
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সরকারী প্রাথমিক মবদ্যালয়ের নাি, প্রধান মিক্ষক ও জিাবাইল নম্বর: 

ক্র.নং জেলার নাি উপয়েলার নাি মবদ্যালয়ের নাি প্রমিষ্ঠান প্রধায়নর নাি ম োবোইল নম্বর ই-ম ইল ঠিকোনো 

1.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নবাবগঞ্জ িয়লল সরপ্রামব  জিা  িারুফুল হক 01718-709959  

2.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নবাবগঞ্জ িহর সরপ্রামব  জিা য়গালাি সারওোর কাওনাইন 01711-055835  

3.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর পাঠানপাড়া সরপ্রামব  জিাসা  ফারুকা জবগি 01727-132610  

4.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর টিকরািপুর সরপ্রামব  জিা  আনারুল ইসলাি 01714-568741  

5.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর রাহিামনো সরপ্রামব  জিাসা  মিল্পী জবগি 01724-114065  

6.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জোিপ্রিাপ সরপ্রামব  সীিা রানী সরকার 01710-873615  

7.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জরহাইচর সরপ্রামব  আসিাউল হামসনা 01731-486016  

8.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর রাোরািপুর-১ সরপ্রামব  জিায়স েদা খাতুন মসমিকা 01703-383467  

9.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িাঝপাড়া সরপ্রামব  মিমরন োহান 01716-719911  

10.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর আোইপুর সরপ্রামব  জিা  আমিনুল ইসলাি 01712-772451  

11.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপর রাোরািপুর সরপ্রামব  জিাসা  জফরয়দৌসী খাতুন 01712-123192  

12.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চাঁন্দলাই সরপ্রামব. জিাসা  ইোসমিন সুলিানা 01715-271404  

13. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর জোিপ্রিাপ সরপ্রামব. জিাসা  নামসিা খাতুন 01744-260472  

14.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চরয়িাহনপুর সরপ্রামব. জিাহা  আব্দুস শুকুর 01714-841400  

15.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িংকরবাটি-১ সরপ্রামব. জদলসাদ আলী 01739-982852  

16.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নবাবগঞ্জ বাোর সরপ্রামব. জিাসা  িািীিা সুলিানা 01722-447814  

17.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িংকরবাটি জপাল্লালাংগা সরপ্রামব. জিাসা  িয়নাোরা খাতুন 01822-876444  

18.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জোড়গাছী সরপ্রামব  জিা  জিাোয়েল হক 01718-577256  

19.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হমরপুর সরপ্রামব. জিা  িাহফুে হক 01710-138303  

20.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর রাোরািপুর-২ সরপ্রামব. জিা  হাসান িাহমুদ 01715-378771  

21.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চক ঝগড়ু সরপ্রামব. এসএি জবারহান উমিন 01719-531640  

22.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর শ্রীরািপুর সরপ্রামব. জিাসা  আোদী আখিার খানি 01745-740080  

23.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর রািেীবনপুর সরপ্রামব. জিা  িাইজুল ইসলাি 01711-247495  

24.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর বামলোলাংগা-১ সরপ্রামব  জিাসা  খামদো খাতুন 01720-559850  

25.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জগারক্ষনাথপুর সরপ্রামব  জিা  আমিরুল ইসলাি 01747-258486  

26.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর বালুগ্রাি সরপ্রামব  জিাসা  জরৌিন আরা 01736-454707  

27. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর দুগ োপুর সরপ্রামব  জিাসা  জিায়িনা পারভীন 01738-833845  

28.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জবহুলা সরপ্রামব  জিাসা  মুসয়লিা খাতুন 01713-730883  

29.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মদোড় ধাইনগর সরপ্রামব  জিাসা  িাকসুদা খাতুন (ভার ) 17167-32653  

30.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর সরেন সরপ্রামব  জিা  জিয়হদী হাসান (ভার ) 01718-348655  

31. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িমহপুর সরপ্রামব  জিা  নুরুস সালাি 01712-560861  

32.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চাঁপাইিয়হিপুর সরপ্রামব  জিা  এোবুল হক 01713-730883  

33.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর অরুনবাড়ী সরপ্রামব  জিা  আবু সুমফোন (ভার ) 17338-68546  

34.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জগাবরািলা সরপ্রামব  জিাসা  রমহিা খাতুন 017186-75317  

35.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর আিনুরা সরপ্রামব  নূর জিাহােদ 017109-46026  

36.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জকন্দুল সরপ্রামব  জিাসা  নাঈিা খাতুন 17356-77293  

37.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর বারঘমরো সরপ্রামব  নামসিা ইসলাি 01718-617169  

38.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চািাগ্রাি সরপ্রামব  জিাসা  জিয়হরুন জনসা 01729-321224  

39.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর লক্ষীপুর সরপ্রামব  জিা. রায়েকুল ইসলাি 01718-627872  

40.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর োিাদারপাড়া সরপ্রামব  জিা  অমলদ হাসান 01915-039195  

41.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িহারােপুর সরপ্রামব  জিা  আব্দুল আহাদ 01711-874500  

42.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িামলিয়লালপাড়া সরপ্রামব  জিা  দুরুল জহাদা 01726-36550  

43.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর কারবালা সরপ্রামব জিা  সুলিানুল ইসলাি 01714-762286  

44.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িহারােপুর এইচএিয় ালাসরপ্রামব  জিা  আব্দুল িমেদ 01730-171522  

45.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর কৃòজগামবন্দপুর-১ সরপ্রামব  জিা  রুহুল আমিন (ভার ) 01720-084799  

46.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চক আলিপুর সরপ্রামব  জিা  আবুল কালাি আোদ 01786-773557  

47.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর কৃòজগামবন্দপুর জখানাপাড়া সপ্রামব  জিাসা  জিায়িনা খাতুন 01729-910671  
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ক্র নং জেলার নাি উপয়েলার নাি মবদ্যালয়ের নাি প্রমিষ্ঠান প্রধায়নর নাি জিাবাইল নম্বর ই-জিইল ঠিকানা 

48.  
চাঁপাইনবাবগঞ্

ে 

সদর 
বহরি সরপ্রামব  

‡gv. †Mvjvg AvRg 01712-498845  

49.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চক বহরি সরপ্রামব  ‡gvmv. †Zvniæb †bmv 01710-934940  

50.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জঘাড়াপামখো-১ সরপ্রামব   ‡g.t Aveyj evkvi 01732-054401  

51.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চুনাখালী সরপ্রামব  ‡gvmv. ZvbwRqv Avng`x 01727-712181  

52.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর রািচন্দ্রপুর হা  সরপ্রামব  ‡gv. Aveyj Kvjvg AvRv` 01777-973376  

53.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জঘাড়াপামখো-২ সরপ্রামব  ‡gvt kvniæ¾vgvb (fvit)  01713-724066  

54.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর কৃòজগামবন্দপুর-২ সরপ্রামব  gvneyev Lvbg 01716-634133  

55.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর খািার সরপ্রামব  ‡gvmv. jvebx Bqvmwgb 01771-196645  

56.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জচৌহিীয় ালা সরপ্রামব  ‡gv. Kvgivb Avjx 01713-646501  

57. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জখাসাললাংগা সরপ্রামব  ‡gvmv. kvnbvR cvifxb 01779-617562  

58.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর কালুপুর সরপ্রামব  ‡gvmv. †iŠkb Rvwgj 01726-389904  

59.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর গনকা সরপ্রামব  ‡gvmvt †Rvniv LvZzb 01199-389389  

60.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর দ্বামরোপুর সরপ্রামব  nvwm ivbx KzÛz 01715-973404  

61.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর আলীনগর সরপ্রামব  D‡¤§ Zvmwjgv †eMg 01816-812522  

62.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িােয়করাতুন স্বরূপনগর সর  ‡gv. mvBdzj Bmjvg 01710-107896  

63.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর লক্ষীনারােনপুর সরপ্রামব  k¨vgj Kzgvi mvnv 01719-734620  

64.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর অনুপনগর সরপ্রামব  ‡gv. Aveyj Kv‡kg 01727-786939  

65.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর অনুপনগর সরপ্রামব  ‡gv. †Mvjvg †gvËzR©v 01726-719650  

66.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর কামিিপুর সরপ্রামব  ‡gvmv. †iv‡Kqv LvZzb 01737-078242  

67.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর বাসুয়দবপুর সরপ্রামব  G ‡K Gg Avãyj evix 01721-897527  

68.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর-১ সরপ্রামব  ‡gv. nRiZ Avjx 01726-257966  

69.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর-২ সরপ্রামব  ‡gv. wgRvbyi ingvb(fvi.) 01726-702000  

70.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর-৩ সরপ্রামব  ‡gv. †mwjg Rvnv½xi 01742-189247  

71.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর জসন্ট্রাল সরপ্রামব  ‡gv. kvnRvnvb Avjx(fvi.) 01198-232208  

72. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর জদবীনগর সরপ্রামব  ‡gv. gvBbyj Bmjvg 01745-353833  

73.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর আলাতুলী জকাদালকাটি    ‡gv: †mwjg †iRv (fvi.) 01712-413027  

74.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর রানীনগর িারানগর সরপ্রামব  ‡gvmv: ZvRwib Av³vi mywg (fvর.) 01784-886135  

75. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ছেরমিো আলাতুলী সরপ্রামব  ‡gv. †njvj DÏxb 01724-668788  

76.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর আলাতুলী সরপ্রামব  ‡gv. †mwjg DÏxb 01723-541780  

77.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর বালুটংগী সরপ্রামব  ‡gv. Avãyjøvwnj Kvwd (fvit) 01722-456685  

78.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর নয়রন্দ্রপুর সরপ্রামব  ‡gv. †jvKgvb †nv‡mb 01726-324578  

79.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর  চর হমরিপুর সরপ্রামব  ‡gv. BmgvBj †nv‡mb 01727-906846  

80. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর আ রমিো সরপ্রামব  ‡gv. LvBiæj Bmjvg (fvit) 01722-619067  

81.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর কাঁমচচর সরপ্রামব  ‡gv. iwdKzj Bmjvg 01772-848654  

82.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িাহোহানপুর সরপ্রামব  ‡gv. mvbvDj nK (fvit) 01722-045591  

83.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চা াইডুবী সরপ্রামব  ‡gv. mvw`Kzj Bmjvg 01730-971944  

84.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ছেরমিো সরপ্রামব   ‡gmvt jwZdv Av³vi (fvit) 01749-785925  

85.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জির রমিো সরপ্রামব  ‡gv. gvgybyi iwk` 01713-700570  

86.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর লক্ষীনারােনপুর-১ সরপ্রামব  জিা  মিোনুর রহিান 01727-897952  

87.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর বার রমিো সরপ্রামব  জিা  মিোনুর রহিান 01724-326517  

88.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর অনুপনগর জকএিয় ালা সরপ্রামব  জিা  খায়দমুল ইসলাি 01740-815454  

89.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মনিগাছী সরপ্রামব  জিা  মিমফকুর রহিান 01716-508118  

90.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নেনশুকা সরপ্রামব  জিা  োহাঙ্গীর আলি 01710-602798  

91.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িংকরবাটি-১ সরপ্রামব  জিা  আিাউর রহিান  01717-450585  

92.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর লক্ষীনারােনপুর-২ সরপ্রামব  জিা  জগালাি কবীর 01715-651337  

93.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর আংগামরোপাড়া সরপ্রামব  জিা  িমনরুল ইসলাি 01715-844699  

94.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িংকরবাটি জহফজুল ওলি জিা  ওবাইদুর রহিান 01718-899988  

95.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নায়িািংকরবাটি সরপ্রামব  জিাসা  সামিনা আখিার লুনা 01717-700853  

96.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হালুোবান্ধা সরপ্রামব  জিা  িনওোর উিীন 01719-822054  

97.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িংকরবাটি-২ সরপ্রামব  জিা  েেনুল আয়বদীন 01717-906504  
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98.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নায়িারাোরািপুর সরপ্রামব  লমিফা হক 01715-209842  

99.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর দমক্ষন চরাগ্রাি সরপ্রামব  জিা  আব্দুল্লাহ আল িাহমুদ 01719-452031  

100.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর রয়েশ্বরপুর সরপ্রামব  জিা  বাবর আলী (ভার ) 01719-711781  

101.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর নারােনপুর সরপ্রামব  জিাসা  জসিারা খাতুন (ভার ) 01721-798591  

102.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নারােনপুর োওমনোসরপ্রামব  জিা  িইদুল হক (ভার ) 01717-736065  

103.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জোহরপুর সরপ্রামব  জিা  িমফজুল ইসলাি (ভার ) 01718-949546  

104.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর সূর্য্েনারােনপুর সরপ্রামব  জিা  নবী জহায়সন 01716-024402  

105.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীপুর সরপ্রামব  জিা  দুরুল জহাদা (ভার ) 01732-960962  

106.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নায়িা সূর্য্েনারােনপুর সরপ্রামব  জিা  িমিনুল হক (ভার.) 01732-116811  

107.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জিাহনপুর সরপ্রামব  জিাসা  এমিমল খাতুন 01721-897980  

108. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবত্তর বাবলায়বানা সরপ্রামব   ঝরনা মবশ্বাস 01816-259931  

109.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর পাররািকৃòপুর বাবলায়বানা সরপ্রামব   জিা  বদর আলী (ভার ) 01725-736105  

110.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর সুন্দরপুর সরপ্রামব  জিা  িমরফুল ইসলাি 01726-258433  

111.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর টিকলীচর সরপ্রামব  জিাসা  িাসুিা খাতুন (ভার ) 01719-303065  

112.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর বাগলাংগা-১ সরপ্রামব  মনরূপ মবকাি িীল 01725-195526  

113. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর কামলনগর সরপ্রামব  জিা  জগালাি আেি 01718-708131  

114.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নবাবোেগীর সরপ্রামব  জিা  সাখাওোি জহায়সন 01710-244460  

115.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নায়িাসুন্দরপুর সরপ্রামব  জিা  আব্দুল খায়লক 01715-878955  

116.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চকচুনাখালী িরাপাগলা সরপ্রামব  জিা  দুরুল জহাদা 01766-985803  

117.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর পলিা সরপ্রামব  জিা  আব্দুল হামিদ 01718-949529  

118.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িহালাংগা সরপ্রামব  জিা  িমরকুল আলি 01819-660525  

119.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নোয়গালা সরপ্রামব  জিাসা  মুমনরা সুলিানা 01712-123192  

120.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর আিাহার সরপ্রামব  জিা  আব্দুল িায়লক 01718-282625  

121.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর বাগলাংগা-২ সরপ্রামব  জিা  নুরুল ইসলাি (ভার ) 01713-730889  

122.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর গড়াইপাড়া সরপ্রামব  জিাসা  মুমনরা খাতুন (ভার ) 01756-708763  

123.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মবমদরপুর সরপ্রামব  জিাসা  জিয়হরুন জনসা 01717-814468  

124.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর বাখর আলী সরপ্রামব  জিা  ইনমেলুর রহিান (ভার ) 01727-814603  

125.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মবউগল সরপ্রামব  জগালাি ফারুক আহয়িদ 01717-672624  

126.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হমররািপুর ঘুঘুমলিা সরপ্রামব  জিা  জিৌমহদুল ইসলাি 01718-184571  

127. 
চাঁপাইনবাবগঞ্

ে 

সদর 
বামলোলাংগা-২ সরপ্রামব  জিা  মিোনুর রহিান 

01717-052299  

128.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর অনুপনগর ভায় াপাড়া সরপ্রামব  জিা  আকবর কবীর 01554-322570  

129.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জগাোলবাড়ী িািসমিন সরপ্রামব  জিাসা  ফমরদা ইসোসমিন 01712-761821  

130.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর রাোরািপুর সরপ্রামব   জিাসা  োহানারা খাতুন (ভার ) 01770-965787  

131. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িালবাগলাংগা সরপ্রামব  জিা  খাইরুল ইসলাি (ভার ) 01791-009010  

132.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ববদ্যনাথপুর সরপ্রামব  জিা  িামুনুর রমিদ (ভার ) 01762-525942  

133.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর ভায় াপাড়া সরপ্রামব  জিা  নমেবুর রহিান 01731-149564  

134.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নায়িাহড়িা সরপ্রামব  জিা  আবুল কালাি আোদ (ভার ) 01703-501806  

135.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর বারঘমরো নতুনবাোর সরপ্রামব  জিাসা  হামিদা খাতুন 01718-858344  

136.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জহায়সনলাংগা হােী িাবারক সরপ্রামব  জিা  হযরি আলী 01746-734936  

137.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নায়িািংকরবাটি মিছুহামেয় ালা সর   জিা  আব্দুস সািাদ (ভার ) 01718-824208  

138.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জগাোলডুমব সরপ্রামব  জিা  িাইনুল ইসলাি 01720-955661  

139.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর আিনুরা জিৌমফর উমিন স্মৃমি সর  জিাসা  নুরুন্নাহার (ভার ) 01717-670268  

140.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জগাোলটমল সরপ্রামব  জিাসা  নামসিা খানি 01718-891656  

141.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর কামলনগর গদাইয় ালা সরপ্রামব  জিাসা  মিমরন আখিার 01745-737522  

142.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ইসলািপুর সরপ্রামব  জিাসা  কুলসুি খাতুন(ভার ) 01747-336281  

143.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর-৪ সরপ্রামব  জিা  িমফকুল ইসলাি 01766-321361  

144.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর পার কামলনগর মিয়ররচরা সপ্রামব. জিাসা  বানুোরা খাতুন(ভার ) 01720-616387  

145.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হড়িা সরপ্রামব  জিাসা  িিিাে খাতুন(ভার ) 01737-652023  

146.  
চাঁপাইনবাবগঞ্

ে 

সদর 
চর জিখালীপুর সরপ্রামব  জিাসা  জফরয়দৌসী (ভার ) 

01736-186996  

147.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নাধাইকৃòপুর সরপ্রামব  জিাসা  িনমেলা খাতুন(ভার ) 01718-406678  

148.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মিমুলিলা সরপ্রামব  জিা  আব্দুর রহিান 01731-295276  



149.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জিখালমপুর সরপ্রামব. জিা  আলাউিীন 01748-993764  
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150.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর রানীনগর আলিাফ মবশ্বাসয় ালা সরপ্রামব  জিা  িািসুিীন 01708-770549  

151.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর বালুোচরী সরপ্রামব  জিা  জরেোনুল হক 01720-214983  

152.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর রানীনগর সরপ্রামব  জিা  এিরান আলী 01747-385916  

153.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নমিপুর সরপ্রামব  জিা  সমফক উিীন 01719-932412  

154.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর পাড়ালয় ালা সরপ্রামব  জিা  মফয়রাে কমবর 01713-702893  

155.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জগাকুল সরপ্রামব  জিা  খাইরুল ইসলাি (ভার ) 01740-928262  

156.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জসহালা জ্বগদীিরাে জচেধুরী সরপ্রামব  জিা  জসরাজুল ইসলাি(ভার ) 01731-149594  

157. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর বাররমিো সরপ্রামব  জিা  ইব্রামহি আলী 01731-796132  

158.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িহারােপুর জিখপাড়া সরপ্রামব  জিাসা  িানমেিা খাতুন 01731-327104  

159.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর দমক্ষন চমর মিেোপুর সরপ্রামব  জিা  আখিারুেোিান 01750-660808  

160.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর শ্রীরািপুর সরপ্রামব  জিা  জিাফাজ্জল জহায়সন(ভার ) 01788-811004  

161.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নয়রন্দ্রপুর পমমপািপাড়া সরপ্রামব  জিা  এনামুল হক 01777-375451  

162.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর িালয়গাঠা সরপ্রামব  জিা  আিাউর রহিান 01799-186718  

163.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জিািারীয়বানা সরপ্রামব  জিা  জরোউল হক  01732367700  

164.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর ছেরমিো সরপ্রামব  জিা  জগালাি ির্ত্তেো 01722-471371  

165.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর লক্ষীপুর আদি ে সরপ্রামব  এ জক এি েমির উিীন 01711-178425  

166.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িাহোহানপুর জকন্দ্রীয সরপ্রামব  জিা  িমেবুর রহিান 01746-289052  

167.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর রাোপাড়া সরপ্রামব  উয়ে সালিা (ভারঃ) 01736-433169  

168.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নুর নারােনপুর সরপ্রামব  জিাসা  জসিারা খাতুন (ভার ) 01749-019092  

169.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর মবশ্বাসয় ালা সরপ্রামব  জিা  সািসুল জহাদা 01746-850115  

170.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর চাকলা সরপ্রামব  জিা  আব্দুর রাজ্জাক (ভার ) 01714-841057  

171.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর একিা সরপ্রামব  জিা  আবুল কায়িি 01731-949175  

172. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর দি রমিো সরপ্রামব  জিা  আব্দুল হান্নান 01751-564252  

173.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ক াপাড়া সরপ্রামব  জিা. জরোবুল হক 01728-509737  

174.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নতুনপাড়া সরপ্রামব  জিাসা  রমহিা খাতুন 01719-533278  

175. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর বাগলাংগা জগাঠাপাড়া সরপ্রামব  জিা  আিরাফুল ইসলাি (ভার ) 01768-993586  

176.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নয়রন্দ্রপুর উত্তরপাড়া সরপ্রামব  জিা  আফোল জহায়সন  01740-578557  

177.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর-৫ সরপ্রামব  জিা  আফোল জহায়সন(ভার ) 01720-465936  

178.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদলবাড়ী সরপ্রামব  জিা  িমফকুল ইসলাি (ভার ) 01742-295772  

179.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর ফা াপাড়া সরপ্রামব  জিা  িমফজুিীন 01746-850574  

180. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর িাপলাকুমড় সরপ্রামব  জিা  আব্দুল কায়দর 01732-060858  

181.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ছেরমিো পূব েপাড়া সরপ্রামব  জিা  রমবউল হাসান (ভার ) 01734-162067  

182.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হড়িা জগারস্থানপাড়া সরপ্রামব  জিা  আবদুল লমিফ 01714-559656  

183.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর চর বাগানপাড়া সরপ্রামব  জিা  আব্দুল বামসর 01714-604083  

184.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর এি এইচ জ ালা সরপ্রামব  জিা  হামববুর রহিান 01742-017498  

185.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ফা াপাড়া-১ সরপ্রামব  জিা  হুসাইন আলী 01727-347436  

186.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর বাথানপাড়া সরপ্রামব  জিা  জিাস্তামকি (ভার ) 01772-845785  

187.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জদবীনগর েনিা সরপ্রামব  জিা  সমফকুল ইসলাি 01713-746482  

188.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মকচনীদহা সরপ্রামব  জিা  সমফকুল আলি 01720-466688  

189.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর পাররািকৃòপুর ফা াপাড়া সরপ্রামব  জিা  আব্দুল হক 01713-706620  

190.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর নুরানীপুর সরপ্রামব  জিা  আলিগীর (ভার ) 01740-560937  

191.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর আলাতুলী কমলমুমিন ি পাড়া সর  জিা  ওবাইদুর রহিান 01726-429855  

192.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর পমমপািবাগলাংগা সরপ্রামব  জিা  োহাঙ্গীর কমবর 0175-614132  

193.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর অনুপনগর-২ সরপ্রামব  জিাসা  জিাহরুন জনসা 01731-558075  

194.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর পুমলি লাইন সরপ্রামব  জিা  আবুল কায়িি 01731-149514  

195.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর িহারােনগর সরপ্রামব  জিা  বিমুর রহিান 01731-990868  

196.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মকচনীদহা জিাল্লান সরপ্রামব  জিা  সািশুল হক 01747-864659  

197.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর বামলোলাংগা জিাহােদখামন সরপ্রামব  জিা  আিরাফুল ইসলাি 01728-291191  

198.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর আিারক সরপ্রামব  জিা  রমকবুল ইসলাি (ভার ) 01754-349923  

199.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর দুল েভপুর আলহাে মরোে উমিন িাস্টার স. জিা  আলাউিীন (ভার ) 01746-234630  

200.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জগাপীনাথপুর সরপ্রামব  জিা  জগালাি রাব্বানী 01731-949666  

201.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর কািারপাড়া সরপ্রামব  জিা  আব্দুর রহিান 01713-706918  

202.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর খমরিলা বার রমিো সরপ্রামব  জিা  আেজুর রহিান (ভার ) 01727-213816  
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203.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ভগবানপুর সরপ্রামব  সরল চন্দ্র মসংহ 01715-945434  

204.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জিাহনপুর জপৌর সরপ্রামব  জিা  আয়খর আলী 01724-550815  

205.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জেয়লপাড়া সরপ্রামব  জিা  বাবুল জহায়সন (ভার ) 01762-673367  

206.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর ইসলািাবাদ সরপ্রামব  জিা  আব্দুল্লামহল ওোমফ(ভার ) 01745-074825  

207.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর জির রমিো সরপ্রামব   জিা  আলিগীর জহায়সন (ভার ) 01768-307743  

208.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর জিাহনপুর দমক্ষনপাড়া সরপ্রামব  জিা  আমরফুল ইসলাি (ভার ) 01737-438234  

209.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর েলাহার(১৫০০) সরপ্রামব জিাসা  ফারোনা আক্তার (ভার ) 01723-931618  

210.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর চর জোহরপুর(১৫০০) সরপ্রামব জিাসা  সামবনা খাতুন (ভার ) 01731-664933  

211.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর রুস্তি িন্ডয়লর জ ালা(১৫০০) - -  

212.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জঘান নারােনপুর(১৫০০)সরপ্রামব - -  

213.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মিবগঞ্জ-১ সরপ্রামব  Ave ỳjvn Avj-dRj 01716002930  

214.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মিবগঞ্জ-২ সরপ্রামব   gvKmy`v LvZzb 01718614436  

215.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জসমলিাবাদ িয়লল সরপ্রামব  Rvnv½xi †nv‡mb 01716824215  

216.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ আমললাংগা েগন্নাথপুর সরপ্রামব  Gwj`v cviwfb 01720214498  

217. চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রসুলপুর সরপ্রামব   AvRnvi“j Bmjvg 01727301424  

218.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ োলিাছিারী সরপ্রামব  ‡gvt Avt Avj gvgyb 01713784011  

219.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মপঠালীিলা সরপ্রামব  Av‡bvqvi“j Bmjvg 01784763887  

220.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ িরদানা সরপ্রামব   †Mvjvg AvRg 01750786487  

221.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ িাহাবােপুর সরপ্রামব  kvnvbv evby 0171465996  

222.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চাঁদপুর-২ সরপ্রামব  G.wU.Gg RyjwdKvi Avjx 01714908285  

223.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জিলকুমপ সরপ্রামব   ZwiKzj Bmjvg 01718735523  

224.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জিলকুমপ আেিিপুর সরপ্রামব  ‡gvt AvdRvj †nv‡mb 01745298567  

225.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ আেিিপুর চাকপাড়া সরপ্রামব  Kv‡Rg Avjx 01715974853  

226.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ সায়হবনগর সরপ্রামব  AvjZvd †nv‡mb 01714540276  

227.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জভালািারী চাঁদপুর সরপ্রামব  kvwgg †nv‡mb 01717298225  

228.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জধাবড়া সরপ্রামব   †gvmvt wkDwj LvZzb 01753008322  

229.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মপয়রােপুর জিাহাখানা সরপ্রামব  ‡gvmv: gwbiv LvZzb 01753428497  

230.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ বামলোমদঘী সরপ্রামব  †gvt bvwmi DwÏb 01761862855  

231.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মিোলিারা সরপ্রামব  ‡gvt BmgvBj †nv‡mb 01723205386  

232.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কািালপুর সরপ্রামব   ‡gvwdR DwÏb 01712639398  

233.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কন েখালী সরপ্রামব   AvbRvi †nv‡mb 01714764442  

234.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ বাগবাড়ী সরপ্রামব   †gvt i“ûj Avwgb 01714743537  

235.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কামিোবাড়ী সরপ্রামব  AvZvDi ingvb 01715204757  

236.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চাকলা সরপ্রামব   ZvwmK yÏjv 01740812607  

237.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জিাবারকপুর সরপ্রামব  ‡mvwn`v AvLZvi 01710060856  

238.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ সরলপুর সরপ্রামব  †iRvDj Kwig 01712439155  

239.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রঘুনাথপুর সরপ্রামব   †gvt Aveyj Kvjvg 01726215930  

240.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জগাোবাড়ী চাঁদপুর সরপ্রামব  †gvt ZvwiKzj Bmjvg 01710359438  

241.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রানীবাড়ী সায়হব গ্রাি সরপ্রামব  ‡gvt Avt evwmi 01761580845  

242.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মিয়িাহনী সরপ্রামব   AvwZKzi ingvb 01710356791  

243.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চককীমত্ত সরপ্রামব  mv‡`Kzj Bmjvg 01716783562  

244.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কৃòচন্দ্রপুর সরপ্রামব  Gg`v`yj nK 01724243966  

245.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চািরা সরপ্রামব   ‡gvmvt gvmKziv LvZzb 01717467634  

246.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ লহলািারী সরপ্রামব   ‡gvt Avãyj gvbœvb 01715324340  

247.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রানীবাড়ী সরপ্রামব   Gbvg~j nK 01719532323  

248.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চাঁদপুর-২ সরপ্রামব   bvRgv AvLZvi 01714258991  

249.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চক নয়রন্দ্রপুর সরপ্রামব   bvBgyj Bmjvg 01714765365  

250.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কানসা  সরপ্রামব   knx ỳj Bmjvg 01712313037  

251.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মবশ্বনাথপুর সরপ্রামব  kvwggv AvLZvi evby 01729664814  

252.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রাঘবপুর সরপ্রামব  wRjvi ingvb 01746850602  

253.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মিবনগর সরপ্রামব  kvnvbviv †eMg 01761138800  
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254.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কানসা  বহলা বাড়ী সরপ্রামব  wgRvbyi ingvb 01717863886  

255.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পুকুমরো সরপ্রামব  Rvnvbviv †eMg 01761503423  

256.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জিাহনবাগ সরপ্রামব  wkwki Kzgvi `vm 01729438544  

257.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ শ্যািপুর বামেিপুর সরপ্রামব  Av‡bvqviæj Bmjvg 01715367190  

258.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ হাোমবমঘ সরপ্রামব  AvwRRyi ingvb 01728698444  

259.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্ে পূব েশ্যািপুর সরপ্রামব  wmbvwi LvZzb 01721335843  

260.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জিরপুর চািাভাণ্ডার সরপ্রামব  ZvwmKzj Bmjvg 01725021024  

261.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ শ্যািপুর িরৎনগর সরপ্রামব  †gvt †iRvDj Kwig 01730947476  

262.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ ভবানীপুর সরপ্রামব. †gvt Avt nvwKg 01727554581  

263.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ হামদনগর ব িলা সরপ্রামব  ‡mwjg †iRv 01710437762  

264.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কেলার মদোড় সরপ্রামব  gy¯—vK Avn‡g` 01710320240  

265.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মবয়নাদপুর সরপ্রামব  bvwmgv AvLZvi 01742821283  

266.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ লছিানপুর সরপ্রামব  kvgmyb bvnvi 01751629810  

267.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জরৌসুনচক সরপ্রামব   Gbvgyj nK 01724984166  

268.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ একবরপুর সরপ্রামব   iv‡eqv LvZzb 01733264483  

269.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ বায়ঘারালী সরপ্রামব   gvmy` Avn‡g` 01733115802  

270.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ বাবলায়বানা সরপ্রামব   ‡gvnvt kvnv`vZ †nv‡mb 01912569031  

271. চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কামলগঞ্জ সরপ্রামব   Kvgiæb †bmv 01714524606  

272.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ েমিনপুর সরপ্রামব   Avkivdzj Avjg 01710243450  

273.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ িনাকষা সরপ্রামব  †mwjgv LvZzb 01762608990  

274.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ সািরমিো  সরপ্রামব  Avãyj Lv‡jK 01796801950  

275.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ দাদনচক-২  সরপ্রামব  †iv‡Kqv AvLZvi Rvt 01716501200  

276.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মিংনগর  সরপ্রামব  Av‡bvqviæj Bmjvg 01723636905  

277.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ হাংগািা সরপ্রামব  ‡ZŠwn`yj Bmjvg 01712021763  

278.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রানীনগর জচৌকা সরপ্রামব  GdvR DwÏb 01715367996  

279.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জচৌকা  সরপ্রামব  bxiæ kvgmybœvnvi 01716594531  

280.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ িাহাপুর রাঘববাটি সরপ্রামব     ‡gvt mwdKzj Avjg 01737272097  

281.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চান্দিারা  সরপ্রামব  e`i“j Avjg 01725433586  

282.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ িারাপুর  সরপ্রামব  nvwg`vv LvZzb 01764381136  

283.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চর ববদ্যনাথপুর সরপ্রামব  wmivRyj Bmjvg 01726375879  

284.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ দুল েভপুর  সরপ্রামব  †gvnvt gwbiæ¾vgvb 01718858332  

285.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কালুপুর সরপ্রামব  myjZvbv mIjvZ 01720084466  

286.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পার কালুপুর সরপ্রামব  †Rmwgb AvLZvi 01722037800  

287.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ আ রমিো সরপ্রামব  BmgvBj †nv‡mb 01714837974  

288.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পয়নর রমিো সরপ্রামব  ‡gvt Kwei DwÏb 01724026277  

289.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ বাররমিো সরপ্রামব  RMjyj Avjg 01714967249  

290.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ েগন্নাথপুর মদোড় সরপ্রামব  Aveyj Kvjvg AvR` 01712337563  

291.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ দাদনচক-২ সরপ্রামব  bvRgv cvifxb 01734275333  

292.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ  েগন্নাথপুর  সরপ্রামব  Avãyjøvn Avj gvgyb 01718937690  

293.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চর হাসানপুর সরপ্রামব  AvKei †nv‡mb 01740869885  

294.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ লাকািপাড়া সরপ্রামব  wgRvbyi ingvb 01712294318  

295.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পাঁকা সরপ্রামব  ‡ejvj DwÏb 01713936734  

296.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ লক্ষীপুর সরপ্রামব  Kvgvj Avn‡¤§` 01710062002  

297.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চর কানমছড়া সরপ্রামব  †gvt †mwjgy¾vgvb 01710452585  

298.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ বাবুপুর লক্ষীপুর সরপ্রামব  Avãyi iwk` 01710136253  

299.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পাঁকানারােনপুর সরপ্রামব  gvB`yj nK 01731844243  

300.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ উমেরপুর সরপ্রামব  †gvt BmivBj 01720297722  

301.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ দমক্ষন উমেরপুর সরপ্রামব  `yiæj û`v 01723968024  

302.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রাধাকান্তপুর নায়িায় ালা সরপ্রামব  AwjDj Bmjvg 01716650535  
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303.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রাধাকান্তপুর  সরপ্রামব  gv‡jK gvmy` 01718835070  

304.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রাধাকান্তপুর আমলো সরপ্রামব  †Zvnwgbv LvZzb 01725700547  

305.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পাঁকা বাবলায়বানা সরপ্রামব  kvwggv LvZzb 01749908513  

306.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ লম্প  জিাল্লায় ালা সরপ্রামব  ïK¬v cvj 01715673999  

307.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ গংগাধরপুর সরপ্রামব  P¨v‡gjx gÛj 01725084349  

308.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চক চুনাখালী সরপ্রামব  iv‡eqv LvZzb 01719475219  

309.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চকভবানীপুর সরপ্রামব  Ave ỳm ïKzi 01714658141  

310.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ ছিামেিপুর সরপ্রামব  †gwibv LvZzb 01719002647  

311. চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ োহাঙ্গীরপাড়া সরপ্রামব  byi“j nK 01717672518  

312.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চকয়ঘাড়াপামখো সরপ্রামব  Rv‡q` Avjx 01712338872  

313.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কিলাকান্তপুর সরপ্রামব  kvgxg Aviv 01725736088  

314.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জদা-রমিো সরপ্রামব  Av‡bvqviæj Bmjvg 01734392349  

315.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ নোলাভাঙ্গা  সরপ্রামব  gvwZDi ingvb 01714540440  

316.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রানীহাটি সরপ্রামব  Avãyi iv¾vK 01714475019  

317.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চন্ডীপুর সরপ্রামব  Wwjqviv LvZzb 01715339685  

318.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জ াড়য়বানা সরপ্রামব  Avwmdv LvZzb 01770653240  

319.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ সায়বক লাভাঙ্গা সরপ্রামব  Aveyj Kvjvg AvRv` 01718557147  

320.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ হমরনগর সরপ্রামব  ‡gvmvt kvgmyb bvnvi 01737336547  

321.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ বাবুপুর মিরাঢুলী সরপ্রামব  †Rmwgb myjZvbv 01714461100  

322.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ লোভোঙ্গা সুন্দরপুর সরপ্রোবব. Avãyi iv¾vK 01714657521  

323.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মবরামহিপুর সরপ্রামব  †gwibv LvZzb 01721513192  

324.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ লাওঘা া সরপ্রামব  bvmixb †eMg 01715418526  

325.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জপাল্লালাঙ্গা সরপ্রামব  AvmMvi Avjx 01778819296  

326.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রানীনগর সরপ্রোবব. ‡i‡nbv LvZzb 01732281686  

327.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ গুপ্তিামনক সরপ্রোবব. †gvt gvmy` ivbv 01716363947  

328.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ বামুনগ্রাি সরপ্রোবব. Av‡bvqvi“j Bmjvg 01721768087  

329.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ বচিন্যপুর সরপ্রোবব. ‡Mvjvg gvmy` 01713701129  

330.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ োবড়ীকামেপাড়া সরপ্রোবব. mvbwRZv cviwfb 01746289050  

331.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ নতুন বাররমিো সরপ্রোবব. Bqvmwgb evby 01725622328  

332.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ িনাকষা দামখল িাদ্রাসা  সংলগ্ন Avey ev°vi 01768915239  

333.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ উিরপুর সরপ্রোবব. †gvt Rvjvj DwÏb 01721913583  

334.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পমমপািয়গাপালনগ সরপ্রোবব.র †gvnvt Mv‡Rvj †nv‡mb 01739925169  

335.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কালুপুর-২ সরপ্রোবব. †gvmvt †iK‡mvbv †eMg 01722366914  

336.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ বসন্তপুর সরপ্রোবব. ‡gvt bvRgyj nK 01728173617  

337.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জদওোনয় ালা সরপ্রোবব. ‡gvt Avnmvbyj nK 01726720947  

338.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পারয়চৌকা রাঘববাটি সরপ্রোবব. †gvnvt AvjvDwÏb 01735359661  

339.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মদোড় পমমপািোহাঙ্গীরপাড়া †gvt †ZŠwn` DÏxb 01747127873  

340.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ হুদিা সরপ্রোবব. †gvnvt Avãyj  nvwKg 01722890340  

341.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ িয়নাহরপুর সরপ্রোবব. ‡gvt bRiæj Bmjvg 01770659089  

342.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জবগুনবাড়ী সরপ্রোবব. †gvmvt Qweqviv LvZzb 01765393528  

343.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ দামরগাছা সরপ্রোবব. gnvt Avbyqvi“j Bmjvg 01739567314  

344.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জসানািসমেদ কেলাবাড়ী সরপ্রোবব. †gvt wMqvm DwÏb 01739029756  

345.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ বালূচর সরপ্রোবব. ‡gvt †mKvR DwÏb 01726377472  

346.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ  াপু িহীদ মসরাে সরপ্রোবব. †gvmvt Kvwkqviv LvZzb 01722037649  

347.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ উপর কেলার মদোড় সরপ্রোবব. ‡gvnvt AvjgMxi 01726719953  

348.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জখান্দা সরপ্রোবব. Kvgvj DwÏb 01740649515  

349.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জুয়েল সরপ্রোবব. ‡gvmvt dvwZgv LvZzb 01738115891  

350.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ উত্তর েগন্নাথপুর সরপ্রোবব. †gvmvt ZvbwRjv LvZzb 01734919800  

351.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ আঁমখরা সরপ্রোবব. ‡gvmvt Zvmwjgv LvZzb 01718911836  

352.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ নরমসংহপুর সরপ্রোবব. gnvt kwdKzj Bmjvg 01726514829  
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353.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মবশ্বনাথপুর িহীদ আ:লমিফ †gvmvt Kvwigv †eMg 01753783083  

354.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ িয়হিপুর সরপ্রোবব. †gvt Iqv ỳ ỳj nK 01720446931  

355.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ িীরায়গাপাল সরপ্রোবব. †gvnvt Rvjvj DwÏb 01730939747  

356.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ আলহাে িরীফ আহেদ সরপ্রোবব. †gvmvt Av‡gbv †eMg 01773713599  

357.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ নায়িা চাকপাড়া সরপ্রোবব. †gvt gwbiæj Bmjvg 01728937130  

358.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মিেোপুর সরপ্রোবব. gnvt byiæj Bmjvg 01726514828  

359.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ উত্তর পাঁকা সরপ্রোবব. †gvnvt gvneyeyj Avjg 01726514708  

360.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ িামসিপুর সরপ্রোবব. †gvnvt †gv Í̄vwdRyi ingvb 01718841011  

361.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ শ্যািপুর এ মকউ জচৌধুরীসরপ্রোবব. ‡gvmvt †ikgxqviv LvZzb 01753621905  

362.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ স্বমনভের বামেিপুর সরপ্রোবব. †gvmvt Av‡jqv wdi‡`Šm 0171378096  

363.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পার জঘাড়াপামখো সরপ্রোবব. †gvt kwn ỳjøvn& 01722374989  

364.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মিঠিপুর েগন্নাথপুর সরপ্রোবব. ‡gvmvt Zvwniæb †bmv 01716189913  

365.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কিলাকান্তপুর সরপ্রোবব. ‡gvt eKzj Avjx 01735169408  

366.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ লাহাপুর সরপ্রোবব. gnvt ‡mivRyj Bmjvg 01732281902  

367.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মকরণগঞ্জ সরপ্রোবব. †gvnvt kvnRvnvb Avjx 01719711942  

368.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চর েগন্নাথপুর সরপ্রোবব. †gvt gÄyi ingvb 01724433074  

369.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ ভবানীপুর সরপ্রোবব. †gvmvt mywdqv †eMg 01750879560  

370.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মনরালা গুচ্ছগ্রাি সরপ্রোবব. †gvt AvjvDwÏb 01727541409  

371.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জির রমিো সরপ্রোবব. ‡gvmvt Lv‡j`v cvifxb 01738739045  

372.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ সাহাপাড়া সরপ্রোবব. †gvnv¤§` byi“j Bmjvg 01730349624  

373.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চাপড়ীপাড়া সরপ্রোবব. Avãyi iwdK 01725622330  

374.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ আিিলা জিাহােদ আলী সরপ্রোবব. gnvt bRiyj Bmjvg 01773713599  

375.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কািাি সরপ্রোবব. †gvnvt Avwgbyj Bmjvg 01731844220  

376.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পার চক বহরি সরপ্রোবব. †gvnvt Avt evwki 01712313063  

377.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ িমকিপুর সরপ্রোবব. iæ¯‘g Avjx 01728736082  

378.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ বকাবুপুর জিয়িামরোল সরপ্রোবব. †gvt Avãyj gv‡jK 01791884113  

379.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কো ানীয় ালা সরপ্রোবব. †gvt gyRZev Avjx 01770639594  

380.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ নায়িােগন্নাথপুর সরপ্রোবব. †gvt  gnwmb Avjx 01776742101  

381.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চর হামসনপুর চাইপাড়া †gvnvt wjqvKZ Avjx 01774227490  

382.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ নোলাভাঙ্গা সরপ্রোবব. †gvt RvwKi †nv‡mb 01720263502  

383.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ উত্তর মিকারপুর সরপ্রোবব. †gvnvt Ave ỳj nvbœvb 01721408525  

384.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ সদামিবপুর সরপ্রোবব. †gvnvt ZwiKzj Bmjvg 01745169779  

385.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মিপুর সরপ্রোবব. †gvnvt mv‡ne Avjx 01718105062  

386.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পূব েশ্যািপুর গীমিোরা সরপ্রোবব. †gvnvt kIKZ nvwg`yj nK 01715804159  

387.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মপোলীিারী সরপ্রোবব. †gvnvt gymbyi Avjx 01747386751  

388.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ নায়িােগন্নাথপুর সরপ্রোবব. gnvt ‡mZveywÏb 01720615347  

389.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ হাসানপুর মিশু একায়লিী gyt kwdKzj Bmjvg 01713134060  

390.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জদৌলিবাড়ী সরপ্রোবব. ‡gvmvt ZvbwRjv LvZzb 01724667416  

391.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চক জদৌলিপুর সরপ্রোবব. ‡gvnvt ivwk ỳj nvmvb 01740565524  

392.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মদলালপুর জির রমিো চািা †gvnvt Zv‡jeyi ingvb 01727638757  

393.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পার মদলালপুর আনক সরপ্রোবব. †gvmvt †gwibv LvZzb 01718627863  

394.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মবশ্বনাথপুর সরপ্রোবব. gnvt bvwmi DwÏb 01740868694  

395.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পুরািন চাঁদপুর সরপ্রোবব. †gvnvt gwbi“j Bmjvg 01747475571  

396.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চর পাঁকা হামসনপুর সরপ্রোবব. ‡gvt AvdRvj †nv‡mb 01744334486  

397.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ ঘুঘুলাঙ্গা সরপ্রোবব. †gvnvt Avãyj jwZd 01720928546  

398.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ ৩৩ রমিো সরপ্রোবব. †gvmvt Kvwigv †eMg 01753783083  

399.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চক নয়রন্দ্রপুর সরপ্রোবব. †gvt bRi“j Bmjvg 01714944967  

400.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ নতুন িারাপুর সরপ্রোবব. ‡gvnvt gnZDi ingvb 01727515024  

401.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মবশ্বনাথপুর সরপ্রোবব. †gvt Gnmvb Dj AvwRg 01745276958  

402.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চর বাবুপুর সরপ্রোবব. †gvnvt wiqvm DÏxb 01744750254  

403.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ হমরপুর সরপ্রোবব. †gvmvt mvwenv †eMg 01717672587  

404.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চর েগন্নাথপুর জুমনের †gvt  iweDj Bmjvg 01772177578  
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405.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চরখা লাঙ্গা সরপ্রোবব. ‡gvmvt kvnbvR LvZzb 01710968801  

406.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পমমপাি বাবুপুার সরপ্রোবব. †gvnvt AvjgMxi 01726719953  

407.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পাঁকা বাবুপুর সরপ্রোবব. †gvnvt †iRvDj Kwig 01719168416  

408.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ িরমিপুর সরপ্রোবব. †gvt iwdKzj Avjg 01729506886  

409. চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চর িারাপুর নবীন সরপ্রোবব. †gvnvt Iwn ỳ¾vgvb 01731776933  

410.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রােনয়রাত্তিপুর সরপ্রোবব. †gvnvt ‡ZvwdKzj Bmjvg 01724670761  

411.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ গংগারািপুর সরপ্রোবব. †gvnvt AvjvDÏxb 01715416845  

412.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ নায়িােগন্নাথপুর িণ্ডলপাড়া †gvnv¤§` Avãyj jwZd 01734236649  

413.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ আ  রমিো-২ সরপ্রোবব. †gvnvt Rqbvj Av‡e`xb 01731281039  

414.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মবশ্বনাথপুর আনক মপ্রোংকা †gvnvt  gwbi“j Bmjvg 01735359688  

415.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ সাি ভাইো সরপ্রোবব. ‡gvt Avãyi iwk` 01773147749  

416.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ দফাদারপাড়া সরপ্রোবব. †gvmvt †mwjbv LvZzb 01788016978  

417.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ িধ্যমবয়নাদপুর সরপ্রোবব. †gvmvt gy³viv LvZzb 01734731313  

418.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ ১৭ রমিো চািাগ্রাি সরপ্রোবব. †gvt  ZvRDÏxb 01734408968  

419.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ বালুঢুংগী ি আ ক সরপ্রোবব. †gvt Gbvgyj nK 01723988057  

420.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ গংগারািপুর-২ সরপ্রোবব. †gvnvt MvRjvi ingvb 01823448667  

421.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ ফয়িপুর সরপ্রোবব. †gvt mvw`Kzj Bmjvg 01733115920  

422.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ সদামিবপুর লাইয়বর জ ালা †gvnvt †iRvDj Kwig 01714569381  

423.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চাঁদপুর সরপ্রোবব. †gvt †Mvjvg †gv¯—dv 01745134687  

424.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ হাসানপুর কোথাপাড়া সরপ্রোবব. byi“j Bmjvg 01746643515  

425.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ হাউসনগর সরপ্রোবব. †gvt kwn ỳjvn 01722374989  

426.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মিকারপুর জ ালবাড়ী সরপ্রোবব. †gvt Rvjvj DwÏb 01784748161  

427.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ একলাসপুর সরপ্রোবব. †gvt †gv¯—dv †nv‡mb 01740841019  

428.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ ধাইনগর বামলকা সরপ্রোবব. †gvnvt wmRvbyi ingvb ‡PŠayix 01714418634  

429.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ সন্দরপুর সরপ্রোবব. †gvnvt nvweeyi ingvb 01746697378  

430.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চর োিালপুর সরপ্রোবব. †gvnvt Avãym mvjvg 01772884240  

431.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কল্যাণপুর সরপ্রোবব. ‡gvmvt AvwdRvb ‡bmv 01726841497  

432.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চর পাঁকা িধ্যপাড়া সরপ্রোবব. †gvnv¤§` kvgmyj nK 01776880527  

433.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কানসা  মিকারপুর সরপ্রোবব. †gvt BDmyd Avjx 01725455826  

434.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পার কানসা  সরপ্রোবব. †gvnvt ïKzi“Ïxb 01721335838  

435.  
চাঁপাইনবাবগঞ্

ে 

মিবগঞ্জ 
মিবগঞ্জ সরপ্রোবব. †gvt Avãyj Lv‡jK 01721798513 

 

436.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জিাবারকপুর উপরয় ালা সরপ্রোবব. †gvmvt AvKZvix LvZzb 01725669997  

437.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ আইড়ািারী লাক্তারয় ালা ‡gvnvt Bqvwmb Avjx 01722418994  

438.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ মিবনারােনপুর সরপ্রামব  †gvnvt AvwRRyi ingvb 01710999720  

439.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ দামুমদোড় সরপ্রামব  †gvt ev`i“j Bmjvg 01710602981  

440.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ কণ েখালী পমমপািপাড়া সরপ্রামব  †gvt †gv¯—vwdRyj Avbvg 01760991478  

441.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রাধাকান্তপুর পমমপািপাড়া সরপ্রামব  ew`D¾vgvb 01746851371  

442.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জদবীনগর সরপ্রামব  gvBbyj Bmjvg 01725669045  

443.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ হামসনপুর রঘুনাথপুর সরপ্রামব  ‡gvmvt †ivwRbv 01747280611  

444.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চক চািা সরপ্রামব  BmgvBj †nv‡mb 01724839297  

445.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ পাঁকা সরদারপাড়া সরপ্রামব  ‡gvt †ZŠwn ỳi 01716153584  

446.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চর পাঁকা কদিিলা সরপ্রামব  ‡gvnvt Rvgvj DÏxb 01734122368  

447.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জিয়হরপুর সরপ্রামব  Avwidzj nK 01768938935  

448.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ রাধানগর সরপ্রামব  ‡Rmwgb †PŠayix 01716012270  

449.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ জসানাপুর জগাপালপুর(১৫০০) ‡gv: ggZvR DÏxb 01717548815  

450.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ নায়িাড়(১৫০০) ‡gvmv: weDwU LvZzb 01706812096  

451.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ নীমিপাড়া(১৫০০) ‡gvmvt kvnbvR LvZzb 01710968801  

452.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ চর মবিরমিো(১৫০০) †gvnvt AvjgMxi 01726719953  

453.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর বড়দাদপুর সরপ্রামব  kwn ỳj Bmjvg 01719-866897  

454.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর দীঘা সরপ্রামব  wd‡ivR Avjx 01723-968135  

455.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জদওপুরা সরপ্রামব  ‡gv. ZwiKzj Bmjvg 01761-580858  

456.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর ভা খখর সরপ্রামব  ‡gvmv. mvgbyi LvZzb 01768-295225  

 

চলিান পািা-১১



-১১- 
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457.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর কৃòপুর সরপ্রামব  KzZzeDwÏb  01763-545416  

458.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জচৌরখাই সরপ্রামব  bRiæj Bmjvg 01736-187103  

459.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর হমরপুর সরপ্রামব  ‡gv. nvwg`yi ingvb 01735-637034  

460.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর এনায়েিপুর সরপ্রামব  BKevj Avjx Lvb 01724-670661  

461.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জরাকনপুর সরপ্রামব  ‡gv. gwZDi ingvb 01719-865418  

462.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর আয়েলপুর সরপ্রামব  `yiæj †nv`v 01719-423620  

463.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মবোনা সরপ্রামব  ‡gv. AvZvDi ingvb 01726-345348  

464.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর েখিল সরপ্রামব  mwdKzj  01722-095263  

465.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর িীকান্দর সরপ্রামব  Lvqiæj Avbvg 01733-191690  

466.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জবগপুর সরপ্রামব  gy. mvBdzj Bmjvg 01723-968850  

467.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর রাধানগর সরপ্রামব  ‡gv. Gbvgyj nK 01719-824137  

468.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর চাড়াললাঙ্গা সরপ্রামব  gy. AvjvDwÏb 01728-356680  

469.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর দুবইল সরপ্রামব  ‡gv. LvBiæj Avbvg 01774981151  

470.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর লক্ষীপুর সরপ্রামব  bvwn`v cviwfb 01723-968639  

471.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর রাঙ্গািাটি সরপ্রামব  gnv. Avt gwZb 01712-612200  

472.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর িচখকল সরপ্রামব  ‡gvjøv Av. gwZb 01716-813945  

473.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর রিনপুর সরপ্রামব  ‡gv. Kvgiæ¾vgvb 01718-890330  

474.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর কামলগঞ্জ সরপ্রামব  Av. nvB 01724-670710  

475.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর উত্তর রহনপুর সরপ্রামব  Av‡jqv LvZzb 01719-036174  

476.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর রহনপুর-১ সরপ্রামব  dv‡Zgv LvZzb 01715-975261  

477. চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর রহনপুর-২ িয়লল সরপ্রামব  gy. gbmyi ingvb 01748-938406  

478.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর প্রসাদপুর সরপ্রামব  gvneyeyj nK 01719-734491  

479.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর বমহপাড়া সরপ্রামব  nvwej DwÏb 01719-824363  

480.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জগাপালনগর সরপ্রামব  mvwdKzb bvnvi 01729438052  

481.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জগািস্তাপুর সরপ্রামব  gnvt iwdKzj Bmjvg 01710-873296  

482.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর ফুলকাগান সরপ্রামব  Rvjvj DwÏb 01718-890351  

483.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর বালুগ্রাি সরপ্রামব  g‡bvR Kzgvi †PŠayix 01717-514259  

484.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর নোমদোড়ী সরপ্রামব  ‡gvt `vD` ûmvBb 01720-967001  

485.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর চক পুসম্তি সরপ্রামব  gnvt †Mvjvg wKewiqv 01716-727966  

486.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জহাগলা সরপ্রামব  mwdKzj Bmjvg 01757-829330  

487.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর বসনীয় ালা সরপ্রামব  jwZdzi ingvb 01713-735710  

488.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জচৌলালা সরপ্রামব  Av: nvwg` 01724-133945  

489.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর সায়হবগ্রাি সরপ্রামব  ‡gvmvt myjZvbv LvZzb 01783-800420  

490. চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর শুক্রবাড়ী সরপ্রামব  ivwk`v †eMg 01710-602952  

491.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর খেরাবাদ সরপ্রামব  ‡iŠkb Aviv 01716-139585  

492.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর রহনপুর পূবালী সরপ্রামব  gy. Bwjqvk DwÏb 017198-65368  

493.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মিবরািপুর সরপ্রামব  ‡gv. gwbKzj Bmjvg 01715-974984  

494.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর পমমপাি বাঙ্গাবাড়ী সরপ্রামব  ‡gv. †gv¾v‡gj nK 01752-257007  

495.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর িধ্য বাঙ্গাবাড়ী সরপ্রামব  gymv. dwi`v cviwfb 01745-251848  

496.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর বাঙ্গাবাড়ী সরপ্রামব  iBmywÏb 01740-845614  

497.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর সয়ন্তাষপুর সরপ্রামব  gvïqviæj nK wR‡Kb 01740-893086  

498.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর শ্যািপুর সরপ্রামব  ‡gv. Avkivdzj nK 01767-408223  

499.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর ব্রেনাথপুর সরপ্রামব  ‡gv. bvwmi nvq`vi 01733-129577  

500.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর আমরনগর সরপ্রামব  ‡gvmv. †mwjbv AvLZvi 01727-445156  

501.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর িকরিপুর সরপ্রামব  ‡gvmv. ggZvR †eMg 01716-746194  

502.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর সাহাপুর সরপ্রামব  ‡gv¯Ídv Kvgvj 01716-039344  

503.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর আলিপুর সরপ্রামব  ‡Rmwgb bvnvi 01747-042602  

504.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর লালাপুর সরপ্রামব  ‡gvmv. Av‡bvqviv †eMg 01733-791152  

505.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর কামিোবাড়ী সরপ্রামব  ‡gvmv. AvbRy gvb Aviv 01719-863248  

506.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর কালুপুর সরপ্রামব  Av. iv¾vK 01715-418971  

507.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জবাোমলো সরপ্রামব  eyi‡nbv evby 01704-271370  

508.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জগৌরীপুর সরপ্রামব  Avey ivqnvb †gv. KvImvi 01724-339093  
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509.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর কাÂনিলা সরপ্রামব  ‡gvmv. AvKZvi Rvnvb 01724-161681  

510.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জচৌলালা জিামিনপাড়া 

সরপ্রামব  

Igi Avjx 01721-833641  

511.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর দািইল সরপ্রামব  bvwM©m AvLZvi evby 01789-009504  

512.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মেওল সরপ্রামব  ‡gv. Avãyj jwZd 01741-148536  

513.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মবেেসাÄ  ুরা সরপ্রামব  mvBdzj Bmjvg 01735-359838  

514.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর িধ্য আমলনগর সরপ্রামব  ‡gvmv. wjwc LvZzb 01733-102199  

515.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মনিিলা সরপ্রামব  ‡gv. Rvjvj 01734-245928  

516.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জবগুনবাড়ী সরপ্রামব  AvKwjgv LvZzb 01740-107059  

517. চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জছা দাদপুর সরপ্রামব  Av. ingvb 01721-897839  

518.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর পাব েিীপুর সরপ্রামব  gnv. Avkivdzj Bmjvg 01725-669224  

519.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর বংপুর সরপ্রামব  ‰mq` Avt gwZb 01718-627584  

520.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জিরিাহবাদ আ সরপ্রামব : 

জসাবহান সরপ্রামব  

‡gv.Av. Avwjg 01711-416727  

521.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর আলীনগর আদি ে সরপ্রামব  bvmwib LvZzb 01714-603977  

522.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর টিকরািপুর সরপ্রামব  ‡gv. ‡mKv›`vi 01798-445731  

523.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর চাঁদপুর সরপ্রামব  myjZvbv cvifxb 01714-842655  

524.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর পুনর সরপ্রামব  wbg©j 01720-667305  

525.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর পমমপাি আনার সরপ্রামব পুর ‡gv. mwdKzj Bmjvg 01937-974564  

526.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর হাউস নগর সরপ্রামব  ‡gv. †iRvDj Kwig 01720-464061  

527.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জদািীিানী গুচ্ছগ্রাি সরপ্রামব  ‡gv. Avey eKi 01719-303357  

528.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর ইিািনগর সরপ্রামব  ‡jmwgb bvnvi 01761-552439  

529.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর নায়িা কাÂনিলা সরপ্রামব  Rvjvj DwÏb 01721-665393  

530.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মিিায় ালা সরপ্রামব  ‡gv. dRjyj Kwig 01729-911663  

531.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মভ াবাড়ী সরপ্রামব  gnv. ỳiæj †nv`v 01722-095623  

532.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মচমনোিলা সরপ্রামব  LvBiæj Bmjvg 01718-077164  

533.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মবশুয়ক্ষি সরপ্রামব  w`by P›`ª eg©b 01726-085823  

534.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর ফুলবাড়ী সরপ্রামব  ‡gv. †mivRyj Bmjvg 01729-599375  

535.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর খড়কালাঙ্গা সরপ্রামব  Avey Zv‡je 01724-442752  

536.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর রাধানগর খানপাড়া সরপ্রামব  ‡gv. gwbgyj nK 01739-101977  

537.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জসানা নগর সরপ্রামব  nviæb Ai iwk` Lvb 01720-668020  

538.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর নগরপাড়া সরপ্রামব  ‡gv. gwkDi ingvb 01719-824117  

539.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মপড়ািন সরপ্রামব  ‡gv. Avt Lv‡jK 01740-926478  

540.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর উদেনগর সরপ্রামব   ‡gvmv. ivwRqv LvZzb 01722-186654  

541.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর প্রসাদপুর হামে আইয়ুব সরপ্রামব  gy. Av. Iqvnve 01740-973170  

542.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর কািাি সরপ্রামব  ‡gvmv. nvm‡b †nbv 01737-152054  

543.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর পূব েব্রাþন গ্রাি সরপ্রামব  ‡gv. gwZDi ingvb 01734-162135  

544.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর পূব ে ব্রেনাথপুর সরপ্রামব  ‡gv. iweDj Bmjvg 01740-845101  

545.  চাঁপাইনবাবগঞ্

ে 

জগািস্তাপুর জলবুলাঙ্গা সরপ্রামব  ‡gv. ỳiæj †nv`v 01719-363969  

546.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর িাধাইপুর সরপ্রামব  Gm.Gg kwdDwÏb 01714-764374  

547.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর সুবইল উির আলী সরপ্রামব  ‡gv. †`‡jvqvi †nv‡mb 01727-515041  

548.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জিরপুর সরপ্রামব  ‡gv. gwZDi ingvb 01735-478850  

549.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর ভবানীপুর সরপ্রামব  ‡gv. Avãym mvjvg 01728-858675  

550.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর িহানন্দা সরপ্রামব  gnv. e`iæj Avjg 01712-428676  

551.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর দুগ োপুর সরপ্রামব  ‡gv. Kv‡q ỳj Bmjvg 01753-038744  

552.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর পমমপাি ব্রেনাথপু সরপ্রামব র ‡gv. BKivgyj nK 01770-375434  

553.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মবমভষণ সরপ্রামব  ‡gv. mvB ỳi ingvb 01724-666829  

554.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর পূব েশ্যািপুর সরপ্রামব  Bg`v ỳj 01736-409778  

555.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জঘালামদঘী সরপ্রামব  mwdKzj Bmjvg 01719-898254  

556.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মদোড় হামে বিমুর রহিান mv‡`K Avjx 01720-464063  

557.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর Cশ্বরপুর গঞ্জ সরপ্রামব  ‡gv. mvBdzÏxb 01719-403109  

558.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর কলাপুকুর সরপ্রামব  ‡gv. kwdKzj Bmjvg 01740-926344  

559.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর ভায়গালপুর সরপ্রামব  ‡gvnv. IqvwjDj Bmjvg 01721-717382  
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560.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জিঘমরো সরপ্রামব  G.‡K. AvRv` 01733-264431  

561.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জরাকনপুর পূব েপা সরপ্রামব ড়া ‡gv. byiæj Avjg 01734-748273  

562.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর গ্রাি মসমিগ্রাি সরপ্রামব  ‡gv. Kwei DÏxb 01729-437436  

563.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর বসনইল সরপ্রামব  ‡gv. BDmyd Avjx 01726-809294  

564.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর কামেগ্রাি উত্তরপাড়া কলকমলো ‡gv. gwZDi ingvb 01733-289092  

565.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর িাসনািলা সরপ্রামব  ‡gv. bvwmiæwÏb 01737-215462  

566.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর ধুলাউমড় সরপ্রামব  ‡Mvjvg †gv Í̄dv 01790-512838  

567.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর নায়দরাবাদ িয়লল সরপ্রামব  gvngy`v LvZzb 01774-907009  

568.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মৃধাপাড়া সরপ্রামব  BmgvBj 01740-952850  

569.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর মেনারপুর সরপ্রামব  ‡gv. Avmv ỳ¾vgvb 01733-191681  

570.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর নন্দলালপুর সরপ্রামব  †mwjg †iRv 01740-881832  

571. চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর জবললাঙ্গা সরপ্রামব  ‡gv. iwdKzj Bmjvg 01729-911203  

572.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল জসানাইচণ্ডী সরপ্রামব  ‡gv. Avãym mvËvi 01734-072702  

573.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল সািকান্দ্রী সরপ্রামব  ‡gv. †ZvRv‡¤§j nK  01743-921532  

574.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল উমেরপুর সরপ্রামব  †gv. biæj Bmjvg(fvtcÖvt) 01773-052120  

575.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল কালইর সরপ্রামব  ‡gvmv. kwidv LvZzb 01745-614828  

576.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল কানপাড়া কােলা সরপ্রামব  ‡gvmv. mywdqv LvZzb 01716-200045  

577.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল এলাইপুর সরপ্রামব  ‡gvmv. gvnveyev LvZzb 01728-402292  

578.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল মিেোপুর সরপ্রামব  ‡gv. Avãyj evwmi 01722-919626  

579.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল জসাগুনা পাইিালী সরপ্রামব  ‡gv. Zv‡niæj Bmjvg 01726-434063  

580.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল িমল্লকপুর সরপ্রামব  ‡gvmv. ZvR‡Kiv LvZzb 01714-781483  

581.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল জখালসী সরপ্রামব  ‡gvmv. †gvšÍvnxbv LvZzb 01740-836295  

582.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল িানপুর সরপ্রামব  ‡gv. †Mvjvg †gv Í̄dv  01731-327432  

583.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল ফয়িপুর সরপ্রামব  †gv. Avãyj evix  01732-594624  

584.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল  াকাহারা সরপ্রামব  †gv. Avãyj nK(fvi.) 01732-961757  

585.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল রােবাড়ী হা  সরপ্রামব  ‡gv. gvBbyj Bmjvg(fvi.) 01717-017991  

586.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল পীরপুর সরপ্রামব  ‡gv.Avãyj&n Avj dviæK(fvi.) 01724-384885  

587.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল জভল্লী সরপ্রামব  ‡gv: †bqv‡gvZzjøvn 01737-996056  

588.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল বাঘরাইল সরপ্রামব  ‡gv: nvwdRyi ingvb 01731-376230  

589.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল হুলািপুর সরপ্রামব  ‡gv:Avey †nbv †gv¯Ídv Kvgvj(fvi.) 01718-184209  

590.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল নামসরাবাদ দুলাহা সরপ্রামব র ‡gv: gwbiæj Bmjvg (fvর.) 01733-153322  

591.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল দরয়বিপুর সরপ্রামব  ‡gv: bwei DwÏb  01762-603114  

592.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল ভািসা সরপ্রামব   †gv: Avey mywdqvb (fvi.) 01772-707692  

593.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল হাঁকরইল সরপ্রামব  ‡mwjbv LvZzb 01754-558855  

594.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল নায়চাল-১ সরপ্রামব  ‡gvmv: ivwKev LvZzb 01735-410061  

595.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল নায়চাল-২ সরপ্রামব  ‡gvmv: Lv‡j`v LvZzb (fvi.) 01735-777942  

596.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল মঘওনয়ভালানাথ সরপ্রামব  †gv: Avãyj KzÏym 01716-389810  

597.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল জদওপাড়া জখসবা সরপ্রামব  ‡gv:  Avãyj nK 01727-670578  

598.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল গুঠইল সরপ্রামব  ‡gvmv: Avwjqviv LvZzb 01716-844019  

599.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল িাক্তাপুর সরপ্রামব  ‡gv: ZwiKzj Bmjvg 01718-292205  

600.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল মদোড়া মলপিকইল সরপ্রামব  ‡gvmv: †Rmwgb LvZzb 01726-761582  

601.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল হা বাকইল সরপ্রামব  ‡gv: Rbve Avjx 01726-162861  

602.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল জদাগাছী সরপ্রামব  ‡gvmv: †gv‡gbv LvZzb (fvi.) 01771-660671  

603.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল খমড়বাড়ী সরপ্রামব  †gvmv: Av‡gbv LvZzb 01720-466775  

604.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল লক্ষীপুর সরপ্রামব  ‡gv: mv‡Rgvb Avjx 01724-983808  

605.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল সগুনা সরপ্রামব  wMixm bv_ miKvi  01732-621889  

606.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল বহরইল সরপ্রামব  †gvmv. bymivZ Rvnvb 01739-544223  

607.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল জকন্দুো পÂুানন সরপ্রামব  ‡gv. kvgxg Avnmvb 01717-905365  

608.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল জনোিপুর মবয়নাদমবহারী  ‡gv. Av‡bvqvi †nv‡mb 01719-507132  

609.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল মিড়কালাঙ্গা  সরপ্রামব. ‡gvmv. bvmwib LvZzb 01914-218792  

610.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল বাইপুর মুরগীলাঙ্গা সরপ্রামব  cÖdzjø Kzgvi eg©b 01728-007375  

611.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল আহুড়া সরপ্রামব  ‡gv. Gbvgyj nK 01727-836869  
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612.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল আমখলা সরপ্রামব  ‡gv. Gg`v ỳj nK (fvi.) 01733-281781  

613.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল িাধবপুর সরপ্রামব  my‡P› ª̀ bv_ gvnv‡Zv 01715-804538  

614.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল খান্দুরা সরপ্রামব  ‡gv.AvgRv` †nv‡mb(fvi.) 01716-870908  

615.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল মিবপুর জিলালাঙ্গা সরপ্রামব  ‡gvmv. kvgmybœvnvi (fvi.) 01706-769061  

616.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল সূয েপুর সরপ্রামব  ‡gvmv. evwbRv LvZzb 01735-755024  

617.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল বয়রন্দা লালোদ সরপ্রামব  †gv.AvZvDi ingvb (fv.) 01727-592125  

618.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল ফুলবাড়ী সরপ্রামব  †gv. iwdK Avn‡¤§` 01734-184717  

619.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল ফুলকুুঁমড় নবযুগ সরপ্রামব  wbZvB P›`ª eg©b 01724-667931  

620.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল জগালাবামড় জস্টিন সরপ্রামব  gy. Ggivb Avjx 01726-514638  

621.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল মবিালপুর সরপ্রামব  ‡gv. †ejvj DwÏb (fvi.) 01746-699261  

622.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল ভুরকুন্দা সরপ্রামব  ‡gv. †ejvj DwÏb 01743-162212  

623.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল যাদুপুর সরপ্রামব  ‡gv. byiæj Bmjvg 01734-354131  

624.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল উমষর জবললাঙ্গা সরপ্রামব  ‡gv. byiæj Bmjvg 01718-878558  

625.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল পূব ে লক্ষনপুর সরপ্রামব  ‡gv. AvjvDwÏb 01727-713122  

626.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল ছুটিপুর আমদবাসী সরপ্রামব  ‡gvmv. iægx †gv Í̄vix 01718-785466  

627.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল কমলহার সরপ্রামব  ‡gv. †Mvjvg †gv Í̄dv 01732-445178  

628.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল মখক া সরপ্রামব  ‡gv. iwdKzj Bmjvg 01713-814192  

629.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল ইাসলািপুর সরপ্রামব  ‡gv. gwReyi ingvb  01728-050633  

630.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল সাহাপুর সরপ্রামব  †gv. Rvwniæj Bmjvg 01724-243466  

631.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল জগাসাই এস আল সরপ্রামব ি ‡gv. Avãyj gwR` 01731-639457  

632.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল কািার েগদইল জিয়হর আলী ‡gv. evei Avjx 01930-930450  

633.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল জসানা িাসনা সরপ্রামব  ‡gv. byiæj Bmjvg 01738-474604  

634.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল শুড়লা জকরািি আলী সপ্রামব  mydj P› ª̀ gvnv‡Zv 01733-532564  

635.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল বায়েন্দ্রপুর সরপ্রামব  ‡gv. mv`iæj Avjg 01733-134966  

636.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল ফুরয়িদদপুর সরপ্রামব  ‡gv. Av‡bvqvi †nv‡mb 01715-361974  

637.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল আঝইর আনুকামদঘী সরপ্রামব  ‡gv. Bqvwmb Avjx 01773-024050  

638.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল ভূেইল সরপ্রামব  ‡gv. AvZvDi ingvb 01717-821168  

639.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল মসংয়রাল সরপ্রামব  ‡gv. Beªvwng 01714-233008  

640.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল বাঁিবামড়ো সরপ্রামব  ‡gv. †iv‡Kqv LvZzb 01920-377253  

641.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল পূব েয়নোিপুর সরপ্রামব  ‡gv. Avãyj nvwjg 01725-016199  

642.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল রুদ্রকুন্ড সরপ্রামব  C‡c›`ª bv_ gvnv‡Zv 01725-251897  

643.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল োমহদপুর সরপ্রামব  ‡gv. mwdKzj Bmjvg 01724-985017  

644.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল মিবপুর মিোলা সরপ্রামব  ‡gv. AvwRRyi ingvb 01728-050609  

645.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল জোনাকীপাড়া হামিদপুর সপ্রামব  ‡gv. †mivRyj Bmjvg 01751-523671  

646.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল বুমড়পুকুর সরপ্রামব  মবòপুর ‡gv. Avãyj gwZb  01783-496894  

647.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল পুকুমরোচণ্ডী সরপ্রামব   ‡gvmv. †nvm‡b Aviv LvZzb 01767-162567  

648.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল বাইলকাপাড়া সরপ্রামব  ‡gv. gv‡jK †nv‡mb 01745-737590  

649.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল আঝইর সরপ্রামব  gy. wgKvBj 01770-463655  

650.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল পীরপুর সাহানাপাড়া সরপ্রামব  ‡gv. mvw`K BKevj 01714-425321  

651.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল বিাইচমণ্ড জখমড়পাড়া সরপ্রামব  ‡gv. †Mvjvg †gv Í̄dv 01738-395978  

652.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল গনইর সরপ্রামব  ‡gv. ûgvqb Kwei  01732-281863  

653.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল করিো সরপ্রামব  †gv. gwZDi ingvb 01725-345936  

654.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল সাজ্জাদনগর ঘাসুড়া সরপ্রামব. ‡gv. mwdKzj Bmjvg 01713-774245  

655.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল পূব ে মিেোপুর সরপ্রামব  ‡gv. Kv‡qg Avjx 01726-116465  

656.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল বাউল সরপ্রামব  ‡gv. gwReyi ingvb 01713-740293  

657.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল কা াপুকুর সরপ্রামব  ‡gvmv. ïI‡KvZviv 01749-992592  

658.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ নায়চাল সবদলপুর সরপ্রামব  ‡gvmv. †i‡nbv  01736-581716  

659.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  জহায়সন মভ া সরপ্রামব  ‡gv. Avnmvb nvwee 01723-306471  

660.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  সাঠিোর বাোর সরপ্রামব  gynv . RyjwdKvi Avjx 01710-968180  

661.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  জিলীপাড়া সরপ্রামব  ‡gvmv. wiwRqv LvZzb 01719-363836  

662.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  চর ধরিপুর সরপ্রামব  ‡gv. evwiDj Bmjvg 01724-025043  

663.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  িাঁমিপাড়া সরপ্রামব  ‡gvmv. wibv AvLZvi 01714-579448  
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664.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  বীয়রশ্বরপুর সরপ্রামব  ‡gvmv. mv‡qiv evby 01717-854917  

665.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  মিয়লাকী সরপ্রামব  †gvnv. Avnmvb nvwee 01719-897943  

666.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  জগাহালবাড়ী সরপ্রামব  ‡gv. Avnkvb Avjx 01719-610634  

667.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  কানারহা  িয়লল সরপ্রামব  ‡gvnv. Rvnv½xi †iRv 01712-782440  

668.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  বেরায় ক সরপ্রামব  kviwgb AvLZvi 01783-183650  

669.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  খামলিপুর সরপ্রামব  ‡gvmv. RvbœvZzj †di‡`Šm 01734-111560  

670.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  জপাল্লাড্ঙ্ঙ্গা সরপ্রামব  ‡gvmv. mvwR`v LvZzb 01724-957903  

671.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  িোিারী সরপ্রামব  `xb †gvnv¤§` 01720-263874  

672.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  আদািলা সরপ্রামব  mvB`v iwdKzbœvnvi 01717-436503  

673.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  মুিরীভুো সরপ্রামব  ‡gv. †iRvDj Kwig 01710-945229  

674.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  পীরগাছী সরপ্রামব  ‡gvnv. †gvdvLviæj Bmjvg 01721-797902  

675.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  আদিপুর সরপ্রামব  ‡gvmv. nvweevZzj Avim 01710968180  

676.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  বড়গাছী সরপ্রামব  ‡gvnv. myRb Avjx 01726-263463  

677.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  বড়োিবামড়ো সরপ্রামব  Znwgbv LvZzb 01714-690033  

678.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  কৃòপুর সরপ্রামব  ‡gvmv. wiwRqv LvZzb 01716-126142  

679.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  ইিািনগর সরপ্রামব  ‡gvnv. wgRvbyi ingvb 01718-857237  

680.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  হাউসপুর সরপ্রামব  ‡gvnv. AvLZviæj Bmjvg 01719-453231  

681.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  কুমিরোন সরপ্রামব  ‡gvnv. kwdKzj Bmjvg 01718-281918  

682.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  বারইপাড়া সরপ্রামব  Bd‡Z LvBiæj Avjg 01713-722467  

683.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  নামেরপুর সরপ্রামব  ‡gv.  †Zvdv¾j †nv‡mb 01724-983541  

684.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  ফয়িপুর সরপ্রামব  myjZvbv Av‡iwdb Av³vix 01721-664293  

685.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  হাঁসপুকুর সরপ্রামব  ‡gvmv. †g‡niæ‡bœmv 01746-480797  

686.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  জগাপীনাথপুর সরপ্রামব  ‡gv. kwdKzj Bmjvg 01767-353222  

687.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  খড়কপুর সরপ্রামব  ‡gvnv¤§` kvnRvnvb 01742-664749  

688.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  মুমিগঞ্জ সরপ্রামব  ‡mZviv LvZzb 01722-776742  

689.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  চামুিা সরপ্রামব  ‡gv. IevB ỳj nK 01723-928297  

690.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  দলদলী সরপ্রামব  ‡gvmv. D‡¤§ mvjgv 01710-243739  

691.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  জহলাচী সরপ্রামব  ‡gv. nvweeyi ingvb 01726-244695  

692.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  নায়িামুিরীভুো সরপ্রামব  †gv. Avãyj nK 01745-170490  

693.  চাঁপাইনবাবগঞ্

ে 

জভালাহা  
খড়কপুর দমক্ষনপাড়া সরপ্রামব. 

‡gvnv. Aveyj Kvjvg AvRv` 01729-437625 

 

694.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  জছা োিবামড়ো সরপ্রামব  ‡gvnv. †gvL‡jmyi ingvb 01713-785089  

695.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  কামিোয়বানা সরপ্রামব  ‡gv. Avey eKi wmwÏK 01711-418642  

696.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  পাঁচটিকরী সরপ্রামব  ‡gvnv. ingZzjøvn 01718-556502  

697.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  ব্রাþন নগর সরপ্রামব  ‡gvnv. Avnmvb nvwee 01733-134526  

698.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  পুরািন বারইপাড়া সরপ্রামব  ‡gvmv. mvgbyi LvZzb 01713-785898  

699.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  সুরানপুর সরপ্রামব  ‡gv. AvdZve DwÏb 01718-874689  

700. চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  িধুপুর সরপ্রামব  ‡gv. gwZDi ingvb 01727-914102  

701.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  িীরপুর সরপ্রামব  ‡gvnv. Zwn ỳj Bmjvg 01718-933068  

702.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  জসানার পাড়া সরপ্রামব  ‡gv. ûgvqb Kwei 01713-643199  

703.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  মবন্দ পাড়া সরপ্রামব  ‡gv. mvB ỳi ingvb 01772-708308  

704.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  উলালাঙ্গা সরপ্রামব  ‡gvmv . mvBdz‡bbmv 01753-038305  

705.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহা  ভবানীপুর সরপ্রামব  ‡gv. Avãyi iwk` 01726-345878  

 

স্বাক্ষমরি/- ২৯/০৮/২০১৮ 

‡gv: Avãyj Kv‡`i  

‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi 

PuvcvBbeveMÄ 


