
ক�মচারীব�ৃ 

নাম পদবী �মাবাইল 

�মাঃ তাজমুরাদ কি�উটার অপােরটর ০১৭১৬৪৭২৩০০ 

�মাঃ ইয়ািরফ �হােসন সরকার িসিনয়র সহকারী ০১৭১৮৮৪২৮৫৪ 

�মাঃ সমেসর আলী িসিনয়র সহকারী ০১৭১৯৪০২৯৭৪ 

�মাঃ তইমুর �হােসন িসিনয়র সহকারী ০১৭৩৮৪৭৪৬০৭ 

�মাঃ িরপন স�ি� অিফসার ০১৯১৪৩২৭৩০১ 

�মাঃ সারওয়ার �হােসন �খাকন �রিভিনউ অিফসার ০১৮১৯৮০৯৮৫০ 

�মাঃ �রজাউল কিরম পিরদ�শক ০১৭৭৩৮৫৩৮৯৫ 

�মাঃ বােয়িজদআহসান কি�উটার অপােরটর ০১৮৩৪৩৫৮২০৯ 

�মাঃ ইসিতয়াক আহে�দ কি�উটার অপােরটর ০১৯১২১৮৬৩৬৫ 

�মাঃ শিহদলু ইসলাম কি�উটার অপােরটর ০১৯১৪৩২৭৭০৭ 

�মাঃ রিহম কি�উটার অপােরটর ০১৯২৩৯৭২৩৩৪ 

�মাঃ ওয়ািলদ হাসান মাহমদু একা� সুিচব টু �ময়র ০১৭১৩০৮৮৮৭৮ 

�মাঃ িনজামুল �হাদা একাউ�স অিফসার ০১১৯৯৩৮০৮৭৯ 

�মাঃ আিত�ল হক বাব ু পিরদ�শক ০১৭১৩৭২৫৯৬৯ 

�মাঃ নজ�ল ইসলাম পিরদ�শক ০১১৯২০২৯২৩৫ 

�মাঃ ঝ�ু ভাই মিনটিরং অিফসার ০১৯১৯০৯৮৮৯৮ 

�মাঃ ইকবাল �হােসন কি�উটার অপােরটর ০১৯১৪৩২৭২৮৫ 

�মাঃ বাবু অিফস সহকারী ০১৯৪৫৮৮২০৮৮ 

�মাঃ রিফ�ল ইসলাম অিফস সহকারী ০১৯১৪৩২৭৬৭৪ 

�মাঃ মিন�ল ইসলাম অিফস সহকারী ০১৯২২৭৬৪৪০৮ 

�মাঃ আসলাম কি�উটার অপােরটর ০১৭১৬১২৬১৬৪ 

�মাঃ হাসানুজাজামান কি�উটার অপােরটর ০১৯১৪৩২৭৭৪৭ 

�মাঃ পারেভজ আেনায়ার িসিনয়র সহকারী ০১৭১৩০৯৮৮৯১৪ 

�মাঃ িপ�ু কি�উটার অপােরটর ০১৭৩৯৫৮৫৫৮৬ 

�মাঃ দলুাল �হােসন কি�উটার অপােরটর ০১৭৩১২৮০৮৩২ 

�মাঃ �সিলমু�ামান ওেয়ব সাইট �ডেভলপার ০১৬১৬৩১০৭৭৮ 

�মাঃ সং�াম কি�উটার অপােরটর ০১৭১০৯৬৭০৬৯ 

�মাঃ ��ম আলী 
িপএ টু �ধান িনর�াহী 

ক�মক�তা 
০১৭১৬৫৩৫৩১৮ 

�মাঃ সামাউন কিবর িপএ টু সিচব ০১৯১২৪৪৮৫৩১ 

�মাঃ মামুন অিফস সহাকারী ০১৭১২৫০৬১৩৭ 

�মা: মামুন রহমান অিফস সহাকারী ০১৭২৩১০৫৫৫৯ 

�মা: মামুনুল ইসলাম হঅিফস সহাকারী ০১৭১৮৬৭৪২৮৩ 



�মা: শওকত সে�ভয়ার ০১৭১৬৮০৫৮৫৬ 

�মা: ওয়ােজদলুহকটুটুল কি�উটার অপােরটর ০১৭২৬৫৫৯৬১০ 

�মা: তির�লইসলাম কি�উটার অপােরটর ০১৭১৫২৯৪৭৯৮ 

�মা: �মাবারক �হােসন কি�উটার অপােরটর ০১৯১৪৩২৭৪৩০ 

�শখ জা�াতু�াহ �জ�ািত অেটাক�াড অপােরটর ০১৯১১৫৩৮৭৫৪ 

�মা: আবুল কালাম অিফস সহাকারী ০১৭১৩৭০২২১৯ 

�মা: সামসু্ি�ন হায়দার সহকারী �েকৗশলী ০১৭১১৯০৯৪৯৬ 

�মা: আিম�ল কিরম সহকারী �েকৗশলী ০১৭১২১৬৬৪৭০ 

�মা: �মা�ািফজরু রহমান সহকারী �েকৗশলী ০১৭১১৩১৮৫৬০ 

�মাঃ মাহামুদরু রহমান সহকারী �েকৗশলী ০১৭১৭১৩৬২৩৩ 

�মাঃ আশরাফুল আলম উপ- সহকারী �েকৗশলী ০১৭১৬৩৮৯৮৭৩ 

�মাঃ মীর শাহিরয়ার সূলতান উপ- সহকারী �েকৗশলী ০১৭১১২৩৫৪৪৯ 

�মা: িসরাজলু ইসলাম উপ- সহকারী �েকৗশলী ০১৭১৫২৭১৪৪৭ 

�মাঃ �মাকাে�ল আলী উপ- সহকারী �েকৗশলী ০১৭১১৯৬৮৯৬৭ 

�মাঃ ইউসুফ আলী উপ- সহকারী �েকৗশলী ০১৭১২৬৭৪৮৬৩ 

�মাঃ সিজবুর রহমান উপ- সহকারী �েকৗশলী ০১৭১৬১৭৮৫১৫ 

�মা: রািকবুল ইসলাম উপ- সহকারী �েকৗশলী ০১৭৩৭৩১১৭৪০ 

�মাঃ �মাজা�ফর �হােসন কার� সহকারী ০১৭১০৯৪৬৫৯১ 

�মাঃ রা�লু  �হােসন কার� সহাকারী ০১৭১৮২১৪১৪৬ 

�মাঃ ইয়াদলু হক কার� সহাকারী ০১৭১৬৪০৯০১৯ 

�মাঃ সাইফুল ইসলাম কার� সহাকারী ০১৭১২২৮৩৮১৪ 

�মাঃ মহিসন আলী কার� সহাকারী ০১৮২৫৪৩৩৩২৮ 

�মাঃ সানা�ল ইসলাম ছিব কার� সহাকারী ০১৭১১৩০২৯৪৯ 

�মা: আ�ুল বারী কার� সহাকারী ০১৮২৫৪৩৩২৮০ 

�মা: আবুল �হােসন কার� সহাকারী ০১৭১৬৮৮৪৪১৪ 

�মা: আিমর আফজাল কার� সহাকারী ০১৭১৬২৭৯৮৩৮ 

�মা: আলরাফ উদ �দৗলা কার� সহাকারী ০১৯১১৯৭১১৭৪ 

�মাঃ হাসানু�ামান কার� সহাকারী ০১৭১৬৩১১৫৩২ 

জান �মাহা�দ কার� সহাকারী ০১৬৭৭৫৪৮৪১২ 

�মা: �রজাউল কিরম পিরদ�শক (ট�া�) ০১৭১২২০৬৫৪২ 

�মাঃ লৎফুল হায়দার �পন কর িন�ধারক ০১৭১১৫৭৮৪৪৭ 

�মা: িমজানুর রহমান বুেলট কর িন�ধারক ০১৭১৭৯২৭৭০৫ 

�মাঃ মকেসদ আল হাদী রিন কর িন�ধারক ০১৭১১৫৮৬৮৯৯ 

�মাঃ এস. এম. মিহউি�ন মদলুৃ  কর িন�ধারক ০১৭১৪৪৭৪৭১৯ 

�মা: আিরফুল আিমন কর িন�ধারক ০১৭৪২৫২৫২৫২ 

�মা: রিবউল ইসলাম বাব ু কার� সহাকারী ০১১৯২০৩৯১৭৪ 



�মাঃ আ�রু  রািকব কার� সহাকারী ০১৮১৯৬৬১০০৩ 

�মাঃ তুিহন কার� সহাকারী ০১৭১৭১৩৭৭৪৬ 

�মাঃ খুরিশদ আলম সুইট কার� সহাকারী ০১৭১০৪৩৯৫৪৮ 

�মাঃ ওয়ােজদরু রহমান শািকল কার� সহাকারী ০১৭১২২৪৩৭৬৬ 

�মাঃ আলমগীর কার� সহাকারী ০১৭১২৭৮১৯৯০ 

�মাঃ আবুল ওয়ািহদ মাসুম কার� সহাকারী ০১৭১২৭৯৩৬৭২ 

মাইনুল আিতক কার� সহাকারী ০১৭১৯৮২১৭৮১ 

�মাঃ রােসল কার� সহাকারী ০১৭১০২১৮৩৯৫ 

কাম�ল হক কার� সহাকারী ০১৬৮৭০৭৫২৮৯ 

�মাঃ রিবউল আলম কার� সহাকারী ০১১৯৯৩৯৩১৬৬ 

সু�ত �মার সরকার সহকারী �েকৗশলী ০১৭১৮০১৭৫৫৫ 

িনলুফার ইয়াসিমন সহকারী �েকৗশলী ০১৭১৭০৫৩৮৯৭ 

�মাঃ সাইমুম ইয়ািসর মধাৃ  সহকারী �েকৗশলী ০১৭১১৩৫১৯৮০ 

�মাঃ ইউসূফ আলী উপ-সহকারী �েকৗশলী ০১৭৩৭৩১১৭৪০ 

�মাঃ মিন��ামান উপ-সহকারী �েকৗশলী ০১৭১১৯০২৬৪০ 

�সিলনা পারভীন এি�েমটর ০১১৯৫৩৫৯৯৯৩ 

নূের নাসিরন উপ-সহকারী �েকৗশলী ০১৭৪০২৫৮০৯৩ 

�মাসাঃ মাহমুদা খাতুন এি�েমটর ০১৯২১৪২৪৩১৭ 

�মাঃ ফজেল রা�ী উপ-সহকারী �েকৗশলী ০১৮৩০৭৫০০৬৮ 

�মাছা: আল িছফােত রা�ী অিফস সহকারী ০১৭১৬০৩৪৩৪২ 

�মা: িপয়া�ল ইসলাম কি�উটার অপােরটর ০১৯৩৮৭৪০৭৯৬ 

�মাসাঃ শাহনাজ পারভীন মালা কি�উটার অপােরটর ০১৯১৪৩২৭২৮২ 

�মা: �প ু কি�উটার অপােরটর ০১১৯৩০৩৩৯৮১ 

�মা: টুটুল কি�উটার অপােরটর ০১৭১৮০২০৬৮৬ 

�মা: আসাদ কি�উটার অপােরটর ০১৭৪০১৬৭২৩৭ 

�মা: �মায়াে�ম কি�উটার অপােরটর ০১৮৩২২৭৯৬৫১ 

�মা: তপন অিফস সহকারী ০১৯৩৬৪৬৬৪২২ 

�মাসা: িকিল ইয়াসিমন অিফস সহকারী ০১৭১৫৩৭৮৮৬৭ 

�মাঃ মা�ফ অিফস সহকারী ০১৭১৩০৯৮৮৮৫ 

�মাঃ িপ�ু অিফস সহকারী ০১৭১৩০৯৮৮৮৩ 

�মাঃ �শলী অিফস সহকারী  

�মা: আনা�ল হক 
সহকারী জনসংেযাগ 

ক�মক�তা 
০১৭৩২৫৭২৪৯৬ 

িনঘাত সুলতানা তথ� সহাকারী ০১৯১৪৩২৭৩৯৯ 

�মাঃ রিকবুল হক কি�উটার অপােরটর ০১৭১৯২০৯৪৯০ 

�মাঃ রজব আলী কি�উটার অপােরটর ০১৭৪২৬৬৭২৭৮ 



�মাসা: রােসদা �বগম অিফস সহকারী ০১৭২১৭৬৫৮৯৯ 

�মাসা: �তৗিহদা খাতুন অিফস সহকারী ০১৭১৬১৫৫৬৯৪ 

�মাসা: তানিজয়া �বগম অিফস সহকারী ০১৭২২৫০৫৫১০ 

�মা: ফরহাদ �হােসন অিফস সহকারী ০১৯১৪২৫৪৪৯৫ 

�মা: �মাজাে�ল হক জনসংেযাগ সহকারী ০১৭১৮৬২৫৪৩০ 

�মা: সানাউ�াহ পিরদ�শক ০১৭১৪৯৬৭০৩০ 

�মা: �স�ু ক�ািসয়ার ০১৭১১৩৪৮২৫৬ 

�মা: শািহন ক�ােভ�ী ০১৯১৪৩২৭৩০৮ 

�মা: গাজলুর রহমান কি�উটার অপােরটর ০১৭২৩৭৯৮৯৭৮ 

�সােহল রানা অিফস সহকারী ০১৭১৬৪০৮০৭১ 

�রজাউল কিরম পিরদ�শক ০১৭২৬৭২০৫৩৩ 

সু�ল সুপারভাইজার ০১৭১৮৯১১৫৬৭ 

মা� পিরদ�শক ০১৭১৩০৯৮৮৯৬ 

বাব ু সুপারভাইজার ০১৯১৪২৫৪৪৮২ 

বাবর সুপারভাইজার ০১৭১২২৪৬৬৩৫ 

�াধীন সুপারভাইজার ০১১৯০৭৩০০১৪ 

রািজব সুপারভাইজার ০১৭১৬৩৮৫৯২৭ 

রিব সুপারভাইজার ০১৭১৬২০৬০৬২ 

আলািমন সুপারভাইজার ০১৯৪২১২৯২৬৫ 

তােহর সুপারভাইজার ০১৭১৪৫৪০৭৪৮ 

তাহােসন সুপারভাইজার ০১৭২১৮৭৬৭৮৬ 

�তািমজ সুপারভাইজার ০১৯২৮৯২৭৮৫৫ 

টুটুল সুপারভাইজার ০১৭৩২৩৬৬৯৬১ 

ভূলুয়া সুপারভাইজার ০১৭১৭১৪২২২২ 

আিদল সুপারভাইজার ০১৭১৬৫০৯৩৬০ 

আকতা�ল সুপারভাইজার ০১৭২৫০১৯০৭১ 

আশরাফ সুপারভাইজার ০১৯২২২১১২৬১ 

�সাহরাব সুপারভাইজার ০১৯৩৪৪৭২৪২০ 

�পন সুপারভাইজার ০১৯১২৪৪৯১৭৭ 

িসপল ু সুপারভাইজার ০১৭২৩৬১৮৮৭০ 

িসজার সুপারভাইজার ০১৭১৮০৫৬৪৮২ 

�সেক�ার পিরদ�শক ০১৭১৩০৯৮৯৫১ 

রিফক সুপারভাইজার ০১৯১৪২৫৪৪৮০ 

রাজা সুপারভাইজার ০১৭১২০৭৫০১৪ 

অপু সুপারভাইজার ০১৭১২৬৭৪৮৩৪ 

�মা: আফসার পিরদ�শক ০১৭১৩০৯৮৮৭৪ 



আেনায়ার পারেভজ িসিনয়র সহাকারী ০১৭১৩০৯৮৮৯১ 

আিফর পিরদ�শক ০১৭৬৭৪৯১৫৮০ 

আিত�ল হক  ০১৭১৩৭২৫৯৬৯ 

ওয়াড সিচব 01 �থেক 30  ০১৭১৬৪৩৮৭৯০ 

ওয়াড সিচব  ০১৯১৪৩২৭৫০২ 

ওয়াড সিচব  ০১৯১৪৩২৭৫০৩ 

ওয়াড সিচব  ০১৯১৪৩২৭৫০৪ 

ওয়াড সিচব  ০১৯১৪৩২৭৫০৫ 

ওয়াড সিচব  ০১১৯৮১৭৭৯৭২ 

ওয়াড সিচব  ০১৭১২১৩৩৮৬৮ 

ওয়াড সিচব  ০১১৯৫১৯২১৮৭ 

ওয়াড সিচব  ০১১৯১৩৭৩৪১৯ 

ওয়াড সিচব  ০১৭২১২০৫৮৬৩ 

ওয়াড সিচব  ০১৭৩৯২৮২৩৪৫ 

ওয়াড সিচব  ০১৭১৯১৩২২৭২ 

ওয়াড সিচব  ০১৭১৫৩১৯০১১ 

ওয়াড সিচব  ০১৭১৪৮১৪৮৪৪ 

ওয়াড সিচব  ০১৭৩১৬৭৮৭৩৯ 

ওয়াড সিচব  ০১৭১৬০৭১১৫২ 

ওয়াড সিচব  ০১৭১৩০৯৮৯৬৫ 

ওয়াড সিচব  ০১৭৩৩৯৩৩৩০০ 

ওয়াড সিচব  ০১৭১৬০৮৩১৩২ 

ওয়াড সিচব  ০১৭১১১৭১৯৫১ 

ওয়াড সিচব  ০১৯১৪৩২৭৪২৫ 

ওয়াড সিচব  ০১৯১৪৩২৭৫২২ 

ওয়াড সিচব  ০১৭১৪৮৩৮২১০ 

ওয়াড সিচব  ০১৭১৭৫১৫০৩৬ 

ওয়াড সিচব  ০১১৯১৩৭১০১৪ 

ওয়াড সিচব  ০১৭২৪৯৮২৩৩২ 

ওয়াড সিচব  ০১৭১৩০৯৮৯২৭ 

ওয়াড সিচব  ০১৯১৪৩২৭৫২৮ 

ওয়াড সিচব  ০১৯১৮৬৭৫৯০২ 

ওয়াড িসিচব 30  ০১৯১৪৩২৭৫৩০ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৬৭৫১৯৪৯৭৬ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭৪৭২৫২১৬৩ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১১৯৯৩৫৩৯৭০ 



ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭৪৪৯৫৯৫৯১ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১১৯৭১১০৯৯৩ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭১২২২৩০০৬ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭৫২৫৮৫৮৩৮ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭২১৩৩৭৯১০ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭১৯১৩০৭৫৯ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭৩৫৩৩৩০৭০ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭১৪৫৪০৭৪৮ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭১২২৪৬৬৩৫ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭১২৬২৫১৬২ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭৬২৯৪৬৬৪৪ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭১৯৭৯২৭৮৩ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭১২৯৪৫৪২৯ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭২২৪০৩৯৮৪ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭১৮১৬৮৮৯১ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭৫৭২২২৩১৯ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭১৬৩৪৭০৫৫ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১১৯৬১৪২২৪৫ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭৬০০১৪৮২০ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১১৯৬১৪২২৪৫ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৯১৩৩৬২৯৪৮ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭৩২৩৬৬৯৬১ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১১৯৬১৪২২৪৫ 

ক�ােরেভ�ী সুপাইভাইজার ০১৭১৯২০৯১২৭ 

সািবনা ইয়াসিমন �ম িলডার ০১৭১৬০৪৮৪৯৫ 

িমজানুর রহমান �ম িলডার ০১৯১৪৩২৭৬৬১ 

আ�রু  রা�াক �ম িলডার ০১১৯০৭২৮৭৩৮ 

�সিলনা �ম িলডার ০১৯২০০৩৩৯৪৪ 

তােরক হাসান �ম িলডার ০১৭১৬২১৫৪৫২ 

আবুল কালাম �ম িলডার ০১৮২৩২০৩৯৫৬ 

ইসরািফল �হােসন �ম িলডার ০১৫৫৮৩৪২৩৬৩ 

রােসদলু কিবর �ম িলডার ০১৭৪৫৩৫৭৪৯৩ 

তাজলু ইসলাম �ম িলডার ০১৭৩৭৩২৮২১৬ 

সামসুল হক �ম িলডার ০১৮২৫৯৬০০২৩ 

িপয়াির খাতুন �ম িলডার ০১৭৪৫৬১৮৬৮৯ 

জািহদ হাসন �ম িলডার ০১৭২০৫৩২৬৬২ 



সুিফয়া �ম িলডার ০১৭১৪২৩২৫৯১ 

��ল ��সু �ম িলডার ০১৭৫২০৫৪২৯২ 

িবভাস কাি� রায় �ম িলডার ০১৭২৭৯১৪১১০ 

একরামু�ান �ম িলডার ০১৯১৭৫৫৫৯৯৬ 

আজাহার �ম িলডার ০১৭২৫৮৭৩৩০০ 

রিফ�ল ইসলাম �ম িলডার ০১৭১৮২৮২৬০৮ 

ইসমত  আরা �ম িলডার ০১৭১৬১২৬১৬০ 

�রজাউল কিরম �ম িলডার ০১৭১৭৬২৩৬৮৬ 

িজয়াউল কিরম �ম িলডার ০১৯১৬৩১৮৬১৭ 

খােলদ হাসানুর �ম িলডার ০১৯১১৮০২৮৩০ 

ইয়াসিমন �বগম �ম িলডার ০১৭৩৬৭৫২৫০৩ 

সাইদ �হােসন �ম িলডার ০১৭২২৩০২২৭৫ 

এমদাদলু হক �ম িলডার ০১৭২২৯৪৭৮৩৭ 

নজ�ল ইসলাম �ম িলডার ০১৭৪৪২৫৯৮২৭ 

রওসন আরা �ম িলডার ০১৬৭৪৬২৩৩৮৭ 

সালাউি�ন আহেমদ �ম িলডার ০১৭১২১৫১৪১১ 

সােলহা/ আব ুআনসার �ম িলডার ০১৯২৩১৯২৩৭৬ 

(রািসদা-১৩) �ম িলডার ০১৭৩৫৮৩০৮৭০ 

( সািহদা-৪) �ম িলডার ০১৭১৯৮২১৮৮৮ 

(িবলিকস-২) �ম িলডার ০১৭১৩০৯৮৯১৩ 

( িরপা -১৮) �ম িলডার ০১৭১৩০৯৮৯১৪ 

(সােহদা-২৫) �ম িলডার ০১৭১৩০৯৮৯৯৯ 

( �শফািল-২৬) �ম িলডার ০১৭২২০৩৭৮৭২ 

�া�� িবভাগ �ম িলডার ০১৯১৭৫৫৫৯৯৬ 

�া�� িবভাগ �ম িলডার ০১৭৫৩০৯৭৬০৩ 

�া�� িবভাগ �ম িলডার ০১৭১৭৮৫৩৯৭৯ 

�মা: মিনর �হােসন সহকারী আইন িবেসষ� ০১৭৪১৫০৫১৯৫ 

�মা: িরয়াজ উ�ীন  ০১৭১৮৫৪২৮৮০ 

�মা: মাহাবুব কামাল  ০১১৯৭০৪৭১৩৮ 

�মা: জািকর �হােসন  ০১৭৩১৪৫০৮৬৩ 

�মা: মিন��ামান  ০১৯১৪৩২৭৪৪৪ 

�মা: �মা�াক  ০১৭২০৯৮১৯৫৫ 

�মাসা: আসমা খাতুন  ০১৭৪১৫০৫৪১৫ 

�মাসা: নািজরা  ০১৭৪৫২৪৮৪৭৯ 

�মাসা: জা�াতুল �ফরেদৗস  ০১৭৪০৬৫৪৯৬০ 

�মাসা: শামসু�াহার  ০১৭৩৬৪০৮১৩৩ 



�িবনা খাতুন  ০১৭১৪৪৬১৪০৯ 

শািহদা খাতুন  ০১৭৩৫৬০৮৯৮৭ 

�মা: �সােহল আখতার  ০১৯২২২১০২৩৫ 

�মাসা: সুই� খাতুন  ০১৭৪২১৮৮৬৬৪ 

�মা: জামাল  ০১৯১২৬১৫৭২১ 

�গালাম �মা�ফা  ০১৪২৩২৬২৭১৬ 

�মা: তাজউ�ীন  ০১৯১৪৪৭০৫৬৯ 

�মাসা: সােহরা বানু  ০১৭৩৪৫৮৮৩৬৮ 

 


