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ররশষণাথীডদর নাডমর তারলকা 

 
নং নাম রপতা/বামীর নাম পদবী 

উপ-

রকপ/ররতঠাডনর 
নাম 

রাম উপডজলা কজলা কমাবাইল নং 

1. এ,এইচ, এভ িাজদ য যভাি 
সিায়া দ্ায  

- 
সাজও-ইপকািজভট এলজিইজি 

- 
- সভপযপ য  

2. আদ  াতায  
জপতা- কজলভ উজ্ি 

-বাপজত  ভাজদয়াযজিল পাি 
জলঃ 

জচৎলা 
গাংিী সভপযপ য  

3. সগালাভ সভামো 
জপতা- সপকদায আলী  

সকালা্যÿ ভাজদয়াযজিল পাি 
জলঃ 

জচৎলা 
গাংিী সভপযপ য োৌৌ্োৌ

্ 

4. আদ ল ভজতি  
জপতা- সযিাউল ক  

দয ভাজদয়াযজিল পাি 
জলঃ 

জচৎলা 
গাংিী সভপযপ য োৌ্্

ৎ 

5. সভাঃ িাাগীয সাপি  
জপতা- সভাঃ যজিউয ইলাভ  

দয ভাজদয়াযজিল পাি 
জলঃ 

জচৎলা 
গাংিী সভপযপ য োৌৌৎো্

 

6. সভাঃ আজুয যভাি  
জপতা- সভাঃ াজিি য যভাি  

দয ভাজদয়াযজিল পাি 
জলঃ 

জচৎলা 
গাংিী সভপযপ য োৌ্ো

 

7. সভাছাঃ ীভা খাত ি  
জপতা- আজতয়ায যভাি  

দযা ভাজদয়াযজিল পাি 
জলঃ 

জচৎলা 
গাংিী সভপযপ য োৌৎৌো

ো 

8. সভাছাঃ  জেয়া খাত ি  
জপতা- ইউি  আলী জিবা  

দযা ভাজদয়াযজিল পাি 
জলঃ 

জচৎলা 
গাংিী সভপযপ য োৌ্ো্

ো 

9. জদলযনিা খাত ি  
বাভী- আদ য যাজাক  

দযা ভাজদয়াযজিল পাি 
জলঃ 

জচৎলা 
গাংিী সভপযপ য োৌ্্্ৎ

 

10. সভাছাঃ াভমা খাত ি  
বাভী- সগালাভ জকিজযয়া 

দযা ভাজদয়াযজিল পাি 
জলঃ 

জচৎলা 
গাংিী সভপযপ য োৌৎৌৌৌ

্ 

11. সযাকািাযা তভা 
জপতা- ভ়তঃ সিািয়াি সাপি  

দযা ভাজদয়াযজিল পাি 
জলঃ 

জচৎলা 
গাংিী সভপযপ য োৌোৌ

ৎ 

12. চপা ভডল বাভী- আগপেি ভডল  দযা ভাজদয়াযজিল পাি জিতযািদপ য গাংিী সভপযপ য োৌৌৎ



 
নং নাম রপতা/বামীর নাম পদবী 

উপ-

রকপ/ররতঠাডনর 
নাম 

রাম উপডজলা কজলা কমাবাইল নং 

জলঃ  

13.  িজভম ভডল 
বাভী- ভাট  ভডল 

দযা ভাজদয়াযজিল পাি 
জলঃ 

জিতযািদপ য 
গাংিী সভপযপ য োৌৎো

 

14. আপে যকায  
বাভী- ভ়দ ল যকায  

দযা ভাজদয়াযজিল পাি 
জলঃ 

জিতযািদপ য 
গাংিী সভপযপ য োৌো

 

15. এ.সক.এভ. িযনল াাি  জপতা- ভ়তঃ এ.এ. আভাদ য 
যভাি 

সাজও-ইপকািজভট এলজিইজি 
- 

- িয়প যা
ট 

োৌৌ্ৌ্ৌৎ
ো 

16. পীম ল ুভায যায় 
জপতা- ভ়তঃ চীর িাথ যায় 

উপ-কাযী ক়জল 
কভদকতদ া 

জিএই  
সিালতলা 

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

োৌৌৎ
্ 

17. সভাঃ জেপযাি সখ 
জপতা- আলাল 

-বাপজত  াযািতী পাি জলঃ 
াজভড়াল 

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

োৌৌোৎ
োৎ 

18. সভাঃ আঃ গে য  
জপতা- আঃ িিিায  

পাদক  াযািতী পাি জলঃ 
িড়তাযা 

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

োৌোৎৎ
 

19. সভাঃ োযনক সাপি  
জপতা- ভ়তঃ ইজত লনা 

দয াযািতী পাি জলঃ 
েজকযপাড়া 

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

োৌৌৎ
ৎৌ 

20. সভাঃ সভামাজেিায  
জপতা- সভাঃ াজিিয  

দয াযািতী পাি জলঃ 
্াতালীপ য  

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

োৌ্ৎ
ৌ 

21. সভাঃ সলাল  
জপতা- ভ়তঃ আঃ যাজাক  

দয াযািতী পাি জলঃ 
িড়তাযা 

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

োৌৎ্ৎ
 

22. সভাছাঃ সাপিয়াযা  
বাভী- সভাঃ িাইদ ল  

দযা াযািতী পাি জলঃ 
জিজিভমা 

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

োৌ্ো
 

23. সভাছাঃ যাজিয়া  লতািা 
বাভী- সভাঃ জিিাভ  

দযা াযািতী পাি জলঃ 
্াতালীপ য  

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

োৌ্্্্ 

24. সভাছাঃ তজভিা 
বাভী- আঃ আলীভ 

বাপজত  াযািতী পাি জলঃ 
তাযাে ল 

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

 

25. সভাছাঃ সিাপিদা 
বাভী- সভাঃ যজেুল ইলাভ  

দযা াযািতী পাি জলঃ 
িাঘাপাড়া 

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

োৌ্ৌ
ো 

26. সভাছাঃ িযিাাি সিগভ 
বাভী- সভাঃ আদভ ইলাভ  

দযা াযািতী পাি জলঃ 
তাযাুল 

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

োৌোৎো
ৎো 



 
নং নাম রপতা/বামীর নাম পদবী 

উপ-

রকপ/ররতঠাডনর 
নাম 

রাম উপডজলা কজলা কমাবাইল নং 

27. সভাছাঃ জউজল 
বাভী- সভাঃ ভা দ যািা 

দযা াযািতী পাি জলঃ 
তাযাুল 

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

োৌৎোৎ
 

28. সভাছাঃ বনা 
বাভী- সভাঃ কাভাল সাপি  

দযা াযািতী পাি জলঃ 
জজ 

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

 

29. সভাছাঃ েজযদা  
বাভী- সভাঃ আকা  

দযা াযািতী পাি জলঃ 
িড়তাযা 

ÿÿতলাল িয়প যা
ট 

 

 



 

1. আদ  াতায  
জপতা- কজলভ উজ্ি 

-বাপজত  
ভাজদয়াযজিল পাি জলঃ 
জচৎলা, গাংিী, সভপযপ য 

2. সগালাভ সভামো 
জপতা- সপকদায আলী  
সকালা্যÿ 

ভাজদয়াযজিল পাি জলঃ 
জচৎলা, গাংিী, সভপযপ য 

3. আদ ল ভজতি  
জপতা- সযিাউল ক  
দয 
ভাজদয়াযজিল পাি জলঃ 
জচৎলা, গাংিী, সভপযপ য 

4. সভাঃ িাাগীয সাপি  
জপতা- সভাঃ যজিউয ইলাভ  
দয 
ভাজদয়াযজিল পাি জলঃ 
জচৎলা, গাংিী, সভপযপ য 

5. সভাঃ আজুয যভাি  
জপতা- সভাঃ াজিি য যভাি  
দয 
ভাজদয়াযজিল পাি জলঃ 
জচৎলা, গাংিী, সভপযপ য 

6. সভাছাঃ ীভা খাত ি  
জপতা- আজতয়ায যভাি  
দযা 
ভাজদয়াযজিল পাি জলঃ 
জচৎলা, গাংিী, সভপযপ য 

7. সভাছাঃ  জেয়া খাত ি  
জপতা- ইউি  আলী জিবা  



দযা 
ভাজদয়াযজিল পাি জলঃ 
জচৎলা, গাংিী, সভপযপ য 

8. জদলযনিা খাত ি  
বাভী- আদ য যাজাক  
দযা 
ভাজদয়াযজিল পাি জলঃ 
জচৎলা, গাংিী, সভপযপ য 

9. সভাছাঃ াভমা খাত ি  
বাভী- সগালাভ জকিজযয়া 
দযা 
ভাজদয়াযজিল পাি জলঃ 
জচৎলা, গাংিী, সভপযপ য 

10. সযাকািাযা তভা 
জপতা- ভ়তঃ সিািয়াি সাপি  
দযা 
ভাজদয়াযজিল পাি জলঃ 
জচৎলা, গাংিী, সভপযপ য 

11. চপা ভডল 

বাভী- আগপেি ভডল  
দযা 
ভাজদয়াযজিল পাি জলঃ 
জিতযািদপ য, গাংিী, সভপযপ য 

12.  িজভম ভডল 

বাভী- ভাট  ভডল 

দযা 
ভাজদয়াযজিল পাি জলঃ 
জিতযািদপ য, গাংিী, সভপযপ য 

13. আপে যকায  
বাভী- ভ়দ ল যকায  
দযা 
ভাজদয়াযজিল পাি জলঃ 



জিতযািদপ য, গাংিী, সভপযপ য 

14. এ.সক.এভ. িযনল াাি  
জপতা- ভ়তঃ এ.এ. আভাদ য যভাি 

সাজও-ইপকািজভট 

এলজিইজি 

িয়প যাট 

15. পীম ল ুভায যায় 

জপতা- ভ়তঃ চীর িাথ যায় 

উপ-কাযী ক়জল কভদকতদ া 
জিএই, সিালতলা 
ÿÿতলাল, িয়প যাট 

16. সভাঃ জেপযাি সখ 

জপতা- আলাল 

-বাপজত  
াযািতী পাি জলঃ 
াজভড়াল, ÿÿতলাল, িয়প যাট 

17. সভাঃ আঃ গে য  
জপতা- আঃ িিিায  
পাদক  
াযািতী পাি জলঃ 
িড়তাযা, ÿÿতলাল, িয়প যাট 

18. সভাঃ োযনক সাপি  
জপতা- ভ়তঃ ইজত লনা 
দয, াযািতী পাি জলঃ 
েজকযপাড়া, ÿÿতলাল 

িয়প যাট 

19. সভাঃ সভামাজেিায  
জপতা- সভাঃ াজিিয  
দয, াযািতী পাি জলঃ 
্াতালীপ য, ÿÿতলাল 

িয়প যাট 

20. সভাঃ সলাল  



জপতা- ভ়তঃ আঃ যাজাক  
দয, াযািতী পাি জলঃ 
িড়তাযা, ÿÿতলাল 

িয়প যাট 

21. সভাছাঃ সাপিয়াযা  
বাভী- সভাঃ িাইদ ল  
দযা, াযািতী পাি জলঃ 
জিজিভমা, ÿÿতলাল 

িয়প যাট 

22. সভাছাঃ যাজিয়া  লতািা 
বাভী- সভাঃ জিিাভ  
দযা, াযািতী পাি জলঃ 
্াতালীপ য, ÿÿতলাল 

িয়প যাট 

23. সভাছাঃ তজভিা 
বাভী- আঃ আলীভ 

বাপজত, াযািতী পাি জলঃ 
তাযাে ল, ÿÿতলাল 

িয়প যাট 

24. সভাছাঃ সিাপিদা 
বাভী- সভাঃ যজেুল ইলাভ  
দযা, াযািতী পাি জলঃ 
িাঘাপাড়া, ÿÿতলাল 

িয়প যাট 

25. সভাছাঃ িযিাাি সিগভ 

বাভী- সভাঃ আদভ ইলাভ  
দযা, াযািতী পাি জলঃ 
তাযাুল, ÿÿতলাল 

িয়প যাট 

26. সভাছাঃ জউজল 

বাভী- সভাঃ ভা দ যািা 
দযা, াযািতী পাি জলঃ 



তাযাুল, ÿÿতলাল 

িয়প যাট 

27. সভাছাঃ বনা 
বাভী- সভাঃ কাভাল সাপি  
দযা, াযািতী পাি জলঃ 
জজ, ÿÿতলাল 

িয়প যাট 

28. সভাছাঃ েজযদা  
বাভী- সভাঃ আকা  
দযা, াযািতী পাি জলঃ 
িড়তাযা, ÿÿতলাল 

িয়প যাট 
 


