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ররশষণাথীডদর নাডমর তারলকা 
 
নং নাম রপতা/বামীর নাম পদবী 

উপ-রকপ/ররতঠাডনর 
নাম 

রাম 

উপডজ
লা 

কজলা কমাবাইল নং 

1. সভাঃ আিছার উজিি জপতা- সভাঃ সভৌপি আলী 
সভালনা 

উপ-কারী ক়জি 
কভমকতম া 

জিএই  
- 

ফাউেল পট য়াখা
লী 

োৌ্্্্
 

2. সভাঃ সভিফা উজিি তাং জপতা- সভাঃ সভাশাপরে উজিি 
তাং 

সকািা্যÿ কিকজদয়া এেএভজি 
পাফ জলঃ 

কিকজদ
য়া 

ফাউেল পট য়াখা
লী 

োৌ্ৌৎ্
 

3. সভাঃ ভাফ ফ র রভাি  জপতা- সভাঃ সভািাার উজিি 
তাং 

দয কিকজদয়া এেএভজি 
পাফ জলঃ 

কিকজদ
য়া 

ফাউেল পট য়াখা
লী 

োৌৎ্্
ৌৎ 

4. সভাঃ শাাফ জিি াং 
জপতা- সভাঃ আলী আপেদ াং 

দয কিকজদয়া এেএভজি 
পাফ জলঃ 

ুভখালী 
ফাউেল পট য়াখা

লী 
োৌ্ৌোো
ৎ 

5. সভাঃ জজিুর রভাি  
জপতা- সভাঃ সপকদার গািী 

দয কিকজদয়া এেএভজি 
পাফ জলঃ 

সফৌলতলা 
ফাউেল পট য়াখা

লী 
োৌৎোৌ্
 

6. সভাছাঃ রনিা সফগভ  
বাভী- সভাঃ ছালাভ জশকদার  

দযা কিকজদয়া এেএভজি 
পাফ জলঃ 

ুভখালী 
ফাউেল পট য়াখা

লী 
োৌ্ৌ্োৎ
 

7. সভাছাঃ তািপিার সফগভ  
বাভী- সভাঃ গে র জশকদার  

দযা কিকজদয়া এেএভজি 
পাফ জলঃ 

ুভখালী 
ফাউেল পট য়াখা

লী 
োৌোো
 

8. সভাছাঃ সিজভি সফগভ  
বাভী- সভাঃ অজলউলনা  

দযা কিকজদয়া এেএভজি 
পাফ জলঃ 

ুভখালী 
ফাউেল পট য়াখা

লী 
োৌ
 

9. সভাছাঃ সফজফ শরীে 
বাভী- সভাঃ আলী আপেদ  

দযা কিকজদয়া এেএভজি 
পাফ জলঃ 

ুভখালী 
ফাউেল পট য়াখা

লী 
োৌ্োৎো
 

10. সভাছাঃ মজ়ত আতার  
বাভী- সভাঃ িজলল সভালনা 

দযা কিকজদয়া এেএভজি 
পাফ জলঃ 

ুভখালী 
ফাউেল পট য়াখা

লী 
োৌোৌ
 

11. সভাছাঃ রাজিয়া সফগভ  
বাভী- সভাঃ িাাগীর াং 

দযা কিকজদয়া এেএভজি 
পাফ জলঃ 

ুভখালী 
ফাউেল পট য়াখা

লী 
োৌৎৎ
ো 

12. লÿুী রািী 
বাভী- ভাজিক পাল  

দযা কিকজদয়া এেএভজি 
পাফ জলঃ 

ুভখালী 
ফাউেল পট য়াখা

লী 
োৌৌোো
 



 
নং নাম রপতা/বামীর নাম পদবী 

উপ-রকপ/ররতঠাডনর 
নাম 

রাম 

উপডজ
লা 

কজলা কমাবাইল নং 

13. সভাঃ ভজতউর রভাি  
- 

জজিয়র 
সাজওইপকািজভট 

এলজিইজি 
- 

দর গাইফাধা  

14. সভাঃ আিারনল ক  জপতা- ভ়তঃ সতারাফ আলী 
রকার 

া্ারি েযাজজলপটটর  এলজিইজি 
- 

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা োৌৌ্্
 

15. সভাছাঃ রওপিয়ারা আখতার  
বাভী- ভজশউর রভাি 

উপ-কারী কভমকতম া  জিএই  
- 

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা োৌৌৎ
্ 

16. সভাছাঃ াথী 
বাভী- সভাঃ সফলাল 

দযা ওরািজরি পাফ জলঃ 
ওরাি  

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা োৌ্ৌ
 

17. সভাছাঃ ঝরিা  
বাভী- সভাঃ ুি   

দযা ওরািজরি পাফ জলঃ 
ফইলরাভ  

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা োৌো
 

18. সভাছাঃ রাপশদা  
বাভী- সভাঃ সরিাউল  

দযা ওরািজরি পাফ জলঃ 
পাকা 

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা  

19. সভাছাঃ জিঝম র  
বাভী- সভাঃ সভাোজল  

দযা ওরািজরি পাফ জলঃ 
দলাি  

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা োৌৎ্্ৎ
 

20. সভাছাঃ ভাভ দা 
বাভী- সভাঃ ভাজিদ ল 

দযা ওরািজরি পাফ জলঃ 
দলাি  

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা  

21. সভাছাঃ দ লালী 
বাভী- সভাঃ সভামো 

দযা ওরািজরি পাফ জলঃ 
িয়াপাড়া 

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা  

22. সভাছাঃ ভজিম িা 
জপতা- সভাঃ সভািাারনল  

দযা ওরািজরি পাফ জলঃ 
িয়াপাড়া 

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা োৌৎৎৌ
 

23. সভাছাঃ রাপলা  
বাভী- ভি উজিি  

দযা ওরািজরি পাফ জলঃ 
ওরাি  

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা  

24. সভাঃ িাজকরনল  
জপতা- সভাঃ ভজতয়ার  

দয ওরািজরি পাফ জলঃ 
ফইলরাভ  

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা োৌৎ
্ 

25. সভাঃ সভামাক  
জপতা- সভাঃ আভিাদ  

দয ওরািজরি পাফ জলঃ 
পাকা 

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা োৌৎৎৌ
ৎ 

26. সভাঃ রতি  
জপতা- সভাঃ শাারনল  

দয ওরািজরি পাফ জলঃ 
িয়াপাড়া 

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা োৌৌ
ৌ 

27. সভাঃ আজভরনল  
জপতা- আঃ ওপদ  

বাপজত  ওরািজরি পাফ জলঃ 
ফইলরাভ  

সগাজফদগ
জ  

গাইফাধা োৌোো
 

 



 

1. সভাঃ আিছার উজিি 

জপতা- সভাঃ সভৌপি আলী সভালনা 
উপ-কারী ক়জি কভমকতম া 
জিএই, ফাউেল 

পট য়াখালী 
2. সভাঃ সভিফা উজিি তাং 

জপতা- সভাঃ সভাশাপরে উজিি তাং 
সকািা্যÿ 

কিকজদয়া এেএভজি পাফ জলঃ 
কিকজদয়া, ফাউেল, পট য়াখালী 

3. সভাঃ ভাফ ফ র রভাি  
জপতা- সভাঃ সভািাার উজিি তাং 
দয 
কিকজদয়া এেএভজি পাফ জলঃ 
কিকজদয়া, ফাউেল, পট য়াখালী 

4. সভাঃ শাাফ জিি াং 
জপতা- সভাঃ আলী আপেদ াং 
দয 
কিকজদয়া এেএভজি পাফ জলঃ 
ুভখালী, ফাউেল, পট য়াখালী 

5. সভাঃ জজিুর রভাি  
জপতা- সভাঃ সপকদার গািী 
দয 
কিকজদয়া এেএভজি পাফ জলঃ 
সফৌলতলা, ফাউেল, পট য়াখালী 

6. সভাছাঃ রনিা সফগভ  
বাভী- সভাঃ ছালাভ জশকদার  
দযা 
কিকজদয়া এেএভজি পাফ জলঃ 
ুভখালী, ফাউেল, পট য়াখালী 

7. সভাছাঃ তািপিার সফগভ  
বাভী- সভাঃ গে র জশকদার  



দযা 
কিকজদয়া এেএভজি পাফ জলঃ 
ুভখালী, ফাউেল, পট য়াখালী 

8. সভাছাঃ সিজভি সফগভ  
বাভী- সভাঃ অজলউলনা  
দযা 
কিকজদয়া এেএভজি পাফ জলঃ 
ুভখালী, ফাউেল, পট য়াখালী 

9. সভাছাঃ সফজফ শরীে 

বাভী- সভাঃ আলী আপেদ  
দযা 
কিকজদয়া এেএভজি পাফ জলঃ 
ুভখালী, ফাউেল, পট য়াখালী 

10. সভাছাঃ মজ়ত আতার  
বাভী- সভাঃ িজলল সভালনা 
দযা 
কিকজদয়া এেএভজি পাফ জলঃ 
ুভখালী, ফাউেল, পট য়াখালী 

11. সভাছাঃ রাজিয়া সফগভ  
বাভী- সভাঃ িাাগীর াং 
দযা 
কিকজদয়া এেএভজি পাফ জলঃ 
ুভখালী, ফাউেল, পট য়াখালী 

12. লÿুী রািী 
বাভী- ভাজিক পাল  
দযা 
কিকজদয়া এেএভজি পাফ জলঃ 
ুভখালী, ফাউেল, পট য়াখালী 

13. সভাঃ ভজতউর রভাি  
জজিয়র সাজওইপকািজভট 

এলজিইজি 

দর 



গাইফাধা 
14. সভাঃ আিারনল ক  

জপতা- ভ়তঃ সতারাফ আলী রকার 

া্ারি েযাজজলপটটর  
এলজিইজি, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

15. সভাছাঃ রওপিয়ারা আখতার  
বাভী- ভজশউর রভাি 

উপ-কারী কভমকতম া  
জিএই, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

16. সভাছাঃ াথী 
বাভী- সভাঃ সফলাল 

দযা, ওরািজরি পাফ জলঃ 
ওরাি, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

17. সভাছাঃ ঝরিা  
বাভী- সভাঃ ুি   
দযা, ওরািজরি পাফ জলঃ 
ফইলরাভ, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

18. সভাছাঃ রাপশদা  
বাভী- সভাঃ সরিাউল  
দযা, ওরািজরি পাফ জলঃ 
পাকা, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

19. সভাছাঃ জিঝম র  
বাভী- সভাঃ সভাোজল  
দযা, ওরািজরি পাফ জলঃ 
দলাি, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

20. সভাছাঃ ভাভ দা 



বাভী- সভাঃ ভাজিদ ল 

দযা, ওরািজরি পাফ জলঃ 
দলাি, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

21. সভাছাঃ দ লালী 
বাভী- সভাঃ সভামো 
দযা, ওরািজরি পাফ জলঃ 
িয়াপাড়া, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

22. সভাছাঃ ভজিম িা 
জপতা- সভাঃ সভািাারনল  
দযা, ওরািজরি পাফ জলঃ 
িয়াপাড়া, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

23. সভাছাঃ রাপলা  
বাভী- ভি উজিি  
দযা, ওরািজরি পাফ জলঃ 
ওরাি, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

24. সভাঃ িাজকরনল  
জপতা- সভাঃ ভজতয়ার  
দয, ওরািজরি পাফ জলঃ 
ফইলরাভ, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

25. সভাঃ সভামাক  
জপতা- সভাঃ আভিাদ  
দয, ওরািজরি পাফ জলঃ 
পাকা, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

26. সভাঃ রতি  
জপতা- সভাঃ শাারনল  
দয, ওরািজরি পাফ জলঃ 



িয়াপাড়া, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

27. সভাঃ আজভরনল  
জপতা- আঃ ওপদ  
বাপজত, ওরািজরি পাফ জলঃ 
ফইলরাভ, সগাজফদগজ  
গাইফাধা 

 


