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ঃ 
নং সং া েবর ঃ নং

েকাড  
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তািরখ 
 

সদর uপেজলা (3য় পযায়) 

1. 2 227 227 েগাপাল মহ  
রতন মহ  

eম, িস ম মদার, েরাড- 12, 
সদর, রংপুর 

eম, িস ম মদার, েরাড- 12, সদর, 
রংপুর 

বসা 12823122298 42/12/29 

েমাট= 12 জন 
সদর uপেজলা (4য় পযায়) 

2. 2 4 4 
েমাঃ uিকল uি ন 
েমাঃ রiছ uি ন 

বাড়ী- 63/2, oয়াড- 35, 
পাড়া, রংপুর সদর, রংপুর। 

বাড়ী- 63/2, পাড়া, রংপুর সদর, 
রংপুর। 

সহকারী a াপক, লায়  ল 
e  কেলজ, রংপুর। 

12828321671 
ukiluddinlions@gmail.com

34/17/3132 

3. 3 9 9 
েমাছাঃ িক খা ন 
াসী- তঃ রiছ uি ন 

বাসা- 272, াম- বা পাড়া, 
আলমনগর-6513, oয়াড- 38, 
সদর, রংপুর। 

বাসা- 272, াম- বা পাড়া, আলমনগর-
6513, oয়াড- 38, সদর, রংপুর। 

িহনী 12728223৯18 
monirnir51@gmail.com 38/17/3132 

4. 4 26 26 
েমাঃ শহীদুল iসলাম 
েমাঃ আ ল গিন 

াম- খটখ য়া, রংপুর িস  
কেপােরশন, রংপুর।  

ব াপক (eiচআর eডিমন), iuিন 
ে ারী েপপার e  ােকিজং িলঃ (েমঘনা 
চফ), িমজাপুর, টা াiল। 

ব াপক (eiচআর eডিমন), 
iuিন ে ারী েপপার e  
ােকিজং িলঃ (েমঘনা চফ), 

িমজাপুর, টা াiল। 

12922597678 
saidul_uppl@uniglory-bd.com 

16/18/3132 

5. 5 28 28 
েমাছাঃ িন ফা আরা 
িপতা- তঃ ল iসলাম 

বাড়ী # 58, রা া # 12, 
শাহীপাড়া, সদর, রংপুর। 

বাড়ী # 58, রা া # 12, শাহীপাড়া, সদর, 
রংপুর। 

ি ি পাল aিফসার, iuনাiেটড 
ফাiনা  িলঃ, িমঠাপু র, রংপুর। 

12997716368 
islamnelufa@gmail.com 

25/18/3132 

6. 6 29 29 েমাঃ আল েহলাল 
তঃ েমাসেলম uি ন ামািনক 

বাসা- 23/3, েরাড- 3/2, শালবন 
িমি পাড়া, সদর, রংপুর। 

বাসা- 23/3, েরাড- 3/2, শালবন 
িমি পাড়া, সদর, রংপুর। 

সহকারী a াপক ( ব াপনা), 
মনমথপুর, আiিডয়াল কেলজ, 
পাবতীপুর। 

12823359994 
alhelal02@gmail.com 25/18/3132 

েমাট= 16 জন 
ি েযা া পিরবার (4য় পযায়) 

7. 2 6 6 তাহিরমা আখতার বা  
ামী- মাঈন-uল-আহসান 

িনu াপাড়া, oয়াড- 34, 
রংপুর সদর, রংপুর। 

িনu াপাড়া, oয়াড- 34, রংপুর সদর, 
রংপুর। িহনী 12৯83441৯95 

lalin5c@gmail.com 34/17/3132 

8. 3 7 7 তাসিরফা আখতার 
ামী- েমাঃ আ ল মােলক 

u র বা  খ , রংপুর সদর, 
রংপুর। u র বা  খ , রংপুর সদর, রংপুর। 

সহকারী িশ ক (িব ান), 
বা য়া aন পুর u  িব ালয়, 
uিলপুর, িড় াম। 

128887443৯1 34/17/3132 

9. 4 8 8 েমাছাঃ রােবয়া েবগম 
ামী- েমাঃ আ ল হািলম 

u র বা  খ , রংপুর সদর, 
রংপুর। u র বা  খ , রংপুর সদর, রংপুর। িহনী 12648251722 34/17/3132 

েমাট= 14 জন 



ঃ 
নং সং া েবর ঃ নং

েকাড  
নং নাম o িপতা/ ামীর নাম ায়ী কানা বতমান কানা েপশা েমাবাiল নং/i-েমiল টাকা জমার  

তািরখ 
রংপুর েজলা (2ম পযায়)

10. 2 35 5৯ েমাঃ মিশয়ার রহমান 
তঃ তয়ব uি ন ম ল 

ম লপাড়া, ব নাথপুর, 
তারাগ , রংপুর ম লপাড়া, ব নাথপুর, তারাগ , রংপুর াiভার 12929917273 38/23/27 

11. 3 65 74 
েমাঃ আিজ র রহমান 
েমাঃ রচল হক ম ল রিহমাপুর, তারগ , রংপুর েফৗজদারহাট, সীতা , চ াম 

িনয়র e েপাট/ iনেপাট, 
সািমট eলাi  েপাট িলঃ, 
চ াম 

12৯29761222 38/23/27 

েমাট= 13 জন 
রংপুর েজলা (3য় পযায়) 

12. 2 222 222 েমাঃ মায়ন কিবর সরকার 
তঃ মমতাজ uি ন সরকার 

শরীফপুর, েভ াবাড়ী, পীরগ , 
রংপুর 

সহকারী কর আদায়কারী 
রংপুর িস  কেপােরশন, রংপুর 

সহকারী কর আদায়কারী 
রংপুর িস  কেপােরশন, রংপুর 

1282৯864৯27 19/12/29 

13. 3 93 93 েমাঃ কাম ামান 
তঃ আহা দ আলী নািজরদহ, কাuিনয়া, রংপুর িসিনঃ ভাষক, চ পুর ল e  কেলজ, 

কািলগ , লালমিনরহাট 
িসিনঃ ভাষক, চ পুর ল e  
কেলজ, কািলগ , লালমিনরহাট 

1287145174৯ 22/12/29 

14. 4 88 88 
েমাছাঃ আশরািফয়া লতানা 
মিন 
ামী- েমাঃ আ ল মিতন 

তােলবটারী, েমৗভাষা, গংগাচড়া, 
রংপুর 

িখ িত, বাসা # 22, েরাড # ৯, ধাপ 
iি িনয়ার পাড়া, রংপুর 

া য্ সহকারী, গংগাচড়া, রংপুর 12891646355 28/12/29 

েমাট= 14 জন 
রংপুর েজলা (4য় পযায়) 

15. 2 ৯ ৯ েমাঃ আতাuল কিরম 
েমাঃ খায় ল আলম 

র মি ল, েমনাজ বাজার, 
হারাগাছ, কাuিনয়া, রংপুর। 

র মি ল, েমনাজ বাজার, হারাগাছ, 
কাuিনয়া, রংপুর। ঔষেধর বসা 128278635৯1 38/17/3132 

16. 3 23 23 েমাঃ আ র রuফ 
েমাঃ আফতাব uি ন সরকার 

াম- ড়ীরহাট, u র 
দােমাদরপুর, ড়ীরহাট, তারাগ , 
রংপুর। 

াম- ড়ীরহাট, u র দােমাদরপুর, 
ড়ীরহাট, তারাগ , রংপুর। বসা 12831266375 38/17/3132 

17. 4 25 25 েমাঃ রােশদু ামান 
তঃ মক ল েহােসন সরকার 

াম- বা রপাড়া, ডাকঘর- 
েপাপীনাথপুর, বদরগ , রংপুর। েজলা শাসেকর কাযালয়, রংপুর। গাড়ী চালক, েজলা শাসেকর 

কাযালয়, রংপুর। 
1282734৯244 

rzzman720@gmail.com 41/17/3132 

18. 5 27 27 েমাঃ মাঈদুল iসলাম (িমশন) 
তঃ আিজ ল iসলাম মিহপুর, গংগাচড়া, রংপুর। মিহপুর, গংগাচড়া, রংপুর। ভা ার র ক, আিকজ িবিড় 

ফয্া রী িলঃ, ম না, রংপুর। 12836293896 19/18/3132 

েমাট= 15 জন 
রংপুর িবভাগ (3য় পযায়) 

19. 2 223 223 
েমাছাঃ পুর েবগম 
েমাঃ আ াহ আল মা ন নয়ন 

কািকনা, কািলগ , লালমিনরহাট কািকনা, কািলগ , লালমিনরহাট িহনী 12834717৯৯3 21/12/29 

20. 3 94 94 
েমাঃ আ ল লিতফ 
েমাঃ কিলম uি ন 

iেশারেকাল, কািকনা, কািলগ , 
লালমিনরহাট 

িসিনঃ ভাষক, চ পুর ল e  কেলজ, 
কািলগ , লালমিনরহাট 

িসিনঃ ভাষক, চ পুর ল e  
কেলজ, কািলগ , লালমিনরহাট 

128334541৯3 22/12/29 
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21. 4 96 96 
েমাঃ বিন iয়ািমন 
েমাঃ আ ল আিজজ 

াহিব, মািনক বাজার, ষভা ার, 
কািলগ , লালমিনরহাট 

িসিনঃ ভাষক, চ পুর ল e  কেলজ, 
কািলগ , লালমিনরহাট 

িসিনঃ ভাষক, চ পুর ল e  
কেলজ, কািলগ , লালমিনরহাট 

12828366৯11 
beplov.bd@gmail.com 

22/12/29 

22. 5 ৯3 ৯3 
েমাঃ িজয়াuর রহমান 
তঃ আ ল েগাফফার িময়া 

বারঘিরয়া, মিহষেখাচা, 
আিদতমারী, লালমিনরহাট 

ভাষক, চ পুর u  িব ালয় o কেলজ, 
কািলগ , লালমিনরহাট 

ভাষক, চ পুর u  িব ালয় o 
কেলজ, কািলগ , লালমিনরহাট 

12834471848 
masumkabir@gmail.com 

22/12/29 

23. 6 225 225 
েমাঃ মা ম কবীর 
েমাঃ আ ল েজাববার 

সদারপাড়া, েবাদা, প গড় 
গংগাচড়া ম পাড়া জােম মসিজদ সংল , 
গংগাচড়া, রংপুর 

িনবাহী কমকতা, ি িময়ার 
াংক, রংপুর  

12826211141 
krpaoowary1977@yahoo.com

22/12/29 

24. 7 86 86 েমাঃ খিতবর রহমান 
েমাঃ আ ল কােসম 

িতধর, েচৗ রীহাট, কািলগ , 
লালমিনরহাট 

ভাষক, চ পারহাট েটকিনকয্াল e  
িবজেনস ােনজেম  কেলজ, কািলগ , 
লালমিনরহাট 

ভাষক, চ পারহাট েটকিনকয্াল 
e  িবজেনস ােনজেম  
কেলজ, কািলগ , লালমিনরহাট 

12854৯33785 28/12/29 

25. 8 87 87 তছিলমা জাফরী 
ামী- েমাঃ আ ল রশীদ 

নীচাকেলানী (েচৗ রীপাড়া), 
কয্া নেম , সয়দপুর, নীলফামারী 

ব ন েমকার, বাংলােদশ আবহাoয়া 
aিধদ র, সয়দপুর শাখা, নীলফামারী 

ব ন েমকার, বাংলােদশ 
আবহাoয়া aিধদ র, সয়দপুর 
শাখা, নীলফামারী 

12829755372 29/12/29 

26. 9 89 89 
েমাঃ আ ল মিতন 
েমাঃ কালাম uি ন 

iেশারেকাল, কািকনা, কািলগ , 
লালমিনরহাট 

িখ িত, বাসা # 22, েরাড # ৯, ধাপ 
iি িনয়ার পাড়া, রংপুর 

aিডট aিফসার, i ারনাল ািডস 
িডপা েম , াক, রংপুর 

1284872৯5৯6 29/12/29 

27. ৯ 8৯ 8৯ 
েমাছাঃ আকিলমা খা ন 
ামী- েমাঃ আ ল হািনফ 

িঝিনয়া, রগ , গাiবা া সহকারী িশ ক, uমর বালাপাড়া সরকারী 
াথিমক িব ালয়, গংগাচড়া, রংপুর 

সহকারী িশ ক, uমর বালাপাড়া 
সরকারী াথিমক িব ালয়, 
গংগাচড়া, রংপুর 

12855581159 29/12/29 

েমাট= 1৯ জন 
 

রংপুর িবভাগ (4য় পযায়) 

28. 2 2 2 
েমাছাঃ শারিমন লতানা 
ামী- তঃ হািব র রহমান 
খান 

াম- বরাতী, ডাকঘর- কিরমপুর, 
কািলগ , লালমিনরহাট। েকরানীপাড়া, সদর, রংপুর। সহকারী িশ ক  

শাহীন ল, রংপুর। 12834693411 25/17/3132 

29. 3 21 21 েমাছাঃ িন ফা iয়াসিমন 
িপতা- েমাঃ শাম লহক 

5 নং oয়াড, িড় াম সদর, 
িড় াম। 

রাধা ব ভ পাবিলক েহলথ আবািসক 
eলাকা, রংপুর। আi  বসা 12629594686 

nilufayasmin095@gmail.com 38/17/3132 

30. 4 22 22 েমাঃ আজাদ েহােসন 
েমাঃ আঃ কােদর 

েচৗিকদার পাড়া, িড় াম সদর, 
িড় াম। রাধা ব ভ, িডিপeiচi েকায়াটার, রংপুর। 

aিফস সহকারী কাম 
কি uটার া িরক, 
িডিপeiচi, সদর, রংপুর 

12841৯16138 
azadhossaindphe@gmail.com 38/17/3132 

31. 5 2৯ 2৯ েমাঃ েমানাবিব ল iসলাম 
েমাঃ মােজদুর রহমান 

াম- আটবাi, েপা - ল দা, 
পাবতীপুর, িদনাজপুর। 934/6, মিনপুর, িমরপুর-3, ঢাকা-2327। eয্ািসেট  ােনজার,  কয্ািবক 

ে াবাল িলঃ, ঢাকা। 
12832473567 

semunna2018@gmail.com 25/18/3132 

েমাট= 15 জন 
 

 



ঃ 
নং সং া েবর ঃ নং

েকাড  
নং নাম o িপতা/ ামীর নাম ায়ী কানা বতমান কানা েপশা েমাবাiল নং/i-েমiল টাকা জমার  

তািরখ 
‘C’- টাiপ য্াট বরাে র aিতির  টাকা জমাকারীেদর তািলকা 

রংপুর িবভাগ (4য় পযায়) 

32. 2 28 28 
েমাঃ সােরায়ার জাহান িরফাত 
েমাঃ ছািমuল iসলাম 

আিমরগ , পাবতীপুর, িদনাজপুর। 
eয্ািসসেট  aিফসার, েমিরিডয়ান 
ফাiনা  e  iনেভ েম  িলঃ, ঢাকা। 

eয্ািসসেট  aিফসার, 
েমিরিডয়ান ফাiনা  e  
iনেভ েম  িলঃ, ঢাকা। 

12821156511 
rifat2u@gmail.com 19/18/3132 

33. 3 32 32 
েমাসাে ক েহােসন 
জািমuল iসলাম 

াম- িচবাড়ী, ডাক- শত াম, 
uপেজলা- বীরগ , েজলা- 
িদনাজপুর। 

েরাড # 6/4, বাসা # 1৯, ধাপ ভগীেলন, 
বনানী, রংপুর। 

ঔষেধর বসা 1282৯355675 
 

26/18/3132 

েমাট= 13 জন 
 

 



5থ ধাপ ‘D’- টাiপ য্াট বরাে র াথিমক তািলকা (রংপুর িবভাগ) 
ঃ
নং সং া েবর 

ঃ নং 
েকাড 
নং নাম o িপতা/ ামীর নাম ায়ী কানা বতমান কানা েপশা েমাবাiল নং/i-েমiল টাকা াি র 

তািরখ 
 

 

িবেদেশ বসবাসকারী 
 

2 

34. 2 39 39 েমাঃ মিশuর রহমান 
মিজ র রহমান 

13নং দুরার , েভলাবািড়, 
আিদতমারী, লালমিনরহাট। 

13নং দুরার , েভলাবািড়, 
আিদতমারী, লালমিনরহাট। িবেদেশ বসবাসকারী (িসংগাপুর) 12৯89488558 

12845-977518 

35/22/3132 
িবেদেশ 

বসবাসকারী 

2 

 েমাট-12 জন 
সদর uপেজলা 

 

35. 2 25 25 েমাঃ শির ল iসলাম 
েমাঃ আ ল গিণ 

াম- খটখ য়া, oয়াড নং- 15, 
িস  কেপােরশন, রংপুর। 

িসিনয়র aিফসার (ে াডাকশন), 
iuিনে ারী ােকিজং i াঃ িলঃ, 
িমজাপুর, টা াiল। 

িসিনয়র aিফসার (ে াডাকশন), 
iuিনে ারী ােকিজং i াঃ 
িলঃ, িমজাপুর, টা াiল। 

12822-278783 
shoriful7111@gmail.com 25/22/3132 

4 

36. 3 47 47 গীতা রাণী সরকার ামী- বীের  নাথ সরকার 
বাসা # 42, েরাড # 12, িল  
বাগান, সদর, রংপুর। 

বাসা # 13, eম.িস. ম মদার 
েরাড, পাড়া, রংপুর িহনী 12667-413921 32/22/3132 

4 

37. 4 48 48 িব. eন. সরকার িবের  নাথ সরকার 
বাসা # 446, েরাড # 12, 
লােটাল, সদর, রংপুর। 

বাসা # 446, েরাড # 12, 
লােটাল, সদর, রংপুর। সাধারণ বসা 12822-৯998৯1 

bimolsarkar54@gmail.com 32/22/3132 
4 

38. 5 36 36 সািবরা শারিমন 
ামী- েমাঃ আহসান হাবীব 

ধাপ িচকলী ভাটা, পাকার মাথা, 
রংপুর। 

ধাপ িচকলী ভাটা, পাকার মাথা, 
রংপুর। ক  বসা 1282৯-৯41962 

ive.dbbleastgate@gmail.com 34/22/3132 
4 

39. 6 3৯ 3৯ েসনিজৎ মার রায় 
মািনক চ  বমন 

বালা মার, খটখ য়া, রংপুর সদর, 
রংপুর। 

বালা মার, খটখ য়া, রংপুর সদর, 
রংপুর। 

েমকািনকয্াল iি ঃ, eসিকu 
oয়া্যার e  েকবল েকাং িলঃ। 

12829-622398 
prosangitsqbd@gmail.com

35/22/3132 
4 

 েমাট-16 জন 
ি েযা া পিরবার 

 

40. 2 21 21 েমাহা দ আ ল জিলল 
তঃ মিহর uি ন 

াম + েপা - িমজাপুর, আেটায়ারী, 
প গড়। 

uপ-মহা ব াপক, রংপুর প ী 
িবদুয্ৎ সিমিত-3, গংগাচড়া, 
রংপুর। 

uপ-মহা ব াপক, রংপুর প ী 
িবদুয্ৎ সিমিত-3, গংগাচড়া, 
রংপুর। 

12827-৯73185 
rpbs2gangachara@gmail.com 

25/22/3132 
5 

41. 3 52 52 
ফারহানা েবগম 
ামী- েমাঃ নাজ ল হাসান 

যে , আ স সামাদ, iসলামপুর 
(কািলবাড়ী), পাবতীপুর, িদনাজপুর। 

যে , আ স সামাদ, iসলামপুর 
(কািলবাড়ী), পাবতীপুর, িদনাজপুর। 

সহকারী িশ ক, পাiলট u  
িব ালয় 

12859-৯16658 
shohaelhasan@gmail.com 

36/22/3132 
5 

 েমাট- 13 জন 
রংপুর েজলা 

 

42. 2 2 2 
েমাঃ িসরা ল iসলাম িসরাজ 
েমাঃ শাহজাহান আলী 

টকা, গংগাচড়া, রংপুর। টকা, গংগাচড়া, রংপুর। বসায়ী 12834-৯63917 22/22/3132 
6 

43. 3 8 8 
েমাছাঃ আদুরী েবগম 
ামী- রিফ ল iসলাম 

াম- দি ণ েকালেকা , গংগাচড়া, 
রংপুর। 

াম- দি ণ েকালেকা , 
গংগাচড়া, রংপুর। 

িচিকৎসক (িরশাদ েহািমo 
িনেকতন 

12873-997৯1৯ 25/22/3132 
6 

44. 4 26 26 
েমাঃ eনা ল হক মিন 
তঃ ঈমান আলী 

a দানগর, a দানগর, পীরগাছা, 
রংপুর। 

a দানগর, a দানগর, পীরগাছা, 
রংপুর। 

িসঃ িসঃ েক  ব াপক 
(u তরমান), ামীন াংক 

12824-836545 25/22/3132 
6 

45. 5 2৯ 2৯ 
েমাঃ আ  সাঈদ 
তঃ আ ল েহােসন 

াম- িঘয়ার পাড়া, েপা - বা রা, 
uপেজলা- িমঠাপু র, রংপুর। 

াম- িনu েসনপাড়া, রংপুর সদর, 
রংপুর। 

aিফস সহকারী, রংপুর িস  
কেপােরশন, রংপুর। 

12832-141994 
mati.19scp@gmail.com 32/22/3132 

6 



ঃ
নং সং া েবর 

ঃ নং 
েকাড 
নং নাম o িপতা/ ামীর নাম ায়ী কানা বতমান কানা েপশা েমাবাiল নং/i-েমiল টাকা াি র 

তািরখ 
 

46. 6 31 31 
িনতয্র ন সরকার 
বীের  নাথ সরকার 

বাসা- 42, েরাড- 12, িল বাগান, 
সদর, রংপুর। 

বাসা- 3, eম,িস ম মদার েরাড, 
পাড়া, রংপুর। 

সাধারণ বসা 12827-166৯৯8 32/22/3132 
6 

47. 7 46 46 
মেনার ন চ  মহ  
তঃ িরন চ  মহ  

পি ম মা াiন, েচংমারী, 
গংগাচড়া, রংপুর। 

পি ম মা াiন, েচংমারী, 
গংগাচড়া, রংপুর। 

সাধারণ বসা 12836-1981৯6 32/22/3132 
6 

48. 8 32 32 
েমাঃ ামান 
েমাঃ শিহদুল iসলাম 

াম- ক য়া বালাপাড়া, েপা - 
সরদারপাড়া, গংগাচড়া, রংপুর। 

াম o েপা - শাি রবাগ, uপেজলা- 
পীরগ , েজলা- ঠা রগo। 

eিরয়া ােনজার, িদ eকিম 
াব. িলঃ, ঠা রগo। 

12828-524328 
suruz2002@gmail.com 33/22/3132 

6 

49. 9 34 34 
মি কা রাণী রায় 
ামী- েগ  নাথ সরকার 

ধা র, গংগাচড়া, রংপুর। ধা র, গংগাচড়া, রংপুর। 
িসeiচিসিপ, সয়রাবাড়ী 
কিমuিন  ি িনক 

12849-865799 33/22/3132 
6 

50. ৯ 37 37 েমাঃ আেনায়ার েহােসন তঃ েমায়াে ম েহােসন 
াম- েমৗয়াগ , েপা - লালিদঘীরহাট, 

uপেজলা- বদরগ , েজলা- রংপুর। 
াম- েমৗয়াগ , েপা - লালিদঘীরহাট, 

uপেজলা- বদরগ , েজলা- রংপুর। 
েরকড সহকারী, েজলা o দায়রা 
জজ আদালত, নীলফামারী। 1284৯-19৯759 34/22/3132 

6 

51. 21 41 41 
েমাছাঃ েমায়াে মা নািহদ 
ামী- েমাঃ আির ল iসলাম 

আরািজ িনয়ামত, গংগাচঢ়া, রংপুর। 
আরািজ িনয়ামত, গংগাচঢ়া, 
রংপুর। 

সহকারী িশ ক, হা  বালারঘাট সরঃ 
াঃ িব ালয়, গংগাচড়া, রংপুর। 

12844-2৯2৯৯9 
moajjema121@gmail.com 

35/22/3132 
6 

52. 22 42 42 
েমাঃ সােদ ল iসলাম 
তঃ আ ল েহােসন সরকার 

uঃ ঘিনরামপুর (থানাপাড়া), 
তারাগ , রংপুর। 

uঃ ঘিনরামপুর (থানাপাড়া), 
তারাগ , রংপুর। 

সহঃ a াপক, রাধা রাণী মিহলা 
িড ী কেলজ 

12৯36-5৯2514 35/22/3132 
6 

53. 23 43 43 
নতািসর েমাঃ শাহ িরয়ার 
আ  ব র িসি ক 

জি পাড়া ( শা), তারাগ , রংপুর। 
জি পাড়া ( শা), তারাগ , 
রংপুর। 

বসা 128৯5-৯84196 35/22/3132 
6 

54. 24 49 49 
েমাছাঃ মায়রা আ ার 
ামী- আ ল মােলক 

াম- হিরপুর, েপা - শ বাড়ী, থানা-
িমঠাপু র, েজলা- রংপুর। 

ীপাড়া, সদর, রংপুর। 
িবিলং সহকারী, রংপুর প ী 
িবদুয্ৎ সিমিত-3 

12848-459821 
iverng06@gmail.com 36/22/3132 

6 

55. 25 51 51 
 মািনক চ  মহ  
 রতন চ  মহ  

শােনরহাট, পীরগ , রংপুর। 
eমিস ম মদার েরাড, পাড়া, 
রংপুর। 

বসা 12823-149376 36/22/3132 
6 

56. 26 55 55 
েমাঃ কাuছার iকবাল ধান 
তঃ আমজাদ েহােসন 

েকশবপুর, ফেতপুর লালিদঘী, 
পীরগ , রংপুর। 

েকশবপুর, ফেতপুর লালিদঘী, 
পীরগ , রংপুর। 

ভাষক, কেমদপুর ফািজল 
মাদরাসা 

12৯27-937884 
kawsarmizan198@gmail.com 

36/22/3132 
6 

57. 27 56 56 
েমাছাঃ খািদজা েবগম 
ামী- তঃ আ ল বােতন 

শালাiপুর, জাiিগরহাট, িমঠাপু র, 
রংপুর। 

শালাiপুর, জাiিগরহাট, িমঠাপু র, 
রংপুর। 

িহনী 12833-367978 36/22/3132 
6 

েমাট-27 জন 
রংপুর িবভাগ 

 

58. 2 3 3 
িনশা েমানািলসা 
ামী- েমাদ মার েদ 

পি ম রায়গ , নােগ রী, িড় াম। গংগাচড়া, রংপুর  বসায়ী 12871-139৯68 
eee062010@gmail.com 22/22/3132 

7 

59. 3 4 4 
েমাহা দ আ স সালাম 
তঃ oসমান গিণ 

াম+েপা - দি ণ পলাশ বাড়ী, 
uপঃ- িচিররব র, িদনাজপুর। 

িনয়র iি িনয়ার, রংপুর প ী 
িবদুয্ৎ সিমিত-3, গংগাচড়া, রংপুর। 

িনয়র iি িনয়ার, রংপুর প ী 
িবদুয্ৎ সিমিত-3, গংগাচড়া, রংপুর। 

12826-574855 
abdussalam6892@gmail.com

25/22/3132 
7 

60. 4 5 5 
েমাঃ আেনায়া ল iসলাম 
তঃ মাহাতাব েহােসন 

াম- দঃ চ দঘানা, েপা - েক াবাড়ী, 
থানা- িকেশারগ , নীলফামারী। 

লাiন েটকিনিশয়ান, রংপুর প ী 
িবদুয্ৎ সিমিত-3, গংগাচড়া, রংপুর। 

লাiন েটকিনিশয়ান, রংপুর প ী 
িবদুয্ৎ সিমিত-3, গংগাচড়া, রংপুর। 

1288৯-2836৯2 
rpbs2gangachara@gmail.com 

25/22/3132 
7 
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61. 5 9 9 েমাছাঃ না পারভীন 
ামী-েমাঃ েমা ািফ র রহমান 

াম- কাকীনা চাপানী, ডাকঘর- 
ডািলয়া, িডমলা, লীলফামারী। 

াম- কাকীনা চাপানী, ডাকঘর- 
ডািলয়া, িডমলা, লীলফামারী। 

পিরবার ক াণ পিরদিশকা 12873-814879 
www.dofmosta@gmail.com

25/22/3132 
7 

62. 6 45 45 
েমাছাঃ িফেরাজা 
ামী- েমাঃ iমার u ীন 

াম- বড়দাপ, েপা - েছাট দাপ, 
আেটায়ারী, প গড়। 

রংপুর প ী িবদুয্ৎ সিমিত-3, 
গংগাচড়া, রংপুর। 

িষ কাজ 12842-289342 
rpbs2gangachara@gmail.com 

25/22/3132 
 

63. 7 ৯ ৯ 
েমাঃ ফা ক আলম 
হাসমত আলী 

াম- খাতী, েপা- েতািড়য়া, 
আেটায়ারী, প গড়। 

ি ি পাল aিফসার, e.িব. াংক 
িলঃ, রংপুর শাখা, রংপুর। 

ি ি পাল aিফসার, e.িব. াংক 
িলঃ, রংপুর শাখা, রংপুর। 

12825-677235 
falam@abbl.com 25/22/3132 

 

64. 8 22 22 
েমাঃ রিফ ল iসলাম 
তঃ মাহাতাব েহােসন 

াম- দঃ চ দঘানা, েপা - েক াবাড়ী, 
থানা- িকেশারগ , নীলফামারী। 

েকয়ার েটকার, জামালপুর প ী 
িবদুয্ৎ সিমিত, জামালপুর।  

েকয়ার েটকার, জামালপুর প ী 
িবদুয্ৎ সিমিত, জামালপুর।  

12844-3৯7336 
jamapurpbs@gmail.com 25/22/3132 

 

65. 9 23 23 েমাঃ হাসান মাহ দ 
েমাঃ ল আিমন 

াম- ল র পু র (আেলাবাড়ীয়া), েপা - 
িস ল, uপঃ িবরল, িদনাজপুর। 

oয়য্ািরং পিরদশক, রংপুর প ী িবদুয্ৎ 
সিমিত-3, পাগলাপীর, সদর, রংপুর। 

oয়য্ািরং পিরদশক, রংপুর প ী িবদুয্ৎ 
সিমিত-3, পাগলাপীর, সদর, রংপুর। 

12843-44899৯ 
liku44@gmail.com 25/22/3132 

 

66. ৯ 7 7 েমাঃ আ  তয়ব আজাদ 
তঃ iu ফ আলী শা  

াম- শালবাড়ী, েপা - েমা ফাপুর, 
থানা- পাবতীপুর, িদনাজপুর। 

রংপুর প ী িবদুয্ৎ সিমিত-3, 
পাগলাপীর, রংপুর। 

লাiন েটকিনিশয়ান, রংপুর প ী 
িবদুয্ৎ সিমিত-3 12৯31-714438 27/22/3132 

 

67. 21 6 6 েমাঃ হাসা র রহমান 
েমাঃ খায় ল আলম 

াম- রিত, েপা - ভাংরারহাট, 
uপেজলা- রাজারহাট, িড় াম। 

রংপুর প ী িবদুয্ৎ সিমিত-3, 
পাগলাপীর, রংপুর। 

সহকারী ে ারিকপার, রংপুর প ী 
িবদুয্ৎ সিমিত-3, পাগলাপীর, রংপুর। 12833-825321 27/22/3132 

 

68. 22 27 27 েমাঃ নাজ ল েহােসন 
েমাঃ ফা ক আলম 

াম- খগিত, েপা - েতািড়য়া, 
আেটায়ারী, প গড়। 

বাসা # 86, েরাড # 12/গ, েস াল 
েরাড, রংপুর। বসায়ী 12878-2844৯৯ 27/22/3132 

 

69. 23 29 29 েমাঃ েরজাuল কিরম 
েমাঃ জমেশর আলী াপারী 

রােবয়া িভলা, াম- খামার প  
নবীশ, েপা - ামারী, িড় াম। 

রােবয়া িভলা, াম- খামার প  নবীশ, 
েপা - ামারী, িড় াম। গাড়ীচালক 12875-57999৯ 28/22/3132 

 

70. 24 33 33 েরহানা পারভীন িগিন 
ামী- েমাঃ িবপুল আহেমদ 

াম- আ ারাম, েপা - খিললগ , 
সদর, িড় াম। 

াম- পাগলাপীর, রংপুর সদর, 
রংপুর। 

oয়য্ািরং পিরদশক, রংপুর প ী 
িবদুয্ৎ সিমিত-3, রংপুর। 

12873-424631 
rehana.guini@gmail.com 33/22/3132 

 

71. 25 35 35 oমর ফা ক 
আফতাব uি ন 

রাম  িমশন েরাড, লালমিনরহাট 
সদর, লালমিনরহাট। 

রাম  িমশন েরাড, 
লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট। বসা 12854-799477 33/22/3132 

 

72. 26 38 38 ফয়সাল আহেমদ বাধন 
আতাuর রহমান দুলাল 

রাম  িমশন েরাড, লালমিনরহাট 
সদর, লালমিনরহাট। 

রাম  িমশন েরাড, 
লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট। রড িসেমে র বসা 12828-656513 35/22/3132 

 

73. 27 44 44 আহ দ হাসান 
েমাঃ আ ল হাi 

খািললা িলয়া, সয়দপুর, 
নীলফামারী। 

ডা াপাড়া ( শা), তারাগ , 
রংপুর। কনে বল, বাংলােদশ পুিলশ 12৯31-183339 35/22/3132 

 

74. 28 4৯ 4৯ েমাঃ রিক ল হাসান 
েমাঃ আ ল খােলক সরকার 

াম- আলীনগর, েপা - আ াপুর, 
uপঃ-সাদু াপুর, েজলা- গাiবা া। 

িবি ং নং- 21/3, িব-টাiপ, 
eিপeস িসeল কেলানী, আ গ , 
িব-বাড়ীয়া। 

সহকারী ব াপক, আ গ  
পাoয়ার েকাং িলঃ, িব-বাড়ীয়া। 

12833-৯1738৯ 
rakibhassan71@gmail.com 36/22/3132 

 

75. 29 54 54 েমাছাঃ আকতািরনা েবগম 
ামী- েমাঃ আিত ল iসলাম 

মিতজাপুর, রা াচাটা, েবাচাগ , 
িদনাজপুর। িনয়ামত পা ারিদঘী, সদর, রংপুর।  1282৯-113৯66 36/22/3132 

 

76. 2৯ 57 57 েমাঃ আল আিমন iসলাম 
েমাঃ হািলম uি ন ঢা ীপু র, গেড়য়া, ঠা রগo u রপাড়া 14নং oয়াড, িস  

কেপােরশন, রংপুর। বসা 1282৯-59৯৯6৯ 36/22/3132 
 

 েমাট-2৯ জন  
 


