
                       বারজন্য শলক্ষা
                   গন্প্রজাতন্ত্রীবাাংাদেল রকার
                                    (স্থান্ীয়রকার ও পল্লীউন্নয়ন্শবভাগ)

              ৬ ন্াং ষাটাকা ইউশন্য়ন্ পশরে কাযযায়
                 ষেয়ারমযান্ঃ ষমাঃ মন্শিুজ্জামান্(মন্)

           ডাকঘরঃজগুীরদগাফা, থান্াঃগাাংন্ী, ষজাঃ ষমদরপুর।

০৬ নং ষোটোকো ইউননয়ননর ষ োনকদোর/ দফোদোনরর নোনমর তোনকো ।

ঠিকোনো

(আবোনক)

শ্রী দগূগো  রন দো ,নিতোাঃ 
অমূয দো,

মোতোাঃ শ্রীমনত গংগো দোী
শ্রী রুিকুমোর দো , নিতোাঃ শ্রী 
ষগননন্দ্র নোথ নবশ্বো,

মোতোাঃ শ্রীমনত ুনলো বোো
শ্রী ভরত দো, নিতোাঃশ্রী ভক্ত দো,

মোতোাঃ শ্রীমনত খড়নক বোো দোী

শ্রী ুমো দো , নিতোাঃ শ্রী মনমত 
দো,

মোতোাঃ শ্রীমনত িুবোো দোী

৪ ষ োনকদোর, 

ষোটোকো
গ্রোমাঃ জগুীরনগোফো , 

ডোকঘরাঃ জগুীরনগোফো, 
উিনজোাঃ গোংনী, ষজোাঃ 
ষমনরিুর।

৯১১৩৬১৯৭৫৪ ১৭২১৯৮৮৫১৭

২ ষ োনকদোর, 

ষোটোকো
গ্রোমাঃ বোননয়োিুকুর, 

ডোকঘরাঃ জগুীরনগোফো, 
উিনজোাঃ গোংনী, ষজোাঃ 
ষমনরিুর।

২৩৬৩৭৩২৬৬৬ ১৭২১৬৫৬৮২৩

৩ ষ োনকদোর, 

ষোটোকো
গ্রোমাঃ ষোটোকো, 
ডোকঘরাঃ জগুীরনগোফো, 
উিনজোাঃ গোংনী, ষজোাঃ 
ষমনরিুর।

৯১১৩৬৭২৭৪৬ ১৭২৪২৯৯৪২৯

ক্রাঃ 
নং

ষ ৌনকদোর/দফোদোর এর 
নোম,নিতো ও মোতোর নোম

িদনব ও 
ইউননয়ননর 

নোম

জোতীয় িনর য়িত্র 
নম্বর

ষমোবোই নম্বর 
(যনদ থোনক)

মন্তবয

১ ষ োনকদোর, 

ষোটোকো
গ্রোমাঃ কোষ্টদ, ডোকঘরাঃ 
জগুীরনগোফো, উিনজোাঃ 
গোংনী, ষজোাঃ ষমনরিুর।

৪১৬৩৬২৩৫২৫ ১৭১০৬২৭৬৪৪



শ্রী অনন্ত দো, নিতোাঃ শ্রী কোনোই 
দো,

মোতোাঃদাুঃখী বোো দোী

শ্রী ননতয দো , নিতোাঃ ববদযনোথ 
দো,

মোতোাঃ শ্রীমনত গুরু দোী

শ্রী রনবন্দ কুমোর দো , নিতোাঃ 
শ্রী ন্নোী কুমোর দো,

মোতোাঃ শ্রীমনত তুী রোনী দোী

ষমোাঃ নয়োকত আী , 

নিতোাঃমোম্মদ আী,
মোতোাঃ ষমোছোাঃ ষকোনমো ষবগম

রঞ্জন দো, নিতোাঃ কোনতগ ক দো,

মোতোাঃ তুী রোনী

১০ ষমোাঃ ওনদজু্জোমোন দফোদোর, 

ষোটোকো
গ্রোমাঃ ড়োবোড়ীয়ো , 

ডোকঘরাঃ মোননকনদয়ো, 
উিনজোাঃ গোংনী, ষজোাঃ 
ষমনরিুর।

মৃত

৮ ষ োনকদোর, 

ষোটোকো
গ্রোমাঃ মোননকনদয়ো , 

ডোকঘরাঃ মোননকনদয়ো, 
উিনজোাঃ গোংনী, ষজোাঃ 
ষমনরিুর।

২৮১৩৭৪৯৯৮৯ ১৭৯২২২২৭৫৬

৯ ষ োনকদোর, 

ষোটোকো
গ্রোমাঃ ড়োবোড়ীয়ো , 

ডোকঘরাঃ মোননকনদয়ো, 
উিনজোাঃ গোংনী, ষজোাঃ 
ষমনরিুর।

৬৮৬৩৮৫৩০৭০ ১৭৭৯২১৯১০৭

৬ ষ োনকদোর, 

ষোটোকো
গ্রোমাঃ ষভোোডোঙ্গো, 
ডোকঘরাঃ ষভোোডোঙ্গো, 
উিনজোাঃ গোংনী, ষজোাঃ 
ষমনরিুর।

৬৪১৩৭৬৭৯৫২ ১৭২৯৫৫১০৪২

৭ ষ োনকদোর, 

ষোটোকো
গ্রোমাঃ আমতত, 

ডোকঘরাঃ মোননকনদয়ো, 
উিনজোাঃ গোংনী, ষজোাঃ 
ষমনরিুর।

২৮১৩৮৮০৪১২ ১৭৫৩৬১৮৯৪৯

৫ ষ োনকদোর, 

ষোটোকো
গ্রোমাঃ ড়োবোড়ীয়ো , 

ডোকঘরাঃ মোননকনদয়ো, 
উিনজোাঃ গোংনী, ষজোাঃ 
ষমনরিুর।

৭৭৬৩৭০৩৯০২ ১৭২৯৬৬৪২৩৭


