
ভার্ চ/২২ এপ্রির/২২

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

কাপ্ররয়াককয মভৌর্াক এএপএন টিপ্র

কাপ্ররয়াককয কাপ্ররয়াককয এএপপ্রপ্র

শ্রীপুয শ্রীপুয  এএপপ্রপ্র

কাপ্ররগঞ্জ কাপ্ররগঞ্জ  এএপপ্রপ্র

কাাপ্রয়া কাাপ্রয়া  এএপপ্রপ্র

গাজীপুয দয গাজীপুয দয  এএপপ্রপ্র

মভাটঃ ০ ০

টাঙ্গাইর দয টাঙ্গাইর এএপএনটিপ্র ৭০৪৮০ ৭০৩৩০

ফাাইর ফাাইর  এএপপ্রপ্র ০ ০

প্রভজচাপুয প্রভজচাপুয  এএপপ্রপ্র ০ ০

মদরদুয়ায মদরদুয়ায  এএপপ্রপ্র ০ ০

নাগগাযপুয নাগগযপুয  এএপপ্রপ্র ২৫০০ ২৫০০

কাপ্ররাপ্রত কাপ্ররাপ্রত এএপএনটিপ্র ২৬৫০০ ২৬৫০০

ঘাটাইর ঘাটাইর  এএপপ্রপ্র ০ ০

ভূয়াপুয ভূয়াপুয  এএপপ্রপ্র ০ ০

ভধুপুয ভধুপুয এএপএনটিপ্র ২৭৯৫০ ২৭৯৫০

মগাারপুয মগাারপুয এএপপ্রপ্র ০ ০

প্রিপুয প্রিপুয এএপপ্রপ্র ০ ০

মভাটঃ ১২৭৪৩০ ১২৭২৮০

দয দযগযঞ্জ ২৯৮৫৫ ২৯৭৫৫

মুক্তাগাছা যসুরপুয ০ ০

দয কৃপ্রলপ্রফশ্বপ্রফদ্যারয় ২৭০৯৮ ২৭০৯৮

বালুকা বালুকা ৫৯৮৬ ৫৯৮৬

মগৌযীপুয মগৌযীপুয এএপএনটিপ্র ২৪৬৭৩ ২৩৬৭৩

নান্দাইর নান্দাইর এএপএনটিপ্র ৩০৬৬৩ ৩০৬১৩

বালুকা উথুযা মযঞ্জ ০ ০

উগভাটঃ ১১৮২৭৫ ১১৭১২৫

প্রকগাযগঞ্জ প্রকগাযগঞ্জ এএপএনটিপ্র ৬৪৬৯১ ৬৪৫৯১

কপ্রযভগঞ্জ কপ্রযভগঞ্জ এএপএনটিপ্র ৫১০৪০ ৫১০৪০

উগভাটঃ ১১৫৭৩১ ১১৫৬৩১

দয মনগরাগকান এএপএনটিপ্র ৭৪০৫০ ৭৪০৫০

দূগ চাপুয দূগ চাপুয এএপপ্রপ্র ১৯৭০২ ১৯৭০২

উগভাটঃ ৯৩৭৫২ ৯৩৭৫২

জাভারপুয দয জাভারপুয এএপএনটিপ্র ২৩৯৬৩ ২২৪৯৩

উগভাটঃ ২৩৯৬৩ ২২৪৯৩

দয মযপুয এএপএনটিপ্র ৫৪৯২১ ৫৪৭২১

প্রঝনাইগাতী যাাংটিয়া মযঞ্জ ৬৯৩৫ ৬৯৩৫

শ্রীফদী শ্রীফদী এএপএনটিপ্র ১২১৫৮ ১২১৫৮

নাপ্ররতাফাড়ী ভধুটিরা মযঞ্জ ০ ০

শ্রীফদী ফাপ্ররজুযী মযঞ্জ ০ ০

উগভাটঃ ৭৪০১৪ ৭৩৮১৪

মভাটঃ ৪২৫৭৩৫ ৪২২৮১৫

৩ ভয়ভনপ্রাং ফন প্রফবাগ

ভয়ভনপ্রাং

প্রকগাযগঞ্জ

মনগরাগকানা

মযপুয

১ ঢাকা ফন প্রফবাগ গাজীপুয

২ টাাংগাইর ফন প্রফবাগ টাঙ্গাইর

অনুন্নয়ন িাত ও প্রফপ্রবন্ন উন্নয়ন িকগেয আওতায় ২০২১-২২ আপ্রথ চক গনয ভা প্রবপ্রিক ভজুদ র্াযায প্রাফ

ক্রঃ 

নাং.
ফন প্রফবাগগয নাভ মজরায নাভ উগজরায নাভ না চাপ্রয মকগেয নাভ

াযাংগে
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দয মিঘাট এএপএনটিপ্র ৯২৭০৫ ৯২৭০৫

মগাারগঞ্জ মগাারগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৫৩০০ ৫৩০০

জপ্রকগঞ্জ জপ্রকগঞ্জ এএপপ্রপ্র ২৮৮ ২৮৮

প্রফয়ানীফাজায প্রফয়ানীফাজায এএপপ্রপ্র ৫৭৮২ ৫৭৮২

মপঞ্চুগঞ্জ মপঞ্চুগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৫০০০ ৫০০০

প্রফশ্বনাথ প্রফশ্বনাথ এএপপ্রপ্র ৪০০০ ৪০০০

মকাম্পাপ্রনগঞ্জ মকাম্পাপ্রনগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৪০০০ ৪০০০

কানাইঘাট কানাইঘাট এএপপ্রপ্র ৩০০০ ৩০০০

দয মিঘাট এএপপ্রপ্র

উগভাটঃ ১২০০৭৫ ১২০০৭৫

মভৌঃদয মভৌরবীফাজায এএপএনটিপ্র ৭২৮০০ ৭২৮০০

কুরাউড়া কুরাউড়া এএপএনটিপ্র ২৩৮৩৮ ২৩৮৩৮

ফড়গরিা ফড়গরিা এএপপ্রপ্র ১৪০০০ ১৪০০০

শ্রীভঙ্গর শ্রীভঙ্গর এএপপ্রপ্র ৩৩০০ ৩৩০০

কভরগঞ্জ কভরগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৪৬০০ ৪৬০০

১১৮৫৩৮ ১১৮৫৩৮

সুনাভগঞ্জ দয সুনাভগঞ্জ এএপএনটিপ্র ৩৫৯৪৬ ৩৫৯৪৬

জাভারগঞ্জ জাভারগঞ্জ এএপপ্রপ্র ১০৬২৭ ১০৬২৭

ধভ চাা ধভ চাা এএপপ্রপ্র ৪৮৭৫ ৪৮৭৫

মদায়াযা ফাজায মদায়াযা ফাজায এএপপ্রপ্র ১০০৪ ১০০৪

তাপ্রযপুয তাপ্রযপুয এএপপ্রপ্র ১২৬২ ১২৬২

প্রফশ্বম্ভযপুয প্রফশ্বম্ভযপুয এএপপ্রপ্র ১২৯২ ১২৯২

ছাতক ছাতক এএপপ্রপ্র ৪০০০ ৪০০০

াল্লা াল্লা এএপপ্রপ্র ৩১০০ ৩১০০

প্রদযাই প্রদযাই এএপপ্রপ্র ৩০৩৯ ৩০৩৯

উগভাটঃ ৬৫১৪৫ ৬৫১৪৫

প্রফগঞ্জ দয প্রফগঞ্জ দয এএপএনটিপ্র ৪৫৩১৫ ৪৫৩১৫

প্রফগঞ্জ দয এএপএনটিপ্র ০ ০

াগয়স্তাগঞ্জ াগয়স্তাগঞ্জ এএপপ্রপ্র ০ ০

ফাহুফর ফাহুফর এএপপ্রপ্র ০ ০

নপ্রফগঞ্জ নপ্রফগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৯০৩৫ ৯০৩৫

ভাধফপুয ভাধফপুয এএপপ্রপ্র ২৫৪০০ ২৫৪০০

চুনারুঘাট যঘুনন্দন মযঞ্জ ০ ০

উগভাটঃ ৭৯৭৫০ ৭৯৭৫০

মভাটঃ ৩৮৩৫০৮ ৩৮৩৫০৮

দয উিযগগাপ্রফন্দপুয এএপএনটিপ্র ১২৯৬০ ১১৯৭৫

কাাগযার কাাগযার এএপএনটিপ্র ৪৫৭৬ ৪৩৭৬

াফ চতীপুয াফ চতীপুয এএপএনটিপ্র ২২৯৬৫ ২২৯৬৫

ফুরফাড়ী ফুরফাড়ী এএপপ্রপ্র ৩২০৮১ ৩২০৮১

নফাফগঞ্জ নফাফগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৫১২০০ ৫১২০০

াপ্রকভপুয াপ্রকভপুয এএপপ্রপ্র ০ ০

প্রফযাভপুয প্রফযাভপুয এএপপ্রপ্র ৬০০০ ৬০০০

মঘাড়াঘাট মঘাড়াঘাট এএপপ্রপ্র ০ ০

প্রর্প্রযযফন্দয প্রর্প্রযযফন্দয এএপপ্রপ্র ০ ০

প্রফযর প্রফযর এএপপ্রপ্র ০ ০

ফীযগঞ্জ ফীযগঞ্জ এএপপ্রপ্র ০ ০

৫
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

প্রদনাজপুয
প্রদনাজপুয

৪ প্রগরট ফন প্রফবাগ

প্রগরট 

মভৌরবীফাজায

সুনাভগঞ্জ

প্রফগঞ্জ
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মফার্াগঞ্জ মফার্াগঞ্জ এএপপ্রপ্র ০ ০

িানাভা িানাভা এএপপ্রপ্র ০ ০

উগভাটঃ ১২৯৭৮২ ১২৮৫৯৭

দয দযগযঞ্জ ০ ০

ঠাকুযগাঁও এএপএনটিপ্র ৪৫৮১৩ ৪৫৫৬৩

ীযগঞ্জ ীযগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৬৪৮৮ ৬৪৮৮

যাণীাংককর যাণীাংককর এভএপপ্রপ্র ১২৪০০ ১২৪০০

ফাপ্ররয়াডাপ্রঙ্গ ফাপ্ররয়াডাপ্রঙ্গ এএপপ্রপ্র ২৭৭২০ ২৭৭২০

প্রযপুয প্রযপুয এএপপ্রপ্র ১৮৯৫ ১৮৯৫

উগভাটঃ ৯৪৩১৬ ৯৪০৬৬

দয ঞ্চগড় এএপএনটিপ্র ১৬৩৫৬ ১৫৯৫৬

মেঁতুপ্ররয়া মেঁতুপ্ররয়া এএপপ্রপ্র ০ ০

আগটায়াযী আগটায়াযী এএপপ্রপ্র ০ ০

মদফীগঞ্জ মদফীগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৮৮০০ ৮৮০০

মফাঁদা মফাঁদা এএপপ্রপ্র ৫০৮০ ৫০৮০

উগভাটঃ ৩০২৩৬ ২৯৮৩৬

মভাটঃ ২৫৪৩৩৪ ২৫২৪৯৯

দয আরভনগয এএপএনটিপ্র ৮৮৪৭৯ ৮৮৪৭৯

ফদযগঞ্জ ফদযগঞ্জ এএপপ্রপ্র ২০৬৬৬ ২০৬৬৬

প্রভঠাপুকুয প্রভঠাপুকুয এএপপ্রপ্র ১৫৪৫১ ১৫৪৫১

তাযাগঞ্জ তাযাগঞ্জ এএপপ্রপ্র ২৩২৩৮ ২৩২৩৮

গঙ্গার্ড়া গঙ্গার্ড়া এএপপ্রপ্র ১৩৩৪৪ ১৩৩৪৪

ীযগাছা ীযগাছা এএপএনটিপ্র ৭৯৯৬০ ৭৯৬৬০

ীযগঞ্জ ীযগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৯৫৫০ ৯৫৫০

কাউপ্রনয়া কাউপ্রনয়া এএপপ্রপ্র ৯৯০০ ৯৯০০

উগভাটঃ ২৬০৫৮৮ ২৬০২৮৮

দয নীরপাভাযী এএপএনটিপ্র ৯৪৩৬১ ৯৩৮৬১

প্রডভরা প্রডভরা এএপপ্রপ্র ১২৪২৫ ১২৪২৫

মডাভায মডাভায এএপপ্রপ্র ৬৯৫০ ৬৯৫০

সয়দপুয সয়দপুয এএপএনটিপ্র ৫৪২৬৩ ৫৩৪১৭

জরঢাকা জরঢাকা এএপপ্রপ্র ৩১৫৭৯ ৩১৫২৯

প্রকগাযগঞ্জ প্রকগাযগঞ্জ এএপপ্রপ্র ১৮১৮২ ১৮১৩২

উগভাটঃ ২১৭৭৬০ ২১৬৩১৪

দয কুপ্রড়গ্রাভ এএপপ্রপ্র ২০৮২০ ২০৭২০

নাগগশ্বযী নাগগশ্বযী এএপপ্রপ্র ২৭২০০ ২৭১০০

ভুরুঙ্গাভাযী ভুরুঙ্গাভাযী এএপপ্রপ্র ২৯৮১৫ ২৯৮১৫

যাজাযাট যাজাযাট এএপপ্রপ্র ৩৮৬৭৯ ৩৮৬৭৯

ফুরফাড়ী ফুরফাড়ী এএপপ্রপ্র ৪১২০০ ৪১২০০

প্রর্রভাযী প্রর্রভাযী এএপএনটিপ্র ৬২৯৩৩ ৬২৮৩৩

উপ্ররপুয উপ্ররপুয এএপপ্রপ্র ৩৮৮১৫ ৩৮৮১৮

মযৌভাযী মযৌভাযী এএপপ্রপ্র ২৯৬৯৭ ২৯৫৯৭

যাপ্রজফপুয যাজীফপুয এএপপ্রপ্র ৩১৮৮৬ ৩১৭৮৬

উগভাটঃ ৩২১০৪৫ ৩২০৫৪৮

৬
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

যাংপুয

যাংপুয

নীরপাভাযী

কুপ্রড়গ্রাভ

৫
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

প্রদনাজপুয

প্রদনাজপুয

ঠাকুযগাঁও

ঞ্চগড়
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ভার্ চ/২২ এপ্রির/২২

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ক্রঃ 

নাং.
ফন প্রফবাগগয নাভ মজরায নাভ উগজরায নাভ না চাপ্রয মকগেয নাভ

াযাংগে

দয রারভপ্রনযাট এএপএনটিপ্র ১৩১৭৪ ১৩০৬৮

আপ্রদতভাপ্রয আপ্রদতভাপ্রয এএপপ্রপ্র ১৫৪৩৭ ১৫৪৩৭

াতীফান্ধা াতীফান্ধা এএপপ্রপ্র ২৩৮৬৫ ২৩৮৬৫

াটগ্রাভ াটগ্রাভ এএপপ্রপ্র ২০০২৪ ১৯৩২৪

কারীগঞ্জ কারীগঞ্জ এএপপ্রপ্র ২৩৭৩০ ২৩১৮০

উগভাটঃ ৯৬২৩০ ৯৪৮৭৪

দয গাইফান্ধা এএপএনটিপ্র ৩১১৭৩ ৩১০৭৩

মগাপ্রফন্দগঞ্জ মগাপ্রফন্দগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৬০০৩ ৫৯০৩

রাফাড়ী রাফাড়ী এএপপ্রপ্র ৩৭০০ ৩৬০০

াদুল্লযাপুয াদুল্লযাপুয এএপপ্রপ্র ৯৩৮০ ৯২৮০

সুন্দযগঞ্জ সুন্দযগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৪০৭০ ৪০৭০

াঘাটা াঘাটা এএপপ্রপ্র ২১০৩ ১৮০৩

ফুরছপ্রড় ফুরছপ্রড় এএপপ্রপ্র ০ ০

উগভাটঃ ৫৬৪২৯ ৫৫৭২৯

মভাটঃ ৯৫২০৫২ ৯৪৭৭৫৩

ফগুড়া দয ফগুড়া এএপএনটিপ্র ৫০৯১১ ৫০৯১১

নন্দীগ্রাভ নন্দীগ্রাভ এএপপ্রপ্র ২৩৫৭৫ ২৩৫৭৫

মানাতরা মানাতরা এএপপ্রপ্র ১০৮৪৬ ১০৮৪৬

মযপুয মযপুয এএপএনটিপ্র ৫৯৮৮৬ ৫৯৮৮৬

ধনুট ধনুট এএপপ্রপ্র ১৫১১৬ ১৫১১৬

গাফতরী গাফতরী এএপপ্রপ্র ৪৩৪০ ৪৩৪০

াপ্রযয়াকাপ্রন্দ াপ্রযয়াকাপ্রন্দ এএপপ্রপ্র ১০৩৭৫ ১০৩৭৫

দুর্াপ্রর্য়া দুর্াপ্রর্য়া এএপএনটিপ্র ৯৬১৩২ ৯৬১৩২

কাালু কাালু এএপপ্রপ্র ৪৩৪১৪ ৪৩৪১৪

আদভদীপ্রঘ আদভদীপ্রঘ এএপপ্রপ্র ১৩১১১ ১৩১১১

প্রফগঞ্জ প্রফগঞ্জ এএপপ্রপ্র ০ ০

উগভাটঃ ৩২৭৭০৬ ৩২৭৭০৬

জয়পুযাট জয়পুযাট এএপএনটিপ্র ৪৭৩৬০ ৪৭৩৬০

াঁর্প্রফপ্রফ াঁর্প্রফপ্রফ এএপপ্রপ্র ৬০০০ ৬০০০

আগেরপুয আগেরপুয এএপপ্রপ্র ২৭৭৯২ ২৭৭৯২

কারাই কারাই এএপপ্রপ্র ৬০১৮৩ ৬০১৮৩

মেতরার মেতরার এএপপ্রপ্র ৭০৪১ ৭০৪১

উগভাটঃ ১৪৮৩৭৬ ১৪৮৩৭৬

মভাটঃ ৪৭৬০৮২ ৪৭৬০৮২

াফনা দয াঠরগাড়ীয়া এএপএনটিপ্র ১১৫২০৫ ১১৫২০৫

ঈশ্বযদী ঈশ্বযদী এএপপ্রপ্র ১১৪১১ ১১৪১১

আটঘপ্রযয়া আটঘপ্রযয়া এএপপ্রপ্র ২২৯৪২ ২২৯৪২

র্াটগভায র্াটগভায এএপপ্রপ্র ১৭০৭৯ ১৭০৭৯

বাঙ্গুযা বাঙ্গুযা এএপপ্রপ্র ১২৫৪৩ ১২৫৪৩

সুজানগয সুজানগয এএপএনটিপ্র ৯৯৭২৩ ৯৯৫৩৩

মফড়া মফড়া এএপপ্রপ্র ২০০৮১ ২০০৮১

াঁপ্রথয়া াঁপ্রথয়া এএপপ্রপ্র ১৪১৭৫ ১৪১৭৫

পপ্রযদপুয পপ্রযদপুয এএপপ্রপ্র ১০৬৫৯ ১০৬৫৯

উগভাটঃ ৩২৩৮১৮ ৩২৩৬২৮

৭
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

ফগুড়া

ফগুড়া

জয়পুযাট

৮
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

াফনা

াফনা

৬
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

যাংপুয

রারভপ্রনযাট

গাইফান্ধা
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ভার্ চ/২২ এপ্রির/২২

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ক্রঃ 

নাং.
ফন প্রফবাগগয নাভ মজরায নাভ উগজরায নাভ না চাপ্রয মকগেয নাভ

াযাংগে

প্রযাজগঞ্জ দয প্রযাজগঞ্জ এএপএনটিপ্র ৬৩৫৯৬ ৬৩৫৯৬

াাজাদপুয াাজাদপুয এএপপ্রপ্র ৪৮৯৪ ৪৮৯৪

মফরকুপ্রর্ মফরকুপ্রর্ এএপপ্রপ্র ৪৮৮৭ ৪৮৮৭

কাভাযিন্দ কাভাযিন্দ এএপপ্রপ্র ২২৮৩১ ২২৮৩১

মর্ৌাপ্রর মর্ৌাপ্রর এএপপ্রপ্র ৬০৩৭ ৬০৩৭

যায়গঞ্জ যায়গঞ্জ এএপএনটিপ্র ৭৬৫৪৭ ৭৬৪৪৭

তাড়া তাড়া এএপপ্রপ্র ২৮৪৫৯ ২৮৪৫৯

কাজীপুয কাজীপুয এএপপ্রপ্র ২৩৫৮১ ২৩৩৯৩

উল্লাাড়া উল্লাাড়া এএপপ্রপ্র ১১৭২৬ ১১৭২৬

উগভাটঃ ২৪২৫৫৮ ২৪২২৭০

মভাটঃ ৫৬৬৩৭৬ ৫৬৫৮৯৮

ফা ফা এএপএনটিপ্র ১২৮৪১ ১২৫৪১

মভানপুয মভানপুয এএপপ্রপ্র ৩০০০ ৩০০০

তাগনায তাগনায এএপপ্রপ্র ৫২২৯ ৫১২৯

ফাগভাযা ফাগভাযা এএপপ্রপ্র ৩৩৭৪ ৩৩৭৪

মগাদাগাড়ী মগাদাগাড়ী এএপপ্রপ্র ২১১০ ২১১০

র্াযঘাট র্াযঘাট এএপপ্রপ্র ২১৫১২ ২১৪১২

ফাঘা ফাঘা এএপপ্রপ্র ৪২৪০ ৪২৪০

পুটিয়া পুটিয়া এএপপ্রপ্র ৭৮৮০ ৭৮৮০

দূগ চাপুয দূগ চাপুয এএপপ্রপ্র ১৬১৯৩ ১৬১৯৩

উগভাটঃ ৭৬৩৭৯ ৭৫৮৭৯

নাগটায নাগটায এএপএনটিপ্র ২২৫৯০ ২২৩৯০

নাগটায নাগটায এএপএনটিপ্র ০ ০

প্রাংড়া প্রাংড়া এএপপ্রপ্র ২৪২৩৭ ২৪২৩৭

নরডাঙ্গা নরডাঙ্গ এএপপ্রপ্র ০ ০

গুরুদাপুয গুরুদাপুয এএপপ্রপ্র ২০৬৭৫ ২০৬৭৫

ফড়াইগ্রাভ ফড়াইগ্রাভ এএপপ্রপ্র ১০০৪৪ ১০০৪৪

ফাগাপ্রতাড়া ফাগাপ্রতাড়া এএপপ্রপ্র ৯৬৫৫ ৯৬৫৫

রারপুয রারপুয এএপপ্রপ্র ১২৩৯৩ ১২৩৯৩

উগভাটঃ ৯৯৫৯৪ ৯৯৩৯৪

র্াঁাইনফাফগঞ্জ র্াঁাঃ নফাফগঞ্জ এএপএনটিপ্র ১৩২৫২ ১২৭৫২

প্রফগঞ্জ প্রফগঞ্জ এএপপ্রপ্র ০ ০

মগাভস্তাপুয মগাভস্তাপুয এএপপ্রপ্র ১২২০ ১২২০

মবারাাট মবারাাট এএপপ্রপ্র ১৫৭০ ১৫৭০

নাগর্ার নাগর্ার এএপএনটিপ্র ২২৫৫৪ ২২৫৫৪

উগভাটঃ ৩৮৫৯৬ ৩৮০৯৬

নওগাঁ নওগাঁ এএপএনটিপ্র ৫০২৬ ৫০২৬

ভাগদফপুয ভাগদফপুয এএপপ্রপ্র ৭৩৩৭ ৭৩৩৭

ফরদগাপ্রছ ফরদগাপ্রছ এএপপ্রপ্র ৯৮৪৩ ৯৮৪৩

আরাই আরাই এএপপ্রপ্র ৫২৮৮ ৫২৮৮

যাণীনগয যাণীনগয এএপপ্রপ্র ০ ০

প্রনয়াভতপুয প্রনয়াভতপুয এএপএনটিপ্র ১৮৮৪৩ ১৮৮৪৩

ভান্দা ভান্দা এএপপ্রপ্র ৯৫৮৬ ৯৫৮৬

ত্নীতরা ত্নীতরা এএপপ্রপ্র ১৫০০০ ১৫০০০

ধামুইযাট ধামুইযাট ২৪২৪০ ২৪২৪০

াাায াাায ৯৮৪১ ৯৮৪১

মাযা মাযা ৬২৬৮ ৬২৬৮

উগভাটঃ ১১১২৭২ ১১১২৭২

মভাটঃ ৩২৫৮৪১ ৩২৪৬৪১

৮
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

াফনা
প্রযাজগঞ্জ

৯
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

যাজাী

যাজাী

নাগটায

র্াঁাইনফাফগঞ্জ

নওগাঁ
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ভার্ চ/২২ এপ্রির/২২

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ক্রঃ 

নাং.
ফন প্রফবাগগয নাভ মজরায নাভ উগজরায নাভ না চাপ্রয মকগেয নাভ

াযাংগে

দয দয এএপএনটিপ্র ৩৩০৪৩৭ ২০৮০২৪

মকযানীগঞ্জ মকযানীগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৫০০০ ২২৫০

নফাফগঞ্জ নফাফগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৫০০০ ৪৪৭৭

মদাায মদাায এএপপ্রপ্র ৫০০০ ৪৫৩৪

াবায াবায এএপপ্রপ্র ৫০০০ ৩০৬৫

ধাভযাই ধাভযাই এএপপ্রপ্র ৫৬৫০ ০

উগভাটঃ ৩৫৬০৮৭ ২২২৩৫০

দয দয এএপএনটিপ্র ৬২০০০ ১৮৪৩৩

রা রা এএপপ্রপ্র ০ ০

যায়পুযা যায়পুযা এএপপ্রপ্র ০ ০

প্রফপুয প্রফপুয এএপএনটিপ্র ২৮৮১৯ ৪১৪৫২

ভগনাযদী ভগনাযদী এএপপ্রপ্র ৪৬০৭ ৫৪৯০

মফরাফ মফরাফ এএপপ্রপ্র ৫০০০ ২৫৫০

উগভাটঃ ১০০৪২৬ ৬৭৯২৫

মানাযগাঁও মানাযগাঁও এএপএনটিপ্র ৯৪৮০ ২৫৩০০

আড়াইাজায আড়াইাজায এএপপ্রপ্র ০ ০

রূগঞ্জ রূগঞ্জ এএপপ্রপ্র ০ ০

দয দয এএপএনটিপ্র ৫২০৪ ৮৮৯৯

ফন্দয ফন্দয এএপপ্রপ্র ১৭৭ ৩৫০৭

উগভাটঃ ১৪৮৬১ ৩৭৭০৬

মুন্সীগঞ্জ দয মুন্সীগঞ্জ দয এএপএনটিপ্র ৪৩৫৮ ৫১২৯

টঙ্গীফাড়ী টঙ্গীফাড়ী এএপপ্রপ্র ০ ৩৩৫১

মরৌজাং মরৌজাং এএপপ্রপ্র ০ ১৮৮২

শ্রীনগয শ্রীনগয এএপপ্রপ্র ৪০০০ ৭১০০

প্রযাজপ্রদিান প্রযাজপ্রদিান এএপপ্রপ্র ০ ৬৮৭০

গজাপ্রযয়া গজাপ্রযয়া এএপপ্রপ্র ০ ১৮০০

উগভাটঃ ৮৩৫৮ ২৬১৩২

দয দয এএপএনটিপ্র ২৮০৭০ ৫৩৭৬৬

াটুপ্রযয়া াটুপ্রযয়া এএপপ্রপ্র ৮৩১০ ৬৬৭০

প্রঘওয প্রঘওয এএপপ্রপ্র ১৪৭৭৮ ১৩৭৭৮

প্রফারয় প্রফারয় এএপপ্রপ্র ৯০৭৭ ৭০৪৭

মদৌরতপুয মদৌরতপুয এএপপ্রপ্র ৪৮০০ ৪৫৮৮

প্রঙ্গাইয প্রঙ্গাইয এএপপ্রপ্র ১৬৩১৪ ১৬৩১৪

প্রযযাভপুয প্রযযাভপুয এএপপ্রপ্র ১১৮২৭ ২১৪২৭

উগভাটঃ ৯৩১৭৬ ১২৩৫৯০

মভাটঃ ৫৭২৯০৮ ৪৭৭৭০৩

আদ চ দয মডগকায়াট চায এএপএনটিপ্র ২০৯৫৬ ২০৩৫৬

রাকাভ রাকাভ এএপপ্রপ্র ১৭৫০০ ১৭৫০০

নাঙ্গরগকাট রাঙ্গরগকাট এএপপ্রপ্র ১৭৫০০ ১৭৫০০

মর্ৌদ্দগ্রাভ মর্ৌদ্দগ্রাভ এএপপ্রপ্র ৩৪৮০ ৩৪৮০

দয দপ্রেণ দয দপ্রেণ এএপএনটিপ্র ০ ০

ভগনাযগঞ্জ ভগনাযগঞ্জ এএপপ্রপ্র ২৫০০ ২৫০০

দয দপ্রেণ মকাটফাড়ী এএপএনটিপ্র ১১৯১১ ১১৯১১

ফরুড়া ফরুড়া এএপপ্রপ্র ১৭৫০ ১৭৫০

বুপ্রড়র্াং বুপ্রড়র্াং এএপপ্রপ্র ৯৬০ ৯৬০

ব্রাক্ষ্মনাড়া ব্রাক্ষ্মনাড়া এএপপ্রপ্র ৯৭০ ৯৭০

র্াপ্রন্দনা র্াপ্রন্দনা এএপপ্রপ্র ৩৮০০ ৩৮০০

১১
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

কুপ্রভল্লা
কুপ্রভল্লা

১০
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

ঢাকা

ঢাকা

নযপ্রাংদী

নাযায়নগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জ

ভাপ্রনকগঞ্জ
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ভার্ চ/২২ এপ্রির/২২

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ক্রঃ 

নাং.
ফন প্রফবাগগয নাভ মজরায নাভ উগজরায নাভ না চাপ্রয মকগেয নাভ

াযাংগে

দাউদকাপ্রন্দ দাউদকাপ্রন্দ এএপপ্রপ্র ৩৯২০ ২৭২০

মাভনা মাভনা এএপপ্রপ্র ২১৭০ ২১৭০

প্রততা প্রততা এএপপ্রপ্র ০ ০

মভঘনা মভঘনা এএপপ্রপ্র ০ ০

মুযাদনগয মুযাদনগয এএপএনটিপ্র ৭৯৩১ ৭৯৩১

মদপ্রফদ্বায মদপ্রফদ্বায এএপপ্রপ্র ০ ০

উগভাটঃ ৯৫৩৪৮ ৯৩৫৪৮

র্াঁদপুয র্াঁদপুয দয এএপএনটিপ্র ১৪৪৬৫ ১৪৪৬৫

াইভর্য াইভর্য এএপপ্রপ্র ৫৫০ ৫৫০

পপ্রযদগঞ্জ পপ্রযদগঞ্জ এএপপ্রপ্র ২৭০০ ২৭০০

াযাপ্রস্ত াযাপ্রস্ত এএপপ্রপ্র ৭০০০ ৭০০০

াজীগঞ্জ াজীগঞ্জ এএপপ্রপ্র ১৩১৪০ ১৩১৪০

কচুয়া কচুয়া এএপপ্রপ্র ২৯০০ ২৯০০

ভতরফ উঃ ভতরফ উঃ এএপপ্রপ্র ১০০০ ১০০০

ভতরফ দঃ ভতরফ দঃ এএপপ্রপ্র ১৭০০ ১৭০০

উগভাটঃ ৪৩৪৫৫ ৪৩৪৫৫

ব্রাক্ষ্মনফাড়ীয়া ব্রাক্ষ্মনফাড়ীয়া এএপএনটিপ্র ৮২০০ ৮২০০

কফা কফা এএপপ্রপ্র ৪৮০০ ৪৮০০

যাইর যাইর এএপপ্রপ্র ৪০০০ ৪০০০

আিাউড়া আিাউড়া এএপপ্রপ্র ৩০০০ ৩০০০

নাপ্রয নগয নাপ্রয নগয এএপপ্রপ্র ৩০০০ ৩০০০

নফীনগয নফীনগয এএপপ্রপ্র ২০০০ ২০০০

ফাঞ্চাযাভপুয ফাঞ্ছাযাভপুয এএপপ্রপ্র ২২৭০ ২২৭০

আশুগঞ্জ আশুগঞ্জ এএপপ্রপ্র ০ ০

প্রফজয় নগয প্রফজয় নগয এএপপ্রপ্র ০ ০

উগভাটঃ ২৭২৭০ ২৭২৭০

মভাটঃ
১৬৬০৭৩ ১৬৪২৭৩

ছাগরনাইয়া ছাগরনাইয়া ০ ০

শুযাভ শুযাভ ৪২৪৫ ৪২৪৫

ফুরগাজী ফুরগাজী ৩৪৯০ ৩৪৯০

দাগনভূইয়া দাগনভূইয়া ২৪০০০ ২৪০০০

দয কাপ্রজযফাগ এএপএনটিপ্র ৩৮৮২০ ৩৮৮২০

মানাগাজী মানাগাজী ৬০৮০ ৬০৮০

মভাটঃ ৭৬৬৩৫ ৭৬৬৩৫

১৩
জাতীয় উপ্রিদ উদ্যান 

প্রভযপুয, ঢাকা
ঢাকা াআরী পূফ চ ও প্রিভ

মভাটঃ ০ ০

মগায দয মগায দয এএপএনটিপ্র ১১৩৩৭ ১১৩৩৭

ভপ্রনযাভপুয ভপ্রনযাভপুয এএপপ্রপ্র ৩৮০ ৩৮০

মকফপুয মকফপুয এএপপ্রপ্র ৮০ ৮০

ফাঘাযাড়া ফাঘাযাড়া এএপপ্রপ্র ০ ০

অবয়নগয অবয়নগয এএপপ্রপ্র ০ ০

 চা  চা এএপএনটিপ্র ১৫২৪৩ ১৫২৪৩

প্রঝকযগাছা প্রঝকযগাছা এএপপ্রপ্র ৭৬৩৫ ৭৬৩৫

মর্ৌগাছা মগর্ৌগাছা দ্দগ্রাভ এএপপ্রপ্র ৪২২৬ ৪২২৬

উগভাটঃ ৩৮৯০১ ৩৮৯০১

১২
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

মপনী
মপনী

১৪
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

মগায

মগায

১১
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

কুপ্রভল্লা

কুপ্রভল্লা

র্াঁদপুয

ব্রাক্ষ্মনফাড়ীয়া
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ভার্ চ/২২ এপ্রির/২২

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ক্রঃ 

নাং.
ফন প্রফবাগগয নাভ মজরায নাভ উগজরায নাভ না চাপ্রয মকগেয নাভ

াযাংগে

ভাগুযা দয ভাগুযা দয ৩১৭৯৬ ৩১৭৯৬

শ্রীপুয শ্রীপুয ৬৮৬২ ৬৮৬২

াপ্ররিা াপ্ররিা ৪৯৪৯ ৪৯৪৯

মভাাম্মদপুয মভাাম্মদপুয ৪৫০০ ৪৫০০

উগভাটঃ ৪৮১০৭ ৪৮১০৭

াতেীযা দয াতেীযা দয এএপএনটিপ্র ৫০৪৮৪ ৫০৪৩৪

করাগযায়া করাগযায়া  এএপপ্রপ্র ৯৭৫৩ ৯৭৫৩

মদফাটা মদফাটা  এএপপ্রপ্র ৭৮৬১ ৭৮৬১

কাপ্ররগঞ্জ কাপ্ররগঞ্জ  এএপপ্রপ্র ৮৫৩৪ ৮৫৩৪

শ্যাভনগয শ্যাভনগয  এএপপ্রপ্র ২১১৬৫ ২১১৬৫

আাশুপ্রন আাশুপ্রন  এএপপ্রপ্র ২২৬৮ ২২৬৮

তারা তারা এএপপ্রপ্র ২৭২ ২৭২

উগভাটঃ ১০০৩৩৭ ১০০২৮৭

নড়াইর দয নড়াইর দয এএপএনটিপ্র ৪৮৩৬০ ৪৮৩৬০

মরাাগড়া মরাাগড়া  এএপপ্রপ্র ৪২৬৯ ৪২৬৯

কাপ্ররয়া কাপ্ররয়া এএপপ্রপ্র ২২০০ ২২০০

উগভাটঃ ৫৪৮২৯ ৫৪৮২৯

প্রঝনাইদ দয প্রঝনাইদ দয এএপএনটিপ্র ১২৭২১ ১২৭২১

সরকুা সরকুা এএপপ্রপ্র ৫৫১০ ৫৫১০

প্রযণাকুন্ড প্রযণাকুন্ড এএপপ্রপ্র ৮৮০০ ৮৮০০

মকাটর্াঁদপুয মকাটর্াঁদপুয এএপপ্রপ্র ১৭৬৯৪ ১৭৬৯৪

ভগপুয ভগপুয এএপপ্রপ্র ৪৪৬২ ৪৪৬২

কাপ্ররগঞ্জ কাপ্ররগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৩২৯৪ ৩২৯৪

উগভাটঃ ৫২৪৮১ ৫২৪৮১

মভাটঃ ২৯৪৬৫৫ ২৯৪৬০৫

কুপ্রিয়া দয এএপএনটিপ্র জগপ্রত ১২০৪৫০ ১৫২৬৫১

কুভাযিারী এএপপ্রপ্র ৮০৫০ ৭৯৫০

মিাকা এএপপ্রপ্র ১৪৩০৭ ১৪২০৭

মবড়াভাযা এএপএনটিপ্র মবড়াভাযা ৬৫২৫০ ৮৯২৩০

প্রভযপুয এএপপ্রপ্র ০ ০

মদৌরতপুয এএপএনটিপ্র ৩৬২৫০ ৪৭০৫০

উগভাটঃ ২৪৪৩০৭ ৩১১০৮৮

মভগযপুয দয এএপএনটিপ্র মভগযপুয ১১৮৭৪২ ১৩৮৩৬০

মুপ্রজফনগয মুপ্রজফনগয কভগেক্স ১৪৬১৫ ২৩৯০৫

গাাংনী গাাংনী এএপএনটিপ্র ১২২০৯৯ ১৫৪৭৪৯

উগভাটঃ ২৫৫৪৫৬ ৩১৭০১৪

চুয়াডাঙ্গা দয চুয়াডাঙ্গা এএপএনটিপ্র ৬৮৬৬৫ ১০৩৫৮২

আরভডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা এএপপ্রপ্র ৯৮০০ ৯৫০০

জীফননগয চুয়াডাঙ্গা এএপএনটিপ্র ৫৮৪১১ ৭৮৯৬০

দামুযহুদা চুয়াডাঙ্গা এএপপ্রপ্র ৫৩৮৫ ১৪৩৬০

উগভাটঃ ১৪২২৬১ ২০৬৪০২

মভাটঃ ৬৪২০২৪ ৮৩৪৫০৪

দয লাটগমু্বজ এএপএনটিপ্র ৮৫৩০০ ১০৮১৬৩

যাভার এএপপ্রপ্র ০ ০

পপ্রকযাট এএপপ্রপ্র ০ ৭৫০০

মভাল্লাাট এএপপ্রপ্র ০ ১৯৬৩

কচুয়া এএপপ্রপ্র ০ ০

১৫
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

কুপ্রিয়া

কুপ্রিয়া

মভগযপুয

চুয়াডাঙ্গা

১৬
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

ফাগগযাট
ফাগগযাট

১৪
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

মগায

ভাগুযা

াতেীযা

নড়াইর

প্রঝনাইদ
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ভার্ চ/২২ এপ্রির/২২

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ক্রঃ 

নাং.
ফন প্রফবাগগয নাভ মজরায নাভ উগজরায নাভ না চাপ্রয মকগেয নাভ

াযাংগে

প্রর্তরভাযী এএপপ্রপ্র ১৫৮৮৯ ১০৮৮৯

মভাড়রগঞ্জ এএপপ্রপ্র ০ ০

যনগিারা এএপপ্রপ্র ০ ০

মভাাংরা মাট চ এএপপ্রপ্র ০ ০

উগভাটঃ ১০১১৮৯ ১২৮৫১৫

দয প্রগযাজপুয এএপএনটিপ্র ৬৩৪০৮ ১৪৩৫৭২

প্রজয়ানগয এএপপ্রপ্র ০ ০

নাপ্রজযপুয এএপপ্রপ্র ০ ৫২৩৩

মনছাযাফাদ এএপপ্রপ্র ৮৮৯৮ ১০০০০

কাউিারী এএপপ্রপ্র ০ ০

বান্ডাপ্রযয়া এএপপ্রপ্র ০ ০

ভঠফাপ্রড়য়া এএপপ্রপ্র ০ ৭৫৪৪

উগভাটঃ ৭২৩০৬ ১৬৬৩৪৯

দয খুরনা এএপএনটিপ্র ৮৫৪২৯ ৬১৮১২

দাগকা এএপপ্রপ্র ০ ০

ফটিয়াঘাটা এএপপ্রপ্র ০ ২৫১৭

ডুমুপ্রযয়া এএপপ্রপ্র ০ ৫৮৯০

াইকগাছা এএপপ্রপ্র ০ ০

কয়যা এএপপ্রপ্র ২৯৩০ ০

ফুরতরা ফুরতরা এএপএনটিপ্র ৭১৬৭৩ ৬১৯০৮

প্রদঘপ্ররয়া এএপপ্রপ্র ৪৯৪৬ ৩৬৭২

মতযিাদা এএপপ্রপ্র ৩৮০২ ২৩০০

রূা এএপপ্রপ্র ৩৪৯৭ ০

উগভাটঃ ১৭২২৭৭ ১৩৮০৯৯

মভাটঃ ৩৪৫৭৭২ ৪৩২৯৬৩

পপ্রযদপুয দয পূফ চগঙ্গাফদী এএপএনটিপ্র ২৫১৭২ ২৪১৭২

মফায়ারভাযী মফায়ারভাযী এএপপ্রপ্র ২২৫৪ ২২৫৪

ভধুিারী ভধুিারী এএপপ্রপ্র ৯২৪ ৯২৪

আরপাডাঙ্গা আরপাডাঙ্গা এএপপ্রপ্র ৩৬৪৩ ৩৬৪৩

নগযকান্দা নগযকান্দা এএপপ্রপ্র ০ ০

বাঙ্গা বাঙ্গা এএপপ্রপ্র ০ ০

দযপুয দযপুয এএপপ্রপ্র ০ ০

র্যবদ্রান র্যবদ্রান এএপপ্রপ্র ০ ০

ারথা ারথা এএপপ্রপ্র ০ ০

উগভাটঃ ৩১৯৯৩ ৩০৯৯৩

যাজফাড়ী দয যাজফাড়ী এএপএনটিপ্র ২৭৬৮৪ ২৭৫০৬

ফাপ্ররয়াকান্দী ফাপ্ররয়াকান্দী এএপপ্রপ্র ৬৩৬৬ ৬৩৬৬

াাংা াাংা এএপপ্রপ্র ৩৪১৫ ৩৪১৫

মগায়ারন্দ মগায়ারন্দ এএপপ্রপ্র ১৯৮৮ ১৯৮৮

উগভাটঃ ৩৯৪৫৩ ৩৯২৭৫

ভাদাযীপুয দয ভাদাযীপুয এএপএনটিপ্র ৯২১৫৮ ৯২১৫৮

কারপ্রকপ্রন কারপ্রকপ্রন এএপপ্রপ্র ৮৭১০ ৮৭১০

যাকজয যাকজয এএপপ্রপ্র ১৭৪৮৫ ১৭৪৮৫

প্রফর্য প্রফর্য এএপপ্রপ্র ৩৬১৯৫ ৩৬১৯৫

উগভাটঃ ১৫৪৫৪৮ ১৫৪৫৪৮

১৬
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

ফাগগযাট

ফাগগযাট

প্রগযাজপুয

খুরনা

১৭
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

পপ্রযদপুয

পপ্রযদপুয

যাজফাড়ী

ভাদাযীপুয
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ভার্ চ/২২ এপ্রির/২২

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ক্রঃ 

নাং.
ফন প্রফবাগগয নাভ মজরায নাভ উগজরায নাভ না চাপ্রয মকগেয নাভ

াযাংগে

যীয়তপুয যীয়তপুয এএপএনটিপ্র ১৮৯২৮ ১৮৯২৮

নপ্রড়য়া নপ্রড়য়া এএপপ্রপ্র ১৫৮৮১ ১৫৮৮১

জাপ্রজযা জাপ্রজযা এএপপ্রপ্র ২১০০৬ ২১০০৬

মবদযগঞ্জ মবদযগঞ্জ এএপপ্রপ্র ১৭৯০০ ১৭৯০০

ডামুডযা ডামুডযা এএপপ্রপ্র ৫৫৯০ ৫৫৯০

মগাাইযাট মগাাইযাট এএপপ্রপ্র ১১৪৬৬ ১১৪৬৬

উগভাটঃ ৯০৭৭১ ৯০৭৭১

মগাারগঞ্জ মগাারগঞ্জ এএপএনটিপ্র ৫১৭৯৮ ৫১৯৬৫

টুপ্রঙ্গাড়া টুঙ্গীাড়া এএপপ্রপ্র ১৩৪২০ ১৩৪২০

মকাটারীাড়া মকাটারীাড়া এএপপ্রপ্র ১৫০৭২ ১৫০৭২

কাপ্রয়ানী কাপ্রয়ানী এএপপ্রপ্র ২৪২৪৪ ২৪০৪৪

মুকসুদপুয মুকসুদপুয এএপপ্রপ্র ২৮৯৬১ ২৮৯৬১

উগভাটঃ ১৩৩৪৯৫ ১৩৩৪৬২

মভাটঃ ৪৫০২৬০ ৪৪৯০৪৯

িাগড়াছপ্রড় দয এএপএনটিপ্র ২৬০ ২৬০

যাভগড় যাভগড় এএপপ্রপ্র ০ ৫০০০

ানছপ্রড় ানছপ্রড় মযঞ্জ ৪৫০০ ৪৫০০

ভাটিযাাংগা ভাটিযাাংগা ৩৫০০ ১৩৫০০

ভাপ্রনকছপ্রড় ভাপ্রনকছপ্রড় মযঞ্জ ০ ০

িাগড়াছপ্রড় দয িাগড়াছপ্রড় মযঞ্জ ০ ৫০০০

মভাটঃ ৮২৬০ ২৮২৬০

যাঙ্গাভাটি দয মবদগবদী এএপএনটিপ্র

কাউিারী িািারী দয প্রফট

রাংগদু উল্টাছপ্রড় মযঞ্জ

মভাটঃ ০ ০

াটাজাযী এএপএনটিপ্র

যাউজান এএপএনটিপ্র

পটিকছপ্রড় এএপপ্রপ্র

মভাটঃ ০ ০

ফাঁিারী ফাঁিারী এএপপ্রপ্র ০ ০

টিয়া টিয়া এএপএনটিপ্র ৭৮৯৩৩ ৭৪৭৩৩

মরাাগড়া দুয়া এএপপ্রপ্র ০ ০

াতকাপ্রনয়া াতকাপ্রনয়া এএপপ্রপ্র ০ ০

যাাংগুপ্রনয়া খুযপ্রয়া এএপপ্রপ্র ০ ০

যাাংগুপ্রনয়া মাভযা এএপএনটিপ্র ৪৬৮৮১ ৪৬৮৮১

যাাংগুপ্রনয়া প্রর্প্রড়ঙ্গা এএপপ্রপ্র ০ ০

মকাদারা এএপপ্রপ্র ০ ০

র্ন্দনাই াঙ্গু না চাযী মকে ০ ০

মভাটঃ ১২৫৮১৪ ১২১৬১৪

র্কপ্রযয়া ০ ০

যামু ০ ০

র্কপ্রযয়া ০ ০

দয ০ ০

যামু ০ ০

মভাটঃ ০ ০

২১ র্ট্টগ্রাভ দপ্রেণ ফন প্রফবাগ র্ট্টগ্রাভ

২২
কক্সফাজায উিয ফন 

প্রফবাগ
কক্সফাজায

১৯ ঝুভ প্রনয়ন্ত্রণ ফন প্রফবাগ যাঙ্গাভাটি

২০ র্ট্টগ্রাভ উিয ফন প্রফবাগ র্ট্টগ্রাভ

১৭
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

পপ্রযদপুয

যীয়তপুয

মগাারগঞ্জ

১৮ িাগড়াছপ্রড় ফন প্রফবাগ িাগড়াছপ্রড় াফ চতয মজরা
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ভার্ চ/২২ এপ্রির/২২

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ক্রঃ 

নাং.
ফন প্রফবাগগয নাভ মজরায নাভ উগজরায নাভ না চাপ্রয মকগেয নাভ

াযাংগে

উপ্রিয়া উপ্রিয়া এএপপ্রপ্র ০ ০

টিয়া টিয়া এএপএনটিপ্র ০ ০

যাঙ্গুপ্রনয়া মাভযা এএপএনটিপ্র ০ ০

কক্সফাজায দয প্রঝরাংজা এএপএনটিপ্র ৫২২২০ ৫২২২০

মভাটঃ ৫২২২০ ৫২২২০

মটকনাপ মটকনাপ এএপপ্রপ্র ০ ০

ফারাঘাটা ফারাঘাটা এএপএটিপ্র ৩১৬৩৬ ২৩৭৪১

মভাটঃ ৩১৬৩৬ ২৩৭৪১

২৫ রাভা ফন প্রফবাগ ফান্দযফান ফান্দযফান সতন মযঞ্জ এএপএনটিপ্র ০ ০

মভাটঃ ০ ০

কক্সফাজায কক্সফাজায ভগিারী এএপএনটিপ্র ৭৫৮০০ ৭৫৮০০

মটকনাপ মটকনাপ মটকনাপ মযঞ্জ দয ০ ০

মভাটঃ ৭৫৮০০ ৭৫৮০০

দয দয এএপএনটিপ্র

দয ভাইজদী এএপপ্রপ্র

সুফন চর্য াপ্রফপ্রফয়া এএপপ্রপ্র

সুফন চর্য র্য আরাউপ্রদ্দন

সুফন চর্য সুফন চর্য এএপপ্রপ্র

মকাম্পাপ্রনগঞ্জ মকাম্পাপ্রনগঞ্জ এএপপ্রপ্র

মফগভগঞ্জ মফগভগঞ্জ এএপপ্রপ্র

মনফাগ মনফাগ এএপপ্রপ্র

মানাইমুপ্রড় মানাইমুপ্রড় এএপপ্রপ্র

কপ্রফযাট কপ্রফযাট এএপপ্রপ্র

াপ্রতয়া নরপ্রর্যা এএপপ্রপ্র

াপ্রতয়া াগপ্রযয়া এএপপ্রপ্র

াপ্রতয়া জাাজভাযা এএপপ্রপ্র

র্াটপ্রির র্াটপ্রির এএপপ্রপ্র

উগভাটঃ ০ ০

দয দয এএপএনটিপ্র

দয দারার ফাজায

যাভগঞ্জ যাভগঞ্জ এএপপ্রপ্র

যাভগপ্রত যাভগপ্রত এএপপ্রপ্র

যায়পুয যায়পুয এএপপ্রপ্র

কভরনগয কভরনগয এএপপ্রপ্র

উগভাটঃ ০ ০

মভাটঃ ০ ০

মবারা দয মবারা এএপএনটিপ্র ৪৭৮৫১ ৬৭৭৪৯

তজুভপ্রদ্দন তজুভপ্রদ্দন  এএপপ্রপ্র ০ ০

মদৌরতিান মদৌরতিান এএপপ্রপ্র ০ ০

র্যপযান র্যপযান উগজরা না চাযী মকে ৫০০০ ৫০০০

রারগভান রারগভান এএপপ্রপ্র ০ ০

ভনপুযা ভনপুযা এএপপ্রপ্র ৯৯৯৫ ৯৯৯৫

রারগভান রারগভান এএপপ্রপ্র ০ ০

মফাযান উপ্রদ্দন মফাযান উপ্রদ্দন ০ ০

মভাটঃ ৬২৮৪৬ ৮২৭৪৪

২৮
উকূরীয় ফন প্রফবাগ 

মবারা
মবারা

২৬
উকূরীয় ফন প্রফবাগ 

র্ট্টগ্রাভ

২৭
উকূরীয় ফন প্রফবাগ 

মনায়ািারী

মনায়ািারী

রেীপুয

২৩
কক্সফাজায দপ্রেণ ফন 

প্রফবাগ
কক্সফাজায

২৪ ফান্দযফায ফন প্রফবাগ ফান্দযফান
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ভার্ চ/২২ এপ্রির/২২

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ক্রঃ 

নাং.
ফন প্রফবাগগয নাভ মজরায নাভ উগজরায নাভ না চাপ্রয মকগেয নাভ

াযাংগে

টুয়ািারী দয

দুভকী

গরাপ্রর্া

যাঙ্গাফাপ্রর

দপ্রভনা

করাাড়া

ফাউপর

প্রভজচাগঞ্জ

উগভাটঃ ০ ০

ফযগুনা দয ফযগুনা এএপএনটিপ্র

াথযঘাটা ফযগুনা

ফাভনা ফাভনা এএপপ্রপ্র

মফতাগী মফতাগী এএপপ্রপ্র

আভতরী আভতরী এএপপ্রপ্র

তারতরী তারতরী এএপপ্রপ্র

উগভাটঃ ০ ০

মভাটঃ ০ ০

ফপ্রযার দয অস্থায়ী না চাযী মকে, দয ১৩৮৬৫ ১৩৭৫৩

ফাগকযগঞ্জ ফাগকযগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৯৯০০ ৯৯০০

ফপ্রযার দয কাীপুয এএপএনটিপ্র ৩৬০৯৩ ৩৫২১৬

ফাবুগঞ্জ ফাবুগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৯৫০০ ৯৫০০

ফানাযীাড়া ফানাযীাড়া এএপপ্রপ্র ১১৪৬৬ ১১৪৬৬

মগৌযনদী মগৌযনদী এএপএনটিপ্র ৩৭৭২৫ ৩৭৭২৫

উপ্রজযপুয উপ্রজযপুয এএপপ্রপ্র ১৭৫০ ১৭৫০

আকগরঝাড়া আকগরঝাড় এএপপ্রপ্র ৬৭৩৩ ৬৭৩৩

মুরাদী মুরাদী এএপপ্রপ্র ৭৩৭৩ ৭৩৭৩

প্রজরা প্রজরা এএপপ্রপ্র ৬৯৭৭ ৬৯৭৭

মভগন্দীগঞ্জ মভগন্দীগঞ্জ এএপপ্রপ্র ৮৩৯০ ৮৩৯০

উগভাটঃ ১৪৯৭৭২ ১৪৮৭৮৩

ঝারকাঠি দয ঝারকাঠি এএপএনটিপ্র ২৩৬৮৪ ২২৬৮৪

নরপ্রছটি নরপ্রছটি এএপপ্রপ্র ৪৯০০ ৪৯০০

যাজাপুয যাজাপুয এএপপ্রপ্র ৮৩২২ ৮৩২২

কাঠাপ্ররয়া কাঠাপ্ররয়া এএপপ্রপ্র ৮৮৬৭ ৮৮৬৭

উগভাটঃ ৪৫৭৭৩ ৪৪৭৭৩

মভাটঃ ১৯৫৫৪৫ ১৯৩৫৫৬

৬৬১১৮০৬ ৬৮০৮১৪৩

৩০
াভাপ্রজক ফন প্রফবাগ 

ফপ্রযার

ফপ্রযার

ঝারকাঠি

ফ চগভাটঃ

২৯
উকূরীয় ফন প্রফবাগ 

টুয়ািারী

টুয়ািারী

ফযগুনা
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