সােরর পিরেবশেকর তািলকাঃ
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সার িডলােরর নাম
েমসাস র্ েমাছােদ্দক েহােসন
ে াঃ েমাঃ েমাছােদ্দক েহােসন
েমসাস র্ আব্দুস সাত্তার
ে াঃ েমাঃ আব্দুস সাত্তার
েমসাস র্ ফিরদুল iসলাম
ে াঃ েমাঃ ফিরদুল iসলাম
েমসাস র্ কািমলuদ্দীন েচৗধুরী
ে াঃ েমাছাঃ ফিরদা iয়াসিমন
েমসাস র্ িবপুল াদাস র্
ে াঃ েমাঃ জহুরুল হক খান দুলাল
েমসাস র্ আেনায়ারুল হক
ে াঃ েমাঃ আেনায়ারুল হক
েমসাস র্ েসানালী ফসল
ে াঃ েমাজােম্মল হক
র্ eয্ােগর্াঃ সািভেসস
র্
েমসাস র্ নদান
িলঃ, ে াঃ েমাঃ ফরহাতুল iসলাম
র্
েমসাস র্ েজ,িপ eন্টার াiজ
ে াঃ েগাপাল সাদ আগারoয়ালা
েমাসাস র্ মনসুর আলী
ে াঃ েহাসেন আরা েবগম
েমসাস র্ শান্তনী হাসিকং িমলস
ে াঃ েমাঃ িলয়াকত আলী
েমসাস র্ বাবুল eন্ড াদাস র্
ে াঃ েমাঃ েমাকেলছার রহমান
েমাঃ iয়ািছন আলী
ে াঃ েমাঃ iয়ািছন আলী
েমসাস র্ আিতয়ার eন্টার াiজ
েমসাস র্ েমাল্লা eন্ড সন্স
ে াঃ আলহাজব্ জািহদ আলী
েমসাস র্ রােসল ে ডাস র্

uপেজলার
নাম
সদর
-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐিবরল
-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-

বয্বসা েকে র িঠকানা
গর্াম- পুলহাট, ডাকঃ- পুলহাট
uপেজলা-সদর, েজলা-িদনাজপুর।
গর্াম- পুলহাট, ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ পুলহাট,ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ পুলহাট,ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ পুলহাট,ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ পুলহাট,ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ পুলহাট,ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ মহরমপুর,ডাকঃ েচরাডাঙ্গী
uপেজলা-সদর, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ ভুিষরবন্দর, ডাকঃ ভুিষরবন্দর
uপেজলা-িচিররবন্দর, িদনাজপুর।
গর্ামঃ মালদহপিট্ট, ডাকঃ িদনাজপুর
uপেজলা-সদর, েজলা-িদনাজপুর
গর্ামঃ িবরল বাজার, ডাকঃ িবরল
uপেজলা-িবরল,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ িবরল বাজার, ডাকঃ িবরল
uপেজলা-িবরল, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ মঙ্গলপুর, ডাকঃ মঙ্গলপুর
uপেজলা-িবরল, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ মঙ্গলপুর, ডাকঃ মঙ্গলপুর
uপেজলা-িবরল,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ চককাঞ্চন, ডাকঃ ফরকাবাদ
uপেজলা-িবরল,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ চককাঞ্চন, ডাকঃ ফরকাবাদ

র্ ন আবািসক িঠকানা
বতমা
গর্াম-পুলহাট, ডাকঃ- পুলহাট
uপেজলা-সদর, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ মহববতপুর, ডাকঃ েচরাডাঙ্গী
uপেজলা-সদর, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ মহববতপুর,ডাকঃ েচরাডাঙ্গী
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ পুলহাট,ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ বাসুিনয়াপি ,ডাকঃ িদনাজঃ
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ কসবা,ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ পুলহাট,ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ ঈদগাহ্ আ/e, ডাকঃ সদর
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ ভুিষরবন্দর,ডাকঃ ভুিসরবন্দর
uপেজলা-িচিররবন্দর, িদনাজপুর।
গর্ামঃ বালুবাড়ী,ডাকঃ িদনাজপুর
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ িবরল বাজার, ডাকঃ িবরল
uপেজলা-িবরল,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ িবরল বাজার, ডাকঃ িবরল
uপেজলা-িবরল, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ মঙ্গলপুর, ডাকঃ মঙ্গলপুর
uপেজলা-িবরল,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ মঙ্গলপুর, ডাকঃ মঙ্গলপুর
uপেজলা-িবরল,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ চককাঞ্চন, ডাকঃ ফরকাবাদ
uপেজলা-িবরল,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ চুিরপিট্ট,ডাকঃ িদনাজপুর

স্থায়ী িঠকানা
গর্াম-পুলহাট, ডাকঃ- পুলহাট
uপেজলা-সদর, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ মহববতপুর, ডাকঃ েচরাডাঙ্গী
uপেজলা-সদর, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ মহববতপুর,ডাকঃ েচরাডাঙ্গী
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ পুলহাট,ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ বাসুিনয়াপি ,ডাকঃ িদনাজঃ
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ কসবা,ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ পুলহাট,ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ ঈদগাহ্ আ/e, ডাকঃ সদর
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ ভুিষরবন্দর, ডাকঃ ভুিসরবন্দর
uপেজলা-িচিররবন্দর, িদনাজপুর।
গর্ামঃ বালুবাড়ী, ডাকঃ িদনাজপুর
uপেজলা-সদর, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ িবরল বাজার, ডাকঃ িবরল
uপেজলা-িবরল, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ িবরল বাজার,ডাকঃ িবরল
uপেজলা-িবরল,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ মঙ্গলপুর, ডাকঃ মঙ্গলপুর
uপেজলা-িবরল,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ মঙ্গলপুর, ডাকঃ মঙ্গলপুর
uপেজলা-িবরল,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ চককাঞ্চন, ডাকঃ ফরকাবাদ
uপেজলা-িবরল,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ চুিরপিট্ট,ডাকঃ িদনাজপুর
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ে াঃ েমাঃ আব্দুল oহাব
েমসাস র্ হােশম ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ হােশম আলী
েমসাস র্ িরমা eন্টার াiজ
ে াঃ েমাঃ িসরাজুল iসলাম
েমসাস র্ িজ,eম ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ আব্দুল মােলক
েমসাস র্ eজাজ আহােমদ
ে াঃ েমাঃ eজাজ আহােমদ
েমসাস র্ জহুরা iন্ডাি
ে াঃ েমাঃ আব্দুল হান্নান
েমসাস র্ আব্দুল লিতফ
ে াঃ েমাঃ aব্দুল লিতফ
েমসাস র্ আবুল কালাম আজাদিরপন, ে াঃ েমাঃ আবুল কালাম
েমসাস র্ আব্দুস সালাম িমন্টু
েমসাস র্ আব্দুস সালাম িমন্টু
েমসাস র্ ভজন সরকার
ে াঃ ভজন সরকার
েমসাঃ আলহাজ তাiজuদ্দীন
েমাল্লা, ে াঃ আলহাজ তাiজuদ্দীন
েমসাস র্ রববানী েষ্টার
ে াঃ েমাঃ িরয়াজুল iসরাম
েমসাস র্ মিন রাiস
ে াঃ েমাছাঃ সািবনা iয়াসিমন
েমসাস র্ েগালাম রসুল
ে াঃ েমাঃ েগালাম রসুল
েমসাস র্ সিফক ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ শিফকুল iসলাম
েমসাস র্ eম,eস ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ েসাহরাব আলী
েমসাস র্ েসানালী ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ ফারুক িময়া
র্
েমসাস র্ েতৗিহদ কেপােরশন
ে াঃ েখারেশদ আলম খান

-ঐ-ঐিবরল
েবাচাগঞ্জ
-ঐ-ঐেবাচাগঞ্জ
-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐকাহেরাল
-ঐ-ঐ-ঐ-

uপেজলা-িবরল,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ চককাঞ্চন,ডাকঃ ফরকাবাদ
uপেজলা-িবরল,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ ধুকুরঝাড়ী, ডাকঃ ধুকুরঝাড়ী
uপেজলা-িবরল, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ বেটরহাট, ডাকঃ বেটরহাট
uপেজলা-িবরল, িদনাজপুর। ।
র্ , ডাকঃ-েসতাবগঞ্জ
গর্াম-মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্ামঃ ভড়ড়া,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্ামঃ েসতাবগঞ্জ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম+ডাকঃ- দশমাiলেমাড়,
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম+ডাকঃ- দশমাiলেমাড়, uপেজলাকাহােরাল, েজলা-িদনাজপুর
গর্াম-কাহােরাল,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-কাহােরাল,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।

uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ চুিরপিট্ট,ডাকঃ িদনাজপুর
uপেজলা-সদর, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ িপপুল্লা, ডাকঃ ধুকুরঝাড়ী
uপেজলা-িবরল, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃপাক-পাহাড়পুর,
ডাক+uপেজলা-সদর, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্াম-মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ ভড়ড়া,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ,েজলা-িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্ামঃ মা াসােরাড,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্
গর্ামঃ পূবসািদপু
র, ডাকঃ দশমাiল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্ামঃ iটুয়া, ডাকঃ দশমাiল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।

uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ চুিরপিট্ট, ডাকঃ িদনাজপুর
uপেজলা-সদর,েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ িপপুল্লা, ডাকঃ ধুকুরঝাড়ী
uপেজলা-িবরল, েজলা-িদনাজপুর।
গর্ামঃ পাক-পাহাড়পুর,ডাকঃ সদর
uপেজলা-সদর, েজলা-িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্াম-মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্ামঃ ভড়ড়া,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ,েজলািদনাজঃ।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ,েজলািদনাজঃ।
গর্ামঃ মা াসােরাড,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্ ,ডাকঃ েসতাবগঞ্জ
গর্ামঃ মুিশদহাট
uপেজলা-েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর।
র্
গর্ামঃ পূবসািদপুর
,ডাকঃ দশমাiল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্ামঃ iটুয়া,ডাকঃ দশমাiল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
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েমসাস র্ ভাi ভাi ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ দুরুল হক
েমসাস র্ খান eন্টার াiজ
ে াঃ েমাঃ আবু বক্কর খান
েমসাস র্ সুমন ে িডং
ে াঃ েমাঃ নুরুল iসলাম
েমসাস র্ শাহীন ে ডাস র্
ে াঃ iিলয়াস আকন্দ
েমসাস র্ েমাল্লা eন্টার াiজ
ে াঃ বাহাuিদ্দন
েমসাস র্ েমাফাজ্জল েহােসন
ে াঃ েমাঃ েমাফাজ্জল েহােসন
েমসাস র্ বাবলু ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ iয়কুব আলী
েমসাস র্ জনতা হাসিকং িমল
ে াঃ েমাঃ eকরাম
েমসাস র্ সুজা uর রব
ে াঃ েমাঃ সুজা uর রব
েমসাস র্ eন,e ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ আব্দুস সালাম
েমসাস র্ নoসাদ ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ নুর iসলাম
েমসাস র্ শতরুপা eন্টার াiজ
ে াঃ েহেলনা খানম
েমসাস র্ কৃষান ে ডাস র্
ে াঃ েহমচ দাস
েমসাস র্ িবনা eন্টার াiজ
ে াঃ েগািবন্দ দাস আগারoয়ালা
েমসাস র্ শুকুমার ে ডাস র্
ে াঃ শুকুমার দাস
েমসাস র্ eiচ,eন্ড, eiচ িটমব্ার
মাট র্,ে াঃ েমাঃ হািববুর রহমান
েমসাস র্ মহােদব চ চ
ে াঃ মহােদব চ চ
েমসাস র্ েমাস্তািফজুর রহমান

-ঐকাহােরাল
-ঐ-ঐ-ঐ-ঐবীরগঞ্জ
-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐখানসামা
খানসামা

গর্াম-জয়নন্দহাট,ডাকঃ জয়নন্দহাট
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-কাহােরাল,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-কাহােরাল,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-কাহােরাল,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-কাহােরাল,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-দশমাiল েমাড়, ডাকঃ দশমাiল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।

গর্াম-ৈসয়দপুর,ডাকঃ জয়নন্দহাট
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-iটুয়া,ডাকঃ দশমাiল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।

গর্াম-ৈসয়দপুর,ডাকঃ জয়নন্দহাট
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর,ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-iটুয়া,ডাকঃ দশমাiল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।

গর্াম-পীরগঞ্জ েরাড,ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-কিবরাজহাট,ডাকঃ কিবরাজ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-সুজালপুর,ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-কিবরাজহাট,ডাকঃ কিবরাজ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-কিবরাজহাট,ডাকঃ কিবরাজ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-খানসামােরাড,ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-পীরগঞ্জ েরাড,ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-পীরগঞ্জ েরাড,ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-েগালাপগঞ্জহাট, ডাকঃ েগালাপ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-খানসাম েরাড,ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-পােকরহাট,ডাকঃ পােকরহাট
uপেজলা-খানসামা, িদনাজপুর।
গর্াম+ডাকঃ খানসামা

গর্াম-সুজালপুর,ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-িবজয়পুর,ডাকঃ কিবরাজহাট
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-পুলহাট,ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর, িদনাজপুর।
গর্াম-িবজয়পুর,ডাকঃ কিবরাজহাট
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-িবজয়পুর,ডাকঃ কিবরাজহাট
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর, ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-সুজালপুর, ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-সুজালপুর, ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম+ডাকঃ- েগালাপগঞ্জ, uপেজলাবীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-সুজালপুর, ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-পােকরহাট,ডাকঃ পােকরহাট
uপেজলা-খানসামা, িদনাজপুর।
গর্াম-নীলফামারী বাজার,

গর্াম-সুজালপুর,ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-িবজয়পুর,ডাকঃ কিবরাজহাট
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-পুলহাট,ডাকঃ পুলহাট
uপেজলা-সদর, িদনাজপুর।
গর্াম-িবজয়পুর,ডাকঃ কিবরাজহাট
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-িবজয়পুর,ডাকঃ কিবরাজহাট
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-uিচৎপুর, ডাকঃ কাহােরাল
uপেজলা-কাহােরাল, িদনাজপুর।
গর্াম-সুজালপুর, ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-সুজালপুর, ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-েগালাপগঞ্জহাট, ডাকঃ
েগালাপগঞ্জ, uপ:-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-সুজালপুর, ডাকঃ বীরগঞ্জ
uপেজলা-বীরগঞ্জ, িদনাজপুর।
গর্াম-পােকরহাট,ডাকঃ পােকরহাট
uপেজলা-খানসামা, িদনাজপুর।
গর্াম +ডাক-জয়গঞ্জ, uপেজলা-

1282989৯116
12822173721
12827৯71293
12824993418
128293452৯6
128238৯1317
12823666216
128248399৯1
12826113199
12826149৯94
12824321597
12822173121
12826825788
128238৯1296
12823865495
12822561123
128251৯8396
122৯৯48৯৯81
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ে াঃ েমাঃ েমাস্তািফজুর রহমান
েমসাস র্ আসাদুজ্জামান
ে াঃ েমাঃ আসাদুজ্জামান
েমসাস র্ সুপনার্ ে ডাস র্
ে াঃ শয্ামল কুমার দাস
েমসাস র্ রাকা ে ডাস র্
েমাঃ িশিশর কুমার কুন্ডু
েমসাস র্ িবভূিত িবশব্াস
ে াঃ িবভূিত িবশব্াস
েমসাস র্ পান্না eন্টার াiজ, ে াঃ
ভবানী শংকর আগরoয়ালা
েমসাস র্ জিসম াদাস র্
ে াঃ েবসারত আলী শাহ্
েমসাস র্ মাiনuিদ্দন সরকার
ে াঃ েমাঃ মাiনuিদ্দন সরকার
েমসাস র্ চ াদাস র্
ে াঃ দব্ীপক কুমার চ
েমসাস র্ তৃিপ্ত eন্টার াiজ
ে াঃ িকষণলাল আগরoয়ালা
েমসাস র্ আবু বক্কর িছিদ্দক
ে াঃ েমাঃ আবুবক্কর িছিদ্দক
েমসাস র্ েমাহাম্মদ আলী সরকার
ে াঃ েমাহাম্মদ আলী সরকার
েমসাস র্ েতাফাজ্জল েহােসন
ে াঃ েমাঃ েতাফাজ্জল েহােসন
েমসাস র্ রিফকুল iসলাম
ে াঃ েমাঃ রিফকুল iসলাম
েমসাস র্ ভাi ভাi েস্টার
ে াঃ েমাজােম্মল হক
েমসাস র্ নূতন ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ নূরুল iসলাম
েমসাস র্ uত্তর ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ eকরামুল হক
েমসাস র্ নূরুল আমীন
ে াঃ নূরুল আমীন

খানসামা
-ঐখানসামা
খানসামা
খানসামা
খানসামা
খানসামা
খানসামা
িচিররবন্দর
িচিররবন্দর
িচিররবন্দর
িচিররবন্দর
িচিররবন্দর
িচিররবন্দর
িচিররবন্দর
িচিররবন্দর
িচিররবন্দর

uপেজলা-খানসামা, িদনাজপুর
গর্াম-টঙ্গুয়াবাজার,ডাকঃপােকরহাট
uপেজলা-খানসামা, িদনাজপুর।
গর্াম-পােকরহাট,ডাকঃপােকরহাট
uপেজলা-খানসামা, িদনাজপুর।
গর্াম- জয়গঞ্জ, েপাঃ-জয়গঞ্জ, uপেজলাখানসামা, িদনাজপুর।
গর্াম- েগািবন্দপুর, েপাঃ খানসামা
uপেজলা- খানসামা, িদনাজপুর
গর্াম-কািচনীয়া, েপাঃ ভুিষরবন্দর
uপেজলা- খানসামা, িদনাজপুর
গর্াম-eমিপ’র
বাজার,
েপাঃ
রানীরবন্দর,খানসামা, িদনাজপুর
গর্াম-েগায়ালদীিঘ, েপাঃ েগায়ালদীিঘ,
uপেজলা খানসামা েজলা িদনাজপুর
গর্াম-পােকরহাট, েপাঃ পােকরহাট
uপেজলা- খানসামা, িদনাজপুর
গর্াম o েপাঃ ভূিষরবন্দর, uপেজলা
িচিররবন্দর, িদনাজপুর
গর্াম-ঘুঘুরাতলী, েপাঃ o uপেজলা
িচিররবন্দর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ+uপেজলা+েজলািচিররবন্দর
গর্াম
েরলেগট,
েপাঃ+uপেজলা
িচিররবন্দর, েজলা িদনাজপুর
গর্ামঃ দঃপলাশবাড়ী, েপাঃ পলাশবাড়ী,
uপেজলা িচিররবন্দর েজলা িদনাজপুর

ডাক+uপ:-সদর,েজলা-নীলফামারী।
গর্াম-টঙ্গুয়া,ডাকঃ পােকরহাট
uপেজলা-খানসামা, িদনাজপুর।
গর্াম-নীলফামারী বাজার,
ডাক+uপ:-সদর, েজলা-নীলফামারী।
গর্াম-নীলফামারী বাজার,
ডাক+uপ:-সদর, েজলা-নীলফামারী।
গর্াম-নীলফামারী বাজার, ডাকঘর,
uপেজলা o েজলা নীলফামারী
গর্াম o েপাঃ ভুিষরবন্দর
uপেজলা- খানসামা, িদনাজপুর
গর্াম-oকড়াবাড়ী, েপাঃ রানীরবন্দর
uপেজলা-খানসামা, িদনাজপুর্
গর্াম-েগায়ালদীিঘ, েপাঃ েগায়ালদীিঘ,
uপেজলা খানসামা েজলা িদনাজপুর
গর্াম-পােকরহাট, েপাঃ পােকরহাট
uপেজলা- খানসামা, িদনাজপুর
গর্াম o েপাঃ ভূিষরবন্দর, uপেজলা
িচিররবন্দর, িদনাজপুর
গর্াম-িচিররবন্দর, েপাঃ o uপেজলা
িচিররবন্দর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- পাকপাহাড়পুর, েপাঃ সদর,
uপেজলা সদর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ+uপেজলািচিররবন্দর
িদনাজপুর
গর্াম- দঃ পলাশবাড়ী, েপাঃ পলাশবাড়ী,
uপ:-িচিররবন্দর িদনাজপুর।

খানসামা, েজলা-িদনাজপুর।
গর্াম +ডাক-জয়গঞ্জ, uপেজলাখানসামা, েজলা-িদনাজপুর।
গর্াম +ডাক-জয়গঞ্জ, uপেজলাখানসামা, েজলা-িদনাজপুর।
গর্াম-নীলফামারী, ডাকঘর, uপেজলাo েজলা নীলফামারী
গর্াম-নীলফামারী বাজার, ডাকঘর,
uপেজলা o েজলা নীলফামারী
গর্াম o েপাঃ ভুিষরবন্দর
uপেজলা- খানসামা, িদনাজপুর
গর্াম-oকড়াবাড়ী, েপাঃ রানীরবন্দর
uপেজলা-খানসামা, িদনাজপুর্
গর্াম-েগায়ালদীিঘ, েপাঃ েগায়ালদীিঘ,
uপেজলা খানসামা েজলা িদনাজপুর
গর্াম-পােকরহাট, েপাঃ পােকরহাট
uপেজলা- খানসামা, িদনাজপুর
গর্াম o েপাঃ ভূিষরবন্দর, uপেজলা
িচিররবন্দর, িদনাজপুর
গর্াম-িচিররবন্দর, েপাঃ o uপেজলা
িচিররবন্দর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ- িচিররবন্দর, uপেজলা
িচিররবন্দর, িদনাজপুর।
গর্াম+েপাঃ+uপেজলািচিররবন্দর
েজলা িদনাজপুর।
গর্ামঃ দঃপলাশবাড়ী, েপাঃ পলাশবাড়ী,
uপেজলা িচিররবন্দর েজলা িদনাজপুর

12827148793
12823683736
128232৯6935
218231117৯9
12823358899
12823886371
1642-76৯4৯
12848892657
12822111489
1282335175৯
12823354735
122৯8146327

1642-74988
1282313৯69৯
12829975865
গর্াম- আমতলী বাজার, েপাঃ আমতলী, গর্াম+েপাঃ-আমতলী,
uপেজলা গর্াম- আমতলী বাজার, েপাঃ আমতলী, 12829331556
uপেজলা িচিরবন্দর, েজলা িদনাজপুর
িচিরবন্দর, েজলা িদনাজপুর
uপেজলা িচিরবন্দর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- আমতলী বাজার, েপাঃ আমতলী, গর্াম- আমতলী বাজার, েপাঃ আমতলী, গর্াম- আমতলী বাজার, েপাঃ আমতলী, 1282339639৯
uপেজলা িচিরবন্দর, েজলা িদনাজপুর
িচিরবন্দর, িদনাজপুর
uপেজলা িচিরবন্দর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- আমবাড়ী হাট, েপাঃ আমবাড়ী গর্াম- আমবাড়ী হাট, েপাঃ আমবাড়ী গর্াম-আমবাড়ী হাট, েপাঃ আমবাড়ী
12824872181
uপেজলা িচিরবন্দর, িদনাজপুর
uপেজলা িচিরবন্দর, িদনাজপুর
uপেজলা িচিরবন্দর, িদনাজপুর
গর্াম o েপাঃ রানীরবন্দর
গর্াম o েপাঃ রানীরবন্দর
গর্াম o েপাঃ রানীরবন্দর
12825178383
uপেজলা িচিররবন্দর, িদনাজপুর
uপেজলা িচিররবন্দর, িদনাজপুর
uপেজলা িচিররবন্দর, িদনাজপুর
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80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

েমসাস র্ েসেকন্দার আলী
ে াঃ েসেকন্দার আলী
েমসাস র্ হক াদাস র্, ে াঃ e েজডeম
েরজoয়ানুল হক
েমসাস র্ e েজডeম েমনহাজুল হক,
ে াঃeেজডeম েমনহাজুল হক
েমসাস র্ e েজডeম oয়ােজদুল হক,
ে াঃ e েজডeম oয়ােজদুল হক
েমসাস র্ নুর eন্টার াiজ
ে াঃ নূর-i-েমাহাম্মদ
েমসাস র্ eম eন্ড eম ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ মিতয়ার রহমান
েমসাস র্ আসমা ে ডাস র্
ে াঃ আিতয়ার রহমান
েমসাস র্ মন্ডল ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ মিশয়ার রহমান
েমসাস র্ শাoন eন্টার াiজ
ে াঃ েমাঃ মাহমুদুর রিশদ
েমসাস র্ েসানালী ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ আব্দুল মােলক
েমসাস র্ আিরফ ে িডং
ে াঃ েমাঃ আনজুয়ারা েবগম
েমসাস র্ পিরেতাষ কুমার
ে াঃ পিরেতাস কুমা মিল্লক
েমসাস র্ aিচন কুমার পািলত
ে াঃ aিচন কুমার পািলত
েমসাস র্ সুদশনর্ পািলত
ে াঃ সুদশনর্ পািলত
েমসাস র্ েচৗধুরী eন্টার াiজ
ে াঃ আব্দুল হািমদ েচৗধুরী
েমসাস র্ iসলাম ে ডাস র্
ে াঃ েখারেশদুল আলম
েমসাস র্ শিহদুল iসলাম eন্ড াদাস র্,
ে াঃ েমাঃ শিহদুলiসলাম
েমসাস র্ সমীরকুমার মিল্লক
ে াঃ সমীর কুমার মিল্লক

িচিররবন্দর
র্
পাবতীপুর
র্
পাবতীপুর
র্
পাবতীপুর
র্
পাবতীপুর
র্
পাবতীপুর
র্
পাবতীপুর
র্
পাবতীপুর
র্
পাবতীপুর
র্
পাবতীপুর
র্
পাবতীপুর
ফুলবাড়ী
ফুলবাড়ী
ফুলবাড়ী
ফুলবাড়ী
ফুলবাড়ী
ফুলবাড়ী
ফুলবাড়ী

গর্াম o েপাঃ রানীরবন্দর
uপেজলা িচিররবন্দর, িদনাজপুর
গর্াম-নূতনবাজার,
েপাঃ+uপেজলা
র্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-নূতনবাজার,
েপাঃ+uপেজলা
র্
পাবতীপুর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-নূতনবাজার,
েপাঃ+uপেজলা
র্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-আমবাড়ী বাজার,েপাঃ আমবাড়ী,
র্
পাবতীপুর
, িদনাজপুর
গর্াম-আমবাড়ী বাজার,েপাঃ আমবাড়ী,
র্
পাবতীপুর
, িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতনবাজার, েপাঃ+uপেজলার্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- রুস্তমনগর, েপাঃ+uপেজলার্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- রুস্তমনগর, েপাঃ+uপেজলার্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- েসানাপুর বাসস্টয্ান্ড, েপাঃ+
র্
uপেজলা পাবতীপুর
, িদনাজপুর
গর্াম- েবলাiচিন্ড, েপা:+uপেজলা
র্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর।
গর্াম- কাটাপাড়া, েপাঃ+uপেজলাফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্ামফুলবাড়ী
বাজার,
েপাঃ+uপেজলা- ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- ফুলবাড়ী বাজার,
েপাঃ+
uপেজলা ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- ফুলবাড়ী বাজার,
েপাঃ+
uপেজলা ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- ফুলবাড়ী বাজার,
েপাঃ+
uপেজলা ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- ফুলবাড়ী বাজার,
েপাঃ+
uপেজলা ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- কাটাবাড়ী বাজার,
েপাঃ+
uপেজলা ফুলবাড়ী, িদনাজপুর

গর্াম o েপাঃ রানীরবন্দর
uপেজলা িচিররবন্দর, িদনাজপুর
গর্াম-নূতনবাজার,
েপাঃ+uপেজলা
র্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-নূতনবাজার,
েপাঃ+uপেজলা
র্
পাবতীপুর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-নূতনবাজার,
েপাঃ+uপেজলা
র্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-আমবাড়ী বাজার,েপাঃ আমবাড়ী,
র্
পাবতীপুর
, িদনাজপুর
গর্াম-আমবাড়ী বাজার,েপাঃ আমবাড়ী,
র্
পাবতীপুর
, িদনাজপুর
র্
গর্াম-পুরাতনবাজার, েপাঃ পাবতীপুর
,
েজলা িদনাজপুর
গর্াম- রুস্তমনগর, েপাঃ+uপেজলার্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- রুস্তমনগর, েপাঃ+uপেজলার্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-কাজীপাড়া,
েপাঃ+uপেজলা
র্
পাবতীপুর
, িদনাজপুর
গর্ামবাবুপাড়া,
েপা+uপেজলা
র্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর।
গর্াম- কাটাপাড়া, েপাঃ+uপেজলাফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- কাটাবাড়ী বাজার,
েপাঃ+
uপেজলা ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- কাটাবাড়ী বাজার,
েপাঃ+
uপেজলা ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- ফুলবাড়ী বাসস্টয্ান্ড, েপাঃ+
uপেজলা ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- বুড়ারবন্দর, েপাঃ+uপেজলা
ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- বুড়ারবন্দর, েপাঃ+uপেজলা
ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- কাটাবাড়ী বাজার,
েপাঃ+
uপেজলা ফুলবাড়ী, িদনাজপুর

গর্াম o েপাঃ রানীরবন্দর
uপেজলা িচিররবন্দর, িদনাজপুর
গর্াম-নূতনবাজার, েপাঃ + uপেজলা
র্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-নূতনবাজার, েপাঃ + uপেজলা
র্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-নূতনবাজার,
েপাঃ+uপেজলা
র্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-আমবাড়ী বাজার,েপাঃ আমবাড়ী,
র্
পাবতীপুর
, িদনাজপুর
গর্াম-আমবাড়ী বাজার,েপাঃ আমবাড়ী,
র্
পাবতীপুর
, িদনাজপুর
র্
গর্াম-পুরাতনবাজার, েপাঃ পাবতীপুর
,
েজলা িদনাজপুর
গর্াম- রুস্তমনগর, েপাঃ+uপেজলার্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- রুস্তমনগর, েপাঃ + uপেজলার্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-ডাঙ্গাপাড়া,
েপাঃ+uপেজলা
র্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- কুিড়পাড়া, েপা:+uপেজলা
র্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর।
গর্াম- কাটাপাড়া, েপাঃ+uপেজলাফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- কাটাবাড়ী বাজার,
েপাঃ+
uপেজলা ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- কাটাবাড়ী বাজার,
েপাঃ+
uপেজলা ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- ফুলবাড়ী বাসস্টয্ান্ড, েপাঃ+
uপেজলা ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- বুড়ারবন্দর, েপাঃ+ uপেজলা
ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- বুড়ারবন্দর, েপাঃ+uপেজলা
ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- কাটাবাড়ী বাজার,
েপাঃ+
uপেজলা ফুলবাড়ী, িদনাজপুর

12825178383
12823375792
12823165337
16445-85366
128251৯83৯6
12826281272
12827839483
128233962৯2
12823236428
1266226712
1263226712
12826168543
12827838733
-2823737761
12823765191
12823654764
12823654764
12827866139

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
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95.
96.
97.
98.
99.
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েমসাস র্ eস আর ে ডাস র্
ে াঃ েমাকেলছুর রহমান
েমসাস র্ লুৎফর রহমান
ে াঃ েমাঃ লুৎফর রহমান
েমসাস র্ েসানার বাংলা ে ডাস র্
ে াঃ আকবর েহােসন
েমসাস র্ কামাল াদাস র্
ে াঃ িলয়াকত আলী
েমসাস র্ নূর ে ডাস র্
ে াঃ শাহীনুর আলম
েমসাস র্ নূর eন্টার াiজ
ে াঃ নূর আলম
র্
েমসাস আল আমীন eন্টার াiজ,
ে াঃ আিমরুল iসলাম
েমসাস র্ মামা ভািগনা ে ডাসৃ
ে াঃ ি িদব কুমার দাস
েমসাস র্ কুন্ডু ে ডাস র্
ে াঃ িদলীপ কুমার কুন্ডু
েমসাস র্ িমজানুর রহমান
ে াঃ েমাঃ িমজানুর রহমান
েমসাস র্ েমৗির ে ডাস র্
ে াঃ আেনায়ার েহােসন
েমসাস র্ িশফা ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ আিমনুল iসলাম
েমসাস র্ নূর eন্ড াদাস র্
ে াঃ নূর iসলাম
েমসাস র্ শিহদুর রহমান পােটায়ারী,
ে াঃ শিহদুর রহমান পােটায়ারী
েমসাস র্ নবীবুল iসলাম
ে াঃ নবীবুল iসলাম
র্ ে ডাস র্
েমসাস র্ েজায়াদার
র্
ে াঃ েমাজােম্মল হক েজায়াদার
েমসাস র্ শিরফুল iসলাম
ে াঃ েমাঃ শিরফুল iসলাম
েমসাস র্ নজরুল iসলাম eন্ড েকাঃ
ে াঃ েমাঃ নজরুল iসলাম

ফুলবাড়ী
ফুলবাড়ী
ফুলবাড়ী
িবরামপুর
িবরামপুর
িবরামপুর
িবরামপুর
িবরামপুর
িবরামপুর
িবরামপুর
িবরামপুর
িবরামপুর
িবরামপুর
হািকমপুর
হািকমপুর
হািকমপুর
হািকমপুর
হািকমপুর

গর্াম- সজলপুর,
েপাঃ+uপেজলাফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- বারাiহাট, েপাঃ বারাiহাট,
uপেজলা- ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম-ফুলবাড়ী বাসস্টয্ান্ড, েপাঃ+
uপেজলা- ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম কলাবাগান, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম কলাবাগান, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম- শালবাগান, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, েজলা-িদনাজপুর
গর্াম- শালবাগান, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, েজলা-িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর

গর্াম- সজলপুর,
েপাঃ+uপেজলাফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- 3নং uপশহর, েপাঃ+uপেজলা+
েজলা- িদনাজপুর
গর্াম- uপশহর, েপাঃ+uপেজলা+
েজলা- িদনাজপুর
গর্াম কলাবাগান, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+ uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম কলাবাগান, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম- শালবাগান, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, েজলা-িদনাজপুর
গর্াম-রাজারামপুর, েপাঃ- েশখপুরা,
uপেজলা- সদর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম- িমশনেরাড, েপাঃ+uপেজলাসদর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর

গর্াম- সজলপুর,
েপাঃ+uপেজলা
ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম- 3নং uপশহর, েপাঃ+uপেজলা+
েজলা- িদনাজপুর
গর্াম- কাটাবাড়ী বাজার,
েপাঃ+
uপেজলা- ফুলবাড়ী, িদনাজপুর
গর্াম কলাবাগান, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম কলাবাগান, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম- শালবাগান, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, েজলা-িদনাজপুর
গর্াম-রাজারামপুর, েপাঃ- েশখপুরা,
uপেজলা- সদর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম-পুরাতন বাজার, েপাঃ+uপেজলািবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম- িমশনেরাড, েপাঃ+uপেজলাসদর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর

128251৯8419
128251৯83৯2
12826263497
12823৯53717
12827777758
128251৯83৯7
12৯2655548৯
12823134146
1282624921৯
128231965৯8
12825119177
12822186632
12823328188
128251৯8418
12824321193
12৯3949269
12823126288
12822৯67924
12822566957
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েমসাস র্ aরণয্ ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ মিতuর রহমান
েমসাস র্ মমতাজ
ে াঃ েমাঃ মমতাজ
েমসাস র্ ফজলুর রহমান
ে াঃ েমাঃ ফজলুর রহমান
েমসাস র্ কালাম ে িডং
র্
কেপােরশন
ে াঃ আবুল কামাল
েমসাস র্ েমৗসুমী ে ডাস র্
ে াঃ েমাছাঃ শািহদা খাতুন
েমসাস র্ হািবব eন্টার াiজ ে াঃ
েমাঃ হািববুর রহমান
েমসাস র্ রতন ে ড iন্টানয্াশনাল,
ে াঃ েমাঃ আবুল েহােসন
েমসাস র্ ভাগয্লক্ষ্মী ে ডাস র্
ে াঃ িবনয় কুমার দাস
েমসাস র্ নূর eন্ড েকাম্পানী
ে াঃ েমাঃ আিনসুর রহমান
েমসাস র্ কুন্ডু eন্টার াiজ
ে াঃ পেরশ চ কুন্ডু
েমসাস র্ হাসানুর ে ডাস র্
ে াঃ জােহরুল iসলাম
েমসাস র্ ভাi ভাi ে ডাস র্
ে াঃ েমাঃ মকবুল েহােসন
েমসাস র্ সুমন eন্টার াiজ
ে াঃ েমনহাজুল হক েচৗধুরী
েমসাস র্ সায়মা eন্টার াiজ ে াঃ
েমাঃ েমেহদী হাসান
েমসাস র্ মন্ডল ে ডাস র্
ে াঃ েমাহাঃ জীবন মন্ডল
েমসাস র্ কুন্ডু ে ডাস র্
ে াঃ রতন কুমার কুন্ডু
েমসাস র্ মনেতাষ সাহা
ে াঃ মনেতাষ সাহা
েমসাস র্ আলহাজব্ ে ডাস র্
ে াঃ জাহাঙ্গীর আলম

হািকমপুর
হািকমপুর
হািকমপুর
হািকমপুর
হািকমপুর
নবাবগঞ্জ
নবাবগঞ্জ
নবাবগঞ্জ
নবাবগঞ্জ
নবাবগঞ্জ
নবাবগঞ্জ
নবাবগঞ্জ
নবাবগঞ্জ
নবাবগঞ্জ
নবাবগঞ্জ
েঘাড়াঘাট
েঘাড়াঘাট
েঘাড়াঘাট

গর্াম+েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা-হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম-চড়ারহাট, েপাঃ- চড়ারহাট,
uপেজলা- নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ- দলারডাঙ্গা, uপেজলানবাবগঞ্জ, েজলা িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ- েগালাপগঞ্জ হাট
uপেজলা- নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম- চড়ারহাট, েপাঃ- চড়ারহাট,
uপেজলা- নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম- চড়ারহাট, েপাঃ- চড়ারহাট,
uপেজলা- নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ ভাদুিরয়া বাজার, uপেজলা
নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ ভাদুিরয়া বাজার, uপেজলা
নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম-আফতাবগঞ্জ বাজার, েপাঃআফতাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম- দাuদপুর বাজার, েপাঃদাuদপুর, নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম-নবাবগঞ্জ
বাজার,
েপাঃ+
uপেজলা- নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম-ডুগডুিগরহাট, েপাঃ- ডুগডুিগ,
uপেজলা- েঘাড়াঘাট, িদনাজপুর
গর্াম- নয়াপাড়া, েপাঃ + uপেজলা
েঘাড়াঘাট, েজলা িদনাজপুর।
গর্াম- আজাদ েমাড়, েপাঃ + uপেজলােঘাড়াঘাট, িদনাজপুর

গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা -হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ+uপেজলা- ৈসয়দপুর,
েজলা- নীলফামারী
গর্াম+েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ+uপেজলা- ৈসয়দপুর,
েজলা নীলফামারী
গর্াম+েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম-মামুদপুর,
েপাঃ
িবরামপুর
uপেজলা- িবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ দলারডাঙ্গা, uপেজলানবাবগঞ্জ, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- শালবাগান, েপাঃ+uপেজলা
িবরামপুর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- চড়ারহাট, েপাঃ চড়ারহাট,
uপেজলা- নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম- চড়ারহাট, েপাঃ- চড়ারহাট,
uপেজলা- নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ ভাদুিরয়া বাজার, uপেজলা
নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃভাদুিরয়া
বাজার,
uপেজলা- নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম-আফতাবগঞ্জ বাজার, েপাঃআফতাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম- দাuদপুর বাজার, েপাঃদাuদপুর, নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ- আমবাড়ী, uপেজলার্
পাবতীপুর
, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- পালশা, েপাঃ- ডুগডুিগরহাট
uপেজলা- েঘাড়াঘাট, িদনাজপুর
গর্ামবড়গিল,
েপাঃ+uপেজলা
েঘাড়াঘাট, িদনাজপুর।
গর্াম- eস েক বাজার, েপাঃ- েঘাড়াঘাট
েঘাড়াঘাট, িদনাজপুর

গর্াম + েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ+uপেজলা- ৈসয়দপুর,
েজলা- নীলফামারী
গর্াম+েপাঃ বাংলািহিল
uপেজলা- হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ+uপেজলা- ৈসয়দপুর,
েজলা নীলফামারী
গর্াম+েপাঃ- বাংলািহিল
uপেজলা -হািকমপুর, িদনাজপুর
গর্াম-মামুদপুর, েপাঃ- িবরামপুর
uপেজলা- িবরামপুর, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ- দলারডাঙ্গা, uপেজলা
নবাবগঞ্জ, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- শালবাগান, েপাঃ+uপেজলা
িবরামপুর, েজলা িদনাজপুর
গর্াম- চড়ারহাট, েপাঃ চড়ারহাট,
uপেজলা-নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম- চড়ারহাট, েপাঃ- চড়ারহাট,
uপেজলা- নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃভাদুিরয়া
বাজার,
uপেজলা নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃভাদুিরয়া
বাজার,
uপেজলা- নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম-আফতাবগঞ্জ বাজার, েপাঃআফতাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম- দাuদপুর বাজার, েপাঃদাuদপুর, নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর
গর্াম+েপাঃ- আমবাড়ী, uপেজলার্
পাবতীপুর
, িদনাজপুর।
গর্াম- পালশা, েপাঃ- ডুগডুিগরহাট
uপেজলা- েঘাড়াঘাট, িদনাজপুর।
গর্াম-কািড়মপাড়া,
েপাঃ+uপেজলা
েঘাড়াঘাট, িদনাজপুর।
গর্াম- eস েক বাজার, েপাঃ- েঘাড়াঘাট,
েঘাড়াঘাট, িদনাজপুর

1643৯-86168
12824819734
12826248921
12824563554
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12823762745
1282371143৯
12822৯799৯6
12825736278
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12822177554
128236384৯6
12825858989
12827321291
12823992789
12829554211
12822525116
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েমসাস র্ বিব ে ডাস র্
ে াঃ বজলুর রিশদ বাবু
েমসাস র্ আহাম্মদ eন্টার াiজ
ে াঃ iসেতহাক আহেমদ বাবু
েমসাস র্ িশল্পী ে ডাস র্
ে াঃ িমেসস ফাহিমদা পারভীন
েমসাস র্ মাহফুজুর রহমান
ে াঃ েমাঃ মাহফুজুর রহমান
েমসাস র্ রিকবুল হাসান
ে াঃ রিকবুল হাসান
েমসাস র্ েরাকন eন্টার াiজ
ে াঃ েমাঃ eজাজ েহােসন
েমসাস র্ আলম ে ডাস র্
ে াঃ েমজবাহুল আলম
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