
কশব র উপেজলাধীন সকল াম িলশ ( চৗিকদার ও দফাদার) দর ত ািদ 

চৗিকদার/দফাদার এর নাম, 
িপতা/ ামী ও মাতার নাম 

পদবী ও ইউিনয়েনর 
নাম 

কানা (আবািসক) জাতীয় পিরচয়প  ন র মাবাইল ন র ম  

মাঃ সালায়মান গাজী, 
িপতা: িজ র রহমান, মাতা: 
সিখনা িবিব 

দফাদার, ি েমািহনী বরণডালী 
১৪৮৭৫০৯২৯৯ ০১৭৪০৯১২৫৯৯ 

 

মাঃ আ স স র, 
িপতা: মাঃেমাহা াদ আলী, 
মাতাঃ ত মািফয়া বগম 

মহ াদার, ি েমািহনী চ দড়া-০১ 
৬৪৩৭২৮০৬৮৫ ০১৯৩৩৮৩২০২৬ 

 

িব িজৎ ন ী,িপতা: নারায়ন 
চ  ন ী, মাতাঃ অিনমা 
রানী ন ী 

মহ াদার, ি েমািহনী সরাপ র-০৯ 
৮২৩০৪৮৮৮৫৩ ০১৭৫৪৬২২১২২ 

 

মাঃআিজ র রহমান, 
িপতা: মাঃিরয়া ি ন ি , 
মাতাঃেমাছাঃ ছালমা খা ন 

মহ াদার, ি েমািহনী সরসকা -০৮ 
৬০০১৭৮৮৭৭৪ ০১৩১৫০১০৮৫৫ 

 

মাঃমা র রহমান,িপতা: 
মাঃ আ  তােলব, মাতাঃ 

াহান 

মহ াদার, ি েমািহনী বরণডালী-০৬ 
৭৭৮০৮৫৬৩৫২ ০১৭৪২৪৫৭৯০৫ 

 

িশউলী বগম, ামী: মাঃ 
আ স স র, মাতাঃ গীতা 
রানী দ  

মহ াদার, ি েমািহনী িমজানগর-০৩ 
৫৯৮৭৮১২২৮৫ ০১৯৩১৬২৭৬৭৩ 

 

সাই াহ, িপতা: আ ল 
গ ফার মা া, 
মাতাঃমিরয়াম খা ন 

মহ াদার, ি েমািহনী বরণডালী-০৭ 
৪১১৩৮৮৫৯৯৬৩৯৪ ০১৭৩৭২১০৯৭২ 

 

ন র রহমান, িপতা: ত 
হযরত আলী, মাতাঃ ত 
হািজরা খা ন 

মহ াদার, ি েমািহনী চ দড়া-০২ 
৯১৩৭৪৩২৪৬৫ ০১৯১৯৮৯০৬৯০ 

 

কাম ল ইসলাম, িপতা: 
জালাল সানা, মাতা: 
মেনায়ারা খা ন 

মহ াদার, ি েমািহনী বরণডালী-০৫ 
৯১০৮৬৩১৫৫৮ ০১৭৩৮৯৩৯৩৯৬ 

 

জাত আলী শখ, িপতা: ত 
জামেশদ আলী, মাতাঃ 
হািলমা বগম 

মহ াদার, ি েমািহনী িমজানগর-০৪ 
৪৭১৩০১১২৪৯৯০২ ০১৮৭৬৮১৮৭০৭ 

 

মাঃ চ দ আলী শখ, িপং- 
িফেরাজ া শখ, মাতা-
আেনায়ারা খা ন 

দফাদার, সাগরদ িড় াম-ফেত র, ডাক- িচংড়া 
২৮৩৭৩২৩১৩৪ ০১৭৪২-৩৬৯৭২৪ 

 

মাঃ আ ল কােশম, িপং-
মাঃ মেফজ আলী সরদার, 

মাতা- েরান িবিব 

মহ াদার, সাগরদ িড় াম-িচংড়া, ডাক- িচংড়া, 
৭৩৩৭৮৫৮১৬৬ ০১৭৯০-৮৯২০৭৩ 

 

মাঃ মাহর আলী সরদার, 
িপং- বা র আলী সরদার, 
মাতা- রা বালা 

মহ াদার, সাগরদ িড় াম- মেহর র, ডাক- 
গাপেসনা, ২৮৩৭৭০৩৬০৮ ০১৭৩২-৮২১০৬৭ 

 

মাঃ শিহ ল ইসলাম, িপতা- 
হারান দফাদার, মাতা- 
ছােলহা িবিব 

মহ াদার, সাগরদ িড় াম- িমজা র, ডাক-িচংড়া 
৫০৮৭৯৫৬২৩০ ০১৭৫৩-১০৮১৫৫ 

 

আ ল আিজজ সানা, িপং- 
জাহান আলী সানা, মাত- 
আেমনা খা ন 

মহ াদার, সাগরদ িড় াম- িচংড়া, ডাক- িচংড়া 
৪৬৩৭৯৪৬৬৯২ ০১৭৩৫-৫৫৭১৪৪ 

 

খিল র রহমান, িপং- 
শাহাদাৎ হােসন সরদার, 
মাতা- ময়না িবিব 

মহ াদার, সাগরদ িড় াম- ক স া, ডাক- 
ভা কঘর, ৫৯৮৮০০০৯৬৩ ০১৭৮৩-৭১৪৯৯৭ 

 

 



 

মাঃ মাহা র মাড়ল, িপং- 
মাঃ কওছার মাড়ল, মাতা- 
মাছাঃ তারাবা  খা ন 

মহ াদার, সাগরদ িড় াম- িঝকরা, ডাক- িচংড়া 
৪২০১৪৩৬৪৯২ ০১৭৩১-৯৬৭৩২০ 

 

মাঃ ইয়ািছন সরদার, িপং- 
ঃেখ সরদার, মাতা- 

আেমনা বগম 

মহ াদার, সাগরদ িড় াম- িচংড়া, ডাক-িচংড়া 
৭৭৮৭৭০১৬৫০ ০১৯৩৭-৭৩৮০৪ 

 

মাধব দাশ, িপং- পদ 
দাশ, মাতা- ঝণ া দাশ 

মহ াদার, সাগরদ িড় াম- শখ রা, ডাক- 
সাগরদ ড়ী ১৫০১৭৬৭৩৪৫ ০১৯২১-৮৮০৯০৯  

লতা দবনাথ, ামী- 
চ েশখর দবনাথ, 
মাতা- মন  রানী নাথ 

মহ াদার, সাগরদ িড় াম- সাগরদ ড়ী, ডাক- 
সাগরদ ড়ী, ৮২৩০৮২১৯১৩ ০১৭৫৪-৪৬৯২৩৯ 

 

মাঃ আ ল বারীক, িপতা- 
পীর বক  মাড়ল. মাতা- 
তাতা িবিব 

দফাদার, মিজদ র মিজদ র 
2837386057 1739218902 

 

মাঃ আ ল কােদর মা া, 
িপতা- এরশাদ আলী মা া, 
মাতা- রিহমা খা ন 

মহ াদার, মিজদ র বাগদা 
8237558047 1740896016 

 

মাঃ কিবর আলম, িপতা- 
কওছার আলী শখ, মাতা- 
সােজদা বগম 

মহ াদার, মিজদ র বায়সা 
1487686170 1734051978 

 

ভাষ চ  দাস, িপতা- রতন 
দাস, মাতা- আশা রানী 

মহ াদার, মিজদ র মিজদ র 
6887257472 1742149901 

 

আ ল মািমন, িপতা- ত 
আিমর আলী মা া, মাতা- 
আেমনা বগম 

মহ াদার, মিজদ র দউলী 
4113838454556 1708088165 

 

মাঃ মিন ামান, িপতা- 
মাঃ আমজাদ হােসন, 

মাতা- র নাহার 

মহ াদার, মিজদ র িশকার র 
5537284118 1725663887 

 

মাঃ বদর উ ীন সরদার, 
িপতা- ইলািহ ব  সরদার, 
মাতা- আ ারী িবিব 

মহ াদার, মিজদ র তাপ র 
7337943240 1723461078 

 

মাঃ নাজ ল দা, িপতা- 
মাঃ জািমর সরদার, মাতা- 
মাছাঃ ল ম বগম 

মহ াদার, মিজদ র ল ীনাথকা  
4113838398648 1758910507 

 

মাঃ আ ল মােলক, িপতা- 
ত জাহাবক  আলী, মাতা- 

স রন নছা 

মহ াদার, মিজদ র িমজা র 
4113838400487 1731455070 

 

মাঃ আসা ামান, িপতা- 
মাঃ কালাচ দ িব াস, 

মাতা- মাছাঃ মােনা িবিব 

মহ াদার, মিজদ র ফলা 
4113838401087 1735885519 

 

মাঃ আঃ বারীক সরদার, 
িপং- ত আিছর উ ীন, 
মাতা- ত আেরাকজান 

দফাদার,  
িব ান কা  

ভা ারেখালা, কশব র, 
যেশার ৪১১৩৮১৭২৯৪৯৭৩ ০১৯২৭৬৯০৮৫২ 

 

মাঃ আঃ কােদর, িপং- মাঃ 
আ স সামাদ, মাতা-রােহলা 
বগম 

মহ াদার, 
িব ান কা  

তঘরী, কশব র, যেশার 
১৯৯০৪১১৩৮১৭০০০২৪৯ ০১৭৪১৪৭৮১২৭ 

 

পিপ খা ন, িপং-িসি র 
রহমান, শফালী বগম 

মহ াদার, 
িব ান কা  

ভা ারেখালা, কশব র, 
যেশার ১৯৯৮৪১১৩৮১৭০০৩৪১২ ০১৭০১৪৩১৭৮২  

মাঃ িবল াল হােসন, িপং-
মাঃ আজগার আলী, মাতা-

িফেরাজা খা ন 

মহ াদার, 
িব ান কা  

ামঃ ফেত র ডাকঃ 
ভা ারেখালা ১৯৯০৪১১৩৮১৭০০০২০৭ ০১৭৬৪৫৩২১১৬ 

 

 



 

মাঃ ইমরান হােসন, িপং-
মাঃ নজ ল ইসলাম, মাতা-

কিহ র বগম 

 
মহ াদার, 

িব ান কা  

ামঃ হািড়য়ােঘাপ 
ডাকঃ ভা ারেখালা ৪১১৩৮১৭০০০০৬৩ ০১৭৬১৭৪৪০৫৬ 

 

মাঃ মািমন সরদার, িপং-
ত আনছার আলী, মাতা-

ডািলম িবিব 

মহ াদার, 
িব ান কা  

ামঃ পরচ া 
ডাকঃ তঘরী ৪১১৩৮১৭২৯৬৩৫৬ ০১৯২৬৪৫০৭৬১ 

 

মাঃ আলমগীর হােসন, 
িপং- মাঃ হািব র রহমান, 
মাতা- শাহানারা খা ন 

মহ াদার, 
িব ান কা  

ামঃ কািলয়ারই 
ডাকঃ তঘরী ৪৬০৭৬৯১৫০০ ০১৮৩২৯৯৩৪১১ 

 

মাঃ আলাউ ীন, িপং-
আ র রা াক, 
মাতা- জাহরা বগম 

মহ াদার, 
িব ান কা  

ামঃ িব ান কা  
ডাকঃ তঘরী ১০১৮২৪৬২২১ ০১৯৩২৬৪০৬৩৯ 

 

মাঃ এনা ল হক, িপং-আলী 
ব  গাজী, 
মাতা-হািফজা খা ন 

মহ াদার, 
িব ান কা  

ামঃ বাউশলা 
ডাকঃ তঘরী 

 
৪১১৩৮১৭৮৯৮৭৪৭ ০১৭৩৪৩৩৭৬০২ 

 

যাদব মার দাস, িপং- প 
দাস, মাতা-মালতী রানী দাস 

মহ াদার, 
িব ান কা  

ামঃ বাউশলা 
ডাকঃ তঘরী ৪১১৩৮১৭৩০৭৫১০ ০১৯৫১৭৬৪১১৩  

মা: হায়দার আলী শখ, 
িপতা: ত: আ ল শখ, 
মাতা: আেমনা বগম 

দফাদার 
ম লেকাট 

বেড় া 
৪১১৩৮৪৭৪৫২৭৩২ ০১৩০৯৬৫৪৪২১ 

 

মা: আ ল হােসন, 
িপতা: ত: িব  গাজী, মাতা: 
শহর জান 

মহা াদার, 
ম লেকাট 

ব ি য়া 
৪১১৩৮৪৭৩৩৯০৬৭ ০১৮৫৫১৩০৮৬৫ 

 

মা: আ  রােশদ মাড়ল, 
িপতা: শাম র মাড়ল, মাতা: 
আেনায়ারা বগম  

মহা াদার, 
ম লেকাট 

পাচেপাতা 
৭৩৩৭১১৯৩১২ ০১৯৩১৯৫৩১১৪ 

 

মা: শাহাজান গাজী,িপতা: 
শাম র রহমান গাজী, মাতা: 
সিখনা বগম 

মহা াদার, 
ম লেকাট 

মা রখালী 
৯১৩৭২২৭৪৪৪ ০১৭০০৫২৮৫৭৫ 

 

বজ র রহমান মাড়ল, 
িপতা: মাবারক মাড়ল, 
মাতা: ছ নেনছা 

মহা াদার, 
ম লেকাট 

পাচারই 
৮২৩৬৫০৭৯০৪ ০১৩০৬৮১৫৩২৮ 

 

র আলী সরদার, িপতা: দ  
সরদার, মাতা: ন  িবিব 

মহা াদার, 
ম লেকাট 

য়াডা া ১৪৮৭০৬৮৬৪৩ ১০৭৩৪৯১৬২৬৯  

গািব  সরকার, িপতা: 
ধীর সরকার, মাতা: অ না 

সরকার 

মহা াদার,  
ম লেকাট 

ছাটপাথরা 
৪১১৩৮৪৭৩৩১৮৯৬ ০১৯৪৪৮৪৪৩০৫ 

 

নাজমা আ ার, িপতা: ত: 
কােশম গাজী, মাতা: রােবয়া 
বগম 

মহা াদার, 
ম লেকাট 

ক প র 
২৩৮৬৮৩৪১৩৫ ০১৭১৮৪২৯৩৪০ 

 

মা: উবায় ল ইসলাম 
,িপতা: মা: মাশাররফ 
হােসন, মাতা: পারভীনা 

খা ন 

মহা াদার, 
ম লেকাট 

ম লেকাট 

৭৮০৫০২৯৫২২ ০১৯১৭৫৬৬৭৩৬ 

 

অসীম মার পাল, িপতা: 
িনমাই চ  পাল, মাতা: 
কািলদাসী রানী পাল 

মহা াদার, 
ম লেকাট 

ব ি য়া 
৬৮৮৬০০৭১৭৫ ০১৭৭১৬১০১১২ 

 

মা:আ ল কিরম 
িপতা: ত:নিরম মালী 

দফাদার, কশব র আলতােপাল, কশব র,যেশার। 
৪১১৩৮২৮৩৬৯১০৫ ০১৭২০৯৫৫৪৭৪  

মা:িমজা র রহমান 
িপতা: ত:ছদর উ ীন 

মহা াদার, কশব র দার য়া, কশব র,যেশার। 
৪১১৩৮৩৬১২২০ ০১৭৬৬৭৮১০৪৪  

 



 

মা:শিহ ল ইসলাম 
িপতা: মা:সােহব আলী  

মহা াদার, কশব র ভাগতী নের র 
৪১২৩৮০২০০৩২০০ ০১৭৪১২৭৩৫২৩  

অধীর দাস 
িপতা: ত: কলাল দাস 

মহা াদার, কশব র ল াম, কশব র,যেশার। 
৪১৩৩৮২৮০০৬৭৯৯ ০১৭৪৮৫৪৪২১১  

মা:জামাল উ ীন 
িপতা: মা:আ ল কােসম 

মহা াদার, কশব র ম ল কশব র,যেশার। 
৪১১৩৮২৮৩৬৭০১৬ ০১৭৩৪২১৫৫৩০  

মা:আিতয়ার রহমান 
িপতা: ত: সাহরাব উ ীন 

মহা াদার, কশব র আলতােপাল 
কশব র,যেশার। ৪১২৩৮০৪০০৮৩৮৩ ০১৭৪৭৬৪৭৩২১  

মা:জািহদ হাসান 
িপতা: মা:আ র রহমান 

মহা াদার, কশব র আলতােপাল 
৪১৩৮২৮০০১৫৮ ০১৭৪০২৫৯৫৩৩  

বা েদব দাস 
িপতা: মার দাস 

মহা াদার, কশব র জা র, কশব র,যেশার। 
৫৯৮৬৪১৭৮৩৯ ০১৭৩৬২১১৫২৯  

মা:আ:আিজজ 
িপতা: ত:রজব আলী 

মহা াদার, কশব র াসডা া, 
কশব র,যেশার। ৪১১৩৮২৮৩৭৪৬৬৭ ০১৭৭৭১৫২৩৪৭  

মা:িব াল হােসন 
িপতা: গালাম দফাদার 

মহা াদার, কশব র কা , কশব র, যেশার। 
৪১২৩৮০৮৩৬০৭৩০ ০১৭৩০৯২১৬৩৩  

িনরাপদ রায়, িপতা- অ ল 
 রায়, মাতা- শাভা রানী 

রায় 

দফাদার, প িজয়া মাদারডা া ছাট, ডা াঘাটা, 
কশব র, যেশার ৬৮৮৬০২৮৬৯২ ০১৭৪৬১৩১১৪০ 

 

মা: ামান, িপতা- 
আ ল হািকম, মাতা- 
রােবয়া বগম 

মহ াদার, 
প িজয়া 

প চবাকাবশ , ডা াঘাটা, 
কশব র, যেশার ৯৫৬৮১০২৭৫১ ০১৭৩১৪৭৬৪৮৩ 

 

মা: আলী হাসান, িপতা- 
মা: সাম র রহমান, মাতা- 

আেলয়া বগম 

মহ াদার, 
প িজয়া 

গড়ভা া, ডা াঘাটা, 
কশব র, যেশার ৭৭৮৬৬৭৫৪৫৯ ০১৭৮২৫১৩৪৭৭ 

 

মা: মিশয়ার রহমান, িপতা- 
মাবারক িব াস, মাতা- 
িফয়া বগম 

মহ াদার, 
প িজয়া 

সাগরদ কা , প িজয়া, 
কশব র, যেশার ৪৬৩৬৮৬১০৭৪ ০১৭৫৮৯১০৬৯৩ 

 

গালাম সেরায়ার , িপতা- 
আলী গাজী, মাতা- আেমনা 
বগম 

মহ াদার, 
প িজয়া 

পাথরঘাটা, প িজয়া, 
কশব র, যেশার ৩৭৩৬৪৭৭৬৬৬ ০১৯০৩৪৫৫৪৩৩ 

 

িলয়াকত আলী, িপতা- মা: 
আনছার আলী, মাতা- 

লজান িবিব 

মহ াদার, 
প িজয়া 

মেনাহরনগর, প িজয়া, 
কশব র, যেশার ৪১৮৬৬৮২০৭৮ ০১৭৩৫৮৮৬৪১১ 

 

সনিজৎ চ বত , িপতা- 
গৗর গাপাল চ বত , মাতা- 

পা ল বালা চ বত  

মহ াদার, 
প িজয়া 

মাদারডা া বড়, প িজয়া, 
কশব র, যেশার ৮৬৮৭২১১৮০৮ ০১৭৪৪৭৬৫৪২০ 

 

মা: জিলল সরদার, িপতা- 
শাহা ীন সরদার, মাতা-
িরিজয়া বগম 

মহ াদার, 
প িজয়া 

রাজনগরব কাবশ , প িজয়া, 
কশব র, যেশার ৫০৮৬৯৫০৯৪৫ ০১৭৩১২৮৩৮২০ 

 

িসরা ল ইসলাম, িপতা- 
ইসমাইল িব াস, মাতা- 
ব মা িবিব 

মহ াদার, 
প িজয়া 

া নডা া, প িজয়া, 
কশব র, যেশার ৭৭৮৬০৬৭৫৭৪ ০১৭৩৭২৩২৭১৪ 

 

মা: আ র রউফ, িপতা- 
আনার গাজী, মাতা- জেবদা 
বগম 

মহ াদার, 
প িজয়া 

মাদারডা া বড়, প িজয়া, 
কশব র, যেশার ৬৮৮৬৯৩৩৬৪৪ ০১৯২৬৯৪৮৫০৩ 

 

মাঃ আ  সা মাড়ল,িপং-
ঈমান আলী মাড়ল, মাতা-
আেনায়ারা বগম 

দফাদার. ফলাকা  
আ য়া 

৭৭৮৬০৭৫৮৫৮ 01733465690 

 

মাঃ সালায়মান শখ, িপং 
-নওেশর আলী শখ,মাতা-
আেমনা বগম 

মহা াদার, 
ফলাকা  

আ য়া 
৬৮৮৬০৭৩৩০০ 01774716402 

 



 

রবী  নাথ রাহা, িপং- ন ল 
চ  রাহা, মাতা- ত শাি  
বালা রাহা 
 

মহা াদার, 
ফলাকা  

কানাইডা া 

৮৬৮৬৬৯৮২৫২ ০১৭৫৪৩৯৫১৭৭ 

 

চত  দাস, িপং-পাগল 
দাস, মাতা-ল ী দাস 

মহা াদার, 
ফলাকা  

ফলাকা  
৫৯৮৭০৩৮১৫৪ 01961149530 

 

েদশ , িপং- ব নাথ 
, মাতা-নিনবালা  

মহা াদার, 
ফলাকা  

ফলাকা  
৭৩৩৬৮০২৭৬৯ ০১৭৩৬৫৯০৫৯৩ 

 

অসীম ম ল, িপং-িনরাপদ 
ম ল, মাতা-মা ারী ম ল 

মহা াদার, 
ফলাকা  

আ য়া 
৭৭৮৬০৮০২৫৪ 01944331095 

 

মাঃ বাসার মা া, িপং-
মাহা দ মা া, 

মাতা-সিখনা বগম 

মহা াদার, 
ফলাকা  

সানতলা 
৪১১৩৮৭৬৪৩১৫৯৮ 01725436089 

 

খােলদা খা ন, িপং- ত 
সাম ীন মা া, 
মাতা- ল ম িবিব 

মহা াদার, 
ফলাকা  

সা য়া 
৪১১৩৮৭৬০৩৯১৩৩ ০১৭৭৬৫২৩১০৯ 

 

নাম- মাঃ আ ল কালাম, 
িপং- ত  আঃ রিহম 
গালদার, মাতা-চ ন িবিব 

দফাদার, গৗিরেঘানা াম-স াসগাছা, পাঃ 
গৗরীেঘানা 1018618460 ০১৯১৬-৪৮৬০৩১ 

 

নাম- মাঃ মা ন কিবর, 
িপং- মাঃ স র সরদার, 
মাতা- রিহমা খা ন 

মহা াদার, 
গৗিরেঘানা 

াম- লী, পাঃ ভরচী 
৪১১৩৮১৯০০৪৪৯৩ ০১৯৬২-৭১৫৩২৩ 

 

নাম- আ  শািহন, িপং- 
আলাউি ন শখ, মাতা-
রজাহান বগম,  

মহা াদার, 
গৗিরেঘানা 

াম- ভরচী, পাঃ ভরচী 
5086721981 ০১৯৪১-২৬০৮৫২ 

 

নাম- মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
িপং- জার আলী সরদার, 
মাতা-মিরয়ম বগম 

মহা াদার, 
গৗিরেঘানা 

াম- ভরচী, পাঃ ভরচী 
1936799780 ০১৯১৯-৪৭৬৫৭১ 

 

নাম- বাব  মাড়ল, িপং- 
সা ার মাড়ল, মাতা-ফিরদা 
বগম 

মহা াদার, 
গৗিরেঘানা 

াম- ভরতভায়না, পা: 
গৗিরেঘানা 1018588150 ০১৯৩৮-১২৭০১৬ 

 

নাম- মাছাঃ শিরফা খা ন, 
িপং- ত  আনছার ফিকর, 
মাতা-চ ন িবিব 

মহা াদার, 
গৗিরেঘানা 

াম- আগরহা , পা: 
গৗিরেঘানা 6006434594 ০১৭১৩-৯৯৪৮১১ 

 

নাম- জিরনা বগম, িপং-
মাহা দ আলী খ , মাতা-

মকরী বগম 

মহা াদার, 
গৗিরেঘানা 

াম- ভরচী, পাঃ ভরচী 
7786744107 ০১৯৮৫-৫৪৯৯৪৭ 

 

নাম-  আ র রশীদ ি , 
িপং- ত  চ দ আলী ি , 
মাতা- গালাপজান 

মহা াদার, 
গৗিরেঘানা 

াম- গৗিরেঘানা, পা: 
গৗিরেঘানা 7337181882 ০১৯৫৭-৬১৩২৫৩ 

 

নাম- িরয়াজ উ ীন, িপং-
িসরাজ শখ, মাতা-আিব র 
বগম 

মহা াদার, 
গৗিরেঘানামহা াদার, 

গৗিরেঘানা 

াম- গৗিরেঘানা, পা: 
গৗিরেঘানা ৪১১৩৮১৯০০৯২০০ ০১৯৩৬-৮০৬৮২১ 

 

নাম- মাঃ আ ল রহমান, 
িপং- মাঃজেবদ আলী পাড়, 
মাতা-আেলয়া বগম 

মহা াদার, 
গৗিরেঘানা 

াম- স াসগাছা পা: 
গৗিরেঘানা 1004258412 ০১৯২০-৭৬৯৯৯৬ 

 

নামঃ মাঃ মিনর ি ন 
িব াস,িপতা- মাঃ গালাম 
রহমান িব াস, মাতা-  
মাছাঃ সােয়রা বগম 

দফাদার, সাতবািড়য়া 
 

দ নগর, ০৭নং ওয়াড 

৭৩৩৮১১০০৩৯ ০১৭২০-৯৫৫৪৭৬ 

 

 



 

নামঃ  মাঃ খিল র রহমান 
িপতা- ছ  গাজী, মাতা- 
ক র িবিব 

মহা াদার, 
সাতবািড়য়া 

বগম র, ০১নং ওয়াড 
৪৬৩৭৪৪৭৩৮৬ ০১৩১৭-৭২৩০৭৪ 

 

নামঃ কািলপদ দাস,িপতা- 
ব  দাস ,মাতা- শািম  

দাস 

মহা াদার, 
সাতবািড়য়া 

সাতবাড়ীয়া, ০৩নং ওয়াড 
৬৪৩৮০৯৩২০২ ০১৮৬২-৮৯৩১২৫ 

 

নামঃ পদ, িপতা- 
নেটাবর ,মাতা-  

মহা াদার, 
সাতবািড়য়া 

কামরেপাল, ০৫নং ওয়াড 
৬৮৮৭৬৪৭৬৯৮ ০১৭৬১-০৪২৩৮৩  

নামঃ মাঃ আিতয়ার 
রহমান,  
িপতা- মাঃ আমানা া 
িব াস,মাতা- মাছাঃ 
রােবয়া খা ন  

মহা াদার, 
সাতবািড়য়া 

ভা কঘর, ০৯নং ওয়াড 

৩৭৩৭৬৭২৪৬৩ ০১৭০৪-৬১৯৫৪০ 

 

নামঃ আ ল আহাদ 
িপতা- মাঃ শাম ীন 
মাড়ল,মাতা-  রােকয়া 
বগম 

মহা াদার, 
সাতবািড়য়া 

সাতবাড়ীয়া, ০২নং ওয়াড 

৪১৮৭৭৫৭৫৫৬ ০১৮৫৮৮৬৯০৬৫ 

 

নামঃ মাঃ আিম র রহমান 
িপতা- শওকত আলী          
মাতা- আেলয়া বগম  

মহা াদার, 
সাতবািড়য়া 

জাহান র, ০৬নং ওয়াড 
৯১৫৬৫৮৯৫০০ ০১৭০৫-২১০৯৯২ 

 

নামঃ মাঃ েয়ল হােসন 
িপতা- মাঃ ইউ প আলী     
মাতা- সািবনা বগম 

মহা াদার, 
সাতবািড়য়া 

ভা কঘর, ০৮নং ওয়াড 
৬৪৫৫০০২৫২৪ ০১৭৫২-০৪৪৯৯২ 

 

নামঃ মাঃ আ  ব র 
িস ীিক,িপতা- মাঃ আ ল 
খােলক গাজী,মাতা-  কমলা 
খা ন 

মহা াদার, 
সাতবািড়য়া 

কিড়য়াখালী, ০৪নং ওয়াড 

৮২৫৬৫২৮৪৮৩ ০১৭৪১-৪১৩১৩৪ 

 

নামঃ  রনিজত দাস,িপতা- 
সেম াষ দাস,মাতা-  
লিলতা দাস 

মহা াদার, 
সাতবািড়য়া 

চািলতাবাড়ীয়া, ০৭নং ওয়াড 
৬৪৩৮০৮৬৮৪২ ০১৭৭৯-৫৮৩৪৮২ 

 

মাঃ ফজ  রহমান 
িপতা : ত ওমর আলী 
মাড়ল 

মাতা : মাছাঃ ছিখনা বগম 

দফাদার, হাসান র াম :হাসান র 
উপেজলা : কশব র 

জলা : যেশার। ৫৫৩৭৮৪৪৭৮৮ ০১৭৪৩৭৫৩১৮২ 

 

মাঃ লাভ  হােসন 
িপতা : মাকেছদ আলী 
গালদার 

মাতা : হািজরা বগম 

মহা াদার, হাসান র াম : বগা 
উপেজলা : কশব র 

জলা : যেশার। ৫৯৮৮০২৬৩৩১ ০১৭৩৮১২৭০৫৬ 

 

মাঃ নািছর উ ীন 
িপতা : গেহার আলী মাল া 
মাতা : মাছাঃ জাহরা িবিব 

মহা াদার, হাসান র াম : মািমন র 
উপেজলা : কশব র 

জলা : যেশার। 
৬৮৮৭৫৬৯৫৯৫ ০১৭৮৩৫৬৩৫২৭ 

 

মাঃ সাই ল ইসলাম 
িপতা : মাঃ আরশাদ আলী 
মাতা : মাছাঃ জেবদা খা ন 

মহা াদার, হাসান র াম : িড়হাটী-০২ 
উপেজলা : কশব র 

জলা : যেশার। 
৯১৩৭৩৮৫২১৮ ০১৭৭৭১৫১৭৩২ 

 

মাঃ র স ম আলী 
িপতা : মাঃ ফজ র রহমান 
মাতা : মাছাঃ সম বান 

মহা াদার, হাসান র াম : কািকলাখালী 
উপেজলা : কশব র 

জলা : যেশার। 
৮২৩৭৮৬৮৮৬৭ ০১৭০৬৩৮৭৯১৪ 

 

মাঃ িবল াল হােসন 
িপতা : মাঃ মাছা ী 
সরদার,মাতা : ফিরদা খা ন 

মহা াদার, হাসান র াম : আওয়ালগাতী 
উপেজলা : কশব র 

জলা : যেশার। 
২৩৬৭৪৯৯৬২৭ ০১৩১৭৭২৩১৮৩ 

 

 



 

মাঃ মিনর ল ইসলাম 
িপতা : হােশম আলী সরদার 
মাতা : ফেতমা বগম 

মহা াদার, হাসান র াম : রজাকাটী 
উপেজলা : কশব র 

জলা : যেশার। 
৬৮৯৯০৯৮০৭০ ০১৭৪৫৯৫৩০৩২ 

 

সনাতন দাস 
িপতা : খলাল দাস 
মাতা : জয়া দাস 

মহা াদার, হাসান র াম : িড়হাটী-০১ 
উপেজলা : কশব র 

জলা : যেশার। 
৯১৩০৫৯১৯৪৫ ০১৭৩৫১০৬৪৪৭ 

 

মা ম িবল াহ 
িপতা : মাঃ সামাদ আলী 
মাতা : িশ ী বগম 

মহা াদার, হাসান র াম :হাসান র 
উপেজলা : কশব র 

জলা : যেশার। 
১৫০৬৬৪৫৫৭৯ ০১৭৬২৯৩৮৩৪৭ 

 

আ ল হাসান 
িপতা : মাহা াদ আলী 
মাতা : জাহরা বগম 

মহা াদার, হাসান র াম : টাবািজত র 
উপেজলা : কশব র 

জলা : যেশার। 
১৫০৫০১৪৫৪৬ ০১৭৭৯৪৫৫৭৯২ 

 

 

 

( সরাত জাহান) 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 

কশব র, যেশার। 


