
(ঝাওা অংও াচারয)

ক্রমভও
 নং

প্রমঢষ্ঠারনয নাভ, ঠিওানা  মনফন্ধন 
নম্বয

ফরওয়া 
উদ্ভরফয ওাযন

দাফীনাভা/মফঘাযারদ
 ফা অনয কওান 
আরদরয নম্বয  

ঢমযঔ

ফরওয়ায 
মযভান

ফরওয়া আদারয় কৃীঢ 
ফযফস্থামদ 

(দমররামদ/রেয ূে) 

ওাক্রর ভ/ভন্তফয

এ মাফৎ 
ফরওয়া 
আদারয়য 
মযভাড

অফমষ্ট 
ফরওয়ায 
মযভাড

কৃীঢ ফযফস্থা

ভন্ত্বফয 
(প্রঢষ্ঠানটি 
অমিত্বীন 

মওনা)/ুাময
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১
কভার এর. মফ. মফ মিক্স, 

াাফাচুয, ৩নং ঘন্দনাঝ, 
রামড়ীযাঝ, যংুয।

প্ররদয় যাচস্ব 
মযরাধ না 

ওযা।
১৬১

ঢামকদে-২ ূে-৪-
এ(৬)২২/ভূও/ইঝ/কওাঢয়া
রী াাঃ/২০১৩-১৪/৩৭৬, 

ঢাং-০৮/১২/১৫

০ ১৬১

ঘরমঢ অণরফঙরয 
ইঝবাঝা যাচস্ব 

আদারয়য ভয় মফকঢ 
ফঙরযয (২০১৪-১৫) 

ফরওয়া আদারয়য 
কচাড় প্ররঘষ্টা 
অফযাঢ যরয়রঙ

২

কভার ইলান মিক্স,  যাচাযাভুয, 

যভরঢয ফাচায, ১০নং ভধুুয, 

ওামচযাঝ, ফদযকঞ্জ, যংুয। 
১১০৩১০১০২১৬

প্ররদয় যাচস্ব 
মযরাধ না 

ওযা।
৩২১ ০ ৩২১

৩
যমচফ মিক্স,মফুয, ককাারুয, 

ফারাঘড়া, ফদযকঞ্জ, যংুয। 
৬০৬১০৭৩১৪২

ঐ ২৪৮ ০ ২৪৮

৪

কভার আয, মফ, এভ মিি্যও, উত্তয 
যাঘমি, াাড়া,১০নং 
ভধুুয,আউমরয়াকঞ্জ, ফদযকঞ্জ, 

যংুয। ১১০৩১০০৯৩২৫

ঐ ২০০ ০ ২০০

৫
কভার এ.মফ.এর মিক্স, ভধুুয, 

ওাচীাড়া, ফদযকঞ্জ, যংুয। 
১১০৩১০০৯৩০৯

ঐ
-

২৪৮ ০ ২৪৮
-

৬
কভার ও মিক্স, ামড়য়ায কুঠি, 

৪নং ামড়য়াযকুঠি, টাংকীযাঝ, 
ঢাযাকঞ্জ, যংুয। ১১০৩১০০৯৪৬৫

ঐ ৪৮ ০ ৪৮

৭

মেসাসস এে আর এস ব্রিক্স, ম্াোঃ 
মোোঃ শাব্রিনুর আলে
 ব্রিরল ব্রিনাজপরু, ব্রিন নম্বরোঃ 
৬১২১০৫৫৪৪০

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ৭৪৩ তাব্রিি পত্র মিো িয়েয়ে ৭৪৩ আিায়ের 

মেষ্টা েলয়ে

৮

মেসাসস জনতা ব্রিক্স, ম্াোঃ মোোঃ 
তব্রের উব্রিন, 

রাজবু্ররো,আব্রজেপরু, মেেরঙ্গী, 
ব্রিরল, ব্রিনাজপরু। ব্রিন নম্বর-

৬১২১০৭৬৯৫

ভূও ফাফদ

িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ৫৪৩ তাব্রিি পত্র মিো িয়ে ৫৪৩ আিায়ের 

মেষ্টা েলয়ে

কডপ্রচাঢন্ত্রী ফাংরারদ যওায
ওাস্টভস্, এক্সাইচ  বযাঝ ওমভনারযযওামরারয়

ঘরমঢ অণরফঙরয 
ইঝবাঝা যাচস্ব 

আদারয়য ভয় মফকঢ 
ফঙরযয (২০১৪-১৫) 

ফরওয়া আদারয়য 
কচাড় প্ররঘষ্টা 
অফযাঢ যরয়রঙ

ফাড়ী ৩৪৭, কামডং ৪৫০, মচএর যায় কযাট
ূফর ওাভার, যংুয

ঢামকদে-২ ূে-৪-
এ(৬)২২/ভূও/ইঝ/কওাঢয়া
রী াাঃ/২০১৩-১৪/৩৭২, 
৩৭০, ৩৬৮, ৩৬৬, 

৩৬০, ঢাং-০৮/১২/১৫

প্রমঢষ্ঠান মবমত্তও মনযংকু ফরওয়া ংক্রান্ত ঢণয



৯
মেসাসস এ.এইে.আর ব্রি ব্রিক্স, ম্াোঃ 
িারুন অর রব্রশি, আলীপরু, ব্রিরল, 

ব্রিনাজপরু

ভূও ফাফদ িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ৫১০

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে
৫১০

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

১০

কভার আয.এন.মফ মিক্স, কপ্রাাঃ 
অরাও যওায, ফরা, মফযর, 

মদনাচুয। মফন নম্বয-

৬১২১০৫২২৭৪।

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

৯৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

৯৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

১১
কভার এ.এ.মফ মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ
আইয়ুফ আরী, ধুকুযছাড়ী,
কঝযাাটিয়া, মফযর, মদনাচুয।

ভূও ফাফদ িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ৯৮ তাব্রিি পত্র মিো িয়ে ৯৮ আিায়ের 

মেষ্টা েলয়ে

১২
কভার আয এভ মফ মিও, কপ্রাাঃ
আওযাভ কারন, কঢখযা, মফযর।

ভূও ফাফদ িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

৪৯৫
তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

৪৯৫ আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

১৩

কভার এভএটি-১ মিক্স, কপ্রাাঃ
ঢামরুর ইরাভ, ভুমরদাাঝ,

কফাঘাকঞ্জ, মদনাচুয। মফন ঃাঃ
৬১২১০২৩৩০৫

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

১৯৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

১৯৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

১৪

কভার এভএটি-২ মিক্স, কপ্রাাঃ
ঢামরুর ইরাভ, াঝযাভুয,

যনকা, কফাঘাকঞ্জ, মদনাচুয। মফন
ঃাঃ ৬১২১০২৩৩০৫

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

৩৬৫

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

৩৬৫

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

১৫
কভার মফ কও মিক্স, কপ্রাাঃ- ঔায়রুর
আরভ (ফাদা) চীরনায, ভুযাযীুয,

কফাঘাকঞ্জ, মদনাচুয।

ভূও ফাফদ িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ৪৯৫

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে
৪৯৫

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

১৬

কভার এভআইমফ মিক্স, কপ্রাাঃ-
ভাাফুফুয যভান ঔান, ভুমদর াঝ,

কফাঘাকহ্চ, মদনাচুয। মফন-

৬১২১০৫২২৮৩

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

২৮০

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

২৮০

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

১৭
কভার বাই বাই মিক্স, কপ্রাাঃ
ফায়দযু যভান, ভারযুয,

কফাঘাকঞ্জ, মদনাচুয।

ভূও ফাফদ িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ১২৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে
১২৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

১৮

কভার এভ আই এ মফ মিক্স, কপ্রাাঃ
ভাাফুফুয যভান কারনাযী,
ুরঢাযুয কফাঘাকঞ্জ, মদনাচুয।
মফন- ৬১২১০৬০৭৩৭অ

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

১৯৫

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

১৯৫

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

১৯

কভার বাই বাই কেটার, কপ্রাাঃ
ভমচফুয যভান, যাভদাাড়া,
ভুমদর াঝ, কফাঘাকঞ্জ, মদনাচুয। মফন-

৬১২১০০৮৯৯২

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

২৪৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

২৪৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

২০

কভার এএমিক্স, কপ্রাাঃ াচী আরভ
ঔান, ভমনুয, কঢাফকঞ্জ, কফাঘাকঞ্জ,

মদনাচুয। মফন-৬১২১০৫৯৪৩

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

১৪৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

১৪৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

২১
কভা এন এভ মিক্স, কপ্রাাঃ নূয
আরভ, ভুযাযীুয, কফাঘাকঞ্জ,

মদনাচুয। মফন-

ভূও ফাফদ িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ৭৪৩

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে
৭৪৩

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে



২২
কভা এন এন মিক্স, কপ্রাাঃ-
আচাায আরী, ককাদাুকুয, কফাঘাকঞ্জ,

মদনাচুয। মফন-

ভূও ফাফদ িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ৭৪৩

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে
৭৪৩

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

২৩
কভার মযন মিক্স, কপ্রাাঃ মযন 
কুভায ধয, আরভুয াঝ, 

ভাদধফুয কফাঘাকঞ্জ, মদনাচুয।

ভূও ফাফদ িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ২৪৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে
২৪৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

২৪
কভার  কও মিক্স, কপ্রাাঃ- ককারাভ 
কভািপা, যাভুয, ওাারযার, 

মদনাচুয।

ভূও ফাফদ িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ৩১০

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে
৩১০

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

২৫
কভার নাচভা মিক্স, কপ্রাাঃ- নাচভা 
আক্তায ফানু, ককায়ারাঝ, দয, 

মদনাচুয। মফন নং- ৬১২১০১৫০৫৬

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

৪৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

৪৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

২৬

কভার মট এ মিক্স, কপ্রাাঃ- ১। 
রুরফর দা,২। কফনচামভন দম, 

ভম্মণুয, াফরঢীুয, মদনাচুয। 
মফন নং-৬১২১০৪৬৪৮৮

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

৯৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

৯৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

২৭

কভার হুদা এি িাদার মিক্স, কপ্রাাঃ- 
কভাাঃ নাচভুর হুদা, ভম্মণুয, 

াফরঢীুয, মদনাচুয। মফন নং-
৬১৬২০৩৩৭৬৯

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

৪৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

৪৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

২৮
কভার এভ এভ মফ মিক্স, কপ্রাাঃ 
আব্দুর াফ ভির, ঘমিুয, 

াফরঢীুয, মদনাচুয। মফন নং-

ভূও ফাফদ িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ১৯৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে
১৯৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

২৯

কভার অনরফ মিক্স, কপ্রাাঃ- কভাাঃ নূয 
আরভ, দমিড রাফাড়ী, 
ফড়ুকুমযয়া াফরঢীুয, মদনাচুয। 
মফন নং-

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

৯৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

৯৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৩০

কভার এ এভ মফ মিগ, কপ্রাাঃ-কভাাঃ 
াদাওাঢুর ফাযী, ফড়ঘমিুয, 

ফাযরওানা, াফরঢীুয, মদনাচুয। 
মফন নং-

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

১৫৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

১৫৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৩১
কভার আয এর এন্টাযপ্রাইচ, কপ্রাাঃ- 
ভাফুফুর আরভ, মভচর াুয, মফযাভুয, 

মদনাচুয। মফন নং-

ভূও ফাফদ িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ১২৩

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে
১২৩

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৩২
কভার এভ মট মট মিক্স, কপ্রাাঃ- 
ইমঢয়াও আরম্মদ, মরপ্ররয়াকুয, 

মফযাভুয, মদনাচুয। মফন নং-

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

১১৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

১১৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৩৩
কভার এপ কও মিক্স, কপ্রাাঃ- এ. আয. 

এ মভচানুয যভান, যাচাযাভুয, 

পুরফাড়ী, মদনাচুয। মফন নং-

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

৯৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

৯৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৩৪

কভার এ এন এভ মিক্স, কপ্রাাঃ- 
কভাাঃ মপকুয ও(টরায), মযুয, 

আপঢাফকঞ্জ ফাচায, নফাফকঞ্জ, 

মদনাচুয। মফন নং-

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

১৯৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

১৯৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে



৩৫

কভার এ মফ এভ মিক্স, কপ্রাাঃ- কভাাঃ 
এানুয ওমফয, ভারাযাড়া, 
নফাফকঞ্জ, মদনাচুয। মফন নং-

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

২৪৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

২৪৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৩৬
কভার এভ ষ্টায মিক্স, কপ্রাাঃ- 
কভাাম্মদ আরী, যাভুয, নফাফকঞ্জ, 

মদনাচুয। মফন নং-

ভূও ফাফদ িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ২৪৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে
২৪৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৩৭

কভার এভ এ মফ মিক্স, কপ্রাাঃ- 
আব্দুর ভুন্নাপ, যভান্দুয, ূফর 
কফাদ্দাযাঝ, নফাফকঞ্জ, মদনাচুয। 
মফন নং-

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

১০০

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

১০০

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৩৮
কভার অননযা মিক্স, কপ্রাাঃ- কভাাঃ 
ামপচযু যভান, দাউদুয, নফাফকঞ্জ, 

মদনাচুয। মফন নং-

ভূও ফাফদ িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে ২৪৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে
২৪৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৩৯

কভার এভ এভ মিক্স, কপ্রাাঃ- কভাাঃ 
মভনাচরু ও, ঘওদরু,ু নফাফকঞ্জ, 

মদনাচুয। মফন নং-৬১২১০৫১৫২৩

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

৭৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

৭৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৪০

কভার মযয়ার মিক্স, কপ্রাাঃ- কারয 
মযচবী, ানাযাড়া, দাউদুয, 

নফাফকঞ্জ, মদনাচুয। মফন নং-

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

১৬৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

১৬৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৪১

কভার যমন্ট মিক্স (এভ আয টি), 

কপ্রাাঃ- কভাাঃ ঢানবীয আরম্মদ, 

দাউদুয, নফাফকঞ্জ, মদনাচুয। মফন 
নং-৬১২১০৫১৩০০

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

২৪৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

২৪৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৪২

কভার এ আয এভ মিক্স, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আরনায়ায কারন, খাভায 
কদফীুয  মফরনাদনকয, নফাফকঞ্জ, 

মদনাচুয। মফন নং-

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

১৪৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

১৪৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৪৩

কভার এ এপ এপ মিগ, কপ্রাাঃ- কভাাঃ 
আনারুর ও, ওারদাড়া, 
মফরনাদনকয, নফাফকঞ্জ, মদনাচুয। 
মফন নং-

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

১৪৮

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

১৪৮

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৪৪

কভার কভার এভ এইঘ মফ মিক্স, 

কপ্রাাঃ- আান 
াফীফ দাউদুয, নফাফকঞ্জ, 

মদনাচুয। মফন নং-

ভূও ফাফদ
িািী নাো জারী 
করা িয়েয়ে

১০০

তাব্রিি পত্র মিো িয়ে

১০০

আিায়ের 
মেষ্টা েলয়ে

৪৫ ফত্মান মরনভা র, মদনাচুয- ভূও ফাফদ ৫৬৭ ৫৬৭ অব্রসত্মত্ব নাই
৪৬ মরমর মরনভা র, মদনাচুয ভূও ফাফদ ৫৬ ৫৬ অব্রসত্মত্ব নাই

৪৭ ভটাডর মরনভা, মদনাচুয-

৬১২১০০০২১৩ ভূও ফাফদ ৯৫ ৯৫

৪৮ মরমর মরনভা র, মদনাচুয ভূও ফাফদ ১১১ ১১১ অব্রসত্মত্ব নাই

৪৯ আনন্দ ভর মরনভা, 
আভফাড়ী,মদনাচুয-৬১২১০০৮৮৮৫ ভূও ফাফদ ৫৬৬ ৫৬৬ অব্রসত্মত্ব নাই

৫০ কঘৌযঙ্গী, মরনভা, মদনাচুয-

৬১২১০০০২২২ ভূও ফাফদ ৭৬ ৭৬ অব্রসত্মত্ব নাই



৫১ াকয মরনভা, মদনাচুয ভূও ফাফদ ১১৩ ১১৩ অব্রসত্মত্ব নাই

৫২ উফরী মরনভা, পুরফাড়ী, মদনাচুয।-

৬১২১০০০৩৬৬ ভূও ফাফদ ২০ ২০ অব্রসত্মত্ব নাই

৫৩ অফওা মরনভা,পুরফাড়ী, মদনাচুয।-

৬১২১০০০৩৫৭ ভূও ফাফদ ২ ২ অব্রসত্মত্ব নাই

৫৪ ফনানী মরনভা, আভফাড়ী, মদনাচুয।-

৬১২১০০০৩৭৫ ভূও ফাফদ ৪৯ ৪৯ অব্রসত্মত্ব নাই

৫৫ ভমনভারা মরনভা, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৫ ৫ অব্রসত্মত্ব নাই
৫৬ কানারী মরনভা, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ১০ ১০ অব্রসত্মত্ব নাই

৫৭ রস্নফী মরনভা, মফযাভুয, 

মদনাচুয।-৬১২১০০০২৬৮ ভূও ফাফদ ২৩ ২৩ অব্রসত্মত্ব নাই

৫৮ ষ্টায মরনভা, মফযাভুয, মদনাচুয।-

৬১২১০০০২৫৯ ভূও ফাফদ ৮৮ ৮৮ অব্রসত্মত্ব নাই

৫৯ ুযবী মরনভা, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ১৯৬ ১৯৬ অব্রসত্মত্ব নাই
৬০ বাই বাই মরনভা, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৭০ ৭০ অব্রসত্মত্ব নাই

৬১ ঢাচভর মরনভা,মফযকঞ্জ, মদনাচুয।-

৬১২১০০০২৮৬ ভূও ফাফদ ২৪ ২৪ অব্রসত্মত্ব নাই

৬২ উরস্না মরনভা, মদনাচুয।-

৬১২১০০০৩০২ ভূও ফাফদ ৮২ ৮২ অব্রসত্মত্ব নাই

৬৩ যন মরনভা, ঔানাভা,মদনাচুয।-

৬১২১০০০৩১১ ভূও ফাফদ ১৫৮ ১৫৮ অব্রসত্মত্ব নাই

৬৪
আা মরনভা, 
ধনঢরা,কফাঘাকঞ্জ,মদনাচুয।-

৬১২১০০৬৩৮৮
ভূও ফাফদ ৬ ৬ অব্রসত্মত্ব নাই

৬৫ মদ ভটর ান মরনভা, কঢাফকঞ্জ, 

মদনাচুয।-৬১২১০০০২৯৫ ভূও ফাফদ ১৯ ১৯ অব্রসত্মত্ব নাই

৬৬ াণী মরনভা, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ১৩৫ ১৩৫ অব্রসত্মত্ব নাই
৬৭ ঙ্গীঢা মরনভা, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ১৪০ ১৪০ অব্রসত্মত্ব নাই
৬৮ কঙ্গা মরনভা, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ১০৭ ১০৭ অব্রসত্মত্ব নাই
৬৯ চনঢা মরনভা, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৬৫ ৬৫ অব্রসত্মত্ব নাই
৭০ উায মরনভা, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ২৮ ২৮ অব্রসত্মত্ব নাই

৭১ উলা মরনভা, ওাারযার,মদনাচুয।-

৬১২১০০০৩২০ ভূও ফাফদ ৮৬ ৮৬ অব্রসত্মত্ব নাই

৭২ মরচা কঝক্সাঃ মভর আফকাযী ৯০ ৯০ অব্রসত্মত্ব নাই
৭৩ নয়া প্রকমঢ কঝক্সাঃ মভর আফকাযী ২৬ ২৬ অব্রসত্মত্ব নাই
৭৪ ান ফ্লায়ায কঝক্সাঃ মভরস্ আফকাযী ৬৭ ৬৭ অব্রসত্মত্ব নাই
৭৫ টিউমর কঝক্সাঃ আফকাযী ১৭৮ ১৭৮ অব্রসত্মত্ব নাই
৭৬ ান রাইঝ কঝক্সাঃ আফকাযী ৪৫ ৪৫ অব্রসত্মত্ব নাই

৭৭
ফড়ুকুমযয়া ওয়রা ঔমন, কঘৌাটি, 

াফরঢীুয, মদনাচুয। 
মনফন্ধন নম্বযাঃ ১১১৬১০১৭১০৬

উৎর ওয ২৯৫৩৬ ২৯৫৩৬

৭৮ ফড়ুকুমযয়া ঢা মফদযুৎ কওন্দ্র উৎর ওয ১৫৪৮৮৮ ১৫৪৮৮৮ ০
৭৯ অমব চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৫ ৫
৮০ ইবা চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৬ ৬
৮১ মযা চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৬ ৬
৮২ মযা চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৫ ৫



৮৩ যওায চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৫ ৫
৮৪ মযন  চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৫ ৫
৮৫ ময  চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৫ ৫
৮৬ ঞ্চয়  চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৫ ৫
৮৭ ভাধফ  চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৫ ৫

৮৮ মনউ যম্নী  চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৬ ৬

৮৯ ও  চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৭ ৭
৯০ মভা  চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৬ ৬
৯১ কদফনাণ  চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৫ ৫
৯২ শুব  চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৫ ৫
৯৩ ুধা  চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৫ ৫
৯৪ ভুনভুন  চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৫ ৫
৯৫ অরংওায চরুয়রার, মদনাচুয। ভূও ফাফদ ৭ ৭
৯৬ ব্রিব্রি ৬৯ ৬৯

৯৭ আশা সুইটস, িীরিঞ্জ, ব্রিনাজপরু। ৬৪৫ ৬৪৫

কভার এভ আয এ মিওস্,            

 কপ্রাাঃ ভমঞ্জরুয যভান, কফঢকাড়া,     
     মভচর াকঞ্জ, কটাভায, 

নীরপাভাযী,       মনফন্ধন-

৬০৯১০৩৪৭২৬

কভার কভামভন মিক্স কপ্রাাঃ কভাঙাাঃ 
কমরনা কফকভ, ভাঢাাঃ কভাঙাাঃ 
ভভঢাচ কফকভ, স্বাভী কভাাঃ আমঢকুর 
ইরাভ যওায ভুযঢ ধুমরয়া

(মঔয়ায চমু্মা) াচাযীাঝ ড়ও, 

সয়দুয।

১০৩ কভার এ এ মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ওঢ কঘৌধুযী, আইঠার, ওাভায 
ুকুয, সয়দুয।

মণাভরয় 
ভূও 
মযরাধ 
ওযা য়মন।

১৬০ অে দপ্তরযয নমণ নং ৪-
এ(১)৬/ ভূও/ ফরওয়া/
ইি্ঝবাঝায ঢণয/ সাঃাাঃ/
২০১৪/ ৩১৪(৪), ঢাং
২৭/০৭/২০১৫ মরাঃ 

৭৪ ৮৭

২৯৫
১০২ কভার কচট স্টায মফ মিক্স, কপ্রাাঃ 

কভাাঃ ওঢ কঘৌধুযী , আইঠার, 

মণাভরয় 
ভূও ৩৪৬ ৩৪৬

১০১ মণাভরয় 
ভূও 
মযরাধ 
ওযা য়মন।

২৯৫

অে দপ্তরযয নমণ নং ৪-
এ(১)৬/ ভূও/ ফরওয়া/
ইি্ঝবাঝায ঢণয/ সাঃাাঃ/
২০১৪/ ৩১৪(৪), ঢাং
২৭/০৭/২০১৫ মরাঃ
কভাঢারফও ঘুড়ান্ত
ঢামকদে কদয়া রয়রঙ।

২৪৮ আররাঘয ফরওয়ায
মফলরয় রযচমভরন
মযদরন ূফরও আকাভী
০৭ (াঢ) মদরনয ভরধয
ামফও ঢণযামদ
যফযারয চনয
ংমস্নষ্ট এ আয  কও
মনরদর কদয়া রয়রঙ। ০

২৪৮ আররাঘয ফরওয়ায
মফলরয় রযচমভরন
মযদরন ূফরও
আকাভী ০৭ (াঢ)

মদরনয ভরধয ামফও
ঢণযামদ যফযারয
চনয ংমস্নষ্ট এ
আয  কও মনরদর 

মনযঙু্ক ফরওয়া
২০১০-১১, 

২০১১-১২, 
২০১২-১৩

মনযঙু্ক ফরওয়া
২০১২-১৩

মনযঙু্ক ফরওয়া
২০১২-১৩

আররাঘয ফরওয়ায
মফলরয় রযচমভরন
মযদরন ূফরও
আকাভী ০৭ (াঢ)

মদরনয ভরধয ামফও
ঢণযামদ যফযারয 
আররাঘয ফরওয়ায
মফলরয় রযচমভরন
মযদরন ূফরও
আকাভী ০৭ (াঢ)

মদরনয ভরধয ামফও
ঢণযামদ যফযারয
চনয ংমস্নষ্ট এ
আয  কও মনরদর 

কভার এভ আয মফ মিওস্, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ এনারয়ঢ কারন (ভুযাদ) 

কানাভমনয টাঙ্গা, নাউঢাযা, মটভরা, 
নীরপাভাযী।

মণা ভরয় 
যাচস্ব 
মযরাধ না 
ওযা

১০০ কভার এভ আয মফ এভ মিও, 

কপ্রাাঃ কভাাঃ ভঈন আক্তায, ূফর 
আভফাড়ী, ককাভনাঢী, কটাভায, 

নীরপাভাযী।

৯৮ মণা ভরয় 
যাচস্ব 
মযরাধ না 
ওযা

৩৩৩

আররাঘয ফরওয়ায
মফলরয় রযচমভরন
মযদরন ূফরও আকাভী
০৭ (াঢ) মদরনয ভরধয
ামফও ঢণযামদ
যফযারয চনয 

০

৩৩৩

১৬১

আররাঘয ফরওয়ায
মফলরয় রযচমভরন
মযদরন ূফরও আকাভী
০৭ (াঢ) মদরনয ভরধয
ামফও ঢণযামদ
যফযারয চনয
ংমস্নষ্ট এ আয  কও
মনরদর কদয়া রয়রঙ।

০ ১৬০

৯৯



১০৪ কভার ওারদয মিক্স-২ কপ্রাাঃ আব্দুর 
ওারদয যওায মঢাাঃ ভৃঢ ওারভ 
আরী যওায, আইঠার, ওাভায 
ুকুয, সয়দুয।

মণাভরয় 
ভূও 
মযরাধ 
ওযা য়মন।

২৪৮

অে দপ্তরযয নমণ নং ৪-
এ(১)৬/ ভূও/ ফরওয়া/
ইি্ঝবাঝায ঢণয/ সাঃাাঃ/
২০১৪/ ৩১৪(৪), ঢাং
২৭/০৭/২০১৫ মরাঃ
কভাঢারফও ঘুড়ান্ত
ঢামকদে কদয়া রয়রঙ।

২৪৮

১০৬ কভার এভ কচট এ মফক্স, মণাভরয় 
ভূও 
মযরাধ ২৭ ২৭

১০৭ কভরা এ,মফ,এর মিক্স, কপ্রাাঃ 
নাযচরুভযা ঔাঢুন স্বাভীাঃ-আরাজ্ব 
চামদরু ইরাভ, আইঠার, 

ওরাফাকান, সয়দুয।

মণাভরয় 
ভূও 
মযরাধ 
ওযা য়মন। ৭৪ ৮৪

(ুদ)

১০৮ কভার কচ মফ এর মিক্স-১ কপ্রাাঃ 
চাাঙ্গীয আরভ মঢাাঃ কভাাঃ আাঃ 
চমরর গ্রাভাঃ ওাভায ুকুয, 

কুমচুকুয,  সয়দুয।

মণাভরয় 
ভূও 
মযরাধ 
ওযা য়মন।

৮৩

৯৬

(ুদ)

১০৯ কভার রূারী মিক্স, (আয, মফ, এর) 

কপ্রাাঃ আরাজ্ব আমভয কারন, 

ওাভায ুকুয, সয়দুয।

মণাভরয় 
ভূও 
মযরাধ 
ওযা য়মন।

২৪৮ অে দপ্তরযয নমণ নং ৪-
এ(১)৬/ ভূও/ ফরওয়া/
ইি্ঝবাঝায ঢণয/ সাঃাাঃ/
২০১৪/ ৩১৪(৪), ঢাং
২৭/০৭/২০১৫ মরাঃ
কভাঢারফও ঘুড়ান্ত
ঢামকদে কদয়া রয়রঙ।

২৪৮

কভার এভ কও মফ মিওস্, কপ্রাাঃ 
ককৌঢভ কুিু, কধাাটাঙ্গা, নীরপাভাযী।
মনফন্ধন-৬০৯১০৩৩২৭৩।

২৪৮

মনযঙু্ক ফরওয়া
২০১২-১৩

১১১ কভার ঘাাঁদনী মিও, কপ্রাাঃ আরাজ্ব 
কভাাঃ াভুর ও, ঘড়াইরঔারা, 
দারাররয ফাচায, নীরপাভাযী দয।

মণাভরয় 
ভূও 
মযরাধ 
ওযা য়মন।

মনযঙু্ক ফরওয়া
২০১৩-১৪  
     ২০১৪-

১৫

২৪৮

ফঢর ভারন প্রমঢষ্টানটি 
ঘার ুঅফস্থায় যরয়রঙ। 
যওাযী ফরওয়া যাচস্ব 
চভা দারনয চনয য 
য ২ ফায মরমঔঢ 
বারফ ঢামকদ ে কদয়া 
রয়রঙ। এ প্তরয 
ভরধয অমনয়ভ ভাভরা 
দারয়য ওযা রফ।

ফঢর ভারন প্রমঢষ্টানটি 
ঘার ুঅফস্থায় যরয়রঙ। 
যওাযী ফরওয়া 
যাচস্ব চভা দারনয 
চনয য য ২ ফায 
মরমঔঢ বারফ ঢামকদ 
ে কদয়া রয়রঙ। এ 
প্তরয ভরধয অমনয়ভ 
ভাভরা দারয়য ওযা 

১১০ মণাভরয় 
ভূও 
মযরাধ 
ওযা য়মন।

২৪৮

ফমডরঢ ইঝবাঝায ভামরও
ফঢর ভারন ওাযাকরয ফমন্দ
অফস্থায় যরয়রঙ ভরভর
চানা মায়। ঢণাম
ফমডরঢ ইঝবাঝায ফরওয়া
ংক্রাভত্ম ামফওর
ঢণযামদ যফযারয
চনয ংমস্নষ্ট এ আয
 কও মনরদর প্রদান
ওযা রয়রঙ।

০

২৪৮

ফমডরঢ ইঝবাঝায
ভামরও ফঢর ভারন
ওাযাকরয ফমন্দ
অফস্থায় যরয়রঙ ভরভর
চানা মায়। ঢণাম
ফমডরঢ ইঝবাঝায
ফরওয়া ংক্রাভত্ম
ামফওর  ঢণযামদ
যফযারয চনয
ংমস্নষ্ট এ আয  

১০৫ কভার যভান মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
পচরায যভান মঢাাঃ ভৃঢাঃ 
আরাজ্ব চরয়যন উমদ্দন মভজা, 
ফড়মবাঝা, মওরাকঞ্জ, নীরপাভাযী।

মণাভরয় 
ভূও 
মযরাধ 
ওযা য়মন।

৭৪ ৭৪

১০৩ কভার এ এ মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ওঢ কঘৌধুযী, আইঠার, ওাভায 
ুকুয, সয়দুয।

মণাভরয় 
ভূও 
মযরাধ 
ওযা য়মন।

১৬০ অে দপ্তরযয নমণ নং ৪-
এ(১)৬/ ভূও/ ফরওয়া/
ইি্ঝবাঝায ঢণয/ সাঃাাঃ/
২০১৪/ ৩১৪(৪), ঢাং
২৭/০৭/২০১৫ মরাঃ 

৭৪ ৮৭



১১২

কভার কও.এভ.মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ভুযাদ কারন, মঢাাঃ কভাাঃ 
আরাউমদ্দন, ইয়াকুফুয, ১২ নং 
ারন্দয, ঞাকুযকা।

অনাদায়ী 
(২০১২-২০১৩)

 

২৪৮
অব্রনেে োেলা 

িায়েরসি ঝঈঘ  ঁ জারী 
করা িয়েয়ে

২৪৮
অব্রনেে োেলা 
িায়েরসি ঝঈঘ 
 ঁ জারী করা িয়েয়ে

১১৩

কভার এভ.এ.মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
মযপুর ইরাভ, মঢাাঃ কভাাঃ 
আরাউমদ্দন, দমিন ফটিনা, কাাঃ 
ওারুরিে, ঞাকুযকা।

     ঐ ১৯৮      ঐ ৫০ ১৪৮ ঐ

১১৪

কভার এ.এভ.মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
হুভায়ুন ওমফয, মঢাাঃ ভৃঢ ামচ 
আভচাদ কারন, দমিন ফটিনা,   
কাাঃ পাড়াফাড়ী, ঞাকুযকা।

    ঐ ১১২      ঐ ১১২ ০ ঐ

১১৫

কভার ফাড়ী মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
হুভায়ুন ওমফয, মঢাাঃ ভৃঢ,কভাাঃ 
আভচাদ কারন, কদফীুয ভুমিযাঝ, 
কাাঃ,কদফীুয, ঞাকুযকা।

     ঐ ১১২      ঐ ৬০ ৫২ ঐ

১১৬

কভার এন.আই.মফ. মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
চমউয যভান, মঢা-ভৃঢ- ভমওভ 
উমদ্দন,চকন্নাঢুয(ফাাদযুাড়া) কাাঃ 
কদৌরঢুয, ঞাকুযকা

    ঐ

 

১৯৫      ঐ ১৯৫ ঐ

১১৭

কভার এপ.এ.এ. মিক্স (ূরফরয নাভ 
এভ * এ মিক্স), কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ারদকুর ইরাভ, মঢাাঃ কভাাঃ 
পরয়চ ভাস্টায, ফাাদযুাড়া, কাাঃ 
কদৌরঢুয ঞাকুযকা।

    ঐ ২২৮      ঐ ২২৮ ঐ

১১৮

কভার এভ.এভ. মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
মভচানুয যভান, মঢাাঃ কভাাঃ 
পরয়চ উমদ্দন, ফরুনাকা, কাাঃ 
ওারুরিে,  ঞাকুযকা।

    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১১৯

কভার এ.এ.মফ মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আপচার কারন, মঢাাঃ ভৃঢ 
মফফুয যভান, ফরুনাকা, কাাঃ 
ঞাকুযকা, ণানা  কচরা- ঞাকুযকা।

    ঐ ২২৩      ঐ ৯৯ ১২৪ ঐ

১২০

কভার কচ.এন.মফ-১ মিক্স, কপ্রাাঃ 
কভাঙাাঃ  নূযচাান, স্বাভীাঃ কভাাঃ 
ভাাফুয যভান, দমিন ফটিনা,  কাাঃ 
পাড়াফামড়, ঞাকুযকা।

    ঐ ১৯৮      ঐ ১৯৮ ঐ

১১১ কভার ঘাাঁদনী মিও, কপ্রাাঃ আরাজ্ব 
কভাাঃ াভুর ও, ঘড়াইরঔারা, 
দারাররয ফাচায, নীরপাভাযী দয।

মণাভরয় 
ভূও 
মযরাধ 
ওযা য়মন।

মনযঙু্ক ফরওয়া
২০১৩-১৪  
     ২০১৪-

১৫

২৪৮

ফঢর ভারন প্রমঢষ্টানটি 
ঘার ুঅফস্থায় যরয়রঙ। 
যওাযী ফরওয়া যাচস্ব 
চভা দারনয চনয য 
য ২ ফায মরমঔঢ 
বারফ ঢামকদ ে কদয়া 
রয়রঙ। এ প্তরয 
ভরধয অমনয়ভ ভাভরা 
দারয়য ওযা রফ।

ফঢর ভারন প্রমঢষ্টানটি 
ঘার ুঅফস্থায় যরয়রঙ। 
যওাযী ফরওয়া 
যাচস্ব চভা দারনয 
চনয য য ২ ফায 
মরমঔঢ বারফ ঢামকদ 
ে কদয়া রয়রঙ। এ 
প্তরয ভরধয অমনয়ভ 
ভাভরা দারয়য ওযা 



১২১

কভার মঘঝাকাং মিক্স (মমফআই), 
কপ্রাাঃ কভাাঃ আচভকীয, মঢাাঃ ওামচ 
কভাাঃ ভমফনুর ও, দমিন ফটিনা, 
কাাঃ পাড়াফামড়,  ঞাকুযকা।

    ঐ ৯৪      ঐ ৯৪ ০ ঐ

১২২

কভার এ * মফ মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আদভ আরী, মঢাাঃ কভাাঃ ভাঢাফ 
আরী, ফাাদযুাড়া, কাাঃ কদৌরঢুয 
ঞাকুযকা।

    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১২৩

কভার এইঘ.মফ.এ.মিক্স, কপ্রাাঃ 
কভাঙাাঃ কচমভন আযা কফকভ, স্বাভী 
-কভাাঃ কঙাফ উমদ্দন, নাযগুন, কাাঃ 
ফাাদযুাড়া ঞাকুযকা।

    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১২৪

কভার এ * এভ মিক্স, কপ্রাাঃ (১) 

কভাাঃ ভামনও ফুধু, মঢাাঃ কভাাঃ 
আফদরু কনঔ, (২) কভাাঃ আমযপ, মঢা-
,কভাাঃ দমফরুর মংমকয়া, কাাঃ 
কদৌরঢুয ঞাকুযকা।

    ঐ ২০৮      ঐ ২০৮ ঐ

১২৫

কভার এইঘ.এ.মফ.মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ারভ আরী, মঢা- কভাাঃ আফদরু 
চফফায , (২) কভাাঃ আমযপ , মঢা- 
কভাাঃ দমফরুর ইরাভ, ূফর নাযগুন, 

কাাঃ ওযাড়া, ঞাকুযকা।

    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১২৬

কভার এভ.মফ.এভ.মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ভামনও, মঢাাঃ কভাাঃ ফাফয আরী, 
ূফর নাযগুন, কাাঃ ওযাড়া, 
ঞাকুযকা।

    ঐ ২১৮      ঐ ২১৮ ঐ

১২৭

কভার এ.এ.মফ. মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ামভউর ইরাভ, মঢা কভাাঃ ঢামচভ 
উমদ্দন, পাড়াফামড়, কাাঃ পাড়াফামড়, 

ণানা+কচরা-ঞাকুযকা।
    ঐ ২৪৮      ঐ ১২৪ ১২৪ ঐ

১২৮

কভার মি িাদার মিক্স,(এভটিমফ) 

কপ্রাাঃ কভাাঃ াইপুর ইরাভ, মঢাাঃ 
আরাজ্ব কভাাঃ আাঃ চফফায, 

কমনাময, কাাঃ রুময়া, ঞাকুযকা।
    ঐ ১৪৮      ঐ ৬০ ৮৮ ঐ

১২৯

কভার মভুনা মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ফারুর ইরাভ, মঢাাঃ ভৃঢ ওাভার 
উমদ্দন আরভদ,ামরওা, কাাঃ 
বাউরাযাঝ, ঞাকুযকা।

    ঐ ৮৮      ঐ ৮৮ ঐ

১৩০

কভার কও.এভ.মফ.মিক্স, কপ্রাাঃ কভাঙাাঃ 
াানাযা কফকভ, স্বাভী ঃাঃ কভাাঃ 
ভুারুর ও, কুারকা,ঔুঝাঔার, 

কাাঃ রুময়া, ঞাকুযকা।
    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ



১৩১

কভার এভ.এভ.মফ.মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ভনঙুয আরী, মঢাাঃ ভুিী 
ভমনরুমদ্দন আরভদ,ভনটরাদাভ, কাাঃ 
রুময়া, ঞাকুযকা।

    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১৩২

কভার এ.মফ-১৩ মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আঢাউয যভান ঔান, মঢাাঃ কভাাঃ 
ভমপচ উমদ্দন, মকরাফামড়,মফকঞ্জ  
কাাঃ মযনাযায়নুয, ঞাকুযকা।

    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১৩৩

কভার এ.কও.মফ. মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আফদরু আমচচ, মঢাাঃ,কভাাঃ ফময 
উমদ্দন, াযামর, মফকঞ্জ, কাাঃ মফকঞ্জ, 

 ঞাকুযকা।

    ঐ ২১৮      ঐ ৬৪ ১৫৪ ঐ

১৩৪
কভার এ.এ. মিও, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আমচচযু যভান,  প্রয়াকুয, কবরাই, 
যানীংকওর, ঞাকুযকাাঁ।

    ঐ ১৮৮      ঐ ১৮৮ ঐ

১৩৫
কভার মি স্টায মিওস্, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আভান উল্ল্যা, নাযগুন, ওাভাযুকুয, 

মযুয, ঞাকুযকাাঁ।
    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১৩৬
কভার এ.আয.মফ.মিও, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আফু ুরঢান, চাভুন, আভকা, 

মযুয, ঞাকুযকাাঁ।
    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১৩৭

কভার এন.আই.মফ.মফওস্ মপড, 

কপ্রাাঃ কভাাঃ নচরুর ইরাভ, 

বফান্দুয, চীফনুয, মযুয, 

ঞাকুযকাাঁ।

    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১৩৮
কভার আমপ মিওস্ মপড, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ নমফয, বফানন্দুয, কবরাই, 
যানীকংওর, ঞাকুযকাাঁ।

    ঐ ৩৪      ঐ ৩৪ ০ ঐ

১৩৯

কভার এন.এ.মিওস্, কপ্রাাঃ (১) 

নরয ঘন্দ্র যায় (২) আব্দু াত্তায, 

আযাচী, উজ্জ্বর কওাঞা, ীযকঞ্জ, 

ঞাকুযকাাঁ।

    ঐ ৪৯      ঐ ৪৯ ০ ঐ

১৪০

কভার নযীন মিওস্, কপ্রাাঃ (১) 

কভাাঃ াান আরী (২) কভাাঃ 
আরাভ, ন্ধযাযই, যানীকংওর, 

ঞাকুযকাাঁ।

    ঐ ১৯৮      ঐ ১৯৮ ঐ

১৪১
কভার মফ-১৩ এন্টাযপ্রাইচ, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ ফচরায যভান মভনু্ট, 

কবরাকঢয,ীযকঞ্জ, ঞাকুযকাাঁ।
    ঐ ২২৩      ঐ ২২৩ ঐ

১৪২
কভার এভ.এইঘ.মফ. মিওস্, াচী 
চয়নার আরফদীন, ন্ধযাযই, 
যানীকংওর, ঞাকুযকাাঁ।

    ঐ ৪৮      ঐ ৪৮ ঐ

১৪৩
কভার এভ.এ.মফ.মিওস্, কপ্রাাঃ আফু 
নারঙয কভাাঃ ারর, কানাটাঙ্গা, 
ফমরদ্বাযা, যানীংকওর, ঞাকুযকাাঁ।

    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ



১৪৪
কভার এভ. আয.মিওস্, কপ্রাাঃ আব্দুর 
ামভদ, কভমদনী াকয, বিগ্রাভ, 

নুনরঢায, যানীকংওর, ঞাকুযকাাঁ।
    ঐ ১০০      ঐ ১০০ ০ ঐ

১৪৫
 কভার এ.আয.এভ.মিওস্, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ ভরয আরী, কড়কা, 

নাযায়নুয, ীযকঞ্জ, ঞাকুযকাাঁ।
    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১৪৬
কভার কভখনা মিক্স কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আফু ঢাররফ, ঢামঢাড়া, কনওভযদ, 

যানীকংওর, ঞাকুযকাাঁ।
    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১৪৭
কভার স্বাধীন  মিওস্, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
াচ ুকঔ, মফঞু্চুয, ওামঢায, 

যানীংকওর, ঞাকুযকাাঁ।
    ঐ ১৬১      ঐ ১৬১ ঐ

১৪৮
কভার আয.কও.মফ.মিওস্, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
যাচ ুআরম্মদ, কুম্বা, ককাকয, 

যানীংকওর, ঞাকুযকাাঁ।
    ঐ ২০৮      ঐ ২০৮ ঐ

১৪৯
কভার ম্রাঝ মিওস্, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ঢমযকুর ইরাভ, কুভযকঞ্জ, 

(ঢারুকুয),যানীংকওর, ঞাকুযকাাঁ।
    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১৫০
কভার এ.এর.টমিউ. মিওস্, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ মযাচরু ইরাভ, কখাড়াধা, 

মযয়াচফাক, ীযকঞ্জ, ঞাকুযকাাঁ।
    ঐ ২২৩      ঐ ২২৩ ঐ

১৫১
কভার মাভুন মিওস্, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ামফফুয যভান, মাভুন, মযুয, 

ঞাকুযকাাঁ।
    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১৫২
কভার কচাানা মিওস্, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আরী আরাভ, কনংটিাযা, 
বারনায,ফামরয়াটাঙ্গী, ঞাকুযকাাঁ।

    ঐ ২৪৮      ঐ ২৪৮ ঐ

১৫৩
কভার মি িাদার মিওস্, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
াইপুর ইরাভ, মঢযনই নদী, 
নারকশ্বযফাড়ী,ফামরয়াটাঙ্গী, ঞাকুযকাাঁ।

    ঐ ১৪৮      ঐ ৬০ ৮৮ ঐ

১৫৪

কভার এভ.এন.মফ.মিওস্, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আভচাদ কারন, ধুকুযছামড়, 

কঢকামঙয়া, ধনঢরা, 
রারড়ী,ফামরয়াটাঙ্গী, ঞাকুযকাাঁ।

    ঐ ২১৮      ঐ ২১৮ ঐ

১৫৫

কভার এ*কও.মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আমযপ, মঢাাঃ  আাঃ ওারদয, ূফর 
নাযগুন, ওযাড়া,  ঞাকুযকাঁঃাঁ ঃা, 

মনফন্ধন নং-

অনাদায়ী 
(২০১৩-২০১৪)

১৯৮      ঐ ১৯৮ ঐ

১৫৬

কভার ফাড়ী  মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
হুভায়ুন, মঢাাঃ ভৃঢ আরাচ কভাাঃ 
আভচাদ কারন, কদফীুয, 

য়ারপরা , ভুমিযাঝ,  
ঞাকুযকাঁঃাঁ ঃা, মনফন্ধন নং-

    ঐ ২৪৮     ঐ ২৪৮ ঐ



১৫৭

কভার মভুনা মিক্স, কপ্রাাঃ(১)কভাাঃ 
ফারুর, (২) কভাাঃ ভমভরুর ইরাভ 
মঢাাঃ ভৃঢ াভশুর আরভ, যায়ুয, 

ামরওা, বাউরায াঝ,  ঞাকুযকাাঁ, 

মনফন্ধন নং-
কভাফা-০১৭১৮৭৮৯৯১৯, 

০১৭৬৭৩১৯১৮২

    ঐ ১২৮     ঐ ১২৮ ঐ

১৫৮

কভরা ভা. মফক্স মপড, কপ্রাাঃ (১) 

কভাাঃ আাঃ যমভ (২) ভুক্তারুর 
ইরাভ মঢাাঃ কভাাঃ ভরয আরী, 
কড়কাাঁ, ীযকঞ্জ, ঞাকুযকাাঁ, মনফন্ধন 
নং- , কভাফা-০১৭৩৭০৫০২৫৭

    ঐ ২১৮     ঐ ২১৮ ০ ঐ

১৫৯

কভার এ.মফ.এ মফক্স মপড, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ ফচরায যভান, মঢাাঃ কভাাঃ 
আপঢাফ উদ্দীন, কবরাকঢড়, ীযকঞ্জ, 

ঞাকুযকাাঁ, মনফন্ধন নং- , কভাফা-
০১৭২২১২৭৬১৫

    ঐ ১৪৮     ঐ ১৪৮ ঐ

১৬০

কভা নমযন মিক্স মপড, কপ্রাাঃ 
(১)কভাাঃ াান আরী, মঢাাঃ 
আমযউদ্দীন, (২) কভাাঃ আরাভ, 

মঢাাঃ ভৃঢাঃ ভুা মভয়া, ন্ধযাযই, 
ফনকাাঁ, যাডীংকওর, ঞাকুযকাাঁ,  

মনফন্ধন 

    ঐ ১০১     ঐ ১০১ ঐ

১৬১

কভা স্বাধীন মিক্স মপড, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ াচ ুকঔ, মঢাাঃ ভৃঢ ভনুয 

কঔ, মফষু্ণুয (ওামঢায), 

যাডীংকওর, ঞাকুযকাাঁ,  মনফন্ধন নং-  
                                                      

    ঐ ২৪৮     ঐ ২৪৮ ঐ

১৬২

কভা এওঢা মিক্স মপড, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ মরয়াওঢ আরী ভির, মঢাাঃ 

কভাাঃ ফাায আরী, আযাচী 
ককাীনাণুয, ফাংরাকড়, যারঢায, 

যাডীংকওর, ঞাকুযকাাঁ,  মনফন্ধন নং- 
,কভাফা-০১৭১৬৯৬৩৯১৪        
                                                    .

    ঐ ২৪৮     ঐ ২৪৮ ঐ

১৬৩

কভা আয.মফ. মিক্স মপড, কপ্রাাঃ 
আাভা আক্তায কযঔা, মঢাাঃ কভাাঃ 
যমপকুর ইরাভ, ওারীকঞ্জ ফাচায, 

ফকুয়া, মযুয, ঞাকুযকাাঁ,  মনফন্ধন 
নং- , কভাফা-০১৭১৩৭৪৫৪৫৩      

                                               .

    ঐ ২৪৮     ঐ ২৪৮ ঐ



১৬৪

কভার এ.আয.মফ. মিক্স মপড, 

কপ্রাাঃ.কভাাঃ মযাচরু ইরাভ, মঢাাঃ 
আরাচ কভাচাপয কারন, চাভুন, 

আভকাাঁ, মযুয, ঞাকুযকাাঁ,  

মনফন্ধন নং-                                    
                        .

    ঐ ২৪৮     ঐ ২৪৮ ঐ

১৬৫

কভার কচাানা মিওস্, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আরী আরাভ, মঢাাঃ কভাাম্মদ 
আরী, কনংটিাযা, বারনায, 

ফামরয়াটাঙ্গী, ঞাকুযকাাঁ,  মনফন্ধন নং-
, কভাফা-০১৭৪০৬৩২২৭৫

    ঐ ২৪৮     ঐ ২৪৮ ঐ

১৬৬

কভার এভ.এন.মফ মিওস্, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আভচাদ কারন  কপ্রাাঃ কভাাঃ 
কঔযাচউদ্দীন, মঢাাঃ ভৃঢাঃ 
ঢমভচউদ্দীন, ধুকুযছামড় (কঢকামঙয়া), 
ধনঢরা, রামড়ী, ফামরয়াটাঙ্গী, 
ঞাকুযকাাঁ, মনফন্ধন নং-, কভাফা-
০১৭৪০৯৯৬৪৩৩

    ঐ ২০৮     ঐ ৫৫ ১৫৩ ঐ

১৬৭

কভার াধনা. মিওস্, মপড কপ্রাাঃ 
কভাাঃ ওাভার কারন, মঢাাঃ কভাাঃ 
আাঃ কপুয, কভারানী আযাচী 
ছাড়কাাঁ, ফামরয়াটাঙ্গী, ঞাকুযকাাঁ, 

মনফন্ধন নং-, কভাফা-০১৭৩৪৩৪৪০২

    ঐ ১৯৮     ঐ ১৯৮ ঐ

১৬৮

 কভার নীরাকয মিক্স কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ভাাফুফুয যভান মঢাাঃ ভৃঢ 
ভররভউদ্দীন, দমিড ফটিনা, আওঘা, 
পাড়াফাড়ী, ঞাকুযকাাঁ,

 মনফন্ধন নং- ৬১৩১০১৫২৮৮

অনাদায়ী 
(২০১৪-২০১৫)

১৯৮ ফরওয়া যাচস্ব আদারয় 
ে কদয়া রয়রঙ ৯৮ ১০০

ফরওয়া যাচস্ব 
আদারয় ে কদয়া 
রয়রঙ

১৬৯

কভার এ.এ.মফ. মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ামভউর ইরাভ (াচ)ু, মঢাাঃ 
কভাাঃ ঢামচভউদ্দীন ,  দমিড ফটিনা, 
মিঢ াড়া, আওঘা, পাড়াফামড়,  

ঞাকুযকাঁঃাঁ ঃা, মনফন্ধন নং-,

ঐ ৭৮ ঐ ৭৮ ০ ঐ

১৭০

কভার এ*কও.মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আমযপ, মঢাাঃ  আাঃ ওারদয, ূফর 
নাযগুন, ওযাড়া,  ঞাকুযকাঁঃাঁ ঃা, 

মনফন্ধন নং-, 
ঐ ২২৮ ঐ ২২৮ ঐ

১৭১

কভার ফাড়ী  মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
হুভায়ুন ওমফয, মঢাাঃ ভৃঢ আরাচ 
আভচাদ কারন, কদফীুয, 

য়ারপরা, ভুমিযাঝ,  ঞাকুযকাঁঃাঁ ঃা, 

মনফন্ধন নং-

ঐ ২৪৮ ঐ ২৪৮ ঐ



১৭২

কভার এভ.টি. মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
াইপুর ইরাভ, মঢাাঃ আরাজ্ব 
কভাাঃ আাঃ চফফায, কমনাযী, কাাঃ 
রুময়া, ঞাকুযকাাঁ, মনফন্ধন নং-
কভাফা-০১৭৪০৮৩৯১৬৪

ঐ ৪৮ ঐ ৪৮ ০ ঐ

১৭৩

কভার ণীি্য স্টায মিক্স, কপ্রাাঃ (১) 

কভাাঃ আাঃ আমচচ, মঢাাঃ ভৃঢাঃ 
ফমযউদ্দীন, (২) কভাাঃ ঔমররুয 
যভান, মঢাাঃ ভৃঢাঃ আফফা আরী, 
(৩)  আাঃ াত্তায, মঢাাঃ ভৃঢাঃ 
ঔমঢফয যভান, াযামর, মফকঞ্জ, 

ঞাকুযকাাঁ, মনফন্ধন নং-কভাফা-

ঐ ১৩৮ ঐ ১৩৮ ০ ঐ

১৭৪

কভার এভ.এভ.মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ভনুয আরী, মঢাাঃ ভৃঢ ভুিী 
ভুমনরুমদ্দন আরম্মদ, ভনটরাদাভ, 

কাাঃ রুময়া, ঞাকুযকাাঁ, মনফন্ধন নং-
কভাফা-০১৭১৯২০৪২৩৮

ঐ ১৯৮ ঐ ১৯৮ ০ ঐ

১৭৫

কভার এ.এ.মফ. মিও মপড, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আমচচযু যভান, মঢাাঃ আাঃ 
যভান,  প্রয়াকুয, কবরাই, 
যানীংকওর, ঞাকুযকাাঁ। মনফন্ধন নং-
 , কভাফা-০১৭১৩৭০৮৬১২

ঐ ৯৮ ঐ ৯৮ ০ ঐ

১৭৬

কভার এ.মফ.এ মফক্স মপড, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ ফচরায যভান, মঢাাঃ কভাাঃ 
আপঢাফ উদ্দীন, কবরাকঢড়, ীযকঞ্জ, 

ঞাকুযকাাঁ, মনফন্ধন নং- , কভাফা-
০১৭২২১২৭৬১৫

ঐ ১৯৮ ঐ ১৯৮ ঐ

১৭৭

কভার এন *(খ*) মিওস্ মপড, কপ্রাাঃ 
নরয ঘন্দ্র যায় মঢাাঃ বাঝাইযাভ, 

আযাচী, অঢযকাাঁ,উজ্জ্বর কওাঞা, 
ীযকঞ্জ, ঞাকুযকাাঁ, মনফন্ধন নং- , 
কভাফা-০১৭৫১৩৫১৬৬৫

ঐ ১৪৮ ঐ ১৪৮ ০ ঐ

১৭৮

 কভার দ্মা মিওস্ মপড, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আফু ামন, মঢাাঃ কভাাঃ 
ভমন আরী,  প্রয়াকুয,  

খরনযাভুয, কবরাই, কনওভযদ, 

যানীংকওর, ঞাকুযকাাঁ, মনফন্ধন নং- , 
কভাফা-

ঐ ১৪৮ ঐ ১৪৮ ০ ঐ

১৭৯ আররয়া মরনভা র (ফন্ধ) ুযাঢন 
ফা স্টযাি, ঞাকুযকাাঁ।

৩৫ ৩৫  অব্রসত্মত্বিীন

১৮০ শুরবচ্ছ মরনভা র, করড়য়া 
ঞাকুযকাাঁ।

১৪ ১৪ অব্রসত্মত্বিীন

১৮১ নাচ মরনভা র , ঞাকুযকাাঁ কযাট, 

ঞাকুযকাাঁ।
৮৮ ৮৮ অব্রসত্মত্বিীন



১৮২ ভুন (বাই বাই) মরনভা র, 

ঞাকুযকাাঁ কযাট, ঞাকুযকাাঁ।
১৭০ ১৭০ অব্রসত্মত্বিীন

১৮৩ রা মরনভা র, যানীংকওর, 

ঞাকুযকাাঁ।
১৬ ১৬ অব্রসত্মত্বিীন

১৮৪ যানী ঝমওচ, মযুয, ঞাকুযকাাঁ। ৪০ ৪০ অব্রসত্মত্বিীন

১৮৫ ঘাাঁদনী মরনভা র, যামনকংওর, 

ঞাকুযকাাঁ।
১৭ ১৭

১৮৬ ভুক্তা মরনভা র, যামনকংওর, 

ঞাকুযকাাঁ।
৪ ৪

১৮৭ ারবর মরনভা র, ীযকঞ্জ, 

ঞাকুযকাাঁ
৩৫ ৩৫

১৮৮ নুয মরনভা য, কনওভযদ, ঞাকুযকাাঁ ৫ ৫

১৮৯ কভৌুভী মরনভা র, াচীাড়া, 
ঞাকুযকাাঁ

২০৩ ২০৩ অব্রসত্মত্বিীন

১৯০ এযামন স্নামস্টও, ীদ কভাাম্মদ 
আরী ড়ও, ঞাকুযকাাঁ। ৬০ ৬০ িন্ধ

১৯১

কভার  কঅছ মফক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
কভাঔররঙায যভান, ারওায়া, কফাদা, 
ঞ্চকড়।
মফন নম্বযাঃ  

মণাভরয় 
ভূও 

মযরাধ না 
ওযা

১৬১ ৪৫ ১১৬ ঢামকদে ইুয 
ওযা মরবমন্টব 
ওভরঢৎযঢা ভাধযরভ 
ফরওয়া আদারয়য 
ফযাারয কচায 

ঢৎযঢা অফযাঢ 
আরঙ।

মরবমন্টব 
ওভরঢৎযঢা 
ঘামররয় এওটি 
প্রমঢস্ঞারনয 
ূডরাঙ্গ আদায় 
 অনযএওটি 
প্রমঢস্ঞারনয 
আংমও 
ফরওয়া 

আদায় ওযা 
রয়রঙ।

১৯২

কভার কই   মফক্স, কপ্রাাঃ সয়দ 
কভাাঃ ভাুদ যানা
টাঙ্গীযাঝ, াভুমর, কদফীকঞ্জ, ঞ্চকড়। 
 মফন নম্বযাঃ ১১১৭১০১৫৯৭৫

ঐ ৭৮ ৭৮ ঐ

১৯৩

কভার  ঔইচ  মফক্স, কপ্রাাঃ চয়নার 
আরফদীন, কফংাযী, দিার, ওারীকঞ্জ, 

কদফীকঞ্জ, ঞ্চকড়। মফন নম্বযাঃ 
১১১৭১০১৩৮৫৫

ঐ ২৪৮ ২৪৮ ঐ

১৯৪

কভার  রায়রা মফক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
কভাচারম্মর ও, ফাকদ, কঘংমঢ 
াচযা টাঙ্গা, কদফীকঞ্জ, ঞ্চকড়। 
মফন নম্বযাঃ ১১১৭১০১৫৯৬৭

ঐ ১০৮ ১০৮ ঐ



১৯৫

কভার ছচই  মফক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আফু াইদ/ওরযাড যায়, কভামভনাড়া,
কফংাযী ফনগ্রাভ, পুরঢরাাঝ, কফাদা, 
ঞ্চকড়। মফন নম্বযাঃ 
১১১৭১০১৫৯৮৩

ঐ ৬৮ ৬৮ ০ ঐ

১৯৬

কভার কই   মফক্স, কপ্রাাঃ সয়দ 
কভাাঃ ভাুদ যানা
টাঙ্গীযাঝ, াভুমর, কদফীকঞ্জ, ঞ্চকড়। 
মফন নম্বযাঃ ১১১৭১০১৫৯৭৫

ঐ ১৭৩ ১৭৩ ঐ

১৯৭

কভার চঘও মফক্স, কপ্রাাঃ শ্রী 
মযভর ঘন্দ্র কদ যওায
দিার, ামওভুয,ওারীকঞ্জ, কদফীকঞ্জ, 

ঞ্চকড়। মফন নম্বযাঃ 
১১১৭১০১১৬৭৭

ঐ ১৩৮ ১৩৮ ঐ

১৯৮

কভার  কএঅ  মফক্স, াঢঔাভায 
কফাদা, আরঝায়াযী, ঞ্চকড়।
মফন নম্বযাঃ

ঐ - ২০৫ ২০৫ ঐ

১৯৯

কভার এন.মফ.এভ মিক্স (খ.ই.ক), 

কপ্রাাঃ কভাাঃ ুরঢান আমভ ুচা, 
ফামনয়াাড়া, কানাায, কদফীকঞ্জ, 

ঞ্চকড়। মফন নম্বযাঃ 
১১১৭১০১৫৯৫৯

ঐ ১৯৮ ১৯৮ ঐ

২০০

কভার মট.মট.এ মিক্স (উ.উ.ছ), 

কপ্রাাঃ ধীভান কখাল/মযভর ঘন্দ্র কদ 
যওায                   
  ঔরকযাঝ, মফনয়ুয,ওারীকঞ্জ, 

কদফীকঞ্জ, ঞ্চকড়।
মফন নম্বযাঃ

ঐ ১৯৮ ১৯৮ ঐ

২০১

কভার এভ.কচ.মফ মিক্স (ক..ই), 
কপ্রাাঃ কভাাঃ ভাুদ যানা, ঠাঙ্গীযাঝ, 
াভুমর, কদফীকঞ্জ, ঞ্চকড়। মফন নম্বযাঃ

ঐ ৯২ ৯২ ঐ

২০২
কভার যমভা কঝক্সাইর মভর, 

ঞ্চকড়।
ঐ ৭ ৭ ফঢর ভারন 

প্রমঢষ্ঠানটি 
অমিত্ব কনই।

২০৩ কভার ভনফী ঝমওচ কফাদা, ঞ্চকড়। ঐ ৪৫ ৪৫ ঐ

২০৪ কভার যাময মরনভা আরঝায়াযী, 
ঞ্চকড়।

ঐ ৭ ৭ ঐ

২০৫

কভার যাভমনয়া কারঝর এি 
কযসু্টরযন্ট, কঢাঁ ঢুমরয়া কযাট, ঞ্জকড়।

ঐ ঘূড়ান্ত দাফীনাভা 
চাযী ওযা রয়রঙ।

১৬৫ ১৬৫ দাফীওৃঢ ঝাওা 
মযরাধ না ওযরর 

56 ধাযা প্ররয়াক ওযা 
রফ।



২০৬ ওারভ উদ্দীন যওায, 

স্বডরওায,ঞ্চকড়।
ঐ ১ ১

২০৭ ককামফন্দ ঘন্দ্র, স্বডরওায, ঞ্চকড় 
ফাচায, ঞ্চকড়।

ঐ ১ ১

২০৮ ঢাযাদ যায়, স্বডরওায, ঞ্চকড় 
ফাচায, ঞ্চকড়।

ঐ ১ ১

২০৯ নরযন্দ্র ঘন্দ্র, স্বডরওায, ঞ্চকড় ফাচায, 

ঞ্চকড়।
ঐ ১ ১

২১০ নচযম্নর ইরাভ, স্বডরওায, ঞ্চকড় 
ফাচায, ঞ্চকড়।

ঐ ১ ১

২১১ কভাররভ উদ্দীন, স্বডরওায, ঞ্চকড় 
ফাচায, ঞ্চকড়।

ঐ ১ ১

২১২ উরন্দ্রনাণ ফভরন, স্বডরওায, ঞ্চকড়। ঐ ১ ১

২১৩ মপচ উদ্দীন, স্বডরওায, ঞ্চকড়। ঐ ১ ১
২১৪ ুমধয ঘন্দ্র, স্বডরওায, ঞ্চকড়। ঐ ১ ১
২১৫ ামপচ উদ্দীন,স্বডরওায,ঞ্চকড়। ঐ ১ ১
২১৬ মফচয় ঘন্দ্র, স্বডরওায, ঞ্চকড়। ঐ ১ ১
২১৭ াভুর আরভ, স্বডরওায, ঞ্চকড়। ঐ ১ ১
২১৮ নরযন্দ্রনাণ, স্বডরওায, ঞ্চকড়। ঐ ১ ১

২১৯ কভার কপায স্টায মিক্স যাচীফুয, 

কুমড়গ্রাভ।
ঐ দাফীনাভা চাযী 

ওযা রয়রঙ।
৪০১ ৪০১

২২০ কভার এ, কও, এভ মিক্স কওমরযাট, 

উমরুয, কুমড়গ্রাভ।
ঐ ঐ ১০৫ ১০৫

২২১ কভার কভারস্না মিক্স উমরুয, 

কুমড়গ্রাভ।
ঐ ঐ ৬০ ৬০

২২২ কভার আয, আয মিক্স নারকশ্বযী, 
কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ৫২ ৫২

২২৩ কভার এভ, এইঘ, মফ, মিক্স মঘরভাযী, 
কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ৬৫ ৬৫

২২৪ কভার কও, এভ মিক্স পুরফাড়ী, 
কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ২০ ২০

২২৫ কভার এভ, আয, কও মিক্স, 

বরওনার কভাড়, কুমড়গ্রাভ।
ঐ ঐ ৫০ ৫০

২২৬ কভার আয আয মিক্স, নারকশ্বযী, 
কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ৫২ ৫২

২২৭ কভার কও, এ,মিক্স, ঘন্দ্রকানা, 
পূরফাড়ী, কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ১৩৫ ১৩৫

২২৮ কভার মফ এ মিক্স ককারাফাড়ী, 
মাদযুঘয, কযৌভাযী, কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ১৭০ ১৭০

২২৯ কভার এইঘ, কও মিক্স 
উল্টযাড়া,কযীভাযী, কুমড়গ্রাভ

ঐ ঐ ১৩৫ ১৩৫

২৩০ কভার এইঘ, আয মিক্স, মঘরভাযী, 
কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ৭৫ ৭৫

২৩১ কভার এ,& এইঘ, মিক্স, 

ূফরকুভুযুয কখাকাদ, কুমড়গ্রাভ।
ঐ ঐ ২৪৮ ২৪৮



২৩২
কভার কও, স্টায, আয, মিক্স, 

ভযাঙ্গারীযফ, নকযফন্ধ নারকশ্বযী, 
কুমড়গ্রাভ।

ঐ
ঐ

১৮৮ ১৮৮

২৩৩ কভার যদায মিক্স মবঢযফন্ধ, 

নারকশ্বযী, কুমড়গ্রাভ।
ঐ ঐ ১৭৩ ১৭৩

২৩৪ কভার কও, এভ, মিক্স, ঘন্দ্রখানা, 
পুরফাড়ী, কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ১৪৮ ১৪৮

২৩৫
কভা এইঘ, কও, মফ, 

মিক্স,ঝারুঃুয়াযঘয, কযীভাযী, কুমড়গ্রাভ।
ঐ

ঐ
৬০ ৬০

২৩৬ কভার এভ, কচ, এ মিি্যক্স, মাদযুঘয, 

কযৌভাযী, কুমড়গ্রাভ।
ঐ ঐ ১২০ ১২০

২৩৭ কভার কভারস্না মিক্স উমরুয, 

কুমড়গ্রাভ।
ঐ ঐ ৭৮ ৭৮

২৩৮ কভার এভ, এইঘ, মফ, মিক্স, ভাঘাফান্ধা, 
মঘরভাযী, কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ২৪৮ ২৪৮

২৩৯ কভার যাচভর মরনভা যাচায 
াঝ, কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ১৪৬ ১৪৬

২৪০ কভার মচরওা মরনাভা, নারকম্বযী, 
কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ১ ১

২৪১ কভার ভধূঙন্দা মরনভা কযীভাযী, 
কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ৫০ ৫০

২৪২ স্বডররী মরনভা কযৌভাযী, কুমড়গ্রাভ। ঐ ঐ ৩ ৩

২৪৩ যীপ মরনভা, যাচাযাঝ, কুমড়গ্রাভ। ঐ ঐ ৬২ ৬২

২৪৪ কভার উমরুয মরনভা, উমরুয, 

কুমড়গ্রাভ।
ঐ ঐ ৩৬ ৩৬

২৪৫ যম্নবী মরনভা, নারকশ্বযী কুমড়গ্রাভ। ঐ ঐ ৭৫ ৭৫

২৪৬ ীভাভত্ম মরনভা, বুযম্নঙ্গাভাযী,, 
কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ৮ ৮

২৪৭ কভার রÿঃী মরনভা, কযৌভাযী, 
কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ৭০ ৭০

২৪৮ কভার চমর মরনভা, পুরফাড়ী, 
কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ৭৬ ৭৬

২৪৯  কভার যম্নারী মরভা, যাচীফুয, 

কুমড়গ্রাভ।
ঐ ঐ ৩৫ ৩৫

২৫০ কভার দীঞ্চর মরনভা, যামচফুয, 

কুমড়গ্রাভ।
ঐ ঐ ৫০ ৫০

২৫১ কভার ছনরা মরনভা, কযৌভাযী, 
কুমড়গ্রাভ।

ঐ ঐ ৩০ ৩০

২৫২ কভার ঝু ষ্টায মিক্স কপ্রাাঃ কভাাঃ 
মযাচরু ইরাভ  কভাখরাঝ, 

রারভমনযাঝ

কভৌুভী 
ইঝবাঝায 
ফরওয়া 
মযরাধ না 
ওযায় ফরওয়া ২২৭.৫ ২২৭.৫

আদারয়য কঘষ্টা 
অফযাঢ যরয়রঙ।



২৫৩ কভার  ম মচ এভ মফক্স, কপ্রাাঃ 
চারন আরভ াঝগ্রাভ,  রারভমনযাঝ ঐ ১২২ ১২২ ০

২৫৪
কভার কও কচ মফ মিক্স কপ্রাাঃ 
আব্দুরযা আর ভাভূন (চাামঙ্গয) 

ণানাাড়া কাইফান্ধা। ঐ

৬৮ ৬৮
&আিায়ে মজার 
তৎপরতা আয়ে।

২৫৫
কভার কও এ এ/এ আয মিক্স 
কপ্রাাঃ আব্দুর কুদ্দু ২) আমনুয 
যভান ভনু্ট   ঔাভায ীযকাঙা 
াাাড়া মফষু্ণুয কাইফান্ধা।

ঐ

৪৫০ ৪৫০
ঐ

২৫৬

কভার এভ টি মফ মিক্স কপ্রাাঃ 
এন্তাচ আরী  ২নং কানাযায় 
ীফযাভ ফাভনটাঙ্গা ুন্দযকঞ্জ 
কাইফান্ধা । ঐ

৬৮ ৬৮

ঐ

২৫৭

কভার এন এ মফ মিক্স কপ্রাাঃ 
নুরুর আমভন ুচা ফড় ককাারুয 
কঔাদ্দরওাভযুয াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা

ঐ

৫১৮ ৫১৮

ঐ

২৫৮
কভার কচ মফ মিক্স কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আরভ প্রধান ফড় ককাারুয 
কঠারবাঙ্গা াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা। ঐ

৮৩২ ৮৩২
ঐ

২৫৯

কভার এভ কও মফ মিক্স কপ্রাাঃ 
আফুর ওারঙভ ককামফন্দুয 
মংকাযাড়া ধারযাঝ াদলু্ল্যাুয 
কাইফান্ধা। ঐ

৫৭০ ৫৭০

ঐ

২৬০

কভার এন এভ/মঔা মিক্স কপ্রাাঃ 
নুরুজ্জাভান ভির  কঔাদ্দযুরুয 
ফড়চাভারুয াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা।

ঐ

৮৯৩ ৮৯৩

ঐ

২৬১

কভার কানারী/রুারী মিক্স কপ্রাাঃ 
আব্দুর আমচচ যওায ফনগ্রাভ 
ফদরাকাড়ী াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা

ঐ

২৩০ ২৩০

ঐ

২৬২
কভার আয এ মফ মিক্স কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ফাওী মভয়া ফদরাকাড়ী াদলু্ল্যাুয 
কাইফান্ধা ঐ

২১৮ ২১৮
ঐ

২৬৩

কভার এভ আয মফ মফক্স      
 কপ্রাাঃ কভাাঃ ভাাফুফুয যভান    
   ধভরুয ুন্দযকঞ্জ কাইফান্ধা।

ঐ

১১৮ ১১৮

ঐ

২৬৪
কভার এভ আয এভ  মফক্স    
   কপ্রাাঃ কভাাঃ ভমঢয়ায যভান 
যওায ২) কভাচারম্মর ও,  

ফদরাকাড়ী ফনগ্রাভ াদলু্ল্যাুয  
ঐ

১৯০ ১৯০
ঐ

২৬৫

কভার এ এইঘ মফ মফক্স কপ্রাাঃ 
আরাজ্ব কভাাঃ আফুর কারন 
কঔাদ্দযুরুয চাভারুয াদলু্ল্যাুয 
কাইফান্ধা। ঐ

১৬৫ ১৬৫

ঐ



২৬৬

কভার এ আয এ মফক্স কপ্রাাঃ 
সয়দ ভাওুদায যমদ কঢু  
ভধযকুমভঢুয ফল্ল্ভছাড় কাইফান্ধা।

ঐ

৭০ ৭০

ঐ

২৬৭
কভার এ আয কও মফক্স  কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আফুর ভমচদ  উমচয ধযনী 
রমিুয, কাইফান্ধা। ঐ

২৪৮ ২৪৮
ঐ

২৬৮

কভার এইঘ এভ এ মফক্স কপ্রাাঃ 
আফুর ওারাভ আচাদ  চকঢযায় 
ককাারুয, যাভঘন্দ্রুয ফারুয়া, 
কাইফান্ধা। ঐ

২৪৮ ২৪৮

ঐ

২৬৯

 কভার এন এ মফ/ এ আই মফ  
মফক্স    কপ্রাাঃ এ টি এভ মযপুর 
আরভ মভয়া  মওাভঢ কযুয 
াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা। ঐ

৩২১ ৩২১

ঐ

২৭০

 কভার এন এইঘ মফ মফক্স  
কপ্রাাঃ কভাাঃ ওাায আরম্মদ ামন 
মভয়া ঘওরকামফন্দুয কখকাযফাচায 
াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা।

ঐ

৭৪৩ ৭৪৩

ঐ

২৭১
কভার এ এভ আয মফক্স  কভাাঃ 
ভুকুর মভয়া  াামনয়া ওাভাররয 
াড়া াখাঝা কাইফান্ধা।

ঐ

৪৯৫ ৪৯৫
ঐ

২৭২

 কভার এ এভ মফ মফক্স  কপ্রাাঃ 
কভাাঃ ভাপুচায যভান ভির  
ফদরাকাড়ী ফনগ্রাভ াদলু্ল্যাুয 
কাইফান্ধা। ঐ

২৪৮ ২৪৮

ঐ

২৭৩

কভার এ এইঘ এভ মফক্স কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আফু কারন ভির 
কঔাদ্দযুরুয ফড়চাভারাুয 
াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা। ঐ

৩০৯ ৩০৯

ঐ

২৭৪

কভার যওায মিক্স কপ্রাাঃ কভাাঃ ১) 

আঢাউয যভান ২)আমভনুয 
যভান নান্নু কঔাদ্দযুরুয ফড় 
চাভারুয াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা। ঐ

১২৪৩ ১২৪৩

ঐ

২৭৫

কভার এভ মফ ম মিি্ক্স কপ্রাাঃ 
কভািামপচায যভান ঔাভায 
দামরয়া নরটাঙ্গা াদলু্ল্যাুয 
কাইফান্ধা। ঐ

৬৩২ ৬৩২

ঐ

২৭৬
কভার বাই বাই/মফ মফ মফ মিক্স 
কপ্রাাঃ কভাাঃ রুস্ত্তভ পযাদ 
ফদরাকাড়ী াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা ঐ

১৪৩ ১৪৩
ঐ

২৭৭

কভার মরম মিক্স /প্রামপ্ত মিক্স কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আওঢারু জ্জাভান কঘৌাঃ 
ছামরঙ্গী কঠারবাঙ্গা াদলু্ল্যাুয 
কাইফান্ধা ঐ

৩৬৮ ৩৬৮

ঐ



২৭৮
কভার এ কচট এ আয মিক্স 
কপ্রাাঃ ১) কভাাঃ চরুয়র মভয়া  ২) 
ফাদর মভয়া  ককামফন্দযায় কদফত্তয 
ভমুয ফাচায াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা

ঐ

৩৬৮ ৩৬৮
ঐ

২৭৯

কভার এভ এ মফ মিক্স  কপ্রাাঃ 
আওঢারুর ইরাভ আর ভাভুন 
ঘও ককামফন্দুয কখকায ফাচায 
াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা ঐ

১০৮৫ ১০৮৫

ঐ

২৮০
কভার এ আয মফ মিক্স কপ্রাাঃ 
কভাঙাাঃ আমঙয়া ফানু মভুরঢাইয 
কফানাযাড়া াখাঝা কাইফান্ধা ঐ

২৪২ ২৪২
ঐ

২৮১
কভার টমিউ এ মফ মিক্স কপ্রাাঃ 
য়ামঙকুর আচাদ মভুর ঢাইয 
াখাঝা কাইফান্ধা ঐ

৪৫০ ৪৫০
ঐ

২৮২
কভার এ এভ টি মিক্স কপ্রাাঃ 
এভযান ওমফয াভীভ 
পমওযাড়া/মিভাড়া কাইফান্ধা ঐ

৪০০ ৪০০
ঐ

২৮৩

কভার এভ আয মফ মিক্স কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আরনায়ায কারন মিভ 
ধভরুয শ্রীুয ুন্দযকঞ্জ কাইফান্ধা।

ঐ

১১০ ১১০

ঐ

২৮৪

কভার মফ এভ মফ/ মফ আয মফ/ মফ 
মচ মফ/ মফ ই মফ মিক্স  কপ্রাাঃ ১) 

কভাাঃ নচরুর ইরাভ ২) ারনায়ায 
কারন মফদযুৎ  এফাযুয 
ধারযাঝ াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা

ঐ

১১১০ ১১১০

ঐ

২৮৫
কভার এভ আয মফ মিক্স কপ্রাাঃ 
আফুর ভনুয এফাযুয ধারযাঝ 
াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা

ঐ
৩৭৩ ৩৭৩

ঐ

২৮৬
কভার এ এ এভ  মিক্স কপ্রাাঃ 
আযভান কমড ভাুভ দভুয 
াখাঝা কাইফান্ধা ঐ

৮৬৩ ৮৬৩
ঐ

২৮৭
কভার এ আয মফ/এ ম মফ 
মিক্স কপ্রাাঃ মযাচরু ইরাভ মযাচ 
ঢারুও াফাচ ৬নং ঢারুও 
ফরানন্দ ফাভনটাঙ্গা ুন্দযকঞ্জ 

ঐ

৩১৫ ৩১৫
ঐ

২৮৮
কভার আয এভ এ মিক্স কপ্রাাঃ 
কভাাঃ সয়দ ভাওুদায যভান 
কুরভদুয ফল্ল্ভছাড় কাইফান্ধা ঐ

১৬৫ ১৬৫
ঐ

২৮৯

কভার আয এ মফ মিক্স কপ্রাাঃ 
কভাাঃ কযচাউর ও প্রধান (যাচ)ু 

ইফুয ফনগ্রাভ াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা
ঐ

১৬৩ ১৬৩

ঐ

২৯০

কভার এ এি এ মিক্স কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ঔাররদ কপযরদৌ ওডরায ফদরাকাড়ী 
ফনগ্রাভ াদলু্ল্যাুয কাইফান্ধা

ঐ

৫০ ৫০

ঐ

২৯১
কভার এ  মফ মিক্স কপ্রাাঃ 
নাচভুঙ াাদঢ ঙারদও 
উল্ল্যারানাঢরা াখাঝা কাইফান্ধা

ঐ

২৬৩ ২৬৩
ঐ



২৯২
কভার এ এ মফ মিক্স কপ্রাাঃ 
নরয আরভ, ণানমংুয, কফায়ারী, 
কাইফান্ধা। ঐ

৯৮ ৯৮
ঐ

২৯৩

কভার এ আয এ মিক্স কপ্রাাঃ 
মভর কপযরদৌ ঔানভ, ভধযভ 
কুরভদুয, ফল্ল্ভছাড়, কাইফান্ধা।

ঐ

২৮ ২৮

ঐ

২৯৪

কভার এভ কচ মফ মিক্স  কপ্রাাঃ 
কদররায়ায কারন, মঢযচান, 

ভচভুদায, ুন্দযকঞ্জ, কাইফান্ধা।
ঐ

৭৪ ৭৪

ঐ

২৯৫

কভার এভ এ মফ মিক্স কপ্রাাঃ 
কভাাঃ রভায পারুও, 

মিভবফানীুয, আব্দুল্ল্যাুয, 

ধারযাঝ, াদলু্ল্যাুয, কাইফান্ধা। ঐ

১০৮ ১০৮

ঐ

২৯৬

কভার এ আয ম মিও    
কপ্রাাঃ ১। প্রদী ফওী ২। আফুর 
ওারাভ আচাদ, উমচযধযডী, 
াঝরিীুয, কাইফান্ধা। ঐ

৩১৮ ৩১৮

ঐ

২৯৭

কভার ঢারুওদায এওঢা (টি এ 
মফ)  মিও   কপ্রাাঃ কভাাঃ 
কভাওররঙুয যভান , নমরযযাড়া, 
ওাভাররযাড়া, াখাঝা, কাইফান্ধা।

ঐ

৭৪ ৭৪

ঐ

২৯৮

কভার মাঁমণ মফক্স, কপ্রাাঃ কারর 
যভান, াফরঢীুয, কধাটাঙ্গা, 
যাভঘন্দ্রুয, াদরুস্নযাুয, কাইফান্ধা।

ঐ

১৪৭ ১৪৭

ঐ

২৯৯

কভার এভ  কচ মফ মফক্স, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ কদররায়ায কারন আওন্দ, 

ঢীযচান, ভচভুদাযাঝ, ুন্দযকঞ্জ, 

কাইফান্ধা। ঐ

৩৫৫ ৩৫৫

ঐ

৩০০

কভার এ আই মফক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
এ টি এভ মযপুর আরভ, মওাভঢ 
কযুয াদরুস্নযাুয, কাইফান্ধা।

ঐ

৪৩২ ৪৩২

ঐ

৩০১

 কভার এওঢা মফক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ভাপুচায যভান, ভির, মিভ 
ঘও ককামফন্দপ্রুয, ফরস্নভছাড়, 

কাইফান্ধা। ঐ

২৪৮ ২৪৮

ঐ

৩০২

কভার াচী মফক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আরফাচ ারদও কারন, 

উরস্নযাঃুরানাঢরা, ওঘুয়া, াখাঝা, 
কাইফান্ধা। ঐ

৪৬০ ৪৬০

ঐ

৩০৩
 কভার কও মচ মফ মফক্স, আব্দুঃুর 
য়ারদ, যাধাওৃষ্ণুয, কফায়ামর, 

কাইফান্ধা। ঐ

৬৮ ৬৮
ঐ



৩০৪

কভার এভ  কও মফ মফক্স, আফুর 
ওারভ যওায, মংকায াড়া, 
ধারর াঝ, াদরুস্নযাুয, কাইফান্ধা।

ঐ

৭০৮ ৭০৮

ঐ

৩০৫
কভার এপ এ মফ মফক্স, ফদযম্নর 
আরভ ফাফু, উরুয়া ফঝঢরা, াখাঝা, 
কাইফান্ধা। ঐ

২৪৮ ২৪৮
ঐ

৩০৬
কভার এভ এ মফ মফক্স কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আফুর ভনঙুয, এওফাযুয, 

ইদরুয, ধাঃুরযাঝ, কাইফান্ধা। ঐ

৬২০ ৬২০
ঐ

৩০৭
কভার এভ এ মফ মফক্স, ভয 
পাযম্নও, মিভ বফানীুয, 

ধারযাঝ, াদরুস্নযাুয, কাইফান্ধা। ঐ

৩৫৫ ৩৫৫
ঐ

৩০৮

 কভার এভ এ মফ মফক্স, কপ্রাাঃ 
কভরদী াান, ঘও ককামফন্দুয, 

কখকাযফাচায , পমযদুয, াদরুস্নযাুয, 

কাইফান্ধা। ঐ

১৩৩৩ ১৩৩৩

ঐ

৩০৯

কভার কচ মফ মট মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
আব্দুর চমরর, মঢা- ভৃঢ ইভায 
উমদ্দন, কৃধাযীুয, রাফাড়ী, 
কাইফান্ধা। ঐ

৫৯২ ৫৯২

ঐ

৩১০

মফ মফ এপ মি্ক্রি্ , কপ্রাাঃ ফাদা 
মভয়া, মঢা- আফুর কারন, াং- 
ারওায়া, কঠাি্রবাঙ্গা, রাফাড়ী, 
কাইফান্ধা । ঐ

৪৭৫ ৪৭৫

ঐ

৩১১

কভার এভ এ  এইঘ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আব্দুর াই যওায, মঢা ভৃঢ-

 আব্দুর আমচচ  ২) আরফাচ 
কচানারয়দ যওায,কৃধাযীুয, 

রাফাড়ী, কাইফান্ধা ।
ঐ

৪৪৫ ৪৪৫

ঐ

৩১২

কভার এ ই এ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আরনায়ারুর ইরাভ(পারুও) করড়য়া, 
৫নং ভদীুয, ঞুটিয়াুয, রাফাড়ী, 
চাভারুয, কাইফান্ধা । ঐ

২২০ ২২০

ঐ

৩১৩

 কভা এরভ এভ মফ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
নূরুর নাায কফকভ ,স্বাভী- কভাাঃ 
নচর কারন,             ফড় 
ককাারুয, কঠারবাঙ্গা, রাফাড়ী, 
কাইফান্ধা । ঐ

৩২৮ ৩২৮

ঐ

৩১৪

কভার এভ এ মফ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আব্দুর ভাররও কফাযী,মঢা 
কভাাঃ টানমভয়া কফাযী         
      ককামফন্দকঞ্জ দয, 

ককামফন্দকঞ্জ, কাইফান্ধা।
ঐ

১৩৫ ১৩৫

ঐ



৩১৫

কভা এরভ ম মফ / প্রকমঢ মফক্রি্ , 

কপ্রাাঃ কভাাঃ কভাাযপ কারন 
বাঁ ঃাঁ ঃুইয়া    পুরঢমর, কদফীদায, 

কুমভল্ল্া।  বাঝা- ফকুরঢরা, ওাভাযদ, 

পাাঁমঢরা, কাইফান্ধা ।
ঐ

১৩৫ ১৩৫

ঐ

৩১৬

কভার এভ এইঘ এ মফক্রি্ , ১) 

কপ্রাাঃ কভাাঃ ভওফুর কারন (ফাদর)  

২) কভাাঃ আব্দুর াত্তায         
        মভুমরয়া ১নং 
মওরাযকাড়ী, রাফাড়ী, কাইফান্ধা ।

ঐ

১৬৩ ১৬৩

ঐ

৩১৭

কভার আয এ এর মফক্রি্ ,  কপ্রাাঃ 
যামচয়া ুরঢানা (রাওী),স্বাভী মভঞু 
যওায মশুদ ২নং কারনুয, 

কভযীয াঝ, রাফাড়ী, কাইফান্ধা ।
ঐ

১৫০ ১৫০

ঐ

৩১৮
মচ এন মফ/ এ এি মচ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
চামদরু ইরাভ আন্দয়ুা ১ নং  
মওরাযকাড়ী, কফঙ্গমুরয়া রাফাড়ী, 
কাইফান্ধা

ঐ

১৩৫ ১৩৫
ঐ

৩১৯

কভার এ মফ/ এি মফ  মফক্রি্ ,  

কপ্রাাঃ কভাাঃ আফুর ওারাভ আচাদ, 

দমিন কারাকাড়ী, ১৫নং কওাঘায, 

ককামফন্দকঞ্জ, কাইফান্ধা ।
ঐ

৫৫৫ ৫৫৫

ঐ

৩২০

কভার ইউ মচ মফ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
কযচাউর ওমযভ ,উল্টয কারাকাড়ী 
১৫ নং মফুয কওাঘায, 

ককামফন্দকঞ্জ, কাইফান্ধা ।
ঐ

২৩৮ ২৩৮

ঐ

৩২১
কভার এর মফ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ কভাাঃ 
মরঝর,মঢাাঃ কভাাঃ ভমচফয যভান, 

চকমদুয, ভমভাকঞ্জ, ককামফন্দকঞ্জ, 

কাইফান্ধা ।
ঐ

৬৮ ৬৮
ঐ

৩২২
কভার কও এভ মফ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
কভাাঃ ওাচী াযরবচ , নযাচ 
(রা) ভরীাড়া, াভাযা, 
ারফকঞ্জ, ককামফন্দকঞ্জ, কাইফান্ধা ।

ঐ

১৩৫ ১৩৫
ঐ

৩২৩
কভার ভা মফক্রি্ , শ্র্রী ককাার ঘন্দ্র 
াা, মচরকাড়ী, রাফাড়ী, 
কাইফান্ধা । ঐ

৫৪০ ৫৪০
ঐ

৩২৪
 কভার এ মফ এভ মফক্রি্ , কভাাঃ 
নচরুর ইরাভ, মচরকাড়ী, 
রাফাড়ী কাইফান্ধা । ঐ

১৪০ ১৪০
ঐ

৩২৫

 কভার এ   মফ মফক্রি্ , কভাাঃ 
ঙারদকুর ইরাভ ,ায আভরাকামঙ, 

কঠারবাঙ্গা, রাফাড়ী কাইফান্ধা
ঐ

৪৪৩ ৪৪৩

ঐ



৩২৬

কভার এ এ আয মফক্রি্ ,কভাাঃ 
ারদকুর, মঢা- ভৃঢ- ভামনও উল্ল্যা, 
মচরকাড়ী, রাফাড়ী, কাইফান্ধা । 
৬১১১০৩৫৪৪৬ ঐ

৬৭ ৬৭

ঐ

৩২৭
কভার এ এ এভ মফক্রি্ , কপ্রা 
কভাাঃ স্বন মভয়া, মচরকাড়ী, 
রাফাড়ী, কাইফান্ধা। ঐ

৬৮০ ৬৮০
ঐ

৩২৮

কভার এ এ মফ/এভ এর মফ 
মফক্রি্ , কপ্রাাঃ কভাাঃ াভীভ ভির  ২) 
আব্দুর রমঢপ ভির, মদওদাড়ী, 
রাফাড়ী, কাইফান্ধা। ঐ

৭১৩ ৭১৩

ঐ

৩২৯

এ কচ মফ/ এভ মফ মট/এভ এ মফ 
মফক্রি্ ,  কপ্রাাঃ কভাাঃ আরাজ্ব চয়নার 
আরফদীন  মচরকাড়ী, রাফাড়ী, 
কাইফান্ধা । ঐ

৪৩০ ৪৩০

ঐ

৩৩০

কভার এভ এ/এন এ মফ  
মফক্রি্ , কপ্রাাঃ কভাাঃ যমফউর ইরাভ , 

মচরকাড়ী, রাফাড়ী, কাইফান্ধা ।
ঐ

৭৮৫ ৭৮৫

ঐ

৩৩১
কভার এভ এন মফ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
কভাাঃ মভঞু যওায,  গ্রাভাঃ মশুদ, 
ইউমনয়ন, কারনুয, কভযীযাঝ 
রাফাড়ী, কাইফান্ধা ।

ঐ

৩৮৭ ৩৮৭
ঐ

৩৩২
কভার টি এ ম মফক্রি্ ,  কপ্রাাঃ 
কভাাঃ ঢমযফুল্ল্া মঢাভ ফাফু , 

ইদ্রুয, রাফাড়ী, কাইফান্ধা ঐ

১৫০ ১৫০
ঐ

৩৩৩

কভার মফ এইঘ মফ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
কভাাঃ কফল্ল্ার কারন, করারী াড়া, 
ওাঝাফাড়ী, ককামফন্দকঞ্জ, কাইফান্ধা ।

ঐ

৫৫০ ৫৫০

ঐ

৩৩৪

কভার এভ এ এর/ এভ এর মফ  
মফক্রি্ , কপ্রাাঃ কভাাঃ কভাঢাররফ প্রধান, 

যাইগ্রাভ, যমফার, রাফাড়ী, কাইফান্ধা
ঐ

১৬০ ১৬০

ঐ

৩৩৫

কভার এভ মফ মট /মফ এভ মট 
মফক্রি্  কপ্রাাঃ কভাাঃ ফমদউয যভান,  

সফযী মযনভাযী, রাফাড়ী, 
কাইফান্ধা । ঐ

৮৬৮ ৮৬৮

ঐ

৩৩৬
কভার টি এ মফ মফক্রি্ ,কপ্রাাঃ 
কভাাঃ ঢাচরু ইরাভ, রাফাড়ী, 
কাইফান্ধা । ঐ

২৫৮ ২৫৮
ঐ

৩৩৭

কভার এ এভ মফ মফক্রি্ ,কপ্রাাঃ 
কভাাঃ াইদযু যভান,মিভ 
ককামফন্দুয, ফমযার, রাফাড়ী, 
কাইফান্ধা। ঐ

৩১৮ ৩১৮

ঐ

৩৩৮
কভার আয এ মফ মফক্রি্ ,  কপ্রাাঃ 
াইদরু ইরাভ,চকযচানী, 
রাফাড়ী, কাইফান্ধা । ঐ

১৮০ ১৮০
ঐ



৩৩৯

কভার এভ এভ কচট মফক্রি্ ,কপ্রাাঃ 
কভাাঃ কভাাম্মদ আরী যওায, 

মফষু্ণুয, ঞুটিয়া াকুয, রাফাড়ী, 
কাইফান্ধা । ঐ

৩২৫ ৩২৫

ঐ

৩৪০

কভার মফ মট মফ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ শ্রী 
মদরী কুভায যওায যাভরদফ, 

ফমযার, কওাভযুয, রাফাড়ী, 
কাইফান্ধা । ঐ

২১৩ ২১৩

ঐ

৩৪১

কভার এ এভ মফ/ এ এ মফ  
মফক্রি্ , কপ্রাাঃ কভাাঃ াভীভ 
মভয়া,মচরকাড়ী, রাফাড়ী, 
কাইফান্ধা । ঐ

৫৯৮ ৫৯৮

ঐ

৩৪২
কভার এভ মফ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ কভাাঃ 
ফাচু্চ মভয়া, কঙাঝ মভুরঢরা, 
রাফাড়ী, কাইফান্ধা।

ঐ
১৬৫ ১৬৫

ঐ

৩৪৩
কভার এ এভ  মফ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আপায আরী যফাঙ্গ, 

বাদমুযয়া, রাফাড়ী, কাইফান্ধা ঐ

১৬৫ ১৬৫
ঐ

৩৪৪

 কভার এভ এ মফ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
কভাাঃ ঢারদরু ইরাভ, ভািা 
ওাভাযদ, পাাঁমঢরা, ককামফন্দকঞ্জ, 

কাইফান্ধা । ঐ

৪৫৩ ৪৫৩

ঐ

৩৪৫

 কভার এভ এভ ম মফক্রি্ ,কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আাঃ ভান্নান যওায, ুনঢাইয, 

ভমভাকঞ্জ, ককামফন্দকঞ্জ, কাইফান্ধা ।
ঐ

৬০০ ৬০০

ঐ

৩৪৬

কভার এভ এভ এ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
কভাাঃ ুভন মভয়া, মভুমরয়া  
মওরাযকাড়ী, রাফাড়ী,. কাইফান্ধা ।

ঐ

৪১৩ ৪১৩

ঐ

৩৪৭

কভার এভ এ মফ মফক্রি্ ,  কপ্রাাঃ 
আরাজ্ব কভাাযপ কারন যওায 
                        

           াফদীন, 

বকফঢীুয, রাফাড়ী, কাইফান্ধা ।
ঐ

৩৪৫ ৩৪৫

ঐ

৩৪৮
কভার এভ কচট ম মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
আঙারঢ চাভান ভািা, পাাঁমঢরা, 
ককামফন্দকঞ্জ, কাইফান্ধা ঐ

২১৩ ২১৩
ঐ

৩৪৯
কভার এ এ মফ/এভ আয মফ  
মফক্রি্ , কপ্রাাঃ কভাাঃ আব্দু ঙারাভ 
কঔ, ২) আরী যায়ান  কফায়ামরয়া, 
পুরফামড়, ককামফন্দকঞ্জ, কাইফান্ধা ।

ঐ

৪৫২ ৪৫২
ঐ

৩৫০

 কভার এভ এ এভ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
কভাাঃ কভাপাজ্জর কারন, াং- 
দারভাদযুয , করুওওানুুয, 

ককামফন্দকঞ্জ, কাইফান্ধা । ঐ

৬৭০ ৬৭০

ঐ



৩৫১

কভাূর এভ এ মফ মফক্রি্ , কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আমনঙুয যভান মফরূ, 
কফায়ামরয়া পুরফাড়ী, ককামফন্দকঞ্জ, 

কাইফান্ধা। ঐ

৫৭৩ ৫৭৩

ঐ

৩৫২

কভার আই এ মফ/এভ এ মফ 
মফক্স কপ্রাাঃ কভাাঃ ইউনুঙ আরী 
আওন্দ কবিাযায কঠারবাঙ্গা 
রাফাড়ী কাইফান্ধা। ঐ

৫৪২ ৫৪২

ঐ

৩৫৩
কভার কও মফ এভ মফক্স কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আাদজু্জাভান ভির 
মচরকাড়ী রাফাড়ী কাইফান্ধা। ঐ

৬৪৩ ৬৪৩
ঐ

৩৫৪
কভার এভ এ মফ মফক্স মঢা ঃাঃ 
নারঙয ভাাভুদ ভির, মচরকাড়ী, 
রাফাড়ী,  কাইফান্ধা। ঐ

৬৮ ৬৮
ঐ

৩৫৫

কভার এ ম মফ মফক্স কপ্রাাঃ কভাাঃ 
আচাায কারন মঢাাঃ ঔাচা 
মভয়া, আন্দয়ুা, মওরাযকাড়ী, 
রাফাড়ী, কাইফান্ধা। ঐ

৭৫ ৭৫

ঐ

৩৫৬

কভার এভ আয মফ মফক্স কপ্রাাঃ 
কভাঙাাঃ যমভা কফকভ, যাইমঢ 
নড়াইর, কফঢওাা, রাফাড়ী 
কাইফান্ধা। ঐ

৭৫ ৭৫

ঐ

৩৫৭
কভার এভ আয মফ মফক্স কপ্রাাঃ 
ওাভার যওায, ারওায়া, কঠারবাঙ্গা, 
রাফাড়ী, কাইফান্ধা। ঐ

৭৯৫ ৭৯৫
ঐ

৩৫৮

কভার কচ এভ কও মফক্স  কপ্রাাঃ 
াইদযু যভান  গ্রাাঃ যাখফুয, 

কাষ্টাঃ ঢারুওওানুুয, ককামফন্দকঞ্জ, 

কাইফান্ধা। ঐ

২৪৮ ২৪৮

ঐ

৩৫৯

কভার এ আয ম ÿÿক্স  কপ্রাাঃ 
কভাাঃ চামদ মফন ভাভুদ  যুরুয, 

পাাঁমঢরা, ককামফন্দকঞ্জ কাইফান্ধা।
ঐ

২৫৩ ২৫৩

ঐ

৩৬০
কভার এ এভ এ মফক্স  কপ্রাাঃ 
কভাাঃ ভয পাযম্নও, পাাঁমঢরা, 
ককামফন্দকঞ্জ, কাইফান্ধা। ঐ

১৬৮ ১৬৮
ঐ

৩৬১

কভার এ ম আয মিক্স,কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আচাায আরী যওায, ঘাাঁদ 
াড়া, পাাঁমঢরা, ককাÿন্দকঞ্জ, কাইফান্ধা।

ঐ

৪৩৫ ৪৩৫

ঐ

৩৬২
কভার মাঁমণ মিক্স, কপ্রাাঃ কভাাঃ 
কারর যভান, করড়য়া, ঞুটিয়াাকুয, 

রাফাড়ী, কাইফান্ধা। ঐ

৩৪৫ ৩৪৫
ঐ

৩৬৩
কভার এভ এ এভ মিক্স  কপ্রাাঃ 
কভাাঃ াইদযু যভান, মঢাাঃ ভৃঢাঃ 
আনঙায আরী, মিভ ককামনাণুয, 

রাফাড়ী, কাইÿঃান্ধা।
ঐ

১৩৩ ১৩৩
ঐ



৩৬৪
 কভার এভ এর মফ মফক্স, কপ্রাাঃ 
আব্দুর ওারদ ফাুরদফুয , 

ককামফন্দকঞ্জ, কাইফান্ধা। ঐ

৫৮ ৫৮
ঐ

৩৬৫

 কভার এ এ এভ মফক্স কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আমঢকুয যভান, ঢারুও 
ওানুুয, ককামফন্দকঞ্জ, কাইফান্ধা।

ঐ

১৯৮ ১৯৮

ঐ

৩৬৬
 কভার মচ মফ মট মফক্স, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ আফু ফক্ক মমদ্দও, 

ঞুটিয়াাকুয, রাফাড়ী, কাইফান্ধা। ঐ

৭৭ ৭৭
ঐ

৩৬৭

কভার এভ এভ মফ মফক্স, কপ্রাাঃ শ্রী 
ককাকুর ঘন্দ্র যায়, মিভ 
ককাীনাণুয, রাফাড়ী, কাইফান্ধা।

ঐ

৯৮ ৯৮

ঐ

৩৬৮

 কভার এভ এ এভ মফক্স, কপ্রাাঃ 
কভাাঃ াইদযু যভান, মিভ 
ককামনাণুয, রাফাড়ী, কাইফান্ধা।

ঐ

৩৮০ ৩৮০

ঐ

৩৬৯
 কভার এভ এ মফ মফক্স, কপ্রাাঃ 
করফু মভয়া, মচরকাড়ী, রাফাড়ী, 
কাইফান্ধা। ঐ

২৪৮ ২৪৮
ঐ

৩৭০

কভার ইউ এ মফ মফক্স কপ্রাাঃ 
কভাঙাাঃ াানা মফরমও ভায়া, 
ওাভাযদ, পাাঁমঢরা, ককামফন্দকঞ্জ, 

কাইফান্ধা। ঐ

৯৮ ৯৮

ঐ

২৬২৬৪২ ১৫৭৯৫০ ১০৪৭১৫


