উপেজলা ক বা বায়ন কমকতােদর তািলকা
( লাই, ২০১৭ পয সংেশািধত)
ঢাকা িবভাগ
নং

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া

১

া র থানার িবপরীেত
িডআরআরও, ঢাকা
কাযালেয় সং

বগম শামীম আরা আিজজ (৪৬৪)
মাবাইলঃ ০১৭২৫৪৬১৯১৫

২
৩

তজগ ও উ য়ন
সােকল, ঢাকা
করাণীগ , ঢাকা

৪

নবাবগ , ঢাকা

৫

দাহার, ঢাকা

জনাব মাঃ মাঈ ল ইসলাম (৫২০)
মাবাইলঃ ০১৭১২৬৫৪০৬০
জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম (৫৩১)
মাবাইলঃ ০১৭১৭২২২৯৬৫
জনাব মাঃ হািব াহ িমঞা (৫০০)
মাবাইলঃ ০১৭১২৩৬৩৭২৩
পদ

৬

সাভার, ঢাকা

৭

ধামরাই, ঢাকা

৮

গাজী র সদর

৯

কাপািসয়া, গাজী র

১০

কািলগ , গাজী র

১১

র, গাজী র

১২

কািলয়াৈকর, গাজী র

১৩

নারায়ণগ সদর

১৪

ব র, নারায়ণগ

১৫

সানারগ ও,
নারায়ণগ
পগ , নারায়ণগ

১৬
১৭
১৮

আড়াইহাজার,
নারায়ণগ
নরিসংদী সদর

১৯

বলােবা, নরিসংদী

২০

মেনাহরদী, নরিসংদী

২১

রায় রা, নরিসংদী

২২

িশব র, নরিসংদী

২৩

পলাশ, নরিসংদী

২৪

ীগ সদর

২৫

িসরাজিদখান,

ীগ

২৬

গজািরয়া,

ীগ

২৭

লৗহজং,

ীগ

২৮

নগর,

ীগ

কমকতার ি গত ত াবলী

জনাব মাহা দ একরা ল হক (৪৮৬)
মাবাইলঃ ০১৭১১১০৩১৪৭
জনাব মাহা দ শহী ল ইসলাম (৪৬১)
মাবাইলঃ ০১৯৪৭৮০৮৫০৮
জনাব মাঃ ইশিতয়াক হাসাইন উ ল (৬৩৯)
মাবাইলঃ ০১৭১২৭৭০৮০৭
জনাব মাঃ বািক িব াহ (৪৭৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৮৫৩৯৯৬৮
জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম (৪৩৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৮১৬৫৫১৬
জনাব জালাল আহেমদ (৪৬০)
মাবাইলঃ ০১৭১৩৯০৭৮৫২
জনাব মাঃ আহে দ রজা আল-মা ন (৪৯২)
মাবাইলঃ ০১৭১১০৪৩২৮৬
জনাব মাঃ আজাহার আলী ম ল (৩১৩)
মাবাইলঃ ০১৭১১৪৮৯৯৮৩
জনাব মাঃ ই াহীম খিলল (৫৬০)
মাবাইলঃ ০১৭৮৯৫১৪০৪৪
জনাব সাই ল ইসলাম (৬৭০)
মাবাইলঃ ০১৮১৯১৬৬১০৪
জনাব মাহা দ আেবদ আলী (৩৭৭)
মাবাইলঃ ০১৭১১২০০৩৯৩
জনাব মাঃ রইস উি ন ল (২৫৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৫৫৬০৬৮৮
জনাব আ ল কালাম আজাদ (৬৬২)
মাবাইলঃ ০১৭৪০৬২৭৫১৫
জনাব মাছাঃ নােয়মা তাবা ম শাহ (৬৩১)
মাবাইলঃ ০১৭২২১০৫৮৯৬
জনাব মাহ দা খা ন (৪৬৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৮০০১৯৬৮
জনাব মাঃ আব ল গিণ (২৯২)
মাবাইলঃ ০১৭১৮৩৫৭৭৭৮
জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম (২৬৬)
মাবাইলঃ ০১৬৭৪১৭৫৫৭৬
জনাব ফখর উি ন রাজী (৬৪৬)
মাবাইলঃ ০১৭৩৬১৭১৩৭১
জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন (৪৪৭)
মাবাইলঃ ০১৭১১০৪৪৫১৮
জনাব কাজী ইমিতয়াজ আসফাক (৪১৬)
মাবাইলঃ ০১৭১১৯০৪৭০৬
জনাব মাঃ তা ল ইসলাম (৫১৯)
মাবাইলঃ ০১৭২০৫৬৭৭৯৯
জনাব মাছাঃ সােজদা সরকার (৬০২)
মাবাইলঃ ০১৭২৯৯১২০৩৪
জনাব আইিমন লতানা (৬৫৪)
মাবাইলঃ ০১৭৬৭১৩৬০১২
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নং
২৯

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
ীবাড়ী, ীগ

৩০

মািনকগ সদর

৩১

হিররাম র, মািনকগ

৩২

িসংগাইর, মািনকগ

৩৩

সা িরয়া, মািনকগ

৩৪

িঘওর, মািনকগ

৩৫

দৗলত র, মািনকগ

৩৬

িশবালয়, মািনকগ

৩৭

িকেশারগ সদর

৩৮

তারাইল, িকেশারগ

৩৯

কিরমগ , িকেশারগ

৪০

৪২

হােসন র,
িকেশারগ
িলয়ারচর,
িকেশারগ
পা ি য়া, িকেশারগ

৪৩

ক য়াদী, িকেশারগ

৪৪

ভরব, িকেশারগ

৪৫

ইটনা, িকেশারগ

৪৬

অ াম, িকেশারগ

৪৭
৪৮

বািজত র,
িকেশারগ
িমঠামইন, িকেশারগ

৪৯

িনকলী, িকেশারগ

৫০

টাংগাইল সদর

৫১

বাসাইল, টাংগাইল

৫২

নাগর র, টাংগাইল

৫৩

িমজা র, টাংগাইল

৫৪

সখী র, টাংগাইল

৫৫

দল য়ার, টাংগাইল

৫৬

গাপাল র, টাংগাইল

৫৭

কািলহাতী, টাংগাইল

৫৮

ম র, টাংগাইল

৫৯

ধনবাড়ী, টাংগাইল

৬০

য়া র, টাংগাইল

৪১

কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব মাঃ আির ল ইসলাম (৫৭৮)
মাবাইলঃ ০১৭৪২৮৫১৩১১
বগম আি য়া বগম িশ ী (৪৭১)
মাবাইলঃ ০১৭১২৪৩০২৮৩
জনাব মিন ল ইসলাম (৫৪০)
মাবাইলঃ ০১৭১১৭০৪২৯০
জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম (৪৭৩)
মাবাইলঃ ০১৭১৮১৫০৫৪২
জনাব ক,িব,এম, জািকর হােসন (২৭১)
মাবাইলঃ ০১৭১১২৪৫৯৫৪
পদ
জনাব মাঃ মাজাহা ল হক (৩১৮)
মাবাইলঃ ০১৯১৭০২৫৫৬০
জনাব মাঃ শিফউর রহমান জায়া ার (৫৭১)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৭২৮১৫৬
জনাব মাঃ রজাউল আলম (২৫৮)
মাবাইলঃ ০১৭৭১২৪১৮২২
জনাব আঃ জ ার (৪৯৫)
মাবাইলঃ ০১৭৯৮০৭৯০০৬
বগম সালমা আ ার (৪৫৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৭৬০৩৭১
জনাব িদলীপ দ (৫৬৫)
মাবাইলঃ ০১৭৬২৩৮৮৪৪৩
জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম (২৭৮)
মাবাইলঃ ০১৭১১৭৩৫২৭৮
পদ
জনাব হা দ আ র রহমান (৩৩৬)
মাবাইলঃ ০১৭১২০৪০৬১০
জনাব মাঃ আিরফ হােসন (৬১৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৯৪৫৭৮০৫
জনাব মাঃ হাসান আহেমদ (৬৫৫)
মাবাইলঃ ০১৭৩২৫৮৪৫৮৯
জনাব মাঃ জািকর হােসন (২৬০)
মাবাইলঃ ০১৭১২৮০৩৬৪৯
জনাব মাহা দ কািহ র রহমান (৪৮০)
মাবাইলঃ ০১৭১২৯০৭৪২৬
পদ
পদ
এস,এম, রখা রাণী হালদার (২৭৯)
মাবাইলঃ ০১৭১০১৮১৬৯৯
জনাব মাঃ সাখাওয়াত হােসন (৬৬৩)
মাবাইলঃ ০১৭১২১০০১১০
জনাব মাঃ িজ র রহমান রােশদ (৬৩০)
মাবাইলঃ ০১৬৮৮৬৯৯৫৩৪
জনাব মাঃ আকতা ামান (৩৯৫)
মাবাইলঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৯
জনাব মাঃ এরশা ল আলম (৭০৯)
মাবাইলঃ ০১৯১৩৯৫০৭৯০
জনাব এ,এইচ,এম আব র রউফ (৩১৯)
মাবাইলঃ ০১৭১২০৬২৮৬২
জনাব হা দ ল আমীন (৩৫৫)
মাবাইলঃ ০১৭১২৩০৫১৮৪
জনাব মাঃ আল আিমন সরকার (৬৬৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৫৬৬৪৩২
জনাব রাজীব আল রানা (৪৯৭)
মাবাইলঃ ০১৭১২৩৭৭৪১৪
পদ
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পদ

নং
৬১

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
ঘাটাইল, টাংগাইল

৬২

ফিরদ র সদর

৬৩

ম খালী, ফিরদ র

৬৪

চরভ াশন, ফিরদ র

৬৫

বায়ালমারী, ফিরদ র

৬৬
৬৭

আলফাডাংগা,
ফিরদ র
ভাংগা, ফিরদ র

৬৮

নগরকা া, ফিরদ র

৬৯

সদর র, ফিরদ র

৭০

সালথা, ফিরদ র

৭১

রাজবাড়ী সদর

৭২

গায়াল , রাজবাড়ী

৭৩

পাংশা, রাজবাড়ী

৭৪

বািলয়াকাি , রাজবাড়ী

৭৫

কা খালী, রাজবাড়ী

৭৬

গাপালগ সদর

৭৭
৭৮

কাটালীপাড়া,
গাপালগ
ক দ র, গাপালগ

৭৯

কািশয়ানী, গাপালগ

৮০

ংগীপাড়া, গাপালগ

৮১

মাদারী র সদর

৮২

িশবচর, মাদারী র

৮৩

রাৈজর, মাদারী র

৮৪

কালিকিন, মাদারী র

৮৫

শরীয়ত র সদর

৮৬

নিড়য়া, শরীয়ত র

৮৭

জািজরা, শরীয়ত র

৮৮
৮৯

গাসাইরহাট,
শরীয়ত র
ভদরগ , শরীয়ত র

৯০

ডা ড া, শরীয়ত র

কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব এনা ল হক (৬৯৩)
মাবাইলঃ ০১৭১৩৮০৭০৪৪
জনাব পিরেতাষ বাৈড় (৪০০)
মাবাইলঃ ০১৭৫১৩৩৮৮৮৮
জনাব সাহরাব হােসন (৪৪৬)
মাবাইলঃ ০১৯৩৫৬১৭৩৬২
পদ
জনাব ণব পাে (৬১০)
মাবাইলঃ ০১৭১০২৮৩০৭৪
পদ
জনাব মানস ব (৫৫৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৩৬০৪৯৯৮
জনাব মাঃ কিবর উি ন (৩২৪)
মাবাইলঃ ০১৯৭৫৮৪৬২২৯
জনাব হা দ আ এহসান িময়া (৪০৬)
মাবাইলঃ ০১৭১৬২৫৪৬০৪
জনাব কাজী িলয়াকত হােসন (৩৪১)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৯৩৪৪০০
জনাব এস,এম মেনায়ার মাহ দ (৫৪৩)
মাবাইলঃ ০১৯৫৪৪৯০১৮২
জনাব মাঃ আ সাঈদ ম ল (৫৩৭)
মাবাইলঃ ০১৭১২৫৩১৫৮৫
জনাব মাহা দ িমজা র রহমান (৪৭৫)
মাবাইলঃ ০১৮১৮০৪৯২২৩
মাছাঃ নাসিরন লতানা (৫১১)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৬৯৩৪১২
জনাব মাঃ মাকেস ল আলম (৫৫২)
মাবাইলঃ ০১৭৪৮৯৮৪২৮২
জনাব মাহা দ িমরান হােসন (৪৯৮)
মাবাইলঃ ০১৭৪৫৮৮৫১৫১
জনাব কাজী আব ল আিজজ (২৯১)
মাবাইলঃ ০১৭১২৫৯১৩৭৭
জনাব এস এম আ আ াহ বােয়িজদ (৫৮২)
মাবাইলঃ ০১৭৭৩০০২৬০২
জনাব মাঃ আলাউি ন (৪০৫)
মাবাইলঃ ০১৭১২২১৪১৯৪
জনাব মাঃ রােশ র রহমান (৬৯৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৯৫৮৭৪৩
জনাব মাঃ জাহা ীর আলম (৪১৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৭৪৮৪৮৪
জনাব মাঃ এমদা ল হক (৫০৫)
মাবাইলঃ ০১৭২১৬৫৪৪৯৮
জনাব মাঃ মিশউর রহমান (৪৩৬)
মাবাইলঃ ০১৭১২০৩১৭৮৫
জনাব মাঃ আহাদী হােসন (৪৮৯)
মাবাইলঃ ০১৭১২০৩৪৮৬৭
াহার বগম (৬৫২)
মাবাইলঃ ০১৯৪০৭৩৫৩৮৪
জনাব মাহা দ নজ ল ইসলাম (৪৩১)
মাবাইলঃ ০১৭১৬২৯৬১৫৭
জনাব পন মা ববর (৬৬১)
মাবাইলঃ ০১৯২১০১২৬০৬
জনাব তাহিমনা আ ার চৗ রী (৬৮৬)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৫৭৭৬৪১
জনাব মাঃ মা ফা কামাল (৬১৭)
মাবাইলঃ ০১৯২৬৭৮৩১৬২
জনাব িনউটন বাইন (৫৯১)
মাবাইলঃ ০১৭১১৩০৪২২২
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ময়মনিসংহ িবভাগ
নং
১

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
ময়মনিসংহ সদর

২

ি শাল, ময়মনিসংহ

৩

াগাছা, ময়মনিসংহ

৪
৫

লবািড়য়া,
ময়মনিসংহ
গফরগ ও, ময়মনিসংহ

৬

ভা কা, ময়মনিসংহ

৭

ঈ রগ , ময়মনিসংহ

৮

গৗরী র, ময়মনিসংহ

৯

না াইল, ময়মনিসংহ

১০

ল র, ময়মনিসংহ

কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব হ দ িব র রহমান (৪১২)
মাবাইলঃ ০১৭১৪০৪৬৪৩৫
জনাব মাহা দ জািকর হােসন সরকার (৫০৩)
মাবাইলঃ ০১৭১২৭২৬০৯৬
জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম িসি কী (২৯৯)
মাবাইলঃ ০১১৯৮১৮৬৭২৫
জনাব মাঃ আঃ বােছদ (৩৬৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৬০৭৭৫৭৫
জনাব মাহা দ রজাউল কিরম (৫২৮)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৯৭৫৪৬৭
জনাব মাহা দ মিন ল হক ফা ক রজা (৬৪০)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৪৬৪০০১
জনাব এ, ক,এম, মািহ ল ইসলাম (৪৬৮)
মাবাইলঃ ০১৯৩০৮৬৬৫১২
জনাব আলমগীর হােসন (৩৯০)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৩০৮২৮৯
জনাব এ,িব,এম, িসরা ল হক (২৮১)
মাবাইলঃ ০১৮১৯৩৮৩৭৭৪
জনাব মাহা দ শিফ ল ইসলাম (৩৮৫)
মাবাইলঃ ০১৭১৯৮৯১২৭২
জনাব মাহা দ শহীদ উ াহ (৬০৭)
মাবাইলঃ ০১৭২০৬৮২১৫০
জনাব ঃ জািকর হােসন (৬৫৮)
মাবাইলঃ ০১৭১৮৭৪২৫৫৩
জনাব মাহা দ শিফ ল ইসলাম (৬৮৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৮৫২৫৩৫৮
জনাব মাঃ িমজা র রহমান (৬৯৯)
মাবাইলঃ ০১৭২৯৪৯৫৯৭৯
জনাব মীর মােশদ রানা (৪৫০)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৪৬৩৭৯৫
জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম (৫৭৫)
মাবাইলঃ ০১৭৬০০৬৯৯৯৫
জনাব মাহা দ সাখাওয়াত হােসন (৫০৬)
মাবাইলঃ ০১৯১১৯০০০৮৬
পদ

১১

হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ

১২

ধাবাউড়া, ময়মনিসংহ

১৩
১৪

তারাকা া,
ময়মনিসংহ
ন েকাণা সদর

১৫

বধলা, ন েকাণা

১৬

ক য়া, ন েকাণা

১৭

বারহা া, ন েকাণা

১৮

আটপাড়া, ন েকাণা

১৯

কলমাকা া, ন েকাণা

২০

মাহনগ , ন েকাণা

২১

গা র, ন েকাণা

২২

খািলয়া িড়, ন েকাণা

২৩

মদন, ন েকাণা

পদ

২৪

শর র সদর

পদ

২৫

বিদ, শর র

২৬

নািলতাবাড়ী, শর র

২৭

িঝনাইগাতী, শর র

২৮

নকলা, শর র

২৯

জামাল র সদর

৩০

সিরষাবাড়ী, জামাল র

জনাব মাঃ আসা ামান (৩৪৪)
মাবাইলঃ ০১৭৭৮৯৫০৩৮৭
জনাব মাঃ আির র রহমান (৬১৩)
মাবাইলঃ ০১৭২৫৪০২৬০৫
জনাব মাঃ মাকাররম হােসন (২৬২)
মাবাইলঃ ০১৭২৭২৫০০৬৮
পদ

জনাব রিক ল হাসান (৬০৫)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৬২৫২৭৭
জনাব রিক ল ইসলাম (৬৮০)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৪৮৪৪৪৪
জনাব মাঃ আিজ র রহমান (৬২৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৮২৪৫৭৫১
জনাব মাঃ জাহা ীর আলম (৫৬৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৮৯৯৭৫৩
জনাব মাহা দ আলাল উি ন (৪৭৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৮৬৩২৭৭৫
জনাব মাঃ হািম ল হক (২৭৪)
মাবাইলঃ ০১৭১১৩৩৬৪৭৮
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নং
৩১

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
মলা হ, জামাল র

৩২

দওয়ানগ , জামাল র

৩৩

ব ীগ , জামাল র

৩৪

মাদারগ , জামাল র

৩৫

ইসলাম র, জামাল র

কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব মাহা দ আ র রা াক (৪৩৫)
মাবাইলঃ ০১৭২১৩৩০০৭৫
জনাব মাঃ এনা ল হাসান (৭০৩)
মাবাইলঃ ০১৭১৯২৫৬৫৫০
পদ
পদ
জনাব মেহদী হাসান
(৭০৭)
মাবাইলঃ ০১৭১০৪১৩১২২

ধান কাযালয়
নং
১
২

৩
৪
৫
৬

কম ল, ইউিনয়ন সং া
ও যাগদােনর তািরখ
ধান কাযালয়
উপ ক পিরচালক
ধান কাযালয়
ধান কাযালয়
ধান কাযালয়
উপ ক পিরচালক
ধান কাযালয়

৭

ধান কাযালয়
উপ ক পিরচালক
ধান কাযালয়

৮

ধান কাযালয়

৯

ধান কাযালয়

১০
১১

ধান কাযালয়

(সামিয়ক বরখা )

কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব মাঃ সাখাওয়াৎ হােসন (২৪৫)
মাবাইলঃ ০১৭১৩০৬৯০৭৩
জনাব মাঃ িজয়াউর রহমান খান (২৭৬)
মাবাইলঃ ০১৭৩৮৬১৩৯৭০
জনাব মাঃ
ামান (২৮০)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৩০৫৬৮৪
জনাব মাঃ আ ল কালাম (২৬৯)
মাবাইলঃ ০১৭১১১৬৭৪৫২
জনাব সজীব মার চ ব (৩৩৩)
মাবাইলঃ ০১৭১৩০৭৬৪০৭
জনাব মাঃ আওলাদ হােসন (৩৮০)
মাবাইলঃ ০১৯২০০০০১২৯
জনাব মাঃ মান ল হক (৪১৫)
মাবাইলঃ ০১৭৫৫৫৬৮৪৩২
জনাব মাহা দ হািফ র রহমান (৫০৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৭৭১৫০৮
জনাব কাম ন নাহার (৬০৮)
মাবাইলঃ ০১৭২৮৩৬২২২৭
জনাব মাঃ শাম ল আলম ( ি েযা া) (৩০৫)
মাবাইলঃ

ধান কাযালয়

জনাব মাঃ করামত আলী িব াস (২৮২)
মাবাইলঃ

ধান কাযালয়

জনাব মাঃ আলমগীর আকন (১৬১)
মাবাইলঃ ০১৭১৪৬১৬৪৮৬

১৩

ধান কাযালয়

১৪

ধান কাযালয়

১৫

ধান কাযালয়

১৬

ধান কাযালয়

১৭

ধান কাযালয়

১৮

ধান কাযালয়

১৯

ধান কাযালয়

২০

ধান কাযালয়

২১

ধান কাযালয়

২২

ধান কাযালয়

২৩

ধান কাযালয়

জনাব মাঃ ফিরদ উি ন (১৮৪)
মাবাইলঃ ০১৭৭৫৮২৭৩০৮
জনাব দওয়ান ল দা (৪৫৩)
মাবাইলঃ ০১৭২৭৪৪৫৬০০
জনাব মাঃ আ স ছাবহান (৩৩৫)
মাবাইলঃ ০১৭১২১২৩৬৪১
জনাব মাঃ ইসমাইল হােসন (৩৫০)
মাবাইলঃ ০১৭১৩৪৬১৬৫১
জনাব মাঃ আ র রহমান (৩৩৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৫৩৬১২৯৬
জনাব মাঃ জািকর হােসন (৫১৩)
মাবাইলঃ ০১৯২৫৭৩২৯৫৫
জনাব শিহ ল ইসলাম (৩৮৭)
মাবাইলঃ ০১৭১২০৪৬৬৯৯
জনাব আ নােছর মাহা দ বাবর (৩৭৮)
মাবাইলঃ ০১৭২০৫৪২৬৬২
জনাব মাঃ ল ইসলাম (৩৪৮)
মাবাইলঃ ০১৭১২৮৮৮১২৫
জনাব মাঃ আ া ল হক (৩৩৮)
মাবাইলঃ ০১৭১২৫৪৩৭১৫
জনাব মাঃ মিহ ল ফা ক হােসন (৪৫৫)
মাবাইলঃ ০১৭১২১৪১১২৬

১২

(সামিয়ক বরখা )
(সামিয়ক বরখা )
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নং
২৪

কম ল, ইউিনয়ন সং া
ও যাগদােনর তািরখ
ধান কাযালয়

২৫

ধান কাযালয়

২৬

ধান কাযালয়

২৭

ধান কাযালয়

২৮

ধান কাযালয়

২৯

ধান কাযালয়

৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮

উপ ক পিরচালক
ধান কাযালয়
এইচিবিব ক
ধান কাযালয়
এইচিবিব ক
ধান কাযালয়
এইচিবিব ক
ধান কাযালয়
এইচিবিব ক
ধান কাযালয়
এইচিবিব ক
ধান কাযালয়
এইচিবিব ক
ধান কাযালয়
এইচিবিব ক
ধান কাযালয়
ব খী িণঝড়
আ য়েক িনমাণ ক

কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব মাঃ আ তােহর চৗ রী (৪৩৮)
মাবাইলঃ ০১৭১৪০৪২৫৭৭
জনাব এ, ,এম বনজীর রহমান (৪০৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৪৭৬৩০৯৮
জনাব িদলীপ মার সাহা (৩৩১)
মাবাইলঃ ০১৭১২০২৯৪২৫
জনাব মাঃ আ ােহল কািফ (৩৮২)
মাবাইলঃ ০১৯১৫৫১৫১৯৮
জনাব মাঃ মিন ামান সরকার (৬৫৩)
মাবাইলঃ ০১৭৩৭২৫৫৪২৪
বগম নাজনীন শামীমা (৩৭৪)
মাবাইলঃ ০১৭১২১১১৪৩৮
জনাব মাঃ আলতাফ হােসন (২৬৪)
মাবাইলঃ ০১৭১২১২৫১৬০
জনাব মাহা দ আওলাদ হােসন (৩৫২)
মাবাইলঃ ০১৭১২১৬২৭৫১
জনাব হা দ ছােনায়ার হােসন (৩৪০)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৭৯৩৭৭৫
জনাব মাঃ আ ল কালাম আজাদ (৬৮১)
মাবাইলঃ ০১১৯১৫৬৪৪৯৬
জনাব কাজী আেনায়া ল আলম (৫৩৫)
মাবাইলঃ ০১৯১৫৪১২৪২৫
জনাব মাঃ আির ল হাসান (৬৭৩)
মাবাইলঃ ০১৭১১২৭২৮২৩
জনাব মাঃ আ ল স ল ল (৩৮৪)
মাবাইলঃ ০১৭২০৫০২১৫০
জনাব মাঃ বদ ে াজা (৪০৪)
মাবাইলঃ ০১৭৪০৯১৬১৭১
জনাব মাঃ জািকর হােসন (৪৪১)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৩২২৫৫২

চ াম িবভাগ
নং

৩

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
চ াম িডআরআরও
অিফস
চ াম িডআরআরও
অিফস
ফ কছিড়, চ াম

৪

হাটহাজারী, চ াম

৫

চ নাইশ, চ াম

৬

িমেরর রাই, চ াম

১
২

, চ াম

কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব মাঃ মা ম কিবর নজ ল ইসলাম (২৭২)
মাবাইলঃ ০১৭১৬১৯৮১৯৬
বগম উমা খান কািফ (৫৬৮)
মাবাইলঃ ০১৮৬৬২৮৩৮১৫
জনাব মাহা দ তাির ল ইসলাম (৫৩২)
মাবাইলঃ ০১৭১২২০৩২৩১
জনাব হা দ িনয়াজ মােশদ (৫৪৫)
মাবাইলঃ ০১৬১৯৮৯৩২৩২
জনাব জিহ ল ইসলাম (৫৮৮)
মাবাইলঃ ০১৮১৯৯৪৫২৬৩
জনাব মাঃ ছাই াহ ম মদার (৩৯৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৩০৬৪৪৯১
জনাব মাহা দ ইছমাইল (৪২৫)
মাবাইলঃ ০১৮১৬১৪৩০৩০
পদ

৭

সীতা

৮

রাং িনয়া, চ াম

৯

রাউজান, চ াম

পদ

১০

স ীপ, চ াম

পদ

১১

আেনায়ারা, চ াম

পদ

১২

ব শখালী, চ াম

১৩

লাহাগড়া, চ াম

১৪

বায়ালখালী, চ াম
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জনাব আ ল কালাম িময়াজী (৪৪৫)
মাবাইলঃ ০১৭১৮০১২২৭৫
জনাব মাঃ আেনায়া ল ইসলাম (৪৫৮)
মাবাইলঃ ০১৭১২১৬১৮৫৮
জনাব মাহা দ মা র রহমান (৩৮৬)
মাবাইলঃ ০১৭২০২৪০৪৮১

নং
১৫

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
প য়া, চ াম

১৬

সাতকািনয়া, চ াম

১৭

ক বাজার সদর

১৮

বিদয়া, ক বাজার

১৯

মেহশখালী, ক বাজার

পদ

২০

রা , ক বাজার

পদ

২১

টকনাফ, ক বাজার

পদ

২২

উিখয়া, ক বাজার

২৩

চেকািরয়া, ক বাজার

২৪

প য়া, ক বাজার

২৫

বা রবান সদর

২৬

রায়াংছিড়, বা রবন

২৭

মা, বা রবান

২৮

থানিচ, বা রবান

পদ

২৯

লামা, বা রবন

পদ

৩০

আলীকদম, বা রবন

পদ

৩১

নাই ংছিড়, বা রবন

পদ

৩২

রাংগামা সদর

৩৩

কাউখালী, রাংগামা

৩৪

নািনয়ারচর, রা ামা

৩৫

বরকল, রাংগামা

৩৬

ড়াইছিড়, রাংগামা

৩৭

লংগ , রাংগামা

৩৮

বাঘাইছিড়, রাংগামা

৩৯

কা াই, রাংগামা

৪০

িবলাইছিড়, রাংগামা

৪১

রাজ লী, রাংগামা

৪২

খাগড়াছিড় সদর

৪৩

মহালছিড়, খাগড়াছিড়

৪৪

পানছিড়, খাগড়াছিড়

৪৫

িদঘীনালা, খাগড়াছিড়

৪৬

রামগড়, খাগড়াছিড়
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কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব আ ল হােসন (৪০২)
মাবাইলঃ ০১৮২০১৮৬৭৭০
জনাব মাহা দ কাম ল হাসাইন (৬৮২)
মাবাইলঃ ০১৭৪৬৩৪১৯২০
জনাব মাহা দ শিফউল আলম (৬৮৫)
মাবাইলঃ ০১৮৩৪৩৭৯২৭৭
পদ

জনাব মাঃ আহসান উ াহ (৫৩৩)
মাবাইলঃ ০১৯১৭০৪২৯৫৩
জনাব মাঃ জাবােয়র হাসান (৬৯৮)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৯৫৬৫৪৭
জনাব সৗ াত দাশ (৬৭৬)
মাবাইলঃ ০১৮৩০৬২৪৯৭৮
জনাব মাহা দ আলমগীর (৬২১)
মাবাইলঃ ০১৮১৯৮১৮৭২৭
জনাব তপন দওয়ান (৫৩৮)
মাবাইলঃ ০১৫৫৭১৯১৮৪০
পদ

জনাব কাজী মা র রহমান (৭০৬)
মাবাইলঃ ০১৫৫৭৬৩৬৫৯৫
জনাব কমল বরণ সাহা (৪৮৪)
মাবাইলঃ ০১৭১১১৯৭৯২৮
জনাব বা ল কাি চাকমা (৬৩৪)
মাবাইলঃ ০১৮১৯৫৬৫৫৪৬
জনাব মাঃ রাক ামান (৩৪৯)
মাবাইলঃ ০১৫৫৮৩৭৫৯৪৪
পদ
পদ
জনাব মাহা দ তয়ব (৩০০)
মাবাইলঃ ০১৭১২৭৪৭১৩৫
জনাব
সাহা (৬৯৫)
মাবাইলঃ ০১৮২১৭১৩২০৫
পদ
পদ
জনাব আেশ র রহমান (৩৯৯)
মাবাইলঃ ০১৮৬০১০৩১৪৪
পদ
পদ
জনাব মাশারফ হােসন (৬৬০)
মাবাইলঃ ০১৫৫২৫৪৩০৪৪
জনাব মাঃ িরয়াদ হােসন (৬৮৩)
মাবাইলঃ ০১৮১৪২২৮৫৭৮

নং
৪৭

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
মািনকছিড়, খাগড়াছিড়

৪৮

মা রাংগা, খাগড়াছিড়

৪৯

ল ীছিড়, খাগড়াছিড়

৫০

িববািড়য়া সদর

৫১
৫২

নািসরনগর,
িববািড়য়া
সরাইল, িববাড়ীয়া

৫৩

নবীনগর, িববািড়য়া

৫৪

কসবা, িববাড়ীয়া

৫৫

আখাউড়া, িববাড়ীয়া

৫৬

বা ারাম র, িববাড়ীয়া

পদ

৫৭

আ গ , িববাড়ীয়া

পদ

৫৮

িবজয়নগর, িববাড়ীয়া

৫৯

িম া সদর

৬০

সদর দি ণ, িম া

৬১

িড়চং, িম া

৬২

া ণপাড়া, িম া

৬৩

চৗ

৬৪

লাকসাম, িম া

৬৫

মেনাহরগ , িম া

৬৬

না লেকাট, িম া

৬৭

ব ড়া, িম া

৬৮

চাি না, িম া

৬৯

হামনা, িম া

৭০

দাউদকাি , িম া

৭১

দিব ার, িম া

৭২

রাদনগর, িম া

৭৩

মঘনা, িম া

৭৪

িততাস, িম া

৭৫

চ দ র সদর

৭৬

হাইমচর, চ দ র

৭৭

ফিরদগ , চ দ র

৭৮

মতলব (দি ণ) চ দ র

াম, িম া
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কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব মাঃ আ ল জ ার (৫৫৫)
মাবাইলঃ ০১৫৩৪৯৪৪০৮৪
জনাব রাজ মার শীল (৬৯০)
মাবাইলঃ ০১৮১৯০৬৫৯৯৫
পদ
জনাব মাঃ মাহ ব আলম (৩৬৫)
মাবাইলঃ ০১৮১৮৫৬৬৫৮৪
জনাব মিহ ল আলম (৪২৩)
মাবাইলঃ০১৯১৪৬৮৯৩৪৪
জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম (৫৯২)
মাবাইলঃ ০১৯৪২৭৮৮৪৮৫
জনাব মাহা দ িমজা র রহমান (৪৫২)
মাবাইলঃ ০১৮১৭১২৬২০০
জনাব তাপস চ বত (৬১৪)
মাবাইলঃ ০১৯১২৯৮৬৭৪০
পদ

জনাব শাহী র জাহান (৬৪৮)
মাবাইলঃ ০১১৯৯১৫৩৯৬১
জনাব মাঃ মা ফা মাই ল মােশদ রাদ (৫৮৪)
মাবাইলঃ ০১৯১১০৩৪৩৫৫
পদ
বগম শাহীন (৬২৮)
মাবাইলঃ ০১৭৭৭৬০৯৭৩৩
পদ
জনাব মাঃ বাহার উ াহ (৩২১)
মাবাইলঃ ০১৭১১৩২৭৭১১
জনাব দেবশ চ দাস (৪৩৯)
মাবাইলঃ ০১৫৫৫০৪২৯৮৮
পদ
জনাব মাঃ শাহ আলম (৪৮২)
মাবাইলঃ ০১৭২০৩৬৬৮৫০
জনাব মাঃ শাহীন হােসন (৫১০)
মাবাইলঃ ০১৭২২৩৫০৩০৩
জনাব মাহা দ মাজহা ল ইসলাম (৪১৩)
মাবাইলঃ ০১৮২৫০৭৬২০৭
জনাব মাহা দ নামান (৩৬৬)
মাবাইলঃ ০১৭১২৫৯৮৫৩৭
জনাব মাঃ মাহ র রহমান (৩০৪)
মাবাইলঃ ০১৭১১৯০৫৯৯৪
জনাব ইউ ছ িময়া (৩৯৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৫১৫৯৮১৩
জনাব পিব চ ম ল (৬৪৪)
মাবাইলঃ ০১৭৬৫৫৩৩২২৩
পদ
পদ
জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম (৬০১)
মাবাইলঃ ০১৭৬২৭০১১৬৪
জনাব মাঃ আিম র রশীদ (৬৩৮)
মাবাইলঃ ০১৭১২১২৫৮১৪
জনাব মাঃ আওরংগেজব (৪৯৬)
মাবাইলঃ ০১৭১১১৫৯৯৪৫
পদ

নং
৭৯

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
মতলব (উ র) চ দ র

৮০

হাজীগ , চ দ র

৮১

ক য়া, চ দ র

৮২

শাহরাি , চ দ র

৮৩

নায়াখালী সদর

৮৪

বণচর, নায়াখালী

৮৫

কা ানীগ , নায়াখালী

৮৬

বগমগ , নায়াখালী

৮৭

সানাই িড়, নায়াখালী

৮৮

সনবাগ, নায়াখালী

৮৯

হািতয়া, নায়াখালী

৯০

চাটিখল, নায়াখালী

৯১

কিবরহাট, নায়াখালী

৯২

ল ী র সদর

৯৩

রায় র, ল ী র

৯৪

রামগ , ল ী র

৯৫

রামগিত, ল ী র

৯৬

কমলনগর, ল ী র

৯৭

ফণী সদর

৯৮

দাগন ইঁ য়া, ফণী

৯৯

ছাগলনাইয়া, ফণী

১০০

পর রাম, ফণী

১০১

সানাগাজী, ফণী

১০২

লগাজী, ফণী
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কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব বলাল হােসন ম মদার (৪৪৩)
মাবাইলঃ ০১৭৮২০৭২৫৭৬
জনাব মাঃ রজাউল কিরম (৩৬৩)
মাবাইলঃ ০১৭১২১২৫৮১৪
পদ
জনাব মাহা দ আেশ র রহমান (৫৭৯)
মাবাইলঃ ০১৮২২২১৯৯৪১
পদ
জনাব ইকবাল হাসান (৬৮৮)
মাবাইলঃ ০১৮১৬৯২৭২৯
জনাব মাঃ ফজ ল কিরম (৬৯৭)
মাবাইলঃ ০১৯১২২৩৩২২৩
জনাব মাঃ গালাম মাওলা (৬৮৪)
মাবাইলঃ ০১৭৬০১৩৬৫২১
জনাব আহেমদ উ াহ স জ (৭০১)
মাবাইলঃ ০১৭৬৬৮৫৪৬৪২
পদ
জনাব মাহা দ জািহদ হাসান খান (৩৮১)
মাবাইলঃ ০১৭১৫২৬৩২৩৬
পদ
জনাব মাঃ আ নােছর (৫০৭)
মাবাইলঃ ০১৮১৯০১২৯৩৩
জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম (৪০৩)
মাবাইলঃ ০১৭৫২১৬৩৪৩৪
জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন (৫১৫)
মাবাইলঃ ০১৮১৮৬৫৭০১০
জনাব মাঃ বারহান উি ন (৬২৫)
মাবাইলঃ ০১৮৩০২৯১৮৩২
জনাব মাহা দ আমান উ াহ (৪৪৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৫২০৯২১৬
পদ
জনাব িমলটন দি দার (৬৪২)
মাবাইলঃ ০১৮১৯৮৩৯৬৮৭
জনাব মাঃ
বী ম মদার (৩১১)
মাবাইলঃ ০১৭১২১৬৭৭৭০
জনাব মাহা দ আফতা ল ইসলাম (৪৮৫)
মাবাইলঃ ০১৭১২-৬৮০৩৭৭
পদ
পদ
জনাব মাঃ মশকা র রহমান মা া (৬৭৭)
মাবাইলঃ ০১৮১৮৪৬৫০৩০

িসেলট িবভাগ
নং
১

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
িসেলট সদর

কমকতার ি গত ত াবলী

২

গায়াইনঘাট, িসেলট

৩

জ া র, িসেলট

৪

কা ানীগ , িসেলট

৫

কানাইঘাট, িসেলট

৬

গালাপগ , িসেলট

৭

ফ গ , িসেলট

৮

বালাগ , িসেলট

পদ

৯

িব নাথ, িসেলট

পদ

১০

জিকগ , িসেলট

পদ

১১

িবয়ানীবাজার, িসেলট

১২

রমা, িসেলট

১৩

মৗলভীবাজার সদর

১৪

রাজনগর, মৗলভীবাজার

১৫

লাউড়া, মৗলভীবাজার

১৬

িড়, মৗলভীবাজার

জনাব িনেরাদ চ দাস (২৯৮)
মাবাইলঃ ০১৭১৪৫০৭৭৪০
জনাব ব ধন কাি সরকার (৭০৮)
মাবাইলঃ ০১৭২৪৭৯৬০১৮
পদ
পদ
জনাব শীেষ রকায় (৬৭৮)
মাবাইলঃ ০১৬৭৩৬৩৩১৯৯
জনাব মাঃ হািব র রহমান (৪৮১)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৭৪০৯৮২
পদ

জনাব হ দ িহরন (৪৭৬)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৫৮৪০৪২
জনাব মাঃ শিফক উি ন আহমদ (২৮৮)
মাবাইলঃ ০১৭১১২২৭৩০২
পদ
পদ
জনাব িশ ল আলী (৬৮৯)
মাবাইলঃ ০১৭১০৪৪২৪১৭
পদ

১৭

কমলগ , মৗলভীবাজার

১৮

ম ল, মৗলভীবাজার

১৯

বড়েলখা, মৗলভীবাজার

২০

নামগ সদর

২১

ছাতক, নামগ

২২

দায়ারাবাজার, নামগ

২৩

জগ াথ র, নামগ

২৪

িব

২৫

তািহর র, নামগ

২৬

িদরাই, নামগ

২৭

শা া, নামগ

২৮

ধমপাশা, নামগ

পদ

২৯

জামালগ , নামগ

পদ

৩০

দি ণ নামগ

র র, নামগ
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পদ
জনাব মাহা দ আছা ামান (৫১২)
মাবাইলঃ ০১৭১৬১৯৫৭৮৫
জনাব মাঃ আজােদর রহমান (৪০১)
মাবাইলঃ ০১৭১৩৬১৭৯৩৯
জনাব মাঃ মািনক িময়া (৫৬৭)
মাবাইলঃ ০১৭৫২৪৭৬৪৫১
জনাব মাঃ মিশয়ার রহমান (৪২৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৯৬৫৭২২
জনাব এস এম এ কিরম (৫৯৮)
মাবাইলঃ ০১৭৩৪৭৪৭০৮৪
জনাব মাঃ শিহ ামান (৫৭৬)
মাবাইলঃ ০১৭২৪০৯৪৫২৫
পদ
পদ
জনাব মাহা দ আব ল হাই খান (৪২৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৫৩০০৭৬০
পদ

জনাব মাঃ শাহাদৎ হােসন ঞা (৫৮০)
মাবাইলঃ ০১৬৭৫৩৫৪০৪২

নং
৩১

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
হিবগ সদর

৩২

মাধব র, হিবগ

৩৩

না ঘাট, হিবগ

৩৪

বা বল, হিবগ

৩৫

আজিমিরগ , হিবগ

৩৬

বািনয়াচং, হিবগ

৩৭

লাখাই, হিবগ

৩৮

নবীগ , হিবগ

কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব মাহা দ জাহান (৪৭০)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৭৫৩০৯৯
জনাব মাহা দ ছা িময়া (৩৯২)
মাবাইলঃ ০১৭১১০৬৯৬৫৮
জনাব মাহা দ মা ল ইসলাম (৪৫৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৩২১২৪৪
জনাব আশীষ কমকার (৬২২)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৪৭০৯৮৬
জনাব মাহা দ আলী (৭১২)
মাবাইলঃ ০১৮১৫২৪৯৫২৬
জনাব াবন পাল (৬৭৫)
মাবাইলঃ ০১৭১৫৫৯২১৩৮
পদ
জনাব মাহা দ জিহ ল ইসলাম (৪৫৬)
মাবাইলঃ ০১৯১৭১০৫৩৮১

রাজশাহী িবভাগ
নং
১

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
বায়ািলয়া, রাজশাহী

২

পবা, রাজশাহী

৩

তােনার, রাজশাহী

৪

মাহন র, রাজশাহী

৫

গাদাগাড়ী, রাজশাহী

৬

য়া, রাজশাহী

৭

গা র, রাজশাহী

৮

বাগমারা, রাজশাহী

৯

চারঘাট, রাজশাহী

১০

বাঘা, রাজশাহী

১১

নােটার সদর

১২

বাগািতপাড়া, নােটার

১৩

লাল র, নােটার

১৪

িসংড়া, নােটার

১৫

বড়াই াম, নােটার

১৬

দাস র, নােটার

১৭

নওগ সদর

১৮

আ াই, নওগ

১৯

রাণীনগর, নওগ

২০

পারশা, নওগ

২১

মা া, নওগ
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কমকতার ি গত ত াবলী
পদ
জনাব মাঃ আ বািশর (৭০২)
মাবাইলঃ ০১৭১৯৪৭৫২২৬
পদ
জনাব িব ল মার মালাকার (৬৩২)
মাবাইলঃ ০১৭১২৭৩১৫৮১
জনাব মাঃ হাছা ামান ফৗজদার (৩১২)
মাবাইলঃ ০১৭১২২০৬৬৯৬
জনাব মাঃ সালাহ উ ীন আল ওয়া দ (৩৭০)
মাবাইলঃ ০১৭১১৯৬০৯০৮
জনাব মাঃ বলাল হাসাইন (৫৮৩)
মাবাইলঃ ০১৭৩৭০৯৪৫৬২
জনাব মাঃ মা র রহমান (৫৯৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৪০২০০৬
জনাব মাঃ আলী হায়দার (৩১৬)
মাবাইলঃ ০১৭১১৪৮৪১০১
জনাব মাঃ ফির ল ইসলাম (৬১২)
মাবাইলঃ ০১৭২২৫৩৮৩২২
বগম আয়শা িসি কা (৪৬৭)
মাবাইলঃ ০১৭৪৩২৫৪৪৮২
বগম শািমমা পারভীন (৬২৭)
মাবাইলঃ ০১৭৯৫০৩৫৯১৪
জনাব মাঃ আ র রা াক (৪৯৩)
মাবাইলঃ ০১৭১৬০৫৮৫৯০
জনাব সয়দ আির ল হক (৩৬৯)
মাবাইলঃ ০১৬২১০৪৩০৩২
জনাব মাঃ গালাম র ানী (৪৫৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৫৬৪৯২২৮
জনাব মাঃ আ ল হা ান (৫৯৫)
মাবাইলঃ ০১৭৬৪৯৭১৬০৮
জনাব এস,এ, হায়াত (৩১৫)
মাবাইলঃ ০১৭১১৯৫৪৮৯৭
নেভ নারায়ন চৗ রী (৩৭৫)
মাবাইলঃ ০১৭১৬১১১৩০৬
জনাব মাঃ মেহদী হাসান (৪৪২)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৯৪৮৫৮৬
পদ
জনাব মাঃ রজাউল কিরম (৫৮৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৫১৫৫৯৪০

নং
২২

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
িনয়ামত র, নওগ

২৩

মহােদব র, নওগ

২৪

প ীতলা, নওগ

২৫

ধা রহাট, নওগ

২৬

সাপাহার, নওগ

২৭

বদলগািছ, নওগ

২৮

চ পাইনবাবগ সদর

২৯

িশবগ , চ পাইনবাবগ

৩০

ভালাহাট,
চ পাইনবাবগ
নােচাল, চ পাইনবাবগ

৩১
৩২
৩৩

গাম া র,
চ পাইনবাবগ
ব ড়া সদর, ব ড়া

৩৪

িশবগ , ব ড়া

৩৫

সানাতলা, ব ড়া

৩৬

ন ী াম, ব ড়া

৩৭

পচ িচয়া, ব ড়া

৩৮

আদমিদঘী, ব ড়া

৩৯

সািরয়াকাি , ব ড়া

৪০

গাবতলী, ব ড়া

৪১

নট, ব ড়া

৪২

শর র, ব ড়া

৪৩

কাহােলা, ব ড়া

৪৪

শাহজাহান র, ব ড়া

৪৫

জয় রহাট সদর

৪৬

আে ল র, জয় রহাট

৪৭

প চিবিব, জয় রহাট

৪৮

তলাল, জয় রহাট

৪৯

কালাই, জয় রহাট

৫০

পাবনা সদর

৫১

ঈ রদী, পাবনা

৫২

চাটেমাহর, পাবনা

৫৩

আটঘিরয়া, পাবনা
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কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব মাঃ তির ল ইসলাম (৫৭৩)
মাবাইলঃ ০১৭৮৮২৫৯৪৫৫
জনাব মাঃ লতান হােসন (৪২১)
মাবাইলঃ ০১৭১৫২৬৮৯৯৩
জনাব মাঃ মাহ র রহমান (৬৭২)
মাবাইলঃ ০১৭৬১৮৫৯৩২০
জনাব মাঃ ই ািফল হােসন (৫৯০)
মাবাইলঃ ০১৭২৫০৮৫২৯৫
পদ
জনাব মাঃ আ র কিরম (৩৬২)
মাবাইলঃ ০১৭১৬০১০৭৬১
জনাব মাঃ মৗ দ আলম খ (৪৭৮)
মাবাইলঃ ০১৭১৬২৪৪০৪৩
জনাব মাঃ আির ল ইসলাম (৫৫১)
মাবাইলঃ ০১৭১২৫৭০১৯৫
পদ
জনাব মাঃ খায় ল আনাম (৩১৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৮০৫৬৯৩৩
পদ
জনাব মাঃ আ ল আলীম (৫২৪)
মাবাইলঃ ০১৫৫৭৩৯৬৫৪৯
জনাব মাঃ জিসম উি ন (৬৬৮)
মাবাইলঃ ০১৭১৯৯৮৭৪৯৭
জনাব মাঃ িজয়াউর রহমান (৫৪৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৪৬২৫৪২২
জনাব মাঃ নােয়ব আলী (২৬৫)
মাবাইলঃ ০১৭১১৯৬১২১৭
জনাব এইচ এম আশরা ল আেরফীন (৬৬৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৮৭৬৩২৫৯
পদ
জনাব সারওয়ার আলম (৫৬২)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৪৪২০০৮
পদ
জনাব মাঃ িরয়া ল ইসলাম (৪১৮)
মাবাইলঃ ০১৭১২৬৫৯৮৮৮
জনাব মাছাঃ শাম াহার িশউলী (৪৬৬)
মাবাইলঃ ০১৭৩৩৭৬৬০৯৭
জনাব মাঃ আহসান হাবীব সরকার (৫৭৭)
মাবাইলঃ ০১৯৪৮০২৫১৩৮
পদ
জনাব মাঃ আশরা ামান (৫২৩)
মাবাইলঃ ০১৭১১১৩৮৬২৪
জনাব মাঃ আ র রিহম (৬০৪)
মাবাইলঃ ০১৭২১৬২৪৬২৬
জনাব মাসাঃ র-এ- শফা (৬৩৬)
মাবাইলঃ ০১৭৪৪৭৯৬২০৯
পদ
জনাব িজয়াউি ন আহেমদ (৬২৩)
মাবাইলঃ ০১৭১৪১৩৭১৮৯
জনাব মাঃ আ ল কিরম (৩৯১)
মাবাইলঃ ০১৭৫৫২৭১৪১৮
জনাব মাঃ বজ র রিশদ (৩১৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৮৬০৭১৮
জনাব মাঃ সিহ ল ইসলাম (৩২৩)
মাবাইলঃ ০১৭১৮৮৭৪৩৪৩
পদ

নং
৫৪

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
বড়া, পাবনা

৫৫

জানগর, পাবনা

৫৬

ফিরদ র, পাবনা

৫৭

স িথয়া, পাবনা

৫৮

ভা ড়া, পাবনা

৫৯

িসরাজগ সদর

৬০

শাহজাদ র, িসরাজগ

৬১

উ াপাড়া, িসরাজগ

৬২

চৗহালী, িসরাজগ

৬৩

কাজী র, িসরাজগ

৬৪

বল িচ, িসরাজগ

৬৫

কামারখ , িসরাজগ

৬৬

তাড়াশ, িসরাজগ

৬৭

রায়গ , িসরাজগ

কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব এস,এম, শামীম এহসান (৪২৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৭১৫৪০৭১
পদ
পদ
জনাব মাঃ আ ল কালাম আজাদ (৪৮৮)
মাবাইলঃ ০১৭২০৫৩৬৭২১
পদ
জনাব মাহা দ সাই ল হক (৪৬৩)
মাবাইলঃ ০১৯১৮৯১০০৫৮
জনাব মাঃ িজ ার আলী (৪১৯)
মাবাইলঃ ০১৮৩১৩৮৭৫৮৫
জনাব মাহা দ মাহ র রহমান ইঁ য়া (৫৩৪)
মাবাইলঃ ০১৯১৫২৩১১০৫
জনাব মাঃ রজাউল কিরম (৩৪২)
মাবাইলঃ ০১৭৭৮১৭৭৬১৮
জনাব এ, ক,এম, শাহা আলম মা া (৪১০)
মাবাইলঃ ০১৭৪৮৯৮১৮৬৭
জনাব মাঃ জািকর হাসাইন (৫২৬)
মাবাইলঃ ০১৭২১৩২৬২২৭
পদ
পদ
জনাব মাঃ কাম ল আহসান (৩৬১)
মাবাইলঃ ০১৭১৪০৩৪৬৭৬

রং র িবভাগ
নং
১

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
রং র সদর

২

কাউিনয়া, রং র

৩

পীরগ , রং র

৪

িমঠা

র, রং র

৫

পীরগাছা, রং র

৬

বদরগ , রং র

৭

তারাগ , রং র

৮

গংগাচড়া, রং র

৯

িড় াম সদর

১০

রৗমারী, িড় াম

১১

উিল র, িড় াম

১২

নােগ রী, িড় াম

১৩

লবাড়ী, িড় াম

১৪

ংগামারী, িড় াম

১৫

রািজব র, িড় াম
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কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব মাঃ মেনায়া ল ইসলাম (৪০৮)
মাবাইলঃ ০১৭১২১২৮৩৮৪
জনাব মাঃ শর ল ইসলাম (২৬৩)
মাবাইলঃ ০১৭১২২৭১১২১
জনাব মাঃ িমজা র রহমান (৪৮৩)
মাবাইলঃ ০১৭৫৭৮৩৭৮৫৬
জনাব মাঃ মাশিফ র রহমান (৫০৮)
মাবাইলঃ ০১৭১২২৭৫০৩৮
জনাব মাঃ আ ল আিজজ (৪৯৯)
মাবাইলঃ ০১৭১২১৩৯৯৭২
জনাব গালাম িকবিরয়া (৩৮৩)
মাবাইলঃ ০১৭১১০১০২৯৬
পদ
জনাব বা ল চ রায় (৪৫১)
মাবাইলঃ ০১৭১৮৮৩৬০২৫
জনাব মাঃ ছানাউ াহ (৪২২)
মাবাইলঃ ০১৭৩৪২৭৯১৫১
পদ
জনাব খ কার মাঃ িফজা র রহমান (৫৫৬)
মাবাইলঃ ০১৭১৪৭৫৫৮৩৩
জনাব এ,িব,এম আকরাম হােসন (২৭০)
মাবাইলঃ ০১৯২৮৯০০৭৫২
জনাব স জ মার (৫০১)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৪০১৮০৮
জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম (৫৫৪)
মাবাইলঃ ০১৭৮৩৯৬৮১৯২
পদ

নং
১৬

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
রাজারহাট, িড় াম

১৭

িচলমারী, িড় াম

১৮

গাইবা া সদর

১৯

সা

া র, গাইবা া

২০

রগ , গাইবা া

২১

লছিড়, গাইবা া

২২

গািব গ , গাইবা া

২৩

সাঘাটা, গাইবা া

২৪

পলাশবাড়ী, গাইবা া

২৫

নীলফামারী সদর

২৬

ডামার, নীলফামারী

২৭

িডমলা, নীলফামারী

২৮

িকেশারগ , নীলফামারী

২৯

জলঢাকা, নীলফামারী

৩০

সয়দ র, নীলফামারী

৩১

লালমিনরহাট সদর

৩২

কািলগ , লালমিনরহাট

৩৩

পাট াম, লালমিনরহাট

৩৪
৩৫

আিদতমারী,
লালমিনরহাট
হাতীবা া, লালমিনরহাট

৩৬

িদনাজ র সদর

৩৭

কাহােরাল, িদনাজ র

৩৮

লবাড়ী, িদনাজ র

৩৯

িবরাম র, িদনাজ র

৪০

নবাবগ , িদনাজ র

৪১

হািকম র, িদনাজ র

৪২

ঘাড়াঘাট, িদনাজ র

৪৩

বীরগ , িদনাজ র

৪৪

খানসামা, িদনাজ র

৪৫

িচিররব র, িদনাজ র

৪৬

পাবতী র, িদনাজ র

৪৭

িবরল, িদনাজ র
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কমকতার ি গত ত াবলী
জনাব মাঃ ময় ল হক (৪৯৪)
মাবাইলঃ ০১৭১১২০০৭৩৬
জনাব মাঃ িসরা ে ৗলা (৬৫১)
মাবাইলঃ ০১৭১১০৫১৩৪৮
জনাব মাঃ আিন র রহমান (৩৯৮)
মাবাইলঃ ০১৭১২৯৭১৯৭০
জনাব মিন ামান মিনর (৬৯২)
মাবাইলঃ ০১৭১৯৪৩১০৪৫
জনাব মাঃ
বী সরকার (৪৪৮)
মাবাইলঃ ০১৭১৫৭৭১৭৮১
পদ
জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম (৫৪১)
মাবাইলঃ ০১৭৩৮৫৬২৩১১
জনাব িম ন
(৬০৯)
মাবাইলঃ ০১৭৩৬৬১৬০৪৪
জনাব মাঃ শািহ র আলম (৬১৫)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৬০৪৪৯৯
জনাব মাঃ আ ল আসাদ িময়া (২৬৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৫৪৮২২৩১
পদ
জনাব মাঃ আ শােয়ব খান (৪২৮)
মাবাইলঃ ০১৭১৯০৩০৭২৩
জনাব মাঃ মাফা খা ল ইসলাম (৭১০)
মাবাইলঃ ০১৭৩৭১৩৮৩৯১
জনাব মাঃ মায়াে ম হােসন ( ি েযা া) (২৯৫)
মাবাইলঃ ০১৭১৫০১৮৮৫৭
পদ
জনাব মাঃ আ ল মিতন (৪১৪)
মাবাইলঃ ০১৭৩৩১৬৭৬১১
জনাব রােশ ল ইসলাম (৬২০)
মাবাইলঃ ০১৭২৮১৬০৩৮৬
জনাব উ ম মার ন ী (৫১৬)
মাবাইলঃ ০১৭৩০৯৮৩৮০৫
জনাব মিফ ল ইসলাম (৬৩৫)
মাবাইলঃ ০১৭৮৬৭৬৭৫৮৪
জনাব ফরেদৗস আহে দ (৬০৩)
মাবাইলঃ ০১৭১১২৬২৫০৫
জনাব মাঃ আলতাফ হােসন (৬৬৪)
মাবাইলঃ ০১৭১১৮৩২৫৬০
জনাব মাঃ িজয়াউর রহমান (৪১১)
মাবাইলঃ ০১৭২০৯৯২৪০৭
জনাব মাঃ শিফউল ইসলাম (৪৩০)
মাবাইলঃ ০১৭১৫১৭০৮১৪
পদ
জনাব রফাউল আজম (৬৫৬)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৫৩৫০৬০
জনাব মাঃ সজী ল কিরম (৬৬৫)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৮৬৮৪৮৭
জনাব মাঃ ওমর খয়াম (৬০৬)
মাবাইলঃ ০১৫৫৭২৫৭৪৫১
জনাব মাঃ আব ল হাই সরকার (৩৫৪)
মাবাইলঃ ০১৯১৫৮৫৮৯২৫
পদ
পদ
জনাব মাঃ তা ল ইসলাম (৫৬৬)
মাবাইলঃ ০১৭১৭০৭৩৯৯০
জনাব মাঃ রজাউল কিরম (৩৭৬)
মাবাইলঃ ০১৭১৭০৫৯৫৭১

নং
৪৮

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
বাচাগ , িদনাজ র

৪৯

ঠা রগ ও সদর

৫০

বািলয়াডাংগা, ঠা রগ ও

৫১

রাণীশংৈকল, ঠা রগ ও

৫২

হির র, ঠা রগ ও

৫৩

পীরগ , ঠা রগ ও

৫৪

প গড় সদর

৫৫

দবীগ , প গড়

৫৬

বাদা, প গড়

৫৭

ত িলয়া, প গড়

৫৮

আেটায়ারী, প গড়

কমকতার ি গত ত াবলী
পদ
জনাব মাঃ জাহা ীর আলম (৩৫৯)
মাবাইলঃ ০১৭১২০৬৯০০১
জনাব সািমেয়ল মািড (৬৪১)
মাবাইলঃ ০১৭১৪৮৬২০৫৮
জনাব মাঃ িজয়াউর রহমান (৪৩৭)
মাবাইলঃ ০১৭১২৫৪১৩৮৮
জনাব মাঃ মাতাহার হােসন (৩৫৮)
মাবাইলঃ ০১৮২৪৬২০০৩৫
জনাব মাঃ তাির ল ইসলাম (৫৫৯)
মাবাইলঃ ০১৭৬১৬৫৮৪৯৭
জনাব এ, ক,এম, মিম ল হক (৬৪৭)
মাবাইলঃ ০১৭২৩৭২৪৬৯৯
জনাব মাঃ রাক ামান (৬৭৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৬১১৮১১৮
জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম (৪৭৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৪৮১১১৭
পদ
জনাব মাঃ ওয়ািলফ ম ল (৫১৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৮৪১৫৭৩৩

লনা িবভাগ
নং
১

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
লনা সদর

পদ

২

পসা, লনা

পদ

৩

িদঘিলয়া, লনা

৪

লতলা, লনা

৫

িরয়া, লনা

৬

তরখাদা, লনা

৭

দােকাপ, লনা

৮

ব য়াঘাটা, লনা

৯

পাইকগাছা, লনা

১০

কয়রা, লনা

১১

বােগরহাট সদর

১২

ফিকরহাট, বােগরহাট

১৩

মা াহাট, বােগরহাট

১৪

ক য়া, বােগরহাট

১৫

িচতলমারী, বােগরহাট

১৬

মংলা, বােগরহাট

১৭

মাড়লগ , বােগরহাট

১৮

শরণেখালা, বােগরহাট
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কমকতার ি গত ত াবলী

জনাব মাঃ আিন র রহমান (৬৩৩)
মাবাইলঃ ০১৭১২২৫০৪৮৭
জনাব পন মার
(২৭৭)
মাবাইলঃ ০১৭১১৪৫০৮১৪
জনাব মাঃ আশরাফ হােসন (৪৩৩)
মাবাইলঃ ০১৭১১৪৪৮৯৬১
জনাব ইম ল কােয়স (৬৭৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৯১৬৭৯৮
জনাব শখ আঃ কােদর (৪০৭)
মাবাইলঃ ০১৯১৭১৭১৩০৬৯
জনাব শরীফ মাঃ েবল (৫৪৬)
মাবাইলঃ ০১৭১১৪৬৭১৫৫
জনাব শা মার রায় (২৮৪)
মাবাইলঃ ০১৭১১৯৬৪৪০২
পদ
জনাব মাঃ ৎফর রহমান (৩৫৬)
মাবাইলঃ ০১৮২৭৫৬৬৭৭৬
বগম সাঈদা িদল বা লতানা (৬৯১)
মাবাইলঃ ০১৮৩৩৪৩৬৫৪২
পদ
পদ
জনাব সাহাগ ঘাষ (৫৭০)
মাবাইলঃ ০১৭২২৩১০৩৩৩
জনাব মাঃ নািহ ামান (৫৬৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৬১১৩০৩
জনাব মাঃ নািসর উি ন (৬৫৯)
মাবাইলঃ ০১৭৯১৫৯৪৬২৭
পদ

নং
১৯

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
রামপাল, বােগরহাট

পদ

২০

ি য়া সদর

পদ

২১

মারখালী, ি য়া

২২

খাকসা, ি য়া

২৩

মীর র, ি য়া

২৪

ভড়ামারা, ি য়া

২৫

দৗলত র, ি য়া

২৬

সাত ীরা সদর

২৭

তালা, সাত ীরা

২৮

কলােরায়া, সাত ীরা

২৯

আশা িন, সাত ীরা

৩০

কালীগ , সাত ীরা

৩১

দবহাটা, সাত ীরা

৩২

ামনগর, সাত ীরা

৩৩

৩৫

য়াডাংগা সদর,
য়াডাংগা
আলমডাংগা,
য়াডাংগা
দা র দা, য়াডাংগা

৩৬

জীবননগর, য়াডাংগা

৩৭

মেহর র সদর

৩৮

গাংনী, মেহর র

৩৯

িজবনগর, মেহর র

৪০

যেশার সদর

৪১

িঝকরগাছা, যেশার

৪২

চৗগাছা, যেশার

৪৩

শাশা, যেশার

৪৪

মিনরাম র, যেশার

৪৫

কশব র, যেশার

৪৬

অভয়নগর, যেশার

৪৭

বাঘারপাড়া, যেশার

৪৮

িঝনাইদহ সদর

৪৯

কালীগ , িঝনাইদহ

৫০

শল পা, িঝনাইদহ

৩৪
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জনাব মাঃ মাহ ল ইসলাম (৬৪৫)
মাবাইলঃ ০১৭১৮১১২৭০৫
পদ
জনাব মাঃ আ ল কাই ম খান (৪২৬)
মাবাইলঃ ০১৭২০২০১৮৮২
জনাব মাঃ আকােনওয়াজ (৭০৪)
মাবাইলঃ ০১৯২৩৪২৪৬৯২
জনাব মাঃ সাই র রহমান (৬৫৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৯৯১৬২৮১
জনাব মাঃ জালাল উি ন (৪৯০)
মাবাইলঃ ০১৭১৫২৮৭৬০০
জনাব মাঃ মাহ র রহমান (৫২৭)
মাবাইলঃ ০১৭৪৩৩৭২৩৯৬
লতানা জাহান (৫২২)
মাবাইলঃ ০১৮৩৯৯৯৪০০১
জনাব মাঃ সিলম খান (৫৪৯)
মাবাইলঃ ০১৮১২১৩৮১৪২
জনাব শাহিরয়ার মাহ দ রন (৬৭১)
মাবাইলঃ ০১৭১১৯৯১৬৮৪
পদ
জনাব মাঃ জাফর রানা (৫৪৮)
মাবাইলঃ ০১৭১৭১৫৫৩৬২
পদ
জনাব মাঃ িমজা র রহমান (৩৪৫)
মাবাইলঃ ০১৭১১০৫৪৩৩৭
জনাব মাঃ আশরাফ হােসন (৫৯৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৫৯৫২২১০
পদ
জনাব নািহদা ইসলাম (৫৯৬)
মাবাইলঃ ০১৭১৮৭৮৯২২
জনাব িদিলপ মার সন (৪৭২)
মাবাইলঃ ০১৭১৫৬৪৮৬৯১
পদ
জনাব িফেরাজ আহেমদ (৭১১)
মাবাইলঃ ০১৭৬০৬০৭০৩৫
পদ
পদ
জনাব মাঃ লা িময়া (৭০০)
মাবাইলঃ ০১৯৩৩৯২২৪৩৩
জনাব মাঃ ইয়া ল হক (৫১৮)
মাবাইলঃ ০১৭২৮২৭২৯৪৯
জনাব িনর ন চ বত (৬৯৬)
মাবাইলঃ ০১৭১২৪৯১৩৫৩
জনাব হা দ িরিজ ল ইসলাম (৩৯৬)
মাবাইলঃ ০১৭১৫০৭২২৩৪
পদ
জনাব ভাগত িব াস (৬০০)
মাবাইলঃ ০১৯১৫৩৩৬০৫৮
পদ
পদ

নং
৫১

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
কাটচ দ র, িঝনাইদহ

পদ

৫২

হিরনা

পদ

৫৩

মেহশ র, িঝনাইদহ

৫৪

মা রা সদর

৫৫

র, মা রা

৫৬

শািলখা, মা রা

৫৭

মাহা দ র, মা রা

৫৮

নড়াইল সদর

৫৯

লাহাগড়া, নড়াইল

৬০

কািলয়া, নড়াইল

, িঝনাইদহ

কমকতার ি গত ত াবলী

জনাব মাসাঃ মেহ নেনছা (৫৫৩)
মাবাইলঃ ০১৭৬৬৭৪০০৩৫
জনাব মাহা দ
ামান (৩৫১)
মাবাইলঃ ০১৭১১০০৬৬০৮
পদ
জনাব মাঃ িমরাজ হােসন খান (৫৯৩)
মাবাইলঃ ০১৭১৯১২৪১৫৩
পদ
সয়দ মাঃ আিজম উি ন (৩৭৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৬৮৩৪৫২১
পদ
জনাব মাঃ শািহ ল ইসলাম (৫৩০)
মাবাইলঃ ০১৭১৯৬৫০৫৩০

বিরশাল িবভাগ
নং
১

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
বিরশাল সদর

২

বােকরগ , বিরশাল

৩

বানারীপাড়া, বিরশাল

৪

বা গ , বিরশাল

৫

উিজর র, বিরশাল

৬

আৈগলঝড়া, বিরশাল

৭

গৗরনদী, বিরশাল

৮

িহজলা, বিরশাল

৯

লািদ, বিরশাল

১০

মেহ ীগ , বিরশাল

১১

ঝালকা সদর

১২

নলিছ , ঝালকা

১৩

রাজা র, ঝালকাঠী

১৪

কাঠািলয়া, ঝালকা

১৫

ভালা সদর

১৬

ত মি ন, ভালা

১৭

দৗলতখান, ভালা

১৮

বারহানউি ন, ভালা

১৯

লালেমাহন, ভালা
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জনাব মাঃ মাজািহ ল ইসলাম (৪৩২)
মাবাইলঃ ০১৭১১৯৪৭৪৬০
জনাব মাঃ আহসান হাবীব (৫৮১)
মাবাইলঃ ০১৯১৫৮৪৪৮০৭
জনাব অয়ন সাহা (৬৫০)
মাবাইলঃ ০১৯১৬৯৯৪৭৭১
জনাব হািনফ িশকদার (৬৬৬)
মাবাইলঃ ০১৭১৬১৪৩৪১
জনাব মাঃ আহ র রহমান (৬১৬)
মাবাইলঃ ০১৭১৪২৩৪৯৫৮
জনাব শামীমা আ ার (৬৪৩)
মাবাইলঃ ০১৭৪১৪১১৭৮১
পদ
জনাব মাঃ আিবদ হাসান (৫৩৬)
মাবাইলঃ ০১৮১৭৬৫৫৩৪২
জনাব ক,এম, নজ ল ইসলাম (৪৪৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৫০৩২৩৬৫
জনাব মাঃ কাম ামান (৪৬৫)
মাবাইলঃ ০১৭১৮০২৩১৩৯
জনাব িজ,এম, সাই ল ইসলাম (৫০২)
মাবাইলঃ ০১৭২৬০০৯২৬৫
জনাব মাঃ মাজাে ল হক (৪৯১)
মাবাইলঃ ০১৭১৬০৮৩৮৮৭
জনাব মাছাঃ নাসিরন লতানা (৫২১)
মাবাইলঃ ০১৮১৫৪২৩৬৪০
জনাব মাঃ মিফ র রহমান (৪৮৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৯০৫৬০৮৪
জনাব মাঃ িজয়াউর রহমান (৫০৪)
মাবাইলঃ ০১৭১২৯৯৯৯১৮
জনাব মাঃ রােশদ খান (৫৮৬)
মাবাইলঃ ০১৭১৫০০৮৫৮৪
জনাব এইচ এম আনসার (৫৮৫)
মাবাইলঃ ০১৭১২৫৫৪৬০৩
পদ
জনাব অ ব দাস (৭০৫)
মাবাইলঃ ০১৭২৩৫৫৭৪৩৫

নং
২০

উপেজলার নাম ও
ইউিনয়ন সং া
মন রা, ভালা

২১

চরফ াশন, ভালা

২২

িপেরাজ র সদর

২৩

নািজর র, িপেরাজ র

২৪

পকাঠী, িপেরাজ র

২৫

ভা ািরয়া, িপেরাজ র

২৬

কাউখালী, িপেরাজ র

২৭

মঠবািড়য়া, িপেরাজ র

২৮

িজয়ানগর, িপেরাজ র

২৯

প য়াখালী সদর

৩০

বাউফল, প য়াখালী

৩১

গলািচপা, প য়াখালী

৩২

দশিমনা, প য়াখালী

৩৩

কলাপাড়া, প য়াখালী

৩৪

িমজাগ , প য়াখালী

৩৫

মকী, প য়াখালী

৩৬

রাংগাবািল, প য়াখালী

৩৭

বর না সদর

৩৮

পাথরঘাটা, বর না

৩৯

বতাগী, বর না

৪০

আমতলী, বর না

৪১

বামনা, বর না

৪২

তালতলী, বর না
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জনাব মাঃ আিন র রহমান (৫৩৯)
মাবাইলঃ ০১৭১২৩৭২৪১৮
পদ
জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম (৪২০)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৯৫৬৮৪৭
জনাব মাঃ ই ািফল (৫১৭)
মাবাইলঃ ০১৭১৩৯১২৩৯৯
জনাব মাঃ আির র রহমান (৫৭৪)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৪৪৪৪৫৪
জনাব মাঃ আওলাদ হােসন (৫৬১)
মাবাইলঃ ০১৭১৪৩২৯০১৪
পদ
পদ
জনাব মাঃ সিফ ল ইসলাম (৫৭২)
মাবাইলঃ ০১৭৯৯২২০০১৬
জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম (৫৯৭)
মাবাইলঃ ০১৮৩৮২২৫৯৪৬
জনাব রাজীব িব াস (৬৪৯)
মাবাইলঃ ০১৭১০০০৬২১৬
জনাব তপন মার ঘাষ (৪৪০)
মাবাইলঃ ০১৭১৩৩৪১৯২৬
জনাব মাঃ ফাই ল ইসলাম (৫৫৮)
মাবাইলঃ ০১৭৭২২৮৪৯২১
জনাব মন চ দবনাথ (৩৭২)
মাবাইলঃ ০১৯১২৯৪০৮৯৪
জনাব এস,এম, দেলায়ার হাসাইন (৩৯৩)
মাবাইলঃ ০১৭২০৫৪৮০৬০
পদ
পদ
জনাব রনিজত মার সরকার (৩৬০)
মাবাইলঃ ০১৭২৮৪৬৭৬২৭
জনাব এইচ এম মাহ ব হােসন (৫৮৯)
মাবাইলঃ ০১৭১৭৪৭৭৮০১
জনাব িজ,এম, ওয়ািলউল ইসলাম (৫৫০)
মাবাইলঃ ০১৭১৫৯৩৩৫৭৬
পদ
পদ
জনাব মাঃ মা ন কিবর (৬৩৭)
মাবাইলঃ ০১৭২১৬০৫৩৭৭

