
খ. জেলা পর্ যায়ে কর্ যরত জেলা ত্রাণ ও পুনর্ যাসন কর্ যকতযাগয়ণর তাললকা ও র্রাদ্দকৃত জর্ার্াইল নম্বর

ক্রলর্ক নং লর্ভায়গর নার্ জেলার নার্ জর্ার্াইল নম্বর

১ ঢাকা ঢাকা ০১৭০০৭১৬৬৭৮

২ ঢাকা গােীপুর ০১৭০০৭১৬৬৭৯

৩ ঢাকা নারােনগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৬৮০

৪ ঢাকা নরলসংদী ০১৭০০৭১৬৬৮১

৫ ঢাকা মুন্সীগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৬৮২

৬ ঢাকা র্ালনকগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৬৮৩

৭ ঢাকা টাংগাইল ০১৭০০৭১৬৬৮৪

৮ ঢাকা লকয় ারগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৬৮৫

৯ ঢাকা ফলরদপুর ০১৭০০৭১৬৬৮৬

১০ ঢাকা রাের্াড়ী ০১৭০০৭১৬৬৮৭

১১ ঢাকা জগাপালগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৬৮৮

১২ ঢাকা র্াদারীপুর ০১৭০০৭১৬৬৮৯

১৩ ঢাকা  রীেতপুর ০১৭০০৭১৬৬৯০

১৪ চট্টগ্রার্ চট্টগ্রার্ ০১৭০০৭১৬৬৯১

১৫ চট্টগ্রার্ কক্সর্াোর ০১৭০০৭১৬৬৯২

১৬ চট্টগ্রার্ রাংগার্াটি ০১৭০০৭১৬৬৯৩

১৭ চট্টগ্রার্ খাগড়াছলড় ০১৭০০৭১৬৬৯৪

১৮ চট্টগ্রার্ র্ান্দরর্ান ০১৭০০৭১৬৬৯৫

১৯ চট্টগ্রার্ জনাোখালী ০১৭০০৭১৬৬৯৬

২০ চট্টগ্রার্ জফণী ০১৭০০৭১৬৬৯৭

২১ চট্টগ্রার্ লক্ষ্মীপুর ০১৭০০৭১৬৬৯৮

২২ চট্টগ্রার্ কুলর্ল্লা ০১৭০০৭১৬৬৯৯

২৩ চট্টগ্রার্ ব্রাহ্মণর্ালড়ো ০১৭০০৭১৬৭০০

২৪ চট্টগ্রার্ চাঁদপুর ০১৭০০৭১৬৭০১

২৫ রাে াহী রাে াহী ০১৭০০৭১৬৭০২

২৬ রাে াহী চাঁপাইনর্ার্গঞ্জ ০১৭০০৭১৬৭০৩

২৭ রাে াহী নওগাঁ ০১৭০০৭১৬৭০৪

২৮ রাে াহী নায়টার ০১৭০০৭১৬৭০৫

২৯ রাে াহী র্গুড়া ০১৭০০৭১৬৭০৬

৩০ রাে াহী েেপুরহাট ০১৭০০৭১৬৭০৭

৩১ রাে াহী পার্না ০১৭০০৭১৬৭০৮

৩২ রাে াহী লসরােগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৭০৯

৩৩ খুলনা খুলনা ০১৭০০৭১৬৭১০

৩৪ খুলনা র্ায়গরহাট ০১৭০০৭১৬৭১১

৩৫ খুলনা সাতক্ষীরা ০১৭০০৭১৬৭১২

৩৬ খুলনা র্য় ার ০১৭০০৭১৬৭১৩

৩৭ খুলনা নড়াইল ০১৭০০৭১৬৭১৪

৩৮ খুলনা লিনাইদহ ০১৭০০৭১৬৭১৫

দুয়র্ যাগ ব্যর্স্থাপনা অলিদপ্তয়রর উপয়েলা, জেলা এর্ং প্রিান কার্ যালয়ে কর্ যরত কর্ যকতযাগয়ণর র্য়ে 
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৩৯ খুলনা র্াগুরা ০১৭০০৭১৬৭১৬

৪০ খুলনা কুলিো ০১৭০০৭১৬৭১৭

৪১ খুলনা চুোডাঙ্গা ০১৭০০৭১৬৭১৮

৪২ খুলনা জর্য়হরপুর ০১৭০০৭১৬৭১৯

৪৩ র্লর াল র্লর াল ০১৭০০৭১৬৭২০

৪৪ র্লর াল জভালা ০১৭০০৭১৬৭২১

৪৫ র্লর াল লপয়রােপুর ০১৭০০৭১৬৭২২

৪৬ র্লর াল িালকাঠি ০১৭০০৭১৬৭২৩

৪৭ র্লর াল পটুোখালী ০১৭০০৭১৬৭২৪

৪৮ র্লর াল র্রগুনা ০১৭০০৭১৬৭২৫

৪৯ লসয়লট লসয়লট ০১৭০০৭১৬৭২৬

৫০ লসয়লট সুনার্গঞ্জ ০১৭০০৭১৬৭২৭

৫১ লসয়লট হলর্গঞ্জ ০১৭০০৭১৬৭২৮

৫২ লসয়লট জর্ৌলভীর্াোর ০১৭০০৭১৬৭২৯

৫৩ রংপুর রংপুর ০১৭০০৭১৬৭৩০

৫৪ রংপুর লালর্লনরহাট ০১৭০০৭১৬৭৩১

৫৫ রংপুর নীলফার্ারী ০১৭০০৭১৬৭৩২

৫৬ রংপুর কুলড়গ্রার্ ০১৭০০৭১৬৭৩৩

৫৭ রংপুর গাইর্ান্ধা ০১৭০০৭১৬৭৩৪

৫৮ রংপুর ঠাকুরগাঁও ০১৭০০৭১৬৭৩৫

৫৯ রংপুর লদনােপুর ০১৭০০৭১৬৭৩৬

৬০ রংপুর পঞ্চগড় ০১৭০০৭১৬৭৩৭

৬১ র্ের্নলসংহ র্ের্নলসংহ ০১৭০০৭১৬৭৩৮

৬২ র্ের্নলসংহ জনত্রয়কাণা ০১৭০০৭১৬৭৩৯

৬৩ র্ের্নলসংহ োর্ালপুর ০১৭০০৭১৬৭৪০

৬৪ র্ের্নলসংহ জ রপুর ০১৭০০৭১৬৭৪১


