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১১৮ রাংগািাটি জুড়াইছমড় ০১৭০০৭১৬৮৫৮

১১৯ রাংগািাটি লংগদু ০১৭০০৭১৬৮৫৯

১২০ রাংগািাটি বািাইছমড় ০১৭০০৭১৬৮৬০

১২১ রাংগািাটি কাপ্তাই ০১৭০০৭১৬৮৬১

১২২ রাংগািাটি মবলাইছমড় ০১৭০০৭১৬৮৬২

১২৩ রাংগািাটি রােস্থলী ০১৭০০৭১৬৮৬৩

১২৪ খাগড়াছমড় খাগড়াছমড় স র ০১৭০০৭১৬৮৬৪
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১২৫ খাগড়াছমড় িহালছমড় ০১৭০০৭১৬৮৬৫

১২৬ খাগড়াছমড় পানছমড় ০১৭০০৭১৬৮৬৬

১২৭ খাগড়াছমড় ম িীনালা ০১৭০০৭১৬৮৬৭

১২৮ খাগড়াছমড় রািগড় ০১৭০০৭১৬৮৬৮

১২৯ খাগড়াছমড় িামনকছমড় ০১৭০০৭১৬৮৬৯

১৩০ খাগড়াছমড় িাটিরাংগা ০১৭০০৭১৬৮৭০

১৩১ খাগড়াছমড় লক্ষ্মীছমড় ০১৭০০৭১৬৮৭১

১৩২ খাগড়াছমড় গুইপাড়া ০১৭০০৭১৬৮৭২

১৩৩ বান্দরবান বান্দরবান স র ০১৭০০৭১৬৮৭৩

১৩৪ বান্দরবান জরায়াংছমড় ০১৭০০৭১৬৮৭৪

১৩৫ বান্দরবান রুিা ০১৭০০৭১৬৮৭৫

১৩৬ বান্দরবান থানমচ ০১৭০০৭১৬৮৭৬

১৩৭ বান্দরবান লািা ০১৭০০৭১৬৮৭৭

১৩৮ বান্দরবান আলীক ি ০১৭০০৭১৬৮৭৮

১৩৯ বান্দরবান নাইক্ষংছমড় ০১৭০০৭১৬৮৭৯

১৪০ জনায়াখালী জনায়াখালী স র ০১৭০০৭১৬৮৮০

১৪১ জনায়াখালী সুবণ েচর ০১৭০০৭১৬৮৮১

১৪২ জনায়াখালী জকাম্পানীগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৮৮২

১৪৩ জনায়াখালী জবগিগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৮৮৩

১৪৪ জনায়াখালী জসানাইমুমড় ০১৭০০৭১৬৮৮৪

১৪৫ জনায়াখালী জসনবাগ ০১৭০০৭১৬৮৮৫

১৪৬ জনায়াখালী হামেয়া ০১৭০০৭১৬৮৮৬

১৪৭ জনায়াখালী চাটমখল ০১৭০০৭১৬৮৮৭

১৪৮ জনায়াখালী কমবরহাট ০১৭০০৭১৬৮৮৮

১৪৯ জফণী জফণী স র ০১৭০০৭১৬৮৮৯

১৫০ জফণী  াগনভূ ূঁইয়া ০১৭০০৭১৬৮৯০

১৫১ জফণী ছাগলনাইয়া ০১৭০০৭১৬৮৯১

১৫২ জফণী পরশুরাি ০১৭০০৭১৬৮৯২

১৫৩ জফণী জসানাগােী ০১৭০০৭১৬৮৯৩

১৫৪ জফণী ফুলগােী ০১৭০০৭১৬৮৯৪

১৫৫ লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর স র ০১৭০০৭১৬৮৯৫
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১৫৬ লক্ষ্মীপুর রায়পুর ০১৭০০৭১৬৮৯৬

১৫৭ লক্ষ্মীপুর রািগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৮৯৭

১৫৮ লক্ষ্মীপুর রািগমে ০১৭০০৭১৬৮৯৮

১৫৯ লক্ষ্মীপুর কিলনগর ০১৭০০৭১৬৮৯৯

১৬০ কুমিল্লা কুমিল্লা আ ি ে স র ০১৭০০৭১৬৯০০

১৬১ কুমিল্লা স র  মক্ষণ ০১৭০০৭১৬৯০১

১৬২ কুমিল্লা বুমড়চং ০১৭০০৭১৬৯০২

১৬৩ কুমিল্লা ব্রাহ্মণপাড়া ০১৭০০৭১৬৯০৩

১৬৪ কুমিল্লা জচৌদ্দগ্রাি ০১৭০০৭১৬৯০৪

১৬৫ কুমিল্লা লাকসাি ০১৭০০৭১৬৯০৫

১৬৬ কুমিল্লা িজনাহরগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৯০৬

১৬৭ কুমিল্লা নাঙ্গলজকাট ০১৭০০৭১৬৯০৭

১৬৮ কুমিল্লা বরুড়া ০১৭০০৭১৬৯০৮

১৬৯ কুমিল্লা চামন্দনা ০১৭০০৭১৬৯০৯

১৭০ কুমিল্লা জহািনা ০১৭০০৭১৬৯১০

১৭১ কুমিল্লা  াউ কামন্দ ০১৭০০৭১৬৯১১

১৭২ কুমিল্লা জ মবদ্বার ০১৭০০৭১৬৯১২

১৭৩ কুমিল্লা মুরা নগর ০১৭০০৭১৬৯১৩

১৭৪ কুমিল্লা জিিনা ০১৭০০৭১৬৯১৪

১৭৫ কুমিল্লা মেোস ০১৭০০৭১৬৯১৫

১৭৬ ব্রাক্ষনবামড়য়া ব্রাক্ষনবামড়য়া স র ০১৭০০৭১৬৯১৬

১৭৭ ব্রাক্ষনবামড়য়া নামসরনগর ০১৭০০৭১৬৯১৭

১৭৮ ব্রাক্ষনবামড়য়া সরাইল ০১৭০০৭১৬৯১৮

১৭৯ ব্রাক্ষনবামড়য়া নবীনগর ০১৭০০৭১৬৯১৯

১৮০ ব্রাক্ষনবামড়য়া কসবা ০১৭০০৭১৬৯২০

১৮১ ব্রাক্ষনবামড়য়া আখাউড়া ০১৭০০৭১৬৯২১

১৮২ ব্রাক্ষনবামড়য়া বাঞ্ছারািপুর ০১৭০০৭১৬৯২২

১৮৩ ব্রাক্ষনবামড়য়া আশুগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৯২৩

১৮৪ ব্রাক্ষনবামড়য়া মবেয়নগর ০১৭০০৭১৬৯২৪

১৮৫ চাঁ পুর চাঁ পুর স র ০১৭০০৭১৬৯২৫

১৮৬ চাঁ পুর হাইিচর ০১৭০০৭১৬৯২৬
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১৮৭ চাঁ পুর ফমর গঞ্জ ০১৭০০৭১৬৯২৭

১৮৮ চাঁ পুর িেলব ( মক্ষণ) ০১৭০০৭১৬৯২৮

১৮৯ চাঁ পুর িেলব (উত্তর) ০১৭০০৭১৬৯২৯

১৯০ চাঁ পুর হােীগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৯৩০

১৯১ চাঁ পুর কচুয়া ০১৭০০৭১৬৯৩১

১৯২ চাঁ পুর িাহরামস্ত ০১৭০০৭১৬৯৩২

১৯৩ রােিাহী পবা ০১৭০০৭১৬৯৩৩

১৯৪ রােিাহী োজনার ০১৭০০৭১৬৯৩৪

১৯৫ রােিাহী জিাহনপুর ০১৭০০৭১৬৯৩৫

১৯৬ রােিাহী জগা াগাড়ী ০১৭০০৭১৬৯৩৬

১৯৭ রােিাহী পুঠিয়া ০১৭০০৭১৬৯৩৭

১৯৮ রােিাহী দূগ োপুর ০১৭০০৭১৬৯৩৮

১৯৯ রােিাহী বাগিারা ০১৭০০৭১৬৯৩৯

২০০ রােিাহী চারিাট ০১৭০০৭১৬৯৪০

২০১ রােিাহী বািা ০১৭০০৭১৬৯৪১

২০২ রােিাহী জবায়ামলয়া ০১৭০০৭১৭২৩৪

২০৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ চাঁপাইনবাবগঞ্জ স র ০১৭০০৭১৬৯৪২

২০৪ চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিবগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৯৪৩

২০৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জভালাহাট ০১৭০০৭১৬৯৪৪

২০৬ চাঁপাইনবাবগঞ্জ নাজচাল ০১৭০০৭১৬৯৪৫

২০৭ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জগািস্তাপুর ০১৭০০৭১৬৯৪৬

২০৮ নওগাঁ নওগাঁ স র ০১৭০০৭১৬৯৪৭

২০৯ নওগাঁ আত্রাই ০১৭০০৭১৬৯৪৮

২১০ নওগাঁ রাণীনগর ০১৭০০৭১৬৯৪৯

২১১ নওগাঁ জপারিা ০১৭০০৭১৬৯৫০

২১২ নওগাঁ িান্দা ০১৭০০৭১৬৯৫১

২১৩ নওগাঁ মনয়ািেপুর ০১৭০০৭১৬৯৫২

২১৪ নওগাঁ িহাজ বপুর ০১৭০০৭১৬৯৫৩

২১৫ নওগাঁ পত্নীেলা ০১৭০০৭১৬৯৫৪

২১৬ নওগাঁ ধামুরহাট ০১৭০০৭১৬৯৫৫

২১৭ নওগাঁ সাপাহার ০১৭০০৭১৬৯৫৬
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২১৮ নওগাঁ ব লগামছ ০১৭০০৭১৬৯৫৭

২১৯ নাজটার নাজটার স র ০১৭০০৭১৬৯৫৮

২২০ নাজটার বাগামেপাড়া ০১৭০০৭১৬৯৫৯

২২১ নাজটার লালপুর ০১৭০০৭১৬৯৬০

২২২ নাজটার মসংড়া ০১৭০০৭১৬৯৬১

২২৩ নাজটার বড়াইগ্রাি ০১৭০০৭১৬৯৬২

২২৪ নাজটার গুরু াসপুর ০১৭০০৭১৬৯৬৩

২২৫ নাজটার নলডাঙ্গা ০১৭০০৭১৬৯৬৪

২২৬ বগুড়া বগুড়া স র ০১৭০০৭১৬৯৬৫

২২৭ বগুড়া মিবগঞ্জ ০১৭০০৭১৬৯৬৬

২২৮ বগুড়া জসানােলা ০১৭০০৭১৬৯৬৭

২২৯ বগুড়া নন্দীগ্রাি ০১৭০০৭১৬৯৬৮

২৩০ বগুড়া ধুপচাঁমচয়া ০১৭০০৭১৬৯৬৯

২৩১ বগুড়া আ িম িী ০১৭০০৭১৬৯৭০

২৩২ বগুড়া সামরয়াকামন্দ ০১৭০০৭১৬৯৭১

২৩৩ বগুড়া গাবেলী ০১৭০০৭১৬৯৭২

২৩৪ বগুড়া ধুনট ০১৭০০৭১৬৯৭৩

২৩৫ বগুড়া জিরপুর ০১৭০০৭১৬৯৭৪

২৩৬ বগুড়া কাহাজলা ০১৭০০৭১৬৯৭৫

২৩৭ বগুড়া িাহোহানপুর ০১৭০০৭১৬৯৭৬

২৩৮ েয়পুরহাট েয়পুরহাট স র ০১৭০০৭১৬৯৭৭

২৩৯ েয়পুরহাট আজেলপুর ০১৭০০৭১৬৯৭৮

২৪০ েয়পুরহাট পাঁচমবমব ০১৭০০৭১৬৯৭৯

২৪১ েয়পুরহাট জক্ষেলাল ০১৭০০৭১৬৯৮০

২৪২ েয়পুরহাট কালাই ০১৭০০৭১৬৯৮১

২৪৩ পাবনা পাবনা স র ০১৭০০৭১৬৯৮২

২৪৪ পাবনা ঈশ্বর ী ০১৭০০৭১৬৯৮৩

২৪৫ পাবনা চাটজিাহর ০১৭০০৭১৬৯৮৪

২৪৬ পাবনা আটিমরয়া ০১৭০০৭১৬৯৮৫

২৪৭ পাবনা জবড়া ০১৭০০৭১৬৯৮৬

২৪৮ পাবনা সুোনগর ০১৭০০৭১৬৯৮৭
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২৪৯ পাবনা ফমর পুর ০১৭০০৭১৬৯৮৮

২৫০ পাবনা সাঁমথয়া ০১৭০০৭১৬৯৮৯

২৫১ পাবনা ভাঙ্গুড়া ০১৭০০৭১৬৯৯০

২৫২ মসরােগঞ্জ মসরােগঞ্জ স র ০১৭০০৭১৬৯৯১

২৫৩ মসরােগঞ্জ িাহো পুর ০১৭০০৭১৬৯৯২

২৫৪ মসরােগঞ্জ উল্লাপাড়া ০১৭০০৭১৬৯৯৩

২৫৫ মসরােগঞ্জ জচৌহালী ০১৭০০৭১৬৯৯৪

২৫৬ মসরােগঞ্জ কােীপুর ০১৭০০৭১৬৯৯৫

২৫৭ মসরােগঞ্জ জবলকুমচ ০১৭০০৭১৬৯৯৬

২৫৮ মসরােগঞ্জ কািারখন্দ ০১৭০০৭১৬৯৯৭

২৫৯ মসরােগঞ্জ োড়াি ০১৭০০৭১৬৯৯৮

২৬০ মসরােগঞ্জ রায়গঞ্জ ০১৭০০৭১৬৯৯৯

২৬১ খুলনা স র ০১৭০০৭১৭২৩৩

২৬২ খুলনা রুপসা ০১৭০০৭১৭০০০

২৬৩ খুলনা ম িমলয়া ০১৭০০৭১৭০০১

২৬৪ খুলনা ফুলেলা ০১৭০০৭১৭০০২

২৬৫ খুলনা ডুমুমরয়া ০১৭০০৭১৭০০৩

২৬৬ খুলনা জেরখা া ০১৭০০৭১৭০০৪

২৬৭ খুলনা  াজকাপ ০১৭০০৭১৭০০৫

২৬৮ খুলনা বটিয়ািাটা ০১৭০০৭১৭০০৬

২৬৯ খুলনা পাইকগাছা ০১৭০০৭১৭০০৭

২৭০ খুলনা কয়রা ০১৭০০৭১৭০০৮

২৭১ বাজগরহাট বাজগরহাট স র ০১৭০০৭১৭০০৯

২৭২ বাজগরহাট ফমকরহাট ০১৭০০৭১৭০১০

২৭৩ বাজগরহাট জিাল্লাহাট ০১৭০০৭১৭০১১

২৭৪ বাজগরহাট কচুয়া ০১৭০০৭১৭০১২

২৭৫ বাজগরহাট মচেলিারী ০১৭০০৭১৭০১৩

২৭৬ বাজগরহাট িংলা ০১৭০০৭১৭০১৪

২৭৭ বাজগরহাট জিাড়লগঞ্জ ০১৭০০৭১৭০১৫

২৭৮ বাজগরহাট িরণজখালা ০১৭০০৭১৭০১৬

২৭৯ বাজগরহাট রািপাল ০১৭০০৭১৭০১৭
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২৮০ সােক্ষীরা সােক্ষীরা স র ০১৭০০৭১৭০১৮

২৮১ সােক্ষীরা োলা ০১৭০০৭১৭০১৯

২৮২ সােক্ষীরা কলাজরায়া ০১৭০০৭১৭০২০

২৮৩ সােক্ষীরা আিাশুমন ০১৭০০৭১৭০২১

২৮৪ সােক্ষীরা কালীগঞ্জ ০১৭০০৭১৭০২২

২৮৫ সােক্ষীরা জ বহাটা ০১৭০০৭১৭০২৩

২৮৬ সােক্ষীরা শ্যািনগর ০১৭০০৭১৭০২৪

২৮৭ ্জিার ্জিার স র ০১৭০০৭১৭০২৫

২৮৮ ্জিার মিকরগাছা ০১৭০০৭১৭০২৬

২৮৯ ্জিার জচৌগাছা ০১৭০০৭১৭০২৭

২৯০ ্জিার িাি ো ০১৭০০৭১৭০২৮

২৯১ ্জিার িমনরািপুর ০১৭০০৭১৭০২৯

২৯২ ্জিার জকিবপুর ০১৭০০৭১৭০৩০

২৯৩ ্জিার অভয়নগর ০১৭০০৭১৭০৩১

২৯৪ ্জিার বািারপাড়া ০১৭০০৭১৭০৩২

২৯৫ নড়াইল নড়াইল স র ০১৭০০৭১৭০৩৩

২৯৬ নড়াইল জলাহাগড়া ০১৭০০৭১৭০৩৪

২৯৭ নড়াইল কামলয়া ০১৭০০৭১৭০৩৫

২৯৮ মিনাই হ মিনাই হ স র ০১৭০০৭১৭০৩৬

২৯৯ মিনাই হ কালীগঞ্জ ০১৭০০৭১৭০৩৭

৩০০ মিনাই হ ভিলকূপা ০১৭০০৭১৭০৩৮

৩০১ মিনাই হ জকাটচাঁ পুর ০১৭০০৭১৭০৩৯

৩০২ মিনাই হ হমরনাকুন্ড ০১৭০০৭১৭০৪০

৩০৩ মিনাই হ িজহিপুর ০১৭০০৭১৭০৪১

৩০৪ িাগুরা িাগুরা স র ০১৭০০৭১৭০৪২

৩০৫ িাগুরা শ্রীপুর ০১৭০০৭১৭০৪৩

৩০৬ িাগুরা িামলখা ০১৭০০৭১৭০৪৪

৩০৭ িাগুরা জিাহাম্ম পুর ০১৭০০৭১৭০৪৫

৩০৮ কুমষ্টয়া কুমষ্টয়া স র ০১৭০০৭১৭০৪৬

৩০৯ কুমষ্টয়া কুিারখালী ০১৭০০৭১৭০৪৭

৩১০ কুমষ্টয়া জখাকসা ০১৭০০৭১৭০৪৮
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৩১১ কুমষ্টয়া িীরপুর ০১৭০০৭১৭০৪৯

৩১২ কুমষ্টয়া জভড়ািারা ০১৭০০৭১৭০৫০

৩১৩ কুমষ্টয়া জ ৌলেপুর ০১৭০০৭১৭০৫১

৩১৪ চুয়াডাংগা চুয়াডাংগা স র ০১৭০০৭১৭০৫২

৩১৫ চুয়াডাংগা আলিডাংগা ০১৭০০৭১৭০৫৩

৩১৬ চুয়াডাংগা  ামুরহু া ০১৭০০৭১৭০৫৪

৩১৭ চুয়াডাংগা েীবননগর ০১৭০০৭১৭০৫৫

৩১৮ জিজহরপুর জিজহরপুর স র ০১৭০০৭১৭০৫৬

৩১৯ জিজহরপুর গাংনী ০১৭০০৭১৭০৫৭

৩২০ জিজহরপুর মুমেবনগর ০১৭০০৭১৭০৫৮

৩২১ বমরিাল বমরিাল স র ০১৭০০৭১৭০৫৯

৩২২ বমরিাল বাজকরগঞ্জ ০১৭০০৭১৭০৬০

৩২৩ বমরিাল বানারীপাড়া ০১৭০০৭১৭০৬১

৩২৪ বমরিাল বাবুগঞ্জ ০১৭০০৭১৭০৬২

৩২৫ বমরিাল উমেরপুর ০১৭০০৭১৭০৬৩

৩২৬ বমরিাল আকগলিড়া ০১৭০০৭১৭০৬৪

৩২৭ বমরিাল জগৌরন ী ০১৭০০৭১৭০৬৫

৩২৮ বমরিাল মহেলা ০১৭০০৭১৭০৬৬

৩২৯ বমরিাল মুলাম ০১৭০০৭১৭০৬৭

৩৩০ বমরিাল জিজহন্দীগঞ্জ ০১৭০০৭১৭০৬৮

৩৩১ জভালা জভালা স র ০১৭০০৭১৭০৬৯

৩৩২ জভালা েজুিমদ্দন ০১৭০০৭১৭০৭০

৩৩৩ জভালা জ ৌলেখান ০১৭০০৭১৭০৭১

৩৩৪ জভালা জবারহানউমদ্দন ০১৭০০৭১৭০৭২

৩৩৫ জভালা লালজিাহন ০১৭০০৭১৭০৭৩

৩৩৬ জভালা িনপুরা ০১৭০০৭১৭০৭৪

৩৩৭ জভালা চরফযািন ০১৭০০৭১৭০৭৫

৩৩৮ মপজরােপুর মপজরােপুর স র ০১৭০০৭১৭০৭৬

৩৩৯ মপজরােপুর নামেরপুর ০১৭০০৭১৭০৭৭

৩৪০ মপজরােপুর স্বরূপকাঠী ০১৭০০৭১৭০৭৮

৩৪১ মপজরােপুর ভান্ডামরয়া ০১৭০০৭১৭০৭৯
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৩৪২ মপজরােপুর কাউখালী ০১৭০০৭১৭০৮০

৩৪৩ মপজরােপুর িঠবামড়য়া ০১৭০০৭১৭০৮১

৩৪৪ মপজরােপুর মেয়ানগর ০১৭০০৭১৭০৮২

৩৪৫ িালকাঠি িালকাঠি স র ০১৭০০৭১৭০৮৩

৩৪৬ িালকাঠি নলমছটি ০১৭০০৭১৭০৮৪

৩৪৭ িালকাঠি রাোপুর ০১৭০০৭১৭০৮৫

৩৪৮ িালকাঠি কাঠামলয়া ০১৭০০৭১৭০৮৬

৩৪৯ পটুয়াখালী পটুয়াখালী স র ০১৭০০৭১৭০৮৭

৩৫০ পটুয়াখালী বাউফল ০১৭০০৭১৭০৮৮

৩৫১ পটুয়াখালী গলামচপা ০১৭০০৭১৭০৮৯

৩৫২ পটুয়াখালী  িমিনা ০১৭০০৭১৭০৯০

৩৫৩ পটুয়াখালী কলাপাড়া ০১৭০০৭১৭০৯১

৩৫৪ পটুয়াখালী মিেোগঞ্জ ০১৭০০৭১৭০৯২

৩৫৫ পটুয়াখালী দুিকী ০১৭০০৭১৭০৯৩

৩৫৬ পটুয়াখালী রাংগাবামল ০১৭০০৭১৭০৯৪

৩৫৭ বরগুনা বরগুনা স র ০১৭০০৭১৭০৯৫

৩৫৮ বরগুনা পাথরিাটা ০১৭০০৭১৭০৯৬

৩৫৯ বরগুনা জবোগী ০১৭০০৭১৭০৯৭

৩৬০ বরগুনা আিেলী ০১৭০০৭১৭০৯৮

৩৬১ বরগুনা বািনা ০১৭০০৭১৭০৯৯

৩৬২ বরগুনা োলেলী ০১৭০০৭১৭১০০

৩৬৩ মসজলট মসজলট স র ০১৭০০৭১৭১০১

৩৬৪ মসজলট জগায়াইনিাট ০১৭০০৭১৭১০২

৩৬৫ মসজলট ভেন্তাপুর ০১৭০০৭১৭১০৩

৩৬৬ মসজলট জকাম্পানীগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১০৪

৩৬৭ মসজলট কানাইিাট ০১৭০০৭১৭১০৫

৩৬৮ মসজলট জগালাপগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১০৬

৩৬৯ মসজলট জফঞ্চুগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১০৭

৩৭০ মসজলট বালাগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১০৮

৩৭১ মসজলট মবশ্বনাথ ০১৭০০৭১৭১০৯

৩৭২ মসজলট েমকগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১১০
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৩৭৩ মসজলট মবয়ানীবাোর ০১৭০০৭১৭১১১

৩৭৪ মসজলট সুরিা ০১৭০০৭১৭১১২

৩৭৫ মসজলট  মক্ষণ সুরিা ০১৭০০৭১৭১১৩

৩৭৬ সুনািগঞ্জ সুনািগঞ্জ স র ০১৭০০৭১৭১১৪

৩৭৭ সুনািগঞ্জ ছােক ০১৭০০৭১৭১১৫

৩৭৮ সুনািগঞ্জ জ ায়ারাবাোর ০১৭০০৭১৭১১৬

৩৭৯ সুনািগঞ্জ েগন্নাথপুর ০১৭০০৭১৭১১৭

৩৮০ সুনািগঞ্জ মবশ্বম্ভরপুর ০১৭০০৭১৭১১৮

৩৮১ সুনািগঞ্জ োমহরপুর ০১৭০০৭১৭১১৯

৩৮২ সুনািগঞ্জ ম রাই ০১৭০০৭১৭১২০

৩৮৩ সুনািগঞ্জ িাল্লা ০১৭০০৭১৭১২১

৩৮৪ সুনািগঞ্জ ধি েপািা ০১৭০০৭১৭১২২

৩৮৫ সুনািগঞ্জ োিালগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১২৩

৩৮৬ সুনািগঞ্জ  মক্ষণ সুনািগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১২৪

৩৮৭ হমবগঞ্জ হমবগঞ্জ স র ০১৭০০৭১৭১২৫

৩৮৮ হমবগঞ্জ িাধবপুর ০১৭০০৭১৭১২৬

৩৮৯ হমবগঞ্জ চুনারূিাট ০১৭০০৭১৭১২৭

৩৯০ হমবগঞ্জ বাহুবল ০১৭০০৭১৭১২৮

৩৯১ হমবগঞ্জ আেমিমরগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১২৯

৩৯২ হমবগঞ্জ বামনয়াচং ০১৭০০৭১৭১৩০

৩৯৩ হমবগঞ্জ লাখাই ০১৭০০৭১৭১৩১

৩৯৪ হমবগঞ্জ নবীগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৩২

৩৯৫ জিৌলভীবাোর জিৌলভীবাোর স র ০১৭০০৭১৭১৩৩

৩৯৬ জিৌলভীবাোর রােনগর ০১৭০০৭১৭১৩৪

৩৯৭ জিৌলভীবাোর কুলাউড়া ০১৭০০৭১৭১৩৫

৩৯৮ জিৌলভীবাোর জুমড় ০১৭০০৭১৭১৩৬

৩৯৯ জিৌলভীবাোর কিলগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৩৭

৪০০ জিৌলভীবাোর শ্রীিঙ্গল ০১৭০০৭১৭১৩৮

৪০১ জিৌলভীবাোর বড়জলখা ০১৭০০৭১৭১৩৯

৪০২ রংপুর রংপুর স র ০১৭০০৭১৭১৪০

৪০৩ রংপুর কাউমনয়া ০১৭০০৭১৭১৪১



ক্রমিক নং জেলার নাি উপজেলার নাি জিাবাইল নম্বর
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মবেরণকৃে  কজপ োজরট সীি (জিাবাইল নম্বর) এর োমলকা
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৪০৪ রংপুর পীরগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৪২

৪০৫ রংপুর মিঠাপুকুর ০১৭০০৭১৭১৪৩

৪০৬ রংপুর পীরগাছা ০১৭০০৭১৭১৪৪

৪০৭ রংপুর ব রগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৪৫

৪০৮ রংপুর োরাগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৪৬

৪০৯ রংপুর গংগাচড়া ০১৭০০৭১৭১৪৭

৪১০ লালিমনরহাট লালিমনরহাট স র ০১৭০০৭১৭১৪৮

৪১১ লালিমনরহাট কামলগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৪৯

৪১২ লালিমনরহাট পাটগ্রাি ০১৭০০৭১৭১৫০

৪১৩ লালিমনরহাট আম েিারী ০১৭০০৭১৭১৫১

৪১৪ লালিমনরহাট হােীবান্ধা ০১৭০০৭১৭১৫২

৪১৫ নীলফািারী নীলফািারী স র ০১৭০০৭১৭১৫৩

৪১৬ নীলফািারী জডািার ০১৭০০৭১৭১৫৪

৪১৭ নীলফািারী মডিলা ০১৭০০৭১৭১৫৫

৪১৮ নীলফািারী মকজিারগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৫৬

৪১৯ নীলফািারী েলঢাকা ০১৭০০৭১৭১৫৭

৪২০ নীলফািারী ভসয় পুর ০১৭০০৭১৭১৫৮

৪২১ কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি স র ০১৭০০৭১৭১৫৯

৪২২ কুমড়গ্রাি জরৌিারী ০১৭০০৭১৭১৬০

৪২৩ কুমড়গ্রাি উমলপুর ০১৭০০৭১৭১৬১

৪২৪ কুমড়গ্রাি নাজগশ্বরী ০১৭০০৭১৭১৬২

৪২৫ কুমড়গ্রাি ফুলবাড়ী ০১৭০০৭১৭১৬৩

৪২৬ কুমড়গ্রাি ভুরুংগািারী ০১৭০০৭১৭১৬৪

৪২৭ কুমড়গ্রাি রামেবপুর ০১৭০০৭১৭১৬৫

৪২৮ কুমড়গ্রাি রাোরহাট ০১৭০০৭১৭১৬৬

৪২৯ কুমড়গ্রাি মচলিারী ০১৭০০৭১৭১৬৭

৪৩০ গাইবান্ধা গাইবান্ধা স র ০১৭০০৭১৭১৬৮

৪৩১ গাইবান্ধা সাদুল্যাপুর ০১৭০০৭১৭১৬৯

৪৩২ গাইবান্ধা সুন্দরগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৭০

৪৩৩ গাইবান্ধা ফুলছমড় ০১৭০০৭১৭১৭১

৪৩৪ গাইবান্ধা জগামবন্দগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৭২
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মবেরণকৃে  কজপ োজরট সীি (জিাবাইল নম্বর) এর োমলকা
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৪৩৫ গাইবান্ধা সািাটা ০১৭০০৭১৭১৭৩

৪৩৬ গাইবান্ধা পলািবাড়ী ০১৭০০৭১৭১৭৪

৪৩৭ ঠাকুরগাঁও ঠাকুরগাঁও স র ০১৭০০৭১৭১৭৫

৪৩৮ ঠাকুরগাঁও বামলয়াডাংগা ০১৭০০৭১৭১৭৬

৪৩৯ ঠাকুরগাঁও রাণীিংককল ০১৭০০৭১৭১৭৭

৪৪০ ঠাকুরগাঁও হমরপুর ০১৭০০৭১৭১৭৮

৪৪১ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৭৯

৪৪২ ম নােপুর ম নােপুর স র ০১৭০০৭১৭১৮০

৪৪৩ ম নােপুর কাহাজরাল ০১৭০০৭১৭১৮১

৪৪৪ ম নােপুর ফুলবাড়ী ০১৭০০৭১৭১৮২

৪৪৫ ম নােপুর মবরািপুর ০১৭০০৭১৭১৮৩

৪৪৬ ম নােপুর নবাবগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৮৪

৪৪৭ ম নােপুর হামকিপুর ০১৭০০৭১৭১৮৫

৪৪৮ ম নােপুর জিাড়ািাট ০১৭০০৭১৭১৮৬

৪৪৯ ম নােপুর বীরগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৮৭

৪৫০ ম নােপুর খানসািা ০১৭০০৭১৭১৮৮

৪৫১ ম নােপুর মচমররবন্দর ০১৭০০৭১৭১৮৯

৪৫২ ম নােপুর পাব েেীপুর ০১৭০০৭১৭১৯০

৪৫৩ ম নােপুর মবরল ০১৭০০৭১৭১৯১

৪৫৪ ম নােপুর জবাচাগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৯২

৪৫৫ পঞ্চগড় পঞ্চগড় স র ০১৭০০৭১৭১৯৩

৪৫৬ পঞ্চগড় জ বীগঞ্জ ০১৭০০৭১৭১৯৪

৪৫৭ পঞ্চগড় জবা া ০১৭০০৭১৭১৯৫

৪৫৮ পঞ্চগড় জেতুমলয়া ০১৭০০৭১৭১৯৬

৪৫৯ পঞ্চগড় আজটায়ারী ০১৭০০৭১৭১৯৭

৪৬০ িয়িনমসংহ িয়িনমসংহ স র ০১৭০০৭১৭১৯৮

৪৬১ িয়িনমসংহ মত্রিাল ০১৭০০৭১৭১৯৯

৪৬২ িয়িনমসংহ মুক্তাগাছা ০১৭০০৭১৭২০০

৪৬৩ িয়িনমসংহ ফুলবামড়য়া ০১৭০০৭১৭২০১

৪৬৪ িয়িনমসংহ গফরগাঁও ০১৭০০৭১৭২০২

৪৬৫ িয়িনমসংহ ভালুকা ০১৭০০৭১৭২০৩



ক্রমিক নং জেলার নাি উপজেলার নাি জিাবাইল নম্বর

দুজ্ োগ ব্যবস্থাপনা অমধ প্তজরর উপজেলা, জেলা এবং প্রধান কা্ োলজয় কি েরে কি েকেোগজণর িজে 

মবেরণকৃে  কজপ োজরট সীি (জিাবাইল নম্বর) এর োমলকা

গ. উপজেলা প্ োজয় কি েরে প্রকল্প বাস্তবায়ন কি েকেোগজণর োমলকা ও বরাদ্দকৃে জিাবাইল নম্বর

৪৬৬ িয়িনমসংহ ঈশ্বরগঞ্জ ০১৭০০৭১৭২০৪

৪৬৭ িয়িনমসংহ জগৌরপুর ০১৭০০৭১৭২০৫

৪৬৮ িয়িনমসংহ নান্দাইল ০১৭০০৭১৭২০৬

৪৬৯ িয়িনমসংহ ফুলপুর ০১৭০০৭১৭২০৭

৪৭০ িয়িনমসংহ হালুয়ািাট ০১৭০০৭১৭২০৮

৪৭১ িয়িনমসংহ জধাবাউড়া ০১৭০০৭১৭২০৯

৪৭২ িয়িনমসংহ োরাকান্দা ০১৭০০৭১৭২১০

৪৭৩ জনত্রজকাণা জনত্রজকাণা স র ০১৭০০৭১৭২১১

৪৭৪ জনত্রজকাণা পূব েধলা ০১৭০০৭১৭২১২

৪৭৫ জনত্রজকাণা জকন্দুয়া ০১৭০০৭১৭২১৩

৪৭৬ জনত্রজকাণা বারহাট্টা ০১৭০০৭১৭২১৪

৪৭৭ জনত্রজকাণা আটপাড়া ০১৭০০৭১৭২১৫

৪৭৮ জনত্রজকাণা কলিাকান্দা ০১৭০০৭১৭২১৬

৪৭৯ জনত্রজকাণা জিাহনগঞ্জ ০১৭০০৭১৭২১৭

৪৮০ জনত্রজকাণা দূগ োপুর ০১৭০০৭১৭২১৮

৪৮১ জনত্রজকাণা খামলয়াজুমড় ০১৭০০৭১৭২১৯

৪৮২ জনত্রজকাণা ি ন ০১৭০০৭১৭২২০

৪৮৩ োিালপুর োিালপুর স র ০১৭০০৭১৭২২১

৪৮৪ োিালপুর সমরষাবাড়ী ০১৭০০৭১৭২২২

৪৮৫ োিালপুর জিলান্দহ ০১৭০০৭১৭২২৩

৪৮৬ োিালপুর জ ওয়ানগঞ্জ ০১৭০০৭১৭২২৪

৪৮৭ োিালপুর বক্সীগঞ্জ ০১৭০০৭১৭২২৫

৪৮৮ োিালপুর িা ারগঞ্জ ০১৭০০৭১৭২২৬

৪৮৯ োিালপুর ইসলািপুর ০১৭০০৭১৭২২৭

৪৯০ জিরপুর জিরপুর স র ০১৭০০৭১৭২২৮

৪৯১ জিরপুর শ্রীবম ে ০১৭০০৭১৭২২৯

৪৯২ জিরপুর নামলোবাড়ী ০১৭০০৭১৭২৩০

৪৯৩ জিরপুর মিনাইগােী ০১৭০০৭১৭২৩১

৪৯৪ জিরপুর নকলা ০১৭০০৭১৭২৩২


