ক্রমিক
নং

উপজেলা

উপজেলা
মনর্ বাহী
কি বকর্বার নাি

1

আগৈলঝারা

মর্পুল চন্দ্র দাস

2

র্াজকরৈঞ্জ

কােী সাজলহ
মুস্তানমের

3

র্াবুৈঞ্জ

সুমের্ হাওলাদার

4

র্ানামরপাডা

জিাোঃ শমরফুল
ইসলাি

5
6

জেলা

র্মরশাল

র্মরশাল সদর

জিাোঃ হুিায়ুন
কর্ীর

8

জিজহমিৈঞ্জ

দীপক কুিার রায়

9

মুলামদ

োমকর জহাজসন

10

উমেরপুর

িাসুিা আক্তার

11

র্রগুনা সদর

12

আির্লী

জিাোঃ আমনচুর
রহিান
জিাোঃ সজরায়ার
জহাজসন

13

র্ালর্লী

ারোনা রহিান

14

পাথরঘাটা

15

জর্র্ামৈ

েনার্ জিাোঃ
হুিায়ূন কমর্র
জিাোঃ রােীর্
আহসান

16

র্ািনা

জেবুন নাহার

17

র্েমুমিন

18

চর যাশন
জদৌলর্খান

েনার্ প্রশান্ত
কুিার দাস
জিাহাম্মদ
িজনায়ার জহাজসন
েীজর্ন্দ্র কুিার
নাথ

20

জর্ারহানউমিন

জিাোঃ আোঃ কুদ্দূস

21

জ ালাসদর

জিাোঃ কািাল
জহাজসন

19

জ ালা

01705406549
04323-56101
01823232542
0432874027
01705406541
0432773303
01795454353
0433256117

ইজিইল

unoagailjhara@mopa.gov.bd
unobakerganj@mopa.gov.bd
unobabuganj@gmail.com
unobanaripara@mopa.gov.bd

জৈৌরনদী
মহেলা

7

র্রগুনা

জিার্াইল/জ ান
নম্বর

01716091052
০৪৩১৬৪৯১৬
০১৭১০১৬৯৩৯৮
০৪৩২৫৫৬০০৩
01799900803
0432675202
০১৭০৫৯৯৯০৩৪
০৪৩২৯৫৬০০১
01733348025
044862649
01717099102
0445256005
01733348027
0445656005
01774973704
0445575014
০১৭৩৩৩৪৮০২৯
০৪৪৫৪৫৬০০১
01733348019
01733348019
01717260167
0492756001
01740920246
০৪৯২৩-৭৪০৩০
01703464326
০৪৯২৪৫৬১০৯
01780201810
০৪৯২২৫৬১০৩
01711489733
0491-61318

unobarisal@mopa.gov.bd
dipuroy28@yahoo.com
unomuladi@mopa.gov.bd
masuma21.2012@gmail.com
unobarguna@mopa.gov.bd
unoamtali@mopa.gov.bd
unotaltoli@mopa.gov.bd
h_kobir440@yahoo.com
unobetagi@mopa.gov.bd
unobamna@gmail.com
unotazumuddin@gmail.com
monowar3306@yahoo.com
jnath713@gmail.com
hawlader2475@gmail.com
unobhola@mopa.gov.bd

22

িনপুরা

23

লালজিাহন

24

কাূঁঠামলযা

25

ঝালকাঠি

ঝালকাঠি সদর

26

নলমিটি

27

রাোপুর

28
29
30
31

পটুযাখালী সদর
র্াউ ল
দশমিনা
ৈলামচপা

32

পটুযাখালী

কলাপাডা

33

মিেবাৈঞ্জ

34

দুিমক

35

রাঙ্গার্ামল

36

কাউখালী

37

নামেরপুর

38

জনিারার্াদ

39

মপজরােপুর

মপজরােপুর
সদর

40

াণ্ডামরযা

41

িঠর্ামডযা

42

ইন্দুরকামন

জিা: আব্দুল
আমেে ভূঁঞা
হামর্বুল হাসান
রুমি
আকি জিাহাম্মদ
য়সাল উিীন
জিা: আর্াহার
মিয়া
জিাোঃ আশ্রাফুল
ইসলাি
আ জরাো জর্ৈি
পারুল
লমর্ া োন্নার্ী
মপজুস চন্দ্র জদ
শুভ্রা দাস
জর্ৌমি আহজিদ
জিাোঃ র্ান ীর
রহিান
শাহ্ জিাোঃ রম কুল
ইসলাি
রায়হান আহজিদ
জর্ৌমি
আহজিদ(অদা)

01717836436
০৪৯২৬-৫৬১১১
০১৭১৬৭৩৭৩৫৭
০৪৯২৫৭৫৮১৪
01705411026
04952-56001
01705411020
০৪৯৮-৬৩৫৮১
০১৭১৭০৪১৫২৫
০৪৯৫৩-৭৪১৫৮

unomonpura@mopa.gov.bd
unolalmohan@mopa.gov.bd
unokathalia@mopa.gov.bd
unojhalakathi@mopa.gov.bd
aijbcs29@gmail.com

০১৭০৫৪১১০২৪

unorajapur05@gmail.com

০১৭৩৩৩৩৪১৪৩
01733334149
01733334149
01733334153

unopatuakhali@mopa.gov.bd
unobawphal@mopa.gov.bd
unodashmina@mopa.gov.bd

01733334155

unokalapara@mopa.gov.bd

০১৭৩৩৩৪১৪৫

unomirzagonj@gmail.com

01733334147

unodhumki@mopa.gov.bd

01733334153

unorangabali@mopa.gov.bd

01795835584
unokawkhali@gmail.com
0462456128
জিাোঃ নােমুল
01730036509
aclnazirpur.pirojpur@gmail.com
আলি
04626-74029
০১৭১৯৭৫৩৬৩৮
sayied.28thadmn@gmail.com
আবু সাঈদ
০৪৬২৭-৫৬০৫৭
০১৭১১৪৮৩৫২৬
আমস িাহমুদ
0461-62497 unopirojpursadar@mopa.gov.bd
01712337172
শাহীন আক্তার
unobhandaria@gmail.com
সুিী
0462356382
01733074020
মে.এি. সর রাে
unomathbaria@gmail.com
০৪৬২৫৭৫০০১
01716488058
রামের্ আহজিদ
rajib16123@gmail.com
04625-20025
ইসরার্ োহান

