উপজেলা

উপজেলা মনর্ বাহী
কি বকর্বার নাি

ম োবোইল/ম োন
নম্বর

1

আজনাযারা

জ ৌর্ি র্াড়ৈ

০১৭৩৬৪৮৯৮০০
০৩০২৯-৫৬০০১

2

র্াাঁশখালী

জিাহাম্মদ িাসুদুর
রহিান জিাল্লা

3

জর্াযালখালী

আমিয়া খাতুন

4

চন্দনাইশ

5

ফটিকিম়ৈ

6

হাটহাোরী

7

জলাহা া়ৈা

8

িীরসরাই

ক্রমিক
নং

জেলা

চট্টগ্রাি

আ.ন.ি.
র্দরুজদাো
েনার্ দীপক কুিার
রায়
আক্তার উনজনিা
মশউলী
েনার্ জিাহাম্মদ
সাইফুল কমর্র
জিাহাম্মদ রাজসলুল
কাজদর
জিাহাম্মদ কািাল
জহাজসন
েনার্ জিাোঃ শািীি
জহাজসন

9

পটিযা

10

রাঙ্গুমনযা

11

রাউোন

12

সন্দ্বীপ

জিাোঃ নুরুল হুদা

13

সার্কামনযা

জিাহাম্মদ জিার্ারক
জহাজসন

14

সীর্াকুন্ড

র্ামরকুল আলি

15

কর্ বফুলী

েনার্ মর্জেন
ব্যানােী

16

উমখযা

জিাোঃ মনকারুজ্জািান

17

কক্সর্াোর
সদর

হামর্বুল হাসান

18

কুতুর্মদযা

িজনায়ারা জর্ ি

চজকামরযা

নূরুদীন মুহাম্মদ
মশর্লী জনািান

20

জটকনাফ

জিাোঃ রমর্উল হাসান

21

িজহশখালী

22

‡cKzqv

19

কক্সর্াোর

জিাহাম্মদ আবুল
কালাি
জিাহাম্মদ
িাহবুর্উল কমরি

01733334345

০৩০৩৭-৫৬০০১
01733334346
0303256001
01708398200
0303356001
01733334348

03022-56003
০১৮৩৮৬৭২৭৮০
০৩১-২৬০১১০১
০১৭৩৩-৩৩৪৩৫১
০১৭১৭৮১৪১৭১
0303556320
০১৭৯৫৩৪৪১৩৪
০৩০২৫-৫৬০০১
01739340263
03026-56012
01724266534
0302756201
০১৭৩৩৩৩৪৩৫৬
03036-56232
০১৮৩৭৭১১৪৫০
03028-56011
01717847220
০১৭৩৩৩৭৩২০৫
০৩৪২৭৫৬০০১
01733373201
০৩৪১-৬৩৭১৫
০১৭১৭০২৮৭৮৮
০৩৪২৩৫৬০০১
01733373215
0342256050
01851966966
০৩৪২৬৭৫১০০
01733373209
০৩৪২৪৭৪২০১
০১৮১৬৩০৭১৮০
০৩৪২৮৫৬০০০

ইজিইল
unoanwara@ mopa.gov.bd
unobanshkhali@ mopa.gov.bd
unoboalkhali@ mopa.gov.bd
unochandanaish@ mopa.gov.bd
unofatikchari@ mopa.gov.bd
unohathazari@ mopa.gov.bd

unoofficemirsarai@gmail.com
unopatiya30@gmail.com
unorangunia@ mopa.gov.bd
unorawzan@ mopa.gov.bd
nurulanthro@gmail.com
unosatkania@ mopa.gov.bd
unositakunda@ mopa.gov.bd
unokarnafuli@ mopa.gov.bd
nikar16797@gmail.com
unocoxsbazar@mopa.gov.bd
unokutubdia@mopa.gov.bd
unochakaria@mopa.gov.bd
unoteknaf@mopa.gov.bd
kalam16170@gmail.com
unopekua@gmail.com

23

রামু

24

আলীকদি

25

থানমচ

26

নাইক্ষ্যংিম়ৈ

র্ান্দরর্ান

28

র্ান্দরর্ান
সদর
রুিা

29

জরাযাংিম়ৈ

30

লািা
খা ়ৈািম়ৈ
সদর

27

31
32

দীমিনালা

33

পানিম়ৈ

34

িহালিম়ৈ

35

খা ়ৈািম়ৈ

িাটিরাঙ্গা

জিা: লুৎফুর রহিান
জিা: নামেমুল
হায়দার
জিাোঃ োহাঙ্গীর
আলি
সামদয়া আফমরন
কমচ
জিা: জনািান
জহাজসন
জিাোঃ শািসুল আলি
জিাোঃ মদদারুল
আলি
নুর-এ- োন্নার্ রুমি
সসয়দ শািসুল
র্ার্রীে
জিাোঃ জশখ শমহদুল
ইসলাি
মুহাম্মদ আবুল
হাজশি
র্ািান্না নাসরীন
ঊমি ব
মর্ভীষর্ কামি দাশ

36

িামনকিম়ৈ

37

রাি ়ৈ

জিা: আল-িামুন
মিয়া

38

লক্ষ্ীিম়ৈ

োমহদ ইকর্াল

39

¸Bgviv

40

রাঙ্গািাটি
m`i

41

কাপ্তাই

42

কাউখালী

মুহাম্মদ
আসাদুজ্জািান
জিািাোঃ সুিনী
আক্তার
জিাহাম্মাদ রুহুল
আিীন
এ এি েমহরুল
হায়ার্
জিাহাম্মদ রাজশদ
ইকর্াল জচৌধুরী
জিাোঃ আব্দুল্লাহ আল
িামুন র্ালুকদার

43

রাঙািাটি

জুরািম়ৈ

44

নামনযারচর

45

র্রকল

46

র্ািাইিম়ৈ

47

মর্লাইিম়ৈ

সামেয়া পারভীন
জিাোঃ নামদি
সারওয়ার
আমসফ ইকর্াল

০১৭৩৩৩৭৩২০৩
০৩৪২৫-৫৬০৬২

unoramu@mopa.gov.bd

০১৭০৮৩৯৯০১১

unoalikadam@mopa.gov.bd

01550007186

unothanchi@mopa.gov.bd

০১৮১৮১২৫৫০৮

unonaikhongchhari@mopa.gov.bd

afrinkochi@yahoo.com

01757338855

unobandarban@mopa.gov.bd

০১৭১১০১২৩৫৭

unoruma@mopa.gov.bd

০১৫৫০০০৭১৮২

unorowangchari@mopa.gov.bd

০১৭৭১৪৭৫৪৪৭
01715147256
0371-61866
০১৫৫০৬০৪৫২২
০৩৭১-৮১০১০
01550604520
০৩৭১৭৬০০১
০১৫৫০৬০৪৫২৯
০৩৭১৫১০১০
০১৫৫০৬০৪৫২৩
০৩৭১৯৬০০১

unolama@mopa.gov.bd

০১৫৫০৬০৪৫২৫
০৩৭১৪৬০০১
01550604526
037186001
০১৫৫০৬০৪৫২০
০৩৭১৭৬০০১
01557676220
035162062
০১৮৩৯৭৬৪৮৬৬
০৩৫২৯৫৬৩৪১
01557676216
0351-31001
০১৫৫৭৬৭৬২১৪
০১৫৫৭৬৭৬২১৮
০১৫৫৭৬৭৬২১৮
০১৮১৫৮২৫৭৫৫
০১৮১৫৮২৫৭৫৫
০১৭১১২৪৩৩৫৩
০৩৭১৫৬০০১
01852441139

unokcharisadar@gmail.com
unodighinala@mopa.gov.bd
unopanchari@mopa.gov.bd
unomohalchari@gmail.com
bkdas.eng@gmail.com

unoramgarh@gmail.com
unolaxmichhari@mopa.gov.bd
unopanchari@gmail.com
unorangamati@mopa.gov.bd
unokaptai@mopa.gov.bd
unokawkhalirangamati@ mopa.gov.bd

unojuraichari@mopa.gov.bd
unonaniarchar@mopa.gov.bd
sagiapervin@gmail.com
unobaghaichari@mopa.gov.bd
unobelaichhari@mopa.gov.bd

48

রােস্থলী

49

লং দু

50

জনাযাখালী
সদর

েনার্ জিাোঃ
মুশমফকুর রহিান
জিাসাজদক জিহ্দী
ইিাি
জিা:আমরফুল
ইসলাি সরদার

51

জর্ ি ঞ্জ

জিা: রুহুল আিীন

52

চাটমখল

53

জকাম্পানী ঞ্জ

54

জনাযাখালী

হামর্যা

েনার্ মুহাম্মদ
রায়হানুল হারুন
জিাোঃ োমিরুল
ইসলাি
জিাহাম্মদ নূর-এআলি

55

জসনর্া

শর্রুপা র্ালুকদার

56

সুর্র্ ব চর

জিাোঃ আবু ওয়াদুদ

57

জসানাইমুম়ৈ

টিনা পাল

58

কমর্রহাট

জিাহাম্মদ শরীফুল
ইসলাি

59

লক্ষ্মীপুর
সদর

60

রাযপুর

মশল্পী রানী রায়

রাি ঞ্জ

জখান্দকার জিাহাম্মদ
মরোউল কমরি

62

কিলন র

ইিমর্য়াে জহাজসন

63

রাি মর্

আে র আলী

64

জফনী সদর

জিাোঃ িামুন

65

দা নভাঁইযা

61

লক্ষ্মীপুর

66
67

জসানা ােী

জফনী

িা লনাইযা

68

পরশুরাি

69

ফুল ােী

জিা: সাইফুল
ইসলাি ভঞা
জিাোঃ জসাজহল
পারজভে
শামহদা ফাজর্িা
জচৌধুরী
জিাোঃ আহ্সান
উদমদন মুরাদ
জিাোঃ সাইফুল
ইসলাি

০৩৫১৯১০০১
০১৮১৯৯৭৯৬৯৫
০৩৫১৮১০০৫
01557676217
035142001
01705401101
০৩২১-৬১০৯৫
০১৭৬৭৪৪১১০১
০৩২১-৫১৯৬৪
01705401104
0322275020
01705401106
03223-56204
01705401109
01705401109
01705401105
০৩২২৫-৫৬০০১
01705401108
0322852004
01705405001
০৩২২৭৫১০০২
০১৭০৫৪০১১১৬
0323253280

01788577711
03822-56011
01788577712
০৩৮২৪-৭৫০১০
০১৭৮৮৫৭৭৭১৪
০২-৪৪৩৮১০০১
০১৭৮৮৫৭৭৭১৩
০৩৮২৩-৫৬২১১
01713187314
033163186
01713187318
0332379009
০১৭১৩১৮৭৩১৯
০৩৩২৫৭৬০৩১
01713187317
0332278001
01713187316
03324-56002
01713187315
03326 77032

mushfiqs16498@gmail.com
unolangadu@mopa.gov.bd
unosadar@mopa.gov.bd
unobegumganj@mopa.gov.bd
unochatkhil@mopa.gov.bd
unocompaniganjnoakhali@mopa.gov.bd

unohatiya@mopa.gov.bd
unosenbug@mopa.gov.bd
unoshubarnachar@mopa.gov.bd
unosonaimuri@mopa.gov.bd
msi.28th@gmail.com

unoraipur@mopa.gov.bd
unoramganj@mopa.gov.bd
unokamalnagar@mopa.gov.bd
unoramgati@mopa.gov.bd
unofeni@mopa.gov.bd
unodaganbhuiyan@mopa.gov.bd

unosonagazi@mopa.gov.bd
unochagalnaiya@mopa.gov.bd
unoparshuram@mopa.gov.bd
unofulgazi@mopa.gov.bd

70

র্রুরা

71

চামন্দনা

72

দাউদকামন্দ

73

লাকসাি

74

ব্রাহ্মর্পা়ৈা

75

বুম়ৈচং

76

জচৌদগ্রাি

77

জদর্ীদ্বার

78

কুমিল্লা

জহািনা

79

মুরাদন র

80

নাঙ্গলজকাট

81

জিিনা

82

মর্র্াস

83

িজনাহর ঞ্জ

84

কুমিল্লা সদর

85

সদর দমক্ষ্র্

86

চাাঁদপুর সদর

87

হােী ঞ্জ

88

কচুযা

89
90
91
92

চাাঁদপুর

ফমরদ ঞ্জ
ির্লর্ উত্তর
ির্লর্
দমক্ষ্র্
হাইিচর

০১৭৩৩৩৫৪৯৪৬,
০১৭০৮৩৯৬৫০১
০৮০২৭৫২০০৩
01733354938
এস. এি.
োকামরয়া
0802256108
জিাোঃ িাহবুর্ আলি ০১৭৩৩৩৫৪৯৩৯
জিাহাম্মদ রমফকুল 01733354949
হক
0803251400
01733354945
জিাোঃ েমহরুল হক
০৮০২৮-৫৬০০১
01733354937
ইিরুল হাসান
০৮০২৯৫৬১০০
01733354948
জিাোঃ িাঈন উমদন
08020-56106
০১৭৩৩-৩৫৪৯৪৪
রর্ীন্দ্র চাকিা
০৩৩২৩-৭৯০০৯
খান জিাোঃ নােমুস 01733354942
জশাজযর্
0802554012
০১৭৩৩৩৫৪৯৪৩
মিতু িমরয়ি
০৮০২৬৫৬১২০
েনার্ দাউদ
০১৭৩৩৩৫৪৯৪৭
জহাজসন জচৌধুরী
৮০৮০৩৩৬৬১০১
01733-354940
আফজরাো পারভীন
08035-51008
জিাহাম্মদ আলি ীর 01733354941
জহাজসন
০৮০৩৬-৫২০১০
০১৭৩৩৩৫৪৯৫০
আবু আসলাি
০৮০৩৭৫৩০০১
জচৌধুরী আশরাফুল 01733354935
কমরি
01733354935
01733354936
রূপালী িন্ডল
০১৭৩৩৩৫৪৯৩৬
01730067060
কামনে ফাজর্িা
084163424
01730067072
সর্শাখী র্ড়ুয়া
08424-75288
01730067070
নীমলিা আফজরাে
0842556011
এ. এইচ. এি.
০১৭৩০০৬৭০৬২
িাহফুজুর রহিান
০৮৪২২-৬৪০০১
শারমিন আক্তার
01730067066
জিাোঃ শামহদুল
01730067064
ইসলাি
01730067074
কামনে ফাজর্িা
084152001
িােহারুল ইসলাি

unobarura@gmail.com
unochandina@gmail.com
unodaudkandi@mopa.gov.bd
unolaksam1@gmail.com
unobrahmanpara@mopa.gov.bd
unoburichang@mopa.gov.bd
unochouddagram1@gmail.com
unodebidwar@mopa.gov.bd
unohomna@mopa.gov.bd
unomuradnagar1@gmail.com
unonangolkot@gmail.com
unomeghna@gmail.com
unotitas1@gmail.com
unomonoharganj@gmail.com
unocomillasadar@gmail.com
unocomillasadarsouth@gmail.com

unochandpursadar@gmail.com
unohajigonjchandpur@gmail.com

unokachua@gmail.com
unofaridganj@mopa.gov.bd
unomatlabnorth@gmail.com
unomatlabsouthchandpur@gmail.com

unohaimcharchandpur@gmail.com

93

শাহরামি

জিাহাম্মদ হামর্র্
উল্লাহ

94

আশু ঞ্জ

জিৌসুিী র্াইন হীরা

95

আখাউ়ৈা

জিাহাম্মদ
শািছুজ্জািান

96

কসর্া

হামসনা ইসলাি

97

নর্ীন র

জিাহাম্মদ িাসুি

নামসরন র

জিাোঃ িাসউদ
পারজভে িজুিদার

99

র্াঞ্ছারািপুর

শমরফুল ইসলাি

100

ব্রাহ্মর্র্াম়ৈযা
সদর

োন্নাতুল জফরজদৌস

101

সরাইল

উজম্ম ইসরার্

102

মর্েযন র

জিা: আলী
আফজরাে

98

ব্রাহ্মর্র্াম়ৈযা

01730067068
08427-56001
01705411234
08528-74522
01723888649
০১৭০৫৪১১২৩৮
0582473009
01705411236
0852575220
01705411232
0852656001
০১৭০৫৪১১২৩৯
0852356002
০১৭১১৯৬৩৩৯৩
০৮৫১-৬১৩৬৬
০১৭০৫৪১১২৩৩
০৮৫২৭৫৬০০৭
01705411235
01705411235

unoshahrastichandpur@gmail.com

unoashuganj@mopa.gov.bd
unoakhaura@mopa.gov.bd
islam_hasina@yahoo.com
unonabinagar1@gmail.com
bappyjbleo169@gmail.com
unobancharampur@mopa.gov.bd

crasida@gmail.com
unosarail@mopa.gov.bd
unobijoynagar@mopa.gov.bd

