ক্রমিক
নং

জেলা

1

ঢাকা

4
5
6
7
8

নরমসং ী

9
10
11
12
13
14

উপজেলা নির্ বাহী
কর্ বকর্বার িার্

ধািরাই

আবুল কালার্

নারায়ণগঞ্জ

15
16
17

গাজীপুর স র

জরজর্কা সুলর্ািা

18

কামলয়াককর

20

কাপামসয়া

জর্াহােদ োইফুল
ইেলার্
খন্দকার মুোঃ
মুশন কুর রহর্াি
জর্াোঃ র্াকছুদুল
ইেলার্

21

শ্রীপুর

জরজহিা আকর্ার

19

গাজীপুর

জর্ার্াইল/জ াি
িম্বর
01716030077
০২৭৭৩০০৩৪
01795724915
7768006

আ জরাো আক্তার
নরর্া
শাজহ এনলদ িাইনুল
০১৭১৫২০১৩১৪
দকরানীগঞ্জ
আমিন
01933444037
জর্াোঃ জর্া াজ্জল
নবাবগঞ্জ
জহাজেি
02-7765001
01712925550
জশখ রাজেল হাোি
সাভার
02-7742555
01762687009
উজে হানর্র্া
দবলাববা
02-9449100
মুহােদ শনহদ
০১৭৬২৬৮৭০০৮
িবনাহর ী
উল্লাহ
০২৯৪৪৫০০৩
০১৭১৮৬২৩৭১৪
শীলু রায়
মিবপুর
০৬২৮৭৫২২৬
জর্াোঃ শন কুল
01710777736
রায়পুরা
ইেলার্
02-9448015
ভাস্কর জদর্িাথ
01762687006
পলাি
র্ানি
০২৯৪৬৬৩৪৪
01762687005
এ, এইচ, এর্
নরমসং ী স র
োজর্রী হাোি
02-9462647
নারায়ণগঞ্জ
01765039520
জহােজি আরা জর্গর্
০২৭৬৪৫২৩৮
স র
০১৭১৬৯০৮২৫৩
নপন্টু জর্পারী
বন্দর
০২৭৬৬১১৩৬
01768047194
সুরাইয়া খাি
আডাইহাজার
০২-৭৬৫৪১০১
আবুল াজর্
01762694601
জর্াহােদ েন কুল
রূপগঞ্জ
02-7650101
ইেলার্
01713504902
জর্া: শাহীনুর
দসানারগাাঁও
ইেলার্
027656221

দ াহার

2
3

উপজেলা

কালীগঞ্জ

01783865884

029204983
01783865885
029202008
01783869030
0682351012
01783865887

0682451369
01783865886

029200002

ইজর্ইল
aca.k.azad@gmail.com
afroza71@gmail.com
mainul16329@gmail.com
unonawabganjdhaka@mopa.gov.bd

unosavar@gmail.com
unobelabo@mopa.gov.bd
unomonohardi@mopa.gov.bd
shilury@gmail.com
unoraipura@mopa.gov.bd
unopalash@mopa.gov.bd
jamery@gmail.com
hosnearabina30@gmail.com
unobondor@mopa.gov.bd
unoaraihazar@mopa.gov.bd
unorupganj@mopa.gov.bd
shahen16077@gmail.com
unogazipur@mopa.gov.bd
unokaliakair@gmail.com
unokaliganjgazipur@mopa.gov.bd

unokapasia@gmail.com
unosreepurgazipur@mopa.gov.bd

22

শ্রীনগর

23

মসরাজ ীখান

জর্াোঃ োনহদুল
ইেলার্
র্াির্ীর জর্াহােদ
আনের্

দলৌহজং

জর্া. র্নির জহাজেি

25

টঙ্গীবাডী

জর্াছাের্ হানেিা
আক্তার

26

মুন্সীগঞ্জ স র

সুরাইয়া োহাি

27

গজামরয়া

28

িামনকগঞ্জ
স র

র্ােনির্ জেনর্ি
নর্িজর্ জশখ
মুহােদ শাহাদর্
খন্দকার

24

মুন্সীগঞ্জ

29
30

িামনকগঞ্জ

31

মসঙ্গাইর

জর্াোঃ যুর্াজয়র

মিবালয়

জর্জহদী হাোি

32

সাটুমরয়া
হমররািপুর

33

মিওর

34

দ ৌলতপুর
টাঙ্গাইল স র

35
36

কামলহামত

37
38
39
40
41
42
43
44
45

টাঙ্গাইল

িানহদ ারোিা
নেনিকী
জর্াোঃ ইনলয়াে
জর্জহদী
শার্ীর্া খন্দকার
কানিে াজর্র্া
নেিার্ োহাি
মুছােৎ শাহীিা
আক্তার

িাটাইল

নদলরুর্া আহজর্দ

বাসাইল
দগাপালপুর

শার্ছুি িাহার স্বপ্না

মিজজাপুর

ইেরার্ োদর্ীি

ভুঞাপুর

জ াটি চন্দ

নাগরপুর

আের্া শাহীি

িধুপুর

রজর্ন্দ্র িাথ নর্শ্বাে

‡`j`yqvi
abevox

োনর্িা ইয়ােনর্ি

01762687260
০২৭৬২৭০০১
০১৭৩৩৩৬০৩০৩
০২৭৬২৮০০১
01744999982
৭৬২৫২২২
01762687285
০২-৭৬১৮১০১
01762687256
০২-৭৬১১১৩৩
০১৭৬২৬৮৭২৫
০২৭৬১৬০৪৪

01912467028
027717001
০১৭৩৩০৭৪০১৮
27716001
01716986369
02-7725222
01738800119
7728001
01816524815
01782746180
02-7715002
01762691626
01762691632
০৯২২৭৭৪০০৩
01762691633
092256001
০১৭৬২৬৯১৬৪২
০৯২২২৫৬০০১

tanvirazim@gmail.com
manihon28@gmail.com
hasnakter@gmail.com
unomunshiganjsadar@gmail.com

unogajaria@gmail.com

unosingair@mopa.gov.bd
upazila.shibaloy@gmail.com
nahidfajanasiddque27@gmail.com

unoharirampur@mopa.gov.bd
shammykhandaker@yahoo.com

kaniz_28@yahoo.com
unotangail@mopa.gov.bd
unokalihati@mopa.gov.bd
unoghatail@mopa.gov.bd
unobashail@mopa.gov.bd
unogopalpur@mopa.gov.bd

জ াটি চন্দ

আনর া নেনিকা

zahidzunaina@gmail.com

01748758002
0922956018
01762691634
0922356101
০১৭৬২৬৯১৬২৯
০৯২৩৩-৭৩০০১
01762691636
0922856041
০১৭৬২৬৯১৬২৮
0922456001
০১৭৬২৬৯১৬৩৭

unomirzapur@mopa.gov.bd
unobhuapur@mopa.gov.bd
unonagarpur@mopa.gov.bd
ramen_bd@yahoo.com
unodelduar@mopa.gov.bd
unodhanbari@mopa.gov.bd

46

mwLcyi

47

রাজবাডী স র

48

দগায়ালন্দ

49

রাজবাডী

50

বামলয়াকামন্দ

51
52
53
54

দগাপালগঞ্জ

55
56
57
58
59
60

িরীয়তপুর

61
62
63
64

িা ারীপুর

65
66
67

পাংিা

ফমর পুর

জর্ৌসুর্ী েরকার
রাখী
জর্া: োঈদুজ্জার্াি
খাি
জর্াোঃ আবু িাোর
উনিি
জর্াহােদ রন কুল
ইেলার্
জর্াোঃ র্াসুর্ জরো

০৯২১-৬৯০০৭
01843220890
০৯২৩২৫৬০০১

ru_eng_d185@yaoo.com

01916750563

khan.sayeed49@yahoo.com

০১৭৩৩৩৩৬৪০৮
০৬৪২৩৫৬১০৩

unogoalanda@mopa.gov.bd

০১৭১৬৬০২২৪১

rafiq_janata@yahoo.com

01733336407
০৬৪২২-৫৬০০১

unobaliakandi@mopa.gov.bd

জর্াহােদ
০১৭৩৩৩৩৬৪০৬
কালুখালী
জর্া াজয়ল আহজর্দ
দগাপালগঞ্জ
01711312230
জর্াছাোঃ শােী
আক্তার
0266855315
স র
জর্াোোঃ র্ােনলর্া
০১৭০৬৭৪০০০৮
মুকসু পুর
আলী
০৬৬৫৪৫৬২০১
এ , এে , এর্ ,
01711859993
কামিয়ানী
র্াঈি উনিি
০৬৬৫২৫৬২০১
এে. এর্. র্াহফুজুর 01705405508
দকাটালীপাডা
রহর্াি
০২৬৬৫১৩১৩
জর্াোঃ িানকর্ হাোি ০১৭০৫৪০৫৫০৭
টুমঙ্গপাডা
র্র দার
০২৬৬৫৬২০২
জর্া: নেয়াউর
িমরয়তপুর
০১৭২৯৬৫৪১৮৬
০৬০১৫১৩০৮
রহর্াি
স র
নদলরুর্া শারনর্ি 01961133524
ডামুডযা
01961133525
োিনেদা ইয়াছনর্ি
নমডয়া
০৬০১-৫৯১০১
01961133527
োনির আহজর্দ
দভ রগঞ্জ
06220-56101
রাজহলা রহর্র্
01816546853
জামজরা
উল্লাহ
আর এর্ জেনলর্
01701267990
দগাসাইর হাট
শাহজিওয়াে
িা ারীপুর
জর্া: শন উর
০৬৬১-৬২৫০৬
রহর্াি
স র
জর্া: ইর্রাি
০৬৬২৪৫৬১০৩
মিবচর
আহজর্দ
প্রর্থ রঞ্জক ঘটক
কালমকনী
জর্গর্ জোহাি
০৬৬২৩৫৬১০১
রাকজর
িােনরি
01701670024
প্রভাাংশু জোর্ র্হাি
০৬৩১৬২৫০২
ফমর পুর স র

unosadar.gopalganj@gmail.com

unomaksudpur@mopa.gov.bd
unokashiani.mopa.gov.bd@gmail.com

mahfuzrahman.410@gmail.com
unotungipara@mopa.gov.bd
zia.rahman14@yahoo.com
unodamudya@mopa.gov.bd
unonaria@ mopa.gov.bd
unobhedarganj@ mopa.gov.bd
rrullahkochi@yahoo.com
unogosairhat@ mopa.gov.bd
sofiour@yahoo.com
Imran200877@gmail.com

shohanajarif@gmail.com
unofaridpur@mopa.gov.bd

68

দবায়ালিারী

69

আলফাডাঙা
িধুখালী

70
71

ভাঙ্গা

72

নগরকান্দা
চর ভদ্রাসন

73
74

স রপুর

75

সালথা
মকবিারগঞ্জ
স র

76
77

অষ্টগ্রাি

78

কমরিগঞ্জ

80

কটিয়াম

81

83
84

কুমলয়ারচর
মকবিারগঞ্জ
তাডাইল
মনকলী
পাকুমন্দয়া

85

বামজতপুর

86

ভভরব

87
88

জর্াোঃ োলাহউনিি

ইটনা

79

82

জর্াহােদ োনকর
জহাজেি
জর্গর্ েয়ন্তী রুপা
রায়
জর্া: জর্াস্ত া
র্জিায়ার
কােী র্াহবুর্ উর
রহর্াি
জর্া: র্দরুজিাো
শুভ
কার্রুি িাহার
জর্াোঃ জোর্াজ়ের
রাহর্াি রাজশদ
জর্াহােদ জর্ার্াজশ্বর
হাোি
জর্াোঃ আব্দুল্লাহ আল
র্ােউদ

মিঠািইন
দহাবসনপুর

শারনর্ি সুলর্ািা
ইেরার্ োহাি
জকয়া
কাউোর আনেে
লুৎফুি িাহার
জর্াহােদ ইয়াহ্
ইয়া খাাঁি
অন্নপূর্ বা জদর্িাথ
ারুক আহাজেদ
জর্াহােদ কােী
য়োল
র্ােনলর্া আহজর্দ
পনল
আর্দুল্লাহ আল
র্ামুি

01704199601
01912972190
০৬৩২২৫৬০০১
01701670027
0632656255
01701670030
0632356124
০১৭৮১৫৪৫১৮১
০৬৩২৭৫৬১০৩
০১৭৯৫৫১০৭৬৫

unoboalmari@gmail.com
unoalfadanga@mopa.gov.bd
unomadhukhali@mopa.gov.bd
unobhanga@mopa.gov.bd
bshuvo605@gmail.com

01717338153
01701670029
01919662557
0941-61965
01730449776
০৯৪২২৫৬০০১
01754367373
09426-56001
০১৭৮৬০৬৬৪৬৭
০৯৪২৭৫৬০০১
01759518238
09428-56001
01776434441
০৯৪২৯-৫৬২০১
০১৭২৬৬৯৫৪৫৮

al_masod@gmail.com
unoaustagram@mopa.gov.bd
unoitna@mopa.gov.bd
unokarimganj@mopa.gov.bd
unokatiadi@mopa.gov.bd

০৯৪৩৪-৭৫০০১

01937316086
09432-56001
০১৭২২০০১৮৮৭
01712786481
০৯৪২৩-৬৪২৪৪
০১৭৬৬২৫৪৮৮২
৯৪৭০৫৭২
01718647009
0943556001
01715940720
09425-56001

unonikli@mopa.gov.bd
annapurn16380@gmail.com
fahammed84@gmail.com
unobhairab@mopa.gov.bd
ahmedpoly3@gmail.com
mamun5th@gmail.com

