ক্রমিক
নং

জেলা

উপজেলা

উপজেলা
মনর্ বাহী
কি বকর্বার নাি

1

কয়রা

মিমুল কুিার সাহা

2

ডুমুমরয়া

জিাছাাঃ িাহনাে
জর্গি

3

জর্রখাদা

জিা: মলটন আলী

দাজকাপ

েনার্
জিা:িারুফুল
আলি

মদঘমলয়া

িম্পা কুণ্ডু

6

পাইকগাছা

7

ফুলর্লা

জিাাঃ আব্দুল
আউয়াল
আহজিদ মেয়াউর
রহিান

8

র্টিয়াঘাটা

জদর্ািীষ জ ৌধুরী

9

রূপসা

জিাাঃ ইমলয়াছুর
রহিান

10

কচুয়া

র্াসমিন ারহানা

11

ম র্লিারী

জিাাঃ আবুসাঈদ

12

মকরহাট

13

র্াজগরহাট
সদর

4
5

খুলনা

15

জিাজেলগঞ্জ

16

জিাল্লাহাট

জিাছাাঃ িাহানাে
পারভীন
জিা: র্ানমেল্লুর
রহিান
জিা: রমর্উল
ইসলাি
জিা:
কািরুজ্জািান
িামুন আল
ারুক

17

রািপাল

তুষার কুিার পাল

18

িরণজখালা

19

আলিডাঙ্গা

মলংকন মর্শ্বাস
জিাাঃ রাহার্
িান্নান
জিাাঃ ওয়ািীমুল
র্ারী

14

20

র্াজগরহাট

চুয়াডাঙ্গা

জিাংলা

চুয়াডাঙ্গা
সদর

জিার্াইল/জ ান
নম্বর
01794492164
০৪০২৬৫৬০০১
01730-996269
04025-56001
01794492157
০৪০২৯-৫৬০০১
০১৭১৭-৪০৬৭০৩
০৪০২৩৫৬১০১
01794492158
041-890002
01969655888
০৪০২৭-৫৬০০১
০১৭১১৮৩২৪১১
041-701156
০১৭৯৪৪৯২১৬১
0402256001
০১৭৪৭-৬০৬০৬০
০৪১-৮০০১০১
01816889235
04654-56016
০১৭৩৩৩৬০২৩৫
0465256121
01733360233
04653-56222
01733360232
০৪৬৮ ৬২৪৭২
০১৭১৫২৯৮৪০০
০৪৬৫৮৭৩৩৩৬
০১৭১২৬১২৭২২
০১৭১২৬১২৭২২
01716696107
04655-56011
01721354955
০৪৬৫৭-৫৬০০৫
01717530021
০১৭১৭-৪৫১৩৪৪
০৭৬২২-৫৬২০১
01718640725
০৭৬১৬৩১১৫

ইজিইল

unokoyra@mopa.gov.bd
unodumuria@mopa.gov.bd
unoterokhada@mopa.gov.bd
maruf572@gmail.com
unodigholia@mopa.gov.bd
unopaikgacha@mopa.gov.bd
miamallar@yahoo.com
unobotaighata@mopa.gov.bd
unorupsha@mopa.gov.bd
tfarhana2011@gmail.com
unochitalmari@mopa.gov.bd
unofakirhat@mopa.gov.bd
unobagerhat@mopa.gov.bd
robiul16373@gmail.com
hiyahridyo@gmail.com
unomollahat@mopa.gov.bd
unorampal@mopa.gov.bd
lincolnbiswas@ymail.com
rahathrd@gmail.com
oashim779du@gmail.com

21

দামুড়হুদা

জিাাঃ রম কুল
হাসান

22

েীর্ন নগর

জিাাঃ জসমলি জরো

23

যজিার সদর

24

অভয়নগর

25

জকির্পুর

26

জ ৌগাছা

27

মিকরগাছা

জিাাঃ আমর -উেোিান
এি, এি,
িাহমুদুর রহিান
জিা: মিোনূর
রহিান
জিাাঃ ইর্াদর্
জহাজসন
জিাাঃ োমহদুল
ইসলাি

28

র্াঘারপাো

িমনরা পারভীন

29

িমনরািপুর

জিাাঃ আহসান
উল্লাহ িমর ী

30

িাি বা

পুলক কুিার িন্ডল

31

কালীগঞ্জ

উত্তি কুিার রায়

32

জকাট াাঁদপুর

নােনীন সুলর্ানা

33

মিনাইদহ
সদর

িাম্মী ইসলাি

34

িজহিপুর

িাশ্বর্ী িীল

35

শিলকূপা

জিা: উসিান গমন

36

হমরণাকুন্ডু

37

কুিারখালী

জিাহাম্মদ সাইফুল
ইসলাি
জিাাঃ
িাহীনুজ্জািান

38

কুমিয়া সদর

জুমলয়া সুকায়না

39

জখাকসা

জিাহাম্মদ নূর-এআলি

জদৌলর্পুর

িারমিন আক্তার

যজিার

40

মিনাইদহ

কুমিয়া

41

জভড়ািারা

42

মিরপুর

জিাাঃ জসাজহল
িারু
এস.এি. োিাল
আহজিদ

০১৭৮৩৩০৪০৫০
০৭৬২৩৫৬০০১
০১৭১৭-২৮৬৮৭৯
০৭৬২৪-৭৫০০১
01788244500
042163638
01733074035
0242144022
01717363287
০৪২২৬-৫৬২১৬
01711000700
0422456600
01713900775
0422571230
01733074034
0422356022
০১৭৩৩-০৭৪০৩৯
০৪২২৭-৭৮২১০
০১৭৬৮৭৫৭৮৭৮
০৪২২৮৭৫২০০
০১৭৩৩-০৭৪৬৩৬
০৪৫২-৩৫৬২৬০
০১৭৩৩-০৭৪৬৩৭,
০১৮৩৫-০৩০৫৬০
০৪৫২৪-৬৫০০১
01779203162
০৪৫১-৬২৫৭৪
০১৭৩৩-০৭৪৬৩৮
০৪৫২-৫৫৬৩০১
01916201078
0452-656025
০১৭৩৩-০৭৪৬৫৩
০৪৫২-২৭৪০১১
01730473630
০৭০২৫-৭৬৪০২
01730 473626
07173494
01730473629
07024 56301
01730473628
070000
01730473627
0702271329
01730473631
0702656204

unodamurhuda@mopa.gov.bd
unojibannagar@mopa.gov.bd
unojessore@mopa.gov.bd
unoabhaynagar@mopa.gov.bd
unokeshobpur@gmail.com
unochougachha11@gmail.com
unojhikargacha@gmail.com
unobagherpara@mopa.gov.bd
unomanirampur@mopa.gov.bd
unosharsha@gmail.com
unokaliganjjhenaidah@mopa.gov.bd

unokotchandpur@mopa.gov.bd
unojhenaidah@mopa.gov.bd
unomoheshpur@mopa.gov.bd
unoshailkupa@mopa.gov.bd
unoharinakunda@mopa.gov.bd
shahin3a@gmail.com
unokushtia@mopa.gov.bd
unokhoksa@mopa.gov.bd
unodaulatpurkushtia@gmail.com

unobheramara@mopa.gov.bd
unomirpur@mopa.gov.bd

44
45

িাগুরা
জেলা

46
47
48
49
50
51
52

জিাহাম্মদপুর

জিা: আবু
সুম য়ান
মুহাম্মদ সামদকুর
রহিান

িামলখা

সুিী িজুিদার

শ্রীপুর

মদলারা রহিান

িাগুরা সদর

43

জিজহরপুর
জেলা
নড়াইল

মর্ষ্ণুপদ পাল
গাংনী
জিজহরপুর
জিাাঃ মিোনুর
রহিান
সদর
নামহদা আক্তার
মুমের্নগর
নড়াইল সদর সালিা জসমলি
িমনরা পারভীন
জলাহাগড়া
জিাাঃ নােমুল হুদা
কামলয়া

53

আিাশুমন

িাফ্ ারা র্াসনীন

54

কলাজরায়া

িমনরা পারভীন

55

কালীগঞ্জ

সরদার জিাস্ত া
িামহন

র্ালা

সামেয়া আ রীন

57

জদর্হাটা

58

শ্যািনগর

জিাাঃ হাম েআল-আসাদ
জিা:
কািরুেোিান

59

সার্ক্ষীরা
সদর

56

সার্ক্ষীরা

র্হমিনা খাতুন

01733399779
০৪৮৮৬২৫৬৪
01733399781
04852-75064
01733399780
0485356003
০১৭৩৩-৩৯৯৭৮২
০৪৮৫৪-৫৬১০১
০১৭০৮৪১০০২১

magurasadar@mopa.gov.bd
aclmohammadpur17@gmail.com

unoshalikha@gmail.com
unosreepurmagura@mopa.gov.bd

০১৭০৮৪১০০১৯
০৪৮১-৬২৩৩২
০৪৮২৩-৫৬১০৯
০৪৮২২-৫৬০০৭
01779509035
০৪৭২২৫৬০০৬
01709319739
0472475301
01774415480
0472556009
04727-56110
04727-56101
০১৭৭১-১১২২৪৫
০৪৭৩২-৭২০০১
০১৭৮৫৭৫৭৫৭৪
০৪৭২৬-৪৪০০৪
01781375484
047163498

maffara.tasneen@gmail.com
unokalaroa@mopa.gov.bd
unokaliganj@gmail.com
unotala01@gmail.com
unodebhata@mopa.gov.bd
unoshyamnagar14@gmail.com
unosatkhira@mopa.gov.bd

