ক্রমিক
নং

উপজেলা

উপজেলা
মনর্ বাহী
কি বকর্বার নাি

জিার্াইল/জ ান
নম্বর

1

িয়িনম ংহ
দর

01674086041
01733373326

unomymensingh@mopa.gov.bd

2

মিোল

জেখ হাম জুর
রহিান
জিাহাম্মদ
আব্দুলাহ আল
োমকর

০১৭৩৩৩৭৩৩২
৯০৩২৫৬০০১

mabdullahalzakir@gmail.com

3

জ ৌরীপুর

ারহানা কমরি

4

মুক্তা াছা

সুর্র্ বা রকার

5

ফুলপুর

6

র্ারাকান্দা

জিাহাম্মদ রাজেদ
জহাজ ন জ ৌধুরী
ারমিন সুলর্ানা

হালুয়াঘাট

োমকর জহাজ ন

8

ভালুকা

িাসুদ কািাল

9

ফুলর্াম়িয়া

লীরা র্র দার

10

র াাঁও

11

ঈশ্বর ঞ্জ

এমলে েরমিন

12

নান্দাইল

জিা াজেক জিহদী
ইিাি

13

জ ার্াউ়িা

জিা: িাহদী হা ান

14

মিনাই ামর্

রুজর্ল িাহমুদ

15

নকলা

সুলর্ানা রামেয়া

নামলর্ার্াম়ি

আমরফুর রহিান

17

জেরপুর দর

জিাহাম্মদ হামর্বুর
রহিান

18

শ্রীর্মদ ব

জেঁজুমর্ র

19

োিালপুর
দর

ডাাঃ জিাহাম্মদ
িম জুর রহিান
জিাাঃ আবু হা ান
ম মেক

7

16

জেলা

িয়িনম ংহ

জেরপুর

োিালপুর
20

র্কেী ঞ্জ

ডা. োিীি রহিান

01733373348
0902456002
01733373328
09028-75212
01716154491
০৯০৩৩৫৬০০৫
০১৭৩৩৩৭৩৩৫০
01733373342
09026-56001
01733373334
০৯০২২৫৬০১৮
০১৭৩৩৩৭৩৩৩০
০৯০২৩৭৩০০১
01733373338
0902556020
01733373336
৫৬০০৪
01733-373346
09029-64003
01733-373344
0903456021
01784090806
0932274001
০১৭১৩৬৫১৩২৩
০৯৩২৩৭৫০০১
01747743350
০৯৩২৪৭৩২০২
০১৮১৮৩১৩৬৯২
093161329
01782892655
0932556002
01620-142556
০৯৮১-৬৩১২০
01709970114
০৯৮২২-৫৬০০১

ইজিইল

unogouripur@mopa.gov.bd
unomuktagacha@mopa.gov.bd
unofulpur@mopa.gov.bd
unotarakanda@mopa.gov.bd
unohaluaghat@mopa.gov.bd
unobhaluka@mopa.gov.bd
liratarafder16374@gmail.com
unogaffargaon@mopa.gov.bd
unoiswarganj@mopa.gov.bd
mmehdiimam@yahoo.com
unodhobaura@mopa.gov.bd
unojhenaigati@mopa.gov.bd
unonakhla@mopa.gov.bd
unonalitabari@gmail.com
unosherpur@mopa.gov.bd
unosreebardi@mopa.gov.bd
mofizurrahman560@gmail.com
unobokshiganj@mopa.gov.bd

21

জদওয়ান ঞ্জ

22

ই লািপুর

জিাহাম্মদ জ ালাি
জিাস্ত া
জিাহাম্মদ মিোনুর
রহিান

23

িাদার ঞ্জ

আমিনুল ই লাি

24

জিলান্দহ

র্ামিি আল
ইয়ািীন

25

মরষার্াম়ি

াইফুল ই লাি

26

আটপা়িা

িাসুদা আক্তার

27

র্ারহাট্টা

মরদা ইয়া মিন

28

দু বাপুর

জিাাঃ িামুনুর রেীদ

29

খামলয়াজুম়ি

রকার আব্দুল্লাহ
আল িামুন র্াবু

30

কলিাকান্দা

আমরফুজ্জািান

জকন্দুয়া

মুকর্ামদরুল
আহজিদ
জিা: ওয়ালীউল
হা ান
জিা: জিজহদী
িাহমুদ আকন্দ

31

জনিজকানা

32

িদন

33

জিাহন ঞ্জ

34

জনিজকানা
দর

সুিনা আল িেীদ

35

পূর্ ব লা

নমির্া জদ

০১৭০৯৯৭০২৩০
০৯৮২৩-৭৫০০৩
০১৭০৯৯৭০২৬৬
০৯৮২৪৭৪০০১
01709970318
0982556005
01709970170
0982656001
01709970200
09827-56018
০১৭৭৭৮৩০৩৩৩
০৯৫২২৭৪০০১
০১৭০১৩০০৩৯৯
০৯৫২৩৫৬০০১
01793762109
০৯৫২৫৫৬০১৫
০১৭৯৩৭৬২১১৫
০৯৫২৬৫৬০০১
01718761282
০৯৫২৭৫৬০০১
০১৭৯৩৭৬২১১১
০৯৫২৮-৫৬০০১
০১৯১১৬১৪৯৮৪
০৯৫২৯৫৬০০১
০১৭৮৭৪৪২৪৫৪
০৯৫২৪৫৬০১০
০১৭৯৩৭৬২১০৬
095161576
০১৭১৬৫৯৮২৬০
০৯৫৩২৫৬০০১
০৯৫৩২৫৬০২১

unodewanganj@mopa.gov.bd
mizanecodu@gmail.com
amin29bcs@gmail.com
unomelandah@gmail.com
unosarishabari1@gmail.com
unoatpara@mopa.gov.bd
unobarhatta@yahoo.com
unodurgapur@yahoo.com
unokhaliajuri@yahoo.com
unokalmakanda@yahoo.com
unokendua@yahoo.com
waliul16598@gmail.com
unomohonganj@yahoo.com
unontksadar@yahoo.com
namita.dey.bd@gmail.com

