ক্রমিক
নং

জেলা

উপজেলা

উপজেলা
নির্ বাহী
কর্ বকর্বার িার্

1

বাঘা

জর্া: শানহি জরো

2

পুঠিযা

3

পবা

4

বাগিারা

14

লালপুর

জর্াোঃ আব্দুল্লাহ
আল র্াহমুদ
জর্াোঃ োনহদ
জিওয়াে
জর্া: োনকউল
ইসলার্
জ োঃ জর্াোঃ
জ ালার্ রাব্বী
আজিায়ার-উলহানলর্
উপজেলা নির্ বাহী
অন সার
জর্াোঃ নশমুল
আকর্ার
জর্াোঃ নলটি
সরকার
জর্াছাোঃ জেসনর্ি
আকর্ার র্ানু
জর্াছা: িাসনরি
র্ানু
জর্াোঃ আজিায়ার
পারজেে
জর্াহাম্মদ র্নির
জহাজসি
উম্মুল র্ািীি
দ্যুনর্

15

মসংডা

নর্পুল কুর্ার

16

নলডাংগা

মুোঃ জরো হাসাি

17

চাাঁপাইনবাবগঞ্জ
সদর

18

মগািস্তাপুর

জর্াোঃ আলর্ ীর
জহাজসি
জর্াোঃ নশহার্
রায়হাি
জ ধুরী রওশি
ইসলার্
মুহাম্মদ িােমুল
হক
জর্াোঃ আব্দুল্লাহ
আল র্ামুি

5

রাজশাহী

তাননার

6

মিাহনপুর

7

চারঘাট

8

মগাদাগারী

9

দূগ গাপুর

10

নানটার সদর

11

বাগামতপাডা

12

বরাইগ্রাি

13

19

নানটার

চাাঁপাইনবাবগঞ্জ

গুরুদাসপুর

মশবগঞ্জ

20

নানচাল

21

ম ালাহাট

জর্ার্াইল/জ াি
িম্বর
01705430521
0723356002
01786708444
0722856121
01733352001
0721761799
01717977533
0722256001
01730494458
02478-56002
01733005000
07226-56002
01761708153
01761708153
01761491221
0247856007
01737570971
0722456001

ইজর্ইল

unobagha@mopa.gov.bd
unoputhia@mopa.gov.bd
zahidnewz@gmail.com
unobagmara@mopa.gov.bd
unotanore@mopa.gov.bd
unomohanpur@mopa.gov.bd
unocharghat@mopa.gov.bd
unogodagari@mopa.gov.bd
unodurgapur@mopa.gov.bd

01762692113

unonatore@mopa.gov.bd

০১৭৬২৬৯২১০৮
০৭৭২২৭২০০১
০১৭৬২৬৯২১০৯
০৭৭২৩-৫৬০২৩
০১৭৬২৬৯২১১০
০৭৭২৪৭৪০০১
01762692111
07725 75001
01762-692114
07762-63002
০১৭৬২৬৯২১১২
০৭৭৩২৫১০০১
০১৭৭৩৮৮০৬৬২
০৭৮১৫২৩২৫
০১৭৫৩৬১৭২৭২
০৭৮২৩৭৪০৪২
01780-692693
০৭৮২৫-৭৫০০৭
০১৭৮২৮৫১০১৫
0782456001
01712255867
0782256001

unobagatipara@mopa.gov.bd
unobaraigram@mopa.gov.bd
unogurudaspur@mopa.gov.bd

unolalpur@mopa.gov.bd
unosingra@mopa.gov.bd
uno.naldanga121@gmail.com
alamgir16951@yahoo.com
unogomastapur@mopa.gov.bd
unoshibganjchapainawabganj@mopa.gov.bd

leemon30@goail.com
unobholahat@mopa.gov.bd

22

পাাঁচমবমব

23

কালাই

জর্া: রানেবুল
আলর্
জর্াোঃ আ াে
উনিি

মেতলাল

আরা ার্ রহর্াি

25

আনেলপুর

সালাহ্উনিি
আহজর্দ

26

জযপুরহাট
সদর

নর্ল্টি ন্দ্র রায়

27

পত্নীতলা

র্াহ্মুদা পারেীি

24

জযপুরহাট

28

ধামুরহাট

29

িহানদবপুর

30

মপারশা

জর্াহাম্মদ
সন উজ্জার্াি
ভুইয়া
জর্াোঃ জর্ার্ারক
জহাজসি
জহাসাইি মুহাম্মদ
আল-মুোনহদ

31

সাপাহার

কল্যাণ জ ধুরী

বদলগামি

র্াসুর্ আলী জর্

33

িান্দা

34

মনযািতপুর

35

আত্রাই

জর্াোঃ আব্দুর
রনহর্
আবু সাজলহ জর্াোঃ
র্াহফুজুল আলর্
জর্াোঃ ছািাউল
ইসলার্

36

রানীনগর

37

নওগাাঁ সদর

মুশর্ািনেদা
পারেীি

38

আদিমদঘী

সাজদকুর রহর্াি

39

বগুডাসদর

জর্াোঃ আনেজুর
রহর্াি

ধুনট

রানেয়া সুলর্ািা

41

ধুপচাাঁমচযা

42

গাবতলী

43

কাহালু

এস এর্ োনকর
জহাজসি
জর্াোঃ
র্নিরুজ্জার্াি
জর্াোঃ আরা ার্
রহর্াি

32

নওগাাঁ

40

বগুডা

01718823445
০৫৭২৪৭৫০১৪
০১৭৪৬৫১৫৫৫৫
০৫৭২৫৫৬০১৪
01774813729
0572356008
০১৭৭৪৮১৩৭২৫
০৫৭২২৬৪০২৯
০১৮৬৫০২০৩২১
057162241
০৭৪২৮৬৩০০৪
01765711349
০১৭৩০৪৬০০১০
০৭৪২৪৫৬০০১
০১৭৭৪৯১৪৮৪৯
০৭৪২৬৭৫০০১
০৭৪২৯৫৬০০১
১৭৩০৪৬০০১২
01730460011
0743274004
০১৭৩৫৯৯১৬০৭
০৭৪২৩৫৬০০১
01712531821
0742562001
01762077505
০৭৪২৭৫৬০০৩
01730460016
0742271008
০১৭৩০৪৬০০০৬
0741-62466
০১৭৩৩৩৩৫৪৩৭
০৭৪১৬৯২০০
01733335421
051-78225
01733335429
০৫০২৩৫৬১০১
০১৭৩৩৩৩৫৪৩৯
০৫০২৪৫১০০১
০১৭৩৩৩৩৫৪২৫
০৫০২৫৭৫০০১
০১৭৩৩৩৩৫৪৪১
০৫০২৬৫৬০০১

rajibruom007@gmail.com
afaz27bd@gmail.com
unokhetlal@mopa.gov.bd
unoakkelpur@mopa.gov.bd
unojoypurhat@mopa.gov.bd
unopatnitola@mopa.gov.bd
unodhamoirhat@mopa.gov.bd
unomohadevpur@mopa.gov.bd

unoporsha@mopa.gov.bd
unosapahar@mopa.gov.bd
unobadalgachi@mopa.gov.bd
unomanda@mopa.gov.bd
unoniamatpur@mopa.gov.bd
unoatrai@mopa.gov.bd

unonaogaon@mopa.gov.bd
sadeqbcs@gmail.com
uno.sadar.bogra@gmail.com
dhunatuno@gmail.com
unodupchanchia@mopa.gov.bd

unogabtali@mopa.gov.bd
unokahaloo@mopa.gov.bd

44

নন্দীগ্রাি

জর্াছাোঃ শারনর্ি
আখর্ার

45

সামরযাকামন্দ

সানর্হা সুলর্ািা

46

মশরপুর

47

মশবগঞ্জ

48

মসানাতলা

49

শাজাহানপুর

50

আটঘমরযা

জর্াোঃ আলর্ ীর
কর্ীর
জর্াোঃ শন কুর
আলর্
জর্াছাোঃ ফুয়ারা
খাতুি
জর্া: আকরার্
আলী

51

ঈশ্বরদী

জর্াোঃ আল র্ামুি

52

চাটনিাহর

53

পাবনাসদর

সরকার অসীর্
কুর্ার
জর্াোঃ েয়িাল
আজর্নদি
জর্া: জর্া াজয়ল
জহাজসি
আনস আিার্
নসনিকী
উম্মুল র্ািীি
দ্যুনর্

54

পাবনা

ফমরদপুর

55

মবডা

56

াঙ্গুরা

57

সুজানগর

সুনেৎ জদর্িাথ

58

সাাঁমিযা

59

মবলকুমচ

60

কািারখন্দ

61

মচৌহামল
কাজীপুর

জর্াোঃ োহাঙ্গীর
আলর্
জর্াোঃ
ওনলউজ্জার্াি
সরকার
জর্াহাম্মদ
রায়হাি
জর্াোঃ আনিসুর
রহর্াি
জর্াোঃ শন কুল
ইসলার্

63

রাযগঞ্জ

জর্ সুর্ী র্াহবুর্

64

শাহজাদপুর

65

মসরাজগঞ্জসদর

জর্া: িােমুল
হুজসইি খাাঁি
সরকার
জর্াহাম্মদ
রায়হাি

62

মসরাজগঞ্জ

০১৭৩৩৩৩৫৪৪৩
০৫০২৭৭৬০০১
01733335431
05028-56202
01733335427
05029-77006
01733335435
0503369001
০১৭৩৩৩৩৫৪৩৩
05032-79003
01733335423
05182400
01762-621008
০৭৩২২৫৬০০১
০১৭৬২৬২১০০৬
০৭৩২৬৬৩৪৮৩
01762621014
০৭৩২৪৫৬১০৮
০১৭৬২৬২১০১২
০৭৩১৬৫৪০৩
01762621003
07325-64010
০১৭৬২৬২১০২৩
০৭৩২৩৭৫০০৩
০১৭৬২৬২১০১৬
০৭৩২৮৫৬০০৬
01762621001
0732956101
০১৭৬২৬২১০১৮
০৭৩২৭৫৬১০১
০১৭৩৩৩৩৫০৪০
07522-56455
০১৭৩৩৩৩৫০৪৪
০৭৫২৪৫৬০০১
০১৭২৭৫৫৬১৫১
0751-63822
০১৭৩৩৩৩৫০২৮
০৭৫২৫৫৬১১১
০১৭৩৩৩৩৫০৩২
০৭৫২৬৫৬১০১
01733335042
0752764601
০১৭৩৩৩৩৫০৩০
০৭৫১-৬২১৩০

unonandigram@mopa.gov.bd
unosariakandi@mopa.gov.bd
unosherpurbogra@mopa.gov.bd
unoshibganjbogra@mopa.gov.bd

unosonatola@mopa.gov.bd
unoshajahanpur@mopa.gov.bd

unoatghoria@mopa.gov.bd
unoishurdi@mopa.gov.bd
unochatmohar@mopa.gov.bd
unopabna@mopa.gov.bd
unpfaridpurpabna@mopa.gov.bd

unobera@mopa.gov.bd
unobhangura@mopa.gov.bd
unosujanagar@mopa.gov.bd
unosanthia@mopa.gov.bd
unobelkuchi@mopa.gov.bd
unokamarkhand@mopa.gov.bd

sadeqbcs@gmail.com
unokazipur@mopa.gov.bd
uno.raigonj2018@gmail.com
uno.shahzadpur@yahoo.com
unosirajganj@mopa.gov.bd

66

তাডাস

৬৭

উল্লাপাডা

এস.এর্.
জ রজদ স
ইসলার্
জর্াোঃ
আনরফুজ্জার্াি

০১৭৩৩৩৩৫০৩৪
০৭৫২৮৫৬২০১

unotarash@mopa.gov.bd

০১৭৩৩৩৩৫০৩৬
07529 56125

unoullapara@gmail.com

