ক্রমিক
নং

উপজেলা

উপজেলা
মনর্ বাহী
কি বকর্বার নাি

জিার্াইল/জ ান
নম্বর

ইজিইল

1

রংপুর সদর
র্দরগঞ্জ

০১৭৬১৪৯১৩২৩
০৫২১৬২১১৬
০১৭৬১৪৯১৩২২
০৫২২২৫৬৩০১

unorangpur@mopa.gov.bd

2
3

গঙ্গাছডা

4

কাউমনযা

ইসরার্ সামদয়া
সুিী
জিাোঃ রাজেদুল
হক
সসয়দ এনামুল
কমর্র
এস.এি. নামেয়া
সুলর্ানা

মিঠাপুকুর

িামুন-অর-রেীদ

6

পীরগাছা

জিা: াউজুল
কর্ীর

7

পীরগঞ্জ

ওয়ামহদা খানি

8

র্ারাগঞ্জ

জিাছা: মেলু া
সুলর্ানা

9

মর্রািপুর

10

র্ীরগঞ্জ

11

জর্াচাগঞ্জ

12

ফুলর্াডী

13

মচমরর র্ন্দর

জিাহাম্মদ
জর্া াজ্জল
জহাজসন
েনার্ জিাোঃ
করুল হাসান
জিা: আব্দুস
সালাি জচৌধুরী
জিাোঃ জগালাি
রব্বানী

14

জঘাডাঘাট

টি.এি.এ. িমিন

হামকিপুর

জিাসা: শুকমরয়া
পারভীন
জিাোঃ নামসি
আহজিদ
আহজিদ িাহবুর্উল-ইসলাি
জিাোঃ ম রুজুল
ইসলাি
জিা: িমেউর
রহিান
জিাোঃ জরহানুল
হক
এ, মর্, এি
রওেন কর্ীর

5

15

জেলা

রংপুর

মদনােপুর

16

কাহাজরাল

17

খানসািা

18

মদনােপুর
সদর

19

নর্ার্গঞ্জ

20

পার্ বর্ীপুর

21

মর্রল

০১৮৫৯৯৬৬৩৭২
01761491324
0522456001
01761491326
052256234
০১৭৬১৪৯১৩২৫
০৫২২৬৫৬০১৮
01761491327
0522756001
01761491321
0522856001
০১৭৬১৪৯৩৫২৮
১২৩৪৫৬৭
01761493526
05325-73009
01761493532
0532756231
০১৭৬১৪৯৩৫৩০
০৫৩২৬৫৬১০৭
01761493536
05328-56001
০১৭৬১৪৯৩৫৩৫
০৫৩২৯৭৫০০৩
01761-493527
05335-56001
০১৭৬১৪৯৩৫২৯
০৫৩৩২৫৬০০১
01761493524
0531-65122
01761493534
0533356001
০১৭৬১৪৯৩৫৩১
০৫৩৩৪৭৪২৪৮
০১৭৬১৪৯৩৫২৫
০৫৩২৪৫৬০০১

unobadarganj@mopa.gov.bd
uno.gangachara@mopa.gov.bd

unokaunia@mopa.gov.bd
unomithapukur@gmail.com
unopirgacha@mopa.gov.bd
unopirganjrangpur@mopa.gov.bd

uno.taragonj5@gmail.com

birlando@gmail.com
unobochaganj@mopa.gov.bd
unofulbaridinajpur@mopa.gov.bd

unochirirbandar@mopa.gov.bd
unoghoraghat@mopa.gov.bd
unohakimpur@mopa.gov.bd
unokaharole@mopa.gov.bd
unokhansama@mopa.gov.bd
unodinajpur@mopa.gov.bd
unonawabganjdinajpur@mopa.gov.bd

unoparbatipur@mopa.gov.bd
unobirol@mopa.gov.bd

22

গাইর্ান্ধা
সদর

23

ফুলছমড

জিাহাম্মদ
েম কুর রহিান
মুহাম্মদ আর্দুল
হামলি টলষ্টয়

24

জগামর্ন্দগঞ্জ

রািকৃষ্ণ র্ি বন

পলাের্াডী

জিা. আমর
জহাজসন

26

সাদুল্লাপুর

রমহিা খাতুন

27

সাঘাটা

28

সুন্দরগঞ্জ

29

উমলপুর

30

কুমডগ্রাি
সদর

31

চর রােীর্পুর

32

মচলিারী

25

গাইর্ান্ধা

34

ফুলর্াডী

35

ভুরুঙ্গািারী

36

রাোরহাট

উজ্জ্বল কুিার
জঘাষ
এস. এি.
জগালাি মকর্মরয়া
মুহাম্মদ েম কুল
ইসলাি
জিাোঃ আমিন আল
পারজভে
জিা. জিজহদী
হাসান
মিেবা মুরাদ
হাসান জর্গ
েঙ্কর কুিার
মর্শ্বাস
জদজর্ন্দ্র নাথ
উঁরাও
এস এইচ এি
িাগ্ফুরুল
ইসলাি আব্বাসী
মুহ: রাজেদুল
হক প্রধান

37

জরৌিারী

দীপঙ্কর রায়

38

মনল ািারী
সদর

জিাোঃ িামুন ভূঁইয়া

39

জ ািার

উজম্ম ামর্িা

ম িলা

জিাছাোঃ নােমুন
নাহার

41

েলঢাকা

উত্তি কুিার রায়

42

মকজোরগঞ্জ

আবুল কালাি
আোদ

33

40

কুমডগ্রাি

নীল ািারী

নাজগশ্বরী

01762695071
০৫৪১-৫২৩৪১
01762695077
0542256002
01762695072
01762695072
০১৭৬২৬৯৫০৭৩
০৫৪২৪৫৬০০১
01762695077
0542256002
01762695076
০৫৪২৬৫৬১০১
০১৭৬২৬৯৫০৭৫
05427-64002
০১৭৭৪৪৩৪২৫৭
৮৮০৫৮২৯৫৬০০৮
০১৭০৯৯৭৪৫০১
০৫৮১৬১৫৭৬
০১৭৪০৬৩২২৬৮
০৫৮২৩৫৬০০১
০১৭০৯৯৭৪৫০৭
০৫৮২৪৫৬০০৩
০১৭৭৪৪৩৪২৫৫ 0
582656203
০১৭০৯৯৭৪৫০৩
০৫৮২৫৫৬০০১

unosundarganj@mopa.gov.bd

০১৭৭৪৪৩৪২৫৩
০৫৮২২৫৬০২৫

unobhurungamari@mopa.gov.bd

০১৭০৯৯৭৪৫০২০৫
৮২৭৫৬০০১
০১৭০৯৯৭৪৫০৯
০৫৮২৮৫৬০০১
01733390661
055161396
01733390662
0552375021
01733390663
0552256211
01733390664
0552464004
01733390665
0552556002

physhafiq@yahoo.com
uno.phulgai5@gmail.com
unogobindaganj@mopa.gov.bd

aclandpalashbari@gmail.com
unosadullapur@mopa.gov.bd
unosaghatta@mopa.gov.bd

unoulipur@mopa.gov.bd
aa_parvez@yahoo.com
unorajibpur@mopa.gov.bd
unochilmari@mopa.gov.bd
unonageswari@mopa.gov.bd
unophulbarikurigram@mopa.gov.bd

unorajarhat@mopa.gov.bd
unorowmari@mopa.gov.bd
unonilphamari@mopa.gov.bd
unodomar@mopa.gov.bd
nazmun710bau@gmail.com
unojaldhaka@mopa.gov.bd
unokishoreganjnilphamari@mopa.gov.bd

পঞ্চগড সদর

জিাোঃ র্েলুর
রেীদ
জিাোঃ আমর্ক
এস.মর্. সাত্তার
জিা. সামনউল
জ রজদৌস
জিাোঃ এজহজর্োি
জরো

47

আজটাযারী

োরমিন সুলর্ানা

48

জর্াদা

49

ঠাকুরগাূঁও
সদর

50

পীরগঞ্জ

সসয়দ িাহমুদ
হাসান
আব্দুল্লাহ আল
িামুন
এ মিউ এি
রায়হান োহ্

র্ামলযা াঙ্গী

জিাোঃ আ: িান্নান

52

রানীেংককল

জিৌসুিী আ মরদা

53

হমরপুর

এি. জে. আমর
জর্গ

54

লালিমনরহাট
সদর

েয়শ্রী রানী রায়

55

পাটগ্রাি

43

সসযদপুর

44

জদর্ীগঞ্জ

45

জর্তুমলযা

46

51

পঞ্চগড

ঠাকুরগাূঁও

57

কালীগঞ্জ

জিা: আব্দুল
কমরি
জিা:
আসাদুজ্জািান
জিাোঃ রমর্উল
হাসান

58

হামর্র্ান্ধা

সামিউল আমিন

56

লালিমনরহাট

আমদর্িারী

০১৭৩৩৩৯০৬৬৬
০৫৫২৬৭২২৮৬
০১৭০৮৩৯৭৭০৮
0565456003
01770008187
05655-75001
01705069601
0568-61233
01710458858
0565256002
01717433430
০৫৬৫৩৫৬১১২
01708577261
0561-61500
01708368660
05624-56202
01708368664
05622-56001
01708368666
05625-56001
01708368662
05623-56001
01856490681
059161540
০১৭৬৭৪৮৬৮১৫
০৫৯২৫৫৬২০১
০১৮৫৬-৪৯০৬৮২
05922-56001
01856490683
0592456006
০১৮৫৬৪৯০৬৮৪
০৫৯২৩৫৬০০২

unosyedpur@mopa.gov.bd
unodebiganj@mopa.gov.bd
unotetulia@mopa.gov.bd
unopanchagarh@mopa.gov.bd
unoatwari@mopa.gov.bd
hasan12@yahoo.com
unothakurgaon@mopa.gov.bd
princeadag@gmail.com
unobaliadangi@mopa.gov.bd
mafrida82@gmail.com
unoharipur@mopa.gov.bd
unolalmonirhat@mopa.gov.bd
unopatgram@mopa.gov.bd
unoaditmari@mopa.gov.bd
unokaliganjlalmonirhat@mopa.gov.bd

unohatibandha@mopa.gov.bd

