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1 আজনায়ারা
আজনায়ারা উপজেলা পলরষজের উত্তর 

পাজবণ,মুলিজ াদ্ধা ে জেজের লনচ তলা।
0302956310 01313704522 tsk.anwara@totthoap. gov.bd 

2 বাঁশখালী

বাবুল লনবাস,জ ালডিং নিং: ০৬-৫৫১,ওয়ার্ ণ 

নিং:০৬,পাড়া-উত্তর 

েললে,ব্রাহ্মনপাড়া,বাশখালী উপজেলা, 

চট্টগ্রা 

01844276607
Tsk.banshkhali@totthoapa.gov.

bd

3 জবায়ালখালী
  ােী আবুল োজশ  েরলনজের বালড়(আবুল 

োলা  ভবন)
01844276608 tsk.boalkhali@totthoapa.gov.bd

4 চন্দনাইশ
তথ্যজেে (লনব ণাচন অল জসর উত্তর পাজবর 

ভবজনর ২য় তলায়) চন্দনাইশ,চট্টগ্রা 
0303356085 01313704523

tsk.chandanaish@totthoapa.gov.

bd

5  টিেছলড়
উপজেলা জ াড় পূব ণ  পাজবণ ,োঞ্চননগর 

জরার্, টিেছলড়,চট্টগ্রা 
030225656359 01844276609 tsk.fatikchari@totthoapa.gov.bd

6  াে াোরী
লিজবর্ী েল উলনটি জসন্টার,২য় 

তলা, াে াোরী,চট্টগ্রা 
01313704524 tsk.hathazari@totthoapa.gov.bd

7 জলা াগাড়া

 উপজেলা পলরষজের লবপরীত পাজশ, 

ইইলিলনয়ার ভবন(২য় তলা), জলা াগাড়া, 

চট্টগ্রা 

0303456177 01313704525
tsk.lohagarachittagong@totthoa

pa.gov.bd

8  ীরসরাই
তথ্যজেে  ীরসরাই, উপজেলা জোে ণ 

ভবন,উপজেলা পলরষে,  ীরসরাই, চট্টগ্রা ।
01673087655 01844276610 tsk.mirsharai@totthoapa.gov.bd

9 পটিয়া

সুচক্রেন্ডী, সুগন্ধা আবালসে  লরে ম্যানসন 

২য় তলা(পল্লী লবদ্যুৎ অল জসর লবপরীত 

পাজশ), ২নিং ওয়ার্ ণ, পটিয়া জপৌরসভা, 

পটিয়া, চট্টগ্রা  ।

0303556024 01313704526 tsk.patiya@totthoapa.gov.bd

10 রাঙ্গুলনয়া

রাঙ্গুলনয়া তথ্যজেে, লনলরলবলল ভবন নিং-

০১, উপজেলা পলরষে ,ইছাখালী, রাঙ্গুলনয়া, 

চট্টগ্রা ।

0302556080 01844276611 tsk.rangunia@totthoapa.gov.bd

11 রাউোন
তথ্যজেে রাউোন,  উপজেলা পলরষে 

রাউোন
0302656047 01844276612 tsk.raozan@totthoapa.gov.bd

12 সন্দ্বীপ
শাপলা ভবন, সন্দ্বীপ উপজেলা ে জেে, 

সন্দ্বীপ, চট্টগ্রা 
01313704527 tsk.sandwip@totthoapa.gov.bd

13 সাতোলনয়া

শা   লেলেয়া ভবন, ২য় তলা, সাতোলনয়া 

 জর্ল  াই স্কুল  াজের েলির্ 

পাজবণ,উপজেলা জরার্, সাতোলনয়া, চট্টগ্রা 

0303656152 01844276613 tsk.satkania@totthoapa.gov.bd

14 সীতাকুন্ড
মুনস্টার েনজভনশন জসন্টার ,পূব ণ মুরােপুর 

,সীতাকুন্ড,চট্টগ্রা 
0302856300 01844276614 tsk.sitakunda@totthoapa.gov.bd

15 ের্ ণফুলী

তথ্যজেে ের্ ণফুলী,জ াসাইন ে জেে(সূজ ণর 

 ালস লিলনজের ৫  তলা), লপ.এ.লব 

সড়ে,লশেলবা া জচৌমু নী,ের্ ণফুলী , 

চট্টগ্রা ।

01844276615 tsk.karnafuli@totthoapa.gov.bd

16 উলখয়া
তথ্যজেে ৫নিং েি ,পল্লীভবন ,উপজেলা 

পলরষে , উলখয়া ,েেবাোর
1844276616 tsk.ukhiya@totthoapa.gov.bd

17
েেবাোর 

সের

উপজেলা পলরষে ে জেে ২, উপজেলা 

পলরষে, েেবাোর সের, েেবাোর।
0251060441 01313704528

tsk.coxbazaarsadar@totthoapa.g

ov.bd

18 কুতুবলেয়া

লশউলল ভবন এর লনচ তলার েলির্ পাবণ ( 

আবালসে ভবন ), উপজেলা পলরষে 

,কুতুবলেয়া ,েেবাোর।

0342356067 01313704529 tsk.kutubdia@totthoapa.gov.bd

চট্টগ্রা 

েেবাোর
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19 চজোলরয়া

উপজেলা তথ্যজেে,উপজেলা পলরষে 

ে জেে, উপজেলা লনব ণা ী অল সাজরর 

ো ণালজয়র লনজচ, চেলরয়া,েেবাোর ।

0342256318 01313704530 tsk.chakaria@totthoapa.gov.bd

20 জেেনা 
উপজেলা তথ্য জেে, উপজেলা পলরষে, 

জেেনা -৪৭৬০,েেবাোর।
0342675130 01313704531 tsk.teknaf@totthoapa.gov.bd

21  জ শখালী

পুরাতন আোলত জরার্,আল আল ন 

জ াজেজলর সা জন,আবু োর লগ ারী 

ম্যানশন(2য় তলা),তথ্যজেে, জ শখালী।

0342474430 Robi
tsk.moheshkhali@totthoapa.gov

.bd

22 জপকুয়া
উপজেলা পলরষে বভন ২য় তলা জপকুয়া , 

েেবাোর
01844276621 tsk.pekua@totteapa.gov.bd

23 রামু

রামু  উপজেলা পলরষে এর লভতজর 

 সলেজের েলির্ পাজশ পুরাতন ভবজনর ২য় 

তলায় তথ্যজেে।

01313704532 tsk.ramu@totthoapa.gov.bd 

24 আললেে 

আললেে  সের, ল ন্দু পাড়া, ২৮৮ নিং 

আললেে  জ ৌো, বাোর জরাজর্ বর ্ুাে 

অল স সিংলগ্ন

036181051 01313704533 tsk.alikadam@totthoapa.gov.bd

25 থানলচ
উপজেলা পলরষে, থানলচ ,েি নিং ১০৩ । 

১নিং ওয়ার্ ণ, ৩নিং থানলচ সের ইউলনয়ন
tsk.thanchi@totthoapa.gov.bd

26 নাইিুিংছলড়
বনফুল ভবন -১,নাইিুিংছলড় 

সের,বান্দরবান পাব ণতু জেলা।
01844276622

tsk.naikhongchhari@totthoapa.g

ov.bd

27 বান্দরবান সের

বান্দরবান সের উপজেলা জ াজেল োো 

সিংলগ্ন লসরাজুল ইসলাজ র ভবন লনচ তলা ( 

সুন্দরবন কুলরয়ার ও জপাস্ট অল স , জপাস্ট 

জোর্ ৪৬০০ বান্দরবান সের

036162747 01313704534
tsk.bandarbansadar@tottoapa.g

ov.bd

28 রু া
উপজেলা :রু া,জেলা:বান্দরবসন পাবতু 

জেলা।
tsk.ruma@gmail.com

29 জরায়ািংছলড় জরায়ািংছলড়, বান্দরবান 036151035 01844276623
tsk.rowangchhari@totthoapa.go

v.bd

30 লা া লা া বাোর, লা া ,বান্দরবান 1313704535 tsk.lama@totthoapa.gov.bd

31
খাগড়াছলড় 

সের

জরস্ট  াউস ভবন, সের উপজেলা পলরষে, 

খাগড়াছলড়।
37162340 01844276624

tsk.khagrachharisadar@totthoap

a.gov.bd 

32 েীলিনালা
সসেত ভবন, ২য় তলা, উপজেলা পলরষে, 

েীলিনালা ,খাগড়াছলড় জেলা।
88037181018 01844276625 tsk.dighinala@totthoapa.gov.bd

33 পানছলড় পানছলড় উপজেলা পলরষে, পানছলড় 037176070 01844276626 tsk.panchari@totthoapa.gov.bd

34   ালছলড়

খাগর়্িাছলর়্ি    ালছলড়    ালছলড় 

বাোর(সের) সবশাখী জোয়াে ণার এর লনচ 

তলা(উত্তর প্বাজশ ণ),তথ্যজেে   ালছলড়।

037151046 01531888490
tsk.mohalchari@totthoapa.gov.b

d

35  াটিরাঙ্গা
তথ্যজেে,উপজেলা লনব ণা ী অল সাজরর 

ো ণালয়, াটিরাঙ্গা
037196022 1572873894 tsk.matiranga@totthoapa.gov.bd

36  ালনেছলড়
 ােীপাড়া জরার্, উপজেলা চত্তর,লশল্প েলা 

এোজর্ল র পাজশ,
037171052 01844276627

tskmanikchari@totthoapa.gov.b

d

37 রা গড়

আনন্দ পাড়া, আবালসে এলাো,ওঁোর ভবন, 

ছলন্দতা জে রুনু ম্যার্াজ র বাসা, ৩য় তলা, 

রা গড় ।

01844276628 tsk.ramgarh@totthoapa.gov.bd

38 লিীছলড়
লশউলল ভবন, উপজেলা চত্ত্বর ,লিীছলড়, 

খাগড়াছলড়
037186051 Robi

Tsk.laxmichhari@totthoapa.gov

.bd

েেবাোর

বান্দরবান

খাগড়াছলড়
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39 গুই ারা 037191039 01844276630 tsk.guimara@totthoapa.gov.bd

40 রাঙ্গা াটি সের
অপরালেতা ভবন (নীচতলা ),েলির্ 

েল্যার্পুর, রাঙ্গা াটি সের, রাঙ্গা াটি ।
035162216 01313704536

tsk.rangamatisadar@totthoapa.g

ov.bd

41 োপ্তাই

উপজেলা পলরষে ে জেে, উপজেলা 

সম্প্রসালরত প্রসাশলনে ভবন (৪থ ণ তলা), রু  

নিং: ২৪ ও ২৬, বড়ইছলড়-৪৫৩০, োপ্তাই, 

রাঙ্গা াটি পাব ণতু জেলা।

0352956221 01534003376 tsk.kaptai@totthoapa.gov.bd

42 োউখালী
উপজেলা পলরষে জোয়াে ণার,  োউখালী 

সের,  রাঙ্গা াটি
35131181 01844276631

tsk.kawkhalirangamati@totthoa

pa.gov.bd

43 জুরাছলড় জুরাছলড় উপজেলা লনব ণা ী   অল জসর পাজবণ 1572656607 tsk.juraichari

44 নালনয়ারচর

নালনয়ারচর  তথ্যজেে,উপজেলা 

পলরষে,নালনয়ারচর ,রাঙ্গা াটি  পাবতু 

জেলা

tsk.naniyarchar@totthoapa.gov.

bd

45 বরেল
উপজেলা পলরষজের পূব ণ পাজশ,  াধ্যল ে 

লশিা অল স ভবজনর ২য় তলা
01844276633 Tsk.barkal@totthoapa.gov.bd

46 বািাইছলড়

তথ্যজেে, জচৌমু নী, েজলে জরার্, আওয়া ী 

লীগ অল জসর লবপরীত পাজশ ণ,বািাইছলড়, 

রাঙ্গা াটি পাব ণতু জেলা।

1623875224
tsk.baghaichari@totthoapa.gov.

bd

47 লবলাইছলড়
তথ্যাপা ো ণালয়, উপজেলা পলরষজের 

পাজশ, লবলাইছলড়,রাঙা াটি।
035191040 01531887307 tsk.belaichari@totthoapa.gov.bd

48 রােস্থলী উপজেলা সের, রােস্থলী, রাঙ্গা াটি 035181022 01844276635 tsk.rajasthali@totthoapa.gov.bd

49 লিংগদ্য

উপজেলা পলরষে ে জেে,লনচতলা,ভূল  

অল জসর পাজশর েি,লিংগদ্য,রাঙ্গা াটি 

পাব ণতু জেলা।

035142031 tsk.langadu@totthoapa.gov.bd

50
জনায়াখালী 

সের

লব,আর, লর্লব ভবন( ২য় তলা), উপজেলা 

পলরষে, জনায়াখালল সের ,জনায়াখালল
32161183 01313704538

tsk.noakhalisadar@totthoapa.go

v.bd

51 জবগ গি
জবগ গি থানা সিংলগ্ন জোল নূর  লিজলর 

নীচ তলা
01313704159

tsk.begumganj@totthoapa.gov.b

d

52 চােলখল
তথ্যজেে চােলখল ,চােলখল উপলেলা 

পলরষে ,চােলখল, জনায়াখালী

008803222753

32
01313704160 tsk.chatkhil@totthoapa.gov.bd

53 জোম্পানীগি

জ াজসন  লিল,জ ালডিং নিং-34/5,লব 

ব্লে, াসপাতাল জরার্, াল ল  াদ্রাসার পূব ণ 

পাজশর গললজত, ৮নিং ওয়ার্ ণ,বসুর াে 

জপৌরসভা,জোম্পানীগি,জনায়াখালী।

0322356059 01313704161
tsk.companiganjnoakhali@totth

oapa.gov.bd

54  ালতয়া  ােী  শা াো ান সুপার  াজেে ৩নিং ওয়ার্ 0322456051 01844276636 tsk,hatiya@totthoapa.gov.bd

55 জসনবাগ
জসনবাগ জপৌরসভা অল জসর পলি লেজে, 

েলস  োউলিলজরর বালড়র ২য় তলা
0322556032 01844276637 	tsk.senbug@totthoapa.gov.bd

56 সুবর্ ণ চর
উপজেলা লশল্পেলা এোজর্ল , তথ্যজেে, 

সুবর্ ণচর, জনায়াখালী।
0322852052 01313704162

tsk.subarnachar@totthoapa.gov.

bd

57 জসানাইমুলড় ভানুয়াই , সুলতান আ জেে এর  নতুন বাড়ী 0322751222 01844276638 tsk.sonaimuri@totthoapa.gov.bd

খাগড়াছলড়

রাঙা াটি

জনায়াখালী

mailto:tsk.noakhalisadar@totthoapa.gov.bd
mailto:tsk.noakhalisadar@totthoapa.gov.bd
mailto:tsk.sonaimuri@totthoapa.gov.bd
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58 েলবর াে
তথ্যজেে, ইউ: সুন্দলপুর, উপ: েলবর াে, 

জেলা: জনায়াখালী
0323253222 01313704163 tsk.kabirhat@totthoapa.gov.bd

59 লক্ষ্মীপুর সের

তথ্যজেে(ইউ.এন.ও লবলডিং এর লপছজনর 

লবলডিং),তথ্য আপা প্রেল্প(২য় 

প ণায়),উপজেলা পলরষে, বাগবালড়,লক্ষ্মীপুর 

সের, লক্ষ্মীপুর

038162636 01313704164
tsk.laxmipursadar@totthoapa.go

v.bd

60 রায়পুর
৭০,টি.লস জরার্,জবার ান  লিল(২য় 

তলা),উপজেলার লপছজনর জগইে সিংলগ্ন
0382256322 01844276639 tsk.raipur@totthoapa.gov.bd

61 রা গি

 ধ্যআঙ্গারপাড়া,  লেবুল  ে লশেোর 

বালড় ( লনচতলা ) , উপজেলা পলরষজের 

েলির্পূব ণ পাবণ, রা গি, লক্ষ্মীপুর।

01313704165 tsk.ramganj@totthoapa.gov.bd

62 ে লনগর
তথ্যজেে ে লনগর, লক্ষ্মীপুর,  উপজেলা 

পলরষে ভবন,চতুথ ণতলা, েিনিং- ৪০৪
244381025 01313704166

Tsk.kamalnagar@totthoapa.gov.

bd 

63 রা গলত
আোলত, উপজেলা পলরষে , রা গলত , 

লক্ষ্মীপুর
0382356225 01313704167 tsk.ramgati@totthoapa.gov.bd

64 জ নী সের
জ নী সের উপজেলা (c.o অল স) পলরষে 

ে জেে,৭ নিং ভবন এর লনচ তলা
033161164 01844276640 tsk.fenisadar@totthoapa.gov.bd

65 োগনভূ ূঁইয়া

তথ্যজেে, ভূ ূঁইয়া  লিল (লনচ তলা),  

জ ালডিং নম্বরঃ ০৫৩৩-০০, উপজেলা 

 াসপাতাল জগইে এর লবপরীত পাজশ, গ্রা ঃ 

অলভরা পুর, োগনভূ ূঁইয়া, জ নী।

0332379066 01313704168
tsk.daganbhuiyan@totthoapa.go

v.bd

66 জসানাগােী তথ্যজেে জসানাগােী, জ নী 01844276641 sewly.begum6347@gmail 

67 ছাগলনাইয়া
  তাে  লিল ,েজলে জরার্,পলি  

ছাগলনাইয়া,ছাগলনাইয়া,জ নী ।
0332278040 01313704169

totthoapa.chhagalnaiya@gmail.

com

68 পরশুরা 
উপজেলা পলরষজের  পাজশ জ াঃ আলোছ 

এর বাসার ২য় তলায়
0332456040 01313704170

tsk.parshuram@totthoapa.gov.b

d

69 ফুলগােী
উপজেলা পলরষে, ৩য় তলা, ফুলগােী, 

জ নী।
0332677066 01844276642 tsk.fulgazi@totthoapa.gov.bd

70 বরুরা
উপজেলা পলরষে ভবজনর(UNO 

অল জসর চতুথ ণ তলায় )
0802752005 01844276643 tsk.barura@totthoapa.gov.bd

71 চালন্দনা

তথ্যজেে ,চালন্দনা, কুল ল্লা, চালন্দনা 

উপজেলা পলরষে জোয়াে ণার েরজতায়া ভবন 

২য় তলা (েঃপাবণ)

+8808022561

07
1313704171 tsk.chandina@totthoapa.gov.bd

72 োউেোলন্দ
তথ্যজেে, উপজেলা পলরষে, োউেোলন্দ, 

কুল ল্লা
0802355035 01844276644

 

tsk.daudkandi@totthoapa.gov.b

d

73 লােসা 
লােসা  উপজেলা পলরষজের ২য় জগে 

সিংলগ্ন ছয় তলা ভবজনর ৩য় তলা
01723811440 01313704172 tsk.laksam@totthoapa.gov.bd

74 ব্রাহ্মর্পাড়া

সরোর  াউে,উপজেলা পলরষে  জর্ল স্কুল 

         এর পলি  পাজশ, জ ালডিং নিং ৯৪০, 

েীি ণভূল ,ব্রাহ্মর্পাড়া, কুল ল্লা।

0802856060 01844276645
tsk.brahmanpara@totthoapa.gov

.bd

75 বুলড়চিং
তথ্যজেে,সম্পসালরত প্রশাসলনে ভবন(৪থ ণ 

তলা) বুলড়চিং উপজেলা পলরষে,কুল ল্ল।
0802956025 01313704173

tsk.burichang@totthoapa.gov.b

d

76 জচৌদ্দগ্রা 
আবালসে ভবন(উষা-০৪),জচৌদ্দগ্রা  

উপজেলা পলরষে
0802056089 01844276646

tsk.chauddagram@totthoapa.go

v.bd

77 জেবীদ্বার
তথ্যজেে,পুরাতন প্রশাসলনে ভবন(২য় 

তলা),জেলবদ্বার,কুল ল্লা।
0802453413 01844276647 tsk.debidwar@totthoapa.gov.bd

জনায়াখালী

লক্ষ্মীপুর

জ নী

কুল ল্লা
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78 জ া না
তথ্যজেে, উপজেলা পলরষে 

ে জেে,জ া না, কুল ল্লা।
0802554111 01313704174 tsk.homna@totthoapa.gov.bd

79 মুরােনগর
রাজ্জাে োো(৩য় তলা), সরোলর 

 াসপাতাল জরার্, মুরােনগর, কুল ল্লা।
0802656250 01313704175

tsk.muradnagar@totthoapa.gov.

bd

80 নাঙ্গলজোে

গ্রা ঃ  লরপুর , উপজেলা পলরষজের লবপরীত 

পাজশ েসী  োলাল ভবন (২য় তলা) , 

নাঙ্গলজোে জপৌরসভা

01844276648 tsk.nangalkot@totthoapa.gov.bd

81 জ িনা
তথ্য আপা প্রেল্প (২য় প ণায়) উপজেলা 

পলরষে, লনচতলা ,জ িনা -কুল ল্লা।
0803551006 01313704176 tsk.meghna@totthoapa.gov.bd

82 লততাস
উপজেলা তথ্যজেে , ইলিলনয়ার োজশ  

জরার্ - লততাস , কুল ল্লা
0803652065 01313704177 tsk.titas@totthoapa.gov.bd

83  জনা রগি
উপজেলা পলরষে ২০১নিং রু  ,লেশাবন্দ 

গ্রা ,লখলা ইউলনয়ন, জনা রগি,কুল ল্লা
0803753122 01844276649

tsk.monohargonj@totthoapa.go

v.bd

84 কুল ল্লা সের
তথ্যজেে,জেটিলসলসএ জগইে(উপজেলা 

পলরষজের পূব ণ পাজশ), আেশ ণ সের,কুল ল্লা।
08174363 01844276650

tsk.cumillasadar@totthoapa.gov

.bd 

85 সের েলির্
উপজেলা পলরষে ভবন, ৪০৫ নিং েি, ৪থ ণ 

তলা, কুল ল্লা সের েলির্, কুল ল্লা
01313704178

tsk.sadarsouth@totthoapa.gov.b

d

86 চাঁেপুর সের

0498, আল ন গাজর্ ণন(৩য় তলা), 

এর্ঃরুহুল আল জনর বাসভবন, জচয়ারম্যান 

িাে, চাঁেপুৃ ৃ র সের, চাঁেপুর।

084167024 01313704179
tsk.chandpursadar@totthoapa.g

ov.bd

87  ােীগি

 াস্টার ভবন 235/1 (উপজেলা পলরষে 

সিংলগ্ন), গ্রা ঃ েিংগাইশ, র্ােিরঃ 

 ােীগি, উপজেলাঃ  ােীগি, জেলাঃ 

চাঁেপুর।

tsk.hajiganj@totthoapa.gov.bd

88 েচুয়া

  ল্লাঃ জোয়া ( র্ািার বাড়ী ), র্ােিরঃ 

েচুয়া, েচুয়া জপৌরসভা, উপজেলাঃ েচুয়া, 

জেলাঃ চাঁেপুর।

0842556001
tsk.kachuachandpur@totthoapa.

gov.bd

89  লরেগি
উপজেলা পলরষজের পলিজ  েলাবাগান 

বাোজরর ২য় তলা
0842264300 01313704180 tsk.faridgonj@totthoapa.gov.bd

90  তলব উত্তর

জ াঃ ওয়ালী উল্যা সরোর, লপতাঃমৃত োরী 

 জয়ে বে সরোর, গ্রা ঃ জেওয়ানলে 

োলন্দ, র্ােিরঃজছিংগারচর বাোর, 

উপজেলাঃ তলব উত্তর, জেলাঃচাঁেপুর।

01313704181
tsk.matlabnorth@totthoapa.gov.

bd

91  তলব েলির্
েলােী (বড়-বাড়ী),জপৌরসভা, জ াঃ 

আে ারুল ইসলাজ র বাসার ২য় তলা।
01842656024 01313704182

tsk.matlabsouth@totthoapa.gov.

bd

92  াই চর
আলগী বাোর,  েললল জচয়ারম্যান বালড়র  

সা জন( আইয়ুব সরোজরর বালড়  )

+8808423520

14
tsk.haimchar@totthoapa.gov.bd

93 শা রালি

তথ্যজেে,  লরয়  লভলা, লনব ণাচন অল জসর 

লবপরীজত,উপজেলা পলরষে, শা রালি, 

চাঁেপুর

0842756013 01313704183 tsk.shahrasti@totthoapa.gov.bd

94 আশুগি
তথ্যজেে,জপাষ্ট অল স সিংলগ্ন ,উপজেলা 

পলরষে  ািাপুর জরার্
0852874610 01844276653 tsk.ashuganj@totthoapa.gov.bd

95 আখাউড়া
উপজেলা পলরষে ে জেে (পুরাতন 

র্ােবািংজলা)
0852256038 01313704184 tsk.akhaura@totthoapa.gov.bd

ব্রাহ্মর্বালড়

য়া

কুল ল্লা

চাঁেপুর

mailto:tsk.titas@totthoapa.gov.bd
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96 েসবা
শীতলপাড়া, েনতা শলপিং োওয়াজরর 

জপছজন, েসবা, ব্রাহ্মর্বালড়য়া

+8808524730

15
01313704185 tsk.kasba@totthoapa.gov.bd

97 নবীনগর
উপজেলা পলরষজের অভুন্তজর ,পুরাতন 

ভবজনর ২য় তলায়, েি নিং ২০২

+8808525754

45
01958636936 tsk.nabinagar@totthoapa.gov.bd

98 নালসরনগর
উপজেলা তথ্যজেে, মুলিজ াদ্ধা ে জেে 

২য় তলা, নালসরনগর, ব্রাহ্মর্বালড়য়া
0852656255

tsk.nasirnagar@totthoapa.gpv.b

d

99 বাঞ্ছারা পুর

বাঞ্ছারা পুর উপজেলা পলরষে , পুরান 

ভবজনর লনচ তলার প্রথ  েি , বাঞ্ছারা পুর 

, ব্রাহ্মর্বালর়্ি ়িা।

0852356011 01313704186
tsk.bancharampur@totthoapa.go

v.bd

100
ব্রাহ্মর্বালড়য়া 

সের

 লেনা গাজর্ ণন ৯০৭/১, লসও অল স জরার্, 

পলি  জ ড্ডা, ব্রাহ্মর্বালড়য়া সের 

,ব্রাহ্মর্বালড়য়া।

085162333 01313704187
tsk.brahmanbariasadar@totthoa

pa.gov.bd

101 সরাইল
লব আর লর্ লব আবালসে ভবন, সরাইল, 

ব্রাহ্মর্বালড়য়া।
0852756077 01313704188 tsk.sarail@totthoapa.gov.bd

102 লবেয়নগর তথ্যজেে লবেয়নগর,ব্রাহ্মর্বালড়য়া। 01313704189
tsk.bijoynagar@totthoapa.gov.b

d

ব্রাহ্মর্বালড়

য়া


