
ক্র.

নং
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1 ধা রাই
হে লনবাস, জহালডিং -০৫, ওয়ার্ ণ - ০৮,  ইসলা পুর 

 াদ্রাসা জরার্, ধা রাই,ঢাো
01313704446 tsk.dhamrai@totthoapa.gov.bd

2 জ াহার তথ্য জেে , উপজেলা পলরষ  , জ াহার , ঢাো 01313704447 tsk.dohar@totthoapa.gov.bd

3 জেরানীগঞ্জ
লর্লেোল তথ্য জসবা জেে ,র্াে বািংজলা ভবন 

,জোনাজ ালা উপজেলা পলরষ ,জেরার্ীগন্ে ,ঢাো।
027766829 01313704448 tsk.keraniganj@totthoapa.gov.bd

4 নবাবগঞ্জ
নবাবগঞ্জ ক্রীড়া সিংস্থা, নবাবগঞ্জ ভূল  অল জসর লবপরীত 

পাজবণ, ঢাো

tsk.nawabgonjdhaka@totthoapa.go

v.bd

5 সাভার
তথ্যজেে ,২৬/৯ রাোবালড়  ,জগন্ডা ,সাভার ,ঢাো -

1340।
027748660 01313704449 tsk.savar@totthoapa.gov.bd

6 জবলাজবা
লর্লেোল তথ্যজসবা জেে,অল সাস ণ 

জোয়াে ণার(েরবী),জবলাব উপজেলা পলরষ ,নরলসিং ী
029449031 tsk.belabo@totthoapa.gov.bd

7  জনাহর ী

 উপজেলা তথ্যজেে, জসন্ট জলারী  জর্ল স্কুজলর পাজের 

লবলডিং, েজলে জরার্ ( পাইলে স্কুজলর লপছজনর রাস্তা) 

 জনাহর ী, নরলসিং ী

01313704450 tsk.monohardi@totthoapa.gov.bd

8 লেবপুর

লেবপুর উপজেলা পলরষ  সিংলগ্ন পুরাতন পল্লী লবদ্যুৎ 

অল জসর ২য় তলা, জসজু  ার লবলডিং, উপজেলা: 

লেবপুর, জেলা: নরলসিং ী, লবভাগ : ঢাো।

0625675127 01313704451 tsk.shibpur@totthoapa.gov.bd

9 রায়পুরা
শ্রীরা পুর উওর পাড়া,রায়পুরা েজলে 

জগে,রায়পুরা,নরলসিং ী
01313704452 tsk.raipura@totthoapa.gov.bd

10 পলাে

৬/২ লব.আর.লর্. লব জোড়া আবালসে  ভবন,েহী  

ল নাজরর সা জন ও লবয়া  ল্যাবজরেলর  স্কুজলর পাজে।( 

উপজেলা পলরষজ র  লভতর)

01313704453 tsk.palash@totthoapa.gov.bd

11
নরলসিং ী 

স র

৩৪৯,পলি  ব্রাহ্মন্দী,নরলসিং ী-১৬০০
029452725 01313704454

tsk.narsingdisadar@totthoapa.gov.

bd

12
নারায়র্গঞ্জ 

স র

সস্তাপুর গাবতলা জ াড় , উপজেলা  লির্ জগে , 

নারায়র্গজ্ঞ   স র
0247651301 01313704455

tsk.narayanganjsadar@totthoapa.g

ov.bd

13 বন্দর
 উপজেলা পলরষজ র পুরাতন ভবজনর জ াতলা, 

  নগঞ্জ,বন্দর,নারায়র্গঞ্জ
027661003 01313704456 tsk.bandar@totthoapa.gov.bd

14
আড়াইহাো

র

আড়াইহাোর উপজেলা সিংলগ্ন  জর্ল সরোলর প্রাথল ে 

লবদ্যালজয়র  াজের পূব ণ পাজে
027654039 01313704457 tsk.araihazar@totthoapa.gov.bd

15 রূপগঞ্জ

রূপগঞ্জ উপজেলা পলরষ   ,জপাস্ট অল জসর পাজে , 

 াহমু াবা   মুড়াপারা , রূপগঞ্জ তথ্য জেে, রূপগঞ্জ, 

নারায়র্গঞ্জ।

027650143 01313704458 tsk.rupganj@totthoapa.gov.bd

16 জসানারগাঁও
উপজেলা পলরষ  (ঈ গাহ  াজের পাজবণ), তথ্যজেে, 

জসানারগাঁ, নারায়র্গঞ্জ।
027656091 01313704459 tsk.sonargaon@totthoapa.gov.bd

17
গােীপুর 

স র

পূরবী ভবন-২, উপজেলা পলরষ  আবালসে এলাো, 

ডুজয়জের লবপরীত পাজে, লেমুলতলী জরার্, গােীপুর 

স র, গােীপুর।

029204878 01313704460 tsk.gazipursadar@totthoapa.gov.bd

18 োললয়াকের তথ্য জেে ,৬২/১ ললত পুর,োললয়াকের, গােীপুর । 01313704461 tsk.kaliakair@totthoapa.gov.bd

19 োলীগঞ্জ
েহী   জয়ে উলিন অলর্জোলরয়াজ র জ াতলা, োলীগঞ্জ 

উপজেলা পলরষ ,োলীগঞ্জ, গােীপুর
029207203 01313704462

tsk.kaliganjgazipur@totthoapa.gov.

bd

20 োপালসয়া

উপজেলা স র জরার্ জববী'স লালন ণিং স্কুজলর ২য় তলা ,

োপালসয়া তথ্যজেে, োপালসয়া,

োপালসয়া, গােীপুর

01313704463 tsk.kapasia@totthoapa.gov.bd

21 শ্রীপুর  শ্রীপুর উপজেলা  (পল্লী উন্নয়ন জবার্ ণ অল স  সিংলগ্ন) 029200625 01313704464
Tsk.sreepurgazipur@totthoapa.gov

.bd

ঢাো

নরলসিং ী

নারায়নগঞ্জ

গােীপুর
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22 শ্রীনগর
সারতাে লভলা (উপজেলা সিংলগ্ন) উপজেলা জরার্, 

শ্রীনগর, মুলিগঞ্জ।
027627157 01313704465 tsk.sreenagar@totthoapa.gov.bd

23
লসরাে ী া

ন

পুরাতন মুলিজ াদ্ধা ভবন (পল্লী সঞ্চয় ব্ািংজের পাজে), 

লসরােল  ান, মুিীগঞ্জ।
027628022 01313704466 tsk.sirajdikhan@totthoapa.gov.bd 

24 জলৌহেিং
জ ৌলত ান ে জেক্স(২য় তলা), জ ৌড়জ ৌড় বাোর, 

জলৌহেিং, মুিীগঞ্জ
01313704467 tsk.louhajang@totthoapa.gov.bd

25 েঙ্গীবাড়ী েিংলগবাড়ী উপজেলা পলরষ  এর প্রথ  ভবজনর লনচ তলা 027618027 01313704468 tsk.tongibari@totthoapa.gov.bd

26
মুিীগঞ্জ 

স র
২৮০, ইদ্রােপুর, মুলিগঞ্জ স র, মুলিগঞ্জ 027611386 01313704469

tsk.munshiganjsadar@totthoapa.go

v.bd

27 গোলরয়া উপজেলা জহর্ জোয়াে ণার, তথ্যজেে, গোলরয়া, মুলিগঞ্জ 027616045 01313704470 tsk.gajariya@totthoapa.gov.bd 

28
 ালনেগঞ্জ 

স র

২ নিং হােী এন্টারপ্রাইে, ৩য় তলা, বাসস্টুান্ড, স র, 

 ালনেগঞ্জ
07720353 01313704471

tsk.manikganjsadar@totthoapa.gov

.bd

29 লসঙ্গাইর
২য় তলা, ৪৩২/১ েজলে জরার্ (ে ণসিংস্থান ব্ািংজের 

পাজে), আলে পুর, লসিংগাইর,  ালনেগঞ্জ
027717131 01313704472 tsk.singair@totthoapa.gov.bd

30 লেবালয় উপজেলা পলরষ  নতুন ভবজনর,৩য় তলার পলি  পাজে। 027716088 01313704473 tsk.shibaloy@totthoapa.gov.bd

31 সাটুলরয়া
সাটুলরয়া উপজেলা পলরষজ  পুরাতন (ইউ টি লর্ লস) 

ভবজনর লনচ তলা
027725030 01313704474 tsk.saturia@totthoapa.gov.bd

32 হলররা পুর
হলররা পুর উপজেলা পলরষজ র সরোলর আবালসে 

বাসভবজনর ধজলবরী ভবজনর (নীচ তলা পূব ণ পাবণ)
027728056 01844276600 tsk.harirampur@totthoapa.gov.bd

33 ল ওর তথ্যজেে,  ল ওর,   ালনেগঞ্জ 027727142 01313704475 tsk.gior@totthoapa.gov.bd

34 জ ৌলতপুর উপজেলা ে জেক্স, জ ৌলতপুর,  ালনেগঞ্জ 027715033 01313704476 tsk.doulatpur@totthoapa.gov.bd

35
োঙ্গাইল 

স র
উপজেলা পলরষ ,ঢাো জরার্, আজেেপুর োঙ্গাইল 092162663 01313704477 tsk.tangailsadar@totthoapa.gov.bd

36 োললহালত
উপজেলা পলরষ  সিংলগ্ন ( পূব ণ পাজে ), সরোর োউয়ার 

লবলডিংজয়র ২য় তলা
01313704478 tsk.kalihati@totthoapa.gov.bd

37  াোইল উপজেলা পলরষ  ে জেক্স,  চয়লনো ভবন ৩/২ 0922556658 01313704479 tsk.ghatail@totthoapa.gov.bd

38 বাসাইল
উপজেলা মুলিজ াদ্ধা ে জেক্স,উপজেলা জরার্, 

বাসাইল,োিংগাইল
0922256029 01313704480 tsk.basail@totthoapa.gov.bd

39 জগাপালপুর
তথ্যজেে,উপজেলা পলরষ  ভবন,  উপজেলা জচয়ারম্যান 

জোয়াে ণার (নীচ তলা), জগাপালপুর, োঙ্গাইল ।
0922675222 01313704481 tsk.gopalpur@totthoapa.gov.bd

40 ল েণাপুর লস অল স জ াড়, ল েণাপুর, োঙ্গাইল 1833433346 01313704482 tsk.mirzapur@totthoapa.gov.bd

41 ভুয়াপুর

তথ্যজেে, ভূঞাপুর উপজেলা পলরষজ র  লিন পাজবণ ( 

আব্দুল  াজলে  ন্ডজলর বাসার ২য় তলা),  াোন্দ, বাসা 

নিংংঃ৪৯৩, ভূঞাপুর, োিংগাইল

01313704483 tsk.bhuapur@totthoap.gov.bd 

42 নাগরপুর
তথ্যজেে, উপজেলা পলরষ  চত্বর ( স্কাউে অল স 

সিংলগ্ন),  নাগরপুর, োঙ্গাইল।
0923373077 01313704484 tsk.nagarpur@totthoapa.gov.bd

43  ধুপুর
আসা  ম্যানসন, চলে া আবালসে এলাো, জবায়ালী, 

 ধুপুর।
0922856192 01313704485 tsk.madhupur@totthoapa.gov.bd

44 জ লদ্যয়ার

' াজরাগাবাড়ী", গ্রা ংঃ ইসলা পুর, জপাস্টংঃ জেিংগুলরয়া 

পাড়া, ইউংঃ ডুবাইল,  উপজেলাংঃ জ লদ্যয়ার,   জেলাংঃ 

োঙ্গাইল

01313704486 tsk.delduar@totthoapa.gov.bd

45 ধনবাড়ী

উপজেলা তথ্যজেে ধনবাড়ী, োিংগাইল এর জপৌর 

জহালডিং নিং-৩৫০, ওয়ার্ ণ নিং- ০৪ ধনবাড়ী বাসস্টুান্ড 

সিংলগ্ন ট্রাে  াললে সল লতর সাজথ অবলস্থত ল  বলর্ে 

স বায় সল লতর  লবলডিং ২য় তলা।

092169193 01313704487 tsk.dhanbari@totthoapa.gov.bd

46 সল পুর
উপজেলা লনব ণাহী অল সাজরর ো ণালয়, উপজেলা পলরষ  

ে জেজক্সর ৪ থ ণ তলা, সল পুর, োঙ্গাইল।
0923256241

01958636930
isratbithi2012@gmail.com 

োঙ্গাইল

 ালনেগঞ্জ

মুিীগঞ্জ

mailto:tsk.mirzapur@totthoapa.gov.bd


ক্র.

নং
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47
রােবাড়ী 

স র

শ্রীপুর ৫নিং ওয়ার্ ণ, ল োনুর রহ ান ভবন, উপজেলা 

পলরষজ র লবপরীত পাজে
064166533 01313704488 tsk.rajbarisadar@totthoapa.gov.bd

48 জগায়ালন্দ
উপজেলা পলরষ  ভূল  অল স সিংলগ্ন জোে ণ 

লবলডিং,জগায়ালন্দ,রােবাড়ী।
0642356155 01313704489 tsk.goalanda@totthoapa.gov.bd

49 পািংো
তথ্যআপা তথ্যজেে,পািংো উপজেলা পলরষজ র পুরাতন 

ভবজনর ২য় তলা,পািংো রােবাড়ী
0642475022 01844276601 tsk.pangsa@totthoapa.gov.bd

50
বাললয়াো

লন্দ

বাললয়াোলন্দ উপজেলা পলরষজ র   লিন পাজবণর 

পুরাতন ভবজনর নবলনল ণত ৩য় তলার পলি  ল জের ২ 

ও ৩ নিং েি

0642256035 01313704490 tsk.baliakandi@totthoapa.gov.bd

51 োলু ালী
োলু ালী উপজেলার চা পুর স্টুান্ড সিংলগ্ন মুলেব 

ভাস্কজ ণর পাজে চারতলা লবলডিং এর জ াতলা।
01313704491 tsk.kalukhali@totthoapa.gov.bd

52
জগাপালগঞ্জ 

স র
উপজেলা পলরষ , জগাপালগঞ্জ স র, জগাপালগঞ্জ 026681341 01313704492

 

tsk.gopalganjsadar@totthoapa.gov.

bd

53 মুেসু পুর

জগাপালগঞ্জ উপজেলার, মুেসু পুর উপজেলা পলরষ  

ে জেক্স এর  জে মুেসু পুর অল স ণাস ক্লাজব 

তথ্যজেজের  অল স।

0665856230 01313704493 Tsk.muksudpur@totthoapa.gov.bd

54 োলেয়ানী

লুৎ র রহ ান সুেন, পদ্ম কুটির, ৭তলা লবলডিং, ফ্ল্ুাে 

A-1, োলেয়ানী বাসস্টুান্ড সিংলগ্ন,োলেয়ানী, 

জগাপালগঞ্জ।

0665256217 01313704494 tsk.kashiani@totthoapa.gov.bd

55
জোোলীপা

ড়া

তথ্যজেে, তথ্যআপা প্রেল্প (২য় প ণায়)উপজেলা 

জচয়ারম্যান এঁর পুরাতন ভবন (২য় তলা) লেল্পেলা 

এোজর্ল র সা জনর ভবন ,উপজেলা পলরষ , 

জোোলীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ।

026651372 01313704495 tsk.kotalipara@totthoapa.gov.bd

56 টুলঙ্গপাড়া
বঙ্গবন্ধু সড়ে,  ান সাজহব স্কুল এন্ড েজলজের পাজব, 

টুলঙ্গপাড়া, জগাপালগঞ্জ।
026656288

01958636931
tsk.tungipara@totthoapa.gov.bd

57
েলরয়তপুর 

স র
োজভ  ভবন ( ৩য় তলা),  রুপনগর, েরীয়তপুত স র 60151390 01313704496

tsk.shariatpursadar@totthoapa.gov.

bd

58 র্ামুর্ুা

উপজেলা ভূল  অল স জথজে ১০০ গে  লিজর্ (জ া: 

নুরুল আল জনর বালর়্ির ২য় তলা)  লির্ র্ামুর্ুা, র্ামুর্ুা 

উপজেলা,েরী ়িতপুর।

01313704497 Tsk.Damudya@totthoapa.gov.bd

59 নলড়য়া
জপৌরভবন(লনচ তলা),রু  নিংংঃ১০২ ও ১০৩, নলড়য়া, 

েরীয়তপুর।
01958636932 tsk.naria@totthoapa.gov.bd

60 জভ রগঞ্জ
উপজেলা পলরষ  চত্বর,পুকুজরর  : পাজবণ,উপ: 

জচয়ারম্যাজনর বাসবভন(২য় তলা)
01313704498 tsk.bhedarganj@totthoapa.gov.bd

61 োলেরা
জসানালী ব্িংে ভবন(৩য় তলা),োলেরা জসন্ট্রাল 

জরার্,োলেরা,েরীয়তপুর
0602756009 01958636933 tsk.zajira@totthoapa.gov.bd

62
জগাসাইর 

হাে
তথ্যজেে জগাসাইরহাে,েরীয়তপুর। 0602475144 01313704499 tsk.gosairhat@totthoapa.gov.bd

63
 া ারীপুর 

স র

তথ্য জেে  া ারীপুর স র, েকুলন জলে সিংলগ্ন , 

 া ারীপুর স র  া ারীপুর।
066162223 01313704500

tsk.madaripursadar@totthoapa.gov.

bd

64 লেবচর
বসুন্ধরা গলল  বাসা নিং ০১৭৮,, াদ্যয়ারচর ,লেবচর 

, া ারীপুর।
0662456206 01313704501 tsk.shibchar@totthoapa.gov.bd

65 োললেনী
োললেলন  ায়ার সালভ ণজসর লবপরীত পাজবণ(পূজব ণ 

অক্সজ ার্ ণ জোলচিং জসন্টার লছল)
0662256217 01313704502 tsk.kalkini@totthoapa.gov.bd

66 রাকের

রাকের বাস স্টুাজন্ডর  লিন পাজে েোললপাড়া জরার্ 

সিংলগ্ন নতুন জ াতলা ভবজনর ২য় তলায় , 

রাকের, া ারীপুর।

0662356225 01313704503 tsk.rajoir@totthoapa.gov.bd

রােবাড়ী

জগাপালগঞ্জ

েরীয়তপুর

 া ারীপুর



ক্র.

নং
জেলা উপজেলা তথ্যজেজের পূর্ ণ ঠিোনা জেললজ ান নম্বর জ াবাইল নাম্বার ই-জ ইল

67
 লর পুর 

স র
তথ্যজেে  লর পুর স র , লর পুর 063165872 01313704504

tsk.faridpursadar@totthoapa.gov.b

d 

68 জবায়াল ারী মুলিজ াদ্ধা ে জেক্স ২য় তলা (থানার পাজে) 0632456127 01313704505 tsk.boalmari@totthoapa.gov.bd

69 আল ার্াঙা
তথ্যজেে আল ার্াঙ্গা, লর পুর,পুরাতন উপজেলা 

পলরষ  ভবন,লনচ তলা
0632256020 tsk.alfadanda@totthoapa.gov.bd

70  ধু ালী
উপজেলা পলরষ  এর ২য় জগইে সা জন লতনতলা লবলডিং 

এর লনচতলা জত
0632656000 01313704506 tsk.madhukhali@totthoapa.gov.bd

71 ভাঙ্গা
ভািংগা উপজেলা পলরষজ র পলি  পাজব , জ াল্লা লভলার 

৩য় তলায়,ভািংগা , লর পুর।
0632356307 01313704507 tsk.bhanga@totthoapa.gov.bd

72 নগরোন্দা নগরোন্দা উপজেলা পলরষ 632756123 01313704508 tsk.nagarkanda@totthoapa.gov.bd 

73 চর ভদ্রাসন
আধুলনে র্ায়াগনলস্টে জসন্টার সিংলগ্ন ভবন ( ৩য় তলা ) 

, আ ে ণ স্কুল জরার্ , চরভদ্রাসন,  লর পুর।
01313704509

tsk.charbhadrasan@totthoapa.gov.

bd

74 স রপুর
গ্রা ংঃসজতর রলে,স রপুর,  লর পুর। উপজেলা স্বাস্থু 

ে জেজস্কর লপছজন। াজলে জ াল্লার বাসা।
01313704510 tsk.sadarpur@totthoapa.gov.bd

75 সালথা

উপজেলার পাজে, ( ৫০০ আসন লবলেষ্ট অলর্জোলরয়া  

ো   ালিপারপাস ভবন, বাস্তবায়জনংঃ জেলা পলরষ , 

 লর পুর।) এর জ াতালা, সালথা,  লর পুর।

01313704511 tsk.saltha@totthoapa.gov.bd

76
লেজোরগঞ্জ 

স র

তথ্যজেে,  জোল ারা উপজেলা(উপজেলা পলরষজ র 

পুরাতন ভবজনর ২য় তলা, পুকুর পাজড়র লবপরীজত , 

লেজোরগঞ্জ স র, লেজোরগঞ্জ।

01313704512
tsk.kishoreganjsadar@totthoapa.go

v.bd

77 অষ্টগ্রা পুরাতন উপজেলা পলরষ , অষ্টগ্রা , লেজোরগঞ্জ। 0942256123 01844276603 tsk.austagram@totthoapa.gov.bd

78 ইেনা পল্লী ভবন, উপজেলা পলরষ  ,ইেনা, লেজোরগঞ্জ 01313704513 Tsk.Itna@totthoapa.gov.bd

79 েলর গঞ্জ
তথ্যজেে, উপজেলা পলরষজ র সাব-জরলেলি অল স 

সিংলগ্ন, জ ানাপাড়া, েলর গঞ্জ
0942756031 01313704514 tsk.karimgonj@totthoapa.gov.bd

80 েটিয়াল উপজেলা পলরষ ,লব আর লর্লব অল জসর ২য় তলা 0942856065 01313704515 tsk.katiadi@totthoapa.gov.bd

81 কুললয়াচর
উপজেলা পলরষ (জ  না জগজেজের্ জোয়াে ণাজরর লিতলা 

ভবজনর নীচ তালার পূব ণ অিংে।
0942956102 01313704516 tsk.kuliarchar@totthoapa.gov.bd

82 তাড়াইল

তাড়াইল উপজেলা পলরষজ র  লিন পাজে উপজেলা 

জোয়াে ণাজরর লনচ তলা। (উপজেলা লবদ্যালনজেতন  

স্কুজলর পাজে)

0943475211 01844276605 tsk.tarail@totthoapa.gov.bd

83 লনেলী
তথ্যজেে (তথ্য আপা প্রেল্প), লনেলী উপজেলা পলরষ  

(লেিা অল জসর পাজে), লনেলী, লেজোরগঞ্জ
01313704517 tsk.nikli@totthoapa.gov.bd

84 পাকুলন্দয়া তথ্যজেে,উপজেলা পলরষ ,পাকুলন্দয়া,লেজোরগঞ্জ 0943356040 01313704518 tsk.pakundia@totthoapa.gov.bd

85 বালেতপুর উপজেলা জরার্,নালন্দনা,বালেতপুর,লেজোরগঞ্জ 0942364038 01313704519 tsk.bajitpur@totthoapa.gov.bd

86 ভভরব
উপজেলা ে জেক্স, োতীয়  লহলা সিংস্থা ( লনচ তলা ), 

ভভরব, লেজোরগঞ্জ ।
029471511 01313704520 tsk.bhairab@totthoapa.gov.bd

87 ল ো ইন
তথ্যজেে,জসানালী ভবন,এলক্স  ব্ািংজের 

লনজচ,লগলরেপুর,ল ো ইন,লেজোরগঞ্।
01958636934 tsk.mithamoin@totthoapa.gov.bd

88 জহাজসনপুর
লবলডিংংঃ পদ্মা ২,স্টা  জোয়াে ণার,প্রজ াে লবলডিংজয়র 

সা জন,হাসপাতাল জরার্।
01313704521 tsk.hossainpur@totthoapa.gov.bd

লেজোরগঞ্জ

 লর পুর


