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1 েয়রা

অল স: তথ্যজেে, জরাড: পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, 

এস. এ .  ের আলী সুপার  াজেণে (২য় তলা), 

জপাষ্ট:  লিনাবাি-৯২৯০,উপজেলা: েয়রা, জেলা: 

খুলনা।

0402656028 01313704253 tsk.koyra@totthoapa.gov.bd

2 ডুমুলরয়া
ল েলিল ল সড়ে, উপজেলা প্রার্ীসম্পি িপ্তজরর 

উত্তর পাজি, ডুমুলরয়া, খুলনা।
0402556070 01313704254 tsk.dumuria@totthoapa.gov.bd

3 জতরখািা উপজেলা তথ্যজেে, জতরখািা, খুলনা 0402956104 01844276656
Tsk.terokhada@totthoapa.gov.b

d

4 িাজোপ চালনা জপৌরসভা োর্ ণালয়, িাজোপ, খুলনা 0402356107 01313704255 tsk.dakop@totthoapa.gov.bd

5 লিঘললয়া উপজেলা জপাষ্ট অল স  র,লিঘললয়া,খুলনা। 01844276657 tsk.digholia@totthoapa.gov.bd

6 পাইেগাছা

জ াোঃআ সার জ াজসন োগুেী, জ ালডিং নিং-৭৭, 

ওয়াড ণ নিং-০৯, জরাড/ এলাো-বালতখালী, 

সরোলর েজলে জরাড, োগুেী বালড়, পাইেগাছা 

জপৌরসভা, খুলনা। (জরাে বাড লেন্ডার গাজে ণন এর 

লবপরীত পাজি ণ লতনতলা লবলডিং এর লনচ তলা 

তথ্যজেে।)

0402756028 01313704256 tsk.paikgasa@totthoapa.gov.bd

7 ফুলতলা
সসয়েত ভবন,উপজেলা পলরষি 

জোয়াে ণার,ফুলতলা,খুলনা
041701531 01313704257 tsk.fultola@totthoapa.gov.bd

8 বটিয়াঘাো

উপজেলা তথ্যজেে, বটিয়াঘাো, খুলনা। 

(জোয়াোর লবলডিং এ ল সাবরক্ষর্ ও পলরসিংখ্যান 

অল জসর নীচতলায় পলি  পাজি)

42256285 01313704258 tsk.botiaghata@totthoapa.gov.bd

9 রূপসা
তথ্যজেে রূপসা, উপজেলা মুলিজর্াদ্ধা ে জেক্স 

ভবন,োেলিয়া, রুপসা,খুলনা
tsk.rupsha@totthoapa.gov.bd

10 েচুয়া

তথ্যজেে, েচুয়া, বাজগর াে। েচুয়া লেজরা 

পজয়ন্ট জ াড়, ীর  াজেণজের ২য় তলা,ব্ািংে 

এলিয়ার পাজি এবিং ইসলা ী ব্ািংজের সা জন।

0465456043 01313704259
tsk.kachuabagerhat@totthoapa.g

ov.bd

11 লচতল ারী
তথ্যজেে,উপজেলার জ াড়, াসপাতাল 

জরাড,লচতল ারী,বাজগর াে
0465256156 01313704260 tsk.chitalmari@totthoapa.gov.bd

12  লের াে উপজেলা  াসপাতাল জরাড  লের াে ,বাজঘর াে 0465356033 01313704261 tsk.fakirhat@totthoapa.gov.bd

13
বাজগর াে 

সির

তথ্যজেে, রর্লবেয়পুর, উপজেলা পলরষজির লনচ 

তলা,বাজগর াে সির, বাজগর াে।
46864794 01313704262

tsk.bagerhatsadar@totthoapa.go

v.bd

14  িংলা
জিজর বািংলা সড়ে, উপজেলা জেজে 

সা জন,তাজ জরর জ াড়,জ ািংলা,বাজগর াে।
0465873144 01313704263 tsk.mongla@totthoapa.gov.bd

15
জ াজড়লগ

ঞ্জ

রওিন আরা েজলে জগজের লবপরীত পাশ্্র 

,ডােবািংলা জরাড,জ াজরলগঞ্জ,বাজগর াে।
0464646533 01313704264

tsk.morrelganj@totthoapa.gov.b

d

16 জ াল্লা াে
উপজেলার সা জন রুপালল ব্ািংজের ২য় 

তলা,জ াল্লা াে,বাজগর াে
0465556226 01313704265 tsk.mollahat@totthoapa.gov.bd

17 রা পাল
তথ্যজেে রা পাল, উপজেলা পলরষজির সা জন, 

রা পাল, বাজগর াে।
0465756144 01844276660 tsk.rampal@totthoapa.gov.bd

18 িরর্জখালা

নূর জ া াম্মি োওয়ার (২য় তলা), পাঁচ রাস্তার 

জ াড়,  াসপাতাল জরাড, রাজয়ন্দা, িরর্জখালা,  

বাজগর াে

0465956308 01313704266
tsk.sarankhola@totthoapa.gov.b

d

19
আল ডা

ঙ্গা

উপজেলা পলরষজির পলি  পাজি, নান্নু েগর 

আশু জরাড সিংলগ্ন, জস্ট্িন পাড়া, আল ডাঙ্গা, 

চুয়াডাঙ্গা

0762256033 01313704267
tsk.alamdanga@totthoapa.gov.b

d

খুলনা

বাজগর াে

চুয়াডাঙ্গা
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20
চুয়াডাঙ্গা 

সির

লডলেোল জ াড়, ঐিী ে জেক্স ,িলক্ষন 

 াসপাতাল পাড়া, চুয়াডাঙ্গা সির
076162302 01313704268

tsk.chuadangasadar@totthoapa.g

ov.bd

21 িামুড়াহুিা
উপজেলা তথ্যজেে িামুড়হুিা-চুয়াডাঙ্গা 

উপজেলা পলরষজির অভযন্তজর বর্ ণালী ঘ লবলডিং
0762356082 01313704269

tsk.damurhuda@totthoapa.gov.b

d

22 েীবন নগর
উপজেলা  তথ্যজেে, েীবন নগর, চুয়াডাঙ্গা

(উপজেলা পলরষি, র্মুনা জোয়াে ণাজরর লনচ তলা)
0762475026 1313704270

tsk.jibannagar@totthoapa.gov.b

d

23
র্জিার 

সির

নীলগন্ে তাঁলতপাড়া  লন ার বাসস্ট্যান্ড লসটি 

েজলজের সা জন,জ স ণাস েননী জেনসীে এর 

লিতীয় তলা, নড়াইল জরাড, র্জিার সির।

042164779 01313704271
tsk.jessoresadar@totthoap.gov.b

d 

24 অভয়নগর
উপজেলা জচয়ারম্যাজনর বাসভবন,(২য় 

তলা)অভয়নগর,র্জিার

+880242144

087
01313704272

tsk.abhaynagar@totthoapa.gov.b

d

25 জেিবপুর

জেিবপুর উপজেলা পলরষজির লবপরীজত 

 সলেজির উত্তর পাজি ২য় তলা (জসৌলি 

জেইলাজস ণর উপজর), তথ্যজেে, জেিবপুর, র্জিার।

0422656655 01313704273 tsk.keshabpur@totthoapa.gov.bd

26 জচৌগাছা তথ্যজেে, উপজেলা ে জেক্স ,জচৌগাছা,র্জিার 0422456250 01313704274
tsk.chougachha@totthoapa.gov.

bd

27 লিেরগাছা
অপরূপা ৬/৩ লব,আর,লড,লব আবালসে ভবন 

,উপজেলা পলরষি,লিেরগাছা,র্জিার।
0422571757 01313704275

tsk.jhikargacha@totthoapa.gov.b

d

28 বাঘারপাড়া

উপজেলা তথ্যজেে, জিা াকুলা বাোর, েজলে 

জরাড,জ ালডিং নিংোঃ০৯,ওয়াড ণ নিংোঃ০৬ 

,বাঘারপাড়া,র্জিার।

0422356116 01313704276
tsk.bagherpara@totthoapa.gov.b

d

29
 লনরা পু

র

িলক্ষর্ াো বাসস্ট্ান্ড সিংলগ্ন, েজবিআলী ভীলা 

 লনরা পুর, র্জিার।
01313704277

tsk.manirampur@totthoapa.gov.

bd

30 িাি ণা
উপজেলা পলরষজির  জে লব আর লড লব ( 

জোয়াে ণার ) িাপলা ভবন (২য় তলা )
0422876242 01313704278 tsk.sharsha@totthoapa.gov.bd

31 োলীগঞ্জ

োলীগঞ্জ, লিনাইিজ র উপজেলা পলরষজির 

লভতজর আবালসে এলাোর লনেস্ব ভবন “ 

সারেী” (পলি  পার্শ্ণ)

0452356037 01313704279
tsk.kaliganjjhenaidah@totthoapa

.gov.bd

32
জোেচাঁিপু

র

তথ্যজেেোঃ পুরাতন জোে ণ লবলডিং, উপজেলা 

পলরষি,জোেচািপুর, লিনাইি ।
0452465014 01313704280

tsk.kotchandpur@totthoapa.gov.

bd

33
লিনাইি  

সির
উপজেলা পলরষি েযাম্পাস, সির,লিনাইি 045161009 01313704281

tsk.jhenaidahsadar@totthoapa.g

ov.bd

34  জ িপুর

  জ িপুর উপজেলা তথ্য জেে, সুদুলরো ভবন 

"এ" ব্লে (২য় তলা), উপজেলা আবালসে 

জোয়াে ণা্র

+880452556

007
01313704282

tsk.moheshpur@totthoapa.gov.b

d

35 সিলকূপা
 উপজেলা পলরষি পুরাতন ভবন উপজেলা 

 সলেি সিংলগ্ন
0452656050 01313704283 tsk.shailkupa@totthoapa.gov.bd

36  লরর্াকুন্ডু

তথ্যজেে,উপজেলা পলরষি আবালসে এলাো 

(ল তালী ভবন-২),UNO  জ ািজয়র বাসার 

সা জন,ল লরর্াকুন্ডু,লিনাইি  ।

0452274093 01313704284
tsk.harinakundu@totthoapa.gov.

bd

37 কু ারখালী
কু ারখালী উপজেলার  জে অল সাস ণ ক্লাজবর 

পাজি, কু ারখালী, কুলষ্টয়া।
0702576204 1313704285

tsk.kumarkhali@totthoapa.gov.b

d

38
কুলষ্টয়া 

সির
উপজেলা পলরষি, কুলষ্টয়া সির, কুলষ্টয়া 07172453 01313704286

tsk.kushtiasadar@totthoapa.gov.

bd

39 জখােসা
জখােসা, কুলষ্টয়া উপজেলার লভতজর  ল লা 

লবষয়ে োর্ ণালজয়র ২য় তলাই (ডান পাজি)।
0702456022 01313704287 tsk.khoksa@totthoapa.gov.bd

চুয়াডাঙ্গা

র্জিার

লিনাইি 

কুলষ্টয়া
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40 জিৌলতপুর
জিৌলতপুর উপজেলা পলরষজির তৃতীয় জগইে 

সিংলগ্ন জ াোঃ  লসজনর বাড়ী,জিৌলতপুর,কুলষ্টয়া।
0702375244 01313704288 tsk.daulatpur@totthoapa.gov.bd

41 জভড়া ারা উপজেলা জ াড়,েজলে পাড়া ,জভড়া ারা,কুলষ্টয়া 0702271438 01313704289
tsk.bheramara@totthoapa.gov.b

d

42 ল রপুর
তথ্য জেে,ল রপুর,কুলস্ট্য়া (ল রপুর উপজেলা 

আবালসে এলাো,পুবালল ে লবলডিং লনচ তলা)
0702656123 01313704290 tsk.mirpur@totthoapa.gov.bd

43
 াগুরা 

সির

উপজেলা পলরষজির পূব ণ পাজর্শ্ণ, টি, টি, লড, লস 

পাড়া, ভায়না ,  াগুরা সির,  াগুরা।
048851056 01313704291

tsk.magurasadar@totthoapa.gov.

bd

44
জ া াম্মিপু

র

তথ্যজেে,  ম্মিপুর,উপজেলা সম্প্রসালরত 

ভবজনর ২য় তলা(২০২,২০৩ নিং েক্ষ)

উপজেলাোঃ  ম্মিপুর

জেলাোঃ াগুরা

0485275016 01313704292
tsk.mohammadpur@totthoapa.g

ov.bd

45 িাললখা

তথ্যজেে, উপজেলা পলরষি প্রাঙ্গন,ি ীি লসরাে 

উলিন জ াজসন সাধারর্ পাঠাগার ভবজনর 

লনচতলা,(আড়পাড়া),িাললখা, াগুরা।

0485356174 tsk.shalikha@totthoapa.gov.bd

46 শ্রীপুর
উপজেলা পলরষি,আনসার অল জসর 

পাজি,শ্রীপুর, াগুরা
485456155 01313704293

tsk.sreepurmagura@totthoapa.go

v.bd

47 গািংনী
গািংনী সরোরী লডলি েজলে জরাড, গািংনী, 

জ জ রপুর।
0792275211 01313704294 tsk.gangni@totthoapa.gov.bd

48
জ জ রপুর 

সির

বাসষ্টযান্ড জরাড, বাললো লবদ্যালয় সিংলগ্ন 

েি তলা,  লল্লেপাড়া জ জ রপুর
079163355 01313482954

tsk.meherpursadar@totthoapa.go

v.bd

49 মুলেবনগর
উপজেলা তথ্যজেে মুলেবনগর, উপজেলা 

পলরষি ভবন ৪ে ণ তলা উত্তর পাজি।
8.8079E+11 01313704296

tsk.mujibnagar@totthoapa.gov.b

d

50
নড়াইল 

সির

তথ্যজেে নড়াইল সির,উপজেলা জোয়াে ণাজরর 

পূব ণ সড়ে,আলািাতপুর, নড়াইল।
048162303 01313704297

tsk.narailsadar@totthoapa.gov.b

d

51 জলা াগড়া
তথ্যজেে , উপজেলা পলরষি , জলা াগড়া , 

নড়াইল।
0482356122 01313704298

tsk.lohagaranarail@totthoapa.go

v.bd

52 োললয়া
োললয়া উপজেলা পলরষি , অল সারস  

জোয়াোর (লনচ তলা)
0482256013 01844276661 tsk.kalia@totthoapa.gov.bd

53 আিাশুলন তথ্য জেে আিাশুলন,সাতক্ষীরা 01313704299 tsk.assasuni@totthoapa.gov.bd

54 েলাজরায়া

েলাজরায়া জপৌরসভার লবপরীত পাজি অযাড. 

েললল সাজ জবর বালড়র লনচতলা ,২ নিং ওয়াড ণ , 

তুলসীডাঙ্গা

0472475381 01313704300 tsk.kalaroa@totthoapa.gov.bd 

55 োলীগঞ্জ
ফুড অল জসর ২য় তলা, উপজেলা 

পলরষি.োলীগঞ্জ, সাতক্ষীরা
0472556031 01313704301

tsk.kaliganjsatkhira@totthoapa.g

ov.bd

56 তালা
তথ্যজেে, তালা সরোলর েজলজের পূব ণ পাজি 

রতন স্যাজরর বালড়র ২য় তলায়,তালা, সাতক্ষীরা
0472756006 01313704302 tsk.tala@totthoapa.gov.bd

57 জিব াো

পুরাতন জোে ণ লবলডিং, উপজেলা পলরষি, 

জিব াো, সাতক্ষীরা। (লব:দ্রোঃ  অল জসর ঠিোনা 

৩  াস পর পলরবতণন  জত পাজর)

0473272033 01313704303 tsk.debhata@totthoapa.gov.bd

58 শ্যা নগর
ি ীি মুলিজর্াদ্ধা সড়ে,বািঘাো 

,শ্যা নগর,সাতক্ষীরা
0472644148 01313704304 tskshyamnagar@gmail.com

59
সাতক্ষীরা 

সির

সাতক্ষীরা সির উপজেলা পলরষি েযাম্পাজসর 

২য় জগজের রাস্তার লবপরীত 

পাজি,সুলতানপুর,সাতক্ষীরা।

047165016 01313704305
tsk.satkhirasadar@totthoapa.gov

.bd

 াগুরা 

জেলা

জ জ রপুর

নড়াইল

সাতক্ষীরা

কুলষ্টয়া

mailto:tsk.meherpursadar@totthoapa.gov.bd
mailto:tsk.meherpursadar@totthoapa.gov.bd

