
ক্র.নং জেলা উপজেলা তথ্যজেজের পূর্ ণ ঠিোনা (বাাংলায় ) জেললজ ান নম্বর জ াবাইল নাম্বার ই-জ ইল

1
 য় নল াংহ 

 দর

৪৮/৫,আর জে ল শন জরাড,জ াস্ত া 

ম্যানশন(নীচতলা),আকুয়া ল  ও 

অল    াংলগ্ন

09151719 01313704414
tsk.mymensinghsadar@totthoapa.

gov.bd

2 লিশাল

গ্রা : জ ায়ালপাড়া, ০২ নাং ওয়াড ণ, 

জহালডাং-১১৬ ( উপজেলা পলরষদ 

 াংলগ্ন), লিশাল জপৌর ভা, লিশাল, 

 য় নল াংহ।

903256116 01313704415 tsk.trishal@totthoapa.gov.bd

3 জ ৌরীপুর োলীপুর  ধ্য তর ,জ ৌরীপুর 01958636947 tsk.gouripur@totthoapa.gov.bd

4 মুক্তা াছা
উপজেলা ে জেক্স ভবন,বনানী 

১,মুক্তা াছা, য় নল াংহ ।
902875158 01313704416 tsk.muktagacha@totthoapa.gov.bd

5 ফুলপুর জপৌর ভা ভবন, ফুলপুর,  য় নল াংহ 01313704417 tsk.phulpur@totthoapa.gov.bd

6 তারাোন্দা

তারাোন্দা ল জন া হজলর লবপরীজত,   

েনতা ডায়া নলিে জ ন্টার এর ২য় 

তলা

0904251115 01313704418 Tsk.tarakanda@totthoapa.gov.bd

7 হালুয়াঘাে
হালুয়াঘাে উপজেলা পলরষজদর 

লভতজর ইউএন ও অল    াংলগ্ন
0902656210 01313704419 tsk.haluaghat@totthoapa.gov.bd

8 ভালুো

বা া নাংংঃ৪, ২ নাং ওয়াড ণ, শাপলা 

ল জন া হজলর লবপরীত পাজবণ, ভালুো 

জপৌর ভা, ভালুো,  য় নল াংহ।

902256007 01313704420 tskbhaluka@totthoapa.gov.bd

9 ফুলবালড়য়া

তথ্যজেে ফুলবালড়য়া, াজড ণন হাউ , 

জহালডাং নাং-০৩৩৯,ওয়াড ণ নাং-০৩,পশু 

হা পাতাল 

জরাড,ফুলবালড়য়া, য় নল াংহ

+880902373

027
01844276684 tsk.fulbaria@totthoapa.gov.bd

10   র াঁও

উপজেলা তথ্যজেে ,  র াঁও , 

 য় নল াং হ ,উপজেলা পলরষদ 

ভবজনর ২য় তলা

902556115 01313704421 tsk.gafargaon@totthoapa.gov.bd

11 ঈবর ঞ্জ
পশু হা পাতাল 

জরাড,ঈবর ঞ্জ, য় নল াংহ।
0902756038 01313704422 tsk.iswarganj@totthoapa.gov.bd

12 নান্দাইল
উপজেলা 

পলরষদ,নান্দাইল, য় নল াংহ।
0902964007 01958636948 tsk.nandail@totthoapa.gov.bd

13 জ াবাউড়া

জ াবাউড়া তথ্য জেে , গ্রা :ভূট্টা, 

(নূজরআল  জচয়ারম্যান এর বা া ), 

জ াবাউড়া ,  য় নল াংহ।

0903456013 01844276685 tsk.dhobaura@totthoapa.gov.bd

14 লিনাই ালত
উপজেলা তথ্যজেে,উপজেলা পলরষদ 

ভবন লনচ তলা,লিনাই াতী
0932274100 01313704423 tsk.jhenaigati@totthoapa.gov.bd

15 নেলা

েনে জোয়াে ণার , লনচ তলা, উপজেলা 

পলরষদ আবাল ে ভবন, নেলা, 

জশরপুর।

0932375119 01313704424 tsk.nokla@totthoapa.gov.bd

16 নাললতাবালড় উপজেলা পলরষদ নাললতাবালড়,জশরপুর 01313704425 tsk.nalitabari@totthoapa.gov.bd 

17 জশরপুর  দর

তথ্যজেে,পূব ণজশরী,জশরপুর  দর 

,জশরপুর 01313704426
tsk.sherpursadar@totthoapa.gov.b

d

18 শ্রীবলদ ণ
তথ্যজেে, শ্রীবরদী উপজেলা ে জেক্স 

পােণ  াংলগ্ন, শ্রীবরদী, জশরপুর।
01313704427 tsk.sreebordi@totthoapa.gov.bd

 য় নল াংহ

জশরপুর

mailto:tsk.fulbaria@totthoapa.gov.bd


ক্র.নং জেলা উপজেলা তথ্যজেজের পূর্ ণ ঠিোনা (বাাংলায় ) জেললজ ান নম্বর জ াবাইল নাম্বার ই-জ ইল

19
ো ালপুর 

 দর

১৯১, ল . এন্ড. লব জরাড ( ব াে পাড়া 

জ াড় ), ো ালপুর  দর, ো ালপুর।
98163170 01313704428

tsk.jamalpursadar@totthoapa.gov.

bd 

20 বেশী ঞ্জ
তথ্যজেে,উপজেলা পলরষজদর পােণ 

 াংলগ্ন,বেশী ঞ্জ,ো ালপুর
0982256154 01313704429 tsk.bokshiganj@totthoapa.gov.bd

21 জদওয়ান ঞ্জ জদওয়ান ঞ্জ তথ্যজেে,ো ালপুর 0982375083 01313704430 tsk.dewangonj@totthoap.gov.bd

22 ই লা পুর
মুন োওয়ার(লিতীয় তলা),থানা 

জ াড়,লোংোল্লা,ই লা পুর,ো ালপুর।
982474141 01313704431 tsk.islampur@totthoapa.gov.bd

23  াদার ঞ্জ

ল েণা আে  অলডজোলরয়া  ো  

 ালিপারপা  হলরুজ র উত্ত্বর 

পাজশ ণ,উপজেলা 

চত্ত্বর, াদার ঞ্জ,ো ালপুর

0982556251 01313704432 tsk.madarganj@totthoapa.gov.bd

24 জ লান্দহ

উপজেলা তথ্যজেে জ লান্দহ 

,জ লান্দহ উপজেলা পলরষজদর 

ডরল েলর ভবজনর ২য় তলা,জ লান্দহ 

,ো ালপুর।

982656370 01313704433 tsk.melandah@totthoapa.gov.bd

25  লরষাবালড়

পুরাতন ভবন ২য় তলা(পূব ণতন ইউ এন 

ও অল  ), উপজেলা পলরষদ 

ভবন, লরষাবাড়ী

0956329 01313704434 tsk.sarishabari.totthoapa.gov.bd

26 আেপাড়া
তথ্যজেে, আেপাড়া (উপজেলা 

পলরষদ জেলার  াজের পলি পাজশ)

+880952274

006
01847419995 tsk.atpara@totthoapa.gov.bd

27 বারহাট্টা
শ্যা লী জোয়াোর ১/২,  বারহাট্টা 

উপজেলা,  বারহাট্টা,  জনিজোনা।
0952356011 01313704435 tsk.barhatta@totthoapa.gov.bd

28 দু ণাপুর
আ লাপাড়া অেয়  াহার লবলডাং ২য় 

তলা
0952556045 01313704436

tsk.durgapurnetrokona@totthoapa

.gov.bd

29 োললয়াজুলড়

উপজেলা পলরষজদর পূব ণ পাজশর 

লবলডাং এর ২য় তলায় লিঁলড়র দলির্ 

পাজশ।

952656074 01313704437 tsk.khaliajuri@totthoapa.gov.bd

30 েল াোন্দা
উপজেলা   লেজদর  া জন, 

েল াোন্দা, জনিজোনা
01313704438 tsk.kalmakanda@totthoapa.gov.bd

31 জেন্দুয়া

উপজেলা তথ্যজেে, উপজেলা 

চত্ত্বর(অল  া ণ ক্লাব), 

জেন্দুয়া,জনিজোর্া।

0952856055 01313704439 tsk.kendua@totthoapa.gov.bd

32  দন
তথ্যজেে, জোে ণলবলডাং,  দন, 

জনিজোর্া।
01313704440 tsk.madan@totthoapa.gov.bd

33 জ াহন ঞ্জ
জোং াপাড়া,েজলেজরাড,জ াহন ঞ্জ,জনি

জোনা
0952456040 01313704441 tsk.mohongonj@totthoapa.gov.bd

34
জনিজোনা 

 দর

 ালঞ্চ ভবন এর লনচ তলা,উপজেলা 

পলরষদ প্রাঙ্গন এর পূব ণ পাজশ ণ,েয়ন র
095161091 01313704442

tsk.netrokonasadar@totthoapa.go

v.bd

35 পূব ণ লা
 াল ণ  স্কুল জরাড(োপাল য়া অজো 

িযান্ড এর লনেজে),পূব ণ লা,জনিজোর্া
953256006 01313704443 tsk.purbadhala@totthoapa.gov.bd

ো ালপুর

জনিজোনা

http://tsk.sarishabari.totthoapa.gov.bd/

