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1 বাঘা উপজেলা চত্বর শ্যা লী কুয়াোর,বাঘা,রােশাহী 0723356043 01313704190 tsk.bagha@totthoapa.gov.bd

2 পুঠিয়া উপজেলা পলরষজের জোয়াে ণাজরর বাসা নম্বর -৬ 0722856113 01313704191 tsk.puthia@totthoapa.gov.bd

3 পবা
উপজেলা জোয়াে ণার, উপজেলা অলতলি ভবন 

(লনচতলা পূব ণপাজশ),উপজেলা চত্বর,পবা,রােশাহী
247800043 01313704192 tsk.paba@totthoapa.gov.bd

4 বাগ ারা
তথ্যজেে, উপজেলা পলরষে চত্বর, ভবানীগঞ্জ 

বাোর,বাগ ারা, রােশাহী
0722256020 01313704193 tsk.bagmara@totthoapa.gov.bd

5 তাজনার
তাথ্যজেে তাজনার, উপজেলা পলরষে চত্বর তাজনার, 

রােশাহী।
0247851041 1313704194 tsk.tanore@totthoapa.gov.bd

6 জ াহনপুর
ল তালী-১ জোয়াে ণার, উপজেলা পলরষে 

চত্বর,জ াহনপুর,রােশাহী।

+880722656

035
01313704195

tsk.mohonpur@totthoapa.gov.

bd

7 চারঘাে উপজেলা ে জেক্স ভবন লনচ তলা ,রু  নাং-১০২ 0722356016 01313704196 tsk.charghat@totthoapa.gov.bd

8 জগাোগারী
সুগন্ধা ভবন, উপজেলা পলরষে আবালসে জোয়াে ণার, 

প্রি  তলার পূব ণ সাইড
0247856048 01313704197 tsk.godagar.@totthoapa.gov.bd 

9 দূগ ণাপুর
উপজেলা পলরষে দূগ ণাপুর,রােশাহী এর লনচতলায় -

তথ্যজেে দূগ ণাপুর।
0722456037 01313704198

tsk.durgapurrajshahi@totthoap

a.gov.bd

10
নাজোর 

সের

শাংের জগালবন্দ জচৌধুরী জেলডয়া  এর সা জন 

(োতীয় জভাক্তা অল জসর ২য় তলা)
077161114 01313704199

tsk.natoresadar@totthoapa.gov

.bd

11
বাগালতপা

ড়া
তথ্যজেে , বাগালতপাড়া , নাজোর । 0772272414 01313704200

tsk.bagatipara@totthoapa.gov.

bd

12 বড়াইইগ্রা 

সে ণারপাড়া সরঃ  জডল প্রািল ে লবদ্যালজয়র পলশ  

পাজশ , তৃতীয়তলা ভবন , হাজরায়া , বনপাড়া , 

বড়াইগ্রা  , নাজোর

01313704201

 

tsk.baraigram@totthoapa.gov.b

d 

13 গুরুোসপুর

উপজেলা তথ্যজেে গুরুোসপুর,উপজেলা লনব ণালহ 

অল সার এর োর্ ণালজয়র পূব ণপাজশ,

গুরুোসপুর উপজেলা পলরষে চত্তর 

উপজেলাঃগুরুোসপুর

জেলাঃনাজোর

0772474024
tsk.gurudaspur@totthoapa.gov.

bd

14 লালপুর
পুরাতন ভবন(গ্রাউন্ড জলার),উপজেলা 

পলরষে,লালপুর,নাজোর(6420)
0772575316 01313704203 tsk.lalpur@totthoapa.gov.bd

15 লসাংড়া
তথ্যজেে, লসাংড়া, নাজোর।  লসাংড়া উপজেলা, 

উপজেলা কৃলষ অল জসর উত্তর-পূজব ণ, রাস্তার ধাজর।
01313704204 tsk.singra@totthoapa.gov.bd

16 নলডাাংগা উপজেলা জরাড, নলডাঙ্গা, নাজোর। 0773251035 01313704205
tsk.naldanga@totthoapa.gov.b

d

17
চাঁপাইনবাব

গঞ্জ সের

জহালডাং নাং ১৯৪, হল্াঃ স্বরূপনগর , চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

সের ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ
078151022 01313704206 tsk.chapainawabganjsadar

18 জগা স্তাপুর
উপজেলা পলরষে চত্বর ,এেটি বালড় এেটি খা ার 

অল জসর পাজশ
0782374002 01313704207

tsk.gomostapur@totthoapa.gov

.bd

19 লশবগঞ্জ
আললডাঙ্গা,েগন্নািপুর( টিজের োঠ াড়া ল জলর 

সা জন)
01313704208

tsk.shibganjchapainawabganj@

totthoapa.gov.bd

20 নাজচাল
তথ্যজেে, পুরাতন  জোড লিলডাং, উপজেলা পলরষে, 

 নাজচাল-চাঁপাইনবাবগঞ্জ
01313704209 tsk.nachol@totthoapa.gov.bd

21 জভালাহাে
তথ্যজেে, জভালাহাে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ(উপজেলা 

েলির্ জগে জিজে লভতজর হলঘজরর পাজশ জোতলা)
0782256055

01958636937

tsk.bholahat@totthoapa.gov.bd

রােশাহী

নাজোর

চাঁপাইনবাব

গঞ্জ
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22 পাঁচলবলব

তথ্যজেে, উপজেলা পলরষজের কৃলষ জোয়াোর 

ভবজনর নীচ তলার পূব ণ পাজের নীচ তলার, উপজেলা 

 জচয়ারম্যান োর্ ণালজয়র উত্তর পাজেণ, উপজেলা 

পলরষে, পাঁচলবলব, েয়পুরহাে।

+880572475

222
01313704210

tsk.panchbibi@totthoapa.gov.b

d

23 োলাই

উপজেলা পলরষে োলাই, এেটি বালড় এেটি খা ার 

এর উত্তর পা, (লাভলু েল শনার বাসার লনচ 

তলা)উপজেলা জচয়ারম্যান োর্ ণালজয়র লপছজন

+880572556

365
01313704211 tsk.kalai@totthoapa.gov.bd

24 জিতলাল
উপজেলা পলরষে জিতলাল এর অভযন্তজর আবালসে 

ভবন জোরাবাড়ী  উল ণ ''খ'' ইউলনে
0572356016 01313704212 tsk.khetlal@totthoapa.gov.bd

25 আজেলপুর
তথ্যজেে, উপজেলা পলরষে, আ ার বালড় আ ার 

খা ার অল জসর পাজেণ, আজেলপুর,েয়পুরহাে
0572264321 01313704213 tsk.akkelpur@totthoapa.gov.bd

26
েয়পুরহাে 

সের

তথ্যজেে, েয়পুরহাে সের, েয়পুরহাে (উপজেলা 

পলরষজের জপছন জগে সাংলগ্ন, এযাডঃ নৃজপেনাি 

 ন্ডল, জহালডাং নাং-১৭৬, আরা াত নগর, 

েয়পুরহাে সের, েয়পুরহাে)

57162684 01313704214
tsk.joypurhatsadar@totthoapa.

gov.bd

27 পত্নীতলা
হলররা পুর (উপজেলা পলরষে চত্বর), নলেপুর, 

পত্নীতলা, নওগাঁ
0742863038 01313704215 tsk.patnitala@totthoapa.gov.bd

28 ধামুরহাে
উপজেলা প্রশাসন ভবজনর ৩য় তলা , উপজেলা 

পলরষে , ধা ইরহাে, নওগাঁ ।
0742456025 01313704216

tsk.dhamoirhat@totthoapa.gov.

bd

29  হাজেবপুর তথ্যজেে,উপজেলা পলরষে চত্তর, হাজেবপুর,নওগাঁ । 0742675128 01313704217
tsk.mohadevpur@totthoapa.go

v.bd

30 জপারশা উপজেলা তথ্যজেে, ্ লনতপুর,জপারশা,নওগা। 0742956121 01313704218 tsk.porsha@totthoapa.gov.bd

31 সাপাহার
তথ্যজেে , উপজেলা পলরষে চত্বর , সাপাহার , 

নওগাঁ
0743274064 01313704219 tsk.sapahar@totthoapa.gov.bd

32 বেলগালছ  উপজেলা তথ্যজেে, উপজেলা  পলরষে চত্ত্বর, 0742356211 01313704220
tsk.badalgachi@totthoapa.gov.

bd

33  ান্দা
উপজেলা তথ্যজেে ( লহলা লবষয়ে অল জসর 

পাজশ) উপজেলা পলরষে  ান্দা নওগাঁ।
0742562022 01313704221 tsk.manda@totthoapa.gov.bd

34 লনয়া তপুর
লনয়া তপুর তথ্যজেে, বাসেযান্ড সাংলগ্ন (পুরাতন 

জসানালী ব্াাংে ভবন) লনয়া তপুর, নওগাঁ।
0742756032 01313704222

tsk.niamatpur@totthoapa.gov.b

d

35 আত্রাই উপজেলা পলরষে চত্ত্বর, আত্রাই, নওগাঁ 0742271127 01313704223 delrubajannat@gmail.com

36 রানীনগর
উপজেলা তথ্যজেে,উপজেলা পলরষে(ইউএনও 

স্যাজরর পুরাতন ভবন),রানীনগর,নওগাঁ
0743356142 01313704224

tsk.raninagar@totthoapa.gov.b

d

37 নওগাঁ সের
শ জসর ডাক্তাজরর জচম্বার (২য় তলা), েয়াজলর 

জ াড়, নওগাঁ সের, নওগাঁ
074181469 01313704225

tsk.naogaonsadar@totthoapa.g

ov.bd

38 আে লেঘী

আে লেঘী উপজেলা পলরষে সাংলগ্ন (পলি  পাজশ) 

, ২য় তলা , রােশাহী কৃলষ উন্নয়ন ব্াাংে এর পাজশ 

(হাইওজয় জরাড এর পাজশ)

074169269
tsk.adamdighi@totthoapa.gov.

bd

39 বগুড়া সের
বগুড়া সের উপজেলা পলরষে এর ১  তলা (রু  নাং 

১১৩,১১৪) , াটিডালী লব ান জ াড় , বগুড়া |
05165155 01844276655

tsk.bograsadar@totthoapa.gov.

bd

40 ধুনে
তথ্যজেে ধুনে,জসানামুখী জরাড,েলিন অল সার 

পাড়া, ডােঘরঃধুনে,উপজেলাঃ ধুনে
0502356122 01313704226 tsk.dhunot@totthoapa.gov.bd

41 ধুপচাঁলচয়া

তথ্যজেে, উপজেলা পলরষে, উপজেলা লনব ণাহী 

অল সাজরর বাসভবজনর সা জনর লবলডাং,উপজেলা 

যুব উন্নয়ন অল জসর লনচ তলা, দুপচাঁলচয়া, বগুড়া।

0502451099 01313704227
tsk.dupchanchia@totthoapa.go

v.bd

েয়পুরহাে

নওগাঁ

বগুড়া
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42 গাবতলী
তথ্যজেে, উপজেলা পলরষে চত্বর, শাপলা ভবন, 

লনচ তলা, গাবতলী, বগুড়া।

+880502575

036
01313704228 tsk.gabtali@totthoapa.gov.bd

43 োহালু
উপজেলা পলরষে ে জেক্স, পুরাতন ভবন পূব ণ পাজশ 

(২য় তলা), োহালু, বগুড়া।
0502656005 01313704229 tsk.kahaloo@totthoapa.gov.bd

44 নন্দীগ্রা 

তথ্যজেে,তথ্যআপাঃ প্রেল্প(২য় পর্ ণায়), উপজেলা 

উপ-সহোলর েনস্বাস্থ্য প্রজেৌশল অল জসর 

লবপরীজত), নন্দীগ্রা -৫৮৬০, বগুড়া

502776044 01313704230
tsk.nondigram@totthoapa.gov.

bd 

45
সালরয়াো

লন্দ

তথ্যজেে, উপজেলা পলরষে ভবন (ইউএনও 

অল জসর লনচতলা, এললেলড অল স সাংলগ্ন), 

সালরয়াোলন্দ, বগুড়া।

0502856240 01313704231
tsk.shariakandi@totthoapa.gov

.bd

46 জশরপুর

েগন্নাি পাড়া, জশরপুর, বগুড়া,( উপজেলা জগজের 

সা জন হাইওজয় জরাড এর পুব ণ পাজশ সাো রজের 

লবলডাং এর ২য় তলা )

0502977055 01313704232
tsk.sherpurbogura@totthoapa.g

ov.bd

47 লশবগঞ্জ

তথ্যজেে: লশবগঞ্জ ,বগুড়া (  লশবগঞ্জ  উপজেলা 

পলরষজের লভতজর  ঘাে বাধাজনা পুকুর  সাংলগ্ন ) 

অিবা  সহোরী প্রজেৌশলীর োর্ ণালয়, েনস্বাস্থ্য 

অলধেপ্তর  এর  অল জসর  লপছজন।

0503369077 01313704233
tsk.shibganjbogura@totthoapa.

gov.bd

48 জসানাতলা জ ঘনা ভবন, উপজেলা পলরষে, জসানাতলা, বগুড়া 0503279028 01313704234 tsk.sonatala@totthoapa.gov.bd

49
শাোহানপু

র
উপজেলা পলরষে (ডােবাাংজলার সাজি) 05182288 01313704235

tsk.shajahanpur@totthoapa.gov

.bd

50 আেঘলরয়া উপজেলা তথ্যজেে আেঘলরয়া পাবনা 0732256060 01313704236 tsk.atghoria@totthoapa.gov.bd

51 ঈেরেী পল্বী ভবন-২,উপজেলা পলরষে,ঈেরেী,পাবনা 0732663619 01313704237 tsk.ishurdi@totthoapa.gov.bd

52 চােজ াহর  উপজেলা অল সাচ ণ ক্লাব লনচতলা, চােজ াহর, পাবনা 0732456149 01313704238
tsk.chatmohar@totthoapa.gov.

bd

53 পাবনা সের
পাবনা সের উপজেলার অভযন্তজর উপজেলার  ৎস 

অল জসর পাজশ,নূরপুর,পাবনা

+880731644

58
01313704239

tsk.pabnasadar@totthoapa.gov.

bd

54  লরেপুর লবএলডলস ভবন ২য় তলা, উপজেলা পলরষে 0732564006 01313704240
tsk.faridpurpabna@totthoapa.g

ov.bd

55 জবড়া
উপজেলা পলরষে  ( ইউওজনা অল জসর পুরাতন 

ভবজনর লনচ তলা) জবড়া,পাবনা।
0732375002 01313704241 tsk.bera@totthoapa.gov.bd

56 ভাঙ্গুরা
তথ্য জেে,উপজেলা 

জোর্ াোর(েরবী),ভাঙ্গুড া,পাবনা
0732856413 01313704242

Tsk.bhangura@totthoapa.gov.b

d

57 সুোনগর
উপজেলা পলরষজের উল ণ লবলডাং এর লনচ তলার পূব ণ 

পাজেণর লযাে
0732956188 01313704243

tsk.sujanagar@totthoapa.gov.b

d

58 সাঁলিয়া উপজেল পলরষে,প্রািল ে লশিা অল জসর পাজশ 0732756105 01313704244 tsk.santhia@tothoapa.gov.bd

59 জবলকুলচ
সম্প্রসালরত প্রশাসলনে ভবন , চতুি ণতলা, ডান 

পাজেণ, উপজেলা পলরষে চত্বর
0247318024 01313704245 tsk.belkuchi@totthoapa.gov.bd

60 ো ারখন্দ

উপজেলা তথ্যজেে, ো ারখন্দ উপজেলা পলরষে 

(ধজলের ভবন- ২ এর নীচতলা) , ো ারখন্দ, 

লসরােগঞ্জ।

0752456242 01313704246
tsk.kamarkhand@totthoapa.go

v.bd

61 জচৌহালল
গ্রা ঃ কুরেী, ডােঘরঃ জচৌহালী েজলে, উপজেলাঃ 

জচৌহালী, জেলাঃ লসরােগঞ্জ
01958636938 tsk.chauhali@totthoapa.gov.bd

62 োেীপুর
উপজেলা পলরষজের আবালসে এলাোর পলি  

পাজেণ প্রজ াে জহাজেল এর ২য় তলা।
0752556242 01313704247 tsk.kazipur@totthoapa.gov.bd

63 রায়গঞ্জ
তথ্যজেে,লবআরলডলব ভবন,উপজেলা 

পলরষে,ধানগড়া, রায়গঞ্জ, লসরােগঞ্জ।
0752656163 01313704248 tsk.raigonj@totthoapa.gov.bd

পাবনা

লসরােগঞ্জ

বগুড়া



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

64 শাহোেপুর

উপজেলা টুইন জোয়াে ণাজরর পলি  পাজশ ণর 

জোতালা, োউন  সলেে জরাড, শাহোেপুর, 

লসরােগঞ্জ

0752764242 01313704249
tsk.shahjadpur@totthoapa.gov.

bd

65
লসরােগঞ্জ 

সের

গলন প্রজ সাজরর বালড়র লনচ তলা,উপজেলা 

পলরষজের জগে হইজত ২০০ গে েলিজন ,জহাজসন পুর 

েলিন,লসরােগঞ্জ সের,লসরােগঞ্জ ।

075164155 01313704250
tsk.sirajganjsadar@totthoapa.g

ov.bd

66 তাড়াস
তথ্যজেে ,লবআরলডলব ভবন (২য় তলা), উপজেলা 

পলরষে, তাড়াশ, লসরােগঞ্জ।
01313704251 tsk.tarash@totthoapa.gov.bd

67 উল্াপাড়া
উপজেলা তথ্যজেে ( উপজেলা েযাম্পাজসর লভতজর 

পুরাতন মুলক্তজর্াদ্ধা ভবন ),উল্াপাড়া , লসরােগঞ্জ ।
0752956510 01313704252 tsk.ullapara@totthoapa.gov.bd

লসরােগঞ্জ


