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

1 রাংপুর সদর
উপজেলা পলরষদ, লসও বাোর , রাংপুর 

সদর, রাংপুর ।
052166230 01313704362

tsk.rangpursadar@totthoapa.gov.

bd

2 বদরগঞ্জ
তথ্যজেে , অল সাস ণ  ক্লাব সাংলগ্ন,  

উপজেলা পলরষদ বদরগঞ্জ, রাংপুর।
0522256004 01313704363 tsk.badargonj@totthoapa.gov.bd

3 গাংগাচড়া

জগজেজেড জোয়াে ণার (উপজেলা চত্ত্বর),লনচ 

তলা উত্তর পাজবণ, জেখ রাজসল ল লন 

জেলডয়া  (ফুেবল জখলা  াঠ) এর পলি  

পাজবণ, উপজেলা পলরষদ চত্ত্বর, গাংগাচড়া, 

রাংপুর।

0522356028 01313704364
tsk.gangachara@totthoapa.gov.b

d

4 োউলনয়া

তথ্যজেে, ইলডলস ভবন(পুরাতন উপজেলা 

পলরষদ ভবজনর লবপরীজত), উপজেলা 

পলরষদ চত্ত্বর, োউলনয়া, রাংপুর।

0522456055 01313704365 tsk.kaunia@totthoapa.gov.bd

5 ল ঠাপুকুর
ইউ.এন.ও চত্বর,উপজেলা পলরষদ,পুরাতন 

ভবন ২য় তলা
0522556121 01313704366

tsk.mithapukur@totthoapa.gov.b

d

6 পীরগাছা
উপজেলা পলরষজদর অভযন্তজর জোয়াললটি 

স্কুজলর সা জন নন-জগজেজেড জোয়াে ণার
0522656112 01313704367 tsk.pirgacha@totthoapa.gov.bd

7 পীরগঞ্জ

উপজেলা তথ্যজেে, উপজেলা পলরষজদর( 

ইউ এন ও অল স) পুরাতন ভবজনর লিতীয় 

তলা,পীরগঞ্জ, রাংপুর

0522756049 01313704368
tsk.pirganjrangpur@totthoapa.go

v.bd

8 তারাগঞ্জ

তারাগঞ্জ উপজেলা পলরষদ েযাম্পাজসর 

লভতজর কৃলষ অল স এর পাজে ডরজ েরী 

ভবজনর লনে তলায় তথ্যজেে অল স। 

তারাগঞ্জ,রাংপুর।	

0522856031 01313704369 tsk.taragonj@totthoapa.gov.bd

9 লবরা পুর
লবরা পুর উপজেলা অল সাস ণ ক্লাব, 

লবরা পুর, লদনােপুর
0532256061 01313704370 tsk.birampur@totthoapa.gov.bd

10 বীরগঞ্জ
তথ্যজেে অল সাস ণ ক্লাব 

,বীরগঞ্জ,লদনােপুর ।
01313704371 tsk.birganj@totthoapa.gov.bd

11 জবাচাগঞ্জ উপজেলা পলরষদ, জবাচাগঞ্জ, লদনােপুর 01313704372 tsk.bochaganj@totthoapa.gov.bd

12 ফুলবাড়ী
উপজেলা পলরষদ চত্বর , ফুলবালড় , 

লদনােপুর
01958636944

tsk.fulbaridinajpur@totthoapa.go

v.bd

13 লচলরর বন্দর
উপজেলা চত্তর সাবজরলেোর অল জসর 

লবপরীত পাজবণ
0532656137 01313704373

tsk.chirirbandar@totthoapa.gov.b

d

14 জঘাড়াঘাে

উপজেলা তথ্যজেে ,উপজেলা 

পলরষদ,(লনব ণাচন অল স সাংলগ্ন) 

ওস ানপুর,জঘাড়াঘাে,লদনােপুর।

0532856192 01313704374 tsk.ghoraghat@totthoapa.gov.bd

15 হালে পুর
 উপজেলা পলরসদ ভবন লনে তলা , 

লডলেোল জসন্টাজরর পাজে
0532975029 01313704375 tsk.hakiumpur@totthoapa.gov.bd

16 োহাজরাল

উপজেলা পলরষদ,োহাজরাল,লদনােপুর 

(উপজেলা লনব ণাহী অল সাজরর 

োর্ ণালয়,পুরাতন ভবন,৩য় তলা)

0533556051 01313704376 tsk.kaharol@totthoapa.gov.bd

17 খানসা া

তথ্যজেে উপজেলা পলরষজদর উত্তর 

 লহলা লবষয়ে অলিদপ্তর ভবজনর 

লনচতলা,খানসা া,লদনােপুর।

0533256112 01313704377 tsk.khansama@totthoapa.gov.bd

18
লদনােপুর 

সদর

উপজেলা তথ্যজেে , পুরাতন লবলডাং ভবন 

(২য় তলা ), লদনােপুর সদর উপজেলা 

পলরষদ, নয়নপুর, সদর, লদনােপুর

053167092 01313704378
tsk.dinajpursadar@totthoapa.gov.

bd

রাংপুর

লদনােপুর
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19 নবাবগঞ্জ
লদনােপুর জেলার  নবাবগঞ্জ উপজেলা 

পলরষজদর সুর া ভবজনর লনচ তলা
0533356026 01313704379

tsk.nawabganjdinajpur@totthoap

a. gov.bd 

20 পাব ণতীপুর উপজেলা পলরষদ ,পাব ণতীপুর ,লদনােপুর 533474521 01313704380 tsk.parbatipur@totthoapa.gov.bd

21 লবরল

জগজেজেড জোয়াে ণার-গ ( উপজেলা লনব ণাহী 

অল সাজরর বাসভবন সাংলগ্ন),লবরল 

উপজেলা পলরষদ, লদনােপুর।

0532456013 01313704381 tsk.birol@totthoapa.gov.bd

22
গাইবান্ধা 

সদর
 াোর পাড়া,লভ এইড  সলেদ সাংলগ্ন 88054151248 01313704382

tsk.gaibandhasadar@totthoapa.go

v.bd

23 ফুলছলড় োললরবাোর,ফুলছলড়,গাইবান্ধা 01313704383 tsk.phulchari@totthoapa.gov.bd

24 জগালবন্দগঞ্জ কুঠিবাড়ী, জগালবন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা। 0542375442 01313704384
tsk.gobindaganj@totthoapa.gov.b

d

25 পলােবাড়ী

লবআরলডলব (জোড়াবাড়ী ভবন-

২),পলােবাড়ী উপজেলা পলরষদ, 

পলােবাড়ী, গাইবান্ধা।

542456224 01844276681 tsk.palashbari@totthoapa.gov.bd

26 সাদুল্লাপুর
উপজেলা পলরষদ েযাম্পাস, বাসা নাং -৩ 

লব, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা।
0542556233 01313704385 tsk.sadullapur@totthoapa.gov.bd

27 সাঘাো

তথ্যজেে, উপজেলা লনব ণাহী অল সাজরর 

োর্ ণালয় (লনচতলা), জবানারপাড়া, সাঘাো, 

গাইবান্ধা।

0542656134 01313704386 tsk.saghata@totthoapa.gov.bd

28 সুন্দরগঞ্জ
উপজেলা লনব ণাহী অল সার এর োর্ ণালজয়র 

৪র্ ণ তলায়
542764011 01313704387 tsk.sundarganj@totthoapa.gov.bd

29 উললপুর
উপজেলা চত্তর, লনব ণাচন অল স সাংলগ্ন, 

উললপুর, কুলড়গ্রা ।
0582956286 01313704388 tsk.ulipur@totthoapa.gov.bd 

30
কুলড়গ্রা  

সদর

উপজেলা পলরষদ চত্বর,উত্তরা ভবজনর ২য় 

তলা,কুলড়গ্রা  সদর,কুলড়গ্রা ।
058151060 01313704389

tsk.kurigramsadar@totthoapa.gov

.bd

31
চর 

রােীবপুর

উপজেলা তথ্যজেে,উপজেলা পলরষদ,চর 

রালেবপুর, কুলড়গ্রা 
'01958636945

tsk.charrahibpur@totthoapa.gov.

bd

32 লচল ারী উপজেলা পলরষদ,লচল ারী,কুলড়গ্রা 
+8805824562

42
01313704390 tsk.chilmari@totthoapa.gov.bd

33 নাজগবরী তথ্যজেে নাজগবরী, কুলড়গ্রা 0582656095 01313704391 tsk.nageshwari@totthoap. gov.bd  

34 ফুলবাড়ী
ইউলনয়ন পলরষদ সাংলগ্ন, ফুলবাড়ী 

উপজেলা, কুলরগ্রা  জেলা
0582556020 01313704392

tsk.phulbarikurigram@totthoapa.

gov.bd

35 ভুরুঙ্গা ারী
ভুরুঙ্গা ারী উপজেলা 

পলরষদ,ভুরুঙ্গা ারী,কুলড়গ্রা 
0582256055 01313704393

tsk.bhurungamari@totthoapa.gov

.bd.com

36 রাোরহাে

গ্রা ঃখুলনয়াতারী,ইউঃচালেরপোর 

তালুে,জেেীয়  লন্দজরর সা জন, লহলা 

লবষয়ে অলিদপ্তজরর লনচতলা

0582756035 01313704394 tsk.rajarhat@totthoapa.gov.bd

37 জরৌ ারী োরল ন ইসলা  প্রিান 0582856015 01844276682 tsk.rowmari@totthoapa.gov.bd 

38
লনল া ারী 

সদর
উপজেলা পলরষদ অল স সদর, নীল া ারী 055162045 01313704395

tsk.nilphamarisadar@totthoapa.g

ov.bd

39 জডা ার
জডা ার উপজেলার অভযন্তরীন ২(B) নাং 

জোয়াে ণার

+8805523750

59
01844276683 tsk.domar@totthoapa.gov.bd

লদনােপুর

গাইবান্ধা

কুলড়গ্রা 

নীল া ারী

mailto:tsk.phulchari@totthoapa.gov.bd
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40 লড লা

তথ্যজেে, উপজেলা পলরষদ 

জোয়াে ণার/ইউএনও বাসভবজনর দলিন-

পলি  পাবণস্ত ভবজনর লিতীয় তলায়, 

উপজেলা পলরষদ লড লা, জেলাঃ 

নীল া ারী।

0552256330 01313704396 tsk.dimla@totthoapa.gov.bd

41 েলঢাো

উপজেলা জরাড,আবালসে প্রজেৌেলী (সহঃ 

প্রজেৌেলী ) এর দপ্তর সাংলগ্ন আবালসে 

ভবন এর লনচ তলা,েলঢাো , নীল া ারী 

।

01313704397 tsk.jaldhaka@totthoapa.gov.bd

42 লেজোরগঞ্জ
উপজেলা পলরষদ জোয়াে ণার, লেজোরগঞ্জ, 

নীল া ারী।
0552556163 01313704398 tsk.kishorganj@totthoapa.gov.bd

43 সসয়দপুর

জচয়ারম্যান জোয়ারে ণার (২য় তলা), 

সসয়দপুর  উপজেলা পলরষদ,সসয়দপুর , 

নীল া ারী

0552673490 01313704399 tsk.syedpur@totthoapa.gov.bd

44 জদবীগঞ্জ
েজলে পাড়া , জদবীগঞ্জ সরোলর 

েজলজের পুব ণ পাজবণ , জদবীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ।
01313704400 tsk.debiganj@totthoapa.gov.bd

45 জততুললয়া

জোড়াবালড় খ ইউলনে, আরলডও লবলডাং, 

জততুললয়া উপজেলা পলরষদ, জততুললয়া, 

পঞ্চগড়

01313704401 tsk.tetulia@totthoapa.gov.bd

46 পঞ্চগড় সদর

ল ঠা পুকুর,ডায়াজবটিেস্ হাসপাতাজলর 

পলি  পাজবণ,গ্রা ীন োওয়ারজর লনচতলা 

ভবন।

056862231 01313704402
tsk.panchagarhsadar@totthoapa.g

ov.bd

47 আজোয়ারী উপজেলা পলরষদ আজোয়ারী, পঞ্চগড় 0565256148 01313704403 tsk.atwari@totthoapa.gov.bd

48 জবাদা
উপজেলা পলরষদ অলডজোলরয়া (২য় 

তলা),জবাদা,পঞ্চগড়
0565356135 01313704404 tsk.boda@totthoapa.gov.bd

49
ঠাকুরগাঁও 

সদর

উপজেলা পলরষদ, ঠাকুরগাঁও সদর এর 

অভযন্তজর উপজেলা লনব ণাহী অল সার এর 

োর্ ণালয় এর নীচ তলায় ভাইস জচয়ারম্যান 

(পুরুষ) এর োর্ ণালয় এর পাবণবতী েি।

056152643 01313704405
tsk.thakurgaonsadar@totthoapa.g

ov.bd

50 পীরগঞ্জ

তথ্যজেে ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ 

উপজেলা পলরষজদর  চত্বজরর লভতজর 

জোয়াোজরর ২য় তলায় উপজেলা লনবাহী 

অল সাজরর বাসভবজনর পাজে

0562456245 01313704406
tsk.pirganjthakurgaon@totthoapa

.gov.bd

51 বাললয়াডাঙ্গী
আবালসে জোয়াে ণার (নীচ তলা),  উপজেলা 

পলরষদ চত্তর,বাললয়াডাঙ্গী,ঠাকুরগাঁও ।
0562256018 01313704407 tsk.baliadangi@totthoapa.gov.bd

52 রানীোংকেল

উপজেলা চত্তজরর  জে, উপজেলা স াে 

জসবা অল স সাংলগ্ন, তথ্যজেে 

রার্ীোংকেল, ঠাকুরগাঁও।

+8805625560

29
01313704408 tsk.ranisankail@totthoapa.gov.bd

53 হলরপুর
উপজেলা পলরষদ  সম্প্রসালরত ে জেক্স 

ভবজনর চতুর্ ণ তলা,হলরপুর,ঠাকুরগাঁও
0562356011 01313704409 tsk.haripur@totthoapa.gov.bd

54
লাল লনরহা

ে সদর

তথ্যজেে, োেল ম্যানেন, ৩য় তলা, 

বাহাদুর জ াড় ( সদর হাসপাতাল জরাড), 

লাল লনরহাে সদর, লাল লনরহাে।

59162081 01313704410
tsk.lalmonirhatsadar@totthoapa.g

ov.bd

55 পােগ্রা 
জোেতলী, বাইপাসজ াড়, দহগ্রা জরাড়, 

পােগ্রা , লাল লনরহাে।
01313704411 tsk.patgram.@totthoapa.gov.bd

56 আলদত ারী
আলদত ারী উপজেলা চত্বর(অলভলাষ 

ভবন)
0592256115 01958636946 tsk.aditmari@totthoapa.gov.bd

ঠাকুরগাঁও

লাল লনরহাে

নীল া ারী

পঞ্চগড়



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

57 োলীগঞ্জ
রাে বাড়ী জরাড, লদো োো (৩য় তলা), 

তুষভান্ডার, োলীগঞ্জ, লাল লনরহাে

+8805924560

58
01313704412

tak.kaliganjlalmonirhat@totthoap

a.gov.bd

58 হালতবান্ধা লসাংলগ ারী, হাতীবান্ধা 592356069 01313704413 tsk.hatibandha@totthoapa.gov.bd

লাল লনরহাে


