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1 বালাগঞ্জ
তথ্যজেে, ( লিলা লবষয়ে ে ণেতণার োর্ ণালয় এর 

পাজে), উপজেলা পলরষদ, বালাগঞ্জ
0822256223 01844276673 tsk.balaganj@totthoapa.gov.bd

2 লবয়ানীবাোর

উপজেলা  সলেজদর লপছজন েসবা জরাড সংলগ্ন 

জগালালপ ভবজনর ২য় তলা(উপজেলা লনব ণািী 

অল সাজরর বাঙ্গজলার লবপরীত ভবন)

0822356360 01313704334 tsk.beanibazar@totthoapa.gov.bd

3 লবশ্বনাথ বাসা নংংঃ৬, ব্লেংঃএ, ইউলনয়নংঃলবশ্বনাথ, লসজলে। 01313704335 tsk.bishwanath@totthoapa.gov.bd

4 জোম্পানীগঞ্জ

িােী  লেজুল  লঞ্জল, ডাে বাংজলার পাশ্বণ জরাড, 

উপজেলা পলরষদ, উত্তর বুড়জদও, জোম্পানীগঞ্জ, 

লসজলে।

0822556033 01313704336
tsk.companiganjsylhet@totthoapa.

gov.bd

5 জ ঞ্চুগঞ্জ

তথ্যজেে, এেতা ম্যানেন (সাল  জ ৌধুরীর 

লবলডং),জ লডজেল জ াড় সংলঘ্ন, পলি  বাোর জরাড, 

জ ঞ্চুগঞ্জ, লসজলে।

0822656428 01313704337 tsk.fenchuganj@totthoapa.gov.bd

6 জগালাপগঞ্জ তথ্যজেে: জগালাপগঞ্জ , লসজলে 822756100 01313704338 tsk.golapganj@totthoapa.gov.bd

7 জগায়াইঘাে উপজেলা পলরষদ জগায়াইনঘাে। 0822856015 01313704339 tsk.gowainghat@totthoapa.gov.bd

8 জেন্তাপুর

পল্লবী বাসাবালড়র লন তলা (এেটি বালড় এেটি খা ার 

অল জসর লবপরীত পাজে ),উপজেলা পলরষদ , 

জেন্তাপুর, লসজলে ।

0822956022 01313704340 tsk.jaintiapur@totthoapa.gov.bd

9 োনাইঘাে তথ্যজেে,উপজেলা পলরষদ ে জেক্স,োনাইঘাে,লসজলে 0823356021 01844276674 tsk.kanaighat@totthoapa.gov.bd

10 লসজলে সদর
তথ্যজেে ( ৎস্য অল স ভবজনর ২য় তলায়), উপজেলা 

পলরষদ, লসজলে সদর, লসজলে
08212870168 01313704341 tsk.sylhetsadar@totthoapa.gov.bd

11 েলেগঞ্জ
তথ্যজেে, উপজেলা পলরষজদর দলির্ পাজশ্বণ , 

পীজরর ে, েজলে জরাড, েলেগঞ্জ, লসজলে।
01844276675 tsk.zakiganj@totthoapa.gov.bd

12 দলির্ সুর া উপজেলা পলরষদ,দলির্ সুর া,লসজলে। 01313704342 tsk.dakshinsurma@19#33

13 ওস ানীনগর
িােী আব্রুছ আলী ে জেক্স, জ ইন জরাড তােপুর 

বাোর, েনতা ব্াংে ও ে ণসংস্থান ব্াংজের  ধ্যখাজন
0824256035 01313704343 tsk.osmaninagar@totthoapa.gov.bd

14 আেল লরগঞ্জ
তথ্যজেে,  ালঞ্চ ভবন (লন  তলা), উপজেলা ে জেক্স 

, উপজেলা- আেল রীগঞ্জ, জেলা- িলবগঞ্জ।

+8808322560

50
'01958636941 tsk.ajmiriganj@totthoapa.gov.bd

15 বালনয়া ং
বড়বাোর লসএনলে জেেন সংলগ্ন,( ব্ালরষ্টার এনামুল 

িজের বালড়),বালনয়া ং,িলবগঞ্জ।
0832456007 01313704344 tsk.baniachong@totthoapa.gov.bd

16 বাহুবল
ছদরুল জিাজসন বাললো উচ্চ লবদ্যালয় জরাড (জিলাল 

ল য়ার নতুন  বাসার জদাতলা),বাহুবল সদর,বাহুবল
0832356012 01844276676 tsk.bahubaubal@totthoapa.gov.bd

17 চুনারুঘাে
তথ্যজেে, উপজেলা পলরষদ ে জেক্স, চুনারুঘাে, 

িলবগঞ্জ।
0832556007 01313704345 tsk.chunarughat@totthoapa.gov.bd

18 িলবগঞ্জ সদর উপজেলা পলরষদ জপাদ্দার বাড়ী,িলবগঞ্জ সদর,িলবগঞ্জ। 083154028
tsk.habiganjsadar@totthoapa.gov.b

d

19 লাখাই তথ্যজেে   উপজেলা পলরষদ ে জেক্স োলাউে লাখাই 01958636942 tsk.lakhi@totthoapa.gov.bd

20  াধবপুর
জিালডং নং৫৮১,উপজেলা আবালসে 

এলাো, াধবপুর,িলবগঞ্জ
0832756393 01313704376 tsk.madhabpur@totthoapa.gov.bd

21 নবীগঞ্জ

উপজেলা পলরষজদর লভতজর, উপজেলা লেশু ও 

সাংস্কৃলতে এোজড ী স্কুজলর পাজে ো  

জোয়াোর(লন তলা), তথ্যজেে নবীগঞ্জ, িলবগঞ্জ।

0832856048 01313704347 tsk.nabiganj@totthoapa.gov.bd

লসজলে

িলবগঞ্জ
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22 বড়জলখা
তথ্যজেে, বডজ়লখা উপজেলা পলরষদ ে জেক্স (৪থ ণ 

তলা), বডজ়লখা, জ ৌলভীবাোর
0862256737 01844276678 tsk.barlekha@totthoapa.gov.bd

23 কুলাউড়া কুলাউড়া উপজেলা  পলরষদ (জোে ণ লবলডং) 0862456218 01313704348 tsk.kulaura@totthoapa.gov.bd

24 ে লগঞ্জ
উপজেলা পলরষদ এলাো ( ায়ার সালভ ণস অল স 

সংলগ্ন), ে লগঞ্জ, জ ৌলভীবাোর।
0862356353 01313704349 tsk.kamolganj@totthoapa.gov.bd

25 শ্রী ঙ্গল
 ায়না লভলা-১৬/১, শ্যা লী আ/এ, শ্রী ঙ্গল, 

জ ৌলভীবাোর।
0862672013 01313704350 tsk.sreemangal@totthoapa.gov.bd

26
জ ৌলভীবাোর 

সদর

োতীয়  লিলা সংস্থা (৩য় তলা), োি জ াস্ত া জরাড, 

জ ৌলভীবাোর সদর।
086164278 01313704351

tsk.moulvibazarsadar@totthoapa.g

ov.bd

27 রােনগর
তথ্যজেে রােনগর, মুলিবাোর জরাড, পাোনতুলা, িীড 

বাংলাজদে অল জসর লিতীয় তলা

+8808625750

27
01313704352 tsk.rajnagar@totthoapa.gov.bd

28 জুরী
জবলাগাও,িােী মুলেবুর রি ান ে জেক্স,(উপজেলার 

লবপরীত পাজে),জুড়ী, জ ৌলভীবাোর
tsk.juri@totthoapa.gov.bd

29 লবশ্বম্ভরপুর িালরছ নগর (নতুন পাড়া),লবসশ্বম্ভরপুর,সুনা গর্ঞ্জ 0872256133 01313704353
tsk.bishwambarpur@totthoapa.gov

.bd

30 ছাতে
 ািমুদালয়,০১, েরউলদ্দন 

লভলা,তথ্যজেে,ছাতে,সুনা গঞ্জ
0872356341 01313704354 tsk.chhatak@totthoapa.gov.bd

31 লদরাই

উপজেলা তথ্যজেে, উপজেলা খাদ্য গুদাজ র লবপরীত 

পাজে, উপজেলা পলরষজদর লভতজর, সূর্ ণমুখী 

জোয়াে ণাজরর লন  তলায় ডান পাজে, লদরাই, সুনা গঞ্জ

0872456026 01313704355 tsk.derai@totthoapa.gov.bd

32 ধ ণপাো
উপজেলা জগইে  সংলগ্ন এ.লেউ.লস োো ২য় তলা 

ধ ণপাো,সুনা গঞ্জ
028332136 01313704356 tsk.dharmapasha@totthoap.gov.bd 

33 জদায়ারা বাোর  উপজেলা ৩ নং ভবজনর লন  তলা 0872656038 01313704357
tsk.dowarabazar@totthoapa.gov.b

d

34 েগন্নাথপুর
তথ্যজেে েগন্নাথপুর, উপজেলা পলরষদ প্রাঙ্গন 

(উপজেলা লনব ণািী অল সাজরর বাসভবন সংলগ্ন)
08727565016 01313704358

tsk.jagannathpur@totthoapa.gov.b

d

35 ো ালগঞ্জ
জোড়বাড়ী জোয়াোর নং ২/ঘ, ২য় তলা ,পলি  পাশ্বণ, 

উপজেলা: ো ালগঞ্জ, জেলা: সুনা গঞ্জ।
0872856029 01844276680 tsk.jamalganj@totthoapa.gov.bd

36 তালিরপুর
গ্রা ংঃ  ধ্য তালিরপুর, ওয়াড ণ নংঃ ০৪, জিালডং নং ঃংঃ 

৩৯৪, উপজেলাংঃ তালিরপুর, জেলাংঃ সুনা গঞ্জ
01873256010 01313704359 tsk.tahirpur@totthoapa.gov.bd

37 োল্লা
উপজেলা তথ্যজেে (উপজেলা পলরষজদর লবপরীত 

পাজে, লেিা অল জসর ২য় তলা), োল্লা, সুনা গঞ্জ ।
0872956027 tsk.shalla@totthoapa.gov.bd

38 সুনা গঞ্জ সদর
স্কাইলভউ ভবন,উপজেলা পলরষদ ে জেক্স,  লল্লেপুর, 

সুনা গঞ্জ সদর।
087161396 01313704360

tsk.sunamganjsadar@totthoapa.go

v.bd

39 দলিন সুনা গঞ্জ

োলন্তগঞ্জ পজয়ন্ট িজত ৫০ গে দলিন পূজব ণ  

জ য়ারম্ের্ান িাউে (ে ণসংস্থান ব্াংে সংলগ্ন ) 

দলিন সুনা গঞ্জ, সুনা গঞ্জ।

087141053 01313704361
tsk.southsunamganj@totthoapa.go

v.bd

জ ৌলভীবাোর

সুনা গঞ্জ


