
ক্রমভক মফবাগ উ-কাযী প্রককৌরীয নাভ মভাফাইর মেরা উকেরা

১ মভাোঃ হুভায়ুন কমফয 01746-766419 ফযগুনা ফযগুনা দয

২ মভাোঃ োাঙ্গীয আরভ 01714-889896 ফযগুনা াথযঘাটা

৩ মভাোঃ তাইকযেবুয যভান 01747-974602 ফযগুনা ফাভনা

৪
মভাোঃ আফদুর আমরভ 

01716-771281

01911-096355
ফমযার মগৌযনদী

৫ মভাোঃ কাভরুর ইরাভ 01722-224077 ফমযার ফাককযগঞ্জ

৬ মভাোঃ ইব্রাীভ মাকন মভাল্লা 01611-244678 ফমযার ফাবুগঞ্জ

৭ মভাোঃ েমরুর ইরাভ 01716-032107 ফমযার ফমযার দয

৮ মভাোঃ যমফউর ইরাভ 01715-538917 ফমযার মভকমিগঞ্জ

৯ মভাোঃ আফদুর ওযাদুদ 01719-304274 ফমযার উমেযপুয

১০ মভাোঃ মদুর ইরাভ খান 01712-424530 ফমযার মুরাদী

১১ রুভানা মপযকদৌ স্বন না 01612-244678 ফমযার আগগরঝড়া

১২ মভাকাকে মাকন 01913-916702 ঝারকাঠি ঝারকাঠি দয

১৩ মভাোঃ ভাবুবুয যভান তালুকদায 0177-2544141 ঝারকাঠি নরমিটি

১৪ মভাোঃ মতাপাকের মাকন 01717-369252 টুযাখারী দুভমক

১৫ এভ. এভ আাদুোভান আমযপ 01916-325842 টুযাখারী গরামিা

১৬
মভাোঃ োমদুর ক 

01718-698099
টুযাখারী মভেনাগঞ্জ

১৭

মভাোঃ াীন াযদায 01864-574647

01723-472221

টুযাখারী টুযাখারী দয 

১৮ অমনকভ প্রমতভ িক্রফর্ত্তী 01716-477123 মকযােপুয বান্ডামযযা

১৯ মভাোঃ াীন খান 01710-022294 মকযােপুয ভঠফামড়যা

২০ মভাোঃ আাদুোভান ামকয 01731-645888 মকযােপুয কাউখারী

২১
মভাোঃ ভমপরুোভান

01879-515756

01712-837393
ফািযফান নাইক্ষংিমড়

২২ মভাোঃ ারা উমেন 01818-970559 ব্রাহ্মনফাড়ীযা যাইর

২৩ মভাোঃ ভাবুবুর ক 01616-548380 ব্রাহ্মনফাড়ীযা নফীনগয

২৪ মু্ভ নাথ আিার্য্ন 01718-460838 ব্রাহ্মনফাড়ীযা নাময নগয

২৫ মভাোঃ কাভরুর ইরাভ 01921-984598 িাঁদপুয িাঁদপুয দয

২৬ মভাোঃ পারুক মযো 01728-535648 িাঁদপুয ােীগঞ্জ

২৭ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ 01911-228174 িাঁদপুয াযাস্তী

২৮ মভাোঃ ভাকসুদুয যভান 01914-683720 িাঁদপুয াইভিয

২৯ েমভ উমেন 01913-502080 িাঁদপুয কচুযা

৩০ অেয মবৌমভক 01725-103855 িাঁদপুয পমযদগঞ্জ

কর উ-কাযী প্রককৌরীকদয তথ্য

ফমযার

িট্রগ্রাভ



৩১
মভাাম্মদ ভাউদ যানা াকযভ

01815-674931

01751-680078
িট্রগ্রাভ আকনাযাযা

৩২ মফগভ মুক্তাধয 01721-003317 িট্রগ্রাভ যাঙ্গুমনযা

৩৩ মফগভ তািমরভা আক্তায মিৌধুযী 01829-326323 িট্রগ্রাভ মফাযারখারী

৩৪ গণমত ার 01859-322366 িট্রগ্রাভ পটিকিমড়

৩৫ মভাোঃ আিানুর ক 01811-575772 িট্রগ্রাভ াটাোযী

৩৬ মরটন ওভ 01812-380839 িট্রগ্রাভ ফাঁখারী

৩৭ মভাোঃ ামনপ মভযা 01913-269343 কুমভল্লা দাউদকামি

৩৮
মুাম্মদ োাঙ্গীয হুাইন

01793-022785

01757-583279
কুমভল্লা ব্রাহ্মণাড়া

৩৯ মভাোঃ আমযফুয যভান 01716-734322 কুমভল্লা নাঙ্গরককাট ন

৪০ মখ মভাোঃ ফাা উমেন ভজুভদায 01722-578170 িট্রগ্রাভ ীতাকুন্ড

৪১ মভাোঃ ান্নান মখ 01477-361233 কুমভল্লা মুযাদনগয

৪২ মভা: আযাফুর ইরাভ 01817-014259 কুমভল্লা িামিনা

৪৩ মভাোঃ ভমপে উমেন 01715-942691 কুমভল্লা রাকাভ

৪৪ মভাোঃ আাদুোভান ভূইযা 01828-843256 কুমভল্লা মদমফদ্বায

৪৫ মক. এভ. মভাস্তামপজুয যভান 01726-092328 কুমভল্লা ফরুড়া

৪৬

সুরতান ভামুদ 01915-783090

01722-680090

কুমভল্লা ভকনাযগঞ্জ

৪৭
মভাোঃ োভার মাকন 

01917-178119

0178-1700374
কক্সফাোয ভকখারী

৪৮ োমদুয যভান 01751-074520 কক্সফাোয যামু

৪৯ মভাোঃ ারুন-উয-যমদ ওদাগয 01913-387486 কক্সফাোয িকমযযা

৫০ যমফউর ইরাভ 01914-505830 কক্সফাোয মকুযা

৫১ মভাোঃ কাভরুর ািান 01921-584719 কক্সফাোয কুতুফমদযা

৫২ এটিএভ কাউিায আকভদ 01748-581256 কক্সফাোয মটকনাপ

৫৩ মভাোঃ মভকদী াান 01755-957388 কক্সফাোয উমখযা

৫৪ মভাোঃ াান ওযাদুদ 01723-255021 কক্সফাোয কক্সফাোয দয

৫৫ মভ: মভরন িাকভা 01558-577865 খাগড়ািমড় গুইভাযা

৫৬ মভাোঃ রুহুর আমভন 01719-557041 খাগড়ািমড় ভাটিযাঙ্গা

৫৭ মভাোঃ নুরুনফী মভাস্তপা মিৌধুযী 01815-020882 খাগড়ািমড় ভারিমড়

৫৮ মভাোঃ মভাাম্মদ মফনেীয আরভ যকায 01954-987860 খাগড়ািমড় রক্ষীিমড়

৫৯ মভাোঃ োকফদ াঠান 01720-904422 খাগড়ািমড় যাভগড়

৬০ েীভ উমেন 01712-268871 রক্ষীপুয যাযপুয

৬১ আবুর ফাায নযন 01725-445139 রক্ষীপুয কভরনগয

৬২ মভাোঃ জুকযর যানা 01710-491632 রক্ষীপুয যাভগঞ্জ

৬৩ মভাোঃ আমযফুয যভান খান 01735-766829 রক্ষীপুয রমক্ষপুয দয

িট্রগ্রাভ



৬৪ মযযাদুর ইরাভ 01717-327705 মনাযাখারী মকাম্পানীগঞ্জ

৬৫ মভন্টু িন্দ্র ভজুভদায 01816-341235 মনাযাখারী কমফযাট

৬৬ এনামুর ক 01819-156827 মনাযাখারী ামতযা

৬৭ মযনু িাকভা 01557-759452 যাঙ্গাভাটি কাউখারী

৬৮ মভাাম্মদ নেরুর ইরাভ মৃধা 01819-423819 ঢাকা াবায

৬৯ মভাাম্মদ ভাবুফ আরভ 01712-141959 ঢাকা ধাভযাই

৭০ মুাম্মদ েমরুর ইররাভ 01917-055706 পমযদপুয বাংগা

৭১ মভাোঃ আওযার মাকন 01916-235702 পমযদপুয দযপুয

৭২ মভাোঃ আকনাযায মাকন 01716-530191 পমযদপুয পমযদপুয দয

৭৩ মভাোঃ মখ ভামুন 01981-004897 পমযদপুয ারথা

৭৪ উর্ত্তভ মিৌধুযী 01712-289867 গােীপুয গােীপুয দয

৭৫ রা কুভায যায 01717-234469 মগাারগঞ্জ মকাটারীাড়া

৭৬ মভাোঃ অমরউল্লা 01716-245472 মগাারগঞ্জ ভকসুদপুয

৭৭ উের ভন্ডর 01714-572851 মগাারগঞ্জ মগাারগঞ্জ দয 

৭৮ মতৌমপকুয যভান/ মফপ্লফ
01712-920773

মগাারগঞ্জ কামযামন

৭৯ তামযকুর আরভ 01716-544201 মগাারগঞ্জ টুঙ্গীাড়া

৮০ মে মক এভ জুরকায নাঈন 01711-171854 মককাযগঞ্জ ফামেতপুয

৮১ মভাোঃ  মেল্লুয যমদ 01675-267461 মককাযগঞ্জ মনকরী

৮২ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ যামকফ 01731-458093 মককাযগঞ্জ াকুমিযা

৮৩ ামফবুয যভান 01912-528148 মককাযগঞ্জ ভবযফ

৮৪ আমেজুর ক 01723-578988 মককাযগঞ্জ ইটনা

৮৫ আব্দুল্লা আর ভামুন 01915-847315 মককাযগঞ্জ মাকনপুয

৮৬
মভাোঃ ামদক মাাইন

01711-247557

01917-782719
মককাযগঞ্জ তাড়াইর

৮৭ মভাোঃ োাঙ্গীয আরভ 017199-82760 মককাযগঞ্জ মককাযগঞ্জ দয

৮৮ তনু িন্দ্র কয 01749-262019 ভাদাযীপুয কারমকমন

৮৯ এ.এভ. াকরকুর আরভ 01676-172858 ভামনকগঞ্জ ভামনকগঞ্জ দয

৯০ মভাোঃ নুরুোভান 01818-214357 ভামনকগঞ্জ মংগাইয

৯১
সুকফাধ ভন্ডর

01912-817132

0183-5606126
ভামনকগঞ্জ মফারয

৯২
মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

01718-893176 

0183-1077079
ভামনকগঞ্জ মদৌরতপুয

৯৩ অপূফ ন বক্ত 01723-592892 মুমন্পগঞ্জ মযােমদখান

৯৪ ামযা ইরাভ 01912-705149 মুমন্পগঞ্জ টঙ্গীফাড়ী

৯৫ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ 01812-143273 নাযাযনগঞ্জ নাযাযনগঞ্জ দয

৯৬ ইযামন আকভদ 01628-721180 নাযাযনগঞ্জ আড়াইাোয

৯৭ মফেয কুভায প্রাভামনক 01717-657591 যােফাড়ী যােফাড়ী দয

িট্রগ্রাভ

ঢাকা
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৯৮ মভাোঃ মযফুর ইরাভ 01718-489297 যােফাড়ী কালুখারী

৯৯ মভাোঃ াকদকুয যভান 01716-796674 যােফাড়ী মগাযারি

১০০ মভাোঃ মকভত আরী 01745-078640 যােফাড়ী াংা

১০১ মভাোঃ মাাগ 018122-97056 যীযতপুয োমেযা

১০২ মভাোঃ মাকর অমব 01728-598858 যীযতপুয যীযতপুয দয

১০৩ মভাোঃ মগযা উমেন 01714-478477 যীযতপুয মবদযগঞ্জ

১০৪ মভাোঃ েযনার আকফদীন 01712-536439 টাংগাইর টাংগাইর দয

১০৫ োাঙ্গীয আরভ 01716-092438 টাংগাইর মগাারপুয

১০৬ মভাোঃ সুভন মভযা 01719-692053 টাংগাইর ঘাটাইর

১০৭
সুকুভায দর্ত্ত

01914-437425

01914-437425
টাংগাইর কামরামত

১০৮ মভাোঃ আবু তাকয মভাল্লাহ্ 01723-491699 টাংগাইর মভেনাপুয

১০৯ মভাাম্মদ তানমেয াান 01732-729224 টাংগাইর ভধুপুয

১১০ মভাোঃ ভামুন 01924-025700 টাংগাইর নাগযপুয

১১১ মভাোঃ েকযন আরী 01714-946177 টাংগাইর মদরদুযায

১১২ মভাোঃ মুমনয মাকন 01720-664248 োভারপুয ভাদাযগঞ্জ

১১৩ মভাোঃ আমযফুর ইরাভ 01914-119837 োভারপুয ফকীগঞ্জ

১১৪ ভমনযা 01743-669641 োভারপুয োভারপুয দয

১১৫ মভাোঃ ভামুনায যমদ 01723-591263 োভারপুয ইরাভপুয

১১৬ মভেনা মভাোঃ আবু িাইদ 01719-811588 োভারপুয মযলাফাড়ী

১১৭
সুফীয কুভায দর্ত্ত 

01784-034445

01710-359253
োভারপুয মদওযানগঞ্জ

১১৮ মভাোঃ আরাভ মাকন 01763-038220 ভযভনমং ফুরফামড়যা

১১৯ মভাোঃ বুযান উমেন 01717-369137 ভযভনমং মিার

১২০ মভাোঃ আমতকুয যভান খান 01721-130442 ভযভনমং মুক্তাগািা

১২১
ভাফুজুর ক 

01872-512877

01832-838966
ভযভনমং মগৌমযপুয

১২২ ভকতাল কুভায ভন্ডর 01715-946044 ভযভনমং ভযভনমং দয

১২৩ ভাফুজুয যভান 0174-5570139 ভযভনমং নািাইর

১২৪ মভাোঃ আর আমভন 01710-633986 ভযভনমং গপযগাঁও

১২৫ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ 01863-840107 ভযভনমং তাযাকািা

১২৬

মভাোঃ াইফুর ইরাভ 01781-404075 

01916-469156
ভযভনমং  ঈশ্বযগঞ্জ

১২৭ মভাোঃ মযোউর কমযভ 01727-954191 ভযভনমং বালুকা

১২৮ মভাাম্মদ আমযফুয যভান 01717-687912 ভযভনমং মধাফাউড়া

১২৯ মভাোঃ  যমপকুর ইরাভ 01915-101237 ভযভনমং ফুরপুয

১৩০ মভাোঃ আকনাযায মাকন 01717-276080
 ভযভনমং ালুযাঘাট

ভযভনমং

ঢাকা



১৩১ মভাোঃ খাযরুর আরভ 01628-916339 মনিককানা ফাযাট্টা

১৩২ কােী ভাোরুর ইরাভ (মভান) 01721-774444 মনিককানা মকন্দুযা

১৩৩ মভাোঃ ভামুদুর াান 01718-978835 মনিককানা কভরাকাি

১৩৪
নুয মভাাম্মদ

01622-753022

01925-103460
মযপুয নকরা

১৩৫ মভাোঃ মেল্লুয যভান খান 01986-822841 মযপুয মযপুয দয

১৩৬ মভাোঃ আরভগীয 01716-230101 মযপুয নামরতাফাড়ী

১৩৭ সুব্রত দা 01734-154403 মযপুয শ্রীফদী

১৩৮ ভযদ বুযান উমেন 01922-445496 ফাকগযাট ফাকগযাট দয 

১৩৯ শুবংকয ভন্ডর 01719-432734 ফাকগযাট মভাকড়রগঞ্জ

১৪০ মখ মফাযান উমেন 01718-656042 ফাকগযাট মভাল্লাযাট

১৪১ মভাোঃ নেরুর ইরাভ 01720-459110 চুযাডাঙ্গা আরভডাংগা

১৪২ মভাোঃ আমভনুয ইরাভ 01750-558394 চুযাডাঙ্গা চুযাডাঙ্গা দয

১৪৩ মভাোঃ নুরুোভান 01711-108019 চুযাডাঙ্গা দামুড়হুদা 

১৪৪ অমনক মফশ্বা 01924-005668 মকায া না

১৪৫ মভাোঃ মগারাভ িকযাযায 01916-109044 মকায ভমণযাভপুয

১৪৬ এ মফ এভ পারুক 01737-508723 মকায মকায দয

১৪৭ উর্ত্তভ কুভায মফশ্বা 01684-442253 মকায ফাঘাযাড়া

১৪৮ েযত ঠাকুয 01914-574675 মকায মকফপুয

১৪৯ মভা: ভামুনুয যমদ 01911-923534 মকায অবযনগয

১৫০
মভাোঃ ামবুয যভান 

01727-665067

01918-805928
মঝনাইদ মঝনাইদ দয

১৫১

মভাোঃ ামফবুয যভান 01739-612411 

01987-475884
মঝনাইদ মযনাকুন্ড

১৫২ মফনোমভন মফশ্বা 01718-212175 মঝনাইদ ভকপুয

১৫৩
মভাোঃ নােমুর কমফয

01811-000961 

01717-724784
মঝনাইদ কামরগঞ্জ

১৫৪ ভরয যঞ্জন মফশ্বা 01718-662847 মঝনাইদ ভরকুা

১৫৫ মভাোঃ ওযার উল্যাহ্ 01737-870718 মঝনাইদ মকাটিাঁদপুয

১৫৬
মভাোঃ মযাজুর ইরাভ 

01714-532732 

01965-263133
খুরনা মদঘমরযা

১৫৭
মভাোঃ াঈফুয যভান

01711-078648

01712-984587
খুরনা াইকগািা

১৫৮
মভাোঃ যাকর আকম্মদ

01717-669179

01922-370346
খুরনা ডুমুমযযা

১৫৯ মভাোঃ কােী আকফদ মাকন 01911-746882 খুরনা দাককা

১৬০ মভাোঃ আর-আমভন মখ 01918-794011 খুরনা রুা

১৬১ াথ ন প্রমতভ িক্রফতী 01719-887087 খুরনা কযযা

খুরনা

ভযভনমং



১৬২ মভাোঃ আযাফুর াান 01716-510537 খুরনা ফটিযাঘাটা

১৬৩
মভাোঃ মমরভ মভযা 

01798-905000

01729-787555
কুমিযা মবড়াভাযা

১৬৪
মভা: মযোউর ইরাভ 

01752-415966

01959-028602
ভাগুযা ভাগুযা দয

১৬৫ অমভতাব যকায 01718-460148 ভাগুযা শ্রীপুয

১৬৬ মিযঞ্জীফ ভন্ডর 01720-586904 ভাগুযা মভাাম্মদপুয

১৬৭ মভাোঃ আরীমুর মযো 01740-651492 মভকযপুয গাংনী

১৬৮ মনতোনি মফশ্বা 01726-094052 মভকযপুয মুমেফনগয

১৬৯ মমরভ উেীন আকভদ 01723-221151 মভকযপুয মভকযপুয দয

১৭০ মদফদা মফশ্বা 01725-231223 নড়াইর কামরযা

১৭১ মভাোঃ মাকর যভান 01737-719809  ফগুড়া দুিাঁমিযা

১৭২ মভাোঃ তাে উমেন 01729-961556 ফগুড়া গাফতরী

১৭৩ মভাাম্মদ আব্দুর াদী 01712-782083 ফগুড়া ামড়যাকামি

১৭৪ মভাোঃ ভারুফা আরভ 01716-043392 ফগুড়া মযপুয

১৭৫ এ.আয.এভ. ামভউর ইরাভ 01935-250920 ফগুড়া নমিগ্রাভ

১৭৬ মভাোঃ আবু মযেওযান 01722-032154 ফগুড়া মানাতরা

১৭৭ মভািাোঃ ভামযা ভাছুভা মুন 01713-643888 ফগুড়া কাালু

১৭৮ মভাোঃ াযওযায াযকবে 01714-944425 িাঁাইনফাফগঞ্জ িাঁাইনফাফগঞ্জ দয 

১৭৯ মভা: বুরবুর মাকন 01822-702585 িাঁাইনফাফগঞ্জ মবারাাট

১৮০
মভা: োমকয মাকন

01711-872835

0171-6805776
িাঁাইনফাফগঞ্জ নাকিার

১৮১ মভাোঃ যাযান যীপ 01722-749767 েযপুযাট কারাই

১৮২ মভাোঃ ামপজুয যভান 01736-820648 নওগাঁ ভাকদফপুয

১৮৩ মভাোঃ আবু াঈদ 01728-332622 নওগাঁ আিাই

১৮৪ মভাোঃ মপকুর ইরাভ 01712-591449 নওগাঁ ধামুযাট

১৮৫
মভা: াকযাযায োান

01748-981514

01773-692569
নওগাঁ ভািা

১৮৬
আব্দুয যমভ

01705-505120

01823-056126
নওগাঁ নওগাঁ দয

১৮৭ মভা: ভমনরুোভান 01729-992284 নওগাঁ ত্নীতরা

১৮৮
মভাোঃ মভাযিামরন ইরাভ

01911-977651

01717-577324
নাকটায রারপুয

১৮৯ মভাোঃ আবু মুা কােী 01737-569191 নাকটায মংড়া

১৯০ মভাোঃ এভদাদুর ক 01731-845220 নাকটায ফড়াইগ্রাভ

১৯১ মভাোঃ আবু াঈদ 01731-976189 াফনা াঁমথযা

১৯২
মভাোঃ আমভরুর ইরাভ

01719-736701

01917-693530
াফনা িাটকভায 

খুরনা

যাোী



১৯৩ মভাোঃ মদুল্লা 01737-238444 াফনা মফড়া

১৯৪ ভাবুফা আক্তায 01736-259988 াফনা আটঘমযযা

১৯৫ মভাোঃ ভামুন মভাল্লা 01716-760342 াফনা াফনা দয

১৯৬ মভাোঃ আব্দু াভাদ 01734-550053 াফনা ইশ্বযদী

১৯৭ মভাোঃ মযোউর কমযভ 01747-507284 মযােগঞ্জ যাযগঞ্জ

১৯৮ মভা: মভাস্তাইন মফল্লা 01750-378121 মযােগঞ্জ তাড়া

১৯৯ মভাোঃ নাময উমেন 01711-580833 মযােগঞ্জ াোদপুয 

২০০ মযকতাল কুভায মফশ্বা 01729-816389 মযােগঞ্জ মফরকুমি

২০১ মভাোঃ াদ মফন োাঙ্গীয 01714-754892 মযােগঞ্জ মযােগঞ্জ দয

২০২ মভাোঃ লুৎপয যভান 01922-189017 মযােগঞ্জ মিৌারী

২০৩ এ এভ আবু মভাতাকরফ 01712-704243 মযােগঞ্জ কামেপুয

২০৪ মভাোঃ ামবুর াান 01717-175924 মযােগঞ্জ উল্লাাড়া

২০৫ মভাোঃ যাকদুর আরভ 01727-237424 মদনােপুয মগাড়াঘাট

২০৬ মভাোঃ মভোনুয যভান 01748-388081 মদনােপুয ফীযগঞ্জ

২০৭ সুীতর মগামফি মদফ 01729-450173 মদনােপুয খানাভা

২০৮ মভাোঃ কুতুফ উমেন 01722-369176 মদনােপুয কাাকযার

২০৯ এইি, এভ ভাোনুয যভান 01717-134181 মদনােপুয মফযাভপুয

২১০ মভাোঃ পেলুর ক 01717-676714 মদনােপুয ফুরফাড়ী 

২১১ মভাোঃ ারুন-উয-যমদ 01718-066860 মদনােপুয মফযর

২১২
মভাোঃ আোঃ মভার্ত্তাকরফ যকায 

01981-141545,

01794-864080
মদনােপুয মিমযযফিয

২১৩ দুরার কুভায কুন্ডু 01723-429519 মদনােপুয াফতীপুয

২১৪ মভাোঃ মভোনুয যভান 01712-414541 মদনােপুয ামকভপুয

২১৫ মভাোঃ আতাউয যভান 01717-729373 গাইফান্ধা গাইফান্ধা দয

২১৬

মভাোঃ মভাস্তাকুয যকায 01998-351894

01743-167704

01738-676922

গাইফান্ধা সুিযগঞ্জ

২১৭
মভাোঃ আব্দুর ামভদ 

01723-604894

01727-637584
গাইফান্ধা াঘাটা

২১৮ মভাোঃ মভোনুয যভান 01712-456692 গাইফান্ধা ফুরিমড় 

২১৯ মভা: আরভগীয মাকন 01723-224455 গাইফান্ধা মগামফিগঞ্জ

২২০ মভাোঃ আফদু ারাভ 01916-885556 কুমড়গ্রাভ িয যামেফপুয

২২১ মভাোঃ আমতকুোভান 01714-605359 কুমড়গ্রাভ মিরভাযী

২২২ মভাোঃ মতৌমদ ওযাদুদ 01716-479367 কুমড়গ্রাভ নাকগশ্বযী

২২৩ তন্য কুভায দর্ত্ত 01734-362431 কুমড়গ্রাভ ভুরুঙ্গাভাযী

২২৪ মভাোঃ ভাঈদুর ইরাভ 01746-898697 কুমড়গ্রাভ কুমড়গ্রাভ দয

২২৫ মভাোঃ নুয আরভ যকায 01747-806534 কুমড়গ্রাভ মযৌভাযী

যাোী

যংপুয



২২৬ মভাোঃ দুরার মাকন 01717-839711 কুমড়গ্রাভ উমরপুয

২২৭

যতন কুভায যায নাকযক 

01740-985470 

01715-482092

01719-514807

রারভমনযাট কারীগঞ্জ

২২৮ মভা: জুফাকযয যভান 01912-851547 রারভমনযাট ামতফান্ধা

২২৯ মভাোঃ ামপজুয যভান 01718-125122 নীরপাভাযী েরঢাকা

২৩০ মভাোঃ মভাাইমভনুর ইরাভ 01734-565321 নীরপাভাযী নীরপাভাযী দয

২৩১ মভাোঃ মপযকদৌ আরভ 01723-797360 নীরপাভাযী মডভরা

২৩২
মভাোঃ আব্দুর ফাকিদ খিকায 

01788-285062

01917-262740
নীরপাভাযী মডাভায

২৩৩ মভাোঃ যাযান যভান 01723-101530 নীরপাভাযী ভযদপুয

২৩৪ দযন িন্দ্র ফভ নন 01715-769851 ঞ্চগড় মেঁতুমরযা

২৩৫ মভাোঃ মতৌমদুর ইরাভ 01719-514807 যংপুয ীযগািা

২৩৬ মভাোঃ আতাউয যভান 01726-104084 যংপুয গংগািড়া

২৩৭
কতাল কুভায মকযককটা 

01719-362252 

01920-047554
যংপুয মভঠাপুকুয

২৩৮ এ,এভ ভাকেদুর ইরাভ 01756-091551 যংপুয ফদযগঞ্জ

২৩৯
রুম্পা আক্তায

01792-787520

0176-3801049
যংপুয তাযাগঞ্জ

২৪০ মভাোঃ ভাসুদ যানা 01725-858099 ঠাকুযগাঁও ীযগঞ্জ

২৪১ মভাোঃ আমযফুর ইরাভ 01723-353397 ঠাকুযগাঁও ফামরযাডাঙ্গী 

২৪২ মভাোঃ ভাসুদ যানা 01713-711957 মভৌরবীফাোয জুযী

২৪৩ মভাোঃ মযফুর ইরাভ 01911-270471 মভৌরবীফাোয শ্রীভঙ্গর

২৪৪ মভাোঃ ভমনয মাকন েভোয 01925-060738 মফগঞ্জ চুনারুঘাট

২৪৫ াথ ন াযথী ধয 01714-728678 মফগঞ্জ আেকভমযগঞ্জ

২৪৬ মভাোঃ াইদুয যভান 01717-468171 সুনাভগঞ্জ দমক্ষণ সুনাভগঞ্জ

২৪৭ মভাোঃ মভাাযযপ মাকন 01718-266463 সুনাভগঞ্জ োভারগঞ্জ 

২৪৮ মভাোঃ াইফুমেন খান 01721-045685 সুনাভগঞ্জ েগন্নাথপুয

২৪৯ মভাোঃ েমভ উমেন 01715-746450 সুনাভগঞ্জ তামযপুয

২৫০ মভাাম্মদ মুমবুর ইরাভ 0172-3066505 সুনাভগঞ্জ াল্লা

২৫১ যাজু িন্দ্র ার 01714-755891 সুনাভগঞ্জ মদযাই

যংপুয

মকরট

http://www.sunamganj.gov.bd/
http://www.sunamganj.gov.bd/

