
ক্রম. ববভাগ জজার নাম
উপপবরচাকের দাবিকে েম মরত 

েম মেতমার নাম
জমাবাই নম্বর

১ রংপুর ববভাগ পঞ্চগড় মম োঃ আব্দু মতিন ০১৭২৩২১২৭৯৯

২ রংপুর ববভাগ ঠাকুরগাঁও ফ রুক আবদুল্ল হ 01716239499

৩ রংপুর ববভাগ বদনাজপুর মমি জ মবগম 01715842482

৪ রংপুর ববভাগ নীফামারী মম োঃ মম জ ম্মে হক 01712790632

৫ রংপুর ববভাগ ামবনরহাট ড োঃ মম োঃ হ রুনর রতলদ 01761461000

৬ রংপুর ববভাগ রংপুর ড োঃ মলখ মম োঃ স ইদু ইস ম 01718616866

৭
রংপুর ববভাগ কুবড়গ্রাম মীর রতফকু ইস ম 01715140503

৮ রংপুর ববভাগ গাইবান্ধা মম োঃ স ইফু ইস ম 01712518393

৯ রাজলাহী ববভাগ জিপুরহাট ড োঃ এ মক এম মজ ব ম্মের গ ীব 01712141165

১০ রাজলাহী ববভাগ বগুড়া ল হন জ প রভীন 01749672134

১১ রাজলাহী ববভাগ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ড োঃ মম োঃ আব্দুস স  ম 01711068408

১২ রাজলাহী ববভাগ নওগাঁ মম োঃ রতফকু ইস ম 01716214846

১৩ রাজলাহী ববভাগ রাজলাহী ড. কস্তুরী আতমন  কুইন 01714232496

১৪ রাজলাহী ববভাগ নাকটার মম ছ োঃ ম হফুজ  খ নম 01712583245

১৫ রাজলাহী ববভাগ বিরাজগঞ্জ মম োঃ আব্দুল্ল ম্মহ ব কী 01718674603

১৬ রাজলাহী ববভাগ পাবনা মুহ েদ জতসম উতিন ভ ূঁইে 01711964251

১৭ খুনা ববভাগ জমকহরপুর মম োঃ ল তহন হ স ন 01715519308

১৮ খুনা ববভাগ কুবিিা মম োঃ তমজ নু হক 01766202669

১৯ খুনা ববভাগ চুিাডাঙ্গা দীপক কুম র স হ 01716339306

২০ খুনা ববভাগ বঝনাইদহ ড োঃ জ তহদ আহম্মমদ 01711901799

২১ খুনা ববভাগ যকলার ক জী ফ রুক আহম্মমদ 01712746734

২২ খুনা ববভাগ মাগুরা মখ ন্দক র সতফকু ইস ম 01716775516

২৩ খুনা ববভাগ নড়াই এ মক এম মসতম ভ ূঁইে 01711155064

২৪ খুনা ববভাগ বাকগরহাট তবক ল কুম র দ স 01716405684

২৫ খুনা ববভাগ খুনা মম োঃ আম্মন ে রু আতজম 01716358683

২৬ খুনা ববভাগ িাতক্ষীরা রওলন আর  জ ম ন 01716538329

২৭ ববরলা ববভাগ বরগুনা ি পস কুম র লী 01716169725

২৮ ববরলা ববভাগ পটুিাখাী ড োঃ মু: জতসম উতিন 01712125704

২৯ ববরলা ববভাগ জভাা ম হমুদু হক আয দ 01716898976

৩০ ববরলা ববভাগ ববরলা মম োঃ তমজ নুর রহম ন 01711209452

৩১ ববরলা ববভাগ ঝাোঠি তপে র  মবগম 01716227864

৩২ ববরলা ববভাগ বপকরাজপুর তদীপ কুম র দ স 01715267574

৩৩ ঢাো ববভাগ টাঙ্গাই মম োঃ লুৎফু তকবতরে 1712725885

৩৪ ঢাো ববভাগ বেকলারগঞ্জ এস.এম. খ েরু আতমন 01712078301

৩৫ ঢাো ববভাগ মাবনেগঞ্জ মম োঃ মগ  ম নবী 01718698548

৩৬ ঢাো ববভাগ মুন্সীগঞ্জ মম োঃ আব্দুস স  ম 01726072158

৩৭ ঢাো ববভাগ ঢাো মম হ েদ আম ন উল্ল হ 01672-049970

৩৮ ঢাো ববভাগ গাজীপুর  জু ল মস দ হক 01818178125

৩৯ ঢাো ববভাগ নরবিংদী অরতবন্দ দত্ত 01558364094

৪০ ঢাো ববভাগ নারািণগঞ্জ জমাোঃ আকনািার জহাকিন 01720003622



৪১ ঢাো ববভাগ রাজবাড়ী মগ  ম মম োঃ আজম 01711206900

৪২ ঢাো ববভাগ ফবরদপুর মম োঃ মম জ ম্মে হক 01716216107

৪৩ ঢাো ববভাগ জগাপাগঞ্জ মম োঃ মতনরুজ্জ ম ন খ ন 01718108907

৪৪ ঢাো ববভাগ মাদারীপুর তবপ্লব বড়ুে 01815592827

৪৫ ঢাো ববভাগ লরীিতপুর মম োঃ মস ম্মহ প রম্মভজ 01710895107

৪৬ মিমনবিংহ ববভাগ জামাপুর মম োঃ ম জহ রু হক ম ৌধুরী 01717101710

৪৭ মিমনবিংহ ববভাগ জলরপুর মম োঃ র েহ নু ইস ম 01913617355

৪৮ মিমনবিংহ ববভাগ মিমনবিংহ মমম্মহরুম্মেস  তসতিকী 01717078746

৪৯ মিমনবিংহ ববভাগ জনত্রকোণা মম োঃ আতনছুর রহম ন 01711485661

৫০ বিকট ববভাগ সুনামগঞ্জ তনরঞ্জন বন্ধু দ ম 01712140138

৫১ বিকট ববভাগ বিকট ড োঃ লুৎফুে হ র মজসতমন 01711174222

৫২ বিকট ববভাগ জমৌভীবাজার মম োঃ আব্দুর র জ্জ ক 01718157482

৫৩ বিকট ববভাগ হববগঞ্জ মীর স ম্মজদুর রহম ন 01711230672

৫৪ চট্টগ্রাম ববভাগ ব্রাহ্মণবাবড়িা মম োঃ মতিউর রহম ন 01711379602

৫৫ চট্টগ্রাম ববভাগ কুবমল্লা মম হ েদ আবু ক  ম 01554327470

৫৬ চট্টগ্রাম ববভাগ চাঁদপুর ড োঃ মম োঃ ইতে ছ 01711477752

৫৭
চট্টগ্রাম ববভাগ জফনী আবু স ম্মহ মম োঃ মফ রক ন উিীন 01763036789

৫৮ চট্টগ্রাম ববভাগ জনািাখাী এ, মক, এম, জতহরু ইস ম 01712180835

৫৯ চট্টগ্রাম ববভাগ ক্ষ্মীপুর ড োঃ মম োঃ আলফ কুর রহম ন 01712176226

৬০ চট্টগ্রাম ববভাগ চট্টগ্রাম সুব্রি কুম র ম ৌধুরী 01818994392

৬১ চট্টগ্রাম ববভাগ েক্সবাজার ড োঃ তপন্টু ক তি ভট্ট   র্য্য 01711230069

৬২ চট্টগ্রাম ববভাগ খাগড়াছবড় এমর ন মহ ম্মসন ম ৌধুরী 01815130388

৬৩ চট্টগ্রাম ববভাগ রাঙ্গামাটি এমর ন মহ ম্মসন ম ৌধুরী (অ.দ .) 01815130388

৬৪ চট্টগ্রাম ববভাগ বান্দরবান ড োঃ অং  লু 01715546605



ইকমই ঠিোনা বনজ জজা
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moonrubel@yahoo.com মুন্সীগঞ্জ

peara.begum1963@gmail.com পটুিাখাী
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admgnobi@gmail.com বিরাজগঞ্জ
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