
আঞ্চলিক ও ওেলক ও  ্ যা কসমূহের ওঠি  ন ও ওেেলিকে  নওনম্ব  

µ. AvÂwjK/‡Rjv  

Kvh©vj‡qi bvg 

AvÂwjK/†Rjv Kvh©vj†qi wVKvbv  †Uwj‡dvb b¤î  

K) AvÂwjK Kvh©vjq: 

1. XvKv 137-138, gwZwSj ev/G,  XvKv-1000   02- 9560797 

2. PÆMÖvg 17, AvMÖvev` ev/G, PÆMÖvg 41370384 

3. ivRkvnx mcyiv, ivRkvnx 0721-761122 

4. Lyjbv 19-20, †KwWG ev/G, Lyjbv 041-732125 
ওওও 

ঢ   ওঅঞ্চক: 

ক্র. েলক ও  ্ যা কেস ওন ম েলক ও  ্ যা কেস ওওঠি  ন  ওেেলিকে  নওনম্ব ও 

1. XvKv  137-138, gwZwSj ev/G,  XvKv-1000 02-9555313 

2. gqgbwmsn gvmKv›`v, gqgbwmsn 01798467189 

3. dwi`cyi cyivZb GjwRAviwW feb, ‡KvU©cvov, dwi`cyi 478802453 

4. bvivqbMÄ cÂewU, bvivqbMÄ 7671266 

5. biwmsw` mvwUicvov, biwmsw` 9463289 

6. wK‡kviMÄ gvwiqv, wK‡kviMÄ 0941-61917 

7. UvsMvBj ZviwUqv, UvsMvBj 01716206601 

8. Rvgvjcyi bZzb evm÷¨vÛ, †ejwUqv, Rvgvjcyi 098163530 

9. gv`vixcyi cyivb evRvi, gv`vixcyi 02478810303 

10. ‡MvcvjMÄ †Nv‡liPi, †MvcvjMÄ 026681549 

11. ivRevwo ivgKvšÍcyi, ivRevwo 478807608 

12. MvRxcyi Qvqvwe_x, Rq‡`ecyi, MvRxcyi 49273191 

13. gywÝMÄ gy³vicyi, gywÝMÄ 997731079 

14. gvwbKMÄ ‡Mvojv, gvwbKMÄ 01723555661 

15. kwiqZcyi wkíbMix feb, kwiqZcyi 478815214 

16. †bÎ‡Kvbv  wkíbMix feb, iv‡R›`ªcyi, ‡bÎ‡Kvbv 01755789141 

17. ‡kicyi wkíbMix feb, ‡kicyi 093161678 

 



 

চট্টগ্রামওঅঞ্চক: 

ক্র. েলক ও  ্ যা কেস ওন ম েলক ও  ্ যা কেস ওওঠি  ন  ওেেলিকে  নওনম্ব ও 

18. PÆMÖvg 17 AvMÖvev` ev/G ,PÆMÖvg 031-714918 

19. wm‡jU wkíbMix feb , Lvw`g bMi, wm‡jU 0821-2870374 

20. Kzwgjøv A‡kvKZjv, Kzwgjøv 081-76484 

21. †bvqvLvjx wkíbMix feb, †mvbvcyi, †bvqvLvjx 01711-164890 

22. eªv²Yevwoqv wkíbMix feb, b›`bcyi, eªv²Yevwoqv 0851-52158 

23. Puv`cyi eveyinvU, Puv`cyi 02-33-4487301 

24. ‡dbx Pvwocyi, ‡dbx 0331-74057 

25. nweMÄ aywjqvLvj, nweMÄ 0831-61581 

26. K·evRvi wkíbMix feb, K·evRvi 0341-63540 

27. ivsMvgvwU †f`‡fw`, ivsMvgvwU 02-333304668 

28. ‡gŠjfxevRvi                                   ‡Mvgov, wMqvmbMi, †gŠjfxevRvi 0861-52328 

29. j¶xcyi wkíbMix feb, j¶xcyi 0381-55452 

30. mybvgMÄ wkíbMix feb,  mybvgMÄ 0871-63125 

31. LvMovQwo †KvU© †ivW, LvMovQwo 0371-61650 

32. ev›`ievb wkíbMix feb,  DRvbxcvov, ev›`ievb 0361-62436 
 

 

  লশ রীওঅঞ্চকও: 

ক্র.ও েলক ও  ্ যা কেস ওন ম েলক ও  ্ যা কেস ওওঠি  ন  ওেেলিকে  নওনম্ব ও 

৩৩.   লশ রী লিশল্পনগ ীওভবন,ওমপু  ,ও  লশ রী ০৭২১-৭৬০৫১৪ 

৩৪. প বন  লিশল্পনগ ীওভবন,ওেরম েসতপু ,ওপ বন  ০৭৩১-৬৫৭০৮ 

৩৫. বগুড়  ফুকব ড়ী,ওবগুড়  ০৫১-৬১৪৯৩ 

৩৬.  ংপু   লিশল্পনগ ীওভবন,ওে ল্ল বন্দ,ও ংপু  ০৫২১-৬২৯৭৩ 

৩৭. লিিন লপু  লিশল্পনগ ীওভবন,ওপুকর ে,ওলিিন লপু  ০৫৩১-৬৫১০৪ 

৩৮. চাঁপ ইনব বগঞ্জ লিশল্পনগ ীওভবন,ওনস েগ ক ,ওচাঁপ ইনব বগঞ্জও ০৭৮১-৫২৫১২ 

৩৯. লিম  লগঞ্জ লিশল্পনগ ীওভবন,ওলিশস কে  ক,ওলিম  লগঞ্জ ০৭৫১-৬২৯৪৭ 

৪০. গ ইব ন্ধ  লিশল্পনগ ীওভবন,ওধ নঘড় ,ওগ ইব ন্ধ  ০৫৬১-৫৩৪৩২ 

৪১. ন েে   লিশল্পনগ ীওভবন,ওিত্তপ ড় ,ওন েে   ০৭৭১-৬২৯২২ 

৪২. ন গাঁ লিশল্পনগ ীওভবন,ওশ লু  ,ওন গাঁ ০৫৭১-৬৩৩৯০ 

৪৩. লসপু র ে লিশল্পনগ ীওভবন,ওি ি  ললিমত্মগ্র ম,ওলসপু র ে ০৭৪১-৬২৬৭০ 

৪৪. কুলিড়গ্র ম লিশল্পনগ ীওভবন,ওউলিকপু ওে  ড,ওকুলিড়গ্র ম ০৫৮১-৬১৪৯৩ 

৪৫. ক কমলিন র ে লিশল্পনগ ীওভবন,ওম প্ট ব ড়ী,ওক কমলিন র ে ০৫৯১-৬১৪৩২ 

৪৬. নীক  ম  ী র মপ ত কে  ড,ওনীক  ম  ী ০৫৫১-৬১৫৬১ 

৪৭. ঠ কু গাঁ  লিশল্পনগ ীওভবন,ওেগ লিবন্দনগ ,ঠ কু গাঁ  ০৫৬১-৫৩৪৩২ 

৪৮. পঞ্চগড় লিশল্পনগ ীওভবন,ও  গলিলস প ড় ,ওপঞ্চগড় ০৫৬৮-৬১৩৫৮ 
 



 

খুলনাওঅঞ্চক: 

ক্র. জেলা কার্ যালয়ের নাম জেলা কার্ যালয়ের ঠিকানা  জ ান 

১ খুলনা বিবিক ভিন, ১৯-২০ জকবিএ িাবিবেিক এলাকা, খুলনা ০২৪৭৭-৭০৩৭৩ 

২ র্য় ার ব ল্পনগরী ভিন, রুমঝুমপুর, র্য় ার ০২৪৭৭৭৬২৫৮৮ 

৩ কুবিো ব ল্পনগরী ভিন, কুমারগাড়া, কুবিো ০২৪৭৭৭৮২৪৪৯ 

৪ িবর াল ব ল্পনগরী ভিন, কাউবনো, িবর াল ০২৪৭৮৮৬৫৩৯০ 

৫ পটুোখালী ব ল্পনগরী ভিন, মাঝগ্রাম, পটুোখালী ০২৪৭৮৮৩৫১৪৮ 

৬ িায়গরহাট ব ল্পনগরী ভিন, িািস্ট্িান্ড, িায়গরহাট  ০২৪৭৭৭৫১৯৯৭ 

৭ িাতক্ষীরা ব ল্পনগরী ভিন, বিয়নর জপাতা, িাতক্ষীরা  ০১৭১৮৮০৬৮৮০ 

৮ বঝনাইদহ ব ল্পনগরী ভিন, াান হাবড়ো, বঝনাইদহ ০২৪৭৭৭৪৬৯৯৭ 

৯ জময়হরপুর ব ল্পনগরী ভিন, খয়ড়রমাঠ, জময়হরপুর ০২৪৭৭৭৯২৪১০ 

১০ বপয়রােপুর 
 ৫৭ িাইপাি িড়ক, মাবিমপুর, বপয়রােপুর  ০২৪৭৮-৮৯০৮৭৯ 

 

১১ জভালা ব ল্পনগরী ভিন, সুখয়দি, চরয়নাোিাদ, জভালা  ০৪৯১-৬১৩০৮ 

১২ মাগুরা 
নাহার ম্যান ন, বঝনাইদহ জরাি,  

(উপয়েলা পবরষয়দর পায় ), মাগুরা 
০২৪৭৭৭১০৭১৩ 

১৩ নড়াইল প্রাবিক জরাি, নড়াইল  ০২৪৭৭৭৭৩৩২৭ 

১৪ চুোিাঙ্গা কয়লে জরাি, চুোিাঙ্গা  ০২৪৭৭৭৮৮৮৩৭ 

১৫ িরগুনা বিবিক ভিন, জকারক, িরগুনা  ০২৪৭৮৮৮৫৪৯৩ 

১৬ ঝালকাঠী ব ল্পনগরী ভিন, ঢাপর, ঝালকাঠি  ০৪৯৮-৬৩২৫০ 

 

 

 

 


