
গগোনীয় োখোয় কভ মযত কভ মচোযীদদয তথ্যোদদ 

কভ মস্থদরয নোভ কভ মচোযীয নোভ ও দফী গভোফোইর নম্বয  

গজরো প্রোক ভদোদদয়য 

গগোনীয় োখো (ফোাংদরো) 

জনোফ গভোোঃ ইদিচ দভয়ো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 
01818707577 

জনোফ গভোোঃ আবুর গোদন     

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 
01843459938 

গজরো প্রোক ভদোদদয়য 

গগোনীয় োখো (অদপ) 

জনোফ গভো: ইখদতয়োয উদিন 

অদপ কোযী কোভ কদি: মুিোক্ষদযক 
01817774393 

জনোফ গভোোঃ গভোোযপ গোদন 

কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 
01824455798 

জনোফ গভোোঃ ইভদতয়োজ উদিন 

কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 
০১৮২৯০৫৮২৮২ 

অোঃদজোঃপ্রোঃ (োদফ মক) ভদোদদয়য 

গগোনীয় োখো 

জনোফ গভোোম্মদ োজোোন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 
01815115551 

অোঃদজোঃপ্রোঃ (এর ,এ) ভদোদদয়য 

গগোনীয় োখো 

গফগভ কোজরী গদফী 

কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 
01554317798 

জনোফ গভোোম্মদ জীমুর আজভ 

কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 
01818001255 

অোঃদজোঃপ্রোঃ (যোজস্ব ) ভদোদদয়য 

গগোনীয় োখো 

জনোফ দভন কোদি নোথ 

কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

উদনঅ, যোউজোন দত াংমৄক্ত 

01818442919 

জনোফ গভোোঃ গভোীন গচৌধুযী 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 
 

অোঃদজোঃপ্রোঃ (দক্ষো ও আইদটি)  

ভদোদদয়য গগোনীয় োখো 

জনোফ  উত্তভ কুভোয বট্টোচোর্য্ম 

উ-প্রোদনক কভ মকতমো  

01828861387 

অদতোঃ গজরো ম্যোদজদেদটয 

গগোনীয় োখো 

জনোফ োইফুয যভোন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 
01816102640 

উ-দযচোরক, স্োনীয় যকোয জনোফ পুতুর দত্ত  

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 
01913612556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রধোন কোযী, গেজোদয দোফ যক্ষক ও উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমোদদয তথ্যোদদ 

কভ মস্থদরয নোভ কভ মচোযীয নোভ ও দফী গভোফোইর নম্বয  

গেজোদয োখো জনোফ প্রদী কুভোয গচৌধূযী 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

01712101801 

দক্ষো োখো  জনোফ গভো: নুরুচ্ছোপো 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

01819361421 

এর এ োখো জনোফ এএইচএভ আরী আমভ খোন 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

01711006817 

তথ্য ও অদবদমোগ োখো জনোফ উদয়ন কুভোয ফড়ুয়ো 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

াংমৄক্ত : দএ গযকর্ মরুভ োখো 

01831099758 

গজ এভ োখো জনোফ গভো: আফদুর ভন্নোন 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

01814262281 

গযকর্ মরুভ োখো জনোফ ভদউদিন আম্মদ গচৌধূযী 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

 

যোজস্ব োখো জনোফদভো: আরোউদিন খোন 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

01715004012 

ব্যফোফোদিজয োখো জনোফ গভোোম্মদ আরী 

উচ্চভোন  কোযী  

01832217741 

গনজোযত োখো উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো   

আযএভ োখো জনোফ গভো: গনোভোন োদফবুয যভোন 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

াংমৄক্ত : উদজরো ভূদভ অদপ, পটিকছদি 

01711202482 

গজ: প্র: ভদোদদয়য ফোাংদরো 

োখো 

জনোফ গভো: দপউর আরভ 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

াংমৄক্ত : উদজরো দনফ মোী অদপ, দভযযোই 

 

গেজোদয োখো জনোফ অভয কোদি দো 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

াংমৄক্ত : উদজরো দনফ মোী অদপ, কি মফুরী 

01827278745 

আদেয়োস্ত্রোখো জনোফদভো: নুরুর আরভ 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

 

01819614341 

 

 

 

  



গজরো দদয দফদবন্ন োখোয় কভ মযত                       , উ-কোযী 

প্রোদনক কভ মকতমো, অদপ কোযী কোভ-কদিউটোয মুিোক্ষদযকগদিয তথ্যোদদ 

ক্র: নাং কভ মস্থদরয নোভ কভ মচোযীয নোভ ও দফী গভোফোইর নাং 

1.  

            

জনোফ কোনু দফকো নন্দী(ফদদরয আদদোধীন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01819975793 

2.  জনোফ আদভয আফদুল্লো খোন দনয়োজী 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01816707197 

3.  জনোফ শ্রোফনী গদ 

                        

01813088570 

4.  জনোফ লুৎফুন নোোয 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01919837533 

5.   

আয এভ োখো 

জনোফ স্বন কুভোয দো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01720691545 

6.  জনোফ রো দো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01823953507 

7.  

গজএভোখো 

জনোফ গভো: আফদুর ভন্নোন 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

01814262281 

8.  জনোফ গভো: আফদুর গভোদফন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

(দফঞ্চ কোযী, অ:দজ: ম্যো: এয আদোরত (দ:)  

01819636144 

9.  জনোফ গভোোঃ আফদুর রদতপ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01824573957 

10.  জনোফ  কোকরী গদওয়োন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01854৬১৮৭৮৭ 

11.  জনোফ গভোোঃ োভসুর আরভ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01813786866 

12.  জনোফ মুোম্মদ নুরুর কোদদয 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01721547700 

13.  জনোফ গভো: ীদ উল্লো 

অদপ কোযী কোভ কদি: মুিোক্ষদযক 

01823945670 

14.  জনোফ মদুনোথ দত্ত (গফঞ্চ কোযী) 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01554324899 

15.  জনোফ গভো: োইফুর ইরোভ (গফঞ্চ কোযী) 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01716385055 

16.  জনোফ গভোোঃ  আফদুর অদুদ (গফঞ্চ কোযী) 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক  

01710845603 

17.  জনোফ দচাংহ্লোউ ভোভ মো(গফঞ্চ কোযী) 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01815805491 

18.  জনোফ ভনছুয যোজো গচৌধুযী 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01817243132 



গজরো দদয দফদবন্ন োখোয় কভ মযত                       , উ-কোযী 

প্রোদনক কভ মকতমো, অদপ কোযী কোভ-কদিউটোয মুিোক্ষদযকগদিয তথ্যোদদ 

ক্র: নাং কভ মস্থদরয নোভ কভ মচোযীয নোভ ও দফী গভোফোইর নাং 

19.  

এর, এ োখো 

জনোফ এ এইচ,এভ, আরী আজভ খোন 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো  

01711006817 

20.  জনোফ োরো দো গুপ্তো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01743907500 

21.  জনোফ গভোয়োদেভ গোদন 

নোদজয কোভ কযোদয়োয 

 

22.  জনোফ গভোোম্মদ আদনোয়োয গোদন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01741999209 

23.  জনোফ গভোোম্মদ গভোজোফ্পয গোদন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01819994700 

24.  জনোফ গভোছো: গপযদদৌ আযো খোনভ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01723339711 

25.  জনোফ গভোোম্মদ আরী  

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01819623184 

26.  জনোফ গভোোঃ গদরভ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01814782737 

27.  জনোফ গোয়োইফ গভো: দুলু 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01711481294 

28.  জনোফ গভো: ছোদদক উল্লো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01819616362 

29.  জনোফ গভো: োইদুর ইরোভ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01818339821 

30.  জনোফ গভো: দপউর আরভ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01817718409 

31.  জনোফ দরটন কুভোয দফশ্বো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01818547715 

32.  তথ্য ও অদবদমোগ 

োখো 

জনোফ গভোোঃ গখোযদদ আরভ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01837685485 

33.  
          

জনোফ গভোোঃ গপোযকোন গচৌধূযী 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01553319939 

34.  

গযকর্ মরুভ োখো 

জনোফ ভদউদিন আম্মদ গচৌধূযী 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

01817242284 

35.  সয়দো গোভোয়যো আপদযন(অদতদযক্তদোদয়ত্ব) 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01911626840 

36.  জনোফ  দঞ্চতো গচৌধূযী 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01 

37. জনোফ শুভ্রো চোকভো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01816472035 

38.  জনোফ োনোজ সুরতোনো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01816445362 



গজরো দদয দফদবন্ন োখোয় কভ মযত                       , উ-কোযী 

প্রোদনক কভ মকতমো, অদপ কোযী কোভ-কদিউটোয মুিোক্ষদযকগদিয তথ্যোদদ 

ক্র: নাং কভ মস্থদরয নোভ কভ মচোযীয নোভ ও দফী গভোফোইর নাং 

39.  জনোফ গভো: দপউর আরভ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01819648187 

40.  জনোফ গভোোম্মদ গভোযদদ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

০১৭১৬৫২৪৮৭৯ 

41.  জনোফ  গভযী  ীর  

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01719623658 

42.  জনোফ  সুদপয়ো খোতুন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01998473532 

43.  জনোফ যোগ ভদন দো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01818897037 

44.  

   দ এ গযকর্ মরুভ 

জনোফ উদয়ন ফড়ুয়ো 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো  

01831099758 

45.  জনোফ দদদর তাংচাংগ্যো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01714487755 

46.  

 

    যোজস্ব োখো 

 

 

 

 

 

জনোফ গভোোঃ আরোউদিন খোন 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

01715004012 

47.  জনোফ  োদদয়ো নুয 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01814973772 

48.  জনোফ গভোোঃ আফদুর ভোন্নোন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01819595113 

49.  জনোফ  মুোম্মদ নোদজভ উদিন গচৌধূযী 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01869480180 

50.  জনোফ গভোোঃ রুহুর আদভন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

(যোজস্ব গকোয) অোঃদজোঃপ্রোঃ(দক্ষো) এয আদোরদত াংমৄক্ত 

01815139282 

51.  জনোফ গভোোঃ আরী গোদন  

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক  

01922680501 

52.  জনোফ গভো: োদফবুল্লো যোয়োন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01819895227 

53.  জনোফ সুব্রত যঞ্জন দো 

কোম ম কোযী 

01819611868 

54.  গজনোদযর 

োটি মদপদকট োখো 

জনোফ গোজী গভোোঃ আরভগীয 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01819368440 

55.  আই দ টি োখো জনোফ পজদর আকফয গচৌধূযী 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোযমুিোক্ষদযক 

01711103875 

56.  জনোফ রুদভ ভদল্লক  

উ -                

(াংমৄক্ত- দফবোগীয় কদভনোয অদপ, ঢোকো) 

01917186232 

57.  
তথ্য ই গফো োখো 

জনোফ অ মনো োর 

অদপ কোযী কোভ-কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01832940669 



গজরো দদয দফদবন্ন োখোয় কভ মযত                       , উ-কোযী 

প্রোদনক কভ মকতমো, অদপ কোযী কোভ-কদিউটোয মুিোক্ষদযকগদিয তথ্যোদদ 

ক্র: নাং কভ মস্থদরয নোভ কভ মচোযীয নোভ ও দফী গভোফোইর নাং 

58.  জনোফ নোদযন আকতোয 

                        

ইউএনও অদপ, টিয়ো দত াংমৄক্ত 

01920238398 

59.  জনোফ অনু কুভোয গচৌধুযী 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01819648187 

60.  

ফ্রন্টদর্ক্স 

জনোফ ভদনলো গঘোল 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01817707190 

জনোফ  রোইজু যোিী গঘোল  

উ-প্রোদনক কভ মকতমো  

াংমৄক্ত   ইউএনও অদপ, গফোয়োরখোরী দত 

01774824823 

61.  দক্ষো োখো জনোফ গভো: নুরুচ্ছোপো 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

01819361421 

62.    

63.  জনোফ গভোোাং নুরুর গদি ভূ ূঁইয়ো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01842508040 

64.  জনোফ গভো: ফদদয গোদন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01818794698 

a.  

োধোযি োখো 

  

b.  জনোফ মৃদুর ভোজন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01873903342 

01511903342 

c.  জনোফ োোবুর আরভ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01812947929 

65.  জনোফ গভোোঃ আবু তোদয  

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01824958900 

66.  জনোফ  গযজোউর কদযভ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01710914447 

67.  জনোফ যদন োদরত 

উ-প্রোদনক কভ মকতমো 

(কি মফুরী ইউ এন ও অদপ দত াংমৄু্দক্ত) 

01812514493 

68.  জনোফ গভো: নুরুর আফছোয 

োটি মদপদকট কোযী 

(চন্দনোই ইউ এন ও অদপ দত াংমৄু্দক্ত) 

০১৮১৯১৬৭৯৫৬ 

69.  
          

জনোফ জোোাংগীয আরভ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01732894152 

70.  

গেজোযী োখো 

জনোফ প্রদী কুভোয গচৌধুযী 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো  

01712101801 

71.    

72.  জনোফ গভো: ইদিছ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

াংমৄদক্ত: গজরো প্রোক   ফোাংদরো োখো 

01818707577 

73. জনোফ অতী চোকভো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01712802844 



গজরো দদয দফদবন্ন োখোয় কভ মযত                       , উ-কোযী 

প্রোদনক কভ মকতমো, অদপ কোযী কোভ-কদিউটোয মুিোক্ষদযকগদিয তথ্যোদদ 

ক্র: নাং কভ মস্থদরয নোভ কভ মচোযীয নোভ ও দফী গভোফোইর নাং 

74.  জনোফ গভোোঃ আরী আজগয(ফদরী আদদোধীন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

০১৭১২৬২৫৭০৮ 

75.  জনোফ আবু সুদপয়োন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01558397842 

 

76.  জনোফ োভসুদিন আবুর ভনছুয আদভদ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

 

77.  দব দ োখো জনোফ গভো: আবু গনো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক(ফদদরয 

আদদোধীন) 

01817270212 

78.  
গনন োখো 

জনোফ দফশ্বদজৎ ব্যোনোজী 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01891661929 

79.  অফমূল্যোয়ন োখো জনোফ গভোোঃ জয়নোর আদফদীন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01554317094 

80.  পযভ এন্ড 

গেনোযী 

জনোফ গভোোঃ গদরভ উল্লো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোযমুিোক্ষদযক 

01711273747 

81.  গনজোযত োখো জনোফ গভো: জোভোর উদিন(দজরো নোদজয) 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01819173514 

82.  জনোফ দদদোরুর আরভ  

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01866034683 

83.  সয়দো গোভোয়যো আপদযন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01911626840 

84.  জনোফ গভো: জোরোর উদিন জোদফদ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোযমুিোক্ষদযক 

01746820950 

85.  জনোফ গভো: দদদোরুর ইরোভ 

াঁট মুিোক্ষোদযক কোভ কদিউটোয অোদযটয 

01820848565 

86.  জনোফ আফদুল্লো আর ভোছুভ 

াঁট মুিোক্ষোদযক কোভ কদিউটোয অোদযটয 

০১৮২৫২৮৭৬৭৮ 

87.  োদকমট োউজ জনোফ সফোর গদ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01711466185 

88. জনোফ নয়ন ফড়ৃয়ো  

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01715727181 

89.  জনোফ এ এভ তদরভ উদিন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

0186058609 

90.  

রোইদব্রযী োখো 

জনোফ ফোদি ভদল্লক,  

রোইদব্রযীয়োন 

01878509299 

91.  জনোফ  অনুবো চোকভো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

 

92.  

আদেয়োস্ত্র োখো 

জনোফ গভোোঃ নুরুর আরভ 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো  

01819614341 

93.  জনোফ গভোোঃ আদযপ গোদন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01715189398 

94.  

95.  



গজরো দদয দফদবন্ন োখোয় কভ মযত                       , উ-কোযী 

প্রোদনক কভ মকতমো, অদপ কোযী কোভ-কদিউটোয মুিোক্ষদযকগদিয তথ্যোদদ 

ক্র: নাং কভ মস্থদরয নোভ কভ মচোযীয নোভ ও দফী গভোফোইর নাং 

 

প্রফোী কল্যোি োখো 

জনোফ গভো: নোদছয উদিন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01819630125 

96.  

97.  জনোফ আফযোরুর গভোস্তপো 

অদপ কোযী কোভ কদি: মুিোক্ষদযক 

জনোফআফযোরুরদভোস্তপো 

অদপকোযীকোভকদি: 

মুিোক্ষদযক 

98.  

ব্যফো ও ফোদিজয 

োখো 

জনোফ গভো: আরী 

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

01832217741 

99.  জনোফ কভর কুভোয আচোর্য্ম 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

(যোজস্ব গকোয দদদফ অোঃদজোঃপ্র:(ো:) এয আদোরদত 

াংমৄক্ত) 

01815146231 

100.  গফগভ ভোদনুয আক্তোয 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

 

101.  

স্োনীয় যকোয 

োখো 

জনোফ দিদদ কুভোয দত্ত 

                       

 

102.  জনোফ পুতুর দত্ত  

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01913612556 

103.  জনোফ অ মনো দো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01816280298 

104.  জনোফ গভো: আযোপোত গচৌধুযী 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01817203033 

105.  জনোফ োদভদ গোদন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01814137150 

 

 

 

 

 

  



উদজরো দনফ মোী অদপোদযয কোম মোরদয় কভ মযত কভ মচোযীদদয তথ্যোদদ: 

কভ মস্থদরয নোভ কভ মচোযীয নোভ ও দফী গভোফোইরনাং 

১. ইউ এন ও অদপ, পটিকছদি জনোফ স্বযন কুভোয ফড়ুয়ো 

প্রোদনক কভ মকতমো 

01912375788 

জনোফ গভো: আফদুয যদভ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01979515301 

জনোফ নোদছভো আক্তোয 

াঁটমুিোক্ষদযক কোভ কদি: অোদযট 

০১৮২৭২১৫২৯৭ 

  

২. ইউ এন ও অদপ, োতকোদনয়ো জনোফ গভোোম্মদ আবুর খোদয়য 

প্রোদনক কভ মকতমো 

01816250877 

জনোফ গভোোঃ নোদজভ উদিন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01816085176 

জনোফ গভো: পয়োর আদভয 

াঁটমুিোক্ষদযক কোভ কদি: অোদযট 

০১৭০৫৪৭৫৩৩২ 

জনোফ সুভন কুভোয গদফ 

োটি মদপদকট কোযী 

০১৮২৩৫১০৯৪৭ 

৩.  ইউ এন ও অদপ, টিয়ো 

  

জনোফ দখো দাং 

উ-প্রোদনক কভ মকতমো 

01859356093 

জনোফ ভীয চক্রফতী 

োটি মদপদকট কোযী 

01817272426 

জনোফ  গভো: আফদুয যদভ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01811166197 

৪. ইউ এন ও অদপ, যোউজোন প্রোদনক কভ মকতমো  

জনোফ  উলো ভাং ভোযভো 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01913293896 

জনোফ যদি দো 

োটি মদপদকট কোযী 

০১৮৫৯৩৫৬২৯৬ 

৫. ইউ এন ও অদপ, োটোজোযী 

  

জনোফ  সুভন কোদি গভোদযয 

উ-প্রোদনক কভ মকতমো 

01813209072 

জনোফ গভোোঃ আবু োদয়ভ  

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01888627072 

জনোফ আফদুল্লো আর ভোছুভ 

াঁটমুিোক্ষদযক কোভ কদি: অোদযট 

০১৮২৫২৮৭৬৭৮ 

জনোফ োয়ভো োদদয়ো 

োটি মদপদকট কোযী 

০১৮২৬৫২০৭৯৮ 

৬. ইউ এন ও অদপ, ফাঁখোরী   

জনোফ তোনবীয আদজজ 

কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

01863984830 

৭. ইউ এন ও অদপ, গরোোগোিো জনোফ গভোছদর উদিন 

প্রোদনক কভ মকতমো, গরোোগোিো 

০১৮১৬৬০৮৫৪২ 

জনোফ গতদজন্দ্র গদফনোথ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

0181563992 



  

 

 

 

৮.  ইউ এন ও অদপ, চন্দনোই 

  

জনোফ োদদ আদভদ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01814157015 

জনোফ ন্জীফ কুভোয গদ(োভদয়কফযখোস্ত) 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

 

জনোফ গভোদর উদিন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01748578746 

জনোফ উফ মী দো 

াঁটমুিোক্ষদযক কোভ কদি: অোদযট 

০১৮১৮৭৬২৬৯০ 

৯.  ইউ এন ও অদপ, দভযযোই   

জনোফ দপউর আরভ 

উচ্চচ্চভোন কোযী (াংমৄদক্তদত কভ মযত) 

 

জনোফ অীভ কুভোয যদক্ষত 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01818126433 

জনোফ গভো: গভোোযপ গোদন 

কোযী প্রোদনক কভ মকতমো 

 

01824455798 

জনোফ নোদছভো আক্তোয 

াঁটমুিোক্ষদযক কোভ কদি: অোদযট 

০১৮২৭২১৫২৯৭ 

১০.  ইউ এন ও অদপ, 

গফোয়োরখোরী 

  

গফগভ রোইজু যোিী গঘোল 

উ-প্রোদনক কভ মকতমো (াংমৄদক্ত: আই,দটি োখো) 

01774824823 

  

জনোফ অকন গচৌধুযী 

োটি মদপদকট কোযী 

০১৮৬৯৭১২৯১৩ 

১১.ইউ এন ও অদপ, ন্দ্বী জনোফ গভোোঃ ফজলুর কোদদয  

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01914894424 

জনোফ  গভো: আব্বোছ উদিন 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01822655894 

জনোফ গভোোম্মদ আবুর কোদভ 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

 

১২. ইউ এন ও অদপ, ীতোকুন্ড   

  

জনোফ গভোোম্মদ দদদোরুর ইরোভ 

াঁট মুিোক্ষদযক কদিউটোয অোদযটয 

 

০১৯৯২৬৯৯৭০৯ 

জনোফ গভো: োছুর আদযদপন 

াঁট মুিোক্ষদযক কদিউটোয অোদযটয 

 

০১৮৫২৮৯৭৫৮৫ 

১৩.ইউ এন ও অদপ, আদনোয়োযো 

জনোফ োভসুর ক 

প্রোদনক কভ মকতমো 

০১৭২৫২৫২৫৬৩ 

জনোফ প্রফীয তোলুকদোয 

দ এ কোভ ইউ দর্ এ 

01818118467 

জনোফ  দদাংকয োর 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01818036156 



জনোফ গভো: ইভদতয়োজ উদিন 

াঁট মুিোক্ষদযক কদিউটোয অোদযটয 

 

০১৮২৯০৫৮২৮২ 

জনোফ ইভন ভ মো 

োটি মদপদকট কোযী 

০১৬২৮৭৫৩৮৭০ 

১৪. ইউ এন ও অদপ, যোঙ্গুদনয়ো জনোফ গভোোম্মদ ইয়োদছন গচৌধূযী 

প্রোদনক কভ মকতমো 

০১৮১৬০৭১৮২২ 

জনোফ োধন চোকভো 

োটি মদপদকট কোযী (ফদরীযআদদোধীন) 

01845225165 

জনোফ আবু সছয়দ 

অদপ কোযী কোভ কদি: মুিোক্ষদযক 

01843152906 

জনোফ গভো: োছুর আদযদপন 

াঁট মুিোক্ষদযক কদিউটোয অোদযটয 

০১৮৫২৮৯৭৫৮৫ 

১৫, ইউএনও অদপ, কি মফূরী জনোফ দদপু চোকভো(ফদরীয আদদোধীন) 

অদপ কোযী কোভ কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

01712913940 

জনোফ অভয কোদি দো,  

উ-কোযী প্রোদনক কভ মকতমো(দেজোদয োখো দত 

াংমৄদক্ত) 

01827278745 

জনোফ কোদনজ পোদতভো দ 

াঁট মুিোক্ষদযক কদিউটোয অোদযটয 

০১৭৯১২৩৭৫৯৫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

দফদবন্ন ভূদভ অদপদ কভ মযত কভ মচোযীদদয তথ্যোদদ: 

নাং কভ মস্থদরয নোভ কভ মচোযীয নোভ ও 

দফী 
গভোফোই

রনাং 

1.  

১.দতঙ্গো 

োদকমর ভূদভ 

অদপ 

জনোফ  স্বদদ 

ম্মমো 

অদপ কোযী কোভ 

কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

018190

35446 

2.  জনোফ অরুন কোদি 

ভদল্লক 

অদপ কোযী কোভ 

কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

াংমৄক্ত ভূদভ 

0181591

4313 



অদপ, 

আদনোয়োযো দত 

3.  

২.আগ্রোফোদ 

োদকমর ভূদভ 

অদপ 

জনোফ গভো: 

ভদউদিন 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

019789

91135 

4.  জনোফ স্বযোজ 

আচোর্য্ম 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

019662

88526 

5.  ৩. দয োদকমর 

ভূদভ অদপ 
জনোফ গভো: 

আযভোন গচৌধুযী 

অদপ কোযী 

017247

23533 

6.  

৪. চোন্দগাঁও 

োদকমর ভূদভ 

অদপ 

জনোফ গভো: জোপয 

আরভ 

অদপ কোযী কোভ 

কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

 

7.  জনোফ োরুক 

গোদন 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

018193

83491 

8.  

৫. ফোকদরয়ো 

োদকমর ভূদভ 

অদপ 

জনোফ  প্রফোর গদ 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

018294

26429 

9.  জনোফ দফধোন দভি 
অদপ কোযী কোভ 

কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

0191455

0098 

10.  

৬. কোট্টরী 

োদকমর ভূদভ 

অদপ 

জনোফ  আবু 

তোদরক 
অদপ কোযী কোভ 

কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

0181770

1433 

11.  জনোফ গভোোম্মদ 

ভদউদিন 

ইযপোন 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

018162

78196 

12.  জনোফ গভো: 

দভজোনুর ইরোভ 

গচৌধুযী 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

(দবদ োখো দত াংমৄক্ত) 

017164

31444 



13.  

৭.উদজরো ভূদভ 

অদপ, 

পটিকছদি 

জনোফ গনোভোন 

োদফবুয যভোন 
উ-কোযী 

প্রোদনক কভ মকতমো 

আযএভোখোদতাংমৄক্ত 

0171120

2482 

14.  জনোফ গভোোঃ নঈভ 

উদিন 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

 

15.  জনোফ দফপ্লফ োর 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

018196

29865 

16.  

৮. উদজরো ভূদভ 

অদপ,টিয়ো 

কোজী মুোম্মদ 

আদজজুর ক 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

গযকর্ মরুভ োখো দত 

াংমৄক্ত 

 

17.  জনোফ দফদুযৎ 

ফযি গদফ 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

0171112

2210 

18.  জনোফ সয়দ 

গভোোঃ এযোদ 

আরভ 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

018193

55841 

19.  জনোফ দযয়োজ 

উদিন আদভদ 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

(াংমৄদক্তদত 

কভ মযত) 

018167

21715 

20.  ৯. উদজরো ভূদভ 

অদপ, 

গফোয়োরখোরী 
 

 

জনোফ গভোোঃ মুছো 

ফদরীয 

আদদোধীন 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

0181450

2024 

21.  জনোফ ভীয 

কোদি চক্রফতী 

অদপ কোযী 

018812

70646 



কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

22.  ১০. উদজরো 

ভূদভ অদপ, 

দভযযোই 

জনোফ দভরন কোদি 

নোথ (োভদয়ক 

ফযখোস্ত) 
প্রধোন কোযী কোভ 

দোফ যক্ষক 

 

23.    

24.  জনোফ গভো: ভঞ্জুয 

আরভ 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

0174151

7591 

25.  জনোফ গভো: 

আওযঙ্গদজফ 

ভুইয়ো 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

(ফদরীয 

আদদোধীন) 

 

26.  ১১.  উদজরো 

ভূদভ অদপ, 
ীতোকুন্ড 

জনোফ গভো: 

দনজোভ উদিন 

অদপ কোযী কোভ 

কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

018817

97740 

27.  জনোফ োদদুর 

ইরোভ 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

0181415

7015 

28.  জনোফ গভোোম্মদ 

োদফবুর ইরোভ 

অদপ কোযী কোভ 

কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

0191179

8862 

29.    

30.  

১২.উদজরো 

ভূদভ অদপ, 
োতকোদনয়ো 

জনোফ অধীয 

কোদি ধয 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

017083

98377 

31.  জনোফ কোভরুর 

ইরোভ 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

018301

05757 

32.   

 

 

 ১৩. উদজরো 

ভূদভ অদপ, 
জনোফ গভো: 

ইদরয়োছ 

018403

32020 



যোউজোন অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

33.  জনোফ ন্জয় গদ 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

0181774

9256 

34.  জনোফ উের ফড়ুয়ো 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

018136

72080 

35.  

১৪. উদজরো 

ভূদভ অদপ, 

গরোোগোিো  

 

জনোফ ভীয 

কোদি গচৌধুযী 

(ফদরীয 

আদদোধীন) 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুদোক্ষদযক 

0171221

0884 

36.  জনোফ গভোোঃ ভদপজুয 

যভোন গচৌধুযী (োভদয়ক 

ফযখোস্ত) 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

018177

62812 

37.  জনোফ রুদভ দো 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

 

018647

20730 

38.  

১৫. উদজরো 

ভূদভ অদপ, 

যোঙ্গুদনয়ো 

জনোফ গভো: 

আদনোয়োয আজভ 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

019283

04793 

39.  জনোফ ভাং ম্যো 

গথোয়োই ভোযভো 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

018593

35401 

40.  

১৬. উদজরো 

ভূদভ অদপ, 

চন্দনোই 

জনোফ  দয়োর কোদি 

দভি 

প্রধোন কোযী 

কোভ দোফ 

যক্ষক 

018196

42373 

41.  জনোফ শ্যোভর 

দফশ্বো 
অদপ কোযী কোভ 

কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

 



42.  জনোফ গভোোঃ 

দদদোরুর ইরোভ 
অদপ কোযী কোভ 

কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

 

43.  

১৭. উদজরো 

ভূদভ অদপ, 

োটোজোযী 

জনোফ আভদ 

ছগীয 

অদপ কোযী কোভ 

কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

 

44.  জনোফ গভো: 

একযোমুর ক 

দকদোয 

অদপ কোযী কোভ 

কদিউটোযমুিোক্ষদযক 

018193

66632 

45.  জনোফ গচৌধুযী 

দনউটন ফড়ুয়ো 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

0171817

8110 

46.  জনোফ দফজয় নন্দ 

ফড়ুয়ো 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

 

47.    

48.  ১৮. উদজরো 

ভূদভ অদপ, 

ফাঁখোরী 

জনোফ ভীয রুি  

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

0181442

1173 

49.  জনোফ দভরন ীর        

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

018124

95579 

50.  জনোফ গদফোীল 

দো 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

018249

95190 

51.  ১৯. উদজরো 

ভূদভ অদপ, 

আদনোয়োযো 

জনোফ আবুর 

ফয 

অদপ কোযী 

কোভ-কদি: 

মুিোক্ষদযক 

0172040

4532 

52.  জনোফ গভোোঃ 

গভোজোদম্মর ক 

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

 

53.  
২০.উদজরো জনোফ ভোোবুবুর 018231

18345 



ভূদভ অদপ, 

কি মফুরী 

আরভ 

অদপ কোযী 

কোভ-কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

54.  জনোফ গদফোীল 

রুি   

অদপ কোযী 

কোভ কদিউটোয 

মুিোক্ষদযক 

018181

88502 

55.  
২১.উদজরো 

ভূদভ অদপ, 

ন্দ্বী 

সয়দ আফদুর 

জদরর  

অদপ কোযী কোভ 

কদিউটোয মুিোক্ষদযক 

018139

42986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


