বিভাগীয় পবিসংখ্যান অবিসসি ঠিকানা  ম ািাইল,  মেবলসিান  ই ম ইল

(২৯/১০/২০১৭)

ক্রব ক নং

ঢাকা

১
জনাি .

, যুগ্মপবিচালক

বিভাগীয় পবিসংখ্যান কার্ যালয়
িাংলাসেশ পবিসংখ্যান ব্যুসিা
ই-২৭/এ আগািগাঁও, পবিসংখ্যান ভিন, ঢাকা-১২০৭
PABX- ১৩৫১, ম ািাইল- ০১৭১১-৯০৫২৫০, ০২-৯১৩৭৫২৮(অবিস)

২

mrkhandaker@yahoo.com
চট্টগ্রা

জনাি ম া.িবিকুল ইসলা যুগ্মপবিচালক
বিভাগীয় পবিসংখ্যান কার্ যালয়
িাংলাসেশ পবিসংখ্যান ব্যুসিা
িাবি নং- ১৪২/বি (৩য় তলা), মিাড নং- ১৭/১, বসবডএ আিাবসক এলাকা, ডিলমুবিং, চট্টগ্রা -৪১০০
ম ািাইল-০১৯৩১-৪০৬৫১২, ০৩১-২৫১৫২৭০(অবিস),
-০৩১-২৫১২৬০৬, ০৩১-২৫১৫২৭১(আিাবসক)

৩

rafiqbaro@yahoo.com

িংপুি
জনাি ম া: শবিকুল ইসলা , যুগ্মপবিচালক (
)
বিভাগীয় পবিসংখ্যান কার্ যালয়.৩
িাংলাসেশ পবিসংখ্যান ব্যুসিা
মকিানীপািা জা তলা সবজসেি পূি য পাসবয, মকিানীপািা, িংপুি
ম ািাইল ০১৭১১১১০৬৫০, ০৫২১-৬২১৩৯(অবিস), ০৫২১-৫৬১৬৪(আিাবসক)
shafiq_bbs@yahoo.com

৪

িবিশাল

জনাি ম াোঃ ব ঝানুি িহ ান হাওলাোি, যুগ্মপবিচালক (

৫

)

বিভাগীয় পবিসংখ্যান কার্ যালয়
িাংলাসেশ পবিসংখ্যান ব্যুসিা
লবতি বজজল, পূি য িগুিা মিাড, িবিশাল
ম ািাইল- ০১৮২৫-০৪৯৩৯৮, ০৪৩১-২১৭৭৬২৯(অবিস)
souravmizan@gmail.com
বসসলে
জনাি এস, এ , কা রুল ইসলা ন, যুগ্মপবিচালক
বিভাগীয় পবিসংখ্যান অবিস
িাংলাসেশ পবিসংখ্যান ব্যুসিা
িািী নং -৪৪, মিাড নং -০২, ব্লক-ই, উপশহি, বসসলে
ম ািাইল-০১৫৫২-৩৮৩৭৭৮, ০৮২১-৭১৪০৮৮(অবিস)
kamrulbbs@gmail.com

৬

খুলনা
জনাি ম া. মগালা ম াস্তিা, যুগ্মপবিচালক
বিভাগীয় পবিসংখ্যান কার্ যালয়
িাংলাসেশ পবিসংখ্যান ব্যুসিা
৯৫ গগণিাব্য মিাি, খুলনা
ম ািাইল- ০১৭২০-২১২২১৫, ০৪১-৭২১৫০৭(অবিস)
mostafa43@gmail.com

৭

িাজশাহী
জনাি আশিাফুল আল বসবিকী, যুগ্মপবিচালক ( )
বিভাগীয় পবিসংখ্যান কার্ যালয়
িাংলাসেশ পবিসংখ্যান ব্যুসিা
িািী নং -০১,সঞ্চয় বনসকতন, নতুন বিলবস লা, িণ যালী ম াি, ৎস ভিসনি পাসশ, িাজশাহী
ম ািাইল-০১৭১২-৮৭৯৩৭৬, ০৭২১-৭৬০৫৯৬(অবিস), ০৭২১-৭৬১৩৭৭(আিাবসক)
aasiddiquebbs@yahoo.com

৮

য় নবসংহ

জনাি সাল া হাসনাসয়ন, যুগ্মপবিচালক
বিভাগীয় পবিসংখ্যান কার্ যালয়
িাংলাসেশ পবিসংখ্যান ব্যুসিা

০১৭১১-০৭১৮৮০, ০৯১-৬৭৩৮৩, ২৯০/৪, ঢাকা মিাড (নীচতলা,

াসকান্দা, য় নবসংহ,

salma@solarbd.com

e- mail : suhrawardy062@yahoo.com
 01715-616654 & 01552-342263

মজলা পবিসংখ্যান অবিসসি ঠিকানা,  মেবলসিান,  ম ািাইল,  ই ম ইল
ক্র নং
১

মজলাি না
ঢাকা
জনাি ম া. সাইদুি িহ ান (বডবড)
০১৭১৮-০৩৩৮৪৩, ৯১৩৭৫২৮, PABX -১৩৫৯
ই-২৭/এ আগািগাঁও,পবিসংখ্যান ভিন, ঢাকা-১২০৭

ক্র নং
১১

saidurbbs@gmail.com,

২

াবনকগঞ্জ
জনাি ম া. াহমুদুজ্জচা ান (বডবড)
০১৫৫৬-৩৩৩০৯১, ০২-৭৭১১৩২১
৪২, মিউথা সিক, াবনকগঞ্জ

১২

mmahmuduzzaman@yahoo.com

৩

নািায়নগঞ্জ
জনাি আিদুল আলী ভূইয়া, (বডবড)
০১৭১১-৯৪৮৭০৭, ০২-৭৬৪৬৬৭২
,
,
) িতুল্লা, নািায়নগঞ্জ

১৩

(২৯/১০/২০১৭)

মজলাি না
াোিীপুি
জনাি স্বজন হায়োি (এসও)
০১৭২৬-৬৬৬৬২০, ০৬৬১৬২৮৩৮, মহাবডং নং০০৪৫,৩,কাবজ ম াস্তিা সিক, াোিীপুি,
hayder143@gmail.com

য় নবসংহ
জনাি ম াহাম্মে আবতকুল কিীি, (বডবড)
০১৭১৬-৩২৩৯৩৭, ০৯১-৬৭৩৮৩, ২৯০/৪, ঢাকা মিাড
(নীচতলা, াসকান্দা, য় নবসংহ,
aatik_kabir@yahoo.com
বকসশািগঞ্জ
জনাি ম াোঃ াসু ব য়া, (এসও)
০১৭১৯-৪১৪৬২৩, ০৯৪১-৬১৯৩৪, কার্ যালয়- ৯২৮ গাইোল,
বকসশািগঞ্জ, miah_stat@yahoo.com

aalimb@yahoo.com

৪

মুবিগঞ্জ
মিগ সসয়ো ারুিা সাবক (এসও)
০১৭৩১-০৪৭৪৪৯, ০১৯৭২৭৯৪৫১৮, ০২-৭৬১০২৫০
মহাবডং নং ২৯৬/১, খাবলষ্ট হল্লা, মুবিগঞ্জ,

১৪

syedamarufashki@gmail.com

৫

৬

৭

৮

৯

১০

নিবসংেী
মিগ আশ্রাফুন নাহাি (এসও)
০১১৯৩-৩০২৫৯৬, ০২-৯৪৫২৫২০
মহাবডং নং ১২৬/৪, (মেবডয়া সংলগ্ন), নিবসংেী
,lizarahman1981@gmail.com
গাবজপুি
মিগ মসাবনয়া আসিবিন, (এসও)
০১৯১৩-৬৩৮৯৬৩, ০২-৯২৬২২৪৭
নং-২৩০, াবিয়ালী পযি যপািা (নাওভাঙ্গা),গাজীপুি
হানগি, গাজীপুি soniadd.gazipur@gmail.com
িবিেপুি
জনািা ীনাক্ষী বিবাস, (বডবড)
০১৮১৬-২৯৪০১৯, ০৬৩১-৬২৭২৩
গুহ লক্ষীপুি, মষ্টশন মিাড, িবিেপুি
minakhibbs@yahoo.com
িাজিািী (অবত:)
জনািা ীনাক্ষী বিবাস, (বডবড)
০১৮১৬-২৯৪০১৯, ০৬৪১-৬৫২৬৬
মহাবডং নং-১০৭, প্রধান সিক, সজ্জন কান্দা, িাজিািী
minakhibbs@yahoo.com
শিীয়তপুি
জনাি ম া.
, (এসও)
০১৯১২৫৯৪৮০৬, ০৬০১৫১৩৩৬ মহাবডংনং৫৪৪, প্রধান
সিক,(এবস ল্যান্ড), শিীয়তপুি
mahbubdd.shariatpur@gmail.com
মগাপালগঞ্জ
জনাি ম াোঃ মিজাউল কবি , (এসও)
০১৭১৯০৬৯৮৩১, ০২৬৬-৮১৮৮৭
১৭৪, নিীনিাগ, আবিো ভিন, মগাপালগঞ্জ সেি, মগাপালগঞ্জ
rejaul467du@gmail.com

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

মনত্রসকাণা
জনাি ম াহাম্মে শবিকুল ইসলা , (বডবড)
০১৭১৮-৫১৬১৭৭, ০৯৫১-৬২১৭৭, মহাবডং
নং১৫১০,িসনায়াপািা, মনওয়াজ নগি, মনত্রসকাণা,
dalimmba@yahoo.com
োঙ্গাইল
জনাি ম া: ব জানুি িহ ান, (বডবড)
০১৯১১-৯৩৬৩০২, ০৯২১-৬৩৩৮২, ৩৩, য় নবসংহ
মিাড(সিক ভিসনি উ.পাসবয),সািাবলয়া, োংগাইল
mizanstat@gmail.com
জা ালপুি
জনাি ম া. আিদূল হাই, (এসও)
০১৭৩১-৪২১৩১৭, ০৯৮১-৬৩৩৪৭
উত্তি কাচািী পািা, মজলা পবিষে ভিন, জা ালপুি
hye1961@yahoo.com
মশিপুি
জনাি ম া: কা রুল হাসান, (এসও)
01912-922029, ০৯৩১-৬১০৪৯
াধিপুি, বসংপািা, মশিপুি
ddbbssherpur@gmail.com
চট্টগ্রা
জনাি ম াহাম্মে ওয়াবহদুি িহ ান, (বডবড)
০১৯১১-৫৮৩৪৭৫, ০৩১-৭২৩২৬২,
-০৩১-২৫১২৬০৬,
সিকািী কার্ যভিন-১, ২য় তলা,আগ্রািাে, চট্টগ্রা -৪১০০
wahidbbs.bd@gmail.com
কক্সিাজাি (অবত:)
জনাি ম াহাম্মে ওয়াবহদুি িহ ান, (বডবড)
০১৯১১-৫৮৩৪৭৫, ০৩৪১-৬৩১০৯, খবেজা ভিন,
উত্তি িম্মাবলয়াি ছিা, কক্সিাজাি
wahidbbs.bd@gmail.com
কুব ল্লা
জনাি ম া
(বডবড)
০১৭৮৪-১৯৩৯৩৮, ০৮১৬৫৪৪১,হাবল া ম্যানশন
মহাবডং নং ৩৪০/৩৯৩, ঠাকুিপািা, কুব ল্লা
ashraf_bbs01@yahoo.com

ক্র নং
২১

মজলাি না
ব্রাহ্মণিাবিয়া
জনাি ম াহাম্মে আজাদুি িহ ান, (বডবড)
০১৭১২৭৯৩৯৮৩, ০৮৫১-৬৩০৫৫, মহাবডং নং-১৩২৯, ১ নং
কাউতলী, ব্রাহ্মণিাবিয়া rahmanazadur@ymail.com

ক্র নং
৩২

২২

চাঁেপুি (অবত:)

৩৩

২৩

জনাি ম া
(বডবড)
০১৭৮৪-১৯৩৯৩৮, ০৮৪১-৬৬৬৭৮, া িািা বনিাস
(৪থ যতলা), বজটি মিাড েবক্ষণ , চাঁেপুি-৩৬০০,
ashraf_bbs01@yahoo.com
িাঙ্গা াটি
জনাি ানসিন্দ্র নািায়ন মেওয়ান (এসও)
01190588278, ০৩৫১-৬২২৬৫, কাঠালতলী, িনরূপা,
িাংগা াটি, mndewan2@gmail.com

৩৪

মজলাি না
হবিগঞ্জ
জনাি িাসশে-ই- াসতাহাি, (বডবড)
০১৮১৬-৪৭৩০৪৮, ০৮৩১-৬৩৯১৪, ডা. িবকি বনিাস (নীচ
তলা) কুসিশনগি আ/এ, (পুিাতন পাসসপাে য অবিসসি
বপছসন),হবিগঞ্জ rashedmastahub@gmail.com
িগুিা
জনাি ম াহাম্মে হাবিজুি িহ ান, (এসও)
০১৯১২৫৯৪৮০৬, ০৫১-৬৬৯৩৬ জাসন মসিা আিাবসক
এ
,জাব লনগি,িগুিা,mamun355du@gmail.com
জয়পুিহাে
জনাি ম াহাম্মে হাবিজুি িহ ান, (এসও)
০১৯১২৫৯৪৮০৬, ০৫৭১-৫১৩৩৯,
, - H, প্লে-৭, জয়পুিহাে
mamun355du@gmail.com

২৪

খাগিাছবি
জনাি এ এইচ এম ওহিদুজ্জামান, (এসও)
০১৮২০-৭০৫০৩৭, ০৩৭১-৬১৮২৪, হাবল া বঞ্জল,
শাবিনগি,খাগিাছবি, zamanahm61@gmail.com

৩৫

পািনা
জনাি ম া. শাহ আল , এসও)
০১৭১০-৪৪০৪১৮,০৭৩১-৬৫৫৭৪, বডবস মিাড, লাইসব্রিী
িাজাি,পািনা msalam7018@yahoo.com

২৫

িান্দিিান
জনাি ম াোঃ জাহাঙ্গীি আল , (বডবড)
০১৭১৭-২১৮৩৮৫, ০৩৬১-৬১৩৪৭, ডন িক্স মিাি, িান্দিিান,
mjalam304@yahoo.com

৩৬

বসিাজগঞ্জ
জনাি ম াোঃ বিসিাজ ইিসন ইউসুি, (বডবড)
০১৯১১-১২৫৪১৬,০৭৩১৬৫৫৭৪,
-২৪,
-০৪,
এ এ
,(
থ
)
(
) বসিাজগঞ্জ,
ferojyusuf@gmail.com

২৬

২৭

২৮

২৯

মনায়াখালী
জনাি ম াোঃ
(এসও)
০১৭১২-৮১৫৬৫৪, ০৩৮১৬২৭৪২
িাজু ম্যানশন (বনচতলা), ঢাকা-িায়পুি প্রধান সিক,পল্লী বিদুুৎ
, মনায়াখালী, glatanjib@gmail.com
মিণী
জনাি মগৌত কৃষ্ণ পাল, (এসও)
০১৮১৮-৫৭৯৪২৩, 033174292
নাবভলা বজজল,
মিাড, মিণী
goutam401@yahoo.com
লক্ষীপুি (অবত:)
জনাি ম াোঃ
(এসও)
০১৭১২-৮১৫৬৫৪, ০৩৮১৬২৭৪২, িাজু ম্যানসন, ঢাকা-িায়পুি
ড, পল্লী বিদুুত অবিসসি বিপিীসত, লক্ষ্মীপুি-৩৭০০
glatanjib@gmail.com
বসসলে
.জনাি এস, এ , আবনসুজ্জা ান, (বডবড)
০১৭১৫-৭০০৫৩২,০৮২১-৭১৭৬৪৬, চাঁেনী ঘাে মিাড,
ঝাসলাপািা, বসসলে, azzaman145@yahoo.com

৩৭

৩৮

৩৯

িাজশাহী
জনাি আশিাফুল আল বসবিকী, (বডবড)
০১৭১২-৮৭৯৩৭৬,০৭২১-৭৬০৫৯৬, সঞ্চয় বনসকতন
মহাবডং নং ০১, বিলবস লা, থানা-িাজপািা, িাজশাহী
aasiddiquebbs@yahoo.com
নাসোি
, (এসও)
০১৭১২-২৫০১৪৯, ০৭৭১-৬৬০৭১, মহাবডং নং৩১৩,১, উত্তি
পটুয়া পািা নাসোি, idrisali_20@yahoo.com
নওগাঁ
মিগ কাজল মিখা, (এসও)
০১৭২৮-৪০২১৬৬, ০৭৪১৮১৩১৭, িািী নং-১৯০৩,
চক এনাসয়ত, েয়াসলি ম াি, নওগাঁ
kajalru07@gmail.com

৪০

চাপইনিািগঞ্জ
জনািা ম াছা: উসম্ম কুলছু , (বডবড)
০১৭২০৫১৩৬১৮, ০৭৮১-৫১৩৪১, ৩৮২ আব রুল ম্যানসন,
২
,
,
, চাপাইনিািগঞ্জ
kshewly@yahoo.com

৩০

৩১

সুনা গঞ্জ
জনাি ম া. ইউনুছ আলী, (এসও)
০১৬১৪৭৫৪৭৫৯, ০৮৭১-৬২৭৮১, উ: বল্লকপুি, মজলা পবিষসেি
সা সন, সুনা গঞ্জ eunusali19601@gmail.com
ম ৌলভীিাজাি
জনািা নবন্দনী মেি, (এসও)
০১৭২১-৪৮৫২২৪, ০৮৬১-৬৪০২৭, ৬৭ মক,বি, আলাউবিন মিাড,
ম ৌলভীিাজাি nandinideb.bbs@gmail.com

৪১

৪২

বেনাজপুি
v: Avwidzj Bmjvg, (বডবড)
01712642326, ০৫৩১৬৫৮৪৬, ঈেগাহ আিাবসক এলাকা
বেনাজপুি,ariful_islam0575@yahoo.com
ঠাকুিগাঁও
--------------------------------------------------, ০৫৬১-৫৩৬৭৫, িািী নং ০৯৯৮/১,
বনবিিপুি, ঠাকুিগাঁও ------------------------------

ক্র নং
৪৩

মজলাি না
পঞ্চগি (অবত:)

ক্র নং
৫৪

(বডবড)
01712-642326, ০৫৬৮-৬১৪৯৫, আহম্মে নগি, পঞ্চগি
ariful_islam0575@yahoo.com

৪৪

িংপুি
জনাি ম া. শবিকুল ইসলা
০১৭১১১১০৬৫০, ০৫২১-৫৬১৬৭, মকিানীপািা জা তলা
সবজসেি পূি য পাসবয, মকিানীপািা, িংপুি

৫৫

মজলাি না
চূয়াডাঙ্গা
জনাি আবতকুি িহ ান মচৌধুিী, (এসও)
০১৮১২-০৪২৯২৮, ০৭৬১-৮১১০৮,শহীে আব্যল কাসশ
সিক, চূয়াডাঙ্গা atik_703@yahoo.com
র্সশাি
জনাি ম াোঃ নজরুল ইসলা , (এসও)
০১৭১১৩৯৮১২৩, ০৪২১৬৮৫৫১ িািাবন্দ পািা, ৪৫অ
িসু মল ,র্সশাি nazruldu.bbs12@gmail.com

shafiq_bbs@yahoo.com

৪৫

নীলিা ািী
জনাি ম াোঃ প্রনি পাল, (এসও)
০১৭১৩-৫১৫৯৮৬, ০৫৫১-৬২৬৫৮,মলাকাল িাস ষ্টান্ড,
পুিাতন পূি য কু াি পািা, নীলিা ািী

৫৬

pronobstat34@gmail.com

৪৬

৪৭

৪৮

৪৯

গাইিান্ধা
মিগ মিজওয়ানা কিীি , (এসও)
০১৭১৬৩০০৯৪৪, ০৫৪১-৫১৩৮০, মহাবডং নং-০৪৪০,
াষ্টাি পািা,গাইিান্ধা, rezwana_8628@yahoo.com
কুবিগ্রা
জনাি ম াোঃ এনামুল হক, (এসও)
০১৯১২-০৪৯৭৭ ০৫৮১-৫১৩৯৫,আি,মক মিাড, শা নগি,
১৬৩০, কুবিগ্রা , anamulhaque49@yahoo.com
লাল বনিহাে
জনাি ই িান মহাসসন প্রধান, (এসও)
০১৯১৬৫২০২৫৩, ০৫৯১-৬১১৯৫, িায়াি সাবভযস মিাড,
ৎ
, লাল বনিহাে, emran3007@gmail.com
খুলনা
জনাি ম াহাম্মে সািা মহাসসন খাঁন, (বডবড)
০১৮১৬-০২৪৬৮১, ০৪১-৭২১৫০৭, ৯৫ গগণিাব্য মিাি,খুলনা
saddamkhanbd@yahoo.com

৫৭

৫৮

৫৯

৬০

বঝনাইেহ
জনাি মুহম্মে িবিকুল ইসলা ,(বডবড)
০১৭৩০৯৬৫১৫৩, ০৪৫১-৬২১২০, ৯০/এ,আিাপপুি,
জা তলা, কবি মগালা ম াস্তিা সিক,বঝনাইেহ
rafiqbbs@yahoo.com
নিাইল
উর্ব্যশী মগাস্বা ী, (এসও)
০১৭১১৩৯৮১২৩,০৪৮১-৬৩৩২৩,মহাবডং০৫৫৫-০১,০২ ঊ.
কুবিগ্রা ,মুবচসপাল,নিাইল, urg355@gmail.com
াগুিা
মিগ িািহানা সুলতানা, (GmI)
০১৭৮১-৬৫৬৭৭৫, ০৪৮৮-৫১০০৮, 138, wek
wW wm cvov, gv¸iv, farhana_bbs13@yahoo.com
িবিশাল
জনাি ম াোঃ ব ঝানুি িহ ান হাওলাোি, (বডবড)
০১৮২৫-০৪৯৩৯৮, ০৪৩১-৬৩৮৩০
উ: আসলকান্দা মিাড, লবতি বঞ্জল, িবিশাল
souravmizan@gmail.com
বপসিাজপুি
জনাি াকসুদুি িহ ান, (এসও)
০১৭১১-০৬৯২৫৪,০৪৬১-৬৫২৬৬, মহাবডংনং-৩৯৪/১,িলাকা
ক্লাি মিাড,শহি াবছ পুি,বপসিাজপুি,
maksudur_bd@yahoo.com

৫০

৫১

িাসগিহাে
-----------------------------,, ০৪৬৮-৬৪৫৪১, ১২৬৬
এ
),িাসগিহাে
saddamkhanbd@yahoo.com
সাতক্ষীিা (অবত:)
জনাি ম াোঃ নজরুল ইসলা , (এসও)
০১৭১১৩৯৮১২৩, ,০৪৭১৬৫১০৩,উত্তি কাটিয়া,আ তলা,
খুলনা মিাড, সাতক্ষীিা nazruldu.bbs12@gmail.com

৬১

৬২

৫২

কুবষ্টয়া
জনাি ম া: আিদুল আলী ,(বডবড)
০১৭১৫৯৮২৪৬২, ০৭১-৬২০৬৫, ৬ নং ,আ,িবহ
সিক,বপটিআই,কুবষ্টয়া alim_bba_du@yahoo.com

৬৩

৫৩

ম সহিপুি (অবত:)
জনাি ম া: আিদুল আলী ,(বডবড)
০১৭১৫৯৮২৪৬২, ০৭৯১৬৩০৭৭, মকাে যপািা, ১নংওয়াড য,
ম সহিপুি alim_bba_du@yahoo.com

৬৪

ঝালকাঠি
---------------------------, ০৪৯৮৬৩৫১২,িািী
নং২৪২,টিএন্ডটি মিাড, ঝালকাঠি
schalder1958@gmail.com
মভালা
জনাি
(এসও)
০১৯৩৯-২৬১১৪১, ০৪৯১-৬২৮৩৭, মহাবডং নং-৪৩২/১, পল্লী
বনিাস,হাসপাতাল মিাড, মভালা,
eunoush88bd@gmail.com
পটুয়াখালী
জনাি
(এসও)
01716282742, ০৪৪১-৬২৪৬৮
িাইতুল জা ান, সব্যজিাগ, পটুয়াখালী
ddpat17@gmail.com
িিগুনা (অবত:)
জনাি
, (এসও)
01716282742, ০৪৪৮-৬২৮৮১, শািা ভিন,
িাজাি মিাড,িিগুনা bargunadso@gmail.com
e- mail : suhrawardy062@yahoo.com
 01715-616654 & 01552-342263

