
       বফবাগীয় বযংখ্যান অবপসয   ঠিকানা   মভাফাইর,   মেবরসপান   ই মভইর        (২৯/০৬/২০১৬) 

ক্রবভক  নং বফবাগগর নাভ 

১ ঢাকা 

জনাফ এ মক এভ  পজলুর ক, যুগ্মবযচারক                                                                                                         

যুগ্ম  বযচারক এয কাম যারয় 

বফবাগীয় বযংখ্যান অবপ 

ফাংরাসদ বযংখ্যান ব্যুসযা 

ই-২৭/এ আগাযগাঁও, বযংখ্যান বফন, ঢাকা-১২০৭ 

PABX- ১৩৫১, মভাফাইর- ০১৭১৩-০৩১৫৫৭,  ০২-৯১৩৭৫২৮(অবপ) 

akmfh_bbs@yahoo.com 

 

 
 

 

 

২ চট্টগ্রাভ 

জনাফ মভাোঃ এভদাদুর ক, যুগ্মবযচারক                                                                                            

যুগ্ম  বযচারক এয কাম যারয় 

বফবাগীয় বযংখ্যান অবপ 

ফাংরাসদ বযংখ্যান ব্যুসযা 

মযাড নং- ০৬, ফাবি নং- ২৫৬ (৩য় তরা),  ববডএ আফাবক এরাকা, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ 

মভাফাইর-০১৭১২-০৪১১৭৮, ০৩১-২৫১৫২৭০(অবপ), পযাক্স-০৩১-২৫১২৬০৬, ০৩১-২৫১৫২৭১(আফাবক) 

emdad1972@yahoo.com 

 ৩ যংপুয 

জনাফ নাবয উবিন আাসেদ, যুগ্মবযচারক                                                                                                 

যুগ্ম  বযচারক এয কাম যারয় 

বফবাগীয় বযংখ্যান অবপ 

ফাংরাসদ বযংখ্যান ব্যুসযা 

ফািী  নং-৫৭/১, মযাড নং-০২, আয মক মযাড,াতগািা, (ম যেন মভাসেরয উত্তয বদসক), যংপুয 

মভাফাইর-০১৭১২-৯৩১৪৪৬, ০৫২১-৫৬১৬৭(অবপ), ০৫২১-৫৬১৬৪(আফাবক) 

 nasiruddin_bbs@yahoo.com 

 
৪ ফবযার 

জনাফ মু. বভজানুর রহভান খন্দরকার, যুগ্মবযচারক                                                                                            

যুগ্ম  বযচারক এয কাম যারয় 

বফবাগীয় বযংখ্যান অবপ 

ফাংরাসদ বযংখ্যান ব্যুসযা 

রবতপ ভবজজর, পূফ য ফগুিা মযাড,  ফবযার 

মভাফাইর- ০১৭১৫-৪০৭৩৬১, ০৪৩১-২১৭৭৬২৯(অবপ) 

mrkhandaker@yahoo.com 

 ৫ বসরে 

জনাফ এ, এভ, আবনসুজ্জাভান, যুগ্মবযচারক (বিবি)                                                                                             

 যুগ্ম  বযচারক এয কাম যারয় 

বফবাগীয় বযংখ্যান অবপ 

ফাংরাসদ বযংখ্যান ব্যুসযা 

ফািী  নং -৪৪, মযাড নং -০২, ব্লক-ই, উয, বসরে 

মভাফাইর-০১৭১৫-৭০০৫৩২, ০৮২১-৭১৪০৮৮(অবপ) 

azzaman145@yahoo.com 

 

 

 

৬ খুরনা 

জনাফ মভাােদ ািাভ মাসন খাঁন, যুগ্মবযচারক (বিবি)                                                                                             
যুগ্ম  বযচারক এয কাম যারয় 

বফবাগীয় বযংখ্যান অবপ 

ফাংরাসদ বযংখ্যান ব্যুসযা 

৯৫ গগণফাব্য মযাি, খুরনা 

মভাফাইর- ০১৮১৬-০২৪৬৮১, ০৪১-৭২১৫০৭(অবপ) 

saddamkhanbd@yahoo.com 

 

 

৭ যাজাী 

জনাফ আযাফুর আরভ ববিকী, যুগ্মবযচারক (বিবি)                                                                                              

যুগ্ম  বযচারক এয কাম যারয় 

বফবাগীয় বযংখ্যান অবপ 

ফাংরাসদ বযংখ্যান ব্যুসযা 

ফািী  নং -০১,ঞ্চয় বনসকতন, নতুন বফরবভরা, ফণ যারী মভাি, ভৎ বফসনয াস, যাজাী 

মভাফাইর-০১৭১২-৮৭৯৩৭৬,  ০৭২১-৭৬০৫৯৬(অবপ), ০৭২১-৭৬১৩৭৭(আফাবক) 

aasiddiquebbs@yahoo.com 
 e- mail : suhrawardy062@yahoo.com 

 01715-616654  &   01552-342263 
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mailto:emdad1972@yahoo.com
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মজরা বযংখ্যান অবপসয  ঠিকানা,  মেবরসপান,  মভাফাইর,  ই মভইর        (২৯/০৬/২০১৬) 

ক্র নং মজরায নাভ ক্র নং মজরায নাভ 

১ ঢাকা 

 মভাােদ াইফুয যভান, (বডবড) 

০১৮১৯-৫৫৫৪৪৪, ৯১৩৭৫২৮, PABX -১৩৫৯   

ই-২৭/এ আগাযগাঁও,বযংখ্যান বফন, ঢাকা-১২০৭ 
sr_saifur@yahoo.com,

 
 

 

১১ ভাদাযীপুয  

জনাফ মভা. নূরুর ইরাভ ভূইয়া (এও) 

০১৯২৪-২৮৩৮৮৭, ০৬৬১৬২৮৩৮, মাবডং নং-

০০৪৫,৩,কাবজ মভাস্তপা িক,ভাদাযীপুয, 

sonurulislam@gmail.com  
২ ভাবনকগঞ্জ 

জনাফ আভজাদ মাসন, (বডবড) 

০১৭৫৬-৫৫৫৬৪২, ০২-৭৭১১৩২১                                                    

৪২, মফউথা িক, ভাবনকগঞ্জ 

amjadh15@gmail.com 

 

১২ ভয়ভনবং 

জনাফ মভাােদ আবতকুর কফীয, (বডবড) 

০১৭১৬-৩২৩৯৩৭, ০৯১-৬৭৩৮৩, ২৯০/৪, ঢাকা মযাড 

(নীচতরা,     ভাকান্দা, ভয়ভনবং,  

aatik_kabir@yahoo.com 

 ৩ নাযায়নগঞ্জ  

জনাফ আফদুর আরীভ ভূইয়া, (বডবড) 

০১৭১১-৯৪৮৭০৭, ০২-৭৬৪৬৬৭২ আগভনা স্বপ্ন টাওয়ার, পূফ ব 

লাভাাড়া, পতুল্লা স্টেবিয়াগভর পূফ ব াগবব)  পতুল্লা, নাযায়নগঞ্জ 

aalimb@yahoo.com 
 

 

 

 

১৩ বকসাযগঞ্জ 

জনাফ মভাোঃ ভাসুভ বভয়া, (এও) 

০১৭১৯-৪১৪৬২৩, ০৯৪১-৬১৯৩৪, কাম যারয়- ৯২৮ 

গাইোর, বকসাযগঞ্জ, miah_stat@yahoo.com 

 

 ৪ মুবিগঞ্জ 

মফগভ সয়দা ভারুপা াবক (এও)                                     

০১৭৩১-০৪৭৪৪৯,, ০২-৭৬১০২৫০                                                    

মাবডং নং ২৯৬/১, খাবরষ্ট ভল্লা, মুবিগঞ্জ, 

syedamarufashki@gmail.com  

১৪ মনত্রসকাণা  

জনাফ মভাােদ বপকুর ইরাভ, (বডবড) 

০১৭১৮-৫১৬১৭৭, ০৯৫১-৬২১৭৭, মাবডং 

নং১৫১০,ফসনায়াািা, মনওয়াজ নগয, মনত্রসকাণা, 

dalimmba@yahoo.com 

৫ নযবংদী 

মফগভ আশ্রাফুন নাায (এও) 

০১১৯৩-৩০২৫৯৬, ০২-৯৪৫২৫২০                                                      

মাবডং নং ১২৬/৪, (মেবডয়াভ ংরগ্ন), নযবংদী 

,lizarahman1981@gmail.com 

 

১৫ োঙ্গাইর 

জনাফ  মভা: বভজানুয যভান, (বডবড) 

০১৯১১-৯৩৬৩০২, ০৯২১-৬৩৩৮২, ৩৩, ভয়ভনবং 

মযাড(িক বফসনয উ.াসবয),াফাবরয়া, োংগাইর                                                      

mizanstat@gmail.com 

 ৬ গাবজপুয 

মফগভ মাবনয়া আসযবপন, (এও) 

০১৯১৩-৬৩৮৯৬৩, ০২-৯২৬২২৪৭                                                          

প্লে নং-৩৭৫/১, বিভ জয়সদফপুয, বফরাপুয, গাবজপুয 

soniadd.gazipur@gmail.com 
 

 

 

১৬ জাভারপুয 

জনাফ মভা. আফদূর াই, (এও) 

০১৭৩১-৪২১৩১৭, ০৯৮১-৬৩৩৪৭                                                                

উত্তয কাচাযী ািা, মজরা বযলদ বফন, জাভারপুয 

hye1961@yahoo.com 

 ৭ পবযদপুয 

জনাফা ভীনাক্ষী  বফবা, (বডবড) 

০১৮১৬-২৯৪০১৯, ০৬৩১-৬২৭২৩                                                             

গু রক্ষীপুয, মষ্টন মযাড, পবযদপুয  

minakhibbs@yahoo.com 

 

 

 

 

১৭ মযপুয 

জনাফ মভা: কাভরুর াান, (এও)  

, ০৯৩১-৬১০৪৯                          

ভাধফপুয, বংািা, মযপুয 

ddbbssherpur@gmail.com 

৮ যাজফািী  (অবত:)  

জনাফা ভীনাক্ষী  বফবা, (বডবড) 

০১৮১৬-২৯৪০১৯, ০৬৪১-৬৫২৬৬                                                 

মাবডং নং-১০৭, প্রধান িক, জ্জন কান্দা, যাজফািী 

minakhibbs@yahoo.com 

 

১৮ চট্টগ্রাভ  (অবত:) 

জনাফ মভাোঃ এভদাদুর ক, (মজবড) 

০১৭১২-০৪১১৭৮, ০৩১-৭২৩২৬২, যকাযী কাম যবফন-

১, তরা-২, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ, 

emdad1972@yahoo.com 
 

 

 

৯ যীয়তপুয 

জনাফ মভা.ভাহবুবুল আলভ, (এও) 

০১৯১২৫৯৪৮০৬, ০৬০১৫১৩৩৬  মাবডংনং৫৪৪, প্রধান িক,(এব 

ল্যান্ড), যীয়তপুয mahbubdd.shariatpur@gmail.com  

১৯ কক্সফাজায 

জনাফ মভাােদ ওয়াবদুয যভান, (বডবড) 

০১৯১১-৫৮৩৪৭৫, ০৩৪-৬৩১০৯, খবদজা বফন,                       

উত্তয যোবরয়ায ছিা, কক্সফাজায 

wahidbbs.bd@gmail.com 

 ১০ মগাারগঞ্জ 

জনাফ মভাোঃ মযজাউর কবযভ, (এও) 

০১৭১৯০৬৯৮৩১, ০২৬৬-৮১৮৮৭                                                       

১৭৪, নফীনফাগ, আবফদা বফন, মগাারগঞ্জ দয, মগাারগঞ্জ 

rejaul467du@gmail.com 

 

 

২০ কুবভল্লা  (অবত:) 

জনাফ মভাােদ আজাদুয যভান, (এও) 

০১৭১২৭৯৩৯৮৩, ০৮১৬৫৪৪১,াবরভা ম্যানন                         

মাবডং নং ৩৪০/৩৯৩, ঠাকুযািা, কুবভল্লা 

rahmanazadur@ymail.com 

mailto:sr_saifur@yahoo.com
mailto:amjadh15@gmail.com
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ক্র নং মজরায নাভ ক্র নং মজরায নাভ 

২১ ব্রাহ্মণফাবিয়া  

জনাফ মভাােদ আজাদুয যভান, (এও) 

০১৭১২৭৯৩৯৮৩, ০৮৫১-৬৩০৫৫,  মাবডং নং-১৩২৯, ১ নং  

কাউতরী, ব্রাহ্মণফাবিয়া rahmanazadur@ymail.com 

 

৩২ বফগঞ্জ 

জনাফ যাসদ-ই-ভাতাাফ, (এও) 

০১৮১৬-৪৭৩০৪৮, ০৮৬১-৬৪০২৭, ফি ফহুরা, বফগঞ্জ 

rashedmastahub@gmail.com 

 
২২ চাঁদপুয 

জনাফ মভাোঃ তাজুর ইরাভ তালুকদায (এও ) 

০১৯১৩-২০০৪৫৪, ০৮৪১-৬৬৬৭৮, ভা ফাফা বনফা            

(৪থ যতরা), বজটি মযাড দবক্ষণ , চাঁদপুয-৩৬০০, 

tislamcha@gmail.com 

৩৩ ফগুিা 

জনাফ মভাােদ াবপজুয যভান, (এও) 

০১৯১২৫৯৪৮০৬, ০৫১-৬৬৯৩৬ জাসন মফা আফাবক 

এলাকা,জাবভরনগয,ফগুিা,mamun355du@gmail.com  

 

 ২৩ যাঙ্গাভাটি 

জনাফ ভানসফন্দ্র নাযায়ন মদওয়ান (এও) 

, ০৩৫১-৬২২৬৫, কাঠারতরী, ফনরূা, যাংগাভাটি,  

mndewan2 @ gmail .com  

৩৪ জয়পুযাে 

জনাফ মভা: বপকুর ইরাভ, (বডবড) 

০১৭১১১১০৬৫০,০৫৭১-৫১৩৩৯,হাউবজিং                      

স্টেট, ব্লক-  H, প্লে-৭, জয়পুযাে                      

shafiq_bbs@yahoo.com 

 ২৪ খাগিাছবি 

জনাফ এ এইচ এম ওহিদুজ্জামান, (এও) 

০১৮২০-৭০৫০৩৭, ০৩৭১-৬১৮২৪, াবরভা ভবঞ্জর, 

াবিনগয,খাগিাছবি, zamanahm61@gmail.com 

 

৩৫ াফনা 

জনাফ এইচ এভ বপসযাজ, (বডবড) 

০১৭১২-০২১৭০২, ০৭৩১-৬৫৫৭৪, বডব মযাড, 

রাইসব্রযী ফাজায,াফনা 

firozrsobbs@gmail.com 

 

 

 

২৫ ফান্দযফান  

জনাফ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, (এও) 

০১৭১৭-২১৮৩৮৫, ০৩৬১-৬১৩৪৭, ডন ফক্স মযাি, ফান্দযফান, 

mjalam304@yahoo.com 

৩৬ বযাজগঞ্জ 

জনাফ মভাোঃ বপসযাজ ইফসন ইউসুপ, (এও) 

০১৯১১-১২৫৪১৬,০৭৩১৬৫৫৭৪,স্টহাবডিং নিং-২৪,ওয়াি ব-

০৪, অধ্যাক এভএ ভবিন িড়ক,( িড়ক ও জনথ 

অবপগির পূফ ব াগবব) িয়াধানগড়া (ভধ্যাড়া) 

বযাজগঞ্জ, ferojyusuf@gmail.com 

 

 

 

২৬ মনায়াখারী 

জনাফ মভাোঃ িানজীফ হািান ভূইয়া (এও)                                    

০১৭১২-৮১৫৬৫৪,০৩২১৬১৩৬০                                                          

ভাইজদী ফাজায, ভাইজদী মনায়াখারী                       

glatanjib@gmail.com 

 

৩৭ যাজাী 

জনাফ আযাফুর আরভ ববিকী, (বডবড)                                        

০১৭১২-৮৭৯৩৭৬,০৭২১-৭৬০৫৯৬, ঞ্চয় বনসকতন 

মাবডং নং ০১, বফরবভরা, থানা-যাজািা, যাজাী 

aasiddiquebbs@yahoo.com 
২৭ মপণী  

জনাফ মগৌতভ কৃষ্ণ ার, (এও) 
০১৮১৮-৫৭৯৪২৩, 

নাববরা ভবজজর, আবলভ উবিনমযাড, মপণী 
goutam401@yahoo.com

 

৩৮ নাসোয 

জনাফ স্টভা. ইবিছ আলী, (এও)                                                                     

০১৭১২-২৫০১৪৯, ০৭৭১-৬৬০৭১,  মাবডং নং৩১৩,১, 

উত্তয টুয়া ািা নাসোয, 

idrisali_20@yahoo.com 

 

 

 

২৮ রক্ষীপুয 

জনাফ মভাোঃ ভভতাজ উবিন ভূইয়া (এও)       

০১৭১১২৪৬৬৭০,০৩৮১৬২৭৪২,নাছবযন বফন, যাভগবত স্টরাড,              

রক্ষ্মীপুয-৩৭০০,  momtazuddin555@gmail.com 

 

৩৯ নওগাঁ 

জনাফ মভা. া আরভ, এও) 

০১৭১০-৪৪০৪১৮, ০৭৪১৮১৩১৭, ফািী নং-১৯০৩,                                 

চক এনাসয়ত, দয়াসরয মভাি, নওগাঁ 

msalam7018@yahoo.com 

 

 

 

২৯ বসরে 

.জনাফ এ, এভ, আবনসুজ্জাভান, (বডবড) 

০১৭১৫-৭০০৫৩২,০৮২১-৭১৭৬৪৬, চাঁদনী ঘাে মযাড, 

ঝাসরাািা, বসরে, azzaman145@yahoo.com 

 

 

 

 

৪০ চাইনফাফগঞ্জ   

জনাফা মভাছা: উসে কুরছুভ, (বডবড) 

০১৭২০৫১৩৬১৮, ০৭৮১-৫১৩৪১, ১০/৩, াীফাগ, 

বিশাল কভগেক্স, ১ভ ও ২য় িলা,  চাাইনফাফগঞ্জ  

kshewly@yahoo.com 

৩০ সুনাভগঞ্জ 

জনাফ মভা. ইউনুছ আরী, (এও) 

০১৬১৪৭৫৪৭৫৯, ০৮৭১-৬২৭৮১, উ: ভবল্লকপুয,  মজরা বযলসদয 

াভসন,  সুনাভগঞ্জ eunusali19601@gmail.com 

 

৪১ বদনাজপুয 

(বডবড) 

০৫৩১৬৫৮৪৬,  ঈদগা আফাবক 

এরাকা বদনাজপুয,ariful_islam0575@yahoo.com  

 ৩১ মভৌরবীফাজায 

জনাফা নবন্দনী মদফ, (এও) 

০১৭২১-৪৮৫২২৪, ০৮৬১-৬৪০২৭,  ৬৭ মক,বফ, আরাউবিন মযাড, 

মভৌরবীফাজায  nandinideb.bbs@gmail.com 

 

৪২ ঠাকুযগাঁও (অবত:) 

জনাফ নাবয উবিন আাসেদ, (মজবড) 

০১৭১২-৯৩১৪৪৬, ০৫৬১-৫৩৬৭৫, ফািী নং ০৯৯৮/১, 

বনবিিপুয, ঠাকুযগাঁও nasiruddin_bbs@yahoo.com 
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ক্র নং মজরায নাভ ক্র নং মজরায নাভ 

৪৩ ঞ্চগি (অবত:) 

(বডবড) 

০৫৬৮-৬১৪৯৫, আেদ নগয, ঞ্চগি 

ariful_islam0575@yahoo.com 

৫৪ চূয়াডাঙ্গা  (অবত:) 

জনাফ মভা: আফদুর আরীভ,(এও)                                

০১৭১৫৯৮২৪৬২, ০৭৬১-৮১১০৮,ীদ আব্যর কাসভ 

িক, চূয়াডাঙ্গা alim_bba_du @yahoo.com 
 

৪৪ যংপুয  (অবত:) 

জনাফ নাবয উবিন আাসেদ, (মজবড) 

০১৭১২-৯৩১৪৪৬, ০৫২১-৬২১৩৯, ফািী  নং-৫৭/১, মযাড নং-০২, 

আয মক মযাড, াতগািা, যংপুয 
nasiruddin_bbs@yahoo.com 

 

 

৫৫ মসায  

জনাফ মভাোঃ বভঝানুয যভান াওরাদায, (বডবড) 

০১৮২৫-০৪৯৩৯৮, ০৪২১৬৮৫৫১ ফাযাবন্দ ািা, 

৪৫অবিকা ফসু মরন,মসায  

souravmizan@gmail.com 

 

 
৪৫ নীরপাভাযী 

জনাফ মভাোঃ এনামুর ক, (এও) (িিংযুবি) 

০১৯১২-০৪৯৭৭৮, ০৫৫১-৬২৬৫৮,মরাকার ফা ষ্টান্ড, 

পুযাতন পূফ য কুভায ািা, নীরপাভাযী    

anamulhaque49@yahoo.com 

৫৬ বঝনাইদ 

জনাফ মুেদ যবপকুর ইরাভ,(এও) 

০১৭৩০৯৬৫১৫৩, ০৪৫১-৬২১২০, ৯০/এ,আযাপুয, 

জাভতরা, কবফ মগারাভ মভাস্তপা িক,বঝনাইদ   

rafiqbbs@yahoo.com 
 

 

 

৪৬ গাইফান্ধা 

মফগভ মযজওয়ানা কফীয , (এও)                          

০১৭১৬৩০০৯৪৪, ০৫৪১-৫১৩৮০, মাবডং নং-০৪৪০,                 

ভাষ্টায ািা,গাইফান্ধা,  rezwana_8628@yahoo.com  

 

 

 

৫৭ নিাইর 

উর্ব্যী মগাস্বাভী, (এও) 

০১৭১১৩৯৮১২৩,০৪৮১৬৩৩২৩,মাবডং.০৫৫৫-০১,০২  

ঊ. কুবিগ্রাভ,মুবচসার,নিাইর, urg355@gmail.com 

 ৪৭ কুবিগ্রাভ (অবত:) 

জনাফ ইভযান মাসন প্রধান, (এও) 

০১৯১৬৫২০২৫৩, ০৫৮১৫১৩৯৫ আযসক মযাড,াবভত্ম নগয, 

কুবিগ্রাভ, emran3007@gmail.com  
 

 
 

 

৫৮ ভাগুযা 

মফগভ পাযানা সুরতানা  

০১৭৮১-৬৫৬৭৭৫, ০৪৮৮-৫১০০৮, 

 

farhana_bbs13@yahoo.com 

৪৮ রারভবনযাে  

জনাফ ইভযান মাসন প্রধান, (এও) 

০১৯১৬৫২০২৫৩, ০৫৯১-৬১১৯৫, পায়ায াবব য মযাড, 

রারভবনযাে, emran3007@gmail.com  
 

 

৫৯ ফবযার (অবত:) 

জনাফ মু. বভজানুর রহভান খন্দরকার, (মজবড) 

০১৭১১-৯০৫২৫০, ০৪৩১-৬৩৮৩০ 

উ: আসরকান্দা মযাড, রবতপ ভবঞ্জর, ফবযার 

mrkhandaker@yahoo.com 

 ৪৯ খুরনা  

জনাফ মভাােদ ািাভ মাসন খাঁন, (বডবড) 

০১৮১৬-০২৪৬৮১, ০৪১-৭২১৫০৭, ৯৫ গগণফাব্য মযাি,খুরনা 

saddamkhanbd@yahoo.com 

 

 

 

 

৬০ বসযাজপুয 

জনাফ ভাকসুদুয যভান, (এও) 

০১৭১১-০৬৯২৫৪,০৪৬১-৬৫২৬৬,মাবডংনং-

৩৯৪/১,ফরাকা ক্লাফ মযাড,বসযাজপুয, 

maksudur_bd@yahoo.com 
 

 
৫০ ফাসগযাে   

জনাফ মভা: হাবপজুল হক, (এও) 

, ০৪৬৮-৬৪৫৪১, ৪৬/২,দা ািা মভাি, 

ফাসগযাে  hafizdsobagerhat@gmail.com 

 

৬১ ঝারকাঠি  

জনাফ সুবাল চন্দ্র ারদায, ((এও) 

০১৭২১৫৩৮২৮৮, ০৪৯৮৬৩৫১২,ফািী নং২৪২,টিএন্ডটি 

মযাড, ঝারকাঠি schalder1958@gmail.com 

 

 

৫১ াতক্ষীযা                                                                  

জনাফ মভাোঃ নজরুর ইরাভ, (এও) 

০১৭১১৩৯৮১২৩, ,০৪৭১৬৫১০৩,উত্তয কাটিয়া,আভতরা, খুরনা 

মযাড, াতক্ষীযা  nazruldu.bbs12@gmail.com 

 

 

 

৬২ মবারা 

জনাফ স্টভাহাম্মি মবরমুয যভান (এও) 

০১৭১৫-০৪৯৯৫৩,০৪৯১-৬২৮৩৭,োউন স্কুর মখরায 

ভাঠ ও ভবজসদ নফফী ংরগ্ন, মবারা, 

salimurrahmanbbs@gmail.com 

 

 
৫২ কুবষ্টয়া 

জনাফ মভা: আফদুর আরীভ,(এও)                                

০১৭১৫৯৮২৪৬২, ০৭১-৬২০৬৫, ৬ নং ভ,আ,যবভ 

িক,বটিআই,কুবষ্টয়া alim_bba_du @yahoo.com 

 

 

 

৬৩ টুয়াখারী 

জনাফ  (এও) 

, ০৪৪১-৬২৪৬৮                                    

ফাইতুর জাভান, ব্যজফাগ, টুয়াখারী 

ddpat17@gmail.com  

 

 
৫৩ মভসযপুয  (অবত:) 

জনাফ মভা: আফদুর আরীভ,(এও)                                

০১৭১৫৯৮২৪৬২, ০৭৯১৬৩০৭৭, মকাে যািা, ১নংওয়াড য,      

মভসযপুয alim_bba_du @yahoo.com 

 

 

৬৪ ফযগুনা  (অবত:) 

জনাফ , (এও) 

, ০৪৪৮-৬২৮৮১, ািা বফন,               

ফাজায মযাড,ফযগুনা bargunadso@gmail.com  

 

 

 

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