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গণগ্রন্থাগায অধধদপ্তয-এয অধীন ৭১ টি গণগ্রন্থাগারযয  টটধররপান ও টভাফাইর নম্বয 

গণগ্রন্থাগায অধধদপ্তয- :  তাাং: ১৩/০২/২০১৯ 

ক্র.নাং কভ মকতমা/কভ মচাযীয  নাভ ও দফী টটধররপান নম্বয ইন্টাযকভ টভাফাইর নম্বয 

১। আীল কুভায যকায, 

ভাধযচারক(অধতধযক্ত ধচফ) 

৯৬৭১২৩৪ (ধএ) 

৫৮৬১৪৪৬৪ (যাধয) 

১০১ ০১৭১৫৭৪৯৬২ 

২। আফদুল্লা ারুন াা,ধযচারক (যুগ্মধচফ) ৯৬৭০০৫১ ১০২ ০১৭১৫-৭২২৫০৪ 

৩। এ    এম              

        (      ),      

৯৬১৫৬৪৭  ০১৭১১-৯৪৬৯৬৯ 

৪। এ . এম   ম   ম   

            (         ),   ম           

৪৪৬১১৯৭৪    - ০১৭৭০০৮৮৫৭৪ 

৫। জনাফ টভা: ধজল্লুয যভান,উধযচারক ৯৬৬৫৯১৫ ১০৩ ০১৯১২৭১৬৫৬০ 

৬। টফগভ ধপরযাজা াযবীন(রটায), কাযী ধযচারক ৫৮৬১৭০১২ ১১০ ০১৯৪৮২০৫২৫৭ 

৭। জনাফএ এইচ এভ কাভযম্নজ্জাভান 

রাইরেধযয়ান   (াঠক টফা-১ভ ধপট)                              

৫৮৬১৭০১৭ ১০৭ ০১৯৩৭৮৬৭৫৩৩ 

 টফগভ পারতভা খাতুন 

(ধযাংখ্যান ও ওরয়ফ টাট মার ) 

রাইরেধযয়ান/ কাযী ধযচারক 

৫৮৬১৬২২৩ ১০৯ ০১৯৬২৪০০৮৫৪ 

৮। টফগভ টাধনয়া টচৌধুযী 

রাইরেধযয়ান   (াঠক টফা-২য় ধপট) 

৫৮৬১০৪৪৩(ফাা) ১১১ ০১৭২৭৩২৯৩৭০ 

৯। জনাফ টভাাম্মদ াধভদুয যভান (প্রান ও ধাফ), 

রাইরেধযয়ান/  কাযী ধযচারক 

৫৮৬১০৪২২ ১০৬ ০১৭১৬১৫১৫৩৫ 

০১৮৪৬৭৭৮০০৮ 

১০। জনাফ টদফাীল বদ্র 

কাযী ধযচারক 

                 -      - ০১৬১৫৪০৬৪০৪ 

 

১১।            ম     ,                (     ও 

        ) 

৫৮৬১৬২২৩  ০১৭১৬০৩৪৯৮২ 

 টফগভ াভীভ আযা সুফণ মা 

রাইরেধযয়ান   াঠক টফা 
 ১১৪ ০১৭১৫৮২৬২৬২ 

১১। টফগভ পধযদা আক্তায  

রাইরেধযয়ান (প্রস্তুধত) 

                 -       - ০১৬৮০৮৮৩৫৬৯ 
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ধফবাগীয় যকাধয গণগ্রন্থাগাযমূ:   

 

নাং কভ মকতমা/কভ মচাযীযনাভ ও দফী টটধররপান নম্বয টভাফাইর নম্বয 

১। 

 
জনাফ  ম   শও        

ধপ্রধিার রাইরেধযয়ান-কাভ- উধযচারক, 

ধফবাগীয় যকাধয গণগ্রন্থাগায, ধররট। 

 

০৮২১-৭১১৬৮২(পযাক্স) 

০৮২১-৭২৮১৭৮ 

০৮২১-২৮৩২৬৫৩ (ফাা) 

০১৭১৬৬০২১৪০, ০১৯৩৮৬৩০৬১৫ 

ধদরী কুভায াা/ : ধয: ০১৭১২০৩০৮৬০ 

ভাসুদ যানা/কযাটারগায- ০১৭১৭০৪৮৬৩৭ 

         ম         -০১৭১৯-০৭২১৬৪ 

টযজাউর/নাইট গাড ম ০১৭১২৯৫৯৪৩৪ 

২। 

 

জনাফ টভাোঃ আবু াইদ 

ধপ্রধিার রাইরেধযয়ান- কাভ- 

উধযচারক, 

ধফবাগীয় যকাধয গণগ্রন্থাগায, যাজাী। 

০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

০৭২১-৭৭০০২৯ (পযাক্স) 

ধড.ধড. ০১৯১৪২৬২৪২৫ 

াভীভ  খান-/ াঠ.:  ০১৭১২৪৭০০৬৬ 

জাধকয টারন/ টযপা::  ০১৭১৮৭০৯৪৯২ 

ধধিকুয যভান /বুক ট মায ০১৯২২৭৭৩৬৪২ 

৩। জনাফ টভাোঃ ধযয়াজ উধিন 

ধপ্রধিার রাইরেধযয়ান-কাভ -উধযচারক, 

ধফবাগীয় যকাধয গণগ্রন্থাগায,চট্টগ্রাভ। 

০৩১-৬১১৫৭৮  ধড.ধড.০১৯১৬৩৯৩৮৭৪ 

টভাোঃ আব্বা আরী /: ধয::০১৯১৫১০৫৫৮৪ 

যম্নক কুভায /প্রধান কাযী ০১৭১৭০০০৯৪৫ 

ম    /রকয়ায টটকায ০১৭২১৪১৮৫০৯ 

ইকফার পারুক/ াঠ..০১৮১৫২০০৮৩৭ 

৪। ড. টভাোঃ আছান উল্যা 

কাযী ধযচারক 

ধফবাগীয় যকাধয গণগ্রন্থাগায, খুরনা। 

০৪১-৭৬২৫৫৪ 

০৪১-৭৬১১০৪ (পযাক্স) 

 ০১৮১৭৬০৫৭৮৬ 

যারদা খাতুন/জু:রাই: ০১৯৪২৯৪৩৮৭১ 

অধখর কুভায টদফনাথ/ াঠ :০১৭১৮৬৫২৯১৬ 

নজযম্নর ইরাভ/ধযধডাং: এযাধ:- ০১৯১১৮৫৬৬৭৪ 

নুযম্নর ইরাভ/বুক ট মায   ০১৭১৫৬৩৫৭০৩ 

৫। ধপ্রধিাররাইরেধযয়ান-কাভ- উধযচারক, 

ধফবাগীয় যকাধয গণগ্রন্থাগায, ফধযার। 

০৪৩১-৬১৭৯৮ 

০৪৩১-৬৪৩০২ (পযাক্স) 

 

নুরুর ইরাভ/ াঠ. .=০১৭১০৯৬৪৮৩৪  

ভধনযম্নজ্জাভান-০১৯২৩০৫৮৭৪৮ 

  ম                       ০১৭২৯-৯৯০৬৪০ 

 

চট্টগ্রাভ ধফবারগয অধীন টজরা যকাধয গণগ্রন্থাগাযমূ: 

ক্র. নাং 
কভ মকতমা/কভ মচাযীয নাভ ও দফী 

টটধররপান নম্বয টভাফাইর নম্বয 

১। জনাফ কাওছায টখ 

রাইরেধয কাযী, রক্ষ্মীপুয 

০৩৮১-৬১২২৭ ০১৭১০-১১৫০৫৬ 

টভা:ইভাইর/নাইট গাড ম:- ০১৭৪১-১১৮২১৯ 

২। ঋধলরক ার 

রাইরেধযয়ান, কক্সফাজায 

০৩৪১-৬৩৫৩৬ ০১৫১৫২৮৮৬২৮ 

জনাফ টিাংকু টদ/জুধন. রাই.০১৮১৬-৭৫১৭৩৭ 

 

৩। জনাফ ভাশ থুইচাক  

রাইরেধয কাযী, ফান্দযফান 

০৩৬১-৬২৪২৮ ০১৫৫০৬০১৯৪৮ 

তুলায/ নাইট: ০১৫৫৩৫৯৯২৮২ 

৪। জনাফ সুনীর ভয় চাকভা 

        রাইরেধযয়ান, যাঙ্গাভাটি 

০৩৫১-৬২১১৯ ০১৫৫৬৭০৯৬৮৮ 

ধফকা/রাই. োঃ -০১৫৫৯৩৯১২৫৩ 

ধযতা/ বুক ট মাযোঃ- ০১৫৫৭৩১৪২৯৮                     

পূন্যরার/ ধয়ন  - ০১৫৫৪৬০২০৪৩ 

৫।  ম :              শ শ  

                 , টনায়াখারী 

০৩২১-৬১৬৮২  ম   :     ০১৮৫২৭০০৫০৬ 

 নূয টভাাম্মদ/      এ     ) ০১৭১৫৮০৯৩৮৩                   

      পজলুয/ রাই -০১৭৫২০০৬১২২  

৬।                      

       রাইরেধযয়ান, কুধভল্লা 

০৮১-৭৬৮২০ ০১৫৫২৫৪৪২০৫ 

টগারাভ টভাস্তপা/ধয়ন:  ০১৭২০৬৯৬২৯১ 

৭। জনাফ টভাোঃ াইফুর ইরাভ ধরভন 

রাইরেধযয়ান, োহ্মণফাধিয়া 

০৮৫১-৬২৪৩০ ০১৫১৭০৫৪৮৮৮ 

াাদাত       /অধপ : ০১৭৪৩৭৫৮০৫৪ 

৮। জনাফ টভাোঃ কাভযম্নর াান 

রাইরেধযয়ান,রপনী 

০৩৩১-৭৪৬৬০ ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

টপযশদাধ আক্তায জুধন রাই: ,০১৮২১৬৪১১৩৮                           
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াভছুধিন/রাই োঃ-০১৮১৯৫১৮৬৩৬                 

আরকুর/ধয়ন- ০১৮২১৩৫২২৫০ 

৯। জনাফ  ইকফার আভদ  

জুধনয়ায  রাইরেধযয়ান. চাঁদপুয 

০৮৪১-৬৭৮৮০ ০১৭১৮৪৪৭৭৯৫                             

আফদুরকধযভ/ ধয়ন-০১৭৩১৮৬৭৯৯৩ 

১০।  ওরয়ন চাকভা,                 

 রাইরেধযয়ান,খাগিাছধি 

 

০৩৭১-৬১২৭২ ০১৭৩৮০০৯৭৪৪ 

ধযরকন চাকভা/জুধন: রাই:০১৫৫৭৩৮৭৪৪৩ 

     রধরতা/ধয়ন-  ০১৫৫৬-৭৭৪১৬৬ 

 

ঢাকা ধফবারগয অধীন টজরা যকাধয গণগ্রন্থাগাযমূ: 
 

ক্র. নাং কভ মকতমা/কভ মচাযীয নাভ ও দফী টটধররপান নম্বয টভাফাইর নম্বয 

১। জনাফ টভাোঃ ারাউধিন 

কাযী ধযচারক, ভয়ভনধাং 

০৯১-৬৬৮২৬ ০১৫৫২-৪৩৫৬৪৩ 

পূধন মভা ডালু/: রাই:০১৭২-৪৪৮৩৪৬০ 

জীভ/ রাই োঃ-০১৭৭০-১০১৩৩৬ 
টযজাউর ক/ ডাটা এধন্ট অা:০১৮১৮৮৩৮৬১৭ 

               ধফপুর-বুক ট মায-০১৭৫৬৫৫০৩৮৬ 

খধরলুয/অধপ া:-০১৯২০৯৬২৩৫৯ 

সুকাভত্ম/নাইট গাড ম-০১৯১২১২৫৮৫৪ 

২। জুধনয়য রাইরেধযমান, নযধাংদী 

 

০২-৯৪৬৩৫৪৩  

কধফতা / রাই: কাযী ০১৯৬২০৬৪৭৬৮ 

রুহুর  আধভন/শন প্রযী-০১৭৯৭২৬১১১১ 

৩। জনাফ াজ্জাদুর কধযভ 

রাইরেধযয়ান, টযপুয 

০৯৩১-৬১৬১৪ 

 

০১৭৯০৫৮৮৪৫৮ 

আকধরভা/জুধন: রাই:০১৯১৭-৪১১০৫৮ 

আবু ারভ/ রাই:: ০১৯১৪-৭৯২৮৮১ 

তধভজ আরী/ধয়ন ০১৯১১-৩১৫৬২১ 

৪। টফগভ রুধফনা ধভযাজ 

রাইরেধযয়ান, গাজীপুয 

০২৪৯২৬২৮২০ ০১৭১৫-৪৪৬১০১ 

ফুরধভয়া/রাই োঃ০১৭১৮৩৬৫২২০ 

আব্দুর ভধতন /ধয়ন -০১৮৪৫০২২৯৩২ 

৫।  াধদয়া ভাবুফ 

কাযী রাইরেধযয়ান 

 টাাংগাইর 

০৯২১-৬৩৩৭২  ম     ০১৭১৫৫৮৮২৯৯ 
ওয়াধকফুর/রাই: : ০১৭১৮৬২৭৬৭০ 

যনজু/ নাইট গাড-০১৭৭২২৫৯৪৭১ 

৬।  যারভন্দ্র যকায সুধভত 

কাযী রাইরেধযয়ান 

 জাভারপুয 

০৯৮১-৬২০১৭ টভাফা:. ০১৭১২৪৬৬২৩৬ 

টভারছনাযা/ টটক: এযাধ :০১৭৩৬৪৪১৮৪৩ 

টগারাভ টভাস্তপা/রাই::-০১৭২৭২১৫২০৮ 

নূযনফী /ধয়ন -০১৯১৮৫৩১২৪৬ 

৭।  ম     ম         

 কাযী রাইরেধযয়ান, পধযদপুয 

০৬৩১-৬৩৭৭৭  ম   : ০১৭৪০০২০৪২৬ 

ধভজমা টভা: াইফুরস্না( রাই: :) ০১৯৪৩ ৩০৬২৯৯ 

টযজাউর কধযভ/বুক ট মায-০১৯১৩৩৩৮৪০৩/০১৭৪৩৭১৩০৭৯ 

৮।  ম : শ       ম 

          , যাজফাধি 

০৬৪১-৬৫১৯৮ ০১৯১১৩৯৯৩৬৩ 

টভা: আাদুজ্জাভান,রাই: :    ০১৭২৪০৩৭২৪৮ 

আজাায/ধয়ন--০১৭১৫৫১৮৭০১ 

৯। জনাফ টভাোঃ টদলুয়ায টারন 

রাইরেধযয়ান,  টনত্ররকানা 

০৯৫১-৬১৪২৪ ০১৭১৪-৭৮৪১৭৮  /০১৯৬৫০৭০৩৭০ 
টযারজর ধভঞা (াঠ: :)০১৯৮৮-১১৫১৯৬ /০১৭৮৬-২৫০৪৩৫ 

তন আরভদ/অধপ া: কাভ ধনযাত্তা প্রযী- 

                    ০১৭১৭-০৯৬৬৩৪ 

১০ টফগভ ভাসুভা নাজনীন 

কাযী রাইরেধযয়ান, ভাধনকগঞ্জ 

০২-৭৭২০০৬১ ০১৭৪২৬১৩৪৩৩ 

                               এযাধ ) ০১৭১৫-৫৭৬৭৬৩ 

ারয়দুর / অধপ .  -০১৭১০৯৭৩১৯০ 

১১। জনাফ এভ.এভ. টভাাযপ টারন 

রাইরেধযয়ান, নাযায়নগঞ্জ 

৭৬৪৮৬০৬ ০১৮১৫৫৮৬৪৪৯ 

যত্না যকায/জু রাই.-০১৭২৬৩৪৯৯৯৭ 

নাধগ ম আক্তায/রাই,. -০১৬৭৩৬৩৯৮৫৩ 

১২। জনাফ  ধনধখর যঞ্জন বফযাগী 

রাইরেধযয়ান, টগাারগঞ্জ 

৬৬৮১০৪৮ ০১৭১৮৩৭৫০৫৯ 

পূযফী যায়/ রাই: :০১৯২৪২৭৬৪৮৭ 

১৩। টভা: টফরারয়ত টারন 

রাইরেধযয়ান , ভাদাযীপুয 

০৬৬১-৬২১৩৬ ০১৭১৫৫১১৪৭৯ 

টযরফকা/জু.রাই.-০১৯১৬৮৬৭৮৮৭ 

আরয়া ধধিকা/াঠ.=০১৭৩১৪০৩৪৭০ 
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ারাভ/অধপ া: =০ ১ ৯৫ ০ ২ ৬৯৭ ৪ ৮ 

১৪। 

 

যাধপয়া সুরতানা 

রাইরেধযয়ান, মুধিগঞ্জ 

৭৬২০২১৫ ০১৬৮৮৪২৩৮৮৩ 

জুধন. রাই./রভা: ভামুন-উয-যীদ- ০১৫৩৫৪৫৪২০৫ 

কাভরুন্নাায /রাই,. ০১৬৭২১৮০২৮৫ 

১৫। আধজজুর ক 

রাইরেধযয়ান, ধকরাযগঞ্জ 
০৯৪১ ৬২৬৩০ ০১৭২৬৮৫৮৫৪০ 

ানাজ /জুধন.  রাই. ০১৯১৯৪৭৭০৫৭ 

হুরন আযা টফগভ/কযাটা:-০১৭২৯-১৩৫৭১৬ 

টভা: ধদুর ই/রাই::-০১৭১২১৪৮৯৫৯ 

ইউনু/ধয়ন  -০১৭৭৫-৪৭১৯৩৩ 

১৬। জান্নাতুর টপযরদৌ 

রাইরেধযয়ান , যীয়তপুয 

০৬০১-৬১৫৮০ ০১৭৫৯-৯৬১৩০৯ 

আাদুজ্জাভান/রাই. োঃ০১৭১৬-২৮৩৬৪৬ 

১৭ ম           

ফকীগঞ্জ  উরজরা 

০৯৮২২-৫৬০৩০  ম   : ০১৭৭৫০২৮৬৫৭ 

খন্দকায যারদুর  ক  (রাই: )  :০১৭২৭৮০৮২৬৯ 

১৮।  ম : এ        

                  

টদওয়ানগঞ্জ 

০৯৮২৩-৭৫০১৫  ম   :  ০১৯৩৯২০১০৩৮ 

আফদুয যীদ (াঠকক্ষ :) ০১৫৫৭০১২৫২০, ০১৭১৬-৫৪২০৪৬ 

আবু ফকয/  রাই::-০১৭৩৪৩২৬১৫৭ 

১৯। জনাফ টগারাভ টভাত্মপা ছারযায়ায 

জুধনয়য  রাইরেধযয়ান, টভাাম্মদপুয 

াখা 

- ০১৯২৩-৬৭৩২১৯ 

ধপকুর/ ধয়নোঃ০১৫৫৮৪৬৯৪২৯ 

২০। াভসুন নাায 

কাযী রাইরেধযয়ান, 

আযভাধনরটারা  াখা 

- ০১৯১১৮৩৭৯৩৪ 

ইভাইর পধকয, পযা-০১৭১৬৮৩০৯৬৭ 

 

২১। টভা: াভসুর ক 

রাইরফধয এযাধরটন্ট, যাজাী,  

 ০১৯৩৩ ০৮৪২৫৫ 

ধয়ন নাই 

২২।  টভা:  আব্দুয যধভ,ধয়ন কাভ বন 

প্রযী,ভয়ভনধাং, াখা, 

০৯১-৬৬৮২৬ ০১৫৫২৪৩৫৬৪৩ 

২৩ টমারগন্দ্র নাথ ফাশি 

রাইরেধযয়ান, টুধঙ্গািা গণগ্রন্থাগায,  

 ০১৯৫০-৫৯৪৬৬৪, নাজফীয াান/ জধন: রাই:=০১৭১ ৪-৫৪৪৬২২ 

কাভযম্নজ্জাভান/অধপ: া:= ০১৯১৭-৪৭৬৪৭২ 

ফধযার ধফবারগয অধীন টজরা যকাধয গণগ্রন্থাগাযমূ: 

ক্র.নাং কভ মকতমা/কভ মচাযীয নাভ ও দফী টটধররপান নম্বয টভাফাইর নম্বয 

১। ম          

                  

টুয়াখারী 

০৪৪১-৬৩৩৬৪  ম   : ০১৭৮১৪২৬৫৪০ 

ভইনুর ইরাভ/রাই: : ০১৭১৮৯৯২১৬৮ 

যাজ্জাক/বুক ট মায     -০১৭১৮৯৯২১৯১ 

 ম       ম  / বন প্রযী-  ০১৭১২৭১০৭৮৫ 

২। জনাফ খাধরদ টভাাম্মাদ াইফুরস্না 

রাইরেধযয়ান,ঝারকাঠি 

০৪৯৮-৬৩২৪৭ ০১৭৯৪১৩৯৬৩৪ 

ভাসুভ ধফরস্না/ রাই .-০১৭১২৪২৮৮৯৩ 

 

৩। জনাফ টভা: জারার 

 রাইরেধয কাযী , টবারা 

০৪৯১-৬১৭০৭ ০১৭১৭৩৮৮৯১৯ 

মুত্মাধপজুয যভান/ধয়ন= ০১৬৮৫৪০৪৪৪৭ 

৪। নাজমুন্নাায 

জুধনয়য রাইরেধযয়ান, ধরযাজপুয 

০৪৬১-৬২৫৫৪ ০১৭৫৬৮৫১৯৬৬ 

টভা: আরনায়ায টারন/রাই: :-০১৭১৮৭৩৮৫০২ 

ধয়ন/রফরার টারন-০১৭২৪৭০৪১৩৬ 

৫। জনাফ ধজ.এভ.পারুক 

রাইরেধয কাযী, ফযগুনা 

০৪৪৮-৫১০২৪            ০১৭১২৭১২৭৫৬ 

মুধনযম্নজ্জাভান/ধয়ন=০১৭১৬১৮০৫৮২ 

 

 

 

ধররট ধফবারগয অধীন টজরা যকাধয গণগ্রন্থাগাযমূ: 



5 

 

নাং কভ মকতমা/কভ মচাযীযনাভ ও দফী টটধররপান নম্বয টভাফাইর নম্বয 

১। জনাফ াইফুর ইরাভ 

রাইরেধযয়ান, ধফগঞ্জ 

০৮৩১-৬৩৯৮৭ ০১৭৩৩৭৫৭৫৭৪ 

ধযভর/জুধন: রাই: ০১৭১৭৫৬৮১৯০ 

টভাত্মপা/ অধপ: া: ধনযা: প্র: -০১৭১২৭১০৭৮৫ 

২। জনাফ আধনছুয যভান 

জুধনয়য রাইরেধযয়ান, সুনাভগঞ্জ 

০৮৭১-৬১৫৫২ 

 

০১৯১৩৭১৩৩৪২ 

এযাদুর ক/ ধয়ন-০১৭২২৯০৬৩৪৮ 

৩। জনাফ টভাাম্মদ াধফবুয যভান 

রাইরেধযয়ান, টভৌরবীফাজায 

০৮৬১-৬৪১১৭ ০১৭১৯৪০৭৭২২ 

জারার উধিন/ জুধন: রাই: -০১৮৩০১৭৫৫৫৬ 

টভাযতুজ আরী / অধপ .- ০১৭২৯৪৫০৩৯৭ 

খুরনা ধফবারগয অধীন টজরা যকাধয গণগ্রন্থাগাযমূ: 

ক্র.      

নাং কভ মকতমা/কভ মচাযীয নাভ ও দফী 
টটধররপান নম্বয টভাফাইর নম্বয 

১। জনাফ টভাোঃ াইদুয যভান 

রাইরেধযয়ান, ফারগযাট 

০৪৬৮-৬২৩৩৮ ০১৯১১-২৭২৭৪৭ 

পারতভা/রাই : ০১৭১৯-৫০২৬৪৭ 

মুযরধরভ/ধয়ন ০১৭৭৭-৬৩৮৯৮৪ 

 

২। টভা: ভধনরুজ্জাভান 

 কাযী রাইরেধযয়ান,  ভাগুযা 

০৪৮৮-৬২৪০৬              ০১৭১২৫৩৫২৯২৬ 

টভা: আবু াঈদ -০১৭১২৪৪৯২১২ 

     এনারয়ত টারন/নাইট গাড-র্ ০১৯১২৯৯৯৫৬৮ 

৩। মম         

                  

 মরায 

০৪২১-৬৮৫৫২      টভাফা:. ০১৭৩৯১০৫৩৭১ 

    যারদুয ক/রাই: :০১৮৩৮২৮৭৩৩৫ 

যাজীফ টারন/বুক ট মায-০১৯১১৬২১১৩০ 

ওফায়দুয যভান / নাইট গাড ম ০১৭৩১৯২১৬৯৯ 

৪। নুযজাান খানভ 

রাইরেধয কাযী,কুধিয়া 

 

০৭১-৬১৭৬১           ০১৭১২৫০০৪৩০ 

টভাযরদ/ধয়ন: ০১৯৬০৬৪১৪৯৫ 

৫। জনাফ টভা: ভনজুয আরভ  

রাইরেধযয়ান, ধঝনাইদ 

 

০৪৫১-৬৩৩৮৮ ০১৭১২৩৬২৯৩৪ 

মুনমুন , : রাই: ০১৭১৪৫৬১৭৭২ 

জুধন:রাই/ যাধদা খাতুন-০১৭৬৭৯০৮১৭৪ 

টভাোঃ আযাফুজ্জাভান /রাই: এযাধ০১৮২৭০৭২১৭০ 

খাররক/ধয়ন ০১৭২৭৭২৬০২৮ 

৬। জনাফ টভাোঃ তাজমুর ইরাভ 

রাইরেধযয়ান, নিাইর 

০৪৮১-৬৩১০৮ ০১৭২১৪৭৫৪৭৯ 

ধপকুর/রাই: : ০১৯৯১৯০৮৬২০ 

ধফরস্না টারন/নাইট গাড ম ০১৯০৯-৩৬৬০৭৭ 

৭। জনাফ টভাোঃ আর-ভামুন াওরাদায 

রাইরেধযয়ান, াতক্ষীযা 

০৪৭১-৬৩৪৭০ ০১৭৪৫৩০৭৩২৫ 

ধকনাযাভ/রাই: : ০১৭২৭২২৪৭৯০                 

টভাফারেয/ধয়ন   ০১৯১৩৭০২২৯৪ 

৮। 

 

জনাফ টভাোঃ ধজয়ারুর ইরাভ 

জুধনয়য রাইরেধযয়ান, চুয়াডাঙ্গা 

০৭৬১-৬২০২০ ০১৭৩৬৫৮৯৯৯৩ 

াজারার/ নাইট গাড-০১৭০৫৬৭৪০৯০ 

৯। 

 

জনাফ জুরধপকায ভধতন 

জুধনয়য রাইরেধযয়ান, টভরযপুয 

০৭৯১-৬৩৪৯৯ ০১৯১৬-১০৬৫৬১ 

এভদাদুর/রাই: : ০১৭৩৬৫৪১৯১০ 

ধদুর/ধয়ন ০১৭৩১২৭৮০৯৬ 

১০  ম             ম 

                 

০৪৭১-৬৩১০৮ ০১৭২১-৪৭৫৪৭৯ 

শ         ম      এ      ০১৯৯১-৯০৮৬২০ 

                       ০১৯০৯৩৬৬০৭৭ 

 

যাজাী ধফবারগয অধীন টজরা যকাধয গণগ্রন্থাগাযমূ: 
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ক্র.নাং কভ মকতমা/কভ মচাযীযনাভ ও দফী টটধররপান নম্বয টভাফাইর নম্বয 

১। জনাফ আরফদ টারন 

ধকাযী ধযচারক, যাংপুয 

০৫২১-৬৪২০৩ ০১৮১৪১১৮১৬৪ 

    বয়দ যওয়ায আরভ/রাই: এযাধ: ০১৭৯৬১৯০০০৫ 

নুরুর/ বুক ট মায  ০১৯৫৯২১১৫০৪  

আব্দুর ফারযক/ধয়ন-০১৭২৪৫০৯৯৮৪ 

এপাজ আরী/শন প্রযী-০১৭১৮০৪২৮১৫   

২। াধজয়া আপধযন 

কাযী রাইরেধযয়ান, াফনা 

০৭৩১-৬৬০৯১ ০১৫৫৮৪২৩৩৬০ 

নজরুর ইরাভ/াঠকক্ষ :-০১৭১৪ ৫১৫১৩২ 

আরভগীয /বুক ট মায ০১৭৩-৭৪৩০২৫২    

ইভদাদুর/ নাইট গাড ম    ০১৯২২৫৮৯০১২ 

৩। আধম্বয়া টফগভ 

জুধনয়য রাইরেধযয়ান,ঠাকুযগাঁও 

০৫৬১-৫৩৭৪১ ০১৮৫৫-৮৩৩৮৬৭                     

খাধরদ টারন/ রাই:: ০১৯১৩-৫২১৭২৭                            

ভধপজ/ নাইট গাড ম: ০১৭২৪-৫০৯০৫৯ 

৪। ম            

কাযী রাইরেধযয়ান, ধদনাজপুয 

০৫৩১-৬৫৯৬৩         ম   :..০১৭২৯ ৫২০৬৫৮ 

টারর যানা/রাই: : ০১৭১৬৩১৮৪৪১ 

টভা: খাইরুর/ ধনযাত্তা প্রযী-০১৭৭৬৫১৭৮৫০ 
    ম          ০১৭৫৬৭২১২০৫ 

৫।           

                 , 

 ফগুিা 

০৫১-৬৬৭৮৫  ম   : ০১৭৪৯০২৭২৮০ 

আধনসুর ক /রাই: : ০১৭৮৬৪২৭৬১৬ 

টাযাফ/বুক ট মায-   ০১৭২৪৮০৪৫২২                       

াজু / নাইট গাড ম-০১৭২৩১৮৫১৮৯ 

৬। টভাছা: াধফফা খাতুন 

 রাইরেধযয়ান ,ঞ্চগি 

০৫৬৮-৬১৪০৩ ০১৭২৩৫০৫৩৪০ 

লুলু ধভয়া/রাই: : ০১৭২৩৮৮৪৭৫৫ 

টভা: আব্দুয যাজ্জাক/ ধয়ন-০১৭২৮৪৬৮৯২১ 

আযাফুর / নাইট গাড ম-০১৭২৮৩৭৬২০০ 

৭। জনাফ টভা: ভাসুদ যানা 

রাইরেধযয়ান, চাঁাইনফাফগঞ্জ 

০৭৮১-৫১৪৫০ ০১৭১৩৬৪৬৮৪৯  

টগারাভ টভাত্মপা/রাই োঃ০১৭১০৯৪৬১৩২ 

আরী/ ধয়ন ০১৭৪৫৫৩২২৩২ 

৮। টভা: লুৎপয যভান 

রাইরেধয এযাধরটন্ট, নারটায 

০৭৭১-৬১৪৭১ 

 

             ০১৭৮৩৮৪৭৪৩৪ 

টধরভ টযজা/ধয়ন  ০১৭২১৩৩৯৯১৭ 

৯। জনাফ এ এভ আধপ  

রাইরেধযয়ান, নওগাঁ 

০৭৪১-৮১৪০৬ ০১৯১৪-৫১৫৭২৪ 

াভসুরহুদা/রযপা.এযাধ.- ০১৮১৮-৪০২৬১৯ 

আপজার/ধয়ন  - ০১৭১৪-৫৪৯৭০৪ 

১০। জনাফ াররভা টফগভ 

জুধনয়য রাইরেধযয়ান, ধযাজগঞ্জ 

০৭৫১-৬২৪১৯ ০১৭৫৭-৫৫৯৫২৫ 

আব্দুরস্না-আর-ভামুন/ রাই: এযাধ: ০১৭১৭-৯৭৫৯৩৯ 

টভা: যধকফ/ধয়ন-০১৭৫৩৪৩৯২৭৫ 

১১। আজাাযম্নর ইরাভ  

কাযী রাইরেধযয়ান, রারভধনযাট 

 

০৫৯১-৬১৩৫০ ০১৫৫৩৭৮২৭৩৭ 

০১৮৩০৪৩৯৮৩৬ 

াাদাৎ/ নাইট গাড ম ০১৭২৮৩৩১৯২৬ 

১২। জনাফ টযাকনুজ্জাভান  

 রাইরেধযয়ান,জয়পুযাট 

০৫৭১৫১৩৩৩ ০১৯৩৭-৯৫৮৩৯৮ 

আব্দুর রধতপ ০১৭৪৬৪৭৯৯৭২ 

টভা: আধযফুর ইরাভ/ধয়ন-০১৭৬১৭০৪৫১১ 

১৩। জনাফ টভাোঃ াইফুর ইরাভ 

রাইরেধযয়ান, নীরপাভাযী 

০৫৫১-৬২২৮৯ ০১৭২৪২১৬৯৬০ 

জাাঙ্গীয/রাই -০১৭১০৬২৯৪৬৩ 

াধভউর/অধপ . -০১৯১৪৭৪৭৫০৩ 

১৪। জনাফ টযধভনা জান্নাত 

রাইরেধযয়ান, গাইফান্ধা 

০৫৪১-৫২১৭২ ০১৭২২২৬২৩১৮  

জাাঙ্গীয আরভ /জুধন:রাই: ০১৭২২০৯২১৬৬ 

উত্তভ কুভায/রাই: : ০১৭২৭৮৩৭৪০৩          

 নূরূর/ধয়ন  ০১৭৬৬১৮০১৬৯ 

১৫। জনাফ টক, এভ, টভরধদ াান 

রাইরেধযয়ান,কুধিগ্রাভ 

০৫৮১-৬২৩৭৯ ০১৭৩৫৬৭৯১২৭ 

াধনুয যভান/জু.রাই: ০১৭১৬৪৫৫৩৫০ 

যধকবুর/রাই: : ০১৭২৩২০৬৮৫১                            

যভজান আরী/ ধয়ন- ০১৭২৭৫৬৮৯১২ 
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