
পাউন্ডেন্ডন কভ মযত কভ মকতমান্ডদয জ্জেষ্ঠতায ভবভিন্ডত তাভরকা (আঞ্চভরক ব্যফস্থাক) দংখ্যা-22টি 
  

ত্র: 

নং 
নাম ও পদবব ফতমভান কভ মস্থর 

01.  জনাফ প্রভূযঞ্জন ভফশ্বা 

আঞ্চভরক  ব্যফস্থাক 

অঞ্চ-20 (ডুমুভযয়া,  আঞ্চবক কায যায়) 

খুরনা জ্জরায ফটিয়াঘাটা, াইকগাছা, রুা, ডুমুভযয়া, দান্ডকা ও কয়যা=৬ 

এফং াতক্ষীযা জ্জরায াতক্ষীযা দয, আাশুভন ও তারা= ৩, জ্ভাট =৯টি                                                                   

02.   জনাফ তন কুভায যকায 

আঞ্চভরক  ব্যফস্থাক 

অঞ্চর-02 (আঞ্চভরক কাম মারয়, যংপুয দয,) 

যংপুয জ্জরায যংপুয দয, গঙ্গচড়া, কাউভনয়া, ভভঠাপুকুয, ীযগঞ্জ, ীযগাছা ও 

ফদযগঞ্জ =৭ এফং কুভড়গ্রাভ জ্জরায উভরপুয ও ভচরভাযী=২, জ্ভাট = ৯টি                                                             

03.  জনাফ রা চক্রফতী 

আঞ্চভরক  ব্যফস্থাক 

অঞ্চর-19 (আঞ্চভরক কাম মারয়, টুয়াখারী দয,) 

টুয়াখারী জ্জরায টুয়াখারী দয, বমর্যাগঞ্জ, করাাড়া ও গরাভচা= ৪ এফং 

ফযগুনা জ্জরায ফযগুনা দয, আভতরী, জ্ফতাগী, ফাভনা ও াথযঘাটা= ৫,  

জ্ভাট = ৯টি 

04.  জনাফ জ্ভাোঃ আভজাদ জ্ান্ডন  

আঞ্চভরক  ব্যফস্থাক 

অঞ্চ-08 (আঞ্চবক কায যায় ময়মনব ংহ) 

ভয়ভনভং জ্জরায ভয়ভনভং দয, ভিার, মুক্তাগাছা, ফুরপুয, জ্গৌযীপুয ও 

ঈশ্বযগঞ্জ=৬ এফং ভকন্ডাযগঞ্জ জ্জরায জ্ান্ডনপুয ও ভনকরী=২, জ্ভাট = ৮টি                  

05.  জনাফ প্রান্ত কুভায জ্রাধ 

আঞ্চভরক  ব্যফস্থাক 

অঞ্চ-12 (আঞ্চবক কায যায়, স ানাইমুড়ী) 

জ্নায়াখারী জ্জরায জ্ানাইমুড়ী, জ্ফগভগঞ্জ ও চাটভখর=৩ রক্ষ্মীপুয জ্জরায 

রক্ষ্মীপুয দয ও যাভগঞ্জ=2 এফং কুভভল্লা জ্জরায নাঙ্গরন্ডকাট ও ভন্ডনাযগঞ্জ= 

২, জ্ভাট = 7টি                                                    

06.  সবগম তাছবমা ইয়া বমন   

আঞ্চবক ব্যবস্থাপক 

 

(অঞ্চ-11 আঞ্চবক কায যায় ফবরদপুর  দর) 

পভযদপুয জ্জরায পভযদপুয দয, আরপাডাঙ্গা, জ্ফায়ারভাযী, বাঙ্গা ও  

নগযকান্দা= ৫ এফং ভযয়তপুয জ্জরায ভযয়তপুয দয, নভড়য়া ও 

জ্বদযগগঞ্জ=৩, জ্ভাট = ৮টি                                 

07.  র্নাব সমাোঃ সরাকনুজ্জামান  

আঞ্চবক ব্যবস্থাপক 

(অঞ্চ-10 আঞ্চবক কায যায় সগাপাগঞ্জ  দর,) 

জ্গাারগঞ্জ জ্জরায জ্গাারগঞ্জ দয, কাভয়ানী, টুভঙ্গাড়া, জ্কাটারীাড়া ও 

মুকসুদপুয=৫ এফং ভন্ডযাজপুয জ্জরায ভন্ডযাজপুয দয, নাভজযপুয ও 

কাউখারী=৩ জ্ভাট = ৮টি      

08.  জনাফ জ্ভাাম্মদ ভপকুর ইরাভ 

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক 

অঞ্চ-1৬ (আঞ্চবক কায যায় সমৌভীবার্ার  দর) 

জ্ভৌরবীফাজায জ্জরায জ্ভৌরবীফাজায দয, যাজনগয, শ্রীভঙ্গর ও  কুরাউড়া=৪, 

ভফগঞ্জ জ্জরায ফাহুফর, চুনারুঘাট ও ভাধফপুয=৩ এফং ভন্ডরট জ্জরায ফারাগঞ্জ 

ও জ্পঞ্চুগঞ্জ=২, জ্ভাট = ৯টি     

09.  জ্ফগভ কাভরুন নাায 

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক 

অঞ্চ-13 (আঞ্চবক কায যায় কুবমল্লা  দর,)  

কুভভল্লা জ্জরায কুভভল্লা দয, দয দভক্ষণ, স ৌদ্দগ্রাম, াক াম, সদববদ্বার, 

 াবিনা, বুভড়চং ও ব্রহ্মণাড়া জ্ভাট =8টি    

10.  জনাফ মুম্মদ আবু ান্ডয়ভ জ্চৌধুযী 

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক 

অঞ্চ-15 (আঞ্চবক কায যায় ব লট  দর) 

ভন্ডরট জ্জরায ভন্ডরট দয, জ্কাম্পানীগঞ্জ, ভফয়ানীফাজায ও  ভফশ্বনাথ=৪ 

এফংসুনাভগঞ্জ জ্জরায সুনাভগঞ্জ দয, ছাতক, জগন্নাথপুয, জ্দায়াযাফাজায ও 

ভদযাই =৫, জ্ভাট=৯টি                                             



ত্র: 

নং 
নাম ও পদবব ফতমভান কভ মস্থর 

11.  জনাফ জ্ভাোঃ াভফবুয যভান 

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক (চ:দা:)  

 

অঞ্চ-22 (আঞ্চবক কায যায় কাবয়াককর) 

গাজীপুয জ্জরায শ্রীপুয, কাভরয়াককয, কাাভয়া ও  কারীগঞ্জ=৪ এফং টাঙ্গাইর 

জ্জরায জ্দরদুয়ায ও নাগযপুয=২, জ্ভাট = ৬টি           

12.  জনাফ জ্ৌন্ডভন্দ্র নাথ যায়  

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক (চ:দা:)  

 

অঞ্চ-17 (আঞ্চবক কায যায় ফভযার দয) 

ফভযার জ্জরায ফভযার দয, ফান্ডকযগঞ্জ, ফাবুগঞ্জ, উভজযপুয, জ্গৌযনদী ও 

আকগরঝাড়া=৬ এফং টুয়াখারী জ্জরায ফাউপর ও দভভনা=২ জ্ভাট = ৮টি                                                                   

13.  জনাফ জ্ভাাম্মদ ভাবুবুয যভান  

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক (চ:দা:) 

 

অঞ্চ-21 (আঞ্চবক কায যায় ভবযফ) 

ভকন্ডাযগঞ্জ জ্জরায ফাভজতপুয, ভবযফ, অষ্টগ্রাভ ও  ভভঠাভইন=৪ এফং  ভফগঞ্জ 

জ্জরায আজভভভযগঞ্জ, ফাভনয়াচং ও নফীগঞ্জ=৩ এফং  সুনাভগঞ্জ জ্জরায াল্লা=১, 

জ্ভাট= ৮টি                                   

14.  জনাফ ভজএভ াজাান 

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক (চ:দা:)  

 

অঞ্চ-05 (আঞ্চবক কায যায় ফগুড়া দয) 

ফগুড়া জ্জরায ফগুড়া  দয, কাালু,াজাানপুয, দুচাভিঁয়া, নভন্দগ্রাভ ও 

ভফগঞ্জ=6 এবং নওগাঁ সর্ার নওগাঁ দয, কাবর্পুর জ্ভাট= 8 

15.  জনাফ জ্ভাাম্মদ ভভিকুয যভান  

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক (চ:দা:)  

অঞ্চ-04 (আঞ্চবক কায যায় নান্ডটায দয) 

নান্ডটায জ্জরায নান্ডটায দয, ফড়াইগ্রাভ ও গুরুদাপুয=৩ এফং যাজাী 

জ্জরায ফা, চাযঘাট, ফাগভাযা=৩ এফং াফনা জ্জরায বাঙ্গুড়া=১, জ্ভাট = ৭টি                                                                                                              

16.  জনাফ জ্ভাোঃ কভফয জ্ান্ডন  

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক (চ:দা:)  

 

অঞ্চ-18 (আঞ্চবক কায যায় জ্বারা দয) 

জ্বারা জ্জরায জ্বারা দয, জ্দৌরতখান, জ্ফাযান উভিন, তজুভভিন ও 

রারন্ডভান=৫ এফং ফভযার জ্জরায মুরাদী ও জ্ভন্ডদীগঞ্জ=২, জ্ভাট = ৭টি                                                

17.  জনাফ এ,এভ, জ্রার উভিন 

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক (চ:দা:) 

 

অঞ্চ-09 (আঞ্চবক কায যায় জাভারপুয দয) 

জাভারপুয জ্জরায জাভারপুয দয, জ্ভরান্দ, ইরাভপুয ও ভযলাফাড়ী=৪ 

এফং জ্যপুয জ্জরায জ্যপুয দয, নাভরতাফাড়ী, শ্রীফযদী, নকরা ও 

ভঝনাইগাতী=৫ , জ্ভাট = ৯                                          

18.  জনাফ জ্ভাোঃ াীন ভফশ্বা 

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক (চ:দা:)  

 

অঞ্চ-14 (আঞ্চবক কায যায় াজীগঞ্জ) 

চাঁদপুয জ্জরায াজীগঞ্জ, কচুয়া, াযাভি, ভতরফ ও পভযদগঞ্জ=৫ এফং কুভভল্লা 

জ্জরায ফরুড়া=1 এফং রক্ষ্মীপুয জ্জরায যায়পুয=১, জ্ভাট = ৭টি                                                                                                                   

19.  জনাফ জ্ভাোঃ নাইমুয াান 

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক (চ:দা:) 

 

অঞ্চ-0৭ (আঞ্চবক কায যায় আরভডাঙ্গা) 

চুয়াডাঙ্গা জ্জরায চুয়াডাঙ্গা দয, আরভডাঙ্গা ও জীফনগয=৩ এফং  কুভষ্টয়া 

জ্জরায কুভাযখারী, ভভযপুয ও জ্বড়াভাযা=৩ এফং জ্ভাট = 6টি                                                               

20.  জ্ভাাম্মদ কাভার কাউছায 

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক (চ:দা:) 

 

অঞ্চ-01 (আঞ্চবক কায যায় ঞ্চগড় দয) 

ঞ্চগড় জ্জরায ঞ্চগড় দয, জ্দফীগঞ্জ, জ্ফাদা, আন্ডটায়াযী ও জ্ততুঁভরয়া=৫ এফং 

কুভড়গ্রাভ জ্জরায কুভড়গ্রাভ দয, যাজাযাট ও ফুরফাভড়= ৩, জ্ভাট = ৮ 

21.  জনাফ জ্ভাোঃ এভদাদুর ক 

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক (চ:দা:) 

 

অঞ্চ-03 (আঞ্চবক কায যায় চাঁাইনফাফগঞ্জ দয) 

চাঁাইনফাফগঞ্জ জ্জরায চাঁাইনফাফগঞ্জ দয, জ্গাভিাপুয, নান্ডচার, জ্বারাাট ও 

ভফগঞ্জ=৫ এফং নওগাঁ জ্জরায ভান্ডদফপুয ও ভনয়াভতপুয=২, জ্ভাট = ৭টি                                                             
 

22.  জনাফ অভনন্ডভল মৃধা 

আঞ্চভরক ব্যফস্থাক (চ:দা:)  

 

অঞ্চ-06 (আঞ্চবক কায যায় পাবনা দয) 

পাবনা সর্ার পাবনা  দর , সুর্ানগর, সবড়া ও  াঁবিয়া = 4 এবং ব রার্গঞ্জ 

সর্ার ব রার্গঞ্জ  দর, কামারখি, আটঘভযয়া ও ঈশ্বযদী=4, সমাট= 8টি 

 


