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ক্র:
নং

কভমকর্মায নাভ, দবফ ও কভমস্থর

1. জনাফ প্রভুযঞ্জন বফশ্বা (১৫)
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
আঞ্চবরক কাম মারি, ফগুড়া

দাবিত্ব প্রদানকৃর্
অঞ্চর
অঞ্চর-20
আঞ্চবরক কাম মারি
ফটিিাঘাটা, খুরনা

2. জনাফ প্রান্ত কুভায জরাধ (১৮)
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
আঞ্চবরক কামারি, কুবভল্লা

অঞ্চর-12
আঞ্চবরক কাম মারি
জানাইমুড়ী,
জনািাখারী

3. জফগভ র্াছবরভা ইিাবভন-733
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
আঞ্চবরক কাম মারি, ফটিিাঘাটা

অঞ্চর-11
আঞ্চবরক কাম মারি
বাঙ্গা, পবযদপুয

4. জনাফ জভাাম্মদ আছাদুজ্জাভান-225
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
আঞ্চবরক কাম মারি,ফা

অঞ্চর-06
আঞ্চবরক কাম মারি
জফড়া, াফনা

5. জনাফ কাভরুন নাায-249
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
আঞ্চবরক কাম মারি,াজীগঞ্জ, চাঁদপুয

অঞ্চর-13
আঞ্চবরক কাম মারি
কুবভল্লা দয, কুবভল্লা

6. জনাফ র্ন কুভায যকায-19
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
আঞ্চবরক কাম মারি, যংপুয

অঞ্চর-02
আঞ্চবরক কাম মারি,
যংপুয দয, যংপুয

7. জনাফ রা চক্রফর্ী-17
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
আঞ্চবরক কাম মারি, টুিাখারী

অঞ্চর-19
আঞ্চবরক কাম মারি,
টুিাখারী দয,
টুিাখারী

8. জনাফ জভাোঃ আভজাদ জালন-20
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
আঞ্চবরক কাম মারি, ভিভনবং

অঞ্চর-08
আঞ্চবরক কাম মারি
ভিভনবং

9. জনাফ জভাোঃ জযাকনুজ্জাভান-734
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
আঞ্চবরক কাম মারি, জগাারগঞ্জ

অঞ্চর-10
আঞ্চবরক কাম মারি
জগাারগঞ্জ দয,
জগাারগঞ্জ

10. জনাফ জভাাম্মদ বপকুর ইরাভ-246
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
আঞ্চবরক কাম মারি, জভৌরবীফাজায

অঞ্চর-1৬
আঞ্চবরক কাম মারি
জভৌরবীফাজায দয

11. জনাফ মুম্মদ আবু ালিভ জচৌধুযী-251
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক

অঞ্চর-15
আঞ্চবরক কাম মারি

অঞ্চলরয আওর্াধীন উলজরা
অঞ্চর-20
খুরনা জজরায ফটিিাঘাটা, াইকগাছা, রুা, ডুমুবযিা, দালকা
ও কিযা=৬ এফং
ার্ক্ষীযা জজরায ার্ক্ষীযা দয, আাশুবন ও র্ারা= ৩,
জভাট =৯
অঞ্চর-12
জনািাখারী জজরায জানাইমুড়ী, জফগভগঞ্জ ও চাটবখর=৩
রক্ষ্মীপুয জজরায রক্ষ্মীপুয দয ও যাভগঞ্জ=2 এফং
কুবভল্লা জজরায নাঙ্গরলকাট ও ভলনাযগঞ্জ=২,
জভাট = 7
অঞ্চর-11
পবযদপুয জজরায পবযদপুয দয, আরপাডাঙ্গা, জফািারভাযী,
বাঙ্গা ও নগযকান্দা= ৫ এফং
বযির্পুয জজরায বযির্পুয দয, নবড়িা ও জবদযগগঞ্জ=৩,
জভাট = ৮
অঞ্চর-06
াফনা জজরায াফনা দয, সুজানগয, জফড়া ও াঁবিিা=4 এফং
বযাজগঞ্জ জজরায বযাজগঞ্জ দয, কাভাযখন্দ ও
কাবজযপুয=৩ জভাট =7
অঞ্চর-13
কুবভল্লা জজরায কুবভল্লা দয, দয দবক্ষণ, জচৌদ্দগ্রাভ, রাকাভ,
জদবফদ্বায, চাবন্দনা, বুবড়চং ও ব্রহ্মণাড়া
জভাট =8
অঞ্চর-02
যংপুয জজরায যংপুয দয, গঙ্গচড়া, কাউবনিা, বভঠাপুকুয,
ীযগঞ্জ, ীযগাছা ও ফদযগঞ্জ =৭ এফং
কুবড়গ্রাভ জজরায উবরপুয ও বচরভাযী=২,
জভাট = ৯
অঞ্চর-19
টুিাখারী জজরায টুিাখারী দয, বভজমাগঞ্জ, করাাড়া ও
গরাবচা=৪ এফং ফযগুনা জজরায ফযগুনা
দয,আভর্রী,জফর্াগী, ফাভনা ও ািযঘাটা=৫,
জভাট = ৯
অঞ্চর-08
ভিভনবং জজরায ভিভনবং দয, বিার, মুক্তাগাছা,
ফুরপুয, জগৌযীপুয ও ঈশ্বযগঞ্জ=৬ এফং বকলাযগঞ্জ জজরায
জালনপুয ও বনকরী=২,
জভাট = ৮
অঞ্চর-10
জগাারগঞ্জ জজরায জগাারগঞ্জ দয, কাবিানী, টুংগীাড়া,
জকাটারীাড়া ও মুকসুদপুয=৫ এফং বলযাজপুয জজরায
বলযাজপুয দয, নাবজযপুয ও কাউখারী=৩
জভাট = ৮
অঞ্চর-1৬
জভৌরবীফাজায জজরায জভৌরবীফাজায দয, যাজনগয, শ্রীভঙ্গর
ও কুরাউড়া=৪,
বফগঞ্জ জজরায ফাহুফর, চুনারুঘাট ও ভাধফপুয=৩ এফং
বলরট জজরায ফারাগঞ্জ ও জপঞ্চুগঞ্জ=২,
জভাট = ৯
অঞ্চর-15
বলরট জজরায বলরট দয, জকাম্পানীগঞ্জ, বফিানীফাজায ও

ক্র:
নং

কভমকর্মায নাভ, দবফ ও কভমস্থর
আঞ্চবরক কাম মারি, বলরট

12. জনাফ জৌলভন্দ্র নাি যাি-418
ববনিয উলজরা ব্যফস্থাক
উলজরা কাম মারি
ফাবুগঞ্জ, ফবযার
13. জনাফ জভাোঃ াবফবুয যভান-398
ববনিয উলজরা ব্যফস্থাক
উলজরা কাম মারি
কাবরিাগকয, গাজীপুয
14. জনাফ জভাাম্মদ ভাবুবুয যভান-467
ববনিয উলজরা ব্যফস্থাক
উলজরা কাম মারি
ভবযফ, বকলাযগঞ্জ

দাবিত্ব প্রদানকৃর্
অঞ্চর
বলরট দয, বলরট
অঞ্চর-17
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
(চরবর্ দাবিত্ব)
ফবযার দয
অঞ্চর-22
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
(অবর্বযক্ত দাবিত্ব)
অঞ্চর-21
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
(অবর্বযক্ত দাবিত্ব)

15. জনাফ বজএভ াজাান-55
ববনিয উলজরা ব্যফস্থাক
আঞ্চবরক কাম মারি
ফগুড়া দয, ফগুড়া
16. জনাফ জভাাম্মদ ববদ্দকুয যভান-66
ববনিয উলজরা ব্যফস্থাক
আঞ্চবরক কাম মারি
নালটায দয, নালটায
17. জনাফ এ,এভ, জরার উবদ্দন-72
ববনিয উলজরা ব্যফস্থাক
আঞ্চবরক কাম মারি
জাভারপুয দয, জাভারপুয

অঞ্চর-05
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
(চরবর্ দাবিত্ব)

18. জনাফ জভাোঃ াীন বফশ্বা-543
ববনিয উলজরা ব্যফস্থাক
উলজরা কাম মারি
কচুিা, চাঁদপুয
19. জনাফ জভাোঃ নাইমুয াান-545
ববনিয উলজরা ব্যফস্থাক
উলজরা কাম মারি
চুিাডাঙ্গা দয, চুিাডাঙ্গা

অঞ্চর-14
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
(অবর্বযক্ত দাবিত্ব)

20. জভাাম্মদ কাভার কাউছায-552
ববনিয উলজরা ব্যফস্থাক
উলজরা কাম মারি
ঞ্চগড় দয, ঞ্চগড়

অঞ্চর-01
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
(অবর্বযক্ত দাবিত্ব)

21. জনাফ জভাোঃ এভদাদুর ক-556
ববনিয উলজরা ব্যফস্থাক
উলজরা কাম মারি
চাঁাইনফাফগঞ্জ দয
22. জনাফ অবনলভল মৃধা-573
ববনিয উলজরা ব্যফস্থাক
উলজরা কাম মারি
াফনা দয, াফনা

অঞ্চর-03
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
(অবর্বযক্ত দাবিত্ব)

অঞ্চলরয আওর্াধীন উলজরা
বফশ্বনাি=৪ এফংসুনাভগঞ্জ জজরায সুনাভগঞ্জ দয, ছার্ক,
জগন্নািপুয, জদািাযাফাজায ও বদযাই =৫,
জভাট=৯
অঞ্চর-17
ফবযার জজরায ফবযার দয, ফালকযগঞ্জ, ফাবুগঞ্জ, উবজযপুয,
জগৌযনদী ও আগগরঝাড়া=৬ এফং টুিাখারী জজরায ফাউপর ও
দবভনা=২
জভাট = ৮
অঞ্চর-22
গাজীপুয জজরায শ্রীপুয, কাবরিাগকয, কাাবিা ও কারীগঞ্জ=৪
এফং
টাঙ্গাইর জজরায জদরদুিায ও নাগযপুয=২, জভাট = ৬
অঞ্চর-21
বকলাযগঞ্জ জজরায ফাবজর্পুয, ভবযফ, অষ্টগ্রাভ ও বভঠাভইন=৪
এফং
বফগঞ্জ জজরায আজবভবযগঞ্জ, ফাবনিাচং ও নফীগঞ্জ=৩ এফং
সুনাভগঞ্জ জজরায াল্লা=১, জভাট= ৮
অঞ্চর-05
ফগুড়া জজরায ফগুড়া দয, কাালু,াজাানপুয, দুচাবিঁিা,
নবন্দগ্রাভ ও বফগঞ্জ=6 এফং
নওগাঁ জজরায নওগাঁ দয-1 জভাট= ৭

অঞ্চর-04
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
(চরবর্ দাবিত্ব)

অঞ্চর-04
নালটায জজরায নালটায দয, ফড়াইগ্রাভ ও গুরুদাপুয=৩ এফং
যাজাী জজরায ফা, চাযঘাট, ফাগভাযা=৩ এফংাফনা জজরায
বাঙ্গুড়া=১, জভাট = ৭

অঞ্চর-09
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
(চরবর্ দাবিত্ব)

অঞ্চর-09
জাভারপুয জজরায জাভারপুয দয, জভরান্দ, ইরাভপুয ও
বযলাফাড়ী=৪ এফং
জযপুয জজরায জযপুয দয, নাবরর্াফাড়ী, শ্রীফযদী, নকরা ও
বঝনাইগার্ী=৫ , জভাট = ৯
অঞ্চর-14
চাঁদপুয জজরায াজীগঞ্জ, কচুিা, াযাবি, ভর্রফ ও
পবযদগঞ্জ=৫ এফং কুবভল্লা জজরায ফরুড়া=1 এফং
রক্ষ্মীপুয জজরায যািপুয-1, জভাট = ৭

অঞ্চর-07
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
(অবর্বযক্ত দাবিত্ব)

অঞ্চর-06
আঞ্চবরক ব্যফস্থাক
(অবর্বযক্ত দাবিত্ব)
াফনা দয, াফনা

অঞ্চর-07
চুিাডাঙ্গা জজরায চুিাডাঙ্গা দয, আরভডাঙ্গা ও জীফনগয=৩
এফং
কুবষ্টিা জজরায কুভাযখারী, বভযপুয ও জবড়াভাযা=৩ এফং
াফনা জজরায আটঘবযিা ও ঈশ্বযদী=2 জভাট= 8
অঞ্চর-01
ঞ্চগড় জজরায ঞ্চগড় দয, জদফীগঞ্জ, জফাদা, আলটািাযী ও
জর্তুঁবরিা=৫ এফং
কুবড়গ্রাভ জজরায কুবড়গ্রাভ দয, যাজাযাট ও ফুরফাবড়=৩
জভাট = ৮
অঞ্চর-03
চাঁাইনফাফগঞ্জ জজরায চাঁাইনফাফগঞ্জ দয, জগাভিাপুয,
নালচার, জবারাাট ও বফগঞ্জ=৫ এফং নওগাঁ জজরায
ভালদফপুয ও বনিাভর্পুয=২ জভাট = ৭
অঞ্চর-06
াফনা জজরায াফনা দয, সুজানগয, জফড়া ও াঁবিিা=4 এফং
বযাজগঞ্জ জজরায বযাজগঞ্জ দয, কাভাযখন্দ ও কাবজপুয=৩
জভাট =7

