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িসিনয়র পা মা ার, িডিপএমিজ, পা মা ার (এ- ড),  পা মা ার (িব- ড), উপেজলা পা মা ার এবং উপ- 
          পা মা ারগেণর নাম, মাবাইল ন র ওেটিলেফান ন র  সং া  ত  িন পঃ 
 

িসিনয়র পা মা ার 
 

িমক নং কমকতার নাম পদিব মাবাইল ন র টিলেফান ন র 

১ জনাব ড. মাহা দ িনজাম উ ীন িসিনয়র 01717-091516 02333357120 

 
 

িডিপএমিজগেণর নাম ও ফান ন র 
( জ তার িভি েত নেহ) 

 
িম

ক নং 
কমকতার নাম অিফেসর নাম মাবাইল ন র টিলেফান ন র 

১ জনাব মাহা দ মা ফা কামাল িডিপএমিজ, চ াম িবভাগ 01712540965 02333353284 

২ জনাব মাঃ তয়ব আলী িডিপএমিজ,  বা রবান িবভাগ 01818857074 02333302625 

৩ জনাব মাঃ তয়ব আলী িডিপএমিজ,  রা ামা  িবভাগ 01818857074 0244472054 

৪ জনাব মাই র ইসলাম খাশনবীশ িডিপএমিজ, নায়াখালী িবভাগ  01746686428 02334491196 

৫ জনাব হা দ মাজাে ল হক িডিপএমিজ, িম া িবভাগ  01712504627 02334406238 

৬ জনাব হা দ আব াহ িডিপএমিজ, িসেলট িবভাগ  01550056913 02996632451 

৭ জনাব মাঃ মিজ র রহমান এিপএমিজ, হিবগ  িবভাগ 01714427830 02996605347 
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                                             পা মা ার (এ- ড ) - নাম ও ফান ন র 
( জ তার িভি েত নেহ) 

 

 

িমক 

নং 

কমকতার নাম অিফেসর নাম মাবাইল ন র টিলেফান ন র 

১ জনাব মা: বলাল হােসন বা রবান ধান ডাকঘর 01818442649 02333320624 

২ জনাব মািনক চ  িসংহ রাংগামা  ধান ডাকঘর  0184569318 0233372186 

৩ জনাব আব া  আল নামান িম া ধান ডাকঘর  01718462771 02334406056 

৪ জনাব মা: শাহজাহান নায়াখালী ধান ডাকঘর  01558839400 02334491579 

৫ জনাব িচ  চ বত   িসেলট ধান ডাকঘর  01717932536 02996632474 

৬ জনাব মাঃ আব ল কােদর  মৗলভীবাজার ধান 

ডাকঘর  

01715633349 086152238 

 

 

                                           পা মা ার ( িব- ড ) - নাম ও ফান ন র 

 

 

িমক 

নং 

কমচিরর নাম অিফেসর নাম মাবাইল ন র টিলেফান ন র 

১ জনাব মাঃ আলম কিরম 

পা মা ার 

ক বাজার ধান ডাকঘর 01715073554  

২ জনাব শিহদ কামাল আজাদ রামগড় ধান ডাকঘর 01813153940 02-



333344652 

৩ জনাব গাপাল  দ খাগড়াছিড় ধান ডাকঘর 01817796571 02333343870 

৪ জনাব ল মা ফা চৗ রী প য়া ধান ডাকঘর 01818149039  

৫ জনাব মাঃ আ  হলাল ব র ধান ডাকঘর 01816721643  

৬ জনাব মাঃ িগয়াস উি ন ফনী ধান ডাকঘর 01712933032  

৭ জনাব গালাম মিহউি ন ল ী র ধান ডাকঘর 01818558632  

৮ জনাব কা ন সাহা চ দ র ধান ডাকঘর 01911756151 02334486123 

৯ জনাব ত য় দ া ণবািড়য়া ধান ডাকঘর 01712268384  

১০ জনাব  মা:শিফ র রহমান হিবগ  ধান ডাকঘর 01711-784752 02996604313 

১১ জনাব মাঃ শাহজাহান নামগ  ধান ডাকঘর  01713808384 

 

 

087155517 

 

 

 

 

                                            উপেজলা পা মা ারগেণর  নাম ও ফান ন র  (ইউিনট িভি ক) 
 

 

িমক নং কমকতার নাম অিফেসর নাম মাবাইল ন র টিলেফান ন র 

                            চ াম িবভােগর  শাসনাধীন উপেজলা ডাকঘর 

1.  জনাব সিলম উি ন স ীপ ইউিপও ০১৮১৫-৩৪৯২৪৩  

2.  জনাব  আসা ামান 
শাহ 

সীতা  ইউিপও ০১৮১৯-১০৯৬৯২  

3.  জনাব িগয়াস উি ন িমরসরাই ইউিপও ০১৭১৮-১০৯৯১৫ ০২-৩৩৪৪৫৬১১৭ 



০২-৩৩৪৪৫৬১১৬ 

4.  জনাব  ই ািহম খিলল হাটহাজারী ইউিপও ০১৮১৪-৩৬১৬৮৮  

5.  জনাব আ ল আিজজ রাউজান ইউিপও ০১৮৪৫-৩২৮৯৫০  

6.  জনাব ল হাসান বায়ালখালী ইউিপও ০১৮১৯-৮২৫০৯৯ ০২-৩৩৪৪৫৭৫০০ 

7.  জনাব বলাই চ ব  আেনায়ারা ইউিপও ০১৮১৮-৬৭৫৫০৩ ০২-৩৩৪৪৬১০২৬ 

8.  জনাব জনাব দীপন চৗ রী ই  জায়ারা ইউিপও ০১৮১৯-৬৩৬৫৭৬ ০২-৩৩৪৪৪৫৭৭১২ 

  

                     নায়াখালী িবভােগর শাসনাধীন উপেজলা ডাকঘর 

1.  ,, অমর  দাস রায় র ইউিপও ০১৭১৯-৩৮৫০৫২  

2.  ,, জিসম উি ন রামগ  ইউিপও ০১৮১৪-৭০৩৮২৫  

3.  ,, শফািল আ ার  দাগন ইয়া ইউিপও ০১৮২৩-৮২৫৮৭৮  

4.  ,, মাঃ দাউদ ব র হাট ইউিপও ০১৭৬৪-২২৪৩৩৬  

5.  ,, জিহ ল ইসলাম  ছাগলনাইয়া ইউিপও ০১৭৪০-৬০৭৬১৬  

6.  ,, মাঃ মা ফা পর রাম ইউিপও ০১৭১৫-৫৭৩২৫২  

7.  ,, মাঃ িগয়াস উি ন চরআেলকজা ার ইউিপও ০১৯১৬-২৮১২৮৪  

8.  ,, মাঃ আ ল হােসম চাটিখল ইউিপও ০১৮১৪-৮০৪৭৬৫  

9.  ,, িদলীপ চ  দাস সনবাগ ইউিপও ০১৮১৮-৮৮৭১৭৯  

10.  ,, মাতােহর হােসন বগমগ  ইউিপও ০১৭২২-৯০০৭৬৭  

11.  ,, মাঃ সা ল দা হািতয়া ইউিপও ০১৮১৮-৫৯৭৭২০  

12.  ,, মেহর আলী লগাজী ইউিপও ০১৮৪৯-৭৩০৬১৮  

13.  ,, অিময়াং  ম মদার সানাগাজী ইউিপও ০১৮৩০-৮০৩৬৭১  

          

       বা রবান  িবভােগর শাসনাধীন উপেজলা ডাকঘর 

1.  
Rbve G.GBP.Gg PKwiqv BDwcI 01815-027061 

 



kIKZ †nvQvBb, 

BDwcGg 

2.  
Rbve AwRZ KvwšÍ 

†PŠayix, BDwcGg 

DwLqv BDwcI 01818-142544 

 

3.  
Rbve †gvnvs 

RKwiqv, BDwcGg 

‡jvnvMvov BDwcI 01835-367088 

 

4.  
Rbve byiæj Avjg 

†PŠayix, BDwcGg 

mvZKvwbqv BDwcI 01811-275681 

 

 

5.  
Rbve P› ª̀ bv_ 

AvPvh©̈ , BDwcGg 

evukLvjx BDwcI 01818-432627 

 

 

                 

  রাংগামা  িবভােগর শাসনাধীন উপেজলা ডাকঘর 

1 রােশদমক ল রা নীয়াইউিপও ০১৮১৫৮০৯০৯১ -- 

2 মাহা দমিহউ ীন ফ কছিড়ইউিপও ০১৮১৩৬৯৬৫৭১ -- 

3 নয়ন মারেদ মা রা াইউিপও ০১৬৩৬২০৪৯২৪ ০৩৭১-৯৬০০৮ 

4 েবলচাকমা মািনকছিড়ইউিপও ০১৫৫৬৭০৪২৫৫ -- 

      5 মাঃেমা ািফ ররহ
মান 

লি ছিড়ইউিপও ০১৮৮২৭৬০১০০ -- 

6 পমিনচাকমা পানছিড়ইউিপও ০১৮৩২৮৩৯৬৮১ -- 

7 িনহািরকাচাকমা মহালছিড়ইউিপও ০১৮৮২৬৫০৩৫৬ -- 

8 সাগিরকাচাকমা িদঘীনালাইউিপও ০১৫৫৭৯০১৫৫৬ -- 

9 শাি িবজয়চাকমা বাঘাইছিড়ইউিপও ০১৫৫৩১৪৬০৬৩ -- 

10 ছালামতউ াহ লংগ ইউিপও ০১৫৫৮৬৭২৭৩০ -- 

11 ততা কদার বরকলইউিপও ০১৮১৬৩৬৯৭৩৪ -- 



12 ততা কদার রাছিড়ইউিপও ০১৮১৬৩৬৯৭৩৪ -- 

13 আহ দজিল িবলাইছিড়ইউিপও ০১৮১৭৭৮০২০৯ -- 

14 মাঃআ লকােশম রাজ লীইউিপও ০১৮১৮১০৪১০৩ -- 

15 আশীষ মারেচৗ রী কা াইইউিপও ০১৫৫৬৭৪৯২৮৩ -- 

    16 আকতারেহােসন কাউখালীইউিপও ০১৮১৭২৭৩১৮১ -- 

17 ৎ ননাহারেচৗ রী নািনয়ারচরইউিপও ০১৮৫৪৭৯৪৩১৪ - 

 

                     িসেলট িবভােগর শাসনাধীন উপেজলা ডাকঘর 

 

1.  হিরেমাহন িসংহ িব নাথ ইউিপও ০১৭২০২৩৬৪৭৬ ০৮২২৪৫৬১৪২ 

2.  ময়না চ   পাল িবয়ানীবাজার ইউিপও ০১৭১৪৭৭১১৪৭  

3.  ৎ জ ািত চ বত  বালাগ  ইউিপও ০১৭১৮৭১৭৮০০  

4.  মাঃ মা ক িময়া বড়েলখা ইউিপও ০১৮১৯৬৫৫০৯৫  

5.  মাঃ রিফ ল ইসলাম ছাতক ইউিপও ০১৭১৭৯০৯৮৩২ ০৮৭২৩৫৬০৫১ 

6.  মিন ামান আিজজ  দায়ারা বাজার ইউিপও ০১৭২০৯৩২৪৬৫  

7.  জিহ ল হক আক  িদরাই ইউিপও ০১৭২৫৭২৫৩১৯ ০৮৭২৪৫৬৪৫৫ 

8.  া চ  ফ গ  ইউিপও ০১৭২০১৮৭৬৩৭ ০৮২২৬৫৬০২৭ 

9.  িদলীপ মার ভ  গায়াইনঘাট ইউিপও ০১৭২০৮৪৯১০২ ০৮২২৮৫৬১৩৫ 

10.  মাঃ আ ল কালাম আজাদ জগ াথ র ইউিপও ০১৭১৬৯০০১৩৮  

11.  হাসাইন আহেমদ  জ া র ইউিপও ০১৭২২১১৫২৬০ ০৮২২৯৫৬০৪৩ 

12.  হিরচরণ দাস কানাইঘাট ইউিপও ০১৭১২৩৭৪৬৪৭  

13.  পন মার দ লাউড়া ইউিপও ০১৮৪০৯৬৩৭০০ ০৮৬২৪৫৬১৫৩ 



14.  নবী হােসন কাজী  জামালগ   ইউিপও ০১৭৩৯৪৫৫৩২৪  

15.  পন মার দব তািহর র ইউিপও ০১৭২০৩২৮৩১২  

16.  মাঃ ফা ক আহমদ 
তাপাদার 

জিকগ  ইউিপও ০১৭১৯২৩১৮২৩  

17.  অমর চ ন দাস কা ানীগ  ইউিপও ০১৭১২৩৭৬১৫৮  

18.  মাঃ শাহাদৎ আলী িবশ^ র র ইউিপও ০১৭২১৪০৭৭৭০  

19.  মিনষ র ন দাস শা া ইউিপও ০১৭৩৮৫২২০২৩  

20.  ম দন বিণক দি ন সরমা ইউিপও ০১৭১২০৮৬৯৯৮  

21.  নািজম উি ন খান গালাপগ  ইউিপও ০১৭১২৯০২৫১৫  

22.  িমলন মার দাস ড়ী ইউিপও ০১৭৫০২৩৯৫৭৮  

                   

িম া িবভােগর শাসনাধীন উপেজলা ডাকঘর 

1.  জনাবেমাঃিমজা র রহমান 
চৗ রী 

চাি নাউপেজলাডাকঘর ০১৭৫৪-০৪৫৭৬৯ ০৮০২২৫৬১১৯ 

2.  জনাবিশবলীসাদীক দাউদকাি উপেজলাডাকঘর ০১৯৪৮-৪৫৭৬৮৯ ০৮০২৩৫৫৪৬৯ 

3.  জনাব ামলকাি েভৗিমক িড়চংউপেজলাডাকঘর ০১৭১২-২৩৫৫২৯ ০২৩৩৪৪০৯১২৯ 

4.  জনাবেমাঃআব লেমাতািলব
(িপ) 

া ণপাড়াউপেজলাডাকঘর ০১৮১৯-৭০৪৭৫৮ ০২৩৩৪৪০৯৬১৩ 

5.  জনাবেমাঃশাহআলম দিব ারউপেজলাডাকঘর ০১৭১৮-৪৬০৩২৯ ০৮০২৪৫৩৩৩৭ 

6.  জনাবেমাঃজিহ লইসলাম 
(িপ) 

রাদনগরউপেজলাডাকঘর ০১৭১৫-৩৬৯৭৪৬ ০২৩৩৪৪০৮৯৩৩ 

7.  জনাবেমাঃমিজ ররহমান হামনাউপেজলাডাকঘর ০১৮১৬-১৫৬৭৪৭ ৫৪০২০ 

8.  জনাবেমাঃেসিলমিময়া চৗ ামউপেজলাডাকঘর ০১৭১৪-৮৮১২১৯ ৫৬৩৯৫ 

9.  জনাবেমাঃআ লমা ান ব ড়াউপেজলাডাকঘর ০১৮১৪-৭৬৮৮০৬ ০২৫২০৫১ 

10.  জনাবেমাঃজািকরেহােসন লাকসামউপেজলাডাকঘর ০১৭১০-৫৩২১৪০ ০৮০৩২৫১৪৫৭ 



11.  জনাবেমাঃআব লকিরমম
মদার 

না লেকাটউপেজলাডাকঘর ০১৭১৮-৩৭২২৮০ ৬৬১৫০ 

12.  জনাবেমাঃ খারেশদ আলম 
(িপ) 

হাজীগ উপেজলাডাকঘর ০১৭১৫-৩২৩২৮৯ ০৮৪২৪৭৫৩৪৪ 

13.  জনাবেমাঃমিজ ররহমান শাহরাি উপেজলাডাকঘর ০১৬২২-০০১৮৩৪ ০৮৪২৭৫৬০৩০ 

14.  জনাবেমাঃআঃওয়া দম ম
দার (িপ)  

ক য়াউপেজলাডাকঘর ০১৯৯১-২২৪৯৩২ ৫৬০৭০ 

15.  জনাবেমাঃেকফােয়তউ াহ মতলবউপেজলাডাকঘর ০১৭১৪-৩৪৮৫৪৮ ০২৩৩৪৪৮৮৫৭৯ 

16.  জনাবিমজা ররহমান ফিরদগ উপেজলাডাকঘর ০১৭২০-০৯৯৯১৯ ০২৩৩৪৪৮৯০৭২ 

17.  জনাবেমাঃআহচা লহক হাইমচরউপেজলাডাকঘর ০১৮২৯-০৭৬৯৫৬ ০৮৪২৩৫২০২৪ 

18.  জনাব মাঃ ফরহাদ 
হােসন(িপ) 

মেনাহরগ উপেজলাডাকঘর ০১৭১৪-৭০১৫৭৪ -- 

19.  জনাবেমাঃশাহজাহান নবীনগরউপেজলাডাকঘর ০১৭২০-২০০৮৭৬ ০৮৫২৫৭৫২১১ 

20.  জনাবিদল বাআ ার বা ারাম রউপেজলাডাকঘর ০১৭১৬-৪০৪৫৯৬ ০৮৫২৩৫৬০৩২ 

21.  জনাব ীরেমাহনদাস সরাইলউপেজলাডাকঘর ০১৭২১-৬৫০০৫৮ ০৮৫২৭৫৬০৫২ 

22.  জনাবেমাঃআ সসালাম 
(িপ) 

নািছরনগরউপেজলাডাকঘর ০১৬৭৯-৬৮০৮৬০ ৫৬০০৭ 

23.  জনাবআজহারউি ন আখাউড়াউপেজলাডাকঘর ০১৭৪০-২৭০৯৭৪ ৫৬০৬৩ 

24.  জনাবেমাঃআ লহােশমখান
খােদম (িপ) 

কসবাউপেজলাডাকঘর ০১৭১৩-৬৮৪৮৮৭ ০৮৫২৪৭৩০৫৩ 

25.  জনাবেমাঃআিম লইসলাম 
(িপ) 

িবজয়নগরউপেজলাডাকঘর ০১৯২৩-৬৫৯২২০ -- 

 
            

হিবগ   িবভােগর শাসনাধীন উপেজলা ডাকঘর 

1.  
জনাব মাঃ শাহ র িময়া 

আজিমরীগ  উপেজলা 
ডাকঘর 

০১৭১০-৯৪২৮০২ ০২৯৯৬৬০৬০০২ 

2.  জনাব ইকবাল মাহ দ 
চৗ রী 

বািনয়াচং উপেজলা 
ডাকঘর 

০১৭১৭-৬৮১২২৯ ০২৯৯৬৬০৬০০১ 

3.  জনাব েপ  চ  গাপ লাখাই উপেজলা ডাকঘর ০১৭৫৩-২০১১৪৩ ০২৯৯৬৬০৬০০২ 



4.  
জনাব গালাম মা ফা  

শােয় াগ  উপেজলা 
ডাকঘর 

০১৭১২-৩৮২৩১০ ০২৯৯৬৬০৬৬১৮ 

5.  
জনাব মাঃ আ ল আহাদ 

মাধব র উপেজলা 
ডাকঘর 

০১৭১১-৩৩৫৪২৪ ০২৯৯৬৬০৬০৩৫ 

6.  জনাব মাঃ জিরফ উ াহ নবীগ  উপেজলা ডাকঘর ০১৭১৪-৮৬৯৮৮৪ ০২৯৯৬৬০৬০৬৭ 

7.  জনাব মাঃ িমজা র 
রহমান 

বা বল উপেজলা ডাকঘর ০১৭৩৬-১৪৬৬৮৪ ০২৯৯৬৬০৬০৭৪ 

8.  জনাব মাঃ আ ল 
মােলক 

না ঘাট উপেজলা 
ডাকঘর 

০১৭৪০-৯৭৫৮৩৬ ০২৯৯৬৬০৬০২৭ 

9.  
জনাব মাঃ আ ল মিতন 

ম ল উপেজলা 
ডাকঘর 

০১৭৩১-৬৯০৮৪৪ ০২৯৯৬৬৭১২৬০ 

10.  
জনাব শেলন মার দব 

কমলগ  উপেজলা 
ডাকঘর 

০১৭৫০-০০৬১৮৯ ০২৯৯৬৬৭৫৫৩৬ 

11.  
জনাব িনবারন চ  দব 

রাজনগর উপেজলা 
ডাকঘর 

০১৭১৯-০১২৭৮০ ০২৯৯৬৬৮৫১৮৬ 

 

 

 

 

                                          উপ- পা মা ারগেণর  নাম ও ফান ন র  (ইউিনট িভি ক) 
 

 

িমক নং কমকতার নাম অিফেসর নাম মাবাইল ন র টিলেফান ন র 

  চ াম  িবভােগর শাসনাধীন  উপ- ডাকঘর 

 

1.  মাঃ ল আকতার আিমন টিমল এসও ০১৬৭৩৫২৯১৭১  

2.  মাঃ আ  ব র আ রিক া এসও ০১৮১৮২৮৩৮৭৬  

3.  আ র রিহম আলআিমন বািড়য়া এসও ০১৯৭৯৩৬২৮৬৮  

4.  শিহ ল  ইসলাম আ াবাদ িদবা এসও ০১৯১৫১৮৭০৭৮  

5.  িমঃ ত ণ দ  আন বাজার এসও ০১৮১৯০৭১২৭৬  

6.  িমঃ তপন কাি  দাশ ইিপেজড িদবা এসও     ০১৬২৫৯৭৯৭৪৬ ০২-৩৩৩৩৪০৮০০ 

7.  মাঃআ র রশীদ ইিপেজড নশ এসও ০১৮৩৮০২৩৮২৫  



8.  মাঃ কিরম ইউএস িস এসও ০১৮১৩৪০৫৭৩১  

9.  কাজী শিহ ল ইসলাম উ র কা লী এসও ০১৯১৫১৮৭০৭৮  

10.  মাঃ জাফর  হাসাইন ওয়ােজিদয়া মা াসা এসও ০১৮১৩৩৪৬৩২০  

11.  ফরেদৗস আরা বগম কা ম হাউজ এসও ০১৯২৬২২৬৫৬৮  

12.  িমঃ পেরশ ানাজ  কা ম একােডমী এসও ০১৮১৬৫১৫২৩৬  

13.  আলী কাউছার চ ঃ কাটিবি ং এসও ০১৬৭০৩১৭০৭৯  

14.  মাঃ তা ল ইসলাম চকবাজার িদবা এসও ০১৫৫৪৩৩০৬৬৮  

15.  মাঃ দাউদ চকবাজার নশ এসও ০১৯১২৫৫১৫১৩  

16.  িমঃ সনিজত ভৗিমক চা গ ও িদবা এসও ০১৮৩৬২৫০৩৯৬  

17.  নজ ল ইসলাম চ াম কেলজ এসও ০১৮১৫৮৬৪৬২৬  

18.  জনাব পা ালাল ব য়া জালালাবাদ ছাঃবাঃ এসও ০১৭১১১৬৮০১৫  

19.  জনাব মাঃইিলয়াছ 
ইঁয়া-১ 

জািকর হােসনেরাড এসও ০১৮১৬৫৫৩৭৩২  

20.  মিনর হােসন ডবল িরং এসও ০১৭৩২৩৫২৪৯০  

21.  মাঃ ল ইসলাম-৬ িপ আই এসও ০১৮১৯০৬৫৫১২  

22.  লতান আহ দ পাহাহড়তলী এসও  ০১৮১৩১৪৫১৪৭  

23.  ছােলহ আহ দ রাম র এসও ০১৮১০৬৬৫৬২৫  

24.  কাম ল ইসলাম 
তাপাদার 

পেত া এসও ০১৭৮৩৩৫২৮৮৫  

25.  মাঃরিফ ল আলম পাঠান িল িদবা এসও ০১৮১৫৬৬৭৯৬৫  

26.  িমেসস নািসমা 
আকতার 

পাঠান িল নশ এসও ০১৮১২৩১৪৯০৩  

27.  গালজার হােসন িফেরাজশাহ কেলানী এসও ০১৮৪৮১৪৮৫৯০  

28.  জনাব সাই ল 
ইসলাম 

িব. বা ামী িদবা এসও ০১৮১৮৮৯৮৪৩৫ ০২৩৩৪৪৮৩১৫০ 



29.  রই ল ইসলাম িব. বা ামী নশ এসও ০১৯৮০৬৪৯০০৬  

30.  মাঃ মিহউি ন িবমানব র এসও ০১৯১১৭৯০২৭০  

31.  মাঃআলাউি ন বায় শ শরফ এসও ০১৮১৭৭৪২৩০১  

32.  হা র রশীদ মিরন একােডমী এসও ০১৭৯৯৫৩২৪৪২  

33.  মাঃ আলমগীর মাহরা এসও ০১৮১২৮৪৬০৪৪  

34. মাঃ িসরা ল ইসলাম 
চৗঃ 

মিডেকল কেলজ এসও ০১৬২২৪৬১৭৭৯  

35.  মাঃ নািজম উি ন ম পেত া চৗঃপাঃ এসও ০১৬৩১৩৩২০৭৫  

36.  িমঃঅজয় ব য়া িরয়াজউি ন বাজার এসও ০১৮২০২১২৯৭৬  

37.  িমঃ িশ ল িম  চা গ ও নশ এসও ০১৮১৮৬৩৪১৫৯  

38.  মাঃ ফারকান চ ামেরলওেয় িবি ং 
এসও 

০১৭২৭১৪৯৮০৯  

39. িমেসস িমনা রানী 
দবী 

লামাবাজার এসও ০১৮৬৬২০৯৯৩০  

40. িমঃ শংকর নাথ উ র হািলশহর এসও ০১৮১৮৫৮৯০২৫  

41.  জাফর আহ দ চ াম সনািনবাস এসও ০১৮১৩৩৪৬৩২০  

42.  আ ল জিলল সইলস কেলানী এসও ০১৮১২৭৯৫৮৯৮  

43. িমঃ িবমল চ  দাস িসিজওিবি ং এসও ০১৬৭৭৪২৯১০৫  

44. মাঈ ি ন আ াবাদ নশ এসও ০১৭১৫৬৩৮২২১  

45.  িমঃ অিময় ব য়া হািলশহর হাঃ এে ট এসও ০১৯৩২৫২৮৭২১  

46.  বদ ল কামাল চ াম িশ ােবাড এসও ০১৮২৯-৯৯৯৯৭৬  

47. মাঃ আফাজ উি ন রািল বািড় এসও ০১৮১৯-৬৩০৫৯০  

48. িমিহর কাি  দাশ আ েতারাব এসও ০১৮১৮৬৪৪৭১৪  

49. িমঃ িদলীপ মি ক ইকবালপাক এসও ০১৮১৯-৮০২১৪৬  

50.  মা ন কিবর উিড়রচর এসও ০১৮১৭৭৯২৯০৩  



51.  আ র রশীদ কা নেগাপাড়া এসও ০১৮১৫১৩২১৪২  

52.  িমঃ নের নাথ দাস িমরা  এসও ০১৮১৬৫৫৮০৩৬  

53.  দীপংকর দাশ কা রহাট এসও ০১৮১৮০৬৭১২৭  

54.  অ ণ চৗ রী ে রী এসও ০১৮১৭৭৩৮৩০৪  

55.  আ ল মাতােলব কেররহাট এসও ০১৮১৮০৬৫১৭১  

56.  শাভন আচা  গিহরা এসও ০১৮২৭২৭৫৮৭১  

57.  িমেসস তানিজনা 
লতানা 

গাছবািড়য়া এসও ০১৮১৮৮৮৮৮৬৮  

58.  রিফ ল ইসলাম জড়া নায়াপাড়া এসও ০১৮১৫-৪৮৩৩৭১  

59.  আ ল কােদর চরণ ীপ এসও ০১৮১৭৭০১২৬৮  

60.  িমঃ রিক দাশ চ ঃিব িব ালয় এসও ০১৭১৭৯১০৩২০  

61.  িমঃ পন দবনাথ জাফরাবাদ এসও ০১৮২৭-৩১৪৯৪১  

62.  আজাদ হােসন জগ াথহাট এসও ০১৯১২-৮৭৯২৯২  

63.  িমজা র রহমান জারারগ  এসও ০১৮১৪৮০৬৩৩৩  

64.  মাঃই া র দওয়ান র এসও ০১৮১৪৪৬২৪১৯  

65.  িমঃ দীেপশ চৗ রী দাহাজারী এসও ০১৮১৯৬২৪০৪২  

66.  বিদউল আলম ফৗজঃক াঃ কেলজ এসও ০১৮২০২৩৪৫০৫  

67.  িমঃ ি েদশ ব য়া েয়ট এসও ০১৭৩৪৪০৭৭৯৬  

68.  ল আবছার-৩ িবনা ির এসও ০১৮১৫৬৬৮৯৮০  

69. িমঃ রতন ব  বা বািড়য়া এসও  ০১৭৩৪২৪২০৫৫  

70. িমেসস নািছমা 
পারভীন 

বাড়ব  এসও ০১৮৪৩৫৭১১৬০  

71.  র মাহা দ বাৈরয়াঢালা এসও ০১৮১৯৬৮৫৮৭৮  

72.  িমঃ অজয় িম  বরমা এসও ০১৮১৯৬৯৫৬৬৭  

73.  সাই ল ইসলাম ধ ড়া এসও ০১৭৭৭৪৯৯৭৯৯  



74. হা র রশীদ-এফ ভা য়ারী এসও ০১৭১২৬২৪০৪৪  

75.  িমঃ ত ভৗিমক ভর াজহাট এসও ০১৮১১৮০২৭২৪  

76.  আ র রিহম মহা িন এসও ০১৮১৯৩৩৩৬৭৬  

77. িমঃ গাপাল চ  নাথ মহাজনহাট এসও ০১৮১৪৪২৩৩৩৯  

78. আেনায়ার হােসন-২ মাদাশা এসও ০১৭১৬৫২৪৭৫৬  

79. আবছার উি ন শাক রা এসও ০১৮৬৬৮৩১৪৫৮  

80. মাঃ আলমগীর সােরায়াতলী এসও ০১৮১২০৮৭৮৬৬  

81.  রাখাল চ  দবনাথ িব দরবার এসও                  ০১৮১৫৯৫৭০৭৮  

82.  রনিজত শীল আইআইইউিস এসও ০১৮১৫৫১৪৬৬০  

83.  ফির ল আলম আিজমপাড়া  এসও ০১৮১১৮২২৬৬৬  

84. মা ম খান পাইেরাল এসও ০১৮৪৯৯৩৩৬০০  

 নায়াখালী   িবভােগর শাসনাধীন  উপ- ডাকঘর 

 

1.  ,, মাঃ মাইন উি ন চৗ হনী (এলএসিজ) ০১৯১১-৮৯৩৮৫৭  

2.  ,, সাম ল আলম 
ফরাজী 

সানাই িড় (এলএসিজ) ০১৭৬২-৫৯৩৪১৮  

3.  ,, িবকাশ চ  দাস  তমর ী এসও ০১৭২২-৫১৭৯০৫  

4.  ,, মাঃ মাইন উি ন কিড়হ  এসও ০১৮২৬-১০২২৮০  

5.  ,, মাঃ ফজেল 
আিজম 

বণ চরএসও ০১৬২৫-৮৮২৮১২  

6.  ,, ইসমাইল হােসন িখলপাড়া এসও ০১৭২৭-৪০৩১২৪  

7.  ,, ল ইসলাম বদলেকাট এসও ০১৮১৯-১৫২২৩৯  

8.  ,, আলা উি ন খান িপেল য়া এসও ০১৮১৮-১৭৮২০২  

9.  ,, আিমন হােসন আিমশাপাড়া এসও ০১৮১৮-৫৭৮৪০১  

10.  ,, মাঃ ই ািহম জিমদার হাট এসও ০১৮১৫-১০২৬৭০  



11.  ,, ইফেতখার হােসন  পাচরা এসও ০১৮৫৭-৯৯৪৬৪৭  

12.  ,, আব ল ম ান চ গ  এসও ০১৮১৭-৬৭০৮৪৫  

13.  ,, েরর নবী করামতগ  ০১৬৪৭-৫৯৫৮৭৭  

14.  ,, আব ল কিরম  থানার হাট এসও ০১৬৭৯-৬৬৮৭১৯  

15.  ,, আলী হােসন খিলফারহাট এসও ০১৮১৪-২১৬৩২২  

16.  ,, রহমত উ া চরম য়া এসও ০১৭১৮-৪৬৬৪৮৭  

17.  ,, আ ল খােয়র নাঃ িব ান ও ি  ০১৬১৩-৬০২৬১৭  

18.  ,, রসরাজ দাস  চৗ হনী নশ এসও ০১৭৪০-৮৭৩২৩০  

19.  ,, নজ ল ইসলাম দশঘিড়য়া এসও ০১৮১২-৬১৩৯৭০  

20.  ,, আিজ র রহমান বাংলাবাজার এসও ০১৯১৭-৬৫৮১৫৯  

21.  ,, সমীর চ  দাস নাগ দ এসও ০১৮৩৮-০৩৩২৭৩  

22.  ,, জগ াথ ভৗিমক দ পাড়া এসও ০১৯৭২-৬১৩৯০৫  

23.  ,, িন র ন চ বত  আফািজয়া এসও ০১৭০৯-২৫৩০৭২  

24.  ,, িনর ন চ  দাস চৗর ী এসও ০১৭৪৯-২৬৪০০৮  

25.  ,, মাঃ সা ি ন রাজগ  এসও ০১৮১৯-৮৩৪৪৬০  

26.  ,, মাঃ সিহদ উ া সানা র এসও ০১৭১৫-৩৭৬০১৬  

27.  ,, আ ল খােয়র বজরা এসও ০১৭১৪-৪৩৬৬৮৮  

28.  ,, সাফােয়ত হােসন চরবাটা এসও  ০১৩০২-০৩৪১৬৮  

29.  ,, মাঃ নািছর উি ন কিবর হাট এসও ০১৮২১-৯৫৯৬৯৮  

30.  ,, িনমল চ  দ ভবানীজীবন র এসও ০১৮১৩-৩৮০৪৫১  

31.  ,, মাঃ িগয়াস উি ন বীজবাগ এসও ০১৮১৩-০৩৯৫৯২  

32.  ,, রিহম উ া কানিকর হাট এসও ০১৭২৯-৩৫২৬২৭  

33.  ,, মা র রিশদ ছাতারপাইয়া এসও ০১৮৬৩-০১৯০৫৭  

34. ,, উ ম মার দাস ভাটরা এসও ০১৮২২-৪৪৪১৯১  



35.  ,, কমল কাি  দাস সানা র বাজার এসও ০১৭১৮-৩৩৯২৬২  

36.  ,, মাঃ জািকর 
হােসন 

সাহা র এসও ০১৭২০-৮৪২৫৯৩  

37.  ,, মাঃ দেলায়ার 
হােসন 

 ড া এসও ০১৭৪৪-৪০৯৬০৩  

38.  ,, কা  লাল দাস  সামপাড়া এসও ০১৭১৯-৩০১৫২৯  

39. ,, ম ল হক নাি য়াপাড়া এসও ০১৮৩০-৩০২৭৫৫  

40. ,, আ.ন.ম গালাম 
মিহউি ন 

জয়াগ এসও ০১৮৩২-৭৮৪৬৪৫  

41.  ,,  মাঃ ইয়ািছন দও  এসও ০১৮১৩-৬৬৪৯৩৫  

42.  ,, মাছেলহ উি ন খলাফত বাজার এসও ০১৮৪৬-৩৫৩৪১০  

43. ,, আব ল ম ান গাপাল র  এসও ০১৮১৮-৫৭৩৩৯৮  

44. ,, মাঃ আিমর 
হােসন 

র া পর এসও ০১৭৬৬-১৩৭৮০৫  

45.  ,, জািকর হােসন 
ইয়া 

হািজরহাট  এসও ০১৭৭১-৫৯৫৩০৬  

46.  ,, হা র রিশদ ভবানীগ  এসও ০১৮১৯-৯৬৩৪৮৫  

47. ,, আেনায়ার হােসন দালাল বাজার এসও ০১৭১৮-০৬২৯৩৫  

48. ,, মাঃ িনজাম উি ন ল ী র কাট এসও ০১৭২১-২৬৬৪১৮  

49. ,, হা ন-অর-রিশদ মা ারী এসও ০১৮২২-৯৫৪১৭৭  

50.  ,, আহ দ উ া হায়দরগ  এসও ০১৭২২-৪৭২৫৪১  

51.  ,, মাঃ ল ইসলাম রামগিতর হাট এসও ০১৭১১-৫৭৮১০৭  

52.  ,, দেলায়ার হােসন রাখািলয়া এসও ০১৭২৪-৩২৮০০০  

53.  ,, মন চ  ম মদার কািজর হাট এসও ০১৭১২-৯২৫৮৩১  

54.  ,, জয়নাল আেবিদন দােরাগার হাট ০১৮২২-৩৬৮২৩৭  

55.  ,, মাঃ জিসম উি ন ফনী নশ এসও ০১৮২০-১৫০৬২৩  



56.  ,, মাঃ ফর খ 
আহ দ খা কার 

দাওয়াখানা এসও ০১৮১৩-০০৭৩৮০  

57.  ,, মাঃ িগয়াস উি ন শশদী এসও ০১৮১৩-৬৬৮৫৯৮  

58.  ,, নেরশ চ  
ম মদার 

আহ দ র এসও ০১৮৩০-৭৮৯৬৬২  

59.  ,, হািবব উ া বার বাজার এসও ০১৮২৫-২৯৩০৬২  

60.  ,, র আহ দ 
ম মদার 

ি র হাট এসও ০১৮১৪-৮৭৪৪০৯  

61.  ,, শওকত আলী ফনী ক ােডট কেলজ এসও ০১৮১১-৮০৬৪৯৩  

62.  ,, এিজএম 
েরর ামান 

চা ািশর হাট এসও ০১৭১৫-৫৩১৯১৮  

63.  ,, ফেয় র রব চৗ রী ফািজল র এসও ০১৮১৯-১৭৯৬৯৩  

64.  ,, রিফ র রহমান 
খান কার 

মিতগ  এসও ০১৮১৩-৯৩৯৬৯৪  

65.  ,, নািছর উি ন প চগািছয়া এসও ০১৮১৫-৪৩৯৮৪০  

 বা রবান   িবভােগর শাসনাধীন  উপ- ডাকঘর 

 

1.  
Rbve Rwmg 

DÏxb, GmwcGg 

ýxjv GmI 01817-267293 

 

2.  
Rbve †gvt 

kvnRvnvb wmivR, 

GmwcGg 

K·evRvi ˆbk GmI 01839-564317 

 

3.  
Rbve †gvnv¤§` 

†nvQvBb, 

GmwcGg 

C`MvuI GmI 01826-612296 

 

4.  
Rbve D¾j KvwšÍ 

†PŠayix, GmwcGg 

wPwisMv GmI 01816-029236 

 



5.  
Rbve †gvt 

Beªvnxg, GmwcGg 

c ỳqv GmI 01811-684473 

 

6.  
Rbve cÖ‡mbwRr 

PµeZx©, 

GmwcGg 

evBZzjB¾Z GmI 01815-123886 

 

7.  
Rbve iwe ksKi 

†`, GmwcGg 

Lvb evnv ỳi evRvi 

GmI 

01876-899609 

 

8.  
Rbve †gvnv¤§` 

kvnRvnvb, 

GmwcGg 

evbxMÖvg GmI 01840-422828 

 

9.  
Rbve w`jxc KvwšÍ 

†`, GmwcGg (¯-̂

‡eZ‡b) 

‡m›UgvwU©b GmI 01929-708403 

 

10.  
Rbve bvwQi 

Avnv¤§`, 

GmwcGg (¯^-

‡eZ‡b) 

AvwRR bMi GmI 01818-189326 

 

11.  
Rbve byiæj 

Avjg, GmwcGg 

(¯-̂‡eZ‡b) 

jvgv GmI 01830-095009 

 

12.  
Rbve AwPšÍ Kzgvi 

`Ë, GmwcGg 

(¯-̂‡eZ‡b) 

mgy ª̀ ‰mKZ GmI 

01633-663239 

 

  

রাংগামা     িবভােগর শাসনাধীন  উপ- ডাকঘর 

1.  মাঃমন রিময়া কা াইন নবাজারএসও ০১৮১৯৬১৬৯২৭  

2.  মাঃমন রিময়া কা াই েজ এসও ০১৮১৯৬১৬৯২৭  



3.  বলব য়া চ েঘানাএসও ০১৮২৮৮৬৩৭৪০  

4.  তয়বখানেচৗ রী বত িনয়াএসও ০১৮১২৮২৩০৯০  

5.  জয়নালআেবদীনম
মদার 

না রএসও ০১৮২২০০৯৬৫৯  

6.  মাঃওমরফা ক নািজরহাটএসও ০১৮৩৩২১৫৭৬৮  

7.  িবমলাং চাকমা ভা ারশরীফএসও ০১৮২৮৯১৪৩৬৭  

8.  এনা লকিবর আজাদীবাজারএসও ০১৮১৭৭৭৪১২৭  

9.  খাকনকাি েচৗ রী নারায়নহাটএসও ০১৫৫৩৪৯৬৩৬৬  

10.  লকব য়া ফেত রএসও ০১৮১৫৩৫৪৪৫৫  

 িসেলট  িবভােগর শাসনাধীন  উপ- ডাকঘর 

 

1.  মািনক লাল দাস এ িব কাপন এস ও ০১৭১৬৮৮২৮৭৩  

2.  মাঃ বাহার উি ন বানী াম এস ও ০১৭১২৭৪৫৩৩৬  

3.  মদন মাহন দাস বরমচাল এসও ০১৭১৮১৯৭০১৩  

4.  মাঃ বজ র রহমান া ণ শাসন এস ও ০১৭১৯৭৪০২৪৮  

5.  মাঃ হা র রিশদ বগম র এস ও ০১৭১২৭৪৭৫১৫  

6.  আ ল আহাদ চ ন র এসও ০১৭৬৮৭১৮০২৫  

7.  স রণ দাস চারখাই এস ও ০১৭৪৭০৪৯৪৯৪  

8.  জাৎ া রানী সন ছাতক িসেম  ফ া রী এস ও ০১৭১৭৯৩০০৪৪  

9.  মঈন উি ন চ লবাজার এসও ০১৬৭০৬০১৮৭৩  

10.  িনজাম উি ন ঢাকা দি ণ এস ও ০১৭১৪৫২৭৭৬৭  

11.  নিত রানী চ  দি ণভাগ এস ও ০১৭২১৪৮২৫৪৭  

12.  ধন ব  দওকলস এস ও ০১৭৮১৫৭৪৩২৩  



13.  মাওঃ য়াই র রহমান দশঘর এস ও ০১৭১৮১৫৯৪৬৪  

14.  মাঃ ইকবাল হােসন দৗলত র এসও ০১৭১১১৮৪৭৬৮  

15.  রিহম উি ন ব শাহবাজ র এস ও ০১৮১৭০৬১৪১০  

16.  অিসত চ  এফ এফ ফ া রী এসও ০১৭২০১১৪৬০৬  

17.  গাপাল চ  দব গহর র এস ও ০১৭২৪৭৫৫৬০৪  

18.  িবধান চ  সরকার গায়ালাবাজার এস ও ০১৭১৬৯৯৩৪৪৮  

19.  ড়ামিন দাস গািব গ  এস ও ০১৭২৬৯০৫২১৬  

20.  কামাল হােসন গাছবাড়ী এস ও ০১৩২০৬৯৫৫১২  

21.  সয়দ ই ািহম আলী হাসান ফােতমা র  ০১৭২৬৭১৮৭০৬  

22.  গৗরা  চ  দাস জালাল র এসও ০১৭৩৩৯৪১৪৯৩  

23.  বেনায়ারী লাল দাশ জাফলং এস ও ০১৭২২০৮৪৮৩০  

24.  মাঃ নািসর উি ন জালালাবাদ ক া ঃএস ও ০১৭২৪১৫৫৪২৫  

25.  মাঃ িজ র রহমান 
চৗঃ 

ক ঠালখাইড় এসও ০১৭৬৪৫৪৫৩৪৩  

26.  িব পদ দ  কাজলধারা এস ও ০১৭২২১৮৯০১৮  

27.  অিশ^নী মাহন 
দবনাথ 

য়া এস ও ০১৭২৮১৮৬২৪৫  

28.  কিছর িময়া তা কদার লউড়া নশ ০১৭৫৬২৬১১৩৭  

29.  িনেরাধ বরণ মি ক কিরম র এসও ০১৭৮৮৫২৬২০৫  

30.  মাঃ আিমন আলী লংলা এসও ০১৭২০৯২৪৩৭০  

31.  হা দ জালাল উি ন মাগলা বাজার এস ও ০১৭২১৮৩৮৫৬৬  

32.  মাঃ আিমন উি ন মঈন র এসও ০১৭২৭৭৭৩৭১৬  

33.  রি ত ভ াচায মািথউরা এসও ০১৭৩৩৭০০৭৪৯  

34. মাঃ আ  বকর ি বাজার এস ও ০১৭১৯৭৭২০৫৬  

35.  মাঃ ম র িময়া,  িথমপাশা এসও ০১৭২৬০২২৬২২  



36.  মাঃ সিহ র রহমান পাগলা এস ও ০১৭১৪৫২৭৭২৪  

37.  মাঃ জামাল উি ন পাথািরয়া এস ও ০১৭১২৩৫৭৪৮২  

38.  মাঃ সাই র রহমান র া হাজীগ  এস ও ০১৭৫৫৪৫৮৮৯৯  

39. মাঃ বা ল আহমদ রানািপং এস ও ০১৭২৮৫৭৪৩৩৮  

40. ব ল চ  দাস িসংেগরকাছ এস ও ০১৭৩৮৪৭৬৮৬৩  

41.  লতান আহমদ রামিস এস ও ০১৭১৫৮৬১৭৯৪  

42.  মাঃ লেয়ছ উি ন দি ণ ভােদ র এসও ০১৭১২০০৫৬৮৫  

43.   উ ম মার দাস,  তাজ র এসও ০১৭২২৫০০৬৯৮  

44. মাঃ িছি র রহমান মািনকগ  এসও ০১৭১৯৭৩৯৮৯৪  

45.  কশব চ  দ  উমর র এস ও ০১৭১৪৬৭৫৫৭২  

46.  িবজয় মার দব জল প এস ও ০১৭১৭৩৮৯৯৯৩  

47. জনাব এলাইছ আলী শমেসর নগর এসও ০১৭১৫৫৮১৭৯৯  

48. মাঃ ফা ক আহমদ ইছামিত এস ও ০১৮২৩৪০২১৯৮  

49. শাহ র আহমদ সয়দ র এস ও ০১৭২৭৬২৭১৫৬  

50.  সিলনা আ ার লাগ ও এস ও ০১৭১৫২০৬৫৮৬  

51.  মাহা দ আলী গািব গ  ন নবাজার এস ও ০১৭১৪৫০৬১৯৯  

52.  গৗতম মার বাৈড় ছাতক পপার িমলএস ও ০১৭৬১৮৮৯৪২২  

53.  অ নী মাহন দবনাথ ন ন বাজারএস ও ০১৭২৮১৮৬২৪৫  

54.  সােদক আহমদ চৗঃ গালাপগ  বাজারএস ও ০১৭১২০৭৯৩১৭  

55.  ইছাক আলী ভােটরা এস ও ০১৭২০৪৩৯৬৩৬  

56.  হািব াহ বাহার নামগ  কােল েরট ভবন 
এসও 

০১৭২৮৩২০২৬৩  

57.  িনিশ কা  দাস র লগ  এস ও ০১৭১২৮৮০৬৫২  

 িম া  িবভােগর শাসনাধীন  উপ- ডাকঘর 



 

1.  জনাবেমাঃসিহ লইসলা
ম (িপ) 

য়াগ এসও ০১৮১৫-৪৯৯৩০৯ -- 

2.  জনাবেমাঃিনজামউি ন নবতীএসও ০১৭৪৮-২৭১৪৮১ -- 

3.  জনাবেমাঃসােলহআহ
দ 

িচওড়াএসও ০১৭৩৩৮৩৭৩১৯ -- 

4.  জনাবেকশবচ বত  লাকসামৈনশএসও ০১৮১৫-৫৪৮৪৪৪ -- 

5.  জনাবেমাঃআ তােহর 
(িপ) 

আহা দনগরএসও ০১৯১৭-০৪৪৭৭৫ -- 

6.  জনাবশংকরচ েদব দাফফরগ এসও ০১৭১৬-৯২৮৫৩৯ -- 

7.  জনাবেমাঃ লআিমন 
(িপ) 

পয়ালগাছাএসও ০১৬৮৬-৬৮৯১৫৯ -- 

8.  জনাববিশরআহা দ ময়নামিতএসও ০১৮১৩-৬২৫১৯১ -- 

9.  জনাবআ লকালামআজা
দ (িপ) 

বা রাএসও ০১৭১২-১১৬৮২০ -- 

10.  জনাবেমাঃেরজাউলহক 
(িপ) 

সাচারএসও ০১৮৩০-১৯৯৫৯৯ -- 

11.  জনাবেমাঃেমানােয়মিম
য়া 

গৗরী রএসও ০১৮১৭-৫১৬৪৫১ -- 

12.  জনাবেশখমাহ ররহমা
ন েয়ল (িপ) 

বাতাকাি এসও ০১৭১৭-৬৫২৫৩৩ -- 

13.  জনাবেমাঃমিজ ররহমা
ন (িপ) 

মঘনাএসও ০১৬৮৯-৬০৫৭৯৬ -- 

14.  জনাবেমাঃআেনায়ারউ
াহ (িপ) 

পাি বাজারএসও ০১৮১১-৫৫৫২৫৫ -- 

15.  জনাবেমাঃসাই লইসলা
ম (িপ)  

ধামতীএসও ০১৬২৭-৪৪৯৮৫৯ -- 

16.  জনাবেমাঃইকবালেহােস
নম মদার (িপ) 

গ াম লএসও ০১৭২০-২১৮৩৫৮ -- 

17.  জনাবসািবনাইয়াছিমন কা ানীগ এসও ০১৮৬৮-৪৫৫৪৩৯ -- 



18.  জনাবেমাঃআব ররিশদ
সরকার 

সানাকা াএসও ০১৮৩৫-৩০২২৭৯ -- 

19.  জনাবেমাঃরিবউলইসলা
ম (িপ) 

রিহমানগরএসও ০১৭১০-১০৩০৫৮ -- 

20.  জনাবেমাঃেমাশারফেহা
সন (িপ) 

রামচ রএসও ০১৮১৪-১০২১৯৪ -- 

21.  জনাবেমাঃফজ ররহমা
ন 

ছিডয়াবাজারএসও ০১৭৪২-৭১৩৯২৭ -- 

22.  জনাবেমাঃেগালামেমা
ফা (িপ) 

বলাখালএসও ০১৮১৫-০৫১২৫৭ -- 

23.  জনাবেমাঃশাহজাহান
রী (িপ) 

পাক রাম রএসও ০১৮২৪-৪৬৪৭০০ -- 

24.  জনাবেমাঃরিবউলইসলা
ম (িপ) 

শাহা রএসও ০১৭৭২-৫১৩৭৪৭ -- 

25.  জনাবেমাঃআিমরেহােস
ন (িপ) 

ইসলাম রশাহইয়ািছনিসিনয়রমা
াসাএসও 

০১৭৪১-৪৪৩১৩২ -- 

26.  জনাবিরপন মারসাহা রানবাজারএসও ০১৭১০-৩০৫১০৮ ০২৩৩৪৪৮৭০২০ 

27.  জনাবেমাঃেমা ফাকামা
ল (িপ) 

মাহন রএসও ০১৭২৫-৩৯৭০৫২ -- 

28.  জনাবশরীফআহে দ 
(িপ) 

বা রহাটএসও ০১৮১৮-২৮৩২৮৫ -- 

29.  জনাবেমাঃসারওয়ারআ
লমআখ  (িপ) 

ষালঘরএসও ০১৭১৯-১৯৬৮৮৩ -- 

30.  জনাবেমাঃমাহ বসরকা
র(িপ) 

চ দ রৈনশএসও ০১৮১৩-২০৯৪১১ -- 

31.  জনাব মাঃ শাহএমরান পসাএসও ০১৮১৮-৫৯৮৫০৬ -- 

32.  জনাবেমাঃছানাউ াহ 
(িপ) 

ছংগারচরএসও ০১৭১৮-৬২০৩৩৮ ০৮৪২৮৫১০৪১ 

33.  জনাবকাম াহার আ গ এসও ০১৬৮৮-০৭৫৩৮৭ -- 

34. জনাবেমাঃ জনআলী 
(িপ) 

া নবাড়ীয়াৈনশএসও ০১৮১৮-৮০৫৩৮৪ -- 



35.  জনাবেমাহা দশাহজাহা
ন (িপ) 

চি ারএসও ০১৭৩৪-১৫৬১১৬ -- 

36.  জনাবেমাঃকামালউি ন 
(িপ) 

চারগাছএসও ০১৭৫৩-৩৩৯০৭০ -- 

37.  জনাবিলটনচ সরকার 
(িপ) 

গাপীনাথ রএসও ০১৭২৪-৭৫২০৫৫ -- 

38.  জনাবরতনচ সরকার 
(িপ) 

কাইতলাএসও ০১৭০৪-৭৬০২৬৩ -- 

39. জনাব মাহা দইকবাল
হােসন (িপ) 

ছিলমগ এসও ০১৭২৫-৭৭২৮৮০ -- 

40. জনাবরতন মারদাস 
(িপ) 

াম ামএসও ০১৭২১-৮২৪৫০৮ -- 

41.  জনাবেমাঃকাম লহাসা
ন (িপ) 

চা রাএসও ০১৮১৭-৬৭৬৬৩৯ -- 

42.  জনাবেমাঃেগালামিকব
িরয়া (িপ) 

ফা াউকএসও ০১৭৩৩-৫২৪৮০২ -- 

43. জনাবেমাঃেমাসেলহউ
ি ন 

ছাটশরীফ রএসও ০১৮২৪-৫৫৬৬৫৪ -- 

44. জনাবেমাঃিমজা ররহমা
নম মদার (িপ) 

িচেতাষীএসও ০১৭২২-৪৯৭৪৯৬ -- 

45.  জনাব র মাহা দ(িপ) পি মেখিড়হরএসও ০১৮২১-৪৭৩৭৬৯ -- 

46.  জনাবেমাঃেগালামসােরা
য়ারসরকার (িপ) 

ইিলয়টগ এসও ০১৮৭৬-৪৮৬৬৮৬ -- 

47. জনাব মাঃ ল 
আিমন(িপ) 

এসও ০১৯২২-০৫২৭৪৯ -- 

48. জনাবিশ চ সরকার 
(িপ) 

গ ামারাএসও ০১৮৮৪-১৭৩১২৩ ০৮৪২৩৫২০৮৮ 

49. জনাবআ ললিতফ (িপ) চা াএসও ০১৮৯৪-৮৩০২৯৫ -- 

50.  জনাবিবভাসচ পাল গ াসাগরএসও ০১৮৩৩-৬৭০২০৫ -- 

51.  জনাবএ, ক,এম, 
মাহ ররহমানেচৗ রী 

শাহবাজ রএসও ০১৭৭৮-৫০৪২৬৬ -- 



(িপ) 

52.  জনাবেমাঃআ লেহােসন 
(িপ) 

আ গ এফ.এফ. এসও ০১৭৪১-২৩২৫২৮ -- 

53.  জনাবশাহেমাঃসাম ল
দা (িপ) 

কাউতলীএসও ০১৭১৯-৮০০০২৯ -- 

54.  জনাবেমাঃমাহ ররহ
মান(িপ) 

নাউরীবাজারএসও ০১৭৯০-৮০৩২৭৮ -- 

                            হিবগ   িবভােগর শাসনাধীন  উপ- ডাকঘর 

 

1.  জনাব শখ মাহ র 
রহমান 

ইনাতগ   উপ-ডাকঘর ০১৭১৮-২৪৫৯৪৪ ----- 

2.  জনাব ণয় চ  
কপালী 

দীঘলবাক  উপ-ডাকঘর ০১৭৩৩-৮৬৫২৫৪ 
----- 

3.  জনাব মাঃ আ াল 
িময়া 

কািদরগ   উপ-ডাকঘর ০১৭১৮-৯৭৭৭০৬ 
----- 

4.  জনাব মাঃ মাহ র 
রহমান 

যা াপাশা  উপ-ডাকঘর ০১৭৪০-৬৫৪০২৮ 
----- 

5.  জনাব পিরমল চ  
শমা 

চা র বাগান  উপ-ডাকঘর ০১৭২০-৩৭৪৫৫৫ 
----- 

6.  জনাব মাঃ আ ল 
কালাম আজাদ 

লাখাই  উপ-ডাকঘর ০১৭২১-১৫৪৬৪৭ ----- 

7.  জনাব মাঃ রিফক 
িময়া 

শাহিজবাজার  উপ-ডাকঘর ০১৭১৯-১৬২৫৯৪ 
----- 

8.  জনাব সেত  মার 
দব 

সায়হামনগর  উপ-ডাকঘর ০১৭৩৬-৫৪৮২৫১ 
----- 

9.  জনাব মাঃ শাম ল 
হক  

ইটােখালা  উপ-ডাকঘর ০১৭১৫-২৯৪৩৫০ 
----- 

10.  জনাব অ ল চ  
দ  

সাতগ ও  উপ-ডাকঘর ০১৭১৮-৯৭৭৫০৮ 
----- 



11.  জনাব মাঃ সিলম 
িময়া 

করামতনগর ভা গাছ  উপ-
ডাকঘর 

০১৭১৭-৫৬৭১১০ ----- 

12.  জনাব মাঃ মিতউর 
রহমান 

পা েখালা  উপ-ডাকঘর ০১৭২৯-১৮০৩৩০ 
----- 

13.  জনাব নারায়ন চ  
পাল 

নারাইনছড়া  উপ-ডাকঘর ০১৭৮২-৩২৭৬৭৮ 
----- 

14.  জনাব ষার কাি  দ  
রকায়  

কািলঘাট  উপ-ডাকঘর ০১৭১৬-৯২৫৯৭০ ----- 

15.  জনাব মাহা দ  
রিফক িময়া 

খ রীছড়া  উপ-ডাকঘর ০১৭১৯-১৬২৫৯৪ 
----- 

16.  জনাব মাঃ িহ র 
রহমান 

আফেরাজগ   উপ-ডাকঘর ০১৭১৫-৫৮২১৯৫ ----- 

17.  জনাব মাঃ আ ল 
হাই 

ম খ  উপ-ডাকঘর ০১৭১৫-৫৮১৯৫৬ 
----- 

18.  জনাব িব পদ দব বড়কাপন  উপ-ডাকঘর ০১৭১৯-৫০১৬৬৯ ----- 

19.  জনাব মদন মাহন 
চ বত   

হিবগ  নশ  উপ-ডাকঘর ০১৭১৪-৬২৯৪৫৪ 
----- 

 

20.  জনাব সিবতা রাণী 
রায়  

ম ল নশ উপ-ডাকঘর ০১৭১১-৪৭৮১৭৮ 
------ 

21.  
জনাব পী ষ ধর 

হিবগ  কাট  উপ-ডাকঘর 
(অিবিল) 

০১৭১২-৪৯৭৩২৫ 
০২৯৯৬৬০২৭৭০ 

 

                     িম া ধান ডাকঘর  এর শাসনাধীন  উপ- ডাকঘর 

 

1.  মাঃবা িময়া িম াক া ন া   
(এলএসিজ) 

০১৮১৭৪০৬৯৩৩  

2.  মাঃেমাবারকেহােসন কাটবািড় ( ,এস,ও) ০১৮১৩৫০১৫৫২  

3.  মাঃতা লইসলাম হািলমানগর ( ,এস,ও) ০১৮৩২৯৬৪২৭৪  



4.  মাঃমােহআলম িম াক ােডটকেলজ ০১৮১৫৪৪৫৩৭১  

5.  মাঃহা নঅররিশদ িম ািব িব ালয় ( 
,এস,ও) 

০১৭১০৫০৫৮৯২  

6.  সােলহােবগম অভয়আ ম ( ,এস,ও) ০১৯৩৩৬৪৭২৩৬  

7.  আ লআওয়ালখান িম ােসেক ারীএ েকশন
বাড( ,এস,ও) 

০১৮১৯১০৩৭৭৯  

8.  নাজ ননাহার িম া াইমারীএ েকশন 

( ,এস,ও) 

০১৯২০৩৯৭৬৪৩ 
 

9.  মাঃজািমরেহােসন ফৗজদারীেকাট ( ,এস,ও) ০১৫৫৬৪২৬৬৯৬  

10.  মাঃকামালেহােসন িম াইিপেজড ( ,এস,ও) ০১৮২৮০৯২৫৮০  

11.  মাঃশিফ লইসলাম িসিভলেকাট ( ,এস,ও) ০১৯১৫২২৬২৮৮  

12.  মাঃ লইসলাম িশম র ( ,এস,ও) ০১৮১৮৪২১৭৮২  

13.  মাঃইউ সসরকার িম াৈনশডাকঘর ( 
,এস,ও) 

০১৯১৬৭৯৪৫৭৪ 
 

                         িসেলট ধান ডাকঘর এর শাসনাধীন  উপ- ডাকঘর 

 

1.  মিজবর রহমান খ ন 
পাঠান 

িসেলট নশ ডাকঘর ০১৭১৭-৯৩২৫৩৬ 
 

2.  মাঃ নছার আলী িসেলট কাট ০১৭১২-৬৪৫৭০৪  

3.  সয়দ সাম ল হক মদন মাহন কেলজ ০১৯১৪-৭৩৭৮১০  

4.  মাঃ মক ল 
হােসন 

দরগা শরীফ ০১৭১১-১৮৯৭৩৫ 
 

5.  মাঃ সামছ উি ন শা:িব: :িব: ০১৭২৪-৭৯৬১০৫  

6.  মাঃ তা ল ইসলাম রাগীব রােবয়া ম:ক: ০১৭২১-৬৮২০২১  

7.  মাঃ মক ল 
হােসন 

ক ােডট কেলজ ০১৭১৬-৮৩১৭৩৩ 
 



8.  সয়দ সাম ল হক িসেলট মিডেকল কেলজ ০১৭২৪-৭৯৬১০৫  

9.  মাঃ জয়নাল 
আেবদীন 

সরকারী কেলজ ০১৭১১-১৮৯৭৩৫ 
 

10.  িমজা র রহমান 
চৗ রী 

খািদম নগর ০১৭০৫-২১০২১৫ 
 

11.  মাঃ চরাগ আলী কদমতলী ০১৮১৮-৮৬০৮৩৩  

12.  মাঃ আ ল মািলক লালা বাজার ০১৭১৫-৭১৯০২৫  

13.  মাঃ আ ল কািদর কামাল বাজার ০১৭৮১-৬১১০২৫  

14.  মাঃ চরাগ আলী দি ন রমা ০১৭২৯-৮০৭৫০৭  

15.  মাঃ শািহন আলী িবরািহম র ০১৭১৫-৭১৯০২৫  

16.  মাঃ আ ল কািদর রাগীব নগর ০১৭১২-৬৮২৫৭৪  

17.  মাঃ শািহন আলী িসলাম ০১৭২৯-৮০৭৫০৭  

18.  মাঃ নছার আলী চৗহা া ০১৭১২-৬৮২৫৭৪  

               নায়াখালী ধান ডাকঘর  এর  শাসনাধীন  উপ- ডাকঘর 

1.  মাঃ ইসমাইল 
হােসন  

দে র হাট এসও 0194315727
4 

 

2.  আেনায়ার উ া মাইজদী বাজার 
এসও 

1832574399  

3.  আব ল হক  নায়াখালী কেলজ 
এসও 

0187554529
7 

 

4.  মাহা দ উ া  জজ কাট এসও 0181330518
4 

 

5.  মাঃ 
শাহজাহান  

নায়া. নশ 
এসও  

0181732491
9 

 

 মৗলভীবাজার ধান ডাকঘর  এর  শাসনাধীন  উপ- ডাকঘর 

1  জনাব ল ণ মার 
দব 

 মৗলভীবাজার নশ 
ডাকঘর  

০১৭৪১-১৪৭৫৮২ 
 

2 জনাব িনমেল   মৗলভীবাজার কাট ০১৩০৫-২৪৯৯৮৯  



কপালী এসও 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সহকারী পা মা ার জনােরল (সং াপন) 
বা ল, চ াম-৪১০০। 

 
 
 
 
 
 
 


