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  ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন 

প্লট নং-২৩-২৬, রযাড-৪৬, গুরান-২, ঢাকা।  
www.dncc.gov.bd 

  

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.৯৯.১৮৭.১২-৬৩৯   তাসযখ: 
 ২৮ আসিন ১৪২৬ 

 ১৩ অরটাফয ২০১৯ 
 

পুন:ংরাসধত সফজ্ঞসি 
 

সূত্র : ১) জনপ্রান ভন্ত্রণাররেয (রপ্রলণ-২ াখা) ২৯ আগস্ট ২০১৯ তাসযরখ জাসযকৃত ০৫.০০.০০০০.১৪০.১৯.০০৯.১৭-৩৩১ ংখ্যক প্রজ্ঞান 

২) জনপ্রান ভন্ত্রণাররেয (রপ্রলণ-২ াখা) ২৯ আগস্ট ২০১৯ তাসযরখ জাসযকৃত ০৫.০০.০০০০.১৪০.১৯.০০৯.১৭-৩৩১ ংখ্যক ংরাসধত প্রজ্ঞান 

৩) জনপ্রান ভন্ত্রণাররেয (রপ্রলণ-২ াখা) ০৪ ররেম্বয ২০১৯ তাসযরখ জাসযকৃত ০৫.০০.০০০০.১৪০.১৯.০০৯.১৭-৩৪৭ ংখ্যক প্রজ্ঞান 

৪) স্বাস্থ্য অসধদিয এয ২৯ জুরাই ২০১৯ তাসযরখ জাসযকৃত স্বাাঃ/অ:সধ:/প্রা-২/সফসফধ ২০১৯/অং-১/৬০৯২/১(১৩) ংখ্যক প্রজ্ঞান 

৫) স্বাস্থ্য অসধদিয এয ০১ ররেম্বয ২০১৯ তাসযরখ জাসযকৃত স্বাাঃ/অ:সধ:/প্রা-২/সফসফধ ২০১৯/৬৪৬৪/১(১৪) ংখ্যক প্রজ্ঞান 

৬) স্বাস্থ্য অসধদিয এয ০১ ররেম্বয ২০১৯ তাসযরখ জাসযকৃত স্বাাঃ/অ:সধ:/প্রা-২/সফসফধ ২০১৯/অং-১/৬৪৬৬/১(১৪) ংখ্যক প্রজ্ঞান 

৭) স্বাস্থ্য অসধদিয এয ০৪ ররেম্বয ২০১৯ তাসযরখ জাসযকৃত স্বাাঃ/অ:সধ:/প্রা-২/সফসফধ ২০১৯/৬৫১৮/১(১৪) ংখ্যক প্রজ্ঞান  

৮) স্বাস্থ্য অসধদিয এয ০৩ অরটাফয ২০১৯ তাসযরখ জাসযকৃত স্বাাঃঅ:সধ:/প্রা-২/সফসফধ/ ২০১৯/৮০১৭/(১৪) ংখ্যক প্রজ্ঞান  

 

রডঙ্গু রযারগয প্রাদুবপাফ রভাকারফরাে ঢাকা উত্তয সটি কর পারযরনয আওতাধীন এরাকাে রেতনতামূরক কভ পসূসে ও এসড ভায আফাস্থ্র সফনষ্টকযণ 

কাম পক্রভ ভসনটসযং কযায ররযয সূত্রসস্থ্ত প্রজ্ঞানমূরয আররারক সনম্নরূ পুন:ংরাসধত “ওোড প রডঙ্গু প্রসতরযাধ রর” গঠন কযা ররা:   

  

ওোড প-০১, অঞ্চর-১ (উত্তযা ভরডর টাউন ১-১৪ নং রটয, আব্দুল্লাপুয, পুযাককয, শরপুয, দসযণ খান, পােদাফাদ, ফাউসনো, যানারবারা, যাসদো ও 

ভাসুভপুয)           (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: আপছায উসিন খান, কাউসিরয, ওোড প-১ 01715-619261 উরদষ্টা 

2.  জনাফ ানাজ াযসবন, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-০১ 01712-238848 উরদষ্টা 

3.  জনাফ প্রফীয কুভায রন, পুররন কসভউসনরকন আইইএভইউসনট অসপায, সযফায সযকল্পনা 

অসধদিয 

01927-186636 ভন্বেক 

4.  জনাফ াসফকুন নাায, থানা ভাধ্যসভক সযা অসপায  01728-744791 দস্য 

5.  জনাফ রভা: জুফারেয রারন, কাযী প্ররকৌরী দয দিয, এরসজইসড 01795-199523 দস্য 

6.  জনাফ রভাাঃ ইভদাদুর ক, স্বাস্থ্য কাযী, উরজরা স্বাস্থ্য ও াঃাঃ কভ পকতপায কাম পারে, দয, 

রগাারগঞ্জ  

01715-182706 দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ-জনাফ সযোজুর ইরাভ, এস সফ এভ ওরন স্কাউট গ্রু 01629-659788 দস্য 

8.  জনাব বব কে এম নাবিম, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-১  01711-110922 দস্য 

9.  জনাফ রখ ওোসদুজ্জাভান, প্রাসনক কভ পকতপা, অঞ্চর-১ ০১৭১২-৫৭৯৭১৭ দস্য সেফ 

 

ওোড প-০২, অঞ্চর-২ (রকন-১২ ব্লক-এ, ব্লক-সফ, ব্লক-স, ব্লক-সড, ব্লক-ই, ব্লক-ত, ধ, , রকন-৯ ব্লক-খ, বুসিয রটক, কারস যকায ফািী, ব্লক-, 

ম্প্রাসযত াগুু্িা)          (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: াজ্জাদ রারন, কাউসিরয, ওোড প-২ 01676-085804  উরদষ্টা 

2.  রফগভ রভররুরেছা ক, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৩ 01911-055066 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ াভীভ আান, কাযী সেফ, অবযন্তযীণ ম্পদ সফবাগ, অথ প ভন্ত্রণারে ০১৭১১-৪৮৮৪৬৯ ভন্বেক 

4.  জনাফ নুয রভাাম্মদ, কাযী প্ররকৌরী, দয দিয, এরসজইসড 01714-410788 দস্য 

5.  জনাফ রভা: আবু ভনসুয, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা স্বাস্থ্য 

কভরপ্লক্স, দয, ব্রাহ্মনফািীো 

01732-329777 দস্য 

6.  স্কাউট প্রসতসনসধ- জনাফ ারা উিীন রভাাম্মদ, ন্যানার ওরন স্কাউট গ্রু 01716-322966 দস্য 

7.  জনাব কমাোঃ ছামাউল ইিলাম, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-২ 01670-767034  দস্য 

8.  জনাফ রভা: নজরুর ইরাভ, স্বাস্থ্য সযদ পক, অঞ্চর-২ ০১৭১১-৪৫৭১৬৫ দস্য সেফ 

 

ওোড প - ০৩, অঞ্চর-২ (রকন-১০ ব্লক-এ, ব্লক-সফ, ব্লক-স, ব্লক-সড, রকন-১১ ব্লক-স, রযাড/এসব:-৫ ভসদনা নগয, এসবসনউ-৩)  

(রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

উেেরনয গণতন্ত্র 

রখ াসনায মূরভন্ত্র 
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1.  জনাফ কাজী জসরুর ইরাভ ভাসনক, কাউসিরয, ওোড প-৩ 01534-000333 উরদষ্টা 

2.  রফগভ রভররুরেছা ক, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৩ 01911-055066 উরদষ্টা 

3.  জনাফ কানাই রার ীর, সসনেয কাযী সেফ, অবযন্তযীণ ম্পদ সফবাগ, অথ প ভন্ত্রণারে ০১৭১৮-৭৩৮৪০২ ভন্বেক 

4.  জনাফ রভা: হুভায়ূন কসফয, কাযী সেফ, কাসযগসয ও ভাদ্রাা সযা সফবাগ, সযা ভন্ত্রণারে 01817-114653 দস্য 

5.  জনাফ রভা: ভাবুফ রারন, কাযী প্ররকৌরী, দয দিয, এরসজইসড 01712-501814 দস্য 

6.  জনাফ আরভদ যীপউর মােীদ, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, নাসরতাফািী, রযপুয 

০১৭২১-৫৭২২৯৬ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ- জনাফ রভা: ভাবুফ, সডসজটার ওরন স্কাউট গ্রু 01727-124955 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ মবনরুজ্জামান, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-৩ 01915-634090 দস্য 

9.  জনাফ কাজী রভা: ইব্রাীভ, সযচ্ছে কভ পকতপা, অঞ্চর-২ ০১৯১৫-৭৫৯৬৮৭ দস্য সেফ 

 

ওোড প - ০৪, অঞ্চর-২ (রকন-১৩/এ, ১৩/সফ, ১৩/স, টিনরড, রকন-১৪, আইরটকী, রকন-১৫)  (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: জাভার রভাস্তপা, কাউসিরয, ওোড প-৪ 01720-110332 উরদষ্টা 

2.  জনাফ আসভনা খাতুন, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-২ 01715-416118 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ আযাফুজ্জাভান, উপ্রধান, অবযন্তযীণ ম্পদ সফবাগ, অথ প ভন্ত্রণারে 01914-223967 ভন্বেক 

4.  জনাফ এরকএভ রপযরদৌ খান, ইকুইরভন্ট অসপায, কাসযগসয  সযা অসধদিয 01816-638630 দস্য 

5.  জনাফ রভা: যারর সভো, উ-কাযী প্ররকৌরী, দয দিয, এরসজইসড 017৩৭-৩৮১৭৭৮ দস্য 

6.  জনাফ পারুকুর ইরাভ, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, াদুল্যাপুয, গাইফান্ধা 

০১৭১০-৬১০৮৫৬ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ-জনাফ রভা: রভারদুয যভান, ভীযপুয ওরন রযাবায গ্রু 01911-744825 দস্য 

8.  জনাফ রভা: আফদুয যাজ্জাক, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প নং-৪, অঞ্চর-২ ০১৭৩৭-৫৪৬০২৯ দস্য সেফ 

 

ওোড প - ০৫, অঞ্চর-২ (রকন-১১ ব্লক-এ, ব্লক-সফ, ব্লক-সড, ব্লক-ই, ব্লক-এপ, রানগয, রকন-১১)  (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ আব্দুয যউপ (নান্নু), কাউসিরয, ওোড প-৫ 01781-790047 উরদষ্টা 

2.  রফগভ রভররুরেছা ক, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৩ 01911-055066 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ আফদুর জব্বায, সসনেয কাযী সেফ, অবযন্তযীণ ম্পদ সফবাগ, অথ প ভন্ত্রণারে 01760-225630 ভন্বেক 

4.  জনাফ রফনসজয আরভদ, প্ররজট অসপায,  কাসযগসয  সযা অসধদিয 01716-343839 দস্য 

5.  জনাফ এ, রক, এভ মুা, কাযী প্ররকৌরী, দয দিয, এরসজইসড 01711-177298 দস্য 

6.  জনাফ রভা : আব্দুর রভাত্তাসরফ , স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী ) রকা প ম্পেকাযী , 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, দয, গাইফান্ধা 

০১৭২৭-৮৪৬২০০ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ- জনাফ রযজাউর কসযভ, ব্রাউরী ওরন রযাবায গ্রু 01712-705072 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ আবু ছাইদ কিৌধুরী, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-৫ 01988009803 দস্য 

9.  জনাফ রভা: আরী রারন, অসপ কাযী কাভ কসম্পউটায মুদ্রাযসযক, অঞ্চর-২, সডএনসস ০১৭১৮-৯৫৮৯৯৯ দস্য সেফ 

 

ওোড প- ০৬, অঞ্চর-২ (ল্লফী, ফসধ পত ল্লফী, নতুন ল্লফী, রকন-৭, সভল্ক সবটা রযাড, সুজাতনগয, ারুনাফাদ, ভসল্লকা াউসজং আযাভফাগ, আসযপাফাদ, 

ছাোনীি, রকন-৬, ব্লক-স, ব্লক-সড, ব্লক-ই, ব্লক-ট, ব্লক-ঝ, আলুব্দী, দুোযীািা, ৬-জ, রূনগয টিনরড)  (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: যজ্জফ রারন, কাউসিরয, ওোড প-৬ 01673-890223 উরদষ্টা 

2.  জনাফ যাসদা আক্তায ঝন পা, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৪ 01914075962 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাম্মদ নাসেরুজ্জাভান, উসেফ, অবযন্তযীণ ম্পদ সফবাগ, অথ প ভন্ত্রণারে 01746-779090 ভন্বেক 

4.  জনাফ এরকএভ আরাউসিন, ংমৄক্ত কভ পকতপা (এসএ ফাস্তফােন রর),  কাসযগসয  সযা অসধদিয 01711823942 দস্য 

5.  জনাফ জনাফ রভাাম্মদ খােরুর ফাায, কাযী প্ররকৌরী, দয দিয, এরসজইসড 01613028028 দস্য 

6.  জনাফ রভা : আব্দুর রভাত্তাসরফ , স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী ) রকা প ম্পেকাযী , 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, াসযোকাসি, ফগুিা 

০১৭১১-৭১৬৪৬৯ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ- জনাফ ফযকত উল্লা, রনৌ  অঞ্চর 01743-352964 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ ফারুে ক াসিন, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-৬ 01714435239 দস্য 

9.  জনাফ রভা: আরনাোয রারন, রকোযরটকায, অঞ্চর-২ ০১৭১৬-১৬১৪৩৭ দস্য সেফ 
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ওোড প - ০৭, অঞ্চর-২ (রকন-২, ব্লক-এ, ব্লক-সফ, ব্লক-স, ব্লক-সড, ব্লক-ই, ব্লক-এপ, ব্লক-সজ, ব্লক-সজ (১), ব্লক-এইে, ব্লক-রক, ব্লক-রজ রূনগয আফাসক 

এরাকা, রকন-৭ ব্লক-এ, রকন-২, ব্লক-ে ফ্ল্যাট ৫টি সফসডং, দুোযীািা, ৬-এ, ৬-সফ, ৬-ট, ৬-জ)   (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: রভাফারিয রেৌধুযী, কাউসিরয, ওোড প-৭ 01917-22255 উরদষ্টা 

2.  জনাফ যাসদা আক্তায ঝন পা, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৪ 01914075962 উরদষ্টা 

3.  রফগভ রভাযরদা াই, কাযী সেফ, শ্রভ ও কভ পংস্থ্ান ভন্ত্রণারে 01718-185299 ভন্বেক 

4.  জনাফ াযসভন আক্তায, থানা একারডসভক সুাযবাইজায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01723-296092 দস্য 

5.  জনাফ তনে দা, কাযী প্ররকৌরী, দয দিয, এরসজইসড 01622-925775 দস্য 

6.  জনাফ রভা : জাাঙ্গীয আরভ , স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী ) রকা প ম্পেকাযী , 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, াসযোকাসি, ফগুিা 

০১৭১২-৭৪৮৮৯০ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ-জনাফ আসজভ সকদায রভা: হুভায়ুন কসফয 01970-102186 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ নজরুল ইিলাম, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-৭ 01827-468746 দস্য 

9.  জনাফ  রভা: আরনাোয রারন, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প নং-৭, অঞ্চর-২ ০১৭১১-৪৭৬০৩৪ দস্য সেফ 

 

ওোড প- ০৮, অঞ্চর-২ (রকন-১, ব্লক-এ, ব্লক-সফ, ব্লক-স, ব্লক-সড, ব্লক-ই, ব্লক-এপ, ব্লক-সজ, ব্লক-এইে, ফাসণসজযক প্লট, স্থ্ানীে ফািী, গৃ-খ, গৃ-গ, আর 

কাভার াউসজং, াইন পুকুয াউসজং, সেসিোখানা প্লট, নফারফয ফাগ, েটফািী, ফক্স নগয, উত্তয সফসর, সপ্রোংকা াউসজং (রকন-১) সনউ স ব্লক)

           (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: কাজী টিপু সুরতান, কাউসিরয, ওোড প-৮ 01911-352164 উরদষ্টা 

2.  জনাফ যাসদা আক্তায ঝন পা, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৪ 01914-075962 উরদষ্টা 

3.  রখ আনছায আরী, সযদ পন কভ পকতপা, কৃসল ভন্ত্রণারে 01718-943836 ভন্বেক 

4.  জনাফ রগারাভ যব্বানী, কাযী থানা ভাধ্যসভক সযা অসপায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01738-215682 দস্য 

5.  জনাফ ফারেসজদ সফন কাভার, কাযী প্ররকৌরী, দয দিয, এরসজইসড 01711-464011 দস্য 

6.  জনাফ তাজ উসিন আরম্মদ , স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী রকা প ম্পেকাযী), 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, াবায, ঢাকা 

০১৭২১৩৪৫৯৪৮ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ-জনাফ আর আসভন আরভদ সভঠু, স্বাধীন ফাংরা ওরয স্কাউট 01911-299066 দস্য 

8.  জনাফ রভাাঃ নুরুর ইরাভ াওরাদায, ওোড প সেফ, ওোড প নং-৮ ০১৮১৬-০৭৬৪৬২ দস্য 

9.  জনাফ ভীয ভাসুভ আরী, স্বাস্থ্য সযদ পক, অঞ্চর-২ ০১৭১২-১৩২৩৪৩ দস্য সেফ 

 

ওোড প-০৯, অঞ্চর-৪ (রগারাযরটক, রছাট সদোফািী, ফি সদোফািী, জহুযাফাদ, আনিনগয, রকাটফািী, োযআনী ািা, ফায আনীািা, ফাগফািী, সযযাভপুয, 

ফি ফাজায, জাানাফাদ, ঋসলািা, ফধ পন ফািী, গাফতরী ফা টাসভ পনার, গাফতরী গরুয াট, সুইায কররানী) 

(রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ মুসজফ ারযাোয ভাসুভ, কাউসিরয, ওোড প-৯ 01819-203045 উরদষ্টা 

2.  জনাফ যাসজো সুরতানা ইসত, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৫ 01798-512316 উরদষ্টা 

3.  জনাফ ীভা যাণী তালুকদায, কাযী সেফ, ভূসভ ভন্ত্রণারে 01552-493561 ভন্বেক 

4.  জনাফ সুসজত সফকা োকভা, টিটি ইনস্ট্রাটয,  কাসযগসয  সযক প্রসযণ ভাসফদ্যারে 01553-411198 দস্য 

5.  জনাফ রভা: ফদরুরদাজা খান, উকাযী প্ররকৌরী (রপ্রলরণ), দয দিয, এরসজইসড 01712-635828 দস্য 

6.  জনাফ রভা: ওকত আরী স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী রকা প ম্পেকাযী), উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, াবায, ঢাকা 

০১৭৫৮৩৮৫৪৫৫ িদস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ আক্তারুজ্জাভান ভূইো াীন 01814-444538 দস্য 

8.  জনাব তুফানী লাল রবব দাি, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-৯ 01955-287027 দস্য 

9.  জনাফ রভা: আবুফকয সসিক, স্বাস্থ্য সযদ পক, অঞ্চর-৪ ০১৭১৭-৪৭৬১৭২ দস্য সেফ 

 

ওোড প -১০, অঞ্চর-৪ (ভাজায রযাড, সভযপুয রযাড (আংসক), ১ভ কররানী, ২ে কররানী, ৩ে কররানী, দারু ারাভ এরাকা, শগদাযরটক, রারকুঠী, ফারতন 

নগয আফাসক এরাকা)         (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ আবু তারয, কাউসিরয, ওোড প-১০ 01818-777770 উরদষ্টা 

2.  জনাফ যাসজো সুরতানা ইসত, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৫ 01798-512316 উরদষ্টা 

3.  রফগভ আপরযাজা আক্তায, কাযী সেফ (প্রান-১), ভূসভ ভন্ত্রণারে 01797-544246 ভন্বেক 
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4.  জনাফ রযজাউর কসযভ, উাধ্যয, ঢাকা সররটকসনক ইিটিটিউট 01819-202448 দস্য 

5.  জনাফ রভা: হুভাউন কসফয, উ-কাযী প্ররকৌরী (রপ্রলরণ), দয দিয, এরসজইসড 01716-280536 দস্য 

6.  জনাফ রভা: ভামুদুর াান,  স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী রকা প ম্পেকাযী), 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, াবায, ঢাকা 

০১৭১২১৪৯১৪৩ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ রভা: আবুর ফাায, সদগন্ত ওরন স্কাউট 01619-292464 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ আউলাদ ক াসিন, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-10 01861-503394 দস্য 

9.  জনাফ রভা: আবু খাররদ, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প নং-১০, অঞ্চর-৪, সডএনসস ০১৭১১-১৬৭৪০৮ দস্য সেফ 

 

ওোড প - ১১, অঞ্চর-৪ (কল্যাণপুয, াইকািা, দসযণ াইকািা, ভধ্য াইকািা)   (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ কমাবাইল নম্বর  

1.  জনাফ রদওোন আফদুর ভাোন, কাউসিরয, ওোড প-১১ 01711-935607 উরদষ্টা 

2.  জনাফ যাসজো সুরতানা ইসত, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৫ 01798-512316 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ ারুন অয যসদ, কাযী সেফ (খাজসভ-২), ভূসভ ভন্ত্রণারে 01556-632471 

01616-632471 

ভন্বেক 

4.  জনাফ রভাাঃ পজলুর ক, ইিট্রাটয, (রটক), ফাংরারদ ইিটিটিউট অপ গ্লা এন্ড সযাসভক্স, ঢাকা 01912-093586 দস্য 

5.  জনাফ ঞ্জে কুভায ারদায, উ-কাযী প্ররকৌরী (রপ্রলরণ), দয দিয, এরসজইসড 01711-302631 দস্য 

6.  জনাফ এইে, এভ ভসউসিন, স্বাস্থ্য কাযী, উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, দয, রবারা  01743-320130 দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ ভামুন রন, প্যাথর ওরন স্কাউট গ্রু 01674-026112 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ োমরুল ইিলাম, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-১১ 01720-447363 দস্য 

9.  জনাফ রভা: রভাজারম্মর ক, শফদুযসতক রাইনম্যান, অঞ্চর-৪ ০১৮১৭-০৭৯৬৩০ দস্য সেফ 

 

ওোড প-১২, অঞ্চর-৪ (আম্মদনগয (আংসক), াআরীফাগ, দসযণ সফসর, াইকািা, রটারাযফাগ, (উত্তয, ভধ্য ও দসযণ)     (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ কমাবাইল নম্বর  

1.  জনাফ রভাাম্মদ ইকফার রারন সততু, কাউসিরয, ওোড প-১২ 01715561188 উরদষ্টা 

2.  জনাফ ভাসুদা আক্তায, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৬ 01937666554 উরদষ্টা 

3.  জনাফ এ এভ রগারাভ যাব্বানী, সসনেয কাযী প্রধান, ভূসভ ভন্ত্রণারে 01915-804304 ভন্বেক 

4.  জনাফ রভা: আযাপ, ইিট্রাটয (কসম্পউটায), ঢাকা ভসরা সররটকসনক ইিটিটিউট  01682227119 দস্য 

5.  জনাফ কাভার যসদ যানা, উকাযী প্ররকৌরী (রপ্রলরণ), দয দিয, এরসজইসড 01711573249 দস্য 

6.  জনাফ রভা: ভসউসিন, স্বাস্থ্য কাযী , উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স (স্যাসনটাযী ইিরটযী রকা প 

ম্পেকাযী), দয পসযদপুয 

0১৭১৬০৪০১২৬ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ রভা: সযন সভো, স্বাধীন ফাংরা স্কাউট 01614606660 দস্য 

8.  জনাব কমা: মবফদুল ইিলাম, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-১২ ০১৯১৪-২৪৪৪৪৭ দস্য 

9.  জনাফ রভা: পযাদ রারন, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প-১২, অঞ্চর-৪ ০১৯৩৭-০৪৫২৩৬ দস্য সেফ 

 

ওোড প - ১৩, অঞ্চর-৪ (ফিফাগ, ভসনপুয, ীরযযফাগ (উত্তয-দসযণ, সিভ ও ভধ্য)   (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: ারুন অয যসদ, কাউসিরয, ওোড প-১৩ 01819-254775 উরদষ্টা 

2.  জনাফ ভাসুদা আক্তায, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৬ 01937-666554 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ আরী আকফয যকায, কাযী সেফ, ফাসণজয ভন্ত্রণারে 01795-327096 ভন্বেক 

4.  জনাফ রগারাভ রভাম্মদ পযাদ, ওোকপ সুায, গ্রাসপক্স আট প ইিটিটিউট  01929-510538 দস্য 

5.  শেদ খাররদুর ইরাভ, কাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01534-313599 দস্য 

6.  জনাফ ইকফার কসফয, স্বাস্থ্য কাযী কভরপ্লক্স (স্যাসনটাযী ইিরটযী রকা প ম্পেকাযী), 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, সখপুয, টাঙ্গাইর 

০১৭২৭-৫০০২১৪ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ আযাফুর ইরাভ সযন 01619-939063 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ নওশাদুজ্জামান, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-১৩ 01819-442928 দস্য 

9.  জনাফ ভাসুভ রারন, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প নং-১৩, অঞ্চর-৪ ০১৭২২-০৫২৯৪৮ দস্য সেফ 

ওোড প - ১৪, অঞ্চর-৪ (রযারকো স্বযণী, রনািা ফ পতা, কাজীািা (সিভ ও পূফ প), রওিাািা (সিভ ও পূফ প) (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: হুভায়ুন যীদ (জসন), কাউসিরয, ওোড প-১৪ 01937-5824২৯ উরদষ্টা 

2.  জনাফ ভাসুদা আক্তায, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৬ 01937-666554 উরদষ্টা 
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3.  জনাফ রভাাঃ যাোন আরী, কাযী সেফ, ফাসণজয ভন্ত্রণারে 01966-948668 ভন্বেক 

4.  জনাফ রভাাম্মদ রনজাভ উসিন, ইিট্রাটয (নন-রটক) ঢাকা সররটকসনক ইিটিটিউট  01712-051442 দস্য 

5.  জনাফ রভা: আবু ফকয সছসিক, কাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01720-543952 দস্য 

6.  জনাফ রভা: রুহুর আসভন রভাল্লা, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী রকা প ম্পেকাযী), 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, সঘওয, ভাসনকগঞ্জ 

০১৭১৭১৭৫০৩০ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ রাযাস্দ প অপু, সৃজনী মুক্ত ওরন স্কাউট গ্রু 01922-934299 দস্য 

8.  জনাফ রভাাঃ ারভ ,ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-১৪ 01711-902144 দস্য 

9.  জনাফ রভা: রভাোরজ্জভ রারন টুটুর, সযচ্ছে সযদ পক, অঞ্চর-৪ ০১৮২১-৩৯৬০৬৫ দস্য সেফ 

 

ওোড প -১৫, অঞ্চর-২ (ভাসনকদী, ভাটিকাটা, ফালুঘাট, রারাযাই, ধাভাররকাট প, আলুব্দীযরটক, ফাইগাযরটক, ফাযনরটক, বালানরটক) 

(রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ াররক রভাল্লা, কাউসিরয, ওোড প-১৫ 01819-254456 উরদষ্টা 

2.  জনাফ আসভনা খাতুন, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-২ 01715-416118 উরদষ্টা 

3.  রফগভ ানাজ আক্তায, কৃসল অথ পনীসতসফদ, কৃসল ভন্ত্রণারে 01714-017400 ভন্বেক 

4.  জনাফ অন্তযা কসফযাজ, কাযী থানা ভাধ্যসভক সযা অসপায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01850-698690 দস্য 

5.  জনাফ রভা: আইয়ুফ আরী, কাযী প্ররকৌরী, দয দিয, এরসজইসড 01711-383206 দস্য 

6.  জনাফ রভা: আব্দু ছবুয, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী ) রকা প ম্পেকাযী , উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, রারপুয, নারটায 

০১৭২৪-০২৫২০০ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ-জনাফ রভাাম্মদ আরী, রকালাধ্যয ঢাকা রযাবায 01711-248848 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ কিবলম উবিন, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-১৫ 01754-956044 দস্য 

9.  জনাফ রভা: াসফবুয যভান, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প নং-১৫, অঞ্চর-২ ০১৭১৬-০৫৬৬৪৫ দস্য সেফ 

 

ওোড প -১৬, অঞ্চর-৪ (কাপরুর, উত্তয কাপরুর, দসযণ কাপরুর, সিভ কাপরুর (তারতরা), ইব্রাসভপুয) (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: ভসতউয যভান, কাউসিরয, ওোড প-১৬ 01711-527567 উরদষ্টা 

2.  জনাফ আসভনা খাতুন, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-২ 01715-416118 উরদষ্টা 

3.  রখ রভাাঃ যীপ উিীন, উপ্রধান, প্রফাী কল্যাণ ও শফরদসক কভ পংস্থ্ান ভন্ত্রণারে 01712-077023 ভন্বেক 

4.  জনাফ রভাছা জহুযা খাতুন, থানা ভাধ্যসভক সযা অসপায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01722-927451 দস্য 

5.  জনাফ রভা: রখ পসযদ, কাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01951-111666 দস্য 

6.  জনাফ রভাাম্মদ রদররাোয রারন , স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, পসযদগঞ্জ, োঁদপুয 

০১৮১৮-২৫৩৩৮৭ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ ীদুর ইরাভ, রনৌ অঞ্চর  01612-399079 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ শা  আলম, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-১৬ 01720-066776 দস্য 

9.  জনাফ রভা: ভাসুভ সভো, ইসআই সুাযবাইজায, অঞ্চর-৪ ০১৯১১-৭৪৫৪০২ দস্য সেফ 
 

ওোড প- ১৭, অঞ্চর-১   (কুসির, রজাোযাাযা, জগোথপুয, কুিাতরী, সনকুঞ্জ ১ এ ২, সখররযত ও টানািা) (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  ডা: সজোত আরী, কাউসিরয, ওোড প-১৭ 01911-350099 উরদষ্টা 

2.  জনাফ ানাজ াযসবন, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-০১ 01712-238848 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ নাসজভ উসিন, কাযী সেফ, কৃসল ভন্ত্রণারে 01718-516293 ভন্বেক 

4.  জনাফ জনাফ রাসনো আক্তায, গরফলণা কভ পকতপা, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01766-811157 দস্য 

5.  জনাফ রভা: আবু তাররফ, কাযী প্ররকৌরী, দয দিয, এরসজইসড ০১৭১১-৮৩০১৩৩ দস্য 

6.  জনাফ রভা : রদররাোয রারন , স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী ) রকা প ম্পেকাযী , 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, ধাভইযাট, নওগাঁ 

০১৭৪০-৯৭৬৯২৮ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ-জনাফ আব্দুয যাজ্জাক 01831-333468 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ তারা বময়া, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-১৭ 01743-798039 দস্য 

9.  জনাফ রভা: আরনাোয রারন, ইসআই সুাযবাইজায, অঞ্চর-১ ০১৭১২-৮৬৪৪৯৬ দস্য সেফ 

 

ওোড প- ১৮, অঞ্চর-৩ (ফাসযধাযা, াজাদপুয, কারাোঁদপুয ও নিা)     (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 
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ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: জাসকয রারন, কাউসিরয, ওোড প-১৮ 01711-531 949 উরদষ্টা 

2.  জনাফ ানাজ াযসবন, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-০১ 01712-238848 উরদষ্টা 

3.  জনাফ মুাম্মদ রনোমুর নাসয, কাযী ফীজতত্ত্বসফদ, কৃসল ভন্ত্রণারে 01913-471802 ভন্বেক 

4.  জনাফ রভা: হুভায়ুন কসফয,  ইিট্রাটয (রভকাসনকযার) ঢাকা সররটকসনক ইিটিটিউট  01819-819961 দস্য 

5.  জনাফ রভা: যসপকুর ইরাভ, উকাযী প্ররকৌরী (রপ্রলরণ), গুরুত্বপূণ প ১৯ (উসন)টি রৌযবা 

অফকাঠারভা উেেন প্রকল্প, এরসজইসডদয দিয, ঢাকা 

০১৭১২-৮৫৫৯১৪ দস্য 

6.  যসভা খাতুন, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা স্বাস্থ্য 

কভরপ্লক্স, দয, গাজীপুয 

০১৬২৬-৫৬১৮৮৪   দস্য 

7.  জনাফ নাসজরুর ইরাভ, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, কটিোদী, সকরাযগঞ্জ 

০১৭১৮-২৭২৩১১ দস্য 

8.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ রতৌসকয আরম্মদ 01823-055253 দস্য 

9.  জনাব কমাোঃ কতাফাজ্জল ক াসিন, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-১৮ 01712258396 দস্য 

10.  জনাফ াসফফ রভাাম্মদ আর আান, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প-১৮, অঞ্চর-৩ ০১৭১৪-২১৫২৬৩ দস্য সেফ 

 

ওোড প- ১৯, অঞ্চর-৩ (গুরান ও ফনানী)       (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: ভসপজুয যভান, কাউসিরয, ওোড প-১৯ 01819-218462 উরদষ্টা 

2.  জনাফ খাররদা ফাায সফউটি, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৭ 01796-880131 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভা: সপকুর ইরাভ, কাযী সেফ (প্রান-৫ াখা) কৃসল ভন্ত্রণারে ০১৭১৬-৫২৬৪৮১ ভন্বেক 

4.  জনাফ নওীন জাান, গরফলণা কভ পকতপা,  ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01717-525229 দস্য 

5.  জনাফ রভাাম্মদ াসফবুয যভান, উ-কাযী প্ররকৌরী, দয দিয, এরসজইসড ০১৮১৯-৮১৮৩৬৮ দস্য 

6.  জনাফ  া আরভ,  স্বাস্থ্য কাযী (এআইটি রকা প ম্পেকাযী), উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, 

দয, মুসিগঞ্জ 

০১৯২৯-৭২৪৬৭২ দস্য 

7.  জনাফ রভা: ভাফুজুয যভান, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী ) রকা প ম্পেকাযী , 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, যানীনগয, নওগাঁ 

০১৭৩১-২৮২৭০০ দস্য 

8.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ সজল্লুয যভান  01816-005800 দস্য 

9.  জনাব কমাোঃ বমজানুর র মান, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-১৯ 01720-012386 দস্য 

10.  জনাফ রফনজীয আরভদ, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প নং-১৯, অঞ্চর-৩ ০১৭১১-৯৭৮০৭৫ দস্য সেফ 

 

ওোড প- ২০, অঞ্চর-৩ (এোযরাট প রযাড, ভাখারী ও সনরকতন)     (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: নাসছয, কাউসিরয, ওোড প-২০ 01747992282 উরদষ্টা 

2.  জনাফ খাররদা ফাায সফউটি, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৭ 01796880131 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ একযামুর ক রেৌধুযী, কাযী সেফ, ডাক ও রটসররমাগারমাগ সফবাগ 01550-153613 ভন্বেক 

4.  জনাফ ভামুদা াযবীন, কাযী সযদ পক,  ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01956319868 দস্য 

5.  জনাফ রভা: যারর াযরবজ, কাযী প্ররকৌরী, দয দিয, এরসজইসড 01771110456 দস্য 

6.  জনাফ রভা: রুহুর আসভন, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী রকা প ম্পেকাযী), উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, দয, নযসংদী 

01912-151533 দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ রভা: াদাত রারন, রনৌ অঞ্চর  01847367627 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ শা আলম, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং-16 01911520429 দস্য 

9.  জনাফ আফদুর নইভ গাপপায, ফাসত সযদ পক, অঞ্চর-৩ ০১৭৭৫-৬৩৫৩৫১ দস্য সেফ 

 

ওোড প -২১, অঞ্চর-৩ (ফাড্ডা)         (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ ভাসুভ গসন, কাউসিরয, ওোড প-২১ 01793-312288 উরদষ্টা 

2.  জনাফ খাররদা ফাায সফউটি, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৭ 01796-880131 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ ইরামুর রখ, কাযী রপ্রাগ্রাভায (আইসটি রর), কৃসল ভন্ত্রণারে 01762-385001 ভন্বেক 

4.  জনাফ াভছুোায, কাযী সযদ পক,  ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01758-365090 দস্য 

5.  জনাফ রভা: াজ্জাদ রারন, কাযী প্ররকৌরী, দয দিয, এরসজইসড 01556-325591 দস্য 
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6.  জনাফ রভা: সদউল্লা সভো, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী রকা প ম্পেকাযী), 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, রূগঞ্জ, নাযােনগঞ্জ 

০১৯২০-৭৯০১০০ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ রভা: রতৌসদুজ্জাভান, আইসডোর ওরন 01716-479493 দস্য 

8.  জনাফ উত্তভ কুভায দত্ত, ওোড প সেফ, ওোড প নং-২১ ০১৭১৬-৬৩৩২০১ দস্য 

9.  জনাফ আবু াইদ ভজুভদায , অসপ কাযী কাভ কসম্পউটায  মুদ্রাযসযক , প্ররকৌর সফবাগ, অঞ্চর-৩ ০১৮৩০-৪১৫০৮০ দস্য সেফ 

 

ওোড প-২২, অঞ্চর-৩ (যাভপুযা, উরন নিক, াজীািা, ভাসরফাগ রেৌধুযীািা, দসযণ ফনশ্রী)  (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভাাঃ সরোকত আরী, কাউসিরয, ওোড প-২২ 01711-856809 উরদষ্টা 

2.  জনাফ আরভনা রফগভ, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৮ 01918-185307 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ নজরুর ইরাভ, কাযী সেফ, মৄফ ও ক্রীিা ভন্ত্রণারে 01754-543867 ভন্বেক 

4.  জনাফ যাসজো সুরতানা, কাযী সযদ পক, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01911-400671 দস্য 

5.  জনাফ ভা: সগো উিীন, উকাযী প্ররকৌরী (রপ্রলরণ), দয দিয, এরসজইসড 01712-194985 দস্য 

6.  জনাফ রভা : রভাস্তাসপজায যভান , স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী ) রকা প ম্পেকাযী , 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, রাফািী, গাইফান্ধা 

০১৭৩৭-৫৯৭১৮৩ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ রভা: জসয ওদাগয, সক্রস্টার ওরনস্কাউটন গ্রু 01884-161040 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ ফর াদ ক াসিন, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 22 01721-244973 দস্য 

9.  জনাফ রভা: যসফউর, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প-২১, অঞ্চর-৩ ০১৯১৬-০৯৫০৯৭ দস্য সেফ 

 

ওোড প -২৩, অঞ্চর-৩ (সখরগাও, রেৌধুযীািা, াজীািা)       (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভাস্তাক আরভদ, কাউসিরয, ওোড প-২৩ 01836-444444 উরদষ্টা 

2.  জনাফ আরভনা রফগভ, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৮ 01918-185307 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ আফদুর রসতপ রভাল্লা, উসযোরক (আই.ই.এভ), সযফায সযকল্পনা অসধদিয 01711-310567 ভন্বেক 

4.  জনাফ রসরনা আক্তায, কাযী সযদ পক, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01918-456754 দস্য 

5.  জনাফ রভা: াইদুয যভান, উকাযী প্ররকৌরী (রপ্রলরণ), দয দিয, এরসজইসড 01724-106271 দস্য 

6.  জনাফ জাসকো সুরতানা , স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী , উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, কাসরগঞ্জ, গাজীপুয 

০১৭২৮-১৪৪০৮৯ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ রভা: গাপপায সযাজী, সফসমুক্ত রযাবায গ্রু 01716-580100 দস্য 

8.  জনাফ রভা: সপকুর ইরাভ, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প নং-২৩, অঞ্চর-৩ ০১৭১২-১৭৯৫৪৩ দস্য সেফ 

 

ওোড প- ২৪, অঞ্চর-৩ (রতজগাও স/এ, রফগুনফািী, কুসনািা)     (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: সপউল্লা, কাউসিরয, ওোড প-২৪ 01819-221216 উরদষ্টা 

2.  জনাফ নাজমুন নাায রররন, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৯ 01914-193021 উরদষ্টা 

3.  সিয়দ কমাোঃ আব্দুল্লা আল নাব য়ান, তথ্য েম ডেতডা, ভূবম মন্ত্রণালয় 01754-097279 িমন্বয়ে 

4.  জনাফ রভাছাাঃ নাজমুন নাায, থানা একারডসভক সুাযবাইজায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01917-687511 দস্য 

5.  জনাফ রভা: আকতায রারন, উকাযী প্ররকৌরী (রপ্রলরণ), দয দিয, এরসজইসড 01712-562200 দস্য 

6.  জনাফ রভা: ভসজবুয যভান, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী রকা প ম্পেকাযী), উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, কারসকসন, ভাদাযীপুয 

০১৭১৬৪১৬৩৪১ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ অসনক আরভদ জো 01816-220141 দস্য 

8.  ক ান্দোর এনামুল ইিলাম, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 24 01756-198877 দস্য 

9.  জনাফ রভা: নুরুর ইরাভ, উকাযী প্ররকৌরী (পুয), অঞ্চর-৩, সডএনসস ০১৯১৭-৩২৩২৪২ দস্য সেফ 

 

ওোড প -২৫, অঞ্চর-৩ (নাখারািা ও আযজতািা (রাসডং নং ১-৮০) ম পন্ত রজান-৩)   (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রখ ভসজবুয যভান, কাউসিরয, ওোড প-২৫ 01940-997640 উরদষ্টা 

2.  জনাফ নাজমুন নাায রররন, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৯ 01914-193021 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ জসভ উসিন াটওোযী, কাযী সেফ, ভূসভ ভন্ত্রণারে 01819-152471 ভন্বেক 

4.  জনাফ আরনাোরুর ইরাভ, : থানা ভাধ্যসভক সযা অসপায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01515-239893 দস্য 
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5.  জনাফ সদসর কুভায যকায, উকাযী প্ররকৌরী (রপ্রলরণ), দয দিয, এরসজইসড 01716-984168 দস্য 

6.  জনাফ রভা : সভজানুয যভান , স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী ) রকা প ম্পেকাযী , 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, রাকাভ, কুসভল্লা 

০১৮১৩-৮০৩১২৮ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ জুসরো রগারভজ, গ্যারগাসযোন, স্কাউট গ্রু 01711-178389 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ শওেত ক াসিন, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 25 01716-222226 দস্য 

9.  জনাফ রভা: যসপউর াান, সযচ্ছে সযদ পক, অঞ্চর-৩ ০১৭১৭-২২৩০৪৪ দস্য সেফ 

 

ওোড প-২৬, অঞ্চর-৫ (কাযওোন ফাজায ফাসণসজযক এরাকা, কাযওোন ফাজায ররন, কাজী নজরুর ইরাভ এসবসনউ, গ্রীন রযাড, রতজতুযী ফাজায পূফ প, 

রতজতুযী ফাজায সিভ, রস্টন রযাড, রতজকুনীািা (ীদ ফীয উত্তভ সজোউয যভান িক, ফসুন্ধযা সটি ভারকপট) 

(রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ াভীভ াান, কাউসিরয, ওোড প-২৬ 0171152 1 993 উরদষ্টা 

2.  জনাফ াভীভা যভান, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১০ 01742612202 উরদষ্টা 

3.  জনাফ ঞ্জীফ কুভায রদফনাথ, উসেফ, প্রফাী কল্যাণ ও শফরদসক কভ পংস্থ্ান ভন্ত্রণারে 01712-228762 ভন্বেক 

4.  জনাফ রভা: ভঈনুর রারন, টিইও, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ রভা: আযরদ আরী, কাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01712284335 দস্য 

6.  রভাছাাঃ আভা আক্তায,স্বাস্থ্য কাযী, উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, ভতরফ  (দসযণ), োঁদপুয  01942-057238 দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ াসপজুয যভান, রযান্ড ওরন স্কাউট গ্রু  01711461357 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ আবুল োলাম পাটওয়ারী, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 26 01917399732 দস্য 

9.  জনাফ যসকফ াান, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প নং-২৬, অঞ্চর-৫ ০১৫৫২-৪৭০৯৭০ দস্য সেফ 

 

ওোড প -২৭, অঞ্চর-৫ (রতজতুসয ফাজায েক, রতজতুসয ফাজায েকররন, জর রস্কাোয, গ্রীন রযাড, ফীয উত্তভ রক, এভ, সপউল্লা িক, ভসনপুযী ািা, ফীয 

উত্তভ ীদ সজোউয যভান িক)        (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ পসযদুয যভান খান, কাউসিরয, ওোড প-২৭ 01911380633 উরদষ্টা 

2.  জনাফ াভীভা যভান, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১০ 01742612202 উরদষ্টা 

3.  ড. ভাসুভা াযবীন, উসেফ, প্রফাী কল্যাণ ও শফরদসক কভ পংস্থ্ান ভন্ত্রণারে 01819-141258 ভন্বেক 

4.  জনাফ খান ভাছুযা আক্তায টুইন, থানা সযা অসপায (ংমৄক্ত), ঢাকা, সডসইও ০১৭১৬-৭১৮৪২৭ দস্য 

5.  জনাফ সফজে কৃষ্ণ রঘা, কাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01716258914 দস্য 

6.  জনাফ রভা: সযন যানা, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী , উরজরা স্বাস্থ্য 

কভরপ্লক্স, রগাদাগািী, যাজাী 

০১৭২৬-২৫৫৯৮২ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ আফদুল্লা আর ভামুন মুিী  01671611379 দস্য 

8.  জনাব কমা াম্মদ দববর আলী লস্কর, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 27 01911047566 দস্য 

9.  জনাফ ীদুর ইরাভ, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প নং-২৭, অঞ্চর-৫, সডএনসস ০১৭১২-১৮৮৩৮৮ দস্য সেফ 

 

ওোড প-২৮, অঞ্চর-৫ (শ্যাভরী ফাগ, সিভ আগাযগাঁও)      (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: রপাযকান রারন, কাউসিরয, ওোড প-২৮ 01819115077 উরদষ্টা 

2.  জনাফ াভীভা যভান, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১০ 01742612202 উরদষ্টা 

3.  জনাফ এ রক এভ সভজানুয যসদ, উসযোরক, সফআযটিএ, প্রধান কাম পারে, ঢাকা 01711-167686 ভন্বেক 

4.  জনাফ রভা: জসরুর ইরাভ, : থানা ভাধ্যসভক সযা অসপায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01781943254 দস্য 

5.  জনাফ রসরভ রারন ভূঞা, কাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01711363607 দস্য 

6.  জনাফ রভা: নূয আরভ, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা স্বাস্থ্য 

কভরপ্লক্স, রানাগাজী, রপনী 

০১৮১৯-৭৯৪৬০৪ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ াজ্জাদুয যভান, রফাব্রসত মুক্ত স্কাউট 01812731630 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ জাবের ক াসিন, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 28 01711009767 দস্য 

9.  জনাফ ভসনুযজ্জাভান, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প নং-২৮, অঞ্চর-৫ ০১৭১১-১৩০৮২৬ দস্য সেফ 
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ওোড প-২৯, অঞ্চর-৫ (রভা:পুয ব্লক-স, তাজভর রযাড, ব্লক-এপ, াজাান রযাড, রভরট্রা সরটন াউসজং, রকা-অারযটিব াউসজং রাাইটি, রভা:পুয 

ব্লক-এপ)           (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: নূরুর ইরাভ যতন, কাউসিরয, ওোড প-২৯ 01732771400 উরদষ্টা 

2.  জনাফ কাওছায জাান, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১১ 01721727857 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ জাাঙ্গীয াওরাদায, কাযী সেফ, মৄফ ও ক্রীিা ভন্ত্রণারে 01711-906572 ভন্বেক 

4.  জনাফ রভা: যাজু আরভদ, থানা ভাধ্যসভক সযা অসপায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01924911498 দস্য 

5.  জনাফ াসফফ আভদ াসরভ, কাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01711454480 দস্য 

6.  জনাফ ারুন উয যসদ, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, নফীগঞ্জ, সফগঞ্জ 

০১৭৩৪-০৯৩৫৫০ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ সকংসর রগারভজ, গ্যারগ ওরন স্কাউট  01768559242 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ ইফসতয়ারুল ইিলাম মুবজব , ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 29 01711731980 দস্য 

9.  জনাফ রভা: সযোজুর কসযভ, অসপ কাযী কাভ কসম্প: মুদ্রাযসযক, অঞ্চর-৫, সডএনসস ০১৯১৬-৬২৬২৫৪ দস্য সেফ 

 

ওোড প-৩০, অঞ্চর-৫ (ফােতুর আভান াউসজং, সসকারোয াউসজং, নরফাদে াউসজং, প্রসভন্যান্ট াউসজং, ান্থারা াউসজং, তুযাগ াউসজং, আক্কাছ 

াউসজং, রফযীফাধ ইফরনসনা াউসজং, শ্যাভরী াউসজং, একতা াউসজং, উত্তয আদাফয, রভাাম্মদপুয, ঢাকা াউসজং, যসপক াউসজং, মুনসুযাফাদ 

াউসজং, সুসনসফি াউসজং, আসরপ াউসজং, ভসপজ াউসজং, রভরদী াউসজং, ইউসনক াউসজং, আদ প ছাোনীি, রভাাম্মদপুয াউসজং) 

           (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ আবুর ারভ (াসু), কাউসিরয, ওোড প-৩০ 01711359254 উরদষ্টা 

2.  জনাফ কাওছায জাান, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১১ 01721727857 উরদষ্টা 

3.  জনাফ এজাজুর ক, গরফলণা কভ পকতপা, ায ব্যফস্থ্ানা ও ভসনটসযং, কৃসল ভন্ত্রণারে 01918-741285 

01786-511141 

ভন্বেক 

4.  জনাফ এভ াইফুয যভান, : থানা ভাধ্যসভক সযা অসপায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01717688561 দস্য 

5.  জনাফ রভা: আসরভউর ফাায, কাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01674156056 দস্য 

6.  জনাফ রভা : আব্দুর াোন , স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী ) রকা প ম্পেকাযী , উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, ধুোসেো, ফগুিা 

০১৭১০-০৫৫৭৫১ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : শেদ জাাঙ্গীয ম্পাদক, ঢাকা রজরা রযাবায  01711582023 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ মা বুবুল  ে, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 30 01978817774 দস্য 

9.  জনাফ আবুর ারভ, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প নং-৩০, অঞ্চর-৫ ০১৭১২-৬৩২২১১ দস্য সেফ 

 

ওোড প-৩১, অঞ্চর-৫ (আমভ রযাড, আাদ এসবসনউ, যাসজো সুরতানা রযাড, তাজভর রযাড, রযাসুযী রযাড, নুযজাান রযাড, জাসকয রারন রযাড, 

াজাান রযাড, আওযঙ্গরজফ রযাড)                                 (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: সপকুর ইরাভ, কাউসিরয, ওোড প-৩১ 01731928333 উরদষ্টা 

2.  জনাফ আররো ারযাোয রডইজী, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১২ 01976001200 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রসরভ রভাল্যা, ভাব্যফস্থ্াক, রফারেরর 01711-221632 ভন্বেক 

4.  জনাফ এভ এ াোন, কাযী থানা ভাধ্যসভক সযা অসপায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01735742000 দস্য 

5.  জনাফ রভা: ভরনাোরুর ইরাভ খান, উকাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01712725711 দস্য 

6.  জনাফ রভাাঃ ভসপজুয যভান, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাসয ইিরটযী রকা প ম্পেকাযী), 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, সংগাইয, ভাসনকগঞ্জ 

০১৭১৮-২৩৪৫৬৬ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : ডা: আককাছ আরী সকদায, াঃ কসভনায  01711159178 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ আলমগীর, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 31 01728728821 দস্য 

9.  জনাফ রভা: জাসকয রারন,  অসপ কাযী কাভ কসম্পউটায মুদ্রাযসযক, ভাজকল্যাণ াখা, 

অঞ্চর-৫ 

০১৭১৬-৭৫৮৫৮০ দস্য সেফ 

 

ওোড প- ৩২, অঞ্চর-৫ (রারভাটিো ব্লক- এ, রারভাটিো ব্লক-সফ, রারভাটিো ব্লক-স, রারভাটিো ব্লক-সড, রারভাটিো ব্লক-ই, রারভাটিো ব্লক-এপ, 

রারভাটিো ব্লক-সজ, স্যায শেদ রযাড, হুভায়ুন রযাড, ফাফয রযাড, ইকফার রযাড, আওযঙ্গরজফ রযাড, সখরজী রযাড, আাদ এসবসনউ, রভাাম্মদপুয কররানী, 

রভা:পুয রকা-অারযটিব াউসজং, রাাইটি সর: ব্লক-ক, গজনফী রযাড (সসকারোয) রারভাটিো াউসজং এরস্টট সনউকররানী)  

           (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 
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ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ াসফবুয যভান, কাউসিরয, ওোড প-৩২ 01731-851312 উরদষ্টা 

2.  জনাফ কাওছায জাান, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১১ 01721727857 উরদষ্টা 

3.  জনাফ জসরুর আরভ, প্রসকউযরভন্ট অসপায, উকযণ ও যফযা ইউসনট, সযফায সযকল্পনা অসধদিয ০১৭১২-৩৮৩৭৭৫ ভন্বেক 

4.  জনাফ রভাছা: রজসভন আক্তায ফানু, টিইও, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ রভা: মুকতাসদয ারুন, রাস্যার রডরবররভন্ট অসপায, সডসএইেই 01552348346 দস্য 

6.  জনাফ নূয রভাাম্মদ , স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী ) রকা প ম্পেকাযী , উরজরা স্বাস্থ্য 

কভরপ্লক্স, রানাগাজী, রপনী 

০১৮১৫৪১৯৯৭৮ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ রযাোদী অপু, সৃজনী ওরন স্কাউট  01922934299 দস্য 

8.  জনাব জাব দ কফরসদৌি স্বপন, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 32 01712531204 দস্য 

9.  জনাফ রভা: আসভনুয যভান সফিা, সযচ্ছে সযদ পক, অঞ্চর-৫ ০১৫৫২-৬৩৮৪৮২ দস্য সেফ 

 

ওোড প -৩৩, অঞ্চর-৫ (রভাাম্মদীো াউসজং সরসভরটড, রভাাম্মদীো াউসজং রাাইটি, কারদযাফাদ াউসজং এরস্টট, কাটাসুয, ফাফাসি, োনসভো 

াউসজং ও োঁদ াউসজং, োঁদ উদ্যান, ফসছরা, ফসছরা রযাড, নফীনগয াউসজং, ঢাকা উদ্যান, ঢাকা সযরের এরস্টট, আরী এন্ড নুয সযরের এরস্টট, আযাভ 

ভরডর টাউন, রফিীফাধ, ফসছরা ভরডর টাউন, েসিভা ভরডর টাউন, ফসছরা সটি রডরবরা প, াতভসজদ গৃসনভ পাণ ভফাে সভসত সর: জাান গারড পন সটি, 

নরফাদে াউসজং ব্রাদা প সপউোয টাউন, রসতপ সযরের এরস্টট, অসনি াউসজং)    (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ তারযকুজ্জাভান যাসজফ, কাউসিরয, ওোড প-৩৩ 01922-444444 উরদষ্টা 

2.  জনাফ আররো ারযাোয রডইজী, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১২ 01976001200 উরদষ্টা 

3.  জনাফ আসযফুর ক, উভাব্যফস্থ্াক, রফারেরর 01716-425284 ভন্বেক 

4.  জনাফ রভাছা: রজরফন্নুছা ররী, ইিট্রাটয, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ রভা: ফাবুর আখতায, রাস্যার রডরবররভন্ট অসপায, সডসএইেই 01711475156 দস্য 

6.  জনাফ রভা : এনামুর ক , স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী ) রকা প ম্পেকাযী , উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, যানীনগয, নওগাঁ 

০১৭১৭-৭৯১৭৫১ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ ফাাউিীন, ভীযপুয ওরন স্কাউট  দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ বমজানুর র মান বমজান, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 33 01954409640 দস্য 

9.  জনাফ াধন েি রক, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প নং-৩৩, অঞ্চর-৫ ০১৯১৬-০৭৭৫১১ দস্য সেফ 

 

ওোড প-৩৪, অঞ্চর-৫ (সিভ ধানভসন্ড, সুরতানগঞ্জ, যারেয ফাজায পূফ প, জাপযাফাদ, রভরট্রা াউসজং)                 (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ আবুর ারভ (াসু), (কাউসিরয-৩৪ অসতসযক্ত দাসেত্ব) 01711359254 উরদষ্টা 

2.  জনাফ আররো ারযাোয রডইজী, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১২ 01976001200 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাম্মদ ওোসকুর ইরাভ, কাযী সেফ, সযরফ উেেন কর্তপয 01715-801680 ভন্বেক 

4.  জনাফ ভাবুফা রফগভ, এটিইও, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ রভা: সকফসযো আরভ রেৌধুযী, রাস্যার রডরবররভন্ট অসপায, সডসএইেই 01813136625 দস্য 

6.  জনাফ রভাছাাঃ আরভনা খাতুন, স্বাস্থ্য কাযী, উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, ভধুপুয, টাংগাইর  01726198357 দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ ভাসনক রেৌধুযী, টাইগায ওরন স্কাউট 01714027027 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ নুরুল  ে, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 34 01716645498 দস্য 

9.   জনাফ রভা: ইউনু, সযচ্ছে সযদ পক, ওোড প  নং-৩৪, অঞ্চর-৫ ০১৯১১-২১৪৬৮৬ দস্য সেফ 

 

ওোড প -৩৫, অঞ্চর-৩ (ফিভগফাজায, রোযাফাগ ও ইস্কাটন (রাসডং নং-৮২ রত)                     (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভাক্তায যদায, কাউসিরয, ওোড প-৩৫ 01711-442772 উরদষ্টা 

2.  জনাফ নাজমুন নাায রররন, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৯ 01914-193021 উরদষ্টা 

3.  জনাফ এ রক এভ আফদুল্লা, গরফলণা রমাগী (সনরাট প), ঢাকা 01556-336289 ভন্বেক 

4.  জনাফ ভাাবুফা সযীন, : ইিট্রাটয, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ রভা: ভামুন অয যীদ, উকাযী প্ররকৌরী (রপ্রলরণ), দয দিয, এরসজইসড 01716-808640 দস্য 

6.  জনাফ রভা: নূরয আরভ গাজী, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, পসযদগঞ্জ, োঁদপুয 

০১৮১৬-৫৫৬২৭৯ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ ইউসুপ আরী সনজাভ, আইসডোর স্কাউট গ্রু 01711-624247 দস্য 
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8.  জনাব কমাোঃ করজাউল ইিলাম, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 35 01712-193342 দস্য 

9.  জনাফ রভা: ভরনাোয রারন সভশু, ফাসত সযদ পক, অঞ্চর-৩ ০১৭৩১-৭১১৫০৬ দস্য সেফ 

 

ওোড প -৩৬, অঞ্চর-৩ (নোরটারা, সিভ ভাসরফাগ ও ফাগানফািী (রাসডং নং-৮১ এয উরয দসযণ)                   (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ কমাবাইল নম্বর  

1.  জনাফ শতমুয রযজা, কাউসিরয, ওোড প-৩৬ 01818-750602 উরদষ্টা 

2.  জনাফ আরভনা রফগভ, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-৮ 01918-185307 উরদষ্টা 

3.  জনাফ আবুর কারাভ আজাদ, সনযীযা কভ পকতপা, সযফায সযকল্পনা অসধদিয, ঢাকা 01555-030664 ভন্বেক 

4.  জনাফ াীনা আক্তায, এটিইও, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ রভাাম্মদ ভঞ্জুরুর ইরাভ, উকাযী প্ররকৌরী (রপ্রলরণ), দয দিয, এরসজইসড 01711-901206 দস্য 

6.  জনাফ রভা: আান াসফফ, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী রকা প ম্পেকাযী), উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, রদওোনগঞ্জ, জাভারপুয 

০১৭১২-৯৫৪৯৫৪ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ নুরুয নাায, সডসজটার ওরন স্কাউট গ্রু 01712-141549 দস্য 

8.  জনাব কমাোঃ কিালায়মান ভূইয়া, ওয়ার্ ড িবিব, ওয়ার্ ড নং 36 01716-120090 দস্য 

9.  জনাফ রভা: জসরুর ইরাভ, সযচ্ছে সযদ পক, অঞ্চর-৩ ০১৯৩০-৯৯৬১৫৩ দস্য সেফ 

 

ওোড প-৩৭, অঞ্চর-১০ (ফাড্ডায দসযণ আনিনগয, রভরুর পূফ পািা, ইরিাসরো, দাউকাসি, রটকািা, রানা কাটযা, রকািাযফাগ, ররৌরযরটক, ভধ্যফাড্ডা, 

রভাল্লাািা, রফাযীািা, রাস্টঅসপ রযাড)        (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: জাাঙ্গীয আরভ, কাউসিরয, ওোড প-৩৭ 01761-808414 উরদষ্টা 

2.  জনাফ কাভরুন নাায, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৪ 01953-565865 উরদষ্টা 

3.  ডা: এ এপ এভ রযরদাোনুয যভান, প্রবালক (রভসডরকর), সনরারট প ংমৄক্ত ০১৭২৪-১০২২২৮ 

০১৫৫২-৭১৪০৪৮ 

ভন্বেক 

4.  জনাফ আব্দুর রভারভন, থানা একারডসভক সুাযবাইজায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01715-763596 দস্য 

5.  জনাফ নুরুর ইরাভ, গরফলণা কভ পকতপা (ে.দা.), এনআইএরসজ 01711-901230 দস্য 

6.  জনাফ রভা : নাসজভ উসিন , স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী ) রকা প ম্পেকাযী , উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, ররাাগিা, নিাইর 

০১৯১৩-৪০৩৬৯৯ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ এসফএভ সজোউর াান 01716-174168 দস্য 

8.  জনাফ আব্দুর খাররক ভজুভদায, স্বাস্থ্য সযদ পক, অঞ্চর-৫ ০১৮৩২-৫৫০৭০৪ দস্য সেফ 

 

ওোড প-৩৮, অঞ্চর-১০ (ফাড্ডা ভধ্যািা, রভাল্লাািা আদ পনগয, উত্তয ফাড্ডা পূফ পািা, উত্তয ফাড্ডা ভেনাযরটক, উত্তয ফাড্ডা ফাউোসরািা, উত্তয ফাড্ডায 

পূফ পািায আংসক, আব্দুল্লাফাগ, সভছসযরটারা, াজীািা)      (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রখ রসরভ, কাউসিরয, ওোড প-৩৮ 01817-601296 উরদষ্টা 

2.  জনাফ রভাা: ভাফুজা ইরাভ, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৩ 01913-505521 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রযসভন যাোন, সযফায সযকল্পনা কভ পকতপা, এভআইএইউসনট, সযফায সযকল্পনা অসধদিয ০১৯৩৩-২২১২২১ ভন্বেক 

4.  জনাফ কৃষ্ণ েি নভ দা, কাযী থানা ভাধ্যসভক সযা অসপায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01721-522661 দস্য 

5.  জনাফ আবু এখসতোয ারভী, কাযী গ্রন্থাগাসযক, এনআইএরসজ 01719-406682 দস্য 

6.  জনাফ রভা: ভামুনুয যসদ, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, ভািা, নওগাঁ 

০১৭৩১-২৮০৮৯৩ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ এরতামুয যভান 01818-679927 দস্য 

8.  জনাফ রভা: কারদয, ফাসত সযদ পক, অঞ্চর-৫ ০১৭১৬-১৯৩৩৯০ দস্য সেফ 

 

ওোড প -৩৯, অঞ্চর-০৯ (বাটাযায সিভ নুরযযোরা, পূফ প নুরযযোরা, সিভ ও পূফ প সখরফাসিযরটক)                (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: সপকুর ইরাভ, কাউসিরয, ওোড প-৩৯ 01726-064444 উরদষ্টা 

2.  জনাফ রভাা: ভাফুজা ইরাভ, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৩ 01913-505521 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভা: আব্দুর ভাররক াঠান, সসনেয কাযী সেফ (কযাডায ফস পভূত), জনপ্রান ভন্ত্রণারে।  01917-033779 ভন্বেক 

4.  জনাফ পসযদা আক্তায লুনা, টিইও, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ  রভা: ওভয পারুক াযরবজ, সযংখ্যান কভ পকতপা, এনআইএরসজ 01798-237118 দস্য 
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6.  জনাফ সদুর ইরাভ, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা স্বাস্থ্য 

কভরপ্লক্স, দয, ফসযার 

০১৭২৮-০৪১১৯৭ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ রভা: সদদারুর ইরাভ 01911-859313 দস্য 

8.  জনাফ রভা: রভাখররছুয যভান, রকোযরটকায, অঞ্চর-৩ ০১৭১১-১৮৭০৩৭ দস্য সেফ 

 

ওোড প - ৪০, অঞ্চর-০৯ (রছারভাইদ, উত্তয ও দসযণ নোনগয)                  (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: নজরুর ইরাভ ঢারী, কাউসিরয, ওোড প-৪০  01819-200031 উরদষ্টা 

2.  জনাফ রভাা: ভাফুজা ইরাভ, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৩ 01913-505521 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাম্মদ াভীভ সকফসযো, উসযোরক, আইএভইসড, ঢাকা 01711-009981 ভন্বেক 

4.  জনাফ ইভত আযা রফগভ, ইিট্রাটয, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ রভা: আব্দুর জসরর ভসল্লক, প্রকানা কভ পকতপা (ে.দা.), এনআইএরসজ 01756-199915 দস্য 

6.  জনাফ রভা: আব্দুয যসভ, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, উসরপুয, কুসিগ্রাভ 

০১৭২৭-৮১৫৫২৫ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ খােরুোায 01914-951836 দস্য 

8.  জনাফ আব্দু ারাভ মৃধা, স্বাস্থ্য সযদ পক, অঞ্চর-৩ ০১৭২০-৩৬২৬৪৫ দস্য সেফ 

 

ওোড প-৪১, অঞ্চর-১০ (াঁতাযকুররয পুকুযািা, দসযণািা, তারতরা, উত্তযািা, াঁেরখারা, রভরুররখারা, ভগাযসদো, পূফ প ও সিভ দযসদো) 

           (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: সপকুর ইরাভ, কাউসিরয, ওোড প-৪১ 01713-030460 উরদষ্টা 

2.  জনাফ কাভরুন নাায, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৪ 01953-565865 উরদষ্টা 

3.  জনাফ শ্রীসনফা রদফনাথ, সসন: : প্রধান, সযকল্পনা-২, দুরম পাগ ব্যফস্থ্ানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারে 01742-601330 

01315-687808 

ভন্বেক 

4.  জনাফ সনগায সুরতানা, ইিট্রাটয, ঢাকা সটিআই, ঢাকা ০১৮১৬-৬৫০৭২৮ দস্য 

5.  জনাফ ভসত আরভদ, কাযী গরফলণা কভ পকতপা, এনআইএরসজ 01723-766095 দস্য 

6.  জনাফ রভা : নজরুর ইরাভ , (স্যাসনটাসয ইিরটযী ) রকা প ম্পেকাযী , উরজরা স্বাস্থ্য 

কভরপ্লক্স, ঘাটাইর, টাঙ্গাইর 

০১৭৭০-০৯২৮২২ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ রভা: নাজমুর কসফয রা 01914-926149 দস্য 

    ৮.  জনাফ কাজী আরভগীয রারন, রযসবসনউ সুাযবাইজায, অঞ্চর-৫ ০১৭১১-৪২৩৩৯৮ দস্য সেফ 

 

ওোড প- ৪২, অঞ্চর-১০ (ফি রফযাইরদয পূফ পািা, ভূইোািা, ঋসলািা, আযিাািা, রছাট রফযাইদ, ডগযসদো, আকাযরটয, োিাযরটক, াঁেসদযরটয, 

াযাযসদো, উত্তয ও দসযণ রভািরাািা, আগাযািা, েটসকািা, সেনাসদািা, সনগুয এপ্লাইড পসকযখারী)  (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ পারুক আরম্মদ, কাউসিরয, ওোড প-৪২ 01711 -525300 উরদষ্টা 

2.  জনাফ কাভরুন নাায, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৪ 01953-565865 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাম্মদ উল্লা, উসেফ, জাতীে গৃােন কর্তপয 01912-250784 ভন্বেক 

4.  জনাফ উরম্ম তানান সুরতানা, এটিইও, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ রভা: ভাফুজায যভান, কাযী গরফলণা কভ পকতপা, এনআইএরসজ 01918-388717 দস্য 

6.  জনাফ রভাাঃ এানুর কসযভ রভাল্লা, স্বাস্থ্য কাযী, উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, রুগঞ্জ, নাযােনগঞ্জ  01733-147494 দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ রভা: আওরাদ ভারুপ 01712-368789 দস্য 

8.  জনাফ রভা: াভছুজ্জাভান, উকাযী প্ররকৌরী, অঞ্চর-৫ ০১৭১২-৫৩১২০৪ দস্য সেফ 

 

ওোড প- ৪৩, অঞ্চর-০৯ (তরনা রভৌজায তরনা, রঢরনা, নকুনী, শভঞ্জাযরটক, ভস্তর াসতযা, ডুভসন কাঁঠারসদো, ফাগাসদো, আভসদো) 

(রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ ভাসুদুয যভান রদওোন, কাউসিরয (অ: দা:), ওোড প-৪৩ 01711-906257 উরদষ্টা 

2.  জনাফ রাসনো সুরতানা রুনা, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৫ 01913-048811 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ রভাজারম্মর ক যারর, কাযী সযোরক, সফি স্বাস্থ্য ংস্থ্া 01722-329295 ভন্বেক 

4.  জনাফ রানারী াা, এটিইও, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 
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5.  জনাফ রভা: নাসজভ উসিন, ডকুরভরন্টন কভ পকতপা, এনআইএরসজ 01911031508 দস্য 

6.  জনাফ রভা: আসভনুয যভান, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, ধুনট, ফগুিা 

০১৭১১-৪১২৯৮২ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ ভঞ্জু যাে  01755024280 দস্য 

8.  জনাফ খিকায এনামুর কসফয, উকাযী প্ররকৌরী, অঞ্চর-৩  ০১৭১৫-০০৮৪৪৮ দস্য সেফ 

 

ওোড প-৪৪, অঞ্চর-০৮ (আভাইো-উত্তযখারনয আভাইো, ফিফাসি, োমুযখান, কােকুিা, স্নানঘাট, বাটুসযো, রাসো, রছাট রাসো, রিাসদো, যাতুটি, 

বাযাযসদ, আক্তাযরটক ফাউথায, রফতুরী, কসযরভযফাগ, রদাফাসদো)      (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: সপকুর (সপক), কাউসিরয, ওোড প-৪৪ 01711-561134 উরদষ্টা 

2.  জনাফ রাসনো সুরতানা রুনা, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৫ 01913-048811 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ আব্দুয যসদ, কাযী সেফ, মৄফ ও ক্রীিা ভন্ত্রণারে 01936-311454 ভন্বেক 

4.  জনাফ ইভত আযা রফগভ, ইিট্রাটয, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ রভাাম্মদ ভঈনুর রারন, কাযী সযোরক, এনআইএরসজ 01716-589068 দস্য 

6.  জনাফ রভা: ীদুর ক, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, দয, গাইফান্ধা 

০১৭৮০-১০৪৫৩৭ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ ননী ফাবু 01912-163176 দস্য 

8.  জনাফ রভা: ইকফার রারন, উচ্চভান কাযী কাভ সাফযযক, সাফ সফবাগ, অঞ্চর-১ ০১৯১৪-৬৩৫৩৭৮ দস্য সেফ 

 

 

ওোড প- ৪৫, অঞ্চর-৮ (উত্তযখারনয দসযণ ও উত্তয অং)      (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ জেনার আরফদীন, কাউসিরয, ওোড প-৪৫ 01552-493662 উরদষ্টা 

2.  জনাফ রাসনো সুরতানা রুনা, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৫ 01913-048811 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রুফাইোৎ রপযরদৌী, উসযোরক, ভাজ কল্যাণ সযলদ, ঢাকা 01717-449911 ভন্বেক 

4.  জনাফ ভসঞ্জর আযা রফগভ, ইিট্রাটয, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ এ রজাদ যকায, গরফলণা কভ পকতপা, এনআইএরসজ 01915-711713 দস্য 

6.  জনাফ কানাই রার দা, স্বাস্থ্য কাযী, উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, যাকজয, ভাদাযীপুয  01715-564802 দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ- জনাফ ননী ফাবু 01912-163176 দস্য 

8.  জনাফ রভা: রারােভান কসফয, কাম পকাযী, অঞ্চর-১ ০১৭৪২-৭০০০৭৭ দস্য সেফ 

 

ওোড প-৪৬, অঞ্চর-৮ (উত্তযখান রভৌজায ফাবুযািা, ফিফাগ, ওজাািা, যাজাফাসি, মুন্ডা, পুরাযরটক বাটুসরো, ভাউছাইদ, ফাদুযীািা, োনািা, 

রপৌজাযফাসি, রগাসফিপুয, খঞ্জুযসদে, কমুদরখায, শভনাযরটক, সনসনযরটক, রনাোরখারা, াওযাযরটক উজাযপুয)  (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: াঈদুয যভান যকায, কাউসিরয, ওোড প-৪৬ 01819 -859542 উরদষ্টা 

2.  জনাফ ইররাযা াযবীন, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৬ 01721-096776 উরদষ্টা 

3.  জনাফ আরযসপন আক্তায নূয, কাযী সযোরক, সফোভ, ঢাকা 01732-091355 ভন্বেক 

4.  জনাফ ইযাত আযা আইসযন, ইিট্রাটয, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ রভা: ভসতউয যভান, রাইরব্রসযোন, এনআইএরসজ 01717-256459 দস্য 

6.  জনাফ রভা: জাাঙ্গীয আরভ, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, রযপুয, ফগুিা 

০১৭৩৮-৩৩৫৩৬২ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ- জনাফ রররনা 01712-851054 দস্য 

8.  জনাফ আফদুর ওোরদ, কাম পকাযী, অঞ্চর-১ ০১৬৭৫-৮৫৭০৮৬ দস্য সেফ 

 

ওোড প -৪৭, অঞ্চর-৭ (পােদাফাদ, রকাট পফাসি, রভৌাইয, োরাফন)                 (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভাতাররফ সভো, কাউসিরয, ওোড প-৪৭ 01711-229816 উরদষ্টা 

2.  জনাফ ইররাযা াযবীন, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৬ 01721-096776 উরদষ্টা 

3.  জনাফ দীজে খীা, কাযী সযোরক, ভাদকদ্রব্য সনেন্ত্রণ অসধদিয 01404-072023 ভন্বেক 

4.  জনাফ জনাফ লুৎফুন নাায,  থানা ভাধ্যসভক সযা অসপায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01751-014856 দস্য 
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5.  জনাফ রভা: ভারজদুয যভান, উকাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01834-906347 দস্য 

6.  জনাফ রভা: পজলুয যভান-১, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, সংিা, নারটায 

 দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ আব্দুর ফারযক 01817-102215 দস্য 

8.  জনাফ সজ.এভ নজরুর ইরাভ, ফাসত সযদ পক, অঞ্চর-৪ ০১৬২৩-৪৯২৩৫৭ দস্য সেফ 

 

ওোড প -৪৮, অঞ্চর-৭ (দসযণখারনয একাং, রানাযফাংরা, রান, আনর, ফরুো, জামুন)                 (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ ভাসুদুয যভান রদওোন, কাউসিরয, ওোড প-৪৮ 01711-906257 উরদষ্টা 

2.  জনাফ ইররাযা াযবীন, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৬ 01721-096776 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ নাজমুর আান, উসযোরক, সফসএ প্রান একারডসভ 01712-743050 ভন্বেক 

4.  জনাফ ম্পা ইোসভন, থানা একারডসভক সুাযবাইজায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01911-095860 দস্য 

5.  জনাফ তাসজদ আরভদ, উকাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01717-473830 দস্য 

6.  জনাফ রভা: ওসদুর ইরাভ, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, ফাগভািা, যাজাী 

০১৭১৯-৪৭৩৩৬৮ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ আব্দুয যীদ 01927-180874 দস্য 

8.  জনাফ ভরনাযঞ্জন াা, কাযী প্ররকৌরী, অঞ্চর-৪, সডএনসস ০১৭১১-১৩৪৩৭৫ দস্য সেফ 

 

ওোড প-৪৯, অঞ্চর-৭ (কাওরা, আরকানা, গাওোইয)                      (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: আসনছুয যভান নাঈভ, কাউসিরয, ওোড প-৪৯ 01713-517006 উরদষ্টা 

2.  জনাফ জাসকো সুরতানা কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৭ 01960405739 উরদষ্টা 

3.  জনাফ আরনাোরুর াসরভ, উসযোরক, ফাংরারদ কসম্পটিন কসভন 01716-461300 

01911-104783 

ভন্বেক 

4.  জনাফ রাভােযা আপযীন, থানা একারডসভক সুাযবাইজায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01914606408 দস্য 

5.  জনাফ রভা: ভরনাোয রারন, উকাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01719461132 দস্য 

6.  জনাফ রযজাউর আরভ, স্বাস্থ্য কাযী, উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, দয ভেভনসং  01922472385 দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ রাাগ সভো, কাঁেকুিা উচ্চ সফদ্যারে 0172751903 দস্য 

8.  জনাফ রভা: ােদায আরী, শফদুযসতক রাইনম্যান, অঞ্চর-৪ ০১৭১৫-৬৬৬২১০ দস্য সেফ 

 

ওোড প- ৫০, অঞ্চর-৭ (রভাল্লাযরটক, ইযার, আজভপুয)                    (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

 ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ সড.এভ. াভীভ, কাউসিরয, ওোড প-৫০ 01711-487665 উরদষ্টা 

2.  জনাফ জাসকো সুরতানা কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৭ 01960405739 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ ভাজারুর ইরাভ, এসক্সসকউটিব ম্যাসজরস্ট্রট, ফাংরারদ িক সযফন কর্তপয, ঢাকা 01819-147762 ভন্বেক 

4.  জনাফ রভা: সকফসযো, কাযী থানা ভাধ্যসভক সযা অসপায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01711091424 দস্য 

5.  জনাফ রভা: রভাক্তায আরী, উকাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01923080005 দস্য 

6.  জনাফ রগারাভ যসুর, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা স্বাস্থ্য 

কভরপ্লক্স, রনফাগ, রনাোখারী 

০১৮১৭-৫৩১৮৮০ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ : জনাফ জহুরুর ক  01913369292 দস্য 

8.  জনাফ রভা: আফদুর াই আর াসদ, রকোযরটকায, অঞ্চর-৪ ০১৭১৬-৬৩৫০৯৩ দস্য সেফ 

 

ওোড প- ৫১, অঞ্চর-৬ (ফাইরজুসিয ১১ রথরক ১৪ নম্বয রটয)                      (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভাাম্মদ যীফুয যভান, কাউসিরয, ওোড প-৫১ 01819-137800 উরদষ্টা 

2.  জনাফ জাসকো সুরতানা, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৭ 01960405739 উরদষ্টা 

3.  জনাফ সরটন কুভায রেৌধুযী, কাযী সেফ (গরফলণা-৩ অসধাখা), কৃসল ভন্ত্রণারে 01712561246 ভন্বেক 

4.  জনাফ ইযাত জাান আইসযন, কাযী থানা সযা অসপায, রনাসনফা, ঢাকা  দস্য 

5.  জনাফ রভা: াভীভ আরনাোয, উকাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01711138617 দস্য 
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6.  জনাফ রভা: ভীয রারন, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, াজীগঞ্জ, োঁদপুয 

০১৮১৯-০১৩৬০৩ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ-জনাফ াভছুজ্জাভান  01967926984 দস্য 

8.  জনাফ রভা: ারুন অয যসদ, উ-কাযী প্ররকৌরী,  অঞ্চর-১  দস্য সেফ 

 

ওোড প- ৫২, অঞ্চর-৬ (ফাইরজুসিয আংসক, দসরািা, আাসরো, াকুসযো, ফাউসনো, ফাদারসদ উলুদাা, োন্দুযা, তপসরো, ভন্দুযা, রলাতরাটি) 

           (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: পসযদ আরভদ, কাউসিরয, ওোড প-৫২ 01720310781 উরদষ্টা 

2.  জনাফ কভরা যানী মুক্তা, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৮ 01827100156 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাম্মদ রভাফারিরুর ইরাভ, উসযোরক, এনসডসড প্ররটকন ট্রাস্ট, ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারে 01711-946695 ভন্বেক 

4.  জনাফ রভা: আসজজুর ক, : থানা ভাধ্যসভক সযা অসপায, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সযা অসধদিয 01751276098 দস্য 

5.  জনাফ রভা: আব্দুয যাজ্জাক, উকাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01716041498 দস্য 

6.  জনাফ আব্দুর কসযভ সভো, স্বাস্থ্য কাযী (স্যারনটাসয ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা স্বাস্থ্য 

কভরপ্লক্স, রূগঞ্জ, নাযােনগঞ্জ 

01719645901 দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ- জনাফ ীদুর ইরাভ, টাইগায ওরন স্কাউট গ্রু 01715-312220 দস্য 

8.  জনাফ রভা: আফদুর াোন, উ-কাযী প্ররকৌরী,  অঞ্চর-২ ০১৭১২-৩৮৪৩২০ দস্য সেফ 

 

ওোড প- ৫৩, অঞ্চর-৬ (নররবাগ রভৌজায নররবাগ, নোনগয, শুক্রবাঙ্গা, ধযাঙ্গাযরটক, পুযানকাসরো, রখসদযরটক, সদোফাসি, তাযাযরটক, সনভতরীযরটক, 

েন্ডাররবাগ, যানারবারা, ফুরফাসিো, ফাভনাযরটক)       (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ রভা: নাসয উিীন, কাউসিরয, ওোড প-৫৩ 01711523324 উরদষ্টা 

2.  জনাফ কভরা যানী মুক্তা, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৮ 01827100156 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রক এভ আসনছুর ইরাভ, কাযী সেফ (ত্রাক-২), দুরম পাগ ব্যফস্থ্ানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারে 01711-001421 ভন্বেক 

4.  জনাফ জনাফ আসজজা আক্তায, এটিইও, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ এ এভ যসফউর কসযভ, উকাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01820116126 দস্য 

6.  জনাফ রভা: ভাবুবুয যভান, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, উরজরা 

স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, গংগােিা, যংপুয 

০১৭১০-৬০৫০৫৬ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ-জনাফ ফকসতোয কুতুফী 01638890506 দস্য 

8.  জনাফ যসফউর ইরাভ, উকাযী প্ররকৌরী, অঞ্চর-২ ০১৭১২-১২৭৮৩৩ দস্য সেফ 

 

ওোড প-৫৪, অঞ্চর-৬ (রযাাসদোয রভৌজায রযাাসদোয আংসক, কাসরোযরটক, খারেযরটয কাভাযািা, ভুটুসরো, নোনীোরা, যাজফাসি, ধউয, আসতো, 

বাটুসরো)           (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

ক্রভ নাভ ও দসফ রভাফাইর নম্বয  

1.  জনাফ জাাঙ্গীয রারন, কাউসিরয, ওোড প-৫৪ 01711626264 উরদষ্টা 

2.  জনাফ কভরা যানী মুক্তা, কাউসিরয, ংযসযত আন নং-১৮ 01827100156 উরদষ্টা 

3.  জনাফ রভাাঃ ররাকভান আরভদ, উসেফ, ফাংরারদ জাতীে ংদ সেফারে 01725-787600 ভন্বেক 

4.  জনাফ ভাকসুদা রােরা সুখী, ইিট্রাটয, প্রাথসভক সযা অসধদিয  দস্য 

5.  জনাফ রভা: ভসনয রারন, উকাযী প্ররকৌরী, সডসএইেই 01711977289 দস্য 

6.  জনাফ রভা: নুরুজ্জাভান যীপ, স্বাস্থ্য কাযী (স্যাসনটাযী ইিরটযী) রকা প ম্পেকাযী, 

উরজরা স্বাস্থ্য কভরপ্লক্স, দয, ফসযার 

০১৭১৯-৫২৪০৭২ দস্য 

7.  স্কাউট প্রসতসনসধ- জনাফ ভসন সভো, কাভাযািা 01916-047116 দস্য 

8.  জনাফ এজাজুর ইরাভ আনাসয, কাযী প্ররকৌরী, অঞ্চর-৩ ০১৬১৫-০৭৬৬২১ দস্য-সেফ 

 
কাম পসযসধ:  

1. ভাফাসত রডঙ্গু ও সেকুনগুসনো রযারগয প্রাদুবপাফ রভাকারফরাে ংসিষ্ট এরাকায ম্মাসনত কাউসিরয, সযকভন্ডরী, ছাত্র-ছাত্রী ও স্কাউট দস্যরদয 

মৃ্পক্ত করয ওোরড পয ািা, ভল্লাে রেতনতামূরক কাম পক্রভ সযোরনা।   

2. সনজ সনজ ফাসিয ছাদ, আসঙ্গনা, ফাসিয আা স্ব উরদ্যারগ সযস্কায কযায জন্য নগযফাীরক উদ্বুদ্ধ কযা।  
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3. ফুররয টফ, ডারফয রখাা, পুযাতন টাোয, সেরয প্যারকট, খাসর করন্টইনায, রফাতর, বাঙ্গা রখারা ফান, সরসথন ইতযাসদ ারত্র রমন রকানবারফই 

াসন না জরভ র ব্যারয নগযফাীরক যাভ প প্রদান।  

4. ওোরড পয কর প্রসতষ্ঠানরক এ রেতনতামূরক কাম পক্ররভ মৃ্পক্ত কযা এফং সযা প্রসতষ্ঠারন ও গুরুত্বপূণ প াফসরক রপ্লর সরপররট সফতযণ।   
5. রর  স্কাউট দস্যরদয ােতাে ফাসি ফাসি সযদ পন করয ংমৄক্ত “তথ্য ংগ্র পযভ” অনুারয তথ্য ংগ্র কযরফ এফং ংসিষ্ট আঞ্চসরক সনফ পাী 

কভ পকতপারক তথ্যাসদ যফযা কযরফ। 

6.  ঢাকা উত্তয সটি কর পারযরনয ব্যফস্থ্ানাে সযোসরত ভক সফরযাধী সফরল সযচ্ছেতা ও সেরুসন অসবমারনয কাম পক্রভ ভন্বে।  
7. আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপাগণ প্রাি তথ্য অনুারয ংসিষ্ট ওোড প কাউসিররযয ােতাে স্বাস্থ্য সফবাগ ও ফজপয ব্যফস্থ্ানা সফবারগয ভন্বরে যফতী 

দরয গ্রণ কযরফ।  
8. ংসিষ্ট সনরম্নাক্ত আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপাগণ ওোড প টাস্করপার পয ারথ সনসফি রমাগারমাগ ও ভন্বে াধন কযরফন :  

 

ক্রভ আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপা রভাফাইর নম্বয 

1.  জনাফ রভা: জুরকায নােন, (উসেফ), আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপা, অঞ্চর-১ ০১৭২৪-৩১৯৯৬৪ 

2.  জনাফ এ এ এভ সপউর আজভ, (উসেফ),আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপা, অঞ্চর-২ ০১৭১১-৩৯২২৩০ 

3.  জনাফ ভীয নাসদ আান, (উসেফ), আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপা, অঞ্চর-৩  ০১৭২৬-১০২২৮৬ 

4.  জনাফ াররা সফনরত সযাজ, (উসেফ), আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপা, অঞ্চর-৪ ০১৭২০-৮০০১৬৪ 

5.  জনাফ রভা: ভাসুদ রারন, (উসেফ) আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপা, অঞ্চর-৫ ০১৭১৫-৪০৭১৩৯ 

6.  জনাফ াসজো আপযীন, (উসেফ) আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপা, অঞ্চর-৬ ও ৭ ০১৫৫২-৪৬২৪৪০ 

7.  জনাফ রভাাঃ আরফদ আরী, (উসেফ) আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপা, অঞ্চর-৮ ০১৭২০-৮৩৩২২০ 

8.  জনাফ রভাাঃ রভারেত রারন, (উসেফ), আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপা, অঞ্চর-৯ ০১৭১২-৭২১০৭৫ 

9.  জনাফ রভাাঃ রসরভ পসকয, (উসেফ), আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপা, অঞ্চর-১০ ০১৭১১-০২৫০২৫ 
 

রকিীে কররার রুরভয যাসয রটসররপান নম্বয-55052084, ট রাইন নম্বয-01932-665544 

২.০ এ ংক্রারন্ত জাসযকৃত পূরফ পয কর সফজ্ঞসি ফাসতর ফরর গণ্য রফ। 
 

৩.০  মথামথ কর্তপরযয অনুরভাদনক্ররভ এ সফজ্ঞসি জাসয কযা ররা ।  

 

১৩.১০.২০১৯ 

(যফীিশ্রী ফড়ুো) 

সেফ  

রপান-৮৮৩৪৯৩০ 

 

অনুসরস : দে অফগসত  ও প্ররোজনীে ব্যফস্থ্া গ্ররণয জন্য (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নে) 

 

1. ভসন্ত্রসযলদ সেফ, ফাংরারদ সেফারে/প্রধানভন্ত্রীয মুখ্যসেফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম পারে, ঢাকা। 

2. সসনেয সেফ, ................................................................................................, ফাংরারদ সেফারে, ঢাকা।  

3. সেফ/বাযপ্রাি সেফ, ......................................................................................... ফাংরারদ সেফারে, ঢাকা।  

4. প্রধান সনফ পাী কভ পকতপা, ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন। 

5. ভাসযোরক, স্বাস্থ্য অসধদিয, ঢাকা। 

6. রজরা প্রাক, ঢাকা। 

7. ম্মাসনত কাউসিরয (কর), াধাযণ ওোড প নং...../ংযসযত আন নং......, ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন।  

8. সফবাগীে প্রধান (কর) ..................................,  ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন। প্ররোজনীে ব্যফস্থ্া গ্ররণয জন্য অনুরযাধ কযা ররা।  

9. আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপা (কর),অঞ্চর-..........., ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন।  সফজ্ঞসিয কস “ওোড প রডঙ্গু প্রসতরযাধ রর ” এয দাসেত্বপ্রাি 

কর কভ পকতপারদয যফযা কযায জন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

10. রজরা সযা কভ পকতপা/রজরা প্রাথসভক সযা কভ পকতপা, ঢাকা। প্ররোজনীে ব্যফস্থ্া গ্ররণয জন্য অনুরযাধ কযা ররা।   

11. সনফ পাী সযোরক, ফাংরারদ স্কাউট, কাকযাইর, ঢাকা। প্ররোজনীে ব্যফস্থ্া গ্ররণয জন্য অনুরযাধ কযা ররা।  

12. রভেয ভরাদরেয দে অফগসতয জন্য তাঁয একান্ত সেফ, ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন।  
13. সরস্টভ এনাসরস্ট, ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন (আরদটি সডএনসস’য ওরেফাইরট প্রকারয জন্য অনুরযাধ কযা ররা)। 
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14. ................................................................................(কর সযা প্রসতষ্ঠান প্রধান)। 
15. জনাফ.............................................................................................................................................। 
16. অসপ কস। 


