
নাট ার জেলার সকল ইউননয়ন নিনে াল জসন্টাটরর উট্যাক্তাট্র তানলকা 

আপটি ঃ ১৭/০৪/২০১৯ 

উপজেলা: বাগাতিপাড়া, নাজ ার 

ক্রম জেলা উপজেলা তিতে াল 
জেন্টাজরর নাম উজ্যাক্তার নাম জমাবাইল ইজমইল 

০১ 

নাজ া
র 

বাগাতিপা
ড়া 

০১ নং পাাঁকা 

জমাোঃ 
তমোনুররহমান 

০১৭৭৪৬৮৬১
৭৩ 

sujon1p6@gmail.c
om 

জমাছাোঃ মাহমু্া 
আক্তার 

০১৭৩৩২২৯৮
৮৭ 

urmi.panka@gmail
.com 

০২ ০২ নং 
োমনগর 

জমাোঃ োজে্জু্জামান 017104405
06 

zamanmsd@yaho
o.com 

শাহানাে খািুন ০১৭২৫৮৪৮৪
০৮ 

Shahnajkhatun82
@gmail.com 

০৩ ০৩ নং 
বাগাতিপাড়া 

জমাোঃ বাবলু  
আখিার 

০১৭২১৫১৬৯
২৯ 

babul.udcbagatipa
ra@gmail.com 

জমাছাোঃ জোতনো 
খািুন 

017979213
59 

ritapayel4@gmail.
com 

০৪ ০৪নং্োরামপুর 

জমা: শতরফুল 
ইেলাম 

০১৭৪৫-
৫০৮০২২ 

shariful.uisc@gma
il.com 

জেতম আক্তার 017399842
16 

jemiakter0@gmail.
com 

০৫ ০৫ নং 
ফাগুোড়ত্োর 

জমাোঃ আতিক হাোন ০১৭৯০৫৯৮
৬৯২ 

doridroatiqup@gm
ail.com 

জমাছাোঃ আশা খািুন 017762871
86 

ashakhatun612@g
mail.com 

 

উপজেলা: তেংড়া, নাজ ার 



জেলা 
ক্রম

. 
উট্যাক্তার নাম 

উট্যাক্তার 
ইউনিনস/নপনিনস/নস

নিনসর নাম 
জমাবাইল নম্বর ই-জমইল 

নাজ ার 

১ জমাোঃ জরোউল 
ইেলাম 

১ নং েুকাশ ইউ.তপ 

০১৭৪০-৬১০৪৮৫ 
rezaul.ntr85@gm

ail.com 

২ জমাছাোঃ তশউতল 
আক্তার ০১৭৩৮-১৫৯৬৪২ 

shewlikhatun201
4@gmail.com 

৩ 
জমাোঃ আবু জেতলম 

২ নং িাতহো ইউ.তপ 

০১৭২৭-৮১৪০৯৩ 
reza.selim434@

gmail.com 

৪ জমাছাোঃ েতুলো 
পারভীন ০১৭২২-৪৬০৮৮৪ 

juliyaparvin@gm
ail.com 

৫ 
জমাোঃ খাতল্ হাোন 

৩ নং ই ালী ইউ.তপ 

০১৭১৯-৯০৩১৩০ 
jannatunkhalid@

gmail.com 

৬ 
জমাছাোঃ পতল খািুন ০১৭৪৯-৫৩২২৯৬ 

polykhatun@gm
ail.com 

৭ জমাোঃ রাজে্লু 
ইেলাম 

৪ নং কলম ইউ.তপ 

০১৭২৩-৫৮০২৮৭ 
rashed.ntr@gmai

l.com 

৮ জমাছাোঃআঞ্জেুারা 
খািুন ০১৭৩৯-৮৫২৭৩৩ 

anjura@gmail.co
m 

৯ 
জমাোঃ রুস্তম আলী 

৫ নং চামারী ইউ.তপ 

০১৭২৬-৭২০২২৫ 
mdrustam864@g

mail.com 

১০ জমাছাোঃ হাতফো 
খািুন ০১৭৭৭-০৩৩৪১০ 

hafizachamari@
gmail.com 
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১১ 
জমাোঃ রেব আলী 

৬ নং হাতিোন্দহ 
ইউ.তপ 

০১৭২৫-৯৫৩৪২৯ 
rojab.hationda@

gmail.com 

১২ জমাছাোঃ রুমানা 
খািুন ০১৭৪০-৬০২৮৫৪ 

rumahatai02@g
mail.com 

১৩ 
জমাোঃ রইচ উতিন 

৭ নং লাজলার ইউ.তপ 

০১৭১৬-৭১৮৫৬৯ 
rokylalore@gmail

.com 

১৪ জমাছাোঃ েরুাইো 
খািুন ০১৭৫০-৬৫৮৮০০ 

sumelalore@gm
ail.com 

১৫ জমাোঃ কামাল 
জহাজেন 

৮ নং জশরজকাল 
ইউ.তপ 

০১৭৩৫-০৮৪৩৬০ 
kamalkeya25@g

mail.com 

১৬ জমাছাোঃ জমৌেুমী 
আক্তার ০১৭৩৩-১১৬৮৫৪ 

kamal08@gmail.
com 

১৭ জমাোঃ আব্দুলাহ 
আল হা্ী ৯ নং িােপুর ইউ.তপ ০১৭১২-৩৩৭৫৭৯ 

hadi.bcc@gmail.
com 

১৮ 
জমাছাোঃ নাছতরন 

আক্তার 
৯ নং িােপুর ইউ.তপ 

০১৭৭৩-২১৭৭৮৪ 
nasrinakter@gm

ail.com ১৯ 

২০ জমাছাোঃ জ্ালা 
খািুন 

১০ নং জচৌগ্রাম ইউ.তপ 

০১৭১৮-৪৮৫০১৬ 
mst_ayesha@ya

hoo.com 

২১ 
অপু ০১৭২৩-৮৩২৫০৪ 

opukumargosh@
gmail.com 

২২ জমাোঃ উজ্জল 
জহাজেন 

১১ নং ছািারত্ঘী 
ইউ.তপ ০১৭১০-১৫৩০৯০ 

uzzal2029@gmai
l.com 
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২৩ 
জমাছাোঃ খাত্ো 

খািুন 

১১ নং ছািারত্ঘী 
ইউ.তপ ০১৭৫৮-৭২৩৩৭৭ 

khadiza.khanum
@gmail.com ২৪ 

২৫ জমাছাোঃ 
শামেুননাহার 

১২ নং রামানন্দ 
খােরুা 

০১৭২৯-৩৬০৪০৮ 
naharrakajura@g

mail.com 

২৬ 
জমাোঃ টি ু রহমান ০১৭২৪-৬৬৭৯০৩ 

tito12@gmail.co
m 

২৭ েুব্রি কুমার 
েরকার 

জপৌরেভা 
০১৭৫২-৬৬৩৭৫২ 

subrata3752@g
mail.com 

২৮ 
কতনকা রানী কৃষ্ণা ০১৭৫৩-৫৯৫৯৭৯ 

mkkonika@gmail
.com 

 

উপজেলা: গুরু্ােপুর, নাজ ার 

ক্রম উপজে
লা 

তিতে াল 
জেন্টাজরর নাম 

উজ্যাক্তার নাম জমাবাইল ইজমইল 

১ গুরু্াে
পুর 

জপৌর তিতে াল 
 

জেন্টার 
নাতেরপুর 

জমাোঃ আলাল 
উতিন 

 

০১৭৪১-৫৪৮৭৯২ 
 

upaziladigitalcentre01@
gmail.com 

 
জবলী আক্তার 

 
০১৭৭৩-
৫১৪১৮১ 

beliaktervdp@gmail.co
m 

২ ,, ইউতনেন 
তিতে াল 
জেন্টার 
নাতেরপুর 

জমাোঃ রুজবল 
হাোন 

 

০১৭৫৫-
২১৯৪৯৬ 

 

nazirpur.uisc@gmail.co
m 
 

েুলিানা জরজবকা ০১৭৬৮-
৯৬৭২৪৫ 

rimasultanaao7@gmail.
com 

৩ ,, ইউতনেন 
তিতে াল 

জমাোঃ মতনরুল 
ইেলাম 

০১৭৫০-২৬৭০৪০ 
 

mj.monirulnatore@gmai
l.com 
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জেন্টার 
তবোঘা  

  
জমাছাোঃ আলুফা 

আখিার 
০১৭২৬-
৭৫৯১৩১ 

alufakhatun@gmail.com 

৪ ,, ইউতনেন 
তিতে াল 
জেন্টার 
খুবেীপুর 

রঞ্জ ুআহজম্ 
 

০১৭২২-
৯৫৯৮৮১ 

 

ranju1112@gmail.com 

তরিা খািুন ০১৭৪৬-
২৪৯৫৮১ 

 
rita1khatun@gmail.com 

৫ ,, ইউতনেন 
তিতে াল 

জেন্টার মতশন্দা 

জমাোঃ জমজহ্ী 
হাোন 

 

 
 

udcmoshinda@gmail.co
m 

জমাছাোঃ রতহমা 
খািুন 

০১৭৯৭-২৭২৭২১  

৬ ,, ইউতনেন 
তিতে াল 
জেন্টার 

ধারাবাতরষা 

জমাোঃ আতিকুর 
রহমান 

০১৭৪০-
৬৪৯৮৯৪ 

 

atikurudc@gmail.com 
 

 
ইোকুি োহান 

ইজলারা 

০১৭২৮-
৩৬৬০০৩ 

dharabarishaudc@gmai
l.com 

৭ ,, ইউতনেন 
তিতে াল 

জেন্টার চাতপলা 

জমাোঃ োিাম 
জহাজেন 

 

০১৭৬৮-
৮৭৮৯৯০ 

 

udcchapila06@gmail.co
m 

জমাছাোঃ আেমা 
আখিার 

০১৭৮৬-
৮৯২৭৮৬ 

 
asmaakter0105@gmail.

com 
 

উপজেলা: লালপরু, নাজ ার 

ক্র

.ন
. 

জেলা উপজেলা ইউতনেন 
তিতে াল 

জেন্টাজরর নাম 

উজ্যাক্তার নাম জমাবাইল নম্বর ই-জমইল নম্বর 

mailto:ranju1112@gmail.com
mailto:atikurudc@gmail.com
mailto:udcchapila06@gmail.com
mailto:udcchapila06@gmail.com
mailto:asmaakter0105@gmail.com
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০
১ 

 

 

 

 

 

নাজ ার 

 

 

 

 

 

 

লালপুর 

লালপুর জমা. তবপ্লব জহাজেন ০১৯১৯-৯২৯২৪০ hero20167@gm
ail.com 

 জমাছা. মুতশি্া খািুন ০১৭১৬-৭৮৩৪১৪ murshida.lalpur
@yahoo.com 

০
২ 

ঈশ্বর্ী জমা. জগালাম তকবতরো ০১৯১৮-৮৮৪০৩৯ mripon83@gmai
l.com 

 জমাছা. তরকিারা 
খািুন 

০১৭৫১ ৬০৫২০৬  

০
৩ 

চংধুপইল জমা. ছাজনাোর জহাজেন ০১৭২৩-৭৭১২৩০ sanwarsujon@g
mail.com 

 ছাবতরনা আক্তার ০১৭৮৬-৭২২৬২৩  

০
৪ 

আড়বাব জমা. তমলন জহাজেন ০১৭২২-৭২১০২৯ mdmilon2018@g
mail.com 

 জমাছা. শাতকলা 
ইোেতমন 

০১৭৯৩-০৩৬৫৩৩  

০
৫ 

তবলমাড়ীো জমা. মাহমু্রু রহমান ০১৭১৩-৭০৭১২৬ mahamudulbah
u@yahoo. com 

 জমাছা. তমনা খািুন ০১৭২২ ০২৯৭৬৮ minakhatu784@
yahoo.com 

০
৬ 

্েুাতরো মনো নন্দন তেং ০১৭১৮-৫৪৩৪৯২ nondon12@gma
il.com 

 পূতনিমা রানী ০১৭১৮-৫৪৩৪৯২  

mailto:murshida.lalpur@yahoo.com
mailto:murshida.lalpur@yahoo.com
mailto:mripon83@gmail.com
mailto:mripon83@gmail.com


০
৭ 

ওোতলো জমা. রতকবুল ইেলাম ০১৭৩৭-১২২৩৬৪ rokibul88bd@g
mail.com 

 পাতপো ইোেমীন ০১৭৩১-২৭৭৩০৩ papiabd88@gm
ail.com 

০
৮ 

্ড়ু্তুড়ো জমা: তমোনুর রহমান ০১৭৫৪-৫৫২০৫৪ mizanudc2017
@gmail.com 

 জমাছা. জফরজ্ৌেী 
খািুন 

০১৭৩৭-৮৪৩৩৬৭ fardousikhatun
@gmail. com 

০
৯ 

অেুি নপুর-
বরমহাটী 

জমা. রুজবল আলী ০১৭২২-৯৭২৭০২  

 

angaripara2000
@gmail.com 

 জমাছা. মুক্তা খািুন ০১৭২২ ৯৭২৭০২ 
১
০ 

কত্মতচলান জমা. তেোউর রহমান ০১৭৭৩৩৯৫৬৪৫  

ziaur8181@yah
oo.com 

 োতকো খািুন ০১৯৪২ ১২৪৬১৩ 
  

 

জগাপালপুর 
জপৌরেভা 

জোতনো খািুন 01719-083344  

 বিি মাজন পুরুষ 
উজ্যাক্তা কমিরি জনই 

  

 

 

 

উপজেলা: নলিাঙ্গা, নাজ ার 

ক্র
ম 

জেলা উপজেলা তিতে াল জেন্টাজরর 
নাম 

উজ্যাক্তার নাম জমাবাইল ইজমইল 

১ নাজ ার নলিাঙ্গা নলিাঙ্গা উপজেলা 
তিতে াল জেন্টার 

জমাছাোঃ োইতমনা ০১৭৮৫৪৮৩৭
৩৮ 

saymianw@gmail.
com 

২ নাজ ার নলিাঙ্গা ৫ নং 
তবপ্রজবলঘতড়োইউতন

জমা: শাখাওোি 
জহাজেন 

০১৭৫০৫০০২
৩০ 

kazi.khakhawat83

mailto:ziaur8181@yahoo.com
mailto:ziaur8181@yahoo.com


েন তিতে াল 
জেন্টার 

@gmail.com 

৩ নাজ ার নলিাঙ্গা ৫নং 
তবপ্রজবলঘতড়োইউতন

েন তিতে াল 
জেন্টার 

জমাছা: রতনফা ০১৯৩৭৩৭০১
০৯ 

- 

৪ নাজ ার নলিাঙ্গা ২নং মাধনগর 
ইউতনেন তিতে াল 

জেন্টার 

জমাোঃ মাননুুর 
রতশ্ 

০১৭৪৪-
৯৩৪৪৫৭ 

chairmadh5@gmai
l.com 

৫ নাজ ার নলিাঙ্গা     
৬ নাজ ার নলিাঙ্গা ১ নং ব্রহ্মপুর 

ইউতনেন তিতে াল 
জেন্টার 

জমাোঃ মাহমু্ 
জহাজেন 

০১৭৩৪-
৬৮১২৪৭ 

mahmudhossen.ui
sc@gmail.com 

৭ নাজ ার নলিাঙ্গা ১ নং ব্রহ্মপুর 
ইউতনেন তিতে াল 

জেন্টার 

জমাোঃ ফুলন্নাহার ০১৭৫২-
১১৪৪২৬ 

bdmahmud64@gm
ail.com 

৮ নাজ ার নলিাঙ্গা ৪  নং তপপরুল 
ইউতনেন তিতে াল 

জেন্টার 

জমাোঃ ফারুক 
জহাজেন 

০১৭১৮-
১২৫৯৫৮ 

farukbepari80@g
mail.com 

৯ নাজ ার নলিাঙ্গা ৪নং তপপরুল 
ইউতনেন তিতে াল 

জেন্টার 

জমাছাোঃ কতহনুর 
খািুন 

০১৭৬৭-
১৫৭৯৩৫ 

kohinurkhatun798
@gmail.com 

১০ নাজ ার নলিাঙ্গা ৩ নং খােরুা 
ইউতনেন তিতে াল 

জেন্টার 

জমাোঃ জগালাম 
জমাস্তফা 

০১৭৪৭৪৭৪৬
৬০ 

mostofasaddam19
91@gmail.com 

১১ নাজ ার নলিাঙ্গা ৩ নং খােরুা 
ইউতনেন তিতে াল 

জেন্টার 

তশলা রানী 
েরকার 

০১৭২৮৪৫৯৪
৯০ 

shilasarkar9490@
gmail.com 

 

উপজেলা: বড়াইগ্রাম, নাজ ার 

জেলা উপজে
লা 

ক্র
ম. নাম তিতে াল জেন্টাজরর 

নাম জমাবাইল নম্বর ই-জমইল 

mailto:chairmadh5@gmail.com
mailto:chairmadh5@gmail.com
mailto:mahmudhossen.uisc@gmail.com
mailto:mahmudhossen.uisc@gmail.com


নাজ া
র 

বড়াই
গ্রাম 

১ জমাোঃ একরামুল 
আলম 

১নং জোোরী 
ইউতিতে 

০১৭৫২-
২৩৮৬০৫  

২ - - - - 

৩ জমাোঃ তেোউর 
রহমান 

২নং বড়াইগ্রাম 
ইউতিতে 

 

০১৭৫৮৭৭৮৭০
৩ 

ziaur88.uisc@gm
ail.com 

৪ নীলা জচৌধুরী 
২নং বড়াইগ্রাম 

ইউতিতে 
 

০১৭১৬৮৩৭৫
১৮ 

ns.chowdhury77
@gmail.com 

৫ জমাোঃ রুজবল 
জহাজেন 

৩নং জোনাইল 
ইউতিতে 

০১৭১৩৭৪১৯৭
৪ 

rubel.uisc@gmail
.com 

৬ - - - - 

৭ জমাোঃ েবুাজের 
জহাজেন 

৪নং নগর ইউতিতে 
 

০১৭৩৯৬১৭৪০
৩ 

nagoruisc@gmail
.com 

৮ জমাছাোঃ পারভীন 
খািুন 

৪নং নগর ইউতিতে 
 
 

০১৭৪৫৯৬৭৩৭
৫ 

ranikhatunnagar8
3@gmail.com 

৯ জমাোঃ শাতমউল 
ইেলাম 

৫নং মাঝগাও 
ইউতিতে 

 

০১৭৩৪৮৮৫৪
৬৫ 

shakilinfo96@gm
ail.com 

১০ - - - - 

১১ জমাোঃ িতরকুল 
ইেলাম 

৬নং জগাপালপরু 
ইউতিতে 

 

০১৭১৯৪৬১৯
৩৫ 

polashboss1992y
@gmail.com 

১২ - - - - 

১৩ জমাোঃ মতনরুর 
ইেলাম 

৭নং চান্দাই 
ইউতিতে 

 

০১৭৩৭৪১২৩৮
৩  

১৪ - - - - 
 

 

উপজেলা: নাজ ার ে্র, নাজ ার 



 

 

 

 

জেলার নাম ক্রম. ইউতিতে/তপতিতে/তেতিতের নাম উজ্যাক্তার নাম জমাবাইল নম্বর 

নাজ ার ১ ১ নং ছািনী ইউতনেন তিতে াল 
জেন্টার 

জমাছাোঃমাছুরা খািুন ০১৭৬২৮০০৭৭৭ 
মমিাে খািুন ০১৯৩৫৮৫০১৯৯ 

নাজ ার ২ ২নং জিবাতড়ো ইউতনেন তিতে াল 
জেন্টার 

জমাছাোঃজনাশান আক্তার 
নাত্রা 

০১৭২৮০৩২০৫২ 

জমাোঃশতরফুল ইেলাম ০১৭৩৭২৪৪০৩০ 

নাজ ার ৩ ৩নং ত্ঘাপতিো ইউতনেন তিতে াল 
জেন্টার 

জমাোঃ রুজবল আলী ০১৭৪৩৯৮০৪৩১ 
োথী খািুন ০১৭৭৪৯৯৩১৭৩ 

নাজ ার ৪ ৪নং লক্ষীপরু জখালাবাতড়ো ইউতনেন 
তিতে াল জেন্টার 

জমাোঃআতমনুল ইেলাম ০১৭৯৭৩৮৮১৮১ 
জমাছাোঃ োমেুননাহার ০১৭৩৯৪১৩১৯৪ 

নাজ ার ৫ ৫নংবড়হতরশপুর ইউতনেন তিতে াল 
জেন্টার 

োধন কুমার মন্ডল ০১৭৫৪৩৪৪৬৫৮ 
জমাছাোঃলাইলী খািুন ০১৭৩৩৮৪৮৪২০ 

নাজ ার ৬ ৬নং কাফুতরো ইউতনেন তিতে াল জমাোঃ জরোউল কতরম ০১৭৬০১০৬৩৮৪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

জেন্টার রওশন আরা ০১৭২৫৮৭৩৭৬৩ 

নাজ ার ৭ ৭নং হালো ইউতনেন তিতে াল 
জেন্টার 

ইেরাইল কতবর ০১৭১৩৮১৪০৫০ 
রুকোনা খািুন ০১৭৬৬৪২৭৫০৫ 


