
ফাউন্ডেলন্ডে আঞ্চলক কম মকর্মান্ডের োম ও অধীেস্থ উপন্ডজার র্ালকা 

ত্র: 

নং 
নাম ও পদবব বর্মমাে কম মস্থ 

01.  জোব পাল চক্রবর্ী 

আঞ্চলক  ব্যবস্থাপক 

অঞ্চ-19 (আঞ্চলক কায মায়, পটুয়াখাী ের,) 

পটুয়াখাী জজার পটুয়াখাী ের, বমর্জাগঞ্জ, কাপাড়া ও গালচপা= ৪ এবং 

বরগুো জজার বরগুো ের, আমর্ী, জবর্াগী, বামো ও পাথরঘাটা= ৫,  

জমাট = ৯টি 

02.  জোব প্রলান্ত কুমার জাধ 

আঞ্চলক  ব্যবস্থাপক 

অঞ্চ-12 (আঞ্চবক কায জায়, স ানাইমুড়ী) 

জোয়াখাী জজার জাোইমুড়ী, জবগমগঞ্জ ও চাটলখ=৩ ক্ষ্মীপুর জজার 

ক্ষ্মীপুর ের ও রামগঞ্জ=2 এবং কুলমল্লা জজার োঙ্গন্ডকাট ও 

মন্ডোরগঞ্জ= ২, জমাট = 7টি                                                    

03.  সবগম তাছবমা ইয়া বমন   

আঞ্চবক ব্যবস্থাপক 

 

(অঞ্চ-11 আঞ্চবক কায জায় ফবরদপুর  দর) 

ফলরেপুর জজার ফলরেপুর ের, আফাডাঙ্গা, জবায়ামারী, ভাঙ্গা ও  

েগরকান্দা= ৫ এবং ললরয়র্পুর জজার ললরয়র্পুর ের, েলড়য়া ও 

জভেরগগঞ্জ=৩, জমাট = ৮টি                                 

04.  র্নাব সমাোঃ সরাকনুজ্জামান  

আঞ্চবক ব্যবস্থাপক 

(অঞ্চ-10 আঞ্চবক কায জায় সগাপাগঞ্জ  দর,) 

জগাপাগঞ্জ জজার জগাপাগঞ্জ ের, কাললয়ােী, টুলঙ্গপাড়া, জকাটাীপাড়া ও 

মুকসুেপুর=৫ এবং লপন্ডরাজপুর জজার লপন্ডরাজপুর ের, োলজরপুর ও 

কাউখাী=৩ জমাট = ৮টি      

05.  জোব জমাাম্মে ললফকু ইাম 

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক 

অঞ্চ-1৬ (আঞ্চবক কায জায় সমৌভীবার্ার  দর) 

জমৌভীবাজার জজার জমৌভীবাজার ের, রাজেগর, শ্রীমঙ্গ ও  

কুাউড়া=৪, লবগঞ্জ জজার বাহুব, চুোরুঘাট ও মাধবপুর=৩ এবং  লন্ডট 

জজার বাাগঞ্জ ও জফঞ্চুগঞ্জ=২, জমাট = ৯টি     

06.  জবগম কামরুে োার 

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক 

অঞ্চ-13 (আঞ্চবক কায জায় কুবমল্লা  দর,)  

কুলমল্লা জজার কুলমল্লা ের, ের েলিণ, স ৌদ্দগ্রাম, াক াম, সদববদ্বার, 

 াবিনা, বুলড়চং ও ব্রহ্মণপাড়া জমাট =8টি    

07.  জোব মুম্মে আবু ান্ডয়ম জচৌধুরী 

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক 

অঞ্চ-15 (আঞ্চবক কায জায় ব লট  দর) 

লন্ডট জজার লন্ডট ের, জকাম্পােীগঞ্জ, লবয়ােীবাজার ও  লবশ্বোথ=৪ 

এবংসুোমগঞ্জ জজার সুোমগঞ্জ ের, ছার্ক, জগন্নাথপুর, জোয়ারাবাজার ও 

লেরাই =৫, জমাট=৯টি                                             

08.  জোব জমাাম্মে মাবুবুর রমাে  

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক (চ:ো:) 

 

অঞ্চ-08 (আঞ্চবক কায জায় ময়মনব ংহ) 

ময়মেলং জজার ময়মেলং ের, লিলা, মুক্তাগাছা, ফুপুর, জগৌরীপুর 

ও ঈশ্বরগঞ্জ=৬ এবং লকন্ডলারগঞ্জ জজার জান্ডেপুর ও লেকী=২, জমাট = 

৮টি                  

09.  জোব জমাোঃ ালববুর রমাে 

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক (চ:ো:)  

 

অঞ্চ-22 (আঞ্চবক কায জায় কাবয়াককর) 

গাজীপুর জজার শ্রীপুর, কালয়াককর, কাপালয়া ও  কাীগঞ্জ=৪ এবং 

টাঙ্গাই জজার জেদুয়ার ও োগরপুর=২, জমাট = ৬টি           

10.  জোব জৌন্ডমন্দ্র োথ রায়  

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক (চ:ো:)  

 

অঞ্চ-17 (আঞ্চবক কায জায় বলরলা ের) 

বলরলা জজার বলরলা ের, বান্ডকরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, উলজরপুর, জগৌরেেী ও 

আকগঝাড়া=৬ এবং পটুয়াখাী জজার বাউফ ও েললমো=২ জমাট = ৮টি                                                                   



ত্র: 

নং 
নাম ও পদবব বর্মমাে কম মস্থ 

11.  জোব জমাোঃ আলেছুর রমাে  

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক  

 

অঞ্চ-21 (আঞ্চবক কায জায় ভভরব) 

লকন্ডলারগঞ্জ জজার বালজর্পুর, ভভরব, অষ্টগ্রাম ও লমঠামইে=৪ এবং  লবগঞ্জ 

জজার আজলমলরগঞ্জ, বালেয়াচং ও েবীগঞ্জ=৩ এবং  সুোমগঞ্জ জজার 

াল্লা=১, জমাট= ৮টি                                   

12.  জোব লজএম লাজাাে 

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক (চ:ো:)  

 

অঞ্চ-05 (আঞ্চবক কায জায় বগুড়া ের) 

বগুড়া জজার বগুড়া  ের, কাালু,লাজাােপুর, দুপচালিঁয়া, েলন্দগ্রাম ও 

ললবগঞ্জ=6 এবং নওগাঁ সর্ার েওগাঁ ের, কাবর্পুর জমাট= 8 

13.  জোব জমাাম্মে ললিকুর রমাে  

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক (চ:ো:)  

অঞ্চ-04 (আঞ্চবক কায জায় োন্ডটার ের) 

োন্ডটার জজার োন্ডটার ের, বড়াইগ্রাম ও গুরুোপুর=৩ এবং রাজলাী 

জজার পবা, চারঘাট, বাগমারা=৩ এবং পাবো জজার ভাঙ্গুড়া=১, জমাট = ৭টি                                                                                                              

14.  জোব জমাোঃ কলবর জান্ডে  

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক (চ:ো:)  

 

অঞ্চ-18 (আঞ্চবক কায জায় জভাা ের) 

জভাা জজার জভাা ের, জেৌর্খাে, জবারাে উলিে, র্জুমলিে ও 

ান্ডমাে=৫ এবং বলরলা জজার মুােী ও জমন্ডেীগঞ্জ=২, জমাট = ৭টি                                                

15.  জোব এ,এম, জা উলিে 

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক (চ:ো:) 

 

অঞ্চ-09 (আঞ্চবক কায জায় জামাপুর ের) 

জামাপুর জজার জামাপুর ের, জমান্দ, ইামপুর ও লরাবাড়ী=৪ 

এবং জলরপুর জজার জলরপুর ের, োলর্াবাড়ী, শ্রীবরেী, েকা ও 

লঝোইগার্ী=৫ , জমাট = ৯                                          

16.  জোব জমাোঃ লাীে লবশ্বা 

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক (চ:ো:)  

 

অঞ্চ-14 (আঞ্চবক কায জায় াজীগঞ্জ) 

চাঁেপুর জজার াজীগঞ্জ, কচুয়া, লারালি, মর্ব ও  ফলরেগঞ্জ=৫ এবং 

কুলমল্লা জজার বরুড়া=1 এবং ক্ষ্মীপুর জজার রায়পুর=১, জমাট = ৭টি                                                                                                                   

17.  জোব জমাোঃ োইমুর াাে 

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক (চ:ো:) 

 

অঞ্চ-0৭ (আঞ্চবক কায জায় আমডাঙ্গা) 

চুয়াডাঙ্গা জজার চুয়াডাঙ্গা ের, আমডাঙ্গা ও জীবেগর=৩ এবং  কুলষ্টয়া 

জজার কুমারখাী, লমরপুর ও জভড়ামারা=৩ এবং জমাট = 6টি                                                               

18.  জমাাম্মে কামা কাউছার 

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক (চ:ো:) 

 

অঞ্চ-01 (আঞ্চবক কায জায় পঞ্চগড় ের) 

পঞ্চগড় জজার পঞ্চগড় ের, জেবীগঞ্জ, জবাো, আন্ডটায়ারী ও  জর্তুঁলয়া=৫ 

এবং কুলড়গ্রাম জজার কুলড়গ্রাম ের, রাজারাট ও ফুবালড়=  ৩, জমাট = ৮ 

19.  জোব জমাোঃ এমোদু ক 

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক (চ:ো:) 

 

অঞ্চ-03 (আঞ্চবক কায জায় চাঁপাইেবাবগঞ্জ ের) 

চাঁপাইেবাবগঞ্জ জজার চাঁপাইেবাবগঞ্জ ের, জগামিাপুর, োন্ডচা, জভাাাট 

ও ললবগঞ্জ=৫ এবং েওগাঁ জজার মান্ডেবপুর ও লেয়ামর্পুর=২, জমাট = ৭টি                                                             
 

20.  জোব অলেন্ডম মৃধা 

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক (চ:ো:)  

 

অঞ্চ-06 (আঞ্চবক কায জায় পাবনা ের) 

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

সর্ার ব রার্গঞ্জ  দর, কামারখি, আটঘলরয়া ও ঈশ্বরেী=4, সমাট= 8টি 

21.  জোব অলরন্দম ভদ্র 

আঞ্চলক  ব্যবস্থাপক (আোঃোোঃ) 

অঞ্চ-20 (ডুমুলরয়া,  আঞ্চবক কায জায়) 

খুো জজার বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা, রুপা, ডুমুলরয়া, োন্ডকাপ ও কয়রা=৬ 

এবং ার্িীরা জজার ার্িীরা ের, আলাশুলে ও র্াা= ৩, জমাট =৯টি                                                                   

22.  জোব জমাোঃ আলমর জান্ডে 

আঞ্চলক  ব্যবস্থাপক (আোঃোোঃ) 

অঞ্চ-02 (আঞ্চলক কায মায়, রংপুর ের,) 

রংপুর জজার রংপুর ের, গঙ্গচড়া, কাউলেয়া, লমঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, পীরগাছা 

ও বেরগঞ্জ =৭ এবং কুলড়গ্রাম জজার উলপুর ও লচমারী=২, জমাট = ৯টি                                                             

 


