
ঘূর্ণ িঝড় প্রস্ত্তর্ি কর্ িসূর্ি (র্ির্ির্ি)র উিজেলা টির্ র্লডারজের নার্ ও মর্াবাইল নম্বর 

 

মোজনর  নার্ ক্রর্র্ক 

নং 

নার্ উিজেলার নার্ মর্াবাইল নং 

কক্সবাোর ০১ েনাব কাইছার উর্িন মেকনাফ 01715694550 
০২ েনাব মর্াহাম্মে মহাজিন র্াস্টারর কক্সবাোর িের 01717173146 
০৩ েনাব এর্বএর্ আবুল মহাজিন (রাজু) উর্িয়া 01819622188 
০৪ েনাব মর্াোঃ নুরম্নল আবিার িজকার্রয়া 01710819644 
০৫ েনাব আজনায়ারম্নল আেীর্ মিৌধূরী (বাবুল) মিকুয়া 01712202671 

০৬ েনাব মর্াোঃ  ওির্ান িরওয়ার র্জহশিালী 01836244244 
০৭ েনাব আলহাজ্জ   ম ালার্ রর্শে বাচ্চু কুতুবর্েয়া 01714374455 

িট্টগ্রার্ ০৮ েনাব লুৎফর রহর্ান িটিয়া 01819894212 
০৯ েনাব এর্ ছ ীর আহর্ে বাঁশিালী 01819803039 
১০ েনাব র্র্হউর্িন আহজর্ে মিৌধূরী টিপু আজনায়ারা 01819170565 
১১ েনাব র্র্শউর রহর্ান মবলাল িন্দ্বীি 01818212300 
১২ েনাব মর্াোঃ িাইফুলস্না র্েোর র্র্জরশ্বরাই 01817532128 
১৩ েনাব মর্াোঃ শাহোহান িীিাকুন্ড 01819819532 

মনায়ািালী ১৪ ডাোঃ শার্র্ত্ম রনেন কর্ িকার মিানা ােী 01821742354 
১৫ েনাব মর্াোঃ ইর্লয়াি র্র্য়া মকাম্মিানী  জ্ঞ 01914741272 
১৬ েনাব  র্েয়া আলী মর্াবারক কজলস্নাল হার্িয়া 01731047307 
১৭ েনাব মর্াোঃ আবদুর রব সুবণ িির 01714733846 
১৮ েনাব মর্াোঃ র্াইন উর্িন রার্ র্ি 01725921949 
১৯ েনাব িার্ছুজিাাাহা মিাকন কর্লন র 01715041128 

ম ালা ২০ েনাব আোঃ হািনাি িির্লর্ ম ালা িের 01739756115 
২১ েনাব মর্াোঃ মিাফাজয়ল আহজর্ে মেৌলিিান 01711944297 
২২ েনাব মর্াোঃ শাহোহান মর্ালস্না মবারহানউর্িন 01712292037 
২৩ েনাব মর্াোঃ অর্ল উলস্নাহ হাওলাোর ( ারোঃ) িজুর্র্িন 01712428073 
২৪ েনাব মর্াোঃ শর্ফউলস্নাহ হাওলাোর লালজর্াহন 01792045770 
২৫ েনাব আবুল ফজয়ে মর্াোঃ বাহাউর্িন ের্ির্ িরফযাশন 01718863191 
২৬ েনাব এরফান উলস্নাহ মিৌধুরী র্নপুরা 01721829301 

বর্রশাল ২৭ েনাব ইব্রার্হর্ ির্লল ফরােী র্ঠবার্ড়য়া 01712984549 
২৮ েনাব আবু মহনা মর্াোঃ মশাজয়ব  লার্িিা 01740598898 
২৯ েনাব মর্াোঃ োহাঙ্গীর আলর্ ( ারপ্রাপ্ত) রাঙ্গাবালী 01718794678 
৩০ েনাব মর্াোঃ আবদুল হাই েশর্র্না 01720116747 
৩১ েনাব মর্াোঃ হার্ববুর রহর্ান ফর্কর শরনজিালা 01715857029 

বরগুনা ৩২ েনাব মর্াোঃ োর্কর মহাজিন র্র্রাে বরগুনা িের 01712964822 
৩৩ েনাব মর্াোঃ অর্লউল ইিলার্ বাবুল িাথরঘাো 01712984549 
৩৪ েনাব মর্াোঃ  রম্নিতুর্ আলী  আকন আর্িলী 01711480208 
৩৫ েনাব মর্াোঃ আলিাব মহাজিন হাওলাোর িালিলী 01715102252 
৩৬ েনাব মর্াোঃ মর্ািাজলব মহাজিন হাওলাোর কলািাড়া 01743934417 

খুলনা ৩৭ েনাব মেবাশীষ ঢালী োজকাি 01942422825 
৩৮ েনাব র্ে এর্ আবদুলস্নাহ আল র্ামুন কয়রা 01715212285 
৩৯ েনাব র্াহমুে হািান র্ংলা 01711265236 
৪০ েনাব মর্াোঃ শাহীন  ভূইয়া শ্যার্ন র 01714509206 
৪১ েনাব মর্াোঃ আবদুল ের্লল আশাশুর্ন 019221103482 

  


