
জলা সরকাির গণ াগার িদনাজ র 
বসরকাির াগারস েহর ডাটােবজ তরীর জ  াগােরর তািলকা  ছক। 

 
িমক 
নং 

পাঠাগােরর নাম ও কানা িত া সাল রিজ নং রিজ নং বইেয়র 
সং  

সদ  
সং  

ািরেকর নাম ও মাবাইল 
নং 

সভাপিত স াদেকর নাম 
পদবী মাবাইল 

1. খাজা নািজ ি ন সিলম হল ও পাবিলক 
লাইে ির, ি পাড়া, সদর উপেজলা, 
িদনাজ র। 

03/06/1931 িদনাজ-1            
----------------  

সদর উপেজলা -01 
িদনাজ-01 42,595  150 

জন 
 আ ল কালাম আজাদ
 01728888466 

- 

2. ব শ ড়ী উষার আেলা,ডাকঃ চাটশাল, 
উপেজলাঃ ঘাড়াঘাট, 
জলাঃ িদনাজ র 

01/01/1999 িদনাজ-02 

ঘাড়াঘাট-02 
িদনাজ-02 2171  384 

জন 
- মাঃেগালাম ফা ক (সাধারণ 

স াদক) 01716401081 

3. িবকাশ াগার, াম +ডাকঘর- গায়ালিডিহ, 
উপেজলা-খানসামা, জলা-িদনাজ র।  

22/12/1996 িদনাজ-03      
----------    

খানসামা-01 

িদনাজ র-
03 

500  110 
জন 

- মাঃ ল হক (সাধারণ 
স াদক) 0171718838141 
 

4. ীসেডা ামীণ লাইে ির , াম-গছাহার, 
ডাকঘর-রানীরব র, উপেজলা-িচিররব র, 
জলা- িদনাজ র। 

18/02/1999 িদনাজ-04  
--------- 

িচিররব র  
-01   

িদনাজ-04 730  110 
জন 

- িমজা ওবায় র রহমান 
(সাধারণ স াদক) 
01714445991 

5. তিমজা খা ন িত পাঠাগার, াম-ব লতলা, 
ডকঘর- রারী র, উপেজলা- বচাগ ,  
জলা-িদনাজ র। 

30/03/1994 িদনাজ-05  
--------- 
বচাগ -01 

িদনাজ-05 2000  100 
জন 

- মাঃ িসরা ল ইসলাম 
(সাধারণ স াদক) 
01718917919 

6. িবরল পাবিলক লাইে ির , ডাকঘর+উপেজলা-
িবরল, জলা-িদনাজ র। 

01/08/1992 িদনাজ-06  
----------   
িবরল-01 

িদনাজ-06 3000  101 
জন 

মাঃ আফসার আলী , 
লাইে িরয়ান  01714910777 

মাঃ গালাম রাি  (সভাপিত) 

7. আদশ© াগার, াম-মািসম র 
(িসকদারহাট) ডাকঘর-িসকদারহাট,  
উপেজলা-িদনাজ র সদর, জলা-িদনাজ র। 
  

1998 িদনাজ-07      
--------------     
সদর উপেজলা-

02 

িদনাজ র-
07 

1210  101 
জন 

- মাঃ তছিলম উ ীন, 
(সভাপিত) 01718386080, 
মাঃ রিফ ামান (সাধারণ 

স াদক) 01747547013 

8. কাহােরাল পাবিলক লাইে ির, াম-উিচৎ র 
ডাকঘর-মহরাজ র, উপেজলা-কাহােরাল, 
জলা-িদনা র 

27/06/1984 িদনাজ-08   --
--------- 

কাহােরাল-01 

িদনাজ-08 3044  100 
জন 

গৗতম চ  শীল ( াগািরক) 
01713708999 

সভাপিত/সাধারণ স াদক এর 
নাম নাই। 



9. শশীেমাহন ানাজ  িত াগার , াম-
নািনয়া কর, ডাকঘর-ক উগা, উপেজলা-
িচিররব র, জলা- িদনাজ র। 

রাজশাহীেত 
িতি ত 

05/03/1987 
িদনাজ র 

21/02/2012 
ি : 

িদনাজ-09  
------------ 
িচিররব র-

02 

িদনাজ-09 550  219 
জন 

- ি েজ নাথ ানাজ  
01731845666 

10. আমােদর লাইে ির, াম-বড় লতান র, 
ডাকঘর- লতান র, উপেজলা- বাচাগ , 
জলা-িদনাজ র। 

29/11/2009 িদনাজ-10   
----------- 
বাচাগ -02 

িদনাজ-10 567  113 
জন 

াগািরক এর নাম নাই। 

 
জাকািরয়া আহেমদ 
01715284698 

11. নবা ন পাঠাগার ও াব, িস,িপ রাড, 
বাংলািহিল, হািকম র, জলা- িদনাজ র। 

15/02/1974 িদনাজ-11    
--------- 

হািকম র-
01    

িদনাজ-11 500  100 
জন 

াগািরক এর নাম নাই। 
 

মাঃ জািমল হােসন চল   
01191-520153 

12. কািজকা না গণ াগার, াম-কািজকা না, 
ডাকঘর- িনহাট, উপেজলা-কাহােরাল, জলা-
িদনাজ র। 

01/01/2013 িদনাজ-12    
----------    
কাহােরাল-

02 

িদনাজ-12 500  100 
জন 

মাঃ হািলম ( াগািরক) 

 
মাঃ আলম হােসন 

01734234302 

                                                      
 

 


