
ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িফফন্স, খুলনা র্িভাগ 

খুলনা জেলা 

ক্রঃ অর্ফস / জেশফনর নাম জ াগাফ াগ নাম্বার জমািাইল নাম্বার 

01 খুলনা র্িভাগীয় র্নয়ন্ত্রণকক্ষ 024777-00333-7 01733-062209 

ফযাক্স নং 024777-02616 

02 উপ পর্রচালক, খুলনা 024777-00482 - 

03 সহকারী পর্রচালক, খুলনা 024777-02280 - 

04 উপ সহকারী পর্রচালক, খুলনা জের্লফফান নাই - 

05 খুলনা ফায়ার জেশন, িয়রা 024777-00333-7 01733-062209 

06 খার্লশপুর ফায়ার জেশন 024777-01005 01730-719751 

07 জ ৌলতপুর ফায়ার জেশন 024777-02052 01730-719750 

08 টুেপাড়া ফায়ার জেশন 024777-23011 01730-009148 

09 খুলনা ন ী ফায়ার জেশন 024777-33900 - 

10 খুলনা স্থল-কাম ন ী ফায়ার জেশন 024777-33901 01730-009151 

11 খানোহান আলী ফায়ার জেশন জের্লফফান নাই 01767-897013 

12 রুপসা ফায়ার জেশন জের্লফফান নাই 01720-334464 

13 ডুমুর্রয়া ফায়ার জেশন 024777-32200 01968-883009 

14  াফকাপ ফায়ার জেশন জের্লফফান নাই 01306-672065 

15 িটিয়াঘাো ফায়ার জেশন জের্লফফান নাই 01937-433535 

16 জতরখা া ফায়ার জেশন জের্লফফান নাই 01733-351075 

 

িাফগরহাে জেলা 

ক্রঃনং অর্ফস / জেশফনর নাম জ াগাফ াগ নাম্বার 

01  উপসহকারী পর্রচালক, িাফগরহাে 024777-51068 

02  িাফগরহাে ফায়ার জেশন 024777-51666,  01811551336 

03  জমাংলা ফায়ার জেশন 01730-009159  

04  ইর্পফেি ফায়ার জেশন 024777-53951,  01759-856385  

05  জমাফড়লগঞ্জ ফায়ার জেশন 01725-393639  

06  শরণফখালা ফায়ার জেশন 04659-56222, 01764-907988 

07 জমাল্লাহাে dvqvi †÷kb   01722-010155 

08 রামপাল ফায়ার জেশন 01706-110535 

09 কচুয়া ফায়ার জেশন 01706-120982 

 

 



 

 

সাতক্ষীরা জেলা 

ক্রঃনং অর্ফস / জেশফনর নাম জ াগাফ াগ নাম্বার 

01  উপসহকারী পর্রচালক,  024777-41104 

02  সাতক্ষীরা ফায়ার জেশন ০২৪৭৭৭-৪১০৩৪, 01770-169475  

03  জ িহাো ফায়ার জেশন 01313-425922 

04 কার্লগঞ্জ ফায়ার জেশন ০২৪৭৭৭-৪৪898, 01772-966736  

05 আশাশুনী ফায়ার জেশন 01313-425920 

06 কলাফরায়া ফায়ার জেশন 01313-425921 

 

 ফশার জেলা 

ক্রঃনং অর্ফস / জেশফনর নাম জ াগাফ াগ নাম্বার 

01  সহকারী পর্রচালক,  ফশার 024777-61330, 024788-50015 

02 উপ সহকারী পর্রচালক,  ফশার 024777-62863 

03  ফশার ফায়ার জেশন  024777-62496, 01730009170  

04 নওয়াপাড়া ফায়ার জেশন 024777-70013, 01732-550460  

05 র্িকরগাছা ফায়ার জেশন   024777-69418, 01৩০২-০০০৫৯১ 

06 জিনাফপাল ফায়ার জেশন 024777-67536, 01968-883022  

07 মর্নরামপুর ফায়ার জেশন   024777-68942, 01730-009176  

08 িাঘারপাড়া ফায়ার জেশন   024777-71977, 01705-209686  

09 জকশিপুর ফায়ার জেশন 01765-001136 

10 জচৌগাছা ফায়ার জেশন 01306-414841 

11  ফশার জসনার্নিাস dvqvi †÷kb   01761-210509 

 

নড়াইল জেলা 

ক্রঃনং অর্ফস / জেশফনর নাম জ াগাফ াগ নাম্বার 

01  উপ সহকারী পর্রচালক, নড়াইল 024777-73052 

02  নড়াইল ফায়ার জেশন 024777-73222, 01778-777355  

02  জলাহাগড়া ফায়ার জেশন  01749-373860  



03 কার্লয়া ফায়ার জেশন 01730-082220 

 

 

র্িনাই হ জেলা 

ক্রঃনং অর্ফস / জেশফনর নাম জ াগাফ াগ নাম্বার 

01  উপ সহকারী পর্রচালক, র্িনাই হ 024777-46030 

02  র্িনাই হ ফায়ার জেশন 024777-47444, 01717-967188  

03  শশলকুপা ফায়ার জেশন  024777-49850, 01718-746518  

04  জকােচা পুর ফায়ার জেশন  024777-49050, 01721-651693  

05  কার্লগঞ্জ ফায়ার জেশন  024777-48450, 01777-569056  

06  হর্রনাকুন্ডু ফায়ার জেশন 024777-50150, 01732-957176  

07  মহেশপুর ফায়ার স্টেশন 01317-302030  

 

মাগুরা জেলা 

ক্রঃনং অর্ফস / জেশফনর নাম জ াগাফ াগ নাম্বার 

01  উপ সহকারী পর্রচালক, মাগুরা ০২৪৭৭৭-১০১৬৬ 

02  মাগুরা ফায়ার জেশন ০২৪৭৭৭-১০৫২২, 01730-009185  

03  জমাহাম্ম পুর ফায়ার জেশন   01791-912286  

04 শ্রীপুর ফায়ার জেশন 01744-146496 

 

কুর্িয়া জেলা 

ক্রঃনং অর্ফস / জেশফনর নাম জ াগাফ াগ নাম্বার 

01  সহকারী পর্রচালক, কুর্িয়া 024777-83161 

02  কুর্িয়া ফায়ার জেশন 024788-53800 

03  জখাকসা ফায়ার জেশন  024777-81922, 01843-175548  

04  জভড়ামারা ফায়ার জেশন  024777-85099, 01728-685307  

05  কুমারখালী ফায়ার জেশন 024777-84365, 01717-968375  

06  র্মরপুর ফায়ার জেশন  024777-85666, 01717-912080  

 

                                      চুয়ািাঙ্গা জেলা 

ক্রঃনং অর্ফস / জেশফনর নাম জ াগাফ াগ নাম্বার 

01  উপ সহকারী পর্রচালক, চুয়ািাঙ্গা 024777-87035  



02  চুয়ািাঙ্গা ফায়ার জেশন 024777-88222, 01745-400699  

03  আলমিাঙ্গা ফায়ার জেশন   024777-90333, 01710-747655  

04  েীিননগর ফায়ার জেশন   024777-89900, 01776-250140  

05   শ িনা ফায়ার জেশন 01748-014499  

                                                                   জমফহরপুর জেলা 

ক্রঃনং অর্ফস / জেশফনর নাম জ াগাফ াগ নাম্বার 

01  উপ সহকারী পর্রচালক, জমফহরপুর 024777-92049  

02  জমফহরপুর ফায়ার জেশন 024777-92777, 01971-020209  

03  বামুন্দি ফায়ার স্টেশন 01310-958525  

04 মুর্েিনগর ফায়ার জেশন 024777-93404, 01734-314181 

 

 

 


