উপেজলা
মাধ্যিমক
িশক্ষা
অিফসারেদর েমাবাইল নম্বর ও ইেমইল
রংপুর িবভাগ
েজলা উপেজলা কর্মকর্তার নাম েমাবাইল নম্বর
রংপুর সদর -আবু ৈসয়দ েমা: আব্দুল ওয়ািহদ-০১৭১৭-৩২৫২৬৮

,

rubel_196747@yahoo.com
গঙ্গাচড়া -েসিলনা েবগম ০১৭১২-৯৬৭৩৩০, salinabegum65@yahoo.com
কাউিনয়া -েমা:জািকর েহােসন ০১৮১৯-১২০২৯২ , zakiruseo@gmail.com
তারাগঞ্জ -শাহনাজ েবগম ০১৭১২-২৫০৪৪৫, shahnazrang@gmail.com
িমঠাপুকুর
-এইচ
এম
মাহাবুবুল
ইসলাম
০১৭১৫-০৫১১৩১
,
mahabubuseo@gmail.com
বদরগঞ্জ -ফজেল এলাহী ০১৭১১-২০০২৫০
পীরগঞ্জ-েমা:
আব্দুল
মিমন
মন্ডল
০১৭১২-২৭৪৯৯৫
,
momindshe@gmail.com
পীরগাছা -ৈসয়দ সুজা িমঞা ০১৭১৬-৫২৩১৯৫ , useopirgacha@gmail.com
িদনাজপুর
সদর
-েমা.
আশরাফুল
হক
প্রধান
০১৭১৭-১৩৯৮২৪
,
useosadardinaj@gmail.com
েবাচাগঞ্জ -েমাহা. আহসান হাবীব ০১৭১২-৩৬৯৪৯৩
খানসামা -েমা: আজমুল হক ০১৭১৬-৪৮৮৭৩৭ , useokhansama8@gmail.com
নবাবগঞ্জ
-েমা:
েতাফাজ্জল
েহােসন
০১৭১৬-৪৫৬০৪৮
,
useo275nabdin@yahoo.com
হািকমপুর – , useohakimdinaj@gmail.com
িবরল -েমা:ৈতয়ব আলী ০১৭১৬-০৭১৭৬৫, useo_birol@yahoo.com
বীরগঞ্জ
-েমাছা:
রােবয়া
খাতুন
০১৭১২-৫০৭০১৯
useobirgonj@gmail.com
কাহােরাল
-কন্দর্প
নারায়ন
রায়
০১৭১২-১৫৯১২৪
useo.birol@yahoo.com
িচিরর
বন্দর-েমা:
মনজুরুল-হক
০১৭১২-০৭৮৪১০
useo.chirir@gmail.com
ফুলবাড়ী
-েমা:
শমেসর
আলী
০১৭১২-১৫৯৪২৯

,

useofulbari2013@gmail.com
িবরামপুর -নুর আলম ০১৭১৬-৬৫৫৯৩২

,

,

alamnoorbd@gmail.com

,
,
,

useobirampur@gmail.com
পার্বতীপুর
-েমা:
আব্দুস
সাত্তার
সরকার
০১৭১২-১৬১৫৮৪
useoparbatipur@yahoo.com
েঘাড়াঘাট-েমা: শাহাদত েহােসন প্রামািনক-০১৭৮৭-৯৬১৮৮৮ ,

,

গাইবান্ধা
সদর
-এ
িব
এম
নিকবুল
হাসান
০১৭৩১-২৮৫০৫০
,
useonoquibg@gmail.com
পলাশবাড়ী
-মুহা:
মাহতাব
েহােসন
০১৭১২-১৭৭২৮৬
,
mahtabuseo66@gmail.com
সাঘাটা -েমা: আহসান হাবীব ০১৭১২-১৬৮৮০৭ , asharhabib67@gmail.com
, seosaghatagai@gmail.com
সুন্দরগঞ্জ
-েমা:
জািহদুল
ইসলাম
০১৭১২-০১৫৬৭২
,
zahid429@hotmail.com , useo.sundurgonj@gmail.com
সাদুল্যাপুর
–
ৈসয়দ
েমা:
মিনরুল
হাসান
০১৭১৮-২৪২৬৭৮
,
monirulhasan77@yahoo.com
েগািবন্দগঞ্জ-এ
েক
এম

মামুনুর

রিশদ

০১৭১২-১০৪১০৪

mrashiduse@gmail.com , useogabindgang@gmail.com
ফুলছিড়মু:
মাহমুদ
েহােসন
মন্ডল

,

০১৭৪১-৬৪২০৬৭

useo_fulchari@yahoo.com
লালমিরহাট

সদর-

েমা:

useolalsadar@yahoo.com
আিদতমারী-আবু
সাইদ

সাইফুল

ইসলাম

প্রামািনক০১৭১৬-১১৮১০২

,

েমা:

আিরফ

মাহফুজ০১৭১২-৫২৯৮৪০

,

useoaditmari@yahoo.com
কালীগঞ্জ -েমা: েমাবাস্িবর েহােসন েসাহাগ ০১৭১৫-১১৮০৯৯ ,
হািতবান্ধােমাহা:
জুলিফকার
useohatibandha93@gmail.com
পাটগ্রামেমা:
েগালাম
golamkebria961@gmail.com

আলী
িকবিরয়া

শাহ

০১৭১২-২৭৬৩৬৪
০১৭১২-২৩৭৫৬৩

কুিড়গ্রাম
সদরেমা:
নুরুল
ইসলাম
নুরু
০১৭১১-১৮৬৯৮৭
nuruuseo@gmail.com
ফুলবাড়ী- েমা: সাইফুল ইসলাম ০১৯২৬-৪৮১৪০৮ ,
নােগশ্বরীেমা:
জহুরুল
হক
০১৭১২-৮২৬৪৬১
useo_nageswari@yahoo.com
বুরুঙ্িগমাড়ীরাজারহাট-েমা: আশরাফ- উজ- জামান ০১৭১৬-৪৭২০৪৪
উিলপুর- েমা: আব্দুর রব ০১৭১২-৬৩৭০৪৪

,
,

,

,

িচলমারী- দীপক কুমার বিনক ০১৭১২-৫৭৫৪৬৩
েরৗমারী–শাহ আলম পারেভজ ০১৭১২-৫২১০১২, useo_rowmari@yahoo.com
রিজবপুর-শাহ েমা: তািরকুল ইসলাম ০১৭১২-২৩৮১৮২
ঠাকুরগাও
সদর-েমা:
েমাশারফ
েহােসন
০১৭১২-১৯০৮৫২
,
mosharafuseo@yahoo.com
পীরগঞ্জেমাহাম্মদ
আিরফুল্লাহ
০১৭১৬-৯৬২০৮৫
,
useo.arif@gmail.com , useopirganj@gmail.com
রানীশংৈকল-েমা:
আলী
শাহিরয়ার
০১৭১৫-১৩৯১৫১
,
useoranisankail@yahoo.com
হিরপুর- েমা: এস আর ফারুক ০১৭১৫-১৬১১৯৬ , useoharipur@gmail.com
বািলয়াডাঙ্গী
পঞ্চগড় সদর- েমা: েবারহান উদ্দীন ০১৭৩৮-১৮৫৪৩৪ ,
েবাদা- েমা: আবুল েহােসন ০১৭১২-৫৭৭৬৪৯ , useoboda@yahoo.com
আেটায়ারী-েমা. েতাবারক হুেসন ০১৭১৫-১৭০৩৮১ ,
েদবীগঞ্জ-েমা: সিলমুল্রাহ ০১৭১৫-০৫১২৩৭ ,
েততুিলয়া- পারভীন আক্তার বানু ০১৭১৪-৩৮৪০ ৯০
নীলফামারী-সদর

আহম্মদ

আহসান

হাবীব

০১৭১২-২১৭৯৯৬

,

useo.habib@gmail.com
ৈসয়দপুর- েরেহনা ইয়াসমীন ০১৭১৮-৫৯১০৩৪
িকেশারগঞ্জ-এ
িট
এম
নুরল
nuralaminshah@yahoo.com ,

আমীন

শাহ

০১৭১২-৫৩৫২৫২

েডামারেমাছা:
শােকিরনা
েবগম
০১৭১২-১৯৩৬৭১
shakerinabegum@gmail.com , useodomar@gmail.com
িডমলা-েমা: আব্দুল হািলম ০১৭১৮-৫৪২৯৬৮ , halim1981@yahoo.com ,
জলঢাকা-চঞ্চল
কুমার
েেভৗিমক
০১৭১৬-৯২০২২০
chanchaluseo@yahoo.com , useojaldhaka@gmail.com

,
,

,

খুলনা িবভাগ
েজলা উপেজলা কর্মকর্তার নাম েমাবাইল নম্বর
যেশার সদর-কামরুজ্জামান েমা: জাহাঙ্গীর হুসাইন িময়া-০১৭১২-১৭২১৮০
, useosadar@gmail.com
মিনরামপুর-েমা:
আকরাম
েহােসন
খান
০১৭৪৫-৫৮১৯১০
,
akramhossain98@yahoo.com
বাঘারপাড়া- নূর মুহাম্মদ েতজারত ০১৮১৮-৫৫৬৬৬৩
অভয়নগর-েশখ
িফেরাজ
আহেমদ
০১৭১২-০১০৬২৭
,

abhaynagaruseo@gmail.com
িঝকরগাছা-এস
এম
িজল্লুর
রশীদ
০১৭১১-৪৮৮৪৭০
zillur.rashid@gmail.com , useojhikargacha@yahoo.com
শার্শা-েমা:হািফজু্র
রহমান
েচৗধুরী
০১৭১১-৯৭৮৭৫৪
hafiz.chow@yahoo.com
েকশবপুরেমা:
রিবউল
ইসলাম
০১৭১১-৪৬০০০৩
useokeshabpur@gmail.com
েচৗগাছা- িবকাশ চন্দ্র সরকার ০১৭১১-৪৬৭৮৮৩এ

,
,
,

নড়াইল
সদরেমা:
ফজলুল
হক
০১৭১৫-৬৩৫২৯৪
,
useonarailsadar@gmail.com
েলাহাগড়া-েমা:শহীদুর
রহমান
০১৭১২-০৩০১৩০
,
shahid.babu01@gmail.com
কািলয়া-েমা: কামরুল ইসলাম ০১৭১২-০৩৫২১৫ , kamrul_useo@yahoo.com
িঝনাইদহ
সদরেমা:
আব্দুল-আিরফ
সরকার
০১৭২৪-১৬৪২৮১
useoarif@gmail.com, useosadarjenhidah@gmail.com

,

মেহশপুরেমা:
আমজাদ
usemoheshpur@gmail.com

,

েহােসন

০১৭১৬-৮৫২৯৭২

কািলগঞ্জ- েশখ েমা:কামরুজ্জামান ০১৭১৬-২৬০৬৫৭
ৈশলকুপা- শামীম আহেমদ খান ০১৭১১-২৭১৯১২ ,
হিরণাকুন্ডু-েমা: ফজলুল হক ০১৭১২-২০৪৮১২
েকাটচাদপুর-েমা: রতন িময়া ০১৭১৬-৭৫৫৬৩২
মাগুরা সদর- মালা রানী িবশ্বাস ০১৮১৬-৬৫৩৩৩১ ,
শািলখা- েমা: িসরাজউদেদৗলাহ ০১৭৭০-৫৫৬৭২৮ ,
েমাহাম্মদপুর-মুহাম্মদ
আেনায়ার
েহােসন
০১৮১৮-৪৫৪৪৭৫
useomagura@gmail.com
শ্রীপুর- মধুসুদন সাহা ০১৭১২-৮২৯৪৮২ , sahamadhu11@yahoo.com

,

কুষ্িটয়া
সদরেমা
:
ফজলুল
হক
০১৭১৬-৪৫১১৩০
useo_kushtiasadar@yahoo.com
কুমারখালী-েমা:
আব্দুর
রিশদ
০১৭১৫-৪৮৯৪০৭
useo_kumarkhali@yahoo.com
েখাকসা- ফারুক আহেমদ ০১৭১২-১৯৫৭১৪ , useo_khoksha@yahoo.com
িমরপুর- েমা: জুলিফকার হায়দার ০১৭১২-৫৩৮১৬৮ ,
েভড়ামারা-সরদার
েমাহাম্মদ
আবু
সােলক
০১৭১১-০২৯৭০৪
abusalek52@yahoo.com

,
,

,

েদৗলতপুর-েমা:
নাজমুল
useo_daulatpur@yahoo.com
েমেহরপুর সদরগাংনীমীর
হািববুল
habibulbashar285@gmail.com
মুিজবনগর-েমা:
আেনায়ার
useomujib@gmail.com

হক

০১৭১১-৫৭৩৫৪৭

,

বাসার

০১৮১৯-৯০১৮০২

,

েহােসন

০১৭১২-৮০০০১৬

,

চুয়াডাঙ্গা
সদর-িবকাশ
কুমার
সাহা
০১৭১২-৬৪০৪১১
,
bikashsaha1966@gmail.com , useochuadanga@yahoo.c
দামুরহুদা- েমা: আব্দুল মিতন ০১৭১৬-৯৫২৮৪৩
জীবননগর-দীেনশ
চন্দ্র
পাল
০১৭১১-৭০৬১৭৮
,dineshchandrapaul@yahoo.com , useogibanagar@gmail.com
আলমডাঙ্গা-েমাহা: আব্দুল বারী ০১৭১২-৫৫০৮৮৪
সাতক্ষীরা
সদর-েমা:
জািহদুর
useosadarsathkira@gmail.com

রহমান

০১৭১৮-০৫১৫৬৬

তালা-েমা: আিতয়ার রহমান ০১৭১২-১০০৬৮০ , useotala@gmail.com
কলােরায়া-েমা:
আব্দুল
হািমদ
০১৭১৭-২৩৯৯৮৯

,

,

useokalaroa@gmail.com
কািলগঞ্জ- আিজজুর রহমান িকরন ০১৭১১-২২৮৯৮৯ , trdeyea@yahoo.com,
useokaligonjsat@gmail.com
আশাশুিন-েমা: বাকী িবল্লাহ ০১৭৪৮-৮৭৮৭০৪ , useoasasuni@gmail.com
শ্যামনগর-আবুল
কালাম
useoshyam@gmail.com

রিফকুজ্জামান

০১৭১৮-৫৫৩৯৬৬

,

েদবহাটাবােগরহাট
সদর-মাছুদা
আক্তার
০১১৯৯-৩৪৫১৪১
,
useobagerhatsadar@yahoo.com
েমাড়লগঞ্জ-েমা:আব্দুল
হান্নান
০১৭১২-২০২৪৪১
,
seo.hannan7@gmail.com
শরনেখালা–েমা:
নুরুজ্জামান
খান
০১৭১৭-১৫৬৩১৫
,
,
useosharankhola@gmail.com
কচুয়া- েমা.মিফজুর রহমান ০১৬৮৭-৯৩৪২৩১ useokachua@gmail.comঅিতঃ
দািয়ত্ব
িচতলমারী-েমা.মিফজুর রহমান ০১৬৮৭-৯৩৪২৩১ , mmr91267@gmail.com

ফিকরহাট-েমা:
শিহদুল
ইসলাম
০১৭১২-৫২২৬১০
,
useo_fakirhat@yahoo.com েমাল্লাহাট- েমাছা: কামরুন েনছা ০১৯২১৩৭৯৬৩৭ , useo.mullahatbagerhat@gmail.com
মংলা- , useomongla@gmail.com
রামপাল
খুলনাডুমুিরয়ােদবাশীষ
কুমার
িবশ্বাস
০১৭১২-১৩৫৪৩২
useodumuria@gmail.com
ফুলতলা- েশখ মিতউর রহমান ০১৭১১-১০৭১৩০ ,
বিটয়াঘাটা-নারায়ন
চন্দ্র
মন্ডল
০১৭১১-২৬৭৬২৬
nem.useo@yahoo.com
িদঘিলয়ােমা:
মাহফুজুর
রহমান
০১৭১১-৩৮৪৪৫০
mahfuz_1965@yahoo.com
রুপসা- আইিরন পারভীন ০১৭১৫-০৭২৪০২ , useorupsha@gmail.com
পাইকগাছা-েমা.জয়নাল
useopaikgov.bd@gmail.com

আবদীন

০১৭১২-২৬৬৮৭৮

,

,
,

,

কয়রা-এস এম সুলতান মাহমুদ ০১৭১২-৬৪১৯৩৩
েতরখাদা- , useotero@gmail.com
দােকাপেমা.
েসােহল
sohelhossain64@yahoo.com

েহােসন

০১৭১১-৯৪২৭০০

,

িসেলট িবভাগ
েজলা উপেজলা কর্মকর্তার নাম েমাবাইল নম্বর
িসেলট
সদর-েমা:
েগালাম
grmajumder@gmail.com

রব্বানী

মজুমদার

০১৭৩৩-৮৬৩২৮০

বালাগঞ্জেমা:
নজরুল
ইসলাম
০১৭১৬-৯১৫৩৬১
nazrulislamd10@gmail.com
িবশ্বনাথ- সমীর কান্িত েদব ০১৭১৯-০১০৩৯৫
েগালাপগঞ্জ-অিভিজৎ পাল ০১৭১২-২৫৪২০২ , abhikpaul69@gmail.com
িবয়ানীবাজার-েমা:
মিজবুর
রহমান
০১৭১৮-৬২২১৬৩
maziburuseo@gmail.com
ৈজন্তাপুর-েমা:
েসালায়মান
েহােসন
০১৭১২-০১৯৯৯৫
solaiman.usel.como@gmail.com েফঞ্চুগঞ্জদক্িষণ
সুরমা-সত্য
ব্রত
রায়
০১৭১২-১৯৪৬৬৪
useosouthsurma@gmail.com
জিকগঞ্জ
কানাইঘাট

,
,

,
,
,

েগায়াইনগাটহিবগঞ্জ
সদর-েমা:
িজয়াউদ্িদন
০১৭১২-২৪৩২০১,
useo_hobiganjsadar@yahoo.com
চুনারুঘাট-েমা:
শামছুল
হক
০১৭১৭-৯০৭৪৩৫
,
useo_chunarughat@yahoo.com
মাধবপুর-আবুল েহােসন ০১৭৮২-৭৫৪১২১
বাহুবল-েমা:
আশরাফ
েহােসন
০১৭১২-২১৩১৭৬
,
asrafhossain12067@gmail.com , useobahubal@yahoo.com
নবীগঞ্জ- েমা: ছােদক েহােসন ০১৭১২-২২৫১৯৬ ,
লাখাই
বািনয়াচং
আজিমরীগঞ্জেমৗলভী

বাজার-সদর-েমা:

samad6060@gmail.com
শ্রীমঙ্গলদীিলপ

আব্দুস
কুমার

সামাদ
বর্ধন

িময়া

০১৭১১-৯৬৭৬৪৬

০১৭১৮-২৭১২৫৩

,
,

useosrimangal@gmail.com
রাজনগর-েমৗলুদুর রহমান ০১৭১৬-৮২৫৪৬৫ , mouludtanha@gmail.com
কুলাউড়া- েমা: আেনায়ার ০১৭১২-২৩৩৩৩৬ , useokula@gmail.com
বড়েলখা-হাওলাদার
আিজজুল
ইসলাম
০১৮১৯-১১৩৮৮৯

,

hawladeraislam@gmail.com , useobaralekha@gmail.com
কমলগঞ্জ- সামছুন্নাহার পারভীন ০১৭১২-০৩০৮৯৮
জুিড়-এস
এম
shahidul0361@gmail.com

শহীদুল

ইসলাম

০১৭১৫-৬৪৯৭০৯

সুনামগঞ্জ
সদর-অেশাক
রঞ্জন
পুরকায়স্ত
০১৭১১-০৪৭৬০২
ashokuseo@gmail.com
জামালগঞ্জ- , useojamalganj@gmail.com
ছাতক-পুিলন চন্দ্র রায় ০১৭১৮-১০৬৩০৮ , pulinroy@gmail.com
ধর্মপাশা-আবু তােহর েমা: কামরুল হাসান০১৭২৭-৭৩৯৯১৯ ,
িদরাই-েমা:
েদেলায়ার
েহােসন
০১৭৩২-২৫৪১৬০
useodalowar5968@yahoo.com
জগন্নাথপুর
দক্িষণ সুনামগঞ্জ
িবশ্বম্বরপুর
েদায়ারা বাজার
শাল্লা

,

,

,

তািহরপুর
বিরশাল িবভাগ
েজলা উপেজলা কর্মকর্তার নাম েমাবাইল নম্বর
বিরশাল
সদর-নাসিরন
েজাবােয়দা
আকতার
০১৭১৬-৫৬৯১১৩
useobarisalsadar2011@yahoo.com
মুলািদ-েমা: আব্দুল জিলল ০১৭১১-০৭০৫৩৭ , jalil_useo67@yahoo.com
বানারীপাড়া-অলী আহাদ ০১৭১২-১৯৮৬৯৬ , wali.ahad@gmail.com
েমেহন্িদগঞ্জউিজরপুর- েমা শহীদুল হক িবটু, ০১৭১৫-০২৮৯২৮ ,
বাবুগঞ্জ-বীিথকা সরকার ০১৭১২-৭৯৬৪৪৬ , useobabugang@gmail.com
আৈগলঝড়া-েমা: নজরুল ইলাম ০১৭১২-২৯৩০৫৮ , najrul_useo@yahoo.com
বােকরগঞ্জ-খন্দকার
আিমনুল
ইসলাম
০১৭১৫-১৬০০৮১
,
aminul.islam69@yahoo.com
িহজলা
েগৗরনদী-

েমা:

েসিলম

িময়া

০১৭১৮-৫২৮৩৬১

,

selimsanioput_gim66@yahoo.com
বরগুনা

সদর-েমা:

জামাল

useobarsadar@gmail.com
আমতলীেমা:
আকমল

উদ্িদন

েহােসন

খান

০১৭১২-৭৯২৫৭৯

,

০১৭১১-০৪৬৩২২

,

amtaliuseo@gmail.com
েবতাগী
পাথরঘাটাবামনা-

রিফক

উদ্িদন

আহাম্মদ

০১৮১৭-০৮৬০৬৬

,

rafiquseo65@yahoo.com
ঝালকাঠী
সদর-এ
েক
এম
হারুন-অর-রিশদ
০১৭১১-১৯৬৮৪৪
useduonalchity@gmail.com
নলিছিট- আেনায়ার আজীম ০১৭১১-০৩১৬০৭ , useduonalchity@gmail.com
রাজাপুরফারহানা
ইয়াসিমন
িলজা
০১৭১২-১৫৮১৪৯
useo.rajapur@yahoo.com
কাঠািলয়া- েমা: মাহাবুবুর রহমান ০১৭১২-৯৬৬৬৭৯

,

,

েভালা সদর-েমা: িজয়াদ হাসান ০১৭১৬-৬২০১৮৪ , zeadhassan@gmail.com
, useobholasadar@yahoo.com
েদৗলতখান
লালেমাহন-েমা:
রিফকুল
ইসলাম
০১৭১৬-০৮১৫০৬
,

useolalmohan@gmail.com
চর ফ্যাশন-েমা: িজয়াউল হক িমলন ০১৭১৭-১২৪৬৩৬ ,
েবারহান
উদ্দীন-তপন
কুমার
িবশ্বাস
০১৭২৪-৫৪১১৩১
tapankumar.bd@gmail.com
তজুমদ্িদন
মনপুরা

,

িপেরাজপুর
সদরএিবএম
জািহদ
েহােসন
০১৭১১-৯০৩৬২৪,
useopirojpursadar@yahoo.com
নািজরপুর- nazirpuruseo@yahoo.com
ভান্ডািরয়ােমা:
জাহাঙ্গীর
েহােসন
০১৭১৫-০৫২৯০৮
,
useobhandaria@gmail.com
মঠবািড়য়ােনছারাবাদ-েমা:
জিহরুল
আলম
০১৭১২-৫৫৬১৪৭
,
useonesarabad@yahoo.com
কাউখালীেমা:
আব্দুস

সালাম

০১৭১৬-৩৬৮৪৮১

,

useokawkhali@yahoo.com
িজয়ানগর
পটুয়াখালী
সদরেমা:হুমায়ুন
useopatuakhali@gmail.com

কিবর,

০১৭১৪-৩৫১১৩০

,

বাউফল- েমা. সিহদুল ইসলাম ০১৭১০-৯৬৫২৩৫ , s_islam1967@yahoo.com
, useobawphal@gmail.com
গলািচপা- েমা: েগালাম েমাস্তফা ০১৭১৮-০৪১৪৫২
িমর্জাগঞ্জকাজী
সাইফুদ্দীন
ওয়ািলদ

০১৮১৬-৭২১৬০১

,

useomirgagonj@gmail.com
কলাপাড়া- , useo.monoharai@gmail.com
দশিমনা
দুমিক
চট্টগ্রাম িবভাগ
েজলা উপেজলা কর্মকর্তার নাম েমাবাইল নম্বর
ব্রাহ্মণবািড়য়া
সদরজীবন
ভট্টাচার্য
০১৭৬৭-৪৭৪৯৭৯
useosadarbrahmanbaria@gmail.com
কসবা-েমা: জাফর আহেমদ ০১৮১৮-২৯৬৭১০ , useokasba@yahoo.com
আখাউড়া-েমা:শওকত আকবর খান ০১৭১১-৩৬৫৪৩৪
নবীনগরেমা:
েমাকাররম
েহােসন
০১৭১৬-৫৪৪১২৮
hossain.mukarram@yahoo.com

,

,

সরাইলসিহদ
খািলদ
জািমল
খান
০১৭১১-৮৪২৭৫০
,
shaschu0005@yahoo.com
নািছর
নগর-েমা:
মাকছুদুর
রহমান
০১৭১৪-৭৩৩২৮৬
,
useo_nasirnagar@yahoo.com
বাঞ্ছারামপুর-েমা: আবু েতৗিহদ ০১৮১২-১৩৫১৫৫ , towhid67@yahoo.com
আশুগঞ্জ- েমা. আবুল েহােসন ০১৭১১-২৮০৬২৬ , ashuuseo@yahoo.com
িবজয় নগর
চাঁদপুর
সদর-এ
েক
এম
সাইফুল
হক
saifulhaque992@gmail.com
হাজীগঞ্জশাহ
আলী
েরজা
আশরাফী
rezaasharafi64@gmail.com
কচুয়া- েমা: সাইদুর রহমান ০১৭১৬-০৯২৭৬৫ ,
শাহরাস্িতেমা.
আহসান
উল্যা
েচৗধুরী

০১৮১৬-২১৪৬৪০

,

০১৮১৯-৮৫২৫৬৫

,

০১৮১৯-৯৯১২৫৪

,

ahsan.useo@gmail.com, useoshahrasti1368@yahoo.com
মতলব উত্তর-কাজী আব্দুল ওয়ািহদ েমা: সােলহ ০১৯২২-০৩৪২৮০

,

kaziwaheed124@yahoo.com
মতলব
দক্িষণ-েমা:
আব্দুর

,

রিহম

rahimuseo@gmail.com
ফিরদগঞ্জ-েমা:
েমাস্তািফজুর

খান

রহমান

০১৭১৬-২৫৬১৫৩
০১৭১২-২৬৭১৬৬

,

useofaridgonj3650@gmail.com
হাইমচরলক্ষীপুর
সদরেমা:
taleb.useo@yahoo.com

আবু

তােলব

০১৮৫৯-৪০৭৭০১

,

রামগঞ্জ- েমাহাম্মদ িমজানুর রহমান ভুইয়া-০১৯২৪-৪৩৩৮৬৭ ,
রায়পুর- েমা: কামাল েহােসন ০১৭১১-০২০৩৭৪
রামগিতেমা:
আবুল
কালাম
আজাদ
০১৭১১-৯০৮৪৭৮
kalamazad91@yahoo.com , useo_ramgoti@yahoo.com
কমলনগর-

,

কুিমল্লা
সদর-েমা.
ইকবাল
হাছান
০১৮১৮-৬৬২৬৩০
useocomillasadar@yahoo.com
লাকসাম-প্রসাদ
কুমার
ভাওয়াল
০১৭১২-৬৪৪
৪১১
useolaksam@yahoo.com
েহামনা- কাজী রুহুল আমীন ০১৭১৬-৪৮৩৪২১
েদিবদ্বারেমা:
আব্দুল
মান্নান
০১৭১২-২৬৭২৩৫
mannanuseo@gmail.com

,
,

,

েচৗদ্দগ্রাম-েমা:
আজহারুল
ইসলাম
ভুইয়া-০১৭১১-৩৮৩৬১৪
azharulislamb@gmail.com
বরুড়া-এ
েক
এম
জাহাঙ্গীর
আলম
০১৭১১-০৩৬৭৭৫
useobarura@gmail.com
চান্িদনা-েমা:
গাউছুল
আজম
০১৭১২-৬২০৪১৪
useo_chandina@yahoo.com
দাউদকান্িদ-কািনজ আফেরাজ ০১৭১১-৯০৪৪১০ ,
মুরাদনগর-েমা:
সিফউল
আলম
তালুকদার-০১৮১৯-৪৫৭২৩১
useo.muradnagar@gmail.com
বুিড়চংমুহম্মদ
শহীদুল
কিরম
০১৭১৮-৭১০৯৩৪
shahidulkarim17@gmail.com
ব্রাহ্মণপাড়া-েমা:
িসদ্িদক
নূর
আলম
হুদা
০১৮২৮-১৩৭৬০৭
siddiquenuralamhuda@gmail.com ,
লাঙ্গলেকাট-েমা:
েমানােজর
রিশদ
িটটু
০১৭১১-১৯৪৬৯১
useo.nangolkot@gmail.com
মেনাহরগঞ্জ-ৈসয়দ
ৈতয়ব
useotaiyeb_123@yahoo.com
িততাসেমাসা.
আেনায়ারা
mosaarwarachowdhury@yahoo.com

েহােসন

০১৭১২-১৪৪৯৯৩

েচৗধুরী

০১৭১২-২৫৮৬১২

,
,
,

,
,
,
,
,
,

েমঘনা- েমা:নুরুল আিমন ০১৭১২-০৯৬১৩৬ , nurulaminuseo@yahoo.com
সদর দক্িষণ- েমা: শাহজালাল ০১৮১৯-০৬৬৫৭৪, লালমাই-রতন কুমার সাহা
০১৭১১-০৩৮৬৫০
েফনী সদর- , useofenisadar@gmail.com
ছাগলনাইয়া-এ
েক
েমাহাম্মদ
jinnahseo@gmail.com

আলী

িজন্নাহ-০১৭১১-৩৫৪৪১৪

পরশুরাম-কাজী
ফিরদ
আহােমদ
০১৭১২-২৯৭৭০৭
useoparshuram@gmail.com
ফুলগাজী- েমা: এনামুল হক ০১৭১৪-৩১৭৫০৭ , enamuseo65@gmail.com
দাগন
ভূইয়া-েমা:
আিজজুল
হক
েখাকন
০১৭১৭-২৩২৫৭৬
useodagonbhuiya@yahoo.com
েসানাগাজী-েমা: আল মিমন ০১৭১১-৯০৯১৯৩ , momin.useo@gmail.com
চট্টগ্রাম
পিটয়া
েমাহাম্মদ
sazam@gmail.com
হাটহাজারী-েমা:
মাইনুদ্িদন
mainuddin_m2010@yahoo.com

শিফউল
মজুমদার

আজম

০১৫৫৩-৫৭৫৭৮৬
০১৮১৮-৬৪৭২৭৯

,
,

,

,
,

চন্দনাইশ- েমাহাম্মদ আবু কাউসার ০১৭২০-১৮৯৯২৪ ,
রাঙ্গুিনয়া-েমা:
নুরুল
ইসলাম
েচৗধুরী
০১৮১৫-৫০৮১৮৪
,
nurulislam3500@yahoo.com
রাউজান-বাবুল চন্দ্র নাথ ০১৫৫৬-৪৫০০৫৮ , useobabul67@yahoo.com
সীতাকুন্ড-েমাহাম্মদ মামুন ০১৮১৭-০২১২৭৫ , mamunuseo@hotmail.com
মীরসরাই-েমা:
হুমায়ুন
কবীর
খান
০১৭১৫-৭০৩১৩০
,
kabiruseo@gmail.com
েলাহাগড়া –
েবায়ালখালী-েমাহাম্মদ
ইউনুছ
০১৭১০-৩৩৮৭৭৪
,
useo.shahdad67@gmail.com
আেনায়ারা–েসিলম েরজা ০১৭১৭-২৬২৯৭৭ , selim5070@.comyahoo
বাশখালীসন্দীপ-েক এম আলমগীর ০১৭১৬-০৯১৭০৭ , k.m_alamgir@yahoo.com
ফিটকছিড়-েমা:
েফরেদৗস
েহােসন
০১৭১৬-৫৯৯০৬২
,
md.ferdoushossain@gmail.com
সাতকািনয়া-েমা:
আিজম
azimsharif102@gmail.com

শরীফ

০১৮১৯-৬৩৩০৮২

,

েনায়াখালী সদর-সুব্রত রায় ০১৭১৬-০৬৩৭৫২
েবগমগঞ্জ -েমা:আলী আশ্রাফ খান ০১৭১১-০৫২৬৫৩
চাটিখলেমাহাম্মদ
nasir013274@yahoo.com

নািছর

উদ্দীন

০১৭১৬-৫১৭২৯০

,

েসনবাগ- নািজম উদ্িদন ০১৭১১-৮২৩১০২ , useosenbag@yahoo.com
েকাম্পানীগঞ্জ- , useoc@yahoo.com
হািতয়ােসানাইমুিড়-ড:
েমা:
েমাস্তফা
েহােসন
০১৭১৪-৩৭৯৪০০
,
hossain_m23@yahoo.com
কিবরহাট-শামীমা আক্তার ০১৭১২-৬২৪৫৪৫ , aktershamima38@yahoo.com
কক্সবাজার
সদর-েমা:
েসিলম
উদ্দীন
০১৮১৫১১১১১৭salimuddin14@yahoo.com
রামু –
চকিরয়া-েমা: আসলাম খান ০১৭৩২-৮৪৬২৭৫
েপকুয়া
েটকনাফ-আনন্দময় েভৗিমক ০১৭১১-০৬২৯৬৩ , anandabhowmick8@gmail.com

কুতুবিদয়া
উিখয়া
মেহশখালী-েমা: নুরুল আিমন ০১৮১৯-১৪৭৩১৭
রাঙ্গামািট
সদর-স্বপন
bikahsaha1966@gmail.com
বাঘাইছিড়
বড়কল- সুলতান আহেমদ ০১৭১২-৭৯২৩৮৮ ,
িবলাইছিড়
রাজস্থলীজুরাইছিড়
কাপ্তাই
কাউখালীনািনয়ারচর

চাকমা

০১৮২১-৫৭৫৮০১,

লংগদু-েমা: সাইফুল ইসলাম ০১৭১১-৭০৩৯৯২ , shaiful_435@yahoo.com
বান্দরবান

সদর-েতৗিহদ

তালুকদার

০১৮২০-৩০৮২৯৫

,

tohid.useo@gmail.com
রুমা-েমা: হািবব উল্ল্যাহ ফারুক ০১৭১২-৭৪৩৬১৪ ,
লামা-েমাহাম্মদ
েমাস্তািফজুর
mostafiz.useo@gmail.com

রহমানভুইয়া-০১৭১১-০৪৬২৬৮

,

নাইক্ষ্যাংছরিড়
আলীকদমেরায়াঙছিড়
থানিচ
খাগড়াছিড় সদরমহালছিড়-িমলন কৃষ্ণ হালদার ০১৫৫৬-৬১৫৫৩২ , mk_halder@gmail.com
মািটরাঙ্গা
রামগড়েমা.রিফকুল
ইসলাম
ভুইয়া
০১৭১১-৫৭৭৬৩০
rafiqgias@gmail.com
দীিঘনালাপানছিড়-অরুপ চাকমা ০১৮১৯-৬৯৭৭৪০
লক্ষীছিড়
মািনকছিড়
ঢাকা িবভাগ
েজলা উপেজলা কর্মকর্তার নাম েমাবাইল নম্বর

,

ঢাকা েদাহার- েমা.িলয়াকত আলী ০১৭১১-৩৩৭৬৬০ , liakat15@yahoo.com
/ seodohar@gmail.com
নবাবগঞ্জেমা:
ফারুক
আহেমদ
০১৭১২-২২২৯৩৯
,
faruk_ahmmad@yahoo.com
েকরানীগঞ্জ-িনলুফার জাহান ০১৭২৬-৭৭৭১৫৫ ,
সাভারেমাছা:
কামরুন্নাহার
০১৮১৭-০০২৬৭২
,
useokamrunnahar@yahoo.com
ধামরাই- নায়ার সুলতানা ০১৭১৪-২৭২০৩৭ , nayyarsultana11@gmail.com
গাজীপুর সদরকািলয়াৈকর-েমা:
েদেলায়ার
েহােসন
০১৭১২-৬০৮২২৪
delwarhossain_67@yahoo.com , useokaliagazi@gmail.com
কাপািসয়া-েমা:
রিকব
হাসান
িশিশর
০১৮১৯-১৪০৩৪৭
hassanshishir@yahoo.com
শ্রীপুর-েমা:
সাইফুল
useosripurgazi@yahoo.com

ইসলাম

০১৭১২-২৮৪২৯৪

,
,
,

কালীগঞ্জ-নূর ই জান্নাত ০১৭১১-৪৬৯৪৫১,zannat67@gmail.com
মািনকগঞ্জ সদর-েমা:সামালগীর আলম ০১৭১১-৩৬৯১৮৪
সাটুিরয়ােমা:
মিহউদ্িদন
mohiuddinshahin100@yahoo.com

শািহন

০১৭১১-১৯০৯৭৬

,

িশবালয়- েমা: েগালাম ফারুক ০১৭১৭-১১৪৩৫৯
িঘওর- এিবএম আ: হান্নান ০১৭১১-২৬৪৬৪৮
িসংগাইর- এম আবু ওবায়দা আলী ০১৭১২-১১১০৯৪, obydaa@gmail.com
হিররামপুর-িনগার সুলতানা েচৗধুরী ০১৭১১-০৪৬১৬২ ,
েদৗলতপুর
-েমা:
useodm@gmail.com

ইমদাদুর

রহমান

তালুকদার-০১৭১৬-২২৬২৩৪

,

নারায়নগঞ্জসদর-সুরাইয়া
আশরাফী
তুিল
০১৭১১-১১৮৩৩৪
,
ashrafee69@gmail.com
বন্দর- আ ক ম নুরুল আিমন ০১৭১২-৯৩৪১২৬ , useo.bondor@gmail.com
রুপগঞ্জ- েমা:ওমর ফারুক ভূইয়া ০১৭১১-৫৮২১২১ , omaruseo@gmail.com
আড়াইহাজার-এস এম আবু তােলব ০১৭১১-০৭৭৬৭৫
েসানারগাও-েমা:সাইফুল
ইসলাম
প্রধান
লাবু-০১৭১১-১০৭৬৯২
,
prodhansyful@yahoo.com
নরিসংদী
সদর-শামীমা
আখতার
shamimaakterbanu@yahoo.com

বানু

০১৭২৪-১৮০০১৭

,

েবলােবােমা:
শহীদুর
রহমান
০১৭৭৬-০৯৫৯৮৫
,
shahidurrahman_useo@yahoo.com
মেনাহরদী-েরাকসানা
আখতার
০১৮১৮-২২৫৩৫৫
,
useo.monohordi@gmail.com
রায়পুরা- নার্িগস সুলতানা ০১৭১২-৫০১৩৮২ , useoraipura@gmail.com
পলাশ- এেকএম ফজলুল হক িরপন ০১৭১২-০০৮১৩৮ , useopalash@gmail.com
িশবপুর- মাহমুদা আখতার ০১৭১১-০৭১০৮৪ , ruhy66@yahoo.com
মুন্সীগঞ্জ সদর–েমা: ইসমাইল ০১৭১৭-২৪৩৫৫৯
গজািরয়ােমা:জািকর
েহােসন
০১৮১৯-৭২৭৮৯২
zakir.hossain24@yahoo.com
েলৗহজং-েদওয়ান েমা: জাহাঙ্গীর ০১৭১১-১৫৩৬৪৪
িসরাজদীখান-েমা:
আব্দুল
কাইয়ুম
খান
০১৭৪৮-৭৮১৪৪২
useosiragdikhan@yahoo.com

,

,

শ্রীনগর-েমা: িমরাজুল ইসলাম ০১৭২৬-১০৩৭৮১ , mirajuseo@gmail.com
, useosreenagar@yahoo.com
টঙ্গীবাড়ী- খােলদা পারভীন ০১৭৬৪-৪২৯৪৩৮ ,
শরীয়তপুর

সদর-েমা:

জািকর

েহােসন

০১৭৫৪-০৭৭২০৫

,

zakirhossain_67@yahoo.com
নিড়য়া-েগালাম ফারুক ০১৭১১-৯৮৮৬৮৫ , useonaria24@yahoo.com
জািজরা- েমা: েমাজাম্েমল হক ০১৭১১-২৭৪৯৭০ , useozajira@yahoo.com
েভদরগঞ্জ-েমা:
মিনর
উজ্জামান
েচৗধুরী
০১৭১১-৪৬৯১২৪
,
cmalirzaman@yahoo.com
েগাসাইরহাট
ডামুড্ডা-েগাপাল
চন্দ্র
gopalmazumderbd.66@gmail.com

মজুমদার

০১৭১১-১৬৬৮৯৩

মাদারীপুর সদর-এস এম সাইফুল আলম ০১৭১২-১২১২২২ ,
কালিকিনেমা:
আব্দুল
জিলল
০১৭১২-৫১৭৬২৪
jalil.abdul66@gmail.com , useokalkinimadaripur@gmail.com
িশবচর- িবশ্বিজৎরায় ০১৭১২-৫৪১১৫১
রাৈজর- সঞ্জীব কমুার বালা ০১৭১১-৫১৩৬৩৬ , sanjibbala@yahoo.com

,

,

রাজবাড়ী
সদরপারিমস
সুলতানা
০১৭১১-৪৬৭৮৮৮
,
parmisanan@gmail.com
েগায়ালন্দেমা:
মাসুদুর
রহমান
০১৭১১-২৮৬২২৮
,masud65_
useo@.comyahoo , useo.goalanda.raj@gmail.com

বািলয়াকান্িদ-েমা:
আবুল
কালাম
আজাদ
useobaliakandi32@gmail.com
পাংশােমা:এস
এম
নািসম
আখতার
useopangsa@gmail.com
কালুখালীকাজী
এজাজ
কায়সার
useo.kaluakhali@gmail.com
ফিরদপুর- সদর- মাহবুবা আকতার ০১৭১২-০৪২০৯২ ,
ভাংগা- ৈসয়দ আহেমদ জামেশদ ০১৭১২-৫১৪৭৬৩ ,
মধুখালীেমাহাম্মদ
ইকবাল
হাসান
iqbalhasan68@gmail.com
সদরপুরেমা:
জালাল
উদ্িদন
useo_sadarpur@yahoo.com
নগরকান্দা-শরীফ
েমা:
েমার্তজা
হাসান

০১৭১৮-২৮৯৫৪৬

,

০১৭১৬-৪৬০১২৩

,

০১৭১৮-৪৮৯৩৯২

০১৭১১-১৮৬৯৯২
০১৭১৭-৭৫৩৫০৭
০১৭১২-০১৭১৬৬

mortuzaahsan68@gmail.com
েবায়ালমারী-েমা:
আব্দুর

রিহম

০১৭১২-১৫৫৯৬৫

useo_boalmari@yahoo.com
চর
ভদ্রাসন,আব্দুস

ছালাম

–

,

,
,
,
,

০১৭১৬-২৬৭৯৩৩,

useo_charbhadrasan@yahoo.com
আলফাডাঙ্গা-মাহফুজা েবগম ০১৭১২-০৮৮৭৩২ , mafuzabegum@yahoo.com
সালথা-েমা: আবুল খােয়র ০১৭১১-০৭৩৭২৯
েগাপালগঞ্জসদর-এস
smmurshed53@yahoo.com
টুঙ্গীপাড়ােমা:

এম

েমারেশদ
শাহজালাল

০১৭১৮-০৩৮৪১৩
০১৯২৩-৩৪৬৩১০

useo_tungipara@yahoo.com
কািশয়ানী- রিফকুল ইসলাম ০১৭১২-০১০৬৮৬ , useokasiani@yahoo.com
েকাটািলপাড়া-েমা:
মাহবুবুর
রহমান
০১৭১৬-৪৪২৯৭৯
mahbuburrahman460@yahoo.com
মকসুদপুর-আব্দুল হািমদ ভুইয়া ০১৭১২-৯৯৬৭৭৫ ,
টাঙ্গাইল সদর- নাসিরন আক্তার ০১৭১১-১৮৮৭১৩ ,
নাগরপুরেমা:
মিনরুজ্জামান
০১৭১২-২২০০৪৭
monir_talukder@yahoo.com , useo_nagar@yahoo.com
কািলহািত-েমাছা:
েরােকয়া
খাতুন
০১৭১১-৯৩৯৬৪১
useokalihati@gmail.com
ঘাটাইল- এেকএম শামসুল আলম ০১৭১২-৫০০৫০০ , shamsul1967@yahoo.com
েগাপালপুর-েমা:
েমাস্তফা
কিবর
০১৭১৬-২৯৪২০৬

,
,

,

,
,

,

useogopalpur@gmail.com
েদলদুয়ার-েমা: মুিজবুল আহসান ০১৭১২-৩৮৩১৭৫ , ahsanz18@yahoo.com
, useodelduar@gmail.com
সিখপুর- েমা: মিফজুল ইসলাম ০১৭১৮-৫৬০৮১৩ , useomofiz@gmail.com
িমর্জাপুর- েমা: জািকর েহােসন েমাল্লা ০১৭১২-৫১৪৮০৩ ,
বাশাইলমুহাম্মদ
বাবুল
হাছান
০১৭১২-২২৬৪৪৩
,
hassanbabul@gmail.com
মধুপুরেমা:
আব্দুর
রিশদ
০১৭১৫-১১৪৪৮৫
,
useo.madhupur@gmail.com
ভূয়াপুরেমা:
শাহীনুর
ইসলাম
০১৭১২-১১২৪৯৪
,
shaheenuseo@yahoo.com
ধনবাড়ী- েমা: মিতউর রহমান খান ০১৭১১-৯৬৬৮৪৯
িকেশারগঞ্জসদর-

েমাহাম্মদ

ফজলুল

হক

০১৭৪৮-৭৫৬৬৯০

,

useosadar2014@gmail.com
আষ্টগ্রাম- েমা: আব্দুল লিতফ তালুকদার ০১৭১২-২৮৪৬৭৪ ,
ইটনা- েমা: আব্দুস সালাম ০১৭১১-২৮৭৭৯০ ,
িমঠামইন-েমা:
আহসানুল
জািহদ
mithamonuseo2011@yahoo.com
ৈভরবৈসয়দ
শাহিরয়ার

০১৭২৫-৫৭৪২৮২

েমনিজস

,

০১৭৩০-১৪৭০১৫

,

০১৭১৭-১৮৪৩৫০

,

manjish.useo@gmail.com
বািজতপুর- , bajitpuruseo2011@yahoo.com
পাকুন্িদয়া-বদরুন
নাহার
pakundiauseo2011@yahoo.com
কিটয়াদীেমা:
িলয়াকত
katiadiuseo2011@yahoo.com

ইয়াছিমন

০১৭১৫-৪৯৩০৭৬

,

তাড়াইলএেকএম
েগালাম
িকবিরয়া
০১৭১৭-৩৪৯৬৯৬
tarailuseo2011@yahoo.com
েহােসনপুর-েমা:
আবুল
কালাম
আজাদ
০১৭১৮-৭২৮৩৬০
useohossainpur@yahoo.com
কুিলয়ারচর-েমা:আলতাফ
েহােসন
০১৭১২-০৯৪২৫৫
kuliarcharuseo2011@yahoo.com
িনকলীেমা:
নুরুজ্জামান
হািবব
০১৭২৫-৫৮৬১৬৯
useobasail@yahoo.com
কিরমগঞ্জ- , useokarimganj@gmail.com

,

ময়মনিসংহ িবভাগ

আলী

খান

,
,
,

েজলা উপেজলা কর্মকর্তার নাম েমাবাইল নম্বর
েশরপুর
সদর-মুহাম্মদ
বজলুর
রিশদ
০১৭১২-২৯৭৪৫৯
selimbroshid@yahoo.com
নকলা-েমাহাম্মদ
আব্দুর
রিশদ
০১৭১৬-৫২৩৪৪৭
abdurrashid39@gmail.com
শ্রীবরদীেমা:
রুহুল
আলম
তালুকদার
০১৭১৮-৭৮৩৩৩৩
ruhuleso@gmail.com
িঝনাইগাতী-েমা:
েমাস্তফা
কামাল
০১৭১১-১৮৭০২৩
mustafauseo@gmail.com
নািলতাবাড়ী-েমা:
জাহাঙ্গীর
কিবর
০১৭১৬-১২১৬৭৪
jk68useo@gmail.com
জামালপুর
সদর-আফরুজা
afrojabegum2100@gmail.com

েবগম

০১৭৬২-৩৮৩৯৩৪

,
,
,
,
,

,

সিরষাবাড়ী-েমা: েমাজাম্েমল হক ০১৭১২-১৪৫৫১১ ,
মাদারগঞ্জ-েমা: আইনুল ইসলাম ০১৭১২-৫৩০৭৪০
েমলান্দহেমা:
েগালাম
useo_melandah@yahoo.com

এলাহী

বকশীগঞ্জ-েমাহাম্মদ
ছােনায়ার
saanwar7410@yahoo.com
ইসলামপুরেমা:
েগালাম
gmustafauseo@gmail.com
েদয়ানগঞ্জ
-েমাহাম্মদ
আজাদুর
useodewanganj@yahoo.com

আকন্দ

০১৭২০-১৮৮৫৮০

,

েহােসন

০১৭১৮-২৪৮৫১৭

,

েমাস্তফা

০১৭১২-০২১৫৭৫

,

রহমান

ভূইয়া-০১৭১৭-১৮৯৬৫৮

েনত্রেকানা সদর-েমা: আব্দুল বােতন ০১৭১১-৯৬৯৮৯২ ,
েমাহনগঞ্জ
েকন্দুয়া- েমা: জাহাঙ্গীর েহােসন ০১৭১৬-০৩৬৫৭৭
কলমাকান্দা-এফ
এম
আব্দুল
ওয়ােজদ-তালুকদার-০১৭১২-২৯৪৮৯৩
useokalmakanda@gmail.com
বারহাট্টা- েমা: শাহ আলম খান ০১৭১২-৬০০৪৭৮ ,
পূর্বধলােমা:
শিফকুল
বারী
০১৭১৬-৭৭৮৬২৯
useopurbadhal@gmail.com
আটপাড়া- েমা: আিতকুর রহমান খান ০১৮১৭-০৮৩০০১
খািলয়াজুড়ী-েমা: েগালাম আজম ০১৭১৫-৩৪৫১৩১
মদন-েমা:
েমাফাখখারুল
ইসলাম
০১৭১৬-৬৭০৫৩৬
useomdabdurrashid@gmail.com

,

,

,

,

দূর্গাপুর-েমা:
সাইফুল
saifulalam61@yahoo.com

আলম

০১৭২১-৫০৯২২৩

ময়মনিসংহসদরেমা:
আব্দুলাহ
আল
মাহমুদ
০১৭১১-৭৩৪১২৭
shamim_ju84@yahoo.com
েধাবাউড়া-েমা:
আশরাফুল
ইসলাম
অপু
০১৭১৮-২৯৩৯৮৮
masislam1967@gmail.com
নান্দাইলেরাকন
উদ্িদন
আহম্মদ
০১৭১৮-২৪৫০১৩
rokunuddin66@gmail.com , useonandail@gmail.com
ঈশ্বরগঞ্জ- েমা: ছিফউল্ল্যা সরকার ০১৭১২-২৩৭২০৮ ,
ভালুকা- চাঁন িময়া ০১৭১১-৯০১৭০৬ , mmchand.useo@gmail.com
useovaluka@gmail.com
গফরগাঁও-েমা:
েবলােয়ত
েহােসন
০১৭১২-০৪১৭৩৩
useogofargaon@gmail.com
ত্িরশাল- েমা: িজল্লুর রহমান আনম ০১৭১২-১১৫৪৫৯
মুক্তাগাছােমা:শাহাদত
েহােসন
০১৭১২-০০৩৩৩৭

,

,
,
,

,
,

,

useo.shahadad67@gmail.com
ফুলবাড়ীয়া-শাহীন আশরাফী ০১৭১২-৫৬২২১২ , useonasrin@gmail.com
ফুলপুরেমাস্তািফজুর
useophulpur@gmail.com

রহমান

ভূঞা

হালুয়াঘাট-েমা: হারুর আর রিশদ ০১৭১৫-২২৮৮৫১
েগৗরীপুরেমা:
সাইফুল
আলম

০১৭১৬-২৫৭৮৫৩

০১৭২১-৫০৯২২৩

,

,

saifulalam61@yahoo.com , useogaurepur@gmail.com
তারাকান্দা- েমা: আবু বকর িসদ্িদক ০১৭১৮-২৪৫১৭২
রাজশাহী িবভাগ
েজলা উপেজলা কর্মকর্তার নাম েমাবাইল নম্বর
বগুড়া
সদর-েগালাম
মাহবুব
েমারেশদ
০১৯৪২-৩০৭০১৭
,
useo.bogurasadar@gmail.com
িশবগঞ্জ-েমা:িমজানুর রহমান খান ০১৭১২-৫৩৫৩১৭ , kmijan@yahoo.com
ধুনট- এসএম িজন্নাহ ০১৭১৫-০৩৬৬৭৩
কাহালু- েমা: শিফকুল ইসলাম ০১৭১২-৯০৯৪৬৭ , useokahalo@gmail.com
গাবতলী-েমা: রুহুল আমীন ০১৭৫৩-২৪৪৫১২
শাজাহানপুর-েমা: েতৗিফক আিজজ ০১৭১৩-৭৩১১৪২আদমদীিঘ-েমা:মাহাবুবুল
েহােসন
০১৭১২-২৯৩০৫৫,
useoadamdighi#gmail.com
সািরয়াকান্িদ- , useosariakandi1@yahoo.com

দুপচািচয়া-েমা:
েমাতাহার
েহােসন
০১৭১২-২১৮১৪৭
,
motaheruseo67@gmail.com, useodupbog275@gmail.com
েসানাতলােমা:
আিজজার
রহমান
০১৭১৬-১২৮৪৭৮,
azizarrahman1965@gmail.com
নন্দীগ্রাম- েমা: একরামুল হক সরকার ০১৭১৮-৬৫৮০১৪
েশরপুর- েশখ নজমুল ইসলাম ০১৭১৩-৭৩৫৯৭১
জয়পুরহাট
সদরেমা:
তােহর
আলী
০১৭১৫-৬৫০৭৭৫
useosadarjoy@gmail.com
ক্েষতলাল- েমা: শিফউল আলম ০১৮১৮-৪০২৬১৭ , useo.khet@gmail.com
কালাইকাজী
েমা:
মেনায়ারুল
হাসান
০১৭১২-২০৯২৪৪
useo.kalai.joy@gmail.com
পাচিবিব–
িট
এম
আব্দুল
হািমদ
০১৭১১-২৩৬২৭৮
tmabdulhamid@gmail.com , useopanchbibijoy@gmail.com

,

আক্েকলপুর-এিটএম
িজল্লুর
useoakkelpur@gmail.com

,

রহমান

০১৭১০-৯৯৫১০৩

,
,

নওগাঁ সদর-েমা: মকবুল েহােসন ০১৭১২-০৯২০২২
আত্রাই- েমা: তািরকুল ইসলাম ০১৫৫৬-৩০৮০০৩ , useoatrai@gmail.com
বদলগািছেমা:ওয়ািসউর
useobadalgachi@gmail.com

রহমান

০১৭১০-৯৪৫৫২২

,

মহােদবপুর-েমা: হািববুর রহমান ০১৭১৬-৯৩২২৪৬ ,
মান্দা- েমা: আব্দুস সালাম ০১৭১১-৯৮১৮৭২ ,
িনয়ামতপুর-েমা:
শাহ
আলম
েশখ
০১৭১২-১৪০৪০০
shahalam5096@yahoo.com , useoniamatpur@gmail.com

,

সাপাহার- েমা: দুলাল আলম ০১৭২৬-৩১৪৪২১ , alamuse0249@yahoo.com ,
useosapahar@gmail.com
রানীনগর
পত্নীতলােমা:
ওয়ােজদ
আলী
মৃধা
০১৭১১-৯৮৪৩০২
,
useopatnitala@gmail.com
েপারশা- েমা: মুসহাক আলী ০১৭১২-০৯৪৩৩৩ , mushaq67@gmail.com
ধামুইরহাটরাজশাহী তােনার- েমা: আিমরুল ইসলাম ০১৭১২-০৭৬৯৫৯ ,
পুিটয়া-েমাহা: জাহীদুল হক ০১৭১৬-৯৬৪৮৫১ , mjhaque08@gmail.com
েমাহনপুর-মুকতািদর আহেমদ ০১৭১৮-০৪৫২৯০ , muktadir@yahoo.com,
বাঘা- েমা: আিরফুর রহমান ০১৭১২-১৩৩২৬০ , arifur_bd64@yahoo.com
দূর্গাপুরেমা:
নাজমুল
হক
০১৭১১-১১১৭৫৯

,

nazmulhoque35@yahoo.com , useo_durgapur@yahoo.com
চারঘাট-েমা:
জয়নাল
আেবদীন
০১৭১৫-৬৭৩০১৯
useo_charghat@yahoo.com
বাগমারােমা:
মীর
মুস্তািফজুর
রহমান
০১৭১২-১৯৮৫৪৯
mustafizur1166@gmail.com
েগাদাগাড়ী-েমা:
শামসুল
কবীর
০১৭২৪-৫০৯৬৬৬
shamsulkabir10@gmail.com
পবা- িশিরন মাহবুবা ০১৭৩১-৪৫০৭১৮

,
,
,

চাপাইনবাবগঞ্জসদরমুহা:
েতৗিফকুল
ইসলাম
০১৭১২-৩৮৬২৫৪
useo_nawab@yahoo.com
েভালাহাটিশবগঞ্জ- এসএম মাহমুদ হাসান বুলবুল ০১৭১৫-০৯৪৩২৪ ,
েগামস্তাপুর-

,

নােচালকাজী
আব্দুল
mokim.mdkagi@gmail.com

০১৭১১-১১১৮৪৭

,

নােটার সদর- েমা: আব্দুর রাজ্জাক ০১৭১২-১১২০০০
গুরুদাসপুর-েমা:
হািফজুর
রহমান
০১৭১১-১১১৮৩৮

,

েমািকম

hafiqonni@yahoo.com
বড়াইগ্রাম-েমা: আব্দুর রউফ ০১৭১২-৬৬০৫৪২
িসংড়া- েমা: আিমনুর রহমান ০১৭১৫-১৪৮১৮৬ , aminur45@yahoo.com
লালপুর- এসএম আসাদুজ্জামান ০১৭১২-২৭৮৪০১ ,
বাগািতপাড়া-েমা:
আহাদ
useobagatipara@gmail.com

আলী

০১৭১২-৮০৯৯৭০

,

নলডাংগা- েমা: মগেরব আলী ০১৭১২-৬৮১১৫৪ ,
পাবনা
সদর-েমা:
ওয়ােহদুজ্জামান
০১৭১২-২৩৮০৫৭
zamanuseo@gmail.com
ঈশ্বরদীেমা:
েসিলম
আকতার
০১৭১৮-২১৯৩৬৪
useo_ishwardi@yahoo.com
সািথয়ােমা:
িসদ্িদকুর
রহমান
০১৭১২-১৯২৯২৭
useosanthia@yahoo.com
ভাঙ্গুড়া-েমা:
সাইফুল
আলম
০১৭১২-৫৬৯৩৮৪
useobhangoora.pabna@yahoo.com
আটঘিরয়া-এসএম শাহজাহান আলী ০১৭১২-০০৭১৫৬
ফিরদপুরেমা:
আেনায়ারুল
ইসলাম
েচৗধুরী-০১৭১৬-০৬৪১৮৩
useofaridpur@gmail.com

,
,
,
,

,

চাটেমাহর-েমা: সাইদুর রহমান ০১৭১১-২০০৪৪৮ ,
েবড়া- েমা: খিবব উদ্িদন ০১৭১৪-২০১৫০১ , khabiruseo@gmail.com ,
useobera@yahoo.com
সুজানগরেমা:
ছাকমান
আলী
০১৭১২-৫৬৫৬৫৮
,
useo_suja.pabna@yahoo.com
িসরাজগঞ্জ সদর-শামীম আরা ০১৭১১-২০২৯৮৯, useo_sad@yahoo.com
শাহজাদপুর-েমা:
আব্দুল
কােদর
িবশ্বাস
০১৮২২-৮২১৪১১
,
akbiswasuseo@yahoo.com
উল্লাপাড়া- েমা: শিফকুল ইসলাম ০১৭৮৬-৭২০০৫১ ,
কািজপাড়া-এিলজা সুলতানা ০১৭১১-০১৬৩০২ , useo_kaz@yahoo.com
কামারখন্দ-েমা.সাইফুল ইসলাম ০১৭১১-০১৩৯৩১ , useo_kam@yahoo.com
রায়গঞ্জ- এসএম শাহাদত েহােসন ০১৭১১-২৩৮৩১৬ , useo_rai@yahoo.com
তাড়াশ- ফিকর জািকর েহােসন ০১৭১১-৩৭৯২১২ ,
েবলকুিচএস
এম
golamreja09@yahoo.com

েগালাম

েচৗহালীেমা:আবুল
useo_cho@yahoo.com

কােশম

অন্যত্র কর্মরত:
১. আিমনা পারভীন,

প্রকল্প

েরজা

০১৭১১-৮১১৩১২

,

ওবাইদ

০১৭৪৫-৩৫৪৪৩৩

,

কর্মকর্তা

,

েসকােয়প,

ঢাকা

০১৮১৯-

৪৭৩৪১৪ , jollyami123@gmail.com
২. অজন্তা ইসলাম ,েমট্েরা িলয়ােজা অিফসার, ঢাকা , উচ্চ মাধ্যিমক
উপবৃত্িত প্রকল্প ০১৭৪৭-৫৬৫৫৪৪ , agantaislam@yahoo.com
৩. মুন্সী মুহ: আব্দুল মান্নান, িহসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

,

েসকােয়প, ঢাকা ০১৭১২-৬০৮২২২ , mm_mannan@yahoo.com
৪. েমাছা. িফেরাজা েবগম, প্রকল্প কর্মকর্তা ,উচ্চ মাধ্যিমক
উপবৃত্িত প্রকল্প ০১৭১২-০৫২৮৬০ , firozaedu@gmail.com
৫. েববী নািহদা, প্রকল্প কর্মকর্তা ,উচ্চ মাধ্যিমক উপবৃত্িত
প্রকল্প
০১৭১২-৫৩৩৩৩৭
,
useonahida66@gmail.com
৬.
মুন্নী
েহােসন, প্রকল্প কর্মকর্তা , েসকােয়প, ঢাকা ০১৭১৬-১৬২৪১৬ ,
munniseo@gmail.com ৭. েমা: েসিলম তালুকদার , ০১৭১১-৮৯৮৮২০ ৮. এস
েমাস্তফা আলম সরকার গুড্ডু -েমট্েরা িলয়ােজা অিফসার, চট্টগ্রাম ,
উচ্চ মাধ্যিমক উপবৃত্িত প্রকল্প-০১৭১৫-২৯৭৬৫৪ ,
৯. েরজাউল কবীর ০১৯১৮-১৮৬৬৩০ ,Junior Procurement Consultant,
Step Project,Dhaka.

১০. ইমন আিমর, ০১৭১২-৭২৬৮১২ ,
অিধদপ্তর, emonamir1968@yahoo.com
১১.আফেরাজ জাহান েজসিমন ,প্রকল্প
উপবৃত্িত প্রকল্প ০১৭১২-৬৭৮৪৭৮
১২.লায়লা
আখতার
অিফসার,রাজশাহী

জাহান,

পিরদর্শক

,

কর্মকর্তা

মাদরাসা

,উচ্চ

০১৭১২-২৭৮৪১৮,েমট্েরা

িশক্ষা

মাধ্যিমক

িলয়ােজা

১৩. ফােতমা েবগম, ০১৭১২-৮০৯২৬৭, েমট্েরা িলয়ােজা অিফসার,খুলনা

