
 

 

 

 

 

চট্টগ্রাম  বিভাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, চট্টগ্রাম  

ক্র

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, জন্ম 

র্াবরখ ও বনজ 

জজলা 

চাকুরীসর্ 

প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রসের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-

জমল  

(ব্যবেগর্ ও 

অবিস ) 

অফিসের ল্যান্ড 

ফিান নম্বর 

1. ১

. 

চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম বিভাগীয় 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, চট্টগ্রাম 

কাজী নাবজমুল 

ইসলাম 

৩০/০৯/১৯৬৬ 

কুবমল্লা 

21/11/1993 পবরচালক B+ ০১৩২৪২৩৪২৪৩ 

dir.chittagon

gdiv@dss.go

v.bd 

 

০২৩৩৩৩৬১

৫১২ 

 

2.  চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম বিভাগীয় 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, চট্টগ্রাম 

জমাস্তিা জমাস্তাকুর 

রবিম খান 

০৮/০২/১৯৭৩ 

বসরাজগঞ্জ 

০১/০২/২০০০ অবর্: পবরচালক A B + ০১৭১৬৪৭৫

২০৭ 

 

palashkhan2

98@gmail.co

m 

০২৩৩৩৩৬১

৫১৩ 

 

3.  চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম বিভাগীয় 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, চট্টগ্রাম 

ম োহোম্মদ শোহী 

মেওয়োজ 

৩০/০৫/১৯৭৮ 

কক্স বোজোর 

২৯/১০/২০০৬ সহকোরী 

পররচোলক 

B+ ০১৮১৮৬৭৪

৮৬২ 

newaz.usso

@gmail.com 

০৩২২২২৬১

৫১৬ 

 

4.  চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম বিভাগীয় 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, চট্টগ্রাম 

প্রর তো চোক ো 

০৭/০১/১৯৯০ 

রোঙ্গো োটি 

০৬/০৮/২০১৫ প্রশোসরেক যুক্ত 

জুরেয়র 

রহসোবরক্ষণ 

ক মকতমো 

A B + ০১৫৫৩৩৭

৮৫৬৭ 

pramitachak

ma23@gmail

.com 
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mailto:dir.chittagongdiv@dss.gov.bd
mailto:dir.chittagongdiv@dss.gov.bd


 জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, চট্টগ্রাম 

ক্র 

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, জন্ম 

র্াবরখ ও বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান 

পদিী 

রসের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্ ও অবিস ) 

অফিসের ল্যান্ড 

ফিান নম্বর 

1. . চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  মজলো স োজসসবো 

কোর্ মোলয়, চট্টগ্রো  

জমাোঃ িবরদুল আলম 

১২.১০.১৯৬৯, 

কক্সিাজার 

14.05.2000 উপপবরচা

লক 

O+ ০১৭০৮৪১৪১১০ 

faridulalam2000

@yahoo.com 

০২৩৩৪৪৫৪

৬১৭ 
 

2.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  জজলা সমাজসসিা 

কার্ালয়, 

চট্টগ্রাম। 

 

জমািাম্মদ ওয়ািীদুল 

আলম 

২৬.০৯.২০১৮,চট্টগ্রা

ম 

১৯.১০.২০০৬ সিকারী 

পবরচালক 

 

A+ ০১৭০৮৪১৪৭৪ 

০১৮১৯৮২৯০২৯ 

wahidgulcu@g

mail.com 

০২৩৩৪৪৫০

৯৬২ 
 

3.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  জজলা সমাজসসিা 

কার্ালয়, 

চট্টগ্রাম। 

 

শািনাজ পারভীন 

৫.৪.১৯৭৮ 

 

22.১০.২০০৬ সিকারী 

পবরচালক 

 

B+ ০১৭১৬৯০৯৬৬৬ 

 

 

4.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  জজলা সমাজসসিা 

কার্ালয়, 

চট্টগ্রাম। 

 

জসািানুর জমাস্তিা 

শািবরয়ার 

 

২১.০৫.২০১৮ সমাজসসিা 

অবিসার 

(জরবজ:) 

O+ ০১৬৭২৯০১২১০ 

shahriar.dusoc@

gmail.com 

 

5.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  আঞ্চবলক 

প্রবশক্ষণ জকন্দ্র, 

চট্টগ্রাম 

জমািাম্মদ  আির্াি 

উবিন জচৌধুরী 

১৫.১২.১৯৮১ 

কুবমল্লা 

22.১০.২০০৬ অধ্যক্ষ(সি

: 

পবরচালক) 

O+ ০১৭১৬১১১৭৮৭ 

aftab198106@g

mail.com 
 

 

6.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  আঞ্চবলক 

প্রবশক্ষণ জকন্দ্র, 

চট্টগ্রাম 

নাজমা আোর 

07.04.1984 

চট্টগ্রাম 

২.১০.২০১৬ প্রভাষক B+ ০১৭১১৭০৩১১১ 

nazmarumy347

@gmail.com 

 

7.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  চট্টগ্রাম 

জমবিসকল 

অবভবজৎ সািা 

01.12.1969 

২৩.০৭.১৯৯৭ সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৮১৭৭৫১৯৮৭ 

abhijitsaha23@y

0233-

3366037 

mailto:faridulalam2000@yahoo.com
mailto:faridulalam2000@yahoo.com
mailto:wahidgulcu@gmail.com
mailto:wahidgulcu@gmail.com
mailto:aftab198106@gmail.com
mailto:aftab198106@gmail.com
mailto:nazmarumy347@gmail.com
mailto:nazmarumy347@gmail.com
mailto:abhijitsaha23@yahoo.com


িাসপার্াল রাঙ্গামাটি ahoo.com  

8.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  চট্টগ্রাম 

জমবিসকল 

িাসপার্াল 

র্ানবজনা আিবরন 

০১.০৫.১৯৯০ 

চট্টগ্রাম 

১৬.০৭.২০১৭ সমাজসসিা 

অবিসার 

 

O+ ০১৭৯৬১৭৩০৫

৭ 

afrinetanzina@g

mail.com 

 

9.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  প্রসিশন কার্ যালয়, 

চট্টগ্রাম জজলা 

পারুমা জিগম 

15.05.1970 

চাঁদপুর 

০১.০২.১৯৯৮ সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৮১৯০৮৯৯৪৮ 

parumabegum9

@gmail.com 

02334454617 

 

10.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  শির সমাজসসিা 

কার্ যালয়-১, 

চট্টগ্রাম 

জর্ািাসয়র আলম 

০৫.০৮.১৯৮৬ 

কুবমল্লা 

২.১০.২০১৬ সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৭১৭৭৯৩৭৫০ 

zobaer_alam@h

ot.ail.com 

0233336364

6 

 

11.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  শির সমাজসসিা 

কার্ যালয়-2, 

চট্টগ্রাম 

জমাোঃ আলমগীর 

10.12.1977 

চট্টগ্রাম 

20.07.2005 সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ ০১৮১৯৩৬৪২৩৯ 

alamgirdss@gm

ail.om 

02333361834 

 

12.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  শির সমাজসসিা 

কার্ যালয়-৩, 

চট্টগ্রাম 

জমাোঃ আশরাি উবিন 

৩১.১২.১৯৭৬ 

চট্টগ্রাম 

28.07.2011 সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৮১৯৯২০৪১৩ 

ashrafusso@gm

ail.com 

02333354292 

 

13.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  সরকারী বশশু 

পবরিার (িালক) 

,রঊিািাদ, 

চট্টগ্রাম 

র্াসবনম আোর 

14.08.1989 

চট্টগ্রাম 

 

১৬.০৭.২০১৭ উপর্ত্ত্বাি

ধায়ক 

O+ ০১৮৩২৮৩২৩৮৭ 

tasneem0114@g

mail.com 

 

14.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস, 

মীরসরাই, 

চট্টগ্রাম। 

সািবরনা রিমান 

বলনা 

২৯.১২.১৯৯০ 

চট্টগ্রাম 

১৬.০৭.২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৯৬২০৬৪৬১৮ 

sabrina_sw2008

@yahoo.com 

02334456110 

 

15.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস,সীর্াকুন্ড 

লুৎফুন জনছা জিগম 

24.07.1985 

চট্টগ্রাম 

১৬.০৭.২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৮১৩০৬০১৮৮ 

lutfunnesa247@

gmail.com 

02334456273 

 

mailto:abhijitsaha23@yahoo.com
mailto:afrinetanzina@gmail.com
mailto:afrinetanzina@gmail.com
mailto:zobaer_alam@hot.ail.com
mailto:zobaer_alam@hot.ail.com
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mailto:alamgirdss@gmail.om
mailto:ashrafusso@gmail.com
mailto:ashrafusso@gmail.com
mailto:lutfunnesa247@gmail.com
mailto:lutfunnesa247@gmail.com


, চট্টগ্রাম।  

16.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস,িটিকছবি

, চট্টগ্রাম। 

রাজীি আচ যয্য 

10.02.1987 

চট্টগ্রাম 

১৬.০৭.২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৮১৫৩৮০৬২২ 

acherjeerajib@g

mail.com 

02334458447 

 

17.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস,িাটিাজা

রী, চট্টগ্রাম। 

জমাোঃ মুজাবিদুল 

ইসলাম 

০৫.১০.১৯৮৭ 

চট্টগ্রাম 

১৬.০৭.২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ ০১৮১৬৩৬১৩২৯ 

rasel4251@gmai

l.com 

0312601515 

 

18.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস,রাউজান, 

চট্টগ্রাম। 

জমাোঃ মবনর জিাসাইন 

10.03.1986 

জনায়াখালী 

08.10.2015 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৮৬০৫০৭৯১৩ 

munirhussain26

4@gmail.com 

0302656236 

 

19.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস রাঙ্গুবনয়া 

, চট্টগ্রাম। 

মুিাম্মদ  িাসান 

30.12.1987 

চট্টগ্রাম 

১৬.০৭.২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৮১৫৫৯৯৫৭৫ 

mhkniloy@gmai

l.com 

02334459704 

 

20.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস, 

জিায়ালখালী, 

চট্টগ্রাম। 

মুিাম্মদ জদসলায়ার  

জিাসসন 

০5.10.1990 

চট্টগ্রাম 

১৬.০৭.২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

AB+ ০১৮১১৬১৭১৬৯ 

mdelwar.dss17

@gmail.com 

02334457478 

 

21.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস, পটিয়া, 

চট্টগ্রাম। 

বপপলু চন্দ্র নাথ 

জিনী 

১৬.০৭.২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ ০১৫২১২২৬২২০ 

nathpiplu@g

mail.com 

0303556162 

 

22.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস, িাঁশখালী, 

জমািাম্মদ শাবকি 

ইশমাম জচৌধুরী 

১০.১১.১৯৯২ 

২৩.০৮.২০২১ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01711948597 

shakifishma

m@gmail.co

02334459421 

 

mailto:acherjeerajib@gmail.com
mailto:acherjeerajib@gmail.com


চট্টগ্রাম। বসসলট m 
23.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস, 

সার্কাবনয়া, 

চট্টগ্রাম। 

জমাোঃ বরসজায়ান 

উবিন 

02.02.1988 

 চট্টগ্রাম 

১৬.০৭.২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৮১১৫০১০৭০ 

০১৭০০৮৪১৪৭৮১ 

rijuan517@g

mail.com 
 

02334458৪৪৭ 

 

24.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস,জলািাগা

িা, চট্টগ্রাম। 

জদসলায়ার জিাসাইন 

01.01.1991 

কক্সিাজার 

১৬.০৭.২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৮১২৫৮৩২৯৫ 

delowercox91@
gmail.com 

02334458998 

 

25.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস, 

চন্দনাইশ, 

চট্টগ্রাম। 

রাসসল জচৌধুরী 

২০.০৪.১৯৯০ 

চট্টগ্রাম 

 

২৫.০৫.২০১৯ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ 01516175769 

rasselchy1971

@gmail.com 

 

0303356232 

 

26.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস, কর্ ণফুলী 

চট্টগ্রাম। 

সবুর আলী 

২০/১১/১৯৮৯ 

খুলেো 

১৬/০৭/২০১৭ 

 

উপসজলো 

স োজসসবো 

অরিসোর 

রব+ 

 

০১৩২৪১৫৬৭৩০ 

asbur374@gma

il.com 

usso.karnafuli 

@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৫৪৮৩৩ 

27.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  সরকারী বশশু 

পবরিার 

(িালক),পটিয়া, 

চট্টগ্রাম 

রায়িানা আোর 

১০.০৮.১৯৯৩ 

িাক্ষ্রমন িািীয়া 

২৩.০৮.২০২১ উপর্ত্ত্বাি

ধায়ক 

B+ 01708414377 

01521576716 

royhanaakhter
@gmail.com 

 

28.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  রপএইচটি 

মসন্টোর, চট্টগ্রো  

জেোব রপ্রয়োাংকো 

মুহুরী 

০১.০৪.১৯৮৪ 

১৫.০৫.২০১৭ হোউজ 

প্যোসরন্ট 

 0199194839 

muhuri777@

gmail.com 

 

mailto:asbur374@gmail.com
mailto:asbur374@gmail.com


 চট্টগ্রো  

29.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  এরত  ও দু:স্থ 

রশশুসদর 

বৃরিমূলক 

প্ররশক্ষণ মকন্দ্র, 

রোঙ্গরেয়ো, 

চট্টগ্রো । 

জেোব র জোনুর 

রহ োে 

০১.০১.১৯৬৭ 

চট্টগ্রো  

1৪.০৯.১৯৮৯ উপতত্ত্বোব

ধোয়ক 

A+ ০১৯৩২৮৬৬৮৫৪ 

mizandss1967

@gmail.com 

 

 

 

 

30.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস,আসনায়া

রা, চট্টগ্রাম। 

জনাি উজ্জ্বল কুমার 

দত্ত 

17.01.1965-

খাগিাছবি 

19.০9.১৯৮৯ সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

 01731632112  

31.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস,রাউজান , 

চট্টগ্রাম। 

জনাি সুব্রর্ চন্দ্র 

বিশ্বাস 

31.0৮.1965 

 চট্টগ্রাম 

 

২৬.০৯.১৯৮৯ সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01819983184 

biswas subra 

860@gmail.com 
 

 

32.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিস,সন্ধীপ 

চট্টগ্রাম। 

র্াবজমুল িাবলম 

01.01.1993 

জিনী 

 

0১.06.2022 সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01841891864 

raive.mkt.du

@gmail.com 

 

33.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

চন্দনাইশ, 

চট্টগ্রাম। 

রুবজনা আোর রুবম 

কক্সিাজার 

 

 

0১.06.2022 সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01823832835  

34.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,জলািাগা

বরদুয়ানুল কবরম 

20.07.1991 

কক্সিাজার 

0১.06.2022 সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01515249541 

riduan.du198

@gmail.com 

 

mailto:mizandss1967@gmail.com
mailto:mizandss1967@gmail.com


িা  

 

35.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

িটিকছবি , 

চট্টগ্রাম। 

জমািাম্মদ আবমন 

উল্যাি 

25.07.1989-

খাগিাছবি 

0১.06.2022 সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01556620732 

amin.mba25

@gmail.com 

 

36.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,িাঁশখা

লী, চট্টগ্রাম। 

বদদার আলম 

01.0৬.199০-

কক্সিাজার 

0১.06.2022 সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01823973153 

tojomanik@g

mail.com 

 
 

 

37. চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,জিায়াল

খালী , চট্টগ্রাম। 

আবিয়া র্ািবসন 

22.10.1992- 

0১.06.2022 সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01517127640 

ambiaku 

5166@gameil.c

om 

 

 

 

38.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

িাটিাজারী, 

চট্টগ্রাম। 

কামরুন নািার 

12.12.1990 

0১.06.2022 সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

 01776806873 

kamrunnaha

rakhi124212@

gmail.com 

 

39.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  জজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

চট্টগ্রাম। 

মমর্াজ উবিন জমাোঃ 

মবনর উল্লাি 

২৭.০৬.১৯৬৫ 

 চট্টগ্রাম 

০১.০৮.১৯৯৪ প্রশাসবনক 

যুে জু: 

বিসাি 

রক্ষণ 

অবিসার 

B+ ০১৮১৭৭১০২৭৫  

40.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  এরত  ও দু:স্থ জেোব র জোনুর ১৪.০৯.১৯৮৯ উপতত্ত্বোব A+ ০১৯৩২৮৬৬৮৫৪  

mailto:amin.mba25@gmail.com
mailto:amin.mba25@gmail.com
mailto:tojomanik@gmail.com
mailto:tojomanik@gmail.com
mailto:5166@gameil.com
mailto:5166@gameil.com
mailto:kamrunnaharakhi124212@gmail.com
mailto:kamrunnaharakhi124212@gmail.com
mailto:kamrunnaharakhi124212@gmail.com


রশশুসদর 

বৃরিমূলক 

প্ররশক্ষণ মকন্দ্র, 

রোঙ্গরেয়ো, 

চট্টগ্রো । 

রহ োে 

০১.০১.১৯৬৭-

চট্টগ্রো  

ধোয়ক mizandss1967

@gmail.com 

  

41.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলো 

স োজসসবো 

অরিস,আসেোয়ো

রো, চট্টগ্রো । 

জেোব উজ্জ্বল কু োর 

দি 

17.01.1965-

খোগড়োছরড় 

১৯.০৯.১৯৮৯ সহকোরী 

স োজসসবো 

অরিসোর 

 01731632112  

42.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলো 

স োজসসবো 

অরিস,রোউজোে , 

চট্টগ্রো । 

জেোব সুব্রত চন্দ্র 

রবশ্বোস 

31.0৮.1965- 

চট্টগ্রো  

 

২৬.০৯.১৯৮৯ সহকোরী 

স োজসসবো 

অরিসোর 

B+ 01819983184 

biswas subra 

860@gaeil.co

m 

 

 

43.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলো 

স োজসসবো 

অরিস,সন্ধীপ 

চট্টগ্রো । 

তোরজমুল হোরল  

01.01.1993-

মিেী 

 

০১.০৬.২০২২ সহকোরী 

স োজসসবো 

অরিসোর 

B+ 01841891864 

raive.mkt.du

@gmail.com 

 

44.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলো 

স োজসসবো 

কোর্ মোলয়, 

চন্দেোইশ, 

চট্টগ্রো । 

রুরজেো আক্তোর রুর  

কক্সবোজোর 

 

 

০১.০৬.২০২২ সহকোরী 

স োজসসবো 

অরিসোর 

A+ সরকোরী রশশু 

পররবোর(বোরলকো) 

কক্সবোজোর সাংরক্তসত 

01823832835 

 

45.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  

 

উপসজলো 

স োজসসবো 

ররদুয়োনুল করর  

20.07.1991-

০১.০৬.২০২২ সহকোরী 

স োজসসবো 

B+ 01515249541 

riduan.du198

 

mailto:mizandss1967@gmail.com
mailto:mizandss1967@gmail.com
mailto:raive.mkt.du@gmail.com
mailto:raive.mkt.du@gmail.com
mailto:riduan.du198@gmail.co


 

 

 

 

কোর্ মোলয়,মলোহোগো

ড়ো 

কক্সবোজোর 

 

 

অরিসোর @gmail.com 

 

46.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলো 

স োজসসবো 

কোর্ মোলয়, 

িটিকছরড় , 

চট্টগ্রো । 

ম োহোম্মদ আর ে 

উল্যোহ 

25.07.1989-

খোগড়োছরড় 

০১.০৬.২০২২ সহকোরী 

স োজসসবো 

অরিসোর 

B+ 01556620732 

amin.mba25

@gmail.com 

 

47.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলো 

স োজসসবো 

কোর্ মোলয়,বাঁশখো

লী, চট্টগ্রো । 

রদদোর আল  

01.0৬.199০-

কক্সবোজোর 

০১.০৬.২০২২ সহকোরী 

স োজসসবো 

অরিসোর 

A+ 01823973153 

tojomanik@g

mail.com 

 

 

 

48.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলো 

স োজসসবো 

কোর্ মোলয়,মবোয়োল

খোলী , চট্টগ্রো । 

আরিয়ো তোহরসে 

22.10.1992- 

০১.০৬.২০২২ সহকোরী 

স োজসসবো 

অরিসোর 

A+ 01517127640 

ambiaku 

5166@gamei

l.com 

 

49.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  উপসজলো 

স োজসসবো 

কোর্ মোলয়, 

হোটহোজোরী, 

চট্টগ্রো । 

কো রুে েোহোর 

12.12.1990 

০১.০৬.২০২২ সহকোরী 

স োজসসবো 

অরিসোর 

 01776806873 

Kamrunnaha

rakhi124212

@gmail.com 

 

 

 

mailto:riduan.du198@gmail.co
mailto:amin.mba25@gmail.com
mailto:amin.mba25@gmail.com
mailto:tojomanik@gmail.com
mailto:tojomanik@gmail.com
mailto:Kamrunnaharakhi124212@gmail.com
mailto:Kamrunnaharakhi124212@gmail.com
mailto:Kamrunnaharakhi124212@gmail.com


 

 

 

 

মানবসক প্রবর্িন্ধী বশশুসদর প্রবর্ষ্ঠান, রউিািাদ, চট্টগ্রাম 

ক্র

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, জন্ম 

র্াবরখ ও বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ 

প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রসে

র গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্) 

অফিসের ল্যান্ড 

ফিান নম্বর 

১. চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  gvbwmK cÖwZeÜx 

wkï‡`i 

cÖwZôvb, 

iDdvev`, 

 PÆMÖvg| 

Aveyj Kv‡kg 

01/02/1970 

‡bvqvLvjx 

14/5/2000 Aa¨ÿ 

(DccwiPvjK) 

o+ 01816280743 

 

abulkashemds

s@gmail.com 

principal.imrc

.chittagong@d

ss.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:principal.imrc.chittagong@dss.gov
mailto:principal.imrc.chittagong@dss.gov
mailto:principal.imrc.chittagong@dss.gov


 

 

 

 

 

 

বপ. এইচ. টি জসন্টার, চট্টগ্রাম 

ক্র

বম

ক 

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র 

নাম 

কম যকর্যার নাম, 

জন্ম র্াবরখ ও 

বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ 

প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রসে

র গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্) 

অফিসের ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

1.  চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম বপ. এইচ. টি 

জসন্টার 

 

জমািাম্মদ 

কামরুল পাশা 

ভ ুঁইয়া 

19/10/2006 র্ত্ত্বািধায়ক 

(সিকারী 

পবরচালক) 

B + 01554343198 

kamrulssoctg@

gmail.com 

 

 

2.  চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম বপ. এইচ. টি 

জসন্টার 

 

নুসরার্ জািান 

কুমকুম 

30/05/199

2 

প্রধান বশক্ষক B + 017177362958 

nusratkumkum1

4@gmail.com 

 

 

3.  চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম বপ. এইচ. টি 

জসন্টার 

 

বপ্রয়াংকা মুহুরী 14/05/2017 িাউজ 

প্যাসররন্ট 

B + 01991948395 

murhuri777@gma

il.com 

 

 

 

 

 

mailto:kamrulssoctg@gmail.com
mailto:kamrulssoctg@gmail.com
mailto:nusratkumkum14@gmail.com
mailto:nusratkumkum14@gmail.com
mailto:murhuri777@gmail.com
mailto:murhuri777@gmail.com


 

 

 

 

আঞ্চবলক প্রবশক্ষণ জকন্দ্র, চট্টগ্রাম 

ক্র

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, 

জন্ম র্াবরখ ও 

বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান 

পদিী 

রসের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্ ও অবিস ) 

অফিসের ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

1.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  আঞ্চবলক 

প্রবশক্ষণ জকন্দ্র, 

চট্টগ্রাম 

জমািাম্মদ  

আির্াি উবিন 

জচৌধুরী 

১৫.১২.১৯৮১ 

কুবমল্লা 

22.১০.২০০৬ অধ্যক্ষ(সি: 

পবরচালক) 

O+ ০১৭১৬১১১৭৮৭ 

aftab198106@g

mail.com 
 

 

2.  চট্টগ্রো  চট্টগ্রো  আঞ্চবলক 

প্রবশক্ষণ জকন্দ্র, 

চট্টগ্রাম 

নাজমা আোর 

07.04.1984 

চট্টগ্রাম 

২.১০.২০১৬ প্রভাষক B+ ০১৭১১৭০৩১১১ 

nazmarumy347

@gmail.com 

 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, রাঙ্গামাটি 

ক্র

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, জন্ম 

র্াবরখ ও বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ 

প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান 

পদিী 

রসের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্) 

অফিসের ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

১. চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি 

পাি যর্য 

জজলা 

জজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয় 

জমািাম্মদ ওমর 

িারুক 

০৩/১০/১৯৭০ 

লক্ষ্মীপুর 

১৫/০৫/২০

০০ 

উপপবরচাল

ক 

A+ ০১৭১১১৩৩৮৬০ 

০১৩২৪২৩৫৪৪৭ 

mof.lux70@g

mail.com 

 

mailto:aftab198106@gmail.com
mailto:aftab198106@gmail.com
mailto:nazmarumy347@gmail.com
mailto:nazmarumy347@gmail.com
mailto:mof.lux70@gmail.com
mailto:mof.lux70@gmail.com


dd.rangamati

@dss.gov.bd 

২. চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি 

পাি যর্য 

জজলা 

জজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয় 

রূপনা চাকমা 

০১/১২/১৯৭৬ 

রাঙ্গামাটি 

২২/১০/২০

০৬ 

সিকারী 

পবরচালক 

O+ ০১৫৫৬৫৫৪৯৯৩ 

০১৩২৪২৩৫৪৪৮ 

rupanachak

ma06@gmail.

com 

ad.rangamati

@dss.gov.bd 

 

৩. চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি 

পাি যর্য 

জজলা 

জজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয় 

বিশ্বজীর্ চাকমা 

২৫/০৬/১৯৭৬ 

খাগিাছবি 

১৯/১০/২০

০৬ 

সিকারী 

পবরচালক 

B+ ০১৫৫৬৪২৩৮৭৬ 

০১৩২৪২৩৫৪৪৯ 

bishawajitrm

a@gmail.com 

 

৪. চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি 

পাি যর্য 

জজলা 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

িাঘাইছবি, 

রাঙ্গামাটি 

জয়াস চাকমা 

০৪/০৬/১৯৮৮ 

রাঙ্গামাটি 

০২/১০/২০

১৬ 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৫৫৬৫৯২৫৬৯ 

joyouschakm

a@gmail.com 

 

৫. চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি 

পাি যর্য 

জজলা 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

রাঙ্গামাটি সদর 

জমা: আিদুর রবশদ 

০৭/০৬/১৯৮৯ 

লক্ষীপুর 

২১/০৫/২০

১৮ 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ ০১৭৪৭৮৮৮৫২৩ 

rashid.soc@g

mail.com 

usso.rangam

atisadar@dss

.gov.bd 

 

৬. চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি 

পাি যর্য 

জজলা 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

কাউখালী, 

রাঙ্গামাটি 

শািাবুবিন জিাসাইন 

০৩/০৩/১৯৯০ 

মুবিগঞ্জ 

২১/০৫/২০

১৮ 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৭২২২০১৩২৭ 

sahabuddina

b@gmail.com 

usso.kawkhal

i@dss.gov.bd 

 

mailto:joyouschakma@gmail.com
mailto:joyouschakma@gmail.com
mailto:rashid.soc@gmail.com
mailto:rashid.soc@gmail.com
mailto:sahabuddinab@gmail.com
mailto:sahabuddinab@gmail.com
mailto:usso.kawkhali@dss.gov.bd
mailto:usso.kawkhali@dss.gov.bd


৭. চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি 

পাি যর্য 

জজলা 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, কাপ্তাই, 

রাঙ্গামাটি 

নাজমুল িাসান 

২৭/১২/১৯৯০ 

কুবমল্লা 

২৫/০৬/২

০১৯ 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ ০১৮৩৭৮২৪৩৭৬ 

hnazmul44@g

mail.com 

usso.kaptai@

.dss.gov.bd 

 

৮. চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি 

পাি যর্য 

জজলা 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

রাজস্থলী, 

রাঙ্গামাটি 

জমা: বজয়া উিীন 

০১/০১/১৯৯২ 

চট্টগ্রাম 

২৩/০৮/২

০২১ 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

AB+ ০১৮৬৯৭০৭১৭২ 

mdzddn@gm

ail.com 

usso.rajastha

li@dss.gov.b

d 

 

৯. চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি 

পাি যর্য 

জজলা 

জজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

রাঙ্গামাটি 

রাজীি কুমার পাল 

২৬/১১/১৯৬৬ 

রাঙ্গামাটি 

১৪/১০/২০

২০ 

এিবমবনসে

টিভ কাম 

জুবনয়র 

একাউন্টস 

অবিসার 

A+ ০১৮২৯৬৬২১৮৩ 

০১৩২৪২৩৫৪৫০ 

rajibctg1966

@gmail.com 

 

 

 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, খাগিাছবি 

ক্র

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, 

জন্ম র্াবরখ ও 

বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ 

প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রসে

র গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্ ) 

অফিসের ল্যান্ড 

ফিান নম্বর 

1. ১

০

. 

চট্টগ্রাম খাগিাছবি 

পাি যর্য জজলা 

জজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

খাগিাছবি 

জমািাম্মদ মবনরুল 

ইসলাম 

১১/০৮/১৯৭১ 

কুবমল্লা 

১৮/০৫/২০০০ উপপবরচালক O+ ০১৭১১৩৮৭১৪০ 

monirbapp

y30@gmail.

com 

 

mailto:hnazmul44@gmail.com
mailto:hnazmul44@gmail.com
mailto:usso.kaptai@.dss.gov.bd
mailto:usso.kaptai@.dss.gov.bd
mailto:mdzddn@gmail.com
mailto:mdzddn@gmail.com
mailto:rajibctg1966@gmail.com
mailto:rajibctg1966@gmail.com
mailto:monirbappy30@gmail.com
mailto:monirbappy30@gmail.com
mailto:monirbappy30@gmail.com


dd.khagrac

hari@dss.b

ov.bd 

2. ১

১

. 

 

চট্টগ্রাম খাগিাছবি 

পাি যর্য জজলা 

জজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

খাগিাছবি 

জমা: জসীম 

উবিন 

৩০/১০/১৯৭৬ 

জিনী 

১৯/১০/২০০৬ সিকারী 

পবরচালক 

B+ ০১৭১১০৪৮৮৯১ 

jashimusso

@gmail.co

m 

dd.khagrac

hari@dss.b

ov.bd 

 

3. ১

২

. 

চট্টগ্রাম খাগিাছবি 

পাি যর্য জজলা 

জজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

খাগিাছবি 

জরাসকয়া জিগম 

০২/০৩/১৯৭৮ 

িান্দরিান 

২২/১০/২০০৬ সিকারী 

পবরচালক 

O+ ০১৫৫৪৩৪৩৪২৫ 

keyacht@g

mail.com 

dd.khagrac

hari@dss.b

ov.bd 

 

4. ১

৩

. 

চট্টগ্রাম খাগিাছবি 

পাি যর্য জজলা 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

মিালছবি 

জমা: শামসুল 

আলম 

১২/০১/১৯৯১ 

কুবিগ্রাম 

২১/০৫/২০১৮ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ ০১৭২৩৫৪৪৭৮৪ 

shamusul26

92@gmail.c

om 

usso.mohal

chari@dss.

gov.bd 

 

5. ১

৪

. 

চট্টগ্রাম খাগিাছবি 

পাি যর্য জজলা 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, লক্ষীপুর 

আব্দুর রাসশদ 

০১/১২/১৯৯১ 

লক্ষীপুর 

২৫/০৬/২০১৯ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৬৭৪৩২৩৬৩৬ 

rashedsafa

t@gmail.co

m 

usolaxmich

ari@gmail.

 

mailto:dd.khagrachari@dss.bov.bd
mailto:dd.khagrachari@dss.bov.bd
mailto:dd.khagrachari@dss.bov.bd
mailto:jashimusso@gmail.com
mailto:jashimusso@gmail.com
mailto:jashimusso@gmail.com
mailto:dd.khagrachari@dss.bov.bd
mailto:dd.khagrachari@dss.bov.bd
mailto:dd.khagrachari@dss.bov.bd
mailto:keyacht@gmail.com
mailto:keyacht@gmail.com
mailto:dd.khagrachari@dss.bov.bd
mailto:dd.khagrachari@dss.bov.bd
mailto:dd.khagrachari@dss.bov.bd
mailto:shamusul2692@gmail.com
mailto:shamusul2692@gmail.com
mailto:shamusul2692@gmail.com
mailto:usso.mohalchari@dss.gov.bd
mailto:usso.mohalchari@dss.gov.bd
mailto:usso.mohalchari@dss.gov.bd
mailto:rashedsafat@gmail.com
mailto:rashedsafat@gmail.com
mailto:rashedsafat@gmail.com
mailto:usolaxmichari@gmail.com
mailto:usolaxmichari@gmail.com


com 

6. ১

৫

. 

চট্টগ্রাম খাগিাছবি 

পাি যর্য জজলা 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, রামগি 

জমা: আবজজুর 

রিমান আনজুম 

০১/০১/১৯৯৩ 

কুবমল্লা 

২১/০৫/২০১৮ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O- ০১৫১৫২১৪৯৫১ 

anzum2050

@gmail.co

m 

usso.ramgo

r@dss.gov.

bd 

 

7. ১

৬

. 

চট্টগ্রাম খাগিাছবি 

পাি যর্য জজলা 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

মাবনকছবি 

মুরাদ জিাসসন 

১৫/০৩/১৯৯৩ 

িবরদপুর 

২৩/০৮/২০২১ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ ০১৭৫৪৪৮৬১০০ 

muradhose

n2525@gm

ail.com 

usso.manik

chari@dss.

gov.bd 

 

8. ১

৭

. 

চট্টগ্রাম খাগিাছবি 

পাি যর্য জজলা 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, গুইমারা 

আিজাল জিাসসন 

টিপু২০/০৬/১৯৯

৩ 

কুমবল্লা 

২৩/০৮/২০২১ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ ০১৫৩১৯৯৩১০৯ 

afzalhossai

n.dss@gma

il.com 

usso.guima

ra@dss.gov

.bd` 

 

9. ১

৮

. 

চট্টগ্রাম খাগিাছবি 

পাি যর্য জজলা 

শির সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

খাগিাছবি 

জমা: নাজমুল 

আিসান 

০৩/০১/১৯৮৭ 

চট্টগ্রাম 

২১/০৫/২০১৮ সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৮১৯৮৩০৯৯৩ 

nazmulcu08

@gmail.co

m 

ucd.khadss

@gmail.co

m 

 

mailto:usolaxmichari@gmail.com
mailto:anzum2050@gmail.com
mailto:anzum2050@gmail.com
mailto:anzum2050@gmail.com
mailto:usso.ramgor@dss.gov.bd
mailto:usso.ramgor@dss.gov.bd
mailto:usso.ramgor@dss.gov.bd
mailto:muradhosen2525@gmail.com
mailto:muradhosen2525@gmail.com
mailto:muradhosen2525@gmail.com
mailto:usso.manikchari@dss.gov.bd
mailto:usso.manikchari@dss.gov.bd
mailto:usso.manikchari@dss.gov.bd
mailto:afzalhossain.dss@gmail.com
mailto:afzalhossain.dss@gmail.com
mailto:afzalhossain.dss@gmail.com
mailto:usso.guimara@dss.gov.bd%60
mailto:usso.guimara@dss.gov.bd%60
mailto:usso.guimara@dss.gov.bd%60
mailto:nazmulcu08@gmail.com
mailto:nazmulcu08@gmail.com
mailto:nazmulcu08@gmail.com
mailto:ucd.khadss@gmail.com
mailto:ucd.khadss@gmail.com
mailto:ucd.khadss@gmail.com


10. ১
৯

. 

চট্টগ্রাম খাগিাছবি 

পাি যর্য জজলা 

প্রসিশন কার্ যালয়, 

খাগিাছবি 

কৃবর্ বিজয় 

চাকমা 

১৫/০৭/১৯৮৫ 

রাঙ্গামাটি 

১৯/০৩/২০১৫ 

 

 

 

প্রসিশন 

অবিসার 

A B 

+ 

০১৭১৬৮৬০৭৫৪ 

chakmakb

@gmail.co

m 

po.khagrac

hari@dssg

ov.bd 

 

11. ২
০

. 

চট্টগ্রাম খাগিাছবি 

পাি যর্য জজলা 

শির সমাজসসিা 

কার্ যালয়, রামগি 

মুিাম্মদ 

আসনায়ার 

জিাসসন১০/০৭/১৯

৮৫ 

চট্টগ্রাম 

০১/১১/২০১৭ সমাজকল্যাণ 

সংগঠক 

B+ ০১৭০৮৪১৪৪৬৭ 

hossainano

war69@yah

oo.com 

ucdramgar

h@gmail.c

om 

 

12. ২
১

. 

চট্টগ্রাম খাগিাছবি 

পাি যর্য জজলা 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

খাগিছবি সদর 

চম্পক কাবি 

চাকমা 

০১/০৬/১৯৭১ 

খাগিাছবি 

২৮/০২/১৯৯৯ সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ ০১৫৫৬৪৯৯১২০ 

champakka

ntichakma

@gmail.co

m 

usso.khgsa

dar@gmail.

com 

 

13. ২
২

. 

চট্টগ্রাম খাগিাছবি 

পাি যর্য জজলা 

জজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

খাগিছবি  

রুমানা আলম 

১৪/০১/১৯৯৬ 

খাগিাছবি 

০৪/০৮/২০১৫ এিবমবনসেটি

ভ কাম 

জুবনয়র 

একাউন্টস 

অবিসার 

O+ ০১৫৫৯৩৬০৮৭৮ 

rumana.ala

m2015@gm

ail.com 

dd.khagrac

hari@dss.g

ov.bd 

 

mailto:chakmakb@gmail.com
mailto:chakmakb@gmail.com
mailto:chakmakb@gmail.com
mailto:po.khagrachari@dssgov.bd
mailto:po.khagrachari@dssgov.bd
mailto:po.khagrachari@dssgov.bd
mailto:hossainanowar69@yahoo.com
mailto:hossainanowar69@yahoo.com
mailto:hossainanowar69@yahoo.com
mailto:ucdramgarh@gmail.com
mailto:ucdramgarh@gmail.com
mailto:ucdramgarh@gmail.com
mailto:champakkantichakma@gmail.com
mailto:champakkantichakma@gmail.com
mailto:champakkantichakma@gmail.com
mailto:champakkantichakma@gmail.com
mailto:usso.khgsadar@gmail.com
mailto:usso.khgsadar@gmail.com
mailto:usso.khgsadar@gmail.com
mailto:rumana.alam2015@gmail.com
mailto:rumana.alam2015@gmail.com
mailto:rumana.alam2015@gmail.com
mailto:dd.khagrachari@dss.gov.bd
mailto:dd.khagrachari@dss.gov.bd
mailto:dd.khagrachari@dss.gov.bd


 

 

 

 

 

 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, ব্রাক্ষণিাবিয়া 

ক্র

বম

ক 

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র 

নাম 

কম যকর্যার নাম, জন্ম 

র্াবরখ ও বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ 

প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান 

পদিী 

রসে

র গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্) 

অফিসের ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

1. ২

৩

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

ব্রাক্ষণিাবিয়া   

আ: কাইয়ুম 

২৩/০২/১৯৮২ 

টাঙ্গাইল 

১৯/১০/২০০৬ উপপবরচা

লক 

A+ ০১৭০৮৪১৪১০৮ 

০১৭১২৫৯৪১০৪ 

kayumdss@g

mail.com 

dd.brahmanb

aria@dss.gov

.bd 

 

2. ২

৪

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

ব্রাক্ষণিাবিয়া   

জমািাম্মদ আল 

মািমুদ 

জিাসসন 

০৬/০৭/১৯৮০ 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

২৩/১০/২০০৬ সিকারী 

পবরচালক 

A B 

+ 

০১৯১৫৬০১৬৭৪ 

hridwanmah

mud@gmail.

com 

dd.brahmanb

aria@dss.gov

.bd 

 

3. ২

৫

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জমািাম্মদ পরিাদ 

জিাসসন ভূঞা 

০১/০২/১৯৭৬ 

১৪/১২/২০০৬ সিকারী 

পবরচালক 

O+ ০১৭১১৪৮১০৫০ 

farhaddss@g

mail.com 

 

mailto:kayumdss@gmail.com
mailto:kayumdss@gmail.com
mailto:dd.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:dd.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:dd.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:hridwanmahmud@gmail.com
mailto:hridwanmahmud@gmail.com
mailto:hridwanmahmud@gmail.com
mailto:dd.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:dd.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:dd.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:farhaddss@gmail.com
mailto:farhaddss@gmail.com


ব্রাক্ষণিাবিয়া   dd.brahmanb

aria@dss.gov

.bd 

4. ২

৬

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া প্রসিশন 

কার্ যালয়, 

ব্রাক্ষণিাবিয়া   

জমাছাম্মৎ বরপা 

আোর 

১০/১২/১৯৮৮ 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

২১/০৫/২০১৮ প্রসিশন 

অবিসার 

B+ ০১৭১০৫০৫৮৬৫ 

kaziripa.bd@

.gmail.com 

 

5. ২

৭

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সদর   

জমা: নূরুল মািমুদ 

ভূইয়া 

২৫/০৮/১৯৯০ 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

১৬/০৭/২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৭১৭৩৬৮৮০২ 

০১৭০৮৪১৪৭৫৫ 

nurulmahmu

dbau@gmail.

com 

usso.brahma

nbariasadar

@dss.gov.bd 

 

6. ২

৮

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

নাবসরনগর   

রাসসল পাল 

২৬/০৫/১৯৯০ 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

২১/০৫/২০১৮ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

 

 

 

A B 

+ 

০১৭৩৮১৪০১৩৮ 

০১৭০৮৪১৪৭৫৮ 

rakesh.sust@

gmail.com 

usso.nasirna

gar@dss.gov.

bd 

 

7. ২

৯

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

আশুগঞ্জ    

সসয়দ রাবিউবিন 

২০/০৫/৮৭ 

বকসশারগঞ্জ 

১৬/০৭/২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৯১৫৬৯৩৪২২ 

০১৭০৮৪১৪৭৫৩ 

rafi.du26@g

mail.com  

ashuganjsoci

al@gmail.co

m 

 

mailto:dd.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:dd.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:dd.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:kaziripa.bd@.gmail.com
mailto:kaziripa.bd@.gmail.com
mailto:nurulmahmudbau@gmail.com
mailto:nurulmahmudbau@gmail.com
mailto:nurulmahmudbau@gmail.com
mailto:usso.brahmanbariasadar@dss.gov.bd
mailto:usso.brahmanbariasadar@dss.gov.bd
mailto:usso.brahmanbariasadar@dss.gov.bd
mailto:rakesh.sust@gmail.com
mailto:rakesh.sust@gmail.com
mailto:usso.nasirnagar@dss.gov.bd
mailto:usso.nasirnagar@dss.gov.bd
mailto:usso.nasirnagar@dss.gov.bd
mailto:rafi.du26@gmail.com
mailto:rafi.du26@gmail.com
mailto:ashuganjsocial@gmail.com
mailto:ashuganjsocial@gmail.com
mailto:ashuganjsocial@gmail.com


usso.ashugan

j@dss.gov.bd 

8. ৩

০

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সরাইল    

জমা: আবুল কালাম 

আজাদ 

৩০/০৭/১৯৮৬ 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

১৭/০২/২০১৩ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A B 

+ 

০১৮২৪৮১৮১৮১ 

০১৭০৮৪১৪৭৫৯ 

ussoazad@g

mail.com 

usso.sarail@

dss.sov.bd 

 

9. ৩

১

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

বিজয়নগর 

আিসরাজ জিগম 

০৩/০৩/১৯৯১ 

নরবসংদী 

২১/০৫/২০১৮ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A B 

+ 

০১৭১৬৩৩৩৩৩১ 

০১৭০৮৪১৪৭৬০ 

afroja313@g

mail.com 

usso.bijoynag

ar@dss.gov.b

d 

 

10. ৩
২

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

িাঞ্ছারামপুর 

জমা: পারসভজ 

আিমসদ 

২০/১১/১৯৮৭  

নরবসংদী 

২৫/০৬/২০১৯ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

(অ: দা:) 

O+ ০১৭৩১৮৪৬৬৬০ 

০১৩২৪১৫৬৪৬১ 

parvezahmed

bd@yahoo.co

m 

usso.banchar

ampur@dss.g

ov.bd 

 

11. ৩
৩

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

নিীনগর 

জমা: পারসভজ 

আিমসদ 

২০/১১/১৯৮৭  

নরবসংদী 

২৫/০৬/২০১৯ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার  

O+ ০১৭৩১৮৪৬৬৬০ 

০১৩২৪১৫৬৪৬১ 

parvezahmed

bd@yahoo.co

m 

usso.banchar

 

mailto:usso.ashuganj@dss.gov.bd
mailto:usso.ashuganj@dss.gov.bd
mailto:ussoazad@gmail.com
mailto:ussoazad@gmail.com
mailto:usso.sarail@dss.sov.bd
mailto:usso.sarail@dss.sov.bd
mailto:afroja313@gmail.com
mailto:afroja313@gmail.com
mailto:usso.bijoynagar@dss.gov.bd
mailto:usso.bijoynagar@dss.gov.bd
mailto:usso.bijoynagar@dss.gov.bd
mailto:parvezahmedbd@yahoo.com
mailto:parvezahmedbd@yahoo.com
mailto:parvezahmedbd@yahoo.com
mailto:parvezahmedbd@yahoo.com
mailto:parvezahmedbd@yahoo.com
mailto:parvezahmedbd@yahoo.com
mailto:usso.bancharampur@dss.gov.bd


ampur@dss.g

ov.bd 

12. ৩
৪

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

আখাউিা 

আিসানা পারভীন 

১০/০৬/১৯৯২ 

নরবসংদী 

২৫/০৬/২০১৯ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ ০১৭৪৬১৯৮০০৫ 

০১৭০৮৪১৪৭৫২ 

parvin.afsan

a28@gmail.co

m 

usso.akhaura

@dss.gov.bd 

 

13. ৩
৫

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া শির 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

ব্রাক্ষণিাবিয়া   

শারমীন রিমান 

জচৌধুরী 

১৬/০৩/১০৬৭ 

কুবমল্লা 

২৫/০১/১৯৯৮ শির 

সমাজসসিা  

অবিসার 

O- ০১৭১১২৩২৩১৮ 

০১৭০৮৪১৪৪৫৮ 

sharminrahm

anc@gmail.c

om 

ucdbrahman

baria@gmail.

com 

usso.ucdbrah

manbaria@d

ss.gov.bd 

 

14. ৩
৬

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া সরকাবর 

বশশু পবরিার 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

রওশন আরা 

১৭/১১/১৯৮৬ 

বদনাজপুর 

০১/১১/২০১২ উপর্ত্ত্বাি

ধায়ক 

B+ ০১৩২৪২৩২৯৩৫ 

০১৭৩৮২৬৭৫০৬ 

rowshonsocd

u@gmail.com 

dyssspg.brah

manbaria@d

ss.gov.bd 

 

15. ৩
৭

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া উপসজলা 

সমাজসসিা 

জমািাম্মদ আলমগীর 

বময়া 

২১/০৫/২০১৮ উপসজলা 

সমাজসসিা 

B+ ০১৭১০৩৩৮৫৬২ 

০১৭০৮৪১৪৭৫৬ 

 

mailto:usso.bancharampur@dss.gov.bd
mailto:usso.bancharampur@dss.gov.bd
mailto:parvin.afsana28@gmail.com
mailto:parvin.afsana28@gmail.com
mailto:parvin.afsana28@gmail.com
mailto:usso.akhaura@dss.gov.bd
mailto:usso.akhaura@dss.gov.bd
mailto:sharminrahmanc@gmail.com
mailto:sharminrahmanc@gmail.com
mailto:sharminrahmanc@gmail.com
mailto:ucdbrahmanbaria@gmail.com
mailto:ucdbrahmanbaria@gmail.com
mailto:ucdbrahmanbaria@gmail.com
mailto:usso.ucdbrahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:usso.ucdbrahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:usso.ucdbrahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:rowshonsocdu@gmail.com
mailto:rowshonsocdu@gmail.com
mailto:dyssspg.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:dyssspg.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:dyssspg.brahmanbaria@dss.gov.bd


. কার্ যালয়, 

কসিা 

১০/১১/১৯৯০ 

নরবসংদী 

অবিসার alamgir.du28

@gmail.com 

usso.kashba

@dss.gov.bd 

16. ৩
৮

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

বশপ্রা সরকার 

১১/০১/১৯৯২ 

মাবনকগঞ্জ 

২৫/০৬/২০১৯ সমাজসসিা 

অবিসার 

(জর: বজ:) 

B+ ০১৭১৭২৫৪৩৯৬ 

shipradueng

@gmail.com 

dd.brahmanb

aria@dss.gov

.bd 

 

17. ৩
৯

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া সমাবজক 

প্রবর্িন্ধী 

জমসয়সদর 

প্রবশক্ষণ ও 

পুনি যাসন 

জকন্দ্র 

জমাছাম্মৎ রীপা 

আোর 

১০/১২/১৯৮৮ 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

২১/০৫/২০১৮ ব্যিস্থাপক  

(অ: দা:) 

B+ ০১৭১০৫০৫৮৬৫ 

Omarfaruksa

rker1980@gm

ail.com 

 

18. ৪
০

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

জমা: জসািরাি 

জিাসসন 

০২/০১/১৯৬৮ 

নরবসংদী 

০১/০৮/১৯৯৪ এিবমবন

জেটিভ 

কাম 

জুবনয়র 

একাউন্টস 

অবিসার 

B+ ০১৮১৭০৮৬৪৮৮ 

shohrab.dss

@gmail.com 

dd.brahmanb

aria@dss.gov

.bd 

 

19. ৪
১

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সরাইল 

জমা: জালাল উবিন 

০১/০১/১৯৬৭ 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

১৬/০৯/১৯৮৯ সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৭১২৯০৭৭৭৪ 

mdjamaluddi

n111967@gma

il.com 

 

20. ৪
২

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জমা: নুরুল ইসলাম 

জচৌধুরী 

২৮/০৯/১৯৭২ 

২৮/১২/১৯৯৮ সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ ০১৭১২২২৩৪০৪ 

nuruldss.1972

@gmail.com 

 

mailto:alamgir.du28@gmail.com
mailto:alamgir.du28@gmail.com
mailto:usso.kashba@dss.gov.b
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mailto:Omarfaruksarker1980@gmail.com
mailto:Omarfaruksarker1980@gmail.com
mailto:Omarfaruksarker1980@gmail.com
mailto:shohrab.dss@gmail.com
mailto:shohrab.dss@gmail.com
mailto:dd.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:dd.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:dd.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:mdjamaluddin111967@gmail.com
mailto:mdjamaluddin111967@gmail.com
mailto:mdjamaluddin111967@gmail.com
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আখাউিা কুবমল্লা 

21. ৪
৩

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সদর 

জমা: মুবনর জিাসসন 

ভূইয়া 

০১/১২/১৯৭৪ 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

৩০/১২/১৯৯৮ সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A B 

+ 

০১৭১৬৮২৩৭৭৮ 

mh4046436@g

mail.com 

 

22. ৪
৪

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া িাসপার্াল 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

সুদশ যন কম যকার 

২৭/০২/১৯৯১ 

বপসরাজপুর 

৩০/১২/২০২০ সমাজ 

কল্যাণ 

সংগঠক 

O+ ০১৭১৯৮১১০৮২ 

০১৭০৮৪১৪৬০২ 

sudarsan.shu

vo@gmail.co

m 

ssoh.brahma

nbaria@dss.g

ov.bd 

 

23. ৪

৫

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

িাঞ্ছারামপুর 

জমা: বিল্লাল জচৌধুরী 

০১/০৩/১৯৮৯ 

কুবমল্লা 

০১/০৬/২০২২ সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৭০৮৪১৪৭৫৪ 

০১৯১৭৫৩৫৩৬৭ 

cm.belal@gm

ail.com 

usso.banchar

amour@dss.g

ov.bd 

 

24. ৪
৬

. 

চট্টগ্রাম ব্রাক্ষণিাবিয়া সমবির্ দৃবি 

প্রবর্িন্ধী 

বশক্ষা 

কার্ যক্রম 

জমা: মুবনর জিাসসন 

ভূইয়া 

০১/১২/১৯৭৪ 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

৩০/১২/১৯৯৮ বরসসাস য        

বশক্ষক 

(অ:দা:) 

A B 

+ 

০১৭১৬৮২৩৭৭৮ 

mh4046436@g

mail.com 

 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, কুবমল্লা 

ক্র

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র 

নাম 

কম যকর্যার নাম, 

জন্ম র্াবরখ ও 

বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রসে

র গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্ ) 

অফিসের ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

1. ৪চট্টগ্রাম কুবমল্লা জজলা জজি. এম. ১৪/০৫/২০০০ উপপবরচালক A B ০১৭১১৪৫৫১৬৩  

mailto:mh4046436@gmail.com
mailto:mh4046436@gmail.com
mailto:sudarsan.shuvo@gmail.com
mailto:sudarsan.shuvo@gmail.com
mailto:sudarsan.shuvo@gmail.com
mailto:ssoh.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:ssoh.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:ssoh.brahmanbaria@dss.gov.bd
mailto:cm.belal@gmail.com
mailto:cm.belal@gmail.com
mailto:usso.bancharamour@dss.gov.bd
mailto:usso.bancharamour@dss.gov.bd
mailto:usso.bancharamour@dss.gov.bd
mailto:mh4046436@gmail.com
mailto:mh4046436@gmail.com


৭

. 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

কুবমল্লা 

বমজানুর রিমান 

খান 

০৫/০৭/১৯৭২ 

চাঁদপুর 

+ dssocomilla@

gmail.com 

mrkhanzm72

@gmail.com 

2. ৪

৮

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

কুবমল্লা 

এ, এস, এম, 

জজািাসয়দ 

০১/০৭/১৯৭৭ 

লক্ষীপুর 

২৯/১০/২০০৬ সিকারী 

পবরচালক 

B+ ০১৭১৮৫৩৫২৫১ 

dssocomilla@

gmail.com 

ussoai@gmail.

com 

 

3. ৪

৯

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

কুবমল্লা 

িারিানা আবমন  

২৫/০৮/১৯৭৭ 

চাঁদপুর 

২২/১০/২০০৬ সিকারী 

পবরচালক 

 B 

+ 

০১৭২৫২২৩৮৫ 

dssocomilla@

gmail.com 

farhana.amin7

7@gmail.com 

 

4. ৫

০

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

কুবমল্লা 

জিসলনা নূর 

৩০/০৬/১৯৬৯ 

মুবিগঞ্জ 

১৭/০৭/১৯৯৭ সমাজসসিা 

অবিসার ( 

জর:বজ:) 

A B 

+ 

০১৭১২৫১৩৪৭৯ 

dssocomilla@

gmail.com 

ro.comilla@ds

s.gov.bd 

 

5. ৫

১

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা প্রসিশন 

কার্ যালয়, 

কুবমল্লা 

নুরুল আবমন 

০১/০৩/১৯৭২ 

চাঁদপুর 

০২/১০/২০১৬ প্রসিশন 

অবিসার 

A+ ০১৭৯০৪৯৫১৭৫ 

sshohagh5@g

mail.com 

 

 

6. ৫

২

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা িাসপার্াল 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

কুবমল্লা 

আোর উবিন 

প্রধান 

৩১/১২/১৯৬৫ 

কুবমল্লা 

০৫/০৯/১৯৮৯ িাসপার্াল 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৭১৬২১৭৭১৬ 

akteruddin16

@gmail.com 

 

7. ৫

৩

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

জমা: আবরফুল 

ইসলাম 

৩১/০৭/২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

A+ ০১৬৭৭৬৫১১২৩ 

arif422du@gm

 

mailto:dssocomilla@gmail.com
mailto:dssocomilla@gmail.com
mailto:mrkhanzm72@gmail.com
mailto:mrkhanzm72@gmail.com
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mailto:ro.comilla@dss.gov.bd
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mailto:sshohagh5@gmail.com
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mailto:akteruddin16@gmail.com
mailto:arif422du@gmail.com


. কার্ যালয়, 

আদশয সদর, 

কুবমল্লা 

১৪/০৬/১০৯০ 

পািনা 

অবিসার ail.com 

usso.comillasa

dar@dss.gov.b

d 

8. ৫

৪

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

িরুিা, কুবমল্লা 

কামরুল িাসান 

রবন 

০৪/০২/১৯৯০ 

কুবমল্লা 

১৬/০৭/২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৬৭৫৩৬০৩৭৮ 

sporso-

rony@yahoo.c

om 

ussobarura@g

mail.com 

 

9. ৫

৫

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জদবিদ্বার, 

কুবমল্লা 

জমা: আবু 

র্াসির 

৩১/১২/১৯৬৬ 

কুবমল্লা 

২৯/০৭/১৯৯৮ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৭১২২৫১১৪৬ 

mail2abuther

@gmail.com 

 

10. ৫
৬

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জমঘনা, 

কুবমল্লা 

সমীর কুমার 

সািা 

০১/০৬/১৯৬৭ 

জনত্রসকানা 

২৩/০৭/১৯৯৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৭১৬৭১৮৩০৭ 

০১৩২৪১৫৬৮৬৯ 

sksaharoy@g

mail.com 

 

11. ৫
৭

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

বর্র্াস, 

কুবমল্লা 

জমা: 

জসর্ারুজ্জামান 

০১/০১/১৯৬৯ 

কুবমল্লা 

২১/০৭/১৯৯৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৭১৬৭২৬৯৫১ 

sataruzzaman

@gmail.com 

ussotitas2@g

mail.com 

 

12. ৫
৮

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জিামনা, 

রাসসল আিসমদ 

২১/০৭/১৯৮৯ 

কুবমল্লা 

১৬/০৭/২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৬৭০৯৬৭৬৬৩ 

rasel.ahmed9t

een@gmail.co

m 

 

mailto:arif422du@gmail.com
mailto:usso.comillasadar@dss.gov.bd
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mailto:mail2abuther@gmail.com
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কুবমল্লা 

13. ৫
৯

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সদর, কুবমল্লা 

জমাছা: শামীমা 

শারমীন 

০১/০১/১৯৮৬ 

গাইিান্ধা 

০১/১১/২০১২ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ ০১৭১২২৫৪০৫৩ 

shamimabd201

2@gmail.com 

 

14. ৬
০

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

ব্রাক্ষণপািা, 

কুবমল্লা 

িরুন চন্দ্র জদ 

২৮/১০/১৯৮৮ 

কুবমল্লা 

২৫/০৬/২০১৯ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৮৫২০৪৬৯৪৬ 

০১৩২৪১৫৬৭৪৬ 

barunaisduleo

88@gmail.com 

 

15. ৬
১

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

দাউদকাবন্দ, 

কুবমল্লা 

আল আবমন 

০১/০১/১৯৯২ 

চাঁদপুর 

১৬/০৭/২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A B 

+ 

০১৫২১২৫২০৫৯ 

০১৩২৪১৫৬৮০৩ 

alamin.du40@

gmail.com 

usso.daudkan

di@dss.gov.bd 

 

16. 6
2

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

লালমাই 

কুবমল্লা 

জমা: সািীদুর 

রিমান 

02/01/1991 

কুবমল্লা 

23/08/2021 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01324156913 

shaminshahid

ur@gmail.com 

 

17. 6
3

. 

 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

লাকসাম 

কুবমল্লা 

উপন্যাস চন্দ্র 

দাস 

02/10/1984 

লক্ষীপুর 

16/07/2017 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01710274319 

01324156853 

dupnyas@gm

ail.com 

usso.laksam@

dss.gov.bd 

 

18. 6
4

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

নাবসমা আোর 

10/07/1989 

21/05/2018 উপসজলা 

সমাজসসিা 

B+ 01683653958 

01324156766 

 

mailto:shamimabd2012@gmail.com
mailto:shamimabd2012@gmail.com
mailto:barunaisduleo88@gmail.com
mailto:barunaisduleo88@gmail.com
mailto:alamin.du40@gmail.com
mailto:alamin.du40@gmail.com
mailto:usso.daudkandi@dss.gov.bd
mailto:usso.daudkandi@dss.gov.bd
mailto:shaminshahidur@gmail.com
mailto:shaminshahidur@gmail.com
mailto:dupnyas@gmail.com
mailto:dupnyas@gmail.com
mailto:usso.laksam@dss.gov.bd
mailto:usso.laksam@dss.gov.bd


. কার্ যালয়, 

চাবন্দনা 

কুবমল্লা 

চাঁদপুর অবিসার mrsnasima.ak

ter89@gmail.c

om 

chandinadss52

@gmail.com 

19. 6
5

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জচৌিগ্রাম 

কুবমল্লা 

জমা: নাবসর 

উিীন 

30/10/1984 

02/08/2015 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A + 01814885699 

nasiruddin734

7@gmail.com 

 

 

20. 6
6

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

মুরাদনগর 

কুবমল্লা 

জমা: কবির 

আিমদ 

01/02/1966 

21/07/1997 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A + 01324156876 

01734719995 

kabir1966bd@

gmail.gov.bd 

usso.muradna

gor@dss.gov.b

d 

 

21. 6
7

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

বুবিচং 

কুবমল্লা 

জমা: আিদুল 

আউয়াল  

16/09/1967 

কুবমল্লা 

16/07/1997 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A + 01729483276 

mdabdulawal

k125@gmail.co

m 

usso.burichon

g@gmail.com 

 

 

22. 6
8 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

লাঙ্গলসকাট 

কুবমল্লা 

জমা: সািীদুর 

রিমান 

02/01/1991 

কুবমল্লা 

23/08/2021 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

(অ:দা:) 

B+ 01324156913 

shaminshahid

ur@gmail.com 

 

mailto:mrsnasima.akter89@gmail.com
mailto:mrsnasima.akter89@gmail.com
mailto:mrsnasima.akter89@gmail.com
mailto:chandinadss52@gmail.com
mailto:chandinadss52@gmail.com
mailto:nasiruddin7347@gmail.com
mailto:nasiruddin7347@gmail.com
mailto:kabir1966bd@gmail.gov.bd
mailto:kabir1966bd@gmail.gov.bd
mailto:usso.muradnagor@dss.gov.bd
mailto:usso.muradnagor@dss.gov.bd
mailto:usso.muradnagor@dss.gov.bd
mailto:mdabdulawalk125@gmail.com
mailto:mdabdulawalk125@gmail.com
mailto:mdabdulawalk125@gmail.com
mailto:usso.burichong@gmail.com
mailto:usso.burichong@gmail.com
mailto:shaminshahidur@gmail.com
mailto:shaminshahidur@gmail.com


23. 6

9 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

মসনািরগঞ্জ 

কুবমল্লা 

উপন্যাস চন্দ্র 

দাস 

02/10/1984 

লক্ষীপুর 

16/07/2017 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

(অ:দা:) 

B+ 01710274319 

dupnyas@gm

ail.com 

 

 

24. 7
0 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা সরকাবর বশশু 

পবরিার 

(িালক) 

জদবিদ্বার, 

কুবমল্লা 

নুরুল আবমন 

01/03/1989 

চাঁদপুর 

02/10/2016 উপর্ত্ত্বািধায়ক 

(অবর্:দা:) 

A + 

 

01790495175 

0132422620 

sshohagh5@g

mail.com 

 

25. 7
1

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা প্রবর্িন্ধী জসিা 

ও সািায্য 

জকন্দ্র, আদশয 

সদর, কুবমল্লা 

িাসান আিসম্মদ 

20/04/1983 

চাঁদপুর 

11/03/2015 প্রবর্িন্ধী 

বিষয়ক 

কম যকর্যা 

O+ 01759957305 

comillasadarp

sosk@gmail.c

om 

 

 

26. 7

2

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা সরকাবর বশশু 

পবরিার 

(িাবলকা), 

সংরাইশ 

কুবমল্লা 

শরফুন্নািার মবন 

05/04/1990 

কুবমল্লা 

16/07/2017 উপর্ত্ত্বািধায়ক 

 

O+ 01933028456 

01708414378 

sorfunnahar@

gmail.com 

sspgcomilla7

@gmai.com 

 

27. ৭
৩

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা শির 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

কুবমল্লা 

জমা: নাবসর 

উিীন 

08/06/1987 

কুবমল্লা 

08/05/2015 সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ 01717376549 

01324231129 

ansirdss15@g

mail.com 

ucdcomilla43

@gmail.com 

 

28. ৭
৪

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

জমা: আিদুল 

মান্নান 

০৮/০২/১৯৯৯ সিকাবর 

সমাজসসিা 

O+ ০১৯১১৭৪৮৬৭২ 

mannan.fscom

 

mailto:dupnyas@gmail.com
mailto:dupnyas@gmail.com
mailto:sshohagh5@gmail.com
mailto:sshohagh5@gmail.com
mailto:comillasadarpsosk@gmail.com
mailto:comillasadarpsosk@gmail.com
mailto:comillasadarpsosk@gmail.com
mailto:sorfunnahar@gmail.com
mailto:sorfunnahar@gmail.com
mailto:sspgcomilla7@gmai.com
mailto:sspgcomilla7@gmai.com
mailto:ansirdss15@gmail.com
mailto:ansirdss15@gmail.com
mailto:ucdcomilla43@gmail.com
mailto:ucdcomilla43@gmail.com
mailto:mannan.fscomilla@gmail.com


. কার্ যালয়, 

আদশয সদর, 

কুবমল্লা 

০১/০৩/১৯৭২ 

কুবমল্লা 

অবিসার illa@gmail.co

m 

usso.comillasa

dar@dss.gov.b

d 

29. ৭
৫

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

িড়ুরা কুবমল্লা 

জিগম র্াজমীন 

সাসজদা  

04/03/1965 

কুবমল্লা 

23/07/1994 সিকাবর 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ 01747658084 

tajmeensazad

a@gmai.com 

ussobarura@g

mail.com 

 

30. 7
6

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জদবিদ্বার, 

কুবমল্লা 

জমা: জবসম 

উবিন 

03/02/1972 

কুবমল্লা 

25/07/1994 

 

সিকাবর 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01948114681 

jashimdss1972

@gmail.com 

 

 

31. ৭
৭

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জমঘনা, 

কুবমল্লা 

মািবুি আলম 

17/05/1992 

চাঁদপুর 

০১/০৬/২০২২ সিকাবর 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A B 

+ 

01684916378 

mahabub.ceat

bd@.gmail.co

m 

 

32. ৭

৮

. 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

বর্র্াস, 

কুবমল্লা 

জমা: ছালাি 

উবিন বশকদার 

09/08/1970 

29/06/1999 সিকাবর 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B + 01836008820 

salahuddinsik

der900@gmail.

com 

ussotitas2@g

mail.com 

 

33. 7

9 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জমা: রইস 

উবিন 

০১/06/1992 

01/06/2022 সিকাবর 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ 01515621790 

rayesier82@g

mail.com 

 

mailto:mannan.fscomilla@gmail.com
mailto:mannan.fscomilla@gmail.com
mailto:usso.comillasadar@dss.gov.bd
mailto:usso.comillasadar@dss.gov.bd
mailto:usso.comillasadar@dss.gov.bd
mailto:tajmeensazada@gmai.com
mailto:tajmeensazada@gmai.com
mailto:ussobarura@gmail.com
mailto:ussobarura@gmail.com
mailto:jashimdss1972@gmail.com
mailto:jashimdss1972@gmail.com
mailto:mahabub.ceatbd@.gmail.com
mailto:mahabub.ceatbd@.gmail.com
mailto:mahabub.ceatbd@.gmail.com
mailto:salahuddinsikder900@gmail.com
mailto:salahuddinsikder900@gmail.com
mailto:salahuddinsikder900@gmail.com
mailto:ussotitas2@gmail.com
mailto:ussotitas2@gmail.com
mailto:rayesier82@gmail.com
mailto:rayesier82@gmail.com


জিামনা, 

কুবমল্লা 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

34. 8
0 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সদর, কুবমল্লা 

জমা: র্াজুম 

ইসলাম 

মজুমদার 

২০/০৪/২৯৭১ 

কুবমল্লা 

২৮/১২/১৯৯৮ সিকাবর 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A + 01816002591 

md.tazulislam.

2591@gmail.co

m 

 

35. 8

1 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

ব্রাক্ষণপািা, 

কুবমল্লা 

জমা: আসাদুল্লা 

িাসান 

১৩/০৮/১৯৮৯ 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

০১/০৬/২০২২ সিকাবর 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B + 01676001237 

rajibmredar03

4@gmail.com 

 

36. 8

2 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

দাউদকাবন্দ, 

কুবমল্লা 

জমা: মাজিারুল 

ইসলাম 

০৩/০৩/১৯৯৪ 

চাঁদপুর 

০১/০৬/২০২২ সিকাবর 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B + 01937834847 

mazharulisla

m030394@gma

il.com 

 

37.8

3 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

লালমাই, 

কুবমল্লা 

জমাসা:িযাপী 

আোর 

07/02/1992 

চাঁদপুর 

০১/০৬/২০২২ সিকাবর 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A + 01687359617 

happyakter@

gmail.com 

 

38. 8

4 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

লাকসাম, 

কুবমল্লা 

জমা: রবশদ 

বনয়াজী 

05/04/1990 

চাঁদপুর 

 

০১/০৬/২০২২ সিকাবর 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A + 01723164933 

01877344610 

miageerashed

o45@gmail.co

m 

usso.laksam@

dss.gov.bd 

 

mailto:md.tazulislam.2591@gmail.com
mailto:md.tazulislam.2591@gmail.com
mailto:md.tazulislam.2591@gmail.com
mailto:rajibmredar034@gmail.com
mailto:rajibmredar034@gmail.com
mailto:mazharulislam030394@gmail.com
mailto:mazharulislam030394@gmail.com
mailto:mazharulislam030394@gmail.com
mailto:happyakter@gmail.com
mailto:happyakter@gmail.com
mailto:miageerashedo45@gmail.com
mailto:miageerashedo45@gmail.com
mailto:miageerashedo45@gmail.com
mailto:usso.laksam@dss.gov.bd
mailto:usso.laksam@dss.gov.bd


39. 8

5 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

মুরাদনগর, 

কুবমল্লা 

জমা: আলমগীর 

সরকার 

19/12/1966 

কুবমল্লা 

09/09/1989 সিকাবর 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B + 01324156877 

01826144689 

 

AlamgirSarka

r1966@gmail.c

om 

 

40. 8
6 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,বুবি

চং, কুবমল্লা 

আিম্মদ উল্লযাি 

04/09/1967 

কুবমল্লা 

16/09/1989 সিকাবর 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A + 01813727112 

ahmed67dss@

gmail.com 

 

 

41. 8
7 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা বরসসাস য বশক্ষা 

জকন্দ্র, কুবমল্লা 

জিসলনা নুর 

30/06/1969 

মুবিগঞ্জ 

17/07/1997 বরসসাস য 

অবিসার 

(অবর্:দা:) 

A B 

+ 

01712513479 

dssocomilla@

gmail.com 

ro.comilla@ds

s.gov.bd 

 

42. 8
8 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা সরকাবর বশশু 

পবরিার 

(িালক) 

জদবিদ্বার, 

কুবমল্লা 

নুরুল আবমন 

01/03/1989 

চাঁদপুর 

02/10/2016 উপর্ত্ত্বািধায়ক 

(অবর্:দা:) 

A + 01790495175 

0132422620 

sshohagh5@g

mail.com 

 

43. 8
9 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা সরকাবর বশশু 

পবরিার 

(িাবলকা), 

সংরাইশ 

কুবমল্লা 

শরফুন্নািার মবন 

05/04/1990 

কুবমল্লা 

16/07/2017 উপর্ত্ত্বািধায়ক 

 

O+ 01933028456 

01708414378 

sorfunnahar@

gmail.com 

sspgcomilla7

@gmai.com 
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44. 9
0 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা এবর্ম ও 

প্রবর্িন্ধী 

জছসলসমসয়সদ

র জন্য 

কাবরগবর 

প্রবশক্ষণ জকন্দ্র 

দাইদকাবন্দ, 

কুবমল্ল 

নাজমুন নািার 

০২/১০/১৯৭১ 

ব্রাক্ষনিাবির্া 

১৪/০৫/২০০০ জজনাসরল 

ম্যাসনজার 

(উপপবরচালক) 

O+ ০১৭০৮৪১৫২৩৩ 

০১৩২৪২৩২২২৭ 

nahernazmun

13@gmail.com 

 

 

 

45. 9
1 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা এবর্ম ও 

প্রবর্িন্ধী 

জছসলসমসয়সদ

র জন্য 

কাবরগবর 

প্রবশক্ষণ জকন্দ্র 

দাইদকাবন্দ, 

কুবমল্লা 

িবরদা খানম 

০২/১১/১৯৭৬ 

কুবমল্লা 

২২/১০/২০০৬ সিকারী 

জজনাসরল 

ম্যাসনজার 

(সিকারী 

পবরচালক) 

B + ০১৮১৩৫৮১০৭৩ 

০১৩২৪২৩২২২৮ 

uss0farida32@

gmail.com 

 

46. 9
2 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা এবর্ম ও 

প্রবর্িন্ধী 

জছসলসমসয়সদ

র জন্য 

কাবরগবর 

প্রবশক্ষণ জকন্দ্র 

দাইদকাবন্দ, 

কুবমল্লা 

র্াবরক সালমান 

০১/১১/১৯৭৮ 

কুবমল্লা 

২৯/১০/২০০৬ সিকারী 

জজনাসরল 

ম্যাসনজার 

(সিকারী 

পবরচালক) 

সংযুে 

A + ০১৭১১৩৯৬২০৯ 

salmanbipu-

1987@yahoo.co

m 

 

47. 9
3 

চট্টগ্রাম কুবমল্লা এবর্ম ও 

প্রবর্িন্ধী 

জছসলসমসয়সদ

র জন্য 

কাবরগবর 

জীিন চন্দ্র 

জদিনাথ 

১৮/০১/১৯৮৬ 

জনত্রসকানা 

২৪/০৩/২০১৬ এিবমবনসেটিভ 

কাম জুবনয়র 

একাউন্টস 

অবিসার 

O+ ০১৮৫০৩৪৩২৩০ 

০১৩২৪২৩২২২৯ 

jibancom126@

gmail.com 

 

mailto:nahernazmun13@gmail.com
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প্রবশক্ষণ জকন্দ্র 

দাইদকাবন্দ, 

কুবমল্লা 

 

এবর্ম ও প্রবর্িন্ধী জছসলসমসয়র কাবরগবর প্রবশক্ষণ জকন্দ্র, দাউদকাবন্দ, কুবমল্লা 

ক্র

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, 

জন্ম র্াবরখ ও 

বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ 

প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান 

পদিী 

রসের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্ ) 

অফিসের ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

1.  চট্টগ্রাম কুবমল্লা এবর্ম ও 

প্রবর্িন্ধী 

জছসলসমসয়সদর 

জন্য কাবরগবর 

প্রবশক্ষণ জকন্দ্র 

দাইদকাবন্দ, 

কুবমল্ল 

নাজমুন নািার 

০২/১০/১৯৭১ 

ব্রাক্ষনিাবির্া 

১৪/০৫/২০০০ জজনাসরল 

ম্যাসনজার 

(উপপবরচাল

ক) 

O+ ০১৭০৮৪১৫২৩৩ 

০১৩২৪২৩২২২৭ 

nahernazmu

n13@gmail.co

m 

 

 

 

2.  চট্টগ্রাম কুবমল্লা এবর্ম ও 

প্রবর্িন্ধী 

জছসলসমসয়সদর 

জন্য কাবরগবর 

প্রবশক্ষণ জকন্দ্র 

দাইদকাবন্দ, 

কুবমল্লা 

িবরদা খানম 

০২/১১/১৯৭৬ 

কুবমল্লা 

২২/১০/২০০৬ সিকারী 

জজনাসরল 

ম্যাসনজার 

(সিকারী 

পবরচালক) 

B + ০১৮১৩৫৮১০৭৩ 

০১৩২৪২৩২২২৮ 

uss0farida32

@gmail.com 

 

3.  চট্টগ্রাম কুবমল্লা এবর্ম ও 

প্রবর্িন্ধী 

জছসলসমসয়সদর 

জন্য কাবরগবর 

প্রবশক্ষণ জকন্দ্র 

র্াবরক সালমান 

০১/১১/১৯৭৮ 

কুবমল্লা 

২৯/১০/২০০৬ সিকারী 

জজনাসরল 

ম্যাসনজার 

(সিকারী 

পবরচালক) 

A + ০১৭১১৩৯৬২০৯ 

salmanbipu-

1987@yahoo.c

om 
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দাইদকাবন্দ, 

কুবমল্লা 

সংযুে 

4.  চট্টগ্রাম কুবমল্লা এবর্ম ও 

প্রবর্িন্ধী 

জছসলসমসয়সদর 

জন্য কাবরগবর 

প্রবশক্ষণ জকন্দ্র 

দাইদকাবন্দ, 

কুবমল্লা 

জীিন চন্দ্র 

জদিনাথ 

১৮/০১/১৯৮৬ 

জনত্রসকানা 

২৪/০৩/২০১৬ এিবমবনসে

টিভ কাম 

জুবনয়র 

একাউন্টস 

অবিসার 

O+ ০১৮৫০৩৪৩২৩০ 

০১৩২৪২৩২২২৯ 

jibancom126

@gmail.com 

 

 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, জনায়াখালী 

ক্র

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র 

নাম 

কম যকর্যার নাম, 

জন্ম র্াবরখ ও বনজ 

জজলা 

চাকুরীসর্ প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রসে

র গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্ ) 

অফিসের ল্যান্ড 

ফিান নম্বর 

1.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জনায়াখালী 

জমা: নজরুল 

ইসলাম পাটওয়ারী,  

01/01/1965 

জনায়াখালী 

21/01/1989 উপপবরচালক B + 01835700046 

01324235430 

nazrulislam

dss1965@gm

ail.com 

dd.noakhali

@dss.gov.bd 

 

2.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জনায়াখালী 

মুিাম্মদ জিলাল 

জিাসসন 

01/06/1978 

লক্ষীপুর 

22/10/2006 সিকারী 

পবরচালক 

B + 01721235866 

01324235431 

belaldc78@g

mail.com 

ad.noakhali

@dss.gov.bd 

 

3.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী জজলা 

সমাজসসিা 

জমািাম্মদ আবুল 

কাসসম 

14/12/2006 সিকারী 

পবরচালক 

A + 01711707130 

01324235432 

 

mailto:jibancom126@gmail.com
mailto:jibancom126@gmail.com
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কার্ যালয়, 

জনায়াখালী 

09/05/1997 

লক্ষীপুর 

makmilon20

06@gmail.co

m 

ad.noakhali

@dss.gov.bd 

4.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জনায়াখালী 

জমািাম্মদ জবসম 

উিীন 

03/07/1976 

জনায়াখালী 

23/10/2006 সমাজসসিা 

অবিসার 

(জরবজ:) 

A + 01757600860 

01708414244 

ahmedzashi

m76@gmail.

com 

ro.noakhali

@dss.gov.bd 

 

5.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী শির 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জনায়াখালী 

জমা: আিদুল িাবমদ 

14/10/1991 

পািনা 

23/08/2021 সমাজসসিা 

অবিসার 

(জরবজ:) 

O+ 01722593893 

01708414469 

ucdo.noakha

li@gmail.co

m 

hamid.du.201

0@gmail.co

m 

 

6.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী প্রসিশন 

অবিস 

জনায়খালী 

শ্যামল চন্দ্র পাল 

17/10/19978 

লক্ষীপুর 

24/07/2011 

 

প্রসিশন 

অবিসার 

 

O- 01711079514 

01324232629 

po.noakhali

@dss.gov.bd 

shamalpaul

@yahoo.com 

 

7.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী িাসপার্াল 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সুমাইয়া আোর 

01/01/1991 

16/07/2017 সমাজসসিা 

অবিসার 

A + 01832229382 

01708414614 

ssoh.noakha
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জনায়াখালী li@gmail.co

m 

sumayaakte

rdu1991@gm

ail.com 

8.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী সরকাবর বশশু 

পবরিার 

(িাবলকা)  

জনায়াখালী 

রাশনা শারবমন 

28/12/1991 

জিনী 

28/01/2021 উপর্ত্ত্বািধায়ক B + 01784776076 

rashna.shar

min.cu@gm

ail.com 

dys.sspg.noa

khali@dss.g

ov.bd 

 

9.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সদর, 

জনায়াখালী 

জমা: জিরদাউস 

আলম সরকার 

25/06/1968 

চট্টগ্রাম 

23/07/1997 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ 01712012206 

01708414830 

ferdousalam

.usso97@gm

ail.com 

noakhalisad

ar@dss.gov.

bd 

 

10.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জিগমগঞ্জ, 

জনায়াখালী 

নাছরুল্যাি আল 

মািমুদ 

17/11/1985 

জনায়াখালী 

02/10/2016 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B + 01711873431 

01708414826 

mahmud852

000@gmail.c

om 

usso.begum

ganj@dss.go

v.bd 

 

11. . চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা শাি রায় 23/08/2021 উপসজলা O+ 01708414832  
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সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জসানাইমুবি, 

জনায়াখালী 

01/12/1993 

জনায়াখালী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

usso.sonaim

uri7583@gm

ail.com 

shanturoy19

93@gmail.co

m 

12.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

চাটবখল, 

জনায়াখালী 

জমা: আলী জিাসাইন 

05/02/1989 

কুবমল্লা 

21/08/2018 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ 01811210978 

01708414827 

usso.chatkhi

l@dss.gov.b

d 

alihossain.d

u978@gmail.

com 

 

13.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জসনিাক, 

জনায়াখালী 

নাছরুল্যাি আল 

মািমুদ 

17/11/1985 

জনায়াখালী 

02/10/2016 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার (অোঃ 

দাোঃ) 

B + 01711873431 

mahmud852

000@gmail.c

om 

usso.senbag

@dss.gov.bd 

 

14.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জকাম্পানীগঞ্জ, 

জনায়াখালী 

জমা: জিরদাউস 

আলম সরকার 

25/06/1968 

চট্টগ্রাম 

23/07/1997 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার (অোঃ 

দাোঃ) 

O+ 01712012206 

ferdousalam

.usso97@gm

ail.com 

uss0.compan

igonj7521@g

mail.com 

 

15.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা 

সমাজসসিা 

জমা: িাবিজুর 

রিমান 

২৮/১২/১৯৯৮ উপসজলা 

সমাজসসিা 

A + 01813137978 

hafizmonju8
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কার্ যালয়, 

কবিরিাট, 

জনায়াখালী 

০২/০৮/১৯৮৬ 

লক্ষীপুর 

অবিসার 

(ভারপ্রাপ্ত) 

@gmail.com 

usso.kabirh

at@dss.gov.

bd 

16.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সুিণ যচর, 

জনায়াখালী 

জমািাম্মদ নরুন নিী 

০১/০৪/১৯৮৯ 

জনায়াখালী 

২৩/০৮/২০২১ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B + ০১৮৫৭৯০৬৬১০ 

০১৩২৪১৫৭২১৮ 

khannur89@

gmail.com 

usso.subarn

achar@dss.

gov.bd  

 

17.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

িাবর্য়া, 

জনায়াখালী 

কাজী জমা: ইমরান 

জিাসসন 

১৫/০১/১৯৯২ 

চাঁদপুর 

২৩/০৮/২০২১ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার  

A + ০১৭২৩৩১৬১৪৯ 

০১৩২৪১৫৭১৮২ 

emon54emra

an@gmail.c

om 

usso.hatiya

@dss.gov.bd 

 

18.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,  

জনায়াখালী 

জমা: মবনরুল 

ইসলাম 

০১/০১/১৯৬৬ 

চাঁদপুর 

১০/০৯/১৯৮৯ এিবমবনসেটিভ 

কাম জুবনয়র 

একাউন্টস 

অবিসার 

B + ০১৭১৬৬৪৩৭৫১ 

monirulisla

mkolu@gma

il.com 

 

19.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সদর, 

জনায়াখলী 

জমা: জাবিদুল 

আলম 

২৯/০৪/১৯৯১ 

লক্ষীপুর 

০১/০৬/২০২২ সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A + ০১৭২৩৮০৩৫৯৯ 

zahedul.kjd

uo9@gmail.

com 

usso.sadar.n

oa@gmail.c

om 
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20.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জিগমগঞ্জ, 

জনায়াখলী 

জিারিান উবিন 

০১/০৫/১৯৯২ 

লক্ষীপুর 

০১/০৬/২০২২ সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৭৯৩৪৭৮৩৩৫ 

০১৭০৮৪১৪৮২৬ 

borhanpa101

@gmail.com 

usso.begum

ganj@dss.go

v.bd 

 

21.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জসানাইমুিী, 

জনায়াখলী 

জমা: আবুল িাসার 

৩১/১২/১৯৬৬ 

জনায়াখালী 

২৪/০৯/১৯৮৯ সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৭১৪৯২১৩০৫ 

mabashar42

9@gmail.co

m 

usso.sonaim

uri7583@gm

ail.com 

 

22.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

কিবরিাট, 

জনায়াখলী 

জমা: িাবিজুর 

রিমান 

০২/০৮/১৯৬৮ 

লক্ষীপুর 

২৮/১২/১৯৯৮ সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A + ০১৮১৩১৩৭৯৭৮ 

hafizmonju8

@gmail.com 

ussokabirha

t2021@gmail

.com 

 

23.  চট্টগ্রাম জনায়াখালী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সুিণ যচর, 

জনায়াখলী 

জমা: মাঈন উিীন 

০৫/০৩/১৯৯২ 

লক্ষীপুর 

০১/০৬/২০২২ সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A B 

+ 

০১৭৪৯৪৩৪০০৩ 

mdmainuddi

n767@gmail.

com 

usso.subarn

achar@gma

il.com 
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জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, লক্ষীপুর 

 

ক্র

বম

ক 

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, 

জন্ম র্াবরখ ও 

বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ 

প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রসের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্) 

অফিসের ল্যান্ড 

ফিান নম্বর 

1.  চট্টগ্রাম লক্ষীপুর জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

লক্ষীপুর 

জমা: নুরুল 

ইসলাম 

পাটওয়ারী 

০১/০১/১৯৭১ 

চাঁদপুর 

১৮/০৫/২০০০ উপপবরচালক A B 

+ 

০১৭৩৭৭১৩৫৩১ 

০১৭০৮৪১৪১১৫ 

pmd.nurulisla

m@yahoo.com 

dd.laksmipur

@dss.gov.bd 

 

2.  চট্টগ্রাম লক্ষীপুর জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

লক্ষীপুর 

জমা: আিদুর 

রিমান 

৩১/০১/১৯৬৯ 

লক্ষীপুর 

১৬/০৭/১৯৯৭ সিকারী 

পবরচালক 

O+ ০১৭১৬৭৬৫৯৩৮ 

marahman2011

@yahoo.com 

ad.laksmipur

@dss.gov.bd 

 

3.  চট্টগ্রাম লক্ষীপুর জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

লক্ষীপুর 

জমা: জিারিান 

উবিন ভ ুঁইয়া 

০১/১২/১৯৭০ 

কুবমল্লা 

২৭/০৬/১৯৯৬ সমাজসসিা 

অবিসার 

(জর:বজ:) 

O+ ০১৮১৮০৩০২০০ 

borhan030200

@gmail.com 

 

ro.laksmipur

@dss.gov.bd 

 

4.  চট্টগ্রাম লক্ষীপুর প্রসিশন অবিস, 

লক্ষীপুর 

জমািাম্মদ আল 

আবমন জামালী 

০৫/০৮/১৯৬৭ 

জামালপুর 

২০/০৭/১৯৯৭ প্রসিশন 

অবিসার 

A + 01711826699 

mjamali6712@

gmail.com 

po.laksmipur

@dss.gov.bd 

 

5.  চট্টগ্রাম লক্ষীপুর উপসজলা জমা: শরীি ২১/০৫/২০১৮ উপসজলা A B ০১৮২৬৬৬৭৮৫৬  
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সমাজসসিা 

কার্ যালয়, সদর, 

লক্ষীপুর 

জিাসসন 

০১/০১/১৯৯১ 

িবরদগঞ্জ, চাঁদপুর 

সমাজসসিা 

অবিসার 

+ ০১৭০৮৪৪৮৫১২ 

dusharif633@

gmail.com 

usso. 

laksmipursad

ar@dss.gov.bd 

6.  চট্টগ্রাম লক্ষীপুর উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

রায়পুর, 

লক্ষীপুর 

মাজিারুল 

ইসলাম 

০১/০১/১৯৯১ 

লক্ষীপুর 

২৫/০৬/২০১৯ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B + ০১৭৩৬৯৪৬২৬২ 

maherdu07@g

mail.com 

usso.raipur@d

ss.gov.bd 

 

7.  চট্টগ্রাম লক্ষীপুর উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

রামগঞ্জ, 

লক্ষীপুর 

আসনায়ার জিাসসন 

০৫/০১/১৯৮২ 

কুবমল্লা 

০১/১১/২০১২ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B + ০১৭১০৩৯৫০৬১ 

০১৭০৮৪১৪৮২৩ 

anwarhossain.

kutub@gmail.

com 

usso.ramjani

@dss.gov.bd 

 

8.  চট্টগ্রাম লক্ষীপুর উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

রামগবর্, 

লক্ষীপুর 

িজলুল কবরম 

৩০/০১/১৯৮৯ 

লক্ষীপুর 

 

২৫/০৬/২০১৯ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৭৬৮৪৬৫৮৭০ 

manikdu1989@

gmail.com 

usso.ramgati

@dss.gov.bd 

 

9.  চট্টগ্রাম লক্ষীপুর উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

কমলনগর, 

লক্ষীপুর 

জমা: মাসুদ 

২০/০১/১৯৯০ 

জভালা 

২১/০৫/২০১৮ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B + ০১৫১৫২৬৮৩৯৯ 

০১৭০৮৪১৪৮২৫ 

masud.dumm1

20@gmail.com 

usso.kamalna

gar@dss.gov.b
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mailto:usso.kamalnagar@dss.gov.bd
mailto:usso.kamalnagar@dss.gov.bd


d 

10.  চট্টগ্রাম লক্ষীপুর শির 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

লক্ষীপুর 

টিটু চন্দ্র ধর  

০৫/১০/১৯৯১ 

চাদঁপুর 

২৩/০৮/১২০২

১ 

 সমাজসসিা 

অবিসার 

A B 

+ 

০১৬৮২৫৭৭৬২৪ 

০১৩২৪২৩১১৫২ 

sdtitumcz@g

mail.com 

ucdo.laksmipu

r@dss.gov.bd 

 

11.  চট্টগ্রাম লক্ষীপুর সমবির্ দৃবি 

প্রবর্িন্ধী বশক্ষা 

কার্ যক্রম, 

লক্ষীপুর 

জমািাম্মদ িবশর 

আিম্মদ 

পাসটায়ারী 

০১/০১/১৯৭২ 

চাদঁপুর 

৩০/০৬/১৯৯

৮ 

বরসস যাস টিচার A + ০১৭১৬৭৮৬৩৯৭ 

bashirahmma

d12@gmail.co

m 

rt.glep.laksmi

pur@dss.gov.b

d 

 

12.  চট্টগ্রাম লক্ষীপুর সরকাবর বশশু 

পবরিার, 

লক্ষীপুর 

জমািাম্মদ আব্দুল 

আবজজ মািবুি 

২৫/১২/১৯৭৮ 

ঢাকা 

১৬/১০/২০০৬ উপর্ত্ত্বািধায়

ক 

O+ ০১৭১৬৫০১০১৮ 

aziz.mahbub76

@gmail.com 

dys.sspd.laks

mlpur@dss.go

v.bd 

 

 

 

 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, চাঁদপুর 

ক্র

বম

ক 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, 

জন্ম র্াবরখ ও 

বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ 

প্রথম 

জর্াগদাসনর 

ির্যমান পদিী রসের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্) 

অফিসের ল্যান্ড 

ফিান নম্বর 

mailto:usso.kamalnagar@dss.gov.bd
mailto:sdtitumcz@gmail.com
mailto:sdtitumcz@gmail.com
mailto:ucdo.laksmipur@dss.gov.bd
mailto:ucdo.laksmipur@dss.gov.bd
mailto:bashirahmmad12@gmail.com
mailto:bashirahmmad12@gmail.com
mailto:bashirahmmad12@gmail.com
mailto:laksmipur@dss.gov.bd
mailto:laksmipur@dss.gov.bd
mailto:laksmipur@dss.gov.bd
mailto:aziz.mahbub76@gmail.com
mailto:aziz.mahbub76@gmail.com
mailto:dys.sspd.laksmlpur@dss.gov.bd
mailto:dys.sspd.laksmlpur@dss.gov.bd
mailto:dys.sspd.laksmlpur@dss.gov.bd


নং র্াবরখ 

1.  চট্টগ্রাম চাঁদপুর 

 

জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

চাঁদপুর 

রজর্ শুভ্র 

সরকার 

০১/০৯/১৯৬৯ 

ঢাকা 

১৫/০৫/২০০০ উপপবরচালক B + ০১708414109 

01711370529 

dd.chandpur@dss

.gov.bd 

dsschandpur@gm

ail.com 

0233448554

7 

 

2.  চট্টগ্রাম চাঁদপুর 

 

জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বিল্লাল জিাসসন 

খন্দকার 

০১/০৭/১০৭৯ 

লক্ষীপুর 

১৯/১০/২০০৬ সিকাবর 

পবরচালক 

০১( সামবয়ক 

িরখাস্ত) 

A B 

+ 

01708414173 

01741424471 

billalmm@gmail.

com 

 

3.  চট্টগ্রাম চাঁদপুর 

 

জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বময়া বিসরাজ 

আিসমদ খান 

২৯/১২/১৯৭৬ 

১২/১২/২০০৬ সিকাবর 

পবরচালক ০২ 

AB+ 01710956588 

01601956588 

ferozsso1976@g

mail.com 

 

4.  চট্টগ্রাম চাঁদপুর 

 

জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

চাঁদপুর 

মবনরুল ইসলাম 

১৬/১০/১৯৮৭ 

টাঙ্গাইল 

০৫/০৮/২০১৫ সমাজসসিা 

অবিসার 

(জর:বজ:) 

O+ 01708414237 

01751995084 

niloy6325@gmail

.com 

 

5.  চট্টগ্রাম চাঁদপুর 

 

জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

চাঁদপুর 

জমা: সাইফুল 

ইসলাম 

০১/০২/১৯৭০ 

কুবমল্লা 

২৫/০৯/২০০৮ প্রশাসবনক 

যুে জুবনয়র 

বিসািরক্ষক 

কম যকর্যা 

B + 01814228005 

01715067896 

mdsaifulisam569

976890@gmail.c

om 

 

6.  চট্টগ্রাম চাঁদপুর 

 

সরকাবর বশশু 

পবরিার, চাঁদপুর 

মবনরুল ইসলাম 

১৬/১০/১৯৮৭ 

টাঙ্গাইল 

০৫/০৮/২০১৫ র্ত্ত্বািধায়ক 

(অবর্: দা:) 

O+ 01708414237 

01751995084 

niloy6325@gmail

.com 

 

7.  চট্টগ্রাম চাঁদপুর সরকাবর িাক ও মবনরুল ইসলাম ০৫/০৮/২০১৫ প্রধান বশক্ষক O+ 01708414237  

mailto:dd.chandpur@dss.gov.bd
mailto:dd.chandpur@dss.gov.bd
mailto:dsschandpur@gmail.com
mailto:dsschandpur@gmail.com
mailto:billalmm@gmail.com
mailto:billalmm@gmail.com
mailto:ferozsso1976@gmail.com
mailto:ferozsso1976@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:mdsaifulisam569976890@gmail.com
mailto:mdsaifulisam569976890@gmail.com
mailto:mdsaifulisam569976890@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com


 শ্রিণ প্রবর্িন্ধী 

বিদ্যালয়, 

চাঁদপুর 

১৬/১০/১৯৮৭ 

টাঙ্গাইল 

(অবর্:দা:) 01751995084 

niloy6325@gmail

.com 

8.  চট্টগ্রাম চাঁদপুর 

 

প্রসিশন অবিস, 

চাঁদপুর 

মবনরুল ইসলাম 

১৬/১০/১৯৮৭ 

টাঙ্গাইল 

০৫/০৮/২০১৫ প্রসিশন 

অবিসার 

(অবর্:দা:) 

O+ 01708414237 

01751995084 

niloy6325@gmail

.com 

 

9.  চট্টগ্রাম চাঁদপুর 

 

িাসপার্াল 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

চাঁদপুর 

মবনরুল ইসলাম 

১৬/১০/১৯৮৭ 

টাঙ্গাইল 

০৫/০৮/২০১৫ সমাজসসিা 

অবিসার 

(অবর্:দা:) 

O+ 01708414237 

01751995084 

niloy6325@gmail

.com 

 

10.  চট্টগ্রাম চাঁদপুর 

 

শির 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

চাঁদপুর 

মবনরুল ইসলাম 

১৬/১০/১৯৮৭ 

টাঙ্গাইল 

০৫/০৮/২০১৫ সমাজসসিা 

অবিসার 

(অবর্:দা:) 

 

 

O+ 01708414237 

01751995084 

niloy6325@gmail

.com 

 

11.  চট্টগ্রাম চাঁদপুর 

 

প্রাক বৃবত্তমূলক 

প্রবশক্ষণ জকন্দ্র, 

চাঁদপুর 

মবনরুল ইসলাম 

১৬/১০/১৯৮৭ 

টাঙ্গাইল 

০৫/০৮/২০১৫ র্ত্ত্বািধায়ক 

(সিকারী 

পবরচালক) 

 (অবর্:দা:) 

O+ 01708414237 

01751995084 

niloy6325@gmail

.com 

 

12.  চট্টগ্রাম চাঁদপুর 

 

সমবির্ দৃবি 

প্রবর্িন্ধী বশক্ষা 

কার্ যক্রম, 

চাঁদপুর 

মবনরুল ইসলাম 

১৬/১০/১৯৮৭ 

টাঙ্গাইল 

০৫/০৮/২০১৫ বরসসাস য 

বশক্ষক 

 (অবর্:দা:) 

O+ 01708414237 

01751995084 

niloy6325@gmail

.com 

 

13.  চট্টগ্রো  চাঁদপুর উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, কচুয়ো 

ম ো: েোরহদ 

ইসলো  

২৫/১১/২২ 

রিেোইদহ 

২৩/০৮/২০২১ উপসজলো 

স োজসসবো 

অরিসোর 

B + ০১৩০৩১৫৯৩৩৯ 

০১৫৩৩৩১৭৬৮০ 

nahidxzman@

gmail.com 

 

14.  চট্টগ্রো  চাঁদপুর উপসজলা আবু ইসহোক ৩০/০৬/২০১৯ উপসজলো O+ ০১৩২৪১৫৬৫৭৯  

mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:niloy6325@gmail.com
mailto:nahidxzman@gmail.com
mailto:nahidxzman@gmail.com


সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

শোহরোরি 

১৫/১২/১৯৯০ 

 োদোরীপুর 

স োজসসবো 

অরিসোর 

০১৭০৮৪১৪৭৬৮ 

০১৯৩৬৫৭১৫৩৮ 

ishak3406@g

mail.com 

15.  চট্টগ্রো  চাঁদপুর উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,  

হোজীগঞ্জ 

 

শোহোদোত মহোসসে 

৩০/০৯/১৯৯০ 

চাঁদপুর 

২১/০৫/২০১৮ উপসজলো 

স োজসসবো 

অরিসোর 

A+ ০১৭০৮৪১৪৭৬৪ 

০১৭৯০১২৫৪৫৭ 

০১৮১৪৯৩৩০৮৬ 

shahadatsso2

018@gmail.co

m 

 

16.  চট্টগ্রো  চাঁদপুর উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

 তলব উির 

ম ো: আরেসুর 

রহ োে তপু 

১৫/১২/১৯৯০ 

শররয়তপুর 

২১/০৫/২০১৮ উপসজলো 

স োজসসবো 

অরিসোর 

A+ ০১৭০৮৪১৪৭৬৭ 

০১৮৩৫৬৭৩৫০২ 

০১৯২৬৮৪০২৬১ 

topudcc4050

@gmail.com 

 

17.  চট্টগ্রো  চাঁদপুর উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

 তলবউির 

ম ো:  োহোবুব 

আল  

০৭/০১/১৯৮৯ 

গোজীপুর 

২৬/০৬/২০২২ সহকোরর 

স োজসসবো 

অরিসোর 

A+ ০১৬৭৭২৯৪৭১৩ 

m-

ratul007@yah

oo.com 

 

18.  চট্টগ্রো  চাঁদপুর উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

 তলব দরক্ষণ 

ম ো: রুহুল আর ে 

০৩/০১/১৯৯০ 

কু রলো 

২১/০৫/২০১৮ উপসজলো 

স োজসসবো 

অরিসোর 

B + ০১৭০৮৪১৪৭৬৬ 

০১৭২৮৪৩৪৯৮৫ 

০১৯১৩৫৯০৫২৭ 

14rsiddique77

@gmail.com 

 

19.  চট্টগ্রো  চাঁদপুর উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

চাঁদপুর সদর 

ম ো: জো োল 

উরিে 

০১/০১/১৯৬৭ 

কুর লো 

০১/০৭/২০০২ উপসজলো 

স োজসসবো 

অরিসোর 

B + ০১৭০৮৪১৪৭৬১ 

০১৮১৬০৫৪৬৯৮ 

chandpursada

rsso@gmail.co

m 

 

mailto:ishak3406@gmail.com
mailto:ishak3406@gmail.com
mailto:shahadatsso2018@gmail.com
mailto:shahadatsso2018@gmail.com
mailto:shahadatsso2018@gmail.com
mailto:topudcc4050@gmail.com
mailto:topudcc4050@gmail.com
mailto:m-ratul007@yahoo.com
mailto:m-ratul007@yahoo.com
mailto:m-ratul007@yahoo.com
mailto:rsiddique77@gmail.com
mailto:rsiddique77@gmail.com
mailto:chandpursadarsso@gmail.com
mailto:chandpursadarsso@gmail.com
mailto:chandpursadarsso@gmail.com


20.  চট্টগ্রো  চাঁদপুর চাঁদপুর সদর ম ো: সরিকুর 

রহ োে 

০১/০১/১৯৭২ 

কুর লো 

২৫/০৯/২০০৮ 

 

 

 

সহকোরী 

স োজসসবো 

অরিসোর 

A+ ০১৯১৫৮৭৩২৫৫ 

shafiqur5523

@gmail.com 

 

21.  চট্টগ্রো  চাঁদপুর হোই চর মিরদোউস 

আক্তোর 

১০/০৮/১৯৬৮ 

কুর লো 

০১/০৭/২০০২ উপসজলো 

স োজসসবো 

অরিসোর 

O+ ০১৭০৮৪১৪৭৬৩ 

০১৮১৫৬৯৯১৬৪ 

ferdousregdss

chandpur@g

mail.com 

 

22.  চট্টগ্রো  চাঁদপুর িররদগঞ্জ 

 

মুহোম্মদ  োহমুদুল 

হোসোে 

 

২৫/০৬/২০১৯ উপসজলো 

স োজসসবো 

অরিসোর 

O+ ০১৭০৮৪১৪৭৬২ 

০১৮১৬৫৯৩৯২৯ 

hasanimrosa.d

u@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, কক্সিাজার 

ক্র

 

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র 

নাম 

কম যকর্যার নাম, 

জন্ম র্াবরখ ও 

বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রসের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্) 

অফিসের ল্যান্ড 

ফিান নম্বর 

1.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার জজলা 

সমাজসসিা 

িাসান মাসুদ 

30/06/1972 
10/5/2000 উপপবরচালক O+ 

01818284957 

hasanmasudctg77

 

mailto:shafiqur5523@gmail.com
mailto:shafiqur5523@gmail.com
mailto:ferdousregdsschandpur@gmail.com
mailto:ferdousregdsschandpur@gmail.com
mailto:ferdousregdsschandpur@gmail.com
mailto:hasanimrosa.du@gmail.com
mailto:hasanimrosa.du@gmail.com


কার্ যালয়, 

কক্সিাজার 
চট্টগ্রাম 8@gmail.com 

2.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

কক্সিাজার 

জনাি জমাোঃ 

সবি উবিন 

০১/০১/১9৮০ 

ব্রাহ্মণিাবিয়া 

22/10/2006 
সিকারী 

পবরচালক 
A+ 

01712863883 

safiuddin.dss@g

mail.com 

 

3.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

কক্সিাজার 

মুিাম্মদ আবুল 

কাসশম 

01/01/1981 

জনায়াখালী 

19/10/2006 
সিকারী 

পবরচালক 
B+ 

01552701710 

abul9889@gmail.

com 

 

4.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

কক্সিাজার 

র্াজরীন জািান 

বনবশ 

০৮/০৩/১৯৯০  

ঢাকা 

31/7/2017 
সমাজসসিা 

অবিসার 
B+ 

01951882599 

nishi.mcj@gmail.

com 

 

5.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার 
উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

চকবরয়া 

জমািাম্মদ 

আমজাদ 

জিাসসন 

30/9/1989 

চট্টগ্রাম 

01/7/2019 
সমাজসসিা 

অবিসার 
B+ 

01672-787766 

mdamjadiiuc@g

mail.com 

 

6.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

উবখয়া 

আল মািমুদ 

জিাসসন 

25/09/1992 

বসরাজগঞ্জ 

5/6/2019 
সমাজসসিা 

অবিসার 
B+ 

01763145222 

mahmud.jnu92@

gmail.com 

 

7.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

মসিশখালী 

মনজুর 

জমারসশদ 

23/10/1198 

চট্টগ্রাম 

16/7/2017 
সমাজসসিা 

অবিসার 
B+ 

০১৮১২৪৪৭৪৮০ 

monjuiba@gmail.

com 

 

8.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার উপসজলা 

সমাজসসিা 

জািাবঙ্গর 

আবরি প্রাং 
05/01/2005 

সমাজসসিা 

অবিসার 
O+ 

01716097580 

Jahangirarif40@y

 

mailto:abul9889@gmail.com
mailto:abul9889@gmail.com
mailto:nishi.mcj@gmail.com
mailto:nishi.mcj@gmail.com
mailto:rasselchy1971@gmail.com
mailto:rasselchy1971@gmail.com
mailto:monjuiba@gmail.com
mailto:monjuiba@gmail.com
mailto:Jahangirarif40@yahoo.com


কার্ যালয়, 

জপকুয়া 

15/02/1974 

নাসটার 

ahoo.com 

9.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সদর 

সানবজয়া 

ইসলাম জুইন 

04/02/1990 

কক্সিাজার 

23/8/2021 
সমাজসসিা 

অবিসার 
B+ 

01875854848 

jsunjia@gmail.co

m 

 

10.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

রামু 

আল গাবলি 

01/01/1992 

সার্ক্ষীরা 

25/6/2019 
সমাজসসিা 

অবিসার 
B+ 

01709695968 

galibvision2021

@gmail.com 

 

11.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

কক্সিাজার 

জমািাম্মদ সর্য়ি 

আলী 

01/01/1972 

চট্টগ্রাম 

30/01/2000 

প্রশাসবনক 

যুে জুবনয়র 

বিসািরক্ষণ 

কম যকর্যা 

O- 
01816517259 

mdtayabali72@g

mail.com 

 

12.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

রামু 

জমাোঃ আনছার 

উবিন 

15/07/1991 

চট্টগ্রাম 

01/6/2022 

সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 
B+ 

01822940786 

amsaruddina@gm

ail.com 

 

13.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার 

সরকাবর 

বশশু 

পবরিার 

(িাবলকা) 

কক্সিাজার 

রুবজনা আোর 

রুবম 

02/02/1991 

কক্সিাজার 

01/06/2022 

 

 

 

 

 

 

সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

ও 

 

উপর্ত্ত্বািধায়

ক 

 বশশু পবরিার 

(অ.দা.) 

A+ 
01823832835 

rumeimsfcu@gm

ail.com 

 

14.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার উপসজলা 

সমাজসসিা 

জরাকসানা 

আোর বৃবি 
26/06/2022 

সিকারী 

সমাজসসিা 
B+ 

                

01718060339 

 

mailto:Jahangirarif40@yahoo.com
mailto:jsunjia@gmail.com
mailto:jsunjia@gmail.com
mailto:mdtayabali72@gmail.com
mailto:mdtayabali72@gmail.com


কার্ যালয়, 

সদর 

14/09/1993 

 

অবিসার akterbristy@gmai

l.com 

15.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জপকুয়া 

আসনায়ার 

জাসিদ 

20/04/1990 

চট্টগ্রাম 

01/06/2022 

সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 
B+ 

01816517259 

mdtayabali72@g

mail.com 

 

16.  চট্টগ্রাম কক্সিাজার উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জটকনাি 

জমািাম্মদ 

জখারসশদ আলম 

02/06/1988 

চট্টগ্রাম 

01/06/2022 

সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 
A+ 

01822940786 

amsaruddina@gm

ail.com 

 

 

 

 

 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, িান্দরিান 

ক্র

বম

ক 

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র 

নাম 

কম যকর্যার নাম, 

জন্ম র্াবরখ ও 

বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ 

প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান 

পদিী 

রসে

র গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্) 

অফিসের ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

1.  চট্টগ্রাম িান্দরিা

ন 

জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

িান্দরিান 

জনাি বমলটন 

মুহুরী 

16/10/1969 

চট্টগ্রাম 

14/05/2000 উপপবরচাল

ক 

 

A+ 01558673094 

miltanpobba

n@gmail.com 

dd.bandarba

n@dss.gov.b

d 

০২৩৩৩৩০২১৭৮ 

 

mailto:mdtayabali72@gmail.com
mailto:mdtayabali72@gmail.com
mailto:miltanpobban@gmail.com
mailto:miltanpobban@gmail.com


2.  চট্টগ্রাম িান্দরিা

ন 
জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

িান্দরিান  

জনাি উি যশী 

জদওয়ান,  

05/১২/১৯৭৭ 

রাঙ্গামাটি 

২২/১০/20০৬ 

 

 

 

 

সিকারী 

পবরচালক, 

B+ 01822866422 

urbashidewa

n4@gmail.co

m 

dd.bandarba

n@dss.gov.b

d 

02333303064 

 

3.  চট্টগ্রাম িান্দরিা

ন 
শির 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

িান্দরিান  

জনাি সবিকুল 

ইসলাম 

০৫/০৬/১৯৭৩ 

চট্টগ্রাম 

০৩/০৫/20০

৩ 

 

সমাজসসিা 

অবিসার, 

B+ 01828868658 

shafiqul73ds

dss@gmail.c

om 

 

02333330285 

4.  চট্টগ্রাম িান্দরিা

ন 
উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ালয়, 

আলীকদম, 

িান্দরিান 

জনাি র্ানভীর 

িাসান  

১৫/০১/১৯৯১ 

নারায়নগঞ্চ 

২৫/০৬/20১৯  

 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার, 

 

A+ 01558974625 

tanvirmumin

@gmail.com 

 

5.  চট্টগ্রাম িান্দরিা

ন 
উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ালয়, 

থানবচ, 

িান্দরিান 

জনাি জমাোঃ 

পারসভজ ভূইয়া 

০৩/০১/১৯৯৩, 

কুবমল্লা 

১২/০৯/20২১ 

 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার, 

O+ 01886171765 

parvage.ju@

gmail.com 

 

6.  চট্টগ্রাম িান্দরিা

ন 
উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ালয়, 

জরায়াংছবি, 

িান্দরিান 

জনাি থুইয়ইবচং 

মাম যা 

01/02/1980 

িান্দরিান 

11/10/2004 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01553136613 

thwieyoi16@

gmail.com 

 

7.  চট্টগ্রাম িান্দরিা

ন 

সমবির্ দৃবি 

প্রবর্িন্ধী 

জনাি সর্যবজৎ 

মজুমদার 

30/06/199

6 

বরসস যাস 

বশক্ষক 

B+ 01816827771 

satyajitssrt@

 

mailto:urbashidewan4@gmail.com
mailto:urbashidewan4@gmail.com
mailto:urbashidewan4@gmail.com
mailto:shafiqul73dsdss@gmail.com
mailto:shafiqul73dsdss@gmail.com
mailto:shafiqul73dsdss@gmail.com


বশক্ষা 

কার্ যক্রম, 

সুয়ালক, 

িান্দরিান 

০১/০৭/১৯৭১ 

চট্টগ্রাম 

gmail.com 

 

 

 

 

 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, জিনী 

ক্র

বম

ক 

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র 

নাম 

কম যকর্যার নাম, 

জন্ম র্াবরখ ও 

বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ 

প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান 

পদিী 

রসের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমল  

(ব্যবেগর্) 

অফিসের ল্যান্ড 

ফিান নম্বর 

1.  

 

চট্টগ্রাম জিনী জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জিনী 

সাইফুল ইসলাম 

জচৌধুরী, 

30/06/1969 

চট্টগ্রাম 

29/08//20

00 

উপপপবরচা

লক 

A+ ০১৭৮০৯২৬১৮৪৯ 

saifumir179@g

mail.com 

 

০২৩৩৪৪৭৩৫১৭ 

2.  চট্টগ্রাম জিনী জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জিনী 

জমা: শিীদুল্লযাি 

01/08/1967 

চট্টগ্রাম 

22/07/19

97 

সিকারী 

পবরচালক 

A+ ০১৮১৩১৫৫৭৫১ 

shahidullah.usso

@gmail.com 

 

 

3.  চট্টগ্রাম জিনী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

দাগনভূইয়া, 

জিনী 

জমািাম্মদ আইনুল 

জিাসাইন বজলানী 

28/02/1991 

লক্ষীপুর 

25/06/20

19 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O- ১৭২৬৫৪৪৪৩৯ 

ainulzwlanee036

9@gmail.com 

 

০২৩৩৪৪৭৫৭০৯ 

mailto:saifumir179@gmail.com
mailto:saifumir179@gmail.com
mailto:shahidullah.usso@gmail.com
mailto:shahidullah.usso@gmail.com
mailto:ainulzwlanee0369@gmail.com
mailto:ainulzwlanee0369@gmail.com


4.  চট্টগ্রাম জিনী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জসানাগাজী, 

জিনী 

র্াসরক আিম্মদ 

05/09/1993 

কুবমল্লা 

23/08/20

21 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

AB+ ০১৬৮৪১৯৭৮৮১ 

tareqduilet@gm

ail.com 

 

 

5.  চট্টগ্রাম জিনী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

পরশুরাম 

মুিাম্মদ 

জমাশাররি 

জিাসসন 

05/06/1977 

চট্টগ্রাম 

15/11/200

6 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৭৪৬৩০০৯৯৭ 

mhossan236@g

mail.com 

 

 

6.  চট্টগ্রাম জিনী শির 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জিনী 

শাি কায়সার 

মািমুদ 

14/12/1991 

 জনায়াখালী 

23/08/20

21 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৫২০০৯০৪৬৪ 

kaisarskm@gm

ail.com 

 

 

7.  চট্টগ্রাম জিনী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

ছাগলনাইয়া 

কাজী সাবম উল 

িক 

05/09/1989 

ঢাকা 

25/06/20

19 

উপর্ত্ত্বািধা

য়ক 

B+ ০১৭২৮৩৬৭২৩৬ 

ksh 

sami@gmail.co

m 

 

 

8.  চট্টগ্রাম জিনী জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জিনী 

আলমগীর 

জিাসসন মজুমদার 

10/05/1967 

জিনী 

 

06/09/19

89 

প্রশাসবনক 

যুে জুবনয়র 

বিসাি রক্ষণ 

কম যকর্যা 

A+ ০১৭১২৫৩৯৪৬৩ 

almgir.usso@g

mail.com 

 

 

9.  চট্টগ্রাম জিনী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জিনী সদর, 

নাবসর উবিন 

03/02/1971 

জিনী 

08/02/19

99 

সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ ০১৮২৭৮১১১৮০ 

nashiruddindss

@gmail.com 
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জিনী  
10.  চট্টগ্রাম জিনী উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

ফুলগাজী 

আিদুল মান্নান 

01/01/1967 

জনায়াখালী 

18/09/19

89 

সিকারী 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ ০১৭১৮৫৪৭৭০২ 

mannan7702@g

mail.com 
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