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বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, িবিশাল।                                                                         

ক্রম বিভাগ জজলা কার্ যালসয়ি নাম 
কম যকর্যাি নাম ও জন্ম 

র্াবিখ ও বনজ জজলা 

চাকুিীসর্ 1ম 

জর্াগদাসনি র্াবিখ 
ির্যমান পদিী িসেি গ্রুপ 

জমািাইল নম্বি ও ইসমইল 

(ব্যবেগর্ ও অবিস) 

অফিসের ল্যান্ড ফিান নম্বর 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

01 

 
িবিশাল  

বিভাগীয় 

কার্ যালয়, 

সমাজসসিা 

অবিদির্ি, 

িবিশাল। 

জনাি স্বপন কুমাি মুখাজী 

৩১/১২/১৯৬৯ 

বনজ জজলাাঃ ঝালকাঠী 

১৪/০৫/২০০০ অবর্বিে পবিচালক O+ 

০১৭১১৯৮২৭৭৮ 
swapankumarmuk

herjee79@gmail.co

m 

02478871715 
 

02 িবিশাল  

জনাি এসকএম 

আখর্ারুজ্জামান 

র্ালুকদাি 

০৭/০৯/১৯৭১ 

বনজ জজলাাঃ ঝলকাঠী 

১৫/০৫/২০০০ উপপবিচালক O+ 

০১৭২৮৭৮৯৭৬৮ 

akteruzzamantaluk

der71@gmail.com 

01733057442 

02478871717 

 

03 িবিশাল  

জনাি শাহাজাদী আোি 

০৩/১০/১৯৭৮ 

বনজ জজলাাঃ বপসিাজপুি 

১৯/১০/২০০৬ সহকািী পবিচালক B+ 

০১৭১২১৬৭১৫০ 

shadiakter1978@g

mail.com 

02478871716 

 

04 িবিশাল  

জনাি জমা: মহবসন 

জহাসসন 

২৭/১২/১৯৮৫ 

বনজ জজলাাঃ জগাপালগঞ্জ 

১২/১০/২০১১ প্রশাসবনক কম যকর্যা AB+ 

০১৭৭২৪৮৯২২৩ 
mohasindss@gmail

.com 

 

 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, িবিশাল। 

ক্রাঃ বিভাগ জজলা কার্ যালসয়ি নাম 
কম যকর্যাি নাম ও জন্ম র্াবিখ 

ও বনজ জজলা 

চাকুিীসর্ 1ম 

জর্াগদাসনি 

র্াবিখ 

ির্যমান পদিী িসেি গ্রুপ 
জমািাইল নম্বি ও ইসমইল 

(ব্যবেগর্ ও অবিস) 

অফিসের 

ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

01 

 
িবিশাল িবিশাল 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

িবিশাল। 

জনাি আল্ মামুন র্ালুকদাি 

20.11.1970 

বনজ জজলাাঃ ঝালকাঠী 

15.05.2000 উপপবিচালক A+ 

0১৭১২২০৮২৮৮ 

almamuntalukder123@gm

ail.com 

 

02 িবিশাল িবিশাল 
জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

িবিশাল। 

জনাি জাবিি আহসমদ 

01.01.1977 

বনজ জজলাাঃ ঝলকাঠী 

19.10.2006 সহকািী পবিচালক AB+ 

0১৭১৮৬৮০৬১৬ 

jabirahmed1977@gmail.co

m 
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03 িবিশাল িবিশাল 
জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

িবিশাল। 

জনাি মুহাম্মদ মাহবুবুি 

িহমান31.12.1967 

বনজ জজলাাঃ লক্ষীপুি 

16.07.1997 সহকািী পবিচালক B+ 

0১৭১২৭৮১৭৮৪ 

mahbuburrahman967@gm

ail.com 

 

04 িবিশাল িবিশাল 
জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

িবিশাল। 

জনাি ইসমর্ আিা খানম 

01.01.1977 

বনজ জজলাাঃ জভালা 

11.07.2004 
সমাজসসিা 

অবিসাি (জিবজাঃ) 
B- 

0১৮১৮৭২৭৪৮০ 

ismatarasso2004@gmail.c

om 

 

05 িবিশাল িবিশাল 
আঞ্চবলক প্রবশক্ষণ জকন্দ্র, 

িবিশাল। 

জনাি জমমী আখর্াি 

28.01.1979 

বনজ জজলাাঃ ঝালকাঠী 

19.10.2006 অধ্যক্ষ B+ 
0১৭২৬৮০৮০২৮ 

memeyakhter@gmail.com 

 

06 িবিশাল িবিশাল 
আঞ্চবলক প্রবশক্ষণ জকন্দ্র, 

িবিশাল। 

জনাি জমাসাাঃসামসুন্নাহাি 

15.01.1985 

বনজ জজলাাঃ িবিশাল 

02.08.2015 প্রভাষক O+ 
0১৭২৭২৪৭৮৯০ 

ms.nahar15@gmail.com 

 

07 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

িবিশাল সদি, িবিশাল। 

জনাি শািবমন সুলর্ানা 

03.04.1989 

বনজ জজলাাঃ পটুয়াখালী 

16.07.2017 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

B+ 

01779171737 

sharminsoma20@gmail.co

m 

 

08 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

িাসকিগঞ্জ, িবিশাল। 

জনাি জমাাঃআবিফুজ্জামান 

06.03.1993 

বনজ জজলাাঃ সার্ক্ষীিা 

23.08.2021 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

A+ 

0১৯৪৪৮২৪৮৪২ 

arifuzzamandu1993@gmai

l.com 

 

09 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

িাবুগঞ্জ, িবিশাল। 

জনাি জমাাঃবমজানুি িহমান 

01.03.1989 

বনজ জজলাাঃ িিগুনা 

25.06.2019 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

A+ 
01725650386 

mijandu530@gmail.com 

 

10 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা মাজসসিা কার্ যালয়, 

িানািীপাড়া, িবিশাল। 

জনাি পার্ য সাির্ী জদউিী 

01.02.1986 

বনজ জজলাাঃ বপসিাজপুি 

21.05.2018 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

B+ 
0১৭৬৩৬৩১২৩৩ 

parthadeury@gmail.com 

 

11 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

উবজিপুি, িবিশাল। 

জনাি জমাাঃআবুল কালাম 

আজাদ 30.12.1975 

বনজ জজলাাঃ পটুয়াখালী 

01.04.2003 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

O+ 
0১৭১০৭৮০১১৬ 

azad301275@gmail.com 

 

12 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

আগগলঝাড়া, িবিশাল। 

জনাি সুশান্ত িালা 

07.01.1985 

বনজ জজলাাঃ জগাপালগঞ্জ 

01.11.2012 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

B+ 

01711190037 

sushanta1340@yahoo.co

m 

 

13 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

জগৌিনদী, িবিশাল। 

জনাি বি.এম. আব্দুল মান্নান 

তুবহন 01.01.1994 

বনজ জজলাাঃ র্সশাি 

23.08.2021 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

O+ 
01679268980 

oparajitat@gmail.com 

 



14 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

মুলাদী, িবিশাল। 

জনাি উত্তম কুমাি বিশ্বাস 

05.09.1978 

বনজ জজলাাঃ জগাপালগঞ্জ 

25.07.2010 

উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

O+ 

01753101530 

kumarbiswasu@yahoo.co

m 

 

15 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

জমসহন্দীগঞ্জ, িবিশাল। 

জনাি জমাাঃমাহমুদুল হাসান 

08.10.1991 

বনজ জজলাাঃ মাগুিা 

21.05.2018 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

(উপসজলা) 

B+ 

01783355935 

mahamudulhasandu49@g

mail.com 

 

16 িবিশাল িবিশাল 
শহি সমাজসসিা কার্ যালয়, 

িবিশাল। 

জনাি জশখ জবহি উবিন 

আহম্মাদ 06.11.1977 

বনজ জজলাাঃ িবিশাল 

24.07.2011 
শহি সমাজসসিা 

অবিসাি 
A+ 

01712559295 

jahirdss11@gmail.com 

 

17 িবিশাল িবিশাল 
সিকাবি বশশুপবিিাি (িালক), 

িবিশাল। 

জনাি বজ, এম, আবসি 

আহসমদ 25.11.1993 

বনজ জজলাাঃ সার্ক্ষীিা 

23.08.2021 উপর্ত্ত্বািিায়ক O+ 
0১৬২৭৬৩৮৮৬৭ 

asifgazi91@gmail.com 

 

18 িবিশাল িবিশাল 
সিকাবি বশশুপবিিাি (িাবলকা) 

দবক্ষন, িবিশাল। 

জনাি শাবিনাজ শািমীন 

12.02.1979 

বনজ জজলাাঃ মাদািীপুি 

11.05.2009 উপর্ত্ত্বািিায়ক AB+ 
0১৭৯৫৩১৫০২৮ 

dys.sspg2@gmail.com 

 

19 িবিশাল িবিশাল 

মবহলা ও বশশুবকসশািী 

জহিাজর্ীসদি বনিাপদ 

আিাসনসকন্দ্র, িবিশাল 

জনাি িবিদা ইয়াসবমন 

01.01.1969 

বনজ জজলাাঃ িবিশাল 

06.12.1992 উপর্ত্ত্বািিায়ক O+ 
0১৭১৫২৫১২৭৪ 

fyesmin936@gmail.com 

 

20 িবিশাল িবিশাল 
প্রসিশন কার্ যালয় (জজলা), 

িবিশাল। 

জনাি সাজ্জাদ পািসভজ 

10.01.1969 

বনজ জজলাাঃ জভালা 

21.07.1997 
প্রসিশন অবিসাি 

(জজলা) 
O+ 

01715545145 

sajjadparvez2117@gmail.c

om 

 

21 িবিশাল িবিশাল 
প্রসিশন কার্ যালয় (মহানগি), 

িবিশাল। 

জনাি শ্যামল জসন গুপ্ত 

23.03.1966 

বনজ জজলাাঃ িবিশাল 

20.07.1997 
প্রসিশনঅবিসাি 

(মহানগি) 
A+ 

01715548126 

shyamalsengupta045@gm

ail.com 

 

22 িবিশাল িবিশাল 
হাসপার্াল সমাজসসিা 

কার্ যালয়, জশিাবচমহা, িবিশাল। 

জনাি বদলরুিা িইবচ 

11.09.1967 

বনজ জজলাাঃ ঝালকাঠী 

17.07.1997 
সমাজসসিাঅবিসা

ি 
B+ 

01712772035 

ssosbmch.dss@gmail.com 

 

23 িবিশাল িবিশাল 
হাসপার্াল সমাজসসিা 

কার্ যালয়, জশিাবচমহা, িবিশাল। 

জনাি জমাাঃ হুমায়ুন কবিি 

13.05.1967 

বনজ জজলাাঃ িবিশাল 

15.05.1989 
সমাজসসিাঅবিসা

ি 
AB+ 

01711158414 

humayunk65@gmail.com 

 

24 িবিশাল িবিশাল 

হাসপার্াল সমাজসসিা 

কার্ যালয়, জজনাসিল হাসপার্াল 

, িবিশাল। 

জনাি জমাাঃ জাহান কবিি 

01.02.1967 

বনজ জজলাাঃ বপসিাজপুি 

04.07.1992 
সমাজসসিাঅবিসা

ি 
B+ 

0১৭১৬৮৬৫৭০০ 

jahankabir.dss@gmail.com 

 



25 িবিশাল িবিশাল 
সিকািী দৃবি প্রবর্িন্ধী 

বিদ্যালয়, িবিশাল 

জনাি সানবজদা আসয়শা 

07.12.1988 

বনজ জজলাাঃ পটুয়াখালী 

25.06.2019 প্রিান বশক্ষক A+ 

01678115063 

sanjidamahim@gmail.c

om 

 

26 িবিশাল িবিশাল 
জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

িবিশাল। 

জনাি সজল কৃষ্ণ জ াষ 

21.05.1966 

বনজ জজলাাঃ িবিশাল। 

14.09.1989 

প্রশাসবনক কম যকর্যা 

কাম জুবনয়ি বহসাি 

িক্ষণ কম যকর্যা 

A+ 
0১৯৫২১২৫৮২৯ 

ghoshsajal315@gmail.com 

 

27 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

িবিশাল সদি, িবিশাল। 

জনাি প্রশান্ত কুমাি বিশ্বাস 

01.01.1971 

বনজ জজলাাঃ িবিশাল। 

28.12.1998 

সহকািী 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

A+ 

0১৭৩২১২৭৪৭০ 

biswaschanda455@gmail.

com 

 

28 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

িাবুগঞ্জ, িবিশাল। 

জনাি জমা: িাসসল বসকদাি 

01.01.1989 

বনজ জজলাাঃ পটুয়াখালী। 

01.06.2022 

সহকািী 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

B+ 

0১৬৪৪২৪১৫৩৭ 

mdraselsikder043@gmail.

com 

 

29 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

িানািীপাড়া, িবিশাল। 

জনাি জমা: জগালাম জমাস্তিা 

15.06.1969 

বনজ জজলাাঃ িবিশাল। 

24.07.1994 

সহকািী 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

O+ 

0১৭২৭৪২৯৮৪৩ 

gm677181@gmail.com 

 

30 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা মাজসসিা কার্ যালয়, 

উবজিপুি, িবিশাল। 

জনাি এম এন জামান 

25.08.1968 

বনজ জজলাাঃ িবিশাল। 

08.02.1999 

সহকািী 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

O+ 

0১৭১০৭১৭৭০৭ 

jaman@gmail.com 

 

31 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

জগৌিনদী, িবিশাল। 

জনাি জশখ আবু হাবনি 

01.01.1993 

বনজ জজলাাঃ ঝালকাঠি। 

01.06.2022 

সহকািী 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

O+ 

0১৭১১৩৪২৩৮১ 

shekhhanif2@gmail.com 

 

32 িবিশাল িবিশাল 
উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

মুলাদী, িবিশাল। 

জনাি আকবলমা জিগম 

16.10.1991 

বনজ জজলাাঃ জভালা। 

01.06.2022 

সহকািী 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

B+ 

0১৭০৩৭৭২৬০৬ 

badhondu91@gmail.com 

 

33 িবিশাল িবিশাল 
সমন্বীর্ দৃবিপ্রবর্িন্ধী বশক্ষা 

কার্ যক্রম িবিশাল। 

জনাি জমাাঃ নুিসমাহাম্মদ বময়া 

01.01.1966 

বনজ জজলাাঃ মাদািীপুি। 

26.06.1996 বিসসাস য বশক্ষক B+ 

0১৭১৬২৫১০০৭ 

nur334628@gmail.com 

 

34 িবিশাল িবিশাল 
সিকাবি বশশুপবিিাি (িাবলকা) 

উত্তি, িবিশাল। 

জনাি িািজানা িহমান 

15.01.1988 

বনজ জজলাাঃ িবিশাল। 

12.11.2017 উপর্ত্ত্বািিায়ক A+ 

0১৭২০৪৯১৮৮০ 

farzanarahman75@gmail.c

om 

 

 

 

 



 

 

 

 

পটুয়াখালী জজলা 

ক্র:

নং 

বিভাগ জজলা কার্ যালসয়ি নাম কম যকর্যাি নাম,জন্ম 

র্াবিখ ও বনজ জজলা 

চাকবিসর্ প্রর্ম 

জর্াগদাসনি র্াবিখ 

ির্যমান পদিী িসেি 

গ্রুপ 

ম োবোইল ও ই-

ম ইল(ব্যক্তিগত ও 

অক্তিস) 

অফিসের ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

01  

িবিশাল 

 

 

পটুয়াখা

লী 

 

জজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়,পটুয়াখাল 

বশলা িানী দাস, 

31/12/1970বিিবি

শাল 

15/05/2000 উপপবিচালক B+ 01711113397 

shiladasdss@

gmail.com 

02478835407 

02 এস.এম.শাহজাদা, 

30/06/1978, 

পটুয়াখালী 

22/10/2006 সহকািী 

পবিচালক 

O+ 01710150228 

smshahazada

@gmail.com 

 

03 জমাাঃ মাসুদ আহসমদ 

15/02/1980 

বি:,বঝনাইদহ 

14/12/2006 সহকািী 

পবিচালক 

A+ 01712058871 

ssomasud@g

mail.com 

 

04            জমাাঃ 

মাহাবুবুি িহমান 

       

15/10/1967, 

জগাপালগঞ্জ 

16/07/1997 সমাজসসিা 

অবিসাি(জিবজ:) 

O+ 01772276268 

mahabuburra

hman@gmail. 

com 

 

05 জমাাঃ জামাল জহাসসন 

10/05/1969, 

িিগুনা 

08/02/1999 প্রশাসবনক 

কম যকর্যা 

A+ 01716930515 

jamaldss.1234

@gmail.com 

 

06 প্রসিশন কার্ যালয় জমসহদী হাসান 

05/12/1988, 

িবিশাল 

10/08/2015 প্রসিশন 

অবিসাি(অবর্:দা:

) 

A+ 01914927956 

mehedi328@g

mail.com 

02478881191 

07  

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,সদি,পটু

য়াখালী 

জমাাঃ জহমাসয়র্ 

উবিন 

02/01/1989, 

পটুয়াখালী 

29/09/2020 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

O+ 01723292844 

mhuddin89@g

mail.com 

02478881263 

08 জবহরুল ইসলাম 

01/03/1990, 

িিগুনা 

01/06/2022 উপসজলা সহকািী 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

B+ 01924698563/

01825471806 

johir90@gmai

l.com 

 



09 উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,বমজযাগঞ্জ,

পটুয়াখালী 

মুহাম্মদ আবমনুল 

ইসলাম 

01/03/1990, 

পটুয়াখালী। 

16/07/2017 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

A+ 01707805404 

aminulislamb

b7@gmail.co

m 

0248882163 

10 উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,দুমকী,পটু

য়াখালী 

জমাাঃ জুনাসয়দ ইিসন 

আবজজ 

03/10/1986, 

পটুয়াখালী 

19/07/2017 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

AB - 01708414732 

ussodumki@g

mail.com 

02478883528 

11 উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,িাউিল,প

টুয়াখালী 

জমাাঃ মবনরুজ্জামান 

04/12/1990, 

র্সশাি 

16/07/2017 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

O+ 01746640997 

monir34du39

@gmail.com 

02478882912 

12  

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,দশবমনা,প

টুয়াখালী 

জমাাঃ মবনরুজ্জামান 

04/12/1990 

       র্সশাি 

16/07/2017 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি(অবর্:দা:

) 

O+ 01746640997 

monir34du39

@gmail.com 

02478883250 

13 জমাাঃ হাবিবুল্লাহ, 

01/01/1996, 

িিগুনা 

01/06/2022 উপসজলা সহকািী 

সমাজসসিা 

অবিসাির্ 

A+ 01515654685 

mdhabib5295

29@gmail.co

m 

 

14  

উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,গলাবচপা,

পটুয়াখালী 

মু: বলউল ইসলাম 

25/04/1984, 

পটুয়াখালী 

01/04/2015 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

A+ 01723582827 

oliuliswrdu@g

mail.com 

02478882652 

15 জমাাঃ সাইফুল 

ইসলাম 

সাইউম,01/01/198

8,িিগুনা 

01/06/2022 উপসজলা সহকািী 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

O+ 01711115715 

saiumrsaif@g

mail.com 

 

16 উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,কলাপাড়া,

পটুয়াখালী 

মু: অবলউল ইসলাম 

25/04/1984, 

পটুয়াখালী 

01/04/2015 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি(অবর্:দা:

) 

A+ 01723582827 

oliuliswrdu@g

mail.com 

02478883968 

17 উপসজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,িাংগািাবল

,পটুয়াখালী 

জমাাঃ বকি জহাসসন 

04/03/1989, 

িবিশাল 

23/08/2021 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি 

B+ 01743746199 

rakibhossain2

005@gmail.co

m 

------ 

18 শহি সমাজসসিা 

কার্ যালয়,পটুয়াখালী 
জমসহদী হাসান 

05/12/1988, 

িবিশাল 

10/08/2015 সমাজসসিা 

অবিসাি 

A+ 01914927956 

mehedi328@g

mail.com 

02478880753 



19 হাসপার্াল 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,পটুয়াখালী 

নুসিার্ জািীন 

24/11/1989, 

িবিদপুি 

25/06/2019 সমাজসসিা 

অবিসাি 
AB+ 01785784548 

mimdu91@gm

ail.com 

02478880435 

20 সিকািী বশশু 

পবিিাি 

(িাবলকা)পটুয়াখালী 

জমাাঃ জহমাসয়র্ 

উবিন 

02/01/1989, 

পটুয়াখালী 

29/09/2020 উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসাি(অবর্:দা:

) 

O+ 01723292844 

mhuddin89@g

mail.com 

02478880096 

 

       এর্বম ও প্রর্বিন্ধী মসয়সদসি জন্য কাবিগবি প্রশবক্ষণ কসন্দ্র, সমাজসসিা অিবদির্ি, পটুয়াখালী। 

ক্রম বিভাগ জজলা কার্ যালসয়ি নাম কম যকর্যাি নাম,জন্ম 

র্াবিখ ও বনজ জজলা 

চাকুিীসর্ প্রর্ম 

জর্াগদাসনি র্াবিখ 

ির্যমান পদিী িসেি 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-

জমইল(ব্যবেগর্ ও 

অবিস) 

অফিসের ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

1   2 3 5 5  10  

01 িবিশাল পটুয়াখালী 

এর্বম ও প্রর্বিন্ধী 

মসয়সদসি জন্য 

কাবিগবি প্রশবক্ষণ 

কসন্দ্র, সমাজসসিা 

অিবদির্ি, 

পটুয়াখালী। 

 

 

কাজী মুহাম্মদ 

ইব্রাহীম 

১৬-১১-১৯৬৪ 

ঢাকা 

০৯/০৫/১৯৮৮ জজনাসিল ম্যাসনজাি 

(উপপবিচালক)  

ও+ ০১৬৭৩৮৪৮৪৮৮ 

Kmibrahim27

@yahoo.com  

kmibrahim27.d

ss@gmail.com 
ttcgirls.ptk@g

mail.com 

০২৪৭৮৮৮১৬০৭ 

 

02 িবিশাল পটুয়াখালী জম যাশসদা আোি 

২০-১২-১৯৮১ 

িিবশাল 

১৮/১০/২০০৬ সহকািী জজনাসিল 

ম্যাসনজাি 

( সহকািী পবিচালক)  

এ+ ০১৭৩৫১৯৪২৯৯ 

morsheda299

@gmail.com  

ttcgirls.ptk@g
mail.com 

০২৪৭৮৮৮১৬০৭ 

 

 

 

         ঝোলকোঠি 

ক্র  ক্তবভোগ মেলো কোর্ যোলয়ের নো  ক যরত ক যকতযোর 

নো  

েন্ম তোক্তরখ 

ও ক্তনে মেলো 

চোকুরীয়ত প্রথ  

মর্োগদোয়নর 

তোক্তরখ 

বতয োন পদবী রয়ির 

গ্রুপ 

 

 

ম োবোইল ও ইয় ইল 

(ব্যক্তিগত) 

অফিসের ল্যান্ড 

ফিান নম্বর 

১ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

মেলো স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

ঝোলকোঠি। 

শোহপোর পোরভীন, 

৩১/১২/১৯৭১ 

পটুেোখোলী 

১৫/০৫/২০০০ উপপক্তরচোলক (B+) 

০১৭০৮৪১৪১০৪ 

shahparparvin

@gmail.com 

০২৪৭৮৮৭৫৬০  

   

mailto:Kmibrahim27@yahoo.com
mailto:Kmibrahim27@yahoo.com
mailto:kmibrahim27.dss@gmail.com
mailto:kmibrahim27.dss@gmail.com
mailto:ttcgirls.ptk@gmail.com
mailto:ttcgirls.ptk@gmail.com
mailto:morsheda299@gmail.com
mailto:morsheda299@gmail.com
mailto:ttcgirls.ptk@gmail.com
mailto:ttcgirls.ptk@gmail.com
mailto:shahparparvin@gmail.com
mailto:shahparparvin@gmail.com


ক্র  ক্তবভোগ মেলো কোর্ যোলয়ের নো  ক যরত ক যকতযোর 

নো  

েন্ম তোক্তরখ 

ও ক্তনে মেলো 

চোকুরীয়ত প্রথ  

মর্োগদোয়নর 

তোক্তরখ 

বতয োন পদবী রয়ির 

গ্রুপ 

 

 

ম োবোইল ও ইয় ইল 

(ব্যক্তিগত) 

অফিসের ল্যান্ড 

ফিান নম্বর 

dd.jhalokathi@

dss.gov.bd 

২ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

মেলো স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

ঝোলকোঠি। 

আবদুর রক্তশদ 

খোন, 

৩১/০১/১৯৭৯ক্তখ. 

বক্তরশোল। 

১৯/১০/২০০৬  
সহকোরী 

পক্তরচোলক 
(B+) 

০১৭১৯৯৩৭০৮৯ 

arkusso@gmail.

com 

ad.jhalokathi@d

ss.gov.bd 

 

৩ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

ঝোলকোঠি সদর 

ম ো: 

আসোদুজ্জো োন, 

১০/০৬/১৯৮০ক্তি. 

বক্তরশোল 

১১/১২/২০০৭  

উপয়েলো 

স োেয়সবো 

অক্তিসোর 

(O+) 

০১৯১১১০০১৭৭ 

asad.dss.bd@g

mail.com 

usso.jhalokathis

adar@dss.gov.b

d 

০২৪৭৮৮৭৫৯৭৪   

৪ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

ঝোলকোঠি 

সদর,ঝোলকোঠি। 

রওশন আরো, 

০৭/০৮/১৯৯৪ক্তি. 

ক্তপয়রোেপুর 

২৬/০৭/২০২২  

সহকোক্তর 

স োেয়সবো 

অক্তিসোর 

(O+) 

০১৭৩৫৬০৩৬২৬ 

nitulrawshan@

gmail.com  

- 

৫ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

নলক্তিটি,ঝোলকোঠি 

ম ো: ম োিোয়জ্জল 

মহোয়সন মচৌধুরী, 

১২/০৪/১৯৬৬ক্তি.  

বক্তরশোল 

১৭/০৭/১৯৯৭  
স োেয়সবো 

অক্তিসোর 
(O+) 

০১৭১৫২৯২৮৪৮ 

ussomofa@gma

il.com 

usso.nalchiti@d

ss.gov.bd 

০২৪৭৮৮৭৬২৪৩   

৬ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

রোেোপুর, 

ঝোলকোঠি। 

ম োোঃ ম োেোয়েল,  

০১/০৩/১৯৮৯ক্তখ. 

বক্তরশোল  

১৬-০৭-২০১৭  
স োেয়সবো 

অক্তিসোর 
(O+) 

০১৮৫৪১৩৯৯৮৯ 

mozammal361

@gmail.com 

usso.rajapur@d

ss.gov.bd 

০২৪৭৮৮৭৬৪১০  

৭ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

কোঠোক্তলেো, 

ঝোলকোঠি 

এস, এ , 

মদয়লোেোর 

মহোয়সন,  

০৯/০৫/১৯৯০ক্তখ. 

খুলনো 

২৩-০৮-২০২১  

উপয়েলো 

স োেয়সবো 

অক্তিসোর 

 

(O+) 

০১৮২৮২৮৬৮১৪ 

ssodelowar@g

mail.com 

usso.kathalia@

dss.gov.bd 

 

০২৪৭৮৮৭৬৭৬২   
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ক্র  ক্তবভোগ মেলো কোর্ যোলয়ের নো  ক যরত ক যকতযোর 

নো  

েন্ম তোক্তরখ 

ও ক্তনে মেলো 

চোকুরীয়ত প্রথ  

মর্োগদোয়নর 

তোক্তরখ 

বতয োন পদবী রয়ির 

গ্রুপ 

 

 

ম োবোইল ও ইয় ইল 

(ব্যক্তিগত) 

অফিসের ল্যান্ড 

ফিান নম্বর 

৮ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

কোঠোক্তলেো, 

ঝোলকোঠি 

সুব্রত কু োর 

ক যকোর,  

৩০/১২/১৯৯২,  

ক্তপয়রোেপুর 

০১-০৬-২০২২  

সহকোরী 

স োেয়সবো 

অক্তিসোর 

 

(O+) 

০১৭২৯৬৭৯১৩৬ 

crypticsubrata

@gmail.com 

- 

৯ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

শহর স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

ঝোলকোঠি। 

খোন েসী  উদ্দীন 

, ০১-০৩-১৯৯১ 

ক্তখ., পটুেোখোলী 

২১/০৫/২০১৮  
 স োেয়সবো 

অক্তিসোর 
(B+) 

০১৭৩৫৮৬৫৪৩৭ 

khan91du@gm

ail.com 

ucdo.jhalokathi

@dss.gov.bd 

০২৪৭৮৮৭৬০১৪  

১০ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

সরকোক্তর ক্তশশু 

পক্তরবোর (বোলক) 

ঝোলকোঠি। 

আব্দুল্লোহ আল 

িেসোল, ২৫-০৯-

১৯৯৩,খুলনো 

২৩-০৮-২০২১  উপতত্ত্বোবধোেক (O+) 

০১৫৩৫৮৭০৫১০ 

faisalabdullah8

20@gmail.com 

dys.sspb.jhaloka

thi@dss.gov.bd   

০২৪৭৮৮৭৫০১৬  

১১ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

হোসপোতোল 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে,সদর 

হোসপোতোল, 

ঝোলকোঠি 

েনোব ম োোঃ 

ম োস্তোক্তিজুর 

রহ োন, ৩০-০৬-

১৯৭১, বক্তরশোল 

৩০-০১-২০০০  
স োেয়সবো 

অক্তিসোর, 
(B+) 

০১৭১৮০৩৯৫৯৭ 

mrahman.dss20

00@gmail.com  

ssoh.jhalokathi

@dss.gov.bd 

০২৪৭৮৮৭৫৯৬৩   

১২ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

স ক্তিত দৃক্তি 

প্রক্ততবন্ধী ক্তশক্ষো 

কোর্ যক্র , প্রতোপ, 

ঝোলকোঠি। 

ম শকোত আরো 

মবগ , 

০১/০১/১৯৬৯ক্তি. 

ঝোলকোঠি। 

৩০/০১/২০০০ ক্তরয়সোস য ক্তশক্ষক (O+) 

০১৭১৯১০৯০৯০ 

meskatara69@

gmail.com 

rt.giep.jhalokat

hi@dss.gov.bd 

অক্তিক্তসেোল 

মেক্তলয়িোন নম্বর 

মনই  
 

১৩ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

প্রয়বশন 

অক্তিসোয়রর 

কোর্ যোলে,ঝোলকোঠি 

শূন্য পদ - - - 
po.jhalokathi@d

ss.gov.bd 

 

   

১৪ বক্তরশোল ঝোলকোঠি 

মেলো স োেয়সবো 

কোর্ যোলে,মরক্তেয়ে

শন,ঝোলকোঠি। 

শূন্য পদ - - - 
ro.jhalokathi@d

ss.gov.bd 
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                                                                    ভ োলো ভেলো 

 

ক্রম.  বি োগ 

ভেলো কোর্ যোলয়ের 

নোম কম যকর্যোর নাম, জন্ম 

র্াবিখ ও বনজ জজলা  

চোকুবরয়র্ প্রথম 

ভর্োগদোয়নর 

র্োবরখ 

ির্যমোন পদিী 

রয়ের গ্রুপ 

ভমোিোইল ও ই-য়মইল (ব্যবেগর্ 

ও অবিস) 

 

অফিসের ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

(১) (২) (৩)  (৪)   (৯) (১১)  

০১ িবরশোল ভ োলো 

ভেলো 

সমোেয়সিো 

কোর্ যোলে, 

ভ োলো। 

েনোি ভমোোঃ নেরুল 

ইসলোম 

২২/১২/১৯৭২ ও 

িবরশোল  

১৬/০৫/২০০০ উপপবরচোলক B+ 

০১৭১১-১৯০৬৬৬ 

nazrul.dss2k@gmail.

com 

02478894315 

০২ িবরশোল ভ োলো 

ভেলো 

সমোেয়সিো 

কোর্ যোলে, 

ভ োলো। 

েনোি কোেী ভগোলোম 

কবির 

০৯/১২/১৯৭৭ ও 

ঝোলকোঠি  

১৯/০৬/২০০৬ সহকোবর পবরচোলক O+ 

০১৭১৬-৩০৭৭৯৮ 

usso.kgk77@gmail.c

om 

 

০৩ িবরশোল ভ োলো 

প্রয়িশন 

অবিসোয়রর 

কোর্ যোলে, 

ভ োলো। 

েনোি আব্দুল মোবেদ 

শোহ 

২৬/০২/১৯৯৪ ও ভ োলো  

২৩/০৮/২০২১ প্রয়িশন অবিসোর B+ 

০১৭২৮-৮১০৫৫০ 

amazidshah@gmail.

com 

02478893765 

০৪ িবরশোল ভ োলো 

শহর 

সমোেয়সিো 

কোর্ যোলে, 

ভ োলো। 

েনোি বমরোে আহয়মদ 

০৩/০৬/১৯৮৭, িবরশোল 

২৫/০৬/২০১৯ 
সমোেয়সিো 

অবিসোর 
O+ 

০১৭৯১-৪০৭৬৪৮ 

meraz.phy@gmail.co

m 

02478894334 

০৫ িবরশোল ভ োলো উপয়েলো 

সমোেয়সিো 

েনোি ভমোোঃ ভদয়লোেোর 

ভহোয়সন 
১৪/০৭/২০০৪ 

উপয়েলো 

সমোেয়সিো 

অবিসোর 

AB+ ০১৯৮৪-৫০৯০৭৪ 

049161609 



ক্রম.  বি োগ 

ভেলো কোর্ যোলয়ের 

নোম কম যকর্যোর নাম, জন্ম 

র্াবিখ ও বনজ জজলা  

চোকুবরয়র্ প্রথম 

ভর্োগদোয়নর 

র্োবরখ 

ির্যমোন পদিী 

রয়ের গ্রুপ 

ভমোিোইল ও ই-য়মইল (ব্যবেগর্ 

ও অবিস) 

 

অফিসের ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

কোর্ যোলে, 

সদর, ভ োলো। 

পটুেোখোলী ও 

০১/০১/১৯৭৪ 

delwarsso.bd@gmail

.com 

০৬ িবরশোল ভ োলো 

উপয়েলো 

সমোেয়সিো 

কোর্ যোলে, 

ভদৌলর্খোন, 

ভ োলো। 

েনোি পোবপেো সুলর্োনো 

ভ োলো ও ০৩/০৯/১৯৯০ 

২৫/০৬/২০১৯ 

উপয়েলো 

সমোেয়সিো 

অবিসোর 

O+ 

০১৭৩৮-০১৮৯২১ 

sultanapapya03@g

mail.com 

০৪৯২৪৫৬২২১ 

০৭ িবরশোল ভ োলো 

উপয়েলো 

সমোেয়সিো 

কোর্ যোলে, 

ভিোরহোনউবি

ন, ভ োলো। 

েনোি ভমোোঃ িোহোউবিন 

ভ োলো ও ০২/০১/১৯৮৯ 

১৬/০৭/২০১৭ 

উপয়েলো 

সমোেয়সিো 

অবিসোর 

AB+ 

০১৭৫৮-৮৯৬৪৪৬ 

bahauddin120@gma

il.com 

০৪৯২২৬১৬০৯ 

০৮ িবরশোল ভ োলো 

উপয়েলো 

সমোেয়সিো 

কোর্ যোলে, 

র্জুমবিন, 

ভ োলো। 

েনোি ভমোোঃ বিবিকুর 

রহমোন 

ভ োলো ও ১০/০২/১৯৮৮ 

০১/১১/২০১২ 

উপয়েলো 

সমোেয়সিো 

অবিসোর 

A+ 

01792-045054 

siddikur1988rahman

@gmail.com 

০৪৯২৭৫৬০২৪ 

০৯ িবরশোল ভ োলো 

উপয়েলো 

সমোেয়সিো 

কোর্ যোলে, 

চরিযোসন, 

ভ োলো। 

েনোি ভমোোঃ মোমুন 

ভহোয়সন 

ভ োলো ও ২০/০৭/১৯৯০ 

২১/০৫/২০১৮ 

উপয়েলো 

সমোেয়সিো 

অবিসোর 

O+ 

০১৭৪৭-৩৯৩০৮৬ 

mdmamunhossan69

@gmail.com 

০২৪৭৮৮৯৫৩৪০ 

১০ িবরশোল ভ োলো 

হোসপোর্োল 

সমোেয়সিো 

কোর্ যোলে, 

সদর 

হোসপোর্োল, 

ভ োলো। 

েনোি ভসবলনো আেোর 

ভ োলো ও ৩০/১০/১৯৯২ 

১৬/০৭/২০১৭ 
সমোেয়সিো 

অবিসোর 
B+ 

০১৯৮৮-৮৬৭৯২২ 

selinassoh17@gmail

.com 

০২৪৭৮৮৯৪৪৫৬ 

১১ িবরশোল ভ োলো 

িোয়র্মো 

খোনম 

সরকোবর বশশু 

পবরিোর 

েনোি সুপর্ যো ভেোিোর 

খুলনো ও ১৫/০৬/১৯৯১ 

২৩/০৮/২০২১ উপর্ত্ত্বোিধোেক O+ 

০১৭৪২-৪৫৬৯৭৪ 

supornajoddar13@g

mail.com 

 



ক্রম.  বি োগ 

ভেলো কোর্ যোলয়ের 

নোম কম যকর্যোর নাম, জন্ম 

র্াবিখ ও বনজ জজলা  

চোকুবরয়র্ প্রথম 

ভর্োগদোয়নর 

র্োবরখ 

ির্যমোন পদিী 

রয়ের গ্রুপ 

ভমোিোইল ও ই-য়মইল (ব্যবেগর্ 

ও অবিস) 

 

অফিসের ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

(িোলক), 

িোাংলোিোেোর, 

ভ োলো। 

১২ িবরশোল ভ োলো 

উপয়েলো 

সমোেয়সিো 

কোর্ যোলে, 

সদর, ভ োলো। 

েনোি জমাাঃ হুমায়ুন 

কবিি 

01/01/1964, ভ োলো 

11/09/1989 

সহকোরী 

সমোেয়সিো 

অবিসোর 

A+ ০১৭১৮-০২২৯৬৮ 

 

১৩ িবরশোল ভ োলো 

উপয়েলো 

সমোেয়সিো 

কোর্ যোলে, 

ভিোরহোনউবি

ন, ভ োলো। 

েনোি ভমোোঃ মোহোবুি 

হোসোন 

15/11/1988, 

পটুেোখোলী 

01/06/2022 

সহকোরী 

সমোেয়সিো 

অবিসোর 

O+ 

01712-472784 

Hasandu3108@gmai

l.com 

 

 

 

, ভ োলো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

বরগুনো মেলো 

ক্র  ক্তবভোগ মেলো কোর্ যোলয়ের 

নো  

ক যকতযোর নো , েন্ম 

তোক্তরখ  

ও ক্তনে মেলো 

চোকুরীয়ত ১  

মর্োগদোয়নর 

তোক্তরখ 

বতয োন পদবী রয়ির  

গ্রুপ 

ম োবোইল ও ই-ম ইল অক্তিয়সর ল্যোন্ড 

মিোন নম্বর 

০১ বক্তরশোল বরগুনো মেলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

বরগুনো 

ম ো: সক্তহদুল ইসলো  

৩০/১২/১৯৭৬ 

বক্তরশোল 

২২/১০/২০০৬ উপপক্তরচোলক A+ ০১৭১২৪৩২৩১০ 

shahidul.dss06

@gmail.com 

dd.barguna@d

ss.gov.bd 

 

02478885083 

০২ বক্তরশোল বরগুনো মেলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

বরগুনো 

ম ো: ইউসুি আলী 

০১/০২/১৯৭৭ 

মভোলো 

১২/১২/২০০৬ সহকোরী 

পক্তরচোলক 

AB+ ০১৭১২১৮৫০৭৫ 

yousufalidss77

@gmail.com 

02478886625 

০৩ বক্তরশোল বরগুনো মেলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

বরগুনো 

লোেলো আনজু োন 

তোক্তনেো 

১৫/১০/১৯৮৭ 

বরগুনো 

১৬/০৭/২০১৭ স োেয়সবো 

অক্তিসোর 

(মরক্তে:) 

(অ:দো:) 

AB+ ০১৭১৮৯৬৪৯২৯ 

tania.soc.du@g

mail.com 

 

 

০৪ বক্তরশোল বরগুনো মেলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

বরগুনো 

এইচ. এ . কোওসোর 

হোক্ত দ 

১৪/১২/১৯৮০ 

বক্তরশোল 

১৭/১০/২০১১ প্রশোসক্তনক 

যুি জুক্তনের 

ক্তহসোবরক্ষণ 

ক যকতযো 

B+ ০১৭১৮৯৬৪৯২৯ 

kaoserdss@gm

ail.com 

 

০৫ বক্তরশোল বরগুনো প্রয়বশন 

অক্তিসোয়রর 

কোর্ যোলে, 

বরগুনো 

লোেলো আনজু োন 

তোক্তনেো 

১৫/১০/১৯৮৭ 

বরগুনো 

১৬/০৭/২০১৭ প্রয়বশন 

অক্তিসোর 

(অ:দো:) 

AB+ ০১৭১৮৯৬৪৯২৯ 

tania.soc.du@g

mail.com 

po.barguna@d

ss.gov.bd 

 

০৬ বক্তরশোল বরগুনো সরকোক্তর ক্তশশু 

পক্তরবোর, বরগুনো 

ম ো:  োনজুরুল হক 

কোওিোর 

২৫/১২/১৯৮৯ 

বক্তরশোল 

 

২১/০৫/২০১৮ উপতত্ত্বোবধোে

ক 

(অ:দো:) 

B+ ০১৭২১৯০০৭৬৯ 

kahmed7551@

gmail.com 

02478886587 

mailto:shahidul.dss06@gmail.com
mailto:shahidul.dss06@gmail.com
mailto:tania.soc.du@gmail.com
mailto:tania.soc.du@gmail.com
mailto:tania.soc.du@gmail.com
mailto:tania.soc.du@gmail.com
mailto:kahmed7551@gmail.com
mailto:kahmed7551@gmail.com


 

 

০৯ বক্তরশোল বরগুনো উপয়েলো স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, আ তলী, 

বরগুনো 

েনোব ম ো:  োনজুরুল হক 

কোওিোর 

২৫/১২/১৯৮৯ 

বক্তরশোল 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলো 

স োেয়সবো  

অক্তিসোর (অ:দো:) 

B+ ০১৭২১৯০০৭৬৯ 

kahmed7551

@gmail.com 

02478887672 

১০ বক্তরশোল বরগুনো উপয়েলো স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, তোলতলী, 

বরগুনো 

েনোব ম ো:  োনজুরুল হক 

কোওিোর 

২৫/১২/১৯৮৯ 

বক্তরশোল 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলো 

স োেয়সবো  

অক্তিসোর (অ:দো:) 

B+ ০১৭২১৯০০৭৬৯ 

kahmed7551

@gmail.com 

-------- 

১১ বক্তরশোল বরগুনো উপয়েলো স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, মবতোগী, 

বরগুনো 

েনোব ম ো:  োসু  ক্তবল্লোহ 

০১/০১/১৯৯২ 

বোয়গরহোে 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলো 

স োেয়সবো  

অক্তিসোর 

B+ ০১৯১৩০৫৮৩৪০ 

masumbillah

du26 

@gmail.com 

02478888133

3 

১২ বক্তরশোল বরগুনো উপয়েলো স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, বো নো, 

বরগুনো 

েনোব ম ো: ক্ত েোন সোলোহউক্তদ্দন 

০১/০১/১৯৭৮ 

ক্তপয়রোেপুর 

১৮/১২/২০০৬ উপয়েলো 

স োেয়সবো  

অক্তিসোর  

O+ ০১৭৮২৪১৬৭৯৯ 

০১৩২৪১৫৫৯৭৮ 

ssomizan@g

mail.com 

0247888848

2 

১৩ বক্তরশোল বরগুনো উপয়েলো স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, পোথরঘোেো, 

বরগুনো 

েনোব ম ো: ক্ত েোন সোলোহউক্তদ্দন 

০১/০১/১৯৭৮ 

ক্তপয়রোেপুর 

১৮/১২/২০০৬ উপয়েলো 

স োেয়সবো  

অক্তিসোর (অ:দো:) 

O+ ০১৭৮২৪১৬৭৯৯ 

ssomizan@g

mail.com 

02478887065 

১৪ বক্তরশোল বরগুনো শহর স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, বরগুনো 

েনোব লোেলো আনজু োন তোক্তনেো 

১৫/১০/১৯৮৭ 

বরগুনো 

১৬/০৭/২০১৭ স োেয়সবো 

অক্তিসোর (অ:দো:) 

AB+ ০১৭১৮৯৬৪৯২৯ 

tania.soc.du

@gmail.com 

 

0247888504

44 

১৫ বক্তরশোল বরগুনো স ক্তিত দৃক্তি 

প্রক্ততবন্ধী ক্তশক্ষো 

কোর্ যক্র , বরগুনো 

েনোব ম ো:  ক্তনরুল ইসলো  

১৫/০৩/১৯৭১ 

মভোলো 

২৪/০৬/১৯৯৬ ক্তরয়সোস য ক্তশক্ষক O+ ০১৭১৮১১৯৬৭৯ 

mmonirulisla

m773 

@gmail.com 

----------- 

 

 

 

 

০৭ বক্তরশোল বরগুনো হোসপোতোল 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

বরগুনো 

লোেলো আনজু োন 

তোক্তনেো 

১৫/১০/১৯৮৭ 

বরগুনো 

 

১৬/০৭/২০১৭ স োেয়সবো 

অক্তিসোর 

AB+ ০১৭১৮৯৬৪৯২৯ 

tania.soc.du@g

mail.com 

 

02478885768 

০৮ বক্তরশোল বরগুনো উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

বরগুনো সদর, 

বরগুনো 

ম ো:  োনজুরুল হক 

কোওিোর 

২৫/১২/১৯৮৯ 

বক্তরশোল 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলো 

স োেয়সবো  

অক্তিসোর 

(অ:দো:) 

B+ ০১৭২১৯০০৭৬৯ 

kahmed7551@

gmail.com 

02478885311

1 

mailto:kahmed7551@gmail.com
mailto:kahmed7551@gmail.com
mailto:kahmed7551@gmail.com
mailto:kahmed7551@gmail.com
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mailto:tania.soc.du@gmail.com
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mailto:kahmed7551@gmail.com
mailto:kahmed7551@gmail.com


 

 

 

 

বপসিাজপুি জজলা 

 

ক্রম বিভাগ জজলা কার্ যালসয়ি নাম কম যকর্যাি নাম,জন্ম 

র্াবিখ ও বনজ 

জজলা 

চাকুিীসর্ প্রর্ম 

জর্াগদাসনি র্াবিখ 

ির্যমান পদিী িসেি 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-

জমইল(ব্যবেগর্ ও 

অবিস) 

অফিসের ল্যান্ড ফিান নম্বর 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

01 িবিশাল বপসিাজপুি জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

বপসিাজপুি 

ম োোঃ ইকবোল কক্তবর 

 ০৭/০৭/১৯৭০  

ক্তপয়রোেপুর 

 

26-9-2000 উপপবিচালক এ+ ০১৭১৮৭১৭৮৫৫ 

ব্যক্তিগত 

০১৭০৮৪১৪১০৬ অক্তিস 

জেবলসিান 

iqbalsso2k@g

mail.com  

dsspirojpur@gmai

l.com 

02478890038 

02 িবিশাল বপসিাজপুি জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,বপসিাজ

পুি 

ম োোঃ ইব্রোক্তহ  খক্তলল 

৩০-১২-১৯৭৬ 

ক্তপয়রোেপুর 

 

২৯-১০-২০০৬ সহকািী 

পবিচালক 

এ+ ০১৭১৬৬৬৯২২৫ 

ব্যক্তিগত 

ibrahimusso06

@gmail.com  

dsspirojpur@gmai

l.com  

 

03 িবিশাল বপসিাজপুি জজলা 

সমাজসসিা 

কার্ যালয়,বপসিাজ

পুি 

ম োস্তিো ইখক্ততেোর 

উক্তদ্দন 

১২/০৭/১৯৬৯ 

ক্তপয়রোেপুর 

  

20-07-1997 স োেয়সবো 

অক্তিসোর 

(মরক্তেোঃ)  

এবি+ 

০১৭১২১০৯০৭১ 

mikhtiar@gma

il.com  

 

04 িবিশাল বপসিাজপুি প্রসিশন 

অবিসাসিি 

কার্ যালয়,বপসিাজ

পুি 

েোক্তকর মহোয়সন 

হোওলোদোর 

০৪/১০/১৯৬৮ 

বোয়গরহোে  

15-7-1997 প্রয়বশন 

অক্তিসোর  

বি+ ০১৭২০৩৩১৬৯৫ 

pojakir1968@

gmail.com  

মেক্তলয়িোন 

০২৪৭৮৮৯০৭৩৮ 

05 িবিশাল বপসিাজপুি উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে 

ক্তপয়রোেপুর 

সদর, 

ক্তপয়রোেপুর  

ম োোঃ  ক্ততউর 

রহ োন 

১৫/০১/১৯৭০ 

ঝোলকোঠী 

23/7/1997 উপয়েলো 

স োেয়সবো 

অক্তিসোর  

বি+ 
০১৭১৬৪৫৮৪২৪ 

০১৭০৮৪১৪৭৪৩ 

motiurrahman

3969@gmail.c

om  

০২৪৭৮৮৯০৩২৫ 
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mailto:motiurrahman3969@gmail.com
mailto:motiurrahman3969@gmail.com


usso.pirojpursader

@dss.gov.bd 
06 িবিশাল বপসিাজপুি  উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে 

নোক্তেরপুর, 

ক্তপয়রোেপুর  

ম োোঃ  োহোবুব 

২০/১১/১৯৯০  

ক্তপয়রোেপুর 

16/7/2017 উপয়েলো 

স োেয়সবো 

অক্তিসোর  

এ+ ০১৭২২০২০২০১/০১৩২৪

১৫৬৩১২ 

anikdusm32@

gmail.com 

usso.nazirpur@dss

.gov.bd  

০২৪৭৪৪৯১৭০২ 

 

07 িবিশাল বপসিাজপুি উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে 

ইন্দুরকোক্তন, 

ক্তপয়রোেপুর  

ম োোঃ  ক্তশদুল হক 

১৫/০৫/১৯৮৯  

র্য়শোর 

21/5/2018 উপয়েলো 

স োেয়সবো 

অক্তিসোর 

ও+ ০১৭৩৭১৩৫১১৭/ 

01324156339 

moshidul.du07

@gmail.com  

 

02478891702 

 08 িবিশাল বপসিাজপুি উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে 

 কোউখোলী, 

ক্তপয়রোেপুর  

 হোক্তসন কক্তবর 

১৯/১২/১৯৮৮ 

সোতক্ষীরো 

21/5/2018 উপয়েলো 

স োেয়সবো 

অক্তিসোর 

ও+ ০১৭৮১৪২৬৬১৬/017

08414739 

mohasindusoc

@gmail.com 

usso.kaukhali

@dss.gov.bd 

 

 

 

09  িবিশাল বপসিাজপুি উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে 

 মনিোরোবোদ, 

ক্তপয়রোেপুর  

তপন ক্তবশ্বোস 

১০/১১/১৯৯০ 

মগোপোলগঞ্জ 

25/6/2019 উপয়েলো 

স োেয়সবো 

অক্তিসোর  

এবি+ 
০১৯৩৬৬৯৩০৫৬/013

244156330 

rama019366@ 

gmail.com  

 

10  িবিশাল বপসিাজপুি উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে 

 ভোন্ডোক্তরেো, 

ক্তপয়রোেপুর  

ম োোঃ শহীদুল 

ইসলো  

০৮/০৯/১৯৬৩  

ক্তপয়রোেপুর 

06/9/1989 উপয়েলো 

স োেয়সবো 

অক্তিসোর  

ও+ 
০১৭১২২৯২০০৩/017

18414740 

ussobhandaria

@gmail.com  

 

11  িবিশাল বপসিাজপুি উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে 

  ঠবোক্তিেো, 

ক্তপয়রোেপুর  

ম োোঃ শক্তিকুল 

আল  

০১/০৩/১৯৬৭  

ক্তপয়রোেপুর 

10/5/1994 উপয়েলো 

স োেয়সবো 

অক্তিসোর  

এক্তব+ ০১৭১৬১০৫৮৭৭/017

08414740 

shafiqulalam.u

sso@gmail.co

m  

 

১2  িবিশাল বপসিাজপুি শহর স োেয়সবো 

কোর্ যোলে 

ক্তপয়রোেপুর 

ম োোঃ আখলোকুর 

রহ োন 

০১/০৯/১৯৮৩  

সোতক্ষীরো  

25/11/2015 স োেয়সবো 

অক্তিসোর 

ক্তব+ ০১৭৭৫৬৪১০৭৭/0170

8414454 

akhlakur007@

gmail.com 
ucdpirojpur@gmai

l.com 

 

mailto:anikdusm32@gmail.com
mailto:anikdusm32@gmail.com
mailto:usso.nazirpur@dss.gov.bd
mailto:usso.nazirpur@dss.gov.bd
mailto:moshidul.du07@gmail.com
mailto:moshidul.du07@gmail.com
mailto:mohasindusoc@gmail.com
mailto:mohasindusoc@gmail.com
mailto:usso.kaukhali@dss.gov.bd
mailto:usso.kaukhali@dss.gov.bd
mailto:ussobhandaria@gmail.com
mailto:ussobhandaria@gmail.com
mailto:shafiqulalam.usso@gmail.com
mailto:shafiqulalam.usso@gmail.com
mailto:shafiqulalam.usso@gmail.com
mailto:akhlakur007@gmail.com
mailto:akhlakur007@gmail.com


 13  িবিশাল বপসিাজপুি সরকোক্তর ক্তশশু 

পক্তরবোর(বোক্তলকো)

, ক্তপয়রোেপুর 

শোবোনো খোন  

১০/০৬/১৯৮৯  

মগোপোলগঞ্জ 

২১/০৫/২০১৮ 
উপতত্ত্বোবধোে

ক 

এ+ ০১৯১৩৭৬৯৩৭৩ 

shabanakhana

m2020@gmail.

com  

 

14  িবিশাল বপসিাজপুি মেলো 

স োেয়সবো  

কোর্ যোলে,ক্তপয়রোে

পুর 

মদয়লোেোর মহোয়সন 

মশখ 

০১/০১/১৯৬৯  

বোয়গরহোে 

০৮-০২-১৯৯৯ 

প্রশোসক্তনক-

যুি-জুক্তনের 

ক্তহসোব রক্ষণ 

ক যকতযো 

ও+ 
০১৭২০৬১৩০৬১ 

uddelower@g

mail.com 

 

15  িবিশাল বপসিাজপুি হোসপোতোল 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, মেলো 

হোসপোতোল, 

ক্তপয়রোেপুর 

ম োোঃ  ক্তহউক্তদ্দন 

আহেদ 

০১/০১/১৯৬৮ 

ক্তপয়রোেপুর 

 

২৮/১২/৯৮ 
স োেকল্যোণ 

সংগঠক 

এ+ ০১৭১৪২৫০৮৯৩/013

24231586 

mohiuddinahm

ed966@gmail.

com 
hssopirojpur@gm
ail.com  

02478890849 

 

16  িবিশাল বপসিাজপুি উপয়েলো 

স োেয়সবো 

কোর্ যোলে, 

মনিোরোবোদ,ক্তপয়রো

েপুর  

রু োনো মিরয়দৌসী 

ক্তরশো 

১০/০৮/১৯৮৯  

ঝোলকোঠী 

০৮/০৬/২০২২ 

সহকোরী 

স োেয়সবো 

অক্তিসোর 

ও+ 

‘০১৭৪৮৬২২৩৫৯ 

risha.rumana

@gmail.com 

 

 

                   

mailto:shabanakhanam2020@gmail.com
mailto:shabanakhanam2020@gmail.com
mailto:shabanakhanam2020@gmail.com
http://dss.sadar.pirojpur.gov.bd/bn/site/officer_list/8MV0-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6
http://dss.sadar.pirojpur.gov.bd/bn/site/officer_list/8MV0-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6
mailto:mohiuddinahmed966@gmail.com
mailto:mohiuddinahmed966@gmail.com
mailto:mohiuddinahmed966@gmail.com


 


