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ক্র:

নং  

বিভাগ  জেলা  কার্ যালয়ের নাম  কম যকর্যার নাম, 

েন্ম র্াবরখ  

ও বনে জেলা 

চাকুরীয়র্ 

প্রথম 

জর্াগদায়নর 

র্াবরখ  

ির্যমান পদিী রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-য়মইল 

(ব্যবেগর্ ও অবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড জিান 

নম্বর 

১ বসয়লট বসয়লট বিভাগীে 

সমসােয়সিা 

কার্ যালে, বসয়লট 

জমাহাম্মদ শহীদুল 

ইসলাম  

৩০/০৫/১৯৭০ 

চট্টগ্রাম 

০১-০২-২০০০ অবর্বরে পবরচালক B(+) ০১৮১৮৫৯৫৩৪৫ 

shahidulislam.d

ss@gmail.com  

02-

996631671 

২ বসয়লট বসয়লট বিভাগীে 

সমসােয়সিা 

কার্ যালে, বসয়লট 

জমা: আব্দুর রবিক  

 ০৯/০১/১৯৭০ 

জমৌলভীিাোর 

১৪/০৫/২০০০ উপপবরচালক AB(+) 1711945425 

rafiquebd91@g

mail.com  

02-

996631496 

৩ বসয়লট বসয়লট বিভাগীে 

সমসােয়সিা 

কার্ যালে, বসয়লট 

এস.এম. জমাোর 

জহায়সন  

১০/১২/১৯৭৮ 

নারােণগঞ্জ 

১৩/১২/২০০৬ সহকারী পবরচালক O(+) ০১৯১২৪২২৫২২  

sm.mokter78@

gmail.com  

02-

996631674 

৪ বসয়লট বসয়লট জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বসয়লট 

  বনিাস রঞ্জন দাশ,  

১৭/০৮/১৯৭১, 

সুনামগঞ্জ 

১৫/০৫/২০০০ উপপবরচালক A(+) ব্যবেগর্:০১৭১৬-১২৮৩৭০, 

nibasusso@gmail

.com অবিস: 

০১৭০৮৪১৪১৬৪ 

dsssylhet@gmail.

com 

  

৫ বসয়লট বসয়লট জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বসয়লট 

  জমাহাম্মদ নাবেম 

উবিন, ২/১/১৯৭৯, 

লক্ষীপুর 

৩১/১০/২০০৬ সহকারী পবরচালক B(+) ০১৭১২-৭১২৪৭৩, 

nazimusso25@g

mail.com 

  

৬ বসয়লট বসয়লট জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বসয়লট 

  জমাহাম্মদ রবিকুল 

হক, ০১/০১/১৯৭৯, 

সুনামগঞ্জ 

১২-১২-২০০৬ সহকারী পবরচালক A(+) ০১৭১৭-৬৪৮৩৮১, 

mrhaque1979@

gmail.com 

  

৭ বসয়লট বসয়লট জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বসয়লট 

  জমাোঃ আবু ইউসুি,  

১৭/০২/১৯৮৯, 

ব্রাহ্মণিাবিো 

০২-১০-২০১৬ সমােয়সিা অবিসার (য়রবেোঃ) B(+) ০১৭১৯-৩৩৬১৫৫,  

hieron.du@ 

gmail.com 

  



৮ বসয়লট বসয়লট আঞ্চবলক প্রবশক্ষণ 

জকন্দ্র, বসয়লট 

 জমাহাম্মদ 

জসালােমান 

মজুমদার 

৪/১/১৯৭৭, চাঁদপুর 

২২-১০-০৬ অধ্যক্ষ O(+) 01813-030601  

somaj2016md@g

mail.com অফিস: 

rtcsyl@gmail.co

m 

  

৯ বসয়লট বসয়লট আঞ্চবলক প্রবশক্ষণ 

জকন্দ্র, বসয়লট 

  সানবেদা সুলর্ানা  

০৪/০১/১৯৮২ , 

বিনাইদহ 

০১-১১-১২ প্রভাষক O(+) 01678-034127  

sunzu.kona@gma

il.com 

  

১০ বসয়লট বসয়লট প্রয়িশন অবিসায়রর 

কার্ যালে,  

বসএমএম জকাট য, 

বসয়লট 

জমাোঃ আিদুর 

রাজ্জাক  

১৪/১০/১৯৬৮, 

রংপুর 

18/01/1993 প্রয়িশন অবিসার AB(+) ব্যবেগর্: 01712-945906 

arazzaquedss2@

gmail.com অবিস: 

০১৭০৮৪১৪৩৬৩  

pocmmc.sylhet@

dss.gov.bd 

  

১১ বসয়লট বসয়লট প্রয়িশন অবিসায়রর 

কার্ যালে, বসয়লট 

জমাোঃ র্বমর জহায়সন 

জচৌধুরী  

৩০/০৬/১৯৬৮, 

মেমনবসংহ 

২২/০৭/১৯৯৭ প্রয়িশন অবিসার O(+) ব্যবেগর্: ০1712104620  

tamirsso68@gma

il.com অফিস: 

০২৯৯৭৭০০৭০৫     

probdss97@gmai

l.com 

  

১২ বসয়লট বসয়লট সরকাবর বশশু 

পবরিার(িালক), 

িাগিাবি, বসয়লট 

আয়েশা আোর 

বৃবি,  

২১/০৪/১৯৯১, 

বসয়লট 

২৫/০৬/২০১৯ উপর্ত্ত্বািধােক O(+) 01794084406 ব্যফিগত: 

megh.bristy010@

gmail.com অবিস: 

sspbagbari@gma

il.com 

  

১৩ বসয়লট বসয়লট জ াটমবন বনিাস, 

িাগিাবি, বসয়লট 

লাবক পুরকােস্থ,  

১০/০৫/১৯৯২, 

সুনামগঞ্জ 

২৩/০৮/২০২১ উপর্ত্ত্বািধােক B(+) ব্যফিগত: 01751200021 

luckypk201006@

gmail.com অবিস: 

০১৩২৪২৩৪২০২ 

babyhomesylhet

@gmail.com 

  

১৪ বসয়লট বসয়লট সরকাবর বশশু 

পবরিার(িাবলকা),  

রােনগর, বসয়লট 

  মুনর্াকা জচৌধূরী,  

২২/১০/১৯৮৯, 

বসয়লট 

১৬/০৭/২০১৭ উপর্ত্ত্বািধােক O- ব্যফিগত: 01726838921 

nawrath1989@g

mail.com         

অবিস: ০১৭০৮৪১৪৪৪৭    

  



sspg100@gmail.c

om 

১৫ বসয়লট বসয়লট সরকাবর িাক-শ্রিণ 

প্রবর্িন্ধী বিদ্যালে, 

জশখঘাট, বসয়লট 

  জমাোঃ হাবিবুর 

রহমান 

০১/০১/১৯৬৬, 

জমৌলভীিাোর 

৩০/০৯/১৯৯২ প্রধান বশক্ষক B(+) ০১৭৪২-৬২৯৮৭৪ 

gshis.syl@gmail.c

om ব্যবেগর্: 

mrhabibur874@

gmail.com 

  

১৬ বসয়লট বসয়লট মবহলা ও বশশু-

বকয়শারী 

জহিাের্ীয়দর 

বনরাপদ আিাসন 

জকন্দ্র, (জসিয়হাম) 

িাগিাবি, বসয়লট  

  রুপন জদি      

১৯/০১/১৯৮৯, 

জমৌলভীিাোর 

১৬/০৭/২০১৭ উপর্ত্ত্বািধােক B(+) ব্যফিগত: ০১৭৪৫৪৪৬৪৪৪ 

rupanrupadeb@

gmail.com অবিস: 

01708415455  

safehomesylhet

@gmail.com 

  

১৭ বসয়লট বসয়লট সামাবেক প্রবর্িন্ধী 

জময়েয়দর প্রবশক্ষণ 

ও পুনি যাসন জকন্দ্র, 

খাবদমনগর, 

বসয়লট 

  জমাহাম্মদ লুৎির 

রহমান 

০১/০৭/১৯৭৭, 

মেমনবসংহ 

06-08-03 সহকারী ব্যিস্থাপক  

যুে জকইস ওোকযার 

B(+) ০১৭১৮-০৯০৩৩৪ 

lutfor.dss.77@gai

l.com অবিস: 

samajiksyl@gmai

l.com 

  

১৮ বসয়লট বসয়লট শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে, বসয়লট 

  আিদুল্লাহ-আল-

জুিায়ের 

১৫/১০/১৯৯০, 

হবিগঞ্জ 

21/05/2018 সমােয়সিা অবিসার B(+) ব্যফিগত: 01717039409, 

zubaerbappy@g

mail.com              

অবিস: ০১৭০৮৪১৪৫২৮ 

ucd.sylhet@gmai

l.com 

  

১৯ বসয়লট বসয়লট হাসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, বসয়লট 

এমএবে ওসমানী 

জমবিয়কল কয়লে 

হাসপার্াল, বসয়লট 

  োহানারা জিগম  

৩০/১১/১৯৮১, 

বসয়লট 

০১-১১-১২ সমােয়সিা অবিসার O(+) ব্যবেগর্: ০১৭৪৬-১৫১৯৯২ 

jahanara.usso@g

mail.com  অবিস: 

০১৭০৮৪১৪৭০১ 

hsssylhet@gmail.

com 

  



২০ বসয়লট বসয়লট   জমা: খবললুর 

রহমান  

১৩/১০/১৯৭৫, 

নরবসংদী 

০৬-০৯-০৩ সমােয়সিা অবিসার O(+) ০১৭১২-৯০৬০৪৬ 

krahman316@g

mail অবিস: 

০১৭০৮৪১৪৭০১ 

hsssylhet@gmail.

com 

  

২১ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, বসয়লট 

সদর, বসয়লট 

  নুসরার্-এ-ইলাহী  

০৮/১০/১৯৮৯, 

হবিগঞ্জ 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার A(+) 01750-896030  

nusrataelahi@g

mail.com 

  

২২ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, দবক্ষণ 

সুরমা, বসয়লট 

  জমা: আব্দুল 

মুন্তাবকম  

৩১/১২/১৯৬৮, 

বসয়লট 

২৩/০৭/১৯৯৭ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার O(+) 01556431732 

ussosouthsurma

@gmail.com 

  

২৩ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জগালাপগঞ্জ, বসয়লট 

  জমাোঃ নুরূল হক  

০১/০১/১৯৮৭, 

সুনামগঞ্জ 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার B(+) ০1765-944514 

nurulsust67@gm

ail.com অবিস: 

01708415185 

ussogolapgonjsyl

het@gmail.com 

  

২৪ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

বিোনীিাোর, 

বসয়লট 

  অনুে চক্রির্ত্তী   

১১/০৩/১৯৮৮, 

জমৌলভীিাোর 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার B(+) অফিস: 01708415180 

beaniussosyl@g

mail.com ব্যফিগত: 

০১৮৯৪৫৫১২৬৬ 

ussoanuj@yahoo.

com 

  

২৫ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, েবকগঞ্জ, 

বসয়লট 

  বিনে ভূষণ দাস 

৩০/০৬/১৯৮৬, 

সুনামগঞ্জ 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার B(+) 01712464556   

bbhusandas86@

gmail.com 

  

২৬ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

কানাইঘাট, বসয়লট 

  জমা: বেলানী 

১০/০৯/১৯৮৮, 

মুবিগঞ্জ 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার A(+) 01687062742 ব্যফিগত: 

mohammadjilane

egsc06@gmail.co

m অবিস: 

  



usssylkani@yaho

o.com 

২৭ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জগাোইনঘাট, বসয়লট 

  আবু কাও ার 

১৯/০৮/১৯৮৯, 

বসয়লট 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার O(-) 01725463370  

kawsar1806@gm

ail.com অবিস: 

ussogowainghats

ylhet86@gmail.c

om 

  

২৮ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, বিশ্বনাথ, 

বসয়লট 

  জমাহাম্মাদ 

আশরাফুল ইসলাম 

০১/১২/১৯৮৭, 

জনত্রয়কানা 

২৩/০৮/২০২১ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার AB(+) ব্যফিগত:01301820051 

ashraf.buet.naval

arch@gmail.com 

অবিস: ০২৯৯৬৬৪৫১৮০ 

bishwanathusso

@gmail.com 

  

২৯ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, িালাগঞ্জ, 

বসয়লট 

  জুয়েল আহমদ  

২০/০৯/১৯৮৬, 

বসয়লট 

৩১/০৭/২০১৭ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার B(+) ব্যফিগত: 01722615970 

jewel_sust86@ya

hoo.com, অবিস: 

01324230977 

ussobalagonj@gma

il.com 

  

৩০ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

ওসমানীনগর, 

বসয়লট 

  েেবর্ দর্ত্ত  

২৭/০১/১৯৮৮, 

জমৌলভীিাোর 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার B(+) 01719333343 

jayati.sust@gmail

.com অবিস: 

০১৩২৪২৩১০৩৯ 

ussoosmaninagar

@gmail.com 

  

৩১ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, জিঞ্চুগঞ্জ, 

বসয়লট 

  জমাোঃ আবু  াইদ 

বমো ১৯/০৫/১৯৬৮, 

বসয়লট 

২৬/০৮/১৯৯০ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার B(+) ০১৭১১-৯৬৭৫৫৭  

abusayedmiah36

@yahoo.com  

ussofenchugonj@

gmail.com 

  



৩২ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, জেন্তাপুর, 

বসয়লট 

  জমাোঃ আবুল 

কালাম আোদ 

ভূ ূঁইো ১২/১০/১৯৭০, 

জিনী 

২০/০৭/১৯৯৭ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার B(+) 01711484877/017084

15186  

akazadbhn58@ 

gmail .com অবিস: 

ussojointapursylh

et@gmail.com 

  

৩৩ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জকাম্পানীগঞ্জ, 

বসয়লট 

  েবন রঞ্জন জদ 

১৫/০৮/১৯৯১, 

সুনামগঞ্জ 

১৯/০৬/২০১৯ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার B(+) ব্যফিগত: 01721037978 

ranjanjohni007@

gmail.com অবিস: 

০১৭০৮৪১৫১৮২   

usssylcompa@g

mail.com 

  

৩৪ বসয়লট বসয়লট জেলা সমসােয়সিা 

কার্ যালে, বসয়লট 

   এ.য়ক.এম. 

সাইদুল হক 

১৫/০১/১৯৭০, 

হবিগঞ্জ 

১৩/১২/১৯৯৪ প্রশাসবনক যুে জুবনের 

 বহসাি রক্ষন কম যকর্যা 

AB(+) ০১৭১৩-৮১৬৫৪২  

sydulhoque77@g

mail.com 

  

৩৫ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, দবক্ষণ 

সুরমা, বসয়লট 

  জমাোঃ 

শাহীনুজ্জামান 

জচৌধুরী ০১/১২/৬৬, 

সুনামগঞ্জ 

২৪/০৩/১৯৯০ সহকারী সমােয়সিা অবিসার B(+) ০১৭১৭-০২১১০০ 

shahinuzzamanc

hy@gmail.com 

  

৩৬ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর, 

বসয়লট 

  আবিল উবিন 

১০/০৭/১৯৮৫, 

হবিগঞ্জ 

10-12-11 সহকারী সমােয়সিা অবিসার B(+) ০১৭২১-৫১৯৯৫৬ 

afildss85@gmail.

com 

  

৩৭ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জেন্তাপুর, বসয়লট 

  জমাোঃ মাহার্াবুর 

জরো জচৌধুরী 

০১/০১/১৯৬৮, 

জমৌলভীিাোর 

২৭/০৭/১৯৯৪ সহকারী সমােয়সিা অবিসার O(+) 01716467695  
mrchy69@gmail.com 

  

৩৮ বসয়লট বসয়লট উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, িালাগঞ্জ, 

বসয়লট 

  বিদুুৎ দাশ  

২৪/০৮/১৯৯১, 

হবিগঞ্জ 

০১-০৬-২০২২ সহকারী সমােয়সিা অবিসার B(+) ০১৬৪২৫০৪৯৬২  

dr.bidyut41@gm

ail.com 

  



৩৯ বসয়লট জমৌলভীিা

োর 

জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

জমা: হাবিবুর 

রহমান 

 ১৯/০১/১৯৭১ 

হবিগঞ্জ 

১১-০৫-২০০০ উপপবরচালক A(+)  ০১৭১২১৭৭৭৭২  

moulvibazardd@gma
il.com  

৮৬১৫৪০০৮ 

৪০ বসয়লট জমৌলভীিা

োর 

জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

জমাহাম্মদ  ায়েি 

উবিন 

৩১/১২/১৯৭৯ 

লক্ষীপুর 

১৪/১২/২০০৬ সহকারী পবরচালক A(+) ০১৭১৭৫৬৩৮৬২  

saifuddin.usso@yahoo.
com 

kbdsaif.1995@gmail.co
m   

২৪১১১০২১৯ 

৪১ বসয়লট জমৌলভীিা

োর 

জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

স্বপন চন্দ্র কম যকার  

০২/০১/১৯৭৭ 

কুবমল্লা 

৩১/০৮/২০০৩ সমােয়সিা অবিসার জরবে: B(+) ১৭৩১৩৮৭৯৫৫ ----- 

৪২ বসয়লট জমৌলভীিা

োর 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

সুমন জদিনাথ 

০১/০১/১৯৮৫ 

জমৌলভীিাোর 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার AB(+) ০১৭২২২১৬০৬০ 

 
sumondnath1985@g

mail.com  

৮৬১৬২৯৬২ 

৪৩ বসয়লট জমৌলভীিা

োর 

হাসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

প্রায়নশ চন্দ্র িম যা  

০৫/১১/১৯৮৬ 

জমৌলভীিাোর 

২১/০৫/২০১৮ সমােয়সিা অবিসার A(+) ০১৭১৭৯৭১৩৩১  

praneshch.dss@gmail.c
om 

hssomoulvibazar250@g
mail.com 

৮৬১৬৩০৬১ 

৪৪ বসয়লট জমৌলভীিা

োর 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

জমা: সুয়েি জহায়সন 

জচৌধুরী 

০১/১০/১৯৬৮ 

হবিগঞ্জ 

২৩/০৭/১৯৯৭ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার AB(+) ০১৭৪৮৮৭৩৩৩৭  

mdsuyeb@hotmail.c
om  

২৯৯৬৬৮৫৪৯৪ 

৪৫ বসয়লট জমৌলভীিা

োর 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

জমা: সাইফুল 

ইসলাম  

০৭/০৩/১৯৯২ 

ব্রাহ্মণিাবিো 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার O(+) ০১৭২৩১৬৯৪২২  

msisdu@gmail.com  

৮৬২২৫৬৪৬০ 

৪৬ বসয়লট জমৌলভীিা

োর 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

সাখাওোর্ 

আহয়মদ 

১৮/০৯/১৯৯১ 

কুবমল্লা 

২৩/০৮/২০২১ উপয়েলা সমােয়সিা অবিসার A(+) ০১৬৩১৯৩৫৯০৯  

Shakawatahmed333
@gmail.com  

৮৬২৪৫৬৬০৯ 



৪৭ বসয়লট জমৌলভীিা

োর 

শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে (য়প্রষয়ন: 

সংযুে সদর 

দির্র , ঢাকা) 

জমা: শবিকুল 

ইসলাম 

০১/০৩/১৯৮০ 

মাবনকগঞ্জ 

০৮-০৩-২০২০ সমােয়সিা অবিসার AB(+) ০১৭৮৮৮৩৩৩০০ 

Shofiquenh16@gmail
.com  

৮৬১৬৪২৮২ 

৪৮ বসয়লট জমৌলভীিা

োর 

জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

জমা: আবুল কায়শম  

২৫/১০/১৯৭৩ 

কুবমল্লা 

৩০/০১/২০০০ প্রশাসবনক যুে জুবনের  

বহসাি রক্ষণ কম যকর্যা 

A(-) kashem197395@gma
il.com   

01819671795 

২৪১১১০২১৯ 

৪৯ বসয়লট জমৌলভীিা

োর 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

আব্দুল্লাহ আল 

জচৌধুরী  

৩১/১২/১৯৬৮ 

জমৌলভীিাোর 

০৯-০৯-১৯৮৯ সহকারী সমােয়সিা অবিসার O(+) almahmudchowdhur
yabdullah@gmail.co

m    
 01752151101 

  

৫০ বসয়লট জমৌলভীিা

োর 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

র্াসবলমা খানম  

০৬/০১/১৯৯২ 

ব্রাহ্মণিাবিো 

০১-০৬-২০২২ সহকারী সমােয়সিা অবিসার O(+) taslimakhanamcu17
@gmail.com   
০১৭৭৭৬২৪২৯০ 

  

৫১ বসয়লট জমৌলভীিা

োর 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

আোদুর রহমান  

০৪/১০/১৯৯০ 

বসয়লট 

০১-০৬-২০২২ সহকারী সমােয়সিা অবিসার O(+) a.448du@gmail.com  

০১৭৫১৭০০৬৬৭ 

৮৬২৫৭৫৫০৮ 

৫২ বসয়লট  সুনামগঞ্জ জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয়, 

সুনামগঞ্জ 

সুফিত্রা রায়   

০১/১১/১৯৭৪ 

ফসসলট 

১৫/০৫/২০০০ উপপফরিালক B(+) অফিস : 

01708414163 
ব্যফিগত: 

01711362158 

ddsunamgonj@gma

il.com 

2996600743 

৫৩ বসয়লট  সুনামগঞ্জ প্রসবশন অফিস, 

সুনামগঞ্জ 

জমাহাম্মদ আব্দুল 

আল মামুন  

০২/০৯/১৯৭৮ 

সুনামগঞ্জ 

১৪/০৭/২০০৪ প্রসবশন অফিসার O(+) অফিস : 

01708414361 
ব্যফিগত: 

01712869761 
ssomamun@gmail.

com 

2996600737 



৫৪ বসয়লট  সুনামগঞ্জ শহর সমােসসবা 

কার্ যালয় সুনামগঞ্জ 

জমাহাম্মদ শাফহনুর 

আলম  

২০/১২/১৯৯০ 

োমালপুর 

25/06/2019 শহর সমােসসবা অফিসার B(+) অফিস : 

01785885731 
ব্যফিগত: 

01521446727 

Shahinuralamdss@

gmail.com 

2996600738 

৫৫ বসয়লট  সুনামগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, সুনামগ

ঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ 

জমাহাম্মদ শাফহনুর 

আলম (অফতফরি 

দাফয়ত্ব) 

২০/১২/১৯৯০ 

োমালপুর 

25/06/2019 উপসেলা সমােসসবা অফিসার B(+) ব্যফিগত: 

01521446727 

Shahinuralamdss@

gmail.com 

2996600070 

৫৬ বসয়লট  সুনামগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় ছাতক, 

সুনামগঞ্জ, 

সুনামগঞ্জ 

শাহ জমা: শফিউর 

রহমান 

২৫/০৫/১৯৮৮ 

সুনামগঞ্জ 

16/07/2017 উপসেলা সমােসসবা অফিসার B(+) ব্যফিগত: 

01926199619 

smsrahmancu@gm

ail.com 

2996601897 

৫৭ বসয়লট  সুনামগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় শাফিগঞ্জ, 

সুনামগঞ্জ 

তাছফলমা আিার 

ফলমা 

১৫/০৮/১৯৮৭  

জিনী 

২১/০৫/২০১৮ উপসেলা সমােসসবা অফিসার B(+)v
e 

ব্যক্তিগত: 
0+I88:I98191554657

6  
taslimalima.du@yah

oo.com 

0871-61647 

৫৮ বসয়লট  সুনামগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় জদায়ারা 

বাোর, সুনামগঞ্জ 

কামরুল ইসলাম  

৩১/১০/১৯৯০ 

ফসসলট 

২৫/০৬/২০১৯ উপসেলা সমােসসবা অফিসার A(+) অক্তিস : 01324230940  

ব্যক্তিগত: 01711-

955995  
ckamruli@gmail.com 

872656021 

৫৯ বসয়লট  সুনামগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় 

েগন্নাথপুর, 

সুনামগঞ্জ 

ফবলাল জহাসসন  

০১/০৩/১৯৯০ 

সুনামগঞ্জ 

২৫/০৬/২০১৯ উপসেলা সমােসসবা অফিসার O(+) অফিস : 

01708415173 
ব্যফিগত: 

01918078954 

bilalhosan.du@gma

il.com 

872756030 



৬০ বসয়লট  সুনামগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় ধম যপাশা, 

সুনামগঞ্জ 

জমা: ফগয়াস উফিন  

০১/০৬/১৯৬৬ 

কক্সবাোর 

২৮/০৭/১৯৯২ উপসেলা সমােসসবা অফিসার B(+) ব্যক্তিগত: 
01715725028  

mdgias29182@gmail.
com 

08725-75088 

৬১ বসয়লট  সুনামগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় 

তাফহরপুর, 

সুনামগঞ্জ 

জতৌফিক আহসমদ  

২০/০৯/১৯৮৪  

জনত্রসকানা 

০১-০২-২০১৭ উপসেলা সমােসসবা অফিসার AB(+) 017171389339 

Toufique14shoreef

@gmail.com 

  

৬২ বসয়লট  সুনামগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় শাল্লা, 

সুনামগঞ্জ 

ফবশ্বপফত িক্রবতী  

২৫/০৪/১৯৮৭ 

সুনামগঞ্জ 

০১-০৭-২০১৯ উপসেলা সমােসসবা অফিসার O(+) ব্যক্তিগত: 
01746086405  

biswapati66@gmail.c
om 

  

৬৩ বসয়লট  সুনামগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় ফদরাই, 

সুনামগঞ্জ 

ফমেযা ফনজুয়ারা  

০৫/০১/১৯৮৫ 

ময়নফসিংহ 

০১-১১-২০১২ উপসেলা সমােসসবা অফিসার B(+) অফিস: 01708415170 

ব্যফিগত: 

০1984444880 

mirzanujuarasso@g

mail.com 

872456349 

৬৪ বসয়লট  সুনামগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় 

ফবশ্বম্ভরপুর, 

সুনামগঞ্জ 

জমা: রুমান হাসান  

২৮/০৩/১৯৯২ 

জনত্রসকানা 

২৩/০৮/২০২১ উপসেলা সমােসসবা অফিসার A(+) ব্যফিগত: 

01677323860 

rumanhasan10@gm

ail.com 

  

৬৫ বসয়লট  সুনামগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় 

োমালগঞ্জ, 

সুনামগঞ্জ 

জমা: সাবির 

সায়রাোর  

০১/১১/১৯৯০ 

ময়মনফসিংহ 

২৩/০৮/২০২১ উপসেলা সমােসসবা অফিসার A(+) ব্যফিগত: 

01717648567 

Sabbirsarwar03@g

mail.com 

2996602773 

৬৬ বসয়লট  সুনামগঞ্জ সরকাফর ফশশু 

পফরবার(বাফলকা) 

সুনামগঞ্জ 

তাছফলমা আিার 

ফলমা (অফতফরি 

দাফয়ত্ব)  

২১/০৫/২০১৮ উপতত্ত্বাবধায়ক B(+) অক্তিস : 01708414446 

ব্যক্তিগত: 
01915546576 

 

  



১৫/০৮/১৯৮৭  

জিনী 

taslimalima.du@yah
oo.com 

৬৭ বসয়লট  সুনামগঞ্জ সমফিত দৃফি 

প্রফতবন্ধী ফশক্ষা 

কার্ যক্রম 

তাছফলমা আিার 

ফলমা (অফতফরি 

দাফয়ত্ব)  

১৫/০৮/১৯৮৭  

জিনী 

২১/০৫/২০১৮ ফরসসাস য ফশক্ষক B(+) ব্যক্তিগত: 
01915546576  

taslimalima.du@yah
oo.com 

  

৬৮ বসয়লট  সুনামগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, 

জদায়ারাবাোর, 

সুনামগঞ্জ 

জমা: আব্দুল মুফকত  

৩০/০৪/১৯৬৬ 

সুনামগঞ্জ  

২৬/০৯/১৯
৮৯ 

সহকারী সমােসসবা অফিসার A(+) 01716388444   

৬৯ ফসসলট হফবগঞ্জ জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয়, হফবগঞ্জ   

রাসশদুজ্জামান 

জিৌধুরী   

02/05/1971  

মুফিগঞ্জ 

15/5/2000 উপপবরচালক A(+) 01734933844 

(ব্যফিগত) ০১৭০৮-

৪১৪১৬১ (অবিস)  
dsso.habigonj@gmail.c

om 

2996605526 

৭০ ফসসলট হফবগঞ্জ জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয়, হফবগঞ্জ   

ফসরাজুম মফনর 

আিতাবী    

28-12-1979 

িাঁপাইনবাবগঞ্জ 

22/10/2006 সহকারী পফরিালক O(+) 01716-224866 

(ব্যফিগত)  

abtabimasum7@gmail.

com  (ব্যফিগত) 

2996605135 

৭১ ফসসলট হফবগঞ্জ জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয়, হফবগঞ্জ   

জমাহাম্মদ োলাল 

উিীন    

21/11/1977  

হফবগঞ্জ 

29/10/2006 সহকারী পফরিালক O(+) 01799-584114 
(ব্যক্তিগত) 

01708414225 

(অক্তিস) 

 
jalaluddindu2023@g

mail.com (ব্যক্তিগত) 

 
dsso.habigonj@gmail

.com 

2996605135 



৭২ ফসসলট হফবগঞ্জ জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয়, হফবগঞ্জ   

এ জক এম িেলুল 

হক    

০1/11/1968  

হফবগঞ্জ 

31-07-1994 প্রশাসফনক যুি জুফনয়র  

ফহসাব রক্ষণ কম যকতযা 

A(+) 01720048593  

(ব্যফিগত) 

akmfazlul93@gmai

l.com  

2996605526 

৭৩ ফসসলট হফবগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়,চুনারুঘাট, 

হফবগঞ্জ   

বারীন্দ্র িন্দ্র রায়     

09/03/1967  

সুনামগঞ্জ 

21/07/1997 উপসেলা সমােসসবা অফিসার A(+) 01716-739183  

(ব্যফিগত)  

01708415156 (অফিস) 

usso.chunarughat@g

mail.com (অফিস) 

2996608461 

৭৪ ফসসলট হফবগঞ্জ শহর সমােসসবা 

কার্ যালয় , হফবগঞ্জ   

জমা: আিোলুর 

রহমান    

15/10/1987  

ময়মনফসিংহ 

25/06/2019 সমােসসবা অফিসার A(+) 01722-258545 

(ব্যফিগত)  

01708414525 (অফিস) 

faisaldu007@gmail.

com 

ল্যান্ড জিান নাই 

৭৫ ফসসলট হফবগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়,বাফনয়ািিং

, হফবগঞ্জ   

জমা: সাইফুল 

ইসলাম    

10/12/1986  

নরফসিংদী 

25/06/2019 উপসেলা সমােসসবা অফিসার B(+) 01710-327165 

(ব্যক্তিগত) 
017084415155 

(অক্তিস)  

saiful.usso19@gmail.

com (ব্যক্তিগত) 

 
usso.bchong@gmail.

com (অক্তিস) 

2996608173 

৭৬ ফসসলট হফবগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, 

বাহুবল, হফবগঞ্জ   

কাউছার মাহমুদ   

01/03/1993  

নরফসিংদী 

23/08/202

1 

উপসেলা সমােসসবা অফিসার A(+) 01743392167  
(ব্যফিগত)  

01708415154 (অফিস) 

usso.hahubal1@gmail.co
m (অফিস) 

832356054 

৭৭ ফসসলট হফবগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় 

নবীগঞ্জ, হফবগঞ্জ   

জমা: েফহরুল 

ইসলাম    

14/09/1991  

িাঁদপুর 

23/8/2021 উপসেলা সমােসসবা অফিসার B(-) 01647384963 
(ব্যক্তিগত)  

01708415160 
(অক্তিস) 

 zahir8726@gmail.co 
m (ব্যক্তিগত) 

2996607423 



usso.nabiganj@gmail
.com (অক্তিস) 

৭৮ ফসসলট হফবগঞ্জ প্রসবশন 

অফিসাসরর 

কার্ যালয়, হফবগঞ্জ    

ফনপুন রায়    

 14/05/1990  

ঢাকা 

25/06/2019 প্রসবশন অফিসার A(+) 01911-636911 

(ব্যফিগত)  

01708414359 (অফিস) 

nipunnotout@gmail.c

om (ব্যফিগত) 

ল্যান্ড জিান নাই 

৭৯ ফসসলট হফবগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়,মাধবপুর, 

হফবগঞ্জ   

জমা: আশরাি 

আলী   

15/10/1987  

ফকসশারগঞ্জ 

25/06/2019 উপসেলা সমােসসবা অফিসার A(+) 01913-822089  

(ব্যফিগত)  

01708415159 ( অফিস) 

usso.madhabpur@gmail

.com  (অফিস) 

2996608563 

৮০ ফসসলট হফবগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়,  

হফবগঞ্জ সদর, 

হফবগঞ্জ   

বারীন্দ্র িন্দ্র রায়    

09/03/1967  

সুনামগঞ্জ  

21/07/1997 উপসেলা সমােসসবা অফিসার (অফতিঃদািঃ) A(+) 01716-739183  

(ব্যক্তিগত)  

01708415157 

(অক্তিস) 

 
usso.habisadar@gma

il.com (অক্তিস) 

0831-62374   

৮১ ফসসলট হফবগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়,আেফমরী

গঞ্জ, হফবগঞ্জ   

জমা: সাইফুল 

ইসলাম    

10/12/1986  

নরফসিংদী 

25/06/2019 উপসেলা সমােসসবা অফিসার  

 (অফতিঃদািঃ) 

B(+) 01710-327165 

(ব্যফিগত)  

01708415153 (অফিস) 

saiful.usso19@gmail.

com 

0832-256305   

৮২ ফসসলট হফবগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, 

আেফমরীগঞ্জ, 

হফবগঞ্জ   

আকরাম জিৌধুরী    

11.08.1991  

ফকসশারগঞ্জ 

28-7-2022 সহকারী সমােসসবা অফিসার O(+) 0164439152 

(ব্যফিগত) 

 

akramdusoc@gmail.c

om 

0832-256305   



৮৩ ফসসলট হফবগঞ্জ হাসপাতাল 

সমােসসবা 

কার্ যালয় 

হফবগঞ্জ    

জমাসা: োহানারা 

পারভীন    

02/01/1969   

র্সশার 

14/7/1997 সমােসসবা অফিসার O(+) 01714332513 
(ব্যক্তিগত) 
01708414698 (অক্তিস 

) 
Jahanaraparvin68@g

mail.com  (ব্যক্তিগত)  

hssohabiganj@gmail.

com (অক্তিস) 

2996604538 

৮৪ ফসসলট হফবগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় 

শাসয়স্তাগঞ্জ, 

হফবগঞ্জ   

জমা: আশরাি 

আলী    

15/10/1987  

ফকসশারগঞ্জ 

25/06/2019 উপসেলা সমােসসবা অফিসার 

 (অফতিঃদািঃ) 

A(+) 01913-822089  

(ব্যফিগত)  

usso.madhabpur@gmail

.com 

ল্যান্ড জিান নাই 

৮৫ ফসসলট হফবগঞ্জ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, 

লাখাই , হফবগঞ্জ   

জমা: আিোলুর 

রহমান    

15/10/1987  

ময়মনফসিংহ 

25/06/2019 উপসেলা সমােসসবা অফিসার  

(অফতিঃদািঃ) 

A(+) 01722-258545 

(ব্যফিগত)  

01708415158 ( অফিস) 

faisaldu007@gmail.

com (ব্যফিগত) 

usso.Lakhai@gmail

.com  ( অফিস) 

832656023 

৮৬ ফসসলট হফবগঞ্জ সরকাফর ফশশু 

পফরবার (বালক), 

হফবগঞ্জ    

ফনপুন রায়    

14/05/1990  

ঢাকা 

25/06/2019 উপতত্ত্বাবধায়ক (অফত:দা:) A(+) 01911-636911 
(ব্যক্তিগত) 

01708414444 
(অক্তিস)  

sspboy.habiganj@gm

ail.com (অক্তিস)   

nipunnotout@gmail.

com (ব্যক্তিগত) 

 ল্যান্ড জিান নাই 

৮৭ ফসসলট হফবগঞ্জ সমফিত দৃফি 

প্রফতবন্ধী ফশক্ষা 

কার্ যক্রম, হফবগঞ্জ   

জমা: সাইফুল 

ইসলাম    

10/12/1986  

নরফসিংদী 

25/06/2019 ফরসসাস য ফশক্ষক (অফত:দা:) B(+) 01710-327165 

(ব্যফিগত)  

01708414589 (অফিস) 

saiful.usso19@gmail.

com (ব্যফিগত) 

ল্যান্ড জিান নাই 



 

 


