
সদর কার্ যালয় 

প্রশাসন-০১ শাখা 

 

 

 

 

                                                           

 

 

ক্রঃ 

নং 

বিভাগ জেলা কার্ যালয়ের নাম কম যকর্যার নাম, েন্ম 

র্াবরখ ও বনে জেলা 

চাকুরীয়র্ প্রথম 

জর্াগদায়নর র্াবরখ  

ির্যমান পদিী রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ইয়মলই (ব্যবেগর্ ও 

অবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড জিান 

নম্বর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 

০১. ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, ঢাকা। 

আঃ মান্নান 

েন্মর্াবরখ: ১৩/০১/১৯৭৬ 

বনে জেলা: িবরদপুর 

19/10/2006 সহকারী 

পবরচালক(প্রশাসন-

১) 

 

O+ 01711786513 

mannan06dss@gmail.com 

ad.admin1@dss.gov.bd 

০১৭০৮৪১৪০২৩ 

০২৫৫০০৭০২৯ 

০২. ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, ঢাকা। 

আবমরুল আলম 

০৭/০৫/১৯৯০ 

বনে জেলা: টাঙ্গাইল। 

16/07/2017 সমােয়সিা 

অবিসার 

 

B+ ০১৬৮০৫৯১০০৯ 

amirulalamdss@gmail.com 

sso.admin1@dss.gov.bd 

025500728 

mailto:ad.admin1@dss.gov.bd


প্রশাসন-০২ শাখা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্র: 

নং 

বিভাগ জেলা কার্ যালয়য়র নাম কম যকর্যার নাম, েন্ম র্াবরখ ও বনে 

জেলা 

চাকুরীয়র্ প্রথম 

জর্াগদায়নর র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রয়ের গ্রুপ জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যবেগর্ 

ও অবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড 

জিান নম্বর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৫ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 

 

০১ 

ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা 

অধিদপ্তর 

মমাোঃ শাহজাহান আলী আকন্দ, জন্ম 

তাধরখোঃ- ৩০.১২.১৯৭৭ 

মজলাোঃ- গাইবান্ধা 

২২.১০.২০০৬ সহকারী পরচালক A(+) 01712942107 

01708414024 

Alishahjahan6@gmail.com 

 

 

0255007026 

 

০২ ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা 

অধিদপ্তর 

নূরুন নাহার জান্নাতী 

জন্ম তাধরখ: ২০.০৮.১৯৮৮ 

মজলা: ব্রাহ্মনবাধিয়া 

১৬.০৭.২০১৭ সমাজসসবা অধিসার A(+) 01814853306 

nnahar@isrt.bd 

sso.admin2@dss.gov.bd 

 

 

 

 

mailto:Alishahjahan6@gmail.com
mailto:nnahar@isrt.bd
mailto:sso.admin2@dss.gov.bd


গয়িষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও েনসংয়র্াগ শাখা  

ক্র: 

নং 

বিভাগ জেলা কার্ যালয়য়র 

নাম 

কম যকর্যার নাম, েন্ম 

র্াবরখ ও বনে জেলা 

চাকুরীয়র্ প্রথম 

জর্াগদায়নর 

র্াবরখ 

ির্যমান 

পদিী 

রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যবেগর্ ও অবিস) অবিয়সর ল্যান্ড জিান নম্বর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৫ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 

০১ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

রবকি আহয়মদ 

৩১-০৫-১৯৭২ 

১০-৫-২০০০ উপপধরচালক A+ 01743747380 

rakibdss@gmail.com 

880248118565 

০২ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

তাসধলমা খাতুন 

০১-০২-১৯৮০ 

১৯/১০/২০০৬ সহকারী 

পধরচালক 

০+ Taslimadss2006@gmail.com 55007032 

০৩ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

জমাহাম্মদ জদয়লায়ার 

জহায়সন 

০১-০১-১৯৭৯ 

মাদারীপুর 

১৮-১২-২০০৬ সহকারী 

পধরচালক 

০+ 01711248085 

md.delowar1179@gmail.com 

 

০৪ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

এস এম কামরুল এহসান 

২৩-০১-১৯৭০ 

রাজশাহী 

০৫-০২-১৯৯৮ উপসহকারী 

পধরচালক 

A+ Kamrul.ehsan@gmail.com 

Dad.progi@dss.gov.bd 

0255007226 

০৫ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

মমাোঃ নূরুল আধমন খান 

২৯/১২/১৯৭২ ইং 

পটুয়াখালী 

১৫/১১/২০০০ ধলয়াসজাোঁ  

অধিসার 

 01711437061 

01708414049 

Nurulamin72@gmail.com 

02-55007204 

mailto:rakibdss@gmail.com
mailto:Taslimadss2006@gmail.com
mailto:md.delowar1179@gmail.com
mailto:Kamrul.ehsan@gmail.com
mailto:Dad.progi@dss.gov.bd
mailto:Nurulamin72@gmail.com


Liaiso0fficer@dss.gov.bd 

০৬ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

মমাছা: নাসধরন সুলতানা 

১২-১১-১৯৮৫ 

ধদনাজপুর 

২৬-০৭-২০১১ সমাজসসবা 

অধিসার 

(আরও) 

B+ 01716319193 

Nasrin407du@gmail.com 

55007210 

০৭ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

মসামা ইউসুি 

০১-০১-১৯৮৫ 

পটুয়াখালী 

০১-১১-২০১২ গসবষণা ও 

প্রকাশনা 

কমমকতম া 

B+ 01717844231 

Somayousuf85@gmail.com 

Rpo.pub@dss.gov.bd 

55007206 

০৮ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

ইয়াসধমন সুলতানা 

২১/১০/১৯৮৯ 

যসশার 

১৬/০৭/২০১৭ সমাজসসবা 

অধিসার 

(আরও) 

০- 01750310045 

Yasminsultana.jessore@gmail.com 

 

0255007207 

০৯ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

মমাহাম্মদ আছাদুজ্জামান  

০১/০১/১৯৭৫ 

িধরদপুর 

০১/০৪/২০০৩ সমাজসসবা 

অধিসার 

(আরও) 

০+ 01716393535 

ssoasad@gmail.com 

 

02-55007227 

১০ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

প্রনব চক্রবতী 

০১-০৩-১৯৯৩ 

খুলনা 

১৪-১২-২০২২          
অযাধসসটযান্ট 

ধিজাইনার 

কাম 

মকায়াধলটি 

কসরাল 

অধিসার 

A+ 01928467343 

Pronobdu93@gmail.com 

 

mailto:Liaiso0fficer@dss.gov.bd
mailto:Nasrin407du@gmail.com
mailto:Somayousuf85@gmail.com
mailto:Rpo.pub@dss.gov.bd
mailto:Yasminsultana.jessore@gmail.com
mailto:ssoasad@gmail.com
mailto:Pronobdu93@gmail.com


অথ য শাখা 

 

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 জমইল 

(ব্যবেগর্ ও অবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড 

জিান নম্বর 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর 

 

েনাি জমাঃ হারুনুর 

রশীদ 

েন্ম র্াবরখ: 

বনে  জেলা-পািনা 

 

11/12/06 সহকাবর 

পবরচালক 

(অথ য) 

O+ 11711459899 

01708414025 

Mhrashid81@gmail.com 

02-55006758 

১ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর 

 

বমোনুর রহমান 

েন্ম র্াবরখ:    

10/06/1992 

বনে  জেলা- 

মেমনবসংহ  

01/06/22  প্রশাসনিক 

কর্মকর্ম া 

O+ 01714908082 

Mizanju915@gmail.com 

০২-৫৫০০৭০২০ 

 

 

 

 



¸`vg I hvbevnb kvLv 

  

  

        জগাপনীে অনুয়িদন শাখা 
 

 

 

 
 

 

µwgK 

bs 

wefvM ‡Rjv Kvh©vj‡qi 

bvg 

Kg©KZ©vi bvg, Rb¥ 

ZvwiL I wbR †Rjv 

PvKzwi‡Z cÖ_g 

†hvM`v‡bi 

ZvwiL 

eZ©gvb 

c`ex 

i‡³i 

MÖæc 

‡gvevBj I B-‡gBj(e¨w³MZ 

I Awdm) 

Awd‡mi j¨vÛ 

†dvb b¤^i 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

01 XvKv XvKv সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

wecyj Kzgvi mvnv 

01/12/1977 

gv¸রv 

19/10/2006 mnKvwi 

cwiPvjK 
A+ 01712026199 

 bksusso06@gmail.com 

55007368  

02 XvKv XvKv সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

‡gvt Kvgiæ¾vgvb 

‡PŠayix 

06/12/1967 

eªvÿYevwoqv 

21/07/1997 mnKvwi 

cwiPvjK 
O+ 01711877683 

qzaman67@gmail.com 

55007203 

03 XvKv XvKv সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

‡gvt Bw`ªmyi ingvb 

05/02/1982 

ei¸bv 

17/10/2011 ‡óvi 

Awdmvi 
O+ 01717473974 

01708415250 
r.idrisur@gmail.com 

55007033 

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-জমইল 

(ব্যবেগর্ ও অবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড 

জিান নম্বর 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

01 ঢাকা ঢাকা 
সমােয়সিা 

অবিদপ্তর 

কাবনে িায়র্মা রহমান 

25/08/1977 

মাবনকগঞ্জ 

20/12/2006 
সহকারী 

পবরচালক 
 

এ+ 

01720680004 

kanizrahman@d

ss.gov.bd 

 

kanizdss2006@

gmail.com 

0244826823 

mailto:bksusso06@gmail.com
mailto:qzaman67@gmail.com
mailto:r.idrisur@gmail.com
mailto:kanizrahman@dss.gov.bd
mailto:kanizrahman@dss.gov.bd
mailto:kanizdss2006@gmail.com
mailto:kanizdss2006@gmail.com


অবিট শাখা 

 

ক্র:

নং 

বিভাগ জেলা কার্ালয়য়র নাম কম যকর্যার নাম,েন্মর্াবরখ 

ও বনে জেলা 

চাকুবরয়র্ প্রথম 

জর্াগদায়নর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমইল(ব্যবেগর্ 

ও অবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড জিান 

নম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১। ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, ঢাকা। 

জমাোঃ সাইফুর রহমান 

েন্মর্াবরখ:১০.০৮.১৯৬৯ 

বনে জেলা:-ঢাকা 

২৯/০৮/১৯৯০ সমােয়সিা অবিসার B+ ০১৮১৮২৪৪০৩৬ 

saifurrahman.dss@gmai

l.com 

৫৫০০৭২০৫ 

২। ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, ঢাকা। 

রুমানা জিরয়দৌসী বরসা 

েন্মর্াবরখ:১০/০৮/১৯৮৯ 

বনে জেলা:-ঝালকাঠী 

০১/০৬/২০২২ অবিট অবিসার O+ 01748622359 

risha.rumana@gmail.co

m 

৫৫০০৭২০৫ 

 

আইন ও মামলা শাখা। 

ক্র: 

নং 

বিভাগ জেলা কার্ যালয়য়র নাম কম যকর্যার নাম,েম্ম র্াবরখ ও বনে  জেলা চাকুবরয়র্ 

প্রথম 

জর্াগদায়নর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমইল(ব্যবেগর্ ও 

অবিস) 

অবিয়সর 

ল্যান্ড জিান 

নম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর 

কােী জখারয়শদ আলম 

েম্ম র্াবরখ-২০/০১/১৯৬৭ জেলা-ঢাকা 

১০/০৯/১৯৮৯ প্রশাসবনক 

কম যকর্যা 

B+ 01718-362053 

khourshed67@gmail.com 

 

mailto:saifurrahman.dss@gmail.com
mailto:saifurrahman.dss@gmail.com
mailto:risha.rumana@gmail.com
mailto:risha.rumana@gmail.com


বহসাি শাখা 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রবমক 

নং 

 

 

বিভাগ 

 

 

জেলা 

 

 

কার্ যালয়য়র 

 

  নাম 

কম যকর্যার 

নাম, েন্ম 

র্াবরখ ও বনে 

জেলা 

চাকুরীয়র্ 

প্রথম 

জর্াগদায়নর 

র্াবরখ 

ির্যমান  

পদিী 

রয়ে

র গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যাবেগর্ অবিস ) অবিয়সর ল্যান্ড জিান 

নম্বর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 

 

০১ 

 

ঢাকা 

 

ঢাকা 

 

সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

 

নবের আহমদ 

০১.০৫.১৯৬৬ 

লক্ষ্মীপুর 

 

০৫.০৩.১৯৯৬ 

 

বহসািরক্ষণ    

কম যকর্যা 

বি 

(+) 

01715-847783 

01708-414043 

nazirahmed3256@gmail.com 

02-58150055 



পবরকল্পনা ও উন্নেন শাখা 

 

ক্রবমক 

নম্বর 
বিভাগ জেলা কার্ যালয়ের নাম 

কম যকর্যার নাম, েন্ম র্াবরখ 

ও বনে জেলা 

চাকুরীয়র্ প্রথম 

জর্াগদায়নর র্াবরখ 
ির্যমান পদিী 

রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যবেগর্ ও 

অবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড 

জিান নম্বর 

0১ 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

01 

ঢাকা ঢাকা 

 

সমােয়সিা অবিদপ্তর 

জমাহাঃ কামরুজ্জামান, 

০৮/০২/১৯৭২ 

রােশাহী 

09/05/2000 অবর্বরে পবরচালক O (+) 

0155634664 

kzamandss@gmail.com 

addl.dir.plan@dss.gov.bd 

55006751 

 

 

 

02 

ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা অবিদপ্তর জমাহাঃ সাবদকুল হক 

০১/০২/১৯৭২ 

চাঁপাইনিািগঞ্জ 

10/05/2000 
উপপবরচালক 

(অবর্বরে দাবেত্ব) 
O (+) 

01552361361 

sadiqulh@yahoo.com 

dd.plan@dss.gov.bd 

55007369 

 

 

03 

ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা অবিদপ্তর মুহঃ হুমায়ুন কবির 

০১/০৪/১৯৭৯ 

রংপুর 

19/10/2006 উপপবরচালক A (+) 

01726780132 

Kabir1479@gmail.com 

0244826812 

 

 

04 

ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা অবিদপ্তর 
এস, এম, িেলুল কবরম 

০৭/০৩/১৯৮০ 

19/10/2006 সহকারী পবরচালক B (+) 

0173925856 

fazlulkarimdss@yahoo.com 

0255007025 

 

mailto:kzamandss@gmail.com
mailto:sadiqulh@yahoo.com
mailto:Kabir1479@gmail.com
mailto:fazlulkarimdss@yahoo.com


ঢাকা ad.plan1@dss.gov.bd 

 

 

05 

ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা অবিদপ্তর জমাঃ জগালাম আেম 

০১/০১/১৯৭৭ 

গাইিান্ধা 

19/10/2006 সহকারী পবরচালক O (+) 

01712089813 

gazam234@gmail.com 

 

44826821 

 

 

06 

ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা অবিদপ্তর োহাঙ্গীর কিীর 

০১/০১/১৯৭৯ 

গাইিান্ধা 

30/10/2006 সহকারী পবরচালক B (+) 

01708414029 

jahangirkabir.dss@gmail.com 

ad.plan3@dss.gov.bd 

0255006757 

 

 

07 

ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা অবিদপ্তর জমাহাম্মদ কােী বনয়মরী 

০৬/০২/১৯৮৩ 

জগাপালগঞ্জ 

02/08/2015 

গয়িষণা কম যকর্যা 

(সমােয়সিা 

অবিসার) 

B (+) 

01717766478 

nimery1@gmail.com 

 

55007223 

 

 

08 

ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা অবিদপ্তর হারুনুর রশীদ 

০১/০৩/১৯৮৭ 

টাঙ্গাইল 

01/11/2012 সমােয়সিা অবিসার B (+) 

01734510212 

harunsso2012@gmail.com 

 

 

09 

ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা অবিদপ্তর জমাঃ আবরফুজ্জামান 

০১/১১/১৯৮৭ 

টাঙ্গাইল 

16/07/2017 সমােয়সিা অবিসার A (+) 

01842099763 

m.arif0596@gmail.com 
 

mailto:ad.plan1@dss.gov.bd
mailto:gazam234@gmail.com
mailto:jahangirkabir.dss@gmail.com
mailto:nimery1@gmail.com
mailto:harunsso2012@gmail.com


10 

ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা অবিদপ্তর জমাঃ সায়রাোর জহায়সন 

০৭/০৩/১৯৯৩ 

টাঙ্গাইল 

23/08/2021 সমােয়সিা অবিসার B (+) 

01680293575 

sarwarhossain.dss@gmail.com 

55007230 

 

 

11 

ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা অবিদপ্তর জমাঃ শবিকুল ইসলাম 

০১/০৩/১৯৮০ 

মাবনকগঞ্জ 

29/10/2006 সমােয়সিা অবিসার B (+) 

01788833300 

shofiquenh16@gmail.com 
 

12 

ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা অবিদপ্তর পাবপো সায়রাোর 

০২/০২/১৯৮১ 

ব্রাহ্মনিাবিো 

12/10/2011 

প্রশাসবনক কম যকর্যা 

(সহকারী সমােয়সিা 

অবিসার) 

A (+) 

01725694165 

Papiasarower2015@gmail.co

m 

 

সংস্হাপন সসল 

ক্রবমক 

নম্বর 
বিভাগ জেলা কার্ যালয়ের নাম 

কম যকর্যার নাম, েন্ম র্াবরখ 

ও বনে জেলা 

চাকুরীয়র্ প্রথম 

জর্াগদায়নর র্াবরখ 
ির্যমান পদিী 

রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যবেগর্ ও 

অবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড 

জিান নম্বর 

01 

ঢাকা ঢাকা 

সমােয়সিা অবিদপ্তর 

মনির হ োসেি 

০৭/০৬/১৯৮৯ 

নিিোইদ  

০২-০৪-২০১৫ 
েমোজসেবো 

অনিেোর 
A+ 

01629423158 

monirhossain@dss.g

ov.bd 

 

   

 



কার্যক্রম শাখা 

 

 

ক্র: 

নং 

বিভাগ জেলা কার্ যালয়য়র 

নাম 

কম যকর্যার 

নাম, েন্ম 

র্াবরখ ও বনে 

জেলা 

চাকুরীয়র্ 

প্রথম 

জর্াগদায়নর 

র্াবরখ 

ির্যমান 

পদিী 

রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যবেগর্ ও অবিস) অবিয়সর ল্যান্ড 

জিান নম্বর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 

১ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর 

জমা: সাবির 

ইমাম 

২৬/০৮/১৯৬৫ 

ঢাকা 

০৭/০৭/১৯৯২ পবরচালক 

(কার্ যক্রম) 

B+ 01819442791 

sabborimam.dss@gmail.com 

 

55007023 

 

২ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর 

হবরশ চন্দ্র 

বিশ্বাস  

৩১/০১/১৯৭২ 

জগাপালগঞ্জ 

১১/০৫/২০০০ অবর্বরে 

পবরচালক 

(কার্ যক্রম-

১) 

B+ 01715912916 

harishchandrabiswas72@gmail.com 

 

55006754 

 

৩ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর 

জমাোঃ জহলাল 

উবিন ভূঞা 

১১/০৫/২০০০ অবর্বরে 

পবরচালক 

A+ 01717105449 

helalu50@gmail.com 

addl.dir@dss.gov.bd 

 

025500731 

mailto:helalu50@gmail.com


                                                                                      কার্ যক্রম-১ শাখা 

ক্র:নং বিভাগ জেলা কার্ যালয়য়র 

নাম 

কম যকর্যার নাম, 

েন্ম র্াবরখ ও 

বনে জেলা 

চাকুরীয়র্ 

প্রথম 

জর্াগদায়নর 

র্াবরখ 

ির্যমান 

পদিী 

রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই জমইল (ব্যাবেগর্ ও 

অবিস) 

অবিয়সর  

ল্যান্ড জিান 

নম্বর 

 ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা 

জমাহাোঃ আব্দুল 

হাবমদ 

০১/03/ ১৯৭৩ 

বসরােগঞ্জ 

১০/০৫/২০00 উপপবরচালক O+ 01745980510 

hamiddss1973@gmail.com 

dd.prog1@dss.gov.bd 

০২-৪৮১১৮৫৭৭ 

 ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা 

জমাহাম্মদ সাইফুর 

রহমান 

০১/০৬/১৯৮০ 

গােীপুর 

৩০/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

B+ 01714446848 

s.rahmansahin@gmail.com 

ad.prog1@dss.gov.bd 

০২-৪৮১১৮৫৬৭ 

 ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা 

বশপ্রা জ াষ 

০৩/০১/১৯৭৬  

জভালা 

১৯/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

O+ 01710032800  

sipraghoshsso@gmail.com 

 

02-44826818 

 ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা 

োন্নাতুন নাইম 

১৭/০১/১৯৭৫ 

মুবিগঞ্জ 

০৩/১০/২০০৫ সমােয়সিা 

অবিসার 

O+ 01715958849 

jannatoonnaeemdssrtc@gmail.com 

০২-৫৫০০৭২১৯ 

mailto:hamiddss1973@gmail.com
mailto:s.rahmansahin@gmail.com
mailto:ad.prog1@dss.gov.bd
mailto:jannatoonnaeemdssrtc@gmail.com


 ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা 

জমাোঃ আব্দুল 

কায়দর  

05/12/1968 

র্য়শার 

14/01/1993 বহসাি রক্ষণ 

কম যকর্যা 

A+ 01933993800, 01708414073  

 ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা 

র্হুরা খাতুন 

০১/০১/১৯৮১ 

বঝনাইদহ 

১৬/০৪/২০০৬ সমােয়সিা 

অবিসার 

O+ 01728096634 

tahura.dss@gmail.com 

 

০২-৫৫০০৭২১৮ 

 ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা 

িাবুল কুমার দাস 

০৫/১২/১৯৬৪ 

১৪/০১/১৯৯৩ সমােয়সিা 

অবিসার 

B+ 01308865167 

babulkumardas@dss.gov.bd 

 

 ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা 

জমাছাোঃ আইবনন 

পারভীন 

০৭/০৬/১৯৯১ 

পািনা 

২৫/০৫/২০১৮ সমােয়সিা 

অবিসার 

O+ 01723716396 

ainindu90@gmail.com 

 

 

 ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা 

র্ামান্না র্ানভী 

৩০/০৩/১৯৯০ 

রােিাড়ী 

২৬/০৬/২০২২ সহ: 

সমােয়সিা 

অবিসার 

AB+ 01753418389 

kolpokothair85@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:tahura.dss@gmail.com


কার্ যক্রম-২ শাখা 

 

ক্র:নং বিভাগ জেলা কার্ যালয়য়র 

নাম 

কম যকর্যার নাম, 

েন্ম র্াবরখ ও বনে 

জেলা 

চাকুরীয়র্ প্রথম 

জর্াগদায়নর 

র্াবরখ 

ির্যমান 

পদিী 

রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই জমইল 

(ব্যাবেগর্ ও অবিস) 

অবিয়সর  ল্যান্ড 

জিান নম্বর 

১ ঢাকা ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা  

জমা: রবিউল কবরম 

২৮-০২-১৯৭৬ 

িগুড়া 

১৯/১০/২০০৬ উপপবরচালক 

 

A+ ০১৭১৬৩৪৮৯২২ 

rabiulkarim601 

@gmail.com 

dd.prog2@dss.gov.bd 

০২- ৪৮১১৮৫৭০ 

২ ঢাকা ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা  

শামসুন নাহার 

17-12-1980 

ঢাকা 

২২/১০/২০০৬ সহকাবর 

পবরচালক 

 

O+ ০১৮১৯১০৫৪৪২ 

shamsun.swo 

@gmail.com 

০২-৪৪৮২৬৮২৫ 

৩ ঢাকা ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা  

বিলবকস আোর 

15-06-1977 

কুবমল্লা 

২২/১০/২০০৬ সহকাবর 

পবরচালক 

 

O+ ০১৮১৬৪৭৪৮১০ 

Bilkis4810 

@gmail.com 

০২-৪৪৮২৬৮২৭ 

৪ ঢাকা ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা  

জমা: হুমায়ুন কিীর 

01-01-1970 

মেমনবসংহ 

২৩/০৭/১৯৯৭ উপসহকাবর 

পবরচালক 

 

A+ ০১৫৫২৩০৮০৫৫ 

kabir010170 

@gmail.com 

০২-৫৫০০৭২১৭ 



শ র েমোজসেবো কোর্ যক্রম (ইউনেনি) শোখো 

ক্র: নবভোগ হজলো কোর্যোলসর্র 

িোম 

কম যকর্যোর িোম জন্ম র্োনরখ 

ও নিজ হজলো 

চোকুরীসর্ 

প্রথম 

হর্োগদোসির 

র্োনরখ 

বর্যমোি 

পদবী 

রসের 

গ্রুপ 

হমোবোইল ও ই-সমইল (ব্যনেগর্ ও 

অনিে) 

অনিসের ল্যোন্ড হিোি 

িম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ ঢোকো ঢোকো সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

হমো োম্মদ িোনের উনিি 

২৭-১০-১৯৭৩ 

পটুর্োখোলী 

১১-০৫-২০০০ উপপনরচোলক B+  

01819872693 

01708414016 

dd.ucd@dss.gov.bd 

nasirdss@gmail.com 

০২-58150631 

 

2 ঢোকো ঢোকো হমো: হমোস্তোনিজুর র মোি 

০২-০২-১৯৭৬ 

চাঁদপুর 

২৯-১০-২০০৬ ে কোরী 

পনরচোলক 

O+ 01714262557 

mostafizdss@gmail.

com 

02-44826819 

 

3 ঢোকো ঢোকো গুলশোিোরো হবনল 

১০-০১-১৯৯২ 

কুনমল্লো 

 

৩০-১২-২০২০ েমোজকল্যোণ 

েংগঠক 

B+ gulsanarabaledu@gmail.

com 

- 

 

                 কল্যোণ শোখো 

 

ক্রম: বিভাগ জেলা কার্ যালয়য়র নাম কম যকর্যার নাম, েন্ম র্াবরখ 

ও বনে জেলা 

চাকুরীয়র্ প্রথম 

জর্াগদায়নর র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যবেগর্ ও 

অবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড 

জিান নম্বর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৫ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 

০১ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, ঢাকা। 
শহীদুল ইসলাম 

২০-১২-১৯৭৫ 

মাদারীপুর 

 

২২-১০-২০০৬ সহকারী পনরচালক 

(কলযাণ কর্মকর্ম া) 
A+ 01720033139 

Shahidulislam222234@gmail

.com 

0244826814 

 



ননবন্ধন ও ননয়ন্ত্রন শাখা 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্র: 

নং 

বিভাগ জেলা কার্ যালয়য়র 

নাম 

কম যকর্যার নাম, েন্ম র্াবরখ ও বনে 

জেলা 

চাকুরীয়র্ প্রথম 

জর্াগদায়নর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমইল 

(ব্যবেগর্ ও অবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড জিান নম্বর। 

০১ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

নাম: আইয়ুি খান  

েন্ম র্াবরখ: ০৫/০৩/১৯৭১ 

বনে জেলা: কুবমল্লা 

১০/০৫/২০০০ উপপবরচালক 

(বনিন্ধন ও 

বনয়ন্ত্রণ) 

O+ 01643565767 

01715055401 

ayubkhanbd

@yahoo.com 

 

0248118568 

০২ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

নাম: জমাোঃ বেয়াউর রহমান 

েন্ম র্াবরখ: ১৫/০২/১৯৮২ 

বনে জেলা: যশশার  

২২/১০/২০০৬ সহকারী পবরচালক 

(বনিন্ধন) 

O+ 01712098440 

zia.dss.06@g

mail.com 

0255006759 

০৩ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

নাম: সাবির জহায়সন 

েন্ম র্াবরখ: ১০/০১/১৯৯২ 

বনে জেলা: শবরয়র্পুর 

১৬/০৭/২০১৭ সমােয়সিা 

অবিসার (জরবে:) 

O+ 01716033207 

sarderhsabbi

r@gmail.com 

 

0255007213 

০৪ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

নাম: জমা: ওয়ায়রছ আলী 

েন্ম র্াবরখ: ১৫/০৭/১৯৭১ 

বনে জেলা: গাইিান্ধা 

১৭/০৬/১৯৯৫ সমােয়সিা 

অবিসার (বনিন্ধন 

ও বনয়ন্ত্রণ) 

A+   01711231774 

wares.07ali@

gmail.com 

 

mailto:ayubkhanbd@yahoo.com
mailto:ayubkhanbd@yahoo.com
mailto:zia.dss.06@gmail.com
mailto:zia.dss.06@gmail.com
mailto:sarderhsabbir@gmail.com
mailto:sarderhsabbir@gmail.com
mailto:wares.07ali@gmail.com
mailto:wares.07ali@gmail.com


 

বচবকৎসা ও প্রয়িশন শাখা 

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-জমইল (ব্যবেগর্ ও 

অবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড 

জিান নম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

০১ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

লাবমো ইোসবমন 

১২/০৩/১৯৭৩ 

িবরশাল 

14/05/2000 উপপবরচালক 

(বচবকৎসা ও 

প্রয়িশন) 

A+ 0172205934 

lamiayasmin73@gmail.com 

dd.med_prob@dss.gov.bd 

55006593 

০২ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

র্ায়হরা জেসবমন 

মাগুরা 

২৫/১১/১৯৮০ 

২২/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

(প্রয়িশন) 

O+ 01796504528 

tahera.jesmin80@gmail.co

m 

ad.prob@dss.gov.bd 

44826817 

০৩. ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

অবলবভো পারভীন 

২১/১২/১৯৮০ 

র্য়শার 

১৯/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

(বচবকৎসা) 

O+ 01724846334 

oliviadss2006@gmail.com 

ad.med@dss.gov.bd 

44826816 

০৪ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

র্াছবিো র্ানবেম বিগ্ধা 

১৫/১২/১৯৯২ 

বকয়শারগঞ্জ 

২৫/০৬/২০১৯ সমােয়সিা 

অবিসার 

A+ 01683779733 

tasfiatanjim16findu@gmail.

com 

 

255007224 

প্রবর্ষ্ঠান শাখা 

mailto:Lamiayasmin73@gmail.com
mailto:dd.med_prob@dss.gov.bd
mailto:tahera.jesmin80@gmail.com
mailto:tahera.jesmin80@gmail.com
mailto:ad.prob@dss.gov.bd
mailto:Oliviadss2006@gmail.com
mailto:Ad.med@dss.gov.bd
mailto:tasfiatanjim16findu@gmail.com
mailto:tasfiatanjim16findu@gmail.com


ক্র: নং বিভাগ জেলা কার্ যালয়য়র  নাম কম যকর্যার নাম, েন্ম র্াবরখ ও 

বনে জেলা 

চাকুরীয়র্ প্রথম 

জর্াগদায়নর র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইলওই-জমইল 

(ব্যবেগর্ওঅবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড জিান 

নম্বর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৫ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 

০১ ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা অধিদপ্তর জমাহাম্মদ কামরুল ইসলাম 

জচৌধুবর 

১১-০৮-১৯৭৬ 

জিনী 

২৪-০৯-০৩ পবরচালক A+ 

 

01916664444 

kamrul20bcs@gmail.
com 

028181504 

০২ ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা অধিদপ্তর মমা: শহীদুল ইসলাম 

১০-১১-১৯৭২ 

পটুয়াখালী 

১৫-০৫-২০০০ অবর্বরে 

পবরচালক 

O+ 

 

01712004824 

sislamdss@gmail.co

m 

0255006929 

০৩ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর 

সাঈদা আখর্ার 

১৭/০৭/১৯৭৩ 

জময়হরপুর,  

১৪-০৫-২০০০ উপপবরচালক A + 

 

০১৭১১১৯৪৬০৪ 

০১৭০৮৪১৪০২২ 

sayda.akhtar01@

gmail.com 

0255006752 

০৪ ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা অধিদপ্তর জমা: আিোল জহাসাইন 

১-০৯-১৯৭৩ 

চাঁদপুর 

 

 

১১-১২-২০০০ উপপবরচালক A + 

 

01718442189 

afzal.hossain35@gmail.co

m 

dd.ins1@dss.gov.bd 

0241060340 

mailto:dd.ins1@dss.gov.bd


০৫ ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা অধিদপ্তর মমাহাম্মদ মরজাউর রহমান 

১-১-১৯৭২ 

ঢাকা 

২০-১১-২০০০ উপপবরচালক B + 

 

01819461600 

mdrezaurrahman72
@gmail.com 

0255007019 

০৬ ঢাকা  ঢাকা সদর কার্ যালয়, 

ঢাকা 

জমাসা: বরবেয়া খাতুন 

14.01.1967 

রাজশাহী 

 18-06-1996 উপপবরচালক o+ 1721703951 

dd9.ss@dss.gov.b

d 

0255007200 

০৭ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর 

মাছুমা আোর খাতুন 

০৫-০৫-১৯৭৯ 

ময়মনবসংহ 

১৯-১০-২০০৬ প্রিান 

ব্যিস্থাপক 

(সহকারী 

পবরচালক) 

B + 

 

01721600728 

masumaakter7777@

gmail.com 

0255006592 

০৮ ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা অধিদপ্তর মমা: ধিরাদুল হক 

01/09/1989 

কুবিো 

১৯-১০-২০০৬ সহকাবর 

পবরচালক 

B + 

 

01717353045 

ad.ins1@dss.gov.bd 

 

০৯ ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা অধিদপ্তর এস এম রধিকুল হায়দার 

01/07/1984 

খুলনা 

১৯-১০-২০০৬ সহকাবর 

পবরচালক 

B + 

 

01716124974 

smrafiq24@gmail.co

m 

0255006596 

১০ ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা অধিদপ্তর সাহানা খাতুন  

05/01/1979 

বিনাইদহ 

১৯২০০৬/১০/ সহকাবর 

পবরচালক 

AB + 

 

০১৭১১ ৯০৮২৩৬ 

ad.ins3@dss.gov.

bd 

0244826815 

 

mailto:ad.ins1@dss.gov.bd
mailto:ad.ins3@dss.gov.bd
mailto:ad.ins3@dss.gov.bd


১১ ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা অধিদপ্তর জমাহাম্মদ আলী 

10/11/1972 

বকয়শারগঞ্জ 

 

২২-১০-২০০৬ সহকাবর 

পবরচালক 

AB + 

 

01708414038 

ad.ins4@dss.gov.bd 

028181491 

১২ ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা অধিদপ্তর জমাসা: জদৌলতুন জনসা 

01/02/1977 

চাপাইনিািগঞ্জ 

০৫-১১-২০০৬ সমােয়সিা 

অবিসার 

A+ 

 

01708414064 

01943833401 

dawlatunnesa@dss.g

ov.bd 

0255007214 

১৩ ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা অধিদপ্তর মমা: মমান্তাধছরধবল্লাহ 

21/10/1990 

সার্ক্ষীরা 

১৬-০৭-২০১৭ সমােয়সিা 

অবিসার 

AB + 

 

01683691700 

billahiswr@gmail.com 

0255007211 

১৪ ঢাকা ঢাকা সমােয়সিা 

অবিদপ্তর 

জমাোঃ আবু নাঈম 

০১-০১-১৯৯১ 

কুবমল্লা 

 

১৬-০৭-২০১৭ সমােয়সিা 

অবিসার 

B + 

 

০১৬৪৪-২৫৪৮৮৮ 

nayemss.du4484@g

mail.com 

 

১৫ ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা অধিদপ্তর ইয়াসধমন সুলতানা 

01/09/1964 

চুোডাঙ্গা 

০৯-০৭-১৯৯২ সমােয়সিা 

অবিসার 

B - 

 

01715175896 

sultana7yeasmin@g
mail.com   

0255007020 

mailto:ad.ins4@dss.gov.bd
mailto:dawlatunnesa@dss.gov.bd
mailto:dawlatunnesa@dss.gov.bd


 

 

 

 

সামাজিক জনরাপত্তা শাখা 

ক্র: 

নং 

বিভাগ জেলা কার্ যালয়য়র 

নাম 

কম যকর্যার নাম, েন্ম র্াবরখ 

ও বনে জেলা 

চাকুরীয়র্ প্রথম 

জর্াগদায়নর র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যবেগর্ ও 

অবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড জিান 

নম্বর 

১ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

ি. জমাোঃ জমাকর্ার 

জহায়সন  

24.10.1971 

সাতক্ষিরা 

  উপসবচি 

(পবরচালক) 

B+ 0244826801 

dir. 

ss@dss.gov. bd 

0244826801 

 

২ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

শামছুন নাহার 

05.09.1971 

টাঙ্গাইল 

১৪.০৫.২০০০ অবর্বরে 

পবরচালক 

B+ 1911337292 

snaherlipi@gmail.com 

addldir4.ss@dss. gov.bd 

 

0244826805 

১৬ ঢাকা ঢাকা সমাজসসবা অধিদপ্তর মমা: রাসসল 

01/07/1988 

পটুোখাবল 

১২-১০-২০১১ প্রশাসবনক 

কম যকর্যা 

B - 

 

01727313637 

raseldss88@gmail.co
m 

-- 

mailto:dir.ss@dss.gov.%20bd
mailto:dir.ss@dss.gov.%20bd
mailto:1911337292snaherlipi@gmail.comaddldir4.ss@dss.%20gov.bd
mailto:1911337292snaherlipi@gmail.comaddldir4.ss@dss.%20gov.bd
mailto:1911337292snaherlipi@gmail.comaddldir4.ss@dss.%20gov.bd
mailto:1911337292snaherlipi@gmail.comaddldir4.ss@dss.%20gov.bd


৩ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

এম এম মাহমুদুল্লাহ 

01.02.1970 

গগাপালগঞ্জ 

09.05.2000 অবর্বরে 

পবরচালক 

B+ 01716275466 

addldir2.ss@dss.gov.bd 

 

028282703 

৪ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

িবরদ আহয়মদ জমাল্লা 

31.10.1974 

গগাপালগঞ্জ 

05-10-00 অবর্বরে 

পবরচালক 

A+ 01552342589 

faridahmed74@hotmail.

com 

addldir1.ss@dss.gov.bd 

 

02-48118570 

৫ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

রবিউল ইসলাম 

13.12.1974 

জামালপুর 

১৫.০৫.২০০০ অবর্বরে 

পবরচালক 

O+ 01718353139 

addldir3.ss@dss.gov.bd 

 

 

৬ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

জদিব্রর্ দাস  

13.10.1969 

সুনামগঞ্জ 

২৭.০৮.২০০০ উপপবরচালক B+ 01620761961 

debabratadss1979@gm

ail.com 

 

dd6.ss@dss.gov.bd 

 

02-44826807 

mailto:addldir2.ss@dss.gov.bd
mailto:faridahmed74@hotmail.com
mailto:faridahmed74@hotmail.com
mailto:addldir1.ss@dss.gov.bd
mailto:addldir3.ss@dss.gov.bd
mailto:debabratadss1979@gmail.com
mailto:debabratadss1979@gmail.com
mailto:dd6.ss@dss.gov.bd


৭ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

জমাোঃ শাহ োহান 

15.03.1972 

টাঙ্গাইল 

১৫.০৫.২০০০ উপপবরচালক B+ 01716301860 

dd7.ss@dss.gov.bd 

 

0255006592 

৮ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

জমাস্তািা মাহমুদ 

সায়রায়ার 

12.05.1973 

ব্রাহ্মণবাক্ষিয়া 

১৬.০৮.২০০০ উপপবরচালক O+ 01712832872 

ddsanisag2p@dss.gov.b

d 

 

0244826806 

৯ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

কামাল জহায়সন  

01.01.1973 

বক্ষরশাল 

১০.০৫.২০০০ উপপবরচালক B+ 01716738425 

dd.grant@dss.gov.bd 

 

0244826810 

১০ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

জমা: মাইনুবিন 

সরকার 

03.01.1969 

কুক্ষমল্লা 

05-10-00 উপপবরচালক O+  01912391430 

mainuddinsarker@dss.g

ov.bd 

 

0255007027 

১১ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

জিগম মুস্তারী আকর্ার 

োহান 01.01.1977 

জয়পুরহাট 

1৯.১০.২০০৬ উপপবরচালক O+ 01710729908  

dd8.ss@dss.gov.bd 

 

0255007231 

mailto:dd7.ss@dss.gov.bd
mailto:ddsanisag2p@dss.gov.bd
mailto:ddsanisag2p@dss.gov.bd
mailto:dd.grant@dss.gov.bd
mailto:mainuddinsarker@dss.gov.bd
mailto:mainuddinsarker@dss.gov.bd
mailto:dd8.ss@dss.gov.bd


১২ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

েনাি জমাোঃ আব্দুর 

রবশদ 08.08.1978 

বগুিা 

১৯.১০.২০০৬ সহকাবর 

পবরচালক 

A+ adda.ss@dss.gov.bd  

১৩ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

জমা: সাইফুল ইসলাম 

03.04.1981বক্ষরশাল 

১৯.১০.২০০৬ সহকাবর 

পবরচালক 

AB

+ 

 01722061486 
ad.ss@dss.gov.bd 

  

029140817 

১৪ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

জমাোঃ মাইনুল িশার 

31.12.1973 

পটুয়াখালী 

২২.1০.২০০৬ সহকাবর 

পবরচালক 

B+ 01708414045 

01718190753  

adoa.ss@dss.gov.bd 

 

 

১৫ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

জমাোঃ রুহুল আবমন 

িাশীর 01.03.1983 

বরগুনা 

২২.১০.২০০৬ সহকাবর 

পবরচালক 

O+ 01720622416  

 ad.ssn@dss.gov.bd 

 

 

১৬ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

এস এম খাবলদ 

সাইফুল্লাহ  

16.07.1979 

ক্ষিনাইদহ 

১১.১২.২০০৬ সহকাবর 

পবরচালক 

B+   01712579727 

Khaliddss06@gmail.com  

 

0244826826 

mailto:ad.ss@dss.gov.bd
mailto:adoa.ss@dss.gov.bd
mailto:ad.ssn@dss.gov.bd
mailto:Khaliddss06@gmail.com


১৭ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

খন্দকার নুরুন্নাহার 

02.01.1978 

ঢাকা 

১৮.১২.২০০৬ সহকাবর 

পবরচালক 

A+ 01911419505 

ad7.ss@dss.gov.bd 

 

 

১৮ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

জমাছা: উয়ম্ম হাবিিা 

আকর্ার 

12.11.1981 

১9.১0.২০০৬ 

    

সহকাবর 

পবরচালক 

O+  01711367584 

habibamimbau2006@g

mail.com 

 

 

২০ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

মবর্উর রহমান জশখ 

15.08.1988 

নিাইল 

১৮.০৩.২০১৫ সমােয়সিা 

অবিসার 

B+ 01515203622 

mrsheikh88@gmail.com 

 

029140817 

২১ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

মুহাম্মাদ মইনুল হাসান 

02.01.1981 

  সমােয়সিা 

অবিসার 

AB

+ 

01924638318 
sso.ss@dss.gov.bd 

 

 

২২ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

জমা: রায়হান কিীর 

02.08.1991 

যশশার 

১৬.০৭.২০১৭ সমােয়সিা 

অবিসার 

A+  01776381061 

sso2.ssn@dss.gov.bd 

 

২৩ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

চন্দন কুমার বমত্র 

06.04.1992 

মাগুিা 

২১.০৫.২০১৮ সমােয়সিা 

অবিসার 

AB

+ 

01767342115 

chandanmittra479@gm

ail.com 

02-55007229 

mailto:ad7.ss@dss.gov.bd
mailto:habibamimbau2006@gmail.com
mailto:habibamimbau2006@gmail.com
mailto:mrsheikh88@gmail.com
mailto:sso.ss@dss.gov.bd
mailto:chandanmittra479@gmail.com
mailto:chandanmittra479@gmail.com


 

২৪ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

সাবদয়া খানম 

15.02.1985 

যশশার 

1৬.0৭.২০১৭ সমােয়সিা 

অবিসার 

O+ 01727022718 

ssownd.ss@dss.gov.bd 

 

 

২৫ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

নাবহদ োহান তুিা 

01.01.1990 

বরগুনা 

২১.০৫.২০১৮ সমােয়সিা 

অবিসার 

A+ 01722925705 
ssoma.ss@dss.gov.bd 

 

 

২৬ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

শামীমা আোর রুমী 

20.12.1977 

ঢাকা 

০৪.০৭.২০০৪ সমােয়সিা 

অবিসার 

O+ 01708414065 

rumi2saleh@gmail.com 

 

 

২৭ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

শাহাবুবিন র্ালুকদার 

10.07.1974 

গগাপালগঞ্জ 

১৫.০২.২০০০ সমােয়সিা 

অবিসার 

O+  

01716636182  

0255007033 

২৯ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

মাসুদুর রহমান  

29.07.1973 

গগাপালগঞ্জ 

৩০.০১.২০০০ প্রশাসবনক 

কম যকর্যা 

A+  01974509698 

masuddss73@gmail.co

m 

 

 

mailto:ssownd.ss@dss.gov.bd
mailto:ssoma.ss@dss.gov.bd
mailto:rumi2saleh@gmail.com
mailto:masuddss73@gmail.com
mailto:masuddss73@gmail.com


৩০ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

জমাছাঃ পাবপো খাতুন  

12.08.1982 

নারায়নগঞ্জ 

১৪/১০/২০১০ প্রশাসবনক 

কম যকর্যা 

B+ 01946403057 

papia.hasan82@gmail.c

om 

 

 

৩১ ঢাকা  ঢাকা সদর 

কার্ যালয়, 

ঢাকা 

বেন্নাতুল জরয়হনা 

30.12.1981 

ঢাকা 

২৪.০২.২০১১ প্রশাসবনক 

কম যকর্যা 

O+ 01915788917 

rehena.dss22@gmail.co

m 

 

 

 

 

 

mailto:papia.hasan82@gmail.com
mailto:papia.hasan82@gmail.com
mailto:rehena.dss22@gmail.com
mailto:rehena.dss22@gmail.com

