
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঢাকা বিভাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ক্রম. জেলার নাম কার্ যালয়ের নাম কম যকর্যা নাম, েন্ম র্াবরখ 

ও বনে জেলা 

চাকুরীয়র্ 

জর্াগদায়নর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমইল 

(ব্যবেগর্) 

অফিসের 

ল্যান্ড ফিান 

নম্বর 

১. 
ঢাকা 

বিভাগ 

বিভাগীে 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঢাকা 

জমাহাম্মদ জমাোয়ম্মল হক 

 কুবমল্লা 

10/12/2003 পবরচালক  ০১৭২৬৪৫৪৬৩৫ 

dir.dhakadiv@dss.gov.bd 
 

০২৪১০২২৭১২ 

ঢাকা 

বিভাগ 

বিভাগীে 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঢাকা 

জমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম  

োমালপুর 

01/11/1971 

১৮/০৫/২০০০ অবর্বরে 

পবরচালক 

A+ ০১৭১১৯৮৬৬১৭ 

sazzadislamranga@gmail.
com 
 

০২৪১০২২৭১১ 

ঢাকা 

বিভাগ 

বিভাগীে 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঢাকা 

আবদল জমাত্তাকীন 

 জেনী 

০১/০৬/১৯৭১ 

15/05/2000 উপবরচালক A+ ০১৭১১৭৩৩৯৯১ 

adil.mtq@gmail.com 
 

০২৪১০২২৭১০ 

ঢাকা 

বিভাগ 

বিভাগীে 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঢাকা 

জমাহাম্মদ  আব্দুল েব্বার 

৩১.১২.১৯৭৬ 

 ঢাকা 

23/10/2006 সহকারী 

পবরচালক 

B+ ০১৭১১১৮১৯৪৬ 

abdul.jabbar311276@gm
ail.com 
 

০২৪১০২২৭০৯ 

ঢাকা 

বিভাগ 

বিভাগীে 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঢাকা 

জমা: সাইফূল ইসলাম 

০৩.১০.১৯৭১ 

িবরশাল 

২৫.০৭.১৯৯৪ প্রশাসবনক যুে 

জুবনের বহসাি 

রক্ষন কম যকর্যা 

O+ 01714686310 

msaifulislam1991@gmail
.com 

 

০২ নরবসিংদী জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

নরবসিংদী 

মাসুদুল হাসান র্াপস 

৩০/৮/১৯৭০ 

জেনী 

১১/৫/২০০০ উপপবরচালক AB+ ০১৩২৪২৩৫৬৬৬ 

০১৭১২৫১৩৪০৯ 

masudul_taposh@ya

hoo.com 

০২২২৪৪৫২৩৬৪ 

mailto:dir.dhakadiv@dss.gov.bd
mailto:sazzadislamranga@gmail.com
mailto:sazzadislamranga@gmail.com
mailto:adil.mtq@gmail.com
mailto:abdul.jabbar311276@gmail.com
mailto:abdul.jabbar311276@gmail.com


নরবসিংদী জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

নরবসিংদী 

জমাহাম্মদ নঈম োহাঙ্গীর 

২০/২/৮০ 

বকয়শারগঞ্জ 

১৯/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

B+ ০১৭১১১০৩৯৪২ 

nayeemz.usso@gmai

l.com 

০২২২৪৪৫২৩৬৪ 

 

নরবসিংদী জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

নরবসিংদী 

সুরভী আেয়রাে 

২৫/৩/১৯৮৭, 

ঢাকা 

০১/১১/২০১২ 

 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭৭৬০৬৪০১০ 

shoravyiffat@yahoo.

com 

০২২২৪৪৫২৩৬

৪ 

 

নরবসিংদী জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

নরবসিংদী 

জমাোঃ র্াবরকুল কাইউম 

ভূঞা 

১/৬/১৯৬৮, 

নরবসিংদী 

২০/০১/২০০০ প্রশাসবনক যুে 

জুবনের বহসিা 

রক্ষন কম যকর্যা 

AB+ ০১৭১১৩১২২৮৮ 

riponbhiya68@ 

gmail.com 

০২২২৪৪৫২৩৬

৪ 

 

নরবসিংদী জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

নরবসিংদী 

জমাোঃ রবেকুল ইসলাম 

১৫/৫/১৯৬৬ 

নরবসিংদী 

১২/৯/১৯৮৯ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৮১৯৮৫৯৪৭২ 

mdrafiq.islam1966@ 

gmail.com 

০২২২৪৪৫২৩৬

৪ 

 

নরবসিংদী উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ালে, সদর 

মুহাম্মদ আশরাফুল 

ইসলাম খান 

১/১/১৯৮০ 

২৮/১১/২০০৬ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

AB+ ০১৭১৬৮৬৭২২২ 

ashrafulorni@gmail. 

com 

০২২২৪৪৫১৬৫

৩ 

 

নরবসিংদী উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ালে, সদর 

জমাোঃ রাবকবুল আলম 

১/১/১৯৯২, 

ঢাকা 

০১/৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ ০১৬৭২২৭০৭০৩ 

rakibul00@gmail.co

m 

০২২২৪৪৫১৬৫

৩ 

 

নরবসিংদী উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

ময়নাহরদী 

জমা: মবনর জহায়সন 

৬/৮/১৯৮৯ 

নরবসিংদী 

০২/১০/২০১৬ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৩১৪৯৩১৬৩২ 

monirhossain8789@g

mail.com 

০২৯৪৪৫৩১৪ 

 

নরবসিংদী উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

ময়নাহরদী 

জমাোঃ নেরুল ইসলাম 

১৪/২/১৯৯৩ 

নারােনগঞ্জ 

০১/৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৬৭৫১৮২৪৪৬ 

nazrul.fin.18@gmail.

com 

০২৯৪৪৫৩১৪ 

 



নরবসিংদী উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, রােপুরা 

খবললুর রহমান সরকার 

৫/৭/১৯৮৮ 

নরবসিংদী 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৬২১৪২৩২৭০ 

khalil.sw.bd@gmail.

com 

০২২২৪৪৪৮০৭

৭ 

 

নরবসিংদী উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, বশিপুর 

মাহমুদুর রহমান 

৬/১/১৯৭৪ 

নরবসিংদী 

১৩/১২/২০০৫ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ ০১৭১৪৬৫০১৮৪  

mahmudur967@gma

il.com 

০৬২৫৬৭৫২৩

৫ 

 

নরবসিংদী উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, বশিপুর 

আের্াবুল ইসলাম 

৩০/১২/১৯৯১ 

ঢাকা 

০১/৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৬৭৫৬৭১৯২৫ 

md.aftabulalom@ya

hoo.com 

০৬২৫৬৭৫২৩

৫ 

 

নরবসিংদী উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, জিলাি 

অবনক রাে 

১৫/৮/১৯৯১ 

মুন্সীগন্ে 

২৫/৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৯৯৭৯৩৭২৭৪  

anikroy370@gmail.c

om 

০২৯৪৪৯১৩৮ 

 

নরবসিংদী উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, পলাশ 

জমা. উজ্জল মুন্সী 

২৫/৯/১৯৮৮ 

েীরদপুর 

২৫/৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A- ০১৯১১০০৮২২৪  

muzzal.bd24@gmail.

com 

০২২২৪৪৬৬০৭

৫ 

নরবসিংদী শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

নরবসিংদী 

জমাোঃ জরোউল কবরম 

০১/০১/১৯৮৮ 

চাঁদপুর 

২৫/৬/২০১৯ শহর সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭৮৮৬৫০৬৪১  

rkhdss467 

@gmail.com 

০২২২৪৪৫১৬৮

১ 

 

নরবসিংদী হাসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর 

হাসপার্াল 

শুক্লা বিশ্বাস 

১৩/২/১৯৬৭ 

টািংগাইল 

১৯/৬/১৯৯৬ হাসপার্াল 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭৩১১৪৭৬৭৭ - 

নরবসিংদী প্রয়িশন 

অবেসায়রর 

কার্ যালে, 

নরবসিংদী 

জমাোঃ মাসুম ভূইো 

১৮/৬/১৯৮৯ 

নারােনগন্ে 

১৬/৭/২০১৭ প্রয়িশন 

অবেসার 

B+ ০১৭১৭২২৯৫৮০ 

masumknnight@gm

ail.com 

- 

নরবসিংদী সরকাবর বশশু 

পবরিার(িালক) 

জমা: মবনর জহায়সন 

৬/৮/১৯৮৯ 

২/১০/২০১৬ উপর্ত্তািধােক B+ ০১৩১৪৯৩১৬৩২ - 

mailto:khalil.sw.bd@gmail
mailto:muzzal.bd24@gmail


ময়নাহরদী নরবসিংদী monirhossain8789@g

mail.com 

নরবসিংদী সমবির্ দৃবি 

প্রবর্িন্ধী বশক্ষা 

কার্ যক্রম, বশিপুর, 

জমাোঃ সাহোহান 

১০/১১/১৯৭৬ 

গােীপুর 

১১/৬/১৯৯৬ বরয়সাস য টিচার B+ ০১৭১৫২৫৫৬৫৩ 

sajudss@gmail.com 

- 

০৩ নারােণগঞ্জ 

জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে,নারােণ

গঞ্জ 

জমা: আসাদুজ্জামান 

সরদার 

১০/০৮/১৯৭১ বি. 

রােশাহী 

১৮/০৫/২০০০ 

বি. 
উপপবরচালক B+ 

01817382003 

dd.narayanganj@dss

.gov.bd 

mithusons71@yahoo.

com 

027633978 

 

নারােণগঞ্জ 
জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে,নারােণ

গঞ্জ 

জমাহাম্মদ জসালােমান 

জহায়সন 

১/১২/১৯৭৮ বি. 

নারােণগঞ্জ 

৩০/১০/২০০৬ 

বি. 

সহকারী 

পবরচালক 
O+ 

01712792999 

solaimanad.dss@gm

ail.com 

024765087

3 

 

নারােণগঞ্জ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে,নারােণ

গঞ্জ 

আবু নাইম বমদ যা 

১৯/০৫/১৯৭৭ বি. 

ব্রাহ্মনিাবিো 

২৫/১০/২০০৪ 

বি. 

সমােয়সিা 

অবেসার 

(জরবে:) 

B+ 

01712275334 

naimmirdah77@gma

il.com 

024765087

3 

 

নারােণগঞ্জ 
জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে,নারােণ

গঞ্জ 

জমা: মকবুল জহায়সন 

০১/১১/১৯৬৫ বি. 

নারােণগঞ্জ 

০৪/১২/১৯৮৪ 

বি. 

প্রশাসন যুে 

জুবনের 

বহসািরক্ষণ 

কম যকর্যা 

O+ 

০১৯১৫৬৯১৬৩৭ 

makbul.hossain65@g

mail.com 

024765087

3 

 

নারােণগঞ্জ 
প্রিশন কার্ যালে, 

নারােণগঞ্জ 

নূর োরোনা 

২১/৫/১৯৬৯ বি. 

নরবসিংদী 

০১/০৭/১৯৯৯ 

বি. 

প্রয়িশন 

অবেসার 
V+ 

০১৭৮৭৭৩৮০২৯ 

farzananur21@gmail

.com 

 

নারােণগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর, 

নারােণগঞ্জ। 

জমাোঃ হাবমদুল্লাহ বমো 

৩০/১০/১৯৮৭বি. 

নারােণগঞ্জ 

২১/০৫/২০১৮ 

বি. 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কম যকর্যা 

 

B+ 

০১৭১০-১৬৭২৫১ 

02-7630594 

amitdudss@gmail.co

m 

 

mailto:dd.narayanganj@dss.gov.bd
mailto:dd.narayanganj@dss.gov.bd


নারােণগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর, 

নারােণগঞ্জ। 

মীর জমা: আব্দুল হান্নান 

১৫/৬/১৯৭২বি. 

চাঁদপুর 

২৮/১২/১৯৯৮ 

বি. 

উপয়েলা 

সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ 

01816906995 

hannanapple7080@g

mail.com 

 

নারােণগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে,  

রূপগঞ্জ, 

নারােণগঞ্জ। 

জমাোঃ বরোে উবিন 

২৯/০৮/১৯৭৪বি. 

নরবসিংদী 

 

০২/১১/২০০৫ 

বি. 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কম যকর্যা 

O+ 

০১৭১৪-৬৮৪৬১৮ 

reaz.usso.dss.74@gm

ail.com 

02-৭৬৫০১০৪ 

নারােণগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে,  

রূপগঞ্জ, 

নারােণগঞ্জ। 

সামসুন নাহার 

০৭/০৯/১৯৯৩ বি. 

ব্রাক্ষণিাবিো 

০১/০৬/২০২২ 

বি. 

উপয়েলা 

সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ 

০১৭৭৯৮৪৮৬৮২ 

naharjnusoc8@gmai

l.com 

02-7650104 

 

নারােণগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

িন্দর, 

নারােণগঞ্জ 

জমা: েেসাল কিীর 

০২/১১/১৯৮৮ বি. 

মুবন্সগঞ্জ 

২৫/৬/২০১৯ 

বি. 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 

০১৯৭৭৪৫৯৩১৩ 

faisalkabir253@gmai

l.com 

ussobandor@gmail.c

om  

02-

৭৬৬১৬৩৩ 

নারােণগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

িন্দর, 

নারােণগঞ্জ 

জমা: োরুক ইকিাল 

 

৩১/১০/১৯৭০ বি. 

নারােণগঞ্জ 

২১/০৭/১৯৯৪ 

বি. 

উপয়েলা 

সহকাবর 

সমােয়সিা 

অবেসার 

AB+ 

০১৮১৭০২৭৬৩৯ 

farukiqbal632@gmai

l.com 

ussobandor@gmail.c

om  

 

নারােণগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেস, জসানারগাঁ 

নারােণগঞ্জ 

সাবকিা সুলর্ানা 

০১/১২/১৯৮৫ বি. 

জনাোখালী 

১৬/০৭/২০১৭ 

বি. 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 

০১৩২৪১৫৭৯৮১  

০১৬১৬৯৪০২৬৮ 

sakiba.tithi@gmail.c

om 

02-৭৬৫৬৩৭৩ 

 

mailto:ussobandor@gmail.com
mailto:ussobandor@gmail.com


নারােণগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেস, জসানারগাঁ 

নারােণগঞ্জ 

হাবলমা খন্দকার রুনু 

০৫/০৩/১৯৭৩ বি. 

নারােণগঞ্জ 

০৮/০২/১৯৯৯ 

বি. 

উপয়েলা 

সহকাবর 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ 

০১৩২৪১৫৭৯৮২  

০১৭১০৮১৩৫৩৬ 

halimarunu@gmail.c

om 

7656373 

 

নারােণগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা  

কার্ যালে,আিাইহা

োর 

জমাোঃ হুমায়ূন কিীর 

৩০/০৯/১৯৭১ বি. 

মাদারীপুর 

 

২১/৭/১৯৯৭ 

বি. 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 

ব্যবেগর্ ০১৭১২১৯২৪৬৫ 

অবেস-০২৭৬৫৪০৬৭ 

kabirhumayun375@g

mail.com 

০২৭৬৫৪০৬৭  

 

নারােণগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা  

কার্ যালে,আিাইহা

োর 

জমাোঃ নুরউবিন মাহমুদ 

০৪/১২/১৯৮৯ বি. 

ঢাকা 

০১/০৬/২০২২ 

বি. 

উপয়েলা 

সহকাবর 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ 
০১৮১৭৫৩৭৬৬৪ 

apudu89@gmail.com 

 

নারােণগঞ্জ 
শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে 

নারােণগঞ্জ 

এ, জক, এম, সাইফুল 

ইসলাম 

০১/০৬/১৯৭৫ বি. 

হবিগঞ্জ 

০২/১০/২০০৫ 

বি. 

সমােয়সিা 

অবেসার 
A+ 

০১৯১৭৮৮১২৮২ 

akm1975islam@gmai

l.com 

০২-

২২৪৪৩২৬৭৬ 

 

নারােণগঞ্জ সরকাবর বশশু 

পবরিার (িালক) 

রূপগঞ্জ, 

নারােণগঞ্জ 

মারবেো 

০৮/১০/১৯৮৬বি. 

ঢাকা 

১৬/০৭/২০১৭ 

বি. 
উপর্ত্ত্বধােক B+ 

০১৭৮১৮০০৪৮৯ 

marziasociology@g

mail.com 

 

নারােণগঞ্জ সরকাবর আশ্রে 

জকন্দ্র, 

জগাদনাইল, 

নারােণগঞ্জ 

জমা: জমহফুজুর রহমান 

০১/০১/১৯৮৫বি. 

েবরদপুর 

 

০১/১১/২০১৭ 

বি. 

উপসহকারী 

পবরচালক 
A+ 

০১৭৩০৯৯৩৩০৫ 

mehfuzrahmaniba98

4@gmail.com 

 

নারােণগঞ্জ মুসবলমনগর 

িােতুল আমন 

সরকাবর বশশু 

জমাোঃ হাবমদুল্লাহ বমো 

৩০/১০/১৯৮৭ বি. 

নারােণগঞ্জ 

২১/০৫/২০১৮ 

বি. 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কম যকর্যা 

B+ 

০১৭১০-১৬৭২৫১ 

amitdudss@gmail.co

m 

 

mailto:kabirhumayun375@gmail.com
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পবরিার,েতুল্লা, 

নারােণগঞ্জ 

(অবর্বরে 

দাবেয়ে) 

নারােণগঞ্জ সমবির্  

দৃবিপ্রবর্িন্ধী 

বশক্ষা কার্ যক্রম 

মুসবলমনগর, 

েতুল্লা, 

নারােণগঞ্জ। 

জমাোঃ োলাল উবিন 

০১/০১/১৯৭৫ বি. 

ব্রাক্ষণিাবিো 

২৩/০৬/১৯৯৬ 

বি. 
বরয়সাস য বশক্ষক O+ 

01521535088 

jalaluddin19752020@g

mail.com 

 

নারােণগঞ্জ ৩০০ শয্যা বিবশি 

হাসপার্াল, 

খাঁনপুর, 

নারােণগঞ্জ 

নাবহন সুলর্ানা 

১১/১২/১৯৬৪ বি. 

সুনামগঞ্জ 

১৩/০৭/১৯৯২ 

বি. 

 

সমােয়সিা 

কম যকর্যা 
O+ 

০১৭১১-৪৫২৯৬২ 

nahin.sultana@gmai

l.com 

 

নারােণগঞ্জ 
হাসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জেনায়রল 

হাসপার্াল 

(বভয়টাবরো) 

নারােণগঞ্জ। 

জমা: মানসুরুল আলম 

ভূ ূঁইো, 

২৫/০১/১৯৮৭ বি.  

কুবমল্লা। 

৩০/১২/২০২০ 

বি. 

সমােকল্যাণ 

সিংগঠক 
O+ 

০১৮১৪২৭৫৮৮৪  

m.mansuralam87@g

mail.com 

০১৩২৪২৩১৮৫৬  

ghospitalngonj@gm

ail.com 

ssoh1.narayanganj@

dss.gov.bd 

 

০৪ েবরদপুর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

েবরদপুর। 

আবু সায়লহ জমাহাম্মদ 

আলী আহসান 

01/01/1973 

বনে জেলাোঃ েবরদপুর 

2/08/2017 উপপবরচালক O+ 01715748307 

01708414858 

ahsan97333@gmail.c

om 

Ddfaridpur@gmail 

০২৪৭৮৮০৩৩১

১ 

 

েবরদপুর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

েবরদপুর। 

জমাহাম্মদ নুরুল হুদা 

05/03/1977 

বনে জেলাোঃ েবরদপুর 

22/10/2006 সহকারী 

পবরচালক 

O+ 01712079171 

mnhuda8000@gmail.

com 

 

mailto:ghospitalngonj@gmail.com
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েবরদপুর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

েবরদপুর। 

সায়েদুর রহমান মৃধা 

20/07/1978 

বনে জেলাোঃ েবরদপুর 

22/10/2006 সহকারী 

পবরচালক 

0+ 01712822461 

sayedurssmmridha

@gmail.com 

 

েবরদপুর সরকারী বশশু 

পবরিার (িাবলকা) 

র্াসবেো র্াসরীণ 

15/08/1980 

বনে জেলাোঃ িবরশাল 

19/10/2006 সহকারী 

পবরচালক 

0+ 01718721107 

Tasfiatasrin8000@g

mail.com 

০২৪৭৮৮০৩২০

৪ 

েবরদপুর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

েবরদপুর। 

জমাোঃ মােহারুল ইসলাম 

১৩/০৬/১৯৭৪ 

বনে জেলাোঃ েবরদপুর 

০৬/০৭/২০০৪ 

 

সমােয়সিা 

অবেসার 

(জরবেোঃ) 

0- 01914544942 

mazhar.ssodss@gma

il.com 

০২৪৭৮৮০৩৬৩

৩ 

 

েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

েবরদপুর সদর, 

েবরদপুর 

মাহাবুর রহমান 

১১/১/১৯৮৭ 

বনে জেলাোঃ েবরদপুর 

16/07/2017 উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01739743406 

01708414855 

mahabuburrahman0

2@gmail.com 

 

েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জিাোলমারী, 

েবরদপুর 

কাবরজুল ইসলাম 

10/01//1991 

বনে জেলাোঃ বিনাইদহ 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭২৩১৬০২৩২ 

Usso.boalmari@gma

il.com 

063245650

9 

 

েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

আলোডাঙ্গা, 

েবরদপুর 

জশখ িেলুর রবশদ 

১/১/১৯৭৮ 

বনে জেলাোঃ জগাপালগঞ্জ 

২৪/৭/২০১১ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭৭২১২৮৮০৮ 

ussobazlurrashid@g

mail.com 

063225608

6 

 

েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জমাোঃ আবুল কালাম 

আোদ 

০৪/১২/১৯৬৯ 

েবরদপুর। 

২৯/৮/১৯৯০ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ 01712291954 

azadusso@gmail.co

m 

063275630

2 

 

mailto:Tasfiatasrin@gmail.com
mailto:Tasfiatasrin@gmail.com


নগরকান্দা, 

েবরদপুর 

েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

চরভদ্রাসন, 

েবরদপুর 

জমাোঃ োবহদ র্ালুকদার 

২৪/১১/১৯৮৯ 

বনেয়েলাোঃ েবরদপুর 

২৫/৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ ০১৭১৫২০৮৫১৪ 

talukdarzahid@gma

il.com 

063255617

7 

েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

মধুখালী, 

েবরদপুর 

কয়ল্লাল সাহা 

১৮/৭/১৯৮৮ 

বনেয়েলাোঃ  মাগুরা। 

১৮/৮/২০১৫ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

0+ ০১৬৭৮৭১৪৭১৫ 

madukhali.usso@gm

ail.com 

 

036265624

2 

 

েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, সালথা, 

েবরদপুর 

সসেদ েেয়ল রাবব্ব 

জনামান 

০১/০৩/১৯৮৬ 

বনেয়েলাোঃমাদারীপুর 

১৮/৩/২০১৫ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

0+ ০১৭৬২৫৪০৬৫৭ 

sajibdu14@gmail.co

m 

 

েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

সদরপুর, 

েবরদপুর 

কােী শামীম আহয়মদ 

৩০/১১/১৯৯১ 

বনেয়েলাোঃেবরদপুর 

২৫/৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭১৪৮৪৮১৭৮ 

shamimahmedp1@g

mail.com 

063287539

8 

 

েবরদপুর সমবির্ দৃবি 

প্রবর্িন্ধী বশক্ষা 

কার্ যাক্রম,েবরদপু

র 

জমাোঃ পান্নু জমাল্লা 

15/07/1970 

বনেয়েলাোঃয়গাপালগঞ্জ 

06/07/2017 বরয়সাস য বশক্ষক B+ 01957853599 

Pannumolla56@gmai

l.com 

 

েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা 

জমাহাম্মাদ মবমনুর রহমান 

25/06/1986 

বনেয়েলাোঃেবরদপুর 

০২/০২/২০১৫ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭১২৮১৬৩৭৭ 

mominurpalash@gm

ail.com 

 

mailto:madukhali.usso@gmail.com
mailto:madukhali.usso@gmail.com


কার্ যালে, ভািংগা, 

েবরদপুর 

েবরদপুর শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

েবরদপুর 

জশখ মুহাম্মাদ সুোউবিন 

রায়শদ 

০১/০২/১৯৮১ 

বনেয়েলাোঃেবরদপুর 

৬/১১/২০০৬ শহর সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭২১৯১৭১৬১ 

sm_rhd@yahoo.com 

 

েবরদপুর হাসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

িঙ্গিন্ধু জশখ 

মুবেি জমবডয়কল 

কয়লে 

হাসপার্াল, 

েবরদপুর। 

জমাোঃ ওমর োরুক 

৩০/৬/১৯৬৯ 

বনেয়েলাোঃেবরদপুর 

 

২৯/৬/১৯৯৬ হাসপার্াল 

সমােয়সিা 

অবেসার 

0+ ০১৭৩৪২০৪৩৬২ 

faruque05@gmail.co

m 

 

েবরদপুর প্রয়িশন 

অবেসায়রর 

কার্ যালে, 

েবরদপুর 

িণ যালী জ াষ িণ যা 

১/২/১৯৮৮ 

বনেয়েলাোঃ জগাপালগঞ্জ 

২৫/৬/২০১৯ প্রয়িশন 

অবেসার 

0+ ০১৭১৮২৬২৫২৪ 

barnaghosh88@gmai

l.com 

024788655

05 

 

েবরদপুর সরকাবর িাক-

শ্রিণ প্রবর্িন্ধী 

বিদ্যালে, 

েবরদপুর। 

কােী কাউছার উবিন 

২১/০১/১৯৭১ 

বনেয়েলাোঃ মাবনকগঞ্জ 

২৭/৬/১৯৯৬ প্রধান বশক্ষক A+ ০১৭৫৭৯৯৪৪৪২ 

kazikausar9@gmail.

com 

024788-

04008 

 

েবরদপুর হাসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জেনায়রল 

হাসপার্াল, 

েবরদপুর। 

জরায়মনা আোর 

১০/০৩/১৯৯১ 

বনেয়েলাোঃরােিািী 

১৬/৭/২০১৭ হাসপার্াল 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ 01918788699 

romenarumi@gmail.

com 

024788635

50 

 



েবরদপুর জসেয়হাম, 

েবরদপুর। 

র্াহবসনা োমান 

১০/১২/১৯৮৯ 

বনেয়েলাোঃিরগুনা 

২৩/০৮/২০২১ উপর্ত্ত্বািধােক 

 

A+ ০১৭৫৮৩০৫৬৩৭ 

Tahsinazaman89@g

mail.com 

০২৪৭৮৮৬৫২

৮৮ 

 

েবরদপুর সরকাবর িাক-

শ্রিণ প্রবর্িন্ধী 

বিদ্যালে, 

েবরদপুর। 

জমাোঃ র্ছবলম আবরে 

বিশ্বাস 

06/08/1982 

বনেয়েলাোঃেবরদপুর 

11/05/2017 হাউে প্যায়রন্ট B+ 01622485160 

Toslimarif199@gmail

.com 

 

েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা  

কার্ যালে,   

েবরদপুর সদর, 

েবরদপুর। 

জসারাইো আোর আইবরন 

23/10/1973 

বনেয়েলাোঃেবরদপুর। 

০৮/২/১৯৯৯ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

AB+ ০১৭১৭১৬৪৩৪৫ 

irin89472@gmail.com 

 

েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা  

কার্ যালে, 

জিাোলমারী 

েবরদপুর। 

আবমর জহায়সন 

31/10/71 

েবরদপুর। 

২৮/১২/১৯৯৮ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01715424350 

Amirhossin162264@g

mail.com 

 

েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা  

কার্ যালে, 

নগরকান্দা, 

েবরদপুর। 

এম.বড. নেরুল ইসলাম 

4/02/1970 

জগাপালগঞ্জ। 

২/৬/১৯৯৪ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

AB+ ০১৭১৭৬০৭০২০ 

Mdnazrulislam421970

@gmail.com 

 

েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা  

কার্ যালে, 

মধুখালী, 

েবরদপুর 

জমাোঃ িাবুল আোর জমাল্যা 

4/10/1964 

েবরদপুর। 

২৫/৯/১৯৮৯ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭১৮৫৭৫৮৪৬  

mailto:Tahsinazaman89@gmail.com
mailto:Tahsinazaman89@gmail.com


েবরদপুর উপয়েলা 

সমােয়সিা  

কার্ যালে, 

আলোডাঙ্গা, 

েবরদপুর 

োহাঙ্গীর জহায়সন 

06/06/1991 

রােিািী। 

০১/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭২২০৭৫৯৩১  

০৫ gvwbKMÄ ‡Rjv mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

gvwbKMÄ 

জোোরদার জমাহাম্মদ 

মবহউবিন 

১১/০১/১৯৭৩ 

মাগুরা 

১৪/০৫/২০০০ উপপবরচালক B+ 01708414124 

joardarmohiuddin73

@gmail.com 

dd.dss.manikganj@g

mail.com 

dd.manikganj@dss.g

ov.bd 

029966106

63 

 

gvwbKMÄ ‡Rjv mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

gvwbKMÄ 

জমাহাম্মদ আব্দুল িায়র্ন 

15/01/1976 

মাবনকগঞ্জ। 

২২/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

B+ 01324235536 

abaten1976@gmail.c

om 

dd.dss.manikganj@g

mail.com 

ad.manikganj@dss.g

ov.bd 

029961066

3 

 

gvwbKMÄ ‡Rjv mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

gvwbKMÄ 

মুহাম্মদ জমাস্তো হািীি 

০১/১০/১৯৭৪ 

টাঙ্গাইল 

১০/০৩/২০০৩ mgvR‡me

v Awdmvi 

(জরবে:) 

A+ 01815940833 

mostafahabib73@gm

ail.com 

dd.dss.manikganj@g

mail.com 

ro.manikganj@dss.g

ov.bd 

 

mailto:joardarmohiuddin73@gmail.com
mailto:joardarmohiuddin73@gmail.com
mailto:dd.dss.manikganj@gmail.com
mailto:dd.dss.manikganj@gmail.com
mailto:abaten1976@gmail.com
mailto:abaten1976@gmail.com
mailto:dd.dss.manikganj@gmail.com
mailto:dd.dss.manikganj@gmail.com
mailto:dd.manikganj@dss.gov.bd
mailto:dd.manikganj@dss.gov.bd
mailto:mostafahabib73@gmail.com
mailto:mostafahabib73@gmail.com
mailto:dd.dss.manikganj@gmail.com
mailto:dd.dss.manikganj@gmail.com
mailto:dd.manikganj@dss.gov.bd
mailto:dd.manikganj@dss.gov.bd


gvwbKMÄ ‡Rjv mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

gvwbKMÄ 

োহানারা আোর 

০৩/০১/১৯৬৭ 

ঢাকা 

০৯/০৯/১৯৮৯ প্রশাসবনক যুে 

জুবনের বহসাি 

রক্ষণ কম যকর্যা 

O+ 

 

01720216522 

 

jahanaraakhter789@

gmail.com 

 

dd.dss.manikganj@g

mail.com 

dd.manikganj@dss.g

ov.bd 

 

gvwbKMÄ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq,mvUzwiqv, 

gvwbKMÄ 

‡gvt wmivR DwÏb 

01-09-1967Bs 

XvKv 

15-09-2021 Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Awdmvi 

A- 01712505430 

mdsirazuddin32@g

mail.com 

usso.saturia@dss.go

v.bd 

027725092 

 

gvwbKMÄ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

mvUzwiqv, 

gvwbKMÄ 

Zvwbqv Av³vi 

01-10-1992Bs 

e¸ov 

12-06-2022 Dc‡Rjv 

mnKvix 

mgvR‡mev 

Awdmvi 

B+ 01734238399 

taniaakter2501@gma

il.com 

 

usso.saturia@dss.go

v.bd 

 

gvwbKMÄ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

জদৌলর্পুর, 

gvwbKMÄ। 

জমা: হাবিবুর রহমান 

০১/০৭/১৯৬৪ 

গােীপুর 

০২/০৭/১৯৯২ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ 

 

01817511900 

ssohabib@gmail.co

m 

usso.daulatpur.mani

kganj@gmail.com 

usso.daulatpur.mani

kganj@dss.gov.bd 

029966150

56 

mailto:jahanaraakhter789@gmail.com
mailto:jahanaraakhter789@gmail.com
mailto:dd.dss.manikganj@gmail.com
mailto:dd.dss.manikganj@gmail.com
mailto:taniaakter2501@gmail.com
mailto:taniaakter2501@gmail.com
mailto:ssohabib@gmail.com
mailto:ssohabib@gmail.com
mailto:usso.daulatpur.manikganj@gmail.com
mailto:usso.daulatpur.manikganj@gmail.com


gvwbKMÄ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

জদৌলর্পুর, 

gvwbKMÄ। 

জমা: মাসুদুর রহমান সেীি 

০১/০৭/১৯৯৫ 

টাঙ্গাইল 

০১/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01772365236sajib141211

@gmail.com 

usso.daulatpur.mani

kganj@gmail.com 

usso.daulatpur.mani

kganj@dss.gov.bd 

029966150

56 

gvwbKMÄ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

মাবনকগঞ্জ সদর, 

gvwbKMÄ। 

রুবশো আোর 

১৮/১০/১৯৯৩ 

মাবনকগঞ্জ। 

২৩/০৮/২০২১ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ 01788586272 

rushiazaman6811@g

mail.com  

usso.manikganj 

sadar@dss.gov.bd 

029966102

13 

 

gvwbKMÄ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

মানিকগঞ্জ 

সদর, 

gvwbKMÄ। 

জমাহাম্মদ শবেকুল 

ইসলাম 

০৫/০৬/১৯৭২ 

২৮/১২/১৯৯৮ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ 01920181756 

mdshafiqulasso@gm

ail.com 

usso.manikganj 

sadar@dss.gov.bd 

029966102

13 

 

gvwbKMÄ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, ব ওর, 

gvwbKMÄ। 

জমা: আব্দুল মান্নান 

১১/০৪/১৯৬৫ 

মাবনকগঞ্জ। 

০১/০৯/১৯৯০ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

AB+ 01718257064 

02996627256 

usso.ghior.manikgan

j82@gmail.com 

usso.ghior@dss.gov.

bd 

 

gvwbKMÄ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

পলাশ জহাসাইন 

০১/০৭/১৯৯০ 

ঢাকা 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ 

 

01716666117 

palashdu37@gmail.c

om 

996616024 

mailto:usso.daulatpur.manikganj@gmail.com
mailto:usso.daulatpur.manikganj@gmail.com
mailto:usso.ghior.manikganj82@gmail.com
mailto:usso.ghior.manikganj82@gmail.com


বশিালে, 

gvwbKMÄ। 

usso.shibalaya@dss.

gov.bd 

gvwbKMÄ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

বশিালে, 

gvwbKMÄ 

র্াবরকুল হাসান রুহান 

০৯/১১/১৯৮৯ 

ঢাকা 

০১/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ 01912151530 

ruhanecosocial38@g

mail.com 

usso.shibalaya@dss.

gov.bd 

996616024 

 

gvwbKMÄ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

বসিংগাইর, 

gvwbKMÄ 

ইমানুর রহমান 

২৯/০৬/১৯৬৬ 

র্য়শার 

০৩/০৫/১৯৯২ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ 

 

01923215411 

imanurmethu@gmai

l.com 

usso.singair@dss.go

v.bd 

7717048 

 

gvwbKMÄ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

বসিংগাইর, 

gvwbKMÄ। 

জমাসা: মাহমুদা আোর 

০৩/১১/১৯৭১ 

ঢাকা 

২৮/১২/১৯৯৮ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01817591887 

najmaakter887@gma

il.com 

usso.singair@dss.go

v.bd 

 

gvwbKMÄ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

হবররামপুর, 

gvwbKMÄ। 

জমা: আয়ুি আলী খাঁন 

১৫/১০/১৯৬৯ 

নায়টার 

২২/০৭/১৯৯৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01762687382 

ayub.sso@yahoo.co

m 

usso.harirampur.ma

nikganj@gmail.com 

usso.harirampur@ds

s.gov.bd 

027728035 

gvwbKMÄ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

েীয়র্ন্দ্র কুমার মন্ডল 

০৩/০২/১৯৬৭ 

মাবনকগঞ্জ। 

১২/০৯/১৯৮৯ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O- 

 

01717786879 

jitenmondal1967@gm

ail.com 

027728036 

 

mailto:ruhanecosocial38@gmail.com
mailto:ruhanecosocial38@gmail.com
mailto:imanurmethu@gmail.com
mailto:imanurmethu@gmail.com
mailto:najmaakter887@gmail.com
mailto:najmaakter887@gmail.com
mailto:ayub.sso@yahoo.com
mailto:ayub.sso@yahoo.com
mailto:jitenmondal1967@gmail.com
mailto:jitenmondal1967@gmail.com


হবররামপুর, 

gvwbKMÄ। 

usso.harirampur@ds

s.gov.bd 

gvwbKMÄ শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে 

জমা: জময়হদী মাসুদ 

২৫/০২/১৯৮৯ 

জদৌলর্পুর, মাবনকগঞ্জ। 

১৬/০৭/২০১৭ সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ 

 

01733739913 

mahedimasud89@g

mail.com 

ucd.manikganj2013@

gmail.com 

ucdo.manikganj@ds

s.gov.bd 

029966109

98 

 

gvwbKMÄ সরকাবর বশশু 

পবরিার 

(িাবলকা), 

মাবনকগঞ্জ। 

র্াবনো আোর 

১০/০১/১৯৯০ 

২৫/০৬/২০১৯ উপর্ত্ত্বািধােক B+ 01675932234 

taniahst2019@gmail.

com 

dys.sspg.manikganj

@dss.gov.bd 

 

gvwbKMÄ সমবির্ দৃবি 

প্রবর্িন্ধী বশক্ষা 

কার্ যক্রম, 

মাবনকগঞ্জ। 

জমা: েবহরুল ইসলাম 

০২/০৬/১৯৬৬ 

কুবমল্লা, বর্র্াস 

২৪/০৩/১৯৯০ বরয়সাস য বশক্ষক AB+ 01822885798 

zizahirul@gmail.co

m 

rt.giep.manikganj@d

ss.gov.bd 

 

gvwbKMÄ প্রয়িশন 

অবেসায়রর 

কার্ যালে 

জমা: শাবহনুর ইসলাম 

৩১/১২/১৯৮৭ 

রিংপুর 

০২/১০/২০১৬ প্রয়িশন 

অবেসার 

O+ 

 

01723250004 

shahin.socdu@gmail

.com 

po.manikganj@dss.g

ov.bd 

 

gvwbKMÄ হাসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

বনোে জমায়শ যদ 

০১.০১.১৯৯১ 

জগাপালগঞ্জ 

৩০.১২.২০২০ সমােকল্যাণ 

সিংগঠক 

(বচবকৎসা) 

O+ 

 

০১৯১৮০১৭৪৯৯  

০১৩২৪২৩১৬৪২  

niaznfs@gmail.com  
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ssoh.manikganj@dss

.gov.bd 

hsso.manikganj@gm

ail.com 

০৬ গগোপোলগঞ্জ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জগাপালগঞ্জ 

জমা: হারুন-অর-রশীদ 

১৫/৫/১৯৭৭ 

সার্ক্ষীরা 

২৯/১০/২০০৬ উপপবরচালক O+ 01720-929600 

harunurrashid186@g

mail.com 

01708-414121 

dd.gopalganj@dss.g

ov.bd  

024788217

69 

 

গগোপোলগঞ্জ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জগাপালগঞ্জ 

জমাোঃ জুলবেকার আলী 

০১/০১/১৯৮০ 

বিনাইদহ 

১৩/১২/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

A+ 01712-631474 

zulfikarmhp80@gma

il.com(ব্যবেগর্) 

01324-235506 

ad.gopalganj@dss.g

ov.bd  

 

গগোপোলগঞ্জ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জগাপালগঞ্জ 

প্রকাশ কুমার বিশ্বাস 

১০/০২/১৯৬৮ 

জগাপালগঞ্জ 

১৫/০৭/১৯৯৭ সমােয়সিা 

অবেসার(জরবে:) 

AB+ 01714-734900 

prokashkumar2022@

gmail.com  

01324-235507 

ro.gopalganj@dss.go

v.bd 

 

গগোপোলগঞ্জ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জগাপালগঞ্জ 

জমা: শবরফুল ইসলাম 

২৬/১০/১৯৬৯ 

র্য়শার 
21/12/1994 

প্রশাসবনক যুে 

জুবনের 

বহসািরক্ষণ 

কম যকর্যা 

O+ 01917-099816 

sharifuljessore69@g

mail.com 

01324-235508 

 

গগোপোলগঞ্জ প্রয়িশন কার্ যালে, 

জগাপালগঞ্জ 

আলআবমন জমাল্লা 

০১/০৭/১৯৯১ 

১৬/০৭/২০১৭ প্রয়িশন 

অবেসার 

A+ 01716-134035  

mailto:ssoh.manikganj@dss.gov.bd
mailto:ssoh.manikganj@dss.gov.bd
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mailto:ad.gopalganj@dss.gov.bd
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mailto:ro.gopalganj@dss.gov.bd
mailto:ro.gopalganj@dss.gov.bd


জগাপালগঞ্জ alaminmolladu10@g

mail.com 

01708-414317 

po.gopalganj@dss.go

v.bd 

গগোপোলগঞ্জ শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জগাপালগঞ্জ 

োরহানা নাসবরন 

২০/০৯/১৯৮২ 

জগাপালগঞ্জ 

২৬/০৭/২০১১ সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01935-604584 

farhananasrinsso@g

mail.com 

01708-414483 

ucdo.gopalganj@dss.

gov.bd 

022668223

6 

 

গগোপোলগঞ্জ সরকাবর বশশু 

পবরিার(িালক), 

জগাপালগঞ্জ 

জসানালী খানম 

০৭/০৮/১৯৯৩ 

জগাপালগঞ্জ 

২৩/০৮/২০২১ উপর্ত্ত্বািধােক O+ 01537-564820 

sonalikhan2626@gm

ail.com(ব্যবেগর্) 

dys.sspb.gopalganj@

dss.gov.bd 

 

গগোপোলগঞ্জ হাসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জগাপালগঞ্জ 

শারবমন আোর 

১০/১১/১৯৯২ 

র্য়শার 

২১/০৫/২০১৮ সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01916-748285 

sharminahil1992@g

mail.com 

01708-414651 

ssoh.gopalganj@dss.

gov.bd 

 

গগোপোলগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জগাপালগঞ্জ সদর 

সুলর্ানা োবহদ পারভীন 

০৫/০৫/১৯৭০ 

খুলনা 

১৭/০৭/১৯৯৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ 01714-544399 

sultanajahid70@gma

il.com 

01708-414865 

usso.gopalganjsadar

@dss.gov.bd 

026682136 
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গগোপোলগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জগাপালগঞ্জ সদর 

জমা: বরোজুল ইসলাম 

১৫/১২/১৯৯২ 

জগাপালগঞ্জ 
01/06/2022 

সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 
01746-614561 

riaz91.du@gmail.co

m 

026682136 

 

গগোপোলগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

টুবঙ্গপািা 

প্রকাশ চক্রির্ী 

২১/১১/১৯৯২ 

জগাপালগঞ্জ 

23/08/2021 উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ 01921-532449 

prakashdu125@gmai

l.com(ব্যবেগর্) 

01708-414869 

usso.tungipara@dss.

gov.bd 

 

গগোপোলগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

টুবঙ্গপািা 

সালাহ উিীন জশখ 

২০/১২/১৯৮৯ 

িায়গরহাট 

০১/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

AB+ 01728-499541 

sheikhsalahuddina@

gmail.com 

 

গগোপোলগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জকাটালীপািা 

জমা: রাবকবুল হাসান(শুভ) 

৩১/১২/১৯৯২ 

েবরদপুর 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ 01687-603559 

raakibul@gmail.com 

01324-157605 

usso.kotalipara@dss

.gov.bd 

 

গগোপোলগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জকাটালীপািা 

মহবসন খান 

০১/০২/১৯৮৯ 

মাদারীপুর 

০৮/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ 01716-818900 

mohsinkhanbd@gm

ail.com 

 

গগোপোলগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

মুকসুদপুর 

জমাোঃ জমাশাররে জহায়সন 

০৫/১০/১৯৯০ 

র্য়শার 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01515-244531 

musharrof.dss.2019@

gmail.com  

066545623

2 
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01708-

414868usso.maksudp

ur@dss.gov.bd 

গগোপোলগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

মুকসুদপুর 

কােী মবনরুজ্জামান 

২১/০৫/১৯৬৪ 

নিাইল 

১৩/০৯/১৯৮৯ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ 01714-564132 

Monirkazi@gmail.co

m 

 

 

গগোপোলগঞ্জ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

কাবশোনী 

এম এম ওোবহদুজ্জামান 

৩১/১২/১৯৬৫ 

েবরদপুর 

১০/০৫/১৯৯৪ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ 01716-228130 

mmjamanusso@gma

il.com(ব্যবেগর্) 

01324-157593 

usso.kasiani@dss.go

v.bd 

 

গগোপোলগঞ্জ জশখ রায়সল দু:স্থ 

বশশু প্রবশক্ষণ ও 

পুনি যাসন জকন্দ্র, 

টুবঙ্গপািা, 

জগাপালগঞ্জ 

শীলা সাহা 

১৪/০৫/১৯৬৯ 

মাবনকগঞ্জ 

২০/০৭/১৯৯৭ র্ত্ত্বািধােক(সহ

কারী পবরচালক) 

O+ 01711-320512 

sahasheela7@gmail.

com(ব্যবেগর্) 

ad.trcdc.gopalganj@

dss.gov.bd 

 

গগোপোলগঞ্জ জশখ রায়সল দু:স্থ 

বশশু প্রবশক্ষণ ও 

পুনি যাসন জকন্দ্র, 

টুবঙ্গপািা 

জমাোঃ কামরুজ্জামন ঠাকুর 

০৫/০৪/১৯৭১ 

েবরদপুর 

০৭/০৫/২০০১ হাউে প্যায়রন্ট O+ 01721-727635 

kamruzzaman77642

@gmail.com 

 

০৭ ঢাকা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঢাকা 

জমাোঃ রকনুল হক 

03/12/1969 

কুবিো 

27/8/2000 উপপবরচা 

লক 

B+ ০১৭১৬৩১৮৫৫৩ 

dddhakadistdssgov@gma
il.com 

44611838 
 

ঢাকা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঢাকা 

সালমা জিগম 

2/5/1979 

নরবসিংদী 

22/10/2006 সহকারী 

পবরচালক 

O+ ০১৯১২৯২৪৬৮২ 44611839 
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salmadss2006@gmail.co
m 

ঢাকা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঢাকা 

জক এম আবু রােহান 

10/10/1991 

কুবিগ্রাম 

25/6/2019 সমােয়সিা 

অবেসার(জরবেোঃ

) 

B+ ০১৭৮১৮২৮১৮৪ 

ipraihan304@gmail.com 

44611840 
 

ঢাকা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঢাকা 

েীিন চন্দ্রয়দিনাথ 

18/01/1986 

জনত্রয়কানা 

07/08/2022 এডবমবনয়েটিড 

কাম জুবনের 

একাউন্টস 

অবেসার 

(পয়দান্নবর্ 

 ০১৮৫০৩৪৩২৩০ 

jiboncom126@gmail.com 
 

 

ঢাকা বদিাকালীন বশশু 

র্ত্ন জকন্দ্র, 

আবেমপুর,ঢাকা 

বশবরন সুলর্ানা 

18/06/1986 

বি-িাবিো 

02/08/2015 উপর্ত্ত্বািধােক A+ 01717794080 

01324234230 

natasul.s@gmail.com 

daycare.babymess@gmai
l.com 

58617240 

 

ঢাকা সমবির্ দৃবি 

প্রবর্িন্ধী বশক্ষা 

কার্ যক্রম, 

বখলয়ক্ষর্, ঢাকা 

জমাহাম্মদ ইব্রাবহম 

15/1/1975 

জনাোখালী 

19/06/1996 বরয়সাস য বশক্ষক B+ 01714259016 

ibrahimdss15@gmail.co
m 
rt.giep.dhaka@dss.g

ov.bd 

 

ঢাকা বপ এইচ টি 

জসন্টার, বমরপুর-

14, ঢাকা 

জমাসাোঃ মাবহমা আোর 

োন্নাবর্ 

01/01/1978 

িবরশাল 

23/10/2006 র্ত্ত্বািধােক(সহ

কারী পবরচালক) 

AB+ 01798830194 

01324232126 

mahimadss06@gmail

.com 

ad.phtc@dss.gov.bd 

48032306 

 

ঢাকা বপ এইচ টি 

জসন্টার, বমরপুর-

14, ঢাকা 

লাইজু আোর 

15/12/1965 

ঢাকা 

06/07/1996 প্রধান বশক্ষক O+ 01552390363 

laiju.akter.65@gmail.

com 

013242321

28 
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ঢাকা বপ এইচ টি 

জসন্টার, বমরপুর-

14, ঢাকা 

োরহা আোর 

05/10/1987 

চট্টগ্রাম 

01/11/2017 হাউে প্যায়রন্ট O+ 01723819399 

01324232129 

farha2987@gmail.co

m 

 

ঢাকা সরকাবর আশ্রে 

জকন্দ্র বমরপুর-

1,ঢাকা 

জমাহাম্মদ আল আবমন 

োমালী 

05/08/1967 

োমালপুর 

20/07/1997 সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01711826699 

mjamali6712@gmail.

com 

55070505 

 

ঢাকা সরকাবর আশ্রে 

জকন্দ্র বমরপুর-

1,ঢাকা 

নাসবরন খান 

02/07/1986 

মেমনবসিংহ 

01/11/2017 উপসহকারী 

পবরচালক 

B+ 01955956357 

nasrinkhanshaki@g

mail.com 

55070505 

 

ঢাকা জছাটমবন বনিাস, 

আবেমপুর, ঢাকা 

জমাছাোঃ জুিলী জিগম রানু 

02/06/1967 

চুোডাঙ্গা 

24/07/1997 

উপর্ত্ত্বািধােক 

উপর্ত্ত্বািধােক O+ 01324234176 

jubleeranu@gmail.c

om 

babyhome. 
dhaka@gmail.com 

223361125 

 

ঢাকা জসাবসও 

ইয়কানবমক 

জসন্টার  

বমরপুর-10, ঢাকা 

জমাছাোঃ খায়লদা িানু 

1/1/1965 

কুবিো 

02/08/1998 উপর্ত্ত্বািধােক B+ 01717711700 

khaledasarker@yah

oo.com 

socgoeconomgcdss

@gmail.com 

 

ঢাকা সরকাবর বশশু 

পবরিার িাবলকা 

জর্েগাঁও,ঢাকা 

িন যা োবহন 

01/02/1967 

নরবসিংন্দী 

15/07/1997 উপর্ত্ত্বািধােক AB+ 01712999485 

01324233117 

jharnajahin@gmail.c

om 

8891634 

 

ঢাকা সরকাবর বশশু 

পবরিার িালক 

বমরপুর,ঢাকা 

নাবসমা আোর 

06/12/1966 

মাদারীপুর 

02/09/1990 উপর্ত্ত্বািধােক O+ 01715032060 

01324233100 

9003545 
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nasima07ru@gmail.c

om 

sspboys.dhaka@gma

il.com 

ঢাকা প্রয়িশন 

অবেসায়রর 

কার্ যালে, বস এম 

এম জকাট য, ঢাকা 

এস.এম.মাসুদ রানা 

15/12/1981 

নিাইল 

02/10/2016 প্রয়িশন 

অবেসার 

B+ 01718528878 

01708414313 

smmasudrana34@g

mail.com 

pocmmdk@gmail.co

m 

 

ঢাকা শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে-1, 

র্াত্রািািী,ঢাকা 

জমাোঃ নুর ইসলাম 

01/07/1988 

জগাপালগঞ্জ 

02/05/2015 সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01920148794 

01708414472 

inur450@gmail.com 

ucdo1.dhaka@dss.go

v.bd 

7541554 

 

ঢাকা শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে-2, 

রমনা,ঢাকা 

জমাোঃ বেোউর রহমান 

জচৌধুরী 

25/5/1968 

শরীের্পুর 

15/07/1997 সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01712873416 

01324231493 

md.ziaurrahman68@

gmail.com 

ucd-

2dss1971@gmail.com 

222222371 

 

ঢাকা শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে-৩, 

আরমাবনয়টালা,ঢা

কা 

জমাোঃ সালঅহউবিন 

01/01/1966 

মেমনবসিংহ 

01/07/1992 সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ 01711314313 

01708414474 

salahuddinfoysol@g

mail.com 

ucd.three@yahoo.co

m 

47391770 
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ঢাকা শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে-4, 

বখলগাঁও,ঢাকা 

শাবহনা আোর সুইটি 

22/10/1987 

ঢাকা 

01/11/2012 সমােয়সিা 

অবেসার 

AB+ 01745989903 

01324231509 

shahinasweety 

87@gmail.com 

ucdo4.dhaka@dss.go

v.bd 

7216092 

 

ঢাকা শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে-5, 

আবেমপুর,ঢাকা 

জমাোঃ েবহর উবিন 

12/05/1988 

র্য়শার 

18/03/2015 সমােয়সিা 

অবেসার 

B- 01723264939 

01708414476 

jahir.uddin.du@gmai

l.com 

ucdo5.dhaka@gmail.

com 

 

223366577 

ঢাকা শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে-6, 

জমাহাম্মদপুর,ঢা

কা 

জক এম শহীদুজ্জামান 

12/02/1969 

েবরদপুর 

15/07/1997 সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01716580667 

01324231525 

kmszaman2021@gma

il.com 

241022713 

 

ঢাকা শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে-৭, 

জর্েগাঁও,ঢাকা 

কামরুন নাহার আরজু 

2/12/1986 

ঢাকা 

1/11/2017 সমােকল্যাণ 

সিংগঠক 

B+ 01928774903 

arzoonaher@gmail.c

om 

58152710 

ঢাকা শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে-৭, 

জর্েগাঁও,ঢাকা 

গুলশানারা জিলী 

10/1/1992 

কুবমল্লা 

30/12/2020 সমােকল্যাণ 

সিংগঠক 

B+ 01557768184 

01324231540 

gulsanarabaledu@g

mail.com 

58152710 

 

ঢাকা শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে-8, 

বমরপুর,ঢাকা 

জমাোঃ আব্দুস সালাম 

13/01/1968 

টাঙ্গাইল 

12/8/1998 সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01715908371 

01708414479 

salamsso1968@gmail

.com 

58052298 
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ucd8.dhaka@gmail.c

om 

ঢাকা উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

নিািগঞ্জ,ঢাকা 

জমাোঃ বমোনুর রহমান 

03/02/1966 

মাবনকগঞ্জ 

14/07/1997 উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ 01718660050 

mizan660050@gmail.

com 

7765128 

 

ঢাকা উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

নিািগঞ্জ,ঢাকা 

সুবের্ সাহা 

২১/০৮/১৯৯১ 

জগাপালগঞ্জ 

০১/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01912240129 

sujit.bd12@yahoo.co

m 

 

 

ঢাকা উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জকরানীগঞ্জ,ঢাকা 

জমাোঃ েকরুল আশরাে 

01/01/1969 

মেমনবসিংহ 

14/07/1997 উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B- 01711483643 

fakhruldss@gmail.c

om 

996655608 

 

ঢাকা সমােয়সিা 

কার্ যালে জর্েগাঁও 

সায়কযল, ঢাকা 

বমো মঞ্জু-এ-এলাহী জমাোঃ 

আল-আবমন 

01/01/1977 

ঢাকা 

04/10/2005 সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ 01822000298 

elahi.alaminbiplob@

gmail.com 

48110479 

 

ঢাকা সমােয়সিা 

কার্ যালে জর্েগাঁও 

সায়কযল, ঢাকা 

জমাোঃ নুরুল ইসলাম গােী 

04/03/1967 

চাঁদপুর 

12/9/1989 সহকাবর 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O- 01921179375 

 

48110479 

ঢাকা উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

সাভার,ঢাকা 

জমাহাম্মদ বশিলীজ্জামান 

01/03/1977 

টাঙ্গাইল 

28/7/2011 উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ 01711200127 

01708414849 

shibledssmsw@gmai

l.com 

224443459 

 

ঢাকা উপয়েলা 

সমােয়সিা 

শারবমন নাহার 

30/11/1990 

বিনাইদহ 

01/06/2022 সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01964045948 

sharmincomma@gm

ail.com 

224443459 
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কার্ যালে, 

সাভার,ঢাকা 

ঢাকা উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জদাহার,ঢাকা 

জমাোঃ র্ানবেল আহয়মদ 

জচৌধুরী 

৩০/1১/1991 

ঢাকা 

16/07/2017 উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01924998729 

01770791638 

tcbappy1@gmail.co

m 

7768174 

 

ঢাকা উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জদাহার,ঢাকা 

জমাোঃ জসাহরাি জহায়সন 

মার্ব্বর 

20/5/1967 

মাদারীপুর 

 সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

 ০১৭৪০০৯৩১৬১ 

usso.dohar@ gmail.com 
 

 

ঢাকা উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

ধামরাই,ঢাকা 

এস এম হাসান 

15/12/1986 

টঙ্গাইল 

21/5/2018 উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

 ০১৮৭৯৩৩৩৫৫৫ 

smhasan.dss@gmail.com 

 

ঢাকা উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

ধামরাই,ঢাকা 

আেসানা আোর রুমা  

 

 সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার 

 ০১৭২৪০৮১৪৫৮ 

afsanadumu@ gmail.com 

 

ঢাকা োর্ীে িক্ষব্যাবধ 

ইনোঃ ও 

হাসপার্াল, 

মহাখালী, ঢাকা 

র্ানবেনা রবশদ 

01/05/1968 

োমালপুর 

14/07/1997 সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ 01711524236 

01324231780 

tanzina1968@gmail.c

om 

hssonidch@gmail.co

m 

55067152 

 

ঢাকা জশখ হাবসনা 

োর্ীে িান য ও 

খন্দকার বসরাোম মুবনরা 

30/12/1979 

িগুরা 

21/07/2004 সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ 01712545926 

serajammunira77 

@gmail.com 
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প্লাবিক সােযাবর 

ইনবিটিউট 

ঢাকা ঢাকা মহানগর 

জেনায়র 

হাসপার্াল, 

নোিাোর, ঢাকা 

জমাছাোঃ রইছা খাতুন 

5/12/1965 

পািনা 

02/02/1992 সমােয়সিা 

অবেসার 

 ০১৭১১৯৭৯৫১০ 

raisa9795@gmail.com 

 

ঢাকা ঢাকা জমবডয়কল 

কয়লে 

হাসপার্াল, ঢাকা 

দীবপকা রাণী সাহা 

25/11/1966 

োমালপুর 

20/7/1997 সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ ০১৭১৬৩৪৪১৩৪ 

০১৩২৪২৩১৬১৯ 

dipikaranisaha@yahoo.c
om 

55165062 
 

ঢাকা ঢাকা জমবডয়কল 

কয়লে 

হাসপার্াল, ঢাকা 

বশল্পী জভৌবমক 

30/12/1983 

বি-িাবিো 

26/07/2011 সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭১৭৪৯২২৫৫ 

০১৩২৪২৩১৬১৭ 

Shilpibhowmik25@yahoo
.com 

55165062 
 

ঢাকা ঢাকা জমবডয়কল 

কয়লে 

হাসপার্াল, ঢাকা 

সসেদা র্ানবেদা হাসান 

17/10/1981 

01/11/2012 সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৮১৫২২০৩৫৭ 

০১৩২৪২৩২৩১৬২০ 

tanjida14@gmail.com 

55165062 
 

ঢাকা িািংলায়দশ 

জমবডয়কল কয়লে 

হাসপার্াল, 

ধানমবন্ড, ঢাকা 

সাবমো ইসমৎ জসায়হলী 

4/1/1978 

োমালপুর 

28/7/2011 সমােয়সিা 

অবেসার 

 ০১৮১৬৭০৪২৪২ 

samiyaismot@gmail.co

m 

 

ঢাকা িারয়ডম 

জেনায়রল 

হাসপার্াল,শাহিা

গ,ঢাকা 

শামীমা আোর 

1/12/1966 

রােশাহী 

15/5/1994 সমায়সিা 

অবেসার 

A+ ০১৭১৬২৬২৩৮৮ 

shamimaa852@gmail.co

m 

pws.gov.birdem@gmail

.com 

41060484 
 

mailto:raisa9795@gmail.com
mailto:dipikaranisaha@yahoo.com
mailto:dipikaranisaha@yahoo.com
mailto:Shilpibhowmik25@yahoo.com
mailto:Shilpibhowmik25@yahoo.com
mailto:tanjida14@gmail.com
mailto:shamimaa852@gmail.com
mailto:shamimaa852@gmail.com
mailto:pws.gov.birdem@gmail.com
mailto:pws.gov.birdem@gmail.com


ঢাকা ঢাকা জডন্টাল 

কয়লে 

হাসপার্াল,বমরপু

র-14, ঢাকা-

1206 

োন্নতুনয়েরদাউস 

13/11/1987 

চাঁপাই নিািগঞ্জ 

23/3/2015 সমায়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭২৭২২৬৭৪৯ 

০১৭০৮৪১৪৬৪৭ 

ddchss0@gmail.com 

dhakadentaldss@gmail

.com 

48040074 
 

ঢাকা হবল েযাবমবল 

জরড বক্রয়সন্ট 

জমবডয়কল কয়লে 

হাসপার্াল,ইস্কাট

ন জরাড,ঢাকা 

নাবহদা পারভীন 

20/10/1986 

নরবসিংদী 

21/05/2018 সমায়সিা 

অবেসার 

A+ ০১৮১২৬৭৩৯৪২ 

০১৭০৮৪১৪৬৪২ 

nahidaparvin25@gmail.c

om 

holyfamilyhospital@gm

ail.com 

222225759 
 

ঢাকা বশশু-মাতৃ স্বাস্থয 

ইনবিটিউট, 

মাতুোইল,ঢাকা 

জমাছাোঃ রুবিনা ইোসবমন 

01/02/1966 

বিনাইদহ 

22/07/1997 সমায়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭৫৬৩০০৫৬৬ 

rubinaeasmin1@gmail.co
m 
ssoh25.dhaka@dss.gov.b
d 

223341760 
 

ঢাকা জমাহাম্মদপুর 

োটি যবলটি 

সাবভযয়সস এন্ড 

জেবনিং জসন্টার 

এিিং 100 শয্যা 

বিবশি মা ও বশশু 

স্বাস্থয হাসপার্াল, 

জমাহাম্মদপুর,ঢা

কা 

সুিন যা দত্ত 

17/4/1976 

চাঁদপুর 

15/7/2004 সমায়সিা 

অবেসার 

A+ ০১৭১৬৮৯৫১৮৩ 

subarnadatta@gmail.co
m 
 

 

mailto:ddchss0@gmail.com
mailto:dhakadentaldss@gmail.com
mailto:dhakadentaldss@gmail.com
mailto:nahidaparvin25@gmail.com
mailto:nahidaparvin25@gmail.com
mailto:holyfamilyhospital@gmail.com
mailto:holyfamilyhospital@gmail.com
mailto:rubinaeasmin1@gmail.com
mailto:rubinaeasmin1@gmail.com
mailto:ssoh25.dhaka@dss.gov.bd
mailto:ssoh25.dhaka@dss.gov.bd
mailto:subarnadatta@gmail.com
mailto:subarnadatta@gmail.com


ঢাকা ঢাকা জডন্টাল 

কয়লে 

হাসপার্াল, 

বমরপুর-14,ঢাকা-

1206 

োন্নাতুন জেরদাউস 

13/11/1987 

চাপাই নিািগঞ্জ 

23/03/2015 সমায়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭২৭২২৬৭৪৯ 

০১৭০৮৪১৪৬৪৭ 

ddchsso@gmail.com 
dhakadentaldss@gmail.c
om 

48040074 
 

ঢাকা িঙ্গিন্ধু জশখ 

মুবেি জমবডকযাল 

বিশ্ববিদ্যালে,  

শাহিাগ, ঢাকা 

বসর্ারা ইোসবমন 

15/5/1965 

িরগুনা 

07/07/1992 সমায়সিা 

অবেসার 

A+ ০১৭১২৮৬৫৩৪২ 

yesminsitara@gmail.co

m 

hospitalsomajs@gmail.

com 

223361504 
 

ঢাকা িঙ্গিন্ধু জশখ 

মুবেি জমবডকযাল 

বিশ্ববিদ্যালে,  

শাহিাগ, ঢাকা 

খুরশীদা পারভীন 

14/11/1977 

রােিািী 

06/10/2005 সমায়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭৭৪৬০৫০৬৪ 

khurshidasso@gmail.co

m 

hospitalsomajs@gmail.

com 

223361504 
 

ঢাকা র্ক্ষ্মা বনেন্ত্রণ ও 

প্রবশক্ষণপ্রবর্ষ্ঠন,উ

ত্তরা,ঢাকা(স্থানান্ত

বরর্ 250 শয্যা 

বিবশি টিবি 

হাসপার্াল,শ্যাম

লী 

,ঢাকা 

কামরুন নাহার 

06/03/1965 

মেমনবসিংহ 

07/07/1992 সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭১৫১৭১৭৮৫ 

০১৩২৪২৩১৭৮৭ 

kamrunnaher2017@gm

ail.com 

hsstubercolosisins@gm

ail.com 

 

ঢাকা র্ক্ষ্মা বনেন্ত্রণ ও 

প্রবশক্ষণপ্রবর্ষ্ঠন,উ

ত্তরা,ঢাকা(স্থানান্ত

র্ামান্না খাতুন 

15/12/1987 

জশরপুর 

01/07/2022 সমায়সিা 

অবেসার 

A+ ০১৭০৮৯৫৮৫০১ 

tamannadss19@gmail.c

om 

 

mailto:ddchsso@gmail.com
mailto:dhakadentaldss@gmail.com
mailto:dhakadentaldss@gmail.com
mailto:yesminsitara@gmail.com
mailto:yesminsitara@gmail.com
mailto:hospitalsomajs@gmail.com
mailto:hospitalsomajs@gmail.com
mailto:khurshidasso@gmail.com
mailto:khurshidasso@gmail.com
mailto:hospitalsomajs@gmail.com
mailto:hospitalsomajs@gmail.com
mailto:kamrunnaher2017@gmail.com
mailto:kamrunnaher2017@gmail.com
mailto:hsstubercolosisins@gmail.com
mailto:hsstubercolosisins@gmail.com
mailto:tamannadss19@gmail.com
mailto:tamannadss19@gmail.com


বরর্ 250 শয্যা 

বিবশি টিবি 

হাসপার্াল,শ্যাম

লী 

,ঢাকা 

 

ঢাকা মাতৃ ও বশশু 

স্বাস্থয প্রবশক্ষণ 

প্রবর্ষ্ঠানও 200 

শয্যা বিবশি মা ও 

বশশু স্বাস্থয  

প্রবর্ষ্ঠান  

লালকুটি িাোর, 

বমরপুর-1 

ইেোর্ারা মবনরা 

নাসবরন জচৌধুরী 

17/12/1976 

টািংগাইল 

08/10/2006 সমায়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭১৬৫০৭১৭৫ 

০১৬০৯২৪৮৮৪২ 

emonasso76@gmail.co

m 

 

 

ঢাকা জকন্দ্রীে 

মাদকাসবে 

বনরামে জকন্দ্র, 

জর্েগাঁও, ঢাকা 

জরবেনা ইসলাম 

06/01/1965 

নারােনগঞ্জ 

10/5/1994 সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৮১৭০১৩৪৭৩ 

০১৮৪৭১৮১০০৪ 

rezina1012@gmail.com 

8870724 
 

ঢাকা িািংলায়দশ বশশু 

হাসপার্াল ও 

ইনবিটিউট 

জমাোঃ ইসরর্ োহান ভূঞা 

14/07/1972 

14/07/1999 সমায়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭১৫৮১৬২৬১ 

০১৩২৪২৩১৭৯৫ 

mdisratjahandss72@g

mail.com 

55059044 
 

ঢাকা শহীদ 

জসাহরাওোদী 

জমবডয়কল কয়লে 

হাসপার্াল,জশর-

ই-িািংলা 

নগর,ঢাকা-1207 

রাবেো সুলর্ানা 

05/01/1981 

িবরশাল 

11/12/2007 সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭১২৪৪২৬২৮ 

emailtorazia@gmail.co

m 

55026743 
 

mailto:emonasso76@gmail.com
mailto:emonasso76@gmail.com
mailto:rezina1012@gmail.com
mailto:mdisratjahandss72@gmail.com
mailto:mdisratjahandss72@gmail.com
mailto:emailtorazia@gmail.com
mailto:emailtorazia@gmail.com


ঢাকা শহীদ 

জসাহরাওোদী 

জমবডয়কল কয়লে 

হাসপার্াল,জশর-

ই-িািংলা 

নগর,ঢাকা-1207 

মাহমুদা সুলর্ানা 

18/12/1964 

ঢাকা 

23/08/1990 সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৯১২৭৭০২৮৪ 

mahmudalipi64@gmail.

com 

 

55026743 
 

ঢাকা িািংলায়দশ 

জমবডয়কল কয়লে 

হাসপার্াল, 

ধানমবন্ড,ঢাকা 

সাবমো ইসমর্ৎ জসয়হলী 

04/01/1978 

োমালপুর 

28/07/2011 সমায়সিা 

অবেসার 

A+ ০১৮১৬৭০৪২৪২ 

samiyaismot@gmail.co

m 

hsso.bmch@dss.gov.bd 

44812107 
 

ঢাকা মাতৃসদন 

বশশুস্বাস্থয 

প্রবশক্ষণ প্রবর্ষ্ঠান, 

আবেমপুর,ঢাকা 

জমাছাোঃ বশখা সরকার 

01/07/1988 

বসরােগঞ্জ 

16/07/2017 সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭১৭৪০২৬১৩ 

shikhasarker10114@g

mail.com 

55155102 
 

ঢাকা কুবম যয়টালা 

জেনায়রল 

হাসপার্াল, 

কুবম যয়টালা,ঢাকা 

জনহরীন র্ািাসসুম 

12/11/1992 

ঢাকা 

23/08/2021 সমায়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭০৯২৯৭১০১ 

nehreentabassum2006

@gmail.com 

 

ঢাকা ঢাকা কবমউবনটি 

হাসপার্াল 

190/1ওেযারয়লস 

জরলয়গট, িি 

মগিাোর,ঢাকা 

জমাোঃ আবু র্ায়হর সরকার 

27/5/1970 

বকয়শারগঞ্জ 

30/1/2000 সমায়সিা 

অবেসার 

A+ ০১৭১৬৭৮৭৮৮৯ 

abutahersarkerao@gm

ail.com 

dchsso2018@gmail.co

m 

 

 

ঢাকা ঢাকা ন্যাশনাল 

জমবডয়কল কয়লে 

সামসুন নাহার 

07/09/1993 

ব্রাক্ষ্মনিাবিো 

1/6/2020 সহকাবর 

সমােয়সিা 

অবেসার  

O+ ০১৭৭৯৮৪৮৬৮২  

mailto:mahmudalipi64@gmail.com
mailto:mahmudalipi64@gmail.com
mailto:samiyaismot@gmail.com
mailto:samiyaismot@gmail.com
mailto:hsso.bmch@dss.gov.bd
mailto:shikhasarker10114@gmail.com
mailto:shikhasarker10114@gmail.com
mailto:nehreentabassum2006@gmail.com
mailto:nehreentabassum2006@gmail.com
mailto:abutahersarkerao@gmail.com
mailto:abutahersarkerao@gmail.com
mailto:dchsso2018@gmail.com
mailto:dchsso2018@gmail.com


হাসপার্াল, 

সূত্রাপুর,ঢাকা 

naharjnusoc&@gmail.c

om 
০৮ রোজবোড়ী 

 

গজলো সমোজসসবো  

কোর্ যোলয়, 

রোজবোড়ী 

রুবোইয়োত গমোোঃ গেরস ৌস 

১৯/১১/১৯৭২ 

বগুড়ো  

১০/০৫/২০০০ উপপররচোলক B + ০১৭১১৩১৫৯২৩ 

dd.rajbari@dss.gov.

bd 

 

 

024788077

76 

 

 

রোজবোড়ী 

 

গজলো সমোজসসবো  

কোর্ যোলয়, 

রোজবোড়ী 

গমোোঃ আবুল হোসেম 

০১/০৩/১৯৭৬ 

কুরিয়ো 

৩০/১০/২০০৬ সহকোরর 

পররচোলক 

AB + ০১৮৭৮০৪১২৯৫ 

hashemkst@gmail.c

om 

 

০২৪৭৮৮০৭৭২

৯ 

 

 

 

024788077

29 

রোজবোড়ী 

 

গজলো সমোজসসবো  

কোর্ যোলয়, 

রোজবোড়ী 

গমোোঃ ররেকুল ইসলোম 

০২/০১/১৯৬৬ 

বোক্ষ্মণবোরড়য়ো 

০৬/০৭/১৯৯২ সমোজসসবো 

অরেসোর 

(সররজোঃ) 

A + ০১৯১৩৯৫৭৭৫৫ 

iamrafiqul  

islam1966 @ 

gmail.com 

 

০৬৪১৬৫৮২২ 

 

রোজবোড়ী 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা  

কার্ যালে , 

রােিািী 

 সদর, রােিািী 

জমাোঃ শাহীনূর রহমান 

২৫/১০/১৯৮৯ 

মাবনকগঞ্জ 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O –  01670639766  

shahinur75@gmail.c

om  

 

০২৪৭৮৮০৭৬

৩৩ 

রোজবোড়ী 

 

উপসজলো 

সমোজসসবো  

কোর্ যোলয় পোাংেো, 

গমো: ররবউল ইসলোম 

০৩/০২/১৯৯২খ্রী  

র্সেোর 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B + ০১৭০৮৪১৪৯১৩ / 

০১৬৭০৬৪৬১১২ 

 

 

mailto:naharjnusoc&@gmail.com
mailto:naharjnusoc&@gmail.com
mailto:dd.rajbari@dss.gov.bd
mailto:dd.rajbari@dss.gov.bd
mailto:hashemkst@gmail.com
mailto:hashemkst@gmail.com


 রোজবোড়ী। robi.iswr14@gmail.c

om ০২৪৭৮৮০৯১২০ 

০২৪৭৮৮০৭৬

৩৩ 

রোজবোড়ী 

 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

 কোর্ যোলয় 

,বোরলয়োকোরি 

 রোজবোড়ী। 

অজয় কুমোর হোল োর 

১১/০২/১৯৮৯  

রোজবোড়ী 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

O + ০১৭৩৬৬৭৯৩০৯ 

02478809417 

ajoydev6@gmail.co

m  

 

 

 

০২৪৭৮৮০৯৪১

৭ 

রোজবোড়ী 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা  

কার্ যালে, 

কালূখালী, 

রােিািী। 

জমাোঃ নােমুল হাসান 

1২/১1/19৯০  

রোজবোড়ী 

 

৩১/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O + 01739002161 

nazmul.jbp@gmail.c

om 

 

 

 

রোজবোড়ী 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা   

কার্ যালে, 

জগাোলন্দ, 

রােিািী। 

রুহুল আমীন 

04/04/1990  

সোতক্ষীরো  

৩০/০৭/২০২২ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O + ০১৩০৩৫৬৯৯৩৬ 

ruhulswdu@ 

gmail.com  

 

০২৪৭৭৭৯৮১৭

৬ 

 

রোজবোড়ী 

 

হোসপোতোল 

সমোজসসবো  

কোর্ যোলয়,  স র 

হোসপোতোল,  

রোজবোড়ী 

গমোোঃ গবোরহোন উরিন 

হোওলো োর 

১৭/০৭/১৯৭৪ খ্রী:  

মো োরীপুর 

৩০/০৮/২০০৩ সমোজসসবো 

অরেসোর 

(হোসপোতোল) 

B + ০১৯১৬০৩০০০৭ / 

০১৭০৮৪১৪৬৫৯ 

Borhan.dss.gov.bd@

gmail.com 

 

 

 

০২৪৭৮৮০৮০১

০ 

রোজবোড়ী 

 

প্রয়িশন কার্ালে, 

রােিািী 

গমোোঃ আবু মুছা 

১০/০২/১৯৮৮ 

সোতক্ষীরো 

০২/১০/২০১৬ প্রয়িশন 

অবেসার 

O + 01756930490 

musasoc@gmail.com 

 

064165822 

 

রোজবোড়ী 

 

সরকাবর বশশু 

পবরিার 

আকবলমা খাতুন 

27/12/1991 

 রােিািী  

২৩/০৮/২০২১ উপর্ত্ত্বািধােক B+ 01792125389 

aklima@gmail.com  

 

 

 

mailto:robi.iswr14@gmail.com
mailto:robi.iswr14@gmail.com
mailto:ajoydev6@gmail.com
mailto:ajoydev6@gmail.com


 (িাবলকা), 

রােিািী 

০২৪৭৮৮০৭৫৫

৫ 

 

রোজবোড়ী 

 

েহর সমোজসসবো  

কোর্ যোলয়, 

রোজবোড়ী। 

গমোোঃ রমজোনুর রহমোন 

০৭/১১/১৯৯৩খ্রী:  

কুরিয়ো 

২৫/০৬/২০১৯ সমোজসসবো 

অরেসোর  

B + ০১৭২২৮৯৭৮০১ 

mmrahman802@gma

il.com  

 

 

০২৪৭৮৮০৭৪ 

 

রোজবোড়ী 

 

সমবির্ দৃবি 

প্রবর্িন্ধী বশক্ষা 

কার্ যক্রম, 

রােিািী 

জমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 

01/07/1968 

রােিািী 

৩০/০১/২০০০ বরয়সাস য বশক্ষক 

(২ে জশ্রনী) 

O + 01718760763 

razzakdss6@gmail.c

om 

 

 

রোজবোড়ী 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

রােিািী সদর, 

রােিািী 

সালমা ইোসমীন 

13/০5/১৯71 

রােিািী 

৩০/০৯/২০২১ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার  (২ে 

জশ্রনী) 

A + 01796222877 

Salmaiasmin96@gmail.co
m 
 

 

রোজবোড়ী 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

কালূখালী, 

রােিািী। 

সুশান্ত কুমার রাে 

০২/০৩/১৯৭০ 

েবরদপুর 

২৪/০৭/১৯৯৪ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার (২ে 

জশ্রনী) 

O + ০১৭১৮০৩২৬১২ 

sushantaroy32345@ 
gmail.com 

 

রোজবোড়ী 

 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, পোাংেো, 

রোজবোড়ী। 

গসরলম তোলুক োর 

১২-০৮-১৯৯২ 

েবরদপুর 

 

 

০৮/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবেসার  (২ে 

জশ্রনী) 

B+ ০১৭১২০৬২৪৯২ 

Selimtalukdar.du@gmail.
com 

 

রোজবোড়ী 

 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

প্রসসনরজত চক্রবর্ত্তী 

০১/০১/১৯৯৩ 

০৮/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

A + ০১৭১৯৭৯৯০০৫  



কোর্ যোলয়, 

বোরলয়োকোরি, 

রোজবোড়ী। 

েবরদপুর 

 

অবেসার  (২ে 

জশ্রনী) 

p.chakrabortty19@g

mail.com 

০৯ টাঙ্গাইল জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

টাঙ্গাইল 

জমাোঃ শাহ আলম 

১১/১১/১৯৬৯ 

টাঙ্গাইল 

২০/৮/২০০০ উপপবরচালক B+ ০১৭১৬-৫৫৬৪৪৫ 

dd.tangail.gov.bd 

০২৯৯৭৭-

৫১৯৮৭ 

 

টাঙ্গাইল জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

টাঙ্গাইল 

জমাহাম্মদ হাবিবুর রহমান 

খাঁন 

০২/১২/১৯৭৭ 

টাঙ্গাইল 

২২/১০/১৯৭৭ সহকারী     

পবরচালক 

O+ ০১৭০৮-৪১৪১৯৪ 

sohag.shan@gmail.c

om. 

 

টাঙ্গাইল জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

টাঙ্গাইল 

নােমুল হাসান 

১৭/১২/১৯৯১ 

টাঙ্গাইল 

২৫/০৬/২০১৯ সমােয়সিা 

অবেসার (জরবে: 

) 

B+ ০১৭২২-০৭৮০৭৪ 

sohag.shan@gmail.c

om 

 

টাঙ্গাইল জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

টাঙ্গাইল 

জমাোঃ আব্দুল জমার্ায়লি 

বমো 

১৫/১২/১৯৬৬ 

টাঙ্গাইল 

২১/০৭/১৯৯৭ প্রয়িশন 

অবেসার 

A+ ০১৭১২-২৪৬৯১৮ 

pomotalebdss@gmai

l.com 

 

টাঙ্গাইল শহর সমােয়সিা 

কার্ যালে 

টাঙ্গাইল 

জমাোঃ শবেকুল ইসলাম 

০৫/০৫/১৯৮৮ 

র্য়শার 

২১/০৫/২০১৮ সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭০৮-৪১৪৪৯৬ 

shafiqdu516@gmail.c

om 

০২৯৯৭৭-

৫২৬১৭ 

 

টাঙ্গাইল হাসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে,জশখ 

হাবসনা জমবডয়কল 

কয়লে ও 

হাসপার্াল,টাঙ্গা

ইল 

জমাোঃ আব্দুল মায়লক 

০১/০১/১৯৬৪ 

টাঙ্গাইল 

০১/১১/১৯৮৮ সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭১২-৩৪৮৪০৬ 

amalek111964@gmail.

com 

০২৯৯৭৭-

৫১২২৬ 

 

mailto:sohag.shan@gmail.com
mailto:sohag.shan@gmail.com
mailto:sohag.shan@gmail.com
mailto:sohag.shan@gmail.com
mailto:pomotalebdss@gmail.com
mailto:pomotalebdss@gmail.com
mailto:shafiqdu516@gmail.com
mailto:shafiqdu516@gmail.com
mailto:amalek111964@gmail.com
mailto:amalek111964@gmail.com


টাঙ্গাইল সরকারী বশশু 

পবরিার (িালক), 

টাঙ্গাইল 

জমাোঃ জসৌরভ র্ালুকদার 

০১/০৩/১৯৮৪ 

টাঙ্গাইল 

১৭/০৬/২০১০ উপর্ত্ত্বািধােক A+ ০১৯৩২৩০০৬০০ 

shawrabusso@gmail

.com 

০২৯৯৭৭-

৭৫২২০ 

 

টাঙ্গাইল উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

টাঙ্গাইল সদর, 

টাঙ্গাইল 

ইব্রাহীম 

২৪/১১/১৯৮৭ 

টাঙ্গাইল 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

AB+ ০১৭৩৭-২৩৭৫৬৩ 

ebrahimhossain87@

g 

ail.com 

০২৯৯৭৭-

৫৩২১০ ,    

 

টাঙ্গাইল উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জদলদুোর 

টাঙ্গাইল 

জমািারক জহায়সন 

০১/০১/১৯৮৭ 

গােীপুর 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ ০১৯১৪-৫০৩৩৪১ 

usso.delduar@dss.go

v.bd 

 

টাঙ্গাইল উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

বমেযাপুর টাঙ্গাইল 

জমাোঃ খাইরুল ইসলাম 

০১/০১/১৯৮৩ 

চাঁদপুর 

০৩/০৮/২০১৫ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭৪৫১২৮০৪০ 

ki.rasel.du@gmail.co

m 

 

০৯৯৭৭-

৫৬০১৭ 

 

টাঙ্গাইল উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, িাসাইল  

টাঙ্গাইল 

নূর-ই-লােলা 

২১/১২/১৯৮৪ 

টাঙ্গাইল 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭৮৭-১৫৮১২৮ 

 

০২৯৯৭৭-

৫৫৪১৭ 

টাঙ্গাইল উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জগাপালপুর  

টাঙ্গাইল 

জমাোঃ এখলাছ বমো 

০৭/০৯/১৯৯০ 

টাঙ্গাইল 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭২৩-৭৫৫৭২৫ 

akhlasjnu@gmail.co

m 

০২৯৯৭৭--

৫৭৬১৫ 

 

mailto:shawrabusso@gmail.com
mailto:shawrabusso@gmail.com
mailto:ebrahimhossain87@gmail.com
mailto:ebrahimhossain87@gmail.com
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mailto:usso.delduar@dss.gov.bd
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mailto:ki.rasel.du@gmail.com
mailto:akhlasjnu@gmail.com
mailto:akhlasjnu@gmail.com


টাঙ্গাইল উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

কাবলহাবর্ 

টাঙ্গাইল 

জমাোঃ েবসম উবিন 

১১/০৯/১৯৯১ 

টাঙ্গাইল 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭০৮-৪১৪৯২৭ 

zasimac1@gmail.co

m 

 

০৯৯৭৭-

৫৪৫১৭,    

 

টাঙ্গাইল উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে,  াটাইল 

টাঙ্গাইল 

আসাদুল ইসলাম 

০৩/০৭/১৯৮৮ 

টাঙ্গাইল 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭৬৪৪৬৮৮৫২ 

asaduldss@gmail.co

m 

 

 

টাঙ্গাইল উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে,ভূোপুর 

টাঙ্গাইল 

জমাোঃশহীদুজ্জামান মাহমুদ 

০১/০২/১৯৬৬ 

টাঙ্গাইল 

২২/০৭/১৯৯৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭১২১৯৬৬০১ 

mdmahmud76@gmai

l.com 

০২৯৯৭৭-

৫৭৩৩৭,   

 

টাঙ্গাইল উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে,মধুপুর 

টাঙ্গাইল 

ইসমাইল জহায়সন 

৫/১/১৯৯৩ 

টাঙ্গাইল 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O+ ০১৭৪১৭০৭০২৬ 

ismailkhandu2021@g

mail.com 

 

টাঙ্গাইল উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে,সবখপুর 

টাঙ্গাইল 

জমাোঃ মনসুর আহয়মদ 

৬/৯/১৯৮৯ 

টাঙ্গাইল 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01708-414931 

ahammed_m@yahoo.

com 

০২৯৯৭৭-

৫৫৭১৩ 

 

টাঙ্গাইল উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে,নাগরপুর 

টাঙ্গাইল 

জমাোঃ ইকিাল জহাসাইন 

১৪/১২/১৯৯১ 

টাঙ্গাইল 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৭০৮৪১৪৯৩০ 

hossainiqbal199101@

gmail.com 

০২৯৯

৭৭৫৬৮১৭ 

 

টাঙ্গাইল উপয়েলা 

সমােয়সিা 

জমাস্তো জহাসাইন 

৩/০১/১৯৭৪ 

টাঙ্গাইল 

১৪/৬/২০০৩ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

B+ ০১৮১৮-২৪১০১৭ 

 

০২৯৯৭৭-

৫৭৯১৭ 
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কার্ যালে,ধনিািী 

টাঙ্গাইল 

টোঙ্গোইল গজণো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় 

টোঙ্গোইল 

 

গমোোঃ রমজোনুর রহমোন 

রময়ো 

১৯/২/১৯৬৬ 

টোঙ্গোইল 

 ৩০/০১

/২০০০ 

প্রেোসরনক যুক্ত 

জুরনয়র রহসোব 

রক্ষণ কম যকতযো  

B+ ০১৭২১ ১৪২৪৯৪  

টোঙ্গোইল সরকোরী রেশু 

পররবোর 

(বোরলকো), 

টোঙ্গোইল 

 

তোরনয়ো আক্তোর  

১০/১২/১৯৮৯ 

টোঙ্গোইল  

৩০/১২/২০২০   উপতত্বোবধোয়ক O+ ০১৬৭৪৭৭৩৩৭২  

টোঙ্গোইল উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গগোপোলপুর, 

টোঙ্গোইল 

গমোোঃ মনজুর রহমোন 

০৭/১১/১৯৬৩ 

টোঙ্গোইল 

১৪/০৯/১৯৮৯ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 ০১৯৩৭৯৩০১৬৪  

টোঙ্গোইল উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গ লদুয়োর 

টোঙ্গোইল 

গমোোঃ আব্দুল বোরী  

১৫/০৯/১৯৬৮ 

টোঙ্গোইল 

১২/০৯/১৯৮৯  সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

AB+ ০১৭১৮৯৪৫৫০৮  

টোঙ্গোইল উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

কোরলহোরত 

টোঙ্গোইল 

গমোোঃ বজলুর ররে  

০১/১২/১৯৬৬ 

টোঙ্গোইল 

২৩/০৯/১৯৮৯ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

O+ ০১৭১৯৮০৩৭০৮  



টোঙ্গোইল উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, ভুয়োপুর  

টোঙ্গোইল 

গমোোঃ ররেকুল ইসলোম 

৩১/১২/১৯৭২ 

টোঙ্গোইল  

৮/০২/১৯৯৯ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

O+ ০১৭১৮৫৫১৬৬০  

টোঙ্গোইল উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

টোঙ্গোইল স র  

টোঙ্গোইল 

আব্দুল আরজজ 

৩১/৮/১৯৬৮ 

টোঙ্গোইল 

১০/৯/১৯৮৯ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

- ০১৭১৮১৪১৯৫৪  

টোঙ্গোইল উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, মধুপুর  

টোঙ্গোইল 

গমোোঃ েজর আলী 

১/১/১৯৬৬ 

টোঙ্গোইল 

২০/৭/১৯৯৪ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

- ০১৯৩৩৭২৫৩৪০  

টোঙ্গোইল উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, বোসোইল  

টোঙ্গোইল 

গমোোঃ আোঃ গরণ রময়ো 

   ৪/৪/১৯৬৫ 

টোঙ্গোইল 

১৭/৯/১৯৮৯ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

A+ ০১৭২৮৩৩৫৩১২  

টোঙ্গোইল উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, বোসোইল  

টোঙ্গোইল 

গমোোঃ েজলুল হক 

০১/১/১৯৭০ 

টোঙ্গোইল 

২৮/১২/১৯৯৮ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

- ০১৭১৩২৮৪৫৮৪  

টোঙ্গোইল উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

নোগরপুর  

টোঙ্গোইল 

স্বোতী সরকোর 

১৮-০৬-১৯৯২ 

মোরনকগঞ্জ 

১-৬-২০২২ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

A+ ০১৭৩৫৭৪১৫৫৩  



টোঙ্গোইল উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, সরিপুর  

টোঙ্গোইল 

রমজোনুর রহমোন 

১০-০৬-১৯৯২ 

ময়মনরসাংহ 

৮-৬-২০২২ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

O+ ০১৭১৪৯০৮০৮২  

টোঙ্গোইল উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, ধনবোড়ী  

টোঙ্গোইল 

গমোোঃ ররেকুল ইসলোম 

১২-১-১৯৬৪ 

টোঙ্গোইল 

 

১২-৯-১৯৮৯ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

A+ ০১৯১৬-৩২৮৭১৭  

১০ মুন্সীগঞ্জ গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়,মুন্সীগঞ্জ। 

 

গমোোঃ নূরুল হক রময়ো 

০১/০৬ /১৯৭০ 

েররয়তপুর 

 

১৪-০৫-২০০০ 

 

উপপররচোলক 

 

 

O+ 

০১৮২৭৫৫২৩৬০  

nuruldss1970@gmai

l.com 

dd.munshiganj@dss.

gov.bd  

০২৯৯৭৭৩১৪০

৩ 

মুন্সীগঞ্জ গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়,মুন্সীগঞ্জ। 

 

মোহবুবুল আলম 

১০/১০/১৯৭৭ 

ঢোকো 

সহকোরী 

পররচোলক 

 

২৯-১০-২০০৬  

B+ 

 ০১৭১৮০৮৪৭৫৬ 

০১৭০৮৪১৪১৮৯  

ad.munshiganj@dss.

gov.bd  
mahbub.son@gmail.

com  

০২৪৪৬২০০২৫ 

 

মুন্সীগঞ্জ গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়,মুন্সীগঞ্জ। 

গমোোঃ কোওছোর গহোসসন 

০১/০৫/১৯৬৯ 

বোসগরহোট 

 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 ( গররজ: ) 

(অরতররক্ত  

 োরয়ত্বপ্রোপ্ত ) 

১৪-০৭-১৯৯৭  

B+ 

০১৭০৮৪১৪২৫৩  

 

ro.munshiganj@dss.

gov.bd 

 

০২৯৯৭৭৩২৮৮

৯ 

মুন্সীগঞ্জ প্রসবেন 

অরেসোসরর 

কোর্ যোলয় গজলো 

গমোোঃ কোওছোর গহোসসন 

০১/০৫/১৯৬৯ 

বোসগরহোট 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 (প্রসবেন   )  

১৪-০৭-১৯৯৭  

B+ 

০১৭১১২৮৬৭৫৭ 

০১৩২৪২৩২৬৪৬  

 

mailto:nuruldss1970@gmail.com
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সমোজসসবো 

অরেস 

মুন্সীগঞ্জ। 

 hossainkawsar52@gmail.
com 
po.munshiganj@dss.

gov.bd  
মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়,স র 

,মুন্সীগঞ্জ 

রমরহর কুমোর পোইক 

০১/০৩/১৯৮৮ 

বোসগরহোট 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

২৫-০৬-২০১৯  

B+ 

০১৫৫১৮১৫৫১০  

০১৭০৮৪১৪৮৯৬  

mehirjnu@gmail.com  
usso.munshiganjsadar21
@gmail.com 
 

 

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

টাংরগবোড়ী 

 

জরসম উরিন 

২০/১২/১৯৯২ 

মুন্সীগঞ্জ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

২৫-০৬-২০১৯  

O+ 

০১৬৭০৮৭৬২৩১  

০১৭০৮৪১৪৮৯৯  

rishat.4091051@gm

ail.com  
usso.tangibari@dss.

gov.bd  

 

 

 

মুন্সীগঞ্জ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়,রসরোজ

র িোন, মুন্সীগঞ্জ 

সুমন মধু 

২৫/০২/১৯৮৯ 

গগোপোলগঞ্জ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

০২/১০/২০১৬  

AB+ 

 ০১৬৮১০০৭৩৭২ 

০১৭০৮৪১৪৮৯৭ 

sumanmadhu82@g

mail.com 

ussosirajdikhan@dss

.gov.bd  

 

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়,শ্রীনগর 

মোফুজো পোরভীন গচৌধুরী 

২৭/০৭/১৯৬৫ 

র নোজপুর 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

১১/০৭/১৯৯২  

O+ 

০১৭৯৬৬৩৭২৫৩  

০১৩২৪১৫৭৯৪৪  
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m 

parveen65@yahoo.c

om  
usso.sreenagar@dss.

gov.bd  

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গজোররয়ো,মুরন্সগঞ্জ 

গমোোঃ মনসুর আলম 

১৬ /১২ /১৯৯১ 

টোঙ্গোইল 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

২৫-০৬-২০১৯  

A+ 

০১৭১২৯০৯৫৪০ 

০১৩২৪১৫৭৯০৪ 

mansoorshovon@gm

ail.com 

usso.gazaria@dss.gov.bd  

 

 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় , 

গলৌহজাং,মুরন্সগঞ্জ 

বো েোহ েয়সোল 

০৬/০৪/১৯৮৯ 

বররেোল 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

২১-০৮-২০১৮  

B+ 

০১৮৫০৪৫১০৫৪ 

b.faysal.du@gmail.c

om  
usso.lauhajang@dss.

gov.bd  

 

 

মুন্সীগঞ্জ 

েহর সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, মুরন্সগঞ্জ 

গমোহোম্ম  মোসুদুর রহমোন 

২৮/১১/১৯৮৯ 

ঢোকো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

২৫-০৬-২০১৯  

B+ 

০১৯১৬৩০৬৭০৮ 

০১৩২৪২৩১২১০ 

masud012000@gma

il.com 
ucdo.munshiganj@d

ss.gov.bd  

 

মুন্সীগঞ্জ 

সরকোরী রেশু 

পররবোর (বোলক 

),ভোগ্যকুল,শ্রীনগর

, মুরন্সগঞ্জ 

গমো: আরনসুর রহমোন িোন  

২৪/০৬/১৯৮৭ 

ঢোকো   

উপতত্বোবধোয়ক ১৬-০৭-২০১৭ A+ ০১৯১২৩৭২২৫০ 

০১৩২৪২৩৩২৬৪ 

arazibkhan2@gmail.

com   

sspbmunshiganj@gmail.c
om  
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মুন্সীগঞ্জ হোসপোতোল 

সমোজসসবো 

কোর্ যক্রম,গজনোসর

ল 

হোসপোতোল,মুরন্সগ

ঞ্জ 

ররয়ো িোন 

০৭/০২/১৯৯২ 

গগোপোলগঞ্জ 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

২১-০৫-২০১৮  

O - 

০১৬৮২৬৭২৫২৫ 

riak1096@gmail.co

m  

shoh.munshiganj@dss.go
v.bd   

 

মুন্সীগঞ্জ 

সমরিত দৃরি 

প্ররতবন্ধী রেক্ষো 

কোর্ যক্রম,মুন্সীগঞ্জ 

গমো :মোহবুবুল আলম 

১০/০৩ /১৯৬৯ 

ঢোকো 

ররসসোস য রেক্ষক 

 

২২-০৩-১৯৯০ 

 

O+ 

 

০১৬৭৭৩০২৩৩৩ 

০১৩২৪২৩৪৩৫১ 

mahbubulalom087@

gmail.com 

 

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় ,মুন্সীগঞ্জ 

স র 

রিগ্ধো পোরভীন 

৩০.১২.১৯৯১ 

বররেোল 

সহকোরর 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

০১-০৬-২০২২ 

 

   

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

রসরোজর িোন, 

মুন্সীগঞ্জ 

গমো: আররফুল আলম 

৩০/১২/১৯৯৩ 

রোজেোহী 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

০১-০৬-২০২২ 

   

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, শ্রীনগর 

, মুন্সীগঞ্জ 

গমো: ওবোয়দুর রহমোন 

০১-০৪-১৯৯১ 

লক্ষীপুর 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

 

০১-০৬-২০২২ 

 

 

O+ 

০১৭২৫৭৯২১৯১ 

smforhad71@gmail.

com 

 

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, গলৌহজাং 

মুন্সীগঞ্জ 

গমোোঃ সোিোম গহোসসন 

০২/০৩ /১৯৯২ 

েররয়তপুর 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

০১-০৬-২০২২ 

 

 

B+ 

০১৯২৪৪৯৩১৭৬১ 

saddamju41@gmail.

com 

 

mailto:riak1096@gmail.com
mailto:riak1096@gmail.com
mailto:shoh.munshiganj@dss.gov.bd
mailto:shoh.munshiganj@dss.gov.bd
mailto:mahbubulalom087@gmail.com
mailto:mahbubulalom087@gmail.com


মুন্সীগঞ্জ 
সমরিত দৃরি 

প্ররতবন্ধী রেক্ষো 

কোর্ যক্রম,মুন্সীগঞ্জ 

গমো :মোহবুবুল আলম 

১৩/০৩ /১৯৬৯ 

ঢোকো 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

ররসসোস য রেক্ষক    

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়                                                                          

টাংরগবোড়ী, 

মুন্সীগঞ্জ 

গমোোঃ িরললুর রহমোন 

১৩/০৫/১৯৭২ 

পটুয়োিোলী 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

   

মুন্সীগঞ্জ গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

মুন্সীগঞ্জ। 

 

গমোছোম্মৎ হোরছনো আিতোর 

০৪/০১/১৯৬৯ 

কক্সবোজোর 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

এডরমরনসেটিভ 

কোম জুরনয়র 

একোউন্টস 

অরেসোর 

   

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় ,মুন্সীগঞ্জ 

স র 

রিগ্ধো পোরভীন  

বররেোল 

৩০.১২.১৯৯১  

 

সহকোরর 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

সহকোরর 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 ০১৮৪২০৩৬১৭২ 

ই-গমইল: 

snigdhapervin18@ 

gmail.com 

 

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

রসরোজর িোন, 

মুন্সীগঞ্জ 

গমো: আররফুল আলম  

রোজেোহী 

৩০/১২/১৯৯৩ 

  

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

০১৬৭৭৬৩৮১৮৫ 

arifuljewel123 

@gmail.com 

 

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, শ্রীনগর  

মুন্সীগঞ্জ 

গমো: ওবোয়দুর রহমোন 

০১-০৬-২০২২ লক্ষীপুর 

 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 ০১৭২৫-৭৯২১৯১ 

smforhad71@ 

gmail.com 

 



মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, গলৌহজাং 

মুন্সীগঞ্জ 

গমোোঃ সোিোম গহোসসন 

০২/০৩ /১৯৯২ েররয়তপুর 

 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 ০১৯২৪৯৩১৭৬১ 

saddamju41@gmail.

com 

 

মুন্সীগঞ্জ সমরিত দৃরি 

প্ররতবন্ধী রেক্ষো 

কোর্ যক্রম,মুন্সীগঞ্জ 

গমো :মোহবুবুল আলম 

১৩/০৩ /১৯৬৯ ঢোকো 

 

 

ররসসোস য রেক্ষক 
সহকোরী রেক্ষক   

০১৬৭৭৩০২৩৩৩ 

mahubulalom087@ 

gmail.com 

 

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়                                                                          

টাংরগবোড়ী, 

মুন্সীগঞ্জ  

গমোোঃ িরললুর রহমোন 

১৩/০৫/১৯৭২ পটুয়োিোলী 

 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

রেল্ড 

সুপোরভোইজোর 

 01716375245 

md.khr122@gmail.c

om 

 

মুন্সীগঞ্জ গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়,মুন্সীগঞ্জ। 

 

গমোছোম্মৎ হোরছনো আিতোর 

০৪/০১/১৯৬৯ কক্সবোজোর 

 

এডরমরনসেটিভ 

কোম জুরনয়র 

একোউন্টস 

অরেসোর 

উচ্চমোন সহকোরী 

যুক্ত রহসোবরক্ষক 

 ০১৭২৭৩৭৮২৭৬ 

hasinacox1@gmail.c

om 

 

মুন্সীগঞ্জ গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়,মুন্সীগঞ্জ। 

মোহবুবুল আলম 

১০/১০/১৯৭৭ ঢোকো 

  

সহকোরী 

পররচোলক 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 ০১৭১৮০৮৪৭৫৬ 

mahbub.son@gmail.

com 

 

মুন্সীগঞ্জ প্রসবেন 

অরেসোসরর 

কোর্ যোলয়  (গজলো 

সমোজসসবো 

অরেস   )  

মুন্সীগঞ্জ। 

গমোোঃ কোওছোর গহোসসন 

০১/০৫/১৯৬৯  বোসগরহোট 

 

  প্রসবেন 

অরেসোর 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 ০১৭১১২৮৬৭৫৭ 

hossenkawas@gmail

.com 

 

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

রমরহর কুমোর পোইক 

০১.০৩.১৯৮৮সগরহোট 

প্রসবেন 

অরেসোর 

  ০১৭০৮৪১৪৮৯৬ , 

০১৫৫১৮১৫৫১০ 

 

mailto:md.khr122@gmail.com
mailto:md.khr122@gmail.com


কোর্ যোলয়,স র , 

মুন্সীগঞ্জ 

 উপসজলো সমোজসসবো 

অরেসোর 

ইসমইল: 

mehirjnu@gmail.co

m 

 মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

টাংরগবোড়ী 

                                                                    

জরসম উরিন 

২০/১২/১৯৯২ মুন্সীগঞ্জ 

  

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর । 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর । 

 ০১৭০৮৪১৪৮৯৯ , 

০১৬৭০৮৭৬২৩১ 

rishat.409105@gmai

l.com 

 

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়,রসরোজ

র িোন, মুন্সীগঞ্জ 

সুমন মধু 

২৫/০২/১৯৮৯ 

  

সমোজসসবো 

অরেসোর 

সমোজসসবো 

অরেসোর  

গগোপোলগঞ্জ 

 

 

০১৭৫৫৩০৬০৬৯ 

sumanmadhu82@g

mail.com 

 

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়,শ্রীনগর  

মোফুজো পোরভীন গচৌধুরী 

২৭/০৭/১৯৬৫  

র নোজপুর 

সমোজসসবো 

অরেসোর  

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 ০১৫৫২-৩২৭৩২৮ 

m_parveen65@ 

yahoo.com 

 

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গজোররয়ো,মুরন্সগঞ্জ 

গমোোঃ মনসুর আলম 

১৬ /১২ /১৯৯১ 

 টোঙ্গোইল 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 ০১৭১২৯০৯৫৪০ 

mansoorshovon@gm

ail.com 
 

মুন্সীগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় , 

গলৌহজাং,মুরন্সগঞ্জ 

বো েোহ েয়সোল 

০৬/০৪/১৯৮৯ 

 বররেোল 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

 

০১৮৫০৪৫১০৫৪ 

b.faysal.du@gmail.c

om 

 

মুন্সীগঞ্জ 
েহর সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, মুরন্সগঞ্জ 

গমোহোম্ম  মোসুদুর রহমোন 

২৮/১১/১৯৮৯ 

 ঢোকো 

সমোজসসবো 

অরেসোর  

সমোজসসবো 

অরেসোর 
 

০১৯১৬৩০৬৭০৮ 

masud012000@gmail.co

m 

 

মুন্সীগঞ্জ হোসপোতোল 

সমোজসসবো 

ররয়ো িোন 

০৭/০২/১৯৯২  

সমোজসসবো 

অরেসোর 

সমোজসসবো 

অরেসোর 
 

০১৬৮২৬৭২৫২৫ 

Riak1096@gmail.com 
 



কোর্ যক্রম,গজনোসর

ল 

হোসপোতোল,মুরন্সগ

ঞ্জ 

গগোপোলগঞ্জ 

১১ মাদারীপুর  

জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

মাদারীপুর। 

সহকারী পবরচালক 

২০/০৬/১৯৭৭ 

মাদারীপুর 

২২/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

 

O+ ০১৭১২৫৯৯০৭৬ 

 

afjalhossaindss@gmail.co
m 

০৬৬১-

৬১৭১৩ 

মাদারীপুর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

মাদারীপুর। 

জমাোঃ োয়িদ জহায়সন 

০৭/১১/১৯৯১ 

মাদারীপুর 

২৩/০৮/২০২১ সমােয়সিা 

অবেসার 

(জরবেোঃ) 

O + 01531724277 

ro.madaripur@dss.gov.bd  

মাদারীপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, স র, 

মো োরীপুর। 

গমোোঃ রমজোনুর রহমোন 

০৫ /১১ /১৯৬৬ 

মাদারীপুর 

24/07/1997 উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

O + 01404970022 

mizan.dss13@gmail.com 
 

মাদারীপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

কোলরকরন, 

মো োরীপুর। 

রব,এম, আসোদুজ্জোমন 

১০/০৮/১৯৬৮ 

মাদারীপুর 

১৬/০৭/১৯৯৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A+ 01712186524 

asadsso1968@gmail.com 

 

মাদারীপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, রোজজর, 

মো োরীপুর। 

গমোোঃ েজলুল হক ছলোকোর 

16/০৬/১৯৬৮ 

মাদারীপুর 

১৭/০৭/১৯৯৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

AB + 01716146508 

fazlulhaque1606@gmail.
com 

 

মাদারীপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, রেবচর, 

মো োরীপুর। 

শাহ আলম  

১০/০৭/১৯৮৮ 

নারােনগঞ্জ 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবেসার 

A + 01917018595 

shaalam25@gmail.com 
 



মো োরীপুর েহর সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়,মো োরীপু

র। 

শ্যোমল পোসে 

২৮/০১/১৯৮১ রখ্র. 

মো োরীপুর। 

০১/১১/২০১২  সমোজসসবো 

অরেসোর 

O+ ০১৭১০৫৮৮১০৬ 

Shyamalpanday81@ 

gmail.com 

 

মো োরীপুর হোসপোতোল 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় স র 

হোসপোতোল, 

মো োরীপুর 

গমো: রোসেদুল ইসলোম 

১৫/১০১৯৯০ 

ঢোকো 

০৩/১২/২০১৭ হোসপোতোল 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B + 01742421277 

rashed.dss.2017@gmail.c
om  

মো োরীপুর প্রসবেন কোর্ যোলয়, 

মো োরীপুর। 

গেি নোরহয়োন ওয়োরহ  

২৯/০৫/১৯৯৪ 

জগাপালগঞ্জ। 

২৩/০৮/২০২১ প্রসবেন 

অরেসোর 

o 

+ 

01521218421 

nahian.anik@gmail.com  

মো োরীপুর Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, m`র, 

gv`vixcyi| 

†gvt kvLvIqvZ †nv‡mb 

nvIjv`vi 

০১/০১/১৯৭২ 

মো োরীপুর 

২৮/১২/১৯৯৮ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

O+ 01912126574 

sakhawathh72@gmail.co
m 

 

মো োরীপুর Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq, 

KvjwKwb, 

gv`vixcyi| 

†gv: gwkDi ingvb 

১০/১০/১৯৭২ 

মো োরীপুর 

 

২৮/১২/১৯৯৮ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B + 01715199594 

Moshiurrahmanrose

y@gmail.com  

মো োরীপুর Dc‡Rjv 

mgvR‡mev 

Kvh©vjq 

iv‰Ri , 

gv`vixcyi| 

 

ˆmq` †Mvjvg gvIjv  

০৫/০১/১৯৭০ 

মো োরীপুর 

২০/০৭/১৯৯৪ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 
A + 

01789486035 

Syedgolammowla1970@

gmail.com 

 

১২ রকসেোরগঞ্জ গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় 

কোমরুজ্জোমোন িোন 

০১/০১/১৯৭৩, গনত্রসকোণো 
১৫/০৫/২০০০ উপপররচোলক 

B+ 
০১৭১৬৬১৬৭৭৪ 

০১৭০৮৪১৪১২২ 

০২৯৯৭৭৬১৫৯

৮ 

mailto:sakhawathh72@gmail.com
mailto:sakhawathh72@gmail.com


রকসেোরগঞ্জ kzaman.dss73@gmail.co

m 

 

রকসেোরগঞ্জ গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় 

রকসেোরগঞ্জ 

েহীদুল্লোহ 

১৫/০৫/১৯৮১, রকসেোরগঞ্জ 
২৯/১০/২০০৬ 

সহকোরী 

পররচোলক 

O+ ০১৭২০৮৩৮২৯৪  

shahidullah.bau@gmail.c

om 

০২৯৯৭৭৬১৭৮

৯ 

 

রকসেোরগঞ্জ গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় 

রকসেোরগঞ্জ 

েোহনোজ পোরভীন 

০৭/০১/১৯৭৯, টোঙ্গোইল 
২৯/১০/২০০৬ 

সহকোরী 

পররচোলক 

A+ ০১৭১৬৩০১৫১৪ 

shahnazparvin1179

@gmail.com 

 

০২৯৯৭৭৬২২০

১ 

 

রকসেোরগঞ্জ গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় 

রকসেোরগঞ্জ 

তোছরেয়ো তোনরজম রিগ্ধো 

১৫/১২/১৯৯২, রকসেোরগঞ্জ 
২৫/০৬/২০১৯ 

সমোজসসবো 

অরেসোর(গররজোঃ

) 

A+ ০১৬৮৩৭৭৯৭৩৩ 

tasfiatanjim16findu

@gmail.com 

 

রকসেোরগঞ্জ গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোোঃ গমোহরসন 

১০/০৮/১৯৭১, নোরোয়ণগঞ্জ 
২২/০৬/১৯৯৬ 

প্রসবেন 

অরেসোর 

O+ ০১৭১২১২৮২৯০  

mdmohasindss96@gmail.

com 

০২৯৯৭৭৬২২০

৩ 

 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

রকসেোরগঞ্জ স র 

হুমোয়ূন আহসম  কবীর 

ভূঞো  

১০/০১/১৯৬৪, রকসেোরগঞ্জ 

১৭/০৭/১৯৯৭ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

O+ 
০১৭০৮৪১৪৮৭৭ 
bhuiyandss@gmail.com 

 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গহোসসনপুর, 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোোঃ এহছোনুল হক  

০২/০২/১৯৮৪, রকসেোরগঞ্জ 
০১/১১/২০১২ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

O+ 
০১৭০৮৪১৪৮৭৩ 

০১৭১১৯৫৬১৩৮ 

ahaque514@gmail.c

om 

 

রকসেোরগঞ্জ 
উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গমোহোম্ম  মঈনুর রহমোন 

মরনর 

০১/১১/১৯৭৭, সুনোমগঞ্জ 

১৫/১০/২০০৬ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

A+ ০১৭১৬৫৪৮৯৩৭  

  ০১৭০৮৪১৪৮৭৬ 

mainurusso@gmail.c

om  

 

mailto:kzaman.dss73@gmail.com
mailto:kzaman.dss73@gmail.com
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কটিয়ো ী, 

রকসেোরগঞ্জ 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়,  

ভভরব, 

রকসেোরগঞ্জ 

ররফ্েোত জোহোন ত্রপো 

১২/০২/১৯৮৭, নররসাং ী 
০১/১১/২০১২ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B+ 
০১৭১২২৪০৪৭৭  

nishaldhara12@gmail.co

m 
 

০২৯৪৭১২৯৭ 

 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, রনকলী, 

রকসেোরগঞ্জ 

আরসে ইমরতয়োজ মরনর 

০১/১২/১৯৯০, নররসাং ী 
১৬/০৬/২০১৭ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

O+ve 
০১৭০৮৪১৪৮৮০ 

asifimtiaj@gmail.com 
 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

কররমগঞ্জ, 

রকসেোরগঞ্জ 

গমো: সোইফুল আলম 

০৬/০৩/১৯৮৭, 

রকসেোরগঞ্জ 

১৬/০৭/২০১৭ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

O+ 

০১৭১৮৮১৭০৮৬ 

jahan.jubd@gmail.com 
 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

বোরজতপুর, 

রকসেোরগঞ্জ 

বোবুল রময়ো 

15-12-1986, নররসাং ী 
১৬/০৭/২০১৭ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

O+ 
01722724961 

০১৭০৮৪১৪৮ 
ba6166193@gmail.com 

 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

কুরলয়োরচর, 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোোঃ আবুল িোসয়র 

১৫/০৬/১৯৯০, নররসাং ী 
১৬/০৭/২০১৭ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

O+ 

01719365319 

abulkhair021@gmail.com 

 

mailto:nishaldhara12@gmail.com
mailto:nishaldhara12@gmail.com
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mailto:abulkhair021@gmail.com


রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

তোড়োইল, 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোোঃ আল আরমন 

২৫/০২/১৯৯০, 

ময়মনরসাংহ 

২৫/০৬/২০১৯ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B+ 
০১৮২৯১৪৬৭৬৪ 

alaminalamin484@gmail.
com 
 

 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়,  

ইটনো, 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোহোম্ম  সোইফুল ইসলোম 

২৭/১২/১৯৮৪, রকসেোরগঞ্জ 
১৬/০৭/২০১৭ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

O+ 

০১৭২৮৬৪৮৫৪৯ 

msaiful8549@gmail.com 
 

রকসেোরগঞ্জ 
েহর সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোোঃ রসরিকুর রহমোন 

৩১/১২/১৯৮৬, 

রকসেোরগঞ্জ 

১৬/০৭/২০১৭ 
সমোজসসবো 

অরেসোর 

B+ ০১৯৭৩৫৫০০০০ 

০১৭০৮৪১৪৪৮৫ 

mdsiddiqur21@gmai

l.com 

০২৯৯৭৭৬১৭৭

৮ 

 

রকসেোরগঞ্জ সরকোরর রেশু 

পররবোর(বোরলকো) 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোোঃ হোরুন-অর-ররে   

০১/১২/১৯৬৯, ঢোকো ২৪/০৭/১৯৯৭ উপ-তত্ত্বোবধোয়ক 

A+ ০১৭২০০৮৩০৪৪ 

haronorrashid69@gmail.c

om 

০২৯৯৭৭৬১২৪

১ 

 

রকসেোরগঞ্জ সরকোরর রেশু 

পররবোর(বোলক), 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোছোোঃ সোলমো িোনম  

০১/০১/১৯৮০, রকসেোরগঞ্জ 
০৮/১১/২০০৬ উপ-তত্ত্বোবধোয়ক 

AB+ ০১৭৩৫০২৫৫৬৬ 

salmakhanom6@gmail.co

m 

০২৯৯৭৭৬১২৪

২ 

 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

রমঠোমইন, 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোহোম্ম  গমসহ ী হোসোন  

22/07/1993, bv‡Uvi 
23/08/2021  

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর  

AB+ 
০১৬২৮৮১৬৫৩৫ 

mehedi.butex38@m

ail.com 

 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গমোোঃ নোরেজুল হক েোওন  

২২/০৭/১৯৯৩, গোজীপুর 
23/08/2021  

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর  

B+ ০১৯১২৩১৬১১৪ 

nafizulshawn@gmai

l.com 
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অিগ্রোম, 

রকসেোরগঞ্জ 

রকসেোরগঞ্জ গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোহোম্ম  ওয়োরহদুজ্জোমোন  

০১/০৬/১৯৮০, 

ময়মনরসাংহ 

১২/১০/২০১১ 

প্রেোসরনক যুক্ত 

জুরনয়র 

রহসোবরক্ষণ 

কম যকতযো 

B+ ০১৯২৬১৮৪২১০ 

wahidzzaman615@g

mail.com 
 

রকসেোরগঞ্জ হোসপোতোল 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোোঃ গজোবোই  ইসলোম  

০১/০১/১৯৯১, রোজেোহী 
৩০/১২/২০২০ 

সমোজকল্যোণ 

সাংগঠক 

(রচরকৎসো) 

B+ ০১৭৬৪৭২৭৪৩৩ 

zobeidzibon@gmail.

com 
 

রকসেোরগঞ্জ সমরিত দৃরি 

প্ররতবন্ধী রেক্ষো 

কোর্ যক্রম, 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোোঃ েরেকুল ইসলোম  

০১/০৮/১৯৭৩, 

রকসেোরগঞ্জ 

২৫/০৬/১৯৯৬ ররসসোস য রেক্ষক 

O+ ০১৭০৮৪১৪৫৫১ 

mdshafiqulislam18ju

ly@gmail.com 
 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

কররমগঞ্জ, 

রকসেোরগঞ্জ 

আ.ত.ম গরোকনুজ্জোমোন  

৩১/০৮/১৯৬৭, 

ময়মনরসাংহ 

০৮/০২/১৯৯৯ 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B+ ০১৭৩৬৪৮০৬৯৩ 

rukunuzzamandss@

gmail.com  

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় 

তোড়োইল, 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোোঃ গমোহসীন আলম  

০৩/০১/১৯৯০, গনত্রসকোনো 
০১/০৬/২০২২ 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B+ 
০১৭১৫২৩৯৮৭৪ 

ranafincu@gmail.co

m 

 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় 

আবু সুরেয়োন সরজব  

০৮/০৬/১৯৯৩, নররসাং ী 
০১/০৬/২০২২ 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B+ ০১৫১৫৬৯৭৪৮১ 

sajib.abusofian.@gm

ail.com 
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কুরলয়োরচর, 

রকসেোরগঞ্জ 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলসমোজসস

বো কোর্ যোলয় 

ইটনো, 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোহোম্ম  রবল্লোল  

১২/১০/১৯৯১, গনত্রসকোনো 
০১/০৬/২০২২ 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

A+ ০১৭৪৬৪৬৮১৩৯ 

Belal.du9638@gmail

.com 
 

রকসেোরগঞ্জ উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

পোকুরিয়ো, 

রকসেোরগঞ্জ 

গমোোঃ মোকসুদুল হক রোতুল 

১৮/০৫/১৯৯৩, 

রকসেোরগঞ্জ 

০১/০৬/২০২২ 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

A+ ০১৭১১০১২৬১০ 

dss.ratul@gmail.com  

 

১৩ েরীয়তপুর গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় 

েরীয়তপুর 

জোনব রবশ্বরজৎ ভবদ্য 

১০/০৬/১৯৭১ মো োরীপুর 

১৫/০৫/২০০০ উপপররচোলক b+ ০১৭১১১০২৩৫৭১ 

biswajitbaidya50@g

mail.com 

 

েরীয়তপুর গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয় 

েরীয়তপুর 

জনোব েয়জুল বোরর 

০১/১২/১৯৮০ মো োরীপুর 

২২/১০/২০০৬ সহকোরী 

পররচোলক 

ab+ ০১৯১৩৫৮৩৫৮৫ 

foyzulbari1981@gna

il.com 

 

েরীয়তপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, স র, 

েরীয়তপুর। 

জনোব গমোোঃ নজরুল 

ইসলোম 

৩০/০৬/১৯৮৯ বররেোল 

২১/০৫/২০১৮ উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B+ ০১৯১৫৮১৩৬০৫ 

islam.nazrul91@yah

oo.com 

 

 

েরীয়তপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

জোরজরো, 

েরীয়তপুর। 

জনোব এ.রব.এম. গসৌরভ 

গরজো রেহোব 

০২/৯/১৯৮৫ নড়োইল 

১৭/০৭/২০১৭ উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

o+ ০১৭৭৮৭৯৩৯০২ 

shihabsawrav@gmai

l.com 
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েরীয়তপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, নরড়য়ো, 

েরীয়তপুর। 

জনোব গমোোঃ আবুল কোলোম 

আজো  

২৫/১০/১৯৮৮ খুলনো 

16.07.2017 উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

ab+ ০১৭১২২৬০২২৮ 

kalamsoc06@gmail.

com 
 

েরীয়তপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গগোসোইরহোট, 

েরীয়তপুর। 

জনোব নোজমুল হোসোন 

১৪/০১/১৯৯৪ েরর পুর 

২৫/০৬/২০১৯ উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

o+ ০১৭১৮২৭২৬২৫ 
nahid.du.mkt52231

@gmail.com  

েরীয়তপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, ডোমুডযো, 

েরীয়তপুর। 

জনোব গমোোঃ ওবোয়দুর 

রহমোন 

০৮/০১/১৯৮৮ গগোপোলগঞ্জ 

২১/০৫/২০১৮ উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

b+ ০১৭১০১২৪০৭৬ 

beunited.besafe@g

mail.com 
 

েরীয়তপুর হোসোপোতোল 

সমোজসমবো 

কোর্ যোলয়, স র, 

েরীয়তপুর। 

জনোব গমোহোম্ম  বো ল 

আহসম  

৩০/০৬/১৯৭৬ মো রীপুর 

১৭/০৭/২০০৪ সমোজসসবো 

অরেসোর 

b+ ০১৭১৯১০৩৫৭৯ 

ahmedmbadol271@

gmail.com 
 

েরীয়তপুর েহর সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

েরীয়তপুর। 

জনোব গমোোঃ এনোমুল হক 

১২-০৪-১৯৬৪ মো রীপুর 

০৬/০৯/১৯৮৯ সমোজকল্যোণ 

সাংগঠক 

a+ ০১৭১৮৮৯৫১৫২ 

mdanamulhaque196

4@gmail.com 

 

 

েরীয়তপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গভ রগঞ্জ, 

েরীয়তপুর। 

জনোব গমোোঃ 

আক্তোরুজ্জোমোন 

০১-০৩-১৯৭১ মো োরীপুর 

২৮/১২/১৯৯৮ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

ab+ ০১৭১২৭৭১৪৪৯ 

mdakteruzzman197

1@gmail.com 
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েরীয়তপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

জোরজরো, 

েরীয়তপুর। 

জনোব ররজভী আিতোর 

১৩-০৩-৯২ মুন্সীগঞ্জ 

০১/০৬/২০২২ সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

o+ ০১৯৬৪৮৬৫৪৭১ 

rijvi@gmail.com 

  

1৪ 

গোজীপুর 

গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গোজীপুর। 

এস. এম. আসনোয়োরুল 

কররম 

৩১/১২/১৯৭১ রনজ গজলো 

রোজেোহী 

১০/০৫/২০০০ উপপররচোলক B+ 

০১৭১২-১৭৭০২১ 

anworulkarim@yah

oo.com 

 

গোজীপুর 

গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গোজীপুর। 

এ, টি, এম গতৌরহদুজ্জোমোন 

২৫/৭/১৯৭৭ 

রনজ গজলো রোজবোড়ী 

১৮/১০/২০০৬ 
সহকোরী 

পররচোলক 
B+ 

০১৭১১-২০৪৮৩৭ 

tzaman77@gmail.co

m 

 

গোজীপুর 

গজলো সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গোজীপুর। 

আরমনো িোতুন কনো 

১৪/০১/১৯৯৩ রনজ গজলো 

রসরোজগঞ্জ ১৬/৭/২০১৭ 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

(গররজোঃ) 

A+ 

০১৯৩৬৯৪৩৭৫৯ 

aminakona2@gmail.

com 

kona_cep09@yahoo.

com 

 

গোজীপুর 

প্রসবেন 

অরেসোসরর 

কোর্ যোলয়, 

গোজীপুর। 

মমতোজ 

১৫/১১/১৯৮৮ 

রনজ গজলো গোজীপুর 
২১/০৫/১৮ 

প্রসবেন 

অরেসোর 
AB+ 

০১৭৬৪-৫৯৪৫০৩ 

sahanamomtaz36@g

mail.com 

 

গোজীপুর 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, স র, 

গোজীপুর। 

গমোবোরক 

০১/১০/১৯৯১ 

রনজ গজলো গোজীপুর 
২৫/০৬/২০১৯ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

A+ 

০১৭৭২৮২৯৫১৩ 

usso.gazipursadar@gmail
.com 

 

গোজীপুর 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

কর্ যোলয়, 

রমজোনুর রহমোন 

১৩-০৫-১৯৮৮ 

রনজ গজলো রকসেোরগঞ্জ, 

২৫/০৬/২০১৯ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

A+ 

০১৭১০৮৩৬২১৫ 

mizandu84@yahoo.c

om 
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কোরলয়োজকর, 

গোজীপুর 

কুরলয়োরচর 

গোজীপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

কোরলয়োজকর, 

গোজীপুর। 

গমোোঃ গগোলোম সোসরোয়োর 

০১/০৬/১৯৮৮ রনজ গজলো 

গোইবোন্ধো ০১/০৬/২০২২ 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B+ 

০১৭৩৩-

২২৮৪০৮/০১৩২৪২৩৫২৬৬ 

saroaredvm@gmail.

com 

 

গোজীপুর 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, শ্রীপুর, 

গোজীপুর। 

গমোোঃ মনজুরুল ইসলোম 

২৫/০১/১৯৬৭ রনজ গজলো 

বোসগরহোট,  মসড়োলগঞ্জ 
২৮/১/১৯৯৮ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B+ 

০১৭১৫৫৯১০৪৮ 

ussosreepurgazi16@gmai
l.com 

 

গোজীপুর 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

কোপোরসয়ো, 

গোজীপুর। 

গমোোঃ রুহুল আরমন 

০১/১২/১৯৮৭ রনজ গজলো 

গোজীপুর, কোপোরসয়ো। ০২/১০/২০১৬ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B+ 

০১৭৫১০৩২১৯৯ 

Ruhul.228@gmail.co

m 

 

গোজীপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

কোপোরসয়ো, 

গোজীপুর। 

গমোোঃ গরহোন উরিন 

০১/০১/১৯৬৮ রনজ গজলো 

গোজীপুর ০৭/০১/১৯৯৯ 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B+ 

০১৮১৬-৬৯৮৬২৬ 

Rahanuddin124@g

mail.com 

 

গোজীপুর 

উপসজলো 

সমোজসসোবো 

কোর্ যোয় কোলীগঞ্জ, 

গোজীপুর। 

গমো: েোহো ৎ গহোসসন 

১২/০২/১৯৬৬ রনজ গজলো 

টরঙ্গ, গোজীপুর। 
২৮/১০/৯৫ 

উপসজলো 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B+ 

০১৭১২-২৮২০৪৯ 

shahadat.kuk@gmai

l.com 

 

গোজীপুর উপসজলো 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গমোোঃ আব্দুল মরতন গচৌধুরী 

৩১/১২/১৯৭০ রনজ গজলো 

রকসেোরগঞ্জ 

২৮/১২/১৯৯৮ 

সহকোরী 

সমোজসসবো 

অরেসোর 

B+ 

০১৭১২-৮৯২৫৭৪ 

Abdulmatin3112197

0@gmail.com 
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কোলীগঞ্জ, 

গোজীপুর। 

গোজীপুর 

সরকোরর রেশু 

পররবোর 

(বোরলকো), ভোনুয়ো, 

গোজীপুর। 

মোহফুজো গবগম 

০১/০৯/১৯৮০ রনজ গজলো 

ঢোকো 
১১/১২/২০০৭ 

উপতত্ত্বোবধোয়ক 

(সাংযুক্ত) 
B+ 

০১৭০৮-৪১৪৩৯১ 

mahfozabegumkashi

mpur@gmail.com 

 

গোজীপুর 

হোসপোতোল 

সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, েহী  

তোজউিন 

আহম  

গমরডসকল কসলজ 

হোসপোতোল, 

গোজীপুর। 

রনলুেো গবগম 

১০/৩/১৯৮৫ 

রনজ গজলো নররসাং ী 

 
১৬/৭/১৭ 

সমোজসসবো 

অরেসোর 
B+ 

০১৭২৩-৮৩৪২৩৪ 

nelofamamun@gmai

l.com 

 

 

গোজীপুর 

রেশু উন্নয়ন গকন্দ্র 

(বোলক), টঙ্গী, 

গোজীপুর। 

গমোহোম্ম  এরহয়োতুজ্জোমোন 

১১/৩/১৯৮০ রনজ গজলো 

মোরনকগঞ্জ 

১৯/১০/০৬ 
তত্ত্বোবধোয়ক 

 
O+ 

০১৭১৭-৯০১৩১৯ 

mazaman2011@gma

il.com 

 

গোজীপুর 

রেশু উন্নয়ন গকন্দ্র 

(বোলক), টঙ্গী, 

গোজীপুর। 

েোরহোনো সরকোর 

১৯/৮/৭৩  

রনজ গজলো ঢোকো 

৩/৯/২০০৩ 
গযোসোল গকইস 

ওয়োকযোর 
O+ 

01712-519550 

sarkarfarhana08@gmail.c
om 

 

গোজীপুর 

রেশু উন্নয়ন গকন্দ্র 

(বোলক), টঙ্গী, 

গোজীপুর। 

সুম্মী আসরেীন 

১৭/১০/৮৬ 

রনজ গজলো ঢোকো 

২৬/৭/২০১১ 

 

গযোসোল গকইস 

ওয়োকযোর 
B+ 

০১৯১১-৫৫১৭৮১ 

summi1986du@gma

il.com 

 

গোজীপুর 

রেশু উন্নয়ন গকন্দ্র 

(বোলক), টঙ্গী, 

গোজীপুর। 

নোসরীন জোহোন 

৩১/১২/৮৩ 

রনজ গজলো জোমোলপুর 

৫/৮/১৫ 
গযোসোল গকইস 

ওয়োকযোর 
A+ 

01767-931544 

nasrinnuzhat2015@gmail
.com 
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গোজীপুর 

রেশু উন্নয়ন গকন্দ্র 

(বোলক), টঙ্গী, 

গোজীপুর। 

গমোোঃ আরজজুল ইসলোম 

২২/৯/৬৭ 

রনজ গজলো চুয়োডোঙ্গো 

০১/১১/৯৫ 

সোইরকয়োরিক 

গযোসোল 

ওয়োকযোর 

A+ 
01716-574315 

aziz.kuk@gmail.com 

 

গোজীপুর 

রেশু উন্নয়ন গকন্দ্র 

(বোরলকো), 

গকোণোবোড়ী, 

গোজীপুর। 

গক. এম. ওবোয়দুল্লোহ আল 

মোসু  

৪/০২/১৯৭৬  

রনজ গজলো সোতক্ষীরো 

১৩/১২/০৬ 

 
তত্ত্বোবধোয়ক -B 

০১৯১৪-৮৮০২০৫ 

masudkmoa@gmail.

com 

 

গোজীপুর 

রেশু উন্নয়ন গকন্দ্র 

(বোরলকো), 

গকোণোবোড়ী, 

গোজীপুর। 

গমোছোোঃ তোসরনম 

গেরস ৌসী 

১৬/১১/৭৩ 

রনজ গজলো বগুরো 

১২/৪/০৩ 
গযোসোল গকইস 

ওয়োকযোর 
A+ 

০১৭১৫-০০৬২১৮ 

Tasnimferdausi039

@gmail.com 

 

গোজীপুর 

রেশু উন্নয়ন গকন্দ্র 

(বোরলকো), 

গকোণোবোড়ী, 

গোজীপুর। 

গমোোঃ আবু বকর রসরিক 

১৯/৯/১৯৭৬  

রনজ গজলো নওগো 
১২/৪/০৩ 

সোইরক্রয়োরিক 

গসোযোল 

ওয়োকযোর 

B+ 

০১৭১২-১৫১২২৮ 

Abubakar197619@g

mail.com 

 

গোজীপুর 

দুোঃস্থ রেশু 

প্ররেক্ষণ ও 

পুনব যোসন গকন্দ্র, 

গকোনোবোড়ী, 

গোজীপুর। 

গমোহোম্ম  গবোরহোন উরিন 

০১/০১/১৯৭৬  

রনজ গজলো টোাংগোইল,  ২৩/১০/০৬ 
সহকোরী 

পররচোলক 
O+ 

০১৭১২-৫২৯৩৩৬ 

borhan.dss@gmail.c

om 

 

গোজীপুর দুোঃস্থ রেশু 

প্ররেক্ষণ ও 

পুনব যোসন গকন্দ্র, 

গকোণোবোড়ী, 

গোজীপুর। 

েরেকুল ইসলোম 

২৭/৯/৯১  

রনজ গজলো গগোপোলগঞ্জ ৩০/১২/২০ 
উপসহকোরী 

পররচোলক 
O+ 

০১৭৭৩৭৪৪৩৯০, 

shafiqfho68@gmail.

com 

 

গোজীপুর 

দুোঃস্থস র 

বৃরর্ত্তমূলক 

প্ররেক্ষণ ও 

গমোছোোঃ উম্মুল আরো 

গেরস ৌসী 

১২/৭/৮০ 

১৯/১০/০৬ 

 

উৎপো ন 

তত্ত্বোবধোয়ক 
A+ 

০১৯৩৮-০২১৭০০ 

ferdousi1910@gmail

.com 
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উৎপো ন গকন্দ্র, 

 র্ত্তপোড়ো, টঙ্গী, 

গোজীপুর। 

রনজ গজলো কুরিয়ো (সহকোরী 

পররচোলক) 

গোজীপুর 

সরকোরী 

আশ্রয়সকন্দ্র, 

পূবোইল, 

গোজীপুর। 

সোইফুল ইসলোম 

১০/১০/৭৯ 

 রনজ গজলো মো োরীপুর 
২২/১০/০৬ 

সহকোরী 

পররচোলক 
A+ 

০১৯১১-৭০৮৬৯৪ 

saiful06usso@yahoo.

com 

 

গোজীপুর 

সরকোরী 

আশ্রয়সকন্দ্র, 

পূবোইল, 

গোজীপুর। 

নোসররন আিতোর মরন 

গচৌধুরী 

২৮/১২/৮৬ 

রনজ গজলো গমৌলভীবোজোর 

০২/১০/১৬ 
সহকোরী 

ব্যবস্থোপক 
O+ 

০১৬৭৪-১৪৮৭১৯ 

nasrinakhtersust@y

ahoo.com 

 

গোজীপুর েহর সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গোজীপুর। 

আবু বকর রসরিক 

মজুম োর 

০১/০১/৮২ 

রনজ গজলো চাঁ পুর 

৮/১১/০৪ 
সমোজকল্যোণ 

সাংগঠক 
B+ 

০১৮২০-২১৫১৬৪ 

abubakarshidique34

@gmail.com 

 

গোজীপুর েহর সমোজসসবো 

কোর্ যোলয়, 

গোজীপুর। 

গমোোঃ জোরকর গহোসসন 

২৪/১১/৯১  

রনজ গজলো ময়মনরসাংহ  

 

০১/১১/১৭ 

সমোজকল্যোণ 

সাংগঠক 
B+ 

০১৭২৯-১৭১০০৭ 

jakir.che.sust@gmail

.com 

 

গোজীপুর 

সরকোরী 

আশ্রয়সকন্দ্র, 

কোরেমপুর, 

গোজীপুর। 

গমোোঃ গনছোর উরিন 

০১/১২/৬৩ 

রনজ গজলো মো োররপুর 

০১/১০/৮৫ 

 

উপসহকোরী 

পররচোলক 
AB+ 

০১৯১৬-৭৮৭৪২১ 

nuaser44@gmail.co

m 

 

গোজীপুর সরকোরী 

আশ্রয়সকন্দ্র, 

কোরেমপুর, 

গোজীপুর। 

কোজী হোরেজুল ইসলোম 

২৫/১২/১৯৮৯  

রনজ গজলো গোজীপুর ৩০/১২/২০২০ 

সহকোরী 

ব্যবস্থোপক যুক্ত 

গকইস ওয়োকযোর 

B+ 

০১৮১২-৩৮৮৫৯০ 

kazihira07006@gma

il.com 
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