
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খুলনা বিভাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ছক 

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) অবিস ল্যান্ড 

জিান নম্বর 

০১ খুলনা খুলনা বিভাগীে সমােয়সিা 

কার্ যালে, খুলনা 

 

জমা: আব্দুর রহমান 

১৬/০৯/১৯৭৮ 

িায়গরহাট 

০২/০৭/২০০২ পবরচালক ও+ ০১৯১১-৫৬৬৬৯০ (ব্যবেগর্) 

abdurdurgapur@gmail.com 

০১৭৩৩-০৫৭৩৫৬ (অবিস) 

directokhulna.dss@gmail.com 

০২৪৭৭৭২০৪৬০ 

০২ খুলনা খুলনা বিভাগীে সমােয়সিা 

কার্ যালে, খুলনা 

সমীর মবিক 

৩১/১০/১৯৭২ 

িায়গরহাট 

০১/০২/২০০০ অবর্বরে 

পবরচালক 

এ+ ০১৭১১-৯৬৭১৫২ (ব্যবেগর্) 

samirmallik7@gmail.com 

০১৭৩৩-০৫৭৩৫৭ (অবিস) 

directokhulna.dss@gmail.com 

০২৪৭৭৭২০৪৬২ 

০৩ খুলনা খুলনা বিভাগীে সমােয়সিা 

কার্ যালে, খুলনা 

কাবনে জমাস্তিা 

০১/০১/১৯৭০ 

িায়গরহাট 

০৮/০৫/২০০০ উপপবরচালক ও+ ০১৭১৮-০০৩৯৯০ (ব্যবেগর্) 

kanizdss@gmail.com 

০১৭৩৩-০৫৭৩৫৮ (অবিস) 

directokhulna.dss@gmail.com 

০২৪৭৭৭২০৪৬৩ 

০৪ খুলনা খুলনা বিভাগীে সমােয়সিা 

কার্ যালে, খুলনা 

জমা: জময়হদী আল 

মাসুদ 

০৫/০২/১৯৮০ 

১৯/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

ও+ ০১৭১৮-১২৫০০২ (ব্যবেগর্) 

md.mahedi.am@gmail.com 

০১৭৩৩-০৫৭৩৫৯ (অবিস) 

০২৪৭৭৭২০৪৬৯ 

mailto:abdurdurgapur@gmail.com
mailto:samirmallik7@gmail.com
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সার্ক্ষীরা directokhulna.dss@gmail.com 

০৫ খুলনা খুলনা বিভাগীে সমােয়সিা 

কার্ যালে, খুলনা 

জেখ ছায়ির আলী 

০৫/১০/১৯৬৮ 

সার্ক্ষীরা 

২৮/১২/১৯৯৮ প্রোসবনক যুে 

জুবনের 

বহসািরক্ষন 

কম যকর্যা 

বি+ ০১৭১৯-৯৭৪৭৫৫ (ব্যবেগর্) 

sksaberali437@gmail.com 

০১৭৩৩-০৫৭৩৬০ (অবিস)  

directokhulna.dss@gmail.com 

নাই 

০৬ খুলনা খুলনা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, খুলনা 

খান জমার্াহার জহায়সন 

০১/১১/১৯৭২ 

িায়গরহাট 

১৪/০৫/২০০০ উপপবরচালক ও+ 

 

০১৭১১৪৭৭১৮১ (ব্যবেগর্) 

khan.hossain27@hotmail.com 

০১৭০৮-৪১৪১৩৫ (অবিস) 

dd.khulna@dss.gov.bd 

০৪৪৭৭৭২১১৯৮ 

০৭ খুলনা খুলনা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, খুলনা 

জমা: আইনাল হক 

২৫/১১/১৯৮১ চুোডাঙ্গা 

১৮/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

এ+ 

 

০১৭১৮৮৯৬৯৭৭ (ব্যবেগর্) 

haque.ainal@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪১৯৯ (অবিস) 

০২৪৪১১১৬৮৭ 

০৮ খুলনা খুলনা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, খুলনা 

জমা: েবিকুল ইসলাম 

০৮/১০/১৯৭৬ খুলনা 

১৯/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

বি+ ০১৭১১৩৩২৭৬৮ (ব্যবেগর্) 

mshfiqulislam76@gmail.com 

০২৪৭৮৮৩৮৩০০ 

০৯ খুলনা খুলনা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, খুলনা 

োেলা ইবরন 

১২/০৬/১৯৮৬ 

খুলনা 

০১/১১/২০১২ সমােয়সিা 

অবিসার 

(রবে:) 

এবি+ 

 

০১৯১৫১১১৪৭৭ (ব্যবেগর্) 

erin.shayla71@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪২৬৩ (অবিস) 

০২৪৭৭৭৩০০২৭ 
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১০ খুলনা খুলনা প্রয়িেন অবিসায়রর 

কার্ যালে, খুলনা 

অবমর্ সমাদ্দার 

০১/১১/১৯৯০ 

খুলনা 

১৬/১০/২০১৬ প্রয়িেন 

অবিসার 

এবি+ 

 

০১৭১৬০৫৩৬৮৬ (ব্যবেগর্) 

amit081639@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৩৩১ (অবিস) 

০২৪৭৭৭২৮৪১০ 

১১ খুলনা খুলনা বসএমএম জকাট য, 

প্রয়িেন কার্ যালে, 

খুলনা 

বনগার সুলর্ানা 

২৫/০৩/১৯৯০ 

র্য়োর 

১৭/০৭/২০১৭ প্রয়িেন 

অবিসার 

(বসএমএম 

জকাট য) 

বি+ 

 

০১৭০৮৪১৪৪১১ (অবিস) 

nigarsultana354@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৩৩২ (অবিস) 

নাই 

১২ খুলনা খুলনা আঞ্চবলক প্রবেক্ষণ 

জকন্দ্র, খুলনা 

জমা: জহায়সনুর রহমান 

০৬/১২/১৯৮০ 

সার্ক্ষীরা 

২৩/১০/২০০৬ অধ্যক্ষ 

(সহকারী 

পবরচালক) 

বি+ 

 

০১৮১৮২৬৪৭৭৭ (ব্যবেগর্) 

mdhossan.dss@gmail.com 

০২৪৭৭৭০৩৩৪৯ 

১৩ খুলনা খুলনা বপএইচটি জসন্টার, 

জগাোলখালী, খুলনা 

জমা: আবিদ হাসান 

২০/১০/১৯৭৮ 

সার্ক্ষীরা 

১২/১২/২০০৬ র্ত্ত্বািধােক 

(সহকারী 

পবরচালক) 

এ+ 

 

০১৭১৭৫৭১৩৮২ (ব্যবেগর্) 

abidhassan52@gmail.com 

০২৪৭৭৭০২৯৯৭ 

১৪ খুলনা খুলনা বপএইচটি জসন্টার, 

জগাোলখালী, খুলনা 

মানি রঞ্জন িাছাড় 

১০/১০/১৯৮৯ 

খুলনা 

৩০/০১/২০১৮ প্রধান বেক্ষক 

(দৃবি) 

বি+ 

 

০১৮৫০৭৭৯৬৭৭ (ব্যবেগর্) 

manabdu9052@gmail.com 

নাই 

১৫ খুলনা খুলনা বপএইচটি জসন্টার, 

জগাোলখালী, খুলনা 

সসেদ সাইখ সাজ্জাদ 

০৫/০১/১৯৭৩ 

পািনা 

২০/০৬/১৯৯৬ প্রধান বেক্ষক 

(িাক ও শ্রিণ) 

বি+ 

 

০১৯১১২৮৭৩৯৫ (ব্যবেগর্) 

abidhassan52@gmail.com 

নাই 

mailto:amit081639@gmail.com
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১৬ খুলনা খুলনা েহর সমােয়সিা 

কার্ যালে-১, খুলনা 

আবিদা আিবরন 

২৫/১২/১৯৮২ 

খুলনা 

১৮/০৬/২০০৬ সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ 

 

০১৯১৩২১২৫৮৬ (ব্যবেগর্) 

abida070@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৫০১ (অবিস) 

০২৪৭৭৭২৫৭১৩ 

১৭ খুলনা খুলনা েহর সমােয়সিা 

কার্ যালে-২, খুলনা 

জমা: রাবিকুল ইসলাম 

র্রিদার 

০৫/১২/১৯৭৯,র্য়োর 

২৪/০৭/২০১১ সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭১৬৭২৫১৫১ (ব্যবেগর্) 

rakibulkln@gmail.com 

০১৩২৪-২৩১৫৫৪ (অবিস) 

০২৪৭৭৭৩০১৮৫ 

১৮ খুলনা খুলনা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, কেরা, খুলনা 

অনাথ কুমার বিশ্বাস 

০৯/০৮/১৯৯১ 

র্য়োর 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এবি+ 

 

০১৯২৪২২৫০৩৮ (ব্যবেগর্) 

aniketbiswas50766@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৬৬ (অবিস) 

০২৭৭৭৩১৩২৮ 

১৯ খুলনা খুলনা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, িটিোঘাটা, 

খুলনা 

মাসুদুর রহমান 

৩১/১২/১৯৮৫ 

 খুলনা 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ 

 

০১৯১৭৬৬৯২৩১ (ব্যবেগর্) 

mrku04@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৬১ (অবিস) 

০২৪৭৭৭৩২৭৭৪ 

২০ খুলনা খুলনা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, পাইকগাছা, 

খুলনা 

সরদার আলী আহসান 

১৯/১১/১৯৮৫ সার্ক্ষীরা 

০২/০৮/২০১৫ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ 

 

০১৯১৪৫০৩৩২১ (ব্যবেগর্) 

sardaraa_du@yahoo.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৬৭ (অবিস) 

০৪০২৭৫৬১০৮ 

২১ খুলনা খুলনা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জর্রখাদা, 

খুলনা 

জমা: েরীফুল ইসলাম 

৩০/১০/১৯৮৭ 

সার্ক্ষীরা 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ 

 

০১৩২৪১৫৮৭৬৭ (ব্যবেগর্) 

sharif.16717@gmail.com 

০১৩২৪-১৫৮৭৬৭ (অবিস) 

০২৪৭৭৭৩১৯২৮ 
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২২ খুলনা খুলনা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, ফুলর্লা, 

খুলনা 

জমা: োবহন আলম 

১৫/০৮/১৯৮৭ 

র্য়োর 

০৪/০৮/২০১৫ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ 

 

০১৬৭২৬৮৮৩৯০ (ব্যবেগর্) 

suny.alamdu@yahoo.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৬৫ (অবিস) 

০২৪৭৭৭৩৩৪২৮ 

২৩ খুলনা খুলনা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বদঘবলো, 

খুলনা 

জমা: মবনরুজ্জামান 

০৯/০৩/১৯৭৮ 

খুলনা 

১২/০৭/২০০৪ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭১৬৭৮০৪২০ (ব্যবেগর্) 

monirsso@yahoo.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৬৩ (অবিস) 

০২৪৭৭৭৩৩৮২৮ 

২৪ খুলনা খুলনা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, ডুমুবরো, 

খুলনা 

সুব্রর্ বিশ্বাস 

১১/০১/১৯৮৩ 

িায়গরহাট 

১৩/০৬/২০১০ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭১১৪৩৩২৩১ (ব্যবেগর্) 

subrata8313@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৬৪ (অবিস) 

০২৪৭৭৭৩২১২৮ 

২৫ খুলনা খুলনা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, দায়কাপ, 

খুলনা 

প্রিীর রাে 

১২/০১/১৯৮৩ 

িায়গরহাট 

২২/০২/২০১১ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭২৭৫০৯১৭৫ (ব্যবেগর্) 

probirbdsh@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৬২ (অবিস) 

০২৪৭৭৭৩২৩২৮ 

২৬ খুলনা খুলনা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, রূপসা, খুলনা 

জেবসো োমান 

১৬/০৭/১৯৮৬ 

িায়গরহাট 

০৯/০৮/২০১৫ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ ০১৭৭২৪৯১৬৩৯ (ব্যবেগর্) 

zesiaislam617@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৬৮ (অবিস) 

০২৪৭৭৭৩০৭২৮ 

২৭ খুলনা খুলনা সরকাবর বেশু পবরিার 

(িালক), খুলনা 

আিয়রাো সুলর্ানা 

০৭/১১/১৯৮৫ 

জগাপালগঞ্জ      

১৬/০৭/২০১৭ উপর্ত্ত্বািধােক ও+ ০১৭৩৬৩০৩০২৭ (ব্যবেগর্) 

sultana.afroza42@gmail.com 

০২৪৭৭৭৩২৯২৯ 

mailto:suny.alamdu@yahoo.com
mailto:monirsso@yahoo.com
mailto:subrata8313@gmail.com
mailto:probirbdsh@gmail.com
mailto:zesiaislam617@gmail.com


২৮ খুলনা খুলনা হাসপার্াল সমােয়সিা 

কার্ যালে, জমবডয়কল 

কয়লে হাসপার্াল, 

খুলনা 

পারভীন আোর 

১০/০২/১৯৬৬ 

িায়গরহাট 

০৪/০৭/১৯৯২ সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ 

 

০১৭১২০২৫৩৯০ (ব্যবেগর্) 

dsskmch1992@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৬৬৭ (অবিস) 

০২৪৭৭৭০০২৮৩ 

২৯ খুলনা খুলনা হাসপার্াল সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর 

হাসপার্াল, খুলনা 

জমা: আবুল িাোর জেখ 

০১/১০/১৯৬৬ 

নড়াইল 

০৪/০৭/১৯৯২ সমােয়সিা 

অবিসার 

এবি+ 

 

০১৭৮২৬৪৭৭৭৮ (ব্যবেগর্) 

abulb2200@gmail.com 

০১৩২৪-২৩১৬৭০ (অবিস) 

০২৪৭৭৭২৬৪৪৬ 

৩০ খুলনা খুলনা জছাটমবণ বনিাস, খুলনা প্রবের্ রাে 

০৩/০১/১৯৯০ 

খুলনা 

৩১/০৭/২০১৭ উপর্ত্ত্বািধােক বি+ ০১৭৯৩৪০৫৭০৬ (ব্যবেগর্) 

royprojit2017@gmail.com 

০১৩২৪-২৩৪১৪৭ (অবিস) 

০৪১৭৭৪৪৬৪ 

৩১ খুলনা খুলনা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, খুলনা 

জমা: বমোনুর রহমান 

০৫/০৩/১৯৭১ 

র্য়োর 

০১/০১/১৯৯৪ প্রোসবনক যুে 

জুবন: বহ: 

কম যকর্যা 

বি+ ০১৭২০০০০৬৩৪ (ব্যবেগর্) 

m.rahman05031971@gmail.com 

নাই 

৩২ খুলনা খুলনা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জর্রখাদা, 

খুলনা 

এস এম নােমুল হক 

২৪/১১/১৯৯২ 

িায়গরহাট 

০১/০৬/২০২২ সহকাবর 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৯২৮২৯১১৯২ (ব্যবেগর্) 

nhaque.email@gmail.com 

নাই 

৩৩ খুলনা খুলনা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, দায়কাপ, 

খুলনা 

জময়হদী হাসান 

২১/১২/১৯৮৯ 

জগাপালগঞ্জ 

১২/০৬/২০২২ সহকাবর 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৯২৬৬২৫৮৩৮ (ব্যবেগর্) 

mehadi.hasan10@gmail.com 

নাই 

mailto:dsskmch1992@gmail.com
mailto:abulb2200@gmail.com
mailto:royprojit2017@gmail.com
mailto:m.rahman05031971@gmail.com
mailto:nhaque.email@gmail.com
mailto:nhaque.email@gmail.com


৩৪ খুলনা খুলনা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, ডুমুবরো, 

খুলনা 

এম এম কবলম উদ্দীন 

১৫/০২/১৯৬৪ 

খুলনা 

১৪/০৩/১৯৮৫ সহকাবর 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭২০৫৫৪৪৩৮ (ব্যবেগর্) 

uddinkalim2010@gmail.com 

নাই 

৩৫ খুলনা খুলনা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বদঘবলো, 

খুলনা 

জেখ আবু জহলাল 

০১/০১/১৯৬৮ 

খুলনা 

২৭/০৭/১৯৯৪ সহকাবর 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এবি+ ০১৯১৬০৫২০৩১ (ব্যবেগর্) 

sheikhabuhelal@gmail.com 

নাই 

৩৬ খুলনা খুলনা েহর সমােয়সিা 

কার্ যালে-৩, 

খাবলেপুর, খুলনা 

জমা: সাইদুজ্জামান 

০৬/১০/১৯৯০ 

সার্ক্ষীরা 

০১/১১/২০১৭ সমােকল্যাণ 

সংগঠক 

বি+ ০১৯১৩৭১৬৯৮৬ (ব্যবেগর্) 

mdsaiduzzaman583@gmail.com 

০১৩১৮-৩২৬৯৫৫ (অবিস) 

০২৪৭৭৭০৪০৭৪ 

৩৭ খুলনা খুলনা েহর সমােয়সিা 

কার্ যালে-৩, 

খাবলেপুর, খুলনা 

জমা: বেোবুল জহায়সন 

০৬/০৯/১৯৮৭,জভালা 

০১/১১/২০১৭ সমােকল্যাণ 

সংগঠক 

বি+ ০১৭৪৮৬৪৪৪৬৫ (ব্যবেগর্) 

jiamirja09@gmail.com 

নাই 

৩৮ খুলনা খুলনা হাসপার্াল সমােয়সিা 

কার্ যালে, িক্ষব্যাবধ 

হাসপার্াল 

বময়ররডাংগা, খুলনা 

জমা: জসাহাগ জহায়সন 

১৬/১০/১৯৮৪ 

খুলনা 

১২/১০/২০১১ সমােকল্যাণ 

সংগঠক 

বি+ ০১৯১৬১০৪২৩৩ (ব্যবেগর্) 

hossainsohag84@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৬৬৮ (অবিস) 

০২৪৭৭৭৩৩০৭০ 

৩৯ খুলনা খুলনা আঞ্চবলক প্রবেক্ষণ 

জকন্দ্র, খুলনা 

এইচ এম বেোউর 

রহমান 

১৫/০২/১৯৭৩ 

িায়গরহাট 

৩০/০১/২০০০ প্রবেক্ষক বি+ ০১৭১১৩৯৫২৮৭ (ব্যবেগর্) 

ziaour1973@gmail.com 

০১৩২৪-২৩১৯০৪ (অবিস) 

নাই 

mailto:uddinkalim2010@gmail.com
mailto:sheikhabuhelal@gmail.com
mailto:mdsaiduzzaman583@gmail.com
mailto:jiamirja09@gmail.com
mailto:hossainsohag84@gmail.com
mailto:ziaour1973@gmail.com


৪০ খুলনা খুলনা সমবির্ দৃবি প্রবর্িন্ধী 

বেক্ষা কার্ যক্রম, খুলনা 

ময়নাে কাবি রাে 

১২/০৬/১৯৭০ 

খুলনা 

০৭/০৪/১৯৯৬ বরয়সাস য বেক্ষক ও+ ০১৭১১-০৬৬০৪১ (ব্যবেগর্) 

monoj12061970@gmail.com 

০২৪৭৭৭০০২৫৬ 

৪১ খুলনা িায়গরহাট জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, িায়গরহাট 

এস.এম.রবিকুল 

ইসলাম 

২৫/১১/১৯৭০ 

র্য়োর 

১৬/০৫/২০০০ উপপবরচালক ও+ 

 

০১৭১২-৭৪৪৯৫৭ (ব্যবেগর্) 

rafiqsso1970@gmail.com 
০১৭০৮-৪১৪১৩১ (অবিস) 

dd.bagerhat@dss.gov.bd 

০২৭৭৫১৫৮০ 

৪২ খুলনা িায়গরহাট জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, িায়গরহাট 

জমাস্তিা বগোস উবদ্দন 

১৫/০৬/১৯৭৮ 

খুলনা 

১৯/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

ও+ 

 

০১৫১৭-৮১৯০৮৯ (ব্যবেগর্) 

mustafagias@gmail.com 
০১৩২৪-২৩৫৬১০ (অবিস) 

dd.dssbagerhat@gmail.com 

০২৭৭৭৫১৫৯০ 

৪৩ খুলনা িায়গরহাট জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, িায়গরহাট 

জমাোঃ মাবমনুর রহমান 

৩০/১২/১৯৭৬ 

বিনাইদহ 

১২/১২/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

বি+ 

 

০১৭১১-৯৪২৭৮৩ (ব্যবেগর্) 

mominusso@gmail.com 

dd.dssbagerhat@gmail.com 
 

০২৭৭৭৫১৫৯০ 

৪৪ খুলনা িায়গরহাট জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, িায়গরহাট 

আেো রবেদ 

১৯/৩/১৯৮৯ 

বকয়োরগঞ্জ 

২১/৫/২০১৮ 

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

(জরবে:) 

বি+ 

 

০১৭৩৭-২৩৮৯৮০ (ব্যবেগর্) 

rashid.ayesha0@gmail.com 

dd.dssbagerhat@gmail.com 

নাই 

৪৫ খুলনা িায়গরহাট জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, িায়গরহাট 

জমািা হুমায়ুন কিীর 

০৮/০১/১৯৭৬ 

িায়গরহাট 

১৫/০৭/১৯৯৯ 

 

প্রসােবনক যুে 

জুবনের 

বহসািরক্ষণ 

কম যকর্যা 

বি+ 

 

০১৭১৮-৭৭৮৫৭৮ (ব্যবেগর্) 

humaundss77@gmail.com 

dd.dssbagerhat@gmail.com 
 

নাই 

mailto:mustafagias@gmail.com
mailto:dd.dssbagerhat@gmail.com
mailto:dd.dssbagerhat@gmail.com
mailto:rashid.ayesha0@gmail.com
mailto:dd.dssbagerhat@gmail.com


৪৬ খুলনা িায়গরহাট উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর, 

িায়গরহাট 

আবুল জমাকাররম জমা: 

িেয়ল এলাহী 

০১/০১/১৯৭৭ 

 নওগাঁ 

১০/০৭/২০০৫ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এবি+ 

 

০১৭২৭-২১৫৬৩৮ (ব্যবেগর্) 

fazlaelahi38@gmail.com 
usso.bagerhatsadar@gmail.com 

(অবিস) 

০২৪৭৭৫২৫৮৬ 

৪৭ খুলনা িায়গরহাট উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর, 

িায়গরহাট 

 সসেদ রওনাকুল 

ইসলাম 

২৫/০১/১৯৭১ 

িায়গরহাট 

২৮/১২/১৯৯৮ সহকারী  

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ 

 

০১৭১৭-০০৪৭৭৪ (ব্যবেগর্) 

syedrownakulislam71@gmail.com 

usso.bagerhatsadar@gmail.com 

(অবিস) 

নাই 

৪৮ খুলনা িায়গরহাট উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, িবকরহাট, 

িায়গরহাট 

অর্ীে সরদার 

১২/১০/১৯৮৫ 

খুলনা 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ 

 

০১৯২৭-৭১৪৩০৩ (ব্যবেগর্) 

sarkaratishdu@gmail.com 
০১৭০৮-৪১৪৯৩৬ (অবিস) 

usso.fakirhat@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৫৪৮৩৩ 

৪৯ খুলনা িায়গরহাট উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, েরণয়খালা, 

িায়গরহাট 

আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল 

২৫/০৯/১৯৯৩ 

২৩/০৮/২০২১ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

 ০১৫৩৫৮৭০৫১০ 

faisalabdullah820@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৪২ (অবিস) 

usso.sarankhola@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৫৫৪৬৮ 

৫০ খুলনা িায়গরহাট উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জমাংলা , 

িায়গরহাট 

এস, এম মাসুদ রানা 

২৮/১০/১৯৮৭ 

সার্ক্ষীরা 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ 

 

০১৭৮৯-৩৮৩৫৪৫ (ব্যবেগর্) 

masud24socdu@gmail.com 
০১৭০৮-৪১৪৯৩৯ (অবিস) 

usso.mongla.bagerhat@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৫৩২৭৬ 

৫১ খুলনা িায়গরহাট উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, কচুো , 

িায়গরহাট। 

জেখ হাবসবুর রহমান 

০১/০১/১৯৯০ 

িায়গরহাট। 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ 

 

০১৭৪২-৫১২৫৪৭ (ব্যবেগর্) 

shasibrahman47@gmail.com 
০১৩২৪-১৫৮৩৯৯ (অবিস) 

usso.kachua.bagerhat@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৫৫১৮৩ 

৫২ খুলনা িায়গরহাট উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জমািাহাট, 

িায়গরহাট। 

ওসমান হাবমদ 

০১/০১/১৯৯০ 

জগাপালগঞ্জ 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭১০-৫৩৫৫৫৫ (ব্যবেগর্) 

safwanhamid224@gmail.com 

০১৩২৪-১৫৮৪০৭ (অবিস) 

usso.mollahat.bagerhat@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৫৪৬৬৭ 

৫৩ খুলনা িায়গরহাট উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জমািাহাট, 

িায়গরহাট। 

রঞ্জন হালদার  

০৩/০১/১৯৯২ 

জগাপালগঞ্জ 

০১/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ 

 

০১৭১৯-০৮৭০৩৬ (ব্যবেগর্) 

ranjanhalder10010@gmail.com 

নাই 

mailto:fazlaelahi38@gmail.com
mailto:usso.bagerhatsadar@gmail.com
mailto:syedrownakulislam71@gmail.com
mailto:usso.bagerhatsadar@gmail.com


৫৪ খুলনা িায়গরহাট প্রয়িেন অবিসায়রর 

কার্ যালে, িায়গরহাট। 

বনম যল কাবি কম যকার 

০৭/০৮/১৯৭০ 

র্য়োর 

২৯/০৮/১৯৯০ প্রয়িেন 

অবিসার 

ও+ 

 

০১৭১২-৩৪৪৩৭৭ (ব্যবেগর্) 

nirmalkantikarmakar1970@gmail.com 

po.bagerhat@gov.bd (অবিস) 

০২৪৭৭৭৫১৫৪৫ 

৫৫ খুলনা িায়গরহাট উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, রামপাল , 

িায়গরহাট 

জমাোঃ োবহনুর রহমান 

২১/০৮/১৯৯০ 

সার্ক্ষীরা 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ 

 

০১৯২২-৯১৬১০২ (ব্যবেগর্ 

shahin.dus21@gmail.com 
০১৭০৮-৪১৪৯৪১ (অবিস) 

usso.rampal@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৫৪৪৯০ 

৫৬ খুলনা িায়গরহাট উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জমায়লড়গঞ্জ, 

িায়গরহাট 

জগৌর্ম কুমার বিশ্বাস 

০৩/০৫/১৯৮৯ 

মাগুরা 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৯৬৩-৬৪৯৯৬৩ (ব্যবেগর্) 

goutombiswas6002@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৪০ (অবিস) 

usso.morelganj@dss.gov.bd 

০২৪২২২৫৪১৭২ 

৫৭ খুলনা িায়গরহাট উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বচর্লমারী, 

িায়গরহাট 

জমাোঃ জসায়হল পারয়ভে 

১২/১১/১৯৯০ 

র্য়োর 

৩১/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ 

 

০১৭৩৭-৩৯৭২৭৬ (ব্যবেগর্) 

sohelparvej09@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৩৫ (অবিস) 

usso.chitalmari@gov.bd  

০২৪৭৭৭৫৫৬৪৪ 

৫৮ খুলনা িায়গরহাট উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বচর্লমারী, 

িায়গরহাট 

বিশ্ববেৎ সাহা  

১৮/০৮/১৯৯১ 

িায়গরহাট 

০১/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৫১৫-২৯২৪৯৮ (ব্যবেগর্) 

biswajitanthro30du@gmail.com 

usso.chitalmari@gov.bd (অ:) 

নাই 

৫৯ খুলনা িায়গরহাট েহর সমােয়সিা 

কার্ যালে, িায়গরহাট 

এস, এম, নােমুছ 

সাবকি 

০১/০২/১৯৯০ 

খুলনা 

৩১/০৭/২০১৭ সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭১০-০২৭৮০৪ (ব্যবেগর্) 

slogy.du@yahoo.com 
০১৩২৪-২৩১২৪৭ (অবিস) 

ucd.gaberhat@gmail.com 

০২৪৭৭৭৫১৫২৬ 

৬০ খুলনা িায়গরহাট হাসপার্াল সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর 

হাসপার্াল, িায়গরহাট 

এস.এম.এন. সাবকি 

১০/১১/১৯৮৯ 

খুলনা 

১৬/০৭/২০১৭ সমােয়সিা 

অবিসার 

বি - ০১৭৪৬-৪৮৮৪৮৪ (ব্যবেগর্) 

hssobagerhat@gmail.com 
০১৭০৮-৪১৪৬৬২ (অবিস) 

bangladeshi.sakib@gmail.com 

০২৪৭৭৭৫২২১৬ 

৬১ খুলনা িায়গরহাট সরকাবর বেশু পবরিার 

(িালক), মূলঘর, 

িবকরহাট, িায়গরহাট। 

খাঁন আবনছুর রহমান 

১২/১২/১৯৭৫ 

খুলনা 

৩০/১০/২০০৬ র্ত্ত্বািধােক 

(সহকারী 

পবরচালক) 

বি+ ০১৭১৫-০১৪৩০৯ (ব্যবেগর্) 

adkhananis@gmail.com 
০১৩২৪-২৩৩৩৮০ (অবিস) 

super.sspb.bagerhat@gmail.com 

০২৪৭৭৭৫৪৮৩১ 

৬২ খুলনা িায়গরহাট মবহলা ও বেশু  

বকয়োরী জহিাের্ীয়দর 

বনরাপদ আিাসন জকন্দ্র 

অবনমা িাছাড় 

২৫/০৫/১৯৮৮ 

খুলনা 

২১/০৫/২০১৮ উপর্ত্ত্বিধােক এ+ ০১৯৫৪-২৫৮৬৫৬ (ব্যবেগর্) 

aniku09@gmail.com 
০১৩২৪-২৩২৭৫১ (অবিস) 

০২৪৭৭৭৫১৫৭৪ 

mailto:nirmalkantikarmakar1970@gmail.com
mailto:po.bagerhat@gov.bd
mailto:shahin.dus21@gmail.com
mailto:goutombiswas6002@gmail.com
mailto:sohelparvej09@gmail.com
mailto:usso.chitalmari@gov.bd
mailto:biswajitanthro30du@gmail.com
mailto:usso.chitalmari@gov.bd
mailto:slogy.du@yahoo.com
mailto:hssobagerhat@gmail.com
mailto:bangladeshi.sakib@gmail.com
mailto:adkhananis@gmail.com
mailto:aniku09@gmail.com


(জসিয়হাম) 

িায়গরহাট। 

dys.sh.bagerhat@dss.gov.bd 

৬৩ খুলনা  সার্ক্ষীরা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, সার্ক্ষীরা 

সয়িাষ কুমার নাথ 

২২/০১/১৯৭২ 

র্য়োর 

১৬/০৫/২০০০ উপপবরচালক এবি+ ০১৭১০-৬০০০৪৫ (ব্যবেগর্) 

s.k.nath2031@gmail.com  

০১৭০৮৪১৪১৪০ (অবিস) 

dd.satkhira@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৪০০৭৩ 

৬৪ খুলনা  সার্ক্ষীরা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, সার্ক্ষীরা 

জমা: জরাকনুজ্জামান 

০৮/১১/১৯৮২ 

সার্ক্ষীরা 

১৯/১০/২০০৬ 

 

সহকারী 

পবরচালক 

বি+ 

 

০১৭১৩-৫৩৭৭৮৬ (ব্যবেগর্) 

rokan.dss06@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪২০৪ (অবিস) 

ad.satkhira@dss.gov.bd  

০২৪৭৭৭৪১০৫৫ 

৬৫ খুলনা  সার্ক্ষীরা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, সার্ক্ষীরা 

জমা: র্বরকুল ইসলাম 

২০/০৮/১৯৯০ 

সার্ক্ষীরা 

২৫/০৬/২০১৯ সমােয়সিা 

অবিসার 

(জরবে:) 

এ (-) 

 

০১৭২৭-০০৯১৯৭ (ব্যবেগর্) 

torikul3282@gmail.com  

০১৭০৮-৪১৪২৬৮ (অবিস) 

ro.satkhira@dss.gov.bd 

নাই 

৬৬ খুলনা  সার্ক্ষীরা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, সার্ক্ষীরা 

জমা: আেহারুল ইসলাম 

০১/০৭/১৯৬৪ 

সার্ক্ষীরা 

০৭/০৯/১৯৮৯ প্রোসবনক যুে 

জুবনোর বহসাি 

রক্ষণ কম যকর্যা 

এ+ ০১৭১৫-৪৩৫৬৬২ (ব্যবেগর্) 

azharul64@gmail.com  

নাই 

৬৭ খুলনা  সার্ক্ষীরা প্রয়িেন অবিসায়রর 

কার্ যালে, 

জেখ আব্দুল আওোল ০৫/০৯/১৯৯৪ প্রয়িেন 

অবিসার 

বি+ ০১৭১৮-৪০৫০৭৭ (ব্যবেগর্) নাই 

mailto:s.k.nath2031@gmail.com
mailto:ad.satkhira@dss.gov.bd
mailto:rokan.dss06@gmail.com
mailto:ad.satkhira@dss.gov.bd
mailto:torikul3282@gmail.com
mailto:ro.satkhira@dss.gov.bd
mailto:azharul64@gmail.com


সার্ক্ষীরা ০৫/১০/১৯৬৪ 

সার্ক্ষীরা 

skabdulawal72@gmail.com  

০১৭০৮-৪১৪৩৩৭ (অবিস) 

po.satkhira@dss.gov.bd  

৬৮ খুলনা  সার্ক্ষীরা েহর সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

সার্ক্ষীরা 

বমোনুর রহমান 

০১/১২/১৯৬৭ 

সার্ক্ষীরা 

১৭/০৭/১৯৯৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭১৬-৩৪৮৮৪৯ (ব্যবেগর্) 

mizanurrahmanro@gmail.com 

 ০১৭০৮-৪১৪৫০৮ (অবিস)  

ucdo.satkhira@dss.gov.bd  

০২৪৭৭৭৪০১৩৩ 

৬৯ খুলনা  সার্ক্ষীরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

সার্ক্ষীরা সদর, 

সার্ক্ষীরা 

জেখ সবহদুর রহমান 

০১/১১/১৯৭৬ 

সার্ক্ষীরা 

 

০২/০৮/২০০৫ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭৫৭-৯৬৫৬০৯ (ব্যবেগর্) 

dss.ucd.sat@gmail.com  

০১৭০৮-৪১৪৯৯০ (অবিস) 

usso.satkhirasadar@dss.gov.b

d 

০২৪৭৭৭৪১০১২ 

৭০ খুলনা  সার্ক্ষীরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

আোশুবন, সার্ক্ষীরা 

জমা: রবিকুল ইসলাম 

১৫/১১/১৯৮৪ 

সার্ক্ষীরা 

০২/১০/২০১৬ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭২৮-২৯৪৮৩০ (ব্যবেগর্) 

rafique.du05@gmail.com  

০১৭০৮-৪১৪৯৮৬ (অবিস) 

usso.assasuni@dss.gov.bd  

০২৪৭৭৭৪৪৩৩৩ 

৭১ খুলনা  সার্ক্ষীরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

অধীর কুমার গাইন 

২১/০৬/১৯৬৬ 

০৫/১০/১৯৯৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ ০১৭১২-৯৬৬২৭৮ (ব্যবেগর্) 

adhirgains1966@gmail.com  

০২৪৭৭৭৪৪৫৩৩ 

mailto:skabdulawal72@gmail.com
mailto:po.satkhira@dss.gov.bd
mailto:mizanurrahmanro@gmail.com
mailto:ucdo.satkhira@dss.gov.bd
mailto:dss.ucd.sat@gmail.com
mailto:usso.satkhirasadar@dss.gov.bd
mailto:usso.satkhirasadar@dss.gov.bd
mailto:rafique.du05@gmail.com
mailto:usso.assasuni@dss.gov.bd
mailto:adhirgains1966@gmail.com


জদিহাটা, সার্ক্ষীরা খুলনা 

 

০১৭০৮-৪১৪৯৮৭ (অবিস) 

usso.debhata@dss.gov.bd  

৭২ খুলনা  সার্ক্ষীরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

কলায়রাো, সার্ক্ষীরা 

নুয়র আলম 

২০/১০/১৯৮৬ 

জগাপালগঞ্জ 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭১৬-১৪৪০৭৪ (ব্যবেগর্) 

mnalamnahid@gmail.com  

০১৭০৮-৪১৪৯৮৯ (অবিস) 

usso.kolaroa@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৪৩২৩৩ 

৭৩ খুলনা  সার্ক্ষীরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

কাবলগঞ্জ, সার্ক্ষীরা 

আব্দুিাহ-আল-মামুন 

১০/০৬/১৯৮৯ 

সার্ক্ষীরা 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭২৮-২৪১৭৪৩ (ব্যবেগর্) 

mamundusoc123@gmail.com  

০১৭০৮-৪১৪৯৮৮ (অবিস) 

usso.kaligang@dss.gov.bd  

০২৪৭৭৭৪৪৮৩৩ 

৭৪ খুলনা  সার্ক্ষীরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

র্ালা, সার্ক্ষীরা 

সুমনা োবরমন 

২৫/১০/১৯৯১ 

সার্ক্ষীরা 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ ০১৩০৬-৪৪০৭৬৪ (ব্যবেগর্) 

sumonasharminbd@gmail.co

m 

 ০১৭০৮-৪১৪৯৯২ (অবিস) 

usso.tala@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৪৪০৩৩ 

৭৫ খুলনা  সার্ক্ষীরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

শ্যামনগর, সার্ক্ষীরা 

আবরফুজ্জামান 

০১/০১/১৯৯৪ 

সার্ক্ষীরা 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ ০১৭১৯-৫৬৬২৬৮ (ব্যবেগর্) 

arifdu77@gmail.com  

০১৭০৮-৪১৪৯৯১ (অবিস) 

০২৪৭৭৭৪৩৬৩৩ 

mailto:usso.debhata@dss.gov.bd
mailto:mnalamnahid@gmail.com
mailto:usso.kolaroa@dss.gov.bd
mailto:mamundusoc123@gmail.com
mailto:usso.kaligang@dss.gov.bd
mailto:sumonasharminbd@gmail.com
mailto:sumonasharminbd@gmail.com
mailto:usso.tala@dss.gov.bd
mailto:arifdu77@gmail.com


usso.shyamnagar@dss.gov.bd 

৭৬ খুলনা  সার্ক্ষীরা সরকারী বেশু পবরিার 

(িালক), সার্ক্ষীরা 

আয়েো খাতুন 

১০/০৭/১৯৮৮ 

সার্ক্ষীরা 

২১/০৫/২০১৮ উপর্ত্ত্বািধােক এ+ ০১৭৩৪-০৩৮৩৮৮ (ব্যবেগর্) 

ayeshia2018u@gmail.com  

০১৭০৮-৪১৪৪১৯ (অবিস) 

dys.sspb.satkhira@dss.gov.bd  

০২৪৭৭৭৪১১৫১ 

৭৭ খুলনা  সার্ক্ষীরা হাসপার্াল সমােয়সিা 

কার্ যালে সদর 

হাসপার্াল, সার্ক্ষীরা 

োরবমন সুলর্ানা 

০১/১২/১৯৮৮ 

সার্ক্ষীরা 

১৬/০৭/২০১৭ সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭১০-৩১৮৮৫৩ (ব্যবেগর্) 

sharmin.sat21@gmail.com  

০১৭০৮-৪১৪৬৭৩ (অবিস) 

ssoh.satkhira@dss.gov.bd  

নাই 

৭৮ খুলনা  সার্ক্ষীরা এবর্ম ও প্রবর্িন্ধী 

জছয়লয়ময়েয়দর 

কাবরগবর প্রবেক্ষণ 

জকন্দ্র, আোশুবন, 

সার্ক্ষীরা 

জমা: আিদুল কায়দর 

০১/০৩/১৯৭৩ 

বসরােগঞ্জ 

২১/০৮/২০০০ জেনায়রল 

ম্যায়নোর 

(উপপবরচালক) 

ও+ ০১৭১৮-৯৮৫৩৪৭ (ব্যবেগর্) 

mdabdulkader2032@gmail.com 

০১৩২৪-২৩২২১৭ (অবিস) 

dd.vtcodbg.satkhira@dss.gov.bd 

নাই 

৭৯ খুলনা  সার্ক্ষীরা এবর্ম ও প্রবর্িন্ধী 

জছয়লয়ময়েয়দর 

কাবরগবর প্রবেক্ষণ 

জকন্দ্র, আোশুবন, 

সার্ক্ষীরা 

জেখ িারুক জহায়সন 

২৯/১১/১৯৮০ 

সার্ক্ষীরা 

১২/১২/২০০৬ সহকারী 

জেনায়রল 

ম্যায়নোর 

(সহকারী 

পবরচালক) 

বি+ ০১৭৭৬-৪৮০১৫২ (ব্যবেগর্) 

skfarukdu@gmail.com 

০১৩২৪-২৩২২১৮ (অবিস) 

dd.vtcodbg.satkhira@dss.gov.bd 

নাই 

mailto:usso.shyamnagar@dss.gov.bd
mailto:ayeshia2018u@gmail.com
mailto:dys.sspb.satkhira@dss.gov.bd
mailto:sharmin.sat21@gmail.com
mailto:ssoh.satkhira@dss.gov.bd


৮০ খুলনা র্য়োর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে  ,র্য়োর  

অবসর্ কুমার সাহা 

২৪ /০৮/১৯৭০  

র্য়োর 

 

১৪ /০৫/২০০০  উপপবরচালক ও+ 

 

০১৭১২-৫১৪৯৫০ (ব্যবেগর্) 

ashitksahadss70@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪১৩৩ (অবিস) 

dsso.jsr@gmail.com 

০২৪৭৭৭৬২৫১৭ 

৮১ খুলনা র্য়োর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে  ,র্য়োর  

জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 

১৮  /১১ /১৯৭৮  

বিনাইদহ 

১৯ /১০/২০০৬  সহকারী 

পবরচালক 

বি+ ০১৭১৬-৪২৬৮৮৭ (ব্যবেগর্) 

saiful.usso@gmail.com 

dsso.jsr@gmail.com 

০২৪৭৭৭৬২৫৩৫ 

৮২ খুলনা র্য়োর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে  ,র্য়োর  

ইবর্ জসন 

০১  /০২/১৯৮১  

র্য়োর 

১৯ /১০/২০০৬  সহকারী 

পবরচালক 

এবি+ ০১৭১৬-৪২৭৭৪৪ (ব্যবেগর্) 

etysen.sso@gmail.com 

dsso.jsr@gmail.com 

০২৪৭৭৭৬২৫৩৫ 

৮৩ খুলনা র্য়োর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে  ,র্য়োর  

আবেকুজ্জামান 

০৫ /০১ /১৯৯২  

বিনাইদহ 

১৬/০৭/২০১৭ সমােয়সিা 

অবিসার 

(য়রবে:) 

বি+ ০১৭৬৪-৮৫৪৩৭৩ (ব্যবেগর্) 

aztuhindu786@gmail.com 

dsso.jsr@gmail.com 

০২৪৭৭৭৬২১৬৬ 

৮৪ খুলনা র্য়োর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে ,র্য়োর  

এ,এন,এম জসাহরাি 

জহায়সন 

১২ /১০/১৯৬৫  

র্য়োর 

১৬/০৬/১৯৮৭ প্রোসবনক 

যুে জুবনের 

বহসািরক্ষণ 

কম যকর্যা 

ও+ ০১৭১১-২০৬২৯০ (ব্যবেগর্) 

dsso.jsr@gmail.com 

নাই 

৮৫ খুলনা র্য়োর বেশু উন্নেন জকন্দ্র 

)িালক ,( পুয়লরহাট ,

র্য়োর 

জমাোঃ মঞ্জুরুল হাছান 

২০ /০৩ /১৯৭৮  

িায়গরহাট 

২৯ /১০/২০০৬  র্ত্ত্বািধােক 

)সহকারী  

পবরচালক(  

বি+ ০১৭১৮-২৬৫৫৪৫ (ব্যবেগর্) 

manzurul78@yahoo.com 

super.kuk.b.jessore@dss.gov.bd 

০৪২১৬৮৫২৪ 

mailto:ashitksahadss70@gmail.com
mailto:dsso.jsr@gmail.com
mailto:saiful.usso@gmail.com
mailto:dsso.jsr@gmail.com(অফিস)
mailto:etysen.sso@gmail.com
mailto:dsso.jsr@gmail.com(অফিস)
mailto:aztuhindu786@gmail.com
mailto:dsso.jsr@gmail.com
mailto:dsso.jsr@gmail.com(অফিস)
mailto:manzurul78@yahoo.com
mailto:super.kuk.b.jessore@dss.gov


৮৬ খুলনা র্য়োর বেশু উন্নেন জকন্দ্র 

)িালক ,( পুয়লরহাট ,

র্য়োর 

আল জুিায়ের বপ্রন্স 

১৫/০১/১৯৯০ 

রােিাড়ী 

০১  /১১/২০১৭  হাউে প্যায়রন্ট এ+ ০১৭২১  -৮৭০২৩০ )ব্যবেগর্(  

princealjubair@gmail.com 

০৪২১৬৮৫২৪ 

৮৭ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

িাঘারপাড়া  ,র্য়োর  

এ.টি.এমমাসুদ 

জহায়সন 

২২/০২ /১৯৬৯  

র্য়োর 

২২/০৭/১৯৯৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭১২-১৬৬০৭৪ (ব্যবেগর্) 

socialservice56@yahoo. com 

০১৭০৮৪১৪৯৪৮ )অবিস(  

usso.bagherpara.jsr@gmail.com 

০২৪৭৭৭৭১৯২৫ 

৮৮ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

িাঘারপাড়া, র্য়োর 

জমা  :মুস্তাবিজুর  

রহমান 

১৫  /০৬/১৯৭১  

র্য়োর। 

২৮/১২/১৯৯৮ সহকাবর 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭২১-১৮৫৮২১ )ব্যবেগর্(  

mdmustafizurrahman1971@gmail.com 

usso.bagherpara.jsr@gmail.com 

নাই 

৮৯ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বিকরগাছা, 

র্য়োর 

জমেিাহ উদ্দীন 

১৫/০২/১৯৯১ 

র্য়োর। 

২৩/০৮/২০২১ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭১৩-৯০৬৩১৫(ব্যবেগর্) 

০১৭০৮৪১৪৯৫১ (অফফফসয়াল) 

mezbah19910215@gmail.com 

usso.jhikargacha.jsr@gmail.com 

০২৪৭৭৭৬৯২৫২ 

৯০ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বিকরগাছা, 

র্য়োর 

জমা: বসরাজুল ইসলাম 

৩১/০১/১৯৭৫ 

র্য়োর। 

২৮/১২/১৯৯৮ 

 

সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৯৩১-৯৯১২৩৩ (ব্যবেগর্) 

sherajulislam1233@gmail.com 

usso.jhikargacha.jsr@gmail.com 

নাই 

mailto:socialservice56@yahoo.com
mailto:usso.jhikargacha.jsr@gmail
mailto:sherajulislam1233@gmail.com


৯১ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, অভেনগর, 

র্য়োর 

এ এি এম 

ওোবহদুজ্জামান 

০১/০১/১৯৬৬ 

র্য়োর 

২৮/১০/১৯৯৫ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭২১-৬৫১১৭০ (ব্যবেগর্) 

shaheenshaheen495@gmail.com 

usso.avaynagar.jsr@gmail.com 

 

০২৪৭৭৭৬৯৮২২ 

৯২ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, অভেনগর, 

র্য়োর 

জমা: আব্দুিাহ-আল-

মামুন 

০১/০৮/১৯৯১ 

সার্ক্ষীরা 

০১/০৬/২০২২ সহকাবর 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭৫৩-০১৬৫০৬ (ব্যবেগর্) 

mamunduier88@gmail. com 

নাই 

৯৩ খুলনা র্য়োর সরকাবর বেশু 

পবরিার (িালক), 

বিকরগাছা, র্য়োর। 

জমাোঃ আব্দুল কায়দর 

২৭/০৯/১৯৯০ 

র্য়োর। 

১৬/০৭/২০১৭ উপর্ত্ত্বািধােক বি+ ০১৯১৯-০৫৯০৭৯ (ব্যবেগর্) 

akader.bpl@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৪০৯ (অবিস) 

dys.sspb.jessore@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৬২৪১২ 

৯৪ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, োে যা, 

র্য়োর 

জমাোঃ জর্ৌবহদুল 

ইসলাম 

১০  /১২/১৯৮৫  

র্য়োর 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭৪৮-২০২৪৬৬ (ব্যবেগর্) 

touhid04ku@gmail.com 

usso.sharsa.jsr@gmail.com  

০২৪৭৭৭৬৭৪২০ 

৯৫ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা জমাোঃ জরাকনুু্জ্জামান 

৩১/১২/১৯৮৫ 

১৬/০৭/২০১৭ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৯১৪-৭৮৪৭১৭ (ব্যবেগর্) 

usso.manirampur.jsr@gmail.com 

০২৪৭৭৭৬৮৮১৪ 

mailto:shaheenshaheen495@gmail.com
mailto:Mamunduier88@gmail.com
mailto:akader.bpl@gmail.com
mailto:usso.sharsa.jsr@gmail.com


কার্ যালে, 

মবণরামপুর  ,র্য়োর  

সার্ক্ষীরা 

৯৬ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

মবণরামপুর ,র্য়োর 

িারোনা আোর 

২১ /১১/১৯৯২  

বিনাইদহ 

০১/০৬ /২০২২  সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭৮৯-২১৯৫৭৩ (ব্যবেগর্) 

usso.manirampur.jsr@gmail.com 

 

নাই 

৯৭ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জকেিপুর, 

র্য়োর। 

মুহাোঃআলমগীর 

জহায়সন 

০১১৯৮৯/০২ / 

সার্ক্ষীরা 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৯১৮-৮০১১৩৯ )ব্যবেগর্(  

alamgirdusoc@gmail.com 

০১৭০৮(অবিস) ৪১৪৯৫২- 

usso.keshabpur.jsr@gmail.com 

০২৪৭৭৭৬৭০২১ 

৯৮ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জকেিপুর ,

র্য়োর 

জমাোঃ আব্দুস সামাদ 

১৮/০৬/১৯৬৭ 

সার্ক্ষীরা 

২৩/০৯/১৯৮৯  সহকাবর 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭১২-২৭১২৩৯ )ব্যবেগর্(  

abdussamad.j1967@gmail.com 

০১৭০৮(অবিস) ৪১৪৯৫২- 

usso.keshabpur.jsr@gmail.com 

নাই 

৯৯ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, র্য়োর 

সদর 

জমাোঃ আেরাফুল 

আলম 

০১/০১/১৯৮৭ 

মাগুরা 

০৩ /০৮/২০১৫  উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭২১  -৫৮৭৭৮৯ )ব্যবেগর্(  

asraful000888@gmail.com 

usso.sadar.jsr@gmail.com 

০২৪৭৭৭৬০৯৯২ 

১০০ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, র্য়োর 

সদর 

আিয়রাো সুলর্ানা 

১৭/০১/১৯৭১ 

র্য়োর 

০৮  /০২/১৯৯৯  সহকাবর 

সমােয়সিা 

অবিসা 

বি+ ০১৭১৬-৮৮৭৩২৩ (ব্যবেগর্) 

afrojasultanarekha@gmail.com 

নাই 

mailto:alamgirdusoc@gmail.com
mailto:asraful000888@gmail.com


usso.sadar.jsr@gmail.com 

১০১ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জচৌগাছা ,

র্য়োর 

জমাোঃ জময়হদী হাসান 

০১/০২/১৯৯২ 

র্য়োর 

০২/১০/২০১৬ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭৮৭-৪৫২৭৪৫ )ব্যবেগর্(  

mhasan422du@gmail.com 

usso.chowgacha.jsr@gmail.com 

০২৪৭৭৭৭১৫৮৮ 

১০২ খুলনা র্য়োর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জচৌগাছা ,

র্য়োর 

জমাোঃ আব্দুল হাবলম 

১০  /০৩ /১৯৯৩  

বিনাইদহ 

০১/০৬ /২০২২  সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৫২১-৪১২৩৩৪ )ব্যবেগর্(  

mdparash@gmail.com 

নাই 

১০৩ খুলনা র্য়োর হাসপার্াল 

সমােয়সিা কার্ যালে, 

২৫০ েয্যা জেনায়রল 

হাসপার্াল, র্য়োর। 

জমাোঃ রুয়িল 

হাওলাদার 

০৩/০৭/১৯৮০ 

রিগুনা 

০২/০৫/২০১১ সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ জমািাইল: ০১৯১১-৯২০০১৪ (ব্যবেগর্) 

rhawladar@gmail.com (ব্যবেগর্) 

০১৩২৪-২৩১৬৬৪  

ssohospital.jsr@gmail.com 

০২৪৭৭৭৬২৪৬৬৩ 

১০৪ খুলনা র্য়োর প্রয়িেন অবিসায়রর 

কার্ যালে  ,র্য়োর  

জমাোঃ আব্দুল ওহাি 

০১  /০৩ /১৯৬৮  

র্য়োর 

২৯ /১০ /১৯৯৪  প্রয়িেন 

অবিসার 

এ+ ০১৭১৪-২৫২৩৯৮ (ব্যবেগর্) 

wahab.kuk@gmail.com 

০২৪৭৭৭৬২৬২৫ 

১০৫ খুলনা র্য়োর সরকাবর বেশু 

পবরিার (িাবলকা), 

র্য়োর 

 োিা শ্যামলী মবনষা 

৩০ /০৯/১৯৮৬  

র্য়োর 

২১ /০৫/২০১৮  উপর্ত্ত্বাধােক এ+ ০১৭১৪-৭১৮১২৮ (ব্যবেগর্) 

shisuporibarg.jsr@gmail.com 

০২৪৭৭৭৬১২৭৬ 

mailto:rhawladar@gmail.com
mailto:wahab.kuk@gmail.com


১০৬ খুলনা র্য়োর েহর সমােয়সিা 

কার্ যালে, র্য়োর 

জমাোঃ জসবলম জরো 

২৭ /০৯/১৯৮৬  

বিনাইদহ 

২৫/০৬/২০১৯ সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭২৬-৬১৪৩৬৩ (ব্যবেগর্) 

rezaselim172@gmail.com 

ucd.jsr@gmail.com 

০২৪৭৭৭৬২৬১৫ 

১০৭ খুলনা নড়াইল জেলা সমােয়সিা 

কার্ালে, নড়াইল 

রর্ন কুমার হালদার 

২৩/০২/১৯৭১          

িায়গরহাট 

১৫/০৫/২০০০ উপপবরচালক বি+ ০১৭১১-৪৭৯৯৪৩ (ব্যবেগর্ 

ratandss71@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪১৪৩ (অবিস) 

ddnaraildss@gmail.com 

০২৪৭৭৭৭৩৭০১ 

১০৮ খুলনা নড়াইল জেলা সমােয়সিা 

কার্ালে, নড়াইল 

জেখ খবলল আল  রবেদ 

০১/১১/১৯৮২ 

র্য়োর 

২৩/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

এবি+ ০১৭১৩-১১৫৫৯৮ (ব্যবেগর্) 

ussochitalmari@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪২০৩ (অবিস) 

ddnaraildss@gmail.com 

নাই 

১০৯ খুলনা নড়াইল জেলা সমােয়সিা 

কার্ালে, নড়াইল 

জমাোঃ বেল্লুর রহমান 

২১/১১/১৯৮৭ 

সার্ক্ষীরা 

২১/০৫/২০১৮ সমােয়সিা 

অবিসার 

(জরবেোঃ) 

এ+ ০১৭১৮-৯২৮৮১৬ (ব্যবেগর্) 

jane_sona@aol.com 

০১৭০৮-৪১৪২৬৭ (অবিস) 

ro.narail@dss.gov.bd 

নাই 

১১০ খুলনা নড়াইল প্রয়িেন অবিসায়রর  

কার্ যালে, নড়াইল 

িাপ্পী কুমার সাহা 

০৮/০৭/১৯৯০ 

২৫/০৬/২০১৯ 

 

প্রয়িেন 

অবিসার 

ও+ ০১৭৭৯-৬৭৯৯৭২ (ব্যবেগর্) 

bappysaha90@gmail.com 

০২৪৭৭৭৭৩৩১৯ 

mailto:rezaselim172@gmail.com
mailto:ratandss71@gmail.com
mailto:ussochitalmari@gmail.com
mailto:jane_sona@aol.com
mailto:bappysaha90@gmail.com


র্য়োর ০১৭০৮-৪১৪৩৩৬ 

po. narail@dss.gov.bd  

১১১ খুলনা নড়াইল েহর সমােয়সিা 

কার্ যালে, নড়াইল 

জমা: সুো উদ্দীন 

০৫/১১/১৯৯১ 

নড়াইল 

১৬/০৭/২০১৭ 

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

 

বি+ ০১৯১১-৯৬৮৮২০ (ব্যবেগর্) 

sujadu82@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৫০৭ (অবিস) 

ucdo.narail@dss.gov.bd  

০২৪৭৭৭৭৩৬৮৮ 

১১২ খুলনা নড়াইল উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে , নড়াইল 

সদর, নড়াইল 

উত্তম সরকার 

০৫/১০/১৯৮৬ 

র্য়োর 

১৮/০৩/২০১৫ 

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

 

বি (-) 

 

০১৭৩৯-৪৭৭৭২৯ (ব্যবেগর্) 

uttamsarker53@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৮৫ (অবিস) 

usso.narailsadar@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৭৩৫০৩ 

১১৩ খুলনা নড়াইল উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জলাহাগড়া, 

নড়াইল 

জমা: োমীম জরো 

১৮/১০/১৯৮২ 

নড়াইল 

০১/১১/২০১২ 

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

 

বি+ ০১৭১২-৬১৮১৩০ (ব্যবেগর্) 

kazishamim.reza@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৮৪ (অবিস) 

usso.lohagara.narail@dss.gov.bd  

০২৪৭৭৭৭৪৪৩৫৫ 

১১৪ খুলনা নড়াইল উপয়েলাসমােয়সিা 

কার্ যালে, কাবলো, 

নড়াইল 

রবিকুল 

০৫/০৭/১৯৮৮ 

নড়াইল 

০২/০৮/২০১৫ সমােয়সিা 

অবিসার 

 

বি+ ০১৯২২-৯৬৯৬৪২ (ব্যবেগর্) 

kzrafiqul@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৮৩ (অবিস) 

usso.kalia@dss.gov.bd  

০২৪৭৭৭৭৪৫৮৯ 

mailto:sujadu82@gmail.com
mailto:uttamsarker53@gmail.com
mailto:kazishamim.reza@gmail.com
mailto:kzrafiqul@gmail.com


১১৫ খুলনা নড়াইল সরকারী বেশু পবরিার 

(িালক), নড়াইল 

বরো আোর 

০৭/০৫/১৯৮৯ 

নরবসংদী 

২৩/০৮/২০২১ 

 

উপর্ত্ত্বািধােক ও+ ০১৭৬৭-৪৮৮৪২০ (ব্যবেগর্) 

rizaaminpacs@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৪১৮ (অবিস) 

dys.sspb. narail@dss.gov.bd  

০২৪৭৭৭৭৩৯১৯ 

১১৬ খুলনা নড়াইল হাসপার্াল সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর 

হাসপার্াল, নড়াইল। 

র্মা রাে 

১০/০৯/১৯৮৭ 

নড়াইল 

১৬/০৭/২০১৭ 

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

 

ও+ ০১৭২২-৩৪৩২৬৬ 

tamaroydu@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৬৭২ (অবিস) 

ssoh.narail@dss.gov.bd  

০২৪৭৭৭৭৩২৮৬ 

১১৭ খুলনা নড়াইল উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, নড়াইল 

সদর, নড়াইল 

জমাোঃ আবেকুর রহমান 

০৩/১০/১৯৯১ 

র্য়োর 

১২/৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এ (-)  ০১৭১২-২৫৮৫৪৪ (ব্যবেগর্) 

 

নাই 

১১৮ খুলনা নড়াইল উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, কাবলো, 

নড়াইল 

জমাোঃ র্বমে উবদ্দন 

২৩/০১/১৯৭৫ 

নড়াইল 

২৮/১২/১৯৯৮ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭২২-১৫৬১৮৮ (ব্যবেগর্) 

tomizfs @gmail.com                   

নাই 

১১৯ খুলনা নড়াইল উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জলাহাগড়া, 

নড়াইল 

বরোদুল  ইসলাম 

১২/১২/১৯৯৪ 

র্য়োর 

০৭/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৬২৮-৬০৯৭৯৭ (ব্যবেগর্) 

riadulislam@ gmail.com                          

নাই 

mailto:rizaaminpacs@gmail.com
mailto:tamaroydu@gmail.com


১২০ খুলনা বিনাইদহ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বিনাইদহ 

জমাোঃ আব্দুল লবর্ি 

জসখ 

০২/০২/১৯৭৩ 

কুবিো 

১১/০৫/২০০০ উপপবরচালক এ+ ০১৭১২-৬২৭৭২০ (ব্যবেগর্) 

latifa2ipmo@gmail.com  

০১৩২৪-২৩৫৬৪৫ (অবিস) 

dssjheni@gmail.com 

০২৪৭৭৭৪৭২৭৪ 

১২১ খুলনা বিনাইদহ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বিনাইদহ 

আব্দুিাহ আল সামী 

৩০/১২/১৯৮০ 

বিনাইদহ 

৩১/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

বি+ ০১৭১৬-০৪৬৯৪৯ (ব্যবেগর্) 

shamiusso@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪১৯৮ (অবিস) 

dssjheni@gmail.com 

০২৪৭৭৭৪৭১৯৮ 

১২২ খুলনা বিনাইদহ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বিনাইদহ 

জমাোঃ আবখনুর রহমান 

২৮/০২/১৯৮৯ 

র্য়োর 

 ২৫/০৬/২০১৯ সমােয়সিা 

অবিসার 

(জরবেোঃ) 

 

বি+ ০১৭০৩-৫৬২২০০ (ব্যবেগর্) 

akhinurdumkt140@gmail.com 

০১৩২৪-২৩৫৬৪৮ (অবিস) 

reg.jhenaidah@gmail.com 

০২৪৭৭৭৪৭১৯৮ 

১২৩ খুলনা বিনাইদহ প্রয়িেন অবিসায়রর 

কার্ যালে, বিনাইদহ 

জমাোঃ মাসুদুর রহমান 

০১/০১/১৯৯১ 

বিনাইদহ 

২১/০৫/২০১৮ প্রয়িেন 

অবিসার 

বি+ ০১৭৩৫-১১৯১৯১ (ব্যবেগর্) 

masudsme2020@gmail.com 

po.jhenaidah@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৪৭২৫৮ 

১২৪ খুলনা বিনাইদহ েহর সমােয়সিা 

কার্ যালে, বিনাইদহ 

 

জমাোঃ আিাে উদ্দীন 

১৯/১২/১৯৯০ 

০২/০৮/২০১৫ সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭১০-০৭১৮৪৩ (ব্যবেগর্) 

afazdu133@gmail.com 

০২৪৭৭৭৪৭৩০৪ 

mailto:latifa2ipmo@gmail.com
mailto:dssjheni@gmail.com
mailto:shamiusso@gmail.com
mailto:dssjheni@gmail.com
mailto:akhinurdumkt140@gmail.com
mailto:masudsme2020@gmail.com
mailto:po.jhenaidah@dss.gov.bd
mailto:afazdu133@gmail.com


চুোডাঙ্গা ০১৩০২-৮৯৬৩৯২ (অবিস) 

ucdjheni@gmail.com 

১২৫ খুলনা বিনাইদহ উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বিনাইদহ 

সদর, বিনাইদহ 

আব্দুল হাই বসবদ্দক 

০৪/০৫/১৯৮৭ 

বিনাইদহ 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ ০১৯১১-৯৮২৯১৭ (ব্যবেগর্) 

abdulhisaddikque875@gnmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৫৭ (অবিস) 

usso.sadar.jhenaidah@gmail.com 

০২৪৭৭৭৪৬০৪২ 

১২৬ খুলনা বিনাইদহ উপয়েলা  সমােয়সিা 

কার্ যালে , ময়হেপুর, 

বিনাইদহ 

জমাোঃ জমাস্তাবিজুর 

রহমান 

১৭/০৫/১৯৮৬ 

বিনাইদহ 

২১/০৮/২০১৮ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭১৮-৭৮৮৬৩৯ (ব্যবেগর্) 

parthodu86@gmail.com  

০১৩২৪-১৫৮৬৫৩ (অবিস) 

usso.moheshpur@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৪৯৪৫৮ 

১২৭ খুলনা বিনাইদহ উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, হবরণাকুণ্ডু, 

বিনাইদহ 

বেউলী রানী 

 ১৯/১২/১৯৯০ 

বিনাইদহ 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭৪১-২৩৯৩৬৯ (ব্যবেগর্) 

biswasshiuli07@gmail.com 

০১৭৪১-২৩৯৩৬৯ (অবিস) 

usso.harinakunda@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৫০১৫৮ 

১২৮ খুলনা বিনাইদহ উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জকাটচাঁদপুর, 

বিনাইদহ 

েহুরুল ইসলাম 

০৯/০২/১৯৯১ 

বিনাইদহ 

০৪/০৮/২০১৫ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭৫৪-১৫০৯৫০ (ব্যবেগর্) 

ussokotjheni.si@gmail.com 

০১৩২৪-১৫৮৬৪৫ (অবিস) 

ussokotjheni.si@gmail.com 

০২৪৭৭৭৪৯০৫৮ 

mailto:abdulhisaddikque875@gnmail.com
mailto:parthodu86@gmail.com
mailto:usso.moheshpur@dss.gov.bd
mailto:biswasshiuli07@gmail.com
mailto:ussokotjheni.si@gmail.com


১২৯ খুলনা বিনাইদহ উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, কাবলগঞ্জ, 

বিনাইদহ 

জমাোঃ জকৌবেক খান 

০৭/১০/১৯৮৬ 

বিনাইদহ 

০১/১১/২০১২ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এবি+ ০১৯২১-৬৫৬৬৫৫ (ব্যবেগর্) 

kkhandu87@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৫৮ (অবিস) 

usso.kaliganj.jhenaidah@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৪৮৪৫৮ 

১৩০ খুলনা বিনাইদহ উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, সেলকুপা, 

বিনাইদহ 

জমাোঃ েবরি উদ্দীন 

১৩/০৩/১৯৮৯ 

বিনাইদহ 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এবি+ ০১৭৩৪-৯৫৪১৮৪ (ব্যবেগর্) 

sumonforever.du.bd@gmail.com 

০১৩২৪-১৫৮৬৬৮ (অবিস)  

dssshailokupa@gmail.com 

নাই 

১৩১ খুলনা বিনাইদহ সরকাবর বেশু পবরিার 

(িাবলকা), মধুপুর, 

বিনাইদহ 

জমাছাোঃ রুমানা ইোসবমন 

৩০/১২/১৯৮৪ 

বিনাইদহ 

১৬/০৭/২০১৭ উপর্ত্বািধােক ও+ ০১৯২৯-০৪৪৪০৫ (ব্যবেগর্) 

zrumana84@gmail.com 

০১৩২৪-২৩৩৪৫০ (অবিস) 

sspgjhenai@gmail.com 

০২৪৭৭৭৪৭৪১০ 

১৩২ খুলনা বিনাইদহ সরকাবর িাক ও শ্রিণ 

প্রবর্িন্ধী আিাবসক 

বিদ্যালে, বিনাইদহ 

র্বরকুল ইসলাম 

০১/০৩/১৯৮৬ 

র্য়োর 

০১/১১/২০১২ প্রধান বেক্ষক বি+ ০১৭১৮-১৪৬৯৫৫ (ব্যবেগর্) 

toriqdu71@ @gmail.com 

০১৭০৮-৪১৫৮৭০ (অবিস) 

bospab.jhenaidah.2015@gmail.com 

নাই 

১৩৩ খুলনা বিনাইদহ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বিনাইদহ  

জমাোঃ আব্দুল আবেে 

০২/০১/১৯৬৮ 

২৬/০১/২০০০ প্রোসবনক যুে 

বহসািরক্ষণ 

কম যকর্যা 

এবি+ ০১৩১২-৪২৩১৩৩ (ব্যবেগর্) 

aziz1968200@gmail.com 

নাই 

mailto:kkhandu87@gmail.com
mailto:sumonforever.du.bd@gmail.com
mailto:zrumana84@gmail.com
mailto:aziz1968200@gmail.com


বিনাইদহ ০১৩২৪-২৩৫৬৫০ (অবিস) 

১৩৪ খুলনা বিনাইদহ হাসপার্াল সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর 

হাসপার্াল, বিনাইদহ 

 

জমাোঃ মাসুদুল হক 

০৩/০৮/১৯৬৮ 

বিনাইদহ 

০৬/০৯/১৯৮৯ সমােকল্যাণ 

সংগঠক 

বি+ ০১৭১৬-০৮২৬২৬ (ব্যবেগর্) 

masudulhaque1964@gmail.com 

০১৩২৪-২৩১৬৬৯ (অবিস) 

ssoh.jhenaidah@gmail.com 

নাই 

১৩৫ খুলনা বিনাইদহ উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বিনাইদহ 

সদর, বিনাইদহ 

জমাোঃ েবহদুল হক 

০৩/০৮/১৯৭৪ 

বিনাইদহ 

২৮/১২/১৯৯৮ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭২১-০৩৩১৬৫ (ব্যবেগর্) 

shohidulasso@ gmail.com 

০১৩২৪-১৫৮৬১৭ (অবিস) 

usso.sadar.jhenaidah@gmail.com 

নাই 

১৩৬ খুলনা বিনাইদহ উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, সেলকুপা, 

বিনাইদহ 

জমাোঃ আেরাফুল আলম 

০৩/০২/১৯৬৯ 

বিনাইদহ 

১৪/০২/১৯৯৯ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭১৪-৭০৬৬৫৩ (ব্যবেগর্) 

assoasraful@gmail.com 

০১৩২৪-১৫৮৬৬৯ (অবিস) 

dssshailokupa@gmail.com 

নাই 

১৩৭ খুলনা বিনাইদহ উপয়েলা  সমােয়সিা 

কার্ যালে, ময়হেপুর, 

বিনাইদহ 

জমাোঃ আলমগীর জহায়সন 

১৫/১২/১৯৯৩ 

চুোডাঙ্গা 

০১/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৯৩৫-২৬০৭৯৯ (ব্যবেগর্) 

assodss48@gmail.com 

০২৪৭৭৭৪৯৪৫৮ 

১৩৮ খুলনা মাগুরা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, মাগুরা 

জমাোঃ আোদুল ইসলাম 

০৫/০৩/১৯৭৯ 

১৯/১০/২০০৬ 

 

উপপবরচালক এ+ ০১৭২৮-৩৪৫৯৮৭ (ব্যবেগর্) 

asadul1979@gmail.com 

০২৪৭৭৭১১৪১৩  

 

mailto:assoasraful@gmail.com
mailto:asadul1979@gmail.com


বিনাইদহ dss.magura19@gmail.com (অ:) 

১৩৯ খুলনা মাগুরা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, মাগুরা 

জমাোঃ োবহদুল আলম 

০১/১১/১৯৭৯ 

মাগুরা 

১৯/১০/২০০৬ 

 

সহকারী 

পবরচালক 

বি+ ০১৭৫২-৭৭০২০৩ (ব্যবেগর্) 

ussozahid@gmail.com 

dss.magura19@gmail.com 

০২৪৭৭৭১১১৩৭  

 

১৪০ খুলনা মাগুরা প্রয়িেন অবিসায়রর 

কার্ যালে, মাগুরা 

জময়হর্াে আরা 

১০/১০/১৯৮৯ 

মাগুরা 

২১/০৫/২০১৮ 

 

প্রয়িেন 

অবিসার 

এ+ ০১৭৭৪-০০৬৯২৪ (ব্যবেগর্) 

mehtajsalma12@gmail.com 

 

০২৪৭৭৭১১৪৫৪  

১৪১ খুলনা মাগুরা েহর সমােয়সিা 

কার্ যালে, মাগুরা 

জেখ রবিকুল ইসলাম 

৩০/০৬/১৯৬৭ 

সার্ক্ষীরা 

১৬/০৭/১৯৯৭ 

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭৩১-২৩৬৩৪০ (ব্যবেগর্) 

srafiq30@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৫০৫ (অবিস) 

ucdo.magura@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭১১১২০ 

১৪২ খুলনা মাগুরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, মাগুরা সদর, 

মাগুরা 

ঝুমুর সরকার 

৩০/০৯/১৯৮৮ 

িবরদপুর 

০২/১০/২০১৬ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৯২১-৮৮২১০৭ (ব্যবেগর্) 

zhumur2000@gmail.com 

dssmagurasadar@gmail.com 

০২৪৭৭৭১১২৩৮  

 

১৪৩ খুলনা মাগুরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, মাগুরা সদর, 

মাগুরা 

জমাোঃ আবুল কালাম 

আোদ 

২১/০৯/১৯৭১ 

মাগুরা 

২৬/০৭/১৯৯৪ 

 

সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭১২-৯৩২৬১০ (ব্যবেগর্) 

abulkalamazaddss@gmail.com 

০২৪৭৭৭১১২৩৮ (অবিস) 

০২৪৭৭৭১১২৩৮ 

mailto:dss.magura19@gmail.com
mailto:ussozahid@gmail.com
mailto:mehtajsalma12@gmail.com
mailto:srafiq30@gmail.com
mailto:ucdo.magura@dss.gov.bd
mailto:zhumur2000@gmail.com
mailto:dssmagurasadar@gmail.com
mailto:abulkalamazaddss@gmail.com


dssmagurasadar@gmail.com 

১৪৪ খুলনা মাগুরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, মহম্মদপুর, 

মাগুরা 

কােী জমাোঃ েেনুর 

রহমান 

৩০/০৭/১৯৮৭ 

মাগুরা 

২১/০৫/২০১৮ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭২২-৪২৯৮৪২ (ব্যবেগর্) 

joybb407@gmail.com 

০১৩২৪-১৫৮৮৬০ (অবিস) 

 

০২৪৭৭৭১২০৫৫ 

১৪৫ খুলনা মাগুরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, মহম্মদপুর, 

মাগুরা 

জমাোঃ জুিায়ের জহায়সন 

১৭/১২/১৯৯০ 

নড়াইল 

০১/০৬/২০২২ 

 

সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এবি+ 

 

০১৩০৯-২১১৭৫৫ (ব্যবেগর্) 

jobairhossain100@gmail.com 

০১৭৭৭-৮২২৩০৪ (অবিস) 

 

০২৪৭৭৭১২০৫৫ 

১৪৬ খুলনা মাগুরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, োবলখা, 

মাগুরা 

জমাছাোঃ নাবছমা খাতুন 

০২/০১/১৯৯১ 

বিনাইদহ 

১৬/০৭/২০১৭ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৮৮৩-৯১৮৯৯৮ (ব্যবেগর্) 

nasima.poly2016@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৭৮ (অবিস) 

usso.shalikha@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭১২২৮০ 

১৪৭ খুলনা মাগুরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, শ্রীপুর, 

মাগুরা। 

জমাোঃ ওোবসম আকরাম 

১৫/১০/১৯৮৬  

মাগুরা 

১৬/০৭/২০১৭ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ ০১৭৫৮-৫৭৪০৬৬ (ব্যবেগর্) 

tuhintania890@gmail.com 

০২৪৭৭৭১১৮৬৯ 

mailto:dssmagurasadar@gmail.com
mailto:joybb407@gmail.com
mailto:jobairhossain100@gmail.com
mailto:nasima.poly2016@gmail.com
mailto:usso.shalikha@dss.gov.bd
mailto:tuhintania890@gmail.com


১৪৮ খুলনা মাগুরা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, শ্রীপুর, 

মাগুরা 

জমাোঃ োবহনুল ইসলাম 

৩১/১২/১৯৮৯ 

িবরদপুর 

০১/০৬/২০২২ 

 

সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭১১-৩১৩০৯৮ (ব্যবেগর্) 

shahin.cvasu@gmail.com 

০২৪৭৭৭১১৮৬৯ 

১৪৯ খুলনা মাগুরা সরকাবর বেশু পবরিার 

(িাবলকা),  মাগুরা 

জমাোঃ নােমা পারভীন  

০৬/০১/১৯৭৫ 

মাগুরা 

০৩/০৯/২০০৩ উপর্ত্ত্বািধােক 

(অবর্:দা:) 

ও+ ০১৭২১-১৮৩০০৪ (ব্যবেগর্) 

ssp.magura19@gmail.com 

০২৪৭৭৭১১০১৫ 

১৫০ খুলনা মাগুরা হাসপার্াল সমােয়সিা 

কার্ যালে, মাগুরা 

জমাোঃ নােমা পারভীন  

০৬/০১/১৯৭৫ 

মাগুরা 

০৩/০৯/২০০৩ সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭২১-১৮৩০০৪ (ব্যবেগর্) 

hss.magura19@gmail.com 

০২৪৭৭৭১১০৬৮ 

১৫১ খুলনা মাগুরা সমবির্ দৃবি প্রবর্িন্ধী 

বেক্ষা কার্ যক্রম, মাগুরা  

জমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 

১৫/১০/১৯৭১ 

মাগুরা 

২০/০৬/১৯৯৬ 

 

বরয়সাস য টিচার ও+ 

 

০১৬৮৩-২২৬৬৯৬ (ব্যবেগর্) 

razzaquedss1971@gmail.com 

০১৩২৪-২৩৪৩৭৩ (অবিস) 

rt.giep.magura@dss.gov.bd 

নাই 

১৫২ খুলনা কুবিো জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, কুবিো 

মুহাম্মদ মুরাদ জহায়সন 

২৩/৯/১৯৭৬ 

রােিাড়ী 

২৯/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

 

বি+ ০১৭১৬-৪৩৩০২৯ (ব্যবেগর্) 

hmurad969@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪১৩৬ (অবিস) 

dddsskushtia@yahoo.com 

০২৪৭৭৭-৮৩৭৯২ 

 

mailto:shahin.cvasu@gmail.com
mailto:ssp.magura19@gmail.com
mailto:hss.magura19@gmail.com
mailto:razzaquedss1971@gmail.com
mailto:rt.giep.magura@dss.gov.bd
mailto:hmurad969@gmail.com
mailto:dddsskushtia@yahoo.com


১৫৩ খুলনা কুবিো জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, কুবিো 

োবম্ম আোর যুবথ 

৩১/১২/১৯৮৭ 

কুবিো 

০২/১০/২০১৬ সমােয়সিা 

অবিসার 

(জরবে:) 

এবি+ ০১৭৭৭-৬৫৮৪৬২ (ব্যবেগর্) 

shammiaktarjuthy@gmail.com 

 

০২৪৭৭৭-৮৩৫৪৭ 

 

১৫৪ খুলনা কুবিো জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, কুবিো 

জমাোঃ মকবুল জহায়সন 

০৩/১০/১৯৭২ 

পািনা 

০২/১১/১৯৯৫ প্রোসবনক যুে 

জুবনের বহসাি 

রক্ষন কম যকর্যা 

ও+  ০১৭১৫-৯৮১৭৬৮ (ব্যবেগর্) 

mdmokbulhossain978@gmail.com 

০২৪৭৭৭-৮৩৫৪৭ 

 

১৫৫ খুলনা কুবিো উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, কুবিো সদর, 

কুবিো 

জমাোঃ আবু রােহান 

০১/০১/১৯৬৭ 

কুবিো 

১০/০৫/১৯৯৪ সমােয়সিা 

অবিসার 

এবি+ ০১৭১১-১৪৮৬৬৭ (ব্যবেগর্) 

mithuchhatian@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৭৪ (অবিস) 

usso.kushtiasadar@dss.gov.bd 

০২৪৭৮৮-৫৩২৪৫ 

১৫৬ খুলনা কুবিো উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

জভড়ামারা,কুবিো 

জমাোঃ আবু নাবসর  

১২/১০/১৯৬৪ 

কুবিো 

১৫/০৭/১৯৯২  

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭১৬-৬৯৩৫৭৪ (ব্যবেগর্) 

abunasirsso@gmail.com 

 ০১৭০৮-৪১৪৯৭০ (অবিস) 

০২৪৭৭৭-৮৫০২২ 

১৫৭ খুলনা কুবিো উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জদৌলর্পুর, 

কুবিো 

জমাহাোঃ আর্াউর রহমান 

০৫/০২/১৯৭৭ 

কুবিো 

০৪/১২/২০০৬, 

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭১২-২১০৯০৫ (ব্যবেগর্) 

ssoataur06@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৭১ (অবিস) 

ussodautatpur123@gmail.com 

০২৪৭৭৭-৮৫৯৩২ 

mailto:shammiaktarjuthy@gmail.com
mailto:mithuchhatian@gmail.com
mailto:abunasirsso@gmail.com
mailto:ssoataur06@gmail.com


১৫৮ খুলনা কুবিো উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, কুমারখালী, 

কুবিো 

জমাহাম্মদ আলী 

২০/০৭/১৯৮৪ 

কুবিো 

০৩/০৮/২০১৫ সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ ০১৭৪৫-৩৯৭০৯৪ (ব্যবেগর্) 

du.mohammadali@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৭৩ (অবিস) 

usso.kumarkhali@dss.gov.bd 

০৭০২৫-৭৬৩০১ 

১৫৯ খুলনা কুবিো উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জখাকসা, 

কুবিো 

হাসানুজ্জামান 

১৬/০৭/১৯৮৯ 

বিনাইদহ 

২৫/০৬/২০১৯ সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৯৬১-৬৪৬৯৩৫ (ব্যবেগর্) 

hasanuzzaman935@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৭২ (অবিস) 

upzila.dsskhoksha7020@gmail.com 

০৭০২৪-৫৬৩১৩ 

১৬০ খুলনা কুবিো হাসপার্াল সমােয়সিা 

কার্ যালে, ২৫০ েয্যা 

বিবেি জেনায়রল 

হাসপার্াল, কুবিো 

জমাোঃ মাহমুল হাবসি 

১৭/১২/১৯৮৭ 

িালকাঠি 

০২/০৮/২০১৫,  

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭২৩-৫৪৫৬১৪ (ব্যবেগর্) 

mmhl4u@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৬৬৯ (অবিস) 

ssoh.kushtia@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭-৮২২৩২ 

১৬১ খুলনা কুবিো েহর সমােয়সিা 

কার্ যালে, কুবিো 

জমাোঃ েবহরুল ইসলাম 

০১/০৮/১৯৮৮ 

কুবিো 

১৬/০৭/২০১৭  

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭৮১-১২৪০৪৭ (ব্যবেগর্) 

jahirbb800@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৫০৪ (অবিস) 

ucd.kushtia@yahoo.com 

০২৪৭৭৭-৮২২৭৫ 

১৬২ খুলনা কুবিো উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বমরপুর, 

কুবিো 

জমাোঃ োময়সদ আলী 

০৫/০৪/১৯৬৯ 

২৯/১১/১৯৯২ সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭১২-৭১০২৭৩ (ব্যবেগর্) 

jamshadjes@gmail.com 

০২৪৭৭৭-৮৩৫৪৭ 

mailto:du.mohammadali@gmail.com
mailto:hasanuzzaman935@gmail.com
mailto:mmhl4u@gmail.com
mailto:jahirbb800@gmail.com
mailto:jamshadjes@gmail.com


র্য়োর ০১৭০৮-৪১৪৯৭৫ (অবিস) 

mirpur.usso@gmail.com 

১৬৩ খুলনা কুবিো প্রয়িেন অবিসায়রর 

কার্ যালে, কুবিো 

জমাোঃ আবরফুল ইসলাম 

১০/১২/১৯৯২ 

কুবিো 

২১/০৫/২০১৮  

 

প্রয়িেন 

অবিসার 

 

ও+ ০১৭৯৫-১১৫২৯২ (ব্যবেগর্) 

arifalhasan.du@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৩৩৩ (অবিস) 

po.kushtia@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭-৮২৪৮৯ 

১৬৪ খুলনা কুবিো সরকাবর বেশু পবরিার 

(িাবলকা), কুবিো 

মাহাফুো খাতুন 

২৮/১২/১৯৯০ 

বিনাইদহ 

২১/০৫/২০১৮ 

 

উপর্ত্ত্বািধােক 

 

ও+ ০১৭৮৯-৮৩২১৬৩ (ব্যবেগর্) 

mahafujakhatun31@gmail.co

m 

০১৭০৮-৪১৪৪১৩ (অবিস) 

sspgkushtia@gmail.com 

০৭১-৬২৬৩৯ 

১৬৫ খুলনা কুবিো সরকাবর বেশু পবরিার 

(িালক), কুবিো 

জমাোঃ এমদাদুল হক 

বিশ্বাস 

৩০/১১/১৯৯১, পািনা 

০১/১১/২০১৭ উপর্ত্ত্বািধােক 

 

এ+ ০১৭২২-৩৫২৯৩৪ (ব্যবেগর্)  

emdad-su@yahoo.com 

০১৭০৮-৪১৪৪১৪ (অবিস) 

dys.sspb.kushtia@dss.gov.bd 

 

নাই 

১৬৬ খুলনা কুবিো সামাবেক প্রবর্িন্ধী 

জময়েয়দর প্রবেক্ষণ ও 

পূনি যাসন জকন্দ্র, কুবিো 

জমাছাোঃ নােনীন নাহার 

০১/০১/১৯৭৬ 

বিনাইদহ 

১০/০৩/২০০৩,  

 

ম্যায়নোর এ+ ০১৮৫৭-০৬৬৯০৫ (ব্যবেগর্) 

nazninnahar2017@gmail.com 

 

০২৪৭৮৮৫৩২২৫ 

mailto:arifalhasan.du@gmail.com
mailto:mahafujakhatun31@gmail.com
mailto:mahafujakhatun31@gmail.com
mailto:emdad-su@yahoo.com
mailto:dys.sspb.kushtia@dss.gov.bd
mailto:nazninnahar2017@gmail.com


১৬৭ খুলনা কুবিো সামাবেক প্রবর্িন্ধী 

জময়েয়দর প্রবেক্ষণ ও 

পূনি যাসন জকন্দ্র,কুবিো 

জমাোঃ আসাদুজ্জামান 

০৭/০১/১৯৭৫ 

কুবিো 

১০/০৩/২০০৩ সহকারী 

ব্যিস্থাপক যুে 

জকইস ওোকযার 

বি+ ০১৭১২২৩৫০২১ (ব্যবেগর্)  

asad.kst@gmail.com 

০২৪৭৮৮৫৩২২৫ 

১৬৮ খুলনা কুবিো সমবির্ দৃবি প্রবর্িন্ধী 

বেক্ষা কার্ যক্রম, কুবিো 

জমাোঃ আবর্োর 

 রহমান 

১০/১২/১৯৬৮, কুবিো 

০৯/০৯/১৯৮৯ বরয়সাস য বেক্ষক এ+  ০১৭১৯-৬২৬৮১৭ (ব্যবেগর্) 

khanatiar2014@gmail.com 

 

০২৪৭৮৮৫৩৪২১ 

১৬৯ খুলনা কুবিো উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, কুমারখালী, 

কুবিো 

জমাোঃ আিসার আলী 

১৫/১২/১৯৭২ 

বিনাইদহ 

২৮/১২/১৯৯৮ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+  ০১৭৩৬৩৯৬৮১২ (ব্যবেগর্) 

mdafsarali.dss@gmail.com 

 

০৭০২৫৭৬৩০১ 

১৭০ খুলনা কুবিো উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জভড়ামারা, 

কুবিো 

জমাোঃ োকাবরো জহায়সন 

২৬/০১/১৯৯৩ 

জময়হরপুর 

০১/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৫২০০৯০৬৬৮ (ব্যবেগর্) 

jakaria.duir79@gmail.com 

০২৪৭৭৭৮৫০২২ 

১৭১ খুলনা জময়হরপুর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জময়হরপুর 

কােী কায়দর জমাহাম্মদ 

িেয়ল রাবি 

১০/০১/১৯৮০ কুবিো 

২৯/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

বি+ 01716264399 (ব্যবেগর্) 

mdfazleyrabbi.du@gmail.com 

dd.meherpur@dss.gov.bd (অফিস) 

০২৪৭৭৭৯২৭১২ 

১৭২ খুলনা জময়হরপুর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, জময়হরপুর 

কােী জমাোঃ আবুল 

মনসুর 

২২/১২/১৯৯১ 

২৫/০৬/২০১৯ 

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

(জরবে:) 

বি+ 
01916884002 (ব্যবেগর্) 

md.mansur2826@gmail.com  

০২৪৭৭৭৯২৪৬৫ 

mailto:asad.kst@gmail.com
mailto:khanatiar2014@gmail.com
mailto:mdafsarali.dss@gmail.com
mailto:mdfazleyrabbi.du@gmail.com
mailto:dd.meherpur@dss.gov.bd
mailto:md.mansur2826@gmail.com


জময়হরপুর ro.meherpur@dss.gov.bd 

(অফিস) 

১৭৩ খুলনা জময়হরপুর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

জময়হরপুর সদর, 

জময়হরপুর 

জমাোঃ আবনছুর রহমান 

২৯/১২/১৯৯২ 

সার্ক্ষীরা 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ ০১৭৩৩৮০৬২৪৪ (ব্যফিগত) 

Anisurdu213@gmail.com  

usso.meherpursadar@dss.gov.bd 

(অফিস) 

০২৪৭৭৭৯২৬৩৮ 

১৭৪ খুলনা জময়হরপুর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, গাংনী, 

জময়হরপুর 

জমাোঃ আরোদ আলী 

০১ /০১/১৯৮৮ 

চুোডাঙ্গা 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ ০১৭২৫৮৩২৩৯১ (ব্যবেগর্) 

 arshad.ali.dss@gmail.com 

 usso.gangni@dss.gov.bd (অফিস) 

০২৪৭৭৭৯৩৮৩৫ 

১৭৫ খুলনা জময়হরপুর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, গাংনী, 

জময়হরপুর 

জমা. জমাখয়লছুর রহমান  

৩০/১২/ ১৯৮৮ 

চুোডাঙ্গা 

০১/০৬/২০২২ সহকারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ 
 ০১৬৭৫৮২৯০৯৯ (ব্যবেগর্) 

mokhleshmuhin410@gmail.com

usso.gangni@dss.gov.bd (অফিস) 

 নাই 

১৭৬ খুলনা জময়হরপুর উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, মুবেিনগর, 

জময়হরপুর 

জমা: আব্দুর রি 

১০/১০/১৯৯০ 

বিনাইদহ 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+   ০১৭১৪-৬৯৫২৫৯ (ব্যবেগর্) 

 abdurrob1640@gmail.com 

 ০১৭০৮-৪১৪৯৮২ (অবিস) 

 usso.mujibnagar@dss.gov.bd 

 ০২৪৭৭৭৯৩৫১০ 

১৭৭ খুলনা জময়হরপুর মুবেিনগর কময়েক্স 

সরকাবর বেশু পবরিার, 

মুবেিনগর, জময়হরপুর 

জমা: োবকর  জহায়সন 

০১/০৩/১৯৮১ 

২২/১০/২০০৬ সুপাবরন 

জটনয়ডন্ট 

এ+ 01720-120687 (ব্যফিগত) 

 zakirsso@ yahoo.com  

০২৪৭৭৭৯৩৫১৭ 

mailto:Anisurdu213@gmail.com
mailto:usso.meherpursadar@dss.gov.bd
mailto:arshad.ali.dss@gmail.com
mailto:usso.gangni@dss.gov.bd
mailto:mokhleshmuhin410@gmail.comusso.gangni@dss.gov.bd
mailto:mokhleshmuhin410@gmail.comusso.gangni@dss.gov.bd
mailto:abdurrob1640@gmail.com
mailto:usso.mujibnagar@dss.gov.bd
mailto:zakirsso@yahoo.com


র্য়োর (সহকারী 

পবরচালক) 

 ০১৭০৮-৪১৪৪১৬ (অবিস) 

 dys.sspg.meherpur@dss.gov.bd 

১৭৮ খুলনা জময়হরপুর সরকাবর বেশু পবরিার 

(িালক), জময়হরপুর িবের আহয়মদ 

৩১/১২/১৯৬৮ 

মাগুড়া 

২০/০৭/১৯৯৭ উপর্ত্ত্বািধােক বি+  ০১৭১১১৮৮৯৫৩ (ব্যবেগর্) 

 bassirahamed@gmail.com  

 ০১৭০৮-৪১৪১১৭ (অবিস) 

 dys.sspb.meherpur@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৯২২৯১ 

১৭৯ খুলনা জময়হরপুর েহর সমােয়সিা 

কার্ যালে, জময়হরপুর 

জমাোঃ জসায়হল মাহমুদ 

২৭/০৭/১৯৮৯ 

বিনাইদহ 

২১/০৫/২০১৮ সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+  ০১৯১৭-৮১৭২৬৫ (ব্যবেগর্) 

sohel.dusoc@gmail.com  

০১৭০৮-৪১৪৫০৬ (অবিস) 

 ucdo.meherpur@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৯২৭৪১ 

১৮০ খুলনা জময়হরপুর হাসপার্াল সমােয়সিা 

কার্ যালে, জেনায়রল 

হাসপার্াল জময়হরপুর 

মায়হ জেবিন জকবম 

৩০/০৭/১৯৯০ 

জময়হরপুর 

১৬/০৭/২০১৭ সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ ০১৭৯৩৩৩৫৯০৫ (ব্যবেগর্ 

mahejabincamy100@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৬৭১ (অবিস) 

ssoh.meherpur@dss.gov.bd  

০২৪৭৭৭৯২৬৯৯ 

১৮১ খুলনা জময়হরপুর প্রয়িেন অবিসায়রর 

কার্ যালে, জময়হরপুর 

জমা: সাজ্জাদ জহায়সন 

২৮/১০/১৯৯২ 

জময়হরপুর 

১৬/০৭/২০১৭ প্রয়িেন 

অবিসার 

এ+ ০১৭২৭৯১৬৬৫০ (ব্যবেগর্) 

sazzadhosen.du92@gmail.com 

০১৭০৮৪১৪৩৩৫(অফিস) 

po.meherpur@dss.gov.bd  

০২৪৭৭৭৯২৬৮১ 

mailto:dys.sspg.meherpur@dss.gov.bd
mailto:bassirahamed@gmail.com
mailto:dys.sspb.meherpur@dss.gov.bd
mailto:sohel.dusoc@gmail.com
mailto:ucdo.meherpur@dss.gov.bd
mailto:mahejabincamy100@gmail.com
mailto:ssoh.meherpur@dss.gov.bd
mailto:sazzadhosen.du92@gmail.com
mailto:po.meherpur@dss.gov.bd


১৮২ খুলনা চুোডাঙ্গা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, চুোডাঙ্গা 

বসবদ্দকা জসায়হলী রেীদ 

০১/০২/১৯৭৮ 

রােোহী 

২৩/১০/২০০৬ উপপবরচালক বি+ ০১৭১৬-৯০২৫৮৮ (ব্যবেগর্) 

siddikasohalirashid@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪১৩২ 

dd.chuadanga@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৮৯০০১ 

 

১৮৩ খুলনা চুোডাঙ্গা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, চুোডাঙ্গা 

জমাোঃ আবু র্ায়লি 

২১/০৭/১৯৭৭ 

চুোডাঙ্গা 

১৯/১০/২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

বি+ 

 

০১৭১১-২২২৩৭৬ (ব্যবেগর্) 

abutaleb.ad1977@gmail.com 

dd.chuadanga@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৮৭৬০২ 

 

১৮৪ খুলনা চুোডাঙ্গা জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, চুোডাঙ্গা 

জমাোঃ সাঈদ হাসান 

১১/০৭/১৯৯২ 

বিনাইদহ 

২৫/০৬/২০১৯ সমােয়সিা 

অবিসার 

(য়রবেোঃ) 

এ+ 

 

০১৭৪৫-৯৩৭০৫৪ (ব্যবেগর্) 

sayeeddu11@ gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪২৬০ (অবিস) 

ro.chuadanga@dss.gov.bd 

নাই 

 

১৮৫ খুলনা চুোডাঙ্গা প্রবেশন অফিসাবেে 

কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা 

জমাোঃ ছায়নাোর 

জহায়সন 

০১/০১/১৯৭০ 

জময়হরপুর 

১৭/০৭/১৯৯৭ প্রয়িেন 

অবিসার 

ও+ 

 

০১৭১২-২৫৩৯৫৬ (ব্যবেগর্)  

sanowar303@ gmail.com 

po.chuadanga@dss.gov.bd 

 

নাই 

 

১৮৬ খুলনা চুোডাঙ্গা শহে সমাজবসো 

কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা 

জমাোঃ বমোনুর রহমান 

১১/১১/১৯৯০ 

২৫/০৬/২০১৯ সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ 

 

০১৯২৪-৪৬৬২৬৮ (ব্যবেগর্) 

sociomijan@ gmail.com 

০২৪৭৭৭৮৭৭৮৬ 

 

mailto:siddikasohalirashid@gmail.com
mailto:dd.chuadanga@dss.gov.bd
mailto:abutaleb.ad1977@gmail.com
mailto:dd.chuadanga@dss.gov.bd
mailto:sayeeddu11@gmail.com
mailto:ro.chuadanga@dss.gov.bd


বিনাইদহ ০১৭০৮-৪১৪৪৯৮ (অবিস) 

ucdo.chuadanga@dss.gov.bd 

১৮৭ খুলনা চুোডাঙ্গা সেকাফে ফশশু 

পফেোে (োফলকা), 

চুয়াডাঙ্গা 

রোম্মানা ফেলফকছ 

১৯/১১/১৯৮৯ 

চুয়াডাঙ্গা 

২১/০৫/২০১৮ উপতত্ত্বােধায়ক ও+ 

 

০১৭৭৬-০৪১০০২ (ব্যবেগর্) 

rommanadu@ gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৪০৭ (অবিস) 

dys.sspg.chuadanga@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৮৭৭২৩ 

 

১৮৮ খুলনা চুোডাঙ্গা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে চুোডাঙ্গা 

সদর, চুোডাঙ্গা 

জমাছাোঃ জমৌবমর্া 

পারভীন 

১১/১১/১৯৮৯ 

চুোডাঙ্গা 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ 

 

০১৭২৮-১২৩০০০ (ব্যবেগর্) 

mitammou@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৪৪ (অবিস) 

usso.chuadangasadar@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৮৭৭৮৬ 

 

১৮৯ খুলনা চুোডাঙ্গা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে,  

আলমডাঙ্গা, চুোডাঙ্গা 

জমাোঃ নােমুল জহায়সন 

২৬/১০/১৯৯১ 

চুোডাঙ্গা 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ ০১৭৯১-১৭৫০২৯ (ব্যবেগর্) 

nazmul.laes@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৯৪৩ (অবিস) 

usso.alamdanga@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৯০৩৪৯ 

 

১৯০ খুলনা চুোডাঙ্গা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে দামুড়হুদা, 

চুোডাঙ্গা 

জমাোঃ জর্ািায়জ্জল হক  

১৭/০৪/১৯৮৭ 

বিনাইদহ 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

ও+ 

 

০১৭৮২-৩৮৬৮১১ (ব্যবেগর্) 

tofazzeldu405@gmail.com  

usso.damurhuda@dss.gov.bd 

০২৪৭৭৭৯০৭৯৭ 

 



১৯১ খুলনা চুোডাঙ্গা উপয়েলা সমােয়সিা 

কার্ যালে 

েীিননগর, চুোডাঙ্গা 

জমাোঃ োবকর উবদ্দন 

জমাড়ল 

২০/০১/১৯৮৯ 

খুলনা 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

বি+ 

 

০১৯১৭-৮৭৪০১৫ (ব্যবেগর্)  

jakir.bbh@gmail.com 

usso.jibannagar@dss.gov.bd 

অবিস 

০২৪৭৭৭৮৯৮১০ 

 

১৯২ খুলনা চুোডাঙ্গা হাসপার্াল 

সমােয়সিা কার্ যালে, 

সদর হাসপার্াল, 

চুোডাঙ্গা। 

জমাোঃ মুরাদ জহায়সন 

১২/০৯/১৯৯০ 

র্য়োর 

৩০/১২/২০২০ সমােয়সিা 

অবিসার 

এ+ ০১৭২২-৭৭০৪৪০ (ব্যবেগর্) 

muraddc90@gmail.com 

০১৭০৮-৪১৪৬৬৩ (অবিস) 

ssoh.chuadanga@dss.gov.bd 

নাই 

 

 

 


