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পৃষ্ঠা নং- 2 

 

ক্র 

নং 

বিভাগ জেলা কার্ যালয়ের নাম কম যকর্যার নাম , েন্ম 

র্াবরখ 

ও বনে জেলা 

চাকুরীয়র্ প্রথম 

জর্াগদায়নর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রয়ের 

গ্রুপ 

জমািাইল নম্বর ও ইয়মইল 

(ব্যবেগর্ ও অবিস) 

অবিয়সর ল্যান্ড 

জিান নম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ রংপুর রংপুর বিভাগীে 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, রংপুর 

জমাোঃ আব্দুল জমার্ায়লি 

সরকার 

০২/১১/১৯৭৫ 

গাইিান্ধা 

১০/১২/২০০৩ পবরচালক 

(উপসবচি) 

o (+) 01324234288 

ব্যবেগর্- 

motaleb15393@gm

ail.com 

সরকাবর-

dir.rangpurdiv@ds

s.gov.bd 

০২৫৮৮৮০৯১২৮ 

২ ঐ ঐ ঐ জমাোঃ জমাশাররি জ ায়সন 

০১/০১/১৯৭২ 

রংপুর 

০১/০২/২০০০ অবর্বরে 

পবরচালক 

A(+) 01710867339 

ব্যবেগর্- 

mosharraf895@gmail

.com 

০২৫৮৮৮০৯১৮২ 

৩ ঐ ঐ ঐ অবনল চন্দ্র ির্ম্যন 

১৫/০৩/১৯৭২ 

রংপুর 

১৮/০৫/২০০০ উপপবরচালক O(+) 01718703818 

ব্যবেগর্- 

anildss2000@gmail.c

om 

০৫২১৫৬৯৮৪ 

mailto:dir.rangpurdiv@dss.gov.bd
mailto:dir.rangpurdiv@dss.gov.bd
mailto:mosharraf895@gmail.com
mailto:mosharraf895@gmail.com
mailto:anildss2000@gmail.com
mailto:anildss2000@gmail.com
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৪ ঐ ঐ ঐ জমাোঃ ইকিাল জ ায়সন 

০১/০১/১৯৭৭ 

িগুড়া 

১৯/১০/২০০৬ স কারী 

পবরচালক 

AB(+) 01717998872 

ব্যবেগর্- 

iqbalhad1977@gmail.

com 

- 

৫ ঐ ঐ ঐ জমাোঃ আব্দুর র মান 

০৪/০৩/১৯৬৫ 

রংপুর 

০৬/০৯/১৯৮৯ প্রশাসবনক যুে 

জুবনের 

ব সািরক্ষণ 

অবিসার 

A (+) 01726399154 

ব্যবেগর্- 

abdurrahamandss@gm

ail.com 

- 

৬ ঐ রংপুর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, রংপুর। 

জমাোঃ আব্দুল মবর্ন 

০১/১২/১৯৬৯ 

পঞ্চগড় 

২১/০৯/২০০০  

 

উপপবরচালক O (+) ব্যবেগর্-০১৭১৫৬৭২২৭৩ 

ব্যবেগর্-

abdulmatin.dss@gmail.

com 

সরকাবর-

dd.rangpur@dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৬২৩৮

৭ 

৭ ঐ ঐ ঐ জমাসাোঃ মবনমুন আকর্ার 

১০/১০/১৯৭৬ 

নীলিামারী 

২৯/১০/২০০৬ 

 

স কারী 

পবরচালক-১ 

 

B (+) ব্যবেগর্-০১৭৯৭৭৭২৮৮২ 

ব্যবেগর্-

monimoon1976@gmail.

com 

সরকাবর-

ad.rangpur@dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৬২৩৮

৭ 

mailto:iqbalhad1977@gmail.com
mailto:iqbalhad1977@gmail.com
mailto:abdurrahamandss@gmail.com
mailto:abdurrahamandss@gmail.com
mailto:abdulmatin.dss@gmail.com
mailto:abdulmatin.dss@gmail.com
mailto:dd.rangpur@dss.gov.bd
mailto:ব্যক্তিগত-monimoon1976@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-monimoon1976@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-monimoon1976@gmail.com
mailto:ad.rangpur@dss.gov.bd
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৮ ঐ ঐ ঐ জমাছাোঃ সনবেদা 

জিরয়দৌসী 

৩১/১০/১৯৭৬ 

কুবড়গ্রাম 

২৩/১০/২০০৬ 

 

স কারী 

পবরচালক-২ 

 

A (+) ব্যবেগর্-০১৭১০৯৮৭৪৬৮ 

ব্যবেগর্-

sanjidaferdousi311074

@gmail.com 

০২৫৮৯৯৬২৩৮

৭ 

৯ ঐ ঐ ঐ জমাছাোঃ র্ বমনা জিগম 

২৮/১২/১৯৬৮ 

লালমবনর াট 

২২/০৭/১৯৯৭ সমােয়সিা 

অবিসার 

(য়রবেোঃ) 

B (+) ব্যবেগর্-০১৭১৪৯৬৬৯৬৫ 

ব্যবেগর্-

tahminadss@gmail.com 

সরকাবর-

ro.rangpur@dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৬২৩৮

৭ 

১০ ঐ ঐ প্রয়িশন কার্ যালে, 

রংপুর। 

জমাোঃ নেরুল ইসলাম 

৩১/১০/১৯৬৮ 

িগুড়া 

১৭/০৭/১৯৯৭ প্রয়িশন অবিসার 

 

AB(+)  ব্যবেগর্-০১৭১৮৩০০৪৩৯ 

ব্যবেগর্-

nazruldss@gmail.com 

সরকাবর-

po.rangpur@dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৬২৪১৩ 

mailto:tahminadss@gmail.com
mailto:ro.rangpur@dss.gov.bd
mailto:ব্যক্তিগত-nazruldss@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-nazruldss@gmail.com
mailto:po.rangpur@dss.gov.bd
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১১ ঐ ঐ শ র সমােয়সিা 

কার্ যালে, রংপুর। 

জমাোঃ শবিকুল ইসলাম 

পাইকাড় 

১৯-১১-১৯৬৬ 

রংপুর 

২৪-০৭-১৯৯৭ 

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

 

O (+) ব্যবেগর্-০১৭১২৮৪৬৪৮৫ 

ব্যবেগর্-

mdshafiqulislampaiker

@gmail.com 

সরকাবর-

ucdo.rangpur@dss.gov.

bd 

০৫২১৫২৪৫৭ 

১২ ঐ ঐ  াসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, রংপুর। 

জমাোঃ েেনাল আয়িদীন 

২১/০৭/১৯৬৮ 

বদনােপুর 

২৩/০৭/১৯৯৭ সমােয়সিা 

অবিসার 

 

A (+) ব্যবেগর্-০১৭১৮৮৪৪৩৩২ 

ব্যবেগর্-

j.abedin.dss@gmail.co

m 

সরকাবর-

ssoh.rangpur@dss.gov.

bd 

০২৫৮৯৯৬১৫৫৯ 

১৩ ঐ ঐ ঐ জমাসাোঃ নুয়র লাইলা 

১৬/০৪/১৯৮১ 

রােশা ী 

১২/১২/২০০৭ 

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

 

A (+) ব্যবেগর্-০১৭১৭৫৪৪৭১৭ 

ব্যবেগর্-

nurelailassd@gmail.co

m 

সরকাবর-

ssoh.rangpur@dss.gov.

bd 

০২৫৮৯৯৬১৫৫৯ 

mailto:mdshafiqulislampaiker@gmail.com
mailto:mdshafiqulislampaiker@gmail.com
mailto:ucdo.rangpur@dss.gov.bd
mailto:ucdo.rangpur@dss.gov.bd
mailto:j.abedin.dss@gmail.com
mailto:j.abedin.dss@gmail.com
mailto:ssoh.rangpur@dss.gov.bd
mailto:ssoh.rangpur@dss.gov.bd
mailto:nurelailassd@gmail.com
mailto:nurelailassd@gmail.com
mailto:ssoh.rangpur@dss.gov.bd
mailto:ssoh.rangpur@dss.gov.bd
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১৪ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, গংগাচড়া, 

রংপুর। 

জমাোঃ জমাসায়েকুর র মান 

২০/০৩/১৯৬৯ 

েেপুর  াট 

২০/০৭/১৯৯৭  উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

AB(+) ব্যবেগর্-০১৭১২২১৩২৪২ 

ব্যবেগর্-

mosaddek16dec@gmail

.com 

সরকাবর-

usso.gangachara@dss.g

ov.bd 

০২৫৮৯৯৭৮৬১৮ 

১৫ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, কাউবনো, 

রংপুর। 

জমাোঃ সাবমউল আলম 

০৯/০৫/১৯৬৭ 

রংপুর 

০৬/১০/১৯৬৭ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B ( +) ব্যবেগর্-০১৭১২৮৯৬০২০ 

ব্যবেগর্-

samiulalam095@gmail.

com 

সরকাবর-

usso.kaunia@dss.gov.b

d 

০২৫৮৯৯৭৮২০৪ 

১৬ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

বমঠাপুকুর, রংপুর। 

জমাোঃ শবরফুল ইসলাম 

০৬/০৬/১৯৭৭ 

রংপুর 

০৯/১১/২০০৬ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

 

B( +) ব্যবেগর্-০১৭১৬১০০১৩৭ 

ব্যবেগর্-

sharifag77@gmail.com 

সরকাবর-

usso.mithapukur@dss.g

ov.bd 

০৫২২৫৫৬১০৭ 

mailto:mosaddek16dec@gmail.com
mailto:mosaddek16dec@gmail.com
mailto:emdad.usso@yahoo.com
mailto:emdad.usso@yahoo.com
mailto:ব্যক্তিগত-samiulalam095@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-samiulalam095@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-samiulalam095@gmail.com
mailto:usso.kaunia@dss.gov.bd
mailto:usso.kaunia@dss.gov.bd
mailto:sharifag77@gmail.com
mailto:usso.mithapukur@dss.gov.bd
mailto:usso.mithapukur@dss.gov.bd
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১৭ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, িদরগঞ্জ, 

রংপুর। 

জমাোঃ জগালাম িারুক 

১৫/০৭/১৯৬৭ 

নীলিামারী 

২১/০৭/১৯৯৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B(+) ব্যবেগর্-০১৭১২৮০৩৬২৩ 

ব্যবেগর্-

gfaruk_2000@yahoo.co

m 

সরকাবর-

usso.badarganj@dss.go

v.bd 

০২৫৮৯৯৭-

৬২০৮ 

১৮ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, র্ারাগঞ্জ, 

রংপুর। 

শা  জমাোঃ মা মুদুল  ক 

০৭/০১/১৯৯০ 

রংপুর 

২১/০৫/২০১৮ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

O(+) ব্যবেগর্-০১৭১৯৪০১৫২৩ 

ব্যবেগর্-

babusoc10@gmail.com 

সরকাবর-

usso.taraganj@dss.gov.

bd 

০২৫৮৯৯৭৮৯১৬ 

১৯ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, পীরগাছা, 

রংপুর। 

জমাোঃ এনামুল  ক 

১৩-৭-১৯৮৯ 

কুবড়গ্রাম 

৩১-৭-২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

 

A (+) ব্যবেগর্-০১৭৭৭৫১৬৯৭৮ 

ব্যবেগর্-

anamul.soc3@gmail.co

m 

সরকাবর-

usso.pirgacha@dss.gov.

bd 

০২৫৮৯৯৭-

৭৬৯২০ 

mailto:gfaruk_2000@yahoo.com
mailto:gfaruk_2000@yahoo.com
mailto:kabir1479@gmail.com
mailto:kabir1479@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-babusoc10@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-babusoc10@gmail.com
mailto:dsstaragonj.rangpur@yahoo.com
mailto:dsstaragonj.rangpur@yahoo.com
mailto:ব্যক্তিগত-anamul.soc3@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-anamul.soc3@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-anamul.soc3@gmail.com
mailto:usso.pirgacha@dss.gov.bd
mailto:usso.pirgacha@dss.gov.bd
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২০ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, পীরগঞ্জ, 

রংপুর। 

জমাোঃ আবরফুর র মান 

১২/০১/১৯৮৭ 

িগুড়া 

০২/১০/২০১৬ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

 

A (+) ব্যবেগর্-০১৭১৬০১২১০৩ 

ব্যবেগর্-

arifdsud@gmail.com 

সরকাবর-

usso.pirganj.rangpur@d

ss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৭-

৭৬৩৬ 

২১ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর, 

রংপুর। 

বশখা রানী রাে 

২৮/১২/১৯৮৪ 

বদনােপুর 

১৬/০৭/২০১৭ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

 

B (+) ব্যবেগর্-০১৭২১০১০১২৬ 

ব্যবেগর্-

shikharoy757@gmail.c

om 

সরকাবর-

usso.rangpursadar@dss.

gov.bd 

- 

২২ ঐ ঐ সরকাবর বশশু 

পবরিার(িালক), 

রংপুর। 

জিগম নাব দা ইোসবমন 

০১/০৭/১৯৬৮ 

গাইিান্ধা 

০৫/০২/১৯৯৭ 

 

উপর্ত্ত্বািধােক O (+) ব্যবেগর্-০১৭১৭৫৯০৬৫২ 

ব্যবেগর্-

akrodela15@yahoo.com 

সরকাবর-

dys.sspb.rangpur@dss.g

ov.bd 

- 

mailto:arifdsud@gmail.com
mailto:usso.pirganj.rangpur@dss.gov.bd
mailto:usso.pirganj.rangpur@dss.gov.bd
mailto:shikharoy757@gmail.com
mailto:shikharoy757@gmail.com
mailto:usso.rangpursadar@dss.gov.bd
mailto:usso.rangpursadar@dss.gov.bd
mailto:akrodela15@yahoo.com
mailto:dys.sspb.rangpur@dss.gov.bd
mailto:dys.sspb.rangpur@dss.gov.bd
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২৩ ঐ ঐ সামাবেক 

অথ যননবর্ক জকন্দ্র, 

রংপুর। 

এ জক এম জগালাম 

জমাস্তিা 

১২/০৪/১৯৬৯ 

পঞ্চগড় 

০৮/০৪/২০১৯ 

 

উপর্ত্ত্বািধােক AB (+) ব্যবেগর্-01712793592 

ব্যবেগর্-

golammostafa9@gmail.

com 

সরকাবর-

dys.setcw.rangpur@dss.

gov.bd 

- 

২৪ ঐ ঐ সরকাবর বশশু 

পবরিার(িাবলকা), 

রংপুর। 

জমাোঃ বশমুল সকার 

২৬/০৩/১৯৯১ 

গাইিান্ধা 

০১/১১/২০২১৭ উপর্ত্ত্বািধােক B (-) ব্যবেগর্-০১৭৫০৮৬১৩৩৯ 

ব্যবেগর্-

shimulsarkar04@gmail.

com 

সরকাবর-

dys.sspg.rangpur@dss.g

ov.bd 

 

০৫২১-৬৩০৪৩ 

mailto:golammostafa9@gmail.com
mailto:golammostafa9@gmail.com
mailto:dys.setcw.rangpur@dss.gov.bd
mailto:dys.setcw.rangpur@dss.gov.bd
mailto:shimulsarkar04@gmail.com
mailto:shimulsarkar04@gmail.com
mailto:nurelailasso@gmail.com
mailto:nurelailasso@gmail.com
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২৫ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর, 

রংপুর। 

জমাোঃ আলর্াি জ ায়সন 

সরকার 

২৮/০৬/১৯৭৪ 

কুবড়গ্রাম 

৩০/০১/২০০০ স কারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

AB (+)  ব্যবেগর্-01797871228 

ব্যবেগর্-

altafhossain.dss@gmail.

com 

সরকাবর-

usso.rangpursadar@dss.

gov.bd 

 

- 

২৬ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, গংগাচড়া, 

রংপুর। 

 াবনি উবেন আ র্ম্দ 

০২/০২/১৯৬৫ 

ঠাকুরগাঁও 

০৯/০৯/১৯৮৯ স কারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

O (+) ব্যবেগর্-০১৭১৭৮১৭২৭১ 

ব্যবেগর্-

hanifahmmed87@gmail

.com 

সরকাবর-

usso.gangachara@dss.g

ov.bd 

০২৫৮৯৯৭৮৬১৮ 

mailto:ব্যক্তিগত-altafhossain.dss@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-altafhossain.dss@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-altafhossain.dss@gmail.com
mailto:usso.rangpursadar@dss.gov.bd
mailto:usso.rangpursadar@dss.gov.bd
mailto:ব্যক্তিগত-hanifahmmed87@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-hanifahmmed87@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-hanifahmmed87@gmail.com
mailto:emdad.usso@yahoo.com
mailto:emdad.usso@yahoo.com
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২৭ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, কাউবনো, 

রংপুর। 

জমাছাোঃ িবির্া খাতুন 

১৪/০৫/১৯৮৯ 

কুবড়গ্রাম 

০১/০৬/২০২২ স কারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

O( +) ব্যবেগর্-০১৭৩৭৫৭৯১৪৮ 

ব্যবেগর্-

babitasiddiqua2012@g

mail.com 

সরকাবর-

usso.kaunia@dss.gov.b

d 

০২৫৮৯৯৭৮২০৪ 

২৮ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, পীরগঞ্জ, 

রংপুর। 

জমাোঃ ময়নাোর জ ায়সন 

০৫/০৭/১৯৯২ 

গাইিান্ধা 

০১/০৬/২০২২ স কারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) ব্যবেগর্-০১৭২৮৯৪৬৯৯১ 

ব্যবেগর্-

monowarju@gmail.com 

সরকাবর-

usso.pirganj.rangpur@

dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৭-

৭৬৩৬ 

২৯ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, পীরগাছা, 

রংপুর। 

জমাোঃ আলমগীর কবির 

১৮/০৭/১৯৯৪ 

গাইিান্ধা 

০১/০৬/২০২২ স কারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

O (-) ব্যবেগর্-01572116254 

ব্যবেগর্-

alamgirkabir.bu@gamil

.com 

সরকাবর-

usso.pirgacha@dss.gov.

bd 

০২৫৮৯৯৭-

৭৬৯২০ 

mailto:ব্যক্তিগত-babitasiddiqua2012@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-babitasiddiqua2012@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-babitasiddiqua2012@gmail.com
mailto:usso.kaunia@dss.gov.bd
mailto:usso.kaunia@dss.gov.bd
mailto:ব্যক্তিগত-monowarju@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-monowarju@gmail.com
mailto:usso.pirganj.rangpur@dss.gov.bd
mailto:usso.pirganj.rangpur@dss.gov.bd
mailto:ব্যক্তিগত-alamgirkabir.bu@gamil.com
mailto:ব্যক্তিগত-alamgirkabir.bu@gamil.com
mailto:ব্যক্তিগত-alamgirkabir.bu@gamil.com
mailto:usso.pirgacha@dss.gov.bd
mailto:usso.pirgacha@dss.gov.bd
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৩০ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

বমঠাপুকুর, রংপুর। 

জমাোঃ আলমগীর কবির 

০১/০১/১৯৬৫ 

রংপুর 

১১/০৯/১৯৮৯ স কারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) ব্যবেগর্-০১৭১২৯৫৬২৯৬ 

ব্যবেগর্-

mdalamgirk65@gmail.c

om  

সরকাবর-

usso.mithapukur@dss.g

ov.bd 

০৫২২৫৫৬১০৭ 

৩১ ঐ বদনােপুর জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বদনােপুর 

জমাোঃ আবু িক্কর বসেীক 

 

০৮/০৫/২০০০ 

 

উপপবরচালক B (+) 01716912218 

sabubakkar066@g

mail.com 

dd.dinajpur@dss.gov.b

d 

02589925196 

৩২ ঐ ঐ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বদনােপুর 

জমাোঃ মেনুল  ক 

 

১৯/১০/২০০৬ স কারী 

পবরচালক 

B (+) 01716-681690 

mainulsep11@gma

il.com 

02589924255 

৩৩ ঐ ঐ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বদনােপুর 

জমাোঃ মুবনর জ ায়সন 

 

১২/১২/২০০৬ 

 

স কারী 

পবরচালক 

AB (+) 01711-209200 

munirhossaindnj@

gmail.com 

-- 

mailto:ব্যক্তিগত-mdalamgirk65@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-mdalamgirk65@gmail.com
mailto:ব্যক্তিগত-mdalamgirk65@gmail.com
mailto:usso.mithapukur@dss.gov.bd
mailto:usso.mithapukur@dss.gov.bd
mailto:sabubakkar066@gmail.com
mailto:sabubakkar066@gmail.com
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৩৪ ঐ ঐ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, বদনােপুর 

জমাছাোঃ  াবিিা আোর 

 

২৯/০৮/১৯৯০ 

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

(জরবেোঃ) 

O- 01712-257902 

habibaakhterhappy

870@gmail.com 

-- 

৩৫ ঐ ঐ প্রয়িশন অবিস, 

বদনােপুর 

জমাোঃ রুস্তম-এ োমান 

 

০৩/০৯/১৯৮৯ 

 

প্রয়িশন অবিসার O+ 01728-378179 

mdrustoma 

zaman@gmail.com 

02589923440 

৩৬ ঐ ঐ শ র সমােয়সিা 

কার্ যালে 

জমাোঃ মাইনুল ইসলাম 

 

৩০/০৯/১৯৯৭ 

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) 01712-595194 

mainul.islam493@

gmail.com 

ucdo.dinajpur@dss.gov.

bd 

02589925830 

৩৭ ঐ ঐ  াসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, বদনােপুর 

জমাোঃ জমাো ারুল ইসলাম ৩০/০৯/১৯৯৭ 

 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) 01710-720101 

ssoh.dinajpur@dss.gov.

bd 

02589923474 

৩৮ ঐ ঐ সরকারী বশশু 

পবরিার 

রােিাটী,বদনােপুর 

মা মুদা নুসরার্ ো ান 

 

১৪/০৯/২০১৭ 

 

উপর্ত্ত্বািধােক O (+) 01766-899494 

iamzahantonni@g

mail.com 

02589925550 

mailto:mainul.islam493@gmail.com
mailto:mainul.islam493@gmail.com


পৃষ্ঠা নং- 14 

 

৩৯ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে বদনােপুর 

সদর, বদনােপুর 

জমাোঃ আসাদুজ্জামান 

 

১৬/০৭/১৯৯৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

O (+) 01911-679308 

1967asad@gmail.c

om 

usso.dinajpursadar@dss

.gov.bd 

02589922582 

৪০ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

বিরল,বদনােপুর 

জমাোঃ আবনছুর র মান 

 

২৪/০৭/২০১১ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) 01717-699671 

usso.birol@dss.gov.bd 

02589928761 

৪১ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

িীরগঞ্জ,বদনােপুর 

 সায়রাোর মুবশ যদ আ য়মদ 

 

৩১/০৭/২০১৭ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

A (+) 01743181110 

sarwaranik2013@

gmail.com 

usso.birganj@dss.g

ov.bd 

02589928367 

৪২ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

ফুলিাড়ী,বদনােপুর 

জমাোঃ আকর্ারুজ্জামান 

 

১১/০৭/১৯৯২ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) 01729-966615 

akhtaruzzaman66@gma

il.com 

usso.phulbari@dss.gov.

bd 

02588878432 

mailto:1967asad@gmail.com
mailto:1967asad@gmail.com
mailto:sarwaranik2013@gmail.com
mailto:sarwaranik2013@gmail.com
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৪৩ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

খানসামা,বদনােপুর 

জমাোঃ মাসুদ রানা 

 

১৬/০৭/২০১৭ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

O (+) 01722-842569 

usso.khanshama@dss.g

ov.bd 

masyed88@gmail.com 

02589929677 

৪৪ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

বচবররিন্দর,বদনাে

পুর 

জমাোঃ  াবমদুর র মান 

 

০১/০৯/১৯৯০ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) 01709961200 

hamidur.rahaman5@g

mail.com 

usso.chirirbandar@dss.

gov.bd 

02589925910 

৪৫ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে পাি যর্ীপুর, 

বদনােপুর 

র্াপস রাে 

 

০১/১১/২০১২ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) 01731521437 

roydham65@gmail.

com 

usso.parbatipur@dss.go

v.bd 

02589926673 

৪৬ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে 

 াবকমপুর, 

বদনােপুর 

জমাোঃ মইনুল ইসলাম ৩০/০৫/১৯৯২ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) 01712-576099 

usso.hakimpur@dss.go

v.bd 

0532975368 

 

mailto:masyed88@gmail.com
mailto:roydham65@gmail.com
mailto:roydham65@gmail.com
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৪৭ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে নিািগঞ্জ, 

বদনােপুর 

শুভ্র প্রকাশ চক্রির্ী 

 

২৫/০৬/২০১৯ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) 01717-927887 

shuvro.prokash@yahoo.

com 

usso.nawabganj.dinajpu

r@dss.gov.bd 

02589929878 

৪৮ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে বিরামপুর, 

বদনােপুর 

জমাোঃ রাজুল ইসলাম 

 

১৬/০৭/২০১৭ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

A (+) 01723-230661 

usso.birampur@ds

s.gov.bd 

02588878408 

৪৯ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে জঘাড়াঘাট, 

বদনােপুর 

জমাোঃ মঞ্জুর জমায়শ যদ খাঁন 

 

০২/০৯/১৯৮৯ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

A (+) 01729-120805 

usso.ghoraghat@dss.go

v.bd 

mmkhandss@gmail.co

m 

0532856041 

৫০ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে কা ায়রাল, 

বদনােপুর 

রােীি কুমার িাগচী 

 

০২/০৮/২০১৫ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

O (+) 01719-107446 

bagchi.ru @ 

gmail.com 

usso.kaharole@dss.gov.

bd 

02589929483 

mailto:usso.ghoraghat@dss.gov.bd
mailto:usso.ghoraghat@dss.gov.bd
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৫১ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে জিাচাগঞ্জ, 

বদনােপুর 

বপোরুল ইসলাম 

 

২৫/০৬/২০১৯ 

 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

A (+) 01792-903366 

piarulislam2629@g

mail.com 

usso.bochaganj@ds

s.gov.bd 

02589928874 

৫২ ঐ ঐ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

বদনােপুর। 

জমাোঃ বেল্লুর র মান 

 

০৬/০৯/১৯৮৯ প্রশাসবনক যুে 

জুবনের 

ব সািরক্ষণ 

কম যকর্যা 

B (+) 01832-897262 

rahmanzillur824@

gmail.com 

-- 

৫৩ ঐ ঐ সমবির্ দৃবি 

প্রবর্িবন্ধ বশক্ষা 

কার্ যক্রম 

ইোসবমন আরা 

 

৩০/০৬/১৯৯৬ 

 

বরয়সাস য বশক্ষক B (+) 01717-722692 

dinajpurpsosk@gm

ail.com 

ebagum1970@gmail.co

m 

-- 

৫৪ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

পাির্ীপুর, 

বদনােপুর। 

জ াসয়ন আরা জিগম 

 

১১/০৯/১৯৮৯ স কাবর 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) 01712-456833 -- 

mailto:piarulislam2629@gmail.com
mailto:piarulislam2629@gmail.com
mailto:dinajpurpsosk@gmail.com
mailto:dinajpurpsosk@gmail.com
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৫৫ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর, 

বদনােপুর। 

জমাোঃ সব দুল ইসলাম 

 

২৮/১২/১৯৯৮ স কাবর 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) 01726-315795 

mds919484@gmail.co

m 

-- 

৫৬ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, িীরগঞ্জ, 

বদনােপুর। 

জমাোঃ আবু র্ায় র 

 

০১/০৬/২০২২ স কাবর 

সমােয়সিা 

অবিসার 

A (+) 01723-280123 

mat.taher.bhornia@gma

il.com 

-- 

৫৭ ঐ গাইিান্ধা জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয়, গাইবান্ধা 

জমাোঃ ফেলুল হক 

03/10/1979 

রংপুর 

২২/১০/২০০৬ উপপররচালক +A  ০১৭১৭১৮৬০৩০ 

fhaquead@gmail.com 

02588877594 

৫৮ ঐ ঐ ঐ েনাব জমাোঃ কামরুল 

হাসান সরকার 

04/04/1978 

বগুড়া 

১৯ /১০/২০০৬  সহকারী 

পররচালক 

+O  01711935919 

kamrulsarkar2006

@gmail.com 

02588877594 

৫৯ ঐ ঐ ঐ েনাব জমাোঃ রমোনুর 

রহমান মরিক 

15/12/1978 

০৪ /০৮/২০০৫  সমােসসবা 

অরফসার 

(জররেোঃ) 

O (+) 01715350915 

mijanmollick78@g

mail.com 

02588877594 
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৬০ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় সুন্দরগঞ্জ,  

গাইবান্ধা 

েনাব জমাোঃ ররফকুজ্জামান 

খান 

23/03/1989 

গাইবান্ধা 

২৫ /০৬/২০১৯  উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার 

O (+) 01722670021 

riponkhan04347@g

mail.com 

0542764022 

৬১ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় 

পলাশবাড়ী, 

গাইবান্ধা 

েনাব আবু জমাহাম্মদ 

সুরফয়ান 

22/01/1964 

গাইবান্ধা 

০৪ /০৭ /১৯৯২  উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার 

O (+) 01716559640 

amsufian194@gmai

l.com 

-- 

৬২ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, গাইবান্ধা 

সদর 

েনাব জমাোঃ নারসর উরিন 

শাহ 

01/03/1990 

গাইবান্ধা 

১৬ /০৭/২০১৭  উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার 

O (+) 01710413732 

nasiruddinpalash11

@gmail.com 

02589980525 

৬৩ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, 

সাদুল্যাপুর, 

গাইবান্ধা। 

েনাব মারনক চন্দ্র রায় 

15/08/1990 

গাইবান্ধা 

১৬ /০৭/২০১৭  উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার 

B (+) 01780530909 

manik50du@yahoo.c

om 

02589984624 

mailto:nasiruddinpalash11@gmail.com
mailto:nasiruddinpalash11@gmail.com
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৬৪ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, 

জগারবন্দগঞ্জ, 

গাইবান্ধা। 

েনাব জমাোঃ শরফউল 

ইসলাম মন্ডল 

08/07/1986 

গাইবান্ধা 

১2/05/2018  উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার 

O (+) 01716525925 

md.shafiul.jewel@g

mail.com 

8805417512 

৬৫ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, ফুলছরড়, 

গাইবান্ধা। 

েনাব রােীব আহসম্মদ 

১৬/০১/১৯৯২ 

েয়পুরহাট 

২৩ /০৮/২০২১  উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার 

O (+) 01719128862 

razibdiva@gmail.c

om 

02589985219 

৬৬ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, সাঘাটা, 

গাইবান্ধা 

েনাব মারনক চন্দ্র রায় 

15/08/1990 

গাইবান্ধা 

১৬ /০৭/২০১৭  উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার (অ. 

দা.) 

B (+) 01780530909 

manik50du@yahoo.c

om 

02589982718 

৬৭ ঐ ঐ শহর সমােসসবা 

কার্ যালয়, গাইবান্ধা 

েনাব জমাোঃ ররফকুজ্জামান 

খান 

23/03/1989 

গাইবান্ধা 

২৫ /০৬/২০১৯  উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার (অ. 

দা.) 

O (+) 01722670021 

riponkhan04347@g

mail.com 

054152363 

৬৮ ঐ ঐ প্রসবশন অরফসাসরর 

কার্ যালয় 

েনাব জমাোঃ নারসর উরিন 

শাহ 

01/03/1990 

গাইবান্ধা 

১৬ /০৭/২০১৭  উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার (অ. 

দা.) 

O (+) 01710413732 

nasiruddinpalash11

@gmail.com 

- 

mailto:nasiruddinpalash11@gmail.com
mailto:nasiruddinpalash11@gmail.com
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৬৯ ঐ ঐ সরকারর রশশু 

পররবার (বালক) 

গাইবান্ধা 

েনাব আবু জমাহাম্মদ 

সুরফয়ান 

22/01/1964 

গাইবান্ধা 

০৪ /০৭ /১৯৯২  উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার (অ. 

দা.) 

O (+) 01716559640 

amsufian194@gmai

l.com 

054152175 

৭০ ঐ ঐ হাসপাতাল 

সমােসসবা 

কার্ যালয় 

েনাব জমাোঃ নারসর উরিন 

শাহ 

01/03/1990 

গাইবান্ধা 

১৬ /০৭/২০১৭  উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার (অ. 

দা.) 

O (+) 01710413732 

nasiruddinpalash11

@gmail.com 

- 

৭১ ঐ ঐ সমরিত দৃরি 

প্ররতবন্ধী রশক্ষা 

কার্ যক্রম, গাইবান্ধা 

ররয়াজুল হক 

৩০ /০৮ /১৯৯০  

নওগা 

২৯ /১১/২০১৮  ররসসাস য রশক্ষক B (+) ০১৭৮০১৩৯৫৯০ 

03mdreazulhaque @

gmail.com 

- 

৭২ ঐ ঐ সরকারর রশশু 

পররবার (বারলকা) 

গাইবান্ধা 

েনাব জমাোঃ আোদুল হক 

01/07/1968 

গাইবান্ধা 

২৮ /১২/১৯৯৮  সহকারী 

সমােসসবা 

অরফসার 

O (+) ০১৯১৩৮২৪৪৯৬ 

@gmail.c92azadulh

om 

054151263 

৭৩ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, সাঘাটা, 

গাইবান্ধা 

েনাব জমাোঃ আব্দুস সাত্তার 

21/11/1964 

গাইবান্ধা 

০৪ /০৯ /১৯৮৯  সহকারী 

সমােসসবা 

অরফসার 

O (+) ০১৭৪০৯৮৫০৮৮ 

@g510sattarabdus

mail.com 

- 

mailto:nasiruddinpalash11@gmail.com
mailto:nasiruddinpalash11@gmail.com
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৭৪ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, সদর 

গাইবান্ধা 

েনাব জমাোঃ সাইফুল 

ইসলাম 

01/01/1969 

গাইবান্ধা 

২৮ /১২/১৯৮৯  সহকারী 

সমােসসবা 

অরফসার 

A (+) ০১৭১৯৩৪৫৪৫৬ 

saifulasso.dss.bd @

gmail.com 

- 

৭৫ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয় 

পলাশবাড়ী, 

গাইবান্ধা 

েনাব জমাছাোঃ রীনা খাতুন 

১২ /১১/১৯৯২  

রংপুর 

০১  /০৬/২০২২  সহকারী 

সমােসসবা 

অরফসার 

O (+) ০১৭৪০৩২৭২৫২ 

143@gmail.crinabau

om 

- 

৭৬ ঐ ঐ জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয়, গাইবান্ধা 

েনাব সুমন কুমার সাহা 

01/01/1992  

বগুড়া 

৩০  /১২/২০২০  প্রশাসরনক যুক্ত 

জুরনয়র রহসাব 

রক্ষণ কম যকতযা 

A (+) ০১৫২১৫৮৫৩২৭ 

sumonacce@gmail.

omc  

- 

৭৭ ঐ লালমবনর া

ট 

জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয়, 

লালমরনরহাট 

জমাোঃ আব্দুল মবর্ন 

01/12/1969 

পঞ্চগড় 

21/09/20০

০ 

উপপবরচালক O (+) 01715672273 

       

abdulmatin.dss@g

mail.com 

02589986763 

৭৮ ঐ ঐ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

লালমবনর াট। 

উয়র্ম্ সালমা রুমা 

০৮/০১/১৯৯৪ 

নীলিামারী 

23/08/21 সমােসসবা 

অরফসার 

( জররেোঃ) 

AB (+) 01324235889 

ummeruma02@gmail.c

om  

- 
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৭৯ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, সদর, 

লালমবনর াট। 

নূর-ই-োন্নাত 

12/10/1990 

লালমরনরহাট 

১৯/০৭/১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

A (+) 01738254207 

      

sadarupazilalal@g

mail.com 

- 

৮০ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে,আবদর্মা

রী লালমবনর াট। 

জমাোঃ রওশন আলী মন্ডল 

01/10/1988 

রংপুর 

30/06/19 উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) 01712894610 

rawshonmondol@gm

ail.com  

- 

৮১ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, কালীগঞ্জ, 

লালমবনর াট। 

জমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 

21/01/1991 

লালমরনরহাট 

25/06/19 উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

O (+) 01737624738 

razzakraz91@gmai

l.com 

- 

৮২ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

 ার্ীিান্ধা, 

লালমবনর াট। 

জমাোঃ মাহাবুবুল আলম 

27/06/1983 

নীলিামারী 

02/08/15 উপয়েলা সমােয়সিা 

অবিসার 

AB+ 01913480247 

               

usso.hat.lal@gmail.co

m 

- 

৮৩ ঐ ঐ  াসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

লালমবন াট। 

জমাোঃ এরশাদ আলী 

23/06/1969 

মারনকগঞ্জ 

০১/০৭/১৯৯৮ সমােয়সিা 

অবিসার 

B (+) 01708414693 

ershadrt@gmail.co

m 

02589986685 

mailto:usso.hat.lal@gmail.com
mailto:usso.hat.lal@gmail.com
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৮৪ ঐ ঐ প্রয়িশন অবিসায়রর 

কার্ালে, 

লালমবনর াট। 

জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 

01/07/1973 

রংপুর 

01/07/2007 প্রয়িশন অবিসার A (+) 01301121330 

  

jahangir.sso2005@

gmail.com 

- 

৮৫ ঐ ঐ সরকাবর বশশু 

পবরিার (িাবলকা), 

লালমবনর াট 

জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম  

(অরতোঃদাোঃ) 

01/07/1973 

রংপুর 

01/07/2007 উপর্ত্বািধােক A (+) 01301121330 

  

jahangir.sso2005@

gmail.com 

0591-61354 

৮৬ ঐ ঐ জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয়, 

লালমরনরহাট 

জমাহাম্মাদ মনসুর আলম 

30/05/1969 

রদনােপুর 

01/08/99 প্রশাসরনক 

কম যকতযা 

B (+) 01716721641 

 

- 

৮৭ ঐ ঐ শ র সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

লালমবনর াট। 

জমাোঃ  াসানুজ্জামান প্রধান 

01/12/1989 

jvjgwbinvU 

01/11/17 সমােকল্যাণ 

সংগঠক 

A (+) 01708414520 

hasan918ucd@gm

ail.com 

 

02589986080 

৮৮ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, 

আরদতমারী, 

লালমরনরহাট। 

জমাোঃ মাসুদ রানা 

20/11/1994 

রংপুর 

01/06/22 সহকারর 

সমােসসবা 

অরফসার 

AB+ 01303522257 

masudrana2050du

@gmail.com 

- 

mailto:hasan918ucd@gmail.com
mailto:hasan918ucd@gmail.com
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৮৯ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, পাটগ্রাম, 

লালমরনরহাট। 

জমাোঃ সাইফুিাহ আল-

মামুদ 

01/03/1992 

রংপুর 

01/06/22 সহকারর 

সমােসসবা 

অরফসার 

A (+) 01737880640 

almahmudsaifullah

@gmail.com 

- 

৯০ ঐ কুবড়গ্রাম জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয়, কুরড়গ্রাম 
জমা: জরাসকানুল ইসলাম 

01/4/1969 

লালমরনরহাট 

18/05/2000 উপ পররচালক A (+) 01715748824 

01708414155 

rokon9003@gmail.com 

dd.kurigram@dss.gov.b

d 

02589950163 

৯১ ঐ ঐ জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয়, কুরড়গ্রাম 

জমা: সারমউল ইসলাম 

27/09/1976 

বগড়া 

12/12/2006 সহকারী 

পররচালক 

A (+) 01718-783191 

01708414219 

shamiul1976usso@gma

il.com 

ad.kurigram@dss.gov.b

d 

02589950163 

mailto:rokon9003@gmail.com
tel:+8801718783191
mailto:shamiul1976usso@gmail.com
mailto:shamiul1976usso@gmail.com
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৯২ ঐ ঐ জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয়, কুরড়গ্রাম 
জমা: শামছুজ্জামান 

17/03/1969 

কুরড়গ্রাম 

30/01/2000 সমােসসবা 

অরফসার (জররে:) 

O+ 01714-706627 

01708414283 

mdb33437@gmail.com 

ro.kurigram@dss.gov.b

d 

02589950163 

৯৩ ঐ ঐ প্রসবশন কার্ যালয়, 

কুরড়গ্রাম 

জমা: জগালাম রব্বানী 

10/10/1991 

লালমরনরহাট 

25/05/2019 প্রসবশন অরফসার O+ 01725182510 

01708414353 

golamrabbni.du@gmail.

com 

po.kurigram@dss.gov.b

d 

02589950801 

৯৪ ঐ ঐ শহর সমােসসবা 

কার্ যালয়, কুরড়গ্রাম। 

জমা: আবু সুরফয়ান 

09/12/1979 

কুরড়গ্রাম 

26/07/2011 সমােসসবা 

অরফসার 

B (+) 01717928585 

01708414519 

sufianusso8585@gmail

.com 

ucdo.kurigram@dss.

gov.bd  

02589950767 

tel:+8801714706627
mailto:mdb33437@gmail.com
mailto:golamrabbni.du@gmail.com
mailto:golamrabbni.du@gmail.com
mailto:sufianusso8585@gmail.com
mailto:sufianusso8585@gmail.com
mailto:ucdo.kurigram@dss.gov.bd
mailto:ucdo.kurigram@dss.gov.bd
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৯৫ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, চর 

রারেবপুর, 

কুরড়গ্রাম। 

হাসান সারদক মাহমুদ 

20/07/1993 

গাইবান্ধা 

23/08/2021 উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার 

B (+) 01738127535 

01708415121 

hasansadiquemahmood

@gmail.com 

usso.rajibpur@dss.g

ov.bd 

0582365225 

৯৬ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, রচলমারী, 

কুরড়গ্রাম। 

জমা: লুৎফর রহমান 

10/8/1989 

রংপুর 

25/06/2019 উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার 

AB+ 0১৯১৬০৯০২২৮  

01708415116 

 

lrtfarrahman56@gmail.

com 

usso.chilmari@dss.g

ov.bd 

0582456097 

৯৭ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, 

রাোরহাট, 

কুরড়গ্রাম। 

জমা: মরশউর রহমান 

30/11/1989 

রংপুর 

25/06/2019 উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার 

B (+) 0১৬৩১৭৬১৪১৩ 

01708415123 

milton39du@yahoo.co

m 

usso.ulipur@dss.gov.

bd 

0582756007 

mailto:hasansadiquemahmood@gmail.com
mailto:hasansadiquemahmood@gmail.com
mailto:usso.rajibpur@dss.gov.bd
mailto:usso.rajibpur@dss.gov.bd
mailto:lrtfarrahman56@gmail.com
mailto:lrtfarrahman56@gmail.com
mailto:usso.chilmari@dss.gov.bd
mailto:usso.chilmari@dss.gov.bd
mailto:milton39du@yahoo.com
mailto:milton39du@yahoo.com
mailto:usso.ulipur@dss.gov.bd
mailto:usso.ulipur@dss.gov.bd
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৯৮ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, উরলপুর, 

কুরড়গ্রাম। 

জমা: মরশউর রহমান 

মন্ডল 

15/11/1983 

25/06/2019 উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার 

O+ 01725467488 

01708415120 

mashiur1999@gmail.c

om 

usso.rajarhat@dss.g

ov.bd 

0582956278 

৯৯ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, কুরড়গ্রাম 

সদর, কুরড়গ্রাম। 

জমা: হারববুর রহমান 

22/09/1967 

কুরড়গ্রাম 

23/07/1997 উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার 

B (+) 01717-303730 

01708415118 

1967habibur@gmail.co

m 

usso.kurigramsadar

@dss.gov.bd 

02589950489 

১০

০ 

ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, ফুলবাড়ী, 

কুরড়গ্রাম। 

জমা: রায়হানুল ইসলাম 

1/1/19৮৯ 

রংপুর 

16/07/2017 উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার 

A (+) 01740313499  

01708415117 

rasaiswrdu@gmail.com 

usso.fulbari@dss.gov

.bd 

0582556132 

mailto:mashiur1999@gmail.com
mailto:mashiur1999@gmail.com
mailto:usso.rajarhat@dss.gov.bd
mailto:usso.rajarhat@dss.gov.bd
mailto:1967habibur@gmail.com
mailto:1967habibur@gmail.com
mailto:usso.kurigramsadar@dss.gov.bd
mailto:usso.kurigramsadar@dss.gov.bd
mailto:rasaiswrdu@gmail.com
mailto:usso.fulbari@dss.gov.bd
mailto:usso.fulbari@dss.gov.bd
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১০১ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, নাসগশ্বরী, 

কুরড়গ্রাম। 

জমা: োমাল জহাসসন 

30/12/1987 

কুরড়গ্রাম 

16/07/2017 উপসেলা 

সমােসসবা 

অরফসার 

AB+ 0১৭২২৯৪০৭৮৩  

01708415119 

jamalru2684@gmail.co

m 

usso.nageswari@dss

.gov.bd 

0582656241 

১০

২ 

ঐ ঐ হাসপাতাল 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, সদর 

হাসপাতাল, 

কুরড়গ্রাম 

সুকান্ত সরকার 

01/03/1983 

কুরড়গ্রাম 

16/07/2017 সমােসসবা 

অরফসার 

B (+) 01717013993 

01708414692 

sukantasarker993@g

mail.com 

ssoh.kurigram@dss.gov

.bd 

02589950778 

১০

৩ 

ঐ ঐ সরকারর রশশু 

পররবার (বালক), 

কুরড়গ্রাম 

জমা: রমনহাে উরিন 

16/01/1966 

কুরড়গ্রাম 

31/08/1989 উপতত্ত্বাবধায়ক O+ 01947102382 

minhajuddindss@gm

ail.com 

02589950021 

১০৪ ঐ ঐ জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয়, কুরড়গ্রাম 

জমা: ওয়ালীউিাহ মন্ডল 

07/04/1981 

কুরড়গ্রাম 

12/10/2011 প্রশাসরনক যুক্ত 

জুরনয়র 

রহসাবরক্ষণ 

কম যকতযা 

O+ 01914307116 

waliullah86@gmail.co

m 

02589950163 

mailto:jamalru2684@gmail.com
mailto:jamalru2684@gmail.com
mailto:usso.nageswari@dss.gov.bd
mailto:usso.nageswari@dss.gov.bd
http://gmcf.kurigram.gov.bd/site/officer_list/cf60d840-18fd-11e7-9461-286ed488c766/
mailto:sukantasarker993@gmail.com
mailto:sukantasarker993@gmail.com
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১০

৫ 

ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, উরলপুর, 

কুরড়গ্রাম। 

এ এইচ এম এনামুল হক 

সরকার 05/05/1961 

কুরড়গ্রাম 

28/12/1998 সহকারী 

সমােসসবা 

অরফসার 

O+ 017734264710 

anamulausso@gmail.co

m 

0582956278 

১০

৬ 

ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, 

রাোরহাট, 

কুরড়গ্রাম। 

জমা: সারিল মন্ডল 

01/01/1991 

গাইবান্ধা 

01/06/2022 সহকারী 

সমােসসবা 

অরফসার 

AB+ 01722696076 

sathil.sau.abm@gmail.

com 

05827560

07 

১০৭ ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, নাসগশ্বরী, 

কুরড়গ্রাম। 

জমাোঃ শররফুল ইসলাম 

01/09/1993 

লালমরনরহাট 

01/06/2022 সহকারী 

সমােসসবা 

অরফসার 

B (+) ০১৭১৭৮৪৭৮৬৩ 

shorifpscdu64@gmail.

com 

05826562

41 

১০

৮ 

ঐ ঐ উপসেলা 

সমােসসবা 

কার্ যালয়, জরৌমারী, 

কুরড়গ্রাম। 

জমা: রেল্লুর রহমান 

01/11/1990 

রংপুর 

01/06/2022 সহকারী 

সমােসসবা 

অরফসার 

A (-) 01717525220 

zillurrahman@gmail.c

om 

05828560

09 

http://dss.rajarhat.kurigram.gov.bd/site/officer_list/af761992-6d0d-48ae-9c71-4b37d6213d56/
mailto:sathil.sau.abm@gmail.com
mailto:sathil.sau.abm@gmail.com
http://dss.nageshwari.kurigram.gov.bd/site/officer_list/b4de03e5-7a29-4ad6-aae5-b9ffc748f73b/
mailto:shorifpscdu64@gmail.com
mailto:shorifpscdu64@gmail.com


পৃষ্ঠা নং- 31 

 

১০

৯ 

ঐ নীলিামারী জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে ,

নীলিামারী 

জমাোঃ এমদাদুল  ক 

প্রামাবনক ১৮  /১০ /১৯৭১  

কুবড়গ্রাম 

১৪ /০৫/২০০০  

বি .  

উপপবরচালক A+ ০১৭১২৪৬৫৮২২ 

emdad.dss 

@gmail.com 

০১৭০৮৪১৪১৫৭ 

dd.nilphamari@dss

.gov.bd 

০২৫৮৯৯৫৫২৬৬ 

১১০ ঐ ঐ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে ,

নীলিামারী 

নুসরার্ িায়র্মা 

০৫ /০৪ /১৯৮১ নীলিামারী  

১৯ /১০/২০০৬  

বি .  

স কারী 

পবরচালক 

B+ ০১৭২০৪৩৭৭২৭ 

nusratfatema201@

gmail.Com 

০১৭০৮৪১৪২২১ 

ad.nilphamari@dss

.gov.bd 

০২৫৮৯৯৫৫২৬৭ 

১১১ ঐ ঐ প্রয়িশন অবিস ,

নীলিামারী 

জমাোঃ ির াদ জ ায়সন 

১৩  /০৪/১৯৭০ পািনা  

২৩ /৭/১৯৯৭  

বি .  

প্রয়িশন অবিসার O+ ০১৭১২৭৪৪৯০৫ 

farhadhossain.dss

@gmail.Com 

০১৭০৮৪১৪৩৫৫ 

po.nilphamari@dss

.gov.bd 

০২৫৮৯৯৫৫৫০৪ 

mailto:farhadhossain.dss@gmail
mailto:farhadhossain.dss@gmail
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১১২ ঐ ঐ শ র সমােয়সিা 

কার্ যালে ,

নীলিামারী 

হৃদে জ ায়সন 

২৩ /০৭ /১৯৯০  

নীলিামারী 

২৫ /৬/২০১৯  

বি . 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B+ ০১৭৩৭৬৯৩৮৬৯ 

hridoy406@ 

gmail.com 

০১৭০৮৪১৪৫২১ 

ucdo.nilphamari@

dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৫৫০২৯ 

১১

৩ 

ঐ ঐ  াসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে ,

নীলিামারী 

 াওো খাতুন 

০১  /০১ /১৯৯২  

রংপুর 

২১ /০৫/২০১৮  

বি .  

সমােয়সিা 

অবিসার 

B+ ০১৭৭০৮৪২২১৭ 

hawya1991@gmail.

com 

০১৭০৮৪১৪৬৯৪ 

ssoh.nilphamari@d

ss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৫৫০২৩ 

১১৪ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে  ,সদর ,

নীলিামারী 

জমাোঃ বিয়রাে সরকার 

২২ /১১/১৯৯৩  

নীলিামারী 

২২ /১১/১৯৯৩  

বি .  

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

O+ ০১৭২২৬৪৮৮০৮ 

firozsarker0@gmail.co

m 

০১৭০৮৪১৫১৩৩ 

usso.nilphamarisad

ar@dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৫৫০২৮ 

mailto:hawya1991@gmail.com
mailto:hawya1991@gmail.com
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১১৫ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে ,

সসেদপুর ,

নীলিামারী 

নুর জমা ার্ম্দ 

৩১  /১২/১৯৮৮  

রংপুর 

২৫ /০৬/২০১৯  

বি .  

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B+ ০১৭২৩৭৬৬০৬১ 

nurmcj08@gmail.c

om 

০১৭০৮৪১৫১৩৪ 

usso.saidpur@dss.g

ov.bd 

০২৫৮৯৯৫৬৯০৬ 

১১

৬ 

ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে ,

বকয়শারগঞ্জ ,

নীলিামারী 

জমাোঃ োবকর জ ায়সন 

১৫  /০৮ /১৯৯১  

রংপুর 

২৩ /০ ৮ /২০ ২১ 

বি . 

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B+ ০১৮৭৫৫৬০৩৬৫ 

zakirhossain5234@

gmail.com 

০১৭০৮৪১৫১৩২ 

usso.kishoreganj@

dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৬০১৬৭ 

১১৭ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে ,

েলঢাকা ,

নীলিামারী 

জমাোঃ আব্দুল আউোল 

১০  /০১ /১৯৯১  

বদনােপুর 

০২ /১০/২০১৬  

বি .  

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

A+ ০১৭৮৩৩৭১০১৩ 

auwalemon@ 

gmail.com 

০১৭০৮৪১৫১৩১ 

usso.jaldhaka@dss.

gov.bd 

০২৫৮৯৯৫৯৮১৭ 

mailto:nurmcj08@gmail.com
mailto:nurmcj08@gmail.com
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১১

৮ 

ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে  ,জ ামার ,

নীলিামারী 

জমাোঃ বিয়রাজুল ইসলাম 

০৬ /১০ /১৯৮৬  

রংপুর 

২৫ /০৬/২০১৯  

বি .  

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

O+ ০১৭৩৭৫৭৯২৬৪ 

firojulislam12@gm

ail.com 

০১৭০৮৪১৫১৩০ 

usso.domar@dss.g

ov.bd 

০২৫৮৮৮৭৭৭৮৭ 

১১৯ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে  ,ব মলা ,

নীলিামারী 

নুরুন না ার নুরী 

২১ /০২/১৯৮৬  

নীলিামারী 

১৯ /০৭/২০১৭  

বি .  

উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

O+ ০১৭৩৯১৪৮৩৪১ 

nurunnahar210286

@gmail.com 

০১৭০৮৪১৫১২৯ 

usso.dimla@dss.go

v.bd 

০২৫৮৯৯৫৯৪১২ 

১২

০ 

ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে  ,সদর ,

নীলিামারী 

জমাোঃ ওোবসম ইসলাম 

১২ /০৩ /১৯৯০  

বদনােপুর 

০৯ /০৬/২০২২  স কারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B+ ০১৭২৯৯৬২৮২২ 

oyasimdu@gmail.c

om 

 

০২৫৮৯৯৫৫০২৮ 

mailto:firojulislam12@gmail.com
mailto:firojulislam12@gmail.com
mailto:nurunnahar210286@gmail.com
mailto:nurunnahar210286@gmail.com
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১২১ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে ,

সসেদপুর ,

নীলিামারী 

জমাোঃ আবু রাে ান 

২৮ /০৯/১৯৯৪  

বদনােপুর 

০৯ /০৬/২০২২  স কারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

A+ ০১৫১৬১৫৪৪৯৭ 

rayhanjnu036@gmail.c

om 

০২৫৮৯৯৫৬৯০৬ 

১২২ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে  ,ব মলা ,

নীলিামারী 

জমাছাোঃ জিৌবেো সুলর্ানা 

২৫ /০৪/১৯৯১  

লালমবনর াট 

০৮  /০৬/২০২২  স কারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

 ০১৭৪৯৫৭৬৭৫১ ০২৫৮৯৯৫৯৪১২ 

১২

৩ 

ঐ ঠাকুরগাঁও জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঠাকুরগাঁও 

েনাি জমাোঃ আল মামুন 

েন্ম র্াবরখ: 

০১/১০/১৯৭২ 

বনে জেলা: রংপুর 

১৪/০৫/২০০০ উপপবরচালক O+ ব্যবেগর্ : ০১৮১৯৬৬৬৭৩৪ 

অবিস : ০১৭০৮৪১৪১৬০ 

(বনবিে) 

ই-জমইল ব্যবেগর্: 

almamun.shaheen

@gmail.com 

অবিস: 

dd.thakurgaon@ds

s.gov.bd 

অবিস 

জটবলয়িান- 

০২৫৮৯৯৩২৪৫০ 
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১২৪ ঐ ঐ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঠাকুরগাঁও 

েনাি জমাছাোঃ সাইয়েদা 

সুলর্ানা 

েন্ম র্াবরখ: 

18/09/1980 

রনে জেলা: ঠাকুরগাঁও 

২২/১০/২০০৬ স কারী 

পবরচালক 

A+ ব্যবেগর্: ০১৭১১৩৩৩২৪০ 

অবিস: ০১৭০৮৪১৪২২৪ 

ই-জমইল ব্যবেগর্: 

syada2006@gmail.

com 

অবিস: 

ad.thakurgaon@ds

s.gov.bd 

- 

১২

৫ 

ঐ ঐ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঠাকুরগাঁও 

েনাি জমাোঃ আিদুর 

রাবকি 

েন্ম র্াবরখ : 

০৯/০৩/১৯৬৬ 

বনে জেলা: পঞ্চগড় 

০৪/০৯/১৯৮৯ সমােয়সিা 

অবিসার 

(জরবেোঃ) 

O- ব্যবেগর্: ০১৭১২৩৬৩৪৩৫ 

ই-জমইল ব্যবেগর্: 

rakib01712363435

@gmail.com 

অবিস: 

reg.thakurgaon@d

ss.gov.bd 

- 
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১২

৬ 

ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, পীরগঞ্জ, 

ঠাকুরগাঁও 

েনাি এস এম রবিকুল 

ইসলাম 

েন্ম র্াবরখ: 

25/11/1966 

রনে জেলা: ঠাকুরগাঁও 

২৩/০৭/১৯৯৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

A+ ব্যবেগর্: ০১৩২৪২৩০৭৩৯ 

অবিস: ০১৩২৪২৩০৭৩৯ 

ই-জমইল ব্যবেগর্: 

rafiqulislam196@g

mail.com 

অবিস: 

usso.pirganj..thaku

rgaon@dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৩৩১৯৭ 

১২৭ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঠাকুরগাঁও 

সদর, ঠাকুরগাঁও 

েনাি জমাোঃ শবরফুল 

ইসলাম 

েন্ম র্াবরখ: 

29/10/1966 

রনে জেলা: ঠাকুরগাঁও 

২৩/০৬/১৯৯৬ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B+ ব্যবেগর্: ০১৭৩৪৪৮৬৬৩৪ 

অবিস: ০১৭০৮৪১৪৫৮৮ 

ই-জমইল ব্যবেগর্: 

sharifultha66@gm

ail.com 

অবিস: 

usso.thakurgaonsa

dar@dss.gov.bd 

০৫৬১৫২৩৮৮ 

mailto:afiqulislam196@gmail.com
mailto:afiqulislam196@gmail.com
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১২

৮ 

ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

রাণীশংনকল, 

ঠাকুরগাঁও 

েনাি জমাোঃ আব্দুর রব ম 

েন্ম র্াবরখ: 

01/01/1991 

রনে জেলা: ঠাকুরগাঁও 

১৬/০৭/২০১৭ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B+ ব্যবেগর্: ০১৭০৮৪১৫১৫০ 

অবিস: ০১৭০৮৪১৫১৫১ 

ই-জমইল ব্যবেগর্: 

rahim.du01@gmail

.com 

অবিস: 

usso.ranishankail@

dss.gov.bd 

০৫৬২৫৫৬১১৭ 

(বনবিে) 

১২

৯ 

ঐ ঐ প্রয়িশন কার্ যালে, 

ঠাকুরগাঁও 

েনাি নােমুে সাবকি 

েন্ম র্াবরখ: 

১৫/০১/১৯৯০ 

রনে জেলা: পঞ্চগড় 

১৬/০৭/২০১৭ প্রয়িশন অবিসার O+ ব্যবেগর্: ০১৭১৭৫১২০১৮ 

অবিস: ০১৩২৪২৩২৭২০ 

ই-জমইল ব্যবেগর্: 

nzmzsakib00@gma

il.com 

অবিস: 

po.thakurgaon@ds

s.gov.bd 

- 

mailto:nzmzsakib00@gmail.com
mailto:nzmzsakib00@gmail.com
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১৩

০ 

ঐ ঐ শ র সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঠাকুরগাঁও 

েনাি শাবকল মা মুদ 

েন্ম র্াবরখ: 

25/01/1991 

রনে জেলা: ঠাকুরগাঁও 

২৫/০৬/২০১৯ সমােয়সিা 

অবিসার 

B+ ব্যবেগর্: ০১৭১৭৫১২০১৮ 

অবিস: ০১৭০৮৪১৪৫২৪ 

ই-জমইল ব্যবেগর্: 

nzmzsakib00@gma

il.com 

অবিস: 

po.thakurgaon@ds

s.gov.bd 

- 

১৩

১ 

ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে,  বরপুর, 

ঠাকুরগাঁও 

েনাি জমাোঃ রাবিউল 

ইসলাম 

েন্ম র্াবরখ: 

১১/০৯/১৯৯২ 

রনে জেলা: বদনােপুর 

২৩/০৮/২০২১ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

A+ ব্যবেগর্: ০১৭২৪৮৯৬৬৭৫ 

অবিস: ০১৭০৮৪১৫১৪৯ 

ই-জমইল ব্যবেগর্: 

mahmudshakil210

@gmail.com 

অবিস: 

ucdo.thakurgaon@

dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৩৩৪৯১ 
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১৩

২ 

ঐ ঐ সরকাবর বশশু 

পবরিার (িাবলকা), 

ঠাকুরগাঁও 

েনাি জমাছাোঃ বরো িানু 

েন্ম র্াবরখ: 

12/07/1987 

রনে জেলা: বদনােপুর 

২৫/০৬/২০১৯ উপর্ত্ত্বািধােক B+ ব্যবেগর্-০১৭৭৩৮৩১৭৮০ 

অবিস: ০১৭০৮৪১৪৪৪২ 

ই-জমইল অবিস: 

dys.sspg.thakurgao

n@dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৩১৬১৯ 

১৩

৩ 

ঐ ঐ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঠাকুরগাঁও 

েনাি জমাোঃ র্বরকুল 

ইসলাম 

েন্ম র্াবরখ: 

১৯/০৪/১৯৬৫ 

রনে জেলা: পঞ্চগড় 

০৬/০৯/১৯৮৯ প্রশাসবনক যুে 

জুবনের 

ব সািরক্ষণ 

কম যকর্যা 

O+ ব্যবেগর্: ০১৭১২৪৯১৬৪২ 

ই-জমইল ব্যবেগর্: 

tarikul.helal2021@

gmail.com 

- 

১৩

৪ 

ঐ ঐ  াসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, ঠাকুরগাঁও 

েনাি জমাছাোঃ সায়ল া 

খাতুন 

েন্ম র্াবরখ: ৬/১১/১৯৬৪ 

রনে জেলা: পঞ্চগড় 

০৯/০৯/১৯৮৯ সমােকল্যাণ 

সংগঠক 

A+ ব্যবেগর্: ০১৭৯২৭৩৫১৯৯ 

অবিস: ০১৭০৮৪১৪৬৯৭ 

ই-জমইল অবিস: 

ssoh.thakurgaon@

dss.gov.bd 

- 
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১৩

৫ 

ঐ ঐ শিদল াট 

িবেলাতুনয়নছা 

সরকাবর বশশু 

পবরিার (িালক), 

ঠাকুরগাঁও 

েনাি জমাোঃ মবনরুজ্জামান 

েন্ম র্াবরখ: 

০৫/১০/১৯৮৮ 

রনে জেলা: বদনােপুর 

০১/০৬/২০২২ উপর্ত্ত্বািধােক O+ ব্যবেগর্: ০১৭২৯৫২১১১৫  

অবিস: ০১৭০৮৪১৪৪৪৩ 

ই-জমইল ব্যবেগর্: 

moniruzz888@gma

il.com 

অবিস: 

dys.sspb.thakurgao

n@dss.gov.bd 

- 

১৩

৬ 

ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে,  বরপুর, 

ঠাকুরগাঁও 

েনাি জমাোঃ শা াবুল 

আলম 

েন্ম র্াবরখ: 

০১/১২/১৯৭১ 

রনে জেলা: রংপুর 

৩০/০১/২০০০ স কারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

A+ ব্যবেগর্: ০১৭১৮৬৮৬৭৮৪ 

ই-জমইল ব্যবেগর্: 

mdshahabulislam8

4@gmail.com 

- 

১৩

৭ 

ঐ ঐ সমবির্ দৃবি 

প্রবর্িন্ধী বশক্ষা 

কার্ যক্রম, ঠাকুরগাঁও 

েনাি জমাোঃ র্বরকুল 

ইসলাম 

েন্ম র্াবরখ: 

১৯/০৪/১৯৬৫ 

রনে জেলা: পঞ্চগড় 

০৬/০৯/১৯৮৯ বরয়সাস য বশক্ষক 

(অবর্বরে 

দাবেত্ব) 

O+ ব্যবেগর্: ০১৭১২৪৯১৬৪২ 

অবিস: ০১৭০৮৪১৪৫৮৮ 

( স্তান্তর  েবন) 

ই-জমইল ব্যবেগর্: 

tarikul.helal2021@

gmail.com 

- 
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১৩

৮ 

ঐ পঞ্চগড় জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

পঞ্চগড় 

অবনরুদ্ধ কুমার রাে, 

০৬/০৭/১৯৬৯, বদনােপুর 

১৬/০৫/২০০০ উপপবরচালক 

B+ 

ব্যবেগর্-০১৭১৮-৯৭০১১২,  

অবিস-০১৭০৮-৪১৪১৫৮ 

anirudharoy.1969@gma

il.com 

dd.panchagarh@ds

s.gov.bd 

০২৫৮৯৯৪১৪৯০ 

১৩

৯ 

ঐ ঐ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

পঞ্চগড় 

জমাোঃ মাছুম আলী, 

৩০/০৮/ ১৯৭৬, 

ঠাকুরগাঁও 

১৯/১০/২০০৬ স কারী 

পবরচালক 

A+ 

ব্যবেগর্-০১৭১৬-৯৬৫৮৮৮,  

অবিস-০১৭০৮-৪১৪২২২ 

masumaliabc@gmail.

com 

ad.panchagarh@ds

s.gov.bd 

০২৫৮৯৯৪১৫০৮ 

১৪০ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, পঞ্চগড় 

সদর 

জমাছাোঃ লােলা আরজুমান, 

২৯/১১/ ১৯৭৮, ঠাকুরগাঁও 

১৩/০১/২০১০ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

A+ 

ব্যবেগর্- ০১৭১২-৬৯৩৩২১,  

অবিস-01708415138 

lailaarjuman.2010

@gmail.com 

usso.panchagarhsa

dar@ dss.gov.bd 

02589941054 

mailto:anirudharoy.1969@gmail.com
mailto:anirudharoy.1969@gmail.com
mailto:masumaliabc@gmail.com
mailto:masumaliabc@gmail.com
mailto:lailaarjuman.2010@gmail.com
mailto:lailaarjuman.2010@gmail.com
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১৪১ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

আয়টাোরী 

জিগম বিলবকস আখর্ার 

ো ান, ১১/০২/ ১৯৬৫, 

পঞ্চগড় 

০১/০৯/ ১৯৯০ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

O- 

ব্যবেগর্-০১৭১৭-২৭৭৪৮৭,  

অবিস- ০১৩২৪-২৩০৫৭৬ 

অবিস-

bilkisakterzahan@

gmail.com 

ussoatwari@ 

dss.gov.bd 

০৫৬৫২৫৬০৪৩ 

১৪২ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, জিাদা 

জর্ৌবকর আ য়মদ, 

১২/১০/ ১৯৮৯, ঠাকুরগাঁও 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B+ 

ব্যবেগর্-০১৭২২-৯৮৮৮১৪,  

অবিস-০১৭০৮৪১৫১৩৬ 

toukirahmed729@

gmail.com 

usso.boda@dss.gov

.bd 

০৫৬৫৩৫৬১০২ 

১৪

৩ 

ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, জদিীগঞ্জ 

জগালাম আেম, 

১৯/১১/ ১৯৯১, বদনােপুর 

২৫/০৬/২০১৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

A+  

ব্যবেগর্-০১৭৩৭-২৭২৭৬৪,  

অবিস-০১৩২৪-২৩০৫৯৫ 

g.azam.ru91@gmai

l.com 

usso. debiganj@ 

dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৪৩০৬৯ 

mailto:অফিস-bilkisakterzahan@gmail.com
mailto:অফিস-bilkisakterzahan@gmail.com
mailto:অফিস-bilkisakterzahan@gmail.com
mailto:toukirahmed729@gmail.com
mailto:toukirahmed729@gmail.com
mailto:g.azam.ru91@gmail.com
mailto:g.azam.ru91@gmail.com
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১৪৪ ঐ ঐ  াসপার্াল 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, আধুবনক 

সদর  াসপার্াল, 

পঞ্চগড় 

জমাোঃ খােরুল, আলম, 

৩১/১০/১৯৬৩, 

ঠাকুরগাঁও, 

১০/০১/ ১৯৮৯ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

O+ 

ব্যবেগর্-০১৭১২-৭০১৬৪৯,  

অবিস-০১৭০৮৪-১৪৬৯৫ 

khairulalam378@g

mail.com 

ssoh.panchagarh@

dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৪১৫৫৯ 

১৪৫ ঐ ঐ সরকাবর বশশু 

পবরিার (িালক), 

পঞ্চগড়। 

জমাোঃ কামরুজ্জামান, 

২১/১২/১৯৯২, 

নীলিামারী 

২৩/০৮/২০২১ উপ-র্ত্ত্বািধােক B+ ব্যবেগর্-০১৭৪৪-৭৯৩৯৮২,  

অবিস-০১৩২৪-২৩৩৯২৭ 

mkrimon21@gmail

.com 

dys.sspb.panchaga

rh@dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৪১৮৫৭ 

১৪

৬ 

ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, জেঁতুবলো 

শা  জমাোঃ আল-আবমন, 

১৫/১২/১৯৯৯১, 

বদনােপুর 

২৩/০৮/২০২১ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

অবিসার 

AB+ ব্যবেগর্-০১৫১৫-৬২৫২৬০,  

অবিস-০১৩৩২-৪২৩০৬১৩ 

shah2706.swe.du@

gmail.com 

usso.tetulia@dss.g

ov.bd 

02589942613 

mailto:khairulalam378@gmail.com
mailto:khairulalam378@gmail.com
mailto:mkrimon21@gmail.com
mailto:mkrimon21@gmail.com
mailto:shah2706.swe.du@gmail.com
mailto:shah2706.swe.du@gmail.com
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১৪৭ ঐ ঐ জেলা সমােয়সিা 

কার্ যালে, 

পঞ্চগড় 

জমাোঃ জমাকয়সদ আলী, 

০১/১২/১৯৬৫, ঠাকুরগাঁও 

০৫/০৯/১৯৮৯ সমােয়সিা 

অবিসার জরবেোঃ 

B+ ব্যবেগর্-০১৭১২-০৮৮০৪৯ 

mokshedali@gmail.

com 

০২৫৮৯৯৪১৫০৮ 

১৪

৮ 

ঐ ঐ শ র সমােয়সিা 

কার্ যালে, পঞ্চগড় 

জমাোঃ ওোবলউল  ক, 

৩১/১২/ ১৯৮৫, পঞ্চগড় 

০১/১১/ ২০১৭ সমােকল্যাণ 

সংগঠক 

B+ ব্যবেগর্-০১৭১৭-৫৩৭৫৪৩ , 

 অবিস- ০১৭০৮-৪১৪৫২২ 

waliul43@gmail.co

m 

ucdo.panchagarh@

dss.gov.bd 

০২৫৮৯৯৪১৪৬১ 

১৪৯ ঐ ঐ উপয়েলা 

সমােয়সিা 

কার্ যালে, জিাদা 

েনাি আ সান মুরয়সদ, 

০৭/০৩/১৯৬৯, পঞ্চগড় 

২৮/১২/১৯৯৮ স কারী 

সমােয়সিা 

অবিসার 

B+ ব্যবেগর্-০১৭১০-৮৬৮৭০৭,  

অবিস-০১৩২৪-২৩০৫৮৫ 

ahsanassoboda@g

mail.com 

০৫৬৫৩৫৬১০২ 

 

 

 

mailto:waliul43@gmail.com
mailto:waliul43@gmail.com
mailto:ahsanassoboda@gmail.com
mailto:ahsanassoboda@gmail.com

