
বা রবান জলার ইেনােভশন ম এর সদ েদর তািলকাঃ 
 

ম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল 

1.  
অিতির  জলা শাসক 
িশ া ও আইিস  
বা রবান পাবত  জলা। 

ফানঃ 0361-62503 mofidulalam@yahoo.com 

2.  
িসিভল সাজন 
িসিভল সাজেনর কাযালয় 
বা রবান পাবত  জলা। 

ফান: 0361-62524 bandarban@cs.dghs.gov.bd 

3.  
অিতির  িলশ পার 

িলশ পােরর কাযালয় 
বা রবান পাবত  জলা। 

ফানঃ 0361-৬২২৭২ spbandarban@police.gov.bd 

4.  
উপ-পিরচালক (ভার া ) 
ব উ য়ন অিধদ র 

বা রবান পাবত  জলা। 
ফানঃ 0361-62343 dd.dyd.bban@gmail.com 

5.  
জলা ািণস দ কমকতা 

বা রবান পাবত  জলা। 
ফানঃ 0361-62545 anisurrahman248@gmail.com 

6.  
সহকারী কিমশনার (আইিস ) 
জলা শাসেকর কাযালয় 

বা রবান পাবত  জলা। 
ফানঃ 0361-63599 acictbban@gmail.com 
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বা রবান জলার সদর উপেজলার ইেনােভশন ম এর সদ েদর তািলকাঃ 
 

িমক 
নং 

পদবী েমর পদবী ফান/ মাবাইল ই- মইল 

১ উপেজলা িনবাহী অিফসার ইেনােভশন অিফসার ০৩৬১-৬২৪০৪ unobandarban@mopa.gov.bd 
২ সহকারী কিমশনার ( িম) সদ  ০৩৬১-৬২২২৮ acland.bbansadar@gmail.com 
৩ উপেজলা িষ অিফসার সদ  ০৩৬১-৬২২২১ bimalkp2006@yahoo.com 
৪ িসিনয়র উপেজলা মৎ  অিফসার সদ  ০৩৬১-৬৩০০৫ ufozia25th@gmail.com 
৫ উপেজলা ািণ স দ অিফসার সদ  ০৩৬১-৬২৪৬৫ tjmonycvasu@yahoo.com 

৬ 
উপেজলা মা িমক িশ া 

অিফসার 
সদ  ০৩৬১-৬২৭৪০ safiulazam@gmail.com 

৭ উপেজলা িশ া অিফসার সদ  ০৩৬১-৬২৬৫০ u.c.obandarbansadar@yahoo.com 
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বা রবান জলার থানিচ উপেজলার ইেনােভশন ম এর সদ েদর তািলকাঃ 

 
িমক 
নং পদবী েমর পদবী ফান/ মাবাইল ই- মইল 

১ উপেজলা িনবাহী অিফসার ইেনােভশন অিফসার ০১৭১৬১১৫৬২৯৭ unothanchi@mopa.gov.bd 

২ উপেজলা েকৗশলী, এলিজইিড সদ  ০১৫৫০৬০৩৪৯৬ - 

৩ উপেজলা ক  বাস বায়ন কমকতা সদ  ০১৫৫২৬৩৫৪৭৮ borhan.uddin007@yahoo.com 

৪ সহকারী েকৗশলী, জন া  
েকৗশল অিধদ র সদ  ০১৫৫৭৪৩২৫৭৪ - 

৫ উপেজলা খা  িনয় ক সদ  ০১৫৫৬৫২৯৪১৩ - 
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বা রবান জলার রায়াংছিড় উপেজলার ইেনােভশন ম এর সদ েদর তািলকাঃ 
 

িমক 
নং পদবী েমর পদবী ফান/ মাবাইল ই- মইল 

১ উপেজলা িনবাহী অিফসার ইেনােভশন অিফসার ০৩৬১৫১৫০১ unorowangchari@mopa.gov.bd 

২ উপেজলা েকৗশলী, এলিজইিড সদ  ০১৫৫৭-৯০৬৪২৫  

৩ উপেজলা ক  বাবায়ন কমকতা সদ  ১৫৫৭-১৯১৮৮০ dewantarpon@gmail.com 

৪ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা সদ  ০৩৬১-৫১০৫০  

৫ উপেজলা ব উ য়ন কমকতা সদ  ০৩৬১-৫১০২২ pulu.prue@gmail.com 
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বা রবান জলার নাই ংছিড় উপেজলার ইেনােভশন ম এর সদ েদর তািলকাঃ 

 
িমক 
নং 

পদবী েমর পদবী ফান/ মাবাইল ই- মইল 

১ উপেজলা িনবাহী অিফসার ইেনােভশন অিফসার ০৩৬১৪১০০১ unonaikhongchari@mopa.gov.bd 

২ উপেজলা েকৗশলী, এলিজইিড সদ  ০৩৬১৪১০২৮ - 

৩ উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা সদ  ০৩৬১৪১০৪৫ naikhongchharipio@drr.gov.bd 

৪ উপেজলা িষ কমকতা সদ  ০৩৬১৪১০১৪ - 

৫ উপেজলা িশ া কমকতা সদ  ০৩৬১৪১০০৪ ueonchori@gmail.com 
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বা রবান জলার মা উপেজলার ইেনােভশন ম এর সদ েদর তািলকাঃ 

 
িমক 
নং 

পদবী েমর পদবী ফান/ মাবাইল ই- মইল 

১ উপেজলা িনবাহী অিফসার ইেনােভশন অিফসার ০৩৬১৯১০১৫ unoruma@mopa.gov.bd 

২ উপেজলা েকৗশলী, এলিজইিড সদ  ০৩৬১৯১০০৩ - 

৩ উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা সদ  ০৩৬১৯১০২৪ rumapio@drr.gov.bd 

৪ উপেজলা িষ কমকতা সদ  ০৩৬১৯১০৬৬ muin19@yahoo.com 

৫ উপেজলা িশ া কমকতা সদ  ০৩৬১৯১০১৩ ueonchori@gmail.com 
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বা রবান জলার লামা উপেজলার ইেনােভশন ম এর সদ েদর তািলকাঃ 

 
িমক 
নং 

পদবী েমর পদবী ফান/ মাবাইল ই- মইল 

১ উপেজলা িনবাহী অিফসার ইেনােভশন অিফসার  unolama@mopa.gov.bd 

২ সহকারী কিমশনার( িম) সদ    

৩ উপেজলা িষ অিফসার সদ    

৪  উপেজলা সমাজেসবা অিফসার সদ    

৫ উপেজলা েকৗশলী, এলিজইিড সদ    

৬ উপেজলা ব উ য়ন অিফসার সদ    
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বা রবান জলার আলীকদম উপেজলার ইেনােভশন ম এর সদ েদর তািলকাঃ 
 

িমক 
নং 

পদবী েমর পদবী ফান/ মাবাইল ই- মইল 

১ উপেজলা িনবাহী অিফসার ইেনােভশন অিফসার ০৩৬১-৮১০০৩ unoalikadam@mopa.gov.bd 

২ উপেজলা িষ অিফসার সদ  ০৩৬১-৮১০২১ agriali7@gmail.com 

৩ িসিনয়র উপেজলা মৎ  অিফসার সদ  ০৩৬১-৮১০১০ azimdof@gmail.com 

৪ উপেজলা ািণ স দ অিফসার সদ  ০৩৬১-৮১০১৩ nazrul184ban@gmail.com 

৫ উপেজলা িশ া অিফসার সদ  ০৩৬১-৮১০০৯ ueo.alikadam 

৬ ইন া র, উপেজলা িরেসাস স ার সদ   ০১৫৫২৫৮৬২৫৪ alamgir.urc@gmail.com 
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