
চাঁদপুরেে ইরনোরেশন টিম 

গণপ্রজোতন্ত্রী বোাংলোরদশ সেকোে 

জজলো প্রশোসরকে কোর্ যোলয়, চাঁদপুে 

(আইসসটি শোখো)  

www.chandpur.gov.bd 

  

  

সূত্রঃ  মসন্ত্রপসেষদ সবেোগ, আইসসটি অসিশোখোে পত্র নাং - ০৪.০০.০০০০.২৩২.৪৫.০১৭.১৩.২৭  তোসেখঃ২০/০৫/২০১৩ সরঃ                          

  

               উপর্য যক্ত সবষয় ও স্মোেরকে জপ্রসিরত জজলো পর্ যোরয় ইরনোরেশন টিম গঠন কেো হরয়রে। জজলো পর্ যোরয়ে ইরনোরেশন টিম সনম্নরূপঃ 

                                           

পদসব ও অসিস ঠিকোনো টিম পদবি জিোন 

(দোপ্তসেক ও জমোবোইল) 

ই-জমইল 

অসতসেক্ত জজলো প্রশোসক(বিক্ষা ও আইবিটি), 

জজলো প্রশোসরকে কোর্ যোলয়, চাঁদপুে। 

জেলা ইননানেিন অবিিার ০৮৪১-৬৩১৩৩ 

০১৭07009322 

adcictchandpur@mopa.gov.bd 

  

সহকোেী কসমশনোে 

জজলো প্রশোসরকে কোর্ যোলয়, চাঁদপুে 

িদস্য ০১৭৩০০৬৭০৯১ 

 

acictchandpur@gmail.com  

উপ-পসেচোলক, র্যব উন্নয়ন অসিদপ্তে, 

আসশকোটি, চাঁদপুে। 

িদস্য ০১৭২০৪১১৫৮৬ ddmohsin@gmail.com  

http://www.chandpur.gov.bd/
mailto:tusherahmed5@gmail.com
mailto:ddmohsin@gmail.com


জজলো সমবোয় কম যকতযো, 

সবপণীবোগ,চাঁদপুে। 

িদস্য ০৮৪১-৬৩৫৩৭ 

 

usuf25du@gmail.com  

জজলো তথ্য অসিসোে, 

জজলো তথ্য অসিস, চাঁদপুে। 

িদস্য ০৮৪১-৬৩৮১৯ 

 

chandinfo@gmail.com  

জজলো মোরকযটিাং অসিসোে,জজলো মোরকযটিাং 

অসিস,চাঁদপুে। 

িদস্য ০৮৪১ ৬৭৫০৫ mochandpur1981@gmail.com 

   

  

সহকোসে জপ্রোগ্রোমোে,  

আইসসটি অসিদপ্তে, চাঁদপুে 

  

িদস্য ০১৭১৯৫৫২৯৯৩ harun_hstu@yahoo.com  

   

                                                                  

চাঁদপুে সদে, চাঁদপুে। 
  

ক্রঃ নাং নোম, পদবী ও ঠিকোনো পদবী জমোবোইল/জিোন নম্বে ই-জমইল এরেস 

১ উপরজলো সনব যোহী অসিসোে, চাঁদপুে সদে, চাঁদপুে। উপরজলো ইরনোরেশন 

অসিসোে 

০১৭৩০০৬৭০৬০ unochandpur@mopa.gov.bd 

  

mailto:usuf25du@gmail.com
mailto:chandinfo@gmail.com
mailto:harun_hstu@yahoo.com
mailto:unochandpur@mopa.gov.bd


২ সহকোেী কসমশনোে ভূসম, চাঁদপুে সদে, চাঁদপুে।   

সদস্য 

০১৮১৮৫৯৯৪৩০ arnub566@yahoo.com 

৩ উপরজলো প্ররকৌশলী, চাঁদপুে সদে, চাঁদপুে।   

,, 

০১৭১১০৩৫৮৭০ drov1000@yahoo.com 

৪ উপরজলো সশিো  অসিসোে চাঁদপুে সদে, চাঁদপুে। ,, 

  

০১৭১১০৩৯৩২৬ ueosadarchand@gmail.com 

৫ উপরজলো প্রকল্প বোসত্মবোয়ন অসিসোে চাঁদপুে সদে,  ,, ০১৭১১৩৮৮৩০৯ pionarayan@gmail.com 

৬ উপরজলো মোধ্যসমক সশিো অসিসোে, চাঁদপুে সদে, চাঁদপুে। ,, ০১৭১৬৫১৭২৯০ nasiruddin.useo@yahoo.com 

৭ উপরজলো র্যব উন্নয়ন অসিসোে চাঁদপুে সদে, চাঁদপুে। ,, ০১৮১২০৫১৫৯৭ azharulislamdyd@yahoo.com 

                                                                

হোইমচে, চাঁদপুে। 

unohaimchar@mopa.gov.bd 

  

ক্রসমক নোম ও পদবী অসিস ঠিকোনো  জমোবোইল নম্বে ই-জমইল 

০১ উপরজলো সনব যোহী অসিসোে হোইমচে, চাঁদপুে। 

 

০১৭২০৫৪৩৫০০ 

 

unohaimchar@mopa.gov.bd  

০২ সহকোেী কসমশনোে ভূসম হোইমচে, চাঁদপুে। ০১৭৩০০৬৭০৭৪ unohaimchar@mopa.gov.bd  

mailto:unohaimchar@mopa.gov.bd
mailto:unohaimchar@mopa.gov.bd
mailto:unohaimchar@mopa.gov.bd


                                                                                                                                        

  

  

  

  

                                                                     মতলব দসিণ, চাঁদপুে। 

unomatlab@gmail.com 

  

ক্রসমক নাং নোম ও পদবী জিোন, জমোবোইল ও ইরমইল ইরনোরেশন টিরম পদবী 

১. উপরজলো সনব যোহী অসিসোে,  ০৮৪২৬-৫৬০৬০, ০১৭৩০০৬৭০৬৪ 

unomatlab@gmail.com 

ইরনোরেশন অসিসোে 

২. সহকোেী কসমশনোে (ভূসম) ০১৭৩০০৬৭০৬৪, ০৮৪২৬-৫৬০৫১,unomatlab@gmail.com সদস্য 

৩. উপরজলো কৃসষ অসিসোে,  ০৮৪২৬-৫৬০২৩, ০১৭১১৪৭২৭৩৭ Adnanabu242@gmail.com সদস্য 

৪. আবোসসক জমসিকযোল অসিসোে,  ০৮৪২৬-৫৬২২০, ০১৭৩০৩২৪৮৩৪ Drmahabub22@gmail.com, সদস্য 

০৩ উপরজলো স্বোস্থ্য ও প্রকল্প কম যকতযো হোইমচে, চাঁদপুে। ০১৭১০০৯১০৮৬ haimchar@uhfpo.dghs.gov.bd 

০৪ উপরজলো মোধ্যসমক সশিো অসিসোে হোইমচে, চাঁদপুে। ০১৮১৮৭২২৮০৩ Billah1968@yahoo.com  

০৫ উপরজলো সশিো  অসিসোে হোইমচে, চাঁদপুে। ০১৭১৫০৬৭৯৫৩ ueohaimchand@gmail.com  

০৬ উপরজলো মসহলো সবষয়ক কম যকতযো হোইমচে, চাঁদপুে। ০১৭৫৪২৮২০৫০ - 

০৭ উপরজলো প্ররকৌশলী হোইমচে, চাঁদপুে। ০১৭১১৪৪৩৩৭৩ uehaimchar@lged.gov.bd 

mailto:unomatlab@gmail.com
mailto:unomatlab@gmail.com
mailto:unomatlab@gmail.com
mailto:Adnanabu242@gmail.com
mailto:Drmahabub22@gmail.com
mailto:Billah1968@yahoo.com
mailto:ueohaimchand@gmail.com


     ৫. মোধ্যসমক সশিো  ০৮৪২৬-৫৬২২৮, ০১৭১১৮২৩১০২ useumatlabshouth@yahoo.com সদস্য 

৬. উপরজলো সশিো অসিসোে,  ০৮৪২৬-৫৬০৬৮, ০১৭১১৩৭৭৯০২ ueomatlob@gmail.com সদস্য 

  

  

   

 

িসেদগঞ্জ, চাঁদপুে । 

(জপোস্ট জকোি-৩৬৫০) 

  

হরলো। 

পদবী ও অসিস ঠিকোনো জিোন (দোপ্তসেক ও জমোবোইল) ই-জমইল 

উপরজলো সনব যোহী অসিসোে 

 

১. দোপ্তসেক-০৮৪২২-৬৪০০১ 

২. জমোবোইল-০১৭৩০০৬৭০৬২ 

unofaridganj@mopa.gov.bd 

সহকোেী কসমশনোে(ভুসম) ১. দোপ্তসেক-০৮৪২২-৬৪০৯২ sahedulislam25@yahoo.com 

উপরজলো কৃসষ অসিসোে ১. দোপ্তসেক-০৮৪২২-৬৪০২৪ taher318@yahoo.com  

উপরজলো প্ররকৌশলী ১. দোপ্তসেক-০৮৪২২-৬৪০৬৪ ue.faridganj@lged.gov.bd 

উপরজলো মোধ্যসমক সশিো অসিসোে ১. দোপ্তসেক-০৮৪২২-৬৪১৫৯ useofaridgonj3650@gmail.com 

উপরজলো প্রকল্প বোসত্মবোয়ন অসিসোে ১. দোপ্তসেক-০৮৪২২-৬৪০৯৪ monirulpio@yahoo.com  

উপরজলো র্যব উন্নয়ন অসিসোে ১. দোপ্তসেক-০৮৪২২-৬৪২৩২ anisjubo@yahoo.com  

mailto:useumatlabshouth@yahoo.com
mailto:ueomatlob@gmail.com
http://www.chandpur.gov.bd/site/innovation_content/3f3f3fd2-1dac-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%B8%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A6%83%E0%A7%9C:%E0%A6%83%E0%A6%A7%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A7%8E%E0%A7%A9%E0%A7%A7%E0%A7%AE@%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A6%AF%E0%A7%9C%E0%A7%9C.%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%B8
http://www.chandpur.gov.bd/site/innovation_content/3f3f3fd2-1dac-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%B8%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A6%83%E0%A7%9C:%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%8E%E0%A6%81%E0%A6%B7%E0%A7%9D%E0%A6%B0%E0%A7%9C@%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A6%AF%E0%A7%9C%E0%A7%9C.%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%B8
http://www.chandpur.gov.bd/site/innovation_content/3f3f3fd2-1dac-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%B8%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A6%83%E0%A7%9C:%E0%A6%A7%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%81%E0%A6%A8%E0%A7%9C@%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A6%AF%E0%A7%9C%E0%A7%9C.%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%B8


  

  

  

  

 


