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উপেজলা পযােয়র কমকতা/কমচারীেদর িনেয় ই-নিথ বহার ও বা বায়ন িবষয়ক দ তা উ য়ন সং া  ২ ( ই) িদন াপী অনলাইন ই-নিথ িশ েণ 
অংশ হেণর জ  িশ ণাথ গেণর ত  স িলত তািলকা- 

 

উপেজলা: চাটিখল 
 ( জ া তার মা সাের নয়) 

অিফস/দ র/ কাযালেয়র নাম  
অিফস/দ র/কাযালয় এর 

ধােনর  নাম ও মাবাইল ন র  িশ ণাথ র নাম ও পদবী   মাবাইল ন র ও ই- মইল কানা এনআইিড ন র ও জ  তািরখ  ম   

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, চাটিখল  

এ.এস.এম মাসা 
০১৭০৫-৪০১১০৪ 

১। মা:  কামাল সাম ল ইসলাম 
অিফস সহকারী কাম-কি :অপােরটর 

০১৮১৮-০৪০৯৯৭ 
 

২১/০৭/১৯৬৮ি : 
৭৫২৮৭০১১০৭৪৯৮ 

 

উপেজলা িম অিফস, 
চাটিখল  

সহকারী কিমশনার ( িম) 

২। মা: হা ন-অর-রশীদ 
সায়রাত সহকারী  

০১৮৭৫-৯৬৬৪০৪ 
 

০১/০৮/১৯৮৯ি :  
১৯৮৯৭৫১০৭৮৪৭৫৭৬৮৩ 

 

৩। মা: আেনায়ার হােসন 
নামজারী সহকারী  

০১৮১৯-১৫৭৭৯৩ 
anowaracland@gmail.com 

১১/১১/১৯৭৯ ি : 
১৯৭৯৭৫২৮১১০৭২১৫ 

 

৪। ইয়ািছন আরাফাত 
সা িফেকট পশকার  

০১৮২০-২১৩৮০৩ 
arafat1983hasin@gmail.com 

০১/০১/১৯৮১ি :  
১৯৮১৭৫২৪৭০৮৯৮৬৪৯৫ 

 
 

উপেজলা িষ অিফস, 
চাটিখল 

িসরা ল ইসলাম 
০১৭১০-২০৩৪৩৪ 

৫। িসরা ল ইসলাম 
উপেজলা িষ অিফসার 

০১৭১০-২০৩৪৩৪ 
uaodaechatkhil@gmail.com 

০১/০৬/১৯৭৯ি :  
২৬৯৯৫০১৯৩০৫৬৯  

৬। শারিমন লতানা 
এসএএও 

০১৭৫৬-১৪১৯২৬ 
uaodaechatkhil@gmail.com 

১০/০১/১০৯০ি : 
৭৫১৮৩৩৫০০০১৮০  

৭। মা: তাফােয়ল হােসন 
উ মান সহ: কাম-িহসাব র ক 

০১৭২৬-৫৮০৭১৯ 
uaodaechatkhil@gmail.com 

৩১/৩/১৯৬৮ি : 
৫১১৬৫৩৩১৮৬৪৩৪ 

 

উপেজলা িশ া অিফস, 
চাটিখল 

এ এম এহছা ল হক 
০১৮১৯-১৩৪৪৩৬ 

৮। এ এম এহছা ল হক 
উপেজলা িশ া অিফসার 

০১৮১৯-১৩৪৪৩৬ 
ueochatkhilnoa@yahoo.com 

০১/০১/১৯৬৭ি : 
৩০১২৫৭৩৫২৫৯৩১ 

 

৯। সাই ল ইসলাম 
িহসাব সহকারী  

০১৮১২-৬০৪৭৮৩ 
ueochatnoa@yahoo.com 

১০/০৭/১৯৮৪ ি : 
২২১২৪৪২৩৪৮৯৮৮ 

 

১০। মা: শাহজামাল 
উ মান সহকারী  

০১৮১৯-৯২০১৭৩ 
০৩/০১/১৯৬৫ 
৭৫১১০৩৮৭১০৮৩৪ 

 

উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফস, চাটিখল 

মা: িমজা র রহমান ইঁয়া 
০১৯২৪-৪৩৩৮৬৭ 

১১। মা: িমজা র রহমান ইঁয়া 
উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার 

০১৯২৪-৪৩৩৮৬৭ 
useochatkhil@yahoo.com 

১৬/০২/১৯৭৪ি : 
১৯২০৯০৬০৯৪৯৯৮ 
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অিফস/দ র/ কাযালেয়র নাম  
অিফস/দ র/কাযালয় এর 

ধােনর  নাম ও মাবাইল ন র  
িশ ণাথ র নাম ও পদবী   মাবাইল ন র ও ই- মইল কানা এনআইিড ন র ও জ  তািরখ  ম   

১২। মাহা দ আলী 
সহকারী উপ: মা িমক িশ: অিফসার 

০১৭১২-৬৫২৪২৬ 
mohammadali19822@gmail.com 

১৫/০২/১৯৭৪ি : 
৭৫১১০৪৭৭৬১০৯২ 

 

১৩। মা: নািছর উি ন 
অিফস সহকারী  

০১৭১৫-৩০২১২৬ 
 

৩০/০৬/১৯৭২ি : 
৪০৮১২৬১৮৮ 

 

উপেজলা পিরবার পিরক না 
অিফস, চাটিখল  

লাকমান হােসন 
০১৮১৮-৮৪৯৫৭১ 

১৪। মাহ ল হাসান 
সহকারী উপ: পিরবার পিরক না কমকতা 

০১৭১৯-৩৫৫৯৭২ 
mahmud.sust 54@gmail.com 

০১/০১/১৯৮৮ 
৭৭৭৩২৭০৩৬৩ 

 

১৫। শাহাদাত হােসন 
উপ: পিরবার পিরক ন সহকারী  

০১৮১৫-৭০৪৯৫৮ 
shsohag312@gmail.com 

১৫/০১/১৯৯৩ 
৭৩৩১৬৫৯২৮৯ 

 

১৬। মা: কাউছার 
উপ: পির: পিরক না সহকারী  

০১৮১২-৩৬৮১৫৩ 
muhammadkawser1991@gmail.com 

০৩/০৩/১৯৯১ 
৭৫১৮০৩৮০০০১১৮ 

 

উপেজলা সমাজেসবা অিফস, 
চাটিখল  

মা: আলী  হাসাইন 
০১৮১১-২১০৯৭৮ 

১৭। মা: আলী  হাসাইন 
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 

০১৮১১-২১০৯৭৮ 
 

০৫/০২/১৯৮৯ 
১৯১৩১৯৫৩৩২১১০ 

 

১৮। মা: ইসমাইল 
িফ  পারভাইজার  

০১৭১৬-৩০০৩৮২ 
 

৩১/১২/১৯৬৯ 
৭৫১৮৩৩৫৫৮২৪০০ 

 

১৯। মা: মহিসন 
অিফস সহ: কাম-কি : া িরক  

০১৬৭৭-০০২৫৯১ 
 

১০/০৭/১৯৮৬ 
২৬৯৩০১৬১০৬৫৫৫  

উপেজলা প ী উ য়ন অিফস,  
চাটিখল  

এিবএম কাম ামান 
০১৭৯৭-১৮২৭৯৮ 

২০। এিবএম কাম ামান 
উপ: প ী উ য়ন কমকতা 

০১৭৯৭-১৮২৭৯৮ 
 

২৭/০১/১৯৮০ি : 
 

 
 

২১। শামীম আহে দ 
সহকারী প ী উ য়ন কমকতা (পদািবক)  

০১৭৮২-৫২০৩৯৪ 
 

০১/০১/১৯৭৩ ি : 
৬৮৫৭২৯৮০৪৯ 

 
 
 

২২। মা: আ ল হাসান 
িহসাব সহকারী  

০১৭১৪-২৮০৫০০ 
 

৩০/০১/১৯৮৪ 
৭৫২১০০৩৬২০৮৯০ 

 
 

আমার বাড়ী আমার খামার 
ক , চাটিখল  

ীিত র ন নাথ 
০১৯৩৮-৮৭৯৫০৩ 

২৩। মাহা দ রিফক উ াহ 
িফ  পারভাইজার  

০১৮১৫-৭০৪৫৯৭ 
jorafin544@gmail.com 

০১/০৭/১৯৭৭ 
৭৫১০৭৪২৬৫৮১০৯ 

 

২৪। ছাি র আহ দ 
কি : অপােরটর িহসাব সহকারী  

০১৭৯-৪৪৯৯১১ 
shabbiropu@gmail.com 

৩১/১২/১৯৮৬ 
৬৮৮৯৪১৮৮৭০৯  

২৫। মা: রাদ হাসাইন 
মাঠসহকারী  

০১৬৩১-৭৭৪১৮৫ 
muradkings95@gmail.com 

০১/১২/১৯৯০ 
৭৭৬৮৫৩৬২৮১ 
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