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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: বণচর 
 ( 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 

এ.এস.এম ইব ল হাসান ইেভন 
০১৭০৫৪০১১০৮ 

১। জনাব িসরাজ উি ন 
উ মান সহকারী 

০১৮২১৭৭১৬৭১ 
asmzia92@gmail.com 

19637510763818392 
30/10/1963 

 

২। জনাব ওয়াজ উি ন 
স টিলিপকার কাম কি উটার অপােরটর 

০১৭১৩৬৩৮২৭৪ 
wazedali490@gmail.com 

19834616531451399 
01/01/1983 

 

৩। জনাব মা র রহমান 
একাউনেট  াক 

01675248201 
masumur.rahaman@gmail.com 

3022913151298 
01/08/1989 

 
 
 

৪। জনাব মাঃ হা র রিশদ 
উপেজলা টকিনিশয়ান 

01611004669 
harun_bd@outlook.com 

19867518531280991 
15/01/1986 

 

উপেজলা িম অিফস 
মা: আির র রহমান 

০১৭০৫৪০১০২৮ 

৫। মা: আির র রহমান 
সহকারী কিমশনার ( িম) 

০১৭০৫৪০১০২৮ 
arifurdu71@gmail.com 

5508535225 
01/08/1989  

৬। মা: মিন ামান 
সােভয়ার 

০১৭১৬৮৯০০৫৮ 
mdmonir074654@gmail.com 

8241680639 
01/10/1976 

 

৭। জনাব ফরহাদ আহ দ ইঁয়া 
সা িফেকট সহকারী 

০১৮১৯৯৫৬৭৯৮ 
majobhuyan@gmail.com 

১৯৮২৭৫২৮৭০৪১২২৪৬৯ 
১/০৩/১৯৮২ 

 

৮। জনাব ফিকহ উি ন 
সা িফেকট পশকার 

০১৮২৫১৭০৯৭৭ 
faqihuddinsalman@gmail.com 

১৯৯০৭৫১৮৭৪০১৭৪১৭৯ 
১/১/১৯৯০ 

 

৯। মা: কাম ামান 
িডট চিকং কাম সায়রাত সহকারী 

০১৮২৩১৫৫০৯১ 
mdrubel24434@gmail.com 

19907528703000068 
1/2/1990 

 

উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতার কাযালয় 

মা: কাউছার আহা দ 
01700716881 

১০। কাউছার আহা দ 
উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা 

01919700531 
Kawsarkohi89@gmail.com 

1218522929738 
05/07/1985 

 
 
 

১১। আজগর হােসন 
অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক 

01716114677 
ajgorhosen4@gmail.com 

19727518750315931 
01/09/1972 
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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  

উপেজলা িশ া অিফস 
জনাব রজাউল কিরম 
01711738291 

১২। জনাব রজাউল কিরম 
উপেজলা িশ া কমকতা 

01711738291 
ueosubarnachar@gmail.com 

2696655335470 
25/11/1966 

 

১৩। মা: আিজ র রহমান 
সহকারী উপেজলা িশ া কমকতা 

01717107374 
aziztsumon13@gmail.com 

5113383511691 
15/10/1982 

 

১৪। মাহা দ িফেরাজ আলম 
উ মান সহকারী কাম িহসাব র ক 

01718855459 
ueosubarnachar@gmail.com 

5127307576258 
01/06/1964 

 
 
 

উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফস 

জনাব হা দ শহী ল কিরম 
01718710934 

১৫। হা দ শহী ল কিরম 
উপেজলা মা িমক িশ া কমকতা 

01718710934 
useosubarnachar@gmail.com 

1926708136765 
13/01/1970 

 
 
 

উপেজলা সমবায় অিফস 
জনাব আেনায়ার হােসন 
01818791450 

১৬। জনাব র নবী 
সহকারী পিরদশক 

01761-905964 
mdnurnabi684@gmail.com 

19687528703116274 
03/03/1968 

 

১৭। অ পম চ  দাস 
অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর 

01915-956195 
anupamdas9595@gmail.com 

19875113383518324 
31/12/1987 

 

উপেজলা মৎ  অিফস 
মা: খারেশদ আলম 

01716904883 

১৮। মা: খারেশদ আলম 
উপেজলা মৎ  কমকতা 

01716904883 
khalom883@gmail.com 

7518760230241 
01/08/1964  

১৯। মা র রহমান 
 সহকারী 

01609493879 
masudurmasum@gmail.com 

19946815274000047 
01/11/1994 

 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফস 

মা: জিসম উি ন 
01816173141 

২০। মাহা দ সাম ি ন 
ইউিনয়ন সমাজকম  

01838843706 
usso.subarnachar@gmail.com 

3712580509 
30/09/1971 

 

২১। মা: এনতাজ উি ন 
অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর 

01862074479 
usso.subarnachar@gmail.com 

7510784769802 
01/01/1989 

 
 
 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক 
অিফস 

এ এম মািহ ল ইসলাম 
01710218889 

২২। এ এম মািহ ল ইসলাম 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

01710218889 
mohitsohag@gmail.com 

19861925405112969 
30/06/1986 

 
 
 

উপেজলা আনসার 
িভিডিপ অিফস 

রিহমা খা ন 
01816448326 

২৩। রিহমা খা ন 
উপেজলা আনসার িভিডিপ কমকতা 

01816448326 
sajafar07@gmail.com 

19757518760226629 
01/10/1975 

 

২৪। িসকা ার আ  জাফর 
উপেজলা িশ ক 

01811391607 
sajafar07@gmail.com 

19873022916164555 
01/01/1987 

 

উপেজলা পিরসং ান 
অিফস 

অিজৎ মার রায় 
01717950790  
 

২৫। পা  র ন দ  
জিনয়র পিরসং ান সহকারী 

01722441211 
pappupm06@gmail.com 

19907510784000066 
02/01/1990 
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