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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: নায়াখালী সদর 
 ( 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  

সহকারী কিমশনার ( িম), 
নায়াখালী সদর, নায়াখালী। 

জনাব ফািতমা লতানা 
সহকারী কিমশনার ( িম) 
০১৭০৫-৪০১১১০ 

১। ফািতমা লতানা 
সহকারী কিমশনার 

০১৭০৫-৪০১১১০ 
aclnoakhalisadar@lrb.gov.bd 

  

২। মাহা দ ফজ ল হক 
পদিব : নামজাির সহকারী 

01841184270 
fajlulhaq2013@gmail.com 

  

৩। আেয়শা আ ার 
িডট চিকং কাম সায়রাত সহকারী 

0186619858 
rawnaf-786@yahoo.com 

  

 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয় 

ফারহানা জাহান উপমা 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
০১৭০৫৪০১১০১ 

৪। আ  বকর িসি ক 
শাসিনক কমকতা 

০১৭১৭০২৪২৪০ 
ao_noakhalisadar@gmail.com 

  

৫। নারায়ন চ  দ 
পদিব : িসএ 

01675657257   

উপেজলা া  ও পঃ পঃ 
কমকতার কাযালয় 

ডাঃ মাঃ মাহ র রহমান 
01712071701 

৬। মাঃ মিহ উি ন 
পিরসং ানিবদ 

01718800721 
mumohi2412@gmail.com 

  

৭। ণালী দাস 
অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর 

01921528639   

উপেজলা সমাজ সবা অিফস 
ামল চ  পাল 

01708414830 

৮। ামল চ  পাল 
 

01708414830 
usso.noakhalisadar@dss.gov.bd 

  

৯। এ. .এম আব র রিহম 
অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর 

01714919393   

১০। মাঃ আব র রিহম 
অিফস সহকারী 

০১৭২৮-৯৫৬৫৪০ 
abdurrahimfs90bd@gmail.com 
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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 সমবায় অিফস 
মাহা দ দেলায়ার হােসন 

01827-519907 

১১। মাহা দ দেলায়ার হােসন 
 

01827-519907 
ucosadar@yahoo.com 

  

১২। ণা দাস 
অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর 

01778201921   

উপেজলা ব উ য়ন কমকতার 
কাযালয় 

০১৭০৯৩৩০৫৯২ 
১৩। নািগস আরা বগম 
উপেজলা ব উ য়ন কমকতা 

০১৮১৯৮০৭১২৯ 
babynargish272@gmail.com 

  

উপেজলা িনবাচন অিফস 
িবমেল  িকেশার পাল 
কমকতা 
০১৭১৯১৪৮৯৬৩ 

১৪। িবমেল  িকেশার পাল 
উপেজলা িনবাচন কমকতা 

০১৭১৯১৪৮৯৬৩ 
bkpaulecs@gmail.com 

  

১৫। মা: আ ল হােসন, 
অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর 

01712681860 
biplob2k10@gmail.com 

  

উপেজলা িষ অিফস 
মাঃ হাসান আহেমদ, 

উপেজলা িষ কমকতা 

১৬। মাঃ হাসান আহেমদ, 
উপেজলা িষ কমকতা 

0171623456 
asasd@gmail.com 

  

১৭। কােশম 
অিফস সহকারী 

 01760105054 
 hasib_1958@yahoo.com 

  

উপেজলা মৎ  কমকতার 
কাযালয় 

মা মা আ ার 
উপেজলা মৎ  কমকতা 

১৮। মা মা আ ার 
উপেজলা মৎ  কমকতা 

01915169741 
 jyotimasuma@yahoo.com 

  

১৯। র নবী 
অিফস সহকারী 

01815325405 
nurnobidof1011@gmail.com 

  

উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফস 

ত রায় 
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার 

২০। ত রায় 
উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার 

01716063752 
subrataroy669@yahoo.com 

  

২১।  মার ম মদার 
অিফস সহকারী কাম ডাটা এনি  অপােরটর 

01820611592   

উপেজলা িশ া অিফস 
মাঃ িসি র রহমান খান 

উপেজলা িশ া অিফসার 
01712791160 

২২। মাঃ িসি র রহমান খান 
উপেজলা িশ া অিফসার 

01712791160 
srk392002@gmail.com 

  

২৩। মাহা দ জয় ল আবদীন 
পদিব : অিফস সহকারী কাম া িরক 

01715344993   

উপেজলা এক  বািড় এক  
খামার ক  

দেলায়ার হােসন 
উপেজলা সম য়কারী 

২৪। দেলায়ার হােসন 
উপেজলা সম য়কারী 

01938879506 
us_noakhalisadar@gmail.com 

  

উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতার কাযালয় 

মাঃ জিহ ল ইসলাম ২৫। মাঃ জিহ ল ইসলাম 
উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা 

01711281675 
zahirulislam1675@gmail.com 
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