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জজলা পর্ যাদয়র কর্ যকতযা/কর্ যচারীদদর ‘‘ন্যাশ াল জপার্ যাল’’ সম্পদকয সদচত তা বৃসি, জসবা প্রদা দক সহজতর  করার লদযে সদ ব্যাসপ ‘‘জাতীয় তথ্য বাতায়  সবষয়ক’’ 

কর্ যশালায় অাংশগ্রহদণর জন্য র্দ াস ত প্রসশয াথীগদণর 

তাসলকা 

ব্যাচ- ০২ (জজলা) 

তাসরখ: ১১/০১/২০২২, র্ঙ্গলবার 

ক্রমিক অমিসের নাি প্রমিক্ষণার্থীর নাি ও পদবী 

প্রমিক্ষণার্থীর 

মিাবাইল নম্বর 

ই-জর্ইল িন্তব্য 

1.  মেমিল োর্জন অমিে, মনায়াখালী 

র্নাব মিাোঃ মিাস্তামিজুর রহিান 

অমিে েহকারী কাি কমিউটার অপাসরটর 

০৩২১-৬১০৬৮ noakhali@cs.dghs.gov.bd  

2.  র্নস্বাস্থ্য প্রসকৌিল অমিদপ্তর, মনায়াখালী র্নাব মিাহাম্মদ আব্দুল লমিি ০১৯১৪১৬২৮৪৭ engr.palash028@gmail.com  

3.  আনোর ও মিমিমপ, মনায়াখালী 

র্নাব মিাোঃ নুরুল আবছার ম ৌধুরী 

েহকারী মর্লা কিান্ড্যান্ট 

01717460572 dcansarnoakhali@gmail.com  

4.  

পমরসবি অমিদপ্তর 

মর্লা কার্ জালয়, মনায়াখালী 

র্নাব িানমর্র িাসরক ইবসন মেমিক 

েহকারী পমর ালক 

০৩২১-৭১৭১৫ noakhali@doe.gov.bd  

5.  মবআরমিমব, মনায়াখালী। 

র্নাব নর্রুল ইেলাি 

মহোবরক্ষক 

০১৭১৭৯৫৯৫৪৫ ddnoakhalibrdb@gmail.com  

6.  মবআরটিএ, মনায়াখালী 

র্নাব সুমর্ি রায় 

েহকারী রার্স্ব কি জকিজা 

01670664668 roysujit1991@gmail.com  
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mailto:dcansarnoakhali@gmail.com
mailto:ddnoakhalibrdb@gmail.com
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ক্রমিক অমিসের নাি প্রমিক্ষণার্থীর নাি ও পদবী 

প্রমিক্ষণার্থীর 

মিাবাইল নম্বর 

ই-জর্ইল িন্তব্য 

7.  

উপপমর ালসকর কার্ জালয় 

কৃমিেম্প্রোরণ অমিদপ্তর, মনায়াখালী 

র্নাব মিা: ইয়ামিন 

অমিে েহকারী কাি কমিউটার মুদ্রাক্ষমরক 

০১৬১৪১৫১৩২৭ yeamin327@gmail.com  

8.  মর্লা মনব জা ন অমিে, মনায়াখালী 

র্নাব িবলু সূত্রির 

েহকারী মহোবরক্ষক 

০১৮১৩২৯৯৭২৮ s.d.turza32@gmail.com  

9.  

মেমনয়র মকমিসের কার্ জালয় র্নস্বাস্থ্য প্রসকৌিল 

অমিদপ্তর, আঞ্চমলক পামন পরীক্ষাগার, মনায়াখালী। 

র্নাব মিাোঃ নার্মুল আহসিদ 

িাটা এমি অপাসরটর 

০১৬৩২৯৩৭৭৪৪ nazmul.idb20@gmail.com  

10.  মর্লা প্রামণ েিদ অমিে, মনায়াখালী 

র্নাব িা. মুহাম্মদ িারুি মরর্িী িালুকদার 

উপসর্লা প্রামণেিদ কি জকিজা, মবগিগঞ্জ, মনায়াখালী 

01717223374 mr_talukder@yahoo.com  

11.  েরকামর মিশু পমরবাব (বামলকা), িাইর্দী 

র্নাব মুু্ক্তা মবগি 

মহোব েহকারী 

01865615334 ssp.noakhali.gov.bd@gmail.com  

12.  মনব জাহী প্রসকৌিলী ক্ষুদ্রসে  এর দপ্তর 

র্নাব মিাোঃ আমরফুল ইেলাি 

অমিে েহকারী কাি কমিউটার অপাসরটর 

০১৭১০২৬৯০৮৯ cobadcnr@gmail.com  

13.  মর্লা বীর্ প্রিযায়ন অমিোসরর কার্ জালয় 

র্নাব মিাোঃ েমিকুল ইেলাি 

অমিে েহকারী কাি কমিউটার মুদ্রাক্ষমরক 

01917067622 md.safiqulislam000@gmail.com  

14.  

মর্ানাল মেসটলসিন্ট অমিোসরর কার্ জালয়, 

মনায়াখালী মর্ান, মনায়াখালী 

র্নাব বনমকসিার ম ৌধুরী 

প্রিান েহকারী 

০১৭৩৬০৯৫৩৬২ Banakishore2017@gmail.com  

15.  মবটিমেএল, মনায়াখালী 

র্নাব মুহাম্মদ আলী িািীি 

কমনষ্ঠ েহকারী ব্যবস্থ্াপক 

০১৮২০১৭৪২৭৯ shamim.bdfeni@gmail.com  

16.  কৃমি মবপনন কি জকিজার কার্ জালয় 

র্নাব মিাোঃ মিািাসরি মহাসেন 

অমিে েহকারী 

০১৮২০-৭৩৯১২৯ dmonoakhali@gmail.com  

17.  মর্লা মিক্ষা অমিে, মনায়াখালী 

মিাোঃ মলয়াকি আলী 

েহকারী পমরদি জক 

০১৭৫১-৩৬৪২২২ mliakatdvm@gmail.com  
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ক্রমিক অমিসের নাি প্রমিক্ষণার্থীর নাি ও পদবী 

প্রমিক্ষণার্থীর 

মিাবাইল নম্বর 

ই-জর্ইল িন্তব্য 

18.  মর্লা ক্রীড়া অমিে 

র্নাব মিাোঃ আলাউমিন 

মর্লা ক্রীড়া অমিোর 

০১৭১৯২৩১১৭৫ alauddin1989@gmail.com  

19.  মবমেক, মনায়াখালী 

র্নাব মিা: ির্লুল কমরি 

প্রসিািন অমিোর 

০১৬৭৮০৪২৭২৬ karim.iiucdc@gmail.com  

20.  জেলা পরিবাি পরিকল্পনা কার্ যালয় , জনায়াখালী 

র্নাব আরনসুি িসুল 

পমরবার পমরকল্পনা েহকারী 

০১৭১৭৩৭৮৮১৮ nouvimi@gmail.com  

21.  স্থ্ানীয় েরকার প্রসকৌিল অমিদপ্তর, মনায়াখালী 

র্নাব মিাোঃ হামিজুল হক 

েহকারী প্রসকৌিলী (পুর) 

০১৭৮১০২৪১৮৯ aec.noakhlai@lged.gov.bd  

22.  গণপুিজ অমিদপ্তর, মনায়াখালী। 

র্নাব র্ামহদ হাোন 

েহকারী প্রসকৌিলী (মেমিল) 

০১৬৭৫৮৭৫১৬৮ ae1_nkhali@pwd.gov.bd  

23.  েড়ক মবিাগ 

োইফুল ইেলাি 

মেসনাটাইমপে কাি-কমিউটার অপাসরটর 

০১৭৫২০৭৭১৫১ saifulmd14@gmail.com  

24.  যুব উন্নয়ন অমিদপ্তর, মনায়াখালী 

র্নাব মিাহাম্মদ কািাল উিীন 

িাটা এমন্ট অপাসরটর 

০১৮১৩২৬৭২১৬ kamaldyd76@gmail.com  

25.  মর্লা মরমর্ষ্ট্রাসরর কার্ জালয়, মনায়াখালী 

র্নাব মিাোঃ ইয়ামছন কাউোর ভুইয়া 

অমিে েহকারী কাি-কমিউটার অপাসরটর 

০১৭৩৭৭৬৭৪০৫ yeasinquaser1992@gmail.com  

 

 

*** 
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