অফিসারদদর নাদের তাফিকা
অফিস
উপদজিা ফনি বাহী অফিসাদরর কার্ বািয়,
মদওয়ানগঞ্জ, জাোিপুর
উপদজিা ভূফে অফিস
মদওয়ানগঞ্জ, জাোিপুর
অফতফরক্ত পুফিশ সুপার (সাদকবি) এর
অফিস
মদওয়ানগঞ্জ েদেি থানা
িাহাদুরািাদ মনৌ থানা
সানন্দিাফি আইফস
উপদজিা স্বাস্থ্য ও পফরিার পফরকল্পনা
অফিস
উপদজিা কৃফি অফিস
উপদজিা েৎস্য অফিস
উপদজিা প্রাফণসম্পদ অফিস
উপদজিা সোজদসিা অফিস
উপদজিা ফশক্ষা অফিস

উপদজিা ফনি বাচন অফিস
উপদজিা প্রদকৌশিীর অফিস

উপদজিা োধ্যফেক ফশক্ষা অফিস
উপদজিা পফরিার পফরকল্পনা অফিস
উপদজিা পল্লী উন্নয়ন অফিস (ফি.ফে.আর.ফি)

ক্র:
নং

অফিসাদরর নাে

পদফি

মোিাইি নং

১

জনাি কাভরুন্নাহার শেপা

উপদজিা ফনি বাহী অফিসার

০১৭০৯৯৭০২৩০

২

জনাি অহনা জজন্নাত

সহকারী কজভেনার )িজভ(

০১৭১৭-০৩০৪৮০

৩

জনাি রাফকবুি হাসান রাদসি

অফতফরক্ত পুফিশ সুপার (সাদকবি)

০১৩২০-১০৫১৪৯

৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯

জনাি মুহাম্মদ ভহব্বত কফীর
জনাি মুফনবুর রহোন
জনাি মোোঃ ফেজানুর রহোন
জনাি মোোঃ জদহর মহাদসন খান
ো: আহসান হািীি
ো. রায়হান হাফিি শাফেে

অফিসার ইনচাজব
পফরদশবক (তদন্ত)
অফিসার ইনচাজব
পুফিশ পফরদশবক
উপদজিা স্বাস্থ্য ও পফর. পফর. অফিসার
মেফেদকি অফিসার, উপদজিা স্বাস্থ্য কেোঃ

০১৩২০-১০৫৩০৯
০১৭৬৬-১৪৬৮১৪
০১৭৬৯৬৯২৫৫৬
০১৭১৬-৬১১৬১৪
০১৮১২-১৩১৯৭০
০১৭১১৬১১১০১

জনাি পদরশ দাস
জনাি োহমুদুর রহোন জফন
জনাি মোোঃ শফিউি আিে
োোঃ মোোঃ ইউনুছ আিী
জনাি জয়কৃষ্ণ সরকার
জনাি মোোঃ আব্দুি হাফিে
জনাি মোোঃ িফরদুজ্জাোন
জনাি দ্বীপারানী মগাপ
জনাি মোোঃ মিিাি মহাদসন
জনাি মোোঃ মতািাদয়ি মহাদসন
জনাি
জনাি মোোঃ আব্দুর রহোন
জনাি মোোঃ মখারদশদ আিে
জনাি মোোঃ মেদহর উল্লাহ
জনাি সজল চন্দ্র বদ্র
জনাি িারুক আি িয়সাি

উপদজিা কৃফি অফিসার

০১৭১৭৫৬৩৮৮০
০১৭২৭৯০৯৩৮৩
০১৭২১-৭২৪৪৫৪
০১৭১৬২৯৪৯৩৯
০১৫১৫২৪৪৮৭০

জনাি রতন কুোর বিষ্ণি

উপদজিা কৃফি সম্প্রসারণ অফিসার

উপদজিা েৎস্য অফিসার (অোঃ দাোঃ)
উপদজিা প্রাফণসম্পদ অফিসার
উপদজিা সোজদসিা অফিসার
উপদজিা ফশক্ষা অফিসার
সহকাফর ফশক্ষা অফিসার
সহকাফর ফশক্ষা অফিসার
উপদজিা ফনি বাচন অফিসার
উপদজিা প্রদকৌশিী
উপসহকারী প্রদকৌশিী
উপসহকারী প্রদকৌশিী
উপসহকারী প্রদকৌশিী (প্রকল্প)
উপদজিা োধ্যফেক ফশক্ষা অফিসার
উজজলা একাজেজভক সুারবাইজার
উপদজিা পফরিার পফরকল্পনা অফিসার (অ.দা.)
উপদজিা পল্লী উন্নয়ন অফিসার
উপদজিা সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার

০১৭৩৯৭৮৩৮৯৮
০১৭৩৯৪৩১৩৮৫
০১৯১৪-৩৮৪২৬১
০১৮৯০৫০২৮৯২
০১৭৮০২৭০৭৮২
০১৭১১৫৭৪৭৮৬
০১৭৬৩০২৫৬৪৪
০১৭১২০০৭৩৫৬

মেফিদিান
নং

unodewanganj@mopa.gov.bd
aclanddewangonj@gmail.com

ocjam.dew@police.gov.bd

dewanganj@uhfpo.dghs.gov.bd

uaodewanganj@gmail.com
yunusulo1968@gmail.com
rohuldu168@gmail.com
ueodewangonj@gmail.com
ueodewanganj.ec@gmail.com

০৯৮২৩,৭৫১৬৩-

০১৭১৭৩৩৮০৩৬

০১৭১৭০৩৬৩০০
০১৯৬৩৩৩৬৪৯৮
০১৭২৮৩৮০৭০৫-

ই-মেইি

০৯৮২৩৭৫০০২-

usudewangonj@yahoo.com
ufpo.dewangonj@gmail.com
urdodewanganj@brdb.gov.bd

উপদজিা ফহসািরক্ষণ অফিস
উপদজিা সেিায় অফিস
উপসহকারী প্রদকৌশিী অফিস (জনস্বাস্থ্য)
উপদজিা প্রকল্প িাস্তিায়ন অফিস
উপদজিা সািদরফজস্টার অফিস
উপদজিা ফরদসাস ব মসন্টার
উপদজিা যুি উন্নয়ন অফিস
উপদজিা েফহিা ফিিয় অফিস
উপদজিা পফরসংখ্যান অফিস
উপদজিা আনসার ও ফিফেফপ অফিস
িন ফিিাগ, মদওয়ানগঞ্জ

উপদজিা খাদ্য ফনয়ন্ত্রদকর অফিস
উপদজিা পল্লী দাফরদ্র ফিদোচন অফিস
উজজলা শাস্ট অজপস
াট অজপস
ফাংলাজদে শরলওজয় শেেন
িায়ার সাফিবস ও ফসফিি ফেদিন্স
শদওয়ানগঞ্জ সাফ শজানাল অজপস
)ল্লী জফদ্যুৎ(
উজজলা সরকাজর গণগ্রন্থাগার
উজজলা শপ্রাগ্রাভ অজপস
ইসলাজভক পাউজন্ডেন
তথ্য আা প্রকল্প অজপস
ইউজনজসপ প্রকল্প
একটি ফাজি একটি খাভার প্রকল্প ও ল্লী
সঞ্চয় ব্াংক
জাইকা প্রকল্প অজপস
সহকারী মপ্রাগ্রাোদরর অফিস
ফিএফেফস, মদওয়ানগঞ্জ

৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০

জনাি
জনাি মো: রফিকুি ইসিাে
জনাি শভাোঃ রাজকবুল হাসান
জনাি
জনাি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর
রহোন
জনাি িফরদ আহাদম্মদ আকন্দ
জনাি শভাোঃ ভাহফুজুল হক
জনাি নূদর িাদতো
জনাি সম্পা আক্তার
জনাি শহজলন োহানা
জনাি মোোঃ আফেনুি হক
জনাি শাহীনা আক্তার
জনাি মোোঃ সাইফুি োদিক
জনাি শভাোঃ আবুল শহাজসন
জনাি
জনাি মোোঃ নূর আিে
জনাি আব্দুি িাদতন(অোঃ দাোঃ)
জনাি
প্রদকৌোঃ মোোঃ রাদহবুর রহোন
জনাি মোোঃ আোঃ রফশদ
জনাি মোোঃ আব্দুর রশীদ
জনাি
জনাি আব্দুস শসাফহান
জনাি ছালভা খাতুন
জনাি
জনাি
জনাফ
জনাি
জনাি
োনজুর আহদম্মদ
মোোঃ শাফহন আহদেদ

উপদজিা ফহসািরক্ষণ অফিসার
উপদজিা সেিায় অফিসার
উসহকারী প্রজকৌেলী
উপদজিা প্রকল্প িাস্তিায়ন অফিসার
সাফ শরজজস্ট্রার
ইন্সস্ট্রাক্টর (ইউ.আর.ফস)
উপদজিা যুি উন্নয়ন অফিসার (অ.দা.)

উপদজিা েফহিা ফিিয়ক অফিসার
জুজনয়র জরসংখ্যান সহকারী
উজজলা আনসার ও জবজেজ কভমকতমা

উজজলা ফন কভমকতমা
উপদজিা খাদ্য ফনয়ন্ত্রক
ওফসএিএসফে
উজজলা ল্লী দাজরদ্র জফজভাচন অজপসার
উজজলা শাস্ট ভাস্টার
পফরদশবক (পাে)
শস্টেন ভাস্টার
এ. জজ. এভ )ওএন্ডএভ(
সহকারী প্রজকৌেলী
সহকারী লাইজেরীয়ান
উজজলা শপ্রাগ্রাভ অজপসার
উানুষ্ঠাজনক জেক্ষা বুুজরা
জপল্ড সুারবাইজার
তথ্য শসফা অজপসার
উজজলা শকা অজে মজনটর

০১৭১৮৭৪৩৮২০০১৭১২৯৯৭৩৮৮-

uco_dewangonj@yahoo.com
hasantuhin84@gmail.com

০১৭২২-৪৮৮৬৯৮
০১৭১২৫০৪০৬০০১৭২৭০৩১৯৩৫০১৭২৪২৮৭৫৩৮০১৭২১-৭৮৪৪৮৪
০১৭২৪১৮৭৫৬১
০১৭৪২৮৭৮৩৭২
০১৭১৭৩৪৮৩৮৭
০১৭১৬-৮৮৪৪৯৫
০১৭২৮৩৪১৮৯৩

dewanganj@dyd.gov.bd

০১৭২২০৮৫৮৩৬
০১৯৬৫০৭৬৩৭১
০১৭৬৯৪০৭৪২৩
০১৭২০৪৪১৭০৮

dewangonjszo@gmail.com

০১৭১৬-৫৪২০৪৬

০১৭০৮৫৭২৩৬৩
০১৭৭০৭৭৪২১৫

উজজলা সভন্বয়কারী

bmdewanganj@pallisanchaybank
.gov.bd

জুজনয়র অজপসার, পল্লী সঞ্চয় ব্াংক
জুজনয়র অজপসার, পল্লী সঞ্চয় ব্াংক
উপদজিা মেদিিপদেন্ট িযাফসফিদেের

সহকারী মপ্রাগ্রাোর
উপ-সহকারী প্রদকৌশিী

০১৭৩৬৪৩৮৩৭২
০১৭৬১০২৭৯৮৬

manjur.cse09@gmail.com

শচয়ারম্যান, বাইস শচয়ারম্যান ও ইউজনয়ন জরষদ শচয়ারম্যানজদর তাজলকা
ক্রজভক
নং
১

নাভ
শভাোঃ শসালায়ভান শহাজসন

২

শদওয়ান শভাোঃ ইভরান

৩

শভাছাোঃ তাছজলভা আক্তার

৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২

শভাোঃ োহজনওয়াজ
োহানোহ
োহ শভাোঃ ভাসুদ
শভাোঃ আজজজুর রহভান
আকন্দ

দফী

শভাফাইল নং

শচয়ারম্যান, উজজলা জরষদ,
০১৭১৮-৪৮৬৩৬০
শদওয়ানগঞ্জ
বাইস শচয়ারম্যান, উজজলা জরষদ,
০১৭১২-৪০৮২৪২
শদওয়ানগঞ্জ
বাইস শচয়ারম্যান )ভজহলা(, উজজলা
০১৯৮৫-৯৪৫৯২৯
জরষদ, শদওয়ানগঞ্জ
শভয়র, শদওয়ানগঞ্জ শৌরসবা

০১৭০৪-৫৪০১৫১

শচয়ারম্যান, ১ নং োংধরা ইউজ
০১৭১৭-২২১২২২
শচয়ারম্যান, ২ নং চরআভখাওয়া
০১৭১৫-৩৫৪৩৯২
ইউজ
শচয়ারম্যান, ৩ নং াররাভরাভপুর
01712-476695
ইউজ
নূর ছালাভ
শচয়ারম্যান, ৪ নং হাতীবাংগা ইউজ ০১৭৯৮-৬৪৮২৬৬
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