
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ 
ন্ত্রিভাগীয় কন্ত্রমশনাি এিং জেলা প্রশাসকগণেি জেন্ত্রলণ ান,  যাক্স ও জমািাইল নম্বি-এি তান্ত্রলকা 

০৯ আগষ্ট ২০২০ পর্ যন্ত সংণশান্ত্রিত) 

 
ন্ত্রিভাগীয় কন্ত্রমশনাি: 
 

ক্রম: ন্ত্রিভাগীয় কন্ত্রমশনাণিি নাম, 

আইন্ত্রি ও জর্াগদাণনি 

তান্ত্রিখ 

ছন্ত্রি ন্ত্রিভাগ জেন্ত্রলণ ান নম্বি জমািাইল ও 

ই-ণমইল নম্বি 

 

এন্ত্রিয়া 

জকাি 

অন্ত্র স িাসা 

মাধ্যম (ন্ত্রসএ) সিাসন্ত্রি মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি 

১। 

 

েনাি জমাোঃ জমাস্তান্ত্র জুি 

িহমান ন্ত্রপএএ (৫৫৭২) 

১০ম ব্যাচ   

জর্াগদান: ১৩.০১.২০২০ 

 

 
 

 
ঢাকা 

০২ ৪৮৩১৫০৮৫ 

 

৯৩৩৫১৫১ ৪৮৩১৫০৮৪ 

 

৪৮৩২২১৩১ ০১৭১৩-০৬২৪০৪ 

divcomdhaka@mopa

.gov.bd 

২। 

 

েনাি  এ ন্ত্রি এম আোদ 

(৫৫২৮) 

জর্াগদান: ০১.০২.২০২০ 

 

 

 
 

চট্রগ্রাম ০৩১ ৬১৫২৪৭ ৬২৫১১২ ৬১৫৭৬৬ ৬২৫১১১ 

 

০১৭১৩-১২০৭৯৫ 

divcomchittagong@mo

pa.gov.bd  

 

৩। জমাোঃ হুমায়ুন কিীি 

জখান্দকাি  (৫৬০৯) 

জর্াগদান: ২৩.১০.২০১৯  

 

 
 

িােশাহী ০৭২১ ৭৭২২৩৩ ৮১১৬৭৫ ৭৭৫৮১৫ ৭৭৬০৬১ ০১৭১৩-২০২০৪০ 

divcomrajshahi@mopa.

gov.bd  

৪। ি. মু: আণনায়াি জহাণসন 

হাওলাদাি 

১০ম ব্যাচ   

জর্াগদান: ০৯.১১.২০১৯ 

 

 
 

খুলনা ০৪১ ২৮৫০০৩৫ 

 

২৮৫২৫২৫ 

 

৮১৩৯৮০ 

৮১৩৯৮১ 

৮১০৮৭৩ 

 

০১৭১৩-৪০০৩৯৪ 

divcomkhulna@mop

a.gov.bd  

৫। েনাি অন্ত্রমতাভ সিকাি 

 (৫৫৯২) 

১০ম ব্যাচ   

জর্াগদান: ০৯.০৬.২০২০ 

 

 

 

 

   

িন্ত্রিশাল ০৪৩১ ৬৫০২৪ ৬৩৪৩৩ ৬৪১১০ ২১৭৬১৬১ ০১৭১৩-৪৫০০৫৯ 

divcombarisal@mopa.g

ov.bd  

৬। েনাি জমা: মন্ত্রশউি িহমান 

এনন্ত্রিন্ত্রস 

১০ম ব্যাচ   

জর্াগদান: ১২.০১.২০২০ 

 

 
 

 

ন্ত্রসণলে ০৮২১ ৮৪০০০২ ৮৪০০১৮ ৮৪০০২১ ৮৪০০২৩ ০১৭৩০-৩৩১০০০ 

divcomsylhet@mopa.g

ov.bd  

৭। জনাব ম াোঃ আবদুল ওয়াহাব 

ভূঞা 

(৫৬৬৮) 

জর্াগদান: ০৯.০৮.২০২০ 

 

 
 

 

 

িংপুি ০৫২১ ৬৭৪০০ ৬৩৮০০ ৬৭৫৬৫ ৬৭৯০০ 

 

০১৭৩০-৩২৬৯৭০ 

divcomrangpur@mo

pa.gov.bd  

৮। েনাি জমাোঃ কামরুল 

হাসান, এনন্ত্রিন্ত্রস 

 (৫৭২৭) 

১১তম ব্যাচ   

জর্াগদান: ০২.০৬.২০২০ 

 

 

 

ময়মনন্ত্রসংহ ০৯১ ৬১৪৪৪ ৬৬৪৪৪ - ৬৩১৯৯ ০১৭১৭-০৪৫৯১০ 

০১৭১৩-৩৭৯৮২২ 

divcommymensingh

@mopa.gov.bd 
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-০২- 

জেলা প্রশাসকগণেি জেন্ত্রলণ ান,  যাক্স ও জমািাইল নম্বি 

ঢাকা ন্ত্রিভাগ: 
 

ক্রম: জেলা প্রশাসণকি নাম, 

আইন্ত্রি ও জর্াগদাণনি 

তান্ত্রিখ 

ছন্ত্রি জেলা  জেন্ত্রলণ ান নম্বি জমািাইল ও 

ই-ণমইল নম্বি 

 

এন্ত্রিয়া 

জকাি 

অন্ত্র স িাসা 

মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি 

১। 

 

েনাি জমাোঃ শহীদুল 

ইসলাম,  

(১৫০৩২/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ০৮.০৭.২০২০ 

 

 

 

ঢাকা 

 

০২ 

 

৯৫৫৬৬২৮ ৭১১৭১৭১ ৮৩১৬১৪৪ ৮৩১৬১৪৯ ০১৭১৩-০৪৮৫৮০ 

dcdhaka@mopa.g

ov.bd 

২। 

 

 েনাি জমাোঃ েন্ত্রসম 

উন্ত্রিন (৬৮১১/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ২৩.৬.২০১৯ 

 

 
 

নািায়েগঞ্জ  

০২ 

৭৬৪৬৬৪৪ ৭৬৪৫৩০০ ৭৬৪৮৬০০ ৭৬৩০৫১৩ ০১৭১৩-০৮১৩৫৩ 

dcnarayanganj@

mopa.gov.bd  

৩। েনাি জমাোঃ 

মন্ত্রনরুজ্জামান তালুকদাি 

(১৫১৭৪/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৩.৬.২০১৯ 

 

 

  
 

 

মুন্সীগঞ্জ ০২ ৭৬১১১০০ ৭৬১২১৪১০ ৭৬১১২৫০ ৭৬১২০০১ ০১৭৬২-৬৮৭২৫০ 

dcmunshiganj@m

opa.gov.bd  

৪। সসয়দা  ািহানা কাউনাইন 

(৬৮৯৪/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ১১.০৩.২০১৮ 

 

নিন্ত্রসংদী ০২ ৯৪৬২৫০০ ৯৪৬৩৫০১ ৯৪৬২৪০০ ৯৪৬৩২৭৭ ০১৭৬৬-১৮৮২৮৮ 

dcnarsingdi@mop

a.gov.bd  

৫। েনাি  এস এম জ িণদৌস 

(৬৯১৮/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৯.০৫.২০১৮ 

 

 
 

মান্ত্রনকগঞ্জ ০২ ৭৭১০৩৯৫ ৭৭১১৮২২ ৭৭১০৪৯৭ ৭৭১১৮০০ ০১৭১৫-১০৮০৯৭ 

dcmanikganj@mo

pa.gov.bd 

৬। েনাি  এস এম তন্ত্রিকুল 

ইসলাম (৬৮৭২/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ২৩.৬.২০১৯ 
 

গােীপুি ০২ ৪৯২৭৩০৭০ 

 

৪৯২৭৩০০০ 

 

৯২৬৪৩৭৭ ৯২৬১৬১২ ০১৭০০-৮৮৮৩৩৩ 

dcgazipur@mopa.

gov.bd  

৭। 

 

েনাি জমাোঃ সািওয়াি 

মুণশ যদ জচৌধুিী 

(৬৮৯৬/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৪.০৩.২০১৮    

 

 

ন্ত্রকণশািগঞ্জ ০৯৪১ ৬১৭৫৫ ৬১৮১১ ৬১৭৩৬ ৬১৮২৭ ০১৭১৩-৪৫৭৩৫৭ 

dckishoreganj@m

opa.gov.bd 

৮। 
 

েনাি আতাউল গন্ত্রে 

(১৫০৬৪/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ০৭.০৭.২০২০ 

 

 
 

োঙ্গাইল ০৯২১ ৬২৩৯০ ৬১১৪৩ ৬২৩৯৬ ৬১১৪৭ ০১৭১৫-২২৮৫৬৬ 

dctangail@mopa.

gov.bd 

৯। েনাি অতুল সিকাি  

১৫১৭৩/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৩.৬.২০১৯ 

 

 
 

 ন্ত্রিদপুি ০৬৩১ ৬৩০২২ ৬৬৬৪১ ৬৩০১১ ৬৬৬৯১ ০১৭৪১-১১৮৮৮৬ 

dcfaridpur@mopa.

gov.bd 

১০। েনাি ন্ত্রদলসাদ জিগম 

(১৫১৩৯/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৩.৬.২০১৯ 
 

 

িােিাড়ী ০৬৪১ ৬৫৪০৫ ৬৫৩৭৯ ৬৫৩০৫ ৬৫৪০৬  ০১৭৩৩-৩৩৬৪০০ 

dcrajbari@mopa.go

v.bd  

১১। কােী আবু তাণহি 

(৬৭৩১/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৫.০৩.২০১৮ 

 

 
 

শিীয়তপুি ০৬০১ ৬১৬১০ ৬১৮০১ ৬১৬৩০ ৬১৮০২ ০১৭১৫-১৯৩৮৯৩ 

০১৯৬১-১৩৩৫০১ 

dcshariatpur@mo
pa.gov.bd  

১২। ি িন্ত্রহমা খাতুন  

(১৫৪৫৮/ব্যাচ -২২) 

জর্াগদান: 

০৭.০৭.২০২০ 
 

মাদািীপুি ০৬৬১ ৬২৭৭৭ ৬২৬২৬ ৬২৮৮৮ ৬১৬৬৬ ০১৭২৬-৬০৪২২২ 

dcmadaripur@mo

pa.gov.bd  

১৩। জিগম শান্ত্রহদা সুলতানা 

(১৫০৯০/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৩.৬.২০১৯  

জগাপালগঞ্জ ০২ ৬৬৮৫৫২১ ৬৬৮১৪৩২ ৬৬৮৫৫২২ ৬৬৮৫৬৯৭ ০১৭১৫-১৬৮৪৯৮ 

dcgopalganj@mo

pa.gov.bd  
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-০৩- 

 

চট্রগ্রাম ন্ত্রিভাগ: 
 

ক্রম: জেলা প্রশাসণকি নাম, 

 আইন্ত্রি ও জর্াগদাণনি 

 তান্ত্রিখ 

ছন্ত্রি জেলা সিাসন্ত্রি জেন্ত্রলণ ান নম্বি জমািাইল ও 

ই-ণমইল       

নম্বি 

 

এন্ত্রিয়া 

জকাি 

অন্ত্র স িাসা 

মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি 

১৪। 

 

েনাি জমাহাম্মদ ইন্ত্রলয়াস 

জহাণসন (৬৭৫০/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৪.০৩.২০১৮ 

 

 

 

চট্রগ্রাম ০৩১ ৬১৯৯৯৬ ৬১১৬০০ ৬২১০০২ ৬২০৬০০ ০১৭১৩-১০৪৩৩২ 

dcchittagong@

mopa.gov.bd 

১৫। েনাি  জমাোঃ কামাল জহাণসন 

(৬৮০১/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৪.০৩.২০১৮ 
 

কক্সিাোি ০৩৪১ ৬৩২০০ ৬২০০০  ৬৩২০১  ৬৪১০০ ০১৭১৩-১৬০০৯৩ 

dccoxsbazar@

mopa.gov.bd  

১৬।  েনাি  জমাোঃ মাণেদুি িহমান 

খান (৬৬৩৯/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৫.০৩.২০১৮ 
 

চাঁদপুি 

 

০৮৪১ ৬৩১১১ ৬৫৮৪৪ ৬৩১২১ ৬৫৮৫৫ ০১৭১৩-৪০৯৮৬৭ 

dcchandpur@m

opa.gov.bd  

১৭। েনাি জমাোঃ আবুল  েল মীি 

(৬৬৪০/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৪.০৩.২০১৮  

 

কুন্ত্রমল্লা ০৮১ ৬০৩০১ ৬০৩০০ ৬০৩০২ ৬৩২০০ ০১৭৩৩-৩৫৪৯০০ 

০১৭১১-১৮২৯৪৬ 

dccomilla@mo

pa.gov.bd  

১৮। েনাি হায়াত-উদ-জদৌলা খাঁন 

(১৫১২৫/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান:  ০৯.১০.২০১৮ 
 

ব্রাক্ষ্মেিান্ত্রড়য়া ০৮৫১ ৫৭৭১২ ৫৭৭১১ ৫৭৭০২ ৫৭৭০১/

৫৭৭২৭ 

০১৭১৩-০৪৪৯৬০ 

dcbrahmanbaria

@mopa.gov.bd  

১৯। 

 

েনাি জমাহাম্মদ জখািণশদ 

আলম খান  

(১৫২৫৪/ব্যাচ-২২) 

জর্াগদান: ০৬.০৭.২০২০  

জনায়াখালী ০৩২১ ৬১০২১ ৬১৬১৪ ৬১০২২ ৬১১৮০ ০১৭১৩-১২১১৫৪ 

০১৭০৫-৪০১০০০ 

dcnoakhali@m

opa.gov.bd  

২০। েনাি জমাোঃ 

ওয়ান্ত্রহদুেোমান 

(৬৮৫৮/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৯.০৮.২০১৮ 
 

জ েী ০৩৩১ ৭৪০০০ ৬১০৪০ ৭৪০১০ ৭৪০২২ ০১৭১৩-১৮৭৩০০/ 

০১৭১৩-১২১১৩৫ 

dcfeni@mopa.go

v.bd  

২১। েনাি অঞ্জন চন্দ্র পাল 

(৬৭৭৮/ব্যাচ-২০)   

জর্াগদান: ১০.০১.২০১৮ 

 

লক্ষ্মীপুি ০৩৮১ ৬২৪১০ ৬২৪৫০ ৬২৪৬০ ৬২৪৪৮ ০১৭১৩-১২১১৬৬ 

০১৭৮৮-৫৭৭৭০১ 

dclakshmipur@
mopa.gov.bd  

২২। েনাি এ. জক. এম. মামুনুি 

িন্ত্রশদ (৬৭৮২/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৬.০৩.২০১৮ 

 

িাঙ্গামাটি 

পাি যতয 

জেলা 

০৩৫১ ৬২২১১ 

 

৬৩১৩১ ৬২১২১ ৬৩৩২২ ০১৫৫০-৬০১৪০১ 

dcrangamati@

mopa.gov.bd  

২৩। েনাি জমাহাম্মদ দাউদুল 

ইসলাম (৬৬৮১/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৯.০৮.২০১৮ 
 

িান্দিিান 

পাি যতয 

জেলা 

০৩৬১ ৬২৫০১ ৬৩৪৭০ ৬২৫০২ ৬২৩০১  ০১৫৫৬-৭৬৬৬৬৬ 

 
dcbandarban@
mopa.gov.bd  

২৪। 

 

েনাি প্রতাপ চন্দ্র ন্ত্রিশ্বাস 

(১৫০৭০/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৯.৮.২০১৯ 
 

খাগড়াছন্ত্রড় 

পাি যতয জেলা 

০৩৭১ ৬১৮১১ ৬১৮২২ ৬১৮১০ ৬১৮১২ ০১৫৫০-৬০৪৫০০ 

dckhagrachari

@mopa.gov.bd  
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-০৪- 

িােশাহী ন্ত্রিভাগ: 

ক্রম: জেলা প্রশাসণকি নাম, 

আইন্ত্রি ও জর্াগদাণনি 

তান্ত্রিখ 

ছন্ত্রি জেলা  জেন্ত্রলণ ান নম্বি জমািাইল ও 

ই-ণমইল নম্বি এন্ত্রিয়া 

জকাি 

অন্ত্র স িাসা 

মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি 

২৫। েনাি আব্দুল েন্ত্রলল 

 (১৫২৭৪/ব্যাচ-২২) 

জর্াগদান: ০৫.০৭.২০২০ 

 

 
 

িােশাহী ০৭২১ ৭৭২০৫০ ৮১২২৯৯ ৭৭২০৪০ ৭৭৫৫৭৯ ০১৭১৩-২০০৫৬৯ 

dcrajshahi@mop

a.gov.bd 

২৬। েনাি জমাোঃ হারুন-অি-

িশীদ(১৫০৩৬/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৩.৬.২০১৯ 

 

নওগাঁ ০৭৪১ ৬২৫২৩ ৬২৫৯৮ ৬২৪২২ ৬২৫৭২ ০১৭১৫-২৯২৩৭৭ 

dcnaogaon@mop

a.gov.bd  

২৭। জমাোঃ শাহন্ত্রিয়াে 

(৬৬৯৪/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ২৮.১১.২০১৮ 
 

নাণোি ০৭৭১ ৬৬৭৪১ ৬৬৮২৪ ৬৬৭১২ ৬৬৭১১ ০১৭১৩-২০১৫১৫ 

dcnatore@mop

a.gov.bd  

২৮। েনাি এ. জেি. এম নুরুল হক 

(৬৭৩৩/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৯.০৮.২০১৮  
 

চাঁপাইনিািগঞ্জ ০৭৮১ ৫২৩০০ ৫২১০০ ৫২৪০০ ৫২৩২২ ০১৭১৫-০৩৯৯১৪ 

dcchapainawab

ganj@mopa.go

v.bd  

২৯। েনাি জমাোঃ ন্ত্রেয়াউল হক 

 (১৫১৩৪/ব্যাচ-২২) 

জর্াগদান: ০৫.০৭.২০২০ 

 

িগুড়া ০৫১ ৬৯১১০ ৬৯১৩০ ৬৯১২০ ৬৯১৪০ ০১৭১৩-২০২৪৫৫ 

০১৭৩৩-৩৩৫৪০১ 

dcbogra@mopa

.gov.bd 

৩০। েনাি জমা: শিীফুল 

ইসলাম,   

(১৫৩৮৩/ব্যাচ-২২) 

জর্াগদান:  ০৬.০৭.২০২০  

েয়পুিহাে ০৫৭১ ৬২২০৮ ৬২৩৪৬ ৬২২৩৪ ৬২৪৮১ ০১৭১৩-২০১৫০০ 

dcjoypurhat@m

opa.gov.bd 

৩১। েনাি কিীি মাহমুদ 

(১৫০১৫/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৩.৬.২০১৯ 
 

পািনা ০৭৩১ ৬৫৪৯৯ ৬২২৫১ ৬৫৪৮৮ ৬৫৪৭৭ ০১৭১৩-২০০৮৬৩ 

dcpabna@mopa

.gov.bd 

৩২। ি.  ারুক আহাম্মদ 

(১৫০৯২/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৪.৬.২০১৯ 

 

ন্ত্রসিােগঞ্জ ০৭৫১ ৬২৩৮৫ ৬২২৮৬ ৬২৫৯৯ ৬২৫৬৫ 

৬২৫৮৩ 

০১৭১৩-২০২০৪৯ 

০১৭৩৩-৩৩৫০০১ 

dcsirajganj@m

opa.gov.bd 
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খুলনা ন্ত্রিভাগ: 

ক্রম: জেলা প্রশাসণকি নাম, 

আইন্ত্রি ও জর্াগদাণনি  

তান্ত্রিখ 

ছন্ত্রি জেলা  জেন্ত্রলণ ান নম্বি জমািাইল ও 

ই-ণমইল  নম্বি এন্ত্রিয়া 

জকাি 

অন্ত্র স িাসা 

মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি 

৩৩। েনাি জমাোঃ জহলাল জহাণসন 

(৬৮৮৯/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৯.০৮.২০১৮ 

 

 
 

খুলনা ০৪১ ৭২১১১১ ৭২১১৬৬ ৭২১১২২ ৮১২১৩২ ০১৭১৩-৪০১০১০ 

dckhulna@mop

a.gov.bd 

৩৪। েনাি জমাোঃ মামুনুি িন্ত্রশদ 

(১৫০৫৩/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৪.৬.২০১৯ 
 

িাণগিহাে ০৪৬৮ ৬২৫১৫ ৬২৬৬৬ ৬২৪০০ ৬২৬০০ ০১৭২০-৪৬০৪০৬ 

dcbagerhat@mop

a.gov.bd  

৩৫। েনাি এস এম জমাস্ত া 

কামাল (১৫১৪৫/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ০৯.১০.২০১৮ 
 

সাতক্ষীিা ০৪৭১ ৬৩২০১ ৬৫০০০ ৬৩২০২ ৬৪৯৯৯ ০১৭১৫-২১২২৭৭ 

dcsatkhira@mo

pa.gov.bd 

৩৬। 

 

েনাি জমাোঃ তন্ত্রমজুল 

ইসলাম খান 

(১৫২৪৯/ব্যাচ-২২)  

জর্াগদান: ০৭.০৭.২০২০ 
 

র্ণশাি ০৪২১ ৬৮৫০০ ৬৮৯৯৯ ৬৮৫১১ ৬১৭০০ ০১৭১৩-৪১১৩৭১ 

dcjessore@mop

a.gov.bd 

৩৭। েনাি সণিাে কুমাি নাথ 

(৬৮৪১/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ১৯.০৩.২০১৮  

 

ন্ত্রিনাইদহ ০৪৫১ ৬২৩০১ ৬২৯৫০ ৬২৯০০ ৬২৫০০ ০১৭১৫-২১৩০৪১ 

dcjhenaidah@m

opa.gov.bd  

৩৮। 

 

জিগম আনজুমান আিা 

(১৫১৭৭/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ০৯.১০.২০১৮ 
 

নড়াইল ০৪৮১ ৬২৩০১ ৬২৫৪০ ৬২৩০২ ৬২৫৯৯ ০১৭১৫-০৮২৯৪৭ 

dcnarail@mopa.
gov.bd 

৩৯। েনাি  জমা: আসলাম জহাণসন 

(৬৬৪৪/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৯.৮.২০১৮ 
 

কুন্ত্রষ্টয়া ০৭১ ৬২৩০০ ৭৩১৮২ ৬২৩০১ ৬২৩০২ ০১৭১৫-৪৬৮৬৪৬ 

dckushtia@mopa

.gov.bd  

৪০। েনাি আশিাফুল আলম 

(১৫২০৪/ব্যাচ-২২) 

জর্াগদান: ০৩.১১.২০১৯ 

 

মাগুিা 

 

০৪৮৮ ৬২৩০২ ৬২৪০০ ৬২৩০৩ ৬২৩২৫ ০১৭২০-২২২৫১৮ 

০১৭১১-৮৭৪৪০৮ 

dcmagura@mopa

.gov.bd  

৪১। েনাি জমাোঃ নেরুল ইসলাম 

সিকাি 

 (৬৭৬২/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান:  ২৯.৮.২০১৯  

চুয়ািাঙ্গা ০৭৬১ ৬৩১১১ - ৬২৩৭৬ ৬৩১০১ ০১৭১৫-০৪৯৭২৫ 

dcchuadanga@m

opa.gov.bd 

৪২। ি.জমাহাম্মদ মুনসুি আলম 

খান, (১৫৩১৫/ব্যাচ-২২) 

জর্াগদান: ০৭.০৭.২০২০ 

 

জমণহিপুি ০৭৯১ ৬২৩০১ ৬২৩৬৮ ৬২৩০২ ৬২৫৯০ ০১৭১৩-৪০০৩০২ 

dcmeherpur@mo

pa.gov.bd 
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িন্ত্রিশাল ন্ত্রিভাগ: 
 

ক্রম: জেলা প্রশাসণকি নাম,  

আইন্ত্রি ও জর্াগদাণনি 

 তান্ত্রিখ 

ছন্ত্রি জেলা  জেন্ত্রলণ ান নম্বি জমািাইল ও 

ই-ণমইল  নম্বি এন্ত্রিয়া 

জকাি 

অন্ত্র স িাসা 

মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি  

৪৩। েনাি এস, এম, অন্ত্রেয়ি 

িহমান (৬৮৬৩/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ২১.১০.২০১৮ 

 

 
 

িন্ত্রিশাল ০৪৩১ ৬৩৮৬৬ ৬৪৩০০ ৬৪১২১ ৬৪২০০ ০১৮১৯-২৩০৫৫০ 

dcbarisal@mopa.

gov.bd 

৪৪। েনাি আবু আলী জমাোঃ 

সাজ্জাদ জহাণসন 

(১৫০৬৭/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ০৯.১০.২০১৮  
 

ন্ত্রপণিােপুি ০৪৬১ ৬২৪০০ ৬২৪৯৩ ৬২৪৭৭ ৬২৪০১ ০১৭১৫-১০৮৮০৫ 

dcpirojpur@mop

a.gov.bd 

৪৫। েনাি জমাোঃ জোহি আলী 

(১৫০৮৫/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৩.৬.২০১৯ 

 

িালকাঠী ০৪৯৮ 

 

৬৩৩০০ ৬৩৫৯৪ ৬৩৫০০ ৬৩৭৫২ ০১৭০৫-৪১১০০০ 

০১৭১৫-১০৭৭৪৮ 

dcjhalokati@mo

pa.gov.bd 

৪৬। েনাি  জমাহাম্মদ মাসুদ 

আলম ন্ত্রছন্ত্রিক (৬৮৬৫/ব্যাচ-

২০) 

জর্াগদান: ০৬.০৩.২০১৮  

জভালা ০৪৯১ ৬২৪০০ ৬১৭৬৬ ৬১৪৩৬ ৬২৬৯৬ ০১৭১৫-২১১৮৯৯ 

dcbhola@mopa.

gov.bd  

৪৭। েনাি জমাোঃ মন্ত্রতউল ইসলাম 

জচৌধুিী (৬৮৭১/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৯.১০.২০১৮ 

 

পটুয়াখালী ০৪৪১ ৬২৩০০ ৬২৬৮৩ ৬২৪৪৭ ৬২৪০০ ০১৭১৫-১৬৮২৯৬ 

dcpatuakhali@m

opa.gov.bd 

৪৮। েনাি জমাস্তাইন ন্ত্রিল্লাহ 

(১৫১৬৬/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৩.৬.২০১৯ 

 

িিগুনা ০৪৪৮ ৬২৫৬৬ ৬২১৭৭ ৬২৩৫৪ ৬২৩৩৪ ০১৭২০-৩৩১৬৬৬ 

dcbarguna@mop

a.gov.bd 

 

ন্ত্রসণলে ন্ত্রিভাগ: 

ক্রম: জেলা প্রশাসণকি নাম, 

আইন্ত্রি ও জর্াগদাণনি 

তান্ত্রিখ 

ছন্ত্রি জেলা  জেন্ত্রলণ ান নম্বি জমািাইল   ও 

ই-ণমইল নম্বি এন্ত্রিয়া 

জকাি 

অন্ত্র স িাসা 

মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি 

৪৯। েনাি এম কােী এমদাদুল 

ইসলাম (১৫১০২/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ০৯.১০.২০১৮ 

 

 
 

ন্ত্রসণলে ০৮২১ ৭১৬১০০ ৭২৬০৭৯ 

( যাণক্সি সণঙ্গ 

সংযু্ক্ত) 

৭১৬৩০১ ৭২১৫৫৫ 

৭২৫৫০৭ 

০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 
 

dcsylhet@mopa

.gov.bd 

৫০। েনাি জমাোঃ কামরুল হাসান 

(১৫১১১/ব্যাচ-২১)  

জর্াগদান: ৩১.১০.২০১৯ 

 

হন্ত্রিগঞ্জ ০৮৩১ ৬২১০০ ৬২৮০০ ৬১৭০০ ৬২৩৪৪ ০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 

dchabiganj@m

opa.gov.bd  

৫১। েনাি মীি নান্ত্রহদ 

আহসান 

(১৫২২৪/ব্যাচ-২২) 
জর্াগদান: ০৫.৭.২০২০   

জমৌলভীিাোি ০৮৬১ ৬৩২০২ ৬৩৯০১ ৬৩২০১ ৬১৪৪৪ ০১৭১৫-১৭১৭৮৬ 

dcmoulvibazar

@mopa.gov.bd  

৫২। েনাি জমাহাম্মদ আব্দুল 

আহাদ (৬৮০৬/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৯.০৮.২০১৮ 

 

সুনামগঞ্জ ০৮৭১ ৬২০০০ ৬২১০০ ৬২০০১ ৬২২০০ ০১৭১৩-৩০১১৭৮ 

dcsunamganj@

mopa.gov.bd  

 

 

mailto:dcbhola@mopa.gov.bd
mailto:dcbhola@mopa.gov.bd
mailto:dchabiganj@mopa.gov.bd
mailto:dchabiganj@mopa.gov.bd
mailto:dcmoulvibazar@mopa.gov.bd
mailto:dcmoulvibazar@mopa.gov.bd
mailto:dcsunamganj@mopa.gov.bd
mailto:dcsunamganj@mopa.gov.bd


-০৭- 

 

িংপুি ন্ত্রিভাগ: 

ক্রম: জেলা প্রশাসণকি নাম,  

আইন্ত্রি ও জর্াগদাণনি  

তান্ত্রিখ 

ছন্ত্রি জেলা জেন্ত্রলণ ান নম্বি জমািাইল ও 

ই-ণমইল নম্বি এন্ত্রিয়া 

জকাি 

অন্ত্র স িাসা 

মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি 

৫৩। েনাি জমাোঃ আন্ত্রসি আহসান  

(১৫১৮৪/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৩.৬.২০১৯ 

 

 
 

িংপুি ০৫২১ ৬২১২১ ৬৩১৬২ ৬২২১১ ৬২০৪৫ ০১৭১৩-২০১৮১৮ 

dcrangpur@mo

pa.gov.bd  

৫৪। েনাি জমাোঃ হান্ত্র জুি িহমান 

জচৌধুিী (৬৮৫২/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ২৫.৬.২০১৯ 

 

 নীল ামািী ০৫৫১ ৬১৩২৯ ৬২২০০ ৬১৩৮০ ৬১৩৫০ ০১৭১৫-০৮১৪৮০ 
 

dcnilphamari@

mopa.gov.bd 

৫৫। েনাি জমাোঃ আব্দুল মন্ত্রতন 

(১৫০০৫/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৩.১২.২০১৮ 
 

গাইিান্ধা ০৫৪১ ৫১২২৬ ৫১২৬৭ ৫১৪০৬ ৫১০৬১ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

dcgaibandha@

mopa.gov.bd  

৫৬। জমাহাম্মদ জিোউল কন্ত্রিম 

(১৫২৫৮/ব্যাচ-২২) 

জর্াগদান: ১৯.০৩.২০২০ 

 

 
 

কুন্ত্রড়গ্রাম ০৫৮১ ৬১৬৪৫ ৬২৩২৬ ৬১৪৩২ ৬১৪২৬ ০১৭০৯-৯৭৪৫০০ 
 

dckurigram@m

opa.gov.bd 

৫৭। েনাি জমাোঃ আবু ো ি  

(১৫১৫৮/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৩.৬.২০১৯ 

 

 লালমন্ত্রনিহাে ০৫৯১ ৬২০২০ ৬২০০২ ৬২০৩০ ৬২০২২ ০১৭১৩-২০১৫০১ 
 

dclalmonirhat@

mopa.gov.bd 

৫৮। েনাি জমাোঃ মাহমুদুল আলম 

(১৫০২৮/ব্যাচ-২১)  

জর্াগদান: ১০.১০.২০১৮ 
 

ন্ত্রদনােপুি ০৫৩১ ৬৫০০১ ৬২০০৪ ৬৩৩০৯ ৬৩৫০০ 

৬১৪৯৯ 

০১৭১৩-২০১৬৮৫ 

dcdinajpur@mopa

.gov.bd 

৫৯। জিগম সান্ত্রিনা ইয়াসন্ত্রমন 

(১৫০৫৭/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ০৯.১০.২০১৮  

পঞ্চগড় ০৫৬৮ ৬১২০০ - ৬১২৮০ ৬১৩০২ ০১৭১৩-২০০৮০৩ 

dcpanchagarh@m

opa.gov.bd 

৬০। ি. জক এম কামরুজ্জামান 

জসন্ত্রলম (১৫০১০/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ০৯.১০.২০১৮ 
 

ঠাকুিগাঁও ০৫৬১ ৫২০১১ ৬১২০০ ৫২০১৫ ৬১৮০০ ০১৭১৫-১৭০৩৬৫ 

dcthakurgaon@mo

pa.gov.bd  
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mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd


-০৮- 

 

ময়মনন্ত্রসংহ ন্ত্রিভাগ: 

 

ক্রম: জেলা প্রশাসণকি নাম,  

আইন্ত্রি ও জর্াগদাণনি  

তান্ত্রিখ 

ছন্ত্রি জেলা  জেন্ত্রলণ ান নম্বি জমািাইল ও 

ই-ণমইল নম্বি এন্ত্রিয়া 

জকাি 

অন্ত্র স িাসা 

মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি মাধ্যম 

(ন্ত্রসএ) 

সিাসন্ত্রি 

৬১। েনাি জমা: ন্ত্রমোনুি িহমান 

(৬৭৩৭/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০২.৭.২০১৯ 

 

ময়মনন্ত্রসংহ ০৯১ ৬৫৭৭৭ ৬৫৬৩৬ ৬৫৭৮৮ ৬১০৩০ ০১৭৩৩-৩৭৩৩০০ 

dcmymensingh

@mopa.gov.bd  

৬২। জনাব কাজজ ম াোঃ আবদুর 

রহ ান 

(১৫৩৪৮/ব্যাচ-২২) 

জর্াগদান: ০৯.০৮.২০২০ 

 

 
 

জনত্রণকাো ০৯৫১ ৬১৫১১ ৬১৬১১ ৬১৩১১ ৬১১৬৯ ০১৭১৫-১২৩১২৮ 

০১৩১৮-২৫১৪০১ 

dcnetrokona@m

opa.gov.bd 

৬৩। েনাি জমাহাম্মদ এনামুল হক 

 (১৫০২৫/ব্যাচ-২১) 

জর্াগদান: ২৬.৮.২০১৯ 

 

 
 

োমালপুি ০৯৮১ ৬৩১৮৮ ৬২৬৪০ ৬৩৩৪৩ ৬৩৪৩৫ ০১৭১৩-০৬১১০০ 

dcjamalpur@mo

pa.gov.bd 

৬৪। জিগম আনাি কন্ত্রল মাহবুি 

(৬৮৮৬/ব্যাচ-২০) 

জর্াগদান: ০৯.০৮.২০১৮ 

 

 
 

জশিপুি ০৯৩১ ৬১৯০০ ৬১৮০০ ৬১৯০১ ৬১০৩৩ ০১৭১১-৫৯৪৯০১ 

dcsherpur@mop

a.gov.bd 

 
 

 

mailto:dcmymensingh@mopa.gov.bd
mailto:dcmymensingh@mopa.gov.bd

