
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 

িড় াম 
আইিস  শাখা 

www.kurigram.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০২.১৭.৫৭ তািরখ: 
১৮ ফ যা়ির ২০১৯

৬ ফা ন ১৪২৫

িবষয:় ওেয়বওেয়ব   পাট ালপাট াল   হ ালনাগাদকরেণরহ ালনাগাদকরেণর   লেলে   িশ ণিশ ণ   কম চীকম চী।।

                   উি িখত িবষেয়র পিরে ি েত ওেয়ব পাটাল হালনাগাদকরেণর জ  িন বিণত িশ ণাথ  মেনানয়ন দান করা
হেলা:-

: নং অিফেসর নাম কমচাির/উে া ার নাম মাবাইল ন র উপেজলার 
নাম

০১ ইউএনও অিফস জনাব মা: িরয়া ল ইসলাম
িসএ কাম ইউিডএ ০১৭১৮৮৬৫০৯০

০২ াঠালবাড়ী ইউিডিস জনাব মাঃ শাহজাহান আলী ০১৭২৬৭৫৯৮৪৯

িড় াম সদর

০৩ হেলাখানা ইউিডিস জনাব মাঃ সাই র রহমান ১৭১৩৭৬৩৪৯২
০৪ ভাগডা া ইউিডিস জনাব মাঃ আঃ মােলক, ০১৭৩৬৬৮৭৮২৩
০৫ ঘাগাদহ ইউিডিস জনাব মাঃ রিশদ আলম ০১৭২৯১২২১৭৬
০৬ বলগাছা ইউিডিস জনাব মাঃ আজহা ল ইসলাম ০১৭৪৭৮৬২৯৯২
০৭ মাগলবাসা ইউিডিস জনাব হািফ র রহমান ০১৭৬৪৮৮৪৯০০
০৮ াচগাছী ইউিডিস জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন ০১৮৫৬৪৩০২৭০
০৯ যা া র ইউিডিস জনাব মাঃ মন ল ইসলাম ০১৭৭৯৫৪৬১৯২
১০ উপেজলা সমাজেসবা 

অিফস
জনাব মা: মিশউর রহমান ম ল
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার ০১৭০৮৪১৫১২০

রাজারহাট

১১ ইউএনও অিফস জনাব মা: ইমরান আলী
উপেজলা টকিনিশয়ান ০১৭৩৭০৩০৯০৪

১২ রাজারহাট ইউিডিস জনাব হনা পারভীন ১৭১৮৯৭১৫২২
১৩ উমর মিজদ ইউিডিস জনাব মিম ল ইসলাম ০১৭১৬৪৩৮১৫৩
১৪ চািকরপশার ইউিডিস জনাব দীপক মার মহ ০১৭২৩২৬৯৭১৬
১৫ িছনাই ইউিডিস জনাব মা: আ ল আউয়াল ০১৭১৭-৭২৯৭২৮
১৬ নিজম ান ইউিডিস জনাব মাঃ মা ন-অর-রশীদ ০১৭৬৮২৮৮৩১৩
১৭ ঘিড়য়ালডা া ইউিডিস জনাব নীল চ  মহ  ১৭২৩৩১৩৮০৪
১৮ িব ান  ইউিডিস জনাব মাঃ শাহজীব সরকার ০১৭৩৭৬৩৩৮০০
১৯ ইউএনও অিফস জনাব মাঃ গালাম মাহ ব 

উপেজলা টকিনিশয়ান ০1710919584

িচলমারী

২০
ইউএনও অিফস

জনাব আকতার জাহান মাছা: মােজদা 
বগম

অিফস সহকারী কাম কি : অপা:
০১৭৩৬১৮৯৭০০

২১ রাণীগ  ইউিডিস জনাব রাদ হােসন ০1761576928
২২ িচলমারী ইউিডিস জনাব মাঃ সাদাকাত হােসন ০1718290979
২৩ রমনা ইউিডিস জনাব মাঃ আহসান হাবীব ০1723155649
২৪ অ মীর চর ইউিডিস জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম ০1৭৪৪৮২১৪৭২
২৫ নয়ার হাট ইউিডিস জনাব সিফ ল ইসলাম ০1717582566

১



 
 
          মেনােনীত িশ ণাথ েদর আগামী ১৯-০২-201৯ হেত ২০-০২-201৯ ি : তািরখ সকাল ৯.০০ ঘ কায় উ রণ, জলা শাসেনর

িশ ণহল, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় ােম াপটপ, ই ারেনট সংেযাগসহ মেডম, মাি াগ এবং সংি  অিফেসর কমকতা, কমচাির ও
জন িতিনিধর ত সহ ( েযাজ  ে  সং  ছক মাতােবক) অংশ হণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৮-২-২০ ১৯

.............................................

মাঃ হািফ র রহমান
অিতির  জলা শাসক (সািবক)

ফান: ০৫৮১-৬১৫৯১(অঃ)
ইেমইল:

adcgkurigram@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০২.০০২.১৭.৫৭/১ তািরখ: ৬ ফা ন ১৪২৫
১৮ ফ যা়ির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  জলা শাসক (রাজ )/িব  অিতির  জলা ািজে ট, িড় াম।
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, িড় াম সদর/রাজারহাট/িচলমারী, িড় াম।
৩) উপপিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, িড় াম।
৪) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম ( জলা শাসক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৫) চয়ার ান, ............................ইউিনয়ন পিরষদ, িড় াম সদর/রাজারহাট/িচলমারী, িড় াম।

১৮-২-২০ ১৯

মাঃ হািফ র রহমান 
অিতির  জলা শাসক (সািবক)

২


