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ঃ 
নং 

সরকারী অিফেসর নাম অিফস ধােনর নাম ও পদবী 
মাবাইল নং, দা িরক 

টিলেফান  ন র এবং ই- মইল 
(যিদ থােক) 

উপেজলা পিরষদ কায ালয় 
হেত র  (িকঃ িমঃ) 

1.  উপেজলা চয়ার ােনর 
কায ালয় 

আলহা  মাওঃ আ ল বারী, চয়ার ান, উপেজলা 
পিরষদ  

০১৭১২-০৫০৬৭৫ উপেজলা পিরষদ সংল  

2.  
উপেজলা িনব াহী অিফস 

আ  সােয়দ মাঃ মন র আলম, উপেজলা িনব াহী 
অিফসার 

01785759095; 
0472644004  

পিরষদ ভবন সংল  

3.  
উপেজলা িম অিফস 

মাঃ আহসান উ াহ শিরফী 
সহকারী কিমশনার ( িম) (অিতঃ দাঃ) 

01799716019 
0472644004  
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4.  
উপেজলা িশ া অিফস 

ইসমাইল হােসন 
উপেজলা িশ া অিফসার 

01775-221789 
০৪৭২৬-৪৪০৯৯ 

পিরষদ ভবন সংল  

5.  
উপেজলা িনব াচন অিফস কামাল উ ীন আহে দ, উপেজলা িনব াচন অিফসার 

০১৭১৭-০১০৮৫৬,  
০৪৭২৬-৪৪০৪০, 

পিরষদ ভবন সংল  

6.  উপেজলা িহসাবর ণ অিফস মাঃ নজ ল ইসলাম, উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার ০১৭১৫-০১৮৪৭৭ পিরষদ ভবন সংল  
7.  উপেজলা িষ অিফস এস, এম িমজান মাহ দ, উপেজলা িষ অিফসার ০৪৭২৬-৭৪০১৩ পিরষদ ভবন সংল  
8.  

উপেজলা মৎ  অিফস মাঃ ফা ক হাসাইন সাগর, উপেজলা মৎ  অিফসার 
01714-904527 
০৪৭২৬-৪৪০২৫ 

পিরষদ ভবন সংল  

9.  
উপেজলা েকৗশল অিধদ র মাঃ মিফজ উ ীন, উপেজলা ইি িনয়ার 

০১৭১১-৯০৩৬০৬,  
০৪৭২৬-৪৪০২৬ 

পিরষদ ভবন সংল  

10. 
উপেজলা া  কমে  ডাঃ নজ ল ইসলাম, উপেজলা া  ও পঃ পঃ অিফসার 

০১৭১২-৯৮৪৯৪৪,  
০৪৭২৬-৪৪০১৭  
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11. উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফস 

আ ল কালাম রিফ ামান 
উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার 

01718-553966 
0472644188 

পিরষদ ভবন সংল  

12. উপেজলা প ী উ য়ন বাড  
(িবআরিডিব) 

মাঃ আ ল মিজদ, প ী উ য়ন অিফসার 01717248337 পিরষদ ভবন সংল  

13. উপেজলা ক  বা বায়ন 
অিফস (িপআইও) 

মাঃ জালাল উ ীন, ক  বা বায়ন অিফসার 
০১৭১৫-২৮৭৬০০,  
০৪৭২৬-৪৪০০৮ 

পিরষদ ভবন সংল  

14. 
উপেজলা সমাজেসবা অিফস  শখ সিহ র রহমান, উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 

০১৯১৬-৩৩৬৯০৬,  
০৪৭২৬-৪৪০৯৬ 

পিরষদ ভবন সংল  

15. উপেজলা ব উ য়ন অিফস আ াহ আল মা ন, ব উ য়ন অিফসার ০১৮৫৬-৬৪৫৫০০ পিরষদ ভবন সংল  
16. উপেজলা আনসার ও িভিডিপ 

কায ালয় 
গালাম মা ফা, আনসার ও িভিডিপ কম কতা 01711-010748 পিরষদ ভবন সংল  

17. উপেজলা খা  িনয় েকর 
দ র 

মাঃ জািকর হােসন িশকদার, উপেজলা খা  িনয় ক ০১৭১০-৭৭৮২০৯ পিরষদ ভবন সংল  

18. উপেজলা সমবায় অিফস মাঃ শির ল ইসলাম, উপেজলা সমবায় অিফসার ০১৭১৬-৮০৩৬৮৭ পিরষদ ভবন সংল  
19. উপেজলা মিহলা িবষয়ক 

অিধদ র 
মাঃ সাই ল ইসলাম, উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা 

০৪৭২৬৪৪০৮৯; 
০১৭২০০০২৮৬৫ 

পিরষদ ভবন সংল  

20. উপেজলা জন া  েকৗশল 
অিধদ র 

মাঃ মা ািফ র রহমান, জন া  েকৗশলী ০১৭১২-৫৯৯৪২৪ উপেজলা পিরষদ সংল  

21. 
উপেজলা ািণ স দ অিফস ডাঃ িব বিজৎ কম কার, উপেজলা ািণ স দ অিফসার 

০১৭১২-১৭৫৭৪০,  
০৪৭২৬-৪৪০২৮ 
ulo@yahoo.com 

পিরষদ ভবন সংল  

22. উপেজলা পিরবার পিরক না 
অিফস  

মাঃ জাহা    ীর আলম, উপেজলা পিরবার পিরক না 
অিফসার 

04726644231, 
01714532300 
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23. উপেজলা পিরসং ান অিফস মাঃ আঃ রিশদ, উপেজলা পিরসং ান কম কতা ০১১৯০-২৫০১৬৯ পিরষদ ভবন সংল  
24. 

ামনগর থানা মাঃ আিম ল ইসলাম, অিফসার ইনচাজ 
০১৭১৩-৩৭৪১৪৫,  
০৪৭২৬-৮৮০০৬ 

পিরষদ ভবন সংল  

25. 
পা  অিফস ণব মার সরদার, পা  মা ার 

০১৯২৪৩২৯৫০৯;  
০৪৭২৬-৪৪০২১ 

১ িকঃ িমঃ 



 
26. 

র  অিফস (বনিবভাগ) মাঃ করামত আলী মি ক, র  কম কতা 
০১৯৪১৯৮৩৯৮১; 
০১৭৮৪২৪৫০০০ 

২৫ িকঃ িমঃ 

27. 
উপেজলা সাব রিজি  অিফস মাঃ শিফ ল ইসলাম সরকার, সাব রিজি  অিফসার 

01712-610775, 
0472644034 

পিরষদ ভবন সংল  

28. উপেজলা সামািজক বনায়ণ 
ক  

এম,এম িমজা র রহমান, ফের ার, সামািজক বন কম কত া ০১৭১১-৪৭৯৩০৯ উপেজলা পিরষদ সংল  

29. টিলেফােন এ েচ ( এ ) ছলি , অপােরটর 0472644000 ১ িকঃ িমঃ 
30. উপেজলা িরেসাস  স ার আেনায়া ল কিবর,  01914-782050  
31. ওয়ান- প াইিসস সল (ওিসিস), 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম নালয় মাঃ শাহজালাল, া াম অিফসার,  01717424810  

 
 
 

(আ  সােয়দ মাঃ মন র আলম) 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 

ামনগর, সাত ীরা।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


