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নাম পদবী 
 এ   ন র/ফ া /ই- মইল 

মাবাইল 
অিফস  

1. জনাব শখ আকরাম হােসন   চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ ৭০১৪১৬  ০১৭১১-৮৪০৬৭১ 
2. জনাব মাশ বা ফরেদৗস  উপেজলা িনব াহী অিফসার ৭০১১৫৬, ফ া  

৭০১১১৪ 
unofultala@mopa.gov.bd 01756-892121 

3. জনাব নাসিরন লতানা  সহকারী কিমশনার ( িম) ৭০১১২১  ০১৭৫৭-৩৯৬৩০৯ 
4.  ডাঃ আ ল মিজদ  উপেজলা া  ও পঃপঃ কম কতা ৭০১০৬৯  01717284039 
5.  জনাব মা া এমদা াহ  িসঃ উপেজলা মৎ  কম কতা  ৭০১৪৫২  ০১৭২১-৩৩০০৩০ 
6. ডাঃ েষন হালদার  উপেজলা ািণ স দ অিফসার ৭০১১০৬ ulophulkhul@yahoo.com ০১৭১৬-৩৬০৮৭১ 
7. জনাব মাঃ শািহন আলম  উপেজলা সমাজেসবা অিফসার ৭০১০৪৩ sunny.alamdu@yahoo.com ০১৬৭২-৬৮৮৩৯০ 
8. জনাব মাঃ হাসা র জামান  উপেজলা িহসাব র ণ অিফসার ৭০১১৪৪  ০১৯১৯-৪১৬৯৪৫ 
9. জনাব মাঃ আসা ামান ী  অিফসাস  ইনচাজ, লতলা থানা ৭০১১৪৬  ০১৭১৩-৩৭৪১০৩ 
10. জনাব মাঃ আশরা ল আলম   ভার া  কম কতা, খানজাহান আলী থানা ৭৮৫৪৫৭  01713-373294 
11. জনাব তািনয়া ফরেদৗসী সহকারী া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র।   ০১৭১৮২০৯৩১৭ 
12. জনাব শখ মিতউর রহমান  উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার 701013 useokfultala@gmail.com ০১৭১১-১০৭১৩০ 
13. জনাব এস এম বিদউ ামান  উপেজলা ব উ য়ন অিফসার ৭০১০৭০ smb.zaman@yahoo.com ০১৭১৭-১৪৬১৬৪ 
14. জনাব আিমনা বগম  সাব- রিজ ার ৭০১০৯০  ০১৭২০-৩৮৭২৯৯ 
15. জনাব খ কার জিহ ল ইসলাম    উপেজলা সমবায় অিফসার ৭০১০৮১ ucofultala@gmail.com ০১৭৭৪৩১৫৫৩৩ 
16. জনাব জািকয়া ইসলাম জানাস  উপেজলা প ী উ য়ন কম কতা ৭০১০৫০  ০১৭৩৩-৮৮৮৭৭৭ 
17. জনাব গাজী মানতাজ আলী   চয়ার ান, ইউিসিসএ িলঃ, িবআরিডিব    01949-637992 
18. জনাব মাঃ   উপেজলা ক  বা বায়ন কম কতা  ৭০১০১৬ suruj157@gmail.com ০১৭৩৭-১৩৮৩৯১ 
19. জনাব মাঃ জািকর হােসন  উপেজলা খা  িনয় ক ৭০১০৩০  ০১৭১২-৯৯৬৫৫০ 
20. জনাব ফারহানা ইয়াসিমন   উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফসার ৭০১০৫৫ farhanalipi7@gmail.com ০১৮১৮-৫৯৭০৬২ 
21. জনাব কে াল িব াস  উপেজলা িনব াচন অিফসার ৭০১১৪২  ০১৭৪৮৯৬৮০৮৫ 
22. জনাব সিলনা খা ন    উপেজলা পিরবার পিরক না কম কতা ৭০১০৬৯ salinakhatun780@gmail.com ০১৭১১-৩০৮৫৭৩ 
23. জনাব িচ র ন সরকার  ই া র (ইউআরিস)   01733-277822 
24. জনাব সয়দ আশফাক আলী  ই া র (এইউআরিস)   ০১৭১৬-৪৯৫৭২০ 
25. জনাব স, ম, এনােয়ত কবীর  সহকারী েকৗশলী, জন া  েকৗশল িবভাগ   ০১৭১২-৭৪৪০৩৪ 
26. জনাব নািহদা আ ার  উপেজলা আনসার ও িভিডিপ অিফসার (ভার া ) ৭০১০৬১  ০১৭১৪-২৫৩৫৭৯ 
27. জনাব কাজী জামাল  সহঃ সেটলেম  অিফসার   ০১৭১১-৯৬১৪৯১ 
28. জনাব শখ আঃ জ ার   উপ-পিরচালক (ভার া ), িবেকএসিপ  

আিফলেগট, লতলা, লনা। 
-  ০১৮১৭-৫৮৯৪৭৭ (পঃ) 

০১৭৭২-৯৫৬৭৯২ (অঃ) 
29. জনাব েয়ল শখ  িলয়ােজ  অিফসার, ত ত বাড   ০১৯১২-২৯৭৫৭২ 
30. জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম  িশ  নগরী কম কতা, িবিসক িশ  নগরী, িশেরামিন 

লতলা,  লনা। 
৭৮৫৬০২  ০১৯১১-৬০৩৯০৬ 

31. জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন  উপ-সহকারী পিরচালক, িবএিডিস (বীজ)   ০১৭১২-৯৯৪০৩1 
32. জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন  ািনটারী ই েপ র   ০১৭৪৩-৯৩৮৩৪৫ 
33. জনাব সনিজত মার িব াস  পা  মা ার, লতলা পা  অিফস ৭০১০৯৫  ০১৭১৫-২১৩৮৯৩ 
34. জনাব মাঃ শাহাজাহান কিবর  িডিজএম, নওয়াপাড়া জানাল অিফস (আরইিব)   ০১৭৬৯-৪০০১৬৯ 
35. জনাব রনিজত মার (ভার া )  শন অিফসার, ফায়ার সািভস,  

 খান জাহান আলী ইউিনট, লনা।  
 জ রী-১৩ ০১৭৬৭-৮৯৭০১৩ 

০১৯১২-২৬৬৭৮৪ 
36. জনাব মাঃ আ ল হাসান  আবািসক েকৗশলী, ওেজাপািডেকা িলঃ ৭০১০৪১  ০১৭১১-১৪৪২০৮ 
37. জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম  িফ  পারভাইজার, ইসলািমক ফাউে শন   ০১৯৩০-৩৬১৩৬৪ 
38. জনাব শখ নাজ ল হাসান  ােনজার , সানালী াংক িলঃ ৭০১০১৪  ০১৭২৯-০৭৪৪৬২ 
39. জনাব মাঃ   ােনজার, অ ণী াংক িলঃ ৭০১০১১   
40. জনাব মাঃ আিজ র রহমান  ােনজার িবেকিব, লতলা শাখা, লনা। ৭০১০১৮  ০১৯১৭-৬২৭৫৮৭ 
41. জনাব মাঃ মিশউর রহমান  ােনজার িবেকিব, জািমরা  শাখা -  ০১৭১২-৯৯৪৮৭১ 
42. জনাব খ কার আ  জাফর  ােনজার, ইসলামী াংক বাঃ িলঃ ৭০১৫১৮  ০১৭১৩-৪৩৮৫৪৫ 
43. জনাব ষার কাি  রায়  ােনজার, বালী াংক িলঃ   01917704735 
44. জনাব মাঃ ফা খ হােসন  ােনজার, াক াংক -  ০১৭৩০-০৫২১৬৯ 
45. জনাব িমলন মার হাওলাদার  ােনজার, কম সং ান াংক ৭০১০৭৩  ০১৭১১-২৩৮৭৬৭ 
46. জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম  ােনজার, জনতা াংক ক া  শাখা ৭৮৫৫২৪  ০১৭১১-৩০৯৫৯১ 
47. জনাব সমেরশ ম ল  ােনজার, জনতা াংক িলঃ,  িবিসক শাখা ৭৮৫৫৪  ০১৭১৮-০৮৩৮৭৫ 
48. জনাব মাঃ ওমর আলী  ােনজার, া  াংক িলঃ, জাহাঃ ক া ঃ শাখা 785101  ০১৭১৬-৬৩৫৯০৬ 
49. জনাব ফারাত জাহান সাথী  ােনজার, ডাচ বাংলা মাবাইল াংিকং   ০১৭৩৫-৮৯৭৩৩৮ 
50. জনাব মাঃ আঃ রব ইনচাজ িব ৎ অিফস (প ী) ০১৭৭৪৩৩১৩০২  ০১৭৬৯৪০১২৯৪ 
51. জনাব মাঃ ফিরদ ই া র (এমিসএসেক)   ০১৯৩৮১১৮৫৯৬ 
52. এ জড এম তৗিহ র রহমান সহকারী মৎ  অিফসার   ০১৭১১-০১৮৮১৪ 

updated on: 199999d2f2df10-09-201


