
নড়াইল জেলায় ইননানেশন টিমসমূনের ২০১৭ -১৮ ান রবিনরর ক াবন বম রেররবথনা  গ্রেণবারী বম রবর্রার নাম, 

েদবী,ারিস, জমাবাইল ও ই-জমইল র্থ্য 

ক্ররমব 

নম্বর 

বম রবর্রার নাম ও েদবী ারিনসর নাম  জমাবাইল  ই-জমইল 

১ জমাোঃ রসদ্দুকুর রেমান 

কেেররচালব 

স্থানীয় সরবার 

জেলা 

প্রশাসনবর 

বার্ রালয়, 

নড়াইল 

০১৭১২-

৫৭০০৫৪ 

acsiddique1975@gmail.com 

২ জমাোঃ বামরুল আররি 

ারর্ররক্ত জেলা 

প্রশাসব (সারব রব)  

জেলা 

প্রশাসনবর 

বার্ রালয়, 

নড়াইল 

০১৭২১-

৪৩৬২১৫ 

quamrularif15261@gmail.com 

৩ বােী মােবুবুর ররশদ 

ারর্ররক্ত জেলা 

প্রশাসব (রাের)  

জেলা 

প্রশাসনবর 

বার্ রালয়, 

নড়াইল 

০১৭১৬-

২২৬৮৮৪ 

adcrevenuenarail@gmail.com 

৪ জমাোঃ ইয়ারুল ইসলাম 

রবজ্ঞ ারর্ররক্ত জেলা 

ম্যারেনেট 

জেলা 

প্রশাসনবর 

বার্ রালয়, 

নড়াইল 

০১৭২০-

৫৪২৪৭৬ 

yearul_25@yahoo.com 

৫ ইফ্িার্ োনশম 

জররেরনক জেপুটি 

বানলক্টর  

জেলা 

প্রশাসনবর 

বার্ রালয়, 

নড়াইল 

০১৭২৩-

০১৬৬০৫ 

iffat.bmb@gmail.com 

৬ মুোম্মদ সরওয়ার 

কদ্দীন 

সেবারী বরমশনার 

জেলা জরবে ররুম 

জেলা 

প্রশাসনবর 

বার্ রালয়, 

নড়াইল 

০১৭৪৮-

৩৯২২৪০ 

connectsarwar@gmail.com 

৭ মুোম্মদ সরওয়ার 

কদ্দীন 

সেবারী বরমশনার 

(আইরসটি) , নড়াইল 

জেলা 

প্রশাসনবর 

বার্ রালয়, 

নড়াইল 

০১৭৪৮-

৩৯২২৪০ 

connectsarwar@gmail.com 

৮ ইফ্িার্ োনশম 

জেনানরল 

সাটিরিনবট 

ারিসার  ,জেলা 

প্রশাসনবর বার্ রালয় ,

নড়াইল 

জেলা 

প্রশাসনবর 

বার্ রালয়, 

নড়াইল 

০১৭২৩-

০১৬৬০৫ 

iffat.bmb@gmail.com 



৯ মুোম্মদ সরওয়ার 

কদ্দীন 

জনোরর্ জেপুটি 

বানলক্টর নড়াইল 

জেলা 

প্রশাসনবর 

বার্ রালয়, 

নড়াইল 

০১৭৪৮-

৩৯২২৪০ 

connectsarwar@gmail.com 

১০ জমাোঃ এরশাদুল 

আেনমদ 

সেবারী 

বরমশনার,স্থানীয় 

সরবার শাখা 

জেলা প্রশাসনবর 

বার্ রালয়  ,নড়াইল  

জেলা 

প্রশাসনবর 

বার্ রালয়, 

নড়াইল 

০১৭১৬-

৯১৭৬৫৯ 

uzzal589@yahoo.com 

১১ ইফ্িার্ োনশম 

সেবারী বরমশনার 

,প্রবাসী বল্যাণ শাখা 

জেলা প্রশাসনবর 

বার্ রালয়  ,নড়াইল  

জেলা 

প্রশাসনবর 

বার্ রালয়, 

নড়াইল 

০১৭২৩-

০১৬৬০৫ 

iffat.bmb@gmail.com 

  



ক্ররমব 

নম্বর 

বম রবর্রার নাম ও েদবী ারিনসর নাম  জমাবাইল  ই-জমইল 

১২ োোঃ জমাোঃ আসাদ-

কে-োমান মুন্সী 

wmwfj mvR©b 
bovBj 

০১৭১২-০৪৯৫৫২ narail@s.dghs.gov.bd 

১৩ জশখ আরমনুল েব  

কেেররচালব 

কৃরি সম্প্রসারণ 

ারিদপ্তর, 

নড়াইল 

০১৭১৫-৩০৮২০৩ ddnarail@gmail.com 

১৪ ‡Rjv cÖwkÿY Awdmvi কৃরি সম্প্রসারণ 

ারিদপ্তর, 

নড়াইল 

০১৭১৫-৩০৮২০৩ ddnarail@gmail.com 

১৫ ো. জমাোঃ মারুি 

োসান 

জেলা প্রারণসম্পদ 

ারিসার 

নড়াইল ০১৭১১-৮৮৭৪৮১ hassandrmaruf@gmail.com 

১৬ রতুন কুমার োলদার 

কেেররচালব 

 

জেলা 

সমােনসবা 

বার্ রালয়, 

নড়াইল 

০১৭০৮-৪১৪১৩৯ 

 

dd.narail@dss.gov.bd 

১৭ রনরের্ কুমার 

মজুমদার 

জেলা  রশক্ষা 

ারিসার 

 

জেলা রশক্ষা 

ারিস 

নড়াইল 

০১৭১৬৫০৬৯৩৬ naraildeo@yahoo.com 

১৮ এ.এম. সাইফুল 

আনাম 

কেেররচালব  

যুব কন্নয়ন ারি 

দপ্তর, নড়াইল 

০১৭০৯৩৩০৮১১ dydnarail64@gmail.co

m 

১৯ জমাোঃ সাজ্জাদ 

জোনসন 

প্ররশক্ষব 

(ইনলট্ররনই)  

 

যুব কন্নয়ন 

ারিদপ্তর 

নড়াইল 

০১৭১২-৮৩৪৮৬৭ cssazzad@gmail.com 

২০ সুমন কুমার রমত্র 

জেলা ক্রীড়া 

ারিসার 

জেলা ক্রীড়া 

ারিস 

নড়াইল 

০১৫৫৭২৩০২৩৩ sumonmittra1987@gm

ail.com 

২১ মুোম্মদ িারমকল 

েব 

রনব রােী প্রনবৌশলী 

েনরাস্থয 

প্রনবৌশল 

ারিদপ্তর 

নড়াইল 

০১৭১২-৬৮৭৪২৮ ee.narail@dphe.gov.bd 

২২ জমাোঃ আবু িানয়দ প্রনবৌশল ০১৭০৮১২৩২১৯ xen.narail@lged.gov.bd 

mailto:hassandrmaruf@gmail.com
mailto:dd.narail@dss.gov.bd


রনব রােী প্রনবৌশলী 

স্থানীয় সরবার  

ারিদপ্তর, 

নড়াইল 

২৩ মহা: পারভেজ 

আল জামান 

বিোগীয় 

কম মকর্মা 

কাস্টমস, 

এক্সাইজ ও 

েযাট বিোগ, 

নড়াইল 

০৮৪১-৬৩৪৫৪ cevj.nor@gmail.com 

২৪ জমাোঃ আরনছুর 

রেমান 

জজলা মবহলা 

বিষয়ক কম মকর্মা 

জজলা মবহলা 

বিষয়ক 

অবিদপ্তর, 

নড়াইল 

০১৯১১-১৫০৭৭৮ dwao.narail@gmail.com 

২৫ াপূব র রবশ্বাস 

সেবারী েররচালব 

 

জেলা 

মাদবদব্য 

রনয়ন্ত্রণ 

ারিদপ্তর ,

নড়াইল 

০১৭১২-৬৫৭১৮৭  

২৬ জমাোঃ মরেবুর রেমান 

জেল সুোর 

 

জেলা বারাগার 

নড়াইল 

০১৭৬৯-৯৭০৭১০ jailer_narail@yahoo.co

m 

২৭ জমাোঃ আল ইমরান 

অবর্বরক্ত সহকারী 

কবমশনার 

উপ -কর 

কবমশনাভরর 

কাা মালয়, 

নড়াইল 

০১৭১১১৩৮২৮৬ laxnarail@gmail.com 

২৮ জমাোঃ শাোদর্ 

জোনসন 

সেবারী েররচালব  

 

আঞ্চরলব 

োসনোট র 

ারিস  ,নড়াইল  

০১৮১৮-৫৯৫৪৭৮ md.shaha36944@yahoo

.com 

  



ক্ররমব 

নম্বর 

বম রবর্রার নাম ও 

েদবী 

ারিনসর নাম  জমাবাইল  ই-জমইল 

২৯ জমাোঃ আর্াকর 

রেমান  

জেলা বমান্ড্যান্ট  

 

আনসার ও 

রেরেরে 

নড়াইল 

০১৭৪০৫৬৯০৬৭ shahib1219808@gmail.co

m 

৩০ জমাোঃ োয়দার আলী 

জেলা বালচারাল 

ারিসার 

 

জেলা রশথবলা 

এবানেরম ,

নড়াইল 

০১৯১১-৫৫৬৬৬০ haydarali1979@gmail.

com 

৩১ জমাোঃ আবু রায়োন 

সেবারী 

প্রনবৌশলী , 

 

)ওনোোরে

জবা( জবাম্পারন 

রলরমনটে ,

নড়াইল 

০১৭০০-৭০৯৮১৬ ray.han032051@gmail.

com 

৩২ জমাোঃ র্ােমুল 

ইসলাম 

লাইনেররয়ান 

জেলা সরবারর 

গণগ্রন্থাগার ,

নড়াইল 

০১৭২১-৪৭৫৪৭৯ tazjsr@gmail.com 

৩৩ উপভজলা বনি মাহী 

অবিসার 

 

নড়াইল সদর ,

নড়াইল 

01749256786 unonarail@mopa.gov.bd 

৩৪ সহকারী 

কবমশনার)িবম( 

নড়াইল সদর 01717885803 aclandnarail@gmail.com 

৩৫ উপভজলা পবরিার 

পবরকল্পনা 

কম মকর্মা 

নড়াইল সদর ০১৭১২২০৩১৫৫- kashemlsdgfp@gmail.com  

 

৩৬ উপভজলা 

সমাজভসিা 

অবিসার, নড়াইল 

সদর নড়াইল 

নড়াইল সদর ০১৬৮১-

৭০৬৪৮১ 

usso.narailsadar@dss.gov.bd 

৩৭ কৃবষ সম্প্রসারণ 

অবিসার, নড়াইল 

সদর 

নড়াইল সদর 01710543941 masud125.net@gmail.com 

৩৮ উপভজলা বশক্ষা 

অবিসার, নড়াইল 

সদর 

নড়াইল সদর 01718848369 ueo_narailsadar@gmail.com 

৩৯ উপভজলা সমিায় 

অবিসার, নড়াইল 

নড়াইল সদর ০১৭১৩৮১৫৫২৪- ueonarailsadar@gmail.com 

 

mailto:tazjsr@gmail.com
mailto:kashemlsdgfp@gmail.com
mailto:usso.narailsadar@dss.gov.bd
mailto:masud125.net@gmail.com
mailto:ueo_narailsadar@gmail.com


সদর 

৪০ বসবনয়র উপভজলা 

মৎস্য অবিসার ,

নড়াইল সদর 

নড়াইল 

নড়াইল সদর 01712583614 sufonarailsadar@fisheries.go

v.bd 

  

৪১ সহকারী 

প্রভকৌশলী 

জনস্বাস্থ্য 

প্রভকৌশল 

অবিদপ্তর, 

নড়াইল সদর 

নড়াইল সদর 01719503420 jmallickce@yahoo.com 

৪২ উপভজলা 

প্রভকৌশলী 

নড়াইল সদর 

নড়াইল সদর ০১৭৩১১৪১৪১৪- ue.narail-s@lged.gov.bd 

 

৪৩ উপভজলা স্বাস্থ্য ও 

প ,কম মকর্মা :প :

সদর নড়াইল 

নড়াইল সদর 0481-৬২৯৭৯ narailsadar@uhfpodghs.gov.b

d 

৪৪ উপভজলা পাট 

উন্নয়ন অবিসার ,

সদর নড়াইল 

নড়াইল সদর ০১৭১১৮৪০৯৯৫- ujdonarailsador@gmail.com  

 

৪৫ ইউআরবিও 

বিআরবিবি ,

নড়াইল সদর 

নড়াইল সদর ০১৯১২০৮৪৫১

২ 

rdo.narail@gmail.com  

 

৪৬ ইউ ,আর,বি ও  

এ .আর.বি.ও  

এ .আর.বি.ও(ই)  

নড়াইল সদর ০১৭১১৩১০৫৭৪- ponarail@gmail.com 

 

৪৭ উপভজলা কৃবষ 

অবিসার 

নড়াইল সদর 

নড়াইল সদর ০১৭১২৭৮২৪১৫ uaonarailsadar@gmail.com 

৪৮ Rbve gwbiv cvifxb 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmvi 

‡jvnvMov, bovBj ০১৭২২-৭৭১৬৪৭ monira1647@gmail.com 

৪৯ েনাব এম.এম 

আরািার্ জোনসন 

সেবারী বরমশনার 

(িরম)  

জলাোগড়া ,

bovBj 

০১৭৯৮-৫৯৭৭৯৬ arafat.33.bcs@gmail.com 

৫০ েনাব সমনরন 

কুমার 

‡jvnvMov, bovBj ০১৭১৬-৭৫৮৪২৫ samoren1982@gmail.com 

mailto:sufonarailsadar@fisheries.gov.bd
mailto:sufonarailsadar@fisheries.gov.bd
mailto:jmallickce@yahoo.com
mailto:monira1647@gmail.com


কেনেলা কৃরি 

ারিসার 

৫১ েনাব রণরেৎ 

কুমার 

কেনেলা মৎস্য 

ারিসার 

‡jvnvMov, bovBj ০১৭১৭-২৮৫০১৫ ranajitufo@gmail.com 

৫২ েনাব জমাোঃ শামীম 

জরো 

কেনেলা 

সমােনসবা 

ারিসার 

জলাোগড়া,নড়া

ইল। 

০১৭১২৬১৮১৩০ kazishamim.reza@gmail.com 

৫৩ েনাব জমাোঃ লূৎির 

রেমান 

কেনেলা রশক্ষা 

ারিসার 

জলাোগড়া,নড়া

ইল। 

০১৯১৩২৬৬৫২১ ueonlohagara@gmail.com 

৫৪ েনাব জমৌসুমী রানী 

মজুমদার 

কেনেলা মরেলা 

রবিয়ব বম রবর্রা 

‡jvnvMov, bovBj ০১৭১৮-৬২৩১৩১ uwao.loha@gmail.com 

৫৫ েনাব জমাোঃ জেলাল 

করদ্দন 

কেনেলা যুব 

কন্নয়ন ারিসার 

‡jvnvMov, bovBj ০১৭১৮-৭৭৮৫৭৭ helal.uydo@gmail.com 

৫৬ জমাস্তাবিজুর 

রহমান 

উপভজলা বনি মাহী 

অবিসার 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmvজরর 

বার্ রালয়, 

Kvwjqv, bovBj 

01713-919080 unokalia@mopa.gov.bd 

৫৭ এ, বি, এম, খাবলদ 

জহাভসন বসবিকী 

সেবারী বরমশনার 

(িরম), বারলয়া 

কেনেলা িরম 

ারিস, 

বারলয়া, 

নড়াইল 

01978188788 abmkhalid33@yahoo.com 

৫৮  

Dc‡Rjv gva¨wgK 

wkÿv Awdmvi 

 

 

Kvwjqv, bovBj 

 

01712-298746 mamunalazad01@gmail.com 

৫৯  

Dc‡Rjv gwnjv welqK 

Kg©KZ©v 

 

 

Kvwjqv, bovBj 

 

01719-906954 - 

৬০  

Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©v 

Kvwjqv, bovBj 

 

01737299427 rudra09ku@gmail.com 

mailto:helal.uydo@gmail.com


  

৬১  

Dc‡Rjv hye Dbœqb 

Kg©KZ©v  

 

 

Kvwjqv, bovBj 

 

01718778577 ydokalianarail@gmail.com 

৬২  

Dc‡Rjv K„wl Awdmvi 

 

 

Kvwjqv, bovBj 

 

01722-572918 uaodaekalia123@gmail.com 

৬৩  

কৃরি সম্প্রসারণ 

ারিসার, 

 

 

বারলয়া, 

নড়াইল 

01710-444278 nurullemon88@gmail.com 

 

 


