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একই  �ারক ও তািরেখ �িত�ািপত 
 

ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন 
�ট নং-২৩-২৬, �রাড-৪৬, �লশান-২, ঢাকা। 

www.dncc.gov.bd 
  
নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.৯৯.১৮৭.১২-৪৭০   তািরখ: 

    ১৪ �াবণ ১৪২৬ 

    ২৯  �লাই ২০১৯ 
 

িব�ি� 
 
�ড� �রােগর �া�ভ�াব �মাকােবলায় ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশেনর আওতাধীন এলাকায় সেচতনতা�লক কম ��িচ 

পিরচালনার জ� িন��প “ওয়াড � �ড� �িতেরাধ �সল” গঠন করা হেলা:  
  

ওয়াড �- ০১, অ�ল-১ (উ�রা মেডল টাউন ১-১৪ নং �স�র, আ��াহ�র, �রাৈকর, �শল�র, দি�ণ খান, ফায়দাবাদ, বাউিনয়া, 
রানােভালা, রসািদয়া ও মা�ম�র) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  
1.  জনাব �মা: আফছার উি�ন খান, কাউি�লর, ওয়াড �-১ 01715619261 উপেদ�া 
2.  জনাব শাহনাজ পারিভন, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-০১ 01712238848 উপেদ�া 
3.  জনাব কাওছা�ল ইসলাম িসকদার, উপসিচব, �া�� ও পিরবার ক�াণ 

িবভাগ 
01790177945 সম�য়ক 

4.  জনাব সািব�ন নাহার, থানা মা�িমক িশ�া অিফসার 01728744791 সদ� 
5.  জনাব �মা: �বােয়র �হােসন, সহকারী �েকৗশলী সদর দ�র, এলিজইিড 01795199523 সদ� 
6.  জনাব �মাঃ ইমদা�ল হক, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� ও পঃপঃ 

কম �কত�ার কায �ালয়, সদর, �গাপালগ� 
01715182706 সদ� 

7.  �াউট �িতিনিধ-জনাব িরয়া�ল ইসলাম, এিপ িব এম ওেপন �াউট �প 01629659788 সদ� 
8.  জনাব িব �ক এম নািসম, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-১ 01711110922 সদ� 
9.  িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব এ এফ এম �জাবােয়র ইসলাম �ইয়া, উপ-

কর কম �কত�া,  অ�ল-১ 
01971-665170 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �-০২, অ�ল-২ (�সকশন-১২ �ক-এ, �ক-িব, �ক-িস, �ক-িড, �ক-ই, �ক-ত, ধ, প, �সকশন-৯ �ক-খ, �িড়র �টক, 
কালিশ সরকার বাড়ী, �ক-প, স�সািরত সা�্�া) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: সা�াদ �হােসন, কাউি�লর, ওয়াড �-২ 01676085804  উপেদ�া 
2. �বগম �মেহ�ে�ছা হক, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৩ 01911055066 উপেদ�া 
3. জনাব �চৗ�রী �মায়াে�ম, উপসিচব, মি�পিরষদ িবভাগ 01712881166 সম�য়ক 
4. জনাব �মাহা�দ শহী��াহ, িসিনয়র সহকারী সিচব, কািরগির ও মা�াসা 

িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয় 
01716214565 সদ� 

5. জনাব �র �মাহা�দ, সহকারী �েকৗশলী, সদর দ�র, এলিজইিড 01714410788 সদ� 
6. জনাব �মাঃ কামাল হক, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 

আখাউড়া, �া�নবািড়য়া 
01818214663 
 

সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ- জনাব সালাহ উ�ীন �মাহা�দ, �াশনাল ওেপন �াউট 
�প 

01716322966 সদ� 

8. জনাব �মাঃ ছামাউল ইসলাম, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-২  01670767034 সদ� 
9. িডএনিসিস �িতিনিধ-জনাব �মাহা�দ আিলফ ইসলাম, উপ-কর 

কম �কত�া, অ�ল-২ 
01715909943 সদ� সিচব 

উ�য়েনর গণত� 

�শখ হািসনার �লম� 

http://www.dncc.gov.bd/
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ওয়াড � - ০৩, অ�ল-২ (�সকশন-১০ �ক-এ, �ক-িব, �ক-িস, �ক-িড, �সকশন-১১ �ক-িস, �রাড/এিভ:-৫ মিদনা নগর, 
এিভিনউ-৩)  

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব কাজী জিহ�ল ইসলাম মািনক, কাউি�লর, ওয়াড �-৩ 01534000333 উপেদ�া 
2. �বগম �মেহ�ে�ছা হক, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৩ 01911055066 উপেদ�া 
3. জনাব কায়েকাবাদ খ�কার, উপসিচব, মি�পিরষদ িবভাগ 01727726254 সম�য়ক 
4. জনাব �মা: �মা�ন কিবর, সহকারী সিচব, কািরগির ও মা�াসা িশ�া 

িবভাগ, িশ�া ম�ণালয় 
01817114653 সদ� 

5. জনাব �মা: মাহ�ব �হােসন, সহকারী �েকৗশলী, সদর দ�র, এলিজইিড 01712501814 সদ� 
6. জনাব �মাহা�দ মিসউর রহমান, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 

কমে��, নগরকা�া, ফিরদ�র 
01747655081 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ- জনাব �মা: মাহ�ব, িডিজটাল ওেপন �াউট �প 01727124955 সদ� 
8. জনাব �মাঃ মিন��ামান, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-৩ 01915634090 সদ� 
9. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব  �শলাল পাল, উপ-কর কম �কত�া, অ�ল-২ 01817580681 সদ� সিচব 

 
 
ওয়াড � - ০৪, অ�ল-২ (�সকশন-১৩/এ, ১৩/িব, ১৩/িস, �নেসড, �সকশন-১৪, আইশেটকী, �সকশন-১৫) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: জামাল �মা�ফা, কাউি�লর, ওয়াড �-৪ 01720 110332 উপেদ�া 
2. জনাব আিমনা খা�ন, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-২ 01715416118 উপেদ�া 
3. জনাব �মাহা�দ ইউ�ফ, িবভাগীয় বন কম �কত�া, ঢাকা বন িবভাগ, 

মহাখালী, ঢাকা 
01712228532 সম�য়ক 

4. জনাব এেকএম �ফরেদৗস খান, ই�ইপেম� অিফসার, কািরগির  িশ�া 
অিধদ�র 

01816638630 সদ� 

5. জনাব তাজরীিমন তাবাস�ম, সহকারী �েকৗশলী, সদর দ�র, এলিজইিড 01722824589 সদ� 
6. জনাব �মাঃ মিহউি�ন খান, সহকারী �া�� পিরদশ �ক, উপেজলা �া�� 

কমে��, সদর, ফিরদ�র 
01716040162 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ-জনাব �মা: �মােশ�র রহমান, মীর�র ওেপন �রাভার 
�প 

01911-744825 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ-�সয়দ মা�ম �হােসন, িহসাব সহকারী,  অ�ল-২ 01711-220204 সদ� সিচব 
 
ওয়াড � – ০৫, অ�ল-২ (�সকশন-১১ �ক-এ, �ক-িব, �ক-িড, �ক-ই, �ক-এফ, পলাশনগর, �সকশন-১১) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব আ�র রউফ (না�), কাউি�লর, ওয়াড �-৫ 01781790047 উপেদ�া 
2. �বগম �মেহ�ে�ছা হক, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৩ 01911055066 উপেদ�া 
3. জনাব িরয়াসাআত আল ওয়ািসফ, উপসিচব,মি�পিরষদ িবভাগ 01712001558 সম�য়ক 
4. জনাব �বনিজর আহেমদ, �েজ� অিফসার,  কািরগির  িশ�া অিধদ�র 01716343839 সদ� 
5. জনাব এ, �ক, এম �সা, সহকারী �েকৗশলী, সদর দ�র, এলিজইিড 01711177298 সদ� 
6. জনাব আব��া� আল মা�ন, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 

সদর, ��ীগ� 
01817074957 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ- জনাব �রজাউল কিরম, �াউলী ওেপন �রাভার �প 01712-705072 সদ� 
8. জনাব �মাঃ আ� ছাইদ �চৗ�রী, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-৫ 01988009803 সদ� 
9. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব �মা: �মা�ন কিবর খান, সহকারী 

সমাজক�াণ কম �কত�া,  অ�ল-২ 
01822-692150 সদ� সিচব 
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ওয়াড �- ০৬, অ�ল-২  (প�বী, বিধ �ত প�বী, ন�ন প�বী, �সকশন-৭, িম� িভটা �রাড, �জাতনগর, হা�নাবাদ, মি�কা হাউিজং 
আরামবাগ, আিরফাবাদ, ছায়ানীড়, �সকশন-৬, �ক-িস, �ক-িড, �ক-ই, �ক-ট, �ক-ঝ, আ��ী, �য়ারীপাড়া, ৬-জ, �পনগর 
�নেশড) 

 
(�জ��তার �মা�সাের নয়) 

�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  
1. জনাব �মা: র�ব �হােসন, কাউি�লর, ওয়াড �-৬ 01673-890223 উপেদ�া 
2. জনাব রািশদা আ�ার ঝন �া, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৪ 01914075962 উপেদ�া 
3. জনাব শরীফ �মা: ফরহাদ �হােসন, উপসিচব, �র�া �সবা িবভাগ 01712550122 সম�য়ক 
4. জনাব এেকএম আলাউি�ন, সং�� কম �কত�া (এিপএ বা�বায়ন �সল),  

কািরগির  িশ�া অিধদ�র 
01711823942 সদ� 

5. জনাব জনাব �মাহা�দ খায়�ল বাসার, সহকারী �েকৗশলী, সদর দ�র, 
এলিজইিড 

01613028028 সদ� 

6. জনাব �হা�দ আব�ল হািলম �ধা, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 
কমে��, গজািরয়া, �ি�গ� 

01419959798 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ- জনাব বরকত উ�াহ, �নৗ  অ�ল 01743-352964 সদ� 
8. জনাব �মাঃ ফা�ক �হােসন, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-৬ 01714435239 সদ� 
9. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব আব�ল মিজদ �মা: নাঈম, উপ-সহকারী 

�েকৗশলী,  অ�ল-২ 
01676-818586 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �- ০৭, অ�ল-২  (�সকশন-২, �ক-এ, �ক-িব, �ক-িস, �ক-িড, �ক-ই, �ক-এফ, �ক-িজ, �ক-িজ (১), �ক-এইচ, �ক-�ক, 
�ক-�জ �পনগর আবািসক এলাকা, �সকশন-৭ �ক-এ, �সকশন-২, �ক-চ ��াট ৫� িবি�ং, �য়ারীপাড়া, ৬-এ, ৬-িব, ৬-ট, ৬-
জ) 

 
(�জ��তার �মা�সাের নয়) 

�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  
1. জনাব �মা: �মাবাে�র �চৗ�রী, কাউি�লর, ওয়াড �-৭ 0191722255 উপেদ�া 
2. জনাব রািশদা আ�ার ঝন �া, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৪ 01914075962 উপেদ�া 
3. জনাব �মা: মা�ন �হােসন, সহকারী সিচব, অথ �ৈনিতক স�ক� িবভাগ 01317805896 সম�য়ক 
4. জনাব শারিমন আ�ার, থানা একােডিমক �পারভাইজার, মা�িমক ও 

উ� িশ�া অিধদ�র 
01723296092 সদ� 

5. জনাব তনয় দাস, সহকারী �েকৗশলী, সদর দ�র, এলিজইিড 01622925775 সদ� 
6. জনাব �মাঃ িগয়াস উি�ন, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 

গজািরয়া, �ি�গ�। 
01812298346 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ-জনাব আিজম িশকদার �মা: �মা�ন কিবর 01970-102186 সদ� 
8. জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-৭ 01827468746 সদ� 
9. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব �মা: হািলম িময়া, উপ-সহকারী �েকৗশলী,  

অ�ল-২ 
01814-132789 সদ� সিচব 
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ওয়াড �- ০৮, অ�ল-২  (�সকশন-১, �ক-এ, �ক-িব, �ক-িস, �ক-িড, �ক-ই, �ক-এফ, �ক-িজ, �ক-এইচ, বািণিজ�ক �ট, 
�ানীয় বাড়ী, �হ-খ, �হ-গ, আল কামাল হাউিজং, সাইন ��র হাউিজং, িচিড়য়াখানা �ট, নবােবর বাগ, চটবাড়ী, ব� নগর, 
উ�র িবিশল, ি�য়াংকা হাউিজং (�সকশন-১) িনউ িস �ক) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: কাজী �� �লতান, কাউি�লর, ওয়াড �-৮ 019113522164 উপেদ�া 

2. জনাব রািশদা আ�ার ঝন �া, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৪ 01914075962 উপেদ�া 
3. জনাব �মা: মিন��ামান, উপসিচব (উপকরণ-১ অিধশাখা), �িষ 

ম�ণালয় 
01939372578 সম�য়ক 

4. জনাব �গালাম র�ানী, সহকারী থানা মা�িমক িশ�া অিফসার, 
মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র 

01738215682 সদ� 

5. জনাব বােয়িজদ িবন কামাল, সহকারী �েকৗশলী, সদর দ�র, এলিজইিড 01711464011 সদ� 
6. জনাব �মাহা�দ মিফ�র রহমান, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 

কমে��, িসংগাইর, মািনকগ� 
01718234566 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ-জনাব আল আিমন আহেমদ িম�, �াধীন বাংলা ওেপর 
�াউট 

01911-299066 সদ� 

8. জনাব �মাঃ ��ল ইসলাম হাওলাদার, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-৮ 01816076462 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব �মা: নািহ�ল ইসলাম, কায �-সহকারী, 
অ�ল-২ 

01819000903 সদ� সিচব 

 
ওয়াড � - ০৯, অ�ল-৪ (�গালারেটক, �ছাট িদয়াবাড়ী, বড় িদয়াবাড়ী, জ�রাবাদ, আন�নগর, �কাটবাড়ী, চারআনী পাড়া, বার 
আনীপাড়া, বাগবাড়ী, হিররাম�র, বড় বাজার, জাহানাবাদ, ঋিষপাড়া, বধ �ন বাড়ী, গাবতলী বাস টািম �নাল, গাবতলী গ�র হাট, 
�ইপার কেলানী) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �িজব সােরায়ার মা�ম, কাউি�লর, ওয়াড �-৯ 01819203045 উপেদ�া 

2. জনাব রািজয়া �লতানা ইিত, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৫ 01798512316 উপেদ�া 

3. ড. �মা: জািহ�র রহমান, িবভাগীয় বন কম �কত�া, সামািজক বন িবভাগ, 
বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা 

01761494692 সম�য়ক 

4. জনাব �িজত িবকাশ চাকমা, �� ইন�া�র,  কািরগির  িশ�ক 
�িশ�ণ মহািব�ালয় 

01553411198 সদ� 

5. জনাব �মা: বদ�েদাজা খান, উপসহকারী �েকৗশলী (��ষেণ), সদর 
দ�র, এলিজইিড 

01712635828 সদ� 

6. জনাব �হা�দ ���ামান, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
�বলাব, নরিসংদী 

01716724299 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব আ�া��ামান �ইয়া শাহীন 01814444538 সদ� 
8. জনাব �ফানী লাল রিব দাস, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-৯ 01955287027 সদ� 
9. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব �মা: নািহ�র রহমান, �কয়ার �টকার, 

ওয়াড � নং-৯ 
01799751998 সদ� সিচব 
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ওয়াড � -১০, অ�ল-৪  (মাজার �রাড, িমর�র �রাড (আংিশক), ১ম কেলানী, ২য় কেলানী, ৩য় কেলানী, দা�স সালাম এলাকা, 
�গদারেটক, লাল�ঠী, বােতন নগর আবািসক এলাকা) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব আ� তােহর, কাউি�লর, ওয়াড �-১০ 01818777770 উপেদ�া 

2. জনাব রািজয়া �লতানা ইিত, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৫ 01798512316 উপেদ�া 

3. জনাব �মাহা: আ�ল জিলল, উপ-পিরচালক, জাতীয় গণমা�ম 
ইনি��উট 

01717005695 সম�য়ক 

4. জনাব �রজাউল কিরম, উপা��, ঢাকা পিলেটকিনক ই���উট 01819202448 সদ� 
5. জনাব �মা: �মাউন কিবর, উপ-সহকারী �েকৗশলী (��ষেণ), সদর দ�র, 

এলিজইিড 
01716280536 সদ� 

6. জনাব �মাঃ ��ল আমীন, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
সদর, নরিসংদী 

01912151533 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব �মা: আ�ল বাশার, িদগ� ওেপন �াউট 01619292464 সদ� 
8. জনাব �মাঃ আউলাদ �হােসন, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-10 01861503394 সদ� 
9. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব এফ.িব.এম শাম�ল আেরিফন, উপসহকারী 

�েকৗশলী, অ�ল-৪ 
01917917847 সদ� সিচব 

 
 
ওয়াড � - ১১, অ�ল-৪  (ক�াণ�র, পাইকপাড়া, দি�ণ পাইকপাড়া, ম� পাইকপাড়া) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �দওয়ান আব�ল মা�ান, কাউি�লর, ওয়াড �-১১ 01711935607 উপেদ�া 

2. জনাব রািজয়া �লতানা ইিত, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৫ 01798512316 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: আিম�ল ইসলাম, উপসিচব, মি�পিরষদ িবভাগ 01712649010 সম�য়ক 

4. জনাব �মা: ফজ�ল হক, ই��া�র, (�টক), বাংলােদশ ই���উট অফ 
�াস এ� িসরািম�, ঢাকা 

01912093586 সদ� 

5. জনাব স�য় �মার হালদার, উপ-সহকারী �েকৗশলী (��ষেণ), সদর 
দ�র, এলিজইিড 

01711302631 সদ� 

6. জনাব এইচ, এম মিহউি�ন, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
সদর, �ভালা 

01743320130 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব মা�ন সেন, �াথল ওেপন �াউট �প 01674026112 সদ� 

8. জনাব �মাঃ কাম�ল ইসলাম, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-১১ 01720447363 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: আব�র রা�াক, উ�মান সহকারী 
কাম িহসাবর�ক, অ�ল-৫ 

01711948863 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �-১২, অ�ল-৪  (আহ�দনগর (আংিশক), শাহআলীবাগ, দি�ণ িবিশল, পাইকপাড়া, �টালারবাগ, (উ�র, ম� ও দি�ণ) 

 
(�জ��তার �মা�সাের নয়) 

�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  
1. জনাব �মাহা�দ ইকবাল �হােসন িত�, কাউি�লর, ওয়াড �-১২ 01715561188 উপেদ�া 

2. জনাব মা�দা আ�ার, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৬ 01937666554 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: িসরা�ল ইসলাম, পিরচালক (�িশ�ণ) (নন ক�াডার), 
িবআর�এ সদর কায �ালয়, বনানী, ঢাকা 

01550051568  সম�য়ক 

4. জনাব �মা: আশরাফ, ই��া�র (কি�উটার), ঢাকা মিহলা 01682227119 সদ� 
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পিলেটকিনক ই���উট  
5. জনাব কামাল রিশদ রানা, উপসহকারী �েকৗশলী (��ষেণ), সদর দ�র, 

এলিজইিড 
01711573249 সদ� 

6. জনাব শাহীন �লতানা রািশদা, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
িসংগাইর, মািনকগ� 

01727512449 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব �মা: িরপন িময়া, �াধীন বাংলা �াউট  01614606660 সদ� 

8. জনাব �মাঃ �তাফা�ল �হােসন, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-১২ 01712258396 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ: জনাব �মা: সাহা�ল হাসান, উপকর কম �কত�া, 
অ�ল-৪ 

01915606836 সদ� সিচব 

 

ওয়াড � - ১৩, অ�ল-৪  (বড়বাগ, মিন�র, পীেররবাগ (উ�র-দি�ণ, পি�ম ও ম�) 
(�জ��তার �মা�সাের নয়) 

�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  
1. জনাব �মা: হা�ন অর রিশদ, কাউি�লর, ওয়াড �-১৩ 01819 -254775 উপেদ�া 

2. জনাব মা�দা আ�ার, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৬ 01937666554 উপেদ�া 

3. জনাব এ এস এম জািহদ, পিরচালক (বাত�া), বাংলােদশ �বতার 01824469540 সম�য়ক 

4. জনাব �গালাম �মাহ�দ ফরহাদ, ওয়াক�সপ �পার, �ািফ� আট � 
ই���উট  

01929510538 সদ� 

5. �সয়দ খােল�ল ইসলাম, সহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01534313599 সদ� 

6. জনাব �মাহা�দ �গালাম সােরায়ার, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 
কমে��, �া�নপাড়া, �িম�া 

01725397327 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব আশরা�ল ইসলাম িরপন  01619939063 সদ� 

8. জনাব �মাঃ নওশা��ামান, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-১৩ 01819442928 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: আব�ল ওহাব, িহসাব সহকারী, 
অ�ল-৪ 

01717789591 সদ� সিচব 

 
ওয়াড � - ১৪, অ�ল-৪  (�রােকয়া �রণী, �সনপাড়া পব �তা, কাজীপাড়া (পি�ম ও �ব �), �শওড়াপাড়া (পি�ম ও �ব �) 
 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: �মা�ন রশীদ (জিন), কাউি�লর, ওয়াড �-১৪ 01937 -582442 উপেদ�া 

2. জনাব মা�দা আ�ার, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৬ 01937666554 উপেদ�া 

3. জনাব এ িব এম মাহ�ব �হােসন, উপসিচব, ত� ম�ণালয় 01751919881 সম�য়ক 

4. জনাব �মাহা�দ �নজাম উি�ন, ই��া�র (নন-�টক) ঢাকা পিলেটকিনক 
ই���উট  

01712051442 সদ� 

5. জনাব �মা: আ� বকর িছি�ক, সহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01720543952 সদ� 

6. জনাব �মাহা�দ আ�ল কােশম, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 
কমে��, সদর, রাজবাড়ী 

01714642169 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব �সাহরাি�দ � অ�, �জনী �� ওেপন �াউট �প  01922934299 সদ� 

8. জনাব �মাঃ হােশম, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-১৪ 01711902144 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব আেনায়ার �হােসন �ইয়া, সহকারী 
সমাজক�াণ কম �কত�া, অ�ল-৪ 

01712082601 সদ� সিচব 
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ওয়াড � -১৫ , অ�ল-২ (মািনকদী, মা�কাটা, বা�ঘাট, লালাসরাই, ধামালেকাট �, আ��ীরেটক, বাইগারেটক, বারনেটক,  
ভাষানেটক) 
 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব সােলক �মা�াহ, কাউি�লর, ওয়াড �-১৫ 01819 -254456 উপেদ�া 

2. জনাব আিমনা খা�ন, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-২ 01715416118 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: সিফউল আলম, উপসিচব, �বসামিরক িবমান পিরবহন ও 
পয �টন ম�ণালয় 

01711905047 সম�য়ক 

4. জনাব অ�রা কিবরাজ, সহকারী থানা মা�িমক িশ�া অিফসার, 
মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র 

01850698690 সদ� 

5. জনাব �মা: আই�ব আলী, সহকারী �েকৗশলী, সদর দ�র, এলিজইিড 01711383206 সদ� 

6. জনাব �মাঃ আককাস আলী, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
পাংশা, রাজবাড়ী 

01714322713 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ-জনাব �মাহা�দ আলী, �কাষা�� ঢাকা �রাভার 01711-248848 সদ� 

8. জনাব �মাঃ �সিলম উি�ন, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-১৫ 01754956044 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব �মা: আলাউি�ন, কায �-সহকারী,  অ�ল-২ 01711-137157 সদ� সিচব 

 
 
ওয়াড � -১৬, অ�ল-৪  (কাফ�ল, উ�র কাফ�ল, দি�ণ কাফ�ল, পি�ম কাফ�ল (তালতলা), ই�ািহম�র) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: মিতউর রহমান, কাউি�লর, ওয়াড �-১৬ 01711527567 উপেদ�া 

2. জনাব আিমনা খা�ন, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-২ 01715416118 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: জািহ�ল ইসলাম, িসিনয়র স�াদক, চলি�� ও �কাশনা 
অিধদ�র  

01745115588 সম�য়ক 

4. জনাব �মাছা জ�রা খা�ন, থানা মা�িমক িশ�া অিফসার, মা�িমক ও 
উ� িশ�া অিধদ�র 

01722927451 সদ� 

5. জনাব �মা: �শখ ফিরদ, সহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01951111666 সদ� 

6. জনাব �মােম�ে�ছা, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, ঈ�রগ�, 
ময়মনিসংহ 

01727452124 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব শহী�ল ইসলাম, �নৗ অ�ল  01612399079 সদ� 

8. জনাব �মাঃ শাহআলম, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-১৬ 01720066776 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: িমজা�র রহমান খান, ক�াটালগার, 
অ�ল-৪ 

01714265858 সদ� সিচব 

 
 
ওয়াড �- ১৭, অ�ল-১   (�িড়ল, �জায়ারসাহারা, জগ�াথ�র, �ড়াতলী, িন�� ১ এ ২, িখলে�ত ও টানপাড়া) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. ডা: িজ�াত আলী, কাউি�লর, ওয়াড �-১৭ 01911-350099 উপেদ�া 

2. জনাব শাহনাজ পারিভন, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-০১ 01712238848 উপেদ�া 

3. জনাব আ�ল কালাম �মাহা�দ শাম�ি�ন, পিরচালক, চলি�� ও 
�কাশনা অিধদ�র 

01552642828 সম�য়ক 

4. জনাব জনাব �সািনয়া আ�ার, গেবষণা কম �কত�া, মা�িমক ও উ� 
িশ�া অিধদ�র 

01766811157 সদ� 

5. জনাব সািদয়া আেরিফন ই�, সহকারী �েকৗশলী, সদর দ�র, এলিজইিড 01760717372 সদ� 
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6. জনাব �তাফা�ল �হােসন, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
সদর�র, ফিরদ�র 

01715222448 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ-জনাব আ�র রা�াক 01831-333468 সদ� 

8. জনাব �মাঃ তারা িময়া, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-১৭ 01743798039 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব �মিরন চাকমা, উপ-সহকারী �েকৗশলী 01550-607526 সদ� সিচব 

 
 
ওয়াড �- ১৮, অ�ল-৩ (বািরধারা, শাহজাদ�র, কালাচ�দ�র ও ন�া) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: জািকর �হােসন, কাউি�লর, ওয়াড �-১৮ 01711531 949 উপেদ�া 

2. জনাব শাহনাজ পারিভন, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-০১ 01712238848 উপেদ�া 

3. জনাব �মাহা�দ রােশ�ল ইসলাম, উপসিচব, �বসামিরক িবমান 
পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয় 

01712169559 সম�য়ক 

4. জনাব �মা: �মা�ন কিবর,  ই��া�র (�মকািনক�াল) ঢাকা 
পিলেটকিনক ই���উট  

01819819961 সদ� 

5. জনাব �জাবায়দা �হােসন, সহকারী �েকৗশলী, সদর দ�র, এলিজইিড 01914720333 সদ� 

6. জনাব মািহ�র ফাজানা, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
�করানীগ�, ঢাকা 

01713329372 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব �তৗিকর আহে�দ 01823055253 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ : �সয়দ আিন��ামান, উপকর কম �কত�া, অ�ল-৩ 01832472102 সদ� সিচব 

 

ওয়াড �- ১৯, অ�ল-৩  (�লশান ও বনানী) 
(�জ��তার �মা�সাের নয়) 

 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: মিফ�র রহমান, কাউি�লর, ওয়াড �-১৯ 01819218462 উপেদ�া 

2. জনাব খােলদা বাহার িবউ�, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৭ 01796880131 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: মাহ��র রহমান, উপসিচব, �বসামিরক িবমান পিরবহন ও 
পয �টন ম�ণালয় 

01711142446 সম�য়ক 

4. জনাব নওশীন জাহান, গেবষণা কম �কত�া,  মা�িমক ও উ� িশ�া 
অিধদ�র 

01717525229 সদ� 

5. জনাব ত�ন �মার সরকার, সহকারী �েকৗশলী, সদর দ�র, এলিজইিড 01717429213 সদ� 

6. জনাব উে� �বেদৗড়া �লতানা, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
সাভার, ঢাকা 

01716844947 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব িজ�র রহমান  01816005800 সদ� 

8. জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-১৯ 01720012386 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: আ�ল কালাম আজাদ, উপকর 
কম �কত�া, অ�ল-৩ 

01552320637 সদ� সিচব 
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ওয়াড �- ২০, অ�ল-৩  (এয়ারেপাট � �রাড, মহাখালী ও িনেকতন) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: নািছর, কাউি�লর, ওয়াড �-২০ 017479922282 উপেদ�া 

2. জনাব খােলদা বাহার িবউ�, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৭ 01796880131 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: িনজাম উি�ন, িসিনয়র সহকারী সিচব 01717158599 সম�য়ক 

4. জনাব মাহ�দা পারভীন, সহকারী পিরদশ �ক,  মা�িমক ও উ� িশ�া 
অিধদ�র 

01956319868 সদ� 

5. জনাব �মা: রােসল পারেভজ, সহকারী �েকৗশলী, সদর দ�র, এলিজইিড 01771110456 সদ� 

6. জনাব �মাঃ মাহ��ল হাসান, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
সাভার, ঢাকা 

01712149143 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব �মা: শাহদাত �হােসন, �নৗ অ�ল  01847367627 সদ� 

8. জনাব �মাঃ শাহআলম, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-16 01911520429 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব আলী কিবর, উপকর কম �কত�া, অ�ল-৩ 01720569099 সদ� সিচব 

 
ওয়াড � -২১, অ�ল-৩  (বা�া) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব মা�ম গিন, কাউি�লর, ওয়াড �-২১ 01793312288 উপেদ�া 

2. জনাব খােলদা বাহার িবউ�, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৭ 01796880131 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: ইসলা�ল �শখ সহকারী, ��া�ামার (আইিস� �সল), �িষ 
ম�ণালয় 

01762385001 সম�য়ক 

4. জনাব শাম��াহার, সহকারী পিরদশ �ক,  মা�িমক ও উ� িশ�া 
অিধদ�র 

01758365090 সদ� 

5. জনাব �মা: সা�াদ �হােসন, সহকারী �েকৗশলী, সদর দ�র, এলিজইিড 01556325591 সদ� 

6. জনাব �মাঃ শওকত আলী, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
সাভার, ঢাকা 

01758385455 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব �মা: �তৗিহ��ামান, আইিডয়াল ওেপন  01716479493 সদ� 

8. জনাব উ�ম �মার দ�, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং-21 01716633201 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: এনা�ল হক, �রিভিনউ 
�পারভাইজার, অ�ল-৩ 

01915597377 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �-২২, অ�ল-৩  (রাম�রা, উলন নড়ক, হাজীপাড়া, মািলবাগ �চৗ�রীপাড়া, দি�ণ বন�) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: িলয়াকত আলী, কাউি�লর, ওয়াড �-২২ 01711856809 উপেদ�া 

2. জনাব আেমনা �বগম, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৮ 01918185307 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: শিফ�ল ইসলাম, সহকারী সিচব, পিরসং�ান ও গেবষণা 
�কাষ, জন�শাসন ম�ণালয় 

01552463848 সম�য়ক 

4. জনাব রািজয়া �লতানা, সহকারী পিরদশ �ক, মা�িমক ও উ� িশ�া 
অিধদ�র 

01911400671 সদ� 

5. জনাব মহা: িগয়াস উ�ীন, উপসহকারী �েকৗশলী (��ষেণ), সদর দ�র, 01712194985 সদ� 
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এলিজইিড 
6. জনাব �হা�দ িজয়াউর রহমান,�া�� সহকারী,টংগীবাড়ী, �ি�গ� 01924991411 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব �মা: জিহর সওদাগর, ি��াল ওেপন�াউটন 
�প 

 01884161040 সদ� 

8. জনাব �মাঃ ফরহাদ �হােসন, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 22 01721244973 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব মা�দ আেনায়ার, উপকর কম �কত�া, অ�ল-
৩ 

01552365883 সদ� সিচব 

 
 
 
ওয়াড � -২৩, অ�ল-৩  (িখলগাও, �চৗ�রীপাড়া, হাজীপাড়া) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা�াক আহেমদ, কাউি�লর, ওয়াড �-২৩ 01836444444 উপেদ�া 

2. জনাব আেমনা �বগম, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৮ 01918185307 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: আব�ল লিতফ �মা�া, উপপিরচালক (আই.ই.এম), পিরবার 
পিরক�না অিধদ�র 

01711310567 সম�য়ক 

4. জনাব �সিলনা আ�ার, সহকারী পিরদশ �ক, মা�িমক ও উ� িশ�া 
অিধদ�র 

01918456754 সদ� 

5. জনাব �মা: সাই�র রহমান, উপসহকারী �েকৗশলী (��ষেণ), সদর দ�র, 
এলিজইিড 

01724106271 সদ� 

6. জনাব জািকয়া �বগম,�া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
কালীগ�, গাজী�র 

01728144089 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব �মা: গাফফার িসরাজী, িবিপ�� �রাভার �প  01716580100 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: সাই�ি�ন মািনক, সহকারী 
�েকৗশলী, অ�ল-৩ 

 01725439190 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �- ২৪, অ�ল-৩  (�তজগাও িশ/এ, �ব�নবাড়ী, �িনপাড়া) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: সিফউ�া, কাউি�লর, ওয়াড �-২৪ 01819221216 উপেদ�া 

2. জনাব নাজ�ন নাহার �হেলন, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৯ 01914193021 উপেদ�া 

3. জনাব �মাছা: �মাহিছনা আকতার বা�, িসিনয়র সহকারী সিচব, 
অথ �ৈনিতক স�ক� িবভাগ 

01749121212 সম�য়ক 

4. জনাব �মাছাঃ নাজ�ন নাহার, থানা একােডিমক �পারভাইজার, 
মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র 

01917687511 সদ� 

5. জনাব �মা: আকতার �হােসন, উপসহকারী �েকৗশলী (��ষেণ), সদর 
দ�র, এলিজইিড 

01712562200 সদ� 

6. জনাব �মাহা�দ �রাকনউ�ামান, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 
কমে��, সিখ�র, টাংগাইল 

01717934460 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব অিনক আহেমদ জয়া  01816220141 সদ� 

8. �খা�কার এনা�ল ইসলাম, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 24 01756198877 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: ইসিতয়াক মাহ�দ, সহকারী 
�েকৗশলী, অ�ল-৩ 

01682508345 সদ� সিচব 
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ওয়াড � -২৫, অ�ল-৩  (নাখালপাড়া ও আরজতপাড়া (�হাি�ং নং ১-৮০) পয �� �জান-৩) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �শখ মিজ�র রহমান, কাউি�লর, ওয়াড �-২৫ 01940 -997640 উপেদ�া 

2. জনাব নাজ�ন নাহার �হেলন, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৯ 01914193021 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: �দেলায়ার �হােসন, সহকারী সিচব, অথ �ৈনিতক স�ক� 
িবভাগ 

01743253720 সম�য়ক 

4. জনাব আেনায়া�ল ইসলাম, সহকারী থানা মা�িমক িশ�া অিফসার, 
মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র 
 

01515239893 সদ� 

5. জনাব িদিলপ �মার সরকার, উপসহকারী �েকৗশলী (��ষেণ), সদর 
দ�র, এলিজইিড 

01716984168 সদ� 

6. জনাব �মাঃ রিমজ উি�ন,�া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
কািলহাতী, টা�াইল 

01727976681 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব �িলয়া �গােমজ, �ােগািরয়ান, �াউট �প  01711178389 সদ� 

8. জনাব �মাঃ শওকত �হােসন, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 25 01716222226 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: শির�ল ইসলাম, কায �সহকারী, 
অ�ল-৩ 

 01715033784 সদ� সিচব 

 
ওয়াড � -২৬, অ�ল-৫ (কারওয়ান বাজার বািণিজ�ক এলাকা, কারওয়ান বাজার �লন, কাজী নজ�ল ইসলাম এিভিনউ, �ীন �রাড, 
�তজ�রী বাজার �ব �, �তজ�রী বাজার পি�ম, ��শন �রাড, �তজ�নীপাড়া (শহীদ বীর উ�ম িজয়াউর রহমান সড়ক, ব��রা 
িস� মােক�ট) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব শামীম হাসান, কাউি�লর, ওয়াড �-২৬ 0171152 1 993 উপেদ�া 

2. জনাব শামীমা রহমান, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১০ 01742612202 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: আ�র রা�াক, উপপিরচালক, িবআর�এ সদর কায �ালয়, 
বনানী, ঢাকা 

01711007857 সম�য়ক 

4. জনাব �মা: মঈ�ল �হােসন, �ইও, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব �মা: আরেশদ আলী, সহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01712284335 সদ� 

6. �মাছাঃ আসমা আ�ার,�া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
মতলক( দি�ণ), চ�দ�র  

01942057238 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব হািফ�র রহমান, �হরা� ওেপন �াউট �প  01711461357 সদ� 

8. জনাব �মাঃ আ�ল কালাম পাটওয়ারী, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 26 01917399732 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব ��ল আিমন িময়া, �রিভিনউ 
�পারভাইজার, অ�ল-৫ 

01711235892 সদ� সিচব 

 
ওয়াড � -২৭, অ�ল-৫  (�ত�রী বাজার চক, �তজ�রী বাজার চকেলন, সজল �ায়ার, �ীন �রাড, বীর উ�ম �ক, এম, শিফউ�াহ 
সড়ক, মিন�রী পাড়া, বীর উ�ম শহীদ িজয়াউর রহমান সড়ক) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব ফির�র রহমান খান, কাউি�লর, ওয়াড �-২৭ 01911 -380633 উপেদ�া 

2. জনাব শামীমা রহমান, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১০ 01742612202 উপেদ�া 
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3. জনাব �দবময় �দওয়ান, উপসিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন 
ম�ণালয় 

01716275931 সম�য়ক 

4. জনাব কাশিফয়া িসি�িক, সহকারী পিরদশ �ক, মা�িমক ও উ� িশ�া 
অিধদ�র 

01706101244 সদ� 

5. জনাব িবজয় �� �ঘাস, সহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01716258914 সদ� 

6. জনাব �মাঃ �মােম�র রহমান খান, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 
কমে��, �দল�য়ার, টা�াইল  

01718915808 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব আব��া আল মা�ন ��ী  01671611379 সদ� 

8. জনাব �মাহা�দ দিবর আলী ল�র, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 27 01911047566 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব এ.�ক.এম আিমর �হাসাইন, উ�মান 
সহকারী কাম িহসাবর�ক, অ�ল-৫ 

01684237184 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �-২৮, অ�ল-৫  (�ামলী বাগ, পি�ম আগারগ�ও) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: �ফারকান �হােসন, কাউি�লর, ওয়াড �-২৮ 01819115077 উপেদ�া 

2. জনাব শামীমা রহমান, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১০ 01742612202 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: �লাকমান �হােসন �মা�া, পিরচালক (ইি�িনয়ািরং) (নন 
ক�াডার), িবআরটএ সদর দ�র, বনানী ঢাকা 

01550051568 সম�য়ক 

4. জনাব �মা: জিহ�ল ইসলাম, সহকারী থানা মা�িমক িশ�া অিফসার, 
মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র 

01781943254 সদ� 

5. জনাব �সিলম �হােসন �ঞা, সহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01711363607 সদ� 

6. জনাব �মাঃ সােদ�ল ইসলাম, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
সদর, �শর�র 

01786123529 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব সা�া�র রহমান, �সবা�িত �� �াউট  01812731630 সদ� 

8. জনাব �মাঃ জািকর �হােসন, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 28 01711009767 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: �মেহর আলী, �রিভিনউ 
�পারভাইজার, অ�ল-৫ 

01780362423 সদ� সিচব 

 
 ওয়াড �-২৯, অ�ল-৫  (�মা:�র �ক-িস, তাজমহল �রাড, �ক-এফ, শাহজাহান �রাড, �মে�া পিলটন হাউিজং, �কা-অপাের�ভ 
হাউিজং �সাসাই�, �মা:�র �ক-এফ) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: ��ল ইসলাম রতন, কাউি�লর, ওয়াড �-২৯ 01732771400 উপেদ�া 

2. জনাব কাওছার জাহান, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১১ 01721727857 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: িমজা�র রহমান, উপসিচব, মি�পিরষদ িবভাগ 01719710123 সম�য়ক 

4. জনাব �মা: রা� আহেমদ, থানা মা�িমক িশ�া অিফসার, মা�িমক ও 
উ� িশ�া অিধদ�র 

01924911498 সদ� 

5. জনাব হািবব আহমদ হািলম, সহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01711454480 সদ� 

6. জনাব �মাঃ জিসম উি�ন, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 
কমে��,হাজীগ�, চ�দ�র 

01715989248 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব িকংসিল �গােমজ, �ােগস ওেপন �াউট  01768559242 সদ� 

8. জনাব �মাঃ ইফেতয়া�ল ইসলাম �িজব, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 29 01711731980 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: জাহা�ীর আলম, উ�মান সহকারী 
কাম িহসাবর�ক, অ�ল-৫ 

01712547466 সদ� সিচব 
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ওয়াড �-৩০, অ�ল-৫  (বায়�ল আমান হাউিজং, িপিসকালচার হাউিজং, নেবাদয় হাউিজং, �িম�া� হাউিজং, পা�শালা 
হাউিজং, �রাগ হাউিজং, আ�াছ হাউিজং, �বরীবাধ ইবেনিসনা হাউিজং, �ামলী হাউিজং, একতা হাউিজং, উ�র আদাবর, 
�মাহা�দ�র, ঢাকা হাউিজং, রিফক হাউিজং, �ন�রাবাদ হাউিজং, �িনিবড় হাউিজং, আিলফ হাউিজং, মিফজ হাউিজং, 
�মেহদী হাউিজং, ইউিনক হাউিজং, আদশ � ছায়ানীড়, �মাহা�দ�র হাউিজং) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব আ�ল হােসম (হা�), কাউি�লর, ওয়াড �-৩০ 01711 -359254 উপেদ�া 

2. জনাব কাওছার জাহান, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১১ 01721727857 উপেদ�া 

3. জনাব শিফ�ল আলম, বাত�া িনয়�ক, বাংলােদশ �বতার 01865075302 সম�য়ক 

4. জনাব এম সাই�র রহমান, সহকারী থানা মা�িমক িশ�া অিফসার, 
মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র 

01717688561 সদ� 

5. জনাব �মা: আিলমউল বাহার, সহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01674156056 সদ� 

6. জনাব �মাহা�দ আ�ল মােলক িময়া, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 
কমে��, িশবালয়, মািনকগ� 

01623947270 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : �সয়দ জাহা�ীর স�াদক, ঢাকা �জলা �রাভার  01711582023 সদ� 

8. জনাব �মাঃ মাহ��ল হক, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 30 01978817774 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব আ�ল হািমদ, িহসাব সহকারী, অ�ল-৫ 01556340265 সদ� সিচব 

 

ওয়াড �-৩১, অ�ল-৫  (আযম �রাড, আসাদ এিভিনউ, রািজয়া �লতানা �রাড, তাজমহল �রাড, �শরশাহ�রী �রাড, �রজাহান 
�রাড, জািকর �হােসন �রাড, শাহজাহান �রাড, আওর�েজব �রাড) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: শিফ�ল ইসলাম, কাউি�লর, ওয়াড �-৩১ 01731928333 উপেদ�া 

2. জনাব আেলয়া সােরায়ার �ডইজী, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১২ 01976001200 উপেদ�া 

3. জনাব শাি� মিন চাকমা, উপ�ক� পিরচালক (�িম অিধ�হণ), 
িডএম�িসএল, �বাসী ক�াণ ভবন, �লেভল ১৪, ৭১-৭২ �রাতন 
এিলফ�া� �রাড, ই�াটন গােড �ন, ঢাকা 

01715544564 সম�য়ক 

4. জনাব এম এ হা�ান, সহকারী থানা মা�িমক িশ�া অিফসার, মা�িমক 
ও উ� িশ�া অিধদ�র 

01735742000 সদ� 

5. জনাব �মা: মেনায়া�ল ইসলাম খান, উপসহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01712725711 সদ� 

6. জনাব �মাঃ নাজ�ল হক, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
আখাউড়া, �া�ণবািড়য়া 

01716684087 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : ডা: আককাছ আলী িশকদার, সহঃ কিমশনার  01711159178 সদ� 

8. জনাব �মাঃ আলমগীর, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 31 01728728821 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: আ�ল হাই তা�কদার, সহকারী 
সমাজক�াণ কম �কত�া, অ�ল-৫ 

01720957163 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �- ৩২, অ�ল-৫  (লালমা�য়া �ক- এ, লালমা�য়া �ক-িব, লালমা�য়া �ক-িস, লালমা�য়া �ক-িড, লালমা�য়া �ক-ই, 
লালমা�য়া �ক-এফ, লালমা�য়া �ক-িজ, �ার �সয়দ �রাড, �মা�ন �রাড, বাবর �রাড, ইকবাল �রাড, আওর�েজব �রাড, 
িখলজী �রাড, আসাদ এিভিনউ, �মাহা�দ�র কেলানী, �মা:�র �কা-অপাের�ভ হাউিজং, �সাসাই� িল: �ক-ক, গজনবী �রাড 
(িপিসকালচার) লালমা�য়া হাউিজং এে�ট িনউকেলানী) 
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(�জ��তার �মা�সাের নয়) 

 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব হািব�র রহমান, কাউি�লর, ওয়াড �-৩২ 01731 -851312 উপেদ�া 

2. জনাব কাওছার জাহান, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১১ 01721727857 উপেদ�া 

3. �বগম মাক�দা �হােসন, উপসিচব, �া�� িশ�া ও পিরবার ক�াণ 
িবভাগ 

01711409226 সম�য়ক 

4. জনাব �মাছা: �জসিমন আ�ার বা�, �ইও, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব �মা: �কতািদর হা�ন, �সা�াল �ডেভলপেম� অিফসার, 
িডিপএইচই 

01552348346 সদ� 

6. জনাব �মাহা�দ ফা�ক �হােসন, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 
কমে��, সিখ�র, টা�াইল 

01712386547 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব সেরায়াদী অ�, �জনী ওেপন �াউট  01922934299 সদ� 

8. জনাব জািহদ �ফরেদৗস �পন, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 32 01712531204 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: সিফ�ল ইসলাম, উপসহকারী 
�েকৗশলী, অ�ল-৫ 

01552414919 সদ� সিচব 

 
ওয়াড � -৩৩, অ�ল-৫  (�মাহা�দীয়া হাউিজং িলিমেটড, �মাহা�দীয়া হাউিজং �সাসাই�, কােদরাবাদ হাউিজং এে�ট, 
কাটা�র, বাশবািড়, চানিময়া হাউিজং ও চ�দ হাউিজং, চ�দ উ�ান, বিছলা, বিছলা �রাড, নবীনগর হাউিজং, ঢাকা উ�ান, ঢাকা 
িরেয়ল এে�ট, আলী এ� �র িরেয়ল এে�ট, আরাম মেডল টাউন, �বড়ীবাধ, বিছলা মেডল টাউন, চি�মা মেডল টাউন, বিছলা 
িস� �ডেভলপাস �, সাতমসিজদ �হিনম �াণ সমবায় সিমিত িল: জাপান গােড �ন িস�, নেবাদয় হাউিজং �াদাস � িফউচার টাউন, 
লিতফ িরেয়ল এে�ট, অিন� হাউিজং) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব তাের��ামান রািজব, কাউি�লর, ওয়াড �-৩৩ 01922444444 উপেদ�া 

2. জনাব আেলয়া সােরায়ার �ডইজী, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১২ 01976001200 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: মােজ�ল ইসলাম, উপসিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� 
পিরবত�ন ম�ণালয় 

01721785763 সম�য়ক 

4. জনাব �মাছা: �জেব�ছা �শলী, ই��া�র, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব �মা: বা�ল আখতার, �সা�াল �ডেভলপেম� অিফসার, 
িডিপএইচই 

01711475156 সদ� 

6. জনাব �মাঃ আ�ল ক�স, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
�ঞা�র, টাংগাইল 

01728046352 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব বাহাউ�ীন, মীর�র ওেপন �াউট  সদ� 

8. জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান িমজান, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 33 01954409640 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: আশরা�ল ইসলাম, সহকারী 
�েকৗশলী, অ�ল-৫ 

 01719851079 সদ� সিচব 

 
ওয়াড � -৩৪, অ�ল-৫  (পি�ম ধানমি�, �লতানগ�, রােয়র বাজার �ব �, জাফরাবাদ, �মে�া হাউিজং) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব আ�ল হােসম (হা�), (কাউি�লর-৩৪ অিতির� দািয়�) 01711 -359254 উপেদ�া 

2. জনাব আেলয়া সােরায়ার �ডইজী, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১২ 01976001200 উপেদ�া 
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3. জনাব িমজ�া আশফা�র রহমান, উপসিচব, অথ �ৈনিতক স�ক� িবভাগ 01817516044 সম�য়ক 

4. জনাব মাহ�বাহ �বগম, এ�ইও, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব �মা: িকবিরয়া আলম �চৗ�রী, �সা�াল �ডেভলপেম� অিফসার, 
িডিপএইচই 

01813136625 সদ� 

6. জনাব �মাছাঃ আেমনা খা�ন, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
ম��র, টাংগাইল 

01726198357 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব মািনক �চৗ�রী, টাইগার ওেপন �াউট 01714027027 সদ� 

8. জনাব �মাঃ ��ল হক, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 34 01716645498 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: িমজা�র রহমান, উসহকারী 
�েকৗশলী, অ�ল-৫ 

 01711162111 সদ� সিচব 

 
ওয়াড � -৩৫, অ�ল-৩  (বড়মগবাজার, �পয়ারাবাগ ও ই�াটন (�হাি�ং নং-৮২ হেত) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা�ার সরদার, কাউি�লর, ওয়াড �-৩৫ 01711 -442772 উপেদ�া 

2. জনাব নাজ�ন নাহার �হেলন, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৯ 01914193021 উপেদ�া 

3. জনাব পারেভজ হাসান, উপসিচব, �া�� িশ�া ও পিরবার ক�াণ িবভাগ 01712151200 সম�য়ক 

4. জনাব মাহা�বা িশরীন, সহ: ই��া�র, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব �মা: মা�ন অর রশীদ, উপসহকারী �েকৗশলী (��ষেণ), সদর 
দ�র, এলিজইিড 

01716808640 সদ� 

6. জনাব �হা�দ হািফ�ল হাসান, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 
কমে��, নকলা, �শর�র 

01721528953 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব ইউ�ফ আলী িনজাম, আইিডয়াল �াউট �প  01711624247 সদ� 

8. জনাব �মাঃ �রজাউল ইসলাম, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 35 01712193342 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব এেকএম মই�ল ইসলাম, কায �সহকারী, 
অ�ল-৩ 

 01912923728 সদ� সিচব 

 
 
ওয়াড � -৩৬, অ�ল-৩ (নয়ােটালা, পি�ম মািলবাগ ও বাগানবাড়ী (�হাি�ং নং-৮১ এর উপের দি�ণ) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �ত�র �রজা, কাউি�লর, ওয়াড �-৩৬ 01818750602 উপেদ�া 

2. জনাব আেমনা �বগম, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-৮ 01918185307 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: রিফ�ল ইসলাম, িসিনয়র সহকারী �ধান, �া�� িশ�া ও 
পিরবার ক�াণ ম�ণালয় 

01912597276 সম�য়ক 

4. জনাব শাহীনা আ�ার, এ�ইও, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব �মাহা�দ ম��ল ইসলাম, উপসহকারী �েকৗশলী (��ষেণ), সদর 
দ�র, এলিজইিড 

01711901206 সদ� 

6. জনাব �মাঃ আ�ল হা�ান, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
বারহা�া, �ন�েকানা। 

01718089854 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব ��র নাহার, িডিজটাল ওেপন �াউট �প 01712141549 সদ� 

8. জনাব �মাঃ �সালায়মান �ইয়া, ওয়াড � সিচব, ওয়াড � নং 36 01716120090 সদ� 

9. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: আ�ল কােদর, কায �সহকারী, অ�ল-
৩ 

 01871094777 সদ� সিচব 
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ওয়াড �-৩৭, অ�ল-১০  (বা�ার দি�ণ আন�নগর, �ম�ল �ব �পাড়া, ইে�ািলয়া, দাউকাি�, �টকপাড়া, �সানা কাটরা, 
�সকা�ারবাগ, �লৗেহরেটক, ম�বা�া, �মা�াপাড়া, �বপারীপাড়া, �পা�অিফস �রাড) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: জাহা�ীর আলম, কাউি�লর, ওয়াড �-৩৭ 01761808414 উপেদ�া 

2. জনাব কাম�ন নাহার, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৪ 01953565865 উপেদ�া 

3. জনাব �মাহা�দ আ�ছ সালাম খান, উপ�ধান, �া�� িশ�া ও পিরবার 
ক�াণ িবভাগ 

01730332049 সম�য়ক 

4. জনাব আ�ল �মােমন, থানা একােডিমক �পারভাইজার, মা�িমক ও 
উ� িশ�া অিধদ�র 

01715763596 সদ� 

5. জনাব ��ল ইসলাম, গেবষণা কম �কত�া (চ.দ.), এআইএলিজ 01711901230 সদ� 

6. জনাব �মাঃ �গালাম ফা�ক, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
মদন, �ন�েকানা 

01717838936 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব এিবএম িজয়াউল হাসান  01716174168 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: মিন��ামান, উপসহকারী �েকৗশলী, 
অ�ল-৫ 

01719925967 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �- ৩৮, অ�ল-১০   (বা�া ম�পাড়া, �মা�াপাড়া আদশ �নগর, উ�র বা�া �ব �পাড়া, উ�র বা�া ময়নারেটক, উ�র বা�া 
বাউয়ািলপাড়া, উ�র বা�ার �ব �পাড়ার আংিশক, আ��াহবাগ, িমছিরেটালা, হাজীপাড়া) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �শখ �সিলম, কাউি�লর, ওয়াড �-৩৮ 01817-601296 উপেদ�া 

2. জনাব �মাসা: মাহ�জা ইসলাম, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৩ 01913505521 উপেদ�া 

3. �বগম বদ�ন নাহার, উপসিচব, �া�� িশ�া ও পিরবার ক�াণ িবভাগ 01711015666 সম�য়ক 

4. জনাব �� চ� নম দাস, সহকারী থানা মা�িমক িশ�া অিফসার, 
মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র 

01721522661 সদ� 

5. জনাব আ� এখিতয়ার হােশমী, সহকারী ��াগািরক, এনআইএলিজ 01719406682 সদ� 

6. জনাব মাক�দ আলম, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
�ভদরগ�, শরীয়ত�র 

01821358164 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব এহেতশা�র রহমান  01818679927 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: মাহতাব �হােসন, কায �সহকারী, 
অ�ল-৫ 

 01720344380 সদ� সিচব 

 
ওয়াড � -৩৯, অ�ল-০৯  (ভাটারার পি�ম �েররচালা, �ব � �েররচালা, পি�ম ও �ব � িখলবািড়রেটক) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: শিফ�ল ইসলাম, কাউি�লর, ওয়াড �-৩৯ 01726-064444 উপেদ�া 

2. জনাব �মাসা: মাহ�জা ইসলাম, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৩ 01913505521 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: আ�ল মােলক পাঠান, িসিনয়র সহকারী সিচব (ক�াডার 
বিহ ��ত), জন�শাসন ম�ণালয়, ঢাকা। 

01917033779 সম�য়ক 

4. জনাব ফিরদা আ�ার �না, �ইও, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব  �মা: ওমর ফা�ক পারেভজ, পিরসং�ান কম �কত�া, 
এনআইএলিজ 

01798237118 সদ� 
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6. জনাব �মাঃ জয়নাল আেবদীন, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
জািজরা, শরীয়ত�র 

01712455436 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব �মা: িদদা�ল ইসলাম 01911859313 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব িসরা�ল ইসলাম, কায �সহকারী, অ�ল-৩  01915936668 সদ� সিচব 

 
 
 
ওয়াড � - ৪০ , অ�ল-০৯ (�ছালমাইদ, উ�র ও দি�ণ নয়ানগর) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: নজ�ল ইসলাম ঢালী, কাউি�লর, ওয়াড �-৪০ 01819 -200031 উপেদ�া 

2. জনাব �মাসা: মাহ�জা ইসলাম, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৩ 01913505521 উপেদ�া 

3. জনাব ভা�র �দবনাথ বাি�, িসিনয়র সহকারী সিচব, জনিনরাপ�া 
িবভাগ 

01917067957 সম�য়ক 

4. জনাব ইসমত আরা �বগম, ই��া�র, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব �মা: আ�ল জিলল মি�ক, �কাশনা কম �কত�া (চ.দ.), 
এনআইএলিজ 

01756199915 সদ� 

6. জনাব আব�ল হািলম, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, �নগর, 
�ি�গ� 

01916951135 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব খায়��াহার  01914951836 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব জািহ�ল ইসলাম, কায �সহকারী, অ�ল-৩  01675048471 সদ� সিচব 

 
 
 
ওয়াড �-৪১ , অ�ল-১০  (স�তার�েলর ��রপাড়া, দি�ণপাড়া, তালতলা, উ�রপাড়া, প�চেখালা, �ম�লেখালা, মগারিদয়া, �ব � ও 
পি�ম পদরিদয়া) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: সিফ�ল ইসলাম, কাউি�লর, ওয়াড �-৪১ 01713 -030460 উপেদ�া 

2. জনাব কাম�ন নাহার, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৪ 01953565865 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: �হলাল উি�ন �ইয়া, উপপিরচালক, সমাজেসবা অিধদ�র, 
ঢাকা 

0171705449 সম�য়ক 

4. জনাব ইসরাত জাহান, সহ:ই��া�র, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব মিত আহেমদ, সহকারী গেবষণা কম �কত�া, এনআইএলিজ 01723766095 সদ� 

6. জনাব নজ�ল ইসলাম, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
ঘাটাইল, টাংগাইল 

01770092822 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব �মা: নাজ�ল কিবর পলাশ  01914926149 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: মাহ��র রহমান, কায �সহকারী, 
অ�ল-৫ 

 01715578237 সদ� সিচব 
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ওয়াড �- ৪২, অ�ল-১০  (বড় �বরাইেদর �ব �পাড়া, �ইয়াপাড়া, ঋিষপাড়া, আর�াপাড়া, �ছাট �বরাইদ, ডগরিদয়া, আশকারেটর, 
চা�ারেটক, প�চিদরেটর, হারারিদয়া, উ�র ও দি�ণ �মাড়লাপাড়া, আগারপাড়া, চটিকপাড়া, িচনািদপাড়া, িন�র এ�াইড 
ফিকরখালী) 
 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব ফা�ক আহে�দ, কাউি�লর, ওয়াড �-৪২ 01711 -525300 উপেদ�া 

2. জনাব কাম�ন নাহার, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৪ 01953565865 উপেদ�া 

3. জনাব আজীজ হায়দার �ইয়া, উপসিচব, জনিনরাপ�া িবভাগ 01715028221 সম�য়ক 

4. জনাব উে� তাহনান �লতানা, এ�ইও, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব �মা: মাহ�জার রহমান, সহকারী গেবষণা কম �কত�া, 
এনআইএলিজ 

01918388717 সদ� 

6. জনাব �মাঃ এহসা�ল কিরম �মা�া, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 
কমে��, �পগ�, নারায়নগ� 

01733147494 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব �মা: আওলাদ মা�ফ  01712368789 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: মাহ��র রহমান, কায �সহকারী, 
অ�ল-৫ 

 01718416507 সদ� সিচব 

 
 
ওয়াড �- ৪৩ , অ�ল-০৯ (তলনা �মৗজার তলনা, �ঢলনা, ন�নী, �ম�ারেটক, ম�ল পািতরা, �মিন ক�ঠালিদয়া, বাগািদয়া, 
আমিদয়া) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �হলাল উি�ন, কাউি�লর, ওয়াড �-৪৩ 01816 20405 উপেদ�া 

2. জনাব �সািনয়া �লতানা �না, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৫ 01913048811 উপেদ�া 

3. জনাব �কাশ চ� কম �কার, সহকারী ��া�ামার, জনিনরাপ�া িবভাগ 01723176255 সম�য়ক 

4. জনাব �সানালী সাহা, এ�ইও, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব �মা: নািজম উি�ন, ড�েমে�শন কম �কত�া, এনআইএলিজ 01911031508 সদ� 

6. জনাব �মাঃ আ�র রা�াক, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
�শর�র, ব�ড়া 

01734119577 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব ম� রায়  01755024280 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �হা�দ আ�-িসি�ক  01715690740 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �-৪৪, অ�ল-০৮   (আমাইয়া-উ�রখােনর আমাইয়া, বড়বািড়, চা�রখান, কাচ�ড়া, �ানঘাট, ভা�িরয়া, পলািশয়া, �ছাট 
পলািশয়া, �পড়ািদয়া, রা��, ভারারিদ, আ�ারেটক বাউথার, �ব�লী, কিরেমরবাগ, �দাবািদয়া) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: শিফ�ল (শিফক), কাউি�লর, ওয়াড �-৪৪ 01711 -561134 উপেদ�া 

2. জনাব �সািনয়া �লতানা �না, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৫ 01913048811 উপেদ�া 

3. জনাব �মাহা�দ খােলদ-উর-রহমান, উপসিচব, অথ �ৈনিতক স�ক� 
িবভাগ 

01556334090 সম�য়ক 

4. জনাব ইসমত আরা �বগম, ই��া�র, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব �মাহা�দ মঈ�ল �হােসন, সহকারী পিরচালক, এনআইএলিজ 01716589068 সদ� 
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6. জনাব �মাহা�দ িসরা�ল ইসলাম, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 
কমে��, সদর, মাদারী�র 

01916564153 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব ননী বা� 01912163176 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ-জনাব �মা: �ৎফর রহমান, সহকারী সমাজক�াণ 
কম �কত�া, অ�ল-১ 

01622-345488 সদ� সিচব 

 
 
 
 
ওয়াড �- ৪৫, অ�ল-৮ (উ�রখােনর দি�ণ ও উ�র অংশ) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব জয়নাল আেবদীন, কাউি�লর, ওয়াড �-৪৫ 01552493662 উপেদ�া 

2. জনাব �সািনয়া �লতানা �না, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৫ 01913048811 উপেদ�া 

3. জনাব �াবণী রায়, বাংলােদশ িশ� একােডিম 01728972590 সম�য়ক 

4. জনাব মি�ল আরা �বগম, ই��া�র, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব এ �জহাদ সরকার, গেবষণা কম �কত�া, এনআইএলিজ 01915711713 সদ� 

6. জনাব কানাই লাল দাস, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
রাৈজর, মাদারী�র 

01715564802 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ- জনাব ননী বা� 01912-163176 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ-জনাব কাম�ল হাসান, উপ-সহকারী �েকৗশলী, 
অ�ল-১ 

01670269397 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �-৪৬, অ�ল-৮ (উ�রখান �মৗজার বা�রপাড়া, বড়বাগ, ওজাপাড়া, রাজাবািড়, ��া, �লারেটক ভা�িলয়া, মাউছাইদ, 
বা�রীপাড়া, চানপাড়া, �ফৗজারবািড়, �গািব��র, খ�রিদয়, ক�দেখার, �মনারেটক, িনিনরেটক, �নায়ােখালা, সাওরারেটক 
উজার�র) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: সাঈ�র রহমান সরকার, কাউি�লর, ওয়াড �-৪৬ 01819 -859542 উপেদ�া 

2. জনাব ইেলারা পারভীন, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৬ 01721096776 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: �মা�ফা, এসাইনেম� অিফসার, জন�শাসন ম�ণালয় 01671724595 সম�য়ক 

4. জনাব ইসরাত আরা আইিরন, ই��া�র, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব �মা: মিতউর রহমান, লাইে�িরয়ান, এনআইএলিজ 01717256459 সদ� 

6. জনাব �মাঃ আল আিমন, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
সদর, শরীয়ত�র 

01912311053 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ- জনাব �হেলনা 01712-851054 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব �মা: মাইনউি�ন, কায �সহকারী, অ�ল-১ 01724-276777 সদ� সিচব 

 
ওয়াড � -৪৭, অ�ল-৭ (ফায়দাবাদ, �কাট �বািড়, �মৗশাইর, চালাবন) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মাতােলব িময়া, কাউি�লর, ওয়াড �-৪৭ 01711229816 উপেদ�া 

2. জনাব ইেলারা পারভীন, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৬ 01721096776 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: আব�ল কািদর, উপসিচব, �র�া �সবা িবভাগ 01714481190 সম�য়ক 
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4. জনাব জনাব �ৎ�ন নাহার,  থানা মা�িমক িশ�া অিফসার, মা�িমক 
ও উ� িশ�া অিধদ�র 

01751014856 সদ� 

5. জনাব �মা: মােজ�র রহমান, উপসহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01834906347 সদ� 

6. জনাব �মাহা�দ আজহার িমঞা, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� 
কমে��, নিড়য়া, শরীয়ত�র 

01715511583 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব আ�ল বােরক  01817102215 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: এমদা�ল হক িমলন, উপসহকারী 
�েকৗশলী, অ�ল-৪ 

0171256489 সদ� সিচব 

 
ওয়াড � -৪৮, অ�ল-৭ (দাি�ণখােনর একাংশ, �সানারবাংলা, হলান, আনল, ব�য়া, জা�ন) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব মা��র রহমান �দওয়ান, কাউি�লর, ওয়াড �-৪৮ 01711906257 উপেদ�া 

2. জনাব ইেলারা পারভীন, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৬ 01721096776 উপেদ�া 

3. জনাব �মাহা�দ মা��র রহমান �ইয়া, উপসিচব, �র�া �সবা িবভাগ 01914261962 সম�য়ক 

4. জনাব শ�া ইয়াসিমন, থানা একােডিমক �পারভাইজার, মা�িমক ও 
উ� িশ�া অিধদ�র 

01911095860 সদ� 

5. জনাব তাশিজদ আহেমদ, উপসহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01717473830 সদ� 

6. কাজী এখলা�র রহমান, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
নািসরনগর, �া�ণবািড়য়া 

01749630631 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব আ�র রশীদ 01927180874 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: আলতাফ �হােসন, উপসহকারী 
�েকৗশলী, অ�ল-৪ 

 01672270083 সদ� সিচব 

 

ওয়াড �-৪৯, অ�ল-৭ (কাওলা, আশেকানা, গাওয়াইর) 
(�জ��তার �মা�সাের নয়) 

 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: আিন�র রহমান নাঈম, কাউি�লর, ওয়াড �-৪৯ 01713-517006 উপেদ�া 

2. জনাব জািকয়া �লতানা কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৭ 01960405739 উপেদ�া 

3. জনাব এফ এম �তৗিহ�ল আলম, িসিনয়র সহকারী সিচব, �র�া �সবা 
িবভাগ 

01711534741 সম�য়ক 

4. জনাব �হামায়রা আফরীন, থানা একােডিমক �পারভাইজার, মা�িমক 
ও উ� িশ�া অিধদ�র 

01914606408 সদ� 

5. জনাব �মা: মেনায়ার �হােসন, উপসহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01719461132 সদ� 

6. জনাব �রজাউল আলম, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, সদর 
ময়মনিসংহ 

01922472385 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব �সাহাগ িময়া, ক�চ�ড়া উ� িব�ালয় 0172751903 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব �মা: �েবল �হােসন, উপসহকারী 
�েকৗশলী, অ�ল-৪ 

 01915479113 সদ� সিচব 
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ওয়াড �- ৫০, অ�ল-৭ (�মা�ারেটক, ইরশাল, আজম�র) 
(�জ��তার �মা�সাের নয়) 

 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব িড.এম. শামীম, কাউি�লর, ওয়াড �-৫০ 01711-487665 উপেদ�া 

2. জনাব জািকয়া �লতানা কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৭ 01960405739 উপেদ�া 

3. �বগম তাহিমনা পারভীন, সহকারী পিরচালক, বাংলােদশ িশ� একােডিম 01727420929 সম�য়ক 

4. জনাব �মা: িকবিরয়া, সহকারী থানা মা�িমক িশ�া অিফসার, 
মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র 

01711091424 সদ� 

5. জনাব �মা: �মা�ার আলী, উপসহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01923080005 সদ� 

6. জনাব �হা�দ মািনক িময়া, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
আটপাড়া, �ন�েকানা 

01916255375 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ : জনাব জ��ল হক  01913369292 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ : জনাব শাম�ি�ন আহে�দ, কায �সহকারী, অ�ল-
৪ 

 01712293278 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �- ৫১, অ�ল-৬ (বাইল�িড়র ১১ �থেক ১৪ ন�র �স�র) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মাহা�দ শরী�র রহমান, কাউি�লর, ওয়াড �-৫১ 01819-137800 উপেদ�া 

2. জনাব জািকয়া �লতানা, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৭ 01960405739 উপেদ�া 

3. জনাব িলটন �মার �চৗ�রী, সহকারী সিচব (গেবষণা-৩ অিধশাখা), �িষ 
ম�ণালয় 

01712561246 সম�য়ক 

4. জনাব শাম��াহার সািদয়া, সহ ই��া�র, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব �মা: শামীম আেনায়ার, উপসহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01711138617 সদ� 

6. জনাব �মাঃ শিহ�ল ইসলাম, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
আটপাড়া, �ন�েকানা 

01714699063 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ-জনাব শাম��ামান  01967926984 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব �মা: বাবর আহেমদ, উপ-সহকারী 
�েকৗশলী,  অ�ল-২ 

01751754304 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �- ৫২, অ�ল-৬ (বাইল�িড়র আংিশক, দিলপাড়া, আহািলয়া, পা�িরয়া, বাউিনয়া, বাদালিদ উ�দাহা, চা�রা, তফিলয়া, 
ম�রা, �ষাতলহা�) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: ফিরদ আহেমদ, কাউি�লর, ওয়াড �-৫২ 01720310781 উপেদ�া 

2. জনাব কমলা রানী ��া, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৮ 01827100156 উপেদ�া 

3. জনাব �মাহা�দ আসা�ল হক, উপসিচব (পিরচালক), পিরেবশ 
অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা  

01712529078 সম�য়ক 

4. জনাব �মা: আিজ�ল হক, সহকারী থানা মা�িমক িশ�া অিফসার, 
মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র 

01751276098 সদ� 

5. জনাব �মা: আ�র রা�াক, উপসহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01716041498 সদ� 

6. জনাব আ�ল কিরম িময়া, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
�পগ�, নারায়নগ� 

01719645901 সদ� 



F:\DENGUE\DNCC-WDPC-3.docx Page 22 

 

7. �াউট �িতিনিধ- জনাব শহী�ল ইসলাম, টাইগার ওেপন �াউট �প 01715-312220 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব �মা: শরী�ল ইসলাম, উপ-সহকারী 
�েকৗশলী, অ�ল-২ 

01780-347387 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �- ৫৩, অ�ল-৬ (নলেভাগ �মৗজার নলেভাগ, নয়ানগর, ��ভা�া, ধরা�ারেটক, �রানকািলয়া, �শখিদরেটক, িদয়াবািড়, 
তারারেটক, িনমতলীরেটক, চ�ালেভাগ, রানােভালা, �লবািড়য়া, বামনারেটক) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব �মা: নািসর উ�ীন, কাউি�লর, ওয়াড �-৫৩ 01711 -523324 উপেদ�া 

2. জনাব কমলা রানী ��া, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৮ 01827100156 উপেদ�া 

3. জনাব অিজত �মার ��, সহকারী �ধান বন সংর�ক, �ধান বন 
সংর�েকর দ�র, বন িবভাগ 

01711170083 সম�য়ক 

4. জনাব জনাব আিজজা আ�ার, এ�ইও, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব এস এম রিবউল কিরম, উপসহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01820116126 সদ� 

6. জনাব �মাহা�দ জসীম উি�ন, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
মতলব(উ�র) চ�দ�র 

01814827745 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ-জনাব বকিতয়ার ��বী 01638-890506 সদ� 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব �মা: তােরক আহেমদ, কায �সহকারী, 
অ�ল-২ 

01819-809633 সদ� সিচব 

 
ওয়াড �-৫৪, অ�ল-৬ (�রাশািদয়ার �মৗজার �রাশািদয়ার আংিশক, কািলয়ারেটক, খােয়রেটর কামারপাড়া, ��িলয়া, নয়ানীচালা, 
রাজবািড়, ধউর, আশিতয়া, ভা�িলয়া) 

(�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 
�ম নাম ও পদিব �মাবাইল ন�র  

1. জনাব জাহা�ীর �হােসন, কাউি�লর, ওয়াড �-৫৪ 01711626264 উপেদ�া 

2. জনাব কমলা রানী ��া, কাউি�লর, সংরি�ত আসন নং-১৮ 01827100156 উপেদ�া 

3. জনাব �মা: মাক��ল ইসলাম, এি�িকউ�ভ �ািজে�ট (িসিনয়র 
সহকারী সিচব), পিরেবশ অিধদ�র, সদর দ�র, ঢাকা 

01753990624 সম�য়ক 

4. জনাব মাক�দা লায়লা �খী, ই��া�র, �াথিমক িশ�া অিধদ�র  সদ� 

5. জনাব �মা: মিনর �হােসন, উপসহকারী �েকৗশলী, িডিপএইচই 01711977289 সদ� 

6. জনাব মাহ��ল হাসান, �া�� সহকারী, উপেজলা �া�� কমে��, 
পলাশ, নরিসংদী 

01714884680 সদ� 

7. �াউট �িতিনিধ- জনাব মহিসন িময়া, কামারপাড়া 01916-047116 সদ� সিচব 

8. িডএনিসিস �িতিনিধ- জনাব �মা: শিহ�র রহমান, কায �-সহকারী, 
অ�ল-২ 

01715-302650 উপেদ�া 
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কায �পিরিধ:  

1. মশাবািহত �ড� ও িচ�ন�িনয়া �রােগর �া�ভ�াব �মাকােবলায় সংি�� এলাকার স�ািনত কাউি�লর, 
িশ�কম�লী, ছা�-ছা�ী ও �াউট সদ�েদর স�ৃ� কের ওয়ােড �র পাড়া, মহ�ায় সেচতনতা�লক কায ��ম 
পিরচালনা।  
 

2. িনজ িনজ বািড়র ছাদ, আি�না, বািড়র আশপাশ � উে�ােগ পির�ার করার জ� নগরবাসীেক উ�ু� করা।  
 

3. �েলর টব, ডােবর �খাসা, �রাতন টায়ার, িচপেসর �ােকট, খািল কে�ইনার, �বাতল, ভা�া �খালা বাসন, 
পিলিথন ইত�ািদ পাে� �যন �কানভােবই পািন না জেম �স �াপের নগরবাসীেক পরামশ � �দান। 
 

4. ওয়ােড �র সকল �িত�ানেক এ সেচতনতা�লক কায ��েম স�ৃ� করা এবং িশ�া �িত�ােন ও ����ণ � 
পাবিলক ��েস িলফেলট িবতরণ।  
 

5. �সল  �াউট সদ�েদর সহায়তায় বািড় বািড় পিরদশ �ন কের সং�� “ত� সং�হ ফরম” অ�সাের ত� 
সং�হ করেব এবং সংি�� আ�িলক িনব �াহী কম �কত�ােক ত�ািদ সরবরাহ করেব।  
 

6. আ�িলক িনব �াহী কম �কত�াগণ �া� ত� অ�সাের সংি�� ওয়াড � কাউি�লেরর সহায়তায় �া�� িবভাগ ও 
বজ�� �ব�াপনা িবভােগর সম�েয় পরবত� পদে�প �হণ করেব।  
 

7. সংি�� িনে�া� আ�িলক িনব �াহী কম �কত�াগণ ওয়াড � টা�েফােস �র সােথ িনিবড় �যাগােযাগ ও সম�য় সাধন 
করেব :  

 
�ম আ�িলক িনব �াহী কম �কত�া �মাবাইল ন�র 

1. জনাব �মাঃ �সিলম ফিকর (উপসিচব, পিরিচিত নং- ৬৫৬১), আ�িলক িনব �াহী কম �কত�া, অ�ল-১ ০১৭১১০২৫০২৫ 
2. জনাব এ এস এম সিফউল আজম (উপসিচব, পিরিচিত নং- ৬৮৯৭),আ�িলক িনব �াহী কম �কত�া, অ�ল-২ ০১৭১১৩৯২২৩০ 
3. জনাব �মাঃ �হমােয়ত �হােসন (উপসিচব, পিরিচিত নং- ৬৭২১), আ�িলক িনব �াহী কম �কত�া, অ�ল-৩ ০১৭১২৭২১০৭৫ 
4. জনাব �মা: �লকার নায়ন (উপসিচব, পিরিচিত নং-১৫৮৮৬), আ�িলক িনব �াহী কম �কত�া, অ�ল-৮ ও ৯ ০১৭২৪৩১৯৯৬৪ 
5. জনাব সােলহা িবনেত িসরাজ (উপসিচব, পিরিচিত নং-১৫৪৮৬), আ�িলক িনব �াহী কম �কত�া, অ�ল-৪ ০১৭২০৮০০১৬৪ 
6. জনাব মীর নািহদ আহসান (উপসিচব, পিরিচিত নং-১৫২২৪), আ�িলক িনব �াহী কম �কত�া, অ�ল-৫ ও ১০ ০১৭২৬১০২২৮৬ 
7. জনাব �মা: মা�দ �হােসন (উপসিচব, পিরিচিত নং-১৫৫৭২) আ�িলক িনব �াহী কম �কত�া, অ�ল-৬ ও ৭ ০১৭১৫৪০৭১৩৯ 

 

�ক�ীয় কে�াল �েমর সরাসির �টিলেফান ন�র-55052084, হট লাইন ন�র-01932665544 

২.০ যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ িব�ি� জাির করা হেলা ।  

 
০৫.০৮.২০১৯ 

(রবী�� ব�য়া) 
সিচব  

�ফান-৮৮৩৪৯৩০ 
ফ�া�-৮৮৩৪৯৮৩ 

 

 

 
 



F:\DENGUE\DNCC-WDPC-3.docx Page 24 

 

অ�িলিপ : সদয় অবগিত  ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� (�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 

1. মি�পিরষদ সিচব, বাংলােদশ সিচবালয়/�ধানম�ীর ��সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়, ঢাকা। 
2. িসিনয়র সিচব, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ/�েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
3. সিচব/ভার�া� সিচব, ............................................................................................................।  
4. �ধান িনব �াহী কম �কত�া, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন। 
5. মহাপিরচালক, �াথিমক িশ�া অিধদ�র/মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র/কািরগির িশ�া অিধদ�র/ মা�াসা িশ�া 

অিধদ�র/�া�� অিধদ�র, ঢাকা। সংি�� সকলেক �েয়াজনীয় িনেদ �শনা �দােনর জ� অ�েরাধ করা হেলা।  
6. �জলা �শাসক, ঢাকা। 
7. স�ািনত কাউি�লর (সকল), সাধারণ ওয়াড � নং...../সংরি�ত আসন নং......, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন।  
8. িবভাগীয় �ধান (সকল)................................................,   ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন। সংি�� সকলেক 

�েয়াজনীয় িনেদ �শনা �দােনর জ� অ�েরাধ করা হেলা।  
9. িসিভল সাজ�ন, ঢাকা। �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা। 

10. আ�িলক িনব �াহী কম �কত�া (সকল), অ�ল-..........., ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন। এ আেদেশর কিপ “ওয়াড � �ড� 
�িতেরাধ �সল” এর দািয়��া� সকল কম �কত�ােদর সরবরাহ করার জ� অ�েরাধ করা হেলা। 

11. �জলা িশ�া কম �কত�া/�জলা �াথিমক িশ�া কম �কত�া, ঢাকা। সংি�� সকলেক �েয়াজনীয় িনেদ �শনা �দােনর জ� 
অ�েরাধ করা হেলা। 

12. িনব �াহী পিরচালক, বাংলােদশ �াউটস, কাকরাইল, ঢাকা। সংি�� সকলেক �েয়াজনীয় িনেদ �শনা �দােনর জ� 
অ�েরাধ করা হেলা।  

13. �ময়র মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ� ত�র একা� সিচব, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন। 
14. িসে�ম এনািল�, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন (আেদশ� িডএনিসিস’র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা 

হেলা)। 
15. ................................................................................(সকল িশ�া �িত�ান �ধান)। 
16. জনাব.....................................................................................................................। 
17. অিফস কিপ। 

 




