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ময়মনস িংহ সিভাগের আওতাধীন সিসভন্ন জেলার উপগেলা সিক্ষা অসি ারবৃন্দ:
জেলা : ময়মনস িংহ।
ক্র:
নং

নাম

১

জনাব জীবন আরা ববগম

২

জনাব বমা: কামরুজ্জামান

৩

জনাব নূর বমাহাম্মদ

৪

েনাি আনার কসল নােনীন

৫
৬

েনাি জমা: আিদুল্যাহ আল
িাকী
েনাি নীলুিার হাসকম

৭

েনাি জুগয়ল আিরাি

৮

েনাি ালমা আক্তার

৯

েনাি স্বপন কুমার সূত্রধর

১০

েনাি মসনকা পারভীন

১১

েনাি িাহী সদলিাদ এলীন

১২

েনাি জমাোঃ েসহর উসিন

১৩

েনাি জমা: আলী স সিক

পদবী ও বর্তমান কমতস্থল

অফিস টেফলফিান
নম্বর

উপজজলা শিক্ষা অশিসার (চ:দা:), সদর,
ময়মনশসিংহ।
উপজজলা শিক্ষা অশিসার, মুক্তাগাছা,
ময়মনশসিংহ।
উপজজলা শিক্ষা অশিসার, শিিাল,
ময়মনশসিংহ।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চ:দা:), ঈশ্বরেঞ্জ,
ময়মনস িংহ।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার, ফুলিাসিয়া,
ময়মনস িংহ।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার, তারাকান্দা,
ময়মনস িংহ।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার, ভালুকা,
ময়মনস িংহ।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার (ভার:), েিরোাঁও,
ময়মনস িংহ।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার(চ:দা:), হালুয়াঘাট,
ময়মনস িংহ।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চ:দা:), জেৌরীপুর,
ময়মনস িংহ।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার(চ:দা:), ফুলপুর,
ময়মনস িংহ।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চ:দা:), জধািাউিা,
ময়মনস িংহ।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার(চ:দা:), নান্দাইল,
ময়মনস িংহ।

091-67876

01712084744

0902-875393

01707003789

ueosadar
mymen@gmail.com
ueomuktha03@gmail.com

01778777000

ueotrishal@gmail.com

nur77ueo@
gmil.com

0902-75 6005

01710154357

ueoi swargonj @gmai l .com

-

0902-373062

01715004624

ueof ul bari amymen@gmai l .com

-

--

01768586617

ueot arakanda@gmai l .com

-

0902-256020

01716839353

ueobhaukaewel @gmai l .com

-

01712530009

ueogaf f argoan@gmai l .com

-

0902-656015

01716-636900

ueohaoagut @gmai l .com

-

0902-456148

01712554972

ueogouri @gmai l .com

-

0903-356092

01712146483

ueophulpur@gmail.com

-

01712611826

ueodhobaura@gmai l .com

-

01711-023526

ueonandail@gmail.com

-

--

টমাবাইল নম্বর

ই-টমইল নম্বর

ব্যফিগর্ ইটমইল নম্বর
-
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জেলা : োমালপুর।
ক্র:
নাম
নং
১ েনাি জমাোঃ আোঃ হাসলম

পদবী ও বর্তমান কমতস্থল

অফিস টেফলফিান
নম্বর

টমাবাইল নম্বর

ই-টমইল নম্বর

ব্যফিগর্ ইটমইল নম্বর

উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চ:দা:),
সরষািািী, োমালপুর।

-

01716459189

ueoshari shabari @gmai l .com

-

উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চ:দা:),
জদওয়ানেঞ্জ, োমালপুর।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চ:দা:), দর,
োমালপুর।

-

01717208292

ueodewangonj @gmai l .com

-

-

01728907637

ueoj amal pursadar@gmai l .com

-

২

েনাি জমাোঃ আিতাি ঊসিন

৩

েনাি নাসহদা ইয়া মীন

৪

েনাি জমাহাম্মদ জিরগদৌ

উপগেলা সিক্ষা অসি ার, ই লামপুর,
োমালপুর।

-

01716045488

ueoi sl ampur@gmai l .com

-

৫

েনাি জমাোঃ জ ারগিদ আলম

-

01718116059

ueomadargonj @gmai l .com

-

৬

েনাি জমাোঃ জমাস্তিা কামাল

উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চ:দা:),
মাদারেঞ্জ, োমালপুর।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার (ভারপ্রাপ্ত),
জমলান্দহ, োমালপুর।

-

01718-308926

ueomel andah@gmai l .com

-

৭

েনাি রাসিদা জিেম

উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চ:দা:),
িকিীেঞ্জ, োমালপুর।

-

01712626983

ueobakshi gonj @gmai l .com

-

অফিস টেফলফিান
নম্বর

টমাবাইল নম্বর

ই-টমইল নম্বর

ব্যফিগর্ ই-টমইল
নম্বর

জেলা : জিরপুর।
ক্র:
নাম
নং
১ েনাি জমাোঃ আক্রাম জহাগ ন,

পদবী ও বর্তমান কমতস্থল
উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চ:দা:), দর, জিরপুর।

0931-6239

01715226602

ueosherpursadr@gmai l .com

-

২

জমাোঃ সেয়াউল হক

উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চ:দা:), শ্রীিদী, জিরপুর।

0932-56078

01712-847517

ueosreebordi @gmai l .com

-

৩

জমাহাম্মদ জতৌসিকুল ই লাম

উপগেলা সিক্ষা অসি ার, নাসলতািািী, জিরপুর।

09324-73391

01711188727

ueonal i t abari 1@gmai l .com

-

৪

িসেলাতুন জনছা

উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চ:দা:), নকলা, জিরপুর।

09326-75040

01725-525202

৫

েনাি জমা: নুরুন্নিী

উপগেলা সিক্ষা অসি ার (দাসয়ত্বপ্রাাপ্ত), সিনাইোতী,
জিরপুর।

-

01710-688920

ueonakl a@gmai l .com
ueoj hi nai gat i @gmai l .com

nnabisher
pur@gmail.com
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জেলা : জনত্রগকানা।
ক্র:
নং
১

২
৩

নাম
েনাি জ সলমা আক্তার
াতুন
েনাি োহানারা াতুন

৬

েনাি জমাোঃ ছাগনায়ার
জহাগ ন
েনাি জমাোঃ আবু তাগহর
ভূইয়া,
েনাি আবু হা ান জমা:
জরোউল কসরম
েনাি আঞ্জুমান আরা জিেম,

৭

েনাি সিনয় চন্দ্র িম গা

৮

েনাি জমাোঃ আবুল জহাগ ন,

৯

েনাি সদপালী রকার,

১০

েনাি রসিকুল ই লাম

৪
৫

পদবী ও বর্তমান কমতস্থল

অফিস টেফলফিান
নম্বর

টমাবাইল নম্বর

উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চোঃদাোঃ), আটপািা,
জনত্রগকাণা।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চোঃদাোঃ),
কলমাকান্দা, জনত্রগকাণা।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চ:দা:), জকন্দুয়া,
জনত্রগকাণা।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার(চ:দা:), দূে গাপুর,
জনত্রগকাণা।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার(চ:দা:), দর,
জনত্রগকাণা।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চোঃদাোঃ), পূি গধলা,
জনত্রগকাণা।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার, িারহাট্টা,
জনত্রগকাণা।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চ:দা:), মদন,
জনত্রগকাণা।

-

01718-379214

ueonetattara@gmail.com

-

09527-56022

01816-937059

ueonet kal ma@gmai l .com

-

09528-56209

01716-516483

ueonet kandua@gmai l .com

-

09525-56328

01728824496

ueonet durgapur@gmai l .com

-

0951-61431

01711-985407

ueonet sadar@gmai l .com

-

0953256124

01715-474296

ueonet purbodhol a@gmai .com

-

09523-56088

01717609901

ueonet barhat t a@gmai .com

-

09529-56003

01688-687897
01716540537

ueonet madan@gmai .com

-

09524-56058

01731-208219

ueonet mohon@gmai .com

-

09526-56064

01712-331910

ueonet khal i a@gmai .com

-

উপগেলা সিক্ষা অসি ার (চোঃদাোঃ), জমাহনেঞ্জ,
জনত্রগকাণা।
উপগেলা সিক্ষা অসি ার (দাসয়ত্বপ্রাপ্ত),
াসলয়াজুরী, জনত্রগকাণা।

ই-টমইল নম্বর

ব্যফিগর্ ইটমইল নম্বর

