
িডআরআরও- দর তািলকা (১৭ ন, ২০১৭ পয  সংেশািধত) 

 
ঃনং জলার নাম কমকতার ত ািদ িশ ণ িপআরএল 

 
েবর কম ল 

 বতমােন 
িডিপিড, ধান 

কাযালয় 
(২১-০৯-
২০১৬) 

জনাব মাঃ আ ল মিতন সরকার (িনজ জলাঃ িসরাজগ )  
জ  তািরখঃ ০৩-০২-১৯৬১, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (চলিত দািয় ) 
িডআরআরও পেদ যাগদানঃ ০৪-০১-২০১৬ (চলিত দািয় ) 
নিথ ন রঃ ৫৭৪/৮৯ (িপআইও), ১৪৫/১৬ (বতমান) 
মাবাইলঃ ০১৫৫৬৩১১২৫০ 

 ০২-০২-
২০২০ 

সাভার, ঢাকা 
(িপআইও) 

১. ঢাকা জনাব জনাব মাঃ আ স সা ার খান (িনজ জলা- মািনকগ ) 
জ  তািরখঃ ০৬-০১-১৯৬০, চাঃেযাঃ ২৪-০১-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০১-০১-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৪৮৫/৮৪, মাবাইল ন রঃ ০১৯১৫৪২৭৫৩৩ 

িনয়াদী 
স  

০৫-০১-
২০১৯ 

সাত ীরা 

২. গাজী র  পদ 

 
   

৩. নারায়নগ  
১১-০১-২০১৫ 

জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম ম মদার (িনজ জলা- িম া) 
জ  তািরখঃ ২৫-০৬-১৯৫৯, চাঃেযাঃ ৩১-১-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০১-০১-২০১৫ (িনয়িমত) 
িডআরআরও পেদ যাগদানঃ  
নিথ ন রঃ ৪৮৪/৮৪, মাবাইল ন রঃ ০১৭১১১৫০১০৫ 

িনয়াদী 
স  

২৫-০৬-
২০১৮ 

 

৪. নরিসংদী 
১৪-০৫-২০১৭ 

জনাব আশরাফ আলী (িনজ জলাঃ রাজশাহী) 
জ  তািরখঃ ০১-০২-১৯৬২, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (চলিত দািয় ) 
নিথ ন রঃ ৫৮৫/৮৯ (িপআইও), ১৫১/১৬ (বতমান) 
মাবাইলঃ ০১৯১৮০৪৯২৮৩ 

িনয়াদী 
স  

৩১-০১-
২০২১ 

পলাশ, নরিসংদী 
(িপআইও) / 

বর না 

৫. ীগ  
১০-১২-২০১৫ 

জনাব মাঃ আ র রহমান (িনজ জলাঃ মািনকগ ) 
জ  তািরখঃ ১০-১১-১৯৬০, চাঃেযাঃ ০৪-০৯-১৯৮৬ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
িডআরআরও পেদ যাগদানঃ ১৩-০৫-২০১৫ 
নিথ ন রঃ  ৫৪৩/৮৬ (িপআইও), মাবাইলঃ ০১৭১১৫৩৬৮১৬ 

িনয়াদী 
স  

০৯-১১-
২০১৯ 

নবাবগ ,  ঢাকা 
(িপআইও) 

৬. মািনকগ   পদ 
 

   

৭. টাংগাইল  পদ 
 

   

৮. িকেশারগ  
১২-০১-২০১৬ 

জনাব মাঃ িসি র রহমান (িনজ জলাঃ গাজী র) 
জ  তািরখঃ ০৫-০৮-১৯৫৯, চাঃেযাঃ ৩১-০১-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ২৫-০৭-২০১১ (িনয়িমত) 
িডআরআরও পেদ যাগদানঃ ০৪-০৮-২০১১ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ০৬১/১০, মাবাইল ন রঃ ০১৭২৭৩৪৯৮৮৮ 
[ম ণালেয়র ১৩-০৪-২০১৭ তািরেখর াপন েল িডিড পেদ পেদা িত] 

িনয়াদী 
স  

০৪-০৮-
২০১৮ 

ন েকাণা, 
পাবনা 

৯. ফিরদ র 
২৭-১২-২০১৫ 

জনাব মাঃ সাই র রহমান (িনজ জলাঃ চ পাইনবাবগ ) 
জ  তািরখঃ ০১-০৯-১৯৬১, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
িডআরআরও পেদ যাগদানঃ  
নিথ ন রঃ ৫৬৩/৮৯ (িপআইও), ১৩৭/১৬ (বতমান) 
মাবাইলঃ ০১৭১৭৫৪৮২৩০ 

িনয়াদী 
স  

৩০-০৮-
২০২০ 

বায়ািলয়া, 
রাজশাহী 

(িপআইও) 

১০. রাজবাড়ী 
২৪-১১-২০১৫ 

জনাব এ,িব,এম, রজাউল হক (িনজ জলাঃ ঢাকা) 
জ  তািরখঃ ১৮-০৪-১৯৫৯, চাঃেযাঃ ১২-০৪-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ  ৫১১/৮৪ (িপআইও), মাবাইলঃ ০১৭১৩০৩৫১১৩ 

িনয়াদী 
স  

১৭-০৪-
২০১৮ 

নগর, ীগ  
(িপআইও) 

১১. গাপালগ  
২৯-০৮-২০১৬ 

জনাব মাঃ আিমর হােসন (িনজ জলাঃ পাবনা) 
জ  তািরখঃ ২৪-০১-১৯৬৩, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (চলিত দািয় ) 
নিথ ন রঃ ৫৮৭/৮৯ (িপআইও), ১৫৩/১৬ (বতমান) 
মাবাইলঃ ০১৭১১৯০১৩৩৫ 

িনয়াদী 
স  

২৩-০১-
২০২২ 

বা রবান 

১২. মাদারী র 
২১-০১-২০১৫  

জনাব গািব  চ  রায় (িনজ জলা- ফিরদ র) 
জ  তািরখঃ ০৩-০১-১৯৫৯, চাঃেযাঃ ৩১-০১-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০১-০১-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৪৬৬/৮৪, মাবাইল ন রঃ ০১৭৬১৭১৩০৪৯ 

িনয়াদী 
স  

০২-০১-
২০১৮ 

 

১৩. শরীয়ত র  পদ 
 

   



ঃনং জলার নাম কমকতার ত ািদ িশ ণ িপআরএল 
 

েবর কম ল 

   
ময়মনিসংহ িবভাগ 

   

১৪. ময়মনিসংহ 
২৬-১২-২০১৫ 

জনাব মাহা দ হােসন (িনজ জলাঃ ল ী র) 
জ  তািরখঃ ৩১-১২-১৯৬১, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
িডআরআরও পেদ যাগদানঃ ২৬-০৫-২০১৫  
নিথ ন রঃ ৫৫৮/৮৯, মাবাইলঃ ০১৭১১৩৯১৭৮৬ 

 ৩০-১২-
২০২০ 

লালমিনরহাট 

১৫. ন েকাণা  পদ 
 

   

১৬. জামাল র          পদ 
 

   

১৭. শর র  পদ 
 

   

   
রাজশাহী িবভাগ 

   

১৮. রাজশাহী 
০২-০১-২০১৭ 

জনাব মাঃ আিম ল হক (িনজ জলাঃ চ পাইনবাবগ ) 
জ  তািরখঃ ৩১-১০-১৯৬৩, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (চলিত দািয় ) 
নিথ ন রঃ ৫৮৮/৮৯ (িপআইও), ১৫৪/১৬ (বতমান) 
 মাবাইলঃ ০১৭১১১৯২৮৭৭ 

িনয়াদী 
স  

৩০-১০-
২০২২ 

পবা, রাজশাহী 
(িপআইও), 

নড়াইল 
(িডআরআরও) 

১৯. চ পাইনবাবগ   পদ 
 

   

২০. নওগ  
১২-০১-২০১৭ 

জনাব এ, ক,এম মা ান (িনজ জলাঃ ব ড়া) 
জ  তািরখঃ ২০-০৪-১৯৬১, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৫৬২/৮৯ (িপআইও), মাবাইলঃ ০১৭১১৪০৫৭১৪ 

িনয়াদী 
স  

১৯-০৪-
২০২০ 

 

২১. নােটার 
২৩-১১-২০১৫ 

 পদ 
 

   

২২. ব ড়া 
২৯-১২-২০১৬ 

জনাব শাহা ল ইসলাম মাঃ আ  হনা (িনজ জলাঃ গাইবা া) 
জ  তািরখঃ ২৯-১২-১৯৫৯, চাঃেযাঃ ২৯-০১-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ২৯-০৪-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৪৯৬/৮৪ (িপআইও), মাবাইলঃ ০১৭১২২৩৩৬৭৫ 

িনয়াদী 
স  

২৮-১২-
২০১৮ 

নায়াখালী 

২৩. জয় রহাট 
২৪-১১-২০১৫ 

জনাব মাঃ মাফা া ল ইসলাম (িনজ জলাঃ ব ড়া) 
জ  তািরখঃ ৩১-১২-১৯৬১, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৫৫৯/৮৯ (িপআইও), মাবাইলঃ ০১৭১১৪৫১৬৯৪ 

িনয়াদী 
স  

৩০-১২-
২০২০ 

 

২৪. পাবনা 
৩১-১২-২০১৫ 

জনাব শখ িসরা ল ইসলাম (িনজ জলাঃ নওগ ) 
জ  তািরখঃ ১৯-০৬-১৯৬২, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৫৬৭/৮৯ (িপআইও), ১৪০/১৬ (বতমান) 
মাবাইলঃ ০১৭১১৮২৮৯৪২ 

িনয়াদী 
স  

১৯-১৬-
২০২১ 

প চিবিব, 
জয় রহাট 
(িপআইও) 

২৫. িসরাজগ  
০২-০৫-২০১৭ 

জনাব মাঃ আ র রিহম (িনজ জলাঃ পাবনা) 
জ  তািরখঃ ৩০-১০-১৯৬২, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (চলিত দািয় ) 
নিথ ন রঃ ৫৮৬/৮৯ (িপআইও), ১৫২/১৬ (বতমান) 
 মাবাইলঃ ০১৭১১৯৫৪৭৬২ 

িনয়াদী 
স  

২৯-১০-
২০২১ 

গাবতলী, ব ড়া 
(িপআইও) / 
খাগড়াছিড় 

   
রং র িবভাগ 

   

২৬. লালমিনরহাট  পদ 
 

   

২৭. নীলফামারী 
(০৭-০৩-
২০১৭) 

জনাব আ  তােহর মাঃ আ া ামান (িনজ জলাঃ িদনাজ র) 
জ  তািরখঃ ২১-১২-১৯৬২, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (চলিত দািয় ) 
নিথ ন রঃ ৫৭৫/৮৯ (িপআইও), ১৪৬/১৬ (বতমান) 
 মাবাইলঃ ০১৭২০৯৯২৪৬৪ 

িনয়াদী 
স  

২০-১২-
২০২১ 

ঠা রগ ও সদর 
(িপআইও) / 

বােগরহাট (২৮-
১২-২০১৫ হেত 
০৬-০৩-২০১৭) 

২৮. িড় াম 
০৮-০৪-২০১৫ 

জনাব মাঃ আ ল মা াি ব মা া (িনজ জলাঃ রং র) 
জ  তািরখঃ ০১-০৯-১৯৫৮, চাঃেযাঃ ২৯-০৪-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ যাগদানঃ ২৩-০৮-২০১১ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ০৮২/১৩, মাবাইল ন রঃ ০১৭১৫০১৫৭০৭ 

 ৩১-০৮-
২০১৭ 

রং র সদর, 
নীলফামারী 



ঃনং জলার নাম কমকতার ত ািদ িশ ণ িপআরএল 
 

েবর কম ল 

২৯. গাইবা া 
১৭-০৫-২০১৭ 

জনাব এ, ক,এম ইি স আলী (িনজ জলাঃ ব ড়া) 
জ  তািরখঃ ০১-০৮-১৯৬৩, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (চলিত দািয় ) 
নিথ ন রঃ ৫৬৯/৮৯ (িপআইও), ১৪২/১৬ (বতমান) 
 মাবাইলঃ ০১৭৪৬৪৯৯৩৪২ 

িনয়াদী 
স  

৩১-০৭-
২০২২ 

পলাশবাড়ী, 
গাইবা া 

(িপআইও) / 
লালমিনরহাট 

৩০. রং র 
২৩-১১-২০১৫ 

জনাব ফির ল হক (িনজ জলাঃ িসরাজগ ) 
জ  তািরখঃ ১৪-০৩-১৯৬১, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৫৫৭/৮৯ (িপআইও), মাবাইলঃ ০১৭১৬৬৯৬৯৯৬ 

িনয়াদী 
স  

১৩-০৩-
২০২০ 

শাহজাহান র, 
ব ড়া (িপআইও) 

৩১. ঠা রগ ও  পদ 
 

   

৩২. িদনাজ র 
১০-০১-২০১৬ 

জনাব মাঃ মাখেল র রহমান (িনজ জলাঃ িড় াম) 
জ  তািরখঃ ৩১-০১-১৯৬১, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (চলিত দািয় ) 
নিথ ন রঃ ৫৭০/৮৯ (িপআইও), ১৪৩/১৬ (বতমান) 
মাবাইলঃ ০১৭১৮০২৪২৮১ 

 ৩০-১২-
২০১৯ 

ধানম ীর 
কাযালয় 

৩৩. প গড় 
০৭-০১-২০১৬ 

জনাব মাঃ মিতউর রহমান (িনজ জলাঃ িদনাজ র) 
জ  তািরখঃ ১০-১১-১৯৬০, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (চলিত দািয় ) 
নিথ ন রঃ ৫৭৬/৮৯ (িপআইও), ১৪৭/১৬ (বতমান) 
 মাবাইলঃ ০১৭১৫০৮১৪৮১ 

 ০৯-১১-
২০১৯ 

গংগাচড়া, রং র 
(িপআইও) 

   
চ াম িবভাগ 

   

৩৪. চ াম জনাব মাঃ আ ল কালাম আজাদ (িনজ জলাঃ নােটার) 
জ  তািরখঃ ১১-০১-১৯৬৩, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ যাগদানঃ ০৯-০২-২০১৬ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৫৬৮/৮৯ (িপআইও), ১৪১/১৬ (বতমান) 
মাবাইলঃ ০১৯৩১১৭৫৫৮৫ 

িনয়াদী 
স  

১০-০১-
২০২২ 

ন েকাণা 

৩৫. ক বাজার  পদ 

 
   

৩৬. রাংগামা  
২৮-০৭-২০১৩ 

জনাব িব নাথ ম মদার (িনজ জলাঃ চ াম) 
জ  তািরখঃ ০৭-১০-১৯৫৮, চাঃেযাঃ ০২-০২-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ............. (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ০৯১/১৩, মাবাইল ন রঃ ০১৮১৯৯৭৬৩৬০ 

 ০৬-১০-
২০১৭ 

মেহশখালী, 
ক বাজার 

৩৭. খাগড়াছিড়  পদ 
 

   

৩৮. বা রবান জনাব মাঃ আলী আকবর ( ি েযা া) (িনজ জলাঃ পাবনা) 
জ  তািরখঃ ০৮-১০-১৯৫৭, চাঃেযাঃ ১১-০৪-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ২৯-০৪-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৬৯৯/৮৪ (িপআইও), মাবাইলঃ ০১৭১১৩০১৮৫৬ 

িনয়াদী 
স  

০৭-১০-
২০১৭ 

হিবগ  / 
গাপালগ  

৩৯. নায়াখালী  পদ 

 
   

৪০. ফণী  পদ 
 

   

৪১. ল ী র 
০৩-০১-২০১৬ 

জনাব মাঃ বারহান উি ন (িনজ জলাঃ চ দ র) 
জ  তািরখঃ ০৮-০১-১৯৫৯, চাঃেযাঃ ২৯-০১-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ২৫-০৭-২০১১ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ০৮৩/১৩, মাবাইল ন রঃ ০১৭৩২২০৫৫৫৮ 
[ম ণালেয়র ১৩-০৪-২০১৭ তািরেখর াপন েল িডিড পেদ পেদা িত] 

 ০৭-০১-
২০১৮ 

ফিরদগ , 
চ দ র, 
নায়াখালী 

৪২. িম া 
২৬-০৪-২০১৭ 

জনাব মাঃ মিন ল হক (িনজ জলাঃ িসেলট) 
জ  তািরখঃ ০১-০১-১৯৬৩, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (চলিত দািয় ) 
নিথ ন রঃ ৫৮০/৮৯ (িপআইও), ১৪৮/১৬ (বতমান) 
মাবাইলঃ ০১৮১৭৬৩৯১৮০ 

িনয়াদী 
স  

৩১-১২-
২০২১ 

চ াম, 
ক বাজার 

৪৩. িব-বাড়ীয়া 
০৩-১২-২০১৩ 

জনাব মাঃ আ ল কােশম (িনজ জলাঃ িম া) 
জ  তািরখঃ ১৪-১০-১৯৫৯, চাঃেযাঃ ৩১-০১-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ২৫-০৭-২০১১ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ০৭৬/১২, মাবাইল ন রঃ ০১৭১১২২৬২১১ 
[ম ণালেয়র ১৩-০৪-২০১৭ তািরেখর াপন েল িডিড পেদ পেদা িত] 
 

িনয়াদী 
স  

১৩-১০-
২০১৮ 

সনবাগ, 
নায়াখালী / 

নামগ  



ঃনং জলার নাম কমকতার ত ািদ িশ ণ িপআরএল 
 

েবর কম ল 

৪৪. চ দ র 
৩১-১০-২০১৬ 

জনাব মাঃ নািসর উি ন (িনজ জলাঃ া ণবািড়য়া) 
জ  তািরখঃ ০১-০১-১৯৫৯, চাঃেযাঃ ২৫-০১-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ৩১-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৪৭২/৮৪, মাবাইল ন রঃ ০১৭৩০০৬৭০৭৯ 

িনয়াদী 
স  

০১-০১-
২০১৮ 

নামগ  

   
িসেলট িবভাগ 

   

৪৫. িসেলট 
২৩-০৩-২০১৫ 

জনাব মাঃ মফ েলর রহমান ম মদার (িনজ জলাঃ ফণী) 
জ  তািরখঃ ০৫-১০-১৯৫৮, চাঃেযাঃ ২৯-০১-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ২১-১০-২০১২ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ০৯৩/১৪, মাবাইল ন রঃ ০১৮১৮১৯৩৫৯৩ 

িনয়াদী 
স  

০৪-১০-
২০১৭ 

 

৪৬. নামগ  
২৪-০৪-২০১৭ 

জনাব মাঃ মাহা র রহমান (িনজ জলাঃ ব ড়া) 
জ  তািরখঃ ০১-১২-১৯৬২, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৫৬৬/৮৯ (িপআইও), ১৩৯/১৬ (বতমান) 
মাবাইলঃ ০১৭১২৮০৯৮৭৬ 

[ম ণালেয়র ২৩-০৪-২০১৭ তািরেখর াপন েল সামিয়কভােব নামগ  পদায়ন] 

িনয়াদী 
স  

৩০-১১-
২০২১ 

শাহজাদ র, 
িসরাজগ  

(িপআইও) / 
গাজী র 

৪৭. হিবগ  
২৬-০৪-২০১৭ 

জনাব মাঃ শাহজাহান কিবর (িনজ জলাঃ মৗলভীবাজার) 
জ  তািরখঃ ০১-১১-১৯৬০, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (চলিত দািয় ) 
নিথ ন রঃ ৫৮২/৮৯ (িপআইও), ১৪৯/১৬ (বতমান) 
মাবাইলঃ ০১৭১৫০১৮০০২ 

িনয়াদী 
স  

৩০-১০-
২০১৯ 

নায়াখালী 

৪৮. মৗলভীবাজার  পদ 
 

   

   
লনা িবভাগ 

   

৪৯. লনা 
 

জনাব আিজ ল হক জায়া ার (িনজ জলাঃ য়াডাংগা) 
জ  তািরখঃ ৩০-১০-১৯৬২, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (চলিত দািয় ) 
নিথ ন রঃ ৫৭৩/৮৯ (িপআইও), ১৪৪/১৬ (বতমান) 
 মাবাইলঃ ০১৭২৭৪৩৯২৪০ 

িনয়াদী 
স  

৩০-১০-
২০২১ 

লনা সদর 
(িপআইও) / 
িঝনাইদহ 

৫০. বােগরহাট  পদ 
 

   

৫১. সাত ীরা  পদ 
 

   

৫২. যেশার 
২৫-১১-২০১৫ 

জনাব মাঃ ল ইসলাম (িনজ জলাঃ চ পাইনবাবগ ) 
জ  তািরখঃ ২১-১১-১৯৬০, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৫৬০/৮৯ (িপআইও), মাবাইলঃ ০১৭১২২৭৯০১৭ 
 

িনয়াদী 
স  

২০-১১-
২০১৯ 

 

৫৩. নড়াইল  পদ 
 

   

৫৪. িঝনাইদহ 
১৭-১২-২০১৫ 

 পদ 
 

   

৫৫. মা রা 
২৩-০১-২০১৭ 

জনাব মাঃ আলাউি ন (িনজ জলাঃ চ পাইনবাবগ ) 
জ  তািরখঃ ১৬-১১-১৯৬১ চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৫৬৪/৮৯ (িপআইও), ১৩৮/১৬ (বতমান) 
মাবাইলঃ ০১৭১৭০০২৯৮৪ 

িনয়াদী 
স  

১৫-১১-
২০২০ 

বাগমারা, 
রাজশাহী 

(িপআইও)/  
রাজশাহী  

৫৬. ি য়া জনাব মাঃ আ স স র (িনজ জলাঃ চ পাইনবাবগ ) 
জ  তািরখঃ ০১-০১-১৯৬১, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৫৬১/৮৯ (িপআইও), মাবাইলঃ ০১৭৩২১১৮০০৩ 

িনয়াদী 
স  

৩১-১২-
২০১৯ 

ি য়া 

৫৭. য়াডা া 
 

 পদ 
 

   

৫৮. মেহর র 
১৮-০৫-২০১৭ 

জনাব ওয়ািল উি ন (িনজ জলাঃ ভালা) 
জ  তািরখঃ ১০-০৪-১৯৬০, চাঃেযাঃ ০৭-০৪-১৯৮৪ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (িনয়িমত) 
নিথ ন রঃ ৫২০/৮৪ (িপআইও), মাবাইলঃ  

িনয়াদী 
স  

০৯-০৪-
২০১৯ 

প গড় / 
িসরাজগ  

      



ঃনং জলার নাম কমকতার ত ািদ িশ ণ িপআরএল 
 

েবর কম ল 

বিরশাল িবভাগ 
৫৯. বিরশাল 

১৪-০৫-২০১৭ 
জনাব মাঃ আব ল লিতফ (িনজ জলাঃ ব ড়া) 
জ  তািরখঃ ০১-০১-১৯৬১, চাঃেযাঃ ০১-০২-১৯৮৯ (িপআইও পেদ) 
িডআরআরও পেদ পেদা িতঃ ০৯-১২-২০১৫ (চলিত দািয় ) 
নিথ ন রঃ ৫৮৩/৮৯ (িপআইও), ১৫০/১৬ (বতমান) 
মাবাইলঃ ০১৭৪১১৯৬৯৩৯ 

িনয়াদী 
স  

৩১-১২-
২০১৯ 

দাউদকাি , 
িম া  

(িপআইও) / 
ভালা 

৬০. ভালা  পদ 

 
   

৬১. িপেরাজ র  পদ 
 

  ০৯-০২-২০১৭ 
হেত অবসর 

৬২. ঝালকা   পদ 
 

   

৬৩. প য়াখালী  পদ 
 

   

৬৪. বর না  পদ 

 
   

 
 
  



 

 

 

 

২০১৭ সেনর ম মােস িডআরআরও’র  পেদর তািলকা 

পেদ নাম মাট পদ কমরত  

জলা াণ ও নবাসন কমকতা (িডআরআরও) ৬৪ ৪২ ২২ 

 

১. নরিসংদী  পদ 
২. মািনকগ   পদ 
৩. জামাল র           পদ 
৪. শর র  পদ 
৫. চ পাইনবাবগ   পদ 
৬. ঠা রগ ও  পদ 
৭. ফণী  পদ 
৮. িম া  পদ 
৯. গাজী র  পদ 
১০. নায়াখালী  পদ 
১১. মৗলভীবাজার  পদ 
১২. লনা  পদ 
১৩. বােগরহাট  পদ 
১৪. সাত ীরা  পদ 
১৫. নড়াইল  পদ 
১৬. মেহর র  পদ 
১৭. িপেরাজ র  পদ 
১৮. ঝালকা   পদ 
১৯. প য়াখালী  পদ 
২০. ভালা  পদ 
২১. গাইবা া  পদ 
২২ য়াডা া  পদ 
২৩ টাংগাইল  পদ 
২৪ শরীয়ত র  পদ 
২৫ নােটার  পদ 
২৬ ন েকাণা  পদ 

 


