
নাট ার জেলার সকল জেলা পর্যাটের কর্যকর্য ার জর্াবাইল ও ইটর্ইল 

সবযটেষ আপটে ঃ ২৬/১২/২০১৮ 

ক্রমি
ক 

নাি ও পদবী মিাবাইল নং ই-মিইল 

1  জেলা প্রোসক, নাট ার ০১৭১৩-২০১৫১৫ dcnatore@mopa.gov.bd 

2  উপ-পররচালক 
স্থানীে সরকার, নাট ার 

০১৭৬২৬৯২১০৫ 
nt.ddlg@gmail.com 

3  অরর্ররক্ত জেলা প্রোসক 
(সারবযক), নাট ার  

০১৭৬২-৬৯২১০২   

4  অরর্ররক্ত জেলা প্রোসক (রােস্ব) ০১৭৬২-৬৯২১০৩ monir777@iuj.ac.jp 

5  অরর্ররক্ত জেলা র্যারেটে , 
নাট ার 

০১৭৬২-৬৯২১০৪ admnatore@gmail.com 

6  পুরলে সুপার, নাট ার ০১৭১৩-৩৭৩৮৫১ spnatore@police.gov.bd 

7  েনাব এনার্ুল হক 
প্রধান রনবযাহী কর্যকর্য া 
জেলা পররষদ, নাট ার 

০১৭২৬-৭৫৯৩৮৩ ceozpnatore@gmail.com 

8  রসরিল সােয ন, নাট ার ০১৭১২-২১৭৯৩০ natore@cs.dghs.gov.bd 

9   রনবযাহী প্রটকৌেলী 
গনপূর্য  রবিাগ, নাট ার 

০১৭১৫-০৫৫৬১১ ee_natore@pwd.gov.bd 

10  েনাব জর্াঃ েররফুল ইসলার্ 
রর্োন 
জচোরর্যান 
উপটেলা পররষদ, নাট ার 

০১৭১১-৬৮৩৮২ 
০১৭২০-৬৬২৩৯১ 

romzanuzc@gmail.com  

11  েনাব জর্াঃ েরফকুল ইসলার্ 
জচোরর্যান 
উপটেলা পররষদ, রসিংড়া, নাট ার 

০১৭১২-০৬৪৩৪৬  

12  েনাব জর্াঃ আব্দুল আরেে 
জচোরর্যান 
উপটেলা পররষদ, গুরুদাসপুর, 
নাট ার 

০১৭১১-৩৬৯৮৭১ chairmangurudaspur@gmail.com 

13  োঃ রসরিকুর রহর্ান পাট াোরী 
জচোরর্যান 
উপটেলা পররষদ, বড়াইগ্রার্, 
নাট ার 

০১৭১১-৩১৪৭৭৩  

14  েনাব জর্াঃ হারুনর ররেদ 
জচোরর্যান 
উপটেলা পররষদ, লালপুর, 
নাট ার 

০১৭১২-০৯৬৮৭৮  

15  েনাব জর্াঃ হারফেরু রহর্ান 
জচোরর্যান 

০১৭১৩-৭০৩৪০৭  

mailto:romzanuzc@gmail.com
mailto:chairmangurudaspur@gmail.com


উপটেলা পররষদ, বাগারর্পাড়া, 
নাট ার 

16  েনাব জর্াঃ সাখাওোৎ জহাটসন 
জচোরর্যান 
উপটেলা পররষদ, নলোঙ্গা, 
নাট ার 

০১৭১২-৯১৮০২৯  

17  েনাব ঊর্া জচৌধুরী  
জর্ের, নাট ার জপৌরসিা, নাট ার 

০১৭৩১-৯৭৫১২২ secretary@natorepsbd.org 

18  েনাব জর্াঃ োন্নারু্ল জফরটদৌস 
জর্ের, রসিংড়া, জপৌরসিা, নাট ার 

  

19  েনাব জর্াঃ োহটনওোে আলী 
জর্াল্লা 
জর্ের, গুরুদাসপুর জপৌরসিা, 
নাট ার 

০১৭২১-৪২৫০৫০  

20  উপটেলা রনবযাহী অরফসার, 
নাট ার সদর, নাট ার 

০১৭৬২-৬৯২১১৩ unonatore@mopa.gov.bd  

jesmin29th@gmail.com 

21  উপটেলা রনবযাহী অরফসার, 
রসিংড়া, নাট ার 
 

০১৭৬২-৬৯২১১৪  unosingra@mopa.gov.bd 

22  উপটেলা রনবযাহী অরফসার, 
গুরুদাসপুর, নাট ার 
 

০১৭৬২৬৯২১১০ unogurudaspur@mopa.gov.bd  

unogurudaspur41@gmail.com 

23  উপটেলা রনবযাহী অরফসার, 
বড়াইগ্রার্, নাট ার 
 

০১৭৬২-৬৯২১০৯ unobaraigram@mopa.gov.bd 

24  উপটেলা রনবযাহী অরফসার, 
লালপুর, নাট ার 
 

০১৭৬২-৬৯২১১১ unolalpur@mopa.gov.bd 

25  উপটেলা রনবযাহী অরফসার, 
বাগারর্পাড়া, নাট ার 
 

০১৭৬২-৬৯২১০৮ unobagatipara@mopa.gov.bd 

26  উপটেলা রনবযাহী অরফসার, 
নলোঙ্গা, নাট ার 
 

০১৭৬২-৬৯২১১২ unonaldanga@mopa.gov.bd  

uno.naldanga121@gmail.com 

27  েনাব জর্াঃ ররফকুল ইসলার্ 
উপ-পররচালক 
কৃরষ সম্প্রসারণ অরধদপ্তর, 
নাট ার 

০১৭১৬-৭৬২৫৪১ ddnatore@yahoo.com 

28  েনাব  োঃ জসরলর্ উিীন 
জেলা প্রারণ সম্পদ কর্যকর্য া, 

০১৭২৬-৮৪২৩৮৬ dlonatoredls15@gmail.com 

mailto:info@natorepsbd.org/
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নাট ার 
29  েনাব অলক কুর্ার সাহা 

জেলা র্ৎসয কর্যকর্য া, নাট ার 
০১৭১১৯৫৪৭৩৮ dfonatore@fisheries.gov.bd 

30  েনাব জর্াঃ আেরাফুল ইসলার্ 
প্রািং 
রনবযাহী প্রটকৌেলী 
সড়ক ও েনপথ অরধদপ্তর, 
নাট ার 

০১৭৩০-৭৮২৭২২ rhdnatore@gmail.com 

eenat@rhd.gov.bd 

31  েনাব সুবাস কুর্ার সাহা 
রনবযাহী প্রটকৌেলী 
এলরেইরে, নাট ার 

০১৭১১-৯৪৪৮৬৫ 
০১৭০৮-১২৩২২২ 

xen.natore@lged.gov.bd 

32  েনাব জর্াঃ আলর্গীর রর্ো 
রনবযাহী প্রটকৌেলী 
েনস্বাস্থয প্রটকৌেল অরধদপ্তর, 
নাট ার 

০১৭১৩-১৪১৬৫৯ ee.natore@dphe.gov.bd 

wasedali@dphe.gov.bd 

33  েনাব জর্াঃ রর্োন আলী আকন্দ 
জেলা রেক্ষা অরফসার, নাট ার 

০১৭১০-৮৭৩৪২৪ deonatore_2010@yahoo.com 

34  েনাব এ জক এর্ আরর্রুল 
ইসলার্ 
জেলা প্রাথরর্ক রেক্ষা অরফসার, 
নাট ার 

০১৭১১-৭৮৬৬৮৩ dponator@gmail.com 

35  েনাব েহুরুল ইসলার্ 
রনবযাহী প্রটকৌেলী 
পারন উন্নেন জবােয , নাট ার 

০১৭১৮-২৮৪০৫৫ xen.natore@yahoo.com 

36  েনাব জর্াঃ োনওোে 
রনবযাহী প্রটকৌেলী 
রবদযুঃ উন্নেন জবােয , নাট ার 

০১৭৫৫-৫৮২৩১০  

37  েনাব জর্াঃ জবলাল উরিন 
জেনাটরল র্যাটনোর 
নাট ার পরবস-১, নাট ার 

০১৭৬৯-৪০০০৫৮ natorepbs1@gmail.com 

38  েনাব জর্াঃ রনর্াই কুর্ার 
সরকার 
জেনাটরল র্যাটনোর 
নাট ার পরবস-২, নাট ার 

০১৭৬৯-৪০০০৫৯ natorepbs2hq@yahoo.com 

39  েনাব  আব্দুল বাটরক সরদার 
জর্ের, বড়াইগ্রার্ জপৌরসিা, 
নাট ার 

০১৭২০-৪১৩০৮২  

40  েনাব এ জক এর্ োরকর জহাটসন 
জর্ের, বনপাড়া জপৌরসিা, 
নাট ার 

০১৭১৬-০৭৬০৭৮  

41  েনাব জর্াঃ নেরুল ইসলার্ 
জর্ের, জগাপালপুর জপৌরসিা, 
নাট ার 

০১৮৬০-৩৫৪৪০৪  



42  েনাব জর্াঃ জর্াোরফ জহাটসন 
জর্ের, বাগারর্পাড়া, জপৌরসিা, 
নাট ার 

০১৭১২-৩১৩২৭৮  

43  েনাব জর্াঃ েরফর উরিন র্ন্ডল 
জর্ের, নলোঙ্গা জপৌরসিা, 
নাট ার 

০১৭৩৫-৯৬৬৬৮৪  

44  েনাব জর্াঃ র্রনরুল ইসলার্ 
জেলা খাদয রনেন্ত্রক, নাট ার 

০১৭১৭-২৫৫৭৮৬ mdmonirulrangpur@gmail.com 

45  েনাব সুব্রর্ কুর্ার সরকার 
জেলা বীে প্রর্যেন কর্য কর্য া, 
নাট ার 

০১৭১৫-৮৪৪৬৮৯ daebagati@gmail.com 

46  েনাব জর্াছাঃ োর্ীর্া আক্তার 
বান ু
উপ-পররচালক, রবআররেরব, 
নাট ার 

০১৯৩৮-৮৭৯১২০ shahidr321@yahoo.com 

47  েনাব জর্াঃ নওোদ আলী 
উপ-পররচালক 
র্ুব উন্নেন অরধদপ্তর, নাট ার 

০১৭১৮-৯০৯০৩৬ ddnatore@dyd.gov.bd 

48  েনাব জর্াঃ জর্াস্তারফেরু রহর্ান 
উপ-পররচালক 
জেলা সর্ােটসবা কার্যালে, 
নাট ার 

০১৭১৬-৬৯৫৭৪৯ dd.natore@dss.gov.bd 

49  েনাব এ, জক, এর্ র্রনরুল 
ইসলার্ 
উপ-পররচালক 
ইসলারর্ক ফাউটন্ডেন, নাট ার 

০১৭২০-৪৩২৭৯৭  

50  েনাব এ জক এর্ নাের্ুল হুদা 
জেলা সর্বাে অরফসার, নাট ার 

০১৭১৭-৬২৬৮৭৩ dco_natore@yahoo.com 

51  েনাব জর্াঃ আবুল কালার্ আোদ 
জেলা রেশু রবষেক কর্যকর্য া, 
নাট ার 

০১৭১২-০৬৭৭৩২ bsanatorekd@gmail.com 

52  হররপদ প্রার্ারণক 
সহকারী বন সিংরক্ষক, নাট ার 

০১৯৫১-০৪৮৫৩২  

53  োঃ এস এর্ োরকর জহাটসন 
উপ-পররচালক 
জেলা পররবার পররকল্পনা 
কার্যালে, নাট ার 

০১৭১৫-২০৯৬৯৪ ddfpnatore@gmail.com 

54  েনাব জর্াঃ নূর জর্াটর্ন 
জেলা বাোর অনুসন্ধানকারী, 
নাট ার 

০১৭৩১-৩২১০৭১  

55  েনাব জর্া সারর্উল আলর্ 
জেলা র্থয অরফসার, নাট ার 

০১৯১২-২১৮৮৭৪ dionatore6400@gmail.com 



56  েনাব জর্াঃ হারববুর রহর্ান 
রনবযাহী প্রটকৌেলী 
রবএর্রেএ, নাট ার 

 ০১৭১২-০৯৬৮১০ xen_rajshahi@bmda.gov.bd 

mark79@gmail.com 

57  েনাব োবনর্ রেররন 
জেলা র্রহলা রবষেক কর্যকর্য া, 
নাট ার 

০১৭১৪-২২৯৬৬৬ dwaonatore@gmail.com 

58  েনাব স. র্. জর্ফর্াহুল বারী 
উপ-পররচালক হটিকালচার 
জসন্টার, নাট ার 

০১৭১১-১৯৩২৯৭ grallanihurt@gmail.com  

59  েনাব জর্াঃ ফটেে র্াহর্ুদ 
রনবযাহী প্রটকৌেলী 
রবএরেরস (জসচ), নাট ার 

০১৭১২-১০৯২০৩  

60  েনাব জর্াছাঃ রদলরুবা রদপ্তী 
উপ-বযবস্থাপক, রবরসক, নাট ার 

০১৭২৬-২৫৭৭৫৬  

61  েনাব  জর্াঃ আ. ফ. র্. 
ওবােদলু হক 
জেলা ক্রীড়া অরফসার, নাট ার 

০১৭১২-৬৭৫৩৮৭ ashikp.natore90@gmail.com 

62  েনাব  র্াখনওুন র্াবাসসুর্  
ঔষধ র্ত্ত্বাবধােক 
ঔষধ প্রোসন অরধদপ্তর, নাট ার 

০১৭১৭-৩৩৮০০৪  

63  েনবা জর্াহাম্মদ আলী রেন্নাহ 
সহকারী প্রটকৌেলী 
স্বাস্থয প্রটকৌেল অরধদপ্তর, নাট ার 

০১৭১৬-৭২৯৪২৪  

64  েনাব জর্াঃ ফারুকুজ্জার্ান 
সহকারী প্রটকৌেলী 
রেক্ষা প্রটকৌেল অরধদপ্তর, নাট ার 

০১৭১১-১৮৯৫৩৫  

65  েনাব জর্াঃ ইরিস আলী 
উপ-পররচালক 
জেলা পররসিংখযান অরফস, নাট ার 

০১৭১২-২৫০১৪৯ idrisali_20@yahoo.com 

66  েনাব জর্াঃ োলালুর্ বাঈদ 
সহকারী পররচালক 
জেলা উপানুষ্ঠারনক বুযটরা, নাট ার 

০১৭১২-২২৯৮৭৯ adnator@bnfe.gov.bd 

67  েনাব র্ারনক চন্দ্র জদবনাথ 
সহকারী পররচালক 
বরহরাগর্ন ও পাসটপা  
অরধদপ্তর, নাট ার 

০১৭২২-৪১৮৪৩৫ rponatore@passport.gov.bd 

68  েনাব িক্ত প্রসাদ দাস 
প্ররর্ন্ধী রবষেক কর্যকর্য া, নাট ার 

০১৭০৯-৬৪৩৮৬৮ natorepsosk@gmail.com 

69  েনাব জর্াঃ আব্দুল হারলর্ 
র্ূখয পররদেযক 
পা  অরধদপ্তর, নাট ার 

০১৭২১-৮৪৯৫৮৬  

70  েনাব জর্াঃ আঃ সাত্তার প্রািং ০১৭৯৮-৭১৯০১৯ sdepnatore@gmail.com 



সহকারী প্রটকৌেলী 
রবটিরসএল, নাট ার 

71  েনাব জর্াঃ আলাউরিন 
জেলা ত্রান ও পুনবাসন কর্যকর্য া, 
নাট ার 

০১৭১৭-০০২৯৮৪ drronatore@ddm.gov.bd 

72  েনাব জর্াঃ আররফুল ইসলার্ 
সহকারী পররচালক 
র্রন্দর রিরত্তক রেশু ও গণরেক্ষা 
কার্যক্রর্ 

০১৭১৭-৭২২৯৩৭  

73  কালচারাল অরফসার, নাট ার ০১৭২২-৬১৯০৪৩ hossainshahadat128@yahoo.com  

74  োর্ীর্ িূইো 
এরস লযান্ড, সদর 

০১৭৬২৬৯২১২০ bhuiyan.shamim@gmail.com 

75  অরনন্দয র্ন্ডর 
এনরেরস, নাট ার 

০১৭৬৩৩৮৩৬০০ aninda.mondal09@yahoo.com 

ndc.natore@gmail.com 

76  হারসনা র্র্র্াে 
সহকারী করর্েনার 

01922868512 hasina.rikta@gmail.com 

77  নাের্ুল আলর্ 
সহকারী করর্েনার 

01912548479 udoybd007@gmail.com 

78  জর্াঃ র্রু্য ো খান 
সহকারী করর্েনার 

০১৭৮৭২৮৯৪৭৩ mdmurtuza731@gmail.com 

79  সুরর্র্ সাহা 
সহকারী করর্েনার 

01912815697   

80  জর্াঃ আদনান জচৌধুরী 
সহকারী করর্েনার 

01913218213  

81  জর্াঃ র্রনর্ুল হক 
প্রোসরনক কর্যকর্য া 

০১৭৮৭২৮৯৪৭৩ aonatore@gmail.com 

82  োহাদার্ জহাটসন, সহকারী 
জপ্রাগ্রার্ার 

০১৭২২-৫৪৩৯৮৫ apnatore2@gmail.com 

 


