
নাট ার জেলার সকল জেলা পর্যাটের কর্যকর্য ার র্থ্য 

আপটে ঃ ২৪/০৪/২০১৯ 

ক্রমর্ক নার্ ও পদবী জর্াবাইল নং ই-জর্ইল 

1.  েনাব জর্াঃ শাহমরোে 
জেলা প্রশাসক, নাট ার 

০১৭১৩-২০১৫১৫ dcnatore@mopa.gov.bd 

2.  েনাব জর্াঃ জ ালার্ রাব্বী  
উপপমরচালক 
স্থানীে সরকার, নাট ার 

০১৭৬২-৬৯২১০৫ 
nt.ddlg@gmail.com 

3.  েনাব জর্াঃ রাজ্জাকুল ইসলার্ 
অমর্মরক্ত জেলা প্রশাসক (সামবযক), 
নাট ার  

০১৭৬২-৬৯২১০২ razzaqul_nuha@yahoo.com  

4.  েনাব জর্াসাঃ শরীফুটনছা 
অমর্মরক্ত জেলা প্রশাসক (রােস্ব) 

০১৭৬২-৬৯২১০৩ sharifunnesa79@yahoo.com  

5.  েনাব জর্াঃ সাইদজু্জার্ান 
অমর্মরক্ত জেলা র্যামেটে , নাট ার 

০১৭৬২-৬৯২১০৪ admnatore@gmail.com 

6.  েনাব সাইফুল্লাহ আল র্ার্ুন, মবমপএর্, 
মপমপএর্-বার 
পুমলশ সুপার, নাট ার 

০১৭১৩-৩৭৩৮৫১ spnatore@police.gov.bd 

7.  েনাব খন্দকার র্াহবুবুর রহর্ান 
প্রধান মনবযাহী কর্যকর্য া 
জেলা পমরষদ, নাট ার 

০১৭২৬-৭৫৯৩৮৩ ceozpnatore@gmail.com 

8.  েনাব োঃ জর্াঃ আমেেলু ইসলার্ 
মসমিল সােয ন, নাট ার 

০১৭১২-২১৭৯৩০ natore@cs.dghs.gov.bd 

9.   জর্াঃ োমহদলু ইসলার্ 
মনবযাহী প্রটকৌশলী 
 নপূর্য  মবিা , নাট ার 

০১৭১১-৯৯২০৩১ ee_natore@pwd.gov.bd 

10.  েনাব জর্াঃ শমরফুল ইসলার্ রর্োন 
জচোরর্যান 
উপটেলা পমরষদ, নাট ার 

০১৭১১-০৬৮৩৮২ 
০১৭২০-৬৬২৩৯১ 

romzanuzc@gmail.com  

11.  েনাব জর্াঃ শমফকুল ইসলার্ 
জচোরর্যান 
উপটেলা পমরষদ, মসংড়া, নাট ার 

০১৭১২-০৬৪৩৪৬  

12.  েনাব জর্াঃ আব্দুল আমেে 
জচোরর্যান 
উপটেলা পমরষদ, গুরুদাসপুর, নাট ার 

০১৭১১-৩৬৯৮৭১ chairmangurudaspur@gmail.com 

13.  োঃ মসমিকুর রহর্ান পাট াোরী 
জচোরর্যান 
উপটেলা পমরষদ, বড়াইগ্রার্, নাট ার 

০১৭১১-৩১৪৭৭৩  

14.  েনাব জর্াঃ হারুনর রমশদ 
জচোরর্যান 
উপটেলা পমরষদ, লালপুর, নাট ার 

০১৭১২-০৯৬৮৭৮  

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


15.  েনাব জর্াঃ হামফেরু রহর্ান 
জচোরর্যান 
উপটেলা পমরষদ, বা ামর্পাড়া, নাট ার 

০১৭১৩-৭০৩৪০৭  

16.  েনাব জর্াঃ সাখাওোৎ জহাটসন 
জচোরর্যান 
উপটেলা পমরষদ, নলোঙ্গা, নাট ার 

০১৭১২-৯১৮০২৯  

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

০১৭৩১-৯৭৫১২২ secretary@natorepsbd.org,  

natore.pourashava@yahoo.com 

18.  েনাব জর্াঃ োন্নারু্ল জফরটদৌস 
জর্ের, মসংড়া, জপৌরসিা, নাট ার 

০১৭১৪-১৭৯৫১৬ singrapaurashava@gmail.com 

19.  েনাব জর্াঃ শাহটনওোে আলী জর্াল্লা 
জর্ের, গুরুদাসপুর জপৌরসিা, নাট ার 

০১৭২১-৪২৫০৫০ gurudaspurpou@gmail.com 

20.  েনাব জর্াঃ রমফকুল ইসলার্ 
উপ-পমরচালক 
কৃমষ সম্প্রসারণ অমধদপ্তর, নাট ার 

০১৭১৬-৭৬২৫৪১ ddnatore@yahoo.com 

21.  েনবা জেসমর্ন আকর্ার বানু 
উপটেলা মনবযাহী অমফসার, নাট ার 
সদর, নাট ার 

০১৭৬২-৬৯২১১৩ unonatore@mopa.gov.bd  

jesmin29th@gmail.com 

22.  েনাব  সুশান্ত কুর্ার র্াহাটর্া 
উপটেলা মনবযাহী অমফসার, মসংড়া, 
নাট ার 
 

০১৭৬২-৬৯২১১৪  unosingra@mopa.gov.bd 

23.  েনাব মর্োনুর রহর্ান 
উপটেলা মনবযাহী অমফসার, গুরুদাসপুর, 
নাট ার 
 

০১৭৬২৬৯২১১০ unogurudaspur@mopa.gov.bd  

unogurudaspur41@gmail.com 

24.  েনাব জর্াঃ আটনাোর পারটিে 
উপটেলা মনবযাহী অমফসার, বড়াইগ্রার্, 
নাট ার 
 

০১৭৬২-৬৯২১০৯ unobaraigram@mopa.gov.bd 

25.  েনাব উমু্মল বানীন দযুমর্ 
উপটেলা মনবযাহী অমফসার, লালপুর, 
নাট ার 
 

০১৭৬২-৬৯২১১১ unolalpur@mopa.gov.bd 

26.  েনাব জর্াছাঃ নাসমরন বানু 
উপটেলা মনবযাহী অমফসার, 
বা ামর্পাড়া, নাট ার 
 

০১৭৬২-৬৯২১০৮ unobagatipara@mopa.gov.bd 

27.  েনাব জর্াঃ সামকব-আল-রাব্বী 
উপটেলা মনবযাহী অমফসার, নলোঙ্গা, 
নাট ার 
 

০১৭৬২-৬৯২১১২ unonaldanga@mopa.gov.bd,  

uno.naldanga121@gmail.com 

28.  েনাব  োঃ জবলাল জহাটসন ০১৭১৬-২০৫৩৮১ dlonatoredls15@gmail.com 
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জেলা প্রামণ সম্পদ কর্যকর্য া, নাট ার 
29.  েনাব জর্াঃ োহাঙ্গীর আলর্ 

জেলা র্ৎসয কর্যকর্য া, নাট ার 
01711-954738 dofnatore@gmail.com 

30.  েনাব এ. এইচ. এর্. োটবদ জহাটসন 
র্ালুকদার, মনবযাহী প্রটকৌশলী 
সড়ক ও েনপথ্ অমধদপ্তর, নাট ার 

০১৭৩০-৭৮২৭২২ rhdnatore@gmail.com, 

eenat@rhd.gov.bd 

31.  েনাব সুবাস কুর্ার সাহা 
মনবযাহী প্রটকৌশলী 
এলমেইমে, নাট ার 

০১৭১১-৯৪৪৮৬৫ 
০১৭০৮-১২৩২২২ 

xen.natore@lged.gov.bd, 

samsersae@gmail.com 

32.  েনাব জর্াঃ আলর্ ীর মর্ো 
মনবযাহী প্রটকৌশলী 
েনস্বাস্থয প্রটকৌশল অমধদপ্তর, নাট ার 

০১৭১৩-১৪১৬৫৯ ee.natore@dphe.gov.bd 

arahimdphe@gmail.com 

33.  েনাব জর্াঃ রর্োন আলী আকন্দ 
জেলা মশক্ষা অমফসার, নাট ার 

০১৭১০-৮৭৩৪২৪ deonatore_2010@yahoo.com 

34.  েনাব এরশাদ উমিন আহটর্দ 
জেলা প্রাথ্মর্ক মশক্ষা অমফসার, নাট ার 

০১৭১১-০০৬৬৮৪ dpeonator@gmail.com 

35.  েনাব র্াহাবুবুর রহর্ান 
মনবযাহী প্রটকৌশলী 
পামন উন্নেন জবােয , নাট ার 

০১৭১৮-২৮৪০৫৫ xen.natore@yahoo.com 

36.  েনাব এস এর্ র্াসুদ 
মনবযাহী প্রটকৌশলী 
মবদযুঃ উন্নেন জবােয , নাট ার 

০১৭৫৫-৫৮২৩১০  nesco.natore@gmail.com  

37.  েনাব জর্াঃ জসাহরাব জহাটসন 
জেনাটরল র্যাটনোর 
নাট ার পমবস-১, নাট ার 

০১৭৬৯-৪০০০৫৮ natorepbs1@gmail.com 

38.  েনাব জর্ার্ীনুল ইসলার্ 
জেনাটরল র্যাটনোর 
নাট ার পমবস-২, নাট ার 

০১৭৬৯-৪০০০৫৯ natorepbs2hq@yahoo.com 

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

০১৭২০-৪১৩০৮২ bpnatore.bd@gmail.com 

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

০১৭১৬-০৭৬০৭৮ mayorbonpara@gmail.com 

41.  েনাব জর্াঃ নেরুল ইসলার্ 
জর্ের, জ াপালপুর জপৌরসিা, নাট ার 

০১৮৬০-৩৫৪৪০৪ gopalpurpaurashava@gmail.com  

42.  েনাব জর্াঃ জর্াশারফ জহাটসন 
জর্ের, বা ামর্পাড়া, জপৌরসিা, নাট ার 

০১৭১২-৩১৩২৭৯ uttomkumar.bhowmik22@gmail.co

m  

43.  েনাব জর্াঃ শমফর উমিন র্ন্ডল 
জর্ের, নলোঙ্গা জপৌরসিা, নাট ার 

০১৭৩৫-৯৬৬৬৮৪ naldangapouroshova@gmail.com 

44.  েনাব জর্াঃ শমফকুল ইসলার্ 
জেলা খাদয মনেন্ত্রক, নাট ার 

০১৭১৬-৩০৬৭৯০ 
০১৭১৫-২১৯৮৬৩ 

izsalnb@gmail.com  

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

০১৭১৫-৮৪৪৬৮৯ daebagati@gmail.com 

46.  েনাব জর্াছাঃ শার্ীর্া আক্তার বান ু ০১৯৩৮-৮৭৯১২০ ddnatorebrdb@gmail.com 



উপ-পমরচালক, মবআরমেমব, নাট ার 
47.  েনাব জর্াঃ নওশাদ আলী 

উপ-পমরচালক 
র্ুব উন্নেন অমধদপ্তর, নাট ার 

০১৭১৮-৯০৯০৩৬ ddnatore@dyd.gov.bd 

48.  েনাব জর্াঃ জর্াস্তামফেরু রহর্ান 
উপ-পমরচালক 
জেলা সর্ােটসবা কার্যালে, নাট ার 

০১৭১৬-৬৯৫৭৪৯ dd.natore@dss.gov.bd 

49.  েনাব এ, জক, এর্ র্মনরুল ইসলার্ 
উপ-পমরচালক 
ইসলামর্ক ফাউটন্ডশন, নাট ার 

০১৭১৫-২০৪৩৭৯ if.natore14@gmail.com  

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

০১৭১৭-৬২৬৮৭৩ dco_nator@yahoo.com 

51.  েনাব জর্াঃ আবুল কালার্ আোদ 
জেলা মশশু মবষেক কর্যকর্য া, নাট ার 

০১৭১২-০৬৭৭৩২  dsanatoream@gmail.com 

52.  জর্টহদীজ্জার্ান (অদা) 
সহকারী বন সংরক্ষক, নাট ার 
সটর্যন্দ্রনাথ্ সরকার, 

০১৭১১-৪৭৭৩৪৫ 
 
০১৭২২০৩০০৯৮ 

 rangernatore@gmail.com  

53.  োঃ এস এর্ োমকর জহাটসন 
উপ-পমরচালক 
জেলা পমরবার পমরকল্পনা কার্যালে, 
নাট ার 

০১৭১৫-২০৯৬৯৪ ddfpnatore@gmail.com 

54.  েনাব জর্াঃ নূর জর্াটর্ন 
জেলা বাোর অনুসন্ধানকারী, নাট ার 

০১৭৩১-৩২১০৭১  

55.  েনাব জর্াঃ মর্োনুর রহর্ান 
জেলা র্থ্য অমফসার, নাট ার 

০১৭৬২৫৬৭২৮২ dionatore6400@gmail.com 

56.  েনাব জর্াঃ হামববুর রহর্ান 
মনবযাহী প্রটকৌশলী 
মবএর্মেএ, নাট ার 

 ০১৭১২-০৯৬৮১০  ae_natore_nat@bmda.gov.bd 

xen_natore@bmda.gov.bd 

xen_rajshahi@bmda.gov.bd 

57.  েনাব জর্াঃ আমনসুর রহর্ান 
জেলা র্মহলা মবষেক কর্যকর্য া, নাট ার 

০১৭১৮-৪৬৩৪৮২ dwaonatore@gmail.com 

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

০১৭১১-১৯৩২৯৭ dd.hort.natore@gmail.com 

59.  েনাব জর্াঃ ফটেে র্াহর্ুদ 
মনবযাহী প্রটকৌশলী 
মবএমেমস (জসচ), নাট ার 

০১৭১৭-২৪৬৯৫৬ xenbadcnatore@gmail.com 

60.  েনাব মদলরুবা মদপ্তী 
উপ-বযবস্থাপক, মবমসক, নাট ার 

০১৭২৬-৬৪২৪৫৪ iscnatore@bscic.gov.bd 

md.arifulislam04@gmail.com 

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

০১৭১২-৬৭৫৩৮৭ ashikp.natore90@gmail.com 

62.  েনাব  র্াখনওুন র্াবাসসুর্  ০১৬৭৬৪৪৯৩৫৬ makhnoon.monty@gmail.com 



ঔষধ র্ত্ত্বাবধােক 
ঔষধ প্রশাসন অমধদপ্তর, নাট ার 

63.  েনাব আব্দুল কাটদর 
সহকারী প্রটকৌশলী 
স্বাস্থয প্রটকৌশল অমধদপ্তর, নাট ার 

০১৭১১-০৪৭৫৫৮ hednatore@gmail.com 

64.  েনাব জর্াঃ ফারুকুজ্জার্ান 
সহকারী প্রটকৌশলী 
মশক্ষা প্রটকৌশল অমধদপ্তর, নাট ার 

০১৭১১-১৮৯৫৩৫ fzaman1961@gmail.com, 

mdshamaun25@gmail.com  

65.  েনাব দীমলপ কুর্ার 
উপ-পমরচালক 
জেলা পমরসংখযান অমফস, নাট ার 

০১৭১৫-৭৭২৯১৪ dsonatore2013@gmail.com 

66.  েনাব জর্াঃ োলালুর্ বাঈদ 
সহকারী পমরচালক 
জেলা উপানুষ্ঠামনক বুযটরা, নাট ার 

০১৭১২-২২৯৮৭৯ adnator@bnfe.gov.bd 

67.  েনাব শার্ছুল আলর্, সহকারী পমরচালক 
োর্ীে জিাক্তা অমধকার অমধদপ্তর, 
নাট ার। 

০১৭৫৮-৮৯৮১৪৪ ad-natore@dncrp.gov.bd 

68.  েনাব আলী আশরাফ 
সহকারী পমরচালক 
বমহরা র্ন ও পাসটপা  অমধদপ্তর, 
নাট ার 

০১৭৫৭৬৩৭০২৮  
 

rponatore@passport.gov.bd 

69.  েনাব িক্ত প্রসাদ দাস 
প্রমর্ন্ধী মবষেক কর্যকর্য া, নাট ার 

০১৭০৯-৬৪৩৮৬৮ natorepsosk@gmail.com 

70.  েনাব র্ারানা আফটরাে স্বেনী 
র্ূখয পমরদশযক 
পা  অমধদপ্তর, নাট ার 

০১৯৮৮৭৯৪২৫৬  cijutenatore@gmail.com 

71.  েনাব জর্াঃ আঃ সাত্তার প্রাং 
সহকারী প্রটকৌশলী 
মবটিমসএল, নাট ার 

০১৭৯৮-৭১৯০১৯ sdepnatore@gmail.com 

72.  েনাব জর্াঃ আলাউমিন 
জেলা ত্রান ও পুনবাসন কর্যকর্য া, 
নাট ার 

০১৭১৭-০০২৯৮৪ onatoredrr@ddm.gov.bd 

natore.drro@gmail.com 

73.  েনাব জর্াঃ আমরফুল ইসলার্ 
সহকারী পমরচালক 
র্মন্দর মিমত্তক মশশু ও  ণমশক্ষা 
কার্যক্রর্ 

০১৭১৭-৭২২৯৩৭ msdsnatore@gmail.com 

74.  েনাব জর্াঃ শাহাদাৎ জহাটসন 
জেলা কালচারাল অমফসার 
কালচারাল অমফসার, নাট ার 

০১৭২২৬১৯০৪৩ hossainshahadat128@yahoo.com  

75.  েনাব আসাদজু্জার্ান 
উপ-সহকারী পমরচালক 
ফাোর সামিয স ও মসমিল মেটফন্স, 
নাট ার 

০১৫৫৬-৩০০১১৭ dadnatorefire@gmail.com 

76.  েনাব আব্দুর রমহর্ ০১৫৫০-০৪২৬১১   



জেলা মনবযাচন অমফসার, নাট ার।  
77.  শাহ আটহর্দ ফর্টল রাব্বী 

জেলা কর্ান্ডযান্ট, আনসার ও মিমেমপ, 
নাট ার।  

০১৭৩০০৩৮০৯৩  

78.  েনাব জর্াঃ নেরুল ইসলার্ 
জেলা সর্ন্বেকারী 
একটিবামড়একটি খার্ার, নাট ার 

০১৯৫৮-৬০১৪৩৮ dconatore@ebek-rdcd.gov.bd 

79.  েনাব জর্াঃ র্াটেদলু ইসলার্ 
উপটেলা সর্ন্বেকারী, সদর 

০১৯৩৮৮৭৯১২৫  

80.  অমনন্দয র্ন্ডল, সহকারী কমর্শনার 
)এনমেমস(  

০১৭৬৩৩৮৩৬০০ aninda.mondal09@yahoo.com, 

ndc.natore@gmail.com 

81.  জর্াহাইটর্না শারর্ীন 
জরমিমনউ জেপুটি কাটলক্টর 

০১৫৫৩৬১০১৩৯ mohaimenasarmin@gmail.com 

82.  জর্াছাঃ র্াছমর্না খারু্ন 
সহকারী কমর্শনার 

০১৭৯২৮৭৩৩১৭ tasmina17910@gmail.com 

83.  জর্াঃ আদনান জচৌধুরী 
সহকারী কমর্শনার 

০১৯১৩২১৮২১৩ adnan161533@gmail.com 

84.  নাের্লু আলর্ 
সহকারী কমর্শনার 

০৭৯১২৫৪৮৪৭৯ em.nazmulalam@gmail.com 

85.  জর্াঃ র্রু্য ো খাাঁন 
সহকারী কমর্শনার 

০১৭৮৭২৮৯৪৭৩ mdmurtuza731@gmail.com 

86.  োমকর র্নু্সী 
সহকারী কমর্শনার 

০১৭৭৪১৮৫৭৭৩ zakirmunse@yahoo.com 

87.  মেোউর রহর্ান 
সহকারী কমর্শনার 

০১৭১৫৩৩২৮৩১ zia.sm169@gmail.com 

88.  সাইফ-উল-আটরফীন 
সহকারী কমর্শনার 

০১৭৪১০৬৫৫২৯ saiefularefin@gmail.com 

89.  জরটহনা র্েরু্দার র্মুক্ত 
সহকারী কমর্শনার 

০১৯৫৫৯১০৮৭৮ rehanamojumderbd@gmail.com 

90.  নাছরীন আক্তার 
সহকারী কমর্শনার 

০১৭১৪৭০০২৫০ 1952language@gmail.com 

91.  শাহাদর্ জহাটসন, সহকারী জপ্রাগ্রার্ার ০১৭২২-৫৪৩৯৮৫ apnatore2@gmail.com 

92.  েনাব জর্াঃ জ ালার্ ফারুক 
প্রশাসমনক কর্যকর্য া 

01713644255 faruque1166@gmail.com 

 

 


