
 
                            

�ঃ 
নং 

নাম  পদবী বত�মান কম ��ল �মাবাইল ন�র 

০১ �মাছাঃ �জাৎসনা খা�ন উপ-সহকারী  কিমউিন� 
�মিডেকল অিফসার 

হাটপা�াসী উপ-�া�� �ক� ০১৭১৮৮২৪৩৫৭ 

০২ উে� �রজাউন  উপ-সহকারী  কিমউিন� 
�মিডেকল অিফসার 

ব�লী  উপ-�া�� �ক� ০১৭১৮৯৩৪৫৪২ 

০৩ �মাঃ �সিলম �ইয়া উপ-সহকারী  কিমউিন� 
�মিডেকল অিফসার 

কেয়লগ�তী উপ-�া�� �ক� ০১৭১২৭২৬৮৮৭ 

০৪ �মাঃ মাহ�দ �হােসন 
তা�কদার 

উপ-সহকারী  কিমউিন� 
�মিডেকল অিফসার 

বাগবাটী উপ-�া�� �ক� ০১৭২০০৮৩৬৬৭ 

০৫ �মাঃ আ�ল আিলম �সখ উপ-সহকারী  কিমউিন� 
�মিডেকল অিফসার 

�ছানগাছা উপ-�া�� �ক� ০১৭৩৬০০৩১০১ 

০৬ �মাঃ রিফ�ল ইসলাম উপ-সহকারী  কিমউিন� 
�মিডেকল অিফসার 

রতনকাি� উপ-�া�� �ক� ০১৭১৬৩০৭৩২৫ 

০৭ �সরাত জাহান উপ-সহকারী  কিমউিন� 
�মিডেকল অিফসার 

কাওয়ােকালা উপ-�া�� �ক� ০১৭১২৪১০৮৬৪ 

০৮ এস.এম �র-নবী উপ-সহকারী  কিমউিন� 
�মিডেকল অিফসার 

�মছড়া উপ-�া�� �ক� ০১৭১৬১৭৫৩৫৯ 

 
 

�ঃ 
নং 

নাম পদবী বত�মান কম ��ল �মাবাইল ন�র 

১ �মাঃ আশরা�ল আলম  িসএইচিসিপ বড় কয়ড়া কিমউিন� ি�িনক,কাওয়ােকালা,িসরাজগ�। ০১৭৭১৬৫৭৮২১ 

২ �বনজািমন আিরফ উল সািকল  িসএইচিসিপ কাওয়ােকালা কিমউিন� ি�িনক, িসরাজগ�। ০১৭১৫৩৬০৬১৩ 

৩ �মাঃ ইমাম হাসান  িসএইচিসিপ নওদা �তল�িপ কিমউিন� ি�িনক, �খাকশাবাড়ী, িসরাজগ�। ০১৭২৩৭২৭৭৯৬ 

৪ �মাঃ �সিলম �রজা  িসএইচিসিপ চর �া�গাতী কিমউিন� ি�িনক, �খাকশাবাড়ী, সরাজগ�। ০১৭৫৫৩৬৮৭৯৭ 

৫ �মাঃ আ�ল�াহ সরকার  িসএইচিসিপ রামগ�তী  কিমউিন� ি�িনক,কািলয়াহির�র, সরাজগ�। ০১৭১৮০৮৭৪০৬ 

৬ �মাঃ ��ল আিমন িসএইচিসিপ মিহষা�ড়া কিমউিন� ি�িনক, রতনকাি�,িসরাজগ�। ০১৮২৩৩৭৪৬৮১ 

৭ �মাঃ  �রদওয়া�র  রহমান িসএইচিসিপ িচলগাছা কিমউিন� ি�িনক, রতনকাি�, সরাজগ�। ০১৭৩৭৫৩৬৭০৭ 

৮ �মাঃ  শাহীন �রজা িসএইচিসিপ জয়নগর কিমউিন� ি�িনক, �ছানগাছা, িসরাজগ�। ০১৭২৮৭৪৩৪০৩ 

৯ �মাঃ িমজা�র রহমান  িসএইচিসিপ দ�বাড়ী কিমউিন� ি�িনক, বাগবাটী, িসরাজগ�। ০১৭১০৭২২৫৫২ 

১০ �মাঃ ওয়ািহ�র রহমান  িসএইচিসিপ িসল�া কিমউিন� ি�িনক, িশয়ালেকাল, িসরাজগ�। ০১৭২৪৭০৭৩৭৩ 

১১ স�য় �মার  িসএইচিসিপ রািজব�র কিমউিন� ি�িনক ০১৭১৪৯৭২৯৯৭ 

১২ �মাঃ �মাস�ািফ�র রহমান িসএইচিসিপ রা�ঙািলয়াগিত কিমউিন� ি�িনক ০১৭৩৬২২২৮৬৩ 

১৩ ইউ�ব আলী  িসএইচিসিপ �ছানগাছা কিমউিন� ি�িনক, �ছানগাছা, িসরাজগ�। ০১৭২৬১০২২০৯ 

১৪ শারিমন �লতানা) িসএইচিসিপ �ঘাচড়া কিমউিন� ি�িনক, বাগবাটী, িসরাজগ�। ০১৭৬৫৬৭৮৫২৪ 

১৫ আশরা�ল আলম  িসএইচিসিপ খাগা কিমউিন� ি�িনক, ব�লী, িসরাজগ�। ০১৭৯৪৯৩৮৬২৩ 

১৬ এস এম আিসফ ইকবাল  িসএইচিসিপ চ�দপাল কিমউিন� ি�িনক, ব�লী, িসরাজগ�। ০১৭১৩৮২০৮৫০ 

১৭ �মাঃ িশফাত আহেমদ খান  িসএইচিসিপ বাগ��র কিমউিন� ি�িনক, ব�লী, িসরাজগ�। ০১৭৬৪৫৬৬৪৫৪ 

১৮ �মাঃ �সােহল রানা  িসএইচিসিপ ��র �গালামী কিমউিন� ি�িনক, ব�লী, িসরাজগ�। ০১৭৬৮৩৪১৪৩৭ 

১৯ মা�দা আ�ার  িসএইচিসিপ �বড়াবাড়ী কিমউিন� ি�িনক, ব�লী, িসরাজগ�। ০১৭৭১৮২৯৮০৩ 

২০ পাপীয়া পারভীন  িসএইচিসিপ পািচল কিমউিন� ি�িনক, �খাকশাবাড়ী, িসরাজগ�। ০১৭৮৮৮১৬৬২৭ 

২১ ছািব�ন নাহার  িসএইচিসিপ কােটংগা কিমউিন� ি�িনক, কাওয়ােকালা িসরাজগ�। ০১৭৩১৪৮৫৫৭৪ 

২২ �মাঃ �ল�ল আহে�দ  িসএইচিসিপ একডালা কিমউিন� ি�িনক, রতনকাি�, িসরাজগ�। ০১৭১৪৯২৪০৩৩ 

২৩ �মাছাঃ �িত খা�ন  িসএইচিসিপ �ছাটহাম�িরয়া কিমউিন� ি�িনক, িশয়ালেকাল, িসরাজগ�। ০১৭৫২৮৮৮১৪৬ 

২৪ �মাঃ নািহদ ইমরান  িসএইচিসিপ িদয়ারেব�নাথ কিমউিন� ি�িনক, িশয়ালেকাল, িসরাজগ�। ০১৭১৮০৮৭৪৭০ 

২৫ �মাছাঃ উ�লু খােয়র ফািতহা  িসএইচিসিপ �ব�ডলেডাব কিমউিন� ি�িনক, বাগবাটী, িসরাজগ�। ০১৭৩৫২২৬৪৮৪ 

২৬ �মাছাঃ ইয়া�ন �নছা  িসএইচিসিপ ব�তী কিমউিন� ি�িনক, িশয়ালেকাল, িসরাজগ�। ০১৭৩৭৮৯৬২৫৭ 



 

২৭ আশরা�ল ইসলাম  িসএইচিসিপ �গািব� �পাটল কিমউিন� ি�িনক, রতনকাি�, িসরাজগ�। ০১৭১৬৬৮৩৩১৯ 

২৮ �মাছাঃ তাসিলমা খা�ন  িসএইচিসিপ গজািরয়া কিমউিন� ি�িনক, রতনকাি�, িসরাজগ�। ০১৭০১৪১২০৫৫ 

২৯ �মাঃ হািফ�র রহমান  িসএইচিসিপ িশমলা কিমউিন� ি�িনক, �ছানগাছা, িসরাজগ�। ০১৭১২৩১২৮৬৮ 

৩০ �মাঃ �মাস�ািফ�র রহমান  িসএইচিসিপ ইটালী কিমউিন� ি�িনক, �ছানগাছা, িসরাজগ�। ০১৭২৭১৪৯৩৭৫ 

৩১ ফির�ল ইসলাম  িসএইচিসিপ কািলয়া কিমউিন� ি�িনক, কািলয়াহির�র, িসরাজগ�। ০১৭২৮২৪৭৮১৮ 

৩২ �মাঃ আলহা� উি�ন িসএইচিসিপ কািলয়াহির�র কিমউিন� ি�িনক, কািলয়াহির�র, িসরাজগ�।   

৩৩ �মাছাঃ ঝণ �া খা�ন িসএইচিসিপ কািলয়াহির�র �চৗ�রী কিমউিন� ি�িনক,িসরাজগ�। ০১৭৩৯৮৭১৫২৯ 

৩৪ মাহ��ল হাসান িসএইচিসিপ আগবয়ড়া কিমউিন� ি�িনক, রতনকাি�, িসরাজগ�। ০১৭১০৪৬৯৭৭৮ 

৩৫ �মাছাঃ ছািবনা ইয়াছিমন িসএইচিসিপ �মার�াম কিমউিন� ি�িনক, কািলয়াহির�র, িসরাজগ�। ০১৯১২০১৯০০৯ 

৩৬ �মাছাঃ খািদজা খা�ন  িসএইচিসিপ ি�িদর কিমউিন� ি�িনক, সয়দাবাদ, িসরাজগ�। ০১৭১৩৭৩২৮৮০ 

৩৭ �মাছাঃ র�া খা�ন িসএইচিসিপ চর জািরলা কিমউিন� ি�িনক, সয়দাবাদ, িসরাজগ�। ০১৭৪১৬১২৪৬৫ 

৩৮ সািবনা ইয়াছিমন �ই�  িসএইচিসিপ সদান��র কিমউিন� ি�িনক সয়দাবাদ, িসরাজগ�। ০১৭৩৪৫৭৮৫১৮ 

৩৯ শাহনাজ পারভীন িসএইচিসিপ বাঐতারা কিমউিন� ি�িনক, সয়দাবাদ, িসরাজগ�। ০১৭৫৩৬২৬৪৮৫ 

৪০ মমতা খা�ন িসএইচিসিপ বড় সার��য়া কিমউিন� ি�িনক, সয়দাবাদ, িসরাজগ�। ০১৭৪১৭২৩৬৭১ 

৪১ �মাঃ �মানার�ল ইসলাম িসএইচিসিপ গা�দহ কিমউিন� ি�িনক, বাগবাটী, িসরাজগ�। ০১৭১৭২৩৯২৩০ 

৪২ �মাছাঃ ছালমা জাহান িসএইচিসিপ ��ির কিমউিন� ি�িনক, িশয়ালেকাল, িসরাজগ�। ০১৭৩৩৪৮৬৮০৫ 

৪৩ মিজ�না িসএইচিসিপ শাহানগাছা কিমউিন� ি�িনক, �ছানগাছা, িসরাজগ�। ০১৭৩৬৩১৮৩৬৯ 

৪৪ �সখ সাদী তা�কদার  িসএইচিসিপ ঘ�য়া কিমউিন� ি�িনক, �মছড়া, িসরাজগ�। ০১৭২৪২৫৬২৫৬ 

৪৫ �মাছাঃ র�া খা�ন  িসএইচিসিপ কািজপাড়া কিমউিন� ি�িনক, কািলয়হির�র, িসরাজগ�। ০১৭৪৭১৩৭১১৭   

৪৬ �মাঃ রােশ�ল ইসলাম �শখ িসএইচিসিপ �ত�ির  কিমউিন� ি�িনক, �মছড়া, িসরাজগ�। ০১৭৫১৫৭৯৫৬২ 

৪৭ �মাঃ শামীম আল মা�ন িসএইচিসিপ �বড়াদির  কিমউিন� ি�িনক, �মছড়া, িসরাজগ�। ০১৭৬১৩৩৬৪৭৬ 


