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তবষয়: তশশুশ্রম তবষয়ক কমশশালায় অংশগ্রহণকারী কমশকতশ াগণণর তালিকা দালিি। 

উপর্ুশক্ত তবষদয় আগামী ১৯-০৯-২০১৮ তাতরখ মরাজ বিুবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় মজলা প্রশাসদকর 
সদেলন কক্ষ-০১ (কাঞ্চন) এ তশশুশ্রম ও এর প্রলতণরাধ তবষয়ক একটি কমশশালা আদয়াজন করা হদয়দে। 
উক্ত কমশশালায় প্রিান অতততি তহদসদব উপতিত িাকদত সেয় সেতত জ্ঞাপন কদরদেন ড. আব ুনঈম মহুােে 
আবেেু েবরু, মাননীয় মজলা প্রশাসক, তেনাজপুর। তবদশষ অতততি তহদসদব উপতিত িাকবেন ড. মমাহােে 
শহীে মহাদসন ম ৌিুরী, অতততরক্ত মজলা প্রশাসক (সাতবশক) ও জনাে মমািঃ জয়নলু আদবেীন, অতততরক্ত মজলা 
মযাতজদেট, তেনাজপুর। উক্ত কমশশালায় অাংশগ্রহণকারী লেলিন্ন দপ্তণরর কমশকতশ াগবণর তালিকা 
(বজেষ্ঠতার তিতিদত নয়) লনণের ছণক প্রোন করা হদলা। 
 
ক্রতমক 
নাং 

কমশকতশ াগদণর নাম ও পেলে েপ্তদরর নাম ও ঠিকানা মমাবাইল নম্বর 

০১. মমািঃ সাঈে মহাদসন, মজল সুপার  মজলা কারাগার, তেনাজপুর। ০১৭১৫-১৩৮৪৮৭ 
০২. মমাোিঃ নাজরীন সরকার, সমন্বয়কারী জাতীয় মতহলা সাংিা, 

তেনাজপুর। 
০১৭১০-০৫৫৫৭৪ 

০৩. মমািঃ মতুনর মহাদসন, প্রদবশন অতিসার মজলা সমাজদসবা কার্শালয়, 
তেনাজপুর। 

০১৭১১-২০৯২০০ 

০৪. ডািঃ মাসুে মরজা খান, মডপটুি তসতিল 
সাজশ ন 

তসতিল সাজশ দনর কার্শালয়, 
তেনাজপুর। 

০১৭১১-২৭৩৩৪৭ 

০৫. মমািঃ আহসান হাবীব, সহকারী মজলা 
প্রািতমক তশক্ষা অতিসার 

মজলা প্রািতমক তশক্ষা 
অতিসাদরর কার্শালয়, 

তেনাজপুর। 

০১৭১২-১৪৪০১৭ 

০৬. মমািঃ আবলু বাসার, উপপতর ালক আঞ্চতলক শ্রম েপ্তর, 
তেনাজপুর। 

০১৭৩২-৬৮৮৬৯২ 

০৭. সুিাষ অতিকারী, সহকারী মজলা তশক্ষা 
অতিসার 

মজলা তশক্ষা অতিসাদরর 
কার্শালয়, তেনাজপুর।  

০১৭১০-৮৬৯৩১৯ 

০৮. মমািঃ সাইিুল আলম, মজলা তশশু 
তবষয়ক কমশকতশ া 

বাাংলাদেশ তশশু একাদডমী, 
তেনাজপুর।  

০১৮৫১-৫০৪৫০৪ 

০৯. মমািঃ মমাস্তাতিজরু রহমান, 
উপমহাপতরেশশক 

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান 
পতরেশশন অতিেপ্তর, 

তেনাজপুর। 

০১৭৩৯-৯৫৬৩৬৬ 
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১০. জনাব নদুরজা আক্তার, উপপতরেশশক মকাতয়ালী িানা, তেনাজপুর। ০১৭৭৭-০২০২২৭ 
১১. অনকুুল  ন্দ্র বেশ ন, এতপতস মযাদনজার তেনাজপুর এতরয়া মপ্রাগ্রাম 

ক্লাস্টার, 
নেশ ান বাাংলাদেশ তরতজওন, 
ওয়ার্ল্শ  তিশন বাাংলাদেশ, 

সের, তেনাজপুর। 

০১৭১৩-০৯৪৬৪৫ 

১২. মতকে হায়োর তশপন, মজলা 
িলাতিয়ার 

জাতীয় তশশু টাক্স মিাসশ, 
তেনাজপুর। 

০১৭১৪-৯২৭০২৬ 

১৩. মমািঃ খায়রুল আলম, সমন্বয়কারী এস ইউ তপদক, তেনাজপুর। ০১৭১২-৯৬১১৭০ 
১৪. মমািঃ শামীম মশখ, মাতলক মােুম মবকারী, মগাপালগঞ্জ, 

তেনাজপুর। 
০১৮১৯-৬৬০৯৭৯ 

১৫. মমািঃ মমাজাদেল মহাদসন (সািারণ 
সম্পােক) 

তেনাজপুর মজলা ইটিাটা 
মাতলক সতমতত, গদণশতলা, 

সের, তেনাজপুর। 

০১৮২৪-৪২৭৫১৬ 

১৬. মমািঃ মমারদশে, মাতলক মমসাসশ হ্রেয় ইন্ডাতেজ, 
মাতসমপুর, পুলহাট, সের, 

তেনাজপুর। 

০১৭১৪-২৫৪৩৯৩ 

১৭. মমািঃ রমজান আলী, অতিসার, এই . 
আর (প্রশাসন) 

স্কয়ার িুড এন্ড মবিাদরজ 
তলিঃ, তেনাজপুর ইউতনট, উির 

বাংশীপুর।  

০১৭১৬-৪৮৩৭৮৫ 

১৮. মমািঃ মমাজািির মহাদসন, সিাপতত বাাংলাদেশ স্বণশ মাতলক সতমতত, 
তেনাজপুর মজলা শাখা। 

০১৭২৭-২১৯৮৮০ 

১৯. মমািঃ একরামলু হক, সািারণ সম্পােক ইতঞ্জতনয়াতরাং মাতলক সতমতত, 
তেনাজপুর। 

০১৭১৮-১২১৮৮৭ 

২০. মমািঃ জাহাঙ্গীর আলম, মাতলক সু্টদডি মরসু্টদরি, িুলবাড়ী 
বাসস্টযান্ড, তেনাজপুর। 

০১৭২৭-৮৭৭১৬৬ 

২১. মওলানা মমািঃ ইতিস আলী, মপশ ইমাম েয় রাস্তার মমাড় জাদম 
মাসতজে, সের, তেনাজপুর। 

০১৭১৬-৫২২৯০২ 

২২. শ্রী েীপক মখুাজী, পুদরাতহত রায়সাদহব বাড়ী মলাকনাি 
মতির, সের, তেনাজপুর। 

০১৭১৯-৩৬৭৭২২ 

 
০২। ইহা মণহাদণের সদে অেগলতর জনে বপ্ররণ করা হণিা। 

 
   ১৭-০৯-২০১৮             

(মমািঃ মমাস্তাতিজরু রহমান) 
উপমহাপতরেশশক ( লতত োতয়ত্ব) 

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশশন অতিেপ্তর 
তেনাজপুর। 

মিান নাং ০৫৩১-৬৬৭৫৩ 
Email: dig.dinajpur.dife@gmail.com 
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মজলা প্রশাসক 
তেনাজপুর। 
 
েতৃি আকষশণ: 
অতততরক্ত মজলা প্রশাসক (সাতবশক) 
তেনাজপুর।  
 
অনুতলতপ; সেয় জ্ঞাতাদিশ: 
১. মাননীয় হুইপ মদহােদয়র একান্ত সত ব (হুইপ মদহােদয়র সেয় অবগততর জনয)। 


