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উদ্যাদ্গয শদ্যানাভ
শফদ্যুৎ ংদ্মাগ প্রক্রক্রয়া
জীকযণ
যকাশয শশু শযফাদ্য
এশর্ভ শশু বশর্ময প্রশিয়া
জীকযণ
নাগশযকত্ব ফা অন্যান্য নদ
প্রদান কাম মিভ জীকযণ
যুফ প্রশক্ষণ অশধকর্য
ফাস্তফ উদ্মাগী কদ্য
আত্মকভী সৃজন
শডশজটার ভূশভ ব্যফস্থানা
াট জশযদ্পশযদ্র্ জদাকান
রাইদ্ন্স প্রদান জীকযণ
শফযারয় ব্যফস্থানা কশভটিয
শনফ মাচদ্ন শপ্রজাইশডং
অশপায শনদ্য়াগ ও এুাডক
কশভটিদ্র্ অশববাফক দস্য
ভদ্নানয়দ্নয আদ্ফদন দ্রুর্
শনষ্পশি
ভফায় শভশর্ শনফন্ধন
প্রশিয়া জীকযণ ও
জটকই ভফায় শভশর্ গঠন
ভফায় শভশর্য ভাধ্যদ্ভ
অশডট জীকযণ
ভফায় শভশর্য ভাধ্যদ্ভ
ণ্য উৎাদন ও
ফাজাযজার্কযণ জীকযণ
ওয়াশযশয়ান নদ 
অন্যান্য নদ প্রদান কাম মিভ
জীকযণ
জনন জকই শনষ্পশি
কাম মিভ জীকযণ
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প্রযুশি ব্যফাদ্যয ভাধ্যদ্ভ
প্রশক্ষণ কাম মিভ শযচারনা

11.

জজরা দদ্যয জৌয এরাকায়
অশমর্/শযর্ুি ম্পশিয
রীজ নফায়ন /নাভ শযফর্মন
জীকযণ
ঠিক ভদ্য় ঠিক ফার্মা ,
অশধক পদ্রয শনশ্চয়র্া

12.

13. যকাশয
শফর্যণ
14.
15.

মাকার্

কৃশল দ্ণ্যয
শফর্যণ
আশি জক

পান্ড
রাইদ্ন্স
শনষ্পশি

উদ্ভাফনী কভমকর্মায নাভ ও দফী
জভাফাইর ও ই-জভইর
জভাোঃ খাদ্রকুজ্জাভান, শজএভ,ল্লী
০১৭৬৯৪০০০৭৯
শফদ্যুৎ শভশর্, ঠাকুযগাঁও
thapbs@yahoo.com
জভাছা: াইদা সুরর্ানা,
০১৭৬৫-০৭৩৮৬৯
উদ্জরা ভাজদ্ফা অশপায,
syada2006@gmail.com
ঠাকুযগাঁও দয, ঠকুযগাঁও
জভা: যাদ্দ্যয যভান, শচফ,
০১৭১৬-৯২০১১০
ঠাকুযগাঁও জৌযবা
rashed.rahman11@yahoo.com
জভা: কাভরুজ্জাভান,
০১৭১৩-৭৮৪২৮৯
উদ্জরা যুফ উন্নয়ন কভমকর্মা ,
zaman_mahir@yahoo.com
ঠাকুযগাঁও দয
মু: যাদ্দ্যর ক প্রধান,
০১৮৫২-২৭৫০০৮
কাযী কশভনায (ভূশভ),
aclandthakurgaonsador@gma
ঠাকুযগাঁও দয
il.com
জভা: আযাফুর ইরাভ,
০১৮৫২-২৭৫০০১
উদ্জরা শনফ মাী অশপায,
unothakurgaon@mopa.gov.bd
ঠাকুযগাঁও দয

এদ্কএভ জাাঙ্গীয আরভ,
উদ্জরা ভফায় কভমকর্মা
ীযগঞ্জ

জভা: শপউল্লা যদায, শচফ,
যাণীংককর জৌযবা

,

০১৭১৭-২৮৮৬৯৫
uco_pirganjthakurgaon@yaho
o.com

০১৭১৮-৬১৭৫৯৯
safi00425@yahoo.com

জদদ্ফ চন্দ্র যায়,
০১৯২০-১৯৯১৮৮
উদ্জরা শাফযক্ষণ অশপায ,
ফাশরয়াডাঙ্গী
জভা: যাশজউয যভান,
০১৭১৯-৪৬৮৬৯৭
উদ্জরা ল্লী উন্নয়ন কভমকর্মা,
rajiur77@gmail.com
যাণীংককর
ইপদ্র্খায ইউনু , জযশবশনউ
০১৯৩৩৮২৪৮১৮
জডপুটি কাদ্রক্টয,
ifti_nirjhor@yahoo.com
জজরা প্রাদ্কয কাম মারয়
,
ঠাকুযগাঁও
জভা: াশপয়ায যভান,
০১৭১৫-১৩৭৬৫৯
উদ্জরা কৃশল অশপায
,
ফাশরয়াডাঙ্গী
জভাোঃ জদদ্রায়ায জাাইন, উ০১৭১৬-৯৫৩৬৬০
শযচারক, ইরাশভক পাউদ্ন্ডন, delwar_hussain60@yahoo.com
ঠাকুযগাঁও
জভাোঃ াখওয়ার্ জাদ্ন, শডএভও,
০১৭১০-৮৬৮৯৪৬
ঠাকুযগাঁও
dmo.thak@gmail.com
জভাোঃ জভাস্তাশপকুয যভান,
০১৭১২-৮৬২৫২৮

জীকযণ
16. জচ
সুশফধা
জীকযণ

এএও, যাণীংককর, ঠাকুযগাঁও
প্রদান জভাোঃ এজাদ্যর ইরাভ, শনফ মাী
প্রদ্কৌরী, শফএভশডএ, ঠাকুযগাঁও

17.

অনরাইদ্নয ভাধ্যদ্ভ শফশবন্ন
রাইদ্দ্ন্সয আদ্ফদন গ্রণ ও
প্রদান
18. জফ জপয়াদ্যয ভাধ্যদ্ভ
চাকুযী প্রদান কাম মিভ
জীকযণ
19. সুপরদ্বাগীদ্দয
প্রশক্ষণ
কাম মিভ জীকযণ
20. ভফায় শভশর্ শনফন্ধন
প্রশিয়া জীকযণ
21.

আ প ভ পজদ্র যাব্বী
অশর্শযি জজরা প্রাক
(াশফ মক), ঠাকুযগাঁও
জভাোঃ ভশন আরী, ইন্সট্রাক্টয
(গশণর্), ঠাকুযগাঁও জটকশনকুার
স্কুর এন্ড কদ্রজ
জভাোঃ আাদ্যর ইরাভ, উদ্জরা
ল্লী উন্নয়ন কভমকর্মা, শফআযশডশফ,
ঠাকুযগাঁও দয, ঠাকুযগাঁও
জভাোঃ জযজাউর কশযভ, উদ্জরা
ভফায় অশপায, ঠাকুযগাঁও দয,
ঠাকুযগাঁও
কৃশলশফদ জভাোঃ ভাদ্জদ্যর ইরাভ,
উদ্জরা
কৃশল
অশপায,
যাণীংককর, ঠাকুযগাঁও
জভাোঃ কাভরুর াান, শডশিক্ট
পুাশশরদ্টটয, এরশজএশ-২,
জজরা প্রাদ্কয কাম মারয়,
ঠাকুযগাঁও

ভাটিয স্বাস্থু সুযক্ষায়
ব্যাকবাদ্ফ জজফ ায
উৎাদন ও ব্যফায
22. ইউশনয়ন শযলদ ম মাদ্য়
কর
যকাশয
জফাদানকাযী
দপ্তদ্যয
জফাদানকাযী দপ্তদ্যয জফা
ম্পদ্কম
জনগণদ্ক
অফশর্কযণ ও জফা গ্রদ্ণয
প্রশিয়া
জীকযণ
(প্রাথশভকবাদ্ফ
২
টি
ইউশনয়ন শযলদ)
23. ছাত্র-ছাত্রীদ্দয
দায়মুশি জভাোঃ াশযয়ায আরভ, জুশনয়য
জীকযণ
ইনিাক্টয (জটক) ফুড, ঠাকুযগাঁও
শরদ্টকশনক
ইনশিটিউট,
ঠাকুযগাঁও
24. Innovative Work to ডাাঃ মমাাঃ আব্দুল মক্রিদ, উপজিলা
Reduce
the স্বাস্থ্য পাঃ পাঃ কমমকর্মা, উপজিলা
Percentage of Death স্বাস্থ্য কমজে্লক্স, পীরগঞ্জ,
of Pregnant Mother ঠাকুরগাঁও
& Neonate
25. ফাল্যশফফা প্রশর্দ্যাদ্ধয
জভাোঃ আোঃ ভান্নান
ভাধ্যদ্ভ স্কুদ্র ঝদ্ে ো
উদ্জরা শনফ মাী অশপায
জযাধ
ফাশরয়াডাংগী, ঠাকুযগাঁও
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০১৭৯১-৯৯৭৪৪৭
rabbi15203@gmail.com
০১৭১৮-০০৭৬৪৩
mohsin.birgong@gmail.com
০১৭১৯-৪১৯৮৪০
asha.hstu@gmail.com
০১৭১৯-৫১৩৪১৩
ucosadarthakurgaon@gmail.c
om
০১৭২১-৭৮৫৭৬৩
mazed1968@gmail.com
০১৭১৮-৩৫৫৪৬৬
hkamrul78@yahoo.com

০১৭১৬-৩৬৯১৬০
shahriaralam7@gmail.com
০১৭১৩৭৮২১২৫
pirganj@uhfpo.dghs.gov.bd

০১৭১৫০০৪১২৭
mannanfh354@gmail.com
স্বাক্ষক্ররর্/জজরা প্রাক
ঠাকুযগাঁও

