
                                                 নাগিরক সবায় উ াবনী পাইলট উেদ াগ  
                                                                            সমাজকল াণ ম ণালয়  

িমক নং জলা  উ াবনী আইিডয়ার িশেরানাম   বা বায়নকারীর নাম ও  পদিব ফান ন র বা বায়ন ান 

১ 
িসেলট  

সরকাির িশ  পিরবাের এিতম িশ  ভিত িনি তকরণ 
ই ািহম আল মা ন মা া 

উপ পিরচালক 
 

সমাজ সবা অিধদ র, 
িসেলট 

২ নামগ  

বয়  ভাতা কায ম সহজীকরণ 

মা: হা র রশীদ 
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 

০১৭১১৪৫৯৮৯৯ 
সদর, নামগ  

৩ 
নওগ  মাঃ মিত র রহমান 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 
০১৯১৪৭৩৮৩৮৭ আ াই, নওগ  

৪ 
ফিরদ র সােয় র রহমান ধা 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 
০১৭১২৮২২৪৬১ চরভ াসন, ফিরদ র 

৫ 
গাইবা া মাঃ গালাম ফা খ 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 
০১৭১২৮০৩৬২৩ সদর, গাইবা া 

৬ 
িকেশারগ  মাহা দ মই র রহমান মিনর 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 
০১৭১৬৫৪৮৯৩৭ িনকলী, িকেশারগ  

৭ 
প য়াখালী শীলা রাণী দাস 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 
০১৭১১১১৩৩৯৭ কলাপাড়া, প য়াখালী 

৮ 
ঝালকা  মাঃ নজ ল ইসলাম 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 
০১৭১১১৯০৬৬৬ নলিছ ,ঝালকা  

৯ 
হিবগ  

প ী সমাজেসবা কায েমর মা েম িনব ািচত ামীণ জনেগা ীর আথ-সামািজক অব ার 
উ য়ন 

মাঃ েয়ব হােসন চৗ রী, 
 উপেজলা সমাজেসবা কম কতা 

০১৮১৯৮২৩৮৪১ 
 

সদর, হিবগ  

১০ 
হিবগ  মাঃ হািব র রহমান,  

উপেজলা সমাজেসবা কম কতা 
০১৭১২১৭৭৭৭২ 

আজিমরীগ , হিবগ  

১১ 
নামগ , অসীম সরকার ,  

উপেজলা সমাজেসবা কম কতা 
০১৭১৪৭৫৫৫৩৫ িদরাই- নামগ , 

১২ 
িসেলট আরএসএস কায ম  ঋণ িবতরণ এ. ক আজাদ ইয়া  

উপেজলা সমাজেসবা কম কতা 
০১৭১১৪৮৪৮৭৭ , জয় া- িসেলট 

১৩ 
হিবগ  মাহা দ জালাল উ ীন, 

 উপেজলা সমাজেসবা কম কতা 
০১৮১৮২৮২৬৫৯ বািনয়াচং- হিবগ , 

১৪ 
মৗলভীবাজার মাঃ শিফ ল ইসলাম , 

উপেজলা সমাজেসবা কম কতা 
০১৭৮৮৮৩৩৩০০ সদর- মৗলভীবাজার 

      



                               

 

১৫ টা াইল  
  ঋণ কায ম 

মা: হা র রশীদ  
উপেজলা সমাজেসবা কম কতা 

০১৭৩৪৫১০২১২  
বাসাইল, টা াইল 

১৬ 
মািনকগ  মা: মা ািফ র রহমান 

উপেজলা সমাজেসবা কম কতা 
০১৭১৪২৬২৫৫৭ কািলয়াৈকর, গাজী র 

১৭ 
ময়মনিসংহ মা: এহসা ল হক 

উপেজলা সমাজেসবা কম কতা 
০১৭২৪৩২৫৫৩২ ধাবাউরা, ময়মনিসংহ 

১৮ 
জয় রহাট 

আরএসএস কায ম  ঋণ িবতরণ 
জনাব মাঃ মিন ল ইসলাম 

উপজেলা সমাজ সেবা কমকতা 
০১৭১৪-৯৪০২৬৭ সদর, জয় রহাট 

১৯ 
মাদারী র 

বসরকারী িত ান িনব ন 

জনাব মাঃ মা ন কিবর 
উপজেলা সমাজসেবা কমকতা 

০১৭১২১৯২৪৬৫ িশবচর,  মাদারী র 

২০ 
ঢাকা 

 
জনাব গালাম মা ফা 

উপজেলা সমাজসেবা কমকতা 
০১৭১২৭৭৫১০০ সাভার, ঢাকা 

২১ 

 
মািনকগ  

জনাব আিদল মা ািকন 
উপজেলা সমাজসেবা কমকতা 

০১৭১১৭৩৩৯৯১ 
 
 

হিররাম র ,মািনকগ  

 
 

২২ 

ি য়া বয়  ভাতা বাছাই ি য়া সহজীকরণ         মাঃ আ ল লিতফ সখ 

উপেজলা সমাজ সবা 
অিফসার 

০১৭১২৬২৭৭২০ খাকসা, ি য়া 

২৩ 

হিবগ  

ভাতা কায ম বা বায়ন 
  

মা: ল ইসলাম পােটায়ারী, 
উপেজলা সমাজেসবা 

অিফসার, 

০১৭৩৭৭১৩৫৩১, 
 

না ঘাট, হিবগ  

২৪ 
চ াম মা: সািফ উি ন  

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 
০১৭১২৮৬৩৮৮৩ চা ানাইশ, চ াম  

২৫ 
ঠা রগ ও   ঋণ কায ম  মাছাঃ সাইেয়দা লতানা 

উপেজলা সমাজেসবা অিফসার 01765073869 সদর, ঠা রগাঁও 


