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unoshajahanpur@
mopa.gov.bd
aclandshajahanpur16@
gmail.com
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০১৭১৩৩৭৪০৭২

উপেজলা েকৗশলী

০1716967236

উপেজলা িষ
অিফসার,

০১৭১৬-৪৩১৮৬৫

firozsohel@yahoo.com

উপেজলা মৎ
কমকতা

01716123291

alhossain_119@yahoo.com

উপেজলা খা িনয় ক

০1716389432

ue.shajahanpur@lged.gov.bd

bashar.ab.food@
gmail.com

01716205144

Dr.Nargis32@yahoo.com
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asaduzzaman0107@
gmail.com

০১৭১১৯৬৮৫০০

lemon_gcs@yahoo.com

উপ-সহকারী
েকৗশলী

01721-210044

repasae@gmail.com

উপেজলা সমাজেসবা
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০1717014466

shajahanpur.usso@
gmail.com
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কাযালয়
উপেজলা সমবায়
অিফস
উপেজলা প ী উ য়ন
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অিফস
উপেজলা ক
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কাযালয়
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কমকতার কাযালয়
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অিফস
উপেজলা পিরবার
পিরক না অিফস
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পিরবার পিরক না
কাযালয়
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িবষয়ক কমকতা
উপেজলা সমবায়
অিফসার
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অিফসার

উপেজলা িশ া
অিফসার
উপেজলা মা িমক
িশ া অিফসার

০১৭১৬-৪৭৮৬৭৮

nazneenakhtari77@gmail.com

০1716438644

arafatmukul@ymail.com

01724943498
01712657011
০1713731142

ই া র

01716948181

সাব রিজ ার

01714229986

উপেজলা পিরসং ান
কমকতা
উপেজলা িহসাব র ণ
কমকতা
উপেজলা ক
বা বায়ন কমকতা
উপেজলা ব উ য়ন
কমকতা,
উপেজলা িনবাচন
অিফসার
উপেজলা পিরবার
পিরক না কমকতা
উপেজলা া হ ও
পিরবার পিরক না
কমকতা

০১৯১২-৩৭৬৮০৮

urdobrdbshajahanpur@
gmail.com

01991132360
mmrana76@gmail.com
mdsaydurrahmaniurc2013@
gmail.com
profullamondol@
gmail.com
hazari01912@
gmail.com

ueosajahanpur@gmail.com
useoshajbogra@gmil.com

01720689939

uao.shajahanpur@gmail.com

01726009265

shajanpurpio@drr.gov.bd

০1740998767

shajahanpur@dyd.gov.bd

০1716053861

sabinayasmin_ueo@
yahoo.com

০1746324179

ufposhajahanpur@gmail.com

০1711301782

sajahanpurufpo29@hotmail.com

