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নাং : ৮১  তাসরখ: 
 10 ভাদ্র, ১৪২৮ 

 25 আগস্ট, ২০২১ 

 

 

 

প্রতযয়ন পত্র 

 

 এই মর্ম ে প্রত্যয়ন করা যার্ে যয, ত্থ্য ও যযাগার্যাগ প্রযুক্তি ক্তিভার্গর আওত্ায় িাাংলার্েশ কক্তিউটার কাউক্তিল 

কর্তেক িাস্তিায়নাধীন ইনর্ া-সরকার ৩য় পয োয় প্রকর্ের মাধ্যর্ম (নাট ার জেলায় কর্ মরত ইনট া সরকার ৩য় পর্ মায় 

প্রকটের সহকারী জন ওয়াকম ইঞ্জিঞ্জনয়ার এর প্রঞ্জতটেদন র্টত) নার্টার যেলার ২৭ টি ইউক্তনয়র্ন Point of 

Presense (PoP) এ ইন্টারর্নট সাংর্যাগ স্থাপন করা হর্য়র্ে। 

 

 

 

 

 

       

 

তারিখঃ ২৫ আগস্ট, ২০২১ 

  (শামীম আহদমে) 

জজলা প্রশাসক 

নাদ ার 

জ ান : ০৭৭১-৬৬৭৪১ (অস স) 

ই-জমইল : dcnatore@mopa.gov.bd 
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Sl. No. District Upazila Union UDCE Name UDCE Contact No.

১ নাট ার বড়াইগ্রাম বড়াইগ্রাম মমা: জিয়াউর রহমান 01758778703

২ নাট ার বড়াইগ্রাম মিানাইল মমা: রুটবল মহাটেন 01713741974

৩ নাট ার বড়াইগ্রাম নগর মমা: িবুাটয়র মহাটেন 01739617403

৪ নাট ার বড়াইগ্রাম মাঝগাও মমা: আব্দলু গাফফার 01731608890

৫ নাট ার বড়াইগ্রাম মগাপালপুর মমা: তররকুল ইেলাম 01719461935

৬ নাট ার বড়াইগ্রাম চান্দাই মমা: মরনরুজ্জামান 01737412383

৭ নাট ার গুরুদােপুর নাজিরপুর মমা: রুটবল হাোন 01755219496

৮ নাট ার গুরুদােপুর রবয়াঘা মমা: মরনরুল ইেলাম 01750267040

৯ নাট ার গুরুদােপুর খবুিীপুর রঞ্ি ুআহটমদ 01722959881

১০ নাট ার গুরুদােপুর মরিন্দা মমা: মমটহদী হাোন 01797272721

১১ নাট ার গুরুদােপুর ধারাবাররষা মমা: আরতকুর রহমান 01740649894

১২ নাট ার গুরুদােপুর চারপলা মমা: োদ্দাম মহাটেন 01768878990

১৩ নাট ার লালপুর লালপুর মমা: রবপ্লব মহাটেন 01919929240

১৪ নাট ার লালপুর ঈশ্বরদী মমা: মগালাম রকবররয়া 01918884039

১৫ নাট ার লালপুর চংধপুইল মমা: ছাটনায়ার মহাটেন 01723771230

১৬ নাট ার লালপুর আড়বাব মমা: রমলন মহাটেন 01722721029

১৭ নাট ার লালপুর রবলমাড়ীয়া মমা: মাহমদুুর রহমান 01713707126

১৮ নাট ার লালপুর দুয়াররয়া মনো নন্দন রেং 01718543492

১৯ নাট ার লালপুর ওয়ারলয়া মমা: ররকবলু ইেলাম 01737122364

২০ নাট ার লালপুর দুড়দুরড়য়া মমা: রমিানরু রহমান 01754552054

২১ নাট ার লালপুর অিুনুপুর-বরমহা ী মমা: রুটবল আলী 01722972702

২২ নাট ার লালপুর করদমরচলান মমা: জিয়াউর রহমান 01773395645

২৩ নাট ার বাগারতপাড়া পা াঁকা মমা: রমিানরু রহমান 01774686173

২৪ নাট ার বাগারতপাড়া িামনগর মমা: োটয়দুজ্জামান 01710440506

২৫ নাট ার বাগারতপাড়া বাগারতপাড়া মমা: বাবলু  আখতার 01721516929

২৬ নাট ার বাগারতপাড়া দয়ারামপুর মমা: িররফুল ইেলাম 01745508022
২৭ নাট ার বাগারতপাড়া ফাগুয়াড়রদয়ার মমা: আরতক হাোন 01790598692


