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Sl. 

No 
Name,  Designation & Posting Place 

Mobile No. E-mail Address 

1 Sanjida Shahnaz  (17489) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Manikganj 

 

01671704474 

 

sanjida.smritee@gmail.com 

2 Seema Sharmin  (17495) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Kushtia 

 

01710402647 

 

seema.sharmin@gmail.com 

3 Shahrin Ferdousy  (17497) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner,  Noakhali 

 

01819158068 

 

shahrineconcu@gmail.com 

4 Rubaiya Afroz  (17499) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Cox’s Bazar 

 

01718315990 

 

rubaiyaafroz@yahoo.com 

5 Fatema-Tuz-Zohra  (17502) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Moulvibazar 

 

01676873526 

 

shathi068_bau@yahoo.com 

6 Lubna Sharmin (17513) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Gazipur 

 

01715026208 

 

 

slubna04@gmail.com 

7 Shakila Rahman  (17520) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Moulvibazar 

 

01552306148 

 

srahmandu@yahoo.com 

8 Most. Roksana Begum (17540) 

Assistant Commissioner, Office of the 

Divisional Commissioner, Rangpur 

01737110173 agri.roksana33@gmail.com 

9 Mr. Md. Toriqul Islam (17541) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Chuadanga 

01774287629 tariq17540@gmail.com 

10 Mr. Sanjoy Kumar Mohanta (17544) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Bogra 

01732119906 skmohanta6@gmail.com 

11 Mr. Md. Ashek Un Nabi Talukder (17546) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Dhaka 

01751777412 ashek.talukder@gmail.com 

12 Mr. Mezbah Uddin (17547) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Gaibandha 

01911520474 mezbah10du@yahoo.com 

13 Mr. Md. Roney Alam Noor (17549) 

Assistant Commissioner, Office of the 

Divisional Commissioner, Rangpur 

01814782502 roneyalamnoor33@gmail.com 

14 Sayeda Shamsad Begum (17550) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Habiganj 

01676861916 shama.islam33@gmail.com 

15 Mr. Ferdous Whahid (17556) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Khulna. 

01711952566 fwhahid@gmail.com 

16 Mr. P.M. Emrul Kayes (17557) 01717945002 kayes.ad33@gmail.com 



Assistant Commissioner, Office of the 

DeputyCommissioner, Cox’s Bazar 

 

17 Mr. Hasan Maruf (17563) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Habiganj 

01710-

525949 
rahat_ircu@yahoo.com 

18 Tripty Kana Mondal (17565) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Jamalpur 

01740073944 triptyad@gmail.com 

19 Mr. Md. Al-amin (17566) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Mymensingh 

01717639674 du.alamin@gmail.com 

20 Mr. Mohammad Atiqul Mamun (17567) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Kushtia 

01674181094 acamamun@gmail.com 

21 Mr. Hossain Mohammed Hye Joki (17570) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Sylhet 

01534504247 joki_53@yahoo.com 

22 Mr. Md. Faruq - Al - Masud (17571) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Bagerhat 

01707991570 f.masud_du@yahoo.com 

23 Mr. Dipak Kumar Deb Sharma  (17581) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Magura 

 

01718949744 

 

dipak_world@yahoo.com 

24 Mr. Md. Sabur Ali (17582) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Rangpur 

01713922255 mdsaburali33@gmail.com 

25 Mr. Padmasan Singha (17585) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Jamalpur 

01719236277 lyttan2014@gmail.com 

26 Mr. Md. Mohinul Hasan (17591) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Mymensingh 

01722643665 muhim330@gmail.com 

27 Mr. Md. Musfiqul Alam Halim (17593) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Magura 

01766551188 musfiqdu33@gmail.com 

28 Mr. A.T.M. Morshed (17595) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Feni 

01672019656 get.morshed@gmail.com 

29 Mr. Anjan Das (17599) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Sunamganj 

01819-

742389 
anjandas248@gmail.com 

30 Mr. Ziaul Islam Chowdhury (17605) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Sylhet 

01716607787 zichowdhury33@yahoo.com 

31 Mr. Mohammad Ali (17606) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Feni 

01724543706 mdalibcs33@gmail.com 

32 Mr. Md. Mehedi Morshed (17607) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Khulna 

01773455360 red71green@gmail.com 

33 Mr. Asis Kumar (17611) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Madaripur 

01743193513 asis.jps@gmail.com 



34 Mr. Mintu Biswas (17612) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Rangpur 

01756149597 mintu1986ssf@gmail.com 

35 Mr. Chaithoaila Chowdhury (17613) 

Assistant Commissioner, Office of the Deputy 

Commissioner, Habiganj 

01818930910 chaisagor930@gmail.com 
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জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সসসিল সাসি িস প্রশাসন একাদেসম 

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ 
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১০৩তম আইন ও প্রশাসন ককাদস ির ক াগোনকৃত প্রসশক্ষণার্থী কম িকতিাদের তাসলকা 

(২৩ জুলাই - ২১ সেদসম্বর ২০১৭) 

 

ক্রসমক নাং ব্যাচ নাং নাম ও পসরসচসত নাং, পেবী ও কম িস্থল 

০১। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সানসজো শাহ নাজ (১৭৪৮৯), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, মাসনকগঞ্জ। 

০২। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সীমা শারসমন (১৭৪৯৫), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কুসিয়া। 

০৩। ৩৩তম ব্যাচ জনাব শাহ রীন কেরদেৌসী (১৭৪৯৭), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কনায়াখালী। 

০৪। ৩৩তম ব্যাচ জনাব iæবাইয়া আেদরাজ (১৭৪৯৯), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কক্সবাজার। 

০৫। ৩৩তম ব্যাচ জনাব োদতমা-তুজ-দজাহরা (১৭৫০২), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কমৌলিীবাজার। 

০৬। ৩৩তম ব্যাচ জনাব লুবনা শারমীন (১৭৫১৩), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, গাজীপুর। 

০৭। ৩৩তম ব্যাচ জনাব শাসকলা রহমান (১৭৫২০), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কমৌলিীবাজার। 

০৮। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাছা: করাকসানা কবগম (১৭৫৪০), সহকারী কসমশনার , সবিাগীয় কসমশনাদরর কা িালয়, রাংপুর। 

০৯। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমা: তসরকুল ইসলাম ( ১৭৫৪১ ), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, চুয়াোঙ্গা। 

১০। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সঞ্জয় কুমার মহন্ত ( ১৭৫৪৪), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, বগুড়া। 

১১। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমা: আসশক উন নবী তালুকোর ( ১৭৫৪৬), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, ঢাকা। 

১২। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমজবাহ উদ্দীন ( ১৭৫৪৭ ), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, গাইবান্ধা। 

১৩। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমা: রসন আলম নূর (১৭৫৪৯), সহকারী কসমশনার , সবিাগীয় কসমশনাদরর কা িালয়, রাংপুর। 

১৪। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সসয়ো শমসাে কবগম ( ১৭৫৫০ ), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, হসবগঞ্জ। 

১৫। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কেরদেৌস ওয়াসহে (১৭৫৫৬), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, খুলনা। 

১৬। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সপ.এম. ইমরুল কাদয়স (১৭৫৫৭), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কক্সবাজার। 

১৭। ৩৩তম ব্যাচ জনাব হাসান মারুে (১৭৫৬৩), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, হসবগঞ্জ। 

১৮। ৩৩তম ব্যাচ জনাব তৃসি কণা মন্ডল (১৭৫৬৫), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, জামালপুর। 

১৯। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমা: আল-আসমন (১৭৫৬৬), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, ময়মনসসাংহ। 

২০। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাহাম্মে আসতকুল মামুন (১৭৫৬৭), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কুসিয়া। 

২১। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কহাসাইন কমাহাম্মে হাই জকী (১৭৫৭০), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, সসদলট। 

২২। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাোঃ োরুক - আল - মাসুে (১৭৫৭১), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, বাদগরহাট। 

২৩। ৩৩তম ব্যাচ জনাব েীপক কুমার কেব শম িা (১৭৫৮১), সহকারী কসমশনার, কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, মাগুরা। 

২৪। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাহা: সবুর আলী (১৭৫৮২), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, রাংপুর। 

২৫। ৩৩তম ব্যাচ জনাব পদ্মাসন সসাংহ (১৭৫৮৫), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, জামালপুর। 

২৬। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমা: মসহনুল হাসান (১৭৫৯১), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, ময়মনসসাংহ। 

২৭। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাোঃ মুসসেকুল আলম হাসলম (১৭৫৯৩), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, মাগুরা। 

২৮। ৩৩তম ব্যাচ জনাব এ.টি.এম. কমাদশ িে ( ১৭৫৯৫), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কেনী। 

২৯। ৩৩তম ব্যাচ জনাব অন জন োশ ( ১৭৫৯৯), সহকারী কসমশনার, কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, সুনামগঞ্জ। 

৩০। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সজয়াউল ইসলাম কচৌধুরী (১৭৬০৫), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, সসদলট। 

৩১। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাহাম্মাে আলী (১৭৬০৬), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কেনী। 

৩২। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাোঃ কমদহেী কমাদশ িে (১৭৬০৭), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, খুলনা। 

৩৩। ৩৩তম ব্যাচ জনাব আসশষ কুমার (১৭৬১১), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, মাোরীপুর। 

৩৪। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সমন্টু সবশ্বাস (১৭৬১২), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, রাংপুর। 

৩৫। ৩৩তম ব্যাচ জনাব চাই কর্থায়াইহলা কচৌধুরী (১৭৬১৩), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, হসবগঞ্জ। 
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১০৩তম আইন ও প্রশাসন ককাদস ির ক াগোনকৃত প্রসশক্ষণার্থী কম িকতিাদের তাসলকা 

(২৩ জুলাই - ২১ সেদসম্বর ২০১৭) 

ক্রসমক নাং ব্যাচ নাং নাম ও পসরসচসত নাং, পেবী ও কম িস্থল 

০১। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সানসজো শাহ নাজ (১৭৪৮৯), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, মাসনকগঞ্জ। 

০২। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সীমা শারসমন (১৭৪৯৫), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কুসিয়া। 

০৩। ৩৩তম ব্যাচ জনাব শাহ রীন কেরদেৌসী (১৭৪৯৭), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কনায়াখালী। 

০৪। ৩৩তম ব্যাচ জনাব iæবাইয়া আেদরাজ (১৭৪৯৯), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কক্সবাজার। 

০৫। ৩৩তম ব্যাচ জনাব োদতমা-তুজ-দজাহরা (১৭৫০২), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কমৌলিীবাজার। 

০৬। ৩৩তম ব্যাচ জনাব লুবনা শারমীন (১৭৫১৩), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, গাজীপুর। 

০৭। ৩৩তম ব্যাচ জনাব শাসকলা রহমান (১৭৫২০), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কমৌলিীবাজার। 

০৮। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাছা: করাকসানা কবগম (১৭৫৪০), সহকারী কসমশনার , সবিাগীয় কসমশনাদরর কা িালয়, রাংপুর। 

০৯। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সসয়ো শমসাে কবগম ( ১৭৫৫০ ), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, হসবগঞ্জ। 

১০। ৩৩তম ব্যাচ জনাব তৃসি কণা মন্ডল (১৭৫৬৫), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, জামালপুর। 

১১। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমা: তসরকুল ইসলাম ( ১৭৫৪১ ), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, চুয়াোঙ্গা। 

১২। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সঞ্জয় কুমার মহন্ত ( ১৭৫৪৪), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, বগুড়া। 

১৩। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমা: আসশক উন নবী তালুকোর ( ১৭৫৪৬), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, ঢাকা। 

১৪। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমজবাহ উদ্দীন ( ১৭৫৪৭ ), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, গাইবান্ধা। 

১৫। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমা: রসন আলম নূর (১৭৫৪৯), সহকারী কসমশনার , সবিাগীয় কসমশনাদরর কা িালয়, রাংপুর। 

১৬। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কেরদেৌস ওয়াসহে (১৭৫৫৬), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, খুলনা। 

১৭। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সপ.এম. ইমরুল কাদয়স (১৭৫৫৭), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কক্সবাজার। 

১৮। ৩৩তম ব্যাচ জনাব হাসান মারুে (১৭৫৬৩), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, হসবগঞ্জ। 

১৯। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমা: আল-আসমন (১৭৫৬৬), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, ময়মনসসাংহ। 

২০। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাহাম্মে আসতকুল মামুন (১৭৫৬৭), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কুসিয়া। 

২১। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কহাসাইন কমাহাম্মে হাই জকী (১৭৫৭০), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, সসদলট। 

২২। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাোঃ োরুক - আল - মাসুে (১৭৫৭১), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, বাদগরহাট। 

২৩। ৩৩তম ব্যাচ জনাব েীপক কুমার কেব শম িা (১৭৫৮১), সহকারী কসমশনার, কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, মাগুরা। 

২৪। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাহা: সবুর আলী (১৭৫৮২), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, রাংপুর। 

২৫। ৩৩তম ব্যাচ জনাব পদ্মাসন সসাংহ (১৭৫৮৫), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, জামালপুর। 

২৬। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমা: মসহনুল হাসান (১৭৫৯১), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, ময়মনসসাংহ। 

২৭। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাোঃ মুসসেকুল আলম হাসলম (১৭৫৯৩), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, মাগুরা। 

২৮। ৩৩তম ব্যাচ জনাব এ.টি.এম. কমাদশ িে ( ১৭৫৯৫), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কেনী। 

২৯। ৩৩তম ব্যাচ জনাব অন জন োশ ( ১৭৫৯৯), সহকারী কসমশনার, কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, সুনামগঞ্জ। 

৩০। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সজয়াউল ইসলাম কচৌধুরী (১৭৬০৫), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, সসদলট। 

৩১। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাহাম্মাে আলী (১৭৬০৬), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, কেনী। 

৩২। ৩৩তম ব্যাচ জনাব কমাোঃ কমদহেী কমাদশ িে (১৭৬০৭), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, খুলনা। 

৩৩। ৩৩তম ব্যাচ জনাব আসশষ কুমার (১৭৬১১), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, মাোরীপুর। 

৩৪। ৩৩তম ব্যাচ জনাব সমন্টু সবশ্বাস (১৭৬১২), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, রাংপুর। 

৩৫। ৩৩তম ব্যাচ জনাব চাই কর্থায়াইহলা কচৌধুরী (১৭৬১৩), সহকারী কসমশনার , কজলা প্রশাসদকর কা িালয়, হসবগঞ্জ। 
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