
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

পাইকগাছা, খলুনা। 
http://paikgasa.khulna.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৭৬৪.০০০.৬২.০০৯.১৯.১১৪৪ তািরখ: 
০৪ সে র ২০১৯

২০ ভা  ১৪২৬

িবষয়: জািতরজািতর  িপতািপতা  ব ব ুব ব ু  শখশখ  মিুজবরুমিুজবরু  রহমানরহমান  জাতীয়জাতীয়  গা কাপগা কাপ  ফটুবলফটুবল  টুনােম টটুনােম ট  বালকবালক ( (অঅ
--১৭১৭)-)-২০১৯২০১৯  িতেযািগতায়িতেযািগতায়  সািবকসািবক  সহেযািগতাসহেযািগতা  করারকরার  জজ   িন বিণতিন বিণত  কমকতাকমকতা//কমচারীেদরকমচারীেদর
দািয়দািয়   পালনপালন  সেসে ।।

          উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, আগামী ০৬/০৯/২০১৯ ি : তািরখ হেত ১৪/০৯/২০১৯ ি :
তািরখ পয  জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান জাতীয় গা কাপ ফুটবল টনুােম ট বালক (অ
-১৭)-২০১৯ িতেযািগতা পাইকগাছা সরকারী উ  িবদ ালয় সংল  খলার মােঠ অ ি ত হেব। উ  টনুােমে ট
দািয়  া  সংি  কমকতা /কমচারীেদর উপি িতেত দািয়  পালেনর জ  অ েরাধ করা হেলা।দািয় া
সকল কমকতা/ কম চারীেদর খলা  হওয়ার এক ঘ টা পূেব  মােঠ উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা।
উ  টু নােমে ট সািবক তদারিকর দািয়  পালন করেবন উপেজলা যবু উ য়ন কমকতা, পাইকগাছা, খুলনা। 

:নং তািরখ,বার ও সময় কমকতার নাম ও মাবাইল ন র কমচারীর নাম ও মাবাইল ন র
০১ ০৬/০৯/২০১৯

বার
চাঁদখালী ইউিনয়ন 
বনাম লতা ইউিনয়ন, 
সময়: িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা। 

(১) সরদার আলী আহসান, 
উপেজলা সমাজ সবা 
কমকতা,পাইকগাছা, খুলনা, 
মাবাইল নং-০১৯১৪-৫০৩৩২১

(১) মা: িমজা র রহমান, ইউিনয়ন 
সমাজকমী, উপেজলা সমাজেসবা 
কমকতার কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৮১২-২৩৬৩২৩
(২) মা:জ ল হক, ইউিনয়ন 
সমাজকমী, উপেজলা সমাজেসবা 
কমকতার ক ালয়, মাবাইল 
নং-০১৭১৬-২৪১৭৯৩
(৩) শখ হািফজ, িনরাপ া হরী, 
উপেজলা সমাজেসবা কমকতার 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৩০-৭৮৫৮০০
(৪) শখ আ: রিশদ, বাতা বাহক, 
উপেজলা সমাজেসবা কমকতার 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৭৫৯-৭৩৮৫৪৩

(২) জনাব ঝংকর ঢালী, উপেজলা 
সহকারী িশ া অিফসার, 
পাইকগাছা, খুলনা, মাবাইল নং- 
০১৭১৪-৫৯৩৫৮৫

(১) রবী নাথ িব াম, অিফস সহকারী, 
উপেজলা যবুউ য়ন অিফস, মাবাইল 
নং-০১৯১৭-৬৩০৯৫১
(২) (২) মা: কামাল হােসন, উপেজলা 
িশ া কমকতার কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৬-৫২৯৮৮১
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(৩) সিলম হােসন, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা যবু উ য়ন অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল নং- 
০১৯২৪-৭১৭৮৬৪
(৪) জনাব মা: মামনু গাজী, উপেজলা 
সহকারী কিশশনার (ভূিম) অৈ◌িফস, 
নশ হরী, মাবাইল নং- 

০১৯১৯-৪৯২৬৪৩
০২ ০৭/০৯/২০১৯

শিনবার
হিঢালী ইউিনয়ন বনাম 
গড়ইখালী 
সময়: িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা

(১) জনাব এ এইচ এম জাহা ীর 
আলম, উপেজলা কিৃষ কমকতা, 
পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭১৪-৭১৬৭৮৮

(১) রবী নাথ িব াম, অিফস সহকারী, 
উপেজলা যবুউ য়ন অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৭-৬৩০৯৫১
(২) (১) েকশ সরকার, উ মান 
সহকারী, উপেজলা কিৃষ অিফস, 
মাবাইল নং-০১৭১৭-৯১৬৫৮২

(৩) সিলম হােসন, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা যবু উ য়ন অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল নং- 
০১৯২৪-৭১৭৮৬৪
(৪) জনাব মা: িফেরাজ আহে দ, ান 

ােটকশন মাকা ম, উপেজলা কিৃষ 
অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৩৮-৮১০৬৫০

(২) জনাব এস এম শহী াহ, 
সহকারী উপেজলা মৎ  অিফসার 
মাইল নং-০১৭১৮-৮০৯২৪৭

(১) েকশ সরকার, উপেজলা কিৃষ 
অিফসােরর কাযালয়, উ মান সহকারী, 
মাবাইল নং- ০১৭১৭-৯১৬৫৮২

(২)জনাব কািতক চ  হালদার, 
উপেজলা সহকারী কিমশনার 
(ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, খুলনা, 
মাবাইল নং-০১৭৪২-৬১০১০১২

(৩) জনাব মা: িফেরাজ আহে দ, ান 
ােটকশন মাকা ম, উপেজলা কিৃষ 

অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৩৮-৮১০৬৫০
(৪) জনাব মা: মামনু গাজী, উপেজলা 
সহকারী কিশশনার (ভূিম) অিফস, 
মাবাইল নং- ০১৯১৯-৪৯২৬৪৩

০৩ ০৭/০৯/২০১৯
শিনবার
ল র ইউিনয়ন বনাম 
গদাইপুর ইউিনয়ণ, 
সময়: িবকাল ০৪.৩০ 
ঘিটকা। 

(১) জনাব িজত ম ডল, কিৃষ 
স সারন কমকতা, পাইকগাছা, 
খুলনা, মাবাইল 
নং-০১৫৭১-৭৯৭২৯৫

(১) েকশ সরকার, উ মান সহকারী, 
উপেজলা কিৃষ অিফস, মাবাইল 
নং-০১৭১৭-৯১৬৫৮২
(২) িব িজৎ সরদার, সহকারী, 
উপেজলা মৎ  কমকতার 
কাযালয়,পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭৪৮-৩২৮৫৩৯

২



(৩) জনাব মা: িফেরাজ আহে দ, ান 
ােটকশন মাকা ম, উপেজলা কিৃষ 

অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৩৮-৮১০৬৫০
(৪) জনাব মা: মামনু গাজী, উপেজলা 
সহকারী কিশশনার (ভূিম) অিফস, নশ 

হরী, মাবাইল নং- 
০১৯১৯-৪৯২৬৪৩, 

(২) জনাব ঝংকর ঢালী, উপেজলা 
সহকারী িশ া অিফসার, 
পাইকগাছা, খুলনা, মাবাইল নং- 
০১৭১৪-৫৯৩৫৮৫ 

(১) রবী নাথ িব াম, অিফস সহকারী, 
উপেজলা যবুউ য়ন অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৭-৬৩০৯৫১
(২) জনাব মা: সািক ল ইসলাম, 
সােভয়ার, উপেজলা সহকারী কিমশনার 
(ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, খুলনা, 
মাবাইল নং-০১৭৩৪-৬৯৮২২৪

(৩) জনাব মা: িফেরাজ আহে দ, ান 
ােটকশন মাকা ম, উপেজলা কিৃষ 

অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৩৮-৮১০৬৫০
(৪) জনাব মা: শখ শাহাবু ীন, অিফস 
সহায়ক, িশ া অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৩৫-৭৮৪৮৭৮

০৪ ০৮/০৯/২০১৯ রিববার
সালাদানা ইউিনয়ন 

বনাম রাড়লুী ইউিনয়ন, 
সময়: িবকাল ০৩.০০ 
ঘিটকা।

(১) জনাব মা: জয়নাল আেবদীন , 
উপেজলা মাধ িমক িশ া কমকতা, 
পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭১২-২৬৬৮৭৮

(১) জনাব মা: আিতয়ার রহমান, 
অিফস সহকারী, উপেজলা মাধ িমক 
িশ া অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৭-৬৩০৯৫১
(২) কৃ পদ ম ডল, সাঁটমু া িরক, 
উপেজলা পিরষদ,পাইকগাছা, খুলনা , 
মাবাইল নং-০১৭৭৭-৫০২৮৫৬

(৩) জনাব মা: িফেরাজ আহে দ, ান 
ােটকশন মাকা ম, উপেজলা কিৃষ 

অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল নং-
(৪) জনাব মা: জািহদ, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯২২-১৬৫২৫৭

(২) জনাব মৃ ল কাি  দাশ, সহকারী 
া ামার, আইসিট অিধদ র, 

মাবাইল নং-০১৭১৮-৭২০২৩৯

(১)জনাব উ ম মার ড,ু িস,এ কাম 
ইউিডএ, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল নং- 
০১৭২১-৪২৭১৪৭
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(২)জনাব দীপ র সাদ মি ক, অিফস 
সহকারী কাম কি উটার 
অপােরটর, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৩-০১৯৭৯৭
(৩)জনাব মা: জািহদ, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯২২-১৬৫২৫৭
(৪) জনাব শখ বাবল ু হােসন, 
িনরাপ া হরী, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৫৪-৬২৩৮৬৪

০৫ ০৮/০৯/২০১৯ রিববার
পাইকগাছা 
পৗরসভা বনাম 
দলিুট ইউিনয়ন, সময়: 

িবকাল ০৪.৩০ 
ঘিটকা।

জনাব গাজী সাইফুল ইসলাম , 
উপেজলা িশ া কমকতা, 
পাইকগাছা, খুলনা, মাবাইল 
নং-০১৭১৬-৭৭০৫৮০

(১) মা:আয়বু আলী, অিফস সহকারী, 
উপেজলা িশ া কমকতার 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৭৪৯-৮৮২৫০১
(২) মা: কামাল হােসন, উপেজলা 
িশ া কমকতার কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৬-৫২৯৮৮১
(৩) শখ শাহাবু ীন, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা িশ া কমকতার 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৩৫-৭৮৪৮৭৮
(৪) জনাব মা: হাসান সানা, অিফস 
সহায়ক, উপেজলা পিরষদ, পাইকগাছা, 
মাবাইল নং-০১৭৩৫-২৭০৮৮০

(২) জনাব মা: মাজাফফর হােসন, 
উপেজলা পিরসংখ ান কমকতা, 
পাইকগাছা, খুলনা, মাইল 
নং-০১৯১৯-৪৬৬৯২৫

(১) জনাব গািব  চ , উপেজলা যবু 
উ য়ন কমকতার কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৮৫৫৩২৬৬৮
(২) কৃ পদ ম ডল, সাঁটমু া িরক, 
উপেজলা পিরষদ,পাইকগাছা, খুলনা , 
মাবাইল নং-০১৭৭৭-৫০২৮৫৬

(৩) জনাব মা: হাসান সানা, অিফস 
সহায়ক, উপেজলা পিরষদ, পাইকগাছা, 
মাবাইল নং-০১৭৩৫-২৭০৮৮০

(৪) জনাব মা: আব ুইউছপু, 
উপেজলা পিরষদ, পাইকগাছা,, 
মাবাইল নং- ০১৭১৮-১২৪৯১৩

৪



০৬ ০৯/০৯/২০১৯
সামবার

কিপলমিুন 
ইউিনয়ন বনাম 
পরািজত িটেমর মেধ  

 িটম, সময়: িবকাল 
০৩.০০ ঘিটকা।

(১) জনাব মৃ ল কাি  দাশ, সহকারী 
া ামার, আইিসিট অিধদ র, 

মাবাইল নং-০১৭১৮-৭২০২৩৯

(১) জনাব উ ম মার ড,ু িস,এ কাম 
ইউিডএ, উপেজলা িনবাহী অিফস, 
মাবাইল নং- ০১৭২১-৪২৭১৪৭

(২)জনাব দীপ র সাদ মি ক, অিফস 
সহকারী কাম কি উটার 
অপােরটর, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৩-০১৯৭৯৭
(৩)জনাব মা: জািহদ, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯২২-১৬৫২৫৭
৪) জনাব মা: আব ুইউছপু, 
উপেজলা পিরষদ, পাইকগাছা,, 
মাবাইল নং- ০১৭১৮-১২৪৯১৩

(২) জনাব মা: দবাশীষ , সহকারী 
িশ া কমকতা, পাইকগাছা, 
খুলনা, মাইল 
নং-০১৭২৭-০১২৪৮১

১) মা:আয়বু আলী, অিফস সহকারী, 
উপেজলা িশ া কমকতার 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৭৪৯-৮৮২৫০১ 
(২) মা: কামাল হােসন, উপেজলা 
িশ া কমকতার কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৬-৫২৯৮৮১
(৩) সিলম হােসন, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা যবু উ য়ন অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল নং- 
০১৯২৪-৭১৭৮৬৪
(৪) জনাব মা: িফেরাজ আহে দ, ান 

ােটকশন মাকা ম, উপেজলা কিৃষ 
অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৩৮-৮১০৬৫০

০৭ ১০/০৯/২০১৯
ম লবার
ি তীয় রাউ ড, “চ 
বনাম গ” সকাল 
১০.০০ ঘিটকা

(১) জনাব কামাল উ ীন আহে দ,
উপেজলা িনবাচন কমকতা,
পাইকগাছা, খুলনা, মাবাইল 
নং-০১৭১৭-০১০৮৫৬

(১) বাস চ  ব , অিফস সহকারী, 
উপেজলা মৎ  কমকতার 
কাযালয়,পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭৩৬-৫৬২৯৫২
(২) িব িজৎ সরদার, সহকারী, 
উপেজলা মৎ  কমকতার 
কাযালয়,পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭৪৮-৩২৮৫৩৯
(৩) জনাব মা: মিন ামান, অিফস 
সহায়ক, উপেজলা সহকারী কিমশনার 
(ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭৩৪-৫১৩৯৮২

৫



(৪) জনাব মা : আ লু খােলক খান, 
অিফস সহায়ক, উপেজলা সহকারী 
কিমশনার (ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, 
মাবাইল নং-০১৯৯৭-৩৪৪৪৫৮

(২) জনাব মা: নাজমলূ হক, 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, 
পাইকগাছা, খুলনা,
মাইল নং-০১৭৩৫-০৫৭৬৪৩

(১) জনাব মা: িসরাজুল ইসলাম, 
অিফস সহকারী, উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতার কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৭-৬৩০৯৫১
(২) জনাব গািব  চ , উপেজলা যবু 
উ য়ন কমকতার কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৮৫৫৩২৬৬৮
(৩) সিলম হােসন, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা যবু উ য়ন অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল নং- 
০১৯২৪-৭১৭৮৬৪
(৪) জনাব মা: মামনু গাজী, উপেজলা 
সহকারী কিশশনার (ভূিম) অিফস, 
মাবাইল নং- ০১৯১৯-৪৯২৬৪৩

০৮ ১০/০৯/২০১৯
ম লবার
ি তীয় রাউ ড, “খ 
বনাম ঘ” িবকাল 
০৩.০০ ঘিটকা

(১)িজনাব িব পুদ িব াস, 
উপেজলা ািণ স দ কমকতা, 
পাইকগাছা, খুলনা, মাবাইল নং-
01712-124107

(১) মা:আয়বু আলী, অিফস সহকারী, 
উপেজলা িশ া কমকতার 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৭৪৯-৮৮২৫০১
(২) মা: কামাল হােসন, উপেজলা 
িশ া কমকতার কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৬-৫২৯৮৮১
(৩) শখ শাহাবু ীন, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা িশ া কমকতার 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৩৫-৭৮৪৮৭৮
(৪) জনাব মা: হাসান সানা, অিফস 
সহায়ক, উপেজলা পিরষদ, পাইকগাছা, 
মাবাইল নং-০১৭৩৫-২৭০৮৮০

(২) জনাব মা: রিফ ল, উপেজলা 
সহকারী িশ া কমকতা, 
মাবইল নং- ০১৭২১-০৫৫২৩৬

(১) মা:আয়বু আলী, অিফস সহকারী, 
উপেজলা িশ া কমকতার 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৭৪৯-৮৮২৫০১
(২) জনাব মা: সািক ল ইসলাম, 
সােভয়ার, উপেজলা সহকারী কিমশনার 
(ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, খুলনা, 
মাবাইল নং-০১৭৩৪-৬৯৮২২৪

(৩) জনাব মা: িফেরাজ আহে দ, ান 
ােটকশন মাকা ম, উপেজলা কিৃষ 

অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৩৮-৮১০৬৫০

৬



(৪) জনাব মা: জািহদ, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯২২-১৬৫২৫৭

০৯ ১০/০৯/২০১৯
ম লবার
ি তীয় রাউ ড, “ঙ 
বনাম ক” িবকাল 
০৪.৩০ ঘিটকা

(১) জনাব মা: জয়নাল আেবদীন , 
উপেজলা মাধ িমক িশ া কমকতা, 
পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭১২-২৬৬৮৭৮

১) জনাব মা: আিতয়ার রহমান, অিফস 
সহকারী, উপেজলা মাধ িমক 
িশ া অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৭-৬৩০৯৫১
(২) মা: কামাল হােসন, উপেজলা 
িশ া কমকতার কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৬-৫২৯৮৮১
(৩) সিলম হােসন, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা যবু উ য়ন অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল নং- 
০১৯২৪-৭১৭৮৬৪
(৪) জনাব মা: িফেরাজ আহে দ, ান 

ােটকশন মাকা ম, উপেজলা কিৃষ 
অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৩৮-৮১০৬৫০

(২) (১) জনাব এস এম শহী াহ, 
সহকারী উপেজলা মৎ  অিফসার 
মাইল নং-০১৭১৮-৮০৯২৪৭ 

(১) রবী নাথ িব াম, অিফস সহকারী, 
উপেজলা যবুউ য়ন অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৭-৬৩০৯৫১
(২)জনাব মা: সািক ল ইসলাম, 
সােভয়ার, উপেজলা সহকারী কিমশনার 
(ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, খুলনা, 
মাবাইল নং-০১৭৩৪-৬৯৮২২৪

(৩) সিলম হােসন, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা যবু উ য়ন অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল নং- 
০১৯২৪-৭১৭৮৬৪
(৪) জনাব মা: মামনু গাজী, উপেজলা 
সহকারী কিশশনার (ভূিম) অিফস, 
মাবাউল নং- ০১৯১৯-৪৯২৬৪৩

১০ ১১/০৯/২০১৯
বধুবার
সিম ফাইনাল, “০১ 
গালাপ বনাম ০৩ 
বলী” িবকাল ০৩.০০ 

ঘিটকা

(১) জনাব পিব  মার দাশ, 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  
কমকতা,পাইকগাছা, খুলনা, 
মাবাইল নং-০১৭১৮-৭৬৭৩৫৫

(১) বাস চ  ব , অিফস সহকারী, 
উপেজলা মৎ  কমকতার 
কাযালয়,পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭৩৬-৫৬২৯৫২
(২) িব িজৎ সরদার, সহকারী, 
উপেজলা মৎ  কমকতার 
কাযালয়,পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭৪৮-৩২৮৫৩৯

৭



(৩) জনাব মা: মিন ামান, অিফস 
সহায়ক, উপেজলা সহকারী কিমশনার 
(ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭৩৪-৫১৩৯৮২
(৪) জনাব মা : আ লু খােলক খান, 
অিফস সহায়ক, উপেজলা সহকারী 
কিমশনার (ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, 
মাবাইল নং-০১৯৯৭-৩৪৪৪৫৮

(২) জনাব মা: 
আছা ামান সহকারী িশ া 
কমকতা,পািকগাছা,
মাইল নং-০১৭৮২-৩৩৯৯৩৭

(১) মা:আয়বু আলী, অিফস সহকারী, 
উপেজলা িশ া কমকতার 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৭৪৯-৮৮২৫০১
(২)জনাব মা: সািক ল ইসলাম, 
সােভয়ার, উপেজলা সহকারী কিমশনার 
(ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, খুলনা, 
মাবাইল নং-০১৭৩৪-৬৯৮২২৪

(৩) সিলম হােসন, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা যবু উ য়ন অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল নং- 
০১৯২৪-৭১৭৮৬৪
(৪) জনাব মা: মামনু গাজী, উপেজলা 
সহকারী কিশশনার (ভূিম) অিফস, 
মাবাউল নং- ০১৯১৯-৪৯২৬৪৩

১১ ১২/০৯/২০১৯
বহৃ িতবার
০২ শাপলা বনাম সিম 
ফাইনােলর পরািজত 
িটম, সময় : িবকাল 
০৩.০০ ঘিটকা

(১) জনাব এ এইচ এম জাহা ীর 
আলম, উপেজলা কিৃষ কমকতা, 
পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭১৪-৭১৬৭৮৮

(১) েকশ সরকার, উপেজলা কিৃষ 
অিফস, উ মান সহকারী, মাবাইল নং- 
০১৭১৭-৯১৬৫৮২
(২)জনাব কািতক চ  হালদার, 
উপেজলা সহকারী কিমশনার 
(ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, খুলনা, 
মাবাইল নং-০১৭৪২-৬১০১০১২

(৩) জনাব মা: মিন ামান, অিফস 
সহায়ক, উপেজলা সহকারী কিমশনার 
(ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭৩৪-৫১৩৯৮২
(৪) জনাব মা : আ লু খােলক খান, 
অিফস সহায়ক, উপেজলা সহকারী 
কিমশনার (ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, 
মাবাইল নং-০১৯৯৭-৩৪৪৪৫৮

(২) জনাব মীর নেূর আলম,িসি কী, 
উপেজলা একােডিমক পাভাইজার, 
উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফস, 
মাইল নং-০১৯১২-৬৪৩২৭৭

(১) রবী নাথ িব াস, অিফস সহকারী, 
উপেজলা যবুউ য়ন অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৭-৬৩০৯৫১

৮



(২) জনাব মা: আিতয়ার রহমান, 
অিফস সহকারী, উপেজলা মাধ িমক 
িশ া অিফসােরর কাযালয়, মাবাইল 
নং-
(৩) সিলম হােসন, অিফস সহায়ক, 
উপেজলা যবু উ য়ন অিফসােরর 
কাযারয়, মাবাইল নং- 
০১৯২৪-৭১৭৮৬৪
(৪) জনাব মা: আব ুইউছপু, 
উপেজলা পিরষদ, পাইকগাছা,, 
মাবাইল নং- ০১৭১৮-১২৪৯১৩

১২ ১৪/০৯/২০১৯
শিনবার
ফাইনাল খলা
 সিমফাইনাল িবজয়ী 
০২ িট দল , সময় : 
০৩.০০ ঘিটকা

(১) জনাব সরদার আলী আহসান, 
উপেজলা সমাজ সবা 
কমকতা,পাইকগাছা, খুলনা, 
মাবাইল নং-০১৯১৪-৫০৩৩২১

(১) রবী নাথ িব াস, অিফস সহকারী, 
উপেজলা যবুউ য়ন অিফসােরর 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯১৭-৬৩০৯৫১
(২) জনাব মা: সািক ল ইসলাম, 
সােভয়ার, উপেজলা সহকারী কিমশনার 
(ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, খুলনা, 
মাবাইল নং-০১৭৩৪-৬৯৮২২৪

(৩) শখ হািফজ, িনরাপ া হরী, 
উপেজলা সমাজেসবা কমকতার 
কাযালয়, মাবাইল 
নং-০১৯৩০-৭৮৫৮০০
৪) জনাব মা: আব ুইউছপু, 
উপেজলা পিরষদ, পাইকগাছা,, 
মাবাইল নং- ০১৭১৮-১২৪৯১৩

(২) জনাব পিব  মার দাশ, 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  
কমকতা,পাইকগাছা, খুলনা, 
মাবাইল নং-০১৭১৮-৭৬৭৩৫৫

(১) কৃ পদ ম ডল, সাঁটমু া িরক, 
উপেজলা পিরষদ,পাইকগাছা, খুলনা , 
মাবাইল নং-০১৭৭৭-৫০২৮৫৬

(২) িব িজৎ সরদার, সহকারী, 
উপেজলা মৎ  কমকতার 
কাযালয়,পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭৪৮-৩২৮৫৩৯
(৩) (৪) জনাব মা: হাসান 
সানা, অিফস সহায়ক, উপেজলা 
পিরষদ, পাইকগাছা, মাবাইল 
নং-০১৭৩৫-২৭০৮৮০
(৪) জনাব মা : আ লু খােলক খান, 
অিফস সহায়ক, উপেজলা সহকারী 
কিমশনার (ভূিম)অিফস, পাইকগাছা, 
মাবাইল নং-০১৯৯৭-৩৪৪৪৫৮

৪-৯-২০১৯

জিুলয়া কায়না
৯



উপেজলা কমকতা (সকল), পাইকগাছা, খুলনা।
উপেজলা িনবাহী অিফসার

ফান: ০৪০২৭৫৬০০১
ইেমইল: unopaikgacha@mopa.gov.bd

১০


