
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

অভ রীণ িশ ণ-১ শাখা 
www.mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০০.২৫.০১৫.২২.১৫৭ তািরখ: 
০৮ আগ  ২০২২

২৪ াবণ ১৪২৯

িবষয:় ৭৪তম৭৪তম  িনয়া িদিনয়া িদ   িশ ণিশ ণ   কােসকােস   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন।।
     উপ  িবষেয়র পিরে ি েত আগামী ০৪/০৯/২০২২ হেত ০২/০৩/২০২৩ তািরখ পয  ১৮০ িদন (০৬ মাস)
ময়ােদ বাংলােদশ লাক শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)- ত া িবিধ অ সরণ বক অ ে য় ৭৪৭৪তমতম  িনয়া িদিনয়া িদ
িশ ণিশ ণ   কাসকাস  ( ( এফ িসএফ িস )-)-এ অংশ হেণর লে  মাট ১২৮ (একশত আটাশ) জন কমকতােক িনেদশ েম মেনানয়ন
দান করা হেলা (মেনানীত কমকতাগেণর তািলকা)।

২২ । । শতাবিলশতাবিল ::
(ক)       কাস  স ণ আবািসক; 
(খ)       িশ ণাথ গণেক আগামী ০৩/০৯/২০২২ তািরখ িবকাল ০৫.০০ টার মে  আবি কভােব
বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস), সাভার-এ িরেপাট করেত হেব। কাস সং া
িবষেয় জনাব হাসান তাজা মা ম, পিরচালক (উপসিচব), িবিপএ িস, মাবাইল: ০১৬৮৬-৯০০২৪৩
এবং ড. হা দ িজয়াউল ইসলাম, এ ািসসেট  িসে ম এনািল , িবিপএ িস, মাবাইল:
০১৮১৯-৪৪৮৯৭৯-এর সােথ যাগােযাগ করা যােব;
(গ)     মেনানীত কমকতাগণ আগামী ২৫/০৮/২০২২ তািরখ িবকাল ০৫.০০ টার মে  বাংলােদশ লাক-

শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস) এর ওেয়বসাইট (www.bpatc.org.bd)-এ Online
Registration স  করেবন; 
(ঘ)      যেথাপ  কারণ িতেরেক কান কমকতা ৭৪তম িনয়ািদ িশ েণ অংশ হণ না করেল
িতিন পরবত  কান িনয়ািদ িশ ণ কােস অংশ হেনর েযাগ পােবন না এবং ার িনয়ািদ

িশ ণ স  করার িবষেয় জন শাসন ম ণালেয়র দায়দািয়  থাকেব না;
(ঙ)     িশ েণ অংশ হণকারী কমকতাগণ বতন ও ভাতািদ সরকাির িনয়েম িনজ িনজ দ র হেত
হণ করেবন;

(চ) িশ ণাথ  কমকতাগণেক িশ ণ কে  যাগদােনর সময় আবি কভােব ‘vaccination
certificate’ দশন করেত হেব।

সং ি : বণনামেত।
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র র
র র এর দ র
বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)

উপসিচব
ফান: ৯৫১৫৫২৫

ইেমইল: it1@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০০.২৫.০১৫.২২.১৫৭/১(১৭) তািরখ: ২৪ াবণ ১৪২৯
০৮ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল (জ তার মা সাের নয়): 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব (সকল)---------------------------------------------- , িবভাগ/ম ণালয়।
৩) মহা- িলশ পিরদশক, বাংলােদশ িলশ, হডেকায়াটাস, ঢাকা।
৪) সিচব (সকল)----------------------------------------------, িবভাগ/ম ণালয়।
৫) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয়
৬) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/রাজশাহী/চ াম/ লনা/িসেলট/বিরশাল/রং র/ময়মনিসংহ
৭) মহাপিরচালক/ চয়ার ান/িনব ক, ......................................।
৮) ধান েকৗশলী/ ধান িনবাহী, ........................................।
৯) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
১০) জলা শাসক (সকল), .....................................।
১১) পিরচালক, িপিপআর অ িবভাগ, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)
১২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )
১৩) িচফ একাউ  এ  িফ া  অিফসার, ধান িহসাব র ণ কমকতা এর দ র, জন শাসন ম ণালয়
১৪) িহসাবর ণ কমকতা/ জলা িহসাবর ণ কমকতা, ...................................।
১৫) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট

কােশর অ েরাধ সহ)
১৬) সংি  কমকতা, .....................................।
১৭) অিফস কিপ/মা ার ফাইল
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প্রতিষ্ঠানের োম: তিতিএটিতি, িাভার, ঢাকা ককানি ের োম: ৭৪িম বুতেয়াতি প্রতিক্ষণার্থীর িংখ্যা: ১২৮ জে 

মনোেীি কম েকিোগনণর িাতিকা (কজেষ্ঠিার ক্রমানুিানর েয়) 

ক্যাডার নিয়ন্ত্রণক্ারী মন্ত্রণালয়/নিভাগের িামঃকৃনি সম্প্রসারণ অনিদপ্তর 

ক্যাডারঃনি.নস.এস. (কৃনি) 

ক্রম: পনরনিনি িং ক্ম মক্িমার িাম পদনি ক্ম মস্থল ব্যাি সসলগ াি ই-সমইল 

১ 
৩৪৪৪  হুমায়রা  াহনমদা  

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার  

উপগেলা কৃনি অন স, নিউর, 

মানিক্েঞ্জ 
৩৬িম ০১৬১০২৮৭১১২ 

homayra.fahmida1259@

gmail.com 

২ ৩৬৬৬  ক্ামরুন্নাহার সক্.নভ প্রনিক্ষক্ এটিআই, িােহাট, রংপুর ৩৬িম ০১৭৯২৯৫৩৯৫৩ kamrunnaharkv462@gm

ail.com 

৩ 
৩৭৬১ সমা: িাঈম সহাগসি 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, দীনিিালা, 

খােড়াছনড়। 

৩৮িম  
01721268790 

hossainnayeem8790@gm

ail.com 

৪ ৩৭৬৬ আগয়িা আক্তার িীে নিগেিক্ িীে প্রিযয়ি এগেনি, োেীপুর ৩৮িম  01945988422 ayshaaktar62@gmail.co

m 

৫ 
৩৭৬৭ সমাঃনুর ইসলাম 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, আগিায়ারা, 

িট্টগ্রাম 

৩৮িম  
01739112120 nurhstu5005@gmail.com 

৬ 
৩৭৬৯  

িীলু ার ইয়াসনমি 

িীলা 
প্রনিক্ষক্ এটিআই, নিমুলিলী, োেীপুর 

৩৮িম  
01718155105 niladae38@gmail.com 

৭ 

৩৭৭৫ মাহফুো আহমাদ 
কৃনিসম্প্রসারণঅন সা

র 

উপগেলা কৃনি অন স, 

আদি মসদর, কুনমল্লা 

৩৮িম  
01747032689 

 

mahfuzalubna118@yaho

o.com 

৮ 
৩৭৭৯  

সমাছা: রানেয়া 

সুলিািা 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন সাগরর 

ক্ার্ মালয়, সািাটা, োইিান্ধা 

৩৮িম  
01763922407 

mostrajiasultana20@gam

il.com 

৯ 

৩৭৮৭ 
সমাঃআিরা  

নসনিক্ী 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন সাগরর 

ক্ার্ মালয়, নিনররিন্দর, নদিােপুর 

৩৮িম  
01747655730 

ashrafbau075@gmail.co

m 

১০ 

৩৭৯১ মনিরা আক্িার 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স, িগুড়া 

সদর, িগুড়া 

৩৮িম  
01726454150 

moniraakter0493@gmail.

com 

১১ 

৩৭৯৪ সািনেদা সুলিািা 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স, নমরপুর, 

কুনিয়া 

৩৮িম  
01703585170 

shanzidasultanadae@gm

ail.com 

১২ 

৩৮১৩  নুসরাি সহাগসি 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন সাগরর 

ক্ার্ মালয়, ক্ালীেঞ্জ, োেীপুর 

৩৮িম  

01798988025 

      

nusrathossain381@gmail

.com 

mailto:shanzidasultanadae@gmail.com
mailto:shanzidasultanadae@gmail.com


১৩ 
৩৮১৮ নসলভীরুিািী প্রনিক্ষক্ এটিআই, নিিাইদহ 

৩৮িম  
01738241167 

silverubani.bau@gmail.c

om 

১৪ 

৩৮১৯ সমাঃ আবু িাগহর 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স, সিিােী, 

িরগুিা  

৩৮িম  
০১৭০৮৫৬৯০৪৮  taher.bau@gmail.com  

১৫ 

৩৮২৩ সুরভী আক্িার 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স, নদিােপুর 

সদর নদিােপুর 

৩৮িম  
01750899660 suroviag08@gmail.com 

১৬ 

৩৮৪৪ 
সমাহাম্মদ সসাহরাি 

হুগসি ভ ূঁইয়া 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স, লক্ষীছনড়, 

খােড়াছনড়। 

৩৮িম  
01723282230 

raselsau2014@gmail.co

m 

১৭ 

৩৮৪৬ সমা: োনহদুল ইসলাম 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলাকৃনিঅন স, সোমস্তাপুর, 

িাঁপাইিিািেঞ্জ 

৩৮িম  
01716728573 

kamal_jahid 

@yahoo.Com 

১৮ 

৩৮৪৮ আদুরী িমা  

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স, েংোিড়া, 

রংপুর  

৩৮িম  
০১৭৫০১৭৬১৮৬ tamaaduri@gmail.com 

১৯ 

৩৮৪৯ েয়গসি শুভ্র 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স , সালথা, 

 নরদপুর 

৩৮িম  
01717070767  

২০ 

৩৮৫৪  
সমা: হাসাি আনিকুর 

রহমাি 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স সিািাউড়া 

,ময়মিনসংহ 

৩৮িম  
01737066445 

hasanatik2005@gmail.co

m 

২১ 

৩৮৬৬ এস এম মনিরুল হুদা 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন সাগরর 

ক্ার্ মালয়, ক্ানিয়ািী, সোপালেঞ্জ 

৩৮িম  
01303365489 

hudamonir71@gmail. 

com 

২২ 

৩৮৬৯ 
িাহিাে আ গরাে 

মনি 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স, মদি, 

সিত্রগক্াণা 

৩৮িম  
01759473307 

uaomada2020@gmail.co

m 

২৩ 

৩৮৭০ সুরাইয়া নিিাি 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স , নসংোইর, 

মানিক্েঞ্জ 

৩৮িম  
01671674364 

suraiya.nishatbsmrau@g

mail.com 

২৪ 

৩৮৭১ সমাঃ িনরফুল ইসলাম 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স , 

িটিয়ািাটা, খুলিা 

৩৮িম  
01744100767 sharifsau70@gmail.com 

mailto:taher.bau@gmail.com
mailto:suroviag08@gmail.com


 

২৫ 

৩৮৭৯  নহগমল সরক্ার 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স স, 

নসরােনদখাি, মুিীেঞ্জ 

৩৮িম  
01631950306 hsarker.agri@gmail.com 

২৬ 

৩৮৮০  সমাঃক্ামরুল হাসাি 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স , ফুলপুর, 

ময়মিনসংহ 

৩৮িম  
01729661277 

kamrulbau170@gmail.co

m 

২৭ 

৩৮৯১ সমাঃইমরাি সহাগসি 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স , িন্দিাইি, 

িট্টগ্রাম 

৩৮িম  
01753850043 

 

imranjony213@gmail.co

m 

২৮ 

৩৮৯৩ 
সমাঃ ইসমাইল 

সহাগসি 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স , ক্চুয়া, 

িাগেরহাট 

৩৮িম  
01719857970 ismail.bau20@gmail.com 

২৯ 

৩৮৯৯  মানলহা িারনেস 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স , নিিালয়, 

মানিক্েঞ্জ 

৩৮িম  
01773617667 

maliha.shormy@gmail.c

om 

৩০ 

৩৯১১ সাগেদাতুর রহমাি  

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স , নিিপুর, 

িরনসংদী 

৩৮িম  
০১৬৮০৭৭৩৬৫৫ sajeda.sau@gmail.com  

৩১ 

৩৯২৪ সমাছাঃ নূর-িাহার 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স স, ধুিট, 

িগুড়া 

৩৮িম  
01738508464 

nurnaharnupur13@gmail.

com 

৩২ 

৩৯৩১  িাওি রািী সদও 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স , নমেমাপুর, 

টাঙ্গাইল 

৩৮িম  
01798625743 shawndeo8@gmail.com 

৩৩ 

৩৯৩৬ িণ মালী সমাস্ত া 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স , নিিপুর, 

িরনসংদী 

৩৮িম  
01723656448 

bornalimostofa124@gma

il.com 

৩৪ 

৩৯৪১ 
সমাহাম্মদ রাগিদ 

সিৌধুরী 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স , রামেড়, 

খােড়াছনড়। 

৩৮িম  
01782447579 

rashed.0404au@gmail.co

m 

৩৫ 

৩৯৪৮ 
েিাি সমাঃ সিখ 

 নরদ 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 
উপগেলা কৃনি অন স, েনক্েঞ্জ, 

নসগলট। 

৩৮িম  
০১৭৫৪৪২৪৮১৮ 

shakhforid383@gmail.co

m 

mailto:sajeda.sau@gmail.com
mailto:shakhforid383@gmail.com
mailto:shakhforid383@gmail.com


 

৩৬ ৩৯৪৯ িাহনরয়ার আহগমদ কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স ,সুোিের, 

পািিা 

৩৮িম  01740066732 kbd.shahriyar.38@gmail.

com 

৩৭ ৩৯৫০ সমাছা:  ারহািা 

ক্িক্ 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, ক্নরমেঞ্জ 

,নক্গিারেঞ্জ 

৩৮িম  ০১৭৫০ ৫২৪৬৫৬   farhana.bau.1993@ 

gmail.com 

৩৮ ৩৯৫১ মাহমুদ আব্দুল্লাহ আল 

সিামাি 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, 

নিয়ািীিাোর, নসগলট 

৩৮িম  01623015273 ihowcan@gmail.com 

৩৯ ৩৯৫২ দীগিি িন্দ্র রায় কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, 

নিরামপুর,নদিােপুর 

৩৮িম  01738211316 dcroy.dae@gmail.com 

৪০ ৩৯৫৩  ক্ামরুি িাহার নমনল কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি  অন সাগরর 

ক্ার্ মালয়, োেীপুরসদর, োেীপুর 

৩৮িম  01633037404    

milirosebud@gmail.com 

৪১ ৩৯৫৪ সমাঃ  ানহম হাসাি কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, কুতুিনদয়া, 

ক্ক্সিাোর 

৩৮িম  01677534457 fahimaeo89@gmail.com 

৪২ ৩৯৫৫ সমাঃ হানমদুল ইসলাম কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি ন স, িাহরানস্ত 

,িাদপুর 

৩৮িম  01714647493 hamidulku10@gmail.co

m 

৪৩ ৩৯৫৬ মাহমুদুর রহমাি কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, 

সদওয়ািেঞ্জ, োমালপুর 

৩৮িম  01727909383 m.r.jony.014@gmail.com 

৪৪ ৩৯৫৭  মুনি মদা স রগদৌস 

আরা োহাি 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, শ্রীিের, 

মুিীেঞ্জ 

৩৮িম  01677274034   

murshidajahan03@gmail.

com 

৪৫ ৩৯৫৮ সমাঃমায়দুল হাসাি কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, , সুিণ মির, 

সিায়াখালী 

৩৮িম  01723183491 mhraju.hstu@yahoo.com 

৪৬ ৩৯৫৯ সমাঃগম িাহুল 

ক্নরম 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, দুে মাপুর, 

সিত্রগক্াণা 

৩৮িম  01725435158 karimmeftahul@gmail.co

m 



৪৭ ৩৯৬০ সঞ্জয় কুমার সরক্ার কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, 

দােিভইয়া, স িী 

৩৮িম  01761146463 sarkersanjoy005@gmail.

com 

৪৮ ৩৯৬১  াগিমা োন্নাি 

মাসন  

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, , িামরাই, 

ঢাক্া 

৩৮িম  0179865179 masfejannat@gmail.com 

৪৯ ৩৯৬২ িািিীি হাসাি শুভ কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, সভদরেঞ্জ, 

িরীয়িপুর 

৩৮িম  01571797012 tanbin.hasan1990@gmail

.com 

৫০ ৩৯৬৩ মধুসূদি সদ কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, ক্াপ্তাই, 

রাঙ্গামাটি। 

৩৮িম  01732776506 madhukuat@gmail.com 

৫১ ৩৯৬৪ সসয়দ হাসানুল ক্িীর কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, সদাহার, 

ঢাক্া। 

৩৮িম  01520100266 syedhasanulapu@gmail.c

om 

৫২ ৩৯৬৫ িাহিাে পারভীি কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন সাগরর 

ক্ার্ মালয়, িাসাইল, টাঙ্গাইল। 

৩৮িম  01609242969 shahnazparveen2210@g

mail.com 

৫৩ ৩৯৬৬ সমাঃ আব্দুল্লাহ আল 

মামুি 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, আলীক্দম, 

িান্দরিাি 

৩৮িম  01724069866  

৫৪ ৩৯৬৭  ারহািা আ গরাে কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, 

িাোহািপুর, িগুড়া 

৩৮িম  01755468410 farhanaafroz245@gmail.

com 

৫৫ ৩৯৬৮ সুিান্ত সদিিাথ কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, , রামু, 

ক্ক্সিাোর 

৩৮িম  01712464582 sushantashuv049@gmail.

com 

৫৬ ৩৯৬৯ সমাহাঃ আব্দুল মনিি কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, অিগ্রাম, 

নক্গিারেঞ্জ 

৩৮িম  ০১৭৮৯৫৮০৫৪৪ abdulmotin.kbd@gmail.c

om 

৫৭ ৩৯৭০ সুমন্ত রুদ্র পাল কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, , সটক্িা , 

ক্ক্সিাোর 

৩৮িম  01551814205 sau.sumanta@gmail.com 

৫৮ ৩৯৭১ আ গরাো আক্তার 

রুমা 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, 

িালা,সািক্ষীরা 

৩৮িম  ০১৯৩৩ ৮৫৫৪১১ rumaku7@gmail.com  

mailto:rumaku7@gmail.com


 

৫৯ ৩৯৭২  িান্তা ইসলাম িওরীি কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, েোনরয়া, 

মুিীেঞ্জ 

৩৮িম  01915634841   

santanowrin@gmail.com 

৬০ ৩৯৭৩ সমাঃ োনহদুল 

ইসলাম 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, সমাহিেঞ্জ, 

সিত্রগক্ািা 

৩৮িম  01926804221 zahidulislam4652@gmail

.com 

৬১ ৩৯৭৪ সমা: সালাহ্উনিি  

ক্াউসার আফ্রাদ 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, 

মানিক্ছনড়, খােড়াছনড়। 

৩৮িম  01679165547 skafradrony58@gmail.co

m 

৬২ ৩৯৭৫ সমাঃ হুমায়ুি ক্নির কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, , 

হালুয়ািাট, ময়মিনসংহ 

৩৮িম  01751787395 humayun3201.hk@gmail

.com 

৬৩ ৩৯৭৬ মঞ্জুরুল আগরন ি 

সবুে 

কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, থািনি, 

িান্দরিাি। 

৩৮িম  01674929819 monjurul.sobuj@gmail.c

om 

৬৪ ৩৯৭৭ রানক্বুল হাসাি িরী  কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন সাগরর 

ক্ার্ মালয়, হাইমির, িাঁদপুর 

৩৮িম  01624947775 rhsharif3025@gmail.com 

৬৫ ৩৯৭৮  আসন য়া সুলিািা কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, 

সভরি,নক্গিারেঞ্জ 

৩৮িম  01321687523 asfiasultana2222@gmail.

com 

৬৬ ৩৯৭৯ আদিাি সমগহদী কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, 

খােড়াছনড়সদর, খােড়াছনড়। 

৩৮িম  01737333210 adnan.mehedi.s@gmail.c

om 

৬৭ ৩৯৮০ সমাঃ নুরুজ্জামাি কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, , িালােঞ্জ, 

নসগলট 

৩৮িম  01754424818 nuruzamanreza27@gmail

.com 

৬৮ ৩৯৮১  িানহদ আহগমদ কৃনি সম্প্রসারণ 

অন সার 

উপগেলা কৃনি অন স, নদরাই, 

সুিামেঞ্জ 

৩৮িম  01321585554 nashovon91@gmail.com 
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ক্যাডারনিয়ন্ত্রণক্ারীমন্ত্রণালয়/নিভাগেরিাম: খাদ্য অনিদপ্তর 

ক্যাডারঃনি.নি.এি. (খাদ্য) 

৬৯ - েিাি এম এ আহাদ 

খন্দক্ার 

সহক্ারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক্ সেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রগক্র ক্ার্ মালয় ,

ঢাক্া। সংযুনক্তগি 

এমআইএসএন্ডএম নিভাে ,খাদ্য 

অনিদপ্তর ,ঢাক্া। 

৩৮িম  ০১৭১৮০৯৪৫৯৬ ahad18072@gmail.com 

৭০ - েিাি িানক্ল 

আহগমদ 

সহক্ারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক্ সেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রগক্র ক্ার্ মালয় ,

কুনিয়া। সংযুনক্তগি িলািল ,

সংরক্ষণ ও সাইগলা নিভাে ,খাদ্য 

অনিদপ্তর ,ঢাক্া। 

৩৮িম ০১৯৮৮২০০৬০৭ shakileceku@gmail.com 

৭১ 152012040009 সমা: মামুিহাসাি িথ্য অন সার, 

সপ্রিগণ-নিগরািীদলীয় 

সিিার সহক্ারী এক্ান্ত 

সনিি। 

িথ্য অনিদপ্তর, িথ্য ওসম্প্রিার 

মন্ত্রণালয়, সপ্রিগণ-নিগরািীদনলয় 

সিিার 

ক্ার্ মালয়, িাংলাগদি োিীয় 

সংসদ। 

31 িম 01718-466363 mamunpid@gmail .com. 

ক্যাডারনিয়ন্ত্রণক্ারীমন্ত্রণালয়/নিভাগেরিাম: তথ্য ও িম্প্রচার মন্ত্রণালয়/িাাংলাগদশ বিতার 

ক্যাডারঃনি.নি.এি.তথ্য (প্রগক্ৌশল) 

৭২ 152018010001 সমা: োনক্র সহাগসি সহক্ারী সিিার 

প্রগক্ৌিলী 

আঞ্চনলক্ প্রগক্ৌিলীর ক্ার্ মালয়, 

িাংলাগদি সিিার, কুনমল্লা। 

৩৬িম ০১৭২৬-২৪০২১৬ Zakir2144@gmail.com 

৭৩ ১৫২০১৮০২০০০৩ েিাি সমাঃ িানিদুল 

হক্ 

সহক্ারী িািমা 

নিয়ন্ত্রক্ 

সক্ন্দ্রীয় িািমা সংস্থা, িাংলাগদি 

সিিার, ঢাক্া। 

৩৬িম ০১৮৬৭০৩৭৯৫০ nabidulayon642@gmail.c

om 

৭৪ ১৫২০১৯০২০০০৪ েিাি িামীমা 

িাসনরি িমী 

সহক্ারী িািমা 

নিয়ন্ত্রক্ 

আঞ্চনলক্ িািমা সংস্থা, িাংলাগদি 

সিিার, কুনমল্লা। 

৩৭িম ০১৬৮০৫৬০৩৬৬ shamimashomi@gmail.c

om 

৭৫ ১৫২০১৯০১০১০৮ েিাি  ারহািা 

মাহোিীি 

সহক্ারী সিিার 

প্ররগক্ৌিলী 

উচ্চ িনক্ত সপ্ররণ সক্ন্দ্র-১, 

িাংলাগদি সিিার, সাভার, ঢাক্া। 

৩৭িম ০১৫৫৪৭৪১৯৫৬ farhana.aeceiu@gmail.co

m 



৭৬ ১৫২০২১০২০০১০ েিাি এস এম 

মনিউর রহমাি 

সহক্ারী িািমা 

নিয়ন্ত্রক্ 

সক্ন্দ্রীয় িািমা সংস্থা, িাংলাগদি 

সিিার, ঢাক্া। 

৩৮িম ০১৯৭১৯২২০২১ smmatiurrahman16@gm

ail.com 

৭৭ ১৫২০২১০২০০১৪ েিাি সমাঃ মাহমুদুল 

হাসাি 

সহক্ারী িািমা 

নিয়ন্ত্রক্ 

আঞ্চনলক্ িািমা সংস্থা, 

িাংলাগদিগিিার, িনরিাল। 

৩৮িম ০১৯১৮৫৪৫৬৮৯ mmhasan39@gmail.com 

৭৮ 

 

১৫২০২১০১০০০৮ েিাি সবুে সরক্ার সহক্ারী সিিার 

প্ররগক্ৌিলী 

িাংলাগদি সিিার, িনরিাল। ৩৮িম ০১৭৩৭৮৫০৭৮২ sabujeeedu@gmail.com 

৭৯ ১৫২০২১০৩০০৬ েিাি নিিাি 

িাসনিম সক্য়া 

সহক্ারী পনরিালক্ 

(অনুষ্ঠাি) 

িানিনেযক্ ক্ার্ মক্রম, িাংলাগদি 

সিিার, ঢাক্া। 

৩৮িম ০১৭২২৬৭৮১৫৮ nishattasnim2020@gmail

.com 

৮০ ১৫২০২১০৩০০০৯ েিাি সিখ ইমরাি 

আহগমদ 

সহক্ারী পনরিালক্ 

(অনুষ্ঠাি) 

িাংলাগদি সিিার, ঢাক্া। ৩৮িম ০১৬৭০২৪৪১২৭  

৮১ ১৫২০২১০৩০০৩ েিাি রায়হাি 

সহাগসি 

সহক্ারী পনরিালক্ 

(অনুষ্ঠাি) 

িাংলাগদি সিিার, কুনমল্লা। ৩৮িম ০১৬৮৩০৪৭৩০৮  

ক্যাডার নিয়ন্ত্রণক্ারী মন্ত্রণালয়/নিভাগের িাম: িড়ক্ পনরিহি ও বিতু মন্ত্রণালয়/িড়ক্ পনরিহি ও মহািড়ক্ নিভাে। 

ক্যাডার: নিনিএি (িড়ক্ ও জিপথ) 

৮২ ৬০২৪৩৪ মাহবুিা আক্িার সহক্ারী প্রগক্ৌিলী 

(নসনভল) 

সড়ক্ নিভাে, নসরােেঞ্জ। ৩৮িম 01743704380 mahbuba.ruet09@gmail.co

m 

৮৩ ৬০২৪৩৯ আিরাফুল আলম 

নেনম্মম 

সহক্ারী প্রগক্ৌিলী 

(র্ানন্ত্রক্) 

১ম সানর ক্ারখািা উপ-নিভাে, 

টাঙ্গাইল। 

৩৮িম 01516160637 ajimmim@gmail.com 

ক্যাডার নিয়ন্ত্রণক্ারী মন্ত্রণালয়/নিভাগের িাম: জিপ্রশািি মন্ত্রণালয় 

ক্যাডাগরর িাম: নিনিএি (প্রশািি) 

৮৪ ১৯১৩২ েিাি অংমানিং 

মারমা 

খােড়াছনড় সহক্ারী ক্মনিিার(নিক্ষািনিস) ৩৮িম ০১৭৪০৭০৩৪৩১ choudhuryaongma@gma

il.com 



৮৫ ১৯১২১ েিাি ঈনিিা আক্তার সহক্ারী ক্নমিিার সেলা প্রিাসগক্র 

ক্ার্ মালয়,কুনিয়া। 

৩৮ িম ০১৯৩৪০৩৭৯৮৭ Easheta.akther@gmail.co

m 

৮৬ ১৯০৬২ েিাি  ারোিা 

আক্তার                                                                                 

লািিী 

সহক্ারী ক্নমিিার  সেলা প্রিাসগক্র ক্ার্ মালয়, 

িরনসংদী 

৩৮িম ০১৬২৩-০২৮০৮০ farzanalaboni10@gmail.com 

৮৭ ১৯০৮৫ েিাি দ্বীি আল 

োন্নাি 

সহক্ারীক্নমিিার সেলা প্রিাসগক্র ক্ার্ মালয়, 

সভালা। 

৩৮ িম ০১৭৬৮-৭০১৮০২ dinaljannat@gmail.com 

ক্যাডার নিয়ন্ত্রণক্ারী মন্ত্রণালয়/নিভাগেরিাম: গৃহায়ি ও েণপূতত মন্ত্রণালয় 

ক্যাডাগরর িাম: নিনিএি(েণপূতত) 

৮৮ ২০২০১৮০১৩৬০১ েিাি িািনেিা 

আ নরি োহাি 

সহক্ারী প্রগক্ৌিলী 

(নসনভল) 

েণপূিম প্রক্ল্প সাগক্মল-১, ঢাক্া। 

সংযুক্তঃ েণপূিম প্রক্ল্প নিভাে-২, 

ঢাক্া। 

৩৬িম ০১৭৬০৩৬২৭২৮ tanzina.cuet.ce@gmail.co

m 

৮৯ ২০২০১৯০২৩৭১৩ েিাি সমাঃ িনরফুল 

হক্  

সহক্ারী প্রগক্ৌিলী 

(ই/এম) 

েণপূিম ই/এম প্ল্যানিং নিভাে-১, 

ঢাক্া। 

৩৭িম ০১৭৬০৬২৫৭৬০ sharifccc1260@gmail.co

m 

৯০ ২০২০১৯০২৩৭২৪ েিাি সমাঃ আনরফুর 

রহমাি 

 

সহক্ারী প্রগক্ৌিলী 

(ই/এম) 

রংপুর েণপূিম সোি, রংপুর। ৩৭িম ০১৭৩৫৬৫৯৫৫৬ 

০১৯১১৪২৩৬২১ 

mrahman.arifur@gmail.c

om 

৯১ ২০২০২১০১৩৮৩৮ েিাি আিন্দ কুমার 

মহন্ত 

 

সহক্ারী প্রগক্ৌিলী 

(নসনভল) 

নরোভ ম, েণপূিমঅনিদপ্তর, ঢাক্া। ৩৮িম ০১৬৭৬৯৫৩২৮৩ akmohant.pwd38@gmail

.com 

৯২ ২০২০২১০২৩৮২০ েিাি নি াি নিিগি 

আরা 

 

সহক্ারী প্রগক্ৌিলী 

(ই/এম) 

েণপূিমই/এমনপ এন্ড নডনিভাে, 

রােিাহী। 

৩৮িম ০১৭৫০৭৫৮০৮৮ shifat.binte.ara@gmail.co

m 

৯৩ ২০২০২১০২৩৮২৫ েিাি সমাঃ 

ক্ামরুজ্জামাি 

সহক্ারী প্রগক্ৌিলী 

(ই/এম) 

েণপূিমই/এম ক্ারখািা নিভাে, 

ঢাক্া। 

৩৮িম ০১৭৩৫৮০৯১৯০ kamrul.me10@gmail.co

m 

mailto:sharifccc1260@gmail.com
mailto:sharifccc1260@gmail.com
mailto:mrahman.arifur@gmail.com
mailto:mrahman.arifur@gmail.com


ক্যাডার নিয়ন্ত্রণক্ারী মন্ত্রণালয়/নিভাগেরিাম: স্থািীয় িরক্ার, পল্লী উন্নয়ি ও িমিায় মন্ত্রণালয় 

ক্যাডাগরর িাম: নিনিএি (িমিায়) 

৯৪ ০৫২০১৮০১০০১২ জোি কমাহাম্মি 

রতহম উতিে 

িালুকিার 

কজিা িমিায় 

কম েকিো 

কজিা িমিায় কার্ োিয়, 

কমৌিভীিাজার 

৩৬িম 01790023700 Rahimecosust.coop36@g

mail.com 

৯৫ ০৫২০১৮০১০০১৩ এি এম 

িহতমদুজ্জামাে 

কজিা িমিায় 

কম েকিো 

কজিা িমিায় কার্ োিয়, টাঙ্গাইি ৩৬িম ০১৮১৯৬১8১4৬ smtahmiduzzaman@gma

il.com 

ক্যাডার নিয়ন্ত্রণক্ারী মন্ত্রণালয়/নিভাগেরিাম: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

ক্যাডাগরর িাম: নিনিএি (পুনলশ) 

৯৬ ৭৭০৫১১৬৭৮১ সরক্ার সমা: মাহাবুি 

হাসাি 

এ এস নপ নসআইনড, ঢাক্া ২৪িম ০১৭১৭৬৭৩৭৯৪ Sarker.hasan@yahoo.co

m 

৯৭ ৮১১৪১৬৬২৮৮ েিাি সিখ সমা: 

ইয়ানছি আলী 

এ এস নপ  ৩৩িম ০১৭১৮১৩৬১৭৪ Yeahin81@gmail.com 

৯৮ ৯১১৮২২০৫৪২ েিাি োনক্য়া 

সুলিািা 

এ এস নপ ১১ এনপনিএি, ঢাক্া। ৩৬িম ০১৭২৩২৩০৭৭১ Zakiasutanair.du@gmail.

com 

৯৯ ৮৭১৮২২০৫৫৩ েিাি রায়হািা 

ইয়াসমীি 

এ এস নপ ২ এনপনিএি, মুক্তাোছা, 

ময়মিনসংহ 

৩৬িম ০১৭০৯২১১২৮০ nhjoybcsedu@yahoo.co

m 

১০০ ৮৭১৮২২০৫২৯ েিাি  ারহািা 

আ গরাে সেনম 

এ এস নপ িারায়িেঞ্জ সেলা ৩৬িম ০১৭২৯২৩৫৩৬০ Farhana.asp@gmail.com 

১০১ ৯১১৯২২৪০১৮ েিাি নমোনুর 

রহমাি 

এ এস নপ সোপালেঞ্জ ৩৭িম ০১৩২০০৯৯৩১২ Mizan.rubel1991@gmail.

com 

১০২ ৯০২১২৩৭৭৩৯ েিাি ডনল রািী 

সরক্ার 

এ এস নপ পু: সহ: সক্া: ৩৮িম ০১৬২০১৯৭১২৮ Daliranisarker.sust@gma

il,com 

১০৩ ৮৮২১২৩৭৭২৭ েিাি িানিয়া 

ইসলাম 

এ এস নপ পু: সহ: সক্া: ৩৮িম ০১৭০৭৭৯৩১৯৩ tansislam@gmail.com 

mailto:Sarker.hasan@yahoo.com
mailto:Sarker.hasan@yahoo.com
mailto:Yeahin81@gmail.com
mailto:Zakiasutanair.du@gmail.com
mailto:Zakiasutanair.du@gmail.com
mailto:nhjoybcsedu@yahoo.com
mailto:nhjoybcsedu@yahoo.com
mailto:Farhana.asp@gmail.com
mailto:Mizan.rubel1991@gmail.com
mailto:Mizan.rubel1991@gmail.com
mailto:Daliranisarker.sust@gmail,com
mailto:Daliranisarker.sust@gmail,com
mailto:tansislam@gmail.com


১০৪ ৯৩২১২৩৭৭২০ েিাি সীমা খািম এ এস নপ পু: সহ: সক্া: ৩৮িম ০১৭৬৮৭৫৬১০১ Seema.ru.bba.@gmail.co

m 

ক্যাডার নিয়ন্ত্রণক্ারী মন্ত্রণালয়/নিভাগের িাম: মৎস্য অনিদপ্তর 

ক্যাডাগরর িাম: নিনিএি (মৎস্য) 

১০৫  েিাি িাম্মী আখিার খামার ব্যিস্থাপক্ মৎস্য িীে উৎপাদি খামার, 

িীরেঞ্জ, নদিােপুর 

৩৮িম ০১৭৯৪৯০৬১০০ shammi1688@gmail.com 

১০৬  েিাি সাজ্জাদ 

সহাগসি 

খামার ব্যিস্থাপক্ মৎস্য িীে উৎপাদি খামার, 

খানদমিের, নসগলট 

৩৮িম ০১৮১৬৯৯৯৩৮৯ sazzadhossainku@gmail.

com 

১০৭  েিাি মাহবুিা খািম উপগেলা মৎস্য 

ক্ম মক্িমা 

উপগেলা মৎস্য দপ্তর, দনক্ষণ 

সুরমা, নসগলট 

৩৮িম ০১৭১২৪৪২১৭৭ mk.hiya91@gmail.com 

১০৮  েিাি িিাব্দী রায় খামার ব্যিস্থাপক্ মৎস্য িীে উৎপাদি খামার, 

িানন্দিা , কুনমল্লা 

৩৮িম ০১৭৭৭৩৪৩৩০২ sroy.bau@gmail.com 

ক্যাডার নিয়ন্ত্রণক্ারী মন্ত্রণালয়/নিভাগের িাম: প্রানণিম্পদ অনিদপ্তর 

ক্যাডাগরর িাম: নিনিএি (প্রাণিসম্পদ) 

১০৯  রানখ আক্তার সিজ্ঞানিক্ ক্ম মক্িমা সংযুনক্ত: ইিনিটিউট অি 

লাইভিক্ সাগয়ি এন্ড 

সটক্গিালনে, সিত্রগক্ািা 

৩৮িম ০১৭৬৮৭০৬৭০১ Rakhi38949@gmail. 

Com 

১১০  কুররা তুল আইি সিজ্ঞানিক্ ক্ম মক্িমা সংযুনক্ত: ইিনিটিউট অি 

লাইভিক্ সাগয়ি এন্ড 

সটক্গিালনে, সিত্রগক্ািা 

৩৮িম ০১৭৩৫৮১৪৮০১ qsmrity@yahoo.com 

১১১  ডা. মাহফুো িানমমা 

আক্তার 

সভগটনরিানর সােমি উপগেলা প্রানণসম্পদ দপ্তর ও 

সভগটনরিানর হাসপািাল 

,ভাঙ্গুরা,পািিা 

৩৮িম ০১৩১০৪৫২৩৮০ Mahfuzaru3099@gmail.c

om 

১১২  পরমা নসংহ সাগয়নিন ক্ 

অন সার 

প্রানণসম্পদ েগিিণা প্রনিষ্ঠাি, 

মহাখালী, ঢাক্া 

৩৮িম ০১৭১২০৬১৪৯৫ Paromadingha1495@gm

ail.com 

mailto:shammi1688@gmail.com
mailto:sazzadhossainku@gmail.com
mailto:sazzadhossainku@gmail.com
mailto:mk.hiya91@gmail.com
mailto:qsmrity@yahoo.com
mailto:Mahfuzaru3099@gmail.com
mailto:Mahfuzaru3099@gmail.com


ক্যাডার নিয়ন্ত্রণক্ারী মন্ত্রণালয়/নিভাগের িাম: অর্ থ ণিভাগ, অর্ থ মন্ত্রিালয় 

ক্যাডাগরর িাম: নিনিএি (অণিট এ্ন্ড এ্নকাউন্টস) 

১১৩ ০০১-০০১-৮৫৮ েিাি স্মৃনি রািী 

িনিক্ 

সহক্ারী মহা 

নহসািরক্ষক্ 

ন িানিয়াল ম্যাগিেগমি 

এক্াগডমী (ন মা) 

৩৮িম ০১৯২৯৩৪৮৮৫৮ smritibonik@gmail.

com 

১১৪ ০০১-০০১-৮৭৬ েিাি মানরয়াম 

আক্িার 

সহক্ারী মহা 

নহসািরক্ষক্ 

ন িানিয়াল ম্যাগিেগমি 

এক্াগডমী (ন মা) 

৩৮িম ০১৬৮০১০০৩২১ mariamaktheriiuc@gmail

. com 

১১৫ ০০১-০০১-৮৭৮ েিাি সমাছা: নিউটি 

খাতুি 

সহক্ারী মহা 

নহসািরক্ষক্ 

ন িানিয়াল ম্যাগিেগমি 

এক্াগডমী (ন মা) 

৩৮িম ০১৯৬৪৪৬৩৫০৪ Beautydu 18@ 

gmail.com 

১১৬ ০০১-০০১-৮৭৯ েিাি আনেো 

িারনমি 

সহক্ারী মহা 

নহসািরক্ষক্ সহক্ারী 

মহা নহসািরক্ষক্ 

ন িানিয়াল ম্যাগিেগমি 

এক্াগডমী (ন মা) 

৩৮িম ০১৭৮৭৩৭৭৪৭৪ Azizasharmin74@gmail, 

com 

১১৭ ০০১-০০১-৮৮৩ েিাি  ারাহ 

সমহিাে 

সহক্ারী মহা 

নহসািরক্ষক্ 

ন িানিয়াল ম্যাগিেগমি 

এক্াগডমী (ন মা) 

৩৮িম ০১৭১৬৭৭৩৫২৯ Farah.m.aroni@gmail. 

Com 

১১৮ ০০১-০০১-৮৯৮ েিাি সমা: মাইনুল 

ইসলাম 

সহক্ারী মহা 

নহসািরক্ষক্ 

ন িানিয়াল ম্যাগিেগমি 

এক্াগডমী (ন মা) 

৩৮িম ০১৭৭১০৭৩০৮৪ Mislameco5111@gmail. 

com 

ক্যাডার নিয়ন্ত্রণক্ারী মন্ত্রণালয়/নিভাগের িাম: রেলপর্  মন্ত্রিালয় 

ক্যাডাগরর িাম: নিনিএি (রেলওয়য়:প্রয়কৌশল) 

১১৯  জোি প্রমা োগ িহকারী িতরচািক 

(কটতিকম), িদ্মা কিতু 

করি িংনর্াগ প্রকল্প, 

িাংিানিি করিওনয়, 

করিভিে, ঢাকা। 

ঢাকা ৩৮িম ০১৮২০৮৮৯৯২৯ Promanag47@gmail.com 
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ণিণপএ্নটিণস’ে কম থকর্থাগয়িে র্াণলকা: 

 

ক্রম কম েকিোর োম   িিতি কমািাইি  ই-কমইি 

১২০ জোি িাতময়াো 

সুিিাো 

মূল্যায়ে কম েকিো ০১৭১৫-৩৮২৯৭৭ samianasultana@yahoo.com 

১২১ জোি এ এম 

িাহতরয়র আিম 

িহকারী িতরচািক (প্রতিক্ষণ) ০১৫৩১-৯৮২১৮১ shahanshahrior@gmail.com 

১২২ জোি কমা: 

তমজানুর রহমাে 

গনিষণা কম েকিো ০১৮৫৩-০৩৯০৬৮ mizanur.bpatc@gmail.com 

১২৩ জোি কমা: 

িাহািাি কহািাইে 

গনিষণা কম েকিো ০১৭৪২-৯৯১২৯৯ sgagadat.duir@gmail.com 

124 জোি রাজীি 

কুমার ঢািী 

িহকারী িতরচািক (কেিাধুিা) ০১৫১৫-৬৬১৯৪৩ rajibdhalio@gmail.com 

১২৫ জোি কমা: আতিক 

উল্লাহ জামাে  

িহকারী িতরচািক (কেিাধুিা) ০১৫১৫-৬৭৪৯২২ atikzaman98@gmail.com 

১২৬ জোি রাতিয়া 

ইিিাম 

গনিষণা কম েকিো ০১৯৯২-০০৭৯৭১ rafiaislamrhea@gmail.com 

১২৭ জোি মায়মুো 

তিেনি মাসুি 

গনিষণা কম েকিো ০১৫২১-২৫৪৮০৩ maimuna.econdu@gmail.com 

১২৮ জোি কমা: 

আব্দুল্লাহ আি 

মামুে 

মূল্যায়ে কম েকিো ০১৯৫১-৩৪৭৬৬১ mamun613@gmail.com 


