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১
১
২-৩
৪
৪
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৫
৬-৭
৭
৮

পিরক না ম ীর দ র
পিরক না িত ম ীর দ র
পিরসং ান ও ত
ব াপনা িবভাগ

মহাপিরচালেকর দ র
উপ-মহাপিরচালেকর দ র
িপএিবএ সািভস স ার
পিরসং ান ভবন সািভস স র
এফএ এ এমআইএস উইং
ািনং এ ডেভলপেম সল
এফএ এ এমআইএস (আরিডিপ) শাখা
বাংলােদশ পিরসং ান েরা ভবন লাইে রী
বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ীয় লাইে রী
এি কালচার উইং
স াস উইং
াশনাল একাউি ং উইং
ই াি এ লবার উইং
ডেমা াফী এ হলথ উইং
কি উটার উইং
া স ক াল াফ িনং ইনি উট
নেদিনং এি কালচার মােকট ইনফরেমশন িসে ম (AMIS)
ইন বাংলােদশ ক
অপ ক াল ডাটা আকাইব এ নটওয়ািকং (২য় পযায়) ক
হাউজেহা ইনকাম এ এ েপি চার সােভ ক
নেদিনং ক াপািস অব িবিবএস ইন ডাটা কােলকশন এ এনালাইিসস
ইউিজং িজআইএস াপস ক
মিনটিরং া িস েয়শন অব ভাইটাল া স অব বাংলােদশ
(এমএসিভএসিব) ক
িডিজটাইেজশন অব িবিবএস পাবিলেকশন এ অনলাইন
সেক াির কােলকশন ক
অথৈনিতক মারী , ২০১৩ ক
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া
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(২)

(৩)
১৭

বাংলােদেশ অব ানরত অিনবি ত িময়ানমার নাগিরক
মাির-২০১৫ ক
াশনাল হাউজেহা ডাটােবইজ (এনএইচিড) ক
ইম িভং অব লবার া স এ লবার মােকট ইনফরেমশন
িসে ম (LMIS) ক
িবভাগ ও জলা পিরসং ান অিফস স েহর টিলেফান ন র
পিরক না িবভাগ
এনইিস-একেনক ও সম য় অ িবভাগ
কায ম িবভােগ কমরত কমকতােদর নাম ও টিলেফান ন র
সামািজক িব ান গেবষণা পিরষদ
আথ-সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ
িশ া উইং
জনসং া পিরক না ও সম য় উইং
ামে ক অ িবভাগ
া উইং
াইেসায়াম অ িবভাগ
িশ ও শি িবভাগ
িশ ও সম য় উইং
ইি ঃ এ ইেল িন উইং
পাট ও ব উইং
তল, াস ও া িতক স দ উইং
িব ৎ উইং
ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ
সড়ক পিরবহণ উইং
এসিস / সম য় উইং
ভৗত-১/িপিপএইচ-১
ভৗত-২/িপিপএইচ-২
যাগােযাগ উইং
রল পিরবহন উইং
িষ, পািন স দ ও প ী িত ান িবভাগ
প ী িত ান ও সম য় উইং
বন, মৎ ও ািণস দ উইং
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69|
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া
নং

(২)

(৩)
৫৪
৫৪
৫৪
৫৪
৫৫
৫৫
৫৫
৫৫-৫৬
৫৬
৫৬-৫৭
৫৭-৫৮
৫৮

খা ও সার মিনটিরং উইং
সচ উইং
সাধারণ অথনীিত িবভাগ
মাি স রাল ই জ অ িবভাগ
রাজ ও ানীিত অ িবভাগ
দাির িবে ষণ ও পিরবী ণ অ িবভাগ
সামি ক ও ি ত পিরক না অ িবভাগ
আ জািতক অথনীিত অ িবভাগ
িবিসএস ইেকােনািমক একােডিম িত া ক
বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা পিরষদ (BIDS)
পিরক না উ য়ন একােডিম (NAPD)
ধান িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, পিরসং ান ও ত
স নবািগচা, ঢাকা ।
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পিরক না ম ণালয়
শের বাংলা নগর, ঢাকা
িপএিবএ ন রঃ ৯১১৫০১১, ৯১১৫০১৩-১৪,
৯১১৫০১৬-১৮, ৮১২৫০৩৬-৪৭

পিরক না ম ীর দ র
নাম ও পদবী
জনাব আ হ ম

টিলেফান (অিফস) ও ই- মইল

ফা কামাল,এফিসএ,এমিপ ৯১৮০৯৫৫, ৯১৮০৮৩৮ (ফ া )

মাননীয় ম ী
পিরক না ম ণালয়
জনাব ফিরদ আিজজ
ম ী মেহাদেয়র একা সিচব
জনাব মাহা দ মা দ রানা চৗ রী
িসিনয়র সহকারী ধান
জনাব ম. শফােয়ত হােসন
জনসংেযাগ কমকতা
জনাব ক এম িসংহ রতন
মাননীয় ম ীর সহকারী একা সিচব
জনাব মাঃ আিম র রহমান
ম ী মেহাদেয়র ি গত কমকতা

mop.minister@yahoo.com
minister.planning@gmail.com

৯১১৪১১২
aziz 00952@alumni.itc.nl

৯১১৫০১৯

বাসা/েমাবাইল
৮৮৮১১২২
০১৭১৩১২৩৪৫৫
৯১৩০৪২১
০১৭১৫৯৫৯০১৩
০১৭১৬৯৪৩২৪২

m_rana07@yahoo.com

৯১৮০৮৮৬

০১৫৫০১৫৩৬২৩

mop_pro@yahoo.com

৯১১৫০১৯
৯১১৪১১২, ৯১৮০৯৫৫
maminurr@yahoo.com

০১৭১৩৪০৯৬৫০
০১৭১৪৩১৪১০৭
০১৭১১১৩৬৯০১
০১৫৫২৩৮৬৭২১

পিরক না ম ণালয়
শের বাংলা নগর, ঢাকা

পিরক না িতম ীর দ র
নাম ও পদবী

টিলেফান (অিফস) ও ই- মইল

বাসা/েমাবাইল

জনাব এম. এ. মা ান
মাননীয় িতম ী
অথ ম ণালয় ও পিরক না ম ণালয়
জনাব নওয়াজ হােসন চৗ রী
একা সিচব
জনাব মাঃ আ ল কালাম
সহকারী একা সিচব
জনাব মাঃ মা ন কিবর
ি গত কমকতা

৯১৮০৯৫১ (সরাসির)
৯১৮০৯৫২ (িপও)

৯১৪৬০১৬
০১৭৬৬৬৮৫৬৩৬
০১৭১৫০৩৯৩০৭
০১৭১২৫৮৮৭১৫

mannan347@gmail.com

৯১৮০৯৫৩
newaz_admn@yahoo.com

৯১৮০৯৫৪

০১৫৫২৪৬৪৯১৫

kalam1958@gmail.com

৯১৮০৯৫২
shkplanning@gmail.com
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০১৯১১৮১৮২৯৩
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পিরসং ান ও ত

ব াপনা িবভাগ

Website: www.sid.gov.bd

ফ া ঃ ৮৮-০২-৮১৮১৩২৩
পিরসং ান ভবন - ১১ তম তলা/ ক-১ ও ২

নাম ও পদবী

ই ারকম

ক
ন র

২০১২

১১০২

৮১৮১৩১৩
৮১৮১৩২৩ (ফ া )

জনাব মাহা দ আেনায়ার হাসাইন
সিচেবর একা সিচব

২০২০

১১০৩

৮১৮১৩৬১

জনাব লাল মার ঢালী
সিচেবর ি গত কম কতা
জনাব মাঃ মাহ দ হােসন
েটাকল অিফসার (িসিস)

২০০০

১১০৫

৮১৮১৩১৩

জনাব
অিতির সিচব
জনাব মাঃ বিদউ ামান
ি গত কমকতা
জনাব মাঃ মাহ ল কােদর
অিতঃ সিচব (সং ি )
জনাব মাঃ আব ল গিণ
উপসিচব
জনাব মাঃ আব ল খােলক
সহকারী সিচব (ত ব াপনা-২)
জনাব মা া িমজা র রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব

২০৫৩

(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব ক এম মাজাে ল হক
সিচব

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

বাসা/ মাবাইল
৯৩৫২৭৯৪
০১৭১১৬৪৫৪৫১

secy@sid.gov.bd

ত

(ত

০১৭১২১৮৬৯১২
০১৭২০৪৫৮২৫৫

dulaldhali81@gmail.com

-

৯২১

-

০১৭১৬৫৯১০৭৪

ব াপনা

১১২১

৮১৮১১৮৪ ( সরাসির) ৮১৮১৩১১

-

২০৫২

১১২২

addisecy@sid.gov.bd
৮১৮১৩১১

০১৯২৪৭৬৭৮১৪

১২৮৬

১১৩১

৩০১৩

১১১৯

৮১৮১০৯৬
quadermahfuz@yahoo.com
৮১৮১৫৭৬

-

-

md_abdul_ghani@yahoo.com
৮১৮১০৯৫
khaleque0000@gmail.com

১২৮৬

১১১৯

৮১৮১৫৭৬

৭২৫১৪৪৭
০১৭১৫৭৯৯১৫৫
৯০০০৮৩৮
০১৭২০৪৯৫৪৪০
৯০২৬৯৬৭
০১৫৫২৩৮৭৬১১
০১৭১৭৬২২১৭৩

mollahmizanurrahman@gmail.com

ব াপনা-২)

জনাব সােদক হােসন খাকা
সহকারী াগামার

-

১১২৪

ap@sid.gov.bd

০১৭২২০২৯৬৫৫

২০১৬

১১১২

৮১৮১৩১৪
js@sid.gov.bd

৯৬৭৪৮১৮
০১৭২৬০৯৯৬৯৯
০১৭১১১২৫৫১২

শাসনক
জনাব এ.িব.এম জািকর হাসাইন
-সিচব ( শাসন)
বগম নািগস লতানা

৮১৮১৩১৪

২০০৪

-সিচেবর ি গত কমকতা (অঃদাঃ)

বগম শাহ ন নছা
উপ-সিচব ( শাসন)
বগম নািগস লতানা

২০১৭

১১১০

২০১৪

-

২০১৮

১১১১

nshahnun@yahoo.com
৮১৮১৩১০

৮১৫১৩৮৬
০১৭১২০২৭১০২
৯১০২৪৯১
০১৭১১১২৫৫১২

৮১৮১৩১২

০১৭১৫১২৩৯৫৮

৮১৮১৩১০

ি গত কমকতা

জনাব মাঃ তির ল আলম
উপ-সিচব

md.tarikula@yahoo.com

(বােজট, আিথক ব াপনা ও সম য়)

বগম নািগস লতানা
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৮১৮১৩১৪

২০০৪
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০১৭১১১২৫৫১২

নাম ও পদবী

ই ারকম

ক
ন র

২০০৬

১১১৫

৮১৮১৩০৮

-

২০০৫

১১১৫

৮১৮১৩৬২
snagari2012@gmail.com

২০৯৮

১১৩০

৮১৮১৩১৬
md.khansas@gmail.com

৯১২০৭২২
০১৭১১৮৮০৯১৯
০১৭১১৮০৪৬১৬

২০০৩

১১১৬

৮১৮১৩১৫

(েজ তার মা সাের নয়)

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

বাসা/ মাবাইল

-সিচেবর ি গত কমকতা (অঃদাঃ)

জনাব
উপসিচব
(বােজট, আিথ ক ব াপনা ও সম য়)

জনাব এ জ এম সালাহ উি ন নাগরী
িসিনয়র সহকারী সিচব ( শাসন শাখা-১)

জনাব মাঃ মিন ামান খ ন
িসিনয়র সহকারী সিচব
(বােজট শাখা)

জনাব মাঃ আ ল ওয়া দ
িসিনয়র সহকারী সিচব

০১৭৭৬২২৫৫০০

wadud15583@gmail.com

( শাসন শাখা-২)

বগম মাসাঃ কাম াহার
িসিনয়র সহকারী সিচব

-

১১৩৪

৮১৮১০৯৪

০১৭১৫০২৪৮৩২

kamrun15445@gmail.com

(অিডট ও সম য়)

বগম তারানা নাসিরন
সহকারী া মার
জনাব সৗিম মার পাল
শাসিনক কমকতা, শাসন-২

-

১১৩২

৮১৮১০২৭

০১৯১৫৭৯৬২০৯

nasrintarana@yahoo.com

২০১১

-

showmitrapaul@yahoo.com

৭২৭৮৮০২
০১৫৫৩৬৪৭২৯৯

-

০১৯৩২০৯৮৪০৯

(বােজট ও আিথক ব াপনা শাখা)

জনাব মাঃ মিহউি ন ফা ক
শাসিনক কমকতা/এসএ

২০০৯

-

( শাসন শাখা-৩)

জনাব মাঃ শাহ আলম

-

-

জনাব এম, এ, মা ান হাওলাদার
অিতির সিচব (উ য়ন)

৩০০৭

১১২৭

জনাব মাঃ মহিসন
ি গত কমকতা ( -সিচব, উ য়ন)
জনাব মাঃ সালায়মান ম ল
উপ-সিচব (উ য়ন শাখা)
জনাব মাঃ মীর হােসন
উপ-সিচব
(উ য়ন শাখা-৩)
বগম িফয়া আ ার মী

৩০০৮

০১৭২২৭৪৩৫৭১

শাসিনক কমকতা, (সম য় ও অিডট)

উ য়নক
৮১৮১৩০৯

jsdev@sid.gov.bd
shatilepu@gmail.com
১১২৬

৮১৮১৩০৯

৩০০৬

১১২৮

mohsin_m61@yahoo.com
৮১৮১৩০২

২০৫৭

১১২৯

২০৯৮

৯৬৬০২২৬
০১৭৬১৪৯২৪৪৪
০১৯২১০৬৯২৪২
০১৫৫২৩২১৩৭৮
০১৭৭৯৫৯৫২৪০

solaimanmondol@yahoo.com

১১৩০

িসিনয়র সহকারী সিচব
(উ য়ন শাখা-১)

৮১৮১৫৫২

mirbbs99@gmail.com

০১৫৫২৫৪২৪২৮
০১৭৭০৬০৫৯৫৪

৮১৮১৫৭৫

০১৭১৬৩০৭৭২৩

rumi_2415686@yahoo.com

বগম রজাহান

৮১৮১০২৫

৯০৩৩৩৭০
০১৭৩১৪৮৮৩৪৭
০১৮১৭১০২০৪১

িসিনয়র সহঃ সিচব (উ য়ন-২)

-

জনাব সািম কিবর
সহকারী া ামার
জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম
শাসিনক কমকতা, উ য়ন-২
জনাব মাঃ আ ল কাই ম
শাসিনক কমকতা, উ য়ন-১

-

১১৩৩
১১২৪

২০৫৫

১১২৩

-

০১৭১৭০৭৩২৭৭

১১৩২

-

০১৯১২১৪৫৬৮৭
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মহাপিরচালেকর দ র
নাম ও পদবী
জনাব মাহা দ আব ল ওয়ােজদ
মহাপিরচালক
(অিতির সিচব)

জনাব রি ত মার ঘাষ

পিরসং ান ভবন - ২য় তলা/ ক-১
ই ারকম ক
টিলেফান (অিফস) ও
ন র
ই- মইল
১১০৭
২০২ ৯১১২৫৮৯
৯১১১০৬৪ (ফ া )

৯১১৫৭৫৯
০১৭১৫০৮২৬২০

dg@bbs.gov.bd

১১০৬

০১৭২৭৩০১২০৫

২০৪ ৮১৮১৪৪০
surangitbbs@gmail.com

াফ অিফসার (সহঃ পিরসং ান কমকতা)

জনাব মাঃ আিমর হােসন

বাসা/েমাবাইল

০১৬৭১৭১১৫২৩

১১০৫

২০১

৯১১২৫৮৯

-

২০১

১১০৫

২০১

৯১১২৫৮৯

০১৭১৬৬৭৪৪৭৮

১১০৫

২০১

৯১১২৫৮৯

০১৫৫২৬০২৯২১

িপও মহাপিরচালক ( শাসিনক কমকতা)

জনাব মাঃ মাহ দ হােসন

-

০১৭১৬৫৯১০৭৪

েটাকল অিফসার (িসিস)

জনাব মাঃ আ ল লিতফ
পিরসং ান তদ কারী
জনাব মাঃ এনা ল হক
পিরসং ান তদ কারী

enamul.bbs@gmail.com

উপ-মহাপিরচালেকর দ র
নাম ও পদবী
জনাব মাঃ বাই ল আমীন ইঁ য়া
উপ-মহাপিরচালক

পিরসং ান ভবন - ২য় তলা/ ক-১
ই ারকম ক
টিলেফান (অিফস) ও
ন র
ই- মইল
১১১২

২১০

(অিতির সিচব)

জনাব মাঃ ওসমান গিণ

৯১৩৩৩৮৫, ৮১৮১৪৩৩ (ফ া )
ddg@bbs.gov.bd
amin_baitul@yahoo.com
ganimd59@yahoo.com

বাসা/েমাবাইল
৯১৩৫৫৯৮
০১৭১১১৯৪৬১৫
০১৯৩৬৫৮২৭১৬

১১০৯

২১২

১১০৩

২০৮

৯১৩৩৩৮৫

০১৮১৮৯৩৭১৮৫

১১০৩

২০৮

৯১৩৩৩৮৫

০১৯১৮২২৪৯৩০

১১০৩

২০৮

৯১৩৩৩৮৫

০১৭২৬২৯৬৭২২

াফ অিফসার (পিরসং ান কমকতা)

জনাব মাঃ
িপএ

ল আিমন

উপ-মহাপিরচালক

জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম
অিফস সহকারী
জনাব মাঃ আ ল মােলক
জএসএ

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা
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িপএিবএ সািভস স ার
নাম ও পদবী
জনাব মাঃ রহমত উ া, জএসএ
জনাব মাঃ মহিসন, এসআই

পিরসং ান ভবন - ২য় তলা/ ক-১
ই ারকম ক ন র
টিলেফান (অিফস)
১০০০
২১৩
১০০০
২১৩
-

বাসা/েমাবাইল
০১৯১৬৯৪০৩৯৪
০১৮১৯৫৪১১৯১

পিরসং ান ভবন সািভস স র
িববরণ
িপএিবএ
(বাংলােদশ পিরসং ান েরা)
িপএিবএ (পিরসং ান ভবন)
কে াল ম ( াইভার)
িলফট কে াল ম
আনসার ক া
মইন গইট (বািহর)
ি নার পারভাইজার
ইি িনয়ার (ভবন মইনেটেন )
িব ৎ ও সাবে শন
িরেসপশন
বাংলােদশ পিরসং ান েরার ছাপা খানা
সািভস স ার (ত )
লাইে রী, পিরসং ান ভবন

ফান ন র
৮১২৯৫৫২,৮১৮১৪৪২,
৮১৮১৪৪৩,
৯১২০৮৪০, ৯১১৩৭৮৮,
১০০০,৩০৫০
৩৩৯১
৩০০৫-৬
৩০০২
৩০০১
১০০৭
১০০৭
৩০০৩
১০২০
১০৪৮
১০২২
১১২০

ক ীয় লাইে রী (আনছারী ভবন)
তাপখানা রাড, ঢাকা

ফা

০১৮১৭৫০৬৬৩৮, ০১৭৫৪৬৩৫১২৪
০১৭৪৩২৪৬৫১১
িবিবএস নন- গেজেটড কমচারী ক ান সিমিত কাযালয় ১১৭৮
বাংলােদশ পিরসং ান েরা িমউিজয়াম
১০৩৪, ১০০৪
পিরসং ান ভবন অিডেটািরয়াম
১০৮২

5

-

-
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এফএ এ এমআইএস
পিরসং ান ভবন, ৮ম তলা/ ক-১

পিরচালক ( শাসন, িবিনক, সম য় ও উ য়ন) এর দ র
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব মাহা দ আব ল কািদর িময়া
পিরচালক
জনাব আব ল ম ান
িপএ পিরচালক
জনাব মাহ ল ইসলাম
-পিরচালক
জনাব মাঃ শহী ল ইসলাম
উপ-পিরচালক ( শাসন শাখা)
জনাব মাহা দ সিলম সরকার
উপ-পিরচালক (সম য় শাখা)
জনাব িলেজন শাহ নঈম
উপ-পিরচালক (িবিনক শাখা)
জনাব মাঃ মাবারক হােসন
পিরসং ান কমকতা (উ য়ন শাখা)
জনাব হােসন আহেমদ সাহরাওয়াদ

ই ারকম

ক
ন র

১৭১৬

৮১৩

১৭১৫

৮১২

১৭১০

৮১৮

৮১৮১৪২১
makm_fyff@yahoo.com

বাসা/েমাবাইল
৫৫০৭০৫১৫
০১৯২৩২০৪৮১৫

-

৮১৮১৪৪৪
mahfuz.bablu@gmail

৫৮০৭০০৯০
০১৭২৬৩৯৬৪১১
০১৯৩১৪০৬৫১২

১৭০৫

৮১২

১৭০২

৮১১

salim_nil09@yahoo.com

০১৭১৬৫৯০০১৫

১৭১৭

৮১১

০১৭১১৯০৫২৫০

১৭০১

৮১২

৮১৮১৪২২
lizenbbs@yahoo.com
৮১৮১৪২৩
mobarak_03@yahoo.com

১৭১৪

৮১৫

suhrawardy062@yahoo.com
suhrawardy062@gmail.com

১১৬৬

২১৮

h.rahman65@gmail.com

০১৭১৫৬১৬৬৫৪
০১৫৫২৩৪২২৬৩
০১৫৫২৪৪০৫১৮

১৭০৮

৮০৬

১৬০২

৭০৯

১৭১৩

৮১৭

৮১৮১২৪৩
shahid_math92@yahoo.com

সহকারী পিরসং ান কমকতা (িফ শাখা)

জনাব মাঃ হািফ র রহমান
সহকারী পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ সিফ ল ইসলাম

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

-

০১৭১৭৪৬১৮১০

০১৯২১৩৮৫৮০৫

সহকারী পিরসং ান কমকতা (িবিনক শাখা)

জনাব মাহা দ আ

াহ

-

০১৭১১৯০৪৬০০

সহকারী পিরসং ান কমকতা (এস এম শাখা)

জনাব মাঃ মা ফা
শাসিনক কমকতা ( শাসন শাখা)

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা
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mostafamd84@gmail.com

০১৫৫২৩১১৬০৩

এফএ এ এমআইএস
পিরসং ান ভবন, ৮ম তলা/ ক-১

পিরচালক (িহসাব, বােজট, আইন, অিডট ও পাবিলেকশন) এর দ র
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব মাঃ মিন ামান
পিরচালক ( -সিচব)
জনাব শখ আঃ কােদর
িপএ পিরচালক
জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম

ই ারকম

ক
ন র

১৭১১

৮০২

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল
৮১২৯১৫৮
monirdirector@yahoo.com

বাসা/েমাবাইল
৮১৮১৩০৫
০১৭১৪৩৭৮০১৫

১৭১৮

৮০১

-

০১৫৫২৩৫৬৩৩২

১৬১৪

৭০৭

-

০১৭১২৭০০২০৬

১৭০৯

৮০৪

-

৭১৬

সহকারী পিরসং ান কমকতা (আইন শাখা)

জনাব মাঃ জািকর হােসন

zakir1995@gmail.com

০১৭১৮১৪৩২৪৯

িডিডও (িহসাব শাখা)

জনাব মাঃ মিফ র রহমান

০১৯১৯৪৫৩৮১২

-

সহকারী পিরসং ান কমকতা (অিডট শাখা)

‘ ািনং এ

ডেভলপেম

সল’

পিরসং ান ভবন-৭ম তলা/ ক-১
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব জাফর আহা দ খান
পিরচালক (উপ-সিচব)
বগম তা িসনা িবনেত মা ফা
সহকারী পিরসং ান কমকতা

ই ারকম

ক
ন র

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

বাসা/েমাবাইল

১৬১১

৭১২

৮১৮১৪৩৪
jaforbbs@yahoo.com

১৬১১

৭০৭

-

৮৩৩৩১৬৮
০১৫৫২৩০৯৬৪২
০১৯২৩৬৮৩৫৯৮
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এফএ এ এমআইএস (আরিডিপ শাখা)
পিরসং ান ভবন -নীচ তলা/ ক-২
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব মা. গালাম মা ফা
উপপিরচালক
শাসন শাখা/িহসাব শাখা
জনাব মাঃ মিনর হােসন তপদার
সহঃ পিরসং ান কমকতা

ই ারকম ক
ন র
১০৫১

১১১

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

বাসা/েমাবাইল
০১৭২০২১২২১৫

৮১৮১৪১৭
mostofa43@gmail.com

১০৪৬

১২০

mhtbbs6221@yahoo.com

০১৮২৩২২১১১১
০১৫৫৪৩২২৬৮০

১০১০
১০৪৯

১১৯
১০৩

tahafiq@yahoo.com
tahafiq.po@bbs.gov.bd

০১৯১২০৭১২৫৬

১০৫০

১২০

bbs.ahkhan@gmail.com

০১৮১৯৪৩৫৪৮১

১২১৮

১১৯

কাশনা ও িব য় শাখা
জনাব মাঃ তাহািফ র রহমান
কাশনা কমকতা

অফেসট/ি ি ং শাখা
জনাব আ ল হা ান খান
ািফক িরে াডাকশন অিফসার (চ:দা:)

জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম
সহকারী পিরসং ান কমকতা

-

০১৭২৯৩৪৫৫৯৮
০১৫৫৬৩১৮২৯৪

বাংলােদশ পিরসং ান েরা ভবন লাইে রী
পিরসং ান ভবন-২য় তলা/ ক-১
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম
লাইে রীয়ান
বগম রািফজা লতানা
সহকারী লাইে রীয়ান

ই ারকম ক
ন র

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

বাসা/েমাবাইল

১১২০

২০৫

rafiquerubd@gmail.com

০১৭১৯০৪১১০৫

১১২০

২০৫

-

০১৯২০৭৬৩০৯৪
০১৭৬৫২৯৭০০৪

বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ীয় লাইে রী
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
বগম সয়দা পােমলা নাসিরন
সহকারী পিরসং ান কমকতা

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

১৪/২, তাপখানা রাড, ঢাকা
ই ার ক
টিলেফান (অিফস) ও
কম
ন র
ই- মইল
-
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বাসা/েমাবাইল
০১৮১৭৫০৬৬৩৮

এি কালচার উইং
পিরসং ান ভবন – ৯ম তলা ক-২
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
বগম সিলমা লতানা

পিরচালক (

ই ারকম
১৮০৪

ক
ন র
৯১৩

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল
৮১৮১৪১৫

সিচব)

জনাব এস এম আকতা

৮৬২৭৭৩৮

salimasultana@yahoo.com

ামান

১৮১৫

৯১৪

১৬৫৯

৭২৯

বাসা/ মাবাইল

-

০১৫৫২৪৯৪২৫৪

০১৬২০৬৬১৮৬৩

িপএ পিরচালক
জনাব িবধান বড়াল
-পিরচালক
জনাব মাঃ আব ল হািলম
উপ-পিরচালক
বগম সােলহা বগম

৯১৩৮৬৪১

bidhan_d4@yahoo.com
১৬৫৬

৯১৩৮৬২৯

৭৩১

৯১০১৮৭২
০১৭১২৯০৩৬৩০
০১৭১৭২৫০৫৯৪

bbs.halim@gmail.com

১৬৫৭

৭৩০

shaleha.du@gmail.com

০১৭১৬৫৯৬১৯৫

১৬৬২

৭১৮

৮১৮১৪২৯
forkan_07@yahoo.com

১৬৫৮

৭৩০

mily507@ymail.com

০১৫৫৩৩৪৭১৭৪

১৬৫৩

৭৩১

md.azgarali@ymail.com

০১৯১৭২৫৯২৬৬

৩০০৯

৭২৮

sm.rashid89@gmail.com

০১৮১৬৭১৮৪১৪

১৬৬০

৭২৮

-

০১৭১৯৯৯৪২৯৪

৯১৭

-

উপ-পিরচালক
জনাব মাঃ আখতার হাসান খান

উপ-পিরচালক
বগম আয়শা আ ার িমিল

৯৩৫৪৭৪২
০১১৯৯০৯৮৫৮১

পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ আজগর আলী

পিরসং ান কমকতা
এস এম মা র রশীদ

সহকারী

া ামার

জনাব মাঃ মা জা হােসন
সহকারী পিরসং ান কমকতা

৮৬২৯৯৫৫
০১৫৫৩৩৮৮৬২৩

বগম রওশন জাহান

১৮০৩

সহকারী পিরসং ান কমকতা

১৮০২

বগম মমতাজ বগম

১৮০৩

৯১৭

-

০১৭১৮০৭৩৪৪২

-

৭৩৬

wislam98@gmail.com

০১৮১৬১৮৯০৮০

সহকারী পিরসং ান কমকতা

জনাব ওয়ািহ ল ইসলাম
সহকারী পিরসং ান কমকতা
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স াস উইং
পিরসং ান ভবন – ৩য় তলা/ ক-২

নাম ও পদবী

ই ারকম

ক
ন র

১৯৬৩
১২০৫

১০২১
৩১৪

-

৩১৫

১৯১৮
১২৫৬
১১৫৫

৯০২
৩১৩
২১৭

৯১৪৪২৮

১২৫৫

৩১৫

৮১৮১৪২৫

১২৫০

৩২৭

০২-৫৫০০৬৮৩৩
alamgir.hossen@bbs.gov.bd

০১৫৫৬৩৩৩০৯১
৯৫৭৩৫২২
০১১৯৮০৪০৮০০
০১৭৮৯৯৪৪৯৪৪

জনাব হা াদ আির ল ইসলাম
পিরসং ান কমকতা

১২৪৯

৩২৫

eco_arif07@yahoo.com

০১৭৩৮১৯৩০৩১

বগম শায়লা শারিমন
পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ খারেশদ আলম
সহকারী পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান
সহকারী পিরসং ান কমকতা

১২৫৩

৩২০

sshaila.89@gmail.com

০১৭১৭৭৮৩৭২৭

১১৫২

২২৩

khorshed.bbs@gmail.com

০১৭১১২৭৩০৫৫

-

৩২৬

(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব মাঃ জািহ ল হক সরদার
পিরচালক (উপসিচব)

জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন
িপএ পিরচালক
জনাব ড. িদপংকর রায়
-পিরচালক
জনাব মা ফা আশরা ামান
উপপিরচালক
জনাব মাঃ মাহ
ামান
উপপিরচালক
জনাব মা. আলমগীর হােসন
উপপিরচালক

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল
৮১৮১৪২৬
hoquesarderbbs@gmail.com

-

dr.droy69@gmail.com
ashraf_bbs01@yahoo.com

-

বাসা/
মাবাইল
৭১৯৪১৯৩
০১৬৭৭৬৪৪৭৩০
০১৭৫৯৯৫৮৫৭৮
০১৮২০১২৬৫৭৮
৮১৮১৮১১
০১৭৩২৩৬৩০৩৯
০১৭৮৪১৯৩৯৩৮

০১১৯১৩৫৭২৯৭

াশনাল একাউি ং উইং
পিরসং ান ভবন – ৫ম তলা, ক-১

নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব আ ল কালাম আজাদ
পিরচালক
জনাব িজয়া উ ীন আহেমদ
-পিরচালক
জনাব মাঃ মাহ র রহমান
উপ-পিরচালক
জনাব মাঃ সাহা ীন সরকার
উপ-পিরচালক
জনাব আব ল খােলক
উপ-পিরচালক
জনাব তাফােয়ল আহমদ
উপ-পিরচালক
বগম সালমা হাসনােয়ন
উপ-পিরচালক
টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

ই ারকম

ক
ন র

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

বাসা/ মাবাইল

১৪১২

৫১০

mahbubspn@yahoo.com

৯০১৫১২৭
০১৭২৬৮৮০৪৩৮
৯০০২৫৪১
০১৫৫২৪১১৩০২
০১৫৫২৩৯৫৩১৫

১৪০৬

৫০৮

৯১৩৩৩৮৩

০১৭১১৭৩৬৯০৮

১৪১৪

৫১৪

৮১৮১৪৩০
azadbbs@yahoo.com

১৪১০

৫০২

৯১৩৩৩৭৯
ziaubd@yahoo.com

shahabuddin904@yahoo.com

১৪০৭

৫০৩

akhaleqbr@yahoo.com

১৪০৬

৫০৮

৯১৩৩৩৮৩

৮১০৪২৩৯
০১৫৫২৪১১০২৮
০১৫৫২৪৩৮৩৯৮

১৫৬০

৬০৩

tufailbd@yahoo.com
salma@solarbd.com

০১৭১১০৭১৮৮০
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নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম
উপ-পিরচালক
বগম ইসরাত জাহান নাছিরন
পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ নাজ ল হক
পিরসং ান কমকতা
জনাব মাহা দ ইউ ছ
পিরসং ান কমকতা (সং ি )
জনাব আিত র রহমান চৗ রী
পিরসং ান কমকতা (সং ্ি )
বগম কাজল রখা
পিরসং ান কমকতা (সং ্ি )
জনাব জন হায়দার
পিরসং ান কমকতা (সং ্ি )
জনাব ণব পাল
পিরসং ান কমকতা (সং ্ি )
জনাব মাঃ রজাউল কিরম
সহকারী পিরসং ান কমকতা
বগম ন নাহার
সহকারী পিরসং ান কমকতা
জনাব িচ র ন রায়
সহকারী পিরসং ান কমকতা
জনাব শখর র ন হালদার
সহকারী পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ ল ইসলাম
সহকারী পিরসং ান কমকতা
বগম জিরনা পাশা
সহকারী পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ মিন ামান
সহকারী পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ নাজ ল হক
সহকারী পিরসং ান কমকতা
বগম শাহনাজ বগম
সহকারী পিরসং ান কমকতা
বগম িতমা ম মদার
সহকারী পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ ফেয়জ উ া
সহকারী পিরসং ান কমকতা

ই ারকম

ক
ন র

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

বাসা/ মাবাইল

১৫১৭

৬১৪

rafiqbbs25@gmail.com

০১৭১২১৪১৭৫০

১৪১৫

৫০৭

isratjahan.bbs@gmail.com

০১৭১৮৫২৭৬২২

১৫০৪

৬১৩

sobuz179@gmail.com

০১৯১৭৩১৬১৭২

-

৫০৬

eunoush88bd@gmail.com

০১৯৩৯২৬১১৪১

-

৬১১

atik_703@yahoo.com

০১৮১২০৪২৯২৮

-

৬১১

kajalru07@gmail.com

০১৭২৮৪০২১৬৬

-

৬১১

hayder143@gmail.com

০১৭২৬৬৬৬৬২০

-

৫০৬

pronobstat34@gmail.com

০১৭১৩৫১৫৯৮৬

১৫০৪

৬১৩

-

০১৯৩৭০৮৬৫৪৪

১৪০৩

৫১১

-

০১৭১৬০১৯৯৫১

-

৫০৯

bbschittaroy@gmail.com

-

৫০৯

shifarbbs@gmail.com

-

৫০১

-

০১৭৩১৯২০৯৮৩

১৪০৩

৫১১

jarinabbs@gmail.com

০১৭৯৭০৯০৫৪৬

-

৬০৭

miron_bbs@yahoo.com

০১৭১১৩৪৮১৬৭

১৫০১

৬০৫

-

০১৭১১১৮৬৫৬৪

১৫০২

৬১২

-

০১৭১২২৯৭৭৪৭

-

৫১৮

-

০১৬৭৩৭০৯৬৫৭

১৪১৩

৫১৭

-

০১৮১৮৪০৬৮১৮
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০১৫৫৬৪৪১৪০৭
০১৭১৬৫২৩৩৪৮
০১৭১৫৯৯৬০৯৪

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

ই াি এ
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব ঘাষ ব ত
পিরচালক
জনাব মাঃ আ স স র
িপএ পিরচালক
জনাব কিবর উি ন আহা দ
-পিরচালক
জনাব মাঃ হফ র রহমান
উপপিরচালক
জনাব মাঃ সাই র রহমান
উপপিরচালক
জনাব মাঃ আ ার হােসন
উপপিরচালক
বগম আিজজা রহমান
উপপিরচালক
জনাব জািহদ হাসান
পিরসং ান কমকতা
বগম আসমা আখতার
পিরসং ান কমকতা
বগম নাইমা আকতার
পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ আলতাফ হােসন িমঞা
সহকারী পিরসং ান কমকতা

লবার উইং

পিরসং ান ভবন-৫ম তলা, ক-২
ই া ক
টিলেফান (অিফস) ও
রকম ন র
ই- মইল

বাসা/ মাবাইল

১৪৬৩

৫২২

৯১৩২৫৪৩
ghose_subobrata@yahoo.com

১৪৬১

৫২৩

-

৯১৪৪৫৮৭
০১৭১২১২২১৩৬
০১৯১৪৭৩২৯৩৩

১৪৫৯

৫৩০

৮১৮১২৬৮, ৮১৮১৫০৯ (ফ া )

০১৭১১০২২৬৩৬

১৪৫১

৫২১

৮১৮১২৬৭

১৪৫৫

৫৩১

saidurbbs@gmail.com

৮৮৯১০০৪
০১৮১৭৫৭১৯২৪
০১৭১৮০৩৩৮৪৩

১৪৬০

৫২৯

৮১৮১৪১৮

০১৭১০১৯৮১৯৩

mhefzur_62@yahoo.com

aktherstat@yahoo.com

১৪৫৭

৫৩১

৮১৮১২৬৭

০১৭১৫৬৪০৬৪০

r.aziza@gmail.com

১৪৬০

৫২৯

jhripon_anzm@yahoo.com

১৪৫৩

৫১৯

asmaakhter_du@yahoo.com

০১৭১৭৪৭১৩০০
০১৯১১৩০৬৬৪৬
০১৯১১২১৩৫৩০

১৪৫৩

৫১৯

naimalrikta@yahoo.com

০১৯১৪৩১০১১৬

১৪৫৬

৫২৬

৯০১৬২৭৯
০১৯১১৩৯১৫৬৫

-

ডেমা াফী এ

হ থ উইং

পিরসং ান ভবন-৬ তলা/ ক-২
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব মা: মা দ আলম
পিরচালক (উপসিচব)
বগম নািছমা লশান
িপএ পিরচালক
জনাব এস. এম. কাম ল ইসলাম
উপ-পিরচালক
জনাব ইফেতখাই ল কিরম
উপ-পিরচালক
জনাব মা: মিন ল ইসলাম
সহকারী পিরসং ান কমকতা
টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

ই ারকম

ক
ন র

১৫৬৩

৬২৩

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

বাসা/ মাবাইল

৮১২৭৯৩৭

৯০৩১০১৯
০১৭১২১০৫৭৬৯
০১৬৮৪০১৮৩২৫

masud2003@yahoo.com

১৫৬২

৬২৪

-

১৫৫১

৬২২

kamrulbbs@gmail.com

১৫৫৪

৬২২

iftekharbbs@gmail.com

১৫৫৭

৬৩২

monirulbbs@gmail.com
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৯১২৫৮৬৯
০১৫৫২৩৮৩৭৭৮
০১৭১৮৪৩৯১০৯
০১৭১১২৮৩১৮৫
৯০৩৪৩২২

নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
বগম ফরেদৗস আরা বগম
সহকারী পিরসং ান কমকতা
জনাব মা: ৎফর রহমান
সহকারী পিরসং ান কমকতা
বগম নাজনীন লতানা খান
সহকারী পিরসং ান কমকতা
বগম িন ফা খ কার
সহকারী পিরসং ান কমকতা
বগম কাম াহার ইসলাম
সহকারী পিরসং ান কমকতা

ই ারকম

ক
ন র

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

বাসা/ মাবাইল

-

৬২৫

-

০১৭১৪২৪৬৫৩৩

১৫৫২

৬৩২

lutfor0263@gmail.com

-

৬২৫

-

৯০০৫৩৭৭
০১৭১১২৩৭৫১৪
০১৭১৫১৩৫৫৯৫

-

৬২৫

-

০১৯১১৩৫২৩২৯

১৫৬৫

৬২৬

-

০১৭৬৭২৩৭৪৩৭

কি উটার উইং
পিরসং ান ভবন, ৪থ তলা/ ক-১
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব মা: নজ ল ইসলাম
পিরচালক (অিত: দািয় )
বগম মাছাঃ মাক দা িশ ী
পিরচালক
জনাব মাঃ আজা ল ইসলাম
উপপিরচালক
জনাব মাঃ মায়াে ম হােসন
িসিনয়র া ামার
জনাব মাঃ কারামত আলী
িসিনয়র া ামার
জনাব চ শখর রায়
িসিনয়র মইে া ইি িনয়ার
জনাব মাঃ মিফ ল ইসলাম
া ামার
জনাব রজাউল কিরম
া ামার
জনাব এস এম আহসান কিবর
া ামার
বগম মাসা ৎ সাঈ দা বগম
া ামার
জনাব মাঃ ফা ক সােহল
া ামার
ড. সাফাত উ াহ
া ামার
জনাব মাঃ হািফ র রহমান
া ামার

ই ারকম

ক
ন র

১৩১০

৪০২

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

বাসা/ মাবাইল

৮১৮১৪২৮

৯০২২০২২
০১৯৮০৮২০৪৫৪
০১৮১৮৩১০৬৬৬

dircom@bbs.gov.bd

১৩১৪

৪১১

৮১৮১৪২১
mstmaksuda@yahoo.com

১৩৬৪

৪১৯

৮১৮১৩৮০

০১৭৭৫৬৬০৮৫৩

ddbbs.azadul@gmail.com

১৩৬০

৪১৬

৮১৮১৩৭৭
md.moazzemh@yahoo.com

১৩০৮

৪০৩

৮১৮১৩৭১

৯০৩৫৮৪৭
০১৯৩৪৬৭০৯০৮
০১৫৫২৩৯৬২৭২

kali0501@yahoo.com

১২০৮

৩০৬

৮১৮১৩৭৬

০১৫৫৬৪৬২০৩৬

csroy.sme@bbs.gov.bd

১২০৭

৩১০

৮১৮১৩৭০

০১৭২৬৪১৭৩৪৩

mofiz64@yahoo.com

১৩৫৯

৪১৬

১২০৬

৩১০

karimreza2011@yahoo.com

০১৭১৫৮১৮৬৩৪

৮১৮১৩৭৮

০১৫৫২৩২৩৪৯২

smakabir@agani.com

১৩৬৬

৪১৮

৮১৮১৩৭৩

০১৫৫২৩১৯৭৫২

sayeeda583@yahoo.com

১২৮২

৩৩২

৮১৮১৩৭২

০১৫৫২৪২২২৯১

sohel.faroque@gmail.com

১৩০৩

৪০৬

ullahsafat@yahoo.com

১৩০৮

৪০৩

hafizur59@yahoo.com
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৯৬৬৭২৬০
০১৫৫৬৩২১৩৯৩
৯১১৪৭১১
০১৫৫২৩৩৬৮৬৫

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব মাহা দ এনা ল হক
মইে া ইি িনয়ার
জনাব লয় মার গা ামী
সহকারী মইে া ইি িনয়ার
বগম জা া ল ফরেদৗস
সহকারী পিরসং ান কমকতা
বগম িচ া চ বত

ই ারকম

ক
ন র

১২০৭

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

বাসা/ মাবাইল

৩১০

৮১৮১৩৭০

০১৫৫২৪০৮৮০৬

১৩০৩

৪০৬

anamul.me@bbs.gov.bd
proloy@bbs.gov.gd

০১৭১৯২৫৪৯৮৩

-

৪০৫

-

-

৪০৫

suchitrachakraborty@ymail.com

০১৬৭৪৯২৬৯৪৮
০১৭১৩০৯৫৪৪১
০১৭১১১১০৯৬৫

১৩০৪

৪০৫

-

০১৫৩৪৫৭৪২৬১

১৩০৭

৪০৫

-

০১৭১৮১৯৪৩৩৮

সহকারী পিরসং ান কমকতা

বগম িদল বা রহমান
সহঃ পিরসং ান কমকতা/এ ও
বগম জয়নব বগম
সহকারী পিরসং ান কমকতা

া স ক াল াফ িনং ইনি
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
ড. কাই ম আরা বগম
পিরচালক (উপসিচব)
জনাব মাঃ আব র রব ঢালী
উপ-পিরচালক
জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম
সহকারী পিরসং ান কমকতা

উট

পিরসং ান ভবন - ৮ম তলা, ক-২
ই ারকম ক
টিলেফান (অিফস) ও
ন র
ই- মইল
১৭৬৩
১৭৫৯

৮২১
৮২৫

বাসা/েমাবাইল

quayyumbegum@yahoo.com

৯৮৮৮৯৩৩
০১৭৪৭৩৫৮৮৪৭

৮১৮১৪২০

০১৯২৩০৯০০০০

৮১৮১৪২৭

dhalibbsbd@gmail.com

১৭৫২

৮২৭

saifulsstibbs@gmail.com

০১৯১১৯২৩৭৩৯

নেদিনং এি কালচার মােকট ইনফরেমশন িসে ম (AMIS)
ইন বাংলােদশ ক
পিরসং ান ভবন - ৭ম তলা/ ক-২

নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব িবধান বড়াল
ক পিরচালক (

ই ারকম
১৬৫৯

ক
ন র
৭২৯

-পিরচালক)

বগম আেয়শা আ ার িমিল
পিরসং ান কমকতা

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল
৯১৩৮৬৪১
bidhan_d4@yahoo.com

১৬৫৮

৭৩০
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mily507@ymail.com

বাসা/েমাবাইল
৯১০১৮৭২
০১৭১২৯০৩৬৩০
০১৫৫৩৩৪৭১৭৪

অপ ক াল ডাটা আকাইভ এ

নটওয়ািকং (২য় পযায়) ক

পিরসং ান ভবন -৩য় তলা/ ক -১
ই ারকম ক
টিলেফান (অিফস) ও

নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব যতন মার সাহা

ন র
১২০১

৩১১

০১৭১১৪৬১৮৯১

৮১২৫২৯০

ক পিরচালক (িসে মস এনািল )

জনাব ফা ক সােহল
া ামার

বাসা/েমাবাইল

ই- মইল
jatan_saha@yahoo.com

১২৮২

৩০৬

০১৫৫২৪২২২৯১

৮১৮১৩৭২
sohel.faroque@gmail

হাউজেহা ইনকাম এ এ েপি চার সােভ ক
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
ড. িদপংকর রায়
ক -পিরচালক ( -পিরচালক)
জনাব মাঃ আ ল লিতফ

পিরসং ান ভবন - ৯ম তলা, ক –এ
ই ারকম ক
টিলেফান (অিফস) ও
ন র
ই- মইল
১৯১৮
১০১৪
৯১৪৪২৮৭
১৮১৭

৯০২
৯০৪

১৮১৩

৯০৫

উপপিরচালক (ভার া )

dr.droy69@gmail.com

৯১৩৭১০৪

বাসা/েমাবাইল
৮১৮১৫১১
০১৭৩২৩৬৩০৩৯
০১৭১৫৫৮৪৬৪৭

latif.bbs@gmail.com

জনাব মাঃ মাক দ হােসন
পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ ছাই র রহমান
সহঃ পিরসং ান কমকতা

৯১১০৮২৩
bbsmaksud@yahoo.com

১৮১৩

৯০৫

৯১৩৭৩২৩

৯০০১৪৩৯
০১৭১৫৯৭০৯৪৪
০১১৯১৭৮৭০৮২

saidur_30@yahoo.com

নেদিনং ক াপািস অব িবিবএস ইন ডাটা কােলকশন এ এনালাইিসস ইউিজং িজআইএস াপস ক

পিরসং ান ভবন - ১০ম তলা/ ক-২
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব মাঃ জািহ ল হক সরদার
ক পিরচালক (উপ সিচব)
জনাব এ ক এম তািহ ল ইসলাম
উপপিরচালক
জনাব এ এস এম কাম ামান
উপ-পিরচালক
জনাব মাঃ মাক দ হােসন
পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ আ বকর িসি ক
কােটা াফার
জনাব মাঃ িফেরাজ আহেমদ সরদার

সহঃ পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ সাই ল হক
সহকারী কােটা াফার
জনাব দীেনশ চ রায়
সহকারী া ামার (িসিস)

ই ারকম
১৯৬৩

ক
ন র
১০২১

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল
৯১১০৮২৩
hoquesardarbbs@gmail.com

১৯৫২

১০২০

১৯৫৯

১০২৫

৯১১০৮২৩

বাসা/েমাবাইল
৭১৯৪১৯৩
০১৬৭৭৬৪৪৭৩০
০১৭১২১৫৯৫৩৯

tahid_63@yahoo.com

৮১৮১১২৬

০১৮১৯১৪৩৭৮৬

asmqz@yahoo.com

১৯৫৬

১০২৫

৯১১০৮২৩

১৯৫২

১০২০

ju.mamun@yahoo.com

৯০০১৮৩৯
০১৭১৫৯৭০৯৪৪
০১৭১৭৪৪১১৪৪

১৯৬০

১০২৮

firozsarder_67@yahoo.com

০১৮২৪৬২৯২৫২

১৯৬০

১০২৮

cgisbbs@gmail.com

০১৭৭৮৯০২৩১৪

-

১০২১

roy_din@yahoo.com

০১৯৫০৪৯৭২৯২

bbsmaksud@yahoo.com
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মিনটিরং

িস েয়শন অব ভাইটাল

া স স অব বাংলােদশ (MSVSB) ক
পিরসং ান ভবন – ৭ম তলা/ ক-১
নাম ও পদবী
ই ারকম ক
টিলেফান (অিফস) ও বাসা/েমাবাইল
(েজ তার মা সাের নয়)
ন র
ই- মইল

জনাব এ ক এম আশরা ল হক
ক পিরচালক (

-পিরচালক, িসিস)

জনাব আব র রিশদ হাওলাদার
া ামার
জনাব মাঃ আ ল কােশম
া ামার
জনাব মিনর আহেমদ
পিরসং ান কমকতা
জনাব সিহ ল ইসলাম খান
পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ জসীম উি ন চৗ রী
সহঃ পিরসং ান কমকতা

১৬১২

৭০২

৯১৪৪১৫৭

১৮০৭

৯১৮

arhowlader@yahoo.com

৯১০২১৪৩
০১৫৫২৪১০৩৫৭
৭৫৪৭৫৫০
০১৫৫২৩৫০৩৫৭

১৬১৫

৭০৩

kasempra@gmail.com

০১৭১৫৯৬৮৫০৯

১৬২০

৭১৬

৮১৮১৪৩৪

০১৭১৫৪১১৪১১

১৬২০

৭১৬

১৬০৯

৭১৯

ahaque_62@yahoo.com

৯১৪৪১৫৭ (অ েরােধ)

S11121963_khan@yahoo.com

৯১৩৭৩৩৮

০১৭২৬৩৪০৭০৬
০১৮১৯৮৯৭৫২০

িডিজটাইেজশন অব িবিবএস পাবিলেকশন এ অনলাইন সেক াির কােলকশন ক
নাম ও পদবী

ক পিরচালকঃ

পিরসং ান ভবন –৯ম তলা/ ক-২
ই ারকম ক
টিলেফান (অিফস) ও
ন র
ই- মইল

জনাব মিহউি ন আ েমদ এমিপএস
ক পিরচালক (উপপিরচালক)

১৮৬৫

জনাব তাহািফ র রহমান

১০৪৯

৯৩২

০১৭১১৯৫২৩৩৩

mohiuddin.bbs@gmail.com

সাব িণকঃ

১১৯

tahafiq@yahoo.com

০১৯১২০৭১২৫৬

১১২০

২০৫

tahafiq.po@bbs.cov.bd
rafiquerubd@gmail.com

০১৭১৯০৪১১০৫

১৩৬০

৯২৮

smakabir@gmail.com

০১৯৩৪৬৭০৯০৮

১২০৭

৯২৮

৮১৮১৩৭০

০১৫৫২৪০৮৮০৬

কাশনা কমকতা

জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম

৮১২৫২৯০

বাসা/েমাবাইল

লাইে রীয়ান

পাটটাইমঃ
জনাব মাঃ আহসান কিবর
া ামার
জনাব মাঃ এনা ল হক
মইে া ইি িনয়ার

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

anamul.me@bbs.gov.bd
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অথৈনিতক মাির, ২০১৩ ক
পিরসং ান ভবন - ৯ম তলা/ ক-২
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব মাঃ িদলদার হােসন
ক পিরচালক ( -পিরচালক)

ই ারকম

জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম
উপ- ক পিরচালক-১
জনাব মিহউি ন আ েমদ এমিপএইচ
উপ- ক পিরচালক-২

১৮৫৭

৯৩১

৮১২৯১৫০

১৮৬৫

৯৩২

rafiqbaro@yahoo.com
mohiuddin.bbs@gmail.com

০১৭১৫৩০১৮৪৩
৭৮১১৭১০
৯৩৩৫৯২৩
০১৯৩১৪০৬৫১২
০১৭১১৯৫২৩৩৩

১৮৯৯

৯২৮

৮১৮১২৩২

০১৭১২৮৪৫৪৬৭

বগম রশমা জসিমন ইভা
পিরসং ান কমকতা
বগম আকিলমা খা ন
জনাব তীক ভ াচা

১৮৫৯

ক
ন র
৯২৭

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল
৮১৮১৪১৯
dilderbbsbd@yahoo.com

বাসা/েমাবাইল

evadu_80@yahoo.com

১৮৬৬
১৮৬০

৯২৮
৯২৯

১৮৬৬

৯২৮

পিরসং ান কমকতা

rupniloy@ yahoo.com

০১৮১৬২০২৬৭৫

৮১৮১৬৬৯

০১৭১১০১৩৭০৪

pratikais@gmail.com

বগম মাহ মা রহমান
পিরসং ান কমকতা

০১৮৫৭৬২২৯২৭

৮১৮১২৩২
mrahmand11@gmail.com

বাংলােদেশ অব ানরত অিনবি ত িময়ানমার নাগিরক মাির-২০১৫ ক
পিরসং ান ভবন – ৩ তলা/ ক-২
নাম ও পদিব

ই ারকম

(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব মা. আলমগীর হােসন
ক পিরচালক (উপপিরচালক)

ক
ন র

১২৫০

৩২৭

জনাব হা াদ আির ল ইসলাম
পিরসং ান কমকতা

১২৪৯

৩২৫

eco_arif07@yahoo.com

০১১৯৮০৪০৮০০
০১৭৮৯৯৪৪৯৪৪
০১৭৩৮১৯৩০৩১

বগম শায়লা শারিমন
পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ খারেশদ আলম
সহকারী পিরসং ান কমকতা

১২৫৩

৩২০

sshaila.89@gmail.com

০১৭১৭৭৮৩৭২৭

১২৯১

-

khorshed.bbs@gmail.com

০১৭১১২৭৩০৫৫

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল
০২-৫৫০০৬৮৩৩
alamgir.hossen@bbs.gov.bd

বাসা/েমাবাইল

াশনাল হাউজেহা ডাটােবইজ (এনএইচিড) ক
পিরসং ান ভবন-১০ম তলা/ ক-১
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)

ই ারকম

ক
ন র

জনাব মাঃ আিমর হােসন
ক পিরচালক (অিতির সিচব)
জনাব মাঃ ইমদা ল হক

১৯১২

১০১৪

িপএ

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

বাসা/েমাবাইল
০১৭২৭৪৫০৪৬৪

৮১৮১০৫৪
pd_bpd@yahoo.com

২০০৭

১০১০

৮১৮১০৫৪

০১৯১১০৯১৮২০

১৯০৩

১০১০

৮১৮১০২২

০১৭১৫১১২৬৪৪

ক পিরচালক

ড. মাঃ নয়ামত উ া ইঁ য়া
উপ- ক পিরচালক (উপসিচব)

জনাব সত র ন ম ল
উপ- ক পিরচালক (উপসিচব)

bhuiyannu@gmail.com

১৯১৪

১০১৮

৮১৮১০২৩

৮১১০২৩৩

sranjanmondal@gmail.com
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নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)

ই ারকম

জনাব আলাউি ন আল আজাদ
উপ-পিরচালক
জনাব মাঃ আিরফ হােসন
আয়ন ও য়ন কমকতা (এসও)
জনাব আ.স.ম. ইউ ফ
পিরসং ান কমকতা
বগম মহনাজ তাবাস ম
পিরসং ান কমকতা
জনাব সািম কিবর
সহকারী া মার
জনাব মাঃ মাহ র রহমান
সহকারী পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ এনােয়ত হােসন
সহকারী পিরসং ান কমকতা
জনাব মাঃ ফরেদৗস কিবর
শাসিনক কমকতা

ক
ন র

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল

১৯০১

১০০৮

alauddin0270@yahoo.com

১৯০৬

১০১১

৮১৮১২৩৬

০১৫৫২৪৯১৪৯৩
০১৭২৪২০৬৮৬৮
০১৭১২৮৪৩৩৩০

১৯০৬

১০১১

yusuf.198619@gmail.com

০১৭৪০৮৮৮৪৩৫
০১৬২২৮২৯৬২৯
০১৭১৯০৮৪৬৭৩

১৯০৬

১০১১

mehenaz10@yahoo.com

০১৭২৩৬৪২৬৬৩

-

১১৩১

sami.kabir@yahoo.com

০১৮১৭১০২০৪১

১৯১১

১০০৬

manikrahman1973@yahoo.com

০১৭৭৬৩৭৭২৭২

১৯১১

১০০৬

-

০১৬৮৪৫৭২৩৯৭

১৯০৮

১০১৬

arifbbs30@yahoo.com

ইম িভং অব লবার া স

বাসা/েমাবাইল

এ

-

০১৫৫২৩৪৭০৬৫

লবার মােকট ইনফরেমশন িসে ম (LMIS) ক

পিরসং ান ভবন-৫ম তলা/ ক-২
নাম ও পদবী
(েজ তার মা সাের নয়)
জনাব কিবর উি ন আহা দ
ক পিরচালক ( -পিরচালক)
জনাব মাঃ আ ার হােসন
উপ-পিরচালক
জনাব জািহদ হাসান
পিরসং ান কমকতা
বগম ছালওয়া আ ার জাহান
সহকারী পিরসং ান কমকতা

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

ই ারকম

ক
ন র

১৪৫৯

৫৩০

টিলেফান (অিফস) ও
ই- মইল
৮১৮১২৬৮, ৮১৮১৫০৯ (ফ া )

বাসা/েমাবাইল

০১৭১১০২২৬৩৬

Kabir.ddd@gmail.com

১৪৬০

৫২৯

৮১৮১৪১৮
aktherstat@yahoo.com

০১৭১০১৯৮১৯৩

১৪৬০

৫২৯

jhripon_anzm@yahoo.com

১৪৫২

৫৩২

০১৭১৭৪৭১৩০০
০১৯১১৩০৬৬৪৬
০১৮৩৬০৭৮৯৫০

-
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িবভাগ/েজলা/উপেজলা িভি ক কমকতা/কমচারীেদর নােমর তািলকা
িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
িবভাগীয় পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-৫৭/১, রাড নং-০২
আর ক রাড, সাতগাড়া
(পযটন মােটেলর
উ রিদেক), রং র।

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব নািসর উি ন আহাে দ

পদবী
-পিরচালক

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল

০৫২১-৫৬১৬৭
০১৭১২৯৩১৪৪৬
nasiruddin_bbs@yahoo.com

জলা পিরসং ান কাযালয়
আহা দ নগর, প গড়

জনাব মাঃ আির ল ইসলাম

উপ-পিরচালক
(অিতঃ দাঃ)

০১৭১২৬৪২৩২৬

প গড় সদর

জনাব মাঃ মােজ ল
ইসলাম

ইউএসও

০৫৬৮-৬২১১৫
০১৯১৩৯৮৬৪৩২

আেটায়ারী

জনাব মাঃ নািজম উি ন

জএসএ

বাদা

জনাব মাঃ শিফউল ইসলাম এসআই

০১৭৩৭৫২৮২৭৬

দবীগ

জনাব মাঃ জাহা ল হক

এসআই

০১৮২২৭৬৭৯৬৫

ত িলয়া

জনাব মাঃ এসএম ইয়ািহয়া এসআই

০১৯১৩০৭৩০৪১

জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-০৯৯৮/১,
িনি
র, ঠা রগ ও

জনাব মাঃ আির ল
ইসলাম

উপ-পিরচালক

০১৭১২৬৪২৩২৬

ঠা রগ ও সদর

জনাব মাঃ িগয়াস উ ীন

এসআই

বািলয়াডা ী

জনাব মাঃ ওমর আলী

ইউএসও

পীরগ

জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম এসআই

০৫৬২৪-৫৬২৩২
০১৭১৭৬৩২০৩৫

হির র

জনাব মাঃ জয় ল হক

জএসএ

০১৭৩১৪৮৪৫৯০

রাণীসংৈকল

জনাব মাঃ শাম ল আলম

জএসএ

০১৭৩১২৮৪৮২৬

জলা পিরসং ান কাযালয়,
ঈদগাহ আবািসক এলাকা
িদনাজ র

জনাব মাঃ আির ল ইসলাম

উপ-পিরচালক

০৫৩১-৬৫৮৪৬
০১৭১২৬৪২৩২৬

ariful_islam0575@yahoo.com

majidul80@gmail.com

০১৭২০৮০২৬৯৭
nazimuddinbbs@gmail.com

ariful_islam0575@yahoo.com

০৫৬১-৫৩৪৬২
০১৭৪৬৯৭৪০৮৯
০১৭১৮৪৮৭৭৭১
omar123@gmail.com

najmul@ yahoo.com
uso_haripur@yahoo.com
usoranisonkail@yahoo.com

িদনাজ র সদর

ariful_islam0575@yahoo.com

ইউএসও

০৫৩১-৫১৯৪২
০১৭১৮৬৪১৪২৭

িবরাম র

জনাব সয়দ আহসান রজা ইউএসও

০১৭১৬২২৬৯০৭

িবরল

জনাব মাঃ সাই র রজা

জএসএ

০৫৩২৪-৫৬২০৪
০১৭১৯১৬৭৯৯৭

বীরগ

জনাব শরৎ চ রায়

এসআই

বাচাগ

জনাব মাঃ মাকেছ র
রহমান

এসআই

জনাব মাঃ মাকেছ র রহমান
শা

usodinajpursadar@yahoo.com

bbs@yahoo.com

০১৭৪২১৩২৭৭৮
usobirganj@gmail.com

০১৭১৯১৩০০১৮
usobochaganj@yahoo.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম

িচিররব র
লবাড়ী

কমকতা/কমচারীর
নাম

পদবী

জনাব মাঃ আজা ল
ইউএসও
আ ার
জনাব মাঃ আফতাব উি ন এসআই

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল

০১৫৫৮৭১৪৫১৪
azadulaktherputul@yahoo.com

০৫৩২৭-৫৬৩৫৩
০১৫৫৬৩০৪৪২৯
fulbaristatistical@gmail.com

ঘাড়াঘাট

এসআই

০১৭১৬৮২৯৭৭২

হািকম র

জনাব মাঃ আ তােহর
সরকার
জনাব মাঃ আেবদ আলী

এসআই

০১৭৩৫১৫২৫৮৬

কাহােরাল

জনাব মাঃ মাহ র রহমান এসআই

০১৫৫৬৩০১৭১০

খানসামা

জনাব মাঃ আ র রা াক এসআই

০১৭১৭৯৪৮৫৮৬

নবাবগ

জনাব মাঃ আ ল কােদর

ইউএসও

০১৭১৮৫২৫৭৯০

পাবতী র

জনাব মাঃ আহসান আলী

এসআই

০১৭২২১৩৫৬৮৩

জলা পিরসং ান কাযালয় জনাব মাঃ এনা ল হক
লাকাল বাস া , রাতন
ব কামারপাড়া, নীলফামারী

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০৫৫১-৬২৬৫৮
০১৯১২০৪৯৭৭৮

নীলফামারী সদর

জনাব সাহাগ রহমান

ইউএসও

০১৭২২১৮৬৮৬৮
০৫৫১-৬২৫৮৮

িডমলা

জনাব মাঃ এমদা ল হক

ইউএও

০১৭৫১০৪৮১৫৭

ডামার

জনাব এ এম খায় ল আলম এসআই

০১৭১৭৬৭৫৭০৭

জলঢাকা

জনাব কাজী আব ল গ র

এসআই

০১৭১৮৯২৫৭৮৮

িকেশারগ

জনাব মমতাজ উি ন

জএসএ

০১৭১০৫৪০৯৭৭

সয়দ র

জনাব মাঃ আ ল কালাম
আজাদ
জনাব ইমরান হােসন ধান

ইউএসও

০১৭১৫৬৬২৯৩০

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০১৯১৬৫২০২৫৩

জনাব আ নাঈম মাঃ
মাহ ল কিরম

ইউএসও

০১৭১৭৫১৪৯৫৩
০৫৯১-৬২৫৭২

আিদতমারী

জনাব মাঃ সাই র রহমান

জএসএ

০১৭১৯৪০২৪০৯

কািলগ

জনাব মাঃ আিম র রহমান

জএসএ

হাতীবা া

জনাব মাঃ সােদ ল ইসলাম

জএসএ

পাট াম

জনাব নারায়ন চ কমকার

জএসএ

০১৭১০০৯৩২০৪
০১৭৩৪৭৬৪১৬২
saifuluso@gmail.com
০১৭১৭৬৩০৩৩৫

abutaher@gmail.com

kaharoleuso@gmail.com
usokhansama@gmail.com
usonawabganj@gmail.com
parbatipuruso@gmail.com

anamulhaque49@yahoo.com

uso.nilsadar@gmail.com

uso.dimla@gmail.com

uso.jaldhaka@gmail.com

জলা পিরসং ান কাযালয়
ফায়ার সািভস রাড
লালমিনরহাট
লালমিনরহাট সদর

emran3007@gmail.com

uso.sadarlal@yahoo.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-৫৭/১, রাড নং০২,
আর ক রাড, সাতগাড়া
রং র
কানা -ঐ-

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব নািসর উি ন আহাে দ

পদবী
-পিরচালক
(অিতঃ দাঃ)

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০৫২১-৬২১৩৯
০১৭১২৯৩১৪৪৬
nasiruddin_bbs@yahoo.com

জনাব আলতাফ হােসন

এএসও

০১৭৪৭১১৮১৪৩
altaf.hossain@yahoo.com

০১১৯৭০৩৩৭১১
০৫২১-৫৪২৫৯

রং র সদর

জনাব াি ক শাহ আল মা ফ ইউএসও

বদরগ

জনাব মাঃ তছিলম উি ন

জএসএ

গংগাচড়া

জনাব শমেশর আলী

জএসএ

০১৯৩৪৩৩৬৩৬৯
০১৭৪০৫৪৩৩৬১

কাউিনয়া

জনাব মাঃ শাহ নওয়াজ
কবীর
জনাব মাঃ আব ল মা ান

ইউএসও

০১১৯৯০৯৬২৬৫

এসআই

০১১৯৫১৯১২৬৬

জনাব মাঃ শাহাদৎ হােসন

ইউএসও

০১৯৪৪২১৫১৮২
০৫২২৫-৫৬১০৩

পীরগ

জনাব আ তােহর সরকার

জএসএ

০১৭১৯৫০৯২৩০

তারাগ

জনাব মাঃ আ ল হািকম

জএসএ

০১৭৩৫৯৮০৪৮৩

জলা পিরসং ান কাযালয় জনাব ইমরান হােসন ধান
আর ক রাড, সািম নগর,
িড় াম
িড় াম সদর
জনাব আ ল বাসার মাঃ
ওবায় াহ

উপ-পিরচালক

০৫৮১-৫১৩৯৫
০১৯১৬৫২০২৫৩

ামারী
রািজব র

জনাব নওশাদ আলী আজাদ
জনাব িব ল চ মদন

জএসএ
জএসএ

০১৭২৩০৯৭৩১৬
০১৭২৩০২২০৭৩

িচলমারী

জনাব মাঃ আব র রহমান

জএসএ

০১৭৩৫৭৪০১৫৭

জনাব আেবদ আলী

জএসএ

০১৯২২৭৩৬৯১৩

নােগ রী

জনাব আ ল ফজল আহেমদ

জএসএ

০১৭৬১১৪৪৭৫৮

রাজারহাট

জনাব মাঃ মহিসন আলী

জএসএ

০১৭১৯৩৬৬৯১১

এসআই
জএসএ
উপ-পিরচালক
(ভার া )

০১৭২৫৮৫৭১০৬
০১৭৩৮২০০৮০১

shattik0610@gmail.com

পীরগাছা
িমঠা

র

usokaunia@gmail.com

usomithapukur@gmail.com

(ভার া )(অিতঃদাঃ)

emran3007@gmail.com

ইউএসও

০১৭১২১০১৯২৫
০৫৮১-৫১৩৯৪
uso.kurigram@gmail.com

লবাড়ী

রৗমারী
জনাব
চ বমন
উিল র
জনাব হািব র রহমান
জলা পিরসং ান কাযালয় বগম রজওয়ানা কিবর
বািড়
নং-০৪৪০,
মা ারপাড়া,
গাইবা া
গাইবা া সদর
জনাব আতাউর রহমান

০৫৪১-৫১৩৮০
০১৭১৬৩০০৯৪৪
rezwana_8628@yahoo.com

ইউএসও

০১৭১৭৪৫২৪২৭
০৫৪১-৬২৩৭৩
uso.gbsadar@gmail.com

লছিড়

জনাব আিম ল ইসলাম

ইউএসও

০১৭১২৮৩১৭০৬
bbs.fulchari@gmail.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
গািব গ

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব মাঃ ল ইসলাম

পদবী
এসআই

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৭২৮৩১৬৫৮০

পলাশবাড়ী

জনাব ইে

জএসএ

০১৭১৮৭৮৯৪৫২

সা

জনাব আিন র রহমান ধান

জএসএ

০১৯২৩৮৮৬৫৫০

জনাব পিরেতাষ শমা

ইউএসও

০১৭২০০১০৬৯৯

জনাব মাঃ নাজ ল দা

জএসএ
-পিরচালক
(ভার া )

০১৭৫৫৩৫৬৫৭২
০৭২১-৭৬০৫৯৬ (অিফস)
০৭২১-৭৬১৩৭৭ (বাসা)
০১৭১২-৮৭৯৩৭৬

uso.gobindaganj@gmail.com

া র

সাঘাটা

র চ দাস

usosadullapur@gmail.com

রগ
িবভাগীয় পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-০১, স য় িনেকতন,
ন ন িবলিসমলা, বণালী
মাড়,
মৎস ভবেনর পােশ, রাজশাহী
জলা পিরসং ান কাযালয়
জােন সবা আবািসক এলাকা,
জািমল নগর, ব ড়া

জনাব মাঃ আশরা ল আলম
িসি কী

aasiddiquebbs@yahoo.com

জনাব মাহা দ হািফ র
রহমান

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০৫১-৬৬৯৩৬
০১৯১২৫৯৪৮০৬

ব ড়া সদর

জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম

ইউএসও

আদমিদঘী

জনাব মাঃ
তাফাে ল
হােসন
জনাব মাঃ হািম র রহমান

জএসএ

০১৭৭২৯৩৬৯৫০

জএসএ
এসআই

শর র

জনাব মাঃ আ র রা াক
শখ
জনাব জনক চ রায়

০৫০২-৩৫৬২২৬
০১৭২১৫৪৩৩৫১
০১৭১৬৯৪৮৯৬৭

গাবতলী

জনাব মাঃ মিহ

চইন ান

কাহা

জনাব মাঃ মেহদী হাসান

ইউএসও

জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম

ইউএসও

জনাব মাঃ মাফা ল
হােসন
জনাব মাঃ শাহজাহান

এসআই

সানাতলা

জনাব
ইসলাম

শািফউল

ইউএসও

শাজাহান র

জনাব মাঃ আমজাদ হােসন
হাজারী

ইউএসও

০১৯১২-৩৭৬৮০৮

জলা পিরসং ান কাযালয়
হাউিজং এে ট, ক-এইচ,
ট-৭, জয় রহাট
জয় রহাট সদর

জনাব মাঃ শিফ

উপ-পিরচালক

০৫৭১-৫১৩৩৯
০১৭১১১১০৬৫০

আে ল র

জনাব মাঃ এরশাদ
সওদাগর

এসআই

০১৮১৬-১৬২৯৩০

কালাই

জনাব

এসআই

০১৭১০০৫৬৪২০

mamun355du@gmail.com

০১৭১০-১৩৬৮৩০
shofiqusobbs@gmail.com

নট
পচ িচয়া

ইসলাম

জএসএ

০১৭৩৭৩৫০২৫৬
০১৭১০৭৩৫৭০০
০৫০২-৬৫৬১৯১
০১৭১৬-৭৭০৬১০
mehedi2654@yahoo.com

নি

াম

সািরয়াকাি
িশবগ

মাঃ

জএসএ

০১৯১৩১৬৯৮৮৮৪
০১৭১২২৫১৮৯৫
০১৭১৬১৫৭৪৩০
০১৭২৫-০৯৩২১৬
shafiul.islam2525@yahoo.com

ইসলাম

shafiq_bbs@yahoo.com

জনাব আ
রববানী

সােলহ

মাঃ

ইউএসও

০৫৭১-৫১১২৬
০১৭১০-৪৫৩৮৭৫
rabbani_bbs@yahoo.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম

কমকতা/কমচারীর
নাম

পদবী

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল

ধান

তলাল
প চিবিব
জলা পিরসং ান কাযালয়
১০/৩, শাহীবাগ, িদশাল
কমে , ১ম ও ২য় তলা,
চাপাই নবাবগ
চ পাইনবাবগ সদর

জনাব মাঃ
মাজা ফর
রহমান
জনাব মাঃ
মাফা ল
হােসন
বগম মাছাঃ উে
ল ম

এসআই

০১৭১২৮৫৩৭৮১

এসআই

০১৯১৩-৭১৯৮৮৪

উপ-পিরচালক

০৭৮১-৫১৩৪১
০১৭২০৫১৩৬১৮
kshewly@yahoo.com

বগম মাহ দা খা ন

ইউএসও

০৭৮১৫১৬৭১
০১৭১৮৬৭৩২৮০

ভালাহাট

জনাব মাঃ শিফ ল আলম

জএসএ

০১৮২৩২৬৩৪৬৫

গাম া র

জনাব মাঃ গালাম ইয়াজদানী ইউএসও

০১৭১৬-৩২৫৬১৯

নােচাল

জনাব মাঃ ম
ইসলাম

ইউএসও

০১৮১৯৪৩২১৮১

িশবগ

জনাব মাঃ মিন ল ইসলাম

ইউএসও

০১৭১২-০৬৭৪৩৪

জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-১৯০৩, চক
এনােয়ত, দয়ােলর মাড়,
নওগ
নওগ সদর

জনাব মাঃ শা আলম

উপ-পিরচালক
(ভার া )

জনাব িদলীপ মার

ইউএসও

আ াই

জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম

ইউএসও

০৭৪১৬১০৯০
০১৭১৫-৭৭২৯১৪
০১৭২৯৮১৫৩৯৭

বদলগাছী

জনাব মাঃ নািসর উি ন

ইউএসও

০১৭৭৯৪৬৬২৮০৮

ধামইরহাট

জনাব মাঃ আেয়শ উি ন

জএসএ

০১৭১৯-১১৬১০৪

মা া

জনাব রাজীব মার কমকার

ইউএসও

০১৭২২-৪৫৫৭১৮

মহােদব র

জনাব মাঃ আঃ সা ার ম ল

জএসএ

০১৭১৪-২৫৮৫৫২

িনয়ামত র

জনাব মাঃ শাহা ি ন

এসআই

০১৭১৭০২৮৪০৫

প ীতলা

জনাব মাঃ আঃ সা ার

জএসএ

০১৭১০-১৬৮১৮৩

পারশা

জনাব মাঃ অ

দব শমা

এসআই

০১৭২০-২৬৪৫৪৮

রানীনগর

জনাব মাঃ হা ন অর রিশদ

জএসএ

০১৭১৮-৪৪৩৮৪০

সাপাহার
জলা পিরসং ান অিফস
স য় িনেকতন, বািড় নং
১, িবলিসমলা, রাজপাড়া,
রাজশাহী
কানা -ঐ-

জনাব মাঃ কাম ল ইসলাম
জনাব আশরা ল আলম
িসি কী

জএসএ
-পিরচালক
(অিতঃদাঃ)

০১৭৭৬৯৬২৯৯৪
০৭২১-৭৬০৫৯৬
০১৭১২-৮৭৯৩৭৬

জনাব আিসফ ইকবাল

এএসও

ল

usoshibganj@gmail.com

০৭৪১-৮১৩১৭
০১৭১০৪৪০৪১৮,
msalam7018@yahoo.com

nasiruddin0912@gmail.com

raju_bbs.1984@yahoo.com

aasiddiquebbs@yahoo.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম

কমকতা/কমচারীর
নাম

পদবী

বাঘা
বাগমারা

জনাব সয়দ কামাল উ ীন হায়দার ইউএসও

জনাব পন মার

ইউএসও

চারঘাট

জনাব খােলদ রােশ ল হাসান
খান

ইউএসও

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৭৩৮৭৩৭৫৪৬
০৭২২২৫৬১৬১
০১৭১২-৬৩৮৯৭৫
bbsbag@gmail.com

০১৭১২২১৩১৩৯
০১৭৬৭৫৮১১১৩
bbs.charghat.rajshahi@gmail.com

গা র

জনাব মাঃ সাখাওয়াত হােসন ইউএসও

বায়ািলয়া

জনাব মাঃ মাশারফ হােসন

জএসএ

০১৭১৮-১৯৯৭৫৫

গাদাগাড়ী

জনাব মাহাঃ শির ল ইসলাম ইউএসও

০১৭১২-৩৩৭৫৯৭

মাহন র

জনাব মাঃ ফরহাদ হােসন

০১৭১৯-১০৬১৩১
msaku08@gmail.com

bbsrajsariful@yahoo.com

ইউএসও

০১৭১৮-১৯৯১০২
forhadhossain957@yahoo.com

পবা

জনাব মাঃ এনা ল হক

ইউএসও

০১৮১৩-৭৪৫১২২

জনাব মাঃ শিফ ল আলম

ইউএসও

০১৯১৭-৯০৬৬৭২

তােনার
জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-৩১৩/১, উ র
প য়াপাড়া, নােটার
নােটার সদর

জনাব মাঃ গালাম র ানী
জনাব মাঃ ইি স আলী

চইন ান
উপ-পিরচালক
(ভার া )

জনাব মাজহা ল ইসলাম

ইউএসও

বাগািতপাড়া

জনাব মাঃ ওমর আলী

ইউএসও

০৭৭১৬৬০৭১
০১৭২৫৭৩৬৪২৪
০১৯২৬৩৪১৮৯৮

বড়াই াম

জনাব মাঃ গালাম ফা ক

ইউএসও

০১৭১৮-৩৭০৭৭৮

জনাব শা

জএসএ

০১৭৫১৪২৫০৮৫

জএসএ

০১৭১৪৯৯০৪৭২

জএসএ

০১৭৩২৪০৮২১৯

০৭৩১-৬৫৫৭৪
০১৯১১১২৫৪১৬

য়া

usoputhia@gmail.com

দাস র

০১৭২২৮৮৩৭০২

০৭৭১-৬৬০৭১
০১৭১২২৫০১৪৯
idrisali_20@yahoo.com

মার শীল

লাল র

জনাব গািব চ

দব শমা

িসংড়া

জনাব মাঃ আব ল হাই

নলডাংগা

জনাব

জলা পিরসং ান কাযালয়
িজব সড়ক, মােড়ায়ারী
পি , িসরাজগ
িসরাজগ সদর

জনাব মাঃ িফেরাজ ইবেন
ইউ ফ

উপ-পিরচালক
(ভার া )

জনাব মাঃ আ ল মা ান

এসআই

বল িচ

জনাব আহা দ আ

ইউএসও

০৭৫১-৬২৫০৪
০১৭২৮৭৮১৮৫২
০১৭৪৯০৮৭৭৫০

চৗহালী

জনাব মাঃ শাম ি ন

জএসএ

০১৭৪৯২৩৩২২৫

কামারখ

জনাব মাঃ রজাউল কিরম

জএসএ

০১৭১২৪৯২০৮৮

কাজী র

জনাব মাঃ তা ল ইসলাম

জএসএ

০১৭১৮৮৯৯৫০৬

রায়গ

জনাব

এসআই

০১৭১৫৮৪৮৯১৯

ferojyusuf@gmail.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম

ইউএসও

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৭১৮৮৪১৮৬৬

তাড়াশ

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব এস এম মাকেল র
রহমান
জনাব মাহাঃ মেহদী হাসান

ইউএসও

০১৭১৯৬৬৪৪০৩

উ াপাড়া

জনাব মাঃ ওসমান গিন

জএসএ

০১৭২১২২১৮৯৬

জলা পিরসং ান কাযালয়
িডিস রাড, লাইে ির
বাজার, পাবনা
জলা পিরসং ান
কাযালয়, পাবনা
পাবনা সদর

জনাব এইচ এম িফেরাজ

উপ-পিরচালক

০৭৩১-৬৫৫৭৪
০১৭১২০২১৭০২

জনাব মাঃ

সহঃ পিরঃ কমকতা

০১৯১২৭৬৫৬০৯

জনাব মাঃ মাহ ব আলম

ইউএসও

আটঘিরয়া

বগম ইসমত জিরন

ইউএসও

০৭৩১-৬৩২২৭
০১৭২১৫৯২৩১৭
০১৭১৫৯৩৭৭৫৫

বড়া

জনাব মাঃ আ ল বাশার

জএসএ

০৭৩২-৩৭৫২১৬
০১৭২৮৩১৪৮৬৮

জানগর
ভাং ড়া

জনাব মাঃ শাম ল হক
জনাব মাঃ শিহদ উ া

ইউএসও
জএসএ

০১৭১২৩১৪৯৬০
০১৭১৯৬৬৪৪০৩

চাটেমাহর
ফিরদ র

জনাব মাঃ িমজা র রহমান
জনাব মাঃ আকমল হােসন

এসআই
জএসএ

০১৭৫৬৯১০৬২৩
০১৯১৬৬৬৮০০৭

ঈ রদী

জনাব মাঃ আ ল হা ান

ইউএসও

০১৭১১০৬৬৩৪২

স িথয়া

জনাব উ ল মার দাস

ইউএসও

০১৯৩০২৯৪৭৮২

িবভাগীয় পিরসং ান
কাযালয়
৯৫, গগণ বা রাড, লনা
জলা পিরসং ান কাযালয়
কাটপাড়া, ১নং ওয়াড,
মেহর র
মেহর র সদর

জনাব মাহা দ সা াম হােসন
খন

-পিরচালক
(ভার া )

জনাব মা: আ ল আলীম

উপ-পিরচালক

জনাব শ ান মার ম ল

ইউএসও

গাংনী

জনাব মাঃ মিন ল ইসলাম

জএসএ

০১৭৯৫৫৩৭১২২

জনাব খ কার

জএসএ

০১৭৩১৪৩৪৪৩২

উপ-পিরচালক

০৭১-৬২০৬৫
০১৭১৫৯৮২৪৬২

শাহজাদ র

পদবী

firozrsobbs@gmail.com

ল ইসলাম

usosanthiapabna@gmail.com

০৪১-৭২১৫০৭
০১৮১৬০২৪৬৮১
saddamkhanbd@yahoo.com

(ভার া )(অিতঃদাঃ)

০৭৯-১৬৩০৭৭
০১৭১৫৯৮২৪৬২
alim_bba_du@yahoo.com

০১৭১২৭৫৩৫০৩
shamashan_272@yahoo.com

িজবনগর

ল আিমন

জলা পিরসং ান অিফস
৬ নং ম,আ, রিহম সড়ক,
িপ আই, ি য়া
ি য়া সদর

জনাব মা: আ ল আলীম
জনাব েখন মার পাল

ইউএসও

ভড়ামারা

বগম মিজনা খা ন

জএসএ

০১৭১০২৩৭৬৩৩

দৗলত র

জনাব মাঃ শাম ল হক

জএসএ

০১৭৩৬৩১৬০৩৭

খাকসা

জনাব মাঃ আব স সালাম
মা া

জএসএ

০১৭৬৮৯৩৪৩০২

(ভার া )

alim_bba_du@yahoo.com

০১৭১৫৮৩৫৫৪৮
usokushtiasadar@gmail.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
মারখালী

কমকতা/কমচারীর
পদবী
নাম
জনাব মাঃ আলতা র রহমান ইউএসও

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৭১৫৮৪৯১১৮
usokumarkhali@gmail.com

িমর র

জনাব মাঃ আ ল হােসন

ইউএসও

জলা পিরসং ান কাযালয়
শহীদ আ ল কােশম সড়ক,
য়াডাংগা
য়াডাংগা সদর

জনাব মাঃ আব ল আলীম

উপ-পিরচালক
(ভার া ) (অঃদাঃ)

জনাব মাঃ িজয়াউর রহমান

জএসএ

আলমডাংগা

জনাব মাঃ রােশ

ইউএসও

দা র দা

জনাব মাঃ জারিমন হােসন

০১১৯৯৪৭২৬৮৩
bbsmirpurkushtia@gmail.com

০৭৬১-৮১১০৮
০১৭১৫৯৮২৪৬২
alim_bba_du@yahoo.com

ামান

০১৯১৩৪১৫৫৭৮
uso_chuadanga@yahoo.com
০১৭৪৫৩২৯২৯৩
uso_chuadanga@yahoo.com

জএসএ

০১৭১০৪৩৭২৭৫

জীবননগর
জনাব মাঃ িসরা র রহমান
জলা পিরসং ান কাযালয় জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম
৯০/এ, আরাপ র, জামতলা,
কিব গালাম মা ফা সড়ক,
িঝনাইদহ
িঝনাইদহ সদর
জনাব মাঃ বিছর উি ন

এসআই
উপ-পিরচালক
(ভার া )

০১৭১৫৫৮৭০৫০

ইউএসও

০৪৫১-৬৩২৯৯
০১৭১৪৯৩৭৭৬৬

হিরণা

জনাব েপ নাথ িব াস

জএসএ

০১৭২১৮৫৬০৭৯

কািলগ

জএসএ

০১৮৩৪৪৬৭৪৭৪

কাটচ দ র

জনাব মাঃ মা ািফ র
রহমান
জনাব মাঃ জ ল ইসলাম

জএসএ

০১৭২৬৪১৫৯৪৪

মেহশ র

জনাব মাঃ কািহ র ইসলাম

জএসএ

শল পা

জনাব মাঃ ওয়ািলউর রহমান ইউএসও

০৪৫২৫-৫৬৪৯৭
০১৮২৭৫২৪৯৯৯
০১৯১৩২৪৫৯৮৯

জলা পিরসং ান কাযালয়
বারাি পাড়া, ৪৫, অি কাব
লন, যেশার

জনাব হা দ িমঝা র রহমান উপ-পিরচালক
হাওলাদার

০৪৫১-৬২১২০
০১৭৩০৯৬৫১৫৩
rafiqbbs@yahoo.com

usojhenaidah.bbs@gmail.com

waliurrahman79@gmail.com

যেশার সদর

০৪২১-৬৮৫৫১
০১৮২৫০৪৯৩৯৮
souravmizan@gmail.com

জনাব মাঃ আই ব হােসন

ইউএসও

অভয়নগর

জনাব মািনক চ ম ল

এসআই

বাঘারপাড়া

জনাব মাঃ সাম র রহমান

জএসএ

চৗগাছা

জনাব মাঃ আমজাদ হােসন

জএসএ

িঝকরগাছা

জনাব মািনক চ িব াস

জএসএ

কশব র

জনাব আ তােলব

ইউএসও

০৪২১-৬৫৫৮০
০১৭১৬৮৮১০০৯
ayubusobbs@gmail.com

০৪২২২-৭২২৭৭
০১৭১৮৭২৮৪৩১
০৪২২৩-৫৬১১১
০১৭১৭২৪৮২৭০
০৪২২৪-৫৬০৬১
০১৭২৬৮০১৫৮৬
০৪২২৫-৭১৪০০
০১৭১৮৯৩০৬৪৮
০৪২২৬-৫৬৪০৪
০১৮১৬৪২১৬৫৮
taleb505@yahoo.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
মিণরাম র

কমকতা/কমচারীর
পদবী
নাম
জনাব মাঃ আলমগীর হােসন ইউএসও

শাশা

জনাব িমলন মার ঘাষ

জএসএ

জলা পিরসং ান কাযালয়
১৩৮, িব েরাড, ,
িডিস পাড়া, মা রা
মা রা সদর

বগম ফারহানা লতানা

উপ-পিরচালক
(ভার া )

জনাব মাঃ িলয়াকত হােসন

এসআই

মহ দ র

জনাব মাঃ মিহ ল ইসলাম

ইউএসও

শািলখা
র
জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-০৫৫৫/০১/০২,
উ. িড় াম, িচেপাল,

জনাব িদলীপ মার রায়
জনাব িবমল
িব াস
বগম ঊ শী গা ামী

ইউএসও
এসআই
উপপিরচালক
(ভার া )

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০৪২২৭-৭৮৩৭৬
০১৯১৩৩২৬২০৮
alamgirbbs1@gmail.com

০৪২২৮-৭৬৩৪৪
০১৭১০৭৪৮৯১৩
০৪৮৮-৫১০০৮
০১৭৮১৬৫৬৭৭৫
farhana_bbs13@yahoo.com

০৪৮৮-৫১২৫৬
০১৭১৪২৯৮২০৯
০১৯১৭৪০৭৭২৫
mohiduldu@yahoo.com

০১৭২৪২৩৯৭৮১
০১৮২৩৬৪৫৩৫০
০৪৮১-৬৩৩২৩
০১৮১৮৯৭৪৭৫৮
urg355@gmail.com

নড়াইল

নড়াইল সদর
কািলয়া

জনাব িশকদার মাঃ রকাউল জএসএ
ইসলাম
জনাব এসএম আজগার আলী এসআই

০৪৮১-৬২৪৫০
০১৭১৬৭৭০৪১৫
০১১৯৬১০০৭৬১

লাহাগড়া

জনাব অসীম মার দাস

জএসএ

০১৭১৬৫৬৯০১৪

জলা পিরসং ান কাযালয়
৪৬/২, দাসপাড়া মাড়,
বােগরহাট
বােগরহাট সদর

জনাব মাঃ হািফ ল হক

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০১৭১৪৩৩৪৯৫৫

িচতলমারী

জনাব এস,এম হািব র রহমান ইউএসও

ফিকরহাট

জনাব সরদার আমজাদ হােসন এসআই

ক য়া

জনাব শখ ফরেদৗস পারেভজ ইউএসও

মা াহাট

জনাব শা

মােড়লগ

জনাব িবজন িবহাির গাইন

জএসএ

০১৭১৮৩৩৯৩৯৪

মাংলা

এসআই

০১৭৪১-৭৪৪৪৪১

রামপাল

জনাব এমিড মাবাই ল
ইসলাম
জনাব মাঃ িমজা র রহমান

শরণেখালা

জনাব মি ক সেক ার আলী

ইউএসও

জলা পিরসং ান কাযালয়
৯৫, গগণ বা রাড, লনা

জনাব মাহা দ সা াম হােসন
খন

উপ-পিরচালক

জনাব মাঃ মাশাররফ হােসন ইউএসও
ডা য়া

hafizdsobagerhat@gmail.com

০৪৬৮-৬১১২১
০১৭২০-৬১২৬১০
usobagerhat@gmail.com

০১৭১৯৭৪১১৮৪
usochitalmari@gmail.com

০১৭৪৮১৬৯৬৮৮
fakirhatuso@gmail.com

০৭৯২৪৬৬৯৬৩৬
ferdousparvez652bd@gmail.com

মার মহ

ইউএসও

০১৭১৫-৪৬৭৪৪৭
sushantamohanta07@gmail.com

upz.monglastatistics@yahoo.com

ইউএসও

০১৯১২-৫৩৪১৬১
usorampal@gmail.com

০১৭২৯-৩৩৬২৩০
usosaronkhola@gmail.com

০৪১-৭২১৫০৭
০১৮১৬০২৪৬৮১
saddamkhanbd@yahoo.com

লনা সদর

জনাব এমিড মাজা ফর
হােসন

এস

০১৯১৯-৪৬৬৯২৫
tsokhulnasador@gmail.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
ব য়াঘাটা
দােকাপ
িরয়া

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব গৗতম িব াস
জনাব গা

মার দাস

পদবী
এসআই
এসআই

জনাব রনিজৎ মার িব াস

এসআই

জনাব তাজ মাঃ ফয়সল

এসআই

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৭১২৮০৮৪১৪
০৪০-২৩৫৬৩৯৯
০১৯২৯১৮৫২২৫
০১৫৫৩৪৩৩০৮৬
usodumuria@gmail.com

লতলা

০১৭১২০২৯৩৮৯

িদঘিলয়া

জনাব সয়দ আমজাদ হােসন ইউএসও

০১৯১৫-৮৩২৩৬৭

তরখাদা

জনাব রণবী মার মহ

এসআই

০১৭১৫৭৮২৩৭৭

পসা

জনাব শখ মাহা দ আলী

এসআই

০১৭৫৬৪৪৮০৫৮৫৮

কয়রা

জনাব মাঃ জালাল উি ন

এসআই

০১৭৯৪৫৫৯৮৪৬

পাইকগাছা

জনাব এস এম খািলদ উি ন

এসআই

০৪০২-৭৫৬৬৮৯
০১৯১২৭১৭৫৯৯
০৪৭১-৬৫১০৩
০১৭১১৩৯৮১২৩

usodigholia@gmail.com

জলা পিরসং ান কাযালয় জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম
উ র কা য়া, আমতলা, লনা
রাড, সাত ীরা
সাত ীরা সদর
জনাব মাঃ শির ল ইসলাম

উপ-পিরচালক
(ভার া )

ইউএসও

nazruldu.bbs12@gmail.com

০৪৭১-৪৬১৭৫
০১৭৪০-৮৩০৯৩০
shariful_bl@yahoo.com

আশা িন

জনাব মাঃ মাশাররফ হােসন জএসএ

০১৮৫৫৬৯৩২৫৬

দবহাটা
কলােরায়া

জনাব মাঃ শাম র রহমান
এসআই
জনাব তাে র মাহ দ (েসাহাগ) ইউএসও

০১৭২১০৫৫৯২৬
০১৯২২৪১৮৫৭২

কািলগ

জনাব মাঃ রািশউল ইসলাম

ইউএসও

০১৯১৩৯২২১২৭

জনাব মাঃ আ র রশীদ

জএসএ

০১১৯০-২৫০১৬৯

তালা

জনাব আিম র ইসলাম

জএসএ

িবভাগীয় পিরসং ান অিফস
লিতফ মি ল, ব ব ড়া
রাড,
বিরশাল

জনাব . িমজা র রহমান
খ কার

জলা পিরসং ান কাযালয়
শা া ভবন, বাজার রাড,
বর না
বর না সদর

জনাব মা: জাহা ীর হােসন

usokalaroa@gmail.com

ামনগর

usoshyamnagar@gmail.com

০১৭২৭১২১২৫৯
usotala@gmail.com

-পিরচালক

০৪৩১-২১৭৭৬২৯
০১৭১৫৪০৭৩৬১
mrkhandaker@yahoo.com

উপ-পিরচালক
(ভার া ) অঃদাঃ

০১৭১৬২৮২৭৪২

জনাব মাঃ আলমগীর হােসন

জএসএ

আমতলী

জনাব মাঃ ফজ ল কিরম

এসআই

০১৭১৮৫৭২৬০১
০৪৪৮-৫১১৯৮
০১৭১৮৫৭২৬০১

পাথরঘাটা

জনাব মাঃ সাহেনওয়াজ

জএসএ

০১৭১৭১৫১৬২৯

বতাগী

জনাব মাঃ শাহ আলম
তা কদার

জএসএ

০১৭৯৪৫৯০০৬০
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jahangir.bauphal@gmail.com

িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
বামনা

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব মাঃ আ র রিশদ

তালতলী

জনাব

জলা পিরসং ান কাযালয়
বাই ল জামান, স জবাগ,
প য়াখালী
প য়াখালী সদর

জনাব মা: জাহা ীর হােসন

বাউফল

জনাব মাঃ হািফজ

জএসএ

০১৯২৯৮১৭৮৮৩
০৪৪১-৬২০২০
০১৭১৫১৮০৮৫৫

গলািচপা

জনাব নজ ল ইসলাম মি ক

জএসএ

০১৭১৭৩০৬৩৭৭

দশিমনা

জনাব মাঃ মিন ল হক

এসআই

০১৭২৫৪৯৬১৫১

কলাপাড়া

জনাব মাঃ শাহ আলম

জএসএ

০১৭১৮৮২৭৯৫৬

িমজাগ

জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন

জএসএ

০১৭৩৫১৬৪৬৯৯

জনাব মাঃ িহন ফরাজী

জএসএ

০১৭১০২৮১৫৯০

মকী

পদবী
জএসএ

উপ-পিরচালক
(ভার া )

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৭২৩৯০৯৬৯০

০৪৪১-৬২৪৬৮

০১৭১৬২৮২৭৪২
jahangir.bauphal_gmail.com

জনাব আন

গাপাল দ

এসআই

রা াবালী

জনাব

জলা পিরসং ান কাযালয়
টাউন ল খলার মাঠ ও

জনাব মাহা দ সিল র
রহমান

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০১৭১৫০৪৯৯৫৩

ভালা সদর

জনাব মাঃ িসরাজ উি ন

জএসএ

০১৭১৬৯৬৩৪৯৪

চরফ াশন

জনাব সচী নাথ সরকার

জএসএ

০১৭২৯৪৭৫৫২৪

দৗলতখান

জনাব আ নামান শখ

জএসএ

০১৯২৩০৬৪৪২৭

বারহানউি ন

জনাব ননী গাপাল বাৈড়

জএসএ

০১৭১০৬৪২৮১২

লালেমাহন

জনাব মাঃ আ ল বাশার

জএসএ

০১৭১০৪৩৩২২৬

ত মি ন

জনাব মাঃ তির ল ইসলাম

এসএ (সং ি )

০১৭১২৬৩৭৭৭৮

salimurrahmanbbs@gmail.com

মসিজেদ নববী সংল , ভালা

nanibbs12@gmail.com

মন রা

জনাব িনশা ল ইসলাম

জএসএ

০১৭১১১০৫৬৯৭

জলা পিরসং ান অিফস
উ. আেলকা া রাড, লিতফ
মি ল, বিরশাল

জনাব . িমজা র রহমান
খ কার

-পিরচালক
(অিতঃ দাঃ)

০৪৩১-৬৩৮৩০
০১৭১৫৪০৭৩৬১

জলা পিরসং ান অিফস
বিরশাল

জনাব হা দ গালাম মা ফা এএসও

০১৯১২৫৪০৯৭৬

বিরশাল সদর

জনাব মাঃ আিত র রহমান

ইউএসও

০১৭১২৬৫৩৯৮০

আৈগলঝাড়া

জনাব মাঃ আ া

এসআই

০১৭১০৬২৫৭৪৭

বা গ

জনাব মাঃ আরাফাত হােসন

জএসএ

০১৭১৯০৭৬৩৩০

বানারীপাড়া

জনাব আব র রহমান মা া

ইউএসও

০১৭১৪৪০৪০৮৪

mrkhandaker@yahoo.com

atiqur89@yahoo.com

ামান

usobanaripara@gmail.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
বােকরগ

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব মাঃ শাম ল আলম

জএসএ

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৭৩২২৭৬১৫৭

গৗরনদী

জনাব মাঃ ওয়ািহ

এস আই

০১৭১৮৫২২৭০৭

িহজলা

জনাব মাঃ

এস আই

০১৭১৬৯১৬৮৮০

মেহি গ

জনাব মাঃ মা দ

এসআই

০১৭৩৯৬৩৪৩৯২

লাদী

জনাব মাঃ হা র রিশদ

এসআই

০১৭২৪২৩৭৫১০

উিজর র

জনাব মাঃ জাফর আলী
হাওলাদার
জনাব ভাষ চ হালদার

চইন ান

০১৭২১৯৪৩৩১৫

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০৪৯৮-৬৩৫১২
০১৭২১৫৩৮২৮৮

জলা পিরসং ান অিফস
বািড় নং-২৪২, এ
রাড,
ঝালকা

ামান

ল আলম

পদবী

schalder1958@gmail.com

ঝালকা সদর

জনাব মাঃ ফক ল আলম খান জএসএ

০১৭১৫৮৬৫৭৮৯

নলিছ

জনাব আঃ রা াক জামা ার এস আই

০১৭৩৭৪৩২১৪৬

কাঠািলয়া

জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম

জএসএ

০১৭১৮২৮৬৩৯৬

রাজা র

জনাব অি ত চ রায়

জএসএ

০১৭১৪৮২৭৫০৯

জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-৩৯৪/১, বলাকা
াব রাড, িপেরাজ র
িপেরাজ র সদর

জনাব মাক র রহমান

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০৪৬১-৬৫২৬৬
০১৭১১০৬৯২৫৪

জনাব পিরেতাষ চ ম মদার এসআই

০১৭২০৮০০৭৯৬

ভা ািরয়া

জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন ইউএসও

০১৭১২১০৮৬০৬

কাউখালী

জনাব েরশ চ রায়

জএসএ

০১৭৩৯৮৪৬৬১৪

মঠবািড়য়া

জনাব ওবায় ল হক

জএসএ

০১৭৯১০০৭৪৯০

নািজর র

জনাব মাঃ িসি

জএসএ

০১৭১৬০৬৩৪৬৬

নছারাবাদ

জনাব বানী তা কদার

জএসএ

০১৯১৯৪৬৭৫১৩

িজয়ানগর

জনাব আব স সালাম
হাওলাদার
জনাব মাঃ আিত ল কবীর

জএসএ

০১৭২১৯৬১৯৭৪

পিরচালক
(ভার া )
উপ-পিরচালক
(ভার া )

০১৭১৬৩২৩৯৩৭

িবভাগীয় পিরসং ান
কাযালয়, ময়মনিসংহ
জলা পিরসং ান কাযালয়
উঃ কাচারীপাড়া, জলা
পিরষদ ভবন, জামাল র
জামাল র সদর

maksudur_bd@yahoo.com

র রহমান

জনাব মাঃ আ ল হাই

aatik_kabir@yahoo.com

০৯৮১-৬৩৩৪৭
০১৭৩১৪২১৩১৭
hye1961@yahoo.com

জনাব মাঃ সাই র রহমান

জএসএ

বকসীগ

জনাব মাঃ শিফউ াহ

এসআই

০৯৮১-৬৫৩২৫
০১৭৩২০০০০৯০
০১৭১৮-৫৬৭০৬৭

দওয়ানগ

জনাব মাঃ আঃ রিফক

জএসএ

০১৭১৭-৩৩০৮৯৯

ইসলাম র

জনাব মাঃ জালাল উি ন

এসআই

০১৯২১৫৫৫৮৩৯
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
মাদারগ

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব মাঃ তাজাে ল হক

জএসএ

০১৯২১৩৮৭৯৯৩

মলা হ

জনাব মাঃ ম

জএসএ

০১৭০৬৯৩৬৩৩৪

সিরষাবাড়ী

জনাব মাঃ সাহরাব আলী

জএসএ

০১৭১৬৯৬৬৪৩৩

জলা পিরসং ান কাযালয়
মাধব র, িসংপাড়া,
শর র
শর র সদর

জনাব মাঃ কাম ল হাসান

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০৯৩১-৬১০৪৯
০১৯১২৯২২০২৯

জনাবা রাইয়া লতানা

ইউএসও

০৯৩১-৬১৫৫০
০১৯১১-৩১৪৪২২

িঝনাইগািত

বগম উে

জএসএ

০১৭৬০২৯৯৯৬৩

নকলা

জনাব সাইদ আহেমদ

ইউএসও

০১৭২৬৯৩৮০২৫

নািলতাবাড়ী

জনাব মাঃ জালাল উি ন

জএসএ

০১৭৪৮৯৩৯৭৫৩

জনাব মাঃ আ ার হােসন

জএসএ

০১৯১৯-৪৭৭১৮৯

ল হক আক

পদবী

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল

usojamalpursadar@yahoo.com

sultana41531@yahoo.com

বরদী

ল ম

জলা পিরসং ান কাযালয়
ঢাকা রাড (নীচ তলা),
মাসকা া, ময়মনিসংহ
ময়মনিসংহ সদর

জনাব হা দ আিত ল কবীর উপ-পিরচালক

০৯১-৬৭৩৮৩
০১৭১৬৩২৩৯৩৭

ভা কা

জনাব মাহ দ শাহজাদা

ইউএসও

০১৭১৫-৬১৬৬৫৬

ি শাল

জনাব মাঃ সিলম মা া

ইউএসও

০১৯৪৪-১১৮৭৯৯

জনাব মাঃ সয়দ আলী

ইউএসও

০১৯৩৩-৬৯৬৩৭২

ইউএসও

০১৭৫৮-৮২৬১০৬

গৗরী র

জনাব শখ সালাহ উি ন
আহেমদ
জনাব মাঃ আব ল গ র

জএসএ

০১৭২১৯৭৩৮২০

ধাবাউড়া

জনাব মাঃ মেহর আলী

জএসএ

০১৯১৭-৮০০৬৪২

জনাব মন পাল

জএসএ

০১৬৭৪৩৫৩৭২৭

হা য়াঘাট

জনাব আলী আহেমদ খান

জএসএ

০১৭২৯৮৫০৬৬৯

গফরগ ও

জনাব মাঃ শাম ল হক

জএসএ

০১৯১৪-৫৯০০৭০

জনাব মাঃ জিল র রহমান

ইউএসও

০১৭১৭০৯৩৮৭০

ঈ রগ

জনাব মাঃ শাখাওয়াত হােসন জএসএ

০১৭১৯৫৫৯৮৭৪

তারাকা া
জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-১৫১০,
ব য়াপাড়া, নওয়াজ নগর,
ন েকানা
ন েকানা সদর

জনাব
জনাব মাহা দ সিফ ল
ইসলাম

০৯৫১-৬২১৭৭
০১৭১৮৫১৬১৭৭

aatik_kabir@yahoo.com

জনাব পরীি ত চ

দবনাথ

ইউএসও

০১৭১১-৯৪০৮০৩
parikshit.debnath@yahoo.com

াগাছা
না াইল

ল র

লবাড়ীয়া

উপ-পিরচালক

Shafiq.so@bbs.gov.bd

জনাব মাঃ মাশারফ হােসন

ইউএসও

31

০৯৫১৫১০৬৪
০১৮১৭৭৩৩১৩১
টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
আটপাড়া

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব মাঃ জাহা ীর আলম

জএসএ

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৭৪৭০৬৪৬৮৯

বারহা া

জনাব উৎপল চ সরকার

জএসএ

০১৭২১৮৬০২৫৫

গা র

জনাব মাঃ আ র রিহম

জএসএ

০১৭১৭৮৩৭৭৭৪

খািলয়া িড়

জনাব ফয়সল আহেমদ

জএসএ

০১৯১১৯৫৩১৩৫

ক য়া

জনাব িমজা খায়

জএসএ

০১৯১৩৫৭১৪৭৫

কলমাকা া

জনাব নবী র রহমান

জএসএ

০১৭৩৫১৫০২৭৪

মদন

জনাব মাঃ সাহাগ িময়া

জএসএ

০১৭১২৪৬০৩০২

মাহনগ

জনাব মাঃ জাহা ীর আলম
খান
জনাব উ ল চ সরকার

জএসএ

০১৭২৩৩৪৭২০০

জএসএ

০১৭৩৫৪৪০১৭০

বধলা
িবভাগীয় পিরসং ান কাযালয়
ই-২৭/এ, আগারগ ও,
পিরসং ান ভবন, ঢাকা

ামান

পদবী

জনাব এেকএম ফজ ল হক

-পিরচালক

০২-৯১৩৬০২৪ (অিফস)
০১৭১৩০৩১৫৫৭
ই ারকম-১৩৫১, ম নং-৪২৬
akmfh_bbs@yahoo.com

জলা পিরসং ান কাযালয়
৯২৮, গাইটাল,
িকেশারগ
িকেশারগ সদর

উপ-পিরচালক

০৯৪১-৬১৯৩৪
০১৭১৯৪১৪৬২৩

জনাব মাঃ মা ম িময়া

(ভার া )

জনাব মাঃ খােল

ইউএসও

০১৭১৭১৭০৭১৫

miah_stat@yahoo.com

ামান

অ াম

জনাব মাঃ আলফাজ উি ন

জএসএ

০১৯২৮৩৪৭৪৯২

বািজত র

জনাব িহন আহেমদ

জএসএ

০১৭৫৪৪২৬১৭৫

ভরব

জনাব মাঃ মাজাে ল হক

জএসএ

০১৭২০৯২২৯৯৬

হােসন র

জনাব মাঃ আ ল কািদর

জএসএ

০১৭২০৯২২৯৯৬

ইটনা

জনাব মাঃ এমদা র রহমান

জএসএ

০১৯১২৪৮৭০৬৪

ক য়াদী

জনাব শিফ র রহমান
পারেভজ
জনাব মাঃ আ ল কােশম

ইউএসও

০১৭১৬২২৭৯৯৩

এসআই

০১৭৩১২১৩৪৯৭

জনাব মাঃ আব ল মা ান

জএসএ

০১১৯১৩৪৪৬১৮

িমঠামইন

জনাব শাহীন আহেমদ

জএসএ

০১৭৯৬৬৮৩৩০০

িনকলী

জনাব মাঃ মিনউর রহমান

জএসএ

০১৭১৬৬৫১৬৬৭

পা ি য়া
তাড়াইল
জলা পিরসং ান কাযালয়
৩৩, ময়মনিসংহ রাড
(সড়ক ভবেনর উ র
পােশ), টা াইল

জনাব ফা ক হাসাইন
জনাব আ ল আিজজ

ইউএসও
জএসএ

জনাব মাঃ িমজা র রহমান

উপ-পিরচালক

০১৭২৫৮৩৩২২৮
০১৭১৮৮৯৬৩২৮
০৯২১-৬৩৩৮২
০১৯১১৯৩৬৩০২

কিরমগ
িলয়ারচর

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
টা াইল সদর

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব মাঃ আঃ রা াক

ইউএসও

বাসাইল

জনাব মাঃ শির ল ইসলাম

জএসএ

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০৯২১-৬২২৭০
০১৭১৬৬২৭৮৫৬
০১৭২০০৭৮২৩০

ঞা র

জনাব িমজা আলী র

ইউএসও

০১৭১২৬৪৮৩৭০

দল য়ার

০১৭৩২৩৯৮৩১৯

ধনবাড়ী

জনাব মাঃ আেতায়ার রহমান এসআই
িময়া
জনাব মাঃ শাহজাহান আলী
ইউএসও

ঘাটাইল

জনাব মাঃ আ ল কািদর

এসআই

০১৭২৩৯৬৩৫০৯

গাপাল র

জনাব মাঃ আ ল আলীম

এসআই

০১৯১৩৭৪৪৪৫৭

কািলহাতী

জনাব মাঃ হিব র রহমান

ইউএসও

০১৭২৭৩৬৪৫৩২

ম র

এসআই

০১৭৩৬২২২৯৭৮

িমজা র

জনাব মাঃ সােদক আলী
ফিকর
জনাব সত নারায়ন রায়

ইউএসও

০১১৯০১৮৬৭০০

নাগর র

জনাব মাঃ জয় ল আেবদীন

এসআই

০১৮১৮৪৩৫২৮৪

সিখ র

জনাব আমজাদ হাসাইন
ামািনক
জনাব আমজাদ হােসন

ইউএসও

০১৭১৮৪৬০৬৪৪

উপ-পিরচালক

০২-৭৭১১৩২১
০১৭৫৬৫৫৫৬৪২

জলা পিরসং ান কাযালয়
৪২, বউথা সড়ক,
মািনকগ
মািনকগ সদর

পদবী

০১৭১৮২৬৫৪৪৬

amjadh15@gmail.com

জনাব হা ন অর রশীদ

ইউএসও

িসংগাইর

জনাব মাঃ ওবায় র রহমান

ইউএসও

সা িরয়া

জনাব মাঃ আ বকর িসি ক ইউএসও

িশবালয়

জনাব মাঃ আব স সা ার

দৗলত র

জনাব মাঃ মাজা ফর রহমান ইউএসও

হিররাম র

জনাব জা াত উল ফরেদৗস

ইউএসও

িঘওর

জনাব মাঃ মাফা ল হক

ইউএসও

০১৭১৮-০৮৯৫৮৫
usomanikganj@bbs.gov.bd

০১৭১৪-২০৫১৪০
usosingair@bbs.gov.bd

০১৭৩১-৪০৪৯১০
usosaturia@bbs.gov.bd

এসআই

০১১৯১-৩৩৭৪০৯
০১৭১৪৭৩৬৪২৩
০১৭১৬-৯৩১২২১
usodhoulatpur@bbs.gov.bd

০১৭৮২৬৮৩০৬৮
usoharirampur@bbs.gov.bd

০১৫৫৬-৩০৩৭১৯
usoghior@bbs.gov.bd

উপ-পিরচালক
(ভার া )

জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-২৯৬/১, খািল
মহ া, ি গ
ি গ সদর

জনাব সয়দ ফয়সাল

ইউএসও

গজািরয়া

জনাব মাঃ আ াস উি ন

জএসএ

লৗহজং

জনাব মাঃ ইউ স আলী

জএসএ

সয়দা মা ফা সাকী

০২-৭৬১০২৫০
০১৭৩১০৪৭৪৪৯
syedamarufashaki@gmail.com

০১৯১২৩৫৫৬৯১
usomunsiganj@bbs.gov.bd

০১৮১৭৫৩৪৮০৪
usogozaria@bbs.gov.bd

০১৭৪০-৫৬১১৪৬
usolauhojang@bbs.gov.bd
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
টংগীবাড়ী

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব শখ আহেমদ

এসআই

০১৯১৭০১৫০৭৬

িসরাজিদখান

জনাবা নািগস লায়লা

ইউএসও

০১৯১৩-৪৫৯৪৪০

বগম রািজনা আফেরাজ
হাওয়া

এসআই

০১৭২০২০০০২১

জনাব মাহা দ সাই র
রহমান

উপ-পিরচালক

০২-৯১৩৭৫২৮ (অিফস)
০১৮১৯৫৫৫৪৪৪
ই ারকম- ১৩৫৯, ম নং-৪২৫

নগর
জলা পিরসং ান কাযালয়
ই-২৭/এ, আগারগ ও,
পিরসং ান ভবন , ঢাকা

পদবী

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল

usosirajdikhan@bbs.gov.bd

জনাব পাথ নাথ বিণক

এএসও

sr_saifur@yahoo.com
ই ারকম-১৩৫৫, ম নং-৪২২
০১৮৩১৪৯৯৭৫৫

জনাব এস এম মােজ ল
ইসলাম
জনাব কাজী মাঃ িমজা ল
কিরম

জএসএ

০১৭৪২-৯৬৮৭৯৭

জএসএ

০১৮১৭-৫৮৯৭১০
০১৯৩৪-৯৯৮৯৫০

িমর র
মিতিঝল
লালবাগ

জনাব মাঃ মিফ ল ইসলাম
জনাব মাঃ মা ফা কামাল

জএসএ
এস
জএসএ

০১৯১৪-৪৫৩৭৩১
০১৭১২-৩০৮৮০৭
০১৮১৯-২৪৩৮৫০

তজগ ও

জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন

জএসএ

০১৮১৮-৭৩০২৮১

ডমরা

জনাবা মােশদা বগম

এসআই

০১৭১০-১৪৭৭৪০

করাণীগ

বগম মাহ দা আ ার

ইউএসও

০১৮১৬৯২৮৬৯৯

সাভার

বগম রীমা খা ন

ইউএসও

০১৯১২-০৮৭০৫০

ধামরাই

জনাব মাঃ আব র রহমান

জএসএ

০১৯১৮৩৪৮৭৯২

নবাবগ

জনাব মাঃ আকছাউর রহমান ইউএসও

০১৭৩২৪৬৬০৪৯

দাহার

বগম আকরা ে সা

এসআই

০১৮৫৪৫৪৬৯৬০

জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-৩৭৫/১, পি ম
জয়েদব র, িবলাস র,
গাজী র
গাজী র সদর

বগম সািনয়া আেরিফন

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০২-৯২৬২২৪৭
০১৯১৩৬৩৮৯৬৩

জনাবা তাহিমনা তাবাস ম

ইউএসও

টংগী থানা

জনাব মাঃ রিফ ল হক

জএসএ

০১৭২৬১২৬৪৮৩

কালীগ

জনাব মাহাঃ কাওসার আলী

ইউএসও

০১৭১২১১৯১০৯

কািলয়াৈকর

জনাব মাঃ মিজ র রহমান

এসও

কাপািসয়া

জনাবা আিরফা খা ন

ইউএসও

জনাব মাঃ সাহাব উি ন

ইউএসও

জলা পিরসং ান কাযালয়
ই-২৭/এ, আগারগ ও,
পিরসং ান ভবন, ঢাকা
া র
মাঃ র

জনাব ফারকান আহে দ

usosavar@bbs.gov.bd

soniadd.gazipur@gmail.com
০১৭১৪৯৮০৭৬৫
usogazipur@bbs.gov.bd

usokaliganj@bbs.gov.bd

০১৭১৮-৭১৬০৬৩
usokaliakair@bbs.gov.bd

০১৭২৩-৪২৮১৫৫
usokapasia@bbs.gov.bd

র

০১৭২৬-২০২৭৫২
usosreepur@bbs.gov.bd
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-১২৬/৪,
( িডয়াম সংল ),
নরিসংদী
নরিসংদী সদর

কমকতা/কমচারীর
নাম

পদবী

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০২-৯৪৫২৫২০
০১৭০৪৮৬১৩৭৮
০১১৯৩৩০২৫৯৬

বগম আ া ন নাহার

উপ-পিরচালক
(ভার া )

জনাব মাঃ বলােয়ত হােসন

ইউএসও
ইউএসও

রায় রা

জনাব মাঃ আকরাম হােসন
সরকার
জনাব মা আলামীন

এসআই

০১৮১৫৫৮৯১৪১

বলাব

জনাব মাঃ আব ল আল মা ন জএসএ

০১৫২১২০৫৯৯৮

মেনাহরদী
িশব র

জনাব মাঃ আহসান হাবীন
জনাব পন চ সরদার

০১৬৮৩১৯১৭২৪

lizarahman1981@gmail.com

০১৭১৬-৪৩৪৬৫৯
usonarsingdi@bbs.gov.bd

পলাশ

০১৯১২-৪৪৮৬১১
usopalash@bbs.gov.bd

জএসএ
ইউএসও

০১৭১৪৫২০৫০২
swapon001@gmail.com

জলা পিরসং ান কাযালয়
তা কদার মি ল, বাই ল
মিনর রাড, স া র.
ফ া, নারায়নগ
জলা পিরসং ান কাযালয়
নারায়নগ
নারায়ণগ সদর

উপ-পিরচালক

জনাব আব ল আলীম ঁইয়া

০২-৭৬৪৬৬৭২
০১৭১১৯৪৮৭০৭
aalimb@yahoo.com

জনাব এ এইচ এম গালাম
এএসও
রহমানী
বগম জাহান আফেরাজ বগম ইউএসও

০১৭২৭২৮১০৯৮
০২-৭৬৩৩৪৭৩
০১৭২০-৫৭৫৯৫৬
usonarayanganj@bbs.gov.bd

ফ া
িসি রগ

জনাব মাঃ আসা মান
জনাব মাঃ গালাম হােসন

সানারগ ও

জনাব এেক এম সাম

ব র

জনাব রিফ ল ইসলাম

ইউএসও

০১৯২৩৬৮২৯১৭

আড়াই হাজার

জনাব র উ মান

ইউএসও

০১৭১২১৫৪৮৩৯

জনাব মাঃ

ইউএসও

ামান

এস
এস

০১৯১৮৩৩৭১৫৯

ইউএসও

০১৫৫২-৪০৩৯২০

০১৯১১৯৬৩৪২৭
usosonargoan@bbs.gov.bd

zaman.eco.stat@gmail.com

পগ

ি ন িময়া

০১৯১১-৪০০৯৪৭
usorupganj@bbs.gov.bd

জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-১০৭, ধান
সড়ক, স ন কা া,
রাজবাড়ী
রাজবাড়ী সদর

বগম মীনাি িব াস

উপ-পিরচালক (অিতঃ দাঃ) ০৬৪১-৬৫২৬৬

জনাব আঃ মােমন খান

ইউএসও

বািলয়াকাি

জনাব মাঃ মিহউি ন

জএসএ

গায়াল

জনাব সয়দ কাম াহ

ইউএসও

০৬৪২২-৫৬২৭৩
০১৭২১৫৫৩৭৫০
০১৭১৭১৫৮৫৬৮

পাংশা

জনাব এিকউএম মিহউি ন

জএসএ

০১৭২১১৫৮৯১৫

জলা পিরসং ান কাযালয়
হ ল ী র, শন রাড,

বগম মীনাি িব াস

উপ-পিরচালক

০৬৩১-৬২৭২৩
০১৮১৬২৯৪০১৯

০১৮১৬২৯৪০১৯
minakhibbs@yahoo.com

০১৭১৩৫৪৬৩৯৯
ফান-০৬৪১-৬৬০৪৯
usorajbarisadar@yahoo.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম

কমকতা/কমচারীর
নাম

পদবী

ফিরদ র

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
minakhibbs@yahoo.com

ফিরদ র সদর

জনাব মাহা ল কিরম

মিশন ান

আলফাডাংগা

জনাব আমীর আলী খান

জএসএ

০৬৩১-৬৭১১৪
০১৭১৮৮১৯৮০৯
০১৭১৮০৪৪০২৭

ভাংগা

জনাব লক মার দ

জএসএ

০১৭১৯৬১৪৩০৬

বায়ালমারী

জনাব মাঃ ইউ ফ হােসন

জএসএ

০১৭১৪৮৭১৭৮৫

চরভ াসন

জনাব মাঃ মাশারফ হােসন

এসআই

০১৭২৩৩০৬০৩৪

ম খালী

জনাব হা দ

ল আমীন

ইউএসও

০১৭১৮৭০৬৬০১

নগরকা া
সদর র
শালথা
জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-১৭৪, নবীণবাগ,
আিবদা ভবন, গাপালগ
গাপালগ সদর

জনাব আ ল হােসন
জনাব আব স সালাম
জনাব
জনাব মাঃ রজাউল কিরম

ইউএসও
এসআই

০১৯১৮৬১৭২২১
০১৭২৭৯০০৪৮৪

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০২৬৬-৮১৮৮৭
০১৭১৯০৬৯৮৩১

জনাব অেশাক মার পাে

জএসএ

কািশয়ানী

জনাব মাঃ ওসমান খান

ইউএসও

০২৬৬-৮২১৯৫
০১৮২৭৫৬৯৩৬৯
০১৯৪৭৭৩৪৫০৫

কাটািলপাড়া

জনাব িসরা ল হক বপাির

এসআই

০১৯১৩১০১৯৩০

ক দ র

জনাব কএম আনসার আলী

জএসএ

০১৭৩১৪১৮০৭৪

ংগীপাড়া

জনাব ফনী ষন পাল

এসআই

০২৬৬-৫৬২৩৯
০১৯২৯২৩৩৪০০
০৬৬১-৬২৮৩৮
০১৯২৪২৮৩৮৮৭

usomadhukhali@yahoo.com

rejaul467du@gmail.com

জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-০০৪৫/৩, কাজী
মা ফা সড়ক, মাদারী র
মাদারী র সদর

জনাব মাঃ

ল ইসলাম ঁইয়া উপ পিরচালক
(ভার া )

জনাব াণেতাষ চ সরকার

জএসএ

কালিকিন

জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম

জএসএ

০১৯২৪৪৮০৫৩৭
০৬৬১-৬২৯৫৮
০১৭৩৪৯০৫১৮১

রাৈজর

জনাব সয়দ আলী সরদার

জএসএ

০১৭১৫৫১১৪০৮

িশবচর

জনাব আঃ বােরক হাওলাদার

জএসএ

০১৭৬৬১৭১৯১৭

জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-৫৪৪, ধান সড়ক
(এিস া ), শিরয়ত র
শরীয়ত র সদর

জনাব মাঃ মাহ ল আলম

উপ পিরচালক

০৬০১-৫১৩৩৬
০১৯১২৫৯৪৮০৬

জনাব উ ল িব াস

জএসএ

ভদরগ

জনাব মাঃ শাহী র রহমান

জএসএ

০৬০১-৫১২২১
০১৭১০৫৩৬২৪৮
০১৮৩৮৮৪৭০৮৮

ডা ড া

জনাব মাঃ সাই র রহমান

জএসএ

০১৭২১১১১০২৪

গাসাইরহাট

জনাব িজয়াউি ন আহেমদ

জএসএ

০১৭১৫৮৫৫৫২১

sonurulislam@gmail.com

(ভার া )
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
নিড়য়া

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব মাঃ ইি স আলী

জএসএ

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৭৩১৫১৫৪৬৯

জািজরা

জনাব মাঃ

জএসএ

০১৭১৭২৫১১৯৪

িবভাগীয় পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-৪৪, রাড নং-০২,
ক-ই, উপ- শহর, িসেলট

জনাব এস. এম আিন

-পিরচালক
(ভার া )

০৮২১-৭১৪০৮৮
০১৭১৫৭০০৫৩২

জলা পিরসং ান কাযালয়
উ র মি ক র ( জলা
পিরষেদর সামেন), নামগ
নামগ সদর

জনাব মাঃ ইউ স আলী

িব

লতান
ামান

পদবী

azzaman145@yahoo.com

উপ পিরচালক
(ভার া )

০১৬১৪৭৫৪৭৫৯

জনাব আ ল কালাম আজাদ

ইউএসও

জনাব মাঃ আনামত হােসন

জএসএ

eunusali19601@gmail.com

ছাতক

জনাব মাঃ মিন

িদরাই

জনাব িদেলায়ার হােসন

জএসএ

০৮৭১-৬২৫২৪
০১৯২৭-৭০৯৪৪৯
০৮৭২-২৫৬১৩০
০১৯১১৭৪৫৩১৬
০৯২২৫-৫৬৫৪০
০১৯৪৩৬৪৪৮২৫
০১৭৬৩০৮২২৪৮

ধমপাশা

জনাব মাঃ মিহ র রহমান

জএসএ

০১৭৩৭২৫৮৬৪৮

দায়ারাবাজার

জনাব মাঃ েয় র রহমান

জএসএ

০১৯২৬-১৭৭৫৮৭

জগ াথ র

জনাব মাঃ আ ল মিতন

জএসএ

০১৮১৪-৮৩৩৭৬৫

জামালগ

জনাব মাঃ মাহ র রহমান

এসআই

০১৭২৬১৮৫৮৯৬

শা া

জনাব িদন

জএসএ

০১৭৩১৩৪১২৯৯

তািহর র

জনাব মাঃ জািকর হােসন

জএসএ

০১৭২৮-৮২৬২৬০

দঃ নামগ

জনাব

ইউএসও

০১৬৮৫৫৪৪৪৮১

জলা পিরসং ান কাযালয়
চ দনীঘাট রাড,
ঝােলাপাড়া
িসেলট
জলা পিরসং ান কাযালয়
িসেলট
িসেলট সদর

জনাব এস. এম আিন

-পিরচালক
(ভার া ) অিতঃ দাঃ

০৮২১-৭১৭৬৪৬
০১৭১৫৭০০৫৩২

জনাব এেকএম আলমগীর
ইয়া
জনাব কামালউি ন

ইউএসও

বালাগ

জনাব মাঃ শািহদ আলী

জএসএ

০১৭১৫৫০৪৮০১

িবয়ানীবাজার

জনাব মাঃ জািহ র রহমান

জএসএ

০১৭১৭০৯৪৮২৮

িব নাথ

জনাব মাঃ শা জাহান মািঝ

জএসএ

০১৭১৬-৫৯৮৩২২

কা ানীগ

জনাব িনমল চ

জএসএ

০১৭২২-১৪৫০২৯

দি ণ রমা

জনাব মাঃ আ ল হােশম

জএসএ

০১৯৬২৬৬৭৬২৩

ফ গ

জনাব আিম ল ইসলাম সরকার জএসএ

০১৭১৮৬৭৬৭৮৫

র র

ামান খান ইউএসও

suebrahman@gmail.com

মার দাস

পদ

ধর
ামান

azzaman145@yahoo.com

শাসিনক কমকতা

০১৭১৫১৯৫৮৫৬
০১৭১৬৭৩৬৫৭৭
ukamalbbs@gmail.com

দাস
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
গালাপগ

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব আিজ ল ইসলাম

পদবী

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৭১৮-৩২১৬০৫

ইউএসও

গায়াইনঘাট

জনাব মাঃ

জএসএ

০১৭২৬৬৯০৯৮৩

জ া র
কানাইঘাট

জনাব মাঃ জিসম উি ন
জনাব অ ব দাস

জএসএ
জএসএ

০১৭৬০-৮৭২২০৪
০১৬৭৭৮৬৭১৩০

জিকগ

জনাব সি ত কাি

জএসএ

০৮২৩-২৫৬৯২৫
০১৭৩৮-০১৫৫৫০

ওসমানী নগর

জনাব

জলা পিরসং ান কাযালয়
৬৭, ক,িব, আলাউি ন
রাড, মৗলভীবাজার
মৗলভীবাজার সদর

বগম নি নী দব

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০১৭২১৪৮৫২২৪

জনাব মাঃ লজার হােসন

জএসএ

বড়েলখা

জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম

জএসএ

০৮৬১-৬৩৫৬৪
০১৭৬৮৯৮৭২০০
০১৮২৭-৮৬০৪৩৬

জনাব মাঃ আঃ মােলক

জএসএ

০১৭২৯৯৫৮৩৬৪

জনাব মাঃ আেনায়া ল হক

জএসএ

০১৮৫২৭০১৫০৬

জনাব মাঃ খায়

জএসএ

০১৭২৭-৪০৪২৩৫

জনাব মাঃ জাকািরয়া
ম মদার
জনাব মাঃ ল হক

জএসএ

০১৭১০-৯৩৩৯৬০

জএসএ

০১৭০১৮২৭০৬৯

জলা পিরসং ান কাযালয়
বড় ব লা, হিবগ

জনাব রােশদ-ই-মাসতাহাব

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০৮৬১-৬৪০২৭
০১৮১৬৪৭৩০৪৮

হিবগ সদর

জনাব মাঃ আ ল বািসত

এসআই

০৮৩১-৬৩১৬১
০১৭৪১৯৫৮৪৩৪

আজিমরীগ

জনাব েসনিজৎ চ

জএসএ

০৮৩২-২৫৬৩৪৪
০১৭৪৭৫১৮৮৯৬

বা বল

জনাব ােনশ চ

জএসএ

০১৭১২-৭৬৭১৮৫

বািনয়াচং

জনাব মাঃ ছােবর হােসন
চৗ রী
জনাব মাঃ িসি ক আলী

জএসএ

০১৭১৮-৯৭৯৪০১

জএসএ

০১৭১৯৯৭৩৯৯১

লাখাই

জনাব মাঃ সাম ল হক

জএসএ

০১৭১৭-৭০৭৯৪০

মাধব র

জনাব মাঃ মিন

ইউএসও

০১৭১৬-৩১৩১৩৫

নবীগ

জনাব ল ণ চ িব াস

জএসএ

০৮৩২৮-৮৮১৫০
০১৭২১৯০৬৮৬৯

িবভাগীয় পিরসং ান কাযালয়
রাড নং-০৬, বািড় নং-২৫৬
(৩য় তলা), িসিডএ আবািসক
এলাকা, আ াবাদ, চ াম

জনাব মাঃ এমদা ল হক

usogolap@gmail.com

ড়ী
কমলগ
লাউড়া
রাজনগর
ম ল

ামান

দব

ামান

nandinideb.bbs@gmail.com

rashedmastahub@gmail.com

না ঘাট
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মাদক
দব

ামান

-পিরচালক

০৩১-২৫১৫২৭০
০১৭১২০৪১১৭৮
emdad1972@yahoo.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব মাহা দ আজা র
রহমান

পদবী

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০৮৫১-৬৩০৫৫
০১৭২১৭৯৩৯৮৩

এসও

আখাউড়া

জনাব এ িব এম হা ন অর
রিশদ
জনাব মাঃ রােশ ল হােসন

জএসএ

০৮৫১-৫৭০৬০
০১৮১৯০৮৪০২১
০১৮১৮৬৮১২৮৬

বা ারাম র

জনাব মাঃ ইউ ছ আলী

ইউএসও

০১৯১৪৭৫৫৭৫৯

আ গ

জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম

জএসএ

০১৯১৩৭৯৯৮৩০

কসবা

জনাব মজবাহ উি ন আহেমদ

জএসএ

০১৬৮০৫৯৩৮৪০

নবীনগর

জনাব আব ন র খ কার

ইউএসও

০১৭২১০২৪৮৮০

নািছরনগর

জএসএ

০১৭১২৩০৫৯১৯

সরাইল

জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম
িময়া
জনাব মাঃ আব র রা াক

ইউএসও

০১৭১৬৬২৭৮৫৬

িবজয় নগর

জনাব মাঃ জালাল উি ন

জএসএ

০১৭২২২৩৫৬৭৮

জলা পিরসং ান কাযালয়
জনাব মাহা দ আজা র রহমান
বািড় নং-৩৪০/৩৯৩, ঠা রপাড়া
(হািলমা ানশন), িম া

উপপিরচালক
(ভার া ) (অঃদাঃ)

০৮১-৬৫৪৪১
০১৭১২৭৯৩৯৮৩

আদশ সদর

বগম হাসেন আরা বগম

এসআই

জনাব মাঃেতৗিহ ল হক

এসআই

০৮১-৬৫৪৫০
০১৮১৪৪৭৬২৪০
০১৮১৭১০৮৯১৬

চাি না

জনাব মাঃ সিফ র রহমান

এসআই

০১৮১৯২৯৪০৩১

দাউদকাি

জনাব মাঃ িগয়াস উি ন

জএসও

০১৮১৮২৬৪৪১৪

িততাস

জনাব মাঃ সাম র রহমান

ইউএসও

০১৭১৫৫৮৪০১০

দিব ার

জনাব মাঃ র িময়া

এসআই

০১৮৪৯৩৫৫৩৭০

হামনা

জনাব মাঃ শখ আলম

এসআই

০১৮২০৪৩৩০৬৫

মঘনা

জনাব মাঃ নািজর উি ন

এসআই

০১৭৯১৯২৬৬২২

রাদনগর

জনাব আ াফ উি ন চৗ রী

জএসও

০১৮৪৫২০৭৭১২

জনাব মাঃ শাম ল আলম

জএসএ

০১৮১৭৩১৪৭২১

জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম

জএসও

০১৭৩১১৬৪৪১২

িড়চং

জনাব মাঃ শাহ আলম

জএসএ

০১৭২৬৯৯৪১৯০

া ণপাড়া

জনাব মাঃ আলী আশরাফ

এসআই

০১৭১৭৭৬২৪২৮

লাকসাম

জনাব মাঃ আব র র াক

জএসএ

মেনাহরগ

জনাব মাঃ আিত র রহমান ঁইয়া

এসআই

০৮০৩২-৫১০০২
০১৮১৭৬৪১২৩০
০১৮১৩৩০৯১৫০

জলা পিরসং ান কাযালয়
বািড় নং-১৩২৯, ১নং
কাউতলী, া ণবািড়য়া

া ণবািড়য়া সদর

িম া সদর দি ণ

ব ড়া
চৗ

াম

rahmanazadur@ymail.com

rahmanazadur@ymail.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
না লেকাট

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন

পদবী
জএসএ

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৯৩৫৮৭০১৭১

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০৮৪১-৬৬৬৭৮
০১৯১৩২০০৪৫৪

জলা পিরসং ান কাযালয়
মা বাবা িনবাস (৪থ তলা),
িজ রাড দি ণ, চ দ র
চ দ র সদর

জনাব মাঃ তা ল ইসলাম তা কদার

জনাব মাঃ গালাম মা ফা

জএসএ

ফিরদগ

জনাব মাঃ আ ল কােশম

এসআই

০৮৪১-৬৬২৮১
০১৯৮১৭৩২৩৬৪
০১৮২১৬৭০৯৪৮

হাইমচর

বগম রহানা আ ার

এসআই

০১৯৩১৫৬৮২৪৩

হাজীগ

জনাব র মাহা দ

ইউএসও

০১৭১৮০৪২০৬৮

শাহরাি

জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন

এসআই

০১৭১৭২১৩৪৩৬

ক য়া

জনাব মাঃ আিবদ িময়া

ইউএসও

মতলব দি ণ

জনাব ধীর চ সরকার

এসআই

০১৯১১৪৪৬৫৭১
০১৮৩৪২২৫০৮৬
০১৮১২২০৬৮৬৮

মতলব উ র

জনাব মাঃ আব ল মিজদ

ইউএসও

০১৮৪৫০২৮৩২৩

জলা পিরসং ান কাযালয়
নািভলা মি ল, আিলম
উি ন রাড, ফনী
ফনী সদর

জনাব গৗতম

উপ-পিরচালক

০৩৩১-৭৪২৯২
০১৮১৮৫৭৯৪২৩

জনাব কএম কাম ল হাসান

জএসএ

০১৭১৬১৮৪৮২৪

দাগন ঁঞা

জনাব মাঃ জািকর হােসন

এসআই

০১৭৩৪২০৬২৪৩

সানাগাজী

জনাব রেমশ চ রায়

জএসএ

০১৮১২৬৬৯৫৯০

ছাগলনাইয়া

জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম

ইউএসও

০১৮১৪৭৫১৩৯৬

লগাজী

জনাব মাঃ রহমত উ া

জএসএ

০১৮১৬০০৫৪৬৬

পর রাম

জনাব মাহা দ মা ফা

জএসএ

০১৮১৫৩১৮৫২১

জলা পিরসং ান কাযালয়
মাইজিদ বাজার, মাইজিদ,
নায়াখালী
নায়াখালী সদর

জনাব মাঃ তানজীব হাসান ঁইয়া

উপপিরচালক
(ভার া )

০৩২১-৬১৩৬০
০১৭১২৮১৫৬৫৪

জনাব মাঃ মিফজ উ া

ইউএসও

জনাব মাঃ ইি ছ িমঞা

এসআই

০৩২১-৭১৩২৮
০১৯২৭৬৬৩১১৭
০১৭১৮৫০০২৮৬

কিবরহাট

জনাব মাঃ

ইউএসও

০১৮১৯০৭১৯৪৯

বগমগ
সানাই ড়ী

জনাব শাহ মাহা দ মন র
কােদর
জনাব মাঃ র নবী চৗ রী

ইউএসও
(সং ি )
ইউএসও

০৩২১-৫৬৬২৬
০১৮১৫৫৬২৭৫৮
০১৭১৬৩১৮৮৪৯

চাটিখল

জনাব ছগীর আহমদ

ইউএসও

০১৯১১০৪৯৯৩৯

সনবাগ

জনাব মাঃ আঃ মা ান চৗ রী

জএসএ

০১৮৩৮৯৮৩১৫৮

বণচর

tislamcha@gmail.com

পাল

(ভার া )

goutam401@yahoo.com

glatanjib@gmail.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
কা ানীগ

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব অিজত মার রায়

পদবী

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৭১৭৯৫০৭৯০

ইউএসও

হািতয়া

জনাব স য় মার সাহা

জএসএ

জলা পিরসং ান কাযালয়
নাসিরন ভবন, রামগিত
রাড, ল ী র
ল ী র সদর

জনাব মাঃ মমতাজ উি ন
ঁইয়া

উপ-পিরচালক
(ভার া )

জনাব মাঃ আ নামান চৗ রী

ইউএসও

রায় র
রামগ

জনাব এেকএম ছাইফ উ াহ
জনাব সরকার মা ন কিবর

ইউএসও
এসআই

০৩৮১৫৫৭৪৬
০১৮১৮৪২১২৩২
০১৭২০৩৫৪৮৮২
০১৮৩৩৭৩২৯০৭

কমলনগর

জনাব মাঃ

এসআই

০১৮২৮৪০১৪৩৯

রামগিত

জনাব মাঃ অিহ র রহমান

জএসএ

০১৭১৬৭৭৫৯৪৮

জলা পিরসং ান কাযালয়
সরকারী কায ভবন-১, ২য়
তলা, আ াবাদ, চ াম
মীরশরাই

জনাব মাঃ এমদা ল হক

-পিরচালক
(অিতির দািয় )

০৩১৭২৩২৬২
০১৭১২০৪১১৭৮

জএসএ

০১৯৩২৮৭৯২৬১

সীতা

জনাব মাঃ শাহা ি ন আহমদ এস আই

০১৭১৫৮২৯৩৭৯

স ীপ

জনাব মাঃ সািমউর রহমান

জএসএ

হাটহাজারী

বগম রহমানা বগম

জএসএ

০১৮১৫৬৩৮১৭৪

ফ কছিড়

জনাব রাজীব মার দ

জএসএ

০১৮১৪২৬০১৭৫

রাউজান

জনাব মাঃ শিহদ উ াহ

জএসএ

রা নীয়া

জনাব অ ন মার ঘাষ

জএসএ

বায়ালখালী

বগম ম িলনা মৗ দ

এসআই

প য়া

জনাব আব াহ আল মা ন

জএসএ

০১৮২৩৬৯১৭৪৩

আেনায়ারা

বগম রাইয়া সাবিরনা

জএসএ

০১৮৩১৪৭৯৬৭০

ব শখালী

জনাব েবাধ র ন পাল

জএসএ

০১৮৩০৩১০৫৬২

চ নাইশ

জনাব মাঃ আব র রিহম

জএসএ

লাহাগাড়া

জনাব মাঃ আব ল কািদর

জএসএ

০১৯১২৪৯৭২২৩

সাতকািনয়া

জনাব িমিহর কাি দ

জএসএ

০১৭৬৫১০১৭২২

জলা পিরসং ান কাযালয়
খািদজা ভবন, উ র
মািলয়ার
ছড়া(কা রেদাকান),ক বাজার

জনাব মাহা দ ওয়ািহ র রহমান

উপ-পিরচালক

০১৯১১৫৮৩৪৭৫

ক বাজার সদর

জনাব মাঃ মােমন খান

০৩৮১-৬২৭৪২
০১৭১১২৪৬৬৭০
momotazuddin555@gmail.com

ন নবী

জনাব মাঃ তামাে ল হােসন ঁইয়া

emdad1972@yahoo.com

sitakundauso@gmail.com

০১৮১৯৫০৫৪৪৭
hug.sami@gmail.com

apurajib@gmail.com

০১৮১৪৯৮৪৯৭০
raujanuso@gmail.com

০১৮১৪৭২১৩৭৪
ranguniauso@gmail.com

০১৭১৬৮৮২৩৫৮
boalkhaliuso@gmail.com

banshkhaliuso@gmail.com

০১৮১৫৯৫৮১৩৩
mrahim.coxbd@yahoo.com

wahidbbs.bd@gmail.com

ইউএসও

০৩৪১-৫২১২৬
০১৮১৫১১৬৪৪৮
momenkhan.bbs@gmail.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
রা

কমকতা/কমচারীর
নাম
জনাব মাঃ মিশউর রহমান

পদবী

ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৮১৮৪১৮১৯৪

জএসএ

উিখয়া

জনাব

জএসএ

টকনাফ

জনাব েয়ল চ

মেহষখালী

জনাব সমর চ

চকিরয়া

জনাব পবন কমকার

জএসএ

জনাব মাঃ িমনহা ল ইসলাম

জএসএ

০১৭৪৩৬৫৪২০৬

জনাব মাঃ

জএসএ

০১৮৩১০২৬০০৯

ামান উপ-পিরচালক

০৩৭১-৬১৮২৪
০১৮২০৭০৫০৩৭

ramuuso@gmail.com

ল কিবর

০১৮১৫২২৬৩৫৩
kabirukhiya@yahoo.com

দব
দ

জএসএ

০১৮১৭৭২২৪৫২

জএসএ

০১৮১৬০৫৯৯৭০
samardey1960@gmail.com

০১৮১৬৪৪৫৫৩৬
paban1983@gmail.com

বিদয়া
প য়া

ল আফসার

জলা পিরসং ান কাযালয়
হািলমা মি ল, শাি নগর,
খাগড়াছিড়
খাগড়াছিড় সদর

জনাব এ এইচ এম ওয়ািহ

জনাব কাজী নজ ল ইসলাম

এসআই

০১৮২০৭৩১৯১৭

িদঘীনালা

জনাব শাি ি য় চাকমা

জএসএ

০১৫৫৬৭৭৪৬৫৯

ল ীছিড়

জনাব সয়দ নজ ল ইসলাম

জএসএ

০১৫৫৮৩২৩০৬৩

মহালছিড়

জনাব মাঃ মা ন কিবর

জএসএ

০১৫৫৬২৭৮৪৯৯

মািনকছিড়
মা রা া

জনাব মাঃ আব ল আউয়াল
জনাব আলী আহা দ সরকার

জএসএ
জএসএ

০১৭৩৬৪৭২১৬৪
০১৫৫৭০৭১২৭১

পানছিড়

জনাব কমেল চাকমা

এসআই

০১৫৫৭১৪০৩০৫

রামগড়

জনাব জাহাংগীর আলম

জএসএ

০১৮২০৭০৪০৬২

জলা পিরসং ান কাযালয়
ক ঠালতলী, বন পা,
রা ামা
রা ামা সদর

জনাব মানেব নারায়ণ
দওয়ান

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০৩৫১-৬২২৬৫
০১১৯০৫৮৮২৭৮

জনাব ামল দওয়ান

জএসএ

কাউখালী
নািনয়ারচর

জনাব মাঃ ওয়ালী উ াহ
জনাব িবমল চ ম মদার

জএসএ
জএসএ

০৩৫১-৬১১৭১
০১৫৫৬৬৪২৩১৪
০১৭২৫৬২৫১৩৪
০১৫৫৩১১১০০১

বরকল
রাছিড়

জনাব মংলা ন রাখাইন
জনাব বাস মার চাকমা

এসআই
জএসএ

০১৫৫৮১২২৬৬৭
০১৫৫৬৫৪৫৩২৭

লংগ

জনাব কাজী মাহা দ উ াহ

জএসএ

০১৫৫৩৭৪৫১৩৭

বাঘাইছিড়

জনাব বন মাহন চাকমা

এসও

০১৫৫৩২৪১০৯১

কা াই

জনাব বাদল চ

ইউএসও

০১৮১৯৩৬০৩৫৫

িবলাইছিড়

জনাব জিহর উি ন

জএসএ

০১৫৫৩১১৯৫০৫

রাজ লী

জনাব তা ল ইসলাম

জএসএ

০১৮১২৪৯৩৮২৪

জলা পিরসং ান কাযালয়
ডন ব রাড,
বা রবান

জনাব মাঃ জাহা ীর আলম

উপ-পিরচালক
(ভার া )

০৩৬১-৬১৩৪৭
০১৭১৭২১৮৩৮৫

(ভার া )

zamanahm61@gmail.com

mndewan2@gmail.com

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

ঘাষ

mjalam304@yahoo.com
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িবভাগ/েজলা/উপেজলার নাম
বা রবান সদর
রায়াংছিড়
মা
আলীকদম
লামা
থানিচ
নাই ংছিড়

কমকতা/কমচারীর
পদবী
নাম
জনাব মাঃ মিহউ ীন
ইউএসও
জনাব মন কাি দাস
জএসএ
জনাব খ লাল দাস
জএসএ
জনাব মাহ ব হােসন
জএসএ
পােটায়ারী
জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন জএসএ
জনাব মাঃ দীন ইসলাম
জএসএ
জনাব ফা ক আহমদ চৗ রী
জএসএ
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ফান/েমাবাইল
ও ই- মইল
০১৮১৬৫১৫৪৭৩
০১৮১৬৩৫৫৪৭৫
০১৮১৪৯৮৯৭০৮
০১৭২৪৭৬৪৬২১
০১৮১৯৫৬২৪২৯
০১৮৩৫৮৫৬১৮৭
০১৮১৭২০৭৫৭৯

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

পিরক না িবভাগ
শের বাংলানগর, ঢাকা
নাম ও পদবী
জনাব তািরক-উল-ইসলাম
সিচব
পিরক না িবভাগ
জনাব িনিখল মার দাস
সিচব মেহাদেয়র একা সিচব
জনাব মাঃ আ কােয়ছ আক
সিচেবর ি গত কমকতা
বগম ও এন িসি কা খানম
অিতির সিচব
বগম ফৗিজয়া জাফিরন
সিচব ( শাসন)
জনাব ড. উ ম মার দাশ
উপ-সিচব ( শাসন)
জনাব সবাি ন রমা
উপ- সিচব ( শাঃ অিধ শাখা-৩)
জনাব এস এম ফয়সল আলম
উপ-সিচব (িপ িস)

টিলেফান/ই- মইল
৯১৮০৭০০

জনাব জালাল উি ন আহমদ হাসাইন
উপ-সিচব (সাধা: অিধশাখা-১)

৯১১৬৮৫০

জনাব ামল মার িসংহ
উপ-সিচব (সম য় অিধশাখা)
জনাব মাঃ খিল র রহমান খান
উপ-সিচব ( শাসন অিধশাখা-১)
িমেসস শফালী বগম
উপ-সিচব ( েটাকল অিধশাখা)
বগম মাছাঃ জস ন নাহার
িসঃসহঃ সিচব ( শাসন শাখা-২)
জনাব মাঃ মিহউ ীন িময়া
সহকারী সিচব (আইন শাখা)
জনাব সােহল আহ দ িসি কী
গেবষণা কমকতা
জনাব ফরহাদ হােসন
শাসিনক কমকতা
জনাব রিবউল হােসন
শাসিনক কমকতা

৯১১৭৯১৪

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

ই ারকম
৩০৮

tariqreshad@yahoo.com

বাসা/েমাবাইল
৮৩৫৫৩৯৬
০১৯১৩০৪৪৩৬৬

ফ া ঃ ৯১৮০৬৪২

৯১১৭০৫৯

৩০৯

০১৭১৬২৭০৫৭৫

৯১৮০৭০০

৩১৫

০১৮১৩৩৫০৬৪৬

৩১২

৮৩৩২৫৮১
০১৫৫২৩২৭৩০৯

২৭৫

০১৭৩১৫০২২৯৯

২৮১

০১৭১১১৯৩১৮৭

২২৯

০১৭১১৭৮৪৮৫২

২৬২

৮১০১০২৭
০১৭১১২৮১২০৩

২৭২

৯১২৩৮০১
০১৮১৯৩৫৯৯৪৯
৯৬৩৪৭৯১
০১৭১২২৮৩৫০০

shaka1971@yahoo.com

৯১১৭৫০৮, ৯১১০৯৯০ (ফ া )
khanam_on@yahoo.com

৯১৮০৭৬৩, ৯১৮০৬৩৮ (ফ া )
fawziazafreen@yahoo.com

৯১১৫৭১৬
duttamdas@yahoo.com

৯১১৫৭১৬
sebastinrema@yahoo. com

৯১৮০৭৫০
faisal_1959@yahoo.com

Jalal1960hossain@gmail.com

২৬৮

sksingha7600@gmail.com

৯১১৬২৯০
৯১১৫৮৭৩
shefalibegum0601@yahoo.

৪১৪

০১৮৩৫৮০৪৩৫

২৭১

৯১০৩৪২৯
০১৫৫৮৩১৬৬১৪

২৭৩

-

৪২৯

০১৯১৭০৫৮৩৫৫

২৭০

০১৫৫২৩২২৬১৩

২৭০

০১৭১২৯৫০০৪৪

২৬৩

০১৭১৩৪৬২৪১৩

com

৯১১৮০৫৪
sas.admn2@plandiv.gov.bd

৯১৮০৯৬৬
mohimia1964@gmail.com

৯১১৭৩২৬
sohel_propocol@yahoo. com

৯১১৭৩২৬
farharprotocoll@gmail.com

৯১১৮০৫৪
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এনইিস-একেনক ও সম য় অ িবভাগ
নাম ও পদবী

টিলেফান /ই- মইল

জনাব মাঃ হলাল উি ন
- ধান

৯১৮০৭৪৬
ফ া ঃ ৯১৮০৭৮৯
৯১১৭১৪৯

জনাব মাঃ আ হািনফা
ি গত কমকতা
জনাব আ স ম আশরা ল আলম
উপ- ধান (একেনক)
জনাব মাঃ মাতািছম িব াহ
িসঃ সহকারী ধান
জনাব মাহা দ কাউছার আলম
সহকারী ধান
বগম সািদয়া আফেরাজ
সহকারী ধান (একেনক-২)
জনাব মাঃ আিজজ উ াহ
সহকারী সিচব
বগম সািবনা ইয়াসিমন
উপ- ধান এর শািনক কমকতা
জনাব হা দ সাই ল আলম িসি কী
শাসিনক কমকতা

ই ারকম
২৫৫
-

বাসা/েমাবাইল
০১৭১৫৬২৩৯২৪
০১৯৬১৯৮৪২৭২
০১৭৩২৮৪৫৭০০

৯১১৫৫১৮

১২১

০১৭১৫০০৪৬৪৬

৯১৮০৮৬০

২৫৯

০১৭১৬০০৮৪৪৫

৯১৮০৮৮৩

২৭৮

০১৭১৬০২৬০৭২

৯১৮০৮৫৫

-

৯১১৬৪৭৪

২৫৭

০১৫৫৬৩৩২১৫৪

৯১১৫৫১৮

-

০১৭৩৭২৮১৬৬৯

৯১৮০৮৬০

-

০১৯১৭২৬৮৪৪৫

ই ারকম
১১৭

বাসা/েমাবাইল
০১৫৫২৩৩৮০০২

২৫৪

০১৭৫৩৮৯৪২৪৭

-

একেনক ও সম য় অ িবভাগ
নাম ও পদবী
জনাব শখ আ র রঊফ
-সিচব
বগম ফরেদৗসী আ ার
উপ-সিচব

টিলেফান /ই- মইল
৯১৮০৮০৮
৯১১১১৫৭

কায ম িবভােগ কমরত কমকতােদর নাম ও টিলেফান ন র
নাম ও পদবী
জনাব তািরক-উল-ইসলাম
সদ
জনাব িনিখল মার দাস
সদ এর একা সিচব
জনাব সাঈ ল হক
িবভাগ ধান
ড. সিলনা আ ার

টিলেফান /ই- মইল
৯১৮০৭০০
ফ া ঃ ৯১৮০৭৬৬
৯১১৭০৫৯

ই ারকম
৩০৮

বাসা/েমাবাইল
০১৭১৩০৪৪৩৬৬

৩০৯

০১৭১৬২৭০৫৭৫

৯১৮০৮১৭

২৫৩

৯১৮০৭১৬

২৪৬

৯০২৭৯০৫
০১৮১৯২২৭৬২৭
০১৫৫৪৩২৫৮৭৬
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টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

নাম ও পদবী
- ধান ( িষ ও সম য়)
জনাব শা মার চ বত
- ধান (আসািব)
জনাব মাঃ মাশারফ হােসন
- ধান (েভৗত উইং) (চঃদাঃ)
জনাব মাঃ ছােয় ামান

টিলেফান /ই- মইল

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

৯১১৫৭৪৮

২৪৯

০১৮১৯২৬০২৩৭

৯১১৫২৬৩

২৬১

০১৭৯১০৫৩১৬২

৯১২৭১৩৮

০১৫৫২৩১৪০৬০

উপ- ধান ( িষ,িশ ও শি উইং)

জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান

-

-

-

ড. ন নাহার
িসিনয়র সহকারী ধান (

৯১১৪০৭৬

২৪৫

০১৭৭৭৩৩০৬৪৪

জনাব মাঃ

৯১৮০৬৩১

২৩৩

০১৯১২২৪১৪১২

৯১৮০৯৩৩

২৩৩

০১৫৫৪০০৩৩১৬

৯১৮০৬৬২

২৮২

০১৯১১৭৪৯৩০০

৯১৮০৭২৫

২৮২

০১৭৩৮৬২৭৮৮৭

rumi_tanchangya@yahoo.com

-

০১৫৫৬৫৭৪৮৭৪

৯১৮০৯২২

-

০১৯১৩০৭৭৯১০

৯১৮০৯৩৬

-

০১৫৫২৪৬০৯২৭

িসিনঃ সহঃ ধান
িষ িশ ও
শি এবং সম য় উইং) চলিত দািয়

ল আজম

িসিনয়র সহকারী ধান ( ভৗত উইং)

বগম মািরয়াম খা ন
সহকারী ধান
বগম সািবনা রওশন
সহকারী ধান
জনাব দীেনশ সরকার
সহকারী ধান
বগম িম তনচং া
সহকারী ধান
বগম িলউজা-উল-জা াহ
সহকারী ধান
জনাব মাঃ তয়ব িময়া
গেবষণা কমকতা

সামািজক িব ান গেবষণা পিরষদ
নাম ও পদবী
জনাব ড. উ ম মার দাশ
উপ-সিচব ও সহকারী পিরচালক
জনাব মাঃ তয়ব আলী
সহকারী সিচব
বগম ন নাহার
সহকারী সিচব
জনাব মাঃ সারওয়ার হােসন
ড েমে সন অিফসার
ৎফর রহমান
গেবষণা কমকতা
টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

টিলেফান /ই- মইল
৯১১৫৭১৬

ই ারকম
২৮১

বাসা/েমাবাইল
০১৭১১১৯৩১৮৭

-

-

০১৬৮৬৪৫৮৫৭১

-

-

-

৯১৮০৮৭৭

১৫১

৯১৮০৭৯৭

১৫৮
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৭২৭২১৭৯
০১৯৮২৪১১৬০২
০১৯১৫৩৩০৫৮৭

আথ-সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ
নাম ও পদবী
জনাব আব ল মা ান
সদ
জনাব মাঃ আ ল কালাম
সদ মেহাদেয়র একা সিচব

টিলেফান /ই- মইল
৯১৮০৯২৭, ৯১৮০৯১৩

ই ারকম
৩৫১

বাসা/েমাবাইল
০১৭৭৭৭৬০৪৩০

৯১৮০৯১৪

২৮৫

জনাব এস এম গালাম আলী
িবভাগ ধান
জনাব ভাষ চ রায়
উপ- ধান (চঃদাঃ)

-

-

৯৬৬১৩৭৪
০১৫৫২৪৫৪৮৯৯
০১৭৪১৩০০০৬৫
-

-

-

০১৭১১০৫৫২০৭

টিলেফান /ই- মইল
৯১১৪১৮৮

ই ারকম
২৫০

বাসা/েমাবাইল
০১৫৫২৩৭৫৯৬১

৯১৮০৬৬৭

২৩৬

০১৫৫২৪৯৯০৪৬

৯১৮০৬৩৩

২৩৯

৮৬২১৮২৪

িশ া উইং
নাম ও পদবী
জনাব কাজী মিন ল ইসলাম
- ধান
জনাব মাঃ ফয়সল আহমদ
িসঃ সহকারী ধান
জনাব তওহীদ আহ দ সজল
িসঃ সহকারী সিচব
বগম িনরা ইসলাম
সহকারী ধান

০১৭১৬৯৭৬৭৬৭

৯১৮০৬৫১

২৩৯

০১৭১৬৫৯৩২২৬

জনসং া পিরক না ও সম য় উইং
নাম ও পদবী
জনাব সামীম আহমদ খান
- ধান

টিলেফান /ই- মইল
৯১১৭০৫৮

ই ারকম
২৩৪

০১৯৩৭০৬৮৭৯৩

জনাব িদপ মার মেহা ম
উপ- ধান

৯১১৮৩৯২

২৪৭

০১৭১৫৪০১৮৮৬

জনাব মাঃ মাখজা ল ইসলাম

৯১৮০৮১৮

-

সহঃ ধান
জনাব মাহাঃ আমানত আলী
গেবষণা কমকতা

৯১৮০৮১৮

২৭৭

৯১৮০৮১৮
০১৯৩৮০৯০৭১২
৯১২৭৩৫৬
০১৯১৭২৯৪৫৫৭
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বাসা/েমাবাইল
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ামে ক উইং
নাম ও পদবী
বগম িমেসস িফেরাজা বগম
- ধান
জনাব মাঃ মাখেল র রহমান
উপ ধান
জনাব মাঃ গালাম বােতন
সহকারী ধান
বগম িনরা বগম
সহকারী ধান

টিলেফান /ই- মইল

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

৯১১৪১৮৮

২৩৫

৯১১৪৬৬৭

২৩৭

৯১৪০৫৯০
০১৮১৯১৫৯৬৫৫
০১৭১৩০০১০৩৭

৯১১৭৫৫৮

২৩৮

০১৮১৯৪২০৪৫৭

৯১৮০৬৬৬

২৩৮

০১৯১০৩৫৬৩৮২

া
নাম ও পদবী

উইং

টিলেফান /ই- মইল

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

জনাব সয়দ মা ল আলম
ধান
জনাব মাঃ বারহা ল হক
উপ- ধান

৯১৮০৮৪৭

২৪৩

০১৭১১১৮৮১৩৩

৯১১৭৪২০

২৪১

০১৭১৬৬১২৩০৩

জনাব িময় হা দ আশরাফ রজা ফিরদী
সহকারী ধান

৯১১৭৪৮৫

২৪২

০১৫৫২৪৩২৮৯৬

বগম নাসিরন লতানা
িসিনয়র সহকারী ধান
বগম উপমা আকতার
সহকারী ধান

-

-

-

-

-

-

াইেসায়াম উইং
নাম ও পদবী

টিলেফান /ই- মইল

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম
- ধান

৯১৮০৮২৪

২২৬

০১৯১১৫৮০১২৪

জনাব মাহা দ বারহা ক হক

৯১১৪৯৭১

২২৭

জনাব রথী নাথ রায়
সহকারী ধান

৯১১১৫০১

২২৯

৯৩৪০২৮৩
০১৫৫২৩৪৪৪১৩
০১৭২৩২৭০২১৬

বগম রজওয়ানা শবনম
সহকারী ধান

৯১৮০৬৩২

২৪৪

০১৭১৬৩৬১১৩৮

উপ- ধান

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা
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িশ ও শি িবভাগ
নাম ও পদবী

টিলেফান /ই- মইল

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

বগম েয়না আিজজ
সদ (ভার া )

৯১৩০৭৩৮
৯১৩৬০৯৬ (ফ া )

৩১৭

০১৭৮৭৬৮১৫৭৫

জনাব শা মার শীল
সদ মেহাদেয়র একা সিচব
জনাব মাঃ সাই ল আলম হািমিদ
িবভাগ ধান

৯১৩০৮৬৪

৩১৮

০১৭২০৪৪৭০৭০

৯১৮০৭২৪

১০৮

০১৬৭১৫৭৭৯৫৭

িশ ও সম য় উইং
নাম ও পদবী

টিলেফান /ই- মইল

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

বগম কাম ন নাহার
- ধান

৯১৮০৭১৭

১৬২

০১৫৫২৪০১০৭২

জনাব মাঃ গালাম মাসাে ক
সহকারী- ধান
জনাব মাঃ গালাম মা ফা হাসান
িসিনয়র সহকারী ধান
জনাব শা মার শীল
গেবষণা কমকতা

৯১৮০৬২৭

১১২

০১৭১২০৭৬১৬৫

৯১১৭২০৭

১২৭

০১৭১৮৪৩৯৩৯৪

৯১৮০৯২০

১০৯

০১৭২০৪৪৭০৭০

ইি ঃ এ ইেল িন স উইং
নাম ও পদবী
জনাব মাঃ িলয়াকত আলী
ধান
এস এম আরশাদ ইমাম
িসঃ সহকারী ধান
বগম হািলমা খা ন
সহকারী ধান

টিলেফান /ই- মইল

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

৯১২১২৩১

-

০১৭১৮৪১৯৪৩১

৯১৮০৬২৬

-

-

৯১১৬৯৪১

১৬৬

০১৯৬২৬৮৫১০০

পাট ও ব উইং
নাম ও পদবী
জনাব অ ন মার িব াস
- ধান

টিলেফান /ই- মইল
৯১৮০৮০১

ই ারকম
২২২
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বাসা/েমাবাইল
০১৭১৫৪০৬৫৬১
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নাম ও পদবী

টিলেফান /ই- মইল
৯১১৭৩৩১

বগম ঝাত ফারহীন
িসিনয়র সহকারী ধান
জনাব মাঃ আ ল লিতফ ডা য়া
গেবষণা কমকতা

ই ারকম
১০৫

৯১৮০৬২৬

বাসা/েমাবাইল
০১৭২৪৪৬৩৬৫২
০১৬৭৪৭৯১৩৬১

তল াস া িতক স দ উইং
নাম ও পদবী

টিলেফান /ই- মইল

জনাব মাঃ মহসীন আলী খ কার
- ধান
বগম তাহিমনা তাছিলম
িসিনয়র সহকারী ধান
বগম সাঈদা তামা া
সহকারী ধান

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

৯১১৬১৩৯

১১৪

০১৭১২০০০৮৫৭

৯১১৩২৯৭

১৪৮

০১৭২৬৯০৫০৯৮

৯১১৬৯৩১

১৪৬

০১৭১২৬০০৩০৯

িব ৎ উইং
নাম ও পদবী

টিলেফান /ই- মইল

জনাব মাঃ খিল র রহমান
- ধান
জনাব শখ মাঃ শরীফ উি ন
উপ- ধান
জনাব আ সাইদ মাঃ কাম ামান
িসিনয়র সহকারী ধান
জনাব মাহা দ আশরা ল ইসলাম
িসিনয়র সহকারী ধান
জনাব মাঃ আ ল রা াক
গেবষণা কমকতা

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

৯১৮০৮১৬

১৫৬

০১৮২৩৪৫৭৪১২

৯১১৬৪৯২

১৫২

০১৭১২০৭৭০২৩

৯১৮০৬৪৬

০১৭১১১৯২৯০০
১৫৫

৯১১৬৭৫৭

০১৭১১২৩০০৫০

৯১৮০৬৭০

০১৭১৫০৩৩৪৮৬

ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ
নাম ও পদবী
জনাব খারেশদ আলম চৗ রী
সদ
জনাব মাঃ মাহ ব রহমান ঁইয়া
সদ মেহাদেয়র একা সিচব
জনাব শাম ল কিরম ঁইয়া
িবভাগীয় ধান

জনাব আহসান হাবীব

টিলেফান /ই- মইল
৯১৮০৭৩৩, ৯১১৩৮২৮ (ফ াঃ)
৯১৮০৭৩৩

বাসা/েমাবাইল

৩১১

৯১৪৬৩৮৪
০১৭১৮৩৫২০৩৫

০১৭৩০৩২৯০১১

-

-

-

৯১৮০৭৮১

-

০১৫৫২৪৬৩৮৪৯

ি গত কমকতা
টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

ই ারকম
৩১০
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সড়ক পিরবহণ উইং
নাম ও পদবী
ড. সাইদ হাসান িশকদার
- ধান
বগম হািমদা ইি স
উপ- ধান
জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম ম ল
সহকারী ধান
জনাব মাঃ নাজ ল হাসান
সহকারী ধান
জনাব মাঃ আির ল ইসলাম
সহকারী ধান

টিলেফান/ ই- মইল
৯১৮০৮৪৮

ই ারকম
১২৮

বাসা/েমাবাইল
০১৫৫২৩৭৮৫৮৪

৯১১৭২৭৮

১২৬

৯১৮০৮৫৭

১০৭

০১৫৫২৩১৫৩০৭
৯৬৭৩৫১৫
০১৭১৫৮১৭১৫৪

৯১৮০৮৫৭

২১৮

০১৭১৫৮১৭১৫৪

৯১১২৭২২৯

১৩৩

৯০০৮০১০
০১৭৮২১৭৬৯৮৪

এসিস/সম য় উইং
নাম ও পদবী
জনাব রজাউল আযম ফা কী
ধান

টিলেফান /ই- মইল
৯১৮০৭৫২

ই ারকম
১৪৪

বাসা/েমাবাইল
০১১৯৯০৮৫১৫১

ই ারকম
১৩১

বাসা/েমাবাইল
৯৬১৫০২০
০১৬৭৬০৫১৮৭৮

ভৗত-১/িপিপএইচ-১
নাম ও পদবী
জনাব মাঃ মিতউর রহমান
- ধান
জনাব রবী নাথ বমন
উপ- ধান
জনাব আ ল বােকর মাঃ তৗিহদ
সহকারী ধান

টিলেফান /ই- মইল
৯১১৭৮২০

৮৯৫৬৩৬৬

৯১২৬০৪৭

১১৯

৯১০০৬৬৮

১১৬

০১৮১৯৪২১৩৬৩
৯১২৩৫৮৩
০১৫৫২৪২৩৩৯২

ই ারকম
১৩০

বাসা/েমাবাইল
০১৭৩৩৯৫৪৭৪৩

৯১১৮৬৬৯

১৩৪

০১৯১৩৪৮৩৬৩৬

৯১১৫৩৪৬

১৩৫

০১৭১২২০৪৩২৪

ভৗত-২/িপিপএইচ-২
নাম ও পদবী
জনাব মাহা দ তাসারফ হােসন ফরাজী

টিলেফান /ই- মইল
৯১৮০৭৬৮

- ধান

বগম নািহদ ম রা
িসিনয়র সহকারী ধান
জনাব মাঃ আ াহ আল
সহকারী ধান

ািসম িব াহ
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যাগােযাগ উইং
নাম ও পদবী

টিলেফান /ই- মইল

জনাব মাঃ মিহউ ীন কােদরী
ধান
জনাব ইি ঃ সােরায়ার আলম
িসঃ সহকারী ধান

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

৯১৮০৭১১

১২৯

০১৫৫২৪৬৮২৮৫

৯১২৮৭৮৪

১৪৪

৯৬৩৪৩০৬
০১৭১৫১০১৪৩৩

ই ারকম
১১৫

বাসা/েমাবাইল
৯৩৫৭৭৪২

রল পিরবহন উইং
নাম ও পদবী
জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম সরকার

- ধান

টিলেফান /ই- মইল
৯১৮০৭০১

০১৭৪৮০৩৩৫৩৭

জনাব হা দ িমজা র রহমান িময়া
সহকারী ধান

৯১৮০৭২২

১৬৬

০১৭৬১৫১৯৮১৫

জনাব মাঃ ফজ র রহমান
সহকারী ধান
জনাব জয় চৗ রী
সহকারী ধান

৯১৮০৭২২

৩০৬

০১৭২২২৩৮৫৩৫

৯১১৫৮২১

১৪১

০১৭১৭০৮৫৫৪৫

িষ, পািন স দ ও প ী িত ান িবভাগ
পিরক না কিমশন
নাম ও পদবী

টিলেফান /ই- মইল
৯১৮০৭৯৯

ই ারকম
৩০৬

৯১৮০৬৪৮

২৪৮

জনাব সরদার ইিলয়াস হােসন
িবভাগ ধান

৯১১১৭২৫

১৮৪

জনাব ত িশকদার
উপ ধান (চঃদাঃ)
জনাব মাহা দ আ স সালাম খান
উপ ধান (চঃদাঃ)

-

-

-

-

-

-

জনাব এ.এন. সাম ি ন আজাদ চৗ রী
সদ
জনাব ফিকর হা দ নাওয়ার হােসন
সদ মেহাদেয়র একা সিচব

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা
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বাসা/েমাবাইল
৯৬১৪৮৮২
০১৭১৩০৪৪৩৮৮

৮৩৩৩১৭৫
০১৭১৬৮৪৯৮৭৩
৯০২৮৫১৯
০১৮১৯৪৮৮৬০০

প ী িত ান ও সম য় উইং
নাম ও পদবী

টিলেফান /ই- মইল

জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন
- ধান
বগম শরাত মহজাবীন
উপ- ধান
জনাব মাঃ নিজব
উপ- ধান
জনাব সয়দ জািহ ল আনাম
িসিনয়র সহকারী ধান
জনাব মাঃ হা ন অর রিশদ
িসিনয়র সহকারী ধান
জনাব মাঃ আ ল জ ার
সহকারী ধান

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

৯১৮০৭৭২

১৯৭

৯১৮০৮৫৩

১৯৮

৯৬৬৫৫৯৭
০১৫৫২৩২৭৩১৭
০১৭১১৩০৯০২৬

৯১২১১৮৩

১৯৫

০১৫৫২৩১৯৩২৬

৯১৮০৭৯৬

১৯৬

০১৭১১৯৭১০২৩

৯১২৭১৩৯

২৯০

৯১১৭০৭৮

২১২

৯০১২১৬১
০১৯৬৬২৩৩১০৬
০১৯১১৯২৮৭০৫

বন, মৎস ও াণী স দ উইং
নাম ও পদবী

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

জনাব, ড. শাহজাহান আলী খ কার
- ধান
বগম ইসরাত জাহান তসিলম
উপ- ধান
বগম ইয়াসমীন পারিভন
উপ ধান
জনাব মাঃ হাসা ামান

৯১৮০৭৫৮

১৮০

৯১১৭৫৪৬

১৮৬

৯১৮০৯৭৩

১৮৩

৯০০৬৭৬৬
০১৭১২২০০৯৩২
৯১৩০১৯৯
০১৭৪৩৬৭৫৪০
০১৭৫১৫৯৬৭৪০

৯১১৭০৩৯

১৮৬

-

জনাব গাজী শির ল হাসান

৯১৮০৯৭২

১৩৯

০১৭১২৯৫৪৪৫৩

জনাব মাঃ তানজীম, সহকারী ধান

৯১৮০৮০৭

১৮১

০১৭১৬৩৮১১২৭

িসিনয়র সহকারী ধান
সহকারী ধান

টিলেফান /ই- মইল

ফসল উইং
নাম ও পদবী
জনাব এম জালাল আহেমদ
উপ- ধান
বগম নািগস খানম
উপ- ধান

টিলেফান /ই- মইল
৯১১৭৪৮৭

ই ারকম বাসা/েমাবাইল
২০৮
০১৭১১৮৫২৯৪৮

৯১১৪৮৬৪

২০৭

০১৭৪১৩০৭৩৩৬

বগম মাসাঃ জসমীন আরা

৯১১৭৪৮০

২১১

০১৭১৮২১৪০০২

জনাব মাহা দ নাজ ল হক ইঁ য়া
সহকারী ধান
জনাব মাঃ রা
ামান
সহকারী ধান

৯১১৩৪১৬

২০৪

০১৭৭৮৭৫৫৫৮০

সহকারী ধান

৯১৮০৯৬৩

১৫৯
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০১৭১২৪৬৬০৭০
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খা ও সার মিনটিরং উইং
নাম ও পদবী
জনাব মাঃ ড. মিশউর রহমান
ধান
জনাব মা ফা কামাল
িসিনয়র সহকারী ধান

টিলেফান /ই- মইল
৯১৮০৭৫৬

ই ারকম বাসা/েমাবাইল
২০১
০১১৯৯০১৪১৬৬

৯১১৫৪১৬

১৮৭

০১৬৮৪৫৮৪৯১০

সচ উইং
নাম ও পদবী

টিলেফান /ই- মইল

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

বগম আিজ ন নাহার
উপ ধান
জনাব মাঃ ফির ল ইসলাম
িসিনয়র সহকারী ধান

৯১১৪৬৫৭

-

০১৭১১৪৫২২৫৫

৯১১৭৫৪১

২০৯

জনাব মাহা দ িমজা র রহমান তা কদার
সহকারী ধান

৯১১৭৫৪৯

১৯১

৭২১৮০২৪
০১৯২৯২০৫৭৮০
০১৭১২৬৫৯৩৬৫

জনাব মাহা দ মাহ র রহমান
সহকারী ধান

৯১১০৯৬৫

১৯০

০১৭২২৯৮৮১৭৫

সাধারণ অথনীিত িবভাগ
নাম ও পদবী

টিলেফান /ই- মইল

ড. শাম ল আলম
সদ (িসিনয়র সিচব)
জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম
একা সিচব
জনাব নিকব িবন মাহ ব
িবভাগ ধান

মাি
নাম ও পদবী
জনাব মাহা দ শাহজাহান
ধান
জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম
সহকারী ধান
বগম সািদয়া শারিমন হক
িসিনয়র সহকারী ধান
বগম সর িত গাইন
গেবষণা কমকতা
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ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

৯১৮০৭৩০, ৯১২৭৮১৩ (ফ া )

৩০৭

৯১২৯৮৫৭

৩১৪

৯১২৯৯৩৬
০১৭৩০০৭৫২৯৯
০১৭১৭০৯৪২১৩

৯১১৯০২৪

১৭০

০১৭১১২৮২৫৯৪

স রাল ই জ অ িবভাগ
ই ারকম

বাসা/েমাবাইল

৯১৮০৮৪৯

টিলেফান /ই- মইল

১৭২

০১৫৫২৩১৪১৬২

৯১৮০৬১৯

১৬১

০১৭১৭০৯৪২১৩

৯১৮০৬১৪

১৩৮

০১৭১৭০৪০১৫৬

৯১৮০৮৮২

২৫৮

০১৭১৫০০৫৬৫২
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রাজ ও
নাম ও পদবী
জনাব সািবরা ইয়াসিমন
- ধান
জনাব মাঃ ফয় ল ইসলাম
উপ- ধান
বগম আিবদা লতানা
সহকারী ধান

ানীিত অ িবভাগ

টিলেফান ই- মইল
৯১৮০৬৩৪

ই ারকম
বাসা/েমাবাইল
১৬৮
০১৫৫২৪১৬৭৪৮

৯১১৮১১৫

০১৯১১৩১৩৮৪৪

৯১৮০৯৩০

০১৮১৬৩৪৭৩৩৯

দাির িবে ষণ ও পিরবী ণ অ িবভাগ
নাম ও পদবী
জনাব ড. মাঃ মা ািফ র রহমান
- ধান
জনাব মাঃ মাহ ল আলম
িসঃ সহকারী ধান
বগম কািহ র আ ার
সহকারী ধান
জনাব সয়দ আলী িবন হাসান
সহকারী ধান
বগম জােসফা ইয়াসমীন
সহাকারী ধান
জনাব িশ ল সন
সহকারী ধান

সািম ক ও
নাম ও পদবী
বগম মিরয়ম জাহান
সহকারী ধান

টিলেফান ই- মইল
৯১১৭১১৫

ই ারকম
বাসা/েমাবাইল
১৭১
০১৭২৬২২৪৮০৪

৯১১৮২০৩

২১৪

০১৭১৮২৭১০৭৮

৯১৮০৬২০

১৯৯

০১৬৮৬৭১৯৪৩৯

১৭৪

০১৭১৭৪৬৫৬২৬

৯১১৭৪৯৩

১৯৯

০১৭১১৪৬৪৫১৩

৯১৮০৬১৩

২৮৬

০১৬৭৩৯১৩১৬৩

ি ত পিরক না অ িবভাগ
টিলেফান ই- মইল
৯১৮০৯৬১

ই ারকম
বাসা/েমাবাইল
১৭৯
০১৭১৬৯১৭৯২০

আ জািতক অথনীিত অ িবভাগ
নাম ও পদবী
জনাব মাঃ মিফ ল ইসলাম
- ধান
জনাব মা দ আ ার খান
উপ- ধান
জনাব মাহা দ মা দ রানা
িসঃ সহকারী ধান
জনাব ড. মাঃ তয় র রহমান

টিলেফান ই- মইল
৯১৮০৭৫৩
৯১২৭১৩৭

ই ারকম
বাসা/েমাবাইল
২৯১
৯০০২৯৪০
০১৫৫২৪৬৬২২১
১৬০
০১৭১৫২৩৯৩৯৪

৯১১৫০১৯

-

০১৭১৬৯৪৩২৪২

৯১৮০৬৬৯

২১৩

৮০৯০৩৭৮
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নাম ও পদবী
িসঃ সহকারী ধান
জনাব জা লকার নাইন নামান
সহকারী ধান
জনাব িমজা মাঃ মিহউি ন
সহকারী ধান

টিলেফান ই- মইল
৯১১৬৮৬১

ই ারকম

বাসা/েমাবাইল
০১৮১৭৫৮৫৬৮৫
০১৭১২৬৩৩০৯৯

১১৩

৯১১৪৮০৯

০১৫৫২৩৮২৩১৬

িবিসএস ইকনিমক একােডিম িত া ক
নাম ও পদবী
জনাব এেকএম আব াহ খান
ক পিরচালক

টিলেফান ই- মইল
-

জনাব খানজাদা শাহিরয়ার িবন মা ান
সহকারী ক পিরচালক

ই ারকম
-

বাসা/েমাবাইল
০১৭২০৫৩৪৯৬০
০১৬১১৭২৭২০০

১. বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা পিরষদ (BIDS)
পদবী

দা িরক ফান ন র
৯১১৬৯৫৯, ৯১২৬৫৪১

ড. খান আহেমদ সয়দ রিশদ
মহাপিরচালক
ড. িশদান ইসলাম রহমান
গেবষণা পিরচালক
ড. িবনােয়ক সন
গেবষণা পিরচালক
ড. কাজী আলী তৗিফক
িরচাস পিরচালক
ড. এমএ মা ান
িসিনয়র িরচাস ফেলা
জনাব িবমল মার সাহা
িসিনয়র িরচাস ফেলা

dg@bids.org.bd

৮১৮১৬৮১
rushidan@bids.org.bd

৯১১৭৮২৯
bsen@bids.org.bd

৮১৮১৬৮৩
liltu@bids.org.bd

৯১১৬৬৫৫
mannan@bids.org.bd

৮১৮১৬৮৪
bks@bids.org.bd

বগম আেনায়ারা বগম
িসিনয়র িরচাস ফেলা
ড. মাহা দ ইউ স
িসিনয়র িরচাস ফেলা
ড. এস, এম লিফকার আলী
িসিনয়র িরচাস ফেলা
ড. নাজনীন আহেমদ
িসিনয়র িরচাস ফেলা
ড. মন র হােসন
িসিনয়র িরচাস ফেলা
জনাব বাস চ সাহা
টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

৯৫৬৮৩৭৯

anwara@bids.org.bd

৮১৮১৬৮৯
myunus@bids.org.bd

৯১৩৮৬৬২
zulfiqar@bids.org.bd

৯১৩৮৮৩৩
nahmed@bids.org.bd

৮১৮১৬৮৮
monzur@bids.org.bd

৮১৮১৬৮৫
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পদবী
সিচব (িসিনয়র শাসিনক কমকতা
জনাব বা ল হােসন
শাসিনক কমকতা
জনাব মাঃ রিকবউি ন
ধান িহসাব র ক
বগম শাহানা পারভীন
লাইে িরয়ান
জনাব এ,িব, এম শিফ ল আলম
িসিনয়র ড েম শান অিফসার

দা িরক ফান ন র
secretary@bids.org.bd

৯১৪৩৪৪১-৮
babul@bids.org.bd

৯১১১১৯৬
raquib@bids.org.bd

৯১৪০৭৫৫
sprveen@bids.org.bd

৯১৪০৭৫৫

জনাব শংকর চ সাহা
াগামার
জনাব মাঃ মফতাউর রহমান
চীফ পাবিলেকশন অিফসার

৮১৮১৩৩৩
scsaha@bids.org.bd

৯১৪৩৪৪১-৮
meftaur@bids.org.bd

২. পিরক না ও উ য়ন একােডমী (NAPD)
নাম ও পদবী
বগম কািনজ ফােতমা এনিডিস
মহাপিরচালক (সিচব)

টিলেফান
৯৬১৫৬৪২
dg@napd.ac.bd

৯৬১৫৬৩৯
adg@napd.ac.bd

জনাব এ এ এম নিছ ল কামাল এনিডিস

অিতির মহাপিরচালক
জনাব মাঃ আ ল রিশদ
পিরচালক ( শা ও অথ)
ড. মাঃ রউ ামান
পিরচালক ( িশ ন)
ড. আহেমদ উ াহ
ধান িশ ক-১
জনাব মাঃ হাসান তািরক
গেবষণা ও কাশনা কমকতা
বগম নাজমা চৗ রী
ধান িশ ক-২
কাজী মাহা দ সালাম ামান
িসে ম এনািল
জনাব মাঃ ল ইসলাম
ধান িশ ক
জনাব মাঃ হলাল উি ন আক
উপ-পিরচালক
জনাব মাহা দ আেনায়ার হােসন
িশ ক
বগম মৗ ল নাহার
িশ ক

৯৬৬৫৩৫১
rashid@napd.ac.bd

৫৮৬১১২৫৯
nuruzzaman@napd.ac.bd

৫৮৬১১২৬১

বাসা/েমাবাইল
৮৩৩৩৩৬৩
০১৭৮৭৬৮১৫৯৩
৮৩৩৩০৯৪

০১৭১৬২৬৩২০০
৮৪০২৫৭৩
০১৭৪৭৩৩৬০৬৬
৯১২৬৪২৭
০১৭৩০০৯২১৭৯
৯৩৬০৪৯৫

ahmed.ullah@napd.ac.bd

৯৬৭২৩৫৭

৯০০৮০৪৮

tarik@napd.ac.bd

৫৮৬১১৩৪৫

৯৮৮০৬২৪

nazma@napd.ac.bd

৯৬৭৫০২৪

০১৭১২৩৪২৩০৫

kmsalatuzzaman@gmail.com

৫৮৬১১২৬০

০১৫৫২৩৬৩৩৮১

nurul @napd.ac.bd.

৯৬৭২৩৫৫
helal @napd.ac.bd.

৯৬৭২৩৫৬

৯৬১৫২৪৪
০১৮১৯১৬৩৬৫৪
০১৭১৬৩৯৯০৬৩

anwar @napd.ac.bd.

৫৮৬১৪৭০৫-৬/২৬৮
mouful @ napd.ac.bd.
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৮৬৩১৮২৫
০১৯১৬৮৬১৫৯৭

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

নাম ও পদবী

টিলেফান

জনাব মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী
িশ ক

৫৮৬১৪৭০৫
moynul @napd.ac.bd.

৫৮৬১৪৭০৫-৬/২৩৮

জনাব তৗিহ র রহমান চৗ রী
সহেযাগী িশ ক
জনাব মাঃ রমজান আলী
সহেযাগী িশ ক
বগম আেবদা লতানা
সহেযাগী িশ ক-৩
জনাব িম া র ইসলাম
সহঃ পিরচালক
বগম ফািরয়া জাফরীন
লাইে িরয়ান
জনাব দীপায়ন চ বত পাথ
িরসাচ অিফসার
বগম িলিপয়া খা ন
এি িকউ ভ অিফসার
জনাব আ ল হােসন
একাউ স অিফসার
জনাব মাঃ আল-আিমন
ক ােফেটািরয়া পারভাইজার

touhid @napd.ac.bd.

৫৮৬১৪৭০৫-৬/২৬৩

০১৮১৬২৬৪০৪৬

০১৮১৬২০৭২০১

০১৮১৬২০৭২০১

abeda.sultana@napd.ac.bd

৮৬৩১৮৮৪
৫৮৬১৪৭০৫-৬/২৪৬

৯৬৬৫১৯৮

rashida @napd.ac.bd.

৫৮৬১৪৭০৫-৬

০১৭১৬৬৩৬২৯৬

dipayan@napd.ac.bd

৫৮৬১৪৭০৫-৬/২৪৯

০১১৯১৬০৩১৩৪

lipia@napd.ac.bd

৫৮৬১৪৭০৫-৬/২৪২

০১৭১৬৪৪৮৩০৪

hossain@napd.ac.bd

৫৮৬১৪৭০৫-৬/২৫২

০১৭১০০৬৯৩৮০

alamin@napd.ac.bd

নাম ও পদবী

টিলেফান
৯৩৫৯৬৭০
৮৩৯২৪৫৬
mgkibria65@gmail.com
qayuma84@yahoo.com

- শষ-

টিলেফান িনেদিশকা,িবিবএস, ঢাকা

০১৮১৩৫৮৮৬৬০

mirza @napd.ac.bd.

৩. ধান িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, পিরসং ান ও ত
স নবািগচা, ঢাকা।
বগম শািমম আরা িত
ধান িহসাব র ণ কমকতা
জনাব মাঃ গালাম িকবিরয়া
অিডট এ একাউ স অিফসার
জনাব মাঃ আ ল কাই ম িময়া
অিডট এ একাউ স অিফসার

বাসা/েমাবাইল
৯৬৬৮২৯৬
০১৭১১৩১১৯৩৩
৯৬৭১৬৩১
০১৭১৬৫৫০৮৫৫
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ব াপনা িবভাগ
বাসা/েমাবাইল
০১৭১১২৭৮০৪৩
০১৬১১২৭৮০৪৩
০১৭১২১৮৮১০৬
০১৯৪১১৯১৪৬৬

