
 

e¨vÝWK KZ©„K Av‡qvwRZ 12/11/2015 Zvwi‡L AbywôZ ÔZ_¨ e¨e¯’vcbvq wWwRUvj c×wZi  
cÖ‡qvM I B-eyK cȪ ÍÍyZKiYÕ kxl©K 1g Kg©kvjvq AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv t 

 

µ. bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 
‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb 
 

01 Rbve †gvt Gbvgyj nK 
MÖš’vMvwiK  
RMbœv_ wek¦we`¨vjq, XvKv-1100| 
‡gvevBjt 01716418310 
B-‡gBjt 
md.anamulhaque_71@yahoo.com 

 

02 Rbve ‡gvt AvRnviæj nK 
Dc-MÖš’vMvwiK 
XvKv wek¦we`¨vjq, XvKv-1000| 
‡gvevBjt 01711697673 
B-‡gBjt 
azhar@library.univdhaka.edu 
 

 

03 Rbve †gvt AvwZKz¾vgvb 
‡WcywU jvB‡eªwiqvb 
e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq  
MvRxcyi-1706| 
‡gvevBjt 01712736299 
B-‡gBjt zaman_lis@yahoo.com 
            atikbsmrau73@gmail.com 

 

04 Rbve P›`ª †kLi `vm 
mnKvix  jvB‡eªwiqvb 
wm‡jU Gg G wR Imgvbx †gwW‡Kj K‡jR 
wm‡jU| 
‡gvevBjt 01716146239 
B-‡gBjt daschandra23@gmail.com 

 

05 ‡gvnv¤§` nvwbd 
K¨vUvjMvi 
Avg©W †dv‡m©m †gwWK¨vj K‡jR 
XvKv †mbvwbevm, XvKv| 
‡gveBjt 01670489438 
B-‡gBjt mhanif01670@yahoo.com 

 

06 Rbve `xcK P› ª̀ ivq 
MÖš’vMvwiK 
RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cÖwkÿY 
Bbw÷wUDU  (wb‡cvU©) 
13/1, †kL mv‡ne evRvi, AvwRgcyi, XvKv 
‡gvevBjt 01726366452 
B-‡gBjt niportlibrary@gmail.com 
             dipakcroy@gmail.com 

 

07 Rbve †gvt kwdKzj Bmjvg 
MÖš’vMvwiK 
knx` †mvnivIqv`©x †gwW‡Kj K‡jR 
‡k‡i evsjv bMi, XvKv| 
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µ. bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 
‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb 
 

‡gvevBjt 01914972801 
B-‡gBjt shofiqul152.@gmail.com 

08 Rbve mxgv ivq 
jvB‡eªwiqvb (PjwZ `vwqZ¡) 
RvZxq cÖwZ‡laK I mvgvwRK wPwKrmv 
cÖwZôvb (wbcmg)   
gnvLvjx, XvKv-1212| 
‡gvevBjt 01911691632 
B-‡gBjt seema_nipsom@yahoo.com 

 

09 Rbve †gvt Avey eKi wmÏxK 
mnKvix jvB‡eªwiqvb 
RvZxq Pÿz weÁvb Bbw÷wUDU I nvmcvZvj 
‡k‡i evsjv bMi, XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01917000451 
B-‡gBjt librarian_mabs@yahoo.com 

 

10 Rbve †gvt gvneyeyj Avjg 
AwZwi³ jvB‡eªwiqvb 
ivRkvnx cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq 
ivRkvnx 6204| 
‡gvevBjt 01713228512 
B-‡gBjt mahbubul_01@yahoo.com 

 

11 Rbve ‡gvt b~iæj KvImvi 
mnKvix MÖš’vMvwiK 
wm‡jU K…wl wek¦we`¨vjq, wm‡jU| 
‡gvevBjt 01716608520 
B-‡gBjt jewel_islm22@yahoo.com 

 

12 Rbve wiwRqv †eMg 
DØ©Zb MÖš’vMvwiK 
evsjv‡`k grm M‡elYv Bbw÷wUDU, 
gqgbwmsn-2201 
‡gvevBjt 01946208808 
B-‡gBjt srlibrarianfri@gmail.com 

 

13 Rbve gynv¤§` Kvgvj DwÏb 
mnKvix jvB‡eªwiqvb 
PÆMÖvg wek¦we`¨vjq, PÆMÖvg -4331| 
‡gvevBjt 01819117326 
B-‡gBjt culib04@yahoo.com 

 

14 Rbve ¯̂cb Kzgvi wek¦vm 
mnKvix MÖš’vMvwiK 
h‡kvi weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq  
h‡kvi -7408 
‡gvevBjt 01936015380 
B-‡gBjt swapanjstu@gmail.com 

 

15 Rbve L›`Kvi Avnmvbyj Bmjvg 
jvB‡eªwiqvb 
RvZxq K¨vÝvi M‡elYv  Bbw÷wUDU I 
nvmcvZvj 
gnvLvjx, XvKv-1212 
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µ. bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 
‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb 
 

‡gvevBjt 01715284777, 01981198991 
B-‡gBjt ahsan.nicrh@gmail.com 

16 Rbve Dlv miKvi 
MÖš’vMvwiK 
evsjv‡`k Bÿz M‡elYv Bbw÷wUDU 
 Ck¦i`x-6620, cvebv| 
‡gvevBjt 01758352466 
B-‡gBjt bsri@bari.gov.bd 

 

17 Rbve †gvt Ave`yj Iqvnve 
jvB‡eªwiqvb 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq, gqgbwmsn| 
‡gvevBjt 01718596814 
B-‡gBjt 
wahab_campus@yahoo.com 

 

18 Rbve kvwn`v AvLZvi 
‡WcywU jvB‡eªwiqvb 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq, gqgbwmsn| 
‡gvevBjt 01912252606 
B-‡gBjt  

 

19 Rbve LvBiæj Avjg 
mnKvix †iwR÷ªvi 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq, gqgbwmsn| 
‡gvevBjt 01933305425, 01712606095 
B-‡gBjt mkanannu@gmail.com 

 

20 Rbve Gm.Gg. ûgvqyb Kwei 
mnKvix MÖš’vMvwiK (At`vt) 
RvZxq  ¯̂v ’̄̈  MÖš’vMvi I `wjj msiÿY †K› ª̀ 
gnvLvjx, XvKv-1212 
‡gvevBjt 01715509299 
B-‡gBjt tutuls1976@yahoo.com 

 

21 Rbve ‡gvnvt AvwRRyi ingvb 
DcMÖš’vMvwiK 
RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjvg wek¦we`¨vjq 
wÎkvj, gqgbwmsn 
‡gvevBjt 01712252511 
B-‡gBjt azizknu@yahoo.com 

 

22 Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg 
gnvcwiPvjK 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01745149657 
B-‡gBjt bansdoc@bansdoc.gov.bd 

 

23 Rbve †gvt ‡gvRv‡¤§j nK 
wcGmI 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01726191921 
B-‡gBjt 
muzammel4247@gmail.com 
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µ. bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 
‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb 
 

 
24 Rbve †gvt gwbiæ¾vgvb 

GmAviI 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01715382065 
B-‡gBjt mzaman1975@gmail.com 

 

25 Rbve ‡gvnv¤§` Avmjvg Avjx L›`Kvi 
‡RAviI 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01913624326 
B-‡gBjt aslambansdoc@gmail.com 

 

26 Rbve ‡kL Avey nvmvb 
Kw¤úDUvi Acv‡iUi 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01914022555 
B-‡gBjt villageit@yahoo.com 

 

 
e¨vÝWK KZ©„K Av‡qvwRZ 19/11/2015 Zvwi‡L AbywôZ ÔZ_¨ e¨e¯’vcbvq wWwRUvj c×wZi  

cÖ‡qvM I B-eyK cȪ ÍÍyZKiYÕ kxl©K 2q Kg©kvjvq AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv t 
 

µ. bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 
‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb 
 

01 W. ‡gvt †Mvjvg †gv Í̄dv 
‡WcywU jvB‡eªwiqvb 
ivRkvnx wek¦we`¨vjq, ivRkvnx -6204 
‡gvevBjt 01718614026 
B-‡gBjt mgmostafa.1964@yahoo.com 

 

02 Rbve ‡gvt evei Avjx  
WKz‡g‡›Ukb Kg©KZ©v 
‡bvqvLvjx weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq 
‡mvbvcyi, ‡bvqvLvjx -3814 
‡gvevBjt 01722936805 
B-‡gBjt baborali.ru@gmail.com 

 

03 Rbve ‡gvnv¤§` wgRvbyi ingvb Lvb 
jvB‡eªixqvb 
dwi`cyi †gwW‡Kj K‡jR, dwi`cyi | 
‡gvevBjt 01558324289, 01787071443 
B-‡gBjt tutulfmc@yahoo.com 

 

04 Rbve mv‡jnv LvZzb 
wmwbqi jvB‡eªixqvb 
evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU, MvRxcyi 
‡gvevBjt 01705769174 
B-‡gBjt saleha60@yahoo.com 

 

05 Rbve d‡qR Dj¨v 
mnKvix MÖš’vMvi 
RvZxq eÿe¨vwa Bbw÷wUDU I nvmcvZvj 
gnvLvjx, XvKv-1212 
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µ. bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 
‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb 
 

‡gvevBjt 01712594427 
B-‡gBjt fayezullah81@yahoo.com 

06 Rbve ‡gvt iwdKzj Bmjvg 
jvB‡eªixqvb 
evsjv‡`k cvU M‡elYv Bbw÷wUDU 
gvwbK wgqv G¨vwfwbD, XvKv-1207 
‡gvevBjt 01712460592 
B-‡gBjt rafiq_bjrilib@yahoo.com 

 

07 Rbve ‡dŠwRqv Av³vi 
mnKvix jvB‡eªixqvb 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq, gqgbwmsn 
‡gvevBjt 01711022141 
B-‡gBjt  

 

08 Rbve widvZ Aviv 
mnKvix jvB‡eªixqvb 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq  
gqgbwmsn 
‡gvevBjt 01711151320 
B-‡gBjt rifatara@gmail.com 

 

09 Rbve ‡gvt AvRgj †nv‡mb dwKi 
MÖš’vMvwiK 
b`x M‡elYv Bbw÷wUDU 
nviæKvw›`, dwi`cyi 
‡gvevBjt 01190390304 
B-‡gBjt azmal1966@gmail.com  

 

10 Rbve Zvwbqv myjZvbv 
G¨vwmmU¨v›U jvB‡eªixqvb 
†m›Uvi di †gwW‡Kj GWz‡Kkb (wmGgB),  
¯v̂ ’̄̈  Awa`ßi, gnvLvjx, XvKv-1212 
‡gvevBjt 01937704468 
B-‡gBjt s_tania1986@yahoo.com 

 

11 Rbve G †K Gg dRjyj nK 
Awdm mnKvix Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

m¨vi mwjgyjøvn †gwW‡Kj K‡jR, XvKv| 
‡gvevBjt 01720414063 
B-‡gBjt  

 

12 Rbve ‡gvt kvn Avjg  
Z_¨ Kg©KZ©v 
evsjv‡`k cÖvwY m¤ú` M‡elYv Bbw÷wUDU 
mvfvi, XvKv-1341 
‡gvevBjt 01711355230 
B-‡gBjt shahalam.dulal@yahoo.com 

 

13 Rbve †gvt AvwbQzi ingvb 
jvB‡eªwiqvb (fvicÖvß) 
‡K›`ªxq MÖš’vMvi 
XvKv cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wekŵe`¨vjq 
MvRxcyi-1700 
‡gvevBjt 01554346695 
B-‡gBjt rahmananisur1962@yahoo.com 

 

14 Rvbe †gvt gvgyb-Ai-iwk` 
jvB‡eªixqvb  
Bbw÷wUDU Ae& †nj&_ ‡UK‡bvjRx 
gnvLvjx, XvKv-1212 
‡gvevBjt 01718597741, 9888938 
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µ. bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 
‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb 
 

B-‡gBjt  
15 Rbve wRqvDwÏb Avn‡¤§` 

jvB‡eªixqvb (fvicÖvß) 
miKvix BDbvbx I Avqy‡e©w`K †gwW‡Kj K‡jR I 
nvmcvZvj, wgicyi-13, XvKv-1216 
‡gvevBjt 01712067414 
B-‡gBjt zahmedguamch@gmail.com 

 

16 Rbve ¸jkvbviv cvifxb 
mnKvix jvB‡eªixqvb  
RvZxq evZR¦i I ü`‡ivM wbqš¿Y †K›`ª 
‡k‡i evsjv bMi, XvKv| 
‡gvevBjt 01716636373 
B-‡gBjt nccrfhd@hospi.dghs.gov.bd 

 

17 Rbve ‡gvt †Zvdv‡qj †nv‡mb 
wmwbqi jvB‡eªwiqvb  
evsjv‡`k K„wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
Rq‡`ecyi, MvRxcyi-1701 
‡gvevBjt 01552342256 
B-‡gBjt tofael1158@gmail.com 

 

18 Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg 
gnvcwiPvjK 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01745149657 
B-‡gBjt bansdoc@bansdoc.gov.bd 

 

19 Rbve †gvt ‡gvRv‡¤§j nK 
wcGmI 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01726191921 
B-‡gBjt muzammel4247@gmail.com 

 

20 Rbve †gvt gwbiæ¾vgvb 
GmAviI 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01715382065 
B-‡gBjt mzaman1975@gmail.com 

 

21 Rbve ‡gvnv¤§` Avmjvg Avjx L›`Kvi 
‡RAviI 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01913624326 
B-‡gBjt aslambansdoc@gmail.com 

 

22 Rbve ‡kL Avey nvmvb 
Kw¤úDUvi Acv‡iUi 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01914022555 
B-‡gBjt villageit@yahoo.com 
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e¨vÝWK KZ©„K Av‡qvwRZ 10/01/2015 Zvwi‡L AbywôZ ÔZ_¨ e¨e¯’vcbvq wWwRUvj c×wZi  
cÖ‡qvM I B-eyK cȪ ÍÍyZKiYÕ kxl©K 3q Kg©kvjvq AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv t 

 

 

µ.bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 
‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb 
 

1 Rbve Avãyj ev‡Zb 
mnKvix ‡iwR÷ªvi 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq  
gqgbwmsn 
‡gvevBjt 01716860621 
B-‡gBjt batenbau98@gmail.com 

 

2 Rbve ‡gvnv¤§` mv¾v` †nv‡mb 
MÖš’vMvwiK 
gqgbwmsn †gwW‡Kj K‡jR, gqgbwmsn 
‡gvevBjt 01917801286 
B-‡gBjt 
muhammadsajjadhussainh@gmail.com 

 

3 Rbve ‡gvt Avwgbzj Bmjvg 
mnKvix ‡iwR÷ªvi 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq  
gqgbwmsn 
‡gvevBjt 01749050007 
B-‡gBjt  

 

4 Rbve ‡iRIqvbzj Bmjvg 
mnKvix ‡iwR÷ªvi 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq  
gqgbwmsn 
‡gvevBjt 01712573955 
B-‡gBjt 
rezwanulislam_2008@yahoo.com 

 

5 Rbve †gvt gvwbK †nv‡mb fu~Tv 
jvB‡eªixqvb 
cÖkvmb wefvM 
weGdAviAvB, PÆMÖvg 
‡gvevBjt 01724147748 
B-‡gBjt bhuian_bfri@yahoo.com 

 

6 Rbve †nvm‡b Aviv 
mnKvix jvB‡eªixqvb 
RvZxq gvbwmK ¯̂v¯’̈  Bbw÷wUDU I nvmcvZvj 
XvKv 
‡gvevBjt 01758871828 
B-‡gBjt hosneara.du@yahoo.com 

 

7 Rbve †nvm‡b Aviv †di‡`Šm 
weewjIMÖvwdK Awdmvi (At`vt) 
K…wl Z_¨ †K› ª̀ 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv KvDwÝj 
bZzb wegvbe›`i moK, dvg©‡MU, XvKv 
‡gvevBjt 01711182669 
B-‡gBjt hosnearaf768@gmail.com 
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8 Rbve †gvt †g‡n`x nvmvb 
mnKvix jvB‡eªixqvb 
PÆMÖvg cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek̂we`¨vjq (Pz‡qU) 
PÆMÖvg 
‡gvevBjt 01914393012 
B-‡gBjt mehedissub@gmail.com 
            library@cuet.ac.bd 

 

9 Rbve †gvt bvwQiæj Bmjvg 
Dc-MÖš’vMvwiK 
e½eÜz †kL gywReyi ingvb weÁvb I cÖhyw³ 
wek̂we`¨vjq 
‡MvcvjMÄ-8100 
‡gvevBjt 01721339444 
B-‡gBjt nasirlis777@yahoo.com 

 

10 Rbve wewcb wenvix Kg©Kvi 
wcÖwÝcvj jvB‡eªixqvb 
evi‡Wg, kvnevM, XvKv 
‡gvevBjt 01819417833 
B-‡gBjt bepin2001@yahoo.com 

 

11 Rbve G.we.Gg. mwdKzj Avjg 
wmwbqi WKz‡g‡›Ukb Awdmvi 
evsjv‡`k Dbœqb M‡elYv cÖwZôvb 
(weAvBwWGm) 
17, AvMviMuvI, ‡k‡ievsjvbMi, XvKv-1207 
‡gvevBjt 01911037023 
B-‡gBjt safiqul@bids.org.bd 

 

12 Rbve †gvnv¤§` nvw`Dj Bmjvg AvK›` 
jvB‡eªixqvb 
evsjv‡`k f~ZvwË¡K Rwic Awa`ßi (wRGmwe) 
153, cvBIwbqvi †ivW 
‡m¸bevwMPv, XvKv-1000 
‡gvevBjt 01715041530 
B-‡gBjt lisuntahsun@yahoo.com 

 

13 Rbve †gvt Rwni DwÏb †PŠayix 
mnKvix jvB‡eªixqvb 
‡K› ª̀xq jvB‡eªix 
evsjv‡`k cÖ‡KŠkj wek̂we`¨vjq, XvKv| 
‡gvevBjt 01556324240 
B-‡gBjt zahirchy@gmail.com 

 

14 Rbve nvweeyb bex dinv` 
jvB‡eªixqvb 
b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae ev‡qv‡UK‡bvjwR 
MbKevox, Avïwjqv 
mvfvi, XvKv-1349 
‡gvevBjt 01740865193 
B-‡gBjt farhad.islm@gmail.com 
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15 Rbve †gvt kwidzj Bmjvg 
cÖKvkbv I wjquv‡Rv Kg©KZ©v 
g„wËKv m¤ú` Dbœqb Bbw÷wUDU 
cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
‡gvevBjt 01716506080 
B-‡gBjt shariful_plo@yahoo.com 

 

16 Rbve L›`Kvi kvgQzj nK 
jvB‡eªixqvb 
g„wËKv m¤ú` Dbœqb Bbw÷wUDU 
cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
‡gvevBjt 01712145023 
B-‡gBjt kshoq_lib@yahoo.com 

 

 

 

e¨vÝWK KZ©„K Av‡qvwRZ 10/03/2016 Zvwi‡L AbywôZ ÔZ_¨ e¨e¯’vcbvq wWwRUvj c×wZi  
cÖ‡qvM I B-eyK cȪ ÍÍyZKiYÕ kxl©K 4_© Kg©kvjvq AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv t 

 

µ.bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 
‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb 
 

1 Rbve ‡gvt BkwZqvK nvq`vi  
‰eÁvwbK Kg©KZ©v 
evsjv‡`k grm M‡elYv Bbw÷wUDU 
b`x †K› ª̀, Puv`cyi-3602 
‡gvevBjt 01717522867 
B-‡gBjt istiaque.haidar@yahoo.com 

 

2 Rbve †gvt AvwbQzi ingvb 
jvB‡eªwiqvb (fvicÖvß) 
‡K› ª̀xq MÖš’vMvi 
XvKv cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek̂we`¨vjq 
MvRxcyi-1700 
‡gvevBjt 01554346695 
B-‡gBjt 
rahmananisur1962@yahoo.com 

 

3 ‡eMg myivBqv Bqvmgxb 
mnKvix jvB‡eªixqvb 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq  
gqgbwmsn 
‡gvevBjt 01717311975 
B-‡gBjt suraiya@yahoo.com 
 

 

4 Rbve ‡gvt Avãyj nvB Qv‡gbx 
MÖš’vMvwiK 
kvnRvjvj weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq 
wm‡jU-3114 
‡gvevBjt 01915815470 
B-‡gBjt sameni-lib@sust.edu 
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5 Wvt †gvt mvBdzj Bmjvg 
MÖš’vMvwiK 
knx` Gg. gbmyi Avjx †gwW‡Kj K‡jR 
wmivRMÄ 
‡gvevBjt 01757818972 
B-‡gBjt syful48dmc@gmail.com 

 

6 W. †gvt bvwRg DwÏb 
wmwbqi g¨v‡bRvi 
jvB‡eªix 
AvBwmwWwWAviwe 
gnvLvjx, XvKv-1212 
‡gvevBjt 01712189909, 01755511629 
B-‡gBjt nazimuddin@icddrb.org 

 

7 Rbve †gvt mvBdzj Bmjvg 
‡m‡µUvix 
Uv½vBj †gwW‡Kj K‡jR 
Uv½vBj 
‡gvevBjt 01730042009 
B-‡gBjt isaifl4214@gmail.com 

Uv½vBj †gwW‡Kj K‡jR 
Uv½vBj| 
 

8 Rbve dviRvbv myjZvbv 
Gwm‡÷›U Pxd jvB‡eªixqvb 
evsjv‡`k K‡jR Ae& wdwRwmqvÝ GÛ mvR©b 
gnvLvjx 
XvKv-1212 
‡gvevBjt 01717432835 
B-‡gBjt fzana2001@yahoo.com 

evsjv‡`k K‡jR Ae& wcwRwmqvÝ GÛ mvR©b 
gnvLvjx, XvKv-1212| 
 

9 Rbve k¨vgj ˆe`¨ 
MÖš’vMvwiK 
iv½vgvwU †gwW‡Kj K‡jR 
iv½vgvwU 
‡gvevBjt 01739353546 
B-‡gBjt 
shyamalsarmila2417@gmail.com 

iv½vgvwU †gwW‡Kj K‡jR 
iv½vgvwU| 
 

10 Rbve †gvt AvjgMxi †nv‡mb 
K¨vUvjMvi, †K›`ªxq MÖš’vMvi 
cUzqvLvjx weÁvb I cÖhyw³ wek̂we`¨vjq 
`ygwK, cUzqvLvjx 
‡gvevBjt 01729721599 
B-‡gBjt alamgir2945@gmail.com 

cUzqvLvjx weÁvb I cÖhyw³ wek̂we`¨vjq 
`ygwK, cUzqvLvjx| 
 

11 Wvt †gvt Avwgiæ¾vgvb 
D×©Zb ˆeÁvwbK Kg©KZ©v 
‡ivMZË¡, †ivM wbqš¿Y I M‡elYv Bbw÷wUDU 
(AvBBwWwmAvi) 
gnvLvjx, XvKv-1212| 
‡gvevBjt 01729094532 
B-‡gBjt amir_bachchu@yahoo.com 
 

‡ivMZË¡, †ivM wbqš¿Y I M‡elYv Bbw÷wUDU 
(AvBBwWwmAvi) 
gnvLvjx, XvKv-1212| 
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12 Rmve ˆmq` gvndzR gvngy` BmwZqvK 
Avn‡g` 
mnKvix cwiPvjK (cÖkvmb) 
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi 
e¨vÝWK feb, XvKv 
‡gvevBjt 01918101885 
B-‡gBjt istiyakbd@yahoo.com 

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi 
e¨vÝWK feb, XvKv| 
 

13 ‡eMg Avqkv wmwÏKv 
mnKvix †cÖvMÖvgvi 
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi 
e¨vÝWK feb, XvKv 
‡gvevBjt 01913551699 
B-‡gBjt twilightese@yahoo.com 

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi 
e¨vÝWK feb, XvKv| 
 

14 Rbve Gm Gg Av‡bvqvi †nv‡mb 
mnKvix MÖš’vMvwiK 
Lyjbv wek̂we`¨vjq 
Lyjbv 
‡gvevBjt 01919333884 
B-‡gBjt smahossain15@yahoo.com 

Lyjbv wek̂we`¨vjq 
Lyjbv| 
 

15 AvwRRyb bvnvi 
jvB‡eªwiqvb 
evi‡Wg, XvKv 
‡gvevBjt 01715246752 
B-‡gBjt azizunnahar@yahoo.com 

evi‡Wg 
kvnevM, XvKv 

16 mvjgv Avjx 
wmwbqi K¨vUvjMvi 
evi‡Wg, XvKv 
‡gvevBjt 01715089105 
B-‡gBjt muktaali@yahoo.com 

evi‡Wg 
kvnevM, XvKv 

17 Avkivdzb bvnvi 
K¨vUvjMvi 
evi‡Wg, XvKv 
‡gvevBjt 01746632090 
B-‡gBjt anahar851@gmail.com 
 

evi‡Wg 
kvnevM, XvKv 
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e¨vÝWK KZ©„K Av‡qvwRZ 19/05/2016 Zvwi‡L AbywôZ ÔAewnZKiY mfv I Z_¨ e¨e ’̄vcbvq  
wWwRUvj c×wZi cÖ‡qvM I B-eyK cȪ ÍÍyZKiYÕ kxl©K 5g Kg©kvjvq AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv t 

 

µ.bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 
‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb 
 

1| Wvt Kwj gy Í̄vdv 
Awdmvi BbPvR©, wgDwRqvg 
evsjv‡`k RvZxq wPwoqvLvbv 
wgicyi, XvKv| 
‡gvevBjt 01717156002 
B-‡gBjt kolymustafa@gmail.com 

evsjv‡`k RvZxq wPwoqvLvbv 
wgicyi, XvKv| 
 

2| Rbve †gvt Kvgiæj Bmjvg 
jvB‡eªwiqvb Kvg WKz‡g‡›Ukb Awdmvi 
RvZxq weÁvb I cÖhyw³ Rv`yNi 
AvMviMuvI, †k‡ievsjv bMi 
XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01552449991 
B-‡gBjt k_mrul@yahoo.com 

RvZxq weÁvb I cÖhyw³ Rv`yNi 
AvMviMuvI, †k‡ievsjv bMi 
XvKv-1207| 
 

3| Rbve †gvt Avãyi iwk` 
jvB‡eªwiqvb 
cwi‡ek Awa`ßi 
cwi‡ek feb, B/16, AvMviMuvI 
‡k‡ievsjv bMi, XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01727319072 
B-‡gBjt arashid@doe.gov.bd 

cwi‡ek Awa`ßi 
cwi‡ek feb, B/16, AvMviMuvI 
‡k‡ievsjv bMi, XvKv-1207| 
 

4| Rbve gyt AvZvDi ingvb 
MÖš’vMvwiK (fvicÖvß) 
Bmjvgx wek¦we`¨vjq, Kzwóqv 
‡gvevBjt 01711003242 
B-‡gBjt atauriu61@gmail.com 

Bmjvgx wek¦we`¨vjq 
Kzwóqv| 
 

5| ‡eMg †ivLmvbv Lvbg 
mnKvix jvB‡eªwiqvb 
evsjv‡`k b¨vkbvj nvi‡ewiqvg 
wPwoqvLvbv †ivW, wgicyi-1 
XvKv-1216| 
‡gvevBjt 01610012340 
B-‡gBjt bnh_mirpur@yahoo.com 

evsjv‡`k b¨vkbvj nvi‡ewiqvg 
wPwoqvLvbv †ivW, wgicyi-1 
XvKv-1216| 
 

6| Rbve †gvt AvjvDwÏb Lvb 
jvB‡eªwiqvb 
nvRx †gvnv¤§` `v‡bk weÁvb I cÖhyw³ 
wek̂we`¨vjq 
w`bvRcyi| 
‡gvevBjt 01713163358 
B-‡gBjt libhstu2002@yahoo.com 

nvRx †gvnv¤§` `v‡bk weÁvb I cÖhyw³ 
wek̂we`¨vjq 
w`bvRcyi| 
 

7| Rbve †gvt AvjgMxi †nv‡mb 
Dc-MÖš’vMvwiK 
‡K› ª̀xq MÖš’vMvi 
gvIjvbv fvmvbx weÁvb I cÖhyw³ wek̂we`¨vjq 
m‡šÍvl, Uv½vBj-1902| 
‡gvevBjt 01716560727 

gvIjvbv fvmvbx weÁvb I cÖhyw³ wek̂we`¨vjq 
m‡šÍvl, Uv½vBj-1902| 
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B-‡gBjt 
hossenalamgir77@gmail.com 

8| Wvt †iRvDj nvqvZ 
cÖfvlK 
c¨v_jRx wefvM 
knx` wRqvDi ingvb †gwW‡Kj K‡jR 
e¸ov| 
‡gvevBjt 01760561197 
B-‡gBjt drhayat94@yahoo.com  

knx` wRqvDi ingvb †gwW‡Kj K‡jR 
e¸ov| 
 
 
 

9| ‡gvQvt †ivwRbv LvZzb 
jvB‡eªwiqvb 
ivRkvnx †gwW‡Kj K‡jR 
ivRkvnx| 
‡gvevBjt 01715545666 
B-‡gBjt 
principalrajshahi@yahoo.com 

ivRkvnx †gwW‡Kj K‡jR 
ivRkvnx| 

10| Rbve †gvt iv¾vKzj nvq`vi 
MÖš’vMvwiK 
RvZxq K…wl cªwkÿY GKv‡Wwg (bvUv) 
MvRxcyi| 
‡gvevBjt 01819102824 
B-‡gBjt razzaqulhaydar@yahoo.com 

RvZxq K…wl cªwkÿY GKv‡Wwg (bvUv) 
MvRxcyi| 

11| mywdqv †eMg 
mnKvix MÖš’vMvwiK 
e½eÜz †kL gywRe †gwW‡Kj wek̂we`¨vjq 
kvnevM, XvKv-1000| 
‡gvevBjt 01819505249 
B-‡gBjt sufia1006@yahoo.com 

e½eÜz †kL gywRe †gwW‡Kj wek̂we`¨vjq 
kvnevM, XvKv-1000| 
 

12| Rbve †gvnv¤§` Avmjvg Avjx L›`Kvi 
Rywbqi wi‡cÖvMÖvwdK Awdmvi 
e¨vÝWK, AvMviMuvI, XvKv-1207 
‡gvevBjt 01913624326 
B-‡gBjt 
aslamkhandoker@gmail.com 

e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
 

13| ‡eMg bvwmgv LvZzb 
K¨vUvjMvi 
e¨vÝWK, AvMviMuvI, XvKv-1207 
‡gvevBjt 01727368516 
B-‡gBjt nkhatun19651@gmail.com 
 

e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
 

14| Rbve †gvt Avjx Avhg Lvb 
WvUv Gw›Uª Acv‡iUi 
e¨vÝWK, AvMviMuvI, XvKv-1207 
‡gvevBjt 01911709338 
B-‡gBjt liazamkhan671@gmail.com 

e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
 

15| ‡kL Avey nvmvb 
Kw¤úDUvi Acv‡iUi 
e¨vÝWK, XvKv-1207 

 

16| Rbve †gvt gwbiæ¾vgvb 
wmwbqi wi‡cÖvMÖvwdK Awdmvi 
e¨vÝWK, XvKv-1207| 
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17| Rbve †gvt †gvRv‡¤§j nK 
gyL¨ ˆeÁvwbK Kg©KZ©v 
e¨vÝWK, XvKv-1207 

 

18| Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg 
gnvcwiPvjK 
e¨vÝWK, XvKv-1207 

 

 
e¨vÝWK KZ©„K Av‡qvwRZ 05/06/2016 Zvwi‡L AbywôZ ÔAewnZKiY mfv I Z_¨ e¨e ’̄vcbvq  
wWwRUvj c×wZi cÖ‡qvM I B-eyK cȪ ÍÍyZKiYÕ kxl©K 6ô Kg©kvjvq AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv t 

 

µ.bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 
‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb cÖav‡bi wVKvbv 
 

1| ‡eMg D‡¤§ nvweev gygy 
‰eÁvwbK Kg©KZ©v 
evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU 
‡jvbvcvwb †K› ª̀, cvBKMvQv, Lyjbv-9280| 
‡gvevBjt 01746446707 
B-‡gBjt 
habibamumu.bau@gmail.com 

gyL¨ ˆeÁvwbK Kg©KZ©v (A:`v:) 
evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU 
‡jvbvcvwb †K› ª̀, cvBKMvQv 
Lyjbv-9280| 
 

2| Rbve Ave`yjøv Avj gvgyb 
jvB‡eªwiqvb 
PÆMÖvg †gwW‡Kj K‡jR, PÆMÖvg  
‡gvevBjt 01818676999 
B-‡gBjt mamuncmclib@gmail.com 

Aa¨ÿ 
PÆMÖvg †gwW‡Kj K‡jR 
PÆMÖvg  
 

3| ‡gvt †gvdvLiæj Bmjvg 
mnKvix jvB‡eªwiqvb 
ivRkvnx †gwW‡Kj K‡jR, ivRkvnx 
‡gvevBjt 01713228374 
B-‡gBjt 
principalrajshahi@yahoo.com 

Aa¨ÿ 
ivRkvnx †gwW‡Kj K‡jR 
ivRkvnx 

4| ‡mwjbv Av³vi 
jvB‡eªwiqvb 
Bbw÷wUDU Ae cvewjK ‡nj&_ 
gnvLvjx, XvKv-1212 
‡gvevBjt 01932063736 
B-‡gBjt shalinaiph@gmail.com 

cwiPvjK 
Bbw÷wUDU Ae cvewjK ‡nj&_ 
gnvLvjx 
XvKv-1212| 
 

5| Rbve cÖkvšÍ Kzgvi ivq 
jvB‡eªwiqvb 
nvDwRs GÛ wewìs wimvP© Bbw÷wUDU 
120/3, `viæm-mvjvg, wgicyi, XvKv-1216 
‡gvevBjt 01723305609 
B-‡gBjt prasantaroy266@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
nvDwRs GÛ wewìs wimvP© Bbw÷wUDU 
120/3, `viæm-mvjvg 
wgicyi, XvKv-1216| 
 

6| W. †gvt Av‡bvqviæj Bmjvg 
jvB‡eªwiqvb 
‡k‡ievsjv K…wl wek̂we`¨vjq 
‡k‡ievsjv bMi, XvKv-1207 
‡gveBjt 01855648656 
B-‡gBjt anwarpulak@gmail.com 
 
 

‡iwR÷ªvi 
‡k‡ievsjv K…wl wek̂we`¨vjq 
‡k‡ievsjv bMi 
XvKv-1207| 
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7| KvRx iwdKzj Avjg 
MÖš’vMvwiK 
MÖš’vMvi kvLv 
evsjv‡`k cigvYy K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
evK…we PZ¡i, gqgbwmsn-2202| 
‡gvevBjt 01552351005 
B-‡gBjt dg@bina.gov.bd;  
          kazirafiqulalam8@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
evsjv‡`k cigvYy K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
evK…we PZ¡i 
gqgbwmsn-2202| 
 

8| Rbve `xcK P› ª̀ ivq 
MÖš’vMvwiK 
RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cÖwkÿY 
Bbw÷wUDU (wb‡cvU)  
13/1 †kL mv‡ne evRvi 
AvwRgcyi, XvKv-1205| 
‡gvevBjt 01726366452 
B-‡gBjt niportlibrary@gmail.com 
             dipakcroy@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cÖwkÿY 
Bbw÷wUDU (wb‡cvU)  
13/1 †kL mv‡ne evRvi 
AvwRgcyi, XvKv-1205| 
 

9| ‡mZviv †eMg 
wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb 
wewmGmAvBAvi, avbgwÛ, XvKv-1205 
‡gvevBjt 01726020050 
B-‡gBjt begum.satara@gmail.com 

‡Pqvig¨vb 
wewmGmAvBAvi 
avbgwÛ, XvKv-1205| 
 
 

10| bvqgv Bqvmgxb 
cwiPvjK (P: `v:) 
e½eÜz †kL gywRei ingvb b‡fvw_‡qUvi  
weRq ¯§iYx, XvKv| 
‡gvevBjt 01552408771 
B-‡gBjt nayeema_bsmrnovo@yahoo.com 

gnvcwiPvjK 
e½eÜz †kL gywRei ingvb b‡fvw_‡qUvi  
weRq ¯§iYx, XvKv| 

11| Rbve †gvt kvgxgyj Bmjvg 
mnKvix wKD‡iUi 
RvZxq weÁvb I cÖhyw³ Rv`yNi  
AvMviMuvI, XvKv-1207 
‡gvevBjt 01515612575 
B-‡gBjt shamimul32@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
RvZxq weÁvb I cÖhyw³ Rv`yNi  
AvMviMuvI, XvKv-1207| 
 
 

12| Rbve cwc gÛj 
mnKvix jvB‡eªwiqvb Kvg K¨vUvjMvi 
RvZxq weÁvb I cÖhyw³ Rv`yNi  
AvMviMuvI, XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01726530650 
B-‡gBjt popy.dhakauniversity@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
RvZxq weÁvb I cÖhyw³ Rv`yNi  
AvMviMuvI, XvKv-1207| 
 
 

13| Rbve gvmyg ivbv 
jvB‡eªix mnKvix 
b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae& ev‡qv‡UK‡bvjwR  
MbKevox, mvfvi, XvKv| 
‡gvevBjt 01753772432 
B-‡gBjt  

gnvcwiPvjK 
b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae& ev‡qv‡UK‡bvjwR  
MbKevox, mvfvi, XvKv| 

14| Rbve nvweeyb bex dinv` 
jvB‡eªwiqvb 
b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae& ev‡qv‡UK‡bvjwR  
MbKevox, mvfvi, XvKv 
‡gvevBjt 01740865193 

gnvcwiPvjK 
b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae& ev‡qv‡UK‡bvjwR  
MbKevox, mvfvi, XvKv| 
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B-‡gBjt farhad.islm@gmail.com 

15| Rbve gygxZ Avn‡g` 
B‡jKwUªK¨vj BwÄwbqvi 
e½eÜz †kL gywRei ingvb b‡fvw_‡qUvi  
weRq ¯§iYx, XvKv| 
‡gvevBjt 01796632500 
B-‡gBjt mumitahmed1985@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
e½eÜz †kL gywRei ingvb b‡fvw_‡qUvi  
weRq ¯§iYx, XvKv| 

16| Rbve Kvgiyj evix 
wfwWI K¨v‡givg¨vb 
e½eÜz †kL gywRei ingvb b‡fvw_‡qUvi  
weRq ¯§iYx, XvKv| 
‡gvevBjt 01716119017 
B-‡gBjt mojumder09@yahoo.com 

gnvcwiPvjK 
e½eÜz †kL gywRei ingvb b‡fvw_‡qUvi  
weRq ¯§iYx, XvKv| 

17| Rbve ‡gvnv¤§` gwn DwÏb 
Kw¤úDUvi Acv‡iUi 
e½eÜz †kL gywRei ingvb b‡fvw_‡qUvi  
weRq ¯§iYx, XvKv| 
‡gvevBjt 01917022856 
B-‡gBjt mhuddin0@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
e½eÜz †kL gywRei ingvb b‡fvw_‡qUvi  
weRq ¯§iYx, XvKv| 

18| Rbve †gvt mwdDjøvn& 
Rywbqi ‡UKwbwkqvb 
e¨vÝWK, XvKv| 
‡gvevBjt 01832452098 
B-‡gBjt shafibansdoc@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
 

19| Rbve †gvt knx`Djøvn& 
D”Pgvb mnKvix 
e¨vÝWK, XvKv| 
‡gvevBjt 01670063197 
B-‡gBjt 
shahidullah41967@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
 

20| ‡eMg iæwbqv LvZzb 
mU©vi 
e¨vÝWK, XvKv 
‡gvevBjt 01972337165 
B-‡gBjt runiakhatun@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
 

21| Rbve †gvt Avjv DwÏb 
B‡jw±ªwkqvb 
e¨vÝWK, XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01552349614 
B-‡gBjt alauddin11md@yahoo.com 

gnvcwiPvjK 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
 

22| Rbve †gvt Avjx Avhg Lvb 
WvUv Gw›Uª Acv‡iUi 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01911709338 
B-‡gBjt 
aliazamkhan671@gmail.com 

e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
 

23| ‡kL Avey nvmvb 
Kw¤úDUvi Acv‡iUi 
e¨vÝWK, XvKv-1207| 

e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207 
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24| Rbve †gvnv¤§` Avmjvg Avjx L›`Kvi 
Rywbqi wi‡cÖvMÖvwdK Awdmvi 
e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01913624326 
B-‡gBjt 
aslamkhandoker@gmail.com 

e¨vÝWK, AvMviMuvI 
XvKv-1207| 
 

25| Rbve †gvt gwbiæ¾vgvb 
wmwbqi wi‡cÖvMÖvwdK Awdmvi 
e¨vÝWK, XvKv-1207| 

 

26| Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg 
gnvcwiPvjK 
e¨vÝWK, XvKv-1207| 

 

 

e¨vÝWK KZ©„K Av‡qvwRZ 10/11/2016 Zvwi‡L AbywôZ ÔAewnZKiY mfv I Z_¨ e¨e ’̄vcbvq  
wWwRUvj c×wZi cÖ‡qvM I B-eyK cȪ ÍÍyZKiYÕ kxl©K 7g Kg©kvjvq AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv t 

 

µ.bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 
‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb cÖav‡bi wVKvbv 
 

1| Rbve †gvt Rûiæj Avjg 
mnKvix cwiPvjK (dWvi) 
‡K› ª̀xq †Mv-cÖRbb I ỳ» Lvgvi 
mvfvi, XvKv| 
‡gvevBjt 01712540461 
B-‡gBjt zahurul39@yahoo.com 

Dc-cwiPvjK 
‡K› ª̀xq †Mv-cÖRbb I ỳ» Lvgvi 
mvfvi, XvKv| 
 
 

2| Wv: ARq Kzgvi miKvi 
mnKvix Aa¨vcK, mvR©vix wefvM 
h‡kvi †gwW‡Kj K‡jR, h‡kvi| 
‡gvevBjt 01711230159 
B-‡gBjt sarker_ajoy@yahoo.com 

Aa¨ÿ 
h‡kvi †gwW‡Kj K‡jR 
h‡kvi| 
B‡gBjt jmc@ac.dghs.gov.bd 

3| Av‡mb bvB 
 

 

4| Rbve Gm Gg †gv Í̄vwdRyi ingvb 
wm‡÷g Gbvwj÷ 
K…wl cwimsL¨vb wefvM 
evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU, MvRxcyi| 
‡gvevBjt 01818275692 
B-‡gBjt sabrribd@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU 
MvRxcyi| 
‡dvbt 9263815 
B-‡gBjt dg@brri.gov.bd 
 

5| Rbve gvneyeyi ikx` ZvjyK`vi 
jvB‡eªixqvb, jvB‡eªwi kvLv 
evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU, MvRxcyi| 
‡gvevBjt 01552364429 
B-‡gBjt mrashidt70@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU 
MvRxcyi| 
‡dvbt 9263815 
B-‡gBjt dg@brri.gov.bd 

6| Rbve †gvt nvweeyi ingvb fu~Tv 
cÖavb ˆeÁvwbK Kg©KZ©v 
wewmGmAvBAvi M‡elYvMvi, PÆMÖvg 
evsjv‡`k weÁvb I wkí M‡elYv cwil` 
‡gvevBjt 01711205664 
B-‡gBjt habibctglab@gmail.com 

cwiPvjK 
wewmGmAvBAvi M‡elYvMvi, PÆMªvg 
evsjv‡`k weÁvb I wkí M‡elYv cwil` 
‡dvbt 031-681005, 681764 
B-‡gBjt bcsirlabsctg@yahoo.com 
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7| Wvt ˆmq` Avgvbyj Bmjvg 
wKD‡iUi (GbvUgx) 
mvZÿxiv †gwW‡Kj K‡jR, mvZÿxiv| 
‡gvevBjt 01716360452 
B-‡gBjt 
syedamanulislam@yahoo.com 

Aa¨ÿ 
mvZÿxiv †gwW‡Kj K‡jR 
mvZÿxiv| 
‡dvbt 0471-64006 
B-‡gBjt satkhiramc@ac.dghs.gov.bd 
 

8| Wvt Abycg †cvÏi 
mnKvix Aa¨vcK I jvB‡eªix BbPvR© 
cÖ‡ ’̄vWw›U· wefvM, XvKv †W›Uvj K‡jR 
wgicyi-14, XvKv-1216| 
‡gvevBjt 01715153135 
B-‡gBjt 
dranupampodder@gmail.com 

Aa¨ÿ 
XvKv †W›Uvj K‡jR 
wgicyi-14 
XvKv-1216| 
 

9| Rbve †gvt by‡i Avjg 
‰eÁvwbK Kg©KZ©v 
Pvgov M‡elYv Bbw÷wUDU 
wewmGmAvBAvi, bqvinvU 
mvfvi, XvKv-1350| 
‡gvevBjt 01818829144 
B-‡gBjt nalam1980@yahoo.com 

fvicÖvß Kg©KZ©v 
Pvgov M‡elYv Bbw÷wUDU 
wewmGmAvBAvi, bqvinvU 
mvfvi, XvKv-1350| 
‡dvb: 02-7792754 
B-‡gBjt lribcsir@gmail.com 
 

10| Rbve †gvt Kvgvj DwÏb 
jvB‡eªwiqvb-Kvg-cvewj‡Kkb Awdmvi GÛ 
UªvÝ‡jUi 
evsjv‡`k Pv M‡elYv Bbw÷wUDU 
kÖxg½j-3210, †gŠjwfevRvi| 
‡gvevBjt 01719501606 
B-‡gBjt director_btri@yahoo.com 

cwiPvjK 
evsjv‡`k Pv M‡elYv Bbw÷wUDU 
kÖxg½j-3210, †gŠjwfevRvi| 
‡gvevBjt 01711867485 
B-‡gBjt director_btri@yahoo.com 
 

11| W. †gvt nvwgg †iRv 
g~L¨ ˆeÁvwbK Kg©KZ©v 
AvÂwjK D`¨vbZË¡ M‡elYv †K›`ª 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
PuvcvBbeveMÄ-6300| 
‡gvevBjt 01712760820 
B-‡gBjt hamim_bari@yahoo.com          
rhrsinchargechapai@gmail.com 

g~L¨ ˆeÁvwbK Kg©KZ©v 
AvÂwjK D`¨vbZË¡ M‡elYv †K›`ª 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
PuvcvBbeveMÄ-6300| 
‡dvbt 88-0781-52472 
B-‡gBjt 
rhrsinchargechapai@gmail.com 
              hamim_bari@yahoo.com 

12| W. †gvt kid DwÏb 
DaŸ©Zb ˆeÁvwbK Kg©KZ©v 
AvÂwjK D`¨vbZË¡ M‡elYv †K›`ª 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
PuvcvBbeveMÄ-6300| 
‡gvevBjt 01712157989 
B-‡gBjt sorofu@yahoo.com 

g~L¨ ˆeÁvwbK Kg©KZ©v 
AvÂwjK D`¨vbZË¡ M‡elYv †K›`ª 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
PuvcvBbeveMÄ-6300| 
‡dvbt 88-0781-52472 
B-‡gBjt 
rhrsinchargechapai@gmail.com 

13| Rbve †gvt Ave`yi iDd wgTv 
‡WcywU jvB‡eªwiqvb 
e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek̂we`¨vjq 
MvRxcyi-1706| 
‡gvevBjt 01552437295 
B-‡gBjt ar.miah@yahoo.com 

‡iwR÷ªvi 
e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek̂we`¨vjq 
MvRxcyi-1706| 
 

14| Rbve †gvt ‡gvdv¾j †nv‡mb 
wmwbqi K¨vUvjMvi 
e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek̂we`¨vjq 

‡iwR÷ªvi 
e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek̂we`¨vjq 
MvRxcyi-1706| 
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MvRxcyi-1706| 
‡gvevBjt 01715401581 
B-‡gBjt mufazzal65@yahoo.com 

 

15| Rbve Lv‡j`v Rvwgj 
wmwbqi K¨vUvjMvi 
e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek̂we`¨vjq 
MvRxcyi-1706| 
‡gvevBjt 01711239925 
B-‡gBjt khaledajamil@yahoo.com 

‡iwR÷ªvi 
e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek̂we`¨vjq 
MvRxcyi-1706| 
 

16| AvjgMxi †nv‡mb 
cwimsL¨vbwe` 
b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae wKWbx wWwR‡Rm GÛ 
BD‡ivjRx 
‡ki-B-evsjv bMi, XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01715942124 
B-‡gBjt nikdu@hospi.dghs.gov.bd 

cwiPvjK 
b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae wKWbx wWwR‡Rm GÛ 
BD‡ivjRx 
‡ki-B-evsjv bMi 
XvKv-1207| 
 

17| Av‡gbv †eMg 
K¨vUvjMvi 
b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae wKWbx wWwR‡Rm GÛ 
BD‡ivjRx 
‡ki-B-evsjv bMi, XvKv-1207| 
‡gvevBjt 01817612729 
B-‡gBjt nikdu@hospi.dghs.gov.bd 

cwiPvjK 
b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae wKWbx wWwR‡Rm GÛ 
BD‡ivjRx 
‡ki-B-evsjv bMi 
XvKv-1207| 
 

18| Rbve †gvt gbRyi Kvw`i 
cÖkvmwbK Kg©KZ©v 
evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU 
AvÂwjK Kvh©vjq, mvMi`x, ewikvj| 
‡gvevBjt 01920316302 
B-‡gBjt sumonbrri@yahoo.com 

gyL¨ ˆeÁvwbK Kg©KZ©v Ges cÖavb 
evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU 
AvÂwjK Kvh©vjq 
mvMi`x, ewikvj| 
 

19| Rbve BmgvBj †nv‡mb 
dg©vwmó 
Avãyj gv‡jK DwKj †gwW‡Kj K‡jR 
‡bvqvLvjx| 
‡gvevBjt 01812750431 
B-‡gBjt  
 

Aa¨ÿ 
Avãyj gv‡jK DwKj †gwW‡Kj K‡jR 
‡bvqvLvjx| 
‡gvevBjt 
B-‡gBjt nmc@ac.dghs.gov.bd 
‡dvbt 0321-54300 

20| Av‡mb bvB  

21| Av‡mb bvB  

22| Rbve wbjydv bvRbxb 
wcGweG· Acv‡iUi 
e¨vÝWK, XvKv| 
‡gvevBjt 01716190761 
B-‡gBjt  

gnvcwiPvjK 
e¨vÝWK 
AvMviMuvI, †k‡i evsjv bMi 
XvKv-1207| 
 

23| Rbve Gm Gg mvqv`vZ Avwgb 
‰eÁvwbK Kg©KZ©v 
evsjv‡`k wPwKrmv M‡elYv cwil` 
weGgAviwm feb 
gnvLvjx, XvKv-1212 
‡gvevBjt 01717514394 
B‡gBjt info@bmrcbd.org 

cwiPvjK 
evsjv‡`k wPwKrmv M‡elYv cwil` 
weGgAviwm feb 
gnvLvjx, XvKv-1212 
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24| Rbve AwbK gvngy` 
‰eÁvwbK Kg©KZ©v 
evsjv‡`k wPwKrmv M‡elYv cwil` 
weGgAviwm feb 
gnvLvjx, XvKv-1212 
‡gvevBjt 01515648121 
B‡gBjt info@bmrcbd.org 

cwiPvjK 
evsjv‡`k wPwKrmv M‡elYv cwil` 
weGgAviwm feb 
gnvLvjx, XvKv-1212 
 

25| Rbve ‡gvt nvwdRyi ingvb 
Kw¤úDUvi Acv‡iUi 
evsjv‡`k wPwKrmv M‡elYv cwil` 
weGgAviwm feb 
gnvLvjx, XvKv-1212 
‡gvevBjt 01723998286 
B‡gBjt info@bmrcbd.org 

cwiPvjK 
evsjv‡`k wPwKrmv M‡elYv cwil` 
weGgAviwm feb 
gnvLvjx, XvKv-1212 
 

26| W. wmwÏKzb bex gÛj 
‰eÁvwbK Kg©KZ©v 
Mg M‡elYv †K› ª̀ 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
bwkcyi, w`bvRcyi| 
‡gvevBjt 01911069184 
B‡gBjt snabibari@gmail.com 

cwiPvjK 
Mg M‡elYv †K› ª̀ 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
bwkcyi, w`bvRcyi| 
 

27| W. †gvnv¤§` †iRvDj Kexi 
‰eÁvwbK Kg©KZ©v 
Mg M‡elYv †K› ª̀ 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
bwkcyi, w`bvRcyi| 
‡gvevBjt 01796586039 
B‡gBjt rezaulwrc@bari.gov.bd 
           rezaulw@yahoo.com 

cwiPvjK 
Mg M‡elYv †K› ª̀ 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
bwkcyi, w`bvRcyi| 
 

28| Rbve †gvt dinv` 
‰eÁvwbK Kg©KZ©v 
Mg M‡elYv †K› ª̀ 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
bwkcyi, w`bvRcyi| 
‡gvevBjt 01719666933 
B‡gBjt farhadbanin@bari.gov.bd 
           farhadnabin@gmail.com 

cwiPvjK 
Mg M‡elYv †K› ª̀ 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
bwkcyi, w`bvRcyi| 
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e¨vÝWK KZ©„K Av‡qvwRZ 11/12/2016 Zvwi‡L AbywôZ ÔAewnZKiY mfv I Z_¨ e¨e ’̄vcbvq  
wWwRUvj c×wZi cÖ‡qvM I B-eyK cȪ ÍÍyZKiYÕ kxl©K 8g Kg©kvjvq AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv t 

 

µ.bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 
‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb cÖav‡bi wVKvbv 
 

1| Rbve †gvt Avãym mvgv` cÖavb 
mnKvix MÖš’vMvwiK 
‡eMg †iv‡Kqv wek̂we`¨vjq, iscyi| 
‡gvevBjt 01716809018 
B-‡gBjt prodhanlis@yahoo.com 

‡iwR÷ªvi 
‡eMg †iv‡Kqv wek̂we`¨vjq 
iscyi| 
 

2| Rbve †gvt †ZŠwn`yj Bmjvg 
MÖš’vMvwiK 
‡ki-B-evsjv †gwW‡Kj K‡jR, ewikvj| 
‡gvevBjt 01749789052 
B-‡gBjt touhidmeraz@yahoo.com 

Aa¨ÿ 
‡ki-B-evsjv †gwW‡Kj K‡jR 
ewikvj| 
 

3| Rbve †gvt Avjx Avmjvg Luvb 
Awdm mnKvix Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi 
AvÂwjK gmjv M‡elYv †K› ª̀ 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
gv¸iv-7600 
‡gvevBj: 01724448239 
B‡gBj: mmzaman.rsrc@gmail.com 

DaŸ©Zb ‰eÁvwbK Kg©KZ©v 
AvÂwjK gmjv M‡elYv †K› ª̀ 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
gv¸iv-7600 
 

4| W. †gvnv¤§` gwnDwÏb 
DaŸ©Zb ‰eÁvwbK Kg©KZ©v 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ 
Rvgvjcyi 
‡gvevBj: 01717213507 
B‡gBj: 
mohiuddin_bari@yahoo.com 

gyL¨ ‰eÁvwbK Kg©KZ©v 
evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 
AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ 
Rvgvjcyi 
‡dvb: 0981-63138 
B‡gBj: 
rarsinchargejzmzlpur@gmail.com 
 

5| Rbve gynv¤§` mv¾v` †nv‡mb 
MÖš’vMvwiK 
gqgbwmsn †gwW‡Kj K‡jR 
gqgbwmsn-2206 
‡gvevBj: 01917801286 
B‡gBj: 
muhammadsajjadhussainh@gmail.com 

Aa¨ÿ 
gqgbwmsn †gwW‡Kj K‡jR 
gqgbwmsn-2206 
‡dvb: +88091-66063 
B‡gBj: mmc@ac.dghs.gov.bd 
 

6| Rbve †gvt †mvnive †nv‡mb 
Awdm mnKvix Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi 
XvKv †gwW‡Kj K‡jR, XvKv 
‡gvevBj: 01724940865 
B‡gBj:  

Aa¨ÿ 
XvKv †gwW‡Kj K‡jR 
XvKv 
‡dvb : 01673546812 
B‡gBj:  

7| Rbve †gvt Avãyj gv‡jK cÖavb 
mnKvix MÖš’vMvwiK 
wkï-gvZ… ¯̂v ’̄̈  Bbw÷wUDU  
gvZzqvBj, XvKv-1362 
‡gvevBj: 01820182707 
B‡gBj: prodhan5may@gmail.com 

wbe©vnx cwiPvjK 
wkï-gvZ… ¯̂v ’̄̈  Bbw÷wUDU  
gvZzqvBj, XvKv-1362 
‡dvb : 01673546812 
B‡gBj:  
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8| Wv: †gv: Imgvb Mwb 
mnKvix Aa¨vcK (MvBbx) 
gvwbKMÄ †gwW‡Kj K‡jR 
gvwbKMÄ 
‡gvevBj: 01711071860 
B‡gBj: manikganjmc@ac.dghs.gov.bd 

Aa¨ÿ 
gvwbKMÄ †gwW‡Kj K‡jR 
gvwbKMÄ 
‡dvb:  
B‡gBj: manikganjmc@ac.dghs.gov.bd 
 

9| ‡gvt gnwmb Avjg 
Awdm mnKvix  
gvwbKMÄ †gwW‡Kj K‡jR, gvwbKMÄ 
‡gvevBj: 01715302521 
B‡gBj: mahsinalam922@gmail.com 

Aa¨ÿ 
gvwbKMÄ †gwW‡Kj K‡jR 
gvwbKMÄ 
‡dvb:  
B‡gBj: manikganjmc@ac.dghs.gov.bd 

10| Rbve †gvt mv¾v ỳi ingvb 
jvB‡eªixqvb 
w`bvRcyi †gwW‡Kj K‡jR 
w`bvRcyi 
‡gvevBj: 01715748270 
B‡gBj: dinajmc@ac.dghs.gov.bd 

Aa¨ÿ 
w`bvRcyi †gwW‡Kj K‡jR 
w`bvRcyi 
‡dvb:  
B‡gBj: dinajmc@ac.dghs.gov.bd 
 

11| Rbve †gvt nviæb-Ai-iwk` 
Kw¤úDUvi Acv‡iUi 
evi‡Wg jvB‡eªwi 
evi‡Wg †Rbv‡ij nvmcvZvj 
kvnevM, XvKv 
‡gvevBj: 01714245583 
B‡gBj: harunorrashid896@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
evi‡Wg †Rbv‡ij nvmcvZvj 
kvnevM, XvKv 
‡dvb: 966155-60/2330 
 

12| Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg miKvi 
cwiPvjK (M‡elYv) 
RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cÖwkÿY 
Bbw÷wUDU (wb‡cvU©) 
13/1, †kL mv‡ne evRvi 
AvwRgcyi, XvKv-1205 
‡gvevBj: 01811032529 
B‡gBj:directorresearch.niport@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cÖwkÿY 
Bbw÷wUDU (wb‡cvU©) 
13/1, †kL mv‡ne evRvi 
AvwRgcyi, XvKv-1205 
‡dvb:  
B‡gBj:  

13| Rbve G †K Gg Ave ỳjøvn& 
M‡elYv mn‡hvMx 
RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cÖwkÿY 
Bbw÷wUDU (wb‡cvU©) 
13/1, †kL mv‡ne evRvi 
AvwRgcyi, XvKv-1205 
‡gvevBj: 01556336289 
B‡gBj:directorresearch.niport@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cÖwkÿY 
Bbw÷wUDU (wb‡cvU©) 
13/1, †kL mv‡ne evRvi 
AvwRgcyi, XvKv-1205 
‡dvb:  
B‡gBj: 

14| Rbve ixZv dvivn& bvR 
M‡elYv mn‡hvMx 
RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cÖwkÿY 
Bbw÷wUDU (wb‡cvU©) 
13/1, †kL mv‡ne evRvi 
AvwRgcyi, XvKv-1205 
‡gvevBj: 01716809905 

gnvcwiPvjK 
RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cÖwkÿY 
Bbw÷wUDU (wb‡cvU©) 
13/1, †kL mv‡ne evRvi 
AvwRgcyi, XvKv-1205 
‡dvb:  
B‡gBj: 
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B‡gBj:directorresearch.niport@gmail.com 
15| Rbve gaym~`b nvj`vi 

mnKvix jvB‡eªwiqvb (PjwZ `vwqZ¡) 
ewikvj wek̂we`¨vjq 
ewikvj 
‡gvevBj: 01711934093 
B‡gBj: madhusbmc@yahoo.com 

‡iwR÷ªvi 
ewikvj wek̂we`¨vjq 
ewikvj 
‡dvb: 0431-2177431 
B‡gBj: pr_monirulislam@yahoo.com 

16| Rbve bRiæj evkvi 
jvB‡eªwiqvb 
evsjv‡`k wkï ¯̂v ’̄̈  Bbw÷wUDU 
XvKv wkï nvmcvZvj 
‡k‡i evsjv bMi, XvKv-1207 
‡gvevBj: 01750431581 
B‡gBj: nazrulbasher55@gmail.com 

cwiPvjK 
evsjv‡`k wkï ¯̂v ’̄̈  Bbw÷wUDU 
XvKv wkï nvmcvZvj 
‡k‡i evsjv bMi, XvKv-1207 
‡dvb: 9113048, 8122514 
B‡gBj: info.bich@gmail.com 
 

17| Rbve bvwmgv LvZzb 
K¨vUvjMvi/MÖš’vMvwiK(A:`v:) 
e¨vÝWK, XvKv 
‡gvevBj: 01727368516 
B‡gBj: nkhatun19651@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
e¨vÝWK, XvKv 
‡dvb: 8127744, 8159215 
B‡gBj: bansdoc@gmail.com 

18| Rbve †gvt mwdDjøvn& 
Rywbqi †UKwbwkqvb 
e¨vÝWK, XvKv 
‡gvevBj: 01832452908 
B‡gBj: shafibansdoc@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
e¨vÝWK, XvKv 
‡dvb: 8127744, 8159215 
B‡gBj: bansdoc@gmail.com 

19| Rbve †gvt bvwRg DwÏb 
mU©vi/K¨vUvjMvi(A:`v:) 
e¨vÝWK, XvKv 
‡gvevBj: 01748717061 
B‡gBj:  

gnvcwiPvjK 
e¨vÝWK, XvKv 
‡dvb: 8127744, 8159215 
B‡gBj: bansdoc@gmail.com 

20| Rbve iæwbqv LvZzb 
mU©vi/MÖš’vMvi mnKvix(A:`v:) 
e¨vÝWK, XvKv 
‡gvevBj: 01552337165 
B‡gBj: runiakhatun@gmail.com 

gnvcwiPvjK 
e¨vÝWK, XvKv 
‡dvb: 8127744, 8159215 
B‡gBj: bansdoc@gmail.com 
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৫/১০/২০১৭ Zvwi‡L AbywôZ ÔZ_¨ e¨e¯’vcbvq wWwRUvj c×wZi cÖ‡qvM I B-eyK cȪ ÍÍyZKiYÕ kxl©K  

cÖwkÿ‡Y AskMÖnYKvix (২৫ জন) -এর ZvwjKv t 

 

১০ম াচ (২০১৭-২০১৮, ১ম াচ) 

. নং অংশ হণকারীেদর   
নাম, কানা,  মাবাইল ও ই- মইল  

িত ান ধােনর কানা ছিব 

1.  জনাব মঈ ীন িময়া 
স াদক 
বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ইনি উশন 
(িবএস আই), মান ভবন ১১৬/ক, তজগও 
িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
মাবা: 01718280458 
ই- মইল: editorbsti@bsti.gov.bd 
              nayanmcj@gmail.com 

মহাপিরচালক 
বাংলােদশ া াড স এ  টি ং 
ইনি উশন (িবএস আই), মান ভবন 
১১৬/ক, তজগও িশ  এলাকা 
ঢাকা-১২০৮। 

 

2.  জনাব িকশওয়ার-ই- ািরন 
উ তন ব ািনক কমকতা 
গম গেবষণা ক  
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট 
নিশ র, িদনাজ র। 
মাবা: ০১৭১২০০২৭৬১ 
ই- মইল: rimubari@yahoo.com 

ড. নেরশ চ  দব বম া 
পিরচালক 
গম গেবষণা ক  
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট 
নিশ র, িদনাজ র। 

 

3.  জনাব ন  লাল  
ব ািনক কমকতা 
আ িলক ডাল গেবষণা ক  
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট 
ঘটমাঝী, মাদারী র-৭৯০০, পা  ব  নং-০৭ 
মাবা: ০১৭১৭৭৫২২৩১ 
ই- মইল: ndkjoy@yahoo.com 

 ব ািনক কমকতা 
আ িলক ডাল গেবষণা ক  
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট 
ঘটমাঝী, মাদারী র-৭৯০০ 
পা  ব  নং-০৭ 

 

4.  জনাব দীপক মার সরকার 
সহকারী পাি  স সারণ কমকতা 
ক ীয় রগী খামার 
িমর র, ঢাকা। 
মাবা: ০১৭২৩৫৭৬৫৫৭ 
ই- মইল: dipok.bau@gmail.com 

 
পিরচালক 
ক ীয় রগী খামার, িচিড়য়াখানা রাড 
িমর র, ঢাকা। 

 
5.  ডা. মাঃ আব র রিশদ 

উপ-পিরচালক 
ক ীয় রগী খামার, িচিড়য়াখানা রাড 
িমর র, ঢাকা। 
মাবা: ০১৭১৬৬৯৭১০১ 
ই- মইল: rashiddls@yahoo.com 

 
 

ঐ 

 
 
 

6.  জনাব মাছা. রােকয়া বগম 
িসিনয়র ক াটালগার 
হাজী মাহা দ দােনশ িব ান ও ি  
িব িব ালয়, িদনাজ র। 
মাবা: ০১৭১৭৪৪৭৯৫৬ 
ই- মইল: abedinhstul@gmail.com 

রিজ ার 
হাজী মাহা দ দােনশ িব ান ও ি  
িব িব ালয়, িদনাজ র। 

 
7.  জনাব মিন ামান 

ব ািনক কমকতা 
ি কা স দ উ য়ন ইনি উট 
আ িলক গেবষণাগার, শাসনগাছা 
িম া । 
মাবা: ০১৭১৬৬৬০৬৭৭ 
ই- মইল: cmaniruzzaman@yahoo.com 

পিরচালক 
ি কা স দ উ য়ন ইনি উট 
আ িলক গেবষণাগার, শাসনগাছা 
িম া । 
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. নং অংশ হণকারীেদর   
নাম, কানা,  মাবাইল ও ই- মইল  

িত ান ধােনর কানা ছিব 

8.  জনাব মা. আ াহ আল মােলক 
ব ািনক কমকতা (উ ানত ) 
পাহাড়ী িষ গেবষণা ক , বাির 
 খাগড়াছিড় পাব ত জলা । 
মাবা: ০১৭৩৮৭৩৪৮৭৪ 
ই- মইল: malekbau@yahoo.com 

পিরচালক 
পাহাড়ী িষ গেবষণা ক , বাির 
খাগড়াছিড় পাব ত জলা । 
 

 
9.  জনাব মাহাঃ  নািস ামান 

ড  লাইে রীয়ান 
চ াম েকৗশল ও ি  িব িব ালয়  
চ াম-৪৩৪৯। 
মাবা: ০১৭৮৪৮৪৪৫০৯ 
ই- মইল: nashirtara@yahoo.com 
               nashirtara@gmail.com 

রিজ ার 
চ াম েকৗশল ও ি  িব িব ালয় 
( েয়ট) চ াম-৪৩৪৯। 

 
 
 

 

10.  জনাব মাহা দ রােশ ল হািকম 
া ামার 

বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম 
িচিড়য়াখানা রাড, িমর র-১, ঢাকা-১২১৬ । 
মাবা: ০১৫৫২৩৮০৯৯৯ 
ই- মইল: rashedulhakim@yahoo.com 

পিরচালক 
বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম 
িচিড়য়াখানা রাড, িমর র-১ 
ঢাকা-১২১৬ । 

 
11.  জনাব তপতী রানী িব াস 

িনয়র লাইে রীয়ান 
জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা-১১০০ । 
মাবা: ০১৭৬০৫১৩৯২২ 
ই- মইল: tapatiranibiswas@gmail.com 

রিজ ার 
জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা-১১০০ । 

 
12.  জনাব আ  সােলহ মাঃ ইউ ফ আলী  

ব ািনক কমকতা 
আ িলক উ ানত  গেবষণা ক   
বাির, চ পাইনবাবগ -৬৩০০ । 
মাবা: ০১৭১৯৪৪০৩৮৫ 
ই- মইল: abusalehsau007@gmail.com 

 ব ািনক কমকতা 
আ িলক উ ানত  গেবষণা ক   
বাির, চ পাইনবাবগ -৬৩০০ । 

 
13.  জনাব মাঃ এমদাদ উ াহ 

: ই া র ( মিরন) 
মিরন িফশািরজ একােডিম, চ াম । 
মাবা: ০১৬১৭৬৬০০৮৭ 
ই- মইল: amdadullaha@yahoo.com 

 
অ  
মিরন িফশািরজ একােডিম 

 
 

 

14.  জনাব মাঃ আ া ামান  ওয়ােরছী 
লাইে রীয়ান 
জাতীয় অেথ ােপিডক হাসপাতাল ও নব াসন 
িত ান, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মাবা: ০১৮১৯০১৯৩৮৫ 
ই- মইল: nitor72@yahoo.com 

পিরচালক  
জাতীয় অেথ ােপিডক হাসপাতাল ও নব াসন 
িত ান, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 
15.  জনাব মাঃ নামান হােসন  

সহকারী াগািরক ( শাসন) 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা -১০০০। 
মাবা: ০১৭৪২৮৯৫২২৭ 
ই- মইল: nhossain.care@gmail.com 
 
 
 

রিজ ার 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা -১০০০। 
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16.  জনাব মাঃ  আ  আউয়াল িসি কী 
ড  লাইে রীয়ান 
ঢাকা  েকৗশল ও ি  িব িব ালয়  
গাজী র-১৭০০ । 
মাবা: ০১৭১৬৯৭২৮৫২ 
ই- মইল: awal.siddique@gmail.com 

রিজ ার 
ঢাকা  েকৗশল ও ি  িব িব ালয়  
গাজী র-১৭০০ । 

 
 

 

17.  জনাব মাহা দ সাই র রহমান 
সহকারী রিজ ার 
চ াম িব িব ালয়, চ াম-৪৩৩১। 
মাবা: ০১৮১৭৭৫০৪৯০ 
ই- মইল: saifur1972sagar@gmail.com 

রিজ ার 
চ াম িব িব ালয় 
চ াম-৪৩৩১। 

 
18.  জনাব িশ ল চাকমা 

ব ািনক কমকতা 
চামড়া গেবষণা ইনি উট  
িবিসএসআইআর, নয়ারহাট, সাভার 
ঢাকা-১৩৫০। 
মাবা: ০১৫৫৩১০০৭৬৭ 
ই- মইল: shimul-lri@bcsir.gov.bd 

পিরচালক 
চামড়া গেবষণা ইনি উট  
িবিসএসআইআর, নয়ারহাট, সাভার 
ঢাকা-১৩৫০। 

 

19.  জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম 
সহকারী রিজ ার 
ইসলামী িব িব ালয়, ি য়া, িঝনাইদহ । 
মাবা: ০১৯২৪৪৫৭৭২৭ 
ই- মইল: amirul.iubd@gmail.com 

রিজ ার 
ইসলামী িব িব ালয়, ি য়া, িঝনাইদহ । 

 
20.  জনাব মাঃ আঃ মিকম সরকার 

াগািরক 
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট  
বাংলােদশ িষ িব িব ালয় চ র  
ময়মনিসংহ-২২০২। 
মাবা: ০১৭১০৬৫৯২৮০ 
ই- মইল: mokimdu@gmail.com 
              dg@bina.gov.bd 

মহাপিরচালক 
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট 
(িবনা) বাংলােদশ িষ িব িব ালয় চ র 
ময়মনিসংহ-২২০২। 

 

21.  জনাব মাঃ তবারক আলী 
ব ািনক কমকতা 
ক ীয় গা- জনন ও  খামার 
সাভার, ঢাকা । 
মাবা: ০১৭১০৫৮৬০৭৮ 
ই- মইল: tobarak240@gmail.com 

উপ-পিরচালক 
ক ীয় গা- জনন ও  খামার 
সাভার, ঢাকা । 

22.  জনাব রতন মার গনপিত 
ব ািনক কমকতা 
বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি উট  
উপেক , রহমত র, বিরশাল-৮২০০। 
মাবা: ০১৭১৭৬১২২৯৮ 
ই- মইল: ratanpstu234@gmail.com 

ধান ব ািনক কমকতা 
বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি উট 
উপেক , রহমত র 
বিরশাল-৮২০০। 
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23.  জনাব মাঃ দেলায়ার হাসাইন 
অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর 
আ িলক মসলা গেবষণা ক  
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট 
মা রা-৭৬০০। 
মাবা: ০১৭৩৩৮০৮০১৪ 
ই- মইল: mmzaman.rsrc@gmail.com 

পিরচালক 
আ িলক মসলা গেবষণা ক  
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট 
মা রা-৭৬০০। 

24.  জনাব আশরাফ উি ন আহা দ 
সহকারী াগািরক 
ব ব  শখ িজব মিডক াল িব িব ালয় 
শাহবাগ, ঢাকা। 
মাবা: ০১৭১১৯০৪২৫২ 
ই- মইল: sarkarasraf@gmail.com 

ডাঃ পন মার তপাদার 
অিতির  রিজ ার 
ব ব  শখ িজব মিডক াল িব িব ালয় 
শাহবাগ, ঢাকা। 

25.  জনাব মাঃ আব ন আিদম 
সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব 
িব ান ও ি  ম ণালয়, ঢাকা।  

জনাব মাঃ আব ন আিদম 
সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব 
িব ান ও ি  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 
 
 
 

 
 



২২/০১/২০১৮ তািরেখ অ ি ত ‘ত  ব াপনায় িডিজটাল প িতর েয়াগ ও ই ক তকরণ’  
শীষ ক িশ েণ ১১তম ােচর (২০১৭-২০১৮ ২য় াচ) অংশ হণকারীেদর ZvwjKv: 

 

(জ তার িভি েত নয়) 
 

. 
নং 

অংশ হণকারীেদর নাম, কানা 
মাবাইল ও ই- মইল  

িত ান ধােনর কানা ছিব 

1. জনাব মাঃ জামাল উি ন 
চীফ িববিলও াফার/উপ-পিরচালক  
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 
৩২, িবচারপিত এস.এম. মােশ দ সরণী 
আগারগ ও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
ফান: ৯১২৭১৪২ 
মাবা: ০১৫৩১২৬৯৭০২ 

ই- মইল: jamal_nlbd@yahoo.com   

পিরচালক ( -সিচব) 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 
৩২, িবচারপিত এস.এম. মােশ দ সরণী 
আগারগ ও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
web: www.nanl.gov.bd 
 
  

2. জনাব বা ল আখতার  
িসিনয়র টকিনক াল এিস া  
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 
৩২, িবচারপিত এস.এম. মােশ দ সরণী 
আগারগ ও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মাবা: ০১৭২৩২৪৮৩৫২ 

ই- মইল: babulakhtar2943@gmail.com 

 
 

 
-ঐ - 

 
3. জনাব নাছিরন নাহার 

টকিনক াল এিস া   
জাতীয় া  াগার ও দিলল সংর ণ ক  
মহাখালী, ঢাকা-১২১২ । 
ফান: ৯৮৯৮৮৬৭ (অিফস)  

ধান াগািরক 
জাতীয় া  াগার ও দিলল সংর ণ 
ক , মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 
ফান: ৯৮৯৮৮৬৭ 

 
4. জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম 

লাইে িরয়ান 
বাংলােদশ পিরসং ান েরা লাইে রী 
ক-এ, পিরসং ান ভবন, ই-২৭/এ 

আগারগ ও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মাবা: ০১৭১৯০৪১১০৫ 

ই- মইল: rafiquerunbd@gmail.com 

মহাপিরচালক 
বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস) 
উপ-মহাপিরচাল-এর দ র 
ক-এ, পিরসং ান ভবন, ই-২৭/এ 

আগারগ ও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মাবাইল: ৮৮ ০১৭২৭ ৪৫০৪৬৪ 

ই- মইল কানা: dg@bbs.gov.bd  

5. িমেসস রািফজা লতানা 
সহকারী লাইে িরয়ান 
বাংলােদশ পিরসং ান েরা লাইে রী 
পিরসং ান ভবন, ই-২৭/এ, আগারগ ও 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মাবা: ০১৬৫২৯৭০০৪ 

ই- মইল: rafizasultana8@gmail.com  

 
 
 

-ঐ - 

 
6. জনাব মাঃ এনােয় ল ইসলাম 

ইিসএ,  বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
লাইে রী 
পিরসং ান ভবন, ই-২৭/এ, আগারগ ও 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মাবা: ০১৬৮১০২৫২৫০ 

ই- মইল: enayetulislamselim@gmail.com  

 
 

-ঐ - 

 



. 
নং 

অংশ হণকারীেদর নাম, কানা 
মাবাইল ও ই- মইল  

িত ান ধােনর কানা ছিব 

7. জনাব সয়দা পােমলা নাসরীন 
পিরসং ান কম কতা 
িবিবএস লাইে ির 
আনসারী ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা ।  
মাবা: ০১৭১২১০৮৩১২ 

ই- মইল: pamelabbs@gmail.com  

 
 

-ঐ - 

 
8. ড. মাঃ িমজা র রহমান 

লাইে িরয়ান 
ানেবইস, ১, সানারগ ও রাড 

(পলাশী-নীলে ত), ঢাকা -১২০৫ ।  
মাবা: ০১৭১৩০২০২৬৬, ০১৯৭১০২০২৬৬ 

ই- মইল: mizan_alif68@yahoo.com  

পিরচালক (অিত: সিচব)  
বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা 
( ানেবইস) 
১ জিহর রায়হান রাড (১নং সানারগ ও 
রাড) 

(পলাশী-নীলে ত), ঢাকা-১২০৫ । 
মাবাইল: ০১৭১১১৬৩৯৩৩  

9. জনাব মাঃ কিব ল হাসান 
উপ-পিরচালক (লাইে ির এ  ড েমে শন) 
িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশন িবভাগ 
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন 
ইউিজিস ভবন, ট # ই-১৮/এ 
আগারগ ও শাসিনক এলাকা 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 
মাবা: ০১৯৩৭৬৬৭০৬৬ 

ই- মইল: Kobirul.ugc@gmail.com  

চয়ার ান 
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন 
ইউিজিস ভবন, ট # ই-১৮/এ, আগারগ ও  

শাসিনক এলাকা, শেরবাংলা নগর 
ঢাকা-১২০৭ । 

info@ugc.gov.bd 

 
 

 

10. জনাব মাঃ আ র রিশদ 
লাইে িরয়ান  
দ র (সদর দ র ) 
পিরেবশ ভবন, ই/১৬, আগারগ ও 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মাবা: ০১৭২৭৩১৯০৭২ 

ই- মইল: arashid@doe.gov.bd  

মহাপিরচালক 
পিরেবশ অিধদ র  
পিরেবশ ভবন, ই/১৬, আগারগ ও 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
টিলেফান: ৮৮-০২-৮১৮১৮০০, ৮১৮১৭৮২ 

ই- মইল: dg@doe.gov.bd 
Web:www.doe.gov.bd  

 
 

Nil 

11. জনাব মাঃ নজ স-সা-আদাত 
ড েমে শন অিফসার 
জাতীয় জনসং া গেবষণা ও িশ ণ 
ইনি উট (িনেপাট), া  িশ া ও পিরবার 
ক াণ িবভাগ 
১৩/১, শখ সােহব বাজার, ঢাকা-১২০৫। 
মাবা: ০১৭১১১০২৩৪০ 

ই- মইল: nssyes2004@gmail.com 

মহাপিরচালক (অিত: সিচব) 
জাতীয় জনসং া গেবষণা ও িশ ণ 
ইনি উট (িনেপাট), া  িশ া ও 
পিরবার ক াণ িবভাগ 
১৩/১, শখ সােহব বাজার, ঢাকা-১২০৫। 
(Office): 9662495, 9662496  
Email: dg.niport77@gmail.com 
ফান: ৫৮৬১১২০৬  

12. জনাব মাঃ কাম ল ইসলাম 
লাইে িরয়ান কাম ড েমে শন অিফসার 
জাতীয় িব ান ও ি  জা ঘর 
আগারগ ও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মাবা: ০১৫৫২-৪৪৯৯৯১ 

ই- মইল: 
Kamrulislam778844@gmail.com  

মহাপিরচালক 
জাতীয় িব ান ও ি  জা ঘর 
আগারগ ও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
ফান: ৯১১৪১২৮ 

ই- মইল: infonmst@gmail.com 

 
13. জনাব সয়দ আেনায়ার আলী 

িসিনয়র লাইে রী সহকারী 
ক ীয় লাইে ির 

বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ 
ড. দরাত-এ- দা সড়ক, ধানমি , ঢাকা। 
মাবা: ০১৭০০৯১৫১৩১ 

ই- মইল: nil 

চয়ার ান 
বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ 
ড. দরাত-এ- দা সড়ক, ধানমি , ঢাকা। 
ই- মইল: chairman@bcsir.gov.bd 
              58951188, 01885926900 
ফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

 



. 
নং 

অংশ হণকারীেদর নাম, কানা 
মাবাইল ও ই- মইল  

িত ান ধােনর কানা ছিব 

14. জনাব িফয়া খান 
কি উটার অপােরটর 
বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ 
ড. দরাত-এ- দা সড়ক, ধানমি , ঢাকা। 
মাবাইলঃ ০১৯২২৫২৪৯১৮ 

ই- মইল: ksufia09@gmail.com  

চয়ার ান 
বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ 
ড. দরাত-এ- দা সড়ক, ধানমি ,ঢাকা । 
ই- মইল: chairman@bcsir.gov.bd 
               58951188, 01885926900 
ফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

 

15. জনাব মােশ দা আ ার হনা 
সহকারী পিরচালক (িহসাব শাখা) 
বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট 
স র-৮, ট-৫এ, উ রা মেডল টাউন 

ঢাকা-১২৩০ । 
মাবা: ০১৭১৫১৩৫৭২৮ 

ই- মইল: morsheda_akter@yahoo.com  

মহাপিরচালক  
বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট 
স র-৮, ট-৫এ, উ রা মেডল টাউন 

ঢাকা-১২৩০ । 
ই- মইল: wasimbd@yahoo.com 
ফান: ০১৭১১৩২৬৬৬৯ 

web bpi.gov.bd  
16. জনাব মাঃ আ এখিতয়ার হােশমী 

সহকারী াগািরক 
জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট 
(এনআইএলিজ) 
২৯, আগারগ ও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
মাবা: ০১৭১৯৪০৬৬৮২ 

ই- মইল: shashemi.nilg@gmail.com  

মহাপিরচালক  
জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট 
(এনআইএলিজ) 
২৯, আগারগ ও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা। 

ফান: 818185, ৮১৮১৮৫৪  
  

17. বগম শাম ন নাহার খান 
াগািরক 

বাংলােদশ সিচবালয় ক ীয় াগার 
জন শাসন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
মাবা: ০১৫১৭২৬৩৩০৪ 

ই- মইল: shamsun1964@yahoo.com  

িসিনয়র সিচব 
জন শাসন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
ফান: ৯৫৪০২১৮ 

ই- মইল: adminint@mopa.gov.bd  
 

 

18. জনাব মাঃ তির ল ইসলাম 
ক াটালগার 
বাংলােদশ সিচবালয় ক ীয় াগার 
জন শাসন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
মাবা: ০১৭৩১১৯৫২২১ 

ই- মইল: toriqul.noor@gmail.com  

 
 

-ঐ - 

 

19. জনাব খািদজা বগম 
সহকারী লাইে িরয়ান 
লাইে ির শাখা, িপ িস িবভাগ 
বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট 
মািনক িময়া এিভিনউ, ঢাকা – ১২০৭ । 
মাবা: ০১৭৩৬৩৪৯৪৯৭ 

ই- মইল: rulusy@yahoo.com  

মহাপিরচালক  
বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট 
মািনক িময়া এিভিনউ, ঢাকা – ১২০৭ । 
মাবাইল: ০১৭১৩১১৮৯০৭ 
ফান: ৯১১০৮৬৮, ৮১২১৯৩১-২ 

ই- মইল: dg@bjri.gov.bd 
 

20. জনাব মাঃ তৗিহ র রহমান েবল 
ক াটালগার 
লাইে ির শাখা, িপ িস িবভাগ 
বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট 
মািনক িময়া এিভিনউ, ঢাকা – ১২০৭ । 
মাবা: ০১৯২৬৫৭০৪৫০ 

ই- মইল: bjriinfo@yahoo.com  

মহাপিরচালক  
বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট 
মািনক িময়া এিভিনউ, ঢাকা – ১২০৭ । 
মাবাইল: ০১৭১৩১১৮৯০৭ 
ফান: ৯১১০৮৬৮, ৮১২১৯৩১-২ 

ই- মইল: dg@bjri.gov.bd 
 



. 
নং 

অংশ হণকারীেদর নাম, কানা 
মাবাইল ও ই- মইল  

িত ান ধােনর কানা ছিব 

21. জনাব এম. এ. হািমদ খ ন 
াগািরক 
ত  অিধদ র 

এফ-৪/এ, আগারগ ও /এ 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 
মাবা: ০১৯১৩১৮৫৯২৭ 

ই- মইল: lishamid@yahoo.com  

মহাপিরচালক 
ত  অিধদ র 

এফ-৪/এ, আগারগ ও /এ 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

web: www.archaeology.gov.bd 
E-mail: darchaeologybd@yahoo.com  

 
22. জনাব তৗিফক উি ন আহ দ 

চীফ লাইে িরয়ান 
জাতীয় িতেষধক ও সামািজক িচিকৎসা 

িত ান (িনপসম) 
মহাখালী, ঢাকা – ১২১২ । 
মাবা: ০১৭১৫৬৬১৭৫৪ 

ই- মইল: director@nipsom.gov.bd  

পিরচালক 
জাতীয় িতেষধক ও সামািজক িচিকৎসা 

িত ান (িনপসম), মহাখালী 
ঢাকা – ১২১২ । 

 
23. জনাব মাঃ মা ম িব া  

ড েমে শন অিফসার 
রাগত  , রাগ িনয় ণ ও গেবষণা ইনি উট 
(আইইিডিসআর), মহাখালী, ঢাকা-১২১৩। 
মাবা: ০১৭১১৬৬৩৫৫৭ 

ই- মইল: masum_rupsha@hotmail.com  

পিরচালক 
রাগত  , রাগ িনয় ণ ও গেবষণা 

ইনি উট (আইইিডিসআর), মহাখালী, 
ঢাকা-১২১৩। 
ফানঃ ৯০৪২২৭০ 

ই- মইল: director@iedcr.gov.bd 
               info@iedcr.gov.bd 

 
24. জনাব মাঃ তা ল ইসলাম 

লাইে রী সহকারী ও লাইে িরয়ান  
বাংলােদশ িশ  া  ইনি উট 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা – ১২০৭ । 
মাবা: ০১৯২১০৮১৮৫৫ 

ই- মইল: tazulislamich@yahoo.com  

পিরচালক 
বাংলােদশ িশ  া  ইনি উট  
(িশ  হাসপাতাল) 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা – ১২০৭ । 
ফান: ৯১১৩০৪৮, ৮১২২৫১৪ 

ই- মইল: info.bich@gmail.com 
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১২/০৪/২০১৮ তািরেখ অ ি ত ‘ত  ব াপনায় িডিজটাল প িতর েয়াগ ও ই ক তকরণ’  
শীষ ক িশ েণ ১২তম ােচর (২০১৭-২০১৮ ৩য় াচ) অংশ হণকারীেদর ZvwjKv: 

 

 

. 
নং 

অংশ হণকারীেদর নাম, কানা 
মাবাইল ও ই- মইল  

িত ান ধােনর কানা ছিব 

1.  জনাব িনরা ইয়াসমীন  
ব ািনক কমকতা 
বাংলােদশ িষ গেবষণা ই উট 
আ িলক িষ গেবষণা ক , জামাল র -২০০০। 
মাবা: ০১৯১৫-৬৭৫২১৪ 
ই- মইল: monirayasmin86@yahoo.com 

ড. মা: আ ল মােলক 
 ব ািনক কমকতা 

বাংলােদশ িষ গেবষণা ই উট 
আ িলক িষ গেবষণা ক , জামাল র – ২০০০। 
ই মইল: rarsinchargejamalpur@gmail.com   

 
2.  জনাব মাঃ মাম র রহমান 

উপ-পিরচালক (লাইে ির) 
স াল লাইে ির অ া  ইনফরেমশন স ার 
বগম রােকয়া িব িব ালয়, রং র। 
মাবাইল ০১৭১৬৮০৯০১৮ 
ই- মইল: rahman.mamdudur@gmail.com 
               manik_mamdud@yahoo.com 
               brur.library@gmail.com 

রিজ ার 
বগম রােকয়া িব িব ালয়, রং র-৫৪০০। 
ফান: ০৫২১৬৬৭৩১ 
ওেয়বসাইট: www.brur.ac.bd 

 

3.  জনাব হা দ আ ল মিতন  
াগািরক 

সরকারী হািমও ািথক মিডক াল কেলজ ও 
হাসপাতাল 
িমর র-১৪, ঢাকা-১২০৬। 
ফান ও ফ া : ০১৫৫৭৭৫০৮০৮ 
ই- মইল: dhdc@ac.dghs.gov.bdi 

ডা: অসীম ঞ চৗ রী 
অ -কাম অধী ক (দা: া ) 
সরকারী হািমও ািথক মিডক াল কেলজ ও 
হাসপাতাল, িমর র-১৪, ঢাকা-১২০৬। 
ফান ও ফ া : ০২-৯০০১১৫০ 
ই- মইল: dhdc@ac.dghs.gov.bdi  

4.  জনাব শা  মার রায় 
লাইে িরয়ান 
হাউিজং এ  িবি ং িরসাচ ইনি উট 
( হায়ণ ও গণ ত ম ণালয়) 
১২০/৩, দা স-সালাম, িমর র, ঢাকা-১২১৬। 
ফান: ০১৭২৩৩০৫৬০৯, ০১৯৩৭৪৯০৫৩০ 
ই- মইল: prasantaroy266@gmail.com 

পিরচালক  
হাউিজং এ  িবি ং িরসাচ ইনি উট 
১২০/৩, দা স-সালাম, িমর র, ঢাকা-১২১৬। 
ফান: ৯০৩৫০৫৭ 

www.hbri.gov.bd 
  

5.  জনাব মাহা দ মা ািফ র রহমান 
লাইে িরয়ান (চলিত দািয় ) 
বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র 
১৫৩, পাইওিনয়ার রাড, স ন বািগচা, ঢাকা। 
মাবাইল ০১৮৩৪৯৮৮১৬৪ 
ই- মইল: mmrgsb_3300@yahoo.com 

 
-ঐ - 

 

6.  জনাব মাঃ রােশ ল ইসলাম 
ক াটালগার 
স াল লাইে ির 
লনা েকৗশল ও ি  িব িব ালয়, লনা। 
ই- মইল: rased6400@library.kuet.ac.bd                     

রিজ ার 
লনা েকৗশল ও ি  িব িব ালয় 
লনা-৯২০৩। 

librarian@kuet.ac.bd 

 
7.  জনাব মাহা দ মাফাখখা ল ইসলাম চৗ রী 

উ তন াগািরক 
িনং ইনি উট 

পরমা  শি  গেবষণা িত ান (িবএইিস) 
গণকবাড়ী, আ িলয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 
মাবাইল: ০১৭১৮২২৯৩২২ 
ই- মইল: cmofakkharul@yahoo.com 

পিরচালক 
িনং ইনি উট 

পরমা  শি  গেবষণা িত ান (িবএইিস) 
গণকবাড়ী, আ িলয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 
e-mail: ti_baec@yahoo.com 
ফান: ৮৮-০২-৭৭৯০৭৯৪  
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. 
নং 

অংশ হণকারীেদর নাম, কানা 
মাবাইল ও ই- মইল  

িত ান ধােনর কানা ছিব 

8.  জনাব নািহদ বগম 
াগািরক 

পরমা  িব ান ও ি  ইনি উট  
পরমা  শি  গেবষণা িত ান 
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন 
গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 
মাবাইল: ০১৬২০৪২০৬৫৬ 
ই- মইল: nahid_baec@yahoo.com 

ড. িনম ল চ  দফাদার 
পিরচালক 
পরমা  িব ান ও ি  ইনি উট  
পরমা  শি  গেবষণা িত ান 
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন   
গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 
ই- মইল: nirmaldafader@yahoo.com 
ফান: ৭৭৮৯২৫০ 

9.  জনাব খাকন চ  বম ন 
উ তন ব ািনক সহকারী 
ব ািনক ত  ইউিনট,  
পরমা  শি  গেবষণা িত ান 
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন  
গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 
মাবাইল: ০১৭৩১২৬৭৭১৩ 
ই- মইল: kcbarman19@yahoo.com 

পিরচালক 
ব ািনক ত  ইউিনট 
পরমা  শি  গেবষণা িত ান 
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন  
গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 
ফান: ৭৭৮৯২৫২। 

www.aere.org.bd 
 

10.  জনাব মাঃ সাম ল ইসলাম 
 াগািরক 

ব ািনক ত  ইউিনট 
পরমা  শি  গেবষণা িত ান 
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন  
গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 
মাবাইল: ০১৭১৬৪৫৫২৯৩ 
ই- মইল: islam78sham@yahoo.com 

 
 

-ঐ- 

 

11.  জনাব মাছা: রনাহার 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক ( ল ও ফল) 
জাতীয় িষ িশ ণ একােডমী (নাটা) 
গাজী র। 
মাবাইলঃ ০১৭২১৬৭২৮০৪ 
ই- মইল: nrsdae2011@gmail.com 

মহাপিরচালক  
জাতীয় িষ িশ ণ একােডমী (নাটা) 
গাজী র। 
www.nata.gov.bd  

 
12.  জনাব রা া ল হায়দার 

উপ-সহকারী েকৗশলী (ি ি ং) ও লাইে িরয়ান 
(ইনচাজ) 
জাতীয় িষ িশ ণ একােডমী (নাটা), গাজী র। 
মাবাইলঃ ০১৮১৯১০২৮২৪ 
ই- মইল: razzaqulhaydar@yahoo.com 

 
 

-ঐ- 
 

 

13.  জনাব শখ মাহা দ ফজেল এলাহী 
লাইে িরয়ান কাম-পাবিলেকশ  অিফসার 
বাংলােদশ কি উটার কাউি ল 
ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয় 
আইিস  টাওয়ার, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭। 
মাবাইল: ০১৫১৭২৬৩৫৯৪ 
ই- মইল: fazle.elaheee@bcc.gov.bd 

িনব াহী পিরচালক 
বাংলােদশ কি উটার কাউি ল 
ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয় 
আইিস  টাওয়ার, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭। 
ফান: ৫৫০০৬৮৪৯, ৫৫০০৬৮৪৮ 
ই- মইল: bcc@bcc.net.bd 
Web:       bcc.gov.bd 

 

14.  জনাব মাহা দ আ ল মিমন 
সহকারী া ামার 
জাতীয় দেরাগ ইনি উট ও হাসপাতাল 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মাবাইল: ০১৭১১২৬৬৫৫৭ 
ই- মইল: tahmid11momin@gmail.com 

অ াপক ডাঃ মাঃ আফজা র রহমান 
পিরচালক ও অ াপক 
জাতীয় দেরাগ ইনি উট ও হাসপাতাল 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
ফানঃ ৯১২৩২৩৬ 
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. 
নং 

অংশ হণকারীেদর নাম, কানা 
মাবাইল ও ই- মইল  

িত ান ধােনর কানা ছিব 

15.  জনাব মাঃ হাসান আলী 
উ মান সহকারী  
জাতীয় দেরাগ ইনি উট ও হাসপাতাল 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মাবাইল: ০১৭১৯৮৩৩৬৩০ 
ই- মইল: hasanali@gmail.com 

 
 

-ঐ- 
 

 
16.  জনাব মাঃ ফেয়জ উ াহ  

লাইে িরয়ান 
জাতীয় ব ািধ ইনি উট ও হাসপাতাল 
মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 
মাবাইলঃ ০১৭১২৫৯৪৪২৭ 
ই- মইলঃzhossainnidch@gmail.com 

অ াপক ডা: মাহা দ শােহ র রহমান খান 
পিরচালক ও অ াপক  
জাতীয় ব ািধ ইনি উট ও হাসপাতাল 
মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 
 

 

17.  জনাব মাঃ মাফা ল হােসন 
িসিনয়র ক াটালগার 
ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয় 
সালনা, গাজী র-১৭০৬। 
মাবাইলঃ ০১৭১৫৪০১৫৮১ 
ই- মইলঃ mufazzal65@yahoo.com 

রিজ ার 
ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয় 
সালনা, গাজী র-১৭০৬। 
ফানঃ ০২-৯২০৫৩২৩ 

www.bsmrau.edu.bd 

 
18.  জনাব খােলদা জািমল 

িসিনয়র ক াটালগার 
ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয় 
সালনা, গাজী র-১৭০৬। 
মাবাইলঃ ০১৭১১২৩৯৯২৫ 
ই- মইলঃ khaledajamil@yahoo.com 

 
 

-ঐ- 
 

 
19.  জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম 

াগািরক 
বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ান (িবআইিডএস) 
ই-১৭, আগারগ ও, শর-ই-বাংলা নগর  
িজিপও ব  ৩৮৫৪,  ঢাকা-১২০৭। 
মাবাইল: ০১৫৫২৩২৪২১৪ 
ই- মইল: msislam@bids.org.bd 

মহাপিরচালক 
বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ান (িবআইিডএস) 
ই-১৪/ওয়াই, আগার, ঢাকা-১২০৭। 
ফানঃ ৮১৮১৬৮৫ 

dg@bids.org.bd 
secretary@bids.org.bd 
 

 

20.  জনাব মাঃ ইমরান হাসাইন 
লাইে িরয়ান 
া ডক, ঢাকা। 
মাবাঃ ০১৭৫৫১১৫৪৭৩ 
ই- মইল: mdemranhossaindu@gmail.com 

মহাপিরচালক 

া ডক, ঢাকা। 

21.  জনাব মাঃ মাখেল র রহমান সরকার 
শাসিনক কমকতা 
া ডক, ঢাকা। 
মাবাঃ ০১৯৬০৮৫২৮৫০ 
ই- মইল:shaheensarker48@yahoo.com 

মহাপিরচালক 

া ডক, ঢাকা। 

22.  জনাব শাহীন িময়া 
িহসাবর ণ কমকতা 
া ডক, ঢাকা। 
মাবা: ০১৫১৫২১৬১৩৩ 
ই- মইল: shahinmiah67@gmail.com 

মহাপিরচালক 

া ডক, ঢাকা। 
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. 
নং 

অংশ হণকারীেদর নাম, কানা 
মাবাইল ও ই- মইল  

িত ান ধােনর কানা ছিব 

23.  জনাব মাঃ জ ল ইসলাম 

সােয়ি িফক অিফসার 
া ডক, ঢাকা। 
মাবা: ০১৮৭৬১৯৮৮৪০ 
ই- মইল: zahurul.phy@gmail.com 

মহাপিরচালক 

া ডক, ঢাকা। 

24.  জনাব িমসরাত জাহান 
সােয়ি িফক অিফসার 
া ডক, ঢাকা। । 
মাবা: ০১৭৩৬৯৮৪৮৮৭ 
ই- মইল: misrat007@gmail.com 

মহাপিরচালক 

া ডক, ঢাকা। 

 

25.  জনাব মাহা দ নজাম উি ন 
িপএ  ড  কমা া  

নৗপিরবহন ম ণালয় 
বাংলােদশ মিরন একােডমী, চ গাম-৪২০৬। 
মাবাঃ ০১৮১৫১৪৭৭২৩ 

ই- মইল: nezamuddin84@gmail.com 

ড: সািজদ হােসন 
কমা া  

নৗপিরবহন ম ণালয় 
বাংলােদশ মিরন একােডমী 
লিদয়া, আেনায়ারা, চ গাম-৪২০৬। 
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িশ েণ ১৩ তম ােচর (২০১৮-২০১৯, ১ম াচ) অংশগহণকারীেদর তািলকা: 

(জ তার িভি েত নয়) 
 

. 
নং 

মেনানীত িতিনিধেদর নাম, কানা 
মাবাইল ও ই- মইল  

িত ান ধােনর কানা ছিব 

1.  জনাব রািজয়া লতানা 
লাইে ির সহকাির 
সানারগ ও ইউিনভািস  (এসইউ) 
১৪৭/১, ীণ রাড, তজগও 
ঢাকা-১২১৫। 
মাবা: ০১৯৫৫৫৪৪৯৭০ 
ই- মইল: razia8249@gmail.com. 
 

জনাব এসএম ল দা 
রিজ ার 
সানারগ ও ইউিনভািস  (এসইউ) 
১৪৭/১, ীণ রাড, তজগও 
ঢাকা-১২১৫। 
মাবা: 01780330066 

ফান: +88029123564 
ই- মইল: info@su.edu.bd 
www.su.edu.bd 

 

2.  জনাব রজাউল কিরম ইঁয়া 
সহকাির াগািরক কাম-ক াটালগার 
িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ 
িম া। 
মাবা: ০১৭১৩৬১৮৭৩৪ 
ই- মইল: rezaulkarimbhy@gmail.com 

অ  
িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ 
িম া। 
ফান: ৮৮-০৮১-৬৫৯৮৮ (িডি  শাখা) 
ই- মইল: principal@cvgc.edu.bd 
  www.cvgc.edu.bd 

 
3.  জনাব মাহা দ উ াহ 

সহকাির াগািরক 
বাংলােদশ মিরন একােডমী, চ াম। 
মাবা: ০১৮১৭৭৬৬১৫৯ 
ই- মইল: mullahma83@gmail.com 

নৗ েকৗ. ড. সািজদ হােসন 
চাটাড মিরন ইি িনয়ার 
কমা া  
বাংলােদশ মিরন একােডমী, চ াম। 
ফান: ০৩১২৫১৪১৬৩ 
ই- মইল: commandant@macademy.gov.bd 
www.macademy.gov.bd 

 

4.  জনাব মাঃ ইমরান হাসান 
অিফস সহকারী কাম ডাটা েসসর  
বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনাল  
(িবইউিপ) িমর র সনািনবাস 
িমর র-১২১৬। 
মাবা: ০১৯৩৩১৮১০৭৫ 
ই- মইল: hasanbup2009@gmail.com 

জনাব মাঃ জািকর হােসন 
মজর 
পে  ভাইস চে লর 
বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনালস 
(িবইউিপ) িমর র সনািনবাস 
 িমর র-১২১৬। 
ফান: ৮০০০৪৮৭ 
ই- মইল: coord2registrar@bup.edu.bd 

 

5.  জনাব হা দ সা াদ হােসন 
াগািরক 

ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ  
ময়মনিসংহ-২২০৬। 
মাবা: ০১৯১৭৮০১২৮৬ 
ই- মইল: 
muhammadsajjadhussainh@gmail.com 

অ াপক ডাঃ মাঃ আেনায়ার হােসন 
অ  
ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ  
ময়মনিসংহ-২২০৬। 
ফান: +৮৮০৯১৬৬০৬৩ 
ই- মইল: mmc@ac.dghs.gov.bd 
www. mmc.gov.bd 

 

6.  জনাব তাসিনম ফােতমা 
উপ মহা ব াপক 
বাংলােদশ াংক 
( স াল াংক অব বাংলােদশ) 
ধান কাযালয়, মিতিঝল, ঢাকা-১০০০। 
মাবা: ০১৭৩৩৫৩৭৫৩৭ 
ই- মইল: tasnim.fatema@bb.org.bd  

জনাব মাঃ মাহ বার রহমান খান 
মহা ব াপক 
বাংলােদশ াংক 
( স াল াংক অব বাংলােদশ) 
ধান কাযালয়, মিতিঝল, ঢাকা-১০০০। 
ফান: ৯৫৩০৪০০ 

www.bb.org.bd 
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. 
নং 

মেনানীত িতিনিধেদর নাম, কানা 
মাবাইল ও ই- মইল  

িত ান ধােনর কানা ছিব 

7.  জনাব তাসেনাভা আফিরন 
লাইে ির সহকাির 
জাতীয় ক া ার গেবষণা ইনি উট ও 
হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 
মাবাঃ ০১৯১৪৬৩৫৩৪৫ 
ই- মইল: Tashnova1990@gmail.com 

অ াপক ডা: মাঃ মায়াররফ হােসন 
পিরচালক ও অ াপক, রিডওেথরািপ 
জাতীয় ক া ার গেবষণা ইনি উট ও 
হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 
মাবাঃ 

 
 

8.  জনাব এস এম সায়াদাত  আিমন 
সােয়ি িফক অিফসার 
বাংলােদশ িচিকৎসা গেবষণা পিরষদ  
িবএমআরিস ভবন, মহাখালী 
ঢাকা-১২১২। 
মাবা: ০১৭১৭৫১৪৩৯৪ 
ই- মইল: info@bmrcbd.org 
 

ডা: মাহ দ-উজ-জাহান 
পিরচালক 
বাংলােদশ িচিকৎসা গেবষণা পিরষদ 
িবএমআরিস ভবন, মহাখালী 
ঢাকা-১২১২। 
মাবা: +৮৮০২ ৯৮৪৮৩৯৬ 
ই- মইল: info@bmrcbd.org 
www.bmrcbd.org 

 

9.  জনাব শ¼র মার ম ল 
কি উটার অপােরটর 
বাংলােদশ মৎ  গেবষণা ইনি উট (বামগই) 
লানাপািন ক , পাইকগাছা 
লনা-৯২৮০। 
মাবা: ০১৯১৫৯৪৮০৪৩ 
ই- মইল: rahman397@gmail.com 

জনাব সয়দ ৎফর রহমান 
 ব ািনক কমকতা (অ.দা.) 

বাংলােদশ মৎ  গেবষণা ইনি উট 
(বামগই) লানাপািন ক , পাইকগাছা 
লনা-৯২৮০। 
ফান: ০৮০২৭৫৬০৩০, ০১৭১৫৯৩৮২৬৬ 
ই- মইল: - 

 

10.  জনাব মাঃ সালাহউি ন 
সহকাির পিরচালক (লাইে ির) 
সামিরক বািহনী 
কমা  ও াফ কেলজ, িমর র সনািনবাস 
ঢাকা-১২১৬। 
মাবা: ০১৭০৯৩২৯০৭৭ 
ই- মইল: salahuddin15001@gmail.com 

জনাব সয়দ শাহানা ইয়াসমীন 
লঃ কমাঃ িবএন 
পে  কমা া  
সামিরক বািহনী 
কমা  ও াফ কেলজ, িমর র সনািনবাস 
ঢাকা-১২১৬। 
ফান: ৮০৩১১১১ বিধত: ৩৪২০ 
ই- মইল: staffcollegebd@yahoo.com  

 

11.  জনাব অপরািজতা রহমান 
লাইে ির অিফসার 
এিশয়ান ইউিনভািস  ফর ওেমন 
২০/এ, এমএম আলী রাড, চ াম-৪০০০। 
মাবা: ০১৭৪৩৭৯২৬৮৯ 
ই- মইল: aparajita.rahman@auw.edu.bd 

জনাব তানিজয়া শারিমন 
এক ং লাইে িরয়ান 
এিশয়ান ইউিনভািস  ফর ওেমন 
২০/এ, এমএম আলী রাড  
চ াম-৪০০০। 
  

12.  জনাব মাশাররফা বগম 
াগািরক 

জাতীয় িশ া ব াপনা একােডিম (নােয়ম)  
মা িমক ও উ িশ া িবভাগ 
িশ া ম ণালয় 
নােয়ম রাড, ধানমি , ঢাকা-১২০৫। 
মাবা: ০১৫৫৬৩৫১২০৪ 
ই- মইল: librnazneen.naem@gmail.com 

েফসর ড. মাহা দ মা ফা কামাল 
মহাপিরচালক ( ন দািয় ) 
জাতীয় িশ া ব াপনা একােডিম(নােয়ম)  
মা িমক ও উ িশ া িবভাগ 
িশ া ম ণালয় 
নােয়ম রাড, ধানমি , ঢাকা-১২০৫। 
ফান: ৫৫১৬৭৫২৯ 
ই- মইল: info@naem.gov.bd 
www. naem.gov.bd 

 

13.  জনাব মিনরা  আ ার 
লাইে ির সহকাির 
বারেডম জনােরল হাসপাতাল 
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। 
ফান: ৯৬৬১৫৫-৬০/২৩৩০ 
ই- মইল:  
 

জনাব িবিপন িবহারী কমকার 
ি ি পাল লাইে িরয়ান 
বারেডম জনােরল হাসপাতাল 
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। 
ফান: ৯৬৬১৫৫-৬০/২৩৩০ 

 

 

14.  জনাব মাঃ কওছার উি ন জনাব শখ আল মা ন  

mailto:Tashnova1990@gmail.com
mailto:info@bmrcbd.org
mailto:info@bmrcbd.org
http://www.bmrcbd.org
mailto:rahman397@gmail.com
mailto:salahuddin15001@gmail.com
mailto:staffcollegebd@yahoo.com
mailto:aparajita.rahman@auw.edu.bd
mailto:librnazneen.naem@gmail.com
mailto:info@naem.gov.bd


. 
নং 

মেনানীত িতিনিধেদর নাম, কানা 
মাবাইল ও ই- মইল  

িত ান ধােনর কানা ছিব 

াবেরটরী এ ােটনেড  
লা উ য়ন বাড, লা গেবষণা 
িশ ণ ও বীজ বধন খামার 
জগদীশ র, চৗগাছা, যেশার। 
মাবাঃ  
ই- মইল: 

কটন এে ানিম  
লা উ য়ন বাড, লা গেবষণা 
িশ ণ ও বীজ বধন খামার 
জগদীশ র, চৗগাছা, 
যেশার। 
 

15.  জনাব মাহা দ িমজা র রহমান খান 
লাইে িরয়ান 
ফিরদ র মিডেকল  কেলজ 
ফিরদ র। 
মাবাঃ ০১৭৮৭০৭১৪৪৩ 
ই- মইল: tutulfmc@yahoo.com 

অ াপক ডাঃ এস. এম. খবী ল ইসলাম 
অ  
ফিরদ র মিডেকল  কেলজ 
ফিরদ র । 
 

 

16.  জনাব মাঃ শািকল আহেমদ 
সহকাির লাইে িরয়ান 
বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয় ( েয়ট) 
ঢাকা-১০০০। 
মাবাঃ ০১৭২২৮৯০৭৫৯ 
ই- মইলঃ shakilahmed@library.buet.ac.bd 
 

অ াপক ডাঃ মাহা দ মা ন 
লাইে িরয়ান (অ. দা.) 
বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয় ( েয়ট) 
ঢাকা-১০০০। 
ফান: ৯৬৬৫৬০৪ 
মাবাঃ ০১৭১৪৩৮৬৯২৫ 
ই- মইল: mdmamun@me.buet,ac.bd 
librarian@library.buet.ac.bd 

 
 

 
17.  জনাব মাঃ মাসেলম উ ীন 

লাইে িরয়ান (িসএসও-২) 
িমিলটাির ইনি উট অব সােয়  এ  
টকেনালিজ (এমআইএস ), িমর র 
ক া েম , ঢাকা-১২১৬। 
মাবা: ০১৭১৫১১৬১৮৮ 
ই- মইল: moslemuddin75@yahoo.com 

জনাব মাহা দ ছানাউ াহ 
ল. কেনল  পে  কমা া  
িমিলটাির ইনি উট অব সােয়  এ  
টকেনালিজ (এমআইএস ), িমর র 
ক া েম , ঢাকা-১২১৬। 
ই- মইল: info@mist.ac.bd 
www.mist.ac.bd 

 

18.  জনাব মা. ফা ক হােসন  
িসিনয়র ক সটার ড -৩ 
িব িব ালয় াগার 
জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 
মাবা: 01752273571 

ই- মইল: farukjubd@gmail.com 

েফসর ড. অিজত মার ম মদার 
ভার া  িশ ক 
িব িব ালয় াগার 
জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 
ফান: ৭৭৯১০৪৫-৫১ (PABX) 

www.juniv.edu/library  
19.  জনাব িশ ল মার ব য়া  

িসিনয়র ক সটার ড -৩ 
িব িব ালয় াগার 
জাহা ীরনগর িব িব ালয় 
সাভার, ঢাকা। 
মাবা: ০১৭৩১৫১১৭২৯ 
ই- মইল: shimullibju@gmail.com 

ঐ 

 

20.  ড. শামীম আল মা ন 
াগািরক (ভার া ) 

মাওলানা ভাষানী িব ান ও ি  
িব িব ালয় (মাভািব িব), সে াষ 
টাংগাইল-১৯০২। 
মাবা: ০১৬১৯২০৮৯৯৯ 
ই- মইল: shamim084du@yahoo.com 

ড. মাহা. তৗিহ ল ইসলাম 
রিজ ার 
মাওলানা ভাষানী িব ান ও ি  
িব িব ালয় (মাভািব িব), সে াষ 
টাংগাইল-১৯০২। 
ফান: (+৮৮)০৯২১৬২৪০১ 
ই- মইল: registrar_mbstu@yahoo.com 
www.mbstu.ac.bd 
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21.  মাছা: সানিজদা লতানা 
উ তন  ব ািনক কমকতা 
বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ  
ইনি উট অব মাইিনং িমনােরলিজ এ  
মটালািজ (আইএমএমএম), িবিসএসআইআর 
জয় রহাট। 
মাবা: ০১৭১২৪৮১১১৮ 
ই- মইল: shammiswe@yahoo.com 

জনাব কমল চ  দ 
পিরিচিত ন র-১০৩০৫ 
শাসিনক কমকতা (দািয় া ) 
বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ  
ইনি উট অব মাইিনং িমনােরলিজ এ  
মটালািজ (আইএমএমএম) 
িবিসএসআইআর, জয় রহাট। 
ফান: ০৫৭১৬২৯১৩ 

www.immmbcsir.gov.bd 

 

22.  জনাব মাঃ জাহা½xর কিবর 
সহকাির াগািরক 
যেশার িব ান ও ি  িব িব ালয়  
যেশার-৭৪০৮। 
মাবা: ০১৭২৪২১৫৭৭৮ 
ই- মইল: jahangirkabir127@yahoo.com 

েকৗশলী মাঃ আহসান হাবীব 
রিজ ার 
যেশার িব ান ও ি  িব িব ালয় 
যেশার-৭৪০৮। 
ফান: +৮৮০৪২১৬১৩৩৩ 
ই- মইল: registrar@just.edu.bd 
www.just.edu.bd 

 

23.  মাছাঃ রীনা লতানা 
সহকাির লাইে িরয়ান 
বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ 
িবিসএসআইআর গেবষণাগার, িবেনাদ র 
বাজার রাজশাহী-৬২০৬। 
মাবা: ০১৭২৩৮০৭৪০৯ 
ই- মইল: arjohim44@gmail.com 
 

জনাব মাঃ নািফস হাসান 
শাসিনক কমকতা (দািয়  া ) 
বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ 
িবিসএসআইআর গেবষণাগার, িবেনাদ র 
বাজার রাজশাহী। 
মাবা: ০১৭৫৯৫৮৬৫২৮ 
ই- মইল: dir_rajshahi@bcsri.gov.bd 

 
 
 

24.  জনাব মাঃ শাহজাহান আলী 
কবাই ার 
বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ 
িবিসএসআইআর গেবষণাগার, িবেনাদ র 
বাজার রাজশাহী-৬২০৬। 
মাবা: ০১৭৫৯৫৮৬৫২৮ 
ই- মইল: samolbcsir@gmail.com 

ঐ 

 

25.  ডা: নাজ ল দা 
ইউ.এল.ও (এল/আর)  
ািণ স দ অিধদ র, ঢাকা। 
সং : ািণ া  শাখা 
বাংলােদশ জাতীয় িচিড়য়াখানা, িমর র, ঢাকা। 
মাবাঃ ০১৬১৬৮৭১৫০৭ 
ই- মইল: nazmulhoda780@gmail.com 

ডা: এস এম নজ ল ইসলাম 
িকউেরটর 
বাংলােদশ জাতীয় িচিড়য়াখানা 
িমর র, ঢাকা। 
 

 

26.  জনাব মাঃ তাফা ল হােসন 
উপ- াগািরক 
ক ীয় লাইে ির 
িসেলট িষ িব িব ালয়, িসেলট। 
মাবা: ০১৯১৩০৫১৮৩৯ 
ই- মইল: taffazzual@gmail.com 

জনাব মাঃ বদ ল আলম 
রিজ ার 
িসেলট িষ িব িব ালয়, িসেলট। 
মাবা: ০১৭১১৯৫১০৭৫ 

 
 

27.  জনাব সািমমা ইয়াসিমন 
িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট  
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 
সং িত িবষয়ক ম ণালয় 
৩২, িবচারপিত এস.এম মােশদ সরিণ  
আগারগ ও, শেরবাংলা নগর ঢাকা-১২০৭। 
মাবা: ০১৭১৩৮০৫৪৯০ 
ই- মইল: shamimalibrary@gmail.gmail.com 

জনাব িদলীপ মার সাহা 
মহাপিরচালক 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 
সং িত িবষয়ক ম ণালয় 
৩২, িবচারপিত এস.এম মােশদ সরিণ  
আগারগ ও, শেরবাংলা নগর  
ঢাকা-১২০৭। 
www.nanl.gov.bd 
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28.  জনাব মাহা দ মাহ ল হাসান 
লাইে িরয়ান 
িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ 
িসেলট। 
মাবা: ০১৭১৬৬৯১৯০০ 
ই- মইল: 

অ  
িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ 
িসেলট। 
 

 
29.   িম. অ জ কাি  দাস 

েনাটাইিপ  
িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ  
িসেলট। 
মাবা: ০১৭২ ৪৬১৫৯৩৫ 
ই- মইল: somcanujkantidas@gmail.com 

 
 
ঐ 
 

 
30.  জনাব মাঃ নািসর আলী 

এলএ (কি উটার অপােরটর) 
আ িলক উ ানত  গেবষণা ক  
বাির, চ পাইনবাবগ -৬৩০০। 
মাবাঃ ০১৭৩৪৯৭০৯৯৮ 
ই- মইল: nasirbari159@gmail.com 

ড. হা দ সাম ল আলম 
 ব ািনক কমকতা 

আ িলক উ ানত  গেবষণা ক  
বাির, চ পাইনবাবগ -৬৩০০। 
ই- মইল: rhrc.chapai@bari.gov.bd 
ফান: ৮৮-০৭৮১-৫২৪৭২ 

 

31.  জনাব হােজরা খা ন 
াগার সহকাির  
া ডক, ঢাকা-১২০৭ 
মাবা: ০১৭৫৫২৮২৩৮২ 
ই- মইল: hazerakhatun2365@gmail.com 

মহাপিরচালক 
া ডক, ঢাকা-১২০৭ 

 

 
32.  জনাব মাঃ আজমল হােসন ফিকর 

লাইে িরয়ান 
নদী গেবষণা ইনি উট 
হা কাি , ফিরদ র। 
মাবাঃ ০১৭৬১৮৮৭৭৬৯ 
ই- মইল: azmal1966@gmail.com 

উপ-পিরচালক 
নদী গেবষণা ইনি উট 
হা কাি , ফিরদ র। 
ফান: +৮৮(০৬৩১)৬৩০০৭ 
ই- মইল: rribd@yahoo.com 
www.rri.gov.bd  
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