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‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রয়য়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ প্রডিক্ষয়ণ অংশগ্রহকারীদের 

২৮তম ব্যাচ (২০২১-২০২২ অর্ থ বছয়রর ৫র্ থ ব্যাচ)-এর ছডবসহ নামের তালিকা: 

প্রলিক্ষমের তালরখ: ২৩/0৬/2022 

 

(জ্িেষ্ঠতার ডিডিয়ত নয়) 

ক্র.নং ময়নানীত প্রডতডনডিয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

1.  িনাব জ্মাোঃ সামছুল আলম 

উপ-পডরচালক 

মাওলানা িাষানী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি 

ডবশ্বডবদ্যালয় সয়তাষ, টাঙ্গাইল।  

০১৭১২০৩৪১৬৪ 

pro_mbstu99@yahoo.com 

জ্রডিস্ট্রার                                                                                                                                                                                                 

মাওলানা িাষানী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি 

ডবশ্বডবদ্যালয় সয়তাষ, টাঙ্গাইল। 

registrar@mbstu.ac.bd 

 

2.  িনাব হাডববুন নবী ফরহাে 

লাইয়েডরয়ান 

ন্যািনাল ইনডিটিউট অব বায়য়ায়টকয়নালডি 

গণকবাড়ী, আশুডলয়া, সািার, ঢাকা-১৩৪৯। 

জ্মাবাইল: ০১৭৪০৮৬৫১৯৩ 

E-mail: farhad.islm@gmail.com 

মহাপডরচালক 

ন্যািনাল ইনডিটিউট অব বায়য়ায়টকয়নালডি 

গণকবাড়ী, আশুডলয়া, সািার, ঢাকা-১৩৪৯। 

Email: dgnibbd@gmail.com 

  

3.  িনাব ডম. তাপস 

সহকারী লাইয়েডরয়ান 

রাঙ্গামাটি জ্মডিয়কল কয়লি, রাঙ্গামাটি। 

০১৫৫৬৫০০১০২ 

rangamatimc@ac.dghs.gov.bd 

অধ্যক্ষ 

রাঙ্গামাটি জ্মডিয়কল কয়লি 

রাঙ্গামাটি। 
 

rangamatimc@ac.dghs.gov.bd 

 

 

4.  িনাব জ্মাোঃ কাওছার আলী 

প্রিাসডনক কম থকতথা 

মাগুরা জ্মডিয়কল কয়লি, মাগুরা। 

০১৭২০৫৫৯৭৬৭ 

maguramc@ac.dghs.gov.bd 

অধ্যক্ষ 

মাগুরা জ্মডিয়কল কয়লি, মাগুরা। 

maguramc@ac.dghs.gov.bd 

 

 

 

5.  িনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন 

গ্রন্থাগার সহকারী 

বাংলায়েি উন্নয়ন গয়বষণা প্রডতষ্ঠান 

আগারগাঁও, জ্ির-ই-বাংলা নগর, ঢাকা। 

০১৮১২১৭২৫৬৩ 

mdabdullamamun94@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি উন্নয়ন গয়বষণা প্রডতষ্ঠান 

আগারগাঁও, জ্ির-ই-বাংলা নগর, ঢাকা। 

dg@bids.org.bd 

bsen@bids.org.bd 

 

 

6.  িনাব জ্মাোঃ মুিানূর 

সহকারী লাইয়েডরয়ান 

বাংলায়েি িলবায়ু পডরবতথন ট্রাষ্ট,মহাখালী, 

ঢাকা। 

০১৭২৩৬৭৪২৩৪ 

muktanur43@gmail.com 

ব্যবস্থাপনা পডরচালক/ (অডতডরি সডচব) 
বাংলায়েি িলবায়ু পডরবতথন ট্রাষ্ট 

মহাখালী, ঢাকা। 

md@bcct.gov.bd 
 

 

7.  িনাব জ্মাহাোঃ িাহাঙ্গীর আলম 

জ্িয়নাগ্রাফার 

যয়িার জ্মডিয়কল কয়লি, যয়িার। 

০১৮৩৮৭৪৮৫২২ 

jmc@ac.dghs.gov.bd 

অধ্যক্ষ 

যয়িার জ্মডিয়কল কয়লি 

যয়িার। 

jmc@ac.dghs.gov.bd 

 
 

8.  িনাব জ্েবোস ডিকোর 

লাইয়েডরয়ান 

কুডমল্লা জ্মডিয়কল কয়লি, কুডমল্লা। 

০১৭১৪৫০১৭৬৫ 

artbabulsikder@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

কুডমল্লা জ্মডিয়কল কয়লি 

কুডমল্লা। 

comc@ac.dghs.gov.bd 
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ক্র.নং ময়নানীত প্রডতডনডিয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

9.  িনাব িাহীন আলম ফারিাত 

সহকারী লাইয়েডরয়ান 

কক্সবািার জ্মডিয়কল কয়লি, কক্সবািার। 

০১৫৩৩০৪৬৪৬৮ 

shaheenst61@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

কক্সবািার জ্মডিয়কল কয়লি, কক্সবািার। 

e-mail: coxmc.info@ gmail.com 

 
  

10.  িনাব িাহীন ফায়তমা 

লাইয়েডরয়ান 

িহীে সসয়ে নিiæল ইসলাম জ্মডিয়কল কয়লি 

ডকয়িারগঞ্জ। 

০১৬২৩০২৫৩১০ 

nislammc@ac.dght.gov.bd 

অধ্যক্ষ 

িহীে সসয়ে নিiæল ইসলাম জ্মডিয়কল কয়লি 

ডকয়িারগঞ্জ। 

Principal : E-mail-

dmnib1964@gmail.com 

Office Email: nislammc@ac.dghs.gov.bd 

 

 

11.  িনাব জ্রাখসানা খানম 

সহকারী লাইয়েডরয়ান 

বাংলায়েি ন্যািনাল হারয়বডরয়াম 

ডচডড়য়াখানা জ্রাি, ডমরপুর-১, ঢাকা। 

০১৬১০০১২৩৪০ 

bnh_mirpur@yahoo.com 

পডরচালক 

বাংলায়েি ন্যািনাল হারয়বডরয়াম 

ডচডড়য়াখানা জ্রাি, ডমরপুর-১, ঢাকা। 

bnh_mirpur@yahoo.com 

 

 

12.  িনাব জ্মাোঃ ওয়াডসউজ্জামান 

জুডনয়র ডববডলওগ্রাডফক অডফসার 

কৃডষ তথ্য সাডিথস, ডবএআরডস 

নতুন ডবমানবন্দর  সড়ক, ফাম থয়গট, ঢাকা। 

০১৮১৮৮০৪৩৯০ 

wasibarcaic@gmail.com 

ডনব থাহী জ্চয়ারম্যান 

কৃডষ তথ্য সাডিথস, ডবএআরডস 

নতুন ডবমানবন্দর  সড়ক, ফাম থয়গট, ঢাকা। 

dirais@ais.gov.bd 

 

 

 

13.  িনাব জ্মাোঃ খায়রুল বািার ডময়া 

সহকারী জ্রডিস্ট্রার 

পটুয়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

পটুয়াখালী। 

০১৭৫৯৩৬৬২৬২ 

bmd.khairul@yahoo.com 

জ্রডিস্ট্রার   

পটুয়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

পটুয়াখালী। 

০১৭১২০০৬০৯২ 

registrar@pstu.ac.bd 
 

14.  িনাব জ্মাোঃ নাঈম  

লাইয়েডর সহকারী 

পটুয়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

পটুয়াখালী। 

০১৭৩৬৫৭৬৬৩০ 

জ্রডিস্ট্রার   

পটুয়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

পটুয়াখালী। 

০১৭১২০০৬০৯২ 

registrar@pstu.ac.bd 
 

15.  িনাব ডমিরাত িাহান 

সায়য়ডিডফক অডফসার 

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৭৩৬৯৮৪৮৮৭ 

so@bansdoc.gov.bd 

মহাপডরচালক  

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

জ্ফান: ৫৫০০৬৯১৮ 

bansdoc@bansdoc@gov.bd 

  

16.  িনাব পডপ মন্ডল    

িকুয়ময়িি অডফসার 

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৭২৬৫৩০৬৫০ 

do@bansdoc.gov.bd 

মহাপডরচালক  

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

জ্ফান: ৫৫০০৬৯১৮ 

bansdoc@bansdoc@gov.bd 

 
 

17.  িনাব জ্মাোঃ আিম খান 

জু. ফয়টাগ্রাডফক অডফসার 

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৮২৫৬২২৭৪০ 

jpo@bansdoc.gov.bd 

মহাপডরচালক  

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 
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ক্র.নং ময়নানীত প্রডতডনডিয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

18.  িনাব জ্মাোঃ জ্মািারফ জ্হায়সন 

ব্যডিগত সহকারী  

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৯৩৪৫৩০০৮৭ 

khanmosharof35@gmail.com 

মহাপডরচালক  

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

 

19.  িনাব জ্মাোঃ িান্নাতুল জ্ফরয়েৌস 

অ.সহ. কাম-কডি. মুদ্রা.  

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৫১৬১০৮১১৬ 

jferdous971@gmail.com 

মহাপডরচালক  

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

bansdoc@bansdoc@gov.bd 

 

20.  িনাব জ্মাোঃ মাসুে গািী 

অ.সহ. কাম-কডি. মুদ্রা.  

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৬৪২৩২৪৮০২ 

masudgazi227@gmail.com 

মহাপডরচালক  

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

 

 

 

‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রয়য়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ প্রডিক্ষয়ণ অংশগ্রহকারীদের 

২৭তম ব্যাচ (২০২১-২০২২ অর্ থ বছয়রর ৪র্ থ ব্যাচ)-এর ছডবসহ নামের তালিকা: 

প্রলিক্ষমের তালরখ: ২9/05/2022 

 

(জ্িষ্ঠেতার ডিডিয়ত নয়) 
 

ক্র. 

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

1.  িনাব পারডিন আকতার 

উপ-গ্রন্থাগাডরক 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

০১৭১৭০১১১৮৫ 

aktherpervin130@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

registrar@iu.ac.bd 
 

 

2.  িনাব জ্মাোঃ আব্দুল আডিি 

উপ-গ্রন্থাগাডরক 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

০১৭১২১১৫০৮৭ 

azizbd_iuk@yahoo.com 

জ্রডিস্ট্রার 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

registrar@iu.ac.bd 
 

 

3.  িনাব জ্মাোঃ জ্মাস্তাডফজুর রহমান 

লাইয়েডরয়ান 

বাংলায়েি জ্মডরন একায়িডম, চট্টগ্রাম। 

০১৭১২৪০৬৪৬৫ 

mostafizma@gmail.com 

mostafiz_macademy.bd78@yahoo.com 

কমান্ডোি 

বাংলায়েি জ্মডরন একায়িডম, চট্টগ্রাম। 

 

 

4.  িা. অনুপম সরকার 

জ্মডিয়কল অডফসার  

জ্রাগতত্ত্ব, জ্রাগ ডনয়ন্ত্রণ ও গয়বষণা ইনডিটিউট 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২।  

০১৭৩৭৩২৮১৪৫ 

anupam.sarker639@gmail.com 

পডরচালক 

জ্রাগতত্ত্ব, জ্রাগ ডনয়ন্ত্রণ ও গয়বষণা ইনডিটিউট 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২।  

info@iedcr.gov.bd 
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ক্র. 

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

5.  িনাব জ্তৌডহদুর রহমান 

িাটা ম্যায়নিয়মি এডক্সডকউটিি  

জ্রাগতত্ত্ব, জ্রাগ ডনয়ন্ত্রণ ও গয়বষণা ইনডিটিউট 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২।  

০১৭১৮৮৮৫২৬৯ 

touhidurcsepstu@gmail.com 

পডরচালক 

জ্রাগতত্ত্ব, জ্রাগ ডনয়ন্ত্রণ ও গয়বষণা ইনডিটিউট 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২।  

info@iedcr.gov.bd 

 

 

6.  িনাব মধুসূেন হালোর 

সহকারী লাইয়েডরয়ান 

জ্কন্দ্রীয় লাইয়েডর অডফস 

বডরিাল ডবশ্বডবদ্যালয়, বডরিাল। 

০১৭১১৯৩৪০৯৩ 

madhusbmc@yahoo.com 

জ্রডিস্ট্রার 

বডরিাল ডবশ্বডবদ্যালয়, বডরিাল। 

  
 

 

7.  িনাব মুহাম্মে ইউনুছ উডিন  

কোটালগার 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিবুর রহমান জ্মডরটাইম 

ইউডনিাডস থটি, ১৪/৬-১৪/২৩, পল্লবী, জ্সকিন-১২, 

ডমরপুর-১২১৬। 

০১৭২৩৩১৮৫৪৫ 

librarian@bsmrmu.edu.bd 

কমান্ডোি 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিবুর রহমান জ্মডরটাইম 

ইউডনিাডস থটি, ১৪/৬-১৪/২৩, পল্লবী, জ্সকিন-

১২, ডমরপুর-১২১৬। 

 
 

8.  িনাব জ্হাসয়ন আরা  

লাইয়েডরয়ান 

িাতীয় মানডসক স্বাস্থে ইনডিটিউট ও হাসপাতাল 

জ্িয়রবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

০১৫১১৭৩৩৩৯০ 

hosneara.nimh@gmail.com.bd 

পডরচালক ও অধ্যাপক 

িাতীয় মানডসক স্বাস্থে ইনডিটিউট ও 

হাসপাতাল, জ্িয়রবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

  

9.  িনাব জ্মাহাম্মে নিরুল ইসলাম 

কোটালগার 

বাংলায়েি কৃডষ গয়বষণা ইনডিটিউট 

িয়য়েবপুর, গািীপুর। 

০১৯১১১৫১৫২৭ 

nazrulislam205@yahoo.com 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি কৃডষ গয়বষণা ইনডিটিউট 

িয়য়েবপুর, গািীপুর। 

dg.bari@bari.gov.bd 

 

 

10.  িনাব সাইফুল ইসলাম 

কোটালগার 

যয়িার ডবজ্ঞান ও প্রযুডি  ডবশ্বডবদ্যালয়, যয়িার। 

০১৪০৮৪৪৭৩৯৯ 

saifullib9@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

যয়িার ডবজ্ঞান ও প্রযুডি  ডবশ্বডবদ্যালয় 

যয়িার। 

 

 

11.  িনাব নাসরীন সুলতানা 

পায়স থানাল অডফসার 

িাতীয় কডব কািী নিiæল ইসলাম ডবশ্বডবদ্যালয় 

ডিিাল, ময়মনডসংহ-২২০০। 

০১৭২৩৮৮৮১০৭ 

nipanasrin10>@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

িাতীয় কডব কািী নিiæল ইসলাম 

ডবশ্বডবদ্যালয়, ডিিাল, ময়মনডসংহ-২২০০। 

 

 

12.  িনাব জ্মা: কামiæজ্জামান 

গ্রন্থাগার সহকারী 

িাতীয় কডব কািী নিiæল ইসলাম ডবশ্বডবদ্যালয় 

ডিিাল, ময়মনডসংহ-২২০০। 

০১৭২২৩৭২৯৩৪ 

kamrulzaman033@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

িাতীয় কডব কািী নিiæল ইসলাম 

ডবশ্বডবদ্যালয়, ডিিাল, ময়মনডসংহ-২২০০। 

 

mailto:touhidurcsepstu@gmail.com
mailto:info@iedcr.gov.bd
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ক্র. 

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

13.  জ্মাছা: রীনা সুলতানা 
লাইয়েডরয়ান 

চামড়া গয়বষণা ইনডিটিউট, সািার, ঢাকা। 

০১৭২৩৮০৭৪০৯ 

পডরচালক 

চামড়া গয়বষণা ইনডিটিউট, সািার,ঢাকা 

(রািিাহী)ঢাকা 

 

14.  িনাব জ্মা: আবু োউে 

ডববডলওগ্রাফার 

আরকাইিস ও গ্রন্থাগার অডিেপ্তর 

আগারগাঁও, জ্িয়রবাংলা নগর, ঢাকা। 

০১৭৫০৩১০১৬৮ 

মহাপডরচালক 

আরকাইিস ও গ্রন্থাগার অডিেপ্তর 

আগারগাঁও, জ্িয়রবাংলা নগর, ঢাকা। 

  

15.  িনাব জ্মা: জ্েওয়ান কামiæজ্জামান িাডম 

সবজ্ঞাডনক কম থকতথা 

জ্কন্দ্রীয় জ্গা প্রিনন ও দুগ্ধ খামার, সািার, ঢাকা। 

০১৭১০০৬৬০৫০ 

dkjamee.dls@gmail.com 

পডরচালক 

জ্কন্দ্রীয় জ্গা প্রিনন ও দুগ্ধ খামার 

সািার, ঢাকা। 

 

16.  িনাব ওবাইদুল ইসলাম 

সহকারী জ্িার ডকপার 

জ্কন্দ্রীয় জ্গা প্রিনন ও দুগ্ধ খামার, সািার, ঢাকা। 

০১৯২৪১৬৫৯৪৬ 

obaiduldf@gmail.com 

পডরচালক 

জ্কন্দ্রীয় জ্গা প্রিনন ও দুগ্ধ খামার 

সািার, ঢাকা। 

 

17.  িনাব জ্মা: আবদুল মডবন ডময়া 

ডসডনয়র কোটালগার 

ইসলাডমক ফাউয়ন্ডিন 

আগারগাঁও, জ্িয়রবাংলা,  নগর, ঢাকা। 

০১৭১৬৬৮১৩৫১ 

mdmobinmomobin5@gmail.com 

মহাপডরচালক 

ইসলাডমক ফাউয়ন্ডিন 

আগারগাঁও, জ্িয়রবাংলা,  নগর, ঢাকা। 

 

18.  জ্মাছা: সাডেকা আডমনা 

ডসডনয়র লাইয়েডর অোডসিোি 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ময়মনডসংহ। 

০১৭২৫৮৬৩৯০৬ 

registrar@bau.edu.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয় 

ময়মনডসংহ। 

  

19.  িনাব জ্মাহাম্মে ইকবাল জ্হায়সন 

ডসডনয়র অোডসিোি 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ময়মনডসংহ। 

০১৭৪৭৮৯৪৩৯২ 

registrar@bau.edu.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয় 

ময়মনডসংহ। 

  

 
 

20.  িনাব জ্মা: আডতকুর রহমান জ্চৌধুরী 

জুডনয়র ক্লাকথ 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ময়মনডসংহ। 

০১৭২২৩৫২২৬১ 

registrar@bau.edu.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয় 

ময়মনডসংহ। 

  

 

 

21.  িনাব আব্দুল মডতন আকন্দ 

কোটালগার 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিবুর রহমান কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, 

গািীপুর। 

০১৭২৫০০৯২৩২ 

abdulmatinbsmrau.@gamil.com 

জ্রডিস্ট্রার 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিবুর রহমান কৃডষ 

ডবশ্বডবদ্যালয়, গািীপুর। 

 

22.  িনাব জ্মা: নুiæন্নবী 

ডসডনয়র কোটালগার 

ঢাকা প্রয়কৌিল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, গািীপুর। 

০১৭১৭৩০৯৭৭৪ 

mnurunabi1972@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

ঢাকা প্রয়কৌিল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, 

গািীপুর-১৭০৭। 
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ক্র. 

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

23.  িনাব মুহাম্মে জ্মাস্তফা িামান 

সহকারী িকুয়ময়িিন অডফসা র 

ঢাকা প্রয়কৌিল ও  প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়,গািীপুর। 

০১৫৫৭৮৭৮২৬৬ 

mustafaduet1973@yahoo.com 

জ্রডিস্ট্রার 

ঢাকা প্রয়কৌিল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, 

গািীপুর-১৭০৭। 

 
 

24.  িনাব জ্মাহাম্মে জ্িায়ায়য়ব 

সহকাডর লাইয়েডরয়ান 

মুডমনুডন্নসা সরকাডর মডহলা কয়লি, ময়মনডসংহ। 

০১৭৩২৮৯৫৫১৫  

shoayeb1976@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

মুডমনুডন্নসা সরকাডর মডহলা 

কয়লি, ময়মনডসংহ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রয়য়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ প্রডিক্ষয়ণ অংশগ্রহকারীদের  

২৬তম ব্যাচ (২০২১-২০২২ অর্ থ বছয়রর ৩য় ব্যাচ)-এর ছডবসহ নামের তালিকা: 

প্রলিক্ষমের তালরখ: ২৬/05/2022 

 

 

(জ্িষ্ঠেতার ডিডিয়ত নয়) 

ক্র. 

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

1.  িনাব জ্মাোঃ আবদুস সালাম 

জ্িপুটি লাইয়েডরয়ান 

বাংলায়েি প্রয়কৌিল ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। 

০১৭১৮৮১০৩৫৯ 

librarian@library.buet.ac.bd 

samisubrina@ecc.buet.ac.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলায়েি প্রয়কৌিল  ডবশ্বডবদ্যালয় 

ঢাকা-১১০০। 

regoffice@regtr.buet.ac.bd 

 

2.  িনাব জ্মাোঃ িাডকল আহয়মে 

সহকারী লাইয়েডরয়ান 

বাংলায়েি প্রয়কৌিল ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। 

০১৭২২৮৯০৭৫৯ 

librarian@library.buet.ac.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলায়েি প্রয়কৌিল  ডবশ্বডবদ্যালয় 

ঢাকা-১১০০। 

regoffice@regtr.buet.ac.bd 

 

3.  িনাব কািী এমোে জ্হায়সন 

ডসডনয়র সহকারী লাইয়েডরয়ান 

বাংলায়েি প্রয়কৌিল  ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। 

০১৭১৭৯৮৭৩৭৪ 

kemdad@gmail.com 
librarian@library.buet.ac.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলায়েি প্রয়কৌিল  ডবশ্বডবদ্যালয় 

ঢাকা-১১০০। 

regoffice@regtr.buet.ac.bd 

 

 

mailto:mustafaduet1973@yahoo.com
mailto:librarian@library.buet.ac.bd
mailto:samisubrina@ecc.buet.ac.bd
mailto:regoffice@regtr.buet.ac.bd
mailto:librarian@library.buet.ac.bd
mailto:regoffice@regtr.buet.ac.bd
mailto:kemdad@gmail.com
mailto:librarian@library.buet.ac.bd
mailto:regoffice@regtr.buet.ac.bd
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ক্র. 

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

4.  িনাব জ্মাোঃ জ্তৌডহদুল ইসলাম 

ওয়য়ব মািার 

বাংলায়েি উন্মুি ডবশ্বডবদ্যালয়,বাউডব, গািীপুর। 

০১৭১০৩৯৩১৬৭ 

touhidul@bou.ac.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলায়েি উন্মুি ডবশ্বডবদ্যালয় 

বাউডব, গািীপুর। 

 
 

5.  িনাব জ্মাোঃ মডনiæল ইসলাম 

সহকারী জ্প্রাগ্রামার 

বাংলায়েি উন্মুি ডবশ্বডবদ্যালয়,বাউডব, গািীপুর। 

০১৭৩১৯৮২৪২৪ 

monircse522@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলায়েি উন্মুি ডবশ্বডবদ্যালয় 

বাউডব, গািীপুর। 

 

 

6.  এস এম িাহনাি পারিীন 

িকুয়ময়িিন অডফসার 

বাংলায়েি উন্মুি ডবশ্বডবদ্যালয়,বাউডব, গািীপুর। 

০১৭১২৪৮৪৮৮৩ 

parvinms871@gmail.com 

 

 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলায়েি উন্মুি ডবশ্বডবদ্যালয় 

বাউডব, গািীপুর।  

7.  িনাব ডিল্পী রাণী হাওলাোর 

ডসডনয়র লাইয়েডর  অোডসিোি –কাম 

িকুয়ময়িিন 

বাংলায়েি প্রয়কৌিল  ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। 

০১৭৪৫০৪১৭৪৮ 

librarian@library.buet.ac.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলায়েি প্রয়কৌিল  ডবশ্বডবদ্যালয় 

ঢাকা-১১০০। 

 

 

8.  িনাব কাডনি আফয়রািা মাধুরী 

সহকারী জ্রডিস্ট্রার 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা-১১০০। 

০১৫৫৬৫৭৩৫৬৫ 

kanizju@yahoo.com 

জ্রডিস্ট্রার 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা-১১০০। 

 

 

9.  িনাব জ্মাছাোঃ জ্রায়কয়া খাতুন 

জ্সকিন অডফসার 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা-১১০০। 

০১৬১২৬৬৫৫৩৯ 

sarokeya111@gmail.com 

 

জ্রডিস্ট্রার 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা-১১০০। 

 

 

10.  িনাব সাডেয়া সামাে 

বুক সট থার 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা-১১০০। 

০১৭৩৫০৪৩১৯২ 

sadiasamadeva@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা-১১০০। 

 

 

11.  িনাব জ্মাোঃ ডনয়ামত উল্লাহ জ্িখ 

ক্লোডসফায়ার 

জ্সন্ট্রাল লাইয়েডর এন্ড ইনফরয়মিন জ্সিার 

পাবনা ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, পাবনা। 

০১৯২০৭১৭৮৫৪ 

pustniamat@gmail.com 

bijon16@yahoo.com 

জ্রডিস্ট্রার 

পাবনা ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

রািাপুর, পাবনা। 

 
 

 

12.  িনাব জ্মাোঃ জ্মািাররফ জ্হায়সন 

ঊর্ধ্থতন সবজ্ঞাডনক কম থকতথা  

বাংলায়েি কৃডষ গয়বষণা ইনডিটিউট 

আঞ্চডলক গয়বষণা জ্কন্দ্র, যয়িার। 

০১৭১৯৭৯১৪২১ 

moshrhrs75@yahoo.com 

মূখ্য সবজ্ঞাডনক কম থকতথা 

বাংলায়েি কৃডষ গয়বষণা ইনডিটিউট 

আঞ্চডলক গয়বষণা জ্কন্দ্র, যয়িার। 

 

rarsinchargejessor@gmail.com 
kawsar67@yahoo.com 

 
 

mailto:touhidul@bou.ac.bd
mailto:monircse522@gmail.com
mailto:parvinms871@gmail.com
mailto:librarian@library.buet.ac.bd
mailto:kanizju@yahoo.com
mailto:sarokeya111@gmail.com
mailto:sadiasamadeva@gmail.com
mailto:pustniamat@gmail.com
mailto:bijon16@yahoo.com
mailto:moshrhrs75@yahoo.com
mailto:rarsinchargejessor@gmail.com
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ক্র. 

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

13.  িনাব জ্মাোঃ রাহাত খান 

জুডনয়র লাইয়েডরয়ান 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

০১৭১৮০২৫৮০০ 

জ্রডিস্ট্রার 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

 

 
14.  িনাব জ্মাোঃ হুজ্জাতুল ইসলাম 

অডফস সহ: কাম-কডি: মুদ্রাক্ষডরক 

বাডর, লাক্ষা গয়বষণা জ্কন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। 

০১৭২৬৮৮৩৪৬০ 

সবজ্ঞাডনক কম থকতথা 

বাডর, লাক্ষা গয়বষণা জ্কন্দ্র 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ। 

lrsincharge@gmail.com 
 

15.  িনাব তাডনয়া আফয়রাি 

লাইয়েডর সহকারী 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

০১৯২২৩৬৩৮৯৭ 

জ্রডিস্ট্রার 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

jony.jhenidah@gmail.com 

 
16.  িনাব জ্মাোঃ ফডরে উডিন 

ডনম্নমান সহকারী 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

০১৭৯৮২৪৩২৩০ 

mdfariduddin130|@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

registrar@iu.ac.bd 

 

 

17.  
 

িনাব জ্মাোঃ আইনুল হক 

লাইয়েডরয়ান 

বাংলায়েি সুগারক্রপ গয়বষণা ইনডিটিউট 

ঈশ্বরেী-৬৬২০, পাবনা। 

০১৭৪৯৭৯৬৮৪৩ 
aniulullapara@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি সুগারক্রপ গয়বষণা ইনডিটিউট 

ঈশ্বরেী-৬৬২০, পাবনা। 
bsri@bsri.gov.bd 

 

 

18.  িনাব মুহাম্মে সাজ্জাে জ্হায়সন 

গ্রন্থাগাডরক 

ময়মনডসংহ জ্মডিয়কল কয়লি, ময়মনডসংহ। 

০১৯১৭৮০১২৮৬ 

muhammad sajjadhussainh@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

ময়মনডসংহ জ্মডিয়কল কয়লি  

ময়মনডসংহ-২২০৬। 

mmc@ac.dghs.gov.bd 

 
 

19.  জ্মাছাোঃ নাডেরা খাতুন 

লাইয়েডরয়ান 

িহীে ডিয়াউর রহমান জ্মডিয়কল কয়লি, বগুড়া। 

০১৭৬৬-৭৬৬৯৪৪ 

szrmc@ac.dghs.gov.bd 

অধ্যক্ষ 

িহীে ডিয়াউর রহমান জ্মডিয়কল কয়লি 

বগুড়া। 

 
 

20.  িনাব জ্মাসাোঃ মাহফুিা জ্বগম 

ডসডনয়র জ্টকডনকোল  অোডসিোি (লাইয়েডর) 

আরকাইিস ও গ্রন্থাগার অডিেপ্তর 

আগারগাঁও, জ্িয়রবাংলা নগর, ঢাকা। 

০১৭১৮০৬৪৭৪৭ 

dg@nanl.gov.bd 
Mahfuzabnl@gmail.com 

মহাপডরচালক 

আরকাইিস ও গ্রন্থাগার অডিেপ্তর 

আগারগাঁও, জ্িয়রবাংলা নগর, ঢাকা। 

 

 

 
 

21.  িনাব জ্মাোঃ মডনরুজ্জামান মডন 

কোটালগার 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিবুর রহমান কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয় 

গািীপুর। 

০১৯১১৩৯৯৭৮৭ 

monibsmrau1981@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিবুর রহমান কৃডষ 

ডবশ্বডবদ্যালয় গািীপুর। 

  
 

22.  িনাব জ্মাোঃ আব্দুল আডলম 

কোটালগার 

বাংলায়েি জ্বতার, সের েপ্তর 

আগারগাঁও, জ্ির-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি জ্বতার, সের েপ্তর 

আগারগাঁও, জ্ির-ই-বাংলা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

 

mailto:lrsincharge@gmail.com
mailto:mdfariduddin130%7C@gmail.com
mailto:registrar@iu.ac.bd
mailto:aniulullapara@gmail.com
mailto:bsri@bsri.gov.bd
mailto:muhammad%20sajjadhussainh@gmail.com
mailto:mmc@ac.dghs.gov.bd
mailto:szrmc@ac.dghs.gov.bd
mailto:dg@nanl.gov.bd
mailto:Mahfuzabnl@gmail.com
mailto:monibsmrau1981@gmail.com
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ক্র. 

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

০১৭৪২৯৪৪৭৬০ 

abdulalim7429@gmail.com 

৪৪৮১৩০২২ 

dg@betar.gov.bd 

23.  িনাব জ্মাোঃ সায়য়ম খান 

জু. ডরয়প্রাগ্রাডফক অডফসার 

ব্যান্সিক, ঢাকা। 

০১৮৫৩৬০০৩৮১ 

মহাডরচালক 

ব্যান্সিক, ঢাকা 

 
24.  িনাব জ্মাোঃ নূরী ইয়ািোনী 

অডফস সহকারী কাম-কডি. মুদ্রাক্ষডরক 

ব্যান্সিক, ঢাকা। 

০১৭৯৭৫২৭৯৮০ 

মহাডরচালক 

ব্যান্সিক, ঢাকা 

 

‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রয়য়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ প্রডিক্ষয়ণ অংশগ্রহকারীদের  

২৫তম ব্যাচ (২০২১-২০২২ অর্ থ বছয়রর ২য় ব্যাচ)-এর ছডবসহ নামের তালিকা: 

প্রলিক্ষমের তালরখ: 19/05/2022 
 

(জ্িষ্ঠেতার ডিডিয়ত নয়) 

ক্র.

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

1.  িা. িরীফ জ্মাহাম্মে িাডবর 

সহকারী অধ্যাপক 

কুডষ্টয়া জ্মডিয়কল কয়লি, কুডষ্টয়া। 

০১৯১১৪০৬২৫৫ 

smzabir@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

কুডষ্টয়া জ্মডিয়কল কয়লি, কুডষ্টয়া। 

 

 

2.  িা. জ্মাছাোঃ জ্কাডহনুর পারিীন 

সহকারী অধ্যাপক (ফাম থায়কালডি) 

ওএসডি, স্বাস্থে অডিেপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। 

সংযুি: iv½vমাটি জ্মডিয়কল কয়লি, iv½vমাটি 

০১৭১৬৩১৯৬৪৮ 

kohinoor_parveen@yahoo.com 

অধ্যক্ষ 

iv½vমাটি জ্মডিয়কল কয়লি 

iv½vমাটি। 

 

3.  িনাব মুহাোঃ উমার ফারুক 

উপ-গ্রন্থাগাডরক 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

০১৭১১১০৯৫৯৪ 

ufaruque73@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

registrar@iu.ac.bd 
 

 
 

4.  িনাব উিম কুমার রায় 

িকুয়ময়িিন অডফসার 

হািী জ্মাহাম্মে োয়নি ডবজ্ঞান ও প্রযুডি 

ডবশ্বডবদ্যালয় (হাডবপ্রডব), ডেনািপুর। 

০১৭৩৪৩১৬৬৫৭ 

uttamray2020@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

হািী জ্মাহাম্মে োয়নি ডবজ্ঞান ও প্রযুডি 

ডবশ্বডবদ্যালয় (হাডবপ্রডব), ডেনািপুর। 

www.hstu.ac.bd  

5.  জ্মাছাোঃ সামছুন নাহার  

প্রিাসডনক কম থকতথা 

হািী জ্মাহাম্মে োয়নি ডবজ্ঞান ও প্রযুডি 

ডবশ্বডবদ্যালয় (হাডবপ্রডব), ডেনািপুর। 

০১৭২২১১৪৪৪৭ 

জ্রডিস্ট্রার 

হািী জ্মাহাম্মে োয়নি ডবজ্ঞান ও প্রযুডি 

ডবশ্বডবদ্যালয় (হাডবপ্রডব), ডেনািপুর। 

 

6.  িনাব জ্মাোঃ ময়নায়ার জ্হায়সন 

ঊর্ধ্থতন সবজ্ঞাডনক কম থকতথা 

বাংলায়েি গম ও  ভুট্টা গয়বষণা ইনডিটিউট 

নডিপুর, ডেনািপুর। 

০১৭১৬৫৯৯৪৮৭ 

monwardae@yahoo.com 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি গম ও  ভুট্টা গয়বষণা ইনডিটিউট, 

নডিপুর, ডেনািপুর। 

www.bwmri.gov.bd 

dg_bwmri@gmail.com 
 

mailto:abdulalim7429@gmail.com
mailto:smzabir@gmail.com
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ক্র.

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

7.  িনাব জ্মাোঃ িাহা½xর আলম 

অডফসসহ. কাম-কডি. অপা. 

এম আব্দুর রডহম জ্মডিয়কল কয়লি, ডেনািপুর। 

০১৭৬১৫৯৫৭৬৩ 

dinajmc@ac.dghs.gov.bd 

অধ্যক্ষ 

এম আব্দুর রডহম জ্মডিয়কল কয়লি  

ডেনািপুর। 

  

8.  িনাব জ্মাোঃ আডিজুর রহমান খান 

সহকারী গ্রন্থাগাডরক (ডরসাচ থ) 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

০১৫৫৬৩৬৮৬০৩ 

aziz.du@live.com 

জ্রডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

 
 

9.  িনাব এস. এম. মাসুম মুয়ি থে 

সহকারী গ্রন্থাগাডরক (প্রডকউরয়মি) 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

০১৬৭৫৬২১১৮৬ 
masum_m86@yahool.com 

জ্রডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

 

 

10.  িনাব মুহাম্মে রািীব হাসান 

প্রিান সহকারী  

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়,ঢাকা। 

০১৬৭৪৮৩৯৮৬০ 
hassanrajeev7@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়,  ঢাকা। 

 

11.  িনাব এস.এম. ওয়াডলউজ্জামান 

সহকারী িাটায়বি জ্প্রাগ্রামার 

যয়িার ডবজ্ঞান ও প্রযুডি  ডবশ্বডবদ্যালয়, যয়িার। 

০১৭২৩৭৪৫৬৮৪ 

walivai91@just.edu.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

যয়িার ডবজ্ঞান ও প্রযুডি  ডবশ্বডবদ্যালয় 

জ্যয়িার। 

  

12.  িনাব জ্মাহাম্মে সরওয়ার কামাল 

জ্সকিন অডফসার 

চট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয়, চট্টগ্রাম। 

০১৮৫৫২৪৮৪৬২ 

registrarcu66@au.ac.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

চট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয়, চট্টগ্রাম। 

 
 

13.  িনাব আকতাiæজ্জামান রায়সল 

উপ-সহকারী গ্রন্থাগাডরক 

িাহিালাল ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

ডসয়লট। 

০১৭১৭৬২৪০৯৫ 

arasel0506ru@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

িাহিালাল ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, 

ডসয়লট। 

 
 

14.  িনাব কািী জ্ফরোউস 

উপ-গ্রন্থাগাডরক 

খুলনা ডবশ্বডবদ্যালয়, খুলনা। 

০১৯১৫৮২৯২২৬ 

kferdous9@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

খুলনা ডবশ্বডবদ্যালয়, খুলনা। 

 
 

15.  িনাব এস. এম. আয়নায়ার জ্হায়সন 

সহকারী গ্রন্থাগাডরক 

খুলনা ডবশ্বডবদ্যালয়, খুলনা। 

০১৯১৯৩৩৩৮৮৪  

smahossain15@yahoo.com 

জ্রডিস্ট্রার 

খুলনা ডবশ্বডবদ্যালয়, খুলনা। 

  

16.  িনাব ইডঞ্জডনয়ার জ্মাহাম্মে লুৎফুল হক 

ডসয়িম এনাডলি 

বাংলায়েি প্রাডণসিে গয়বষণা ইনডিটিউট 

সািার, ঢাকা। 

০১৭১১৪৪৬২৪৬ 

lutful70@yahoo.com; sa@blri.gov.bd 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি প্রাডণসিে গয়বষণা ইনডিটিউট, 

সািার, ঢাকা। 

dg@blri.gov.bd  

www.blri.gov.bd  

mailto:dinajmc@ac.dghs.gov.bd
mailto:aziz.du@live.com
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mailto:walivai91@just.edu.bd
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mailto:smahossain15@yahoo.com
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http://www.blri.gov.bd/
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ক্র.

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

17.  িনাব জ্েবয়িোডত জ্ াষ 

তথ্য কম থকতথা 

বাংলায়েি প্রাডণসিে গয়বষণা ইনডিটিউট 

সািার, ঢাকা। 

০১৯১৩৮১০৮৭১ 

devjyotighosh95@gmail.com 

devjyotighosh@blri.gov.bd 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি প্রাডণসিে গয়বষণা ইনডিটিউট, 

সািার, ঢাকা। 

www.blri.gov.bd 

 
 

18.  ডম.  চন্দ্র জ্িখর োস 

সহকারী গ্রন্থাগাডরক 

ডসয়লট এম এ ডি ওসমানী জ্মডিকোল কয়লি 

ডসয়লট। 

০১৭১৬১৪৬২৩৯ 

daschandra23@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

ডসয়লট এম এ ডি ওসমানী জ্মডিকোল কয়লি, 

ডসয়লট। 

  

19.  ডম. অনুি কাডত োস 

জ্িয়নাটাইডপি 

ডসয়লট এম এ ডি ওসমানী জ্মডিকোল কয়লি 

ডসয়লট। 

০১৭২৪৬১৫৯৩৫ 

somcanujkantidas@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

ডসয়লট এম এ ডি ওসমানী জ্মডিকোল 

কয়লি,ডসয়লট। 

  

20.  িনাব খায়লো িাডমল 

ডসডনয়র কোটালগার 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিবুর রহমান কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয় 

গািীপুর। 

০১৭১১২৩৯৯২৫ 

khaledaj@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিবুর রহমান কৃডষ 

ডবশ্বডবদ্যালয়, গািীপুর। 

  

21.  িনাব জ্মাোঃ জ্সাহরাব জ্হায়সন 

উচ্চমান সহকারী 

ঢাকা জ্মডিয়কল কয়লি, ঢাকা। 

principal@dmc.gov.bd 

অধ্যক্ষ 

ঢাকা জ্মডিয়কল কয়লি, ঢাকা। 

principal@dmc.gov.bd; 
dmc_principal@yahoo.com  

22.  িনাব জ্মাোঃ মডহউডিন 

কোটালগার 

জ্নায়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

জ্নায়াখালী। 

০১৭২২৩৭১৩১৩ 
mohiuddinnstu37@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

জ্নায়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, 

জ্নায়াখালী। 

 
 

23.  িনাব জ্মাবারক হুসাইন 

ডসডনয়র এোডসিোি কাম-কডি. অপায়রটর 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ময়মনডসংহ। 

০১৭১২৮২৩৮৫০ 

mobaraklib@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয় 

ময়মনডসংহ। 

  

24.  িনাব জ্মাোঃ রায়সল 

কডিউটার অপায়রটর 

ডবজ্ঞান ও প্রযুডি মন্ত্রণালয় 

বাংলায়েি সডচবালয়, ঢাকা। 

উপ-সডচব 

ডবজ্ঞান ও প্রযুডি মন্ত্রণালয় 

বাংলায়েি সডচবালয়, ঢাকা। 

 

 

  

mailto:devjyotighosh95@gmail.com
mailto:devjyotighosh@blri.gov.bd
http://www.blri.gov.bd/
mailto:daschandra23@gmail.com
mailto:somcanujkantidas@gmail.com
mailto:khaledaj@gmail.com
mailto:principal@dmc.gov.bd
mailto:dmc_principal@yahoo.com
mailto:mohiuddinnstu37@gmail.com
mailto:mobaraklib@gmail.com


e-Book Participants List 1-27 batch 12 
 

 ‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রয়য়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ প্রডিক্ষয়ণ অংশগ্রহকারীদের  

২৪তম ব্যাচ (২০২১-২০২২ অর্ থ বছয়রর, ১ম ব্যাচ)-এর নামের তালিকা: 

প্রলিক্ষমের তালরখ: 28/10/2021 

 

 (জ্িষ্ঠেতার ডিডিয়ত নয়) 

ক্র. 

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

1.  ডময়সস তানয়িবা রায়হান জ্সামা 

উপ-গ্রন্থাগাডরক (জ্প্রাগ্রাডমং) 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

০১৬২৬৮৮০৩৩৬ 

shama@du.ac.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়,  ঢাকা। 

 

2.  িনাব জ্মা: নািমুল ইসলাম 

উপ-গ্রন্থাগাডরক (জ্প্রাগ্রামার) 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

০১৭২৭১১৯১৯৮ 

nislamdul@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়,  ঢাকা। 

 

3.  িা: সুয়রাডিত কুমার বাইন 

প্রিাষক, কডমউডনটি জ্মডিডসন   

খুলনা জ্মডিয়কল কয়লি, খুলনা। 

০১৭১২৬৬২৭৯৯ 

skbain.sk@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

খুলনা জ্মডিয়কল কয়লি 

খুলনা। 

 

 

4.  স.ম. এনামুল কবীর 

লাইয়েডরয়ান 

খুলনা জ্মডিয়কল কয়লি, খুলনা। 

০১৯১১৪৬৩২৫৬ 

kmc.khulna@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

খুলনা জ্মডিয়কল কয়লি 

খুলনা। 

 

 

5.  িা: মািহাiæল আলম ডসডিকী 

সহকারী অধ্যাপক (ইএনটি ডবিাগ) 

জ্িখ হাডসনা জ্মডিয়কল কয়লি, িামালপুর। 

০১৭১১২৮৫৪৬৪ 

bulbulmym@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

জ্িখ হাডসনা জ্মডিয়কল কয়লি  

িামালপুর। 
 

6.  িনাব জ্মা: মাহফুজুর রহমান 

জ্মডিয়কল জ্টকয়নালডিি (ল্যাব:) 

জ্িখ হাডসনা জ্মডিয়কল কয়লি, িামালপুর। 

০১৭১২৭১৩৯৮০ 

mrpolasu1103@gamil.com 

অধ্যক্ষ 

জ্িখ হাডসনা জ্মডিয়কল কয়লি  

িামালপুর। 

 

7.  িা: জ্মা. িাহাোত জ্হায়সন 

প্রিাষক, বায়য়ায়কডমডস্ট্র 

বঙ্গবন্ধু জ্মডিয়কল কয়লি, সুনামগঞ্জ। 

০১৬৭৩৬২৯৫৭৮ 

sahadat0012@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

বঙ্গবন্ধু জ্মডিয়কল কয়লি 

সুনামগঞ্জ। 

 
 

8.  িনাব এস.এম. আকতার জ্হাসাইন জ্চৌধুরী 

সহকারী জ্রডিস্ট্রার 

চট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয়, চট্টগ্রাম। 

০১৮১৮৬০৫২৬৫ 

registrarcu66@au.ac.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

চট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয়, চট্টগ্রাম। 

 

  

9.  িনাব জ্মা: মডতউর রহমান খান 

উপ গ্রন্থাগাডরক 

িাহিালাল ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, ডসয়লট। 

০১৭১৮৪৭৬০২০ 

motiur.tvi@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

িাহিালাল ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, 

ডসয়লট। 

  

mailto:shama@du.ac.bd
mailto:nislamdul@gmail.com
mailto:skbain.sk@gmail.com
mailto:kmc.khulna@gmail.com
mailto:bulbulmym@gmail.com
mailto:mrpolasu1103@gamil.com
mailto:sahadat0012@gmail.com
mailto:registrarcu66@au.ac.bd
mailto:motiur.tvi@gmail.com
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ক্র. 

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

10.  িনাব খন্দকার নূর এলাহী 

উপ-গ্রন্থাগাডরক 

রািিাহী ডবশ্বডবদ্যালয়, রািিাহী। 

০১৭৬৬১২৬৪০৩ 

noor@ru.ac.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

রািিাহী ডবশ্বডবদ্যালয়  

রািিাহী। 

 
 

11.  িনাব জ্মা: জ্রিাউল হাই রাডকব 

উর্ধ্থতন সবজ্ঞাডনক কম থকতথা 

বাংলায়েি প্রাণীসিে গয়বষণা ইনডিটিউট 

সিার, ঢাকা। 

০১৭০৮০৭০৬৩১ 

rezaulhai@yahoo.com 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি প্রাণীসিে গয়বষণা ইনডিটিউট 

সিার, ঢাকা। 

www.blri.gov.bd 

 

 

12.  িনাব জ্মা: আল-মামুন  

লাইয়েডরয়ান 

বাংলায়েি প্রাডণসিে গয়বষণা ইনডিটিউট  

সািার, ঢাকা।  

০১৯২৪৯০৭৭৯৭ 

mamun@blri.gov.bd 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি প্রাডণসিে গয়বষণা ইনডিটিউট 

সিার, ঢাকা। 

www.blri.gov.bd 

 

 

13.  িনাব িাহীনা আিার 

গয়বষণা সুপারিাইিার 

বাংলায়েি পল্লী উন্নয়ন একায়িমী 

জ্কাটবাড়ী, কুডমল্লা। 

০১৭২৩২৮৫৯৯৪ 

dg@bard.gov.bd; training.bard@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি পল্লী উন্নয়ন একায়িমী 

জ্কাটবাড়ী, কুডমল্লা। 

 
 

14.  িনাব সূর্য্থ লাল োস 

ডহসাব রক্ষক 

জ্িখ হাডসনা জ্মডিয়কল কয়লি, হডবগঞ্জ। 

০১৭২৪৭৫৮০৭৮ 

shmchabiganj@ac.dghs.gov.bd 

অধ্যক্ষ 

জ্িখ হাডসনা জ্মডিয়কল কয়লি 

হডবগঞ্জ। 

 

15.  িনাব জ্মা: আব্দুল আডিি 

সহকারী প্রিাসডনক কম থকতথা 

বাংলায়েি ইউডনিাডস থটি অব প্রয়ফিনালস 

ডমরপুর জ্সনাডনবাস, ঢাকা। 

০১৭১৬৩৩৭২২৮ 

abdul.aziz@bup.edu.bd 

িাইস-চোয়ন্সলর  

বাংলায়েি ইউডনিাডস থটি অব প্রয়ফিনালস  

ডমরপুর জ্সনাডনবাস, ঢাকা। 

 

 

16.  িনাব মুহাম্মে এমরানুল হক 

সহকারী লাইয়েডরয়ান 

চট্টগ্রাম প্রয়কৌিল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, চট্টগ্রাম। 

জ্মাবা: ০১৭১৭৩৭৫৫২৩, ০১৮১৩৩৭৪৯৫১ 

amrancuet@gmail.com; library@cuet.ac.bd 

জ্রডিস্ট্রার/লাইয়েডরয়ান 

চট্টগ্রাম প্রয়কৌিল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

চট্টগ্রাম। 

  

17.  িনাব জ্তৌডহদুল ইসলাম 

লাইয়েরী এোডসিোি 

বাংলায়েি জ্নিাল একায়িডম , পয়তঙ্গা, চট্টগ্রাম। 

০১৬৭৩৩৫৫৫৬০ 

bnalibrary127@gmail.com 

ই:জ্ল: কমান্ডার ডবএন 

বাংলায়েি জ্নিাল একায়িডম 

পয়তঙ্গা, চট্টগ্রাম। 

bna@navy.mil.bd 

 
 

18.  িনাব জ্মা: জ্ময়হেী হাসান 

সহকারী গ্রন্থাগাডরক 

যয়িার ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, যয়িার। 

০১৭৮৩৬১২৬১২ 

mehedissub@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

যয়িার ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

যয়িার। 

  

mailto:noor@ru.ac.bd
mailto:rezaulhai@yahoo.com
http://www.blri.gov.bd/
mailto:mamun@blri.gov.bd
http://www.blri.gov.bd/
mailto:dg@bard.gov.bd
mailto:training.bard@gmail.com
mailto:shmchabiganj@ac.dghs.gov.bd
mailto:abdul.aziz@bup.edu.bd
mailto:amrancuet@gmail.com
mailto:library@cuet.ac.bd
mailto:bnalibrary127@gmail.com
mailto:mehedissub@gmail.com
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ক্র. 

নং 

অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

19.  িনাব জ্মা: আডমনুর রহমান 

প্রিাসডনক কম থকতথা 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিবুর রহমান ডবজ্ঞান ও প্রযুডি 

ডবশ্বডবদ্যালয় জ্গাপালগঞ্জ। 

০১৭১৬৪৭৯৬৯২ 

aminurbsmrstu@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিবুর রহমান ডবজ্ঞান ও 

প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, জ্গাপালগঞ্জ। 

 
 

20.  িনাব জ্মা: নাডছiæল ইসলাম 

লাইয়বডরয়ান (িারপ্রাপ্ত) 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিবুর রহমান ডবজ্ঞান ও প্রযুডি 

ডবশ্বডবদ্যালয় জ্গাপালগঞ্জ। 

০১৭২১৩৩৯৪৪৪ 

nasirlis777@yahoo.com 

জ্রডিস্ট্রার 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিবুর রহমান ডবজ্ঞান ও 

প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, জ্গাপালগঞ্জ। 

 
 

21.  িনাব জ্মাহাম্মে রডফকুল ইসলাম 

ডসডনয়র এোডসিোি 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ময়মনডসংহ। 

০১৭২৫৬৩৯৭৮১ 

registrar@bau.edu.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয় 

ময়মনডসংহ। 

 
 

22.  িনাব জ্মা: ইউনুস আলী  

জুডনয়র ক্লাকথ 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ময়মনডসংহ। 

০১৭১৩৫৪৫৬০৮ 

registrar@bau.edu.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয় 

ময়মনডসংহ। 

  

23.  িনাব জ্মা: জ্মায়ায়জ্জম জ্হায়সন 

অ.সহ. কাম-কডি. মুদ্রা.   

ব্যান্সিক, ঢাকা। 

মহাপডরচালক 

ব্যান্সিক, ঢাকা। 

 

 

  

mailto:aminurbsmrstu@gmail.com
mailto:nasirlis777@yahoo.com
mailto:registrar@bau.edu.bd
mailto:registrar@bau.edu.bd
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‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রদয়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ শীর্ থক প্রডশক্ষদণ 

অংশগ্রহণকারীদের ২৩তম ব্যাচ (২০২০-২০২১ অর্ থ বছয়রর ৬ষ্ঠ ব্যাচ)-এর bv‡gi ZvwjKv: 

প্রডশক্ষদণর তাডরখ : ১৯/০৬/২০২১ 

 

(জ্িেষ্ঠতার ডিডিয়ত নয়)            

ক্রডমক অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

1.  ি. জ্মা: আয়নায়ার ইসলাম 

গ্রন্থাগাডরক 

জ্িয়র বাংলা কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

০১৭৮৩৯১৯৬২৪ 

জ্রডিস্ট্রার 

জ্িয়র বাংলা কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

 

2.  িনাব জ্মা: িডফউল্লাহ আকন্দ 

অডতডরি গ্রন্থাগাডরক 

জ্িয়র বাংলা কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

০১৯১৫৫২৪৫৮৫ 

ঐ 

 

3.  িনাব জ্মা: কাডমম িাহডরয়ার 

উপ-গ্রন্থাগাডরক 

জ্িয়র বাংলা কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

০১৭৪৫১৩৪৪৪১ 

ঐ 

 

4.  িনাব আিারী িাহান 

জ্িপুটি জ্রডিস্ট্রার 

জ্িয়র বাংলা কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

০১৮৬৭২৫১৪০৮ 

ঐ 

 

5.  িনাব জ্মাহাম্মে ডসরাজুল ইসলাম 

সহকাডর জ্রডিস্ট্রার 

জ্িয়র বাংলা কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

 ০১৯৩১৬৮৪৯৬৫ 

ঐ 

 

6.  িনাব বন্দনা রায় 

িকুয়ময়িিন অডফসার 

জ্িয়র বাংলা কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

০১৭৩৬৩৯২৯১২ 

ঐ 

 

7.  িনাব এ, জ্ক, এম, ইডলয়াস কডবর 

ডসডনয়র লাইয়েডর এেডসয়িি 

জ্িয়র বাংলা কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

০১৭১২৫৩২৩৪৬ 

ঐ 

 

8.  িনাব জ্রহানা জ্বগম সুডম 

ডসডনয়র লাইয়েডর এোয়টনয়িি 

জ্িয়র বাংলা কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

০১৬৮২৮৪৮০০০ 

জ্রডিস্ট্রার 

জ্িয়র বাংলা কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

 

9.  িনাব মৃডিকা জ্চৌধুরী 

জ্সডমনার গ্রন্থাগার সহকারী 

বাংলা ডবিাগ, িাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালয় 

সািার। 

০১৭১০৫৩২৬৯৩ 

জ্রডিস্ট্রার 

বাংলা ডবিাগ, িাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালয় 

সািার। 

 



e-Book Participants List 1-27 batch 16 
 

ক্রডমক অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

10.  িনাব তানিীর আহমে 

সহকাডর গ্রন্থাগাডরক 

প্রিানমন্ত্রীর কায থালয়, জ্তিগাঁও, ঢাকা। 

০১৭১৪২২০১৮২ 

----- 

প্রিানমন্ত্রীর কায থালয়, জ্তিগাঁও, ঢাকা। 

 

11.  িনাব আবু  জ্মা: হান্নান ডময়া 

গ্রন্থাগাডরক 

আইন ডবচার ও সংসে ডবষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

০১৭৩৬১৪৮৪৭৬  

------ 

আইন ডবচার ও সংসে ডবষয়ক মন্ত্রণালয় ঢাকা। 

 

12.  ি.জ্মা: হviæন-অর- রিীে  

সহকারী পডরচালক 

গণগ্রন্থাগার অডিেপ্তর, িাহবাগ, ঢাকা। 

০১৭৭১০২৩৩২০ 

মহাপডরচালক 

গণগ্রন্থাগার অডিেপ্তর, িাহবাগ, ঢাকা। 

 

13.  িনাব জ্মা: িহীদুল আলম 

গ্রন্থাগাডরক 

গণগ্রন্থাগার অডিেপ্তর, িাহবাগ, ঢাকা। 

০১৯১১৩৯৯৩৬৩ 

 

ঐ 

 

14.  িনাব জ্মা: হviæনুর রডিে  

সহকারী পডরচালক 

গণগ্রন্থাগার অডিেপ্তর, িাহবাগ, ঢাকা। 

০১৭১৪২২২০১২ 

মহাপডরচালক 

গণগ্রন্থাগার অডিেপ্তর, িাহবাগ, ঢাকা। 

 

15.  িনাব জ্সাডনয়া জ্চৌধুরী 

গ্রন্থাগাডরক 

গণগ্রন্থাগার অডিেপ্তর, িাহবাগ, ঢাকা। 

০১৭২৭৩২৯৩৭০ 

ঐ 

 

16.  িনাব অডহদুজ্জামান 

সহকার 

সহকরী লাইয়েডরয়ান 

গণগ্রন্থাগার অডিেপ্তর, িাহবাগ, ঢাকা। 

০১৭১৭৪৭৩১০৫ 

ঐ 

 

17.  িনাব িাডম্ম আিার 

সহকরী লাইয়েডরয়ান 

গণগ্রন্থাগার অডিেপ্তর, িাহবাগ, ঢাকা। 

০১৭১০৬৯৪০৫৭ 

ঐ 

 

18.  িনাব সাডেয়া মাহবুব 

সহকরী লাইয়েডরয়ান 

গণগ্রন্থাগার অডিেপ্তর, িাহবাগ, ঢাকা। 

০১৭১৫৫৮৮২৯৯ 

ঐ 

 

 

 

19.  িনাব ফডরো নাসডরন সার্ী 

জুডনয়র লাইয়েডরয়ান 

গণগ্রন্থাগার অডিেপ্তর, িাহবাগ, ঢাকা। 

০১৭১৬৩০২৫২০ 

মহাপডরচালক 

গণগ্রন্থাগার অডিেপ্তর, িাহবাগ, ঢাকা। 
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ক্রডমক অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

20.  িনাব মাডয়িা ফাহডমো 

জুডনয়র লাইয়েডরয়ান 

গণগ্রন্থাগার অডিেপ্তর, িাহবাগ, ঢাকা। 

০১৭৩৭৫০৭৮৮০ 

মহাপডরচালক 

গণগ্রন্থাগার অডিেপ্তর, িাহবাগ, ঢাকা। 

 

 

21.  িনাব জ্মা: তডরকুল ইসলাম 

কোটালগার 

িনপ্রিাসন মন্ত্রণালয় 

বাংলায়েি সডচবালয়, ঢাকা। 

০১৭৩১১৯৫২২১ 

 

িনপ্রিাসন মন্ত্রণালয়, বাংলায়েি সডচবালয়, 

ঢাকা। 

  

22.  িনাব সালাহউডিন পায়টায়ারী 

জ্টকডনকোল অডফসার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, গ্রন্থাগার, ঢাকা। 

০১৮১৮৩৪১৪৬১ 

জ্রডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

 

 

23.  িনাব আডিজুন ডনসা 

লাইয়েডর সহকারী 

বন অডিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৭২১৪৬৭৮০৯ 

মহাপডরচালক 

বন অডিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

 

 

24.  িনাব জ্মা: জ্মায়ায়জ্জম জ্হায়সন 

অ.স.কা-কডি.মুদ্রা. 

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৯২১১৯২৩৭০ 

মহাপডরচালক 

ব্যান্সিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রদয়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ শীর্ থক প্রডশক্ষদণ 

অংশগ্রহণকারীদের ২২তম ব্যাচ (২০২০-২০২১ অর্ থ বছয়রর ৫ম ব্যাচ)-এর bv‡gi ZvwjKv: 

প্রডশক্ষদণর তাডরখ : ১৬/০৬/২০২১ 

 

(জ্িষ্ঠেতার ডিডিয়ত নয়)            

ক্রডমক অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

1.  ি. জ্মাোঃ আডিজুর রহমান 

অডতডরি গ্রন্থাগাডরক 

িাতীয় কডব কািী নিরুল ইসলাম ডবশ্বডবদ্যালয় 

ডিিাল, ময়মনডসংহ। 

০১৭১২২৫২৫১১ 

E-mail: azizknu74@.com 

জ্রডিস্ট্রার 

িাতীয় কডব কািী নিরুল ইসলাম 

ডবশ্বডবদ্যালয়, ডিিাল, ময়মনডসংহ। 

 
 

2.  িনাব জ্মাহাম্মে আবু সাইম 

পায়স থানাল অডফসার 

িাতীয় কডব কািী নিরুল ইসলাম ডবশ্বডবদ্যালয় 

ডিিাল, ময়মনডসংহ। 

 

 ঐ 

 

mailto:azizknu74@.com
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ক্রডমক অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

3.  িনাব জ্মাোঃ রডফকুল ইসলাম 

লাইয়েডর এডসসট্যাি 

িাতীয় কডব কািী নিরুল ইসলাম ডবশ্বডবদ্যালয় 

ডিিাল, ময়মনডসংহ। 

 

 ঐ 

 

4.  িনাব জ্মাোঃ মডিবুর রহমান 

লাইয়েডরয়ান 

িাোঃ জ্ক িামান ডবএনএসডব আই হসডপটাল 

ময়মনডসংহ। 

০১৭৩৩০০৬৩৮৭ 

পডরচালক 

ডবএনএসডব আই হসডপটাল, ময়মনডসংহ। 

 

 

5.  িনাব জ্মাোঃ নিiæল ইসলাম 

লাইয়েডরয়ান 

প্রাইমাডর টিচ থাস জ্ট্রডনং ইনডষ্টটিউট, ময়মনডসংহ। 

০১৭১১৯৫৪২৮৩ 

সুপাডরনয়টনয়িি 

প্রাইমাডর টিচ থাস জ্ট্রডনং ইনডষ্টটিউট 

ময়মনডসংহ। 

 

 

6.  িনাব জ্মাহাম্মে মামুনুর রডিে 

জ্িপুটি জ্রডিষ্ট্রার 

ডিপাটয়মি অব সীি সায়য়ন্স এন্ড জ্টকয়নালডি 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ডিিাল, 

ময়মনডসংহ। 

০১৭১২৭২৫৬৬৭ 

জ্রডিষ্ট্রার 

বাংলায়েি কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, ডিিাল 

ময়মনডসংহ। 

  

7.  িনাব আবুল হাসনাত জ্মাোঃ িামান 

সহকাডর অধ্যাপক 

ডিপাটয়মি অব লাইয়েডর এন্ড ইনফরয়মিন  

ফুলবাডড়য়া ডিগ্রী কয়লি, ময়মনডসংহ। 

০১৭১৭৩২০৩৫৮ 

অধ্যক্ষ 

ফুলবাডড়য়া ডিগ্রী কয়লি, ময়মনডসংহ। 

 

 

8.  িনাব জ্মাোঃ ইকবাল জ্হাসাইন 

সহকাডর অধ্যাপক 

ডিপাটয়মি অব লাইয়েডর এন্ড ইনফরয়মিন  

বুরডম ডিগ্রী কয়লি, ময়মনডসংহ। 

০১৭১৮০৮৫৩১৬ 

 

অধ্যক্ষ 

বুরডম ডিগ্রী কয়লি, ময়মনডসংহ। 

 

 

9.  িনাব জ্মাোঃ মডিবুর রহমান 

লাইয়েডরয়ান 

ডিিাল আব্বাডিয়া ফাডিল মাদ্রাসা 

ডিিাল, ময়মনডসংহ। 

০১৯১২৪৮৩৬৪০ 

অধ্যক্ষ 

ডিিাল আব্বাডিয়া ফাডিল মাদ্রাসা 

ডিিাল, ময়মনডসংহ। 

 

 

10.  িনাব জ্মাহাম্মে িাডহউডিন 

লাইয়েডরয়ান 

বাংলায়েি ইনডিটিউট অব ডনউডক্লয়ার 

এডগ্রকালচারাল, ময়মনডসংহ। 

০১৯২২৩৮৬৯৭৩ 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি ইনডিটিউট অব ডনউডক্লয়ার 

এডগ্রকালচারাল, ময়মনডসংহ। 
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ক্রডমক অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

11.  িনাব জ্মাোঃ রাহাত উল্লাহ খাঁন 

সহকাডর লাইয়েডরয়ান 

সরকাডর টিচাস থ জ্ট্রডনং কয়লি (মডহলা) 

ময়মনডসংহ। 

০১৭১৬৬২৯১৯০ 

অধ্যক্ষ 

সরকাডর টিচাস থ জ্ট্রডনং কয়লি (মডহলা) 

ময়মনডসংহ। 

 

 

12.  িনাব ফিলুল হক 

সহকাডর লাইয়েডরয়ান 

জ্মায়মনিাহী ইসলামী একায়িডম এবং কয়লি 

ময়মনডসংহ। 

০১৭১৯৬৯২৬২৫ 

অধ্যক্ষ 

জ্মায়মনিাহী ইসলামী একায়িডম এবং কয়লি 

ময়মনডসংহ। 

 

 

13.  িনাব জ্মাোঃ আবু আউয়াল ডসডিকী 

জ্িপুটি লাইয়েডরয়ান 

ঢাকা প্রয়কৌিল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

িালনা, গািীপুর। 

জ্রডিস্ট্রার 

ঢাকা প্রয়কৌিল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

িালনা, গািীপুর। 

 

14.  প্রয়কৌিলী রুবায়য়ত জ্হায়সন 

সহকারী জ্প্রাগ্রামার 

ঢাকা প্রয়কৌিল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

িালনা, গািীপুর। 

 

 ঐ 

 

15.  জ্িখ আবু সাোত 

সহকারী সডচব 

বাংলায়েি ডবশ্বডবদ্যালয় মঞ্জুডর কডমিন 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৭১৬৬২৪৭০০ 

E-mail: skabusadat@gmail.com 

জ্চয়ারম্যান 

বাংলায়েি ডবশ্বডবদ্যালয় মঞ্জুডর কডমিন 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

 

 

16.  িনাব জ্মাোঃ হাডফজুর রহমান 

প্রিাসডনক কম থকতথা 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিব জ্মডিয়কল ডবশ্বডবদ্যালয় 

িাহবাগ, ঢাকা। 

০১৯১৫৭৭৮৮৪৪ 

E-mail: lichubhai@yahoo.com 

             hafizhbps@bsmmu.edu.com 

জ্রডিস্ট্রার 

বঙ্গবন্ধু জ্িখ মুডিব জ্মডিয়কল ডবশ্বডবদ্যালয় 

গািীপুর। 

 

17.  িনাব জ্মাোঃ সুিন সরকার 

ডসডনয়র লাইয়েডরয়ান 

রংপুর কডমউডনটি জ্মডিয়কল কয়লি ও হাসপাতাল 

রংপুর।  ০১৭৭৪১৭০২৬৭ 

E-mail: sujanislmru95@gmail.com  

অধ্যক্ষ 

রংপুর কডমউডনটি জ্মডিয়কল কয়লি ও 

হাসপাতাল, রংপুর। 

 

 

18.  িনাব জ্মাহাম্মে আহছানুল আলম জ্চৌধুরী 

সহকারী জ্রডিস্ট্রার 

চট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১। 

জ্মাবাইল: ০১৯১৩৬৩২৫৩২ 

E-mail: ahasaul1972@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

চট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয় 

চট্টগ্রাম-৪৩৩১। 

registrarcu66@cu.ac.bd 

 

 

http://ttc.dhaka.gov.bd/
http://ttc.dhaka.gov.bd/
http://ttc.dhaka.gov.bd/
http://ttc.dhaka.gov.bd/
http://ttc.dhaka.gov.bd/
http://ttc.dhaka.gov.bd/
http://ttc.dhaka.gov.bd/
http://ttc.dhaka.gov.bd/
mailto:skabusadat@gmail.com
mailto:lichubhai@yahoo.com
mailto:hafizhbps@bsmmu.edu.com
mailto:ahasaul1972@gmail.com
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ক্রডমক অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

19.  িনাব জ্রহানা আকতার  

উচ্চমান সহকারী 

চট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১। 

জ্মাবাইল: ০১৮১২৫৪৭৮০৭  

E-mail: rehenaakther439@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

চট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয় 

চট্টগ্রাম-৪৩৩১। 

registrarcu66@cu.ac.bd 

 
 

20.  িনাব পঙ্কি কুমার সরকার 

গ্রন্থাগাডরক 

পটুয়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

পটুয়াখালী। 

০১৭১৯৩৩৮২৬২ 

জ্রডিস্ট্রার 

পটুয়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

পটুয়াখালী। 

  

21.  িনাব জ্মা: আলমগীর জ্হায়সন 

িকুয়ময়িিন অডফসার 

পটুয়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

পটুয়াখালী। 

০১৭২৯৭২১৫৯৯ 

 

 

 ঐ 

 

22.  িনাব জ্মা: ইিািত জ্হাসাইন 

জ্নটওয়াক এোিডমডনষ্ট্রটর 

পটুয়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

পটুয়াখালী। 

০১৭১৩৯২৭৩৮৪ 

জ্রডিস্ট্রার 

পটুয়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

পটুয়াখালী। 

  

23.  িনাব জ্মা: নাডিম উডিন 

কোটালগার 

ব্যান্সিক, ঢাকা। 

মহাপডরচালক 

ব্যান্সিক, ঢাকা। 

 

24.  িনাব জ্মা: আলাউডিন 

জুডনয়র জ্টকডনডিয়ান 

ব্যান্সিক, ঢাকা। 

মহাপডরচালক 

ব্যান্সিক, ঢাকা। 

 
 

 

 

‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রদয়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ শীর্ থক প্রডশক্ষদণ 

অংশগ্রহণকারীদের ২১তম ব্যাচ (২০২০-২০২১ অর্ থ বছয়রর ৪র্ থ ব্যাচ)-এর bv‡gi ZvwjKv: 

প্রডশক্ষদণর তাডরখ : ১৫/০৬/২০২১ 

 

 (জ্িষ্ঠেতার ডিডিয়ত নয়)            

ক্রডমক অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

1.  

 

িনাব নাডছমা আিার 

লাইয়েডরয়ান 

বাংলায়েি ডনব থাচন কডমিন সডচবালয় 

ডনব থাচন িবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

পডরচালক 

বাংলায়েি ডনব থাচন কডমিন সডচবালয় 

ডনব থাচন িবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

 

 

mailto:registrarcu66@cu.ac.bd
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ক্রডমক অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

জ্মাবাইল: ০১৭১৩০৯৫১৪৮ 

E-mail: aminurecs77@gmail.com 

2.  জ্মাসা:  লায়লা আিার 

সহকারী লাইয়েডরয়ান 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

০১৭১৭৭২৯৪৪৬ 

E-mail: lailajnu2008@gmail.com 

জ্রডিস্ট্রার 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

 

 

3.  জ্মাছা: িামীমা নাসরীন 

সহকারী লাইয়েডরয়ান 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

জ্মাবাইল: ০১৭২১৫১২৯৬২ 

জ্রডিস্ট্রার 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

 

 

4.  িনাব আবুল কালাম 

কোটালগার 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা। 

০১৬৭৪০০০২৭ 

             

             ঐ 

 

5.  িনাব তাসডলমা আিার 

ডরসাচ থ অডফসার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা। 

জ্মাবাইল: ০১৭৪২৪৪৩০৩১ 

E-mail: registrar@du.ac.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়  

ঢাকা। 

 

 

6.  িনাব জ্মাোঃ সবুি ডময়া 

সহকাডর লাইয়েডরয়ান 

বাংলায়েি ডফল্ম আকথাইি 

আগারগাঁও , ঢাকা। 

জ্মাবাইল: ০১৭২২৯১৫০০৭ 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি ডফল্ম আকথাইি 

আগারগাঁও , ঢাকা। 

 

 

7.  িনাব জ্মাোঃ নিরুল ইসলাম 

লাইয়েডরয়ান 

জ্কন্দুয়া সরকারী কয়লি, জ্কন্দুয়া। 

01728980251 

পডরবয়তথ 

রায়িদুল ইসলাম 

এলডিএ, ডবডসএসআইআর, িানমডন্ড, ঢাকা। 

০১৭২৩৩৬৯৮৬৪ 

জ্চয়ারম্যান 

ডবডসএসআইআর, িানমডন্ড, ঢাকা। 

 

8.  িনাব জ্মাোঃ রায়িে ডনিামী 

সহকারী লাইয়েডরয়ান 

িোয়ফাডিল ইিারন্যািনাল ইউডনিাডস থটি 

ডমরপুর জ্রাি, িানমডন্ড, ঢাকা। 

জ্রডিস্ট্রার 

িোয়ফাডিল ইিারন্যািনাল ইউডনিাডস থটি 

জ্সাবহানবাগ, ডমরপুর জ্রাি, িানমডন্ড, ঢাকা। 

 
 

9.  িনাব জ্মাোঃ আব্দুল জ্মান্নাফ সরকার 

লাইয়েডর অডফসার 

িোয়ফাডিল ইিারন্যািনাল ইউডনিাডস থটি 

ডমরপুর জ্রাি, িানমডন্ড, ঢাকা। 

জ্রডিস্ট্রার 

িোয়ফাডিল ইিারন্যািনাল ইউডনিাডস থটি 

জ্সাবহানবাগ, ডমরপুর জ্রাি, িানমডন্ড, ঢাকা। 

  

mailto:aminurecs77@gmail.com
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ক্রডমক অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

10.  িনাব মুহাম্মে জ্হলাল উিীন 

লাইয়েডর অডফসার 

িোয়ফাডিল ইিারন্যািনাল ইউডনিাডস থটি  

ডমরপুর জ্রাি, িানমডন্ড, ঢাকা। 

  

 ঐ 

 

11.  িনাব জ্মাোঃ দুলাল উডিন 

লাইয়েডর অডফসার 

িোয়ফাডিল ইিারন্যািনাল ইউডনিাডস থটি  

ডমরপুর জ্রাি, িানমডন্ড, ঢাকা। 

  

 ঐ 

 

12.  িনাব জ্মাোঃ মুবাডশ্বর আহসান 

সহকারী পডরচালক  

ইডন্ডয়পয়ন্ডি ইউডনিাডস থটি, বসুন্ধরা, ঢাকা। 

০১৯১৬৩০৩০৬০ 

জ্রডিস্ট্রার 

ইডন্ডয়পয়ন্ডি ইউডনিাডস থটি 

বসুন্ধরা, ঢাকা। 

  

13.  িনাব জ্মাোঃ িডহদুল ইসলাম 

জুডনয়র সহকারী লাইয়েডরয়ান 

ইডন্ডয়পয়ন্ডি ইউডনিাডস থটি, বসুন্ধরা, ঢাকা। 

০১৯৮৫৭৬৪৪২৩ 

  

 ঐ 

---- 

14.  িনাব  অতরা আয়নায়ার 

জুডনয়র সহকারী লাইয়েডরয়ান 

ইডন্ডয়পয়ন্ডি ইউডনিাডস থটি, বসুন্ধরা, ঢাকা। 

০১৮৩৫০৮৫২৯০ 

জ্রডিস্ট্রার 

ইডন্ডয়পয়ন্ডি ইউডনিাডস থটি 

বসুন্ধরা, ঢাকা। 

  

15.  িনাব জ্ক এম আব্দুল িডলল 

উপ-গ্রন্থাগাডরক 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

জ্মাবাইল: ০১৯১৭১৮২২১১ 

E-mail: registrar@iu.ac.bd 

জ্রডিস্ট্রার 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয় 

কুডষ্টয়া। 

  

16.  িনাব জ্মাোঃ হাডববুল্লাহ 

উপ-গ্রন্থাগাডরক 

ইসলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডষ্টয়া। 

জ্মাবাইল: ০১৭১৪৯০৪০৭৯ 

E-mail: registrar@iu.ac.bd 

 

 

             ঐ 

 

17.  জ্মাছা: মাহফুিা খাতুন 

সহকারী লাইয়েডরয়ান 

িাতীয় গ্রন্থয়কন্দ্র, ঢাকা। 

০১৭৫০৮৭৮১২২ 

পডরচালক 

িাতীয় গ্রন্থয়কন্দ্র, ঢাকা। 

 

 

18.  িনাব তাহডমনা আহয়মে 

লাইয়েডরয়ান 

বাংলায়েি িান গয়বষণা ইনডিটিউট 

িয়য়েবপুর, গািীপুর।  

০১৬৭৬০৩৪৬৪৭ 

Email: tahamina1979@yahoo.com 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি িান গয়বষণা ইনডিটিউট 

িয়য়েবপুর, গািীপুর। 
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ক্রডমক অংিগ্রহণকারীয়ের নাম, ঠিকানা 

জ্মাবাইল ও ই-জ্মইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রিায়নর ঠিকানা ছডব 

19.  িনাব মডিউর রহমান 

সহকারী গ্রন্থাগাডরক 

িাওয়াল বেয়র আলম সরকাডর কয়লি, গািীপুর। 

০১৭১০৫৯১৩০০ 

Email: mashiur.library@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

িাওয়াল বেয়র আলম সরকাডর কয়লি 

গািীপুর। 

  

20.  িনাব অমৃতা রাণী োি 

সহকারী লাইয়েডরয়ান 

সাউর্ইি  ইউডনিাডস থটি, বনানী, ঢাকা। 

জ্রডিষ্ট্রার 

সাউর্ইি  ইউডনিাডস থটি 

বনানী, ঢাকা। 

 
21.  িনাব জ্সতারা জ্বগম 

ডপ্রডন্সপাল লাইয়েডরয়ান 

ডবডসএসআইআর, িানমডন্ড, ঢাকা। 

০১৭২৬০২০০৫০ 

Email: begum.satara@gmail.com 

জ্চয়ারম্যান 

ডবডসএসআইআর, িানমডন্ড, ঢাকা। 

 

 

22.  িনাব আয়য়িা আিার 

কোটালগার 

ডবডসএসআইআর, িানমডন্ড, ঢাকা। 

০১৮২২৮৭৩২৫১ 

E-mail: skmdr.mba@gmail.com 

                 

  ঐ 

 

23.  িনাব মুডনয়া আলমগীর 

বুক বাইন্ডার/বুক সট থার 

ডবডসএসআইআর, িানমডন্ড, ঢাকা। 

০১৭৩৫৫৬০৬৬৮ 

                   

 ঐ 

 
24.  িনাব আডনসুর রহমান 

বুক বাইন্ডার/বুক সট থার 

ডবডসএসআইআর, িানমডন্ড, ঢাকা। 

০১৯৬০৬১৯৪৫৮ 

Email: anisurrahmanbcsir89@gmail.com 

                   

  ঐ 

 

25.  িনাব জ্মাোঃ মডহব উল্যাহ 

লাইয়েডর সহকাডর 

ডবডসএসআইআর, িানমডন্ড, ঢাকা। 

০১৭৪২৯৫১২৯৭ 

Email: mohibullah1296@gmail.com 

জ্চয়ারম্যান 

ডবডসএসআইআর, িানমডন্ড, ঢাকা। 

 

 

26.  িনাব খাডেিা জ্বগম 

সহকাডর লাইয়েডরয়ান 

বাংলায়েি পাট গয়বয়ষণা ইনডিটিউট 

মাডনক ডময়া এডিডনউ, ঢাকা। 

মহাপডরচালক 

বাংলায়েি পাট গয়বয়ষণা ইনডিটিউট 

মাডনক ডময়া এডিডনউ, ঢাকা। 
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‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রদয়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ শীর্ থক প্রডশক্ষদণ 

অংশগ্রহণকারীদের ২০তম ব্যাচ (২০২০-২০২১ অর্ থ বছদরর ৩য় ব্যাচ)-এর bv‡gi ZvwjKv: 

প্রডশক্ষদণর তাডরখ : ২৮/০২/২০২১  

 

ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

1.  িনাব মমাোঃ মাহবুবুল আলম 

লাইদেডরয়ান 

রািশাহী প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

রািশাহী-৬২০৪। 

মমাবাইল: ০১৭৬৫৪৯১১৫২ 

E-mail: mahbubul_01@yahoo.com 

মরডিস্ট্রার 

রািশাহী প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

রািশাহী-৬২০৪। 

E-mail:registrar@ruet.ac.bd 

 

 

 

2.  িনাব ডবনয় কুমার রায় 

মিপুটি লাইদেডরয়ান 

শাহিালাল ডবজ্ঞান প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

ডিদলট। 

মমাবাইল: 

মরডিস্ট্রার 

শাহিালাল ডবজ্ঞান প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

ডিদলট। 

ডপএডবএক্স: ৭১৩৪৯১৭১৪৪৭৯  

 

3.  িনাব মমা. হাডিবুল ইিলাম 

িাব-এডিস্ট্যান্ট লাইদেডরয়ান 

শাহিালাল ডবজ্ঞান প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

ডিদলট। 

মমাবাইল: 01716767645 
shaiji2020@gmail.com/hasib-lib@sust.edu 

মরডিস্ট্রার 

শাহিালাল ডবজ্ঞান প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

ডিদলট। 

ডপএডবএক্স: ৭১৩৪৯১৭১৪৪৭৯  
 

4.  িনাব মমাোঃ নাডিমুল হক 

লাইদেডরয়ান 

বাংলাদেশ ডনব থাচন কডমশন  

ডনব থাচন কডমশন িডচবালয়, ডনব থাচন ভবন 

প্লট নং-ই-১৪/মিি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

মমাবাইল: ০১৭৬৩০৩১৪৭৫ 

E-mail: aminurecs77@gmail.com 

ডিডনয়র িহকারী িডচব (িংস্থাপন-১) 

বাংলাদেশ ডনব থাচন কডমশন িডচবালয় 

ডনব থাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/মিি, আগারগাঁও  

ঢাকা-১২০৭। 

মমাবাইল: ০১৭১২৩৬৪৩০৩/৫৫০০৭৬০৫ 

E-mail: aminurecs77@gmail.com 

 

 

5.  িনাব িালমা সুলতানা মমরী 

ডিডনয়র কযাটালগার 

খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়,  

খুলনা-৯২০৩। 

মমাবাইল: ০১৭২৩৩৭০৬১২ 

E-mail: salma@library.kuet.ac.bd 

মরডিস্ট্রার 

খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

খুলনা-৯২০৩। 

 

 

6.  িনাব মমাোঃ টিটু গািী 

িহকারী কযাটালগার 

খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

খুলনা-৯২০৩। 

মমাবাইল: ০১৭৯৮৪৪৭১৯৯ 

E-mail: titugazi.ru@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

খুলনা-৯২০৩। 

 

 

7.  িনাব হাডিজুর রহমান 

ডিডনয়র কযাটালগার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা-১০০০। 

মমাবাইল: ০১৭১০৮৮০৯৩২ 

E-mail: vcoffice@du.ac.bd 

registrar@du.ac.bd 

মরডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়  

ঢাকা-১০০০। 
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

8.  ডমি অদের্া যােব 

ডিডনয়র কযাটালগার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা-১০০০। 

মমাবাইল: ০১৭২১৮৬৭৭৮৯ 

E-mail: anweshajadab@gmail.com 

registrar@du.ac.bd 

মরডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়  

ঢাকা-১০০০। 

 

 

9.  িনাব শাহীনুজ্জামান 

ডিডনয়র গ্রন্থাগার িহকারী 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা-১০০০। 

মমাবাইল: ০১৮৩২৩৬২৩৩৭ 

E-mail: shahinuzzaman512@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়  

ঢাকা-১০০০। 

 

 

10.  ডমদিি নাডিরা মবগম 

জুডনয়র গ্রন্থাগাডরক 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা-১০০০। 

মমাবাইল: ০১৮৭১০৩৮৩৭৪ 

E-mail: registrar@du.ac.bd 

মরডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়  

ঢাকা-১০০০। 

 

 

11.  িনাব মমাোঃ আবু মনামান 

এযাডিিট্যান্ট অডিিার 

বাংলাদেশ ইউডনভথাডিটি অব প্রদিশনালি (ডবইউডপ) 

ডমরপুর মিনা ডনবাি, ঢাকা-১২১৬। 

মমাবাইল: ০১৭৬৯০২১৫৩৯ 

E-mail: scnoman@gmail.com 

ভাইি-চযাদেলর  

বাংলাদেশ ইউডনভথাডিটি অব প্রদিশনালি (ডবইউডপ), 

ডমরপুর মিনা ডনবাি 

ঢাকা-১২১৬। 

E-mail: mahmud.hassan@bup.edu.bd  

12.  িনাব মমাোঃ মুডহউদ্দীন আলম 

মিপুটি লাইদেডরয়ান 

কুডমল্লা ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডমল্লা-৩৫০৬। 

মমাবাইল: ০১৭১২৫৪৩৮২৭ 

E-mail: muhiuddin05@yahoo.com 

মরডিস্ট্রার 

কুডমল্লা ডবশ্বডবদ্যালয় 

কুডমল্লা-৩৫০৬। 

E-mail:registrar@cou.ac.bd 

  

13.  িনাব মমাোঃ ডিডদ্দকুর রহমান 

২য় মেণীর কম থকতথার িমমান পে 

কুডমল্লা ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডমল্লা-৩৫০৬। 

মমাবাইল: ০১৭১৩৬০১৮৮৯ 

E-mail: siddqurrahmancou@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

কুডমল্লা ডবশ্বডবদ্যালয় 

কুডমল্লা-৩৫০৬। 

E-mail:registrar@cou.ac.bd 

  

14.  িনাব মমাোঃ বাহার উডদ্দন 

িহকারী প্রদকৌশলী (ডিডভল) 

বঙ্গবন্ধু হাইদটক ডিটি-২ এর িহায়ক অবকাঠাদমা 

ডনম থাণ প্রকল্প, তথ্য ও মযাগাদযাগ প্রযুডি ডবভাগ 

িাক, মটডলদযাগাদযাগ ও তথ্য প্রযুডি মন্ত্রণালয় 

আইডিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা। 

মমাবাইল: ০১৭১০৮১৯৫৪৩ 

E-mail: bahar.engr@gmail.com 

প্রকল্প পডরচালক 

বঙ্গবন্ধু হাইদটক ডিটি-২ এর িহায়ক অবকাঠাদমা 

ডনম থাণ প্রকল্প, তথ্য ও মযাগাদযাগ প্রযুডি ডবভাগ 

িাক, মটডলদযাগাদযাগ ও তথ্য প্রযুডি মন্ত্রণালয় 

আইডিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা। 

E-mail: pdbhtc97@gmail.com 

E-mail: abu.sayeed@cca.gov.bd 

 

15.  িনাব মমাোঃ িাজ্জাে মহাদিন 

উপ-িহকারী  প্রদকৌশলী (ই/এম) 

বঙ্গবন্ধু হাইদটক ডিটি-২ এর িহায়ক অবকাঠাদমা 

ডনম থাণ প্রকল্প, িাক, মটডলদযাগাদযাগ ও তথ্য প্রযুডি 

মন্ত্রণালয়, আইডিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা। 

মমাবাইল: ০১৭৫৪০৮৪৫০১ 

E-mail: hsazzad968@gmail.com 

প্রকল্প পডরচালক 

বঙ্গবন্ধু হাইদটক ডিটি-২ এর িহায়ক অবকাঠাদমা 

ডনম থাণ প্রকল্প, িাক, মটডলদযাগাদযাগ ও তথ্য প্রযুডি 

মন্ত্রণালয়, আইডিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা। 

E-mail: pdbhtc97@gmail.com 

E-mail: abu.sayeed@cca.gov.bd 
 

16.  িনাব মুহাম্মে আব্দুল মান্নান 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা-১১০০। 

মমাবাইল: ০১৬৮৬১৯৯৫৮৬ 

মরডিস্ট্রার 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয় 

ঢাকা-১১০০। 
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

E-mail: amannanju82@gmail.com 

17.  িনাব ইিমত িাহান কাডের 

িহকারী মরডিস্ট্রার 

মশদর বাংলা কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় লাইদেডর 

মশদর বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭। 

মমাবাইল: ০১৭৬৩২২৫৫৭৬ 

E-mail: ismatkadir023@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

মশদর বাংলা কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয়  

মশদর বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭। 

www. saulibrary.edu.bd 

www.sau.edu.bd 

মমাবাইল: ০১৭৮৩৯১৯৬২৪ 

 

18.  িনাব মমাোঃ কামiæল আহিান 

মটকডনকযাল অডিিার  

পাবনা ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

প্রশািডনক ভবন, রািাপুর, পাবনা-৬৬০০। 

মমাবাইল: ০১৭১৭৮৮৬৮৫২ 

E-mail: pust.kamrul@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

পাবনা ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

প্রশািডনক ভবন, রািাপুর, পাবনা-৬৬০০। 

মিান: ৭৩১৬৬৭৪২ 

 E-mail: bijon16@yahoo.com  

19.  িনাব মশখ রডিকুল ইিলাম  

লাইদেডরয়ান কাম মউডিয়াম কীপার 

বাংলাদেশ ডশশু একাদিমী, িাতক্ষীরা। 

মমাবাইল: ০১৭১৫২৬৭২০২ 

E-mail: sk.rafiq1930@gmail.com/ 

মিলা ডশশু ডবর্য়ক কম থকতথা 

বাংলাদেশ ডশশু একাদিমী 

িাতক্ষীরা। 

মিান: ০৪৭১৬৪২৩৭ 

E-mail: bsasat76@gmail.com  

20.   িনাব মশখ আখতাiæজ্জামান 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

কাডলগঞ্জ িরকাডর কদলি 

কাডলগঞ্জ, িাতক্ষীরা। 

মমাবাইল: ০১৯১২৮৩৯৭৪১ 

E-mail: akhtaruzzamans048@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

কাডলগঞ্জ িরকাডর কদলি 

কাডলগঞ্জ, িাতক্ষীরা। 

মমাবাইল: ০১৭১২২৭২৩৬৩ 

  

21.  িনাব মমাোঃ নািমুল হক গািী 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

বাংলাদেশ ইেডস্ট্টিউট অব কযাডপটাল মাদকথট 

(ডবআইডিএম) প্রশাশন ডবভাগ 

ডবডিআইডি টাওয়ার, (১ম-৪র্ থ এবং ৯ম-১০ তলা) 

৩৪, মতাপখানা মরাি, ঢাকা। 

মমাবাইল:  01953408672 

E-mail: bicmbd@gmail.com  

িহকাডর পডরচালক 

বাংলাদেশ ইেডস্ট্টিউট অব কযাডপটাল মাদকথট 

(ডবআইডিএম) প্রশাশন ডবভাগ 

ডবডিআইডি টাওয়ার, (১ম-৪র্ থ এবং ৯ম-১০ তলা), 

৩৪, মতাপখানা মরাি, ঢাকা। 

মিান: ০২৯৫৮৮৫০৬-৭ 

E-mail: Info@bicm.ac.bd/  

 

22.  িনাব মমাহাম্মে আডরফুর রহমান 

উপ-মরডিস্ট্রার 

মাওলানা ভািানী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

িদতার্, টাংগাইল-১৯০২। 

মমাবাইল: ০১৭১০৯৬১৩৯৩ 

E-mail:arif.akhy1@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

মাওলানা ভািানী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

িদতার্, টাংগাইল-১৯০২। 

 
 

23.  িনাব মমাোঃ রডবউল ইিলাম 

উপ-গ্রন্থাগাডরক 

ইিলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডিয়া-৭০০৩। 

মমাবাইল: ০১৭৫৯২০৯৯৩৯ 

E-mail: registrar@iu.ac.bd 

মরডিস্ট্রার 

ইিলামী ডবশ্বডবদ্যালয় 

কুডিয়া-৭০০৩। 

 
 

24.  িনাব মিডলনা আিার 

শাখা কম থকতথা 

ইিলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডিয়া-৭০০৩। 

মমাবাইল: ০১৭১৪৪৪৩০০৯ 

E-mail: registrar@iu.ac.bd 

 

 

ঐ 

 

25.  িনাব কািী তানডিনা পারভীন 

প্রশািডনক কম থকতথা 

মরডিস্ট্রার 

ইিলামী ডবশ্বডবদ্যালয় 
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

ইিলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডিয়া-৭০০৩। 

মমাবাইল: ০১৯৫২৫৪৩৮৫৮ 

E-mail: registrar@iu.ac.bd 

কুডিয়া-৭০০৩। 

 

26.  িনাব মাসুম রানা 

লাইদেডর িহকারী 

ন্যাশনাল ইনডস্ট্টিউট অব বাদয়াদটকদনালডি 

গণকবাড়ী, আশুডলয়া, িাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 

মমাবাইল: ০১৭৫৩৭৭২৪৩২ 

E-mail: masum2927@gmail.com 
 

মহাপডরচালক 

ন্যাশনাল ইনডস্ট্টিউট অব বাদয়াদটকদনালডি 

গণকবাড়ী, আশুডলয়া, িাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 

 

27.  িনাব মমাোঃ মমাশারি মহাদিন 

ব্যডিগত িহকারী  

ব্যােিক, ঢাকা। 

অডতডরি িডচব 

মহাপডরচালক 

ব্যােিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

 

28.  িনাব মমাোঃ নূরী ইয়ািোনী 

অডিি িহকারী কাম-কডিউটার মুো: 

ব্যােিক, ঢাকা। 

অডতডরি িডচব 

মহাপডরচালক 

ব্যােিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রদয়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ শীর্ থক প্রডশক্ষদণ 

অংশগ্রহণকারীদের ১৯তম ব্যাচ (২০২০ ২য় ব্যাচ)-এর bv‡gi ZvwjKv: 

প্রডশক্ষদণর তাডরখ : ২০ অদটাবর ২০২০ 

(মিষ্ঠযতার ডভডিদত নয়)   

ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

1.  

 

িনাব আবদুল্লা-আল-মামুন 

িহকারী পডরচালক 

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাদিমী, কুডমল্লা। 

০১৭১৫৭১০৩৬৭ 

almamun@bard.gov.bd 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাদিমী  

কুডমল্লা। 

081-63600 

dg@bard.gov.bd  

2.  িরকার এনাদয়ত কডবর 

ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

মকন্দ্রীয় মগা-প্রিনন ও দুগ্ধখামার, িাভার, ঢাকা। 

০১৭১১৯৬৯০৩৭ 

enayet.dls34@gmail.com 

উপ-পডরচালক 

মকন্দ্রীয় মগা-প্রিনন ও দুগ্ধখামার, িাভার 

ঢাকা। 

drmalidls62@gmail.com 
 

3.  িনাব মমাোঃ আবুল হািান 

লাইদেডরয়ান 

িাতীয় কডিউটার প্রডশক্ষণ ও গদবর্ণা একাদিমী  

কাডরগডর ও মাদ্রািা ডশক্ষা ডবভাগ, বগুড়া। 

০১৭১০৪৫৫৯৮৩  

directornactar7@gmail.com 

পডরচালক 

িাতীয় কডিউটার প্রডশক্ষণ ও গদবর্ণা একাদিমী  

কাডরগডর ও মাদ্রািা ডশক্ষা ডবভাগ, বগুড়া। 

০৫১-৬০৯৮৮ 

director@nactar.gov.bd 
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

4.  িনাব মমাোঃ শডিউর  রহমান 

ডিডনয়র লাইদেডর অডিিার 

আইডিডিডিআর,ডব, মহাখালী, ঢাকা। 

০১৭১৬৩৪০০৪৫ 

shafi@icddrb.org 

পডরচালক 

আইডিডিডিআর,ডব, মহাখালী 

ঢাকা। 

 

 

5.  িনাব মমাোঃ মিডলম 

ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

কন্দাল িিল গদবর্ণা উপদকন্দ্র 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট, মুেীগঞ্জ। 

০১৯১৬৯০১৭৪৩ 

salim০72498@gmail.com 

প্রধান ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

কন্দাল িিল গদবর্ণা উপদকন্দ্র 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

মুেীগঞ্জ। 

tcrscinchargemunshi@gmail.com 

০২৭৬১২৪০১ 
 

6.  িনাব রাডশো হক 

িাদয়ডন্টডিক অডিিার 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান নদভাডর্দয়টার 

ডবিয় িরডণ, মতিগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

০১৮২৭৬৮৫৫০২ 

rashida09physics@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান নদভাডর্দয়টার 

মতিগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

www.novotheatre.gov.bd 

 
 

7.  িনাব মগালাম িাকাডরয়া 

িাদয়ডন্টডিক অডিিার  

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান নদভাডর্দয়টার 

মতিগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

zakaria27novo@gmail.com 

০১৭৫৬৮০৩৮০৩ 

  

 ঐ 

 

8.  িনাব হারুন-অর- রশীে 

উচ্চমান িহকারী 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান নদভাডর্দয়টার 

মতিগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

০১৭১৬৬৮৫২৭৭ 

harun.novo@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান নদভাডর্দয়টার 

মতিগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

www.novotheatre.gov.bd 

  

9.  িনাব ডিয়াউডদ্দন আহদম্মে 

লাইদেডরয়ান  

িরকারী ইউনানী ও আয়ুদব থডেক মমডিদকল কদলি 

ও হািপাতাল, মিকশন-১৩, ডমরপুর, ঢাকা। 

০১৭১২০৬৭৪১৪ 

zahmedguamch@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

িরকারী ইউনানী ও আয়ুদব থডেক মমডিদকল কদলি ও 

হািপাতাল, ডমরপুর-১৩, ঢাকা। 

guamch@ac.dghs.go.bd 
 

10.  িনাব হদরন্দ্রনার্ বসু 

ডপ্রডেপাল লাইদেডরয়ান 

সুডিয়া কামাল িাতীয় গণগ্রন্থাগার, শাহবাগ, 

ঢাকা। 

০১৭১১৩৭৭৫৮০ 

director@nactar.gov.bd 

harendranathbose@gmail.com 

মহাপডরচালক 

গণগ্রন্থাগার অডধেপ্তর 

শাহবাগ, ঢাকা। 

dg.dpl.2012@gmail.com 
 

11.  িনাব শাম্মী আিার 

িহকারী লাইদেডরয়ান  

সুডিয়া কামাল িাতীয় গণগ্রন্থাগার, শাহবাগ, 

ঢাকা। 

০১৭১০৬৯৪০৫৭ 

shammeakter.cpl@gmail.com 

মহাপডরচালক 

গণগ্রন্থাগার অডধেপ্তর 

শাহবাগ, ঢাকা। 

dg.dpl.2012@gmail.com 
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mailto:zakaria27novo@gmail.com
mailto:harun.novo@gmail.com
http://www.novotheatre.gov.bd/
mailto:director@nactar.gov.bd
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

12.  িনাব িডরো নািডরন িার্ী 

জুডনয়র লাইদেডরয়ান 

সুডিয়া কামাল িাতীয় গণগ্রন্থাগার, শাহবাগ, 

ঢাকা। 

০১৭১৬৩০২৫২০ 

faridanasrin1988@gmail.com 

মহাপডরচালক 

গণগ্রন্থাগার অডধেপ্তর 

শাহবাগ, ঢাকা। 

dg.dpl.2012@gmail.com 

 

13.  িনাব মমাোঃ শডরফুল ইিলাম 

পাবডলদকশন এযান্ড ডলয়াদিাঁ অডিিার 

পাবডলদকশন এযান্ড মরকি থ শাখা 

মৃডিকা িিে উন্নয়ন ইনডস্ট্টিউট, ঢাকা। 

০১৭১৬৫০৬০৮০ 

 sharifulplo@gmail.com 

মহাপডরচালক 

পাবডলদকশন এযান্ড মরকি থ শাখা 

মৃডিকা িিে উন্নয়ন ইনডস্ট্টিউট, ঢাকা। 

dg@srdi.gov.bd 
 

14.  খ. শামসুল হক 

লাইদেডরয়ান 

পাবডলদকশন এযান্ড মরকি থ শাখা 

মৃডিকা িিে উন্নয়ন ইনডস্ট্টিউট, ঢাকা 

০১৭১২১৪৫০২৩ 

Kshoq_lib@yahoo.com 

মহাপডরচালক 

পাবডলদকশন এযান্ড মরকি থ শাখা 

মৃডিকা িিে উন্নয়ন ইনডস্ট্টিউট, ঢাকা 

 

 

 

15.  িনাব ডমঠুন েি 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

হাউডিং এন্ড ডবডডং ডরিাচ থ ইনডস্ট্টিউট 

১২০/৩, োরুি-িালাম, ডমরপুর, ঢাকা। 

০১৭১৭৭৮১৮৬৫ 

mithun2942@gmail.com 

মহাপডরচালক 

হাউডিং এন্ড ডবডডং ডরিাচ থ ইনডস্ট্টিউট 

১২০/৩, োরুি-িালাম, ডমরপুর, ঢাকা। 

director@hbri.gov.bd 
 

16.  িনাব তাডনয়া সুলতানা 

কযাটালগার 

মকন্দ্রীয় লাইদেডর 

ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

গািীপুর। 

০১৬৮৫৪৮৬০২০ 

writetotania52@gmail.com 
 
 
 

মরডিস্ট্রার 

মকন্দ্রীয় লাইদেডর 

ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

গািীপুর। 

reg_duet@duet.ac.bd 
 

17.  িনাব মমাোঃ রাডকবুল হািান 

অডিি িহ: কাম-কডি: অপাদরটর 

মকন্দ্রীয় লাইদেডর 

ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, গািীপুর। 

০১৭৬১৫৯৫০৩১ 

rakebulhasan1992@gmail.com 
 
 

মরডিস্ট্রার 

মকন্দ্রীয় লাইদেডর 

ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

গািীপুর। 

reg_duet@duet.ac.bd 

 

 

18.  িনাব মমৌসুমী আিার 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

ঢাকা উদ্যান িরকারী কদলি, মমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

০১৯২২৯৯৪৪০৬ 

mousumi_mou20@yahoo.com 

অধ্যক্ষ 

ঢাকা উদ্যান িরকারী কদলি 

মমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

০১৭১৫৯৫৫০০৯ 

dugovtcollege2015@gmail.com 
 

19.  িনাব আবু িাডহে মমা. রাডিউল আনিারী  

প্রকাশনা কম থকতথা  

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

ঈশ্বরেী, পাবনা। 

০১৭১৭৮৬৫৪০৭ 

zahidansary@yahoo.com 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

ঈশ্বরেী, পাবনা। 

bsri@bsri.gov.bd 

 

 

mailto:sharifulplo@gmail.com
mailto:Kshoq_lib@yahoo.com
mailto:mithun2942@gmail.com
mailto:writetotania52@gmail.com
mailto:rakebulhasan1992@gmail.com
mailto:mousumi_mou20@yahoo.com
mailto:dugovtcollege2015@gmail.com
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

20.  িনাব মমা: মুকুল কডবরাি 

অডিি িহ: কাম-কডি: মুদ্রাক্ষডরক 

বাংলাদেশ পডরিংখ্যান বুযদরা 

ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

০১৯১১১৪২০২৭ 

diamond819098@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ পডরিংখ্যান বুযদরা 

ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

bbs.gov.com  

21.  িনাব মমাহাম্মে নিiæল ইিলাম 

কযাটালগার 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

মকন্দ্রীয় লাইদেডর, িয়দেবপুর, গািীপুর-১৭০১। 

০১৯১১১৫১৫২৭ 

barilibrary@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

মকন্দ্রীয় লাইদেডর, িয়দেবপুর, গািীপুর-১৭০১। 

dg.bari@bari.gov.bd  

22.  এি এম িাদয়োত আডমন 

িাদয়ডন্টডিক অডিিার 

বাংলাদেশ মমডিদকল ডরিাচ থ কাউডেল 

ডবএমআরডি ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

০১৭১৭৫১৪৩৯৪ 

info@bmrcbd.org 

পডরচালক 

বাংলাদেশ মমডিদকল ডরিাচ থ কাউডেল 

ডবএমআরডি ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

info@bmrcbd.org  

23.  িনাব মমা: এনামুল হক 

উচ্চমান িহকারী 

বাংলাদেশ মমডিদকল ডরিাি থ কাউডেল 

ডবএমআরডি ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

০১৬২৫০৯৯৬৭৭ 

info@bmrcbd.org 

 

 

 ঐ 

 

24.  িনাব মমাোঃ ডমরাি মাহমুে 

কডিউটার অপাদরটর 

বাংলাদেশ মমডিদকল ডরিাচ থ কাউডেল 

ডবএমআরডি ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

০১৭১৭২০১০২৯ 

info@bmrcbd.org 

পডরচালক 

বাংলাদেশ মমডিদকল ডরিাচ থ কাউডেল 

ডবএমআরডি ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

info@bmrcbd.org  

 

 ‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রদয়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ শীর্ থক প্রডশক্ষদণ 

অংশগ্রহণকারীদের ১৮তম ব্যাচ (২০২০ ১ম ব্যাচ)-এর bv‡gi ZvwjKv: 

প্রডশক্ষদণর তাডরখ : ২০/০৯/২০২০ 

 

(মিষ্ঠযতার ডভডিদত নয়)   

ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

1.  িনাব মমাহাম্মে মমাস্তাডিজুর রহমান 

লাইদেডরয়ান 

বাংলাদেশ ভূতাডিক িডরপ অডধেপ্তর 

মিগুনবাডগচা, ঢাকা। 

০১৮৩৪৯৮৮১৬৪ 

tutulgsblib@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ ভূতাডিক িডরপ অডধেপ্তর 

মিগুনবাডগচা, ঢাকা। 

jsop@emrd.gov.bd 

  

mailto:diamond819098@gmail.com
mailto:barilibrary@gmail.com
mailto:info@bmrcbd.org
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

2.  িনাব মমাোঃ মিডলম মাহমুে 

িহকারী ডহিাবরক্ষণ কম থকতথা 

বঙ্গবন্ধু হাইদটক ডিটি-২ এর িহায়ক অবকাঠাদমা 

ডনম থাণ প্রকল্প, তথ্য ও মযাগাদযাগ প্রযুডি ডবভাগ 

আইডিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৬৭৫৩৯৪৮৩০ 

aaobhtc97@gmail.com 

প্রকল্প পডরচালক 

বঙ্গবন্ধু হাইদটক ডিটি-২ এর িহায়ক অবকাঠাদমা 

ডনম থাণ প্রকল্প, তথ্য ও মযাগাদযাগ প্রযুডি ডবভাগ 

আইডিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

www.bhtpa.gov.bd 
 

3.  িনাব মমা: মমাহন আলী 

অডিিিহ. কাম-কডি. মুদ্রাক্ষডরক  

বঙ্গবন্ধু হাইদটক ডিটি-২ এর িহায়ক অবকাঠাদমা 

ডনম থাণ প্রকল্প, তথ্য ওদযাগাদযাগ প্রযুডি ডবভাগ 

আইডিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৭৬১০৩৫৪৩৪ 

mohon.bhtpa@gmail.com 

প্রকল্প পডরচালক 

বঙ্গবন্ধু হাইদটক ডিটি-২ এর িহায়ক অবকাঠাদমা 

ডনম থাণ প্রকল্প, তথ্য ও মযাগাদযাগ প্রযুডি ডবভাগ 

আইডিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা। 

www.bhtpa.gov.bd  

4.  িনাব মমা: এবাোত মহাদিন 

িহকারী ডকউদরটর 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান নদভাডর্দয়টার 

ডবিয় িরডণ, মতিগাঁও, ঢাকা। 

০১৭৫১৯২৯৭৫০ 

ebadatn@yahoo.com 

মহাপডরচালক 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান নদভাডর্দয়টার 

ডবিয় িরডণ, মতিগাঁও, ঢাকা। 

www.novotheatre.gov.bd 
zahurul61@yahoo.com 

 

5.  িনাব মমা: িডহদুল ইিলাম 

িহকারী ডকউদরটর 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান নদভাডর্দয়টার 

ডবিয় িরডণ, মতিগাঁও, ঢাকা। 

০১৫৫২৩৭৪০৫৪ 

shahidul.novo@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান নদভাডর্দয়টার 

ডবিয় িরডণ, মতিগাঁও, ঢাকা। 

www.novotheatre.gov.bd 

 
 

6.  িনাব মমা: িামছুর মরিা 

এয়ার কডন্ডশডনং ইডঞ্জডনয়াডর 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান নদভাডর্দয়টার 

ডবিয় িরডণ, মতিগাঁও, ঢাকা। 

০১৫৫২৩৭৪০৫৪ 

০১৮১৭৫৮৪০৭৮ 

reza.samsur@gmail.com 

 

 

 ঐ 

 

7.  িনাব মমদহেী হািান রািীব 

পাবডলক ডরদলশন কামপাবডলদকশন অডিিার 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান নদভাডর্দয়টার 

ডবিয় িরডণ, মতিগাঁও, ঢাকা। 

০১৫১৫২০৪৩১২ 

mcjrazib@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান নদভাডর্দয়টার 

ডবিয় িরডণ, মতিগাঁও, ঢাকা। 

www.novotheatre.gov.bd 
zahurul61@yahoo.com  

8.  িনাব মমাোঃ আডনসুর রহমান 

বুক বাইন্ডার 

বাংলাদেশ ডবজ্ঞান ও ডশল্প গদবর্ণা পডরর্ে  

ধানমডন্ড, ঢাকা। 

০১৭২৩৩৩৯৯৬৭ 

মচয়ারম্যান 

বাংলাদেশ ডবজ্ঞান ও ডশল্প গদবর্ণা পডরর্ে  

ধানমডন্ড, ঢাকা। 

www.bcsir.gov.bd 
chairman@bcsir.gov.bd 

 

9.  িনাব মমাোঃ মডহব উল্লাহ 

লাইদেডর এযাডিিদটন্ট 

বাংলাদেশ ডবজ্ঞান ও ডশল্প গদবর্ণা পডরর্ে  

ধানমডন্ড, ঢাকা। 

০১৭৪২৯৫১২৯৭ 

chairman@bcsir.gov.bd 

মচয়ারম্যান 

বাংলাদেশ ডবজ্ঞান ও ডশল্প গদবর্ণা পডরর্ে  

ধানমডন্ড, ঢাকা। 

www.bcsir.gov.bd  
chairman@bcsir.gov.bd 

 

mailto:aaobhtc97@gmail.com
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

10.  িনাব আব্দুল্লাহ মহল মািী 

মাশরুম উন্নয়ন কম থকতথা 

মাশরুম উন্নয়ন ইনডস্ট্টিউট, িাভার, ঢাকা। 

০১৭২৯৫৭৪৫৫১ 

borno.sau@gmail.com 

উপ-পডরচালক 

মাশরুম উন্নয়ন ইনডস্ট্টিউট, িাভার, ঢাকা। 

০২-৭৭৪২৪৯৬ 

nirod_chandra@yahoo.com 

 
 

11.  িনাব রাডকব হািান 

িহকারী মাশরুম উন্নয়ন কম থকতথা 

মাশরুম উন্নয়ন ইনডস্ট্টিউট, িাভার, ঢাকা। 

০১৬৭৩০৫৮০৪৭ 

borno.sau@gmail.com 

উপ-পডরচালক 

মাশরুম উন্নয়ন ইনডস্ট্টিউট, িাভার, ঢাকা। 

০২-৭৭৪২৪৯৬ 

 

12.  িনাব কডবতা খাতুন 

অডিি িহ. কাম-কডি: অপাদরটর 

ইদলক্ট্রডনক স্বাক্ষর িাটি থডিদকট প্রোনকারী 

কর্তথপদক্ষর ডনয়ন্ত্রক, (ডিডিএ)-এর কায থালয় 

আইডিটি টাওয়ার আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৮১১৮৯৩২৮৩ 

skkabita1@gmail.com  

ডনয়ন্ত্রক 

ইদলক্ট্রডনক স্বাক্ষর িাটি থডিদকট প্রোনকারী 

কর্তথপদক্ষর ডনয়ন্ত্রক, (ডিডিএ)-এর কায থালয় 

আইডিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা। 

www.cca.gov.bd 

 

 

13.  িনাব মডরয়ম মহাদিন 

অডিি িহ.কাম-কডি: অপাদরটর 

প্রত্নতি অডধেপ্তর, আগারগাঁও 

মশদরবাংলা নগর ঢাকা। 

০১৯৬৬৯০৪১১৭ 

mariomarch1993@gmail.com 

মহাপডরচালক 

প্রত্নতি অডধেপ্তর, আগারগাঁও, 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা। 
director_general@archaeology.gov.bd 

www.archaeology.gov.bd 
 

14.  িনাব মমাোঃ রডিকুল ইিলাম 

লাইদেডরয়ান 

বাংলাদেশ পাট গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

মাডনক ডময়া এডভডনউ, ঢাকা। 

০১৭১২৪৬০৫৯২ 

rafiq_bjrilib@yahoo.com 
rafiqul2@bjri.gov.bd 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ পাট গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

মাডনক ডময়া এডভডনউ, ঢাকা। 

dg@bjri.gov.bd 

www.bjri.gov.bd  

15.  িা: শামিাে রব্বানী খান 

উর্ধ্থতন ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

মরাগতি, মরাগ ডনয়ন্ত্রণ ও গদবর্ণা  ইনডস্ট্টিউট  

মহাখালী, ঢাকা। 

০১৭১১৯৫৭৯৫৯, nionkhan.bd@gmail.com 

পডরচালক 

মরাগতি, মরাগ ডনয়ন্ত্রণ ও গদবর্ণা  ইনডস্ট্টিউট  

মহাখালী, ঢাকা। 

info@iedcr.gov.bd 

directoriedcr@gmail.com 
 

16.  মমািা: হাডিো ডবনদত আিদরাি 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

বাংলাদেশ ডশশু স্বাস্থয ইনডস্ট্টিউট 

ঢাকা ডশশু হািপাতাল, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা। 

০১৯১৪০৬৯৫১৯ 

info.bich@gmail.com 

পডরচালক 

বাংলাদেশ ডশশু স্বাস্থয ইনডস্ট্টিউট 

ঢাকা ডশশু হািপাতাল, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা। 

www.bich.gov.bd 

info.bich@gmail.com 
 

17.  িনাব মমা: নিমুি-িা-আোত 

িকুদমদন্টশন  অডিিার 

িাতীয় িনিংখ্যা গদবর্ণা ও প্রডশক্ষণ ইনডস্ট্টিউট  

আডিমপুর, ঢাকা। 

০১৭১১১০২৩৪০ 

nssyes2004@gmail.com 

মহাপডরচালক 

িাতীয় িনিংখ্যা গদবর্ণা ও প্রডশক্ষণ ইনডস্ট্টিউট 

আডিমপুর, ঢাকা। 

directoradmin.niport@gmail.com 
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

18.  িনাব মমাোঃ বডেউল আলম সুিল 

উপদিলা মৎস্য কম থকতথা  

মৎস্য অডধেপ্তর, রমনা, ঢাকা। 

০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ 

shufoldof@gmail.com 

মহাপডরচালক 

মৎস্য অডধেপ্তর, রমনা, ঢাকা। 

dg@fisheries.gov.bd 

02-9562861 
 

19.  খন্দকার মহাছাইন মমাোঃ ইমরান 

িাটঁমুদ্রাক্ষডরক কাম-কডি.অপাদরটর 

মৎস্য অডধেপ্তর, রমনা, ঢাকা। 

০১৭১২৬৪৫৯৩৯ 

khmimran.dof@gmail.com 

মহাপডরচালক 

মৎস্য অডধেপ্তর, রমনা, ঢাকা। 

dg@fisheries.gov.bd 

02-9562861 

 

20.  িনাব মমাোঃ নুiæন্নবী 

ডিডনয়র কযাটালগার 

ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, গািীপুর। 

০১৭১৭৩০৯৭৭৪ 

mnurunnabi1972@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, গািীপুর। 

 

21.  িনাব মুহাম্মে মমাস্তািা িামান 

িহকারী িকুদমদন্টশন অডিিার 

ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, গািীপুর। 

০১৫৫৭৮৭৮২৬৬ 

mustafaduet1973@yahoo.com 

মরডিস্ট্রার 

ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

গািীপুর।  

reg_duet@Duet.ac.bd 

  

22.  িনাব মমা: তাহাডিকুর রহমান 

প্রকাশনা কম থকতথা 

বাংলাদেশ পডরিংখ্যান বুযদরা, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৯১২০৭১২৫৭ 

tahafiq@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ পডরিংখ্যান বুযদরা, আগারগাঁও, ঢাকা। 

dg@bbs.gov.bd, bbs.gov.com 

 

 

23.  িনাব মমা: রডিকুল ইিলাম 

লাইদেডরয়ান 

বাংলাদেশ পডরিংখ্যান বুযদরা, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০১৭১৯০৪১১০৫ 

rafiquerubd@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ পডরিংখ্যান বুযদরা, আগারগাঁও, ঢাকা। 

dg@bbs.gov.bd, bbs.gov.com 

 

 

24.  িনাব িার্ী সুলতানা 

ব্যােিক, ঢাকা। 

মহাপডরচালক 

ব্যােিক, ঢাকা। 
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‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রদয়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ শীর্ থক প্রডশক্ষদণ 

অংশগ্রহণকারীদের ১৭তম ব্যাচ (২০১৯-২০২০ অর্ থ বছদরর ২য় ব্যাচ)-এর ZvwjKv: 

প্রডশক্ষদণর তাডরখ : ০৩ মাচ থ ২০২০ 

 (মিষ্ঠযতার ডভডিদত নয়) 

ক্র. নং অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

1.  িা. সুমায়রা িািডরন 

িহকারী অধ্যাপক 

ডিডিওলডি ডবভাগ ও িহকারী লাইদেডরয়ান 

মুগো মমডিদকল কদলি, মুগো, ঢাকা। 

মমাবাইল: ০১৭১৬২৩৩৮৫৪ 

ই-মমইল: sumairasufrin0079@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

মুগো মমডিদকল কদলি 

মুগো, ঢাকা। 

ই-মমইল: mugdamc@ac.dghs.gov.bd 

 

 

2.  িনাব শাতা বড়ুয়া 

অডিি িহকারী কাম-িাটা এডি অপা: ও 

লাইদেডর ওয়াকথ এডিিস্ট্যান্ট, মুগো মমডিদকল 

কদলি, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৮১৬১৪১৪৭২ 

ই-মমইল: mugdamc@ac.dghs.gov.bd 

 

 

ঐ 

 

3.  িনাব মমাোঃ আবুল কাদিম 

মিপুটি মরডিস্ট্রার 

চট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয়, চট্টগ্রাম। 

মমাবা: ০১৯৮৮৩০৪২৪৯ 

ই-মমইল: kabul8640@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

চট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয়, চট্টগ্রাম 

মমাবা: ০১৯৮৮৩০৪২৪৯ 

ই-মমইল: vccu66@cu.ac.bd 

               registrarcu66@cu.ac.bd 
 

4.  িনাব হাডমো ইয়াছডমন 

উর্ধ্থতন িহকারী 

চট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয়, চট্টগ্রাম। 

মমাবা: ০১৬৩৮৮০৩৭০৮ 

ই-মমইল: hena4256@gmail.com      

 

 

ঐ 

 
5.  িনাব মমা: রডিকুর রহমান 

িহকারী গ্রন্থাগাডরক 

প্রশািক, মকন্দ্রীয় গ্রন্থাগার 

রািশাহী ডবশ্বডবদ্যালয়, রািশাহী। 

মমাবা: +৮৮০১৭১২৬৬৩৫৯৯ 

ই-মমইল: rafiqur83@gmail.com 

মরডিস্ট্রার/প্রশািক 

মকন্দ্রীয় গ্রন্থাগার 

ডহিাবডবজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা ডবভাগ 

রািশাহী ডবশ্বডবদ্যালয়, রািশাহী। 

ই-মমইল: subha.aisru@yahoo.com 

 
 

6.  িনাব ননীদগাপাল রায় 

িহকারী গ্রন্থাগাডরক 

প্রশািক, মকন্দ্রীয় গ্রন্থাগার 

রািশাহী ডবশ্বডবদ্যালয়, রািশাহী। 

মমাবা: +৮৮০১৭১৭৬২৪৬৪৮ 

ই-মমইল: noniru08@yahoo.com 

 

 
ঐ 

 

7.  িনাব মমাোঃ তুডহন মহাদিন 

মিকশন অডিিার, মকন্দ্রীয় গ্রন্থাগার েপ্তর 

যদশার ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়  

যদশার-৭৪০৮। 

ই-মমইল: tohinjust66@gmail.com 

মমাবা: ০১৭৪৫০৬২১৮৫ 

মরডিস্ট্রার 

যদশার ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

যদশার-৭৪০৮। 

ই-মমইল: registrar@just.edu.bd 
www.just.edu.bd 

মিান: +৮৮০৪২১৬১৩৩৩  
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ক্র. নং অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

8.  িনাব মমাোঃ ডশহাবুল আলম 

উপ-গ্রন্থাগাডরক 

পটুয়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

ডুমডক, পটুয়াখালী-৮৬০২। 

মমাবা: ০১৬৩১৭৮৫৫৫৭ 

ই-মমইল: shehabeye@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

পটুয়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

ডুমডক, পটুয়াখালী-৮৬০২। 

মমাবা: ০১৭৩৩০৯৪৭৭৭ 

মিান: ০৪৪২৭৫৬০০৮ 
 

9.  ডম. মমাোঃ গুলিার মহাদিন   
অডিি িহায়ক 

ডিদলট এম এ ডি ওিমানী মমডিদকল কদলি 

ডিদলট। 

মমাবা: ০১৭১৭২৮২১১৪ 

 

 

ঐ 

 

10.  মমাছা: িাডহনা পারভীন 

গ্রন্থাগাডরক 

ইনডস্ট্টিউট অব ডনউডিয়ার মমডিডিন এন্ড 

এযালাদয়ি িাদয়দেি, শহীে ডিয়াউর রহমান 

মমডিদকল কদলি কযািাি ও মমাহাম্মে আলী 

হািপাতাল কযািাি 

মপাস্ট্ বাক্স নং-৬১, বগুড়া-৫৮০০। 

মমাবা: ০১৯১৩৯৮৮৩৪৬ 

ই-মমইল: inmasbograbaec@gmail.com 

পডরচালক 

ইনডস্ট্টিউট অব ডনউডিয়ার মমডিডিন এন্ড 

এযালাদয়ি িাদয়দেি 

শহীে ডিয়াউর রহমান মমডিদকল কদলি 

কযািাি ও মমাহাম্মে আলী হািপাতাল 

কযািাি, মপাস্ট্ বাক্সনং-৬১, বগুড়া।  

ই-মমইল: inmasbograbaec@gmail.com 

 

11.  মমাল্লা এন এি মামুন ডিডদ্দকী 

িাদয়ডন্টডিক অডিিার 

বাংলাদেশ মৎি গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

মলানাপাডন মকন্দ্র 

োডকশওয়াটার মস্ট্শন, পাইকগাছা, খুলনা। 

মমাবা: ০১৮৫০৩৩৪৫০৪, ০১৫৫৭-৩৩২৫২২ 

ই-মমইল: mamunsiddiky@gmail.com 

মুখ্য ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

বাংলাদেশ মৎি গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

োডকশওয়াটার মস্ট্শন, পাইকগাছা, খুলনা। 

csobs@fri.gov.bd 

rahman397@gmail.com 

০১৭১৫-৯৩৮২৬৬ 
 

12.  িনাব মমাোঃ মগালাম আযম 

ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

কৃডর্ গদবর্ণা মকন্দ্র, পাহাড়তলী, খুলশী, 

চট্টগ্রাম 

মমাবা: 01816721699 

ই-মমইল: kbdrashedbari@gmail.com 

প্রধান ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

কৃডর্ গদবর্ণা মকন্দ্র, পাহাড়তলী 

খুলশী, চট্টগ্রাম 

ই-মমইল: harunbari07@yahoo.com 

মমাবা: ০১৭১১-৩৯৮৬৭৪ 
 

13.  িনাব মমা: মিডলম 

িাঁট মুদ্রাক্ষডরক কাম কডিউটার অপাদরটর 

বাংলাদেশ ধান গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

আঞ্চডলক কায থালয়, মিানাগািী, মিনী। 

মমাবা: ০১৭১৯৭৫৯২১৭ 

ই-মমইল: marashid92@gmail.com 

              rafiquldrri@yahoo.com 

ডপ্রডেপাল িাদয়ডন্টডিক অডিিার এবং 

প্রধান 

বাংলাদেশ ধান গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

আঞ্চডলক কায থালয়, মিানাগািী, মিনী। 

web: brri.gov.bd 
 

14.  িা: মমাোঃ মঈন উডদ্দন 

প্রধান িহকারী 

পাবনা মমডিদকল কদলি, পাবনা। 

মমাবা: ০১৭১৬-০৯৩৭১৬ 

ই-মমইল: pmc@ac.dghs.gov.bd 

অধ্যক্ষ 

পাবনা মমডিদকল কদলি, পাবনা। 

ই-মমইল: pmc@ac.dghs.gov.bd 

 

 
 

15.  িনাব মমাোঃ মেদলায়ার মহাদিন 

কডিউটার অপাদরটর 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টউট 

কৃডর্ গদবর্ণা উপদকন্দ্র 

িদরিডমন গদবর্ণা ডবভাগ, ডকদশারগঞ্জ। 

উর্ধ্থতন ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টউট 

কৃডর্ গদবর্ণা উপদকন্দ্র 

িদরিডমন গদবর্ণা ডবভাগ, ডকদশারগঞ্জ। 

মমাবা:: ০১৭১৭২১৩৫০৭  
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ক্র. নং অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

মমাবা: ০১৬২০৭০১৩৩০ 

ই-মমইল: daloarhossainkg88@gmail.com 

ই-মমইল: mbashar24@yahoo.com 

web: bari.gov.bd 

16.  িনাব মখান্দকার রডশদুজ্জামান 

গ্রন্থাগার পডরচযাকারী 

বাংলাদেশ মমডরন একাদিমী, চট্ট্রগ্রাম। 

মমাবা: ০১৮১৪১২১৩৮১ 

ই-মমইল: mroshiduzzaman.bd@gmail.com 

কমান্ডযান্ট 

বাংলাদেশ মমডরন একাদিমী, চট্ট্রগ্রাম। 

ই-মমইল: 

Commandant@macademy.gov.bd 
www.macademy.gov.bd 

 

17.  িনাব মমাোঃ মডনরুজ্জামান 

এডক্সডকউটিভ 

লাইদেডর এন্ড ইনিরদমশন ডবভাগ 

মিানারগাঁও ইউডনভাডি থটি (এিইউ) 

১৪৭/১, গ্রীন মরাি, মতিগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

মমাবা: ০১৯৫৫৫৪৪৯৭২ 

ই-মমইল: monirshamim1973@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

মিানারগাঁও ইউডনভাডি থটি (এিইউ) 

১৪৭/১, গ্রীন মরাি, মতিগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

ই-মমইল: info@su.edu.bd 

মমাবাইল: ০১৭৮০৩৩০০৬৬ 
 

18.  িনাব মমাোঃ হাডবদব ডকবডরয়া মচৌধুরী 

িহকারী গ্রন্থাগাডরক 

িাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালয়, িাভার, ঢাকা।  

মমাবাোঃ ০১৮১২২৮৩৭৫২ 

ই-মমইল: 

hkchowdhury016@juniv.edu 

মরডিস্ট্রার 

িাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালয়, িাভার, 

ঢাকা। 

মমাবাোঃ ০১৭২০৩৮৮৭০৩ 

ই-মমইল: registrarju@gmail.com 

www.juniv.ed 

 

19.  িনাব মমাোঃ মতৌডহদুল ইিলাম 

িহকারী গ্রন্থাগাগাডরক 

ডবশ্বডবদ্যালয় গ্রন্থাগার 

িাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালয়, িাভার, ঢাকা।  

৭৭৯১০৪৫-৫১ 

 

 

ঐ 

 

20.  িনাব মমাোঃ আব্দুর রহমান 

িহকারী মপ্রাগ্রামার 

ডবশ্বডবদ্যালয় গ্রন্থাগার 

িাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালয়, িাভার, ঢাকা।  

৭৭৯১০৪৫-৫১ 

 
 

ঐ 

 

21.  িনাব কাডনি মমৌলুো আখতার 

গ্রন্থাগাডরক 

ঢাকা কদলি, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৫৫২৩২৫৬৮৮ 

ই-মমইল: kmouluda@yahoo.com 

অধ্যক্ষ 

ঢাকা কদলি, ঢাকা। 

মমাবা: ০২-৯৬১৩৫৫৯ 

ই-মমইল: 
dhakacollegeprincipal@gmail.com 
www.dhakacollege.edu.bd 

 

22.  

 

িনাব পডরমল কুমার ডবশ্বাি 

িহকারী গ্রন্থাগাডরক কাম-কযাটালগার 

ঢাকা কদলি, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১৭৭৫১৫৪৪ 

ই-মমইল: 
dhakacollegeprincipal@gmail.com 

 

 

ঐ 

 

23.  িনাব মমাছাোঃ শামীমা আিার 

কযাটালগার 

নেী গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট, হারুকাডন্দ, 

িডরেপুর। 

মমাবা: ০১৭১০১৬৬০৪৮ 

ই-মমইল: shamima7800@gmail.com 

মহাপডরচালক 

নেী গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

হারুকাডন্দ, িডরেপুর। 

ই-মমইল: rribd@yahoo.com 

www.rri.gov.bd  
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ক্র. নং অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল নাম্বার 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

24.  িনাব মমাোঃ িিদল রাডব্ব 

লাইডেডরয়ান 

কৃডর্ প্রডশক্ষণ ইনডস্ট্টিউট 

হাটহািারী, চট্টগ্রাম। 

মমাবা: ০১৮৩৬৯৭২৬৮৭ 

ই-মমইল: rabbi1712@gmail.com 

মহাপডরচালক 

কৃডর্ িম্প্রিারণ অডধেপ্তর 

প্রডশক্ষণ উইং, খামারবাড়ী, ঢাকা। 

ইদমইল:  info@dae.gov.bd 

 

25.  িনাব মমাোঃ িাডেকুর রহমান 

লাইডেডরয়ান 

কৃডর্ প্রডশক্ষণ ইনডস্ট্টিউট, রহমতপুর , 

বডরশাল। 

মমাবা: ০১৭৩৯৫৭৩৫৪৫ 

ই-

মমইল:principalatirahmatpur1983@gmail.com 

 

 

ঐ 

 

26.  িনাব মমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন 

লাইডেডরয়ান 

কৃডর্ প্রডশক্ষণ ইনডস্ট্টিউট, ঈশ্বরেী, পাবনা। 

মমাবা: ০১৭১৬৬১৭৯৭৮ 

ই-মমইল: ish.principalati@yahoo.com 

মহাপডরচালক 

কৃডর্ িম্প্রিারণ অডধেপ্তর 

প্রডশক্ষণ উইং, খামারবাড়ী, ঢাকা। 

ইদমইল:  info@dae.gov.bd 

 

 
 

27.  িনাব নািডরন 

লাইডেডরয়ান 

কৃডর্ প্রডশক্ষণ ইনডস্ট্টিউট, গঙ্গাবেী, 

িডরেপুর। 

মমাবা: ০১৯১০৪১৫৮৮৮ 

ই-মমইল: atifaridpur1979@gmail.com 

 

 
ঐ 

 

28.  িনাব মমাোঃ এনামুল হক 

গ্রন্থাগাডরক 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা 

৯৫৮৩৭৯৭(অডিি) 

মমাবা: ০১৭১৬৪১৮৩১০ 

ই-দমইল: 

md.anamulhaque_71@yahoo.com 

মরডিস্ট্রার 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা 

info@jnu.ac.bd 
 

 
 

29.  িনাব মমাোঃ মতৌডহদুল ইিলাম 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

মশর-ই-বাংলা মডিদকল কদলি, বডরশাল। 

মমাবা: ০১৭৪৯৭৮৯০৫২ 

ই-মমইল: touhidmeraz@yahoo.com 
               sbmc@ac.dghs.gov.bd 

অধ্যক্ষ 

মশর-ই-বাংলা মডিদকল কদলি 

বডরশাল। 
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‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রদয়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ শীর্ থক প্রডশক্ষদণ 

অংশগ্রহণকারীদের ১৬তম ব্যাচ (২০১৯-২০২০ অর্ থ বছদরর ১ম ব্যাচ)-এর ZvwjKv: 

প্রডশক্ষদণর তাডরখ : ৩১ অদটাবর ২০১৯ 

 (মিষ্ঠযতার ডভডিদত নয়) 

ক্র. নং অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

1.  িনাব িডরে আহদমে 

পডরচালক (আইটি শাখা) 

পডরদবশ অডধেপ্তর, িের েপ্তর, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৫৫২৩৪০৬৭৩ 

ই-মমইল: farid@doe.gov.bd 
             dirit@doe.gov.bd 

মহাপডরচালক 

পডরদবশ অডধেপ্তর, পডরদবশ ভবন, 

ই/১৬, আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর, 

ঢাকা। 

মিান: ৮১৮১৮০০ 

ই-মমইল: dg@doe.gov.bd  

2.  িনাব মমাোঃ নািমুি শাহােৎ 

িহকারী গ্রন্থাগার পডরচালক 

আরকাইভি ও গ্রন্থাগার অডধেপ্তর 

৩২, ডবচারপডত এিএম মমাদশ থে িরডণ 

আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা। 

ই-মমইল:  

মমাবা: ০১৬৮৭৩৪৯০২১/০১৯১২৫১৪৪১৫ 

মহাপডরচালক 

আরকাইভি ও গ্রন্থাগার অডধেপ্তর 

৩২, ডবচারপডত এিএম মমাদশ থে িরডণ 

আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা। 

web: nanl.gov.bd 
 

3.  িনাব মমাোঃ মতৌডহে ইমাম 

ডিডনয়র মটকডনকযাল এডিিদটন্ট 

আরকাইভি ও গ্রন্থাগার অডধেপ্তর 

৩২, ডবচারপডত এিএম মমাদশ থে িরডণ 

আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা। 

ই-মমইল:  

মমাবা: ০১৬৩৭৫৬০৭২৮/০১৯১৪৮১৬৭৪০ 

 

 

 

ঐ 
 

 

4.  িা. বিয়ো তািডিয়া ডিডদ্দকা 

িহকারী অধ্যাপক ও ডবভাগীয় প্রধান 

ডিডিওলডি ডবভাগ ও চীি লাইদেডরয়ান 

মুগো মমডিদকল কদলি, মুগো, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১৮৩৫৪০৫৬ 

ই-মমইল: mugdamc@ac.dghs.gov.bd 

অধ্যক্ষ 

মুগো মমডিদকল কদলি 

মুগো, ঢাকা। 

ই-মমইল: mugdamc@ac.dghs.gov.bd 

 
 

5.  িা. বিয়ো িাবডরনা ডিডদ্দকা 

কডমউডনটি মমডিডিন ডবভাগ ও 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

মুগো মমডিদকল কদলি, মুগো, ঢাকা। 

মমাবাইল: ০১৭১৮৬৮৬৪৮৯ 

ই-মমইল: mugdamc@ac.dghs.gov.bd 

 

 

ঐ 
 

 

6.  িনাব মাহামুো মবগম 

িাডিিায়ার 

এমআইএিটি, ডমরপুর মিনাডনবাি, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১৬৫১৯৯৫০ 

ই-মমইল: info@mist.ac.bd 

web: mist.ac.bd 

কমান্ডযান্ট 

এমআইএিটি, ডমরপুর মিনাডনবাি, ঢাকা। 

ই-মমইল: info@mist.ac.bd 

web: mist.ac.bd 

 

7.  মমাছা: িালমা খাতুন 

কযাটালগার (িহকারী লাইদেডরয়াদনর োডয়ত্ব) 

িাতীয় চক্ষু ডবজ্ঞান ইনডস্ট্টিউট ও হািপাতাল 

মশর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মমাবা: ০১৭২৪০৮২৭২৮ 

িহকারী পডরচালক 

িাতীয় চক্ষু ডবজ্ঞান ইনডস্ট্টিউট ও 

হািপাতাল 

মশর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
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ক্র. নং অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

8.  িনাব িারিানা শারডমন 

মপ্রাগ্রামার 

মকন্দ্রীয় লাইদেডর 

বাংলাদেশ প্রদকৌশল ডবশ্বডবদ্যালয় 

ঢাকা-১০০০। 

মমাবা: ০১৭৮৪৬১৯২১১ 

ই-মমইল: farjanabd26@gmail.com 

              farjana@library.buet.ac.bd 

অধ্যাপক ি. মমহাম্মে মামুন 

লাইদেডরয়ান 

বাংলাদেশ প্রদকৌশল ডবশ্বডবদ্যালয় 

ঢাকা-১০০০। 

mdmamun@.me.buet.ac.bd 

librarian@library.buet.ac.bd 

৯৬৬৫৬০৪ 

০১৭১৪৩৮৬৯২৫ 

 

9.  িনাব এি এম িডহiæল ইিলাম 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

গণগ্রন্থাগার অডধেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৯১৬০৫০৫২৬ 

মহাপডরচালক 

গণগ্রন্থাগার অডধেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

www.publiclibrary.gov.bd 

 

 

10.  িনাব রাদিল ভূইয়া 

মরিাদরে িহকারী  

গণগ্রন্থাগার অডধেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭২২০০৫১১৫ 

  

 ঐ 
 

 

11.  িানাব মমাোঃ শামীম আশরাি, এইডি 

ওয়াদরন্ট অডিিার 

মকন্দ্রীয় মিনা গ্রন্থাগার 

ঢাকা মিনাডনবাি, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭৬৯১১০৯৪৮ 

প্রশািক 

মকন্দ্রীয় মিনা গ্রন্থাগার 

ঢাকা মিনাডনবাি, ঢাকা। 

 

 

12.  িনাব মমাোঃ নূর আলম 

গ্রন্থাগাডরক 

বাংলাদেশ পরমাণু শডি কডমশন 

ববজ্ঞাডনক তথ্য ডবভাগ 

ই-১২/এ, আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ পরমাণু শডি কডমশন 

ই-১২/এ, আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

 

13.  িনাব িালাহউডদ্দন মাহমুে 

ববজ্ঞাডনক িহকাডর-২ 

বাংলাদেশ পরমাণু শডি কডমশন 

ববজ্ঞাডনক তথ্য ডবভাগ 

ই-১২/এ, আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

ঐ 

 

14.  িনাব মমাোঃ রডিকুল ইিলাম 

কযাটালগার 

িামডরক বাডহনী কমান্ড ও স্ট্াি কদলি 

ডমরপুর মিনাডনবাি, ঢাকা। 

মিান: ৮০৩১১১১ বডধতোঃ ৩৪২০ 

ই-মমইল: staffcollegebd@yahoo.com 

কমান্ডযান্ড 

িামডরক বাডহনী 

কমান্ড ও স্ট্াি কদলি 

ডমরপুর মিনাডনবাি, ঢাকা। 

মিান: ৮০৩১১১১ বডধতোঃ ৩৪২০ 

ই-মমইল: staffcollegebd@yahoo.com 
 

15.  িনাব মমাোঃ মডহদুল ইিলাম 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

শহীে তািউডদ্দন আহমে মমডিদকল  কদলি 

গািীপুর। 

মমাবা: ০১৭২৫৭৩৬৩৫২ 

ই-মমইল: stamc@ac.dghs.gov.bd 

অধ্যক্ষ 

শহীে তািউডদ্দন আহমে মমডিদকল  

কদলি, গািীপুর। 

মমাবা: ০১৭২৫৭৩৬৩৫২ 

ই-মমইল: stamc@ac.dghs.gov.bd 

মিান: ৪৯২৬১৪৫১  

16.  িনাব মমাোঃ মমাস্তাডিজুর রহমান 

আইটি অডিিার 

বাংলাদেশ মমডিদকল ডরিাচ থ কাউডেল 

ডবএমআরডি ভবন, মহাখালী, ঢাকা। 

পডরচালক 

বাংলাদেশ মমডিদকল ডরিাচ থ কাউডেল 

ডবএমআরডি  ভবন, মহাখালী, ঢাকা।: 

+880 2 9848396,  
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ক্র. নং অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

মমাবা: ০১৭১১০০২৪৮৬/০১৬১৮৯৮৭৮১৮ 

ই-মমাইল: info@bmrcbd.org 

+880 9849311 (PABX) 

Email: info@bmrcbd.org 

17.  িনাব মদনারঞ্জন রায় 

িাদয়ডন্টডিক অডিিার 

বাংলাদেশ মমডিদকল ডরিাচ থ কাউডেল 

ডবএমআরডি ভবন,  মহাখালী, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১৭৯৭৪৩১৯ 

ই-মমাইল: info@bmrcbd.org 

পডরচালক 

বাংলাদেশ মমডিদকল ডরিাচ থ কাউডেল 

ডবএমআরডি ভবন, মহাখালী, ঢাকা।: 

+880 2 9848396,  

+880 9849311 (PABX) 

Email: info@bmrcbd.org 

 

18.  িনাব মমাোঃ মতৌডহে আহদমে ডশহান 

ল্যাব এডিিদটন্ট (ডরিাচ থ) 

বাংলাদেশ মমডিদকল ডরিাচ থ কাউডেল 

ডবএমআরডি ভবন,  মহাখালী, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৬৭২৩১০৮৫১ 

ই-মমাইল: info@bmrcbd.org 

 

 
ঐ 

 

19.  িনাব মকয়া পারভীন 

মিকশন অডিিার 

গ্রন্থাগার েপ্তর, িাতীয় ডবশ্বডবদ্যালয়, গািীপুর। 

মমাবা: ০১৩০৯৩৫২৩৯৯ 

ই-মমইল: nulibrary.bd@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

িাতীয় ডবশ্বডবদ্যালয়, গািীপুর। 

মমাবা: ০১৭১১৮৮৯৯৬৯ 

ই-মমইল: registrar@nu.edu.bd 

 

20.  িনাব িাোঃ িাখাওয়াত মহাদিন 

ইউ.এল.ও (এল/আর) 

প্রাণীিিে অডধেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। 

িংযুি: বাংলাদেশ িাতীয় ডচডড়য়াখানা 

ডমরপুর, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১১১৩৬৫৮৮ 

ডকউদরটর 

প্রাণীিিে অডধেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। 

িংযুি: বাংলাদেশ িাতীয় ডচডড়য়াখানা, 

ডমরপুর, ঢাকা। 

  

21.  িনাব মমাোঃ কাডমম শাহডরয়ার 

মিপুটি লাইদেডরয়ান 

মশদরবাংলা কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭৪৫১৩৪৪৪১ 

ই-মমইল: kamimsau157@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

মশদরবাংলা কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা। 

মিান: +8802-44814006 

 

22.  িনাব িাজ্জাে ইবদন আব্দুল হক 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

িনস্বাস্থয পুডস্ট্ প্রডতষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৮১৮৫১২৬৫৪ 

ই-মমইল: selimhider@gmail.com 

পডরচালক 

িনস্বাস্থয পুডস্ট্ প্রডতষ্ঠান 

মহাখালী, ঢাকা। 

ই-মমইল: iphn.gov@mail.com 

  

23.  িনাব ডেলiæবা সুলতানা 

িহকারী গ্রন্থাগাডরক 

িরকারী বাংলা কদলি, ডমরপুর, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭৫৭৬৭৪৩৯৩ 

ই-মমইল: 

govtbanglacollege6420@gmail.com 
gbcmirpur@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

িরকারী বাংলা কদলি 

ডমরপুর, ঢাকা। 

info@gbcmirpure.com 

 

 
 

24.  িনাব ডরিওয়ানা আিার 

প্রেশ থক (আইডিটি) 

িরকারী বাংলা কদলি, ডমরপুর, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৮১৫০৯১৩১৯ 

ই-মমইল: govtbanglacollege6420@gmail.com 

 

 
ঐ 
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ক্র. নং অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

25.  িনাব নািমুন নাহার 

উপপডরচালক (িহদযাগী অধ্যাপক) 

আতিথাডতক মার্তভার্া ইনডস্ট্টিউট (আমাই) 

শহীে কযাদেন মনসুর আলী িরডণ, ১/ক, 

মিগুন বাডগচা, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৫৫২৩৫৬৩৪৫ 

E-mail: cnazhar@gmail.com 

মহাপডরচালক 

আতিথাডতক মার্তভার্া ইনডস্ট্টিউট 

(আমাই), শহীে কযাদেন মনসুর আলী 

িরডণ, ১/ক, মিগুন বাডগচা, ঢাকা। 

www.imli.gov.bd 

 

 

26.  িনাব মমাোঃ রডিকুল ইিলাম আকন্দ 

িকুদমদন্টশন অডিির 

িাতীয় ডশক্ষা ব্যবস্থাপনা একাদিমী (নাদয়ম) 

মাধ্যডমক ও উচ্চ ডশক্ষা ডবভাগ 

নাদয়ম মরাি, ধানমডন্ড, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৫৫৬৩৫১২০৫ 

ই-মমইল: rafiqulislam0212@gmail.com 

মহাপডরচালক 

িাতীয় ডশক্ষা ব্যবস্থাপনা একাদিমী 

নাদয়ম), মাধ্যডমক ও উচ্চ ডশক্ষা ডবভাগ 

নাদয়ম মরাি, ধানমডন্ড, ঢাকা। 
e-mail: info@naem.gov.bd 

www.naem.gov.bd 

 
 

27.  ি. মমাোঃ মাহবুব আলম 

িাদয়ডন্টডিক অডিিার 

ইনডস্ট্টিউট অব কডিউটার  িাদয়ে 

এইআরই, িাভার, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১৩২৮৯০৭৫ 

ই-মমইল: mahbub.baec@gmail.com 

পডরচালক 

ইনডস্ট্টিউট অব কডিউটার  িাদয়ে 

এইআরই, িাভার, ঢাকা। 

 

28.  িনাব মিডলনা আিার  

লাইদেডরয়ান 

িনস্বাস্থয ইনডস্ট্টিউট 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২ 

মমাবা: ০১৯৩২০৬৩৭৩৬ 

ই-মমইল: shalina_iph@gmail.com 

পডরচালক 

িনস্বাস্থয ইনডস্ট্টিউট 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২ 

মিান: ০২-৯৮৪৮০৩০ 

ই-মমইল: iph@ld.dghs.gov.bd 

www.iph.gov.bd 
 

29.  িনাব মমাোঃ নূরী ইয়ািোনী 

অডিি িহ: কাম-কডি: মুদ্রা: 

ব্যােিক, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭০৮৯২৪২৪৪ 

মহাপডরচালক 

ব্যােিক, ঢাকা। 

 

 

30.  িনাব মমাোঃ মমাশারি মহাদিন 

ব্যডিগত িহকারী 

ব্যােিক, ঢাকা। 

মহাপডরচালক 

ব্যােিক, ঢাকা। 

 

 

31.  িনাব ডনলুিা নািনীন 

ডপএডবএক্স অপাদরটর 

ব্যােিক, ঢাকা। 

মহাপডরচালক 

ব্যােিক, ঢাকা। 
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‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রদয়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ শীর্ থক প্রডশক্ষদণ 

মদনানীত প্রডতডনডধদের ১৫তম ব্যাচ (২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছদরর ৩য় ব্যাচ)-এর ZvwjKv: 

প্রডশক্ষদণর তাডরখ : ১৮ এডপ্রল ২০১৯ 

 (মিষ্ঠযতার ডভডিদত নয়) 

ক্র. নং মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

1.  িনাব রীপা মেব 

লাইদেডর এযাডিিদটন্ট  

গণগ্রন্থাগার অডধেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১৮৫৮৪৬৮৫ 

ই-মমইল: farzanarekha8031@gmail.com 

মচয়ারম্যান 

গণগ্রন্থাগার অডধেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

 

2.  িনাব িারিানা আিার 

মটকডনকযাল এযাডিিদটন্ট (কযাটালগার) 

গণগ্রন্থাগার অডধেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৯২০৩২৭৭২০ 

ই-মমইল: farzanarekha8031@gmail.com 

মচয়ারম্যান 

গণগ্রন্থাগার অডধেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

 

3.  িনাব আবু িাদলহ মমাোঃ ইউসুি আলী 

ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

আঞ্চডলক উদ্যানতি গদবর্ণা মকন্দ্র 

(ডবএআরআই), চাপাঁইনবাবগঞ্জ-৬৩০০। 

মমাবাোঃ০১৭১৯৪৪০৩৮৫ 

ই-মমইল: abusalehsau007@gmail.com 

মূখ্য ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

আঞ্চডলক উদ্যানতি গদবর্ণা মকন্দ্র 

(ডবএআরআই) 

চাপাঁইনবাবগঞ্জ-৬৩০০। 

 

4.  িনাব িাদহো পারভীন 

িহকারী লাইদেডর অডিিার 

উিরা লাইদেডর 

এডশয়ান ইউডনভাডি থটি অব বাংলাদেশ,  ঢাকা 

মমাবা: ০১৯৩০০৭৪৭৯০  

ই-মমইল: -- 

মরডিষ্ট্রার 

এডশয়ান ইউডনভাডি থটি অব বাংলাদেশ 

ঢাকা-১২৩০। 

 

 

5.  িনাব শবনম মমাস্তারী মচৌধুরী 

িহকাডর লাইদেডরয়ান 

মশখ িডিলাতুদন্নছা মুডিব ডবশ্বডবদ্যালয় 

নয়াপাড়া পাচঁরাস্তার মমাড়, িামালপুর-২০০০। 

মমাবা: ০১৭৩৩২০২১১২  

ই-মমইল: sfmuniversitybd@gmail.com 

মরডিষ্ট্রার 

মশখ িডিলাতুদন্নছা মুডিব ডবশ্বডবদ্যালয় 

নয়াপাড়া পাচঁরাস্তার মমাড়, িামালপুর০। 

মিান: ০৯৮১-৬৪৯১২, ০৯৮১-৬৩৬০৪ 

www.sfmu.edu.bd 

 

6.  িনাব শারডমনা 

লাইদেডর িহকারী (মিডমনার) 

ব্যবিায় প্রশািন ডবভাগ 

ইউডনভাডি থটি অব এডশয়া প্যাডিডিক 

৭৪/ডব/১, ডগ্রণ মরাি, িাম থদগট, ঢাকা-১২০৫। 

মমাবা: ০১৭৩১০০৫২৭২ 

ই-মমইল: sarminalopa11@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

ইউডনভাডি থটি অব এডশয়া প্যাডিডিক 

৭৪/ডব/১, ডগ্রণ মরাি, িাম থদগট, ঢাকা-

১২০৫। 

 

7.  মবগম রাডিিা সুলতানা 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

এিএ এন্ড এমআইএি, (লাইদেডর শাখা) 

বাংলাদেশ পডরিংখ্যান বুযদরা 

পডরিংখ্যান ভবন, ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৯২০৭৬৩০৯৪, ০১৭৬৫২৯৭০০৪ 

ই মমইল: bazlur736@gmail.com 

মহাপডরচালক  

বাংলাদেশ পডরিংখ্যান বুযদরা, এিএ এন্ড 

এমআইএি, পডরিংখ্যান ভবন,  

ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

মিান: ৮১৮১৪২১ 
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ক্র. নং মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

8.  িনাব মাহমুো মবগম 

িহকারী গ্রন্থাগাডরক কাম-কযাটালগার 

ইদিন মডহলা কদলি, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৮১৮৩৬০৮০৭ 

ই মমইল: mahmuda.negar@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

ইদিন মডহলা কদলি, ঢাকা। 

মিান: ০২৫৮৬১৩০৫৩ 

ওদয়ব িাইট: www.emc.edu.bd 

 

 

9.  িনাব মমাহাম্মে কডবরুল হািান 

উপ-পডরচালক, (লাইদেডর ও িকুদমন্টশন) 

ডরিাচ থ িাদপ থাট এন্ড পাবডলদকশন ডবভাগ 

বাংলাদেশ ডবশ্বডবদ্যালয় মঞ্জুডর কডমশন 

আগারগাঁও, মশদর বাংলা নগর, ঢাকা। 

মমাবাোঃ ০১৯৩৭৬৬৭০৬৬ 

ই-মমইল: hassankabir66@yahoo.com 

মচয়ারম্যান 

বাংলাদেশ ডবশ্বডবদ্যালয় মঞ্জুডর কডমশন 

ইউডিডি ভবন, প্লট#ই-১৮/এ 

আগারগাঁও, প্রশািডনক এলাকা 

মশদর বাংলা নগর, ঢাকা। 

www.ugc.gov.bd 

 

 

10.  িনাব মমাোঃ মকারবান আলী  

কযাটালগার 

বাংলাদেশ ডনব থাচন কডমশন 

ডনব থাচডন প্রডশক্ষণ ইনডস্ট্টিউট  

ইটিআই ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।  

মমাবাোঃ ০১৯৩৬৭৮৪৬৭৬ 

ই-মমইল: kurban92ali@gmail.com 

পডরচালক 

বাংলাদেশ ডনব থাচন কডমশন 

ডনব থাচডন প্রডশক্ষণ ইনডস্ট্টিউট  

ইটিআই ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

 dg_eti@yahoo.com  

  

11.  িনাব  মমািা. সুলতানা ইয়ািডমন 

লাইদেডরয়ান 

িরকারী বাংলা কদলি, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৮১৬২৭৩৬৮৮ 

ই-মমইল: govtbanglacollege6420@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

িরকারী বাংলা কদলি 

ঢাকা। 

 

 

12.  িনাব মমাোঃ নুiæল ইিলাম 

খন্ডকালীন ডশক্ষক 

িরকারী বাংলা কদলি, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১৭৩৬৫১১৭ 

ই-মমইল: nurul365117@gmail.com 

 

 

 

 

ঐ 

 

 

13.  িনাব শামসূন নাহার 

লাইদেডরয়ান 

কৃডর্ প্রডশক্ষণ ইনডস্ট্টিউট 

মশদর বাংলা  নগর, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭২২৮২৭৯৫৯ 

ই-মমইল: samsunnahar1512@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

কৃডর্ প্রডশক্ষণ ইনডস্ট্টিউট 

মশদর বাংলা  নগর, ঢাকা। 

মিান: ৯১১১৫০৩ 

 

 

14.  িনাব মমা: তডরকুল ইিলাম 

লাইদেডরয়ান 

কৃডর্ প্রডশক্ষণ ইনডস্ট্টিউট, মশরপুর। 

মমাবা: ০১৭২২৮৬৮৮৯৫ 

ইদমইল: tussherru@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

কৃডর্ প্রডশক্ষণ ইনডস্ট্টিউট 

মশরপুর। 

ই-মমইল: 

principalatisherpur@gmail.com 
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ক্র. নং মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

15.  িনাব মমা: আ: িব্বার 

গ্রন্থাগাডরক 

ডবডিএমডি প্রদকৌশল ও প্রযুডি মহাডবদ্যালয় 

ঢাকা মরাি, ডবডিএমডি কদলি পাড়া 

যদশার-৭৪০০। 

মমাবা: ০১৭২৮২৪৫৬০০ 

ই-মমইল: admin@bcmc.edu.bd 

               bcmcerm@gmail.com  

অধ্যক্ষ 

ডবডিএমডি প্রদকৌশল ও প্রযুডি মহাডবদ্যালয় 

ঢাকা মরাি, ডবডিএমডি কদলি পাড়া 

যদশার-৭৪০০। 

www.becm.edu.bd 

০১৭১১৮৪৪৮৮১ 

০১৭১১৮৪৪৮৮২  

16.  িনাব এম িাডহদুল হািান 

মিকশন অডিিার (লাইদেডর) 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান মমডরটাইম 

ডবশ্বডবদ্যালয়, (মকন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও আকথাইভ) 

১৪/০৬-১৪/২৩, পল্লবী ডমরপুর-১২, ঢাকা-

১২১৩। 

মমাবা: ০১৬২৫৩৩২২৯২ 

ই-মমইল: so.library@bsmrmu.edu.bd 

কমান্ডযান্ট 

বাংলাদেশ মশখ মুডিবুর রহমান 

মমডরটাইম ডবশ্বডবদ্যালয় 

১৪/০৬-১৪/২৩, পল্লবী ডমরপুর-১২ 

ঢাকা-১২১৩। 

০২৫৮০৭০৪৫০ 

vc@bsmrmu.edu.bd 
 

 

17.  িনাব কািী িরহাে মনামান 

মিপুটি লাইদেডরয়ান 

ডবডিএমইএ ইউডনভাডি থটি অব িযাশন এন্ড 

মটকদনালডি (বুিট), ডনশাতনগর (ওদয়স্ট্ িাইি 

অব উিরা) তরঙ্গ ঢাকা-১২৩০। 

মমাবা: ০১৭১২৩৮৭২৩৫ 

ই-মমইল: dlibrarian@buft.edu.bd 

মরডিস্ট্রার 

ডবডিএমইএ ইউডনভাডি থটি অব িযাশন এন্ড 

মটকদনালডি (বুিট), ডনশাতনগর (ওদয়স্ট্ 

িাইি অব উিরা) তরঙ্গ, ঢাকা-১২৩০। 

ই-মমইল: info@buft.edu.bd 

88-02-58950987  

18.  িনাব মমাোঃ রাডশদুজ্জামান 

িহকারী গ্রন্থাগাডরক 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, রমনা, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১৯০৭৪০৯৯ 

ই-মমইল: rashu_255@yahoo.com 

মরডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, রমনা, ঢাকা। 

 

 

19.  িনাব মমাোঃ িালাউডদ্দন পাটওয়ারী  

ডি. ডরপ্রািাটশন এযাডিিদটন্ট 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, রমনা, ঢাকা। 

মমাবা: ------ 

মরডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, রমনা, ঢাকা। 

 

 

20.  িনাব মমাহাম্মে ডিরাজুল ইিলাম 

মিকশন অডিিার 

মশদর বাংলা কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় লাইদেডর, 

ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭৭৫৫৪৮৪৪০ 

ই-মমইল: sirajulsau1@gmail.com 

 
 
 

মরডিস্ট্রার 

মশদর বাংলা কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় লাইদেডর 

ঢাকা। 

 

 

21.  িনাব এ.মক.এম.ইডলয়াি কবীর 

ডিডনয়র লাইদেডর এযাডিিদটন্ট 

মশদর বাংলা কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় লাইদেডর, 

ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১২৫৩২৩৪৬ 

ই-মমইল: eliuskabir@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

মশদর বাংলা কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় লাইদেডর 

ঢাকা। 
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ক্র. নং মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

22.  িনাব মমাোঃ মিাহরাব মহাদিন 

অডিি িহকারী কাম-কডিউটার অপা. 

ঢাকা মমডিদকল কদলি, ঢাকা। 

মমাবাোঃ ০১৭২৪৯৪০৮৬৫ 

ই-মমইল: principal@dmc.gov.bd 

              dmc_principal@yahoo.com 

অধ্যক্ষ 

ঢাকা মমডিদকল কদলি 

ঢাকা। 

 

23.  িনাব কািী ওমর বখয়াম 

িহকারী গ্রন্থাগাডরক 

িাতীয় গণমাধ্যম ইনডস্ট্টিউট 

১২৫/এ োরুি িালাম, এ িডিউ মচৌধুরী মরাি 

ঢাকা। 

মমাবা: ০১৯১৬৮৭৪৫৬৭ 

ই-মমইল: jamil2220@hotmail.com 

মহাপডরচালক 

িাতীয় গণমাধ্যম ইনডস্ট্টিউট 

১২৫/এ োরুি িালাম, এ িডিউ মচৌধুরী 

মরাি, ঢাকা। 

 

 

24.  িনাব দুলাল মজুমোর 

লাইদেডরয়ান 

বাংলাদেশ হাই-মটক পাকথ কর্তথপক্ষ 

আইডিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা। 

মমাডবা: ০১৯১২-২১৬৪০১ 

ই-মমইল: dulalmzr.10du@gmail.com 

ব্যবস্থাপনা পডরচালক 

বাংলাদেশ হাই-মটক পাকথ কর্তথপক্ষ 

আইডিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা। 

 

25.  িা: এি. এম. আবুল হািান 

অধ্যক্ষ 

পটুয়াখালী মমডিদকল কদলি, পটুয়াখালী। 

ই-মমইল: patuakhalimc@ac.dghs.gov.bd 

অধ্যক্ষ 

পটুয়াখালী মমডিদকল কদলি, পটুয়াখালী। 

 

 

26.  িা: মমাোঃ মডনর মহাদিন 

প্রভার্ক, প্যার্লডি 

পটুয়াখালী মমডিদকল কদলি, পটুয়াখালী। 

ই-মমইল: patuakhalimc@ac.dghs.gov.bd 

 

ঐ 

 

27.  মমাছাোঃ িান্নাতুল মিরদেৌিী 

িহকাডর লাইদেডরয়ান, প্রশািন ও অর্ থ অডধশাখা 

িাতীয় পডরকল্পনা ও উন্নয়ন একাদিমী 

(এনএডপডি), ৩/এ, নীলদক্ষত, ঢাকা-১২০৫। 

মমাবাোঃ ০১৭৮৯০০৯৮১০ 

ই-মমইল: assttlibrarian@napd.gov.bd 

মহাপডরচালক 

িাতীয় পডরকল্পনা ও উন্নয়ন একাদিমী 

(এনএডপডি) 

৩/এ, নীলদক্ষত, ঢাকা-১২০৫। 

www.napd.gov.bd 

 
 

28.  িনাব মিাডনয়া আিার 

িাকুথদলশন িহকাডর 

িাতীয় পডরকল্পনা ও উন্নয়ন একাদিমী 

(এনএডপডি), ৩/এ, নীলদক্ষত, ঢাকা-১২০৫। 

মমাবাোঃ ০১৭২৪৬৪৩০৩৮ 

ই-মমইল: assttlibrarian@napd.gov.bd 

 

ঐ 

 

29.  িনাব মাহফুিা মবগম 

প্রশািডনক কম থকতথা, মিিাল লাইদেডর 

বাংলাদেশ মটক্সটাইল ডবশ্বডবদ্যালয় 

মতিগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 

মমাবা: ০১৮১৭১২৪৮০৫ 

মরডিস্ট্রার 

বাংলাদেশ মটক্সটাইল ডবশ্বডবদ্যালয় 

মতিগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 

ই-মমইল: registrar@butex.edu.bd 

 

 

30.  ডমদিি শাহানা পারভীন 

গ্রন্থাগাডরক 

বাংলাদেশ উন্নয়ন গদবর্ণা প্রডতষ্ঠান, ঢাকা। 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ উন্নয়ন গদবর্ণা প্রডতষ্ঠান 

ঢাকা। 

 

31.  ডমদিি লাবনী িারিানা হক 

কযাটালগার ও িকুদমদন্টশন অডিিার (চ:ো:) 

বাংলাদেশ উন্নয়ন গদবর্ণা প্রডতষ্ঠান, ঢাকা। 

 

ঐ 
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ক্র. নং মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

32.  িনাব মমাোঃ মুরাদুজ্জামান 

কযাটালগার 

িাতীয় ডবশ্বডবদ্যালয়, মবাি থ বািার 

গািীপুর-১৭০৮। 

মমাবা: ০১৭১৫৭৫৩৫৩৪, ০১৯২১৬১১৮২৭ 

জ্রডিস্ট্রার 
িাতীয় ডবশ্বডবদ্যালয়, মবাি থ বািার 

গািীপুর-১৭০৮। 

 

33.  িনাব মমাোঃ আবু আউয়াল ডিডদ্দকী 

মিপুটি লাইদেডরয়ান 

ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়,গািীপুর 

মমাবা: ০১৭১৬৯৭২৮৫২ 

জ্রডিস্ট্রার 
ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

গািীপুর 

 

 

34.  িনাব রুবাদয়ত মহাদিন 

িহকারী মপ্রাগ্রামার 

ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

গািীপুর 

মমাবা: ০১৭১২৬০০৪৪৭ 

 

 

ঐ 
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তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রদয়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ শীর্ থক প্রডশক্ষদণ 

মদনানীত প্রডতডনডধদের ১৪তম ব্যাচ (২০১৮-২০১৯, ২য় ব্যাচ)-এর ZvwjKv: 

প্রডশক্ষদণর তাডরখ: ২৬ নদভম্বর ২০১৮ 

(মিষ্ঠযতার ডভডিদত নয়) 
 

ক্র. নং মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

1.  মবগম শারডমন শাহডরয়া 

িহকাডর পডরচালক 

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাদিমী (বাি থ) 

মকাটবাড়ী, কুডমল্লা। 

মমাবা: ০১৭১৭৩৮৯০৭৬ 

ই-মমইল: s_shahria@yahoo.com 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাদিমী (বাি থ) 

মকাটবাড়ী, কুডমল্লা। 

মিান: ০৮১৬০৬০৭ 

ই-মমইল: bardbd@yahoo.com 

  

2.  িনাব মমাোঃ িামাল মহাদিন 

িকুদমদন্টশন অডিিার 

চট্টগ্রাম মভদটডরনাডর ও এডনদমল িাদয়দেি 

ডবশ্বডবদ্যালয়, চট্ট্রগ্রাম-৪২২৫। 

মমাবা: ০১৭১০৮৪২৭৫৩ 

ই-মমইল: jamalcvasu@gmail.com 

ঐ 

 

3.  িনাব িাদতমা মবগম 

গ্রন্থাগাডরক 

িরকাডর ডততুমীর কদলি 

বীর উিম এদক খন্দকার মরাি, মহাখালী ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১৬০৫৪৬৩০ 

ই-মমইল: titumircollegelibrary@gmail.com 

প্রদিির মমাোঃ আশরাি মহাদিন 

অধ্যক্ষ 

আইডি নং-৪০৫ 

িরকাডর ডততুমীর কদলি 

বীর উিম এদক খন্দকার মরাি 

মহাখালী ঢাকা। 
 

4.  িনাব মুহাম্মে মবলাল আশরািী 

লাইদেডরয়ান 

বাংলাদেশ মনভাল একাদিমী 

পদতঙ্গা, চট্টগ্রাম। 

মমাবা: ০১৯৪২১৯৭৯৩৯ 

ই-মমইল: asrafee6504@gmail.com 

কমান্ডযান্ট 

বাংলাদেশ মনভাল একাদিমী 

পদতঙ্গা, চট্টগ্রাম। 

মিান: ০৩১-২৫০১২০৭ বডধ থত ২০১২ 

ই-মমইল: bna@navy.mil.bd 

  

5.  িনাব মমাোঃ শডিউল্লাহ আকন্দ 

মিপুটি লাইদেডরয়ান 

মশদরবাংলা কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মমাবা: ০১৭১৮৫২১০৯১  

ই-মমইল: shofiullah_71@yahoo.com 

িনাব মশখ মরিাউল কডরম 

মরডিস্ট্রার 

মশদরবাংলা কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মিান: ৪৪৮১৪০০৬ 

 

6.  িনাব মানদবন্দ্র নার্ িরকার 

ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

বাডর, অন-িাম থ ডরিাি থ ডিডভশন 

ডকদশারগঞ্জ।  

মমাবাোঃ ০১৭১৬১১২২১২ 

ই-মমইল: manobendrabari18@gmail.com 

ি. মমাহাম্মে মডহউডদ্দন 

(BARI0424) 

উর্ধ্থতন ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

কৃডর্ গদবর্ণা উপদকন্দ্র 

িগডব, ডকদশারগঞ্জ। 

মিান: ০৯৪১৬২৬১৯ 

ই-মমইল: mbashar24@yahoo.com 
 

7.  িনাব পারভীন আিার 

কযাটালগার 

ডমডলটাডর ইনডস্ট্টিউট অব িাদয়ে এন্ড 

মটকদনালডি (এমআইএিটি) 

ডমরপুর কযান্টদমন্ট, ঢাকা-১২১৬। 

মমাবা: ০১৬৭৮০৩৪০১২ 

ই-মমইল: parvindu2008@yahoo.com 

কমান্ডযান্ট 

ডমডলটাডর ইনডস্ট্টিউট অব িাদয়ে এন্ড 

মটকদনালডি (এমআইএিটি) 

ডমরপুর কযান্টদমন্ট, ঢাকা-১২১৬। 

ই-মমইল: info@mist.ac.bd 

               www.mist.ac.bd 
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ক্র. নং মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

 
 

8.  িনাব মমাোঃ রডবউল ইিলাম 

িাডিিায়ার 

িামডরক বাডহনী 

কমান্ড ও স্ট্াি কদলি, ডমরপুর মিনাডনবাি 

ঢাকা-১২১৬। 

মমাবা: ০১৭০৯৩২৯০৭৭ 

কমান্ডযান্ট 

িামডরক বাডহনী  

কমান্ড ও স্ট্াি কদলি, ডমরপুর 

মিনাডনবাি, ঢাকা-১২১৬। 

মিান: ৮০৩১১১১ বডধত: ৩৪২০ 

ই-মমইল: staffcollegebd@yahoo.comম  

 

9.  িনাব  মুডকতুল আলম 

কডিউটার অপাদরটর 

বাংলাদেশ ডচডকৎিা গদবর্ণা পডরর্ে 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

মমাবা: ০১৭২৮১২০২২৩ 

ই-মমইল: info@bmrcbd.org 

িা: মমাহামুে-উি-িাহান 

পডরচালক 

বাংলাদেশ ডচডকৎিা গদবর্ণা পডরর্ে 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

মমাবা: +৮৮০২ ৯৮৪৮৩৯৬ 

ই-মমইল: info@bmrcbd.org 
               www.bmrcbd.org 

 

10.  িনাব  আব্দুল মডতন 

কডিউটার অপাদরটর 

বাংলাদেশ ডচডকৎিা গদবর্ণা পডরর্ে 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

মমাবা: ০১৭১৬৬০০১৬৪ 

ই-মমইল: info@bmrcbd.org 

ঐ 

 

11.  িনাব হাম্মাদুর রহমান 

ডিডনয়র মটকডনকযাল এডিিদটন্ট 

আরকাইভি ও গ্রন্থাগার অডধেপ্তর 

৩২, ডবচারপডত এি.এম মমাদশ থে িরডণ 

আগারগাঁও, মশদরবাংলানগর ঢাকা-১২০৭। 

মমাবা: ০১৯৪৩০৪১৩২৬ 

ই-মমইল: hamidurrahaman84@gmail.com 

িনাব ডেলীপ কুমার িাহা 

মহাপডরচালক 

আরকাইভি ও গ্রন্থাগার অডধেপ্তর 

৩২, ডবচারপডত এি.এম মমাদশ থে িরডণ 

আগারগাঁও, মশদরবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭। 

www.nanl.gov.bd  

12.  িনাব আব্দুল মান্নান 

কযাটালগার 

ন্যাশনাল ইনডস্ট্টিউট অব ডনউদরািাদয়দেি 

ও হািপাতাল, আগারগাঁও, মশদরবাংলানগর  

ঢাকা-১২০৭। 

মমাবা: ০১৭১৩৫০৯৭৬৪ 

ই-মমইল:abdul.mannan.kafrul@gmail.com 

পডরচালক 

ন্যাশনাল ইনডস্ট্টিউট অব ডনউদরািাদয়দেি 

ও হািপাতাল, আগারগাঁও, মশদরবাংলানগর 

ঢাকা-১২০৭। 

মিান: ৯১৪০৭৫২ 

ই-মমইল: nins@hospi.dghs.gov.bd 

 
 

13.  িনাব আডিি রানা 

লাইদেডর এদটনদিন্ট 

ন্যাশনাল ইনডস্ট্টিউট অব ডনউদরািাদয়দেি 

ও হািপাতাল, আগারগাঁও, মশদরবাংলানগর 

ঢাকা-১২০৭। 

মমাবা: ০১৮৮১১৭৫৮৯৫ 

ই-মমইল: asifrana029@gmail.com 

পডরচালক 

ন্যাশনাল ইনডস্ট্টিউট অব ডনউদরািাদয়দেি 

ও হািপাতাল, আগারগাঁও, মশদরবাংলানগর 

ঢাকা-১২০৭। 

মিান: ৯১৪০৭৫২ 

ই-মমইল: nins@hospi.dghs.gov.bd 

 

 

14.  িনাব মমাোঃ আডছফুল আহিান 

অডিি িহকাডর কাম-কডি.মুদ্রাক্ষডরক 

চট্টগ্রাম মমডিদকল কদলি, চট্টগ্রাম। 

মমাবাোঃ ০১৮১২০৪৩৯৮৯ 

ই-মমইল: asifcmc1771@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

চট্টগ্রাম মমডিদকল কদলি 

চট্টগ্রাম। 
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ক্র. নং মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

15.  িনাব রাদবয়া খাতুন 

উচ্চমান িহকাডর 

মশখ িাদহরা খাতুন মমডিদকল কদলি 

মগাপালগঞ্জ। 

মমাবা: ০১৭২৭২০২৩৫২ 

ই-মমইল:  sskmc@ac.dghs.gov.bd 

িা. ডলয়াকত মহাদিন 

অধ্যক্ষ 

মশখ িাদহরা খাতুন মমডিদকল কদলি 

মগাপালগঞ্জ। 

 

 

16.  ডম.অনুি কাডত োি 

মস্ট্দনাটাইডপস্ট্ 

ডিদলট এমএডি ওিমানী মমডিদকল কদলি 

ডিদলট। 

মমাবা: ০১৭২ ৪৬১৫৯৩৫ 

ই-মমইল: somcanujkantidas@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

ডিদলট এমএডি ওিমানী মমডিদকল কদলি 

ডিদলট। 

 

 

17.  িনাব মমাোঃ িিদল এলাহী  

মস্ট্ারডকপার 

ডিদলট এমএডি ওিমানী মমডিদকল কদলি 

ডিদলট। 

মমাবা: ০১৭২৪৯২৯৫৮৬ 

ই-মমইল: fazlyelahi0@gmail.com 

 

 

ঐ 

 

18.  িনাব মমাোঃ মমাকদলছুর রহমান  

ডিডনয়র গ্রন্থাগার িহকাডর 

ডবশ্বডবদ্যালয় গ্রন্থাগার 

িাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালয়, িাভার, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৯১১৭০৬৭২২ 

ই-মমইল: mmrahman.ju6@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

ডবশ্বডবদ্যালয় গ্রন্থাগার 

িাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালয়, িাভার, ঢাকা। 

মিান: ৭৭৯১০৪৫-৫১ (PABX) 

www.juniv.edu/library 

 

19.  িনাব  মিিডমন পারডভন 

ডিডনয়র গ্রন্থাগার িহকাডর 

ডবশ্বডবদ্যালয় গ্রন্থাগার 

িাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালয়, িাভার,ঢাকা। 

মমাবা: ০১৯১১৫৮৩১৯৭ 

ই-মমইল: parvinjesmin34@gmail.com 

ঐ 

 

20.  প্রদকৌশলী নািমুল আহিান 

ডিডপএম 

িাতীয় পুডিদিবা, িনস্বাস্থয পুডি প্রডতষ্ঠান 

ও 

লাইন িাইদরটর, এনএনএি 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

মমাবা: ০১৭২৬৭২৭৯০৯ 

ই-মমইল: engrnazmul11@gmail.com 

িাোঃ িমীর কাডত িরকার 

পডরচালক 

িাতীয় পুডিদিবা, িনস্বাস্থয পুডি প্রডতষ্ঠান                 

ও 

লাইন িাইদরটর, এনএনএি 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

মিান: ৯৮৪২৩৬৭, ৯৮৮১৫৫০ 

ই-মমইল: iphn.gov@gmail.com 

 

21.  িনাব মমাোঃ শহীদুল ইিলাম 

িহকাডর লাইদেডরয়ান 

ইিলাডমক িাউদন্ডশন, মকন্দ্রীয় লাইদেডর 

বায়তুল মমাকাররম, ঢাকা। 

মমাবাোঃ ০১৭১০৮৫৪৯২৭ 

ই-মমইল: mdshahidul6721@gmail.com 

মহাপডরচালক 

ইিলাডমক িাউদন্ডশন 

প্লট:ই-৪/এ িক: ডিডভকদিটর মিকশন 

আগারগাঁও, মশদরবাংলানগর, ঢাকা। 

www.islamifoundation.gov.bd 
 

 

22.  িনাব মমাহাম্মে অডহদুজ্জামান 

িহকাডর লাইদেডরয়ান 

গণগ্রন্থাগার অডধেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

মমাবাোঃ ০১৭১৭৮৭৩১০৫ 

ই-মমইল: wahiduzzaman.dpi@gmail.com 

মহাপডরচালক 

গণগ্রন্থাগার অডধেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

মিান: ৫৮৬১৭০১৬ 
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ক্র. নং মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল 

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

23.  িনাব মমাস্তাডিজুর রহমান মৃধা 

অডিি িহায়ক 

শহীে তািউডদ্দন আহদমে মমডিদকল  

কদলি, গািীপুর। 

মমাবা: ০১৭১৯৭৪৪৬৬৫ 

ই-মমইল: stamc@ac.dghs.gov.bd 
 

অধ্যাপক িা: মমাোঃ আিাে মহাদিন 

অধ্যক্ষ 

শহীে তািউডদ্দন আহদমে মমডিদকল  

কদলি, গািীপুর। 

মিান: ৪৯২৬১৪৫১ 

ই-মমইল: stamc@ac.dghs.gov.bd 
 

24.  িনাব মমাোঃ শাহাোত মহাদিন 

ওটি এদটনদিন্ট 

শহীে তািউডদ্দন আহদমে মমডিদকল  

কদলি, গািীপুর। 

মমাবা: ০১৯১২১৪৬৫২০ 

ই-মমইল: stamc@ac.dghs.gov.bd 

অধ্যাপক িা: মমাোঃ আিাে মহাদিন 

অধ্যক্ষ 

শহীে তািউডদ্দন আহদমে মমডিদকল  

কদলি, গািীপুর। 

মিান: ৪৯২৬১৪৫১ 

ই-মমইল: stamc@ac.dghs.gov.bd 
 

25.  িনাব মমাোঃ মডহব উল্যাহ 

লাইদেডর এযাডিস্ট্যান্ট 

ডবডিএিআইআর গদবর্ণাগার, চট্টগ্রাম 

িাকঘর-চট্টগ্রাম মিনাডনবাি 

চট্টগ্রাম-৪২২০। 

মমাবা: ০১৭৪২৯৫১২৯৭ 

ই-মমইল: mohibullah1296@gmail.com 

পডরচালক 

ডবডিএিআইআর গদবর্ণাগার, চট্টগ্রাম 

িাকঘর-চট্টগ্রাম মিনাডনবাি  

চট্টগ্রাম-৪২২০।                                                                                   

মিান: ৬৮১০০৫, ৬৮১৭৬৪ (অ:) 

PABX : ৬৮১৭৬১, ৬৮১৭৬৩ 

ই-মমইল: bcsirlabsctg@yahoo.com 
               info@ctgbcsir.gov.bd 

 

26.  িনাব পডপ মন্ডল 

িকুদমদন্টশন অডিিার 

ব্যােিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

মমাবা: ৮৮০২-৫৮১৫১৫৩২ 

popy.dhakauniversity@gmail.com 

মহাপডরচালক 

ব্যােিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

 

 

27.  িনাব মমাোঃ িান্নাতুল মিরদেৌি  

অডিি িহকাডর কাম-কডি. মুদ্রাক্ষডরক 

ব্যােিক, আগারগাঁও, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭৮০৫০৪১৮৮ 

ই-মমইল: jferdous971@gmail.com 

 

 

ঐ 
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‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রদয়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ শীর্ থক প্রডশক্ষদণ 

মদনানীত প্রডতডনডধদের ১৩তম ব্যাচ (২০১৮-২০১৯, ১ম ব্যাচ)-এর ZvwjKv: 

প্রডশক্ষদণর তাডরখ: ১১ অদটাবর ২০১৮ 

 

 (িষ্ঠতার ডভডিদত নয়) 

 
 

ক্র. 

নং 

মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

1.  িনাব রাডিয়া সুলতানা 

লাইদেডর িহকাডর 

মিানারগাঁও ইউডনভাডি থটি (এিইউ) 

১৪৭/১, গ্রীণ মরাি, মতিগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

মমাবা: ০১৯৫৫৫৪৪৯৭০ 

ই-মমইল: razia8249@gmail.com. 

মরডিষ্ট্রার 

মিানারগাঁও ইউডনভাডি থটি (এিইউ) 

১৪৭/১, গ্রীণ মরাি, মতিগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

মমাবা: 01780330066 

মিান: +88029123564 

ই-মমইল: info@su.edu.bd 
 

2.  িনাব মরিাউল কডরম ভূ ূঁইয়া 

িহকাডর গ্রন্থাগাডরক কাম-কযাটালগার 

কুডমল্লা ডভদটাডরয়া িরকাডর কদলি, কুডমল্লা। 

মমাবা: ০১৭১৩৬১৮৭৩৪ 

ই-মমইল: rezaulkarimbhy@gmail.com 

অধ্যক্ষ 

কুডমল্লা ডভদটাডরয়া িরকাডর কদলি 

কুডমল্লা। 

মিান: ৮৮-০৮১-৬৫৯৮৮ (ডিডগ্র শাখা) 

ই-মমইল: principal@cvgc.edu.bd 

 

3.  িনাব মমাহাম্মে উল্লাহ 

িহকাডর গ্রন্থাগাডরক 

বাংলাদেশ মমডরন একাদিমী, চট্টগ্রাম। 

মমাবা: ০১৮১৭৭৬৬১৫৯ 

ই-মমইল: mullahma83@gmail.com 

কমান্ডযান্ট 

বাংলাদেশ মমডরন একাদিমী, চট্টগ্রাম। 

মিান: ০৩১২৫১৪১৬৩ 
ই-মমইল: commandant@macademy.gov.bd 

 

 

4.  িনাব মমাোঃ ইমরান হািান 

অডিি িহকারী কাম িাটা প্রদিির  

বাংলাদেশ ইউডনভাডি থটি অব প্রদিশনালস্ 

(ডবইউডপ) ডমরপুর মিনাডনবাি 

ডমরপুর-১২১৬। 

মমাবা: ০১৯৩৩১৮১০৭৫ 

ই-মমইল: hasanbup2009@gmail.com 

ভাইি মচদেলর 

বাংলাদেশ ইউডনভাডি থটি অব প্রদিশনালি 

(ডবইউডপ) ডমরপুর মিনাডনবাি, ডমরপুর-

১২১৬। 

মিান: ৮০০০৪৮৭ 

ই-মমইল: coord2registrar@bup.edu.bd 
 

5.  িনাব মুহাম্মে িাজ্জাে মহাদিন 

গ্রন্থাগাডরক 

ময়মনডিংহ মমডিদকল কদলি  

ময়মনডিংহ-২২০৬। 

মমাবা: ০১৯১৭৮০১২৮৬ 

ই-মমইল: 

muhammadsajjadhussainh@gmail.com 

অধ্যাপক িাোঃ মমাোঃ আদনায়ার মহাদিন 

অধ্যক্ষ 

ময়মনডিংহ মমডিদকল কদলি  

ময়মনডিংহ-২২০৬। 

মিান: +৮৮০৯১৬৬০৬৩ 

ই-মমইল: mmc@ac.dghs.gov.bd 

www. mmc.gov.bd 

 

6.  িনাব তািডনম িাদতমা 

উপ মহাব্যবস্থাপক 

বাংলাদেশ ব্যাংক 

(মিিাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ) 

প্রধান কায থালয়, মডতডিল, ঢাকা-১০০০। 

মমাবা: ০১৭৩৩৫৩৭৫৩৭ 

ই-মমইল: tasnim.fatema@bb.org.bd  

িনাব মমাোঃ মাহবুবার রহমান খান 

মহাব্যবস্থাপক 

বাংলাদেশ ব্যাংক 

(মিিাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ) 

প্রধান কায থালয়, মডতডিল, ঢাকা-১০০০। 

মিান: ৯৫৩০৪০০ 

 
 

 

mailto:razia8249@gmail.com
mailto:info@su.edu.bd
mailto:rezaulkarimbhy@gmail.com
mailto:principal@cvgc.edu.bd
mailto:mullahma83@gmail.com
mailto:commandant@macademy.gov.bd
mailto:hasanbup2009@gmail.com
mailto:coord2registrar@bup.edu.bd
mailto:muhammadsajjadhussainh@gmail.com
mailto:mmc@ac.dghs.gov.bd
mailto:tasnim.fatema@bb.org.bd


e-Book Participants List 1-27 batch 52 
 

ক্র. 

নং 

মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

7.  িনাব তািদনাভা আিডরন 

লাইদেডর িহকাডর 

িাতীয় কযাোর গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট ও 

হািপাতাল, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

মমাবাোঃ ০১৯১৪৬৩৫৩৪৫ 

ই-মমইল: Tashnova1990@gmail.com 

অধ্যাপক িা: মমাোঃ মমায়াররি মহাদিন 

পডরচালক ও অধ্যাপক, মরডিওদর্রাডপ 

িাতীয় কযাোর গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট ও 

হািপাতাল, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

মমাবাোঃ 

 

 

8.  িনাব এি এম িায়াোত  আডমন 

িাদয়ডন্টডিক অডিিার 

বাংলাদেশ ডচডকৎিা গদবর্ণা পডরর্ে  

ডবএমআরডি ভবন, মহাখালী 

ঢাকা-১২১২। 

মমাবা: ০১৭১৭৫১৪৩৯৪ 

ই-মমইল: info@bmrcbd.org 

 

িা: মাহমুে-উি-িাহান 

পডরচালক 

বাংলাদেশ ডচডকৎিা গদবর্ণা পডরর্ে 

ডবএমআরডি ভবন, মহাখালী 

ঢাকা-১২১২। 

মমাবা: +৮৮০২ ৯৮৪৮৩৯৬ 

ই-মমইল: info@bmrcbd.org 
www.bmrcbd.org 

 

9.  িনাব শ¼র কুমার মন্ডল 

কডিউটার অপাদরটর 

বাংলাদেশ মৎস্য গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট (বামগই) 

মলানাপাডন মকন্দ্র, পাইকগাছা 

খুলনা-৯২৮০। 

মমাবা: ০১৯১৫৯৪৮০৪৩ 

ই-মমইল: rahman397@gmail.com 

িনাব বিয়ে লুৎির রহমান 

মূখ্য ববজ্ঞাডনক কম থকতথা (অ.ো.) 

বাংলাদেশ মৎস্য গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

(বামগই) মলানাপাডন মকন্দ্র, পাইকগাছা 

খুলনা-৯২৮০। 

মিান: ০৮০২৭৫৬০৩০, ০১৭১৫৯৩৮২৬৬ 

ই-মমইল: - 

 

10.  িনাব মমাোঃ িালাহউডদ্দন 

িহকাডর পডরচালক (লাইদেডর) 

িামডরক বাডহনী 

কমান্ড ও স্ট্াি কদলি, ডমরপুর মিনাডনবাি 

ঢাকা-১২১৬। 

মমাবা: ০১৭০৯৩২৯০৭৭ 

ই-মমইল: salahuddin15001@gmail.com 

িনাব বিয়ে শাহানা ইয়ািমীন 

মলোঃ কমাোঃ ডবএন 

পদক্ষ কমান্ডযান্ট 

িামডরক বাডহনী 

কমান্ড ও স্ট্াি কদলি, ডমরপুর মিনাডনবাি 

ঢাকা-১২১৬। 

মিান: ৮০৩১১১১ বডধত: ৩৪২০ 

ই-মমইল: staffcollegebd@yahoo.com  

 

11.  িনাব অপরাডিতা রহমান 

লাইদেডর অডিিার 

এডশয়ান ইউডনভাডি থটি ির ওদমন 

২০/এ, এমএম আলী মরাি, চট্টগ্রাম-৪০০০। 

মমাবা: ০১৭৪৩৭৯২৬৮৯ 

ই-মমইল: aparajita.rahman@auw.edu.bd 

িনাব তানডিয়া শারডমন 

একটিং লাইদেডরয়ান 

এডশয়ান ইউডনভাডি থটি ির ওদমন 

২০/এ, এমএম আলী মরাি  

চট্টগ্রাম-৪০০০। 

  

12.  িনাব মমাশাররিা মবগম 

গ্রন্থাগাডরক 

িাতীয় ডশক্ষা ব্যবস্থাপনা একাদিডম (নাদয়ম)  

মাধ্যডমক ও উচ্চডশক্ষা ডবভাগ 

ডশক্ষা মন্ত্রণালয় 

নাদয়ম মরাি, ধানমডন্ড, ঢাকা-১২০৫। 

মমাবা: ০১৫৫৬৩৫১২০৪ 

ই-মমইল: librnazneen.naem@gmail.com 

প্রদিির ি. মমাহাম্মে মমাস্তিা কামাল 

মহাপডরচালক (রুটিন োডয়ত্ব) 

িাতীয় ডশক্ষা ব্যবস্থাপনা একাদিডম(নাদয়ম)  

মাধ্যডমক ও উচ্চডশক্ষা ডবভাগ 

ডশক্ষা মন্ত্রণালয় 

নাদয়ম মরাি, ধানমডন্ড, ঢাকা-১২০৫। 

মিান: ৫৫১৬৭৫২৯ 

ই-মমইল: info@naem.gov.bd 

www. naem.gov.bd 

 

13.  িনাব মডনরা আিার 

লাইদেডর িহকাডর 

বারদিম মিনাদরল হািপাতাল 

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। 

মিান: ৯৬৬১৫৫-৬০/২৩৩০ 

িনাব ডবডপন ডবহারী কম থকার 

ডপ্রডেপাল লাইদেডরয়ান 

বারদিম মিনাদরল হািপাতাল 

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। 

মিান: ৯৬৬১৫৫-৬০/২৩৩০ 
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ক্র. 

নং 

মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

ই-মমইল:  

 

 

14.  িনাব মমাোঃ কওছার উডদ্দন 

ল্যাবদরটরী এযাদটনদিন্ট 

তুলা উন্নয়ন মবাি থ, তুলা গদবর্ণা 

প্রডশক্ষণ ও বীি বধ থন খামার 

িগেীশপুর, মচৌগাছা, যদশার। 

মমাবাোঃ  

ই-মমইল: 

িনাব মশখ আল মামুন 

কটন এদগ্রানডমস্ট্ 

তুলা উন্নয়ন মবাি থ, তুলা গদবর্ণা 

প্রডশক্ষণ ও বীি বধ থন খামার 

িগেীশপুর, মচৌগাছা, 

যদশার। 

 

 

15.  িনাব মমাহাম্মে ডমিানুর রহমান খান 

লাইদেডরয়ান 

িডরেপুর মমডিদকল  কদলি 

িডরেপুর। 

মমাবাোঃ ০১৭৮৭০৭১৪৪৩ 

ই-মমইল: tutulfmc@yahoo.com 

অধ্যাপক িাোঃ এি. এম. খবীরুল ইিলাম 

অধ্যক্ষ 

িডরেপুর মমডিদকল  কদলি 

িডরেপুর । 

 

 

16.  িনাব মমাোঃ শাডকল আহদমে 

িহকাডর লাইদেডরয়ান 

বাংলাদেশ প্রদকৌশল ডবশ্বডবদ্যালয় (বুদয়ট) 

ঢাকা-১০০০। 

মমাবাোঃ ০১৭২২৮৯০৭৫৯ 

ই-মমইলোঃ shakilahmed@library.buet.ac.bd 

 

অধ্যাপক িাোঃ মমাহাম্মে মামুন 

লাইদেডরয়ান (অ. ো.) 

বাংলাদেশ প্রদকৌশল ডবশ্বডবদ্যালয় (বুদয়ট) 

ঢাকা-১০০০। 

মিান: ৯৬৬৫৬০৪ 

মমাবাোঃ ০১৭১৪৩৮৬৯২৫ 

ই-মমইল: mdmamun@me.buet,ac.bd 

librarian@library.buet.ac.bd 

 

 

 

17.  িনাব মমাোঃ মমািদলম উদ্দীন 

লাইদেডরয়ান (ডিএিও-২) 

ডমডলটাডর ইনডস্ট্টিউট অব িাদয়ে এন্ড 

মটকদনালডি (এমআইএিটি), ডমরপুর 

কযান্টদমন্ট, ঢাকা-১২১৬। 

মমাবা: ০১৭১৫১১৬১৮৮ 

ই-মমইল: moslemuddin75@yahoo.com 

িনাব মমাহাম্মে ছানাউল্লাহ 

মল. কদন থল  পদক্ষ কমান্ডযান্ট 

ডমডলটাডর ইনডস্ট্টিউট অব িাদয়ে এন্ড 

মটকদনালডি (এমআইএিটি), ডমরপুর 

কযান্টদমন্ট, ঢাকা-১২১৬। 

ই-মমইল: info@mist.ac.bd 

www.mist.ac.bd 

 

18.  িনাব মমা. িারুক মহাদিন  

ডিডনয়র বুক িট থার মগ্রি -৩ 

ডবশ্বডবদ্যালয় গ্রন্থাগার 

িাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালয়, িাভার, ঢাকা। 

মমাবা: 01752273571 

ই-মমইল: farukjubd@gmail.com 

প্রদিির ি. অডিত কুমার মজুমোর 

ভারপ্রাপ্ত ডশক্ষক 

ডবশ্বডবদ্যালয় গ্রন্থাগার 

িাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালয়, িাভার, ঢাকা। 

মিান: ৭৭৯১০৪৫-৫১ (PABX) 

www.juniv.edu/library  

19.  িনাব ডশমুল কুমার বড়ুয়া  

ডিডনয়র বুক িট থার মগ্রি -৩ 

ডবশ্বডবদ্যালয় গ্রন্থাগার 

িাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালয় 

িাভার, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭৩১৫১১৭২৯ 

ই-মমইল: shimullibju@gmail.com 

ঐ 

 

20.  ি. শামীম আল মামুন 

গ্রন্থাগাডরক (ভারপ্রাপ্ত) 

মাওলানা ভার্ানী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি 

ডবশ্বডবদ্যালয় (মাভাডবপ্রডব), িদতার্ 

টাংগাইল-১৯০২। 

মমাবা: ০১৬১৯২০৮৯৯৯ 

ি. মমাহা. মতৌডহদুল ইিলাম 

মরডিস্ট্রার 

মাওলানা ভার্ানী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি 

ডবশ্বডবদ্যালয় (মাভাডবপ্রডব), িদতার্ 

টাংগাইল-১৯০২। 

মিান: (+৮৮)০৯২১৬২৪০১ 

ই-মমইল: registrar_mbstu@yahoo.com 
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ক্র. 

নং 

মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

ই-মমইল: shamim084du@yahoo.com www.mbstu.ac.bd 

 

 

 

 

21.  মমাছা: িানডিো সুলতানা 

উদ্ধথতন  ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

বাংলাদেশ ডবজ্ঞান ও ডশল্প গদবর্ণা পডরর্ে  

ইনডস্ট্টিউট অব মাইডনং ডমনাদরলডি এন্ড 

মমটালাডিথ (আইএমএমএম), ডবডিএিআইআর 

িয়পুরহাট। 

মমাবা: ০১৭১২৪৮১১১৮ 

ই-মমইল: shammiswe@yahoo.com 

িনাব কমল চন্দ্র মে 

পডরডচডত নম্বর-১০৩০৫ 

প্রশািডনক কম থকতথা (োডয়ত্বপ্রাপ্ত) 

বাংলাদেশ ডবজ্ঞান ও ডশল্প গদবর্ণা পডরর্ে  

ইনডস্ট্টিউট অব মাইডনং ডমনাদরলডি এন্ড 

মমটালাডিথ (আইএমএমএম) 

ডবডিএিআইআর, িয়পুরহাট। 

মিান: ০৫৭১৬২৯১৩ 

www.immmbcsir.gov.bd 

 

22.  িনাব মমাোঃ িাহা½xর কডবর 

িহকাডর গ্রন্থাগাডরক 

যদশার ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়  

যদশার-৭৪০৮। 

মমাবা: ০১৭২৪২১৫৭৭৮ 

ই-মমইল: jahangirkabir127@yahoo.com 

প্রদকৌশলী মমাোঃ আহিান হাবীব 

মরডিস্ট্রার 

যদশার ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

যদশার-৭৪০৮। 

মিান: +৮৮০৪২১৬১৩৩৩ 

ই-মমইল: registrar@just.edu.bd 

www.just.edu.bd 

 

23.  মমাছাোঃ রীনা সুলতানা 

িহকাডর লাইদেডরয়ান 

বাংলাদেশ ডবজ্ঞান ও ডশল্প গদবর্ণা পডরর্ে 

ডবডিএিআইআর গদবর্ণাগার, ডবদনােপুর 

বািার রািশাহী-৬২০৬। 

মমাবা: ০১৭২৩৮০৭৪০৯ 

ই-মমইল: arjohim44@gmail.com 
 

িনাব মমাোঃ নাডিি হািান 

প্রশািডনক কম থকতথা (োডয়ত্ব প্রাপ্ত) 

বাংলাদেশ ডবজ্ঞান ও ডশল্প গদবর্ণা পডরর্ে 

ডবডিএিআইআর গদবর্ণাগার, ডবদনােপুর 

বািার রািশাহী। 

মমাবা: ০১৭৫৯৫৮৬৫২৮ 

ই-মমইল: dir_rajshahi@bcsri.gov.bd 

 

 

 

24.  িনাব মমাোঃ শাহিাহান আলী 

বুকবাইন্ডার 

বাংলাদেশ ডবজ্ঞান ও ডশল্প গদবর্ণা পডরর্ে 

ডবডিএিআইআর গদবর্ণাগার, ডবদনােপুর 

বািার রািশাহী-৬২০৬। 

মমাবা: ০১৭৫৯৫৮৬৫২৮ 

ই-মমইল: samolbcsir@gmail.com 

ঐ 

 

25.  িা: নািমুল হুো 

ইউ.এল.ও (এল/আর)  

প্রাডণ িিে অডধেপ্তর, ঢাকা। 

িংযুি: প্রাডণস্বাস্থয শাখা 

বাংলাদেশ িাতীয় ডচডড়য়াখানা, ডমরপুর, ঢাকা। 

মমাবাোঃ ০১৬১৬৮৭১৫০৭ 

ই-মমইল: nazmulhoda780@gmail.com 

িা: এি এম নিরুল ইিলাম 

ডকউদরটর 

বাংলাদেশ িাতীয় ডচডড়য়াখানা 

ডমরপুর, ঢাকা। 

 

 

26.  িনাব মমাোঃ মতািাজ্জল মহাদিন 

উপ-গ্রন্থাগাডরক 

মকন্দ্রীয় লাইদেডর 

ডিদলট কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ডিদলট। 

মমাবা: ০১৯১৩০৫১৮৩৯ 

ই-মমইল: taffazzual@gmail.com 

িনাব মমাোঃ বেরুল আলম 

মরডিষ্ট্রার 

ডিদলট কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ডিদলট। 

মমাবা: ০১৭১১৯৫১০৭৫ 
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ক্র. 

নং 

মদনানীত প্রডতডনডধদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

27.  িনাব িাডমমা ইয়ািডমন 

ডিডনয়র মটকডনকযাল এডিিদটন্ট 

আরকাইভি ও গ্রন্থাগার অডধেপ্তর 

িংস্কৃডত ডবর্য়ক মন্ত্রণালয় 

৩২, ডবচারপডত এি.এম মমাদশ থে িরডণ  

আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর ঢাকা-১২০৭। 

মমাবা: ০১৭১৩৮০৫৪৯০ 

ই-মমইল: shamimalibrary@gmail.gmail.com 

িনাব ডেলীপ কুমার িাহা 

মহাপডরচালক 

আরকাইভি ও গ্রন্থাগার অডধেপ্তর 

িংস্কৃডত ডবর্য়ক মন্ত্রণালয় 

৩২, ডবচারপডত এি.এম মমাদশ থে িরডণ  

আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর  

ঢাকা-১২০৭। 

www.nanl.gov.bd 

 

28.  িনাব মমাহাম্মে মাহমুদুল হািান 

লাইদেডরয়ান 

ডিদলট এমএডি ওিমানী মমডিদকল কদলি 

ডিদলট। 

মমাবা: ০১৭১৬৬৯১৯০০ 

ই-মমইল: 

অধ্যক্ষ 

ডিদলট এমএডি ওিমানী মমডিদকল কদলি 

ডিদলট। 

 

 

29.   ডম. অনুি কাডত োি 

মস্ট্দনাটাইডপস্ট্ 

ডিদলট এমএডি ওিমানী মমডিদকল কদলি  

ডিদলট। 

মমাবা: ০১৭২ ৪৬১৫৯৩৫ 

ই-মমইল: somcanujkantidas@gmail.com 

 

 

ঐ 

 
 

30.  িনাব মমাোঃ নাডির আলী 

এলএ (কডিউটার অপাদরটর) 

আঞ্চডলক উদ্যানতি গদবর্ণা মকন্দ্র 

বাডর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৩০০। 

মমাবাোঃ ০১৭৩৪৯৭০৯৯৮ 

ই-মমইল: nasirbari159@gmail.com 

ি. মুহাম্মে িামসুল আলম 

মূখ্য ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

আঞ্চডলক উদ্যানতি গদবর্ণা মকন্দ্র 

বাডর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৩০০। 

ই-মমইল: rhrc.chapai@bari.gov.bd 

মিান: ৮৮-০৭৮১-৫২৪৭২ 

 

31.  িনাব হাদিরা খাতুন 

গ্রন্থাগার িহকাডর  

ব্যােিক, ঢাকা-১২০৭ 

মমাবা: ০১৭৫৫২৮২৩৮২ 

ই-মমইল: hazerakhatun2365@gmail.com 

মহাপডরচালক 

ব্যােিক, ঢাকা-১২০৭ 

 

 

32.  িনাব মমাোঃ আিমল মহাদিন িডকর 

লাইদেডরয়ান 

নেী গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

হারুকাডন্দ, িডরেপুর। 

মমাবাোঃ ০১৭৬১৮৮৭৭৬৯ 

ই-মমইল: azmal1966@gmail.com 

উপ-পডরচালক 

নেী গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

হারুকাডন্দ, িডরেপুর। 

মিান: +৮৮(০৬৩১)৬৩০০৭ 

ই-মমইল: rribd@yahoo.com 

www.rri.gov.bd 
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‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রদয়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’ শীর্ থক প্রডশক্ষদণ 

অংশগ্রহণকারীদের ১২তম ব্যাচ (২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছদরর ৩য় ব্যাচ)-এর ZvwjKv: 

প্রডশক্ষদণর তাডরখ : ১২ এডপ্রল ২০১৮ 

 

(িযষ্ঠতার ডভডিদত নয়) 
 

ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

1.  িনাব মুডনরা ইয়ািমীন  

ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইেটিটিউট 

আঞ্চডলক কৃডর্ গদবর্ণা মকন্দ্র, িামালপুর -২০০০। 

মমাবা: ০১৯১৫-৬৭৫২১৪ 

ই-মমইল: monirayasmin86@yahoo.com 

ি. মমা: আব্দুল মাদলক 

মুখ্য ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইেটিটিউট 

আঞ্চডলক কৃডর্ গদবর্ণা মকন্দ্র, িামালপুর – ২০০০। 

ই মমইল: rarsinchargejamalpur@gmail.com   

 

2.  িনাব মমাোঃ মামদুদুর রহমান 

উপ-পডরচালক (লাইদেডর) 

মিিাল লাইদেডর অযান্ড ইনিরদমশন মিন্টার 

মবগম মরাদকয়া ডবশ্বডবদ্যালয়, রংপুর। 

মমাবাইল ০১৭১৬৮০৯০১৮ 

ই-মমইল: rahman.mamdudur@gmail.com 

               manik_mamdud@yahoo.com 

               brur.library@gmail.com 

মরডিষ্ট্রার 

মবগম মরাদকয়া ডবশ্বডবদ্যালয়, রংপুর-৫৪০০। 

মিান: ০৫২১৬৬৭৩১ 

ওদয়বিাইট: www.brur.ac.bd 

 

3.  িনাব মুহাম্মে আব্দুল মডতন  

গ্রন্থাগাডরক 

িরকারী মহাডমওপ্যাডর্ক মমডিকযাল কদলি ও 

হািপাতাল 

ডমরপুর-১৪, ঢাকা-১২০৬। 

মিান ও িযাক্স: ০১৫৫৭৭৫০৮০৮ 

ই-মমইল: dhdc@ac.dghs.gov.bdi 

িা: অিীম কৃষ্ঞ মচৌধুরী 

অধ্যক্ষ-কাম অধীক্ষক (ো: প্রাপ্ত) 

িরকারী মহাডমওপ্যাডর্ক মমডিকযাল কদলি ও 

হািপাতাল, ডমরপুর-১৪, ঢাকা-১২০৬। 

মিান ও িযাক্স: ০২-৯০০১১৫০ 

ই-মমইল: dhdc@ac.dghs.gov.bdi 
 

4.  িনাব প্রশাত কুমার রায় 

লাইদেডরয়ান 

হাউডিং এন্ড ডবডডং ডরিাচ থ ইনডস্ট্টিউট 

(গৃহায়ণ ও গণপূতথ মন্ত্রণালয়) 

১২০/৩, োরুি-িালাম, ডমরপুর, ঢাকা-১২১৬। 

মিান: ০১৭২৩৩০৫৬০৯, ০১৯৩৭৪৯০৫৩০ 

ই-মমইল: prasantaroy266@gmail.com 

পডরচালক  

হাউডিং এন্ড ডবডডং ডরিাচ থ ইনডস্ট্টিউট 

১২০/৩, োরুি-িালাম, ডমরপুর, ঢাকা-১২১৬। 

মিান: ৯০৩৫০৫৭ 

www.hbri.gov.bd 

 
 

5.  িনাব মমাহাম্মে মমাস্তাডিজুর রহমান 

লাইদেডরয়ান (চলডত োডয়ত্ব) 

বাংলাদেশ ভূতাডিক িডরপ অডধেপ্তর 

১৫৩, পাইওডনয়ার মরাি, মিগুন বাডগচা, ঢাকা। 

মমাবাইল ০১৮৩৪৯৮৮১৬৪ 

ই-মমইল: mmrgsb_3300@yahoo.com 

 

-ঐ - 

 

6.  িনাব মমাোঃ রাদশদুল ইিলাম 

কযাটালগার 

মিিাল লাইদেডর 

খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, খুলনা। 

ই-মমইল: rased6400@library.kuet.ac.bd                      

মরডিষ্ট্রার 

খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

খুলনা-৯২০৩। 

librarian@kuet.ac.bd 
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

7.  িনাব মমাহাম্মে মমািাখখারুল ইিলাম মচৌধুরী 

উর্ধ্থতন গ্রন্থাগাডরক 

মেডনং ইনডস্ট্টিউট 

পরমাণু শডি গদবর্ণা প্রডতষ্ঠান (ডবএইডি) 

গণকবাড়ী, আশুডলয়া, িাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 

মমাবাইল: ০১৭১৮২২৯৩২২ 

ই-মমইল: cmofakkharul@yahoo.com 

পডরচালক 

মেডনং ইনডস্ট্টিউট 

পরমাণু শডি গদবর্ণা প্রডতষ্ঠান (ডবএইডি) 

গণকবাড়ী, আশুডলয়া, িাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 

e-mail: ti_baec@yahoo.com 

মিান: ৮৮-০২-৭৭৯০৭৯৪ 
 

8.  িনাব নাডহে মবগম 

গ্রন্থাগাডরক 

পরমাণু ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ইনডস্ট্টিউট  

পরমাণু শডি গদবর্ণা প্রডতষ্ঠান 

বাংলাদেশ পরমাণু শডি কডমশন 

গণকবাড়ী, িাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 

মমাবাইল: ০১৬২০৪২০৬৫৬ 

ই-মমইল: nahid_baec@yahoo.com 

ি. ডনম থল চন্দ্র েিাোর 

পডরচালক 

পরমাণু ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ইনডস্ট্টিউট  

পরমাণু শডি গদবর্ণা প্রডতষ্ঠান 

বাংলাদেশ পরমাণু শডি কডমশন   

গণকবাড়ী, িাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 

ই-মমইল: nirmaldafader@yahoo.com 

মিান: ৭৭৮৯২৫০ 

 

9.  িনাব মখাকন চন্দ্র বম থন 

উদ্ধথতন ববজ্ঞাডনক িহকারী 

ববজ্ঞাডনক তথ্য ইউডনট,  

পরমাণু শডি গদবর্ণা প্রডতষ্ঠান 

বাংলাদেশ পরমাণু শডি কডমশন  

গণকবাড়ী, িাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 

মমাবাইল: ০১৭৩১২৬৭৭১৩ 

ই-মমইল: kcbarman19@yahoo.com 

পডরচালক 

ববজ্ঞাডনক তথ্য ইউডনট 

পরমাণু শডি গদবর্ণা প্রডতষ্ঠান 

বাংলাদেশ পরমাণু শডি কডমশন  

গণকবাড়ী, িাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 

মিান: ৭৭৮৯২৫২। 

www.aere.org.bd 
 

10.  িনাব মমাোঃ িামসুল ইিলাম 

মূখ্য গ্রন্থাগাডরক 

ববজ্ঞাডনক তথ্য ইউডনট 

পরমাণু শডি গদবর্ণা প্রডতষ্ঠান 

বাংলাদেশ পরমাণু শডি কডমশন  

গণকবাড়ী, িাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 

মমাবাইল: ০১৭১৬৪৫৫২৯৩ 

ই-মমইল: islam78sham@yahoo.com 

 

 

-ঐ- 

 

11.  িনাব মমাছা: নুরনাহার 

ডিডনয়র িহকারী পডরচালক (ফুল ও িল) 

িাতীয় কৃডর্ প্রডশক্ষণ একাদিমী (নাটা) 

গািীপুর। 

মমাবাইলোঃ ০১৭২১৬৭২৮০৪ 

ই-মমইল: nrsdae2011@gmail.com 

মহাপডরচালক  

িাতীয় কৃডর্ প্রডশক্ষণ একাদিমী (নাটা) 

গািীপুর। 

www.nata.gov.bd  

 

12.  িনাব রাজ্জাকুল হায়োর 

উপ-িহকারী প্রদকৌশলী (ডপ্রডন্টং) ও লাইদেডরয়ান 

(ইনচািথ) 

িাতীয় কৃডর্ প্রডশক্ষণ একাদিমী (নাটা), গািীপুর। 

মমাবাইলোঃ ০১৮১৯১০২৮২৪ 

ই-মমইল: razzaqulhaydar@yahoo.com 

 

 

-ঐ- 

 

 

13.  িনাব মশখ মমাহাম্মে িিদল এলাহী 

লাইদেডরয়ান কাম-পাবডলদকশে অডিিার 

বাংলাদেশ কডিউটার কাউডেল 

তথ্য ও মযাগাদযাগ প্রযুডি ডবভাগ 

িাক, মটডলদযাগাদযাগ ও তথ্যপ্রযুডি মন্ত্রণালয় 

আইডিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

ডনব থাহী পডরচালক 

বাংলাদেশ কডিউটার কাউডেল 

তথ্য ও মযাগাদযাগ প্রযুডি ডবভাগ 

িাক, মটডলদযাগাদযাগ ও তথ্যপ্রযুডি মন্ত্রণালয় 

আইডিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

মিান: ৫৫০০৬৮৪৯, ৫৫০০৬৮৪৮ 
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

মমাবাইল: ০১৫১৭২৬৩৫৯৪ 

ই-মমইল: fazle.elaheee@bcc.gov.bd 

ই-মমইল: bcc@bcc.net.bd 

Web:       bcc.gov.bd 

14.  িনাব মমাহাম্মে আব্দুল মডমন 

িহকারী মপ্রাগ্রামার 

িাতীয় হৃেদরাগ ইনডস্ট্টিউট ও হািপাতাল 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মমাবাইল: ০১৭১১২৬৬৫৫৭ 

ই-মমইল: tahmid11momin@gmail.com 

অধ্যাপক িাোঃ মমাোঃ আিিালুর রহমান 

পডরচালক ও অধ্যাপক 

িাতীয় হৃেদরাগ ইনডস্ট্টিউট ও হািপাতাল 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মিানোঃ ৯১২৩২৩৬ 

  

15.  িনাব মমাোঃ হািান আলী 

উচ্চমান িহকারী  

িাতীয় হৃেদরাগ ইনডস্ট্টিউট ও হািপাতাল 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মমাবাইল: ০১৭১৯৮৩৩৬৩০ 

ই-মমইল: hasanali@gmail.com 

 

 

-ঐ- 

 

 

16.  িনাব মমাোঃ িদয়ি উল্যাহ  

লাইদেডরয়ান 

িাতীয় বক্ষব্যাডধ ইনডস্ট্টিউট ও হািপাতাল 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

মমাবাইলোঃ ০১৭১২৫৯৪৪২৭ 

ই-মমইলোঃzhossainnidch@gmail.com 

অধ্যাপক িা: মমাহাম্মে শাদহদুর রহমান খান 

পডরচালক ও অধ্যাপক  

িাতীয় বক্ষব্যাডধ ইনডস্ট্টিউট ও হািপাতাল 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

 
 

17.  িনাব মমাোঃ মমািাজ্জল মহাদিন 

ডিডনয়র কযাটালগার 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় 

িালনা, গািীপুর-১৭০৬। 

মমাবাইলোঃ ০১৭১৫৪০১৫৮১ 

ই-মমইলোঃ mufazzal65@yahoo.com 

মরডিষ্ট্রার 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় 

িালনা, গািীপুর-১৭০৬। 

মিানোঃ ০২-৯২০৫৩২৩ 

www.bsmrau.edu.bd 

 

18.  িনাব খাদলো িাডমল 

ডিডনয়র কযাটালগার 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিবুর রহমান কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় 

িালনা, গািীপুর-১৭০৬। 

মমাবাইলোঃ ০১৭১১২৩৯৯২৫ 

ই-মমইলোঃ khaledajamil@yahoo.com 

 

 

-ঐ- 

 

 

19.  িনাব মমাোঃ শডিকুল ইিলাম 

গ্রন্থাগাডরক 

বাংলাদেশ উন্নয়ন গদবর্ণা প্রডতষ্ঠান (ডবআইডিএি) 

ই-১৭, আগারগাঁও, মশর-ই-বাংলা নগর  

ডিডপও বক্স ৩৮৫৪,  ঢাকা-১২০৭। 

মমাবাইল: ০১৫৫২৩২৪২১৪ 

ই-মমইল: msislam@bids.org.bd 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ উন্নয়ন গদবর্ণা প্রডতষ্ঠান (ডবআইডিএি) 

ই-১৪/ওয়াই, আগার, ঢাকা-১২০৭। 

মিানোঃ ৮১৮১৬৮৫ 

dg@bids.org.bd 

secretary@bids.org.bd 

 

 

20.  িনাব মমাোঃ ইমরান মহািাইন 

লাইদেডরয়ান 

ব্যােিক, ঢাকা। 

মমাবাোঃ ০১৭৫৫১১৫৪৭৩ 

ই-মমইল: mdemranhossaindu@gmail.com 

মহাপডরচালক 

ব্যােিক, ঢাকা। 

 

mailto:fazle.elaheee@bcc.gov.bd
mailto:bcc@bcc.net.bd
mailto:tahmid11momin@gmail.com
mailto:hasanali@gmail.com
mailto:ই-মেইলঃzhossainnidch@gmail.com
mailto:ই-মেইলঃzhossainnidch@gmail.com
mailto:mufazzal65@yahoo.com
http://www.bsmrau.edu.bd/
mailto:khaledajamil@yahoo.com
mailto:msislam@bids.org.bd
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

21.  িনাব মমাোঃ মমাখদলছুর রহমান িরকার 

প্রশািডনক কম থকতথা 

ব্যােিক, ঢাকা। 

মমাবাোঃ ০১৯৬০৮৫২৮৫০ 

ই-মমইল:shaheensarker48@yahoo.com 

মহাপডরচালক 

ব্যােিক, ঢাকা। 

 

22.  িনাব শাহীন ডময়া 

ডহিাবরক্ষণ কম থকতথা 

ব্যােিক, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৫১৫২১৬১৩৩ 

ই-মমইল: shahinmiah67@gmail.com 

মহাপডরচালক 

ব্যােিক, ঢাকা। 

 

23.  িনাব মমাোঃ িহুরুল ইিলাম 

িাদয়ডন্টডিক অডিিার 

ব্যােিক, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৮৭৬১৯৮৮৪০ 

ই-মমইল: zahurul.phy@gmail.com 

মহাপডরচালক 

ব্যােিক, ঢাকা। 

 

24.  িনাব ডমিরাত িাহান 

িাদয়ডন্টডিক অডিিার 

ব্যােিক, ঢাকা। । 

মমাবা: ০১৭৩৬৯৮৪৮৮৭ 

ই-মমইল: misrat007@gmail.com 

মহাপডরচালক 

ব্যােিক, ঢাকা। 

 

25.  িনাব মমাহাম্মে মনিাম উডদ্দন 

ডপএ টু মিপুটি কমান্ডযান্ট 

মনৌপডরবহন মন্ত্রণালয় 

বাংলাদেশ মমডরন একাদিমী, চট্ট্রগাম-৪২০৬। 

মমাবাোঃ ০১৮১৫১৪৭৭২৩ 

ই-মমইল: nezamuddin84@gmail.com 

ি: িাডিে মহাদিন 

কমান্ডযান্ট 

মনৌপডরবহন মন্ত্রণালয় 

বাংলাদেশ মমডরন একাদিমী 

জুলডেয়া, আদনায়ারা, চট্ট্রগাম-৪২০৬। 

 
 

 

২২/০১/২০১৮ তাডরদখ অনুডষ্ঠত ‘তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিডিটাল পদ্ধডতর প্রদয়াগ ও ই বুক প্রস্তুতকরণ’  

শীর্ থক প্রডশক্ষদণ ১১তম ব্যাদচর (২০১৭-২০১৮ ২য় ব্যাচ) অংশগ্রহণকারীদের ZvwjKv: 

 

(িযষ্ঠতার ডভডিদত নয়) 
 

ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

1.  িনাব মমাোঃ িামাল উডদ্দন 

চীি ডববডলওগ্রািার/উপ-পডরচালক  

আরকাইভি ও গ্রন্থাগার অডধেপ্তর 

৩২, ডবচারপডত এি.এম. মমাদশ থে িরণী 

আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মিান: ৯১২৭১৪২ 

মমাবা: ০১৫৩১২৬৯৭০২ 

ই-মমইল: jamal_nlbd@yahoo.com   

পডরচালক (যুগ্ম-িডচব) 

আরকাইভি ও গ্রন্থাগার অডধেপ্তর 

৩২, ডবচারপডত এি.এম. মমাদশ থে িরণী 

আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

web: www.nanl.gov.bd 

 
 

 

mailto:jamal_nlbd@yahoo.com
http://www.nanl.gov.bd/
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

2.  িনাব বাবুল আখতার  

ডিডনয়র মটকডনকযাল এডিস্ট্যান্ট 

আরকাইভি ও গ্রন্থাগার অডধেপ্তর 

৩২, ডবচারপডত এি.এম. মমাদশ থে িরণী 

আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মমাবা: ০১৭২৩২৪৮৩৫২ 

ই-মমইল: babulakhtar2943@gmail.com 

 

 

 

-ঐ - 

 

3.  িনাব নাছডরন নাহার 

মটকডনকযাল এডিস্ট্যান্ট  

িাতীয় স্বাস্থয গ্রন্থাগার ও েডলল িংরক্ষণ মকন্দ্র 

মহাখালী, ঢাকা-১২১২ । 

মিান: ৯৮৯৮৮৬৭ (অডিি)  

প্রধান গ্রন্থাগাডরক 

িাতীয় স্বাস্থয গ্রন্থাগার ও েডলল িংরক্ষণ 

মকন্দ্র, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

মিান: ৯৮৯৮৮৬৭ 

 

4.  িনাব মমাোঃ রডিকুল ইিলাম 

লাইদেডরয়ান 

বাংলাদেশ পডরিংখ্যান বুযদরা লাইদেরী 

িক-এ, পডরসংখ্যান িবন, ই-২৭/এ 

আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মমাবা: ০১৭১৯০৪১১০৫ 

ই-মমইল: rafiquerunbd@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ পডরিংখ্যান বুযদরা (ডবডবএি) 

উপ-মহাপডরচাল-এর েপ্তর 

িক-এ, পডরসংখ্যান িবন, ই-২৭/এ 

আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মমাবাইল: ৮৮ ০১৭২৭ ৪৫০৪৬৪ 

ই-মমইল ঠিকানা: dg@bbs.gov.bd  

5.  ডমদিি রাডিিা সুলতানা 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

বাংলাদেশ পডরিংখ্যান বুযদরা লাইদেরী 

পডরসংখ্যান িবন, ই-২৭/এ, আগারগাঁও 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মমাবা: ০১৬৫২৯৭০০৪ 

ই-মমইল: rafizasultana8@gmail.com  

 

 

 

-ঐ - 

 

6.  িনাব মমাোঃ এনাদয়তুল ইিলাম 

ইডিএ,  বাংলাদেশ পডরিংখ্যান বুযদরা 

লাইদেরী 

পডরসংখ্যান িবন, ই-২৭/এ, আগারগাঁও 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মমাবা: ০১৬৮১০২৫২৫০ 

ই-মমইল: enayetulislamselim@gmail.com  

 

 

-ঐ - 

 

7.  িনাব বিয়ো পাদমলা নািরীন 

পডরিংখ্যান কম থকতথা 

ডবডবএি লাইদেডর 

আনিারী ভবন, মিগুন বাডগচা, ঢাকা ।  

মমাবা: ০১৭১২১০৮৩১২ 

ই-মমইল: pamelabbs@gmail.com  

 

 

-ঐ - 

 

8.  ি. মমাোঃ ডমিানুর রহমান 

লাইদেডরয়ান 

ব্যানদবইি, ১, মিানারগাঁও মরাি 

(পলাশী-নীলদক্ষত), ঢাকা -১২০৫ ।  

মমাবা: ০১৭১৩০২০২৬৬, ০১৯৭১০২০২৬৬ 

ই-মমইল: mizan_alif68@yahoo.com  

পডরচালক (অডত: িডচব)  

বাংলাদেশ ডশক্ষাতথ্য ও পডরিংখ্যান বুযদরা 

(ব্যানদবইি) 

১ িডহর রায়হান মরাি (১নং মিানারগাঁও 

মরাি) 

(পলাশী-নীলদক্ষত), ঢাকা-১২০৫ । 

মমাবাইল: ০১৭১১১৬৩৯৩৩ 
 

mailto:babulakhtar2943@gmail.com
mailto:rafiquerunbd@gmail.com
mailto:rafizasultana8@gmail.com
mailto:enayetulislamselim@gmail.com
mailto:pamelabbs@gmail.com
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

9.  িনাব মমাোঃ কডবরুল হািান 

উপ-পডরচালক (লাইদেডর এন্ড িকুদমদন্টশন) 

ডরিাচ থ িাদপাট থ এন্ড পাবডলদকশন ডবভাগ 

বাংলাদেশ ডবশ্বডবদ্যালয় মঞ্জুরী কডমশন 

ইউডিডি ভবন, প্লট # ই-১৮/এ 

আগারগাঁও প্রশািডনক এলাকা 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

মমাবা: ০১৯৩৭৬৬৭০৬৬ 

ই-মমইল: Kobirul.ugc@gmail.com  

মচয়ারম্যান 

বাংলাদেশ ডবশ্বডবদ্যালয় মঞ্জুরী কডমশন 

ইউডিডি ভবন,প্লট # ই-১৮/এ, আগারগাঁও  

প্রশািডনক এলাকা, মশদরবাংলা নগর 

ঢাকা-১২০৭ । 

info@ugc.gov.bd 

 

 

 

10.  িনাব মমাোঃ আব্দুর রডশে 

লাইদেডরয়ান  

েপ্তর (িের েপ্তর ) 

পডরদবশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মমাবা: ০১৭২৭৩১৯০৭২ 

ই-মমইল: arashid@doe.gov.bd  

মহাপডরচালক 

পডরদবশ অডধেপ্তর  

পডরদবশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মটডলদিান: ৮৮-০২-৮১৮১৮০০, ৮১৮১৭৮২ 

ই-মমইল: dg@doe.gov.bd 

Web:www.doe.gov.bd  

 

 

 

11.  িনাব মমাোঃ নিমুি-িা-আোত 

িকুদমদন্টশন অডিিার 

িাতীয় িনিংখ্যা গদবর্ণা ও প্রডশক্ষণ 

ইনডস্ট্টিউট (ডনদপাট থ), স্বাস্থয ডশক্ষা ও পডরবার 

কল্যাণ ডবভাগ 

১৩/১, মশখ িাদহব বািার, ঢাকা-১২০৫। 

মমাবা: ০১৭১১১০২৩৪০ 

ই-মমইল: nssyes2004@gmail.com 

মহাপডরচালক (অডত: িডচব) 

িাতীয় িনিংখ্যা গদবর্ণা ও প্রডশক্ষণ 

ইনডস্ট্টিউট (ডনদপাট থ), স্বাস্থয ডশক্ষা ও 

পডরবার কল্যাণ ডবভাগ 

১৩/১, মশখ িাদহব বািার, ঢাকা-১২০৫। 

(Office): 9662495, 9662496  

Email: dg.niport77@gmail.com 

মিান: ৫৮৬১১২০৬  

12.  িনাব মমাোঃ কামরুল ইিলাম 

লাইদেডরয়ান কাম িকুদমদন্টশন অডিিার 

িাতীয় ডবজ্ঞান ও প্রযুডি িাদুঘর 

আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মমাবা: ০১৫৫২-৪৪৯৯৯১ 

ই-মমইল: 

Kamrulislam778844@gmail.com  

মহাপডরচালক 

িাতীয় ডবজ্ঞান ও প্রযুডি িাদুঘর 

আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মিান: ৯১১৪১২৮ 

ই-মমইল: infonmst@gmail.com 

 

13.  িনাব বিয়ে আদনায়ার আলী 

ডিডনয়র লাইদেরী িহকারী 

মকন্দ্রীয় লাইদেডর 

বাংলাদেশ ডবজ্ঞান ও ডশল্প গদবর্ণা পডরর্ে 

ি.কুেরাত-এ-খুো িড়ক, ধানমডন্ড, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭০০৯১৫১৩১ 

ই-মমইল: nil 

মচয়ারম্যান 

বাংলাদেশ ডবজ্ঞান ও ডশল্প গদবর্ণা পডরর্ে 

ি.কুেরাত-এ-খুো িড়ক, ধানমডন্ড, ঢাকা। 

ই-মমইল: chairman@bcsir.gov.bd 

              58951188, 01885926900 

মিান: ৫৮৬১০৭১৭ 

  

14.  িনাব সুডিয়া খান 

কডিউটার অপাদরটর 

বাংলাদেশ ডবজ্ঞান ও ডশল্প গদবর্ণা পডরর্ে 

ি.কুেরাত-এ-খুো িড়ক, ধানমডন্ড, ঢাকা। 

মমাবাইলোঃ ০১৯২২৫২৪৯১৮ 

ই-মমইল: ksufia09@gmail.com  

মচয়ারম্যান 

বাংলাদেশ ডবজ্ঞান ও ডশল্প গদবর্ণা পডরর্ে 

ি.কুেরাত-এ-খুো িড়ক, ধানমডন্ড,ঢাকা । 

ই-মমইল: chairman@bcsir.gov.bd 

               58951188, 01885926900 
মিান: ৫৮৬১০৭১৭ 
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

15.  িনাব মমাদশ থো আিার মহনা 

িহকারী পডরচালক (ডহিাব শাখা) 

বাংলাদেশ মপদোডলয়াম ইেটিটিউট 

মিটর-৮, প্লট-৫এ, উিরা মদিল টাউন 

ঢাকা-১২৩০ । 

মমাবা: ০১৭১৫১৩৫৭২৮ 

ই-মমইল: morsheda_akter@yahoo.com  

মহাপডরচালক  

বাংলাদেশ মপদোডলয়াম ইেটিটিউট 

মিটর-৮, প্লট-৫এ, উিরা মদিল টাউন 

ঢাকা-১২৩০ । 

ই-মমইল: wasimbd@yahoo.com 

মিান: ০১৭১১৩২৬৬৬৯ 
web bpi.gov.bd  

16.  িনাব মমাোঃ আবুএখডতয়ার হাদশমী 

িহকারী গ্রন্থাগাডরক 

িাতীয় স্থানীয় িরকার ইনডস্ট্টিউট 

(এনআইএলডি) 

২৯, আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১৯৪০৬৬৮২ 

ই-মমইল: shashemi.nilg@gmail.com  

মহাপডরচালক  

িাতীয় স্থানীয় িরকার ইনডস্ট্টিউট 

(এনআইএলডি) 

২৯, আগারগাঁও, মশদরবাংলা নগর, ঢাকা। 

মিান: 818185, ৮১৮১৮৫৪  

  

17.  মবগম শামসুন নাহার খান 

গ্রন্থাগাডরক 

বাংলাদেশ িডচবালয় মকন্দ্রীয় গ্রন্থাগার 

িনপ্রশািন মন্ত্রণালয় 

বাংলাদেশ িডচবালয়, ঢাকা।  

মমাবা: ০১৫১৭২৬৩৩০৪ 

ই-মমইল: shamsun1964@yahoo.com  

ডিডনয়র িডচব 

িনপ্রশািন মন্ত্রণালয় 

বাংলাদেশ িডচবালয়, ঢাকা।  

মিান: ৯৫৪০২১৮ 

ই-মমইল: adminint@mopa.gov.bd  

 

 

18.  িনাব মমাোঃ তডরকুল ইিলাম 

কযাটালগার 

বাংলাদেশ িডচবালয় মকন্দ্রীয় গ্রন্থাগার 

িনপ্রশািন মন্ত্রণালয় 

বাংলাদেশ িডচবালয়, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭৩১১৯৫২২১ 

ই-মমইল: toriqul.noor@gmail.com  

 

 

-ঐ - 

 

19.  িনাব খাডেিা মবগম 

িহকারী লাইদেডরয়ান 

লাইদেডর শাখা, ডপটিডি ডবভাগ 

বাংলাদেশ পাট গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

মাডনক ডময়া এডভডনউ, ঢাকা – ১২০৭ । 

মমাবা: ০১৭৩৬৩৪৯৪৯৭ 

ই-মমইল: rulusy@yahoo.com  

মহাপডরচালক  

বাংলাদেশ পাট গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

মাডনক ডময়া এডভডনউ, ঢাকা – ১২০৭ । 

মমাবাইল: ০১৭১৩১১৮৯০৭ 

মিান: ৯১১০৮৬৮, ৮১২১৯৩১-২ 

ই-মমইল: dg@bjri.gov.bd 

 

20.  িনাব মমাোঃ মতৌডহদুর রহমান রুদবল 

কযাটালগার 

লাইদেডর শাখা, ডপটিডি ডবভাগ 

বাংলাদেশ পাট গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

মাডনক ডময়া এডভডনউ, ঢাকা – ১২০৭ । 

মমাবা: ০১৯২৬৫৭০৪৫০ 

ই-মমইল: bjriinfo@yahoo.com  

মহাপডরচালক  

বাংলাদেশ পাট গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

মাডনক ডময়া এডভডনউ, ঢাকা – ১২০৭ । 

মমাবাইল: ০১৭১৩১১৮৯০৭ 

মিান: ৯১১০৮৬৮, ৮১২১৯৩১-২ 

ই-মমইল: dg@bjri.gov.bd 
 

21.  িনাব এম. এ. হাডমে খাঁন 

গ্রন্থাগাডরক 

প্রত্নতি অডধেপ্তর 

এি-৪/এ, আগারগাঁও প্র/এ 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

মমাবা: ০১৯১৩১৮৫৯২৭ 

মহাপডরচালক 

প্রত্নতি অডধেপ্তর 

এি-৪/এ, আগারগাঁও প্র/এ 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

web: www.archaeology.gov.bd 

E-mail: darchaeologybd@yahoo.com  
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ক্র. 

নং 

অংশগ্রহণকারীদের নাম, ঠিকানা 

মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

ই-মমইল: lishamid@yahoo.com  

22.  িনাব মতৌডিক উডদ্দন আহম্মে 

চীি লাইদেডরয়ান 

িাতীয় প্রডতদর্ধক ও িামাডিক ডচডকৎিা 

প্রডতষ্ঠান (ডনপিম) 

মহাখালী, ঢাকা – ১২১২ । 

মমাবা: ০১৭১৫৬৬১৭৫৪ 

ই-মমইল: director@nipsom.gov.bd  

পডরচালক 

িাতীয় প্রডতদর্ধক ও িামাডিক ডচডকৎিা 

প্রডতষ্ঠান (ডনপিম), মহাখালী 

ঢাকা – ১২১২ । 

 

23.  িনাব মমাোঃ মাসুম ডবল্লাহ্ 

িকুদমদন্টশন অডিিার 

জ্রাগতত্ত্ব , জ্রাগ ডনয়ন্ত্রণ ও গয়বষণা ইনডষ্টটিউট 

(আইইডিডসআর), মহাখালী, ঢাকা-১২১৩। 

মমাবা: ০১৭১১৬৬৩৫৫৭ 

ই-মমইল: masum_rupsha@hotmail.com  

পডরচালক 

জ্রাগতত্ত্ব , জ্রাগ ডনয়ন্ত্রণ ও গয়বষণা 

ইনডষ্টটিউট (আইইডিডসআর), মহাখালী, 

ঢাকা-১২১৩। 

জ্ফানোঃ ৯০৪২২৭০

  

ই-মমইল: director@iedcr.gov.bd 

               info@iedcr.gov.bd  

24.  িনাব মমাোঃ তাজুল ইিলাম 

লাইদেরী িহকারী ও লাইদেডরয়ান  

বাংলাদেশ ডশশু স্বাস্থয ইনডস্ট্টিউট 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা – ১২০৭ । 

মমাবা: ০১৯২১০৮১৮৫৫ 

ই-মমইল: tazulislamich@yahoo.com  

পডরচালক 

বাংলাদেশ ডশশু স্বাস্থয ইনডস্ট্টিউট  

(ডশশু হািপাতাল) 

মশদরবাংলা নগর, ঢাকা – ১২০৭ । 

মিান: ৯১১৩০৪৮, ৮১২২৫১৪ 

ই-মমইল: info.bich@gmail.com 
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১০ম ব্যাচ (২০১৭-২০১৮, ১ম ব্যাচ) 

ক্র. নং অংশগ্রহণকারীদের   

নাম, ঠিকানা,  মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

1.  িনাব মঈনুদ্দীন ডময়া 

িিােক 

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডাি থি এন্ড মটডস্ট্ং ইনডস্ট্টিউশন 

(ডবএিটিআই), মান ভবন ১১৬/ক, মতিগাঁও 

ডশল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

মমাবা: 01718280458 

ই-মমইল: editorbsti@bsti.gov.bd 

              nayanmcj@gmail.com 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডাি থি এন্ড মটডস্ট্ং 

ইনডস্ট্টিউশন (ডবএিটিআই), মান ভবন 

১১৬/ক, মতিগাঁও ডশল্প এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 
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2.  িনাব ডকশওয়ার-ই-মুস্তাডরন 

উর্ধ্থতন ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

গম গদবর্ণা মকন্দ্র 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

নডশপুর, ডেনািপুর। 

মমাবা: ০১৭১২০০২৭৬১ 

ই-মমইল: rimubari@yahoo.com 

ি. নদরশ চন্দ্র মেব বম থা 

পডরচালক 

গম গদবর্ণা মকন্দ্র 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

নডশপুর, ডেনািপুর। 

 

3.  িনাব নন্দ দুলাল কুন্ডু 

ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

আঞ্চডলক িাল গদবর্ণা মকন্দ্র 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

ঘটমািী, মাোরীপুর-৭৯০০, মপাি বক্স নং-০৭ 

মমাবা: ০১৭১৭৭৫২২৩১ 

ই-মমইল: ndkjoy@yahoo.com 

মুখ্য ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

আঞ্চডলক িাল গদবর্ণা মকন্দ্র 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

ঘটমািী, মাোরীপুর-৭৯০০ 

মপাি বক্স নং-০৭ 

 

4.  িনাব েীপক কুমার িরকার 

িহকারী মপাডি িম্প্রিারণ কম থকতথা 

মকন্দ্রীয় মুরগী খামার 

ডমরপুর, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭২৩৫৭৬৫৫৭ 

ই-মমইল: dipok.bau@gmail.com 

 

পডরচালক 

মকন্দ্রীয় মুরগী খামার, ডচডড়য়াখানা মরাি 

ডমরপুর, ঢাকা। 

 

5.  িা. মমাোঃ আবদুর রডশে 

উপ-পডরচালক 

মকন্দ্রীয় মুরগী খামার, ডচডড়য়াখানা মরাি 

ডমরপুর, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১৬৬৯৭১০১ 

ই-মমইল: rashiddls@yahoo.com 

 

 

ঐ 

 

 

 

6.  িনাব মমাছা. মরাদকয়া মবগম 

ডিডনয়র কযাটালগার 

হািী মমাহাম্মে োদনশ ডবজ্ঞান ও প্রযুডি 

ডবশ্বডবদ্যালয়, ডেনািপুর। 

মমাবা: ০১৭১৭৪৪৭৯৫৬ 

ই-মমইল: abedinhstul@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

হািী মমাহাম্মে োদনশ ডবজ্ঞান ও প্রযুডি 

ডবশ্বডবদ্যালয়, ডেনািপুর। 

 

7.  িনাব মডনরুজ্জামান 

ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

মৃডিকা িিে উন্নয়ন ইনডস্ট্টিউট 

আঞ্চডলক গদবর্ণাগার, শািনগাছা 

কুডমল্লা । 

মমাবা: ০১৭১৬৬৬০৬৭৭ 

ই-মমইল: cmaniruzzaman@yahoo.com 

পডরচালক 

মৃডিকা িিে উন্নয়ন ইনডস্ট্টিউট 

আঞ্চডলক গদবর্ণাগার, শািনগাছা 

কুডমল্লা । 

 

ক্র. নং অংশগ্রহণকারীদের   

নাম, ঠিকানা,  মমাবাইল ও ই-মমইল  

প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর ঠিকানা ছডব 

8.  িনাব মমা. আব্দুল্লাহ আল মাদলক 

ববজ্ঞাডনক কম থকতথা (উদ্যানতি) 

পাহাড়ী কৃডর্ গদবর্ণা মকন্দ্র, বাডর 

 খাগড়াছডড় পাব থতয মিলা । 

মমাবা: ০১৭৩৮৭৩৪৮৭৪ 

ই-মমইল: malekbau@yahoo.com 

পডরচালক 

পাহাড়ী কৃডর্ গদবর্ণা মকন্দ্র, বাডর 

খাগড়াছডড় পাব থতয মিলা । 

 

 

9.  িনাব মমাহাোঃ  নাডিরুজ্জামান 

মিপুটি লাইদেরীয়ান 

চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়  

চট্টগ্রাম-৪৩৪৯। 

মরডিস্ট্রার 

চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয় 

(চুদয়ট) চট্টগ্রাম-৪৩৪৯। 

 

 

 

 

mailto:rimubari@yahoo.com
mailto:ndkjoy@yahoo.com%0d
mailto:dipok.bau@gmail.com
mailto:rashiddls@yahoo.com
mailto:abedinhstul@gmail.com
mailto:cmaniruzzaman@yahoo.com
mailto:malekbau@yahoo.com


e-Book Participants List 1-27 batch 65 
 

মমাবা: ০১৭৮৪৮৪৪৫০৯ 

ই-মমইল: nashirtara@yahoo.com 

               nashirtara@gmail.com 
10.  িনাব মমাহাম্মে রাদশদুল হাডকম 

মপ্রাগ্রামার 

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবডরয়াম 

ডচডড়য়াখানা মরাি, ডমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬ । 

মমাবা: ০১৫৫২৩৮০৯৯৯ 

ই-মমইল: rashedulhakim@yahoo.com 

পডরচালক 

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবডরয়াম 

ডচডড়য়াখানা মরাি, ডমরপুর-১ 

ঢাকা-১২১৬ । 

 

11.  িনাব তপতী রানী ডবশ্বাি 

জুডনয়র লাইদেরীয়ান 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা-১১০০ । 

মমাবা: ০১৭৬০৫১৩৯২২ 

ই-মমইল: tapatiranibiswas@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

িগন্নার্ ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা-১১০০ । 

 

12.  িনাব আবু িাদলহ মমাোঃ ইউসুি আলী  

ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

আঞ্চডলক উদ্যানতি গদবর্ণা মকন্দ্র  

বাডর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৩০০ । 

মমাবা: ০১৭১৯৪৪০৩৮৫ 

ই-মমইল: abusalehsau007@gmail.com 

মুখ্য ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

আঞ্চডলক উদ্যানতি গদবর্ণা মকন্দ্র  

বাডর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৩০০ । 

 

13.  িনাব মমাোঃ এমোে উল্লাহ 

জু: ইেোটর (মমডরন) 

মমডরন ডিশাডরি একাদিডম, চট্টগ্রাম । 

মমাবা: ০১৬১৭৬৬০০৮৭ 

ই-মমইল: amdadullaha@yahoo.com 

 

অধ্যক্ষ 

মমডরন ডিশাডরি একাদিডম 

 

 

 

14.  িনাব মমাোঃ আিারুজ্জামান  ওয়াদরছী 

লাইদেরীয়ান 

িাতীয় অদর্ থাদপডিক হািপাতাল ও পূনব থািন 

প্রডতষ্ঠান, মশর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মমাবা: ০১৮১৯০১৯৩৮৫ 

ই-মমইল: nitor72@yahoo.com 

পডরচালক  

িাতীয় অদর্ থাদপডিক হািপাতাল ও পূনব থািন 

প্রডতষ্ঠান, মশর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

15.  িনাব মমাোঃ মনামান মহাদিন  

িহকারী গ্রন্থাগাডরক (প্রশািন) 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা -১০০০। 

মমাবা: ০১৭৪২৮৯৫২২৭ 

ই-মমইল: nhossain.care@gmail.com 

 
 
 

মরডিস্ট্রার 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, ঢাকা -১০০০। 

 

16.  িনাব মমাোঃ  আবু আউয়াল ডিডদ্দকী 

মিপুটি লাইদেরীয়ান 

ঢাকা  প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়  

গািীপুর-১৭০০ । 

মমাবা: ০১৭১৬৯৭২৮৫২ 

ই-মমইল: awal.siddique@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

ঢাকা  প্রদকৌশল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়  

গািীপুর-১৭০০ । 
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17.  িনাব মমাহাম্মে িাইফুর রহমান 

িহকারী মরডিষ্ট্রার 

চট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১। 

মমাবা: ০১৮১৭৭৫০৪৯০ 

ই-মমইল: saifur1972sagar@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

চট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয় 

চট্টগ্রাম-৪৩৩১। 

 

18.  িনাব ডশমুল চাকমা 

ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

চামড়া গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট  

ডবডিএিআইআর, নয়ারহাট, িাভার 

ঢাকা-১৩৫০। 

মমাবা: ০১৫৫৩১০০৭৬৭ 

ই-মমইল: shimul-lri@bcsir.gov.bd 

পডরচালক 

চামড়া গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট  

ডবডিএিআইআর, নয়ারহাট, িাভার 

ঢাকা-১৩৫০। 

 

19.  িনাব মমাোঃ আডমরুল ইিলাম 

িহকারী মরডিস্ট্রার 

ইিলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডিয়া, ডিনাইেহ । 

মমাবা: ০১৯২৪৪৫৭৭২৭ 

ই-মমইল: amirul.iubd@gmail.com 

মরডিস্ট্রার 

ইিলামী ডবশ্বডবদ্যালয়, কুডিয়া, ডিনাইেহ । 

 

20.  িনাব মমাোঃ আোঃ মডকম িরকার 

গ্রন্থাগাডরক 

বাংলাদেশ পরমাণূ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট  

বাংলাদেশ কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় চত্বর  

ময়মনডিংহ-২২০২। 

মমাবা: ০১৭১০৬৫৯২৮০ 

ই-মমইল: mokimdu@gmail.com 

              dg@bina.gov.bd 

মহাপডরচালক 

বাংলাদেশ পরমাণূ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

(ডবনা) বাংলাদেশ কৃডর্ ডবশ্বডবদ্যালয় চত্বর 

ময়মনডিংহ-২২০২। 

 

21.  িনাব মমাোঃ তবারক আলী 

ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

মকন্দ্রীয় মগা-প্রিনন ও দুগ্ধ খামার 

িাভার, ঢাকা । 

মমাবা: ০১৭১০৫৮৬০৭৮ 

ই-মমইল: tobarak240@gmail.com 

উপ-পডরচালক 

মকন্দ্রীয় মগা-প্রিনন ও দুগ্ধ খামার 

িাভার, ঢাকা । 

 

22.  িনাব রতন কুমার গনপডত 

ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট  

উপদকন্দ্র, রহমতপুর, বডরশাল-৮২০০। 

মমাবা: ০১৭১৭৬১২২৯৮ 

ই-মমইল: ratanpstu234@gmail.com 

প্রধান ববজ্ঞাডনক কম থকতথা 

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

উপদকন্দ্র, রহমতপুর 

বডরশাল-৮২০০। 

 

 

23.  িনাব মমাোঃ মেদলায়ার মহািাইন 

অডিি িহকারী কাম-কডিউটার অপাদরটর 

আঞ্চডলক মিলা গদবর্ণা মকন্দ্র 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

মাগুরা-৭৬০০। 

মমাবা: ০১৭৩৩৮০৮০১৪ 

ই-মমইল: mmzaman.rsrc@gmail.com 

পডরচালক 

আঞ্চডলক মিলা গদবর্ণা মকন্দ্র 

বাংলাদেশ কৃডর্ গদবর্ণা ইনডস্ট্টিউট 

মাগুরা-৭৬০০। 
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24.  িনাব আশরাি উডদ্দন আহাম্মে 

িহকারী গ্রন্থাগাডরক 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিব মমডিকযাল ডবশ্বডবদ্যালয় 

শাহবাগ, ঢাকা। 

মমাবা: ০১৭১১৯০৪২৫২ 

ই-মমইল: sarkarasraf@gmail.com 

িাোঃ স্বপন কুমার তপাোর 

অডতডরি মরডিস্ট্রার 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুডিব মমডিকযাল ডবশ্বডবদ্যালয় 

শাহবাগ, ঢাকা। 

 

25.  িনাব মমাোঃ আবদুন আডেম 

িডচব মদহােদয়র একাত িডচব 

ডবজ্ঞান ও প্রযুডি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।  

িনাব মমাোঃ আবদুন আডেম 

িডচব মদহােদয়র একাত িডচব 

ডবজ্ঞান ও প্রযুডি মন্ত্রণালয় 

বাংলাদেশ িডচবালয়, ঢাকা। 
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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 cÖ Í̄ÍyZKiYÕ 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 wek^we`¨vjq, iscyi| 

‡gvevBjt 01716809018 

B-‡gBjt prodhanlis@yahoo.com 

‡iwR÷ªvi 

‡eMg †iv‡Kqv wek^we`¨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›`ª 

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›`ª 

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›`ª 

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›`ª 

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 

wbe©vnx cwiPvjK 

wkï-gvZ… ¯̂v ’̄¨ Bbw÷wUDU  

gvZzqvBj, XvKv-1362 

‡dvb : 01673546812 
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‡gvevBj: 01820182707 

B‡gBj: prodhan5may@gmail.com 

B‡gBj:  

 

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`yi 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`yjøvn& 

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 

gnvcwiPvjK 

RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cÖwkÿY 

Bbw÷wUDU (wb‡cvU©) 

13/1, †kL mv‡ne evRvi 

AvwRgcyi, XvKv-1205 
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AvwRgcyi, XvKv-1205 

‡gvevBj: 01716809905 

B‡gBj:directorresearch.niport@gmail.com 

‡dvb:  

B‡gBj: 

15| Rbve gaym~`b nvj`vi 

mnKvix jvB‡eªwiqvb (PjwZ `vwqZ¡) 

ewikvj wekŵe`¨vjq 

ewikvj 

‡gvevBj: 01711934093 

B‡gBj: madhusbmc@yahoo.com 

‡iwR÷ªvi 

ewikvj wekŵe`¨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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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 cÖ Í̄ÍyZKiYÕ 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| Rbve Gm Gg †gv¯ÍvwdRyi 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 

 

4| 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 

5| 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 

6| 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 

 

7| 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| 

 

8| Rbve †gvt by‡i Avjg 

‰eÁvwbK Kg©KZ©v 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

Pvgov M‡elYv Bbw÷wUDU 
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Pvgov M‡elYv Bbw÷wUDU 

wewmGmAvBAvi, bqvinvU 

mvfvi, XvKv-1350| 

‡gvevBjt 01818829144 

B-‡gBjt nalam1980@yahoo.com 

wewmGmAvBAvi, bqvinvU 

mvfvi, XvKv-1350| 

‡dvb: 02-7792754 

B-‡gBjt lribcsir@gmail.com 

 

9| 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 

 

10| 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 

11| 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 

12| Rbve †gvt Ave`yi iDd wgTv 

‡WcywU jvB‡eªwiqvb 

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek^we`¨vjq 

MvRxcyi-1706| 

‡gvevBjt 01552437295 

B-‡gBjt ar.miah@yahoo.com 

‡iwR÷ªvi 

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek^we`¨vjq 

MvRxcyi-1706| 

 

13| Rbve †gvt ‡gvdv¾j †nv‡mb 

wmwbqi K¨vUvjMvi 

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek^we`¨vjq 

MvRxcyi-1706| 

‡gvevBjt 01715401581 

B-‡gBjt mufazzal65@yahoo.com 

‡iwR÷ªvi 

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek^we`¨vjq 

MvRxcyi-1706| 

 

14| Rbve Lv‡j`v Rvwgj 

wmwbqi K¨vUvjMvi 

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek^we`¨vjq 

MvRxcyi-1706| 

‡gvevBjt 01711239925 

B-‡gBjt khaledajamil@yahoo.com 

‡iwR÷ªvi 

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek^we`¨vjq 

MvRxcyi-1706| 

 

15| AvjgMxi †nv‡mb 

cwimsL¨vbwe` 

b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae wKWbx wWwR‡Rm GÛ 

BD‡ivjRx 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv-1207| 

‡gvevBjt 01715942124 

cwiPvjK 

b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae wKWbx wWwR‡Rm GÛ 

BD‡ivjRx 

‡ki-B-evsjv bMi 

XvKv-1207| 

 



e-Book Participants List 1-27 batch 79 
 

B-‡gBjt nikdu@hospi.dghs.gov.bd 

16| 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| 

 

17| 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| 

 

18| 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 

19| Rbve wbjydv bvRbxb 

wcGweG· Acv‡iUi 

e¨vÝWK, XvKv| 

‡gvevBjt 01716190761 

B-‡gBjt  

gnvcwiPvjK 

e¨vÝWK 

AvMviMuvI, †k‡i evsjv bMi 

XvKv-1207| 

 

20| 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 

 

21| 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 

 

22| 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 

 

23| W. wmwÏKzb bex gÛj 

‰eÁvwbK Kg©KZ©v 

Mg M‡elYv †K› ª̀ 

evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 

cwiPvjK 

Mg M‡elYv †K› ª̀ 

evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 

bwkcyi, w`bvRcyi| 

mailto:nikdu@hospi.dghs.gov.bd
mailto:nikdu@hospi.dghs.gov.bd
mailto:nikdu@hospi.dghs.gov.bd
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bwkcyi, w`bvRcyi| 

‡gvevBjt 01911069184 

B‡gBjt snabibari@gmail.com 

 

24| 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| 

 

25| 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| 

 

 

 

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 cÖ Í̄ÍyZKiYÕ 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 

cwiPvjK 

Bbw÷wUDU Ae cvewjK ‡nj&_ 

gnvLvjx 

XvKv-1212| 
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B-‡gBjt shalinaiph@gmail.com 

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| 

 

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  

gnvcwiPvjK 

RvZxq weÁvb I cÖhyw³ Rv`yNi  

AvMviMuvI, XvKv-1207| 

mailto:prasantaroy266@gmail.com
mailto:anwarpulak@gmail.com
mailto:dipakcroy@gmail.com
mailto:shamimul32@gmail.com
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AvMviMuvI, XvKv-1207| 

‡gvevBjt 01726530650 

B-‡gBjt popy.dhakauniversity@gmail.com 

 

 

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 

B-‡gBjt farhad.islm@gmail.com 

gnvcwiPvjK 

b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae& ev‡qv‡UK‡bvjwR  

MbKevox, mvfvi, XvKv| 

 

 

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 

gnvcwiPvjK 

e¨vÝWK, AvMviMuvI 

mailto:mumitahmed1985@gmail.com
mailto:mhuddin0@gmail.com
mailto:shafibansdoc@gmail.com
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e¨vÝWK, XvKv-1207| 

‡gvevBjt 01552349614 

B-‡gBjt alauddin11md@yahoo.com 

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 

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 19/05/2016 Zvwi‡L AbywôZ ÔAewnZKiY mfv I Z_¨ e¨e ’̄vcbvq  

wWwRUvj c×wZi cÖ‡qvM I B-eyK cÖ Í̄ÍyZKiYÕ 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 Awa`ßi 

cwi‡ek feb, B/16, AvMviMuvI 

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

‡k‡ievsjv bMi, XvKv-1207| 

‡gvevBjt 01727319072 

B-‡gBjt arashid@doe.gov.bd 

 

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 

wek^we`¨vjq 

w`bvRcyi| 

‡gvevBjt 01713163358 

B-‡gBjt libhstu2002@yahoo.com 

nvRx †gvnv¤§` `v‡bk weÁvb I cÖhyw³ 

wek^we`¨vjq 

w`bvRcyi| 

 

7| Rbve †gvt AvjgMxi †nv‡mb 

Dc-MÖš’vMvwiK 

‡K› ª̀xq MÖš’vMvi 

gvIjvbv fvmvbx weÁvb I cÖhyw³ wek^we`¨vjq 

m‡šÍvl, Uv½vBj-1902| 

‡gvevBjt 01716560727 

B-‡gBjt 

hossenalamgir77@gmail.com 

gvIjvbv fvmvbx weÁvb I cÖhyw³ wek^we`¨vjq 

m‡šÍvl, Uv½vBj-1902| 

 

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| 
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11| mywdqv †eMg 

mnKvix MÖš’vMvwiK 

e½eÜz †kL gywRe †gwW‡Kj wek^we`¨vjq 

kvnevM, XvKv-1000| 

‡gvevBjt 01819505249 

B-‡gBjt sufia1006@yahoo.com 

e½eÜz †kL gywRe †gwW‡Kj wek^we`¨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| 

 

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 
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e¨vÝWK KZ©„K Av‡qvwRZ 10/03/2016 Zvwi‡L AbywôZ ÔZ_¨ e¨e¯’vcbvq 

wWwRUvj c×wZi  

cÖ‡qvM I B-eyK cÖ¯ÍÍyZKiYÕ kxl©K 4_© Kg©kvjvq AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv t 

 

.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 wek^we`¨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 

 

 

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 

 

mailto:rahmananisur1962@yahoo.com
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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 wek^we`¨vjq 

`ygwK, cUzqvLvjx 

‡gvevBjt 01729721599 

B-‡gBjt alamgir2945@gmail.com 

cUzqvLvjx weÁvb I cÖhyw³ wek^we`¨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| 

 

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| 
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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 10/01/2015 Zvwi‡L AbywôZ ÔZ_¨ e¨e¯’vcbvq 

wWwRUvj c×wZi  

cÖ‡qvM I B-eyK cÖ¯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 

 

mailto:muhammadsajjadhussainh@gmail.com
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8 Rbve †gvt †g‡n`x nvmvb 

mnKvix jvB‡eªixqvb 

PÆMÖvg cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek^we`¨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 wek^we`¨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 wekŵe`¨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 19/11/2015 Zvwi‡L AbywôZ ÔZ_¨ e¨e¯’vcbvq wWwRUvj c×wZi  

cÖ‡qvM I B-eyK cÖ¯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 

‡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  
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µ. bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 

‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb 

 

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),  

¯^v ’̄¨ 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 wek̂we`¨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 

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  

 

mailto:zahmedguamch@gmail.com
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µ. bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 

‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb 

 

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 12/11/2015 Zvwi‡L AbywôZ ÔZ_¨ e¨e¯’vcbvq wWwRUvj c×wZi  

cÖ‡qvM I B-eyK cÖ¯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 

 

mailto:zaman_lis@yahoo.com
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µ. bs g‡bvwbZ cÖwZwbwai bvg I wVKvbv 

‡gvevBj bs, B-‡gBj 

cÖwZôvb 

 

‡k‡i evsjv bMi, XvKv| 

‡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  ¯v̂ ’̄¨ 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 

 

 


