
Officers Name 

পরিকল্পনা রিভাগেি কর্ মকর্মা ও কর্ মচািীবৃন্দ 

ক্রঃ 

নং 

ছরি র্থ্যসমূহ 

০১ 

 

নার্ জাগভদ আগনায়াি মর্ািাইল ০১৭১৩০৩৪৬৩৮ 

পদিী পরিচালক (ভািপ্রাপ্ত) ম ান (অর স) ০২-৯৫৬৩১৮৮ 

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা) ০২-৮৮৩৫৩১২ 

ই-মর্ইল zaved65@gmail.com  যাক্স ০২-৯৫৮৮৪৮৬  

০২ 

 

নার্  এ,মক,এর্, মুরজবুি িহর্ান                                                মর্ািাইল ০১৯১২১৬৪৯৯৮ 

পদিী যুগ্ম-পরিচালক ম ান (অর স) ০২-৯৫৫৩৫৫৪ 

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল jdp2biwta@gmail.com  যাক্স  

০৩ 

 

নার্ মুহম্মদ র্রহউরিন মচৌধুিী মর্ািাইল ০১৯২০৩২৬৭৯১ 

পদিী যুগ্ম-পরিচালক (ভািপ্রাপ্ত) ম ান (অর স) ০২-৯৫৮২৩০১ 

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা) - 

ই-মর্ইল mohiuddin.ta@gmail.com  যাক্স - 

০৪ 

 

নার্ মর্াঃ মর্ার্াহাি মহাগসন মর্ািাইল ০১৭৩৩৮৭০৬৩২ 

পদিী উপ-পরিচালক ম ান (অর স) ০২-৯৫৮২৩০৯ 

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল motaher1.stat@gmail.com  যাক্স  

০৫ 

 

নার্ মর্াঃ ওিায়দুি িহর্ান মর্ািাইল ০১৬৭১৯৬৪১৯৫ 

পদিী উপ-পরিচালক ম ান (অর স) ০২-৪৭১২০৩৫৮ 

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল obaidurork@gmail.com  যাক্স  

০৬ 

 

নার্ মর্াঃ রলয়াকর্ আকিি মর্ািাইল ০১৯৬৮৩৯১৪০৬ 

পদিী উপ-পরিচালক (ভািপ্রাপ্ত) ম ান (অর স) ০২-৯৫৮২৩০৮ 

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল liaquatakbar@gmail.com  যাক্স  

 



Officers Name 

ক্রঃ 

নং 

ছরি র্থ্যসমূহ 

০৭ 

 

নার্ মিের্ মিগিকা সুলর্ানা মর্ািাইল ০১৮১৮৫১৩৭২২ 

পদিী সহকািী পরিচালক ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল rebekabiwta@gmail.com  যাক্স  

০৮ 

 

নার্ মর্াঃ আয়নুল হক মর্ািাইল ০১৭১৭৭০৭২৬৯ 

পদিী সহকািী পরিচালক ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল ayinulhoque.1982@gmail.com  যাক্স  

০৯ 

 

নার্ মিের্ রুর্ানা হক আশা মর্ািাইল ০১৬৮৯০৬৫৮২৫ 

পদিী সহকািী সর্ন্বয় কর্ মকর্মা ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল rumanaa579@gmail.com  যাক্স  

১০ 

 

নার্ রর্জানুি িহর্ান মর্ািাইল ০১৭২২৩৩০৭১৯ 

পদিী সহকািী েগিষণা কর্ মকর্মা ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল mizanbdk@gmail.com  যাক্স  

১১ 

 

নার্ সুিাইয়া মিের্ মর্ািাইল ০১৭২৫১৯৬২৬৯ 

পদিী ব্যরিের্ সহকািী ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল suriyahossain1988@gmail.com  যাক্স  

১২ 

 

নার্ মর্াঃ জাহাঙ্গীি আলর্ সিকাি মর্ািাইল ০১৬৩৮০৪৬৮৫৫ 

পদিী সহকািী ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল   যাক্স  

 

  



Officers Name 

ক্রঃ 

নং 

ছরি র্থ্যসমূহ 

১৩ 

 

নার্ মর্াঃ র্াজুল ইসলার্ মর্ািাইল ০১৭১২৪১৫৪৬২ 

পদিী  সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল 
tazulislam00009@gmail.com 

 যাক্স  

১৪ 

 

নার্ মিের্ অজু া খাতুন মর্ািাইল ০১৭১১১৪৭২৪৪ 

পদিী টাইরপষ্ট/করিউটাি অপাগিটি ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল   যাক্স  

১৫ 

 

নার্ মিের্ নাসরিন উগম্ম  ািজানা মর্ািাইল ০১৭১৮৪৩৯৬৬৯ 

পদিী টাইরপষ্ট/করিউটাি অপাগিটি ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল   যাক্স  

১৬ 

 

নার্ মিের্ মজসরর্ন নাহাি মর্ািাইল ০১৯২৩২৮০৪২৯ 

পদিী টাইরপষ্ট/করিউটাি অপাগিটি ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল   যাক্স  

১৭ 

 

নার্ িাগশদা মিের্ মর্ািাইল ০১৯২৮৪২৭৫৮৬ 

পদিী টাইরপষ্ট/করিউটাি অপাগিটি ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল   যাক্স  

১৮ 

 

নার্ মর্াহাম্মদ িরিউল ইসলার্ মর্ািাইল ০১৮১৯১৬৯৮৭৬ 

পদিী টাইরপষ্ট/করিউটাি অপাগিটি ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল rabirabir@gmail.com  যাক্স  

 

  



Officers Name 

ক্রঃ 

নং 

ছরি র্থ্যসমূহ 

১৯ 

 

নার্ মিের্ নারসর্া আিাি মর্ািাইল ০১৭৬৩৪৩০৮৩৮ 

পদিী টাইরপষ্ট/করিউটাি অপাগিটি ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল   যাক্স  

২০  

 

 

 

 

নার্ মিের্ আছর্া খাতুন মর্ািাইল ০১৭২৬৯৩৪৯৪৬ 

পদিী টাইরপষ্ট/করিউটাি অপাগিটি ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল   যাক্স  

২১ 

 

নার্ িাগশদুল হাসান মর্ািাইল ০১৭১৯১৫০৫২৮ 

পদিী টাইরপষ্ট/করিউটাি অপাগিটি ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল   যাক্স  

২২ 

 

নার্ মিের্ হাসনা আিাি মর্ািাইল ০১৯১৬৯৪৯১৫০ 

পদিী অর স সহায়ক ম ান (অর স)  

রিভাে পরিকল্পনা ম ান (িাসা)  

ই-মর্ইল   যাক্স  

 

 

 

 

 


