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জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল এবং গভর্ ণমেন্ট পারফরমেন্স ম্যামেজমেন্ট (GPM)  

এর প্রথে ব্যাচ (১৭-২১ জানুয়ারর ২০১৬) প্ররশক্ষর্াথী  ে ণ তণাগমর্র তারল া 

 

ক্রঃ নং নাম ও পদবী দপ্তর/শাখা/ সংস্থার নাম মমাবাইল নম্বর ই-মমইল নম্বর 

১. মীনাক্ষী বম মন  

সসসনয়র সহকারী সসিব 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সবভাগ ০১৭১৪০৩১৩৩৫ 

sas.admin@rdcd.gov.bd  

২. জনাব মমাঃ সসরাজুল ইসলাম মমাল্লা  

সহকারী সসিব 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সবভাগ ০১৯১২-০৮১৬০৭ 

budgetwing71@gmail.com  

৩. নাহসরন সুলতানা  

সহকারী সসিব 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সবভাগ ০১৫৫২৪৭৮০৪৮ 

as.law@rdcd.gov.bd  

৪. জনাব মমাঃ মানজার মহাসসন  

প্রশাসসনক কম মকতমা 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সবভাগ ০১৭১৫০০৫৫৬৩ 

md.manzer1970@gmail.com  

৫. জনাব মমাঃ বজলুর রহমান 

প্রশাসসনক কম মকতমা 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সবভাগ ০১ ৭৪১৪৬৬৬৫৬ 

rahamanbazlu78@gmail.com  

৬. জনাব মমাঃ আব্দুস সাত্তার সরকার  

প্রশাসসনক কম মকতমা 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সবভাগ ০১৯১৬১৪২৭৪৮ 

sarkarsattar1965@yahoo.com  

৭.              

                      
একটি বাসি একটি খামার প্রকল্প  

 

৮.                   

                      
একটি বাসি একটি খামার প্রকল্প  

 

৯. জনাব সমীর কুমার সবশ্বাস  

যুগ্ম-সনবন্ধক   
সমবায় অসিদপ্তর, ঢাকা ০১৭১১২৩৮৪৯৪ 

samir_biswas63@yahoo.com  

১০. জনাব মমাঃ মমাসমনুল হক তালুকদার  

যুগ্ম-সনবন্ধক   
সমবায় অসিদপ্তর, ঢাকা ০১৭১৫০২৪৫৭৫ 

mominul59@yahoo.com  

১১. জনাব ফারুক আহসমদ মজায়ার্দ্মার  

উপ-পসরিালক  
সবআরসিসব, ঢাকা ০১৭১১৯৮০৪১১ 

faruk.brdb@yahoo.com  

১২. জনাব মমাঃ রাহাত খান  

সহকারী পসরিালক   
সবআরসিসব, ঢাকা ০১৯১৮-৪০৩৭৪৩ 

rahatkhanh@gmail.com  

১৩. জনাব মমাঃ আবু তাসলব 

উপ-পসরিালক   
বাি ম, কুসমল্লা ০১৭১৭৬৩৪৭৭০ 

taleb_79@yahoo.com  

১৪. ি. সজল্লুর রহমান পল  

উপ-পসরিালক   
বাি ম, কুসমল্লা ০১৭১২৫৭৪০৯০ 

paul82s@yahoo.com  

১৫. জনাব মমাঃ নুরুল আসমন  

যুগ্ম-পসরিালক  
আরসিএ, বগুিা ০১৭১২২৫০২৮৬ 

aminrda93@gmail.com  

১৬. জনাব মমাঃ খাসলদ আওরংগসজব  

উপ-পসরিালক  
আরসিএ, বগুিা ০১৭১১০২৫৮৮৩ 

khalidrda@yahoo.com  

১৭. জনাব মমাহাম্মদ মতাজাসম্মল হক  

সহকারী পসরিালক  
বাপাি ম, মগাপালগঞ্জ ০১৭১৬৪৮১৭১৮ 

m.t.haqbapard@gmail.com  

১৮. জনাব মমাঃ আব্দুল গসি সমনা  

সহকারী পসরিালক  
বাপাি ম, মগাপালগঞ্জ ০১৭২১২৬২৫১২ 

magani577@gmail.com  

১৯. জনাব মমাঃ কামাল উসর্দ্ন  

এসজএম 
বাংলাসদশ সমবায় ব্াংক সলঃ ০১৭১৫৫৯৩৩৫৯ 

bdbsbl_bank@yahoo.com  

২০. আল মামুন মুহম্মদ মাহফুজুর রহমান  

সহঃ মহাব্বস্থাপক  
ক্ষুদৃ কৃষক উন্নয়ন ফাউসেশন ০১৯৮৭৭০৩০০৭ 

mamun31262@gmail.com  

২১. জনাব মমাহাম্মদ মমাশাররফ মহাসসন  

ব্বস্থাপক   
ক্ষুদৃ কৃষক উন্নয়ন ফাউসেশন ০১৯৮৭৭০৩০২৫ 

mosharrof74@yahoo.com  

২২. জনাব মমাঃ আবুল বাশার  

অসতসরক্ত মহাব্বস্থাক  
সমল্ক সভটা ০১৭১৬৬৯৯৪৬৮ 

mabhcd_76@yahoo.com  

২৩. জনাব মমাঃ মুস্তাসফজুর রহমান  

উপ-মহাব্বস্থাপক 
সমল্ক সভটা ০১৫৫২৪৫৩৬০৯ 

mustafizur_64@yahoo.com  

২৪. জনাব মুসহউসর্দ্ন আহমদ পান্নু  

যুগ্ম-পসরিালক   
পল্লী দাসরদ্র্য সবসমািন ফাউসেশন 01711404675 

pannubd@yahoo.com  

২৫. জনাব মমাঃ শসফউল ইসলাম  

যুগ্ম-পসরিালক 
পল্লী দাসরদ্র্য সবসমািন ফাউসেশন ০১৭১১৪০৪৬৬৩ 

shafiulpdbf@gmail.com  
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