
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ এয অওতাধীন দপ্তয/ংস্থায  আননানবন টিনভয দস্যনদয তথ্যাফরী 

 

ভফায় বধদপ্তয, ভফায় বফন, অগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

ক্রঃ নং নাভ ও দফী দপ্তয/ংস্থায নাভ ও ঠিকানা মভাফাআর নম্বয ও আ-মভআর 

১। জনাফ মভাঃ অাদুজ্জাভান 

বতবযক্ত বনফন্ধক (আবব) 

ভফায় বধদপ্তয, অগাযগাঁও, ঢাকা 01714-216837 

asad1961@hotmail.com  

২। জনাফ মভাঃ অবু তানয ম ৌধুযী 

যুগ্ম বনফন্ধক (আবব) 

ভফায় বধদপ্তয, অগাযগাঁও, ঢাকা 01714-117700 

taherputul@yahoo.com  

 

 ৩। জনাফ ভীয কুভায বফশ্বা 

যুগ্ম বনফন্ধক (বযকল্পনা ও উন্নয়ন) 

ভফায় বধদপ্তয, অগাযগাঁও, ঢাকা 01711-238494 

samir_biswas63@yahoo.com  

৪। জনাফ মভাাম্মদ াবপজুর ায়দায ম ৌধুযী 

উ বনফন্ধক (বযকল্পনা ও উন্নয়ন-১) 

ভফায় বধদপ্তয, অগাযগাঁও, ঢাকা 01552-437062 

hafizhc@yahoo.com  

৫। জনাফ মভাাম্মদ মরার উদ্দীন 

উ বনফন্ধক (বযকল্পনা ও উন্নয়ন-২) 

ভফায় বধদপ্তয, অগাযগাঁও, ঢাকা 01552-481696 

mhu.doc@gmail.com  

৬। জনাফ নূয মভাাম্মদ ভামুন 

কাযী বনফন্ধক (গঃভঃ ও বফঃ দর) 

ভফায় বধদপ্তয, অগাযগাঁও, ঢাকা 01712-732735 

mamun_ag@yahoo.com  

 

 

ফাংরানদ ল্লী উন্নয়ন মফার্ ড (বফঅযবর্বফ), ৫-কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫ 

 

ক্রঃ নং নাভ ও দফী দপ্তয/ংস্থায নাভ ও ঠিকানা মভাফাআর নম্বয ও আ-মভআর 

১। জনাফ যফীন্দ্র নাথ ম্মডা 

বয ারক (প্রান) 

বফঅযবর্বফ, ৫-কাওযান ফাজায,  

ঢাকা 

01915161724 

rnsarma8457@gmail.com  

২। জনাফ স্বন কুভায নাথ 

যুগ্ম বয ারক (থ ড ও বাফ) 

 

বফঅযবর্বফ, ৫-কাওযান ফাজায,  

ঢাকা 

01554320815 

swapan_nath@ymail.com 

৩। জনাফ অরভগীয অর মনওয়াজ 

উ-বয ারক (মপ্রাগ্রাবভং) 

বফঅযবর্বফ, ৫-কাওযান ফাজায,  

ঢাকা 

01972112927 

ddprog@brdb.gov.bd 

৪। জনাফ মভাঃ অবতকুয যভান 

উ-বয ারক (ভউ) 

বফঅযবর্বফ, ৫-কাওযান ফাজায,  

ঢাকা 

01717352517 

atik949600@yahoo.com 

 
৫। জনাফ সয়দ া মভাঃ অবযপ অদাক 

উ-প্রকল্প বয ারক (জনংনমাগ) 

বফঅযবর্বফ, ৫-কাওযান ফাজায,  

ঢাকা 

01711182391 

arif_asduq@yahoo.com  

৬। জনাফ অবযফুর ক 

কাযী বয ারক (ান ডাননর) 

বফঅযবর্বফ, ৫-কাওযান ফাজায,  

ঢাকা 

01919412951 

arifbrdb@gmail.com 

৭। জনাফ মখ জাাংগীয অরভ 

এ অযবর্ও (মপ্রাগ্রাবভং াখা) 

বফঅযবর্বফ, ৫-কাওযান ফাজায,  

ঢাকা 

01720152076 

zahangir787@gmail.com  
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ফাংরানদ ল্লী উন্নয়ন একানর্ভী (ফার্ ড), মকাটফাড়ী, কুবভল্লা 

 

ক্রঃ নং নাভ ও দফী দপ্তয/ংস্থায নাভ ও ঠিকানা মভাফাআর নম্বয ও আ-মভআর 

১। জনাফ মভাঃ বভজানুয যভান 

বয ারক (প্রান) 

 

ফার্ ড, মকাটফাড়ী, কুবভল্লা 081-60607 

01819-489887 

mizanbard@yahoo.com  

 

২। জনাফ অফদুর কবযভ 

যুগ্ম-বয ারক (াধাযণ প্রান) 

 

ফার্ ড, মকাটফাড়ী, কুবভল্লা 081-60601-6, 312 

01816-177202 

bardkarim@yahoo.com  

 

 ৩। জনাফ র্. বজল্লুয যভান র 

উ-বয ারক 

ফার্ ড, মকাটফাড়ী, কুবভল্লা 081-60601-6, 326 

01712-574090 

paul82s@yahoo.com  

৪। জনাফ অবু তানরফ 

উ-বয রক 

ফার্ ড, মকাটফাড়ী, কুবভল্লা 081-60601-6, 331 

01717-634770 

taleb_79@yahoo.com 

৫। কাজী মাবনয়া যভান 

কাযী বয ারক 

ফার্ ড, মকাটফাড়ী, কুবভল্লা 081-80601-6, 386 

01711-147502 

sonia_bard@yahoo.com  

 

ফঙ্গফন্ধু দাবযদ্র্য বফনভা ন ও ল্লী উন্নয়ন একানর্বভ (ফাার্ ড), মকাটারীাড়া, মগাারগঞ্জ 

ক্রঃ নং নাভ ও দফী দপ্তয/ংস্থায নাভ ও ঠিকানা মভাফাআর নম্বয ও আ-মভআর 

১। জনাফ মভাঃ ভামুদন্নফী 

উ বয ারক 

ফাার্ ড, মকাটারীাড়া, মগাারগঞ্জ 01711-006869 

mnabi.bapard@gmail.com  

২। জনাফ মভাাম্মদ মতাজানম্মর ক 

কাযী বয ারক 

 

ফাার্ ড, মকাটারীাড়া, মগাারগঞ্জ 01716-481718 

m.t.haq.bapard@gmail.com 

৩। জনাফ অফদুর গবন বভয়া 

কাযী বয ারক 

ফাার্ ড, মকাটারীাড়া, মগাারগঞ্জ 01721-262512 

magani577@gmail.com  
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ল্লী উন্নয়ন একানর্ভী, ফগুড়া, ফাংরানদ 

ক্রঃ নং নাভ ও দফী দপ্তয/ংস্থায নাভ ও ঠিকানা মভাফাআর নম্বয ও আ-মভআর 

১। জনাফ এনকএভ জাকাবযয়া 

বয াযক (কৃবল বফজ্ঞান বফবাগ) 

অযবর্এ, ফগুড়া, ফাংরানদ 051-51001 (107) 

01711-876111 

zakaria.rda@gmail.com  

 

২। জনাফ র্. মভাাম্মদ মুনসুয যভান 

উ-বয ারক 

 

অযবর্এ, ফগুড়া, ফাংরানদ 051-51001 (234) 

01713-363691 

mdmunsur@hotmail.com  

৩। জনাফ মপযনদৌ মানন খান 

উ-বয ারক 

অযবর্এ, ফগুড়া, ফাংরানদ 051-51001 (226) 

01712-683550 

ferdous1851@yahoo.com  

৪। বভন াযাওয়াত যীদ 

উ-বয ারক 

অযবর্এ, ফগুড়া, ফাংরানদ 051-51001 (335) 

01716-385485 

sarawat.rashid@gmail.com  

৫। জনাফ ীভ কুভায যকায 

কাযী বয ারক 

অযবর্এ, ফগুড়া, ফাংরানদ 051-51001 (222) 

01911-405741 

sarker.asim@gmail.com  

৬। জনাফ মভাঃ অবযপ মানন জুনয়র 

কাযী বয ারক 

অযবর্এ, ফগুড়া, ফাংরানদ 051-51001 (248) 

01726-956634 

arifjewel05@gmail.com  

 

 

ফাংরানদ দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় আউবনয়ন বরবভনটর্, দুগ্ধ বফন, ১৩৯-১৪০, মতজগাঁও বল্প এরাকা, 

ঢাকা-১২০৮ 

ক্রঃ নং নাভ ও দফী দপ্তয/ংস্থায নাভ ও ঠিকানা মভাফাআর নম্বয ও আ-মভআর 

১। জনাফ মভাাম্মদ অবুর ফাায 

বতঃ ভাব্যফস্থাক (প্রান, থ ড ও 

বাফ) 

মতজগাঁও বল্প এরাকা, ঢাকা-১২০৮ 

 

01716-699468 

mabhcd_76@yahoo.com  

২। জনাফ মভাঃ মুস্তাবপজুয যভান 

উ-ভাব্যফস্থাক (বযকল্পনা, উন্নয়ন ও 

জনংনমাগ) 

 

মতজগাঁও বল্প এরাকা, ঢাকা-১২০৮ 

 

01552-453609 

mustafizur_64@yahoo.com  

৩। জনাফ আভযান-বফন-পারুক 

ববনয়য বপায (ক্রয়) 

মতজগাঁও বল্প এরাকা, ঢাকা-১২০৮ 

 

01715-145376 

imranmilkvita@yahoo.com  

৪। জনাফ বপনযাজ অনভদ খান 

ববনয়য বপায (থ ড ও বাফ) 

মতজগাঁও বল্প এরাকা, ঢাকা-১২০৮ 

 

01731-988057 

khanferoze16@gmail.com  

৫। জনাফ মভাঃ জারার উবদ্দন যানা  

(কবপঃ াঃ ও বপ কাযী) 

মতজগাঁও বল্প এরাকা, ঢাকা-১২০৮ 

 

01913-053562 

md.jrana984@gmail.com  
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ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন পাউনেন, ল্লী বফন (৭ভ তরা), ৫-কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫ 

ক্রঃ নং নাভ ও দফী দপ্তয/ংস্থায নাভ ও ঠিকানা মভাফাআর নম্বয ও আ-মভআর 

১। জনাফ মভাঃ মগারাভ মভাস্তপা 

ভাব্যফস্থাক 

এএপবর্এপ, ল্লী বফন (৭ভ 

তরা) ৫-কাওযান ফাজায, ঢাকা-

১২১৫ 

 

01987-703002 

fresco_golammostafa@yahoo.com  

২। জনাফ মভাঃ অবুর কারাভ অজাদ 

উ-প্রকল্প বয ারক 

 

এএপবর্এপ, ল্লী বফন (৭ভ 

তরা) ৫-কাওযান ফাজায, ঢাকা-

১২১৫ 

 

01987-703025 

azad_sfdf2007@yahoo.com  

৩। জনাফ অর ভামুন মুাম্মদ ভাফুজুয 

যভান 

কাযী ভাব্যফস্থাক 

এএপবর্এপ, ল্লী বফন (৭ভ 

তরা) ৫-কাওযান ফাজায, ঢাকা-

১২১৫ 

 

01987-703007 

mamun31262@gmail.com  

৪। জনাফ মভাঃ মভাাযযপ মানন 

ব্যফস্থাক 

এএপবর্এপ, ল্লী বফন (৭ভ 

তরা) ৫-কাওযান ফাজায, ঢাকা-

১২১৫ 

 

01987-703025 

mosharrof74@yahoo.com  

৫। পানতভা-তুজ-মজাযা 

ব্যফস্থাক 

এএপবর্এপ, ল্লী বফন (৭ভ 

তরা) ৫-কাওযান ফাজায, ঢাকা-

১২১৫ 

 

01733-983232 

mishu.mamun@gmail.com  

 

 

ল্লী দাবযদ্র্য বফনভা ন পাউনেন (ববর্বফএপ), াজী মযার্, রুনগয, বভযপুয-২, ঢাকা 

ক্রঃ নং নাভ ও দফী দপ্তয/ংস্থায নাভ ও ঠিকানা মভাফাআর নম্বয ও আ-মভআর 

১। জনাফ মুবউবদ্দন অভদ ানু 

যুগ্ম বয ারক (এআ অযবর্ ও মমাগানমাগ) 

ববর্বফএপ, াজী মযার্, রুনগয, 

বভযপুয-২, ঢাকা 

8802-8032936 

01711404675 

pannubd@yahoo.com  

২। জনাফ মভাঃ ভনারুর আরাভ 

যুগ্ম বয ারক (নীবত ও বযকল্পনা) 

 

ববর্বফএপ, াজী মযার্, রুনগয, 

বভযপুয-২, ঢাকা 

8802-9030295 

01713018094 

monarul68@gmail.com  

৩। জনাফ মভাঃ বপউর আরাভ 

যুগ্ম বয ারক (এআ অযএভ) 

ববর্বফএপ, াজী মযার্, রুনগয, 

বভযপুয-২, ঢাকা 

8802-8032936 

01711404663 

shafiulpdbf@yahoo.com  

৪। জনাফ অবযপ বফল্লা 

কাযী মপ্রাগ্রাভায 

ববর্বফএপ, াজী মযার্, রুনগয, 

বভযপুয-২, ঢাকা 

8802-8032936 

01712405233 

arif.pdbf@yahoo.com  

৫। জনাফ মভাঃ মযজবরন মযজওয়ান 

কাযী মপ্রাগ্রাভায 

ববর্বফএপ, াজী মযার্, রুনগয, 

বভযপুয-২, ঢাকা 

8802-8032936 

01710297249 

razlinbd@outlook.com  
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ফাংরানদ ভফায় ব্যাংক বরঃ, ৯-বর্, ভবতবির ফা/এ,  ঢাকা-১০০০। 

ক্রঃ নং নাভ ও দফী দপ্তয/ংস্থায নাভ ও ঠিকানা মভাফাআর নম্বয ও আ-মভআর 

১। জনাফ াভীভ মযজা 

উ-ভাব্যফস্থাক 

ফাংরানদ ভফায় ব্যাংক বরঃ, ৯-বর্, 

ভবতবির ফা/এ,  ঢাকা-১০০০। 

01711202700, 01971202700 

shamim_reza136@yahoo.com  

২। জনাফ মুাম্মদ াবপজুয যভান 

কাযী ভাব্যফস্থাক  

(ভানফ পদ উন্নয়ন এফং গনফলণা ও 

বযংখ্যান) 

 

ফাংরানদ ভফায় ব্যাংক বরঃ, ৯-বর্, 

ভবতবির ফা/এ,  ঢাকা-১০০০। 

01981619491 

mdhafizurrahaman91@outlook.com  

৩। জনাফ অখন্দ মভাঃ এনতাভ-উর-অনযবপন 

বপ্রবিপ্যার বপায (কৃবল ঋণ প্রদান) 

ফাংরানদ ভফায় ব্যাংক বরঃ, ৯-বর্, 

ভবতবির ফা/এ,  ঢাকা-১০০০। 

01711134767 

auden2010@gmail.com  

৪। জনাফ মভাাম্মদ তানযক াান যানা  

ববনয়য বপায (বাফ) 

ফাংরানদ ভফায় ব্যাংক বরঃ, ৯-বর্, 

ভবতবির ফা/এ,  ঢাকা-১০০০। 

01918444172 

thrana1981@gmail.com  

৫। মফগভ নাজমুন নাায 

ববনয়য বপায (প্রান) 

ফাংরানদ ভফায় ব্যাংক বরঃ, ৯-বর্, 

ভবতবির ফা/এ,  ঢাকা-১০০০। 

01721067900 

naharnajmun99@gmail.com  

nnjoly_99@yahoo.com  
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