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

এর দ্বিতীয় ব্যাচ (২০ - ২৩ োচ ণ ২০১৬) প্রদ্বশক্ষর্ার্থী  ে ণ তণাগমর্র তাদ্বল া 
 

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

১. সসয়দ আবদুল মবমন 

যুগ্ম-সবিব 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ ০১৯১৬-০৪৪১৬৬ 

samomin85@yahoo.com  

২. জনাব মমাঃ আফজাল ম াসসন 

যুগ্ম-সবিব 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ ০১৯৬-১৩৪৯২৮৮ 

aakss_63@yahoo.com  

৩. জনাব মমাঃ  াবববুল ইসলাম 

উপ-সবিব 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ ০১৭১২-৫০৯২১৬ 

৪. জনাব সুশান্ত কুমার কুন্ডু  

উপ-সবিব 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ ০১৭৩১-৫০২৯৩৯ 

৫. জনাব মমাঃ মমানাসয়ম উবিন মিৌধুরী 

মরাগ্রামার 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ ০১৭১১-২৬৯২৭০ 

monayem.chowdhury@gmail.com  

৬. জনাব বববপন িন্দ্র ববশ্বাস  

স কারী রধান 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ ০১৭১২-৯৯৯৬১৪ 

bipinbiswas29@gmail.com  
৭. জনাব মমাঃ বজল্লুর র মান 

উপ-বনবন্ধক 

সমবায় অবধদপ্তর, ঢাকা  ০১৭১৬-৬৭২৪৩৫ 

74zillur@gmail.com  

৮. বরক্তা দত্ত 

উপ-বনবন্ধক 

সমবায় অবধদপ্তর, ঢাকা  ০১৫৫২৪৫৯১৬০ 

drmob23@gmail.com  
৯. জনাব মমাঃ বজয়াউল  াসান 

উপ-পবরিালক (পবরকল্পনা) 

ববআরবিবব, ঢাকা  ০১৫৫২৪১৮২৫১ 

ddplan@brdb.gov.bd  
১০. সসয়দ শা  মমাঃ আবরফ আসদাক 

উপ-পবরিালক (মবনটবরং) 

ববআরবিবব, ঢাকা  ০১৭১১১৮২৩৯১ 

arif_asduq@yahoo.com  

১১. জোব আবদুল  দ্বরে 

যুগ্ম-পদ্বরচাল  

বাি ড, কুবমল্লা  ০১৮১৬১৭৭২০২ 

bardkarim@yahoo.com  

১২. কশখ োসুদুর রহোে 
যুগ্ম-পদ্বরচাল  

বাি ড, কুবমল্লা ০১৭১২১২০৭০৩০ 

smr.bard@yahoo.com  

১৩. ি. মমাঃ আব্দুর রবশদ 

যুগ্ম-পবরিালক 

আরবিএ, বগুড়া  ০১৭১১৮৮৪৫৯৩ 

rashidmd.abdur61@yahoo.com  

১৪. জনাব মমাঃ মব উবিন 

উপ-পবরিালক 

আরবিএ, বগুড়া ০১৭১৩২৫৯৩১৯ 

mohiuddin_rda@yahoo.com  

১৫. জোব কোোঃ আজহারুল ইসলাে খাে 

সহ ারী পদ্বরচাল  

বাপাি ড, মগাপালগঞ্জ ০১৯৩৭৭০০১১৬ 

azharulislam_khan@yahoo.com  

১৬. জোব মুহাম্মদ হাদ্বফজুর রহোে  

এদ্বজএে 

বাংলাসদশ সমবায় ব্াংক বলঃ ০১৭১২২৩২৪৪১ 

hafijbsbl@gmail.com  

১৭. জান্নাতুে আরা কবগে 

উপ েহাব্যবস্থাপ  (চোঃ দাোঃ) 

ক্ষুদৃ কৃষক উন্নয়ন ফাউসেশন  ০১৯৮৭৭০৩০০৫ 

jannatun.ara21@gmail.com  

১৮. জোব কোোঃ আবুল  ালাে আজাদ 

উপ-প্র ল্প পদ্বরচাল  

ক্ষুদৃ কৃষক উন্নয়ন ফাউসেশন  ০১৭১১১৫৬৩৯৮ 

azad_sfdf2007@yahoo.com  

১৯. জোব তাপস কুোর কগাস্বােী 

দ্বসদ্বেয়র অদ্বফসার (পদ্বর ল্পো) 

বমল্ক বভটা  ০১৭১২৫৫০৬৫৯ 

tapashgoswami76@gmail.com  

২০. আঞ্জুোে পারভীে আফসারী 

জুদ্বেয়র অদ্বফসার (পদ্বর ল্পো) 

বমল্ক বভটা ০১৭২৭৭৩২৬২১ 

mvplanning@yahoo.com  

২১. জোব কোোঃ শদ্বফকুল ইসলাে  

উপ-পদ্বরচাল  

বপবিববএফ ০১৭১১৯৩৩০৬৬ 

shafik.pdbf@gmail.com  

২২. জোব শামহদুর রহোে খাে  

উপ-পদ্বরচাল  

বপবিববএফ ০১৭৭৪৯২৮৬৫১ 

 

mailto:samomin85@yahoo.com
mailto:aakss_63@yahoo.com
mailto:monayem.chowdhury@gmail.com
mailto:bipinbiswas29@gmail.com
mailto:74zillur@gmail.com
mailto:drmob23@gmail.com
mailto:ddplan@brdb.gov.bd
mailto:arif_asduq@yahoo.com
mailto:bardkarim@yahoo.com
mailto:smr.bard@yahoo.com
mailto:rashidmd.abdur61@yahoo.com
mailto:mohiuddin_rda@yahoo.com
mailto:azharulislam_khan@yahoo.com
mailto:hafijbsbl@gmail.com
mailto:jannatun.ara21@gmail.com
mailto:azad_sfdf2007@yahoo.com
mailto:tapashgoswami76@gmail.com
mailto:mvplanning@yahoo.com
mailto:shafik.pdbf@gmail.com

