
 

 

 

সহকারী পররচালকবৃন্দের ম াবাইল ও অরিন্দসর মিান নং (মযেষ্ঠতার ক্র ানুসান্দর নন্দহ) 

 

 
 

 

 

ক্রর ক ক মকতমার না , পদবী ও কার্ মালয় 
 

মিান ম াবাইল 

অরিস বাসা 

০১. ম ালা  ছরওয়ার তালুকদার,  

সহকারী পররচালক (অরতিঃদািঃ),  খুলনা 

০২-৪৭৭৭০১২০৫ - ০১৭১১২২০৪৭৫ 

০২. ,, ম ািঃ ম ালা  ছরওয়ার তালুকদার,  

সহকারী পররচালক (অরতিঃদািঃ), যশ োর 

০২-

৪৭৮৮৫০৩৬৯ 

- ০১৭১১২২০৪৭৫ 

০৩. ,, ম ািঃ যারহদুল ইসলা , 

 সহকারী পররচালক,ফররদপুর 

০২-

৪৭৮৮০৩৩৫০ 

- ০১৫১৫-২৮৯২৬৫ 

০৪. ম া: ম াশান্দরি মহান্দসন, 

সহকারী পররচালক, রদনাযপুর 

০২৫৮৮৮১৭৮৫৮ - 01712-

244865 

০৫. ম ো: সোইফুর রহ োন,  

সহকোরী পররচোলক, রোজ োহী 

 ০২-

৫৮৮৮৫৬১০২ 

 

01718-

015958 

০৬. ,, ম োোঃ র জোন উরিন,  

সহকোরী পররচোলক, নোরোয়ণগঞ্জ 

7630659 - ০১৭২২-৭৪৬১১৮ 

০১৭৯৩-৫৪৮৯৯৫ 

০৭. ,, ম োোঃ ও র ফোরুক তোলুকদোর, 

 সহকোরী পররচোলক (সকল মজোন), চট্টগ্রো  

০২-৪৩১৫১২১৭ - ০১৭২৯-৭৬৩০৩২ 

০১৯৫৪-১৫৫৮৫৫ 

০৮. ,, ম ািঃ কা াল উরিন,  

সহকোরী পররচোলক,  

মে রো-কোঞ্চন মজোন, মে রো, ঢোকো  

- - ০১৭১৬২১৮৫৩৪ 

০৯. ,, ম োোঃ মসোলোয় োন আলী,  

সহকোরী পররচোলক, রংপুর 

০২-৫৮৯৯৬২৭১৯ - 01715-

749557 

১০. ,, ম ািঃ র যান উরিন,  

সহকোরী পররচোলক (অরতোঃদোোঃ),  য় নরসংহ 

০৯১-৬২২১২ - ০১৭২২-৭৪৬১১৮ 

০১৭৯৩-৫৪৮৯৯৫ 

১১. ,, ম ািঃ র যান উরিন,  

সহকোরী পররচোলক, নোরোয়নগঞ্জ 

- - 

 
 

০১৭২২-৭৪৬১১৮ 

০১৭৯৩-৫৪৮৯৯৫ 

১২. ,, ম োহোম্মদ রসরোজুল ইসলো ,  

সহকারী পররচালক (দোরয়ত্বপ্রোপ্ত), কুর ল্লা 

081-68488 - ০১৭৪৯-০৯৪২৩৭ 

১৩. ,, ম োোঃ রসরিকুর রহ োন ম খ, 

 সহকোরী পররচোলক(চোঃদোোঃ), 

পোটপণ্য পরীক্ষোগোর, মে রো, ঢোকো 

৭৫০০৪৪২ - ০১৭১৭-৪৩৪১৮৪ 

১৪. ,, জনোব রোশেশ্যো  নোথ,  

সহকোরী পররচোলক (অরতোঃদোোঃ), 

 খুলনো পরীক্ষোগোর, খুলনো 

০৪১-৭৬১৫৮৩ - ০১৭১৬-০৭০১২৮ 

     

 

 



মুখ্য পররদশ মকন্দদর তারলকা 

ক্রিঃ 

নং 

ক মকতমার না  পদবী ক মস্থল ম াবাইল নম্বর 

০১. যনাব ম ািঃ নযরুল ইসলা  মুখ্য পররদশ মক নররসংদী ০১৭৬৮৯৭১২৯৯ 

০২. যনাব রসমু আক্তার মুখ্য পররদশ মক  াযীপুর ০১৭২২৭৩০৫৯৭ 

০৩. যনাব  াহবুব মহান্দসন মুখ্য পররদশ মক ঢাকা ০১৫৩৪৭৭৩৮৩১ 

০৪. যনাব ম াছািঃ শাপলা 

খাতুন 

মুখ্য পররদশ মক নারায়ণ ঞ্জ(উত্তর) ০১৭৯৫৫৫৭৯৯২ 

০৫. যনাব ম ািঃ এনান্দয়ত 

মহান্দসন 

মুখ্য পররদশ মক(ভারপ্রাপ্ত) নারায়ণ ঞ্জ(দরিণ) ০১৭২৪০৯৫৮৬০ 

০৬. যনাব এ,টি,এ  আল ীর মুখ্য পররদশ মক(অরতিঃদািঃ) টাং াইল ০১৭১৬২১০৩১৮ 

০৭. যনাব এ,টি,এ  আল ীর মুখ্য পররদশ মক  য় নরসংহ ০১৭১৬২১০৩১৮ 

০৮. যনাব ম ািঃ তান্দরক রহ ান 

বাপ্পী 

মুখ্য পররদশ মক রকন্দশার ঞ্জ ০১৯৪৭২৭১৯১৭ 

০৯. ঐ মুখ্য পররদশ মক মনত্রন্দকানা(অরতিঃ দািঃ) ০১৯৪৭২৭১৯১৭ 

১০. যনাব ম ািঃ নূর আল  মুখ্য পররদশ মক(অস্হায়ী) যা ালপুর ০১৭২২০৮৫৮৩৬ 

১১. যনাব স ীর চন্দ্র সওদা র মুখ্য পররদশ মক মচৌমুহনী, মনায়াখালী ০১৯১৯০৭০৭১৪ 

১২. যনাব ম ািঃ সাইফুল 

ইসলা  

মুখ্য পররদশ মক চট্টগ্রা  ০১৮১২৭৫৬৮৪১ 

১৩. যনাব ম াহাম্মদ রসরাজুল 

ইসলা  

মুখ্য পররদশ মক কুর ল্লা ০১৬৭৬০৭২০০৯ 

১৪. যনাব ম ািঃ  রহ উরিন 

আহাম্মদ ভ ূঁঞা 

মুখ্য পররদশ মক চাঁদপুর ০১৮১২৩৮৫০৮৫ 

১৫. যনাব ম ািঃ মশান্দয়ব নাঈ  মুখ্য পররদশ মক ব্রাহ্মণবারিয়া ০১৮২৭৩৫৯৮৭০ 

১৬. যনাব ম ািঃ ম ালা  

ছরওয়ার তালুকদার 

মুখ্য পররদশ মক র্ন্দশার ০১৭১১২২০৪৭৫ 

১৭. যনাব ম ািঃ আবুল হান্দস  

র য়া 

মুখ্য 

পররদশ মক(চিঃদািঃ)(অস্হায়ী) 

রিনাইদহ ০১৭১৪৮৩৬২৫৩ 

১৮. ঐ মুখ্য পররদশ মক(চিঃদািঃ)  াগুরা ০১৭১৪৮৩৬২৫৩ 

১৯. যনাব ম ািঃ মসাহরাব উরিন 

রবশ্বাস 

মুখ্য পররদশ মক(চিঃদািঃ) কুরিয়া ০১৭৪০৯৫৫৯১৫ 

২০. যনাব ম ািঃ ই ারুল 

মহান্দসন 

মুখ্য পররদশ মক চুয়াডাং া(অরতিঃদািঃ) ০১৭৫১০২০২৭১ 

২১. যনাব ম ািঃ ই ারুল 

মহান্দসন 

মুখ্য পররদশ মক ম াপাল ঞ্জ ০১৭৫১০২০২৭১ 

২২. যনাব ম ািঃ র যানুর 

রহ ান 

মুখ্য পররদশ মক িররদপুর ০১৭২৪৭০৬৭৮৬ 

২৩. যনাব ম ািঃ সসয়দ 

আলাউরিন 

মুখ্য পররদশ মক(চিঃদািঃ)  াদারীপুর ০১৭৫৯৭৭৪৭০২ 

২৪. যনাব নওন্দশর আযাদ মুখ্য পররদশ মক বররশাল ০১৭১৯৯৩৫০৬২ 

২৫. যনাব সররযৎ সরকার মুখ্য পররদশ মক সাতিীরা ০১৭৪৬৮৪৭১৯৪ 

২৬. যনাব এ,এ , আকতার 

মহান্দসন 

মুখ্য পররদশ মক(চিঃদািঃ) মদৌলতপুর, খুলনা ০১৯২০৭৬৯৯৭২ 

২৭. যনাব আশীষ কু ার দাস মুখ্য পররদশ মক(চিঃদািঃ) খুলনা(ন্দ াংলা) ০১৭১৫২৯২৭৫১ 

২৮. যনাব তারানা আিন্দরায 

সযনী 

মুখ্য পররদশ মক রসরায ঞ্জ ০১৭২২০৩০৪৭৯ 

২৯. যনাব ম ািঃ হাজ্জাজুর 

ররশদ 

মুখ্য পররদশ মক পাবনা ০১৭২৩০৬৩৫৬৭ 



৩০. যনাব ম ািঃ হারিজুর 

রহ ান 

মুখ্য পররদশ মক নান্দটার ০১৭১২২৮০১২০ 

৩১. যনাব ম ািঃ নারদ  আক্তার মুখ্য পররদশ মক রাযশাহী ০১৭১২২৪৮৫৫৮ 

৩২. ঐ মুখ্য পররদশ মক নও াঁ (অরতিঃ দািঃ) ০১৭১২২৪৮৫৫৮ 

৩৩. যনাব ম ািঃ মসান্দহল রানা মুখ্য পররদশ মক বগুিা ০১৭২৩৫৮৬৫৫৮ 

৩৪. ঐ মুখ্য পররদশ মক যয়পুরহাট(অরতিঃ দািঃ) ০১৭২৩৫৮৬৫৫৮ 

৩৫. যনাব আশরািী যাহারীয়া মুখ্য পররদশ মক রদনাযপুর ০১৭৯২৮৭৫১৭৫ 

৩৬. ঐ মুখ্য পররদশ মক ঠাকুর াঁও(অরতিঃ দািঃ) ০১৭৯২৮৭৫১৭৫ 

৩৭. যনাব ম ািঃ বরযাহান আলী মুখ্য পররদশ মক রংপুর ০১৭১০৬১১১৭৯ 

৩৮. ঐ মুখ্য পররদশ মক পঞ্চ ি(অরতিঃ দািঃ) ০১৭১০৬১১১৭৯ 

৩৯. যনাব ম ািঃ রিন্দরায 

 াহমুদ 

মুখ্য পররদশ মক কুরিগ্রা  ০১৭৩৮৭০৩৫২৩ 

৪০. ঐ মুখ্য পররদশ মক নীলিা ারী(অরতিঃদািঃ) ০১৭৩৮৭০৩৫২৩ 

৪১. যনাব ম ািঃ  কবুল মহান্দসন 

সরকার 

মুখ্য পররদশ মক  াইবান্ধা ০১৭১৩৮৬৪৮৬০ 

৪২. যনাব ম ািঃ ম ালা  রব্বানী মুখ্য পররদশ মক(চিঃদািঃ) লাল রনরহাট(অরতিঃদািঃ) ০১৭১৪৫৩৭২২৬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উন্নত প্রযুরক্তরনভমর পাট ও পাটবীয উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকন্দের পাট উন্নয়ন ক মকতমা ন্দণর 

ম াবাইল নম্বর 

ক্র:

নং 

না  পদবী ম াবাইল নম্বর 

১. যনাব ম ািঃ যহুরুল ইসলা  পাট উন্নয়ন ক মকতমা, প্রধান কার্ মালয়, ঢোকো ০১৭১১-৬৬৯৬৮৫ 

২. যনাব ম ািঃ আযহারুল ইসলা  পাট উন্নয়ন ক মকতমা, গোজীপুর ০১৭১৫-২৫৫০১৭ 

৩. যনাব ম ািঃ ওস ান আলী মশখ পাট উন্নয়ন ক মকতমা, প্রধান কার্ মালয়, ঢোকো ০১৭১২-০৬০৮৯৬ 

৪. যনাব ম ািঃ আতাউর রহ ান মনা ারন পাট উন্নয়ন ক মকতমা, মনত্রশকোনো ০১৭১২-২৯৮৪৫২ 

৫. যনাব ম ািঃ আব্দুর ররহ  রসিীকী পাট উন্নয়ন ক মকতমা, নররসংদী ০১৭১৬-০৬১৭১৪ 

৬. যনাব ম ািঃ ওয়ারহদুজ্জা ান খান পাট উন্নয়ন ক মকতমা, টোংগোইল ০১৭১৮-১৪৬৫৭৫ 

৭. যনাব ম ািঃ আকরা  মহান্দসন পাট উন্নয়ন ক মকতমা, চাঁদপুর ০১৭১৬-৩৭৬৭৬৮ 

৮. যনাব তান্দরক ম ািঃ লুৎফুল আর ন পাট উন্নয়ন ক মকতমা, ফররদপুর ০১৯২৪-২৫৭৭১৩ 

৯. যনাব ম ািঃ আরয  উল ইসলা  পাট উন্নয়ন ক মকতমা, রোজবোড়ী ০১৭১৮-২৫৫৭৩২ 

১০. যনাব বাসুন্দদব হালদার পাট উন্নয়ন ক মকতমা, খুলনো, সোতক্ষীরো ও বোশগরহোট ০১৭১৬-৫০১৭০৭ 

১১. যনাব ম ািঃ আল  ীর মহান্দসন(৩) পাট উন্নয়ন ক মকতমা,  োদোরীপুর ও বরর োল ০১৭২৯-৫৬৮৬৬৯ 
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