
সর্ বশেষ হালনাগাদঃ ২১/০৩/২০২১ 

  গণপ্রজাতন্ত্রী র্াাংলাশদে সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমর্ায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার বর্ভাগ 

ফ্যাক্স-মন্ত্রীঃ ৯৫৭৫৫৪৬ 
 

মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর 
 

নাং কম বকতবাগশণর নাম ও পদর্ী ইন্টারকম টেবলশফ্ান 

অবফ্স 

টেবলশফ্ান 

র্াসা 

টমার্াইল ই-টমইল 

১ জনার্ টমাঃ তাজুল ইসলাম 

মাননীয় মন্ত্রী 

১১১ ৯৫৮৫৩৩৫ 

কক্ষ নাং-৭৩৫ 

৮১১২৩১৫ 

(সাংসদ) 

 ৯৮৯২৭২৭  lgminister@lgd

.gov.bd 

২ জনার্ টমাহাম্মদ নূশর আলম 

বসবিকী  

মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সবির্ 

১১২ ৯৫১৪১১১ 

কক্ষ নাং-৭৩০ 

- ০১৭১১৫৮৬৮০৩  

৩ জনার্ টমাঃ জাবহদ টহাশসন টিৌধুরী 

মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত 

সবির্ 

১৪১ ৯৫৭৫৫৭৫ 

কক্ষ নাং-৭৩৬ 

- ০১৭৮৪৮৮৩৩৩৭  

৪ জনার্ ম  োঃ হ য়দ র আলী 

জনসাংশ াগ কম বকতবা 

১১৩ ৯৫৭৭১১৫ 

কক্ষ নাং-৭৩৪ 

- ০১৭২২-০৯৫৫৮৫   pro.lgrd@lgd.gov

.bd 

 

৫ জনার্ টমাঃ লাল বময়া 

ব্যবিগত কম বকতবা 

২১৫ - - ০১৫৫৬৫৭৬৮৩৫ - 

 

 প্রবতমন্ত্রীর দপ্তর 
 

নাং কম বকতবাগশণর নাম ও পদর্ী ইন্টারকম টেবলশফ্ান 

অবফ্স 

টেবলশফ্ান র্াসা টমার্াইল ই-টমইল 

১ জনার্ স্বপন ভট্টািার্য্ব 

মাননীয় প্রবতমন্ত্রী  

১২৯ ৯৫১৪১০০ 

কক্ষ নাং-৭২১ 

 

 

০১৭১২২৩৮৬৪৫  

২ জনার্ টমাহাম্মদ নাবসর উবিন 

মাননীয় প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবির্ 

১৩৫ ৯৫৭৩৯৫৫ 

কক্ষ নাং-৭২৭ 

  ০১৭১২৭৫১২২৩  

৩ জনার্ টমাঃ কবর্র খান 

মাননীয় প্রবতমন্ত্রীর সহকারী একান্ত 

সবির্ 

- ৯৫৭৩৫৩৫ 

কক্ষ নাং-৭২৫ 

  ০১৭১২৬৬১৮৩৬  

৪ জনার্ টমাঃ আহসান হার্ীর্ 

জনসাংশ াগ কম বকতবা 

- ৯৫৫৩২২৫   ০১৬৭৬৪৯০০১০  

 

সবির্ এর দপ্তর 

ফ্যাক্স-সবির্ঃ-৯৫৭৫৫৭৪ 

 

নাং কম বকতবাগশণর নাম ও পদর্ী ইন্টারকম টেবলশফ্ান অবফ্স টেবলশফ্ান 

র্াসা 

টমার্াইল ই-টমইল 

১ জনার্ টহলালুিীন আহমদ  

বসবনয়র সবির্ 

২২২ ৯৫১৪৪৭৮ 

কক্ষ নাং-৬০২  

  - 
lgsecretary@lgd.g

ov.bd 

২ জনার্ টমাঃ েরীফুল আলম 

তানভীর, বসবনয়র সবিশর্র একান্ত 

সবির্  

১১৫ ৯৫৭৫৫৫৮ 

কক্ষ নাং-৬০৪ 

  ০১৭১১১৩৭৬৬৩  

৩ জনার্ টমাঃ বমজানুর রহমান 

ব্যবিগত কম বকতবা 

১৪৩ ৯৫১৪৪৭৮  

 

- ০১৭১৮০১০৩৮৩   

 

সধরষঃড়:ষমসরহরংঃবৎ@ষমফ.মড়া.নফ
সধরষঃড়:ষমসরহরংঃবৎ@ষমফ.মড়া.নফ
mailto:pro.lgrd@lgd.gov.bd
mailto:pro.lgrd@lgd.gov.bd
সধরষঃড়:ষমংবপৎবঃধৎু@ষমফ.মড়া.নফ
সধরষঃড়:ষমংবপৎবঃধৎু@ষমফ.মড়া.নফ


অবতবরি সবির্ এর উইাং 

 

নাং কম বকতবাগশণর নাম ও পদর্ী ইন্টারকম টেবলশফ্ান অবফ্স টেবলশফ্ান 

র্াসা 

টমার্াইল ই-টমইল 

১ জন ব  রণ কু  র চক্রবর্তী 

অবতবরি সবির্ 

২৫৩ ৯৫৫৮৭২৭ 

কক্ষ নাং-৬২৫ 

ফ্যাক্সঃ- ৯৫১৫১৪৩ 

 - ০১৭১৩২৫৫০২০ kumar.4585@yaho

o.com    

২ ড.  লয় মচৌধুরী 

যুগ্মসবির্ (আইন অবিোখা) 

২১৬ ৯৫৪৯৬৭৫ 

কক্ষ -১২৭/এ 

 ০১৮১৪৩০১৮৩৩ lgdlaw@lgd.gov.bd 

৩ জনার্ ম  োঃ  হহউহিন শ  ী  

বসবনয়র সহকারী সবির্ (আইন-১)   

২৩১ ৯৫৪০৯৯৫ 

কক্ষ নাং-১২৫ 

- 

 

০১৭৭৭৯৩৮০৫৫ lglaw1@lgd.gov.bd 

৪ জনার্ ম  োঃ মুস্ত হিজুর রহ  ন 

উপসবির্ (আইন-২) 

২৫০ কক্ষ নাং-১২৯ - ০১৭১১২৩৫৬২৮ mustafiz_24th@yah

oo.com 

৫ জনার্ মুস্তাকীম বর্ল্লাহ ফ্ারুকী 

যুগ্মসবির্ (ইউবনয়ন পবরষদ 

অবিোখা)  

২১২ ৯৫১৪৬৩২ 

কক্ষ নাং-১৩৬ 

 ৯১৩২২৯৬ ০১৭১১৩২৯৮০০ mustakim.faruqui

@gmail.com 

৬ জনার্ ম  : আবুজ ির হরপন 

উপসহচব   

(ইউবনয়ন পবরষদ-১) 

২২৪ ৯৫৮৬৬০৫ 

কক্ষ নাং-১৩৪ 

- ০১৭১৮০৮২৮৭২ coolnessfirst@gma

il.com 

৭ জনার্ ম  োঃ আকবর মহ সসন,   

উপসহচব 

(ইউবনয়ন পবরষদ-২) 

২২৩ ৯৫১৪১৯০ 

কক্ষ নাং-১৩২ 

- ০১৭১১০১৯৩৮২ up2lgd@gmail.com 

৮ জনার্ টমাঃ েবফ্কুল ইসলাম  

টপ্রাগ্রামার 

২২৬ ৯৫৪০১৯৪ 

কক্ষ-১১৮/এ 

- ০১৬৮৪২৮৭৪৬২ prlgd@lgd.gov.bd 

৯ জনার্ বনমাই কবর্রাজ  

সহকারী টপ্রাগ্রামার 

২২৬ ৯৫৪০১৯৪ 

কক্ষ-১১৮ 

- ০১৯৪৪৬৭০৫৩৮ lg.engr@lgd.gov.bd 

১০ জনার্ টমাঃ সফুর উবিন 

সহকারী টমইনশেন্যান্স ইবিবনয়ার 

২২৬ ৯৫৪০১৯৪ 

কক্ষ-১১৮ 

- ০১৬৭২০১১৭৪৫ rajibcse07@gmail.

com 

 

   



প্রোসন উইাং 
 

নাং কম বকতবাগশণর নাম ও পদর্ী ইন্টারকম 

 

টেবলশফ্ান  

অবফ্স 

টেবলশফ্ান র্াসা টমার্াইল ই-টমইল 

১ জনার্ দীপক চক্রবর্তী 

অবতবরি সবির্ (প্রোসন) 

১১৭ ৯৫১১০৬২ 

কক্ষ নাং-৬০৭ 

- ০১৭৩০৭৮৭৩২৬ dcctg5245@gmail.com 

২ জন ব টমাঃ এরোদুল হক যুগ্মসবির্ 

(প্রশ সন অহিশ খ ) 

১২১ ৯৫৭৫৫৬১ 

কক্ষ নাং-৬১২ 

৮০৯১০৮২ ০১৭১১০০০৮৬০ ershad1969@yahoo. 

com 

৩ জনার্  এ টক এম বমজানুর রহমান, 

উপসবির্ (প্রোসন-১ ও র্াশজে োখা) 

১৩১                    ৯৫৭৫৫৭৩ 

কক্ষ নাং-

৬১০/এ 

০২৫৫০৯১৮৪৫  ০১৭১১৭৩০৩৫৬ mizan15219@gmail.com 

৪ জনার্ টমাহাম্মদ োমছুল ইসলাম  

উপসবির্ (প্রোসন-২)  

১৩৩ ৯৫৭৫৫৭৬ 

কক্ষ নাং-৬১৬ 

৯৬৩৫৩৯২ ০১৭১৬৪২৬১২০ islamshamsul15702@yaho

o.com 

৫ জন ব হপন্টু মবপ রী                

হসহনয়র সহক রী সহচব ( স ন্বয় ও 

ক উহিল ) 

১৩৫   ০১৯১৩৮২৫২৩৯ beparidu@gmail.com 

৬ ম  হ ম্মদ র্ত নভীর আজ  হিহিকী  

উপসবির্ (শজলা পবরষদ অবিোখা) 

২২৮ ৯৫৭৫৫৬৮ 

কক্ষ নাং-৭১৭ 

 ০১৭১২০৯৬২৩৮ tanvirazam21@gmail.com 

৭ জন ব ক জী আশর ি উিীন 

অহর্তহরক্ত সহচব (উপসজল  অহিশ খ ) 

২০০ ৯৫৪০৪৮৯ 

কক্ষ নাং-১৪২ 

৮১০০০৩৩ ০১৭১৬০৩৩৪২৮ kaziashraf5698@ 

gmail.com 

৮ জনার্   র্ত জ মবগ               

হসহনয়র সহক রী সহচব (উপশজলা-১) 

২৩২ 

 

৯৫৬২২৪৭ 

কক্ষ নাং-১৩৩ 

- ০১৭৫৯৮৮৮৮০৫ lgdupazila1@lgd.gov.bd 

৯ জনার্ ম  হ ম্মদ শ  ছুল হক 

উপসবির্ (উপশজলা-২) 

২১৯ ৯৫৭৭২৩০ 

কক্ষ নাং-১৪০ 

 ০১৭১২২৯৫২১৫ parabola.ellipse1@gmail.co

m 

১০ জনার্ ম  োঃ ন জমুল হুদ  হসহিকী 

(অবিে অবিোখা) 

২১৭ ৯৫৪৫০২৫ 

কক্ষ নাং-১২৩ 

০২৪১০৬০১৮৬ ০১৭২০৬৯০৬১৮ audit@lgd.gov.bd 

১১ জনার্ টেখ মবনরুজ্জামান  

উপসবির্ (অবিে-১)   

২২৯ ৯৫৭৭২৩২ 

কক্ষ নাং-

১১৮/বর্ 

৯৬১৩২৩৪ ০১৯১১৩৮৮৭৯৪ maniruzzaman1@yahoo.co

m 

১২ জনার্ হলহপক  ভদ্র 

উপসবির্ (অবিে-২) 

২৩০ ৯৫৪০৩২৬ 

কক্ষ নাং-১২১/খ 

- ০১৭১১২৮৩২৯১ lipika1967@gmail.com 

১৩ জনার্ পহল কর 

হসহনয়র সহক রী সহচব  (অবিে-৩) 

 

১৫৭ ৯৫৭৭২৩১ 

কক্ষ নাং-

১২১/ক 

- ০১৭১২৯৭৭৫৭০ polykar28@gmail.com 

১৪ জনার্ টমাঃ আর্দুল হাই 

বহসার্ রক্ষণ কম বকতবা  

(বহসার্ োখা) 

 ৯৫৭৭৯৮২ 

কক্ষ নাং-২৩০ 

ভর্ন  নাং -৩ 

৯০২১৩১৬ ০১৫৫২৫৪৬৩৪৮ - 

 

 

 

                 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 মইই উইাং 
 

নাং কম বকতবাগশণর নাম ও পদর্ী ইন্টারকম টেবলশফ্ান  

অবফ্স 

টেবলশফ্ান 

র্াসা 

টমার্াইল ই-টমইল 

১ জনার্ ম  োঃ এ দ দ উল্ল হ হ য় ন 

মহাপবরিালক, মইই উইাং 

২১১ ৯৫৭৩৭৭৯ 

কক্ষ নাং-১০২ 

০২৯১২০৫৪৮ ০১৭১১১২৭৩০৬ emdadullah2008@gmail.co

m 

২ জনার্ স্মূবত কম বকার 

 হনটহরিং ও মূল্য য়ন অহিশ খ  

২১৩ ৯৫৮৬৬০৪ 

কক্ষ নাং-১১৭ 

 ০১৭৭৫৪৭২৪৮৬ karmakersmriti@gmail.co

m 

৩ জনার্ --------------- 

বসবনঃ সহকারী সবির্ 

 (মূল্যায়ন-১) 

 ৯৫৪০১৯৭ 

কক্ষ নাং-

১৬১৬ 

-   

৪ জনার্ টদশলায়ারা খাতুন 

সহকারী সবির্ (মূল্যায়ন-২) 

১৫৯ ৯৫৪০২১৫ 

কক্ষ নাং-১০৮ 

- ০১৫৫৬৩০৬৬৮৪ lgevalu2@gmail.com 

৫ জনার্ গ জী মগ ল   ম  স্তি  

সহকারী সবির্, (মূল্যায়ন-৩) 

 ২১৮ ৯৫৫০৬০৩ 

কক্ষ নাং-১০৮ 

- ০১৭১৭১৫৯৮০২ mostofagolam710@gmail.c

om 

৬ জনার্ অনুপ  বড়ুয়  

উপসবির্ (মবনেবরাং-১)  

২৬০ ৯৫১৪৬১১ 

কক্ষ নাং-১০৫ 

 ০১৭১২৭৭৩৩৫২ baruaanupam70@gmail.co

m 

৭ জন ব ম  োঃ শ হ জ ল ল             

সহকারী সবির্ (মবনেবরাং-২) 

১৫৫ ৭১৬০১৭৯ 

কক্ষ নাং-১০৭ 

- ০১৫৫২৪৫৬০০৯  sjajal11573@gmail.com 

৮ জনার্ বেপ্রা দত্ত  

সহকারী সবির্ (মবনেবরাং-৩) 

১৫৬ ৯৫৬৯০৩৬ 

কক্ষ নাং-১০৭ 

- ০১৫৫৩২৯৩৭৯৯  

৯ জনার্ আবু টমাঃ মবহউবিন কাশদরী 

যুগ্মসবির্ ( পহরকল্পন  অহিশ খ ) 

২১৪ ৯৫১৫৪৭৭ 

কক্ষ নাং-১২০ 

-  ০১৫৫২৪৬৮২৮৫  abuquaderi@yahoo.com 

১০ জন ব এ এইচ এ  ক  রুজ্জ   ন 

যুগ্মসহচব ( পহরকল্পন  অহিশ খ ) 

১৪৭ ৯৫১৪৪৭৫ 

কক্ষ নাং-১১৬ 

- 

 

০১৫৫২৪০০০২০ kzaman2109@gmail.com 

১১ জন ব ম  োঃ আল-আহ ন সরক র  

উপসহচব ( পহরকল্পন -২ ) 

১৫৩ ৯৫৪৫৯২১ 

কক্ষ নাংঃ ১১৪ 

  ০১৭১১১০৮৫৯৯ alamin_sarker@ymail.com 

১২ জনার্ হরয় স র্ত আল ওয় হসি 

উপসহচব ( পহরকল্পন -৩ ) 

২৩৫  

কক্ষ-১১২ 

- ০১৭১২০০১৫৫৮ reyasat1619@gmail.com 

১৩ জন ব মুহ ম্মদ আহ ন শরীি  

হসহনয়র সহক রী সহচব (পহরকল্পন -১) 

১৫২  ৯৫৭৮০১২ 

কক্ষ নাংঃ ১০৯ 

- ০১৮১৯২৪১৯৪৭ supon74@yahoo.com 

১৪ জনার্  

 

১৫১ ৯৫৪৫৫২৬ 

কক্ষ নাংঃ ১০১ 

  director1@lgd.gov.bd 

১৫ ম  োঃ জহস  উহিন 

পবরিালক-২ (উপসবির্) 

১৫০ ৯৫৭৬৫০৫  

 

 ০১৭১৫১৮১১৬০ jasim6811@yahoo.com 

১৬ জনার্  

 

১৫৮ ৯৫৪৫৯৩৩ 

কক্ষ নাংঃ ১০৬ 

   

১৭ লাইশেরী কক্ষ  ৩৩৭ কক্ষ নাংঃ ১১০ 

 

   



                                                               নগর উন্নয়ন উইাং 
 

নাং কম বকতবাগশণর নাম ও পদর্ী ইন্টারকম 

 

টেবলশফ্ান 

অবফ্স 

টেবলশফ্ান 

র্াসা 

টমার্াইল ই-টমইল 

১ জনার্  রণ কু  র চক্রবর্তী 

অবতবরি সবির্ (অহর্তহরক্ত দ হয়ত্ব নগর 

উন্নয়ন অনুহবভ গ)  

২৩৭ ৯৫১৫৩২৩ 

কক্ষ নাং-৬১৮ 

- ০১৭১৩২৫৫০২০ kumar.4585@yahoo.com    

২ জনার্ টমাহাম্মদ নূশর আলম বসবিকী, 

যুগ্মসবির্ (নগর উন্নয়ন-১ অবিোখা)  

১১৮ ৯৫৭৫৫৫৭ 

কক্ষ নিং-৬০৯ 

-  ০১৭১১৫৮৬৮০৩ noraalam6564@gmail.co

m 

৩ জনার্ নুস রী জ   ন 

উপসবির্ (বসটি কশপ বাশরেন-১ ) 

১২৪ ৯৫৭৩৬২৫ 

কক্ষ নাং-৬১১ 

 ০১৮৪৬৫২০২৬৪ numerizaman@yahoo.co

m 

৪ জনার্ ম  হ ম্মদ জহহরুল ইসল   উপসবির্ 

(বসটি কশপ বাশরেন -২ ) 

১৩৬ ৯৫৫৪৬৫৮ 

কক্ষ নাং-৬০৬/এ 

-  ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ zahirbcs24@gmail.com 

৫ জন ব স য়ল  ি রজ ন ,               

যুগ্মসহচব (নগর উন্নয়ন-২ অবিোখা)  

১২০ ৯৫১৪০৫৬ 

কক্ষ নাং-৬২১ 

- ০১৭১১৩২৬২৫৪ sailafarzana1971@gmail.

com 

 

৬ জনার্  জনার্ টমাহাম্মদ ফ্ারুক টহাশসন, 

উপসবির্ (শপৌর-১ অবিোখা) 

১৩৪ ৯৫১৪১৪২ 

কক্ষ নাং-৬০৮ 

  

- 

০১৭১৬৬৮৫৬৪৬ 

 

f.hossen@yahoo.com  

৭ জনার্ ফ্ারজানা মান্নান 

উপসবির্ (শপৌর-২)  

৮৬৪ 

 

৯৫৭৫৫৭২ 

কক্ষ নাং-৭১৮ 

- ০১৮৭৯১৩২১৭৩ farzana.mannan0406@g

mail.com  

৮ জনার্ টমাহাম্মদ নূশর আলম বসবিকী, 

যুগ্মসবির্  

নগর উন্নয়ন-৩ অবিোখা (অবতবরি দাবয়ত্ব )   

১১৮ ৯৫৭৫৫৫৭ 

কক্ষ নিং-৬০৯ 

-  ০১৭১১৫৮৬৮০৩ noraalam6564@gmail.co

m 

৯ শ হিয়  আক্ত র হশমু 

নগর উন্নয়ন-১ োখা (অবতবরি দাবয়ত্ব ) 

   ০১৮১৫২৫৭৭৫০ shafia.shimo@gmail.com 

১০ শ হিয়  আক্ত র হশমু 

নগর উন্নয়ন-২ োখা 

   ০১৮১৫২৫৭৭৫০ shafia.shimo@gmail.com 

১১ জনার্...... 

নগর উন্নয়ন-৩ োখা 

     

১২ জনার্...... 

নগর উন্নয়ন-৪ োখা 

     

 

                                                         

                                                       

 

 

                                                          উন্নয়ন উইাং 

 
       

নাং কম বকতবাগশণর নাম ও পদর্ী ইন্টারকম 

 

টেবলশফ্ান  

অবফ্স 

টেবলশফ্ান 

র্াসা 

টমার্াইল ই-টমইল 

১ জনার্ টমজর্াহ উবিন 

অবতবরি সবির্ (উন্নয়ন) 

১১৯ ৯৫৭৫৫৬৫ 

কক্ষ নাং-৬১১ 

৯৬৭০৬৬৬ ০১৭১৫৪২২০৩৮ mesbahuddinps@ 

yahoo.com 

২ জনার্ টমাহাম্মদ টমাখশলসুর রহমান 

সরকার, যুগ্মসহচব (উন্নয়ন অবিোখা)  

১২৩ ৯৫১২২৮০ 

কক্ষ নাং-৬২৬ 

- ০১৭১২২৯৭৬৭৭ mukhles86@gmail.com 

৩ জনার্ ম  োঃ   সু  প টওয় রী 

উপসবির্ (উন্নয়ন-১)  

১৪২ ৯৫৭৪০১৪ 

কক্ষ নাং-৭১০ 

- ০১৭১১৮৪৭২৫০ masum6856@yahoo.com 

৪ জন ব মজসহ ন প রভীন 

উপসবির্ (উন্নয়ন-২) 

১৩৯ ৯৫৭৫৫৬৭ 

কক্ষ নাং-৭২০ 

 - 

 

০১৫৫০১৫৩৭৮৬ jesminp0@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:sailafarzana1971@gmail.com
mailto:sailafarzana1971@gmail.com


পাস উইাং 
 

নাং কম বকতবাগশণর নাম ও পদর্ী ইন্টারকম টেবলশফ্ান  

অবফ্স 

টেবলশফ্ান 

র্াসা 

টমার্াইল ই-টমইল 

১ জনার্ মুহম্মদ ইোবহম 

অবতবরি সবির্ (পাস)  

২৩৮ ৯৫৭৩৮০৬ 

কক্ষ নাং-১৬০৫ 

৯৩৩৫৪৯৯ ০১৭৫৬৫৫০২২০ mibrahim@live.com 

২ জনার্ টমাঃ খাইরুল ইসলাম  

যুগ্মসবির্ (পাস অবিোখা)  

১৪০ ৯৫৭৫৫৬২ 

কক্ষ নাং-৭১৫ 

৮৬১০০৩১ ০১৭৫৫৫৫৯৬৮৯ 

 

lgws1@lgd.gov.bd 

৩ জনার্ ম  : ক   ল মহ সসন 

উপসবির্ (পাস-১) 

১৪৮ ৯৫১১৬০৩ 

কক্ষ নাং-১১১ 

- ০১৭১৬১৪৮৪৭৯ kamal_6801@yahoo.com 

৪ জনার্ টমাহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান, 

উপসবির্ (পাস-২)  

২২৭ ৯৫৪০৩৭০ 

কক্ষ -১১৩ 

- ০১৭১১৯৭৫৪১৮ watersupply_02@ 

yahoo.com 

৫ জন ব টমাহাম্মদ ফ্জশল আবজম 

উপসবির্ (পাস-৩) 

১২৭ ৯৫১৪৩৬৮ 

ফ্যাক্স ৯৫৫৭১৪৭  

কক্ষ নাংঃ ১১৫  

- ০১৭১২৬২৬২৮৭ fazla_azim21@yahoo.com 

৬ জনার্ টমাঃ এমদাদুল হক টিৌধুরী, 

যুগ্মসবির্ (পবলবস সাশপাে ব) 

২২০ ৯৫৫৮২২৯ 

কক্ষ-১৬০৬ 

৪৮৩২২৩১৩ ০১৭১১১৫২৩২৮ emdadhoq@gmail.com 

 


