করকাযখানা ও প্রতিষ্ঠান তযদশন অতধদপ্তরযয প্রধান কাম শারয় এফং উভাতযদশরকয কাম শারয়মূরয িথ্য প্রদানকাযী কভশকিশা
ও আীর কভশকিশাগরেয নাভ, দতফ, টেতররপান/টভাফাইর নম্বয, ঠিকানা, ই-টভইর আইতি তনম্নরূ:
িথ্য প্রদানকাযী কভশকিশা (প্রধান কাম শারয়)
নং

কভশকিশায নাভ

দতফ

১

ি. টভাোঃ আরনায়ায
উল্ল্যা, এপতএভএ

অতিতযক্ত
ভাতযদশক

টেতররপান /
টভাফাইর নং
০২৫৫০১৩৬২৭

উভাতযদশক কাম শাররয়য
ঠিকানা
২৩-২৪, তফএপতিত বফন,
কাযওয়ান ফাজায, ঢাকা১২১৫

টেতররপান /
টভাফাইর নং
০২৫৫০১৩৬২৬

উভাতযদশক কাম শাররয়য
ঠিকানা
২৩-২৪, তফএপতিত বফন,
কাযওয়ান ফাজায, ঢাকা১২১৫

E-mail id
additionalig_46@yahoo.com;

আীর কভশকিশা (প্রধান কাম শারয়)
নং

কভশকিশায নাভ

দতফ

১

টভাোঃ াভছুজ্জাভান
ভূইয়া

ভাতযদশক

E-mail id
chiefdife@gmail.com;

উভাতযদশরকয কাম শারয়মূরয িথ্য কভশকিশাগে
নং
১
২

উভাতযদশরকয
নাভ
টভাোঃ জাতকয টারন
টভাোঃ আব্দুর াই খান

টজরায নাভ
ঢাকা
চট্টগ্রাভ

টেতররপান /
টভাফাইর নং
০১৭১১৮৬৮৭৭৮
০১৯২০৬৬৭৯৩৩

৩

টভাোঃ ইকফার
আরেদ

নাযায়নগঞ্জ

০১৭১৪২১১১৫৮

৪

পতযদ আরেদ

গাজীপুয

০১৭১৫০৯৮৩৮৩

৫

টজারফদা খাতুন

নযতংদী

০১৭১৭-৯৮৫৭০১

৬

জুতরয়া টজতভন

মুতিগঞ্জ

০১৭১৮২৫৩৪৫৫

৭

ভয়ভনতং

০১৭১১৬৪১৩৪৫

৮

িাোঃ টভাস্তাতপজুয
যভান
বুরবুর আরভদ

োঙ্গাইর

০১৭২৫৯১৪৮৪১

৯

াতফা মুক্তা

পতযদপুয

০১৭৭১৫৭১৭০৬

১০

টভাোঃ ভাবুবুর াান

তকরাযগঞ্জ

০১৭১৩২০৩০৭০

১১

টখ আাদুজ্জাভান

কুতভল্ল্া

০১৭১২২০৩৫৯৬

১২

টভাোঃ আতযফুর
ইরাভ

খুরনা

০১৯৮৭৪৪৫১১৬

উভাতযদশক কাম শাররয়য
ঠিকানা
২৯, পুযানা ল্টন, ঢাকা।
জাম্বুযী ভাঠ, আগ্রাফাদ,
চট্টগ্রাভ-৪১০০।
ফারগ জান্নাি ভতজদ গতর,
১৪২ নফাফ তরমুল্ল্া টযাি,
চালাড়া, পতুল্ল্া, নাযায়নগঞ্জ।
আইআযআই টযাি, েঙ্গী,
গাজীপুয।
২৬/২ িরযায়া, টজরখানা
টভায, নযতংদী।
ভূইূঁ য়া ম্যানন ২য় িরা, দয
াািার টযাি, ঞ্চায,
মুতিগঞ্জ দয, মুতিগঞ্জ।
১৭০ কাতরফাতড় টযাি (৩য়
িরা), দয, ভয়ভনতং।
প্রান্ত প্রবা (৩য় িরা), আে
পুকুযাড় (তফশ্বা টফিকা),
ঢাকা টযাি, োংগাইর।
তিভ টগায়ারচাভে, ২ নং
ড়ক, পতযদপুয
৩৪২/১, াগয তবরা, তিভ
ারুয়া (কাই থানা),
তকরাযগঞ্জ।
মাদুঘয টযাি, কুতভল্ল্া কযারিে
করররজয প্রথভ টগইে ংরগ্ন,
টকােফাড়ী, দয দতিে,
কুতভল্ল্া।
শ্রভ বফন (৩য় িরা), ফয়যা,
খুরনা-৯০০০।

E-mail id
digfe.dhaka@gmail.com;
digctg@gmail.com;
dig.narayanganj@gmail.com;

dig.gazipur@gmail.com;
narsingdidife@gmail.com;
dig.munshigonj@gmail.com;
dig.mymensingh1@gmail.com;
digfe.tangail@gmail.com;

digfaridpur2017@gmail.com;
digkishoregonj@gmail.com;

digcomilla.dife@gmail.com;
digfcom@gmail.com;

dig.dife.khulna@gmail.com;

১৩

টৌরভন ফড়ুয়া

মরায

০১৯১১৭০৩৫৩০

১৪

টভাোঃ াতবুজ্জাভান

কুতেয়া

০১৭১৫৩০০৯৫০

১৫

ভয আরী টভাল্ল্া

ফতযার

০১৭১২৪২৮১২৭

১৬

তভন কুভায াা

তররে

০১৭১২৯৭৯৬৮২

১৭

টভাোঃ ইউসুপ আরী

টভৌরবী
ফাজায

০১৭১১১৭০০৫৩

১৮

িানবীয তফন তিয়ফ

যংপুয

০১৭১৭৬৬৭১০৮

১৯

তদনাজপুয

০১৯১৫৯৬৭৭৭২

২০

টভাোঃ টভাস্তাতপজুয
যভান
টভাোঃ কাভরুর াান

যাজাী

০১৭১৯২৩০৭৭৩

২১

টভাোঃ িতফবুয যভান

ফগুড়া

০১৭১১৯০০৭৮৭

২২

টভাোঃ টভারিশাজা
টভারশদ
এভ. এভ. ভামুন-অযযতদ

াফনা

০১৭৪৪৩০০৩০০

তযাজগঞ্জ

০১৭০৮১১২০৯৬

২৩

ফাড়ী নং-২৩৬, প্লে নং-০৮,
টক্টয-০৯, মরায াউতজং
এরেে, টখাটি ফাফরািরা,
ঢাকা টযাি, মরায-৭৪০০।
৪০/১, ভািাফ উতিন টযাি,
কাোইখানা টভাড়, কুতেয়া
১৬৯৪, অনাতভকা ব্াংকা শ
াউজ (৩য় িরা), কাতভপুয
ফাজায, ফতযার।
তভজশা তবরা (৩য় িরা), ৯/তফ,
ল্ল্ফী আফাতক এরাকা,
তিভ াঠানটুরা, তররে৩১০০।
বানুগাছ টযাি (১০ নং
টগারচত্ত্বয ংরগ্ন), শ্রীভঙ্গর,
টভৌরবীফাজায।
আয টক টযাি, গরেপুয,
যংপুয
ফালুয়া িাঙ্গায টভাড়,
াাড়পুয, তদনাজপুয।
৬৯, আরভ এাে শরভন্ট (৪থ শ
িরা), তফতক টভাড়, পুযা,
যাজাী।
ফাড়ী নং-তজ-১২৫, যভান
নগয, ফগুড়া-৫৮০০।
১১১/তফ, রাইরেযী ফাজায,
তিত টযাি, াফনা-৬৬০০
তযাজী ফাড়ী, ফােীকুঞ্জ,
তযাজী টযাি (প্রধান
িাকঘরযয উত্তয ারশ),
তযাজগঞ্জ।

dig.jessore@gmail.com;

digkushtia@gmail.com;
dife.barisal.dig@gmail.com;

dig.sylhet.bd@gmail.com;

dig.moulvibazar@gmail.com;

dife.rangpur@gmail.com;
dig.dinajpur.dife@gmail.com;
dig.mole.rajshahi@gmail.com;

digbogra@gmail.com;
digpabna@gmail.com;
digsirajgonj@gmail.com;

উভাতযদশরকয কাম শারয়মূরয আীর কভশকিশা
নং

কভশকিশায নাভ

দতফ

১

টভাোঃ াভছুজ্জাভান
ভূইয়া

ভাতযদশক

টেতররপান /
টভাফাইর নং
০২৫৫০১৩৬২৬

উভাতযদশক কাম শাররয়য
ঠিকানা
২৩-২৪, তফএপতিত বফন,
কাযওয়ান ফাজায, ঢাকা১২১৫

E-mail id
chiefdife@gmail.com;

