
সমভনারয অংগ্রণকাযী কভ মকতমারদয তামরকাাঃ 

 

ক্র: 

নং 

নাভ দমফ প্রমতষ্ঠারনয নাভ সভাফাইর নাম্বায 

1  জনাফ সভাাঃ ভমউয 

যভান এনমডম 

মিফ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় 

মফবাগ 

সপান-০২-৯৫১২২৩২ 

সভাফাইর-০১৩২২৮৭৬৯৯৯ 

2  জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয 

যীদ পদায 

ব্যফস্থানা মযিারক ল্লী দামযদ্র্য মফরভািন 

পাউরেন 

সপান-০২-৮০৩২৯২৬ 

3  জনাফ সভাাঃ াজাান 

 

ভামযিারক ফাড ম, কুমভল্লা। সপান-৩০২,৬৩৬০০ 

 

4  জনাফ সুমপ্রয় কুভায কুন্ডু ভামযিারক (সগ্রড-

১) 

ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন 

সফাড ম 

সপান-০২-8180002 

সভাফাইর-০১819183090 

5  জনাফ সভাাঃ সভামভনুর ক 

তালুকদায 

ভাব্যফস্থাক ও 

প্রধান মনফ মাী 

ফাংরারদ ভফায় 

ব্যাংক মরাঃ 

সপান-০২২২৩৩৫৬২৪০ 

সভাফাইর-০১৭১৫০২৪৫৭৫ 

6  জনাফ সভাাঃ যমপকুর 

ইরাভ 

ব্যফস্থানা মযিারক 

(যুগ্ম-মিফ) 

ফাংরারদ দুগ্ধ 

উৎাদনকাযী ভফায় 

ইউমনয়ন মরাঃ 

সপান-০২-৮৮৭০৪৩২ 

সভাফাইর-০১৭১৮৭৭৬৯৫৬ 

7  ড. সভাাঃ ারুন-অয-যমদ 

মফশ্বা 

 

মনফন্ধক ও 

ভামযিারক 

ভফায় অমধদপ্তয, ঢাকা। সপান-০২-48119305 

 

8  জনাফ আভা খাতুন প্রামনক কভ মকতমা ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন 

ভফায় সপডারযন। 

সপান-০২-9514811 

সভাফাইর-০১৭33487970 

9  জনাফ খমরর আভদ ভামযিারক 

(অমতমযক্ত মিফ) 

ল্লী উন্নয়ন একারডভী , 

ফগুড়া 

সপান-+88051-78603 

সভাফাইর +88-09601507301 

10  জনাফ সয়দ যমফউর 

আরভ 

ভা-মযিারক ফঙ্গফন্ধু দামযদ্র্য মফরভািন 

ও ল্লী উন্নয়ন 

একারডভী(ফাাড ম) 

সভাফাইর-০১৭১১৯৩৩১৬০, 

সপান-০২-৪৭৮৮২২৯৭৪ 

11  ড. সভাাঃ আফদুর ামকভ প্ররপয অথ মনীমত 

মফবাগ এফং মযিারক, 

IQAC  

াউথইস্ট মফশ্বমফদ্যারয়, 

ঢাকা। 

সভাফাইর-০১৭১১549653 

mahakim.uoda@gmail.com 

12  ড. এ সক মযপউল্লাহ  ারফক মযিারক ফাড ম, সকাটফাড়ী, কুমভল্লা। সভাফাইর-০১৭১১232333 

shafharifullahak@yahoo.com 

13  জনাফ ছারয়দুজ্জাভান অমতমযক্ত মিফ, 

কাম মক্রভ মফবাগ 

মযকল্পনা কমভন। সভাফাইর-০১552314060 

zaman.mdsayduz@gmail.com 

 

  



সমভনারয অংগ্রণকাযী কভ মকতমারদয তামরকাাঃ 

 

ক্র: 

নং 

নাভ দমফ প্রমতষ্ঠারনয নাভ সভাফাইর নাম্বায 

 

 

জনাফ সভাাঃ ভমউয যভান এনমডম 

মিফ ভরাদরয়য দপ্তয 

1   

 

   

2   

 

   

3   

 

   

4   

 

   

5   

 

   

6  জনাফ এ.এভ.ভাসুদুয যভান 

(যুগ্ম মিফ) 

মযিারক (প্রান) ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন 

সফাড ম 

সপান-০২-৮১৮০০০৪ 

সভাফাইর-০১৭৭১৫৯৮১৫৯ 

7  জনাফ সভাাঃ ইভাইর সারন 

(যুগ্ম মিফ) 

মযিারক (অথ ম ও মাফ) ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন 

সফাড ম 

সপান-০২-৮১৮০০০৫ 

সভাফাইর-০১৭১১৯৮৯৯১৭ 

8  জনাফ যদায সভাাঃ সকযাভত 

আরী (যুগ্ম মিফ) 

মযিারক (মযকল্পনা) ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন 

সফাড ম 

সপান-০২-৮১৮০০০৭ 

 

9  জনাফ আফদুয যমদ (যুগ্ম মিফ) মযিারক (রযজমভন) ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন 

সফাড ম 

সপান-০২-৮১৮০০০৬ 

সভাফাইর-০১৫৫১৪৫০৫১২ 

10  ড. সভাাম্মদ সভাস্তপা কাভার মযিারক (প্রমক্ষণ) ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন 

সফাড ম 

সপান-০২-৮১৮০০০৮ 

সভাফাইর-০১৭৪৩৯৩৬৭৮৭ 

11  জনাফ ম্কয কুভায ার প্রকল্প মযিারক (দামফক) ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন 

সফাড ম 

সপান-০২-৮১৮০০৩৫ 

সভাফাইর-০১৭১৭১৯৩৪৯৭ 

12  জনাফ সভাাঃ আরভগীয সারন 

আর সনওয়াজ 

প্রকল্প মযিারক (জী-

৩) 

ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন 

সফাড ম 

সপান-০২-৮১৮০০৩৭ 

সভাফাইর-০১৭১২১১২৯২৭ 

13  জনাফ তন কুভায ভের প্রকল্প মযিারক 

(মআযমডম-৩) 

ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন 

সফাড ম 

সপান-০২-৮১৮০০৪০ 

সভাফাইর-০১৭১৪৬০৮৮৪১ 

14  জনাফ সভাাঃ তাপরজর সারন প্রকল্প মযিারক (অপ্রধান 

স্য) 

ফাংরারদ ল্লী উন্নয়ন 

সফাড ম 

সপান-০২-৮১৮০০৪৬ 

সভাফাইর-০১৯২৫৫০২০৭০ 

15  জনাফ মভরন কামি বট্টািার্য্ম মযিারক ফাড ম, কুমভল্লা সপান-EXT-

৩০৩,৬০৬০৭ 

সভাফাইর-০১৭১৬৭৫২২১৫ 

16  ড. সভাাঃ মভজানুয যভান মযিারক (বাযপ্রাপ্ত) ফাড ম, কুমভল্লা সপান-EXT-

৩০6,৬০৬০8 

সভাফাইর-০১৭১8371889 

17  ড. সভাাম্মদ কাভরুর াান মযিারক ফাড ম, কুমভল্লা সপান-EXT-৩০৪,৬৫০০ 

সভাফাইর-০১৫৫২৩৩৮১৫৬ 

18  জনাফ সভাাঃ মভজানুয যভান মযিারক (গরফলণা ও 

মূল্যায়ন মফবাগ 

ল্লী উন্নয়ন একারডভী, 

ফগুড়া 

সভাফাইর-০১৭১২৫১৮৫২৯ 

19  ড. সভাাঃ আব্দুর ভমজদ প্রাভামনক যুগ্ম-মযিারক ল্লী উন্নয়ন একারডভী, সভাফাইর-০১৭১৭৭০২৯২৪ 



ক্র: 

নং 

নাভ দমফ প্রমতষ্ঠারনয নাভ সভাফাইর নাম্বায 

ফগুড়া 

20  জনাফ সভাাঃ আান কফীয অমতমযক্ত মনফন্ধক (প্রা: 

ভাউ ও পাইন্যান্স ও 

অমত: দা: (ইমম) 

ভফায় অমধদপ্তয, ঢাকা। 

 

সপান +880248119151 

সভাফাইর-০১৭12213174 

21  জনাফ কাজী সভফা উমিন 

আরভদ 

যুগ্ম মনফন্ধক (গরফলণা ও 

এভআই এ) 

ভফায় অমধদপ্তয, ঢাকা। 

 

সপান +88-02-

58155503 

সভাফাইর-01717371024 

22  জনাফ সভাাম্মদ ামপজুর ায়দায 

সিৌধুযী 

যুগ্ম মনফন্ধক (ভাাঃ সক্রাাঃ গাঃ 

ভও মফ দর) 

ভফায় অমধদপ্তয, ঢাকা। 

 

সপান 48110542 

সভাফাইর-

01552437062 

23  জনাফ সভাাঃ নফীরুর ইরাভ যুগ্ম মনফন্ধক (অমডট ও 

আইন) 

ভফায় অমধদপ্তয, ঢাকা। 

 

সপান +88-02-

58155502 

সভাফাইর-01712042481 

24  জনাফ কৃমলমফদ সভাাঃ আমভনুর 

ইরাভ 

মযিারক, গরফলণা ও 

উন্নয়ন 

ল্লী দামযদ্র্য মফরভািন 

পাউরেন 

সভাফাইর-০১৭১১৪০৪৬৫৯ 

25  জনাফ মুমউমিন আভদ ান্নু মযিারক (বাযপ্রাপ্ত) অথ ম 

ও মযকল্পনা 

ল্লী দামযদ্র্য মফরভািন 

পাউরেন 

সপান-০২-৮০৩২৯২৫ 

সভাফাইর-০১৭১১৪০৪৬৭৫ 

26  জনাফ ীদুর ক খান মযিারক (বাযপ্রাপ্ত) ভাঠ 

মযিারন 

ল্লী দামযদ্র্য মফরভািন 

পাউরেন 

সপান-০২-৮০৩১৫৯৭ 

সভাফাইর-০১৭১১৪০৪৬৫৬ 

27  ডাাঃ সভাাঃ ভাফুজুর ক উমিফ ও ভাব্যফস্থাক 

(প্রা: অথ ম ও মনযীক্ষায়) 

ভাব্যফস্থাক (মভমত, 

মযকল্পনা ও ক্রয়) অ: দা: 

ফাংরারদ দুগ্ধ 

উৎাদনকাযী ভফায় 

ইউমনয়ন মরাঃ (মভল্কমবটা) 

সভাফাইর-০১৭১২৫২২১০৮ 

28  জনাফ কৃমলমফদ সভাাঃ ভামুদুন্নফী মযিারক (কৃমল, ভৎস্য ও 

প্রামণম্পদ) ও প্রকল্প 

মযিারক 

ফঙ্গফন্ধু দামযদ্র্য মফরভািন 

ও ল্লী উন্নয়ন একারডমভ 

(ফাাড ম) 

সভাফাইর-০১৭১১০০৬৮৬৯ 

অমপ-০২-৬৬৫১২১১-২ 

29  ড. নমভতা ারদায এনমডম 

দস্য, মযিারনা ল মদ 

ব্যফস্থানা মযিারক ল্লী কভ মায়ক 

পাউরেন 

সভাফাইর-০১৫৫২৩৯৭৫০০ 

অমপ-০২-৮১৮১০১০ 

pksf@pksf_bd.o

rg 

md@pksf_bd.or

g 

 

30  জনাফ সভাাঃ ভানজারুর ভান্নান যুগ্ম মিফ (অনুমফবাগ) 

ফারজট-২ 

 

অথ ম মফবাগ, অথ ম 

ভন্ত্রণারয়, ফাংরারদ 

মিফারয়, ঢাকা। 

সভাফাইর-০১৭১১৯৭০৯০৬ 

manzarul68@yahoo

.com 
 

31  ড. সভাাঃ মভজানুয যভান 

দস্য াধাযণ ল মদ 

অধ্যাক, মফজরন 

এডমভমনরেন 

মররট ইন্টাযন্যানার 

ইউমনবাম মটি, াভীভাফাদ, 

ফাগফাড়ী, মররট 

সভাফাইর-০১৮১৯৪৮৯৮৮৭ 

mizanbard@ya

hoo.com 

 

32  এযাডরবারকট সভাাঃ সভাাযযপ 

সারন 

দস্য াধাযণ ল মদ 

দস্য সকন্দ্রীয় কাম মমনফ মাী 

কমভটি, ফাংরারদ 

কৃলকরীগ 

 সভাফাইর-০১৭১৮২০৯৬২৩ 

adm2244@gnail.co

m 
 

mailto:pksf@pksf_bd.org
mailto:pksf@pksf_bd.org
mailto:md@pksf_bd.org
mailto:md@pksf_bd.org
mailto:manzarul68@yahoo.com
mailto:manzarul68@yahoo.com
mailto:mizanbard@yahoo.com
mailto:mizanbard@yahoo.com
mailto:adm2244@gnail.com
mailto:adm2244@gnail.com


ক্র: 

নং 

নাভ দমফ প্রমতষ্ঠারনয নাভ সভাফাইর নাম্বায 

33  জনাফ সভাাঃ সযজাউর আান মিফ (অফাঃ) ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় 

মফবাগ 

সভাফাইর-০১৭১1935973 

34  জনাফ মভময কামি ভজুভদায মিফ (অফাঃ) ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় 

মফবাগ 

সভাফাইর-০১৭১5025597 

35  জনাফ খায়রুর কমফয ব্যফস্থানা মযিারক 

(অফাঃ) 

ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন 

পাউরেন 

সভাফাইর-01711862967 

mkkabir52@gmail.

com 

36  জনাফ এ এইি এভ আফদুল্লা ব্যফস্থানা মযিারক 

(অফাঃ) 

ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন 

পাউরেন 

সভাফাইর-01718001817 

 

37  জনাফ এ এভ আফদুর ভান্নান ভাব্যফস্থাক (অফাঃ) ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন 

পাউরেন 

সভাফাইর-01711481533 

 

38  জনাফ সভাাঃ সগারাভ সভাস্তপা ভাব্যফস্থাক (অফাঃ) ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন 

পাউরেন 

সভাফাইর-01846788150 

 

39  জনাফ সভাাঃ সগারাভ ছাযওয়ায ভাব্যফস্থাক (অফাঃ) ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন 

পাউরেন 

সভাফাইর-01711071274 

 

 


