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পয েবন ও ায়নকারী

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

8 মাহাদ আলী
সরকাির জািজরা মাহর আলী মেডল উ
িবালয়

ঢাকা অল
শিরয়তর
জলা

পয েবক 01716382278

9 মা ইউফ আলী ১ নং ঢাকা জলা নৗ রাভার দল নৗ অল
ঢাকা জলা
নৗ

পয েবক 01552352141

10 জােকর  আহেমদ চাম িপআই কাব াউট দল চাম অল
চাম
মোপিলটন

পয েবক 01715693165

11 মাঃ িসির রহমান রংর উ িবালয় াউট প, রংর
িদনাজর
অল

রংর জলা পয েবক 01558388637

12 ষার কাি চৗরী কিব জীবনান দাশ ওেপন াউট প বিরশাল অল বিরশাল জলা পয েবক 01718080055

13 মাঃ আ তােহর িময়া এস িব রলওেয় কেলািন রাজশাহী অল
িসরাজগ
জলা

পয েবক 01732155887

14
মাহাাদ আবল
আউয়াল ঈয়া

বােড়ােকাটা সল িমা অল িমা জলা পয েবক 01819953471

15 আেলয়া সােয়দ নাই বিরশাল অল বিরশাল জলা পয েবক 01714350307

16 মাঃ মিনামান টালারাম সরকাির কেলজ রাভার াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

পয েবক 01833663322

17 সমীর রন রাত শতাী  াউট দল লনা অল যেশার জলা পয েবক 01712573292

18
মাঃ সেকার আলী
সরদার

মৗবন  াউট প ঢাকা অল গাজীর জলা পয েবক 01712627530

19 সয়দা মাহজা বগম ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

পয েবক 01747942708

20
আল হাসনাত মাঃ
হিসল ইসলাম

আিলক পিরচালক
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01911744212

কারী সিচবালয়

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 ক এম সাইামান েফশনাল াউটস এিিকউভ (াাম)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01716583255

2
আহেমদ কাজী আিসল
হক

েফশনাল াউটস এিিকউভ (জাতীয়
সদর দফতর)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

 সময়কারী 01776198092

3
মা: আল কালাম
আজাদ

13নং িমজার সরকাির াথিমক িবালয়
কাব দল

ঢাকা অল
টাংগাইল
জলা

উপ সময়কারী 01713560940

4 মাঃ জাফর ইকবাল বাঘা উ িবালয় াউট প
রাজশাহী
অল

রাজশাহী
জলা

উপ সময়কারী 01718690743

5 কামাহার বগম ম মারী স. া. িবালয় চাম অল
চাম
মোপিলটন

উপ সময়কারী 01759981692

6
মা: আাহ আল
মান

সহকারী পিরচালক, বাংলােদশ াউটস
(কারী সিচবালয় এবং ােটিজক
ািনং ও াথ)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01717284140

7 মা: মাহার রহমান জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01922855215

8 মা: ল ইসলাম জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01940927561

9 মাঃ শাহাজাদা জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01855692324

10 মা: ল ইসলাম বা জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01918834054

11
আ হাসান মাহাদ
ওয়ালীদ

জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01712557269
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রিজেশান ও আিথ ক বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 এস এম ফরেদৗস জাতীয় উপ কিমশনার
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ধান সময়কারী 01555020880

2
মাঃ আ মাতােলব
খান

ইেকােনািমকাল ওেপন াউট প
রলওেয়
অল

ঢাকা
রলওেয়
জলা

সময়কারী 01712817441

3 মাঃ মনল আলম
েফশনাল াউটস এিিকউভ (জাতীয়
সদর দফতর)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

উপ সময়কারী 01716451415

4 মা: বজর রশীদ ঢাকা অল
টাংগাইল
জলা

উপ সময়কারী 01729097028

5 সিলনা আখতার নীলা
িপ আই সংল পিরণ িবালয়, কাব
াউট দল, িপেরাজর

বিরশাল অল
িপেরাজর
জলা

সহঃ সময়কারী 01724703170

6
মাঃ িফেরাজ আহােদ
িসিিক

সারদাহ সরকাির াথিমক িবালয়
রাজশাহী
অল

রাজশাহী
জলা

সহঃ সময়কারী 01712206815

7 মাঃ িলয়াকত হােসন
েফশনাল াউটস এিিকউভ (জাতীয়
সদর দফতর)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01785398366

8 মাঃ রিফল ইসলাম জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01717655603

9 সাাম হাসাইন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01777672666

মানব সদ বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মাঃ িজয়াউল দা জাতীয় উপ কিমশনার
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দর

সময়কারী 01914393033

2
মাছাঃ লতানা
পারভীন

সভাপিত, বাংলােদশ াউটস, িড়াম
জলা

িদনাজর
অল

িড়াম
জলা

পয েবক 01716039851

3 হাদ আ সােলক যনা ওেপন াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

 সময়কারী 01712266780

4 সয়দ জাহাীরআলম রড এ িন  াউট, ঢাকা রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

 সময়কারী 01711582023

5
আ নামান মাঃ
সাইল ইসলাম

বড়া হাজী নায়াব আলী পাইলট উ
িবালয় াউট দল

িমা অল িমা জলা উপ সময়কারী 01845311878

6 মাহাদ বরকত আলী
মাঝপাড়া জমেশদ আলী স: া: িবালয়
কাবদল

ময়মনিসংহ
অল

জামালর
জলা

উপ সময়কারী 01720990383

7 আবাহ আল ফাহাদ িেয়ভ আর এস ওেপন াউট প িমা অল চদর জলা সহঃ সময়কারী 01675665086

8 মাঃ ফাইল ইসলাম সািনেডইল াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

সহঃ সময়কারী 01673022000

9 শামীমা আহােমদ সাথী আলী আহমদ ল অা কেলজ রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

সহঃ সময়কারী 01789115308

10 রামানা আার িশিরন
নরিসংদী সরকারী মিহলা কেলজ রাভার
াউট প

রাভার অল
নরিসংদী
জলা রাভার

সহঃ সময়কারী 01765058353

11 মাঃ আকতার হােসন িজিনয়াস ওেপন াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01912841060

12 রানা হােসন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01748364493
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পিরবহন এবং যাগােযাগ বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
খান মাঃ পীর-ই আযম
(আকমল)

জাতীয় উপ কিমশনার {সাাই সািভ স
ােনজেম ও শাসন
(হডেকায়াটারস)}

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01911340792

2 শখ আিরর রহমান টাইগার শাক ওেপন এয়ার াউট প এয়ার অল
ঢাকা জলা
এয়ার

উপ সময়কারী 01914393105

3 শাহজাহান িসিিক
উর রামদী সরকাির াথিমক
িবালয় কাব দল

িমা অল চদর জলা উপ সময়কারী 01814743866

4 এম িড শাহ আলম
৩৮ নং পিম রাতইল সািব কাব
ইউিনট

ঢাকা অল
গাপালগ
জলা

উপ সময়কারী 01715885353

5 মাঃ সাইল ইসলাম হাট রামচর উ িবালয় রাজশাহী অল রাজশাহী জলা উপ সময়কারী 01842836516

6 ম িন 
কালাঘাটা সরকাির াথিমক িবালয়
কাব দল

চাম অল
বারবান
পাব ত জলা

উপ সময়কারী 01533134096

7 মাঃ আখতাামান
৭৫ নং ব  দৗলতখালী সরকারী াথিমক
িবালয়

লনা অল িয়া জলা সহঃ সময়কারী 01718520121

8 মাঃ িবাল খান বালক সনা  াউট প ঢাকা অল
গাপালগ
জলা

সহঃ সময়কারী 01917169932

9 মাঃ মান উল হাসান এল ওেপন াউট প, মঘনা ইউিনট ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

সহঃ সময়কারী 01915147979

10 মাঃ জসীম উিন
েফশনাল াউটস এিিকউভ (জাতীয়
সদর দফতর)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01717569209

চার, কাশনা, ডেমেশন বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 সালাহউদ দীন আহেমদ জাতীয় উপ কিমশনার
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01711649798

2 মীর মাহাাদ ফাক . ঢাকা অল
গাজীর
জলা

 সময়কারী 01711277600

3 সালমা ফাক
নিভ এাংকেরজ ল ও কেলজ নৗ াউটস
দল

নৗ অল
ঢাকা জলা
নৗ

উপ সময়কারী 01715028967

4
আশফার রহমান
আদনান

বীরতী ওেপন াউট প রাভার অল
রংর জলা
রাভার

উপ সময়কারী 01716213469

5
মাঃ শরীফ হােসন খান
সাগর

িাল ওেপন াউটস রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

ডাইেরর 01962424495

6 এহসান খান চপাড়া  াউট প
ময়মনিসংহ
অল

ময়মনিসংহ
জলা

ড ডাইেরর 01712931349

7 মাঃ আরমান হােসন আেলার সােন  রাভার প রাভার অল
নওগ জলা
রাভার

ড ডাইেরর 01746329765

8 জজয় মার দাশ চপাড়া  াউট প
ময়মনিসংহ
অল

ময়মনিসংহ
জলা

ড ডাইেরর 01723333865

9 র উিন িকেশার কিল ি-কােডট একােডমী কাব দল িসেলট অল িসেলট জলা ড ডাইেরর 01647828515

10 আফেরাজা খান লবাড়ী বাংলা স.া.িব কাব দল
িদনাজর
অল

িদনাজর
জলা

ড ডাইেরর 01740440021

11 মাঃ এ. শখ সাদী িলশ লাই একােডিম াউট ইউিনট
িদনাজর
অল

নীলফামারী
জলা

ড ডাইেরর 01533852645

12
খকার িজএম
ইফেতখার আলম

সমতট ওেপন াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01615384228

13 মাঃ মিশউর রহমান
েফশনাল াউটস এিিকউভ (ঢাকা
মোপিলটন)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01712864115

14 রােসল আহেমদ
েফশনাল াউটস এিিকউভ
(জনসংেযাগ, কাশনা ও মােকং)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ঃ ইনচাজ 01611755019
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চার, কাশনা, ডেমেশন বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

15 মা: মকল হােসন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01886660422

ওভারসীজ পা িসেপ বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
শখ রিফল ইসলাম
িপএএ

জাতীয় উপ কিমশনার (আজািতক)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ধান সময়কারী 01712662709

2 সািবনা ইয়াসিমন
সভাপিত, বাংলােদশ াউটস, পগড়
জলা

িদনাজর
অল

পগড় জলা সময়কারী 01713200803

3 মাঃ মাজােল হক
আিদতমারী িজ এস মেডল উ িবালয়
াউট ট, লালমিনরহট

িদনাজর
অল

লালমিনরহাট
জলা

উপ সময়কারী 01719513609

4 নািহদ আখতার পারভীন
জগদীর সরকাির াথিমক িবালয়
গাল  ইন কাব াউটপ।

িদনাজর
অল

রংর জলা সহঃ সময়কারী 01713729808

5 িবমল চ ইেকােনািমকাল ওেপন াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01712265906

িনরাপা ও িঁক বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 আর এম ফয়র রহমান জাতীয় উপ কিমশনার (ফাউেশন)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ধান সময়কারী 01730359655

2 আিমল কাওসার দী উইলস িলটল াওয়ার ল এ কেলজ ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

সময়কারী 01713038208

3 কিবর আহাদ
ামগ সরকাির াথিমক িবালয় কাব
দল।

িমা অল
লীর
জলা

 সময়কারী 01708448751

4 এস ক.মা: মাহদ স ািসডস ল এ কেলজ চাম অল
চাম
মোপিলটন

 সময়কারী 01840476680

5 মাঃ ইখিতয়ার হােসন
হিররামর সরকাির াথিমক িবালয়,
কাবদল

িদনাজর
অল

িদনাজর
জলা

উপ সময়কারী 01846096496

6 আকরাম সরকার অিকড ওেপন াউট প ঢাকা অল
নরিসংদী
জলা

উপ সময়কারী 01712720216

7 পারিভন আার
রিফল ইসলাম মিহলা কেলজ রাভার
াউট প

রাভার অল
িকেশারগ
জলা রাভার

উপ সময়কারী 01716359362

8 মা: সিহামান সািন সানরাইজ ওেপন াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

সহঃ সময়কারী 01749275993

9
আাামান ইয়া
শাহীন

মািনকগ জন ওেপন রাভার াউট
ইউিনট

রাভার অল
মািনকগ
জলা রাভার

সহঃ সময়কারী 01919073318

10 মা: িরপন িময়া াধীন বাংলা ওেপন াউট প। রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

সহঃ সময়কারী 01614606660

11 িয়া ভৗিমক
চািপতলা (উঃ) সরকাির াথিমক িবালয়
কাব-াউট দল।

িমা অল িমা জলা সহঃ সময়কারী 01715349186

12 সালমা খানম
দিন সানার চরবগা সরকারী াথিমক
িবালয় কাব দল

িমা অল
লীর
জলা

সহঃ সময়কারী 01717260324

13 তািনয়া জামান কাচনা সরকাির াথিমক িবালয়, রংর।
িদনাজর
অল

রংর জলা সহঃ সময়কারী 01739936918

14 সাদ মার ধা দশপী এন,ক,উ িবালয় দল ঢাকা অল
গাপালগ
জলা

সহঃ সময়কারী 01982627900

15 মাঃ কিবর হােসন খান কারক  াউট প রাভার অল
গাজীর
জলা রাভার

সহঃ সময়কারী 01913716155

16 েবাল মার ঘাষ উদয়ন উ মািমক িবালয় ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

সহঃ সময়কারী 01716117397
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িনরাপা ও িঁক বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

17 ফিরদ উিন না দায়েস ওেপন াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01818427228

18 কাজী মা: নািসর উিন
েফশনাল াউটস এিিকউভ (জাতীয়
সদর দফতর)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ঃ ইনচাজ 01773671849

19 আসাামান জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01776740648

ােসবা বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 জািমল আহেমদ
ধানমি সরকারী বালক উ িবালয়
াউট প

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ধান সময়কারী 01714018004

2
ডাঃ সয়দ মাঃ মল
হক

িসিভল সাজন গাজীর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01769957121

3 মাঃ মিফল হক মাা ইনিফিন ওেপন াউট দল ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

 সময়কারী 01799205205

4 িজ.ক আেরফীন ঢাকা িমডটাউন ওেপন াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

উপ সময়কারী 01794747313

5 শফািল খান
৯৫ নং বীরবড়বাড়ীয়া সঃ াঃ িবঃ , কাব
াউট দল

ময়মনিসংহ
অল

জামালর
জলা

উপ সময়কারী 01712352295

6 মা দা নাছরীন
ডাবর সরকারী াথিমক িবালয় কাব
াউট দল ,সাভার ,ঢাকা।

ঢাকা অল ঢাকা জলা সহঃ সময়কারী 01735513056

7 িলয়া গেমজ গিরয়ান ওেপন াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

সহঃ সময়কারী 01711178389

8 িশউিল আখতার
বািজতর সরকাির কেলজ রাভার াউট
প

রাভার অল
িকেশারগ
জলা রাভার

সহঃ সময়কারী 01720162858

9 রায়হান উবায়াহ াকস ওেপন াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

সহঃ সময়কারী 01911233641

10 শখ মাঃ িরপন েফশনাল াউটস এিিকউভ (িহসাব)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01813033227

11 মা: সিজব মাা জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01789060992

আবাসন বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মাঃ মাজােল হােসন
ব  চর উিরয়া সরকাির াথিমক িবালয়
কাবদল

িমা অল
নায়াখালী
জলা

সময়কারী 01716935057

2
মাঃ আর রিহম
িশকদার

িবিপ রলওেয়  াউট প
রলওেয়
অল

পাব তীর
রলওেয়
জলা

উপ সময়কারী 01725235898

3 এস.এম. ফাক হােসন তখ নওগ সরকাির াথিমক িবালয়
রাজশাহী
অল

নােটার জলা উপ সময়কারী 01721462506

4 মাঃ সাহরাভ নায়া সন াথিমক িবালয়
রাজশাহী
অল

বড়া জলা উপ সময়কারী 01719976315

5 মাঃ আেনায়ার হােসন
েফশনাল াউটস এিিকউভ (আিলক
াউট িশণ ক, বড়া)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

উপ সময়কারী 01722394070

6 মাসাৎ হাসিলনা কিব ী া ওেপন াউট প
রাজশাহী
অল

রাজশাহী
মোপিলটন

সহঃ সময়কারী 01843634740

7 আফেরাজা আার
উর িশিহপাশা সরকাির াথিমক িবালয়
কাব াউটস ইউিনট

বিরশাল অল
বিরশাল
জলা

সহঃ সময়কারী 01715635217
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আবাসন বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

8 মীর জািহল ইসলাম
হাসমত উীন উ িবালয় াউট প,
িকেশারগ

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সহঃ সময়কারী 01781122980

9 মাঃ মাম িবাহ নায়াখালী  াউট দল
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সহঃ সময়কারী 01723408498

10 মা: সকত হােসন মৗচাক াউট উ িবালয় াউট প ।
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01721568973

11 সনজয় মার িমী জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সহকারী ইনচাজ 01711471222

12 মাঃ িবাল হােসন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01913324603

13 মাঃ নজল ইসলাম জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01550031372

14 মাঃ ভাষান আলী জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01747025225

সাইট অপােরশন

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 তৗিহদ উিন আহেদ েফশনাল াউটস এিিকউভ (িশন)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01727020045

2 মাহাদ আ সাঈদ
জলা সদর মেডল সরকারী াথিমক িবালয়,
টাাইল ও িববািসনী সরকারী বালক উ
িবালয়, টাাইল।

ঢাকা অল
টাংগাইল
জলা

উপ সময়কারী 01719474102

3 ধীর চ বম ন রংর িজলা ল কাব াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

উপ সময়কারী 01716576456

4 মাঃ রজাউল কিরম কািশয়াডাা
রাজশাহী
অল

রাজশাহী
মোপিলটন

সহঃ সময়কারী 01721075793

5 মাঃ আল কােশম
গায়ালজান সরকারী াথিমক িবালয় কাব
াউট দল

ঢাকা অল
মািনকগ
জলা

সহঃ সময়কারী 01712948994

6 মা: র উিন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সহঃ সময়কারী 01832069826

7 মাঃ গালাম রাী বাংলােদশ াউটস, জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01550035053

8 আইমান কািছর জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সহকারী ইনচাজ 01722347133

9 মাঃ স িময়া জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01869279643

10 মাঃ িদদাল ইসলাম জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01717635840

11 নেরশ চ বম ন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01550041140

12 মাঃ সােহল িময়া জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01946764879

13 মাঃ হান জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01746246585

14 মাঃ আিজল হক জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01550031388

15 রবা রানী দাস জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01941739150

16 মা: ীন ইসলাম জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01747359171
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সাইট অপােরশন

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

17 শংকর দাস জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01828901209

ানীয় বাপনা ও বাজার বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
এস. এম. তিরল
ইসলাম

জলা শাসক (গাজীর)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01700888333

2 উ িচং মারমা জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

 সময়কারী 01816127540

3 মা: মিশউর রহমান ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

 সময়কারী 01712544774

4
আ ইউছ মাঃ ইমাম
উিন

ারাডাইস ওেপন াউট প
ময়মনিসংহ
অল

ময়মনিসংহ
জলা

উপ সময়কারী 01729984790

5 মাঃ মাার হােসন স ওেপন াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

উপ সময়কারী 01711043266

6 আমান আরা বগম
িদগারকাা-১ সরকাির াথিমক িবালয়,
সদর, ময়মনিসংহ

ময়মনিসংহ
অল

ময়মনিসংহ
জলা

উপ সময়কারী 01716891314

7 মাঃ শাহ আলম
দিণ িলশাখালী সঃ াঃ িবঃ কাব াউট
ইউিনট

বিরশাল
অল

বরনা জলা উপ সময়কারী 01716165950

8 মাঃ নািসর উিন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01752888816

9
মাঃ আস সালাম
খাকন

জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01710901579

অভথ না বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মাহবা খানম ঢাকা কেলজ রাভার াউট ইউিনট
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ধান সময়কারী 01712113112

2 মাঃ আসাামান িসিডিস  াউট প িমা অল
াণবািড়য়া
জলা

 সময়কারী 01715234016

3 মাঃ মিনামান
ররর সরকারী াথিমক িবালয় কাব
দল

লনা অল যেশার জলা উপ সময়কারী 01710038388

4
মাহাদ গািলব আলম
িফেরাজী

হরা ওেপন াউটস প, ঢাকা। ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

উপ সময়কারী 01552473248

5 থ ছিব িবাস
মাজপাড়া সরকরী াথিমক িবালেয়র
াউট প

লনা অল
লনা
মোপিলটন

উপ সময়কারী 01714592497

6 মাঃ ইকবাল হাসান েফশনাল াউটস এিিকউভ (িশন)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01916030336

7 মাঃ এনাল হক
িলশ লাইন উ িবালয় াউট দল,
িদনাজর।

িদনাজর
অল

িদনাজর
জলা

সহকারী ইনচাজ 01722658492

8 তানভীর আহেদ জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01735017776

কা টল

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
ডাঃ মাহাদ শাহিরয়ার
রহমান

জাতীয় উপ কিমশনার (শাল ইেভস)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ধান সময়কারী 01711019087
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কা টল

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

2 মাঃ হান-অর-রিশদ জাতীয় উপ কিমশনার
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01711081489

3 ছােলহ আহেমদ অরিবট িকার গােট ন িমা অল
নায়াখালী
জলা

উপ সময়কারী 01740928056

4 মা: আেনায়ার হােসন িতিত  াউট প
ময়মনিসংহ
অল

জামালর
জলা

উপ সময়কারী 01714529836

5 সত রন বম ন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01712068562

ত ক (হ ড)

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মা: আিমল ইসলাম আরিডএ হাই ল রাজশাহী অল
রাজশাহী
মোপিলটন

সময়কারী 01748264270

2 মা : আ: মাতািলব নায়াগও  া িব কাব দল িমা অল চদর জলা উপ সময়কারী 01711303502

3 মা: আেলক চান আর. ক ট উ িবালয়, ঠারগও িদনাজর অল
ঠারগও
জলা

উপ সময়কারী 01736359047

4 মাঃ শিফল ইসলাম
আলহা সােরায়ার খান িডি কেলজ
রাভার ইউিনট

রাভার অল
লনা জলা
রাভার

উপ সময়কারী 01721478572

5 মাঃ হািবর রহমান
জািদয়া আঃ হিকম মািমক
িবালয় াউট প

ঢাকা অল
িকেশারগ
জলা

সহঃ সময়কারী 01718484921

6
মাহাদ সেরায়ার
হােসন চৗরী

িসিভল এিভেয়শন উ িবালয় াউট
প

ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

সহঃ সময়কারী 01826107155

7 মাঃ আর রিশদ
েফশনাল াউটস এিিকউভ (উপ
পিরচালক, বাংলােদশ াউটস,
িদনাজর অল)

ইনচাজ 01741621440

সাসেটইেনবল ডেভলপেম িভেলজ বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মাহর রহমান
জাতীয় উপ কিমশনার (গেবষণা ও
ায়ন)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01717093789

2 খান মাঃ ল আিমন
পিরচালক (পিলিস এ অপােরশন),
াথিমক ও গণিশা অিধদর, িমরর,
ঢাকা

ঢাকা অল গাজীর জলা  সময়কারী 01712680020

3
িদদাের আলম মাঃ
মাকদ চৗরী

উপ পিরচালক (ানীয় সরকার), গাজীর ঢাকা অল গাজীর জলা  সময়কারী 01717469009

4 সয়দ নািহদা হািববা উপ-সিচব,বািণজ মনালয় ঢাকা অল গাজীর জলা  সময়কারী 01711237011

5 ৎন নছা িশরীন
িমজা আাস মিহলা িডী কেলজ রাভার
াউট প

রলওেয় অল
ঢাকা রলওেয়
জলা

উপ সময়কারী 01712643469

6 কাজী হািফল আিমন উপেজলা িনব াহী অিফসার ঢাকা অল গাজীর জলা উপ সময়কারী 01783865885

7 ইসমত আরা সাথী
সানার রাধারাণী সরকারী াথািমক
িবালয় কাবাউট দল, সদর , লীর।

িমা অল লীর জলা সহঃ সময়কারী 01722174215

8 মাঃ বাদশাহ আলমগীর আমরা াউট প, ঢাকা। রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

সহঃ সময়কারী 01611524296

9
মা. অিলউাহ সরকার
অল

িসিডিস কাব াউট প িমা অল
াণবািড়য়া
জলা

সহঃ সময়কারী 01716097556

10
ক এম কাউসার
সাাদ সজল

য়াস ওেপন রাভার াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

সহঃ সময়কারী 01675865855

11 ফাক আহাদ হরা ওেপন াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01731282056
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সাসেটইেনবল ডেভলপেম িভেলজ বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

12
িব,এম, বােয়িজদ
সাইন

জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01937773474

13 মাঃ হমােয়ত হােসন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01716534688

জাতীয় সদর দফতর বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

ধময় কায ম বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মীর মনর রহমান আিজম মেমািরয়াল উ িবালয় াউট প ঢাকা অল
টাংগাইল
জলা

সময়কারী 01712535532

2 মাঃ মাাক আহাদ কিবরহাট মাাসা সরকাির াথিমক িবালয় িমা অল
নায়াখালী
জলা

উপ সময়কারী 01712767577

3 সীমা দাশ চাম অল
বারবান
পাব ত জলা

সহঃ সময়কারী 01556742600

াউট শপ

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মা: আল হােসন খান
ময়মনিসংহ
অল

শরর জলা ডাইেরর 01714561335

2 মাহাব আলম খকার জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সহকারী ােনজার 01926334070

3 মাঃ মিনর হােসন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01723480182

4 সাধন চ দাস জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01731676607

গেবষণা ও ায়ন

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল
1 রােশদা আার িমা িজলা ল াউট প,িমা িমা অল িমা জলা সময়কারী 01821591417

2
মাঃ িমজার রহমান
মমদার

িসেরী িডি কেলিসেরী িডি কেলজ
রাভার াউট পজ রাভার াউট প

রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

 সময়কারী 01711680696

3 মা: মােশ র রহমান িমরর ঢাকা ওেপন াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

সহঃ সময়কারী 01911744825

4 মেনায়ারা আার িনয়া ইেকােনািমকাল ওেপন াউট প রলওেয় অল
ঢাকা রলওেয়
জলা

সহঃ সময়কারী 01911694040

5 মাঃ হািদর রহমান েফশনাল াউটস এিিকউভ
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01515611091

6 রওশন ইজদানী অােশক ইেকােনািমকাল ওেপন ইসকাউট প রলওেয় অল
ঢাকা রলওেয়
জলা

সহকারী ইনচাজ 01814151772

খা বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
আই ক সিলম উাহ
খাকার

জাতীয় উপ কিমশনার (এেটনশন
াউং)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ড কায়াট ার মাার জনােরল 01914254808
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খা বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

2 মাহাদ শাহীন রা
জাতীয় উপ কিমশনার (এেটনশন
াউং)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ড কায়াট ার মাার জনােরল 01970936373

3 বােয়র ইউফ উইলস িলটল াউয়ার ল এ কেলজ ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড কায়াট ার মাার জনােরল 01911380938

4 মাঃ সাইল ইসলাম
েফশনাল াউটস এিিকউভ
(আিলক পিরচালক, লনা অল)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ড কায়াট ার মাার জনােরল 01912188351

5 মাহাদ আল খােয়র
েফশনাল াউটস এিিকউভ (উপ
পিরচালক, বাংলােদশ াউটস, রাভার
অল )

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ড কায়াট ার মাার জনােরল 01716811598

6 মেনায়ার আহমদ, এল সষর সরকারী াথিমক িবালয় লনা অল
য়াডাংগা
জলা

কােফেটিরয়া ােনজার 01916139557

7 রবী বয়া
পিম নায়াপাড়া সরকাির াথিমক
িবালয় কাব াউট দল।

চাম অল চাম জলা কােফেটিরয়া ােনজার 01818702360

8 নিলনী মার যাার নাই লনা অল
বােগরহাট
জলা

কােফেটিরয়া ােনজার 01928846784

9 শািমম আরা বগম ঢাকা কেলজ রাভার াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

কােফেটিরয়া ােনজার 01817578562

10 মাঃ শরীফ উীন র সরকাির কেলজ রাভার াউট প রাভার অল
মারা জলা
রাভার

কােফেটিরয়া ােনজার 01715600995

11 উম মার হাজরা উইলস িলটল াওয়ার ল এ কেলজ ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

কােফেটিরয়া ােনজার 01819189874

12 এইচ এম মহিসন
েফশনাল াউটস এিিকউভ (জাতীয়
াউট িশণ ক, মৗচাক, গাজীর)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ােনজার (য়) 01773362700

13 িপা সরকার
বীররামর উজানপাড়া সরকাির াথিমক
িবালয় কাব াউট প

ময়মনিসংহ
অল

ময়মনিসংহ
জলা

ােনজার (ার) 01715430734

14 মাহাদ আল বাশার িদগ াউট ুপ রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

জেয় ােনজার (টক এ ওেয় ড) 01611107700

15 হান অর রিশদ রাাক হাওলাদার একােডমী াউট দল ঢাকা অল
মাদারীর
জলা

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(িকেচন)

01714973405

16 মা: আল হাান
উল সরকাির াথিমক িবালয় কাব
াউট দল

রাজশাহী অল বড়া জলা
জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(িকেচন)

01701095284

17 মাঃ মিনর উিন িপালর সরকাির াথিমক িবালয় িমা অল
নায়াখালী
জলা

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(িকেচন)

01711011655

18 মাঃ জল হক ফািসলাডাা কেলজ, সদর, িদনাজর রাভার অল
িদনাজর
জলা রাভার

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(খা পিরেবশনা)

01670497408

19 মাঃফেয়জ আহমদ ব ার  াউট প রলওেয় অল
চাম বর
রলওেয়
জলা

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(খা পিরেবশনা)

01913605122

20
কাজী এ এম জািকউল
ইসলাম

নীলফামারী সরকাির কেলজ রাভার াউট
ইউিনট

রাভার অল
নীলফামারী
জলা রাভার

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(খা পিরেবশনা)

01716693634

21 া লাল রায় ঈেশার
হিরেদব সরকাির াথিমক িবালয় কাব
ইউিনট, লালমিনরহাট সদর

িদনাজর
অল

লালমিনরহাট
জলা

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(খা পিরেবশনা)

01717370067

22 হািফর রহমান রাৈজর মেডল সরকাির াথিমক িবালয়। ঢাকা অল
মাদারীর
জলা

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(খা পিরেবশনা)

01716180260

23 িজ এম শিফউল আজম
৪১ নং ছাটপট সরকাির াথিমক
িবালয় কাবদল

লনা অল
সাতীরা
জলা

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(খা পিরেবশনা)

01712881808

24
তােরক মাঃ মাহব উল
আলম

আমলকসবা সািব,আা। রাজশাহী অল নওগ জলা
জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(খা পিরেবশনা)

01745457527

25 িবনয় মার রায়
বাগেডাকরা িনেমাজখানা ল এ কেলজ,
নীলফামারী

িদনাজর
অল

নীলফামারী
জলা

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(খা পিরেবশনা)

01314260446

26 ইমরান আহেমদ
ইউনাইেটড ইসলািময়া সরকাির উ
িবালয় াউট দল, মাদারীের

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(সময়)

01733737171
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খা বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

27 পেরশ চ বম ন জামালর িজলা ল াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(সময়)

01780000780

28 ফারহানা শারিমন
েফশনাল াউটস এিিকউভ (সাধারণ
সবা এবং সমাজ উয়ন ও া

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(সময়)

01710595314

29
মাঃ আাহ আল
মান

খড়খিড় উ িবালয়
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(সময়)

01725876528

30 মাঃ জামাল উীন
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(সময়)

01710438550

31 শখ সালমা খানম
েফশনাল াউটস এিিকউভ (সহকারী
পিরচালক, আিলক াউট িশণ
ক, যেশার)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(সময়)

01679813471

32 আিনামান িমলন আদশ  উ িবালয় াউট দল
িদনাজর
অল

িদনাজর
জলা

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(ার)

01770848698

33 মাঃ কািহর ইসলাম
বাড়াগাড়ী ঘাটপাড়া সরকারী াথিমক
িবালয় াব ইউিনট

িদনাজর
অল

নীলফামারী
জলা

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(ার)

01718942609

34
এস. এম. হািবর রহমান


রান শহর সরকাির াথিমক িবালয়
কাব াউট দল

ঢাকা অল
মাদারীর
জলা

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(ার)

01727622880

35 মাঃ আুল মােজদ
পৗর মাছেথালা সরকাির াথিমক
িবালয় কাব দল

লনা অল
সাতীরা
জলা

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(ার)

01709842720

36
মাহাদ মাফাল
হােসন

ভাওয়াল বদের আলম সরকাির কেলজ
রাভার দল-ক

রাভার অল
গাজীর জলা
রাভার

জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(ার)

01715153163

37 মাঃ আফজাল হােসন
িশকারর বালক সরকাির াথিমক
িবালয় কাব াউট দল

রাজশাহী অল বড়া জলা
জেয় কােফেটিরয়া
ােনজার(ার)

01715130781

38 দয়াময় হালদার
েফশনাল াউটস এিিকউভ (সহকারী
পিরচালক, বাংলােদশ াউটস, চদর)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

জেয় ােনজার (য়) 01758998829

39
মা: মিনর হােসন
চাকলাদার

৩নং বা নৗ জা হাজী মহিসন  দল নৗ অল
ঢাকা জলা
নৗ

জেয় ােনজার (য়) 01317275654

40 মাহাদ শহীদ উাহ একতা রলওেয়  াউট প রলওেয় অল
পাহাড়তলী
রলওেয়
জলা

সহকারী ােনজার 01670301196

41
এ..এম. আিনর
রহমান

সজ সাথী সরকাির াথিমক িবালয়,
কাব াউট ইউিনট

রাজশাহী অল বড়া জলা সহকারী ােনজার 01919983871

42 মা: মিনামান
িনমসার সরকাির াথিমক িবালয় কাব
দল।

িমা অল িমা জলা সহকারী ােনজার 01819925539

43 আেলয়া খান হাটখলা সরকাির াথিমক িবালয় ঢাকা অল
িকেশারগ
জলা

সহকারী ােনজার 01914248642

44 িনপা কােয়ছার চৗরী লগাজী সরকাির পাইলট হাই ল,ফনী িমা অল ফনী জলা সহকারী ােনজার 01714997457

45 ঃ ামান
খড়কাডাা দাস াহ আিলম মাাসা
াউট প

রাজশাহী অল
চপাইনবাবগ
 জলা

সহকারী ােনজার 01968165671

46 মাঃ জামাল হােসন নয়া দৗলতর সঃ াঃ িবঃ কাবদল িমা অল চদর জলা সহকারী ােনজার 01751574837

47 মাঃ নাজল দা রলওেয় শন কেলানী  াউট প রলওেয় অল
চাম
রলওেয়
জলা

সহকারী ােনজার 01727018344

48 মা: মাািফর রহমান ব ার  াউট প রলওেয় অল
চাম বর
রলওেয়
জলা

সহকারী ােনজার (য়) 01818558435

49 তয় মার িবাস ষার  াউট প লনা অল
য়াডাংগা
জলা

সহকারী ােনজার (য়) 01722832314

50 মাঃ নজল ইসলাম হাজীগ মেডল সরকারী কেলজ রাভার অল
চদর জলা
রাভার

সহকারী ােনজার (য়) 01812928956

51 মাঃইািহম খিলল অিণব ান  াউট প। িমা অল
াণবািড়য়া
জলা

সহকারী ােনজার (টক এ ওেয়
ড)

01945729576
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52 মাঃ আেনায়ার হােসন রলওেয় কারখানা রাভার দল রলওেয় অল
সয়দর
রলওেয়
জলা

সহকারী ােনজার (টক এ ওেয়
ড)

01718877772

53 মাদা আার মৗচাক  াউট প রাভার অল
গাজীর জলা
রাভার

সহকারী ােনজার (িবতরন) 01718086047

54 খ. এমদাল হাসাইন ময়মনিসংহ  াউটস প রাভার অল
ময়মনিসংহ
জলা রাভার

সহকারী ােনজার (ার) 01916251792

55 আ নঈম মা: িমজান
খােলদ হায়দার মেমািরয়াল উ িবালয়
াউট দল

ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

সহকারী ােনজার (িহসাব) 01947902459

56 মাঃ আতাউর রহমান শহীদ িজয়া সরকাির াথিমক িবালয় িসেলট অল
মৗলভীবাজার
জলা

সহকারী ােনজার (িহসাব) 01682909985

57 এ ক এম আল মিজদ
 বড়য়া সরকারী াথিমক িবালয়,
খামার ধা,

ঢাকা অল
টাংগাইল
জলা

সহকারী ােনজার(িন অা
হাইিজন)

01712128978

58 জীবন মার সরকার ইেকানিমেকল ওেপন াউট প রলওেয় অল
ঢাকা রলওেয়
জলা

সহকারী ােনজার(িন অা
হাইিজন)

01841902228

59 মা: জিহল ইসলাম সজ সংঘ  াউট প রলওেয় অল
চাম বর
রলওেয়
জলা

সহকারী ােনজার(িন অা
হাইিজন)

01711121628

60
মাহা: মািহল হক
জায়াার

অীকার সরকাির াথিমক িবালয় কাব
দল

লনা অল
য়াডাংগা
জলা

সহকারী ােনজার(িন অা
হাইিজন)

01718071429

61 মাঃইিলয়াছ উিন শখ য েতারন  াউট প লনা অল
য়াডাংগা
জলা

সহকারী ােনজার(িন অা
হাইিজন)

01633442415

62 মা: িসির রহমান চর িদঘলীয়া সরকাির াথিমক িবালয় লনা অল নড়াইল জলা
সহকারী ােনজার(িন অা
হাইিজন)

01991671346

63
এ.এস.এম. আশরাল
হািবব

গাহাইল সািব কাব াউট দল রাজশাহী অল বড়া জলা
সহকারী ােনজার(িন অা
হাইিজন)

01722535384

64 ল রানী
মাধবর সরকাির াথিমক িবালয় কাব
াউট প

বিরশাল অল
পয়াখালী
জলা

সহকারী ােনজার(িন অা
হাইিজন)

01718117426

65 মাঃ িলমন িময়া আেলািকত আইিডয়াল ওেপন াউট প রাভার অল
াণবািড়য়া
জলা রাভার

সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01812835353

66 মাঃইমাম হােসন ব ার  াউট প রলওেয় অল
চাম বর
রলওেয়
জলা

সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01830983488

67 িনফা ইয়াসিমন
িস, এম, ইউনাইেটড সরকাির াথিমক
িবদালয় কাব দল

রাজশাহী অল বড়া জলা সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01723677758

68
আ সাইদ মাঃ
আাামান

পাল হাপািনয়া ল এ কেলজ রাভার অল
নােটার জলা
রাভার

সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01752063411

69 মাঃ কামাল হােসন ব ার  াউট প রলওেয় অল
চাম বর
রলওেয়
জলা

সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01831650506

70 ওসমান আলী শাজাহানর রলওেয়  াউট প রলওেয় অল
ঢাকা রলওেয়
জলা

সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01746792902

71 মাঃ শািকল আহেমদ িজিনয়াস ওেপন াউট প রলওেয় অল
ঢাকা রলওেয়
জলা

সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01819434885

72
দওয়ান মাছাঃ রােশদা
খানম

সাপখাওয়া সরকাির াথিমক িবালয়
িদনাজর
অল

িড়াম
জলা

সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01734006597

73 মাঃ ইকবাল বাসার খান
ধান িশক, দিণ দৗলতর সঃ াঃ
িবঃ

বিরশাল অল
পয়াখালী
জলা

সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01715635494

74
মাঃ িহফর রহমান
খান

তয়  াউট প িসেলট অল িসেলট জলা সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01719388965

75 মা: আল ওয়াদ
িনদনর সরকাির াথিমক িবালয় কাব
দল

িসেলট অল িসেলট জলা সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01747295830
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76 মাঃ আর রশীদ
নগর মেডল সরকারী াথিমক
িবালয় কাব দল

লনা অল যেশার জলা সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01927366719

77 মা: ওবাইল হক
িদগড়ী সরকাির ািমক িবালয়,
য়াডাা সদর, য়াডাা।

লনা অল
য়াডাংগা
জলা

সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01714591991

78
মাহাঃ আল িকদ
জায়াার

বড়শয়া িনউ মেডল কেলজ রাভার
াউট প

রাভার অল
য়াডাা
জলা রাভার

সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01717510620

79 মাঃ এনাল বারী
জয়িশং সরকাির াথিমক িবালয় কাব
াউট দল, নট, বড়া।

রাজশাহী অল বড়া জলা সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01712942104

80 মীর জাাল ফরেদৗসী
বব মিহলা িডি কেলজ রাভার াউট
প

রাভার অল
িসরাজগ
জলা রাভার

সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01716296890

81 শাহানা মাান
নওহাটা সরকাির াথিমক িবালয় কাব
দল

রাজশাহী অল
রাজশাহী
জলা

সহকারী ােনজার(খা পিরেবশনা) 01715241617

82 কানন ব রায়
মিকর মেডল সরকাির াথিমক
িবালয় কাবদল

িসেলট অল
নামগ
জলা

সহকারী ােনজার(সময়) 01721482526

83 মা: ছিফউাহ
হারাবাড়ী সরকাির াথিমক িবালয়
কাব দল

িমা অল
াণবািড়য়া
জলা

সহকারী ােনজার(সময়) 01935171050

84 হাদ িমলন িময়া নিস ংিদ িবয়াম িজলা ল ঢাকা অল
নরিসংদী
জলা

সহকারী ােনজার(সময়) 01711246280

85 িশউলী আার ইেকানিমেকল ওেপন াউট প। রলওেয় অল
ঢাকা রলওেয়
জলা

সহকারী ােনজার(সময়) 01715392301

86 িবধান চ মমদার জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01786175425

87 মাঃ তিমজ উিন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01843673904

88 মাঃ সালাম িসকদার জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01925750385

89 মাঃ সােহল হােসন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01918598419

কীয় অান এবং পতাকা উোলন বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
মাঃ জামাল উিন
িশকদার

জাতীয় উপ কিমশনার (া)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ধান সময়কারী 01711531601

2
আ সােলহ মাঃ
মিহউিন খান

জাতীয় উপ কিমশনার (ক)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01715001505

3 মাঃ হমােয়ত হােসন
জাতীয় উপ কিমশনার (সমাজ উয়ন ও
া)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01712721075

4 মাঃ ল আিমন এল পা  াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

 সময়কারী 01913101213

5 মাঃ সেরায়ার হাসাইন িশপ ওেপন াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

উপ সময়কারী 01711908477

6 গাজী খােলদ মাহদ
েফশনাল াউটস এিিকউভ
(বাংলােদশ াউটস, পয়াখালী)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

উপ সময়কারী 01756398775

7 মাঃ আ নাসার উিন চানা ল এ কেলজ, গাজীর ঢাকা অল গাজীর জলা উপ সময়কারী 01712190913

8 শারিমন নািছমা বা “আমরাও পাির”  াউট দল ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

উপ সময়কারী 01711143364

9
মাহাদ নাজল হক


িজিনয়াস ওেপন াউট প রলওেয় অল
ঢাকা রলওেয়
জলা

উপ সময়কারী 01718306628
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10 মাঃ শািরল ইসলাম
১২১ নং পিম িশকারর সরকাির
াথিমক িবালয় কাব াউট দল , নওগ
সদর, নওগ

রাজশাহী অল নওগ জলা উপ সময়কারী 01718044280

11 মা: মান কিবর
আগল পাশা সরকাির াথিমক িবালয়
কাব দল

বিরশাল অল
ঝালকাঠী
জলা

উপ সময়কারী 01718503211

12
আাস ইবেন
আহমদ(িলমন)

আমরা াউট প, ঢাকা ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

সহঃ সময়কারী 01738787516

13
এস এম নাজল কিরম
নািহদ

স ওেপন াউট প ঢাকা অল ঢাকা জলা সহঃ সময়কারী 01686215001

14 আিমল ইসলাম
ভাওয়াল িমজার, হাজী জিমর উিন ল
এ কেলজ

ঢাকা অল গাজীর জলা সহঃ সময়কারী 01736856432

15 মাঃখিলর রহমান চানা  াউট প, গাজীর। ঢাকা অল গাজীর জলা সহঃ সময়কারী 01716261758

16 মাঃ ওয়ািহামান
এতবারর সরকাির াথিমক িবালয় কাব
াউট দল

িমা অল িমা জলা সহঃ সময়কারী 01818851779

17 হাদ এনাল হক আমরা াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

সহঃ সময়কারী 01914393042

18
ইয়াসিমন আার
নাজমা

ীন বংগল ওেপন াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

সহঃ সময়কারী 01718202787

19 অলক চব ইেকােনািমকাল ওেপন াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01717265749

20 মরাম চৗরী ইেকােেনািমবেকল ওপেন াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ঃ ইনচাজ 01918058441

21 মাঃ হাসাইন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01626299054

কীয় বাপনা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মাঃ রজাউল কিরম জাতীয় উপ কিমশনার (সংগঠন)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01726899089

2 মাঃ আ সাঈদ েযাজ নয় িদনাজর অল িদনাজর জলা উপ সময়কারী 01716116594

3 মাঃ আবর রিহম
ভারেটক চৗহনী বাজার সঃ াঃ িবঃ
কাবদল।

িমা অল
নায়াখালী
জলা

উপ সময়কারী 01814780909

4 তাপস কাি গালদার
েফশনাল াউটস এিিকউভ (উপ
পিরচালক, বাংলােদশ াউটস, বিরশাল
অল)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

উপ সময়কারী 01755567467

5 মা. িহন হায়দার
কাপাইকাপ সরকাির াথিমক িবালয়
কাব াউট প

িমা অল চদর জলা সহঃ সময়কারী 01719991814

6 গািলব রহমান িসেলট  রাভার াউট প রাভার অল
িসেলট জলা
রাভার

সহঃ সময়কারী 01717019340

7 মা: িরপন উীন কাটচদর কেপাতা  াউট প লনা অল িঝনাইদহ জলা সহঃ সময়কারী 01758400532

8 মাঃ ইকবাল হােসন
েফশনাল াউটস এিিকউভ (২৪তম
ওয়া াউট জাুরী সিচবালয় ও
এমওিপ)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01739501409

কারী াাম সিচবালয়

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
মাঃ মিজবর রহমান
মাান

উইলস িলটল াউয়ার ল এ কেলজ, ঢাকা
মো

ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

সময়কারী 01612561233
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কারী াাম সিচবালয়

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

2 মা: িলয়াকত হােসন লালবাগ ওেপন াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

উপ সময়কারী 01718295588

3
MD ABU
SAYED

MD ABU SAYED
রলওেয়
অল

ঢাকা
রলওেয়
জলা

সহঃ সময়কারী 01717186104

4 ণব মার মল কিব জীবনান দাশ ওেপন াউট প বিরশাল অল
বিরশাল
জলা

সহঃ সময়কারী 01712764223

5
নীর আহেমদ ইঁয়া
(ডায়ম)

একার  াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

সহঃ সময়কারী 01816220141

6
খািদজা মাারী
মািহন

লালবাগ ওেপন াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

সহঃ সময়কারী 01942656468

7
এ এইচ এম শামল
আজাদ

েফশনাল াউটস এিিকউভ (াাম)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01711026092

8
এ ক এম
আিশামান

হরা ওেপন াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ঃ ইনচাজ 01776300277

9
আকাশ খাকার
রিকব

জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01722739203

10 মা: সােহল জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01515244220

11 মা: রজাউল ইসলাম জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01964566214

12 গাপাল চ দাস জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01687600129

াাম

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

াাম কা-অিড েনটর

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
মাহাদ আিমর শাদ
িবন শামস

জাতীয় উপ কিমশনার (াাম)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01912251160

2
মাহাদ জামাল
হােসন

িডিলেজ ওেপন াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01712693490

3
মাহাদ আাহ আল
মান

জাতীয় উপ কিমশনার (াাম)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01711319760

4 মাঃ মিশউর রহমান জাতীয় উপ কিমশনার (াাম)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01727020032

5 পিত তাহিসন আলম জাতীয় উপ কিমশনার (উয়ন)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01725692243

-১ - অণীমা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মিরয়েছা ৪নং িবএন কেলজ গাল  ইন নৗ াউট নৗ অল
ঢাকা জলা
নৗ

ডাইেরর 01716932726

2
মাহাদ ছিগর হােসন
আিসফ

হািলশহর  কাব াউট প চাম অল
চাম
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01798305754

3 মীর িজর রহমান ১ নং কাাই জলা নৗ রাভার দল নৗ অল
কাাই জলা
নৗ

ড ডাইেরর 01815601331
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-১ - অণীমা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

4 মাঃ শহীা ২ নং কাাই জলা নৗ াউট নৗ অল
কাাই জলা
নৗ

ড ডাইেরর 01516753817

5 লতানা রহানা
মপাড়া ১নং সরকারী াথিমক িবালয়
কাব দল

ঢাকা অল
িকেশারগ
জলা

ড ডাইেরর 01912804450

6 িচ রন পাল
রামধা সরকাির াথিমক িবালয় কাব
দল

িসেলট অল িসেলট জলা ড ডাইেরর 01765913628

-২ - কা াফট

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মা: বরকত উাহ ৩নং বা নৗ জা হাজী মহিসন  দল নৗ অল
ঢাকা জলা
নৗ

ডাইেরর 01743352964

2 মাঃ েবল পেতা ওেপন াউট প চাম অল
চাম
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01618467074

3 ল আলম া ১নং িবএন ল কাাই জলা নৗ াউট নৗ অল
কাাই জলা
নৗ

ড ডাইেরর 01550031833

4 রমা বড়ুয়া
িব. এন. ল এ কেলজ গাল স ইন নৗ
কাব াউটস দল

নৗ অল
চাম জলা
নৗ

ড ডাইেরর 01819331118

5 াউটার হান অর রিশদ
িেমাহনী পৗর সরকাির াথিমক
িবালয়, াগাছা

ময়মনিসংহ
অল

ময়মনিসংহ
জলা

ড ডাইেরর 01714555042

6 শখ মাঃ বলাল সাইন মর দািখল মাদরাসা াউট প লনা অল
িঝনাইদহ
জলা

ড ডাইেরর 01719185800

7 রজব আলী ১ নং মংলািজলা কাব দল নৗ অল
মংলা জলা
নৗ

ড ডাইেরর 01949218354

-৩ - কাব কািন ভাল

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
মাঃ আশরাল
ইসলাম িরপন

শহীদ আ তােলব উ িবালয় ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ডাইেরর 01819939063

2
মাহাাদ রিফল
ইসলাম

ইনিফিন ওেপন াউট দল ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01680469020

3 িলজা আার পব সরকাির াথিমক িবালয় ঢাকা অল
নরিসংদী
জলা

ড ডাইেরর 01938282921

4
সােরায়ার আলম(ধান
িশক)

৮৭নং াণিচরণ িশকাণ সরঃ াথিমক
িবালয়

ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01795328280

5
মাঃ ল আিমন
আিশক

িদগ াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

ড ডাইেরর 01552552300

6
মাঃ মার রশীদ
কিরম

রেনস  াউট প রলওেয় অল
সয়দর
রলওেয়
জলা

ড ডাইেরর 01727019885

7 আসমা উল হাসনা ীণ বল ওেপন রাভার াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

ড ডাইেরর 01913538524

8
হাদ সাহরাওয়াদ
অ

জনী  াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01922934299

-৪ - র আন (আন মণ)

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মাঃ মাইল হক িদগ উট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

ডাইেরর 01817515815
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-৪ - র আন (আন মণ)

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

2 মাঃ মা্হর রহমান ইছামিত  াউট প রাভার অল
পাবনা জলা
রাভার

ড ডাইেরর 01718645274

3 সামল ইসলাম বাংলােদশ াংক কেলািন াউট প চাম অল
চাম
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01819384309

4 চােমলী আার
এম এন একােডিম াউট প,নগরকাা,
ফিরদর।

ঢাকা অল
ফিরদর
জলা

ড ডাইেরর 01731644166

5 মাঃ মাইর রহমান আইিডয়াল ওেপন রাভার াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

ড ডাইেরর 01673479392

6 জািকল হক চৗরী
বাদা সরকাির পাইলট মেডল ল এ
কেলজ, াউট প

িদনাজর
অল

পগড় জলা ড ডাইেরর 01712987778

7 মাঃ মহসীন কসবা ওেপন াউট প িমা অল
াণবািড়য়া
জলা

ড ডাইেরর 01819977633

8
মাহাদ শিফউল
আজম(রােসল)

িডিলেজ ওেপন াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

ড ডাইেরর 01816265392

-৫ - কাব অিভযান

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 সাার রহমান সবাতী  াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ডাইেরর 01812731630

2 মন রন সরকার
সােহেবরচর সরকাির াথিমক িবালয়
কাব াউট প

ঢাকা অল
িকেশারগ
জলা

ড ডাইেরর 01712925339

3 পািপয়া লতানা
খাচাবাড়ী মেডল সরকাির াথিমক
িবালয় গাল  ইন কাব দল

িদনাজর
অল

লালমিনরহাট
জলা

ড ডাইেরর 01731964422

4 মাঃ মাািফর রিশদ লালবাগ ওেপন াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

ড ডাইেরর 01672511176

5 মাঃ িরয়াল ইসলাম আমড িলশ াটািলয়ন াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01839884205

6 মাহাাদ আসাামান বােড়ামাণীয়া সরকারী াথিমক িবালয় রাজশাহী অল
জয়রহাট
জলা

ড ডাইেরর 01712651445

7 ফরেদৗিস বগম উিডিস সরকাির াথিমক িবালয় বিরশাল অল বরনা জলা ড ডাইেরর 01724955300

-৬ - ফান ফারী

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মাঃ নােয়দ সরকারী হরগা কেলজ রাভার াউট প রাভার অল
ীগ জলা
রাভার

ডাইেরর 01931306879

2 শাহিরয়ার আজাদ
চাম াবেরটরী ল এ কেলজ াউট
প

চাম অল
চাম
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01823927216

3 মাঃ রােসল িময়া অেষন  াউট প,িসরাজগ রাজশাহী অল
িসরাজগ
জলা

ড ডাইেরর 01760861531

4 আল কােশম গবন েম াবেরটির হাইল াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01824508963

5 শারমীন ফােতমা
িদলালর সরকাির াথিমক িবালয় কাব
দল

িমা অল িমা জলা ড ডাইেরর 01922676871

6 মাঃ আল মান গভণ েম াবেরটির হাই ল াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01930460528

7 িবিজৎ দাস ীগ ওেপন রাভার াউট প রাভার অল
ীগ জলা
রাভার

ড ডাইেরর 01956847368
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-৭ - অরকম িবান

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মা: মাসল হক টাইগার শাক ওেপন এয়ার াউট প এয়ার অল
ঢাকা জলা
এয়ার

ডাইেরর 01939900152

2 আমান নাহার শাা বব শখ িজব একােডমী াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01997101147

3
মাহাদ ের আলম
িসিকী

ঈশাখ  াউট প ঢাকা অল
িকেশারগ
জলা

ড ডাইেরর 01725147174

4
মাহাদ মনল
ইসলাম

কাাই জলা নৗ রাভার দল নৗ অল
কাাই জলা
নৗ

ড ডাইেরর 01840749521

5 মােহর জাহান বাংলােদশ গাহ  অথ নীিত কেলজ,ঢাকা রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

ড ডাইেরর 01859482765

6 ণয় রন দাস িদগলবাক সরকাির াথিমক িবালয় িসেলট অল
মৗলভীবাজা
র জলা

ড ডাইেরর 01715063520

7 পারিভন নাজ লর সরকাির াথিমক িবালয় িসেলট অল
মৗলভীবাজা
র জলা

ড ডাইেরর 01717116069

-৮ - এসিডিভ (সাসেটইনবল ডেভলপেম িভেলজ)

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 ফারহানা রহমান
ডােফািডল ইারাশনাল ইউিনভািস 
এয়ার রাভার াউট প

এয়ার অল
ঢাকা জলা
এয়ার

ডাইেরর 01712058543

2 মা: হািফর রহমান
হযরত মখম শাহ দৗলা দাল লদ
ফািজল মাাসা াউট দল।

রাজশাহী অল
িসরাজগ
জলা

ড ডাইেরর 01722968095

3 জাালেফরদাউস
ভয়া সরকারী াথিমক িবালয় কাব
ইউিনট।

িমা অল চদর জলা ড ডাইেরর 01712519912

4 তন সরকার
এম এন একােডিম াউট
প,নগরকাা,ফিরদর

ঢাকা অল ফিরদর জলা ড ডাইেরর 01938481377

5
মাঃ খায়ল ইসলাম
রতন

কািলকাবাড়ী সরকাির াথিমক িবালয়
ময়মনিসংহ
অল

ময়মনিসংহ
জলা

ড ডাইেরর 01712671699

6 মাহাদ ময়ল হক
রামধা সরকাির াথিমক িবালয় কাব
দল

িসেলট অল িসেলট জলা ড ডাইেরর 01728203804

7
সখ মাঃ তানিজর
হােসন

রবন  াউট দল লনা অল
বােগরহাট
জলা

ড ডাইেরর 01712377622

8 মাঃ খানজাহান আলী খানজাহান আলী  াউট প লনা অল লনা জলা ড ডাইেরর 01913640775

-৯ - ফান এ গইম

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মাঃ সিলর রহমান লালবাগ ওেপন াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

ডাইেরর 01914886727

2 মাঃ শিহল ইসলাম
রহমাহ মেডল হাই ল এ কেলজ
াউট প।

ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01670830860

3 আলমগীর কবীর আবীর িডিলেজ ওেপন াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01830867905

4 এএম. নওেশর আলী লালবাগ ওেপন াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

ড ডাইেরর 01675709300

5 শামীমা পারিভন িবএম কেলজ রাভার াউট প নৗ অল
লনা জলা
নৗ

ড ডাইেরর 01758831505

6 সােয়দ মাম
সজবাগ িজা সরকাির াথিমক
িবালয়

বিরশাল অল বরনা জলা ড ডাইেরর 01725961573
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-১০ - ব গিড়

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 এস. এম সালাহউিন ইমিপসা ওেপন াউট প, ঢাকা ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ডাইেরর 01787493722

2 সিলম িময়া অিকড ওেপন াউট প ঢাকা অল
নরিসংদী
জলা

ড ডাইেরর 01841270111

3
মাঃ আল খােয়র
সরকার

নরিসংদী সরকাির কেলজ ইউিনট- এ রাভার অল
নরিসংদী
জলা রাভার

ড ডাইেরর 01712807950

4 শংকরী রানী সাহা বাওয়ানী উ িবালয় গাল  ইন াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01917608886

-১১ - জানা অজানা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মাঃ আল হাান িবিপ  াউট প, ঢাকা রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

ডাইেরর 01818400064

2 আবল কিরম খান
বড়মায়া ইউনাইেটডহাইইনিউশন
াউট দল

বিরশাল অল
িপেরাজর
জলা

ড ডাইেরর 01716166058

3 বাইেছা আরা
আড়পাড়া িশবনগর মেডল সরকাির
াথিমক িবালয়। কাবদল

লনা অল
িঝনাইদহ
জলা

ড ডাইেরর 01712105482

4 মাঃ আ তােহর িরশখালী মািমক িবালয়, াউটস দল লনা অল
িঝনাইদহ
জলা

ড ডাইেরর 01714599991

5 শা মার দ শালহাটী ইসলািময়া দািখল মাাসা িদনাজর অল
নীলফামারী
জলা

ড ডাইেরর 01715367232

6 উে হানী
শাি নগর (উঃ)িশমরাইল সঃ াঃ িবঃ
কাবদল

িমা অল
াণবািড়য়া
জলা

ড ডাইেরর 01713628338

7 র মাহাদ গবন েম াবেরটির হাইল াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01826563974

-১২ - কা ফায়ার

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
মা: মাইল হাসান
ধা

বল ওেপন াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ডাইেরর 01716572773

2 মাহল আলম অিকড ওেপন াউট প ঢাকা অল
নরিসংদী
জলা

ড ডাইেরর 01771009492

3
এ ক এম নাজল
কিরম েয়ল

ঈশাখ  াউট প ঢাকা অল
িকেশারগ
জলা

ড ডাইেরর 01718218521

4 মাঃ ইসমাইল হােসন সামল হক খান ল এ কেলজ াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01727039883

5 জহরলাল বাইরািগ জিবআই ইউিনয়ন মািমক িবালয় বিরশাল অল
ঝালকাঠী
জলা

ড ডাইেরর 01721622473

অিভভাবক িদবস

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
নাজল কিবর আল
মাহদ

ইেকােনািমকাল ওেপন াউট প রলওেয় অল
ঢাকা
রলওেয়
জলা

ডাইেরর 01670024818

2 মাঃ আিসামান সবািত  াউট প ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01711343520

3 অপ না রানী শীল ৭৯নং ব  ছাট িমঠাখািল সঃ াঃ িবালয় বিরশাল অল
িপেরাজর
জলা

ড ডাইেরর 01712977214
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টপ অািচভাস  াদািরং

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মাঃ গালাম মাফা লালবাগ ওেপন াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ডাইেরর 01711945436

2 মাঃ রজাউল কিরম াউটার রিফল ইসলাম ওেপন াউট প রাভার অল
ময়মনিসংহ
জলা রাভার

ড ডাইেরর 01717786774

উডাজ ির-ইউিনয়ন

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
এস,এম,হািবব উাহ
(িহ)

রাউজান সরকাির কেলজ রাভার াউট
প, চাম।

রাভার অল
চাম
জলা
রাভার

ডাইেরর 01816938941

2 কাহাল ইসলাম জয় নােটার  াউট প, নােটার রাভার অল
নােটার
জলা
রাভার

ড ডাইেরর 01737152025

3 মাঃ হাসান আলী িদনাজর পিলেটকিনক ইউট রাভার অল
িদনাজর
জলা
রাভার

ড ডাইেরর 01723468401

সায়ািপং

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
এস. এম হায়াত
আহেমদ

ধানমি উেটািরয়া নৗ াউটস ইউিনট নৗ অল ঢাকা জলা নৗ ডাইেরর 01627105165

2
মাহাদ এমরান
হােসন

হালা সরকাির াথিমক িবালয় কাব
াউট প

িমা অল চদর জলা ড ডাইেরর 01813887855

3
হাদ কামাল
হাসাইন চৗরী

মাহাদর সরকাির াথিমক িবালয়
কাব াউট প

িমা অল চদর জলা ড ডাইেরর 01818446349

বটার ওয়া

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল
1 মান খান পািহল ওেপন াউট প ঢাকা অল ঢাকা জলা ডাইেরর 01674026112

2 মাঃ ফাইল ইসলাম মিন ং াির ল অা কেলজ ঢাকা অল ঢাকা জলা ড ডাইেরর 01949057344

3 মা: আিল হাসান কাটচদর কেপাতা  াউট প লনা অল
িঝনাইদহ
জলা

ড ডাইেরর 01718306522

4 কাজী বােয়র হােসন
ধানমি সরকারী বালক উ িবালয়
াউট প

ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড ডাইেরর 01521208108

িভেলজ ০১ - রবন

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 ফাহিমদা সমতট 
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

িভেলজ চীফ 01819237707

2 এস এম জািকর হােসন
সরকাির পকা পাইলট মেডল মািমক
িবালয়

বিরশাল অল
িপেরাজর
জলা

ড িভেলজ চীফ (াাম) 01711188518

3 সােল আহদ ী ার ওেপন াউট প
রাজশাহী
অল

রাজশাহী
মোপিলট
ন

ড িভেলজ চীফ (সািব ক) 01736676457

4 মাদ আহদ
সরকাির সাহরাওয়াদ কেলজ, রাভার
ইউিনট, িপেরাজর।

রাভার অল
িপেরাজর
জলা
রাভার

সহকারী িভেলজ চীফ (আবাসন ও
সাইট অপােরশন)

01712555906
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িভেলজ ০১ - রবন

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

5 মাঃ আশরাল আলম আদশ  িকার গােট ন এ হাই ল
রলওেয়
অল

পাহাড়তলী
রলওেয়
জলা

সহকারী িভেলজ চীফ (াাম) 01814310861

6
এস এম জািহর উল
আলম

নীহািরকা  াউট দল
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সহকারী িভেলজ চীফ (াাম) 01716556285

7
মাঃ ফজল কােদর
চৗরী

সাতকািনয়া সরকারী কেলজ রাভার াউট
প

রাভার অল
চাম
জলা
রাভার

সহকারী িভেলজ চীফ (া ও
িনরাপা)

01815971997

8 মাঃ ইকবাল হােসন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01818520484

সাব কা ০১ - সমা ন

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল
1 িজয়াউিন আহাদ ৮৮নং মািনকগ সািব কাব দল ঢাকা অল মািনকগ জলা সাব কা চীফ 01716401186

2 শাহনাজ বগম
দওপাড়া মেহর আফেরাজ মিক
সরকাির াথিমক িবালয়

ঢাকা অল গাজীর জলা ড সাব কা চীফ (াাম) 01717075404

3 মিজর রহমান
হােজরা খান সরকাির াথিমক
িবালয়

বিরশাল অল বিরশাল জলা ড সাব কা চীফ (সািব ক) 01719936036

4 মাঃ এখলাস উীন

েফশনাল াউটস এিিকউভ
(সহকারী পিরচালক, আিলক সদর
দফতর, াগাছা (ময়মনিসংহ ও
নেকানা জলা))

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সাব কা ােনজার (আবাসন ও
সাইট অপােরশন)

01515275327

5 মাঃ আসাামান
রান শহর সরকাির াথিমক িবালয়
কাব দল

ঢাকা অল মাদারীর জলা সাব কা ােনজার (াাম) 01715069762

6 মাসা: হাসনা হনা
িখরিশন খাই কাব াউটস দল, (প-
২২), পীতলা, নওগ।

রাজশাহী অল নওগ জলা সাব কা ােনজার (াাম) 01719665959

7 মমেরাজ হােসন বতাল নং সঃাঃিবঃ কাব াউট দল ঢাকা অল
িকেশারগ
জলা

সাব কা ােনজার (সাইট
অপােরশান ও পিরতা)

01716016316

8 িনম ল চ বপারী
চরগড়পাড়া সরকাির াথিমক িবালয়
কাব দল

ঢাকা অল মািনকগ জলা
সাব কা ােনজার (া ও
িনরাপা)

01712355577

সাব কা ০২ - জাফলং

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1
মাছাঃ আমান আরা
বগম

চদরসরকারী াথিমকিবালয় রাজশাহী অল বড়া জলা সাব কা চীফ 01722886412

2
আ ন ম আজগর
হাছাইন

মল পাড়া সরকাির াথিমক িবালয় কাব
াউটস ইউিনট

চাম অল
কবাজার
জলা

ড সাব কা চীফ (াাম) 01817225569

3
মাঃ◌ঃ আিরফ
হােসন চৗরী

আেটায়ারী মেডল পাইলট উ িবালয়
িদনাজর
অল

পগড় জলা ড সাব কা চীফ (সািব ক) 01770952518

4
মা: আফছার উিন
ইঁয়া

৩০নং মািঝনা নদীর পাড় সরকারী াথিমক
িবালয়

ঢাকা অল
নারায়নগ
জলা

সাব কা ােনজার (আবাসন ও
সাইট অপােরশন)

01747905818

5 মাঃ শিফল ইসলাম রেসা  াউট প রলওেয় অল
সয়দর
রলওেয় জলা

সাব কা ােনজার (াাম) 01712015629

6 মাঃ জাহাীর আলম নিড়য়া িবহারীলাল সরকাির উ িবালয় ঢাকা অল
শিরয়তর
জলা

সাব কা ােনজার (াাম) 01717228700

7
মাহাাদ আল
কােশম

সাধনার উিবালয় রাজশাহী অল রাজশাহী জলা
সাব কা ােনজার (সাইট
অপােরশান ও পিরতা)

01914135084

8
মাঃ আল মাান
সরকার

জয়নগর সরকারী াথিমক িবালয় রাজশাহী অল নােটার জলা
সাব কা ােনজার (া ও
িনরাপা)

01715637405
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িভেলজ ০২ - কবাজার

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মাঃ আিরামান সমতট  াউট প
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

িভেলজ চীফ 01711939999

2
মাহাাদ ওয়াহীাহ
সরকার

িনমসার উ িবালয় াউট প িমা অল িমা জলা ড িভেলজ চীফ (াাম) 01916452331

3
এ.এস.এম মাকারম
হােসন সরকার

ল িনেকতন উ িবালয়
ময়মনিসংহ
অল

ময়মনিসংহ
জলা

ড িভেলজ চীফ (সািব ক) 01612671699

4 হামজার রহমান শামীম
েফশনাল াউটস এিিকউভ (উপ
পিরচালক, বাংলােদশ াউটস, রাজশাহী
অল)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সহকারী িভেলজ চীফ (আবাসন ও
সাইট অপােরশন)

01675029774

5 শামীমা ইয়াসিমন
বনমালী সরকারী াথিমক িবালয় কাব
দল

ঢাকা অল
টাংগাইল
জলা

সহকারী িভেলজ চীফ (াাম) 01721926637

6 নজল ইসলাম
বাংলা সরকার সাদাত কেলজ রাভার
াউট প

রাভার অল
টাাইল
জলা রাভার

সহকারী িভেলজ চীফ (াাম) 01715616535

7 মাঃ ওয়ািহল হক মেক  াউট দল িসেলট অল
িসেলট
মোপিলটন

সহকারী িভেলজ চীফ (া ও
িনরাপা)

01711268704

8 মা: সানাউাহ জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01717254033

সাব কা ০৩ - রাতারল

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 শখ হায়দার আলী বা রবন  দল লনা অল
বােগরহাট
জলা

সাব কা চীফ 01715915980

2 ফােতমা আার খান
াউটার রিফল ইসলাম  াউট প,
ময়মনিসংহ

ময়মনিসংহ
অল

ময়মনিসংহ
জলা

ড সাব কা চীফ (াাম) 01701028192

3 মা: আল হােসন
১১ নং শিতল শ া স: া: িব: কাব
ইউিনট

ময়মনিসংহ
অল

জামালর
জলা

ড সাব কা চীফ (সািব ক) 01718813223

4 রমা নাথ রায় খামার কমারী িজিপএস কাব দল িদনাজর অল
নীলফামারী
জলা

সাব কা ােনজার (আবাসন ও
সাইট অপােরশন)

01732549790

5 মাঃ আ সাইদ সরদার
চরচাা উিকল বাড়ী সরকাির াথিমক
িবালয় কাবদল, ভদরগ, শরীয়তর।

ঢাকা অল
শিরয়তর
জলা

সাব কা ােনজার (াাম) 01717170735

6 রবী নাথ গাামী
শানবাা সরকাির াথিমক িবালয় কাব
াউট দল

ঢাকা অল
মািনকগ
জলা

সাব কা ােনজার (াাম) 01715225615

7 অিনিতা দ
ব ভাগ মেডল সরকাির াথিমক িবালয়
কাবদল

িসেলট অল িসেলট জলা
সাব কা ােনজার (সাইট
অপােরশান ও পিরতা)

01749708243

8 মাঃ খায়ল ইসলাম িয়া  াউট প লনা অল িয়া জলা
সাব কা ােনজার (া ও
িনরাপা)

01716188033

সাব কা ০৪ - িবছানাকাি

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 নাজমা চৗরী
নররপাড় সরকাির াথিমক
িবালয় কাব াউট প

ঢাকা অল িগ জলা সাব কা চীফ 01711059078

2
মাঃ এমদাল হক
িসিকী

জালালাবাদ কানেম পাবিলক ল
এ কেলজ াউট প

িসেলট অল িসেলট জলা ড সাব কা চীফ (াাম) 01710891618

3
শখ জােভদ মাজাের
উর রাহমান

২ নং ঢাকা জলা নৗ রাভার াউট দল নৗ অল ঢাকা জলা নৗ ড সাব কা চীফ (সািব ক) 01714641987

4 মাঃ তািহর উিন
কসবা আদশ  সরকাির াথিমক
িবালয় কাব দল

িসেলট অল িসেলট জলা
সাব কা ােনজার (আবাসন ও
সাইট অপােরশন)

01727437556

5 জাাল ফরেদৗস
িনমসার সরকাির াথিমক িবালয়
কাব দল

িমা অল িমা জলা সাব কা ােনজার (াাম) 01869820027
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সাব কা ০৪ - িবছানাকাি

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

6 মাজহাল ইসলাম
পারেগািরয়া সরকাির াথিমক
িবালয়

ঢাকা অল ঢাকা জলা সাব কা ােনজার (াাম) 01712704925

7 মা: আলম সাভার অধর চ সরকারী উ িবালয় ঢাকা অল ঢাকা জলা
সাব কা ােনজার (সাইট
অপােরশান ও পিরতা)

01823330402

8 িম রায়
ততলী সরকাির াথিমক িবালয় কাব
দল,দিণ রমা,িসেলট।

িসেলট অল িসেলট জলা
সাব কা ােনজার (া ও
িনরাপা)

01710263770

িভেলজ ০৩ - য়াকাটা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মাঃ আ হাান এল কিব ইউিনয়ন ইনিউশন, লনা লনা অল
লনা
মোপিলটন

িভেলজ চীফ 01711979465

2 আমান আরা ববী
১ নং পরীণ িবালয় কাব দল, িপআই,
ঠারগও

িদনাজর
অল

ঠারগও
জলা

ড িভেলজ চীফ (াাম) 01755111409

3 মাঃ আাামান রমা ওেপন াউট প,িসেলট
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ড িভেলজ চীফ (সািব ক) 01712764221

4 সীব মার সরকার কােলেরট ল এ কেলজ, নােটার
রাজশাহী
অল

নােটার জলা
সহকারী িভেলজ চীফ (আবাসন ও
সাইট অপােরশন)

01717424850

5 দবাশীষ হালদার
বাগ সরকাির পাইলট মািমক
িবালয় াউট প

বিরশাল অল বিরশাল জলা সহকারী িভেলজ চীফ (াাম) 01712308809

6 ডঃ মাঃ জিহল আলম
বাংলােদশ িষ িব িবালয় রাভার
াউট প

রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

সহকারী িভেলজ চীফ (াাম) 01718591811

7 মাঃ আ হাসান আলমডাা  রাভার াউট প রাভার অল
য়াডাা
জলা রাভার

সহকারী িভেলজ চীফ (া ও
িনরাপা)

01721392300

8 মা: আল হােসন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01726971622

সাব কা ০৫ - সােজক ভালী

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল
1 শীতল মার িম সেড হাট  মািমক িবালয় াউট প লনা অল যেশার জলা সাব কা চীফ 01911016780

2 এহেতশার রহমান
বাা সরকাির াথিমক িবালয় াউট
প

ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

ড সাব কা চীফ (াাম) 01818679927

3
মাহাদ আবল
কাইম

হিবগ  রাভার াউট প রাভার অল
হিবগ জলা
রাভার

ড সাব কা চীফ (সািব ক) 01715141801

4 জসীম উীন
মাইজপাড়া সরকাির াথিমক িবালয়
কাব াউটস প

চাম অল
কবাজার
জলা

সাব কা ােনজার (আবাসন ও
সাইট অপােরশন)

01820549965

5 না বসাক নাখালপাড়া সরকাির াথিমক িবালয় ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

সাব কা ােনজার (াাম) 01749421130

6 মাঃ জিসম উিন পাঠান িমা িজলা ল িমা অল িমা জলা সাব কা ােনজার (াাম) 01711119580

7
মাসাৎ মাহেসনা
জামান

ীন চাই একােডমী কাব াউট ইউিনট বিরশাল অল বিরশাল জলা
সাব কা ােনজার (সাইট
অপােরশান ও পিরতা)

01711162591

8 হািছনা আার হায়দরগ সঃ াঃ িবঃ কাবদল িমা অল
নায়াখালী
জলা

সাব কা ােনজার (া ও
িনরাপা)

01815124415

সাব কা ০৬ - সং গ ার

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 রওনক জাহান রইনেবা ওেপন াউট প
িদনাজর
অল

নীলফামারী
জলা

সাব কা চীফ 01718067538
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সাব কা ০৬ - সং গ ার

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

2 ঃ ইয়ািহয়া খান েবল ণভবা  াউট প, রহনর রাজশাহী অল
চপাইনবাবগ
 জলা

ড সাব কা চীফ (াাম) 01716960309

3 মা: শাহজাহান মাা িতিত  াউট প
ময়মনিসংহ
অল

জামালর
জলা

ড সাব কা চীফ (সািব ক) 01719611970

4 মিহউীন আহেমদ আদমর স ািবালয় কাব াউট প ঢাকা অল
ফিরদর
জলা

সাব কা ােনজার (আবাসন ও
সাইট অপােরশন)

01733142758

5
এম.এম. শাহীর রহমান
বা

রানকাা এ. এস. একােডিম াউট দল ঢাকা অল
ফিরদর
জলা

সাব কা ােনজার (াাম) 01718221026

6 অিনতা চব
৫৩ নং ঝাউগড়া সরকাির াথিমক
িবালয়,কাবদল।

ঢাকা অল
নারায়নগ
জলা

সাব কা ােনজার (াাম) 01720158217

7 মাহাদ িজর রহমান ১নং বােেনৗজা হাজী মহসীন  দল নৗ অল
ঢাকা জলা
নৗ

সাব কা ােনজার (সাইট
অপােরশান ও পিরতা)

01687600113

8 আহসান কিবর িলটন আজমর রলওেয়  াউট রলওেয় অল
আখাউড়া
রলওেয়
জলা

সাব কা ােনজার (া ও
িনরাপা)

01715588266

িভেলজ ০৪ - মল

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 ল ইসলাম
জাতীয় উপ কিমশনার (সমাজ উয়ন ও
া)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

িভেলজ চীফ 01715138181

2 মাঃ নওশাদ আলী
রাজশাহী
অল

পাবনা জলা ড িভেলজ চীফ (াাম) 01776117888

3
ডা. মাঃ িসরাল
ইসলাম,এল

অত  াউট প িসেলট অল িসেলট জলা ড িভেলজ চীফ (সািব ক) 01712566393

4 মাহজা পারভীন
েফশনাল াউটস এিিকউভ (উপ
পিরচালক, ময়মনিসংহ অল)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সহকারী িভেলজ চীফ (আবাসন ও
সাইট অপােরশন)

01677066242

5 এ.িব.এম. ফজেল রাি
আইিডয়াল সরকাির াথিমক িবালয়
কাব ইউিনট

ঢাকা অল
ঢাকা
মোপিলটন

সহকারী িভেলজ চীফ (াাম) 01718549807

6
আফিরন লতানা খান
না

বাখরা বািলকা সরকাির াথিমক িবালয়
গাল  ইন কাব াউট দল

রাজশাহী
অল

বড়া জলা সহকারী িভেলজ চীফ (াাম) 01883440013

7 সিলনা আার আবািসক সরকাির াথিমক িবালয় বিরশাল অল
পয়াখালী
জলা

সহকারী িভেলজ চীফ (া ও
িনরাপা)

01712186730

8 মাঃ উল হােসন জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01773898695

সাব কা ০৭ - নীলিগির

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 মাঃ শামল হক শাহজাহানর রলওেয়  াউট প রলওেয় অল
ঢাকা রলওেয়
জলা

সাব কা চীফ 01720064771

2
মা: গালাম িকবিরয়া
ম

ঈরদী রলওেয়  াউট প রলওেয় অল
পাকশী
রলওেয় জলা

ড সাব কা চীফ (াাম) 01717290342

3
মমতাজ উিন
তাকদার

ইাহানী আদশ  উ িবালয় াউট দল চাম অল
চাম
মোপিলটন

ড সাব কা চীফ (সািব ক) 01818707832

4 এম নীর চৗরী অণী  াউট প, নড়াইল লনা অল নড়াইল জলা
সাব কা ােনজার (আবাসন ও
সাইট অপােরশন)

01712573290

5
মাঃ আাহ আল
আজাদ

চানা উ িবালয় ও কেলজ াউট দল ঢাকা অল গাজীর জলা সাব কা ােনজার (াাম) 01719520011

6 আিমল ইকরাম চর নািজিন মািমক িবালয় বিরশাল অল ভালা জলা সাব কা ােনজার (াাম) 01716669971
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সাব কা ০৭ - নীলিগির

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

7 মাছাঃ িশরীন লতানা
িমরর পাইলট উ িবালয় গাল  ইন
াউট প

লনা অল িয়া জলা
সাব কা ােনজার (সাইট
অপােরশান ও পিরতা)

01743150709

8 অজয় মার িবাস
মাাহাট সরকাির াথিমক িবালয় কাব
াউট প

লনা অল
বােগরহাট
জলা

সাব কা ােনজার (া ও
িনরাপা)

01712908409

সাব কা ০৮ - কাাই লক

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল
1 মাঃ আাামান মেহশর মািমক িবালয় াউট প লনা অল িঝনাইদহ জলা সাব কা চীফ 01712667998

2 মাঃ নজল ইসলাম
চরলীর সরকাির াথিমক িবালয়,
ুগ, সদর, ময়মনিসংহ

ময়মনিসংহ
অল

ময়মনিসংহ
জলা

ড সাব কা চীফ (াাম) 01712192044

3 ফিরদা ইয়াসিমন 68নং পারেগািরয়া সািব ঢাকা অল ঢাকা জলা ড সাব কা চীফ (সািব ক) 01710950225

4 খকার সাবরার হােসন
কামারর িডী কেলজ রাভার াউট
প,সয়দর, নীলফামারী

রাভার অল
নীলফামারী
জলা রাভার

সাব কা ােনজার (আবাসন ও
সাইট অপােরশন)

01719464683

5 মাঃ ফিরদ আহেমদ ৩৩নং িডীরচর উ িবালয় ঢাকা অল ফিরদর জলা সাব কা ােনজার (াাম) 01716881384

6 খায়ন নাহার
ধান িশক, আউিলয়ার হাট সঃ াঃ
িবঃ কাব াউট ইউিনট

বিরশাল অল
পয়াখালী
জলা

সাব কা ােনজার (াাম) 01716307811

7 মিন শংককর হালদার
িপেরাজর  াউট প, িপেরাজর
সদর, িপেরাজর।

বিরশাল অল
িপেরাজর
জলা

সাব কা ােনজার (সাইট
অপােরশান ও পিরতা)

01717580479

8 মাঃ বাল হােসন বন  াউট প, সানাগাজী, ফনী িমা অল ফনী জলা
সাব কা ােনজার (া ও
িনরাপা)

01812799091

কিনেজ সােপাট  সার

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 শরীফ আহেমদ কামাল জাতীয় উপ কিমশনার (এডা িরেসােস স)
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

সময়কারী 01711357512

2 মাঃ সিফল ইসলাম এয়ার অল
যেশার জলা
এয়ার

 সময়কারী 01711481854

3 জাাল ফরেদৗস ১০নং বনকাি স া িব কাব দল
রাজশাহী
অল

নওগ জলা উপ সময়কারী 01718259188

4 মাসাঃকামাহার সষর সরকারী াথিমক িবালয় লনা অল
য়াডাংগা
জলা

উপ সময়কারী 01711366022

5
মাহাদ িমজার
রহমান

ধামতী উর সরকাির াথিমক িবালয়,
কাব দল

িমা অল িমা জলা সহঃ সময়কারী 01700663833

6 শিম লা দাস
েফশনাল াউটস এিিকউভ (উপ
পিরচালক, ফিরদর )

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

ইনচাজ 01711073734

সােপাট  াফ

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 এডম িজিম বাৈড় জাতীয় াউট িশণ ক, মৗচাক, গাজীর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01550031367

2 শাহাদাত হােসন রাাক জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01823777797

3 মা: আজম জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01736355547

4 মা: সাহাগ িময়া জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01721558722

5 অত চ ধর জাতীয় সদর দফতর
বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

াফ 01916972853
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অাসাইনেম কম কতা

নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

1 পন মার দাস
েফশনাল াউটস এিিকউভ
(আিলক পিরচালক, িমা অল)

বাংলােদশ
াউটস

জাতীয় সদর
দফতর

 সময়কারী 01727020013

2 এ.িবএম আল হােসম
বীর িেযাা সয়দ ইমাম  াউট
প

িমা অল
াণবািড়য়া
জলা

উপ সময়কারী 01687202179

3 মাঃ তল ইসলাম
গাংনী সরকাির াথিমক িবালয় কাব
াউট দল।

লনা অল মারা জলা উপ সময়কারী 01713921480

4 মাহাদ মাদ হােসন
বলাখাল সরকাির াথিমক িবালয় কাব
াউট প

িমা অল চদর জলা উপ সময়কারী 01819440919

5
মাহাদ মিনামান
মাা

ামগ সরকারী াথিমক িবালয় কাব
দল

িমা অল লীর জলা উপ সময়কারী 01814850838

6 হািফজ জাহান িজিনয়াস ওেপন াউট প রলওেয় অল
ঢাকা রলওেয়
জলা

উপ সময়কারী 01711237766

7 িশ সাদ দবনাথ
ক ক লিরহাট উ িবালয় াউট
দল

িদনাজর অল ঠারগও জলা উপ সময়কারী 01716962047

8 আবাহ হাান
১৭ নং রা সরাকির াথিমক িবালয়
কাব াউটস ইউিনট

চাম অল
কবাজার
জলা

উপ সময়কারী 01818166342

9 মাঃ আল জাার উপেজলা াউট সাদক, উাপাড়া। রাজশাহী অল
িসরাজগ
জলা

উপ সময়কারী 01734641684

10 মায়াের আলম সানা
রৗমারী িস িজ জামান সরকাির উ
িবালয় াউট প

িদনাজর অল িড়াম জলা উপ সময়কারী 01915332309

11 মাঃ খাস পারেভজ আলীনগর উ িবালয় াউট প রাজশাহী অল
চপাইনবাবগ
জলা

উপ সময়কারী 01558464629

12 মাঃ মাফাল হােসন
ভাড়া মেডল সরকাির াথিমক
িবালয় কাব াউট দল

রাজশাহী অল পাবনা জলা উপ সময়কারী 01716541994

13 নীল কাি মল
বিতলা ীনাওয়ার কিজ ল কাব
াউট দল।

ঢাকা অল
মািনকগ
জলা

উপ সময়কারী 01770815129

14 মাহাদ আিমর হােসন
রামচর সরকাির াথিমক িবালয়
কাব াউট দল

িমা অল িমা জলা উপ সময়কারী 01704619761

15 মা: বলােয়ত হােসন
মারী সরকাির াথিমক িবালয় কাব
াউট প

িমা অল চদর জলা উপ সময়কারী 01716470717

16
মিহউছাহ চৗরী
নািজস

রমাপাড়  দল িসেলট অল িসেলট জলা উপ সময়কারী 01711156622

17 মাহাাদ আস সালাম নাই
ময়মনিসংহ
অল

ময়মনিসংহ
জলা

উপ সময়কারী 01712609297

18
মাহাদ শহীল
ইসলাম বাল

টাইগার ওেপন াউট প রাভার অল
ঢাকা জলা
রাভার

উপ সময়কারী 01715312220

19
এ িব এম িজয়াউল
আহসান

১০নং িকংক নৗ াউট প নৗ অল ঢাকা জলা নৗ উপ সময়কারী 01716174168

20 মা: রইস উিন বারচর সরকাির াথিমক িবালয় ঢাকা অল ঢাকা জলা উপ সময়কারী 01816856882

21 মা: মিহল ইসলাম
বাংলািহিল-১ মেডল সরকারী াথিমক
িবালয় কাব দল

িদনাজর অল িদনাজর জলা সহঃ সময়কারী 01716205285

22 মাহাদ এয়ািছন
মলী সরকারী াথিমক িবালয় কাব
াউট দল।

িমা অল িমা জলা সহঃ সময়কারী 01812932745

23
এ.এস.এম.মকল
আহমদ

কাহা মেডল সরকাির াথিমক িবালয়
কাব াউট দল।

রাজশাহী অল বড়া জলা সহঃ সময়কারী 01712543859

24 মা: আিতর রহমান
ম অাম সরকাির াথিমক িবালয়
কাব দল

ঢাকা অল
িকেশারগ
জলা

সহঃ সময়কারী 01303732652

25
মাহাদ আনছাল
কিরম

চকিরয়া কারক িবাপীঠ াউট প চাম অল
কবাজার
জলা

সহঃ সময়কারী 01843953325

26 মেনায়ারা বগম
কাউয়ািক সরকাির াথিমক িবালয়
কাবদল

িসেলট অল িসেলট জলা সহঃ সময়কারী 01715379366
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নং নাম ইউিনেটর নাম অল জলা পদ মাবাইল

27 রিফক উিন
িনজপানখালী সরকাির াথিমক িবালয়
কাব াউটস দল

চাম অল
কবাজার
জলা

সহঃ সময়কারী 01716126958

28 মাঃ আফতাব হােসন
২১ নংবদলা সরকাির াথিমক িবালয়
কাব াউট দল , রাণীনগর, নওগ

রাজশাহী অল নওগ জলা সহঃ সময়কারী 01919441381

29

SHANKAR
CHANDRA
ROY

Sadarampur Govt
Primary School

ঢাকা অল িগ জলা সহঃ সময়কারী 01716517497

30 মাঃ মিতউর রহমান বািনয়াচং  উট দল িসেলট অল হিবগ জলা সহঃ সময়কারী 01716319182

31 সয় মার দ
উর িপরজর সরকাির াথিমক
িবালয়

লনা অল িঝনাইদহ জলা সহঃ সময়কারী 01728689797

32 মাঃ জ িময়া িছলাপাা সরকাির াথিমক িবালয় িসেলট অল হিবগ জলা সহঃ সময়কারী 01710284141

33 মাঃ সাইল ইসলাম হিবগ বািলকা উ িবালয় িসেলট অল হিবগ জলা সহঃ সময়কারী 01714627655

34 মা: আল জিলল
বগমর িবল পাড়া সকরাির াথিমক
িবালয় কাব ইউিনট

লনা অল য়াডাংগা জলা সহকারী ােনজার 01406716479
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