
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
পররদবশ অরিেপ্তর 

তথ্য অরিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় োরয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমা 
                                        

ক্রমিক  কার্ যালয়ের নাি দামেত্বপ্রাপ্ত কি যকর্যার (আরটিআই) 

নাি ও পদবী 
 

ফ ান/য়িাবাইল ও ই-ফিইল ঠিকানা 

১. সদর দপ্তর, ঢাকা জনাব মদলরুবা আক্তার 

সহকারী পমরচালক (প্রচার) 

ফিাবাইল: ০১৭৪১৪০৪৯৯৬ 

ই-ফিইল: diluesrm@yahoo.com 

২. ঢাকা িহানগর কার্ যালে  জনাব ফিাোঃ সাইফুল আশ্রাব 

সহকারী পমরচালক 

 ফ ানোঃ ৮১৮১৫৮৩ ফিাবাইলোঃ ০১৭১২১৬৮৫০৩ 

ই-ফিইল: syfulasrabliton@gmail.com 

৩. ঢাকা অঞ্চল কার্ যালে  জনাব সালিান ফচৌধুরী শাওন 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইলোঃ ০১৭১২১৭৮৮৮২ 

ই-ফিইল: salman0510057@gmail.com 

৪. ঢাকা গয়বষণাগার জনাব সুিাইো আক্তার 

বায়ো ফকমিষ্ট 

ফিাবাইল: ০১৫৫৭৮৭৯২৭২ 

ই-ফিইল: sm_mousumi@yahoo.com 

৫. ঢাকা ফজলা কার্ যালে জনাব অমনর্া ফ াষ 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইলোঃ ০১৬৭৩৫৪৯১৪১ 

ই-ফিইল: anita.ghosh16@yahoo.com 

৬.  মরদপুর ফজলা কার্ যালে  

 

কাজী সাইফুদ্দীন 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭৩২৭৭১৬৭৪ 

ই-ফিইল: kazisaifuddindoe@gmail.com 

৭. নারােনগঞ্জ ফজলা কার্ যালে  

 

জনাব ফিাোঃ ফিাবারক ফহায়সন 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭৫১ ৭০২৮৯২ 

ই-ফিইলোঃ mobarok.du@gmail.com 

৮. িামনকগঞ্জ ফজলা কার্ যালে  

 

জনাব ফলাভানা জামিল 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৯১২৩৭৯৯১৫ 

ই-ফিইলোঃ lovana.jamil@yahoo.com 

৯. টাঙ্গাইল ফজলা কার্ যালে জনাব র্াপস চন্দ্র পাল 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইলোঃ ০১৬৭২৪৯৮৫০৪ 

ই-ফিইলোঃ tapash.geo.du124@gmail.com 

১০. মুমিগঞ্জ ফজলা কার্ যালে  

 

জনাব ফিাোঃ নুর কুতুয়ব আলি মসমদ্দক 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: 01912 07 55 65 

ই-ফিইল: siddiquedoe@gmail.com 

১১. গাজীপুর ফজলা কার্ যালে  

 

জনাব ফিাোঃ িইনুল হক 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৬৭৯২৩১২৪৭ 

ই-ফিইল: moinuldoe@gmail.com 

১২. নরমসিংদী ফজলা কার্ যালে  

 

জনাব মুহম্মদ হাম জুর রহিান 

উপপমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭১২৭২৭৮৭২ 
ই-ফিইল: narsingdi@doe.gov.bd 

১৩. চট্টগ্রাি িহানগর কার্ যালে জনাব জান্নাতুল ফ রয়দৌস 

মসমনের ফকমিস্ট 

ফিাবাইল: ০১৭৮৩৭৫৯৯৪২ 

ই-ফিইলোঃ pinkictg@gmail.com 

১৪. চট্টগ্রাি গয়বষণাগার কার্ যালে জনাব ফগালাি বামসর আহয়িদ 

মসমনের ফকমিস্ট 

ফিাবাইল: ০১৭২১৭৯৮২১৮ 

ই-ফিইল: golam.ku@gmail.com 

১৫. চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালে জনাব ফিাোঃ নুর হাসান সজীব 

সহকারী পমরচালক   

ফিাবাইল: ০১৭১৫৪২৭৬৫৬ 

ই-ফিইল: sajibnh@gmail.com 

১৬. চট্টগ্রাি ফজলা কার্ যালে জনাব ফিাোঃ ফ রয়দৌস আয়নাোর 

উপপমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৯১৬৩২৮০৯০ 

ই-ফিইল: fardoushbd@gmail.com  

১৭. কুমিল্লা ফজলা কার্ যালে জনাব ফিাোঃ রুনায়ের্ আমিন ফরজা 

মরসাচ য অম সার 

ফ ান: ০৮১-৬৬৯০৬ ফিাবাইল: ০১৭১৫-৯৫৮৬৭৮ 

ই-ফিইল: runaetreza@gmail.com 

১৮. চাঁদপুর ফজলা কার্ যালে জনাব ফিাোঃ হান্নান 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭৩৪২৪০৫৫৫             

ই-ফিইলোঃ  hannangeo904@gmail.com 

১৯. ব্রাহ্মণবামিো ফজলা কার্ যালে  জনাব ফিাোঃ নুরুল আমিন 

উপপমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭১২৫৩৯১৬৫ ও  ০৮৫১-৫৭৭৫৭         
ই-ফিইলোঃ brahmanbaria@doe.gov.bd 

২০. কক্সবাজার ফজলা কার্ যালে  

 

ফশখ নাজমুল হুদা 

উপপমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৫৫৬৪৫৭৪৭১ 

ই-ফিইল: nazmulhudadoe@gmail.com 

২১. ফনাোখালী ফজলা কার্ যালে জনাব ফিাোঃ ফসরাজুল ইসলাি 

উপপমরচালক  

ফ ান: ০৩২১-৭১৭১৫ ফিাবাইল: ০১৯১৬১৫১২৭০  

ই-ফিইল: noakhali@doe.gov.bd 

mailto:syfulasrabdhakametro@doe.gov.bd
mailto:salman0510057@gmail.com
mailto:sm_mousumi@yahoo.com
mailto:moinuldoe@gmail.com
mailto:narsingdi@doe.gov.bd
mailto:fardoushbd@gmail.com
mailto:ই-মেইলঃuttomkumer70@gmail.com
mailto:brahmanbaria@doe.gov.bd
mailto:nazmulhudadoe@gmail.com


 

ক্রমিক কার্ যালয়ের নাি দামেত্বপ্রাপ্ত কি যকর্যার (আরটিআই)  

নাি ও পদবী 

 

ফ ান/য়িাবাইল ও ই-ফিইল ঠিকানা 

২২. ফ নী ফজলা কার্ যালে জনাব ফিাোঃ সাইদুর রহিান 

উপপমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৯২২৩৫১৭৩৬ 

ই-ফিইল: feni@doe.gov.bd 

২৩. িেিনমসিংহ মবভাগী কার্ যালে জনাব ফিাোঃ আল িাহমুদ 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭৬৪৪০৬২৮ 

ই-ফিইল: almahmud76@gmail.com 
২৪. িেিনমসিংহ ফজলা কার্ যালে জনাব ফিাোঃ রুহুল আমিন 

পমরদশ যক 

ফিাবাইল: ০১৯২৯৪৫৮৬৬০ 

ই-ফিইল: ruhul0035@gmail.com 

২৫. রাজশাহী মবভাগীে কার্ যালে  

 

জনাব িাহথীর মবন ফিাহাম্মদ 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭২২৪২৪৫৫৯ 

ই-ফিইল: mahthirmohammad200@gmail.com 

২৬. রাজশাহী ফজলা কার্ যালে  

 

জনাব িাহমুদা পারভীন 

উপ-পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭৬৫৭১১৩৪৯ 

ই-ফিইলোঃ mahmuda0195@gmail.com 
২৭. রিংপুর মবভাগীে কার্ যালে  

 

জনাব ফিাোঃ রাইহান ফহায়সন 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭৪২৫৮৩৭০২ 

ই-ফিইল: engr.raihandoe@gmail.com 

২৮. রিংপুর ফজলা কার্ যালে  জনাব িয়নাোরুল ইসলাি 

পমরদশ যক 

ফিাবাইল: ০১৭২২৯৮৪৯৯১    

ই-ফিইল: monowarul.acct@gmail.com 

২৯. খুলনা মবভাগীে কার্ যালে  

 

জনাব ফিাোঃ এিদাদুল হক 

উপপমরচালক  

ফিাবাইল: ০১৭১৭৯০৬৩৫৪ 

ই-ফিইল: edoe2011haque@gmail.com 

৩০. কুমষ্টো ফজলা কার্ যালে  

 

জনাব কিল কুিার বি যন 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭১২০২৫৭৮০৯ 

ই-ফিইল: kamal.doe@gmail.com 

৩১. র্য়শার ফজলা কার্ যালে জনাব ফিাোঃ হারুন আর রশীদ 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭১৯৩৩৪৭৯৭ 

ই-ফিইল:  hrksust@gmail.com 

৩২. বায়গরহাট ফজলা কার্ যালে জনাব ফিা: আয়রম ন বাদল 

উপপমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৯১১১৬১২৯২ 

ই-ফিইল: badalarefin@gmail.com 

৩৩. মসয়লট মবভাগীে কার্ যালে  জনাব সুকুিার সাহা 

মসমনের ফকমিস্ট 

ফিাবাইল: ০১৭১২৫৪০৭১১ 

ই-ফিইল: sukumarsaha@doe.gov.bd  

৩৪. বমরশাল মবভাগীে কার্ যালে  জনাব ফিাোঃ ফর্ার্া মিো 

সহকারী পমরচালক  

ফিাবাইল: ০১৭১২১২১৭৫০ 

ই-ফিইল: totamia1970@yahoo.com 

৩৫. মদনাজপুর ফজলা কার্ যালে  জনাব ফিাোঃ রম কুল ইসলাি  

জুমনের ফকমিষ্ট 

ফিাবাইল: ০১৭১৭০১৪৮০৬   

ই-ফিইল: rislamdoe@gmail.com 

৩৬. পাবনা ফজলা কার্ যালে  জনাব ফিাোঃ নাজমুল ফহাসাইন 

সহকারী পমরচালক 

ফ ান: 073-163403 ফিাবাইল: ০১৯১৫০৩৯৯৬৩ 

ই-ফিইল: nazmulhossain@doe.gov.bd 

৩৭. নওগাঁ ফজলা কার্ যালে  জনাব ফিাোঃ িকবুল ফহায়সন 

মরসাচ য অম সার 

ফিাবাইল: ০১৭১১০৬৭৮৯১ 

ই-ফিইল: mokbuldoe@gmail.com 

৩৮. মকয়শারগঞ্জ ফজলা কার্ যালে  জনাব রুবাইোর্ র্াহরীি ফসৌরভ 

মসমনের ফকমিস্ট 

ফিাবাইল: ০১৭১৭-৮২৮৮৩৮ 

ই-ফিইল: rtsouravdoe@gmail.com 

৩৯. ফগাপালগঞ্জ ফজলা কার্ যালে  জনাব ফিাোঃ আসাদুজ্জািান  

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭২২৪৪৯৪৫০ 

ই-ফিইল: asad.du40@gmail.com 

৪০. ফনত্রয়কানা ফজলা কার্ যালে  জনাব সুশীল কুিার দাস 

পমরদশ যক  

ফিাবাইল: ০১৭২২৫১২০১৯ 

ই-ফিইল: sushilkumar@doe.gov.bd 

৪১. ফশরপুর ফজলা কার্ যালে  জনাব পারভেজ আহভেদ 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭১১-৯৪৬৪৫২ 

ই-ফিইল: parvezahmed7979@gmil.com 

৪২. ফিৌলভীবাজার ফজলা কার্ যালে  জনাব ফিাোঃ বদরুল হুদা 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭২২২৯২৪৪৭ 

ই-ফিইল: bodrul.du@gmail.com 

৪৩. সার্ক্ষীরা ফজলা কার্ যালে  জনাব সরদার শরীফুল ইসলাি 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৫৫৬৩৪০৭৭৬ 

ই-ফিইল: sarderdoe@gmail.com 

৪৪. ফভালা ফজলা কার্ যালে  জনাব ফিাোঃ আব্দুল িায়লক মিো 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭১২০৮৬৪৬৬ 

ই-ফিইল: abdulmalekmia@yahoo.com 
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৪৫. পটুোখালী ফজলা কার্ যালে  জনাব আনজুিান ফনছা 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল: ০১৭২৭১৮৮১৮৬ 

ই-ফিইল: ankhi.bch@gmail.com 

৪৬. বান্দরবান ফজলা কার্ যালে  জনাব ফিাোঃ আব্দুস ছালাি 

জুমনের ফকমিস্ট 

ফিাবাইল: ০১৫৫৭১০৫২৭৪ 

ই-ফিইল: salamdulal@gmail.com 

৪৭. পঞ্চগি ফজলা কার্ যালে  জনাব ফিাোঃ ইউসু  আলী 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল নিং-০১৭৩৬১৯১২১৪    

ই-ফিইল-yusufalichemist@gmail.com 

৪৮. কুমিগ্রাি ফজলা কার্ যালে জনাব ফিাোঃ ফরজাউল কমরি  

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল নিং-০১৭২৩৩৬৮৮৮১     

ই-ফিইল-rezaul.chem4568@gmail.com 

৪৯. জািালপুর ফজলা কার্ যালে জনাব মুহাোঃ ফহদায়েতুল ইসলাি 

বায়ো ফকমিস্ট 

ফিাবাইল নিং- ০১৭১৭৫৭৮৩৩৯ 

ই-ফিইল- mhadeat@gmail.com 

৫০. মসরাজগঞ্জ ফজলা কার্ যালে  জনাব ফিাোঃ আব্দুল গফুর 

সহকারী পমরচালক 

ফিাবাইল নিং-০১৭২৭৯৪৩৫৫০ 

ই-ফিইল- gafur.env@gmail.com 

  

  

দ্রুত তথ্য প্রারপ্তর জন্য সরাসরর সাংরিষ্ট েপ্তদরর োরয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমা বরাবর আদবেন করুন। 
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