
বিষয়: প্রকল্প প্রধানগণের নাণের তাবিকা। 

 

ক্রবেক 

নং 

বেণির নাে প্রকল্প প্রধাণনর নাে পদবি মোিাইি নম্বর 

১ মকা-অপাণরটিভ জুট বেিস বিিঃ জনাি মোিঃ কােরুজ্জাোন ব্যিস্থাপক (প্রশাসন) ০১৭১৮১৭৩৫২৩ 

২ িাংিাণদশ জুট বেিস বিিঃ জনাি আবুি কাণশে মোহাম্মদ হান্নান ব্যিস্থাপক (প্রশাসন) ০১৭১২০২৬১১৮, ০১৮৫২৫১০৫৯৫ 

3 ইউএেবস জুট বেিস বিিঃ জনাি মোিঃ েবতউর রহোন েন্ডি   ব্যিস্থাপক (যাবিক) ০১730799159    

4 জাতীয় জুট বেিস বিিঃ জনাি মোিঃ আিঃ আউয়াি ব্যিস্থাপক (উৎপাদন) ০১৭৩৯৪৯৭০৫৩ 

5 রাজশাহী জুট বেিস জনাি মোিঃ শবরফুি কবির ব্যিস্থাপক (প্রশাসন) ০১৭৬৬৬৭৭৮৯৮, ০১৭২৫৮৩৮৬৮৩ 

6 কবরে জুট বেিস বিিঃ জনাি মোিঃ রবিকুি ইসিাে েহাব্যিস্থাপক (প্রকল্প প্রধান), চিঃদািঃ ০১৭১১২৪৮১৮৫ 

7 িবতি িাওয়ানী জুট বেিস বিিঃ জনাি মোহাম্মদ মুবহউদ্দীন ছাণদক  েহাব্যিস্থাপক (প্রকল্প প্রধান), চিঃদািঃ ০১৯২১৭৭১০০৮, ০১৭৬৬৬৭৮৮৯১ 

8 জুণটা িাইিার গ্লাস ইন্ডাবিজ বিিঃ জনাি সীো দাস ব্যিস্থাপক (প্রশাসন) ০১৭১৮০৫৭৪৬৮ 

9 আবেন জুট বেিস বিিঃ জনাি এএইচএে কােরুি হাসান েহাব্যিস্থাপক (প্রকল্প প্রধান), চিঃদািঃ ০১৯৬০৯৭৬৯০০ 

10 বিবিবসএি জনাি মশখ মিিাি মহাণসন উপ-প্রধান বনরাপত্তা কে মকতমা  ০১৭২২০২৫০১১ 

11 গািফ্রা হাবিি বিিঃ জনাি খন্দকার আণনায়ারুি ইসিাে   েহাব্যিস্থাপক (প্রকল্প প্রধান), চিঃদািঃ ০১৭৬৬৬৮৫৫৬৬, ০১৭১৮৬৪৬৩১৮ 

12 গুি আহেদ জুট বেিস বিিঃ জনাি মুহাম্মদ গাওছুি আজে ব্যিস্থাপক (প্রশাসন) ০১৭১২১৪৩৩৬৪ 

13 হাবিজ জুট বেিস বিিঃ জনাি মোিঃ জবসে উবদ্দন উপ-প্রধান বনরাপত্তা কে মকতমা ০১৭৬৬৬৭৮৮৭৯, ‘০১৭১১৪৫৩৯০১ 

14 মকএিবি জুট বেিস বিিঃ জনাি নুরুি আিে ভ ূঁইয়া   ব্যিস্থাপক (উৎপাদন) ০১৮২২৮৯২২৪২ 

15 এে এে জুট বেিস বিিঃ জনাি মোিঃ মসবিে ব্যিস্থাপক (উৎপাদন) ০১৮১৩৯৮১৯২২, ০১৭৬৬৬৭৮৮৭৯ 

16 আর আর জুট বেিস বিিঃ জনাি মোিঃ নূর নিী ব্যিস্থাপক (উৎপাদন) ০১৯৪৪৭৯৭৯৬৭   

17 বেিস িারবনবশংস বিিঃ ইবজিঃ মোিঃ মতািাজ্জি মহাণসন উপ-েহাব্যিস্থাপক (রক্ষোণিক্ষন) ০১৭১৮৯৮৪৪৬৮ 

18 আিীে জুট বেিস বিিঃ জনাি মোিঃ সাজ্জাদ মহাণসন ব্যিস্থাপক (যাবিক) ০১৭১২৮৪৩৩৯৯ 

19 কাণপ মটিং জুট বেিস বিিঃ জনাি আহোদ মহাসাইন উপ-েহাব্যিস্থাপক (প্রশাসন) ০১৭১৫৬৭৩৩০৪ 

20 বদ বক্রণসন্ট জুট বেিস মকাং বিিঃ জনাি খান মোিঃ কােরুি ইসিাে উপ-েহাব্যিস্থাপক (প্রশাসন) ০১৭১৩১৪০০০৭, ০১৭১১-৪৪২৩০০ 

21 মদৌিতপুর জুট বেিস বিিঃ জনাি বিেি কুোর চক্রি মতী ব্যিস্থাপক (উৎপাদন) ০১৭১২১১৮৭২০ 

22 ইস্টান ম জুট বেিস বিিঃ জনাি ি.মগািাে আজে মোহািঃ 

োহবুি উর রশীদ জুিবিককার 

ব্যিস্থাপক (প্রশাসন) ০১৭১২৯৯০৮৮১ 

23 মজণজআই বিিঃ জনাি মোিঃ সবিকুি ইসিাে ব্যিস্থাপক (যাবিক) ০১৭১১৩০৮৫০৮, ০১৭৬৬৬৮০৫৬৬ 

24 খাবিশপুর জুট বেিস বিিঃ জনাি মোিঃ খবিলুর রহোন ব্যিস্থাপক (উৎপাদন)   ০১৭১৯৬০৬৬৯৭ 

25 প্লাটিনাে জুবিিী জুট বেিস বিিঃ জনাি মোিঃ মুরাদ মহাণসন উপ-েহাব্যিস্থাপক (প্রশাসন) ০১৭১৮০০৭১৮১ 

26 স্টার জুট বেিস বিিঃ জনাি মোিঃ আবুি কািাে আজাদ ব্যিস্থাপক (উৎপাদন) ০১৭১৬১৬৯৮৪৯    



 

 

 

 

 

বিষয়: আঞ্চবিক সেন্বয়কারী কে মকতমাগণের (আরবসও) নাণের তাবিকা। 

ক্রবেক 

নং 

কায মািণয়র নাে আঞ্চবিক সেন্বয়কারী কে মকতমার নাে পদবি মোিাইি নম্বর 

1 চট্রগ্রাে আঞ্চবিক কায মািয় জনাি মোিঃ িবনজ উবদ্দন বেঞা েহাব্যিস্থাপক (বহসাি ও অর্ ম) ০১৭২৭০১০০৩৫ 

2 খুিনা আঞ্চবিক কায মািয় জনাি মোিঃ মগািাে রব্বানী েহাব্যিস্থাপক (প্রশাসন) ০১৭১৪৪২৮২৭৯ 

3 ঢাকা অঞ্চি জনাি মোিঃ োেনুর রবশদ েহাব্যিস্থাপক (কে মচারী সংণযাগ) ০১৫৫৮৩৯৯৯৩৮ 

০১৭৮৭৬৭৬০৪৫ 

 


