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রযরষ্ট-০২ 

 
রফকল্প দারিত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মায নাভ, দফী, টেররফপান নম্বয ও ইফভইর ঠিকানা: 

 
র্থ্য প্রদান 

ইউরনে 
রফকল্প দারিত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মায নাভ দফী টেররফপান নম্বয ই-টভইর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 

প্রধান কাম মারি জনাফ টভাস্তাক আহাফভদ কভ মকর্মা ০২৫৮৮-৮৭৮৯১৯ dgmbcd@rakub.org.bd 

রফবাগীি কাম মারি 

যাজাহী জনাফ টভাোঃ ভারহদুর ইসরাভ উ-ভহাব্যস্থাক ০২৫৮৮-৮৭৮৯০৬ gmrajshahi@rakub.org.bd 

যংপুয জনাফ টভাোঃ সাফিভ উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০৫২১-৬২২৪৯ gmrangpur@rakub.org.bd 

টজানার কাম মারি 

যাজাহী জনাফ টভাোঃ যরফউর ইসরাভ রসযাজী উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০৭২১-৭৭২২৬৭ zmrajshahi@rakub.org.bd 

নাফোয জনাফ টভৌসুভী জাভান   উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০২৫৮৮৮৭২৩৬৬ zmnatore@rakub.org.bd 

নওগাঁ জনাফ সাইপ রফন হািদায  ০৭৪১-৬২৩২৬ zmnaogaon@rakub.org.bd 

চাঁাইনফাফগঞ্জ জনাফ আরভাস রযীন উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০৭৮১-৫২৫৬০ zmchapainawabganj@rakub.org.bd 

াফনা জনাফ টভাোঃ জাহাঙ্গীয আরভ উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০৭৩১-৬৬২৭৩ zmpabna@rakub.org.bd 

রসযাজগঞ্জ জনাফ এ টক এভ াভসুয যহভান উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০৭৫১-৬২৩৯৬ zmsirajgonj@rakub.org.bd 

ফগুড়া (উোঃ) জনাফ ারা যানী দাস উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০৫১-৬৫৮০২ zmbogra-n@rakub.org.bd 

ফগুড়া (দোঃ) জনাফ  এস. এভ. ভাহবুবুর ইসরাভ উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০৫১-৬৬৪৮১ zmbogra-s@rakub.org.bd 

জিপুযহাে জনাফ টভাোঃ সাফযািায জাহান সহকাযী ভহাব্যফস্থাক ০২৫৮৯৯-১৫৬৩৭ zmjoypurhat@rakub.org.bd 

যংপুয জনাফ নারসরুর ইসরাভ উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০৫২১-৬২০৩৫ zmrangpur@rakub.org.bd 

গাইফান্ধা জনাফ টভাোঃ রহদুর ইসরাভ মুখ্য কভ মকর্মা ০৫৪১-৫১৫৮০ zmgaibandha@rakub.org.bd 

নীরপাভাযী জনাফ আপজালুর হক টচৌধুযী উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০৫৫১-৬১৪৭৮ zmnilphamari@rakub.org.bd 

কুরড়গ্রাভ জনাফ টভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মুখ্য কভ মকর্মা ০৫৮১-৬১৬১৯ zmkurigram@rakub.org.bd 

রারভরনযহাে জনাফ টভাোঃ টগারজায টহাফসন উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০২৫৮৯৯-৮৬৭১১ zmlalmonirhat@rakub.org.bd 

রদনাজপুয(উোঃ) জনাফ টভাোঃ জরহয উদ্দীন আহফভদ  মুখ্য কভ মকর্মা ০৫৩১-৬৪৪৮২ zmdinajpur-n@rakub.org.bd 

রদনাজপুয (দোঃ) জনাফ টভাোঃ নুরুন্নফী সযকায  মুখ্য কভ মকর্মা ০৫৩১-৬৫৪১৫ zmdinajpur-s@rakub.org.bd 

ঠাকুযগাঁও জনাফ টর্ৌরজিা াভীভ আক্তায জাহান উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০৫৬১-৫৩৪৬৯ zmthakurgaon@rakub.org.bd 

ঞ্চগড় জনাফ টভাোঃ আব্দুর ভাফরক উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০৫৬৮-৬১২৬০ zmpanchagarh@rakub.org.bd 

এররও জনাফ টভাোঃ আযাফুর আরভ উধ মর্ন মুখ্য কভ মকর্মা ০৭২১-৮৬২৪৬৬ dgmlpo@rakub.org.bd 

ঢাকা কফ মাফযে াখা জনাফ টভাোঃ আরর্কুয যহভান সহকাযী ভহাব্যস্থাক +৮৮০২-
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dgmdhaka@rakub.org.bd 
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