
কর্ মকর্মাদের প্রাফাইল: 

অনুষ্ঠান বিভাগঃ 
ছবি নার্  পেিী প্র্ািাইল,প্ফান নাম্বার ও ই-প্র্ইল  এদেস 

 

 

প্র্া. িবির উবিন 

Md. Bashir 

uddin 

আঞ্চবলক 

পবরচালক 

প্র্ািাইল : 01914750636 

প্ফান (অবফস) : 041-761774 

ইদর্ইল : khulnabetar@gmail.com 

 

 

 

িাহনাজ প্িগর্ 

Shahnaj Begum 

উপ-আঞ্চবলক 

পবরচালক 

প্র্ািাইল : ০১৭৪১১৪০৭৬২ 

প্ফান (অবফস) : 041761392 

ইদর্ইল : tohfa_tahsin@yahoo.com 

 

 

প্র্া: িার্ীর্ প্হাদসন 

Md. Shamim 

Hossain 

 

উপ-আঞ্চবলক 

পবরচালক 

প্র্ািাইল : ০১৭১৮৯২৯৩৮৪ 

প্ফান (অবফস) : 041-760629 

ইদর্ইল : khulnabetar@gmail.com 

 

mailto:khulnabetar@gmail.com
mailto:tohfa_tahsin@yahoo.com
mailto:khulnabetar@gmail.com


 

প্র্াহাম্মে ফবরে উবিন 

Md. Farid 

Uddin 

 

উপ-আঞ্চবলক 

পবরচালক 

প্র্ািাইল : ০১৭১১১০৪৬৭৯ 

প্ফান (অবফস) : ০৪১-৭৬৩৩৫৩ 

ইদর্ইল : khulnabetar@gmail.com 

 

 

প্র্া: প্রাকনুজ্জার্ান 

Md. 

Rokonuzzaman 

 

উপ-আঞ্চবলক 

পবরচালক 

প্র্ািাইল : ০১৭১৭৪৪৫৯৮০ 

প্ফান (অবফস) : ০৪১৭৬৩৩৬৮ 

ইদর্ইল: rokonuzzaman20@gmail.com 

 

 

বরপন কুর্ার ভদ্র 

Ripon Kumar 

Bhadra 

 

উপ-আঞ্চবলক 

পবরচালক 

প্র্ািাইল : 01712100678 

প্ফান (অবফস) : 041-763368 

ইদর্ইল : khulnabetar@gmail.com 

 

 

 

প্র্া: িাবহদুল ইসলার্ 

Md. Shahidul 

Islam 

উপ-আঞ্চবলক 

পবরচালক 

প্র্ািাইল : ০১৯১৪০৯২৯৩১ 

প্ফান (অবফস) : 041-763374 

ইদর্ইল : shahidul_betar@yahoo.com 

 

mailto:khulnabetar@gmail.com
mailto:rokonuzzaman20@gmail.com
mailto:khulnabetar@gmail.com
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প্িখ প্র্াহাম্মে বগয়াস 

রায়হান পারদভজ 

Sheikh 

Mohammad 

Giyas Rayhan 

Pervez 

 

সহকারী 

পবরচালক(অনু

ষ্ঠান) 

প্র্ািাইল : 01712221670 

প্ফান (অবফস) : 041761073 

ইদর্ইল : rayhan1pervez@gmail.com 

 

 

প্ক. এর্. ইকরামুল কিীর 

K.M. Ekramul 

Kabir 

 

সহকারী 

পবরচালক(অনু

ষ্ঠান) 

প্র্ািাইল : 01712996618 

প্ফান (অবফস) : 041761073 

ইদর্ইল : rifatkabir28@gmail.com 

 

 

িায়লা িারবর্ন বিগ্ধা 

Shaila Sharmin 

Snigdha 

 

সহকারী 

পবরচালক(অনু

ষ্ঠান) 

প্র্ািাইল : 01724119806 

প্ফান (অবফস) : 041762325 

ইদর্ইল : shailasnigdha5@gmail.com 

 

 

হুর্ায়ুন কিীর 

Humayun Kabir 

সহকারী 

পবরচালক(অনু

ষ্ঠান) 

প্র্ািাইল : ০১৯১১৫৫২৪৬৪ 

প্ফান (অবফস) : 041-761704 

ইদর্ইল : khulnabetar@gmail.com 

 

 

প্সৌদর্ন িাছাড়  

Soumen 

Bachhar 

সহকারী 

পবরচালক(অনু

ষ্ঠান) 

প্র্ািাইল : 01725846205 

প্ফান (অবফস) : ০৪১-৭৬১০৭৩ 

ইদর্ইল :bachhar11@gmail.com 

 

 

ম ামেশ নব ন নআ . 

 

সহকারী 

পবরচালক(অনু

ষ্ঠান) 

০১৭৩৭২৬০০৭৩ 

 

 

mailto:rayhan1pervez@gmail.com
mailto:rifatkabir28@gmail.com
mailto:shailasnigdha5@gmail.com
mailto:khulnabetar@gmail.com
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িার্তা বিভাগঃ 

ছবি নার্  পেিী প্র্ািাইল,প্ফান নাম্বার ও ই-প্র্ইল  এদেস 

 

প্র্া: নূরুল ইসলার্ 

Md. Nurul 

Islam 

 

 

উপ-িার্মা 

বনয়ন্ত্রক 

প্র্ািাইল : ০১৭৫৪৪৩৭৭২৫ 

প্ফান (অবফস) : ০৪১- ৭৬২৪৩১ 

ইদর্ইল : khulnabetarnews@gmail.com 

 

 প্রক ৌেআ বিভাগঃ 

ছবি নার্  পেিী প্র্ািাইল,প্ফান নাম্বার ও ই-প্র্ইল  এদেস 

 
বিভাাংশু কুর্ার সাহা 

Bivangshu kumar 

saha 

 

আঞ্চবলক রদকৌিলী প্র্ািাইল : ০১৯১৬৫৬৫৪৩৪ 

প্ফান (অবফস) : ০৪১-৭৬২৩৩০ 

ইদর্ইল : bbkre1970@yahoo.com 

 

 

 

র্াজুন বনহার আক্তার 

Tazun Nihar 

Akhtar 

উপ-আঞ্চবলক 

রদকৌিলী 

প্র্ািাইল : ০১৭১৪০৮৭৩৭৭ 

প্ফান (অবফস) : ০৪১-৭৬২৩৯৩ 

ইদর্ইল 

: subarnabg_2004@yahoo.com 

 

 

 

প্র্া: সানাউল্লাহ 

Md. Sanaullah 

উপ-আঞ্চবলক 

রদকৌিলী 

প্র্ািাইল : ০১৭১০৪৭৪৬৩৩ 

প্ফান (অবফস) : ০৪১-৭৬০০৬৩ 

ইদর্ইল : sanaullah@yahoo.com 
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