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ক্র. নং ছবফ কভ মচাযীদদয নাভ দবফ ও কভ মস্থর মভাফাইর নং 

১ 

 

মভা. ইভদতনানুর ক 

মচৌধুযী 

উচ্চভান কাযী, প্রান াখা, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

(ফতমভাদন রারভবনযাট প্রকল্প কাম মারদে 

কভ মযত)। 

 

০১৭৭৬-৪৯১০৩৩  

২ 

 

মভা. মভাাযযপ মাদন ববনেয মটকবনবোন (মভবডদকর), 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

(ফতমভাদন বনউ ভনফাগ চা ফাগান, 

ফড়দরখাে কভ মযত)। 

 

০১৭১৬-৫৪৬৯৮৭ 

৩ 

 

মভা. মরার উবিন কযাবোয, বাফ াখা, বফটিআযআই, 

শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায।  

০১৭১০-০৪০৭৩৬  

৪ 

 

মভাাম্মদ কাভার মাদন উচ্চভান কাযী, প্রান াখা, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

(ফতমভাদন চট্টগ্রাভস্থ পটিকছবড় উদকদে 

কভ মযত)। 

 

০১৭১১-১৮৯৫৬৯  

৫ 

 

মুকুর কুভায যাে গুদাভ যক্ষক, প্রান াখা, বফটিআযআই, 

শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

(ফতমভাদন ফাংরাদদ চা মফাড ম, বরোদজোঁ 

অবপ ঢাকাে কভ মযত)। 

 

০১৭১৭-৫৪১৭৭৮  

৬ 

 

কাজী খাদরদ কাভার উচ্চভান কাযী, প্রান াখা, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

(ফতমভাদন ফান্দযফানস্থ প্রকল্প কাম মারদে 

কভ মযত)। 

 

০১৭১১-০৬৪৫৭০  

৭ 

 

মভাাম্মদ াইফুর কাবদয বাফ কাযী, বাফ াখা, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

 

০১৭১২-৮৬০২৬৭  

৮ 

 

মভাোঃ আকতায মাদন 

মচৌধুযী 

উচ্চভান কাযী, প্রান াখা, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

০১৭১৬-৩৪৭৪৫৪  

৯ 

 

আব্দু মাফাান মভাল্লা 

 

পযাক্টবয       , মটকদনারবজ বফবাগ, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায।  

০১৭২৪-৪৪৬৮০২ 

১০ 

 

      ইউসুপ ইফদন 

ইাক 

 

ম ইভাভ, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।  

০১৭১৭-৫৪২৪০২  

১১ 

 

মভা. ভাছুভ বফল্লা 

 

কম্পাউন্ডায কাভ প্যাথরবজ মটকবনবোন, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

(ফতমভাদন বনউ ভনফাগ চা ফাগান, 

ফড়দরখাে কভ মযত)। 

 

০১৭১২-৬১৩০৮৮ 
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১২ 

 

মভাোঃ ীদুর ইরাভ 

 

প্রধান বক্ষক (প্রাইভাযী), বফটিআযআই 

উচ্চ বফদ্যারে, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

০১৭১২-৭৮১৫৯২ 

১৩ 

 

মভাোঃ আরভগীয মাদন                                 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

 

০১৬৩৬-১৪০৪৩৬ 

১৪ 

 

ইোবছন আযাপাত  মেদনাটাইবে, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।  

               ফাংরাদদ চা মফাড ম 

                     । 

 

০১৮৩৩-৬৩৫৪২৪  

১৫ 

 

স্বন যকায  

 

অবপ কাযী-কাভ-কবম্পউটায 

অাদযটয, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায। 

(ফতমভাদন ফাংরাদদ চা মফাড ম, বরোদজোঁ 

অবপ ঢাকাে কভ মযত)। 

 

০১৯৪৯-৮০৪৪৯৪  

১৬ 

 

মভাোঃ মরার মাদন  অবপ কাযী-কাভ-কবম্পউটায 

অাদযটয, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।  

০১৭১০-১৬১৮৪৭  

১৭ 

 

     অবপ কাযী-কাভ-কবম্পউটায 

অাদযটয, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায। 

০১৭৭৭-৪৪৬৮৬৭ 

১৮ 

 

মভাোঃ আবুর াান  অবপ কাযী-কাভ-কবম্পউটায 

অাদযটয, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।  

০১৬৮১-০৭৩৩৭১ 

১৯ 

 

মভাোঃ বপকুর ইরাভ   যী পযাক্টযী কযবণক, মটকদনারবজ 

বফবাগ, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।  

০১৯১৮-৫৫৫৭৫৫ 

২০ 

 

              অবপ কাযী-কাভ-কবম্পউটায 

অাদযটয, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায। 

০১৫১৬-৭৪২৫৮৫ 

২১ 

 

মভাোঃ যাদর মাদন অবপ কাযী-কাভ-কবম্পউটায 

অাদযটয, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায। 

০১৭৪৫-২৪৮৩০৪ 

২২ 

 

মভাোঃ আবভনুর ইরাভ 

ভন্ডর 

 

ভাঠ কাযী, বফটিআযআই উদকে 

কাবরটি, কুরাউড়া, মভৌরবীফাজায। 

০১৭১২-৮০৫৪০৭ 

২৩  

 

অবজত কুভায যকায 

 

ভাঠ কাযী,বফরা ছড়া যীক্ষণ খাভায,   

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

 

০১৯১৫-৬৭৫৩৪২  
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২৪  

 

মভাোঃ মজাফাদেয আদভদ 

 

ভাঠ কাযী,বফরা ছড়া যীক্ষণ খাভায,   

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

 

০১৭১৭-৭৯৮০৮৪  

২৫  

 

মভাোঃ াবিয মভদদী জে 

 

ভাঠ কাযী, ফান্দযফান প্রকল্প কাম মারে, 

ফান্দযফান। 

০১৭৪২-৩৫৯৯৮১  

২৬  

 

যাবজফ আদভদ খাভায ও গুদাভ কাযী, বফরা ছড়া 

যীক্ষণ খাভায,  বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায। 

 

০১৭৮০-৪৩১৩২৯ 

২৭  

 

মভাোঃ বোভ আনাযী   গুদাভ কাযী, বফরা ছড়া যীক্ষণ 

খাভায,  বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায। 

 

০১৭৭৪-৬০৬০৬০  

২৮ 

 

মভাোঃ                                        

মভৌরবীফাজায। 

 

০১৭৭৬-৩৭২০৭৬ 

২৯ 

 

                                           

                  

০১৭৯০-৩৫৪৬৪৪ 

৩০  

 

মভাোঃ ভামুন ববনেয মভকাবনক, প্রদকৌর বফবাগ, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

 

০১৯৩৩-২৪৭১৯১ 

৩১ 

 

 

 

মভাোঃ আফদুর গা   য  

 

মভাটয মভকাবনক, কভন াবব ম াখা,  

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

০১৯৩১-২১৫১৬২ 

৩২ 

 

াদপজ ারুনয যীদ 

 

ইভাভ, বফরাছড়া যীক্ষণ খাভায, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

 

০১৭১২-৩৫০১৫৩ 

৩৩ 

 

য  ন্দু দা 

 

কাযী বক্ষক, বফটিআযআই উচ্চ 

বফদ্যারে, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

০১৭৩৯-০২২১২২  

৩৪ 

 

মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান 

 

কাযী বক্ষক, বফটিআযআই উচ্চ 

বফদ্যারে, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

০১৭১৭-৬৫৫৩৯৮ 

৩৫ 

 

মভাোঃ আবতকুয যভান  কাযী বক্ষক (প্রাইভাযী), বফরাছড়া 

যীক্ষণ খাভায,  বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায। 

 

০১৭৮০-০৭০৯৮৮ 
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৩৬ 

 

আবু তাদয  

 

মড কুক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায। 

০১৭১২-৯০২৫৪৫ 

৩৭  

 

মভাাম্মদ আরী 

 

মজনাদযটয অাদযটয, কভন াবব ম 

াখা, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায। 

০১৭২৬-৬৩০১৬৬ 

৩৮  

 

ভেনুর ক 

 

মজনাদযটয অাদযটয, কভন াবব ম 

াখা, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায। 

০১৭১৭-৭৯৯৩৪৭  

৩৯  

 

মখ াদী যকায 

 

মজনাদযটয অাদযটয, কভন াবব ম 

াখা, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায। 

০১৭১৪-৮৬৭৩৬১ 

৪০  

 

                 মজনাদযটয অাদযটয, কভন াবব ম 

াখা, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায। 

০১৮১৭-০০৩৬৮১ 

৪১ 

 

মভাোঃ আবুর কাদভ  প্লাম্বায, কভন াবব ম াখা,  

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

০১৭২১-১২৫৮৪১  

৪২  

 

আদনাোয মাদন প্লাম্বায, কভন াবব ম াখা,  

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

০১৯১১-৭৩৬৫৩৭ 

৪৩ 

 

                                     

            

০১৭২৮-১৮৮৯২৪ 

৪৪ 

 

                                                

            

০১৯১৮-৬৫৬৮২৫ 

৪৫ 

 

সুবপো ভাওো মচৌোঃ 

 

বভডওোইপ, মভবডকযার াখা, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায।  

০১৭১২-৯১৯৩৫৮ 

৪৬  

 

যীপ মাদন 

 

গাড়ীচারক, কভন াবব ম াখা,  

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

০১৭৮৯-৭৫২৭৯৭  

৪৭  

 

মভাোঃ বদুর ক  গাড়ীচারক, কভন াবব ম াখা,  

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

 

০১৭২৭-৩১০৩৫৫ 

৪৮ 

 

মভাোঃ ভাসুদ  গাড়ীচারক, কভন াবব ম াখা,  

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

০১৮২৭-৪২৬৬৬৬  
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৪৯ 

 

                                      

            

০১৭১৭-০২২৭০৯ 

৫০ 

 

বফশ্ববজত কুভায যকায 

 

ওদেল্ডায, মটকদনারবজ বফবাগ, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

০১৭২৪-৪৬৭৮১৫  

৫১  

 

মভাোঃ ভামুদুর া  ন 

 

বপটায, মটকদনারবজ বফবাগ, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

০১৭৪০-২৮০৫১১  

৫২  

 

মভাোঃ আবজজুর ক ভূইো   গদফলণাগায কাযী, কীটতত্ত্ব বফবাগ,  

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

০১৭৩৪-৮২৫৭৮৫  

৫৩  

 

মভাোঃ জারার মাদন গদফলণাগায কাযী, বফটিআযআই, 

শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায। 

(ফতমভাদন ফাংরাদদ চা মফাড ম, বরোদজোঁ 

অবপ ঢাকাে কভ মযত)। 

 

০১৭১১-৭৩৯২৩৪  

৫৪ 

 

মভাোঃ আব্দুর ভান্নান মখ গদফলণাগায কাযী, মৃবিকা বফজ্ঞান 

বফবাগ, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।   

০১৭১৯-৮৪১২৪০  

৫৫ 

 

মভাোঃ দুরার বভো গদফলণাগায কাযী, মৃবিকা বফজ্ঞান 

বফবাগ, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।   

০১৭৫৪-৮৮৮১৩০  

৫৬ 

 

মভাোঃ আওযঙ্গদজফ গদফলণাগায কাযী, উবিদ মযাগতত্ত্ব, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায।   

০১৭১৪-৫৭৯৯৫৭  

৫৭ 

 

মভাোঃ াবফবুয যভান গদফলণাগায কাযী, বফরাছড়া যীক্ষণ 

খাভায, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায। 

০১৭৭২-০০২০০৪  

৫৮ 

 

মভাোঃ মভাজাবদুর ইরাভ গদফলণাগায কাযী, উবিদ বফজ্ঞান, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায।   

০১৭৭৪-৯৩০৭৭১  

৫৯ 

 

মভাোঃ আব্দুর ফাদতন কুক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।   

০১৭৭৫-২০৪২১৮  

৬০ 

 

মভাোঃ াবকর আদভদ অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৭১০-৯৭৩৫৬৪  

৬১ 

 

মভাোঃ ইউসুপ আরী অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।   

০১৭২২-২২৬৩০৬  
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৬২ 

 

মভাোঃ ফাচ্চু বভো অবপ ােক, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায।   

০১৭১৬-০৮৬৪২৫  

৬৩ 

 

মভাোঃ জাাঙ্গীয মাদন অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।   

০১৭১২-৮৬৭৯৩৬ 

৬৪ 

 

মভাোঃ আদফদ মাদন 

 

অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।   

০১৭১২-৮৮২৮৪৮  

৬৫ 

 

মভাোঃ মখাযদদ আরভ অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।   

০১৫৫৮-৮৫৭৮২৪  

৬৬ 

 

মভাোঃ যাদর আদভদ অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৭১৪-৪৫৬৯৭৮  

৬৭ 

 

মভাোঃ মভাস্তপা অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৭৯০-৩০০৮৬৯ 

৬৮ 

 

মভাোঃ এনামূর ক  অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৭১৯-৭৩১২৭১  

৬৯ 

 

মভাোঃ আবুর কাদভ অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৯৪৯-১৩১৫৬৮  

৭০ 

 

মভাছাোঃ মযাবজনা আক্তায অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৭৯৮-৬৯৭৪১৯  

৭১ 

 

মভাোঃ এনামূর ক   অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।     

০১৯২৯-৩২৭০৬২  

৭২ 

 

মভাোঃ ভাসুদ আরভ অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৭৬৪-১২৪৫৬৯  

৭৩ 

 

মভাোঃ মুক্তায মাদন অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৭৬০-৯৭৩২৮৮  
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৭৪ 

 

মভাোঃ এন্তাজুর ক মখাকন অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

               ফাংরাদদ চা মফাড ম 

                     । 

 

০১৭৪৪-২৮৯৯০৩  

৭৫ 

 

মতৌবপকুর ইরাভ (ফাবু) অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৭৭৬৫৫৮১৫৯ 

৭৫ 

 

মভাোঃ নুরুর আরভ অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

               ফাংরাদদ চা মফাড ম 

                     । 

 

০১৮২০-১৭০০৩৯  

৭৬ 

 

                  অবপ ােক, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

 

০১৭২২-০৭৬৮০৯ 

৭৭ 

 

মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু পবকয মচইনম্যান, কভন াবব ম াখা, 

বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায।      

০১৯১৩-৮৪৬৩৮৪  

৭৮ 

 

মভাোঃ বদুর ইরাভ মভট, কভন াবব ম াখা, বফটিআযআই, 

শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায।      

০১৭৩৯-০২০০৭৮  

৭৯ 

 

মভাোঃ কুদ্দু বভো মভট, কভন াবব ম াখা, বফটিআযআই, 

শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায।       

০১৭১৫-৩৬৫০৩২  

৮০ 

 

মভাোঃ নাবদ ইরাভ মোয, মভবডকযার াখা, বফটিআযআই, 

শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায।      

০১৯২১-৩০২৬৯১  

৮১ 

 

মভাোঃ আব্দু ািায কুক-কাভ-মফোযায, বফটিআযআই, 

শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায।    

০১৭৪৪-২০৬৬৫২  

৮২ 

 

মভাোঃ আব্দুর ভাদরক কুক-কাভ-মফোযায, বফটিআযআই, 

শ্রীভঙ্গর, মভৌরবীফাজায।    

০১৯৬৩-০৩৪০৩৫  

৮৩ 

 

মভাোঃ আব্দুর াবকভ বনযািা প্রযী, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

               ফাংরাদদ চা মফাড ম 

                     । 

 

০১৭৭৪-৬৩৭৩৭৪  

৮৪ 

 

মভাোঃ মুবকভ উল্লা বনযািা প্রযী, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৭৮৩-৫৯৫১৪৮  
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৮৫ 

 

মভাোঃ যবপকুর ইরাভ বনযািা প্রযী, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৭২১-৩৯৭৩৮৫  

৮৬ 

 

মভাোঃ ািাভ বভো বনযািা প্রযী, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৯৮৫-৭৮০৪৬৬  

৮৭ 

 

মভাোঃ মাযাফ আরী বনযািা প্রযী, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৯৬৩-০৩৪০৩৫  

৮৮ 

 

মভাোঃ আরাবভন বনযািা প্রযী, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৭৭৮-৫৯৫৮০৫  

৮৯ 

 

মভাোঃ আবযফুর ইরাভ বনযািা প্রযী, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৮৫৮-৫৩৫১৭২  

৯০ 

 

জে ফাাদুয বনযািা প্রযী, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৭২৫-৬৬১৩৫০  

৯১ 

 

মভাোঃ আব্দুর রবতপ ভারী, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

 

৯২ 

 

                              

            

০১৭২৭-৩৩৯১৮২ 

৯৩ 

 

                                     

            

০১৭৬৬-৬০২৯৮৪ 

৯৪  

 

মভাোঃ রার বভো বযচ্ছন্নতা কভী, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৯৩৭-৭৬৭৫৮৩  

৯৫ 

 

মভাোঃ আর-আবভন ইরাভ বযচ্ছন্নতা কভী, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৭৪৩-১৬৫৩২৪  

৯৬ 

 

যাবজফ চে দা  বযচ্ছন্নতা কভী, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

০১৮২৬-৩৪৬০৩১ 

৯৭ 

 

উদভ উবড়ো বযচ্ছন্নতা কভী, বফটিআযআই, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরবীফাজায।    

 

০১৭৬৪-০৯০০৭০ 

 

 


