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১ম ও ২য় শ্রেণীর কম মকতমার তালকা  তাাং: ১৬/০৮/২০২১ লি: 

 

ক্রলমক নাং ঠিকানা মন্তব্য 

১ নাম: শ্রমা: আবুবকর লিলিক  

 পদবী: মহাপলরচাক (অলতলরক্তিলচব)  

 অলিি: গণগ্রন্থাগার অলিদপ্তর, লাহবাগ, ঢাকা।  

 ই-শ্রমই: dg.dpl.2012@gmail.com  

 শ্রিান (অলিি): +৮৮০২৯৬৭১২৩৪  

 শ্রমাবাই:   

 িযাক্স: +৮৮০২৫৮৬১১৭৭৫  

   

২ নাম: মমাছা: মরিয়ম মেগম  

 পদেী: পরিচালক (উপসরচে)  

 অলিি: গণগ্রন্থাগার অলিদপ্তর, লাহবাগ, ঢাকা।  

 ই-শ্রমই: moriumbegumkona@gmail.com  

 শ্রিান (অলিি): ০২-৯৬৭০০৫১  

 শ্রমাবাই: ০১৬৭১-১১৮৩৬৯  

   

৩ নাভ: হরেন্দ্রনাথ ফসু   

 দফী : রেচালক  

 অরপস : সুরপয়া কাভাল জাতীয় গণগ্রন্থাগাে, ঢাকা ।  

 ই-মভইল : harendranathbose@gmail.com  

 মপান(অরপস) : ০২-৯৬৬৫৯১৫  

 মভাফাইল : ০১৭১১-৩৭৭৫৮০  

 পযাক্স : +৮৮০২৫৮৬১১৭৭৫  

   

৪ নাভ: রপরোজা ােবীন  

 দফী : রিরিাল লাইরেরেয়ান  (উপলরচাক)  

 অরপস : রফবাগীয় সেকারে গণগ্রন্থাগাে ভয়ভনরসিংহ।    

 ই-মভইল : gplmymensingh@gmail.com  

 মভাফাইল : 01948-205257  

 পযাক্স : +  

   

৫ নাভ:  ড. মভাোঃ আহছান উল্যাহ     

 দফী : রিরিাল লাইরেরেয়ান-কাভ-উরেচালক  

 অরপস : রফবাগীয় সেকারে গণগ্রন্থাগাে, খুলনা।  

 ই-মভইল : publiclibrarykhulna@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৮১৭-৬০৫৭৮৬  

mailto:gplmymensingh@gmail.com
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 পযাক্স :   

   

৬ নাভ: এ.এইচ. এভ. কাভরুজ্জাভান   

 দফী : রিরিাল লাইরেরেয়ান-কাভ-উরেচালক  

 অরপস : রফবাগীয় সেকারে গণগ্রন্থাগাে, চট্রগ্রাভ।  

 ই-মভইল : dgplchittagong@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল :০১৯৩৭৮৬৭৫৩৩  

   

৭ নাভ: রদলী কুভাে সাহা   

 দফী : রিরিাল লাইরেরেয়ান-কাভ-উরেচালক  

 অরপস : রফবাগীয় সেকারে গণগ্রন্থাগাে, রসরলট।  

 ই-মভইল : dkshp2014@mail.com  

 মপান (অরপস) :    

 মভাফাইল : ০১৭১২০৩০৮৬০  

   

৮ নাভ: ডক্টরমমাহাম্মদহারুন-অর- রলীদ  

 দফী : সহকােী রেচালক  

 অরপস : গণগ্রন্থাগাে অরধদপ্তে, লাহবাগ ,ঢাকা।  

 ই-মভইল : mhrashidgop@gmail.com  

 মপান (অরপস) :  

 মপান ( ফাসা) :  

 মভাফাইল : ০১৭৭১০২৩৩২০  

   

৯ নাভ: পারতভা খাতুন  

 দফী : লাইরেরেয়ান /  সহকােী রেচালক  

 অরপস : গণগ্রন্থাগাে অরধদপ্তে, লাহবাগ, ঢাকা।  

 ই-মভইল : fatema.pbl@gmail.com  

 মপান(অরপস) : +৮৮০২ ৫৮৬১৬২২৩  

 মভাফাইল : ০১৯৬২৪০০৮৫৪  

 পযাক্স : +৮৮০২৫৮৬১১৭৭৫  

   

১০ নাভ: মসারনয়া মচৌধুেী    

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : গণগ্রন্থাগাে অরধদপ্তে, লাহবাগ, ঢাকা।   

 ই-মভইল: sonia.chawdhury2014@gmail.com  

 মপান (অরপস) : +৮৮০২৫৮৬১৭০১২  

 মভাফাইল : ০১৭২৭৩২৯৩৭০  

 পযাক্স : +৮৮০২৫৮৬১১৭৭৫  

   

১১ নাভ: মভাহাম্মদ সালাহ উরিন  
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 দফী : িহকারী পলরচাক  

 অরপস : রফবাগীয় সেকারে গণগ্রন্থাগাে, ভয়ভনরসিংহ।   

 ই-মভইল : smd0155@gmail.com  

 মপান (অরপস) : ০৯১-৬৬৮২৬  

 মভাফাইল :01552 435643  

   

১২ নাভ: মভাহাম্মদ হারভদুে েহভান  

 দফী : সহকােী রেচালক  

 অরপস : গণগ্রন্থাগাে অরধদপ্তে, লাহবাগ, ঢাকা।  

 ই-মভইল: mhamidurrahman72@yahoo.com  

 মপান (অরপস) : ৫৮৬১৭০১৬  

 মভাফাইল :০১৭১৬১৫১৫৩৫  

 পযাক্স : +৮৮০২৫৮৬১১৭৭৫  

   

১৩ নাভ: মভাোঃ মফলারয়ত মহারসন  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, ভাদােীপুে।   

 ই-মভইল : librariandplmadaripu@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল :০১৭১৫৫১১৪৭৯  

   

১৪ নাভ: মভাোঃ শহীদুল আলভ   

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : গণগ্রন্থাগাে অরধদপ্তে, ঢাকা ।  

 ই-মভইল : shaheedulalam25@gmail.com  

 মপান (অরপস) :+880258617012  

 মভাফাইল :০১৯১১৩৯৯৩৬৩  

 পযাক্স : +৮৮০২৫৮৬১১৭৭৫  

   

১৫ নাভ: মসরলনা ইসলাভ  

 দফী : লাইরেরেয়ান   

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, রসোজগঞ্জ ্  

 ই-মভইল : selina.librarian@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৭১২৬৬৯০৯৯   

 পযাক্স :   

   

১৬ নাভ: মদফাশীষ বদ্র   

 দফী : াইমেলরয়ান  

 অরপস : মজলা সেকারে গণগ্রন্থাগাে. নাোয়ণগঞ্জ  

 ই-মভইল : govt.librarynarayanganj@gmail.com  
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 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৬১৫৪০৬৪০৪  

 পযাক্স :   

   

১৭ নাভ: রুরফনা রভোজ  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, গাজীপুে।  

 ই-মভইল : librariandgplgazipur@gmail.com  

 মপান (অরপস) :  

 মভাফাইল :০১৭১৫৪৪৬১০১  

 পযাক্স :   

   

১৮ নাভ : মভাোঃ ভনজুে আলভ  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে,লিনাইদহ।  

 ই-মভইল : librarian.dgpljhenaidah@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৭১২৩৬২৯৩৪  

 পযাক্স :   

   

১৯ নাভ: মভাহাম্মদ সাইদুে েহভান    

 দফী : লাইরেরেয়ান   

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, ফারগেহাট।   

 ই-মভইল : librarian.dgplbagerhat@gmail.com  

 মপান (অরপস) :  

 মভাফাইল : ০১৯১১-২৭২৭৪৭  

   

২০ নাভ: মভাোঃ মদলুয়াে মহারসন   

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, শ্রনত্রমকাণা।  

 ই-মভইল : dgplnetrokona@gmail.com  

 মপান (অরপস) :  

 মভাফাইল : ০১৪১৪৭৮৪১৭৮  

   

২১ নাভ: মভাোঃ মোকনুজ্জাভান  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, জয়পুরহাট।  

 ই-মভইল: rokonkhan215@gmail.com  

 মপান (অরপস) :  

 মভাফাইল : 01707005698  

   



 

5 

 

২২ নাভ: খন্দকাে আরসপ ভাহতাফ   

 দফী : িহকারী পলরচাক  

 অরপস : গণগ্রন্থাগাে অরধদপ্তে, ঢাকা।     

 ই-মভইল : kamp.addpl@gmail.com  

 মপান (অরপস) : ০২-৫৮৬১৭০১৬  

 মভাফাইল : ০১৭১৬০৩৪৯৮২  

   

২৩ নাভ: শাভীভ আো সুফন না  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, নরলিাংদী।  

 ই-মভইল : dgplnarsingdi@gmail.com  

 মভাফাইল : ০১৭১৫৮২৬২৬২   

   

২৪ নাভ: মভাোঃ আরফদ মহারসন  

 দফী : িহকারী পলরচাক  

 অরপস : লবভাগীয় িরকালর গণগ্রন্থাগাে, েিংপুে।  

 ই-মভইল : rangpurdgpl@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৮১৪১১৮১৬৪  

   

২৫ নাভ: মভাোঃ আব্বাছ আলী   

 দফী : িহকারী পলরচাক  

 অরপস : রফবাগীয় িরকালর গণগ্রন্থাগাে, চট্টগ্রাভ।   

 ই-মভইল : abbasali.ctgdpl@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল :০১৯১৫১০৫৫৮৪  

 িযাক্স:  

   

২৬ নাভ: মভাোঃ সাইফুল ইসলাভ  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, গাইফান্ধা   

 ই-মভইল : saifulislamdu89@gmail.com  

 মপান (অরপস) :+    

 মভাফাইল : ০১৭২৪২১৬৯৬০, ০১৫১৫২৬২৩৫৬  

 িযাক্স:  

   

২৭ নাভ:  এস এভ আরশপ  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, নওগাঁ   

 ই-মভইল : naogaondgpl@gmail.com  
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 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৯১৪৫১৫৭২৪  

   

২৮ নাভ: মেরভনা  জান্নাত   

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, নারটাে।  

 ই-মভইল : reminajannat19@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৭২২২৬২৩১৮  

 িযাক্স:  

   

২৯ নাভ:  খারলদ মভরহাম্মদ সাইফুল্লাহ  

 দফী : িহকারীপলরচাক  

 অরপস : লবভাগীয় িরকালর গণগ্রন্থাগার, বলরলা।  

 ই-মভইল : dplbarisal@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৭৯৪ ১৯৯৬৩৪/ ০১৫১৬১৭২১৭০  

 িযাক্স:  

   

৩০ নাভ: জান্নাতুল মপেরদৌস   

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, লরীয়তপুর।  

 ই-মভইল: librariandgpl.shariatpur@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৭৫৯৯৬১৩০৯  

   

৩১ নাভ: মভাোঃ সাইফুল ইসলাভ   

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, হরফগঞ্জ।  

 ই-মভইল: dgplhabiganj@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৭৩৩৭৫৭৫৭৪  

   

৩২ নাভ:  সাজ্জাদুল করেভ   

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, মশেপুে।   

 ই-মভইল : dplsherpur@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৭৯০-৫৮৮৪৫৮  

   

৩৩ নাভ:  মভাোঃ তাজমুল ইসলাভ  
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 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, নড়াইল।  

 ই-মভইল : librariandgplnarail@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৭২১-৪৭৫৪৭৯  

   

৩৪ নাভ:  মভাোঃ কাভরুল হাছান  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, শ্রিনী|  

 ই-মভইল: dgplfeni@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৫২১-৪৯৯৯২৯ / ০১৯২১-১৬৮২৯৩  

   

৩৫ নাভ:  মক, এভ, মভরহদী হাসান   

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, কুরড়গ্রাভ।  

 ই-মভইল : kmmh.dubd@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৭৩৫৬৭৯১২৭  

   

৩৬ নাভ:   ঋরষরকশ াল    

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, কক্সফাজাে।  

 ই-মভইল: dgplcoxsbazar@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৫১৫-০০০০০০ / ০১৬৭৩-৬৩৯৮৩৯  

   

৩৭ নাভ: জনাফ মভাোঃ সাইফুল ইসলাভ রলভন   

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, োহ্মণফাড়ীয়া।   

 ই-মভইল: dgpl.brahmanbaria@gmail  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৯১৬-৫৬১৪৬০  

   

৩৮ নাভ:  আরজজুল  হক  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অলিি:শ্রজা িরকালর গণগ্রন্থাগার, লকমলারগঞ্জ  

 ই-মভইল: librariandgpl.kishoreganj@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৭২৬-৮৫৮৫৪০  

   

mailto:dgplcoxsbazar@gmail.com
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৩৯ নাভ: মভাোঃ ভাসুদ োনা  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অলিি: রফবাগীয় সেকারে গণগ্রন্থাগাে, োজশাহী  

 ই-মভইল: rajshahidpl@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৭১৪- ৪৬০৮৩৫  

   

৪০ নাভ: মভাোঃ আল-ভামুন হাওলাদাে  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, মগাালগঞ্জ।  

 ই-মভইল: mamun35du@gmail.com  

 মপান (অরপস) :   

 মভাফাইল : ০১৭৪ ৫-৩০৭৩২৫  

   

৪১ নাভ: োরপয়া সুলতানা  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা সেকারে গণগ্রন্থাগাে, চাঁদপুে।  

 ই-মভইল: rafiaislm@gmail.com  

 মপান: (অরপস) :   

 মভাফাইল :  ০১৬৮৮-৪২৩৮৮৩  

   

৪২ নাভ: মভাছা: হারফফা খাতুন  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, পঞ্চগড়।  

 ই-মভইল: djahiruddinlaibrari@gmail.com  

 মপান: (অরপস) :   

 মভাফাইল :  ০১৭২৩ -৫০৫৩৪০  

   

৪৩ নাভ: মভাহাম্মদ হারফবুে েহভান  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, মভৌলবীফাজাে।  

 ই-মভইল : dgpl.moulvibazar@gmail.com  

 মপান: (অরপস) :   

 মভাফাইল :  ০১৭১৯-৪০৭৭২২  

   

৪৪ নাভ: ওরয়ন চাকভা  

 দফী : লাইরেরেয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, খাগড়াছরড়।  

 ই-মভইল : dgplkhagrachhari@gmail.com  

 মপান: (অরপস) :   

 মভাফাইল :  ০১৭৩৮-০০৯৭৪৪  
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৪৫ নাভ:  মভা: আজহারুল  ইসলাভ  

 পদবী: াইমেলরয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, লালভরনেহাট  

 ই-মভইল: dgpllalmonirhat@gmail.com  

 মভাফাইল: ০১৫৫৩-৭৮৯৭৩৭  

   

৪৬ নাভ:  এস এভ জরহরুল ইসলাভ  

 পদবী: াইমেলরয়ান  

 অরপস : শ্রজািরকালরগণগ্রন্থাগার, মুলিগঞ্জ।  

 ই-মভইল: zahirulislam6492@gmail.com  

 মভাফাইল : ০১৭১৫-৫৬৩৫৫৬  

   

৪৭ নাভ:  মভাোঃ হারুনে েরশদ   

 পদবী: িহকারীপলরচাক  

 অরপস : গণগ্রন্থাগাে অরধদপ্তে, ঢাকা।  

 ই-মভইল : harunorrashid.cpl@gmail.com  

 মভাফাইল : ০১৭১৪-২২২০১২  

 িযাক্স:  

   

৪৮ নাভ:  মুোঃ সালাহ উরিন হাওলাদাে  

 পদবী: িহকারী শ্ররাগ্রামার  

 অরপস : গণগ্রন্থাগাে অরধদপ্তে  

 ই-মভইল : salauddin.cpl@gmail.com  

 মভাফাইল : ০১৮১৩-৭৬৩৬০০  

   

৪৯ নাভ:  মমাহাম্মদ কামরুল হাছান  

 পদবী: িহকারীমরাগ্রামার  

 অরপস : রফবাগীয় সেকারে গণগ্রন্থাগাে, চট্রগ্রাভ   

 ই-মভইল : kamrul.cimt@yahoo.com  

 মভাফাইল : 01919-229723  

   

৫০ নাভ:  শাভসুন নাহাে  

 পদবী: াইমেলরয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, োজফারড়।  

 ই-মভইল: shamsundh81@gmail.com  

 মভাফাইল : ০১৯১১-৮৩৭৯৩৪  

   

৫১ নাভ:  ভাসুভা নাজনীন  

 পদবী: াইমেলরয়ান  

 অরপস : মজলা িরকালর গণগ্রন্থাগাে, ভারনকগঞ্জ।  
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 ই-মভইল : naznin.plju@gmail.com  

 মভাফাইল : ০১৭৪২-৬১৩৪৩৩  

   

 

 

 

 

 

২য় শ্রেণীরকম মকতমামদরতালকা : 

ক্রলমক নাং ঠিকানা মন্তব্য 

১ নাভ: মভাোঃ ভাকসুদুে েহভান   

 দফী : মভইনরটরনি সুাে বাইজাে  

 অরপস : গণগ্রন্থাগাে অরধদপ্তে, ঢাকা।    

 ই-মভইল : mmrahman_dpl@yahoo.com  

 মভাফাইল :+৮৮ ০১৭১২-০৫৪৪১১,০১৯১২-১৩০৪৫০  

   

২ নাভ: জনাফ সারজয়া আপরেন  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : লাখা িরকালর গণগ্রন্থাগার, রাজলাহী শ্রিানালদঘী শ্রমাড়  

 ই-মভইল : saziaafrindpl@gmail.com  

 মভাফাইল : ০১৫৫৮-৪২৩৩৬০  

   

৩ নাভ: জনাফ মভাোঃ অরহদুজ্জাভান  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : গণগ্রন্থাগাে অরধদপ্তে, ঢাকা।  

 ই-মভইল : wahiduzzaman.dpl@gmail.com  

 মভাফাইল: ০১৭১৭-৪৭৩১০৫  

   

৪ নাভ: জনাফ পূরণ নভা ডালু  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : রফবাগীয় সেকালর  গণগ্রন্থাগাে, ভয়ভনরসিংহ।  

 ই-মভইল : poornimadalu@gmail.com  

 মভাফাইল : 01724-483460  

   

৫ নাভ: জনাফ মফগভ শাম্মী আক্তাে  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : গণগ্রন্থাগাে অরধদপ্তে, ঢাকা।  

mailto:mmrahman_dpl@yahoo.com
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 ই-মভইল : shammeakter.cpl@gmail.com  

 মভাফাইল : ০১৭১০-৬৯৪০৫৭  

   

০৬ নাভ: মুনমুন  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : শ্রজা িরকালর গণগ্রন্থাগার, কুলিয়া  

 ই-মভইল : librarian.dgplkushtia@gmail.com  

 মভাফাইল : ০১৭১৪-৫৬১৭৭২   

   

০৭ নাভ:  শ্রমা: মলনরু জ্জামান  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান/প্রশাসরনক কম মকর্মা  

 অরপস : শ্রজা িরকালর গণগ্রন্থাগার, মাগুরা (িাংযুক্ত)  

 ই-মভইল : librarian.dgplmagura@gmail.com  

 মভাফাইল : ০১৭২৫-৩৫২৯২৬  

   

০৮ নাভ: সুনীময় চাকমা  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : শ্রজা িরকালর গণগ্রন্থাগার, রাঙ্গামাটি  

 ই-মভইল : sunilmoy14@gmail.com  

 মভাফাইল : ০১৫৫৬-৭০৯৬৮৮  

   

০৯ নাভ: উমম্ম রায়হানা শ্রিরমদৌি  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : শ্রজা িরকালর গণগ্রন্থাগার, চাঁদপুর  

 ই-মভইল : raihanaferdous.pbl@gmail.com  

 মভাফাইল: 01552-544205  

   

১০ নাভ: মাহামুদা আক্তার  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস: উপমজা িরকালর গণগ্রন্থাগার, বকলীগঞ্জ  

 ই-মভইল : dpl88boxiganj@gmail.com  

 মমাো: 01775-028657  

 
  

১১ নাভ: িাজু আহমম্মদ  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : ভরয়জউরিন মজলা সেকারে গণগ্রন্থাগাে, পরেদপুে  



 

12 

 

  ই-মভইল : shazuahmedru.53@gmail.com  

 মভাফাইল: 01749-027280  

   

১২ নাভ: মারুিা আক্তার  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : শ্রজা িরকালর গণগ্রন্থাগার, পটুয়াখাী  

 ই-মভইল: marufa.sultana16@gmail.com  

 মভাফাইল: 01781-426540  

   

১৩ নাভ: িালদয়া মাহবুব  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : গণগ্রন্থাগাে অরধদপ্তে, শাহফাগ, ঢাকা   

 ই-মভইল: sadiaanika560@gmail.com  

 মভাফাইল: 01715-588299  

   

১৪ নাভ: শ্রমাোঃ আলমর শ্রহামিন  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : শ্রজা িরকালর গণগ্রন্থাগার, বগুড়া  

 ই-মভইল: amirdu2012@gmail.com  

 মভাফাইল: ০১৭৪০-০২০৪২৬  

   

১৫ নাভ: শ্রমাোঃ নালিি িালদক ললললর  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : শ্রজা িরকালর গণগ্রন্থাগার, কুলমল্লা  

 ই-মভইল: shishirnafis@gmail.com  

 মভাফাইল: ০১৮৫২-৭০০৫০৬  

   

১৬ নাভ: মমতাজ খাতুন  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : শ্রজা িরকালর গণগ্রন্থাগার, যমলার  

 মভইল : mmkonica1@gmaill.com  

 মভাফাইল: 01739-105371  

   

১৭ নাভ: মাহাবুবা আক্তার  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : শ্রজা িরকালর গণগ্রন্থাগার, লদনাজপুর  
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 মভইল : mahabubaakter100@gamail.com  

 মভাফাইল : 01729-520658  

   

১৮ নাভ: রামমন্দ্র িরকার সুলমত  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : শ্রজা িরকালর গণগ্রন্থাগার, জামাপুর  

 মভইল : sumitsarke@gmail.com  

 মভাফাইল: 01712-466236  

   

১৯ নাভ: এনামু হক  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : শ্রজা িরকালর গণগ্রন্থাগার, পাবনা  

 ই-মভইল: enamulhoq.al@gmail.com  

 মভাফাইল: 01717-989811  

   

২০ নাভ: জনাব শ্ররমবকা সুতানা  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : লবভাগীয় িরকালর গণগ্রন্থাগার, বলরলা  

 মভইল : dplbarisal@gmail.com  

 মভাফাইল: ০১৯১৬-৮৬৭৮৮৭  

   

২১ নাভ: জনাব রাললদা খাতুন  

 পদবী: িহকারী াইমেলরয়ান  

 অরপস : লবভাগীয় িরকালর গণগ্রন্থাগার, খুনা  

 ই-মভইল: khatunrashida@gmail.com  

 মভাফাইল: ০১৯৪২-৯৪৩৮৭১  

 


