
মহাপিরচালেকর দ র 
  
িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ রাশী ল 

হাসান, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস 
মহাপিরচালক ০১৭৪২৭০৯৭০৭ 

০১৭০৯৩৩০০৫০ 
dg@bksp.gov.bd 
bksp1983@yahoo
.com  

 
২। মাঃ জািহ ল কিবর েনা াফার ০১৭১১৫৭৫৯০৩ bkspjahid@gma

il.com 

 
 
 
শাসন শাখা 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। হ দ আেনায়ার হােসন 

(উপসিচব) 
পিরচালক ( শাসন ও 
অথ) 

০১৭১১১৯৯৬৯৫ da@bksp.gov.bd 
anwark1974@ya
hoo.com 

 
২। রাকন উি ন আহেমদ উপপিরচালক ০১৭০৩৩০০৬৭ 

০১৭১১৩৪৮২৫৩ 
rokontennis@gm
ail.com 
dt@bksp.gov.bd 

 
৩। মাঃ ওসমান গিণ সহকারী পিরচালক 

( শাসন) অ. দা. 
{ ভাষক (ইংেরজী)} 

০১৭১৫০৬৮৪৪১ osmanbksp@gma
il.com 

 
৪। মাঃ জিহ ল ইসলাম অিফস ত াবধায়ক ০১৭১৮০৪২৭৮৭ admin@bksp.gov.bd 

zahir91975@gmail
.com 

 

mailto:dg@bksp.gov.bd
mailto:da@bksp.gov.bd
mailto:dt@bksp.gov.bd
mailto:admin@bksp.gov.bd


িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
৫। পা পারিভন স টিলিপকার কাম-

কি উটার অপােরটর 
০১৭২৮১৬৪৫০২ rupapervin22@g

mail.com  

 
৬। এমএম অিজউ া ঢালী পশ ইমাম ০১৯১৮১৫৯০৬০ - 

 
৭। আঃ মা ান মা া উচচমান সহকারী ০১৬২২৮৯১২৫৫ admin@bksp.gov.

bd 

 
৮। হা দ দেলায়ার হােসন কয়ারেটকার ০১৭২৮৪৫৭৩০৯ - 

 
৯। রাজীব মার দব ফেটা াফার ০১৮১৯১৫১৩৫২ rajib.deb2001@g

mail.com 

 
১০। মাঃ আ া ামান মস ােনজার ০১৭১০৪৫২২৫৪ - 

 
১১। অ ব মার সরকার কয়ারেটকার ০১৯১৮৯৬১১২১ admin@bksp.gov.

bd 
 

 
১২। মাঃ লহাস উি ন উ মান সহকারী ০১৭২৫০৪৭৩১৩ - 

 

mailto:admin@bksp.gov.
mailto:admin@bksp.gov.


িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১৩। মাঃ ফা ক হােসন িনরাপ া পারভাইজার ০১৭০৯৩৩০০৫৯ - 

 
১৪। মাঃ আঃ হািলম টিলেফান অপােরটর ০১৭১১৫১০৪৬৮ - 

 
১৫। মাঃ নওয়াব আলী টিলেফান অপােরটর ০১৯১৪৩১৩৯৩৬ - 

 
১৬। মাঃ িমজা র রহমান িহসাব র ক ০১৭১৫৯৮৬০৮২ mizanbksp1980

@gmail.com 

 
১৭। সরাত জাহান টিলেফান অপােরটর ০১৫৩৭৪৮৪২৮২ zahann1125@gm

ail.com  

 
১৮। মাঃ জািহ ল ইসলাম সহকারী ার িকপার ০১৭১০৭৮৪৪৪৫ zahidhasanemgt1

990@gmail.com  

 
 
  

mailto:@gmail.com
mailto:990@gmail.com


েকৗশল শাখা 
িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাঃ নিক ল ইসলাম চৗ রী সহকারী েকৗশলী ০১৭১৭০৬১৮৯৫ eng.nokib@gma

il.com 

 
২। আিত র রহমান সহকারী েকৗশলী ০১৫৩৩৭৬৬৬৭৫ atick.bksp.engr

@gmail.com 

 
৩। মাঃ আেনায়ার হােসন  এি েমটর ০১৭১২২৭৫৪৯৯ - 

 
৪। মাঃ রজাউল হক উপসহকারী েকৗশলী 

( রঃ) 
০১৯১৭৮০১৩৬৬ rejahauqe95@g

mail.com 

 
৫। মাঃ আিত ল ইসরাম উপসহকারী েকৗশলী 

(িব ৎ) 
০১৯৩৪৩৫৪৬৩৫ atik844046@g

mail.com 

 
৬। শা  মাঃ আলী হাসান উচচমান সহকারী ০১৭৪৫৫৪৪৫৭৭ alihasanbksp20

00@gmail.com 

 
৭। িদপা রানী িব াস অিফস সহকারী-কাম 

কি উটার অপােরটর 
০১৭৬৬৬০৭২৫৫ dipabksp@gmai

l.com 

 
৮। মাঃ সাখাওয়াত হােসন অিফস সহকারী-কাম 

কি উটার অপােরটর 
০১৬২৪০৬৪৯৯৩ sakhawatebksp

@gmail.com 

 
  

mailto:@gmail.com
mailto:00@gmail.com
mailto:@gmail.com


িহসাব শাখা 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাঃ ছেরায়া ল আলম তরফদার িহসাব র ণ কমকতা ০১৭১৮৫৪৩৭০২ 

০১৮১৬২৫৯৪৩৫ 
Sarwarulbksp7
3@gmail.com 

 
২। মাঃ মাহ ল আলম িহসাব র ক 017729974

02 
mahbubbksp19
82@gmail.com 

 
৩। মাঃ হা ন অর রিশদ িহসাব র ক ০১৭১১০৪৯৩০৯ Harunbksp0493

09@gmail.com 

 
৪। মাঃ ল হক িহসাব সহকারী ০১৭১৫৬৮৮৭৫২ Nurul.hoque.bk

sp@gmail.com 

 
৫। খািদজা খা ন টিলেফান অপােরটর 

(িহসাব সহকারী, অ.দা.) 
০১৭৬৫২৭৭৪৭৪ Khadizabksp19

90@gmail.com 

 
৬। স াট মার িব াস ক ািশয়ার ০১৭৬৪৯৫৬৯৯৫ 

 
samratbiswas9
63@gmail.com 

 
 
  

mailto:3@gmail.com
mailto:82@gmail.com
mailto:09@gmail.com
mailto:sp@gmail.com
mailto:90@gmail.com
mailto:63@gmail.com


 
মিডেকল শাখা 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। আ.ফ.ম সািমর উ াহ ডা ার 

( াটস মিডিসন) 
০১৭৮৭০৯১০২০ 
০১৬৭৪২৪৯০৫০ 

dr.afmsamir@g
mail.com 

 
২। ডাঃ মাঃ শামীম রহমান মিডক াল অিফসার ০১৭৪৯২৮৩০০০ shamimem713

@gmail.com 

 
৩। মাঃ হা র রিশদ ক াউ ার ০১৮৪৩৩৩৪২১৮ - 

 
৪। মাঃ আসা ামান াথলিজ টশিনিশয়ান ০১৭৭৬১৮৯৯৪৬ mdasadbksp@g

mail.com 

 
৫। কমেলশ ম ল ক াউ ার ০১৭১৫৪৮২৪২১ kamaleshm060

@gmail.com 

 
 
  

mailto:@gmail.com
mailto:@gmail.com


িশ ণ শাখা 
 
িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। জনাব কেনল এ কএ ম মাজহা ল 

হক, এএফডি উিস, এলএসিস, 
িপএসিস 

পিরচালক ( িশ ণ) ০১৭১২১১৯১৭৭ majharhuq28@g
mail.com 

 
২। উ ল চ বত  উপপিরচালক ( িশ ণ) ০১৭১১৩৬৪৭৪৬ fc.shibu@gmail.c

on 

 
৩। মাঃ আঃ হািলম খান অভ থনাকারী (উ মান 

সহকারী, অ.দা.) 
০১৭২৭২৬৮৫৬১ halimbksp@gmai

l.com 

 
৪। জনাব প ান  সরকার ডাটা-এি  অপােরটর 

(িপএ  পিরচালক, 
চলিত দািয় ) 

০১৯১৪৬১৬২৭৮ panchanandasar
ker@yahoo.com 

 
 
  

mailto:fc.shibu@gmail.c
mailto:ker@yahoo.com


 
আচাির িবভাগ 
িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাঃ ের আলম কাচ ০১৯১৬৬০২৮৫৭ bksparchery@g

mail.com 
archernalom@y
ahoo.com 

 
২। িরনা চাকমা কাচ ০১৭১৪৯৭৬৮৭২ rinacoachbksp

@gmail.com 

 
 
এ াথেল  িবভাগ 
িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। শখ আ ল জ ার চীফ কাচ ০১৮১৭৫৮৯৪৭৭ bkspbarisal@g

mail.com 

 
২। মেহদী হাসান িসিনয়র কাচ 018228698

24 
priontybksp15
@gmail.com 
athletics@bksp.
gov.bd 

 
৩। মাঃ মিতউল আলম কাচ +88017110

62660 
 

motikaniz@gm
ail.com 

 
৪। মাসাঃ িশিরনা লতানা কাচ ০১৭১২৮৪৩৪৩৩ motikaniz@gm

ail.com 

 

mailto:@gmail.com
mailto:@gmail.com
mailto:athletics@bksp.


িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
৫। আ ােহল কাফী কাচ ০১৭১২৫৩৭২২৬ kafibksp2009@

gmail.com 

 
৬। ফৗিজয়া দা কাচ ০১৭১১২০২১৮৬ foujiajui43@gm

ail.com 

 
৭। মাঃ শাহাদাৎ হােসন ইঁয়া কাচ ০১৬৭১৩০৯৪৩১ shahadat.bksp

@gmail.com 

 
 
 
বাে টবল িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাঃ মাহ র রহমান িসিনয়র কাচ ০১৯১১৪১৯৩৭৯ mahbubmoutoshi

@yahoo.com, 
basketball@bksp.
gov.bd 

 
২। মাঃ মািনক িময়া কাচ ০১৭১১২৭৭৫৭৯ manikbasket86@

gmail.com 

 
৩। মাঃ খােলদ মাহ দ আকাশ কাচ ০১৭৭৭২৯৭০৭৬ akash.khaled11@

gmail.com 

 
 
 
  

mailto:@gmail.com
mailto:@yahoo.com,
mailto:basketball@bksp.


বি ং িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাঃ আ  িফয়ান িচশতী িসিনয়র কাচ ০১৭১১৩৪৮৬২৯ bkspboxing1986

@gmail.com 

 
২। মাই ল হাসান মাহ দ কাচ ০১৮৩০৪২৯৯৯৭ minulhasanrafi

@gmail.com 

 
 
 
ি েকট িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মা দ হাসান চীফ কাচ ০১৭১২৮৭৭৯৭২ bkspcricket@gm

ail.com 
hasancricketbks
p@yahoo.com  

 
২। ম  মার দ  চীফ কাচ ০১৭১১৮৯৬৮৪৭ montuccbksp@y

ahoo.com 

 
৩। এসএম আসা ল হক কাচ ০১৭১৫৪৩৫৪৭৮ tultulkbksp@gm

ail.com  

 
৫। ফােতমা জ জাহরা কাচ ০১৭১০১৮৭৬১৮ fatema.bksp198

5@gmail.com  

 
 
  

mailto:@gmail.com
mailto:@gmail.com
mailto:p@yahoo.com
mailto:5@gmail.com


টবল িবভাগ 
িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাঃ শািহ ল হক কাচ 01719347286 shahin_bksp@yahoo.c

om, 
football@bksp.gov.bd 

 
২। মাঃ আ াহ জািহদ কাচ ০১৭০৯৩৩০১১১ bksprtcba@yahoo.c

om 

 
৩। জয়া চাকমা কাচ ০১৭৮৩৯৯৬৯৮৬ rootball@bksp.gov.b

d 

 
৪। এস.এম ইম ল হাসান কাচ ০১৭১১০৫০০১৯ hasanemrul90@gm

ail.com 

 
 
  

mailto:shahin_bksp@yahoo.c
mailto:football@bksp.gov.bd
mailto:bksprtcba@yahoo.c
mailto:rootball@bksp.gov.b


িজম াি  িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। নাসিরন আখতার িসিনয়র কাচ ০১৮৩০৬৯৭০৩৫ 1967milubksp@gm

ail.com 
gymnastics@bksp.g
ov.bd 

 
২। মিজনা বগম িসিনয়র কাচ ০১৭১১৫৮৯৭১৪ rubebksp@gmail.co

m 

 
৩। মাঃ আ ল কালাম আজাদ কাচ - - 

 
 
 
 

 
 
হিক িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাঃ জািহদ হােসন কাচ ০১৭১১৬০১৮৩৩ hcokey@bksp.g

ov.bd 
zahidh22@yaho
o.com 

 
২। মাঃ মিশউর রহমান কাচ ০১৭১১৬৪৯৭৪২ biplob.rahman0

4@gmail.com 

 
৩। শখ মাঃ না  কাচ ০১৭২০৯৬৪৮৬৭ nannubksp1984

@gmail.com 

 

mailto:gymnastics@bksp.g
mailto:rubebksp@gmail.co
mailto:hcokey@bksp.g
mailto:4@gmail.com
mailto:@gmail.com


িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
৪। মাঃ মও র রহমান কাচ ০১৭১১৩৬৮৮৭৮ moududur@hot

mail.com 
 
 
 

 
 
 
েডা িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাঃ আ  বকর িছি ক কাচ ০১৮১৯৮০৬৮০৬ abubakarsiddi

k2000@yaho.c
om 

 
২। ফারহানা হািলম কাচ ০১৮১৮৪৪৯৩১৫ judo@bksp.gov.

bd 
farhanahalimni
ce77@gmail.co
m 

 
 
 
কারােত িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাঃ সালায়মান কাচ ০১৭০৯৩৩০০৮০ karate@bksp.g

ov.bd 

 
২। মাঃ হােসন খান কাচ ০১৯২২৭৭০৩৫৫ moon.shitoryu

@gmail.com 

 
 
 
  

mailto:k2000@yaho.c
mailto:judo@bksp.gov.
mailto:ce77@gmail.co
mailto:karate@bksp.g
mailto:@gmail.com


ং িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। ফারহানা কাওসার কাচ ০১৭১৭৪০২৯৫৯ 

০১৭০৯৩৩০০৮১ 
Farhana.shooti
ng@gmail.com,  
shooting@bksp.
gov.bd 

 
২। মাঃ আিসফ হােসন খান কাচ ০১৭১১০৫৮৮৮২ asifhossainkhan

bksp@gmail.co
m 

 
 
স তার িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাঃ আ ল কােদর চীফ কাচ ০১৭১৫৩৮০৪৬৮ swimming@bks

p.gov.bd 
bksp.kader@g
mail.com 

 
২। মাঃ মিন ামান কাচ ০১৭১১১৯০৯১৫ monirbksp5@g

mail.com 

 
৩। মাঃ মাশাররফ হােসন কাচ ০১৭২৫২৯১৮৭০ mosharafswim

ming86@gmail.
com 

 
৪। মাঃ সােজ র রহমান কাচ (স তার) ০১৭১২৬০৬১১৭ bkspsajedur@g

mail.com 

 

mailto:ng@gmail.com,
mailto:shooting@bksp.
mailto:bksp@gmail.co
mailto:ming86@gmail.


িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
৫। তািনয়া আফিরন কাচ ০১৮২৪১৯২৯২৯ isratqtania@gm

ail.com 

 
 
টিবল টিনস িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। খ কার আল মা ফা িব াহ কাচ ০১৭২১৩৪৪২৪৬ tt@bksp.gov.bd 

mostafa.billah
@gmail.com 

 
২। ধন য় শীল তীথ কাচ( টিবল টিনস) ০১৯১৩৪৪০২৯৮ teerthott12@ya

hoo.com 
teerthott12@g
mail.com 

 
 
তায়েকায়ানেডা িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাঃ ল ইসলাম কাচ ০১৭০৯৩৩০০৮৪ taekwondo@bk

sp.gov.bd 
nurulbksp@gm
ail.com 

 
 
 
টিবল িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাসাঃ তসিলমা খা ন কাচ ০১৬৩২১৬৮৭৪২ tennis@bksp.go

v.bd 
taslimatennis@
gmail.com 

 
 
  

mailto:tt@bksp.gov.bd
mailto:@gmail.com
mailto:tennis@bksp.go


 
ভিলবল িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাঃ শিফ র রহমান কাচ ০১৭১৭১৩৯৩১৮৯ vollyball@bksp.

gov.bd 

 
 

 

উ  িবভাগ 

িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাহা দ রজাউর রহমান কাচ ০১৭১৫৩৯৪০৮৬ wushu@bksp.go

v.bd 
dexrazu@gmail
.com 

 
 
  

mailto:vollyball@bksp.
mailto:wushu@bksp.go


ীড়া িব ান শাখা 
 
িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। ডা. মাঃ এমা ল হক উপ-পিরচালক 

( ীড়া িব ান) 
০১৭২০৯৫৮৭৪৬ drehaquebksp

@gmail.com  

 
২। সরাৎ শারমীন িসিনয়র গেবষনা কমকতা ০১৭০৯৩৩০০৮৯ ddss@bksp.gov.

bd 
nusratsharmee
n1975@gmail.c
om  

 
৩। এস.এম জাহা ীর আলম রিন িসিনয়র গেবষনা কমকতা 

 
০১৭১২৩২০০১৩ rony.fencing@y

ahoo.com 

 
৪। মাঃ আ  ওবায়াদা ইয়া িফিজওেথরািপ  ০১৭১২০৮৯৬৮৭ spm@bksp.gov.

bd 
aob_linkon@ya
hoo.com  

 
৫। িমেসস ৎফা আ ার িফিজওেথরািপ  ০১৭২৭২৬৪৯৪১ spm@bksp.gov.

bd 
lotfabksppysio
@gmail.com  

 
৬। মাঃ কাম ামান গেবষণা সহকারী ০১৭২১৬৬২৫৪৯ - 

 
৭। আয়শা িসি কা গেবষণা সহকারী ০১৭৩৭৬০০০৭৩ - 

 
 
 
  

mailto:@gmail.com
mailto:ddss@bksp.gov.
mailto:n1975@gmail.c
mailto:spm@bksp.gov.
mailto:spm@bksp.gov.
mailto:@gmail.com


কেলজ শাখা 
িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। জনাব ল. মাঃ ইকবাল হােসন অ  ০১৭০৯৩৩০০৯৩ 

০১৮৭৩৫৩৯৬৫৬ 
principal@bksp.
gov.bd 

 
২। মাঃ আ স সালাম উপা  ০১৭১১৭০৯৯৫১ salambksp@gm

ail.com 
 

 
৩। মা াতািফ র রহমান ভাষক (গিণত) ০১৭১১৪৪০৭৭২ bkspmostafizur

@gmail.com 

 
৪। জা াত রহানা ফরেদৗসী ভাষক (দশন) ০১৭১৬২৫৩২০৫ jannatrpbksp@g

mail.com 
 

 
৫। ড. মাঃ শামী ামান ভাষক (বাংলা) ০১৭১২২৬৬১৫৫ mdshahidul0444

1@gmail.com 

 
৬। মাসাঃ আসমা খানম ভাষক (অথনীিত) ০১৮১৯৮৭২৬২৩ asmakhanam19

70@gmail.com 

 
৭। মাহ দা খানম ভাষক(উি দিব া) ০১৭১৫০১১৪৮৬ mahmudabksp@

gmail.com 

 

mailto:principal@bksp.
mailto:@gmail.com
mailto:1@gmail.com
mailto:70@gmail.com


িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
৮। মাঃ মিন ামান খান ভাষক (ইংেরজী) ০১৭১৬৪১৪৯৩৬ zamanbksp@gm

ail.com 

 
৯। মাঃ আিম ল ইসলাম ভাষক (দশন) ০১৭১১২৪৫০১৩ aminazad1975@

gmail.com 

 
১০। মাঃ ওসমান গিণ ভাষক (ইংেরজী) ০১৭১৫০৬৮৪৪১ osmanbksp@gm

ail.com 

 
১১। মাঃ আ  হনা মা ফা কামাল ভাষক (ইংেরজী) ০১৭১৯৩৬৩৯৮৯ salimbksp@gma

il.com 

 
১২। মাঃ িশহাব উি ন ভাষক (গিণত) ০১৭২০২০৬০৭৬ mdshihabbksp@

gmail.com 

 
১৩। শাহনাজ বগম ভাষক (ইিতহাস) ০১৭১৬১১০৫৯৬ shanazbegum15

022007@gmail.c
om 

 
১৪। লাই ন নাহার ভাষক (বাংলা) ০১৯১৩৮৭৯৯৬৯ - 

 

mailto:022007@gmail.c


িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১৫। এেকএম আেনায়া ামান ভাষক (রসায়ন) ০১৭১৬৮০৭৪৯৪ azbksp@gmail.c

om 

 
১৬। মাঃ বলােয়ত হােসন ভাষক (গিণত) ০১৭১৬৩১৭৪৩৯ bhossainbksp76

@gmail.com 

 
১৭। মাঃ মাশাররফ হােসন ভাষক(ইসলািম িশ া) ০১৭১১০৫২২০২ bkspmosarrof@

gmail.com 

 
১৮। ফারহানা িবনেত বারী ভাষক (উি দিব া) ০১৭৩২৩৪৭০৮৮ farhanabksp087

8@gmail.com 

 
১৯। মাহা দ আহসান কিবর ভাষক (বাংলা) ০১৯১৭৯৮০৪৩০ ahsankabir917

@gmail.com 

 
২০। মাঃ শওকত আকবর ভাষক(রা িব ান) ০১৭২১০১৬৬০৮ showkat.bksp20

05@gmail.com 

 
২১। মা রানী দ ভাষক ( েগাল) ০১৬৮৫২৬৫৮৩৭ rrdbksp@gmail.

com 

 
২২। ভ রায় ভাষক (বাংলা) ০১৯১৭৯৮৬২৮২ royshuvo006@g

mail.com  

 

mailto:azbksp@gmail.c
mailto:@gmail.com
mailto:8@gmail.com
mailto:@gmail.com
mailto:05@gmail.com
mailto:rrdbksp@gmail.


িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
২৩। মাঃ লিত র রহমান িপ আই ০১৭২৭৮৭৩২৪৩ latiburbksp@gm

ail.com 

 
২৪। মাঃ জািকর হােসন েনা াফার ০১৯৩৯৫৫০২৭০ zakirbksp@gmai

l.com 

 
২৫। মাঃ আ ল কিরম  াবেরটরী সহকারী ০১৭০৯৩৩০০৯৭ karimbksp@gm

ail.com 

 
২৬। মাঃ আ ােহল বাকী অিফস সহকারী-কাম-

কি উটার অপােরটর 
০১৭২৭৭৭৬০৭৮ - 

 
২৬। মাঃ আ  বকর িছি ক খ ন িহসাব র ক ০১৭২৩৬৪৯৭৮১ mabsk1989@gm

ail.com 
 

 
 
লাইে রী 
িমক নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল ছিব 
১। মাঃ শাহজাহান লাইে রীয়ান ০১৭১৫২৮০৭৫৩ shahjahanbksp@g

mail.com 

 
২। মাঃ শাহ জালাল লাইে রী সহকারী ০১৯২৫৯৯২১৫০ mdshahjalal842@g

mail.com 

 
 


