
কম কতা  ( ধান কায ালয়): 
১  

 
 
 
 
 

নাম ড. মা: আ ল কালাম আজাদ 

পদিব 
মহাপিরচালক  
(অিতির  সিচব) 

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস) +88-02-226601110 

ফান (বাসা) +88-02- 

মাবাইল + 88 01819794022 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল dg@bnfe.gov.bd 

 

 

২  
 

 
 

নাম জনাব . ামান শরীফ এনিডিস 

পদিব 

  
পিরচালক ( সিচব) 
( শাসন, অথ  ও বা বায়ন) 
 

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস) +88-02-226601115 

ফান (বাসা) +88-02- 

মাবাইল 01715089497 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল dirad@bnfe.gov.bd 
 

 

 

৩ 
নাম জনাব . ামান শরীফ এনিডিস 

পদিব 
পিরচালক ( সিচব) 

(পিরক না, পিরবী ণ, ায়ন ও 
এমআইএস) (অিত: দািয় ) 

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 

 
 

ফান (অিফস) +88-02-226601112 

ফান (বাসা) +88-02- 

মাবাইল 01715089497 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল dirplann@bnfe.gov.bd 
 

 

 

৪ 
নাম জনাব িশ দা বগম 

পদিব িসে ম এনািল  

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস) +88-02-226601113 

ফান (বাসা) +88-02-9362674 

মাবাইল 01711058302 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল sa@bnfe.gov.bd 
sabnfe11@gmail.com 

 

 

৫ 
নাম জনাব মাহা দ ীন সরকার 

পদিব 
উপপিরচালক (পিরক না, মিনটিরং ও 

ায়ন) 

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস) +88-02-226601114 

ফান (বাসা)  

মাবাইল 01716-048771 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল ddplann@bnfe.gov.bd 
mrsarker66@gmail.com 

 

 

 



১০ 
 

নাম জনাব মাঃ ওয়ািহ ামান 

পদিব সহকারী পিরচালক  (বা বায়ন) 

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস) +88-02-226601125 

ফান (বাসা)   +88-02- 

মাবাইল 01715-405146 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল  adimp@bnfe.gov.bd 
zamanwahid65@gmail.com 

  

৬   

 
   

নাম জনাব মাঃ িরপন কবীর ল র 

পদিব 
উপপিরচালক (বা : অথ ও লিজ) 

 

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস) +88-02-226601116 

ফান (বাসা)  

মাবাইল 01927-697507 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল ddimp@bnfe.gov.bd 
rklaskar65@yahoo.com 

 

 

৭    
   নাম ড. মাছাঃ ফাহিমদা বগম 

পদিব উপপিরচালক ( শাসন ও িশ ণ) 

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস) +88-02-226601126 

ফান (বাসা)  

মাবাইল 0155-2457093 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল ddadmin@bnfe.gov.bd 
fahamida69@yahoo.com 

 

 

৮    

    

নাম    জনাব মাঃ জ ল হক   
 

পদিব    সহকারী পিরচালক (অথ  ও লিজঃ)  
 

অিফস    উপা ািনক িশ া েরা  
 

 

ফান (অিফস)  +88-02-226601118  

ফান (বাসা)  +88-02-  

মাবাইল   01534-500727  

ফ া  +88-02-9863077  

ই- মইল adfin@bnfe.gov.bd 
 zahur01534500727@gmail.com 

 

 

 

৯    

   

নাম জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন 

পদিব সহকারী পিরচালক (পিরক না) 

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস) +88-02-226601120 

ফান (বাসা) +88-02- 

মাবাইল 01711-301757 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল adplann@bnfe.gov.bd 
dhossain65@gmail.com 

 

 



১১ 
 

নাম জনাব মাঃ মাহ ব আলম  

পদিব সহকারী পিরচালক  (মিনটিরং ও 
ায়ন) 

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস) +88-02-226601121 

ফান (বাসা)   +88-02- 

মাবাইল 01717636546 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল admoni@bnfe.gov.bd 

mahbubbnfe@gmail.com 
 

 

১২ 
 

নাম বগম ফিরদা ইয়াসিমন 

পদিব 
সহকারী পিরচালক, (অিত: দািয় )  
( িশ ণ) 

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস) +88-02-226601119 

ফান (বাসা)   +88-02- 

মাবাইল 01726-543636 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল adtra@bnfe.gov.bd 

 

 

১৩ 
 

নাম    জনাব রা  মার সরকার    

পদিব    সহকারী পিরচালক, ( শাসন) 
   

 
 

অিফস         উপা ািনক িশ া েরা   
 

ফান (অিফস)  +88-02-226601117  

ফান (বাসা) +88-02-  

মাবাইল  01739617676  

ফ া  +88-02-9863077  

ই- মইল    adadmin@bnfe.gov.bd 

kumar.razu2011@gmail.com    
 

 

 

১৪ 
 

নাম বগম ফিরদা ইয়াসিমন 

পদিব লাইে িরয়ান 

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস)   +88-02-226601122 

ফান (বাসা)   +88-02-7116853 

মাবাইল 01726-543636 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল lib@bnfe.gov.bd 
 

 

১৫ 

 

নাম জনাব মাঃ আ ল কাই ম 

পদিব  ার অিফসার 

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস) +88-02-226601124 

ফান (বাসা)   +88-02- 

মাবাইল 01712-222817 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল store@bnfe.gov.bd 
abdulquyaum95@yahoo.com 

 

 



১৬  
নাম জনাব মাঃ গালজার হােসন 

পদিব  সহকারী া ামার 

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস)   +88-02-226601123 

ফান (বাসা)   +88-02- 

মাবাইল 01876-175026 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল gbnfe72@yahoo.com 
 

 

১৭ 

 

নাম জনাব খা কার আ  জাফর 

পদিব  শাসিনক কম কত া   

অিফস উপা ািনক িশ া েরা 
 

ফান (অিফস)   +88-02- 

ফান (বাসা)   +88-02- 

মাবাইল 01731-934822 

ফ া  +88-02-9863077 

ই- মইল kazafor67@gmail.com 
 

 

 


