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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয  

www.doict.gov.bd 

ক্তটিদজন চার্ টায 

 

১. ক্তবন ও ক্তভন 

 

ক্তবন: 

   জ্ঞানক্তবক্তিক অথ টনীক্তত, সুান প্রক্ততষ্ঠায় তথ্য প্রযুক্তিয ব্যফায। 

ক্তভন: 

   তথ্য প্রযুক্তি খাদতয দফ টািভ ব্যফায ক্তনক্তিত কদয অফকাঠাদভা উন্নয়ন, দক্ষ ভানফ ম্পদ গঠন, যাবন কাজ সৃজন এফাং ই-াক্তব ট প্রক্ততষ্ঠায ভাধ্যদভ সুান প্রক্ততষ্ঠা। 

২. প্রক্ততশ্রুত যফামূ 

২.১) নাগক্তযক যফা 

ক্রক্তভক 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান যফায মূল্য ও 

ক্তযদাধ 

দ্ধক্তত 

যফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,দক্তফ যপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ আইক্তটি অক্তধদপ্তয াংক্রান্ত তথ্য প্রদান 

১. দাপ্তক্তযক ওদয়ফ াইদর্য ভাধ্যদভ 

২. যর্ক্তরদপাদন যমাগাদমাগ 

৩. ই-যভইদরয ভাধ্যদভ । 

৪. যাক্তয 

দাপ্তক্তযক ওদয়ফাইর্, অক্তধদপ্ত       

কাম টারয় ও আঞ্চক্তরক কাম টারয়। 
     ক্তফনামূদল্য 

তাৎক্ষক্তণক/ 

৩ কাম টক্তদফ 

                       

উপ-প       (     ) 

      +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৯২৪ 

ddadmin@doict.gov.bd 

২ 
আইক্তটি াংক্তিষ্ট ন্য ও যফায ক্তফলদয় 

যাভ ট প্রদান 

১. যাক্তয 

২. যর্ক্তরদপাদন যমাগাদমাগ 

৩. ই-যভইর 

৪. চাক্তদা যভাতাদফক 

দাপ্তক্তযক ওদয়ফাইর্, অক্তধদপ্ত       

কাম টারয় ও আঞ্চক্তরক কাম টারয়। 
    ক্তফনামূদল্য 

তাৎক্ষক্তণক/ 

৩ কাম টক্তদফ 

(প্রদমাজয  যক্ষদত্র) 

     মুহাম্মদ আলমগীর ফারুক চ ৌধুরী 

চমইনটেটনন্স ইঞ্জিঞ্জনয়ার 

যপানঃ +৮৮০ ১৯১৫০৩১৫৬২ 

alamgirfaruque@doict.gov.bd 
    

           

 

http://www.doict.gov.bd/
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২.২) প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক যফা  

 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও 

প্রাক্তপ্তস্থান 

যফায মূল্য ও 

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

যফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দক্তফ যপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

যকাযী ক্তফক্তবন্ন দপ্তদযয কভ টকতটা ও 

কভ টচাযী    ICT ক্তফলদয় প্রক্তক্ষণ 

প্রদান। 

1.             অক্তধমাচন এয 

ভাধ্যদভ 

2. উ        প             

         

3.                 

   প              

1.          ও        

2.                          

              

নীক্ততভারা অনুমায়ী 

৭ কভ টক্তদফ।      যভাাম্মদ লুৎফুয যভান 

ক্তযচারক (ক্তযকল্পনা ও উন্নয়ন) 

যপান: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৯২৫ 

mlutfur74@gmail.com 

 

২ 

অক্তধদপ্তদযয কক্তম্পউর্ায ল্যাফ ব্যফায 1. অক্তধমাচন এয ভাধ্যদভ। 

2.                          

1.          ও        

2.                          

              

নীক্ততভারা অনুমায়ী 

৩ কাম টক্তদফ      মুহাম্মদ আলমগীর ফারুক চ ৌধুরী 

চমইনটেটনন্স ইঞ্জিঞ্জনয়ার 

যপানঃ +৮৮০ ১৯১৫০৩১৫৬২ 

alamgirfaruque@doict.gov.bd 

৩ 

ক্তফক্তবন্ন প্রক্ততদফদন ও ভতাভত যপ্রযণ                              

প              -           

      । 

1.          ও        

2.                          
        ৩ কাম টক্তদফ 

                       

উপ-প       (     ) 

      +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৯২৪ 

ddadmin@doict.gov.bd 

৪ 

ওয়াকট/দক্তভনায আদয়াজন/ক্তফক্তবন্ন 

ক্তদফ উদ  প   ায়তা প্রদান 

1. অক্তধমাচন এয ভাধ্যদভ। 

2.                          

1.          ও        

2.                          
              

নীক্ততভারা অনুমায়ী 
৭ কাম টক্তদফ 

              উ               

(      ) 

          প       

      +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৯২১ 

jahedi6076@yahoo.com 

৫ 

Software Development 
াংক্রান্ত ক্তফলয়াফরী 

                          

         Software 

Development াংক্রান্ত কাম টক্রভ 

প্রক্তক্রয়াকযণ, ফাস্তফায়ন 

1.          ও        

2.                                        

নীক্ততভারা অনুমায়ী 
৯০          

                       

               

      +৮৮০ ১৭২০২৫০৩৬০ 

masum_32@yahoo.com 

৬ 

ICT             Project 

Management 

ICT             project 

management       প      

            ও          

                

1.          ও        

2.                                        

নীক্ততভারা অনুমায়ী 
৩০          

                       

               

      +৮৮০ ১৭২০২৫০৩৬০ 

masum_32@yahoo.com 
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যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও 

প্রাক্তপ্তস্থান 

যফায মূল্য ও 

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

যফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দক্তফ যপান নম্বয ও ইদভইর) 

৭ 

ভদঝাতা স্মাযক াংক্রান্ত ক্তফক্তবন্ন যকাক্তয ও যফযকাক্তয 

প্রক্ততষ্ঠাদনয াদথ ভদঝাতা স্মাযক 

স্বাক্ষদযয জন্য খড়া ততক্তয কদয 

ভতাভত আইক্তটি ক্তফবাদগয 

অনুদভাদদনয জদন্য যপ্রযণ কযা য়। 

1. আগ্রী প্রক্ততষ্ঠান যথদক প্রাপ্ত অনুদযাধ 

ত্র 

2. আইক্তটি ক্তফবাদগয ক্তনদদ টনা ত্র ক্তফনামূদল্য 
৭ (াত) 

কাম টক্তদফ 

     যভাঃ সুরতান ভামুদ 

ডার্াদফজ এযাডক্তভক্তনদের্য 

যপান: +৮৮০ ১৭২২৮০৯২৫০ 

sultanmahmudcse@gmail.com 

 

৮ 

                      

              

   প               প   

                      

             , ও     প,        

          ।  

1.          ও        

2.                                        

নীক্ততভারা অনুমায়ী 

১৫ (দনয) 

কাম টক্তদফ 

     ড.             

উপ-প       (প       ও উ   ) 

      +৮৮০ ১৭১৫৪৫৯৭৬১ 

vanesa15723@gmail.com 

৯ 

       ক্তফলয়ক আইন, ক্তফক্তধ, 

নীক্ততভারা ও ক্তনদদ টক্তকায ক্তফলদয় 

ভতাভত প্রদান 

যকাক্তয প্রক্ততষ্ঠাদন        াংক্তিষ্ট 

আইন,  নীক্ততভারা, ক্তফক্তধভারা, ও 

ক্তনদদ টক্তকায ক্তফলদয় ভতাভত / সুাক্তয 

প্রদান কযা। 

 াংক্তিষ্ট ওদয়ফাইর্ অথফা যাক্তয  

যমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ 
ক্তফনামূদল্য 

১৫ (দনয) 

কাম টক্তদফ 

                   

প       (    ও      ) 

      +৮৮০ ১৭৯১২৩৮৫০৮ 

mj_erd@yahoo.com 

১০ 

দপ্তয/াংস্থায অথ ট ছাড় 

(অথ ট ক্তফবাদগয অনুদভাদন প্রদয়াজন 

দর) 

মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন গ্রণক্রদভ 

াংক্তিষ্ট দপ্তয/াংস্থায অনুকূদর ক্তজ.ও 

জাযীকযণ। 

১। দপ্তয াংস্থায চাক্তদাত্র 

২। ক্তফবাজন ক্তফফযণী। 
ক্তফনামূদল্য 

০৩ দত ০৫ 

কাম টক্তদফ 

জনাফ এ,এভ, আইনুর ইরাভ 

কাযী যপ্রাগ্রাভায 

যভাফাইরঃ ০১৭২১৩২৭৬২০ 

badal02.ice@gmail.com 

১১ 

ফাদজর্ ক্তযকল্পনা ও প্রনয়ন (দপ্রাগ্রাভায 

ও কক্তম্পউর্ায অাদযর্য) 
আইফা++ ক্তদেভ ইনপুর্ প্রদান আইফা ++ ক্তদেভ ইনপুর্ প্রদান ক্তফনামূদল্য 

১০ দত ১৫ 

কাম টক্তদফ 

জনাফ যভা: যীফুর ইরাভ 

কাযী ক্তযচারক 

যভাফাইরঃ ০১৭১৩৪৯৪৬৬১ 

sharif161@gmail.com 

১২ 

অক্তধদপ্তদযয উদজরা ম টাদয়য 

কাম টারদয়য জন্য ফাদজর্ ক্তফবাজন। 

অক্তধদপ্তদযয যজরা ও উদজরা ম টাদয়য 

অক্তপমূদয চাক্তদা ক্তনরুদনয য 

উযুি কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

ক্তফবাজন আদদ জাক্তয কযা য়। 

১। দপ্তয াংস্থায চাক্তদাত্র 

২। ক্তফবাজন ক্তফফযণী। 

 

ক্তফনামূদল্য 
১০ দত ১৫ 

কাম টক্তদফ 

জনাফ এ,এভ, আইনুর ইরাভ 

কাযী যপ্রাগ্রাভায 

যভাফাইরঃ ০১৭২১৩২৭৬২০ 

badal02.ice@gmail.com 
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২.৩) অবযন্তযীণ যফা 

 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান যফায মূল্য ও 

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

যফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দক্তফ যপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
চাকক্তয স্থায়ীকযণ 

আদফদন াওয়ায য াংক্তিষ্ট ক্তনদয়াগ 

ক্তফক্তধভারা অনুমায়ী উযুি কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাক্তয আদদ জাক্তয। 

1. াদা কাগদজ আদদনত্র 

2. ারনাগাদ ফাক্তল টক যগানীয় 

প্রক্ততদফদন 

ক্তফনামূদল্য 
ক্তনদদ টক্তত 

ভয়ীভা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

উপ-প       (     ) 

      +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৯২৪ 

ddadmin@doict.gov.bd 

 

২ 
দদান্নক্তত াংক্রান্ত ক্তফলয় 

অক্তপ আদদ অনুমায়ী/যডপুদর্ন প্রাপ্ত 

কভ টকতটাদদয তথ্যাক্তদ/A.C.R 

জনপ্রাদন যপ্রযণ। 

1. যভধা, যজষ্ঠযতা, অক্তবজ্ঞতায নদ  

2. ারনাগাদ ফাক্তল টক যগানীয় 

প্রক্ততদফদন 

ক্তফনামূদল্য 
ক্তনদদ টক্তত 

ভয়ীভা 

৩ 
ক্তদরকন যগ্রড/ র্াইভদের ভঞ্জুক্তয 

আদফদন াওয়ায য যকায ক্তনধ টাক্তযত 

কক্তভটিয বায় উস্থান কযা য়। 

কক্তভটিয সুাক্তযদয ক্তবক্তিদত উযুি 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

1. দা কাগদজ আদফদনত্র 

2. ারনাগাদ ফাক্তল টক যগানীয় 

প্রক্ততদফদন 

ক্তফনামূদল্য ৩০ কাম টক্তদফ 

৪ 
অক্তজটত ছুটি 

আদফদন াওয়ায য ক্তনধ টাক্তযত ছুটি 

ক্তফক্তধভারা অনুমায়ী উযুি ১৯৫৯, 

কর্তটদক্ষয আক্তথ টক ও প্রাক্তনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী ক্তনষ্পক্তি কদয যকাক্তয আদদ 

জাক্তয কযা 

1. াদা কাগদজ আদফদনত্র 

2. ক্তনধ টাক্তযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ 

নাং ২৩৯৫) প্রধান ক্তাফযক্ষণ 

কভ টকতটা কর্তটক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রক্ততদফদন (যগদজদর্ড 

কভ টকতটাদদয যক্ষদত্র) 

3. ক্তাফযক্ষণ কভ টকতটা কর্তটক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র 

ক্তফনামূদল্য ৭ কাম টক্তদফ 

 

 

৫ 

শ্রাক্তন্ত ক্তফদনাদন ছুটি 

আদফদন াওয়ায য ফাাংরাদদ চাকুক্তয 

(ক্তফদনাদন বাতা) ক্তফক্তধভারা, ১৯৭৯ এয 

আদরাদক ক্তনষ্পক্তি কদয আদদ জাক্তয 

কযা য়। 

1. াদা কাগদজ আদফদনত্র 

2. ক্তনধ টাক্তযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ 

নাং ২৩৯৫) প্রধান ক্তাফযক্ষণ 

কভ টকতটা কর্তটক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতা 

প্রক্ততদফদন। 

  



Page 5 of 6 
 

 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান যফায মূল্য ও 

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

যফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দক্তফ যপান নম্বয ও ইদভইর) 

 

 

 

 

৬ 

অক্ততক্তযি ক্তচফ/ তদুধ ট ম টাদয়য 

কভ টকতটাদদয ক্তফদদ ভ্রভদণয ক্তনক্তভি 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ক্তনকর্ ায-াংদক্ষ 

যপ্রযদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

আইক্তটি ক্তফবাদগ প্রস্তাফ যপ্রযণ। 

ক) প্রস্তাফ ফা আভন্ত্রণত্র াওয়ায য 

মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ক্তনকর্ ায-াংদক্ষ 

যপ্রযদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

আইক্তটি ক্তফবাদগ প্রস্তাফ যপ্রযণ। 

খ) ICT  ক্তফবাগ কর্তটক যকাক্তয আদদ 

(ক্তজ. ও) জাযী কযা য়। 

1. প্রস্তাফ/আভন্তণত্র 

2. ক্তফগত এক ফছদযয ভ্রভণ ক্তফফযণী 

3. খযদচয ক্তফফযণ (প্রদমাজয যক্ষত্র) 

ক্তফনামূদল্য ১০ কাম টক্তদফ 

 

        ও            

                

                    প                

 প   

      +৮৮০ ১৬২৭১০৬২৭২ 

rezwana.doict@gmail.com 

 

৭ 

আফাক্তক ও দাপ্তক্তযক যর্ক্তরদপান ব্যফস্থা 

আদফদন াওয়ায য ভক্তিত যকাক্তয 

যর্ক্তরদপান, যলুরায, পযাক্স ও ইন্টাযদনর্ 

নীক্ততভারা-২০১৮ অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ। 

1. ভক্তিত যকাক্তয যর্ক্তরদপান, 

যলুরায, পযাক্স ও ইন্টাযদনর্ 

নীক্ততভারা-২০১৮ এয ক্তনধ টাক্তযত ছদক 

আদফদন 

ক্তফনামূদল্য ১৫ কাম টক্তদফ 

জনাফ                     

কাযী ক্তযচারক (দফা) 

যপানঃ +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮০৮ 

arshadhimel@gmail.com 

৮ 

াধাযণ বক্তফষ্যৎ তক্তফর দত অক্তগ্রভ 

ভঞ্জুক্তয 

আদফদন াওয়ায য াধাযণ বক্তফষ্যৎ 

তক্তফর ক্তফক্তধভারা ১৯৭৯ অনুমায়ী 

উযুি কর্তটদক্ষয অক্তথ টক ও প্রাক্তনক 

ক্ষভতা অনুমায়ী যকাক্তয আদদ জাক্তয 

কযা য়। 

1. ক্তনধ টাক্তযত পযদভ আদফদন 

(ফাাংরাদদ পযভ নাং ২৬৩৯, 

যগদজদর্ড / নন-যগদজদর্ড) 

2. াধাযণ বক্তফষ্যৎ তক্তফদর ফ টদল 

জভাকৃত অদথ টয ক্তাফ ক্তফফযণী 

(প্রধান ক্তাফযক্ষণ কভ টকতটা কর্তটক 

প্রদি) (মূর কক্ত ভজুক্তয আদদ 

জাক্তযয য যপযতদমাগ্য) 

ক্তফনামূদল্য 
ক্তনদদ টক্তত 

ভয়ীভা 

                           

       প       (     ) 

      +৮৮০ ১৭১৯১৪৩৩৫৬ 

murad.dub@gmail.com 

 

৯ 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তদযয 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয গৃক্তনভ টাণ ঋণ 

আদফদন াওয়ায য মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ ভজুক্তয আদদ জাক্তয 

1. াদা কাগদজ আদফদন 

2. যম জক্তভদত গৃ ক্তনভ টাণ/যভযাভত 

কযা দফ য জক্তভযয 

দক্তরর/ফায়নাত্র 

3. ১৫০ র্াকা নন জুক্তজক্তয়ার েযাদম্প 

অঙ্গীকাযনাভা। 

4. মথামথ কর্তটদক্ষয সুাক্তয 

ক্তফনামূদল্য 
ক্তনদদ টক্তত 

ভয়ীভা 

                      

       প       (   ) 

      +৮৮০ ১৭১৩৪৯৪৬৬১ 

sharif161@gmail.com 

 

১০ 

কভ টকতটা এফাং কভ টচাযীদদয দক্ষতা 

বৃক্তদ্ধয রদক্ষয প্রক্তক্ষণ প্রদান 

তত্বীয় ও ব্যফাক্তযক প্রক্তক্ষণ যদনয 

ভাধ্যদভ 

অক্তপ আদদ ক্তফনামূদল্য ৭ কাম টক্তদফ      যভাাম্মদ লুৎফুয যভান 

ক্তযচারক (ক্তযকল্পনা ও উন্নয়ন) 

যপান: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৯২৫ 

mlutfur74@gmail.com 
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যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান যফায মূল্য ও 

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

যফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দক্তফ যপান নম্বয ও ইদভইর) 

 

১১ 

প্রক্তক্ষণ-এয যকা ট ভক্তডউর ততযী 

াংক্রান্ত কাম টাফরী  

 

অক্তধদপ্তদযয কভ টকতটা-কভ টচাক্তযদদয 

দাপ্তক্তযক কাদজ ক্ষভতা উন্নয়দন  ফাক্তল টক 

কভ টম্পাদন চুক্তি,  জাতীয় শুদ্ধাচায 

যকৌর, যফা জীকযণ, ইদনাদবন, 

প্রকল্প ব্যফস্থানা, ক্তডক্তজর্ার ক্তরডাযী 

ইতযাক্তদ ক্তফলয়ক প্রক্তক্ষদণয যকা ট 

ভক্তডউর ততযী কযা। 

                       

   প       

ক্তফনামূদল্য কর্তটদক্ষয 

ক্তনদদ টনা 

যভাতাদফক 

জনাফ যভাঃ সুরতান ভামুদ 

ডার্াদফজ এযাডক্তভক্তনদের্য 

যপান: +৮৮০ ১৭২২৮০৯২৫০ 

sultanmahmudcse@gmail.com 

১২ 

অক্তধদপ্তদযয প্রধান কাম টারয় 

যজরা/উদজরা ম টাদয়য 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয াফক্তরক 

প্রক্তকউযদভন্ট এফাং ফাদজর্ াংক্রান্ত 

প্রক্তক্ষদণয জন্য ভদনানয়ন 

আদফদন াওয়ায য াংক্তিষ্ট ক্তফক্তধভারা 

অনুমায়ী উযুি কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাক্তয আদদ জাক্তয। 

১। াংক্তিষ্ট অথ ট ফছদযয ফাদজর্ 

২। আদফদন ত্র 

৩। প্রক্তক্ষণ ক্তক্তডউর ইতযাক্তদ  

ক্তফনামূদল্য 
১০ দত ১৫ 

কাম টক্তদফ 

জনাফ যভা: যীফুর ইরাভ 

কাযী ক্তযচারক 

যভাফাইরঃ +৮৮০ ১৭১৩৪৯৪৬৬১ 

sharif161@gmail.com 
 

১৩ 
কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয আইফা++ এয 

যফতন ক্তফর াংক্রান্ত কাজ 
আইফা++ ক্তদেভ  আইফা ++ ক্তদেভ  ক্তফনামূদল্য 

০৩ দত ০৫ 

কাম টক্তদফ 

জনাফ যভা: যীফুর ইরাভ 

কাযী ক্তযচারক 

যভাফাইরঃ +৮৮০ ১৭১৩৪৯৪৬৬১ 

sharif161@gmail.com 

 


