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জাতীয় শুদ্দাচার ক ৌল বাস্তবায়ানের নে বঙ্গবন্ধু কলখ মুজজবুর রমাে জবজ্ঞাে ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যানয় জেননাি 

 জমটি গঠে  রা ঃ 

 

নেজত তা  জমটিঃ  

  

ক্রজম  

েং 
োম ও পদবী পদবী 

কমাবাআ      আনমআ  

১. 
প্রনসর .. কখা্দক ার োজরঈজদ্দে                      

মােেীয় ভাআ চযানের 
ভাপজত 

০১৭১২৮২৪৮০০ vc@bsmrstu.edu.

bd 

২. 
প্রনসর .. এম. এ. াত্তার              

জ.ে , জীবজবজ্ঞাে নুদ  
দস্য  

০১৭১১৮৫৫৩৬৬  

৩. 
প্রনসর .. কমাঃ লাজাাে             

ভাপজত, আটিআ জবভাগ  
দস্য 

০১৭১৬১১৩৯৬৮ shahjaphys 

@yahoo.com 

৪. 
অজলকুজ্জামাে ভ ূঁআয়া                     

জ.ে , মােজব ী নুদ   
দস্য 

০১৭১১৯৮৭৬১২ ashik232002 

@yahoo.com 

৫. 
প্রনসর ..নমাঃ নূরঈজদ্দে অনমদ  

করজজস্ট্রার 

দস্য 

জচব 

০১৭১১৪৬৯২৩৭ registrar 

@bsmrstu.edu.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 ক ার  জমটিঃ  

 

ক্রজম  

েং 
োম ও দপ্তর  পদবী কমাবাআ আনমআ 

১. 
কলখ সুজাঈজদ্দে    

ঈপ-পজরচা  (জাব) 
অবায়   

০১৭১১৩১৪১৭১ shujauddin1953 

@gmail.com 

২. 
খাে কমাাম্মদ অী  

ঈপ করজজস্ট্রার 
দস্য  

০১৭১৬৪৯৫৪০২  

৩. 
জব. এম. অজরফু আাম  

 কপ্রাগ্রামার অআজটি ক   
দস্য 

০১৭১৭৩৮৫৪৬৪ shakil_ai_bd 

@yahoo.com 

৪. 
কমাঃ মাবুবু অম  

 জেংনযাগ  ম ম তমা  
দস্য 

০১৭১৬১১৫৪১৫ alamrumc 

@gmail.com 

৫. 
প্রনসর .. কমাঃ নূরঈজদ্দে অনমদ, 

করজজস্ট্রার 
দস্য  

০১৭১১৪৬৯২৩৭ registrar 

@bsmrstu.edu.bd 
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ওয়াজ মং  জমটিঃ  

  

ক্রজম  

েং 
োম ও পদবী পদবী 

কমাবাআ আনমআ 

১. 
প্রনসর .. কমাঃ নূরঈজদ্দে অনমদ  

করজজস্ট্রার 
অবায়  

০১৭১১৪৬৯২৩৭ registrar 

@bsmrstu.edu.bd 

২. 
আজিজেয়ার এ. এম. এস্কা্দকার অী  

জবশ্বজবদ্যায় প্রন ৌলী (ভারপ্রাপ্ত)  
দস্য  

০১৭১২৭৫৪৮৬৭ engr_eali 

@yahoo.com 

৩. 
এ এম কগাাম ায়দার  

পরীো জেয়ন্ত্র     
দস্য 

০১৭১৮৪৪৪৪১০ smgolam2014 

@gmail.com 

৪. 
তুজে মামুদ  

 ারী পজরচা  , পঈও   
দস্য 

০১৭৫৩০৭২৮৮৪ ad_mahamud 

@yahoo.com 

৫. 
কমাঃ েজরু আাম (জরা)  

  ারী করজজস্ট্রার 
দস্য 

০১৭১৭৪৩৮৯৫০ nazrul_islam252 

@yahoo.com 

৬. 
কমাঃ অবু োইম  

ক লে জসার  
দস্য  

০১৯১১৬১৪৯২৯ srnayim.nayim7 

@gmail.com 

 

APA  জমটিঃ  

  

ক্রজম  

েং 
োম ও পদবী পদবী 

কমাবাআ আনমআ 

১. 
প্রনসর .. কমাঃ নূরঈজদ্দে অনমদ  

করজজস্ট্রার  
অবায়  

০১৭১১৪৬৯২৩৭ registrar 

@bsmrstu.edu.bd 

২. 
কলখ সুজাঈজদ্দে    

ঈপ-পজরচা  (জাব) 
দস্য  

০১৭১১৩১৪১৭১ shujauddin1953 

@gmail.com 

৩. 
কমাাম্মদ ামীম খ্দক ার  

ক লে জসার 
দস্য 

০১৯২৪৯১৬৫৯১ hamimmhk 

@gmail.com 

৪. 
কমাঃ অবু োইম  

ক লে জসার  
দস্য  

০১৯১১৬১৪৯২৯  srnayim.nayim7 

@gmail.com 

 

 

 

 

 

 করজজস্ট্রার  

 বঙ্গবন্ধু কলখ মুজজবুর রমাে জবজ্ঞাে ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যায় 


