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অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকর্মো ও আভিল কর্ মকর্মোবৃযের র্োভলকো 

 

ক্র: র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর 

িোর্ 

                                      আভিল              

1|  অিযন্তরীণ সম্পদ 

ভিিোগ 

 িোর্ : বফগভ াযভবন ফানু, যুগ্মভিফ, 

বপান:৮৮-০১৭১৪৫৩২৬৫৪ 

ইমভইর :parvinbanu@gmail.com 

ভিফ, অবযন্তযীণ ম্পদ ভফবাগ 

বপান:৮৮-০১৭৭৭৭৭৬৪৭৬৩ 

ইমভইর: secird@gmail.com 

  

2|  অথ থ ভফবাগ সুধাাংশু বখয ভফশ্বা 

অভর্ভরক্ত সভিি (প্রশোসি ও সর্ন্বয়) 

ফ োিঃ ৯৫৭৬০১৫ 

ই-ফর্ইলঃ 

sudhangshub@finance.gov.bd 

ভম তাজ-আরা-াকুয আমভদ 

অভতভযক্ত ভিফ (প্রান ও াভভিক) 

বপানঃ ৯৫১৪৪৪৩ 

ই-বভইরঃ 

shakoora@finance.gov.bd 

3|  অথ থননভতক ম্পকথ 

ভফবাগ 

জনাফ বভা. হুভায়ন কফীয, যুগ্মভিফ 

বপান: ৯১১৯৯৪৪ 

ই-বভইর: js-me@erd.gov.bd 

জনাফ বভা. বভরভ বযজা, অভতভযক্ত ভিফ 

বপান: ৯১৪৫৯৯২ 

ই-বভইর: addlsecy-admin@erd.gov.bd 
4|  আইন ও ভফিায 

ভফবাগ 

নাভ: বভা: বভাস্তাভপজুয যভান,  

যুগ্মভিফ (ভতাভত) 

বপান: ৯৫৪০৩২৮ 

নাভ: জনাফ আবু ামর বখ বভা: জভরুর ক, ভিফ 

                      বপান: ৯৫১৫৯৯৯ 

       secretary@lawjusticediv.govbd 

5|  কৃভল ভন্ত্রণারয় বভাাম্মদ জাকীয বামন 

যুগ্মভিফ (প্রান),বপান:+৮৮০২-৯৫৪০০৬৭ 

ইমভইর: jsadmn@moa.gov.bd 

 

শ্যাভর কাভন্ত বঘাল 

ভিফ, কৃভল ভন্ত্রণারয় বপান: +৮৮০২-৯৫৪০১০০ 

ইমভইর: secretary@moa.gov.bd 

6|  খাদ্য ভন্ত্রণারয় জনাফ বভা: ভযাজুর ইরাভ, যুগ্মভিফ (ভন্বয় ও 

াংদ) 

বপান: ৯৫৪০১২১ 

ইমভইর: discoordination@mofood.gov.bd 

অভতভযক্ত ভিফ (প্রান) 

বপান: ৯৫৪০১২৪ 

ইমভইর: 

addlsecretary@mofood.gov.bd 

7|  গৃায়ন ও গণপূতথ  

ভন্ত্রণারয় 

যভত উল্লাহ্ বভা: দস্তগীয এনভিভ,  

যুগ্মভিফ, 

বপান: ৯৫৪০৫২৪ 

e-mail: dsa1@mohpw.gov.bd 

এভ ফজলুর কভযভ বিৌধুযী 

অভতভযক্ত ভিফ 

বপান:৯৫৪৫৫১৯ 

e-mail: jsa@mohpw.gov.bd 

8|  জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় 

জনাফ বভা: আব্দুর কাইউভ যকায, যুগ্মভিফ 

বপান: ০১৮১৯১১৬৩২৪ 

 

জনাফ বভা. তাজুর ইরাভ বিৌধুযী, 

অভতভযক্ত ভিফ 

বপান: ০১৭১২১৬১৬৪২ 

9|  জ্বারাভন ও খভনজ 

ম্পদ ভফবাগ 

কাজী বজবুমেছা বফগভ, যুগ্মভিফ(ভযকল্পনা) 

বপান: ৯৫৭৬৫৭০ 

ইমভইর: zebun1@yahoo.com 

নাভ: বভাাম্মদ আানুর জব্বায, অভতভযক্ত 

ভিফ(প্রান/অামযন) 

বপান: ৯৫৭৩৭৭৪ 

ইমভইর: jahsn_2000@yahoo.com 

10|  িাক  ও 

বেভরমমাগামমাগ 

ভফবাগ 

বভাাঃ ইভত আযা জাান) 

যুগ্ম-ভিফ 

বেভরমপান: +৮৮০ ২ ৯৫৭৪৪৪৯ 

ইমভইর:dsismat@gmail.com 

 

11|  তথ্য ও বমাগামমাগ 

প্রযুভক্ত ভফবাগ 

নাভ: জনাফ আব্দুর ভাোন, যুগ্মভিফ 

বপান:  

ইমভইর:  

নাভ: জনাফ াথ থ প্রভতভ বদফ, অভতভযক্ত ভিফ 

বপান:  

ইমভইর:  

12|  তথ্য ভন্ত্রণারয় জনাফ বভা: ইব্রাীভ খভরর (যুগ্মভিফ) 

বপান: ৯৫৪০০৩৯ 

ইমভইর: js.admin@moi.gov.bd 

জনাফ এএএভ ভাবুবুর আরভ, অভতভযক্ত ভিফ 

বপান: ৯৫৪০১৭০ 

ইমভইর: addl.sec@moi.gov.bd 

13|  দুমম থাগ ব্যফস্থানা 

ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ি. বভাঃ আভতকুয যভান, যুগ্ম-ভিফ (প্রান) 

বপান: ৯৫৪০০৯৫ 

ইমভইর: jsadmin@modmr.gov.bd 

 

mailto:js.admin@moi.gov.bd
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ক্র: র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর 

িোর্ 

                                      আভিল              

14|  ধভ থ ভফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ভীয বভা. নজরুর ইরাভ, যুগ্মভিফ 

বপান: ৯৫১২২৩৯, ০১৭১২২৪৭৩৪৬ 

ইমভইর: moragovbd@gmail.com 

নাভ: বভা: ভদুজ্জাভান, অভতভযক্ত ভিফ (প্রান) 

বপান: ৯৫১২২৬০, ০১৭১২০২৬১৭৮ 

ইমভইর: moragovbd@gmail.com 

15|  বনৌ-ভযফন 

ভন্ত্রণারয় 

জনাফ বভাঃ নূয-উয-যভান 

যুগ্ম-ভিফ 

বপান : ৯৫৭১৭৭০ 

ই-বভইর : nururrahman1961@yahoo.com 

জনাফ বভাঃ যভপকুর ইরাভ 

অভতভযক্ত ভিফ 

বপান: ৯৫৪৯১১৫ 

ই-বভইর: 

add.secretary@mos.gov.bd 

16|  প্রফাী কল্যাণ ও 

বফমদভক কভ থাংস্থান 

ভন্ত্রণারয় 

নাভ: জনাফ বভা: আকযাভ বামন (যুগ্মভিফ) 

বপান: ৮৩৩৩৪২০, ০১৭১১৩৭৭৩৮৪ 

ইমভইর: 

akram.hossain.bes@gmail.com 

নাভ: জনাফ জামফদ আমভদ 

(অভতভযক্ত ভিফ) 

বপান: ৯৩৩৯০৯৭, ০১৭১৪৪৬৩৫৮৯ 

ইমভইর: jbdahmed63@@gmail.com 

17|  যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কাজী আনাযকভর 

ভযিারক (াংস্থান) 

বপান: +৮৮ ০২ ৯৫৫৫২৪২ 

ইমভইর: dirper@mofa.gov.bd 

 

এভ আল্লাভা ভভিকী 

ভাভযিারক (প্রান) 

বপান: +৮৮ ০২ ৯৫৬২১১৫ 

ইমভইর: dgadmn@mofa.gov.bd 

18|  প্রাথভভক ও 

গণভক্ষা ভন্ত্রণারয় 

নাভ: জনাফ বজযাভতম্মথয় ফম্মথন, যুগ্মভিফ 

বপান: ৯৫১৪০৯১ 

ইমভইর: 

iyotirmay_barman@yahoo.com 

নাভ: বফগভ বামন আযা এনভিভ 

অভতভযক্ত ভিফ 

বপান: ৯৫৪৪৯০১ 

ইমভইর: adlscysch@mopme.gov.bd 

19|  ভযকল্পনা ভফবাগ জনাফ বখ আব্দুয যউপ (যুগ্মভিফ) 

বপান: ৯১৮০৮০৮, ০১৫৫২৩৩৮০০২ 

ইমভইর: roufdk@yahoo.com 

 

20|  ভযমফ ও ফন 

ভন্ত্রণারয় 

িোর্: ফর্োঃ ফর্োজোযেদ ফেোযসি, যুগ্মসভিি 

ফ োি: ০১৭১১১১৯৭১৮, ০১৭১১১১৯৭১৮ 

ইমভইর: mozahedjs@gmail.com 

িোর্:               , অভর্ভরক্ত সভিি (প্রশোসি) 

ফ োি:৯৫১৪৭৬৬, ০১৭৬৩৮৮৬২৬৪ 

ইমভইর: mahannan85@gmail.com 

21|  ভযাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা ভফবাগ 

বভাঃ ভপকুর ইরাভ, অভতভযক্ত ভিফ 

বপানঃ+৮৮০২-৮১৮১৩১১ 

বভাফা:+৮৮০১৭১১২৩৭২২২ 

ইমভইর: addlsecy@sid.gov.bd 

 

22|  ল্লী উেয়ন ও 

ভফায় ভফবাগ 

বয়দ আব্দুর ভভভন (যুগ্মভিফ) 

বপান: ৯৫৭৫৫৬৯, ০১৯১৬০৪৪১৬৬ 

 

জনাফ আনন্দ িন্দ্র ভফশ্বা, অভতভযক্ত ভিফ 

বপান: ৯৫৮৪৬৭৭, ০১৭১৫৮৩৮১৬৩ 

 

23|  াভন ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

জনাফ বভা: বভাাযযপ বামন, যুগ্ম ভিফ (প্রান-২) 

বপানঃ ৯৫১২২২১ 

বভাফাইরঃ ০১৫৫২৩৭৬৫৯০ 

ই-বভইরঃ mrf3580@gmail.com 

জনাফ বভা: হুভায়ুন কফীয, অভতভযক্ত ভিফ (প্রান) 

বপান: ৯৫৭৩৭৬৬ 

বভাফাইর: ০১৭২৬৪১৩৪৬৮ 

ইমভইর: bhkabir1959@gmail.com 

24|  াফ থতয িট্টগ্রাভ 

ভফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

                , উভিফ 

      +০৮৮-০২-৯৫৪০১২৩ 

       shahenreza85@yahoo.com 

 ব  ব                      , ভিফ 

      +৮৮০-০২-৯৫৪০০৩৩ 

       nbkt@dhaka.net 

 

25|  ব্যাাংক ও আভথ থক 

প্রভতষ্ঠান ভফবাগ 

জনাফ বভা: ভপকুর ইরাভ, যুগ্মভিফ 

বপান: ৯৫৭৬০৩৯, ০১৭১১১০৭৭৯১ 

ইমভইর:msislam86@yahoo.com 

ি. এভ আরাভ আরভ, ভিফ 

বপান: ৯৫৭৬০১৩ 

ইমভইর: 

26|  ফস্ত্র ও াে 

ভন্ত্রণারয় 

বফগভ তাভভনা আক্তায, যুগ্মভিফ(প্রান-২) 

বপান: ৯৫৪০৬৪৭, ০১৭৩৮১৮৪৮৬৬ 

ইমভইর: takhter2003@yahoo.com 

 

 

 

জনাফ বগাার কৃষ্ণ বট্টিাম থ, অভতভযক্ত ভিফ (অভিে 

ও াে-৩) 

বপান: ৯৫১৫৫৩৯ 

ইমভইর: addsecgopal@gmail.com 

mailto:dirper@mofa.gov.bd
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ক্র: র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর 

িোর্ 

                                      আভিল              

27|  ফাভণজয ভন্ত্রণারয় জনাফ রুভদা জিায, যুগ্মভিফ (প্রান-১) 

বপান: 9549106, 01552465497 

ইমভইর: ds.admn1@mincom.gov.bd 

জনাফ কাজী ারাউভিন আকফয, অভতভযক্ত ভিফ 

(প্রান) 

বপান: ৯৫১৪১৪৪, ০১৭৩২০৯৯০০৯ 

ইমভইর: sakbarbd@yahoo.com 

28|  ফাস্তফায়ন 

ভযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন ভফবাগ 

জনাফ আর ভামুন, যুগ্মভিফ 

 বপান: ০১৫৫২৪৫৩০৬১ 

ইমভইর:  

জনাফ বগাা বিৌধুযী, অভতভযক্ত ভিফ 

বপান: ৯১৮০৭২৬, ০১৭১৫৫৯২৪৮৮ 

ইমভইর:  

29|  ভফজ্ঞান ও প্রযুভক্ত 

ভন্ত্রণারয় 

দভফ: বভাঃ আফদুর ভভতন, যুগ্মভিফ 

বপান: +৮৮-০২-৯৫৫৫০০৯ (অভপ), 

+৮৮-০১৭১১৫৭৮৯৪২ (মভাফা) 

ই-বভইর: section15@most.gov 

বভাঃ ভভজবুয যভান, অভতভযক্ত ভিফ 

বপান: +৮৮-০২-৯৫১৪১৪১ (অভপ), 

+৮৮-০১৭১১০৭২৫০১ (মভাফা) 

ই-বভইর: 

addsecadmin@most.gov.bd 

30|  ভফদুযৎ ভফবাগ জনাফ এ বক এভ হুভায়ুন কফীয, যুগ্মভিফ  

বপান:  

বভাছা. ভাকছুদা খাতুন, অভতভযক্ত ভিফ 

বপান: 

31|  বফাভভযক ভফভান 

ভযফন ও ম থেন 

ভন্ত্রণারয় 

ি. বভাছাম্মৎ নাজভানাযা খানুভ 

যুগ্ম-ভিফ (প্রান অভধাখা) 

বপান: +৮৮০-২-৯৫৪০৯৮৩ 

ইমভইর: adminbr@mocat.gov.bd 

বভাঃ যভপকুজ্জাভান 

অভতভযক্ত ভিফ (প্রান ও ম থেন উইাং) 

বপান:+৮৮০-২-৯৫১২২৮১ 

ইমভইর: rafiq021259@yahoo.com 

32|  ভূভভ ভন্ত্রণারয় জনাফ বভা. আকযাভ বামন, অভতভযক্ত ভিফ 

বপান  +৮৮০-৯৫৪৫৫৯৮  

ইমভইর: 

জনাফ এ এভ ভভনরুর ইরাভ, যুগ্মভিফ 

বপান: ৯৫৪৫১৩১  

 

33|  মুভক্তযুদ্ধ ভফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

নাভ: বক. এপ. এভ াযবীন আখতায, অভতভযক্ত ভিফ 

বপান: ৯৫৫০৪১৯, ০১৫৫২৩৩৭৭২৩ 

ইমভইর:parveen1209@yahoo.com  

জনাফ বভা. ভভজান-উর-আরভ, যুগ্মভিফ 

বপান: ৯৫৫০১৪৯, 01712577589 

ইমভইর: mizan5252@yahoo.com 

34|  ভৎস্য ও 

প্রাভণম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

কাজী ওয়াভছ উভিন, যুগ্মভিফ 

বপান: ৯৫৪০০৮০, ০১৭১৫০৪৯০৫১ 

ইমভইর: shafique1860@gmail.com 

জনাফ একযামুর ক, অভতভযক্ত ভিফ (প্রান) 

বপান: ৯৫৪৫৫৬৩, ০১৫৫২৪১৩১০৭ 

ইমভইর: akramul30@yahoo.com 

 

35|   ভভরা ও ভশু 

ভফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

নাভ: ি. আভা আক্তায জাান উভিফ  

বপান: ০১৫৫২৩৬৫১১৬ 

ইমভইর: jahanasma2009@yahoo.com 

নাভ: জনাফ ভফকা ভকমায, অভতভযক্ত ভিফ 

বপান: 

36|  যুফ ও ক্রীড়া 

ভন্ত্রণারয় 

জনাফ যভিত কুভায দা, যুগ্ম ভিফ (যুফ-৩)বপান: 

9575506 

ইমভইর: dasranjitkumer@gmail.com 

ভীয খুযভদ আমনায়ায, যুগ্ম ভিফ (প্রান) 

বপান: ০২-৯৫৭৫৫৪৩ 

ইমভইর: miranwar@ymail.com 

37|  বযরথ ভন্ত্রণারয়                  , 

যুগ্মভিফ (প্রান) 

বপানঃ +৮৮-০২-9567297 

ইমভইর: gulnar_nazmun@hotmail.com 

জনাফ নাঈভ আমভদ খান, অভতভযক্ত ভিফ 

বপানঃ৯৫৮৪১৭৭ 

ইমভইর:  

38|  বরভজমরটিব ও 

াংদ ভফলয়ক 

ভফবাগ 

নাভ: বভা: ইযাইর বামন (যুু্গ্মভিফ (প্র:) 

বপান: ৯৫৬৩০০১ 

ই-বভইর:israil@legislative.gov.bd 

 

39|  শ্রভ ও কভ থাংস্থান 

ভন্ত্রণারয় 

জনাফ এএভ জামদুর কভযভ, যুগ্মভিফ 

বপান: ৯৫৭৫৫৩৬ 

ইমভইর: smzahedulkarim@gmail 

জনাফ ভভঞা আব্দুল্লা ভামুন, অভতভযক্ত ভিফ 

বপান: ৯৫৮৮৪০২ 

ইমভইর: 

mamun_abdullah1958@yahoo.com 

40|  ভক্ষা ভন্ত্রণারয় বভা: আভভনুর ইরাভ খান 

যুগ্ম-ভিফ 

বপান:  +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০ 

ইমভইর js.admin@moedu.gov.bd 

ি. অরুণা ভফশ্বা 

অভতভযক্ত ভিফ (প্রান ও অথ থ) 

বপান:  +৮৮-০২-৯৫৭৬৬৩৬ (দা.) 

ইমভইর   addsec_admn@moedu.gov.bd 
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ক্র: র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর 

িোর্ 

                                      আভিল              

41|   ভল্প ভন্ত্রণারয়  বভাছা: কাভরুোায, যুগ্মভিফ 

বপান: ৯৫৫২০০ 

ইমভইর: dspmoc@moind.gov.bd 

সুমলণ িন্দ্র দা, অভতভযক্ত ভিফ 

বপান- ৯৫৬৩৫৬১ 

ইমভইর- schardradas@yahoo.com 

42|  াংস্কৃভত ভফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

নাভ: জনাফ ভযভর যকায, উভিফ 

বপান: ৯৫15518, 01712021555  

ইমভইর: ds.admin2@moca.gov.bd 

ভিফ 

বপান: ৯৫৭৬৫৩৪ 

ইমভইর: secretary@moca.gov.bd 

43|  ড়ক ভযফন ও 

ভাড়ক ভফবাগ  

মাভদা খানভ ,যুগ্মভিফ 

বপানঃ +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮ 

ইমভইর: sasid@rthd.gov.bd 

বভা: পারুক জরীর,অভতভযক্ত ভিফ 

বপানঃ+৮৮-০২-৯৫১২২৮৮ 

ইমভইর: addsecretary@rthd.gov 

44|  স্থানীয় যকায 

ভফবাগ 

বফগভ ইপপাত আযা ভামুদ(যুগ্মভিফ) 

 বপানঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫৬১  

ইমভইর: iffat626@yahoo.com 

 বৌমযন্দ্র নাথ িক্রফর্ত্তী (অভতভযক্ত ভিফ)  

বপানঃ +৮৮-০২-৯575557  

ইমভইর: lgadmin@lgd.gov.bd 

45|  স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ফর্োঃ জোর্োল ফেোসোইি, যুগ্মভিফ (প্রান) 

বপানঃ +৮৮-০২-৯৫৭৩৮০২, ০১৭১৬৪৩৪৮৬৫ 

ইমভইর: mha.bd.ad1@gmail.com 

ি. যাখার িন্দ্র ফভণ, অভতভযক্ত ভিফ 

(প্রান)মপান:+৮৮-০২-৯৫৭৩৩০৫ 

ইমভইর: jsadmin@mha.gov.bd 

46|  স্বাস্থয ও ভযফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

বভাঃ আমনায়ায বামন 

যুগ্মভিফ(প্রান) 

বপানঃ  ৯65 1315 

dsadmin@mohfw.gov.bd 

ফাসুমদফ  গাঙ্গুরী , অভতভযক্ত ভিফ 

              বপানঃ  ৯651393 

 jsadmin@mohfw.gov.bd 

47|  ভাজ কল্যাণ 

ভন্ত্রণারয় 

খন্দকায আভতয়ায যভান 

অভতভযক্ত ভিফ (প্রান) 

বপান :৯৫৭৬৬৮২ 

বভাফাইর: +৮৮০ ১৭১২৩৭৩১৬৬ 

              ই-বভইর: atiarrah@gmail.com 

 

48|  বতু ভফবাগ  জনাফ বভা. াভসুজ্জাভান, যুগ্মভিফ 

বপান: ৫৫০৪০৩১৪, ০১৮১৯১৪২৯৮৬ 

ইমভইর: zamanshms@yahoo.com 

জনাফ বভা: ছভফয আম্মদ, যুগ্মভিফ (প্রান) 

বপান: ৮৮০২৫৫০৪০৩১০ 

01926824939 

ইমভইর:dir-admn@bba.gov.bd 

 বভাে= ৪8  
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