যকারযয চিফ/ভভম যাদাম্পন্ন ও তদূর্ধ্য দভম যাদায কভযকতযাবৃরেয তাচরকা:
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নাভ, দচফ ওচযচিচত নম্বয
জনাফ ফভাাম্মদ চপউর আরভ (১০৯৮)
ভচিচযলদ চিফ
জনাফ ফভাঃ নচজবুয যভান (৩১২১)
মুখ্য চিফ
ড. ফভাঃ ফভাজারম্মর ক খান (২২৩২)
চচনয়য চিফ
ড. ফভাঃ আফদুয যফ াওরাদায (১৫৭১)
চচনয়য চিফ
ড. জাপয আরভদ খান (২১৬৫)
চচনয়য চিফ
জনাফ ফভাঃ ফভাাযযপ ফারন ভইূঁ য়া এনচডচ
(৭১২৮), চচনয়য চিফ
সুযাইয়া ফফগভ এনচডচ (১৩৫৫)
চচনয়য চিফ
ড. এভ আরাভ আরভ (১১৭১)
ফযক্টয ( চচনয়য চিফ)
জনাফ ফভাঃ ইউনুসুয যভান (১৭০৩)
চচনয়য চিফ
জনাফ ফভাাম্মদ ভঈনউদ্দীন আফদুল্লাহ (১০৯৬)
চচনয়য চিফ
খেকায আরনায়ারুর ইরাভ (১২২৯)
চচনয়য চিফ
জনাফ ফভাঃ াাফ উল্লা (২৩৭৩)
যাষ্ট্রদূত
জনাফ ফভাঃ আব্দুর ভান্নান াওরাদায (১৩৯৪)
াইকচভনায
জনাফ ফভাঃ ইফাদত আরী এনচডচ (১২৩০)
ও.এ.চড. (চিফ)
জনাফ ফভাঃ ভাফুজুয যভান (১০৪১)
ফিয়াযম্যান
জনাফ ফভাঃ পয়জুয যভান ফিৌধুযী (১০২৭)
চিফ
এ. এভ. ফগারাভ পারুক (১৭৩৩)
চিফ
নাচিভা ফফগভ এনচডচ (১৬১১)
চিফ
জনাফ ফভাঃ ভাকসুদুর াান খান (৩৯২৫)
চিফ
জনাফ শ্যাভ সুেয চকদায (৩৩৬১)
চিফ
জনাফ ফভাঃ ীদ উল্লা খেকায (৩৪১৪)
চিফ
জনাফ ফন ফিৌধুযী (৩৪২৮)
চনফ যাী ফিয়াযম্যান
জনাফ ফভাঃ ফাযাফ ফাাইন (৩৫২০)
চিফ
জনাফ পচযদ উচদ্দন আম্মদ ফিৌধুযী (১৮৭৬)
চিফ
জনাফ ম্পদ ফড়ুয়া (৩৩৮০)
চিফ
জনাফ এ. এন. াভসুচদ্দন আজাদ ফিৌধুযী (৩৪৫৪)
দস্য
ড.কাভার উচদ্দন আহরভদ (৩৫৫৪)
দস্য
জনাফ আফদুর ভাররক (৩৫৯৮)
চিফ

কভযস্থর
ভচিচযলদ চফবাগ

ফপান নম্বয

ই-ফভইরঠিকানা
cab_secy@cabinet.gov.bd

প্রধানভিীয কাম যারয়

৯৫৬৬৫৫৮,
৯৫৬৬৫৫৯
৯১১৮৯১০

জনপ্রান ভিণারয়

৯৫৭০১০০

srsecretary@mopa.gov.bd

ফাাংরারদ জাতীয় াংদ
চিফারয়
াচন ম্পদ ভিণারয়

৯১১৯১৪০

secretary@parliament.gov.bd

৯৫৭৬৭৭৩

secretary@mowr.gov.bd

অবযন্তযীণ ম্পদ চফবাগ

nojibur@yahoo.com

প্রধানভিীয কাম যারয়

৯৫৭৪৮৮২ ,
৯৩৪৮৩৪৪
৯১৪৫০২১

চফচএটিচ, াবায, ঢাকা

৭৭৪৫০২৮

rector@bpatc.org.bd

আচথ যক প্রচতষ্ঠান চফবাগ

৯৫৭৬০১৩

eunus.bd@gmail.com

কৃচল ভিণারয়

৯৫৪০১০০

secretary@moa.gov.bd

ফতু চফবাগ

৫৫০৪০৩৩৩

ed@bba.gov.bd

+২৩০২১২৯৫২৭

mission.portlouis@yahoo.com

ভচভ াংস্কায ফফাড য

৯৫৬৬৭৩৭ ,
৯৫৬৬৭৪০

chairman@lrb.gov.bd

ফস্ত্র ও াট ভিণারয়

৯৫৭৬৫৪৪

sectext@gmail.com

ফফাভচযক চফভান চযফন
ও ম যটন ভিণারয়
ভচরা ও চশু চফলয়ক
ভিণারয়
জনপ্রান ভিণারয়

৯৫১৪৮৮৪

smgfarooque@yahoo.com

৯৫৪৫০১২

nfaiz84@gmail.com

ডাক ও ফটচররমাগারমাগ
চফবাগ
গৃায়ণ ও গণপূতয ভিণারয়

৯৫৬৫৫৮৮

secretary@ptd.gov.bd

৯৫৪০৪৬৫

secretary@mohpw.gov.bd

ফাাংরারদ অথ যননচতক অঞ্চর
কর্তযক্ষ, প্রধানভিীয কাম যারয়

৮১৮০১১৪ ,
৮১৮০১১৫
৯৫৭৬৬৭৯

exe.chairman@beza.gov.bd

৯৫১১০৮৮

secretary.ssdmoha.bd@gmail.c
om
shampad_barua@yahoo.com

ফাাংরারদ দূতাফা,
চবরয়তনাভ
ফাাংরারদ দূতাফা, ভচযা

psecy@pmo.gov.bd

secretary@pmo.gov.bd

জনপ্রান ভিণারয়

ভাধ্যচভক ও উচ্চ চক্ষা
চফবাগ, চক্ষা ভিণারয়
সুযক্ষা ফফা চফবাগ,
স্বযাষ্ট্র ভিণারয়
যাষ্ট্রচতয কাম যারয়

৯৫৬৬২২৮

secretary@moedu.gov.bd

চযকল্পনা কচভন, কৃচল, াচন
ম্পদ ও ল্লী প্রচতষ্ঠান চফবাগ

৯১৮০৯১২

চযকল্পনা কচভন

৯১৩০৭৩৮

member.ie@plancomm.gov.bd

স্থানীয় যকায চফবাগ

৯৫১৪৪৭৮

lgsecretary@lgd.gov.bd

 addladmin@mohfw.gov.bd
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জনাফ ফভাঃ াহ কাভার (৩৫৯৫)
চিফ
জনাফ ফক এভ ফভাজারম্মর ক (৭১৮৪)
চিফ
আকতাযী ভভতাজ (২৩৫৩)
চিফ
জনাফ ফভাঃ চযাজুর ক খান (৩৫১৬)
চিফ
জনাফ এনএভ চজয়াউর আরভ (৩৩৯৪)
চিফ (ভন্বয় ও াংস্কায)
জনাফ নাচজভউচদ্দন ফিৌধুযী (৭৩৮৩)
চিফ
জনাফ মুাম্মদ আফদুল্লাহ (৩৫৪০)
চিফ
জনাফ ফভাঃ আব্দুর জচরর (৩৪৭৬)
চিফ
জনাফ ফভাঃ চজল্লায যভান (১৬১৭)
চিফ
জুফয়না আচজজ (৩৫৪৬)
দস্য
জনাফ ফভাঃ চজয়াউর ইরাভ (২১৬১)
চিফ
ড. আভদ কায়কাউ (৩৫০১)
চিফ
জনাফ ফভাাম্মদ আচপ-উজ-জাভান (৭২৬৮)
চিফ
জনাফ ফভা: আরনায়ারুর ইরাভ চকদায এনচডচ
( ২১১৯), ফযক্টয
জনাফ আবু ফনা ফভা: যভাতুর মুচনভ (২২২৫)
ফিয়াযম্যান
জনাফ ফভা: আরভগীয (৩৫৫১)
চিফ
শুবাীল ফসু (৭৪১৫)
চিফ
কাজী চপকুর আমভ (৭২০২)
চিফ
জনাফ মমোস্তোফো কোমোল উদ্দীন (৩৪১৭)
চিফ
জনাফ আখতায ফারন ভইয়া (৩৪৯৯)
চিফ
জনাফ ফভা: নজরুরইরাভ (৩৫৭৯)
চিফ
জনাফ ফভাঃ আাদুর ইরাভ (৩৪১৯)
চিফ
জনাফ ফভাঃ ভচপজুর ইরাভ(৩৫৪৫)
চিফ
জনাফ ফভাঃ ইব্রাচভ ফারন খান (৩৬৩৮)
চিফ
সুফীয চকরায ফিৌধুযী (৩৬৫০)
চিফ
জনাফ ফভাঃ আরনায়ায ফারন (৭৪১২)
চিফ
অরূ ফিৌধুযী, চএইি,চড (৩৪৪৬)
চিফ
জনাফরভা: ফভাপারের ফারন (৩৪৬৯)
চিফ
ভাপরুা সুরতানা (২১১৬)
চিফ

দুরম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ
ভিণারয়
চযাংখ্যান ও তথ্য
ব্যফস্থানা চফবাগ
ফাাংরারদ যকাযী
কভযকচভন চিফারয়
স্বাস্থয ফফা চফবাগ,
স্বাস্থয ও চযফায কল্যাণ
ভিণারয়
ভচিচযলদ চফবাগ

৯৫৪০৮৭৭

secretary@modmr.gov.bd

৮১৮১৩১৩ ,
৯১৪১১৬৪
৫৫০০৬৬২২

secy@sid.gov.bd

৯৫৭৭১৯৯

secretaryhsd@mohfw.gov.bd

৯৫১৩৪৩৩

secy_cnr@cabinet.gov.bd

জ্বারাচন ও খাচনজ ম্পদ
চফবাগ
চল্প ভিণারয়

৯৫১৪৯৩৩

nazim59chow@yahoo.com

৯৫৬৭০২৪

indsecy@moind.gov.bd

ভচভভিণারয়

৯৫৪৫১৩১

secretary@minland.gov.bd

ভাজকল্যাণ ভিণারয়

৯৫৪০৪৫২,

sec@msw.gov.bd
zrahman61@yahoo.com

চযকল্পনা কচভন,
ফবৌত অফকাঠারভা চফবাগ
চযকল্পনা কচভন,
কাম যক্রভ চফবাগ
চফদুযৎ চফবাগ

৯১৮০৭৩৩
৯১৮০৭০০

member.pid@plancomm.gov.b
d
ziaul.islam60@gmail.com

৯৫১১০৩০

secy@pd.gov.bd

প্রাথচভক ও গণচক্ষা ভিণারয়

৯৫৪০৪৮৪

scymopme@gmail.com

চফচএ প্রান একারডচভ

৫৫১৬৫৯০১

rector@bcsadminacademy.gov.
bd

ফাাংরারদ ফররাচরয়াভ
করযারযন
কাচযগযী ও ভাদ্রাা চক্ষা
চফবাগ, চক্ষা ভিণারয়
ফাচণজযভিণারয়

৮১৮৯৫৫৬

chairman@bpc.gov.bd

৯৫৮২২২১

mdalamgir1962@gmail.com

৯৫৪৫০০৬

mincom@intechworld.net

অথ যননচতক ম্পকয চফবাগ

৯১১৩৭৪৩
৯১৩৩৪৮৯

secretary@erd.gov.bd

জনচনযাত্তা চফবাগ,
স্বযাষ্ট্র ভিণারয়
প্রচতযক্ষা ভিণারয়

৯৫৭৩৭১০

secretary@mha.gov.bd

৯১০৩৯৬৪

secretary@mod.gov.bd

ড়ক চযফন ও ভাড়ক
চফবাগ।
যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয়

৯৫১১১২২

secretary@rthd.gov.bd

৯৫১৩৩৬৩

secretary@moysports.gov.bd

ফাস্তফায়ন চযফীক্ষণ ও
মূল্যায়ন চফবাগ
াংস্কৃচত চফলয়ক ভিণারয়

৯১৮০৭৬১

secretary@imed.gov.bd

৯৫৭৬৫৩৪

secretary@moca.gov.bd

তথ্য ও ফমাগারমাগ প্রযুচি
চফবাগ
চফজ্ঞান ও প্রযুচি ভিণারয়

৮১৮১৫৪৭

skc_1962@ictd.gov.bd

৯৫৪০১৪৪

secretary@most.gov.bd

মুচিযুদ্ধ চফলয়ক ভিণারয়

৯৫৬৫৮৩৫

ফযরথ ভিণারয়

৯৫৭৮১৯৯

secretary@molwa.gov.bd
aparup.chy@gmail.com
secretary@mor.gov.bd

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় চফবাগ

৯৫১২২৩২

secretary@rdcd.gov.bd

secretary@bpsc.gov.bd

58.

ফফগভ াীন আরভদ ফিৌধুযী ( ৩৫৫৭)
ফিয়াযম্যান

ফাাংরারদ জ্বারানী ও চফদুযৎ
গরফলণা কাউচির

৯৫৭৪৪০৫
৫৫১১০৩৩৪

chairman.eprc@pd.gov.bd

চফশ্বব্যাাংরকযচফকল্প চনফ যাী চযিারক (ভচিচযলদ চিরফয দভম যাদায়)
59.

জনাফ ফভাাম্মদ ফভাাযযাপ ফাাইন ভইঞা
(২৯২৩), চফকল্প চনফ যাী চযিারক

চফশ্বব্যাাংক, ওয়াচাংটন চডচ

চুচিচবচত্তক চনরয়াচজত কভযকতযা
60.

জনাফ আফদু ফাফান চকদায (২২৫৫)
যাষ্ট্রদূত

ফাাংরারদ দূতাফা, ইটাচর

এচডচজ চফলয়ক মুখ্য ভন্বয়ক
61.

জনাফ ফভাঃ আবুর কারাভ আজাদ (২১১৩)
মুখ্য ভন্বয়ক (এচডচজ)

প্রধানভিীয কাম যারয়

৯১৪০০৮১

pcord@pmo.gov.bd
azad2113@gmail.com

ভাভান্য যাষ্ট্রচতয ১০% ফকাটায় চিফ রদ ফপ্রলরণ চনরয়াচজত কভযকতযা
62.

জনাফ নফ চফক্রভ চকরায চত্রপুযা, এনচডচ
চিফ

াফ যতয িট্টগ্রাভ চফলয়ক
ভিণারয়

৯৫৪০০৩৩ ,
৭১৬২২০০

nbkt@dhaka.net

চযকল্পনা কচভন,
াধাযণ অথ যনীচত চফবাগ
ফরচজররটিব ও াংদ
চফলয়ক চফবাগ
যযাষ্ট্র ভিণারয়

৯১৮০৭৩০
৯৫৪০০৯৮

sabau47@yahoo.com
sambau23@gmail.com
secretary@legislativediv.gov.bd

৯৫৬২১২২

fs@mofa.gov.bd

আইন ও চফিায চফবাগ

৯৫১৫৯৯৯ ,
৯৫৪০৬৪৪

secretary@lawjusticediv.gov.bd

অন্যান্য চচনয়যচিফ/ চিফ ম যারয়য কভযকতযা
63.
64.
65.
66.

ড. াভসুর আরভ
দস্য (চচনয়য চিফ)
জনাফ ফভাাম্মদ চদুর ক
চচনয়য চিফ
জনাফ ফভাঃ ীদুর ক
চিফ
জনাফ আবু ারর ফখ ফভাঃ জচরুর ক
চিফ

চিফ ম যারয়য রদ অচতচযি চিফ দভম যাদায কভযকতযা
67. ফারন আযা ফফগভ. এনচডচ(২৫৬৯)
মহোপরিচোলক
68. জনাফ ফভা: আফদুর ান্নান (৪৫১৯)
ফিয়াযম্যান (বাযপ্রাপ্ত চিফ)
69. জনাফ ফরালুদ্দীন আভদ (৪৫৫৮)
বাযপ্রাপ্ত চিফ
70. ড. নচভতা ারদায এনচডচ (৪৫৭০)
বাযপ্রাপ্ত চিফ
71. ড. মমো: শোমসুল আরিরফন(৩৬৬১)
বাযপ্রাপ্ত চিফ
72. মবগম আফরিোজোখোন (৪০২৭)
বাযপ্রাপ্ত চিফ
73. জনাফ মমো: আবদুস সোমোদ (৪০৩০)
বাযপ্রাপ্ত চিফ
74. জনাফ মমো: আরনছুি িহমোন(৪৬১০)
বাযপ্রাপ্ত চিফ
75. জনাফ মমোহোম্মদ মুসরলম মচৌধুিী (৭২৯৭)
বাযপ্রাপ্ত চিফ
76. জনাফ মমো: জরহিউরদ্দন আহরমদ, এনরডরস (৩৪০৭)
ফিয়াযম্যান (বাযপ্রাপ্ত চিফ)
77. জনোব ফরেজ আহম্মদ (৪৫৯৬)
বাযপ্রাপ্ত চিফ
78.
79.
80.
81.
82.

মবগম শোমীমো নোরগ সি (৪৮৪১)
বাযপ্রাপ্ত দস্য (বাযপ্রাপ্ত চিফ)
জনোব মমো: আসোদুল ইসলোম (৪০০৩)
মহোপরিচোলক(ভোিপ্রোপ্ত সরচব)
মমোোঃ নোরসি উরদ্দন আহরমদ (১৮৬২)
বাযপ্রাপ্ত চিফ
জনাফ শোহোবুরদ্দন আহমদ (২৩৩২)
ভোিপ্রোপ্ত সরচব
জনাফ আবদুল্লোহ আল মমোহসীন মচৌধুিী (৪৬৩৭)
ভোিপ্রোপ্ত সরচব

83. মবগম নোসরিন আক্তোি (৪৮২৮)
মহোপরিচোলক(বাযপ্রাপ্ত চিফ)
84.

০৮/০১/২০১৮

ফাাংরারদ াই-ফটক াকয
কর্তযক্ষ
ভচভ আীর ফফাড য

৮১৮১৬৯৩

hosneara@bhtpa.gov.bd

৪৮৩১৩৭২৭

mahannan085@gmail.com

চনফ যািন কচভন চিফারয়

৯১১১৪৯১

secretary@ecs.gov.bd

প্রফাী কল্যাণ ও বফরদচক
কভযাংস্থান ভিণারয়
দুনীচত দভন কচভন

৮৩৩৩৬০৪

secretary@probashi.gov.bd

৯৩৬০১১০

secretary@acc.org.bd

শ্রভ ও কভযাংস্থান ভিণারয়

৯৫১৪৩৬৬

secretary@mole.gov.bd

ফনৌ-চযফন ভিণারয়

৯৫৭৬৭৭০

secretary@mos.gov.bd

ধভয চফলয়ক ভিণারয়

৯৫১৪৫৩৩

moragovbd@gmail.com

অথ য চফবাগ

৯৫১২২০১

muslimc@finance.gov.bd

ফাাংরারদ ট্যাচযপ কচভন

৯৩৪০২০৯

chairman@btc.gov.bd

স্বাস্থয চক্ষা ও চযফায
কল্যাণ চফবাগ,

৯৫৭৪৪৯০
৯৫৪০৪৬৯

secretary@mohfw.gov.bd

চযকল্পনা কচভন

০১৭৩৭৬৮৬৯০
১
৯৩৪৯৩২৩

snargis1961@gmail.com

৯৫৭৬৬১৮

secretary@moi.gov.bd

খাদ্য ভিণারয়

৯৫৪০০৮৮

secretary@mofood.gov.bd

চযরফ ও ফন ভিণারয়।

৯৫৪০৪৮১

secretary@moef.gov.bd

জাতীয় চযকল্পনা ও উন্নয়ন
একারডভী
ভৎস্য ও প্রাচণম্পদ
ভিণারয়

৯৬১৫৬৪২

dg@napd.ac.bd

৯৫৪৫৭০০

secretary@mofl.gov.bd

স্বাস্থয ও চযফায কল্যাণ ভিণারয়

ফাাংরারদ কভযিাযী কল্যাণ
ফফাডয
তথ্য ভিণারয়

dg@bkkb.gov.bd

