
GRS  Focal point 27-03-2017.doc 

 

 

আপডেট: ২7-০৩-২০১৭ 

 

 

অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকর্মো ও আভিল কর্ মকর্মোবৃযের র্োভলকো 
 

ক্রভর্ক র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্ 
 

                               

     ) 

আভিল              র্োভিক প্রভর্যিদযি প্রোপ্ত  

কর্ মকর্োর িোর্ 

1.  অিযন্তরীণ িম্পদ 

ভিিোগ    

Internal Resources 

Division 

        :         

       

    : ৯৫৪০২৬১ 

     : ০১৭১৫-০২৮১১৮ 

     : agafur2006@gmail.com 

   দিদিপ কুমার সরকার 

সহকারী সদিব 

ফ ান: ০২৯৫৪০২৬১ 

 যাক্স: ০২৯৫৪০৩০৩ 

     : ০১৯২০৮০৩৩৯৫ 

     : 

sarkar_dilip@yahoo.com 

2.  অর্ থ দবভাগ 

(      ২১/১১/২০১৬) 

Finance Division      সুধাাংশু ফেখর দবশ্বাস 

অভর্ভরক্ত িভিি (প্রশোিি ও ির্ন্বয়) 

ফ োিঃ ৯৫৭৬০১৫ 

ই-ফর্ইলঃ 

sudhangshub@finance.gov.bd 

  নাম: ফমা:  রহাি দমঞা 

সহকারী সদিব  

ফ ান: 9576023 

ইডমইি: 

farhadm@finance.gov.bd 

3.  অর্ থননদিক সম্পকথ 

দবভাগ 

Economic Relations 

Division 

জনাব ফমা. হুমায়ন কবীর 

যুগ্মসদিব (মধ্যপ্রািয অদধোখা) 

ফ ান: ৯১১৯৯৪৪ 

ই-ফমইি: js-me@erd.gov.bd 

জনাব ফমা. ফসদিম ফরজা,  

অদিদরক্ত সদিব (প্রোসন ও 

মধ্যপ্রািয ) 

ফ ান: ৯১৪৫৯৯২ 

ই-ফমইি:  

addlsecy-admin@erd.gov.bd 

মাহবুবা হাদসন 

দসদনয়র সহকারী প্রধান 

ফ ান: ৯১৪৫৪৬৪ 

ইডমইি:  

sac-cord3@erd.gov.bd 

4.  আইন ও দবিার দবভাগ Law and Justice 

Division 

জনাব ফমা: ফমাস্তাদ জুর রহমান, 

            

ফ ান: ৯৫৪০৩২৮ 

     : 

dulu_mostafiz134@yahoo.com 

জনাব আবু সাডিহ ফেখ ফমা: 

জদহরুি হক, 

স                      ) 

ফ ান: ৯৫১৫৯৯৯ 

     : 

secretary@lawjusticediv.govbd 

 

 

 

 

 

সসয়িা কাদনজ কামরুি নাহার, 

দসদনয়র সহকারী সদিব 

ফ ান:  ৯৫১৫২২২ 

ইডমইি: 

section8@lawjusticediv.gov.b

d 

mailto:farhadm@finance.gov.bd
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5.  কৃদি মন্ত্রণািয় Ministry of Agriculture ফমাহাম্মি জাকীর ফহাডসন 

যুগ্মসদিব (প্রোসন), 

ফ ান:+৮৮০২-৯৫৪০০৬৭ 

ইডমইি: jsadmn@moa.gov.bd 

ফমাহাম্মি মঈিউদ্দীন আবদুল্লাহ 

সদিব 

কৃদি মন্ত্রণািয়  

ফ ান: ০২-৯৫৪০১০০ 

ইডমইি: 

secretary@moa.gov.bd 

 ারহানা আইদরছ,    

উপসদিব 

ফ ান: ৯৫৭৭৪২৯ 

ফমাবা: ০১৭১২৭৩০৮৩৮ 

ইডমইি: 

sas.ad1.moa@gmail.com 

6.  খাদ্য মন্ত্রণািয় 

 

  

Ministry of Food দসরাজুি ইসিাম,  

যুগ্মসদিব (সমন্বয় ও সাংসি)  

ফ ান: ০২৯৫৪০১২১ 

     : ০১৭১১৩১৭৬৩৩ 

ইডমইি: dscoordination@mofood.gov.bd  

 

            (     ) 

    :  ০২৯৫৪০১২৪ 

     : 

addlsecretary@mofood.gov.bd 

ফমাছাাঃ কামার জাহান 

উপসদিব (িিন্ত) 

ফ ান: ৯৫৪৯০২২ 

ফমাবা: ০১৭২০৮১৮৮২১ 

ইডমইি:  

info@mofood.gov.bd 
7.  গৃহায়ন ও গণপূিথ  

মন্ত্রণািয় 

Ministry of Housing and 

Public Works 

        :           

       

    : ৯৫৪০৫২৪ 

     : ০১৭৪৩৯০৫৫২২ 

     : 

 monirpad22@gmail.com 

 জনাব ফমা: আখিার ফহাডসন 

অদিদরক্ত সদিব 

ফ ান: ৯৫৪৫৫১৯ 

ফমাবা: ০১৭১১৩৫৩১২৯ 

ইডমইি: 

ahossin63@yahoo.com 

নুর আিম 

দসদনয়র সহকারী সদিব 

ফ ান: ৯৫৬৯০০৬ 

     : ০১৭১৮৬৮১৮৪৫ 

ইডমইি: 

sasa5@mohpw.gov.bd 

8.  জনপ্রোসন মন্ত্রণািয় 

 ০১-০৯-২০১৬ 

Ministry of Public 

Administration 

মাহমুি হাসান (৫৩২৬) 

যুগ্মসদিব (শৃঙ্খিা-২) 

ফ ান: ০২-৯৫১৫১৪৭, ০২-৯৩৪৫৯৬২ 

ফমাবা: ০১৭১১-২৩২১২১ 

ইডমইি: mahmudglobal@gmail.com 

disbr2@mopa.gov.bd   

    :       - -            

                   

    : ৯৫৭৪০৮২ 

     : 

dis5@mopa.gov.bd 

9.  জ্বািাদন ও খদনজ 

সম্পি দবভাগ 

Energy and Mineral 

Resources Division 

কাজী ফজবুডেছা ফবগম, 

অদিদরক্ত সদিব (উেয়ন) 

ফ ান: ৯৫৭৬৫৭০ 

ফমাবা: ১৭৫৩-৪২২৩৮৫ 

ইডমইি: zebun1@yahoo.com, 

jsdev@emrd.gov.bd 

ফমাহাম্মি আহসানুি জব্বার 

অদিদরক্ত সদিব  

ফ ান: ৯৫৭৩৭৭৪ 

     : ০১৭১৫-০৯৬৬২৮ 

    : ০২-৯৫৪৫১১০ 

ইডমইি: 

jahsan_2000@yahoo.com 

addsecadm@emrd.gov.bd 

 

ে. ফমা: রদ কুি ইসিাম 

দসদনয়র সহকারী      

        -১) 

                      

                  )  

ফ ান: ৯৫৭১১২৫ 

ফমাবা: ১৭২০-৩০৯২৫০ 

     : 

rafiqjp@gmail.com 

mailto:secretary@moa.gov.bd
mailto:sas.ad1.moa@gmail.com
mailto:dscoordination@mofood.gov.bd
mailto:monirpad22@gmail.com
mailto:sasa5@mohpw.gov.bd
mailto:mahmudglobal@gmail.com
mailto:zebun1@yahoo.com
mailto:jahsan_2000@yahoo.com
mailto:addsecadm@emrd.gov.bd
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10.  োক  ও 

ফটদিড াগাড াগ দবভাগ 

Posts and 

Telecommunications 

Division 

জনাব ফমা: ফমাকাদব্বর ফহাডসন 

যুগ্মসদিব (ফকাম্পাদন) 

ফ ান: ৯৫৭৪৪৪৯ 

     : ০১৫৫০১৫৩৭৪৪ 

ইডমইি: jscompany@ptd.gov.bd   

                         

            

    : ৯৫১১১১৩ 

     : ০১৭৫৭৩৮৭৩৬৯ 

     : 

add1sec2@ptd.gov.bd 

                     

       

                    

ফ ান: ৯৫৭৪৪৪৯ 

     : ০১৫৫০১৫৩৭৪৪ 

ইডমইি: 

jscompany@ptd.gov.bd   

11.  িথ্য ও ফ াগাড াগ 

প্রযুদক্ত দবভাগ 

Information & 

Communication 

Technology Division 

                    

       

    :  ০২-৮১৮১৬৪১ 

     : jscompany@ptd.gov.bd 

জনাব পার্ থ প্রদিম ফিব 

অদিদরক্ত সদিব 

ফ ান: 02-8181545 

ইডমইি: 

parthapdep@ictd.gov.bd  

 

সািমা দসদদ্দকা মাহিাব 

উপসদিব 

ফমাবা: ০১৭১৪৪৪৮৩৬৯   

ইডমইি: 

salma.siddiqa@ictd.gov.bd 

12.  িথ্য মন্ত্রণািয় Ministry of Information জনাব ফমাাঃ ইব্রাদহম খদিি,  

যুগ্মসদিব  

ফ ান: 9540981 

ফমাবা: 01552323005 

ইডমইিাঃ ds.masscom@moi.gov.bd 

জনাব এ এস এম মাহবুবুি আিম, 

অদিদরক্ত সদিব  

ফ ানাঃ ৯৫৪০১৭০ 

ইডমইিাঃ 

addl.sec@moi.gov.bd 

ফমা: ইব্রাদহম খদিি 

যুগ্মসদিব 

ফ ান: ৯৫৪০৯৮১ 

ইডমইি: 

ds.taga@moi.gov.bd 

13.  দুড থাগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাণ মন্ত্রণািয় 

Ministry of Disaster 

Management and Relief  

ে. ফমাাঃ আদিকুর রহমান,  

যুগ্মসদিব (প্রোসন) 

ফ ান: ৯৫৪০০৯৫ 

     : ০১৭১৫২৩৪৬০৬ 

ইডমইি: jsadmin@modmr.gov.bd 

 

 ফমাডমনা খাতুন 

উপসদিব (প্রোসন) 

ফ ান: ৯৫৪০৫৪২ 

ফমাবা: ০১৭১২১১৩৩৮০ 

ইডমইি: 

dsadmin@modmr.gov.bd 

14.  ধম থ দবিয়ক মন্ত্রণািয় 

(      ২৮-০১-২০১৬) 

Ministry of Religious 

Affairs 

জিোি ফর্ো:আর্জোদ আলী, 

যুগ্মসদিব (     ) 

ফ ান:  ৯৫ ১২২৩৯ 

ফমাবা: ০১৭১১১৭১০৪৯ 

ইডমইি: moragovbd@gmail.com 

জনাব ফমা: েদহদুজ্জামান,  

অদিদরক্ত সদিব (প্রোসন) 

ফ ান: ৯৫১২২৬০,  

ফমাবা: ০১৭১২০২৬১৭৮ 

ইডমইি: 

moragovbd@gmail.com 

 

 

 

   :            ,  

            

    : ৯৫৪৫৩০৭ 

    : ৯৫১২২৮৬ 

     : 

admin_sec2@mora.gov.bd  

mailto:parthapdep@ictd.gov.bd
mailto:salma.siddiqa@ictd.gov.bd
mailto:ds.masscom@moi.gov.bd
mailto:addl.sec@moi.gov.bd
mailto:ds.taga@moi.gov.bd
mailto:jsadmin@modmr.gov.bd
mailto:dsadmin@modmr.gov.bd
mailto:moragovbd@gmail.com
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15.  ফনৌ-পদরবহন মন্ত্রণািয় 

(আিযেট-১৮-১২-১৬) 

Ministry of Shipping জনাব ফমাাঃ ফরজাউি কদরম,  

যুগ্মসদিব (টিদস ও দবএসদস) 

ফ ান: ৯৫৪০৪৪৬ 

বাসা: ৯৬১২২৪২ 

ফমাবা: ০১৭২৬-৮৯৯০৮৯ 

ইডমইি: rejaul8223@gmail.com 

জিোি ফর্োঃ রভ কুল ইিলোর্ 

অভর্ভরক্ত িভিি 

ফ োি: ৯৫৪৯১১৫ 

ই-ফর্ইল: 

add.secretary@mos.gov.bd 
 

  

 

 

এি. এর্.শভ ক 

ভিভিয়র িহকোরী িভিি (প্রশোিি-

১) 

ফ োি: ৯৫১৫৫৫১ 

ফর্োিো: ০১৯১৫৮৪৯৩১৪ 

ইযর্ইল: 

sas.admin1@mos.gov.bd 

16.  প্রবাসী কল্যাণ ও সবডিদেক 

কম থসাংস্থান মন্ত্রণািয় 

Ministry of Expatriates’ 

Welfare and Overseas 

Employment 

জনাব ফমা: আকরাম ফহাডসন  

যুগ্মসদিব 

ফ ান: ৮৩৩৩৪২০,  

ফমাবা: ০১৭১১৩৭৭৩৮৪ 

ইডমইি: 

akram.hossain.bes@gmail.com 

জনাব জাডবি আহডমি 

অদিদরক্ত সদিব 

ফ ান: ৯৩৩৯০৯৭, 

০১৭১৪৪৬৩৫৮৯ 

ইডমইি: 

jbdahmed63@@gmail.co

m 

রুমানা রহমান েম্পা, 

 দসদনয়র সহকারী সদিব 

ফ ান: ৯৩৪৯২৩০ 

ইডমইি: 

dsparliament@probashi.gov.b

d 

sascoordination@probashi.gov

.bd 

17.  পররাষ্ট্র মন্ত্রণািয় Ministry of Foreign 

Affairs 

                        

           (       ) 

    : ০২৯৫৬৯৩২২ 

     : dgcnw@mofa.gov.bd 

                  

                       ) 

    : ০২৯৫৬৯৩২২ 

     : 

afsbilateral@mofa.gov.bd 

নাদসর উদ্দীন 

সহকারী সদিব 

ফ ান: ৯৫৫৫৩২০ 

ফমাবা: ০১৭২৪৪৪০২৬৯ 

ইডমইি: 

nasir31@mofa.gov.bd 
18.  প্রার্দমক ও গণদেষা 

মন্ত্রণািয় 

Ministry of Primary and 

Mass Education 

ে. িরুন কাদন্ত দেকিার  

 যুগ্মসদিব (প্রোসন অদধোখা) 

ফ ান: ৯৫৪৬০৩৮ 

ইডমইি:  jsad@mopme.gov.bd 

ফবগম ফহাসডন আরা এনদেদস 

অদিদরক্ত সদিব 

ফ ান: ৯৫৪৪৯০১ 

ইডমইি: 

adlscysch@mopme.gov.bd 

              

                     : ) 

    : ২-৯৫৭৬৬৯১ 

     : 

dsindi@mopme.gov.bd 

19.  পদরকল্পনা দবভাগ Planning Division জনাব ফেখ আব্দুর রউ  

যুগ্মসদিব, 

ফ ান: ৯১৮০৮০৮, 

ফমাবা: ০১৫৫২৩৩৮০০২ 

ইডমইিাঃ roufdk@yahoo.com 

                          

            

    : ৯১১৭৫০৮ 

     : ০১৭১১৭৯০২১৮ 

     : 

nasreen.showket@gmail.com 

ফেখ আব্দুর রউ , 

যুগ্মসদিব,               

       , 

ফ ান: ৯১৮০৮০৮ 

ফমাবা: ০১৫৫২৩৩৮০০২ 

ইডমইি: roufdk@yahoo.com 

mailto:rejaul8223@gmail.com
mailto:add.secratary@mos.gov.bd
mailto:sas.admin1@mos.gov.bd
mailto:dsparliament@probashi.gov.bd
mailto:dsparliament@probashi.gov.bd
mailto:sascoordination@probashi.gov.bd
mailto:sascoordination@probashi.gov.bd
mailto:nasir31@mofa.gov.bd
mailto:dsindi@mopme.gov.bd
mailto:nasreen.showket@gmail.com
mailto:roufdk@yahoo.com
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20.  পদরডবে ও বন 

মন্ত্রণািয় 

 

 

 

Ministry of 

Environment and Forest 

ফর্োঃ ফর্োজোযহদ ফহোযিি,  

            

ফ োি: ০১৭১১১১৯৭১৮ 

     : ০১৭১১১১৯৭১৮ 

ইডমইি: mozahedjs@gmail.com 

মুহোম্মদ ভজয়োউর রহর্োি 

অভর্ভরক্ত িভিি (প্রশোিি) 

ফ োি: ৯৫১৪৭৬৬ 

 যোক্স: ৯৫৪০০৯০ 

ইযর্ইল: 

zia2045@gmail.com 

ফর্ো: আজর্ল ফহোযিি 

উিিভিি 

ফ োি: ৯৫৫১৫১২ 

     : ০১৭১১৯৪৬৮১০ 

     : 

admin3@moef.gov.bd 

21.  পদরসাংখ্যান ও িথ্য 

ব্যবস্থাপনা দবভাগ 

Statistics and 

Informatics Division 

   :             

       

    : ০২-৮১৮১৩১২ 

     : ০১৭১৫১২৩৯৫৮ 

     : md.tarikula@yahoo.com 

জনাব ফমা: সদ কুি ইসিাম 

অদিদরক্ত সদিব 

ফ ান: ০২-৮১৮১৩১১ 

ফমাবা: ০১৭১১২৩৭২২২ 

ইডমইি: 

addlsecy@sid.gov.bd 

ফমাসা: কামরুোহার 

দসদনয়র সহকারী সদিব 

ফ ান: ৮১৮১০৯৪ 

ফমাবা: ০১৭১৫-০২৪৮৩২ 

     : audit@sid.gov.bd 

22.  পল্লী উেয়ন ও সমবায় 

দবভাগ 

Rural Development and 

Co-operatives Division 

        :              

              ) 

    : ০২-৯৫৫৫০১৩ 

     : ০১৯৬১-৩৪৯২৮৮ 

     : aakss_63@yahoo.com 

 

জনাব আনন্দ িন্দ্র দবশ্বাস 

অদিদরক্ত সদিব (          

    ) 

ফ ান: ০২-৯৫৮৪৬৭৭ 

ফমাবা: ০১৭১৫-৮৩৮১৬৩ 

ইডমইি: 

samomin85@yahoo.com 

abiswasbd59@gmail.com  

নাহদরন সুিিান 

সহকারী সদিব 

ফ ান: ৯৫৭৫৫৬৯ 

ফমাবা: ০১৫৫২-৪৭৮০৪৮ 

ইডমইি: 

rdsection4@gmail.com 

23.  পাদন সম্পি মন্ত্রণািয় 

(আিযেট ৩১-১০-

২০১৬) 

Ministry of Water 

Resources 

জনাব ফমাাঃ খদিলুর রহমান,  

যুগ্মসদিব (প্রোসন) 

ফ ানাঃ ৯৫১২২২১ 

ফমাবা:০১৯১৫৮৬০৫০৫ 

ই-ফমইিাঃ 

mkrahman09@gmail.com  

জনাব ফমা: হুমায়ুন কবীর,  

অদিদরক্ত সদিব (প্রোসন) 

ফ ানাঃ ৯৫৭৩৭৬৬ 

ফমাবা: ০১৭২৬৪১৩৪৬৮ 

ইডমইিাঃ 
bhkabir1959@gmail.com 

               

       

    : ৯৫৪০৭০১ 

     : ০১৯২২১০৭৪৫৮ 

     : 

admin2@mowr.gov.bd 

24.  পাব থিয িট্টগ্রাম 

দবিয়ক মন্ত্রণািয় 

Ministry of Chittagong 

Hill Tracts Affairs 

এএসএম োডহন ফরজা,  

উপসদিব 

ফ ান: ৯৫৭৪৪১৭ 

ফমাবা: ১৭১১৪৪৪৬৩৯ 

ইডমইি: shahen.reza@yahoo.com 

                            

     

    : ০২-৯৫৪০০৩৩ 

     : ০১৫৫২১০৬৬৭০ 

     : nbkt@dhaka.net 

 

এএসএম োডহন ফরজা,  

উপসদিব 

ফ ান: ৯৫৭৪৪১৭ 

ফমাবা: ১৭১১৪৪৪৬৩৯ 

ইডমইি: 

shahen.reza@yahoo.com 

mailto:admin3@moef.gov.bd
mailto:addlsecy@sid.gov.bd
mailto:audit@sid.gov.bd
mailto:abiswasbd59@gmail.com
mailto:rdsection4@gmail.com
mailto:bhkabir1959@gmail.com
mailto:admin2@mowr.gov.bd
mailto:shahen.reza@yahoo.com
mailto:nbkt@dhaka.net
mailto:shahen.reza@yahoo.com
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25.  ব্যাাংক ও আদর্ থক 

প্রদিষ্ঠান দবভাগ 

Bank and Financial 

Institutions Division 

      নাদসর উদদ্দন,  

যুগ্মসদিব 

      ৯৫৭৬০২৫ 

      ৯৫১৩৫০০০  

        

nuahmed1965@ gmail.com  

   :             

     

    : ০২-৯৫৭৬০১৩ 

     :  

secretary.bfid@gmail.com 

 

ফমা: নাদসর উদদ্দন আহডমি 

যুগ্মসদিব  

ফ ান: ৯৫৭৬০৩৯  

ইডমইি: 

moftd2010@gmail.com 

26.  বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণািয় Ministry of Textiles and 

Jute 

               

       

    : ৯৫৭৩৭৫৫ 

     : ০১৭১৪১০১০৫৮ 

    : ৯৫৭৩৮০৭ 

 ফবগম দনলু ার নাজনীন 

উপসদিব 

ফ ান: ৯৫১৪৪৬৪ 

ফমাবা: ০১৭১২০৪৪৫১৮ 

ইডমইি: motj.ad2@gmail.com 

  

 

27.  বাদণজয মন্ত্রণািয় 

(আিযেট ০৬-১২-

২০১৬) 

Ministry of Commerce জনাব রুদহিাস জদ্দার,  

যুগ্মসদিব (প্রোসন-১) 

ফ ান: 9549106 

     : 01552465497 

ইডমইি: js.admn1@mincom.gov.bd 

জনাব           ,  

অদিদরক্ত সদিব (প্রোসন) 

ফ ান: ৯৫১৪১৪৪,  

ফমাবা: ০১৬১৯৪৩২১৩১  

ইডমইি: 

addl.admn@mincom.gov.

bd  

 

 

                          

                          

       ) 

                        

     

       ০১৭১৫৬৯৬৬০১  

       ০২-৭১৬৫৭৪১ 

     : 

sas.law@mincom.gov.bd 

28.  বাস্তবায়ন পদরবীষণ ও 

মূল্যায়ন দবভাগ 

(      ০১-১১-২০১৬) 

Implementation 

Monitoring and 

Evaluation Division 

জনাব আি মামুন 

যুগ্মসদিব 

ফ ান: ৯১৮০৬৭২ 

ফমাবা: ০১৫৫২৪৫৩০৬১ 

 যাক্স: ০২-৯১৮০৭৪৯ 

ইডমইি: almamun62@gmail.com 

জনাব এ ফক এম বিরুি মদজি, 

অদিদরক্ত সদিব 

আইএমইদে 

ফ ান:  ৯১৮০৭২৬   

ফমাবা: ০১৭১১-১১৪৭৭৩ 

ইডমইি:  

badrul 4811@ yahoo.com 

 

 

 

ফমাছাাঃহাডজরা খাতুন, 

উপসদিব 

ফ ান: ৯১১৮২০১ 

ফমাবা:  ০১৮৩১ ৫২৫ ৯৮৮ 

     : 

 hazeramha@gmail.com 

mailto:motj.ad2@gmail.com
mailto:addl.admn@mincom.gov.bd
mailto:addl.admn@mincom.gov.bd
mailto:sas.law@mincom.gov.bd
mailto:hazeramha@gmail.com
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29.  দবজ্ঞান ও প্রযুদক্ত 

মন্ত্রণািয় 

Ministry of Science and 

Technology  

ফমাাঃ আবদুি মদিন,  

যুগ্মসদিব 

ফ ান: ০২-৯৫৫৫০০৯   

ফমাবা: ০১৭১১৫৭৮৯৪২  

ই-ফমইি: section15@most.gov 

 

ফমা: মদজবুর রহমান,  

অদিদরক্ত সদিব 

ফ ান: ০২-৯৫১৪১৪১ 

    : ০১৭১১০৭২৫০১ 

ইডমইি: 

addsecadmin@most.gov.bd  

ফমাাঃ আবদুি মদিন,  

যুগ্মসদিব 

ফ ান: ৯৫১৪৫১৪ 

ফমাবা: ০১৭১১৫৭৮৯৪২  

ইডমইি: 

abdulmatin1959@yahoo.com 

30.  দবদুযৎ দবভাগ Power Division  এ ফক এম হুমায়ুন কবীর 

যুগ্মসদিব 

ফ ান: 02-9514911 

ইডমইিাঃ 

ds.companyaff@pd.gov.bd 

js.companyaff@pd.gov.bd 

ফমাছা. মাকছুিা খাতুন,  

অদিদরক্ত সদিব 

ফ ান: ০২-৯৫৭৬৫৬৮ 

     : 

addlcoord@pd.gov.bd 

ফমাহাম্মি মদ জুর রহমান 

উপসদিব 

ফ ান: ৯৫৫৯৮৩৮ 

ফমাবা: ০১৭১৫১৪৫১৯৮ 

ইডমইি:  

coord-2@pd.gov.bd 

31.  ফবসামদরক দবমান 

পদরবহন ও প থটন 

মন্ত্রণািয় 

Ministry of Civil 

Aviation and Tourism 

 

জামাি আবদুি নাডসর, 

             -২        ) 

ফ ান: ৯৫৪০৯৩৯ 

     : ০১৭১১৯৪৮৭৭২ 

ইডমইি: 

 naser_jamal@live.com 

 

ফমা: ইমরান 

অদিদরক্ত সদিব (প্রোসন ও প থটন 

উইাং) 

ফ ান: ২-৯৫১২২৮১ 

ফমাবা: ০১৭৫৫৬২৭৭৫৭ 

ইডমইি:  
addlsecy@mocat.gov.bd 

জামাি আবদুি নাডসর, 

             -২        ) 

ফ ান: ৯৫৪০৯৩৯ 

     : ০১৭১১৯৪৮৭৭২ 

ইডমইি: 
coordinationgov@gmail.com 

admin2@mocat.gov.bd 

32.  ভূদম মন্ত্রণািয় Ministry of Land    :             

       (     -১) 

    : ০২-৯৫৪৬৫১০ 

     : ০১৭১২২৮৭৪০৫ 

     : 

mojiburrahman3680@gmail.com 

 

ফমা. আকরাম ফহাডসন,  

অদিদরক্ত সদিব 

ফ ান  ৯৫৪0137  

     : ০১৭৩৩-৯৯২০৯৯ 

ইডমইি: 

mdakram84@gmail.com 

 

   :             

       (     -১) 

    : ০২-৯৫৪৬৫১০ 

     : ০১৭১২২৮৭৪০৫ 

     : 

mojiburrahman3680@gmail.c

om 

 

33.  মুদক্তযুদ্ধ দবিয়ক 

মন্ত্রণািয় 

Ministry of Liberation 

War Affairs 

দিিীপ কুমার বদণক  

যুগ্মসদিব (     ) 

ফ ান: ৯৫৮৮২২৪ 

ফমাবা: 0171১-৩৩৭৩০২ 

ইডমইি: jsict@molwa.gov.bd 

 দিিীপ কুমার বদণক 

যুগ্মসদিব (     ) 

ফ ান: ৯৫৮৮২২৪, 

ফমাবা: 0171১-৩৩৭৩০২ 

ইডমইি: jsict@molwa.gov.bd 

mailto:section15@most.gov
mailto:abdulmatin1959@yahoo.com
mailto:ds.companyaff@pd.gov.bd
mailto:addlcoord@pd.gov.bd
mailto:coord-2@pd.gov.bd
mailto:coordinationgov@gmail.com
mailto:admin2@mocat.gov.bd
mailto:mojiburrahman3680@gmail.com
mailto:mojiburrahman3680@gmail.com
mailto:mojiburrahman3680@gmail.com
mailto:jsict@molwa.gov.bd
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34.  মৎস্য ও প্রাদণসম্পি 

মন্ত্রণািয় 

Ministry of Fisheries 

and Livestock 

কাজী ওয়াদছ উদদ্দন, 

যুগ্মসদিব (প্রাদণসম্পি-২) 

ফ ানাঃ ৯৫৪০০৮০ 

ফমাবাইিাঃ ০১৭১৫-০৪৯০৫১ 

ইডমইিাঃ js_livestock-2@mofl.gov.bd 

wasiuddin4145@gmail.com 

একরামুি হক,  

অদিদরক্ত সদিব (প্রোসন) 

ফ ান: ০১৫৫২৪১৩১০৭ 

ইডমইি: 

akramull3@yahoo.com 

 

ফমা: আব্দুর রাডেি খান 

উপসদিব 

ফ ান: ৯৫৭৬৬৯৬ 

 

35.   মদহিা ও দেশু দবিয়ক 

মন্ত্রণািয় 

 

  

Ministry of Women and 

Children Affairs 

ফবগম িায়ন ফজসদমন 

যুগ্মসদিব 

ফ ান: ৯৫৫৯৫২৭ 

ফমাবা:০১৮১৬৭২০৬০৯ 

ইডমইি: mowcalaila@gmail.com 

দমজানুর রহমান 

অদিদরক্ত সদিব (প্রোসন) 

ফ ান: ৯৫১২২০৯ 

ফমাবা: ০১৭৩২৯১২৫৯৫ 

ইডমইি:  

additionalsecretary@mowca.go

v.bd 

ফমা: মাসুদুর রহমান  

সহকারী সদিব 

ফ ান: ৯৫৪০১৯৩ 

36.  যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণািয় Ministry of Youth and 

Sports 
 জনাব রদিি কুমার িাস,  

যুগ্মসদিব (যুব-৩) 

ফ ান: 9575506 

     : ০১৭১৫৬১৪৭৮৭ 

ইডমইি: 

dasranjitkumer@gmail.com 

 

জনাব ফমা:  াইজুি কবীর 

       

    : ০২-৯৫৭৫৫০৪ 

        ০১৭১১৪৪২০৮৬ 

     : 
mdfaizulkabir@yahoo.com 

ফমাাঃ আিী হায়িার,  

সহকারী সদিব 

ফ ান: ৯৫৭৪৪২৯ 

ফমাবা: ০১৬৮০০৬২২২৪ 

     : 

masud_67@yahoo.com 

37.  ফরিপর্ মন্ত্রণািয় Ministry of  Railways গুিনার নাজমুন নাহার 

যুগ্মসদিব (প্রোসন)   

ফ ানাঃ ০২-৯৫৬৭২৯৭ 

ফমাবা: ০১৭১১৬৯১৬৬০   

ইডমইি: 

gulnar_nazmun@hotmail.com  

 

নাইম আহডমি খান 

অদিদরক্ত সদিব (প্রোসন) 

ফ ান: ০২-৯৫৮৪১৭৭ 

ইডমইি: 

memberdevrajuk@gmail.co

m 

গুিনার নাজমুন নাহার 

যুগ্মসদিব (প্রোসন) ও অদভড াগ 

দনষ্পদি কম থকিথা (অদনক) 

ফ ান: ৯৫৬৭২৯৭ 

ইডমইি: 

jsadmin@mor.gov.bd 

38.  ফিদজসডিটিভ ও 

সাংসি দবিয়ক দবভাগ 

Legislative and 

Parliamentary Affairs 

Division 

ফমা: ইসরাইি ফহাডসন  

অদিদরক্ত সদিব 

ফ ান: ৯৫৬৩০০১ 

ই-ফমইি: 

israil@legislative.gov.bd 

 

 ফমা: সাদহনুর রহমান 

সহকারী সদিব (প্রোসন-২) 

ফ ান: ৯৫৪০৩১৯ 

ইডমইি: 

admin2@legislativediv.gov.bd 

mailto:wasiuddin4145@gmail.com
mailto:dasranjitkumer@gmail.com
mailto:masud_67@yahoo.com
mailto:gulnar_nazmun@hotmail.com
mailto:jsadmin@mor.gov.bd
mailto:israil@legislative.gov.bd
mailto:admin2@legislativediv.gov.bd
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39.  শ্রম ও কম থসাংস্থান 

মন্ত্রণািয় 

Ministry of  Labour & 

Employment 

                       

             ) 

    : ৯৫৭৫৫৩৬ 

     : ০১৭১৫৩১৯০০৭ 

     : 

smzahedulkarim@gmail.com 

                

                  ) 

    : ৯৫৮৮৪০২ 

     : ০১৭১৫০৩৯৩১৭ 

     : 

mamu_abdullah1958@yahoo.com 

                 

                   

     ৯৫১৩৫৫৩ 

     : 

section2@mole.gov.bd 

40.                   

      

Secondary And Higher 

Education Division 

                           

41.   দেল্প মন্ত্রণািয় 

(     : ২০-০২-২০১৭) 

Ministry of Industries                          

       

    : ৯৫৫২৭৪৯  

     : ০১৮১৬২১৬৬০৯ 

     : 

akmrafiqul.islam3@gmail.com 

 ফমা: আবুি কািাম আজাি, 

সহকারী সদিব 

ফ ান: ৯৫৬৩৫৫৭ 

ইডমইি: 

dspmo_c@moind.gov.bd 

42.  সাংস্কৃদি দবিয়ক 

মন্ত্রণািয় 

Ministry of Cultural 

Affairs 

জনাব ফমাাঃ  য়জুর রহমান  ারুকী 

যুগ্মসদিব 

ফ ানাঃ ৯৫১৪১৬০ 

ফমাবাইিাঃ ০১৯১১-৭৪৮০৮০ 

ইডমইিাঃ 

faizurfaruqui63@yahoo.com 

জনাব ফমাাঃ মদসউর রহমান, 

অদিদরক্ত সদিব  

ফ ানাঃ ৯৫১৫৫৮০ 

ফমাবাইিাঃ ০১৭১২-২২২০৭৯ 

ইডমইিাঃ 

addl_secretary@yahoo.co

m 

ফমা: জাডহদুি হাসান 

উপসদিব (প্রোসন-২) 

ফ ান: ৯৫৪৬১৫৪ 

ইডমইি: 

ds_admin2@moca.gov.bd 

43.  সড়ক পদরবহন ও 

মহাসড়ক দবভাগ  

Road Transport and 

Highways Division  

 াদহিা খানম, 

            

ফ ানাঃ +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮ 

ফমাবা: 01735067687 

ইডমইি: sasid@rthd.gov.bd 

ফমা:  ারুক জিীি 

অদিদরক্ত সদিব 

ফ ান: ০২-৯৫১২২৮৮ 

     : 01971700307 

ইডমইি: 

addsecretarv@rthd.gov.bd 

 াদহিা খানম,  

যুগ্মসদিব 

ফ ান: ৯৫১৩৬৮৮ 

ফমাবা: 01735067687 

      : sasid@rthd.gov.bd 

44.  স্থানীয় সরকার দবভাগ Local Government 

Division 

ফবগম ই  াি আরা মাহমুি, 

যুগ্মসদিব 

     : 

iffat626@yahoo.com 

9575561  

                      

            

 

মুহাম্মি ইকবাি হুসাইন, 

দসদনয়র সহকারী সদিব 

ফ ান: ৯৫৭৫৫৭৬ 

ইডমইি: 

councillgd@yahoo.com 

mailto:dspmo_c@moind.gov.bd
mailto:ds_admin2@moca.gov.bd
mailto:addsecretarv@rthd.gov.bd
mailto:sasid@rthd.gov.bd
mailto:councillgd@yahoo.com
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45.                  Public Security Division                            

46.  স্বাস্থয ও পদরবার 

কল্যাণ মন্ত্রণািয় 

  

Ministry of Health and 

Family Welfare 

                    

       

      ৯৫৪০২০৪ 

     : dsadmin@mohfw.gov.bd 

বাসুডিব গাঙ্গুিী,  

অদিদরক্ত সদিব 

ফ ানাঃ ৯৫৪০২৮২ 

ইডমইিাঃ 

jasdmin@mohfw.gov.bd    

               

                  , 

     ৯৫৪০৭২১ 

       ০১৭১০৯৮৯৮০০ 

     : 

sasadmin2@mohfw.gov.bd 

47.  সমাজ কল্যাণ 

মন্ত্রণািয় 

Ministry of Social 

Welfare 

খন্দকার আদিয়ার রহমান 

অদিদরক্ত সদিব (প্রোসন) 

ফ ান : ৯৫৭৬৬৮২ 

ফমাবাইি: ১৭১২৩৭৩১৬৬ 

ইডমইি: atiarrah@gmail.com 

 

   :             

     

    : ০২৯৫৪০৪৫২ 

     : sec@msw.gov.bd 

                  

         -৪) 

    : ৯৫৪০০৮৬ 

     :  ১৭১২ ৫৫৫৫০৪ 

48.  ফসতু দবভাগ  

(     : ০১-০৩-২০১৭) 

Bridges Division ফমা.  হাদববুর রহমান,  

যুগ্মসদিব (প্রোসন) 

ফ ান: ৫৫০৪০৩১৫ 

ফমাবা: ০১৭১৫৭০১৫২৬ 

ইডমইি: hrahmands@bba.gov.bd 

ফমা:             ,  

            (প্রোসন) 

ফ ান:  ৫৫০৪০৩০৮ 

ইডমইি: majibds@yahoo.com 

মাহমুি ইবডন কাডসম 

দসদনয়র সহকারী সদিব  

ফ ান: ৫৫০৪০৩২, 

ফমাবা: 01720072256 

 ইডমইি:  

ikmahmood@yahoo.com 

49.                   

           

Technical And 

Madrasha Education 

                           

50.  প্রদিরষা মন্ত্রণািয় 

 

Ministry of Defence 

 

ফবগম আদ য়া খাতুন 

যুগ্মসদিব ও দি  ইডনাডভেন অদ সার 

ফ ান:  ৯১১৩০৭৫,৯১৪৪৮১৯ 

ইডমইি: js4@mod.gov.bd 

    :             

       

    : ৮১২৯২০২ 

     : ০১৭১২৯৭৩৪৩৯ 

51.                  Security Services 

Division 

                           

 

*   : :                                              -                                                                                                  -                   

                                                  । 

mailto:sasadmin2@mohfw.gov.bd
mailto:atiarrah@gmail.com
mailto:ikmahmood@yahoo.com

