অপডেট: ২2-০6-২০১৭

অভিয োগ ভিষ্পভি কর্মকর্মো ও আভিল কর্মকর্মোবৃযের র্োভলকো
ক্রভর্ক
1.

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

অিযন্তরীণ সম্পদ ভিিোগ
(আপযেট: ২৭-০৪-২০১৭)

অভিয োগ ভিষ্পভিকোরী কর্মকর্মোর িোর্
(অভিক)

Internal Resources Division

জিোব মর্ো: আভর্নুল বর ম ৌধুরী
যুগ্মসভ ব
ম োি:০২-৯৫৫৫৭৯৩
মর্োবো: ০১৭৪৯৪৬৯৭০৮
যোক্স: ০২-৯৫৪০৩০৩
ইযর্ইল: js.admin@ird.gov.bd

আভিল কর্মকর্মোর িোর্
জনাফ মভা: সুরতান উর আসরাভ ম ৌধুযী,
তততযক্ত সত ফ
মপান: ০২-৯৫৭৬৫০২
মভাফা: ০১৭১১৫৪৭২১০
পযাক্স: ০২-৯৫৪০৩০৩
আমভআর: sultanul_islam২০০০@yahoo.com

aminulborchy@gmail.com

2.

র্ থ বিভাগ
(আপযেট ২১-০৫-২০১৭)

Finance Division

জনাফ নাযায়ণ ন্দ্র দাস
অভর্ভরক্ত সভিি (প্রশোসি ও সর্ন্বয়)
ফ োিঃ ৯৫৭৬০১৫
ই-ফর্ইলঃ
ndas7500@gmail.com

3.

র্ থনৈবিক সম্পকথ বিভাগ

Economic Relations Division

জৈাি ম া. হু ায়ৈ কিীর
যুগ্মসবিি ( ধ্যপ্রািয বিশাখা)
ম াৈ: ৯১১৯৯৪৪
আ-ম আল: js-me@erd.gov.bd

জৈাি ম া. মসবল মরজা,
বিবরক্ত সবিি (প্রশাসৈ ও ধ্যপ্রািয )
ম াৈ: ৯১৪৫৯৯২
আ-ম আল:
addlsecy-admin@erd.gov.bd

4.

অআৈ ও বিিার বিভাগ

Law and Justice Division

জৈাি ম া: ম াস্তাব জুর রহ াৈ,
তততযক্ত সত ফ
ম াৈ: ৯৫৪০৩২৮
আমভআর:
dulu_mostafiz134@yahoo.com

GRS Focal point 26-04-2017Update Report.....

জৈাি অবু সাডলহ মশখ ম া: জবহরুল হক,
সত ফ (অআন ও তফ ায তফবাগ)
ম াৈ: ৯৫১৫৯৯৯
আমভআর: secretary@lawjusticediv.govbd
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ক্রভর্ক

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

অভিয োগ ভিষ্পভিকোরী কর্মকর্মোর িোর্
(অভিক)

5.

কৃবি ন্ত্রণালয়

Ministry of Agriculture

ম াহাম্মদ জাকীর মহাডসৈ
যুগ্মসবিি (প্রশাসৈ),
ম াৈ:+৮৮০২-৯৫৪০০৬৭
আড আল: jsadmn@moa.gov.bd

6.

খাদ্য ন্ত্রণালয়

Ministry of Food

বসরাজুল আসলা ,
যুগ্মসবিি (স ন্বয় ও সংসদ)
ম াৈ: ০২৯৫৪০১২১
মভাফা: ০১৭১১৩১৭৬৩৩
আড আল:

আভিল কর্মকর্মোর িোর্
ম াহাম্মদ ইদঈদ্দীৈ অিদুল্লাহ
সবিি
কৃবি ন্ত্রণালয়
ম াৈ: ০২-৯৫৪০১০০
আড আল: secretary@moa.gov.bd
তততযক্ত সত ফ (প্রাসন)
মপান: ০২৯৫৪০১২৪
আমভআর: addlsecretary@mofood.gov.bd

dscoordination@mofood.gov.bd

7.

গৃহায়ৈ ও গণপূিথ ন্ত্রণালয় Ministry of Housing and Public জনাফ মভা: ভতনরুজ্জাভান

Works

8.

জৈপ্রশাসৈ ন্ত্রণালয়
(আপযেট ০১-০৯-২০১৬)

Ministry of Public
Administration

যুগ্মসত ফ
মপান: ৯৫৪০৫২৪
মভাফা: ০১৭৪৩৯০৫৫২২
আমভআর:
monirpad22@gmail.com
াহমুদ হাসাৈ (৫৩২৬)
যুগ্মসবিি (শৃঙ্খলা-২)
ম াৈ: ০২-৯৫১৫১৪৭, ০২-৯৩৪৫৯৬২
ম ািা: ০১৭১১-২৩২১২১
আড আল:

জৈাি ম া: অখিার মহাডসৈ
বিবরক্ত সবিি
ম াৈ: ৯৫৪৫৫১৯
ম ািা: ০১৭১১৩৫৩১২৯
আড আল: ahossin63@yahoo.com

mahmudglobal@gmail.com
disbr2@mopa.gov.bd

9.

জ্বালাবৈ ও খবৈজ সম্পদ
বিভাগ

Energy and Mineral Resources কাজী মজবুডেছা মিগ ,
বিবরক্ত সবিি (ঈেয়ৈ)
Division

ম াৈ: ৯৫৭৬৫৭০
ম ািা: ১৭৫৩-৪২২৩৮৫
আড আল: zebun1@yahoo.com,
jsdev@emrd.gov.bd

ম াহাম্মদ অহসানুল জব্বার বিবরক্ত সবিি
ম াৈ: ৯৫৭৩৭৭৪
মভাফা: ০১৭১৫-০৯৬৬২৮
পযাক্স: ০২-৯৫৪৫১১০
আড আল: jahsan_2000@yahoo.com
addsecadm@emrd.gov.bd
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ক্রভর্ক

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

অভিয োগ ভিষ্পভিকোরী কর্মকর্মোর িোর্
(অভিক)

10.

োক ও মটবলড াগাড াগ
বিভাগ

Posts and
Telecommunications Division

11.

িথ্য ও ম াগাড াগ প্রযুবক্ত
বিভাগ

Information &
Communication Technology
Division

(অমেট: ১৩-০৪-২০১৭)

12.

িথ্য ন্ত্রণালয়

Ministry of Information

13.

দুড থাগ ব্যিস্থাপৈা ও ত্রাণ
ন্ত্রণালয়

Ministry of Disaster
Management and Relief

14.

ি থ বিিয়ক ন্ত্রণালয়

Ministry of Religious Affairs

(আপযেট ২৪-০৪-২০১৭)

আভিল কর্মকর্মোর িোর্

জৈাি ম া: ম াকাবব্বর মহাডসৈ
যুগ্মসবিি (মকাম্পাবৈ)
ম াৈ: ৯৫৭৪৪৪৯
মভাফা: ০১৫৫০১৫৩৭৪৪
আড আল:
jscompany@ptd.gov.bd
সসয়দ বজবুল হক
যুগ্মসবিি
ম াৈ: ০১৫৫২৩১৪১৮৫
ম াৈ: ৫৫০০৬৮১৬
আড আল: mojibul@ictd.gov.bd

জনাফ মুহাম্মদ ভাহফুজুয যহভান
তততযক্ত সত ফ
মপান: ৯৫১১১১৩
মভাফা: ০১৭৫৭৩৮৭৩৬৯
আমভআর: add1sec2@ptd.gov.bd

জৈাি ম াঃ আব্রাবহ খবলল,
যুগ্মসবিি
ম াৈ: 9540981
ম ািা: 01552323005
আড আলঃ
ds.masscom@moi.gov.bd
ে. ম াঃ অবিকুর রহ াৈ,
যুগ্মসবিি (প্রশাসৈ)
ম াৈ: ৯৫৪০০৯৫
মভাফা: ০১৭১৫২৩৪৬০৬
আড আল: jsadmin@modmr.gov.bd

জৈাি এ এস এ াহবুবুল অল , বিবরক্ত সবিি
ম াৈঃ ৯৫৪০১৭০
আড আলঃ addl.sec@moi.gov.bd

জিোি এ ভব এর্ আভর্ি উল্লোহ নুরী
যুগ্মসবিি (সংস্থা)

জৈাি ডয়জ অহড দ ভূআঁ য়া
বিবরক্ত সবিি (প্রশাসৈ)
ম াৈ: ৯৫১২২৬০,
ম ািা: ০১৭২৬৩০০৯১৭
আড আল:

ম াৈ: ৯৫ ১২২৩৯
ম ািা: ০১৫৫২৪৮৮৮২৭
আড আল: org_sec@mora.gov.bd
moragovbd@gmail.com

জৈাি পার্ থ প্রবি মদি
বিবরক্ত সবিি
ম াৈ: 02-8181545
আড আল:

ads_admin@mora.gov.bd
moragovbd@gmail.com
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ক্রভর্ক
15.

16.

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

মৈৌ-পবরিহৈ ন্ত্রণালয়
(আিযেট-১৮-১২-১৬)

প্রিাসী কল্যাণ ও সিডদবশক
ক সথ ংস্থাৈ ন্ত্রণালয়

অভিয োগ ভিষ্পভিকোরী কর্মকর্মোর িোর্
(অভিক)

Ministry of Shipping

Ministry of Expatriates’
Welfare and Overseas
Employment

আভিল কর্মকর্মোর িোর্

জৈাি ম াঃ মরজাঈল কবর ,
যুগ্মসবিি (টিবস ও বিএসবস)
ম াৈ: ৯৫৪০৪৪৬
িাসা: ৯৬১২২৪২
ম ািা: ০১৭২৬-৮৯৯০৮৯
আড আল: rejaul8223@gmail.com

জিোি ফর্োঃ রভ কুল ইসলোর্
অভর্ভরক্ত সভিি
ফ োি: ৯৫৪৯১১৫
ই-ফর্ইল:

জৈাি ম া: অকরা মহাডসৈ
যুগ্মসবিি

জৈাি জাডিদ অহড দ
বিবরক্ত সবিি
ম াৈ: ৯৩৩৯০৯৭, ০১৭১৪৪৬৩৫৮৯
আড আল: jbdahmed63@@gmail.com

ম াৈ: ৮৩৩৩৪২০,
ম ািা: ০১৭১১৩৭৭৩৮৪

আড আল:

add.secretary@mos.gov.bd

akram.hossain.bes@gmail.com

17.

পররাষ্ট্র ন্ত্রণালয়
(আপযেট: ২৯-০৩-২০১৭)

Ministry of Foreign Affairs

জনাফ মভাঃ তাতযকুর আসরাভ
ভহাতয ারক (কন্স্যযরায ও কল্যাণ)
মপান: ৯৫৫১৮৫২
পযাক্স: ৯৫৭২২৫৯
আমভআর: dgcnw@mofa.gov.bd

জনাফ কাভরুর অহসান
সত ফ (তিাতিক ও কন্স্যযরায)
মপান: ৯৫৬২৫১৫
পযাক্স: ৯৫৫৫২৮৩
আমভআর:
secretary.bilateral.com
sular@mofa.gov.bd

18.

প্রার্ব ক ও গণবশক্ষা
ন্ত্রণালয়

Ministry of Primary and Mass
Education

ে. িরুৈ কাবি বশকদার
যুগ্মসবিি (প্রশাসৈ বিশাখা)
ম াৈ: ৯৫৪৬০৩৮
আড আল: jsad@mopme.gov.bd

মিগ মহাসডৈ অরা এৈবেবস
বিবরক্ত সবিি
ম াৈ: ৯৫৪৪৯০১
আড আল: adlscysch@mopme.gov.bd

19.

পবরকল্পৈা বিভাগ

Planning Division

জৈাি ম া: সাডজদুল কাআয়ুভ দুলাল
যুগ্মসবিি
ম াৈ: ৯৩৫০৭৯২
ম ািা:০১৫৫২৩৯৯০২২
আড আল: shajedulq@gmail.com

মফগভ নাসযীন অযা সুযাত অতভন
তততযক্ত সত ফ
মপান: ৯১১৭৫০৮
পযাক্স: ৯১১০৯৯০
মভাফা: ০১৭১১৭৯০২১৮
আমভআর: nasreen.showket@gmail.com

(আপযেট-১১-০৬-২০১৭)
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ক্রভর্ক

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

অভিয োগ ভিষ্পভিকোরী কর্মকর্মোর িোর্
(অভিক)

আভিল কর্মকর্মোর িোর্

20.

পবরডিশ ও িৈ ন্ত্রণালয়

Ministry of Environment and
Forest

ে. ফর্োঃ র্ভিউভিি
যুগ্মসভিি
ও অভিয োগ ভিষ্পভি কর্মকর্মো
ফ োি: ৯৫৬১১৮৩

21.

পবরসংখ্যাৈ ও িথ্য
ব্যিস্থাপৈা বিভাগ

Statistics and Informatics
Division

মফগভ াহনুন মনছা
যুগ্মসত ফ
মপান: ০২-৮১৮১৩১০
মভাফা: ১৭১২০২৭১০২
আমভআর: jsadmin@sid.gov.bd

মুিোম্মদ ভজয়োউর রির্োি
অভর্ভরক্ত সভিি (প্রশোসি)
ফ োি: ৯৫১৪৭৬৬
যোক্স: ৯৫৪০০৯০
ইযর্ইল: zia2045@gmail.com
জৈাি ম া: সব কুল আসলা
বিবরক্ত সবিি
ম াৈ: ০২-৮১৮১৩১১
ম ািা: ০১৭১১২৩৭২২২
আড আল: addlsecy@sid.gov.bd

Rural Development and
Co-operatives Division

জনাফ মভা: অপজার মহামসন
যুগ্মসত ফ (প্রততষ্ঠান)
মপান: ০২-৯৫৫৫০১৩
মভাফা: ০১৯৬১-৩৪৯২৮৮
আমভআর: aakss_63@yahoo.com

জৈাি অৈন্দ িন্দ্র বিশ্বাস
বিবরক্ত সবিি (তযকল্পনা ও উন্নয়ন)
ম াৈ: ০২-৯৫৮৪৬৭৭
ম ািা: ০১৭১৫-৮৩৮১৬৩
আড আল: samomin85@yahoo.com

(আপযেট ০১-০৬-২০১৭)

22.

পল্লী ঈেয়ৈ ও স িায়
বিভাগ

abiswasbd59@gmail.com

23.

পাবৈ সম্পদ ন্ত্রণালয়
(আিযেট ৩১-১০-২০১৬)

Ministry of Water Resources

জৈাি ম াঃ খবললুর রহ াৈ,
যুগ্মসবিি (প্রশাসৈ)
ম াৈঃ ৯৫১২২২১
ম ািা: ০১৯১৫৮৬০৫০৫
আ-ম আলঃ

জৈাি ম া: হু ায়ুৈ কিীর,
বিবরক্ত সবিি (প্রশাসৈ)
ম াৈঃ ৯৫৭৩৭৬৬
ম ািা: ০১৭২৬৪১৩৪৬৮
আড আলঃ bhkabir1959@gmail.com

mkrahman09@gmail.com

24.

পাি থিয িট্টগ্রা বিিয়ক
ন্ত্রণালয়
(আপযেট: ০৩-০৫-২০১৭)

Ministry of Chittagong Hill
Tracts Affairs

জৈাি াবৈক লাল িবণক
বিবরক্ত সবিি
ম াৈ: ০২-৯৫৭৬৬১৪
মভাফা:০-১৭১৫২২০৬৩৬
আমভআর:
manik4067@gmail.co

নফ তফক্রভ তকমায তিপুযা এনতেতস
সত ফ
মপান: ০২-৯৫৪০০৩৩
মভাফা: ০১৫৫২১০৬৬৭০
আমভআর: nbkt@dhaka.net
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ক্রভর্ক
25.

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

অবর্ থক প্রবিষ্ঠাৈ বিভাগ

অভিয োগ ভিষ্পভিকোরী কর্মকর্মোর িোর্
(অভিক)

Financial Institutions Division

মভাঃ ৈাবসর ঈবদ্দৈ,
যুগ্মসবিি
মপানঃ ৯৫৭৬০২৫
পযাক্সঃ ৯৫১৩৫০০০
আমভআরঃ

আভিল কর্মকর্মোর িোর্
মভা: আউনুসুয যহভান
সত ফ
মপান: ০২-৯৫৭৬০১৩
আমভআর:
secretary.bfid@gmail.com

nuahmed1965@ gmail.com

26.

িস্ত্র ও পাট ন্ত্রণালয়

Ministry of Textiles and Jute

27.

িাবণজয ন্ত্রণালয়

Ministry of Commerce

(আিযেট ০৬-১২-২০১৬)

28.

িাস্তিায়ৈ পবরিীক্ষণ ও
মূল্যায়ৈ বিভাগ
(অমেট ০১-১১-২০১৬)

29.

বিজ্ঞাৈ ও প্রযুবক্ত ন্ত্রণালয়

Implementation Monitoring
and Evaluation Division

Ministry of Science and
Technology

জনাফ ভতনরুজ্জাভান
যুগ্মসত ফ
মপান: ৯৫৭৩৭৫৫
মভাফা: ০১৭১৪১০১০৫৮
পযাক্স: ৯৫৭৩৮০৭
জৈাি রুবহদাস জদ্দার,
যুগ্মসবিি (প্রশাসৈ-১)
ম াৈ: 9549106
মভাফা: 01552465497
আড আল: js.admn1@mincom.gov.bd
জৈাি অল ামুৈ
যুগ্মসবিি
ম াৈ: ৯১৮০৬৭২
ম ািা: ০১৫৫২৪৫৩০৬১
যাক্স: ০২-৯১৮০৭৪৯
আড আল:
almamun62@gmail.com
ম াঃ অিদুল বিৈ,
যুগ্মসবিি
ম াৈ: ০২-৯৫৫৫০০৯
ম ািা: ০১৭১১৫৭৮৯৪২
আ-ম আল: section15@most.gov

জৈাি এভ অব্দুয যউপ,
বিবরক্ত সবিি (প্রশাসৈ)
ম াৈ: ৯৫১৪১৪৪,
ম ািা: ০১৬১৯৪৩২১৩১
আড আল: addl.admn@mincom.gov.bd
জৈাি এ মক এ িদরুল বজদ,
বিবরক্ত সবিি
অআএ আবে
ম াৈ: ৯১৮০৭২৬
ম ািা: ০১৭১১-১১৪৭৭৩
আড আল:
badrul 4811@ yahoo.com

ম া: বজবুর রহ াৈ,
বিবরক্ত সবিি
ম াৈ: ০২-৯৫১৪১৪১
মপান: ০১৭১১০৭২৫০১
আড আল: addsecadmin@most.gov.bd
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র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

ক্রভর্ক

অভিয োগ ভিষ্পভিকোরী কর্মকর্মোর িোর্
(অভিক)
এ মক এ হু ায়ুৈ কিীর
যুগ্মসবিি
ম াৈ: 02-9514911
আড আলঃ
ds.companyaff@pd.gov.bd
js.companyaff@pd.gov.bd

30.

বিদুযৎ বিভাগ

Power Division

31.

মিসা বরক বি াৈ পবরিহৈ ও
প থটৈ ন্ত্রণালয়

Ministry of Civil Aviation and জা াল অিদুল ৈাডসর,
যুগ্মসত ফ (প্রাসন-২ তধাখা)
Tourism

32.

ভূব

ন্ত্রণালয়

Ministry of Land

34.

মুবক্তযুদ্ধ বিিয়ক ন্ত্রণালয়

ৎস্য ও প্রাবণসম্পদ
ন্ত্রণালয়

Ministry of Liberation War
Affairs

Ministry of Fisheries and
Livestock

ম াছা. াকছুদা খাতুৈ,
বিবরক্ত সবিি
ম াৈ: ০২-৯৫৭৬৫৬৮
ইযর্ইল:
addlcoord@pd.gov.bd

ম াৈ: ৯৫৪০৯৩৯
মভাফা: ০১৭১১৯৪৮৭৭২
আড আল:

ম া: আ রাৈ
বিবরক্ত সবিি (প্রশাসৈ ও প থটৈ ঈআং)
ম াৈ: ২-৯৫১২২৮১
ম ািা: ০১৭৫৫৬২৭৭৫৭
আড আল:

naser_jamal@live.com

addlsecy@mocat.gov.bd

মভা: ভতজফয যহভান
যুগ্মসত ফ (প্রাসন-১)
মপান: ০২-৯৫৪৬৫১০
মভাফা: ০১৭১২২৮৭৪০৫
আমভআর:

ম া. অকরা মহাডসৈ,
বিবরক্ত সবিি
ম াৈ ৯৫৪0137
মভাফা: ০১৭৩৩-৯৯২০৯৯
আড আল:
mdakram84@gmail.com

mojiburrahman3680@gmail.com

33.

আভিল কর্মকর্মোর িোর্

বদলীপ কু ার িবণক
যুগ্মসবিি (অআতসটি)
ম াৈ: ৯৫৮৮২২৪
ম ািা: 0171১-৩৩৭৩০২
আড আল: jsict@molwa.gov.bd
কাজী ওয়াবছ ঈবদ্দৈ,
যুগ্মসবিি (প্রাবণসম্পদ-২)
ম াৈঃ ৯৫৪০০৮০
ম ািাআলঃ ০১৭১৫-০৪৯০৫১
আড আলঃ
js_livestock-2@mofl.gov.bd
wasiuddin4145@gmail.com

একরামুল হক,
বিবরক্ত সবিি (প্রশাসৈ)
ম াৈ: ০১৫৫২৪১৩১০৭
আড আল: akramull3@yahoo.com
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ক্রভর্ক
35.

36.

37.

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

বহলা ও বশশু বিিয়ক
ন্ত্রণালয়

যুি ও ক্রীড়া ন্ত্রণালয়

মরলপর্ ন্ত্রণালয়
(আপযেট: ০৪-০৬-২০১৭)

অভিয োগ ভিষ্পভিকোরী কর্মকর্মোর িোর্
(অভিক)

Ministry of Women and
Children Affairs

Ministry of Youth and Sports

Ministry of Railways

38.

মলবজসডলটিভ ও সংসদ
বিিয়ক বিভাগ

Legislative and Parliamentary
Affairs Division

39.

শ্র ও ক সথ ংস্থাৈ
ন্ত্রণালয়

Ministry of Labour &
Employment

40.

ভাধ্যতভক ও উচ্চ তিা
তফবাগ

Secondary And Higher
Education Division

আভিল কর্মকর্মোর িোর্

মিগ লায়ৈ মজসব ৈ
যুগ্মসবিি
ম াৈ: ৯৫৫৯৫২৭
ম ািা:০১৮১৬৭২০৬০৯
আড আল:
mowcalaila@gmail.com

ব জানুর রহ াৈ
বিবরক্ত সবিি (প্রশাসৈ)
ম াৈ: ৯৫১২২০৯
ম ািা: ০১৭৩২৯১২৫৯৫
আড আল:

জৈাি রবিি কু ার দাস,
যুগ্মসবিি (যুি-৩)
ম াৈ: 9575506
মভাফা: ০১৭১৫৬১৪৭৮৭
আড আল:
dasranjitkumer@gmail.com
জনাফ মভাঃ অফদুয যউপ
যুগ্মসত ফ (প্রাসন)
মপান: ৯৫৬৭২৯৭
মভাফা: ০১৭১২২০৫১৫৫
আমভআর: jsadmin@mor.gov.bd

জৈাি ম া: াআজুল কিীর
যুগ্মসত ফ

ম া: আসরাআল মহাডসৈ
বিবরক্ত সবিি
ম াৈ: ৯৫৬৩০০১
আ-ম আল:
israil@legislative.gov.bd
জনাফ এস এভ জামহদুর কতযভ
যুগ্মসত ফ (ফামজট)
মপান: ৯৫৭৫৫৩৬
মভাফা: ০১৭১৫৩১৯০০৭
আমভআর:
smzahedulkarim@gmail.com

প্রভিয়োধীি

additionalsecretary@mowca.gov.bd

ম োি: ০২-৯৫৭৫৫০৪
মর্োবো: ০১৭১১৪৪২০৮৬
ইমেইল: mdfaizulkabir@yahoo.com

মিগ গুলৈার ৈাজমুৈ ৈাহার
তততযক্ত সত ফ (প্রাসন)
ম াৈঃ
ম ািা: ০১৭১১৬৯১৬৬০
আড আল:
gulnar_nazmun@hotmail.com

তভঞা অব্দুল্লাহ ভামুন
তততযক্ত সত ফ (প্রাসন)
মপান: ৯৫৮৮৪০২
মভাফা: ০১৭১৫০৩৯৩১৭
আমভআর: mamu_abdullah1958@yahoo.com

প্রভিয়োধীি
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ক্রভর্ক
41.

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

বশল্প ন্ত্রণালয়
(আপযেট: ২০-০২-২০১৭)

অভিয োগ ভিষ্পভিকোরী কর্মকর্মোর িোর্
(অভিক)

Ministry of Industries

আভিল কর্মকর্মোর িোর্

জনাফ এ মক এভ যতপকুর আসরাভ
যুগ্মসত ফ
ম োি: ৯৫৫২৭৪৯
মভাফা: ০১৮১৬২১৬৬০৯
আমভআর:
akmrafiqul.islam3@gmail.com

42.

সংস্কৃবি বিিয়ক ন্ত্রণালয়

Ministry of Cultural Affairs

জৈাি ম াঃ য়জুর রহ াৈ ারুকী
যুগ্মসবিি
ম াৈঃ ৯৫১৪১৬০
ম ািাআলঃ ০১৯১১-৭৪৮০৮০
আড আলঃ

জৈাি ম াঃ বসঈর রহ াৈ, বিবরক্ত সবিি
ম াৈঃ ৯৫১৫৫৮০
ম ািাআলঃ ০১৭১২-২২২০৭৯
আড আলঃ addl_secretary@yahoo.com

faizurfaruqui63@yahoo.com

43.

44.

সড়ক পবরিহৈ ও
হাসড়ক বিভাগ

Road Transport and Highways াবহদা খাৈ ,
তততযক্ত সত ফ
Division

স্থাৈীয় সরকার বিভাগ

Local Government Division

ম াৈঃ +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮
ম ািা: 01735067687
আড আল: sasid@rthd.gov.bd
মিগ আ াি অরা াহমুদ,
যুগ্মসবিি
মপান: 9575561
আমভআর:

ম া: ারুক জলীল
বিবরক্ত সবিি
ম াৈ: ০২-৯৫১২২৮৮
মভাফা: 01971700307
আড আল: addsecretarv@rthd.gov.bd
জনাফ মসৌমযন্দ্র নাথ ক্রফর্ত্তী
তততযক্ত সত ফ

iffat626@yahoo.com

45.

জনতনযার্ত্তা তফবাগ

Public Security Division

প্রভিয়োধীি

প্রভিয়োধীি

46.

স্বাস্থয বশক্ষা ও পবরিার
কল্যাণ বিভাগ
স াজ কল্যাণ ন্ত্রণালয়

প্রভিয়োধীি
Medical Education and Family
Welfare Division
খন্দকার অবিয়ার রহ াৈ
Ministry of Social Welfare

প্রভিয়োধীি

47.

বিবরক্ত সবিি (প্রশাসৈ)
ম াৈ : ৯৫৭৬৬৮২
ম ািাআল: ১৭১২৩৭৩১৬৬

আড আল: atiarrah@gmail.com

মভা: তজল্লায যহভান
সত ফ
মপান: ০২৯৫৪০৪৫২
আমভআর: sec@msw.gov.bd
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ক্রভর্ক
48.

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

মসতু বিভাগ
(আপযেট: ০১-০৩-২০১৭)

49.

50.

51.
52.

কাতযগতয ও ভাদ্রাসা তিা
তফবাগ

অভিয োগ ভিষ্পভিকোরী কর্মকর্মোর িোর্
(অভিক)

Bridges Division

ম া. হাবিবুর রহ াৈ,
যুগ্মসবিি (প্রশাসৈ)
ম াৈ: ৫৫০৪০৩১৫
ম ািা: ০১৭১৫৭০১৫২৬
আড আল: hrahmands@bba.gov.bd

Technical And Madrasha
Education Division

েো. মর্ো. োরুক মহোযসি
যুগ্মসভ ব (প্রশোসি)
ম োি: ৯৫৭৫৬৬৭
মর্োবো: ০১৭১৩-৪২৩২০৯
ইযর্ইল:

প্রবিরক্ষা ন্ত্রণালয়

Ministry of Defence

সুযিা মসফা তফবাগ
স্বাস্থয মসফা তফবাগ

Security Services Division
Health Services Division

আভিল কর্মকর্মোর িোর্
ম া: ভতজবুয যহভান,
তততযক্ত সত ফ (প্রশাসৈ)
ম াৈ: ৫৫০৪০৩০৮
আড আল: majibds@yahoo.com

fhossain1212@gmail.com
মিগ অব য়া খাতুৈ
যুগ্মসবিি ও বি আডৈাডভশৈ ব সার
ম াৈ: ৯১১৩০৭৫,৯১৪৪৮১৯
আড আল: js4@mod.gov.bd

প্রভিয়োধীি
প্রভিয়োধীি

প্রভিয়োধীি
প্রভিয়োধীি

* তফ:দ্র: মম সকর ভন্ত্রণারয়/তফবামগ অতর কভমকতমা ভমনানয়ন মদয়া হয়তন মসআ সকর ভন্ত্রণারয়/তফবাগমক অতর কভমকতমা ভমনানয়ন মদয়ায জন্য নুমযাধ কযা হর।

