আপডেট: 1৭-০৪-২০১৮

অভিয োগ ভিষ্পভি কর্মকর্মো ও আভিল কর্মকর্মোবৃযের র্োভলকো
র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

ক্রভর্
ক
1.

/

ফ োকোল িযয়ন্ট কর্মকর্মোর

আভিল

র্োভিক প্রভর্যিদযি প্রোপ্ত
কর্মক িোর্
দিদিপ কুমার সরকার
সহকারী সদিব
ফ ান: ০২৯৫৪০২৬১
যাক্স: ০২৯৫৪০৩০৩
০১৯২০৮০৩৩৯৫
০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬

অিযন্তরীণ িম্পদ ভিিোগ
(
: ২৭-০৪-২০১৭)
Internal Resources
Division

০২-৯৫৫৫৭৯৩
০১৭৪৯৪৬৯৭০৮

sarkar_dilip@yahoo.com

aminulborchy@gmail.com

2.

অর্ ম দবভাগ
(

২১-০৫-২০১৭)

Finance Division

ড. :
যুগ্মিভিি (প্রশোিি)
ফ োিঃ ৯৫৭৬০২৪
ফর্োিো: ০১৫৫৪ ৩৩৭০০৮
ই-ফর্ইলঃ
nazruli15@finance.gov.bd

3.

অর্ মননদর্ক সম্পকম
দবভাগ
Economic Relations
Division

জনাব আবদুি বাকী
যুগ্মসদিব (মধ্যপ্রািয অদিশাখা)
ফ ান: ৯১১৯৯৪৪
ফমাবা: ০১৭১৫ ১০৮৩৬৩
ই-ফমইি: js-me@erd.gov.bd

রদবউি-প্রশাসদনক কমমকর্মা
০১৭২০-২২০৪৪৭

নাম: আবুি ডেজ ফমা: আিাউদিন খান

(

ও

)
: ৯৫১৪৪৪৩
: ০১৫৫২ ৩৩২৮৮০
:tahminab1@finan
ce.gov.bd
আ
অদর্দরক্ত সদিব
(প্রশাসন ও মধ্যপ্রািয )
ফ ান: ৯১৪৫৯৯২
: ০১৫৫২৩৮৮৬৮৭
ই-ফমইি:

উপসদিব
মধ্যপ্রািয অদিশাখা
ফ ান: ৯৫৭৬০২৩

জনাব আবদুি বাকী
যুগ্মসদিব (মধ্যপ্রািয অদিশাখা)
ফ ান: ৯১১৯৯৪৪
ফমাবা: ০১৭১৫ ১০৮৩৬৩
ই-ফমইি: js-me@erd.gov.bd

প্রিীপ-প্রশাসদনক কমমকর্মা
ফ ান- ০১৭১৫২৯৭১১২

নুর ইসিাম-ব্যদক্তগর্ কমমকর্মা
ফ ান: ০১৭৯৬২০৩৩৬৪

addlsecy-admin@erd.gov.bd

4.

আইন ও দবিার দবভাগ

জনাব ফমা: ফমাস্তাদ জুর রহমান,

Law and Justice
Division

ফ ান: ৯৫৪০৩২৮
dulu_mostafiz134@yahoo.co
m

GRS 24.doc

জনাব আবু সাডিহ ফশখ ফমা:
জদহরুি হক,
স
আ ও
ফ ান: ৯৫১৫৯৯৯
secretary@lawjusticediv.govb
d

আ
৯৫১৫২২২

স্মৃদর্-প্রশাসদনক কমমকর্মা
০১৫৫৬-৩২৯১০৭
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ক্রভর্
ক

5.

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

আভিল

/

ফ োকোল িযয়ন্ট কর্মকর্মোর

আদর্ মক প্রদর্ষ্ঠান দবভাগ
Financial Institutions
Division

৯৫৭৬০৩৯

আ
৯৫৭৬০১৩

kobir4812@gmail.com

র্োভিক প্রভর্যিদযি প্রোপ্ত
কর্মক িোর্

নাম: হুমায়ুন কদবর
যুগ্ন সদিব
ফ ান: ৯৫৭৬০৩৯
ইডমইি:
moftd2010@gmail.com

দপ্রদিপাি অদ সার- ফমাহাম্মি ফগািাম দকবদরো রাজু
ফমাবাইি: ০১৭১৯ ১৩৮৮১৬
দপ্রদিপাি অদ সারফমাবাইি: ০১৬১৭-৫৪৯৪৭০

secretary@fid.gov.bd

6.

ও
Technical And
Madrasha
Education Division

7.

কৃদি মন্ত্রণািে
Ministry of
Agriculture

8.

খাদ্য মন্ত্রণািে
Ministry of Food

9.

গৃহােন ও গণপূর্ম
মন্ত্রণািে
Ministry of Housing
and Public Works

.

.
(
)
: ৯৫৭৫৬৬৭
: ০১৭১৩-৪২৩২০৯
:

fhossain1212@gmail.com
ফমাহাম্মি জাকীর ফহাডসন
যুগ্মসদিব (প্রশাসন),
ফ ান:+৮৮০২-৯৫৪০০৬৭
ইডমইি:
jsadmn@moa.gov.bd

:
: ৯৫৫৬৭৮৯
:

monirpad22@gmail.com

আ

dstmed17@gmail.com

ফমাহাম্মি মঈিউিীন আবদুল্লাহ
সদিব
কৃদি মন্ত্রণািে
ফ ান: ০২-৯৫৪০১০০
ইডমইি:
secretary@moa.gov.bd

জনাব ফমা: দিোকর্ আি
দসদনের সহকারী সদিব
ফ ান: ৯৫৭৭৪২৯
ইডমইি:

জনাব ফমা: আখর্ার ফহাডসন
অদর্দরক্ত সদিব
ফ ান: ৯৫৪৫৫১৯
ফমাবা: ০১৭১১৩৫৩১২৯
ইডমইি:
ahossin63@yahoo.com

প্রশাসদনক কমমকর্মা- আজাি
ফ ান: ০১৭৭৮-৯৩৪৩৩১
০১৯৬১ ৭৪৯৭২২

০১৯১৮ ১৭৪৬১১

www.grs.gov.bd

ফমাছাাঃ কামার জাহান
উপসদিব (র্িন্ত)
ফ ান: ৯৫৪৯০২২
ফমাবা: ০১৭২০৮১৮৮২১
ইডমইি: info@mofood.gov.bd
৯৫৪০৫২৪
০১৭৪৩৯০৫৫২২

আ

নাজমুি হক-প্রশাসদনক কমমকর্মা
০১৯১৭-১৭১০০৪
০১৭১৭-৯৫১৩৬৭

sas.ad1.moa@gmail.com

ফমাছাাঃ কামার জাহান
উপসদিব (র্িন্ত)
ফ ান: ৯৫৪৯০২২
ফমাবা: ০১৭২০৮১৮৮২১
ইডমইি: info@mofood.gov.bd
নুর আিম
দসদনের সহকারী সদিব
ফ ান: ৯৫৬৯০০৬
০১৭১৮৬৮১৮৪৫
ইডমইি:
sasa5@mohpw.gov.bd

০১৭৪০৮৭৩৩৩০

প্রশাসদনক কমমকর্মা-সাঈফুি (দরডপাট ম)
ফ ান: ০১৫৫২৩১৭৭০২
০১৭২৮১৪৮০১৬
ফমাল্লা খসরু- প্রশাসদনক কমমকর্মা (অদনক দনডোগ)
০১৯১৩-০৯৯১৫৮
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ক্রভর্
ক

10.

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

জনপ্রশাসন মন্ত্রণািে
০১-০৯-২০১৬
Ministry of Public
Administration

11.

12.

ফমা: দমজনুর রহমান
যুগ্মসদিব (শৃঙ্খিা- ২)
ফ ান: ৯৫৭৭১০৫
ফমাবইি: ০১৭১৪ ২৭৩৭০৭
ইডমইি:
mizan4232@gmail.com
disbr2@mopa.gov.bd

প

:

Public Security
Division

(
)
: ৯৫১২২৯৪
: ০১৫৫৮ ৩১৩৫৮৯
:
ansarbr@mhapsd.gov.bd
(
)

জ্বািাদন ও খদনজ সম্পি
যুগ্মসদিব
দবভাগ
Energy and Mineral
Resources Division

আভিল

/

ফ োকোল িযয়ন্ট কর্মকর্মোর

ফ ান: ৯৫৭১১২৫
ফমাবা: ০১৭৭১০৮২২৯১
ইডমইি: zillurchy@gmail.com

র্োভিক প্রভর্যিদযি প্রোপ্ত
কর্মক িোর্

:

:
প

(

)

প
৯৫৭৫০৭০

ফমাহাম্মি আহসানুি জব্বার
অদর্দরক্ত সদিব
ফ ান: ৯৫৭৩৭৭৪
০১৭১৫-০৯৬৬২৮
০২-৯৫৪৫১১০
ইডমইি:

োক ও ফটদিড াগাড াগ
যুগ্মসদিব
দবভাগ
Posts and
Telecommunications
Division

ফ ান: ৯৫১৪০৫০
ফমাবা: ০১৫৫০১৫১০৯০
ই-ফমইি:
i_mahmud@hotmail.com

: ৯৫৭৪০৮২
: dis5@mopa.gov.bd

: ৯৫১২২৯০
:
dispwing@mopa.gov.b
d

jahsan_2000@yahoo.com
addsecadm@emrd.gov.bd

13.

প্রশাসদনক কমমকর্মা- মদনর
ফ ান: ০১৯১১৯৫৪৯২৭

০২-৯৫১১১১৩
০১৮২৩-৫৩৯৬৫৬

ে. ফমা: রদ কুি ইসিাম
উপপ
-১
ও
প

প্রশাসদনক কমমকর্মা- প্রকাশ
ফ ান: ০১৭১১২১১১০২

ফ ান: ৯৫৭১১২৫
ফমাবা: ১৭২০-৩০৯২৫০
rafiqjp@gmail.com

যুগ্মসদিব
ফ ান: ৯৫১৪০৫০
ফমাবা: ০১৫৫০১৫১০৯০
ই-ফমইি:
i_mahmud@hotmail.com

প্রশোিভিক কর্মকর্মো- রোভিিো খোি
ফ োি: ০১৫৫০১৫৩৮০১

-4-

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

ক্রভর্
ক

/

ফ োকোল িযয়ন্ট কর্মকর্মোর

আভিল

র্োভিক প্রভর্যিদযি প্রোপ্ত
কর্মক িোর্

saiful8_islam@yahoo.com

14.

র্থ্য ও ফ াগাড াগ
প্রযুদক্ত দবভাগ
আপ ড ১৩-০৪-২০১৭
Information &
Communication
Technology Division

15.

র্থ্য মন্ত্রণািে
Ministry of
Information

16.

দুড মাগ ব্যবস্থাপনা ও
ত্রাণ মন্ত্রণািে
Ministry of Disaster
Management and
Relief

17.

িমম দবিেক মন্ত্রণািে
(

২৪-০৪-২০১৭)

Ministry of Religious
Affairs

সসেি মদজবুি হক
যুগ্মসদিব
ফ ান: ০১৫৫২৩১৪১৮৫
ফ ান: ৫৫০০৬৮১৬
ইডমইি:
mojibul@ictd.gov.bd
জনাব ফমাাঃ মুদহবূি ফহাডসইন
অদর্দরক্ত সদিব
ফ ান: 95৪০১৭০
ফমাবা: ০১৭১৬ ৩৬৫১৯৪
ইডমইিাঃ

ড
: +৮৮-০২-৮১৮১৫৪৫

০১৭১৯১১৬২১৫

salma.siddiqa@ictd.gov.bd

জনাব আবদুস ফসাবহান
উপসদিব
ফ ানাঃ ৯৫৪০০৫৭
ইডমইিাঃ

জনাব ফমাাঃ মুদহবূি ফহাডসইন
অদর্দরক্ত সদিব
ও অদভড াগ দনষ্পদি কমমকর্মা
ফ ান: ৯৫৪০৯৮১
ইডমইি: ds.taga@moi.gov.bd

ফহাসডন আরা, প্রশাসদনক কমমকর্মা
০১৭২৩-৪৪৮০৭১, ৯৫১৪৪৮৩
শাহানারা ফবগম, উপসদিব
৯৫৪৫০৮২
আ
০১৭১৭ ৩৩৩৫৪৩

ফমাডমনা খাতুন
উপসদিব (প্রশাসন)
ফ ান: ৯৫৪০৫৪২
ফমাবা: ০১৭১২১১৩৩৮০
ইডমইি:
dsadmin@modmr.gov.bd

প্রশাসদনক কমমকর্মা- নজরুি
ফ ান: ০১৭২৪১৫০০২৬

dsadmin@moi.gov.bd

jsadmin@modmr.gov.bd

)

ফ ান: ৯৫ ১২২৩৯
ফমাবা: ০১৫৫২৪৮৮৮২৭
ইডমইি: org_sec@mora.gov.bd
moragovbd@gmail.com

প্রশাসদনক কমমকর্মা- আি-মামুন সরকার
ফ ান: ০১৬৭১৮৩৬৮৫৫

krishna@ictd.gov.bd

ে. ফমাাঃ আদর্কুর রহমান,
(প্রশাসন)
ফ ান: ৯৫৪০০৯৫
০১৭১৫২৩৪৬০৬
ইডমইি:

িিোি
যুগ্মসদিব (

সািমা দসদিকা মাহর্াব
উপসদিব
ফ ান: ৮১৮১৮০৫
ফমাবা: ০১৭১৪৪৪৮৩৬৯
ইডমইি:

জনাব ফমা: হাদ জুর রহমান
অদর্দরক্ত সদিব (উন্নেন)
ফ ান: ৯৫১২২৬০,
ফমাবা: ০১৫৫৬৩৫৩১৭৮
ইডমইি:
moragovbd@gmail.com

আ
৯৫৪০৫৮৯
৯৫১২২৮৬
moragovbd@gmail.com

- রদশি ফমাল্লা
ফ ান: ০১৯৩০০৪৩০৬১
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র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

ক্রভর্
ক
18.

ফনৌ-পদরবহন মন্ত্রণািে
(আিযেট-১৮-১২-১৬)
Ministry of Shipping

19.

প্রবাসী কল্যাণ ও সবডিদশক
কমমসংস্থান মন্ত্রণািে
Ministry of
Expatriates’ Welfare
and Overseas
Employment

20.

পররাষ্ট্র মন্ত্রণািে
(

: ২৯-০৩-২০১৭)

Ministry of Foreign
Affairs

21.

প্রার্দমক ও গণদশক্ষা
মন্ত্রণািে
Ministry of Primary
and Mass Education

22.

পদরকল্পনা দবভাগ
(

-১১-০৬-২০১৭)

Planning Division

আভিল

/

ফ োকোল িযয়ন্ট কর্মকর্মোর

জনাব
যুগ্মসদিব (বাডজট)
ফ ান: ৯৫১৪৮৮৫
০১৭১৫ ০১৭১৩৩
ইডমইি:anoldas@yahoo.com
জনাব ফমা:
ও
যুগ্মসদিব
ফ ান: ৮৩৩৩৪২০,
ফমাবা: ০১৭১১৩৭৭৩৮৪

ইডমইি:

র্োভিক প্রভর্যিদযি প্রোপ্ত
কর্মক িোর্

িিোি ফর্োঃ
অভর্ভরক্ত িভিি
ফ োি: ৯৫৪৯১১৫
ফর্োিোইল:০১৭৩১০৮০১৫৪
hossainsha2004@yahoo.com

জনাব আদমনুি ইসিাম
অদর্দরক্ত সদিব
ফ ান: ৯৩৩৯০৯৭
ফমাবা: ০১৭৭৭৯৫১৯৫৫
ইডমইি:

ে. র্রুন কাদন্ত দশকিার
যুগ্মসদিব (প্রশাসন অদিশাখা)
ফ ান: ৯৫৪৬০৩৮
ইডমইি:
jsad@mopme.gov.bd
জনাব শ্যামি কুমার দসংহ
যুগ্ম-সদিব
পদরকল্পনা দবভাগ
ফ ান: ৯১১৬৮৫০
ফমাবা:০১৭১২২৮৩৫০০

প

(
ও
)
: ৯৫৫১৮৫২
: ০১৭৯৬০৬৩৭৬২
: ৯৫৭২২৫৯
: dgcnw@mofa.gov.bd
ফবগম ফহাসডন আরা এনদেদস
অদর্দরক্ত সদিব
ফ ান: ৯৫৪৪৯০১
ইডমইি:
adlscysch@mopme.gov.bd

ড
: ৯১১৭৫০৮
: ৯১১০৯৯০
: ০১৭৬৪৪০৩৪৬৪

ফ োি: ০১৯১৫ ৩৭৬৭৯৪

- আহিোি হোভিি
ফ োি: ০১৮১৬৫৬৭৯৫৪

dsparliament@probashi.gov.bd
sascoordination@probashi.gov.b
d

nawazbd2008@gmail.com

আ
প
ও
৯৫৬৯২৫১৫
৯৫৫৫২৮৩
:
afs@mofa.gov.bd

জনাব
যুগ্মসদিব (বাডজট)
ফ ান: ৯৫১৪৮৮৫
০১৭১৫ ০১৭১৩৩
ইডমইি:anoldas@yahoo.com
রুমানা রহমান শম্পা,
দসদনের সহকারী সদিব
ফ ান: ৯৩৪৯২৩০
ইডমইি:

আশরাফুি আিম ফহাডসন
সহকারী সদিব
ফ ান: ০১৬৭১৬৪৫৬৯৯
ইডমইি:

আশরাফুি আিম ফহাডসন
সহকারী সদিব
ফ ান: ০১৬৭১৬৪৫৬৯৯

ashraful.mohon@mopa.gov.b
d

২-৯৫৭৬৬৯১
dsindi@mopme.gov.bd
জনাব শ্যামি কুমার দসংহ
যুগ্ম-সদিব
পদরকল্পনা দবভাগ
ফ ান: ৯১১৬৮৫০
ফমাবা:০১৭১২২৮৩৫০০

০১৭১০ ৬৭৪১১৪
প
০১৭১৯ ৩৯৭২৩৩
আ
০১৭১২১৯০৭৩৮
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ক্রভর্
ক

23.

পদরডবশ ও বন
মন্ত্রণািে
Ministry of
Environment and
Forest

24.

:

আ
: ০২-৮১৮১৩১২
: ০১৭১৫১২৩৯৫৮
:

০১-০৬-২০১৭)

Statistics and
Informatics Division

25.

ইডমইি:
sksingha7600@gmail.com
ফর্ো: ইয়োভর্ি ফিৌধুরী
িভিি (প্রশোিি)
ফ োি: ০১৭১১১৯১৬৮৮
ইযর্ইল:
jsadmin@moef.gov.bd

পদরসংখ্যান ও র্থ্য
ব্যবস্থাপনা দবভাগ
(

পাদন সম্পি মন্ত্রণািে
(আিযেট ৩১-১০-২০১৬)
Ministry of Water
Resources

27.

পাব মর্য িট্টগ্রাম দবিেক
মন্ত্রণািে
(

: ০৩-০৫-২০১৭)

Ministry of Chittagong
Hill Tracts Affairs

ইডমইি:
sksingha7600@gmail.com
প্রশোিভিক কর্মকর্মো, র্ঞ্জুরুল ইিলোর্
০১৮২৪-৩৯৬৭৯২

অভর্ভরক্ত িভিি (প্রশোিি)
ফ োি: ০১৭১১১১৯৭১৮

: ৯৫৫১৫১২

ইযর্ইল:
mozahedjs@gmail.co
m

জনাব ফসৌডরন্দ্রনার্ িক্রবিী
ভারপ্রাপ্ত সদিব
ফ ান: ০২-৫৫০০৭৩৭৩

ড প
উপসদিব
ফ ান: ৫৫০০৭৩৮৩
ইডমইি:
dr.droy69@gmail.com

প্রশাসদনক কমমকর্মা - ফমা: রদ কুি ইসিাম
ফ ান: ০১৭১৭০৭৩২৭৭

আ

নাহদরন সুির্ান
সহকারী সদিব
ফ ান: ৯৫৭৫৫৬৯
ফমাবা: ০১৫৫২-৪৭৮০৪৮
ইডমইি:
rdsection4@gmail.com

০১৯১৬-২১৬৮২৫

প
(আ )
ও
: ০১৭১৫-৩১৬৬৯৪

প

26.

র্োভিক প্রভর্যিদযি প্রোপ্ত
কর্মক িোর্

mdtarikula@yahoo.com

পল্লী উন্নেন ও সমবাে
দবভাগ
Rural Development
and Co-operatives
Division

আভিল

/

ফ োকোল িযয়ন্ট কর্মকর্মোর

০২-৯৫৫৫০১৩
০১৯৬১-৩৪৯২৮৮

:
rdcd.lawsection@gmail.com

aakss_63@yahoo.com

জনাব সসেি ফমা:
যুগ্মসদিব (প্রশাসন)
ফ ানাঃ ৯৫১২২২১
ফমাবা: ০১৭৩১ ০১৫২৫৭
ই-ফমইিাঃ

জনাব কদবর দবন আডনাোর
ভারপ্রাপ্ত সদিব
ফ ানাঃ ৯৫৭৬৭৭৩
ইডমইিাঃ

জনাব এ দব এম নাদসরুি আিম
যুগ্মসদিব (প্রশাসন অদিশাখা)
ফ ান: ৯৫৪০১২৮
ফমাবা: ০১৫৫২ ৩৭৯৩১০
ইডমইি:

secretary@mowr.gov.bd

আ আ
প
: ৯৫৪০৭০১
: ০১৯২২১০৭৪৫৮
:
admin2@mowr.gov.bd

প
০২-৯৫৪০০৩৩
০১৫৫২১০৬৬৭০
nbkt@dhaka.net

৯৫৭৬৬৪৩

কামরুি আহাি
প
০১৭৩১৯৩০৭৬২
ফখারডশি আিম, প্রশাসদনক কমমকর্মা
০১৭৩৪-৫৫৯৯২৬
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ক্রভর্
ক
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/

ফ োকোল িযয়ন্ট কর্মকর্মোর

আভিল

র্োভিক প্রভর্যিদযি প্রোপ্ত
কর্মক িোর্

abmnasir_61@yahoo.com

28.

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণািে
Ministry of Textiles
and Jute

29.

বাদণজয মন্ত্রণািে
(আিযেট ০৬-১২-২০১৬)
Ministry of Commerce

আ
(
)
: ৯৫৪০২২৯৬
: ০১৫৫০ ১৫৩৬০৭
ই-ফমইি:
js_budjet@motj.gov.bd
জনাব রুদহিাস ফজািার,
অদর্দরক্ত সদিব (প্রশাসন-১)
ফ ান: 9549106
ইডমইি:
js.admn1@mincom.gov.bd

30.

বাস্তবােন পদরবীক্ষণ ও
মূল্যােন দবভাগ
(আপ ড ০১-১১-২০১৬)
Implementation
Monitoring and
Evaluation Division

31.

দবজ্ঞান ও প্রযুদক্ত
মন্ত্রণািে
Ministry of Science
and Technology

32.

দবদুযৎ দবভাগ
Power Division

জনাব আি মামুন
যুগ্মসদিব
ফ ান: ৯১৮০৬৭২
ফমাবা: ০১৫৫২৪৫৩০৬১
যাক্স: ০২-৯১৮০৭৪৯
ইডমইি:
almamun62@gmail.com
রওশন আরা ফবগম
অদর্দরক্ত সদিব (দবপ্রউ)
ফ ান: ০২- ৯৫১৪৫১৪
ফমাবা: ০১৭৩৩ ৯৫৪৭৫০
ই-ফমইি: sta@most.gov.bd
এ ফক এম হুমায়ুন কবীর
যুগ্মসদিব
ফ ান: 02-9514911
ইডমইিাঃ
ds.companyaff@pd.gov.bd

জনাব ফমাাঃ ফরজাউি কাডির
অদর্দরক্ত সদিব (প্রশাসন)
ফ ান: ৯৫১৪৪২৪
ফমা: ০১৭১১ ১৮১০৯৯
ইডমইি:
add_sec_admin@motj.gov.bd

জনাব
ও
অদর্দরক্ত সদিব (প্রশাসন)
ফ ান: ৯৫১৪১৪৪,
ফমাবা: ০১৭২৭ ৬১৫৩২৫
ইডমইি:
addl.admn@mincom.go
v.bd
জনাব এ ফক এম বিরুি মদজি,
অদর্দরক্ত সদিব
আইএমইদে
ফ ান: ৯১৮০৭২৬
ফমাবা: ০১৭১১-১১৪৭৭৩
ইডমইি:

আ
(
)
: ৯৫৪০২২৯৬
: ০১৫৫০ ১৫৩৬০৭
ই-ফমইি:
js_budjet@motj.gov.bd

:
০১৭২০০১৫৯১৫
.

০১৯৩১ ৪০৬৫৪৮

হোভ ি, এও
০১৬৭০-৮২৩৭৬৫
০১৯৯৩ ০৩৮২৫৪
০২-৯৫৫১৩৫৭
sas.law@mincom.gov.bd

ফমাছা: হাডজরা খাতুন
উপসদিব
ফ ান: ৯১১৮২০১

badrul 4811@ yahoo.com

অদর্দরক্ত সদিব
ফ ান: ০২-৯৫১৪১৪১

ফমাছা. মাকছুিা খাতুন,
অদর্দরক্ত সদিব
ফ ান: ০২-৯৫৭৬৫৬৮
addlcoord@pd.gov.bd

রওশন আরা ফবগম
অদর্দরক্ত সদিব (দবপ্রউ)
ফ ান: ০২- ৯৫১৪৫১৪
ফমাবা: ০১৭৩৩ ৯৫৪৭৫০
ই-ফমইি: sta@most.gov.bd
প্রশাসদনক কমমকর্মা-আডেশা উডম্ম র্াদমম
ফ ান: ০১৭৩৬৩৩৫৯১১

প
৯*৫৪৫৯২৯
caffairs-1@pd.gov.bd
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ক্রভর্
ক
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/

ফ োকোল িযয়ন্ট কর্মকর্মোর

আভিল

র্োভিক প্রভর্যিদযি প্রোপ্ত
কর্মক িোর্

js.companyaff@pd.gov.bd

33.

ফবসামদরক দবমান পদরবহন
ও প মটন মন্ত্রণািে
Ministry of Civil
Aviation and Tourism

-৩
ফ ান: ৯৫১১৩৩৯
০১৭১১৩২৯৮০০
ইডমইি:

ফমা: ইমরান
অদর্দরক্ত সদিব (প্রশাসন ও
প মটন উইং)
ফ ান: ২-৯৫১২২৮১
ফমাবা: ০১৭৫৫৬২৭৭৫৭
ইডমইি: addlsecy@mocat.gov.bd

jsadmin3@mocat.gov.bd

34.

ভূদম মন্ত্রণািে

:
(
-১)
: ০২-৯৫৪৬৫১০
: ০১৭১২২৮৭৪০৫
:

Ministry of Land

mojiburrahman3680@gmail.com

35.

মুদক্তযুদ্ধ দবিেক
মন্ত্রণািে
Ministry of Liberation
War Affairs

36.

মৎস্য ও প্রাদণসম্পি
মন্ত্রণািে
Ministry of Fisheries
and Livestock

প

-১
৯৫৬৬৬৪২
০১৭১৫২১৪২৯১

jsadmin3@mocat.gov.bd

ফমা. আকরাম ফহাডসন,
অদর্দরক্ত সদিব
ফ ান ৯৫৪0137
০১৭৩৩-৯৯২০৯৯
ইডমইি:
mdakram84@gmail.com
দিিীপ কুমার বদণক
যুগ্মসদিব (আ
)
ফ ান: ৯৫৮৮২২৪
ফমাবা: 0171১-৩৩৭৩০২
ইডমইি:

dsadmin@molwa.gov.
bd

jsict@molwa.gov.bd

কাজী ওোদছ উদিন,
অদর্দরক্ত সদিব (প্রাদণসম্পি-২)
ফ ানাঃ ৯৫৪০০৮০
ফমাবাইিাঃ ০১৭১৫-০৪৯০৫১
ইডমইিাঃ js_livestock-

জনাব অরুন কুমার মািাকার
অদর্দরক্ত সদিব (প্রশাসন)
: ৯৫৪৫৫৬৩
ফমাবা: ০১৭১৮ ৭২৩১৯৬
ইডমইি:
addlsec_admin@mofl.go
v.bd

2@mofl.gov.bd

wasiuddin4145@gmail.co

-৩
ফ ান: ৯৫১১৩৩৯
০১৭১১৩২৯৮০০
ইডমইি:
:
(
-১)
: ০২-৯৫৪৬৫১০
: ০১৭১২২৮৭৪০৫
:

ফক এম হাসানুর রহমান, এও
০১৮১৩-১১৩৫৩৮

mojiburrahman3680@gmail.com

আ
:
sysanalist@molwa.gov.bd

:
প
: ৯৫৭৬৬৯৬
: dsmofla@gmail.com

আ
,
০১৭৩০-৪৪৮৮০১
৯৫৫০১২৭

আ
০১৭১৬৫০৫৮৭১

:
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আভিল

/
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র্োভিক প্রভর্যিদযি প্রোপ্ত
কর্মক িোর্

m

37.

মদহিা ও দশশু দবিেক
মন্ত্রণািে
Ministry of Women
and Children Affairs

৯৫৪০৬৮৬
০১৭১২ ১৭৯৭৩৬
shibanimou@yahoo.com

38.

ও

:

ফবগম িােিা ফজসদমন
অদর্দরক্ত সদিব
ফ ান: ৯৫৫৯৫২৭
ফমাবা:০১৮১৬৭২০৬০৯
ইডমইি:
mowcalaila@gmail.com

.

ফমা: মাসুদুর রহমান
সহকারী সদিব
ফ ান: ৯৫৪০১৯৩
ফমাবা: ০১৬৮০০৬২২২৪

ফমা: মাসুদুর রহমান
সহকারী সদিব
ফ ান: ৯৫৪০১৯৩
ফমাবা: ০১৬৮০০৬২২২৪

:
(

Secondary And Higher
Education Division

:-৯৫৪০৪৯০
ই-ফর্ইল:
js.admin@moedu.gov.bd

39.

40.

ফরিপর্ মন্ত্রণািে
(

: ০৪-০৬-২০১৭)

Ministry of Railways

41.

ফিদজসডিটিভ ও সংসি
দবিেক দবভাগ

js.admin@moedu.gov.
bd

জনাব ফমা: াইজুি কবীর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণািে
Ministry of Youth and
Sports

)
:-৯৫৭৬৬৩৬

০১৭১৬ ৪৯৪৫৫৪
js.coordination@moysports
.gov.bd
গুিনার নাজমুন নাহার
অদর্দরক্ত সদিব (প্রশাসন) ও
অদভড াগ দনষ্পদি কমমকর্মা (অদনক)
ফ ান: ৯৫৬৭২৯৭
ইডমইি:
jsadmin@mor.gov.bd
জনাব কাজী আদরফুজ্জামান

০২-৯৫৭৫৫০৪
০১৭১১৪৪২০৮৬
mdfaizulkabir@yahoo.com

(
/
)
ফ ানাঃ ৯৫৬৭২৯৭
ইডমইি:
addlsecyadmin@mor.go
v.bd

: ৯৫৪৬৫৬৩
: ০১৮২০ ৫০৭০৭৪
:
sas.sec@moedu.gov.bd
ফমাাঃ আিী হােিার,
সহকারী সদিব
ফ ান: ৯৫৭৪৪২৯
ফমাবা: 01936-302135
০১৬৮০০৬২২২৪

০১৫৫৬-৩২২৩৫৫
র্সদিমা আক্তার, উপসদিব
০১৯২৭-২১৭৮২৫

masud_67@yahoo.com

গুিনার নাজমুন নাহার
অদর্দরক্ত সদিব (প্রশাসন) ও
অদভড াগ দনষ্পদি কমমকর্মা (অদনক)
ফ ান: ৯৫৬৭২৯৭
ইডমইি:
jsadmin@mor.gov.bd
ফমা: শাহজাহান দমো
সহকারী সদিব

- :
: ০২-৭১২১৫২৭
: ০১৯১৫৮৬৫৫১২
০১৭১৯৬৩৩১০৮
- jahidulislam82@yahoo.com
এও মাডিক- ০১৭১১ ২২৮৯৪১
ফেডনা কািাম
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ক্রভর্
ক

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্
Legislative and
Parliamentary Affairs
Division

42.

/

ফ োকোল িযয়ন্ট কর্মকর্মোর

আভিল

ফ ান: ৯৫৭০৬৫১
ফমাবা: ০১৭২৪ ৭১৪৮৯০

র্োভিক প্রভর্যিদযি প্রোপ্ত
কর্মক িোর্
ফ ান: ৯৫১৩৪৪৩

আ

শ্রম ও কমমসংস্থান
মন্ত্রণািে

৯৫১৪৩৬৬

Ministry of Labour &
Employment

৯৫৭৫৬০০

secretary@mole.gov.bd

৯৫১৩৫৫৩

ফ োি: ৯৫১৩৫৫৩
০১৬৮০৮৬৬৬২৬

section2@mole.gov.bd

tayabulislam@gmail.com
43.

দশল্প মন্ত্রণািে
(
: ২০-০২-২০১৭)
Ministry of Industries

,

: ৯৫৫৫২০০

৯৫৬৩৫৬১

: ০১৭১৩০৩৮৭০৬,
: keya2110@yahoo.com

০১৫৫২৩৫০৩৮৬

ফকো খান
উপসদিব
ফ ান: ৯৫৫৫২০০
ইডমইি:
aspmca@moind.gov.bd

মঞ্জুোরা ফবগম, প্রশাসদনক কমমকর্মা
০১৯২১-৩৫৪৫৫৩
৯৫৫৫২০০

addlsecy@moind.gov.bd

44.

সংস্কৃদর্ দবিেক
মন্ত্রণািে
Ministry of Cultural
Affairs

45.

সড়ক পদরবহন ও
মহাসড়ক দবভাগ
Road Transport and
Highways Division

জনাব ফমাাঃ েজুর রহমান ারুকী
যুগ্মসদিব
ফ ানাঃ ৯৫১৪১৬০
ফমাবাইিাঃ ০১৯১১-৭৪৮০৮০
ইডমইিাঃ

জনাব ফমাাঃ মদসউর রহমান,
অদর্দরক্ত সদিব
ফ ানাঃ ৯৫১৫৫৮০
ফমাবাইিাঃ ০১৭১২-২২২০৭৯
ইডমইিাঃ

faizurfaruqui63@yahoo.com

addl_secretary@yahoo.com

ফবগম াদহিা খানম,
আ
ফ ানাঃ +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮
ফমাবা: 01735067687
ইডমইি: sasid@rthd.gov.bd

জনাব ফমা:ডমাশারর ফহাডসন
অদর্দরক্ত সদিব
ফ ান: ০২-৯৫৭৫৫১৬
০১৫৫২ ৩৭৬৫৯০

ইডমইি:

(
-২)
: ৯৫৭০৬৬৫
ইডমইি:

ফিডিাোর, প্রশাসদনক কমমকর্মা
০১৭৪৬২৯২২৮৮

ds_admin2@moca.gov.bd

ফবগম াদহিা খানম,
আ
ফ ানাঃ +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮
ফমাবা: 01735067687
ইডমইি: sasid@rthd.gov.bd

সদ ক, এও
০১৬৭৭-৩৮৩৯২৮

মুহাম্মি ইকবাি হুসাইন,
উপসদিব
ফ ান: ৯৫৭৫৫৭৬
ইডমইি:

ফমাশার , এও (সমন্বে কাউদিি শাখা)
০১৯৩৫-১৯৩৪৪৫

addsecretarv@rthd.gov.bd

46.

স্থানীে সরকার দবভাগ
Local Government
Division

ফবগম ই ার্ আরা মাহমুি,
যুগ্মসদিব
9575561
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র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

ক্রভর্
ক

/

ফ োকোল িযয়ন্ট কর্মকর্মোর

আভিল

iffat626@yahoo.com

47.

48.

স্বাস্থয দশক্ষা ও পদরবার
কল্যাণ দবভাগ

councillgd@yahoo.com

----

:

Medical Education
and Family
Welfare Division

: ৯৫৪৫৭৬৮
: ০১৭১২ ৫০২৯০৯

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণািে

খন্দকার আদর্োর রহমান
অদর্দরক্ত সদিব (প্রশাসন)
ফ ান : ৯৫৭৬৬৮২
ফমাবাইি: ১৭১২৩৭৩১৬৬

Ministry of Social
Welfare

র্োভিক প্রভর্যিদযি প্রোপ্ত
কর্মক িোর্

৯৫৪০৯৯৬
badrunnessa47@yahoo
.com
ড
প
০২৯৫৪০৪৫২
sec@msw.gov.bd

আ
০১৭৫৫৭০২৭৩৭
৯৫১৪০৯৩

রাজন দমো, কদম্পউটার অপাডরটর
০১৯২৬-৮৩৪৯৮৭
আ

ইডমইি: atiarrah@gmail.com

০১৭৩১১৮৬৫৯২

49.

ফসতু দবভাগ
(

: ০১-০৩-২০১৭)

Bridges Division

50.
Security Services
Division

ফমা. হাদববুর রহমান,
যুগ্মসদিব (প্রশাসন)
ফ ান: ৫৫০৪০৩১৫
ফমাবা: ০১৭১৫৭০১৫২৬
ইডমইি:
hrahmands@yahoo.gov.bd

ফমা: ও

িিোি ফর্ো: ফহলোল উভিি এিভেভি,
অভর্ভরক্ত িভিি (িভহ:) সুরক্ষো
ফিিো ভিিোগ, স্বরোষ্ট্র র্ন্ত্রণোলয়।
ফর্োিোইল িং: ০১৭১০৯৩০৬৫১
ই-ফর্ইল:

িিোি ে: রোখোল িন্দ্র ির্মি,
অভর্ভরক্ত িভিি (ভিরো: ও
িভহ:) সুরক্ষো ফিিো ভিিোগ,
স্বরোষ্ট্র র্ন্ত্রণোলয়।
ফর্োিোইল িং- ০১৫৫২৪৫১৭৪৭
ফ োি:+৮৮০২৯৫৭৩৩০৪
যোক্স: +৮৮০২৯৫৭৪৫০৪
ই-ফর্ইল:

helal5324@yahoo.com

(উন্নেন)
ফ ান: ৫৫০৪০৩০৯
ইডমইি:
mdobaidulhuq85@gmail.c
om

প
৫৫০৪০৩২০
০১৭২০০৭২২৫৬
ikmahmood@yahoo.com

িিোি ফর্ো: ফহলোল উভিি এিভেভি,
অভর্ভরক্ত িভিি (িভহ:) সুরক্ষো
ফিিো ভিিোগ, স্বরোষ্ট্র র্ন্ত্রণোলয়।
ফর্োিোইল িং: ০১৭১০৯৩০৬৫১
ই-ফর্ইল:
helal5324@yahoo.com
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ক্রভর্
ক

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর িোর্

আভিল

/

ফ োকোল িযয়ন্ট কর্মকর্মোর

র্োভিক প্রভর্যিদযি প্রোপ্ত
কর্মক িোর্

rebarman1959@gm
ail.com
আ

51.
Health Services
Division

52.

প্রদর্রক্ষা মন্ত্রণািে
Ministry of
Defence

*

(
)
: ৯৫৪০২০৪
: ০১৭১২-২৭২৬৫৯
:
smrahman5565@yahoo.c
om

প

sasadmin1@mohfw.gov.bd

ফবগম আদ ো খাতুন
যুগ্মসদিব ও দি ইডনাডভশন
অদ সার
ফ ান: ৯১১০২১২
ইডমইি: js4@mod.gov.bd
-

-

৯৫৪০২০৪

ফবগম আদ ো খাতুন
যুগ্মসদিব ও অদনক
ফ ান: ৯১১০২১২
ইডমইি: js4@mod.gov.bd

প
।

পও-

-০১৭৫৭-০৮০৭৫৭

৯১১৪৬৪৮ ০১৭২২৫৩১৩২২
সাদবনা ইোসদমন, এও
০১৫৫২-৪৪২১০৩
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GRS

ম র্োম যদর র্োভলকো
ফ োকোল িযয়ন্ট কর্ক
আপডেট: ১৭-০৪-২০১৮

