
সরকাররর সচিব/সমমর্ যাদাসম্পন্ন ও তদূর্ধ্য পদমর্ যাদার কম যকতযাবৃরের তাচিকা: 
 

ক্রঃ নাম, পদচব ওপচরচিচত নম্বর কম যস্থি ফ ান নম্বর ই-ফমইিঠিকানা 

1.  জনাব ফমাহাম্মদ শচ উি আিম (১০৯৮) 

মচিপচরষদ সচিব 

মচিপচরষদ চবভাগ ৯৫৬৬৫৫৮, 

৯৫৬৬৫৫৯ 

cab_secy@cabinet.gov.bd 

2.  জনাব ফমাঃ নচজবুর রহমান (৩১২১) 

মুখ্য সচিব  

প্রধানমিীর কার্ যািয়  ৯১১৮৯১০ psecy@pmo.gov.bd 

3.  ড. ফমাঃ ফমাজারম্মি হক খান (২২৩২) 

চসচনয়র সচিব 

জনপ্রশাসন মিণািয় ৯৫৭০১০০ srsecretary@mopa.gov.bd 

4.  ড. ফমাঃ আবদুর রব হাওিাদার (১৫৭১) 

চসচনয়র সচিব 

বাাংিারদশ জাতীয় সাংসদ 

সচিবািয় 

৯১১৯১৪০ secretary@parliament.gov.bd 

5.  ড. জা র আহরমদ খান (২১৬৫) 

চসচনয়র সচিব 

স্থানীয় সরকার চবভাগ ৯৫১৪৪৭৮ lgsecretary@lgd.gov.bd 

6.  জনাব ফমাঃ ফমাশারর  ফহারসন ভ ূঁইয়া এনচডচস 

(৭১২৮), চসচনয়র সচিব 

অভযন্তরীণ সম্পদ চবভাগ ৯৫৭৪৮৮২ ,

৯৩৪৮৩৪৪ 

mosharraf212@yahoo.com 

7.  ড. এম আসিাম আিম (১১৭১) 

ফরক্টর ( চসচনয়র সচিব) 

চবচপএটিচস, সাভার, ঢাকা ৭৭৪৫০২৮ rector@bpatc.org.bd 

8.  জনাব ফমাঃ ইউনুসুর রহমান (১৭০৩) 

চসচনয়র সচিব 

আচথ যক প্রচতষ্ঠান চবভাগ ৯৫৭৬০১৩ eunus.bd@gmail.com 

9.  জনাব ফমাহাম্মদ মঈনউদ্দীন  আবদুল্লাহ্  (১০৯৬) 

চসচনয়র সচিব 

কৃচষ মিণািয় ৯৫৪০১০০ secretary@moa.gov.bd 

10.  খেকার আরনায়ারুি ইসিাম (১২২৯) 

চসচনয়র সচিব 

ফসতু চবভাগ  ৫৫০৪০৩৩৩ ed@bba.gov.bd 

11.  জনাব ফমাঃ ইবাদত আিী  এনচডচস (১২৩০) 

ও.এস.চড. (সচিব) 

জনপ্রশাসন মিণািয়   

12.  জনাব ফমাঃ মাহফুজুর রহমান (১০৪১) 

ফিয়ারম্যান 

ভচম সাংস্কার ফবাড য ৯৫৬৬৭৩৭ ,

৯৫৬৬৭৪০ 

chairman@lrb.gov.bd 

13.  জনাব ফমাঃ  য়জুর রহমান ফিৌধুরী (১০২৭) 

সচিব 

বস্ত্র ও পাট মিণািয়

   

৯৫৭৬৫৪৪

  

sectext@gmail.com 

14.  এস. এম. ফগািাম  ারুক (১৭৩৩) 

সচিব 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাগ ৯৫১২২৩২ secretary@rdcd.gov.bd 

15.  নাচিমা ফবগম এনচডচস (১৬১১) 

সচিব 

মচহিা ও চশশু চবষয়ক 

মিণািয়  

৯৫৪৫০১২ nfaiz84@gmail.com 

16.  জনাব শ্যাম সুের চসকদার (৩৩৬১) 

সচিব 

ডাক ও ফটচিরর্াগারর্াগ 

চবভাগ  

৯৫৬৫৫৮৮

  

secretary@ptd.gov.bd 

17.  জনাব ফমাঃ শহীদ উল্লা খেকার (৩৪১৪) 

সচিব 

গৃহায়ণ ও গণপূতয মিণািয়

   

৯৫৪০৪৬৫ secretary@mohpw.gov.bd 

18.  জনাব পবন ফিৌধুরী (৩৪২৮) 

চনব যাহী ফিয়ারম্যান 

বাাংিারদশ অথ যননচতক অঞ্চি 

কর্তযপষ, প্রধানমিীর কার্ যািয় 

৮১৮০১১৪ ,

৮১৮০১১৫ 

exe.chairman@beza.gov.bd 

19.  জনাব ফমাঃ ফসাহরাব ফহাসাইন (৩৫২০) 

সচিব 

মাধ্যচমক ও উচ্চ চশষা 

চবভাগ, চশষা মিণািয় 

৯৫৭৬৬৭৯ secretary@moedu.gov.bd 

20.  জনাব  চরদ উচদ্দন আহম্মদ ফিৌধুরী (১৮৭৬) 

সচিব 

সুরষা ফসবা চবভাগ, 

স্বরাষ্ট্র মিণািয় 

৯৫১১০৮৮ secretary.ssdmoha.bd@gmail.c

om 

21.  জনাব সম্পদ বড়ুয়া (৩৩৮০)  

সচিব 

রাষ্ট্রপচতর কার্ যািয়  ৯৫৬৬২২৮ shampad_barua@yahoo.com 

22.  জনাব এ. এন. সামসুচদ্দন আজাদ ফিৌধুরী (৩৪৫৪) 

সদস্য  

পচরকল্পনা কচমশন,কৃচষ, পাচন 

সম্পদ ও পল্লী প্রচতষ্ঠান চবভাগ 

৯১৮০৯১২  addladmin@mohfw.gov.bd 

23.  ড. কামাি উচদ্দন আহ্ রমদ (৩৫৫৪) 

সদস্য 

পচরকল্পনা কচমশন ৯১৩০৭৩৮ member.ie@plancomm.gov.bd 

24.  জনাব আবদুি মারিক (৩৫৯৮)  

সচিব 

তথ্য মিণািয় 

  

৯৫৭৬৬১৮ secretary@moi.gov.bd 

25.  জনাব ফমাঃ শাহ্  কামাি (৩৫৯৫)  

সচিব 

দুরর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মিণািয়  

৯৫৪০৮৭৭ secretary@modmr.gov.bd 

26.  আক তারী মমতাজ (২৩৫৩) 

সচিব 

বাাংিারদশ সরকারী কম য 

কচমশন সচিবািয় 

৫৫০০৬৬২২ secretary@bpsc.gov.bd 

27.  জনাব ফমাঃ চসরাজুি হক খান (৩৫১৬) 

সচিব 

স্বাস্থয ফসবা চবভাগ, 

স্বাস্থয ও পচরবার কল্যাণ মিণািয় 
৯৫৭৭১৯৯ secretaryhsd@mohfw.gov.bd  

28.  জনাব এন এম চজয়াউি আিম (৩৩৯৪) 

সচিব (সমন্বয় ও সাংস্কার) 

মচিপচরষদ চবভাগ ৯৫১৩৪৩৩ secy_cnr@cabinet.gov.bd 

http://www.mopa.gov.bd/bn/home/content/1/3/14
mailto:secretary@parliament.gov.bd
http://ird.portal.gov.bd/


29.  জনাব নাচজমউচদ্দন ফিৌধুরী (৭৩৮৩) 

সচিব 

জ্বািাচন ও খাচনজ সম্পদ 

চবভাগ 
 

৯৫১৪৯৩৩ nazim59chow@yahoo.com 

30.  জনাব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্  (৩৫৪০) 

সচিব 

চশল্প মিণািয় ৯৫৬৭০২৪ indsecy@moind.gov.bd 

31.  জনাব ফমাঃ আব্দুি জচিি (৩৪৭৬) 

সচিব  

ভচম মিণািয় ৯৫৪৫১৩১ secretary@minland.gov.bd 

32.  জনাব ফমাঃ চজল্লার রহমান (১৬১৭) 

সচিব 

সমাজকল্যাণ মিণািয় ৯৫৪০৪৫২, 

 

sec@msw.gov.bd 

zrahman61@yahoo.com  

33.  জুরয়না আচজজ (৩৫৪৬) 

সদস্য 

পচরকল্পনা কচমশন, 

ফভৌত অবকাঠারমা চবভাগ 
 

৯১৮০৭৩৩ member.pid@plancomm.gov.b

d 

34.  জনাব ফমাঃ চজয়াউি ইসিাম (২১৬১) 

সচিব 

পচরকল্পনা কচমশন, 

কার্ যক্রম চবভাগ 

৯১৮০৭০০ ziaul.islam60@gmail.com 

35.  ড. আহমদ কায়কাউস (৩৫০১) 

সচিব 

চবদুযৎ চবভাগ   ৯৫১১০৩০ secy@pd.gov.bd 

36.  জনাব ফমাহাম্মদ আচস -উজ-জামান (৭২৬৮) 

সচিব 

প্রাথচমক ও গণচশষা মিণািয় ৯৫৪০৪৮৪ scymopme@gmail.com 

37.  জনাব ফমা: আরনায়ারুি ইসিাম চশকদার এনচডচস 

 ( ২১১৯),  ফরক্টর 

চবচসএস প্রশাসন একারডচম ৫৫১৬৫৯০১ rector@bcsadminacademy.gov.
bd 

38.  জনাব আবু ফহনা ফমা: রহমাতুি মুচনম (২২২৫) 

ফিয়ারম্যান  

বাাংিারদশ ফপররাচিয়াম 

করপ যাররশন 

৮১৮৯৫৫৬ chairman@bpc.gov.bd 

39.  জনাব ফমা: আিমগীর (৩৫৫১) 

সচিব 

কাচরগরী ও মাদ্রাসা চশষা 

চবভাগ, চশষা মিণািয় 

৯৫৮২২২১ mdalamgir1962@gmail.com 

40.  শুভাশীষ বসু (৭৪১৫) 

সচিব  

বাচণজয মিণািয় ৯৫৪৫০০৬  mincom@intechworld.net 

41.  কাজী শচ কুি আর্ম (৭২০২) 

সচিব  

অথ যননচতক সম্পকয চবভাগ  

   

৯১১৩৭৪৩  

৯১৩৩৪৮৯ 

secretary@erd.gov.bd 

42.  জনাব ফমাস্তা া কামাি উদ্দীন (৩৪১৭) 

সচিব 

জনচনরাপত্তা চবভাগ, 

স্বরাষ্ট্র মিণািয় 

৯৫৭৩৭১০ secretary@mha.gov.bd 

43.  জনাব আখতার ফহারসন ভইয়া (৩৪৯৯) 

সচিব 

প্রচতরষা মিণািয় ৯১০৩৯৬৪ secretary@mod.gov.bd 

44.  জনাব ফমা: নজরুি ইসিাম (৩৫৭৯) 

সচিব 

সড়ক পচরবহন ও মহাসড়ক 

চবভাগ। 
 

৯৫১১১২২ secretary@rthd.gov.bd 

45.  জনাব ফমাঃ আসাদুি ইসিাম (৩৪১৯) 

সচিব 
যুব ও ক্রীড়া মিণািয় 

 

৯৫১৩৩৬৩ secretary@moysports.gov.bd 

46.  জনাব ফমাঃ মচ জুি ইসিাম (৩৫৪৫) 

সচিব 

বাস্তবায়ন পচরবীষণ ও 

মূল্যায়ন চবভাগ 
 

৯১৮০৭৬১ secretary@imed.gov.bd 

47.  সুবীর চকরশার ফিৌধুরী (৩৬৫০) 

সচিব 

তথ্য ও ফর্াগারর্াগ প্রযুচি 

চবভাগ 

৮১৮১৫৪৭ skc_1962@ictd.gov.bd 

48.  জনাব ফমাঃ আরনায়ার ফহারসন (৭৪১২) 

সচিব 

চবজ্ঞান ও প্রযুচি মিণািয় ৯৫৪০১৪৪ secretary@most.gov.bd 

49.  অপরূপ ফিৌধুরী, চপএইি,চড ( ৩৪৪৬)  

সচিব 

মুচিযুদ্ধ চবষয়ক মিণািয় ৯৫৬৫৮৩৫ secretary@molwa.gov.bd  

aparup.chy@gmail.com 

50.  জনাব ফমা: ফমা ারেি  ফহারসন  (৩৪৬৯) 

সচিব 

ফরিপথ মিণািয়  ৯৫৭৮১৯৯ secretary@mor.gov.bd 

51.  ফবগম সাচহন  আহরমদ ফিৌধুরী  ( ৩৫৫৭) 

ফিয়ারম্যান  

বাাংিারদশ জ্বািানী ও চবদুযৎ 

গরবষণা কাউচিি 

৯৫৭৪৪০৫ 

৫৫১১০৩৩৪ 

chairman.eprc@pd.gov.bd 

52.  ফহাসরন আরা ফবগম. এনচডচস (২৫৬৯) 

ব্যবস্থাপনা পচরিািক 

বাাংিারদশ হাই-ফটক পাকয 

কর্তযপষ 

৮১৮১৬৯৩ hosneara@bhtpa.gov.bd 

53.  জনাব ফমা: আবদুি হান্নান (৪৫১৯) 

ফিয়ারম্যান  

ভচম আপীি ফবাড য ৪৮৩১৩৭২৭ mahannan085@gmail.com 

54.  জনাব ফহিালুদ্দীন আহমদ (৪৫৫৮) 

সচিব 

চনব যািন কচমশন সচিবািয়    ৯১১১৪৯১ secretary@ecs.gov.bd 

55.  ড. নচমতা হািদার  এনচডচস (৪৫৭০) 

সচিব 

প্রবাসী কল্যাণ ও ববরদচশক 

কম যসাংস্থান মিণািয় 

৮৩৩৩৬০৪ secretary@probashi.gov.bd 

56.  ড. ফমা: শামসুি আররচ ন (৩৬৬১) 

সচিব 

দুনীচত দমন কচমশন ৯৩৬০১১০ secretary@acc.org.bd 

57.  ফবগম আ ররাজা খান (৪০২৭) 

সচিব 

শ্রম ও কম যসাংস্থান মিণািয়  ৯৫১৪৩৬৬ secretary@mole.gov.bd 

mailto:secretary@mha.gov.bd


 

 

চবশ্ব ব্যাাংরকর চবকল্প  চনব যাহী পচরিািক (মচিপচরষদ সচিরবর পদমর্ যাদায়) 

 

 

 

 

চুচিচভচত্তক চনরয়াচজত কম যকতযা 

 

 

 

 

এসচডচজ চবষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক 

 

 

 

 

অন্যান্য চসচনয়র সচিব/সচিব পর্ যারয়র কম যকতযা 

 

 

 

 

সচিব পর্ যারয়র পরদ অচতচরি সচিব পদমর্ যাদার কম যকতযা 

 

 

58.  জনাব ফমা: আবদুস সামাদ (৪০৩০) 

সচিব 

ফনৌ-পচরবহন মিণািয় ৯৫৭৬৭৭০ secretary@mos.gov.bd 

59.  জনাব ফমা: আচনছুর রহমান (৪৬১০) 

সচিব 

ধম য চবষয়ক মিণািয় ৯৫১৪৫৩৩ moragovbd@gmail.com 

60.  জনাব ফমাহাম্মদ মুসচিম ফিৌধুরী (৭২৯৭) 

সচিব 

অথ য চবভাগ  ৯৫১২২০১ muslimc@finance.gov.bd 

61.  ফবগম নাসচরন আিার (৪৮২৮) 

মহাপচরিািক (সচিব) 

জাতীয় পচরকল্পনা ও উন্নয়ন 

একারডমী   

৯৬১৫৬৪২ dg@napd.ac.bd 

62.  জনাব ফমাহাম্মদ ফমাশাররা  ফহাসাইন ভইঞা 

(২৯২৩), চবকল্প চনব যাহী পচরিািক 

চবশ্বব্যাাংক, ওয়াচশাংটন চডচস +১-২০২-

৪৫৮-১০৪৬ 

eds12@worldbank.org 

63.  জনাব আবদুস ফসাবহান চসকদার (২২৫৫) 

রাষ্ট্রদূত 

বাাংিারদশ দূতাবাস, ইটাচি   

64.  জনাব ফমাঃ আবুি কািাম আজাদ (২১১৩) 

মুখ্য সমন্বয়ক (এসচডচজ) 

প্রধানমিীর কার্ যািয় ৯১৪০০৮১ pcord@pmo.gov.bd 

azad2113@gmail.com 

65.  ড. শামসুি আিম 

সদস্য (চসচনয়র সচিব) 

পচরকল্পনা কচমশন,   

সাধারণ অথ যনীচত চবভাগ 

৯১৮০৭৩০ sabau47@yahoo.com 

sambau23@gmail.com 

66.  জনাব ফমাহাম্মদ শচহদুি হক 

চসচনয়র  সচিব 

ফিচজসরিটিভ ও সাংসদ 

চবষয়ক চবভাগ  

৯৫৪০০৯৮ secretary@legislativediv.gov.bd 

67.  জনাব ফমাঃ শহীদুি হক 

সচিব 

পররাষ্ট্র মিণািয় ৯৫৬২১২২ fs@mofa.gov.bd 

68.  জনাব আবু সারিহ ফশখ ফমাঃ জচহরুি হক  

সচিব 

আইন ও চবিার চবভাগ ৯৫১৫৯৯৯ ,

৯৫৪০৬৪৪ 

secretary@lawjusticediv.gov.bd 

69.  জনাব ফমা: জচহরউচদ্দন আহরমদ, এনচডচস (৩৪০৭) 

ফিয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত সচিব) 

বাাংিারদশ ট্যাচর  কচমশন ৯৩৪০২০৯ chairman@btc.gov.bd 

70.  জনাব  রয়জ আহম্মদ (৪৫৯৬)  

ভারপ্রাপ্ত সচিব 

স্বাস্থয চশষা ও পচরবার 

কল্যাণ চবভাগ,              

স্বাস্থয ও পচরবার কল্যাণ মিণািয়  

৯৫৭৪৪৯০

৯৫৪০৪৬৯ 

secretary@mohfw.gov.bd 

71.  ফবগম শামীমা নাচগ যস (৪৮৪১) 

ভারপ্রাপ্ত সদস্য (ভারপ্রাপ্ত সচিব) 

পচরকল্পনা কচমশন ৯১৩০৭৩৮ 

৯১৮০৯৬৯ 

snargis1961@gmail.com 

72.  জনাব ফমা: আসাদুি ইসিাম (৪০০৩) 

মহাপচরিািক (ভারপ্রাপ্ত সচিব) 

বাাংিারদশ কম যিারী কল্যাণ 

ফবাড য 

৯৩৪৯৩২৩ dg@bkkb.gov.bd 

73.  ফমাঃ নাচসর উচদ্দন আহরমদ (১৮৬২) 
ভারপ্রাপ্ত সচিব 

সাংস্কৃচত চবষয়ক মিণািয় ৯৫৭৬৫৩৪ secretary@moca.gov.bd 

http://www.mohfw.gov.bd/
http://www.mohfw.gov.bd/
mailto:secretary@mohfw.gov.bd
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74.  জনাব শাহাবুচদ্দন আহমদ (২৩৩২) 

ভারপ্রাপ্ত সচিব 

খাদ্য মিণািয় ৯৫৪০০৮৮ secretary@mofood.gov.bd 

75.  জনাব আবদুল্লাহ আি ফমাহসীন ফিৌধুরী  (৪৬৩৭) 
ভারপ্রাপ্ত সচিব 

পচররবশ ও বন মিণািয়। ৯৫৪০৪৮১ secretary@moef.gov.bd 

76.  ফমা: রইিউি আিম মন্ডি (২১৪৬) 

ভারপ্রাপ্ত সচিব 

মৎস্য ও প্রাচণসম্পদ 

মিণািয় 

৯৫৪৫৭০০ secretary@mofl.gov.bd 

77.  জনাব সাোদুি হাসান (৪৭১৩) 

ভারপ্রাপ্ত সচিব 

প্রধানমিীর কার্ যািয় ৯১৪৫০২১ secretary@pmo.gov.bd 

78.  ফসৌররন্দ্র নাথ িক্রবতী (৪৮৪৯) 

ভারপ্রাপ্ত সচিব 

পচরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা 

চবভাগ 

৫৫০০৭৩৭৩ secy@sid.gov.bd 

79.  জনাব ফমা: নূরুি আচমন (২৩৪৬) 
ভারপ্রাপ্ত সচিব 

পাব যতয িট্টগ্রাম চবষয়ক 

মিণািয় 

৯৫৪০০৩৩ ,

৭১৬২২০০ 

secretary@mochta.gov.bd 

80.  জনাব কচবর চবন আরনায়ার (৪৮৮৬) 
ভারপ্রাপ্ত সচিব 

পাচন সম্পদ মিণািয় ৯৫৭৬৭৭৩ secretary@mowr.gov.bd 

81.  জনাব ফমাঃ মচহবুি হক (৪৭৫১) 

ভারপ্রাপ্ত সচিব 

ফবসামচরক চবমান পচরবহন 

ও পর্ যটন মিণািয়  

৯৫১৪৮৮৪ secretary@mocat.gov.bd 

http://mofood.portal.gov.bd/site/biography/f2ab1202-6f5d-487e-8fd2-f1211bd776b1

