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সিকাশিি সন্ত্রিি/সমমর্ বাদাসম্পন্ন ও তদূর্ধ্ব পদমর্ বাদাি কম বকতবাবৃশেি তান্ত্রলকা: 
 

ক্রঃ নাম, পদন্ত্রি ও পন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রত নম্বি কম বস্থল ফ ান নম্বি ই-ফমইল ঠিকানা 

1.  জনাি ফমাহাম্মদ েন্ত্র উল আলম (১০৯৮) 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিি 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ ৯৫৬৬৫৫৮, 

৯৫৬৬৫৫৯ 

cab_secy@cabinet.gov.bd 

2.  জনাি ফমাঃ নন্ত্রজবুি িহমান (৩১২১) 

মুখ্য সন্ত্রিি  

প্রধানমিীি কার্ বালয়  ৯১১৮৯১০ psecy@pmo.gov.bd 

3.  ড. ফমাঃ আিদুি িি হাওলাদাি (১৫৭১) 

ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি 

িাাংলাশদে জাতীয় সাংসদ 

সন্ত্রিিালয় 

৯১১৯১৪০ secretary@parliament.gov.bd 

4.  ড. জা ি আহশমদ খান (২১৬৫) 

ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি 

স্থানীয় সিকাি ন্ত্রিভাগ ৯৫১৪৪৭৮ lgsecretary@lgd.gov.bd 

5.  জনাি ফমাঃ ফমাোিি  ফহাশসন ভ ূঁইয়া এনন্ত্রডন্ত্রস 

(৭১২৮), ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি 

অভযন্তিীণ সম্পদ ন্ত্রিভাগ ৯৫৭৪৮৮২ ,

৯৩৪৮৩৪৪ 

mosharraf212@yahoo.com 

6.  ড. এম আসলাম আলম (১১৭১) 

ফিক্টি ( ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি) 

ন্ত্রিন্ত্রপএটিন্ত্রস, সাভাি, ঢাকা ৭৭৪৫০২৮ rector@bpatc.org.bd 

7.  খেকাি আশনায়ারুল ইসলাম (১২২৯) 

ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি 

ফসতু ন্ত্রিভাগ  ৫৫০৪০৩৩৩ ed@bba.gov.bd 

8.  জনাি ফমাঃ মাহফুজুি িহমান (১০৪১) 

ফিয়ািম্যান (ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি) 

ভন্ত্রম সাংস্কাি ফিাড ব ৯৫৬৬৭৩৭ ,

৯৫৬৬৭৪০ 

chairman@lrb.gov.bd 

9.  জনাি ফমাঃ  য়জুি িহমান ফিৌধুিী (১০২৭) 

ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি 

িস্ত্র ও পাট মিণালয় 

  

৯৫৭৬৫৪৪  sectext@gmail.com 

10.  এস. এম. ফগালাম  ারুক (১৭৩৩) 

ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি 

পল্লী উন্নয়ন ও সমিায় ন্ত্রিভাগ ৯৫১২২৩২ secretary@rdcd.gov.bd 

11.  জনাি ফমাঃ ন্ত্রজয়াউল ইসলাম (২১৬১) 

ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি 

পন্ত্রিকল্পনা কন্ত্রমেন ৯১৮০৭০০ member.pd@plancomm.gov.bd  
ziaul.islam60@gmail.com 

12.  শুভােীষ িসু (৭৪১৫) 

ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি   

িান্ত্রণজয মিণালয় ৯৫৪৫০০৬  mincom@intechworld.net 

13.  কাজী েন্ত্র কুল আর্ম (৭২০২) 

ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি   

অর্ বননন্ত্রতক সম্পকব ন্ত্রিভাগ  

   

৯১১৩৭৪৩  

৯১৩৩৪৮৯ 

secretary@erd.gov.bd 

14.  জনাি ফমাঃ ইিাদত আলী  এনন্ত্রডন্ত্রস (১২৩০) 

ও.এস.ন্ত্রড. (সন্ত্রিি) 

জনপ্রোসন মিণালয়   

15.  নান্ত্রিমা ফিগম এনন্ত্রডন্ত্রস (১৬১১) 

সন্ত্রিি 

মন্ত্রহলা ও ন্ত্রেশু ন্ত্রিষয়ক 

মিণালয়  

৯৫৪৫০১২ nfaiz84@gmail.com 

16.  জনাি শ্যাম সুেি ন্ত্রসকদাি (৩৩৬১) 

সন্ত্রিি 

ডাক ও ফটন্ত্রলশর্াগাশর্াগ 

ন্ত্রিভাগ  

৯৫৬৫৫৮৮

  

secretary@ptd.gov.bd 

17.  জনাি ফমাঃ েহীদ উল্লা খেকাি (৩৪১৪) 

সন্ত্রিি 

গৃহায়ণ ও গণপূতব মিণালয়

   

৯৫৪০৪৬৫ secretary@mohpw.gov.bd 

18.  জনাি পিন ফিৌধুিী (৩৪২৮) 

ন্ত্রনি বাহী ফিয়ািম্যান 

িাাংলাশদে অর্ বননন্ত্রতক অঞ্চল 

কর্তবপক্ষ, প্রধানমিীি কার্ বালয় 

৮১৮০১১৪ , 

৮১৮০১১৫ 

exe.chairman@beza.gov.bd 

19.  জনাি ফমাঃ ফসাহিাি ফহাসাইন (৩৫২০) 

সন্ত্রিি 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রেক্ষা 

ন্ত্রিভাগ, ন্ত্রেক্ষা মিণালয় 

৯৫৭৬৬৭৯ secretary@moedu.gov.bd 

20.  জনাি  ন্ত্রিদ উন্ত্রিন আহম্মদ ফিৌধুিী (১৮৭৬) 

সন্ত্রিি 

সুিক্ষা ফসিা ন্ত্রিভাগ, 

স্বিাষ্ট্র মিণালয় 

৯৫১১০৮৮ secretary.ssdmoha.bd@gmail.c

om 

21.  জনাি সম্পদ িড়ুয়া (৩৩৮০)  

সন্ত্রিি 

িাষ্ট্রপন্ত্রতি কার্ বালয়  ৯৫৬৬২২৮ shampad_barua@yahoo.com 

22.  জনাি আিদুল মাশলক (৩৫৯৮)  
সন্ত্রিি 

তথ্য মিণালয় 

  

৯৫৭৬৬১৮ secretary@moi.gov.bd 

23.  জনাি ফমাঃ োহ্  কামাল (৩৫৯৫)  
সন্ত্রিি 

দুশর্ বাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ 

মিণালয়  

৯৫৪০৮৭৭ secretary@modmr.gov.bd 

24.  আক তািী মমতাজ (২৩৫৩) 

সন্ত্রিি 

িাাংলাশদে সিকািী 

কম বকন্ত্রমেন সন্ত্রিিালয় 

৫৫০০৬৬২২ secretary@bpsc.gov.bd 

25.  জনাি ফমাঃ ন্ত্রসিাজুল হক খান (৩৫১৬) 
সন্ত্রিি 

স্বাস্থয ফসিা ন্ত্রিভাগ, 

স্বাস্থয ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ 

মিণালয় 

৯৫৭৭১৯৯ secretaryhsd@mohfw.gov.bd  

26.  জনাি এন এম ন্ত্রজয়াউল আলম (৩৩৯৪) 
সন্ত্রিি (সমন্বয় ও সাংস্কাি) 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ ৯৫১৩৪৩৩ secy_cnr@cabinet.gov.bd 

27.  জনাি মুহাম্মদ আিদুল্লাহ্  (৩৫৪০) 

সন্ত্রিি 

যুি ও ক্রীড়া মিণালয় ৯৫১৩৩৬৩ secretary@moysports.gov.bd 

mailto:secretary@parliament.gov.bd
http://ird.portal.gov.bd/
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28.  জনাি ফমাঃ আব্দুল জন্ত্রলল (৩৪৭৬) 
সন্ত্রিি  

ভন্ত্রম মিণালয় ৯৫৪৫১৩১ secretary@minland.gov.bd 

29.  জনাি ফমাঃ ন্ত্রজল্লাি িহমান (১৬১৭) 
সন্ত্রিি 

সমাজকল্যাণ মিণালয় ৯৫৪০৪৫২, 

 

sec@msw.gov.bd 

zrahman61@yahoo.com  

30.  জুশয়না আন্ত্রজজ (৩৫৪৬) 
সদস্য 

তথ্য ও ফর্াগাশর্াগ প্রযুন্ত্রি 

ন্ত্রিভাগ 

৮১৮১৫৪৭ secretary@ictd.gov.bd 

31.  ড. আহমদ কায়কাউস (৩৫০১) 

সন্ত্রিি 

ন্ত্রিদুযৎ ন্ত্রিভাগ   ৯৫১১০৩০ secy@pd.gov.bd 

32.  জনাি ফমাহাম্মদ আন্ত্রস -উজ-জামান (৭২৬৮) 

সন্ত্রিি 

পন্ত্রিকল্পনা কন্ত্রমেন ৯১৮০৭৯৯  member.agri@plancomm.gov.

bd 

33.  জনাি আবু ফহনা ফমা: িহমাতুল মুন্ত্রনম (২২২৫) 
সন্ত্রিি 

জ্বালান্ত্রন ও খান্ত্রনজ সম্পদ 

ন্ত্রিভাগ 
 

৯৫১৪৯৩৩ secretary@emrd.gov.bd 

34.  জনাি ফমা: আলমগীি (৩৫৫১) 
সন্ত্রিি 

কান্ত্রিগিী ও মাদ্রাসা ন্ত্রেক্ষা 

ন্ত্রিভাগ, ন্ত্রেক্ষা মিণালয় 

৯৫৮২২২১ mdalamgir1962@gmail.com 

35.  জনাি ফমাস্তা া কামাল উিীন (৩৪১৭) 
সন্ত্রিি 

জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাগ, 

স্বিাষ্ট্র মিণালয় 

৯৫৭৩৭১০ secretary@ssd.gov.bd 

36.  জনাি আখতাি ফহাশসন ভইয়া (৩৪৯৯) 

সন্ত্রিি 

প্রন্ত্রতিক্ষা মিণালয় ৯১০৩৯৬৪ secretary@mod.gov.bd 

37.  জনাি ফমা: নজরুল ইসলাম (৩৫৭৯) 
সন্ত্রিি 

সড়ক পন্ত্রিিহন ও মহাসড়ক 

ন্ত্রিভাগ। 
 

৯৫১১১২২ secretary@rthd.gov.bd 

38.  জনাি ফমাঃ আসাদুল ইসলাম (৩৪১৯) 
সন্ত্রিি 

আন্ত্রর্ বক প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রিভাগ ৯৫৭৬০১৩ eunus.bd@gmail.com 

39.  জনাি ফমাঃ মন্ত্র জুল ইসলাম (৩৫৪৫) 
সন্ত্রিি 

িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন ন্ত্রিভাগ 
 

৯১৮০৭৬১ secretary@imed.gov.bd 

40.  সুিীি ন্ত্রকশোি ফিৌধুিী (৩৬৫০) 

সন্ত্রিি 

পন্ত্রিকল্পনা কন্ত্রমেন  ৯১৮০৭৩৩ member.pid@plancomm.gov.bd,  

skc_1962@yahoo.com 
41.  জনাি ফমাঃ আশনায়াি ফহাশসন (৭৪১২) 

সন্ত্রিি 

ন্ত্রিজ্ঞান ও প্রযুন্ত্রি মিণালয় ৯৫৪০১৪৪ secretary@most.gov.bd 

42.  অপরূপ ফিৌধুিী, ন্ত্রপএইি,ন্ত্রড (৩৪৪৬) 

সন্ত্রিি 

মুন্ত্রিযুদ্ধ ন্ত্রিষয়ক মিণালয় ৯৫৬৫৮৩৫ secretary@molwa.gov.bd  

aparup.chy@gmail.com 

43.  জনাি ফমা: ফমা াশেল ফহাশসন (৩৪৬৯) 
সন্ত্রিি 

ফিলপর্ মিণালয়  ৯৫৭৮১৯৯ secretary@mor.gov.bd 

44.  ফিগম সান্ত্রহন  আহশমদ ফিৌধুিী  ( ৩৫৫৭) 

ফিয়ািম্যান  

িাাংলাশদে জ্বালানী ও ন্ত্রিদুযৎ 

গশিষণা কাউন্ত্রিল 

৯৫৭৪৪০৫ 

৫৫১১০৩৩৪ 

chairman.eprc@pd.gov.bd 

45.  ফহাসশন আিা ফিগম. এনন্ত্রডন্ত্রস (২৫৬৯) 

ব্যিস্থাপনা পন্ত্রিিালক 

িাাংলাশদে হাই-ফটক পাকব 

কর্তবপক্ষ 

৮১৮১৬৯৩ hosneara@bhtpa.gov.bd 

46.  জনাি ফমা: আিদুল হান্নান (৪৫১৯) 

ফিয়ািম্যান  

ভন্ত্রম আপীল ফিাড ব ৪৮৩১৩৭২৭ mahannan085@gmail.com 

47.  জনাি ফহলালুিীন আহমদ (৪৫৫৮) 

সন্ত্রিি 

ন্ত্রনি বািন কন্ত্রমেন সন্ত্রিিালয়    ৯১১১৪৯১ secretary@ecs.gov.bd 

48.  ড. ফমা: োমসুল আশিন্ত্র ন (৩৬৬১) 

সন্ত্রিি 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমেন ৯৩৬০১১০ secretary@acc.org.bd 

49.  ফিগম আ শিাজা খান (৪০২৭) 

সন্ত্রিি 
 

শ্রম ও কম বসাংস্থান মিণালয়  ৯৫১৪৩৬৬ secretary@mole.gov.bd 

50.  জনাি ফমা: আিদুস সামাদ (৪০৩০) 

সন্ত্রিি 
 

ফনৌ-পন্ত্রিিহন মিণালয় ৯৫৭৬৭৭০ secretary@mos.gov.bd 

51.  জনাি ফমা: আন্ত্রনছুি িহমান (৪৬১০) 

সন্ত্রিি 
 

ধম ব ন্ত্রিষয়ক মিণালয় ৯৫১৪৫৩৩ moragovbd@gmail.com 

52.  জনাি ফমা: জন্ত্রহি উন্ত্রিন আহশমদ, এনন্ত্রডন্ত্রস(৩৪০৭) 

ফিয়ািম্যান (সন্ত্রিি) 

িাাংলাশদে ট্যান্ত্রি  কন্ত্রমেন ৯৩৪০২০৯ chairman@btc.gov.bd 

53.  জনাি  শয়জ আহম্মদ (৪৫৯৬)  

সন্ত্রিি 
 

জনপ্রোসন মিণালয় ৯৫৭০১০০ srsecretary@mopa.gov.bd 

54.  ফিগম োমীমা নান্ত্রগ বস (৪৮৪১) 

সদস্য (সন্ত্রিি) 
 

পন্ত্রিকল্পনা কন্ত্রমেন ৯১৮০৯৬৯ member.ie@plancomm.gov.bd 

55.  জনাি ফমা: আসাদুল ইসলাম (৪০০৩) 

মহাপন্ত্রিিালক (সন্ত্রিি) 
 

িাাংলাশদে কম বিািী কল্যাণ ফিাড ব ৯৩৪৯৩২৩ dg@bkkb.gov.bd 

mailto:secretary@ssd.gov.bd
mailto:member.pid@plancomm.gov.bd
http://www.mopa.gov.bd/bn/home/content/1/3/14
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ন্ত্রিশ্বব্যাাংশকি ন্ত্রিকল্প ন্ত্রনি বাহী পন্ত্রিিালক (মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিশিি পদমর্ বাদায়) 

 

 

 

 

চুন্ত্রিন্ত্রভন্ত্রত্তক ন্ত্রনশয়ান্ত্রজত কম বকতবা 

 

 

 

 

এসন্ত্রডন্ত্রজ ন্ত্রিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক 

 

 

 

 

অন্যান্য ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি/সন্ত্রিি পর্ বাশয়ি কম বকতবা 

 

 

56.  জনাি োহাবুন্ত্রিন আহমদ (২৩৩২) 

সন্ত্রিি 

খাদ্য মিণালয় ৯৫৪০০৮৮ secretary@mofood.gov.bd 

57.  জনাি আিদুল্লাহ আল ফমাহসীন ফিৌধুিী  (৪৬৩৭) 

সন্ত্রিি 

পন্ত্রিশিে, িন ও জলিায়ু 

পন্ত্রিিতবন মিণালর্ ়

৯৫৪০৪৮১ secretary@moef.gov.bd 

58.  ফমা: িইিউল আলম মন্ডল (২১৪৬) 

সন্ত্রিি 

মৎস্য ও প্রান্ত্রণসম্পদ মিণালয় ৯৫৪৫৭০০ secretary@mofl.gov.bd 

59.  জনাি সাোদুল হাসান (৪৭১৩) 

সন্ত্রিি 

প্রধানমিীি কার্ বালয় ৯১৪৫০২১ secretary@pmo.gov.bd 

60.  ফসৌশিন্দ্র নার্ িক্রিতী (৪৮৪৯) 

সন্ত্রিি 

পন্ত্রিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিস্থাপনা 

ন্ত্রিভাগ 

৫৫০০৭৩৭৩ secy@sid.gov.bd 

61.  জনাি ফমাঃ নান্ত্রসি উন্ত্রিন আহশমদ (১৮৬২) 

সন্ত্রিি 

সাংস্কৃন্ত্রত ন্ত্রিষয়ক মিণালয় ৯৫৭৬৫৩৪ secretary@moca.gov.bd 

62.  জনাি ফমা: নূরুল আন্ত্রমন (২৩৪৬) 
সন্ত্রিি 

পাি বতয িট্টগ্রাম ন্ত্রিষয়ক মিণালয় ৯৫৪০০৩৩ ,

৭১৬২২০০ 

secretary@mochta.gov.bd 

63.  জনাি কন্ত্রিি ন্ত্রিন আশনায়াি (৪৮৮৬) 
সন্ত্রিি 

পান্ত্রন সম্পদ মিণালয় ৯৫৭৬৭৭৩ secretary@mowr.gov.bd 

64.  জনাি ফমাঃ মন্ত্রহবুল হক (৪৭৫১) 

সন্ত্রিি 

ফিসামন্ত্রিক ন্ত্রিমান পন্ত্রিিহন 

ও পর্ বটন মিণালয়  

৯৫১৪৮৮৪ secretary@mocat.gov.bd 

65.  জনাি ফমাঃ কামাল উন্ত্রিন তালুকদাি (৪৭৭৮) 
মহাপন্ত্রিিালক (সন্ত্রিি) 

জাতীয় পন্ত্রিকল্পনা ও উন্নয়ন 

একাশডমী   

৯৬১৫৬৪২ dg@napd.ac.bd 

66.  জনাি ফমাঃ আকিাম-আল-ফহাশসন (৪৮১৩) 

সন্ত্রিি 

প্রার্ন্ত্রমক ও গণন্ত্রেক্ষা মিণালয় ৯৫৪০৪৮৪ scymopme@gmail.com 

67.  জনাি ফমাঃ ফমাোি  ফহাশসন (৪৮৬৮) 

ফিক্টি (সন্ত্রিি) 

ন্ত্রিন্ত্রসএস প্রোসন একাশডন্ত্রম ৫৫১৬৫৯০১ rector@bcsadminacademy.gov.
bd 

68.  জনাি ফমাহাম্মদ ফমাোিিা  ফহাসাইন ভইঞা 

(২৯২৩), ন্ত্রিকল্প ন্ত্রনি বাহী পন্ত্রিিালক 

ন্ত্রিশ্বব্যাাংক, ওয়ান্ত্রোংটন ন্ত্রডন্ত্রস +১-২০২-৪৫৮-

১০৪৬ 

eds12@worldbank.org 

69.  জনাি আিদুস ফসািহান ন্ত্রসকদাি (২২৫৫) 

িাষ্ট্রদূত 

িাাংলাশদে দূতািাস, ইটান্ত্রল   

70.  জনাি ফমাঃ আবুল কালাম আজাদ (২১১৩) 

মুখ্য সমন্বয়ক (এসন্ত্রডন্ত্রজ) 

প্রধানমিীি কার্ বালয় ৯১৪০০৮১ pcord@pmo.gov.bd 

azad2113@gmail.com 

71.  ড. োমসুল আলম 

সদস্য (ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি) 

পন্ত্রিকল্পনা কন্ত্রমেন,   

সাধািণ অর্ বনীন্ত্রত ন্ত্রিভাগ 

৯১৮০৭৩০ member.ged@plancomm.gov.bd 

sabau47@yahoo.com 

sambau23@gmail.com 

http://mofood.portal.gov.bd/site/biography/f2ab1202-6f5d-487e-8fd2-f1211bd776b1
http://www.moef.gov.bd/
http://www.moef.gov.bd/
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সন্ত্রিি পর্ বাশয়ি পশদ অন্ত্রতন্ত্রিি সন্ত্রিি পদমর্ বাদাি কম বকতবা 

 

 

 

০১/১০/২০১৮ 

72.  জনাি ফমাহাম্মদ েন্ত্রহদুল হক 

ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি 

ফলন্ত্রজসশলটিভ ও সাংসদ 

ন্ত্রিষয়ক ন্ত্রিভাগ  

৯৫৪০০৯৮ secretary@legislativediv.gov.bd 

73.  জনাি ফমাঃ েহীদুল হক 

ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি 

পিিাষ্ট্র মিণালয় ৯৫৬২১২২ fs@mofa.gov.bd 

74.  জনাি আবু সাশলহ ফেখ ফমাঃ জন্ত্রহরুল হক  

সন্ত্রিি 

আইন ও ন্ত্রিিাি ন্ত্রিভাগ ৯৫১৫৯৯৯ ,

৯৫৪০৬৪৪ 

secretary@lawjusticediv.gov.bd 

75.  মুহাম্মদ ন্ত্রদশলায়াি িখ্ত (৩৬৬৩) 
ভািপ্রাপ্ত সদস্য (ভািপ্রাপ্ত সন্ত্রিি) 

পন্ত্রিকল্পনা কন্ত্রমেন ৯১৮০৯১৩ member.sei@plancomm.gov.bd 

76.  জনাি ন্ত্রজ. এম. সাশলহ উন্ত্রিন (৪৬১৭) 
ভািপ্রাপ্ত সন্ত্রিি 

স্বাস্থয ন্ত্রেক্ষা ও পন্ত্রিিাি 

কল্যাণ ন্ত্রিভাগ,              

স্বাস্থয ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ মিণালয়  

৯৫৭৪৪৯০

৯৫৪০৪৬৯ 

secretary@mohfw.gov.bd 

77.  জনাি আব্দুি িউ  তালুকদাি (৪০৩৪) 
ভািপ্রাপ্ত সন্ত্রিি 

অর্ ব ন্ত্রিভাগ   ৯৫১২২০১  secretary@finance.gov.bd 

78.  জনাি ফমা: আিদুল হান্ত্রলম (২১৩৪) 

ভািপ্রাপ্ত সন্ত্রিি 

ন্ত্রেল্প মিণালয় ৯৫৬৭০২৪ indsecy@moind.gov.bd 

79.  জনাি ফমা: নান্ত্রসরুোমান (৪৮৩৪) 

ভািপ্রাপ্ত সন্ত্রিি 

কৃন্ত্রষ মিণালয় ৯৫৪০১০০ secretary@moa.gov.bd 

80.  ফিগম ফিৌনক জাহান (৪০০৯) 

ভািপ্রাপ্ত সন্ত্রিি 

প্রিাসী কল্যাণ ও বিশদন্ত্রেক 

কম বসাংস্থান মিণালয় 

৮৩৩৩৬০৪ secretary@probashi.gov.bd 

81.  ফমা: সামছুি িহমান 

ফিয়ািম্যান (ভািপ্রাপ্ত সন্ত্রিি) 

িাাংলাশদে ফপশরান্ত্রলয়াম 

কশপ বাশিেন 

৮১৮৯৫৫৬ chairman@bpc.gov.bd 

http://www.mohfw.gov.bd/
http://www.mohfw.gov.bd/
mailto:secretary@mohfw.gov.bd

