সিকাযিি সন্ত্রিি/সমম াব দাসম্পন্ন ও তদূর্ধ্ব পদম বাদাি কমবকতবাবৃযেি তান্ত্রলকা:
ক্র ঃ

নাম, পদন্ত্রি ও পন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রত নম্বি

কম বস্থল

য ান/যমািাইল

ই-যমইল ঠিকানা

1.

জনাি খেকাি আযনায়ারুল ইসলাম
(১২২৯)
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিি

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ

৯৫৬৬৫৫৮,
০১৭১১৫৯৫৫৮৫

cab_secy@cabinet.gov.bd

2.

ড. আহমদ কায়কাউস (৩৫০১)
মুখ্য সন্ত্রিি

প্রধানমিীি কা বালয়

৯১১৮৯১০,
০১৭০৮১২৬৩০০

psecy@pmo.gov.bd

3.

ড. জা ি আহযমদ খান (২১৬৫)
ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি

িাাংলাযদে জাতীয়
সাংসদ সন্ত্রিিালয়

৯১১৯১৪০,
০১৭৩০৩৩১২০০

secretary@parliament.gov.
bd

4.

জনাি যমাঃ আসাদুল ইসলাম (৩৪১৯)
ন্ত্রসন্ত্রন য়ি সন্ত্রিি

আন্ত্রথক
ব প্রন্ত্রতষ্ঠান
ন্ত্রিভাগ

৯৫৭৬০১৩,
০১৭৩০৭১৮০০৮

secretary@fid.gov.bd

5.

জনাি এন এম ন্ত্রজয়াউল আলম
(৩৩৯৪)
ন্ত্রসন্ত্রন য়ি সন্ত্রিি

তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুন্ত্রি ন্ত্রিভাগ

৮১৮১৫৪৭,
৭১৬২২০০,
০১৭০৮৫০১৩১৩

secretary@ictd.gov.bd

6.

জনাি আবু যহনা যমা: িহমাতুল মুন্ত্রন ম
(২২২৫)
ন্ত্রসন্ত্রন য়ি সন্ত্রিি

অভযন্তিীণ সম্পদ
ন্ত্রিভাগ

৯৫৭৪৮৮২,
৯৩৪৮৩৪৪,
০১৭১৩২৬২০৬৭

secretary@ird.gov.bd

7.

জনাি যমা: আলমগীি (৩৫৫১)
ন্ত্রসন্ত্রন য়ি সন্ত্রিি

ন্ত্রনি বািন কন্ত্রমেন
সন্ত্রিিালয়

৫৫০০৭৬০০,
০১৭৭৭৭০৭৭৯১

secretary@ecs.gov.bd

8.

জনাি যমাস্তা া কামাল উদ্দীন
(৩৪১৭)
ন্ত্রসন্ত্রন য়ি সন্ত্রিি

জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাগ ৯৫৭৩৭১০,
০১৭৩০৩৫৫৭৭৫

secretary@mhapsd.gov.bd

9.

জনাি যমাঃ আযনায়াি যহাযসন
(৭৪১২)
ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি

ন্ত্রিজ্ঞান ও প্রযুন্ত্রি
মিণালয়

secretary@most.gov.bd

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ

ছন্ত্রি

য াগায াগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

৯৫৪০১৪৪,
০১৭০৮৪৬৪৭৪৮

সি বযেষ হালনাগাদ: ১৮.১০.২০২০

10.

জনাি যমাঃ মন্ত্রহবুল হক (৪৭৫১)
ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি

যিসামন্ত্রিক ন্ত্রিমান
পন্ত্রিিহন ও প টব ন
মিণালয়

৯৫১৪৮৮৪
০১৭৩০৫৭৬১২৮

secretary@mocat.gov.bd

11.

জনাি যহলালুদ্দীন আহমদ (৪৫৫৮)
ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি

স্থানীয় সিকাি
ন্ত্রিভাগ

৯৫১৪৪৭৮,
০১৮৪৪০০২২৭৭

lgsecretary@lgd.gov.bd

12.

জনাি যমা: আন্ত্রন ছুি িহমান (৪৬১০)
ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি

জ্বালান্ত্রন ও খান্ত্রনজ
সম্পদ ন্ত্রিভাগ

৯৫১৪৯৩৩,
০১৭১৩২৬৬৩৭৩

secretary@emrd.gov.bd

13.

জনাি যমা: আসাদুল ইসলাম (৪০০৩)
ন্ত্রসন্ত্রন য়ি সন্ত্রিি

পন্ত্রিকল্পনা ন্ত্রিভাগ

৯১৮০৭০০,
০১৭১৩০৪৪৩৬৬

secretary@plandiv.gov.bd

14.

জনাি কন্ত্রিি ন্ত্রিন আযনায়াি (৪৮৮৬)
ন্ত্রসন্ত্রন য়ি সন্ত্রিি

পান্ত্রন সম্পদ মিণালয়

৯৫৭৬৭৭৩,
০১৭১৩০৬৮৪২২

secretary@mowr.gov.bd

15.

জনাি যমাঃ আকিাম-আল-যহাযসন
(৪৮১৩)
ন্ত্রসন্ত্রন য়ি সন্ত্রিি

প্রাথন্ত্রমক ও গণন্ত্রেক্ষা
মিণালয়

৯৫৪০৪৮৪,
০১৭১১৮৯৪০১৭

scy@mopme.gov.bd

16.

জনাি মুহাম্মদ ন্ত্রদযলায়াি িখত
(৩৬৬৩)
ন্ত্রসন্ত্রন য়ি সন্ত্রিি

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমেন

৯৩৬০১১০,
০১৭০০৭১৭৭৭০

secretary@acc.org.bd

17.

জনাি যমাঃ েহীদ উল্লা খেকাি
(৩৪১৪)
সন্ত্রিি

গৃহায়ণ ও গণপূতব
মিণালয়

৯৫৪০৪৬৫,
০১৭৬৬৬৯৮৮৮২

18.

জনাি পিন যিৌধুিী (৩৪২৮)
ন্ত্রনি বাহী যিয়ািম্যান (সন্ত্রিি)

িাাংলাযদে
অথবননন্ত্রতক অঞ্চল
কর্তবপক্ষ

19.

জনাি সম্পদ িড়ুয়া (৩৩৮০)
সন্ত্রিি

িাষ্ট্রপন্ত্রতি কা বালয় ৯৫৬৬২২৩,
০১৫৫০১৫০৬৯৭,
০১৭১৩০১৭৬৬৬

secretary@bangabhaban.g
ov.bd

20.

জনাি যমা: নজরুল ইসলাম (৩৫৭৯)
সন্ত্রিি

সড়ক পন্ত্রিিহন ও
মহাসড়ক ন্ত্রিভাগ

secretary@rthd.gov.bd

secretary@mohpw.gov.bd

.

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ

য াগায াগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

৯৬৩২৪৫২,
০১৭৮৭৬৫৯৮৩১

৯৫১১১২২,
০১৭৩০৭১২৬৮৬

exe.chairman@beza.gov.b
d

সি বযেষ হালনাগাদ: ১৮.১০.২০২০

21.

জনাি সুিীি ন্ত্রকযোি
(৩৬৫০)
যিয়ািম্যান (সন্ত্রিি)

িাাংলাযদে জ্বালানী
ও ন্ত্রিদুযৎ গযিষণা
কাউন্ত্রিল

৯৫৭৪৪০৫,
০১৭১১৮২৪৯৭৩

chairman@eprc.gov.bd

22.

জনাি যহাসযন আিা যিগম. এনন্ত্রডন্ত্রস
(২৫৬৯)
ব্যিস্থাপনা পন্ত্রিিালক (সন্ত্রিি)

িাাংলাযদে হাই-যটক
পাকব কর্তবপক্ষ

৮১৮১৬৯৩,
০১৮১৮২৫৪৬৩৭

hosneara@bhtpa.gov.bd

23.

জনাি আব্দুি িউ তালুকদাি (৪০৩৪)
সন্ত্রিি

অথব ন্ত্রিভাগ

৯৫১২২০১,
০১৭১৫০৩৪৪০০

secretary@finance.gov.bd

24.

জনাি যমা: সামছুি িহমান
যিয়ািম্যান (সন্ত্রিি)

িাাংলাযদে
যপযরান্ত্রলয়াম
কযপবাযিেন

৮১৮৯৫৫৬,
০১৭৫৫৫৮৭৬২০

chairman@bpc.gov.bd

25.

জনাি যমাঃ মাকছুদুি িহমান
পাটওয়ািী (৪৫০৮)
সন্ত্রিি

ভূন্ত্রম মিণালয়

৯৫৪৫১৩১,
০১৭১৩০৯১৫৬৬

secretary@minland.gov.bd

26.

মুনেী োহাবুদ্দীন আহযমদ
(৪৬৭২)
যিয়ািম্যান (সন্ত্রিি)

িাাংলাযদে ট্যান্ত্রি
কন্ত্রমেন

৯৩৪০২০৯,
০১৭৮৭৬৬২৮৯৯

chairman@btc.gov.bd

27.

জনাি যমাহাম্মদ আবুল কাযেম
(৪৬৭১)
মহাপন্ত্রিিালক (সন্ত্রিি)

জাতীয় পন্ত্রিকল্পনা ও
উন্নয়ন একাযডমী
(এনএন্ত্রপন্ত্রড)

৯৬১৫৬৪২,
০১৭১১১১০৭০১

dg@napd.gov.bd

28.

জনাি সতযব্রত সাহা (৪৭৪৭)
মহাপন্ত্রিিালক (সন্ত্রিি)

িাাংলাযদে কমবিািী
কল্যাণ যিাডব

৪৯৩৪৯৩২৩,
০১৯৩৭১৬৩৫৮২

dg@bkkb.gov.bd

29.

কাজী িওেন আিাি (৪৬২২)
সন্ত্রিি

মন্ত্রহলা ও ন্ত্রেশু
ন্ত্রিষয়ক মিণালয়

৯৫৪৫০১২,
০১৭১৪০৭১০৭৬

secretary@mowca.gov.bd

30.

ড. যমা: আবু যহনা যমাস্ত া কামাল
এনন্ত্রড ন্ত্রস (৪০২৪)
সন্ত্রিি

প্রন্ত্রতিক্ষা মিণালয়

৯১০৩৯৬৪,
০১৭৬৯০৫৭৬২২

secretary@mod.gov.bd

যিৌধুিী

4

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ

য াগায াগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

সি বযেষ হালনাগাদ: ১৮.১০.২০২০

31.

জনাি আবুল কালাম আজাদ
(৪৬২১)
সদস্য (সন্ত্রিি)

পন্ত্রিকল্পনা কন্ত্রমেন

৯১৮০৯১৩,
০১৭০০৭১৭৭৪৮

member.sei@plancomm.g
ov.bd

32.

জনাি যমাঃ যমসিাহুল ইসলাম
(৪৬৭৩)
সন্ত্রিি

কৃন্ত্রষ মিণালয়

৯৫৪০১০০,

secretary@moa.gov.bd

33.

জনাি যমাঃ েন্ত্রহদুজ্জামান (৪৭৩৮)
সন্ত্রিি

সুিক্ষা যসিা ন্ত্রিভাগ

৯৫১১০৮৮,
০১৭৩০৫৮৮২৪৮

secretary@ssd.gov.bd

34.

জনাি যমা: জান্ত্রকি যহাযসন আকে
(৭৩৬২)
সদস্য (সন্ত্রিি)

পন্ত্রিকল্পনা কন্ত্রমেন

৯১৮০৭৯৯,
• member.agri@plancomm.
০১৭১৩০৪৪৩৮৮ gov.bd

35.

ড. যমাঃ জা ি উদ্দীন (৭৪১৭)
সন্ত্রিি

িান্ত্রণজয মিণালয়

৯৫৪৫০০৬,
০১৭১৪০৫১৪০১

secy@mincom.gov.bd

36.

জনাি উম্মুল হাছনা (৪৮৫৬)
যিয়ািম্যান (সন্ত্রিি)

ভূন্ত্রম আপীল যিাডব

৪৮৩১৩৭২৭,
০১৩০৯০৪০৪৫৫

chairman@lab.gov.bd

37.

জনাি যক এম আলী আজম (৫২১৬)
সন্ত্রিি

ন্ত্রেল্প মিণালয়

৯৫৬৭০২৪,
০১৭১৩২২১৬৭৪

indsecy@moind.gov.bd

38.

জনাি যমাহাম্মদ যিলাযয়ত যহাযসন
(৪৬৭৮)
সন্ত্রিি

যসতু ন্ত্রিভাগ

৫৫০৪০৩৩৩,
০১৭১১৭৩৯০০৬

secretary@bridgesdivision.
gov.bd

39.

জনাি যেখ ইউসু হারুন (৫৩৭২)
সন্ত্রিি

জনপ্রোসন
মিণালয়

৯৫৭০১০০,
০১৭০০৭১৭৭১১

secretary@mopa.gov.bd

40.

জনাি যমা: িন্ত্রকি যহাযসন এনন্ত্রডন্ত্রস
(৪০১২)
যিক্টি (সন্ত্রিি)

িাাংলাযদে যলাক
প্রোসন প্রন্ত্রেক্ষণ
যকন্দ্র (ন্ত্রিন্ত্রপএটিন্ত্রস)

৭৭৪৫০২৮,
০১৫৫২৩৮৮০৮২

rector@bpatc.org.bd

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ

য াগায াগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

সি বযেষ হালনাগাদ: ১৮.১০.২০২০

41.

জনাি যমা: আখতাি যহাযসন
(৪৭২৯)
সন্ত্রিি

যুি ও ক্রীড়া
মিণালয়

৯৫১৩৩৬৩,
০১৭০৯৩৩০০০৬

secretary@moysports.gov.
bd

42.

জনাি যমাঃ যসন্ত্রলম যিজা (৪৭৮১)
সন্ত্রিি

যিলপথ মিণালয়

৯৫৭৮১৯৯,
০১৭৫৫৫০০৪৮০

secretary@mor.gov.bd

43.

জনাি যলাকমান যহাযসন ন্ত্রময়া
(৫২৫১)
সন্ত্রিি

িস্ত্র ও পাট
মিণালয়

৯৫৭৬৫৪৪,
০১৭১১৮৫৫৬৮৮

secretary@mo tj.gov.bd

44.

জনাি যমাঃ যিজাউল আহসান (৫২৪১)
সন্ত্রিি

পল্লী উন্নয়ন ও
সমিায় ন্ত্রিভাগ

৯৫১২২৩২,
০১৭১১৯৩৫৯৭৩

secretary@rdcd.gov.bd

45.

জনাি তপন কান্ত্রন্ত য াষ (৪০৫৯)
সন্ত্রিি

মুন্ত্রিযুদ্ধ ন্ত্রিষয়ক
মিণালয়

৯৫৬৫৮৩৫,
০১৮৪৭৩৩৩৫৫২

secretary@molwa.gov.bd

46.

ড. যমাছাম্মৎ নাজমানািা খানুম (৫২৮২)

খাদ্য মিণালয়

৯৫৪০০৮৮,
০১৭০৭০৭৮০৩৮

secretary@mofood.gov.bd

সন্ত্রিি

47.

জনাি যমাঃ মাহবুি যহাযসন (৪০৫৩)
সন্ত্রিি

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ
ন্ত্রেক্ষা ন্ত্রিভাগ

৯৫৭৬৬৭৯,
০১৭২০৯৮৩৪৫৮

secretary@moedu.gov.bd

48.

জনাি িওনক মাহমুদ (৫২৩২)
সন্ত্রিি

মৎস্য ও প্রান্ত্রণসম্পদ
মিণালয়

৯৫৪৫৭০০,
০১৭১৩০৬৩৭১১

secretary@mofl.gov.bd

49.

ড. সুলতান আহযমদ (৪০৪৫)
সন্ত্রিি

ন্ত্রিদুযৎ ন্ত্রিভাগ

50.

জনাি যমাঃ ওয়ান্ত্রহদুল ইসলাম খান
(৫২৩৫)
ন্ত্রিযেষ ভািপ্রাপ্ত কমবকতবা (সন্ত্রিি)
জনপ্রোসন মিণালয়

িাষ্টপন্ত্রতি কা াব লযয়
সাংযুি

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ

য াগায াগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

৯৫১১০৩০,
০১৭১৩২২৭২৩১

৯৫৬৬২৪৫
০১৭১৫১৬০১১৪

secy@pd.gov.bd

addl_secretary@bangabha
ban.gov.bd

সি বযেষ হালনাগাদ: ১৮.১০.২০২০

51.

জনাি যমাঃ আলী নূি (৫৩৩৩)
সন্ত্রিি

স্বাস্থয ন্ত্রেক্ষা ও
পন্ত্রিিাি কল্যাণ
ন্ত্রিভাগ

৯৫৭৪৪৯০,
৯৫৪০৪৬৯,
০১৭১১৪০৮২৩৪

secretary@mefwd.gov.bd

52.

জনাি যমাহাম্মদ জয়নুল িািী
(৪১২২)
সন্ত্রিি

সমাজকল্যাণ
মিণালয়

৯৫৪০৪৫২,
০১৭১৩২৭৭৭৬৬

sec@msw.gov.bd

53.

জনাি যমাঃ নুরুল ইসলাম (৪১৮৫)
সন্ত্রিি

ধমব ন্ত্রিষয়ক
মিণালয়

৯৫১৪৫৩৩,
০১৭০৯৪৫৪৬৪৭

secretary@mora.gov.bd

54.

জনাি িদরুন যনছা (৫২৬২)
যিক্টি (সন্ত্রিি)

িাাংলাযদে ন্ত্রসন্ত্রভ ল
সান্ত্রভ বস প্রোসন
একাযডন্ত্রম

৫৫১৬৫৯০১,
০১৭৩০৭১৮৭১৮

rector@bcsadminacademy.
gov.bd

55.

জনাি যমাঃ যতা াজ্জল যহাযসন ন্ত্রময়া
(৪১৪২)
সন্ত্রিি

প্রধানমিীি
কা বালয়

৯১৪৫০২১
০১৮৪৪২২২০১৯

secretary@pmo.gov.bd

56.

জনাি ন্ত্রজয়াউল হাসান এনন্ত্রডন্ত্রস
(৫৪০১)
সন্ত্রিি

পন্ত্রিযিে, িন ও
জলিায়ু পন্ত্রিিতবন
মিণালয়

৯৫৪০৪৮১,
০১৭১৫০০২৪৪৯

secretary@moef.gov.bd

57.

জনাি যমা. আিদুল মান্নান (৫৩১১)
সন্ত্রিি

স্বাস্থয যসিা ন্ত্রিভাগ

৯৫৭৭১৯৯,
০০১৭৩২২৫৫৫৫১

secretary@hsd.gov.bd

58.

জনাি যগালাম যমাঃ হান্ত্রসবুল আলম
(৫৪০৭)
ন্ত্রনি বাহী যিয়ািম্যান (সন্ত্রিি)

জাতীয় দক্ষতা
উন্নয়ন কর্তবপক্ষ
(এনএসন্ত্রডএ),
প্রধানমিীি
কা বালয়

৮৮৯১০৯১,
০১৫৫২৪২২২৩১

ecnsda@nsda.gov.bd

59.

জনাি যমাঃ আন্ত্রমনুল ইসলাম খান
(৪০৪৭)
সন্ত্রিি

কান্ত্রিগিী ও
মাদ্রাসা ন্ত্রেক্ষা
ন্ত্রিভাগ

৯৫৮২২২১,
secretary@tmed.gov.bd
০১৭৯৯৯৮৮৯৯৯

60.

ান্ত্রতমা ইয়াসন্ত্রমন
(৪১৮৯)
সন্ত্রিি

অথবননন্ত্রতক সম্পকব
ন্ত্রিভাগ

৯১১৩৭৪৩,
৯১৩৩৪৮৯,
০১৭১৩২৯২৯৫১

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ

য াগায াগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

secretary@erd.gov.bd

সি বযেষ হালনাগাদ: ১৮.১০.২০২০

61.

জনাি যমাহাম্মদ যমজিাহ্ উন্ত্রদ্দন
যিৌধুিী (৫৪৬৪)
সন্ত্রিি

যনৌ-পন্ত্রিিহন
মিণালয়

৯৫৭৬৭৭০,
০১৭৬০৪০০৩৮৫

secretary@mos.gov.bd

62.

জনাি যমাঃ কামাল যহাযসন (৪১২৭)
সন্ত্রিি

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ

৯৫১৩৪৩৩,
০১৭৮৭৬৭৪৯৯৯

secy_cnr@cabinet.gov.bd

63.

যিগম সুলতানা আ যিাজ (৫২৭৩)
প্রধান ন্ত্রনি বাহী কমবকতবা (সন্ত্রিি)

পািন্ত্রলক প্রাইযভট
পাট বনািেীপ
অথন্ত্রিটি (ন্ত্রপন্ত্রপন্ত্রপ)

৫৫০০৭৪১৩,
০১৫৫২৪৫৫২১২

ceo@pppo.gov.bd

64.

ড. আহযমদ মুন্ত্রন রুছ সাযলহীন (৭৪৬৯)
সন্ত্রিি

প্রিাসী কল্যাণ ও
বিযদন্ত্রেক কমবসাংস্থান
মিণালয়

৪১০৩০৪৪৪
০১৭১৩০১৭৫৫৪

secretary@probashi.gov.bd

65.

জনাি যক এম আব্দুস
সালাম (৫৩৯৫)
সন্ত্রিি

শ্রম ও কমবসাংস্থান
মিণালয়

৯৫১৪৩৬৬,
০১৭১১৫৭৪৮২৭

secretary@mole.gov.bd

66.

জনাি প্রদীপ িঞ্জন িক্রিতী (৫২৮৭)
সন্ত্রিি

িাস্তিায়ন
পন্ত্রিিীক্ষণ ও
মূল্যায়ন ন্ত্রিভাগ

৯১৮০৭৬১,
০১৩১৩৪৪৯৯২২

secretary@imed.gov.bd

67.

জনাি মুহাম্মদ ইয়ান্ত্রমন যিৌধুিী
(৪১৩১)

পন্ত্রিসাংখ্যান ও তথ্য
ব্যিস্থাপনা ন্ত্রিভাগ

৫৫০০৭৩৭৩,
০১৭৫৫৫১১৫০৫

secy@sid.gov.bd

সন্ত্রিি

68.

যমাছাঃ আন্ত্রছয়া খাতুন (৫৪৭০)
সন্ত্রিি

িাাংলাযদে সিকািী
কমবকন্ত্রমেন
সন্ত্রিিালয়

৫৫০০৬৬২২,
০১৭৭৭২২১২২২

secretary@bpsc.gov.bd

69.

জনাি যমাঃ ই াকুি আলী পাটও ািী
(৫২৩৯), যিয়ািম্যান (সন্ত্রিি)

ভূন্ত্রম সাংস্কাি যিাডব

৯৫৫২৮০৭
০১৮১৯২২৪৪৯০

chairman@lrb.gov.bd

70.

জনাি যমাঃ যমাহসীন (৪১৬৩)
সন্ত্রিি

দুয বাগ ব্যিস্থাপনা
ও ত্রাণ মিণালয়

৯৫৪০৮৭৭,
০১৭১৩০৪৩৪১৯

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ

য াগায াগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

secretary@modmr.gov.bd

সি বযেষ হালনাগাদ: ১৮.১০.২০২০

71.

জনাব ম াোঃ বদরুল আরেফীন
(৪০৫৫)
সন্ত্রিি

সাংস্কৃন্ত্রত ন্ত্রিষয়ক
মিণালয়

৯৫৭৬৫৩৪,
০১৭১৩০৪৮৫৮৪

secretary@moca.gov.bd

72.

জনাব ম াোঃ ামুন-আল-েশীদ
(৫২২৮)
সদস্য (সন্ত্রিি)

পন্ত্রিকল্পনা কন্ত্রমেন

৯১৮০৯৬৯,
০১৭১১৪১৯০০৩

member.ie@plancomm.go
v.bd

73.

জনাব ম াোঃ আফজাল ম ারেন
(৭৪৭৮)
সন্ত্রিি

ডাক ও
যটন্ত্রলয াগায াগ
ন্ত্রিভাগ

৯৫৬৫৫৮৮,
০১৭৫৫৫৫৩৩৩৫

secretary@ptd.gov.bd

74.

ম াোম্মৎ নাসে া মবগ
(৪০৭৪)
েদস্য (েসিব)

পন্ত্রিকল্পনা কন্ত্রমেন

৯১৮০৭৩৩
০১৭১৬০৩৩৫৯৯

member.ie@plancomm.go
v.bd

75.

ম াোঃ েসফকুল আ ম্মদ (৪১৩৬)
(েসিব)

পাি বতয িট্টগ্রাম
ন্ত্রিষয়ক মিণালয়

৯৫৪০০৩৩,
০১৭১০৯৬৯৬৬৪

secretary@mochta.gov.bd

ন্ত্র ি শ্বব্যাাংযকি ন্ত্রিকল্প ন্ত্রন ি বাহী পন্ত্রিিালক (মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিযিি পদম বাদায়)
76.

জনাি যমাহাম্মদ েন্ত্র উল আলম (১০৯৮)
ন্ত্রিকল্প ন্ত্রন িবাহী পন্ত্রিিালক

ন্ত্রিশ্বব্যাাংক,
ওয়ান্ত্রোংটন ন্ত্রডন্ত্রস

+১-২০২-৪৫৮১০৪৬

eds12@worldbank.org

জ ান্ত্রতি ন্ত্র পতা িঙ্গিন্ধু যেখ মুন্ত্রজ বুি িহমাযনি জন্মেতিান্ত্রষক
ব ী উদ াপন জাতীয় িাস্তিায়ন কন্ত্রমটি’ি প্রধান সমন্বয়ক (প্রধানমিীি মুখ্য সন্ত্রিযিি পদম বাদায়)
77.

ড. কামাল আিদুল নাযসি যিৌধুিী
প্রধান সমন্বয়ক

৫৫১৩০৩২০,
০১৭১৩০৬৩৪৩০

Bangabandhu100@gma
il.com

৯১৪০০৮১,
০১৭১৪১৭০৮৩৯

pcord@pmo.gov.bd

এসন্ত্র ডন্ত্রজ ন্ত্রিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক
78. ৭
৯

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ

জনাি জুযয়না আন্ত্রজজ (৩৫৪৬)
মুখ্য সমন্বয়ক (এসন্ত্রডন্ত্রজ)

প্রধানমিীি কা াব লয়

য াগায াগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

সি বযেষ হালনাগাদ: ১৮.১০.২০২০

অন্যান্য ন্ত্র সন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি/সন্ত্রিি প বাযয়ি কমবকতবা
79.

ড. োমসুল আলম
সদস্য (ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রিি)

পন্ত্রিকল্পনা
৯১৮০৭৩০,
কন্ত্রমেন, সাধািণ ০১৭৩০০৭৫২৯৯
অথবনীন্ত্রত ন্ত্রিভাগ

member.ged@plancom
m.gov.bd

80.

জনাি মাসুদ ন্ত্রিন যমাযমন
ন্ত্রসন্ত্রন য়ি সন্ত্রিি

পিিাষ্ট্র মিণালয়

৯৫৬২১২২,
৯৫৬২৭২৩,
০১৭১১৪২০৫৫৭

fs@mofa.gov.bd

81.

জনাি কামরুন নাহাি
সন্ত্রিি

তথ্য মিণালয়

৯৫৭৬৬১৮,
০১৮৩৬৭৪৪৭৪৪

secretary@moi.gov.bd

82.

জনাব ম াোঃ ইনুল কসবে
সন্ত্রিি (িলন্ত্রত দান্ত্রয়ত্ব)

যলন্ত্রজসযলটিভ ও
সাংসদ ন্ত্রিষয়ক
ন্ত্রিভাগ

৯৫১৩৭৯৯
০১৮১১৪১৬০০৫

secretary@legislativediv
.gov.bd

83.

জনাি যমাঃ যগালাম সািওয়াি
সন্ত্রিি (দান্ত্রয় ত্ব প্রাপ্ত)

আইন ও ন্ত্রিিাি
ন্ত্রিভাগ

৯৫১৫৯৯৯,
০১৮১৪৭০৫৩১৮

secretary@lawjusticediv
.gov.bd

সিকাযিি সন্ত্রিি/সমম বাদাসম্পন্ন ও তদূর্ধ্ব পদম বাদাি কমবকতবাবৃযেি গ্রুপ যমইল: allsecretaries@cabinet.gov.bd

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ

য াগায াগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

সি বযেষ হালনাগাদ: ১৮.১০.২০২০

