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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররেন্ত্রবভাগ 

ককবমাত্র মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররে ন্ত্রবভাদগর কাদজ ব্যবাদরর জন্য 

 

আডেট: ০৬-০৮-২০২০ 
 

 

অন্ত্রভদযাগ ন্ত্রিষ্পন্ত্রি কম মকতমা ও আন্ত্রপ কম মকতমাবৃদের তান্ত্রকা 
 

 

ক্রন্ত্রমক মন্ত্রণায়/ন্ত্রবভাদগর িাম অভবযমোগ ভনষ্পভিকোযী কভ মকর্মোয  (অভনক)/ 

ক াকা পদয়ন্ট কম মকতমার নোভ 

আন্ত্রপ কভ মকর্মোয নোভ ভন্তব্য 

1.  অভযন্তরীণ ম্পে ন্ত্রবভাগ    

(আযেট: ২৭-০৪-২০১৭) 

 

Internal Resources 

Division 

মভোোঃ আয়োর্ উল্যো ভজুভদোয 

যুগ্মসভিফ 

মপোনোঃ +৮৮০২-৯৫১১৩৩০ 

পযোক্সোঃ ০২-৯৫৪০৩০৩ 

ই-মভইরোঃ ayat4634@gmail.com 

মভোোঃ নুরুর আফছোয 

 অভর্ভযক্ত সভিফ 

 মপোনোঃ ৯৫৭৪৮৮২ 

 পযোক্সোঃ ৯৫৪০৩০৩ 

ই-মভইর: 

secretary@ird.gov.bd 

  

 

2.  অর্ থ বফবাগ 

(আযেট ২১-০৫-২০১৭) 

 

Finance Division 

জনাফ মভা: সাইদুয যহভান,  

যুগ্মন্ত্রিব (প্রলাি)  

ক ািঃ ৯৫৭৬০২৪ 

কমাবা: ০১৭২৭ ২৭১১৮০ 

ই-কমইঃ 

saidur5947@yahoo.com 

 

জনোফ মভোোঃ এখরোছুয যহভোন 

অভর্ভযক্ত সভিফ (প্রোসন ও ব্যয়) 

ব্যফস্থোনো 

মপোন: ৯৫১৪৪৪৩  

মভোফোইর ০১৫৫২৩০৬৬৪৮ 

 

3.  অর্ থননবিক ম্পকথ 

বফবাগ 
 

Economic 

Relations 

Division 

এ,মে,এভ াহাবুদ্দিন  

যুগ্মসদ্দিফ অদ্দধাখাাঃ ভধ্যপ্রািয,    

৯১১৯৯৪৪, ১৬৭(I) 

০১৭১১-৯৭৯৯৮৭ (মভা) 

js-me@erd.gov.bd 

 

অবিবযক্ত বিফ 

(প্রান ও ভধ্যপ্রািয ) 

ফপান: ৯১৪৫৯৯২ 

মভাফা: ০১৫৫২৩৮৮৬৮৭ 

ই-ফভইর:addlsecy-admin@erd.gov.bd 

 

4.  আইন ও বফিায বফবাগ 

Law and Justice 

Division 

জিাব কমা: কগাাম ারওয়ার 

যুগ্মভিফ (ফোযজট ও উন্নয়ন) 

৯৫৬৯০০৪ 

০১৮১৪৭০৫৩১৮ 

দ্দিফ (আইন ও দ্দফিায দ্দফবাগ) 

ফপান: ৯৫১৫৯৯৯ 

 : secretary@lawjusticediv.govbd 

 

5.  আবর্ থক প্রবিষ্ঠান বফবাগ 

Financial Institutions 

Division 

জনাফ ড. নাদ্দহদ মহাসসন 

যুগ্মসদ্দিফ 

মপান: ৯৫৭৬০৩৯ 

মভাফা: ০১৮৩৯ ৩৩৯৩৬৫ 

ইসভইর: kobir4812@gmail.com 

js.insurance@fid.gov.bd 

 

প্রদ্দিয়াধীন 

 

6.  োদ্দযগদ্দয ও ভাদ্রাসা 

দ্দক্ষা দ্দফবাগ 

Technical And 

Madrasha 

Education Division 

জনোফ এস. এভ. ভোহোবুবুয যহভোন 

যুগ্মসভিফ (প্রোসন ও অর্ ম) 

মপোন: ৯৫৭৫৬৬৭ 

মভোফো: ০১৭১-১৩৬৩৭৫৮ 

ইযভইর: jstmed7@gmail.com 

নোভ   : মভোোঃ ভভনরুজ্জোভোন 

দফী : অভর্ভযক্ত সভিফ (প্রোসন ও উন্নয়ন) 

মপোন : ৯৫৫৬৭৮৯ মভোফোইর 

: ০১৭৪৩৯০৫৫২২ 

মভইর: addsadmin@tmed.go

v.bd 

 

 

7.  কৃবল মন্ত্রণায় 

Ministry of 

Agriculture 

 

 

 

মভোোঃ মদযরোয়োয মহোযসন  

 যুগ্মসভিফ (প্রোসন) ৯৫৪০০৬৭ 

০১৭১০৮৯৬৪৪৮ 

 jsadmn@moa.gov.bd 

মভাাঃ নাদ্দসরুজ্জাভান 

বিফ 

কৃবল ভন্ত্রণারয়  

ফপান: ০২-৯৫৪০১০০ 

ইডভইর:secretary@moa.gov.bd 
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8.  খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

Ministry of Food 

 

  

ফভাছাাঃ কাভায জাান 

যুগ্মবিফ 

ফপান: ৯৫৪৯০২২ 

ফভাফা: ০১৭২০৮১৮৮২১ 

ইডভইর:  info@mofood.gov.bd  

 

ড. মভাছা: নাজভানাযা খানুভ 

সদ্দিফ 

মপান: ৯৫৪০০৮৮ 

ইসভইর: 

secretary@mofood.gov.bd 

 

9.  গৃায়ন ও গণপূিথ  

ভন্ত্রণারয় 

Ministry of Housing 

and Public Works 

জনাফ মভা: ভদ্দনরুজ্জাভান 

অভর্ভযক্ত সভিফ (প্রোসন-২) 

মপান: ৯৫৪০৫৪৪ 

মভাফা: ০১৭৪৩৯০৫৫২২ 

ইসভইর: 

 monirpad22@gmail.com 
addlsecdev@mohpw.gov.bd 

 

প্রন্ত্রক্রয়াধীি 

 

10.  জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

 ০১-০৯-২০১৬ 

 

Ministry of Public 

Administration 

জনাফ মভা: আব্দুর োইউভ সযোয 

অভর্ভযক্ত সভিফ 

ফপান: 95৭৮০১৩ 

ফভাফইর: ০১৮১৯ ১১৬৩২৪ 

ইডভইর: disbr1@mopa.gov.bd 

জনোফ মভো: ভভনয উভিন 

অভর্ভযক্ত সভিফ 

(শৃংখরো ও র্দন্ত অনুভফবোগ) 

মপোন: ৯৫১২২৯০ 

মভোফো: ০১৭২৬ ৮১৯৭৮৮ 

ইযভইর: 

dispwing@mopa.gov.bd 

 

11.  জনদ্দনযাত্তা দ্দফবাগ 

Public Security 

Division 

ড. ভহাাঃ ফদ্দরুর আরভ 

যুগ্মসদ্দিফ (আইন) 

মপান-৫৮৩১৬১৫৭ 

Email: 

lawbr@mhapsd.gov.bd 

  

 

মভাাঃ জাহাঙ্গীয আরভ 

অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ (আইন ও শৃঙ্খরা) 

মপান-৯৫৮৪০৮৮ 

Email: 

lawwing@mhapsd.gov.bd 

 

12.  জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ 

বফবাগ 

 

Energy and Mineral 

Resources Division 

ড. ভহ. ময আরী  

যুগ্মবিফ  

ফপান: ৯৫৭১১২৫ 

ফভাফা: ০১৭৭১০৮২২৯১ 

ইডভইর: zillurchy@gmail.com 

 

জনাফ মভা: আবুর ভনসুয  

অবিবযক্ত বিফ    

ফপান: ৯৫৭৬৫৭০ 

মভাফা: ০১৭১৩ ০১৩০৩৬ 

ইডভইর: md.abul_m@yahoo.com 

 

 

13.  োক  ও ফটবরডমাগাডমাগ 

বফবাগ 

 

Posts and 

Telecommunications 

Division 

সসয়দ এভদাদুর হে 

যুগ্মবিফ 

ফপান: ৯৫৭৪৪৪৬ 

ফভাফা: ০১৫৫০ ১৫১৫১৫ 

ই-ফভইর: slzfo7@gmail.com 

 

 

 

         প্রভিয়োধীন 

 

14.  িথ্য ও ফমাগাডমাগ 

প্রযুবক্ত বফবাগ 

(আসডট: ১৩-০৪-২০১৭) 

Information & 

Communication 

Technology Division 

জনাফ যাজা মুহম্মদ আব্দুর হাই 

উবিফ 

ফপান: ৮১৮১০৫৬ 

ফভাফা: ০১৭১০ ৮৭৩২৪৬ 

ইডভইর: raza6676@ictd.gov.bd  

 

জনাফ মভাাঃ খায়রুর আভীন 

 অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ 

 

15.  িথ্য ভন্ত্রণারয় 

 

Ministry of 

Information 

 

 

 

 

 

 

জনাফ মভা: নজরুর ইসরাভ 

যুগ্মসদ্দিফ (প্রাসন) 

মপান: ৯৫৪০০৫৭ 

মভাফাইর: ০১৭১২ ৫০২৯০৯ 

ইসভইর: 

ds.admin@@moi.gov.bd 

 

 জনোফ জাহানাযা াযবীন 

অভর্ভযক্ত সভিফ (প্রোসন ও িরভিত্র) 

মপোন: ৯৫৪০১৭০ 

মভোফো: ০১৭১২ ৫৭৭৫৮৯ 

ইযভইর: 

js.admin@moi.gov.bd 
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16.  দুডম থাগ ব্যফস্থানা ও 

ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

 

Ministry of Disaster 

Management and 

Relief 

জনাফ মভাহাম্মদ ভদ্দনরুর ইসরাভ 

উসদ্দিফ (প্রাসন) 

মপান: ৯৫৪০১৭৯ 

মভাফা: ০১৭১১ ৯৬৫৭৯৭ 

ইসভইর: 

dsadmin@modmr.gov.bd 

প্রদ্দিয়াধীন  

17.  ধভ থ বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

(আযেট ২৪-০৪-২০১৭) 

 

Ministry of Religious 

Affairs 

 

জনোফ মভোহোম্মদ কুদ্দুস আরী 

সযকোয,  

উভসিফ (সভন্বয় ও সৃংস্কোয)  

জনাফ মভাহাম্মাদ আব্দুর হাদ্দভদ 

জভািায অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ (সংস্থা) 

ফপান: ৯৫১২২৩৯, ফভাফা:  

০১৭১৮৩০৫৫৫৬ 

ইডভইর: 

moragovbd@gmail.com 

 

18.  ফনৌ-বযফন ভন্ত্রণারয় 

(আপদেট-১৮-১২-১৬) 

Ministry of Shipping 

 

 

জনাফ অনর িন্দ্র দাস 

অভর্ভযক্ত সভিফ 

ফপান: ৯৫45019 

মভাফাইর: ০১৭১৫ ০১৭১৩৩ 

ইডভইর:anoldas@yahoo.com 

মফগভ রোয়রো মজসভভন অন্ত্রতন্ত্ররক্ত 

ন্ত্রিব  

ক াি:  ৯৫৪৯১১৫ 

কমাবাই:০১৮১৬-৭২০৬০৯ 

 hossainsha2004@yahoo.com 

 

19.  প্রফাী কল্যাণ ও বফডদবক 

কভ থংস্থান ভন্ত্রণারয় 

Ministry of 

Expatriates’ Welfare 

and Overseas 

Employment 

জনোফ মভোজোপপয আহভদ 

 যুগ্মসভিফ ৪৯৩৪৯৪২১ 

ইডভইর: 

mahmed5769@gmail.com 

 জনাফ মভাাঃ নাজীবুর ইসরাভ   

অবিবযক্ত বিফ (প্রান ও অর্ থ) 

ফপান: ৪১০৩০২২১ 

ইডভইর: adsadmin@probashi.gov.bd 

adsmonitoring@probashi.gov.bd 

 

20.  যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

(আসডট: ২৯-০৩-২০১৭) 

Ministry of 

Foreign Affairs 

জনাফ োজী দ্দজয়াউর হাসান 

দ্দযিারে  (েনসুযরায ও এভআযদ্দ) 

মপান: ৯৫১৪৭৭০ 

মভাফা: ০১৯১৩ ১৯৩৩৯২ 

ইসভইর:dircnmrp@mofa.gov.bd 

জনাফ োভরুর আহসান  

সদ্দিফ (দ্দিাদ্দক্ষে ও েন্স্যযরায) 

মপান:  ৯৫৬২৫১৫ 

মভাফা: ০১৭২৫ ৯৩৭৩৩২ 

ইসভইর:   

secretary.bilateral.consular

@mofa.gov.bd 

 

21.  প্রার্বভক ও গণবক্ষা 

ভন্ত্রণারয় 

 

Ministry of Primary 

and Mass Education 

জনাফ মভা: মভাস্তপা োভার 

যুগ্মসভিফ (প্রোসন) 

ফপান: ৯৫৪৬০৩৮ 

মভাফা: ০১৭১৫ ৮৬৮৬০৯ 

ইডভইর:  

jsad@mopme.gov.bd 

(AP) 

 

প্রদ্দিয়াধীন 

 

22.  বযকল্পনা বফবাগ 

(আযেট-১১-০৬-২০১৭) 

 

Planning Division 

জনাফ মভা: মখাযসদ আরভ 

উবিফ (েভ মসম্পাদন ব্যফস্থানা 

াখা) 

বযকল্পনা বফবাগ 

ফপান: ৯১৮০৮৪৬ 

ফভাফা: ০১৭১১৯০১১৩০ 

ইডভইর:  

alamkhorshed70@yahoo.com 
 

 জনাফ মভাাঃ মভাাযযপ মহাসসন  

 অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ (প্রাসন)  

     মপানাঃ ৯১১৭৫০৮ 

     পযাক্সাঃ ৯১১০৯৯০ 

     মভাফাইরাঃ ০১৫৫৩৭২৬৮৬৮ 

    

 ইসভইরাঃ ads1.admin@plandiv.

gov.bd 

 

 

23.  বযডফ, ফন ও জরফায়ু 

দ্দযফিমন ভন্ত্রণারয় 

Ministry of 

Environment and 

Forest 

 

জনোফ ভযভর ভসৃংহ 

যুগ্মসভিফ 

মপোন: ৯৫১৪১৩৩ 

মভোফো: ০১৭১১ ১৭৯৫৩৬ 

ইযভইর: 

parimal95@gmail.com 

ড. ম  োঃ বিল্ল ল ম  সেন অবিবিক্ত 

েবিি (প্রশ েন) 

ক াি: ৯৫১৪৭৬৬ 

কমাবা: ০১৭১৬১৫৭৩০৬ 

ইদমই: addsecadmin@moef.gov.bd 

 

mailto:moragovbd@gmail.com
mailto:adsadmin@probashi.gov.bd
mailto:jsad@mopme.gov.bd
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24.  বযংখ্যান ও িথ্য 

ব্যফস্থানা বফবাগ 

(আসডট ০১-০৬-২০১৭) 

 

Statistics and 

Informatics Division 

জনাফ মভা: নুরুর আরভ 

যুগ্মসদ্দিফ (ফাসজট, অদ্দডট ও সভন্বয়) 

মপান: ৫৫০০৭০৮৫ 

মভাফা:  ০১৭১৫৬৩৫১১০ 

ইসভইর :  audit@sid.gov.bd 

    ুদ   আক্ত ি 

অদ্দি: সদ্দিফ 

(িথ্য িযিস্থ পন  অনুবিভ গ) 

মপান:+৮৮-০২ ৫৫০০৭৩৭৭ 

মভাফা: +৮৮০-১৭১৫৪৩০৪৩৪ 

ইসভইর: 

addlsecyadmin@sid.gov.bd 

 

25.  ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় 

বফবাগ 

 

Rural Development 

and Co-operatives 

Division 

জনাফ খাদ্দরদ াযসবজ খান 

যুগ্মসদ্দিফ (আইন) 

ল্লী উন্নয়ন ও সভফায় দ্দফবাগ 

মপান: ৯৫৭৫৫৬৯ 

মভাফাইর: ০১৭১৫-৩১৬৬৯৪ 

ইসভইর: 

rdcd.lawsection@gmail.com 

Js.law@rdcd.gov.bd 

 
প্রভিয়োধীন 

 

26.  াবন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

(আপদেট ৩১-১০-২০১৬) 

Ministry of Water 

Resources 

জনাফ মভা: মভািাহায মহাসসন 

যুগ্মবিফ (প্রান) 

ফপানাঃ ৯৫১৪৪২৮ 

মভাফা: ০১৮১৮ ১১২২২৬ 

ই-ফভইরাঃ 

jsadmin@mowr.gov.bd 

motahar406@yahoo.com 

(ভযযোট ম) 

 মভাাঃ মযােন উদ-মদৌরা 

অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ, াদ্দন সম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

মভাফাাঃ ০১৫৫২৪২২৯৪৬ 

মপানাঃ ৯৫৪৯৪৭৩ 

পযাক্সাঃ ৯৫৪০৪০০ 

মভইরাঃ adl.sec.admn@m

owr.gov.bd 

 

 

27.  াফ থিয িট্টগ্রাভ বফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

(আযেট: ০৩-০৫-২০১৭) 

Ministry of Chittagong 

Hill Tracts Affairs 

কাজী ফভা: আডনায়ারুর াবকভ 

যুগ্মবিফ (প্রান অবধাখা) 

ফপান: ৯৫৪০১৩৫ 

ফভাফা: ০১৭১১ ৭৮৯০৫১ 

ইডভইর: 

hakim_anwar@yahoo.com 

 

মফগভ যভা যাণী যায় 

অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ (প্রাসন) 

মপান: ৯৫৪৫০০৯ 

মভাফা: ০১৭১৫ ০৪০৫৩৩ 

ইসভইর: 

ramaroy47@yahoo.com 

 

28.  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

Ministry of Textiles 

and Jute 

মফগভ মসাসহরী দ্দযীন আহসভদ 

যুগ্মসদ্দিফ (ফাসজট) 

মপান: ৯৫৪০২২৬ 

মভাফা: ০১৫৫০ ১৫৩৬০৭ 

ই-ফভইর: 

js_budjet@motj.gov.bd 

 

প্রদ্দিয়াধীন 

 

29.  ফাবণজয ভন্ত্রণারয় 

(আপদেট ০৬-১২-২০১৬) 

Ministry of Commerce 

 

  

যুগ্মসদ্দিফ (প্রাসন-১) 

মপান: ৯৫১১০২৮ 

মভাফা: ০১৭১১ ০০৫৬৪৬ 

ইসভইর: 

js.admn1@mincom.gov.bd 

  

অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ  (প্রাসন) 

মপান:  9514144 

মভাফা: 01715 134365 

ইসভইর: 

addl.admn@mincom.gov.bd 

 

30.  ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন বফবাগ 

(আসডট ০১-১১-২০১৬) 

Implementation 

Monitoring and 

Evaluation Division 

 

 

 
 

জনাফ আর ভামুন 

ভাবযিারক (যুগ্মবিফ)  

ফপান: ৯১৮০৬৯৮ 

ফভাফা: ০১৫৫২৪৫৩০৬১ 

পযাক্স: ০২-৯১৮০৭৪৯ 

ইডভইর: 

almamun62@gmail.com 
 

জনাফ ফভাাম্মদ আফদুর ভাননান 

অবিবযক্ত বিফ 

ফপান:  ৯১80৭২৬ 

ফভাফা: ০১৭১৫ ০১৮৩৫৩ 

ইডভইর:  

Mannan65a@gmail.com 

 

mailto:secy@sid.gov.bd
mailto:rdcd.lawsection@gmail.com
mailto:jsadmin@mowr.gov.bd
mailto:motahar406@yahoo.com
mailto:hakim_anwar@yahoo.com
mailto:ramaroy47@yahoo.com
mailto:almamun62@gmail.com
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31.  বফজ্ঞান ও প্রযুবক্ত 

ভন্ত্রণারয় 

Ministry of Science 

and Technology 

জনাফ মুহাম্মদ আেফয হুসাইন 

অবিবযক্ত বিফ 

ফপান: ৯৫৪০২৭৪ 

ফভাফা: ০১৭১১১৯৩৯৯০ 

(দ্দিঠি) 

ই-ফভইর: 

addsecy2@most.gov.bd 

জনাফ মযােসানা ভাসরে এনদ্দডদ্দস 

অবিবযক্ত বিফ  

ফপান: ০২-৯৫১৪১৪১ 

ফভাফা: ০১৭১৩ ০১৬৯৮৪ 

ইডভইর: 

addsecadmin@most.gov.bd 

 

32.  বফদুযৎ বফবাগ 

Power Division 

জনাফ আবুর খাডয়য ফভা: আবভনুয 

যভান 

যুগ্মবিফ (েুশ েন ও ক মেম্প দন 

িযিস্থ পন ) ফপান: ৪৭১২৩১২ 

মভাফা: ০১৫৫৭ ৩৫৯৭৭৭ 

ইডভইরাঃ coord-3@pd.gov.bd 

js.companyaff@pd.gov.bd 
aminur5830@gmail.com 

ফভাছা: ভাকসুদা খাতুন 

অবিবযক্ত বিফ (প্র) 

ফপান: ৯576567 

মভাফা: ০১৭৩১ ০২০২০৪ 

ইযভইর: 

addadmin@gmail.com 

 

33.  ফফাভবযক বফভান বযফন 

ও ম থটন ভন্ত্রণারয় 

Ministry of Civil 

Aviation and Tourism 

 

জনোফ মুস্তোভকভ ভফল্লোহ পোরুকী 

যুগ্মসভিফ (প্রোসন) 

মপোন: ৯৫৪০৬৭৪ 

মভোফো: ০১৭১১ ৩২৯৮০০ 

ইযভইর: 

jsadmin2@mocat.gov.bd 

জনাফ ফভা: আদ্দিকুর হে 

অবিবযক্ত বিফ (প্রান ও ম থটন 

উইং) 

ফপান: ২-৯৫১২২৮১ 

ফভাফা: ০১৭১২ ১৫৭৩৭৯ 

ইডভইর: addlsecy@mocat.gov.bd 

 

34.  ভূবভ ভন্ত্রণারয় 

Ministry of Land 

     প্রদী কুভায দাস  

     অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ (ভাঠপ্রাসন) 

মপান +৮৮ ০২ ৯৫৫ ১৫০৫ 

মভাফাইর +৮৮০১৮১৯৬৯৮১২৮ 

ইসভইর   :        

 pradip.das.5843@gmail.

.com  

 

জন ি ম  োঃ বেি জ উদ্দিন 

আ স দ 

  অবিবিক্ত েবিি (ে য়ি ি)  

 +৮৮ ০২ ৯৫৪ ০১৩৭   

  +৮৮০১৭১১৪৬৭৬৩০ 

ইমেইল   :          

  sirajcvrp@gmail.com  

 

35.  মুবক্তযুদ্ধ বফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

Ministry of Liberation 

War Affairs 

ে. সসয়দ োহজোহোন আহযভদ  

উসভিফ (উন্নয়ন) 

+৮৮-০২-৯৫৮৮২২৪ 

০১৫৫২৩৮৭৩৫৫ ই-মভইর-

dsdev@molwa.gov.bd 

জনোফ মভোোঃ ছোরোহ উিীন মিৌধুযী 

অভর্ভযক্ত সভিফ (উন্নয়ন) 

মপোন: ৯৫৫০৪১৯ 

মভোফো: ০১৭১২ ৬৮৩২৫৭ 

ইযভইর: 

salahuddin5511@gmail.com 

 

36.  ভৎস্য ও প্রাবণম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

Ministry of Fisheries 

and Livestock 

যুগ্ম সভিফ (প্রোভিসম্পদ-১) 

ক ািঃ ৯৫৭৪৪৯৫ 

কমাবাইঃ  

ইডভইরাঃ js_livestock-

@mofl.gov.bd 

 

জনাফ সুডফার ফফা ভবন 

অবিবযক্ত বিফ (প্রান) 

মপান: ৯৫৪৫৫৬৩ 

ফভাফা: ০১৭১২ ৭৪৯৯২০ 

ইডভইর: 

addlsec_admin@mofl.gov.b

d 

 

 

37.   ভবরা ও বশু বফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

Ministry of Women 

and Children Affairs 

 

  

 

 

মভাহাম্মদ ইয়াদ্দভন খান 

উসদ্দিফ (প্রাসন - ১) 

মপান: ৯৫৪৫৯৯৬ 

মভাফা: ০১৭১৮২৮০২৬৮ 

ইসভইর: 

gaziuddin4231@gmail.com 

jsadmin@mowca.gov.bd 

পদ্দযদা াযবীন 

অবিবযক্ত বিফ (প্রান) 

ফপান: ৯৫৪৫৫৬৯ 

ফভাফা: ০১৫৫২৩১০১০৮ 

ইডভইর:  

additionalsecretary@mowca

.gov.bd  

 

mailto:addsecy2@most.gov.bd
mailto:coord-3@pd.gov.bd
mailto:js.companyaff@pd.gov.bd
mailto:addadmin
mailto:jsadmin2@mocat.gov.bd
mailto:gaziuddin4231@gmail.com
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38.  ভাধ্যদ্দভে ও উচ্চ দ্দক্ষা 

দ্দফবাগ 

Secondary And Higher 

Education Division 

জনোফ মভো: মফরোযয়র্ মহোযসন 

র্োলুকদোয 

অভর্ভযক্ত সভিফ 

মপোন: ৯৫১২২৪৫ 

মভোফো: ০১৭১৬ ১৫৪৫২৮ 

ইযভইর: bht119@yahoo.com 
addsec.college@moedu.gov.b

d 

 

 

প্রভিয়োধীন 

 

39.  যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় 

Ministry of Youth and 

Sports 

জনোফ র্সভরভো আক্তোয  

যুগ্মসভিফ 

মপোন: ৯৫৭৫৫০৭ 

মভোফো: ০১৯২৭২১৭৮২৫ 

ইস ইল: 

ds.admin@moysports.gov.bd 

জনাফ ফভা: পাইজুর কফীয 

যুগ্মসদ্দিফ (প্রাসন) 

মপোন: ০২-৯৫৭৫৫০৪ 

 মভোফো: ০১৭১১৪৪২০৮৬ 

ইযভইর: 

jsadmin@moysports.gov.b

d 

 

40.  ফযরর্ ভন্ত্রণারয় 

(আযেট: ০৪-০৬-২০১৭) 

Ministry of  Railways 

ড. মভাাঃ আবুর োরাভ আজাদ 

যুগ্মসদ্দিফ (প্রাসন) 

মযরথ ভন্ত্রণারয় 

মপান (অদ্দপস): ৯৫১১০৭৬ 

মভাফাইর: ০১৭১৫১৩৭৮০৩ 

পযাক্স: ৭১১৫৫৯৯ 

মভইর: jsadmin@mor.gov.b

d 

 

জনাফ জনাফ আহসভদ মভাস মদ 
অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ (প্রাসন) 

মযরথ ভন্ত্রণারয় 

মপান (অদ্দপস): ৯৫৮৪১৭৭ 

মভাফাইর:  ০১৭১১৬৯২৮১১ 

পযাক্স: ৭১১৫৫৯৯ 

ইসভইর: addlsecyadmin@

mor.gov.bd 

 

41.  ফরবজডরটিব ও ংদ 

বফলয়ক বফবাগ 

Legislative and 

Parliamentary Affairs 

Division 

জনাফ কাজী আবযফুজ্জাভান 

যুগ্মসভিফ 

ফপান: ৯৫৭০৬৫১ 

ফভাফা: ০১৭২৪ ৭১৪৮৯০ 

ইস ইল: 
arifuzzaman@legislativ

ediv.gov.bd 

 

প্রদ্দিয়াধীন 

 

42.  শ্রভ ও কভ থংস্থান 

ভন্ত্রণারয় 

Ministry of  Labour & 

Employment 

ড.মভাাঃ মযজাউর হে 

অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ (শ্রভ) 

মপান: ৯৫৭৫৫৮৪ 

মভাফা: ০১৭১২৫৫০০৩৮ 

ইসভইর: 

addseclabour@mole

.gov.bd 

জনাফ  

সাদ্দেউন নাহায মফগভ এনদ্দডদ্দস 

অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ  

মপান: ৯৫১৫৫৩২ 

মভাফা: ০১৮১৭ ০৬৬৪৩০ 

ইসভইর: 

sakeunnahar@yahoo.com 

addsecretary@mole.gov.bd 

 

43.   বল্প ভন্ত্রণারয় 

(আযেট: ২০-০২-২০১৭) 

Ministry of Industries 

জনাফ মভাহাম্মদ সারাউদ্দিন 

যুগ্মসদ্দিফ 

মপোন: ৯৫৫২৭৪৯ 

মভাফা: ০১৫৫২৪১০০১৩ 

 ইসভইর: jsict@moind.gov.bd 

জনাফ সারাহ উদ্দিন ভাহমুদ 

অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ (জাস,সভন্বয় ও প্রওভ) 

মপান: ৯৫৬৩৫৬১ 

মভাফা: ০১৯০৩ ৮০০৯৬৯ 

ইসভইর: 

addlsecy@moind.gov.bd 

 

44.  ংস্কৃবি বফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

Ministry of Cultural 

Affairs 

নাভাঃ মভাসাম্মৎ মজাহযা খাতুন 

উসদ্দিফ  

মপানাঃ ০২-৯৫৪৬৪২১ (অদ্দপস) 

মভাফাইরাঃ ০১৭৮৭৬৬১৫৫৬ 

মভইরাঃ thogotwo@yahoo.com 

 

প্রদ্দিয়াধীন 
 

mailto:sakeunnahar@yahoo.com
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ক্রন্ত্রমক মন্ত্রণায়/ন্ত্রবভাদগর িাম অভবযমোগ ভনষ্পভিকোযী কভ মকর্মোয  (অভনক)/ 

ক াকা পদয়ন্ট কম মকতমার নোভ 

আন্ত্রপ কভ মকর্মোয নোভ ভন্তব্য 

45.  ড়ক বযফন ও 

ভাড়ক বফবাগ  

Road Transport and 

Highways Division 

জনাফ ফভা: আফদুয ফযৌপ খান 

যুগ্মবিফ (আইন) 

ফপানাঃ +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৭ 

ফভাফা: ০১৭১২ ১৮৭৭৬৯ 

ইডভইর: jslaw@rthd.gov.bd 

rouf5248@gmail.com 

জনাফ যওন আযা ফফগভ 

অবিবযক্ত বিফ (আইন) 

ফপান: ০২-৯৫১৩৬৮৮ 

মভাফা:০১৭৩৩ ৯৫৪৭৫০ 

ইডভইর: 

addseclaw@rthd.gov.bd 

rowshan61@yahoo.com 

addsecretarydev@rthd.gov.bd 

 

46.  স্থানীয় যকায বফবাগ 

Local Government 

Division 

নাভাঃ নাভাঃ মভাাঃ এভদাদুর হে মিৌধুযী 

দদ্দফাঃ যুগ্মসদ্দিফ (দ্দরদ্দস সাস মাট অদ্দধাখা) 

ই-মভইরাঃ 

emdadhoq@gmail.com 

মভাফাইরাঃ ০১৭১১১৫২৩২৮  

মপান (অদ্দপস) ৯৫৫৮২২৯  

মপান (ফাসা) ৪৮৩২২৩১৩ 

 

নাভাঃ ভযণ কুভায িিফিী 

 অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ ( অদ্দিদ্দযক্ি 

সদ্দিসফয  অনুদ্দফবাগ ) 

মভাফাইরাঃ    ০১৭১৩২৫৫০২০ 

মপান (অদ্দপস):৯৫৫৮৭২৭ 

ই-মভইরাঃ    

kumar.4585@yahoo.com 

 

47.  স্বাস্থয বক্ষা ও বযফায 

কল্যাণ বফবাগ 

Medical Education 

and Family 

Welfare Division 

যুগ্মসদ্দিফ (নাদ্দস ম অদ্দধাখা) 

মপান: ৯৫৪৫৭৬৮ 

মভাফা:  
siddika1109@gmail.com 

nursedu@mefwd.gov.bd 

 

অবিবিক্ত েবিি(বিবকৎে  বশক্ষ   

অনুবিভ গ 

 

48.  ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

Ministry of Social 

Welfare 

দ্দফানী বট্টািাম ম 

অদ্দিদ্দযক্ত সদ্দিফ (আইন ও সংস্থা) 

মপান (অদ্দপস): +৮৮০২ ৯৫৪৬২৮১ 

মপান(ফাসা): +৮৮০২ ৯৫৪৬২৮১ 

মভাফাইর: +৮৮০১৭১২১৭৯৭৩৬ 

মভইর: shibanimou@yahoo.com 

 

 প্রদ্দিয়াধীন 

 

 

49.  ফতু বফবাগ  

(আযেট: ০১-০৩-২০১৭) 

Bridges Division 

জনাফ এইি. এভ. যদ্দেফ 

হায়দায 

উসদ্দিফ (প্রাসন) 

মপান: ৫৫০৪০৩৫১ 

মভাফাইর: ০১৫৫৬ ৩৪০৬০২ 

ইসভইর: raqibbcs@yahoo.com 

জনোফ এস এভ আরভ 

যুগ্মসভিফ (প্রোসন) 

মপোন: ৫৫০৪০৩০৮ 

মভোফো: ০১৭১১ ১৩৩১৩১ 

ইযভইর: 

jsadmin@bridgesdivision.gov.bd 

 

50.  সুযক্ষা মসফা দ্দফবাগ 

Security Services 

Division 

জিাব কমা: মুভনভ হোসোন 

যুগ্মসভিফ (ফভহযোগভন-১) 

মপোন: ৯৫৭৪৫২০ 

মভোফো:০১৭১৬ ৮২১২৫১ 

ই-কমই: immi1@ssd.gov.bd 

ে. র্রুি কোভন্ত ভকদোয 

অন্ত্রতন্ত্ররক্ত ন্ত্রিব (ভোদকদ্রব্য) 

ক াি: ০২-৯৫৭৪৫০৬ 

কমাবা: ০১৭১১ ১৪৮৫৩৭ 

ই-কমই: addlnc@ssd.gov.bd 

 

51.   স্বাস্থয মসফা দ্দফবাগ 

Health Services 

Division 

মফগভ োভহনো খোতুন 

যুু্গ্মসভিফ  

মপোন: ৯৫৭৭৯৮৫ 

মভোফো: ০১৭১৮ ৩৮০৪৫৭ 

ই-মভইর: 

shaheenakhatun31@gmail.com 

admin1@hsd.gov.bd 

মখ মুভজফয যহভোন 

অভর্ভযক্ত সভিফ 

মপোন: ৯৫৪০২০৪ 

মভোফো: ০১৭১২-২৭২৬৫৯ 

ই-মভইর: 

smrahman5565@yahoo.com 

iadmindiscwing@hsd.gov.bd 

 

 

 

* দ্দফ:দ্র:  মম সের ভন্ত্রণারয়/দ্দফবাসগ অদ্দবসমাগ দ্দনষ্পদ্দত্ত েভ মেিমা যুগ্ম-সদ্দিফ/সভদভম মাদায েভ মেিমাসে ভসনানয়ন মদয়া হয়দ্দন মসই সের 

ভন্ত্রণারয়/দ্দফবাসগ অদ্দবসমাগ দ্দনষ্পদ্দত্ত েভ মেিমা দ্দহসসসফ  

যুগ্ম-সদ্দিফ/সভদভম মাদায েভ মেিমামে ভসনানয়ন মদয়ায জন্য অনুসযাধ েযা হর। 
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G R S 
 

অন্ত্রিক ও আন্ত্রপ কম মকতমাদের 

তান্ত্রকা 

আডেট: ০৬-০৮-২০২০ 

 

 


