যকাযযয ন্ত্রিফ/ভভম বাদাম্পন্ন ও তদূর্ধ্ব দভম বাদায কভবকতবাবৃযেয তান্ত্ররকা:
ক্রঃ

ছন্ত্রফ

নাভ, দন্ত্রফ ও ন্ত্রযন্ত্রিন্ত্রত নম্বয

কভবস্থর

যপান/যভাফাইর

ই-যভইর ঠিকানা

1.

জনাফ খেকায আযনায়ারুর ইরাভ
(১২২৯)
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রিফ

2.

ড. আভদ কায়কাউ (৩৫০১)
মুখ্য ন্ত্রিফ

প্রধানভিীয কাম বারয়

৯১১৮৯১০,
০১৭০৮১২৬৩০০

psecy@pmo.gov.bd

3.

ড. জাপয আযভদ খান (২১৬৫)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

ফাাংরাযদ জাতীয়
াংদ ন্ত্রিফারয়

৯১১৯১৪০,
০১৭৩০৩৩১২০০

secretary@parliament.gov.
bd

4.

জনাফ যভাঃ আাদুর ইরাভ (৩৪১৯)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

আন্ত্রথ বক প্রন্ত্রতষ্ঠান
ন্ত্রফবাগ

৯৫৭৬০১৩,
০১৭৩০৭১৮০০৮

secretary@fid.gov.bd

5.

জনাফ এন এভ ন্ত্রজয়াউর আরভ
(৩৩৯৪)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

তথ্য ও যমাগাযমাগ
প্রযুন্ত্রি ন্ত্রফবাগ

৮১৮১৫৪৭,
৭১৬২২০০,
০১৭০৮৫০১৩১৩

secretary@ictd.gov.bd

6.

জনাফ আবু যনা যভা: যভাতুর মুন্ত্রনভ
(২২২৫)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

অবযন্তযীণ ম্পদ
ন্ত্রফবাগ

৯৫৭৪৮৮২,
৯৩৪৮৩৪৪,
০১৭১৩২৬২০৬৭

secretary@ird.gov.bd

7.

জনাফ যভাস্তাপা কাভার উদ্দীন
(৩৪১৭)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

জনন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফবাগ

৯৫৭৩৭১০,
০১৭৩০৩৫৫৭৭৫

secretary@mhapsd.gov.bd

8.

জনাফ যরালুদ্দীন আভদ (৪৫৫৮)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

স্থানীয় যকায
ন্ত্রফবাগ

৯৫১৪৪৭৮,
০১৮৪৪০০২২৭৭

lgsecretary@lgd.gov.bd

9.

জনাফ যভা: আন্ত্রনছুয যভান (৪৬১০)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

জ্বারান্ত্রন ও খান্ত্রনজ
ম্পদ ন্ত্রফবাগ

৯৫১৪৯৩৩,
০১৭১৩২৬৬৩৭৩

secretary@emrd.gov.bd

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

যমাগাযমাগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

+৮৮০২২২৩৩৮৬ cab_secy@cabinet.gov.bd
৫৫৮,
০১৭১১৫৯৫৫৮৫

ফ বযল ারনাগাদ: ১৯.০৭.২০২১

10.

জনাফ কন্ত্রফয ন্ত্রফন আযনায়ায (৪৮৮৬)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

ান্ত্রন ম্পদ ভিণারয়

৯৫৭৬৭৭৩,
০১৭১৩০৬৮৪২২

secretary@mowr.gov.bd

11.

জনাফ আব্দুয যউপ তালুকদায (৪০৩৪)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

অথ ব ন্ত্রফবাগ

৯৫১২২০১,
০১৭১৫০৩৪৪০০

secretary@finance.gov.bd

12.

ড. যভা: আবু যনা যভাস্তপা কাভার
এনন্ত্রডন্ত্র (৪০২৪)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

প্রন্ত্রতযক্ষা ভিণারয়

৯১০৩৯৬৪,
০১৭৬৯০৫৭৬২২

secretary@mod.gov.bd

13.

জনাফ যভাঃ যভফাহুর ইরাভ
(৪৬৭৩)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

কৃন্ত্রল ভিণারয়

৯৫৪০১০০,
০১৭০৭৭৭৪০৫১

secretary@moa.gov.bd

14.

জনাফ যখ ইউসুপ ারুন (৫৩৭২)
ন্ত্রনফ বাী যিয়াযম্যান ( ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ)

ফাাংরাযদ
অথ বননন্ত্রতক অঞ্চর
কর্তবক্ষ

৯৬৩২৪৫২,

exe.chairman@beza.gov.b
d

15.

জনাফ যক এভ আরী আজভ (৫২১৬)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

জনপ্রান
ভিণারয়

৯৫৭০১০০,
০১৭০০৭১৭৭১১

secretary@mopa.gov.bd

16.

জনাফ যভা: আখতায যাযন
(৪৭২৯)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয়

৯৫১৩৩৬৩,
০১৭০৯৩৩০০০৬

secretary@moysports.gov.
bd

17.

জনাফ যরাকভান যাযন ন্ত্রভয়া
(৫২৫১)
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

স্বাস্থয যফা ন্ত্রফবাগ

৯৫৭৭১৯৯,
০১৭১১৮৫৫৬৮৮

secretary@hsd.gov.bd

18.

জনাফ যভাঃ ীদ উল্লা খেকায
(৩৪১৪)
ন্ত্রিফ

গৃায়ণ ও গণপূতব
ভিণারয়

৯৫৪০৪৬৫,
০১৭৬৬৬৯৮৮৮২

secretary@mohpw.gov.bd

19.

জনাফ ম্পদ ফড়ুয়া (৩৩৮০)
ন্ত্রিফ

যাষ্ট্রন্ত্রতয কাম বারয় ৯৫৬৬২২৩,
০১৫৫০১৫০৬৯৭,
০১৭১৩০১৭৬৬৬

secretary@bangabhaban.g
ov.bd

20.

জনাফ যভা: নজরুর ইরাভ (৩৫৭৯)
ন্ত্রিফ

ড়ক ন্ত্রযফন ও
ভাড়ক ন্ত্রফবাগ

৯৫১১১২২,
০১৭৩০৭১২৬৮৬

secretary@rthd.gov.bd

21.

মুনী াাবুদ্দীন আযভদ
(৪৬৭২)
যিয়াযম্যান (ন্ত্রিফ)

ফাাংরাযদ ট্যান্ত্রযপ
কন্ত্রভন

৯৩৪০২০৯,
০১৭৮৭৬৬২৮৯৯

.

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

যমাগাযমাগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

chairman@btc.gov.bd

ফ বযল ারনাগাদ: ১৯.০৭.২০২১

22.

জনাফ তযব্রত াা (৪৭৪৭)
ভান্ত্রযিারক (ন্ত্রিফ)

ফাাংরাযদ কভবিাযী
কল্যাণ যফাডব

৪৯৩৪৯৩২৩,
০১৯৩৭১৬৩৫৮২

dg@bkkb.gov.bd

23.

জনাফ যভাঃ যন্ত্ররভ যযজা (৪৭৮১)
ন্ত্রিফ

যযরথ ভিণারয়

৯৫৭৮১৯৯,
০১৭৫৫৫০০৪৮০

secretary@mor.gov.bd

24.

জনাফ যভাঃ যযজাউর আান (৫২৪১)
ন্ত্রিফ

ল্লী উন্নয়ন ও
ভফায় ন্ত্রফবাগ

৯৫১২২৩২,
০১৭১১৯৩৫৯৭৩

secretary@rdcd.gov.bd

25.

জনাফ তন কান্ত্রন্ত যঘাল (৪০৫৯)
ন্ত্রিফ

ফান্ত্রণজয ভিণারয়

৯৫৪৫০০৬,
০ ১৭১৪০৫১৪০১

secy@mincom.gov.bd

26.

ড. খাাভ যভাছামজ নাজভানাযা (৫২৮২)

খাদ্য ভিণারয়

৯৫৪০০৮৮,
০১৭০৭০৭৮০৩৮

secretary@mofood.gov.bd

ন্ত্রিফ

27.

জনাফ যভাঃ ভাবুফ যাযন (৪০৫৩)
ন্ত্রিফ

ভাধ্যন্ত্রভক ও উচ্চ
ন্ত্রক্ষা ন্ত্রফবাগ

৯৫৭৬৬৭৯,
০১৭২০৯৮৩৪৫৮

secretary@moedu.gov.bd

28.

জনাফ যওনক ভামুদ (৫২৩২)
ন্ত্রিফ

ভজস্য ও প্রান্ত্রণম্পদ
ভিণারয়

৯৫৪৫৭০০,
০১৭১৩০৬৩৭১১

secretary@mofl.gov.bd

29.

জনাফ যভাঃ ওয়ান্ত্রদুর ইরাভ খান
(৫২৩৫)
ন্ত্রফযল বাযপ্রাপ্ত কভবকতবা (ন্ত্রিফ)
জনপ্রান ভিণারয়

যাষ্টন্ত্রতয কাম বারযয়
াংযুি

৯৫৬৬২৪৫
০১৭১৫১৬০১১৪

addl_secretary@bangabha
ban.gov.bd

30.

জনাফ যভাঃ আরী নূয (৫৩৩৩)
ন্ত্রিফ

স্বাস্থয ন্ত্রক্ষা ও
ন্ত্রযফায কল্যাণ
ন্ত্রফবাগ

৯৫৭৪৪৯০,
৯৫৪০৪৬৯,
০১৭১১৪০৮২৩৪

secretary@mefwd.gov.bd

31.

জনাফ যভাামদ জয়ার ফাযী
(৪১২২)
ন্ত্রিফ

ন্ত্রযকল্পনা ন্ত্রফবাগ

৯১৮০৭০০,
০১৭১৩০৪৪৩৬৬

secretary@plandiv.gov.bd

32.

জনাফ যভাঃ ারুর ইরাভ (৪১৮৫)
ন্ত্রিফ

ধভব ন্ত্রফলয়ক
ভিণারয়

৯৫১৪৫৩৩,
০১৭০৯৪৫৪৬৪৭

secretary@mora.gov.bd

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

যমাগাযমাগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

ফ বযল ারনাগাদ: ১৯.০৭.২০২১

33.

জনাফ যভাঃ যতাপাজ্জর যাযন ন্ত্রভয়া
(৪১৪২)
ন্ত্রিফ

প্রধানভিীয
কাম বারয়

৯১৪৫০২১
০১৮৪৪২২২০১৯

secretary@pmo.gov.bd

34.

জনাফ ন্ত্রজয়াউর াান এনন্ত্রডন্ত্র
(৫৪০১)
ন্ত্রিফ

ন্ত্রফজ্ঞান ও প্রযুন্ত্রি
ভিণারয়

৯৫৪০১৪৪,
০১৭২৯২৩৪৯৯৬

secretary@most.gov.bd

35.

জনাফ যভা. আফদুর ভান্নান (৫৩১১)
ন্ত্রিফ

ফস্ত্র ও াট
ভিণারয়

৯৫৭৬৫৪৪ ,
০১৭৩২২৫৫৫৫১

secretary@motj.gov.bd
sectext@gmail.com

36.

জনাফ যগারাভ যভাঃ ান্ত্রবুর আরভ
(৫৪০৭)
ন্ত্রিফ

প্রাথন্ত্রভক ও
গণন্ত্রক্ষা ভিণারয়

৯৫৪০৪৮৪,
০১৭১৩০৪১৫৮৬

scy@mopme.gov.bd

37.

জনাফ যভাঃ আন্ত্রভার ইরাভ খান
(৪০৪৭)
ন্ত্রিফ

কান্ত্রযগযী ও
ভাদ্রাা ন্ত্রক্ষা
ন্ত্রফবাগ

৯৫৮২২২১,
secretary@tmed.gov.bd
০১৭৯৯৯৮৮৯৯৯

38.

পান্ত্রতভা ইয়ান্ত্রভন
(৪১৮৯)
ন্ত্রিফ

অথ বননন্ত্রতক ম্পকব
ন্ত্রফবাগ

৯১১৩৭৪৩ ,
৯১৩৩৪৮৯,
০১৭১৩২৯২৯৫১

secretary@erd.gov.bd

39.

জনাফ যভাামদ যভজফাহ্ উন্ত্রদ্দন
যিৌধুযী (৫৪৬৪)
ন্ত্রিফ

যনৌ-ন্ত্রযফন
ভিণারয়

৯৫৭৬৭৭০,
০১৭৬০৪০০৩৮৫

secretary@mos.gov.bd

40.

জনাফ যভাঃ কাভার যাযন (৪১২৭)
ন্ত্রিফ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

৯৫১৩৪৩৩,
০১৭৮৭৬৭৪৯৯৯

secy_cnr@cabinet.gov.bd

41.

যফগভ সুরতানা আপযযাজ (৫২৭৩)
প্রধান ন্ত্রনফ বাী কভবকতবা (ন্ত্রিফ)

াফন্ত্ররক প্রাইযবট
াট বনাযী
অথন্ত্রযটি (ন্ত্রন্ত্রন্ত্র)

৫৫০০৭৪১৩,
০১৫৫২৪৫৫২১২

ceo@pppo.gov.bd

42.

ড. আযভদ মুন্ত্রনরুছ াযরীন (৭৪৬৯)
ন্ত্রিফ

প্রফাী কল্যাণ ও
বফযদন্ত্রক কভবাংস্থান
ভিণারয়

৪১০৩০৪৪৪
০১৭১৩০১৭৫৫৪

secretary@probashi.gov.bd

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

যমাগাযমাগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

ফ বযল ারনাগাদ: ১৯.০৭.২০২১

43.

জনাফ যক এভ আব্দু
ারাভ (৫৩৯৫)
ন্ত্রিফ

শ্রভ ও কভবাংস্থান
ভিণারয়

৯৫১৪৩৬৬,
০১৭১১৫৭৪৮২৭

secretary@mole.gov.bd

44.

জনাফ প্রদী যঞ্জন িক্রফতী (৫২৮৭)
ন্ত্রিফ

ফাস্তফায়ন
ন্ত্রযফীক্ষণ ও
মূল্যায়ন ন্ত্রফবাগ

৯১৮০৭৬১,
০১৩১৩৪৪৯৯২২

secretary@imed.gov.bd

45.

জনাফ মুামদ ইয়ান্ত্রভন যিৌধুযী
(৪১৩১)

ন্ত্রযাংখ্যান ও তথ্য
ব্যফস্থানা ন্ত্রফবাগ

৫৫০০৭৩৭৩,
০১৭৫৫৫১১৫০৫

secy@sid.gov.bd

৫৫০০৬৬২২,
০১৭৭৭২২১২২২

secretary@bpsc.gov.bd

ন্ত্রিফ

46.

যভাছাঃ আন্ত্রছয়া খাতুন (৫৪৭০)
ন্ত্রিফ

ফাাংরাযদ যকাযী
কভবকন্ত্রভন
ন্ত্রিফারয়

47.

জনাফ যভাঃ যভাীন (৪১৬৩)
ন্ত্রিফ

দুযম বাগ ব্যফস্থানা
ও ত্রাণ ভিণারয়

৯৫৪০৮৭৭,
০১৭১৩০৪৩৪১৯

48.

জনাফ যভাঃ ফদরুর আযযপীন
(৪০৫৫)
ভান্ত্রযিারক (ন্ত্রিফ)

জাতীয় ন্ত্রযকল্পনা ও
উন্নয়ন একাযডভী
(এনএন্ত্রন্ত্রড)

৯৬১৫৬৪২,
০১৯১৮৫২২৩২৩

dg@napd.gov.bd

49.

জনাফ যভাঃ ভামুন-আর-যীদ
(৫২২৮)
দস্য (ন্ত্রিফ)

ন্ত্রযকল্পনা কন্ত্রভন

৯১৮০৯৬৯,
০১৭১১৪১৯০০৩

member.ie@plancomm.go
v.bd

50.

জনাফ যভাঃ আপজার যাযন
(৭৪৭৮)
ন্ত্রিফ

ডাক ও
যটন্ত্ররযমাগাযমাগ
ন্ত্রফবাগ

৯৫৬৫৫৮৮,
০১৭৫৫৫৫৩৩৩৫

secretary@ptd.gov.bd

51.

যভাামজ নান্ত্রভা যফগভ
(৪০৭৪)
দস্য (ন্ত্রিফ)

ন্ত্রযকল্পনা কন্ত্রভন

৯১৮০৭৩৩
০১৭১৬০৩৩৫৯৯

member.ie@plancomm.go
v.bd

52.

জনাফ আবু ফকয ন্ত্রছদ্দীক (৪১২৫)
ন্ত্রিফ

যতু ন্ত্রফবাগ ও
ন্ত্রনফ বাী ন্ত্রযিারক
ফাাংরাযদ যতু
কর্তবক্ষ

৫৫০৪০৩৩৩,
০১৭০০৭১৬৩০০

secretary@bridgesdivision.
gov.bd

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

যমাগাযমাগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

secretary@modmr.gov.bd

ফ বযল ারনাগাদ: ১৯.০৭.২০২১

53.

জনাফ দুরার কৃষ্ণ াা (৫৪৪০)
ন্ত্রনফ বাী যিয়াযম্যান (ন্ত্রিফ)

জাতীয় দক্ষতা
উন্নয়ন কর্তবক্ষ
)এনএন্ত্রডএ(,
প্রধানভিীয
কাম বারয়

54.

জনাফ যভাঃ ান্ত্রফবুয যভান (৫৫৬৪)
ন্ত্রিফ

ন্ত্রফদুযজ ন্ত্রফবাগ

55.

জনাফ খাজা ন্ত্রভয়া (৫৪৮৪)
ন্ত্রিফ

মুন্ত্রিযুদ্ধ ন্ত্রফলয়ক
ভিণারয়

৯৫৬৫৮৩৫,
০১৮৪৭৩৩৩৫৫২

secretary@molwa.gov.bd

56.

ড. মু: আযনায়ায যাযন াওরাদায
(৪২৩৪)
ন্ত্রিফ

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন

৫৮৩১৬২০৭,
০১৭০০৭১৭৭৭০

secretary@acc.org.bd

57.

জনাফ যযভন্দ্র নাথ ন্ত্রফশ্বা (৪১৭৯)
দস্য (ন্ত্রিফ)

ন্ত্রযকল্পনা কন্ত্রভন

৯১৮০৯১৩,
০১৭১৩০৪৪৩৮৮

Member.agri@plancomm.
gov.bd

58.

জনাফ যভাঃ যভাস্তপা কাভার
(৫৫২১)
ন্ত্রিফ

ন্ত্রযযফ, ফন ও
জরফায়ু ন্ত্রযফতবন
ভিণারয়

৯৫৪০৪৮১,
০১৭১১৯৪২০২২

secretary@moef.gov.bd

59.

জনাফ যভাঃ যভাকাযমর যাযন
(৫৫৫৪)

যফাভন্ত্রযক ন্ত্রফভান
ন্ত্রযফন ও ম বটন
ভিণারয়

৯৫১৪৮৮৪,
০১৭৩০৫৭৬১২৮

secretary@mocat.gov.bd

ন্ত্রিফ

৮৮৯১০৯১,
০১৭১১৪০৮১৮০

৯৫১১০৩০,
০১৩১৩০৮৩৯০২

ecnsda@nsda.gov.bd

secy@pd.gov.bd

60.

জনাফ যভাস্তান্ত্রপজুয যভান ন্ত্রএএ
(৫৫৭২)
ন্ত্রিফ

ভূন্ত্রভ ভিণারয়

৯৫৪৫১৩১,
০১৭১৩০৯১৫৬৬

secretary@minland.gov.bd

61.

যভাঃ পজলুর ফাযী, ন্ত্রএএ
(৪২৪০)
ন্ত্রিফ

যাষ্ট্রদুত, ইযাক

৯৬৪৭৮২৭৮৪৩৭
৩৬

Mission.baghdad@mofa.g
ov.bd

62.

জান্ত্রকয়া সুরতানা (৫৬২১)

ন্ত্রল্প ভিণারয়

৯৫৬৭০২৪,
০১৩২২৮০০০০৯

indsecy@moind.gov.bd

ন্ত্রিফ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

যমাগাযমাগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

ফ বযল ারনাগাদ: ১৯.০৭.২০২১

63.

যফগভ ভাহ্ফুজা আখতায (৪২৪৫)

ন্ত্রিফ

ভাজকল্যাণ
ভিণারয়

৯৫৪০৪৫২,
০১৭১৩২৭৭৭৬৬

sec@msw.gov.bd

64.

যভাঃ হুভায়ুন কফীয যখােকায
(৫৬০৯)
ন্ত্রিফ

ন্ত্রনফ বািন কন্ত্রভন
ন্ত্রিফারয়

৫৫০০৭৬০০,
০১৭৭৭৭০৭৭৯১

secretary@ecs.gov.bd

65.

জনাফ ন্ত্রযপা খান (৪১৭৭)
দস্য (ন্ত্রিফ)

ন্ত্রযকল্পনা কন্ত্রভন

৯১৮০৭৯৯,
০১৭৫২৭২৩৬৪৬

member.agri@plancomm.g
ov.bd

যভাামজ ান্ত্রভদা যফগভ (৫৪৭২)
ন্ত্রিফ

াফ বতয িট্টগ্রাভ
ন্ত্রফলয়ক ভিণারয়

৯৫৪০০৩৩,
০১৫৫২৩৪০৩৯০

secretary@mochta.gov.bd

67.

জনাফ যভাঃ যভাকান্ত্রিয যাযন
(৫৫৪৮)
ন্ত্রিফ

সুযক্ষা যফা ন্ত্রফবাগ

৯৫১১০৮৮,
০১৭৩০৫৮৮২৪৮

secretary@ssd.gov.bd

68.

জনাফ যভাঃ াযয়দুর ইরাভ
(৫৫৮৫)
ন্ত্রিফ

ভন্ত্ররা ও ন্ত্রশু
ন্ত্রফলয়ক ভিণারয়

৯৫৪৫০১২,
০১৭১৪০৭১০৭৬

secretary@mowca.
gov.bd

69.

জনাফ তযন্ত্রজত কভবকায
(৫৫২৩)
যিয়াযম্যান (ন্ত্রিফ)

ফাাংরাযদ জ্বারানী
ও ন্ত্রফদুযজ গযফলণা
কাউন্ত্রির

৯৫৭৪৪০৫,
০১৭৭০৭৯৯৬০১

chairman@eprc.gov.bd

70.

জনাফ যভাঃ ভন্ত্রউয যভান
(৫৫৬৮)
যিয়াযম্যান (ন্ত্রিফ)

ভূন্ত্রভ আীর যফাড ব ৪৮৩১৩৭২৭,
০১৭১১৪০৩০৯৩
ভূন্ত্রভ ভিনারয়

71.

জনাফ এ ন্ত্রফ এভ আজাদ এনন্ত্রডন্ত্র
(৫৫২৮)
যিয়াযম্যান (ন্ত্রিফ)

ফাাংরাযদ
যযরান্ত্ররয়াভ
কযবাযযন

৮১৮৯৫৫৬,
০১৭৫৫৫৮৭৬২০-

chairman@bpc.gov.bd

72.

জনাফ যভাঃ ভনজুয যাযন
(৫৪৯০)

ফাাংরাযদ যরাক
প্রান প্রন্ত্রক্ষণ
যকন্দ্র (ন্ত্রফন্ত্রএটিন্ত্র)

৭৭৪৫০২৮,
০১৭১১৩৭৮৩২৯

rector@bpatc.org.bd

66.

(

যযক্টয (ন্ত্রিফ)

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

যমাগাযমাগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

chairman@lab.gov.
bd

ফ বযল ারনাগাদ: ১৯.০৭.২০২১

73.

তথ্য ও ম্প্রিায
ভিণারয়

৯৫৭৬৬১৮,
০১৮৩৬৭৪৪৭৪৪

secretary@moi.gov.bd

৫৫১৬৫৯০১,

rector@bcsadminacademy.
gov.bd

যযক্টয (ন্ত্রিফ)

ফাাংরাযদ ন্ত্রন্ত্রবর
ান্ত্রবব প্রান
একাযডন্ত্রভ

75.

জনাফ যভাঃ আবুর ভনসুয (৫৫০১)
ন্ত্রিফ

াংস্কৃন্ত্রত ন্ত্রফলয়ক
ভিণারয়

৯৫৭৬৫৩৪,
০১৭৪১৫৯০৫৯১

secretary@moca.gov.bd

76.

জনাফ যভাঃ এছাযন
এরাী (৫৫৯৫)
যিয়াযম্যান (ন্ত্রিফ)

ভূন্ত্রভ াংস্কায যফাড ব

০২৮১৭০১৪৩,
০১৭২৬৮৯৩৮৫১

chairman@lrb.gov.bd

ন্ত্রযকল্পনা কন্ত্রভন,
াধাযণ অথ বনীন্ত্রত
ন্ত্রফবাগ

৯১৮০৭৩০,

member.ged@plancomm.g
ov.bd

জনাফ যভাঃ ভকবুর যাযন (৫৫১৪)
ন্ত্রিফ

74.

জনাফ যভান্ত্রভায যন্ত্রদ আন্ত্রভন
(৫৪৯৮)

77.

০১৭১৩১১৫৬২২

ন্ত্রফশ্বব্যাাংযকয ন্ত্রফকল্প ন্ত্রনফ বাী ন্ত্রযিারক (ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রিযফয দভম বাদায়)
78.

জনাফ যভাামদ ন্ত্রপউর আরভ (১০৯৮)
ন্ত্রফকল্প ন্ত্রনফ বাী ন্ত্রযিারক

ন্ত্রফশ্বব্যাাংক,
ওয়ান্ত্রাংটন ন্ত্রডন্ত্র

+১-২০২-৪৫৮১০৪৬

eds12@worldbank.org

জান্ত্রতয ন্ত্রতা ফঙ্গফন্ধু যখ মুন্ত্রজবুয যভাযনয জন্মতফান্ত্রল বকী উদমান জাতীয় ফাস্তফায়ন কন্ত্রভটি’য প্রধান ভন্বয়ক (প্রধানভিীয মুখ্য ন্ত্রিযফয দভম বাদায়)
79.

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

ড. কাভার আফদুর নাযয যিৌধুযী
প্রধান ভন্বয়ক

যমাগাযমাগ: ৯৫৪৫৭১৪, ০১৭১৫৯৪৯১৮৮

৫৫১৩০৩২০,
০১৭১৩০৬৩৪৩০

Bangabandhu100@gma
il.com

ফ বযল ারনাগাদ: ১৯.০৭.২০২১

এন্ত্রডন্ত্রজ ন্ত্রফলয়ক মুখ্য ভন্বয়ক
80. ৭
৯

জনাফ জুযয়না আন্ত্রজজ (৩৫৪৬)
মুখ্য ভন্বয়ক (এন্ত্রডন্ত্রজ)

প্রধানভিীয কাম বারয়

৯১৪০০৮১,
০১৭১৪১৭০৮৩৯

pcord@pmo.gov.bd

অন্যান্য ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ/ন্ত্রিফ ম বাযয়য কভবকতবা
81.

জনাফ ভাসুদ ন্ত্রফন যভাযভন
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রিফ

যযাষ্ট্র ভিণারয়

৯৫৬২১২২,
৯৫৬২৭২৩,
০১৭১১৪২০৫৫৭

fs@mofa.gov.bd

82.

জনাফ যভাঃ ভইার কন্ত্রফয
ন্ত্রিফ

যরন্ত্রজযরটিব ও
াংদ ন্ত্রফলয়ক
ন্ত্রফবাগ

৯৫১৩৭৯৯
০১৮১১৪১৬০০৫

secretary@legislativediv
.gov.bd

83.

জনাফ যভাঃ যগারাভ াযওয়ায
ন্ত্রিফ (দান্ত্রয়ত্ব প্রাপ্ত)

আইন ও ন্ত্রফিায
ন্ত্রফবাগ

৯৫১৫৯৯৯,
০১৮১৪৭০৫৩১৮

secretary@lawjusticediv
.gov.bd
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