অভিয োগ ভিষ্পভি কর্মকর্মো
ক্র:

)

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর
িোর্

1| অিযন্তরীণ সম্পদ ভিিোগ

িোর্ : বেগম পারভিন োনু, যুগ্মসভিে,

ব ান:৮৮-০১৭১৪৫৩২৬৫৪
ইমমইল :parvinbanu@gmail.com
2| অর্ থ ভেিাগ

সুধাাংশু বেখর ভেশ্বাস
অভর্ভরক্ত সভিি (প্রশোসি ও সর্ন্বয়)
ফ োিঃ ৯৫৭৬০১৫
ই-ফর্ইলঃ
sudhangshub@finance.gov.bd

3| অর্ থননভতক
ভেিাগ

সম্পকথ

4| আইন ও ভেিার ভেিাগ

বমাঃ ভমজানুর রহমান
উপ-সভিে অভধোখা: প্রোসন-II
৯১১৭৫৩৫
ই-বমইল: ds-admin2@erd.gov.bd
mijanrubai@gmail.com
নাম: বমা: বমাস্তাভ জুর রহমান,
যুগ্মসভিে (মতামত)
ব ান: ৯৫৪০৩২৮

আভিল

সভিে, অিযন্তরীণ সম্পদ ভেিাগ
ব ান:৮৮-০১৭৭৭৭৭৬৪৭৬৩
ইমমইল: secird@gmail.com
মমতাজ-আলা-োকুর আহমমদ
অভতভরক্ত সভিে (প্রোসন ও সামভিক)
ব ানঃ ৯৫১৪৪৪৩
ই-বমইলঃ
shakoora@finance.gov.bd

নাম: জনাে আবু সামলহ বেখ বমা: জভহরুল হক
(সভিে)আইন ও ভেিার ভেিাগ
ব ান: ৯৫১৫৯৯৯
ইমমইল: secretary@lawjusticediv.gov.bd

5| কৃভি মন্ত্রণালয়

বমাহাম্মদ জাকীর বহামসন
যুগ্মসভিে (প্রোসন),ব ান:+৮৮০২-৯৫৪০০৬৭
ইমমইল: jsadmn@moa.gov.bd

শ্যামল কাভন্ত ব াি
সভিে, কৃভি মন্ত্রণালয় ব ান: +৮৮০২-৯৫৪০১০০
ইমমইল: secretary@moa.gov.bd

6| খাদ্য মন্ত্রণালয়

জনাে বমা: ভসরাজুল ইসলাম, যুগ্মসভিে (সমন্বয় ও
সাংসদ)
ব ান: ৯৫৪০১২১
ইমমইল:
discoordination@mofood.gov.bd
রহমত উল্লাহ্ বমা: দস্তগীর এনভিভস,
যুগ্মসভিে,
ব ান: ৯৫৪০৫২৪
e-mail: dsa1@mohpw.gov.bd

অভতভরক্ত সভিে (প্রোসন)
ব ান: ৯৫৪০১২৪
ইমমইল:
addlsecretary@mofood.gov.bd

7| গৃহায়ন ও গণপূতথ
মন্ত্রণালয়

8| জনপ্রোসন মন্ত্রণালয়

বিৌধুরী সাভময়া ইয়াসভমন ,ভসভনয়র সহকারী সভিে,
+880-2-9540921
+8801711245780
sasdiscipline2@mopa.gov.bd
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এম েজলুল কভরম বিৌধুরী
অভতভরক্ত সভিে
ব ান:৯৫৪৫৫১৯
e-mail: jsa@mohpw.gov.bd
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ক্র:

)

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর
িোর্

9| জ্বালাভন ও খভনজ
সম্পদ ভেিাগ
10| িাক ও
বেভলম াগাম াগ ভেিাগ

11| তথ্য ও ব াগাম াগ
প্রযুভক্ত ভেিাগ
12| তথ্য মন্ত্রণালয়
13| দুম থাগ ব্যেস্থাপনা ও
ত্রাণ মন্ত্রণালয়

14| ধমথ ভেিয়ক মন্ত্রণালয়

15| বনৌ-পভরেহন মন্ত্রণালয়

16| প্রোসী কল্যাণ ও বেমদভেক
কমথসাংস্থান মন্ত্রণালয়

17| পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

18| প্রার্ভমক ও গণভেক্ষা
মন্ত্রণালয়
19| পভরকল্পনা ভেিাগ
20| পভরমেে ও েন
মন্ত্রণালয়
21| পভরসাংখ্যান ও তথ্য

কাজী বজবুমেছা বেগম, যুগ্মসভিে(পভরকল্পনা)
ব ান: ৯৫৭৬৫৭০
ইমমইল: zebun1@yahoo.com

আভিল
নাম: বমাহাম্মদ আহসানুল জব্বার, অভতভরক্ত
সভিে(প্রোসন/অপামরেন)
ব ান: ৯৫৭৩৭৭৪
ইমমইল: jahsn_2000@yahoo.com

বমাসাঃ ইসমত আরা জাহান)
যুগ্ম-সভিে
বেভলম ান: +৮৮০ ২ ৯৫৭৪৪৪৯
ইমমইল:dsismat@gmail.com
নাম: জনাে ভজল্লুর রহীম োহভরয়ার, উপসভিে
ব ান: ৮১৮১৬৪১
ইমমইল: jrsict85@gmail.com
জনাে বমাহাম্মদ আব্দুস বসােহান, উপসভিে (প্রোসন)
ব ান: ৯৫৪০০৫৭
ইমমইল: ds.admin@moi.gov.bd
ি. বমাঃ আভতকুর রহমান, যুগ্ম-সভিে (প্রোসন)
ব ান: ৯৫৪০০৯৫
ইমমইল: jsadmin@modmr.gov.bd

নাম: জনাে শ্যামসুন্দর ভসকদার, সভিে
ব ান: ৮১৮১৫৪৭
ইমমইল: secretary@ictd.gov.bd
জনাে বমা: ইব্রাহীম খভলল (যুগ্মসভিে)
ব ান: ৯৫৪০০৩৯
ইমমইল: js.admin@moi.gov.bd

জনাে বমা: হাভেবুর রহমান খান, উপসভিে
ব ান: ৯৫৫৯৪৬৭
ইমমইল: moragovbd@gmail.com
জনাে বমাঃ নূর-উর-রহমান
যুগ্ম-সভিে
ব ান : ৯৫৭১৭৭০
ই-বমইল :
nururrahman1961@yahoo.com
নাম: জনাে বমা: আব্দুর রউ (যুগ্মসভিে)
ব ান: ৮৩১৬৯৪৫
ইমমইল: md.rauf84@gmail.com
কাজী আনারকভল
পভরিালক (সাংস্থাপন)
ব ান: +৮৮ ০২ ৯৫৫৫২৪২
ইমমইল: dirper@mofa.gov.bd

ি. বিৌধুরী বমা: োবুল হাসান, সভিে
ব ান: ৯৫১৪৫৩৩
ইমমইল: moragovbd@gmail.com
জনাে বমাঃ রভ কুল ইসলাম
অভতভরক্ত সভিে
ব ান: ৯৫৪৯১১৫
ই-বমইল:
add.secretary@mos.gov.bd
নাম: জনাে বমা: হজরত আলী (অভতভরক্ত সভিে)
ব ান: ৮৩১৭৫৫৬
ইমমইল: hazratali945@gmail.com
এম আল্লামা ভসভিকী
মহাপভরিালক (প্রোসন)
ব ান: +৮৮ ০২ ৯৫৬২১১৫
ইমমইল: dgadmn@mofa.gov.bd

নাম: জনাে সতযকাম বসন,ভসভনয়র সহকারী সভিে,
ব ান: ৯৫৭৬৬৯১
ইমমইল: inquiry.mopme@gmail.com

নাম: জনাে বমা: নজরুল ইসলাম খান,

জনাে বেখ আব্দুর রউ (যুগ্মসভিে)
ব ান: ৯১৮০৮০৮, ০১৫৫২৩৩৮০০২
ইমমইল: roufdk@yahoo.com
নাম: জনাে মু: শুকুর আলী, উপসভিে (প্রোসন)
ব ান: ৯৫৬১১৮৩
ইমমইল: dsadmin@moef.gov.bd
বমাঃ সভ কুল ইসলাম, অভতভরক্ত সভিে

অভতভরক্ত সভিে (প্রোসন)

ব ান: ৯৫১৫৫৪৮
ইমমইল: nazrul_58@yahoo.com
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ক্র:

)

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর
িোর্
ব্যেস্থাপনা ভেিাগ

ব ানঃ+৮৮০২-৮১৮১৩১১
বমাো:+৮৮০১৭১১২৩৭২২২
ইমমইল: addlsecy@sid.gov.bd

22| পল্লী উেয়ন ও সমোয়
ভেিাগ

বমাঃ হাভেবুল ইসলাম, উপ-সভিে (প্রোসন)
ব ান: +৮৮-০২-৯৫৭৩৯৫৩
ইমমইল: ds.admin1@rdcd.gov.bd

23| পাভন সম্পদ মন্ত্রণালয়

বসয়দ বমাঃ তাজুল ইসলাম
যুগ্ম সভিে (প্রোসন)
ব ানঃ ৯৫১২২২১
বমাোইলঃ ০১৭৩১০১৫২৫৭
ই-বমইলঃ info@mowr.gov.bd

24| পাে থতয িট্টগ্রাম ভেিয়ক
মন্ত্রণালয়

25| ব্যাাংক ও আভর্ থক
প্রভতষ্ঠান ভেিাগ
26| েস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়

27| োভণজয মন্ত্রণালয়

28| োস্তোয়ন পভরেীক্ষণ ও
মূল্যায়ন ভেিাগ
29| ভেজ্ঞান ও প্রযুভক্ত
মন্ত্রণালয়

30| ভেদুযৎ ভেিাগ
31| বেসামভরক ভেমান পভরেহন
ও প থেন মন্ত্রণালয়

: +০৮৮-০২-৯৫৪০১২৩
: shahenreza85@yahoo.com
জনাে বমা: েভ কুল ইসলাম, যুগ্মসভিে
ব ান: ৯৫৭৬০৩৯, ০১৭১১১০৭৭৯১
ইমমইল:msislam86@yahoo.com
জনাে বমা: মাহমুদুল হক, যুগ্মসভিে(প্রোসন-২)
ব ান: ৯৫৭৬৫৪৬, ০১৭১৫০০৯২৩০
ইমমইল: textpolicy1@gmail.com
জনাে রুভহদাস জিার, যুগ্মসভিে (প্রোসন-১)
ব ান: ৯৫১৪১৪৪
ইমমইল: ds.admn1@mincom.gov.bd
জনাে বমা: হাভেবুল ইসলাম, পভরিালক, (সমন্বয় ও
এমআইএস বসক্টর)
ব ান: ৯১১৮০৭০
ইমমইল: dircord@imed.gov.bd
পদভে: বমাঃ আেদুল মভতন, যুগ্মসভিে
ব ান: +৮৮-০২-৯৫৫৫০০৯ (অভ স),
+৮৮-০১৭১১৫৭৮৯৪২ (বমাো)
ই-বমইল: section15@most.gov
জনাে বরহানা আকতার,ভসভনয়র সহকারী সভিে,
ব ান: ৯৫৫৯৮৩৮
ইমমইল: cord-2@pd.gov.bd
ি. বমাছাম্মৎ নাজমানারা খানুম
যুগ্ম-সভিে (প্রোসন অভধোখা)
ব ান: +৮৮০-২-৯৫৪০৯৮৩

আভিল

নাম ও পদভে: বমাঃ বমানাময়ম উভিন বিৌধুরী,
বপ্রাগ্রামার
ব ান: +৮৮-০২-৯৫৮৪৯২৯
ইমমইল:
programmer@rdcd.gov.bd

: +৮৮০-০২-৯৫৪০০৩৩
: nbkt@dhaka.net
ি. এম আসলাম আলম, সভিে
ব ান: ৯৫৭৬০১৩
ইমমইল:
জনাে বমা: বমসোহুল ইসলাম, অভতভরক্ত সভিে
(প্রোসন)
ব ান: ৯৫১৫৫৩৯
ইমমইল: mesbah.ict@gmail.com
জনাে বমা: আভতকুর রহমান খান, অভতভরক্ত সভিে
(প্রোসন)
ব ান: ৯৫১৪১৪৪
ইমমইল: js.admn@mincom.gov.bd
জনাে বগাপা বিৌধুরী, অভতভরক্ত সভিে
ব ান: ৯১৮০৭২৬
ইমমইল: chowgopa@yahoo.com
বমাঃ মভজবুর রহমান, অভতভরক্ত সভিে
ব ান: +৮৮-০২-৯৫১৪১৪১ (অভ স),
+৮৮-০১৭১১০৭২৫০১ (বমাো)
ই-বমইল:
addsecadmin@most.gov.bd

বমাঃ রভ কুজ্জামান
অভতভরক্ত সভিে (প্রোসন ও প থেন উইাং)
ব ান:+৮৮০-২-৯৫১২২৮১
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ক্র:

)

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর
িোর্

আভিল

ইমমইল: adminbr@mocat.gov.bd

ইমমইল: rafiq021259@yahoo.com

32| ভূভম মন্ত্রণালয়

বমাঃ মুভজের রহমান , যুগ্ম-সভিে (প্রোসন)
ব ান +৮৮০-৯৫৪৫৫৯৮
ইমমইল:mojiburrahman3680@gmail.
com

ভসভনয়র সভিে/ সভিে
ব ান: ৯৫৪৫১৩১

33| মুভক্তযুদ্ধ ভেিয়ক
মন্ত্রণালয়

নাম: বমা: জহুরুল হক, উপসভিে (ভহসাে)
ব ান: ৯৫৮৮৪৪৩, ০১৭১৫২১৪২৯১
ইমমইল:mojiburrahman3680@gmail.
com

34| মৎস্য ও প্রাভণসম্পদ
মন্ত্রণালয়

বমাঃ েভ কুল ইসলাম, উপসভিে
ব ান: ০১৭১৬১৫৫৮৪০
ইমমইল: shafique1860@gmail.com

35| মভহলা ও ভেশু ভেিয়ক
মন্ত্রণালয়

নাম: ি. আসমা আক্তার জাহান উপসভিে
ব ান: ০১৫৫২৩৬৫১১৬
ইমমইল:
jahanasma2009@yahoo.com

36| যুে ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

জনাে রভিত কুমার দাস, যুগ্ম সভিে (যুে-৩)ব ান:
9575506
ইমমইল: dasranjitkumer@gmail.com

37| বরলপর্ মন্ত্রণালয়

একরামুল হক, অভতভরক্ত সভিে (প্রোসন)
ব ান: ০১৫৫২৪১৩১০৭
ইমমইল: akramul13@yahoo.com

মীর খুরভসদ আমনায়ার, যুগ্ম সভিে (প্রোসন)
ব ান: ০২-৯৫৭৫৫৪৩
ইমমইল: miranwar@ymail.com

,
যুগ্মসভিে (প্রোসন)
ব ানঃ +৮৮-০২-9567297
ইমমইল:
gulnar_nazmun@hotmail.com

38| বলভজসমলটিি ও সাংসদ
ভেিয়ক ভেিাগ
39| শ্রম ও কমথসাংস্থান
মন্ত্রণালয়
40| ভেক্ষা মন্ত্রণালয়

41| ভেল্প মন্ত্রণালয়

নাম: বমা: ইসরাইল বহামসন (যুু্গ্মসভিে (প্র:)
ব ান: ৯৫৬৩০০১
ই-বমইল:israil@legislative.gov.bd
জনাে বমাহাম্মদ তাইময়বুল ইসলাম, উপসভিে
ব ান: ৯৫১৪৪৬২
ইমমইল: section9@mole.gov.bd
বমা: আভমনুল ইসলাম খান
যুগ্ম-সভিে
ব ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০
ইমমইল js.admin@moedu.gov.bd

জনাে ভমকাইল ভেপার, সভিে
ব ান: ৯৫১৪৩৬৬
ইমমইল: secretary@mole.gov.bd
ি. অরুণা ভেশ্বাস
অভতভরক্ত সভিে (প্রোসন ও অর্ থ)
ব ান: +৮৮-০২-৯৫৭৬৬৩৬ (দা.)
ইমমইল
addsec_admn@moedu.gov.bd
সুমিণ িন্দ্র দাস, অভতভরক্ত সভিে
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ক্র:

)

র্ন্ত্রণোলয়/ভিিোযগর
িোর্

42| সাংস্কৃভত ভেিয়ক
মন্ত্রণালয়
43| সড়ক পভরেহন ও
মহাসড়ক ভেিাগ

44| স্থানীয় সরকার ভেিাগ

45| স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
46| স্বাস্থয ও পভরোর
কল্যাণ মন্ত্রণালয়

47| সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

48| বসতু ভেিাগ

বমাে=

আভিল

বমাছা: কামরুোহার, যুগ্মসভিে
ব ান: ৯৫৫২০০
ইমমইল: dspmoc@moind.gov.bd

ব ান- ৯৫৬৩৫৬১
ইমমইল- schardradas@yahoo.com

নাম: জনাে পভরমল সরকার, উপসভিে
ব ান: ৯৫৪৭২১৮
ইমমইল: ds.admin2@moca.gov.bd
াভহদা খানম ,যুগ্মসভিে
ব ানঃ +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮
ইমমইল: sasid@rthd.gov.bd

সভিে
ব ান: ৯৫৭৬৫৩৪
ইমমইল: secretary@moca.gov.bd
বমা: ারুক জলীল,অভতভরক্ত সভিে
ব ানঃ+৮৮-০২-৯৫১২২৮৮
ইমমইল: addsecretary@rthd.gov

বেগম ই াত আরা মাহমুদ(যুগ্মসভিে)
ব ানঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫৬১
ইমমইল: iffat626@yahoo.com

বসৌমরন্দ্র নার্ িক্রের্ত্তী (অভতভরক্ত সভিে)
ব ানঃ +৮৮-০২-৯575557
ইমমইল: lgadmin@lgd.gov.bd

যুগ্মসভিে (প্রোসন)
ব ানঃ +৮৮-০২-৯৫৭৩৮০২
ইমমইল: dsadmin@mha.gov.bd
বমাঃ আমনায়ার বহামসন
যুগ্মভসিে(প্রোসন)
ব ানঃ ৯65 1315
dsadmin@mohfw.gov.bd
খন্দকার আভতয়ার রহমান
অভতভরক্ত সভিে (প্রোসন)
ব ান :৯৫৭৬৬৮২
বমাোইল: +৮৮০ ১৭১২৩৭৩১৬৬
ই-বমইল: atiarrah@gmail.com
জনাে হাভেবুর রহমান, উপসভিে (প্রোসন)
ব ান: ০১৭১৫৭০১৫২৬
ইমমইল: brahmands@yahoo.com
৪8

ি. রাখাল িন্দ্র েমণ, অভতভরক্ত সভিে
(প্রোসন)ব ান:+৮৮-০২-৯৫৭৩৩০৫
ইমমইল: jsadmin@mha.gov.bd
োসুমদে গাঙ্গুলী , অভতভরক্ত সভিে
ব ানঃ ৯651393
jsadmin@mohfw.gov.bd

জনাে বমা: ছভের আহম্মদ, যুগ্মসভিে (প্রোসন)
ব ান: ৮৮০২৫৫০৪০৩১০
ইমমইল:dir-admn@bba.gov.bd

