
















পরিরিষ্ট - ১ক 

রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথপ্তিক লক্ষ্যিাত্রা 

 

         (ককাটি টাকায়) 

ক্রপ্তিক 

নং 
িন্ত্রণালয়/প্তিভাগ 

রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথপ্তিক লক্ষ্যিাত্রা 

প্রাক্কলন প্রক্ষেপণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

1 রাষ্ট্রপপ্তির কার্ যালয়    

2 িাংলাকেশ জািীয় সংসে     

3 প্রধানিন্ত্রীর কার্ যালয়    

4 িপ্তন্ত্রপপ্তরষে প্তিভাগ    

5 প্তনি যাচন কপ্তিশন সপ্তচিালয়    

6 জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়    

7 িাংলাকেশ সরকাপ্তর কি য কপ্তিশন    

8 অথ য প্তিভাগ    

9 
িাংলাকেকশর িহা প্তহসাি প্তনরীক্ষ্ক ও প্তনয়ন্ত্রককর 

কার্ যালয় 
 

  

10 অভযন্তরীণ সম্পে প্তিভাগ    

11 আপ্তথ যক প্রপ্তিষ্ঠান প্তিভাগ    

12 অথ যননপ্তিক সম্পকয প্তিভাগ    

13 পপ্তরকল্পনা প্তিভাগ    

14 িাস্তিায়ন পপ্তরিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন প্তিভাগ    

15 পপ্তরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা প্তিভাগ    

16 িাপ্তণজয িন্ত্রণালয়    

17 পররাষ্ট্র িন্ত্রণালয়    

18 প্রপ্তিরক্ষ্া িন্ত্রণালয়    

19 সশস্ত্র িাপ্তহনী প্তিভাগ    

20 আইন ও প্তিচার প্তিভাগ    

21 জনপ্তনরাপত্তা প্তিভাগ    

22 ললপ্তজসকলটিভ ও সংসে প্তিষয়ক প্তিভাগ    

23 প্রাথপ্তিক ও গণপ্তশক্ষ্া িন্ত্রণালয়    

24 িাধ্যপ্তিক ও উচ্চ প্তশক্ষ্া প্তিভাগ    

25 প্তিজ্ঞান ও প্রযুপ্তি িন্ত্রণালয়    

26 স্বাস্থয লসিা প্তিভাগ    

27 িথ্য ও লর্াগাকর্াগ প্রযুপ্তি প্তিভাগ    

28 সিাজ কল্যাণ িন্ত্রণালয়    

29 িপ্তহলা ও প্তশশু প্তিষয়ক িন্ত্রণালয়    

30 শ্রি ও কি যসংস্থান িন্ত্রণালয়    

31 গৃহায়ন ও গণপূিয িন্ত্রণালয়    

32 িথ্য িন্ত্রণালয়    

33 সংস্কৃপ্তি প্তিষয়ক িন্ত্রণালয়    

34 ধি য প্তিষয়ক িন্ত্রণালয়    

35 যুি ও ক্রীড়া িন্ত্রণালয়    

36 স্থানীয় সরকার প্তিভাগ    
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ক্রপ্তিক 

নং 
িন্ত্রণালয়/প্তিভাগ 

রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথপ্তিক লক্ষ্যিাত্রা 

প্রাক্কলন প্রক্ষেপণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

37 পল্লী উন্নয়ন ও সিিায় প্তিভাগ    

38 প্তশল্প িন্ত্রণালয়    

39 িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালয়    

৪০ জ্বালানী ও খপ্তনজ সম্পে প্তিভাগ    

41 কৃপ্তষ িন্ত্রণালয়    

42 িৎস্য ও প্রাপ্তণসম্পে িন্ত্রণালয়    

43 পপ্তরকিশ ও িন িন্ত্রণালয়    

44 ভূপ্তি িন্ত্রণালয়    

45 পাপ্তন সম্পে িন্ত্রণালয়    

46 খাদ্য িন্ত্রণালয়    

47 দুকর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ িন্ত্রণালয়    

48 সড়ক পপ্তরিহন ও িহাসড়ক প্তিভাগ    

49 লরলপথ িন্ত্রণালয়    

50 লনৌ-পপ্তরিহন িন্ত্রণালয়    

51 লিসািপ্তরক প্তিিান পপ্তরিহন ও পর্ যটন িন্ত্রণালয়    

52 ডাক ও লটপ্তলকর্াগাকর্াগ প্তিভাগ    

53 পাি যিয চট্টগ্রাি প্তিষয়ক িন্ত্রণালয়    

54 প্তিদুযৎ প্তিভাগ    

55 সুপ্রীি লকাট য    

56 মুপ্তিযুদ্ধ প্তিষয়ক িন্ত্রণালয়    

৫৭ প্রিাসী কল্যাণ ও বিকেপ্তশক কি যসংস্থান িন্ত্রণালয়    

৫৮ দুনীপ্তি েিন কপ্তিশন    

৫৯ লসতু প্তিভাগ    

6০ কাপ্তরগপ্তর ও িাদ্রাসা প্তশক্ষ্া প্তিভাগ    

৬১ সুরক্ষ্া লসিা প্তিভাগ    

৬২ স্বাস্থয প্তশক্ষ্া ও পপ্তরিার কল্যাণ প্তিভাগ    
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পরিরিষ্ট - ১খ 

প্রাথপ্তিক সম্ভাব্য ব্যয়সীিা 

         (ককাটি টাকায়) 

ক্রপ্তিক 

নং 
িন্ত্রণালয় /প্তিভাগ 

প্রাথপ্তিক সম্ভাব্য ব্যয়সীিা 

প্রাক্কলন প্রক্ষেপণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

1 রাষ্ট্রপপ্তির কার্ যালয়    

2 িাংলাকেশ জািীয় সংসে     

3 প্রধানিন্ত্রীর কার্ যালয়    

4 িপ্তন্ত্রপপ্তরষে প্তিভাগ    

5 প্তনি যাচন কপ্তিশন সপ্তচিালয়    

6 জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়    

7 িাংলাকেশ সরকাপ্তর কি য কপ্তিশন    

8 অথ য প্তিভাগ    

9 িাংলাকেকশর িহা প্তহসাি প্তনরীক্ষ্ক ও প্তনয়ন্ত্রককর কার্ যালয়    

10 অভযন্তরীণ সম্পে প্তিভাগ    

11 আপ্তথ যক প্রপ্তিষ্ঠান প্তিভাগ    

12 অথ যননপ্তিক সম্পকয প্তিভাগ    

13 পপ্তরকল্পনা প্তিভাগ    

14 িাস্তিায়ন পপ্তরিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন প্তিভাগ    

15 পপ্তরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা প্তিভাগ    

16 িাপ্তণজয িন্ত্রণালয়    

17 পররাষ্ট্র িন্ত্রণালয়    

18 প্রপ্তিরক্ষ্া িন্ত্রণালয়    

19 সশস্ত্র িাপ্তহনী প্তিভাগ    

20 আইন ও প্তিচার প্তিভাগ    

21 জনপ্তনরাপত্তা প্তিভাগ    

22 ললপ্তজসকলটিভ ও সংসে প্তিষয়ক প্তিভাগ    

23 প্রাথপ্তিক ও গণপ্তশক্ষ্া িন্ত্রণালয়    

24 িাধ্যপ্তিক ও উচ্চ প্তশক্ষ্া প্তিভাগ    

25 প্তিজ্ঞান ও প্রযুপ্তি িন্ত্রণালয়    

26 স্বাস্থয লসিা প্তিভাগ    

27 িথ্য ও লর্াগাকর্াগ প্রযুপ্তি প্তিভাগ    

28 সিাজ কল্যাণ িন্ত্রণালয়    

29 িপ্তহলা ও প্তশশু প্তিষয়ক িন্ত্রণালয়    

30 শ্রি ও কি যসংস্থান িন্ত্রণালয়    

31 গৃহায়ন ও গণপূিয িন্ত্রণালয়    

32 িথ্য িন্ত্রণালয়    

33 সংস্কৃপ্তি প্তিষয়ক িন্ত্রণালয়    

34 ধি য প্তিষয়ক িন্ত্রণালয়    

35 যুি ও ক্রীড়া িন্ত্রণালয়    

36 স্থানীয় সরকার প্তিভাগ    

37 পল্লী উন্নয়ন ও সিিায় প্তিভাগ    
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ক্রপ্তিক 

নং 
িন্ত্রণালয় /প্তিভাগ 

প্রাথপ্তিক সম্ভাব্য ব্যয়সীিা 

প্রাক্কলন প্রক্ষেপণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

38 প্তশল্প িন্ত্রণালয়    

39 িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালয়    

৪০ জ্বালানী ও খপ্তনজ সম্পে প্তিভাগ    

41 কৃপ্তষ িন্ত্রণালয়    

42 িৎস্য ও প্রাপ্তণসম্পে িন্ত্রণালয়    

43 পপ্তরকিশ ও িন িন্ত্রণালয়    

44 ভূপ্তি িন্ত্রণালয়    

45 পাপ্তন সম্পে িন্ত্রণালয়    

46 খাদ্য িন্ত্রণালয়    

47 দুকর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ িন্ত্রণালয়    

48 সড়ক পপ্তরিহন ও িহাসড়ক প্তিভাগ    

49 লরলপথ িন্ত্রণালয়    

50 লনৌ-পপ্তরিহন িন্ত্রণালয়    

51 লিসািপ্তরক প্তিিান পপ্তরিহন ও পর্ যটন িন্ত্রণালয়    

52 ডাক ও লটপ্তলকর্াগাকর্াগ প্তিভাগ    

53 পাি যিয চট্টগ্রাি প্তিষয়ক িন্ত্রণালয়    

54 প্তিদুযৎ প্তিভাগ    

55 সুপ্রীি লকাট য    

56 মুপ্তিযুদ্ধ প্তিষয়ক িন্ত্রণালয়    

৫৭ প্রিাসী কল্যাণ ও বিকেপ্তশক কি যসংস্থান িন্ত্রণালয়    

৫৮ দুনীপ্তি েিন কপ্তিশন    

৫৯ লসতু প্তিভাগ    

6০ কাপ্তরগপ্তর ও িাদ্রাসা প্তশক্ষ্া প্তিভাগ    

৬১ সুরক্ষ্া লসিা প্তিভাগ    

৬২ স্বাস্থয প্তশক্ষ্া ও পপ্তরিার কল্যাণ প্তিভাগ    
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পরিরিষ্ট -১ (গ) 

িন্ত্রণালয়/প্তিভাগ: .............................................. 

অপ্তধেির/সংস্থাওয়াপ্তর িাজস্ব প্রারিি লেযমাত্রা 

         (হাজার টাকায়) 

অপ্তধদিি/সংস্থা 

রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যিাত্রা 

প্রাক্কলন প্রক্ষেপণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

িন্ত্রণালয়/প্তিভাকগর রাজস্ব প্রারিি লক্ষ্যিাত্রা    

সপ্তচিালয়    

অপ্তধেির-ক    

অপ্তধেির-খ    

অপ্তধেির-গ    

    

    

সি যকিাট    

লক্ষ্যিাত্রার তুলনায়  

কি (-)/লিপ্তশ (+) 
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পরিরিষ্ট -১ (ঘ) 

িন্ত্রণালয়/প্তিভাগঃ ................................................ 

অপ্তধেির/সংস্থাওয়াপ্তর ব্যয়সীিা 

         (হাজার টাকায়) 

অপ্তধদিি/সংস্থা 

সম্ভাব্য ব্যয়সীিা 

প্রাক্কলন প্রক্ষেপণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

মন্ত্রণালয়/রিভাক্ষগি সম্ভাব্য ব্যয়সীমা     

সরিিালয়     

পরিিালন       

উন্নয়ন     

মমাট (পরিিালন  +উন্নয়ন) 
    

অরিদিি-ক*     

পরিিালন       

উন্নয়ন     

মমাট (পরিিালন  +উন্নয়ন) 
    

অরিদিি-খ*     

পরিিালন       

উন্নয়ন     

মমাট (পরিিালন  +উন্নয়ন)    

সংস্থা-ক    

পরিিালন      

উন্নয়ন    

মমাট (পরিিালন  +উন্নয়ন)    

সংস্থা-খ    

পরিিালন      

উন্নয়ন    

মমাট (পরিিালন  +উন্নয়ন)    

মিসিকারি সংস্থা/প্ররিষ্ঠান-ক    

পরিিালন      

উন্নয়ন    

মমাট (পরিিালন  +উন্নয়ন)    

মিসিকারি সংস্থা/প্ররিষ্ঠান-খ    

পরিিালন      

উন্নয়ন    

মমাট (পরিিালন  +উন্নয়ন)    

মমাট পরিিালন      

মমাট উন্নয়ন    

সি বক্ষমাট (পরিিালন  +উন্নয়ন)    

 

* মকান অরিদিক্ষিি একারিক অপাক্ষিিন ইউরনট থাকক্ষল প্রক্ষিযক অপাক্ষিিন ইউরনক্ষটি িিাদ্দ পৃথকভাক্ষি প্রদি বন কিক্ষি হক্ষি এিং উক্ত 

অরিদিক্ষিি মমাট িিাদ্দও প্রদি বন কিক্ষি হক্ষি। 
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পপ্তরপ্তশষ্ট-২ 
সম্ভাব্য বিকেপ্তশক সহায়িার প্রাক্কলন 

 
**  অথ যননপ্তিক সম্পকয প্তিভাগ এিেসংক্রান্ত প্রাক্কলন চূড়ান্ত করকল িা পরিপ্তিযকালে জানাকনা হকি। 
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পপ্তরপ্তশষ্ট-৩ 

িাকজট পপ্তরপত্র-২ অনুসাকর িন্ত্রণালয়/প্তিভাগ কর্তযক গৃহীিব্য পেকক্ষ্প এিং সিয়সীিা 

গৃহীিব্য পেকক্ষ্প োপ্তয়ত্ব সিয়সীিা  

 িন্ত্রণালয়/ প্তিভাগ এিং অন্যান্য প্রপ্তিষ্ঠানসমূকহর  সপ্তচিালয় অংশ এিং 

অপ্তধেির, স্বায়ত্তশাপ্তসি সংস্থা ও সরকাপ্তর অনুোনপ্রাি লিসরকাপ্তর 

প্রপ্তিষ্ঠানসমূকহর সম্ভাব্য ব্যয়সীিা সংকশাধন/ পুনপ্তন যধ যারণ। 

িাকজট ব্যিস্থাপনা কপ্তিটি 

 

০৬ লি, ২০১৮ 

 ২০১৮-১৯ অথ যিছকরর িাকজট প্রাক্কলন এিং ২০১৯-২০  ও ২০২০-২১  

অথ যিছকরর প্রকক্ষ্পণসমূহ অথ যিছকরর প্রকক্ষ্পণ প্রণয়ন ককর িন্ত্রণালয়/ 

প্তিভাকগ লপ্ররণ করার জন্য প্তনয়ন্ত্রণাধীন অপ্তধেির/সংস্থাসমূহকক অনুকরাধ 

জ্ঞাপন। 

সংপ্তিষ্ট িন্ত্রণালয়/ 

প্তিভাগ 

০৬ লি, ২০১৮ 

 ২০১৮-১৯ অথ যিছকরর িাকজট প্রাক্কলন এিং ২০১৯-২০  ও ২০২০-২১  

অথ যিছকরর প্রকক্ষ্পণসমূহ অথ যিছকরর প্রকক্ষ্পণ প্রণয়নপূি যক স্ব-স্ব 

অপ্তধেির/ সংস্থার িাকজট ব্যিস্থাপনা কপ্তিটির অনুকিােনক্রকি সংপ্তিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/ প্তিভাকগ লপ্ররণ। 

সংপ্তিষ্ট অপ্তধেির/ 

সংস্থা 

০৭ লি, ২০১৮ 

 অপ্তধেির/ সংস্থা কর্তযক লপ্রপ্তরি িাকজট প্রাক্কলন ও প্রকক্ষ্পণ 

পরীক্ষ্াকরণ। 

িাকজট ওয়াপ্তকযং গ্রুপ, 

িন্ত্রণালয়/প্তিভাগ 

০৭ লি, ২০১৮ 

 িন্ত্রণালয়/ প্তিভাকগর িাকজট ওয়াপ্তকযং গ্রুকপর সুপাপ্তরশকৃি পপ্তরচালন   ও 

উন্নয়ন িাকজট (প্রাক্কলন ও প্রকক্ষ্পণ) অথ যননপ্তিক সম্পকয প্তিভাগ এিং 

পপ্তরকল্পনা কপ্তিশকনর কার্ যক্রি ও সংপ্তিষ্ট লসক্টর প্তডপ্তভশকন প্রকল্পপ্তভপ্তত্তক 

িরাকের ওপর িিািকির জন্য লপ্ররণ করকি। 

সংপ্তিষ্ট িন্ত্রণালয়/ 

প্তিভাগ 

০৮ লি, ২০১৮ 

 অথ যননপ্তিক সম্পকয প্তিভাগ এিং পপ্তরকল্পনা কপ্তিশকনর কার্ যক্রি ও 

সংপ্তিষ্ট লসক্টর প্তডপ্তভশন িন্ত্রণালয়/ প্তিভাগ হকি প্রাি প্রাক্কলন/ প্রকক্ষ্পকণর 

ওপর প্রকল্পপ্তভপ্তত্তক িরাকের ওপর িিািি  সংপ্তিষ্ট িন্ত্রণালয়/ প্তিভাকগ 

লপ্ররণ করকি। উকল্লখ্য, অথ যননপ্তিক সম্পকয প্তিভাগ লকিল  প্রকল্প সাহায্য 

িরাকের প্তিষকয় প্রক্ল্ল্পপ্তভপ্তত্তক িিািি প্রোন করকি। 

অথ যননপ্তিক সম্পকয প্তিভাগ এিং 

কার্ যক্রি প্তিভাগ ও সংপ্তিষ্ট লসক্টর 

প্তডপ্তভশন, পপ্তরকল্পনা কপ্তিশন 

০৮ লি, ২০১৮ 

 সপ্তচিালয়সহ অপ্তধেির/সংস্থা হকি প্রাি পপ্তরচালন   ও উন্নয়ন িাকজট 
(প্রাক্কলন ও প্রকক্ষ্পণ)  প্তিষকয় িাকজট ওয়াপ্তকযং গ্রুকপর সুপাপ্তরশ এিং 
পপ্তরকল্পনা কপ্তিশকনর কার্ যক্রি ও সংপ্তিষ্ট লসক্টর প্তডপ্তভশন এিং 

অথ যননপ্তিক সম্পকয প্তিভাকগর  িিািি পরীক্ষ্াপূি যক সািপ্তগ্রক িাকজট 

প্রাক্কলন ও প্রকক্ষ্পণ অনুকিােন। 

িাকজট ব্যিস্থাপনা কপ্তিটি ০৯ লি, ২০১৮ 

 ২০১৮-১৯ অথ যিছকরর িাকজট প্রাক্কলন এিং ২০১৯-২০  ও ২০২০-২১  

অথ যিছকরর প্রকক্ষ্পণসমূহ/  িথ্য/ উপাত্তসমূহ িাকজট ডাটাকিকজ (iBAS) 
এপ্তিপূি যক অথ য প্তিভাগ ও পপ্তরকল্পনা কপ্তিশকন লপ্ররণ। 

সংপ্তিষ্ট িন্ত্রণালয়/ 

প্তিভাগ 

১০ লি, ২০১৮ 
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পপ্তরপ্তশষ্ট-৪ 

অথ য প্তিভাকগর লহল্প লডস্ক* এর কি যকিযাকের নাি, পেিী ও লটপ্তলক ান নম্বর 

ক্রপ্তিক নং িন্ত্রণালয়/প্তিভাগ লহল্প লডস্ক কি যকিযাকের নাি, পেিী ও লটপ্তলক ান নম্বর 

1.  অথ য প্তিভাগ 

জনাি লরকোয়ান আহকিে 

উপসপ্তচি, িাকজট-১ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ  ৯৫১৪১৪৬ 

জনাি লিাঃ হাপ্তিবুর রহিান 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-১) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

2.  প্রাথপ্তিক ও গণপ্তশক্ষ্া িন্ত্রণালয় 

জনাি লরকোয়ান আহকিে 

উপসপ্তচি, িাকজট-১ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ  ৯৫১৪১৪৬ 

জনাি লিাঃ হাপ্তিবুর রহিান 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-১) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

3.  আপ্তথ যক প্রপ্তিষ্ঠান প্তিভাগ 

জনাি লরকোয়ান আহকিে 

উপসপ্তচি, িাকজট-১ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ  ৯৫১৪১৪৬ 

জনাি লিাঃ হাপ্তিবুর রহিান 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-১) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

4.  িাধ্যপ্তিক ও উচ্চ প্তশক্ষ্া প্তিভাগ 

লিগি িপ্তনিা িাসপ্তিন  

উপসপ্তচি, িাকজট-২ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৫০৩০৮ 

জনাি লিাঃ হাপ্তিবুর রহিান 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-১) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

5.  কাপ্তরগপ্তর ও িাদ্রাসা প্তশক্ষ্া প্তিভাগ 

লিগি িপ্তনিা িাসপ্তিন  

উপসপ্তচি, িাকজট-২ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৫০৩০৮ 

জনাি লিাঃ হাপ্তিবুর রহিান 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-১) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

6.  সরকাপ্তর কি যকপ্তিশন সপ্তচিালয় 

লিগি িপ্তনিা িাসপ্তিন  

উপসপ্তচি, িাকজট-২ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৫০৩০৮ 

জনাি লিাঃ হাপ্তিবুর রহিান 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-১) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

7.  খাদ্য িন্ত্রণালয় 

জনাি লিাহাম্মে সাইদুল ইসলাি  

উপসপ্তচি, িাকজট - ৩ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাি লিাঃ হাপ্তিবুর রহিান 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-১) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

8.  দুকর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ িন্ত্রণালয় 

জনাি লিাহাম্মে সাইদুল ইসলাি  

উপসপ্তচি, িাকজট - ৩ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাি লিাঃ হাপ্তিবুর রহিান 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-১) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

9.  রাষ্ট্রপপ্তির কার্ যালয় 

জনাি লিাঃ আিদুস সািাে 

উপসপ্তচি, িাকজট - ৪ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনাি লিাঃ লরজাউল আহসান 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-২) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২২ 

10.  প্তনি যাচন কপ্তিশন সপ্তচিালয় 

জনাি লিাঃ আিদুস সািাে 

উপসপ্তচি, িাকজট - ৪ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনাি লিাঃ লরজাউল আহসান 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-২) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২২ 

11.  স্বাস্থযকসিা প্তিভাগ 

জনাি লিাঃ আিদুস সািাে 

উপসপ্তচি, িাকজট - ৪ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনাি লিাঃ লরজাউল আহসান 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-২) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২২ 

12.  
স্বাস্থয প্তশক্ষ্া ও পপ্তরিার কল্যাণ 

প্তিভাগ 

জনাি লিাঃ আিদুস সািাে 

উপসপ্তচি, িাকজট - ৪ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনাি লিাঃ লরজাউল আহসান 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-২) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২২ 

13.  প্রধানিন্ত্রীর কার্ যালয় 

জনাি লিাঃ িাজুল ইসলাি 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট - ৫ 

ল ানঃ ৯৫৭৪০১৬ 

জনাি লিাঃ লরজাউল আহসান 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-২) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২২ 

14.  প্তিজ্ঞান ও প্রযুপ্তি িন্ত্রণালয় 

জনাি লিাঃ িাজুল ইসলাি 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট - ৫ 

ল ানঃ ৯৫৭৪০১৬ 

জনাি লিাঃ লরজাউল আহসান 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-২) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২২ 

15.  অথ যননপ্তিক সম্পকয প্তিভাগ 

জনাি লিাহাম্মে আপ্তনসুজ্জািান খান 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট - ৬ 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনাি লিাঃ লরজাউল আহসান 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-২) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২২ 

16.  জনপ্তনরাপত্তা প্তিভাগ 

জনাি লিাহাম্মে আপ্তনসুজ্জািান খান 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট - ৬ 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনাি লিাঃ লরজাউল আহসান 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-২) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২২ 

17.  সুরক্ষ্া লসিা প্তিভাগ 

জনাি লিাহাম্মে আপ্তনসুজ্জািান খান 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট - ৬ 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনাি লিাঃ লরজাউল আহসান 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-২) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২২ 

18.  প্রপ্তিরক্ষ্া িন্ত্রণালয় 

জনাি লিাঃ সাপ্তিউল িাসুে 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট - ৭  

ল ানঃ ৯৫৭৬০২৯ 

জনাি লিাঃ লরজাউল আহসান 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-২) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২২ 

19.  সশস্ত্র িাপ্তহনী প্তিভাগ 

জনাি লিাঃ সাপ্তিউল িাসুে 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট - ৭  

ল ানঃ ৯৫৭৬০২৯ 

জনাি লিাঃ লরজাউল আহসান 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-২) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২২ 
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20.  পররাষ্ট্র িন্ত্রণালয় 

বসয়ে মুহাম্মে কাওছার লহাকসন 

উপসপ্তচি, িাকজট - ৮ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

লিগি নাজিা লিািাকরক 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৩) 

ল ানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

21.  িথ্য িন্ত্রণালয় 

বসয়ে মুহাম্মে কাওছার লহাকসন 

উপসপ্তচি, িাকজট - ৮ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

লিগি নাজিা লিািাকরক 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৩) 

ল ানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

22.  মুপ্তিযুদ্ধ প্তিষয়ক িন্ত্রণালয় 

বসয়ে মুহাম্মে কাওছার লহাকসন 

উপসপ্তচি, িাকজট - ৮ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

লিগি নাজিা লিািাকরক 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৩) 

ল ানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

23.  সিাজ কল্যাণ িন্ত্রণালয় 

লশখ  প্তরে 

উপসপ্তচি, িাকজট - ৯ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

লিগি নাজিা লিািাকরক 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৩) 

ল ানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

24.  িপ্তহলা ও প্তশশু প্তিষয়ক িন্ত্রণালয় 

লশখ  প্তরে 

উপসপ্তচি, িাকজট - ৯ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৫৮৫৮৮০ 

লিগি নাজিা লিািাকরক 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৩) 

ল ানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

25.  িপ্তন্ত্রপপ্তরষে প্তিভাগ 

জনাি লিাহাম্মে আজাে ছাল্লাল 

উপ সপ্তচি, িাকজট - ১০ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

লিগি নাজিা লিািাকরক 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৩) 

ল ানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

26.  দুনীপ্তি েিন কপ্তিশন 

জনাি লিাহাম্মে আজাে ছাল্লাল 

উপ সপ্তচি, িাকজট - ১০ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

লিগি নাজিা লিািাকরক 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৩) 

ল ানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

27.  জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় 

জনাি লিাহাম্মে আজাে ছাল্লাল 

উপ সপ্তচি, িাকজট - ১০ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

লিগি নাজিা লিািাকরক 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৩) 

ল ানঃ ৯৫৭৪০০৫ 

28.  অভযন্তরীণ সম্পে প্তিভাগ 

জনাি লিাঃ আিদুর রহিান খান 

উপসপ্তচি, িাকজট - ২১ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৪০২৮৬ 

জনাি লিাঃ আব্দুল হক 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-৭) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

29.  জািীয় সংসে সপ্তচিালয় 

জনাি লিাঃ আিদুর রহিান খান 

উপসপ্তচি, িাকজট - ২১ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৪০২৮৬ 

জনাি লিাঃ আব্দুল হক 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-৭) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

30.  
িাংলাকেকশর িহাপ্তহসাি প্তনরীক্ষ্ক ও 

প্তনয়ন্ত্রককর কার্ যালয় 

জনাি লিাঃ আিদুর রহিান খান 

উপসপ্তচি, িাকজট - ২১ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৪০২৮৬ 

জনাি লিাঃ আব্দুল হক 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-৭) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

31.  আইন ও প্তিচার প্তিভাগ 

লিগি নাছপ্তরন আিার 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট - ২২  

ল ানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

জনাি লিাঃ আব্দুল হক 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-৭) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

32.  
ললপ্তজসকলটিভ ও সংসে প্তিষয়ক 

প্তিভাগ 

লিগি নাছপ্তরন আিার 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট - ২২  

ল ানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

জনাি লিাঃ আব্দুল হক 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-৭) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

33.  সুপ্রীি লকাট য 

লিগি নাছপ্তরন আিার 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট - ২২  

ল ানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

জনাি লিাঃ আব্দুল হক 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-৭) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

34.  সংস্কৃপ্তি প্তিষয়ক িন্ত্রণালয় 

জনাি লিাঃ আিদুর রহিান খান 

উপসপ্তচি, িাকজট - ২৩ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনাি লিাঃ আব্দুল হক 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-৭) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

35.  ধি য প্তিষয়ক িন্ত্রণালয় 

জনাি লিাঃ আিদুর রহিান খান 

উপসপ্তচি, িাকজট - ২৩ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনাি লিাঃ আব্দুল হক 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-৭) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

36.  যুি ও ক্রীড়া িন্ত্রণালয় 

জনাি লিাঃ আিদুর রহিান খান 

উপসপ্তচি, িাকজট - ২৩ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনাি লিাঃ আব্দুল হক 

যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-৭) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৬ 

37.  স্থানীয় সরকার প্তিভাগ 

জনাি লিাঃ লহলাল উেীন 

উপসপ্তচি, িাকজট-১১ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৫৭২০৩ 

লশখ লিাহাম্মে সপ্তলিউল্লাহ 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৪) 

ল ানঃ ৯৫১১০৪৯  

38.  পল্লী উন্নয়ন ও সিিায় প্তিভাগ 

লিগি  প্তরো ইয়াসপ্তিন 

উপসপ্তচি, িাকজট-১২ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

লশখ লিাহাম্মে সপ্তলিউল্লাহ 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৪) 

ল ানঃ ৯৫১১০৪৯ 

39.  িাপ্তণজয িন্ত্রণালয় 

লিগি  প্তরো ইয়াসপ্তিন 

উপসপ্তচি, িাকজট-১২ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

লশখ লিাহাম্মে সপ্তলিউল্লাহ 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৪) 

ল ানঃ ৯৫১১০৪৯ 
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40.  
প্রিাসী কল্যাণ ও বিকেপ্তশক 

কি যসংস্থান িন্ত্রণালয় 

জনাি লিাহাম্মে িানজারুল িান্নান 

উপসপ্তচি, িাকজট - ১৩ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৬৫৪৯৬ 

লশখ লিাহাম্মে সপ্তলিউল্লাহ 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৪) 

ল ানঃ ৯৫১১০৪৯ 

41.  শ্রি ও কি যসংস্থান িন্ত্রণালয় 

জনাি লিাহাম্মে িানজারুল িান্নান 

উপসপ্তচি, িাকজট - ১৩ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৬৫৪৯৬ 

লশখ লিাহাম্মে সপ্তলিউল্লাহ 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৪) 

ল ানঃ ৯৫১১০৪৯ 

42.  িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালয় 

জনাি নূরউপ্তেন আল  ারুক 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট - ১৪ 

ল ানঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

লশখ লিাহাম্মে সপ্তলিউল্লাহ 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৪) 

ল ানঃ ৯৫১১০৪৯ 

43.  প্তশল্প িন্ত্রণালয় 

জনাি নূরউপ্তেন আল  ারুক 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট - ১৪ 

ল ানঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

লশখ লিাহাম্মে সপ্তলিউল্লাহ 

যুগ্ম সপ্তচি (িাকজট-৪) 

ল ানঃ ৯৫১১০৪৯ 

44.  প্তিদুযৎ প্তিভাগ 

জনাি লিাঃ হাসানুল িপ্তিন 

উপসপ্তচি, িাকজট - ১৫ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

জনাি রকিন্দ্র নাথ প্তিশ্বাস 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-৫) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

45.  জ্বালানী ও খপ্তনজ সম্পে প্তিভাগ 

জনাি লিাঃ হাসানুল িপ্তিন 

উপসপ্তচি, িাকজট - ১৫ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

জনাি রকিন্দ্র নাথ প্তিশ্বাস 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-৫) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

46.  সড়ক পপ্তরিহন ও িহাসড়ক প্তিভাগ 

লশখ লিাকিনা িপ্তন 

উপসপ্তচি, িাকজট-১৬ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৩৬০৪০৭ 

জনাি রকিন্দ্র নাথ প্তিশ্বাস 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-৫) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

47.  লসতু প্তিভাগ 

লশখ লিাকিনা িপ্তন 

উপসপ্তচি, িাকজট-১৬ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৩৬০৪০৭ 

জনাি রকিন্দ্র নাথ প্তিশ্বাস 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-৫) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

48.  লনৌ-পপ্তরিহন িন্ত্রণালয় 

লশখ লিাকিনা িপ্তন 

উপসপ্তচি, িাকজট - ১৭ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

জনাি রকিন্দ্র নাথ প্তিশ্বাস 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-৫) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

49.  লরলপথ িন্ত্রণালয় 

লশখ লিাকিনা িপ্তন 

উপসপ্তচি, িাকজট - ১৭ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

জনাি রকিন্দ্র নাথ প্তিশ্বাস 

অপ্তিপ্তরি সপ্তচি (িাকজট-৫) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪৬১ 

50.  পাি যিয চট্টগ্রাি প্তিষয়ক িন্ত্রণালয় 

ড. খুরশীে আলি 

উপসপ্তচি, িাকজট - ১৮ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৬৮৮২১ 

জনাি লিাঃ ইয়াসীন 

উপসপ্তচি (িাকজট-৬) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২১ 

51.  ভূপ্তি িন্ত্রণালয় 

ড. খুরশীে আলি 

উপসপ্তচি, িাকজট - ১৮ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৬৮৮২১ 

জনাি লিাঃ ইয়াসীন 

উপসপ্তচি (িাকজট-৬) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২১ 

52.  পপ্তরকিশ ও িন িন্ত্রণালয় 

লিগি  ারজানা আহকিে 

উপসপ্তচি, িাকজট-১৯ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনাি লিাঃ ইয়াসীন 

উপসপ্তচি (িাকজট-৬) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২১ 

53.  পাপ্তন সম্পে িন্ত্রণালয় 

লিগি  ারজানা আহকিে 

উপসপ্তচি, িাকজট-১৯ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনাি লিাঃ ইয়াসীন 

উপসপ্তচি (িাকজট-৬) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২১ 

54.  কৃপ্তষ িন্ত্রণালয় 

জনাি লিাহাম্মে  ারুক-উজ-জািান 

উপসপ্তচি, িাকজট-২০ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনাি লিাঃ ইয়াসীন 

উপসপ্তচি (িাকজট-৬) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২১ 

55.  িৎস্য ও প্রাপ্তণসম্পে িন্ত্রণালয় 

জনাি লিাহাম্মে  ারুক-উজ-জািান 

উপসপ্তচি, িাকজট-২০ অপ্তধশাখা 

ল ানঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনাি লিাঃ ইয়াসীন 

উপসপ্তচি (িাকজট-৬) 

ল ানঃ ৯৫৭৬০২১ 

56.  
লিসািপ্তরক প্তিিান পপ্তরিহন ও 

পর্ যটন িন্ত্রণালয় 

জনাি লহাকসন আহকিে 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট-২৪  

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

লিগি সাকয়িা শাহীন সুলিানা 

উপসপ্তচি (িাকজট-৮) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

57.  গৃহায়ন ও গণপূিয িন্ত্রণালয় 

জনাি লহাকসন আহকিে 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট-২৪  

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

লিগি সাকয়িা শাহীন সুলিানা 

উপসপ্তচি (িাকজট-৮) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

58.  ডাক ও লটপ্তলকর্াগাকর্াগ প্তিভাগ 

জনাি লহাকসন আহকিে 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট-২৫  

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৯ 

লিগি সাকয়িা শাহীন সুলিানা 

উপসপ্তচি (িাকজট-৮) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

59.  িথ্য ও লর্াগাকর্াগ প্রযুপ্তি প্তিভাগ 

জনাি লহাকসন আহকিে 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট-২৫  

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৯ 

লিগি সাকয়িা শাহীন সুলিানা 

উপসপ্তচি (িাকজট-৮) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৭ 
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ক্রপ্তিক নং িন্ত্রণালয়/প্তিভাগ লহল্প লডস্ক কি যকিযাকের নাি, পেিী ও লটপ্তলক ান নম্বর 

60.  পপ্তরকল্পনা প্তিভাগ 

জনাি লিাহাম্মে আলী প্তপ্রন্স 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট-২৪ 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

লিগি সাকয়িা শাহীন সুলিানা 

উপসপ্তচি (িাকজট-৮) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

61.  
িাস্তিায়ন, পপ্তরিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন 

প্তিভাগ 

জনাি লিাহাম্মে আলী প্তপ্রন্স 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট-২৪ 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

লিগি সাকয়িা শাহীন সুলিানা 

উপসপ্তচি (িাকজট-৮) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

62.  
পপ্তরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা  

প্তিভাগ 

জনাি লিাহাম্মে আলী প্তপ্রন্স 

প্তসপ্তনয়র সহকারী সপ্তচি, িাকজট-২৪ 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

লিগি সাকয়িা শাহীন সুলিানা 

উপসপ্তচি (িাকজট-৮) 

ল ানঃ ৯৫১৪৪১৭ 

*  জনাি লিাঃ হাপ্তিবুর রহিান, যুগ্ম-সপ্তচি (িাকজট-১) লহল্প লডস্ক এর সিন্বয়কারী (Coordinator) প্তহকসকি োপ্তয়ত্ব পালন করকিন এিং 

লকান প্তিষকয় স্পষ্টীকরণ/ সহায়িার প্রকয়াজন হকল িাঁর অপ্তধশাখার আওিাভুি িন্ত্রণালয়/ প্তিভাগসমূহ ছাড়াও লর্ককান িন্ত্রণালয়/ প্তিভাগ 

কর্তযক িাঁর সাকথ লর্াগাকর্াগ করা লর্কি পাকর।   
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পপ্তরকল্পনা কপ্তিশকনর লহল্প লডস্ক এর কি যকিযাকের নাি, পেিী ও লটপ্তলক ান নম্বর 

ক্রপ্তিক 

নং 
নাি ও পেিী প্তিভাগ ল ান নং 

1.  
জনাি প্রশান্ত কুিার চক্রিিী 

যুগ্ম প্রধান 
কার্ যক্রি প্তিভাগ 

৯১১৫৭৪৮ 

০১৮১৯২৬০২৩৭ 

2.  
জনাি লিাঃ ছাকয়দুজ্জািান 

যুগ্ম প্রধান 
কার্ যক্রি প্তিভাগ 

৯১১৫২৬৩ 

০১৫৫২৩১৪০৬০ 

3.  
জনাি  জলুর রহিান 

 উপ-প্রধান 
কার্ যক্রি প্তিভাগ 

৯১৮০৭১৬ 

০১৫৫২৪৩৪২৬৫ 

4.  
ড. নুরুন নাহার 

উপপ্রধান 
কার্ যক্রি প্তিভাগ 

৯১১৬৫৪০ 

০১৭৭৭৩৩০৬৪৪ 

5.  
জনাি লিাঃ রুহুল আর্ি 

প্তসপ্তনয়র সহকারী প্রধান 
কার্ যক্রি প্তিভাগ 

৯১৮০৬৩১ 

০১৯১২২৪১৪১২ 

6.  
জনাি েীকনশ সরকার 

সহকারী প্রধান 
কার্ যক্রি প্তিভাগ 

৯১৮০৭২৫ 

০১৭৩৮৬২৭৮৮৭ 

7.  
লিগি আপ্তিো সুলিানা 

সহকারী প্রধান 
সাধারণ অথ যনীপ্তি প্তিভাগ 

৯১৮০৯২৯ 

০১৮১৬৩৪৭৩৩৯ 

8.  
জনাি প্রেীপ কুিার িকহাত্তি 

উপপ্রধান 

আথ য-সািাপ্তজক অিকাঠাকিা 

প্তিভাগ 

৯১১৮৩৯২ 

০১৭১৫৪০১৮৮৫ 

9.  
জনাি লিাহা: লিারহানুল হক 

উপপ্রধান 

আথ য-সািাপ্তজক অিকাঠাকিা 

প্তিভাগ 

৯১১৪৬৬৭ 

০১৫৫২৩৪৪৪১৩ 

10.  
জনাি প্তিঞা মুহাম্মে আশরা  লরজা  প্তরেী 

প্তসপ্তনয়র সহকারী প্রধান 

আথ য-সািাপ্তজক অিকাঠাকিা 

প্তিভাগ 

৯১৮৫৩৫৫ 

০১৫৫২৪৩২৮৯৬ 

11.  
জনাি লিাহাঃ আিানি আলী 

 গকিষণা কি যকিযা 

আথ য-সািাপ্তজক অিকাঠাকিা 

প্তিভাগ 

৯১৮০৯৯১ 

০১৯১৭২৯৪৫৫৭ 

12.  
লিগি নাপ্তগ যস খানি 

উপপ্রধান 

কৃপ্তষ, পাপ্তন সম্পে ও পল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠান প্তিভাগ 

৯১১৪৮৬৪ 

০১৭৪১৩০৭৩৩৬ 

13.  
ড. লিাঃ আিজাে লহাকসন 

 উপপ্রধান 

কৃপ্তষ, পাপ্তন সম্পে ও পল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠান প্তিভাগ 

৯১১৭৫৪৬ 

০১৫৫২৩৯৯৪১০ 

14.  
জনাি লিাঃ আ.ন.ি লরাকন উপ্তেন 

উপপ্রধান 

কৃপ্তষ, পাপ্তন সম্পে ও পল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠান প্তিভাগ 

৯১২১১৮৩ 

০১৭১২৮১৮৬৫২ 

15.  
লিগি আপ্তজজুন নাহার 

উপপ্রধান 

কৃপ্তষ, পাপ্তন সম্পে ও পল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠান প্তিভাগ 

৯১১৪৬৫৭ 

০১৭১১৪৫২২৫৫ 

16.  
ড .লিাঃ প্তিজানুর রহিান 

 প্তসপ্তনয়র সহকারী প্রধান 

কৃপ্তষ, পাপ্তন সম্পে ও পল্লী 

প্রপ্তিষ্ঠান প্তিভাগ 

৯১১৫৪১৬ 

০১৭১৫৪২৪৫৪৫ 

17.  
জনাি আবুল িাককর লিাঃ লিৌপ্তহে 

প্তসপ্তনয়র সহকারী প্রধান 
লভৌি অিকাঠাকিা প্তিভাগ 

৯১৮০৬৬৮ 

০১৫৫২৪২৩৩৯২ 

18.  
জনাি লিাঃ লরজা রশীে 

সহকারী প্রধান 
লভৌি অিকাঠাকিা প্তিভাগ 

৯১২৮৭৮৪ 

০১৭১৩৪০৯৬৩৬ 

19.  
জনাি লিাঃ জালাল হাপ্তিবুর রহিান 

প্তসপ্তনয়র সহকারী প্রধান 
প্তশল্প ও শপ্তি প্তিভাগ 

৯১১৭২০৭ 

০১৯৩১৪০৫৪৬৭ 
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