
অর্ থ বিভাগের কর্ থকর্থাগের নার্, পেিী, অিস্থান, ইন্টারকর্ নম্বর এিং টেবিগ ান নম্বর 
র্াননীয় র্ন্ত্রী/সবিি/ 

অবর্বরক্ত সবিি/একান্ত সবিি 
অনুবিভাে 

(অবর্বরক্ত সবিি/যুগ্ম-সবিি)  
উপ-সবিি (বিউটি পে) শাখা/সার্বয়কভাগি অবিশাখা 

উপ-সবিি (সুপারবনউগর্রারী) /বসবনয়র সহকারী সবিি / বসবনয়র সহকারী প্রিান / সহকারী সবিি / সহকারী প্রিান  

 

জনাি আ হ র্ মুস্ত া কার্াি 
র্াননীয় র্ন্ত্রী, অর্ থ র্ন্ত্রণািয় 

৫১০১, ৯৫১৪৪৭৭, ৯৫১৪৪০৪ ( যাক্স) 

  
 
জনাি আব্দুর রউ  র্ালুকোর 

বসবনয়র সবিি, অর্ থ বিভাে 

৫১০৬, ৯৫১২২০১ 

৯৫৭৬০০৩ ( যাক্স) 

 
জনাি টর্াোঃ এখিাছুর রহর্ান 

অবর্বরক্ত সবিি  

(িাগজে ও সার্বিক অর্ থনীবর্) 
১০৯, ৯৫৮৫১৩৩ 

 

টিের্ টসবিনা আখর্ার  

অবর্বরক্ত সবিি  

(প্রশাসন ও ব্যয় ব্যিস্থাপনা) 
১১০, ৯৫১৪৪৪৩ 
 

 

জনাি টর্াোঃ জাবহদুি ইসিার্ 

অবর্বরক্ত সবিি (প্রিারা) 
৭৫২, ৯৫৭৪৮৮৩ 

 
 
ি. টর্াোঃ ট রগেৌস আির্ 

র্াননীয় অর্ থর্ন্ত্রীর একান্ত সবিি (উপসবিি)  

৫১০২, ৯৫১৪৩০১ 

 

 

জনাি টর্াোঃ টহিাি উদ্দীন (উপসবিি)  

বসবনয়র সবিগির একান্ত সবিি 
৫১০৪, ৯৫১৩৩৪৭  
  
 
জনাি টক এর্ বসংহ রর্ন 

র্াননীয় অর্ থর্ন্ত্রীর সহকারী একান্ত সবিি 

 
 
 

 

 

 
        অর্ থ বিভাগের  যাক্স  নম্বরোঃ 

৯৫৭৬০০৩ 

 

জনাি র্াহমুো খাতুন  
অবর্বরক্ত সবিি  
(প্রশাসন ও সর্ন্বয়) 

৬৭২, ৯৫৭৬০১৫ 

টর্াোঃ হাবিবুর রহর্ান (অবর্বরক্ত সবিি) 
আইন উপগেিা, ৫৩১, ৯৫৭৭২৪২ 

টর্াোঃ ইউনুছ আিী(বসসস), আইন কর্ থকর্থা-১ 

৫৩৩, ৯৫৪৫০৭৬ 
আব্দুি আবির্ হাওিাোর (সস), আইন কর্ থকর্থা-২,  

৫৩৪, ৯৫৭৬৫৫৮   

নুসরার্ জািীন িানু,  

অবর্বরক্ত সবিি (প্রশাসন) 
১৬৫, ৯৫৭৬০২৪   

................,  প্রশাসন-১   
 ১৬৯, ৯৫৭৬০২৩ 

ি. নাবছর্া আকর্ার (উপসবিি), প্রশাসন-২,  

৬৭৪, ৯৫১৫৫৩৭ 
সুরাইয়া জাহান (উপসচিব), প্রশাসন-৩,  

১৭০, ৯৫৭৬০৪২ 
শাব্বীর আহমদ (উপসচিব), প্রশাসন-৪, 

৫৬৪৬, ৯৫৮৫০৪৬  

 ...................প্রশাসন-৫ 

৬৭৩, ৯৫৭৩২২৬ 

টর্াোঃ রুহুি আবর্ন র্বিক(সস), প্রশাসন-৬,  
৫৪০০, ৯৫১২৫৯৬  

সসয়ে মুহাম্মে কাওছার টহাগসন (উপ-সবিি), 
প্রবশক্ষণ,  ৯০৬, ৯৫৭৬০১৮ 

শার্ীর্ টহাগসন (বহসািরক্ষণ কর্ থকর্থা),  

বহসাি টকাষ, ২৩০, ৯৫৪৫৬০৬ 

মুন্সী আিদুি আহাে (যুগ্মসবিি), 

িাগজে ও পবরকল্পনা, ৬৭১, ৯৫১৪০৯০ 
মমাহাম্মদ সাইদুল আরীফ (উপসচিব) 

িাগজে ও পবরকল্পনা-১, ২৪০, ৯৫৭৩৬৫৪ 
……… 

িাগজে ও পবরকল্পনা-২    

জনাি নাজমা মমাবাররক 

অবর্বরক্ত সবিি (িাগজে-১) 

৫১১২, ৯৫১১০৫০ 

বসরাজুন নূর টিৌধুরী (যুগ্ম সবিি), িাগজে-১ 

৫১২১, ৯৫৭৬০৪৩ 
টর্াহাম্মে আবনসুজ্জার্ান খান(উপ-সবিি), িাগজে-১, 

৫১৩০, ৯৫১৪১৪৬ 

র্বনর্া র্াসবর্ন (উপ-সবিি), িাগজে-২,  

৫১২৯, ৯৫৫০৩০৮ 

টর্াোঃ টর্ৌবহদুি ইসিার্ (উপসবিি),িাগজে-৩,  

৫১৩২, ৯৫৬৩১৮৬ 
 

টর্াোঃ র্ানজারুি র্ান্নান (যুগ্ম সবিি), িাগজে-২ 

৫১২২, ৯৫৭৬০২২ 
ি. টর্াহাম্মে আবু ইউছু (যুগ্মসবিি),িাগজে-৪ 

৫২৯৪, ৯৫৭৪০১৩ 

টর্াোঃ র্াজুি ইসিার্(উপসচিব), িাগজে-৫,  

৫২৯১, ৯৫৭৪০১৬ 

টর্াহাম্মে র্বশউর রহর্ান(উপসচিব), িাগজে-৬ 

২৯০, ৯৫৭৬০৩৮ 
টর্াহাম্মে আবুি কাগসর্,(উপসবিি) 

িাগজে-৭, ৫১২৮, ৯৫৭৬০২৯ 

টর্াহাম্মে সাইফুি ইসিার্ (যুু্গ্ম সবিি), িাগজে-৩ 
৫১২৭, ৯৫৭৪০০৫, 

হায়ার্ টর্াোঃ ব গরাজ (উপসবিি), িাগজে-৮,  

৫১৩৫, ৯৫৭৩৬৫৫  

মমরহদী মাসুদুজ্জামান (উপসচিব), িাগজে-৯,  

৫১৩১, ৯৫৫৮৫৮৮ 

টর্াহাম্মে আজাে ছািাি (উপ-সবিি), িাগজে-১০ 

৫১৩৩, ৯৫৭৬০৩০   

টর্াোঃ আিদুর রহর্ান খান (যুু্গ্ম সবিি), িাগজে-৭,  
৫৬৩১, ৯৫১৪৪১৬ 

ট ৌবজয়া রহর্ান(উপ-সবিি), িাগজে-২১,  
৫৬৩৩, ৯৫৪০২৮৬ 

নাছবরন আক্তার (উপসবিি), িাগজে-২২,  
৬২৭, ৯৫৪০২৮৭  

সাইফুি ইসিার্ (উপসচিব), িাগজে-২৩, 
৫৬৩৫, ৯৫৪০২৮৪  

বিশ্ববজৎ ভট্টািার্য্থ টখাকন (অবর্বরক্ত সবিি) , 

হাউজ বিবডং টিান টসি, ৬৩১, ৪৭১২৪৪১৫ 

বেি আ গরাজা (উপসবিি), গৃহ বনর্ থাণ ঋণ টসি 

৬৩৮, ৯৫৪৬১২০  

টর্াছা: নাজনীন সুির্ানা (উপসচিব),  

গৃহ বনর্ থাণ ঋণ টসি,  ১৮৬, ৯৫৪৬১২১       

জনাি টর্াোঃ সাইদুর রহর্ান  

অবর্বরক্ত সবিি (িাগজে-২) 

৫১০৮, ৯৫৭৬০০৯ 

টর্াহাম্মে ওয়াবিে টহাগসন(যুগ্ম-সবিি), িাগজে-৪ 
১২৫, ৯৫১৪৪৬১ 

িীজা খাজা(উপসবিি), িাগজে-১১,  

৫২১২, ৯৫৫৭২০৩ 
র্াহমুো আক্তার (উপসবিি), িাগজে-১২,  

৫১৩৭, ৯৫৭৬০৩৩ 

মুহাম্মে আবনসুর রহর্ান (উপসবিি),িাগজে-১৩ 

৫১৪৭, ৯৫৫৪৫১১ 

নূরউবদ্দন আি  ারুক(উপসবিি),  

িাগজে-১৪, ৫১৪১, ৯৫৭৪৩০৬ 
র্াহবর্ে হাসনার্ খান(যুু্গ্ম সবিি), িাগজে-৫, 
১২৪, ৯৫১১০৪৯  

টর্াহাম্মে জাবকর টহাগসন (উপসবিি), িাগজে-১৫ 

৫১৩৯, ৯৫৬৫১৮৪  
টর্াোঃ নজরুি ইসিার্ (উপসবিি),িাগজে-১৬,  
৫২১৩, ৯৫৬৫৪৯৬ 

টি. টক. এর্. টর্াশগ কুর রহর্ান (উপসবিি), 

িাগজে-১৭, ৫১৩৮, ৯৫৭৪৩০৮ 
 

টর্াোঃ আব্দুস ছার্াে (যুু্গ্ম সবিি),  িাগজে-৬, 

১২৬, ৯৫৭৬০২১ 

কাউসার নাসরীন (উপসবিি),িাগজে-১৮, 

 ৫১৪৫, ৯৫৫৬৬৭৬  

বর্বিয়া শারবর্ন (উপসবিি), িাগজে-১৯,  

৫১৪৪, ৯৫৬৮৮২১ 

মুহাম্মে  ারুক-উজ-জার্ান(উপ-সবিি),  

িাগজে-২০, ৫১৪০, ৯৫৬৯৭৫৩  

রবহর্া টিের্ (যুগ্মসবিি), িাগজে-৮ 

৬৩২, ৯৫১৪৪১৭  
ি. আিদুর রবহর্ (উপসবিি), িাগজে-২৪ 
৫৬৩৬, ৯৫১৪৪১৮ 

টহাগসন আহগর্ে (উপসবিি), িাগজে-২৫,  
৫৬৪১, ৯৫১৪৪১৯   

মুহাম্মে আিী বপ্রন্স(উপসবিি), িাগজে-২৬ 
৫৬৩৮, ৯৫৪০২৮৫ 

 

টশখ টর্াহাম্মে সিীর্ উিাহ 

অবর্বরক্ত সবিি  

(গেজারী ও ঋণ ব্যিস্থাপনা) 

১১৩, ৯৫৭৬০১৪ 

হাসান খারলদ ফয়সাল (যুগ্মসবিি), 

ঋণ ব্যিস্থাপনা, ৫১৬৬, ৯৫৭৬০২০ 
টর্াোঃ আবুি িাশার (উপসবিি),  

সোঃঋোঃব্যোঃ-১, ২৩৫, ৯৫৭০৬৪৩  

টর্াোঃ রুহুি আবর্ন (উপসবিি),অোঃ ঋোঃব্যোঃ-২, 

১৭৩, ৯৫৭৬০২৭ 

টর্াোঃ ব গরাজ আহগর্ে (উপসবিি) 

ন ও প্র.ো.ব্য, ৬৫৭, ৯৫৬১৬১৭ 
  

এটিএর্ বসবদ্দকুর রহর্ান(যুগ্ম সবিি), টেজাবর, 
বিএসএি ও ইকুইটি ব্যিস্থাপনা, ৫৬৫৩, ৯৫৫১১৬০ 

...................  টেজাোঃ ব্যিস্থাপনা,  

২৯৬, ৯৫৪০৫০৪ 

টর্াোঃ র্াহবুবুি টর্াগশ থে(উপসবিি), বিএসএি-১ 

৫১৬৭, ৯৫৭৬০৩৪ 
............................, বিএসএি-২, 

৬৬০, ৯৫৭০৬৪২ 
 

টহার্ায়রা টিের্(যুগ্মসবিি), (এনটিআর),  

৬৫৪, ৯৫৫০৭৩৬ 

টিের্ রবন িাকর্া, (উপসবিি), এনটিআর-১, 

 ৬৬১, ৯৫৭৬০২৮ 

……., এনটিআর-২,  

৬৬২, ৯৫৫০৭৩৮ 

........................., এনটিআর-৩, 

৬৬৩, ৯৫৭০৬৪৩   

................, বপবপবপ,  

৪১৭, ৯৫৮৫০৪৮ ...................., বভবজএ , ২৮৫, ৯৫৮৫১৩০ ......, টেকোঃ এবসোঃ শাখা 

২৬৬, ৯৫৮৫৭৯১ ....., প্রগজক্ট বরবভউ শাখা, ৪৩১, ৯৫৮৫১৩০   

জনাি টর্াোঃ আবজজুি আির্  
অবর্বরক্ত সবিি  

(সার্বিক অর্ থনীবর্) 

১১১, ৯৫১১১৬০ 

আবু োইয়ান টর্াহম্মে আহসানউিাহ বপএএ, (উপ-সবিি) 

সার্-পূি থাভাস, ১৬২, ৯৫৫০৭৪৪ 
………, সার্বিক-১,  

৪৮৯, ৯৫৭০০২৬ 

টর্াহাম্মে র্াহাবুি আির্(উপসবিি),সার্বিক-২,  

২৯২, ৯৫৭৬৭৩৩ 

জয়নাি আিবেন(উপসবিি),সার্বিক-৩ 

২৮৮, ৯৫৫৭৫৫৬  

বেিরুিা শাহীনা (যুগ্মসবিি) রাজস্ব নীবর্, 

১১৮, ৯৫৭০০২৫ 
র্াগনায়ার টহাগসন টর্ািা(উপসবিি),  রাজস্ব নীবর্-১,  

২৮২, ৯৫৭৬০০৭ 

 ারুক আহগর্ে (বসসস), রাজস্ব নীবর্-২ 

৪০৭, ৯৫৭০০৬০ 
.............., রাজস্ব নীবর্-৩ 

 
 

ি. টর্াোঃ খাগয়রুজ্জার্ান র্জুর্োর(অবর্বরক্ত সবিি), 

(িাোঃ পবরোঃ, মোঃ ও বরোঃ), ৫৩২, ৯৫৭৬০১৯ 

টর্াোঃ ব গরাজ হাসান (বসসস),পবরিীক্ষণ-১, 

১৫৫, ৯৫৮৫০৪৭  

........................, পবরিীক্ষণ-২,  

১৫৫, ৯৫৭৬০০৭ 

ি.গর্াোঃ র্বর্উর রহর্ান (উপসবিি), পবরিীক্ষণ-৩, 

২৯৩, ৯৫৭০০৬১ 
 

জনাি কবিরুি ইজোনী খান  

অবর্বরক্ত সবিি 
(ব্যয় ব্যিস্থাপনা)  

৫১৬৮, ৯৫১১০৩১ 

টর্াহাম্মে শার্সুি আির্ ভ ূঁইয়া (যুগ্ম সবিি) ব্যোঃব্যোঃ-১ 

৫১২৩, ৯৫৫২৯৯৭ 
 গয়জ আহগর্ে (উপ-সবিি), ব্যোঃব্যোঃ-১,  

৫১৭৬, ৯৫৭৬০৩৬ 

নাবেরা সুির্ানা (উপসবিি). ব্যোঃব্যোঃ-২,  

৫১৭৭, ৯৫৭৪০০৬ 
মমাহাম্মদ শওকত উল্লাহ (উপসবিি), ব্যোঃব্যোঃ-৪,  
৫১৭৯, ৯৫৭০০৩৫  

হাবিবুন নাহার (অবর্বরক্ত সবিি), ব্যোঃব্যোঃ ২  

৫১৬৭, ৯৫৭৩২২০ 

টর্াছাোঃ রুখসানা রহর্ান (উপসবিি), ব্যোঃব্যোঃ-৩ 

১৭৮, ৯৫৬৯৯৫১ 
টিৌধুরী আশরাফুি কবরর্ (বসসস), ব্যোঃব্যোঃ-৫  

 ৫১৮০, ৯৫৭৬০৩৭  
মুহাম্মে ইসর্াঈি (বসসস), ব্যোঃব্যোঃ-৬,  

৫১৮২, ৯৫৫০৭৩০  

সুগিখা রাণী িসু (যুগ্ম সবিি), ব্যোঃব্যোঃ- ৩ 

৬৬৮, ৯৫৪০০৭৮ 
টর্াোঃ আব্দুি েফুর(সস), ব্যোঃব্যোঃ ও অোঃবনোঃ ৭,  

৫৬৭৫, ৯৫৫০৭৭৫ 

টর্াহাম্মে আিী(সস), ব্যোঃব্যোঃ অোঃবনোঃ-৮, 

৫১৮৩, ৯৫৭৬০৩৭ 
  

জনাি সর্যবজর্ কর্ থকার 

অবর্বরক্ত সবি(িাস্তিায়ন) 

৭৫৩, ৯৫৪৯৬৪৫ 

 াগর্র্া রবহর্ ভীনা (যুগ্ম সবিি),, িাস্তিায়ন-১ 

৭৫৫, ৯৫৭৬৫৫৭ 
রওনক আফররাজা সুমা (উপসবিি),  িাস্তিায়ন-১, 

৭৫৯, ৯৫৬৫৭৩৩ 

এস এম আবদুল্লাহ আল মামুন (উপসচিব) 

 িাস্তিায়ন-৩, ৭৫৭, ৯৫৪৯২৭৬ 

............, িাস্তিায়ন-৫,  

৭৫৬, ৯৫৫০৭৪৫ 
 

নাবসর্া পারভীন (যুগ্মসবিি) িাস্তিায়ন-২ 

৭৫৪, ৯৫৪০১৮৭ 
আছমা আরা মবগম (উপসবিি), িাস্তিায়ন-২  

৭৫৮, ৯৫৪০১৮৪ 
টর্াহাম্মে হাবিি উিাহ (বসসস), িাস্তিায়ন-৪,  

৭৫৭, ৯৫৫০৭৪৫ 
  

জনাি টর্াোঃ টোিার্ টর্াস্ত া 

অবর্বরক্ত সবিি (প্রবিবি) 

৭৫১, ৯৫৭৬৫৫৪ 

টর্াোঃ র্াহফুজুি আির্ খান (যুগ্মসবিি),  প্রবিবি-১ 
৭৬৪, ৯৫৪০২৯১ 

খাগিো নাছবরন(উপসবিি), প্রবিবি-১,  

৫৫৩৫, ৯৫৬১১৩১  

মমাছা: নারচগস মুরচশদা(উপসবিি),  প্রবিবি-২  

৭৬০, ৯৫১৪৪৮৭ 
  

কুিসুর্ টিের্ (যুগ্ম সবিি) , প্রবিবি-২, 
৭৬৩, ৯৫৭৩৭৭০ 

..............., প্রবিবি-৩, 

 ৭৬২, ৯৫৬১১৩১ 

শামীম বানু শাচি, (চসসস) প্রবিবি-৪,  

৭৫৯, ৯৫৪০১৮৩   

ি. টর্াোঃ নজরুি ইসিার্ 

অবর্বরক্ত সবিি (রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবর্ষ্ঠান) 

৬১১, ৯৫৭৬৫৬১ 

টর্াোঃ সাইফুিাহ পান্না(যুগ্ম সবিি), রাোঃপ্রোঃ-১ 

৬১২, ৯৫৪৯৪৩১ 
ি.সব কুি ইসিার্ (উপসবিি), রাোঃপ্রোঃ-১ 

৬১৪, ৯৫৬৭০৬১ 

................,রাোঃপ্রোঃ-২ 

৬১৬, ৯৫৭৭২৪৩ 

টর াগয়র্ উিাহ টর্াহাম্মে খবিলুর রহর্ান(বসসস) 

রাোঃপ্রোঃ৩, ৬১৫, ৯৫৫০৯৭০,  

টর্াোঃ হাসানুি র্বর্ন(যুগ্ম সবিি), রাোঃপ্রোঃ-২, 

৬৩৪, ৯৫৪০১৮৮ 
মহম্মদ রচবউল ইসলাম (উপসচিব), রাোঃপ্রোঃ-৪,   

৬১৪, ৯৫৬৭০৬১  বিবি টিের্ (স.স) রাোঃপ্রোঃ-৫, ৬১৮, ৯৫৭৭২৪১   

জনাি  ারবহনা আহগর্ে  

অর্ থননবর্ক উপগেিা (অবর্:সবিি) 

৫৫৪৬, ৯৫৭৬৫৫২ 

..............., উপ-অর্ থননবর্ক 

উপগেিা (কর্ থোঃ পবরোঃ), ৫৪৮, ৯৫৭৬৫৫৩ 
সাবিনা ইয়াসবর্ন (বসসপ্র), কর্ থোঃ পবরোঃ-১, 

৫৫৫৩, ৯৫৫০৭৩২ 
..........,কর্ থোঃ পবরোঃ-২, ৫৫৫২,৯৫৪০০৬৯ .........., কর্ থোঃপবরোঃ-৩, ৫৫৫৫, ৯৫৫৬৩০১ 

র্াসনুভা রহর্ান (বসসপ্র), কর্ থোঃ পবরোঃ-৪  

৫৫৫৬, ৯৫৭৬৫৫৯ 
আবুি র্নসুর (যুগ্মসবিি),  

উপ-অর্ থননবর্ক উপগেিা (সর্ীক্ষা), ৫৫৪৭, ৯৫১৪৪২৩ 
র্গনায়ারা পারভীন বর্তু(বসসপ্র), সর্ীক্ষা-১,  

৭৩৩, ৯৫৭৬৫৫১ 
............, সর্ীক্ষা-২, ৫৫৫০, ৯৫৭৬৫৬০ 

.........., সর্ীক্ষা-৩,  

৫৫৫৪, ৯৫১৪৪২০ 
........., সর্ীক্ষা-৪, ৫৫৪৯, ৯৫৪৫৯৮০ 

 

    FSMU 
......., বসগের্ ম্যাগনজার; টর্াোঃ আবু িাগর্ন র্ালুকোর, বসবনয়র বসগের্ এনাবিি, ৫৫০১, ৯৫৬৯৪১৯; টর্াোঃ বর্জানুি কবরর্, বসবনয়র বসগের্ এনাবিি, ৫৫০২, ৯৫৭৬০৩১; টর্াোঃ আব্দুস সািার্ শাহ্ , বসগের্ এনাবিি, ৫৫০৩, ৯৫৮৫৩৯০; টর্াোঃ টসািায়র্ান, বসগের্ এনাবিি, 

৫৫১২, ৯৫৮৫৩৮৯;  াগর্র্া-তুজ-টজাহরা রূপা টজায়াদ্দথার, বসবনয়র টপ্রাগ্রার্ার, ৫৫১০, ৯৫৮৫৩৯১;  আব্দুি কবরর্, টপ্রাগ্রার্ার, ৫৫০৬, ৯৫৮৭৭৫২;  টর্াোঃ টর্া াজ্জি টহাগসন, টপ্রাগ্রার্ার, ৫৫০৪, ৯৫৭৬৩৮৪;  টর্াোঃ আবুি িাসার, সহকারী টপ্রাগ্রার্ার, ৫৫১১, ৯৫৪৬২৮৮; 

টর্াোঃ বর্িন টহাগসন, টর্ইনগেন্যান্স ইবিবনয়ার, ৫৫০৭, ৯৫৭৬০৩২;  এ.বি.এর্. আিদুর রহর্ান রাজু, সহকারী টর্ইনগেন্যান্স ইবিবনয়ার, ৫৫০৫, ৯৫৭৪৪৫৩;   ................, সহকারী টর্ইনগেন্যান্স ইবিবনয়ার;    ................, সহকারী টপ্রাগ্রার্ার; 

জনাি আরব ন আরা টিের্ 
র্হাপবরিািক (অবর্বরক্ত সবিি), 

র্বনেবরং টসি, ৮০১, ৯৫৭৬৩৫৯ 

টর্াোঃ হাবকর্ উবদ্দন, অবর্োঃর্হাোঃপবরোঃ-১, ৮০৩, ৯৫৭১৬১২, ;  টর্াহাম্মে এর্োে উল্যাহ, টপ্রাগ্রার্ার, ৮০৮, ৯৫৫১২৫৫;  সসয়ে খাগিে বিন হাব জ (ব : এনা:), ৬২০, ৯৫১৫৬১১;   টর্াোঃ টসাহরাি টহাগসন (ব :এনা:), ৮১১, ৯৫৪৫২২১,  

টর্াোঃ  খরুি ইসিার্ (সহ:সবিি), ৬০১,  ৯৫৬১৩৬৮;   টর্াোঃ আবরফুি ইসিার্, বসবনয়র কবিউোর অপাগরের; ৮০৬, ৯৫৬১৩৬৮,   

নাসবরন সুির্ানা (যুগ্ম সবিি), অবর্োঃর্হাোঃপবরোঃ-২ , ৮০২, ৯৫৭১৯৮৭;   টর্াোঃ ইব্রাবহর্ খবিি(ব :এনা:), ৮১০, ৯৫৭৭৩৩৮;  

র্হবর্না টিের্ (অবর্বরক্ত সবিি) 

র্হাপবরিািক, IPF 
১. ি. খুরশীে আির্, পবরিািক (যুগ্মসচিব) ;   ২. টিের্ সাহানা, পচরিালক, (উপসবিি);  ৩. এবিশ শরবর্ন, উপ-পবরিািক (উপসচিব) 

 

১১/০৪/২০২১ 


