
অথ িবভােগর কমকতােদর নাম, পদবী, অব ান, ই ারকম ন র এবং টিলেফান ন র 
মাননীয় ম ী/সিচব/ 

অিতির  সিচব/একা  সিচব 
অ িবভাগ 

(অিতির  সিচব/ -সিচব)  উপ-সিচব (িডউ  পদ) শাখা/সামিয়কভােব অিধশাখা 
উপ-সিচব ( পারিনউেমরারী) /িসিনয়র সহকারী সিচব / িসিনয়র সহকারী ধান / সহকারী সিচব / সহকারী ধান  

 

জনাব আ হ ম ফা কামাল 
মাননীয় ম ী, অথ ম ণালয় 
১০১, ৯৫১৪৪৭৭, ৯৫১৪৪০৪ (ফ া ) 
 
 
জনাব আ র রউফ তা কদার 
অথ সিচব 
১০৬, ৯৫১২২০১ 
৯৫৭৬০০৩ (ফ া ) 
 
জনাব মাঃ এখলা র রহমান 
অিতির  সিচব  
( শাসন ও য় ব াপনা) 
১১০, ৯৫১৪৪৪৩ 
 
বগম বীনা আমীন 

অিতির  সিচব  
(বােজট ও সামি ক অথনীিত) 
১০৯, ৯৫৮৫১৩৩ 
 
জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম 
অিতির  সিচব ( বারা) 
৭৫২, ৯৫৭৬০১৫  
 
ড. মাঃ ফরেদৗস আলম 
মাননীয় অথম ীর একা  সিচব (উপসিচব)  
১০২, ৯৫১৪৩০১ 
 
জনাব মাঃ হলাল উ ীন (উপসিচব)  
সিচেবর একা  সিচব 
১০৪, ৯৫১৩৩৪৭  
 
জনাব ক এম িসংহ রতন 
মাননীয় অথম ীর সহকারী একা  সিচব 
 
 
 
 
 
 
        অথ িবভােগর ফ া   ন রঃ 

৯৫৭৬০০৩ 
 

বগম মাহ দা খা ন  
অিতির  সিচব  
( শাসন ও সম য়) 
৬৭২, ৫৯৭৬০১৯ 

মাঃ হািব র রহমান (অিতির  সিচব) 
আইন উপেদ া, ৫৩১, ৯৫৭৭২৪২ 

........., আইন কমকতা-১ 
২৩৩, ৯৫৪৫০৭৬  

মাঃ ইউ ছ আলী(িসসস), আইন কমকতা-২,  
৫৩৪, ৯৫৭৬৫৫৮   

মাঃ সাই র রহমান,  সিচব ( শাসন) 
১৬৫, ৯৫৭৬০২৪ 
 

বগম রিন চাকমা, (িসসস),  শাসন-১   
 ১৬৯, ৯৫৭৬০২৩ 

রাইয়া জাহান (িসসস), শাসন-৩,  
১৭০, ৯৫৭৬০৪২ 

................................, শাসন-৪, 
৬১৩, ৯৫৮৫০৪৬   

মাঃ ল আিমন মি ক(সস), শাসন-৬,  
৪০০, ৯৫১২৫৯৬  

সয়দ হা দ কাওছার হােসন (উপ-সিচব), িশ ণ,  
 ৯৫৭৬০১৮ 

............িহসাব কাষ,  
২৩০, ৯৫৪৫৬০৬  

 ী আব ল আহাদ (উপ-সিচব), শাসন-২,  
৬৭৪, ৯৫১৫৫৩৭ 

শাসন-৫ 
৬৭৩, ৯৫৭৩২২৬   

.............,   
বােজট ও পিরক না, ৬৭১, ৯৫১৪০৯০ 

.............. 
বােজট ও পিরক না-১, ২৪০, ৯৫৭৩৬৫৪ 

……… 
বােজট ও পিরক না-২    

জনাব মাঃ হািব র রহমান  
অিতির  সিচব (বােজট-১) 
১১২, ৯৫১১০৫০ 

িসরা ন র চৗ রী (  সিচব), বােজট-১ 
১২১, ৯৫৭৬০৪৩  

মাহা দ আিন ামান খান(উপ-সিচব), বােজট-১, 
১৩০, ৯৫১৪১৪৬ 

তিনমা তাসিমন (উপ-সিচব), বােজট-২,  
১২৯, ৯৫৫০৩০৮ 

মাঃ তৗিহ ল ইসলাম (উপসিচব),বােজট-৩,  
১৩২, ৯৫৬৩১৮৬  

মাঃ মানজা ল মা ান (  সিচব), বােজট-২ 
১২২, ৯৫৭৬০২২ 

ড. মাহা দ আ  ইউ ফ(উপ-সিচব)বােজট-৪ 
১৩৫, ৯৫৭৪০১৩ 

মাঃ তা ল ইসলাম(িসসস), বােজট-৫,  
২৯১, ৯৫৭৪০১৬ 

মাহা দ মিশউর রহমান (িসসস), বােজট-৬ 
২৯০, ৯৫৭৬০৩৮ 

জনাব মাহা দ আ ল কােসম, উপসিচব 
বােজট-৭,  
১২৮, ৯৫৭৬০২৯  

নাজমা মাবােরক (  সিচব), বােজট-৩ 
 ১২৭, ৯৫৭৪০০৫, 

মীর তােয়ফা িসি কা (উপ-সিচব), বােজট-৮,  
১৩৫, ৯৫৭৩৬৫৫ 

জনাব মাঃ হািব র রহমান, উপসিচব (বােজট-৯),  
১৩১, ৯৫৫৮৫৮৮ 

মাহা দ আজাদ ছা াল (উপ-সিচব), বােজট-১০ 
১৩৩, ৯৫৭৬০৩০   

মাঃ আব র রহমান খান ( ্  সিচব), বােজট-৭,  
৬৩১, ৯৫১৪৪১৬ 

ফৗিজয়া রহমান(উপ-সিচব), বােজট-২১,  
৬৩৩, ৯৫৪০২৮৬ 

নাছিরন আ ার, (িসসস) বােজট-২২,  
৬৩৪, ৯৫৪০২৮৭ 

সাই ল ইসলাম (িসসস), বােজট-২৩, 
৬৩৫, ৯৫৪০২৮৪  

িব িজৎ ভ াচা  খাকন (অিতির  সিচব) , 
হাউজ িবি ং লান সল, ১৮৮, ৪৭১২৪৪১৫ 

িদল আফেরাজা (উপসিচব), হাউজ িবি ং লান সল 
১৮৫, ৯৫৪৬১২০ 

............., হাউজ িবি ং লান সল 
১৮৬, ৯৫৪৬১২১   

জনাব রেম  নাথ িব াস 
অিতির  সিচব (বােজট-২) 
১০৮, ৯৫৭৬০০৯ 

 (অিতির  সিচব)  
বােজট-৪, ১২৫, ৯৫১৪৪৬১ 

বগম লীজা খাজা(িসসস), বােজট-১১,  
২১২, ৯৫৫৭২০৩ 

মাহ দা আ ার (িসসস), বােজট-১২,  
১৩৭, ৯৫৭৬০৩৩  

হা দ আিন র রহমান (উপসিচব),বােজট-১৩ 
 ২১৩, ৯৫৫৪৫১১ 

রউি ন আল ফা ক(িসসস), বােজট-১৪, 
১৪১, ৯৫৭৪৩০৬ 

তাহিমদ হাসনাত খান( ্  সিচব), বােজট-৫, 
১২৪, ৯৫১১০৪৯  

মাহা দ জািকর হােসন (উপসিচব), বােজট-১৫ 
১৪৫, ৯৫৬৫১৮৪ 

মাঃ নজ ল ইসলাম (উপসিচব),বােজট-১৬,  
১৪৭, ৯৫৬৫৪৯৬ 

...............বােজট-১৭ 
১৩৮, ৯৫৭৪৩০৮  

মাঃ আ স ছামাদ ( ্  সিচব),  বােজট-৬, 
১২৬, ৯৫৭৬০২১ 

কাউসার নাসরীন (উপসিচব),বােজট-১৮, 
 ১৩৯, ৯৫৫৬৬৭৬ 

িমিলয়া শারিমন (উপসিচব), বােজট-১৯,  
১৪৪, ৯৫৫৬৬৭৬ 

হা দ ফা ক-উজ-জামান(উপ-সিচব), বােজট-২০ 
১৪০, ৯৫৬৯৭৫৩  

রিহমা বগম (উপ-সিচব), বােজট-৮ 
 ৬৩২, ৯৫১৪৪১৭  

ড. আব র রিহম (উপসিচব), বােজট-২৪ 
৬৩৬, ৯৫১৪৪১৮ 

হােসন আহেমদ (উপসিচব), বােজট-২৫,  
৬৪১, ৯৫১৪৪১৯ 

হা দ আলী ি (উপসিচব), বােজট-২৬ 
৬৩৮, ৯৫৪০২৮৫  

শখ মাহা দ সলীম উ াহ 
অিতির  সিচব  
( জারী ও ঋণ ব াপনা) 
১১৩, ৯৫৭৬০১৪ 

হা দ মন ল হক(উপ-সিচব), 
ঋণ ব াপনা ১৬৬, ৯৫৭৬০২০ 

………., সঃঋঃ ঃ-১ 
২৩৫, ৯৫৭০৬৪৩ 

মাঃ ল আিমন (উপসিচব),অঃ ঋঃ ঃ-২, 
১৭৩, ৯৫৭৬০২৭ 

মাঃ িফেরাজ আহেমদ (উপসিচব) 
ন ও .দা. , ৬৫৭, ৯৫৬১৬১৭   

এ এম িসি র রহমান(  সিচব), জাির, 
িডএসএল ও ই ই  ব াপনা, ৬৫৩, ৯৫৫১১৬০ 

...................  জাঃ ব াপনা,  
২৯৬, ৯৫৪০৫০৪ 

মাঃ মাহ ল মােশদ(উপসিচব), িডএসএল-১ 
৬৫৯, ৯৫৭৬০৩৪ 

............................, িডএসএল-২, 
৬৬০, ৯৫৭০৬৪২  

নাসিরন লতানা (  সিচব) (এন আর),  
৬৫৪, ৯৫৫০৭৩৬ 

হামায়রা বগম(উপ-সিচব), এন আর-১, 
 ৬৬১, ৯৫৭৬০২৮ 

িবিব খািদজা (িসসস), এন আর-২,  
৬৬২, ৯৫৫০৭৩৮ 

হািব ন নাহার (উপসিচব), এন আর-৩, 
৬৬৩, ৯৫৫০৭৩৮  

মিফজ উ ীন আহেমদ (  সিচব), িপিপিপ,  
৪১৭, ৯৫৮৫০৪৮ ...................., িভিজএফ, ২৮৫, ৯৫৮৫১৩০ ......, টকঃ এিসঃ শাখা 

২৬৬, ৯৫৮৫৭৯১ 
বগম সািদয়া ইসলাম (িসস ), েজ  িরিভউ 

শাখা, ৪৩১, ৯৫৮৫১৩০   

জনাব মাঃ আিজ ল আলম  
 অিতির  সিচব  
(সামি ক অথনীিত) 
১১১, ৯৫১১১৬০ 

..................,  
সাম- বাভাস, ১৬২, ৯৫৫০৭৪৪ 

আনা ল কিবর (উপ-সিচব), সামি ক-১,  
৪০৭, ৯৫৮৫০৪৭ 

মাহা দ মাহা ব আলম (িস.স.স) সামি ক-২,  
২৯২, ৯৫৭৬৭৩৩  

আব ল ম ান (িস.স. ), সামি ক-৩ 
২৮৮, ৯৫৫৭৫৫৬  

ফারিহনা আহেমদ (অিতির  সিচব), রাজ  নীিত 
১১৮, ৯৫৭০০২৫ 

লায়লা জা া ল ফরেদৗস (স ), রাজ  নীিত-১,  
২৮২, ৯৫৭৬০০৭ 

িদল বা শাহীনা (উপ ধান), রাজ  নীিত-২ 
২৮৯, ৯৫৭৪৩১৪ 

...........,রাজ  নীিত-৩,  
  

ড. মাঃ খােয় ামান ম মদার( ্  সিচব), 
(বাঃ পিরঃ, ঃ ও িরঃ), ৫৩২, ৯৫৭৬০১৯ 

………….,পিরবী ণ-১, 
১৭২, ৯৫৭০০৬০ 

িমসকা ল তামা া (স ), পিরবী ণ-২,  
১৫৫, ৯৫৭৬০০৭ 

ড. মাঃ মিতউর রহমান (িস.স. ), পিরবী ণ-৩, 
২৯৩, ৯৫৭০০৬১  

বগম সিলনা আখতার  
অিতির  সিচব 
( য় ব াপনা)  
১৬৭, ৯৫৭৩২২০ 

মাহা দ শাম ল আলম ইঁয়া (  সিচব) ঃ ঃ-১ 
১২৩, ৯৫৫২৯৯৭ 

ফেয়জ আহেমদ (উপ-সিচব), ঃ ঃ-১,  
১৭৬, ৯৫৭৬০৩৬  

শখ মােমনা মিন ( ্  সিচব), ঃ ঃ-২,  
১৭৭, ৯৫৭৪০০৬ 

 মাছাঃ খসানা রহমান (উপসিচব), ঃ ঃ-৪,  
১৭৯, ৯৫৭০০৩৫  

কিব ল ইজদানী খান (অিতির  সিচব), ঃ ঃ ২  
১৬৮, ৯৫১১০৩১ 

............, ঃ ঃ-৩ 
১৭৮, ৯৫৬৯৯৫১ 

মাঃ মাহ ল আলম খান (উপসিচব), ঃ ঃ-৫ 
 ১৮০, ৯৫৭৬০৩৭  

হািব ন নাহার (  সিচব), ঃ ঃ-৬,  
১৮২, ৯৫৫০৭৩০  

েলখা রাণী ব  (  সিচব), ঃ ঃ- ৩ 
২২৫, ৯৫৪০০৭৮ 

মাঃ আ ল গ র(সস), ঃ ঃ ও অঃিনঃ ৭,  
৩০১, ৯৫৫০৭৭৫ 

মাহা দ আলী(সস), ঃ ঃ অঃিনঃ-৮, 
৩০১, ৯৫৪০১৪২   

জনাব সত িজত কমকার 
অিতির  সিচব (বা বায়ন) 
৭৫৩, ৯৫৪৯৬৪৫ 

মাঃ গালাম মা ফা (  সিচব), বা বায়ন-১ 
৭৫৫, ৯৫৭৬৫৫৭ 

হায়াত মাঃ িফেরাজ (উপসিচব), বা বায়ন-১, 
৭৫৯, ৯৫৬৫৭৩৩ 

নািসমা পারভীন (উপসিচব), বা বায়ন-৩,  
৭৫৭, ৯৫৪৯২৭৬ 

............, বা বায়ন-৫,  
৭৫৬, ৯৫৫০৭৪৫  

ফােতমা রিহম ভীনা (  সিচব), বা বায়ন-২ 
৭৫৪, ৯৫৪০১৮৭ 

আছমা আরা বগম (উপসিচব), বা বায়ন-২  
৭৫৮, ৯৫৪০১৮৪ 

মাহা দ হািবব উ াহ (িসসস), বা বায়ন-৪, 
৯৫৫০৭৪৫   

জনাব মাঃ শাহজাহান 
অিতির  সিচব ( িবিধ) 
৭৫১, ৯৫৭৬০১৫ 

ড. মাঃ নজ ল ইসলাম (  সিচব),  িবিধ-১ 
৭৬৪, ৯৫৭৩৭৭০ 

............ , িবিধ-১,  
৯৫৪০১৮১  

.............. িবিধ-২  
৭৬০, ৯৫১৪৪৮৭   

ল ম বগম (  সিচব) , িবিধ-২, 
 ৭৬৩, ৯৫৪০২৯১ 

লায়লা নতােজরী িদনা(উপ-সিচব), িবিধ-৩, 
 ৭৬২, ৯৫৬১১৩১ 

আশরাফ উ ীন আহা দ খান(  সিচব), িবিধ-৪ 
৭৬১, ৯৫৪০১৮৩   

জনাব মাঃ জালাল উি ন  
-সিচব (রা ায়  িত ান) 

৬১১, ৯৫৭৬৫৬১ 

মাঃ মিন ামান(অিতির  সিচব), রাঃ ঃ-১ 
৬১২, ৯৫৪৯৪৩১ 

িলিল বগম (স.স),  রাঃ ঃ-১ 
৬১৪ ,৯৫৬৭০৬১ 

মাঃ সাই াহ পা া(  সিচব),রাঃ ঃ-২ 
৬১৫, ৯৫৫০৯৭০ 

...................,রাঃ ঃ৩, 
৬১৬, ৯৫৭৭২৪৩  

শাম  -ই-আরা িবনেত দা(  সিচব),রাঃ ঃ-২, 
৭৩০, ৯৫৪০১৮৮ 

মাঃ শহীদ উ াহ-২(িসসস), রাঃ ঃ-৪,   
৬১৭, ৯৫৪৯১০৮ 

রফােয়ত উ াহ মাহা দ খিল র রহমান(িসসস), 
রাঃ ঃ-৫, ৬১৮, ৯৫৭৭২৪১   

জনাব সামীম আহমদ খান 
অথৈনিতক উপেদ া 
৫৪৬, ৯৫৭৬৫৫২ 

নী ফা আ ার(উপ ধান চ:দা:), উপ-অথৈনিতক 
উপেদ া (কমঃ পিরঃ), ৫৪৮, ৯৫৭৬৫৫৩ 

মাঃ িমনহা ল ইসলাম(িসস ), কমঃ পিরঃ-১, 
৫৫৩, ৯৫৫০৭৩২  সািবনা ইয়াসিমন (িসস ),কমঃ পিরঃ-২, ৫৫৪,  .........., কমঃপিরঃ-৩, ৫৫৫, ৯৫৫৬৩০১ তাস ভা রহমান (িসস ), কমঃ পিরঃ-৪  

৫৫৬, ৯৫৭৬৫৫৯ 
আ ল মন র ( ধান),  
উপ-অথৈনিতক উপেদ া (সমী া), ৫৪৭, ৯৫১৪৪২৩ 

মেনায়ারা পারভীন িম (িসস ), সমী া-১,  
৫৪৯, ৯৫৪৫৭৮০ ............, সমী া-২, ৫৫০, ৯৫৭৬৫৬০ .........., সমী া-৩,  

৭৩৩, ৯৫৭৬৫৫১   
ড. এ, ক,এম, আিন র রহমান(িসস ), 
সমী া-৪, ৫৫২, ৯৫৪০০৬৯ 

 
    FSMU 

.......িসে ম ােনজার, ;  মাঃ আ  বােতন তা কদার, িসঃ িসে ম এনািল , ৫০১, ৯৫৬৯৪১৯;   মাঃ িমজা ল কিরম, িসঃ িসে ম এনািল ,৫০২, ৯৫৭৬০৩১;    মাঃ আ স সালাম শা  , িসে ম এনািল , ৫০৩, ৯৫৮৫৩৯০;    মাঃ সালায়মান, িসে ম এনািল  ৫১২, ৯৫৮৫৩৮৯;    

ফােতমা- জ- জাহরা প জায়া ার, িসিনয়র া ামার, ৫১০ ৯৫৮৫৩৯১;    আ ল কিরম, া ামার, ৫০৬ ৯৫৮৭৭৫২;    মাঃ তাফা ল হােসন, া ামার,  ৫০৪;   মাঃ আ ল বাসার, সহকারী া ামার;          ................সহকারী া ামার; 

মাঃ িমলন হােসন, মইনেট া  ইি িনয়ার ৫০৭, ৯৫৭৬০৩২;        এ.িব.এম. আব র রহমান রা , সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার ৫০৫ ,             ........., সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার।  

আরিফন আরা বগম 
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব), 
মিনটিরং সল, ৮০১, ৯৫৭৬৩৫৯ 

মাঃ হািকম উি ন, অিতঃমহাঃপিরঃ-১, ৮০৩, ৯৫৭১৬১২, ;  মাহা দ এমদাদ উ াহ, া ামার, ৮১২, ৯৫৫১২৫৫;  সয়দ খােলদ িবন হািফজ (িফ: এনা:), ...., ৯৫১৫৬১১ ;   মাঃ সাহরাব হােসন (গঃ কঃ), ৮১১, ৯৫৪৫২২১,  
মাঃ ফখ ল ইসলাম (সহ:সিচব), ৯৫৬১৩৬৮;   মাঃ আির ল ইসলাম, িসিনয়র কি উটার অপােরটর; ৮০৬, ৯৫৬১৩৬৮  

শিফক আহেমদ িশবলী (অিতির  সিচব), অিতঃমহাঃপিরঃ-২ , ৮০২, ৯৫৭১৯৮৭; মাঃ জামাল উি ন খান (পিরচালক), ৮০৪, ৯৫৫৫৪৭৭;   মাঃ শাখাওয়াত হােসন (িফ:এনা:), ২৫৪, ৯৫৪০৯৬৮, মাঃ ই ািহম খিলল(গঃ কঃ), ৮১০, ৯৫৭৭৩৩৮;  
জনাব....................... 
মহাপিরচালক, IPF ১. ড. রশীদ আলম, পিরচালক (উপ-সিচব) ;    ২. বগম সাহানা, পিরচালক, (উপসিচব);   ৩. এিলশ শরিমন, উপ-পিরচালক (িসসস) 

 

০৫/০১/২০২০ 



 

 

 

,  

 
সং ি : 
১. সয়দা আেনায়ারা বগম ( সিচব) 
২. মাঃ খািল র রহমান হাং,সহঃ সিচব ( সিচব, বােজট-৬ এর দ ের সং ) 
৩. বগম নািহদ িনগার, সহঃ সিচব ( িডএম অ িবভােগ সং ) 
৪. মাঃ ইয়া ব আলী, সহঃ সিচব (ম ীর দ ের সং ) 
৫. এ, , এম ইউ ছ, সহঃ সিচব ( বারা মেহাদেয়র দ ের সং ) 
৬. বগম ইবিতসাম চৗ রী , সহঃ সিচব, ( শাসন ও সম য় অ িবভােগ সং ) 

 
 

১৫/১২/২০১৯ 
 

অ েমািদত পদ রণ ত পদ  পদ ষ 
কমকতা 

মিহলা 
কমকতা 

১৪৬ ১৩৫ ১১ ৯১ ৪৭ 


