
অর্থ বিভাগের কর্থকর্থ াগের 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 র্সু্ত া কার্াি 

মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় 

১০১, ৯৫১৪৪৭৭, ৯৫১৪৪০৪ 

(ফ্যাক্স) 

 

 

জনাি আব্দরু রউ  

র্ািুকোর 

অর্থ সচিব 

১০৬, ৯৫১২২০১ 

৯৫৭৬০০৩ (ফ্যাক্স) 

 

টিের্ র্হবর্না টিের্ 

অচিচিক্ত সচিব  

(প্রশাসন ও বযয় বযবস্থাপনা) 
১১০, ৯৫১৪৪৪৩ 

 

টিের্ রুিীনা আর্ীন 
অচিচিক্ত সচিব  
(বাজেট ও সামচিক অর্থনীচি) 
১০৯, ৯৫৮৫১৩৩ 
 

জনাি টর্াোঃ জাবহেিু ইসিার্ 

অচিচিক্ত সচিব (প্রবািা) 
৭৫২, ৯৫৭৬০১৫  
 

ি. টর্াোঃ ট রগেৌস আির্ 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীি একান্ত সচিব 
(উপসবিি)  
১০২, ৯৫১৪৩০১ 
 
জনাি টর্াোঃ টহিাি উদ্দীন 
(উপসবিি)  
সচিজবি একান্ত সচিব 
১০৪, ৯৫১৩৩৪৭  
 
জনাি টক এর্ বসংহ রর্ন 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীি সহকািী একান্ত 
সচিব 
 
 
 
 

 

 

        অর্থ বিভাগের  যাক্স  

নম্বরোঃ 
৯৫৭৬০০৩ 

 

 
অচিচিক্ত সচিব  
(প্রশাসন ও সর্ন্বয়) 

৬৭২, ৫৯৭৬০১৯ 

মমাোঃ হাচববিু িহমান (অবর্বরক্ত সবিি) 
আইন উপজেিা, ৫৩১, ৯৫৭৭২৪২ 

........., আইন কমথকিথ া-১ 
২৩৩, ৯৫৪৫০৭৬ 

মমাোঃ ইউনুছ আলী(চসসস), আইন কমথকিথ া-২,  
৫৩৪, ৯৫৭৬৫৫৮   

মমাোঃ সাইেুি িহমান, যগু্ম সবিি (প্রশাসন) 
১৬৫, ৯৫৭৬০২৪ 
 

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

……..., প্রশাসন-৩,  
১৭০, ৯৫৭৬০৪২ 

মমাোঃ হাচববিু িহমান (উপ-সবিি), 
প্রশাসন-৪, 
৬১৩, ৯৫৮৫০৪৬  

 

মমাোঃ রুহুল আচমন মচিক(সস), প্রশাসন-৬,  
৪০০, ৯৫১২৫৯৬  

সসয়ে মহুাম্মে কাওছাি মহাজসন (উপ-সবিি), 
প্রচশক্ষণ,  
 ৯৫৭৬০১৮ 

............চহসাব মকাষ,  
২৩০, ৯৫৪৫৬০৬  

 মুন্সী আবেুল আহাে (উপ-সবিি), প্রশাসন-২,  
৬৭৪, ৯৫১৫৫৩৭ 

নাসচিন সুলিানা (যগু্ম সবিি), প্রশাসন-৫ 
৬৭৩, ৯৫৭৩২২৬   

মমাোঃ চমোনুল হক মিৌধুিী (যগু্ম সবিি),   
বাজেট ও পচিকল্পনা, ৬৭১, ৯৫১৪০৯০ 

.............. 
বাজেট ও পচিকল্পনা-১, ২৪০, ৯৫৭৩৬৫৪ 

……… 
বাজেট ও পচিকল্পনা-২    

েনাব মমাোঃ হাচববুি িহমান  

অচিচিক্ত সচিব (িাগজে-

১) 

১১২, ৯৫১১০৫০ 

চসিােনু নূি মিৌধিুী (যগু্ম সবিি), বাজেট-১ 
১২১, ৯৫৭৬০৪৩  

মমাহাম্মে আচনসুজ্জামান খান(উপ-সবিি), 
বাজেট-১, 
১৩০, ৯৫১৪১৪৬ 

িচনমা িাসচমন (উপ-সবিি), বাজেট-২,  
১২৯, ৯৫৫০৩০৮ 

মমাহাম্মে সাইেুল ইসলাম (উপ-
সবিি),বাজেট-৩,  
১৩২, ৯৫৬৩১৮৬ 

 

মমাোঃ মানোরুল মান্নান (যগু্ম সবিি), বাজেট-
২ 
১২২, ৯৫৭৬০২২ 

ড. মমাহাম্মে আব ুইউছুফ্(উপ-
সবিি)বাজেট-৪ 
১৩৫, ৯৫৭৪০১৩ 

মমাোঃ িােলু ইসলাম(চসসস), বাজেট-৫,  
২৯১, ৯৫৭৪০১৬ 

মমাহাম্মে মচশউি িহমান (চসসস), বাজেট-
৬ 
২৯০, ৯৫৭৬০৩৮ 

িওনক োহান, (উপসবিি) বাজেট-
৭,  
১২৮, ৯৫৭৬০২৯  

নােমা মমাবাজিক (যগু্ম সবিি), বাজেট-৩ 
 ১২৭, ৯৫৭৪০০৫, 

মীি িাজয়ফ্া চসচিকা (উপ-সবিি), বাজেট-
৮,  
১৩৫, ৯৫৭৩৬৫৫ 

মমাহাম্মে আবলু কাজসম(উপ-সবিি),বাজেট-
৯,  
১৩১, ৯৫৫৮৫৮৮ 

মমাহাম্মে আোে ছািাল (উপ-সবিি), 
বাজেট-১০ 
১৩৩, ৯৫৭৬০৩০ 

  

মমাোঃ আবেুি িহমান খান (যুু্গ্ম সবিি), 
বাজেট-৭,  
৬৩১, ৯৫১৪৪১৬ 

মফ্ৌচেয়া িহমান(উপ-সবিি), বাজেট-২১,  
৬৩৩, ৯৫৪০২৮৬ 

নাছচিন আক্তাি, (চসসস) বাজেট-২২,  
৬৩৪, ৯৫৪০২৮৭ 

সাইফু্ল ইসলাম (চসসস), বাজেট-২৩, 
৬৩৫, ৯৫৪০২৮৪  

চবশ্বচেৎ ভট্টািার্যথয মখাকন (যুু্গ্ম সবিি) , 
হাউে চবচডিং মলান মসল, ১৮৮, ৪৭১২৪৪১৫ 

চেল আফ্জিাো (উপসবিি), হাউে চবচডিং 
মলান মসল 
১৮৫, ৯৫৪৬১২০ 

............., হাউে চবচডিং মলান মসল 
১৮৬, ৯৫৪৬১২১   

েনাব িজমন্দ্র নার্ চবশ্বাস 

অচিচিক্ত সচিব (িাগজে-

২) 

১০৮, ৯৫৭৬০০৯ 

মশখ মমাহাম্মে সলীম উিাহ (অবর্বরক্ত 
সবিি)  
বাজেট-৪, ১২৫, ৯৫১৪৪৬১ 

মবগম লীো খাো(চসসস), বাজেট-১১,  
২১২, ৯৫৫৭২০৩ 

মাহমুো আক্তাি (চসসস), বাজেট-১২,  
১৩৭, ৯৫৭৬০৩৩  

মুহাম্মে আচনসুি িহমান 

(উপসবিি),বাজেট-১৩ 

 ২১৩, ৯৫৫৪৫১১ 

নূিউচিন আল ফ্ারুক(চসসস), 
বাজেট-১৪, 
১৪১, ৯৫৭৪৩০৬ 

িাহচমে হাসনাি খান(যুু্গ্ম সবিি), বাজেট-৫, 
১২৪, ৯৫১১০৪৯  

মমাহাম্মে োচকি মহাজসন (উপসচিব), বাজেট-
১৫ 
১৪৫, ৯৫৬৫১৮৪ 

মমাোঃ নেরুল ইসলাম (উপসবিি),বাজেট-
১৬,  
১৪৭, ৯৫৬৫৪৯৬ 

মবগম িচন িাকমা, (চসসস), বাজেট-১৭ 
১৩৮, ৯৫৭৪৩০৮  

মমাোঃ আবু্দস ছামাে (যুু্গ্ম সবিি),  বাজেট-৬, 
১২৬, ৯৫৭৬০২১ 

কাউসাি নাসিীন (উপসবিি),বাজেট-১৮, 
 ১৩৯, ৯৫৫৬৬৭৬ 

চমচলয়া শািচমন (উপসবিি), বাজেট-১৯,  
১৪৪, ৯৫৫৬৬৭৬ 

মুহাম্মে ফ্ারুক-উে-োমান(উপ-সবিি), 
বাজেট-২০ 
১৪০, ৯৫৬৯৭৫৩ 

 

িচহমা মবগম (উপ-সবিি), বাজেট-৮ 
 ৬৩২, ৯৫১৪৪১৭  

ড. আবেুি িচহম (উপসবিি), বাজেট-২৪ 
৬৩৬, ৯৫১৪৪১৮ 

মহাজসন আহজমে (উপসবিি), বাজেট-২৫,  
৬৪১, ৯৫১৪৪১৯ 

মুহাম্মে আলী চপ্রন্স(উপসবিি), বাজেট-২৬ 
৬৩৮, ৯৫৪০২৮৫  

েনাব মমাোঃ এখলাছুি 

িহমান 

অচিচিক্ত সচিব  

(টেজারী ও ঋণ 

িযিস্থাপনা) 
১১৩, ৯৫৭৬০১৪ 

মুহাম্মে মনেরুুল হক(উপ-সবিি), 
ঋণ বযবস্থাপনা ১৬৬, ৯৫৭৬০২০ 

………., সোঃঋোঃবযোঃ-১ 
২৩৫, ৯৫৭০৬৪৩ 

মমাোঃ রুহুল আচমন (উপসবিি),অোঃ ঋোঃবযোঃ-২, 
১৭৩, ৯৫৭৬০২৭ 

মমাোঃ চফ্জিাে আহজমে (উপসবিি) 
ন ও প্র.ো.বয, ৬৫৭, ৯৫৬১৬১৭   

মাহমুো খািুন (যগু্ম সবিি) মেোচি, 
চডএসএল ও ইকুইটি বযবস্থাপনা, ৬৫৩, 
৯৫৫১১৬০ 

...................  মেোোঃ বযবস্থাপনা,  
২৯৬, ৯৫৪০৫০৪ 

মমাোঃ মাহবুবুল মমাজশথে(উপসবিি), চডএসএল-
১ 
৬৫৯, ৯৫৭৬০৩৪ 

............................, চডএসএল-২, 
৬৬০, ৯৫৭০৬৪২  

িাজশো আকিাি(যগু্ম সবিি) (এনটিআি),  
৬৫৪, ৯৫৫০৭৩৬ 

মহামায়িা মবগম(উপ-সবিি), এনটিআি-১, 
 ৬৬১, ৯৫৭৬০২৮ 

চবচব খাচেো (চসসস), এনটিআি-২,  
৬৬২, ৯৫৫০৭৩৮ 

হাচববনু নাহাি (উপসবিি), এনটিআি-৩, 
৬৬৩, ৯৫৫০৭৩৮  

মচফ্ে উিীন আহজমে (যগু্ম সবিি), চপচপচপ,  
৪১৭, ৯৫৮৫০৪৮ ...................., চভচেএফ্, ২৮৫, ৯৫৮৫১৩০ ......, মটকোঃ এচসোঃ শাখা 

২৬৬, ৯৫৮৫৭৯১ 
মবগম সাচেয়া ইসলাম (চসসপ্র), প্রজেক্ট 
চিচভউ শাখা, ৪৩১, ৯৫৮৫১৩০   

েনাব মমাোঃ আচেেলু 

আলম  
 অচিচিক্ত সচিব  

(সার্বিক অর্থনীবর্) 

১১১, ৯৫১১১৬০ 

..................,  
সাম-পূবথাভাস, ১৬২, ৯৫৫০৭৪৪ 

আনারুল কচবি (উপ-সবিি), সামচিক-১,  
৪০৭, ৯৫৮৫০৪৭ 

মমাহাম্মে মাহাববু আলম (চস.স.স) সামচিক-

২,  

২৯২, ৯৫৭৬৭৩৩  

আবেুল মন্নান (চস.স.প্র), সামচিক-৩ 
২৮৮, ৯৫৫৭৫৫৬  

ফ্ািচহনা আহজমে (যগু্ম সবিি), িােস্ব নীচি 
১১৮, ৯৫৭০০২৫ 

লায়লা োন্নািুল মফ্িজেৌস (সপ্র), িােস্ব নীচি-
১,  ২৮২, ৯৫৭৬০০৭ 

চেলরুবা শাহীনা (উপপ্রধান), িােস্ব নীচি-২ 
২৮৯, ৯৫৭৪৩১৪ 

...........,িােস্ব নীচি-৩,  
  

ড. মমাোঃ খাজয়রুজ্জামান মেমুোি(যুু্গ্ম সবিি), 
(বাোঃ পচিোঃ, মোূঃ ও চিোঃ), ৫৩২, ৯৫৭৬০১৯ 

………….,পচিবীক্ষণ-১, 
১৭২, ৯৫৭০০৬০ 

চমসকািুল িামান্না (সপ্র), পচিবীক্ষণ-২,  
১৫৫, ৯৫৭৬০০৭ 

ড.মমাোঃ মচিউি িহমান (চস.স.প্র), 
পচিবীক্ষণ-৩, ২৯৩, ৯৫৭০০৬১  

মবগম মসচলনা আখিাি  

অচিচিক্ত সচিব 
(িযয় িযিস্থাপনা)  
১৬৭, ৯৫৭৩২২০ 

মমাহাম্মে শামসলু আলম ভূূঁ ইয়া (যগু্ম সবিি) 
বযোঃবযোঃ-১ 
১২৩, ৯৫৫২৯৯৭ 

ফ্জয়ে আহজমে (উপ-সবিি), বযোঃবযোঃ-১,  
১৭৬, ৯৫৭৬০৩৬  

মশখ মমাজমনা মচন (যুু্গ্ম সবিি), বযোঃবযোঃ-২,  
১৭৭, ৯৫৭৪০০৬ 

মমাোঃ মিৌচহেুল ইসলাম (উপসবিি), 
বযোঃবযোঃ-৪,  
১৭৯, ৯৫৭০০৩৫ 

 

কচবরুল ইেোনী খান (যগু্ম সবিি), বযোঃবযোঃ ২  
১৬৮, ৯৫১১০৩১ 

............, বযোঃবযোঃ-৩ 
১৭৮, ৯৫৬৯৯৫১ 

মমাোঃ মাহফু্েলু আলম খান (উপসবিি), 
বযোঃবযোঃ-৫ 
 ১৮০, ৯৫৭৬০৩৭  

হাচববনু নাহাি (যগু্ম সবিি), বযোঃবযোঃ-৬,  
১৮২, ৯৫৫০৭৩০  

সুজলখা িাণী বসু (যগু্ম সবিি), বযোঃবযোঃ- ৩ 
২২৫, ৯৫৪০০৭৮ 

মমাোঃ আবু্দল গফু্ি(সস), বযোঃবযোঃ ও অোঃচনোঃ ৭,  
৩০১, ৯৫৫০৭৭৫ 

মমাহাম্মে আলী(সস), বযোঃবযোঃ অোঃচনোঃ-৮, 
৩০১, ৯৫৪০১৪২   

েনাব সিযচেি কমথকাি 

অচিচিক্ত সচিব 
(িাস্তিায়ন) 

৭৫৩, ৯৫৪৯৬৪৫ 

এটিএম চসচিকুি িহমান(যগু্ম সবিি), 
বাস্তবায়ন-১ 
৭৫৫, ৯৫৭৬৫৫৭ 

সাচেয়া শািচমন (উপসবিি), বাস্তবায়ন-১, 
৭৫৯, ৯৫৬৫৭৩৩ 

নাচসমা পািভীন (উপসবিি), বাস্তবায়ন-৩,  
৭৫৭, ৯৫৪৯২৭৬ 

ফ্াজিমা িচহম ভীনা (যগু্ম সবিি), 
বাস্তবায়ন-৫,  
৭৫৬, ৯৫৫০৭৪৫ 

 

সসয়ো আজনায়ািা মবগম (যগু্মসবিি), 
বাস্তবায়ন-২ 
৭৫৪, ৯৫৪০১৮৭ 

হায়াি মমাোঃ চফ্জিাে (উপসবিি), বাস্তবায়ন-

২  
৭৫৮, ৯৫৪০১৮৪ 

মমাহাম্মে হাচবব উিাহ (চসসস), বাস্তবায়ন-৪, 
৯৫৫০৭৪৫   

েনাব মমাোঃ শাহোহান 

অচিচিক্ত সচিব (প্রবিবি) 

৭৫১, ৯৫৭৬০১৫ 

ড. মমাোঃ নেরুল ইসলাম (যগু্ম সবিি),  
প্রচবচধ-১,  
৭৬৪, ৯৫৭৩৭৭০ 

আছমা আিা মবগম (উপসচিব), প্রচবচধ-১,  
৯৫৪০১৮১  

মমাোঃ মগালাম মমাস্তফ্া (যগু্ম সবিি) প্রচবচধ-২  
৭৬০, ৯৫১৪৪৮৭   

কুলসুম মবগম (যগু্ম সবিি) , প্রচবচধ-২, 
 ৭৬৩, ৯৫৪০২৯১ 

লায়লা মুনিাজেিী চেনা(উপ-সবিি), প্রচবচধ-
৩, 
 ৭৬২, ৯৫৬১১৩১ 

আশিাফ্ উিীন আহাম্মে খান(যগু্ম সবিি), 
প্রচবচধ-৪ 
৭৬১, ৯৫৪০১৮৩ 

  

১৬/১০/১
৯ 



েনাব মমাোঃ োলাল উচিন  

রু্যগ্ম-সচিব (রাষ্ট্রায়ত্ত 

প্রবর্ষ্ঠান) 

৬১১, ৯৫৭৬৫৬১ 

মমাোঃ মচনরুজ্জামান(যগু্ম সবিি), িাোঃপ্রোঃ-১ 
৬১২, ৯৫৪৯৪৩১ 

চলচল মবগম (স.স),  িাোঃপ্রোঃ-১ 
৬১৪ ,৯৫৬৭০৬১ 

মমাোঃ সাইফু্িাহ পান্না(যগু্ম সবিি),িাোঃপ্রোঃ-২ 
৬১৫, ৯৫৫০৯৭০ 

...................,িাোঃপ্রোঃ৩, 
৬১৬, ৯৫৭৭২৪৩  

শামস্-ই-আিা চবনজি হুো(যগু্ম 
সবিি),িাোঃপ্রোঃ-২, 
৭৩০, ৯৫৪০১৮৮ 

মমাোঃ শহীে উিাহ-২(চসসস), িাোঃপ্রোঃ-৪,   
৬১৭, ৯৫৪৯১০৮ 

মিফ্াজয়ি উিাহ মমাহাম্মে খচললুি 
িহমান(চসসস), িাোঃপ্রোঃ-৫, ৬১৮, ৯৫৭৭২৪১   

েনাব সসসসস সসসস 

সসস 

অর্থননবর্ক উপগেিা 
৫৪৬, ৯৫৭৬৫৫২ 

নীলফু্া আক্তাি(উপপ্রধান ি:ো:), উপ-
অর্থননচিক 
উপজেিা (কমথোঃ পচিোঃ), ৫৪৮, ৯৫৭৬৫৫৩ 

সসস সসসসসসসস সসসসস(চসসপ্র), 
কমথোঃ পচিোঃ-১, 
৫৫৩, ৯৫৫০৭৩২  

সাচবনা ইয়াসচমন (চসসপ্র),কমথোঃ পচিোঃ-২, ৫৫৪,  .........., কমথোঃপচিোঃ-৩, ৫৫৫, ৯৫৫৬৩০১ 
িাসনুভা িহমান (চসসপ্র), কমথোঃ 
পচিোঃ-৪  
৫৫৬, ৯৫৭৬৫৫৯ 

আবুল মনসুি, উপ-অর্থননচিক উপজেিা 
(সমীক্ষা) 
৫৪৭, ৯৫১৪৪২৩ 

ড. এ,মক,এম, আচনসুি িহমান(চসসপ্র), 
সমীক্ষা-১,  
৫৪৯, ৯৫৪৫৭৮০ 

............, সমীক্ষা-২, ৫৫০, ৯৫৭৬৫৬০ মজনায়ািা পািভীন চমিু(চসসপ্র), সমীক্ষা-৩,  
৭৩৩, ৯৫৭৬৫৫১   

..........., সমীক্ষা-৪ 
৫৫২, ৯৫৪০০৬৯ 

 

    FSMU 
.......বসগের্ র্যাগনজার, ;  টর্াোঃ আিু িাগর্ন র্ািুকোর, চসোঃ চসজেম এনাচলি, ৫০১, ৯৫৬৯৪১৯;   টর্াোঃ বর্জানুি কবরর্, চসোঃ চসজেম এনাচলি,৫০২, ৯৫৭৬০৩১;    টর্াোঃ আব্দসু সািার্ শাহ্, চসজেম এনাচলি, ৫০৩, ৯৫৮৫৩৯০;    

টর্াোঃ টসািায়র্ান, চসজেম এনাচলি ৫১২, ৯৫৮৫৩৮৯;     াগর্র্া-রু্জ-টজাহরা রূপ টজায়াদ্দথ ার, চসচনয়ি মপ্রাগ্রামাি, ৫১০ ৯৫৮৫৩৯১;    আব্দিু কবরর্, মপ্রাগ্রামাি, ৫০৬ ৯৫৮৭৭৫২;    টর্াোঃ টর্া াজ্জি টহাগসন, মপ্রাগ্রামাি,  ৫০৪;   

টর্াোঃ আিুি িাসার, সহকািী মপ্রাগ্রামাি;          ................সহকািী মপ্রাগ্রামাি; 

টর্াোঃ বর্িন টহাগসন, মমইনজটনযান্স ইচিচনয়াি ৫০৭, ৯৫৭৬০৩২;        এ.বি.এর্. আিেরু রহর্ান রাজ,ু সহকািী মমইনজটনযান্স ইচিচনয়াি ৫০৫ ,             ........., সহকািী মমইনজটনযান্স ইচিচনয়াি।  

আিচফ্ন আিা মবগম 
মহাপচিিালক (অবর্বরক্ত 

সবিি), মচনটচিিং মসল, 

৮০১, ৯৫৭৬৩৫৯ 

মমাোঃ হাচকম উচিন, অচিোঃমহাোঃপচিোঃ-১, ৮০৩, ৯৫৭১৬১২, ;  মমাহাম্মে এমোে উলযাহ, মপ্রাগ্রামাি, ৮১২, ৯৫৫১২৫৫;  সসয়ে খাজলে চবন হাচফ্ে (চফ্: এনা:), ...., ৯৫১৫৬১১ ;   মমাোঃ মসাহিাব মহাজসন (গোঃ কোঃ), ৮১১, ৯৫৪৫২২১,  
মমাোঃ ফ্খরুল ইসলাম (সহ:সচিব), ৯৫৬১৩৬৮;   মমাোঃ আচিফু্ল ইসলাম, চসচনয়ি কচিউটাি অপাজিটি; ৮০৬, ৯৫৬১৩৬৮  

শচফ্ক আহজমে চশবলী (যগু্ম সবিি), অচিোঃমহাোঃপচিোঃ-২ , ৮০২, ৯৫৭১৯৮৭; মমাোঃ োমাল উচিন খান (পচিিালক), ৮০৪, ৯৫৫৫৪৭৭;   মমাোঃ শাখাওয়াি মহাজসন (চফ্:এনা:), ২৫৪, ৯৫৪০৯৬৮, মমাোঃ ইব্রাচহম খচলল(গোঃ কোঃ), ৮১০, 
৯৫৭৭৩৩৮;  

েনাব....................... 

মহাপচিিালক, IPF 
১. ড. খিুশীে আলম, পচিিালক (উপ-সবিি) ;    ২. মবগম সাহানা, সসসসসসস, (উপসবিি);   ৩. এচলশ শিচমন, উপ-পচিিালক (বসসস) 

   
 



 

 

 

 

সংযুবক্ত: 

১. সসসস সসসসসসস সসসসস সসস,সহোঃ সচিব (র্যুগ্মসচিব, বাজেট-৬ এি েপ্তজি সিংর্যুক্ত) 

২. মবগম নাচহে চনগাি, সহোঃ সচিব (টিচডএম অনুচবভাজগ সিংর্যুক্ত) 

৩. মমাোঃ ইয়াকুব আলী, সহোঃ সচিব (মন্ত্রীি েপ্তজি সিংর্যকু্ত) 

৪. এ, টি, এম ইউনুছ, সহোঃ সচিব (প্রবািা মজহােজয়ি েপ্তজি সিংর্যুক্ত) 

৫. মবগম ইবচিসাম মিৌধুিী , সহোঃ সচিব, (প্রশাসন ও সমন্বয় অনুচবভাজগ সিংর্যুক্ত) 
 


