
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 (বিউটে পে) 

শাখা/সার্বয়কভাগি অবিশাখা 
উপ-সবিি (সুপারবনউগর্রারী) /বসবনয়র সহকারী সবিি / বসবনয়র সহকারী প্রিান / সহকারী সবিি / সহকারী প্রিান  

 

জনাি আ হ র্ র্ুস্ত া 

কার্াি 

মাননীয় মন্ত্রী, অর্ থ মন্ত্রণালয় 

৫১০১, ৯৫১৪৪৭৭, ৯৫১৪৪০৪ 

(ফ্যাক্স) 
  

 

জনাি আব্দরু রউ  

র্ািুকোর 

সিসনয়র িসিব, অর্ থ সবভাগ 

৫১০৬, ৯৫১২২০১ 

৯৫৭৬০০৩ (ফ্যাক্স) 
 

জনাি টর্াোঃ এখিাছুর 

রহর্ান 
অসিসরক্ত িসিব  
(বাজেট ও িামষ্টিক অর্ থনীসি) 
১০৯, ৯৫৮৫১৩৩ 

 

টশখ টর্াহাম্মে সিীর্ 

উল্লাহ  

অসিসরক্ত িসিব  

(প্রশািন, বযয় বযবস্থাপনা ও 

ষ্টটসিএম) 
১১০, ৯৫১৪৪৪৩ 
 

জনাি র্াহরু্ো খারু্ন 

অসিসরক্ত িসিব (প্রবারা) 
৭৫২, ৯৫৭৪৮৮৩ 
 
 

ি. টর্াোঃ ট রগেৌস আির্ 
মাননীয় অর্ থমন্ত্রীর একান্ত 
িসিব (উপসবিি)  
৫১০২, ৯৫১৪৩০১ 
 
 
জনাি টর্াোঃ টহিাি উদ্দীন 
(উপসবিি)  
সিসনয়র িসিজবর একান্ত িসিব 
৫১০৪, ৯৫১৩৩৪৭  
  
 
জনাি টক এর্ বসংহ রর্ন 
মাননীয় অর্ থমন্ত্রীর িহকারী 
একান্ত িসিব 
 
 
 
 
 

 

        অর্ থ বিভাগের  যাক্স      

        নম্বরোঃ৯৫৭৬০০৩ 
 

েনাব সবশ্বজেৎ 

ভট্টািার্য থয খ াকন এন সি 

সি 

অসিসরক্ত িসিব  

(প্রশাসন ও সর্ন্বয়) 

৬৭২, ৯৫৭৬০১৫ 

খমাোঃ হাসববুর রহমান (অবর্বরক্ত সবিি) 
আইন উপজেিা, ৫৩১, ৯৫৭৭২৪২ 

খমাোঃ ইউনুছ আলী(সিিি), আইন 
কম থকিথা-১ 
৫৩৩, ৯৫৪৫০৭৬ 

আব্দলু আসলম হাওলাোর (িি), আইন 
কম থকিথা-২,  
৫৩৪, ৯৫৭৬৫৫৮ 

  

………..,  
অবর্বরক্ত সবিি (প্রশািন) 
১৬৫, ৯৫৭৬০২৪   

................,  প্রশািন-১   
 ১৬৯, ৯৫৭৬০২৩ 

ি. নাসছমা আকিার (উপসবিি), 
প্রশািন-২,  
৬৭৪, ৯৫১৫৫৩৭ 

িুরাইয়া োহান (উপসচিব), প্রশািন-
৩,  
১৭০, ৯৫৭৬০৪২ 

শাব্বীর আহমদ (উপসচিব), 
প্রশািন-৪, 
৫৬৪৬, ৯৫৮৫০৪৬  

 ...................প্রশািন-৫ 
৬৭৩, ৯৫৭৩২২৬ 

খমাোঃ রুহুল আসমন মসিক(িি), 
প্রশািন-৬,  
৫৪০০, ৯৫১২৫৯৬  

সিয়ে মহুাম্মে কাওছার খহাজিন 
(উপ-সবিি), প্রসশক্ষণ,  ৯০৬, 
৯৫৭৬০১৮ 

শামীম খহাজিন (বহসািরক্ষণ 
কর্ থকর্থা),  
সহিাব খকাষ, ২৩০, 
৯৫৪৫৬০৬ 

মুন্সী আবেুল আহাে (যগু্মসবিি), 
বাজেট ও পসরকল্পনা, ৬৭১, ৯৫১৪০৯০ 

মমাহাম্মদ সাইদুল আরীফ (উপসচিব) 
বাজেট ও পসরকল্পনা-১, ২৪০, 
৯৫৭৩৬৫৪ 

……… 
বাজেট ও পসরকল্পনা-২   

 ............... 

অসিসরক্ত িসিব/ রু্যু্গ্ম িসিব 
গহৃ সনম থাণ ঋণ খিল, ৫১৮৮, +৮৮০-২-
৪৭১২৪৪১৫ 

সেল আফ্জরাো (উপসবিি), গহৃ সনম থাণ 
ঋণ খিল 
৫১৮৫, +৮৮০-২-৯৫৪৬১২০  

খমাছা: নােনীন িুলিানা (উপসচিব),  
গহৃ সনম থাণ ঋণ খিল,  ৫১৮৬, +৮৮০-
২-৯৫৪৬১২১  

মমাোঃ শাচহন মরজা, (চসসস) 
গহৃ সনম থাণ ঋণ খিল,  ৫১৮৭  

েনাব নাজমা 

মমাবাররক 

অসিসরক্ত িসিব 

(িাগজে-১) 

৫১১২, ৯৫১১০৫০ 

সিরােনু নূর খিৌধুরী (যগু্ম সবিি), 
বাজেট-১ 
৫১২১, ৯৫৭৬০৪৩ 

খমাহাম্মে আসনিুজ্জামান (উপ-সবিি), 
বাজেট-১, 
৫১৩০, ৯৫১৪১৪৬ 

িসনমা িািসমন (উপ-সবিি), বাজেট-
২,  
৫১২৯, ৯৫৫০৩০৮ 

খমাোঃ খিৌসহেুল ইিলাম 
(উপসবিি),বাজেট-৩,  
৫১৩২, ৯৫৬৩১৮৬ 

 

খমাোঃ মানোরুল মান্নান (যুগ্ম সবিি), 
বাজেট-২ 
৫১২২, ৯৫৭৬০২২ 

ি. খমাহাম্মে আবু 
ইউছুফ্(যগু্মসবিি),বাজেট-৪ 
৫২৯৪, ৯৫৭৪০১৩ 

খমাোঃ িােলু ইিলাম(উপসচিব), 
বাজেট-৫,  
৫২৯১, ৯৫৭৪০১৬ 

খমাহাম্মে মসশউর 
রহমান(উপসচিব), বাজেট-৬ 
২৯০, ৯৫৭৬০৩৮ 

খমাহাম্মে আবুল 
কাজিম,(উপসবিি) বাজেট-৭, 
৫১২৮, ৯৫৭৬০২৯ 

খমাহাম্মে িাইফু্ল ইিলাম (যুু্গ্ম সবিি), 
বাজেট-৩ 
৫১২৭, ৯৫৭৪০০৫, 

হায়াি খমাোঃ সফ্জরাে (উপসবিি), 
বাজেট-৮,  
৫১৩৫, ৯৫৭৩৬৫৫  

মমরহদী মাসদুুজ্জামান (উপসচিব), 
বাজেট-৯,  
৫১৩১, ৯৫৫৮৫৮৮ 

খমাহাম্মে আোে ছািাল (উপ-
সবিি), বাজেট-১০ 
৫১৩৩, ৯৫৭৬০৩০ 

  

খমাোঃ আবেুর রহমান  ান (যুু্গ্ম সবিি), 
বাজেট-৭,  
৫৬৩১, ৯৫১৪৪১৬ 

খফ্ৌজেয়া রহমান(উপ-সবিি), বাজেট-
২১,  
৫৬৩৩, ৯৫৪০২৮৬ 

নাছসরন আক্তার (উপসবিি), বাজেট-
২২,  
৬২৭, ৯৫৪০২৮৭  

িাইফু্ল ইিলাম (উপসচিব), বাজেট-
২৩, 
৫৬৩৫, ৯৫৪০২৮৪ 

 

েনাব খমাোঃ িাইেুর 

রহমান  

অসিসরক্ত িসিব 

(িাগজে-২) 

৫১০৮, ৯৫৭৬০০৯ 

খমাহাম্মে ওয়াসলে খহাজিন(যুগ্ম-সবিি), 
বাজেট-৪ 
১২৫, ৯৫১৪৪৬১ 

লীো  াো(উপসবিি), বাজেট-১১,  
৫২১২, ৯৫৫৭২০৩ 

মাহমেুা আক্তার (উপসবিি), বাজেট-
১২,  
৫১৩৭, ৯৫৭৬০৩৩ 

মুহাম্মে আসনিুর রহমান 
(উপসবিি),বাজেট-১৩ 
৫১৪৭, ৯৫৫৪৫১১ 

নূরউজিন আল 
ফ্ারুক(উপসবিি),  
বাজেট-১৪, ৫১৪১, ৯৫৭৪৩০৬ 

িাহসমে হািনাি  ান(যুু্গ্ম সবিি), 
বাজেট-৫, 
১২৪, ৯৫১১০৪৯  

খমাহাম্মে োসকর খহাজিন (উপসবিি), 
বাজেট-১৫ 
৫১৩৯, ৯৫৬৫১৮৪  

খমাোঃ নেরুল ইিলাম 
(উপসবিি),বাজেট-১৬,  
৫২১৩, ৯৫৬৫৪৯৬ 

ষ্টট. খক. এম. খমাশজফ্কুর রহমান 
(উপসবিি), বাজেট-১৭, ৫১৩৮, 
৯৫৭৪৩০৮ 

 

খমাোঃ আব্দিু ছামাে (যুু্গ্ম সবিি),  
বাজেট-৬, 
১২৬, ৯৫৭৬০২১ 

কাউিার নািরীন (উপসবিি),বাজেট-
১৮, 
৫১৪৫, ৯৫৫৬৬৭৬  

সমসলয়া শারসমন (উপসবিি), বাজেট-
১৯,  
৫১৪৪, ৯৫৬৮৮২১ 

মুহাম্মে ফ্ারুক-উে-োমান(উপ-
সবিি),  
বাজেট-২০, ৫১৪০, ৯৫৬৯৭৫৩ 

 

রসহমা খবগম (যগু্মসবিি), বাজেট-৮ 
৬৩২, ৯৫১৪৪১৭  

ি. আবেুর রসহম (উপসবিি), বাজেট-
২৪ 
৫৬৩৬, ৯৫১৪৪১৮ 

খহাজিন আহজমে (উপসবিি), বাজেট-
২৫,  
৫৬৪১, ৯৫১৪৪১৯   

মুহাম্মে আলী সপ্রন্স(উপসবিি), 
বাজেট-২৬ 
৫৬৩৮, ৯৫৪০২৮৫ 

 

েনাব নুিরাি োবীন 

বানু 

অসিসরক্ত িসিব  

(টেজারী ও ঋণ 

িযিস্থাপনা) 

১১৩, ৯৫৭৬০১৪ 

হাসান খারলদ ফয়সাল (যগু্মসবিি), 
ঋণ বযবস্থাপনা, ৫১৬৬, ৯৫৭৬০২০ 

খমাোঃ আবুল বাশার (উপসবিি),  
িোঃঋোঃবযোঃ-১, ২৩৫, ৯৫৭০৬৪৩  

খমাোঃ রুহুল আসমন (উপসবিি),অোঃ 
ঋোঃবযোঃ-২, 
১৭৩, ৯৫৭৬০২৭ 

খমাোঃ সফ্জরাে আহজমে (উপসবিি) 
ন ও প্র.ো.বয, ৬৫৭, ৯৫৬১৬১৭   

.............., খেোসর, সিএিএল ও ইকুইষ্টট 
বযবস্থাপনা, ৫৬৫৩, ৯৫৫১১৬০ 

...................  খেোোঃ বযবস্থাপনা,  
২৯৬, ৯৫৪০৫০৪ 

খমাোঃ মাহবুবুল খমাজশ থে(উপসবিি), 
সিএিএল-১ 
৫১৬৭, ৯৫৭৬০৩৪ 

............................, সিএিএল-২, 
৬৬০, ৯৫৭০৬৪২  

খহামায়রা খবগম(যগু্মসবিি), 
(এনষ্টটআর),  
৬৫৪, ৯৫৫০৭৩৬ 

রসন িাকমা, (উপসবিি), এনষ্টটআর-১, 
 ৬৬১, ৯৫৭৬০২৮ 

……., এনষ্টটআর-২,  
৬৬২, ৯৫৫০৭৩৮ 

সাররায়ার আহরমদ 
সারলহীন(উপসবিি),  
এনষ্টটআর-৩, ৬৬৩, ৯৫৭০৬৪৩  

 

................, সপসপসপ,  
৪১৭, ৯৫৮৫০৪৮ 

...................., সভজেএফ্, ২৮৫, 
৯৫৮৫১৩০ 

......, খটকোঃ এসিোঃ শা া 
২৬৬, ৯৫৮৫৭৯১ 

রওনক আফররাজা সমুা (উপসবিি)  
প্রজেক্ট সরসভউ শা া, ৪৩১, 
৯৫৮৫১৩০  

 

ি. খমাোঃ  াজয়রুজ্জামান 

মেমুোর 

অসিসরক্ত িসিব  

(সার্টিক অর্ থনীবর্) 

১১১, ৯৫১১১৬০ 

আবু োইয়ান খমাহম্মে আহিানউিাহ 
সপএএ, (উপ-সবিি) 
িাম-পূব থাভাি, ১৬২, ৯৫৫০৭৪৪ 

………, িামষ্টিক-১,  
৪৮৯, ৯৫৭০০২৬ 

খমাহাম্মে মাহাবুব 
আলম(উপসবিি),িামষ্টিক-২,  
২৯২, ৯৫৭৬৭৩৩ 

েয়নাল 
আবসেন(উপসবিি),িামষ্টিক-৩ 
২৮৮, ৯৫৫৭৫৫৬ 

 

সেলরুবা শাহীনা (যগু্মসবিি) রােস্ব 
নীসি, 
১১৮, ৯৫৭০০২৫ 

মাজনায়ার খহাজিন খমািা(উপসবিি),  
রােস্ব নীসি-১,  
২৮২, ৯৫৭৬০০৭ 

...................., রােস্ব নীসি-২ 
৪০৭, ৯৫৭০০৬০ 

.............., রােস্ব নীসি-৩ 
  

 ..............,  
(বাোঃ পসরোঃ, মূোঃ ও সরোঃ), ৫৩২, ৯৫৭৬০১৯ 

খমাোঃ সফ্জরাে হািান 
(সিিি),পসরবীক্ষণ-১, 
১৫৫, ৯৫৮৫০৪৭  

........................, পসরবীক্ষণ-২,  
১৫৫, ৯৫৭৬০০৭ 

ি.খমাোঃ মসিউর রহমান (উপসবিি), 
পসরবীক্ষণ-৩, ২৯৩, ৯৫৭০০৬১  

েনাব কসবরুল ইেোনী 

 ান  

অসিসরক্ত িসিব 

(িযয় িযিস্থাপনা)  

৫১৬৮, ৯৫১১০৩১ 

খমাহাম্মে শামিুল আলম ভূূঁ ইয়া (যুগ্ম 
সবিি) বযোঃবযোঃ-১ 
৫১২৩, ৯৫৫২৯৯৭ 

ফ্জয়ে আহজমে (উপ-সবিি), বযোঃবযোঃ-
১,  
৫১৭৬, ৯৫৭৬০৩৬ 

নাসেরা িুলিানা (উপসবিি). বযোঃবযোঃ-২,  
৫১৭৭, ৯৫৭৪০০৬ 

খমাহাম্মে শওকি উিাহ (উপসবিি), 
বযোঃবযোঃ-৪,  
৫১৭৯, ৯৫৭০০৩৫ 

 

..........., বযোঃবযোঃ ২  
৫১৬৭, ৯৫৭৩২২০ 

খমাছাোঃ রু িানা রহমান (উপসবিি), 
বযোঃবযোঃ-৩ 
১৭৮, ৯৫৬৯৯৫১ 

খিৌধুরী আশরাফু্ল কসরম (সিিি), 
বযোঃবযোঃ-৫  
 ৫১৮০, ৯৫৭৬০৩৭  

মুহাম্মে ইিমাঈল (সিিি), বযোঃবযোঃ-
৬,  
৫১৮২, ৯৫৫০৭৩০ 

 

িুজল া রাণী বি ু(যগু্ম সবিি), বযোঃবযোঃ- ৩ 
৬৬৮, ৯৫৪০০৭৮ 

খমাোঃ আব্দলু গফু্র(িি), বযোঃবযোঃ ও 
অোঃসনোঃ ৭,  
৫৬৭৫, ৯৫৫০৭৭৫ 

খমাহাম্মে আলী(িি), বযোঃবযোঃ অোঃসনোঃ-৮, 
৫১৮৩, ৯৫৭৬০৩৭   

০০/০৬/২

০২১ 



 

েনাব হাসববুন নাহার 

অসিসরক্ত 

িসি(িাস্তিায়ন) 

৭৫৩, ৯৫৪৯৬৪৫ 

 
 
 
 
ফ্াজিমা রসহম ভীনা (যুগ্ম সবিি),, 
বাস্তবায়ন-১ 
৭৫৫, ৯৫৭৬৫৫৭ 

মমাোঃ সচফউল আলম (উপ-সবিি),  
বাস্তবায়ন-১, 
৭৫৯, ৯৫৬৫৭৩৩ 

এস এম আবদুল্লাহ আল মামুন 
(উপসচিব) 
 বাস্তবায়ন-৩, ৭৫৭, ৯৫৪৯২৭৬ 

............, বাস্তবায়ন-৫,  
৭৫৬, ৯৫৫০৭৪৫  

নাসিমা পারভীন (যুগ্মসবিি) বাস্তবায়ন-
২ 
৭৫৪, ৯৫৪০১৮৭ 

আছমা আরা মবগম (উপসবিি), 

বাস্তবায়ন-২  
৭৫৮, ৯৫৪০১৮৪ 

খমাহাম্মে হাসবব উিাহ (সিিি), 
বাস্তবায়ন-৪,  
৭৫৭, ৯৫৫০৭৪৫ 

  

েনাব খমাোঃ খগালাম 

খমাস্তফ্া 

অসিসরক্ত িসিব 

(প্রবিবি) 

৭৫১, ৯৫৭৬৫৫৪ 

খমাোঃ মাহফু্েলু আলম  ান (যগু্মসবিি),  
প্রসবসধ-১ 
৭৬৪, ৯৫৪০২৯১ 

 াজলো নাছসরন(উপসবিি), প্রসবসধ-১,  
৫৫৩৫, ৯৫৬১১৩১  

মমাছা: নারচগস মুরচশদা(উপসবিি),  
প্রসবসধ-২  
৭৬০, ৯৫১৪৪৮৭ 

  

কুলিুম খবগম (যুগ্ম সবিি) , প্রসবসধ-২, 
৭৬৩, ৯৫৭৩৭৭০ 

..............., প্রসবসধ-৩, 
 ৭৬২, ৯৫৬১১৩১ 

শামীম বানু শাচি, (চসসস) প্রসবসধ-৪,  
৭৫৯, ৯৫৪০১৮৩   

ি. খমাোঃ নেরুল ইিলাম 

অসিসরক্ত িসিব (রাষ্ট্রায়ত্ত 

প্রবর্ষ্ঠান) 

৬১১, ৯৫৭৬৫৬১ 

খমাোঃ িাইফু্িাহ পান্না(যগু্ম সবিি), 
রাোঃপ্রোঃ-১ 
৬১২, ৯৫৪৯৪৩১ 

ি.িসফ্কুল ইিলাম (উপসবিি), 
রাোঃপ্রোঃ-১ 
৬১৪, ৯৫৬৭০৬১ 

................,রাোঃপ্রোঃ-২ 
৬১৬, ৯৫৭৭২৪৩ 

খরফ্াজয়ি উিাহ খমাহাম্মে  সললুর 
রহমান(সিিি) রাোঃপ্রোঃ৩, ৬১৫, 
৯৫৫০৯৭০, 

 

খমাোঃ হািানুল মসিন(যুগ্ম সবিি), 
রাোঃপ্রোঃ-২, 
৬৩৪, ৯৫৪০১৮৮ 

মহম্মদ রচবউল ইসলাম (উপসচিব), 
রাোঃপ্রোঃ-৪,   
৬১৪, ৯৫৬৭০৬১ 

 সলসল খবগম (ি.ি) রাোঃপ্রোঃ-৫, ৬১৮, 
৯৫৭৭২৪১   

েনাব ফ্ারসহনা 

আহজমে  

অর্ থননবর্ক উপগেিা 

(অবর্:সবিি) 

৫৫৪৬, ৯৫৭৬৫৫২ 

..............., উপ-অর্ থননসিক 
উপজেিা (কম থোঃ পসরোঃ), ৫৪৮, 
৯৫৭৬৫৫৩ 

িাসবনা ইয়ািসমন (সিিপ্র), কম থোঃ পসরোঃ-
১, 
৫৫৫৩, ৯৫৫০৭৩২ 

..........,কম থোঃ পসরোঃ-২, 
৫৫৫২,৯৫৪০০৬৯ 

.........., কম থোঃপসরোঃ-৩, ৫৫৫৫, 
৯৫৫৬৩০১ 

িািনুভা রহমান (সিিপ্র), কম থোঃ 
পসরোঃ-৪  
৫৫৫৬, ৯৫৭৬৫৫৯ 

আবুল মনিুর (যুগ্মসবিি),  
উপ-অর্ থননসিক উপজেিা (িমীক্ষা), 
৫৫৪৭, ৯৫১৪৪২৩ 

মজনায়ারা পারভীন সমিু(সিিপ্র), 
িমীক্ষা-১,  
৭৩৩, ৯৫৭৬৫৫১ 

............, িমীক্ষা-২, ৫৫৫০, 
৯৫৭৬৫৬০ 

.........., িমীক্ষা-৩,  
৫৫৫৪, ৯৫১৪৪২০ 

........., িমীক্ষা-৪, ৫৫৪৯, 
৯৫৪৫৯৮০ 

 

    FSMU 
............বসগের্ র্যাগনজার, ;  টর্াোঃ আিু িাগর্ন র্ািুকোর, সিোঃ সিজেম এনাসলি, ৫৫০১, ৯৫৬৯৪১৯;   টর্াোঃ বর্জানুি কবরর্, সিোঃ সিজেম এনাসলি, ৫৫০২, ৯৫৭৬০৩১;    টর্াোঃ আব্দসু সািার্ শাহু্ , সিজেম 

এনাসলি, ৫৫০৩, ৯৫৮৫৩৯০;    টর্াোঃ টসািায়র্ান, সিজেম এনাসলি ৫৫১২, ৯৫৮৫৩৮৯;     াগর্র্া-রু্জ-টজাহরা রূপ টজায়াদ্দথার, সিসনয়র খপ্রাগ্রামার, ৫৫১০ ৯৫৮৫৩৯১;    আব্দিু কবরর্, খপ্রাগ্রামার, 

৫৫০৬,  ৯৫৮৭৭৫২;    টর্াোঃ টর্া াজ্জি টহাগসন, খপ্রাগ্রামার,  ৫৫০৪;   টর্াোঃ আিুি িাসার, িহকারী খপ্রাগ্রামার ৯৫৪৬২৮৮;          ................িহকারী খপ্রাগ্রামার; 

টর্াোঃ বর্িন টহাগসন, খমইনজটনযান্স ইজিসনয়ার ৫৫০৭, ৯৫৭৬০৩২;        এ.বি.এর্. আিেরু রহর্ান রাজু, িহকারী খমইনজটনযান্স ইজিসনয়ার ৫৫০৫ ,          ........., িহকারী খমইনজটনযান্স ইজিসনয়ার।  

েনাব আরসফ্ন আরা 

খবগম 

মহাপসরিালক 

(অবর্বরক্ত সবিি), 

মসনটসরিং খিল, ৮০১, 

৯৫৭৬৩৫৯ 

খমাোঃ হাসকম উজিন, অসিোঃমহাোঃপসরোঃ-১, ৮০৩, ৯৫৭১৬১২, ;  খমাহাম্মে এমোে উলযাহ, খপ্রাগ্রামার, ৮০৮, ৯৫৫১২৫৫;  সিয়ে  াজলে সবন হাসফ্ে (সফ্: এনা:), ৬২০, ৯৫১৫৬১১;   খমাোঃ খিাহরাব 
খহাজিন (সফ্:এনা:), ৮১১, ৯৫৪৫২২১,  
খমাোঃ ফ্ রুল ইিলাম (িহ:িসিব), ৬০১,  ৯৫৬১৩৬৮;   খমাোঃ আসরফু্ল ইিলাম, সিসনয়র কম্পিউটার অপাজরটর; ৮০৬, ৯৫৬১৩৬৮,   

নািসরন িুলিানা (যগু্ম সবিি), অসিোঃমহাোঃপসরোঃ-২ , ৮০২, ৯৫৭১৯৮৭;   খমাোঃ ইব্রাসহম  সলল(সফ্:এনা:), ৮১০, ৯৫৭৭৩৩৮;  

িহসমনা খবগম (অসিসরক্ত 

িসিব) 

মহাপসরিালক, IPF 

১. ি.  ুরশীে আলম, পসরিালক (যগু্মসচিব) ;   ২. খবগম িাহানা, পচরিালক, (উপসবিি);  ৩. এসলশ শরসমন, উপ-পসরিালক (উপসচিব) 

 


