
  

 

পরিরিষ্ট –ক 

তারিখ- ০৯/০১/২০২৩ 

সময়- সকাল ১১:০০ রমরিট 

স্থাি- অরতরিক্ত সরিব, জিপ্রিাসি মন্ত্রণালয় এি অরিস কক্ষ (ভবি িং-০১, কক্ষ িং-২১১) 

ক্র.

িং 

পরিরিত 

িং 

িাম পদরব কম মস্থল 

১ ৬৫৭৫ মমা: আব্দুল মান্নাি যুগ্মসরিব রবয়াম িাউন্ডেিি 

২ ৬৬৫০ মমা: আরমনুল 

ইসলাম 

যুগ্মসরিব বাংলান্ডদি সিকািী কম ম 

করমিি 

৩ ৬৬৫৯ ড. িাজমুস সায়াদাত যুগ্মসরিব অর্ ম রবভাগ, অর্ ম মন্ত্রণালয় 

৪ ৬৭১৫ আলতাি ম ান্ডসি 

মসখ 

পরিিালক 

(যুগ্মসরিব) 

বাংলান্ডদি মসতু কর্তমপক্ষ 

৫ ৬৭৩৬ ড. মমাোঃ ম সীি 

আলী 

যুগ্মসরিব রবরপএটিরস, সাভাি, ঢাকা 

৬ ৬৭৩৮ মমা াম্মদ কুদ্দুছ 

আলী সিকাি 

যুগ্মসরিব ধম ম রবষয়ক মন্ত্রণালয় 

৭ ৬৭৮১ ড. িারছমা আকতাি যুগ্মসরিব অর্ ম রবভাগ 

৮ ৬৮৮৪ মমাছা: সুলতািা 

পািভীি 

যুগ্মসরিব পরিসংখ্যাি ও তথ্য 

ব্যবস্থাপিা রবভাগ 

৯ ৮০৭৬ মমাস্তাক আ ন্ডম্মদ পরিিালক 

(উপসরিব) 

রবরপএটিরস, সাভাি 

১০ ১৫০৭৭ অতীি কুমাি কুন্ডু উপসরিব অর্ মনিরতক সম্পকম রবভাগ 

১১ ১৫১১১ মমা াম্মদ কামরুল 

 াসাি 

মজলা 

প্রিাসক 

মজলা প্রিাসন্ডকি কার্ মালয় 

কুরমল্লা 

১২ ১৫১৪০ ড. মমাোঃ আলম 

মমাস্তিা 

উপসরিব বারণজয মন্ত্রণালয় 

১৩ ১৫১৬৯ মমা াম্মদ িারজবুল 

ইসলাম 

উপসরিব রবরপএটিরস, সাভাি 

১৪ ১৫২৪৩ মমাোঃ রসরিকুি 

ি মাি 

পরিিালক 

(উপসরিব) 

রবরপএটিরস, সাভাি 

১৫ ১৫৩৪৯ আ.ি.ম. িজলুল  ক উপসরিব  পরিকল্পিা মন্ত্রণালয় 

১৬ ১৫৩৫৪ এস, এম মসা িাব 

ম ান্ডসি 

রস.স .সরিব পাট অরধদপ্তি, বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় 

 

  



 

 

পরিরিষ্ট –খ 

তারিখ- ১০/০১/২০২৩ 

সময়- সকাল ১১:০০ রমরিট  

      স্থাি- অরতরিক্ত সরিব, জিপ্রিাসি মন্ত্রণালয় এি অরিস কক্ষ ভবি িং-০১, কক্ষ িং-২১১ 

ক্র.

িং 

পরিরিত 

িং 

িাম পদরব কম মস্থল 

১ ১৫৪৬১ ডক্টি কাজী কামরুি 

িা াি 

উপসরিব বারণজয মন্ত্রণালয় 

২ ১৫৫০২ মমা াোঃ িরিকুল 

ইসলাম 

উপসরিব জিপ্রিাসি মন্ত্রণালয়  

৩ ১৫৫২৯ ড. মমা: িাজ্জাকুল 

ইসলাম রপএএ 

উপসরিব ভূরম মন্ত্রণালয় 

৪ ১৫৫৯৩ ড. মমা াম্মদ িা ানুি 

আলম 

উপসরিব ভূরম মন্ত্রণালয় 

৫ ১৫৬১৪ আবু  ায়াত মমাোঃ 

ি মতুল্লা , রপএএ 

প্রধাি রিব মা ী 

কম মকতমা 

(উপসরিব) 

িাজিা ী উন্নয়ি কর্তমপক্ষ 

৬ ১৫৮২০ মমা াম্মদ মা বুবুল 

আলম মজুমদাি 

উপসরিব জিরিিাপত্তা রবভাগ 

৭ ১৫৯০৩  াসাি মূতমজা মাসুম পরিিালক 

(উপসরিব) 

রবরপএটিরস, সাভাি 

৮ ১৬০৮৪ এরলি িিরমি উপসরিব অর্ ম রবভাগ 

৯ ১৬১৬৪ বরদউল আলম উপপরিিালক, 

স্থািীয় 

সিকাি 

মজলা প্রিাসন্ডকি কার্ মালয়, 

িট্টগ্রাম 

১০ ১৬১৬৬ 

 

মমাোঃ তাজুল ইসলাম উপসরিব অর্ ম রবভাগ 

১১ ১৬১৯৪ এস. এম. মমন্ড দী 

 াসাি 

পরিিালক 

(উপসরিব) 

রবরপএটিরস, সাভাি 

১২ ১৬৩১৪ ড. সাইফুি ি মাি উপসরিব মবসামরিক রবমাি 

পরিব ি ও পর্ মটি 

মন্ত্রণালয় 

১৩ ১৬৪১২ জা াঙ্গীি আলম রস.স .সরিব জিপ্রিাসি মন্ত্রণালয় 

(ওএসরড অি স্টারড) 

১৪ ১৬৪৩৩ আবু আসলাম রস.স .সরিব রবরসএস প্রিাসি 

একান্ডডরম, িা বাগ, ঢাকা 

১৫ ১৬৪৮৩ জিাব মমাছা: িাজমা 

িা াি 

অরত: মজলা 

ম্যারজন্ডেট 

মজলা প্রিাসন্ডকি কার্ মালয়, 

ঢাকা 

১৬ ১৬৫৩৯ আিন্ডিাজা পািভীি রস.স .সরিব 

(ওএসরড) 

জিপ্রিাসি মন্ত্রণালয় 

 

 



 

 

পরিরিষ্ট –গ 

তারিখ- ১১/০১/২০২৩ 

সময়- সকাল ১১:০০ রমরিট 

স্থাি- অরতরিক্ত সরিব, জিপ্রিাসি মন্ত্রণালয় এি অরিস কক্ষ (ভবি িং-০১, কক্ষ িং-২১১) 

ক্র.

িং 

পরিরিত 

িং 

িাম পদরব কম মস্থল 

১ ৬৪০২ ড. মমা াম্মদ 

রজয়াউল  ক 

যুগ্মসরিব জিপ্রিাসি মন্ত্রণালয় 

২ ১৬৭৮৯ মমা: আরিছুি 

ি মাি 

রস.স .সরিব মজলা প্রিাসন্ডকি 

কার্ মালয়, িাঁপাইিবাবগঞ্জ 

৩ ১৬৮৮৭ মমাোঃ িরিকুল 

আলম 

অরতরিক্ত মজলা 

প্রিাসক 

মজলা প্রিাসকন্ডি 

কার্ মালয়,  রবগঞ্জ 

৪ ১৬৯৮৫ খাতুন্ডি জান্নাত রস.স .সরিব রবরপএটিরস, সাভাি 

৫ ১৭৩৪৮ িার দা তামান্না রস.স . সরিব আইরসটি রডরভিি 

৬ ১৭৪৭৩ জর ি ইমাম রস.স .সরিব আইরসটি রডরভিি 

৭ ১৭৬১০ আল-মিামাি রস.স .সরিব ইউএিও, িিিযািি, 

মভালা 

৮ ১৭৬৮৫ সািরমি সাত্তাি রস.স .সরিব এিআইএলরজ 

৯ ১৭৭০০ এএসএম রিয়াদ 

 াসাি মগৌিব 

সরিন্ডবি একান্ত 

সরিব 

মসতু রবভাগ 

১০ ১৭৮৪২ মমাোঃ িরবউল 

আলম 

রস.স . 

করমিিাি 

রবভাগীয় করমিিান্ডিি 

কার্ মালয়, ঢাকা 

১১ ১৭৯৯৬ মমাোঃ ইকবাল 

 াসাি 

রস.স . 

করমিিাি 

রবভাগীয় করমিিান্ডিি 

কার্ মালয়, ঢাকা। 

১২ ১৮০৭৬ রমলটি িন্দ্র পাল  স কািী 

পরিিালক 

রবরপএটিরস, সাভাি 

১৩ ১৮০৯২ রসরিি আ ন্ডমদ উপপরিিালক 

(রস.স . সরিব) 

রবরপএটিরস, সাভাি 

১৪ ২০৩৯৭ ড. এ. মক. এম. 

আরিসুি ি মাি 

উপ-প্রকল্প 

পরিিালক 

(উপসরিব) 

সিকারি কম মিািী 

 াসপাতাল 

১৫ ২০৫৩২ মমাোঃ সাইফুি 

ি মাি 

অরত: মজলা 

প্রিাসক(সারব মক) 

মজলা প্রিাসন্ডকি 

কার্ মালয় িীলিামািী 

১৬ ২০৫৯৮ মমাোঃ  ারুি-অি-

িরিদ 

ইউএিও অষ্টগ্রাম, রকন্ডিািগঞ্জ 

১৭ ২০৬২৭ মমাোঃ 

মিাকুনুজ্জামাি 

ইউএিও কয়িা, খুলিা 

 


