
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

অভ রীণ িশ ণ-১ শাখা 
www.mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০০.২৫.০১৭.২২-১৬৮ তািরখ: 
২১ আগ  ২০২২

৬ ভা  ১৪২৯

িবষয:় ১০৩তম১০৩তম , ,  ১০৪তম১০৪তম , ,  ১০৫তম১০৫তম , ,  ১০৬ তম১০৬ তম , ,  ১০৭তম১০৭তম  িস িনয়রিসিনয়র   াফাফ   কাসকাস  ( ( এসএসিসএসএসিস )-)-এরএর   িশ ণ াথিশ ণ াথ
মেনানয়নমেনানয়ন।।

       উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক , সাভার, ঢাকায় সিচব
পযােয়র কমকতাগেণর ১০৩তম, ১০৪তম, ১০৫তম, ১০৬তম, ১০৭তম িসিনয়র াফ কাস (এসএসিস)  িনে া  তািরখ
ও সমেয় অ ি ত হেব। উ  কাসস েহ সং  তািলকায় উি িখত কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা
হেলা:

ম কােসর নাম ময়াদ যাগদােনর তািরখ রিজ শেনর শষ তািরখ 
ও ওেয়বসাইট

১.
১০৩তম িসিনয়র াফ 
কাস (এসএসিস)

১৮/০৯/২০২২ হেত 
০১/১১/২০২২

১৭/০৯/২০২২ ২৮/০৮/২০২২ 
www.bpatc.org.bd

২.
১০৪তম িসিনয়র াফ কাস 
(এসএসিস)

০৬/১১/২০২২ হেত 
২০/১২/২০২২

০৫/১১/২০২২ ১১/১০/২০২২ 
www.bpatc.org.bd

৩.
১০৫তম িসিনয়র াফ কাস 
(এসএসিস)

২৭/১২/২০২২ হেত 
০৯/০২/২০২৩

২৬/১২/২০২২ ২৮/১১/২০২২ 
www.bpatc.org.bd

৪.
১০৬তম িসিনয়র াফ 
 কাস (এসএসিস)

১৪/০২/২০২৩ হেত 
৩০/০৩/২০২৩

১৩/০২/২০২৩ ১৬/০১/২০২৩ 
www.bpatc.org.bd

 ৫. ১০৭তম িসিনয়র াফ কাস 
(এসএসিস)

 ০২/০৫/২০২৩ হেত
   ১৫/০৬/২০২৩        ০১/০৫/২০২৩           ১১/০৪/২০২৩

www.bpatc.org.bd

২. মেনানয়ন ত কমকতাগেণর চেয় জ  কমকতাগণ এবং যৗি ক কারেণ তািলকায় অ  হনিন এ প কমকতাগণ
আেবদন করেল িশ ণ দােনর েয়াজনীয় ব া হণ করা হেব। 

শতাবিল:

০১।        া  িবিধ মেন সামািজক র  বজায় রেখ িবিপএ িস ক ক কাস  পিরচািলত হেব;
০২।       মেনানীত কমকতাগণ উি িখত িশ ণ চলাকােল কমরত িহেসেব গ  হেবন এবং -  ম ণালয়/িবভাগ/দ র হেত
বতন/ভাতািদ হণ করেবন।

০৩।       জন শাসন ম ণালয় ক ক বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস) এর অ েল সংি  িশ ণ খােত
বরা ত অথ হেত মেনানীত কমকতাগেণর কাস িফ এবং এ িশ ণ বাবদ অ া  য় িনবাহ করা হেব;

০৪।       েয়াজেন প িরচালকপ িরচালক  ( (০১৮১৯০১৮১৯-- ৪৯৯৪২১৪৯৯৪২১))   এবংএবং  সহকারীসহকারী   া ামারা ামার ( (০১৭১৭০১৭১৭ --৩১৬৬২৩৩১৬৬২৩ )) -এর সােথ যাগােযাগ
করা যােব।

. ১



সং ি : ০৫ ( াচ) পাতা।
১.১০৩তম এসএসিসেত মেনানীত কমকতাগেণর তািলকা,
২. ১০৪তম এসএসিসেত মেনানীত কমকতাগেণর তািলকা,
৩. ১০৫তম এসএসিসেত মেনানীত কমকতাগেণর তািলকা,
৪. ১০৬তম এসএসিসেত মেনানীত কমকতাগেণর তািলকা,
৫. ১০৭তম এসএসিসেত মেনানীত কমকতাগেণর তািলকা,

২১-৮-২০২২

র র
র র এর দ র
বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক  (িবিপএ িস)

মাহা দ খােল ামান
উপসিচব

ফান: ৯৫১৫৫২৫
ইেমইল: it1@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২০০.২৫.০১৭.২২-১৬৮/১(১২) তািরখ: ৬ ভা  ১৪২৯
২১ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/ ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা
২) িসিনয়র সিচব/সিচব, ....................................
৩) িবভাগীয় কিমশনার/ চয়ার ান/মহাপিরচালক/ ব াপনা পিরচালক, ..............................
৪) অিতির  সিচব ( শাসন/এিপিড/িসিপ /িবিধ/সও / লা ও তদ /সং ার ও গেবষণা/আইন),
জন শাসন ম ণালয়
৫) জনাব, ..........................
৬) ◌্ সিচব, অভ রীণ এবং িবেদশ িশ ণ অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়
৭) পিরচালক (িপিপআর), িবিপএ িস
৮) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
৯) িচফ একাউ  এ  িফ া  অিফসার, ধান িহসাব র ণ কমকতা এর দ র, জন শাসন ম ণালয়
১০) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)
১১) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব শাখা, জন শাসন ম ণালয়
১২) মা ার কিপ, অিফস কিপ

২১-৮-২০২২
মাহা দ খােল ামান 

উপসিচব
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১০৩তম সিসিয়র স্টাফ ক াি স(এিএিসি)-এ স্বয়ংসিয়ভাবে মবিািীত  ম স তসার তাসি া: 

কময়াদ: (১৮/০৯/২০২২ হবত ০১/১১/২০২২ তাসরখ পর্ সন্ত) 

 

ক্রম: কম মকর্মার নাম ও পরররিরর্ নম্বর পদরি ও কম মস্থল মমািাইল নাম্বার 

1.  কেগম সেিস ি জাহাি সরসম (৬৩৯৪) যুগ্মসরিি, অর্ ম রিভাগ 01715001440 

2.  জিাে রাব্বী সময়া (৬৩৯৫) যুগ্মসরিি, অর্ মননরর্ক সম্পকম রিভাগ 01718032838 

3.  জিাে  াজী আবিায়ার কহাবিি (৬৩৯৮) যুগ্মসরিি, স্বাস্থয রিক্ষা রিভাগ 01552390786 

4.  জিাে আহবমদ ফয়িাি ইমাম (৬৪০৩) পররিালক, সরকারর যানিাহন অরিদপ্তর 01700764716 

5.  কেগম আফিারী খািম (৬৪০৮) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), জনপ্রিাসন মন্ত্রণালয় 01711-163834 

6.  জিাে কমা: মুসির কহাবিইি খাি (৬৪১৬) িদস্য (অর্ স), জাতীয় সিক্ষািম ও পাঠ্যপুস্ত  কোর্ স 01553287998 

7.  র্. কমা: মাছুমুর রহমাি (৬৪১৭) পররিালক, দসক্ষণ এসিয়া িমোয় পসরবেি করাগ্রাম  01711308900 

8.  জিাে জা াসরয়া (৬৪১৯) অরর্ররক্ত রিভাগীয় করমিনার, রসললট রিভাগ 01818526426 

9.  র্. ফাহসমদা খািম (৬৪২৫) যুগ্মসরিি, প্ররর্রক্ষা মন্ত্রণালয় 01718114188 

10.  জিাে কমাোঃ  ামরুজ্জামাি, এি.সর্.সি 

(৬৪২৮) 

প্রকল্প পররিালক, িাংলালদি িীমা-খার্ উন্নয়ন প্রকল্প। 01552323546 

11.  জিাে কমা: ইিরাত কহাবিি খাি (৬৪৩৪) পররিালক, জার্ীয় স্থানীয় সরকার ইনরিটিউট 01712961855 

12.  জিাে আবু কহিা কমাস্তাফা জামাি (৬৪৫০) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), জনরনরাপত্তা রিভাগ। 01711972139 

13.  জিাে কমা: করজানুর রহমাি (৬৪৫৩) যুগ্মসরিি, মরন্ত্রপররষদ রিভালগ ন্যাস্ত। 01716771953 

14.  কেগম িাসহিা খাতুি (৬৪৫৪) যুগ্মসরিি, জ্বালারন ও খরনজ সম্পদ রিভাগ। 01552326508 

15.  র্. কমা: জাস র কহাবিি আ ন্দ (৭৭৭২) যুগ্মসরিি, মাধ্যরমক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ। 01718566653 

16.  সমজ্ মুিরাত কমহজােীি (৭৮৬০) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), অর্ মননরর্ক সম্পকম রিভাগ। 01713090926 

17.  র্. ইমসতয়াজ মাহমুদ (২০২৬২) প্রকল্প পররিালক,  ি ারখািা ও রসতষ্ঠাি পসরদি সি 

অসিদপ্তর। 

01714133403 

18.  জিাে কমা: জাবি-আিম (২০২৭৩) প্রকল্প পররিালক, মুরজি রকল্লা রনম মাণ সংস্কার ও উন্নয়ন 01988065225 

19.  আ.ি.ম আিরাফুি আিম (২০২৭৫) যুগ্মসরিি (রিলিষ ভারপ্রাপ্ত কম মকর্মা), মরলপর্ রিভাগ। 01715004646 

20.  মাসুদ আ তার খাি (২০২৮৩) পসরচাি  (যুগ্মিসচে), িাস্তিায়ন পররিীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

রিভাগ। 

01715239394 

21.  িাহ্ কমা: কহিাি উসিি (২০২৮৭) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), রিদ্যযৎ রিভাগ। 01760299399 

22.  জনাি পসরমি চন্দ্র েসু (২০২৯৪) যুগ্মপ্রিান (সংযুক্ত), পররকল্পনা রিভাগ। 01715113952 

23.  র্. নুরুি িাহার (২০২৯৫) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), পররকল্পনা রিভাগ। 01777330644 

24.  রমজ্ তাসিয়া খাি (২০৩০০) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), রিদ্যযৎ রিভাগ। 07166887443 

25.  জিাে কমা: মসিরুি ইিিাম (৬৪৮২) প্রকল্প পররিালক, সরকারর হাসপার্ালগুরল ৫০০ মিলে 

উরন্নরর্করণ প্রকল্প। 

01882406482 

26.  জিাে কমা: জসহরুি ইিিাম (৬৪৮৩) যুগ্মসরিি, োক ও মটরললযাগালযাগ রিভাগ। 01711385207 

27.  জিাে কমা: িাহ আিম (৬৪৮৪) উপ-পররিালক, িাংলালদি রিরনলয়াগ উন্নয়ন কর্তমপক্ষ 01936761475 

28.  খন্দ ার আসজম আহবমদ, এিসর্সি (৬৪৮৬) পররিালক, রিরন ও খাদ্য রিল্প কলপ মালরিন। 01720640593 

29.  জিাে কমা: হুমায়ুি  সের (৬৪৮৭) যুগ্মসরিি, মরন্ত্রপররষদ রিভাগ।  

30.  কেগম মবিায়ারা ইিরাত (৬৪৮৮) যুগ্মসরিি, র্থ্য ও সম্প্রিার মন্ত্রণালয় 01759976599 

31.  কেগম সমরািা মাহরুখ (৬৪৮৯) যুগ্মসরিি, অর্ মননরর্ক সম্পকম রিভাগ। 01763436427 

32.  জিাে কমা: ওয়াসহদুি ইিিাম (৬৪৯০) পররিালক, ফায়ার সারভ মস ও রসরভল রেলফন্স অরিদপ্তর 01552414729 

33.  জিাে কমা: আসজজুি ইিিাম (৬৪৯১) পররিালক, িাংলালদি সড়ক পররিহন কর্তমপক্ষ, ঢাকা 01711058109 

34.  জিাে কমা: মামুনুর রিীদ ভ ূঁইয়া (৬৪৯২) যুগ্মসরিি, মরন্ত্রপররষদ রিভাগ। 01711572030 

35.  জিাে কমা: হাসমদুি হ  (৬৪৯৬) পররিালক, প্রার্রমক রিক্ষা অরিদপ্তর, ঢাকা।  01720346515 

 



১০৪তম সিসিয়র স্টাফ ক াি স(এিএিসি)-এ স্বয়ংসিয়ভাবে মবিািীত  ম স তসার তাসি া: 

কময়াদ: (০৬/১১/২০২২ হবত ২০/১২/২০২২ তাসরখ পর্ সন্ত) 

ক্রম: কম মকর্মার নাম ও পরররিরর্ নম্বর পদরি ও কম মস্থল মমািাইল নাম্বার 

1.  জিাে কমা: এরশাদুি হ  (৬৪৯৮) যুগ্মসরিি, স্থানীয় সরকার রিভাগ। 01711000860 

2.  জিাে কমা: রসফকুি ইিিাম (৬৪৯৯) মররিস্টার, কশখ হাসিিা জাতীয় যুে উন্নয়ি ইিসস্টটিউট, 

ঢাকা। 

01711015010 

3.  জিাে কমা: রসফকুি আিম (৬৫০০) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), পররকল্পনা রিভাগ। 01711703008 

4.  জিাে কমা: আবুি ইিিাম (৬৫০৩) সদস্য, প্রশাসরনক আরপল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা। 01716205019 

5.  জিাে কমাোঃ সজয়াউি হ  (৬৫০৪) অরর্ররক্ত রিভাগীয় করমশনার, রািশাহী রিভাগ। 01712825809 

6.  সিয়দা িওয়ারা জাহাি (৬৫০৫) যুগ্মসরিি, মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা রিভাগ। 01711353174 

7.  ড. এ এি এম েজলুর রশীদ (৬৫১১) যুগ্মসরিি, মনৌপররিহন মন্ত্রণালয়। 01712192344 

8.  কেগম েদরুি িাহার (৬৫১৪) পররিালক, োংিাবদশ ইস্পাত ও প্রব ৌশি  বপ সাবরশি। 01711484557 

9.  জিাে কমা: সজয়াউি হ  (৬৫১৭) যুগ্মসরিি, িনরনরাপত্তা রিভাগ। 01552390169 

10.  জিাে কগৌতম চন্দ্র পাি (৬৫১৮) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), সড়ক পররিহন ও মহাসড়ক রিভাগ। 01712017378 

11.  কেগম কহামায়রা কেগম (৬৫১৯) যুগ্মসরিি, অর্ ম রিভাগ। 01711969219 

12.  জিাে কমাহাম্মদ মাহবুবুর রহমাি ভ ূঁঞা 

(৬৫২০) 

যুগ্মসরিি,  িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। 01552306036 

13.  কেগম সুরাইয়া পারভীি কশিী (৬৫২১) যুগ্মসরিি, অভুন্তরীণ সম্পদ রিভাগ। 01711311770 

14.  জিাে কমা: হািাি মারুফ (৬৫২৩) িদস্য, োংিাবদশ পল্লী সেদুুতায়ি কোড স 01715949333 

 

15.  জিাে কমাহাম্মদ খাবিদ হািাি (৬৫২৬) যুগ্মসরিি, মরন্ত্রপররষদ রিভাগ। 01912154764 

16.  জিাে হািাি খাবিদ ফয়িাি (৬৫২৯) যুগ্মসরিি, অর্ ম রিভাগ। 01732200442 

17.  জিাে শাহািা িারসমি (৬৫৩০) যুগ্মসরিি, মুরক্তযুদ্ধ রিষয়ক মন্ত্রণালয়। 01911333041 

18.  ড. আবু শাহীি কমা: আিাদুজ্জামাি (৬৫৩১) যুগ্মসরিি, িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। 01720572856 

19.  কেগম িাসিমা পারভীি (৬৫৩২) যুগ্মসরিি, অর্ ম রিভাগ। 01711367463 

20.  জিাে এ ক  এম কেঞ্জাসমি সরয়াজী (৬৫৩৩) পররিালক, মপট্ট্রািাংলা, ঢাকা 01711468070 

21.  জিাে কমা: িাইফুি ইিিাম (৬৫৩৪) পররিালক, হজ্ব অরিস, ঢাকা। 01715057569 

22.  জিাে আবু নূর কমা: শামসুজ্জামাি (৬৫৩৫) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), স্বাস্থু রশক্ষা ও পররিার কল্যাণ 

রিভাগ। 

01819116518 

23.  কেগম করহািা ইয়াছসমন (৬৫৩৯) যুগ্মসরিি, কৃরষ মন্ত্রণালয়। 01718328447 

24.  ইয়ািসমি কেগম (৬৫৪০) যুগ্মসরিি, মরন্ত্রপররষদ রিভাগ। 01712262514 

25.  জিাে সজয়াউি আবেদীি (৬৫৪১) যুগ্মসরিি, অর্ মননরর্ক সম্পকম রিভাগ। 01732337765 

26.  জিাে কমাহাম্মদ আসতকুর রহমাি (৬৫৪২) ব্যিস্থাপনা পররিালক, িাংলাট্দশ সারভ মস রলিঃ, ঢাকা।  

27.  ড. কমা: আয়াতুি ইিিাম (৬৫৪৩) যুগ্মসরিি, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রিভাগ। 01552438474 

28.   াজী মুহাম্মদ কমাজাবম্মি হ  (৬৫৪৮) পররিালক, িাংলাট্দশ মপট্ট্রারলয়াম কট্প মাট্রশন, ঢাকা। 01558429471 

29.  জিাে কমাহাম্মদ শসফউি আসরফ (6550) যুগ্মসরিি, িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। 01711735527 

30.  জিাে কমাোঃ কিসিম খাি (6551) রনি মাহী পররিালক(যুগ্মসরিি), শারীররক প্ররর্িন্ধী সুরক্ষা 

র্হরিল, ঢাকা। 

0172717459৭ 

31.  জিাে কমা: িবুর কহাবিি (৬৫৫২) যুগ্মসরিি, স্থানীয় সরকার রিভাগ। 01716922886 

32.  জিাে সেজয় কৃষ্ণ কদেিাথ (6553) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয়। 01711964911 

33.  জিাে আব্দুি িসতফ কমাল্লা (৬৫৫৪) পররিালক (যুগ্মসরিি),যুি উন্নয়ন অরিদপ্তর। 01711943958 

34.  জিাে কমা: ইমসতয়াজ কহাবিি (৬৫৫৫) সদস্য, মংলা িন্দর কর্তমপক্ষ, ঢাকা। 0171892053৪ 

35.  কমা: আ: রাজ্জা  ির ার(৬৫৫৭) যুগ্মসরিি, িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। 01712803934 

 



১০৫তম সিসিয়র স্টাফ ক াি স(এিএিসি)-এ স্বয়ংসিয়ভাবে মবিািীত  ম স তসার তাসি া: 

কময়াদ: (২৭/১২/২০২২ হবত ০৯/০২/২০২৩ তাসরখ পর্ সন্ত) 

 

ক্রম: কম মকর্মার নাম ও পরররিরর্ নম্বর পদরি ও কম মস্থল মমািাইল নাম্বার 

1.  ড. নুরুন্নাহার মিৌধুরী (৬৪২৪) যুগ্মসরিি(রিশেষ ভারপ্রাপ্ত কম মকর্মা), জনপ্রোসন মন্ত্রণালয়। ০১৭৪৯১২৯২৬৬ 

2.  জনাি মমা: েহীদুল ইসলাম (৬৪৯৫) যুগ্মসরিি(রিশেষ ভারপ্রাপ্ত কম মকর্মা), জনপ্রোসন মন্ত্রণালয়। ০১৯১১৭১৬৩৫৯ 

3.  কেগম ফারাহ শাম্মী (৬৫০৬) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), জনপ্রোসন মন্ত্রণালয়। 01819423278 

4.  জিাে কমা: এমদাদুি হ  ক ৌধুরী (৬৫৩৬) যুগ্মসরিি, জন রিভাগ, রাষ্ট্রপরর্র কার্ মালয়। 01711152328 

5.  জিাে কমাহাম্মদ িাসির উসিি (৬৫৫৮) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), গণপূর্ম মন্ত্রণালয়। 01711987909 

6.  কেগম িাফসরজা শ্যামা (৬৫৫৯) যুগ্মসরিি, সংস্কৃরর্ রিষয়ক মন্ত্রণালয়। 01712133203 

7.  জিাে কমা: কিসিম ফস র (৬৫৬১) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), জনপ্রোসন মন্ত্রণালয়। 01711025025 

8.  জিাে এ এি এম মইনুি ইিিাম (৬৫৬২) অরর্ররক্ত রিভাগীয় করমেনার, রাজোহী রিভাগ। 01712288170 

9.  কিখ আখতার কহাবিি (৬৫৬৩) সদস্য(যুগ্মসরিি), রিদুুৎ উন্নয়ন মিাড ম। 01715075010 

10.  জিাে কমাহাম্মদ নূবর আিম সিসি ী (৬৫৬৪) যুগ্মসরিি, স্থানীয় সরকার রিভাগ। 01711586803 

11.  জিাে কমা: মাহফুজুি আিম খাি (৬৫৬৬) যুগ্মসরিি, অর্ ম রিভাগ। 01720633623 

12.  কেগম কজিসমি িাহার (৬৫৬৮) পররিালক (যুগ্মসরিি), িাংলাশদে রাসায়রনক রেল্প 

কশপ মাশরেন, ঢাকা। 

01681174098 

13.  ড. কমা: সজয়াউিীি (৬৫৬৯) সদস্য(যুগ্মসরিি),জার্ীয় দক্ষর্া উন্নয়ন কর্তমপক্ষ। 01715026961 

14.  কেগম আবয়শা আক্তার (৬৫৭০) যুগ্মসরিি, মরন্ত্রপররষদ রিভাগ। 01703755868 

15.  জিাে কমা: িাঈদ কুতুে (৬৫৭২) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত),রিদুুৎ রিভাগ।  01712222618 

16.  কমা: হাসমদুি হ  (৬৫৭৩) যুগ্মসরিি, স্বাস্থু মসিা রিভাগ। 01716008190 

17.  জিাে কমাহাম্মদ ওয়াসিদ কহাবিি (৬৫৭৪) যুগ্মসরিি, অর্ ম রিভাগ। 01716449036 

18.  কেগম ইশরাত জামাি (৬৫৭৮) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), স্বাস্থু রেক্ষা ও পররিার কল্যাণ রিভাগ। 01777697733 

19.  জিাে খন্দ ার জসহরুি ইিিাম (৬৫৭৯) রনি মাহী পররিালক (যুগ্মসরিি), ঢাকা ইশলকরিক সাপ্লাই 

মকাং. 

01715146144 

20.  জিাে মসিশ  া মা (৬৫৮১) পররিালক, প্রার্রমক রেক্ষা অরিদপ্তর, ঢাকা। 01716203602 

21.  ক ৌধুরী কমা: হাসমদ আি মাহবুে (৭৭০০) পররিালক(যুগ্মসরিি), িাংলাশদে জার্ীয় সংসদ। 01711435569 

22.  কমা: ঈশাি আিী রাজা োঙািী (৭৭০২) পররিালক(যুগ্মসরিি),িাংলাশদে িলরিত্র উন্নয়ন 

কশপ মাশরেন। 

01711489068 

23.  জিাে কমা: িবরায়ার উসিি খাি (৭৭৬৩) অসতসরক্ত প্র ল্প পসর াি , ঢা া মাি রয্াসপড ট্রািসজট  01791550810 

24.  জিাে কমাহাম্মদ মবিায়ার-উজ-জামাি(৭৭৬৪) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), িাংলাশদে করিউটার কাউরিল। 01711969325 

 

25.  জিাে কমা: মীর কহাবিি (৭৭৬৬) প্রশাি , সেএসভএস্,  স্বাস্থু  ও পররিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। 01552542428 

26.  কশখ খসিলুর রহমাি (৭৮২৯) অসতসরক্ত প্র ল্প পসর াি , ঢা া মাি রয্াসপড ট্রািসজট  01761480487 

27.  জিাে  ামরুি হ  মারুফ(৭৮৯৯) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত),আসথ স  প্রসতষ্ঠাি সেভাগ। 01712193585 

28.  শাহ কমাহাম্মাদ মাহবুে (৭৯৩৮) পসর াি  , োংিাবদশ সেসিবয়াগ উন্নয়ি  র্তসপক্ষ। 01715911132 

29.  নূর আহবমদ(৭৯৩৯) যুগ্মসরিি, অর্ মননরর্ক সিকম রিভাগ। 01711884169 

30.  আসিফ রুদাো(২০৩১০) সদস্য(যুগ্মসরিি),জার্ীয় দক্ষর্া উন্নয়ন কর্তমপক্ষ। 01743479320 

31.  কমা: হুমায়ুি  েীর (২০৩১১) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়। 01552351451 

32.  কমাহাম্মদ মাসুদ রািা ক ৌধুরী (২০৩১২) যুগ্মসরিি, অর্ মননরর্ক সিকম রিভাগ। 01716943242 

33.  ড. এ.সে.এম মাহবুু ে আিম (২০৩১৮) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), জনপ্রোসন মন্ত্রণালয়। 01746709314 

34.  কমাস্তফা  ামাি (২০৩১৯) প্র ল্প পসর াি , ইিবভস্টম্যান্ট  বপাবিন্ট ফর ভিিাবরেি 

গ্রুপ কডবভিপবমন্ট, ঢা া। 

01684584910 

35.  কমা: খায়রুি হািাি(২০৩২২) প্র ল্প পসর াি ,গ্রাম পর্ সাবয় কটসিট -এর কিটওয়া স 

িম্প্রিারণ প্র ল্প। 

01727636129 



১০৬তম সিসিয়র স্টাফ ক াি স(এিএিসি)-এ স্বয়ংসিয়ভাবে মবিািীত  ম স তসার তাসি া: 

কময়াদ: (১৪/০২/২০২৩ হবত ৩০/০৩/২০২৩ তাসরখ পর্ সন্ত) 

ক্রম: কম মকর্মার নাম ও পরররিরর্ নম্বর পদরি ও কম মস্থল মমািাইল নাম্বার 

1.  কমাহাম্মদ আবিায়ার উসিি(২০৩২৩) যুগ্মপ্রধাি, পসর ল্পিা  সমশি। 01745821559 

2.  কমা: িাবরায়ার আিম (২০৩২৫) প্র ল্প পসরচাি ,োংিাবদশ আঞ্চসি  িংবর্াগ প্র ল্প। 01715101433 

3.  কমা: কমাতাসিম সেল্লাহ (২০৩২৬) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত),আঞ্চরলক উন্নয়ন এিং সহয ারির্া 

রিভাি। 

01716008445 

4.  মহা: এিামূি হ (২০৩২৮) যুগ্মিসচে(িংযুক্ত), পসর ল্পিা  সমশি। 01726793712 

5.  কমা: হুজুর আিী (২০৩৩০) যুগ্মিসচে, ডা  ও কেসিবর্াগাবর্াগ অসধদপ্তর। 01819126168 

6.  িাসহদ মঞ্জুরা আফবরাজ (২০৩৩১) যুগ্মিসচে, মসহিা ও সশশু সেষয়  মন্ত্রণািয়। 01913483636 

7.  খায়রুি আিাম (২০৩৩২) প্র ল্প পসরচাি ,কেোর ফসরদপুর  যােি কেড 

কডবভিপবমন্ট এযান্ড সমল্ক ডাইভারসিসফব শি প্রবজক্ট, 

ঢা া। 

01710168089 

8.  ফয়িাি আহবমদ (২০৩৩৩) প্র ল্প পসরচাি ,সপ্রজারবভশি এযান্ড কডবভিপবমন্ট কেভস্ 

অফ মাে সাড সিডম ফাইোরস্, ঢা া। 

01552499046 

9.  সিসখি কুমার দাি (২০৩৩৫) যুগ্মপ্রধাি (িংযুক্ত), পসর ল্পিা  সমশি। 01716270575 

10.  ড. কমা: রসফকুি ইিিাম (২০৩৩৬) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), রিদ্যুৎ ও খরনজ সম্পদ রিভাি। 01720309250 

11.  কমাহাম্মদ সমজানুর রহমাি (২০৩৩৯) প্র ল্প পসরচাি , ইএিটিএসে অফ গভ. প্রাইমাসর স্কুি ইি 

ঢা া কমবরাপুসিশ এযান্ড পূে সাচি ,ঢা া। 

01754191151 

12.  এ.এইচ.এম  ামরুজ্জামাি (২০৩৪০) যুগ্মসরিি (সংযুক্ত), স্থানীয় সরকার রিভাি। 01552-40002 

13.  এি. এম. আরশাদ ইমাম (২০৩৪২) পসরচাি , আ সাইভস্ ও েন্থাগার অসধদপ্তর। 01742700057 

14.  কমা: শামীম খাি (২০৩৪৫) যুগ্মসরিি, সংস্কৃরর্ রিষয়ক মন্ত্রণালয়। 01712019265 

15.  কমা: মাহমুদ আিী (২০৩৪৬) 

 

িদস্য(যুগ্মিসচে), োংিাবদশ মহা াশ গবেষণা ও দূর 

অনুধােি প্রসতষ্ঠাি (স্পারবিা)। 

 

0181864146৪ 

16.  ড. কমা: মাহমুদুর রহমাি (২০৩৪৮)  াসরগসর উপবদষ্টা , োংিাবদশ ব্যেিায় সুসেধা প্র ল্প। 01762561299 

17.  আবু িাঈদ কমা:  ামরুজ্জামাি (২০৩৪৯) যুগ্মিসচে (িংযুক্ত)এিসডসি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। 01711192900 

18.  কমা: আিী করজা সিসি ী (২০৩৫৩) যুগ্মিসচে, জিসিরাপত্তা সেভাগ। 01887898989 

19.  কমা: িাইফুি হ  কচৌধুরী (২০৩৫৫) প্র ল্প পসরচাি , ৪০টি  াসরগসর প্রসশক্ষণ ক ন্দ্র এেং ১টি 

কমসরি কে সি যাি ইিসস্টটিউে স্থাপি প্র ল্প। 

01711228351 

20.  ড. কমা: আি আসমি ির ার (২০৩৫৭) যুগ্মসরিি , জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। 01727654771 

21.  জিাে কমাহাম্মদ িাজমুি আবেদীি (৬৬২৯) যুগ্মসরিি ,রিদ্যুৎ রিভাি। 01711121141 

22.  ড. কমা: কফরবদৌি আিম (৬৬৩০) যুগ্মসরিি, অর্ ম রিভাি।  

23.  কমা: আ নুর রহমাি, সপএইচ.সড (৬৬৩১) পসরচাি , সিসপটিইউ, োস্তোয়ি, পসরেীক্ষণ ও মূল্যায়ি 

সেভাগ 

 

24.  কমা: িাইদুর রহমাি (৬৬৩২) যুগ্মসরিি, মরন্ত্রপররষদ রিভাি।  

25.  মুহাম্মদ এিাম কচৌধুরী  (৬৬৩৫) পসরচাি , জাতীয় িঞ্চয় অসধদপ্তর।  

26.  জিাে করাব য়া খাতুি (৬৬৩৭) যুগ্মসরিি, অর্ মননরর্ক সম্পকম রিভাি। 01711184367 

27.  কমা: মাবজদুর রহমাি খাি (৬৬৩৯) যুগ্মসরিি, মরন্ত্রপররষদ রিভাি। 01719916215 

28.  জিাে কমা: আবুি ফজি মীর (৬৬৪০) যুগ্মিসচে, জিসিরাপত্তা সেভাগ। 01712156373 

29.  কমা: ঈদতাজুি ইিিাম (৬৬৪২) প্রথম িসচে, জাতীয় রাজস্ব কোড স। 01733576490 

30.  জিাে কমা: আিিাম কহাবিি (৬৬৪৪) যুগ্মিসচে, ডা  ও কেসিবর্াগাবর্াগ অসধদপ্তর। 01712813352 

31.  জিাে কমাোঃ জসহরুি ইিিাম (৬৬৪৮) পসরচাি , কেিামসর  সেমাি চিাচি  র্তসপক্ষ। 01712254595 

32.  ড. প্র াশ  াসন্ত কচৌধুরী (৬৬৪৯) অসতসরক্ত সেভাগীয়  সমশিার, সেভাগীয়  সমশিাবরর 

 ার্ সািয়। 

01711146535 

33.  জিাে কমা: আসমনুি ইিিাম (৬৬৫০) যুগ্মিসচে,োংিাবদশ পােসি  িাসভ সি  সমশি  01726421617 

34.  জিাে কমা: সফবরাজ আহবমদ (৬৬৫৫) যুগ্মসরিি, অর্ ম রিভাি। 01712641953 

35.  ড. কমা: মসিরুজ্জামাি (৬৬৬১) যুগ্মিসচে (িংযুক্ত),সেদুযৎ সেভাগ , ঢা া 01711904389 
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১০৭তম সিসিয়র স্টাফ ক াি স (এিএিসি)-এ স্বয়ংসিয়ভাবে মবিািীত  ম স তসার তাসি া: 

কময়াদ: (০২/০৫/২০২৩ হবত ১৫/০৬/২০২৩ তাসরখ পর্ সন্ত) 

ক্রম: কম মকর্মার নাম ও পরররিরর্ নম্বর পদরি ও কম মস্থল মমািাইল নাম্বার 

1.   ড. কমা. জাসহদ কহাবিি পসির, সপএএ 

(৬৬৬২) 

যুগ্মিসিে (িংযুক্ত), ভূসম মন্ত্রণািয়। 01712915194 

2.  জনাব ম া:  হায়দর আলী( ৬৬৬৪)  পসরিাি  (যুগ্মিসিে), পর্ সটি  বপ সাবরশি, ঢা া। 01716598959 

3.   াকসুদা মহাসেন ( ৬৬৬৬)  যুগ্মপ্রধাি (িংযুক্ত), পসর ল্পিা সেভাগ। 01711409226 

4.   জনাব আররফ আহস দ ( ৬৬৬৭)  যুগ্মিসিে (িংযুক্ত),সুরক্ষা কিো সেভাগ। 01678055553 

5.  ড.  ম ৌধুরী রজয়া উরিন হায়াত ( ৬৬৬৮)  যুগ্মিসিে (িংযুক্ত), অর্ সনিসত  িম্প স সেভাগ।  

6.  ম া:  আবু্দর রউফ র য়া ( ৬৬৬৯)  যুগ্মিসিে, জিপ্রশািি মন্ত্রণািয়। 01711888191 

7.  জনাব ম া:   রিউর রহ ান( ৬৬৭২)  যুগ্মিসিে(িংযুক্ত), কৃসি মন্ত্রণািয়। 01712544774 

8.  জনাব জার ল আহস দ( ৬৬৭৩)  পসরিাি  (যুগ্মিসিে), পর্ সটি  বপ সাবরশি, ঢা া। 01712103200 

9.   মবগ  ইরলয়া সু না( ৬৬৭৫)  পসরিাি  (যুগ্মিসিে), সেসিএি প্রশািি এ াবডসম, 

ঢা া। 

01711452424 

10.  জনাব ম া:  ম াতাহার মহাসেন ( ৬৬৭৯)  যুগ্মিসিে (িংযুক্ত),গৃহায়ণ ও গণপূতস মন্ত্রণািয়। 01779212099 

11.  জনাব ম াহাম্মদ দাউদুল ইেলা  
( ৬৬৮১)  

যুগ্মিসিে, োসণজয মন্ত্রণািয়। 01815006988 

12.  জনাব ম া:  রিরিকুর রহ ান ( ৬৬৮২)  পসরিাি  ,সেমাি োংিাবদশ এয়ারিাইিস্ সি:,ঢা া। 01777715502 

13.   জনাব ম া:  িরহদুল ইেলা  ভূঞা 
( ৬৬৮৪)  

পসরিাি , সডটিই ির াসর আোিি, ঢা া 01711231234 

14.   জনাব রনসরাদ  ন্দ্র  ণ্ডল ( ৬৬৮৬)  যুগ্মিসিে, সেদ্যযৎ সেভাগ, ঢা া। 01817508251 

15.  মবগ  ফারহানা আইররি ( ৬৬৮৯)  পসরিাি , সেশ্ব োসণজয িংস্থা কিি, ঢা া 01712730838 

16.  জনাব ম া:  ইউসুফ আলী ( ৬৬৯১)  প্রধাি সিে সাহী  ম স তসা, ময়মিসিংহ সিটি  বপ সাবরশি, 01715845128 

17.  জনাব ম া:  আবু্দল্লাহ আল-  া ুন( ৬৬৯২)  পসরিাি , দ্যবর্ সাগ ব্যােস্থাপিা অসধদপ্তর। 01759125500 

18.  জনাব ম া:  িাহররয়াজ( ৬৬৯৪)  সিে সাহী পসরিাি ,পাওয়ার সডসিসেউশি ক াম্পািী 

সিসমবটড 

01715306474 

 

19.  জনাব োইফ উরিন আহম্মদ ( ৬৬৯৫)  যুগ্মিসিে, োসণজয মন্ত্রণািয়। 01556701458 

20.  জনাব মরাসকয়া মবগ  ( ৬৬৯৭)  যুগ্মিসিে (িংযুক্ত),স্বাস্থয কিো সেভাগ 01711265400 

21.  জনাব  ুহাম্মদ মরজাউল কবীর( ৬৬৯৮)  যুগ্মিসিে, মসহিা ও সশশু সেিয়  মন্ত্র্্ণািয় 01711071704 

22.  মবগ  নূরেিয়া ক ল( ৬৬৯৯)  যুগ্মিসিে (িংযুক্ত),জিপ্রশািি মন্ত্রিািয় 01715000145 

23.  : জনাব ম া:  িাওগাতুল আল  ( ৬৭০২)  যুগ্মিসিে (এমসডএি), সেসপএটিসি িাভার , ঢা া 01731658284 

24.  সেয়দা আর না ফাহ ীন( ৬৭০৭)  যুগ্মিসিে (িংযুক্ত), অর্ সনিসত  িম্প স সেভাগ। 01715078677 

25.  জনাব এ  এ  আররফ পািা( ৬৭০৮)  যুগ্মিসিে (িংযুক্ত),ভূসম মন্ত্রণািয় 01712009454 

26.  জনাব ম া:  নজরুল ইেলা  ( ৬৭০৯)  যুগ্মিসিে, মাধ্যসম  ও উচ্চসশক্ষা সেভাগ  01712033434 

27.   জনাব ম া:  হারনফ উিীন( ৬৭১০)  প্র ল্প পসরিাি , সশক্ষণ দক্ষতা বৃসি রবি মাদ্রািা 

সশক্ষব র প্রসশক্ষণ প্র ল্প, ঢা া। 

01720252981 

 

28.   ড.  ম াল্লা  াহ ুদ হাোন( ৬৭১১)  পসরিাি  (যুগ্মিসিে), সেসিএি প্রশািি এ াবডসম 01711268465 

29.  জনাব ম া:  ম ারসিদ আল  ( ৬৭১২)  যুগ্মিসিে, পসর ল্পিা সেভাগ। 01711901130 

30.  জনাব ম াহাম্মদ বদরুল হক( ৬৭১৪)  যুগ্মিসিে, েস্ত্র ও পাট মন্ত্রণািয় 01715262383 

31.   আলতাফ মহাসেন মে ( ৬৭১৫)  পসরিাি , োংিাবদশ কিতু  র্তসপক্ষ । 01521520940 

32.   জনাব ম ান্দকার এহসত িা ুল 
কবীর( ৬৭১৬)  

অসতসরক্ত প্র ল্প পসরিাি , ঢা া মাি রয্াসপড ট্রািসজট 

। 

 

33.  জনাব দীপংকর রবশ্বাে ( ৬৭১৭)  যুগ্মিসিে (িদস্য) , পল্লী সেদ্যযতায়ি কোড স। 01716407222 

34.  ড. সেয়দা োল া মবগ ( ৬৭১৯)  যুগ্মিসিে,প্রোসি  ল্যাণ ও বেবদসশ   ম সিংস্থাা্ি 

মন্ত্রণািয়। 

01711262713 

35.   কাজী ম াহাম্মদ োইফুল ইেলা  
( ৬৭২০)  

পসরিাি , োংিাবদশ রািায়সি  সশল্প  বপ সাবরশি 01772707257 

 


