
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

সওব্য নুবিবাাগ 
 

 

শাখা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (নার্, পদয়ি, ফ ান ও ই-মর্ইল) মন্ত্রণালয়/িবাাগ 

সওব্য-১ 

ফর্াোঃ শয়িফুল ইসলার্, উপসয়িি  

ফ ান: +৮৮০২-৯৫৭৪০১২ 

ই-মর্ইল: om1@mopa.gov.bd 

 

 

(১) িবদ্যুৎ, জ্বালািন ও খিনজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

     (ক) িবদ্যুৎ িবাাগ 

     (খ) জ্বালািন ও খিনজ সম্পে িবাাগ 

(২) গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালয় 

(৩) ববসামিরক িবমান পিরবহণ ও পর্ তটন মন্ত্রণালয় 

(৪) পিরদবশ, বন ও জলবায়ু পিরবততণ মন্ত্রণালয় 

সওব্য-২ 

পুয়শ মিা আক্তাি, উপসয়িি  

ফ ান: +৮৮০২-২২৩৩৫৩৮০৪ 

ই-মর্ইল: om2@mopa.gov.bd 

 

 

(১) রাষ্ট্রপিতর কার্ তালয় 

     (ক) জন িবাাগ 

     (খ) আপন িবাাগ 

(২) প্রধানমন্ত্রীর কার্ তালয় 

(৩) মিন্ত্রপিরষে িবাাগ 

(৪) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

(৫) বাাংলাদেশ সরকারী কম ত কিমশন সিিবালয় 

সওব্য-৩ 

 ািহানা হািার্, উপসয়িি  

ফ ান: +৮৮০২-২২৩৩৮৮৩৬৮ 

ই-মর্ইল: om3@mopa.gov.bd 

 

 

(১) নর্ ত মন্ত্রণালয় 

     (ক) নর্ ত িবাাগ 

     (খ) নাুন্তরীণ সম্পে িবাাগ 

     (গ) নর্ তননিতক সম্পকত িবাাগ 

     (ঘ) আির্ তক প্রিতষ্ঠান িবাাগ 

(২) িবজ্ঞান ও প্রযুিি মন্ত্রণালয় 

সওব্য-৪ 

জায়কিা সুলর্ানা, উপসয়িি  

ফ ান: +৮৮০২-৯৫৫০৯৬১ 

ই-মর্ইল: om4@mopa.gov.bd 

 

 

(১) পিরকল্পনা মন্ত্রণালয় 

     (ক) পিরকল্পনা িবাাগ 

     (খ) পিরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা িবাাগ 

     (গ) বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ িবাাগ 

(২) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

(৩) প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেিশক কম তসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

(৪) শ্রম ও কম তসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

সওব্য-৫ 

সুিাইিা খান, উপসয়িি  

ফ ান: +৮৮০২-৯৫৭৭১১০ 

ই-মর্ইল: om5@mopa.gov.bd 

 

 

(১) আইন, িবিার ও সাংসে িবষয়ক মন্ত্রণালয় 

     (ক) আইন ও িবিার িবাাগ 

     (খ) বলিজসদলটিা ও সাংসে িবষয়ক িবাাগ 

(২) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

     (ক) স্থানীয় সরকার িবাাগ 

     (খ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় িবাাগ 

সওব্য-৬ 

শািয়র্ন আক্তাি জাহান, উপসয়িি 

ফ ান: +৮৮০২-৯৫৭৭১০৮ 

ই-মর্ইল: om6@mopa.gov.bd 

(১) মাধ্যিমক ও উচ্চ িশক্ষা িবাাগ 

(২) ধম ত িবষয়ক মন্ত্রণালয় 
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সওব্য-৭ 

লুিনা  ািজানা, য়সয়নিি সহকািী সয়িি  

ফ ান: +৮৮০২৯৫৭৭১০৯ 

ই-মর্ইল: om7@mopa.gov.bd 

 

 

(১) খাদ্য মন্ত্রণালয় 

(২) দ্যদর্ তাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়  

(৩) ডাক, বটিলদর্াগাদর্াগ ও তথ্যপ্রযুিি মন্ত্রণালয় 

     (ক) ডাক ও বটিলদর্াগাদর্াগ িবাাগ 

     (খ) তথ্য ও বর্াগাদর্াগ প্রযুিি িবাাগ 

(৪) ভূিম মন্ত্রণালয় 

(৫) সাংস্কৃিত িবষয়ক মন্ত্রণালয় 

সওব্য-৮ 

 ািাহ্ গুল য়নঝুর্, উপসয়িি  

ফ ান: +৮৮০২-৯৫১১০৫৪ 

ই-মর্ইল: om8@mopa.gov.bd 

(১) মৎস্য ও প্রািণসম্পে মন্ত্রণালয় 

(২) পািন সম্পে মন্ত্রণালয় 

(৩) কৃিষ মন্ত্রণালয় 

সওব্য-৯ 

পািভীন সুলর্ানা, য়সয়নিি সহকািী সয়িি 

(অয়র্য়িক্ত দায়িত্ব) 

ফ ান: :+৮৮০২-৭১১৫৪০২ 

ই-মর্ইল: om9@mopa.gov.bd 

 

 

(১) সড়ক পিরবহণ ও বসতু মন্ত্রণালয় 

     (ক) সড়ক পিরবহণ ও মহাসড়ক িবাাগ 

     (খ) বসতু িবাাগ 

(২) বনৌপিরবহন মন্ত্রণালয় 

(৩) তথ্য মন্ত্রণালয় 

(৪) বরলপর্ মন্ত্রণালয় 

সওব্য-১০ 

লািনী ইিাসর্ীন, উপসয়িি  

ফ ান: +৮৮০২-৯৫৭৭১১২ 

ই-মর্ইল: om10@mopa.gov.bd 

 

(১) স্বাস্থু ও পিরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

     (ক) স্বাস্থু বসবা িবাাগ 

     (খ) স্বাস্থু িশক্ষা ও পিরবার কল্যাণ িবাাগ 

(২) মিহলা ও িশশু িবষয়ক মন্ত্রণালয় 

সওব্য-১১ 

পািভীন সুলর্ানা, য়সয়নিি সহকািী সয়িি 

ফ ান: +৮৮০২-২২৩৩৯০২৭৭ 

ই-মর্ইল: om11@mopa.gov.bd 

 

(১) িশল্প মন্ত্রণালয় 

(২) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 

(৩) বািণজু মন্ত্রণালয় 

(৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

সওব্য-১২ 

ফর্াহাম্মদ আশিা  উয়িন, উপসয়িি  

ফ ান: +৮৮০২-৯৫১৪১৫০ 

ই-মর্ইল: om12@mopa.gov.bd 

 

(১) প্রিতরক্ষা মন্ত্রণালয় 

(২) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

     (ক) জনিনরাপত্তা িবাাগ 

     (খ) সুরক্ষা বসবা িবাাগ 

সওব্য-১৩ 

ফর্া: য়র্জানুি িহর্ান, য়সয়নিি সহকািী সয়িি 

ফ ান: ০১৭১৭৩৬৩২৮৭ 

ই-মর্ইল: om13@mopa.gov.bd 

(১) কিরগির ও মাদ্রাসা িশক্ষা িবাাগ 

(২) পাব ততু িট্টগ্রাম িবষয়ক মন্ত্রণালয় 

(৩) িনব তািন কিমশন সিিবালয় 

সওব্য-১৪ 

ফর্া: য়র্জানুি িহর্ান, য়সয়নিি সহকািী সয়িি 

(অয়র্য়িক্ত দায়িত্ব) 

ফ ান: ০১৭১৭৩৬৩২৮৭ 

ই-মর্ইল: om14@mopa.gov.bd 

(১) প্রার্িমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালয় 

(২) মুিিযুদ্ধ িবষয়ক মন্ত্রণালয় 

(৩) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 
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