
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

সওব্য নুবিবাাগ 
 

 

শাখা োিয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা (নাম, পেিব, ফ ান ও ই-ফমইল) মন্ত্রণালয়/িবাাগ 

সওব্য-১ 

ফমাোঃ শিরফুল ইসলাম, উপসিিব  

ফ ান: +৮৮০২-৯৫৭৪০১২ 

ই-ফমইল: om1@mopa.gov.bd 

 

 

(১) িবদ্যুৎ, জ্বালািন ও খিনজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

     (ক) িবদ্যুৎ িবাাগ 

     (খ) জ্বালািন ও খিনজ সম্পে িবাাগ 

(২) গৃহায়ন ও গণপূতম মন্ত্রণালয় 

(৩) ফবসামিরক িবমান পিরবহণ ও পর্ মটন মন্ত্রণালয় 

(৪) পিরদবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতমণ মন্ত্রণালয় 

সওব্য-২ 

পুিশ ময়া আক্তার, উপসিিব  

ফ ান: +৮৮০২-২২৩৩৫৩৮০৪ 

ই-ফমইল: om2@mopa.gov.bd 

 

 

(১) রাষ্ট্রপিতর কার্ মালয় 

     (ক) জন িবাাগ 

     (খ) আপন িবাাগ 

(২) প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালয় 

(৩) মিন্ত্রপিরষে িবাাগ 

(৪) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

(৫) বাাংলাদেশ সরকারী কম ম কিমশন সিিবালয় 

সওব্য-৩ 

 ারহানা হায়াত, উপসিিব  

ফ ান: +৮৮০২-২২৩৩৮৮৩৬৮ 

ই-ফমইল: om3@mopa.gov.bd 

 

 

(১) নর্ ম মন্ত্রণালয় 

     (ক) নর্ ম িবাাগ 

     (খ) নাুন্তরীণ সম্পে িবাাগ 

     (গ) নর্ মননিতক সম্পকম িবাাগ 

     (ঘ) আির্ মক প্রিতষ্ঠান িবাাগ 

(২) িবজ্ঞান ও প্রযুিক্ত মন্ত্রণালয় 

সওব্য-৪ 

জািকয়া সুলতানা, উপসিিব  

ফ ান: +৮৮০২-৯৫৫০৯৬১ 

ই-ফমইল: 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 মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

(৪) শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

সওব্য-৫ 

সুরাইয়া খান, উপসিিব  

ফ ান: +৮৮০২-৯৫৭৭১১০ 

ই-ফমইল: om5@mopa.gov.bd 

 

 

(১) আইন, িবিার ও সাংসে িবষয়ক মন্ত্রণালয় 

     (ক) আইন ও িবিার িবাাগ 

     (খ) ফলিজসদলটিা ও সাংসে িবষয়ক িবাাগ 

(২) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

     (ক) স্থানীয় সরকার িবাাগ 

     (খ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় িবাাগ 

সওব্য-৬ 

শারিমন আক্তার জাহান, উপসিিব 

ফ ান: +৮৮০২-৯৫৭৭১০৮ 

ই-ফমইল: om6@mopa.gov.bd 

(১) মাধ্যিমক ও উচ্চ িশক্ষা িবাাগ 

(২) ধম ম িবষয়ক মন্ত্রণালয় 
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সওব্য-৭ 

লুবনা  ারজানা, িসিনয়র সহকারী সিিব  

ফ ান: +৮৮০২৯৫৭৭১০৯ 

ই-ফমইল: om7@mopa.gov.bd 

 

 

(১) খাদ্য মন্ত্রণালয় 

(২) দ্যদর্ মাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়  

(৩) ডাক, ফটিলদর্াগাদর্াগ ও তথ্যপ্রযুিক্ত মন্ত্রণালয় 

     (ক) ডাক ও ফটিলদর্াগাদর্াগ িবাাগ 

     (খ) তথ্য ও ফর্াগাদর্াগ প্রযুিক্ত িবাাগ 

(৪) ভূিম মন্ত্রণালয় 

(৫) সাংস্কৃিত িবষয়ক মন্ত্রণালয় 

সওব্য-৮ 

 ারাহ্ গুল িনঝুম, উপসিিব  

ফ ান: +৮৮০২-৯৫১১০৫৪ 

ই-ফমইল: om8@mopa.gov.bd 

(১) মৎস্য ও প্রািণসম্পে মন্ত্রণালয় 

(২) পািন সম্পে মন্ত্রণালয় 

(৩) কৃিষ মন্ত্রণালয় 

সওব্য-৯ 

ফমাছাম্মাৎ  ারহানা রহমান, উপসিিব  

ফ ান: :+৮৮০২-৭১১৫৪০২ 

ই-ফমইল: om9@mopa.gov.bd 

 

 

(১) সড়ক পিরবহণ ও ফসতু মন্ত্রণালয় 

     (ক) সড়ক পিরবহণ ও মহাসড়ক িবাাগ 

     (খ) ফসতু িবাাগ 

(২) ফনৌপিরবহন মন্ত্রণালয় 

(৩) তথ্য মন্ত্রণালয় 

(৪) ফরলপর্ মন্ত্রণালয় 

সওব্য-১০ 

ফমাোঃ শি কুর আলম, িসিনয়র সহকারী সিিব  

ফ ান: +৮৮০২-৯৫৭৭১১২ 

ই-ফমইল: om10@mopa.gov.bd 

 

(১) স্বাস্থু ও পিরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

     (ক) স্বাস্থু ফসবা িবাাগ 

     (খ) স্বাস্থু িশক্ষা ও পিরবার কল্যাণ িবাাগ 

(২) মিহলা ও িশশু িবষয়ক মন্ত্রণালয় 

সওব্য-১১ 

পারাীন সুলতানা, িসিনয়র সহকারী সিিব 

ফ ান: +৮৮০২-২২৩৩৯০২৭৭ 

ই-ফমইল: om11@mopa.gov.bd 

 

(১) িশল্প মন্ত্রণালয় 

(২) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 

(৩) বািণজু মন্ত্রণালয় 

(৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

সওব্য-১২ 

ফমাহাম্মে আশরা  উিিন, উপসিিব  

ফ ান: +৮৮০২-৯৫১৪১৫০ 

ই-ফমইল: om12@mopa.gov.bd 

 

(১) প্রিতরক্ষা মন্ত্রণালয় 

(২) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

     (ক) জনিনরাপত্তা িবাাগ 

     (খ) সুরক্ষা ফসবা িবাাগ 

সওব্য-১৩ 

ফমা: িমজাুবর রহমান, িসিনয়র সহকারী সিিব 

ফ ান: ০১৭১৭৩৬৩২৮৭ 

ই-ফমইল: om13@mopa.gov.bd 

)১ )কিরগির ও মাাাসা িশক্ষা িবাাগ  

(২) পাব মতু িট্টগ্রাম িবষয়ক মন্ত্রণালয় 

(৩) িনব মািন কিমশন সিিবালয় 

সওব্য-১৪ 

ফমা: িমজাুবর রহমান, িসিনয়র সহকারী সিিব 

(নিতিরক্ত োিয়ত্ব) 

ফ ান: ০১৭১৭৩৬৩২৮৭ 

ই-ফমইল: om14@mopa.gov.bd 

(১) প্রার্িমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালয় 

(২) মুিক্তযুদ্ধ িবষয়ক মন্ত্রণালয় 

(৩) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

সওব্য নুবিবাাগ 

 

উদ্বৃত্ত কম মচারী শাখা ও উদ্বতৃ্ত কর্ মচারী গবেষণা ককাষ 
 

শাখা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (নার্, পদয়ে, ক ান ও ই-বর্ইল) মন্ত্রণালয়/িবাাগ 

উদ্বৃত্ত কম মচারী 

শাখা 

 

কর্াোঃ র্য়নরুজ্জার্ান, য়িয়নির িহকারী িয়চে  

ক ান: +৮৮০২ ৯৫১৪১৬৪ 

ই-বর্ইল: sur@mopa.gov.bd 

 

০১. রাষ্ট্রপিতর কার্ মালয় 

০২. প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালয় 

০৩. কেশাল এ্যাব িাি ম য়েভাগ 

০৪.  জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালি 

০৫. অভযন্তরীণ িম্পদ য়েভাগ 

০৬. আয়থ মক প্রয়র্ষ্ঠান য়েভাগ 

০৭. আইন ও য়েচার য়েভাগ 

০৮. কলয়জিবলটিভ ও িংিদ য়েষিক য়েভাগ 

০৯. োংলাবদশ জার্ীি িংিদ িয়চোলি 

১০. য়নে মাচন কয়র্শন িয়চোলি 

১১. জনয়নরাপত্তা য়েভাগ 

১২. সুরক্ষা কিো য়েভাগ 

১৩. গৃহািন ও গণপূর্ম র্ন্ত্রণালি 

১৪.  োয়ণজয র্ন্ত্রণালি 

১৫. ভূয়র্ র্ন্ত্রণালি 

১৬. র্ৎি ও প্রায়ণিম্পদ র্ন্ত্রণালি 

১৭. শ্রর্ ও কর্ মিংস্থান র্ন্ত্রণালি 

১৮. প্রোিী কল্যাণ ও বেবদয়শক কর্ মিংস্থান র্ন্ত্রণালি 

১৯. য়েদ্যযৎ য়েভাগ 

২০. জ্বালানী ও খয়নজ িম্পদ য়েভাগ 

২১. কায়রগরী ও র্াদ্রািা য়েভাগ 

২২. র্াধ্যয়র্ক ও উচ্চয়শক্ষা য়েভাগ 

২৩. প্রাথয়র্ক ও গণয়শক্ষা য়েভাগ 

২৪. স্বাস্থয য়শক্ষা ও পয়রোর কল্যাণ য়েভাগ 

২৫. স্বাস্থয কিো য়েভাগ 

২৬. েস্ত্র ও পাট র্ন্ত্রণালি 

২৭. স্থানীি িরকার য়েভাগ 

২৮. কনৌ-পয়রেহন র্ন্ত্রণালি 

২৯. পায়ন িম্পদ র্ন্ত্রণালি 

৩০. িড়ক পয়রেহন ও র্হািড়ক য়েভাগ 

৩১. কিতু য়েভাগ 

৩২. করলপথ র্ন্ত্রণালি 

৩৩. পাে মর্য চট্টগ্রার্ য়েষিক র্ন্ত্রণালি 

 

প্রশািয়নক য়েভাগ: 

০১. ঢাকা য়েভাগ 

০২. র্ির্নয়িংহ য়েভাগ 

০৩. চট্টগ্রার্ য়েভাগ 

০৪. রাজশাহী য়েভাগ 

০৫. রংপুর য়েভাগ 
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উদ্বৃত্ত কর্ মচারী 

গবেষণা ককাষ 

 

নায়ির্া ইিািয়র্ন, গবেষণা কর্ মকর্মা 

ক ান:  +৮৮০২ ৫৫১০১১১৩ 

         +৮৮০২-৯৩৫৬৩৪৮ 

ই-বর্ইল: surru@mopa.gov.bd 

০১. কৃয়ষ র্ন্ত্রণালি 

০২. পয়রবেশন, েন ও জলোয়ু পয়রের্মন র্ন্ত্রণালি 

০৩. পল্লী উন্নিন ও ির্োি য়েভাগ 

০৪. ধর্ ম য়েষিক র্ন্ত্রণালি 

০৫. র্য়হলা য়েষিক র্ন্ত্রণালি 

০৬. িংস্কৃয়র্ য়েষিক র্ন্ত্রণালি 

০৭. ির্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালি 

০৮. য়েজ্ঞান ও প্রযুয়ি র্ন্ত্রণালি 

০৯. যুে ও ক্রীড়া র্ন্ত্রণালি 

১০. য়শল্প র্ন্ত্রণালি 

১১. পয়রকল্পনা র্ন্ত্রণালি 

১২. পয়রিংখ্যান ও র্থ্য ব্যেস্থাপনা য়েভাগ 

১৩. োস্তোিন, পয়রেীক্ষণ ও মূল্যািন য়েভাগ 

১৪. ডাক ও কটয়লব াগাব াগ য়েভাগ 

১৫. র্থ্য ও ক াগাব াগ প্রযুয়ি য়েভাগ 

১৬. র্থ্য র্ন্ত্রণালি 

১৭. খাদ্য ও দ্যব াগ ম ব্যেস্থাপনা র্ন্ত্রণালি 

১৮. কেিার্য়রক য়ের্ান পয়রেহন ও প মটন র্ন্ত্রণালি 

১৯. র্য়ন্ত্রপয়রষদ য়েভাগ 

২০. োংলাবদশ িরকায়র কর্ ম কয়র্শন িয়চোলি 

২১. পররাষ্ট্র র্ন্ত্রণালি 

২২. অথ ম য়েভাগ 

২৩. অথ মননয়র্ক িম্পকম য়েভাগ 

২৪. প্রয়র্রক্ষা র্ন্ত্রণালি 

২৫. মুয়িযুদ্ধ য়েষিক র্ন্ত্রণালি 

 

প্রশািয়নক য়েভাগ 

০১. খুলনা য়েভাগ 

০২. েয়রশাল য়েভাগ 

০৩. য়িবলট য়েভাগ 
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