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িবষয:় অ াঅ া   ক াডারক াডার   হ েতহেত   উপসিচবউপসিচব   পেদপেদ   পেদা িত াপেদা িত া   ৭৮৭৮ ((আটা রআটা র ) ) জনজন   কমকতারকমকতার   অ েলঅ েল
পিরিচিতপিরিচিত   ন রন র   বরাবরা ।।

: ০৫.০০.০০০০.১৩০.১২.০০৪.২০-১২২ তাং-০৭/০৩/২০২১।

উপ  িবষয় ও ে  উি িখত াপন মারফত অ া  ক াডার হেত উপসিচব পেদ পেদা িত া  িন বিণত ৭৮
(আটা র) জন কমকতা- ক িবেশষ ভার া  কমকতা (উপসিচব) িহেসেব জন শাসন ম ণালেয় িনেয়াগ করা হেয়েছ।

ােদর যাবতীয় ত ািদ িপএমআইএস ডাটােবইেজ সংর েণর জ  নােমর পাে  বিণত পিরিচিত ন র বরা  দয়া হেলা।
িমকিমক   নংনং ক াড ােররক াড ােরর  ন ামন াম কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম বরা তবরা ত   

প িরিচিতপ িরিচিত   ন রন র
১ িবিসএস ( িষ) ক াডার  

িষ স সারণ
ড. মাঃ গালাম মা ফা ৮০৮৫৮০৮৫

২ জনাব অিমতাভ ম ল ৮০৮৬৮০৮৬
৩ জনাব মাঃ জােহ ল হক চৗ রী ৮০৮৭৮০৮৭
৪ জনাব মাহা দ আিত র রহমান ম মদার ৮০৮৮৮০৮৮
৫ ড. খান মাঃ মিন ামান ৮০৮৯৮০৮৯
৬ জনাব মাঃ কাম ামান ৮০৯০৮০৯০
৭ জনাব মাঃ জসীম উি ন ৮০৯১৮০৯১
৮ ড. মাহা দ রা  আহেমদ ৮০৯২৮০৯২
৯ জনাব মা: আখতা ামান ৮০৯৩৮০৯৩
১০ মাসা: সিফকা হাসনীন চৗ রী ৮০৯৪৮০৯৪
১১ িবিসএস (আনসার) ক াডার জনাব মাঃ সাহাদৎ হােসন ৮০৯৫৮০৯৫
১২ জনাব হা দ দেলায়ার হােসন ৮০৯৬৮০৯৬
১৩ জনাব মাহা দ সাখাওয়াত হােসন ৮০৯৭৮০৯৭
১৪ িবিসএস ( িলশ) ক াডার জনাব মাহা দ আ ল কােদর ৮০৯৮৮০৯৮
১৫ িবিসএস (িনরী া ও িহসাব) ক াডার জনাব মাঃ সিফউল আলম ৮০৯৯৮০৯৯
১৬ জনাব সারিবন চৗ রী ৮১০০৮১০০
১৭ জনাব এ এস এম সাহরাব হােসন ৮১০১৮১০১
১৮ জনাব মাঃ আককাছ আলী াং ৮১০২৮১০২
১৯ জনাব এ এস এম লাকমান ৮১০৩৮১০৩
২০ িবিসএস (সমবায়) ক াডার জনাব এস. এম. তাির ামান ৮১০৪৮১০৪
২১ জনাব হিরদাস ঠা র ৮১০৫৮১০৫
২২ জনাব মাহা দ আ ল বাশার ৮১০৬৮১০৬
২৩ িবিসএস (মৎ ) ক াডার জনাব ে  সাহা ৮১০৭৮১০৭
২৪ ড. মাঃ মা ন কিবর খান ৮১০৮৮১০৮
২৫ জনাব তানমী শাহরীন ৮১০৯৮১০৯
২৬ িবিসএস (খা ) ক াডার (সাধারণ প) জনাব মাহা দ আমজাদ হােসন ৮১১০৮১১০
২৭ জনাব মাহা দ ফা ক হােসন ৮১১১৮১১১
২৮ িবিসএস (খা ) ক াডার (কািরগরী প) জনাব হ দ আেনায়ার হােসন ৮১১২৮১১২
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২৯ িবিসএস (সাধারণ িশ া) ক াডার জনাব সায়রা পারভীন ৮১১৩৮১১৩
৩০ বগম ইয়াসিমন আ ার ৮১১৪৮১১৪
৩১ জনাব িবমেল  ভৗিমক ৮১১৫৮১১৫
৩২ জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম ৮১১৬৮১১৬
৩৩ হাসেন আরা বগম ৮১১৭৮১১৭
৩৪ জনাব এস এম বশীর উ াহ ৮১১৮৮১১৮
৩৫ জনাব দীপক মার িব াস ৮১১৯৮১১৯
৩৬ জনাব মাহা দ আলমগীর খ কার ৮১২০৮১২০
৩৭ জনাব নাই ল আজম খান ৮১২১৮১২১
৩৮ িবিসএস ( া ) ক াডার ডা. মাঃ মা ািফ র রহমান ৮১২২৮১২২
৩৯ ডাঃ আ ল কােশম মাহা দ কবীর ৮১২৩৮১২৩
৪০ িবিসএস (ডাক) ক াডার জনাব ক এম আ ল কালাম আজাদ ৮১২৪৮১২৪
৪১ জনাব এ ক আজাদ আল শাম ৮১২৫৮১২৫
৪২ জনাব গাজী মা: শােহদ আেনায়ার ৮১২৬৮১২৬
৪৩ জনাব মাহা দ জাহা ীর আলী খান ৮১২৭৮১২৭
৪৪ িবিসএস ( টিলেযাগােযাগ) ক াডার জনাব মাঃ ওয়ালীউ াহ ৮১২৮৮১২৮
৪৫ জনাব এস, এম, সাই ল ইসলাম ৮১২৯৮১২৯
৪৬ জনাব মাঃ বািছ ল হক ৮১৩০৮১৩০
৪৭ জনাব মাঃ মিতউল ইসলাম ৮১৩১৮১৩১
৪৮ িবিসএস (গণ ত) ক াডার জনাব আশীষ মার সাহা ৮১৩২৮১৩২
৪৯ জনাব মাহা দ আ র রিহম িরপন ৮১৩৩৮১৩৩
৫০ জনাব আ াহ আল মা দ ৮১৩৪৮১৩৪
৫১ জনাব মাহা দ শওকত উ াহ ৮১৩৫৮১৩৫
৫২ জনাব মাহ ব মারেশদ সােহল ৮১৩৬৮১৩৬
৫৩ জনাব সয়দ আ ল হািফজ ৮১৩৭৮১৩৭
৫৪ জনাব মাহা দ আল-আিমন ৮১৩৮৮১৩৮
৫৫ িবিসএস (গণ ত) ক াডার (ই এম) জনাব সােলহ আহমদ জাকািরয়া ৮১৩৯৮১৩৯
৫৬ িবিসএস (কর) ক াডার ড. নািশদ িরজওয়ানা মিনর। ৮১৪০৮১৪০
৫৭ জনাব মাঃ শাহ আলম ৮১৪১৮১৪১
৫৮ িবিসএস (পিরসং ান) ক াডার জনাব িমজা র রহমান খ কার ৮১৪২৮১৪২
৫৯ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম ৮১৪৩৮১৪৩
৬০ জনাব সালমা হাসনােয়ন ৮১৪৪৮১৪৪
৬১ িবিসএস ( রলওেয় েকৗশল) ক াডার কাজী মাহা দ ওমর ফা ক ৮১৪৫৮১৪৫
৬২ জনাব এম. িমজা র রহমান ঞঁা ৮১৪৬৮১৪৬
৬৩ িবিসএস (সড়ক ও জনপথ) জনাব মাহা দ মােম ল ইসলাম ধা ৮১৪৭৮১৪৭
৬৪ জনাব হা দ খেল র রহমান ৮১৪৮৮১৪৮
৬৫ জনাব মাহা দ ইউ ফ ৮১৪৯৮১৪৯
৬৬ জনাব  মাহ ল  ইসলাম  খান ৮১৫০৮১৫০
৬৭ জনাব মা: সােহল রানা ৮১৫১৮১৫১
৬৮ িবিসএস ( ািণস দ) ক াডার ড. মাঃ বলাল হােসন ৮১৫২৮১৫২
৬৯ ডাঃ মাঃ হা র রশীদ ৮১৫৩৮১৫৩
৭০ ডাঃ মাঃ মাহ ল হক ৮১৫৪৮১৫৪
৭১ ডাঃ মাঃ জিহ ল ইসলাম ৮১৫৫৮১৫৫
৭২ িবিসএস (ত ) ক াডার - সাধারণ প জনাব মা: িমজা র রহমান ৮১৫৬৮১৫৬
৭৩ জনাব মা: আ  নােছর ৮১৫৭৮১৫৭
৭৪ জনাব মাঃ মা ন কবীর ৮১৫৮৮১৫৮
৭৫ জনাব মা: শােহ র রহমান ৮১৫৯৮১৫৯
৭৬ বগম িলয়া যসিমন িমিল ৮১৬০৮১৬০

২



৭৭ িবিসএস (ত ) ক াডার – বাতা িবভাগ জনাব ত মার রায় ৮১৬১৮১৬১
৭৮ িবিসএস (ত ) ক াডার - েকৗশল িবভাগ জনাব মাঃ আলী আজম আল আজাদ ৮১৬২৮১৬২

০২।       উপেরা  কমকতােদর িপএিসিস হেত িপিডএস ফরম সং হ বক যথাযথভােব রণ কের িন া রকারী
বরাবর রণ/জমা দােনর জ  িনেদিশত হেয় অ েরাধ করা হেলা।

১৫-৩-২০২১

িবতরণ :
১) উপসিচব, ঊিন-১ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
২) উপসিচব, ঊিন-২ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৩) উপসিচব, ষণ-১ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৪) িসিনয়র সহকারী সিচব, ষণ-২ শাখা, জন শাসন 
ম ণালয়
৫) কি উটার অপােরশন পারভাইজার, কি উটার 
অপােরশন পারভাইজার এর দ র, জন শাসন 
ম ণালয়(ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

কাজী মিজ র রহমান
সহকারী া ামার
ফান: ৯৫৫৬৪২৪

ইেমইল: asstprog1@mopa.gov.bd

৩


