
 বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশদির ২০২১-২০২২ মিোদের মেন্দ্রীে  

োর্ িমিব িাহী েমিটিগদের িাদির তামলোাঃ 

 

ক্রাঃ 

িাং 

পদের িাি িাি, পেবী ও েি িস্থল ব্যাচ মিাবাইল িম্বর ই-মিইল 

১. সভাপমত জিাব েমবর মবি আদিাোর 

মসমিের সমচব 

পামি সম্পে িন্ত্রোলে 

১৯৮৫ 

01713068422  secretary@mowr.gov.bd 

২. সহ-সভাপমত জিাব মে এ্ি আলী আজি 

সমচব  

মশল্প িন্ত্রোলে 

১৯৮৬ 01799980493 indsecy@moinbd.gov.bd 

৩. সহ-সভাপমত জিাব মিাাঃ আমিনুল ইসলাি খাি  

সমচব  

োমরগমর ও িাদ্রাসা মশক্ষা মবভাগ 

৮ি 01712169830 khan.aminulislam@gmail.com 

৪. সহ-সভাপমত জিাব মিাাঃ মতাফাজ্জল মহাদসি মিো 

সমচব 

প্রধািিন্ত্রীর োর্ িালে 

৯ি 01913520991 journey.thm@gmail.com 

৫. সহ-সভাপমত জিাব খাজা মিো 

সমচব 

তথ্য িন্ত্রোলে 

১০ি 01781049601 

01836744744 

 

secretary@moi.gov.bd 

৬. সহ-সভাপমত 

 

জিাব মিজবাহ উমিি 

অমতমরক্ত সমচব 

স্থািীে সরোর মবভাগ 

১১তি 

 

01715422038 mesbahuddinps@yahoo.com 

৭. িহাসমচব জিাব মিাাঃ খমললুর রহিাি 

মবভাগীে েমিশিার 

ঢাো মবভাগ, ঢাো 

১১তি 01715030277 khalil5642@gmail.com 

৮. মোষাধ্যক্ষ ড. মিাাঃ হারুি-অর-রমশে মবশ্বাস 

অমতমরক্ত সমচব 

জিমিরাপত্তা মবভাগ 

১৩তি 01711978282 mhrb028@gmail.com 

৯. যুগ্ম-িহাসমচব মবগি ওোমহো আক্তার 

িািিীে প্রধািিন্ত্রীর এ্োন্ত সমচব-২ 

প্রধািিন্ত্রীর োর্ িালে 

১৩তি 01711264291 prrwahida@yahoo.com 

১০. যুগ্ম-িহাসমচব সসেো সালিা জাফরীি  

যুগ্ম-সমচব 

পামি সম্পে িন্ত্রোলে 

১৫তি 01745706869 

 

ssjafreen@gmail.com 

১১. যুগ্ম-িহাসমচব মবগি সােলা ফারজািা 

যুগ্ম-সমচব 

স্থািীে সরোর মবভাগ 

১৭তি 01711326254 sailafarzana1971@gmail.com 

১২. যুগ্ম-িহাসমচব জিাব মিাাঃ শওেত আলী 

যুগ্ম-সমচব 

গৃহােি ও গেপূতি িন্ত্রোলে 

১৭তি 01711581588 jsdev2@mohpw.gov.bd 

১৩. যুগ্ম-িহাসমচব 

(পোমধোর বদল) 

জিাব মিাাঃ শহীদুল ইসলাি 

মজলা প্রশাসে 

ঢাো 

২১তি 01713048580 dcdhaka@mopa.gov.bd 

১৪. উপ-মোষাধ্যক্ষ জিাব মিাাঃ িাসুি পাটওোরী 

উপসমচব 

স্থািীে সরোর মবভাগ 

২০তি 01711847250 

01793591282 

masum6856@yahoo.com 

১৫. উপ-মোষাধ্যক্ষ জিাব মিাহাম্মে শািীি মুসমফে 

িািিীে প্রধািিন্ত্রীর প্রদটােল অমফসার-১ 

প্রধািিন্ত্রীর োর্ িালে 

২৭তি 01713069258  

protocol1@pmo.gov.bd 

 

১৬. সহোরী 

িহাসমচব 

জিাব আল িামুি মুদশ িে 

পমরচালে-৫ 

প্রধািিন্ত্রীর োর্ িালে 

২০তি 01716449612 dir8@pmo.gov.bd 

১৭. সহোরী 

িহাসমচব 

জিাব ধিঞ্জে কুিার োস  

উপসমচব 

জিমিরাপত্তা মবভাগ 

২১তি 01919162162 djoybd@gmail.com 

mailto:khalil5642@gmail.com


১৮. সহোরী 

িহাসমচব 

োজী মিশাত রসুল 

িািিীে প্রধািিন্ত্রীর সহোরী এ্োন্ত সমচব-১ 

প্রধািিন্ত্রীর োর্ িালে 

২২তি 01552463206  

১৯. সহোরী 

িহাসমচব 

মেওোি িাহবুবুর রহিাি (বােল) 

িািিীে স্বরাষ্ট্র িন্ত্রীর এ্োন্ত সমচব 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রোলে 

২৪তি 01716305210 

 

dewan_mahbub@yahoo.com 

২০. সহোরী 

িহাসমচব 

খন্দোর ইোমসর আদরফীি  

িািিীে কৃমষ িন্ত্রীর এ্োন্ত সমচব 

কৃমষ িন্ত্রোলে 

২৪তি 01714118545 arefin15577@gmail.com 

২১. সহোরী 

িহাসমচব 

জিাব মুহাম্মে শাহীি ইিরাি 

পমরচালে-৩ 

প্রধািিন্ত্রীর োর্ িালে 

২৫তি 01724056415 imran15978@yahoo.com 

 

 

 

২২. সহোরী 

িহাসমচব 

মিাছাাঃ িাজিা িাহার 

মসমিের সহোরী সমচব 

জিপ্রশাসি িন্ত্রোলে 

২৮তি 01718880930 nazmanahar2013@yahoo.com 

২৩ সেস্য জিাব মিাস্তাফা োিাল উিীি 

মসমিের সমচব 

জিমিরাপত্তা মবভাগ 

৮৪তি 01730355775 secretary@mhapsd.gov.bd 

২৪ সেস্য জিাব মহলালুিীি আহিে 

মসমিের সমচব 

স্থািীে সরোর মবভাগ 

৮৫তি 01777707791 helal4558@gmail.com 

২৫ সেস্য জিাব মিাাঃ আমিছুর রহিাি 

মসমিের সমচব 

জ্বালামি ও খমিজ সম্পে মবভাগ 

৮৫তি 01713266373 secretary@emrd.gov.bd 

২৬. সেস্য 

(পোমধোর বদল) 

ড. এ্ি. মিজানুর রহিাি 

িহাপমরচালে 

মবোি ফাউদেশি 

৮৫তি 01711005466 biamfoundationdg@gmail.com 

২৭. সেস্য জিাব মশখ ইউসুফ হারুি 

সমচব 

জিপ্রশাসি িন্ত্রোলে 

৮ি 01556329934 shaikhyusufharun@gmail.com 

২৮. সেস্য 

(পোমধোর বদল) 

মবগি বেরুি মিছা 

মরক্টর (সমচব) 

মবমসএ্স প্রশাসি এ্োদডমি 

৮ি 01730718718 rector@bcsadminacademy.gov.b

d 

২৯. সেস্য জিাব মিাহাম্মে জেনুল বারী  

সমচব 

সিাজেল্যাে িন্ত্রোলে 

৯ি 01712826199 bari2000@gmail.com 

secretary@plandiv.gov.bd 

৯১৮০৭০০ 

৩০. সেস্য জিাব মিাাঃ আবু বের মছিীে 

মচোরম্যাি (সমচব) 

বাাংলাদেশ মপদরামলোি েদপ িাদরশি 

৯ি 01715030277 mabsdhakabd@gmail.com  

৩১. সেস্য জিাব মিাাঃ নূরুল ইসলাি মপএ্ইচ.মড. 

সমচব 

ধি ি মবষেে িন্ত্রোলে 

৯ি 01709454647 nurul4185@gmail.com 

৩২. সেস্য জিাব খাজা আব্দুল হান্নাি 

অমতমরক্ত সমচব 

খাদ্য িন্ত্রোলে 

১০ি 01711382384 khajaabdulhannan@yahoo.com 

৩৩. সেস্য জিাব মিাাঃ আজহারুল ইসলাি খাি 

সেস্য (অমতমরক্ত সমচব) 

রাজধািী উন্নেি ের্তিপক্ষ 

১০ি 01713031739 alikhan62@yahoo.com 

৩৪. সেস্য জিাব মিাহাম্মে সালাহ উমিি 

িািিীে প্রধািিন্ত্রীর এ্োন্ত সমচব-১ 

প্রধািিন্ত্রীর োর্ িালে 

১৩তি 01711391065 ps1topm@pmo.gov.bd 

৩৫. সেস্য জিাব এ্স. এ্ি. আলি 

যুগ্ম-সমচব 

মসতু মবভাগ 

১৩তি 01711113131 smalam6067@gmail.com 

৩৬. সেস্য 

 

জনাব নাজমুস সাদাত সসলিম  

যুগ্ম-সলিব 

বাাংিাদদশ সালভ িদসস লিলমদেড 

১৫তম 01711972493 salimnazmus1@gmail.com 

mailto:bari2000@gmail.com
mailto:secretary@plandiv.gov.bd


৩৭. সেস্য জিাব মিাাঃ মেোরুল আলি 

মুখ্য সিন্বেে (এ্সমডমজ) এ্র এ্োন্ত সমচব 

প্রধািিন্ত্রীর োর্ িালে 

২০তি 01819827848 alvididar@yahoo.com 

৩৮. সেস্য জিাব মিাাঃ ওসিাি গমি 

পমরচালে (প্রশাসি) 

প্রধািিন্ত্রীর োর্ িালে 

২১তি 01711103309 psecyps@pmo.gov.bd 

৩৯. সেস্য জিাব মিাাঃ িমজবর রহিাি 

িািিীে প্রমতিন্ত্রীর এ্োন্ত সমচব 

যুব ও ক্রীড়া িন্ত্রোলে 

২২তি 01711445803 rahmanm2000@gmail.com 

৪০. সেস্য জিাব মিাাঃ আল িামুি 

উপসমচব 

িমন্ত্রপমরষে মবভাগ 

২২তি 01712117333 mamun15423@gmail.com 

৪১. সেস্য জিাব আবুল ফাদত মিাহাম্মে সমফকুল ইসলাি 

মসমিের সহোরী সমচব 

জিপ্রশাসি িন্ত্রোলে 

২৭তি 01713271741 af.shafiqul27@gmail.com 

৪২. সেস্য মবগি িিতাজ মবগি 

মসমিের সহোরী সমচব 

স্থািীে সরোর মবভাগ 

২৯তি 01759888805 Lglawi@lgd.gov.bd 

৪৩. সেস্য জিাব মিাাঃ িামেব হাসাি তরফোর 

মসমিের সহোরী সমচব 

জিমিরাপত্তা মবভাগ 

৩০তি 01771266260 nakib_tarafdar@ymail.com 

৪৪. সেস্য জিাব মিাাঃ শরীফুল আলি তািভীর 

মসমিের সমচদবর এ্োন্ত সমচব 

স্থািীে সরোর মবভাগ 

৩১তি 01711137663 tanvirsharif1003@gmail.com 

৪৫ সেস্য জিাব মব. এ্ি. কুেরত-এ্-খুো 

মসমিের সহোরী সমচব 

জিমিরাপত্তা মবভাগ 

৩৩তি 01722488696 kudrat17323@gmail.com 

 

উপ-েমিটির আহব্বােেবৃন্দ: 

 

ক্রাঃ 

িাং 

িাি 

 

ব্যাচ মিাবাইল িম্বর ও ই-মিইল উপ-েমিটির িাি 

০১ জিাব মিাাঃ মিাস্তামফজুর রহিাি, মপএ্এ্ 

সমচব 

ভূমি িন্ত্রোলে 

১০ি 01715448311 

mustafiztito@gmail.com  

এ্দেট উপ-েমিটি  

০২ জিাব মিাাঃ আহসাি মেবমরো মসমিমে 

িহাপমরচালে (প্রশাসি)  

প্রধািিন্ত্রীর োর্ িালে 

১৮তি 01714040093 

ahsankibrias@gmail.com 

অর্ ি উপ-েমিটি 

০৩ ড. মিাাঃ আব্দুল িান্নাি 

প্রেল্প পমরচালে 

এ্টুআই 

১১তি 01711968452 

mannan993@gmail.com 

জিসাংদর্াগ ও মিমডো উপ-েমিটি 

০৪ জিাব মুস্তােীি মবল্লাহ ফারুেী  

অমতমরক্ত সমচব 

স্থািীে সরোর মবভাগ 

১৩তি 01711329800 

mustakim.faruqui@gmail.com 

সিাজেল্যাে ও সাাংস্কৃমতে উপ-

েমিটি 

০৫ জিাব শমফউল আমজি 

যুগ্ম-সমচব 

িমন্ত্রপমরষে মবভাগ 

১৫তি 01716491376 

rsb@cabinet.gov.bd 

আইি ও মিব িাচি উপ-েমিটি 

০৬ ড. মেওোি মুহাম্মে হুিায়ূি েবীর  

যুগ্ম-সমচব 

িমন্ত্রপমরষে মবভাগ 

১৭তি 01715616649 

dewanmhk@yahoo.com 

মপশাগত েক্ষতা ও উন্নেি উপ-েমিটি 

০৭ সুরাইো পারভীি মশলী  

যুগ্ম-সমচব 

অভযন্তরীি সম্পে মবভাগ 

১৮তি 01711311770 

sp.shelley@ird.gov.bd 

গদবষো উপ-েমিটি 

 



  

 


