২০তম বিবিএি (প্রশািন) ক্যাডার ক্মমক্তমা
ক্রমিক
১

২
৩

নাম
ফমাোঃ মাসুম পাটওয়ারী

বনররাদ েন্দ্র মন্ডল
রথীন্দ্রনাথ দত্ত

৪

ফমাোঃ শবিদুল ইিলাম ভূঞাঁ

৫

ফমাোঃ িরাদ ফিারিন ফেৌধুরী

৬

ফমাোঃ ফিলাল ফিারিন

৭

এরেডএম নূরুল িক্

৮

ফমাোঃ আলী আক্ির

৯

ফমাোঃ িাবিবুর রিমান

১০

ফমািাম্মদ ফিারিন

১১

িতমমান ক্মমস্থল
ফেয়ারম্যান (প্রবতমন্ত্রী)
এর এক্ান্ত িবেি
উপ-িবেি
প্রাইরেটাইরেশন
ক্বমশন, প্রধানমন্ত্রীর
ক্ার্ মালয়
উপ-িবেি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপ-িবেি
িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্যাডাররর নাম
প্রশািন

ফ ান ও ই-ফমইল

01711847250
Office: 9573990
masum6856@yahoo.com

প্রশািন

01817508251
nirod71@yahoo.com

প্রশািন

িরক্াবর আিািন
পবরদপ্তর, পূতম
মন্ত্রণালয়
িাাংলারদশ োতীয়
িাংিদ
মন্ত্রীর এক্ান্ত িবেি
(উপ-িবেি)
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বশক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রশািন

প্রশািন

নািরীন মুবি

িমাে ক্ল্যাণ
মন্ত্রণালয়
উপ-িবেি
অথ ম বিোগ
উপ-িবেি
ত্রাণ ও দুরর্ মাগ
মন্ত্রণালয়
স্বাপক্ম

১২

ফখনোন

গৃগম

প্রশািন

১৩

সিয়দা ারিানা ক্াউনাইন

প্রশািন

১৪

নািবরন োিান

উপিবেি
েনপ্রশািন মন্ত্রণালয়
িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

১৫

ফমাোঃ মবতউল ইিলাম ফেৌধুরী

িড়ক্ পবরিিন ও
মিািড়ক্ বিোগ

প্রশািন

প্রশািন
প্রশািন

প্রশািন

প্রশািন
প্রশািন
প্রশািন

প্রশািন

01712545617
9549051
rathin_bcs@yahoo.com
01711231234
shahid_206684@yahoo.com
01819128493
baratchy@gmail.com
01748721439
fahmid.helal@gmail.com
01715045827
milestogo.bd@gmail.com
01711668338
aakbr12@yahoo.com
01711705904
habib_6882@yahoo.com
01680653696

01712043388
nasrin6817@yahoo.com
01918898799
khenchan_1973@yahoo.com
01715119775
kawnine_20@yahoo.com
01776611174
jahan.nasrin.motj@gmail.com
01711577290
matiul20@yahoo.com

ক্রমিক

নাম

িতমমান ক্মমস্থল

ক্যাডাররর নাম

ফ ান ও ই-ফমইল

প্রশািন

01716340795
khadiza.nazneen@yahoo.com
01731603420
sultanayp@gmail.com
01711126432
mahbub.sahana@gmail.com
01712009231
zaman_6910@yahoo.com
01678055553
arif.lara@yahoo.co.uk

১৬

খাবদো নােনীন

১৭

সুলতানা ইয়ািমীন

১৮

িািানা

জ্বালানী ও খবনে
িম্পদ বিোগ
িড়ক্ পবরিিন ও
মিািড়ক্ বিোগ
িাবণেয মন্ত্রণালয়

১৯

ফমািাম্মদ ক্ামরুজ্জামান

েনপ্রশািন মন্ত্রণালয়

প্রশািন

২০

আবর আিরমদ

প্রশািন

২১

সিয়দ রারশদুল ফিারিন

প্রিািী ক্ল্যাণ ও
সিরদবশক্ ক্মমিাংস্থান
মন্ত্রণালয়
অথ ম বিোগ

প্রশািন

01717142234

২২

ফমািাম্মদ রারশদুল আমীন

অথ ম বিোগ

প্রশািন

01717890655

২৩

ফমাোঃ মবনরুজ্জামান

ভূবম মন্ত্রণালয়

প্রশািন

01712217640

২৪

ফমাোঃ আবুল েল মীর

উপিবেি
ফনৌ পবরিিন মন্ত্রণালয়

প্রশািন

01712156372

প্রশািন
প্রশািন

২০তম বিবিএি (পুবলশ) ক্যাডার ক্মমক্তমা
ক্রমিক

নাম

িতমমান ক্মমস্থল

ক্যাডাররর নাম

১

ফমাোঃ হুমায়ন ক্বির

পুবলশ

২

সুলতানা নােমা ফিারিন

বিআইবড
িাাংলারদশ পুবলশ
এিবপ, এিবি
এিবপ, এিবি

পুবলশ

৩

বরদা ইয়ািবমন

পুবলশ

৪

ফেিবমন ফিগম

পুবলশ ফিডরক্ায়াট মািম

পুবলশ

৫

ফররিক্া সুলতানা

পুবলশ ফিডরক্ায়াট মািম

পুবলশ

৬

ফমাোঃ মবনরুজ্জামান

বডটিবিএ

পুবলশ

৭

খান মুিাম্মদ ফররোয়ান

বডএমবপ

পুবলশ

৮

সিয়দ নুরুল ইিলাম

পুবলশ

৯

আব্দুর রবিম শাি ফেৌধুরী

১০

ক্াবনে ারতমা

বডবি, ওয়ারী
বডএমবপ
এি.এি.বপ
(আইবিটি), এিবি
বিআইবড

১১

বরদা ইয়ািবমন

বডএমবপ

পুবলশ

পুবলশ
পুবলশ

১২

রুমানা আিার

বিআইবড

পুবলশ

১৩

মুিাম্মদ িাইদুর রিমান খান

পুবলশ

১৪

ফমাোঃ িরক্াতুল্লাি খান

উপপুবলশ ক্বমশনার
বডএমবপ
এিবপ, এিবি

পুবলশ

ফ ান ও ই-ফমইল
01711162281
humayon1973@yahoo.com
01552399763
sultananh2013@gmail.com
01552631966
yasmin_6114@yahoo.com
01922443434
jesmin2k3@yahoo.com
01552408093
rebeka1974@yahoo.com
01715374822
spmonir.dtca@gmail.com
01713373223
krajowan@gmail.com
01711842326
nurul_bpol@yahoo.com
01711302074
01711224345
kanijmar@yahoo.com
01712046173
farida3210@yahoo.com
01711042184
ruman75@yahoo.com
01715423142
khan_saidur@yahoo.com
01817141804
barkat702@yahoo.com

২০তম বিবিএি (ক্র) ক্যাডার ক্মমক্তমা
ক্রমিক
১
২
৩
৪
৫

নাম
ফমাোঃ মবতয়ার রিমান

িতমমান ক্মমস্থল

যুগ্ম ক্র ক্বমশনার
ক্র অঞ্চল-৪, ঢাক্া
দীপক্ কুমার েক্রিতী
যুগ্ম ক্র ক্বমশনার
ক্র অঞ্চল-২, ঢাক্া
আব্দুল্লাি আল আবর
ক্র অঞ্চল-২
োতীয় রােস্ব ফিাডম
ফমাস্ত া োমাল িায়দার
যুগ্ম ক্র ক্বমশনার
ক্র অঞ্চল-৩, ঢাক্া
ফমািাম্মদ েরল আিাদ ক্ায়ছার পবরদশী ফরঞ্চ-৩
ক্র অঞ্চল-১২
ঢাক্া

ক্যাডাররর নাম
ক্র
ক্র
ক্র
ক্র
ক্র

ফ ান ও ই-ফমইল
01736112222
motiar001@yahoo.com
01715001627
dipaktax03@gmail.com
01819257586
01711723688
musjhaider@yahoo.com
01711570332
mfakaiser@gmail.com

২০তম বিবিএি (ফরলওরয়) ক্যাডার ক্মমক্তমা

ক্রমিক

নাম

িতমমান ক্মমস্থল

ক্যাডাররর নাম

ফ ান ও ই-ফমইল
01711691057
01873691025
mamun71.eng@gmail.com
01711909381
masudurrahman@yahoo.com

১

মামুনুল ইিলাম বপইঞ্জ

পবরোলক্
(ইবঞ্জবনয়াবরাং)

ফরলওরয়

২

অবল াত্তাি ফমাোঃ মািউদুর
রিমান

পবরোলক্ (িাংগ্রি)
িাাংলারদশ ফরলওরয়

ফরলওরয়

২০তম বিবিএি (বশক্ষা) ক্যাডার ক্মমক্তমা

ক্রমিক

নাম

১

ড. ফমাোঃ আবমরুল ইিলাম

২

ড. এিএম আলমগীর ক্িীর

িতমমান ক্মমস্থল

ক্যাডাররর নাম

উপপবরোলক্
মাউবশ, ঢাক্া
িিরর্াগী অধ্যাপক্
ঢাক্া ক্রলে

বশক্ষা
বশক্ষা

ফ ান ও ই-ফমইল
01712029373
maisabuj@yahoo.com
01711397215
smkabir03@yahoo.com

২০তম বিবিএি (ব শারীে) ক্যাডার ক্মমক্তমা

ক্রমিক
১

নাম
অবেত কুমার পাল

িতমমান ক্মমস্থল
মৎস্য েিন

ক্যাডাররর নাম
ব শারীে

ফ ান ও ই-ফমইল
01712257206
akp589@hotmail.com

২০তম বিবিএি (ইক্রনাবমক্) ক্যাডার ক্মমক্তমা

ক্রমিক

নাম

১

ড. ফমাোঃ মনজুরুল ইিলাম

২

ফমাোঃ বদদারুল আলম

িতমমান ক্মমস্থল
এবপএি টু
ইক্রনাবমক্
এডোইের
প্রধানমন্ত্রীর ক্ার্ মালয়
বিবনয়র িিক্ারী
প্রধান
স্থানীয় িরক্ার বিোগ

ক্যাডাররর নাম

ফ ান ও ই-ফমইল

ইক্রনাবমক্

01751778566

ইক্রনাবমক্

01819827848
slvididar@yahoo.com

২০তম বিবিএি (ফটবলক্ম) ক্যাডার ক্মমক্তমা

ক্রমিক

নাম

১

ফমািাম্মদ মাসুদ রানা

২

প্রোি েন্দ্র েট্টাোর্য্ম

৩

ফমাোঃ শািীনুর রিমান

িতমমান ক্মমস্থল
ফটবলরর্াগারর্াগ
অবধদপ্তর
ফটবলরর্াগারর্াগ
অবধদপ্তর
ফটবলরর্াগারর্াগ
অবধদপ্তর

ক্যাডাররর নাম
ফটবলক্ম
ফটবলক্ম
ফটবলক্ম

ফ ান ও ই-ফমইল
01550151374
bitcrana@hotmail.com
01550151370
provasus@yahoo.com
01550151373
engr.shahinur@gmail.com

২০তম বিবিএি (কৃবি) ক্যাডার ক্মমক্তমা

ক্রমিক

নাম

১

ড. ফমাোঃ মবনরুজ্জামান

২

ফমাোঃ মনজুরুল িক্

িতমমান ক্মমস্থল

ক্যাডাররর নাম

ফ ান ও ই-ফমইল

অবতোঃ উপপবরোলক্
(প্রশািন)
কৃবি িম্প্রিারণ
অবধদপ্তর, ঢাক্া

কৃবি

01912553070
zafrinzamanmithila@yahoo.com
01712834769
monzu1972@yahoo.com

কৃবি

২০তম বিবিএি (তথ্য) ক্যাডার ক্মমক্তমা

ক্রমিক

নাম

১

ফমাোঃ আবু নারছর

২

ফমাোঃ শারিদুর রিমান

িতমমান ক্মমস্থল

ক্যাডাররর নাম

বিবনয়র তথ্য
অব িার
িড়ক্ পবরিিন ও
ফিতু মন্ত্রণালয়
অথ ম মন্ত্রণালয়

তথ্য

01716478394
nasertipu007@yahoo.com

তথ্য

01556505500
shahedrm72@gmail.com

ফ ান ও ই-ফমইল

২০তম বিবিএি (িড়ক্ ও েনপথ) ক্যাডার ক্মমক্তমা

ক্রমিক
১

নাম
ক্ােী নেরুল ইিলাম

িতমমান ক্মমস্থল

ক্যাডাররর নাম

তত্ত্বিধায়ক্
প্ররক্ৌশলী, িওে
ফ বর প্লাবনাং িারক্মল
ঢাক্া

িড়ক্ ও েনপথ

ফ ান ও ই-ফমইল
01713066550
knazislam89@yahoo.com

২০তম বিবিএি (িমিায়) ক্যাডার ক্মমক্তমা

ক্রমিক
১

নাম
ফমাোঃ িাইফুল ইিলাম

িতমমান ক্মমস্থল

ক্যাডাররর নাম

িমিায় অবধদপ্তর
ঢাক্া

িমিায়

ফ ান ও ই-ফমইল
01715665146
saifuldocbd@gmail.com

২০তম বিবিএি (স্বাস্থয) ক্যাডার ক্মমক্তমা

ক্রমিক
১

নাম

িতমমান ক্মমস্থল

ক্যাডাররর নাম

ডাোঃ গুরুদাি মন্ডল

বনউররািারয়ন্স
িািপাতাল, ঢাক্া

স্বাস্থয

ফ ান ও ই-ফমইল
01711940912

২০তম বিবিএি (অবডট এন্ড এক্াউন্টি) ক্যাডার ক্মমক্তমা

ক্রমিক
১

নাম
নেরুল ইিলাম আোদ

িতমমান ক্মমস্থল
বিএও
স্থানীয় িরক্ার
বিোগ

ক্যাডাররর নাম
অবডট এন্ড
এক্াউন্টি

ফ ান ও ই-ফমইল
01718157611
azadnb@gmail.com

