অর্ থ বিভাগগর কর্থকর্থাগের নার্, পেিী, অিস্থান, ইন্টারকর্ নম্বর এিং টেবিগ ান নম্বর
র্াননীয় র্ন্ত্রী/সবিি/
অবর্বরক্ত সবিি/একান্ত সবিি

অনুবিভাগ

(অবর্বরক্ত সবিি/যুগ্ম-সবিি)

জনাি আবুি র্াি আিদুি মুবহর্
র্াননীয় র্ন্ত্রী, অর্ থ র্ন্ত্রণািয়
১০১, ৯৫১৪৪৭৭, ৯৫১৪৪০৪ ( যক্স)

জনাি এর্.এ. র্ান্নান
র্াননীয় অর্ থ প্রবর্র্ন্ত্রী
১০৫, ৯৫৮৭৩৭৭, ৯৫৮৫৮৪৪ ( যক্স)

জনাি সুিাংশু টশখর বিশ্বাস
টর্াোঃ নজরুি ইসিার্, উপ-সবিি (প্রশাসন)
অবর্বরক্ত সবিি (প্রশাসন ও সর্ন্বয়) ি.
১৬৫, ৯৫৭৬০২৪
১১৫, ৯৫৭৬০১৫

(কক্ষ-৪২৩, ৫র্ র্িা)

জনাি টহোগয়তুল্লাহ আি র্ামুন এনবিবস
বসবনয়র সবিি
১০৬, ৯৫১২২০১
৯৫৭৬০০৩ ( যক্স)

...................

জনাি টর্াহাম্মে মুসবির্ টিৌধুরী
অবর্বরক্ত সবিি (িাগজে-১)
১১২, ৯৫১১০৫০

অবর্বরক্ত সবিি
(প্রশাসন ও ব্যয় বনয়ন্ত্রণ)
১১০, ৯৫১৪৪৪৩

জনাি জািাি আহগর্ে
অবর্বরক্ত সবিি
(িাগজে ও সার্বিক অর্ থনীবর্)
১০৯, ৯৫৮৫১৩৩
........................
অবর্বরক্ত সবিি (প্রিারা)
১১৪, ৯৫৭৪৮৮৩
জনাি এস,এর্, জাকাবরয়া হক
অর্ থ র্ন্ত্রীর একান্ত সবিি (উপ-সবিি)
(সংযুক্ত)
১০২, ৯৫১৪৩০১
জনাি টনওয়াজ টহাগসন টিৌধুরী
অর্ থ প্রবর্র্ন্ত্রীর একান্ত সবিি (উপ-সবিি)

২০৮, ৯৫৮৭৩৭৭

সসয়ে মুহাম্মে কাওছার টহাগসন
বসবনয়র সবিগির একান্ত সবিি(উপসবিি)
১০৪, ৯৫১৩৩৪৭
জনাি র্ানভীর িাশার
র্াননীয় অর্ থ র্ন্ত্রীর সহকারী একান্ত সবিি

জনাি শাহাবুবিন আহর্ে
অবর্বরক্ত সবিি (িাগজে-২)
১০৮, ৯৫৭৬০০৯

জনাি এ আর এর্ নজমুস্ ছাবকি
অবর্বরক্ত সবিি
(গেজারী ও ঋণ ব্যিস্থাপনা)
১১৩, ৯৫৭৬০১৪
জনাি র্ইনুি ইসিার্
অবর্বরক্ত সবিি (সার্বিক
অর্ থনীবর্)
১১১, ৯৫১১১৬০

বর্জ র্হবর্না টিগর্
অবর্বরক্ত সবিি (ব্যয় বনয়ন্ত্রণ)
১৬৮, ৯৫১১০৩১

১০৩, ৯৫৭১৫১৫

জনাি টর্াোঃ আবুি কািার্
র্াননীয় অর্ থ প্রবর্র্ন্ত্রীর সহকারী একান্ত সবিি

৪১১, ৯৫৮৫২২১

সংযুবক্ত:
১. আব্দুর রহর্ান, উপ-সবিি
২.
,সহোঃ সবিি
১. টজযাবর্র্থয় েত্ত (৪৫০৪) (সদ্য
ট াগোনকৃর্)
২. ঊবর্থ র্ার্ান্না, বসসস (ির্থর্াগন
৩র্াগসর অবজথর্ ছুটিগর্ আগছন)

অর্ থ বিভাগগর যাক্স নম্বরোঃ

৯৫৭৬০০৩

উপ-সবিি (বিউটি পে)
................,যুগ্মসবিি (আইন-১)
২২৮, ৯৫৪০১৮৭
েীপক কাবন্ত পাি (অবর্বরক্ত সবিি), আইন-২
১৮৬, ৯৫৭৭২৪২

এ. এ . আবর্ন টিৌধুরী
অবর্বরক্ত সবিি (িাস্তিায়ন)
১৯১, ৯৫৪৯৬৪৫
টর্াোঃ র্বনর উবিন
অবর্বরক্ত সবিি (প্রবিবি)
১৮৮, ৯৫৭৬৫৫৪
জনাি টর্াোঃ জািাি উবিন
যুগ্ম-সবিি (রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবর্ষ্ঠান)
১৯০, ৯৫৭৬৫৬১
জনাি টর্াোঃ সাইফুি আির্ হাবর্েী
অর্ থননবর্ক উপগেিা
১১৬, ৯৫৭৬৫৫২
FSMU
জনাি র্বনন্দ্র নার্ রায়,
(অবর্বরক্ত সবিি) র্হাপবরিািক,
র্বনেবরং টসি, ১২০, ৯৫৭৬৩৫৯
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নারায়ণ িন্দ্র োস (অবর্বরক্ত সবিি) , িাগজে ও পবরকল্পনা
২৩৯, ৯৫১৪০৯০
টর্াোঃ হবিবুর রহর্ান (যুগ্ম-সবিি), িাগজে-১
১২১, ৯৫৭৬০৪৩
টর্াোঃ টরজাউি আহসান (অবর্বরক্ত সবিি), িাগজে-২
১২২, ৯৫৭৬০২২
টর্াোঃ আবজজুি আির্ (অবর্বরক্ত সবিি), িাগজে-৩
১২৭, ৯৫৭৪০০৫,
টর্াোঃ আব্দুি হক(যুগ্ম-সবিি), িাগজে-৭,
৪১৮, ৯৫১৪৪১৬
রুিীনা আর্ীন (অবর্বরক্ত সবিি) িাগজে-৪
১২৫, ৯৫১৪৪৬১
আরব ন আরা টিগর্ (অবর্বরক্ত সবিি), িাগজে-৫,
১২৪, ৯৫১১০৪৯
ি. কৃষ্ণা গাগয়ন (যুগ্ম-সবিি) িাগজে-৬, ১২৬, ৯৫৭৬০২১
টশখ টর্াহাম্মে সিীর্ উল্লাহ(যুগ্ম-সবিি),িাগজে-৮,
২৫৯, ৯৫১৪৪১৭
রগর্ন্দ্র নার্ বিশ্বাস(যুগ্ম-সবিি), ঋণ ব্যিস্থাপনা
১৬৬, ৯৫৭৬০২০
টর্াোঃ এখিাছুর রহর্ান (অবর্বরক্ত সবিি) টেজাবর, বিএসএি
ও ইকুইটি ব্যিস্থাপনা, ২৩৪, ৯৫৫১১৬০
রাগশো আকর্ার(যুগ্ম-সবিি) (এনটিআর),
২৬৯, ৯৫৫০৭৩৬
....................., বপবপবপ,
৪১৭, ৯৫৮৫৭৯২
টর্াহাম্মে ইউসু (অবর্বরক্ত সবিি) সার্-পূি থাভাস
১৬২, ৯৫৫০৭৪৪
ড. টর্াোঃ
(অবর্বরক্ত সবিি), রাজস্ব নীবর্
১১৮, ৯৫৭০০২৫
ি.আহগর্ে মুবনরুছ সাগিহীন (যুগ্ম-সবিি),
(িাোঃ পবরোঃ, মোঃ ও বরোঃ), ১৪৮, ৯৫৭৬০১৯
টর্াহাম্মে শার্সুি আির্ ভূঁইয়া (যুগ্ম-সবিি) ব্যোঃবনোঃ-১
১২৩, ৯৫৫২৯৯৭
ব্যোঃবনোঃ-২, ১৬৭, ৯৫৭৩২২০
টসবিনা আখর্ার (অবর্বরক্ত সবিি) ব্যোঃবনোঃ-৩
১৮২, ৯৫৫০৭৩০
কবিরুি ইজোনী খান (যুগ্ম-সবিি),ব্যোঃবনোঃ-৪
২২৫, ৯৫৪০০৭৮
টর্াোঃ ইবিয়াছ িস্কর (অবর্বরক্ত সবিি), িাস্তিায়ন-১
২১১, ৯৫৭৬৫৫৭
সসয়ো আগনায়ারা টিগর্ (যুগ্মসবিি), িাস্তিায়ন-২
১৯৭, ৯৫৭৩৭৭০
টর্াোঃ শাহজাহান (যুগ্ম-সবিি) প্রবিবি-১,
২১০, ৯৫৪৫১৭৪
টর্াোঃ হাবিবুর রহর্ান (অবর্বরক্ত সবিি), প্রবিবি-২,
১৮৫, ৯৫৪০২৯১

০১/০৩/১৭

শাখা/সার্বয়কভাগি অবিশাখা
উপ-সবিি (সুপারবনউগর্রারী) /বসবনয়র সহকারী সবিি / বসবনয়র সহকারী প্রিান / সহকারী সবিি / সহকারী প্রিান
টর্াহাম্মে খাগিকুজ্জার্ান, আইন কর্থকর্থা-১
২৩৩, ৯৫৪৫০৭৬
টর্াোঃ ইউনুছ আিী, আইন কর্থকর্থা-২,
২০১, ৯৫৭৬৫৫৮
ঞা, প্রশাসন-১, ১৬৯, ৯৫৭৬০২৩
টর্াোঃ রুহুি আবর্ন র্বল্লক,প্রশাসন-৬, ৪০০, ৯৫১২৫৯৬
টর্াোঃ রব কুি ইসিার্ খান(যুগ্ম-সবিি), প্রশা-২,
২৪১, ৯৫১৫৫৩৭
মুন্সী আিদুি আহাে(উপ-সবিি),িাগজে ও পবরকল্পনা-১
২৪০, ৯৫৭৩৬৫৪
টিগর্ বেিারা টিগর্(উপ-সবিি), িাগজে-১,
১৩০, ৯৫১৪১৪৬
টর্াোঃ আব্দুস ছার্াে (উপ-সবিি) িাগজে-৪
২৯৪, ৯৫৭৪০১৩
টশখ বরে (উপ-সবিি),িাগজে-৮,
১৩৫, ৯৫৭৩৬৫৫
..............., িাগজে-২১,
৪২১, ৯৫৪০২৮৬
টর্াোঃ টহিাি উিীন, িাগজে-১১,
২১২, ৯৫৫৭২০৩
………., িাগজে-১৫
১৪৫, ৯৫৬৫১৮৪
ি. খুরশীে আির্(উপ-সবিি),িাগজে-১৮,
১৪৪, ৯৫৬৮৮২১
সাগয়র্া শাহীন সুির্ানা (উপ-সবিি) িাগজে-২৪
৪২৪, ৯৫১৪৪১৮
কাজী নাবহে রসুি, স.ঋ.ব্য-১
২৩৫, ৯৫৭০৬৪৩
................... টেজাোঃ ব্যিস্থাপনা,
২৯৬, ৯৫৪০৫০৪
……………., এনটিআর-১,
১৭৪, ৯৫৭৬০২৮
...................., বভবজএ , ২৮৫, ৯৫৮৫১৩০

বর্বিয়া শারবর্ন, প্রশাসন-৩, ১৭০, ৯৫৭৬০৪২

----------, প্রশাসন-৪, ২৩৯, ৯৫১৪০৯০

রওনক আ গরাজা সুর্া, প্রবশক্ষণ, ১৭১, ৯৫৭৬০১৮
নাসবরন সুির্ানা (যুগ্ম-সবিি) প্রশাসন-৫
২৩৮, ৯৫৭৩২২৬

................, বহসাি টকাষ, ২৩০, ৯৫৪৫৬০৬

---------------, িাগজে ও পবরকল্পনা-২
মুহাম্মে আবনসুর রহর্ান, বসসস িাগজে-২,
২৯০, ৯৫৫০৩০৮
টর্াহাম্মে সাইদুি ইসিার্,িাগজে-৫,
২৯১, ৯৫৭৪০১৬
টর্গহেী র্াসুদুজ্জার্ান(উপ-সবিি), িাগজে-৯,
১৩১, ৯৫৫৮৫৮৮
টর্াোঃ িবর্ফুর রহর্ান, সহোঃ সবিি, িাগজে-২২,
৪২২, ৯৫৪০২৮৭
বরো ইয়াসবর্ন, িাগজে-১২,
১৩৭, ৯৫৭৬০৩৩
টর্াোঃ ইয়াসীন (উপ-সবিি), িাগজে-১৬,
২১৩, ৯৫৫৪৫১১
ারজানা আহগর্ে, িাগজে-১৯, ১৪১, ৯৫৫৬৬৭৬
............., িাগজে-২৫, ৯৫১৪৪১৯
মুহাম্মে র্নজুরুি হক(উপ-সবিি), অোঃঋোঃব্যোঃ-২,
১৭৩, ৯৫৭৬০২৭
.............., বিএসএি-১
২৮৩, ৯৫৭৬০৩৪
হাবিবুন নাহার(উপ-সবিি), এনটিআর-২,
২২৯, ৯৫৫০৭৩৮
…….., টেকোঃ এবসোঃ শাখা
২৬৬, ৯৫৮৫৭৯১

আবু োইয়ান টর্াহাম্মে আহসানউল্লাহ(উপ-সবিি) ,
িাগজে-৩, ১৩২, ৯৫৬৩১৮৬
টর্াোঃ রাবজবুি আহসান, বসসস িাগজে-৬
১২৯, ৯৫৭৬০৩৮
টর্াহাম্মে আজাে ছাল্লাি (উপ-সবিি), িাগজে-১০
১৩৩, ৯৫৭৬০৩০
টর্াোঃ আিদুর রহর্ান খান (উপ-সবিি)
িাগজে-২৩, ৪১৯, ৯৫৪০২৮৪
সসয়ে রাগশদুি টহাগসন (উপ-সবিি),
িাগজে-১৩, ১৪৭, ৯৫৬৫৪৯৬
টশখ টর্াগর্না র্বন (উপ-সবিি),িাগজে-১৭
১৩৮, ৯৫৭৪৩০৮
রওনক জাহান(উপ-সবিি), িাগজে-২০, ১৪০,
৯৫৬৯৭৫৩
র্াকসুরা নূর (যুগ্ম-সবিি), িাগজে-২৬
৪২৬, ৯৫৪০২৮৫
টর্াহাম্মে রাগশদুি আর্ীন(উপ-সবিি),
ন ও প্র.ো.ব্য, ২৭৯, ৯৫৬১৬১৭
র্ব জ উিীন আহগর্ে (উপ-সবিি),
বিএসএি-২, ২৩৬, ৯৫৭০৬৪২
সাইো আ গরাজ (উপ-সবিি) এনটিআর-৩
২৬৯, ৯৫৫০৭৩৬
………, স.প্র, প্রগজক্ট বরবভউ শাখা,
৯৫৮৫০৪৮
………., সার্বিক-৩
২৮৯, ৯৫৭৪৩১৪
......……রাজস্ব নীবর্-৩,
১৭২, ৯৫৭০০৬০
................., পবরিীক্ষণ-৩,
২৮৯, ৯৫৭৪৩১৪

নাজর্া টর্ািাগরক (উপ-সবিি), িাগজে-৭,
১২৮, ৯৫৭৬০২৯

শার্স্-ই-আরা বিনগর্ হুো(যুগ্ম-সবিি),
িাগজে-১৪, ১৩৯, ৯৫৭৪৩০৬

টশখ র্বনরুজ্জার্ান(উপ-সবিি), সার্বিক-১ ,
............, সার্বিক-২, ২৯৩, ৯৫৭০০৬১
৪০৭,৯৫৮৫০৪৭
ি. টর্াহাম্মে আির্া -উি-আির্ (উপ-সবিি),
………..রাজস্ব নীবর্-২
রাজস্ব নীবর্-১, ২৮২, ৯৫৭০০২৬
২৯২, ৯৫৭৬৭৩৩
ট ৌবজয়া রহর্ান,পবরিীক্ষণ-১,
আিদুি র্ন্নান (স.প্র), পবরিীক্ষণ-২,
২৮৮, ৯৫৫৭৫৫৬
১৫৫, ৯৫৭৬০০৭
গয়জ আহগর্ে, ব্যোঃবনোঃ-১,
শাহীন র্াহবুিা (উপ-সবিি), ব্যোঃবনোঃ-২,
১৭৬, ৯৫৭৬০৩৬
১৭৭, ৯৫৭৪০০৬
সুগিখা রানী িসু, (উপ-সবিি) ব্যোঃবনোঃ-৩
টর্াোঃ হাসানুি র্বর্ন(উপ-সবিি), ব্যোঃবনোঃ-৪,
১৭৮, ৯৫৬৯৯৫১
১৭৯, ৯৫৭০০৩৫
টর্াোঃ আব্দুি গফুর, ব্যোঃবনোঃওঅোঃবনোঃ ৭,
টর্াহাম্মে আিী, ব্যোঃবনোঃঅোঃবনোঃ-৮,
৩০১, ৯৫৫০৭৭৫
৩০১, ৯৫৪০১৪২
বিিবকস জাহান বরবর্ (উপ-সবিি), ব্যোঃবনোঃ-৫
হাবিবুন নাহার (উপ-সবিি), ব্যোঃবনোঃ-৬,
১৮০, ৯৫৭৬০৩৭
১৮২, ৯৫৫০৭৩০
টর্াোঃ সার্ীর্ আহসান, িাস্তিায়ন-১,
................িাস্তিায়ন-৩,
শীষ হায়োর টিৌধুরী (উপ-সবিি),িাস্তিায়ন-৫,
১৮৯, ৯৫৫০৭৮১
২০৫, ৯৫৬৫৭৩৩
১৮৯, ৯৫৪০১৮০
টর্াোঃ সাইদুর রহর্ান (উপ-সবিি) ,িাস্তিায়ন-২
টর্াোঃ র্বজির রহর্ান (যুগ্ম-সবিি), িাস্তিায়ন-৪
৩০০, ৯৫৪০১৮৪
৩০২, ৯৫৫০৭৪৫
টর্াোঃ বসরাজুি ইসিার্, প্রবিবি-১,
টর্াোঃ টগািার্ টর্াস্ত া (উপ-সবিি) প্রবিবি-২
২৭৮, ৯৫৪০১৮১
২৬০, ৯৫১৪৪৮৭
………….প্রবিবি-৩,
আশরা উিীন আহাম্মে খান(উপ-সবিি), প্রবিবি-৪
২১০, ৯৫৪৫১৭৪
৪২৭, ৯৫৪০১৮৩
র্াহবুিা ারজানা (উপ-সবিি),রাোঃপ্রোঃ৩,
টর াগয়র্ উল্লাহ টর্াহাম্মে খবিলুর রহর্ান, রাোঃপ্রোঃ-৫,
২৬৭, ৯৫৭৭২৪৩
২০৬, ৯৫৭৭২৪১
টর্াোঃ র্বনরুজ্জার্ান(যুগ্ম-সবিি), রাোঃপ্রোঃ-১
টর্াোঃ সাইফুল্লাহ পান্না(উপ-সবিি),রাোঃপ্রোঃ-২
২০৪, ৯৫৪৯৪৩১
২০৯, ৯৫৫০৯৭০
টর্াহাম্মে আবু ারুক (যুগ্মসবিি) রাোঃপ্রোঃ-২,
………, রাোঃপ্রোঃ-১
টর্াোঃ শহীে উল্লাহ-২, রাোঃপ্রোঃ-৪,
২০৩, ৯৫৪০১৮৮
২৮৬ ,৯৫৬৭০৬১
১৯৪, ৯৫৪৯১০৮
টর্াোঃ জলুি হক(উপ-সবিি),
, কর্থোঃ পবরোঃ-১,,
…………, কর্থোঃ পবরোঃ-২,
সাবর্য়া শারবর্ন, কর্থোঃপবরোঃ-৩,
নীলু া আক্তার, কর্থোঃ পবরোঃ-৪
উপ-অর্ থননবর্ক উপগেিা (কর্থোঃ পবরোঃ), ১৯২, ৯৫৭৬৫৫৩ ২২০, ৯৫৫০৭৩২
২২০, ৯৫৫০৭৩২
১১৯, ৯৫৫৬৩০১
২২২, ৯৫৭৬৫৫৯
আবুি র্নসুর, উপ-অর্ থননবর্ক উপগেিা (সর্ীক্ষা)
টর্াোঃ র্াকসুে আির্, সর্ীক্ষা-১,
শাগকরা আহগর্ে, সর্ীক্ষা-২,
সুির্ানা সাগিহা সুর্ী, সর্ীক্ষা-৩,
শ্রীবনিাস টেিনার্, সর্ীক্ষা-৪
১৯৩, ৯৫১৪৪২৩
২১৮, ৯৫৫০৭৩৪
২১৯, ৯৫৭৬৫৬০
১৯৯, ৯৫৪০০৬৯
২১৫, ৯৫৭৬৫৫১
টর্াোঃ আবু িাগর্ন র্ালুকোর, বসোঃ বসগের্ এনাবিি, ২৬৩, ৯৫৬৯৪১৯; টর্াোঃ বর্জানুি কবরর্, বসোঃ বসগের্ এনাবিি,২৬৪, ৯৫৭৬০৩১; টর্াোঃ আব্দুস সািার্ শাহ্, বসগের্ এনাবিি, ৯৫৮৫৩৯০; টর্াোঃ বর্িন টহাগসন, টর্ইনগেন্যান্স ইবিবনয়ার ২৭২, ৯৫৭৬০৩২; টর্াোঃ টসািায়র্ান,
টপ্রাগ্রার্ার, ৯৫৮৫৩৮৯; াগর্র্া-তুজ-টজাহরা রূপ টজায়ািথার, টপ্রাগ্রার্ার, ৯৫৮৫৩৯১; আব্দুি কবরর্, সহকারী টপ্রাগ্রার্ার, ৯৫৮৭৭৫২; টর্াোঃ টর্া াগজ্জি টহাগসন, সহকারী টর্ইনগেন্যান্স ইবিবনয়ার, এ.বি.এর্. আিদুর রহর্ান রাজু, সহকারী টর্ইনগেন্যান্স ইবিবনয়ার
--------------- বসগের্ ম্যাগনজার; --------------- বসগের্ এনাবিি;
--------------- বসবনয়র টপ্রাগ্রার্ার; ---------------সহকারী টপ্রাগ্রার্ার;
টর্াোঃ হাবকর্ উবিন, অবর্োঃর্হাোঃপবরোঃ-১ (িোঃোোঃ), ২৪৫, ৯৫৭১৬১২, ; টর্াহাম্মে এর্োে উল্যাহ, টপ্রাগ্রার্ার, ১৫৩, ৯৫৫১২৫৫; সসয়ে খাগিে বিন হাব জ(গোঃ কোঃ), ২৪৬, ৯৫১৫৬১১ ; টর্াোঃ টসাহরাি টহাগসন (গোঃ কোঃ), ২৫৫, ৯৫৪৫২২১,
টজবরন সাির্া িানু (বসোঃকবপোঃঅপাোঃ) ৯৫৬১৩৬৮; টর্াোঃ আবরফুি ইসিার্, বসবনয়র কবপউোর অপাগরের;
শব ক আহগর্ে বশিিী (যুগ্ম-সবিি), অবর্োঃর্হাোঃপবরোঃ-২ , ২৪৭, ৯৫৭১৯৮৭; টর্াোঃ জার্াি উবিন খান (পবরিািক), ২৫২, ৯৫৫৫৪৭৭; টর্াোঃ শাখাওয়ার্ টহাগসন (ব :এনা:), ২৫৪, ৯৫৪০৯৬৮, টর্াোঃ ইব্রাবহর্ খবিি(গোঃ কোঃ),৪১৫, ৯৫৭৭৩৩৮;

