র্থ বিভাগগর কর্থ কর্থাগের নার্, পেিী, িস্থান, আন্টারকর্ নম্বর এিং টেবগ ান নম্বর
র্াননীয় র্ন্ত্রী/সবিি/
বর্বরক্ত সবিি/একান্ত সবিি
জনাি অিু র্া অিেু
র্ুবহর্
ভাননীয় ভন্ত্রী, অর্থ ভন্ত্রণারয়
১০১, ৯৫১৪৪৭৭, ৯৫১৪৪০৪
(পযাক্স)

নুবিভাগ

(বর্বরক্ত সবিি/যুগ্মসবিি)

েনাফ নাযায়ণ িন্দ্র দা
অতিতযক্ত তিফ
(প্রলাসন ও সর্ন্বয়)
১১৫, ৯৫৭৬০১৫

জনাি টহোগয়র্ু ল্লাহ অ র্ার্ুন
এনবিবস

ততনয়য তিফ
১০৬, ৯৫১২২০১
৯৫৭৬০০৩ (পযাক্স)
জনাি জাা অহগর্ে
অতিতযক্ত তিফ (ফাজেট ও ফযয়
তনয়ন্ত্রণ)
১০৯, ৯৫৮৫১৩৩
জনাি এ.অর.এর্. নজর্ুস্
ছাবকি
অতিতযক্ত তিফ (প্রান ও
টিতিএভ)
১১০, ৯৫১৪৪৪৩
জনাি সুিাংশু টলখর বিশ্বাস
অতিতযক্ত তিফ (প্রফাযা)
১১৪, ৯৫৭৪৮৮৩
জনাি এস,এর্, জাকাবরয়া হক
ভাননীয় অর্থ ভন্ত্রীয একান্ত তিফ
(উপ-সবিি) (ংমুক্ত )
১০২, ৯৫১৪৩০১
জনাি টনওয়াজ টহাগসন টিৌিুরী
ভাননীয় অর্থ প্রতিভন্ত্রীয একান্ত
তিফ
(উপ-সবিি)
২০৮, ৯৫৮৭৩৭৭
সসয়ে র্ুহাম্মে কাওছার টহাগসন
ততনয়য তিজফয একান্ত
তিফ(উতিফ)
১০৪, ৯৫১৩৩৪৭
জনাি র্ানভীর িালার
ভাননীয় অর্থ ভন্ত্রীয কাযী একান্ত
তিফ
১০৩, ৯৫৭১৫১৫
জনাি র্াসুর্ বিল্লাহ

ভাননীয় অর্থ প্রতিভন্ত্রীয কাযী
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.....................- আইন উজদষ্টা
২২৮, ৯৫৪০১৮৭
ি. মভাোঃ নেরুর ইরাভ, উ-তিফ (প্রান)
১৬৫, ৯৫৭৬০২৪

মভাোঃ তভোনুর ক মিৌধুযী (যুগ্মসবিি),
ফাজেট ও তযকল্পনা, ২৩৯, ৯৫১৪০৯০

জনাি এর্.এ. র্ান্নান
ভাননীয় অর্থ প্রতিভন্ত্রী
১০৫, ৯৫৮৭৩৭৭, ৯৫৮৫৮৪৪
(পযাক্স)
(কক্ষ-৪২৩, ৫ভ িরা)

উপ-সবিি (বিউটি পে)

েনাফ মভাাম্মদ ভুতরভ
মিৌধুযী
অতিতযক্ত তিফ (িাগজে১)
১১২, ৯৫১১০৫০

েনাফ াাফুতিন আভদ
অতিতযক্ত তিফ (িাগজে২)
১০৮, ৯৫৭৬০০৯

েনাফ মভাোঃ এখরাছু য
যভান
অতিতযক্ত তিফ
(টেজারী ও ঋণ
িযিস্থাপনা)
১১৩, ৯৫৭৬০১৪
েনাফ ভইনুর ইরাভ
অতিতযক্ত তিফ
(সার্বিক র্থ নীবর্)
১১১, ৯৫১১১৬০
তভে িতভনা মফগভ
অতিতযক্ত তিফ (িযয়
বনয়ন্ত্রণ)
১৬৮, ৯৫১১০৩১
এ. এপ. আতভন মিৌধুযী
বর্বরক্ত সবিি
(িাস্তিায়ন)
১৯১, ৯৫৪৯৬৪৫
মভাোঃ ভতনয উতিন
বর্বরক্ত সবিি (প্রবিবি)
১৮৮, ৯৫৭৬৫৫৪

মভাোঃ তফফুয যভান (যুগ্ম -সবিি), ফাজেট-১
১২১, ৯৫৭৬০৪৩
মভাোঃ মযোউর আান (বর্বরক্ত সবিি),
ফাজেট-২
১২২, ৯৫৭৬০২২
মভাোঃ আতেেুর আরভ (বর্বরক্ত সবিি),
ফাজেট-৩
১২৭, ৯৫৭৪০০৫,
মভাোঃ আব্দুর ক(যুগ্ম-সবিি), ফাজেট-৭,
৪১৮, ৯৫১৪৪১৬

লাখা/সার্বয়কভাগি বিলাখা
উপ-সবিি (সুপারবনউগর্রারী) /বসবনয়র সহকারী সবিি / বসবনয়র সহকারী প্রিান / সহকারী সবিি / সহকারী প্রিান

মভাাম্মদ খাজরকুজ্জাভান, আইন কভথকিথ া-১
২৩৩, ৯৫৪৫০৭৬

মভাোঃ ইউনুছ আরী, আইন কভথকিথ া-২,
২০১, ৯৫৭৬৫৫৮

মভাোঃ
পযাদ
তভ ঞা, প্রান-১,
১৬৯, ৯৫৭৬০২৩
মভাোঃ রুহুর আতভন ভতল্লক,প্রান-৬, ৪০০,
৯৫১২৫৯৬
মভাোঃ তপজযাে আজভদ (উপসবিি) প্রা-২,
২৪১, ৯৫১৫৫৩৭
ভুন্সী আফদুর আাদ(উপ-সবিি),
ফাজেট ও তযকল্পনা-১, ২৪০, ৯৫৭৩৬৫৪
মফগভ তদরাযা মফগভ(উপ-সবিি), ফাজেট-১,
১৩০, ৯৫১৪১৪৬
মভাোঃ আব্দু ছাভাদ (উপ-সবিি) ফাজেট-৪
২৯৪, ৯৫৭৪০১৩

তভতরয়া াযতভন, প্রান-৩, ১৭০,
৯৫৭৬০৪২
যওনক আপজযাো ুভা, প্রতক্ষণ, ১৭১,
৯৫৭৬০১৮
নাতযন ুরিানা (যুগ্ম -সবিি) প্রান-৫
২৩৮, ৯৫৭৩২২৬

০৩/০৭/
১৭

মভাাম্মদ ইছভি উল্লা , প্রান-৪,
৪০৯, ৯৫৮৫০৪৬
................, তাফ মকাল, ২৩০,
৯৫৪৫৬০৬

--------------- , ফাজেট ও তযকল্পনা-২

…………,ফাজেট-৮,
১৩৫, ৯৫৭৩৬৫৫
মভাাম্মদ ওকি আরী, ফাজেট-২১,
৪২১, ৯৫৪০২৮৬

ভুাম্মদ আতনুয যভান, ত ফাজেট-২,
২৯০, ৯৫৫০৩০৮
মভাাম্মদ াইদুর ইরাভ(উপ-সবিি),ফামেট৫,
২৯১, ৯৫৭৪০১৬
মখ পতযদ (উপ-সবিি),ফাজেট-৯,
১৩১, ৯৫৫৮৫৮৮
.............., ফাজেট-২২,
৪২২, ৯৫৪০২৮৭

রুফীনা আভীন (বর্বরক্ত সবিি) ফাজেট-৪
১২৫, ৯৫১৪৪৬১
আযতপন আযা মফগভ (বর্বরক্ত সবিি),
ফামেট-৫,
১২৪, ৯৫১১০৪৯
ি. কৃ ষ্ণা গাজয়ন (যুগ্ম -সবিি) ফাজেট-৬,
১২৬, ৯৫৭৬০২১
মখ মভাাম্মদ রীভ উল্লা(যুগ্ম সবিি),ফাজেট-৮,
২৫৯, ৯৫১৪৪১৭
যজভন্দ্র নার্ তফশ্বা(যুগ্ম -সবিি), ঋণ
ফযফস্থানা
১৬৬, ৯৫৭৬০২০
ভাভুদা খািু ন (যুগ্মসবিি) মেোতয, তিএএর
ও ইকুইটি ফযফস্থানা, ২৩৪, ৯৫৫১১৬০
যাজদা আকিায(যুগ্ম -সবিি) (এনটিআয),
২৬৯, ৯৫৫০৭৩৬
মভাোঃ যতপকুর ইরাভ খান (যুগ্মসবিি),
ততত,
৪১৭, ৯৫৮৫৭৯২
মভাাম্মদ ইউুপ (বর্বরক্ত সবিি) াভূফথাবা
১৬২, ৯৫৫০৭৪৪
ি. মভাোঃ োপয উিীন
(বর্বরক্ত
সবিি), যােস্ব নীতি
১১৮, ৯৫৭০০২৫
ি.আজভদ ভুতনরুছ াজরীন (যুগ্ম -সবিি),
(ফাোঃ তযোঃ, ভূোঃ ও তযোঃ), ১৪৮, ৯৫৭৬০১৯

মভাোঃ মরার উিীন, ফাজেট-১১,
২১২, ৯৫৫৭২০৩

পতযদা ইয়াতভন, ফাজেট-১২,
১৩৭, ৯৫৭৬০৩৩

ভীয িাজয়পা ততিকা, ফাজেট-১৫
১৪৫, ৯৫৬৫১৮৪
ি. খুযীদ আরভ(উপ-সবিি),ফাজেট-১৮,
১৩৯, ৯৫৫৬৬৭৬
াজয়ভা াীন ুরিানা (উপ-সবিি) ফাজেট২৪
৪২৪, ৯৫১৪৪১৮

মভাোঃ ইয়াীন (উপ-সবিি), ফাজেট-১৬,
২১৩, ৯৫৫৪৫১১
পাযোনা আজভদ, ফাজেট-১৯, ১৪১,
৯৫৫৬৬৭৬

মভাাম্মদ াভুর আরভ বূূঁ ইয়া (যুগ্ম -সবিি)
ফযোঃতনোঃ-১
১২৩, ৯৫৫২৯৯৭
মতরনা আখিায (বর্বরক্ত সবিি) ফযোঃতনোঃ ২
১৬৭, ৯৫৫০৭৩০
কতফরুর ইেদানী খান (যুগ্ম -সবিি),ফযোঃতনোঃ৩
২২৫, ৯৫৪০০৭৮
মভাোঃ ইতরয়াছ রস্কয (বর্বরক্ত সবিি),
ফাস্তফায়ন-১
২১১, ৯৫৭৬৫৫৭
সয়দা আজনায়াযা মফগভ (যুগ্মসবিি),
ফাস্তফায়ন-২
২২৮, ৯৫৭৩৭৭০
মভাোঃ াোান (যুগ্ম -সবিি) প্রতফতধ-১,
১৮৫, ৯৫৪৫১৭৪
মভাোঃ াতফফুয যভান (বর্বরক্ত সবিি),
প্রতফতধ-২,
১৯৭, ৯৫৪০২৯১

পজয়ে আজভদ, ফযোঃতনোঃ-১,
১৭৬, ৯৫৭৬০৩৬
ুজরখা যানী ফু, (উপ-সবিি) ফযোঃতনোঃ-৩
১৭৮, ৯৫৬৯৯৫১
মভাোঃ আব্দুর গপু য, ফযোঃতনোঃওঅোঃতনোঃ ৭,
৩০১, ৯৫৫০৭৭৫

......……যােস্ব নীতি-৩,
১৭২, ৯৫৭০০৬০
রায়রা োন্নািু র মপযজদৌ(প্র),
আফদুর ভন্নান (.প্র), তযফীক্ষণ-২,
তযফীক্ষণ-৩,
১৫৫, ৯৫৭৬০০৭
২৮৯, ৯৫৭৪৩১৪
মভাোঃ াানুর ভতিন(উপ-সবিি), ফযোঃতনোঃাীন ভাফুফা (উপ-সবিি), ফযোঃতনোঃ-২,
৪,
১৭৭, ৯৫৭৪০০৬
১৭৯, ৯৫৭০০৩৫
তফরতক োান তযতভ (উপ-সবিি), ফযোঃতনোঃ-৫ াতফফুন নাায (উপ-সবিি), ফযোঃতনোঃ-৬,
১৮০, ৯৫৭৬০৩৭
১৮২, ৯৫৫০৭৩০
মভাাম্মদ আরী, ফযোঃতনোঃঅোঃতনোঃ-৮,
৩০১, ৯৫৪০১৪২

মভাোঃ াভীভ আান, ফাস্তফায়ন-১,
১৮৯, ৯৫৫০৭৮১

................ফাস্তফায়ন-৩,
২০৫, ৯৫৬৫৭৩৩

মভাোঃ াইদুয যভান (উপ-সবিি) ,ফাস্তফায়ন২
৩০০, ৯৫৪০১৮৪
মভাোঃ তযােুর ইরাভ, প্রতফতধ-১,
২৭৮, ৯৫৪০১৮১
………….প্রতফতধ-৩,
২১০, ৯৫৪৫১৭৪

মভাোঃ ভতেফয যভান (যুগ্ম -সবিি),
ফাস্তফায়ন-৪
৩০২, ৯৫৫০৭৪৫
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা (উপ-সবিি) প্রতফতধ-২
২৬০, ৯৫১৪৪৮৭
আযাপ উিীন আাম্মদ খান(উপ-সবিি),
প্রতফতধ-৪
৪২৭, ৯৫৪০১৮৩

............., ফাজেট-২৫, ৯৫১৪৪১৯

........................... ,

ফাজেট-৩, ১৩২, ৯৫৬৩১৮৬
মভাোঃ যাতেফুর আান, ফাজেট-৬
১২৯, ৯৫৭৬০৩৮
মভাাম্মদ আোদ ছাল্লার (উপ-সবিি),
ফাজেট-১০
১৩৩, ৯৫৭৬০৩০
মভাোঃ আফদুয যভান খান (উপ-সবিি)
ফাজেট-২৩, ৪১৯, ৯৫৪০২৮৪
সয়দ যাজদুর মাজন (উপ-সবিি),
ফাজেট-১৩, ১৪৭, ৯৫৬৫৪৯৬
মখ মভাজভনা ভতন (উপ-সবিি),ফামেট-১৭
১৩৮, ৯৫৭৪৩০৮
যওনক োান(উপ-সবিি), ফামেট-২০,
১৪০, ৯৫৬৯৭৫৩
ভাকুযা নূয (যুগ্ম -সবিি), ফাজেট-২৬
৪২৬, ৯৫৪০২৮৫

আজভদ তেয়াউয যভান, .ঋ.ফয-১
২৩৫, ৯৫৭০৬৪৩
................... মেোোঃ ফযফস্থানা,
২৯৬, ৯৫৪০৫০৪
……………., এনটিআয-১,
১৭৪, ৯৫৭৬০২৮

ভুাম্মদ ভনেুরুর ক(উপ-সবিি),
অোঃঋোঃফযোঃ-২,
১৭৩, ৯৫৭৬০২৭
.............., তিএএর-১
২৮৩, ৯৫৭৬০৩৪
াতফফুন নাায(উপ-সবিি), এনটিআয-২,
২২৯, ৯৫৫০৭৩৮

...................., তবতেএপ, ২৮৫, ৯৫৮৫১৩০

…….., মটকোঃ এতোঃ াখা
২৬৬, ৯৫৮৫৭৯১

মভাাম্মদ যাজদুর আভীন(উপ-সবিি),
ন ও প্র.দা.ফয, ২৭৯, ৯৫৬১৬১৭
ভতপে উিীন আজভদ (উপ-সবিি),
তিএএর-২, ২৩৬, ৯৫৭০৬৪২
াইদা আপজযাে (উপ-সবিি) এনটিআয৩
২৬৯, ৯৫৫০৭৩৬
মভাোঃ ভাপু েুর ক(প্র), প্রজেক্ট তযতবউ
াখা, ৯৫৮৫০৪৮

মখ ভতনরুজ্জাভান(উপ-সবিি), াভতষ্টক-১ ,
৪০৭,৯৫৮৫০৪৭
ি. মভাাম্মদ আরিাপ-উর-আরভ (উপসবিি),
যােস্ব নীতি-১, ২৮২, ৯৫৭০০২৬
মপৌতেয়া যভান,তযফীক্ষণ-১,
২৮৮, ৯৫৫৭৫৫৬

মভাাম্মদ ভাাফুফ আরভ, াভতষ্টক-২, ২৯২,
৯৫৭৬৭৩৩

তভকািু র িাভান্না (প্র), াভতষ্টক-৩
২৮৯, ৯৫৭৪৩১৪

মভাাম্মদ তপেনূয যভান, যােস্ব নীতি-২
২৯৩, ৯৫৭৬৭৩৩

.........,ফাস্তফায়ন-৫,
১৮৯, ৯৫৪০১৮০

নােভা মভাফাজযক (উপ-সবিি),
ফাজেট-৭, ১২৮, ৯৫৭৬০২৯

.........................,
ফামেট-১৪, ১৩৯, ৯৫৭৪৩০৬

একান্ত তিফ

৪১১, ৯৫৮৫২২১
সংযুবক্ত:
১. আব্দুয যভান, উ-তিফ
২. ঊতভথ িাভান্না, উ-তিফ
৩. মভাোঃ
খাতরদুয
যভান
াং ,োঃ তিফ

র্থ বিভাগগর যাক্স
নম্বরঃ
৯৫৭৬০০৩

েনাফ মভাোঃ োরার উতিন
মুগ্ম -তিফ (রাষ্ট্রায়ত্ত
প্রবর্ষ্ঠান)
১৯০, ৯৫৭৬৫৬১
েনাফ মভাোঃ াইপু র আরভ
াতভদী

অর্থননতিক উজদষ্টা
১১৬, ৯৫৭৬৫৫২
FSMU
েনাফ ভতনন্দ্র নার্ যায়,
ভাতযিারক (বর্বরক্ত
সবিি), ভতনটতযং মর,
১২০, ৯৫৭৬৩৫৯
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মভাোঃ ভতনরুজ্জাভান(যুগ্ম -সবিি), যাোঃপ্রোঃ-১
২০৪, ৯৫৪৯৪৩১
মভাাম্মদ আফু পারুক (যুগ্মসবিি) যাোঃপ্রোঃ-২,
২০৩, ৯৫৪০১৮৮
মভাোঃ পেরুর ক(উপ-সবিি), উ-অর্থননতিক
উজদষ্টা (কভথোঃ তযোঃ), ১৯২, ৯৫৭৬৫৫৩
আফুর ভনুয, উ-অর্থননতিক উজদষ্টা
(ভীক্ষা)
১৯৩, ৯৫১৪৪২৩

াভস্-ই-আযা তফনজি হুদা(যুগ্ম -সবিি),
যাোঃপ্রোঃ-১
২৮৬ ,৯৫৬৭০৬১
মভাোঃ ীদ উল্লা-২, যাোঃপ্রোঃ-৪,
১৯৪, ৯৫৪৯১০৮

মভাোঃ াইপু ল্লা ান্না(উপ-সবিি),যাোঃপ্রোঃ-২
২০৯, ৯৫৫০৯৭০
মযপাজয়ি উল্লা মভাাম্মদ খতররুয যভান,
যাোঃপ্রোঃ-৫,
২০৬, ৯৫৭৭২৪১

ভাফুফা পাযোনা (উপ-সবিি),যাোঃপ্রোঃ৩,
২৬৭, ৯৫৭৭২৪৩

মভাোঃ তভনােুর
ইরাভ
তযোঃ-১,
২২০, ৯৫৫০৭৩২
মভাোঃ ভাকুদ আরভ, ভীক্ষা-১,
২১৮, ৯৫৫০৭৩৪

…………, কভথোঃ তযোঃ-২,
২২০, ৯৫৫০৭৩২

াতভয়া াযতভন, কভথোঃতযোঃ-৩,
১১৯, ৯৫৫৬৩০১

নীরুপা আক্তায, কভথোঃ তযোঃ-৪
২২২, ৯৫৭৬৫৫৯

াজকযা আজভদ, ভীক্ষা-২,
২১৯, ৯৫৭৬৫৬০

ুরিানা াজরা ুভী, ভীক্ষা-৩,
১৯৯, ৯৫৪০০৬৯

শ্রীতনফা মদফনার্, ভীক্ষা-৪
২১৫, ৯৫৭৬৫৫১

, কভথোঃ

টর্াঃ অিু িাগর্ন র্াুকোর, তোঃ তজেভ এনাতরষ্ট, ২৬৩, ৯৫৬৯৪১৯; টর্াঃ বর্জানু কবরর্, তোঃ তজেভ এনাতরষ্ট,২৬৪, ৯৫৭৬০৩১; টর্াঃ অব্দুস সাার্ লাহ্, তজেভ এনাতরষ্ট, ৯৫৮৫৩৯০; টর্াঃ বর্ন টহাগসন, মভইনজটনযান্স
ইতিতনয়ায ২৭২, ৯৫৭৬০৩২; টর্াঃ টসাায়র্ান, মপ্রাগ্রাভায, ৯৫৮৫৩৮৯; াগর্র্া-র্ু জ-টজাহরা রূপ টজায়ার্দ্থার, মপ্রাগ্রাভায, ৯৫৮৫৩৯১; অব্দু কবরর্, কাযী মপ্রাগ্রাভায, ৯৫৮৭৭৫২; টর্াঃ টর্া াগে টহাগসন, কাযী
মভইনজটনযান্স ইতিতনয়ায , এ.বি.এর্. অিেুর রহর্ান রাজু, কাযী মভইনজটনযান্স ইতিতনয়ায
--------------- বসগের্ র্যাগনজার ;
--------------- বসগের্ এনাবি ;
--------------- বসবনয়র টপ্রাগ্রার্ার ; ---------------সহকারী টপ্রাগ্রার্ার ;

মভাোঃ াতকভ উতিন, অতিোঃভাোঃতযোঃ-১ (িোঃদাোঃ), ২৪৫, ৯৫৭১৬১২, ; মভাাম্মদ এভদাদ উরযা, মপ্রাগ্রাভায, ১৫৩, ৯৫৫১২৫৫; সয়দ খাজরদ তফন াতপে(গোঃ কোঃ), ২৪৬, ৯৫১৫৬১১ ; মভাোঃ মাযাফ মাজন (গোঃ কোঃ), ২৫৫,
৯৫৪৫২২১,
মেতযন ারভা ফানু (তোঃকতপোঃঅাোঃ) ৯৫৬১৩৬৮; মভাোঃ আতযপু র ইরাভ, ততনয়য কতপউটায অাজযটয;
তপক আজভদ তফরী (যুগ্ম -সবিি), অতিোঃভাোঃতযোঃ-২ , ২৪৭, ৯৫৭১৯৮৭; মভাোঃ োভার উতিন খান (তযিারক), ২৫২, ৯৫৫৫৪৭৭; মভাোঃ াখাওয়াি মাজন (তপ:এনা:), ২৫৪, ৯৫৪০৯৬৮, মভাোঃ ইব্রাতভ খতরর(গোঃ কোঃ),৪১৫,
৯৫৭৭৩৩৮;

