
তারযখঃ 08-09-২০১9 

ননৌরযফহন ভন্ত্রণারয় 

কভ মকতমাদদয নাভ, দফী ও নেররদপান নস্বয  (রপস/ফাসা/নভাফাআর) 

পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৩১১ (ভন্ত্রী), ৯৫১৫৫২৯ (সরিফ), ৯৫৪৬০১৮(যুগ্মপ্রধান), ৯৫১২২৮৩ উ-সরিফ (প্রাসন) 

 

ভাননীয় ভন্ত্রী ভদহাদদয়য দপ্তয 

 ভন্ত্রী/কভ মকতমাদদয নাভ দফী 

 

কক্ষ  নেররদপান নস্বয   

আন্াঃ রপস নভাফাআর 

 জনাফ খাররদ ভাহমুদ নিৌধুযী ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী ৮২২ ১০১ ৯৫৭৬৫০০ 01711-331697 

  জনাফ নভাহাম্মদ অফযাউর হাছান ভজুভদায ভাননীয় প্ররতভন্ত্রীয একান্ত সরিফ ৮২৩ ১২০ ৯৫৪০২৭৫ ০১৭১২-১২৪৪৫০ 

 জনাফ অ.ন.ভ অহভাদুর ফাায ভাননীয় প্ররতভন্ত্রীয সহকাযী একান্ত সরিফ  ৮২১ ১৪৪ ৯৫৭৪৮১৫ ০১৯৩৪৩৩৪১৮৫ 

 জনাফ নভাঃ জাহাঙ্গীয অরভ খান জন সংদমাগ কভ মকতমা ৮২১ ১৩৪ ৯৫৭৩৭৭৬ ০১৭১১-৪২৫৩৬৪ 

 জনাফ নভাঃ অরভগীয  নহাদসন ব্যরিগত কভ মকতমা ৮২০ ১৪৫ ৯৫৭৬৫০০ ০১৭১৩-৭৮৮৭২৮ 

সরিফ ভদহাদদয়য দপ্তয 

 জনাফ নভাঃ অফদুস সাভাদ সরিফ ৮০৯ ১০২ ৯৫৭৬৭৭০ ০১৭৬০-৪০০৩৮৫ 

 জনাফ নভাহাম্মদ জারহদুর আসরাভ রভঞা সরিদফয একান্ত সরিফ - ৮১১ ১৩০ ৯৫৪৫৩৮৮ ০১৭১১-১৬৫৮১৯ 

 জনাফ নভাঃ নসকান্দায অরী খান ব্যরিগত কভ মকতমা - ৮১০ ১৪৬ ৯৫৭৬৭৭০ ০১৭১২-৯৩০৭৫৯ 

   
প্রাসন নুরফবাগ 

রতরযি সরিফ (প্রাসন) উআং (প্রাসন, জাহাজ, ননৌরক্ষা ও প্ররক্ষণ, ফাদজে ও রহসাফ, অআটি নসর, জাতীয় সংসদ ও সভন্বয়, চুরি প্রদোকর ও অন্তজমারতক সংস্থা)   

 কভ মকতমাদদয নাভ দফী দারয়ত্ব কক্ষ আন্াঃ রপস নভাফাআর 

জনাফ  রতরযি সরিফ প্রাসন ৮০৫ ১০৪ ৯৫৪৯১১৫ ০১৭৩১-০৮০১৫৪ 

          জনাফ অব্দুল্লাহ অর কুদ্দুস ব্যরিগত কভ মকতমা - ৮০৫ 1৫০ ৯৫৪৯১১৫ ০১৯১১-৪৯১৫৬৮ 

 জনাফ নভাঃ যরপকুর আসরাভ খান যুগ্মসরিফ প্রাসন ৮০২ ১১০ ৯৫১২২৬২ ০১৭১৫-২৯৫৯৯৫ 

         জনাফ নভাঃ নূয-আ অরভ রসদ্দীক ব্যরিগত কভ মকতমা - ৮০২ 1৪৯ ৯৫১২২৬২ ০১৯১১-৩২১০১২ 

  জনাফ নারহদ-উর-নভাস্তাক রসরনঃ সহকাযী সরিফ প্রাসন ও কাউরির ৮০৩ ১৪০ ৯৫১৫৫৫১ ০১৭১১-৯৫৭৫০৮ 

     নফগভ পাযহানা অিায প্রাসরনক কভ মকতমা প্রাসন ৮০৩ ১৪৭ - ০১৭৪৭-১৮৯২৬১ 

  জনাব ম াোঃ  হিউহিন প্রাসরনক কভ মকতমা প্রাসন(নসফা) ৮০৩ ১৫৭ -  

  নফগভ নযদফকা সুরতানা উসরিফ  ননৌরক্ষা ও প্ররক্ষণ        ৮১৯ ১২৯ ৯৫৪০২১৯ ০১৫৫২-৪৩৪৫৫৩ 

     জনাফ ারুর নফগভ প্রাসরনক কভ মকতমা ননৌরক্ষা ও প্ররক্ষণ        ৮১৯ ১৪৮ - ০১৭২৬-৯৪৮৫৯৫ 

     জনাফ নভাঃ ভরনরুজ্জাভান রভঞা উসরিফ সংসদ ও সভন্বয় ৮০৬ ১২৩ 9545568 ০১৭৩২-৫২৭১৭০ 

  জনাফ রজ.এভ. পয়সার অহভদ রসদেভ এনাররে অআটি  ১৩২ 9545618 ০১৭১৬-৮২২০৪৭ 

  সসয়দ নভাহাম্মদ ররউয যহভান নপ্রাগ্রাভায অআটি  ১৩৩ ৯৫৪৫৭৬৬ ০১৯১১-২২০০৯৩ 

  জনাফ নভাঃ অরতকুর আসরাভ  রহসাফ যক্ষণ কভ মকতমা রহসাফ াখা ৮২৫ ১৪৩ ৯৫৪০২৫৬ ০১৫৫২-৬৫৭৯০৯ 

 জনাফ নভাঃ মুরহদুর আসরাভ  যুগ্মসরিফ জাহাজ, চুরি ও প্রদোকর ৮০৪ ১১৪ ৯৫৫০৭৮৬ ০১৫৫২-৩৬৪৬২৯ 

    এ টি এভ নভাদনমুর হক যুগ্মসরিফ জাহাজ-১ ও অআ.ও ৮১৫ ১১৫ ৯৫৭৪৪৮০ ০১৯২২-৭৯২৪৪৪ 

নফগভ াহনওয়াজ রদররুফা খান যুগ্মসরিফ জাহাজ ৮১৩ ১১৭ 95৪৫৬৬৪ ০১71১-৯৩১৯৯৩ 

     জনাফ মুহাম্মদ সাহাদাত নহাদসন প্রাসরনক কভ মকতমা জাহাজ ৮০৪ ১৫১ - ০১৮১৮-২৪২৯৭৭ 

জনাফ নভাঃ যরপকুর আসরাভ খান যুগ্মসরিফ ফাদজে ৮০২ ১১০ ৯৫১২২৬২ ০১৭১৫-২৯৫৯৯৫ 

জনাফ এস এভ াহ হারফবুয যহভান হারকভ  উসরিফ ফাদজে ৮১৪ ১২২ ৯৫৪৬2৬1 ০১৭১২-৩৯৭৯৬১ 

 জনাফ কুতুফ উর অরভ সহকাযী সরিফ ফাদজে ৮১৭ ১৪১ ৯৫৪৫৭১৬ ০১৯১৩-৭০৬২০৬ 

উন্নয়ন নুরফবাগ 

রতরযি সরিফ (উন্নয়ন) উআং (প্রকল্প রযকল্পনা/উন্নয়ন) 

 কভ মকতমাদদয নাভ দফী দারয়ত্ব কক্ষ আন্াঃ রপস নভাফাআর 

   জনাফ নবারা নাথ নদ  রতরযি সরিফ রযকল্পনা ও উন্নয়ন) ৮১৮ ১০৩ ৯৫১৫৫০২ ০১৭১২-৫০৭৩৫৮ 

          জনাফ নভাহাম্মদ অবু নাদসয  ব্যরিগত কভ মকতমা - ৮১৮ ১৫২ ৯৫১৫৫০২ ০১৯১২-৮৪৪০৪৩ 

   
 জনাফ যরপক অহম্মদ রসরদ্দক যুগ্মপ্রধান রযকল্পনা ১৪১১ ১১৯ ৯৫৪৯০৭৭ ০১৭১৪-১৬১৩২৯ 

 জনাফ নভাঃ উফায়দুর হক উপ্রধান রযকল্পনা ১৪১৩ 1২৮ ৯৫৪৫০৯৮ ০১৫৫০-৬০০৫৬২ 

 জনাফ সারাউরদ্দন অহাম্মদ উসরিফ উন্নয়ন ১৪১৩ ১২৬ 9546482 ০১৭১২-১৭৬৪২৫ 

 জনাফ  সীভা যানী ধয রসরনঃ সহঃ প্রধান-১ CPA & BSC ১৪১২ ১৩৬ ৯৫১৪৪৬৫ ০১৮১৫-২০০৮৪৫ 

 জনাফ এস. এভ. রপকুর আসরাভ রসরনঃ সহঃ প্রধান-২ BIWTA ১৪০৯ 1৩৫ 9546222 ০১৭১৫-৫৮০৪০১ 

 জনাফ নভাঃ অরযফুর আসরাভ রসরনঃ সহঃ প্রধান-৩ TC, PPA, MA, DOS  ১৪১০ 1৩7 9545085 ০১৭৩৭-২৩৮১৮৭ 

 জনাফ এস এভ অরভগীয নহাদসন সহকাযী প্রধান-৪ MAP, Land ১৪১২ 1৩৯ 9540254 ০১৭২২-৯৮৯৯৫৬ 

 জনাফ নভাঃ অরযফুর আসরাভ রসরনঃ সহঃ প্রধান-৫ ADP ১৪১০ 1৩7 9545085 ০১৭৩৭-২৩৮১৮৭ 

   জনাফ নভাঃ জাহাঙ্গীয নহাদসন প্রাসরনক কভ মকতমা (রযঃ-১ ও ৪) ১৪১২ 1৫৩ - ০১৭১৫-৪৩৮০৩৭ 



ফন্দয-১ নুরফবাগ 

রতরযি সরিফ (ফন্দয-১) উআং (িফক) 

 জনাফ লায়লা জেসমিন রতরযি সরিফ ফন্দয-১ ৮০৭ ১০5 ৯৫৭৬৭৭১ ০১৮১৬-৭২০৬০৯ 

       জনাফ নভাঃ জুররপকায অরী ব্যরিগত কভ মকতমা - ৮০৭ ১৫৪ ৯৫৭৬৭৭১ ০১৯৪০-০৯৭৮৮৩ 

   জনাফ অফদুছ ছাত্তায নখ যুগ্মসরিফ িফক ৮১৫ 1১৩ ৯৫১৯১৯২ ০১৭১১-৪২৫২৩০ 

       জনাফ নভাঃ অফদুস ছাত্তায যুগ্মসরিফ িফক  ৮১৩ ১১৬ ৯৫১৫১৮৫ ০১৭৪৮-৬০২৯৬৯ 

নফগভ যাদফয়া খাতুন প্রাসরনক কভ মকতমা িফক ও াফক ৮১৩ ১৫৫ - ০১৫৫২-৫৯৩২০৯ 

   
ফন্দয-২ নুরফবাগ 

রতরযি সরিফ (ফন্দয-২) উআং (ফাস্থফক, াফক ও রফএসরস) 

 জনাফ লায়লা জেসমিন রতরযি সরিফ ফন্দয-২ ৮০৭ ১০৫ ৯৫৭৬৭৭১ ০১৮১৬-৭২০৬০৯ 

জনাফ  যুগ্মসরিফ ফাস্থফক - - -  

   জনাফ সাআফুর আসরাভ উসরিফ ফাস্থফক ১৪১০ 1২৪ ৯৫১৪৪৭৬ ০১৭১৫-৩৩২৩১৯ 

জনাফ নভাঃ যরপকুর আসরাভ খান যুগ্মসরিফ াফক ৮০২ ১১০ ৯৫১২২৬২ ০১৭১৫-২৯৫৯৯৫ 

  জনাফ ড. এ নক এভ অজাদুয যহভান উসরিফ াফক ৮১৩ ১২৭ ৯৫৪৫৬৬৪ ০১৭৩৮-২৬৯৪৬৯ 

জনাফ  যুগ্মসরিফ রফএসরস - - -  

জনাফ নভাঃ নজরুর আসরাভ রসরনঃ সহকাযী সরিফ রফএসরস ৮১৯ ১৩৮ ৯৫৪৫৮১৭ ০১৫৫২-৪৯৮৭৯৩ 

   
উন্নয়ন ভরনেরযংও ভফক নুরফবাগ 

রতরযি সরিফ (ভফক) উআং (উন্নয়ন ভরনেরযং ও ভফক) 

 জনাফ এভ.এভ তারযকুর আসরাভ রতরযি সরিফ উন্নয়ন ভরনেরযং ও ভফক ৮14 ১০৬ 9514885 ০১৭১১-৩৮৩৩৫১ 

জনাফ নভাঃ অবুর কারাভ অজাদ যুগ্মসরিফ নভাফক ১৪০৯ 1১২ ৯৫৪০৯৮৬ 01819-794022 

জনাফ এটিএভ অজাহারুর আসরাভ রসরনঃ সহকাযী সরিফ নভাফক ও টিরস ৮০৬ 1৩১ 9545617 ০১৭১২-২১৭৬৪০ 

জনাফ অফদুছ ছাত্তায নখ যুগ্মসরিফ উন্নয়ন ৮১৫  1১৩ ৯৫১৯১৯২ ০১৭১১-৪২৫২৩০ 

  জনাফ নভাঃ ভরনরুজ্জাভান রভঞা উসরিফ উন্নয়ন ৮০৬ 12৩ 9545617 ০১৭১২-২১৭৬৪০ 

   
সংস্থা-১ নুরফবাগ 

রতরযি সরিফ (সংস্থা-১) উআং(রফঅআডরিউটিএ, োস্কদপাস ম, াফক ও জানযক) 

 জনাফ নর িন্দ্র দাস রতরযি সরিফ সংস্থা-১ ৮০১ ১০৭ ৯৫৪৫০১৯ ০১৭১৫-০১৭১৩৩ 

    জনাফ নভাঃ অউয়ার নহাদসন ব্যরিগত কভ মকতমা - ৮০১ ১৫৬ ৯৫৪৫০১৯ ০১৭২১-৩৬৭৫৯৫ 

 জনাফ ভদনাজ কারন্ত ফড়ার যুগ্মসরিফ  টিএ ও োস্কদপাস ম ৮১৭ ১০৯ ৯৫৭২১৯৩ ০১৭১২-০৯৯৮৩০ 

 জনাফ নভাঃ অদনায়ারুর আসরাভ উসরিফ টিএ   ৮০১ক ১২১ ৯৫৪৬০৭২ ০১৫৫২-৪৯৮৯৭৯ 

   জনাফ নভাঃ অরাউরদ্দন সহকাযী সরিফ টিএ-১    ৮০১ক ১৪২ - ০১৮১৭-৫০৯২৭৭ 
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