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১ জনাব মর্াঃ ররয়াজ আহমর্দ (অরর্ঃ সরিব) র্হাপররিালক ০১৭০০৭১৬৬০০

২ জনাব আবু সসয়দ মর্াহাম্মদ হারির্ (অরর্ঃ সরিব) পররিালক (কারবখা) ০১৭০০৭১৬৬০১

৩ জনাব এর্. খারলদ র্াহমুদ (যুগ্ম-সরিব) পররিালক (পররঃ ও উন্নয়ন) ০১৭০০৭১৬৬০২

৪ জনাব মর্াঃ আবু র্ামলব (যুগ্ম-সরিব) পররিালক (এর্আইএর্) ০১৭০০৭১৬৬০৩

৫ জনাব মর্াঃ ইউছুফ আলী (যুগ্ম-সরিব) পররিালক (প্রিাসন) ০১৭০০৭১৬৬০৪

৬ জনাব মর্াঃ হারুন-অর-ররিদ মর্াল্লা (যুগ্ম-সরিব) পররিালক (গমবষণা ও প্ররিক্ষণ) ০১৭০০৭১৬৬০৫

৭ জনাব মর্াঃ ইফমর্খারুল ইসলার্ পররিালক (ত্রাণ) ০১৭০০৭১৬৬০৬

৮ জনাব মর্াহাম্মদ আরনছুর রহর্ান পররিালক (মূওপ) ০১৭০০৭১৬৬০৭

৯ জনাব রগয়াসউরিন আহমর্দ পররিালক (রিরজরি) ০১৭০০৭১৬৬০৮

১০ জনাব আব্দুর রহর্ান (উপসরিব) উপ-পররিালক (বামজট/রহসাব) ০১৭০০৭১৬৬০৯

১১ জনাব লুৎফুন নাহার (উপসরিব) উপ-পররিালক (প্রিাসন-১) ০১৭০০৭১৬৬১০

১২ জনাব িায়লা ইয়াসরর্ন (উপসরিব) উপ-পররিালক (প্রিাসন-২) ০১৭০০৭১৬৬১১

১৩ জনাব নূরুন্নাহার মিৌধুরী (উপসরিব) উপ-পররিালক (পররকল্পনা) ০১৭০০৭১৬৬১২

১৪ জনাব জারহদুল ইসলার্ (উপসরিব) উপ-পররিালক (প্রির্ন) ০১৭০০৭১৬৬১৩

১৫ জনাব রারহর্া আক্তার (উপসরিব) উপ-পররিালক (প্ররিক্ষণ) ০১৭০০৭১৬৬১৪

১৬ জনাব নুরুল হক মিৌধুরী (উপসরিব) উপ-পররিালক (গমবষণা) ০১৭০০৭১৬৬১৫

১৭ সসয়দা মর্মহরুন মনছা কবীর (উপসরিব) উপ-পররিালক (কারবখা-১) ০১৭০০৭১৬৬১৬

১৮ জনাব মর্াঃ ঈিান আলী রাজা বাঙালী (উপসরিব) উপ-পররিালক (কারবখা-২) ০১৭০০৭১৬৬১৭

১৯ জনাব মর্াঃ রইস উরিন ভ ূঁইয়া িাহীন (উপসরিব) উপ-পররিালক (কারবখা-৩) ০১৭০০৭১৬৬১৮

২০ জনাব মর্াহাম্মদ হারুন অর ররিদ (উপসরিব) উপ-পররিালক (এর্আইএর্) ০১৭০০৭১৬৬১৯

২১ জনাব মিখর িন্দ্র দাস উপ-পররিালক (মটরলকর্) ০১৭০০৭১৬৬২০

২২ জনাব মর্াঃ হাম্মাদুল বাক্বী উপ-পররিালক (রিরজরি-১) ০১৭০০৭১৬৬২১

২৩ জনাব মর্াঃ রসরিকুর রহর্ান উপ-পররিালক (মূওপ-১) ০১৭০০৭১৬৬২২

২৪ জনাব মর্াঃ আবুল কামির্ উপ-পররিালক (মূওপ-৩) ০১৭০০৭১৬৬২৩

২৫ জনাব মর্াঃ মবারহান উরিন উপ-পররিালক (ত্রাণ-১) ০১৭০০৭১৬৬২৪

২৬ জনাব অরুমনন্দ্র রকমিার িক্রবর্ী উপ-পররিালক (ত্রাণ-২) ০১৭০০৭১৬৬২৫

২৭ জনাব প্রবীর কুর্ার দাস মপ্রাগ্রার্ার ০১৭০০৭১৬৬২৬

২৮ জনাব মর্াঃ র্ানসুরুল হক, রপআইও মপ্রাগ্রার্ার (িলরর্ দারয়ত্ব) ০১৭০০৭১৬৬২৭

২৯ জনাব রনর্াই িন্দ্র মদ সরকার সহকারী পররিালক (রজআইএস) ০১৭০০৭১৬৬২৮

৩০ সসয়দ আিরাফ-উল ইসলার্ করর্উরনমকিন রর্রিয়া মেিারলষ্ট ০১৭০০৭১৬৬২৯

৩১ জনাব আবুল কালার্ আজাদ সহকারী পররিালক (প্রিাসন) ০১৭০০৭১৬৬৩০

৩২ জনাব মর্াঃ িহীদুল ইসলার্ সহকারী পররিালক (এর্আইএর্) ০১৭০০৭১৬৬৩১

দুম্ মাগ ব্যবস্থাপনা অরিদপ্তমরর উপমজলা, মজলা এবং প্রিান কা্ মালময় কর্ মরর্ কর্ মকর্মাগমণর র্মে 

রবর্রণকৃর্ গ্রার্ীন মফান কমপ মামরট সীর্ (মর্াবাইল নম্বর) এর র্ারলকা

ক. প্রিান কা্ মালময় কর্ মরর্ কর্ মকর্মাগমণর র্ারলকা ও বরািকৃর্ মর্াবাইল নম্বর
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দুম্ মাগ ব্যবস্থাপনা অরিদপ্তমরর উপমজলা, মজলা এবং প্রিান কা্ মালময় কর্ মরর্ কর্ মকর্মাগমণর র্মে 

রবর্রণকৃর্ গ্রার্ীন মফান কমপ মামরট সীর্ (মর্াবাইল নম্বর) এর র্ারলকা

ক. প্রিান কা্ মালময় কর্ মরর্ কর্ মকর্মাগমণর র্ারলকা ও বরািকৃর্ মর্াবাইল নম্বর

৩৩ জনাব মর্ারমিদ কার্াল সহকারী পররিালক (রহসাব ও আইন) (িঃদাঃ)
০১৭০০৭১৬৬৩২

৩৪ জনাব মর্াঃ হারফজুর রহর্ান, রপআইও সহকারী পররিালক (্ান)] ০১৭০০৭১৬৬৩৩

৩৫ জনাব মর্াঃ সাখাওয়াৎ মহামসন, রপআইও অরর্ঃ দারয়ত্ব: রনব মাহী প্রমকৌিলী (কারবখা)]
০১৭০০৭১৬৬৩৪

৩৬ জনাব মর্াঃ আব্দুর রহর্ান, রপআইও অরর্ঃ দারয়ত্ব: রনব মাহী প্রমকৌিলী (মূওপ)] ০১৭০০৭১৬৬৩৫

৩৭ জনাব মদওয়ান নুরুল হুদা সহকারী প্রমকৌিলী (কারবখা)
০১৭০০৭১৬৬৩৬

৩৮
জনাব সওদাগর মর্াস্তারফজুর রহর্ান 

(অরর্ররক্ত সরিব)

প্রকল্প পররিালক,

 মসতু/কালিাট ম রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৩৭

৩৯ জনাব মর্াঃ আলর্াব মহামসন, রপআইও (২৬৪)
উপপ্রকল্প পররিালক,  

মসতু/কালিাট ম রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৩৮

৪০ জনাব মর্াঃ নূরুজ্জার্ান, রপআইও (২৮০)
উপরবিাগীয় প্রমকৌিলী, 

মসতু/কালিাট ম রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৩৯

৪১ জনাব সজীব কুর্ার িক্রবর্ত্তী, রপআইও (৩৩৩)
উপরবিাগীয় প্রমকৌিলী, 

মসতু/কালিাট ম রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৪০

৪২ জনাব মর্াঃ নূরুল ইসলার্, রপআইও (৩৪৮)
উপরবিাগীয় প্রমকৌিলী, 

মসতু/কালিাট ম রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৪১

৪৩ জনাব মর্াঃ আব্দুস মছাবহান, রপআইও (৩৩৫)
সহকারী প্রকল্প পররিালক,

 মসতু/কালিাট ম রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৪২

৪৪ জনাব িরহদুল ইসলার্, রপআইও (৩৮৭)
সহকারী প্রমকৌিলী, 

মসতু/কালিাট ম রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৪৩

৪৫ জনাব মর্াঃ আবু র্ামহর মিৌধুরী, রপআইও (৪৩৮)
সহকারী প্রমকৌিলী, 

মসতু/কালিাট ম রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৪৪

৪৬ জনাব এ,টি,এর্ মবনজীর রহর্ান, রপআইও (৪০৯)
সহকারী প্রমকৌিলী, 

মসতু/কালিাট ম রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৪৫

৪৭ জনাব আবু নামছর মর্াহাম্মদ বাবর, রপআইও (৩৭৮)
সহকারী প্রমকৌিলী, 

মসতু/কালিাট ম রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৪৬

৪৮ জনাব মর্াঃ র্রহদুল ফারুক মহামসন, রপআইও (৪৫৫)
সহকারী প্রমকৌিলী,

মসতু/কালিাট ম রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৪৭

৪৯ জনাব মর্াঃ জারকর মহামসন, রপআইও (৫১৩)
সহকারী প্রমকৌিলী,

মসতু/কালিাট ম রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৪৮

৫০ জনাব মর্াঃ আশ্রাফুল হক, রপআইও (৩৩৮)
সহকারী প্রমকৌিলী, 

মসতু/কালিাট ম রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৪৯

৫১ জনাব মর্াঃ আওলাদ মহামসন, রপআইও (৩৮০)
উপপ্রকল্প পররিালক, 

বন্যা আশ্রয় মকন্দ্র রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৫০

৫২ জনাব মর্াঃ আবুল কালার্, রপআইও (২৬৯)
উপপ্রকল্প পররিালক, 

বন্যা আশ্রয় মকন্দ্র রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৫১
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দুম্ মাগ ব্যবস্থাপনা অরিদপ্তমরর উপমজলা, মজলা এবং প্রিান কা্ মালময় কর্ মরর্ কর্ মকর্মাগমণর র্মে 

রবর্রণকৃর্ গ্রার্ীন মফান কমপ মামরট সীর্ (মর্াবাইল নম্বর) এর র্ারলকা

ক. প্রিান কা্ মালময় কর্ মরর্ কর্ মকর্মাগমণর র্ারলকা ও বরািকৃর্ মর্াবাইল নম্বর

৫৩ জনাব আব্দুস সালার্ সরকার (যুগ্ম-সরিব)
প্রকল্প পররিালক, 

বহুমুখী ঘূরণ মঝড় আশ্রয় মকন্দ্র রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৫২

৫৪ জনাব মর্াঃ আব্দুল র্রর্ন সরকার, রিআরআরও
উপ-প্রকল্প পররিালক,

বহুমুখী ঘূরণ মঝড় আশ্রয় মকন্দ্র রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৫৩

৫৫ জনাব মর্াঃ ইসর্াইল মহামসন, রপআইও (৩৫০)
সহকারী প্রকল্প পররিালক, 

বহুমুখী ঘূরণ মঝড় আশ্রয় মকন্দ্র রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৫৪

৫৬ জনাব রদলীপ কুর্ার সাহা, রপআইও (৩৩১)
সহকারী প্রমকৌিলী, 

বহুমুখী ঘূরণ মঝড় আশ্রয় মকন্দ্র রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৫৫

৫৭ জনাব মর্াঃ জারকর মহামসন, রপআইও (৪৪১)
সহকারী প্রমকৌিলী, 

বহুমুখী ঘূরণ মঝড় আশ্রয় মকন্দ্র রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৫৬

৫৮ জনাব মর্াঃ আব্দুল্লামহল কারফ, রপআইও (৩৮২)
সহকারী প্রমকৌিলী, 

বহুমুখী ঘূরণ মঝড় আশ্রয় মকন্দ্র রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৫৭

৫৯ জনাব মর্াঃ র্রনরুজ্জার্ান সরকার, রপআইও (৬৫৩)
সহকারী প্রমকৌিলী,

বহুমুখী ঘূরণ মঝড় আশ্রয় মকন্দ্র রনর্ মাণ প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৫৮

৬০ জনাব সমর্েন্দ্র কুর্ার সরকার, (যুগ্ম-সরিব)

প্রকল্প পররিালক, 

Strengethening MoDMR 

Proram Administration ০১৭০০৭১৬৬৫৯

৬১ জনাব সসয়দ রর্জানুর রহর্ান (উপ-সরিব)

উপ-প্রকল্প পররিালক, 

Strengethening MoDMR 

Proram Administration ০১৭০০৭১৬৬৬০

৬২ জনাব ি. িহীদ মর্ার্াহার মহামসন (যুগ্ম-সরিব)

প্রকল্প পররিালক, 

প্ররকউরমর্ন্ট অফ ইকুেইপমর্ন্ট ফর সাি ম 

এন্ড মরসরকউ অপামরিন ০১৭০০৭১৬৬৬১

৬৩ জনাব মিখ খরললুর রহর্ান (উপ-সরিব)

উপপ্রকল্প পররিালক, 

প্ররকউরমর্ন্ট অফ ইকুেইপমর্ন্ট ফর সাি ম 

এন্ড মরসরকউ অপামরিন ০১৭০০৭১৬৬৬২

৬৪ জনাব মর্াঃ আব্দুল র্ান্নান (উপ-সরিব)
প্রকল্প পররিালক,

আরবান মররজরলময়ন্ট প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৬৩

৬৫ জনাব মর্াঃ রজয়াউর রহর্ান খান, রপআইও (২৭৬) উপপ্রকল্প পররিালক, এইিরবরব প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৬৪

৬৬ জনাব মর্াঃ আব্দুল কুদ্দুস বুলবুল, রপআইও (৩৮৪) সহকারী প্রমকৌিলী, এইিরবরব প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৬৫

৬৭ জনাব মর্াহাম্মদ আওলাদ মহামসন, রপআইও সহকারী প্রমকৌিলী, এইিরবরব প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৬৬

৬৮ জনাব মুহাম্মদ ছামনায়ার মহামসন, রপআইও (৩৪০) সহকারী প্রমকৌিলী, এইিরবরব প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৬৭

৬৯ জনাব মর্াঃ আবুল কালার্ আজাদ, রপআইও (৬৮১) সহকারী প্রমকৌিলী, এইিরবরব প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৬৮

৭০ জনাব কাজী আমনায়ারুল আলর্, রপআইও (৫৩৫) সহকারী প্রমকৌিলী, এইিরবরব প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৬৯

৭১ জনাব মর্াঃ আররফুল হাসান, রপআইও (৬৭৩) সহকারী প্রমকৌিলী, এইিরবরব প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৭০

৭২ জনাব মর্াঃ বদরুমিাজা, রপআইও (৪০৪) সহকারী প্রমকৌিলী, এইিরবরব প্রকল্প ০১৭০০৭১৬৬৭১



ক্রঃ নং কর্ মকর্মার নার্ পদবী মর্াবাইল নম্বর

দুম্ মাগ ব্যবস্থাপনা অরিদপ্তমরর উপমজলা, মজলা এবং প্রিান কা্ মালময় কর্ মরর্ কর্ মকর্মাগমণর র্মে 

রবর্রণকৃর্ গ্রার্ীন মফান কমপ মামরট সীর্ (মর্াবাইল নম্বর) এর র্ারলকা

ক. প্রিান কা্ মালময় কর্ মরর্ কর্ মকর্মাগমণর র্ারলকা ও বরািকৃর্ মর্াবাইল নম্বর

৭৩ সহকারী প্রমকৌিলী,মূল্যায়ন ও পরীরবক্ষন ০১৭০০৭১৬৬৭২

৭৪ মবগর্ কার্রুন্নাহার, রপআইও িারপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা, জরুরী সাড়াদান মকন্দ্র ০১৭০০৭১৬৬৭৩

৭৫ জনাব মর্াঃ আলর্গীর আকন, রপআইও সংযুক্ত: আইন িাখা ০১৭০০৭১৬৬৭৪

৭৬ মবগর্ িার্ীর্ আরা আরজজ, রপআইও (৪৬৪) সংযুক্ত: রিআরআরও অরফস, ঢাকা ০১৭০০৭১৬৬৭৫

৭৭ মবগর্ নাজনীন িার্ীর্া, রপআইও িারপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা, রসএসরি মগািাউন ০১৭০০৭১৬৬৭৬


