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পিরিশ  
িবনা ে  সা ািহক গেজট াপকেদর তািলকা 

( া  গেজেটর সং াসহ) 
িমক ন র       াপক গেজেটরসং া 

১.১ রা পিতর কাযালয়: জনিবভাগ ১০  
১.২ রা পিতর কাযালয়: আপন িবভাগ ১০ 
২ ধানম ীর কাযালয় ৩০ 
২.১ জাতীয় িনরাপ া গােয় া অিধদ র ০৫ 

২.২ াইেভটাইেজশন কিমশন ০৫ 

২.৩ বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প  ( বজা) ০৩ 
২.৪ বাংলােদশ র ানী ি য়াকরণ অ ল ক প  ( বপজা) ০৩ 

২.৫ শাল িসিকউির  ফাস ০৩ 

২.৬ িবিনেয়াগ বাড ০৫ 
২.৭ এনিজও িবষয়ক েরা    ০২ 

২.৮ পাবিলক াইেভট পাটনারশীপ ক প  (PPP) ০১ 

২.৯ আ য়ন-২ ক  ০১ 

২.১০ িনবাহী সল, বসরকারী ইিপেজড  ০১ 

২.১১ একেসস  ইনফরেমশন া াম ০১ 

২.১২ সশ  বািহনী িবভাগ ০৬ 

৩ মি পিরষদ িবভাগ ০৮ 

৪ বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় (৩৫০   সংসদ     সদ সহ) ৩৬০ 
৫.১ বাংলােদশ ি ম কাট: আপীল িবভাগ ১২ 
৫.২ বাংলােদশ ি ম কাট: হাইেকাট িবভাগ ১১০ 
৬ অ াটিন জনােরেলর অিফস ১০ 
৭ বাংলােদেশর ক ে ালার এ  অিডটর জনােরল ০৫ 
৭.১ িতর া অথ অিধদ র ও কে ালার জনােরল িডেফ  ফাইসা  ০২ 
৭.২ ১০  অিডট অিধদ র  ১০ 

৭.৩ িহসাব মহািনয় েকর কাযালয় (িসিজএ) ০২ 

৭.৪ িডিভশনাল কে ালার অফ একাউ স এর কাযালয়(৬ ) ০৬ 
৭.৫ ধান িহসাবর ন কমকতার কাযালয় (৪৯ ) ৪৯ 
৮ িনবাচন কিমশন সিচবালয়   ২০ 
৮.১ িনবাচনী িশ ন  ইনি উট ০১ 
৮.২ আ িলক িনবাচন কমকতার কাযালয় (১০ ) ১০ 
৮.৩ জলা িনবাচন কমকতার দ র ৬৪ 

৯ বাংলােদশ সরকারী কমকিমশন সিচবালয়  ১৮ 
১০ ন িত দমন কিমশন  ০৬ 
১১ জন শাসন ম ণালয় ১৫ 
১১.১ ণ ও কাশনা অিধদ র ০৭ 
১১.২ সরকাির যানবাহন অিধদ র ০৫ 
১১.৩ বাংলােদশ লাক শাসন িশ ণ ক ,সাভার  ১০ 
১১.৩.১ আ িলক লাক শাসন িশ ণ ক  (৪ ) ০৪ 
১১.৪ িব, িস, এস ( শাসন) একােডমী ০৬ 
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১১.৫ বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড ০২ 
১১.৬ িবয়াম ফাউে শন ০২ 
১১.৭ সরকারী কমচারী হাসপাতাল,ঢাকা ০১ 
১১.৮ বাংলােদশ সিচবালয় ি িনক ০১ 
১১.৯ িবভাগীয় কিমশনােরর অিফস (১০ )  ১০ 
১১.১০ কিমশনার, রািহ া শরনাথ  ক া , ক বাজার ০১ 
১১.১১ সকল জলা শাসক ৬৪ 
১১.১২ সকল ম দখল কমকতা ৬৪ 
১১.১৩ সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার  ৪৮৯ 
১২.১ অথ ম ণালয়ঃ অথ িবভাগ ১৬ 
১২.১.১ মিনটিরং সল ০২ 
১২.২ অথ ম ণালয়ঃ অভ রীণ স দ িবভাগ ০৬ 
১২.২.১ জাতীয় রাজ  বাড ৬০ 
১২.২.২ জাতীয় স য় অিধদপাবর ০২ 
১২.২.৩ া েসস আপীলাত াই নাল ০১ 
১২.২.৪ কা মস, ভ াট ও আপীলাত াই নাল ০১ 

১২.৩ অথ ম ণালয়ঃ অথৈনিতক স ক িবভাগ ১২ 
১২.৪ অথ ম ণালয়ঃ াংক ও আিথক িত ান িবভাগ ০৮ 
১২.৪.১ বাংলােদশ হাউজ িবি ং ফাই া  কেপারেশন ০১ 
১২.৪.২ ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ ০১ 
১২.৪.৩ জীবন বীমা কেপােরশন ০১ 
১২.৪.৪ সাধারণ বীমা কেপােরশন ০১ 
১২.৪.৫ িদ িসিকউির  ি ি ং কেপােরশন ০১ 
১২.৪.৭ বাংলােদশ াংক  ০৫ 
১২.৪.৮ সানালী াংক  ০১ 
১২.৪.৯ পালী াংক  ০১ 
১২.৪.১০ জনতা াংক  ০১ 
১২.৪.১১ অ ণী াংক  ০১ 
১২.৪.১২ রাজশাহী িষ উ য়ন াংক  ০১ 
১২.৪.১৩ আনসার িভিডিপ উ য়ন াংক  ০১ 
১২.৪.১৫ বাসী ক াণ াংক  ০১ 
১২.৪.১৬ কমসং ান াংক  ০১ 
১২.৪.১৭ বাংলােদশ ডেভলপেম  াংক িলঃ  ০১ 
১২.৪.১৮ বাংলােদশ িষ াংক ০১ 
১২.৪.১৯ বাংলােদশ িশ  াংক  ০১ 
১২.৪.২০ বিসক াংক িলিমেটড  ০১ 
১২.৪.২১ ামীন াংক ধান কাযালয় ০১ 
১২.৪.২২ প ী কমসহায়ক ফাউে শন (িপেকএসএফ) ০১ 
১২.৪.২৩ বাংলােদশ িসিকউির স এ  এ েচ  কিমশন  ০১ 
১২.৪.২৪ বীমা উ য়ন ও িনয় ণ ক প  (িবউিনক)  ০১ 
১২.৪.২৫ মাে াে িডট র েলটরী অথির  (এমআরএ) ০১ 
১৩ া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয় ১৫ 
১৩.১ া  অিধদ র ০২ 
১৩.২ পিরবার পিরক না অিধদ র ০১ 
১৩.৩ জাতীয় জনসং া গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট ০১ 
১৩.৪ ঔষধ শাসন অিধদ র ০১ 
১৩.৫ া  েেকৗশল অিধদ র ০১ 
১৩.৬ সবা পিরদ র ০১ 
১৩.৭ ড াল কেলজ, ঢাকা। ০১ 
১৩.৮ সকল সরকারী িচিকৎসা মহািব ালয়স হ  ২৪ 
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১৩.৯ সকল িবভাগীয় পিরচালক ( া ) ১০ 
১৩.১০ জলা হাসপাতাল (সকল) ৬৪ 
১৩.১১ জলা পিরবার পিরক না দ র ৬৪ 
১৩.১২ বাংলােদশ িচিকৎসা ও শল িচিকৎসা কেলজ, মহাখালী ০১ 
১৩.১৩ বাংলােদশ নািসং পিরষদ ০১ 
১৩.১৪ বাংলােদশ িচিকৎসা ও দ  িচিকৎসা পিরষদ  ০১ 
১৩.১৫ বাংলােদশ ফােমসী কাউি ল ০১ 
১৪ খা  ম ণালয় ০৮ 

১৪.১ খা  অিধদ র ০২ 
১৪.২ বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প  ০১ 

১৪.৩ সকল আ িলক খা  িনয় ক ১০ 

১৫ িতর া ম ণালয় ০৬ 

১৫.১ বাংলােদশ জিরপ অিধদ র  ০২ 

১৫.২ বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ র। ০১ 

১৫.৩ বাংলােদশ াশনাল ক ােডট কার অিধদ র। ০১ 

১৫.৪ সামিরক িম ও সনািনবাস অিধদ র ০১ 

১৫.৫ িতর া য় মহাপিরদ র ০১ 

১৫.৬ িতর া গােয় া মহাপিরদ র। ০২ 

১৫.৭ সামিরক িচিকৎসা সািভস অিধদ র ০১ 

১৫.৮ আ :বািহনী জনসংেযাগ পিরদ র ০১ 

১৫.৯ বাংলােদশ মহাকাশ গেবষণা ও র অ ধাবন িত ান ( ােসা) ০১ 

১৫.১০ সকল ক ােডট কেলজ (১২  কেলজ, ১  পিরচালনা পিরষদ) ১৩ 

১৫.১১ সনা সদর দ র, ঢাকা। ১০ 
১৫.১২ নৗ বািহনী সদর দ র, বনানী, ঢাকা। ০৫ 

১৫.১৩ িবমান বািহনী সদর দ র, ঢাকা। ০৫ 

১৫.১৪ সামিরক বািহনী কমা  এ  াফ কেলজ ০২ 

১৫.১৫ বাংলােদশ অিড া  ফ া রী, গাজী র। ০১ 

১৫.১৬ আমস ফােসস মিডেকল কেলজ ০১ 

১৫.১৭ এমআইএস ,িমর র ০১ 

১৫.১৮ াশনাল িডেফ  কেলজ ০২ 

১৫.১৯ আ :বািহনী িনবাচন পষদ  ০১ 

১৫.২০ ধান শাসিনক কমকতার দ র, ঢাকা সনািনবাস ০২ 

১৫.২১ বাংলােদশ সশ  বািহনী বাড ০১ 

১৫.২২ সকল ক া নেম  একিজিকউ ভ অিফসার (১৫ ) ১৫ 

১৬ ত  ম ণালয় ১০ 

১৬.১ ত  অিধদ র। ০১ 

১৬.২ বাংলােদশ বতার ০২ 

১৬.৩ বাংলােদশ টিলিভশন। ০২ 



 

Page 4 of 12 
 

১৬.৪ চলি  ও কাশনা অিধদ র। ০১ 

১৬.৫ গনেযাগােযাগ অিধদ র ০১ 
১৬.৬ জাতীয় গণমা ম ইনি উট। ০১ 

১৬.৭ বাংলােদশ িফ  আকাইভ। ০১ 

১৬.৮ বাংলােদশ চলি  স র বাড। ০১ 

১৬.৯ বাংলােদশ চলি  ◌া টিলিভশন ইনি উট ০১ 

১৬.১০ বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন। ০১ 

১৬.১২ ত  কিমশন। ০৩ 
১৬.১৩ বাংলােদশ সংবাদ সং া (বাসস) ০১ 
১৬.১৪ বাংলােদশ স কাউি ল। ০১ 
১৬.১৫ বাংলােদশ স ইনি উট ০১ 
১৬.১৬ সকল জলা ত  অিফসার। ৬৫ 
১৭ রা  ম ণালয় ১২ 
১৭.১ িলশ সদর দ র  ০৮ 
১৭.২ বডার গাড অব বাংলােদশ। ০৫ 
১৭.৩ আনসার ও াম িতর া বািহনী ০৫ 
১৭.৪ বাংলােদশ কা  গাড ০২ 
১৭.৫ মাদক  িণয় ণ অিধদ র ০২ 
১৭.৬ বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র। ০২ 
১৭.৭ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র। ০২ 
১৭.৮ কারা অিধদ র ০২ 
১৭.৯ র ািপড এ াকশন াটািলয়ন সদর দ র ০২ 
১৭.১০ াশনাল টিলকিমউিনেকশন মিনটিরং স ার ০১ 
১৭.১১ তদ  সং া, আ জািতক অপরাধ াই নাল ০২ 
১৭.১২ অিতির  মহা িলশ পিরদশক (িসআইিড)। ০২ 
১৭.১৩ অিতির  মহা িলশ পিরদশক (এসিব)। ০২ 
১৭.১৪ অিতির  মহা িলশ পিরদশক, এিপিবএন ০১ 
১৭.১৫ িলশ াফ কেলজ, বাংলােদশ, মীর র-১৪ ০২ 
১৭.১৬ িলশ িনং একােডমী, সারদা, রাজশাহী। ০২ 
১৭.১৮ সকল কিমশনার, মে াপিলটন িলশ। ১০ 
১৭.১৯ সকল র জ িড, আই, িজ, অব িলশ। ১০ 
১৭.২০ ই াি য়াল িলশ র , উ রা, ঢাকা ০১ 
১৭.২১ িড, আই, িজ,হাইওেয় র  ০১ 
১৭.২২ িড, আই, িজ, রলওেয় র  ০১ 
১৭.২৩ িপএস এস/িপ িস (৫ ) ০৫ 
১৭.২৪ িড, আই, িজ,এসিপিবএন,উ রা ০১ 
১৭.২৫ িলশ েরা অব ইনেভি েগশন ০১ 
১৭.২৬ ক ীয় িলশ হাসপাতাল,রাজারবাগ ০১ 
১৭.২৭ ািফক ও াইিভং ল  ০১ 
১৭.২৮ র ািপড এ াকশন াটািলয়ন আ িলক দ র (১২ ) ১২ 
১৭.২৯ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  িনং কমেপ  ০১ 
১৭.৩০ মাদকাশি  িনরাময় ক  ০২ 
১৭.৩১ ক ীয় রাসায়িনক পির াগার ০১ 
১৭.৩২ সকল জলা িলশ পার ৬৪ 
১৭.৩৩ সকল  মহানগর ািজে ট। ১০ 
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১৭.৩৪ রাইেফল িনং ল, বাই ল ই ত, চ াম। ০১ 
১৭.৩৫ এ,আই,িজ( টিলকম) বাংলােদশ িলশ ০১ 
১৭.৩৬ সকল উপ মহাকারাপিরদশক (৯ ) ০৯ 
১৮ েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয় ০৭ 
১৮.১ েযাগ ব াপনা অিধদ র   ০২ 
১৮.২ সমি ত েযাগ ব াপনা কম চী (CDMP) ০১ 
১৮.৩ িণঝড় িত কম িচ(CCP) ০১ 

১৯ ধম িবষয়ক ম ণালয় ০৬ 
১৯.১ ইসলািমক ফাউে শন ০১ 
১৯.২ ওয়াকফ শাসেকর দ র ০১ 
১৯.৩ হ  অিফস  ০১ 
১৯.৪ িহ  ধম য় ক াণ া   ০১ 
১৯.৫ বৗ  ধম য় ক াণ া  ০১ 
১৯.৬ ি ান ধম য় ক াণ া  ০১ 
২০ িম ম ণালয় ১০ 
২০.১ িম সং ার বাড ০৩ 
২০.২ িম আপীল বাড ০৪ 
২০.৩ িম রকড ও জরীপ অিধদ র ০৩ 
২০.৪ িম শাসন িশ ণ ক  ০১ 
২০.৫ সকল জানাল সেটলেম  অিফসার। ১৯ 
২০.৬ াম ক  ০১ 
২০.৭ িহসাব িনয় ক (রাজ ) ০১ 

২১ িষ ম ণালয় ১২ 
২১.১ িষ স সারন অিধদ র ০৩ 
২১.২ িষ িবপনন অিধদ র, খামারবাড়ী ফামেগট, ঢাকা ০১ 
২১.৩ লা উ য়ন বাড,ফামেগট, ঢাকা ০১ 
২১.৪ বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল, ফামেগট ০২ 

২১.৫ বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন (িবএিডিস) ০২ 

২১.৬ বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট, গাজী র। ০২ 

২১.৭ বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট,  ঢাকা। ০২ 

২১.৮ বের  ব িখ উ য়ন ক প   ০১ 

২১.৯ বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, গাজী র ০১ 

২১.১০ বাংলােদশ ই  গেবষণা ইনি উট ০১ 

২১.১১ বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজী র ০১ 

২১.১২ ি কা স দ উ য়ন ইনি উট,ফামেগট, ঢাকা ০১ 

২১.১৩ িষ ত  সািভস, খামারবাড়ী ফামেগট, ঢাকা ০১ 

২১.১৪ সকল আ িলক িষ স সারণ অিফস। ২০ 

২১.১৫ পারমানিবক িষ ইনি উট, ময়মনিসংহ। ০১ 

২২ িশ া ম ণালয় ১২ 

২২.১ মা িমক ও উ িশ া অিধদ র ০১ 

২২.২ কািরগরী িশ া অিধদ র, ০১ 
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২২.৩ জাতীয় িশ া ব াপনা একােডমী (নােয়ম) ০১ 
২২.৪ বসরকারী িশ ক িনব ন ত য়ন ক প  ০১ 

২২.৫ বাংলােদশ িশ া ত  ও পিরসং ান েরা ০১ 

২২.৬ সকল মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড (৯ ) ০৯ 
২২.৭ িব িব ালয় ম রী কিমশন ০৭ 

২২.৮ বাংলােদশ কািরগরী িশ া বাড ০১ 
২২.৯ িশ া েকৗশল অিধদ র  ০১ 

২২.১০ মা াসা িশ া অিধদ র ০১ 

২২.১১ আ জািতক মা ভাষা ইনি উট ০১ 
২২.১২ বাংলােদশ মা াসা িশ া বাড ০১ 
২২.১৩ জাতীয় িশ া ম ও পা ক বাড ০১ 

২২.১৪ সরকারী মা াসা (৫ )  ০৫ 
২২.১৫ সকল াতক/ াতেকা র সরকারী কেলজ। ২৬১ 

২৩ াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় ০৮ 

২৩.১ াথিমক িশ া অিধদ র ০১ 
২৩.২ উপা ািনক িশ া েরা ০১ 
২৩.৩ বা তা লক াথিমক িশ া বা বায়ন পিরিব ণ ইউিনট ০১ 

২৩.৪ জাতীয় াথিমক িশ া একােডমী, ময়মনিসংহ ০১ 

২৪ সং িত িবষয়ক ম ণালয় ০৬ 

২৪.১ নজ ল ইনি উট। ০১ 
২৪.২ গণ াগার অিধদ র। ০২ 

২৪.৩ ত  অিধদ র ০১ 

২৪.৪ বাংলােদশ িশ কলা একােডমী ০২ 

২৪.৫ বাংলা একােডমী ০২ 
২৪.৬ বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর ০১ 
২৪.৭ কিপরাইট অিফস। ০১ 
২৪.৮ আরকাইভ ও াগার অিধদ র। ০৩ 
২৪.৯ ত  ও যা ঘর অিধদ র। ০১ 
২৪.১০ সকল িবভাগীয় পাবিলক লাইে রী ১০ 
২৪.১১ জলা াগািরক (সকল জলা) ৬৪ 
২৪.১২ বাংলােদশ জাতীয় েক , ব ব  এিভিনউ, ঢাকা ০১ 
২৪.১৩ েগা ীর সং িত একােডমী, িবিরিসির, ন েকাণা। ০১ 

২৪.১৪ রাজশাহী িবভাগীয় েগা ীর সং িত একােডমী,রাজশাহী ০১ 

২৪.১৫ ক বাজার সং িত ক ,ক বাজার ০১ 
২৪.১৬ লিলতকলা একােডমী, মৗলভীবাজার ০১ 
২৪.১৭ েগা ীর সং িত ইনি উট, রা ামা । ০১ 

২৪.১৮ েগা ীর সং িত ইনি উট,খাগড়াছিড় ০১ 
২৪.১৯ েগা ীর সং িত ইনি উট,বা রবান ০১ 

২৫ ম ও কমসং ান ম ণালয় ০৮ 
২৫.১ ম পিরদ র ০১ 
২৫.২ কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ঢাকা ০১ 
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২৫.৩ িন তম ম রী বাড ০১ 
২৫.৪ ম আপীল াই নাল ০১ 
২৫.৫ ১ম ম আদালত, ঢাকা ০১ 
২৫.৬ ি তীয় ম আদালত, ঢাকা ০১ 
২৫.৭ তীয় ম আদালত, ঢাকা ০১ 
২৫.৮ ম আদালত, রাজশাহী। ০১ 
২৫.৯ ম আদালত, লনা ০১ 
২৫.১০ ১ম ম আদালত,চ াম ০১ 
২৫.১১ ২য় ম আদালত,চ াম ০১ 
২৬.১ আইন িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়:আইন ও িবচার িবভাগ ০৮ 
২৬.১.১ িনব ন পিরদ র ০১ 
২৬.১.২ িবচার শাসন িশ ণ িত ান ০১ 
২৬.১.৩ বাংলােদশ িডিশয়াল সািভস কিমশন সিচবালয় ০১ 
২৬.১.৪ সরকারী অিছ এবং সরকারী িরিসভার অিফস ০১ 
২৬.১.৫ বাংলােদশ বার কাউি ল ০২ 
২৬.১.৬ আ জািতক অপরাধ াই নাল ০২ 
২৬.১.৭ জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সং া ০১ 
২৬.১.৮ সকল জলা ও দায়রা জজ ৬৪ 
২৬.১.৯ সকল অিতির  জলা জজ ৬৪ 
২৬.১.১০ সকল চীফ িডিশয়াল ািজে ট ৬৪ 
২৬.১.১১ সকল সরকারী উিকল (িজিপ) ৬৪ 
২৬.১.১৩ সকল পাবিলক িসিকউটর (িপ,িপ) ৬৪ 
২৬.১.১৪ সকল জলা রিজ ার,  ৬৪ 
২৬.১.১৫ শাসিনক আপীল াই নাল ০১ 
২৬.১.১৬ শাসিনক  াই নাল-১ ০১ 
২৬.১.১৭ শাসিনক াই নাল-২ ০১ 
২৬.১.১৮ শাসিনক  াই নাল-৩ ০১ 
২৬.১.১৯ সকল িবভাগীয় শাল জজ,  ১০ 
২৬.১.২০ মহানগর দায়রা জজ, দায়রা জজ এর কাযালয়, ঢাকা। ০১ 
২৬.১.২১ অিতির  মহানগর দায়রা জজ ০৫ 
২৬.১.২২ সকল চারাচালান রাধ স িকত াই নাল (৪ ) ০৪ 
২৬.১.২৩ সকল নারী ও িশ  িনযাতন দমন িবেশষ আদালত (১৭ ) ১৭ 
২৬.২ আইন িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়: লিজসেল ভ ও সংসদ 

িবষয়ক িবভাগ 
০৮ 

২৬.২.১ জাতীয় মানবািধকার কিমশন ০৩ 
২৬.২.২ আইন কিমশন ০৪ 
২৭ বািণজ  ম ণালয় ১২ 
২৭.১ জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র ০১ 
২৭.২ আমদানী ও র ানী ধান  িনয় েকর দ র। ০১ 
২৭.৩ যৗথ লধন কা ানী ও ফামস েহর িনব েকর কাযালয়  ০১ 
২৭.৪ িডং কেপােরশন অব বাংলােদশ ০১ 
২৭.৫ বাংলােদশ ফেরন ড ইনি উট ০১ 
২৭.৬ র ানী উ য়ন েরা। ০১ 
২৭.৭ বাংলােদশ ািরফ কিমশন ০১ 
২৭.৮ িতেযািগতা কিমশন ০১ 
২৭.৯ বাংলােদশ চা বাড। ০১ 
২৭.১০ সরবরাহ ও পিরদশন অিধদ র। ০১ 
২৭.১১ প  তীক িনব েকর দ র। ০১ 
২৭.১২ যৗথ কা ানী ও বািণজ  িত ান িনব েনর দ র। ০১ 
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২৭.১৩ বাংলােদশ বীমা একােডমী। ০১ 
২৭.১৪ আমদানী ও র ানী দ র, লনা। ০১ 
২৭.১৫ আমদানী ও র ানী িনয় েকর দ র, চ াম। ০১ 
২৮ সমাজ ক াণ ম ণালয় ০৮ 
২৮.১ সমাজেসবা অিধদ র ০৩ 
২৮.২ জাতীয় িতব ী উ য়ন ফাউে শন। ০১ 
২৮.৩ বাংলােদশ জাতীয় সমাজ ক ান পিরষদ ০১ 
২৮.৪ শখ জােয়দ িবন লতান আল নািহয়ন া  ০১ 
২৮.৫ শািরিরক িতব ী ক ান া  ০১ 
২৯ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ০৮ 
২৯.১ বাংলােদশ িশ  একােডমী ০২ 
২৯.২ মিহলা িবষয়ক অিধদ র ০২ 
২৯.৩ জাতীয় মিহলা সং া ০১ 
৩০ হায়ন ও গণ ত ম ণালয় ১০ 
৩০.১ গণ ত অিধদ র। ০৩ 
৩০.২ াপত  অিধদ র। ০১ 
৩০.৩ নগর উ য়ন অিধদ র ০১ 
৩০.৪ সরকাির আবাসন পিরদ র। ০১ 
৩০.৫ রাজধানী উ য়ন ক প  ০৩ 
৩০.৬ জাতীয় হায়ন ক প  ০২ 
৩০.৭ চ াম উ য়ন ক প  ০১ 
৩০.৮ রাজশাহী উ য়ন ক প  ০১ 
৩০.৯ লনা উ য়ন ক প  ০১ 
৩০.১০ হাউিজং এ া  িবি ং িরসাচ ইনি উট ০১ 

৩১.১ ডাক, টিল- যাগােযাগ ও ত  ি  ম ণালয়:  
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ 

০৮ 

৩১.১.১ বাংলােদশ ডাক অিধদ র ০৭ 
৩১.১.২ বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ অিধদ র ০৩ 
৩১.১.৩ বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ন কিমশন ০৫ 
৩১.১..৪ িব  িস এল। ০৫ 
৩১.১.৫ বাংলােদশ সাবেমিরন কবল ক ানী িলঃ ০১ 
৩১.১.৬ টিলটক বাংলােদশ িলঃ ০২ 
৩১.১.৭ বাংলােদশ কবল িশ  িলঃ ০১ 
৩১.১.৮ টিলেফান িশ  সং া িলঃ। ০১ 
৩১.১.৯ সকল সােকেলর পা  মা ার জনােরল। ০৮ 

৩১.২ ডাক, টিল- যাগােযাগ ও ত  ি  ম ণালয়: ত  ও যাগােযাগ 
ি  িবভাগ 

০৮ 

৩১.২.১. ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র ০২ 
৩১.২.২ বাংলােদশ কি উটার কাউি ল ০২ 
৩১.২.৩ বাংলােদশ হাইেটক পাক ক প  ০১ 
৩১.২.৪ ইেলক িন  া র সা িফেকট দানকারী ক পে র িনয় েকর কাযালয় ০১ 
৩২ মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় ১০ 
৩২.১ ািণস দ অিধদ র ০২ 
৩২.২ মৎ  অিধদ র ০২ 
৩২.৩ িব এল আর আই, সাভার ০২ 
৩২.৪ িব এফ আর আই, ময়মনিসংহ ০২ 
৩২.৫ মিরন িফসািরজ একােডমী, চ াম ০১ 
৩২.৬ বাংলােদশ মৎস উ য়ন কেপােরশন ০২ 
৩২.৭ মৎ  ও ািণস দ ত  দ র ০১ 
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৩২.৮ বাংলােদশ ভেটিরনারী পিরষদ ০১ 
৩৩.১ ানীয়  সরকার,প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়ঃ ানীয় সরকার 

িবভাগ 
১২ 

৩৩.১.১ ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র ০৩ 
৩৩.১.২ জন া  েকৗশল অিধদ র। ০২ 
৩৩.১.৩ জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট ০২ 
৩৩.১.৪ ঢাকা ওয়াসা ০২ 
৩৩.১.৫ চ াম ওয়াসা ০২ 
৩৩.১.৬ রাজশাহী ওয়াসা ০২ 
৩৩.১.৭ লনা ওয়াসা ০২ 
৩৩.১.৮ সকল পৗর কেপােরশন (১১ ) ২২ 
৩৩.১.৯ সকল জলা পিরষদ ৬১ 

৩৩.২ ানীয়  সরকার,প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়ঃ প ী উ য়ন ও 
সমবায় িবভাগ 

০৮ 
 

 সমবায় অিধদ র ০২ 
৩৩.২.১ বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (িবআরিডিব) ০২ 
৩৩.২.২ বাংলােদশ প ী  উ য়ন একােডমী (বাড), িম া ০২ 
৩৩.২.৩ প ী উ য়ন একােডমী, ব ড়া। ০২ 
৩৩.২.৪ ব ব  দাির  িবেমাচন িশ ণ একােডমী (বাপাড), গাপালগ  ০২ 
৩৩.২.৫ িম  িভটা ০১ 
৩৩.২.৬ বাংলােদশ সমবায় াংক ০১ 
৩৩.২.৭  ষক উ য়ন ফাউে শন ০১ 
৩৩.২.৮ প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন ০১ 
৩৪ পিরেবশ ও বন ম ণালয় ০৮ 
৩৪.১ পিরেবশ অিধদ র ০২ 
৩৪.২ বন অিধদ র । ০২ 
৩৪.৩ বাংলােদশ বন গেবষণা িত ান, চ াম। ০১ 
৩৪.৪ বাংলােদশ বন িশ  উ য়ন কেপােরশন ০১ 
৩৪.৫ বাংলােদশ জলবা  পিরবতন া  ০১ 

৩৫.১ সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়ঃ সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক 
িবভাগঃ 

১০ 

৩৫.১.১ সড়ক ও জনপথ অিধদ র। ০৩ 
৩৫.১.২ বাংলােদশ রাড া েপাট অথের  (িবআর এ) ০২ 
৩৫.১.৩ বাংলােদশ রাড া েপাট কেপােরশন (িবআর িস) ০১ 
৩৫.১.৪ ঢাকা পিরবহন সম য় ক প  ০১ 
৩৫.২ সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়ঃেস  িবভাগ ০৬ 
৩৫.২.১ বাংলােদশ স  ক প  ০১ 

৩৬ রল পথ ম ণালয় ০৮ 
৩৬.১ বাংলােদশ রলওেয় ০৫ 
৩৭ পররা  ম ণালয়   ১০ 
৩৭.১ ফেরন সািভস একােডমী ০২ 
৩৭.২ বাংলােদশ ইনি উট অফ ই ার াশনাল এ  ােটিজক ািডয ০২ 
৩৮.১ িব ৎ, ালানী ও খিনজ স দ ম ণালয়ঃ ালানী ও খিনজ স দ 

িবভাগ 
০৭ 

৩৮.১.১ বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র ০১ 
৩৮.১.২ খিনজ স দ উ য়ন েরা। ০১ 
৩৮.১.৩ িবে ারক পিরদ র। ০১ 
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৩৮.১.৪ বাংলােদশ পে ািলয়াম ইনি উট ০১ 
৩৮.১.৫ হাইে াকাবন ইউিনট ০১ 
৩৮.১.৬ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ কেপােরশন ( পে াবাংলা) ০১ 
৩৮.১.৭ বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন, (িবিপিস) ০১ 
৩৮.১.৮ বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন ০১ 
৩৮.২ িব ৎ, ালানী ও খিনজ স দ ম ণালয়ঃ িব ৎ িবভাগ ০৮ 
৩৮.২.১ ব িতক উপেদ া ও ধান িব ত পিরদশেকর কাযালয় ০১ 

৩৮.২.২ পাওয়ার সল ০১ 
৩৮.২.৩ বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড ০২ 
৩৮.২.৪ বাংলােদশ প ী  িব তায়ন বাড ০২ 
৩৮.২.৫ টকসই ও নবায়নেযা  ালানী উ য়ন ক প  ০১ 
৩৯ নৗ-পিরবহণ ম ণালয় ১০ 
৩৯.১ স  পিরবহন অিধদ র, ঢাকা। ০১ 
৩৯.২ নৗ বািনজ  অিধদ র। ০১ 
৩৯.৩ নািবক ও বাসী িমক ক াণ পিরদ র। ০১ 
৩৯.৪ বাংলােদশ লব র ক প  ০১ 
৩৯.৫ বাংলােদশ অভ রীন নৗ পিরবহন ক প  ০২ 
৩৯.৬ বাংলােদশ অভ রীন নৗ পিরবহন কেপােরশন ০২ 
৩৯.৭ চ াম ব র ক প  ০২ 
৩৯.৮ মংলা ব র কতপ  ০১ 
৩৯.৯ পায়রা ব র ক প   
৩৯.১০ াশনাল মিরটাইম ইনি উট ০১ 
৩৯.১১ বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন। ০১ 
৩৯.১২ জাতীয় নদীর া কিমশন ০১ 
৩৯.১৩ মিরন একােডমী, চ াম। ০১ 
৩৯.১৪ গভীর স  ব র সল ০১ 
৩৯.১৫ ািজে ট, মিরন কাট, স  পিরবহন অিধদ র। ০১ 
৪০.১ পিরক না ম ণালয়ঃ পিরক না িবভাগ ১০ 
৪০.১.১ জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডমী ০২ 
৪০.১.২ বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ান ০২ 
৪০.১.৩ সকল সদ ¨,পিরক না কিমশন ০৬ 
৪০.২ পিরক না ম ণালয়ঃ বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ ০৮ 
৪০.২.১ স াল িকউরেম  টকিনক াল ইউিনট ০১ 

৪০.৩ পিরক না ম ণালয়ঃ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ ০৫ 
৪০.৩.১ বাংলােদশ পিরসং ান েরা ০২ 
৪১ িশ  ম ণালয় ১৫ 
৪১.১ পেট  িডজাইন ও ডমাক অিধদ র। ০২ 
৪১.২ বাংলােদশ এ াে িডেটশন বাড ০১ 
৪১.৩ াশনাল ডাক িভ  অগানাইেজশন। ০১ 
৪১.৪ ধান বয়লার পিরদশেকর কাযালয় ০১ 
৪১.৫ বাংলােদশ  ও র িশ  কেপােরশন ০১ 
৪১.৬ বাংলােদশ কিমক াল ই া ীজ কেপােরশন ০১ 
৪১.৭ বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  কেপােরশন ০১ 
৪১.৮ বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশন ০১ 
৪১.৯ বাংলােদশ িশ  কািরগরী সহায়তা ক  (িবটাক) ০১ 
৪১.১০ বাংলােদশ ইনি উট অব ােনজেম  (িবআইএম) ০২ 
৪১.১১ বাংলােদশ া াস এ  টি ং ইনি উট ০১ 
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৪২ ব ও ীড়া ম ণালয় ০৮ 

৪২.১ ব উ য়ন অিধদ র ০১ 
৪২.২ বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান। ০১ 

৪২.৩ জাতীয় ীড়া পিরষদ। ০১ 

৪৩ ব  ও পাট ম ণালয় ০৮ 
৪৩.১ পাট অিধদ র ০১ 
৪৩.২ ব  পিরদ র ০১ 

৪৩.৩ বাংলােদশ পাটকল কেপােরশন ০১ 
৪৩.৪ বাংলােদশ ট টাইল িমলস কেপােরশন ০১ 
৪৩.৫ বাংলােদশ ট কেপােরশন ০১ 
৪৩.৬ বাংলােদশ উ য়ন বাড ০১ 

৪৩.৭ বাংলােদশ ত ত বাড ০১ 
৪৩.৮ বাংলােদশ রশম গেবষনা ও িশ ন ইনি উট, রাজশাহী ০১ 

৪৪ বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয় ০৮ 
৪৪.১ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  ০১ 

৪৪.২ বাংলােদশ পযটন কেপােরশন ০১ 
৪৪.৩ বাংলােদশ িরজম বাড ০১ 
৪৪.৪ িবমান বাংলােদশ  ০১ 

৪৫ িব ান ও ি  ম ণালয় ১০ 
৪৫.১ বাংলাদশ পরমা  শি  কিমশন ০১ 
৪৫.২ বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ ০১ 
৪৫.৩ ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার ০১ 
৪৫.৪ জাতীয় িব ান ও ি  যা ঘর ০১ 
৪৫.৫ বাংলােদশ জাতীয় িব ান ও কািরগরী ত  সং হ ও িবতরণ ক  ( া ডক) ০১ 
৪৫.৬ াশনাল ইনি উট অব বােয়ােটকেনালিজ ০১ 
৪৫.৭ বাংলাদশ পরমা  শি  িণয় ন ক প  ০১ 

৪৬ ি  িবষয়ক ম ণালয় ০৬ 

৪৬.১ জাতীয় ি েযা া কাউি ল ০১ 
৪৬.২ বাংলােদশ ি েযা া ক াণ া  ০১ 
৪৬.৩ ি  জা ঘর ০১ 

৪৭ বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় ০৬ 
৪৭.১ জনশি , কমসং ান ও িশ ণ েরা ০১ 
৪৭.২ বাংলােদশ ওভারিসস এম য়েম  এ  সািভেসস িল: ০১ 

৪৮ পািন স দ  ম ণালয় ১০ 
৪৮.১ হাওর ও জলা িম উ য়ন অিধদ র ০১ 
৪৮.২ যৗথ নদী কিমশন ০১ 
৪৮.৩ বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ০২ 
৪৮.৪ পািন স দ পিরক না সং া ০১ 
৪৮.৫ নদী গেবষণা ইনি উট হা কাি , ফিরদ র ০১ 

৪৯ পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয় ০৬ 
৪৯.১ পাবত  চ াম আ িলক পিরষদ, রা ামা  ০২ 
৪৯.২ পাবত  চ াম উ য়ন বাড, রা ামা  ০২ 



 

Page 12 of 12 
 

৪৯.৩ ভারত ত াগত উপজাতীয় শরনাথ েদর ত াবাসন ও নবাসন এবং অভ রীণ 
উ া েদর িনিদ করণ ও নবাসন সং া  টা েফাস, খাগড়াছিড়  

০১ 

৪৯.৪ বা রবান পাবত  জলা পিরষদ, বা রবান ০১ 

৪৯.৫ রা ামা  পাবত  জলা পিরষদ, রা ামা  ০১ 

৪৯.৬ খাগড়াছিড় পাবত  জলা পিরষদ, খাগড়াছিড় ০১ 

মাট  ৩৭৫5 
 
  ১ লাই ২০১৬ হেত ৩৭৫5 (িতন হাজার সাত শত প া )কিপ গেজট িবনা ে   উপেরা  অিফসস েহর িনবাহী ধান 

বরাবের িবতরন/ রন করা হেব। 
  

 
 

মা: সাম ল িকবিরয়া চৗ রী 
সিচব ( ন) 

জন শাসন ম ণালয়                                                                                                                             
ফান: ০২-৯৫৪৯১৪০ 

 


