া

ও পিরবার ক াণ ম ণালেয়র টিলেফান িনেদিশকা

ফ া : ম ী মেহাদেয়র দ র- ৯৫৭ ১৩০১ জনােরল- ৯৫৫ ৯২১৬ সিচব- ৯৫৭ ৩৭৭১
তািরখ: ১৯/০৯/২০১৬
িমক

দ র/শাখা/অিধশাখা নাম

অিফস ফান ও ই- মইল

মাননীয় ম ীর দ র
1.

মাহা দ নািসম
মাননীয় ম ী

৯৫৭৪৪৮৮
৯৫৭৪৪২২

2.

কাজী এ ক এম মিহউল ইসলাম
সিচব ও মাননীয় ম ীর একা সিচব
মীর মাশারফ হােসন
মাননীয় ম ীর সহকারী একা সিচব
পরীি ৎ চৗ রী
িসিনয়র ত কমকতা

minister@mohfw.gov.bd

3.
4.

5.

(সহকারী সিচব)মাননীয় ম ীর

৯৫১৪৮৮১
psminister@mohfw.gov.bd

৯৫৭ ৩৭৮০
apsminister@mohfw.gov.bd

৯৫৪০২২৪
prominister@mohfw.gov.bd

৯৫৭ ৪৪৮৮

ি গত কমকতা

মাননীয় িতম ীর দ র
6.
7.
8.

জািহদ মােলক
মাননীয় িতম ী
ড. মাহা দ আির র রহমান সখ
মাননীয় িতম ীর একা সিচব
মাঃ আিম র রহমান িব াস ( সিলম)
মাননীয় িতম ীর সহকারী একা সিচব

৯৫৪৫৫১৫
stminister@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০৪৬১
psstminister@mohfw.gov.bd

৯৫১ ৪৯২২
apsstminister@mohfw.gov.bd

সিচব মেহাদেয়র দ র
9.

সয়দ ম
সিচব

ল ইসলাম

৯৫৭৪৪৯০
৯৫৪০৪৬৯
secretary@mohfw.gov.bd
healthsecretary@gmail.com

10.

মাহা দ মিন ামান
সিচব মেহাদেয়র একা সিচব

৯৫৪০৭০৮
pssecretary@mohfw.gov.bd

অিতির সিচব মেহাদেয়র দ র
11.
12.

িবমান মার সাহা এনিডিস
অিতির সিচব
আব ল ওহাব খান
উপসিচব (আইন অিধশাখা)

৯৫৪০০৬৩
adllsecretary@mohfw.gov.bd

৯৫৪০৪৯৩
saslaw@mohfw.gov.bd

শাসন অ িবভাগ
13.
14.
15.
16.
17.

বা েদব গা লী
অিতির সিচব ( শাসন )
আঃ গা ফার খান
-সিচব ( শাসন)
মাঃ আেনায়ার হােসন
-সিচব (পার )
মইনউি ন আ মদ
উপসিচব(পার-১) অিধশাখা
এ. ক.এম. ফজ ল হক
উপসিচব (পার-২) অিধশাখা

৯৫৪০২৮২
bashu_dev85@yahoo.com

৯৫৪ ০২০৪
dsadmin@mohfw.gov.bd

৯৫৪০২০৬
dsper@mohfw.gov.bd

৯৫৭ ৭৯৮৪
sasper1@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০৪৪৮
dsper2@mohfw.gov.bd

িমক
18 .
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

দ র/শাখা/অিধশাখা নাম

অিফস ফান ও ই- মইল
৯৫৪ ৯১২৮

বগম
াহার
উপসিচব (পার-৩) শাখা
রােকয়া বগম
উপসিচব (পার-৪) শাখা
মাঃ আ ল মা ান
সহকারী সিচব (পার-৫) অিধশাখা
মাঃ হািফ র রহমান চৗ রী
উপসিচব ( শাসন-১) শাখা
মাঃ রজাউল আলম
িসিনয়র সহকারী সিচব ( শাসন-২) শাখা
মেনাজ মার রায়
উপসিচব ( শাসন-৩) কাউি ল শাখা
মাহা দ সিলম বালী
সহকারী সিচব ( শাসন-৩, কাউি ল)শাখা
মাহা দ নািসর উ ীন
উপসিচব ( শাসন-৪, মিনটিরং ও সম য়) অিধশাখা
মাঃ আব ল কােদর
লাইে িরয়ান (লাইে রী শাখা)

sasper3@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ৫১৩৪
dsper4@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০৯৫৫
dsper5@mohfw.gov.bd

৯৫৭৭৯৮৫
sasadmin1@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০৭২১
sasadmin2@mohfw.gov.bd

৯৫৭ ৭৯৭৯
council@mohfw.gov.bd

৯৫১ ৫৩৩৯
৯৫৪ ০৩৬২
monitor@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০৫৩৯
librarian@mohfw.gov.bd

উ য়ন ও িচিকৎসা িশ া অ িবভাগ
27.
28 .
29.
30.
31.

32.

নািসর আিরফ মাহ দ
অিতির সিচব (উ য়ন ও িচিকৎসা িশ া)
বদ ন নছা
্ সিচব (উ য়ন)
সালমা আখতার জাহান
-সিচব (িচিকৎসা িশ া)
খাজা আ ল হা ান
-সিচব (িনমান) অিধশাখা
খান মাঃ ল আমীন
উপসিচব (িচিকৎসা িশ া-১) শাখা

৯৫১ ৪৭৪৪
addsecdevme@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০৯২৬
dsdev@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০৯৭৮
dsme@mohfw.gov.bd

৯৫৭ ৭৯৮৯
dscons@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০৭৩০
kmna21@yahoo.co.uk
sasme1@mohfw.gov.bd

মাঃ শা আলম
উপসিচব ( মরামত ও র নােব ন) অিধশাখা

৯৫৪ ০৯২২
sasmain@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০৬৪৫

33.
34.

( য় ও সং হ)শাখা
বদ ন নাহার
িসিনয়র সহকারী সিচব (িচিকৎসা িশ া-২) শাখা

জন া
35.
36.
37.
38 .

রাকসানা কােদর
অিতির সিচব (জন া ও িব া )
পারভীন আ তার
-সিচব (জন া )
এস এম আহসা ল আিজজ
উপসিচব (িব া )
মাঃ মাতাহার হােসন
উপসিচব (িব া -১) অিধশাখা

ও িব

sasproc@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০৬৯০
sasme2@mohfw.gov.bd

া

অ িবভাগ
৯৫৪ ০৬৩৭
roxanaquader@gmail.com

৯৫১ ১০৭২
dsph@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০৭৮৭
dswho@mohfw.gov.bd

৯৫৭ ০১২৯
saswho1@mohfw.gov.bd

িমক
39.
40.
41.
42.

দ র/শাখা/অিধশাখা নাম
মাক দা ইয়াসিমন
িসিনয়র সহকারী সিচব (িব া -২) শাখা
ফৗিজয়া খান
িসিনয়র সহকারী সিচব (জন া -৩) অিধশাখা
মাঃ আ ল মােলক
-সিচব (জন া -২) অিধশাখা
গৗতম মার
উপ-সিচব (জন া -১) অিধশাখা

অিফস ফান ও ই- মইল
৯৫৪০২৫৫
saswho2@mohfw.gov.bd

৯৫৫ ০৬৬৬
dsph3@mohfw.gov.bd

৯৫১ ৫৫৩১
sasph2@mohfw.gov.bd

৯৫৬ ৭২৫২
sasph1@mohfw.gov.bd

হাসপাতাল অ িবভাগ
43.
44.
45.
46.
47.
48 .

ফেয়জ আহ দ
অিতির সিচব (হাসপাতাল)
জািকয়া লতানা
-সিচব (হাসপাতাল)
মাহা দ এনা ল হক এনা
-সিচব (হাসপাতাল-৪)
মাহা দ মাঈনউি ন চৗ রী
উপসিচব (হাসপাতাল-১)
রহানা ইয়াসিমন
উপসিচব (হাসপাতাল-২)
এস এম জাহা ীর হােসন
িসিনয়র সহকারী সিচব (হাসপাতাল-৩)

৯৫৭ ৭৯৭৮
fahmedpkh@gmail.com

৯৫৭ ৭৯৮১
dshosp@mohfw.gov.bd

৯৫৬ ৭৬০০
dshosp4@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ৯৬৬৯
sashosp1@mohfw.gov.bd

৯৫৫ ৬৯৮৯
sashosp2@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ৯১৯২
sashosp3@mohfw.gov.bd

আিথক ব াপনা ও অিডট অ িবভাগ
49.
50.
51.
52.

মাঃ নজ ল ইসলাম এনিডিস
অিতির সিচব (আিথক ব াপনা ও অিডট)
মিসউর রহমান
-সিচব (অিডট) অিধশাখা
আেবদা আকতার
উপসিচব (বােজট) অিধশাখা
মাঃ আ ল কােশম ইয়া
-সিচব (এফ এম এ ইউ)

৯৫৭ ০০৯১
fmaumohfw@gmail.com

৯৫১ ২২১২
audit@mohfw.gov.bd

৯৫১ ১০২৭
budget@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ৫৭০৬

ক বা বায়ন অ িবভাগ
53.
54.
55.
56.

রািশদা বগম
-সিচব ( ক বা বায়ন)
ড. মাঃ এনা ল হক
উপসিচব ( .বা.-৩)
হাসান মাহ দ
উপসিচব ( .বা.-১)
শীল মার পাল
সহকারী সিচব ( .বা.-২)

৯৫৪ ০১৪০
dspi@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ৯৫৪০
saspi3@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ৯৫৫৩
saspi1@mohfw.gov.bd

৯৫৫ ৭১৪৪
saspi2@mohfw.gov.bd

পিরবার ক াণ ও কায ম অ িবভাগ
57.

58 .

হা ন-উর-রশীদ খান
অিতির সিচব (পিরবার ক াণ ও কায ম)
ল ম বগম
-সিচব (পিরবার ক াণ)

৯৫৪ ৬৬৯৫
jsfwp@mohfw.gov.bd
hrk409@gmail.com

৯৫৭ ৭৯৮০
dsfw@mohfw.gov.bd

িমক
59.
60.

দ র/শাখা/অিধশাখা নাম
মাঃ আিমর হােসন
সিচব (পিরবার ক াণ-১)
মাঃ িমজা র রহমান
উপসিচব (পিরবার ক াণ-২)

অিফস ফান ও ই- মইল
৯৫৪ ০১০৯
dsfw1@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০৮৬৪
sasfw2@mohfw.gov.bd

ংখলা ও নািসং অ িবভাগ
61.
62.
63.
64.
65.
66.

ভাষ চ সরকার
অিতির সিচব
গৗতম আইচ সরকার
-সিচব (নািসং ও িজআই)
আসমা তাসিকন
উপসিচব ( ংখলা-১)
মাঃ ্ৎফর রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব (নািসং)
মাঃ আ ল হক
সহকারী সিচব ( ংখলা-২)
এম ক হাসান মােশদ
সহকারী সিচব ( ংখলা-৩)

৯৫১ ১০৭২
sarkersubhash@hotmail.com

৯৫৪ ৫৩২৯
dsnurs@mohfw.gov.bd

৯৫৪৫০২৮
sasdisc1@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ৫৭৭৯
sasnurs@mohfw.gov.bd

৯৫৪৬৬৫৫
sasdisc2@mohfw.gov.bd

পিরক না অ িবভাগ
67.
68 .
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

ডা: আ. এ. মা: মিহউি ন ওসমানী
- ধান (পিরক না)
মাহা দ খায় ল হাসান
উপ- ধান ( া )
মাঃ ইউ ছ িময়া
উপ- ধান (পিরবার ক াণ)
এ. এম. এম িরজওয়া ল হক
িসিনয়র সহকারী ধান ( া -৩)
িশিরন আখতার
িসিনয়র সহকারী ধান ( া -৪)
মাঃ র আলী
িসিনয়র সহকারী ধান ( া -৫)
মাহা দ আ স সালাম খান
িসিনয়র সহকারী ধান ( া -৬)
মাঃ জািরয়াব হােসন
সহকারী ধান ( া -৭)
মিরয়ম বগম
সহকারী ধান ( া -৮)
সহকারী ধান (পক-৪)

৯৫৪ ০৬৮৫
jcplann@mohfw.gov.bd

৯৫৫ ৯১০৮
dchealth@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ৯৬৬৬
dcfw@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০৬৯৭
sachealth3@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ৫১৮২
sachealth4@mohfw.gov.bd

৯৫৭ ০৬৬২
sachealth5@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ৫৫৮১
sachealth6@mohfw.gov.bd

৯৫৪ ০২৫২
sachealth7@mohfw.gov.bd
sachealth8@mohfw.gov.bd

৯৫৬ ২০৫৭
sacfw4@mohfw.gov.bd

77.
78 .
79.

তািনয়া ফরেদৗস
সহকারী ধান (পক-৫)
ন নাহার
সহকারী ধান (পক-৬)
িসিনয়র সহকারী ধান (পক-৮)

৯৫৪ ০২৩৫
sacfw5@mohfw.gov.bd

৯৫৭০৬৫৪
sacfw6@mohfw.gov.bd

৯৫৫ ৮৬৬৭
sacfw8@mohfw.gov.bd

8 0.

মাহা দ আ স সালাম খান
িসিনয়র সহকারী ধান ( া -১)(অিত: দা:)

sachealth1@mohfw.gov.bd

িমক

দ র/শাখা/অিধশাখা নাম

অিফস ফান ও ই- মইল

8 1.
8 2.

sacfw3@mohfw.gov.bd

িসিনয়র সহকারী ধান (পক-৩)
কাম ন নাহার িম
সহকারী ধান (পক-১)

sacfw1@mohfw.gov.bd

িহসাব শাখা
8 3.
8 4.

আ ল হক
িডিডও (সহকারী সিচব)
জনাব মাঃ আ তােহর
িহসাব র ণ কমকতা

৯৫৪ ০৮৬৪
accounts@mohfw.gov.bd

৯৫৫ ৬৯৮৬

কি উটার সল
8 5.
8 6.
8 7.
88.
8 9.
90.

আহেমদ লিত ল হােসন
িসে ম এনািল
মাঃ ল ইসলাম খান
া ামার
মাহা দ রিবউল ইসলাম
মইনেট া ইি িনয়ার
হািসনা ইসলাম
সহকারী া ামার
লিজনা মানা িম
সহকারী া ামার
মাঃ আ ল আলীম
িসিনয়র কি উটার অপােরটর

৯৫৫ ১৪৪২
sa@mohfw.gov.bd

৯৫৫ ১৪৪২
programmer1@mohfw.gov.bd

৯৫৫ ১৪৪২
write2robi@gmail.com

৯৫৫ ১৪৪২
hashi.mahabub@gmail.com

৯৫৫ ১৪৪২
csemona@yahoo.com

৯৫৫ ১৪৪২
alimscohfw@gmail.com

িসিভল সাজন, সিচবালয় ি িনক
91.

ডাঃ রাকসানা জাহান ফরেদৗস
িসিভল সাজন, সিচবালয় ি িনক

৯৫১ ১০৫৮

া
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98 .
99.
100.

মাঃ আসা ল ইসলাম
অিতির সিচব (মহাপিরচালক)
মাঃ
ামান
পিরচালক (গেবষণা), (উপসিচব)
মাঃ সােলমান খান
পিরচালক ( শাসন),(উপসিচব)
ডাঃ মাঃ রিফ ল ইসলাম
ওএসিড, া অিধদ র, HEU এ সং
ডাঃ আহেমদ মা ফা
িসিনয়র সহকারী ধান-২
এ. ওয়াই. এম িজয়াউি ন আল মা ন
সহকারী ধান-৩
আব াহ হা ন পাশা
উপ-পিরচালক-৪
শাহানা সারিমন
উপ-পিরচালক
ডা: মা: আিম ল হাসান
ওএসিড, া অিধদ র, HEU এ সং

অথনীিত ইউিনট
৯৫৮ ৬৮২২
ai6207@yahoo.com

৯৫১ ৪৫৬৪
৯৫৮ ২৩৫৪
khansuleman@yahoo.com

৯৫৮ ৬৮২০
(িপএিবএ )
৯৫৮ ৬৮২১
dr.amheu@yahoo.com

৯৫৭ ০৬৪১
mahbub010164@gmail.com

৯৫৮ ৫৫৭৯
pasha051263@yahoo.com

৯৫৮৫৫৭৯
sharminshahana@gmail.com

৯৫৮৬৮২০
(িপএিবএ )

িমক
101.

102.

103.

104.

105.

106.

দ র/শাখা/অিধশাখা নাম
ডাঃ মাহা দ সাি র হায়দার
মিডেকল অিফসার, ওএসিড
া অিধদ র, HEU এ সং
ডাঃ আহেমদ আল মা ফ
মিডেকল অিফসার, ওএসিড
া অিধদ র, HEU এ সং
ডাঃ মাহা দ নাজ ল হক
মিডেকল অিফসার, ওএসিড
া অিধদ র, QIS এ সং
ডাঃ নব মার রায়
মিডেকল অিফসার, ওএসিড
া অিধদ র, QIS এ সং
ডাঃ তনামী চাকমা
মিডেকল অিফসার, ওএসিড
া অিধদ র, QIS এ সং
ডাঃ হা দ আেনায়ার সাদাত
মিডেকল অিফসার, ওএসিড
া অিধদ র, HEU এ সং

অিফস ফান ও ই- মইল
৯৫৬৮২০
(িপএিবএ )
৯৫৮৬৮২০
(িপএিবএ )
৯৫৮৬৮২০
(িপএিবএ )
৯৫৬৮২০
(িপএিবএ )
৯৫৮৬৮২০
(িপএিবএ )
৯৫৮৬৮২০
(িপএিবএ )

িজএনএসিপ
107.
108 .
109.

আ মমতাজ সাদ উি ন আহেমদ
উপ ধান (উপসিচব)
মাঃ সাই র রহমান খান
িসিন: সহ: ধান (িসিন: সহ: সিচব)
ডাঃ আেয়শা আফেরাজ চৗ রী
ওএসিড, া অিধদ র, GNSPU এ সং

95৭০২৫৭
9558278
9553204

মানবস দ ব াপনা (এইচআরএম) ইউিনট
110.
111.
112.
113.

ডাঃ মাঃ সােজ ল হাসান
উপ ধান ( সিচব)
জসিমন নাহার
উপসিচব
মাহ র রহমান
িসিনয়র সহকারী ধান
িফেরাজা বগম
সহকারী ধান

৯৫৪ ৫৪৬১
৯৫৪ ৬৬৯৮
৯৫৪ ৫১৪১
৯৫৪ ০৩২৪

