
�ম নাম পদিব �সকশন �মাবাইল ইেমইল ইউজারেনম

1 মীর �মাঃ আ�লু হা�ান
ব�ব�াপনা 

পিরচালক
ব�ব�াপনা পিরচালক এর দ�র 01708122120

hannan.mgmcl@gmail.co

m
200000025876

2
জনাব �তাফােয়ল 

আহেমদ

পিরচালক 

(অপােরশন)
পিরচালক (অপােরশন) এর দ�র 01713185249

director_operation@bap

ex.com.bd
200000027543

3 �মাঃ িমজানুর রহমান মহাব�ব�াপক �টকিনক�াল সািভ�েসস িবভাগ 01711962912 mijansajid@gmail.com 200000032011

4
�মাঃ আলমগীর 

�হােসন
মহাব�ব�াপক ভূতা��ক িবভাগ 01730791527

alamgir_hossaingeo@ya

hoo.com
200000027573

5
�মাঃ িমজানুর রহমান 

�চৗধুরী
মহাব�ব�াপক �েকৗশল িবভাগ 01755551817 pbrpkp@bapex.com.bd 200000032355

6 �মাহা�দ আবুল বশর মহাব�ব�াপক �শাসন িবভাগ 01713339888
abul_bashar@bapex.co

m.bd
200000040119

7
জনাব এস এম 

তািরকুল ইসলাম
মহাব�ব�াপক িহসাব ও অথ � িবভাগ 1713235612 tarislam69@gmail.com 200000027534

8
এ. �ক. এম. মনজরু 

কবীর
মহাব�ব�াপক পিরক�না িবভাগ 01708139827

manjurkabir.mk@gmail.c

om
200000030690

9 �মাঃ িমজানুর রহমান মহাব�ব�াপক ভূ-পদািথ �ক িবভাগ 01711962912 mijansajid@gmail.com 200000032011

10 �সিলমা শাহনাজ মহাব�ব�াপক ডাটা ম�ােনজেম� িবভাগ 01700711900
selima.shahnaz.gm@gm

ail.com
200000027532

11 �মাঃ সুজাউল হাসান
পিরচালক 

(অনুস�ান)
পিরচালক (অনুস�ান) এর দ�র 01708139828

mdsuzaulhassan@yahoo.

com
200000027574

12
�েকৗশলী �মাঃ 

ফজলুল হক
মহাব�ব�াপক উৎপাদন িবভাগ 01755550220 fazlulhaq@bapex.com.bd 200000027533

13
জনাব এস এম 

কাম��ামান
মহাব�ব�াপক িনম �াণ িবভাগ 01755694161

kzamancenirman@gmail.

com
200000027544

14 �মাঃ সিহদ উ�া মহাব�ব�াপক আ�িলক কায �ালয় (চ��াম) 01755607686
shahidullah1962bapex@

gmail.com
200000032559

15
হাওলাদার ওিহদুল 

ইসলাম
মহাব�ব�াপক পরী�াগার িবভাগ 01712379158 ohidulilo@yahoo.com 200000027575

16 �মাঃ জহ� �ল ইসলাম মহাব�ব�াপক খনন িবভাগ 01777759992
zhourulislam909@gmail.

com
200000027527



17 �মাহা�দ আলী মহাব�ব�াপক �কা�ানী সিচব এর দ�র 01730087199
mohammadalibd1962@g

mail.com
200000027594

18 �মাঃ বােয়�জদ �হােসন উপ-মহাব�ব�াপক �বগমগ� গ�াস িফ� 01700711954 mbhche@gmail.com 200000029389

19
�েকৗঃ �মাঃ �তৗিহদুর 

রহমান
উপ-মহাব�ব�াপক সালদা নদী গ�াস িফ� 01711804364 tauhid.bpx@gmail.com 200000026736

20
জনাব �মাঃ শওকত 

�ফরেদৗস
উপ-মহাব�ব�াপক শাহজাদপুর-সু�লপুর গ�াস িফ� ############ shaawkatt@yahoo.com 200000022895

21
জনাব �মাঃ মঞ্জ�ুল 

হক
উপ-মহাব�ব�াপক সাধারণ উপ-িবভাগ 01708457520

monzurulhaque343@gm

ail.com
200000027545

22 �মাঃ জািকর �হােসন উপ-মহাব�ব�াপক সং�াপন উপ-িবভাগ 1755645495 zakirbpx@yahoo.com 200000027595

23
গাজী �মাহা�দ 

মাহবুবুল হক
উপ-মহাব�ব�াপক শাহবাজপুর গ�াস িফ� 01711804362 gmahbub22@yahoo.com 200000022866

24
�েকৗশলী �মাহা�দ 

আহসানুল আিমন
উপ-মহাব�ব�াপক আইিস�ট উপ-িবভাগ 01716059349 ahsanbapex@gmail.com 200000027542

25
�মাহা�দ মঈনুল 

�হােসন
উপ-মহাব�ব�াপক ডাটা ই�ারি�েটশন উপ-িবভাগ 01755599425 moinul75@gmail.com 200000027518

26 জনাব শিফকুল ইসলাম উপ-মহাব�ব�াপক
ভূ-পদািথ �ক র�ণােব�ণ ও ভা�ার 

উপ-িবভাগ
01709673992

shafiqul.bapex.sazid@gm

ail.com
200000027517

27 শ�ামল কুমার বােলা উপ-মহাব�ব�াপক মাড ই��িনয়ািরং উপ-িবভাগ 01755555390 shyamalbalo@gmail.com 200000027524

28 �মাঃ জহ� �ল ইসলাম
��িলং 

সুপারইে�ে��
ওেয়ল ��ািনং উপ-িবভাগ 01777759992

zhourulislam909@gmail.

com
200000027527

29
জনাব �মাঃ আ�রু 

রউফ
উপ-মহাব�ব�াপক

িরগ �মইন�টন�া� ও অপােরশন 

উপ-িবভাগ
############ rouf.bapex@gmail.com 200000027521

30 �মাঃ মিতউর রহমান উপ-মহাব�ব�াপক ওেয়ল িসেমে�শন উপ-িবভাগ 01755649814
dgm_cmt@bapex.com.b

d
200000023015

31 ডাঃ িরফাত শরিমন উপ-মহাব�ব�াপক িচিকৎসা উপ-িবভাগ 01730031171
rifatsharmin@hotmail.co

m
200000027563

32
�বগম সািবহা আ�ার 

খানম
উপ-মহাব�ব�াপক ডাটা �েসিসং উপ-িবভাগ 01709673995

sabiha_khan04@yahoo.c

om
200000027571



33 �মেহ�ল হাসান উপ-মহাব�ব�াপক
৩িড সাইসিমক ডাটা একুই�জশন 

উপ-িবভাগ
01713188911

meherul.hasan@bapex.c

om.bd
200000028120

34
জনাব �মাহা�দ 

শাহজাহান
উপ-মহাব�ব�াপক �ীকাইল গ�াস িফ� 01716828083

msaju_bapex@yahoo.co

m
200000027548

35
�গালাম �মাঃ 

আশরাফুল হায়দার
উপ-মহাব�ব�াপক ভূতা��ক ল�াব উপ-িবভাগ 01911709050 tuhingeo23@gmail.com 200000030639

36 শামিসয়া মুকতািদর উপ-মহাব�ব�াপক �বিসন �ািড উপ-িবভাগ 01700712040 shamsia@bapex.com.bd 200000030741

37
স. আ. ম. �মরাজলু 

আলম
উপ-মহাব�ব�াপক �ডেভলপেম� উপ-িবভাগ 01709673998

merajul@bapex.com.bd, 

merajul.alam@gmail.co

m

200000030718

38
�েকৗঃ �মাহা�দ 

মিন��ামান
উপ-মহাব�ব�াপক পিরক�না উপ-িবভাগ 01700711995 engrmonir@ymail.com 200000027522

39
�সয়দ হািফজার 

রহমান িময়া
উপ-মহাব�ব�াপক

�ক�ীয় যানবাহন ও �বদু�িতক 

ওয়াক�শপ উপ-িবভাগ
01710953332 hafiz.rup50@gmail.com 200000023012

40 �মাঃ �জ�ুর রহমান উপ-মহাব�ব�াপক ওেয়ল �টি�ং উপ-িবভাগ 01700712038 jillur1961@gmail.com 200000035899

41 ওয়ািহদ িময়া উপ-মহাব�ব�াপক �পে�ািফ�জক�াল উপ-িবভাগ 01717077731
wahidmiaarun@gmail.co

m
200000027531

42
বজলুর রহমান 

আহাে�দ

��িলং 

সুপারইে�ে��
িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01755579399 pdrpkp4@gmail.com 200000027564

43 �মাঃ �রজাউল কিরম-১
��িলং 

সুপারইে�ে��
িফ� ইউিনট (৩ িরগ) ############ reza1@bapex.com.bd 200000038886

44 �মাঃ সিহদ উ�া উপ-মহাব�ব�াপক খনন ও উৎপাদন ভা�ার উপ-িবভাগ 01755607686
shahidullah1962bapex@

gmail.com
200000032559

45
জনাব শাহ �মাঃ 

িসরাজসু সােলিকন
উপ-মহাব�ব�াপক �পগ� গ�াস িফ� 01709673991

rupam_che_bapex@yah

oo.com
200000022876

46 এস. এম. �সানাউ�াহ উপ-মহাব�ব�াপক িনরী�া উপ-িবভাগ 01777764847
shonaullah@bapex.com.

bd
200000045109

47
মুহা�দ মািহনুর 

রহমান
উপ-মহাব�ব�াপক �সমুতাং গ�াস িফ� 01833113730

mahineng2007@gmail.c

om
200000029388



48 �মাঃ �গালাম �মা�ফা উপ-মহাব�ব�াপক
�ক�ীয় ম�ািচং শপ ও খনন 

ইকুইপেম� উপ-িবভাগ
01755630498

mostafabapex@gmail.co

m
200000038695

49
জনাব �মাঃ নজ�ল 

ইসলাম

��িলং 

সুপারইে�ে��
অপােরশন উপ-িবভাগ 01713276150 nazruldgm@gmail.com 200000022864

50 �মাঃ আসাদু�ামান
��িলং 

সুপারইে�ে��
িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01700711936 asad258070@gmail.com 200000058070

51 �মাঃ �গালাম �মা�ফা উপ-মহাব�ব�াপক িরগ িব��ং উপ-িবভাগ 01755630498
mostafabapex@gmail.co

m
200000038695

52
জনাব �মাঃ আসাদ 

উ�াহ
উপ-মহাব�ব�াপক ভা�ার উপ-িবভাগ 01716781128 asad.bapex@gmail.com 200000027536

53 �মাঃ জািকর �হােসন উপ-মহাব�ব�াপক �সবা উপ-িবভাগ 1755645495 zakirbpx@yahoo.com 200000027595

54
জনাব িময়া �মাঃ 

রওেশানু�ামান
উপ-মহাব�ব�াপক পােস �ােনল উপ-িবভাগ 01712080166

roushon1972@gmail.co

m
200000027537

55 কাজী মাহবুবুল আলম উপ-মহাব�ব�াপক এইচআরএম উপ-িবভাগ 01730795949
kazimahbub.bpx@gmail.

com
200000027568

56
জনাব �মাঃ 

কাম��ামান
উপ-মহাব�ব�াপক িফ� ব�ব�াপনা উপ-িবভাগ 01700712002 quamrulbpx@gmail.com 200000022870

57
জনাব �মাহা�দ 

জিসম উ��ন হায়দার
উপ-মহাব�ব�াপক �য় উপ-িবভাগ 01755694167 hayderbpx@gmail.com 200000022885

58
জনাব �মাহা�দ নূর 

�হােসন
উপ-মহাব�ব�াপক একাউ�স উপ-িবভাগ 01730795947

dgm_finance@bapex.co

m.bd
200000027546

59
মুহা�দ হ� মায়ুন কিবর 

খান
উপ-মহাব�ব�াপক িফন�া� উপ-িবভাগ 01730335894

humayun_bapex@yahoo

.com
200000022868

60
জনাব মুহা�াদ 

হাসানু�ামান িসকদার
উপ-মহাব�ব�াপক

িফ� অপােরশন এ� �মইন�টন�া� 

উপ-িবভাগ
01711892109 hassanprod@yahoo.com 200000027547

61
�েকৗশলী এম. এম. 

না�জম উ�ীন
উপ-মহাব�ব�াপক �ফ�ুগ� গ�াস িফ� ############ nazimeee@gmail.com 200000022878

62
এম. এ. সবুর জািমল 

ভঁূঞা
ব�ব�াপক আইিস�ট উপ-িবভাগ 01700711915

sabur_jamil@bapex.com

.bd
200000022953



63
জনাব �মাঃ আ�লু 

হািলম
ব�ব�াপক �রকিড�ং শাখা 01700712004 halim.bapex@gmail.com 200000027549

64 িলপন চ� �সন ব�ব�াপক
মাড ��া�ািমং, িকউিস, 

�িকউরেম� এ� �মইি�ন�া� শাখা
01716850370 lipon_sen@yahoo.com 200000023014

65
জনাব �মাঃ শািহনুর 

রহমান ফরাজী
ব�ব�াপক ওয়াক� এ��িকউশন শাখা 01708132770

farazibapex1977@gmail.

com
200000027551

66
জনাব �মাঃ আশরাফুল 

আলম
ব�ব�াপক িফ� ইউিনট (িরগ িব��ং) ############

ashraful_bpx@yahoo.co

m
200000027550

67
জনাব �মাহা�দ 

আিসফ ইকরাম খান
ব�ব�াপক

�সাস � রক, অেয়ল এ� গ�াস �ািড 

শাখা
01700711911 ashif3228@yahoo.com 200000027555

68 সািবহা �চৗধুরী ব�ব�াপক বােয়া��া�ট��ািফ শাখা 01700711920 sabihanita@gmail.com 200000022871

69
�মাছাঃ শাহানাজ 

�হােসন
ব�ব�াপক �সিডেম�ল�জ শাখা 01700711921

shshanaj.bapex@gmail.c

om  
200000022872

70 জনাব তােরক আহমদ ব�ব�াপক এে�ট এ� ল�া� একুই�জশন শাখা 01719829989
tarekengr@bapex.com.b

d
200000022875

71
�মাঃ �তাফােয়ল উ��ন 

িশকদার
ব�ব�াপক

িফ� অপােরশন এ� মিনটিরং 

ইউিনট ১ ও ২
01700711909

tofayel.bapex@gmail.co

m
200000022867

72
জনাব �মাঃ আেরিফন 

আ�জজ সরদার
ব�ব�াপক

�জনােরল ��ার, ��শনারী ও 

�মিডক�াল ��ার শাখা
01711288707 arafin1975@gmail.com 200000022889

73
জনাব �মাঃ 

�মাজাে�ল হক 

সরকার

ব�ব�াপক �টি�ং অপােরশন শাখা 01700711913 testing@bapex.com.bd 200000022891

74 �মাঃ আ�লু বািতন ব�ব�াপক ��াডাকশন শাখা 01713339885 panna305@yahoo.com 200000026682

75 �মাঃ শিফকুল ইসলাম ব�ব�াপক িরিভউ শাখা 01818378787 shafiq1007@yahoo.com 200000027576

76
মুহা�দ জসীম উ��ন 

�সখ
ব�ব�াপক মাড লিগং ইউিনট-২ 01700711923 josimbapex@gmail.com 200000027581

77 কাজী ফােয়জ আলম ব�ব�াপক মাড লিগং ইউিনট-৩ 1711070370 alamfaiz906@gmail.com 200000027582



78 আ��ুাহ-আল-মামুন ব�ব�াপক ভূতা��ক জিরপ দল 01671926958 rony00001@yahoo.com 200000027587

79
আবু হাসান �মাঃ 

খায়��ামান
ব�ব�াপক পাবিলক িরেলশন এ� ল শাখা 01709673999

khairuzzaman2001@gma

il.com
200000027593

80
ডাঃ �মাঃ জািকর 

�হােসন
ব�ব�াপক �মিডক�াল শাখা 01700712012

zakirhossain1962101@g

mail.com
200000027613

81
�মাহা�দ শাখাওয়াত 

�হাসাইন
ব�ব�াপক �জনােরল এডিমন শাখা 01700712010

managerbapex@gmail.c

om
200000027614

82
�মাঃ মুজািহদ িবন 

হািফজ
ট�ল পুশার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01700711934

muzahidtusarsathy@gm

ail.com
200000027633

83
এম. এ. সবুর জািমল 

ভঁূঞা
ব�ব�াপক এমআইএস শাখা 01700711915

sabur_jamil@bapex.com

.bd
200000022953

84
�মাহা�াদ রিফকুল 

ইসলাম
ব�ব�াপক

�জওিফ�জক�াল ইকুইপেম� ও 

�মইি�ন�া� শাখা
01816866924 plripon_be@yahoo.com 200000028119

85 �রাকশানা পারভীন ব�ব�াপক ২িড ই�ারি�েটশন শাখা 01700711930 rok_331@yahoo.com 200000026685

86 �মাঃ হাসান লিতফ ব�ব�াপক ৩িড ডাটা �েসিসং শাখা 01713188928 latif_gm@yahoo.com 200000028123

87
আবু �সােহল �মাঃ 

শামাউন কবীর
ব�ব�াপক িফ� ডাটা িকউিস শাখা 01712653306

shamaunk@bapex.com.b

d
200000028124

88 �মাঃ ময়নুল ইসলাম ব�ব�াপক ২িড ডাটা �েসিসং শাখা 01700712006 moin354@gmail.com 200000028144

89
�মাহা�দ আ�সু 

�সাবহান
ব�ব�াপক র�ণােব�ণ শাখা 01700711916

sobhan.bapex@gmail.co

m
200000030719

90 �বগম �জবুন নাহার ব�ব�াপক
কাের� ��ািনং এ� �েজ� 

মিনটিরং শাখা
############

jabunbapex14@gmail.co

m
200000027553

91
জনাব �মাঃ আরমান 

ইবেন আ�জজ
ব�ব�াপক

িফ� ইউিনট ২ (িরগ �মইন�টন�া� 

ও অপােরশন)
01700711998

engr.arman.mba.bd@gm

ail.com
200000022877

92 �মাঃ জহ� �ল ইসলাম ব�ব�াপক �রকিড�ং শাখা 01713188926 zahurul.bapex.com.bd 200000031178

93 ডঃ �মাঃ আ�সু ছালাম ব�ব�াপক
িফ� অপােরশন এ� মিনটিরং 

ইউিনট ১ ও ২
01700711914 salam@bapex.com.bd 200000031249



94 তািরকুল ইসলাম ব�ব�াপক
২িড সাইসিমক ডাটা একুই�জশন 

উপ-িবভাগ
01713109259 nipun301@yahoo.com 200000031299

95
ড. �মাঃ আিশক 

�হােসন
ব�ব�াপক

লগ ইভালুেয়শন ও ওয়�ার লাইন 

লিগং শাখা
01700711928

ashique.ogchm@gmail.c

om
200000027578

96 এস এম মিনর �হােসন ব�ব�াপক িরজারভেয়র ব�ব�াপনা শাখা 01700711929 smmonir@bapex.com.bd 200000027579

97 রেমশ চ� িম�ী ব�ব�াপক �ানীয় �য় শাখা 01700712000 bpxramesh@gmail.com 200000031938

98
জনাব �মাঃ মিশউর 

রহমান
ব�ব�াপক

�ে�� ইভালুেয়শন ও ওেয়ল 

��াপজাল শাখা
01700712003

mashiurbapex@yahoo.c

om
200000027520

99 �মরীন আ�ার ব�ব�াপক
িলেথাল�জ, িরেমাট �স��ং ও �ট 

ইনেভি�েগশন শাখা
01700711924 marinakter@gmail.com 200000027577

100 �মাঃ আিরফুল ইসলাম ট�ল পুশার এইচ.এস.ই. শাখা 1715126482 arifbapex@gmail.com 200000027611

101
জনাব �মাঃ আিনছ� র 

রহমান
ট�ল পুশার

�িকউরেম� ডকুেমে�শন ও 

�কায়ািল�ট শাখা
01700711937 anisur.ad@gmail.com 200000022893

102
�মাঃ আ�লু মিতন 

ম�ল
ব�ব�াপক ৩িড ই�ারি�েটশন শাখা 01700711931 ammondol@yahoo.com 200000033331

103
জনাব শাহ �মাঃ 

িসরাজসু সােলিকন
ব�ব�াপক

িফ� অপােরশন এ� �মইন�টন�া� 

উপ-িবভাগ
01709673991

rupam_che_bapex@yah

oo.com
200000022876

104 �মাঃ ইমরানুল হক ব�ব�াপক
��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (�ীকাইল)
01816485087 emran2023@yahoo.com 200000026737

105
�মাহা�াদ  �শফাউল 

ইসলাম
ব�ব�াপক িফ� ইউিনট (িরগ িব��ং) 01700711912 shefaul@gmail.com 200000038808

106 Jagadish Kumar Nath ব�ব�াপক অেটােমাবাইল শাখা 01700712032
jagadish.cuet@yahoo.co

m
200000038816

107 �মাঃ শাহিরয়ার বারী ব�ব�াপক
িফ� ইউিনট ১ (িরগ �মইন�টন�া� 

ও অপােরশন)
01700711997

bari.shahrear@gmail.co

m
200000038820

108
জনাব �মাঃ কাম�ল 

হাসান �শাভন
ব�ব�াপক

িরগ �মইন�টন�া� ও অপােরশন 

উপ-িবভাগ
############ kamrul.cuet@yahoo.com 200000022902

109
�েকৗশলী �মাঃ 

আিনসুর রহমান 

�সােহল

ব�ব�াপক
িফ� ইউিনট ১ (িরগ �মইন�টন�া� 

ও অপােরশন)
01700712007 anisbapex@gmail.com 200000038811



110
�েকৗশলী ত�য় 

চ�বত�
ট�ল পুশার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) ############

tanmoy_cuet@yahoo.co

m
200000027623

111
�বগম উে� খােয়র 

জা�াত� ল হ� মায়রা
ব�ব�াপক

িরগ ইকুইপেম� এ� ��িলং 

��য়ার শাখা
01739176765 humira.bd23@gmail.com 200000023013

112 নয়ন মাহমুদ ব�ব�াপক ��ল ি�ম শাখা 01700711968
nayan.mahmud@gmail.c

om
200000032056

113 তািরক উর রহমান ব�ব�াপক পাে� �ি�ভ ��ািনং শাখা 01700711970 tarikacct@yahoo.com 200000032058

114
�েকৗশলী �মাঃ 

আসাদু�াহ্
ব�ব�াপক

��াডাকশন ��ািনং িরজারভেয়র 

ই��িনয়ািরং এ� িফ� 

�ডেভলপেম� উপ-িবভাগ

01700712070 asad_che@yahoo.com 200000022897

115
এস. এম. নািফফুন 

আরহাম
ব�ব�াপক ওেয়ল মিনটিরং ও ��ািনং শাখা 01700711926 nafefun@bapex.com.bd 200000030798

116
জনাব �মাঃ 

সামসু�ামান
ব�ব�াপক

এনভায়রনেম�, �হলথ এ� �সফ�ট 

শাখা
01700711969 zaman85_s@yahoo.com 200000022903

117
�মাঃ খািলদ আহাে�দ 

খান
ব�ব�াপক �পে�ািফ�জক�াল শাখা 01911958870 khalid@bapex.com.bd 200000027556

118
জনাব �মাহা�দ 

�মাজাে�ল হক
ব�ব�াপক

এনািল�টক�াল এনভায়রনেম� এ� 

�কায়ািল�ট কে�াল শাখা
01716453635

mozammel.bapex@gmai

l.com
200000027554

119
�েকৗশলী এম. এম. 

না�জম উ�ীন
ব�ব�াপক

��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (�ফ�ুগ�)
############ nazimeee@gmail.com 200000022878

120
�েকৗঃ �মাঃ শাহাদাৎ 

�হােসন
ব�ব�াপক

��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (সালদা নদী)
01700711955

engr.mshossain@gmail.c

om
200000022896

121 �মাঃ রাউফুর রহীম ব�ব�াপক
৩িড সাইসিমক ডাটা একুই�জশন 

উপ-িবভাগ
01700711964 redoy009@gmail.com 200000028129

122 রােবয়া বসরী ব�ব�াপক িফ� ডাটা িকউিস শাখা 01700711965 rbasri8@gmail.com 200000026632

123 �মাঃ আসাদু�ামান ট�ল পুশার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01700711936 asad258070@gmail.com 200000058070

124 �মাঃ মহিসনুল আলম ট�ল পুশার
িডের�শনাল ��িলং এ� িফিশং 

অপােরশন শাখা
01700711939

mahsinulalam.md@gmai

l.com
200000058359

125 �মাঃ মাহবুবুর রশীদ ব�ব�াপক এে�ট, িসিকউির�ট ও �েটাকল শাখা 01755551818 mbrashid71@gmail.com 200000058421



126 িবমল চ� দাশ ব�ব�াপক একাউ�স শাখা 01819535354
bimal535354g@gmail.co

m
200000028676

127 সাইেয়দ মুহা�দ কিবর ব�ব�াপক
��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (�পগ�)
01700712011 kabirengr99@gmail.com 200000034923

128
�বগম �হ আফজা 

ফারহানা
ব�ব�াপক

িরক্�টেম�/�েমাশন/টাইমে�ল/ই

ন��েম�/�পএেনামািল/এমআইএস

 শাখা

1552353446
farhana_bapex@yahoo.c

om
200000027562

129 �মাঃ �খারেশদ আলম ব�ব�াপক িড�জটাল ডাটা শাখা 01716539435
khorshed.bapex@yahoo.

com
200000028121

130 ি�� �মাঃ আল �হলাল ট�ল পুশার অপােরশন উপ-িবভাগ 01755520269
prince_bapex@yahoo.co

m
200000022894

131
�মাহা�দ িসরাজলু 

ইসলাম
ব�ব�াপক

িফ� ইউিনট ২ (িরগ �মইন�টন�া� 

ও অপােরশন)
01777764842 sayasiraj@gmail.com 200000059459

132
জনাব �মাঃ ফখ�ল 

আলম খান
ব�ব�াপক করেপােরট ট�া�, ভ�াট ও ফা� শাখা 01755649813 fakhrul011@yahoo.com 200000022887

133
�মাহা�দ 

�রাকনু�ামান
ট�ল পুশার িরগ �বজ ইউিনট 01700711984

rukonuzzaman78@gmail

.com
200000027632

134 মিহউ��ন আহা�দ ব�ব�াপক ওেয়ল িসেমে�শন উপ-িবভাগ 01674904729 mahi_bx@yahoo.com 200000060950

135
�মাহা�দ �মাজাে�ল 

হক
ট�ল পুশার

ওেয়ল কে�াল ইকুইপেম� উপ-

িবভাগ
01700711938

mozammelhoquedv@gm

ail.com
200000027610

136 �মাঃ রিকবুল হাসান ট�ল পুশার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01700711940 riponbapex@yahoo.com 200000031296

137
ডাঃ �মাছাঃ উে� 

কুলসুম
ব�ব�াপক িচিকৎসা উপ-িবভাগ 01554327670

kulsumdrumme@gmail.c

om
200000062817

138
�মাহা�াদ  শাহ  

আলম তালুকদার
ব�ব�াপক এইচআরএম শাখা 01711452368 soumin2011@gmail.com 200000040778

139 জনাব �মাঃ সাইফু��ন ব�ব�াপক �বেদিশক �য় শাখা 01700715020 saifbpx@gmail.com 200000027538

140
জনাব মুহ�দ জিহ�ল 

ইসলাম
ব�ব�াপক কমন সািভ�েসস শাখা 01713235611

sangram_bapex@yahoo.

com
200000027529

141 �মাঃ শিহদুল ইসলাম ব�ব�াপক �জনােরল এডিমন (অিফসার) শাখা 01700712015
shahidbpx112@gmail.co

m
200000040759



142
�মাঃ আবুল কালাম 

আজাদ
ব�ব�াপক িসএ�এফ ও িপএসআই শাখা 01709673990 azadbpx@gmail.com 200000027596

143 �মাঃ বােয়�জদ �হােসন ব�ব�াপক
��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (�বগমগ�)
01700711954 mbhche@gmail.com 200000029389

144
মুহা�দ মািহনুর 

রহমান
ব�ব�াপক

��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (�সমুতাং)
01833113730

mahineng2007@gmail.c

om
200000029388

145
জনাব �মাঃ শওকত 

�ফরেদৗস
ব�ব�াপক

��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (শাহজাদপুর-

সু�লপুর)

############ shaawkatt@yahoo.com 200000022895

146 �মাঃ শাহীনুর ইসলাম ব�ব�াপক

িরক্�টেম�/�েমাশন/িসেলকশন/

��ড/ইন��েম�/�পএেনামািল/এম

আইএস শাখা

01712139639
shahin620@bapex.com.b

d
200000022890

147 কাজী তাজলু ইসলাম ব�ব�াপক
�রিভিনউ, বােজট এ� ইনসু�ের� 

শাখা
01730795948 tazul@bapex.com.bd 200000050750

148
�মাহা�দ �তাফা�ল 

�হােসন িস��কী
ব�ব�াপক �রিভিনউ উপ-িবভাগ 01777764845 tofabiplob@gmail.com 200000022874

149 আবুল কালাম আজাদ ব�ব�াপক
�জনােরল �লজার ও �জিভ 

একাউ�স শাখা
01937923963 azadbapex@gmail.com 200000029386

150
জনাব �মাঃ আবুল 

িম�াত
ব�ব�াপক িবল, �প-�রাল ও �লান শাখা 01700712014 millatz@yahoo.com 200000022869

151 আিতয়া সুলতানা ব�ব�াপক �জনােরল এডিমন (�াফ) শাখা 01700711907
asultana.bapex@gmail.c

om
200000041640

152 �মাঃ �রজাউল হািলম ব�ব�াপক �টপ শাখা 01700711991 bapy_1971@yahoo.com 200000031435

153
জনাব �মাঃ ওমর 

পারেভজ
ব�ব�াপক ই�ারনাল অিডট শাখা 01700711902

parvezpetrobpx@gmail.c

om
200000027535

154
জনাব �মাঃ আরমান 

ইবেন আ�জজ
ব�ব�াপক িসএম�টডি�ঊ উপ-িবভাগ 01700711998

engr.arman.mba.bd@gm

ail.com
200000022877

155 �মাঃ সরওয়ার হািমদ ব�ব�াপক মাড লিগং ইউিনট-১ 01700711992
sarwar.mgmcl@gmail.co

m
200000067714

156
�মাহা�দ শাহ আলম 

খান
ব�ব�াপক বািণ�জ�ক ও সরকারী অিডট শাখা 01732953762 mk56167@gmail.com 200000055960



157 উ�ম কুমার �বপারী ব�ব�াপক �েজ� ইম�াে�শন শাখা 01700711972
uttamkumar.uk@yahoo.

com
200000031185

158
�মাহা�দ মিন�ল 

ইসলাম
ব�ব�াপক �বাড� শাখা 01700711906

monir_bapex@yahoo.co

m
200000027552

159 মুহা�দ লুৎফুর রহমান ট�ল পুশার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01700711935 lutfurbpx@gmail.com 200000068315

160 �মাঃ �মাশারফ �হােসন উপ-ব�ব�াপক
�জনােরল �লজার ও �জিভ 

একাউ�স শাখা
01700712053

mosharof_ais@yahoo.co

m
200000055241

161 আল আমীন উপ-ব�ব�াপক �প, িবল এ� ��ার একাউ�স শাখা 01755545495
ushaminnaz78@yahoo.c

om
200000056561

162 এস.এম. আল আমীন উপ-ব�ব�াপক
ফা�, এিডিপ, এফিস এ� এলিস 

শাখা
01700711946 alamindu02@yahoo.com 200000058057

163
জনাব মুহ�দ শাহাব 

উ��ন
উপ-ব�ব�াপক ই�ারনাল অিডট শাখা 01554683298

mshahabuddin396@gma

il.com
200000027559

164 রািকবুল ইসলাম উপ-ব�ব�াপক র�ণােব�ণ শাখা 01700711979 rakibul@bapex.com.bd 200000027558

165 জনাব আিমর হামজা উপ-ব�ব�াপক �বেদিশক �য় শাখা 01700712023
hamza.bapex@gmail.co

m
200000027557

166
জনাব �মাঃ আলতাফ 

�হােসন
উপ-ব�ব�াপক এে�ট এ� ল�া� একুই�জশন শাখা 01700712019

altafbapex2004@gmail.c

om
200000022898

167
জনাব �মাঃ আবুল 

কালাম আজাদ
উপ-ব�ব�াপক �বাড� শাখা 01720008879

akazad.sadin77@gmail.c

om
200000022879

168
জনাব �মাঃ নািসর 

উ��ন
উপ-ব�ব�াপক মাড লিগং ইউিনট-১ 01700711976

nasiruddin@bapex.com.

bd
200000022880

169 তানভীর আহেমদ উপ-ব�ব�াপক িফ� �মইি�ন�া� শাখা (�সমুতাং) 01828170451 tanvir23j@gmail.com 200000026738

170 নািহদ হাসনাত উপ-ব�ব�াপক মাড লিগং ইউিনট-২ 01712581531 hasnat1115@gmail.com 200000027583

171 সােলহ আহেমদ উপ-ব�ব�াপক মাড লিগং ইউিনট-৩ 1723725415 saleh026@bapex.com.bd 200000027584

172
�মাঃ তািরকুল আলম 

ভূইয়া
উপ-ব�ব�াপক িরিভউ শাখা 01700711977

tariq.alam@bapex.com.b

d
200000027586

173
মুহা�দ মু�জবুল 

ইসলাম
উপ-ব�ব�াপক �া�েপাট� এ� ল�জি�� শাখা 01911953809

mujib.bapex04@gmail.c

om
200000027620



174 জািকর �হােসন খান ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01700711985
zakirkhan.bapex@gmail.

com
200000027630

175 রওশন জাহান উপ-ব�ব�াপক
�জওিফ�জক�াল ইকুইপেম� ও 

�মইি�ন�া� শাখা
01616779912

rjahan586.bapex@gmail.

com
200000026672

176
মুহা�দ �জাবােয়র 

�হােসন
উপ-ব�ব�াপক িফ� ডাটা িকউিস শাখা 01916372390 jubayergeo@yahoo.com 200000028145

177 �মাঃ িনজাম উ��ন উপ-ব�ব�াপক িফ� ডাটা িকউিস শাখা 01713188920
nijam.uddin@bapex.com

.bd
200000028546

178 �মাঃ আবুবকর িছ��কী উপ-ব�ব�াপক ৩িড ই�ারি�েটশন শাখা 01700711966 bakar_du@yahoo.com 200000028552

179 িবমল চ� দাশ উপ-ব�ব�াপক
ফা�, এিডিপ, এফিস এ� এলিস 

শাখা
01819535354

bimal535354g@gmail.co

m
200000028676

180
�মাহা�দ আিমনুল 

ইসলাম মজমুদার
উপ-ব�ব�াপক ওয়াক� এ��িকউশন শাখা 01712592181

amojumder75@gmail.co

m
200000030747

181
�মাহা�দ শাহাদাৎ 

�হােসন
উপ-ব�ব�াপক

��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (শাহবাজপুর)
01700711963

sahadatbapex@gmail.co

m
200000031180

182 কাম�ন নাহার উপ-ব�ব�াপক বােয়া��া�ট��ািফ শাখা 01700711978 ratna.geo@gmail.com 200000031193

183
�েকৗশলী  �মাঃ 

আেনায়ার �হােসন
উপ-ব�ব�াপক

কাের� ��ািনং এ� �েজ� 

মিনটিরং শাখা
01700711959 hossainbx@gmail.com 200000022882

184
�েকৗশলী  �মাঃ 

আেনায়ার �হােসন
উপ-ব�ব�াপক

এনভায়রনেম�, �হলথ এ� �সফ�ট 

শাখা
01700711959 hossainbx@gmail.com 200000022882

185 সামান উ��ন আহেমদ উপ-ব�ব�াপক িরজারভেয়র ব�ব�াপনা শাখা 01700711974 saman0745@gmail.com 200000027567

186 িশিরন আ�ার উপ-ব�ব�াপক
লগ ইভালুেয়শন ও ওয়�ার লাইন 

লিগং শাখা
01710418124

Shireen.geo.13@bapex.c

om.bd
200000027585

187
�মাহা�দ আিমনুল 

আলম �চৗধুরী
উপ-ব�ব�াপক

িরক্�টেম�/�েমাশন/িসেলকশন/

��ড/ইন��েম�/�পএেনামািল/এম

আইএস শাখা

01700711949 amir.bapex@gmail.com 200000027597

188 ফিরদুল আলম উপ-ব�ব�াপক
��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (�ফ�ুগ�)
01700711961

faridbapex2004@gmail.c

om
200000029396

189 স�ীপ কুমার িসংহ উপ-ব�ব�াপক
িফ� অপােরশন এ� মিনটিরং 

ইউিনট ১ ও ২
01700711971 sandip49@gmail.com 200000032057



190 �মাঃ মহসীন উপ-ব�ব�াপক এমআইএস শাখা 01911700341
mohsin_ict@bapex.com.

bd
200000027566

191 �মাঃ এমদাদুল হক উপ-ব�ব�াপক �াউ�টং �জিপএস জিরপ শাখা 01700711967
emdadul.haque@bapex.

com.bd
200000033329

192 �মাঃ িফেরাজ �হােসন উপ-ব�ব�াপক
িফ� ইউিনট ২ (িরগ �মইন�টন�া� 

ও অপােরশন)
01711198949 ferozbpx@gmail.com 200000038834

193 �মেহদী হাছান উপ-ব�ব�াপক
িফ� ইউিনট ১ (িরগ �মইন�টন�া� 

ও অপােরশন)
01700712042

mehedibapex@gmail.co

m
200000038842

194 �সয়দ শিহদুল ইসলাম উপ-ব�ব�াপক িফ� ইউিনট (িরগ িব��ং) 01700712044
shahidulbapex@yahoo.c

om
200000038847

195 �মাঃ নু��ামান উপ-ব�ব�াপক

��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (শাহজাদপুর-

সু�লপুর)

01700712034 zamanbapex@gmail.com 200000038952

196 �সৗিম� �ঘাষ উপ-ব�ব�াপক
�রিভিনউ, বােজট এ� ইনসু�ের� 

শাখা
01712339313

shoumitro.ghosh@yahoo

.com
200000041579

197
মুহা�দ কাম�ল 

হাসান
উপ-ব�ব�াপক িফ� �মইি�ন�া� শাখা (�ফ�ুগ�) 01700711962

kamrulbapex@gmail.co

m
200000029397

198
�মাহা�দ মঈনু��ন 

আহেমদ
উপ-ব�ব�াপক �প, িবল এ� ��ার একাউ�স শাখা 01700711941

go2moinuddin@yahoo.c

om
200000043175

199
�মাহা�দ নািস�ল 

ইসলাম

উপ-ব�ব�াপক 

(সম�য়)
ব�ব�াপনা পিরচালক এর দ�র 1755523217

nasir_bapex@yahoo.co

m
200000027570

200 �গালাম সােরায়ার ভ�ঁ ইয়া উপ-ব�ব�াপক ওয়াক� এ��িকউশন শাখা 01700712017
dmcivil02@bapex.com.b

d
200000050182

201 ফজেল রা��উস সািন ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01700711987 fr.sanibx@gmail.com 200000056448

202 �মাঃ লাভল ুহাসান উপ-ব�ব�াপক �রকিড�ং শাখা 01700711983 lovelu.iu.bd@gmail.com 200000056450

203
�মাঃ �জাবােয়দুল 

ইসলাম
��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01712383962 mzislam07@gmail.com 200000032762

204 আসমী আরা পারভীন উপ ব�ব�াপক ��িলং ইউিনট 1711113696
asmiaraparvin1976@gm

ail.com
200000027599

205 মুহা�দ মহীউ��ন উপ-ব�ব�াপক িফ� �মইি�ন�া� শাখা (সালদা নদী) 1716862147
mohiuddin96205@gmail.

com
200000027608



206 �মাঃ মাইনুল ইসলাম উপ-ব�ব�াপক ওেয়ল িসেমে�শন উপ-িবভাগ 01700711982 mynul.iu@gmail.com 200000027896

207 �মাঃ জামাল উ��ন উপ-ব�ব�াপক িফ� অপােরশন শাখা 01700712052 ujamal446@gmail.com 200000057964

208
জনাব এস এম 

�মেহবুবুর রহমান
উপ-ব�ব�াপক থাড� পা�ট� সািভ�স হায়ািরং শাখা 1554320239

mgr_pur04@bapex.com.

bd
200000022873

209
আবু মনসুর �মাহা�দ 

সাইদু�ামান
উপ-ব�ব�াপক

�রিভিনউ, বােজট এ� ইনসু�ের� 

শাখা
01700712055 mszaman04@yahoo.com 200000058032

210  ডঃ ফিরদা খানম উপ-ব�ব�াপক ২িড ই�ারি�েটশন শাখা 01700712051 khanamgeo@yahoo.com 200000028153

211 �সয়দ �তৗিহদুর রহমান উপ-ব�ব�াপক
িফ� অপােরশন এ� মিনটিরং 

ইউিনট ১ ও ২
01700711957

towhidbapex1983@gmai

l.com
200000058965

212
�মাছাঃ �মৗসুমী 

আখতার
উপ-ব�ব�াপক ওেয়ল মিনটিরং ও ��ািনং শাখা 01705792657

akhter_mou@yahoo.co

m
200000027588

213 �মাঃ আবদুল মুিমন উপ-ব�ব�াপক
িলেথাল�জ, িরেমাট �স��ং ও �ট 

ইনেভি�েগশন শাখা
01670080132

abdulmumindu@yahoo.c

om
200000030800

214 �মাঃ হািমদু�ামান উপ-ব�ব�াপক ভূতা��ক জিরপ দল 1724305550
russell.geologist@gmail.c

om
200000027589

215 �মাঃ মাসুদ খান উপ-ব�ব�াপক �টপ শাখা 01616725422
khanmdmasuddu14@gm

ail.com
200000031192

216
জনাব �শখ িনয়াজ 

আহে�দ অংকুর
উপ-ব�ব�াপক ডাটা শাখা 01671654757 angqur53@yahoo.com 200000022905

217 �মাঃ আলমগীর কিবর উপ-ব�ব�াপক
�ে�� ইভালুেয়শন ও ওেয়ল 

��াপজাল শাখা
01627522675 kabirdu30@yahoo.com 200000027540

218 �সৗিম� পাল �চৗধুরী উপ-ব�ব�াপক
��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (শাহবাজপুর)
01719947874

pmre0412132019@gmai

l.com
200000033345

219 আবদুল গাফফার উপ-ব�ব�াপক িফ� �মইি�ন�া� শাখা (�ীকাইল) 01719014310 mailgaffer@yahoo.com 200000029002

220 আবুল কােসম উপ-ব�ব�াপক ��িলং ইকুইপেম� শাখা 01700711986 akashembpx@gmail.com 200000027615

221
এ.�ক.এম আজাদ 

শাহীন
উপ-ব�ব�াপক �টি�ং অপােরশন শাখা 01521250006 ashahin.bpx@gmail.com 200000059783



222 �মাঃ নু��ামান ��লার িফ� অপােরশন এ� মিনটিরং শাখা 01723469710
nuruzzaman86@ymail.co

m
200000027612

223 আবু তােহর �বপারী উপ-ব�ব�াপক করেপােরট ট�া�, ভ�াট ও ফা� শাখা 01937499875 taher.bapex@gmail.com 200000058367

224 হািসনা আ�ার উপ-ব�ব�াপক িবল, �প-�রাল ও �লান শাখা 01538854652 hakter0702@gmail.com 200000060095

225
জনাব আমজাদ 

�হােসন
উপ-ব�ব�াপক �রকিড�ং শাখা 1713188913 amzad0602@yahoo.com 200000022899

226
�মাঃ আ��ুাহ আল 

মামুন
উপ-ব�ব�াপক িফ� ডাটা িকউিস শাখা 01722350609

mamun.mining@gmail.c

om
200000028547

227 নূর-এ-�সািনয়া উপ-ব�ব�াপক ৩িড ডাটা �েসিসং শাখা 01712642994
noor.sonia@bapex.com.

bd
200000028545

228 �মাঃ আিবদুর রহমান উপ-ব�ব�াপক িবল, �প-�রাল ও �লান শাখা 01755523218 abidbapex@yahoo.com 200000060263

229
শাহ �মাঃ মাহতাব-উল-

আলম
উপ-ব�ব�াপক �াউ�টং �জিপএস জিরপ শাখা 01717577269

mahtab.alam@bapex.co

m.bd
200000028543

230
�মাহা�দ �জয়াউর 

রহমান
উপ-ব�ব�াপক িস এ� এফ শাখা 01925134069

ziaur_bapex@yahoo.co

m
200000027617

231 �মাঃ শামছ� ল আলম উপ-ব�ব�াপক ম�ািচং শপ শাখা 01700711958
shamsul.bapex@gmail.c

om
200000061019

232 �মাঃ আলী �হােসন উপ-ব�ব�াপক এে�ট এ� ল�া� একুই�জশন শাখা 01700712018
alihossain@bapex.com.b

d
200000063314

233 রতন চ� রায় উপ-ব�ব�াপক �াউ�টং �জিপএস জিরপ শাখা 01916537741 ratanapee@gmail.com 200000027897

234 �মাফা�ল �হােসন ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01718303456
bpx_mofazzal@hotmail.c

om
200000033245

235
কাজী জাকািরয়া 

আবছাির
উপ-ব�ব�াপক

��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (সালদা নদী)
01817517449 jkabsari@yahoo.com 200000029000

236 �মাঃ ইয়ািছনুল হাসান উপ-ব�ব�াপক
��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (�ীকাইল)
01911893352 yhasan800@yahoo.com 200000029001

237 মীর সাইফুর রহমান ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01700712061 mirsaifur82@gmail.com 200000071179

238 জীবন কৃ� কুন্ড� উপ-ব�ব�াপক �পনশন/��াচ� ই�ট/িলভ/�লান শাখা 01700712056
jkkundu1990@gmail.co

m
200000027592



239
�মাহা�দ শিহদুল 

ইসলাম

উপ-ব�ব�াপক ( 

�বাড� )
�বাড� শাখা 01779594015 sislam0663@gmail.com 200000058898

240
জনাব �মাঃ আরমান 

ইবেন আ�জজ
উপ-ব�ব�াপক িসএম�টডি�ঊ উপ-িবভাগ 01700711998

engr.arman.mba.bd@gm

ail.com
200000022877

241
�মাহাে�দ কামাল 

�হােসন
উপ-ব�ব�াপক

�জনােরল ��ার, ��শনারী ও 

�মিডক�াল ��ার শাখা
01700712025

kamaladm@bapex.com.

bd
200000041755

242 �মাহা�দ আবু কাউছার উপ-ব�ব�াপক �ানীয় �য় শাখা 01816268961
makawsar07@yahoo.co

m
200000029005

243
�মাঃ ছািবিললাহ হাসান 

িস��কী
উপ ব�ব�াপক

িফ� ইউিনট ১ (িরগ �মইন�টন�া� 

ও অপােরশন)
01700712024 sabil1234@yahoo.com 200000027622

244 আখঁী �বদ� উপ-ব�ব�াপক

িরক্�টেম�/�েমাশন/টাইমে�ল/ই

ন��েম�/�পএেনামািল/এমআইএস

 শাখা

01552638272 ankhi@bapex.com.bd 200000041676

245 �দীপ কুমার পাল উপ-ব�ব�াপক
িফ� অপােরশন এ� মিনটিরং 

ইউিনট ১ ও ২
01700711973 pradipacct@yahoo.com 200000032059

246
জনাব আবু সােয়ম 

মাসুদ
উপ-ব�ব�াপক �রকিড�ং শাখা 01713188918

abusayem_2004@yahoo

.com
200000022901

247 �মাঃ আলাউ��ন উপ-ব�ব�াপক
িরগ ইকুইপেম� এ� ��িলং 

��য়ার শাখা
01700712059 mdalobx@gmail.com 200000068851

248 আিতয়াত� ল পািপয়া উপ-ব�ব�াপক �পনশন/��াচ� ই�ট/িলভ/�লান শাখা 01700711950 atiatul.papia@gmail.com 200000027598

249
�মাঃ আসাদু�ামান 

খান
উপ-ব�ব�াপক �জনােরল এডিমন (অিফসার) শাখা 1715841901

tuser_sartha@yahoo.co

m
200000027600

250 জনাব মাহবুবুর রহমান উপ-ব�ব�াপক এইচআরএম শাখা 01912523673
rahman01140@yahoo.co

m
200000027561

251
জনাব মুহা�দ 

�তৗিহদুল ইসলাম 

তালুকদার

উপ-ব�ব�াপক
কাের� ��ািনং এ� �েজ� 

মিনটিরং শাখা
01777759991

tauhid_bapex@yahoo.co

m
200000027539

252 �মাহা�দ আবুল হােসম উপ-ব�ব�াপক িডআরএস শাখা 01818160955
Mohammedabulhashem

21@gmail.com
200000027603

253 �মাঃ শিফকুল ইসলাম উপ-ব�ব�াপক এে�ট, িসিকউির�ট ও �েটাকল শাখা 01755694162
shafiq_bapex10@yahoo.

com
200000041994



254 �সিলনা পারভীন উপ-ব�ব�াপক ভূ-পদািথ �ক িবভাগ 01817100608
salinaparvin1964@gmail.

com
200000028148

255
জনাব এ.এস.এম 

নাজমুল �ফরেদৗস
উপ-ব�ব�াপক

২িড সাইসিমক ডাটা একুই�জশন 

উপ-িবভাগ
01716190473

ferdous.bapex.04@gmail

.com
200000022881

256 �মাঃ �গালাম ছরওয়ার উপ ব�ব�াপক ��িলং ইউিনট 01712650298
golamsarwar@bapex.co

m.bd
200000069990

257 ওমর ফা�ক উপ-ব�ব�াপক �জনােরল এডিমন (�াফ) শাখা 01710158886
faruqueadmin@bapex.co

m.bd
200000033261

258 �মাঃ মিন��ামান সহকারী ব�ব�াপক �প, িবল এ� ��ার একাউ�স শাখা 01711709687
monir.zaman.1386@gma

il.com
200000056605

259 ঝুমানা আ�ার সহকারী ব�ব�াপক িপএফ এ� �পনশন শাখা 01673986922 jumana_bc@yahoo.com 200000058216

260 ফারজানা মনসুর সহকারী ব�ব�াপক
�জনােরল �লজার ও �জিভ 

একাউ�স শাখা
01737098059

shampa.mansur@gmail.c

om
200000058328

261 �মাঃ হ� মায়ুন কিবর সহকারী ব�ব�াপক
িফ� ইউিনট ১ (িরগ �মইন�টন�া� 

ও অপােরশন)
01718752780

humayun2106@bapex.c

om.bd
200000037651

262
�মাসাঃ মাহফুজা 

সুলতানা
সহকারী ব�ব�াপক

�ে�� ইভালুেয়শন ও ওেয়ল 

��াপজাল শাখা
01735090626

mahfuzasultana@bapex.

com.bd
200000022883

263 �মাঃ মহসীন সহকারী ব�ব�াপক আইিস�ট উপ-িবভাগ 01911700341
mohsin_ict@bapex.com.

bd
200000027566

264 �মাঃ নািফজ ইমিতয়াজ সহকারী ব�ব�াপক মাড লিগং ইউিনট-৩ 1717735214 200000027572

265
�মাঃ রােসল �হােসন 

ভঁূইয়া
সহকারী ব�ব�াপক

��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (�সমুতাং)
01677004916 rassel2k9@gmail.com 200000026739

266
�মাহা�দ �সােহল 

জামান
সহকারী ব�ব�াপক কমন সািভ�েসস শাখা 01724287304

szamanbapex198@gmail

.com
200000027602

267
�মাঃ �খাশেলহাজ 

উ��ন
সহকারী ব�ব�াপক

িরক্�টেম�/�েমাশন/টাইমে�ল/ই

ন��েম�/�পএেনামািল/এমআইএস

 শাখা

01965499122 luddin2018@gmail.com 200000027605

268 �মাঃ আেনায়ার �হােসন সহকারী ব�ব�াপক একাউ�স শাখা 1815635737 arib.tazwar@gmail.com 200000027616

269
�মাঃ �মাসাে�কুল 

ইসলাম
সহকারী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 1717428188 200000027629



270 �মাঃ �গালাম সােরায়ার সহকারী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 1710733236 200000027631

271 �মাঃ �রজাউল ইসলাম সহকারী ব�ব�াপক ২িড ডাটা �েসিসং শাখা 01710913436 reza.ru88@yahoo.com 200000027724

272 �মাহা�দ আলী সহকারী ব�ব�াপক এইচআরএম শাখা 01718849267 ali082083@gmail.com 200000027569

273 হাসান আলী সহকারী ব�ব�াপক িফ� ডাটা িকউিস শাখা 01914388170
hasan0855@bapex.com.

bd
200000028085

274
�গালাম মাহমুদ উল 

আফতাব
সহকারী ব�ব�াপক �রকিড�ং শাখা 01776262776 gmaftab@gmail.com 200000028118

275 ডািলয়া �বগম সাথী সহকারী ব�ব�াপক �জওিফ�জক�াল ��ারস শাখা 01731914899 sathygeo@yahoo.com 200000028147

276 �সিলনা পারভীন
সহকারী ব�ব�াপক 

(সম�য়)
ভূ-পদািথ �ক িবভাগ 01817100608

salinaparvin1964@gmail.

com
200000028148

277
সামছ� ল হ� দা �মাঃ 

পারেভজ
সহকারী ব�ব�াপক �াউ�টং �জিপএস জিরপ শাখা 01916019686 pmnr047@gmail.com 200000028151

278 ফানসাব মু�ািহদ সহকারী ব�ব�াপক ��িলং শাখা 01675096764
fansab.mustahid@gmail.

com
200000028161

279 �মাঃ জবুােয়র সােলহীন সহকারী ব�ব�াপক
ইএইচএ�এস পারিমট ও ক�া� 

শাখা
01737310718 mnmilon@gmail.com 200000028542

280 �মারেশদুর রহমান সহকারী ব�ব�াপক �াউ�টং �জিপএস জিরপ শাখা 01676410521
morshedur.rahman9@g

mail.com
200000028548

281 শাহিরয়ার িবন শহীদ সহকারী ব�ব�াপক ২িড ডাটা �েসিসং শাখা 01793166180
shahriar.bin.shahid@gm

ail.com
200000028555

282 �মাঃ মিনর হাসান সহকারী ব�ব�াপক �রকিড�ং শাখা 01717285287 manirgeo@gmail.com 200000028557

283 �মাঃ জিহ�ল হক সহকারী ব�ব�াপক ��াডাকশন ইউিনট 01741145066
zahirbapex@bapex.com.

bd
200000029391

284
জনাব �মাঃ 

নূ��ামান
সহকারী ব�ব�াপক মাড লিগং ইউিনট-৩ 01912345998 nzaman@bapex.com.bd 200000027560

285 �মাঃ ইমরানুল ইসলাম সহকারী ব�ব�াপক
��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (শাহবাজপুর)
01867367872 imranul@bapex.com.bd 200000031183



286
�মাছাঃ শািমমা�ামান 

িলয়া
সহকারী ব�ব�াপক �সিডেম�ল�জ শাখা 01717549977

shamimalia.bapex@gmai

l.com
200000031194

287 �মেহ�ে�ছা সহকারী ব�ব�াপক
এনািল�টক�াল এনভায়রনেম� এ� 

�কায়ািল�ট কে�াল শাখা
01722057964 lataacct@gmail.com 200000031197

288
�েকৗশলী �মাঃ 

আখলাক �হােসন 

�শাভন

সহকারী ব�ব�াপক ওেয়ল িসেমে�শন উপ-িবভাগ 01675723516 shovan_me@yahoo.com 200000032037

289
�মাঃ আলমগীর 

�হােসন
সহকারী ব�ব�াপক

িফ� অপােরশন এ� মিনটিরং 

ইউিনট ১ ও ২
01738033888

mahossainchem07@gma

il.com
200000032049

290
�মাঃ �গালাম মাহবুবুর 

রহমান
সহকারী ব�ব�াপক

িফ� অপােরশন এ� মিনটিরং 

ইউিনট ১ ও ২
01911065120

mahbubbapex@gmail.co

m
200000032052

291 মিন�ল ইসলাম খান সহকারী ব�ব�াপক
িফ� অপােরশন এ� মিনটিরং 

ইউিনট ১ ও ২
01673988112

monirulislamkhancu@g

mail.com
200000032054

292 তািনয়া সুলতানা সহকারী ব�ব�াপক �েজ� ইম�াে�শন শাখা 01520085153
taniya092107@gmail.co

m
200000031313

293 �ী তাপস চ� রায় সহকারী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01700712085 tapas.hrb@gmail.com 200000032763

294 �মাঃ আসাদু�ামান ��ইনী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01714467211
ashad.jaman9@gmail.co

m
200000032823

295 ফারহা খান সহকারী ব�ব�াপক ৩িড ই�ারি�েটশন শাখা 01687424696
farahnaz214@yahoo.co

m
200000033020

296
�মাঃ শাখাওয়াত 

�হােসন
সহকারী ব�ব�াপক

িফ� �মইি�ন�া� শাখা 

(শাহবাজপুর)
01922332178

shakhaoatbd@gmail.co

m
200000033382

297
�মাসাঃ �াবনী 

আকতার
সহকারী ব�ব�াপক বােয়া��া�ট��ািফ শাখা 01797718208

srabony.bapex@gmail.co

m
200000038654

298
�েকৗশলী �মাঃ সা�াম 

�হােসন
সহকারী ব�ব�াপক

িফ� ইউিনট ১ (িরগ �মইন�টন�া� 

ও অপােরশন)
01673734490

saddam.buet.mechanical

@gmail.com
200000038844

299 অনুপ কুমার সরকার সহকারী ব�ব�াপক
িফ� ইউিনট ২ (িরগ �মইন�টন�া� 

ও অপােরশন)
01710584515 anupsarkers@gmail.com 200000038845

300 �মাঃ �মেহদী �হােসন সহকারী ব�ব�াপক
িফ� ইউিনট ১ (িরগ �মইন�টন�া� 

ও অপােরশন)
01918691640

mahedihosain@yahoo.c

om
200000038846

301 উিচংেথায়াই সহকারী ব�ব�াপক িফ� ইউিনট (িরগ িব��ং) 01914229252
engr.uchin.bapex@gmail

.com
200000031479



302 আহসান হািফজ সহকারী ব�ব�াপক

��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (শাহজাদপুর-

সু�লপুর)

01963650066 shawon@bapex.com.bd 200000031175

303 িব��জৎ কুমার িব�াস সহকারী ব�ব�াপক
িফ� �মইি�ন�া� শাখা 

(শাহজাদপুর-সু�লপুর)
01797960615

bishowjitbiswas@gmail.c

om
200000029004

304 স�য় কুমার রায় সহকারী ব�ব�াপক
��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (শাহবাজপুর)
01723757925

sanjoy092002@gmail.co

m
200000039336

305 �ফরেদৗসী আ�ার সহকারী ব�ব�াপক �ানীয় �য় শাখা 01817116298
fardousi2507@gmail.co

m
200000040760

306 �মাঃ হািববুর রহমান সহকারী ব�ব�াপক �টি�ং অপােরশন শাখা 01731926239
habibur.me38@gmail.co

m
200000041757

307
�মাহা�দ জিহ�ল 

ইসলাম
সহকারী ব�ব�াপক বািণ�জ�ক ও সরকারী অিডট শাখা 01717341409

zohirul_92jnu@yahoo.co

m
200000042032

308 িস�াথ � সরকার ঝলক সহকারী ব�ব�াপক ই�ারনাল অিডট শাখা 01749625120 ssjhalak632@gmail.com 200000042033

309 তাপস পাল সহকারী ব�ব�াপক
��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (�বগমগ�)
01922646382 tapos@bapex.com.bd 200000039334

310 �হ� ল আিমন সহকারী ব�ব�াপক িফ� �মইি�ন�া� শাখা (�বগমগ�) ############
ruhulamin093117@gmai

l.com
200000029392

311
�মাহা�দ সািহদুল 

ইসলাম
সহকারী ব�ব�াপক �প, িবল এ� ��ার একাউ�স শাখা 01712701870 sahidbapex@gmail.com 200000056335

312 �মাঃ িমজানুর রহমান সহকারী ব�ব�াপক ��াডাকশন ইউিনট 01718165554
mrahmanbpx@gmail.co

m
200000056609

313
�মাহা�দ আিমর 

�হােসন
সহকারী ব�ব�াপক

িফ� �মইি�ন�া� শাখা 

(শাহবাজপুর)
01819869067

Amir.hossain2187@gmai

l.com
200000056665

314 সুিফ আল মামুদ সহকারী ব�ব�াপক িফ� অপােরশন শাখা 01722458537
sufi.al.mamud@gmail.co

m
200000056986

315 �ভািশস পাল সহকারী ব�ব�াপক
�জনােরল �লজার ও �জিভ 

একাউ�স শাখা
01717738213 suvashish87@gmail.com 200000058073

316 �মাঃ জােবদ আলম সহকারী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01912133226
javedeee143@gmail.co

m
200000058096

317 রহমত আরা সহকারী ব�ব�াপক
�রিভিনউ, বােজট এ� ইনসু�ের� 

শাখা
01674911468

rahmatara17@gmail.co

m
200000058339



318
সাইেয়দা ফােতমা 

�ফরেদৗসী
সহকারী ব�ব�াপক িচিকৎসা উপ-িবভাগ 01773750732

fatemaanwar23@gmail.c

om
200000058408

319
�মাঃ আহসান উ�াহ 

�চৗধুরী
সহকারী ব�ব�াপক

�কিমক�াল এ� ��াডাকশন 

��য়ার শাখা
01819807367

ahasanbapex@gmail.co

m
200000027619

320 �মাঃ শিহদু�াহ সহকারী ব�ব�াপক
িফ� ইউিনট ১ (িরগ �মইন�টন�া� 

ও অপােরশন)
01840667021

mshahidullah23@gmail.c

om
200000030759

321 আ�সু সবুর সহকারী ব�ব�াপক
��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (�ীকাইল)
01721568646

asabur08ruet@gmail.co

m
200000029003

322 �মাঃ আ�জজলু হক সহকারী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01725449233 azizulduet22@gmail.com 200000059775

323 হািমদুল ইসলাম সহকারী ব�ব�াপক করেপােরট ট�া�, ভ�াট ও ফা� শাখা 01725623731
hamidislam1990@gmail.

com
200000057974

324 কিপজলু ইসলাম সহকারী ব�ব�াপক িফ� অপােরশন শাখা 01746819645
kapizul.ais.cu@gmail.co

m
200000059977

325 �মাঃ হাসনাত জামান সহকারী ব�ব�াপক ��িলং শাখা 01723961386
hasnatjaman.du@gmail.c

om
200000031937

326 �মাঃ ইমামুল ইসলাম সহকারী ব�ব�াপক ভূতা��ক জিরপ দল 01717854915
rokonemamul@gmail.co

m
200000030801

327 �মাঃ হািমদুর রহমান সহকারী ব�ব�াপক �াউ�টং �জিপএস জিরপ শাখা 01745171132 hamidur.geo@gmail.com 200000028084

328 �মাহা�দ আ�লু কিরম সহকারী ব�ব�াপক িফ� অপােরশন শাখা 01633510356
abdulkarim@bapex.com.

bd
200000061548

329 �ফারকান উ��ন সহকারী ব�ব�াপক ওয়াক� এ��িকউশন শাখা 01712809653
forkanuddinbapex@gmai

l.com
200000061651

330 মুহা�দ মািনক �শখ সহকারী ব�ব�াপক
ফা�, এিডিপ, এফিস এ� এলিস 

শাখা
01730593663

shihabmanik861@gmail.

com
200000058055

331
�মাঃ আবু বকর 

িস��ক খান

সহকারী ব�ব�াপক 

(সম�য়)
ব�ব�াপনা পিরচালক এর দ�র 01721992511 abskhan016@gmail.com 200000058097

332
কাজী জাকািরয়া 

আবছাির
সহকারী ব�ব�াপক

��াডাকশন, �েসিসং ও 

�মইি�ন�া� শাখা (�ফ�ুগ�)
01817517449 jkabsari@yahoo.com 200000029000

333
�মাছাঃ তওিসকা 

আকতার িলসা
সহকারী ব�ব�াপক িড�জটাল ডাটা শাখা 1737886141 towsikalisa@gmail.com 200000022907



334 ফা�াহ মুহা�দ তাহাবী সহকারী ব�ব�াপক লাইে�রী শাখা 01916167084
tahabi.muhammad@gm

ail.com
200000028150

335
খ�কার কামাল 

�হােসন
সহকারী ব�ব�াপক ��িলং ইউিনট 01770549344 kamalbapex@gmail.com 200000069140

336 �শখ �তৗিফক হাসান সহকারী ব�ব�াপক �জনােরল এডিমন (অিফসার) শাখা 01629483484
hassantoufiq38@gmail.c

om
200000051314

337
�মাসাঃ �াবনী 

আকতার

সহকারী ব�ব�াপক 

(সম�য়)
পরী�াগার িবভাগ 01797718208

srabony.bapex@gmail.co

m
200000038654

338 �মাঃ কাম�ল হাসান সহকারী ব�ব�াপক মাড লিগং ইউিনট-২ 01672857140 Krussel89@yahoo.com 200000027591

339 ইসরাত জাহান সহকারী ব�ব�াপক �পনশন/��াচ� ই�ট/িলভ/�লান শাখা 01911330052
isratjahan2167@yahoo.c

om
200000031474

340 সা��র আহেমদ সহকারী ব�ব�াপক

িরক্�টেম�/�েমাশন/িসেলকশন/

��ড/ইন��েম�/�পএেনামািল/এম

আইএস শাখা

01729372922 asabbir293@gmail.com 200000057429

341
�বগম ফারহানা 

আ�ার লুনা
সহকারী ব�ব�াপক

�জনােরল ��ার, ��শনারী ও 

�মিডক�াল ��ার শাখা
01515244989

farhanaakterluna@yaho

o.com
200000022904

342 অপ �ণ �জ�ািত ��পুরা সহকারী ব�ব�াপক �জনােরল এডিমন শাখা 01721808254
arpontripura@bapex.co

m.bd
200000039885

343 �মাঃ বিদউল আলম সহকারী ব�ব�াপক ��িলং ইউিনট 01819475885 balam@bapex.com.bd 200000027618

344
�মাহা�দ নজ�ল 

ইসলাম
সহকারী ব�ব�াপক �শাসন িবভাগ 01716860531

nazrul_bpx01@yahoo.co

m
200000027604

345 �মাঃ না�জম উ�ীন সহকারী কম �কত�া
�জনােরল ��ার, ��শনারী ও 

�মিডক�াল ��ার শাখা
01720423599

nazimuddin2019@yahoo

.com
200000069324

346 �মাঃ ফয়ছল কিবর সহকারী কম �কত�া ��িলং ইউিনট 01705716180 faisal958k@gmail.com 200000057909

347 �মাঃ আ�লু হািমদ ��ইনী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01721667085
hamid093038@gmail.co

m
200000069130

348 �মাঃ �সাহরাব �হােসন সহকারী কম �কত�া ��িলং ইউিনট 01737721094

sohrab@bapex.com.bd, 

sohrab.bapex908@gmail

.com

200000040081



349 জনাব মামুন অর রিশদ সহকারী কম �কত�া �া�েপাট� শাখা 01737948200
mamun.auto8306@gmai

l.com
200000022908

350 �মাঃ এনামুল হক ��ইনী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01771602999
anamulmilon99@gmail.c

om
200000027634

351 এনামুল হক - ২ ��ইনী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 1938640800
enamulhaque075@gmail

.com
200000027635

352 আবু সাঈদ - ০১ ��ইনী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01751153440
masayeed468@gmail.co

m
200000027636

353 শািহনুর রহমান ��ইনী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01732673142 srdueteee@gmail.com 200000027637

354 �মাঃ মু�াদুর রহমান ��ইনী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 1727854686 200000027638

355 আবু সাঈদ ��ইনী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 1710399471 200000027639

356 �মাঃ �সিলম �রজা ��ইনী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 1712819059 200000027640

357 �গৗতম �বদ� ��ইনী ��লার িফ� ইউিনট (৩ িরগ) 01721061766 gbk.088@gmail.com 200000027641

358 মাসুদ রানা
জিুনয়র ইেল�িনক 

কম �কত�া
�রকিড�ং শাখা 01912799110

mirmasudrana93@gmail.

com
200000028541

359 �মাঃ িব�াল �হােসন জিুনয়র কম �কত�া ল�াব �মইি�ন�া� শাখা 01710491943 billal.duet@yahoo.com 200000031198

360
�মাঃ রায়হান উ��ন 

খান
��ইনী ��লার ওেয়ল ই��িনয়ািরং উপ-িবভাগ 01913992982

raihan113009@gmail.co

m
200000031532

361 �মাঃ নুর নবী
জিুনয়র ইেল�িনক 

কম �কত�া
�রকিড�ং শাখা 01718970044 nurnabi97@gmail.com 200000032500

362 �মাঃ আ�সু সবুর জিুনয়র কম �কত�া �ানীয় �য় শাখা 01773365254 asaburbd08@gmail.com 200000040040

363
�মাহা�দ আেনায়ার 

আ�জম
জিুনয়র কম �কত�া িসএম�টডি�ঊ উপ-িবভাগ 01532013071

anwar.duet16@gmail.co

m
200000031430

364 �মাছা নািহদ জাহান জিুনয়র কম �কত�া �বেদিশক �য় শাখা 01556581810
nahid.jahan@bapex.com

.bd
200000041174

365
এস এম শিহদুল 

ইসলাম
সহকারী কম �কত�া ��াডাকশন ইউিনট 01712244133 shahid2142@gmail.com 200000027624



366 �মাঃ আিনছ� র রহমান জিুনয়র কম �কত�া �পনশন/��াচ� ই�ট/িলভ/�লান শাখা 01674181906
anisur_ao@bapex.com.b

d
200000051312

367 হাসমত আলী
উপ-সহকারী 

�েকৗশলী
িফ� �মইি�ন�া� শাখা (�বগমগ�) 01726901324

hashmotali01@gmail.co

m
200000051444

368 �মাহা�দ নু�ল ইসলাম সহকারী কম �কত�া ��াডাকশন ইউিনট 01862045158 ni6393797@gmail.com 200000055370

369 �দেলায়ার �হােসন সহকারী কম �কত�া ��াডাকশন ইউিনট 01778507099
delowarbapex@gmail.co

m
200000058197

370 �মাঃ ফা�ক আহেমদ জিুনয়র কম �কত�া িপএফ এ� �পনশন শাখা 01712969469 faroque.ju@live.com 200000058393

371
�মাঃ শরীফুল ইসলাম 

ভঁূইয়া
জিুনয়র কম �কত�া

�জনােরল ��শনারী এ� স�াল্েভজ 

শাখা
01913594228 sharif115.cu@gmail.com 200000058502

372 �মাঃ না�ু মীর সহকারী কম �কত�া ��িলং ইউিনট 01731370945
mir.nannu.jnu@gmail.co

m
200000059560

373 �মাঃ মিমনুল ইসলাম
জিুনয়র ইেল�িনক 

কম �কত�া
�রকিড�ং শাখা 01744607501

momenul486008@gmail.

com
200000059409


