
ক্রম নাম পদবি সেকশন ইউজারননম

১ মীর সমাোঃ আব্দলু হান্নান িযিস্থাপনা পবরচালক িযিস্থাপনা পবরচালক এর দপ্তর 200000025876

২ জনাি স াফানেল আহনমদ পবরচালক (অপানরশন) পবরচালক (অপানরশন) এর দপ্তর 200000027543

৩ সমাোঃ বমজানরু রহমান মহািযিস্থাপক সেকবনকযাল োবভিনেে বিভাগ 200000032011

৪ সমাোঃ আলমগীর সহানেন মহািযিস্থাপক ভূ াত্ত্বিক বিভাগ 200000027573

৫ সমাহাম্মদ আিলু িশর মহািযিস্থাপক প্রশােন বিভাগ 200000040119

৬ জনাি এে এম  াবরকুল ইেলাম মহািযিস্থাপক বহোি ও অর্ ি বিভাগ 200000027534

৭ এ. সক. এম. মনজরু কিীর মহািযিস্থাপক পবরকল্পনা বিভাগ 200000030690

৮ সমাোঃ বমজানরু রহমান মহািযিস্থাপক ভূ-পদাবর্ িক বিভাগ 200000032011

৯ সেবলমা শাহনাজ মহািযিস্থাপক ডাো মযাননজনমন্ট বিভাগ 200000027532

১০ সমাোঃ েজুাউল হাোন পবরচালক (অনেুন্ধান) পবরচালক (অনেুন্ধান) এর দপ্তর 200000027574

১১ সমাহাম্মদ আলী মহািযিস্থাপক সকাম্পানী েবচি এর দপ্তর 200000027594

১২ সমাোঃ জহুরূল ইেলাম মহািযিস্থাপক খনন বিভাগ 200000027527

১৩ জনাি এে এম কামরুজ্জামান মহািযিস্থাপক বনম িাণ বিভাগ 200000027544

১৪ হাওলাদার ওবহদুল ইেলাম মহািযিস্থাপক পরীক্ষাগার বিভাগ 200000027575

১৫ প্রনকৌশলী সমাোঃ ফজলুল হক মহািযিস্থাপক উৎপাদন বিভাগ 200000027533

১৬ জনাি স াফানেল আহনমদ মহািযিস্থাপক প্রনকৌশল বিভাগ 200000027543



১৭ সমাোঃ েবহদ উল্লা মহািযিস্থাপক আঞ্চবলক কার্ িালে (চট্টগ্রাম) 200000032559

১৮  াবরকুল ইেলাম উপ-মহািযিস্থাপক ২বড োইেবমক ডাো একুইত্ত্বজশন উপ-বিভাগ 200000031299

১৯ সেেদ হাবফজার রহমান বমো উপ-মহািযিস্থাপক বরগ বিত্ত্বডিং উপ-বিভাগ 200000023012

২০ মহুাম্মদ হুমােুন কবির খান উপ-মহািযিস্থাপক বফনযান্স উপ-বিভাগ 200000022868

২১ জনাি সমাোঃ শওক  সফরনদৌে উপ-মহািযিস্থাপক শাহজাদপুর-েনু্দলপুর গযাে বফড 200000022895

২২ প্রনকৌোঃ সমাোঃ স ৌবহদুর রহমান উপ-মহািযিস্থাপক োলদা নদী গযাে বফড 200000026736

২৩ সমাহাম্মাদ  সশফাউল ইেলাম উপ-মহািযিস্থাপক
সকন্দ্রীে মযাবচিং শপ ও খনন ইকুইপনমন্ট উপ-

বিভাগ
200000038808

২৪ আিু হাোন সমাোঃ খােরুজ্জামান উপ-মহািযিস্থাপক োধারণ উপ-বিভাগ 200000027593

২৫ সমাোঃ িানেত্ত্বজদ সহানেন উপ-মহািযিস্থাপক সিগমগঞ্জ গযাে বফড 200000029389

২৬ মবহউত্ত্বিন আহাম্মদ উপ-মহািযিস্থাপক ত্ত্বজওনকবমকযাল উপ-বিভাগ 200000060950

২৭ সমাহাম্মদ বেরাজলু ইেলাম উপ-মহািযিস্থাপক
সকন্দ্রীে র্ানিাহন ও সিদুযব ক ওোকিশপ উপ-

বিভাগ
200000059459

২৮ জনাি সমাোঃ আোদ উল্লাহ উপ-মহািযিস্থাপক েিংস্থাপন উপ-বিভাগ 200000027536

২৯ সমাোঃ স াফানেল উত্ত্বিন বশকদার উপ-মহািযিস্থাপক মাড ইত্ত্বঞ্জবনোবরিং উপ-বিভাগ 200000022867

৩০ এম. এ. েিরু জাবমল ভূূঁঞা উপ-মহািযিস্থাপক ৩বড োইেবমক ডাো একুইত্ত্বজশন উপ-বিভাগ 200000022953

৩১ জনাি সমাোঃ মঞ্জরুুল হক উপ-মহািযিস্থাপক ভান্ডার উপ-বিভাগ 200000027545

৩২ সিগম সজিনু নাহার উপ-মহািযিস্থাপক ডাো বপ্রজারনভশন উপ-বিভাগ 200000027553

৩৩ জনাি সমাোঃ আশরাফুল আলম উপ-মহািযিস্থাপক খনন ও উৎপাদন ভান্ডার উপ-বিভাগ 200000027550



৩৪ জনাি সমাোঃ শাবহনরু রহমান ফরাজী উপ-মহািযিস্থাপক প্ল্যাবনিং বডজাইন এন্ড এবিনমশন উপ-বিভাগ 200000027551

৩৫ প্রনকৌশলী সমাহাম্মদ আহোনলু আবমন উপ-মহািযিস্থাপক আইবেটে উপ-বিভাগ 200000027542

৩৬ সমাহাম্মদ মঈনলু সহানেন উপ-মহািযিস্থাপক ডাো ইন্টারবপ্রনেশন উপ-বিভাগ 200000027518

৩৭ জনাি শবফকুল ইেলাম উপ-মহািযিস্থাপক ভূ-পদাবর্ িক রক্ষণানিক্ষণ ও ভান্ডার উপ-বিভাগ 200000027517

৩৮ শযামল কুমার িানলা উপ-মহািযিস্থাপক মাড ইত্ত্বঞ্জবনোবরিং উপ-বিভাগ 200000027524

৩৯ সমাোঃ জহুরূল ইেলাম ত্ত্বিবলিং েপুারইনন্টনন্ডন্ট ওনেল প্ল্যাবনিং উপ-বিভাগ 200000027527

৪০ জনাি সমাোঃ আব্দরু রউফ উপ-মহািযিস্থাপক বরগ সমইনটেনযান্স ও অপানরশন উপ-বিভাগ 200000027521

৪১ সমাোঃ মব উর রহমান উপ-মহািযিস্থাপক ওনেল বেনমনন্টশন উপ-বিভাগ 200000023015

৪২ ডাোঃ বরফা  শরবমন উপ-মহািযিস্থাপক বচবকৎো উপ-বিভাগ 200000027563

৪৩ সিগম োবিহা আক্তার খানম উপ-মহািযিস্থাপক ডাো প্রনেবেিং উপ-বিভাগ 200000027571

৪৪ সমনহরুল হাোন উপ-মহািযিস্থাপক ৩বড োইেবমক ডাো একুইত্ত্বজশন উপ-বিভাগ 200000028120

৪৫ জনাি সমাহাম্মদ শাহজাহান উপ-মহািযিস্থাপক শ্রীকাইল গযাে বফড 200000027548

৪৬ সগালাম সমাোঃ আশরাফুল হােদার উপ-মহািযিস্থাপক ভূ াত্ত্বিক লযাি উপ-বিভাগ 200000030639

৪৭ শামবেো মকু াবদর উপ-মহািযিস্থাপক সিবেন িাবড উপ-বিভাগ 200000030741

৪৮ ে. আ. ম. সমরাজলু আলম উপ-মহািযিস্থাপক সডনভলপনমন্ট উপ-বিভাগ 200000030718

৪৯ প্রনকৌোঃ সমাহাম্মদ মবনরুজ্জামান উপ-মহািযিস্থাপক পবরকল্পনা উপ-বিভাগ 200000027522

৫০ সমাোঃ ত্ত্বজল্লরু রহমান উপ-মহািযিস্থাপক ওনেল সেবিিং উপ-বিভাগ 200000035899



৫১ ওোবহদ বমো উপ-মহািযিস্থাপক সপনরাবফত্ত্বজকযাল উপ-বিভাগ 200000027531

৫২ িজলুর রহমান আহানম্মদ ত্ত্বিবলিং েপুারইনন্টনন্ডন্ট বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027564

৫৩ সমাোঃ সরজাউল কবরম-১ ত্ত্বিবলিং েপুারইনন্টনন্ডন্ট বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000038886

৫৪ জনাি শাহ সমাোঃ বেরাজেু োনলবকন উপ-মহািযিস্থাপক রুপগঞ্জ গযাে বফড 200000022876

৫৫ এে. এম. সোনাউল্লাহ উপ-মহািযিস্থাপক বনরীক্ষা উপ-বিভাগ 200000045109

৫৬ মহুাম্মদ মাবহনরু রহমান উপ-মহািযিস্থাপক সেম ুািং গযাে বফড 200000029388

৫৭ জনাি সমাোঃ নজরুল ইেলাম ত্ত্বিবলিং েপুারইনন্টনন্ডন্ট অপানরশন উপ-বিভাগ 200000022864

৫৮ সমাোঃ আোদুজ্জামান ত্ত্বিবলিং েপুারইনন্টনন্ডন্ট বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000058070

৫৯ সমাোঃ জাবকর সহানেন উপ-মহািযিস্থাপক সেিা উপ-বিভাগ 200000027595

৬০ জনাি বমো সমাোঃ রওনশানজু্জামান উপ-মহািযিস্থাপক পানে িাননল উপ-বিভাগ 200000027537

৬১ কাজী মাহিিুলু আলম উপ-মহািযিস্থাপক এইচআরএম উপ-বিভাগ 200000027568

৬২ জনাি সমাোঃ কামরুজ্জামান উপ-মহািযিস্থাপক বফড িযিস্থাপনা উপ-বিভাগ 200000022870

৬৩ জনাি সমাহাম্মদ জবেম উত্ত্বিন হােদার উপ-মহািযিস্থাপক ক্রে উপ-বিভাগ 200000022885

৬৪ জনাি সমাহাম্মদ নরূ সহানেন উপ-মহািযিস্থাপক একাউন্টে উপ-বিভাগ 200000027546

৬৫ জনাি মহুাম্মাদ হাোনজু্জামান বেকদার উপ-মহািযিস্থাপক
বফড অপানরশন এন্ড সমইনটেনযান্স উপ-

বিভাগ
200000027547

৬৬ প্রনকৌশলী এম. এম. নাত্ত্বজম উিীন উপ-মহািযিস্থাপক সফঞু্চগঞ্জ গযাে বফড 200000022878

৬৭ গাজী সমাহাম্মদ মাহিিুলু হক উপ-মহািযিস্থাপক শাহিাজপুর গযাে বফড 200000022866



৬৮ জনাি সমাোঃ আব্দলু হাবলম িযিস্থাপক সরকবডিিং শাখা 200000027549

৬৯ বলপন চন্দ্র সেন িযিস্থাপক
মাড সপ্রাগ্রাবমিং, বকউবে, প্রবকউরনমন্ট এন্ড 

সমইবন্টনযান্স শাখা
200000023014

৭০ জনাি সমাোঃ আশরাফুল আলম িযিস্থাপক বফড ইউবনে (বরগ বিত্ত্বডিং) 200000027550

৭১ জনাি সমাহাম্মদ আবেফ ইকরাম খান িযিস্থাপক সোে ি রক, অনেল এন্ড গযাে িাবড শাখা 200000027555

৭২ োবিহা সচৌধরুী িযিস্থাপক িানোস্ট্র্যাটেগ্রযাবফ  শাখা 200000022871

৭৩ সমাছাোঃ শাহানাজ সহানেন িযিস্থাপক সেবডনমন্টলত্ত্বজ শাখা 200000022872

৭৪ জনাি  ানরক আহমদ িযিস্থাপক এনিে এন্ড লযান্ড একুইত্ত্বজশন শাখা 200000022875

৭৫ জনাি সমাোঃ আনরবফন আত্ত্বজজ েরদার িযিস্থাপক
সজনানরল সিার, সিশনারী ও সমবডকযাল 

সিার শাখা
200000022889

৭৬ জনাি সমাোঃ সমাজানম্মল হক েরকার িযিস্থাপক সেবিিং অপানরশন শাখা 200000022891

৭৭ সমাোঃ আব্দলু িাব ন িযিস্থাপক সপ্রাডাকশন শাখা 200000026682

৭৮ সমাোঃ শবফকুল ইেলাম িযিস্থাপক বরবভউ শাখা 200000027576

৭৯ মহুাম্মদ জেীম উত্ত্বিন সেখ িযিস্থাপক মাড লবগিং ইউবনে-২ 200000027581

৮০ কাজী ফানেজ আলম িযিস্থাপক মাড লবগিং ইউবনে-৩ 200000027582

৮১ আব্দলু্লাহ-আল-মামনু িযিস্থাপক ভূ াত্ত্বিক জবরপ দল 200000027587

৮২ আিু হাোন সমাোঃ খােরুজ্জামান িযিস্থাপক পািবলক বরনলশন এন্ড ল শাখা 200000027593

৮৩ ডাোঃ সমাোঃ জাবকর সহানেন িযিস্থাপক সমবডকযাল শাখা 200000027613

৮৪ সমাহাম্মদ শাখাওো  সহাোইন িযিস্থাপক সজনানরল এডবমন শাখা 200000027614



৮৫ সমাোঃ মজুাবহদ বিন হাবফজ েুল পুশার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027633

৮৬ সমাহাম্মাদ রবফকুল ইেলাম িযিস্থাপক
ত্ত্বজওবফত্ত্বজকযাল ইকুইপনমন্ট ও সমইবন্টনযান্স 

শাখা
200000028119

৮৭ সরাকশানা পারভীন িযিস্থাপক ২বড ইন্টারবপ্রনেশন শাখা 200000026685

৮৮ সমাোঃ হাোন লব ফ িযিস্থাপক ৩বড ডাো প্রনেবেিং শাখা 200000028123

৮৯ আিু সোনহল সমাোঃ শামাউন কিীর িযিস্থাপক বফড ডাো বকউবে শাখা 200000028124

৯০ সমাোঃ মেনলু ইেলাম িযিস্থাপক ২বড ডাো প্রনেবেিং শাখা 200000028144

৯১ সমাহাম্মদ আব্দেু সোিহান িযিস্থাপক রক্ষণানিক্ষণ শাখা 200000030719

৯২ জনাি সমাোঃ আরমান ইিনন আত্ত্বজজ িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ২ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000022877

৯৩ সমাোঃ জহুরুল ইেলাম িযিস্থাপক সরকবডিিং শাখা 200000031178

৯৪ ডোঃ সমাোঃ আব্দেু ছালাম িযিস্থাপক বফড অপানরশন এন্ড মবনেবরিং ইউবনে ১ ও ২ 200000031249

৯৫ ড. সমাোঃ আবশক সহানেন িযিস্থাপক লগ ইভালুনেশন ও ওেযার লাইন লবগিং শাখা 200000027578

৯৬ এে এম মবনর সহানেন িযিস্থাপক বরজারভনের িযিস্থাপনা শাখা 200000027579

৯৭ রনমশ চন্দ্র বমস্ত্রী িযিস্থাপক স্থানীে ক্রে শাখা 200000031938

৯৮ জনাি সমাোঃ মবশউর রহমান িযিস্থাপক প্রনেক্ট ইভালুনেশন ও ওনেল সপ্রাপজাল শাখা 200000027520

৯৯ সমরীন আক্তার িযিস্থাপক
বলনর্ালত্ত্বজ, বরনমাে সেত্ত্বন্সিং ও েে 

ইননভবিনগশন শাখা
200000027577

১০০ সমাোঃ আবরফুল ইেলাম েুল পুশার এইচ.এে.ই. শাখা 200000027611

১০১ জনাি সমাোঃ আবনছুর রহমান েুল পুশার
প্রবকউরনমন্ট ডকুনমনন্টশন ও সকাোবলটে 

শাখা
200000022893



১০২ সমাোঃ আব্দলু মব ন মন্ডল িযিস্থাপক ৩বড ইন্টারবপ্রনেশন শাখা 200000033331

১০৩ জনাি শাহ সমাোঃ বেরাজেু োনলবকন িযিস্থাপক
বফড অপানরশন এন্ড সমইনটেনযান্স উপ-

বিভাগ
200000022876

১০৪ সমাোঃ ইমরানলু হক িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(শ্রীকাইল)
200000026737

১০৫ সমাহাম্মাদ  সশফাউল ইেলাম িযিস্থাপক বফড ইউবনে (বরগ বিত্ত্বডিং) 200000038808

১০৬ Jagadish Kumar Nath িযিস্থাপক অনোনমািাইল শাখা 200000038816

১০৭ সমাোঃ শাহবরোর িারী িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ১ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000038820

১০৮ জনাি সমাোঃ কামরুল হাোন সশাভন িযিস্থাপক বরগ সমইনটেনযান্স ও অপানরশন উপ-বিভাগ 200000022902

১০৯ প্রনকৌশলী সমাোঃ আবনেরু রহমান সোনহল িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ১ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000038811

১১০ প্রনকৌশলী  ন্মে চক্রি ী েুল পুশার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027623

১১১ সিগম উনম্ম খানের জান্না ুল হুমােরা িযিস্থাপক বরগ ইকুইপনমন্ট এন্ড ত্ত্বিবলিং সেোর শাখা 200000023013

১১২ নেন মাহমদু িযিস্থাপক ত্ত্বিল বস্ট্র্ম শাখা 200000032056

১১৩  াবরক উর রহমান িযিস্থাপক পানে িবক্টভ প্ল্যাবনিং শাখা 200000032058

১১৪ প্রনকৌশলী সমাোঃ আোদুল্লাহ্ িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন প্ল্যাবনিং বরজারভনের ইত্ত্বঞ্জবনোবরিং 

এন্ড বফড সডনভলপনমন্ট উপ-বিভাগ
200000022897

১১৫ এে. এম. নাবফফুন আরহাম িযিস্থাপক ওনেল মবনেবরিং ও প্ল্যাবনিং শাখা 200000030798

১১৬ জনাি সমাোঃ োমেজু্জামান িযিস্থাপক এনভােরননমন্ট, সহলর্ এন্ড সেফটে শাখা 200000022903

১১৭ সমাোঃ খাবলদ আহানম্মদ খান িযিস্থাপক সপনরাবফত্ত্বজকযাল শাখা 200000027556

১১৮ জনাি সমাহাম্মদ সমাজানম্মল হক িযিস্থাপক
এনাবলটেকযাল এনভােরননমন্ট এন্ড 

সকাোবলটে কনরাল শাখা
200000027554



১১৯ প্রনকৌশলী এম. এম. নাত্ত্বজম উিীন িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(সফঞু্চগঞ্জ)
200000022878

১২০ প্রনকৌোঃ সমাোঃ শাহাদাৎ সহানেন িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(োলদা নদী)
200000022896

১২১ সমাোঃ রাউফুর রহীম িযিস্থাপক ৩বড োইেবমক ডাো একুইত্ত্বজশন উপ-বিভাগ 200000028129

১২২ রানিো িেরী িযিস্থাপক বফড ডাো বকউবে শাখা 200000026632

১২৩ সমাোঃ আোদুজ্জামান েুল পুশার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000058070

১২৪ সমাোঃ মহবেনলু আলম েুল পুশার
বডনরক্টশনাল ত্ত্বিবলিং এন্ড বফবশিং অপানরশন 

শাখা
200000058359

১২৫ সমাোঃ মাহিিুরু রশীদ িযিস্থাপক এনিে, বেবকউবরটে ও প্রনোকল শাখা 200000058421

১২৬ বিমল চন্দ্র দাশ িযিস্থাপক একাউন্টে শাখা 200000028676

১২৭ োইনেদ মহুাম্মদ কবির িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(রুপগঞ্জ)
200000034923

১২৮ সিগম রুহ আফজা ফারহানা িযিস্থাপক
বরক্রুেনমন্ট/প্রনমাশন/োইমনেল/ইনত্ত্বক্রনম

ন্ট/সপএননামাবল/এমআইএে শাখা
200000027562

১২৯ বপ্রন্স সমাোঃ আল সহলাল েুল পুশার অপানরশন উপ-বিভাগ 200000022894

১৩০ জনাি সমাোঃ ফখরুল আলম খান িযিস্থাপক করনপানরে েযাক্স, ভযাে ও ফান্ড শাখা 200000022887

১৩১ সমাহাম্মদ সরাকনজু্জামান েুল পুশার বরগ সিজ ইউবনে 200000027632

১৩২ সমাহাম্মদ সমাজানম্মল হক েুল পুশার ওনেল কনরাল ইকুইপনমন্ট উপ-বিভাগ 200000027610

১৩৩ সমাোঃ রবকিলু হাোন েুল পুশার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000031296

১৩৪ ডাোঃ সমাছাোঃ উনম্ম কুলেমু িযিস্থাপক বচবকৎো উপ-বিভাগ 200000062817

১৩৫ সমাহাম্মাদ  শাহ  আলম  ালুকদার িযিস্থাপক এইচআরএম শাখা 200000040778



১৩৬ জনাি সমাোঃ োইফুত্ত্বিন িযিস্থাপক সিনদবশক ক্রে শাখা 200000027538

১৩৭ জনাি মহুম্মদ জবহরুল ইেলাম িযিস্থাপক কমন োবভিনেে শাখা 200000027529

১৩৮ সমাোঃ শবহদুল ইেলাম িযিস্থাপক সজনানরল এডবমন (অবফোর) শাখা 200000040759

১৩৯ সমাোঃ আিলু কালাম আজাদ িযিস্থাপক বেএন্ডএফ ও বপএেআই শাখা 200000027596

১৪০ সমাোঃ িানেত্ত্বজদ সহানেন িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(সিগমগঞ্জ)
200000029389

১৪১ মহুাম্মদ মাবহনরু রহমান িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(সেম ুািং)
200000029388

১৪২ জনাি সমাোঃ শওক  সফরনদৌে িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(শাহজাদপুর-েনু্দলপুর)
200000022895

১৪৩ সমাোঃ শাহীনরু ইেলাম িযিস্থাপক
বরক্রুেনমন্ট/প্রনমাশন/বেনলকশন/সগ্রড/ইন

ত্ত্বক্রনমন্ট/সপএননামাবল/এমআইএে শাখা
200000022890

১৪৪ কাজী  াজলু ইেলাম িযিস্থাপক সরবভবনউ, িানজে এন্ড ইনেযুনরন্স শাখা 200000050750

১৪৫ সমাহাম্মদ স াফাজ্জল সহানেন বেত্ত্বিকী িযিস্থাপক সরবভবনউ উপ-বিভাগ 200000022874

১৪৬ আিলু কালাম আজাদ িযিস্থাপক সজনানরল সলজার ও সজবভ একাউন্টে শাখা 200000029386

১৪৭ জনাি সমাোঃ আিলু বমল্লা িযিস্থাপক বিল, সপ-সরাল ও সলান শাখা 200000022869

১৪৮ সমাোঃ সরজাউল হাবলম িযিস্থাপক সেপ শাখা 200000031435

১৪৯ সমাোঃ েরওোর হাবমদ িযিস্থাপক মাড লবগিং ইউবনে-১ 200000067714

১৫০ সমাহাম্মদ শাহ আলম খান িযিস্থাপক িাবণত্ত্বজযক ও েরকারী অবডে শাখা 200000055960

১৫১ মহুাম্মদ লুৎফুর রহমান েুল পুশার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000068315

১৫২ সমাহাম্মদ মবনরুল ইেলাম িযিস্থাপক সিাডি শাখা 200000027552



১৫৩ সমাোঃ আিিুকর বছত্ত্বিকী িযিস্থাপক সরকবডিিং শাখা 200000028552

১৫৪ জনাি সমাোঃ আল াফ সহানেন িযিস্থাপক ওোকি এত্ত্বক্সবকউশন শাখা 200000022898

১৫৫ আল আমীন িযিস্থাপক সপ, বিল এন্ড সিার একাউন্টে শাখা 200000056561

১৫৬ সমাোঃ বফনরাজ সহানেন িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ২ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000038834

১৫৭ সমাোঃ শামছুল আলম িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ১ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000061019

১৫৮ সমনহদী হাছান িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ১ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000038842

১৫৯
জনাি মহুাম্মদ স ৌবহদুল ইেলাম 

 ালুকদার
িযিস্থাপক কানরন্ট প্ল্যাবনিং এন্ড প্রনজক্ট মবনেবরিং শাখা 200000027539

১৬০ কাজী জাকাবরো আিছাবর িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(সফঞু্চগঞ্জ)
200000029000

১৬১ ফবরদুল আলম িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(শাহিাজপুর)
200000029396

১৬২ সেেদ স ৌবহদুর রহমান িযিস্থাপক ওনেল বেনমনন্টশন উপ-বিভাগ 200000058965

১৬৩ আব ো েলু ানা িযিস্থাপক সজনানরল এডবমন (িাফ) শাখা 200000041640

১৬৪ জনাি সমাোঃ ওমর পারনভজ িযিস্থাপক ইন্টারনাল অবডে শাখা 200000027535

১৬৫ উত্তম কুমার সিপারী িযিস্থাপক প্রনজক্ট ইমপ্ল্ানন্টশন শাখা 200000031185

১৬৬ জনাি সমাোঃ আরমান ইিনন আত্ত্বজজ িযিস্থাপক বেএমটেডবিঊ উপ-বিভাগ 200000022877

১৬৭ সমাোঃ সখারনশদ আলম িযিস্থাপক বডত্ত্বজোল ডাো শাখা 200000028121

১৬৮ সমাহাম্মদ োবহদুল ইেলাম উপ-িযিস্থাপক সপ, বিল এন্ড সিার একাউন্টে শাখা 200000056335

১৬৯ সমাোঃ সমাশারফ সহানেন উপ-িযিস্থাপক সজনানরল সলজার ও সজবভ একাউন্টে শাখা 200000055241



১৭০ এে.এম. আল আমীন উপ-িযিস্থাপক ফান্ড, এবডবপ, এফবে এন্ড এলবে শাখা 200000058057

১৭১ জনাি মহুম্মদ শাহাি উত্ত্বিন উপ-িযিস্থাপক ইন্টারনাল অবডে শাখা 200000027559

১৭২ রাবকিলু ইেলাম উপ-িযিস্থাপক রক্ষণানিক্ষণ শাখা 200000027558

১৭৩ জনাি আবমর হামজা উপ-িযিস্থাপক সিনদবশক ক্রে শাখা 200000027557

১৭৪ জনাি সমাোঃ আল াফ সহানেন উপ-িযিস্থাপক এনিে এন্ড লযান্ড একুইত্ত্বজশন শাখা 200000022898

১৭৫ জনাি সমাোঃ আিলু কালাম আজাদ উপ-িযিস্থাপক সিাডি শাখা 200000022879

১৭৬ জনাি সমাোঃ নাবের উত্ত্বিন উপ-িযিস্থাপক মাড লবগিং ইউবনে-১ 200000022880

১৭৭  ানভীর আহনমদ উপ-িযিস্থাপক বফড সমইবন্টনযান্স শাখা (সেম ুািং) 200000026738

১৭৮ নাবহদ হােনা উপ-িযিস্থাপক মাড লবগিং ইউবনে-২ 200000027583

১৭৯ োনলহ আহনমদ উপ-িযিস্থাপক মাড লবগিং ইউবনে-৩ 200000027584

১৮০ সমাোঃ  াবরকুল আলম ভূইো উপ-িযিস্থাপক বরবভউ শাখা 200000027586

১৮১ মহুাম্মদ মতু্ত্বজিলু ইেলাম উপ-িযিস্থাপক রান্সনপােি এন্ড লত্ত্বজবিক্স শাখা 200000027620

১৮২ জাবকর সহানেন খান ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027630

১৮৩ রওশন জাহান উপ-িযিস্থাপক
ত্ত্বজওবফত্ত্বজকযাল ইকুইপনমন্ট ও সমইবন্টনযান্স 

শাখা
200000026672

১৮৪ মহুাম্মদ সজািানের সহানেন উপ-িযিস্থাপক বফড ডাো বকউবে শাখা 200000028145

১৮৫ সমাোঃ বনজাম উত্ত্বিন উপ-িযিস্থাপক বফড ডাো বকউবে শাখা 200000028546

১৮৬ সমাোঃ আিিুকর বছত্ত্বিকী উপ-িযিস্থাপক ৩বড ইন্টারবপ্রনেশন শাখা 200000028552



১৮৭ সমাহাম্মদ আবমনলু ইেলাম মজমুদার উপ-িযিস্থাপক ওোকি এত্ত্বক্সবকউশন শাখা 200000030747

১৮৮ সমাহাম্মদ শাহাদাৎ সহানেন উপ-িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(শাহিাজপুর)
200000031180

১৮৯ কামরুন নাহার উপ-িযিস্থাপক িানোস্ট্র্যাটেগ্রযাবফ  শাখা 200000031193

১৯০ প্রনকৌশলী  সমাোঃ আননাোর সহানেন উপ-িযিস্থাপক কানরন্ট প্ল্যাবনিং এন্ড প্রনজক্ট মবনেবরিং শাখা 200000022882

১৯১ প্রনকৌশলী  সমাোঃ আননাোর সহানেন উপ-িযিস্থাপক এনভােরননমন্ট, সহলর্ এন্ড সেফটে শাখা 200000022882

১৯২ োমান উত্ত্বিন আহনমদ উপ-িযিস্থাপক বরজারভনের িযিস্থাপনা শাখা 200000027567

১৯৩ বশবরন আক্তার উপ-িযিস্থাপক লগ ইভালুনেশন ও ওেযার লাইন লবগিং শাখা 200000027585

১৯৪ সমাহাম্মদ আবমনলু আলম সচৌধরুী উপ-িযিস্থাপক
বরক্রুেনমন্ট/প্রনমাশন/বেনলকশন/সগ্রড/ইন

ত্ত্বক্রনমন্ট/সপএননামাবল/এমআইএে শাখা
200000027597

১৯৫ ফবরদুল আলম উপ-িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(সফঞু্চগঞ্জ)
200000029396

১৯৬ েন্দীপ কুমার বেিংহ উপ-িযিস্থাপক বফড অপানরশন এন্ড মবনেবরিং ইউবনে ১ ও ২ 200000032057

১৯৭ সমাোঃ এমদাদুল হক উপ-িযিস্থাপক োউটেিং ত্ত্বজবপএে জবরপ শাখা 200000033329

১৯৮ সমাোঃ বফনরাজ সহানেন উপ-িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ২ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000038834

১৯৯ সমনহদী হাছান উপ-িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ১ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000038842

২০০ সেেদ শবহদুল ইেলাম উপ-িযিস্থাপক বফড ইউবনে (বরগ বিত্ত্বডিং) 200000038847

২০১ সমাোঃ নরুুজ্জামান উপ-িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(শাহজাদপুর-েনু্দলপুর)
200000038952

২০২ সেৌবমত্র স াষ উপ-িযিস্থাপক সরবভবনউ, িানজে এন্ড ইনেযুনরন্স শাখা 200000041579

২০৩ মহুাম্মদ কামরুল হাোন উপ-িযিস্থাপক বফড সমইবন্টনযান্স শাখা (সফঞু্চগঞ্জ) 200000029397



২০৪ সমাহাম্মদ মঈনতু্ত্বিন আহনমদ উপ-িযিস্থাপক সপ, বিল এন্ড সিার একাউন্টে শাখা 200000043175

২০৫ সমাহাম্মদ নাবেরুল ইেলাম উপ-িযিস্থাপক (েমন্বে) িযিস্থাপনা পবরচালক এর দপ্তর 200000027570

২০৬ সগালাম োনরাোর ভুূঁ ইো উপ-িযিস্থাপক ওোকি এত্ত্বক্সবকউশন শাখা 200000050182

২০৭ ফজনল রাত্ত্বিউে োবন ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000056448

২০৮ সমাোঃ লাভলু হাোন উপ-িযিস্থাপক সরকবডিিং শাখা 200000056450

২০৯ সমাোঃ সজািানেদুল ইেলাম ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000032762

২১০ মহুাম্মদ মহীউত্ত্বিন উপ-িযিস্থাপক বফড সমইবন্টনযান্স শাখা (োলদা নদী) 200000027608

২১১ সমাোঃ মাইনলু ইেলাম উপ-িযিস্থাপক ওনেল বেনমনন্টশন উপ-বিভাগ 200000027896

২১২ সমাোঃ জামাল উত্ত্বিন উপ-িযিস্থাপক বফড অপানরশন শাখা 200000057964

২১৩ জনাি এে এম সমনহিিুরু রহমান উপ-িযিস্থাপক র্াডি পাটেি োবভিে হাোবরিং শাখা 200000022873

২১৪ আিু মনেরু সমাহাম্মদ োইদুজ্জামান উপ-িযিস্থাপক সরবভবনউ, িানজে এন্ড ইনেযুনরন্স শাখা 200000058032

২১৫  ডোঃ ফবরদা খানম উপ-িযিস্থাপক ২বড ইন্টারবপ্রনেশন শাখা 200000028153

২১৬ সেেদ স ৌবহদুর রহমান উপ-িযিস্থাপক বফড অপানরশন এন্ড মবনেবরিং ইউবনে ১ ও ২ 200000058965

২১৭ সমাছাোঃ সমৌেমুী আখ ার উপ-িযিস্থাপক ওনেল মবনেবরিং ও প্ল্যাবনিং শাখা 200000027588

২১৮ সমাোঃ আিদুল মবুমন উপ-িযিস্থাপক
বলনর্ালত্ত্বজ, বরনমাে সেত্ত্বন্সিং ও েে 

ইননভবিনগশন শাখা
200000030800

২১৯ সমাোঃ হাবমদুজ্জামান উপ-িযিস্থাপক ভূ াত্ত্বিক জবরপ দল 200000027589

২২০ সমাোঃ মােদু খান উপ-িযিস্থাপক সেপ শাখা 200000031192



২২১ জনাি সশখ বনোজ আহনম্মদ অিংকুর উপ-িযিস্থাপক ডাো শাখা 200000022905

২২২ সমাোঃ আলমগীর কবির উপ-িযিস্থাপক প্রনেক্ট ইভালুনেশন ও ওনেল সপ্রাপজাল শাখা 200000027540

২২৩ সেৌবমত্র পাল সচৌধরুী উপ-িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(শাহিাজপুর)
200000033345

২২৪ আিদুল গাফফার উপ-িযিস্থাপক বফড সমইবন্টনযান্স শাখা (শ্রীকাইল) 200000029002

২২৫ আিলু কানেম উপ-িযিস্থাপক ত্ত্বিবলিং ইকুইপনমন্ট শাখা 200000027615

২২৬ এ.সক.এম আজাদ শাহীন উপ-িযিস্থাপক সেবিিং অপানরশন শাখা 200000059783

২২৭ সমাোঃ নরুুজ্জামান ত্ত্বিলার বফড অপানরশন এন্ড মবনেবরিং শাখা 200000027612

২২৮ আিু  ানহর সিপারী উপ-িযিস্থাপক করনপানরে েযাক্স, ভযাে ও ফান্ড শাখা 200000058367

২২৯ হাবেনা আক্তার উপ-িযিস্থাপক বিল, সপ-সরাল ও সলান শাখা 200000060095

২৩০ জনাি আমজাদ সহানেন উপ-িযিস্থাপক সরকবডিিং শাখা 200000022899

২৩১ সমাোঃ আব্দলু্লাহ আল মামনু উপ-িযিস্থাপক বফড ডাো বকউবে শাখা 200000028547

২৩২ নরূ-এ-সোবনো উপ-িযিস্থাপক ৩বড ডাো প্রনেবেিং শাখা 200000028545

২৩৩ সমাোঃ আবিদুর রহমান উপ-িযিস্থাপক বিল, সপ-সরাল ও সলান শাখা 200000060263

২৩৪ শাহ সমাোঃ মাহ াি-উল-আলম উপ-িযিস্থাপক োউটেিং ত্ত্বজবপএে জবরপ শাখা 200000028543

২৩৫ সমাহাম্মদ ত্ত্বজোউর রহমান উপ-িযিস্থাপক বে এন্ড এফ শাখা 200000027617

২৩৬ সমাোঃ শামছুল আলম উপ-িযিস্থাপক মযাবচিং শপ শাখা 200000061019

২৩৭ সমাোঃ আলী সহানেন উপ-িযিস্থাপক এনিে এন্ড লযান্ড একুইত্ত্বজশন শাখা 200000063314



২৩৮ র ন চন্দ্র রাে উপ-িযিস্থাপক োউটেিং ত্ত্বজবপএে জবরপ শাখা 200000027897

২৩৯ সমাোঃ ইোবছনলু হাোন উপ-িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(শ্রীকাইল)
200000029001

২৪০ জনাি এ.এে.এম নাজমলু সফরনদৌে উপ-িযিস্থাপক ২বড োইেবমক ডাো একুইত্ত্বজশন উপ-বিভাগ 200000022881

২৪১ সেবলনা পারভীন উপ-িযিস্থাপক ভূ-পদাবর্ িক বিভাগ 200000028148

২৪২ জনাি মাহিিুরু রহমান উপ-িযিস্থাপক এইচআরএম শাখা 200000027561

২৪৩ সমাোঃ আোদুজ্জামান খান উপ-িযিস্থাপক সজনানরল এডবমন (অবফোর) শাখা 200000027600

২৪৪ ওমর ফারুক উপ-িযিস্থাপক সজনানরল এডবমন (িাফ) শাখা 200000033261

২৪৫ আব ো ুল পাবপো উপ-িযিস্থাপক সপনশন/গ্রযাচুইটে/বলভ/সলান শাখা 200000027598

২৪৬ সমাোঃ আলাউত্ত্বিন উপ-িযিস্থাপক বরগ ইকুইপনমন্ট এন্ড ত্ত্বিবলিং সেোর শাখা 200000068851

২৪৭ সমাোঃ সগালাম ছরওোর উপ িযিস্থাপক ত্ত্বিবলিং ইউবনে 200000069990

২৪৮ সমাহাম্মদ আিু কাউছার উপ-িযিস্থাপক স্থানীে ক্রে শাখা 200000029005

২৪৯ সমাহানম্মদ কামাল সহানেন উপ-িযিস্থাপক
সজনানরল সিার, সিশনারী ও সমবডকযাল 

সিার শাখা
200000041755

২৫০ জীিন কৃষ্ণ কুন্ডু উপ-িযিস্থাপক ( সিাডি ) সিাডি শাখা 200000027592

২৫১ সমাহাম্মদ আিলু হানেম উপ-িযিস্থাপক বডআরএে শাখা 200000027603

২৫২ সমাোঃ শবফকুল ইেলাম উপ-িযিস্থাপক এনিে, বেবকউবরটে ও প্রনোকল শাখা 200000041994

২৫৩ মীর োইফুর রহমান ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000071179

২৫৪ জনাি আিু োনেম মােদু উপ-িযিস্থাপক সরকবডিিং শাখা 200000022901



২৫৫ সমাোঃ ছাবিবললাহ হাোন বেত্ত্বিকী উপ িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ১ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000027622

২৫৬ আূঁখী সিদয উপ-িযিস্থাপক
বরক্রুেনমন্ট/প্রনমাশন/োইমনেল/ইনত্ত্বক্রনম

ন্ট/সপএননামাবল/এমআইএে শাখা
200000041676

২৫৭ সমাফাজ্জল সহানেন ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000033245

২৫৮ প্রদীপ কুমার পাল উপ-িযিস্থাপক বফড অপানরশন এন্ড মবনেবরিং ইউবনে ১ ও ২ 200000032059

২৫৯ সমাোঃ মহেীন উপ-িযিস্থাপক এমআইএে শাখা 200000027566

২৬০ আেমী আরা পারভীন উপ িযিস্থাপক ত্ত্বিবলিং ইউবনে 200000027599

২৬১ বিমল চন্দ্র দাশ উপ-িযিস্থাপক বপএফ এন্ড সপনশন শাখা 200000028676

২৬২ সমাোঃ জামাল উত্ত্বিন উপ-িযিস্থাপক ফান্ড, এবডবপ, এফবে এন্ড এলবে শাখা 200000057964

২৬৩ সমাোঃ মবনরুজ্জামান েহকারী িযিস্থাপক সপ, বিল এন্ড সিার একাউন্টে শাখা 200000056605

২৬৪ ঝুমানা আক্তার েহকারী িযিস্থাপক বপএফ এন্ড সপনশন শাখা 200000058216

২৬৫ ফারজানা মনেরু েহকারী িযিস্থাপক সজনানরল সলজার ও সজবভ একাউন্টে শাখা 200000058328

২৬৬ সমাোঃ হুমােুন কবির েহকারী িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ১ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000037651

২৬৭ সমাোোঃ মাহফুজা েলু ানা েহকারী িযিস্থাপক প্রনেক্ট ইভালুনেশন ও ওনেল সপ্রাপজাল শাখা 200000022883

২৬৮ সমাোঃ নাবফজ ইমব োজ েহকারী িযিস্থাপক মাড লবগিং ইউবনে-৩ 200000027572

২৬৯ সমাোঃ রানেল সহানেন ভূূঁ ইো েহকারী িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(সেম ুািং)
200000026739

২৭০ সমাহাম্মদ সোনহল জামান েহকারী িযিস্থাপক কমন োবভিনেে শাখা 200000027602

২৭১ সমাোঃ সখাশনলহাজ উত্ত্বিন েহকারী িযিস্থাপক
বরক্রুেনমন্ট/প্রনমাশন/োইমনেল/ইনত্ত্বক্রনম

ন্ট/সপএননামাবল/এমআইএে শাখা
200000027605



২৭২ সমাোঃ আননাোর সহানেন েহকারী িযিস্থাপক একাউন্টে শাখা 200000027616

২৭৩ সমাোঃ সমাোনিকুল ইেলাম েহকারী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027629

২৭৪ সমাোঃ সগালাম োনরাোর েহকারী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027631

২৭৫ সমাোঃ সরজাউল ইেলাম েহকারী িযিস্থাপক ২বড ডাো প্রনেবেিং শাখা 200000027724

২৭৬ সমাহাম্মদ আলী েহকারী িযিস্থাপক এইচআরএম শাখা 200000027569

২৭৭ হাোন আলী েহকারী িযিস্থাপক বফড ডাো বকউবে শাখা 200000028085

২৭৮ সগালাম মাহমদু উল আফ াি েহকারী িযিস্থাপক সরকবডিিং শাখা 200000028118

২৭৯ ডাবলো সিগম োর্ী েহকারী িযিস্থাপক ত্ত্বজওবফত্ত্বজকযাল সিারে শাখা 200000028147

২৮০ সেবলনা পারভীন
েহকারী িযিস্থাপক 

(েমন্বে)
ভূ-পদাবর্ িক বিভাগ 200000028148

২৮১ োমছুল হুদা সমাোঃ পারনভজ েহকারী িযিস্থাপক োউটেিং ত্ত্বজবপএে জবরপ শাখা 200000028151

২৮২ ফানোি মসু্তাবহদ েহকারী িযিস্থাপক ত্ত্বিবলিং শাখা 200000028161

২৮৩ সমাোঃ জিুানের োনলহীন েহকারী িযিস্থাপক ইএইচএন্ডএে পারবমে ও কযাম্প শাখা 200000028542

২৮৪ সমারনশদুর রহমান েহকারী িযিস্থাপক োউটেিং ত্ত্বজবপএে জবরপ শাখা 200000028548

২৮৫ শাহবরোর বিন শহীদ েহকারী িযিস্থাপক ২বড ডাো প্রনেবেিং শাখা 200000028555

২৮৬ সমাোঃ মবনর হাোন েহকারী িযিস্থাপক সরকবডিিং শাখা 200000028557

২৮৭ সমাোঃ জবহরুল হক েহকারী িযিস্থাপক সপ্রাডাকশন ইউবনে 200000029391

২৮৮ জনাি সমাোঃ নরূুজ্জামান েহকারী িযিস্থাপক মাড লবগিং ইউবনে-৩ 200000027560



২৮৯ সমাোঃ ইমরানলু ইেলাম েহকারী িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(শাহিাজপুর)
200000031183

২৯০ সমাছাোঃ শাবমমাজ্জামান বলো েহকারী িযিস্থাপক সেবডনমন্টলত্ত্বজ শাখা 200000031194

২৯১ সমনহরুনন্নছা েহকারী িযিস্থাপক
এনাবলটেকযাল এনভােরননমন্ট এন্ড 

সকাোবলটে কনরাল শাখা
200000031197

২৯২ প্রনকৌশলী সমাোঃ আখলাক সহানেন সশাভন েহকারী িযিস্থাপক ওনেল বেনমনন্টশন উপ-বিভাগ 200000032037

২৯৩ সমাোঃ আলমগীর সহানেন েহকারী িযিস্থাপক বফড অপানরশন এন্ড মবনেবরিং ইউবনে ১ ও ২ 200000032049

২৯৪ সমাোঃ সগালাম মাহিিুরু রহমান েহকারী িযিস্থাপক বফড অপানরশন এন্ড মবনেবরিং ইউবনে ১ ও ২ 200000032052

২৯৫ মবনরুল ইেলাম খান েহকারী িযিস্থাপক বফড অপানরশন এন্ড মবনেবরিং ইউবনে ১ ও ২ 200000032054

২৯৬  াবনো েলু ানা েহকারী িযিস্থাপক প্রনজক্ট ইমপ্ল্ানন্টশন শাখা 200000031313

২৯৭ শ্রী  াপে চন্দ্র রাে েহকারী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000032763

২৯৮ সমাোঃ আোদুজ্জামান সরইনী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000032823

২৯৯ ফারহা খান েহকারী িযিস্থাপক ৩বড ইন্টারবপ্রনেশন শাখা 200000033020

৩০০ সমাোঃ শাখাওো  সহানেন েহকারী িযিস্থাপক বফড সমইবন্টনযান্স শাখা (শাহিাজপুর) 200000033382

৩০১ সমাোোঃ শ্রািনী আক ার েহকারী িযিস্থাপক িানোস্ট্র্যাটেগ্রযাবফ  শাখা 200000038654

৩০২ প্রনকৌশলী সমাোঃ োিাম সহানেন েহকারী িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ১ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000038844

৩০৩ অনপু কুমার েরকার েহকারী িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ২ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000038845

৩০৪ সমাোঃ সমনহদী সহানেন েহকারী িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ১ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000038846

৩০৫ উবচিংনর্াোই েহকারী িযিস্থাপক বফড ইউবনে (বরগ বিত্ত্বডিং) 200000031479



৩০৬ আহোন হাবফজ েহকারী িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(শাহজাদপুর-েনু্দলপুর)
200000031175

৩০৭ বিশ্বত্ত্বজৎ কুমার বিশ্বাে েহকারী িযিস্থাপক
বফড সমইবন্টনযান্স শাখা (শাহজাদপুর-

েনু্দলপুর)
200000029004

৩০৮ েঞ্জে কুমার রাে েহকারী িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(শাহিাজপুর)
200000039336

৩০৯ সফরনদৌেী আক্তার েহকারী িযিস্থাপক স্থানীে ক্রে শাখা 200000040760

৩১০ সমাোঃ হাবিিরু রহমান েহকারী িযিস্থাপক সেবিিং অপানরশন শাখা 200000041757

৩১১ সমাহাম্মদ জবহরুল ইেলাম েহকারী িযিস্থাপক িাবণত্ত্বজযক ও েরকারী অবডে শাখা 200000042032

৩১২ বেদ্ধার্ ি েরকার ঝলক েহকারী িযিস্থাপক ইন্টারনাল অবডে শাখা 200000042033

৩১৩  াপে পাল েহকারী িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(সিগমগঞ্জ)
200000039334

৩১৪ রুহুল আবমন েহকারী িযিস্থাপক বফড সমইবন্টনযান্স শাখা (সিগমগঞ্জ) 200000029392

৩১৫ সমাোঃ বমজানরু রহমান েহকারী িযিস্থাপক সপ্রাডাকশন ইউবনে 200000056609

৩১৬ সমাহাম্মদ আবমর সহানেন েহকারী িযিস্থাপক বফড সমইবন্টনযান্স শাখা (শাহিাজপুর) 200000056665

৩১৭ েবুফ আল মামদু েহকারী িযিস্থাপক বফড অপানরশন শাখা 200000056986

৩১৮ শুভাবশে পাল েহকারী িযিস্থাপক সজনানরল সলজার ও সজবভ একাউন্টে শাখা 200000058073

৩১৯ সমাোঃ জানিদ আলম েহকারী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000058096

৩২০ রহম  আরা েহকারী িযিস্থাপক সরবভবনউ, িানজে এন্ড ইনেযুনরন্স শাখা 200000058339

৩২১ োইনেদা ফান মা সফরনদৌেী েহকারী িযিস্থাপক বচবকৎো উপ-বিভাগ 200000058408

৩২২ সমাোঃ আহোন উল্লাহ সচৌধরুী েহকারী িযিস্থাপক সকবমকযাল এন্ড সপ্রাডাকশন সেোর শাখা 200000027619



৩২৩ সমাোঃ শবহদুল্লাহ েহকারী িযিস্থাপক
বফড ইউবনে ১ (বরগ সমইনটেনযান্স ও 

অপানরশন)
200000030759

৩২৪ আব্দেু েিরু েহকারী িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(শ্রীকাইল)
200000029003

৩২৫ সমাোঃ আত্ত্বজজলু হক েহকারী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000059775

৩২৬ হাবমদুল ইেলাম েহকারী িযিস্থাপক করনপানরে েযাক্স, ভযাে ও ফান্ড শাখা 200000057974

৩২৭ কবপজলু ইেলাম েহকারী িযিস্থাপক বফড অপানরশন শাখা 200000059977

৩২৮ সমাোঃ হােনা  জামান েহকারী িযিস্থাপক ত্ত্বিবলিং শাখা 200000031937

৩২৯ সমাোঃ ইমামলু ইেলাম েহকারী িযিস্থাপক ভূ াত্ত্বিক জবরপ দল 200000030801

৩৩০ সমাোঃ হাবমদুর রহমান েহকারী িযিস্থাপক োউটেিং ত্ত্বজবপএে জবরপ শাখা 200000028084

৩৩১ সমাহাম্মদ আব্দলু কবরম েহকারী িযিস্থাপক বফড অপানরশন শাখা 200000061548

৩৩২ সফারকান উত্ত্বিন েহকারী িযিস্থাপক ওোকি এত্ত্বক্সবকউশন শাখা 200000061651

৩৩৩ মহুাম্মদ মাবনক সশখ েহকারী িযিস্থাপক ফান্ড, এবডবপ, এফবে এন্ড এলবে শাখা 200000058055

৩৩৪ সমাোঃ আিু িকর বেত্ত্বিক খান
েহকারী িযিস্থাপক 

(েমন্বে)
িযিস্থাপনা পবরচালক এর দপ্তর 200000058097

৩৩৫ কাজী জাকাবরো আিছাবর েহকারী িযিস্থাপক
সপ্রাডাকশন, প্রনেবেিং ও সমইবন্টনযান্স শাখা 

(সফঞু্চগঞ্জ)
200000029000

৩৩৬ সমাোঃ কামরুল হাোন েহকারী িযিস্থাপক মাড লবগিং ইউবনে-২ 200000027591

৩৩৭ সমাোোঃ শ্রািনী আক ার
েহকারী িযিস্থাপক 

(েমন্বে)
পরীক্ষাগার বিভাগ 200000038654

৩৩৮ সমাছাোঃ  ওবেকা আক ার বলো েহকারী িযিস্থাপক বডত্ত্বজোল ডাো শাখা 200000022907

৩৩৯ সশখ স ৌবফক হাোন েহকারী িযিস্থাপক সজনানরল এডবমন (অবফোর) শাখা 200000051314



৩৪০ খন্দকার কামাল সহানেন েহকারী িযিস্থাপক ত্ত্বিবলিং ইউবনে 200000069140

৩৪১ সমাোঃ িবদউল আলম েহকারী িযিস্থাপক ত্ত্বিবলিং ইউবনে 200000027618

৩৪২ অপ িণ সজযাব  ত্ত্বত্রপুরা েহকারী িযিস্থাপক সজনানরল এডবমন শাখা 200000039885

৩৪৩ সমাহাম্মদ শবহদুল ইেলাম েহকারী িযিস্থাপক ত্ত্বিবলিং ইউবনে 200000058898

৩৪৪ োত্ত্বির আহনমদ েহকারী িযিস্থাপক
বরক্রুেনমন্ট/প্রনমাশন/বেনলকশন/সগ্রড/ইন

ত্ত্বক্রনমন্ট/সপএননামাবল/এমআইএে শাখা
200000057429

৩৪৫ সমাোঃ িবদউল আলম েহকারী িযিস্থাপক সপ্রাডাকশন ইউবনে 200000027618

৩৪৬ ইেরা  জাহান েহকারী িযিস্থাপক সপনশন/গ্রযাচুইটে/বলভ/সলান শাখা 200000031474

৩৪৭ সমাহাম্মদ নজরুল ইেলাম েহকারী িযিস্থাপক প্রশােন বিভাগ 200000027604

৩৪৮ সিগম ফারহানা আক্তার লুনা েহকারী িযিস্থাপক
সজনানরল সিার, সিশনারী ও সমবডকযাল 

সিার শাখা
200000022904

৩৪৯ ফাত্তাহ মহুাম্মদ  াহািী েহকারী িযিস্থাপক লাইনেরী শাখা 200000028150

৩৫০ সমাোঃ মহেীন েহকারী িযিস্থাপক আইবেটে উপ-বিভাগ 200000027566

৩৫১ ফাত্তাহ মহুাম্মদ  াহািী েহকারী িযিস্থাপক আইবেটে উপ-বিভাগ 200000028150

৩৫২ সমাোঃ ফেছল কবির েহকারী কম িক িা ত্ত্বিবলিং ইউবনে 200000057909

৩৫৩ সমাোঃ নাত্ত্বজম উিীন েহকারী কম িক িা
সজনানরল সিার, সিশনারী ও সমবডকযাল 

সিার শাখা
200000069324

৩৫৪ সমাোঃ ইবিেরু রহমান েহকারী কম িক িা বফড অপানরশন শাখা 200000078462

৩৫৫ সমাোঃ সোহরাি সহানেন েহকারী কম িক িা ত্ত্বিবলিং ইউবনে 200000040081

৩৫৬ জনাি মামনু অর রবশদ েহকারী কম িক িা রান্সনপােি শাখা 200000022908



৩৫৭ সমাোঃ এনামলু হক সরইনী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027634

৩৫৮ এনামলু হক - ২ সরইনী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027635

৩৫৯ আিু োঈদ - ০১ সরইনী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027636

৩৬০ শাবহনরু রহমান সরইনী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027637

৩৬১ সমাোঃ মকু্তাদুর রহমান সরইনী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027638

৩৬২ আিু োঈদ সরইনী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027639

৩৬৩ সমাোঃ সেবলম সরজা সরইনী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027640

৩৬৪ সগৌ ম সিদয সরইনী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000027641

৩৬৫ মােদু রানা
জবুনের ইনলক্ট্রবনক 

কম িক িা
সরকবডিিং শাখা 200000028541

৩৬৬ সমাোঃ বিল্লাল সহানেন জবুনের কম িক িা লযাি সমইবন্টনযান্স শাখা 200000031198

৩৬৭ সমাোঃ রােহান উত্ত্বিন খান সরইনী ত্ত্বিলার ওনেল ইত্ত্বঞ্জবনোবরিং উপ-বিভাগ 200000031532

৩৬৮ সমাোঃ নরু নিী
জবুনের ইনলক্ট্রবনক 

কম িক িা
সরকবডিিং শাখা 200000032500

৩৬৯ সমাোঃ আব্দেু েিরু জবুনের কম িক িা স্থানীে ক্রে শাখা 200000040040

৩৭০ সমাহাম্মদ আননাোর আত্ত্বজম জবুনের কম িক িা বেএমটেডবিঊ উপ-বিভাগ 200000031430

৩৭১ সমাছা নাবহদ জাহান জবুনের কম িক িা সিনদবশক ক্রে শাখা 200000041174

৩৭২ এে এম শবহদুল ইেলাম েহকারী কম িক িা সপ্রাডাকশন ইউবনে 200000027624

৩৭৩ সমাোঃ আবনছুর রহমান জবুনের কম িক িা সপনশন/গ্রযাচুইটে/বলভ/সলান শাখা 200000051312



৩৭৪ হােম  আলী উপ-েহকারী প্রনকৌশলী বফড সমইবন্টনযান্স শাখা (সিগমগঞ্জ) 200000051444

৩৭৫ সমাহাম্মদ নরুুল ইেলাম েহকারী কম িক িা সপ্রাডাকশন ইউবনে 200000055370

৩৭৬ সদনলাোর সহানেন েহকারী কম িক িা সপ্রাডাকশন ইউবনে 200000058197

৩৭৭ সমাোঃ ফারুক আহনমদ জবুনের কম িক িা বপএফ এন্ড সপনশন শাখা 200000058393

৩৭৮ সমাোঃ শরীফুল ইেলাম ভূূঁ ইো জবুনের কম িক িা সজনানরল সিশনারী এন্ড েযাল্নভজ শাখা 200000058502

৩৭৯ সমাোঃ নানু্ন মীর েহকারী কম িক িা ত্ত্বিবলিং ইউবনে 200000059560

৩৮০ সমাোঃ মবমনলু ইেলাম
জবুনের ইনলক্ট্রবনক 

কম িক িা
সরকবডিিং শাখা 200000059409

৩৮১ সমাোঃ আব্দলু হাবমদ সরইনী ত্ত্বিলার বফড ইউবনে (৩ বরগ) 200000069130


