
* ই-নথির ডাক/নথি/পত্রজাথর ইত্যাথি ননাটিথিককশন নমাবাইকে এসএমএস এবং ইকমইে থিকসকব পাওয়ার জন্য

োে থিথিত্ একাউন্টধারীকিরকক ই-নথিকত্ ঢুকক

নরািাইে ব্যবস্থাপনা>নরািাইে ত্থ্য>ব্যথিগত্ নমাবাইে নম্বর- এ ১১থডথজট নমাবাইে নম্বর (01xx... িকম েট) রিান,

নরািাইে ব্যবস্থাপনা>নরািাইে ত্থ্য>ব্যথিগত্ ই-নমইে- এ আপনার সথিয় ইকমইে অ্যাকেস রিান এবং

নরািাইে ব্যবস্থাপনা>নসটিংস>ইকমইে>Yes এবং নরািাইে ব্যবস্থাপনা>নসটিংস>এসএমএস>Yes- ককর থিকয়

ননাটিথিককশন সথিয় করার জন্য থবনীত্ অ্নুকরাধ করা যাকে

িম নাম পিথব নসকশন নমাবাইে ইকমইে ইউজারকনম

১ নমািাম্মি আেী ব্যবস্থাপনা পথরিােক
ব্যবস্থাপনা পথরিােক 

এর িপ্তর
01711563859

mohammadalibd1

962@gmail.com
200000027594

২
রককৌশেী নমাোঃ িজলুে 

িক
মিাব্যবস্থাপক উৎপািন থবভাগ 01755550220

fazlulhaq@bapex.c

om.bd
200000027533

৩
থময়া নমাোঃ 

রওকশানুজ্জামান
মিাব্যবস্থাপক

আঞ্চথেক কায োেয় 

(িট্টগ্রাম)
01712080166

roushon1972@gm

ail.com
200000027537

৪ নমাোঃ আব্দুর রউি মিাব্যবস্থাপক খনন থবভাগ 01708139833
rouf.bapex@gmail.

com
200000027521

৫ নসথেমা শািনাজ মিাব্যবস্থাপক
থরসাি ে এন্ড 

নডকভেপকমন্ট থবভাগ
01700711900

selima.shahnaz.gm

@gmail.com
200000027532

৬ এস এম কামরুজ্জামান মিাব্যবস্থাপক থনম োণ থবভাগ 01755694161
kzamancenirman@

gmail.com
200000027544

৭
িাওোিার ওথিদুে 

ইসোম
মিাব্যবস্থাপক পরীক্ষাগার থবভাগ 01712379158

ohidulilo@yahoo.c

om
200000027575

৮ নমাোঃ আব্দুর রউি মিাব্যবস্থাপক রককৌশে থবভাগ 01708139833
rouf.bapex@gmail.

com
200000027521

৯
এ. নক. এম. মনজুর 

কবীর
মিাব্যবস্থাপক

প্ল্যাথনং এন্ড আইথসটি 

থবভাগ
01708139827

manjurkabir.mk@g

mail.com
200000030690

১০ নমািাম্মি আবুে বশর মিাব্যবস্থাপক রশাসন থবভাগ 01713339888
abul_bashar@bape

x.com.bd
200000040119

১১ নমাোঃ জাথকর নিাকসন মিাব্যবস্থাপক
নকাম্পানী সথিব এর 

িপ্তর
1755645495

zakirbpx@yahoo.c

om
200000027595

১২
জনাব এস এম ত্াথরকুে 

ইসোম
মিাব্যবস্থাপক থিসাব ও অ্ি ে থবভাগ 01713235612

tarislam69@gmail.

com
200000027534

১৩ নমাোঃ আেমগীর নিাকসন মিাব্যবস্থাপক ভূত্াথিক থবভাগ 01730791527
alamgir_hossainge

o@yahoo.com
200000027573

১৪ নমকিরুে িাসান মিাব্যবস্থাপক ভূ-পিাথি েক থবভাগ 01713188911
meherul.hasan@b

apex.com.bd
200000028120

১৫
এ. নক. এম. মনজুর 

কবীর
মিাব্যবস্থাপক ওকয়ে সাথভ েকসস থবভাগ 01708139827

manjurkabir.mk@g

mail.com
200000030690

ই-নথি ব্যব্হারকারীদের তাথিকা (২৮-০২-২০২২)



১৬ কাজী ত্াজুে ইসোম উপ-মিাব্যবস্থাপক

২টি অ্নুসন্ধান কূপ 

(টবগী-১, ইথেশা-১) ও 

১টি মূল্যায়ন কাম 

উন্নয়ন কূপ (নভাো নি ে-

২) খনন রকল্প

01730795948
tazul@bapex.com.

bd
200000050750

১৭ থরন্স নমাোঃ আে নিোে রকল্প পথরিােক

১টি অ্নুসন্ধান কূপ 

(শ্রীকাইে নি ে-১ এ) 

এবং ২টি মূল্যায়ন কাম 

উন্নয়ন কূপ (সুন্দেপুর-৩ 

ও নবগমগঞ্জ -৪ ওকয়স্ট) 

খনন রকল্প

01755520269
prince_bapex@yah

oo.com
200000022894

১৮
রককৌশেী নমাোঃ আথনসুর 

রিমান নসাকিে
থেথেং সুপারইকন্টকন্ডন্ট থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01700712007

anisbapex@gmail.c

om
200000038811

১৯
রককৌশেী নমািাম্মি 

আিসানুে আথমন
উপ-মিাব্যবস্থাপক

আইথসটি এন্ড 

এমআইএস উপথবভাগ
01716059349

ahsanbapex@gmai

l.com
200000027542

২০ নমািাম্মি মঈনুে নিাকসন উপ-মিাব্যবস্থাপক
ডাটা ইন্টারথরকটশন উপ-

থবভাগ
01755599425

moinul75@gmail.c

om
200000027518

২১ শ্যামে কুমার বাকো উপ-মিাব্যবস্থাপক
মাড ইথঞ্জথনয়াথরং উপ-

থবভাগ
01755555390

shyamalbalo@bap

ex.com.bd
200000027524

২২ ডাোঃ থরিাত্ শরথমন উপ-মিাব্যবস্থাপক থিথকৎসা উপ-থবভাগ 01730031171
rifatsharmin@hot

mail.com
200000027563

২৩
নবগম সাথবিা আিার 

খানম
উপ-মিাব্যবস্থাপক

ডাটা রকসথসং উপ-

থবভাগ
01709673995

sabiha_khan04@y

ahoo.com
200000027571

২৪ নমকিরুে িাসান উপ-মিাব্যবস্থাপক
৩থড সাইসথমক ডাটা 

একুইথজশন উপ-থবভাগ
01713188911

meherul.hasan@b

apex.com.bd
200000028120

২৫ নমািাম্মি শািজািান উপ-মিাব্যবস্থাপক শ্রীকাইে গ্যাস থিল্ড 01716828083
msaju_bapex@yah

oo.com
200000027548

২৬ শামথসয়া মুকত্াথির উপ-মিাব্যবস্থাপক নবথসন স্টাথড উপ-থবভাগ 01700712040
shamsia@bapex.co

m.bd
200000030741

২৭
স. আ. ম. নমরাজুে 

আেম
উপ-মিাব্যবস্থাপক

নডকভেপকমন্ট উপ-

থবভাগ
01709673998

merajul.alam@gm

ail.com
200000030718

২৮ মুিাম্মি মাথিনুর রিমান উপ-মিাব্যবস্থাপক নসমুত্াং গ্যাস থিল্ড 01833113730
mahineng2007@g

mail.com
200000029388

২৯ কাজী মািবুবুে আেম উপ-মিাব্যবস্থাপক এইিআরএম উপ-থবভাগ 01730795949
kazimahbub.bpx@

gmail.com
200000027568

৩০ নমািাম্মি নূর নিাকসন উপ-মিাব্যবস্থাপক থিসাব উপথবভাগ 01730795947
dgm_finance@bap

ex.com.bd
200000027546

৩১
মুিাম্মাি িাসানুজ্জামান 

থসকিার
উপ-মিাব্যবস্থাপক

থিল্ড অ্পাকরশন এন্ড 

নমইনটিন্যান্স উপ-থবভাগ
01711892109

hassanprod@yaho

o.com
200000027547



৩২
রককৌশেী এম. এম. 

নাথজম উদ্দীন
উপ-মিাব্যবস্থাপক নিঞ্চুগঞ্জ গ্যাস থিল্ড 8.80172E+12

nazimeee@gmail.c

om
200000022878

৩৩ নমাোঃ বাকয়থজি নিাকসন উপ-মিাব্যবস্থাপক নবগমগঞ্জ গ্যাস থিল্ড 01700711954
mbhche@gmail.co

m
200000029389

৩৪ নমাোঃ শওকত্ নিরকিৌস উপ-মিাব্যবস্থাপক
শািজািপুর-সুন্দেপুর 

গ্যাস থিল্ড
88017007120

shaawkatt@yahoo.

com
200000022895

৩৫ জনাব নমাোঃ আসাি উল্লাি উপ-মিাব্যবস্থাপক সংস্থাপন উপ-থবভাগ 01716781128
asad.bapex@gmail.

com
200000027536

৩৬ মথিউথদ্দন আিাম্মি উপ-মিাব্যবস্থাপক
থজওককথমকযাে উপ-

থবভাগ
01674904729

mahi_bx@yahoo.c

om
200000060950

৩৭ নমাোঃ শািথরয়ার বারী উপ-মিাব্যবস্থাপক

নকন্দ্রীয় ম্যাথিং শপ ও 

খনন ইকুইপকমন্ট উপ-

থবভাগ

01700711997
bari.shahrear@gm

ail.com
200000038820

৩৮
রককৌশেী নমাোঃ 

আসাদুল্লাহ্
উপ-মিাব্যবস্থাপক রুপগঞ্জ গ্যাস থিল্ড 01700712070

asad_che@yahoo.c

om
200000022897

৩৯
গাজী নমািাম্মি মািবুবুে 

িক
উপ-মিাব্যবস্থাপক

নরাডাকশন প্ল্যাথনং 

থরজারভকয়র 

ইথঞ্জথনয়াথরং এন্ড থিল্ড 

নডকভেপকমন্ট উপ-

থবভাগ

01711804362
gmahbub22@yaho

o.com
200000022866

৪০
শাি নমাোঃ থসরাজুস 

সাকেথকন
উপ-মিাব্যবস্থাপক শািবাজপুর গ্যাস থিল্ড 01709673991

rupam_che_bapex

@yahoo.com
200000022876

৪১ নমাোঃ কামরুজ্জামান উপ-মিাব্যবস্থাপক ববকিথশক িয় উপথবভাগ 01700712002
quamrulbpx@gmai

l.com
200000022870

৪২ ড. নমাোঃ আথশক নিাকসন উপ-মিাব্যবস্থাপক
িকম েশন ইভালুকয়শন 

উপ-থবভাগ
01700711928

ashique.ogchm@g

mail.com
200000027578

৪৩ নমাোঃ নরজাউে িাথেম উপ-মিাব্যবস্থাপক
কাকট োগ্রাথিক এন্ড 

থরকরাডাকশন উপ-থবভাগ
01700711991

bapy_1971@yaho

o.com
200000031435

৪৪
নমাোঃ শাথিনুর রিমান 

িরাজী
উপ-মিাব্যবস্থাপক

পূত্ে থনম োণ ও 

রক্ষণাকবক্ষণ
01708132770

farazibapex1977@

gmail.com
200000027551

৪৫
জনাব নমািাম্মি জথসম 

উথদ্দন িায়িার
উপ-মিাব্যবস্থাপক

সাধারণ রশাসন 

উপথবভাগ
01755694167

hayderbpx@gmail.

com
200000022885

৪৬
রককৌ. নমাোঃ নমাজাকম্মে 

িক সরকার
উপ-মিাব্যবস্থাপক

ওকয়ে নটথস্টং উপ-

থবভাগ
01700711913

testing@bapex.co

m.bd
200000022891

৪৭
রককৌোঃ নমাোঃ শািািাৎ 

নিাকসন
উপ-মিাব্যবস্থাপক সােিা নিী গ্যাস থিল্ড 01700711955

engr.mshossain@g

mail.com
200000022896

৪৮
থময়া নমাোঃ 

রওকশানুজ্জামান
উপ-মিাব্যবস্থাপক সাধারণ উপ-থবভাগ 01712080166

roushon1972@gm

ail.com
200000027537

৪৯
জনাব নমাোঃ আশরাফুে 

আেম
উপ-মিাব্যবস্থাপক

থরগ থবথল্ডং, ট্রান্সকপাট ে 

এন্ড েথজথস্টক উপথবভাগ
88017119871

ashraful_bpx@yah

oo.com
200000027550



৫০
আবু িাসান নমাোঃ 

খায়রুজ্জামান
উপ-মিাব্যবস্থাপক

খনন ও উৎপািন 

ভান্ডার উপ-থবভাগ
01709673999

khairuzzaman2001

@gmail.com
200000027593

৫১
রককৌোঃ নমািাম্মি 

মথনরুজ্জামান
রকল্প পথরিােক

থবজয়-১০, ১১, ১২, 

আইথডককা থরগ 

নমরামত্, আপকগ্রকডশন 

এবং থরগ সিায়ক 

যন্ত্রপাথত্ রথত্স্থাপন 

রকল্প

01700711995
engrmonir@ymail.

com
200000027522

৫২
রককৌশেী নমািাম্মি 

আিসানুে আথমন
রকল্প পথরিােক

২টি অ্নুসন্ধান কূপ 

(টবগী-১, ইথেশা-১) ও 

১টি মূল্যায়ন কাম 

উন্নয়ন কূপ (নভাো নি ে-

২) খনন রকল্প

01716059349
ahsanbapex@gmai

l.com
200000027542

৫৩
নমািাম্মি থসরাজুে 

ইসোম
থেথেং সুপারইকন্টকন্ডন্ট থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01777764842

sayasiraj@gmail.co

m
200000059459

৫৪ নমািাম্মি মঈনুে নিাকসন রকল্প পথরিােক

2D Seismic 

Survey Over 

Block 15 & 22 

রকল্প

01755599425
moinul75@gmail.c

om
200000027518

৫৫
রককৌোঃ নমািাম্মি 

মথনরুজ্জামান
উপ-মিাব্যবস্থাপক পথরকল্পনা উপ-থবভাগ 01700711995

engrmonir@ymail.

com
200000027522

৫৬
রককৌোঃ নমািাম্মি 

মথনরুজ্জামান
উপ-মিাব্যবস্থাপক

থরগ নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন উপ-থবভাগ
01700711995

engrmonir@ymail.

com
200000027522

৫৭
নমাোঃ নত্ািাকয়ে উথদ্দন 

থশকিার
উপ-মিাব্যবস্থাপক

ওকয়ে থসকমকন্টশন উপ-

থবভাগ
01700711909

tofayel.bapex@gm

ail.com
200000022867

৫৮
মুিাম্মাি িাসানুজ্জামান 

থসকিার
রকল্প পথরিােক

শ্রীকাইে গ্যাস নক্ষকত্রর 

জন্য ওকয়েকিড 

কমকরসর সংগ্রি ও 

স্থাপন রকল্প

01711892109
hassanprod@yaho

o.com
200000027547

৫৯
গাজী নমািাম্মি মািবুবুে 

িক
 রকল্প পথরিােক

শািবাজপুর গ্যাস 

নক্ষকত্রর জন্য  ৬০ 

এমএমএসথসএিথড 

ক্ষমত্া সম্পন্ন গ্লাইকে 

টাইপ গ্যাস রকসস প্ল্ান্ট 

সংগ্রি ও স্থাপন রকল্প

01711804362
gmahbub22@yaho

o.com
200000022866

৬০
এম. এ. সবুর জাথমে 

ভূ ূঁঞা
উপ-মিাব্যবস্থাপক

ভূ-পিাথি েক 

রক্ষণাকবক্ষণ ও ভান্ডার 

উপ-থবভাগ

01700711915
sabur_jamil@bape

x.com.bd
200000022953



৬১ ত্াথরকুে ইসোম উপ-মিাব্যবস্থাপক
৩থড সাইসথমক ডাটা 

একুইথজশন উপ-থবভাগ
01713109259

nipun301@yahoo.

com
200000031299

৬২ জনাব শথিকুে ইসোম উপ-মিাব্যবস্থাপক
২থড সাইসথমক ডাটা 

একুইথজশন উপ-থবভাগ
01709673992

shafiqul.bapex.sazi

d@gmail.com
200000027517

৬৩ নমাোঃ আথরফুে ইসোম থেথেং সুপারইকন্টকন্ডন্ট থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 1715126482
arifbapex@gmail.c

om
200000027611

৬৪ নমাোঃ মঞ্জুরুে িক উপমিাব্যবস্থাপক
থেগ্যাে এন্ড পাবথেক 

একিয়াস ে উপথবভাগ
01708457520

monzurulhaque34

3@gmail.com
200000027545

৬৫
মুিাম্মি হুমায়ুন কথবর 

খান
উপ-মিাব্যবস্থাপক অ্ি ে উপথবভাগ 01730335894

humayun_bapex@

yahoo.com
200000022868

৬৬ নমাোঃ মঞ্জুরুে িক উপ-মিাব্যবস্থাপক
থিল্ড ব্যবস্থাপনা উপ-

থবভাগ
01708457520

monzurulhaque34

3@gmail.com
200000027545

৬৭
নমািাম্মাি  নশিাউে 

ইসোম
উপমিাব্যবস্থাপক

থরগ নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন উপ-থবভাগ
01700711912

shefaul@gmail.co

m
200000038808

৬৮ সাইকয়ি মুিাম্মি কথবর উপ-মিাব্যবস্থাপক

নপকট্রাথেয়াম এন্ড 

থরজাভ োর ইথঞ্জথনয়াথরং 

উপথবভাগ

01700712011
kabirengr99@gmai

l.com
200000034923

৬৯ নবগম নজবুন নািার উপমিাব্যবস্থাপক

নিেি, নসিটি এন্ড 

এনভায়রনকমন্ট উপ 

থবভাগ

01700711918
jabunbapex14@gm

ail.com
200000027553

৭০
নগাোম নমাোঃ আশরাফুে 

িায়িার
 উপমিাব্যবস্থাপক

ওয়যারোইন েথগং 

সাথভ েস উপথবভাগ
01700712039

ashraful@bapex.co

m.bd
200000030639

৭১
নমাোঃ নত্ািাকয়ে উথদ্দন 

থশকিার
রকল্প পথরিােক

শথরয়ত্পুর-১ অ্নুসন্ধান 

কুপ খনন রকল্প
01700711909

tofayel.bapex@gm

ail.com
200000022867

৭২ ত্াথরকুে ইসোম রকল্প পথরিােক

৩থড সাইসথমক সাকভ ে 

ওভার জথকগঞ্জ এন্ড 

পািাথরয়া ওকয়স্ট 

স্ট্রাকিার রকল্প

01713109259
nipun301@yahoo.

com
200000031299

৭৩ জনাব শথিকুে ইসোম রকল্প পথরিােক

২থড সাইসথমক সাকভ ে 

ওভার এক্সকপ্ল্াকরশন 

ব্লক-৭ এন্ড ৯ রকল্প

01709673992
shafiqul.bapex.sazi

d@gmail.com
200000027517

৭৪ ওয়াথিি থময়া উপ-মিাব্যবস্থাপক
ডাটা ম্যাকনজম্যান্ট 

উপথবভাগ
01717077731

wahidmiaarun@g

mail.com
200000027531

৭৫ কাজী ত্াজুে ইসোম উপমিাব্যবস্থাপক
নপনশন এন্ড ট্রাস্ট িান্ড 

উপথবভাগ
01730795948

tazul@bapex.com.

bd
200000050750



৭৬ জনাব নমাোঃ সাইফুথদ্দন উপমিাব্যবস্থাপক নবাড ে উপথবভাগ 01700715020
saifbpx@gmail.co

m
200000027538

৭৭
জনাব মুিম্মি জথিরুে 

ইসোম
উপ-মিাব্যবস্থাপক নসবা উপ-থবভাগ 01713235611

sangram_bapex@y

ahoo.com
200000027529

৭৮ রকমশ িন্দ্র থমস্ত্রী উপমিাব্যবস্থাপক স্থানীয় িয় উপথবভাগ 01700712000
bpxramesh@gmail.

com
200000031938

৭৯ নমাোঃ শথিদুে ইসোম উপ-মিাব্যবস্থাপক ভান্ডার উপ-থবভাগ 01700712015
shahidbpx112@gm

ail.com
200000040759

৮০ জনাব ত্াকরক আিমি উপ-মিাব্যবস্থাপক
প্ল্যাথনং থডজাইন এন্ড 

এথস্টকমশন উপ-থবভাগ
01719829989

tarekengr@bapex.

com.bd
200000022875

৮১
নবগম উকম্ম খাকয়র 

জান্নাতুে হুমায়রা
উপমিাব্যবস্থাপক ভান্ডার উপথবভাগ 01739176765

humira.bd23@gma

il.com
200000023013

৮২ ডোঃ নমাোঃ আব্দুস ছাোম উপ-মিাব্যবস্থাপক
মাড ইথঞ্জথনয়াথরং উপ-

থবভাগ
01700711914

salam@bapex.com

.bd
200000031249

৮৩ থরন্স নমাোঃ আে নিোে থেথেং সুপারইকন্টকন্ডন্ট
ওকয়ে প্ল্যাথনং উপ-

থবভাগ
01755520269

prince_bapex@yah

oo.com
200000022894

৮৪ নমাোঃ মিথসনুে আেম থেথেং সুপারইকন্টকন্ডন্ট
ওকয়ে ইথঞ্জথনয়াথরং উপ-

থবভাগ
01700711939

mahsinulalam.md

@gmail.com
200000058359

৮৫
জনাব নমাোঃ আথনছুর 

রিমান
থেথেং সুপারইকন্টকন্ডন্ট

ম্যাকটথরয়ােস নরাগ্রাথমং 

উপ-থবভাগ
01700711937

anisur.ad@gmail.c

om
200000022893

৮৬ নমাোঃ রথকবুে িাসান থেথেং সুপারইকন্টকন্ডন্ট থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01700711940
riponbapex@yaho

o.com
200000031296

৮৭ নমাোঃ আসাদুজ্জামান থেথেং সুপারইকন্টকন্ডন্ট থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01700711936
asad258070@gmai

l.com
200000058070

৮৮
জনাব নমাোঃ ওমর 

পারকভজ
উপ-মিাব্যবস্থাপক থনরীক্ষা উপ-থবভাগ 01700711902

parvezpetrobpx@g

mail.com
200000027535

৮৯ নমািাম্মি নমাজাকম্মে িক থেথেং সুপারইকন্টকন্ডন্ট অ্পাকরশন উপ-থবভাগ 01700711938
mozammelhoqued

v@gmail.com
200000027610

৯০
নমাোঃ মুজাথিি থবন 

িাথিজ
থেথেং সুপারইকন্টকন্ডন্ট থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01700711934

muzahid.ds@gmail

.com
200000027633

৯১ আব্দুল্লাি-আে-মামুন উপ-মিাব্যবস্থাপক
অ্নুসন্ধান ভূত্ি উপ-

থবভাগ
01671926958

rony00001@yahoo

.com
200000027587

৯২
এম. এ. সবুর জাথমে 

ভূ ূঁঞা
রকল্প পথরিােক

২থড সাইসথমক সাকভ ে 

ওভার এক্সকপ্ল্াকরশন 

ব্লক-৬ থব সাউি এন্ড ১০ 

রকল্প

01700711915
sabur_jamil@bape

x.com.bd
200000022953

৯৩ সাথবিা নিৌধুরী উপ-মিাব্যবস্থাপক
ভূত্াথিক ল্যাব উপ-

থবভাগ
01700711920

sabihanita@gmail.

com
200000022871

৯৪
জনাব নমািাম্মি 

নমাজাকম্মে িক
উপ-মিাব্যবস্থাপক

নপকট্রাথিথজকযাে উপ-

থবভাগ
01716453635

mozammel.bapex

@gmail.com
200000027554



৯৫ রককৌশেী ত্ন্ময় িিবত্ী থেথেং সুপারইকন্টকন্ডন্ট
ওকয়ে ককরাে 

ইকুইপকমন্ট উপ-থবভাগ
8.80182E+12

tanmoy_cuet@yah

oo.com
200000027623

৯৬ জনাব নমাোঃ আবুে থমল্লাত্ উপ-মিাব্যবস্থাপক
নরথভথনউ ও থিল্ড 

অ্পাকরশন উপথবভাগ
01700712014

millatz@yahoo.co

m
200000022869

৯৭ মুিাম্মি লুৎফুর রিমান থেথেং সুপারইকন্টকন্ডন্ট থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01700711935
lutfurbpx@gmail.c

om
200000068315

৯৮ নমাোঃ িাসান েথত্ি ব্যবস্থাপক

২থড সাইসথমক সাকভ ে 

ওভার এক্সকপ্ল্াকরশন 

ব্লক-৬ থব সাউি এন্ড ১০ 

রকল্প

01713188928
latif_gm@yahoo.c

om
200000028123

৯৯ নবগম নজবুন নািার উপ-রকল্প পথরিােক

থবজয়-১০, ১১, ১২, 

আইথডককা থরগ 

নমরামত্, আপকগ্রকডশন 

এবং থরগ সিায়ক 

যন্ত্রপাথত্ রথত্স্থাপন 

রকল্প

01700711918
jabunbapex14@gm

ail.com
200000027553

১০০
নমাোঃ খাথেি আিাকম্মি 

খান
ব্যবস্থাপক থডথজটাে ডাটা শাখা 01911958870

khalid@bapex.com

.bd
200000027556

১০১
নমািাম্মি আথসি 

ইকরাম খান
ব্যবস্থাপক

এনাথেটিকযাে 

এনভায়রনকমন্ট এন্ড 

নকায়াথেটি ককরাে শাখা

01700711911
ashif3228@yahoo.

com
200000027555

১০২ নমাোঃ রাউফুর রিীম ব্যবস্থাপক

৩থড সাইসথমক সাকভ ে 

ওভার জথকগঞ্জ এন্ড 

পািাথরয়া ওকয়স্ট 

স্ট্রাকিার রকল্প

01700711964
redoy009@gmail.c

om
200000028129

১০৩ নমাোঃ শওকত্ নিরকিৌস ব্যবস্থাপক

শ্রীকাইে গ্যাস নক্ষকত্রর 

জন্য ওকয়েকিড 

কমকরসর সংগ্রি ও 

স্থাপন রকল্প

88017007120
shaawkatt@yahoo.

com
200000022895

১০৪ নমাোঃ ময়নুে ইসোম ব্যবস্থাপক

২থড সাইসথমক সাকভ ে 

ওভার এক্সকপ্ল্াকরশন 

ব্লক-৭ এন্ড ৯ রকল্প

01700712006
moin354@gmail.co

m
200000028144

১০৫
নমাোঃ ছাথবথেোি িাসান 

থসথদ্দকী
ব্যবস্থাপক

ম্যাকটথরয়াে নরাগ্রাথমং, 

থসএমটি ডাথব্লউ 

উপথবভাগ

01700712024
sabil1234@yahoo.

com
200000027622

১০৬ বসয়ি শথিদুে ইসোম ব্যবস্থাপক
থিল্ড ইউথনট (থরগ 

থবথল্ডং)
01700712044

shahidulbapex@ya

hoo.com
200000038847



১০৭ িথরদুে আেম ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(নিঞ্চুগঞ্জ)

01700711961
faridbapex2004@g

mail.com
200000029396

১০৮
নমািাম্মি শািািাৎ 

নিাকসন
ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শািবাজপুর)

01700711963
sahadatbapex@gm

ail.com
200000031180

১০৯ মুিাম্মি মিীউথদ্দন ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(সােিা নিী)

01716862147
mohiuddin96205@

gmail.com
200000027608

১১০
নমািাম্মি আথমনুে 

ইসোম মজুমিার
ব্যবস্থাপক

একস্টট এন্ড ল্যান্ড 

একুইথজশন শাখা
01712592181

amojumder75@g

mail.com
200000030747

১১১ ত্াথরক উর রিমান ব্যবস্থাপক

থবজয়-১০, ১১, ১২, 

আইথডককা থরগ 

নমরামত্, আপকগ্রকডশন 

এবং থরগ সিায়ক 

যন্ত্রপাথত্ রথত্স্থাপন 

রকল্প

01700711970
tarikacct@yahoo.c

om
200000032058

১১২
জনাব নমাোঃ মথশউর 

রিমান
ব্যবস্থাপক নটপ শাখা 01700712003

mashiurbapex@ya

hoo.com
200000027520

১১৩ মুিাম্মি মুথজবুে ইসোম ব্যবস্থাপক
থরগ ইকুইপকমন্ট এন্ড 

থেথেং নেয়ার শাখা
01911953809

mujib.bapex04@g

mail.com
200000027620

১১৪
এ. নক. এম. নমাস্তিা 

িাসান
ব্যবস্থাপক কমন সাথভ েকসস শাখা 01755532686

mostofahasan_bpx

75@yahoo.com
200000089138

১১৫
নমািাকম্মি কামাে 

নিাকসন
ব্যবস্থাপক স্থানীয় িয় শাখা 01700712025

kamaladm@bapex.

com.bd
200000041755

১১৬
নমািাম্মি নাথসরুে 

ইসোম
ব্যবস্থাপক

িাড ে পাটি ে সাথভ েস 

িায়াথরং শাখা
1755523217

nasir_bapex@yaho

o.com
200000027570

১১৭ এস.এম. আে আমীন ব্যবস্থাপক
িান্ড, এথডথপ, এিথস 

এন্ড এেথস শাখা
01700711946

alamindu02@yaho

o.com
200000058057

১১৮ নমাোঃ নজাবাকয়দুে ইসোম টুে পুশার থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01712383962
mzislam07@gmail.

com
200000032762

১১৯ নমাোঃ আথবদুর রিমান ব্যবস্থাপক
নরথভথনউ, বাকজট এন্ড 

ইনসুযকরন্স শাখা
01755523218

abidbapex@yahoo.

com
200000060263

১২০ আব্দুে মান্নান সরকার ব্যবস্থাপক থপএি এন্ড নপনশন শাখা 01700711943
mannansarker00@

gmail.com
200000087974

১২১ রওশন জািান ব্যবস্থাপক নপকট্রাথিথজকযাে শাখা 01616779912
rjahan586.bapex@

gmail.com
200000026672



১২২ আসমী আরা পারভীন ব্যবস্থাপক

থরক্রুটকমন্ট/রকমাশন/থস

নেকশন/নগ্রড/ইনথিকমন্ট

/নপএকনামাথে/এমআইএ

স শাখা

1711113696
asmiaraparvin1976

@gmail.com
200000027599

১২৩ নমাোঃ থনজাম উথদ্দন ব্যবস্থাপক
২থড সাইসথমক ডাটা 

একুইথজশন উপ-থবভাগ
01713188920

nijam.uddin@bape

x.com.bd
200000028546

১২৪ জনাব আবু সাকয়ম মাসুি ব্যবস্থাপক নরকথড েং শাখা 01713188918
abusayem_2004@

yahoo.com
200000022901

১২৫ ত্ানভীর আিকমি ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(নসমুত্াং)

01828170451
tanvir23j@gmail.c

om
200000026738

১২৬ জনাব নমাোঃ আব্দুে িাথেম ব্যবস্থাপক নরকথড েং শাখা 01700712004
halim.bapex@gmai

l.com
200000027549

১২৭ থেপন িন্দ্র নসন ব্যবস্থাপক

মাড নরাগ্রাথমং, থকউথস, 

রথকউরকমন্ট এন্ড 

নমইথন্টন্যান্স শাখা

01716850370
lipon_sen@yahoo.

com
200000023014

১২৮
নমািাম্মি আথসি 

ইকরাম খান
ব্যবস্থাপক

নসাস ে রক, অ্কয়ে এন্ড 

গ্যাস স্টাথড শাখা
01700711911

ashif3228@yahoo.

com
200000027555

১২৯ নমাছাোঃ শািানাজ নিাকসন ব্যবস্থাপক নসথডকমন্টেথজ শাখা 01700711921
shshanaj.bapex@g

mail.com  
200000022872

১৩০ নমাোঃ আব্দুে বাথত্ন ব্যবস্থাপক নরাডাকশন শাখা 01713339885
panna305@yahoo.

com
200000026682

১৩১ আব্দুল্লাি-আে-মামুন ব্যবস্থাপক ভূত্াথিক জথরপ িে 01671926958
rony00001@yahoo

.com
200000027587

১৩২
নমািাম্মি শাখাওয়াত্ 

নিাসাইন
ব্যবস্থাপক নজনাকরে এডথমন শাখা 01700712010

managerbapex@g

mail.com
200000027614

১৩৩
নমািাম্মাি রথিকুে 

ইসোম
ব্যবস্থাপক

থজওথিথজকযাে 

ইকুইপকমন্ট ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা

01816866924
plripon_be@yahoo

.com
200000028119

১৩৪ নমাোঃ িাসান েথত্ি ব্যবস্থাপক ৩থড ডাটা রকসথসং শাখা 01713188928
latif_gm@yahoo.c

om
200000028123

১৩৫
আবু নসাকিে নমাোঃ 

শামাউন কবীর
ব্যবস্থাপক থিল্ড ডাটা থকউথস শাখা 01712653306

shamaunk@bapex.

com.bd
200000028124

১৩৬ নমাোঃ ময়নুে ইসোম ব্যবস্থাপক ২থড ডাটা রকসথসং শাখা 01700712006
moin354@gmail.co

m
200000028144

১৩৭ নমািাম্মি আব্দুস নসাবিান ব্যবস্থাপক রক্ষণাকবক্ষণ শাখা 01700711916
sobhan.bapex@gm

ail.com
200000030719

১৩৮
নমাোঃ আরমান ইবকন 

আথজজ
ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ২ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01700711998
engr.arman.mba.b

d@gmail.com
200000022877



১৩৯ ডোঃ নমাোঃ আব্দুস ছাোম ব্যবস্থাপক
থিল্ড অ্পাকরশন এন্ড 

মথনটথরং ইউথনট ১ ও ২
01700711914

salam@bapex.com

.bd
200000031249

১৪০ নমাোঃ আব্দুে মথত্ন মন্ডে ব্যবস্থাপক ৩থড ইন্টারথরকটশন শাখা 01700711931
ammondol@yahoo

.com
200000033331

১৪১ নমাোঃ ইমরানুে িক ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শ্রীকাইে)

01816485087
emran2023@yaho

o.com
200000026737

১৪২
Jagadish 

Kumar Nath
ব্যবস্থাপক অ্কটাকমাবাইে শাখা 01700712032

jagadish.cuet@yah

oo.com
200000038816

১৪৩
নমাোঃ কামরুে িাসান 

নশাভন
ব্যবস্থাপক

থরগ নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন উপ-থবভাগ
01700711960

kamrul.cuet@yaho

o.com
200000022902

১৪৪
রককৌশেী নমাোঃ আথনসুর 

রিমান নসাকিে
ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ১ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01700712007
anisbapex@gmail.c

om
200000038811

১৪৫ নয়ন মািমুি ব্যবস্থাপক থেে থস্ট্রম শাখা 01700711968
nayan.mahmud@g

mail.com
200000032056

১৪৬ ত্াথরক উর রিমান ব্যবস্থাপক পাকেেথিভ প্ল্যাথনং শাখা 01700711970
tarikacct@yahoo.c

om
200000032058

১৪৭
রককৌশেী নমাোঃ 

আসাদুল্লাহ্
ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন প্ল্যাথনং 

থরজারভকয়র 

ইথঞ্জথনয়াথরং এন্ড থিল্ড 

নডকভেপকমন্ট উপ-

থবভাগ

01700712070
asad_che@yahoo.c

om
200000022897

১৪৮
এস. এম. নাথিফুন 

আরিাম
ব্যবস্থাপক

ওকয়ে মথনটথরং ও 

প্ল্যাথনং শাখা
01700711926

nafefun@bapex.co

m.bd
200000030798

১৪৯ নমাোঃ রাউফুর রিীম ব্যবস্থাপক
৩থড সাইসথমক ডাটা 

একুইথজশন উপ-থবভাগ
01700711964

redoy009@gmail.c

om
200000028129

১৫০ নমাোঃ মািবুবুর রশীি ব্যবস্থাপক
একস্টট, থসথকউথরটি ও 

রকটাকে শাখা
01755551818

mbrashid71@gmai

l.com
200000058421

১৫১ সাইকয়ি মুিাম্মি কথবর ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(রুপগঞ্জ)

01700712011
kabirengr99@gmai

l.com
200000034923

১৫২ নমািাম্মি নরাকনুজ্জামান টুে পুশার থরগ নবজ ইউথনট 01700711984
rukonuzzaman78@

gmail.com
200000027632

১৫৩ ডাোঃ নমাছাোঃ উকম্ম কুেসুম ব্যবস্থাপক থিথকৎসা উপ-থবভাগ 01554327670
kulsumdrumme@g

mail.com
200000062817



১৫৪ নমাোঃ বাকয়থজি নিাকসন ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(নবগমগঞ্জ)

01700711954
mbhche@gmail.co

m
200000029389

১৫৫ নমািাম্মি শাি আেম খান ব্যবস্থাপক
বাথণথজযক ও সরকারী 

অ্থডট শাখা
01732953762

mk56167@gmail.c

om
200000055960

১৫৬
জনাব নমাোঃ ওমর 

পারকভজ
ব্যবস্থাপক ইন্টারনাে অ্থডট শাখা 01700711902

parvezpetrobpx@g

mail.com
200000027535

১৫৭ আথত্য়া সুেত্ানা ব্যবস্থাপক
নজনাকরে এডথমন 

(স্টাি) শাখা
01700711907

asultana.bapex@g

mail.com
200000041640

১৫৮
জনাব নমাোঃ আেত্াি 

নিাকসন
ব্যবস্থাপক ওয়াকে এথক্সথকউশন শাখা 01700712019

altafbapex2004@g

mail.com
200000022898

১৫৯ নমাোঃ শামছুে আেম ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ১ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01700711958
shamsul.bapex@g

mail.com
200000061019

১৬০ নমকিিী িাছান ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ১ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01700712042
mehedibapex@gm

ail.com
200000038842

১৬১ নমাোঃ থিকরাজ নিাকসন ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ২ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01700712021
ferozbapex@gmail.

com
200000038834

১৬২
জনাব মুিাম্মি নত্ৌথিদুে 

ইসোম ত্ালুকিার
ব্যবস্থাপক

কাকরন্ট প্ল্যাথনং এন্ড 

রকজি মথনটথরং শাখা
01777759991

tauhid_bapex@yah

oo.com
200000027539

১৬৩ কাজী জাকাথরয়া আবছাথর ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(নিঞ্চুগঞ্জ)

01817517449
jkabsari@yahoo.co

m
200000029000

১৬৪ বসয়ি নত্ৌথিদুর রিমান ব্যবস্থাপক
ওকয়ে থসকমকন্টশন উপ-

থবভাগ
01700711957

towhidbapex1983

@gmail.com
200000058965

১৬৫
জনাব নমাোঃ আবুে 

কাোম আজাি
ব্যবস্থাপক

থেগ্যাে এন্ড পাবথেক 

একিয়াস ে উপথবভাগ
01720008879

akazad.sadin77@g

mail.com
200000022879

১৬৬ সন্দীপ কুমার থসংি ব্যবস্থাপক
থিল্ড অ্পাকরশন এন্ড 

মথনটথরং ইউথনট ১ ও ২
01700711971

sandip49@gmail.c

om
200000032057

১৬৭ নমাোঃ নুরুজ্জামান ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শািজািপুর-সুন্দেপুর)

01700712034
zamanbapex@gma

il.com
200000038952

১৬৮ রাকবয়া বসরী ব্যবস্থাপক ২থড ইন্টারথরকটশন শাখা 01700711965
rbasri8@gmail.co

m
200000026632



১৬৯ নমাোঃ শথিকুে ইসোম ব্যবস্থাপক ডাটা শাখা 01818378787
shafiq1007@yahoo

.com
200000027576

১৭০ নমরীন আিার ব্যবস্থাপক থরথভউ শাখা 01700711924
marinakter@gmail.

com
200000027577

১৭১ সামান উথদ্দন আিকমি ব্যবস্থাপক
েগ ইভালুকয়শন ও 

ওয়যার োইন েথগং শাখা
01700711974

saman0745@gmail

.com
200000027567

১৭২ জনাব নমাোঃ নাথসর উথদ্দন ব্যবস্থাপক মাড েথগং ইউথনট-৩ 01700711976
nasiruddin@bapex.

com.bd
200000022880

১৭৩ থশথরন আিার ব্যবস্থাপক

থেকিােথজ, থরকমাট 

নসথন্সং ও েট 

ইনকভথস্টকগশন শাখা

01710418124
Shireen.geo.13@b

apex.com.bd
200000027585

১৭৪ নমাোঃ সরওয়ার িাথমি ব্যবস্থাপক নট্রথনং শাখা 01700711992
sarwar.mgmcl@gm

ail.com
200000067714

১৭৫
মুিাম্মি জসীম উথদ্দন 

নসখ
ব্যবস্থাপক মাড েথগং ইউথনট-১ 01700711923

josimbapex@gmail

.com
200000027581

১৭৬ নাথিি িাসনাত্ ব্যবস্থাপক মাড েথগং ইউথনট-২ 01712581531
hasnat1115@gmail

.com
200000027583

১৭৭ রাথকবুে ইসোম ব্যবস্থাপক থিল্ড ডাটা থকউথস শাখা 01700711979
rakibul@bapex.co

m.bd
200000027558

১৭৮
নমািাম্মাি  শাি  আেম 

ত্ালুকিার
ব্যবস্থাপক ববকিথশক িয় শাখা 01711452368

soumin2011@gmai

l.com
200000040778

১৭৯ নমাোঃ শািীনুর ইসোম ব্যবস্থাপক
নজনাকরে এডথমন 

(অ্থিসার) শাখা
01712139639

shahin620@yahoo.

com.bd
200000022890

১৮০ নমাোঃ জহুরুে ইসোম ব্যবস্থাপক
আইথসটি এন্ড 

এমআইএস উপথবভাগ
01713188926

zahurul.bapex.com

.bd
200000031178

১৮১ রিীপ কুমার পাে ব্যবস্থাপক নটথস্টং অ্পাকরশন শাখা 01700711973
pradipacct@yahoo

.com
200000032059

১৮২ উত্তম কুমার নবপারী ব্যবস্থাপক
কাকরন্ট প্ল্যাথনং এন্ড 

রকজি মথনটথরং শাখা
01772363672

uttamkumar.uk@y

ahoo.com
200000031185

১৮৩ নমািাম্মি মথনরুে ইসোম ব্যবস্থাপক
রকজি ইমপ্ল্াকন্টশন 

শাখা
01700711906

bapexmonir@gmai

l.com
200000027552

১৮৪ জাথকর নিাকসন খান টুে পুশার থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01700711985
zakirkhan.bapex@

gmail.com
200000027630

১৮৫ নমািাম্মি নমাজাকম্মে িক ব্যবস্থাপক
থবে, নপ-নরাে ও নোন 

শাখা
01700711904

mmhbpx@gmail.co

m
200000082587

১৮৬ আবুে কাোম আজাি ব্যবস্থাপক থিল্ড অ্পাকরশন শাখা 01937923963
azadbapex@gmail.

com
200000029386

১৮৭ আে আমীন ব্যবস্থাপক
নজনাকরে নেজার ও 

নজথভ একাউন্টস শাখা
01755545495

ushaminnaz78@ya

hoo.com
200000056561

১৮৮ নরাকশানা পারভীন ব্যবস্থাপক থিল্ড ডাটা থকউথস শাখা 01700711930
rok_331@yahoo.c

om
200000026685



১৮৯
জনাব এস এম নমকিবুবুর 

রিমান
ব্যবস্থাপক নবাড ে উপথবভাগ 1554320239

mgr_pur04@bapex

.com.bd
200000022873

১৯০ নমাোঃ হুমায়ুন কথবর টুে পুশার থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01700711988
kabirbpx@gmail.co

m
200000087317

১৯১ আবুে কাকসম টুে পুশার থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01700711986
akashembpx@gma

il.com
200000027615

১৯২ নমাোঃ আবুবকর থছথদ্দকী ব্যবস্থাপক নরকথড েং শাখা 01700711966
bakar_du@yahoo.c

om
200000028552

১৯৩
নমািাম্মি নত্ািাজ্জে 

নিাকসন থসথদ্দকী
ব্যবস্থাপক একাউন্টস শাখা 01777764845

tofabiplob@gmail.

com
200000022874

১৯৪
নমািাম্মি আথমনুে 

আেম নিৌধুরী
ব্যবস্থাপক

থরক্রুটকমন্ট/রকমাশন/টাই

মকেে/ইনথিকমন্ট/নপএ

ননামাথে/এমআইএস 

শাখা

01700711949
amir.bapex@gmail.

com
200000027597

১৯৫
রককৌশেী নমাোঃ 

আসাদুল্লাহ্
ব্যবস্থাপক

শািবাজপুর গ্যাস 

নক্ষকত্রর জন্য  ৬০ 

এমএমএসথসএিথড 

ক্ষমত্া সম্পন্ন গ্লাইকে 

টাইপ গ্যাস রকসস প্ল্ান্ট 

সংগ্রি ও স্থাপন রকল্প

01700712070
asad_che@yahoo.c

om
200000022897

১৯৬
নমািাম্মি আথসি 

ইকরাম খান
ব্যবস্থাপক

শথরয়ত্পুর-১ অ্নুসন্ধান 

কুপ খনন রকল্প
01700711911

ashif3228@yahoo.

com
200000027555

১৯৭
জনাব নমাোঃ িখরুে 

আেম খান
ব্যবস্থাপক

নপ, থবে এন্ড নস্টার 

একাউন্টস শাখা
01755649813

fakhrul011@yahoo

.com
200000022887

১৯৮
নমািাম্মি মঈনুথদ্দন 

আিকমি
ব্যবস্থাপক

ককপ োকরট ট্যাক্স, এসথড 

এন্ড ভযাট শাখা
01700711941

go2moinuddin@ya

hoo.com
200000043175

১৯৯
নমাোঃ ত্াথরকুে আেম 

ভূইয়া
ব্যবস্থাপক

রকেি ইভালুকয়শন ও 

ওকয়ে নরাপজাে শাখা
01700711977

tariq.alam@bapex.

com.bd
200000027586

২০০
নবগম রুি আিজা 

িারিানা
ব্যবস্থাপক

নপনশন/গ্রযাচুইটি/থেভ/

নোন শাখা
1552353446

farhana_bapex@ya

hoo.com
200000027562

২০১ নমাোঃ আোউথদ্দন টুে পুশার

থডকরিশনাে থেথেং 

এন্ড থিথশং অ্পাকরশন 

শাখা

01700712059
mdalobx@gmail.co

m
200000068851

২০২ জনাব আথমর িামজা ব্যবস্থাপক
নোকাে সাথভ েস এন্ড 

আিাস ে শাখা
01700712023

hamza.bapex@gm

ail.com
200000027557

২০৩ আথত্য়াতুে পাথপয়া ব্যবস্থাপক এইিআরএম শাখা 01700711950
atiatul.papia@gma

il.com
200000027598



২০৪
জনাব নমাোঃ আকরথিন 

আথজজ সরিার
ব্যবস্থাপক

নজনাকরে নস্টার, 

নস্টশনারী ও নমথডকযাে 

নস্টার শাখা

01711288707
arafin1975@gmail.

com
200000022889

২০৫ থজ এম শািীন কাথির টুে পুশার থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01700712058
gmshahinkadir@g

mail.com
200000097168

২০৬ জনাব নমাোঃ আব্দুে িাথেম ব্যবস্থাপক

2D Seismic 

Survey Over 

Block 15 & 22 

রকল্প

01700712004
halim.bapex@gmai

l.com
200000027549

২০৭
জনাব এস এম নমকিবুবুর 

রিমান
ব্যবস্থাপক

থসএন্ডএি ও থপএসআই 

শাখা
1554320239

mgr_pur04@bapex

.com.bd
200000022873

২০৮ জনাব নমাোঃ সামসুজ্জামান ব্যবস্থাপক
এনভায়রনকমন্ট, নিেি 

এন্ড নসিটি শাখা
01700711969

zaman85_s@yaho

o.com
200000022903

২০৯ এস এম মথনর নিাকসন ব্যবস্থাপক
ওয়যারোইন েথগং 

নমজারকমন্ট শাখা
01700711929

smmonir@bapex.c

om.bd
200000027579

২১০ নমাোঃ নখারকশি আেম ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ১ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01716539435
khorshed.bapex@y

ahoo.com
200000028121

২১১ নসৌথমত্র ন াষ ব্যবস্থাপক
ককপ োকরট ট্যাক্স, এসথড 

এন্ড ভযাট শাখা
01712339313

shoumitro.ghosh@

yahoo.com
200000041579

২১২ নমাোঃ আেমগীর কথবর উপব্যবস্থাপক
ওয়যারোইন েথগং 

নমজারকমন্ট শাখা
01627522675

kabirdu30@yahoo.

com
200000027540

২১৩
সামছুে হুিা নমাোঃ 

পারকভজ
উপব্যবস্থাপক

২থড সাইসথমক সাকভ ে 

ওভার এক্সকপ্ল্াকরশন 

ব্লক-৬ থব সাউি এন্ড ১০ 

রকল্প

01916019686
pmnr047@gmail.c

om
200000028151

২১৪ নমাোঃ োভলু িাসান উপব্যবস্থাপক

৩থড সাইসথমক সাকভ ে 

ওভার জথকগঞ্জ এন্ড 

পািাথরয়া ওকয়স্ট 

স্ট্রাকিার রকল্প

01700711983
lovelu.iu.bd@gmail

.com
200000056450

২১৫
নমািাম্মি থজয়াউর 

রিমান
উপ-ব্যবস্থাপক নবাড ে উপথবভাগ 01925134069

ziaur_bapex@yaho

o.com
200000027617

২১৬ ডাথেয়া নবগম সািী উপ-ব্যবস্থাপক নরকথড েং শাখা 01731914899
sathygeo@yahoo.c

om
200000028147

২১৭
নমািাম্মি সাথিদুে 

ইসোম
উপ-ব্যবস্থাপক

2D Seismic 

Survey Over 

Block 15 & 22 

রকল্প

01712701870
sahidbapex@gmail

.com
200000056335



২১৮ নমাোঃ িয়জুল্লাি ভূ ূঁইয়া উপব্যবস্থাপক

২থড সাইসথমক সাকভ ে 

ওভার এক্সকপ্ল্াকরশন 

ব্লক-৭ এন্ড ৯ রকল্প

01713188914
fbfaizgeo324@gma

il.com
200000089675

২১৯ উথিংকিায়াই উপ-ব্যবস্থাপক
থিল্ড ইউথনট (থরগ 

থবথল্ডং)
01914229252

engr.uchin.bapex@

gmail.com
200000031479

২২০
রককৌশেী নমাোঃ সাদ্দাম 

নিাকসন
উপ-ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ১ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01673734490
saddam.buet.mech

anical@gmail.com
200000038844

২২১ অ্নুপ কুমার সরকার উপ-ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ২ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01710584515
anupsarkers@gmai

l.com
200000038845

২২২ নমাোঃ হুমায়ুন কথবর উপ ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ১ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01718752780
humayun2106@ba

pex.com.bd
200000037651

২২৩ ত্াথনয়া সুেত্ানা উপ-ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(রুপগঞ্জ)

01520085153
taniya092107@gm

ail.com
200000031313

২২৪ ত্াপস পাে উপ-ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(সােিা নিী)

01922646382
tapos@bapex.com.

bd
200000039334

২২৫
নমাোঃ রাকসে নিাকসন 

ভূ ূঁইয়া
উপ-ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শািজািপুর-সুন্দেপুর)

01677004916
rassel2k9@gmail.c

om
200000026739

২২৬ নমাোঃ শাখাওয়াত্ নিাকসন উপ-ব্যবস্থাপক
থিল্ড নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শািবাজপুর)
01922332178

shakhaoatbd@gma

il.com
200000033382

২২৭ নমাোঃ িাথববুর রিমান উপ-ব্যবস্থাপক থেে থস্ট্রম শাখা 01731926239
habibur.me38@gm

ail.com
200000041757

২২৮ এ.নক.এম আজাি শািীন উপ-ব্যবস্থাপক
থিল্ড অ্পাকরশন এন্ড 

মথনটথরং ইউথনট ১ ও ২
01521250006

ashahin.bpx@gmai

l.com
200000059783

২২৯ নমাোঃ নরজাউে ইসোম উপ-ব্যবস্থাপক নটথস্টং অ্পাকরশন শাখা 01710913436
reza.ru88@yahoo.

com
200000027724

২৩০ নমাোঃ মিসীন উপ-ব্যবস্থাপক
আইথসটি এন্ড 

এমআইএস উপথবভাগ
01911700341

mohsin_ict@bapex

.com.bd
200000027566

২৩১ নমািাম্মি নসাকিে জামান উপ-ব্যবস্থাপক কমন সাথভ েকসস শাখা 01724287304
szamanbapex198

@gmail.com
200000027602



২৩২ নমািাম্মি নজরুে ইসোম উপ-ব্যবস্থাপক

থবজয়-১০, ১১, ১২, 

আইথডককা থরগ 

নমরামত্, আপকগ্রকডশন 

এবং থরগ সিায়ক 

যন্ত্রপাথত্ রথত্স্থাপন 

রকল্প

01716860531
nazrul_bpx01@yah

oo.com
200000027604

২৩৩ নমাোঃ নখাশকেিাজ উথদ্দন উপ-ব্যবস্থাপক

থরক্রুটকমন্ট/রকমাশন/টাই

মকেে/ইনথিকমন্ট/নপএ

ননামাথে/এমআইএস 

শাখা

01965499122
luddin2018@gmail

.com
200000027605

২৩৪ নমাোঃ িাথমদুর রিমান উপ-ব্যবস্থাপক পাকেেথিভ প্ল্যাথনং শাখা 01745171132
hamidur.geo@gma

il.com
200000028084

২৩৫ নমাোঃ আেমগীর নিাকসন উপ-ব্যবস্থাপক
থিল্ড অ্পাকরশন এন্ড 

মথনটথরং ইউথনট ১ ও ২
01738033888

mahossainchem07

@gmail.com
200000032049

২৩৬ নমাসাোঃ মািফুজা সুেত্ানা উপ-ব্যবস্থাপক
থরজারভকয়র ব্যবস্থাপনা 

শাখা
01915549329

mahfuzasultana@b

apex.com.bd
200000022883

২৩৭ মথনরুে ইসোম খান উপ-ব্যবস্থাপক
থিল্ড অ্পাকরশন এন্ড 

মথনটথরং ইউথনট ১ ও ২
01673988112

monirulislamkhanc

u@gmail.com
200000032054

২৩৮ আব্দুে মান্নান সরকার উপ-ব্যবস্থাপক থপএি এন্ড নপনশন শাখা 01700711943
mannansarker00@

gmail.com
200000087974

২৩৯ নমাসাোঃ শ্রাবনী আকত্ার উপ-ব্যবস্থাপক বাকয়াস্ট্রযাটিগ্রযাথি শাখা 01797718208
srabony.bapex@g

mail.com
200000038654

২৪০ নমাছাোঃ নমৌসুমী আখত্ার উপ-ব্যবস্থাপক
েগ ইভালুকয়শন ও 

ওয়যার োইন েথগং শাখা
01700712090

akhter_mou@yaho

o.com
200000027588

২৪১
নমাছাোঃ ত্ওথসকা 

আকত্ার থেসা
উপ-ব্যবস্থাপক নপকট্রাথিথজকযাে শাখা 1737886141

towsikalisa@gmail.

com
200000022907

২৪২ নমাোঃ ইমরানুে ইসোম উপ-ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শািবাজপুর)

01867367872
imranul@bapex.co

m.bd
200000031183

২৪৩ সঞ্জয় কুমার রায় উপ-ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(নসমুত্াং)

01723757925
sanjoy092002@gm

ail.com
200000039336

২৪৪ নমাোঃ জুবাকয়র সাকেিীন উপ-ব্যবস্থাপক
োউটিং থজথপএস জথরপ 

শাখা
01737310718

mnmilon@gmail.c

om
200000028542

২৪৫ নমাোঃ ইমামুে ইসোম উপ-ব্যবস্থাপক

থেকিােথজ, থরকমাট 

নসথন্সং ও েট 

ইনকভথস্টকগশন শাখা

01717854915
rokonemamul@gm

ail.com
200000030801



২৪৬ নমাোঃ থনজাম উথদ্দন উপ-ব্যবস্থাপক থিল্ড ডাটা থকউথস শাখা 01713188920
nijam.uddin@bape

x.com.bd
200000028546

২৪৭ নমাোঃ নগাোম ছরওয়ার উপ-ব্যবস্থাপক

নজনাকরে নস্টার, 

নস্টশনারী ও নমথডকযাে 

নস্টার শাখা

01712650298
golamsarwar@bap

ex.com.bd
200000069990

২৪৮ জনাব আথমর িামজা উপ-ব্যবস্থাপক ববকিথশক িয় শাখা 01700712023
hamza.bapex@gm

ail.com
200000027557

২৪৯ ত্ানভীর আিকমি উপ-ব্যবস্থাপক
থিল্ড নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(নসমুত্াং)
01828170451

tanvir23j@gmail.c

om
200000026738

২৫০ সাকেি আিকমি উপ-ব্যবস্থাপক মাড েথগং ইউথনট-৩ 01700712026
saleh026@bapex.c

om.bd
200000027584

২৫১ মুিাম্মি মুথজবুে ইসোম উপ-ব্যবস্থাপক
ট্রান্সকপাট ে এন্ড েথজথস্টক্স 

শাখা
01911953809

mujib.bapex04@g

mail.com
200000027620

২৫২
মুিাম্মি নজাবাকয়র 

নিাকসন
উপ-ব্যবস্থাপক থিল্ড ডাটা থকউথস শাখা 01700712045

jubayergeo@yaho

o.com
200000028145

২৫৩
রককৌশেী  নমাোঃ 

আকনায়ার নিাকসন
উপ-ব্যবস্থাপক

কাকরন্ট প্ল্যাথনং এন্ড 

রকজি মথনটথরং শাখা
01700711959

anwar@bapex.com

.bd
200000022882

২৫৪ নমাোঃ এমিাদুে িক উপ-ব্যবস্থাপক
োউটিং থজথপএস জথরপ 

শাখা
01700711967

emdadul.haque@b

apex.com.bd
200000033329

২৫৫ মুিাম্মি কামরুে িাসান উপ-ব্যবস্থাপক
থিল্ড নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(নিঞ্চুগঞ্জ)
01700711962

kamrulbapex@gm

ail.com
200000029397

২৫৬ নগাোম সাকরায়ার ভ ূঁইয়া উপ-ব্যবস্থাপক ওয়াকে এথক্সথকউশন শাখা 01700712017
dmcivil02@bapex.

com.bd
200000050182

২৫৭ িজকে রাথিউস সাথন থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01700711987
fr.sanibx@gmail.co

m
200000056448

২৫৮ নমাোঃ োভলু িাসান উপ-ব্যবস্থাপক নরকথড েং শাখা 01700711983
lovelu.iu.bd@gmail

.com
200000056450

২৫৯ নমাোঃ নজাবাকয়দুে ইসোম থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01712383962
mzislam07@gmail.

com
200000032762

২৬০ নমাোঃ মাইনুে ইসোম উপ-ব্যবস্থাপক
ওকয়ে থসকমকন্টশন উপ-

থবভাগ
01700711982

mynul.iu@gmail.co

m
200000027896

২৬১ নমাোঃ জামাে উথদ্দন উপ-ব্যবস্থাপক থিল্ড অ্পাকরশন শাখা 01700712052
ujamal446@gmail.

com
200000057964

২৬২
আবু মনসুর নমািাম্মি 

সাইদুজ্জামান
উপ-ব্যবস্থাপক

নরথভথনউ, বাকজট এন্ড 

ইনসুযকরন্স শাখা
01700712055

mszaman04@yaho

o.com
200000058032

২৬৩  ডোঃ িথরিা খানম উপ-ব্যবস্থাপক ২থড ইন্টারথরকটশন শাখা 01700712051
khanamgeo@yaho

o.com
200000028153

২৬৪ নমাছাোঃ নমৌসুমী আখত্ার উপ-ব্যবস্থাপক
ওকয়ে মথনটথরং ও 

প্ল্যাথনং শাখা
01700712090

akhter_mou@yaho

o.com
200000027588

২৬৫ নমাোঃ িাথমদুজ্জামান উপ-ব্যবস্থাপক ভূত্াথিক জথরপ িে 1724305550
russell.geologist@g

mail.com
200000027589



২৬৬
জনাব নশখ থনয়াজ 

আিকম্মি অ্ংকুর
উপ-ব্যবস্থাপক ডাটা শাখা 01671654757

angqur53@yahoo.

com
200000022905

২৬৭ নসৌথমত্র পাে নিৌধুরী উপ-ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শািবাজপুর)

01719947874
pmre0412132019

@gmail.com
200000033345

২৬৮ আবদুে গািিার উপ-ব্যবস্থাপক
থিল্ড নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শ্রীকাইে)
01719014310

mailgaffer@yahoo.

com
200000029002

২৬৯ নমাোঃ নুরুজ্জামান থেোর
থিল্ড অ্পাকরশন এন্ড 

মথনটথরং শাখা
01723469710

nuruzzaman86@y

mail.com
200000027612

২৭০ আবু ত্াকির নবপারী উপ-ব্যবস্থাপক
ককপ োকরট ট্যাক্স, এসথড 

এন্ড ভযাট শাখা
01937499875

taher.bapex@gmai

l.com
200000058367

২৭১ িাথসনা আিার উপ-ব্যবস্থাপক
থবে, নপ-নরাে ও নোন 

শাখা
01538854652

hakter0702@gmail

.com
200000060095

২৭২ জনাব আমজাি নিাকসন উপ-ব্যবস্থাপক নরকথড েং শাখা 1713188913
amzad0602@yaho

o.com
200000022899

২৭৩ নমাোঃ আব্দুল্লাি আে মামুন উপ-ব্যবস্থাপক থিল্ড ডাটা থকউথস শাখা 01722350609
mamun.mining@g

mail.com
200000028547

২৭৪ নূর-এ-নসাথনয়া উপ-ব্যবস্থাপক ৩থড ডাটা রকসথসং শাখা 01712642994
noor.sonia@bapex

.com.bd
200000028545

২৭৫ নমাোঃ আথবদুর রিমান উপ-ব্যবস্থাপক
থবে, নপ-নরাে ও নোন 

শাখা
01755523218

abidbapex@yahoo.

com
200000060263

২৭৬
শাি নমাোঃ মািত্াব-উে-

আেম
উপ-ব্যবস্থাপক

োউটিং থজথপএস জথরপ 

শাখা
01717577269

mahtab.alam@bap

ex.com.bd
200000028543

২৭৭ নমাোঃ শামছুে আেম উপ-ব্যবস্থাপক ম্যাথিং শপ শাখা 01700711958
shamsul.bapex@g

mail.com
200000061019

২৭৮ নমাোঃ ইয়াথছনুে িাসান উপ-ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শ্রীকাইে)

01911893352
yhasan800@yahoo

.com
200000029001

২৭৯
জনাব এ.এস.এম 

নাজমুে নিরকিৌস
উপ-ব্যবস্থাপক

২থড সাইসথমক ডাটা 

একুইথজশন উপ-থবভাগ
01700711981

ferdous.bapex.04

@gmail.com
200000022881

২৮০ নসথেনা পারভীন উপ-ব্যবস্থাপক ভূ-পিাথি েক থবভাগ 01817100608
salinaparvin1964@

gmail.com
200000028148

২৮১ নমািাম্মি আবুে িাকসম উপ-ব্যবস্থাপক থডআরএস শাখা 01818160955

Mohammedabulha

shem21@gmail.co

m

200000027603

২৮২ নমাোঃ শথিকুে ইসোম উপ-ব্যবস্থাপক
একস্টট, থসথকউথরটি ও 

রকটাকে শাখা
01700712073

shafiq_bapex10@y

ahoo.com
200000041994

২৮৩ জনাব আবু সাকয়ম মাসুি উপ-ব্যবস্থাপক নরকথড েং শাখা 01713188918
abusayem_2004@

yahoo.com
200000022901

২৮৪ মীর সাইফুর রিমান থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01700712061
mirsaifur82@gmail

.com
200000071179



২৮৫ নমাোঃ নগাোম ছরওয়ার উপ ব্যবস্থাপক থেথেং ইউথনট 01712650298
golamsarwar@bap

ex.com.bd
200000069990

২৮৬ নমািাজ্জে নিাকসন থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01718303456
bpx_mofazzal@hot

mail.com
200000033245

২৮৭ জীবন কৃষ্ণ কুন্ডু
উপ-ব্যবস্থাপক ( নবাড ে 

)
নবাড ে উপথবভাগ 01700712056

jkkundu1990@gma

il.com
200000027592

২৮৮ নমাোঃ মিসীন উপ-ব্যবস্থাপক
এমআইএস এন্ড 

ডাটাকবজ শাখা
01911700341

mohsin_ict@bapex

.com.bd
200000027566

২৮৯ নমাোঃ জামাে উথদ্দন উপ-ব্যবস্থাপক
িান্ড, এথডথপ, এিথস 

এন্ড এেথস শাখা
01700712052

ujamal446@gmail.

com
200000057964

২৯০
সামছুে হুিা নমাোঃ 

পারকভজ
উপ-ব্যবস্থাপক ২থড ডাটা রকসথসং শাখা 01916019686

pmnr047@gmail.c

om
200000028151

২৯১ জনাব নমাোঃ নূরুজ্জামান উপ-ব্যবস্থাপক
রকেি ইভালুকয়শন ও 

ওকয়ে নরাপজাে শাখা
01912345998

nzaman@bapex.co

m.bd
200000027560

২৯২ নমাোঃ মাসুি খান উপ-ব্যবস্থাপক মাড েথগং ইউথনট-২ 01616725422
khanmdmasuddu1

4@gmail.com
200000031192

২৯৩ রত্ন িন্দ্র রায় উপ-ব্যবস্থাপক রক্ষণাকবক্ষণ শাখা 01916537741
ratanapee@gmail.

com
200000027897

২৯৪
জনাব মুিাম্মি নত্ৌথিদুে 

ইসোম ত্ালুকিার

উপ-ব্যবস্থাপক 

(সমন্বয়)

ব্যবস্থাপনা পথরিােক 

এর িপ্তর
01777759991

tauhid_bapex@yah

oo.com
200000027539

২৯৫
নমাোঃ নগাোম মািবুবুর 

রিমান
উপ-ব্যবস্থাপক

থিল্ড অ্পাকরশন এন্ড 

মথনটথরং ইউথনট ১ ও ২
01911065120

mahbubbapex@g

mail.com
200000032052

২৯৬ নমাোঃ আবুবকর থছথদ্দকী উপ-ব্যবস্থাপক ৩থড ইন্টারথরকটশন শাখা 01700711966
bakar_du@yahoo.c

om
200000028552

২৯৭ নমািাম্মি শথিদুে ইসোম উপ-ব্যবস্থাপক
নপনশন/গ্রযাচুইটি/থেভ/

নোন শাখা
01779594015

sislam0663@gmail.

com
200000058898

২৯৮ নসৌথমত্র পাে নিৌধুরী উপ-ব্যবস্থাপক

২টি অ্নুসন্ধান কূপ 

(টবগী-১, ইথেশা-১) ও 

১টি মূল্যায়ন কাম 

উন্নয়ন কূপ (নভাো নি ে-

২) খনন রকল্প

01719947874
pmre0412132019

@gmail.com
200000033345

২৯৯
এ. নক. এম. নমাস্তিা 

িাসান
উপ-ব্যবস্থাপক ট্রান্সকপাট ে শাখা 01755532686

mostofahasan_bpx

75@yahoo.com
200000089138

৩০০ নমাোঃ আসাদুজ্জামান খান উপ-ব্যবস্থাপক

থরক্রুটকমন্ট/রকমাশন/থস

নেকশন/নগ্রড/ইনথিকমন্ট

/নপএকনামাথে/এমআইএ

স শাখা

1715841901
tuser_sartha@yah

oo.com
200000027600

৩০১ আঁখী ববদ্য উপ-ব্যবস্থাপক
নজনাকরে এডথমন 

(অ্থিসার) শাখা
01552638272

ankhi@bapex.com.

bd
200000041676



৩০২ ওমর িারুক উপ-ব্যবস্থাপক
নপনশন/গ্রযাচুইটি/থেভ/

নোন শাখা
01710158886

faruqueadmin@ba

pex.com.bd
200000033261

৩০৩ নমািাম্মি নজরুে ইসোম উপ-ব্যবস্থাপক

শািবাজপুর গ্যাস 

নক্ষকত্রর জন্য  ৬০ 

এমএমএসথসএিথড 

ক্ষমত্া সম্পন্ন গ্লাইকে 

টাইপ গ্যাস রকসস প্ল্ান্ট 

সংগ্রি ও স্থাপন রকল্প

01716860531
nazrul_bpx01@yah

oo.com
200000027604

৩০৪ থবমে িন্দ্র িাশ উপ-ব্যবস্থাপক
থভথজল্যান্স ইনকভন্টথর 

শাখা
01819535354

bimal535354g@g

mail.com
200000028676

৩০৫ খন্দকার কামাে নিাকসন উপ-ব্যবস্থাপক
নজনাকরে এডথমন 

(স্টাি) শাখা
01313700649

kamalbapex@gmai

l.com
200000069140

৩০৬ কামরুন নািার উপ-ব্যবস্থাপক থরথভউ শাখা 01700711978
ratna.geo@gmail.c

om
200000031193

৩০৭
নগাোম মািমুি উে 

আিত্াব
উপ-ব্যবস্থাপক

২থড সাইসথমক ডাটা 

একুইথজশন উপ-থবভাগ
01776262776

gmaftab@gmail.co

m
200000028118

৩০৮
নমািাম্মি শাখাওয়াত্ 

নিাসাইন
উপ-ব্যবস্থাপক থস এন্ড এি শাখা 01700712010

managerbapex@g

mail.com
200000027614

৩০৯ নিরকিৌসী আিার উপব্যবস্থাপক
নোকাে সাথভ েস এন্ড 

আিাস ে শাখা
01817116298

fardousi2507@gm

ail.com
200000040760

৩১০ জনাব মািবুবুর রিমান উপব্যবস্থাপক
স্থানীয় িয় ও ই-থজথপ 

শাখা
01912523673

rahman01140@ya

hoo.com
200000027561

৩১১ নমািাম্মি আবু কাউছার উপ-ব্যবস্থাপক এইিআরএম শাখা 01816268961
makawsar07@yah

oo.com
200000029005

৩১২
নমািাম্মি নাথসরুে 

ইসোম
উপ-ব্যবস্থাপক

িাড ে পাটি ে সাথভ েস 

িায়াথরং শাখা
1755523217

nasir_bapex@yaho

o.com
200000027570

৩১৩
নমািাম্মি নাথসরুে 

ইসোম
উপ-ব্যবস্থাপক

কাকরন্ট প্ল্যাথনং এন্ড 

রকজি মথনটথরং শাখা
1755523217

nasir_bapex@yaho

o.com
200000027570

৩১৪ নমাোঃ নমাশারি নিাকসন উপ-ব্যবস্থাপক
নজনাকরে নেজার ও 

নজথভ একাউন্টস শাখা
01700712053

mosharof_ais@yah

oo.com
200000055241

৩১৫ এস.এম. আে আমীন উপ-ব্যবস্থাপক
িান্ড, এথডথপ, এিথস 

এন্ড এেথস শাখা
01700711946

alamindu02@yaho

o.com
200000058057

৩১৬
নমািাম্মি সাথিদুে 

ইসোম
উপ-ব্যবস্থাপক

নপ, থবে এন্ড নস্টার 

একাউন্টস শাখা
01712701870

sahidbapex@gmail

.com
200000056335

৩১৭ নমাোঃ শথিদুল্লাি উপ ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ১ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01840667021
mshahidullah23@g

mail.com
200000030759



৩১৮ ইসরাত্ জািান উপ-ব্যবস্থাপক

শ্রীকাইে গ্যাস নক্ষকত্রর 

জন্য ওকয়েকিড 

কমকরসর সংগ্রি ও 

স্থাপন রকল্প

01911330052
isratjahan2167@ya

hoo.com
200000031474

৩১৯ নমাোঃ বথিউে আেম উপব্যবস্থাপক
সাধারণ রশাসন 

উপথবভাগ
01819475885

balam@bapex.com

.bd
200000027618

৩২০ থবশ্বথজৎ কুমার থবশ্বাস উপ-ব্যবস্থাপক
থিল্ড নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শািজািপুর-সুন্দেপুর)
01797960615

bishowjitbiswas@g

mail.com
200000029004

৩২১ নমাোঃ আবদুে মুথমন উপব্যবস্থাপক
ওয়যারোইন েথগং 

নমজারকমন্ট শাখা
01670080132

abdulmumindu@y

ahoo.com
200000030800

৩২২
নমাছাোঃ শাথমমাজ্জামান 

থেয়া
উপ-ব্যবস্থাপক নসথডকমন্টেথজ শাখা 01717549977

shamimalia.bapex

@gmail.com
200000031194

৩২৩
সাইকয়িা িাকত্মা 

নিরকিৌসী
উপ-ব্যবস্থাপক থিথকৎসা উপ-থবভাগ 01773750732

fatemaanwar23@g

mail.com
200000058408

৩২৪ রুহুে আথমন উপ-ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(নবগমগঞ্জ)

8.80182E+12
ruhulamin093117

@gmail.com
200000029392

৩২৫
নবগম িারিানা আিার 

লুনা
উপ-ব্যবস্থাপক

নজনাকরে নস্টশনারী এন্ড 

স্যাকভভজ শাখা
01515244989

farhanaakterluna@

yahoo.com
200000022904

৩২৬ নমাোঃ হুমায়ুন কথবর সিকারী ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ১ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01718752780
humayun2106@ba

pex.com.bd
200000037651

৩২৭ নমাসাোঃ মািফুজা সুেত্ানা সিকারী ব্যবস্থাপক
রকেি ইভালুকয়শন ও 

ওকয়ে নরাপজাে শাখা
01915549329

mahfuzasultana@b

apex.com.bd
200000022883

৩২৮ নমাোঃ নাথিজ ইমথত্য়াজ সিকারী ব্যবস্থাপক মাড েথগং ইউথনট-৩ 1717735214 200000027572

৩২৯ নমািাম্মি নসাকিে জামান সিকারী ব্যবস্থাপক কমন সাথভ েকসস শাখা 01724287304
szamanbapex198

@gmail.com
200000027602

৩৩০ নমাোঃ নখাশকেিাজ উথদ্দন সিকারী ব্যবস্থাপক

থরক্রুটকমন্ট/রকমাশন/টাই

মকেে/ইনথিকমন্ট/নপএ

ননামাথে/এমআইএস 

শাখা

01965499122
luddin2018@gmail

.com
200000027605

৩৩১ নমাোঃ আকনায়ার নিাকসন সিকারী ব্যবস্থাপক একাউন্টস শাখা 1815635737
arib.tazwar@gmail.

com
200000027616

৩৩২
নমাোঃ নমাসাকদ্দকুে 

ইসোম
সিকারী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 1717428188 200000027629

৩৩৩ নমাোঃ নগাোম সাকরায়ার সিকারী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 1710733236 200000027631

৩৩৪ িাসান আেী সিকারী ব্যবস্থাপক থিল্ড ডাটা থকউথস শাখা 01914388170
hasan0855@bapex

.com.bd
200000028085



৩৩৫ নসথেনা পারভীন
সিকারী ব্যবস্থাপক 

(সমন্বয়)
ভূ-পিাথি েক থবভাগ 01817100608

salinaparvin1964@

gmail.com
200000028148

৩৩৬ িানসাব মুস্তাথিি সিকারী ব্যবস্থাপক থেথেং শাখা 01675096764
fansab.mustahid@

gmail.com
200000028161

৩৩৭ নমাোঃ জুবাকয়র সাকেিীন সিকারী ব্যবস্থাপক
ইএইিএন্ডএস পারথমট 

ও কযাম্প শাখা
01737310718

mnmilon@gmail.c

om
200000028542

৩৩৮ নমারকশদুর রিমান সিকারী ব্যবস্থাপক
োউটিং থজথপএস জথরপ 

শাখা
01676410521

morshedur.rahman

9@gmail.com
200000028548

৩৩৯ শািথরয়ার থবন শিীি সিকারী ব্যবস্থাপক ২থড ডাটা রকসথসং শাখা 01793166180
shahriar.bin.shahid

@gmail.com
200000028555

৩৪০ নমাোঃ মথনর িাসান সিকারী ব্যবস্থাপক নরকথড েং শাখা 01717285287
manirgeo@gmail.c

om
200000028557

৩৪১ নমাোঃ জথিরুে িক সিকারী ব্যবস্থাপক নরাডাকশন ইউথনট 01741145066
zahirbapex@bapex

.com.bd
200000029391

৩৪২ নমাোঃ ইমরানুে ইসোম সিকারী ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শািবাজপুর)

01867367872
imranul@bapex.co

m.bd
200000031183

৩৪৩
নমাছাোঃ শাথমমাজ্জামান 

থেয়া
সিকারী ব্যবস্থাপক নসথডকমন্টেথজ শাখা 01717549977

shamimalia.bapex

@gmail.com
200000031194

৩৪৪ নমকিরুকন্নছা সিকারী ব্যবস্থাপক

এনাথেটিকযাে 

এনভায়রনকমন্ট এন্ড 

নকায়াথেটি ককরাে শাখা

01722057964
lataacct@gmail.co

m
200000031197

৩৪৫
রককৌশেী নমাোঃ আখোক 

নিাকসন নশাভন
সিকারী ব্যবস্থাপক

ওকয়ে থসকমকন্টশন উপ-

থবভাগ
01675723516

shovan_me@yaho

o.com
200000032037

৩৪৬ নমাোঃ আেমগীর নিাকসন সিকারী ব্যবস্থাপক
থিল্ড অ্পাকরশন এন্ড 

মথনটথরং ইউথনট ১ ও ২
01738033888

mahossainchem07

@gmail.com
200000032049

৩৪৭
নমাোঃ নগাোম মািবুবুর 

রিমান
সিকারী ব্যবস্থাপক

থিল্ড অ্পাকরশন এন্ড 

মথনটথরং ইউথনট ১ ও ২
01911065120

mahbubbapex@g

mail.com
200000032052

৩৪৮ শ্রী ত্াপস িন্দ্র রায় সিকারী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01700712085
tapas.hrb@gmail.c

om
200000032763

৩৪৯ নমাোঃ আসাদুজ্জামান নট্রইনী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01714467211
ashad.jaman9@gm

ail.com
200000032823

৩৫০ নমাোঃ শাখাওয়াত্ নিাকসন সিকারী ব্যবস্থাপক
থিল্ড নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শািবাজপুর)
01922332178

shakhaoatbd@gma

il.com
200000033382

৩৫১
রককৌশেী নমাোঃ সাদ্দাম 

নিাকসন
সিকারী ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ১ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01673734490
saddam.buet.mech

anical@gmail.com
200000038844



৩৫২ অ্নুপ কুমার সরকার সিকারী ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ২ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01710584515
anupsarkers@gmai

l.com
200000038845

৩৫৩ নমাোঃ নমকিিী নিাকসন সিকারী ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ১ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01918691640
mahedihosain@ya

hoo.com
200000038846

৩৫৪ থবশ্বথজৎ কুমার থবশ্বাস সিকারী ব্যবস্থাপক
থিল্ড নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শািজািপুর-সুন্দেপুর)
01797960615

bishowjitbiswas@g

mail.com
200000029004

৩৫৫ সঞ্জয় কুমার রায় সিকারী ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শািবাজপুর)

01723757925
sanjoy092002@gm

ail.com
200000039336

৩৫৬ নমাোঃ িাথববুর রিমান সিকারী ব্যবস্থাপক নটথস্টং অ্পাকরশন শাখা 01731926239
habibur.me38@gm

ail.com
200000041757

৩৫৭ নমািাম্মি জথিরুে ইসোম সিকারী ব্যবস্থাপক
বাথণথজযক ও সরকারী 

অ্থডট শাখা
01717341409

zohirul_92jnu@yah

oo.com
200000042032

৩৫৮ নমাোঃ থমজানুর রিমান সিকারী ব্যবস্থাপক নরাডাকশন ইউথনট 01718165554
mrahmanbpx@gm

ail.com
200000056609

৩৫৯ নমািাম্মি আথমর নিাকসন সিকারী ব্যবস্থাপক
থিল্ড নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শািবাজপুর)
01819869067

Amir.hossain2187

@gmail.com
200000056665

৩৬০ সুথি আে মামুি সিকারী ব্যবস্থাপক থিল্ড অ্পাকরশন শাখা 01722458537
sufi.al.mamud@g

mail.com
200000056986

৩৬১ শুভাথশস পাে সিকারী ব্যবস্থাপক
নজনাকরে নেজার ও 

নজথভ একাউন্টস শাখা
01717738213

suvashish87@gmai

l.com
200000058073

৩৬২ নমাোঃ জাকবি আেম সিকারী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01912133226
javedeee143@gma

il.com
200000058096

৩৬৩ রিমত্ আরা সিকারী ব্যবস্থাপক
নরথভথনউ, বাকজট এন্ড 

ইনসুযকরন্স শাখা
01674911468

rahmatara17@gm

ail.com
200000058339

৩৬৪
সাইকয়িা িাকত্মা 

নিরকিৌসী
সিকারী ব্যবস্থাপক থিথকৎসা উপ-থবভাগ 01773750732

fatemaanwar23@g

mail.com
200000058408

৩৬৫
নমাোঃ আিসান উল্লাি 

নিৌধুরী
সিকারী ব্যবস্থাপক

নকথমকযাে এন্ড 

নরাডাকশন নেয়ার 

শাখা

01819807367
ahasanbapex@gm

ail.com
200000027619

৩৬৬ নমাোঃ শথিদুল্লাি সিকারী ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ১ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01840667021
mshahidullah23@g

mail.com
200000030759

৩৬৭ আব্দুস সবুর সিকারী ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শ্রীকাইে)

01721568646
asabur08ruet@gm

ail.com
200000029003

৩৬৮ নমাোঃ আথজজুে িক সিকারী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01725449233
azizulduet22@gma

il.com
200000059775



৩৬৯ িাথমদুে ইসোম সিকারী ব্যবস্থাপক
ককপ োকরট ট্যাক্স, এসথড 

এন্ড ভযাট শাখা
01725623731

hamidislam1990@

gmail.com
200000057974

৩৭০ কথপজুে ইসোম সিকারী ব্যবস্থাপক থিল্ড অ্পাকরশন শাখা 01746819645
kapizul.ais.cu@gm

ail.com
200000059977

৩৭১ নমাোঃ িাসনাত্ জামান সিকারী ব্যবস্থাপক থেথেং শাখা 01723961386
hasnatjaman.du@g

mail.com
200000031937

৩৭২ নমাোঃ ইমামুে ইসোম সিকারী ব্যবস্থাপক ভূত্াথিক জথরপ িে 01717854915
rokonemamul@gm

ail.com
200000030801

৩৭৩ নমািাম্মি আব্দুে কথরম সিকারী ব্যবস্থাপক থিল্ড অ্পাকরশন শাখা 01633510356
abdulkarim@bape

x.com.bd
200000061548

৩৭৪ নিারকান উথদ্দন সিকারী ব্যবস্থাপক ওয়াকে এথক্সথকউশন শাখা 01712809653
forkanuddinbapex

@gmail.com
200000061651

৩৭৫
নমাোঃ আবু বকর থসথদ্দক 

খান

সিকারী ব্যবস্থাপক 

(সমন্বয়)

ব্যবস্থাপনা পথরিােক 

এর িপ্তর
01721992511

abskhan016@gmai

l.com
200000058097

৩৭৬ নমাোঃ কামরুে িাসান সিকারী ব্যবস্থাপক মাড েথগং ইউথনট-২ 01672857140
Krussel89@yahoo.

com
200000027591

৩৭৭ নমাসাোঃ শ্রাবনী আকত্ার
সিকারী ব্যবস্থাপক 

(সমন্বয়)
পরীক্ষাগার থবভাগ 01797718208

srabony.bapex@g

mail.com
200000038654

৩৭৮ নমািাম্মি নজরুে ইসোম সিকারী ব্যবস্থাপক রশাসন থবভাগ 01716860531
nazrul_bpx01@yah

oo.com
200000027604

৩৭৯ নমািাম্মি শথিদুে ইসোম সিকারী ব্যবস্থাপক থেথেং ইউথনট 01779594015
sislam0663@gmail.

com
200000058898

৩৮০ িাত্তাি মুিাম্মি ত্ািাবী সিকারী ব্যবস্থাপক
অ্কটাকমশন এন্ড ই-

সাথভ েস শাখা
01916167084

tahabi.muhammad

@gmail.com
200000028150

৩৮১ এস এম শথিদুে ইসোম সিকারী ব্যবস্থাপক নরাডাকশন ইউথনট 01712244133
shahid2142@gmail

.com
200000027624

৩৮২ নমাসাোঃ শ্রাবনী আকত্ার সিকারী ব্যবস্থাপক বাকয়াস্ট্রযাটিগ্রযাথি শাখা 01797718208
srabony.bapex@g

mail.com
200000038654

৩৮৩ ত্াপস পাে সিকারী ব্যবস্থাপক
থিল্ড নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(সােিা নিী)
01922646382

tapos@bapex.com.

bd
200000039334

৩৮৪ নশখ নত্ৌথিক িাসান সিকারী ব্যবস্থাপক

থরক্রুটকমন্ট/রকমাশন/থস

নেকশন/নগ্রড/ইনথিকমন্ট

/নপএকনামাথে/এমআইএ

স শাখা

01629483484
hassantoufiq38@g

mail.com
200000051314

৩৮৫ অ্প েণ নজযাথত্ থত্রপুরা সিকারী ব্যবস্থাপক থস এন্ড এি শাখা 01721808254
arpontripura@bap

ex.com.bd
200000039885



৩৮৬ ঝুমানা আিার
সিকারী ব্যবস্থাপক 

(থিসাব)

শািবাজপুর গ্যাস 

নক্ষকত্রর জন্য  ৬০ 

এমএমএসথসএিথড 

ক্ষমত্া সম্পন্ন গ্লাইকে 

টাইপ গ্যাস রকসস প্ল্ান্ট 

সংগ্রি ও স্থাপন রকল্প

01673986922
jumana_bc@yahoo

.com
200000058216

৩৮৭ নমাোঃ মিসীন সিকারী ব্যবস্থাপক
আইথসটি এন্ড 

এমআইএস উপথবভাগ
01911700341

mohsin_ict@bapex

.com.bd
200000027566

৩৮৮
নমাোঃ রাকসে নিাকসন 

ভূ ূঁইয়া
সিকারী ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(শািজািপুর-সুন্দেপুর)

01677004916
rassel2k9@gmail.c

om
200000026739

৩৮৯
নমাছাোঃ ত্ওথসকা 

আকত্ার থেসা
সিকারী ব্যবস্থাপক নপকট্রাথিথজকযাে শাখা 1737886141

towsikalisa@gmail.

com
200000022907

৩৯০ নমাোঃ আব্দুস সবুর
সিকারী ব্যবস্থাপক 

(রশাসন)

২টি অ্নুসন্ধান কূপ 

(টবগী-১, ইথেশা-১) ও 

১টি মূল্যায়ন কাম 

উন্নয়ন কূপ (নভাো নি ে-

২) খনন রকল্প

01773365254
asaburbd08@gmail

.com
200000040040

৩৯১ থসদ্ধাি ে সরকার ঝেক সিকারী ব্যবস্থাপক
বাকজট এন্ড মথনটথরং 

শাখা
01749625120

ssjhalak632@gmail

.com
200000042033

৩৯২ ঝুমানা আিার সিকারী ব্যবস্থাপক

রথভকডন্ট িান্ড, 

ওকয়েকিয়ার ও 

ডথব্লউথপথপএি শাখা

01673986922
jumana_bc@yahoo

.com
200000058216

৩৯৩ নমািাম্মি আেী সিকারী ব্যবস্থাপক এইিআরএম শাখা 01718849267
ali082083@gmail.c

om
200000027569

৩৯৪ নমাোঃ নান্নু মীর
সিকারী ব্যবস্থাপক 

(রশাসন)

শথরয়ত্পুর-১ অ্নুসন্ধান 

কুপ খনন রকল্প
01731370945

mir.nannu.jnu@gm

ail.com
200000059560

৩৯৫ মুিাম্মি মাথনক নশখ
সিকারী ব্যবস্থাপক 

(থিসাব)

শথরয়ত্পুর-১ অ্নুসন্ধান 

কুপ খনন রকল্প
01730593663

shihabmanik861@

gmail.com
200000058055

৩৯৬ িারিা খান সিকারী ব্যবস্থাপক ৩থড ডাটা রকসথসং শাখা 01687424696
farahnaz214@yah

oo.com
200000033020

৩৯৭ নমাোঃ নান্নু মীর সিকারী ব্যবস্থাপক থেথেং ইউথনট 01731370945
mir.nannu.jnu@gm

ail.com
200000059560

৩৯৮ নমািাম্মি আেী সিকারী ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ১ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01718849267
ali082083@gmail.c

om
200000027569



৩৯৯ সুথি আে মামুি
সিকারী ব্যবস্থাপক 

(থিসাব)

থবজয়-১০, ১১, ১২, 

আইথডককা থরগ 

নমরামত্, আপকগ্রকডশন 

এবং থরগ সিায়ক 

যন্ত্রপাথত্ রথত্স্থাপন 

রকল্প

01722458537
sufi.al.mamud@g

mail.com
200000056986

৪০০ নমাোঃ নুর নবী সিকারী ব্যবস্থাপক নরকথড েং শাখা 01718970044
nurnabi97@gmail.

com
200000032500

৪০১ নমাোঃ মথমনুে ইসোম সিকারী ব্যবস্থাপক নরকথড েং শাখা 01744607501
momenul486008@

gmail.com
200000059409

৪০২ মাসুি রানা সিকারী ব্যবস্থাপক নরকথড েং শাখা 01912799110
mirmasudrana93@

gmail.com
200000028541

৪০৩
নমািাম্মি আকনায়ার 

আথজম
সিকারী ব্যবস্থাপক

ম্যাকটথরয়াে নরাগ্রাথমং, 

থসএমটি ডাথব্লউ 

উপথবভাগ

01532013071
anwar.duet16@gm

ail.com
200000031430

৪০৪ রুহুে আথমন সিকারী ব্যবস্থাপক

নরাডাকশন, রকসথসং ও 

নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(নবগমগঞ্জ)

8.80182E+12
ruhulamin093117

@gmail.com
200000029392

৪০৫ িাসমত্ আেী সিকারী ব্যবস্থাপক
থিল্ড নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(নবগমগঞ্জ)
01726901324

hashmotali01@gm

ail.com
200000051444

৪০৬ নমাোঃ নসািরাব নিাকসন সিকারী ব্যবস্থাপক ববকিথশক িয় শাখা 01737721094
sohrab@bapex.co

m.bd
200000040081

৪০৭ সাথির আিকমি সিকারী ব্যবস্থাপক
নজনাকরে এডথমন 

(অ্থিসার) শাখা
01729372922

asabbir293@gmail.

com
200000057429

৪০৮ নমািাম্মি নুরুে ইসোম সিকারী ব্যবস্থাপক নরাডাকশন ইউথনট 01862045158
ni6393797@gmail.

com
200000055370

৪০৯ নমাোঃ িয়ছে কথবর সিকারী ব্যবস্থাপক উৎপািন থবভাগ 01705716180
faisal958k@gmail.c

om
200000057909

৪১০ নমাোঃ নুরুে আথমন সিকারী ব্যবস্থাপক থেে থস্ট্রম শাখা 01745971179
habibur.me.bapex

@gmail.com
200000102537

৪১১ নমাোঃ িারুক আিকমি সিকারী ব্যবস্থাপক
িান্ড, এথডথপ, এিথস 

এন্ড এেথস শাখা
01712969469

faroque.ju@live.co

m
200000058393

৪১২ নমাোঃ মথনরুজ্জামান সিকারী ব্যবস্থাপক
নপ, থবে এন্ড নস্টার 

একাউন্টস শাখা
01711709687

monir.zaman.1386

@gmail.com
200000056605

৪১৩ ঝুমানা আিার সিকারী ব্যবস্থাপক থপএি এন্ড নপনশন শাখা 01673986922
jumana_bc@yahoo

.com
200000058216

৪১৪ িারজানা মনসুর সিকারী ব্যবস্থাপক
নজনাকরে নেজার ও 

নজথভ একাউন্টস শাখা
01737098059

shampa.mansur@g

mail.com
200000058328

৪১৫ মুিাম্মি মাথনক নশখ সিকারী ব্যবস্থাপক
নরথভথনউ, বাকজট এন্ড 

ইনসুযকরন্স শাখা
01730593663

shihabmanik861@

gmail.com
200000058055



৪১৬ নমাোঃ থবল্লাে নিাকসন সিকারী ব্যবস্থাপক

থিল্ড ইউথনট ২ (থরগ 

নমইনটিন্যান্স ও 

অ্পাকরশন)

01710491943
billal.duet@yahoo.

com
200000031198

৪১৭ নমাছা নাথিি জািান
সিকারী ব্যবস্থাপক 

(সমন্বয়)
ওকয়ে সাথভ েকসস থবভাগ 01556581810

nahid.jahan@bape

x.com.bd
200000041174

৪১৮ এনামুে িক - ২ সিকারী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01938640800
enamulhaque075

@gmail.com
200000027635

৪১৯ নমাোঃ আব্দুে িাথমি সিকারী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01721667085
hamid093038@gm

ail.com
200000069130

৪২০ জনাব মামুন অ্র রথশি সিকারী কম েকত্ো ট্রান্সকপাট ে শাখা 01737948200
mamun.auto8306

@gmail.com
200000022908

৪২১ নমাোঃ এনামুে িক নট্রইনী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01771602999
anamulmilon99@g

mail.com
200000027634

৪২২ এনামুে িক - ২ নট্রইনী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01938640800
enamulhaque075

@gmail.com
200000027635

৪২৩ আবু সাঈি - ০১ নট্রইনী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01751153440
masayeed468@gm

ail.com
200000027636

৪২৪ শাথিনুর রিমান নট্রইনী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01732673142
srdueteee@gmail.c

om
200000027637

৪২৫ নমাোঃ মুিাদুর রিমান নট্রইনী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 1727854686 200000027638

৪২৬ আবু সাঈি নট্রইনী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 1710399471 200000027639

৪২৭ নমাোঃ নসথেম নরজা নট্রইনী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01712819059
salimreza328@gm

ail.com
200000027640

৪২৮ নগৌত্ম ববদ্য নট্রইনী থেোর থিল্ড ইউথনট (৩ থরগ) 01721061766
gbk.088@gmail.co

m
200000027641

৪২৯ মাসুি রানা
জুথনয়র ইকেক্ট্রথনক 

কম েকত্ো
নরকথড েং শাখা 01912799110

mirmasudrana93@

gmail.com
200000028541

৪৩০ নমাোঃ রায়িান উথদ্দন খান নট্রইনী থেোর
ওকয়ে ইথঞ্জথনয়াথরং উপ-

থবভাগ
01913992982

raihan113009@gm

ail.com
200000031532

৪৩১ নমাোঃ নুর নবী
জুথনয়র ইকেক্ট্রথনক 

কম েকত্ো
নরকথড েং শাখা 01718970044

nurnabi97@gmail.

com
200000032500

৪৩২ নমাোঃ আথনছুর রিমান জুথনয়র কম েকত্ো
নপনশন/গ্রযাচুইটি/থেভ/

নোন শাখা
01674181906

anisur_ao@bapex.

com.bd
200000051312

৪৩৩ িাসমত্ আেী উপ-সিকারী রককৌশেী
থিল্ড নমইথন্টন্যান্স শাখা 

(নবগমগঞ্জ)
01726901324

hashmotali01@gm

ail.com
200000051444

৪৩৪ নিকোয়ার নিাকসন সিকারী কম েকত্ো নরাডাকশন ইউথনট 01778507099
delowarbapex@g

mail.com
200000058197

৪৩৫ নমাোঃ িারুক আিকমি জুথনয়র কম েকত্ো থপএি এন্ড নপনশন শাখা 01712969469
faroque.ju@live.co

m
200000058393

৪৩৬ নমাোঃ নান্নু মীর সিকারী কম েকত্ো থেথেং ইউথনট 01731370945
mir.nannu.jnu@gm

ail.com
200000059560



৪৩৭ নমাোঃ নাথজম উদ্দীন সিকারী কম েকত্ো

নজনাকরে নস্টার, 

নস্টশনারী ও নমথডকযাে 

নস্টার শাখা

01720423599
nazimuddin2019@

yahoo.com
200000069324

৪৩৮
নমাোঃ শরীফুে ইসোম 

ভূ ূঁইয়া
সিকারী কম েকত্ো থেথেং ইউথনট 01913594228

sharif115.cu@gmai

l.com
200000058502

৪৩৯ নমাছা নাথিি জািান জুথনয়র কম েকত্ো
নপনশন/গ্রযাচুইটি/থেভ/

নোন শাখা
01556581810

nahid.jahan@bape

x.com.bd
200000041174

৪৪০ নমািাম্মি মথনরুে িাসান সিকারী কম েকত্ো থেথেং ইউথনট 01712822190
monirulhasan786

@gmail.com
200000101174

৪৪১ নশখ নমাোঃ জামাে উদ্দীন সিকারী কম েকত্ো নরাডাকশন ইউথনট 01919120439
smjamaluddin1719

74@gmail.com
200000101288

৪৪২
নমাোঃ শরীফুে ইসোম 

ভূ ূঁইয়া
জুথনয়র কম েকত্ো ববকিথশক িয় শাখা 01913594228

sharif115.cu@gmai

l.com
200000058502

৪৪৩ নমাোঃ িারুন-অ্র-রথশি সিকারী কম েকত্ো থেথেং ইউথনট 01715939311
rharunor595@gma

il.com
200000101447

৪৪৪ মুিাম্মি আব্দুে কুদ্দুছ সিকারী কম েকত্ো থেথেং ইউথনট 01918308780
abdulkuddus9675

@gmail.com
200000101674

৪৪৫ নমাোঃ শথরফুে খান সিকারী কম েকত্ো নরাডাকশন ইউথনট 01932470433

shorifulkhanshahid

akhanom@gmail.c

om

200000101832

৪৪৬ নমাোঃ মঞ্জুরুে িক সিকারী কম েকত্ো নরাডাকশন ইউথনট 01748210348
monzuhaque65@g

mail.com
200000100410

৪৪৭ নমাোঃ থবল্লাে নিাকসন জুথনয়র কম েকত্ো ল্যাব নমইথন্টন্যান্স শাখা 01710491943
billal.duet@yahoo.

com
200000031198

৪৪৮ নমাোঃ আব্দুস সবুর সিকারী ব্যবস্থাপক
িাড ে পাটি ে সাথভ েস 

িায়াথরং শাখা
01773365254

asaburbd08@gmail

.com
200000040040

৪৪৯
নমািাম্মি থজয়াউর 

রিমান
সিকারী ব্যবস্থাপক

থেগ্যাে এন্ড পাবথেক 

একিয়াস ে উপথবভাগ
01925134069

ziaur_bapex@yaho

o.com
200000027617


