
১ �মাহা�দ আলী �ব�াপনা পিরচালক ১০০ ১৭১১৫৬৩৮৫৯

২ িপএস � এমিড - ২১৮ ১৭৫৫৫২৩২১৭

৩ এিপএস � এমিড - ৪২৪ ১৯১২৫২৩৬৭৩

৪ �বাড � �ম - ৪২৬ -

১ পিরচালক ( অ�স�ান) ১০২

২ �মাঃ �তাফােয়ল আহাে�দ পিরচালক (অপােরশন) ১০১ ১৭১৩১৮৫২৪৯

১ �কা�ািন সিচব ১০৭

২ আ� হাসান �মাঃ খায়��ামান উপ-মহা�ব�াপক ৩০৩ ১৭০৯৬৭৩৯৯৯

৩ �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ  (�বাড � িম�ং সং�া�) �ব�াপক ৩৮৮ ১৭২০০০৮৮৭৯

৪ ৩০২

১ �মাহা�দ আ�ল বশর মহা�ব�াপক ১০৩ ১৭১৩৩৩৯৮৮৮

২ �মাঃ জিসম উি�ন হায়দার উপ-মহা�ব�াপক ২১৪ ১৭৫৫৬৯৪১৬৭

৩ �মাঃ শিহ�ল ইসলাম �ব�াপক ৩০৫ ১৭০০৭১২০১৫

৪ �মাঃ শাহী�র ইসলাম �ব�াপক ৪২৩ ১৭০০৭১১৯০৮

৫ িপএস � িজএম - ৩০৬

৬ িনেয়াগ ও পেদা�িত িবষয়ক - ৪২৩ -

১ �মাঃ আসাদ উ�া� উপ-মহা�ব�াপক ২২০ ১৭১৩১২৯৬৮৩

২ আিতয়া �লতানা �ব�াপক ৩০৮ ১৭০০৭১১৯০৭

৩ �হ আফজা ফারহানা �ব�াপক ৪২৫ ১৭০০৭১১৯৯৯

১ �মাঃ ম��ল হক উপ-মহা�ব�াপক ২৪২ ১৭০৮৪৫৭৫২০

১ �মাঃ কাম��ামান উপ-মহা�ব�াপক ২১২ ১৭০০৭১২০০২

২ রেমশ চ� িমি� �ব�াপক ৩১১ ১৭০০৭১২০০০

৩ �মাহা�দ শা� আলম তা�কদার �ব�াপক ৩১২ ১৭০০৭১২০০১

৪ ৪৬১

৫ �বেদিশক �য় সং�া� - ৩৮৩ -

১ িময়া �মাঃ রওেশা��ামান উপ-মহা�ব�াপক ২৪০ ১৭০৯৬৭৩৯৯৩

২ �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ �ব�াপক ৩১৩ ১৭০৯৬৭৩৯৯০

১ �মাঃ জািকর �হােসন উপ-মহা�ব�াপক ২২২ ১৭৫৫৬৪৫৪৯৫

২ �হ�দ জিহ�ল ইসলাম �ব�াপক ৩০১ ১৭১৩২৩৫৬১১

৩ �মাঃ মাহ��র রিশদ �ব�াপক ৩০৭ ১৭৫৫৫৫১৮১৮

৪ যানবাহন সং�া�  (মা�ন অর রিশদ) - ৫৫৫ ১৭৩৭৯৪৮২০০

৫ সািভ�স সং�া� - ৭৭৭ -

�ব�াপনা পিরচালক দ�র

পিরচালক দ�র

�কা�ািন সিচব শাখা

�শাসন িবভাগ

সং�াপন উপিবভাগ

িফ� �ব�াপনা উপ-িবভাগ

�য় উপবিভাগ

ভা�ার শাখা

�সবা উপ শাখা



৬ মিনটিরং �ম - ৯৯৯ -

৭ কনফাের� �ম - ৪৪৪ -

৮ িরিসপশন - ৮৮৮ -

১ ডাঃ িরফাত শরিমন উপ-মহা�ব�াপক ৬৬৬ ১৭৩০০৩১১৭১

২ জ�রী চিকিৎসা �মিডক�াল অিফসার ৩৩৩

১ এস এম তাির�ল ইসলাম মহা�ব�াপক ১০৪ ১৭১৩২৩৫৬১২

২ �মাহা�দ �র �হােসন উপ-মহা�ব�াপক ২২৩ ১৭৩০৭৯৫৯৪৭

৩ উপ-মহা�ব�াপক ২২৪

৪ �হা�দ �মা�ন কিবর খান উপ-মহা�ব�াপক ২৩০ ১৭৩০৩৩৫৮৯৪

৫ �মাহা�দ �তাফা�ল �হােসন িসি�কী �ব�াপক ৩৯৬ ১৭৭৭৭৬৪৮৪৫

৬ কাজী তা�ল ইসলাম �ব�াপক ৩১৬ ১৭৩০৭৯৫৯৪৮

৭ �মাঃ ��ল ইসলাম �ব�াপক ৩১৭ ১৭০০৭১১৯০৩

৮ �মাঃ আ�ল িম�াত �ব�াপক ৩১৮ ১৭০০৭১২০১৪

৯ �মাহা�দ �মাজাে�ল হক �ব�াপক ৩১৯ ১৭০০৭১১৯০৪

১০ �মাঃ ফখ�ল আলম খান �ব�াপক ৩২০ ১৭৫৫৬৪৯৮১৩

১১ আ�ল কালাম আজাদ �ব�াপক ৩২১ ১৭০০৭১১৯৪৪

১২ ��ার একাউ�স - ৩১৪ -

১৩ রাজ� সং�া� - ৩৭২ -

১৪ অিডট ক� - ৩১৫ -

১৫ �াফ �বতন সং�া� - ৩৯১ -

১৬ িপএস � িজএম - ৩৯৩ -

১৭ িবল সং�া� - ৩৭৩ -

১৮ �কা�ািনর িহসাব সং�া� - ৩৭৪ -

১৯ বােজট সং�া� - ৩৮৯ -

২০ এলিস সং�া� - ৩৯০

২১ িপএফ ফা� সং�া� - ৪০৪ -

২২ �লান সং�া� - ৪০৯ -

২৩ �চক ও অ�া� ফা� সং�া� - ৪২০ -

২৪ িহসাব ও অথ � সং�া� - ৩৯২ -

১ এস এম �সানা উ�াহ উপ-মহা�ব�াপক ২১৩ ১৭৭৭৭৬৪৮৪৭

২ �মাঃ ওমর পারেভজ �ব�াপক ৩০৪ ১৭০০৭১১৯০২

৩ �মাহা�দ শাহ আলম খান �ব�াপক ৩৬৪ ১৭০০৭১১৯৪২

৪ অিডট সং�া� - ৩৩৭ -

১ এ.�ক.এম মন�র কবীর মহা�ব�াপক ১০৫ ১৭০৮১৩৯৮২৭

২ �েকৗঃ �মাহা�দ আহসা�ল আিমন উপ-মহা�ব�াপক ২১৫ ১৭১৩০৬৮৪৫১

৩ �েকৗঃ �মাহা�দ মিন��ামান উপ-মহা�ব�াপক ২১৯ ১৭০০৭১১৯৯৫

অিডট শাখা

িহসাব ও অথ � িবভাগ

পিরক�না িবভাগ

িচিকৎসা শাখা



৪ কাজী মাহ��ল আলম উপ-মহা�ব�াপক ২১৭ ১৭৩০৭৯৫৯৪৯

৫ �জ�ন নাহার �ব�াপক ২২৭ ১৭০০৭১১৯১৮

৬ �মাহা�াদ মিন�ল ইসলাম �ব�াপক ৩২৩ ১৭০০৭১১৯০৬

৭ �মাঃ সাই�ি�ন �ব�াপক ৪০৮ ১৫৫৪৩২০২৩৯

৮ �মাঃ জ��ল ইসলাম �ব�াপক ৩০০ ১৭১৩১৮৮৯২৬

৯ তািরক উর রহমান �ব�াপক ৩০৯ ১৭০০৭১১৯৭০

১০ �েজ� মিনটিরং সং�া�  (�েকৗঃ �মাঃ আেনায়ার �হােসন ) - ৪২১ -

১১ আইিস� সািভ�স সং�া�-১ (�মাঃ মহসীন) - ৪০০ -

১২ আইিস� সািভ�স সং�া�-২ (ফা�াহ �হা�দ তাহাবী) - ৫০০ -

১৩ �িশ�ণ সং�া� (�মাহা�দ আলী) - ৪৬৪ -

১৪ িম�ং �ম - ৩৬২ -

১৫ সাভ �ার �ম (মা�ন) - ২০০ -

১৬ এম আই এস সং�া� - ২৩১ -

১ �েকৗঃ এস.এম. কাম��ামান মহা�ব�াপক ১১৫ ১৭৫৫৬৯৪১৬১

২ �েকৗঃ �মাঃ শািহ�র রহমান ফরাজী উপ-মহা�ব�াপক ২১৬ ১৭০৮১৩২৭৭০

৩ �েকৗঃ তােরক আহমদ �ব�াপক ৩৮৪ ১৭০০৭১১৯৯৩

৪ �েকৗঃ �মাঃ আলতাফ �হােসন �ব�াপক ৩২৪ ১৭০০৭১২০১৯

৫ ওয়াক� এি�িকউশন সং�া� - ৩৮৬ -

১ �মাঃ িমজা�র রহমান মহা�ব�াপক ১১০ ১৭৭৭৭৬৪৮৪৪

২ �ামল �মার বােলা উপ-মহা�ব�াপক ২০৪ ১৭৫৫৫৫৫৩৯০

৩ �মাঃ মিতউর রহমান উপ-মহা�ব�াপক ২৪৫ ১৭৫৫৬৪৯৮১৪

৪ �মাঃ �মাজা�েল হক সরকার উপ-মহা�ব�াপক ২৩৮ ১৭০০৭১১৯১৩

৫ �মাঃ �তাফােয়ল উি�ন িশকদার উপ-মহা�ব�াপক ৩৪৮ ১৭০০৭১১৯০৯

৬ ড. �মাঃ আ�স ছালাম �ব�াপক ৪২৮ ১৭০০৭১১৯১৪

৭ �টি�ং অপােরশন সং�া� (হািব�র রহমান) ৩৪৭

১ �মাঃ জ��ল ইসলাম মহা�ব�াপক ১১১ ১৭৭৭৭৫৯৯৯২

২ �মাঃ নজ�ল ইসলাম উপ-মহা�ব�াপক ২০২ ১৭১৩২৭৬১৫০

৩ বজ�র রহমান আহাে�দ উপ-মহা�ব�াপক ২০৫ ১৭৫৫৫৭৯৩৯৯

৪ �মাঃ �জািহদ িবন হািফজ �ল�শার ২৩৬ ১৭০০৭১১৯৩৪

৫ �মাঃ আিন�র রহমান �ল�শার ৩৪১ ১৭০০৭১১৯৩৭

৬ �মাঃ আসা��ামান �ল�শার ৩৫০ ১৭০০৭১১৯৩৬

৭ ি�� �মাঃ আল �হলাল �ল�শার ৪০৫ ১৭৫৫৫২০২৬৯

৮ �পক�-২ (�ক� পিরচালক) ২৩৭

৯ �পক�-২ িবষয়ক ৩৯২

১ �েকৗঃ �মাঃ ফজ�ল হক মহা�ব�াপক ১০৯ ১৭৫৫৫৫০২২০

২ �েকৗঃ �হা�দ হাসা��ামান িসকদার উপ-মহা�ব�াপক ২০৮ ১৭১১৮৯২১০৯

িনম �াণ িবভাগ

�টকিনক�াল সািভ�স িবভাগ

খনন পরিচালনা িবভাগ

উৎপাদন িবভাগ



৩ �েকৗঃ গাজী �মাহা�দ মাহ��ল হক উপ-মহা�ব�াপক ২০৯ ১৭১১৮০৪৩৬২

৪ উৎপাদন সং�া� �ব�াপক ৩২৬

৫ �েকৗঃ �মাঃ আসা��া� �ব�াপক ৩২৭ ১৭০০৭১২০৭০

১ �মাঃ �তাফােয়ল আহাে�দ পরিচালক (অপারেশন) ১০৮ ১৭১৩১৮৫২৪৯

২ �সয়দ হািফজার রহমান িময়া উপ-মহা�ব�াপক ২২৮ ১৭০৮১৩২৭৭৭

৩ �েকৗঃ �মাঃ আ�র রউফ উপ-মহা�ব�াপক ৩৩৯ ১৭০৮১৩৯৮৩৩

৪ �েকৗঃ �মাঃ আশরা�ল আলম উপ-মহা�ব�াপক ২৩৩ ১৭১১৯৮৭১৭৪

৫ �েকৗঃ �মাঃ শাহিরয়ার বারী উপ-মহা�ব�াপক ২৪৩ ১৭০০৭১১৯৯৭

৬ �েকৗঃ সাইেয়দ �হা�দ কিবর �ব�াপক ২১০ ১৭০০৭১২০১১

৭ �েকৗঃ �মাঃ কাম�ল হাসান �শাভন �ব�াপক ২৩৪ ১৭০০৭১১৯৬০

৮ �েকৗঃ �মাঃ আরমান ইবেন আিজজ �ব�াপক ৩৪০ ১৭০০৭১১৯৯৮

৯ ২৩৫

১ হাওলাদার ওিহ�ল ইসলাম মহা�ব�াপক ১১৩ ১৭৫৫৬৯৪১৬৩

২ মিহউি�ন আহা�দ উপ-মহা�ব�াপক ২৩৯ ১৬৭৪৯০৪৭২৯

৩ ওয়ািহদ িময়া উপ-মহা�ব�াপক ২৪৬ ১৭০০৭১১৯১৭

৪ �গালাম �মাঃ আশরা�ল হায়দার উপ-মহা�ব�াপক ২৪৭ ১৭০০৭১২০৩৯

৫ �মাহা�দ আিসফ ইকরাম খান �ব�াপক ২৪৮ ১৭০০৭১১৯১১

৬ �মাঃ খািলদ আহাে�দ খান �ব�াপক ৩৪৯ ১৭০০৭১১৯২৭

৭ শাহানাজ �হােসন �ব�াপক ৩৯৭ ১৭০০৭১১৯২১

৮ সািবহা �চৗ�রী �ব�াপক ৩৯৮ ১৭০০৭১১৯২০

৯ �মাহা�দ �মাজা�েল হক �ব�াপক ৪২২ ১৭০০৭১১৯১৯

১০ িজিস �াব - ৪০১ -

১১ এ� আরিড �াব - ৪০২ -

১২ এ�ানালাই�ক�াল �াব - ৪০৩ -

১৩ মাইে�া�ালনেটালিজ �াব - ৩৯৯ -

১৪ �পে�ািফিজকাল �াব ৪৬০

১ �মাঃ আলমগীর �হােসন মহা�ব�াপক ১০৬ ১৭৩০৭৯১৫২৭

২ শামিসয়া �কতািদর উপ-মহা�ব�াপক ২২৫ ১৭০০৭১২০৪০

৩ �সকা�ার আ� �হা�দ �মরা�ল আলম উপ-মহা�ব�াপক ২২৬ ১৭০৯৬৭৩৯৯৮

৪ অ�স�ান সং�া� উপ-মহা�ব�াপক ২১১

৫ ড. �মাঃ আিশক �হােসন �ব�াপক ২৩২ ১৭০০৭১১৯২৮

৬ সামান উি�ন আহেমদ �ব�াপক ৩৬৩ ১৭০০৭১১৯৭৪

৭ এস এম মিনর �হােসন �ব�াপক ৩৩০ ১৭০০৭১১৯২৯

৮ �মাঃ মিশউর রহমান �ব�াপক ৩৩১ ১৭০০৭১২০০৩

৯ �মাঃ শিফ�ল ইসলাম �ব�াপক ৩৪৩ ১৭০০৭১১৯২৫

১০ আ��া� আল মা�ন �ব�াপক ৩৪৪ ১৭৫৫৬৯৪১৬৯

১১ এস এম নািফ�ন আরহাম �ব�াপক ৩৫১ ১৭০০৭১১৯২৬

১২ �মাহা�দ আ�� �সাবহান �ব�াপক ৩৫৭ ১৭০০৭১১৯১৬

�তাি�ক িবভাগ

পরী�াগার িবভাগ

�েকৗশল িবভাগ



১৩ �মাঃ সরওয়ার হািমদ �ব�াপক ৩৬১ ১৭০০৭১১৯৯২

১৪ �হা�দ জসীম উি�ন �সখ �ব�াপক ৩৮৫ ১৭০০৭১১৯২৩

১৫ রািক�ল ইসলাম �ব�াপক ৩২৯ ১৯১২৬০৮৮৬৭

১৬ �মরীন আ�ার �ব�াপক ৩৮৭ ১৭০০৭১১৯২৪

১৭ লগ ওয়ািক�ং �ম - ৩৬৯ -

১ �মাঃ িমজা�র রহমান মহা�ব�াপক ১১২ ১৭৭৭৭৬৪৮৪৪

২ �মেহ�ল হাসান উপ-মহা�ব�াপক ২০৭ ১৭১৩১৮৮৯১১

৩ সািবহা আ�ার খানম উপ-মহা�ব�াপক ২০৬ ১৭০৯৬৭৩৯৯৫

৪ �মাঃ শিফ�ল ইসলাম উপ-মহা�ব�াপক ২৫০ ১৭০৯৬৭৩৯৯২

৫ �মাহা�দ মঈ�ল �হােসন উপ-মহা�ব�াপক ৩৩৮ ১৭৫৫৫৯৯৪২৫

৬ তাির�ল ইসলাম উপ-মহা�ব�াপক ২৪১ ১৭১৩১৮৮৯২৫

৭ এম এ স�র জািমল �ঞঁা উপ-মহা�ব�াপক ২৪৯ ১৭০০৭১১৯১৫

৮ �মাহা�দ আ�ল হািলম �ব�াপক ৩৩৫ ১৭০০৭১২০০৪

৯ আ� �সােহল �মাঃ শামাউন কবীর �ব�াপক ৩৩৪ ১৭০০৭১১৯৩২

১০ �মাঃ ময়�ল ইসলাম �ব�াপক ৩৩২ ১৭০০৭১২০০৬

১১ �মাঃ হাসান লিতফ �ব�াপক ৩৫৯ ১৭১৩১৮৮৯২৮

১২ �ব�াপক ৩৪২

১৩ �মাহা�দ রিফ�ল ইসলাম �ব�াপক ৩৪৬ ১৭০০৭১২০০৫

১৪ �মাঃ আ�ল মিতন ম�ল �ব�াপক ৩৫৩ ১৭০০৭১১৯৩১

১৫ �মাঃ রাউ�র রিহম �ব�াপক ৩৫৫ ১৭০০৭১১৯৬৪

১৬ ২িড ডাটা ই�ারি�েটশন (রােবয়া বসরী) ওয়ািক�ং �ম ৩৫২ ১৭০০৭১১৯৬৫

১৭ ২িড ডাটা �েসিসং-১ ওয়ািক�ং �ম ৩৪৫ -

১৮ ২িড ডাটা �েসিসং-২ ওয়ািক�ং �ম ৩৩৬ -

১৯ ৩িড ডাটা ই�ারি�েটশন ওয়ািক�ং �ম ৩৬০ -

২০ ৩িড ডাটা �েসিসং ওয়ািক�ং �ম ৩৭০ -

২১ ৩িড �শাসন ও িহসাব সং�া� - ৩৭৯ -

১ �সিলমা শাহনাজ মহা�ব�াপক ১২৩ ১৭০০৭১১৯০০

২ �মাঃ �রজাউল হািলম উপ-মহা�ব�াপক ২৫১ ১৭০০৭১১৯৯১

৩ �মাঃ �খারেশদ আলম �ব�াপক ২৫৩ ১৭১৬৫৩৯৪৩৫

৪ ডাটা মিনটিরং �ম - ৪৫৯ -

১ �মাঃ সিহদ উ�া মহা�ব�াপক ২৫৬ ১৭৫৫৬০৭৬৮৬

২ �মাহা�দ শাখাওয়াত �হাসাইন �ব�াপক ২৫৭ ১৭০০৭১২০১০

৩ ২৫৮

৪ উে� খােয়র জা�া�ল �মায়রা �ব�াপক ২৬০ ১৭০০৭১২০০৯

৫ ২৬২

৬ িহসাব ও অথ � শাখা - ২৫৯ ১৭০০৭১১৯৪৭

৭ �শাসন শাখা - ২৬১ ১৮১৯৪৭৫৮৮৫

অিফসাস � ওেয়লেফয়ার এেসািসেয়শন

�পদািথ �ক িবভাগ

ডাটা �ােনজ�া�

চ��াম আ�িলক অিফস



১ সভাপিত সভাপিত ৪৫০ ১৭১৩১৮৮৯১১

২ সাধারণ স�াদক সাধারণ স�াদক ৪৫০ ১৭৩০৭৯৫৯৪৯

১ �েকৗঃ শা� �মাঃ িসরা�স সােলিকন এফআইিস, �ভালা ২৬৩ ১৭০৯৬৭৩৯৯১

২ কে�াল �ম �ভালা ২৬৪ -

৩ �েকৗঃ �মাহা�দ শাহজাহান এফআইিস, �কাইল ২৬৫ ১৭২৯০৭২৮০৭

৪ কে�াল �ম �কাইল ২৬৬ -

৫ �েকৗঃ এম এম নািজম উি�ন এফআইিস, �ফ�গ� ২৬৭ ১৭১৬৫৮৪০৭১

৬ কে�াল �ম �ফ�গ� ২৬৮ -

১ লাল িময়া সভাপিত ৪৫৫ -

২ ম��ল হক সাধারণ স�াদক ৩৭১ -

১ �মাঃ মিন�ল হাসান সভাপিত ৪৫৮ -

২ �মাঃ ছােনায়ার �হােসন সাধারণ স�াদক ৪৫৬ -

১ সভাপিত ৪৫৮ -

২ সাধারণ স�াদক ৪৫৬ -

১ �মাঃ নওশাদ আলী সভাপিত ৪৫৭ ১৭১৬০৮৯৬৯৮

২ �মাঃ শির�ল খান সাধারণ স�াদক ৪৫৭ ১৯৩২৪৭০৪৩৩

��াডাকশন িফ�

বােপ� কম �চারী �িমক লীগ-২০১৬ (িসিবএ)

বােপ� ক�মচারী ইউনিয়ন-িব-১৮৮৪

বাসাি�প

বােপ� এমে�ািয়জ ইউনিয়ন - ২০১৬


