
ক্রম নাম ও পদবি (শাখাাঃ সকল, পদাঃ সকল )

অবনষ্পন্ন 

ডাক

অবনষ্পন্ন 

নবি কম মরত

১৯৬ প্রককৌশলী মমাাঃ আসাদুল্লাহ্, ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন প্ল্যাবনিং বরজারভকের ইবিবনোবরিং এন্ড বিল্ড মডকভলপকমন্ট 

উপ-বিভাগ

২৪২ ২১ হ্যাঁ

৩১৮ জনাি মাহ্বুবুর রহ্মান, উপ-ব্যিস্থাপক (সমন্বে) , ব্যিস্থাপনা পবরচালক এর দপ্তর ২২০ ০ না

৭৪ মুহ্াম্মাদ হ্াসানুজ্জামান বসকদার , উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন এন্ড মমইনটিন্যান্স উপ-বিভাগ ১৬৩ ৭ হ্যাঁ

২১১ রওশন জাহ্ান, উপ-ব্যিস্থাপক, বজওবিবজকযাল ইকুইপকমন্ট ও মমইবন্টন্যান্স শাখা ১২২ ০ হ্যাঁ

২১৮ মমাাঃ ছাবিবললাহ্ হ্াসান বসবিকী , উপ ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ১ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ৯৭ ৯ হ্যাঁ

২৩১ হ্াবসনা আক্তার, উপ-ব্যিস্থাপক , বিল, মপ-মরাল ও মলান শাখা ৯০ ৫ হ্যাঁ

৩৮২ মমাাঃ জবহ্রুল হ্ক, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন ইউবনট ৮৬ ৪ হ্যাঁ

২৮০ মমাহ্াম্মদ নাবসরুল ইসলাম, উপ-ব্যিস্থাপক (সমন্বে), ব্যিস্থাপনা পবরচালক এর দপ্তর ৭৫ ৩ হ্যাঁ

৩১২ জনাি মমাাঃ আসাদ উল্লাহ্, উপ-ব্যিস্থাপক, ট্রান্সকপাট ম শাখা ৬৩ ১ না

৯ মমাাঃ সুজাউল হ্াসান, পবরচালক (অনুসন্ধান), পবরচালক (অনুসন্ধান) এর দপ্তর ৬১ ০ না

৪২৩ মুহ্াম্মদ মাবনক মশখ, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, িান্ড, এবডবপ, এিবস এন্ড এলবস শাখা ৫৮ ৫ হ্যাঁ

২৮৯ মমাহ্াম্মদ মঈনুবিন আহ্কমদ, উপ-ব্যিস্থাপক, মপ, বিল এন্ড মটার একাউন্টস শাখা ৫৭ ২ হ্যাঁ

১৫২ তাবরকুল ইসলাম, ব্যিস্থাপক, ২বড সাইসবমক ডাটা একুইবজশন উপ-বিভাগ ৫৩ ০ না

৫৪ মিগম সাবিহ্া আক্তার খানম, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, ডাটা প্রকসবসিং উপ-বিভাগ ৫৩ ১ হ্যাঁ

৩৭১ মমাাঃ বমজানুর রহ্মান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন ইউবনট ৪৮ ৭ হ্যাঁ

১১৪ জনাি মমাাঃ আকরবিন আবজজ সরদার, ব্যিস্থাপক, মজনাকরল মটার, মটশনারী ও মমবডকযাল মটার শাখা ৪২ ১ হ্যাঁ



৫৩ ডাাঃ বরিাত শরবমন, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, বচবকৎসা উপ-বিভাগ ৪২ ৮ হ্যাঁ

৪২৭ মমাাঃ আবু িকর বসবিক খান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক (সমন্বে), ব্যিস্থাপনা পবরচালক এর দপ্তর ৩৯ ৬ হ্যাঁ

১৩৮ শাহ্ মমাাঃ বসরাজুস সাকলবকন, ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন এন্ড মমইনটিন্যান্স উপ-বিভাগ ৩৮ ০ না

৪৭৮ মমাহ্াম্মদ আকনাোর আবজম, জুবনের কম মকতমা, বসএমটিডবিঊ উপ-বিভাগ ৩১ ০ হ্যাঁ

২৭৭ আবু মনসুর মমাহ্াম্মদ সাইদুজ্জামান , উপ-ব্যিস্থাপক, মরবভবনউ, িাকজট এন্ড ইনসুযকরন্স শাখা ৩১ ২ হ্যাঁ

১৮০ মুহ্াম্মদ জসীম উবিন মসখ, ব্যিস্থাপক, মাড লবগিং ইউবনট-১ ৩০ ০ হ্যাঁ

৪৪৬ মমাাঃ আলমগীর কবির, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, লগ ইভালুকেশন ও ওেযার লাইন লবগিং শাখা ২৯ ০ না

১৬৫ মুহ্াম্মদ লুৎফুর রহ্মান, টুল পুশার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২৮ ০ হ্যাঁ

২৩৯ মমাাঃ মাসুদ খান, উপ-ব্যিস্থাপক, মাড লবগিং ইউবনট-২ ২৫ ০ হ্যাঁ

৪১৮ মশখ মতৌবিক হ্াসান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মজনাকরল এডবমন (অবিসার) শাখা ২৩ ২ হ্যাঁ

৯৯ মমাহ্াম্মাদ শাহ্ আলম তালুকদার, ব্যিস্থাপক, বিকদবশক ক্রে শাখা ২২ ১ হ্যাঁ

৫ মতািাকেল আহ্কমদ, পবরচালক (অপাকরশন), পবরচালক (অপাকরশন) এর দপ্তর ২২ ২ হ্যাঁ

৩৭৮ মুহ্াম্মদ মহ্ীউবিন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (সালদা নদী) ২১ ১ না

২৩৫ আসমী আরা পারভীন, উপ ব্যিস্থাপক, বিবলিং ইউবনট ২০ ১ হ্যাঁ

২২ বমো মমাাঃ রওকশানুজ্জামান , উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, পাকস মাকনল উপ-বিভাগ ১৮ ২ হ্যাঁ

১৯৮ তাবরক উর রহ্মান, ব্যিস্থাপক, পাকপমবিভ প্ল্যাবনিং শাখা ১৭ ০ হ্যাঁ

২৫ জনাি মমাাঃ নজরুল ইসলাম, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, অপাকরশন উপ-বিভাগ ১৭ ৫ হ্যাঁ

৪৬৭ হ্াসমত আলী, উপ-সহ্কারী প্রককৌশলী, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (মিগমগি) ১৬ ০ হ্যাঁ

৪২১ তাপস পাল, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (মিগমগি) ১৬ ০ হ্যাঁ

৩১৪ মমাহ্াম্মদ শাহ্াদাৎ মহ্াকসন, উপ-ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শাহ্িাজপুর) ১৬ ৫ হ্যাঁ



২০৭ জনাি মমাাঃ নূরুজ্জামান, উপ-ব্যিস্থাপক, প্রকপি ইভালুকেশন ও ওকেল মপ্রাপজাল শাখা ১৬ ০ হ্যাঁ

১৪৭ সাইকেদ মুহ্াম্মদ কবির, ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (রুপগি) ১৬ ২৬ হ্যাঁ

৬৩ প্রককৌশলী মমাাঃ আসাদুল্লাহ্, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, রুপগি গ্যাস বিল্ড ১৬ ০ হ্যাঁ

৩৮৮ মসবলনা পারভীন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক (সমন্বে), ভূ-পদাবি মক বিভাগ ১৫ ০ হ্যাঁ

১৭২ নেন মাহ্মুদ, ব্যিস্থাপক, বিল বিম শাখা ১৫ ০ হ্যাঁ

৬১ মমাাঃ সাখাওোত মহ্াকসন, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১৫ ০ না

৩০ মমাাঃ আসাদুজ্জামান, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১৪ ০ হ্যাঁ

৪০৮ মমাাঃ মহ্সীন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, আইবসটি উপ-বিভাগ ১৩ ৯ হ্যাঁ

১৮৫ জনাি মুহ্ম্মদ জবহ্রুল ইসলাম, ব্যিস্থাপক, কমন সাবভ মকসস শাখা ১৩ ১১ হ্যাঁ

২০ মমাাঃ বজল্লুর রহ্মান, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, ওকেল মটবটিং উপ-বিভাগ ১৩ ৩ হ্যাঁ

৪৬৮ মমাাঃ িারুক আহ্কমদ, জুবনের কম মকতমা, বপএি এন্ড মপনশন শাখা ১২ ০ হ্যাঁ

২৩২ মমাহ্াম্মদ বজোউর রহ্মান, উপ-ব্যিস্থাপক, বস এন্ড এি শাখা ১২ ৩ হ্যাঁ

৮৩ মমাাঃ রবকবুল হ্াসান, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১২ ০ হ্যাঁ

৪৯ টি এম আবি আব্দুল্লাহ্, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১২ ০ না

৪৫ মহ্াাঃ কামরুজ্জামান, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক (মরবভবনউ), মরবভবনউ উপ-বিভাগ ১২ ১ না

৪২২ রাকিো বকিবরো তাপসী, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ, বিল এন্ড মটার একাউন্টস শাখা ১১ ০ হ্যাঁ

১৯৪ মমাাঃ আরমান ইিকন আবজজ, ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ২ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ১১ ০ হ্যাঁ

১৪৫ আবুল কালাম আজাদ, ব্যিস্থাপক, মজনাকরল মলজার ও মজবভ একাউন্টস শাখা ১১ ০ হ্যাঁ

৫১ বপ্রন্স মমাাঃ আল মহ্লাল, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, ওকেল প্ল্যাবনিং উপ-বিভাগ ১১ ০ হ্যাঁ

৫০ জনাি শবিকুল ইসলাম, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, ভূ-পদাবি মক রক্ষণাকিক্ষণ ও ভান্ডার উপ-বিভাগ ১১ ১ হ্যাঁ



২৪ আবু হ্াসান মমাাঃ খােরুজ্জামান , উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, সাধারণ উপ-বিভাগ ১১ ৮ হ্যাঁ

৪০৩ মমাহ্াম্মদ আব্দুল কবরম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন শাখা ১০ ৮ হ্যাঁ

৮৬ মমাাঃ কামরুল হ্াসান মশাভন, ব্যিস্থাপক, বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন উপ-বিভাগ ১০ ২ হ্যাঁ

৪৯০ মমাহ্াম্মদ নুরুল ইসলাম, সহ্কারী কম মকতমা, মপ্রাডাকশন ইউবনট ৯ ০ হ্যাঁ

৩০৭ মমাাঃ আলী মহ্াকসন, উপ-ব্যিস্থাপক, একটট এন্ড ল্যান্ড একুইবজশন শাখা ৯ ২ না

৩৬ জনাি মমাহ্াম্মদ জবসম উবিন হ্ােদার , উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, বিল্ড ব্যিস্থাপনা উপ-বিভাগ ৯ ১ হ্যাঁ

৪৮৩ মমাাঃ আব্দুস সবুর, জুবনের কম মকতমা, স্থানীে ক্রে শাখা ৮ ২ হ্যাঁ

৪৫৪ মমাাঃ মগালাম মাহ্বুবুর রহ্মান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট ১ ও ২ ৮ ০ হ্যাঁ

২২৮ বসেদ মতৌবহ্দুর রহ্মান, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট ১ ও ২ ৮ ১ হ্যাঁ

১৬৩ কাজী তাজুল ইসলাম, ব্যিস্থাপক, মরবভবনউ, িাকজট এন্ড ইনসুযকরন্স শাখা ৮ ২ হ্যাঁ

১৫৮ মমাহ্াম্মদ শাহ্ আলম খান, ব্যিস্থাপক, িাবণবজযক ও সরকারী অবডট শাখা ৮ ৩ হ্যাঁ

১২৮ মমাাঃ মাহ্বুবুর রশীদ, ব্যিস্থাপক, একটট, বসবকউবরটি ও প্রকটাকল শাখা ৮ ১ হ্যাঁ

৭২ মমাহ্াম্মদ নূর মহ্াকসন, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, একাউন্টস উপ-বিভাগ ৮ ১ হ্যাঁ

১৩ মমাাঃ জহুরূল ইসলাম, মহ্াব্যিস্থাপক, খনন বিভাগ ৮ ২ হ্যাঁ

৩৮৬ মিরকদৌসী আক্তার, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, স্থানীে ক্রে শাখা ৭ ২ না

৩৩৩ মমাাঃ মখাশকলহ্াজ উবিন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, 

বরক্রুটকমন্ট/প্রকমাশন/টাইমকেল/ইনবক্রকমন্ট/মপএকনামাবল/এমআইএস শাখা

৭ ৪ হ্যাঁ

২২৯ মগালাম সাকরাোর ভ ুঁইো, উপ-ব্যিস্থাপক, ওোকম এবিবকউশন শাখা ৭ ১০ হ্যাঁ

১১৮ মমাাঃ আবুল কালাম আজাদ, ব্যিস্থাপক, লাইকেরী শাখা ৭ ০ হ্যাঁ

১০৩ মমাাঃ নুরুজ্জামান, ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শাহ্জাদপুর-সুন্দলপুর) ৭ ০ হ্যাঁ

৯৮ জনাি তাকরক আহ্মদ, ব্যিস্থাপক, একটট এন্ড ল্যান্ড একুইবজশন শাখা ৭ ১ হ্যাঁ



৯০ ডাাঃ মমাাঃ জাবকর মহ্াকসন, ব্যিস্থাপক, মমবডকযাল শাখা ৭ ১ হ্যাঁ

৪৮৪ মমাছা নাবহ্দ জাহ্ান, জুবনের কম মকতমা, বিকদবশক ক্রে শাখা ৬ ১১ হ্যাঁ

৩৫৭ মমাাঃ আসাদুজ্জামান, মট্রইনী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৬ ০ হ্যাঁ

৩৩৭ এস এম শবহ্দুল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন ইউবনট ৬ ০ হ্যাঁ

৩২৪ মমাাঃ মবনরুজ্জামান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ, বিল এন্ড মটার একাউন্টস শাখা ৬ ০ হ্যাঁ

৩০৮ রতন চন্দ্র রাে, উপ-ব্যিস্থাপক, রক্ষণাকিক্ষণ শাখা ৬ ০ হ্যাঁ

২৩০ মমাাঃ জামাল উবিন, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন শাখা ৬ ৪ হ্যাঁ

১৮৯ প্রদীপ কুমার পাল, ব্যিস্থাপক, কাকরন্ট প্ল্যাবনিং এন্ড প্রকজি মবনটবরিং শাখা ৬ ০ হ্যাঁ

১১৫ মমাহ্াম্মদ মতািাজ্জল মহ্াকসন বসবিকী, ব্যিস্থাপক , মরবভবনউ উপ-বিভাগ ৬ ০ হ্যাঁ

৪৩ প্রককৌশলী মমাহ্াম্মদ আহ্সানুল আবমন, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, আইবসটি উপ-বিভাগ ৬ ৬ হ্যাঁ

৪৫৬ মসৌবমত্র পাল মচৌধুরী, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শাহ্িাজপুর) ৫ ০ না

৩৭৪ ইসরাত জাহ্ান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপনশন/গ্র্যাচুইটি/বলভ/মলান শাখা ৫ ০ না

৩৫২ মগালাম মাহ্মুদ উল আিতাি, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মরকবড মিং শাখা ৫ ০ হ্যাঁ

৩৩৯ তাবনো সুলতানা, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, প্রকজি ইমপ্ল্াকন্টশন শাখা ৫ ৩ হ্যাঁ

২৯৪ আবু তাকহ্র মিপারী, উপ-ব্যিস্থাপক , করকপাকরট ট্যাি, ভযাট ও িান্ড শাখা ৫ ১ হ্যাঁ

২৭৮ মমাাঃ হ্াবমদুজ্জামান, উপ-ব্যিস্থাপক, ভূতাবিক জবরপ দল ৫ ০ হ্যাঁ

১৪১ কাজী িাকেজ আলম, ব্যিস্থাপক, মটপ শাখা ৫ ০ হ্যাঁ

১২৪ মমাাঃ আবরফুল ইসলাম, টুল পুশার, এইচ.এস.ই. শাখা ৫ ০ হ্যাঁ

৯৩ জনাি এস এম মমকহ্বুবুর রহ্মান, ব্যিস্থাপক, বসএন্ডএি ও বপএসআই শাখা ৫ ৩ হ্যাঁ

৩৩ মুহ্াম্মদ হুমায়ুন কবির খান , উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, বিন্যান্স উপ-বিভাগ ৫ ২ হ্যাঁ



২১ গাজী মমাহ্াম্মদ মাহ্বুবুল হ্ক, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন প্ল্যাবনিং বরজারভকের ইবিবনোবরিং এন্ড বিল্ড 

মডকভলপকমন্ট উপ-বিভাগ

৫ ৩ হ্যাঁ

৪৮২ আবু সাঈদ, মট্রইনী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৪ ০ হ্যাঁ

৪৩৯ বিশ্ববজৎ কুমার বিশ্বাস, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (শাহ্জাদপুর-সুন্দলপুর) ৪ ২ হ্যাঁ

৪৩৮ অনুপ কুমার সরকার, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ২ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ৪ ০ হ্যাঁ

৪৩৬ প্রককৌশলী মমাাঃ সািাম মহ্াকসন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ১ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ৪ ১৪ হ্যাঁ

৩৯৪ মমাাঃ ইোবছনুল হ্াসান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শ্রীকাইল) ৪ ০ না

৩৪১ মবনরুল ইসলাম খান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট ১ ও ২ ৪ ০ হ্যাঁ

৩০৫ জনাি মাহ্বুবুর রহ্মান, উপ-ব্যিস্থাপক, এইচআরএম শাখা ৪ ০ হ্যাঁ

২৭৬ প্রদীপ কুমার পাল, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট ১ ও ২ ৪ ০ না

২৩৩ জীিন কৃষ্ণ কুন্ডু, উপ-ব্যিস্থাপক ( মিাড ম ), মিাড ম শাখা ৪ ১১ হ্যাঁ

২০৮ জনাি এ.এস.এম নাজমুল মিরকদৌস, উপ-ব্যিস্থাপক, বডবজটাল ডাটা শাখা ৪ ০ না

১৯১ জনাি মমাাঃ সাইফুবিন, ব্যিস্থাপক, এইচআরএম শাখা ৪ ০ হ্যাঁ

১৫৩ মমাাঃ মেনুল ইসলাম, ব্যিস্থাপক, ২বড ডাটা প্রকসবসিং শাখা ৪ ১ হ্যাঁ

১৪৬ জনাি মুহ্াম্মদ মতৌবহ্দুল ইসলাম তালুকদার , ব্যিস্থাপক, কাকরন্ট প্ল্যাবনিং এন্ড প্রকজি মবনটবরিং শাখা ৪ ২ হ্যাঁ

১১৩ মমাহ্াম্মদ আবসি ইকরাম খান, ব্যিস্থাপক, মসাস ম রক, অকেল এন্ড গ্যাস টাবড শাখা ৪ ০ হ্যাঁ

১১০ মমাহ্াম্মদ মঈনুবিন আহ্কমদ, ব্যিস্থাপক, মপ, বিল এন্ড মটার একাউন্টস শাখা ৪ ৩ হ্যাঁ

১০৮ মমাহ্াম্মদ মমাজাকম্মল হ্ক, ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন শাখা ৪ ০ হ্যাঁ

১০৭ মমাাঃ বিকরাজ মহ্াকসন, ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ২ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ৪ ১ হ্যাঁ

৮০ মমাাঃ মতািাকেল উবিন বশকদার, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, মাড ইবিবনোবরিং উপ-বিভাগ ৪ ১ হ্যাঁ

৭৯ জনাি মমাাঃ আশরাফুল আলম , উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, খনন ও উৎপাদন ভান্ডার উপ-বিভাগ ৪ ০ হ্যাঁ



২৭ মমাহ্াম্মদ শাহ্জাহ্ান, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, শ্রীকাইল গ্যাস বিল্ড ৪ ০ হ্যাঁ

৪৯৪ মমাাঃ এনামুল হ্ক , মট্রইনী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৩ ০ হ্যাঁ

৪৮৮ মমাাঃ মসবলম মরজা, মট্রইনী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৩ ০ হ্যাঁ

৪৫৭ মমাাঃ মমকহ্দী মহ্াকসন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ১ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ৩ ০ হ্যাঁ

৪৫১ শাহ্বরোর বিন শহ্ীদ, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ২বড ডাটা প্রকসবসিং শাখা ৩ ০ হ্যাঁ

৪৩৪ আব্দুস সবুর, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শ্রীকাইল) ৩ ১ না

৪৩১ মমাাঃ মরজাউল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ২বড ডাটা প্রকসবসিং শাখা ৩ ৩ হ্যাঁ

৪০০ রহ্মত আরা, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মরবভবনউ, িাকজট এন্ড ইনসুযকরন্স শাখা ৩ ০ হ্যাঁ

৩৯২ িানসাি মুস্তাবহ্দ, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিবলিং শাখা ৩ ১ হ্যাঁ

৩৪৯ মমাছাাঃ তওবসকা আকতার বলসা, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বরজারভকের ব্যিস্থাপনা শাখা ৩ ০ না

৩৩৪ মমাাঃ মমাসাকিকুল ইসলাম, সহ্কারী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৩ ০ হ্যাঁ

৩৩১ মমাাঃ হুমায়ুন কবির, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ১ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ৩ ৪ হ্যাঁ

৩২০ জনাি আবু সাকেম মাসুদ, উপ-ব্যিস্থাপক, মরকবড মিং শাখা ৩ ০ না

৩১৬ মমাাঃ মজািাকেদুল ইসলাম, বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৩ ০ হ্যাঁ

৩০৪ জনাি মশখ বনোজ আহ্কম্মদ অিংকুর , উপ-ব্যিস্থাপক, ডাটা শাখা ৩ ০ হ্যাঁ

২৯১ মমাহ্াকম্মদ কামাল মহ্াকসন, উপ-ব্যিস্থাপক, মজনাকরল মটার, মটশনারী ও মমবডকযাল মটার শাখা ৩ ৮ হ্যাঁ

২৪০ ওমর িারুক, উপ-ব্যিস্থাপক, মজনাকরল এডবমন (টাি) শাখা ৩ ৩ হ্যাঁ

২৩৮ মমাহ্াম্মদ নাবসরুল ইসলাম, উপ-ব্যিস্থাপক, মজনাকরল এডবমন শাখা ৩ ২ না

২২২ জাবকর মহ্াকসন খান, বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ৩ ০ হ্যাঁ

১৯০ মমাাঃ খাবলদ আহ্াকম্মদ খান, ব্যিস্থাপক, মপকট্রাবিবজকযাল শাখা ৩ ৪ হ্যাঁ



১৫৭ আবতো সুলতানা, ব্যিস্থাপক, মজনাকরল এডবমন (টাি) শাখা ৩ ৭ হ্যাঁ

১৩৩ জনাি মমাাঃ আবনছুর রহ্মান, টুল পুশার, প্রবকউরকমন্ট ডকুকমকন্টশন ও মকাোবলটি শাখা ৩ ০ হ্যাঁ

১২৯ বসেদ মতৌবহ্দুর রহ্মান, ব্যিস্থাপক, ওকেল বসকমকন্টশন উপ-বিভাগ ৩ ০ হ্যাঁ

১২২ মমাাঃ রবকবুল হ্াসান, টুল পুশার, মকবসিং, লাইনার, হ্যাঙ্গার এন্ড কমবপ্ল্শন শাখা ৩ ০ না

১০২ মমাহ্াম্মদ শাখাওোত মহ্াসাইন, ব্যিস্থাপক, মজনাকরল এডবমন শাখা ৩ ২ হ্যাঁ

৫০৩ মমাাঃ রােহ্ান উবিন খান , মট্রইনী বিলার, ওকেল ইবিবনোবরিং উপ-বিভাগ ২ ০ হ্যাঁ

৫০১ আবু সাঈদ - ০১, মট্রইনী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২ ০ হ্যাঁ

৪৯২ মমাাঃ শরীফুল ইসলাম ভূ ুঁইো, জুবনের কম মকতমা, মজনাকরল মটশনারী এন্ড স্যাকভভজ শাখা ২ ১ না

৪৬৩ মমাাঃ ইোবছনুল হ্াসান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (শ্রীকাইল) ২ ০ না

৪৬১ মমাহ্াম্মদ নজরুল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, প্রশাসন বিভাগ ২ ০ হ্যাঁ

৪৫২ বিশ্ববজৎ কুমার বিশ্বাস, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ইএইচএন্ডএস ইউবনট (শ্রীকাইল) ২ ০ না

৪০১ মমাাঃ আবজজুল হ্ক, সহ্কারী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২ ৫ হ্যাঁ

৩৯৯ মমািাজ্জল মহ্াকসন, সহ্কারী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২ ০ না

৩৭৯ মমাাঃ আকনাোর মহ্াকসন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, একাউন্টস শাখা ২ ২ হ্যাঁ

৩৭০ শুভাবশস পাল, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মজনাকরল মলজার ও মজবভ একাউন্টস শাখা ২ ০ হ্যাঁ

৩৪৬ মিারকান উবিন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ওোকম এবিবকউশন শাখা ২ ১ হ্যাঁ

৩৪২ শ্রী তাপস চন্দ্র রাে, সহ্কারী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২ ০ হ্যাঁ

৩২৮ ঝুমানা আক্তার, সহ্কারী ব্যিস্থাপক , বপএি এন্ড মপনশন শাখা ২ ০ হ্যাঁ

৩২৬ মমাাঃ ইবিসুর রহ্মান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক , বপএি এন্ড মপনশন শাখা ২ ১০ হ্যাঁ

৩২৫ হ্াবমদুল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক , িান্ড, এবডবপ, এিবস এন্ড এলবস শাখা ২ ২ না



৩২১ মমাাঃ মগালাম ছরওোর, উপ ব্যিস্থাপক, বিবলিং ইউবনট ২ ০ হ্যাঁ

৩০৩ মমাাঃ লাভলু হ্াসান, উপ-ব্যিস্থাপক, মরকবড মিং শাখা ২ ২ হ্যাঁ

৩০১ প্রককৌশলী মমাাঃ আকনাোর মহ্াকসন, উপ-ব্যিস্থাপক, এনভােরনকমন্ট, মহ্লি এন্ড মসিটি শাখা ২ ০ না

২৭২ ইসরাত জাহ্ান, উপ-ব্যিস্থাপক, মপনশন/গ্র্যাচুইটি/বলভ/মলান শাখা ২ ৩ না

২৬৯ মমাাঃ শামছুল আলম, উপ-ব্যিস্থাপক, ম্যাবচিং শপ শাখা ২ ০ হ্যাঁ

২৬২ আিদুল গািিার, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (শ্রীকাইল) ২ ১ হ্যাঁ

২৬০ মুহ্াম্মদ মজািাকের মহ্াকসন, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড ডাটা বকউবস শাখা ২ ০ হ্যাঁ

২৫৯ িজকল রাবিউস সাবন, বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২ ০ হ্যাঁ

২৫২ মমািাজ্জল মহ্াকসন, বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২ ৭ হ্যাঁ

২৫১ জনাি আমজাদ মহ্াকসন, উপ-ব্যিস্থাপক, মরকবড মিং শাখা ২ ০ হ্যাঁ

২৫০ মমাহ্াম্মদ আবুল হ্াকসম, উপ-ব্যিস্থাপক, বডআরএস শাখা ২ ০ হ্যাঁ

২৪৯ আবুল কাকসম, উপ-ব্যিস্থাপক, বিবলিং ইকুইপকমন্ট শাখা ২ ০ হ্যাঁ

২২৬ মমাহ্াম্মদ আবমনুল ইসলাম মজুমদার, উপ-ব্যিস্থাপক, ওোকম এবিবকউশন শাখা ২ ০ না

২২৪ মমাাঃ জামাল উবিন, উপ-ব্যিস্থাপক, িান্ড, এবডবপ, এিবস এন্ড এলবস শাখা ২ ৭ হ্যাঁ

২১০ মমাাঃ আলমগীর কবির, উপ-ব্যিস্থাপক, লগ ইভালুকেশন ও ওেযার লাইন লবগিং শাখা ২ ২ হ্যাঁ

১৯৩ সন্দীপ কুমার বসিংহ্, ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট ১ ও ২ ২ ০ হ্যাঁ

১৯২ জনাি মমাাঃ আলতাি মহ্াকসন, ব্যিস্থাপক, ওোকম এবিবকউশন শাখা ২ ০ হ্যাঁ

১৫০ জনাি মমাাঃ আবুল কালাম আজাদ, ব্যিস্থাপক, পািবলক বরকলশন এন্ড ল শাখা ২ ১ হ্যাঁ

১২৭ মমাাঃ সরওোর হ্াবমদ, ব্যিস্থাপক, মট্রবনিং শাখা ২ ০ হ্যাঁ

১১৯ মমাহ্াম্মাদ রবিকুল ইসলাম, ব্যিস্থাপক, বজওবিবজকযাল ইকুইপকমন্ট ও মমইবন্টন্যান্স শাখা ২ ২ হ্যাঁ



১০৯ জনাি মমাাঃ ওমর পারকভজ, ব্যিস্থাপক, ইন্টারনাল অবডট শাখা ২ ০ হ্যাঁ

৯৪ মমাহ্াম্মদ মরাকনুজ্জামান, টুল পুশার, বরগ মিজ ইউবনট ২ ১ হ্যাঁ

৯১ মমাহ্াম্মদ আব্দুস মসািহ্ান, ব্যিস্থাপক, রক্ষণাকিক্ষণ শাখা ২ ০ হ্যাঁ

৮৮ মমাাঃ আব্দুল িাবতন, ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন শাখা ২ ০ হ্যাঁ

৭৮ মুহ্াম্মদ লুৎফুর রহ্মান, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ২ ০ হ্যাঁ

৬৬ মিগম মজবুন নাহ্ার, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, ডাটা বপ্রজারকভশন উপ-বিভাগ ২ ১ হ্যাঁ

৪৮ শাহ্ মমাাঃ বসরাজুস সাকলবকন, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, শাহ্িাজপুর গ্যাস বিল্ড ২ ০ হ্যাঁ

৪০ মমাহ্াম্মাদ মশিাউল ইসলাম , উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, বডবজটাল ডাটা বসকটম উপ-বিভাগ ২ ২ হ্যাঁ

৩২ মমাাঃ আব্দুর রউি, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন উপ-বিভাগ ২ ৩ হ্যাঁ

২৬ শামবসো মুকতাবদর, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, মিবসন টাবড উপ-বিভাগ ২ ০ হ্যাঁ

১১ মতািাকেল আহ্কমদ, মহ্াব্যিস্থাপক, প্রককৌশল বিভাগ ২ ৭ হ্যাঁ

২ মমাহ্াম্মদ আলী, ব্যিস্থাপনা পবরচালক , ব্যিস্থাপনা পবরচালক এর দপ্তর ২ ৫ হ্যাঁ

৪৯৯ এস এম শবহ্দুল ইসলাম, সহ্কারী কম মকতমা, মপ্রাডাকশন ইউবনট ১ ৩ না

৪৯৫ মাসুদ রানা, জুবনের ইকলক্ট্রবনক কম মকতমা, মরকবড মিং শাখা ১ ০ হ্যাঁ

৪৮৫ অপ মণ মজযাবত বত্রপুরা, সহ্কারী কম মকতমা, বিল্ড ব্যিস্থাপনা উপ-বিভাগ ১ ০ না

৪৭১ অপ মণ মজযাবত বত্রপুরা, জুবনের কম মকতমা, বরবসবভিং এন্ড মডবলভাবর শাখা ১ ০ না

৪৫৯ খন্দকার কামাল মহ্াকসন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিবলিং ইউবনট ১ ১ হ্যাঁ

৪৩৫ মমাসাাঃ শ্রািনী আকতার, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, িাকোিযাটিগ্র্যাবি শাখা ১ ০ না

৪৩৩ মমাাঃ জুিাকের সাকলহ্ীন , সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ইএইচএন্ডএস পারবমট ও কযাম্প শাখা ১ ০ হ্যাঁ

৪৩০ মমাাঃ আহ্সান উল্লাহ্ মচৌধুরী, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ইকলবক্ট্রকযাল শাখা ১ ০ না



৪১৯ প্রককৌশলী মমাাঃ আখলাক মহ্াকসন মশাভন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ওকেল বসকমকন্টশন উপ-বিভাগ ১ ০ হ্যাঁ

৪১৫ িারহ্া খান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ৩বড ইন্টারবপ্রকটশন শাখা ১ ০ হ্যাঁ

৪১৩ মমাাঃ হ্াবমদুর রহ্মান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, োউটিিং বজবপএস জবরপ শাখা ১ ০ হ্যাঁ

৪১২ সুবি আল মামুদ, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন শাখা ১ ০ হ্যাঁ

৪০২ মমাাঃ হ্াসনাত জামান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিবলিং শাখা ১ ০ হ্যাঁ

৩৯৫ রুহুল আবমন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (মিঞ্চুগি) ১ ০ না

৩৮৯ িাত্তাহ্ মুহ্াম্মদ তাহ্ািী, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, লাইকেরী শাখা ১ ০ হ্যাঁ

৩৮৭ মমাাঃ িবদউল আলম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন ইউবনট ১ ০ হ্যাঁ

৩৮৫ মমাসাাঃ শ্রািনী আকতার, সহ্কারী ব্যিস্থাপক (সমন্বে), পরীক্ষাগার বিভাগ ১ ০ হ্যাঁ

৩৬৯ উবচিংকিাোই, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট (বরগ বিবল্ডিং) ১ ০ হ্যাঁ

৩৬৭ মমাাঃ মাসুদ খান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপকট্রাবিবজকযাল শাখা ১ ০ না

৩৬৩ আবুল কাকসম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বরগ ইকুইপকমন্ট এন্ড বিবলিং মপোর শাখা ১ ০ না

৩৬২ মমাাঃ কামরুল হ্াসান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মাড লবগিং ইউবনট-২ ১ ০ হ্যাঁ

৩৬১ মমাসাাঃ মাহ্ফুজা সুলতানা, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, প্রকপি ইভালুকেশন ও ওকেল মপ্রাপজাল শাখা ১ ১ হ্যাঁ

৩৫৯ মমাাঃ জাকিদ আলম, সহ্কারী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১ ৫ হ্যাঁ

৩৫৮ বসদ্ধাি ম সরকার ঝলক, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ইন্টারনাল অবডট শাখা ১ ০ হ্যাঁ

৩৪৪ মমাহ্াম্মদ আবমর মহ্াকসন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (শাহ্িাজপুর) ১ ৩ হ্যাঁ

৩৩৬ মমাাঃ মবনর হ্াসান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মরকবড মিং শাখা ১ ০ হ্যাঁ

৩৩৫ নূর-এ-মসাবনো, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ৩বড ডাটা প্রকসবসিং শাখা ১ ০ না

৩২৯ িারজানা মনসুর, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মজনাকরল মলজার ও মজবভ একাউন্টস শাখা ১ ০ হ্যাঁ



৩১৯ মমাাঃ আলাউবিন, উপ-ব্যিস্থাপক, বরগ ইকুইপকমন্ট এন্ড বিবলিং মপোর শাখা ১ ১ হ্যাঁ

২৯৬ িবরদুল আলম, উপ-ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (মিঞ্চুগি) ১ ০ না

২৯০ মমাাঃ মাইনুল ইসলাম, উপ-ব্যিস্থাপক, ওকেল বসকমকন্টশন উপ-বিভাগ ১ ০ হ্যাঁ

২৮৬ মসৌবমত্র পাল মচৌধুরী, উপ-ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শাহ্িাজপুর) ১ ১৩ হ্যাঁ

২৭৪ সামান উবিন আহ্কমদ, উপ-ব্যিস্থাপক, বরজারভকের ব্যিস্থাপনা শাখা ১ ০ না

২৭১ মমাাঃ মহ্সীন, উপ-ব্যিস্থাপক, আইবসটি উপ-বিভাগ ১ ১ না

২৬৭ মমাাঃ আিদুল মুবমন, উপ-ব্যিস্থাপক, বলকিালবজ, বরকমাট মসবন্সিং ও পট ইনকভবটকগশন শাখা ১ ০ হ্যাঁ

২৬১ মমাাঃ ইোবছনুল হ্াসান, উপ-ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শ্রীকাইল) ১ ০ হ্যাঁ

২৫৪ জনাি মুহ্ম্মদ শাহ্াি উবিন, উপ-ব্যিস্থাপক, ইন্টারনাল অবডট শাখা ১ ৩ হ্যাঁ

২৫৩ মীর সাইফুর রহ্মান, বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১ ১ হ্যাঁ

২৪৭ মমাাঃ শবিকুল ইসলাম, উপ-ব্যিস্থাপক, একটট, বসবকউবরটি ও প্রকটাকল শাখা ১ ১ হ্যাঁ

২৪৪ প্রককৌাঃ মমাাঃ শাহ্াদাৎ মহ্াকসন, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (রুপগি) ১ ০ না

২৪১ মুহ্াম্মদ মহ্ীউবিন, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (সালদা নদী) ১ ১ হ্যাঁ

২৩৭ মমাহ্াম্মদ আবমনুল ইসলাম মজুমদার, উপ-ব্যিস্থাপক, একটট এন্ড ল্যান্ড একুইবজশন শাখা ১ ২ হ্যাঁ

২২৭ উত্তম কুমার মিপারী, উপ-ব্যিস্থাপক, এনাবলটিকযাল এনভােরনকমন্ট এন্ড মকাোবলটি ককরাল শাখা ১ ০ না

২২৫ মমাহ্াম্মদ সাবহ্দুল ইসলাম, উপ-ব্যিস্থাপক, মজনাকরল মলজার ও মজবভ একাউন্টস শাখা ১ ০ না

২২৩ মমাাঃ বনজাম উবিন, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড ডাটা বকউবস শাখা ১ ০ হ্যাঁ

২১৯ জনাি আবমর হ্ামজা, উপ-ব্যিস্থাপক, বিকদবশক ক্রে শাখা ১ ০ হ্যাঁ

২০০ মমাাঃ আসাদুজ্জামান, টুল পুশার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১ ০ হ্যাঁ

১৭৮ জনাি মমাাঃ মমাজাকম্মল হ্ক সরকার, ব্যিস্থাপক, মটবটিং অপাকরশন শাখা ১ ০ হ্যাঁ



১৭৭ মমাহ্াম্মদ মবনরুল ইসলাম, ব্যিস্থাপক, মিাড ম শাখা ১ ০ হ্যাঁ

১৭৬ মমাছাাঃ শাহ্ানাজ মহ্াকসন, ব্যিস্থাপক, মসবডকমন্টলবজ শাখা ১ ০ হ্যাঁ

১৭৪ মমাহ্াম্মদ মঈনুবিন আহ্কমদ, ব্যিস্থাপক, িান্ড, এবডবপ, এিবস এন্ড এলবস শাখা ১ ১ না

১৬৮ রাকিো িসরী, ব্যিস্থাপক, ২বড ইন্টারবপ্রকটশন শাখা ১ ০ হ্যাঁ

১৫১ মমাাঃ মুজাবহ্দ বিন হ্াবিজ, টুল পুশার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১ ৫ হ্যাঁ

১৪৪ প্রককৌশলী মমাহ্াম্মদ আহ্সানুল আবমন, ব্যিস্থাপক, আইবসটি উপ-বিভাগ ১ ০ না

১৩২ বপ্রন্স মমাাঃ আল মহ্লাল, টুল পুশার, অপাকরশন উপ-বিভাগ ১ ০ হ্যাঁ

১২৩ রকমশ চন্দ্র বমস্ত্রী, ব্যিস্থাপক, স্থানীে ক্রে শাখা ১ ০ হ্যাঁ

১১৭ মমরীন আক্তার, ব্যিস্থাপক, বরবভউ শাখা ১ ০ হ্যাঁ

১১২ জনাি মমাাঃ আব্দুল হ্াবলম, ব্যিস্থাপক, মরকবড মিং শাখা ১ ০ হ্যাঁ

১০৫ প্রককৌশলী তন্মে চক্রিতী, টুল পুশার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১ ০ হ্যাঁ

১০০ মিগম রুহ্ আিজা িারহ্ানা, ব্যিস্থাপক, বরক্রুটকমন্ট/প্রকমাশন/টাইমকেল/ইনবক্রকমন্ট/মপএকনামাবল/এমআইএস 

শাখা

১ ০ হ্যাঁ

৯২ মমাাঃ রবকবুল হ্াসান, টুল পুশার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১ ০ হ্যাঁ

৮৪ কাজী মাহ্বুবুল আলম, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, এইচআরএম উপ-বিভাগ ১ ২ হ্যাঁ

৭৫ জনাি মমাাঃ আসাদ উল্লাহ্, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, সিংস্থাপন উপ-বিভাগ ১ ০ হ্যাঁ

৭৩ মমাাঃ কামরুজ্জামান, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, ক্রে উপ-বিভাগ ১ ১ হ্যাঁ

৭০ এম. এ. সবুর জাবমল ভূ ুঁঞা, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, ৩বড সাইসবমক ডাটা একুইবজশন উপ-বিভাগ ১ ০ হ্যাঁ

৬৫ জনাি মমাাঃ মমাজাকম্মল হ্ক সরকার, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১ ০ হ্যাঁ

৬৪ মমাাঃ শাহ্বরোর িারী, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, মকন্দ্রীে ম্যাবচিং শপ ও খনন ইকুইপকমন্ট উপ-বিভাগ ১ ০ হ্যাঁ

৬০ িজলুর রহ্মান আহ্াকম্মদ, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ১ ২ হ্যাঁ



৪৭ মমকহ্রুল হ্াসান, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, ৩বড সাইসবমক ডাটা একুইবজশন উপ-বিভাগ ১ ২ হ্যাঁ

৩১ শ্যামল কুমার িাকলা, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, মাড ইবিবনোবরিং উপ-বিভাগ ১ ০ হ্যাঁ

২৮ হ্াওলাদার ওবহ্দুল ইসলাম, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, অনুসন্ধান ভূতি উপ-বিভাগ ১ ০ না

১৮ মমাাঃ সবহ্দ উল্লা, মহ্াব্যিস্থাপক, আঞ্চবলক কার্ মালে (চট্টগ্র্াম) ১ ১ হ্যাঁ

১৫ এ. মক. এম. মনজুর কিীর, মহ্াব্যিস্থাপক, পবরকল্পনা বিভাগ ১ ০ হ্যাঁ

৫০২ শাহ্ মমাাঃ মাহ্তাি-উল-আলম, জুবনের ইকলক্ট্রবনক কম মকতমা, োউটিিং বজবপএস জবরপ শাখা ০ ০ না

৫০০ সাবির আহ্কমদ, সহ্কারী কম মকতমা, বিবলিং ইউবনট ০ ০ না

৪৯৮ এনামুল হ্ক - ২, মট্রইনী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ০ হ্যাঁ

৪৯৭ মমাাঃ িেছল কবির, সহ্কারী কম মকতমা, বিবলিং ইউবনট ০ ০ হ্যাঁ

৪৯৬ মমাাঃ নুর নিী, জুবনের ইকলক্ট্রবনক কম মকতমা, মরকবড মিং শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৪৯৩ মগৌতম বিদ্য, মট্রইনী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ১ হ্যাঁ

৪৯১ মদকলাোর মহ্াকসন, সহ্কারী কম মকতমা, মপ্রাডাকশন ইউবনট ০ ২২ হ্যাঁ

৪৮৯ মমাাঃ মসাহ্রাি মহ্াকসন, জুবনের কম মকতমা, পািবলক বরকলশন এন্ড ল শাখা ০ ১ না

৪৮৭ এস এম শবহ্দুল ইসলাম, উপ-সহ্কারী প্রককৌশলী, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (মসমুতািং) ০ ০ না

৪৮৬ মমাাঃ আবু িকর বসবিক খান, সহ্কারী কম মকতমা, মপ্রাডাকশন ইউবনট ০ ০ না

৪৮১ জনাি মামুন অর রবশদ, সহ্কারী কম মকতমা, ট্রান্সকপাট ম শাখা ০ ২ হ্যাঁ

৪৮০ মমাাঃ নাবজম উিীন, সহ্কারী কম মকতমা, মজনাকরল মটার, মটশনারী ও মমবডকযাল মটার শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৪৭৯ মমাাঃ মসাহ্রাি মহ্াকসন, সহ্কারী কম মকতমা, বিবলিং ইউবনট ০ ১ হ্যাঁ

৪৭৭ মমাাঃ আবনছুর রহ্মান, জুবনের কম মকতমা, মপনশন/গ্র্যাচুইটি/বলভ/মলান শাখা ০ ১ হ্যাঁ

৪৭৬ মমাাঃ আব্দুল হ্াবমদ, মট্রইনী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ৭ হ্যাঁ



৪৭৫ মমাাঃ মুক্তাদুর রহ্মান, মট্রইনী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ০ হ্যাঁ

৪৭৪ মমৌলুদা মিগম, জুবনের কম মকতমা, মপনশন/গ্র্যাচুইটি/বলভ/মলান শাখা ০ ০ না

৪৭৩ মমাাঃ শরীফুল ইসলাম ভূ ুঁইো, সহ্কারী কম মকতমা, বিবলিং ইউবনট ০ ১২ হ্যাঁ

৪৭২ মমাাঃ ইবিসুর রহ্মান, সহ্কারী কম মকতমা, বিল্ড অপাকরশন শাখা ০ ০ না

৪৭০ মমাাঃ মবমনুল ইসলাম, জুবনের ইকলক্ট্রবনক কম মকতমা, মরকবড মিং শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৪৬৯ মমাাঃ নান্নু মীর, সহ্কারী কম মকতমা, বিবলিং ইউবনট ০ ০ হ্যাঁ

৪৬৬ মমাাঃ বিল্লাল মহ্াকসন, জুবনের কম মকতমা, ল্যাি মমইবন্টন্যান্স শাখা ০ ২ হ্যাঁ

৪৬৫ শাবহ্নুর রহ্মান, মট্রইনী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ০ হ্যাঁ

৪৬৪ কবপজুল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৪৬২ মমাাঃ শবহ্দুল্লাহ্, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ১ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ০ ৩ হ্যাঁ

৪৬০ সাবির আহ্কমদ, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, 

বরক্রুটকমন্ট/প্রকমাশন/বসকলকশন/মগ্র্ড/ইনবক্রকমন্ট/মপএকনামাবল/এমআইএস শাখা

০ ০ না

৪৫৮ জনাি মাহ্বুবুর রহ্মান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিকদবশক ক্রে শাখা ০ ০ না

৪৫৫ মমাাঃ মজািাকেদুল ইসলাম, সহ্কারী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ০ না

৪৫৩ মমকহ্রুকন্নছা, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, এনাবলটিকযাল এনভােরনকমন্ট এন্ড মকাোবলটি ককরাল শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৪৫০ ডাবলো মিগম সািী, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বজওবিবজকযাল মটারস শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৪৪৯ মমাাঃ নুরুজ্জামান, সহ্কারী বিলার, ম্যাকটবরোলস ও মকাঅবড মকনশন শাখা ০ ০ না

৪৪৮ ইসরাত জাহ্ান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপনশন/গ্র্যাচুইটি/বলভ/মলান শাখা ০ ৫ হ্যাঁ

৪৪৭ মমাছাাঃ মমৌসুমী আখতার, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ওকেল মবনটবরিং ও প্ল্যাবনিং শাখা ০ ০ না

৪৪৫ ইসরাত জাহ্ান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মজনাকরল এডবমন (টাি) শাখা ০ ০ না

৪৪৪ অপ মণ মজযাবত বত্রপুরা, সহ্কারী ব্যিস্থাপক (সমন্বে), আঞ্চবলক কার্ মালে (চট্টগ্র্াম) ০ ০ না



৪৪৩ হ্াবমদুল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, করকপাকরট ট্যাি, ভযাট ও িান্ড শাখা ০ ১ হ্যাঁ

৪৪২ মমাাঃ আহ্সান উল্লাহ্ মচৌধুরী, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মকবমকযাল এন্ড মপ্রাডাকশন মপোর শাখা ০ ২ হ্যাঁ

৪৪১ রুহুল আবমন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (মিগমগি) ০ ০ হ্যাঁ

৪৪০ মমাাঃ হ্াবিবুর রহ্মান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মটবটিং অপাকরশন শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৪৩৭ মমাাঃ আলমগীর মহ্াকসন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট ১ ও ২ ০ ০ হ্যাঁ

৪৩২ হ্াসান আলী, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড ডাটা বকউবস শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৪২৯ মমাহ্াম্মদ আবুল হ্াকসম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, একটট, বসবকউবরটি ও প্রকটাকল শাখা ০ ০ না

৪২৮ মমাাঃ রাকসল মহ্াকসন ভূ ুঁইো , সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (মসমুতািং) ০ ০ হ্যাঁ

৪২৬ িাত্তাহ্ মুহ্াম্মদ তাহ্ািী, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, আইবসটি উপ-বিভাগ ০ ৫ হ্যাঁ

৪২৫ মমাহ্াকম্মদ কামাল মহ্াকসন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিবলিং ইউবনট ০ ০ না

৪২৪ মমাছাাঃ তওবসকা আকতার বলসা, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বডবজটাল ডাটা শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৪২০ আহ্সান হ্াবিজ, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শাহ্জাদপুর-সুন্দলপুর) ০ ৫ হ্যাঁ

৪১৭ সিে কুমার রাে, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শাহ্িাজপুর) ০ ৪ হ্যাঁ

৪১৬ আব্দুস সবুর, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শ্রীকাইল) ০ ১ হ্যাঁ

৪১৪ রাবকবুল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড ডাটা বকউবস শাখা ০ ১ না

৪১১ অপ মণ মজযাবত বত্রপুরা, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মজনাকরল এডবমন শাখা ০ ১ হ্যাঁ

৪১০ মমাহ্াম্মদ মসাকহ্ল জামান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, কমন সাবভ মকসস শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৪০৯ মমাাঃ নাবিজ ইমবতোজ, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মাড লবগিং ইউবনট-৩ ০ ০ হ্যাঁ

৪০৭ জনাি মমাহ্াম্মদ মমাজাকম্মল হ্ক, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ল্যাি মমইবন্টন্যান্স শাখা ০ ০ না

৪০৬ মমাহ্াম্মদ শবহ্দুল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিবলিং ইউবনট ০ ০ হ্যাঁ



৪০৫ মমাাঃ ছাবিবললাহ্ হ্াসান বসবিকী , সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ২ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ০ ০ না

৪০৪ মিগম িারহ্ানা আক্তার লুনা, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মজনাকরল মটার, মটশনারী ও মমবডকযাল মটার শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৩৯৮ মমাহ্াম্মদ আকনাোর আবজম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বসএমটিডবিঊ উপ-বিভাগ ০ ০ না

৩৯৭ মমাছাাঃ শাবমমাজ্জামান বলো, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মসবডকমন্টলবজ শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৩৯৬ জনাি মমাাঃ নূরুজ্জামান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মাড লবগিং ইউবনট-৩ ০ ০ না

৩৯৩ মমাাঃ মহ্াসাইন আল ইমরান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ৩বড ডাটা প্রকসবসিং শাখা ০ ০ না

৩৯১ মমাহ্াম্মদ আলী, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, এইচআরএম শাখা ০ ১ হ্যাঁ

৩৯০ মমাহ্াম্মদ বজোউর রহ্মান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বস এন্ড এি শাখা ০ ০ না

৩৮৪ তাবনো সুলতানা, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, পাকপমবিভ প্ল্যাবনিং শাখা ০ ০ না

৩৮৩ মমাাঃ ইমামুল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মাড লবগিং ইউবনট-১ ০ ০ না

৩৮১ মমারকশদুর রহ্মান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, োউটিিং বজবপএস জবরপ শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৩৮০ ডাঃ িবরদা খানম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ২বড ইন্টারবপ্রকটশন শাখা ০ ১ না

৩৭৭ জীিন কৃষ্ণ কুন্ডু, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মিাড ম শাখা ০ ০ না

৩৭৬ জনাি মশখ বনোজ আহ্কম্মদ অিংকুর , সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ডাটা শাখা ০ ০ না

৩৭৫ মাসুমা মচৌধুরী, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বরবভউ শাখা ০ ০ না

৩৭৩ মিগম নাবজো বিনকত রউি, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, কাকরন্ট প্ল্যাবনিং এন্ড প্রকজি মবনটবরিং শাখা ০ ০ না

৩৭২ মমাাঃ িবদউল আলম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিবলিং ইউবনট ০ ০ না

৩৬৮ মমাছাাঃ মমৌসুমী আখতার, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বরজারভকের ব্যিস্থাপনা শাখা ০ ০ না

৩৬৬ মমাাঃ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড ডাটা বকউবস শাখা ০ ০ না

৩৬৫ সামছুল হুদা মমাাঃ পারকভজ, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, োউটিিং বজবপএস জবরপ শাখা ০ ০ না



৩৬৪ মমাাঃ মগালাম সাকরাোর, সহ্কারী বিলার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ০ হ্যাঁ

৩৬০ সাইকেদা িাকতমা মিরকদৌসী, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বচবকৎসা উপ-বিভাগ ০ ১ হ্যাঁ

৩৫৬ মমাাঃ হ্াসনাত জামান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মরকবড মিং শাখা ০ ০ না

৩৫৫ মমাাঃ আিদুল মুবমন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মাড লবগিং ইউবনট-১ ০ ০ না

৩৫৪ িাত্তাহ্ মুহ্াম্মদ তাহ্ািী, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ৩বড ইন্টারবপ্রকটশন শাখা ০ ০ না

৩৫৩ মিগম িারহ্ানা আক্তার লুনা, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বজওবিবজকযাল ইকুইপকমন্ট ও মমইবন্টন্যান্স শাখা ০ ০ না

৩৫১ রতন চন্দ্র রাে, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, রক্ষণাকিক্ষণ শাখা ০ ০ না

৩৫০ মমাাঃ কামরুল হ্াসান, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বলকিালবজ, বরকমাট মসবন্সিং ও পট ইনকভবটকগশন শাখা ০ ০ না

৩৪৮ মমাাঃ মগালাম ছরওোর, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিবলিং ইউবনট ০ ০ না

৩৪৭ মমাাঃ মবমনুল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মরকবড মিং শাখা ০ ০ না

৩৪৫ মমাহ্াম্মদ জবহ্রুল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, িাবণবজযক ও সরকারী অবডট শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৩৪৩ মমাাঃ শাখাওোত মহ্াকসন, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (শাহ্িাজপুর) ০ ৩ হ্যাঁ

৩৪০ কাজী জাকাবরো আিছাবর, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (মিঞ্চুগি) ০ ০ না

৩৩৮ মমাাঃ ইমরানুল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শাহ্িাজপুর) ০ ৩ হ্যাঁ

৩৩২ মমাাঃ ইমামুল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, ভূতাবিক জবরপ দল ০ ১ হ্যাঁ

৩৩০ আবু তাকহ্র মিপারী, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, িান্ড, এবডবপ, এিবস এন্ড এলবস শাখা ০ ০ না

৩২৭ মুহ্াম্মদ মাবনক মশখ, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মরবভবনউ, িাকজট এন্ড ইনসুযকরন্স শাখা ০ ০ না

৩২৩ মমাাঃ নুরুল ইসলাম, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মপ, বিল এন্ড মটার একাউন্টস শাখা ০ ০ না

৩২২ বিমল চন্দ্র দাশ, উপ-ব্যিস্থাপক , বপএি এন্ড মপনশন শাখা ০ ০ না

৩১৭ মমাাঃ নুরুজ্জামান, বিলার, বিল্ড অপাকরশন এন্ড মবনটবরিং শাখা ০ ০ হ্যাঁ



৩১৫ মমাাঃ নুরুজ্জামান, উপ-ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শাহ্জাদপুর-সুন্দলপুর) ০ ০ হ্যাঁ

৩১৩ মুহ্াম্মদ মুবজবুল ইসলাম, উপ-ব্যিস্থাপক, ট্রান্সকপাট ম এন্ড লবজবটি শাখা ০ ৩ হ্যাঁ

৩১১ জনাি আবু সাকেম মাসুদ, উপ-ব্যিস্থাপক, মরকবড মিং শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৩১০ কাজী জাকাবরো আিছাবর, উপ-ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (সালদা নদী) ০ ০ না

৩০৯ জনাি মমাাঃ সামসুজ্জামান, উপ-ব্যিস্থাপক, মসাস ম রক, অকেল এন্ড গ্যাস টাবড শাখা ০ ০ না

৩০৬ মমাাঃ আবিদুর রহ্মান, উপ-ব্যিস্থাপক , বিল, মপ-মরাল ও মলান শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৩০২ মমাাঃ এমদাদুল হ্ক, উপ-ব্যিস্থাপক, োউটিিং বজবপএস জবরপ শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৩০০ মমাাঃ আবুিকর বছবিকী, উপ-ব্যিস্থাপক, ৩বড ইন্টারবপ্রকটশন শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২৯৯ শাহ্ মমাাঃ মাহ্তাি-উল-আলম, উপ-ব্যিস্থাপক, োউটিিং বজবপএস জবরপ শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২৯৮ সামছুল হুদা মমাাঃ পারকভজ, উপ-ব্যিস্থাপক, ২বড ডাটা প্রকসবসিং শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২৯৭ জনাি মমাাঃ নাবসর উবিন, উপ-ব্যিস্থাপক, মাড লবগিং ইউবনট-১ ০ ০ না

২৯৫ নূর-এ-মসাবনো, উপ-ব্যিস্থাপক, ৩বড ডাটা প্রকসবসিং শাখা ০ ১ হ্যাঁ

২৯৩ এ.মক.এম আজাদ শাহ্ীন, উপ-ব্যিস্থাপক, মটবটিং অপাকরশন শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২৯২ মমাাঃ মাসুদ খান, উপ-ব্যিস্থাপক, মটপ শাখা ০ ০ না

২৮৮ আঁখী বিদ্য, উপ-ব্যিস্থাপক, মপনশন/গ্র্যাচুইটি/বলভ/মলান শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২৮৭ প্রককৌশলী মমাাঃ আকনাোর মহ্াকসন, উপ-ব্যিস্থাপক, কাকরন্ট প্ল্যাবনিং এন্ড প্রকজি মবনটবরিং শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২৮৫ মমাাঃ তাবরকুল আলম ভূইো, উপ-ব্যিস্থাপক, বরবভউ শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২৮৪ তানভীর আহ্কমদ, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (মসমুতািং) ০ ০ হ্যাঁ

২৮৩ ডাঃ িবরদা খানম, উপ-ব্যিস্থাপক, ২বড ইন্টারবপ্রকটশন শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২৮২ মমাাঃ শওকত মিরকদৌস, উপ-ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (রুপগি) ০ ০ না



২৮১ জনাি মমাাঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-ব্যিস্থাপক, মিাড ম শাখা ০ ০ না

২৭৯ জনাি এ.এস.এম নাজমুল মিরকদৌস, উপ-ব্যিস্থাপক , ২বড সাইসবমক ডাটা একুইবজশন উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

২৭৫ মমাাঃ শবিকুল ইসলাম, উপ-ব্যিস্থাপক, কমন সাবভ মকসস শাখা ০ ০ না

২৭৩ মমাাঃ ইমরানুল হ্ক, উপ-ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (মসমুতািং) ০ ০ না

২৭০ জনাি মুহ্াম্মদ মতৌবহ্দুল ইসলাম তালুকদার , উপ-ব্যিস্থাপক, কাকরন্ট প্ল্যাবনিং এন্ড প্রকজি মবনটবরিং শাখা ০ ০ না

২৬৮ মমাাঃ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড ডাটা বকউবস শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২৬৬ মমাহ্াম্মদ আবু কাউছার, উপ-ব্যিস্থাপক, িাড ম পাটি ম সাবভ মস হ্াোবরিং শাখা ০ ২ হ্যাঁ

২৬৫ মসৌবমত্র ম াষ, উপ-ব্যিস্থাপক, মরবভবনউ, িাকজট এন্ড ইনসুযকরন্স শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২৬৪ মমাসাাঃ শ্রািনী আকতার, উপ-ব্যিস্থাপক, মপকট্রাবিবজকযাল শাখা ০ ০ না

২৬৩ তাবরক উর রহ্মান, উপ-ব্যিস্থাপক, মাড মপ্রাগ্র্াবমিং, বকউবস, প্রবকউরকমন্ট এন্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা ০ ০ না

২৫৮ মমাহ্াম্মদ আবমনুল আলম মচৌধুরী, উপ-ব্যিস্থাপক, 

বরক্রুটকমন্ট/প্রকমাশন/বসকলকশন/মগ্র্ড/ইনবক্রকমন্ট/মপএকনামাবল/এমআইএস শাখা

০ ০ হ্যাঁ

২৫৭ সাকলহ্ আহ্কমদ, উপ-ব্যিস্থাপক, মাড লবগিং ইউবনট-৩ ০ ০ হ্যাঁ

২৫৬ মমাাঃ মহ্সীন, উপ-ব্যিস্থাপক, এমআইএস শাখা ০ ১ হ্যাঁ

২৫৫ িাত্তাহ্ মুহ্াম্মদ তাহ্ািী, উপ-ব্যিস্থাপক, লাইকেরী শাখা ০ ০ না

২৪৮ মমাছাাঃ মমৌসুমী আখতার, উপ-ব্যিস্থাপক, ওকেল মবনটবরিং ও প্ল্যাবনিং শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২৪৬ সন্দীপ কুমার বসিংহ্, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট ১ ও ২ ০ ০ না

২৪৫ মুহ্াম্মদ কামরুল হ্াসান, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (মিঞ্চুগি) ০ ০ হ্যাঁ

২৪৩ কামরুন নাহ্ার, উপ-ব্যিস্থাপক, িাকোিযাটিগ্র্যাবি শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২৪২ মমাাঃ বিকরাজ মহ্াকসন, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ২ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ০ ০ না

২৩৬ প্রককৌশলী মমাাঃ আকনাোর মহ্াকসন, উপ-ব্যিস্থাপক, পাকপমবিভ প্ল্যাবনিং শাখা ০ ০ না



২৩৪ জনাি মমাাঃ ওমর পারকভজ, উপ-ব্যিস্থাপক, বভবজল্যান্স ইনকভন্টবর শাখা ০ ০ না

২২১ মমাাঃ আরমান ইিকন আবজজ, উপ-ব্যিস্থাপক, বসএমটিডবিঊ উপ-বিভাগ ০ ০ না

২২০ মমাাঃ আসাদুজ্জামান খান, উপ-ব্যিস্থাপক, মজনাকরল এডবমন (অবিসার) শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২১৭ মিরকদৌসী আক্তার, উপ-ব্যিস্থাপক, স্থানীে ক্রে শাখা ০ ২ হ্যাঁ

২১৬ জনাি মাহ্বুবুর রহ্মান, উপ-ব্যিস্থাপক, মট্রবনিং শাখা ০ ০ না

২১৫ মসবলনা পারভীন, উপ-ব্যিস্থাপক, ভূ-পদাবি মক বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

২১৪ রতন চন্দ্র রাে, উপ-ব্যিস্থাপক, োউটিিং বজবপএস জবরপ শাখা ০ ০ না

২১৩ মমকহ্দী হ্াছান, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ১ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ০ ০ না

২১২ আঁখী বিদ্য, উপ-ব্যিস্থাপক, বরক্রুটকমন্ট/প্রকমাশন/টাইমকেল/ইনবক্রকমন্ট/মপএকনামাবল/এমআইএস শাখা ০ ০ না

২০৯ বসেদ শবহ্দুল ইসলাম, উপ-ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট (বরগ বিবল্ডিং) ০ ০ হ্যাঁ

২০৬ এস.এম. আল আমীন, উপ-ব্যিস্থাপক , িান্ড, এবডবপ, এিবস এন্ড এলবস শাখা ০ ২ হ্যাঁ

২০৫ মমাাঃ মমাশারি মহ্াকসন, উপ-ব্যিস্থাপক, মজনাকরল মলজার ও মজবভ একাউন্টস শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২০৪ মমাহ্াম্মদ সাবহ্দুল ইসলাম, উপ-ব্যিস্থাপক, মপ, বিল এন্ড মটার একাউন্টস শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২০৩ রাবকবুল ইসলাম, ব্যিস্থাপক, বিল্ড ডাটা বকউবস শাখা ০ ০ হ্যাঁ

২০২ কাজী জাকাবরো আিছাবর, ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (মিঞ্চুগি) ০ ০ হ্যাঁ

২০১ মমাাঃ শবহ্দুল ইসলাম, ব্যিস্থাপক, বরক্রুটকমন্ট/প্রকমাশন/বসকলকশন/মগ্র্ড/ইনবক্রকমন্ট/মপএকনামাবল/এমআইএস 

শাখা

০ ০ হ্যাঁ

১৯৯ উত্তম কুমার মিপারী, ব্যিস্থাপক, প্রকজি ইমপ্ল্াকন্টশন শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৯৭ মমাাঃ আব্দুল মবতন মন্ডল, ব্যিস্থাপক, ৩বড ইন্টারবপ্রকটশন শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৯৫ মমাাঃ ইমরানুল হ্ক, ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শ্রীকাইল) ০ ০ হ্যাঁ

১৮৮ মমাাঃ আবুিকর বছবিকী, ব্যিস্থাপক, মরকবড মিং শাখা ০ ০ হ্যাঁ



১৮৭ মমাাঃ আরমান ইিকন আবজজ, ব্যিস্থাপক , বসএমটিডবিঊ উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

১৮৬ মমাাঃ মহ্বসনুল আলম, টুল পুশার, বডকরিশনাল বিবলিং এন্ড বিবশিং অপাকরশন শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৮৪ মমাাঃ জহুরুল ইসলাম, ব্যিস্থাপক, মরকবড মিং শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৮৩ মমাাঃ হ্াসান লবতি, ব্যিস্থাপক, ৩বড ডাটা প্রকসবসিং শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৮২ জনাি মমাাঃ মাহ্বুল্লাহ্ হ্ক, টুল পুশার, মপ্রাগ্র্াবমিং এন্ড করাি শাখা ০ ০ না

১৮১ আব্দুল্লাহ্-আল-মামুন, ব্যিস্থাপক, ভূতাবিক জবরপ দল ০ ১ হ্যাঁ

১৭৯ জনাি মমাাঃ িখরুল আলম খান, ব্যিস্থাপক, বপএি এন্ড মপনশন শাখা ০ ০ না

১৭৫ বলপন চন্দ্র মসন, ব্যিস্থাপক, মাড মপ্রাগ্র্াবমিং, বকউবস, প্রবকউরকমন্ট এন্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা ০ ১ হ্যাঁ

১৭৩ ডাাঃ মমাছাাঃ উকম্ম কুলসুম, ব্যিস্থাপক, বচবকৎসা উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

১৭১ Jagadish Kumar Nath, ব্যিস্থাপক, অকটাকমািাইল শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৭০ মমাহ্াম্মদ মরাকনুজ্জামান, টুল পুশার, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ০ না

১৬৯ প্রককৌশলী এম. এম. নাবজম উিীন, ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (মিঞ্চুগি) ০ ০ হ্যাঁ

১৬৭ মমাাঃ শাহ্বরোর িারী, ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ১ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ০ ০ না

১৬৬ এস. এম. নাবিফুন আরহ্াম, ব্যিস্থাপক, ওকেল মবনটবরিং ও প্ল্যাবনিং শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৬৪ সাবিহ্া মচৌধুরী, ব্যিস্থাপক, িাকোিযাটিগ্র্যাবি শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৬২ মমাাঃ রাউফুর রহ্ীম, ব্যিস্থাপক, ৩বড সাইসবমক ডাটা একুইবজশন উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

১৬১ মমকহ্দী হ্াছান, ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ১ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ০ ৩ হ্যাঁ

১৬০ জনাি মমাাঃ িখরুল আলম খান, ব্যিস্থাপক, করকপাকরট ট্যাি, ভযাট ও িান্ড শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৫৯ বিমল চন্দ্র দাশ, ব্যিস্থাপক, একাউন্টস শাখা ০ ৮ হ্যাঁ

১৫৬ প্রককৌশলী মমাাঃ আবনসুর রহ্মান মসাকহ্ল, ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ১ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ০ ০ হ্যাঁ



১৫৫ প্রককৌাঃ মমাাঃ শাহ্াদাৎ মহ্াকসন, ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (সালদা নদী) ০ ০ হ্যাঁ

১৫৪ জনাি মমাাঃ মবশউর রহ্মান, ব্যিস্থাপক, প্রকপি ইভালুকেশন ও ওকেল মপ্রাপজাল শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৪৯ এস এম মবনর মহ্াকসন, ব্যিস্থাপক, বরজারভকের ব্যিস্থাপনা শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৪৮ মমাহ্াম্মদ মমাজাকম্মল হ্ক, টুল পুশার, ওকেল ককরাল ইকুইপকমন্ট উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

১৪৩ মমাাঃ শওকত মিরকদৌস, ব্যিস্থাপক, বিল্ড মমইবন্টন্যান্স শাখা (শ্রীকাইল) ০ ০ হ্যাঁ

১৪২ মমাাঃ শামছুল আলম, ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট ১ (বরগ মমইনটিন্যান্স ও অপাকরশন) ০ ২ হ্যাঁ

১৪০ আল আমীন, ব্যিস্থাপক, বিল, মপ-মরাল ও মলান শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৩৯ আবতোতুল পাবপো, ব্যিস্থাপক, মপনশন/গ্র্যাচুইটি/বলভ/মলান শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৩৭ জনাি মমাহ্াম্মদ মমাজাকম্মল হ্ক, ব্যিস্থাপক, এনাবলটিকযাল এনভােরনকমন্ট এন্ড মকাোবলটি ককরাল শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৩৬ এম. এ. সবুর জাবমল ভূ ুঁঞা, ব্যিস্থাপক, এমআইএস শাখা ০ ০ না

১৩৫ মমরীন আক্তার, ব্যিস্থাপক, প্রকপি ইভালুকেশন ও ওকেল মপ্রাপজাল শাখা ০ ০ না

১৩৪ মুহ্াম্মদ মাবহ্নুর রহ্মান, ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (মসমুতািং) ০ ০ হ্যাঁ

১৩১ মিগম উকম্ম খাকের জান্নাতুল হুমােরা, ব্যিস্থাপক, বরগ ইকুইপকমন্ট এন্ড বিবলিং মপোর শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১৩০ মমাাঃ মখারকশদ আলম, ব্যিস্থাপক, বডবজটাল ডাটা শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১২৬ মমাহ্াম্মাদ মশিাউল ইসলাম , ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট (বরগ বিবল্ডিং) ০ ৫ না

১২৫ মমাাঃ শাহ্ীনুর ইসলাম, ব্যিস্থাপক, মজনাকরল এডবমন (অবিসার) শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১২১ সামান উবিন আহ্কমদ, ব্যিস্থাপক, লগ ইভালুকেশন ও ওেযার লাইন লবগিং শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১২০ মমাাঃ িাকেবজদ মহ্াকসন, ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (মিগমগি) ০ ০ হ্যাঁ

১১৬ আবু মসাকহ্ল মমাাঃ শামাউন কিীর, ব্যিস্থাপক, বিল্ড ডাটা বকউবস শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১১১ জনাি মমাাঃ সামসুজ্জামান, ব্যিস্থাপক, এনভােরনকমন্ট, মহ্লি এন্ড মসিটি শাখা ০ ০ হ্যাঁ



১০৬ মরাকশানা পারভীন, ব্যিস্থাপক, বিল্ড ডাটা বকউবস শাখা ০ ০ হ্যাঁ

১০৪ ডাঃ মমাাঃ আব্দুস ছালাম, ব্যিস্থাপক, বিল্ড অপাকরশন এন্ড মবনটবরিং ইউবনট ১ ও ২ ০ ০ হ্যাঁ

১০১ জনাি মমাাঃ নাবসর উবিন, ব্যিস্থাপক, মাড লবগিং ইউবনট-৩ ০ ০ হ্যাঁ

৯৭ মমাাঃ শবিকুল ইসলাম, ব্যিস্থাপক, ডাটা শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৯৬ বশবরন আক্তার, ব্যিস্থাপক, বলকিালবজ, বরকমাট মসবন্সিং ও পট ইনকভবটকগশন শাখা ০ ০ হ্যাঁ

৯৫ িবরদুল আলম, ব্যিস্থাপক, মপ্রাডাকশন, প্রকসবসিং ও মমইবন্টন্যান্স শাখা (শাহ্িাজপুর) ০ ২ হ্যাঁ

৮৯ নাবহ্দ হ্াসনাত, ব্যিস্থাপক, মাড লবগিং ইউবনট-২ ০ ০ হ্যাঁ

৮৭ জনাি মমাাঃ আশরাফুল আলম , ব্যিস্থাপক, বিল্ড ইউবনট (বরগ বিবল্ডিং) ০ ০ না

৮৫ এস. এম. মসানাউল্লাহ্, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, বনরীক্ষা উপ-বিভাগ ০ ১ হ্যাঁ

৮২ মমাাঃ শাবহ্নুর রহ্মান িরাজী, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, পূতম বনম মাণ ও রক্ষণাকিক্ষণ ০ ১ হ্যাঁ

৮১ মমাাঃ জাবকর মহ্াকসন, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, মসিা উপ-বিভাগ ০ ১ হ্যাঁ

৭৭ মমাাঃ সবহ্দ উল্লা, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ০ না

৭৬ স. আ. ম. মমরাজুল আলম, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, মডকভলপকমন্ট উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৭১ জনাি মমাাঃ আবুল বমল্লাত, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, মরবভবনউ ও বিল্ড অপাকরশন উপবিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৬৯ মমাাঃ মঞ্জুরুল হ্ক, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, ভান্ডার উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৬৮ মগালাম মমাাঃ আশরাফুল হ্ােদার, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, ভূতাবিক ল্যাি উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৬৭ মমাাঃ মবতউর রহ্মান, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, ওকেল বসকমকন্টশন উপ-বিভাগ ০ ১ হ্যাঁ

৬২ মমাাঃ িাকেবজদ মহ্াকসন, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, মিগমগি গ্যাস বিল্ড ০ ০ হ্যাঁ

৫৯ ওোবহ্দ বমো, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, মপকট্রাবিবজকযাল উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৫৮ মবহ্উবিন আহ্াম্মদ, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, বজওককবমকযাল উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ



৫৭ প্রককৌাঃ মমাহ্াম্মদ মবনরুজ্জামান, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, পবরকল্পনা উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৫৬ জনাি মমাাঃ আবনছুর রহ্মান, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, ম্যাকটবরোলস মপ্রাগ্র্াবমিং উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৫৫ মমাাঃ মরজাউল হ্াবলম, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, কাকট মাগ্র্াবিক এন্ড বরকপ্রাডাকশন উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৫২ প্রককৌশলী এম. এম. নাবজম উিীন, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, মিঞ্চুগি গ্যাস বিল্ড ০ ০ হ্যাঁ

৪৬ মুহ্াম্মদ মাবহ্নুর রহ্মান, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, মসমুতািং গ্যাস বিল্ড ০ ০ হ্যাঁ

৪৪ মমাহ্াম্মদ মঈনুল মহ্াকসন, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, ডাটা ইন্টারবপ্রকটশন উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৪২ তাবরকুল ইসলাম, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, ২বড সাইসবমক ডাটা একুইবজশন উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৪১ মমাাঃ মহ্বসনুল আলম, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, ওকেল ইবিবনোবরিং উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৩৯ মমাাঃ শাবহ্নুর রহ্মান িরাজী, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, প্ল্যাবনিং বডজাইন এন্ড এবটকমশন উপ-বিভাগ ০ ০ না

৩৮ মমাহ্াম্মদ বসরাজুল ইসলাম, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, মকন্দ্রীে র্ানিাহ্ন ও বিদুযবতক ওোকমশপ উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৩৭ ড. মমাাঃ আবশক মহ্াকসন, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, িকম মশন ইভালুকেশন উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৩৫ মমাহ্াম্মদ মমাজাকম্মল হ্ক, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, ওকেল ককরাল ইকুইপকমন্ট উপ-বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৩৪ মমাাঃ শওকত মিরকদৌস, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, শাহ্জাদপুর-সুন্দলপুর গ্যাস বিল্ড ০ ১ হ্যাঁ

২৯ প্রককৌাঃ মমাাঃ মতৌবহ্দুর রহ্মান, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, সালদা নদী গ্যাস বিল্ড ০ ১ হ্যাঁ

২৩ বসেদ হ্াবিজার রহ্মান বমো, উপ-মহ্াব্যিস্থাপক, বরগ বিবল্ডিং উপ-বিভাগ ০ ১ হ্যাঁ

১৯ প্রককৌশলী মমাাঃ আবনসুর রহ্মান মসাকহ্ল, বিবলিং সুপারইকন্টকন্ডন্ট, বিল্ড ইউবনট (৩ বরগ) ০ ০ হ্যাঁ

১৭ প্রককৌশলী মমাাঃ িজলুল হ্ক, মহ্াব্যিস্থাপক, উৎপাদন বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

১৬ মমাাঃ আলমগীর মহ্াকসন, মহ্াব্যিস্থাপক, ভূতাবিক বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

১৪ মসবলমা শাহ্নাজ, মহ্াব্যিস্থাপক, ডাটা ম্যাকনজকমন্ট বিভাগ ০ ১ হ্যাঁ

১২ জনাি এস এম তাবরকুল ইসলাম, মহ্াব্যিস্থাপক, বহ্সাি ও অি ম বিভাগ ০ ৪ হ্যাঁ



১০ মমাাঃ বমজানুর রহ্মান, মহ্াব্যিস্থাপক, মটকবনকযাল সাবভ মকসস বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৮ মমাহ্াম্মদ আবুল িশর, মহ্াব্যিস্থাপক, প্রশাসন বিভাগ ০ ৫ হ্যাঁ

৭ মমাহ্াম্মদ আলী, মহ্াব্যিস্থাপক, মকাম্পানী সবচি এর দপ্তর ০ ০ হ্যাঁ

৬ এস এম কামরুজ্জামান, মহ্াব্যিস্থাপক, বনম মাণ বিভাগ ০ ১ হ্যাঁ

৪ মমাাঃ বমজানুর রহ্মান, মহ্াব্যিস্থাপক, ভূ-পদাবি মক বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

৩ হ্াওলাদার ওবহ্দুল ইসলাম, মহ্াব্যিস্থাপক, পরীক্ষাগার বিভাগ ০ ০ হ্যাঁ

১ সাবির আহ্কমদ, সহ্কারী ব্যিস্থাপক, মজনাকরল এডবমন (অবিসার) শাখা ০ ১ হ্যাঁ


