
বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  করেপােরশন 
িচিনিশ  ভবন, ৩ িদল শা বা/এ, ঢাকা। 

 

িবএসএফআইিস সদর দ ের কম রত কম কতােদর নাম  , পদবী ও মাবাইল ন র ( জ তার মা সাের নয়) 
 

নং নাম পদবী মাবাইল ন র 
০১) জনাব আ. শ. ম. ইমদা দ দ গীর  অিতির  সিচব, িশ  ম ণালয় এবং চয়ার ান, 

অিতির  দািয় , িবএসএফআইিস  
০১৭১১৯৪৪৮৫৮  

০২) জনাব মীর জ ল ইসলাম অিতির  সিচব ও পিরচালক (অথ(  ০১৭১৫০৩৩৬৬৪ 
০৩) জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন) ০১৬৭৬৩৬৬৯২৪  
০৪) জনাব এ ক এম দেলায়ার হােসন এফিসএমএ পিরচালক (বািণিজ ক)  ০১৭১১১৭১৬৫০  
০৫) জনাব মাঃ মাশাররফ হােসন পিরচালক (ই  উ য়ন ও গেবষণা) ০১৮১৫৪৮২০২৫  
০৬)  জনাব মাঃ আ র রউফ খান পিরচালক (উৎপাদন ও েকৗশল)  ০১৭৪৫৭৮৬৫৮৬ 
০৭)  জনাব এম এম িমজা র রহমান সিচব (চলিত দািয় )  ০১৭১১১৯৭২০১  
০৮) জনাব মাঃ আ ল রিফক চীফ অব পােস ােনল  ০১৭১৮২৪৮২৮৭  
০৯) জনাব আখতার হােসন ভাঃ ধান (িসিপই) ০১৭১২১৫৯৪৭০  
১০) মাঃ এনােয়ত হােসন ভাঃ ধান ( েকৗশলী)  ০১৭১৫০১৫৫৯৭  
১১) জনাব মাঃ আ র রশীদ ধান ( ক  পিরচালক, ঠািচক)  ০১৭২০১১৩৩৩০ 
১২) জনাব মাঃ শাম র রহমান ভাঃ ধান ( এস) ০১৭২০৩০৯৫২৬  
১৩) জনাব চৗ রী ল আিমন কায়সার ভাঃ িহসাব িনয় ক  ০১৯৭৭৬৯৯৯৮৮ 
১৪) জনাব ডাঃ মাঃ আ ল মা ান  অিতঃ ধান িচিকৎসক  ০১৭১৫১৮১৬৫২  
১৫) জনাব মাঃ মাযহার উল হক খান  ভাঃ ধান (এমআইএস)  ০১৭১২৮৪৮৮০৭ 
১৬) জনাব মাঃ আই ল হক ভাঃ ধান (পিরক না ও উ য়ন) ০১৫৫৮৩২৪২৭৪  
১৭) জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম  ভাঃ ধান (িনরী া) ০১৭১৬৪১৭৪৬৩ 
১৮) জনাব মাঃ তা ল ইসলাম ভাঃ ধান (িবপনন)  ০১৭১২৮৯১৫০১ 
১৯) জনাব মাঃ আিছফ হােসন ভাঃ ধান ( য়) ০১৯১০০০৯০০৯  
২০) জনাব মাঃ হািম ল ইসলাম ভাঃ ধান  (রসায়নিবদ)  ০১৭৩০৯১০৭২১  
২১) জনাব মাঃ আতাউর রহমান খান  ভাঃ ধান  (পিরদশ ন ও তদ ) এবং  আইিস  

উপিবভােগর অিতির  দািয়ে   
০১৭১৫৭০১৯৬৪  

২২) জনাব মাঃ আ  সাঈদ মহা ব াপক (আইন ও স ি ) ০১৭১১৫৮৬০২৪  
২৩) জনাব মাঃ আ ল ওয়াহাব ভাঃ মহা ব াপক (িব য়) ০১৭১৬১২৪৭১৩  
২৪) জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম মহা ব াপক ( শাসন) ০১৭১০৯০৯৯৫৫  
২৫) জনাব মাঃ আকতা ামান মহা ব াপক (সং াপন) ০১৭১১৭০৯১৪৭  
২৬) জনাব মাঃ িপয়া ামান উৎপাদন ও েকৗশল পিরদ েরর সং  কম কতা  ০১৭১২০২৩২৪১  
২৭) জনাব আহেমদ মশী র রহমান মহা ব াপক (উৎপাদন) ০১৭১৮১৭৪৭২৮  
২৮) জনাব হা দ জতবা রশীদ মহা ব াপক (য েকৗশল) ০১৯৭৯১৩৬৯৯৩  
২৯) জনাব মাঃ গালাম মা জা মহা ব াপক (য েকৗশল)  ০১৭২৮১৭০১৩৫  
৩০) জনাব আ ল খেয়র আ ল ওয়াহাব মহা ব াপক (য েকৗশল)  ০১৭৩০৬৯৫৮০৪  
৩১) জনাব মাঃ শিহ ল হক  মহা ব াপক (য েকৗশল)  
৩২) জনাব এস এম খােজ আহেমদ মহা ব াপক ( িষ েকৗশল) ০১৭২২৫৮৮৪৭২ 
৩৩) জনাব বজ র রহমান  মহা ব াপক (স সারণ) ০১৭১৮৯৭৪২৬৮  
৩৪) জনাব মাঃ শহী ল করীম মহা ব াপক ( রেকৗশল) ০১৭১১১১৫৭৭৯  
৩৫) জনাব মাঃ গালাম ফা ক  মহা ব াপক(িশিপং) ০১৭১৫১৮১১৩৫  
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৩৬) জনাব মাঃ ফিরদ হাসান  মহা ব াপক (তিড়ৎ) ০১৭৪০৬১৯৭৩১ 
৩৭) জনাব আ  বাইিজদ  মহা ব াপক (অথ  ও বীমা) ০১৮৫৭৬২২২৯০  
৩৮) জনাব মাহা দ সাই র রহমান মহা ব াপক (ক  এ  বােজট) ০১৬৭০১৬৬১৮৯  
৩৯) জনাব মাহা দ ছাই া  মহা ব াপক (সদর দ র, িহসাব) ০১৭১২৯১১১১০  
৪০)  জনাব আমজাদ হােসন ফিকর  মহা ব াপক (সম য় ও সাধারণ কম) ০১৭১৮৫৭৪১২৫  
৪১)  জনাব িদলীপ মার পাইন  ভাঃ মহা ব াপক (ই আর) ০১৭১২১৪৭৮২৩  
৪২)  িমেসস শা  রীনা তানাজ  উপমহা ব াপক ( শাসন)  ০১৭৭৯৫১২৩৯৯  
৪৩)  জনাব মা ন কিবর  উপমহা ব াপক (িহসাব) ০১৭১২০৪৪৫৯১  
৪৪) জনাব মাঃ সিলম  উপমহা ব াপক ( ক  িহসাব) ০১৫৫২৩২৬৯৩৩  
৪৫) জনাব ইিলয়াস িসকদার   উপমহা ব াপক (িহসাব) ০১৭১৬১৩২৭১৪  
৪৬) জনাব মাহা দ জাহা ীর আলম   উপমহা ব াপক (িপএফ) ০১৮১৯৮১৯৯৭৮  
৪৭) জনাব আ র রিহম িসি কী    উপমহা ব াপক (বীমা) ০১৯১২০৭৮৬৯৬  
৪৮) িমজ জীব াহার  উপমহা ব াপক (িনরী া) ০১৭১২৫৬৫০১৪  
৪৯) িমজ ফােতমা আ ার িশখা  উপমহা ব াপক ( কা ানী িবষয়ক) ০১৭১৭১৪৫৮০৩  
৫০) িমজ আফেরাজা ইসলাম  উপমহা ব াপক (এমআইএস) ০১৭৩৮০৮৮২১৪  
৫১) জনাব পন চ  িসংহ  উপমহা ব াপক (তিড়ৎ কৗশল) ০১৮৩৫৫৫৮০৮৮  
৫২) জনাব মাঃ আ ল হাসাইন  উপমহা ব াপক ( য়) ০১৭১৫২১৮৬২০  
৫৩) জনাব আ ল আলীম   উপমহা ব াপক (িব য়) ০১৭১৬০৩৮৩৭৩  
৫৪) জনাব সাকী মাহ দ ইসমাইল  উপমহা ব াপক (িব য়) ০১৭১১৪৪৬৩১৩  
৫৫) জনাব মীর মরাজ আলী  উপমহা ব াপক (িসএআইএস) ০১৮১২৪৮৬৫৬৯  
৫৬) জনাব মাঃ শির ল আলম   উপমহা ব াপক (িসিপিসআর) ০১৭১২০৭৩০৩৭  
৫৭) িমেসস িনঘাত লতানা উপমহা ব াপক (নন িমল জান) ০১৬৮৪৬৭৬৯৩৬  
৫৮) িমেসস জ ন নাহার ফরেদৗস  উপমহা ব াপক (িসএআইএস) ০১৭১১১৯২৪৪৪  
৫৯) জনাব সাই ল ইসলাম  উপমহা ব াপক (বীজ পিরদশ ন) ০১৭৯৩৩১৮৯৯০  
৬০) জনাব মাঃ আলমগীর হােসন উপমহা ব াপক (এফআর)  
৬১) জনাব ফা ক আহেমদ  উপমহা ব াপক (িমলস ফাম) িচক এর িবপরীেত  ০১৭১১৯৬৮৯২৮  
৬২) জনাব মাঃ খিবর উি ন মা া  উপমহা ব াপক (এফ আর), পিরক না ও উ য়ন এর 

অিতির  দািয়ে   
০১৭১৭৮০৫৯৬৬  

৬৩) িত লতানা িবনেত মা ািফজ  ব াপক ( বাড)  
৬৪) জনাব র রহমান পলাশ  ব াপক ( রেকৗশল) ০১৭২৬৮৮৯৩৬৪  
৬৫) জনাব ড. মাঃ মহসীন আলী ম ল ব াপক (আইন ও স ি ) ০১৭১৭৪৪৯৪৬২  
৬৬) জনাব মাঃ সােদ র রহমান  ব াপক ( শাসন)  ০১৯১৭৩০০৪৯১  
৬৭) জনাব এ এইচ এম রজাউল হক চৗ রী  ব াপক (সং াপন) ০১৭১১২৮২২২৯  
৬৮) িমেসস সিলনা আ ার  ব াপক ( িশ ণ) ০১৭১৭১৭৯৬৪৯  
৬৯) জনাব খ কার জগ ল হক রানা  ব াপক (িহসাব) ০১৭১৮১৮৪৯৭৫  
৭০) জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম  ব াপক (কর) ০১৫৫২৪৬১০৬১  
৭১) মাছাঃ হািছনা আর মা    ব াপক (িহসাব) ০১৭১৮৫৪৫১৮১  
৭২) জনাব মাঃ ফজ র রহমান ব াপক (িনরী া) ০১৭৩০১২৯৫৩১  
৭৩)  জনাব ইশিতয়াক হােসন রাজীব  ব াপক (িনরী া) ০১৭১৫৩০২৯২৯  
৭৪) জনাব মাঃ কাম ল ইসলাম  ব াপক ( রেকৗশল)   
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-৩-  
নং নাম পদবী মাবাইল ন র 
৭৫) জনাব মাঃ তির ল ইসলাম  ব াপক (পিরক না ও উ য়ন)  
৭৬) জনাব মাফাখখা ল ইকবাল  

(িশ  ম ণালেয় কম রত)  
ব াপক (উৎপাদন) ০১৮১৯৬৮৮০৬৯  

৭৭) জনাব আ  ব র চৗ রী  
(িশ  ম ণালেয় কম রত)  

ব াপক (উৎপাদন) ০১৯১৪২৪৮৮১৮  

৭৮) জনাব সােয় র রহমান  ব াপক (মান িনয় ণ)   
৭৯)  জনাব মাঃ শাহজাহান হােসন  ব াপক ( য়) ০১৮১৮৩৮৭৮৯০  
৮০)  জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন  ব াপক ( য়) ০১৭১৭৭৯৭৩৮৩  
৮১)  জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন  ব াপক (িব য়)  
৮২) জনাব মাঃ ল কিরম 

(িশ  ম ণালেয় কম রত) 
উপ ব াপক ( পেট , িডজাইন এ  

ডমাকস অিধদ র) 
০১৮১৭০৭৭৬৮১  

৮৩) িমেসস কাজী তািনয়া হািবব  উপ ব াপক ( শাসন) ০১৫৫২৬৪২২৩৬  
৮৪) িমজ জাহরা ইয়াসিমন  উপ ব াপক (গন সংেযাগ)  ০১৮১৭০৯৭১১৫  
৮৫) জনাব সািমউল ইসলাম  উপ ব াপক (আইিস )  ০১৮১৪২১২৩৯৭  
৮৬) িমেসস িলটা হালদার  উপ ব াপক (আইিস )  ০১৭১৯৪৫৯২৮৪  
৮৭) িমেসস লাইলী বগম  উপ ব াপক (িহসাব)   
৮৮) জনাব িদলীপ চ  দাস  উপ ব াপক (সম য়) িসওিপ শাখা ০১৭১৯৯৬৩৮৪১  
৮৯) িমজ িনয়া আ ার  উপ ব াপক ( শাসন)  ০১৭৯১১৪৪৭২২  
৯০) জনাব মাঃ আিসফ মা ন  উপ ব াপক ( শাসন) ০১৭১৬৫০১৪০৮  
৯১) িমেসস িলিপ আ ার  উপ ব াপক ( শাসন)  ০১৯১৭৭৪৮৩৮৮  
৯২) জনাব মাঃ সাই ল আলম  উপ ব াপক (সং াপন)  ০১৭১৮৩৭৭৪০৪  
৯৩) জনাব মাঃ আশরাফ িসি ক  উপ ব াপক (সম য়) চয়ার ান শাখা ০১৭১২৭২৬৬১৫  
৯৪) জনাব মাঃ মা ার হােসন  উপ ব াপক (িহসাব) ০১৭১৭২৫৬১১০  
৯৫) জনাব মাঃ মাহ ব আলম  উপ ব াপক (কম  সংেযাগ) ০১৭১৪৪৪৭৮৭৯  
৯৬) িমেসস মেনায়ারা বগম  উপ ব াপক (কম  সংেযাগ)  ০১৭১১২৩২৮৮০  
৯৭) জনাব চ ন মার রায়  উপ ব াপক (সম য়) অথ  শাখা ০১৭৫৪৩০০০৬২  
৯৮) জনাব মাঃ নািসর উি ন  উপ ব াপক (িহসাব)  ০১৭১৮৩৬৬৪০০  
৯৯) জনাব লিতফ মাঃ আ  রজা  উপ ব াপক (িহসাব) ০১৭১৮২৭৭৮৩২  
১০০) িমেসস ফরেদৗসী বগম   উপ ব াপক (িহসাব) ০১৮১৯১৫৭৫৭২  
১০১) জনাব ইফেতখার আহেমদ  উপ ব াপক (ক াশ) ০১৭১১২৪১২৮২  
১০২) জনাব দীন মাহা দ আ াহ  উপ ব াপক (িপএফ) ০১৭১৮৯০০৬২৩ 
১০৩) িমেসস ৎ ে ছা  উপ ব াপক (িনরী া) ০১৭৫৩৮৫৫৫৩৮ 
১০৪) জনাব জাহা ীর আলম ম মদার  উপ ব াপক (য  কৗশল)  ০১৮১৮৬৪৪৭৫৩  
১০৫) জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম  উপ ব াপক (তিড়ৎ কৗশল) ০১৭৬৫৮৮২১২৬  
১০৬) জনাব মাঃ শািহ ল ইসলাম  উপ ব াপক ( র কৗশল) ০১৭৮৭২৬১১১৬  
১০৭) জনাব সািদ র রহমান  উপ ব াপক (উৎপাদন)  ০১৬৭২৫৮১১৮৫  
১০৮) জনাব মাঃ জাবােয় ল ইসলাম  উপ ব াপক ( য়) ০১৯৩৩২৪১৭৯৭ 
১০৯) জনাব িরদওয়া ল কিবর চৗ রী  উপ ব াপক (িশিপং অিফস) ০১৮৭৪০৮৮৫৬৬  
১১০) জনাব মাঃ ইউ ফ আলী  উপ ব াপক (বীঃ পঃ)   ০১৭১৬২২৬৯৩৯  
১১১) জনাব মাঃ কাম ল হাসান   উপ ব াপক (পিরঃ েকৗঃ) (নািচক এর িবপরীেত) ০১৭১২২৬৫১০৯  

চলমান পাতা-৪ 
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১১২) িমেসস রওশন আরা  উপ ব াপক (সম য়) ই  উ য়ন ও গেবষণা শাখা  
(জিচক এর িবপরীেত)  

০১৭১৪৬৪৯৫৬৮  

১১৩) জনাব এ ক এম শিফউল আযম  
(িশ  ম ণালেয় কম রত) 

উপ ব াপক (িসিপএসএস) (রিচক এর িবপরীেত) ০১৭১৮৩৬৯৩৭৩  

১১৪) জনাব মাঃ ফজেল রা ী  উপ ব াপক (িপিডএম)   
১১৫) জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন  উপ ব াপক (বীঃ পঃ)  

(ঠািচক এর িবপরীেত) 
০১৬১২০৩২৬৭০  

১১৬) িমজ হািসনা ফরেদৗস  উপ ব াপক (বীঃ পঃ) (ফিচক এর িবপরীেত) ০১৭৫৬২২১১৮৭  
১১৭) িমজ িসফাত আরা নািদরা  উপ ব াপক (সম য়) পিরঃ ও উ ঃ শাখা 

(অ য়ন েত)  
০১৮৫৭৮৪৬৪৬৩  

১১৮) খ কার মতািহনাহ িসি কী  উপ ব াপক (য  কৗশল) ০১৭১৩১১৬৯৬৪  
১১৯)  জনাব মাঃ ইকরাম িব াস উপ ব াপক (পিরঃ গঃ ও উ ঃ) ০১৭১২৯৪৩৫৩৬  
১২০) জনাব গালাম দ গীর মা ম  

(িশ  ম ণালেয় কম রত)  
সহঃ ব াপক (িহসাব) ০১৭১৬৫০৩৩৭৮  

১২১) িমজ এনােয় জ জাহরা  সহঃ ব াপক (িহসাব) ০১৭৫৮৩৬৩৫২২  
১২২) জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম  সহঃ ব াপক (অথ  ও বীমা) ০১৯১২৮২২২৮২  
১২৩) জনাব মাকেসদ িময়া  সহঃ ব াপক (িনরী া) ০১৮১৮০৫৩১৪৫  
১২৪) জনাব মাঃ কামাল হােসন সহঃ ব াপক (িনরী া) ০১৭৭৩৯১৩১৮৯  
১২৫) িমজ অতশী রায়  সহঃ ব াপক (এমআইএস) ০১৭২৭৪২৬৮১৮  
১২৬) জনাব মাঃ আির র রহমান  সহঃ ব াপক (য  কৗশল)  ০১৭১০৪২৪২৮৪  
১২৭) জনাব র উি ন সােহল  সহঃ ব াপক (তিড়ৎ কৗশল)  
১২৮) িমেসস শবনম খান  সহঃ ব াপক (িশিপং অিফস)  ০১৭২২৮৫৮৪৮৮  
১২৯) জনাব লাকমান হােসন  সহঃ ব াপক (িশিপং অিফস) ০১৭১৮৫৬৫৮৭২  
১৩০) িমেসস শািফনাজ উে  মানা  সহঃ ব াপক ( শয়ার অিফস) িজবািচক  ০১৯১১৭১৪৬৭৬  
১৩১) িমেসস খািদজা লতানা  সহঃ ব াপক ( শয়ার অিফস) াম র  ০১৭৪৭২২৪৪১১  
১৩২) জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম  সহঃ ব াপক (িহসাব) কা ানী িবষয়ক ০১৭১৭৭৯১৪৬৩  
১৩৩) জনাব কােয়স খান সহঃ ব াপক (িহসাব) রযেকা শয়ার অঃ  ০১৭৯৫১০৮৪৬৫  
১৩৪) জনাব দীপ মার ধর  সহকারী িহসাব র ণ কম কতা (িসএ িসএস)  ০১৭১১২৭৪৫৫৩  
১৩৫) জনাব মিন ামান  সহকারী িহসাব র ণ কম কতা (সদর িহসাব) ০১৯৩৬৫৫৪৭৪০  
১৩৬) িমেসস খােলদা ইয়াসিমন  সহঃ সম য় কম কতা (উৎপাদন ও েকৗশল)   
১৩৭) জনাব মাঃ ইকবাল হােসন  সহঃ সম য় কম কতা (পিরঃ ও উ ঃ) ০১৭১৭০৪৪৪৬৮  
১৩৮) জনাব মাঃ ওহাব আলী মা র  সহকারী িহসাব র ণ কম কতা  ( শখ জতবা এ  

কাং, মসাস  ি েস  ওেয়ল িমল এবং াশনাল 
গার িমল)  

 

১৩৯) জনাব মাঃ আব ল মাতািলব  িনয়র অিফসার ( বাড)  ০১৮২৮১৯৭৩৩০  
১৪০)  জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম  িনয়র অিফসার (আইন ও স ি ) ০১৭১৮২৫৯০৩৪ 
১৪১)  িমজ ফিরদা পারিভন  িনয়র অিফসার ( শাসন) ০১৭১১২৮৯৩৯০  
১৪২)  জনাব মাঃ আহসান হািবব  িনয়র অিফসার ( শাসন)  ০৭১৩২১২২৩১৭ 
১৪৩)  জনাব মাঃ শাহজাহান গাজী  িনয়র অিফসার ( কা ানী িবষয়ক) ০১৭১২৫৩১৯৩৫  
১৪৪) জনাব মীর জােহদ ইকবাল  িনয়র অিফসার (পিরচালক বািণিজ ক)  ০১৮৪৩৭৫৮৭৮৩  
১৪৫)  জনাব মাঃ র ইসলাম  িনয়র অিফসার ( য়)  
১৪৬)  জনাব মাহ র রহমান  িনয়র অিফসার (িশিপং অিফস)  



 

 



                                                              old old old old  

বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  করেপােরশন 
িচিনিশ  ভবন, ৩ িদল শা বা/এ, ঢাকা। 
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০১) জনাব আ. শ. ম. ইমদা দ দ গীর  অিতির  সিচব, িশ  ম ণালয় এবং চয়ার ান, 

অিতির  দািয় , িবএসএফআইিস  
০১৭১১৯৪৪৮৫৮  

০২) জনাব মীর জ ল ইসলাম পিরচালক (বািণিজ ক)  ০১৭১৫০৩৩৬৬৪ 
০৩) জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন) ০১৬৭৬৩৬৬৯২৪  
০৪) জনাব এ ক এম দেলায়ার হােসন এফিসএমএ পিরচালক (অথ) ০১৭১১১৭১৬৫০  
০৫) জনাব মাঃ মাশাররফ হােসন পিরচালক (ই  উ য়ন ও গেবষণা) ০১৮১৫৪৮২০২৫  
০৬)  জনাব এম এম িমজা র রহমান সিচব (চলিত দািয় )  ০১৭১১১৯৭২০১  
০৭)  জনাব মাঃ আ ল রিফক চীফ অব পােস ােনল  ০১৭১৮২৪৮২৮৭  
০৮) জনাব আখতার হােসন ভাঃ ধান (িসিপই) ০১৭১২১৫৯৪৭০  
০৯) জনাব মাঃ আ র রউফ খান ভাঃ ধান ( েকৗশলী)  ০১৭৪৫৭৮৬৫৮৬  
১০) জনাব মাঃ আ র রশীদ ধান ( ক  পিরচালক, ঠািচক)  ০১৭২০১১৩৩৩০ 
১১) জনাব মাঃ শাম র রহমান ভাঃ ধান ( এস) ০১৭২০৩০৯৫২৬  
১২) জনাব চৗ রী ল আিমন কায়সার ভাঃ িহসাব িনয় ক  ০১৯৭৭৬৯৯৯৮৮ 
১৩) জনাব ডাঃ মাঃ আ ল মা ান  অিতঃ ধান িচিকৎসক  ০১৭১৫১৮১৬৫২  
১৪) জনাব মাঃ মাযহার উল হক খান  ভাঃ ধান (এমআইএস)  ০১৭১২৮৪৮৮০৭ 
১৫) জনাব মাঃ আই ল হক ভাঃ ধান (পিরক না ও উ য়ন) ০১৫৫৮৩২৪২৭৪  
১৬) জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম  ভাঃ ধান (িনরী া) ০১৭১৬৪১৭৪৬৩ 
১৭) জনাব মাঃ তা ল ইসলাম ভাঃ ধান (িবপনন)  ০১৭১২৮৯১৫০১ 
১৮) জনাব মাঃ আিছফ হােসন ভাঃ ধান ( য়) ০১৯১০০০৯০০৯  
১৯) জনাব মাঃ হািম ল ইসলাম ভাঃ ধান  (রসায়নিবদ)  ০১৭৩০৯১০৭২১  
২০) জনাব মাঃ আতাউর রহমান খান  ভাঃ ধান  (পিরদশ ন ও তদ ) এবং  আইিস  

উপিবভােগর অিতির  দািয়ে   
০১৭১৫৭০১৯৬৪  

২১) জনাব মাঃ আ  সাঈদ মহা ব াপক (আইন ও স ি ) ০১৭১১৫৮৬০২৪  
২২) জনাব মাঃ আ ল ওয়াহাব ভাঃ মহা ব াপক (িব য়) ০১৭১৬১২৪৭১৩  
২৩) জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম মহা ব াপক ( শাসন) ০১৭১০৯০৯৯৫৫  
২৪) জনাব মাঃ আকতা ামান মহা ব াপক (সং াপন) ০১৭১১৭০৯১৪৭  
২৫) জনাব মাঃ িপয়া ামান উৎপাদন ও েকৗশল পিরদ েরর সং  কম কতা  ০১৭১২০২৩২৪১  
২৬) জনাব আহেমদ মশী র রহমান মহা ব াপক (উৎপাদন) ০১৭১৮১৭৪৭২৮  
২৭) জনাব হা দ জতবা রশীদ মহা ব াপক (য েকৗশল) ০১৯৭৯১৩৬৯৯৩  
২৮) জনাব মাঃ গালাম মা জা মহা ব াপক (য েকৗশল)  ০১৭২৮১৭০১৩৫  
২৯) জনাব আ ল খেয়র আ ল ওয়াহাব মহা ব াপক (য েকৗশল)  ০১৭৩০৬৯৫৮০৪  
৩০) জনাব মাঃ শিহ ল হক  মহা ব াপক (য েকৗশল)  
৩১) জনাব এস এম খােজ আহেমদ মহা ব াপক ( িষ েকৗশল) ০১৭২২৫৮৮৪৭২ 
৩২) জনাব বজ র রহমান  মহা ব াপক (স সারণ) ০১৭১৮৯৭৪২৬৮  
৩৩) জনাব মাঃ শহী ল করীম মহা ব াপক ( রেকৗশল) ০১৭১১১১৫৭৭৯  
৩৪) জনাব মাঃ গালাম ফা ক  মহা ব াপক(িশিপং) ০১৭১৫১৮১১৩৫  



৩৫) জনাব মাঃ ফিরদ হাসান  মহা ব াপক (তিড়ৎ) ০১৭৪০৬১৯৭৩১ 
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৩৬) জনাব আ  বাইিজদ  মহা ব াপক (অথ  ও বীমা) ০১৮৫৭৬২২২৯০  
৩৭) জনাব মাহা দ সাই র রহমান মহা ব াপক (ক  এ  বােজট) ০১৬৭০১৬৬১৮৯  
৩৮) জনাব মাহা দ ছাই া  মহা ব াপক (সদর দ র, িহসাব) ০১৭১২৯১১১১০  
৩৯) জনাব আমজাদ হােসন ফিকর  মহা ব াপক (সম য় ও সাধারণ কম) ০১৭১৮৫৭৪১২৫  
৪০)  জনাব িদলীপ মার পাইন  ভাঃ মহা ব াপক (ই আর) ০১৭১২১৪৭৮২৩  
৪১)  িমেসস শা  রীনা তানাজ  উপমহা ব াপক ( শাসন)  ০১৭৭৯৫১২৩৯৯  
৪২)  জনাব মা ন কিবর  উপমহা ব াপক (িহসাব) ০১৭১২০৪৪৫৯১  
৪৩)  জনাব মাঃ সিলম  উপমহা ব াপক ( ক  িহসাব) ০১৫৫২৩২৬৯৩৩  
৪৪) জনাব ইিলয়াস িসকদার   উপমহা ব াপক (িহসাব) ০১৭১৬১৩২৭১৪  
৪৫) জনাব মাহা দ জাহা ীর আলম   উপমহা ব াপক (িপএফ) ০১৮১৯৮১৯৯৭৮  
৪৬) জনাব আ র রিহম িসি কী    উপমহা ব াপক (বীমা) ০১৯১২০৭৮৬৯৬  
৪৭) িমজ জীব াহার  উপমহা ব াপক (িনরী া) ০১৭১২৫৬৫০১৪  
৪৮) িমজ ফােতমা আ ার িশখা  উপমহা ব াপক ( কা ানী িবষয়ক) ০১৭১৭১৪৫৮০৩  
৪৯) িমজ আফেরাজা ইসলাম  উপমহা ব াপক (এমআইএস) ০১৭৩৮০৮৮২১৪  
৫০) জনাব পন চ  িসংহ  উপমহা ব াপক (তিড়ৎ কৗশল) ০১৮৩৫৫৫৮০৮৮  
৫১) জনাব মাঃ আ ল হাসাইন  উপমহা ব াপক ( য়) ০১৭১৫২১৮৬২০  
৫২) জনাব আ ল আলীম   উপমহা ব াপক (িব য়) ০১৭১৬০৩৮৩৭৩  
৫৩) জনাব সাকী মাহ দ ইসমাইল  উপমহা ব াপক (িব য়) ০১৭১১৪৪৬৩১৩  
৫৪) জনাব মীর মরাজ আলী  উপমহা ব াপক (িসএআইএস) ০১৮১২৪৮৬৫৬৯  
৫৫) জনাব মাঃ শির ল আলম   উপমহা ব াপক (িসিপিসআর) ০১৭১২০৭৩০৩৭  
৫৬) িমেসস িনঘাত লতানা উপমহা ব াপক (নন িমল জান) ০১৬৮৪৬৭৬৯৩৬  
৫৭) িমেসস জ ন নাহার ফরেদৗস  উপমহা ব াপক (িসএআইএস) ০১৭১১১৯২৪৪৪  
৫৮) জনাব সাই ল ইসলাম  উপমহা ব াপক (বীজ পিরদশ ন) ০১৭৯৩৩১৮৯৯০  
৫৯) জনাব মাঃ আলমগীর হােসন উপমহা ব াপক (এফআর)  
৬০) জনাব ফা ক আহেমদ  উপমহা ব াপক (িমলস ফাম) িচক এর িবপরীেত  ০১৭১১৯৬৮৯২৮  
৬১) জনাব মাঃ খিবর উি ন মা া  উপমহা ব াপক (এফ আর), পিরক না ও উ য়ন এর 

অিতির  দািয়ে   
০১৭১৭৮০৫৯৬৬  

৬২) িত লতানা িবনেত মা ািফজ  ব াপক ( বাড)  
৬৩) জনাব র রহমান পলাশ  ব াপক ( রেকৗশল) ০১৭২৬৮৮৯৩৬৪  
৬৪) জনাব ড. মাঃ মহসীন আলী ম ল ব াপক (আইন ও স ি ) ০১৭১৭৪৪৯৪৬২  
৬৫) জনাব মাঃ সােদ র রহমান  ব াপক ( শাসন)  ০১৯১৭৩০০৪৯১  
৬৬) জনাব এ এইচ এম রজাউল হক চৗ রী  ব াপক (সং াপন) ০১৭১১২৮২২২৯  
৬৭) িমেসস সিলনা আ ার  ব াপক ( িশ ণ) ০১৭১৭১৭৯৬৪৯  
৬৮) জনাব খ কার জগ ল হক রানা  ব াপক (িহসাব) ০১৭১৮১৮৪৯৭৫  
৬৯) জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম  ব াপক (কর) ০১৫৫২৪৬১০৬১  
৭০) মাছাঃ হািছনা আর মা    ব াপক (িহসাব) ০১৭১৮৫৪৫১৮১  
৭১) জনাব মাঃ ফজ র রহমান ব াপক (িনরী া) ০১৭৩০১২৯৫৩১  
৭২) জনাব ইশিতয়াক হােসন রাজীব  ব াপক (িনরী া) ০১৭১৫৩০২৯২৯  
৭৩)  জনাব মাঃ কাম ল ইসলাম  ব াপক ( রেকৗশল)   



৭৪) জনাব মাঃ তির ল ইসলাম  ব াপক (পিরক না ও উ য়ন)  
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৭৫) জনাব মাফাখখা ল ইকবাল  

(িশ  ম ণালেয় কম রত)  
ব াপক (উৎপাদন) ০১৮১৯৬৮৮০৬৯  

৭৬) জনাব আ  ব র চৗ রী  
(িশ  ম ণালেয় কম রত)  

ব াপক (উৎপাদন) ০১৯১৪২৪৮৮১৮  

৭৭) জনাব সােয় র রহমান  ব াপক (মান িনয় ণ)   
৭৮) জনাব মাঃ শাহজাহান হােসন  ব াপক ( য়) ০১৮১৮৩৮৭৮৯০  
৭৯)  জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন  ব াপক ( য়) ০১৭১৭৭৯৭৩৮৩  
৮০)  জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন  ব াপক (িব য়)  
৮১)  জনাব মাঃ ল কিরম 

(িশ  ম ণালেয় কম রত) 
উপ ব াপক ( পেট , িডজাইন এ  

ডমাকস অিধদ র) 
০১৮১৭০৭৭৬৮১  

৮২) িমেসস কাজী তািনয়া হািবব  উপ ব াপক ( শাসন) ০১৫৫২৬৪২২৩৬  
৮৩) িমজ জাহরা ইয়াসিমন  উপ ব াপক (গন সংেযাগ)  ০১৮১৭০৯৭১১৫  
৮৪) জনাব সািমউল ইসলাম  উপ ব াপক (আইিস )  ০১৮১৪২১২৩৯৭  
৮৫) িমেসস িলটা হালদার  উপ ব াপক (আইিস )  ০১৭১৯৪৫৯২৮৪  
৮৬) িমেসস লাইলী বগম  উপ ব াপক (িহসাব)   
৮৭) জনাব িদলীপ চ  দাস  উপ ব াপক (সম য়) িসওিপ শাখা ০১৭১৯৯৬৩৮৪১  
৮৮) িমজ িনয়া আ ার  উপ ব াপক ( শাসন)  ০১৭৯১১৪৪৭২২  
৮৯) জনাব মাঃ আিসফ মা ন  উপ ব াপক ( শাসন) ০১৭১৬৫০১৪০৮  
৯০) িমেসস িলিপ আ ার  উপ ব াপক ( শাসন)  ০১৯১৭৭৪৮৩৮৮  
৯১) জনাব মাঃ সাই ল আলম  উপ ব াপক (সং াপন)  ০১৭১৮৩৭৭৪০৪  
৯২) জনাব মাঃ আশরাফ িসি ক  উপ ব াপক (সম য়) চয়ার ান শাখা ০১৭১২৭২৬৬১৫  
৯৩) জনাব মাঃ মা ার হােসন  উপ ব াপক (িহসাব) ০১৭১৭২৫৬১১০  
৯৪) জনাব মাঃ মাহ ব আলম  উপ ব াপক (কম  সংেযাগ) ০১৭১৪৪৪৭৮৭৯  
৯৫) িমেসস মেনায়ারা বগম  উপ ব াপক (কম  সংেযাগ)  ০১৭১১২৩২৮৮০  
৯৬) জনাব চ ন মার রায়  উপ ব াপক (সম য়) অথ  শাখা ০১৭৫৪৩০০০৬২  
৯৭) জনাব মাঃ নািসর উি ন  উপ ব াপক (িহসাব)  ০১৭১৮৩৬৬৪০০  
৯৮) জনাব লিতফ মাঃ আ  রজা  উপ ব াপক (িহসাব) ০১৭১৮২৭৭৮৩২  
৯৯) িমেসস ফরেদৗসী বগম   উপ ব াপক (িহসাব) ০১৮১৯১৫৭৫৭২  
১০০) জনাব ইফেতখার আহেমদ  উপ ব াপক (ক াশ) ০১৭১১২৪১২৮২  
১০১) জনাব দীন মাহা দ আ াহ  উপ ব াপক (িপএফ) ০১৭১৮৯০০৬২৩ 
১০২) িমেসস ৎ ে ছা  উপ ব াপক (িনরী া) ০১৭৫৩৮৫৫৫৩৮ 
১০৩) জনাব জাহা ীর আলম ম মদার  উপ ব াপক (য  কৗশল)  ০১৮১৮৬৪৪৭৫৩  
১০৪) জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম  উপ ব াপক (তিড়ৎ কৗশল) ০১৭৬৫৮৮২১২৬  
১০৫) জনাব মাঃ শািহ ল ইসলাম  উপ ব াপক ( র কৗশল) ০১৭৮৭২৬১১১৬  
১০৬) জনাব সািদ র রহমান  উপ ব াপক (উৎপাদন)  ০১৬৭২৫৮১১৮৫  
১০৭) জনাব মাঃ জাবােয় ল ইসলাম  উপ ব াপক ( য়) ০১৯৩৩২৪১৭৯৭ 
১০৮) জনাব িরদওয়া ল কিবর চৗ রী  উপ ব াপক (িশিপং অিফস) ০১৮৭৪০৮৮৫৬৬  
১০৯) জনাব মাঃ ইউ ফ আলী  উপ ব াপক (বীঃ পঃ)   ০১৭১৬২২৬৯৩৯  
১১০) িমেসস রওশন আরা  উপ ব াপক (সম য়) ইঃ উঃ ও গঃ শাখা  ০১৭১৪৬৪৯৫৬৮  



(জিচক এর িবপরীেত)  
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১১১) জনাব মাঃ কাম ল হাসান  উপ ব াপক (পিরঃ েকৗঃ) (নািচক এর িবপরীেত) ০১৭১২২৬৫১০৯  
১১২) জনাব এ ক এম শিফউল আযম  

(িশ  ম ণালেয় কম রত) 
উপ ব াপক (িসিপএসএস) (রিচক এর িবপরীেত) ০১৭১৮৩৬৯৩৭৩  

১১৩) জনাব মাঃ ফজেল রা ী  উপ ব াপক (িপিডএম)   
১১৪) জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন  উপ ব াপক (বীঃ পঃ)  

(ঠািচক এর িবপরীেত) 
০১৬১২০৩২৬৭০  

১১৫) িমজ হািসনা ফরেদৗস  উপ ব াপক (বীঃ পঃ) (ফিচক এর িবপরীেত) ০১৭৫৬২২১১৮৭  
১১৬) িমজ িসফাত আরা নািদরা  উপ ব াপক (সম য়) পিরঃ ও উ ঃ শাখা 

(অ য়ন েত)  
০১৮৫৭৮৪৬৪৬৩  

১১৭) খ কার মতািহনাহ িসি কী  উপ ব াপক (য  কৗশল) ০১৭১৩১১৬৯৬৪  
১১৮) জনাব মাঃ ইকরাম িব াস উপ ব াপক (পিরঃ গঃ ও উ ঃ) ০১৭১২৯৪৩৫৩৬  
১১৯)  জনাব গালাম দ গীর মা ম  

(িশ  ম ণালেয় কম রত)  
সহঃ ব াপক (িহসাব) ০১৭১৬৫০৩৩৭৮  

১২০) িমজ এনােয় জ জাহরা  সহঃ ব াপক (িহসাব) ০১৭৫৮৩৬৩৫২২  
১২১) জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম  সহঃ ব াপক (অথ  ও বীমা) ০১৯১২৮২২২৮২  
১২২) জনাব মাকেসদ িময়া  সহঃ ব াপক (িনরী া) ০১৮১৮০৫৩১৪৫  
১২৩) জনাব মাঃ কামাল হােসন সহঃ ব াপক (িনরী া) ০১৭৭৩৯১৩১৮৯  
১২৪) িমজ অতশী রায়  সহঃ ব াপক (এমআইএস) ০১৭২৭৪২৬৮১৮  
১২৫) জনাব মাঃ আির র রহমান  সহঃ ব াপক (য  কৗশল)  ০১৭১০৪২৪২৮৪  
১২৬) জনাব র উি ন সােহল  সহঃ ব াপক (তিড়ৎ কৗশল)  
১২৭) িমেসস শবনম খান  সহঃ ব াপক (িশিপং অিফস)  ০১৭২২৮৫৮৪৮৮  
১২৮) জনাব লাকমান হােসন  সহঃ ব াপক (িশিপং অিফস) ০১৭১৮৫৬৫৮৭২  
১২৯) িমেসস শািফনাজ উে  মানা  সহঃ ব াপক ( শয়ার অিফস) িজবািচক  ০১৯১১৭১৪৬৭৬  
১৩০) িমেসস খািদজা লতানা  সহঃ ব াপক ( শয়ার অিফস) াম র  ০১৭৪৭২২৪৪১১  
১৩১) জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম  সহঃ ব াপক (িহসাব) কা ানী িবষয়ক ০১৭১৭৭৯১৪৬৩  
১৩২) জনাব কােয়স খান সহঃ ব াপক (িহসাব) রযেকা শয়ার অঃ  ০১৭৯৫১০৮৪৬৫  
১৩৩) জনাব দীপ মার ধর  সহকারী িহসাব র ণ কম কতা (িসএ িসএস)  ০১৭১১২৭৪৫৫৩  
১৩৪) জনাব মিন ামান  সহকারী িহসাব র ণ কম কতা (সদর িহসাব) ০১৯৩৬৫৫৪৭৪০  
১৩৫) িমেসস খােলদা ইয়াসিমন  সহঃ সম য় কম কতা (উৎপাদন ও েকৗশল)   
১৩৬) জনাব মাঃ ইকবাল হােসন  সহঃ সম য় কম কতা (পিরঃ ও উ ঃ) ০১৭১৭০৪৪৪৬৮  
১৩৭) জনাব মাঃ ওহাব আলী মা র  সহকারী িহসাব র ণ কম কতা  ( শখ জতবা এ  

কাং, মসাস  ি েস  ওেয়ল িমল এবং াশনাল 
গার িমল)  

 

১৩৮) জনাব মাঃ আব ল মাতািলব  িনয়র অিফসার ( বাড)  ০১৮২৮১৯৭৩৩০  
১৩৯) জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম  িনয়র অিফসার (আইন ও স ি ) ০১৭১৮২৫৯০৩৪ 
১৪০)  িমজ ফিরদা পারিভন  িনয়র অিফসার ( শাসন) ০১৭১১২৮৯৩৯০  
১৪১)  জনাব মাঃ আহসান হািবব  িনয়র অিফসার ( শাসন)  ০৭১৩২১২২৩১৭ 
১৪২)  জনাব মাঃ শাহজাহান গাজী  িনয়র অিফসার ( কা ানী িবষয়ক) ০১৭১২৫৩১৯৩৫  
১৪৩)  জনাব মীর জােহদ ইকবাল  িনয়র অিফসার (পিরচালক বািণিজ ক)  ০১৮৪৩৭৫৮৭৮৩  



১৪৪) জনাব মাঃ র ইসলাম  িনয়র অিফসার ( য়)  
১৪৫)  জনাব মাহ র রহমান  িনয়র অিফসার (িশিপং অিফস)  

 

 
 
 

 
 
 
 


