
১০১
১০২

২ জনাব মমাোঃ মনামান তালুকদার উপ-বযবস্থাপক টু বযবোঃ পররচালক ১২৩
৩ জনাব মমাোঃ মাইনুরিন উপ-মহাবযবস্থাপক (প্রকল্প অরিট) ১৮৪
৪ জনাব মমাোঃ মতৌরহদুজ্জামান বযবস্থাপক (প্রজজক্ট অরিট) ৩২৪

৫ জনাব মমাোঃ আবু্দর রাজ্জাক মহাবযবস্থাপক (পররকল্পনা) ১০৬

৬ জনাব মমাোঃ কামাল উরিন ACO (মহাবযবস্থাপক (পররকল্পনা)) ৩৯৭

৭ জনাব মমাোঃ মমজহদী মাসুদ
উপ-মহাবযবস্থাপক (সাজভে এন্ড এনভাইরনজমন্ট ), 
অরতোঃ ২০৩

৮ জনাব মমাোঃ মমজহদী মাসুদ বযবস্থাপক (এনভাইরনজমন্ট স্টারি) ২০৩

৯ জনাব মমাোঃ নূরুন্নবী বযবস্থাপক (সাজভে এন্ড সজেল ইনজভরস্টজেশন) ২১৪

১০ জনাব সুব্রত কুমার মদ উপ-বযবস্থাপক (সাজভে এন্ড সজেল ইনজভরস্টজেশন) ৩১০

১১ জনাব মমাোঃ মরশহুর রহমান উপ-মহাবযবস্থাপক (প্রজজক্ট প্লারনিং এন্ড মরনটররিং ) ২০৪

১২ জনাব মমাোঃ ওোরলউর রহমান বযবস্থাপক (প্রজজক্ট রপ্রপাজরশন) ১৭৯
১৩ জনাব মমাোঃ ওোরলউর রহমান বযবস্থাপক (প্রজজক্ট মরনটররিং) , অরতোঃ দারেত্ব ২০৬
১৪ রমজসস জেনব বানু উপ-বযবস্থাপক (প্রজজক্ট রপ্রপাজরশন) ১৭৭

১৫ জনাব মমাোঃ মনছফ আলী উপ-মহাবযবস্থাপক (স্ট্র্যাজটরজক প্লারনিং ) ১৯৯

১৬ জনাব অজে কুমার ম াষ বযবস্থাপক (রফরজরবরলরট স্টারি) ৩১১

১৭ জনাব ইকবাল বাহার ফারুকী বযবস্থাপক (ফরওোিে প্লযারনিং) ৩০৯

১৮ জনাব মমাোঃ শররফুল ইসলাম মহাবযবস্থাপক (রকউএসএ) ১১৫
১৯ জনাব মামুনুর রশীদ খান ACO (মহাবযবস্থাপক (QSA)) ৩৪৩
২০ জনাব মেৌতম ম াষ উপ-মহাবযবস্থাপক (আইরকউরস ) ১৪৬

২১ রমজসস রাজবো কারদর উপ-মহাবযবস্থাপক (মহল্থ এন্ড মসফরট রিপাটেজমন্ট ) ১৫০

২২ জনাব মমাোঃ ফজলুল কারদর সরকার বযবস্থাপক (মসফরট এনজফারসজমন্ট এন্ড মরনটররিং) ২৯৪

২৩ বযবস্থাপক ((মসফরট স্টযান্ডািে এন্ড মরগুশনস) ২৯৯

২৪ জনাব মশখ মোলাম আহজমদ মমাতারসম রবল্লাহ উপ-বযবস্থাপক (মসফরট স্টযান্ডািে এন্ড মরগুশনস) ২৯৮

২৫ জনাব মমাোঃ মাহাবুবুর রহমান উপ-বযবস্থাপক (মসফরট এনজফারসজমন্ট এন্ড মরনটররিং) ৩০১

২৬ সহকারর প্রজকৌশলী (মহলথ এন্ড মসফরট) ৩০৩

২৭ জনাব আবু সাঈদ মাহমুদ মহাবযবস্থাপক (ট্রান্সরমশন ইস্ট) ১১৪
২৮ জনাব রজোউল কররম ACO (মহাবযবস্থাপক (ট্রান্সরমশন(ইস্ট))) ২৫৫

২৯ জনাব আলী হুসাইন উপ-মহাবযবস্থাপক (ট্রান্সরমশন , আশুেঞ্জ) ১২৮

৩০ উপ-মহাবযবস্থাপক (আররটরি-রি) ২০২

৩১ জনাব মমাোঃ নজরুল ইসলাম মহাবযবস্থাপক (ট্রান্সরমশন ওজেস্ট) ১১২
৩২ রমজসস ফারজানা ইোছরমন পাজেল ACO (মহাবযবস্থাপক (ট্রান্সরমশন (ওজেস্ট))) ৩৫১

পররকল্পনা রিরভশন

মকাোরলরট এন্ড মসফরট এসুযজরন্স রিরভশন

ট্রান্সরমশন রিরভশন - ইষ্ট 

ট্রান্সরমশন রিরভশন - ওজেস্ট

অপাজরশন রিরভশন

বযবস্থাপনা পররচালজকর দপ্তর
১ প্রজকৌ. রুখসানা নাজমা ইছহাক বযবস্থাপনা পররচালক

                               েযাস ট্রান্সরমশন মকাম্পানী রলরমজটি (রজরটরসএল )                       প্লট নিং - 
এফ ১৮/এ, মশর-ই-বািংলা নের প্রশাসরনক এলাকা, আোরোাঁও, ঢাকা-১২০৭।

রপএরবএক্স এর তারলকা:



৩৩ জনাব মমাোঃ তাজুু্ল ইসলাম মজুমদার পররচালক (অপাজরশন) ১১৬
৩৪ রমজসস মমাছাম্মৎ আজমনা মবেম ACO (পররচালক (অপাজরশন)) ৩৭০
৩৫ জনাব সুশীল কুমার সরকার উপ-মহাবযবস্থাপক (স্কািা-মটরলকম ) ১৮৩
৩৬ জনাব মমাোঃ হারুন অর রশীদ বযবস্থাপক (এমরসরস, প্রধান কার্োলে) ১৭৮
৩৭ স্কািা কজরাল রুম ১৭২
৩৮ রমজসস নাদীরা নাজনীন বযবস্থাপক (রসজস্টম এিরমরনজস্ট্র্টর) ২৮৯
৩৯ জনাব এ. মক. এম রমজানুর রহমান বযবস্থাপক (এজলঙ্গা কজরাল মসন্টার ) ২৬৮

৪০ রমজসস ফারহানা জাফররন উপ-বযবস্থাপক (এমরসরস, প্রধান কার্োলে) ২০৯

৪১ উপ-বযবস্থাপক (স্কািা) ২৭৭
৪২ জনাব মমাোঃ নারছর হাসান খান উপ-মহাবযবস্থাপক (আইরসরট ) ১৮০

৪৩ জনাব এ. এন. এম. মতৌরহদুর রহমান মচৌধুরী বযবস্থাপক (মনট:এি:) ১৮২

৪৪ জনাব মমাহাম্মদ ওমর আলী বযবস্থাপক (রিএনএস) ১৮১
৪৫ আইরসরট কমন মেস ২০৮
৪৬ উপ-বযবস্থাপক(আইরসরট) ২৯৭
৪৭ জনাব ফাররহাল আজবদীন সহকারর প্রজকৌশলী(আইরসরট) ২৯৩
৪৮ ফ্রন্ট মিস্ক (ই-নরথ আপজলাি কাজজ রনজোরজত) ২৪৬

৪৯ জনাব মমাোঃ নজরুল ইসলাম উপ-মহাবযবস্থাপক (মলা কজরাল ) ১৭৪

৫০ জনাব মমাোঃ আবুল কালাম আজাদ বযবস্থাপক (ইন্সটু্রজমজন্টশন এন্ড কজরাল) ২৯২

৫১ জনাব মমা ইোরমন বযবস্থাপক (মসরাল মলাি এন্ড মিসপাচ্ ) ২৪৪
৫২ মমাোঃ শহীদুল ইসলাম বযবস্থাপক (রসজস্টম রসমুজলশন) ২৯৫
৫৩ অপাজরশনাল কজরাল রুম ২৯৬

৫৪ জনাব মমাোঃ আইনুল করবর মহাবযবস্থাপক (ইরঞ্জরনোররিং সারভেজসস্) ১২৫

৫৫ মমাোঃ মসরলম মরজা ACO (মহাবযবস্থাপক (ইরঞ্জরনোররিং সারভেজসস)) ১৪০

৫৬ জনাব মমাোঃ মসজাউল কররম
উপ-মহাবযবস্থাপক (ইজলকরট্রকযাল .ইরঞ্জরনোররিং ) 
(অরতোঃ)

১৪৫

৫৭ জনাব আলী মহাজসন
বযবস্থাপক (ইজলরিকযাল রিজাইন এন্ড মিজভলপজমন্ট), 
বযবস্থাপক (ইজলরিকযাল মমইজন্টনযান্স) (অরতোঃ)

১৪৪

৫৮ জনাব টুটুল রসকদার
উপ-বযবস্থাপক (মহি অরফস ইজলকরট্রকযাল সাব-
মসকশন)

২১৫

৫৯ জনাব মমাোঃ জসীম উিীন
উপ-বযবস্থাপক (ইজলকরট্রকযাল রিজাইন এন্ড 
মিজভলপজমন্ট মসকশন)

২৪২

৬০ জনাব মমাোঃ সাইফুল আলম উপ-মহাবযবস্থাপক (মমকারনকযাল মমইজন্টজনন্স ) ১৫১

৬১ জনাব মশখ শামীম মহাজসন বযবস্থাপক (পাইপলাইন এন্ড ফযারসরলরটজ মমইজন্টজনন্স) ৩০৮

৬২ জনাব মমাহাম্মদ আখতার মহাজসন মুন্সী বযবস্থাপক (ট্রান্সজপাটে মমইরন্টজনন্স) ৩০৫

৬৩ রমজসস রমা রশকদার উপ-বযবস্থাপক (ট্রান্সজপাটে মমইরন্টজনন্স) ৩০৪

৬৪ জনাব মমাোঃ আরমনুল ইসলাম
উপ-বযবস্থাপক (পাইপলাইন এন্ড ফযারসরলরটজ 
মমইনজটজনন্স মসকশন)

৩০০

৬৭ জনাব মমাোঃ মসজাউল কররম উপ-মহাবযবস্থাপক (পাইপলাইন ইরন্টরিরট ) ১৪৮
৬৮ জনাব মমাহাম্মদ আরমর মহাজসন বযবস্থাপক (পাইপলাইন রপরেিং) ২৪৮
৬৯ জনাব রবপ্লব চন্দ্র দাস বযবস্থাপক (রসরপ মমইজন্টজনন্স) ৩০৭

৭০ জনাব মমাোঃ মরজাউল করবর বযবস্থাপক (রসরপ রিজাইন এন্ড মিজভলপজমন্ট) ৩০৬

৭১ জনাব মমাোঃ সাজজদুল ইসলাম উপ-বযবস্থাপক (রসরপ রিজাইন এন্ড মিজভলপজমন্ট) ৩০২

৭২ রমজসস শাজহদা বানু মহাবযবস্থাপক (রি এন্ড রি) ১০৭
৭৩ জনাব মমাোঃ নারসমুল আকবর ACO (মহাবযবস্থাপক (রি এন্ড রি)) ৩৪৫

ইরঞ্জরনোররিং সারভেজসস রিরভশন

রিজাইন এন্ড মিজভলপজমন্ট রিরভশন



৭৪ জনাব মমাোঃ নওজশর আজাদ উপ-মহাবযবস্থাপক (রসরভল ইরঞ্জরনোররিং ) ১৬২

৭৫ জনাব মমাোঃ কামারুজ্জামান
বযবস্থাপক (কন্সট্রাকশন এন্ড মমইজন্টজনন্স-ওজেস্ট 
মজান)

৩১৭

৭৬ জনাব মমাোঃ বজলুর ররশদ বযবস্থাপক (মহি অরফস কমজপ্লক্স) ৩১৬

৭৭ জনাব মমাোঃ মরজাউল কররম
উপ-বযবস্থাপক (কন্সট্রাকসন এন্ড মমইনজটনান্স- ইষ্ট 
মজান)

৩১৪

৭৮ জনাব মুতেজা মুোঃ শাহররোর উপ-বযবস্থাপক (রিজাইন) ৩১২

৭৯ জনাব মমাোঃ সাখাওোত মহাজসন বযবস্থাপক (কন্সট্রাকসন এন্ড মমইনজটনান্স- ইষ্ট মজান) ১৯৫

৮০ জনাব আবু দাউদ মফরজদৌস বযবস্থাপক (রিজাইন) ২৩৫

৮১ জনাব মশখ মমাোঃ মরজবুর রহমান বযবস্থাপক (রিজটইল রিজাইন এন্ড ড্রাফরটিং) ১৫৯

৮২ জনাব মমাোঃ আবু্দল মুরমন
উপ-মহাবযবস্থাপক (পাইপলাইন এন্ড ফযারসরলরটজ 
রিজাইন ) (অরতোঃ)

১৬০

৮৩ জনাব মমাহাম্মদ কামরুল হাসান উপ-বযবস্থাপক (রিজটইল রিজাইন এন্ড ড্রাফরটিং) ৩১৫

৮৪ রমজসস শাররমন মফরজদৌস উপ-বযবস্থাপক (রিজটইল রিজাইন এন্ড ড্রাফরটিং) ৩১৮

৮৫ জনাব মমাোঃ মরফজুর রহমান উপ-মহাবযবস্থাপক (ররসাচে এন্ড মিজভ :) (অরতোঃ) ১৬১

৮৬ জনাব মমাোঃ জারহর উরিন মহাবযবস্থাপক (কজেসর) ১১১

৮৭ রমজসস আশরফকা ইসলাম ACO (মহাবযবস্থাপক (কজেসর)) ২৬৭

৮৮ মমাোঃ রবল্লাল মহাজসন
উপ-মহাবযবস্থাপক (কজেসর , আশুেঞ্জ), উপ-
মহাবযবস্থাপক (কজেসর , এজলঙ্গা )(অরতোঃ)

৩৯২

মমাোঃ সামছুর রহমান উপ-মহাবযবস্থাপক (কজেসর , মুচাই) ১১৭

৮৯ জনাব সুশীল কুমার সরকার মসল প্রধান (অরতোঃ) ১৪৩
জনাব মমাোঃ আহসান আল হাবীব উপ-বযবস্থাপক (ইরঞ্জোঃ) (অরতোঃ) ১৩৩

৯০ জনাব মমাোঃ শররফুল ইসলাম মসল প্রধান ১৪২

জনাব মমাোঃ হারুন অর রশীদ বযবস্থাপক (মটরলকম) (অরতোঃ) ১৭৮

৯১ জনাব মমাোঃ আইনুল করবর প্রকল্প পররচালক (অরতোঃ) ১২৪
৯২ জনাব এস এম আরমর মহাজসন উপ-প্রকল্প পররচালক-১ ১৫৪
৯৩ জনাব মমাোঃ আশরাফুল আলম বযবস্থাপক ৩৪০

জনাব মমাোঃ জহুরুল কবীর উপ-বযবস্থাপক (প্রশাসন ও এজস্টট)(অরতোঃ) ৩৪৭

৯৪ জনাব মমাোঃ আলী হুসাইন মসল প্রধান (অরতোঃ) ১২৮

৯৫ জনাব আররফুল ইসলাম ফরকর প্রকল্প পররচালক ১৫২

৯৬ জনাব আহশানুল হারমদ বযবস্থাপক ৩৯৫

জনাব মমাোঃ রহমত উল্লাহ
উপ-বযবস্থাপক (মজহশখালী-আজনাোরা সমান্তরাল 
প্রকল্প) (অরতোঃ)

৩১৩

৯৭ জনাব আবু সাঈদ মাহমুদ মসল প্রধান (অরতোঃ) ১১৪

৯৮ জনাব মমাোঃ আইনুল করবর মসল প্রধান (অরতোঃ) ১২৬

চট্টিাম-মফনী-বাখরাবাদ প্রকল্প

এ-রব প্রকল্প

মজহশখালী -আজনাোরা  সমান্তরাল প্রকল্প

মজহশখালী -আজনাোরা প্রকল্প মসল

বাখরাবাদ রসরিরেঞ্জ প্রকল্প মসল

কজেসর মষ্টশন রিরভশন

আজনাোরা -মফৌজদারহাট প্রকল্প মসল

স্কািা ররহযারবরলজটশন প্রকল্প মসল



৯৯ জনাব প্রবীর দত্ত
বযবস্থাপক (ইরঞ্জরনোররিং)-ইআররপ; রসজস্টম এিরমন, 
সযাপ মিজভলপজমন্ট এন্ড ইরন্টজিশন রিপাটেজমন্ট 
(অরতোঃ)

৩৪৮

জনাব মমাহাম্মদ আখতার মহাজসন মুন্সী বযবস্থাপক (ইরঞ্জোঃ) (অরতোঃ) ৩০৫

১০০ জনাব মখান্দকার আররফুল ইসলাম প্রকল্প পররচালক ৩৪১
১০১ মমাোঃ আবদুল আরজম উপ-প্রকল্প পররচালক ৩৯৩
১০২ রমজসস ফারজানা মহাজসন বযবস্থাপক (ইরঞ্জোঃ) ২৬৬
১০৩ জনাব মমাোঃ জহুরুল কবীর উপ-বযবস্থাপক (প্রশাসন ও এজস্টট) ৩৪৭
১০৪ জনাব সাফাজেত আহজমদ উপ-বযবস্থাপক (পাইপলাইন//ইরঞ্জ) ৩৪২
১০৫ জনাব আবু্দস সালাম মমাল্লা উপ-বযবস্থাপক (পাইপলাইন//ইরঞ্জ) ১৩৭

১০৬ জনাব মুহাম্মদ জারকরুু্ল ইসলাম মসল প্রধান (অরতোঃ) ১৩০

১০৭ জনাব মমাোঃ ছাজনাোর মহাজসন প্রকল্প পররচালক ১১৩
১০৮ জনাব মর্াবাজের আহমদ বযবস্থাপক  (ইরঞ্জ.)
১০৯ জনাব এস. এম. মমসবাহুল আলম বযবস্থাপক  (ইরঞ্জ.) ১৩১
১১০ জনাব মমাোঃ আহসান আল হাবীব উপ-বযবস্থাপক (ইরঞ্জোঃ) ১৩৩
১১১ জনাব মমাোঃ শরফকুল হাছান বযবস্থাপক (প্রশাসন ও এজস্টট) ২৮৬
১১২ জনাব মমাোঃ আররফুল ইসলাম উপ-বযবস্থাপক (প্রশাসন ও এজস্টট) ১৩২

১১৩ জনাব মমাোঃ আবু্দল মুরমন প্রকল্প সমন্বেক ১৬০
১১৪ জনাব মমাোঃ রহমত উল্লাহ উপ-বযবস্থাপক (ইরঞ্জোঃ) ৩১৩
১১৫ জনাব মমাহাম্মদ কামরুল হাসান উপ-বযবস্থাপক (ইরঞ্জোঃ) (অরতোঃ) ৩১৫

রমজসস শাররমন মফরজদৌস উপ-বযবস্থাপক (অরতোঃ) ৩১৮

১১৬ মমাোঃ সামছুর রহমান প্রকল্প পররচালক (অরতোঃ) ১১৭
জনাব মমাোঃ মরফজুর রহমান উপ-প্রকল্প পররচালক ১৬১

১১৭ জনাব সুনীল রাে বযবস্থাপক(প্রশাসন ও এজস্টট) ৩৯৪

১১৮ জনাব মমাোঃ আহসান আল হাবীব মসল প্রধান (অরতোঃ) ১৩৩

১১৯ মুহাম্মদ জারকরুল ইসলাম প্রকল্প পররচালক ১৩০

১২০ জনাব নারােন চন্দ্র সাহা উপ-মহাবযবস্থাপক (মকাম্পানী অরিট) ১৬৮
১২১ জনাব মমাোঃ ইরলোছ বযবস্থাপক (এক্সটারনাল অরিট) ১৭১
১২২ জনাব মমাোঃ মতৌরহদ মহাজসন বযবস্থাপক (ইন্টারনাল অরিট) ৩৩০
১২৩ জনাব মমাোঃ মোলাম রকবররো উপ-বযবস্থাপক (ইন্টারনাল অরিট) ৩৯৬
১২৪ উপ-বযবস্থাপক ৩৩১
১২৫ উপ-বযবস্থাপক ৩৩৪

১২৬ জনাব কাজী হাসান মাসুদ মকাম্পানী সরচব ১০৪
১২৭ মমাোঃ জামাল মহাজসন ACO (মহাবযবস্থাপক (মকাম্পারন সরচব)) ২৫৪
১২৮ জনাব  মমাোঃ রসরিকুর রহমান উপ-মহাবযবস্থাপক (ল এন্ড মশোর ) ১১৮
১২৯ জনাব শরহদুল ইসলাম বযবস্থাপক (মশোর) ১২১
১৩০ জনাব মমাোঃ রাজশদুল ইসলাম মচৌধুরী বযবস্থাপক (ল এন্ড করযাক্ট) ৩৫২
১৩১ রমজসস হাজজরা মবেম বযবস্থাপক (রপআর) ২৫৯
১৩২ জনাব মুহাম্মদ ইমামুল হক উপ-মহাবযবস্থাপক (মবািে ) ১২২
১৩৩ জনাব মমাোঃ ফারুক আহজম্মদ বযবস্থাপক (মবািে) ২১২
১৩৪ জনাব মুহাম্মাদ মসাজহল তাজরক উপ-বযবস্থাপক (মবািে) ২৫৩
১৩৫ জনাব মমাোঃ রমজানুর রহমান উপ-বযবস্থাপক (মবািে) ২৫২
১৩৬ জনাব মমাহাম্মদ আলমেীর মহাজসন উপ-বযবস্থাপক (ল এন্ড করযাক্ট) ২৬২

মজহশখালী রজজরা পজেন্ট -রসরটএমএস প্রকল্প মসল

বাখরাবাদ -মম না াট -হররপুর প্রকল্প

অফ ট্রান্সরমশন প্রকল্প 

নলকা-ধনুো প্রকল্প

রবরবোনা -ধনুো প্রকল্প মসল

বঙ্গবনু্ধ মশখ মুরজব মরলওজে মসতুজত েযাস সঞ্চালন পাইপলাইন রনমোণ প্রকল্প

মকাম্পারন অরিট রিপাটেজমন্ট

বগুড়া-রিংপুর-সসেদপুর  প্রকল্প

অরিট  রুম

মকাম্পানী সরচবালে



১৩৭ জনাব মমাহাম্মদ সাইফুরিন উপ-বযবস্থাপক (রপআর) ২৬০

১৩৮ জনাব মমা: সাইফুল ইসলাম মহাবযবস্থাপক (রহউমযান ররজসাজসেস) ১১৯
১৩৯ মর্াবাজের রহমান ACO (মহাবযবস্থাপক (এইচ আর)) ৩৪৪

১৪০ জনাব মমাোঃ মাহবুবুর রহমান উপ-মহাবযবস্থাপক (ররকু্রটজমন্ট এন্ড মট্ররনিং ) ১৬৩

১৪১ জনাব আবু মুছা বযবস্থাপক (রনজোে) ১৫৭
১৪২ রমজসস আজমনা মবেম বযবস্থাপক (মট্ররনিং এন্ড ইজভন্টস) ১৫৬

১৪৩ রমজসস শাহনাজ মবেম উপ-মহাবযবস্থাপক (পারজসাজনল ) ১৯৪

১৪৪ মমাোঃ শরফকুল ইসলাম সরকার বযবস্থাপক (আউটজসারসেিং) ২১১
১৪৫ মমাোঃ মফরজদৌস হাওলাদার উপ-বযবস্থাপক (রনজোে) ৩৪০
১৪৬ মমাোঃ রাজসদুল হাসান উপ-বযবস্থাপক (মট্ররনিং এন্ড ইজভন্টস) ৩৯১
১৪৭ মমাোঃ আবদুল্লাহ খান উপ-বযবস্থাপক (আউটজসারসেিং) ৩৭৮
১৪৮ বযবস্থাপক (রলভ এন্ড ররটাোরজমন্ট ) ২০১
১৪৯ রমজসস তুরহনা মহাজসন উপ-বযবস্থাপক (রলভ এন্ড ররটাোরজমন্ট) ৩৭৬
১৫০ আজনাোর মহাজসন উপ-বযবস্থাপক (রলভ এন্ড ররটাোরজমন্ট) ৩৮৮
১৫১ মমাহাম্মদ রদদারুল হােদার উপ-বযবস্থাপক (সযালারর এযািরমন) ৩৮৯
১৫২ রমজসস মাসুমা মবেম বযবস্থাপক ( সযালারর এযািরমন ) ১৫৮
১৫৩ রমজসস মমৌরী শাররমন উপ-বযবস্থাপক (সযালারর এযািরমন) ৩৭৭

১৫৪ জনাব মমাোঃ আবদুল হান্নান মবপারী উপ-মহাবযবস্থাপক (রসরকউরররট এন্ড এজস্টট) ১৮৭

১৫৫ জনাব মহলাল উিীন মমাহাম্মদ ইউনুছ বযবস্থাপক (মসরাল এজস্টট) ৩২০
১৫৬ জনাব মমাোঃ নজরুল ইসলাম বযবস্থাপক (রররজওনাল রসরকউরররট) ৩২৮
১৫৭ জনাব মমাোঃ আবদুল মান্নান বযবস্থাপক (মসরাল রসরকউরররট) ৩২৬
১৫৮ জনাব অরলউর রহমান উপ-বযবস্থাপক (মসরাল রসরকউরররট) ৩২৯
১৫৯ জনাব মাঈন উরিন খান উপ-বযবস্থাপক (মসরাল এজস্টট) ৩২২
১৬০ জনাব মমাহাম্মদ সরহদুল ইসলাম উপ-বযবস্থাপক (মসরাল এজস্টট) ৩২৩

১৬১ জনাব মমাোঃ শাহজনওোজ মমহবুব উপ-বযবস্থাপক (রররজওনাল রসরকউরররট) ৩২১

১৬২ রমজসস রমনা রানী রাে মহাবযবস্থাপক (প্রশাসন) ১১০
১৬৩ জনাব মমাোঃ আফজাল মহাজসন হাওলাদার ACO (মহাবযবস্থাপক (প্রশাসন)) ৩৫০
১৬৪ রমজসস তাহরসন আক্তার উপ-মহাবযবস্থাপক (ই আর িরিউ) ২২০
১৬৫ জনাব এস,এম, তুরহন-অর-ররশদ বযবস্থাপক (এমপ্লেী ররজলশন্স) ২২৩
১৬৬ মমাহাম্মদ হাসনাত কামাল বযবস্থাপক (ওজেলজফোর) ২২২

১৬৭ রমজসস রত্না রানী সরকার উপ -বযবস্থাপক (মপারস্টিং এন্ড প্রজমাশন- কমেচারী) ২৭৩

১৬৮ জনাব মমাোঃ ইোরছন আলী উপ -বযবস্থাপক (ওজেলজফোর) ২৭১
১৬৯ জনাব মঈনুরিন আহম্মদ উপ-মহাবযবস্থাপক (সাধারন প্রশাসন) ২২১
১৭০ জনাব এ, এম, বদরুল আলম বযবস্থাপক (মপারস্টিং এন্ড প্রজমাশন-কমেকতো) ২২৭

১৭১ জনাব মক,এম, আবু্দস সবুর বযবস্থাপক  (প্রশাসন) ২২৫
১৭২ জনাব মমাোঃ শরফকুর রহমান উপ -বযবস্থাপক (প্রশাসন) ৩৫৬
১৭৩ জনাব মমাোঃ তররকুল ইসলাম উপ -বযবস্থাপক ( মপারস্টিং এন্ড প্রজমাশন-কমেকতো) ৩৫৮
১৭৪ জনাব মমাোঃ রাজশদুল ইসলাম উপ -বযবস্থাপক (প্রশাসন) ৩৫৫
১৭৫ জনাব মমাোঃ মদজলাোর মহাজসন রশকদার উপ-মহাবযবস্থাপক (মস্টারস ) ১৩৯
১৭৬ জনাব মমাহাম্মদ মখারজশদুল আলম বযবস্থাপক  (মস্টারস, প্রধান কার্োলে ) ২১৮
১৭৭ জনাব স্বােতম তালুকদার বযবস্থাপক (মপারস্টিং এন্ড প্রজমাশন- কমেচারী) ২১৯
১৭৮ জনাব মমাোঃ আবু্দর ররহম বযবস্থাপক (মসরাল মস্টারস) ৩৬২
১৭৯ জনাব এস, এম, সারাফত আলী বযবস্থাপক (মস্টারস, প্রধান কার্োলে ) ৩৬৪
১৮০ জনাব মমাস্তাক আহজমদ উপ-বযবস্থাপক (মস্টারস, প্রধান কার্োলে) ৩৬৮

১৮১ রমজসস মমাহজছনা আক্তার মহাবযবস্থাপক  (মজনাজরল সারভেজসস) ১০৮
১৮২ জনাব মমাোঃ সরফকুল ইসলাম ACO (মহাবযবস্থাপক (মজনাজরল সারভেজসস)) ২৫৭

১৮৩ জনাব মমাোঃ হারমদুর  রহমান উপ-মহাবযবস্থাপক (ট্রান্সজপাটে কজরাল ) ২২৬

১৮৪ জনাব সজরাজ কারন্ত মজুমদার উপ-মহাবযবস্থাপক (প্ররকউরজমন্ট ), অরতোঃ ১৩৬

মজনাজরল সারভেজসস রিরভশন

রহউমযান ররজসাজসেস রিরভশন

প্রশাসন রিরভশন



১৮৫ জনাব মমাহাম্মদ মরনরুল ইসলাম বযবস্থাপক  (প্ররকউরজমন্ট) ৩৬৭

১৮৬ জনাব প্রদুযত কুমার সাহা বযবস্থাপক(রশরপিং এন্ড হযান্ডরলিং) ৩৬৬

১৮৭ জনাব মমাহাম্মদ শহীদুল্লা ফারুকী উপ-বযবস্থাপক  (প্ররকউরজমন্ট) ৩৬৫

১৮৮ মমাছাোঃ নাঈমা কামরুন  নাহার উপ-বযবস্থাপক  (প্ররকউরজমন্ট) ৩৬০
১৮৯ জনাব সজরাজ কারন্ত মজুমদার উপ-মহাবযবস্থাপক (কমন সারভেজসস ) ১৩৮
১৯০ রমজসস সুরভী রানী মোলদার বযবস্থাপক (মিসপাচ এন্ড প্রজটাকল) ৩৬১

১৯১ জনাব মমাহাম্মদ মরহদুর রহমান বযবস্থাপক (এজকাজমাজিশন এন্ড হাউজরকরপিং) ৩৭১

১৯২ জনাব মমাহাম্মদ মাহফুজুর রহমান উপ-বযবস্থাপক (এজকাজমাজিশন এন্ড হাউজরকরপিং) ৩৬৯
১৯৩ জনাব এস,এম, হুমােুন করবর সহকারী বযবস্থাপক (মিসপাচ এন্ড প্রজটাকল) ৩৬৩
১৯৪ জনাব মমাহাম্মদ মসরলম বযবস্থাপক (ট্রান্সজপাটে কজরাল) ২২৪
১৯৫ উপ-বযবস্থাপক (িকুজমন্ট এন্ড রপওএল) ৩৫৭
১৯৬ জনাব সসেদ মরহবু্বল আলম খাজলদ বযবস্থাপক (িকুজমন্ট এন্ড রপওএল) ৩৫৯
১৯৭ জনাব িাোঃ জারবদ উল কারদর মজাোিোর সহকারী বযবস্থাপক (মমরিকযাল) ১৩৪

১৯৮ জনাব তপন কুমার সাহা মহাবযবস্থাপক (রহসাব) ১০৯

১৯৯ রমজসস ফারহমা খাতুন আকন্দ ACO (মহাবযবস্থাপক (রহসাব)) ৩৪৯

২০০ জনাব রাজজশ্বর চন্দ্র সরকার উপ-মহাবযবস্থাপক (প্রজজক্ট একাউন্টস্ ) ১৬৬

২০১ জনাব মমাোঃ তরহদুল ইসলাম বযবস্থাপক (প্রজজক্ট একাউন্টস্) ২৩০

২০২ জনাব মমাহাম্মদ ফররদ উরিন আহাম্মদ বযবস্থাপক (প্রজজক্ট রবলস) ২৩১

২০৩ জনাব মরতউর রহমান বযবস্থাপক (প্রজজক্ট ফাইনযান্স) ১৪৭

২০৪ জনাব ফজলুল হক রমঞা উপ-বযবস্থাপক (রবলস) ১৪৯

২০৫ জনাব এ,মক,এম, মরনরুজ্জামান উপ-বযবস্থাপক (প্রজজক্ট একাউন্টস্) ২৪৭

২০৬ জনাব মমাহাম্মদ ফজেজ উল্লাহ উপ-বযবস্থাপক (প্রজজক্ট একাউন্টস্) ২৩৭
২০৭ জনাব মশখ নারছম মহাজসন উপ-মহাবযবস্থাপক (মপজরাল এন্ড রবলস্) ১৬৪
২০৮ জনাব মমা: শরফকুল ইসলাম বযবস্থাপক (রবলস্) ২২৯
২০৯ জনাব জারকো শররফ বযবস্থাপক (মপজরাল) ২৩৬
২১০ জনাব মৃণাল কারন্ত চক্রবতেী উপ-বযবস্থাপক (মরগুজলটরী রবলস্) ২৩৪
২১১ জনাব মমাোঃ আবুল ফারাহ মৃধা উপ-বযবস্থাপক  (অরফসার) ৩৪৬
২১২ রমজসস হারফজা খাতুন উপ-বযবস্থাপক (কমেচারী) ১৫৩
২১৩ জনাব মমাোঃ মরফজুল ইসলাম উপ-বযবস্থাপক  (এমপ্লেীজ রবলস্) ১৮৬
২১৪ রমজসস প্ররতমা রানী বরনক উপ-বযবস্থাপক  (মলান) ২৪১
২১৫ জনাব সামসুল আলম উপ-বযবস্থাপক  (মলান) ২৬৯

২১৬ জনাব রবকাশ কুমার শীল উপ-মহাবযবস্থাপক (মসরাল একাউন্টস্ ) ১৬৭

২১৭ জনাব মমাহাম্মদ সরফকুল ইসলাম বযবস্থাপক (মজনাজরল একাউন্টস) ১৬৯
২১৮ জনাব মমাহাম্মদ নূর ইসলাম বযবস্থাপক (রররজওনাল একাউন্টস) ৩৩৬
২১৯ জনাব মমাহাম্মদ বাহার উরিন উপ-বযবস্থাপক (মলজার) ৩৩৩
২২০ মসরাল একাউন্টস করম্পউটার রুম ৩৩৭
২২১ জনাব মমাোঃ ওবােদুল হক বযবস্থাপক (মস্টার একাউন্টস) ১৭৩
২২২ জনাব মমাোঃ রারশদুল আলম মচৌধুরী সহকারী বযবস্থাপক (মস্টার একাউন্টস) ৩৩২

২২৩ জনাব মমাোঃ আক্তারুজ্জামান পররচালক (অথে) , অরতোঃ ১০৩
২২৪ জনাব মমাোঃ আবু্দল মান্নান ACO (পররচালক (অথে)) ১২৯
২২৫ জনাব মমাোঃ শাফাজেতুর রহমান মজুমদার উপ-মহাবযবস্থাপক (অথে) ১৯২
২২৬ জনাব মমাোঃ মঈনুল ইসলাম বযবস্থাপক (বাজজট) ২৩৮
২২৭ জনাব মমাোঃ ররোজ উরিন উপ-মহাবযবস্থাপক (ফান্ডস্) ১৮৯
২২৮ বযবস্থাপক (রস রপ এফ) ৩৭২
২২৯ জনাব মমাোঃ সাইফুল ইসলাম বযবস্থাপক (টযাক্স এন্ড ইনসুযজরন্স) ২৫০
২৩০ জনাব স্বপন কুমার সরকার বযবস্থাপক মজনাজরল ফান্ডস) ২৫৬
২৩১ জনাব মমাোঃ আজরমর মহাজসন উপ-বযবস্থাপক (বযািংক) ১৯১
২৩২ জনাব মমাোঃ সজরাোর মমারজশদ উপ-বযবস্থাপক (রস এন্ড এফ) ১৯৩
২৩৩ জনাব মমাোঃ আক্তারুজ্জামান উপ-মহাবযবস্থাপক (এমআইএস ) ১৮৮
২৩৪ জনাব মমাহাম্মদ মামুন মহাজসন বযবস্থাপক (ররজপাররটিং এন্ড কমপ্লাজেন্স) ৩২৭

একাউন্টস রিরভশন

ফাইনযান্স রিরভশন



২৩৫ জনাব শাহ মমাোঃ হারনফ রমো বযবস্থাপক (মিটাজবইজ) ৩৩৯
২৩৬ জনাব মমাোঃ শাহীন মৃধা বযবস্থাপক (অথে ও রাজস্ব) ২৪৯
২৩৭ রমজসস নূরজাহান মবেম উপ-বযবস্থাপক (ররজপাররটিং এন্ড কমপ্লাজেন্স) ৩২৫

জনাব মমাহাম্মদ ফজেজ উল্লাহ উপ-বযবস্থাপক (প্রজজক্ট ফাইনযান্স), অরতোঃ ২৩৭

২৩৮ ইআররপ মহল্প মিস্ক ২২৮, ২৩৯
২৩৯ সবদুযরতক উপজকন্দ্র ১২০
২৪০ অরফসারস কযারন্টন ২৭৫
২৪১ ইন্টারকম (রসরসরটরভ রুম) ২৬১
২৪২ ইন্টারকম (রলফট- মলার-১) ২৮৭
২৪৩ ইন্টারকম (রলফট-মলার ২) ২৮৫
২৪৪ ইন্টারকম (রলফট-মলার ৩) ২৮৪
২৪৫ রররসপশন (এম রি মলার) ২৬৫
২৪৬ ইন্টারকম (রলফট-মলার ৫) ২৫৯
২৪৭ ইন্টারকম (রলফট-মলার ৬) ২৮১
২৪৮ ইন্টারকম (রলফট-মলার ৭) ২৮০
২৪৯ ইন্টারকম (রলফট-মলার ৮) ২৭৯
২৫০ ইন্টারকম (রলফট-মলার ৯) ২৭৮
২৫১ ইন্টারকম (রলফট-মলার ১০) ২০৭
২৫২ ইন্টারকম (রলফট-মলার ১১) ২৯০
২৫৩ ইন্টারকম (রলফট-মলার ১২) ২৭৬
২৫৪ রজরটরসএল কমেচারী ইউরনেন কার্োলে (রলোকত) ১৩৫
২৫৫ করমরট রুম (মলজভল-৩) ১৩৭
২৫৬ রসরকউরররট  মিস্ক (প্রধান ফটক) ২১০
২৫৭ রলফট কজরাল রুম ২০০
২৫৮ মি মকোর মসন্টার ৩৮৭
২৫৯ রজরটরসএল কমেচারী ইউরনেন কার্োলে (লুতফর) ২৪৫
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