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গ্যাস ট্রান্সমিশন ক াম্পানী মিমিটেড (মিটিমসএি) 

(টেটট্রাবাাংিার এ টি ক াম্পামন) 

প্রধান  ার্ যািয়,  

আগারগাঁও, ঢা া। 
 

মডমিশন/প্র ল্প/মডোে যটিন্ট/স্থােনায়  ি যরত  ি য তযাটের নাি, আইমড নাং ও েেমব (জুলাই, ২০২২) 
 

 

ক্রমি  নাি ও আইমড নাং েেমব 

ব্যবস্থােনা েমরচািট র েপ্তর 

1. ১ প্রট ৌ. রুখসানা নািিা ইছহা  

আইমড নাং-০০০৫৯ 

ব্যবস্থােনা েমরচাি  

2. ২ িনাব কিাোঃ কনািান তালু োর 

আইমড নাং-০০৫৪৬  

উে-ব্যবস্থাে  (সমন্বয়) 

3. ৩ িনাব ই রামুি ইসিাি  

আইমড নাং-০০৬১২ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (সমন্বয়) 

 
ক াম্পামন সমচবািয় মডমিশন 

4. ৪ িনাব  ািী হাসান িাসুে 

আইমড নাং-০০০২৬ 

ক াম্পামন সমচব/িহাব্যবস্থাে  

5. ৫ জনাব মমাোঃ আব্দুর রহিম  

আইহি নং-০০৭৫৩ 

সিকারী কম মকর্মা (সিন্বয়) 

 
কবাড য মডোে যটিন্ট 

6. ৬ িনাব মুহাম্মে ইিামুি হ  

আইমড নাং-০০১৩৭ 
উে-িহাব্যবস্থাে  (টবাড য) 

7. ৭ িনাব কিাোঃ ফারু  আহটম্মে 

আইমড নাং-০০২১১ 

ব্যবস্থাে  (টবাড য) 

8. ৮ মিটসস হাটিরা কবগি 

আইমড নাং-০০২৮০ 

ব্যবস্থাে  (িনসাংটর্াগ) 

9. ৯ িনাব কিাহাম্মে সাইফুমিন 

আইমড নাং-০০৩৫৭ 

উে-ব্যবস্থাে  (িনসাংটর্াগ) 

10. ১

০ 

িনাব মুহাম্মে কসাটহি তাটর  

আইমড নাং-০০৩৮৫ 

উে-ব্যবস্থাে  (টবাড য) 

11. ১

১ 

িনাব কিাোঃ মিিানুর রহিান 

আইমড নাং-০০৫৫০  

উে-ব্যবস্থাে  (টবাড য) 

12. ১

২ 

িনাব হাসান কিাস্তামফজুর রহিান 

আইমড নাং-০০৫৬৫ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (িনসাংটর্াগ) 

ি এন্ড কশয়ার মডোে যটিন্ট 

13. ১

৩ 

িনাব কিাোঃ মসমিকুর রহিান 

আইমড নাং-০০২৭৫ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (ি এন্ড কশয়ার) 

14. ১

৪ 

িনাব কিাোঃ শমহদুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০২৯০ 

ব্যবস্থাে    

(টশয়ার কস শন) 

15. ১

৫ 

িনাব কিাোঃ িামুনুর রশীে সর ার 

আইমড নাং-০০৩৮৭ 

ব্যবস্থাে   (টশয়ার) 

16. ১

৬ 

িনাব কিাোঃ রাটশদুি ইসিাি কচৌধূরী 

আইমড নাং-০০৪২০ 

ব্যবস্থাে  (ল এন্ড কন্ট্রাক্ট) 

17. ১

৭ 

িনাব কিাহাম্মে আিিগীর কহাটসন 

আইমড নাং-০০৩৭৯ 

উে-ব্যবস্থাে  

18. ১

৮ 

জনাব মমািাম্মদ জািাঙ্গীর আলম 

আইহি নং-০০৬৮৪ 
সহ ারী ব্যবস্থাে  (টশয়ার) 

 

19. ১

৯ 

জনাব হমঠুন প্রভাকর 

আইহি নং-০০৬৯২ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (ল এন্ড কন্ট্রাক্ট) 

 

20. ২

০ 

িনাব কিাোঃ লুৎফর রহিান 

আইমড নাং-০০৬২৩ 

সহ ারী  ি য তযা 

 

ক াম্পামন অমডে মডোে যটিন্ট 

21. ২

১ 

িনাব নারায়ন চন্দ্র সাহা 

আইমড নাং-০০১০৬ 
উে-িহাব্যবস্থাে  (ট াম্পানী অমডে) 

22. ২

২ 

িনাব কিাহাম্মে ইমিয়াছ 

আইমড নাং-০০২১৪ 

ব্যবস্থাে  (এক্সোন যাি অমডে) 
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ক্রমি  নাি ও আইমড নাং েেমব 

23. ২

৩ 

িনাব কিাোঃ কতৌমহে কহাটসন 

আইমড নাং-০০৩৯৬ 

ব্যবস্থাে  (ইনোন যাি অমডে) 

24. ২

৪ 

িনাব কিাোঃ এিোদুি হ  

আইমড নাং-০০৬১৫ 

উে-ব্যবস্থাে   

25. ২

৫ 

িনাব আবু কিাটশ যে কিাহাম্মে ম বমরয়া 

আইমড নাং-০০৫৫৪ 

উে-ব্যবস্থাে   

26. ২

৬ 

জনাব মমাোঃ নাজমুল ইসলাম 

আইহি নং-০০৭০১ 

সিকারী ব্যবস্থাপক 

 

প্রটিক্ট অমডে মডোে যটিন্ট 

27. ২

৭ 

িনাব কিাোঃ িাইন উমিন 

আইমড নাং-০০০৬৭ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (প্রটিক্ট অমডে) 

28. ২

৮ 

িনাব কিাোঃ কতৌমহদুজ্জািান 

আইমড নাং-০০৩৬৩ 

ব্যবস্থাে  (প্রটিক্ট অমডে) 

29. ২

৯ 

জনাব ইমহর্য়াজ জািাঙ্গীর মুরাদ 

আইহি নং-০০৭০০  

সিকারী ব্যবস্থাপক 

 

প্রশাসন মডমিশন 

30. ৩

০ 

মিটসস মিনা রানী রায় 

আইমড নাং-০০০৬২ 

িহাব্যবস্থাে  (প্রশাসন) 

31.  জনাব মমাোঃ আফজাল মিাসসন িাওলাদার 

আইহি নং-০০৭৬৩ 

সিকারী কম মকর্মা 

সাধারণ প্রশাসন মডোে যটিন্ট 

32. ৩

১ 

িনাব িঈনুমিন আহম্মে 
আইমড নাং-০০১৭৩ 

উপ-মিাব্যবস্থাপক (সাধারণ প্রশাসন) 

33.  িনাব এ, এি, বেরুি আিি 

আইমড নাং-০০২০৮ 

ব্যবস্থাে   

(টোমটাং এন্ড প্রটিাশন- ি য তযা) 

34. ৩

২ 

িনাব ক , এি, আব্দুস সবুর 

আইমড নাং-০০২০৯ 

ব্যবস্থাে  (প্রশাসন) 

35. ৩

৩ 

িনাব কিাোঃ শমফকুর রহিান 

আইমড নাং-০০৩৮৩ 

উে-ব্যবস্থাে  (প্রশাসন) 

36. ৩

৪ 

িনাব কিাোঃ তামরকুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৫৩৯ 

উে-ব্যবস্থাে  (মপাহটং এন্ড প্রসমাশন-কম মকর্মা) 

37. ৩

৫ 

িনাব কিাোঃ রাটশদুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৫৪২ 

উে-ব্যবস্থাে  (প্রশাসন) 

38. ৩

৭ 

িনাব রুসবল রায় 

আইমড নাং-০০৬১৮ 

সহ ারী  ি য তযা  

(টোমটাং এন্ড প্রটিাশন- ি য তযা) 

39. ৩

৮ 

জনাব মরসজায়ান সাহকফ 

আইহি নং-০০৭১৬ 

সিকারী কম মকর্মা (প্রশাসন)  

এিপ্লয়ী মরটিশন্স এন্ড ওটয়িটফয়ার মডোে যটিন্ট 

40. ৩

৯ 

মিটসস তাহমসন আ তার 

আইমড নাং-০০২০৭ 

উপ-মিাব্যবস্থাপক (ইআরিহিউ) 

41. ৪

১ 

িনাব স্বাগতি তালু োর 

আইমড নাং-০০২৮৯ 

ব্যবস্থাে  (কোমটাং এন্ড প্রটিাশন- ি যচারী) 

42. ৪

২ 

িনাব এস,এি,তুমহন-অর-রমশে 

আইমড নাং-০০৩০৩ 

ব্যবস্থাে   

(এিপ্লয়ী মরটিশন্স) 

43. ৪

৩ 

মিটসস রত্না রানী সর ার 

আইমড নাং-০০৩৬০ 

উে-ব্যবস্থাে   

(টোমটাং এন্ড প্রটিাশন- ি যচারী) 

44. ৪

৪ 

িনাব কিাোঃ ইয়ামছন আিী 

আইমড নাং-০০৫৪৪ 

উে-ব্যবস্থাে   

(ওটয়িটফয়ার) 

45. ৪

৫ 

িনাব কিাোঃ ছাটেকুর রহিান 

আইমড নাং-০০৪৮০ 

সহ ারী ব্যবস্থাে   

(এিপ্লয়ী মরটিশন্স) 

46. ৪

৭ 

িনাব কিাোঃ  ািরুজ্জািান 

আইমড নাং-০০৪৮৩ 

সহ ারী ব্যবস্থাে   

(ওটয়িটফয়ার) 
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কটারস মডোে যটিন্ট 

47. ৪

৮ 

িনাব কিাোঃ কেটিায়ার কহাটসন মশ োর 

আইমড নাং-০০০৪২ 

উপ-মিাব্যবস্থাে  (টটারস) 

48. ৪

৯ 

িনাব কিাহাম্মে কখারটশদুি আিি 

আইমড নাং-০০২৯৬ 

ব্যবস্থাে  (টটার, প্রধান  ার্ যািয়) 

 

49. ৫

০ 

িনাব কিাোঃ আব্দুর রমহি 

আইমড নাং-০০৩৬৮ 
ব্যবস্থাে   

50. ৫

১ 

িনাব এস, এি সারাফত আিী 

আইমড নাং-০০৩২১ 

ব্যবস্থাে   

51. ৫

২ 

িনাব কিাস্তা  আহাটিে 

আইমড নাং-০০৩২৪ 

উে-ব্যবস্থাে  

52. ৫

৩ 

িনাব কিাোঃ আব্দুর রাজ্জা  

আইমড নাং-০০৪৬৬ 

সহ ারী ব্যবস্থাে   

(টটার-প্রধান  ার্ যািয়) 

53. ৫

৪ 

িনাব কিাহাম্মে আিতাফ কহাটসন 

আইমড নাং-০০৪৭৯ 

সহ ারী ব্যবস্থাে   

(টটার-প্রধান  ার্ যািয়) 

54. ৫

৫ 

মিটসস রত্না রায় 
আইমড নাং-০০৫৬৭ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  

55. ৫

৬ 

জনাব এস এম র্াহমমুল িাসান 

আইহি নং-০০৬৮৭ 

সিকারী ব্যবস্থাপক 

(মটারস, প্রধান কার্ মালয়) 

56. ৫

৭ 

জনাব মমাোঃ আহরফুল ইসলাম 

আইহি নং-০০৬৯১ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (মটারস, চট্টগ্রাম) 

 

57. ৫

৮ 

জনাব মমাোঃ সাসজদুল িাসান 

আইহি নং-০০৭০৭ 

সিকারী কম মকর্মা (মটারস, িাটিকুমরুল) 

 

58. ৫

৯ 

জনাবা আসমা মবগম 

আইহি নং-০০৭৫৮ 

সিকারী কম মকর্মা 

এইচ আর মডমিশন 

59. ৬

০ 

িনাব কিাোঃ সাইফুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০০৬৪ 

িহাব্যবস্থাে  (এইচআর) 

মনটয়াগ ও প্রমশক্ষণ মডোে যটিন্ট 

60. ৬

১ 

িনাব কিাোঃ িাহবুবুর রহিান 

আইমড নাং-০০১৪৯ 

 উে-িহাব্যবস্থাে  (মনটয়াগ ও প্রমশক্ষণ) 

61. ৬

২ 

িনাব কিাোঃ শমফকুি ইসিাি সর ার 

আইমড নাং-০০২৯১ 

ব্যবস্থাে  (আউেটসামস যাং) 

62. ৬

৩ 

মিটসস আটিনা কবগি 

আইমড নাং-০০৩০০ 
ব্যবস্থাে  (টট্রমনাং এন্ড ইটিন্টস) 

63. ৬

৪ 

িনাব আবু মুছা  

আইমড নাং-০০৩৪৭ 

ব্যবস্থাে  (মনটয়াগ) 

64. ৬

৫ 

িনাব কিাোঃ কফরটেৌস হাওিাোর  

আইমড নাং-০০৫৪০ 

উে-ব্যবস্থাে  (মনটয়াগ) 

65. ৬

৬ 

িনাব কিাোঃ রাটসদুি হাসান  

আইমড নাং-০০৫৪১ 

উে-ব্যবস্থাে  (টট্রমনাং এন্ড ইটিন্টস) 

66. ৬

৭ 

িনাব কিাোঃ আব্দুল্লাি খান  

আইমড নাং-০০৫৪৩ 

উে-ব্যবস্থাে  (আউেটসামস যাং) 

67. ৬

৮ 

িনাব কিাহাম্মে আবদুি ওয়াদুে 

আইমড নাং-০০৪৭০ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (আউেটসামস যাং) 

68. ৬

৯ 

িনাব কচৌধুরী িহামসন 

আইমড নাং-০০৪৭২ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (টট্রমনাং এন্ড ইটিন্টস) 

69. ৭

০ 

িনাব িহল্লক শাম র-আর-রাহী 

আইমড নাং-০০৪৭৮ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (মনটয়াগ) 

70. ৭

১ 

জনাব মমায়াসেম মিাসসন 

আইহি নং-০০৬৯৪ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (আউটসসাহস মং) 

 

71. ৭

২ 

জনাব মমাোঃ ইমরান গাজী  

আইহি নং-০০৭১০ 

সিকারী কম মকর্মা (হনসয়াগ) 

 

72. ৭

৩ 

হমসসস শাহমমা আক্তার 

আইহি নং-০০৬৪২ 

সহ ারী  ি য তযা (প্রহশক্ষণ)  

73. ৭

৪ 

জনাব জুসয়ল মিাসসন 

আইহি নং-০০৭৫২ 

সহ ারী  ি য তযা (প্রহশক্ষণ) 
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োটস যাটনি মডোে যটিন্ট 

74. ৭

৫ 

মিটসস শাহনাি কবগি 

আইমড নাং-০০২০৬ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (োটস যাটনি) 

 

75. ৭

৬ 

মিটসস িাসুিা কবগি 

আইমড নাং-০০২৯৭ 

ব্যবস্থাে  (স্যািামর এযাডমিন) 

76. ৭

৭ 

মিটসস তুমহনা কহাটসন 

আইমড নাং-০০৩২২ 

উে-ব্যবস্থাে  (মিি এন্ড মরোয়ারটিন্ট) 

77. ৭

৮ 

িনাব আটনায়ার কহাটসন  

আইমড নাং-০০৩৮৬ 

উে-ব্যবস্থাে  (মিি এন্ড মরোয়ারটিন্ট) 

78. ৭

৯ 

িনাব কিাহাম্মে মেোরুি হায়োর 

আইমড নাং-০০৩৮০ 

উে-ব্যবস্থাে  (স্যািামর এযািহমন) 

79. ৮

০ 

মিটসস কিৌরী শারমিন 

আইমড নাং-০০৫৫১ 

উপ-ব্যবস্থাপক (স্যািামর এযািহমন) 

 

80. ৮

১ 

মিটসস শারমিন আ তার 

আইমড নাং-০০৬১৩ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (স্যািামর এযািহমন) 

 

81. ৮

২ 

িনাব িাহবুব আিি 

আইমড নাং-০০৬২০ 

সিকারী কম মকর্মা (মিি এন্ড মরোয়ারটিন্ট) 

মসম উমরটি এন্ড এটটে মডোে যটিন্ট 

82. ৮

৩ 

িনাব কিাোঃ আবদুি হান্নান কবোরী 

আইমড নাং-০০১৪৭ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (মসম উমরটি এন্ড এটটে) 

83. ৮

৪ 

িনাব কহিাল্ উিীন কিাহাম্মে ইউনুছ 

আইমড নাং-০০২৮৮ 

ব্যবস্থাে  (টসন্ট্রাি এটটে) 

 

84. ৮

৫ 

িনাব কিাোঃ নিরুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৩০২ 

ব্যবস্থাে  (মরমিওনাি মসম উমরটি) 

85. ৮

৬ 

িনাব কিাোঃ আব্দুি িান্নান 

আইমড নাং-০০২৯২ 

ব্যবস্থাে  (টসন্ট্রাি হসহকউহরটি) 

86. ৮

৭ 

িনাব িাঈন উমিন খান 

আইমড নাং-০০৩৫৮ 

উে-ব্যবস্থাে  (টসন্ট্রাি এটটে) 

87. ৮

৮ 

িনাব কিাহাম্মে সমহদুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৩৮৪ 

উে-ব্যবস্থাে  (টসন্ট্রাি এটটে) 

 

88. ৮

৯ 

িনাব কিাোঃ শাহটনওয়াি কিহবুব  

আইমড নাং-০০৩৫৯ 

উে-ব্যবস্থাে  (মরমিওনাি মসম উমরটি) 

89. ৯

০ 

িনাব অমিউর রহিান 

আইমড নাং-০০৩৭১ 

উে-ব্যবস্থাে   (কসন্ট্রাি হসহকউহরটি) 

90. ৯

১ 

িনাব এস.এি সুিতান িাহমুে 

আইমড নাং-০০৩৭৬ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (টসন্ট্রাি এটটে) 

91. ৯

২ 

জনাব মমাোঃ আল মামুন 

আইহি নং-০০৬৮১ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (মসন্ট্রাল এটটে) 

 

92. ৯

৩ 

জনাব মহর্উর রিমান 

আইহি নং-০০৬৮৩ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (টসন্ট্রাি হসহকউহরটি) 

 

93. ৯

৪ 

জনাব আব্দুল িাহলম হময়া 

আইহি নং-০০৬৯৩ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (মসন্ট্রাল এসটট) 

 

কিনাটরি সামি যটসস মডমিশন 

94. ৯

৬ 

মিটসস কিাহটছনা আক্তার 

আইমড নাং-০০০৬৫ 

িহাব্যবস্থাে  (টিনাটরি সামি যটসস্) 

95. ৯

৭ 

জনাব মমাোঃ সহফকুল ইসলাম  

আইহি নং-০০৭১১ 

সহ ারী  ি য তযা  (সমন্বয়) 

ট্রান্সটোে য  টন্ট্রাি মডোে যটিন্ট 

96. ৯

৮ 

িনাব কিাোঃ হামিদুর রহিান  

আইমড নাং-০০২৭৬ 

উপ-মিাব্যবস্থাে  (ট্রান্সটোে য  টন্ট্রাি) 

97. ৯

৯ 

িনাব সসয়ে িমহব্বিু আিি খাটিে 

আইমড নাং-০০২১০ 

ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাে  (ডকুটিন্ট ও মেওএি) 

98.  িনাব কিাহাম্মে হাসনাত  ািাি 

আইমড নাং-০০২১২ 

ব্যবস্থাে  (ট্রান্সটোে য  টন্ট্রাি) 

99.  িনাব কিাহাম্মে কসমিি 

আইমড নাং-০০৩২০ 

ব্যবস্থাে  
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100.  িনাব কিাোঃ মিিানুর রহিান 

আইমড নাং-০০৪২৫ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  

101.  িনাব কিাহাম্মে আমরফ মবল্লাি 

আইমড নাং-০০৪৬৭ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (ট্রান্সটোে য  টন্ট্রাি) 

102.  িনাব কিাোঃ ফয়জুি  মবর 

আইমড নাং-০০৪৯৭ 

সহ ারী ব্যবস্থাে   

103.  জনাব মাসুদ রানা 

আইহি নং-০০৭১২ 

সিকারী কম মকর্মা (িকুসমন্ট এন্ড হপওএল) 

 

প্রম উরটিন্ট মডোে যটিন্ট 

104.  িনাব কিাহাম্মে িমনরুল ইসিাি 

আইমড নাং-০০২৮৬ 

ব্যবস্থাে  (প্রম উরটিন্ট) 

105.  িনাব প্রদুযৎ কুিার সাহা 

আইমড নাং-০০৪১৭ 
ব্যবস্থাে  (মশমোং এন্ড হযামন্ডমিাং) 

 
106.  িনাব কিাোঃ শহীে উল্যাহ ফারু ী 

আইমড নাং-০০৪২১ 

উে-ব্যবস্থাে   

107.  কিাছাোঃ নাঈিা  ািরুন নাহার 

আইমডনাং-০০৫৪৮ 

উে-ব্যবস্থাে  (প্রম উরটিন্ট) 

108.  িনাব কিাোঃ নামছর উল্লাি আি-িাহমুে 

আইমড নাং-০০৪৬৫ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (মশমোং এন্ড হযামন্ডমিাং) 

109.  জনাব ফয়সাল আিসমদ 

আইহি নং-০০৭০৮ 

সিকারী কম মকর্মা (প্রহকউরসমন্ট) 

 

110.  জনাব মমাোঃ মবারিান উদ্দীন 

আইহি নং-০০৭১৮ 

সহ ারী কম মকর্মা  

 িন সামি যটসস মডোে যটিন্ট 

111.  িনাব সটরাি কাহি িজুিোর 

আইমড নাং-০০১৭২ 

উে-িহাব্যবস্থাে  ( িন সামি যটসস) 

112.  মিটসস সুরিী রানী কগািোর 

আইমড নাং-০০৩০১ 

ব্যবস্থাে  (টডসোচ এন্ড প্রটো ি) 

113.  িনাব কিাহাম্মে িমহদুর রহিান 

আইমড নাং-০০৪১৮ 

ব্যবস্থাে  (এট াটিাটডশন এন্ড হাউিম মোং)  

114.  িনাব কিাোঃ িাহফুজুর রহিান 

আইমড নাং-০০৪৯০ 

উে-ব্যবস্থাে  (এট াটিাটডশন এন্ড হাউিম মোং)  

115.  মিটসস শারমিন িাহান 

আইমড নাং-০০৪২৮ 

উে-ব্যবস্থাে  

116.  িনাব িামবে-উি  ামের কিায়ািযার 

আইমড নাং-০০৫৬৮ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (টিমড যাি অমফসার) 

117.  িনাব এস,এি হুিায়ুন  মবর 

আইমড নাং-০০৪৬৮ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  

118.  জনাব মমাোঃ বাসর্ন ফহকর 

আইহি নং-০০৬৯০ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (এসকামসিশন এন্ড িাউজহকহপং) 

 

119.  িনাব কিাোঃ আশরাফুি আিি 

আইমড নাং-০০৬২৫ 

সহ ারী  ি য তযা  

 

120.  জনাব মমাোঃ আব্দুল কাসদর 

আইহি নং-০০৬৩৮ 

সহ ারী  ি য তযা (এসকামসিশন এন্ড িাউজহকহপং) 

 

121.  জনাব মমািাম্মদ কাউছার র্াহমম 

আইহি নং-০০৭০৬ 

সিকারী কম মকর্মা (এসকামসিশন এন্ড িাউজহকহপং) 

122.  জনাব মমাোঃ মগাফরান 

আইহি নং-০০৭৫৭ 

সিকারী কম মকর্মা 

123.  জনাব কাজী ওসমান কামাল 

আইহি নং-০০৭৫৯ 

সিকারী কম মকর্মা 

এ াউন্টস্ মডমিশন 

124.  িনাব তেন কুিার সাহা 

আইমড নাং-০০০৩৭ 

িহাব্যবস্থাে  (এ াউন্টস্) 

125.  মিটসস ফামহিা খাতুন আ ন্দ 

আইমড নাং-০০৪৩০ 

উে-ব্যবস্থাে  (সিন্বয়) 

 

ক ন্দ্রীয় মহসাব মডোে যটিন্ট 

126.  িনাব মব াশ কুিার শীি 

আইমড নাং-০০০৭১ 

উপ-মিাব্যবস্থাে  (ট ন্দ্রীয় মহসাব) 

127.  িনাব কিাহাম্মে সমফকুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৩৪৮ 

ব্যবস্থাপক (সাধারণ হিসাব)  

128.  িনাব কিাহাম্মে নুর ইসিাি 

আইমড নাং-০০৩২৬ 

ব্যবস্থাে  (মরমিওনাি এ াউন্টস্)  
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129.  িনাব কিাোঃ ওবায়দুি হ  

আইমড নাং-০০৩২৮ 

ব্যবস্থাপক (টটার এ াউন্টস) 

130.  িনাব কিাহাম্মে বাহার উমিন 

আইমড নাং-০০৪৪৮ 

উে-ব্যবস্থাে  

131.  িনাব কিাোঃ রামশদুি আিি কচৌধুরী 

আইমড নাং-০০৫৬১ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (টটার এ াউন্টস) 

132.  জনাব মমাোঃ আবু মিনা রানা 

আইহি নং-০০৬৯৬ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (মজনাসরল একাউন্টস, মলজার) 

প্র ল্প মহসাব মডোে যটিন্ট 

133.  িনাব রাটিযশ্বর চন্দ্র সর ার 

আইমড নাং-০০০৬৯  

উে-িহাব্যবস্থাে  (প্র ল্প মহসাব) 

134.  িনাব কিাোঃ তমহদুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০১১৯ 

ব্যবস্থাে  (প্রটিক্ট এ াউন্টস্) 

135.  িনাব কিাহাম্মে ফমরে উমিন আহাম্মে 

আইমড নাং-০০২১৩ 

ব্যবস্থাে  (প্রটিক্ট মবিস্) 

136.  িনাব িমতউর রহিান 

আইমড নাং-০০৩২৯ 

ব্যবস্থাে  (প্রটিক্ট ফাইনান্স) 

137.  িনাব কিাহাম্মে ফটয়িউল্লাি 

আইমড নাং-০০৩৬৪ 

ব্যবস্থাে  

138.  িনাব ফিলুি হ  মিয়া 

আইমড নাং-০০৩৭৪ 

উে-ব্যবস্থাে  

139.  িনাব কিাোঃ কখারটশে আিি  

আইমড নাং-০০৫৫৭ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  

140.  িনাব কেওয়ান করিাউি হাসান  

আইমড নাং-০০৫৫৯ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  

141.  িনাব িামহদুি হাসান  

আইমড নাং-০০৫৬২ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (ব্যাাং  এন্ড  যাশ) 

142.  জনাব কামরান মরজা 

আইহি নং-০০৬৯৯ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (প্রসজক্ট হবল) 

 

কে-করাি এন্ড মবিস্ মডোে যটিন্ট 

143.  জনাব মশখ নাহছম মিাসসন 

আইহি নং-০০০১৬৮ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (টে-করাি এন্ড মবলস্)  

144.  িনাব কিাস্তা  আহটিে 

আইমড নাং-০০১৩৮ 

ব্যবস্থাে  (মলান) 

145.  মিটসস িাম য়া শরীফ 

আইমড নাং-০০৩০৬ 

ব্যবস্থাে  (মপ-মরাল)  

146.  িনাব কিাহাম্মে শমফকুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৩৬২ 

ব্যবস্থাে   (মবিস) 

147.  মিটসস হামফিা খাতুন  
আইমড নাং-০০৪৫০ 

উে-ব্যবস্থাে  (টরগুটিেরী মবিস্) 

148.  িনাব মৃনাি  াহি চক্রবতী 
আইমড নাং-০০৩৬৫ 

উে-ব্যবস্থাে  (এিপ্লয়ী মবিস্) 

149.  িনাব কিাোঃ আবুি ফরাহ মৃধা 

আইমড নাং-০০৩৮২ 

উে-ব্যবস্থাে   

150.  িনাব কিাহাোঃ িমফজুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৪৯৯ 

উে-ব্যবস্থাে  (এিপ্লয়ী মবিস্) 

151.  মিটসস প্রমতিা রাণী বমণ  

আইমড নাং-০০৪২৯ 

উপ-ব্যবস্থাে  (টিান) 

152.  িনাব কিাোঃ হামসবুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০২৮১ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (টরগুটিেরী মবিস্) 

153.  িনাব কিাোঃ সািসুি আিি 

আইমড নাং-০০৫৫৫ 

 

উে-ব্যবস্থাে  
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154.  িনাব কিাোঃ হামববুর রহিান  

আইমড নাং-০০৫৫৮ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  

155.  িনাব কিাোঃ সমফকুি ইসিাি মিয়া  

আইমড নাং-০০৫৬০ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (এিপ্লয়ীি মবিস্) 

156.  জনাব মমাোঃ মহনর মিাসসন 

আইহি নং-০০৬৯৭ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (হবলস্) 

 

157.  মিটসস মরফাত আরা িাহান মিতু 

আইমড নাং-০০৬২৭ 

সহ ারী  ি য তযা 

 
158.  জনাব মমাোঃ আব্দুল লহর্ফ 

আইহি নং-০০৬৪০ 

সহ ারী  ি য তযা 

 

159.  জনাব মমসিদী আিসমদ 

আইহি নং-০০৭৬১ 

সহ ারী  ি য তযা 

 

অর্ য মডমিশন 

160.  িনাব কিাোঃ আব্দুি িান্নান 

আইমড নাং-০০৪৮৯ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (সিন্বয়) 

 

অর্ য মডোে যটিন্ট 

161.  িনাব কিাোঃ শাফাটয়তুর রহিান িজুিোর 

আইমড নাং-০০০৭২ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (অর্ য) 

162.  িনাব কিাোঃ িঈনুি ইসিাি 
আইমড নাং-০০৩৩৬ 

ব্যবস্থাে  (বাটিে) 

163.  িনাব কিাোঃ সাইফুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৩৪১ 

ব্যবস্থাে  (ট্যাক্স ও ইন্সুটরন্স) 

164.  িনাব কিাোঃ শাহীন মৃধা 
আইমড নাং-০০৩৩৯ 

ব্যবস্থাে  (অর্ য ও রািস্ব) 

165.  িনাব এ, ক , এি িাইনুি হ  

আইমড নাং-০০৪৫১ 

উপ-ব্যবস্থাে  (ট্যাক্স) 

166.  িনাব অমসত বরণ মবশ্বাস 

আইমড নাং-০০৪৭৭  
উে-ব্যবস্থাে  (অর্ য ও রািস্ব) 

167.  মিটসস তাহমিনা সুিতানা  

আইমড নাং-০০৫৫৬ 

উে-ব্যবস্থাে  (বাটিে) 

168.  িনাব কিাোঃ সাটহদুজ্জািান 

আইমড নাং-০০৫৬৪ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (অর্ য ও রািস্ব) 

169.  জনাব মমািাম্মদ আলী আশ্রাফ মচৌধুরী 

আইহি নং-০০৬৯৫ 

সিকারী ব্যবস্থাপক 

 

ফান্ডস মডোে যটিন্ট 

170.  িনাব কিাোঃ মরয়াি উমিন 

আইমড নাং-০০০৬৬ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (ফান্ডস্) 

171.  িনাব স্বেন কুিার সর ার 

আইমড নাং-০০৩১১ 

ব্যবস্থাে  (টিনাটরি ফান্ডস) 

172.  িনাব কিাোঃ িমনরুজ্জািান খান 

আইমড নাং-০০২১৫ 

ব্যবস্থাে  (গ্রাচুইটি এন্ড ওসয়লসফয়ার ফান্ড) 

173.  িনাব কিাোঃ আিমির কহাটসন 

আইমড নাং-০০৪৪৭ 

উে-ব্যবস্থাে  (ব্যাংক) 

174.  িনাব মুহাম্মে সটরায়ার কিাটশ যে 

আইমড নাং-০০৫০০ 

উপ-ব্যবস্থাে  (হসহপএফ) 

175.  িনাব িাটিউি ইসিাি  

আইমড নাং-০০৫৫৩ 
উে-ব্যবস্থাে   

176.  িনাব কিাোঃ করিাউি  মরি  

আইমড নাং-০০৫৬৩ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  ( যাশ) 

177.  হমসসস সামছুন নািার 

আইমড নাং-০০৬৪৫ 

সহ ারী  ি য তযা 

178.  জনাব শহফউল আলম 

আইমড নাং-০০৬৪৪ 

সহ ারী  ি য তযা 

 

এি আই এস মডোে যটিন্ট 

179.  িনাব কিাোঃ আক্তারুজ্জািান 

আইমড নাং-০০১১৭ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (এিআইএস) 

 

180.  িনাব শাহ্ কিাোঃ হামনফ মিয়া 

আইমড নাং-০০২১৬ 

ব্যবস্থাে  (িাটা মবইজ) 
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181.  িনাব কিাহাম্মে িামুন কহাটসন 

আইমড নাং-০০৩১০ 

ব্যবস্থাে  (মরটোটি যাং এন্ড  িপ্লাটয়ন্স) 

182.  মিটসস নুরিাহান কবগি 

আইমড নাং-০০৩৭৩  

উে-ব্যবস্থাে  (মরটোটি যাং এন্ড  িপ্লাটয়ন্স) 

183.  জনাব মমাোঃ ইসরাহফল ভূইয়া 

আইহি নং-০০৬৯৮ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (িাটা মবইজ) 

প্লামনাং মডমিশন 

184.  জনাব মমাোঃ আব্দুর রাোক  

আইহি-০০২৫৭ 

মহাব্যব্স্থাপক (প্লান িং) 

185.  জনাব মমাোঃ কামাল উহদ্দন 

আইহি নং-০০৬৩৯ 

সহ ারী  ি য তযা (সিন্বয়) 

 

ষ্ট্র্যাটেমি  প্লামনাং মডোে যটিন্ট 

186.  িনাব িনছফ আিী 

আইমড নাং-০০২০৪ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (স্ট্রাটেমি  প্লামনাং) 

 

187.  িনাব অিয় কুিার ক াষ 

আইমড নাং-০০২২৯ 

ব্যবস্থাে  (মফমিমবমিটি টামড) 

188.  িনাব কিাোঃ নূরুন্নবী 

আইমড নাং-০০৩৯৮ 

ব্যবস্থাে  (ফরওয়াড য প্লামনাং) 

189.  িনাব কতৌমসফ িাহমুে 

আইমড নাং-০০৫৭৯ 

উে-ব্যবস্থাে  (ফরওয়াড য প্লামনাং) 

 

প্রটিক্ট প্লামনাং এন্ড িমনেমরাং মডোে যটিন্ট  

190.  িনাব কিাোঃ িমশহুর রহিান 

আইমড নাং-০০১৯০ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (প্রটিক্ট প্লামনাং এন্ড িমনেমরাং) 

191.  িনাব কিাোঃ আবু োউে কফরটেৌস 

আইমড নাং-০০৩৪৯ 

ব্যবস্থাে  (প্রসজক্ট হপ্রপাসরশন) 

192.  মিটসস িয়নব বানু 

আইমড নাং-০০৫২২ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

193.  জনাব মুশহফক হরদওয়ানুজ জামান  

আইহি নং-০০৬৭২ 

সিকারী প্রসকৌশলী (প্রসজক্ট হপ্রপাসরশন) 

 

সাটি য এন্ড ইনিায়রনটিন্ট মডোে যটিন্ট 

194.  িনাব কিাোঃ কিটহেী িাসুে 

আইমড নাং-০০২৪১ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (সাটিয এন্ড ইনিায়রনটিন্ট) 

195.  িনাব সুব্রত কুিার কে 

আইমড নাং-০০৫০১ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

196.  হমসসস নাহফসা নাওয়াল 

আইহি নং-০০৭৪৯ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

197.  িনাব  ািী সিীবুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৬৩২ 

উে-সহ ারী প্রট ৌশিী (ইনভায়রনসমন্ট টাহি) 

 

মডিাইন এন্ড কডটিিেটিন্ট মডমিশন 

198.  মিটসস শাটহো বানু 

আইমড নাং-০০০৪৫ 

িহাব্যবস্থাে  (মডিাইন এন্ড কডটিিেটিন্ট), চিমত োময়ত্ব 

199.  িনাব কিাোঃ নামসমুি আ বর 

আইমড নাং-০০৩৭২ 

উে-ব্যবস্থাে  (সিন্বয়) 

 

োইেিাইন এন্ড ফযামসমিটিি মডিাইন মডোে যটিন্ট 

200.  িনাব কশখ কিাহাম্মে িমিবুর রহিান 

আইমড নাং-০০৩১৯ 

ব্যবস্থাে  (মডটেইি মডিাইন এন্ড ড্রাফটিাং) 

201.  মিটসস শারমিন কফরটেৌস 

আইমড নাং-০০৫১১ 

উে-ব্যবস্থাে  

 
202.  িনাব কিাহাম্মে  ািরুি হাসান 

আইমড নাং-০০৫০৩ 

উে-ব্যবস্থাে  (মডটেইি মডিাইন এন্ড ড্রাফটিাং) 
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মরসাচ য এন্ড কডটিিেটিন্ট মডোে যটিন্ট 

মসমিি ইমিমনয়ামরাং মডোে যটিন্ট 

203.  িনাব কিাোঃ নওটশর আিাে 

আইমড নাং-০০০৬৮ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (মসমিি ইমিমনয়ামরাং) 

204.  িনাব কিাোঃ িাহবুবুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৩১৫ 
ব্যবস্থাে  (মডিাইন) 

205.  িনাব কিাোঃ সাখাওয়াত কহাটসন 

আইমড নাং-০০৪০২ 

ব্যবস্থাে  ( নস্ট্রা শন এন্ড কিইনটেটনন্স-ইট কিান) 

206.  িনাব কিাোঃ  ািরুজ্জািান 

আইমড নাং-০০২৫২ 

ব্যবস্থাে  ( নস্ট্রা শন এন্ড কিইনটেটনন্স-ওটয়ট কিান) 

207.  িনাব কিাহাম্মে বিলুর রমশে 

আইমড নাং-০০২৫০ 

ব্যবস্থাে  (টহড অমফস  িটপ্লক্স) 

208.  িনাব কিাোঃ করিাউি  মরি 

আইমড নাং-০০৪৯৪ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

209.  িনাব মুতযিা মুহাম্মে শাহমরয়ার 

আইমড নাং-০০৫১৯ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

210.  িনাব মবিন শীি 

আইমড নাং-০০৪৬০ 

উে-ব্যবস্থাে   

 

211.  িনাব মুহাম্মে অমহদুর রহিান 

আইমড নাং-০০৪৫৭ 
উে-ব্যবস্থাে  

212.  িনাব কিাোঃ সাইফুি ইসিাি  

আইমড নাং-০০৪৫৪ 
সহ ারী প্রট ৌশিী  

213.  িনাব সসয়ে রাম বুর রহিান 

আইমড নাং-০০৪৫৬ 

সহ ারী প্রট ৌশিী 

214.  িনাব কিাোঃ আিাদুর রহিান 

আইমড নাং-০০৪৫৯ 
সহ ারী প্রট ৌশিী 

215.  জনাব মমাোঃ মহনরুল ইসলাম 

আইহি নং-০০৭৩৬ 

সহ ারী প্রট ৌশিী (মডিাইন) 

216.  জনাব মমাোঃ শহফউল আলম 

আইহি নং-০০৭৩২ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী, আইহসএস মফনী 

 

ইমিমনয়ামরাং সামি যটসস মডমিশন 

217.  িনাব কিাোঃ আইনুি  মবর 

আইমড নাং-০০০৪৭ 

িহাব্যবস্থাে  (ইমিমনয়ামরাং সামি যটসস্) 

ইটি মট্র যাি ইমিমনয়ামরাং মডোে যটিন্ট 

218.  িনাব আিী কহাটসন 

আইমড নাং-০০৪০১ 

ব্যবস্থাে  (ইটি মট্র যাি মডিাইন এন্ড কডটিিেটিন্ট) 

219.  িনাব টুটুি মস োর 

আইমড নাং-০০৩৫৫ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

220.  িনাব কিাোঃ িসীি উমিন 

আইমড নাং-০০৩৫৪ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

221.  িনাব কিাোঃ ইব্রাহীি 

আইমড নাং-০০৪৫৫ 

উে-ব্যবস্থাে   

কি ামন যাি কিইনটেটনন্স মডোে যটিন্ট 

222.  িনাব কিাোঃ সাইফুি আিি 

আইমড নাং-০০১৮৮ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (টি ামন যাি কিইনটেটনন্স) 

223.  িনাব কিাহাম্মে আখতার কহাটসন মুন্সী 

আইমড নাং-০০৪০৩ 

ব্যবস্থাে  (ট্রান্সটোে য কিইনটেটনন্স)  

224.  িনাব কিাোঃ আশরাফুি আিি 

আইমড নাং-০০৪০৬ 
ব্যবস্থাে  (োইেিাইন এন্ড ফযামসমিটিি কিইনটেটনন্স) 

225.  মিটসস রিা মস োর 

আইমড নাং-০০৪৪১ 
উে-ব্যবস্থাে  (ট্রান্সটোে য কিইনটেটনন্স) 

 

226.  িনাব কিাোঃ আমিনুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৫০৫ 

উে-ব্যবস্থাে  
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227.  িনাব কিাোঃ আব্দুি হােী 

আইমড নাং-০০৪৮৬ 

উে-ব্যবস্থাে  

228.  িনাব কসাটহি আহটিে খান 

আইমড নাং-০০৪৯১ 

সহ ারী প্রট ৌশিী 

229.  জনাব শাহকল মিাসসন মমাোঃ সালমান  

আইহি নং-০০৬৬৩ 
সহ ারী প্রট ৌশিী 

  
োইেিাইন ইনটিমিটি মডোে যটিন্ট 

230.  িনাব কিাোঃ কসিাউি  মরি 

আইমড নাং-০০১৪৮ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (োইেিাইন ইনটিমিটি) 

231.  িনাব কিাহাম্মে আমির কহাটসন 

আইমড নাং-০০৩১৭ 
ব্যবস্থাে  (োইেিাইন মেমগাং) 

232.  িনাব মবপ্লব চন্দ্র োস 

আইমড নাং-০০৪০৯ 

ব্যবস্থাে  (মসমে কিইনটেটনন্স) 

 

233.  িনাব কিাোঃ করিাউি  মবর 

আইমড নাং-০০২৫৪ 

ব্যবস্থাে  (মসমে মডিাইন  এন্ড কডটিিেটিন্ট) 

234.  িনাব কিাোঃ সাটিদুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৪৯২ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

235.  িনাব কিাহাম্মে ফয়জুর রাজ্জা  

আইমড নাং-০০৫১৭ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

অোটরশন মডমিশন 

236.  জনাব মমাোঃ র্াজুল ইসলাম মজুমদার 

আইহি নং-০০৭৬০ 

পহরচালক (অপাসরশন) 

237.  মমাসাম্মাৎ আসমনা মবগম 

আইহি নং-০০৬৪৯  

সিকারী কম মকর্মা (সমন্বয়) 

আইমসটি মডোে যটিন্ট 

238.  িনাব কিাোঃ নামছর হাসান খান 

আইমড নাং-০০২৬১ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (আইমসটি) 

239.  িনাব এ, এন, এি, কতৌমহদুর রহিান কচৌধুরী 

আইমড নাং-০০৩৫০ 

ব্যবস্থাে  (টনেওয়া য এডমিমনটস্ট্রশন) 

240.  িনাব কিাহাম্মে ওির আিী 

আইমড নাং-০০৩৯৪ 

ব্যবস্থাপক (সিস্কটপ ও মনটওয়াকম সাসপাট ম) 

241.  িনাব এনাটয়ত  মবর 

আইমড নাং-০০৫৮৯ 

উে-ব্যবস্থাে  

242.  মিটসস তাহমিনা আক্তার 

আইমড নাং-০০৫৯৯ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

243.  জনাব ফাহরিাল আসবদীন  

আইহি নং-০০৬৫৯ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

244.  মিটসস িামিয়া হাসান 

আইমড নাং-০০৬৩৩ 
উে-সহ ারী প্রট ৌশিী 

245.  জনাব মমাোঃ মমাজাসম্মল িক 

আইহি নং-০০৬৪১ 

সিকারী কম মকর্মা, ফ্রন্ট মিস্ক অহফসার 

 

স্কাডা এন্ড কেমি ি মডোে যটিন্ট 

246.  িনাব সুশীি কুিার সর ার 

আইমড নাং-০০০৮৩ 

উে-িহাব্যবস্থাে  

247.  জনাব মমাোঃ িারুন-অর-রশীদ 

আইমড নাং-০০২৩১ 

ব্যবস্থাপক (এমহসহস, প্রধান কার্ মালয়) 

248.  মিটসস নামেরা নািনীন 

আইমড নাং-০০২৪০ 

ব্যবস্থাে  (মসটটি এডমিমনটস্ট্রের)  

249.  িনাব মফটরাি আহটিে মিয়া 

আইমড নাং-০০৩৭৫ 

উে-ব্যবস্থাে  (টেমি ি) 

250.  কবগি ফারহানা িাফরীন 

আইমড নাং-০০৫২৯ 

উপ-ব্যবস্থাপক (এমহসহস, প্রধান কার্ মালয়) 

251.  িনাব খমিলুর রহিান  

আইমড নাং-০০৪৮৭ 

সহ ারী প্রট ৌশিী 

252.  হমসসস ইফার্ শারহমন  

আইহি নং-০০৬৭৮ 

সিকারী প্রসকৌশলী (এমহসহস, মিি অহফস) 
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কডিরা  টন্ট্রাি কসন্টার 

253.  িনাব কিাোঃ আিাে কহাটসন 

আইমড নাং-০০৩৪২ 

উে-ব্যবস্থাে , কডিরা  টন্ট্রাি কসন্টার 

 
এটিঙ্গা  টন্ট্রাি কসন্টার 

254.  িনাব এ.ট .এি মিিানুর রহিান 

আইমড নাং-০০৩৯১ 

ব্যবস্থাে   

255.  িনাব কিাোঃ িািাি কহাটসন 

আইমড নাং-০০৪৬১ 

সহ ারী প্রট ৌশিী 

এমসমস-আশুগি 

256.  িনাব কিাোঃ তফাজ্জি কহাটসন ভ ূঁঞা 

আইমড নাং-০০২৫৩ 

ব্যবস্থাে  (এমসমস, আশুগি) 

257.  িনাব কিাোঃ কিাশারফ কহাটসন 

আইমড নাং-০০৪৫২ 

উে-ব্যবস্থাে  

258.  িনাব কিাোঃ ফারু  কহাটসন 

আইমড নাং-০০৪৮৫ 
উে-ব্যবস্থাে  

259.  িনাব কিাহাম্মে শও ত উল্যাহ মরয়াি 

আইমড নাং-০০৬০৪ 

উে-ব্যবস্থাে  

260.  জনাব আবু ইউসুফ 

আইহি নং-০০৭৩০ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী (এহসহস, আশুগঞ্জ) 

 

মলা-কসন্ট্রাল হিপাট মসমন্ট 

261.  িনাব কিাোঃ নিরুল ইসিাি 

আইমড নাং-০০০৮৮ 

উপ-মিাব্যবস্থাপক (সলা-কসন্ট্রাল) 

262.  িনাব কিাোঃ আবুি  ািাি আিাে 

আইমড নাং-০০২৬৬ 

ব্যবস্থাে   

263.  িনাব কিাহাম্মে ইয়ামিন 

আইমড নাং-০০৩৫১   

ব্যবস্থাে  (টসন্ট্রাি কিাড এন্ড কডসোচ) 

264.  িনাব কিাোঃ আব্দুি হান্নান 

আইমড নাং-০০৫৮৩ 

উে-ব্যবস্থাে  

265.  িনাব কিাোঃ আম দুজ্জািান 

আইমড নাং-০০৬০৬ 
উে-ব্যবস্থাে  

ট্রান্সমিশন মডমিশন - ইট 

266.  িনাব আবু সাঈে িাহমুে 

আইমড নাং-০০০৩৮ 

িহাব্যবস্থাে  (ট্রান্সমিশন, ইট) 

267.  িনাব মিয়াউি  মরি 

আইমড নাং-০০৪৮১ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (সমন্বয়) 

 
 ট্রান্সমিশন মডোে যটিন্ট, আশুগি 

268.  িনাব আিী হুসাইন 

আইমড নাং-০০০৪৮ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (ট্রান্সমিশন-আশুগি) 

গ্যাস মমহনসফাল্ড মটশন, আশুগঞ্জ 

269.  জনাব জুসয়ল হময়া 

আইহি-০০৪০৪ 

ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয  

270.  িনাব কিাহাম্মে খায়রুি  মবর 

আইমড নাং-০০৩৭৮ 
উে-ব্যবস্থাে  (মটার, আশুগঞ্জ) 

 
271.  িনাব এিোদুি কহাটসন আ ন্দ 

আইমড নাং-০০৩৮১ 
উে-ব্যবস্থাে   

 

272.  িনাব কিাোঃ খমিলুর রহিান 

আইমড নাং-০০৩৩৩ 

উে-ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) 

 

273.  িনাব নূর কিাহাম্মে মিেন কচৌধুরী 

আইমড নাং-০০৪৯৫ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (হনরাপত্তা) 

 

274.  িনাব কিাোঃ িাটয়ে কহাটসন 

আইমড নাং-০০৫১৩ 
সহ ারী ব্যবস্থাে   

 

275.  িনাব িািহারুি হ  

আইমড নাং-০০৫৩৭ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  ( ামরগরী) 

কিানাি ট্রান্সমিশন অমফস- মসটিে 

276.  িনাব মবশ্বমিৎ নন্দী 

আইমড নাং-০০২৩২ 

ব্যবস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজম 



  - 12 - 

 

ক্রমি  নাি ও আইমড নাং েেমব 

277.  িনাব নীহার  াহি কে 

আইমড নাং০০২৮৪ 
ব্যবস্থাে  

 

278.  িনাব সনিয় কুিার তালু োর 

আইমড নাং-০০৫১৫ 

সহ ারী প্রট ৌশিী 

শ্রীিঙ্গি আঞ্চমি   ার্ যািয় 

279.  িনাব কিাহাম্মে মেোর কহাটসন 

আইমড নাং-০০৩৩৭ 
ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয 

280.  জনাব আহর্কুর রিমান 

আইহি নং-০০৭০৫ 

সিকারী কম মকর্মা (হনরাপত্তা) 

 

আঞ্চমি  সঞ্চািন  ার্ যািয়,  নরমসাংেী  

281.  িনাব কিাোঃ িাহবুবুর রহিান খান 

আইমড নাং-০০৩৪৩ 

উে-ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয 

 

282.  িনাব এ, এন, হাসিত িািাি 

আইমড নাং-০০৫৩৬ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  ( ামরগরী) 

283.  জনাব মমাোঃ আমজাদ আলী খান 

আইহি নং-০০৬৪৭ 

সহ ারী  ি য তযা ( ামরগরী) 

 ট্রান্সমিশন মডোে যটিন্ট - ঢা া 

হরহজওনাল ট্রান্সহমশন অহফস, নারায়ণগঞ্জ 

284.  িনাব নঈি আহটিে কফরটেৌস 

আইমড নাং-০০২৭৮ 

উপ-মিাব্যবস্থাপক (ট্রান্সহমশন-ঢাকা) 

আশুমিয়া মসমিএস 

285.  িনাব মুহাম্মে িইদুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৪৩৩ 

উে-ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয 

286.  িনাব কিাোঃ কসমিি করিা 

আইমড নাং-০০৪৬২ 

উে-ব্যবস্থাে  

আমিনবািার মসমিএস 

287.  িনাব কিাহাম্মে শাহ্িাহান 

আইমড নাং-০০২১৮ 

ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয 

288.  িনাব কিাোঃ আটনায়ারুি ইসিাি  

আইমড নাং-০০৩৫৩ 

উে-ব্যবস্থাে  (সঞ্চালন) 

 

289.  জনাব হমজমা খাসদমুল ইসলাম 

আইহি নং-০০৬৫০ 

সহ ারী কম মকর্মা ( ামরগরী) 

290.  জনাব মমাোঃ আর্াউর রিমান 

আইহি নং-০৬১৩৪ 

সহ ারী কম মকর্মা ( ামরগরী) 

কডিরা মসমিএস 

291.  িনাব কিাহাম্মে শমফকুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০২৪৯ 
ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয 

292.  মিটসস নািিা খাতুন 

আইমড নাং-০০৪৩১ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

293.  জনাব মমাোঃ আহর্য়ার রিমান 

আইহি নং-০০৬৪৩ 

সহ ারী কম মকর্মা 

 

ধনুয়া গ্যাস মিোমরাং এন্ড কিমনটফাল্ড কটশন, মরমিওনাি অমফস, গািীপুর 

294.  িনাব সিয় কুিার সাহা 

আইমড নাং০০২৩৬ 

ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয 

295.  িনাব কিাহাম্মে আশরাফুি ইিরান মিিেন 

আইমড নাং-০০৫২৭ 
উে-ব্যবস্থাে   

 
আঞ্চমি  সঞ্চািন  ার্ যািয়, োঙ্গাইি 

296.  িনাব কিাোঃ িঈনুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০২৩৩ 

ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয 

297.  জনাব সুব্রর্ সরকার 

আইহি নং-০০৭১৪ 

সিকারী কম মকর্মা (হনরাপত্তা) 

 

ট্রান্সমিশন মডোে যটিন্ট - চট্রিাি 

298.  িনাব শমফউমিন কিাোঃ ফরহাে ওির 

আইমড নাং-০০১৪৫ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (ট্রান্সমিশন-চট্টিাি) 

299.  মিটসস িান্নাতুি কফরটেৌস 

আইমড নাং-০০২৫১ 

ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) 
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300.  িনাব সশবাি রায় 

আইমড নাং-০০৬০৩ 

উে-ব্যবস্থাে  

301.  িনাব সিয় োশ গুপ্ত 

আইমড নাং-০০৫১৪ 

সহ ারী প্রট ৌশিী 

302.  িনাব এ, এি, সাজ্জাে  মরি  

আইমড নাং-০০৪৯৬ 

সহ ারী প্রট ৌশিী 

303.  হমসসস নাঈমা জািান  

আইহি নং-০০৬৬৬ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

304.  জনাব এস, এম, ইউসুফ 

আইহি নং-০০৭১৫ 

সিকারী কম মকর্মা (হনরাপত্তা) 

 

305.  জনাব আব্দুল মমার্াসলব 

আইহি নং-০০৭৬২ 

সিকারী কম মকর্মা 

আঞ্চমি  সঞ্চািন  ার্ যািয়, কুহমল্লা 

306.  িনাব কিাোঃ আমশকুর রহিান 

আইমড নাং-০০২৬০ 

ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয, মবিরা টিমসএস 

 

307.  Rbve †gvt AvwRei ingvb 

AvBwW-00652 

সহ ারী  ি য তযা ( ামরগরী) 

আইহসএস, মফনী 

308.  িনাব কসাটহি বড়ুয়া 

আইমড নাং-০০৩৬৭ 

উে-ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয 

 

309.  জনাব আল মাসুদ 

আইহি নং-০০৭৪৩ 

সিকারী কম মকর্মা (হনরাপত্তা) 

বাখরাবাদ আরএমএস 

310.  িনাব কিাোঃ কিাক্তার কহাটসন 

আইমড নাং-০০৪৫৩ 

উে-ব্যবস্থাে  ও ইনচািয 

আটনায়ারা মসমিএস 

311.  িনাব কিাোঃ আটনায়ার কহাটসন 

আইমড নাং-০০৪০৮ 

ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয 

312.  িনাব হামনফ খান 

আইমড নাং-০০৪৩৬ 

উে-ব্যবস্থাে  

 
313.  িনাব আিী কহাটসন 

আইমড নাং-০০৫৩৫ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  ( ামরগরী) 

314.  জনাব মমাোঃ আসাদুল ইসলাম  

আইহি নং-০০৭৫৬ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী  

 

315.  জনাব মমাোঃ মমানারুল ইসলাম 

আইহি নং-০০৭২০ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী 

 

316.  জনাব মমাোঃ রাজু মশখ 

আইহি নং-০০৭২৫ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী 

 

মসিশখালী হসটিএমএস 

317.  িনাব শাং র োশ গুপ্ত 

আইমড নাং-০০৪০০ 

ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয 

 

318.  িনাব কিাোঃ আফিাি কহাটসন 

আইমড নাং-০০৩৩০ 

উে-ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন)  

319.  জনাব মমাোঃ নাহজমুল আলম পারসভজ    

আইহি নং-০০৭২৯ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী 

 

320.  জনাব মমাোঃ মহমন 

আইহি নং-০০৭২৮ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী 

 

ট্রান্সমিশন মডমিশন - ওটয়ট 

321.  িনাব নিরুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০০২৯ 

িহাব্যবস্থাে  (ট্রান্সমিশন-ওটয়ট) 

 

322.  হমসসস ফারজানা ইয়াছহমন পাসয়ল 

আইহি নং-০০৭১৭ 

সিকারী কম মকর্মা (সমন্বয়) 

 

ট্রান্সমিশন মডোে যটিন্ট-মসরািগি 

হরহজওনাল ট্রান্সহমশন অহফস, হসরাজগঞ্জ (িাটিকুমরুল) 

323.  িনাব সুিতান আহটিে 

আইমড নাং-০০৪৩৯ 

উে-ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয 
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মসমিএস-বা াবাড়ী 

324.  িনাব কিাোঃ শাহীদুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০২২৮   

ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয 

325.  িনাব কিাোঃ িাহাঙ্গীর আিি 

আইমড নাং-০০৪৫৮ 

উে-ব্যবস্থাে  

326.  জনাব মমাোঃ িাহমদুল ইসলাম 

আইহি নং-০০৬৮৬ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (হনরাপত্তা) 

 

327.  িনাব কিাোঃ আব্দুি আিীি    

আইমড নাং-০০৫৭৩                       

সহ ারী ব্যবস্থাপক ( ামরগরী) 

টিমবএস-বগুড়া 

328.  িনাব কিাোঃ কিাছাটি  কহাটসন 

আইমড নাং-০০২৪৩ 
ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয  

329.  িনাব সামববর আহটিে 

আইমড নাং-০০৫৮০ 
উে-ব্যবস্থাে   

330.  Rbve ‡gvt ûgvqyb Kwei †ecvix 

AvBwW bs-00651 

সহ ারী  ি য তযা ( ামরগরী) 

ট্রান্সমিশন মডোে যটিন্ট-রািশাহী 

আঞ্চমি  সঞ্চািন  ার্ যািয়-রািশাহী 

331.  িনাব কিাোঃ আেনান িাহমুে 

আইমড নাং-০০৪০৫ 

ব্যবস্থাে  (সঞ্চািন) ও ইনচািয 

 

332.  িনাব এ ক  এি আমনছুজ্জািান 

আইমড নাং-০০৫৬৬ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  

 

333.  জনাব মমাোঃ মগালাম মিাসসন 

আইহি নং-০০৬৪৬ 

সহ ারী  ি য তযা ( ামরগরী) 

334.  মমাসাোঃ মািমুদা খাতুন 

আইহি নং-০০৭১৩ 

সিকারী কম মকর্মা (মনরােত্তা) 

 

ঈশ্বরেী-টিমবএস 

335.  িনাব মুতামিে মবল্লাহ আজ্জা ী 

আইমড নাং-০০৫২৫ 

উে-ব্যবস্থাে  (সঞ্চালন) ও ইনচািয 

 

336.  িনাব সিয় কুিার সাহা 
আইমড নাং-০০৬৩১ 

উে-সহ ারী প্রট ৌশিী 

 
ট্রান্সমিশন মডোে যটিন্ট-খুলনা 

মভড়ামরা-হসহজএস 

337.  িনাব সুিন িহল্লক 

আইমড নাং-০০২৫৫ 

ব্যবস্থাে  (সঞ্চালন) ও ইনচািয 

338.  িনাব কিাোঃ আবু সুমফয়ান 

আইমড নাং-০০৪৬৩ 

সহ ারী প্রট ৌশিী 

339.  িনাব িীর কিাবাটশ্বর আিী 

আইমড নাং-০০৫৭২ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (মনরােত্তা) 

 

হরহজওনাল ট্রান্সহমশন অহফস, খুলনা 

340.  িনাব সুিন চন্দ্র োি 

আইমড নাং-০০৪৬৪ 

উে-ব্যবস্থাে  (সঞ্চালন) ও ইনচািয 

 টেসর মডমিশন 

341.  িনাব কিাোঃ িামহর উমিন 

আইমড নাং-০০০৩৯ 

িহাব্যবস্থাে  ( টেসর) 

342.  হমসসস আশহফকা ইসলাম 

আইহি নং-০০৭০৯ 

সিকারী কম মকর্মা (সমন্বয়) 

 

 টেসর মডোে যটিন্ট- এটিঙ্গা 

343.  িনাব সসয়ে ইিোে কহাটসন 

আইমড নাং-০০৩৯৫ 

ব্যবস্থাে  (অোটরশন) 

 

344.  িনাব মবপুি চন্দ্র োস 

আইমড নাং-০০৫২৩ 

উে-ব্যবস্থাে  

 



  - 15 - 

 

ক্রমি  নাি ও আইমড নাং েেমব 

345.  জনাব মমাোঃ আকরাম মিাসসন  

আইহি নং-০০৬৫৪ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

346.  জনাব মীর িাহসব-উল-লহর্ফ  

আইহি নং-০০৬৭৫ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

 টেসর মডোে যটিন্ট- আশুগি 

347.  িনাব কিাোঃ মবল্লাি কহাটসন 

আইমড নাং-০০১৯২ 

উে-িহাব্যবস্থাে  ( টেসর, আশুগি) 

348.  িনাব কিাোঃ আব্দুি আহাে 

আইমড নাং-০০২৩০ 
ব্যবস্থাে  (অোটরশন) 

 

349.  িনাব কিাোঃ সাইদুর রহিান 

আইমড নাং-০০৪৭৩ 

উে-ব্যবস্থাে  (অোটরশন) 

 

350.  িনাব অমিউর রহিান 

আইমড নাং-০০৫৮৫ 
উে-ব্যবস্থাে  

351.  িনাব কিাোঃ শাহিািাি 

আইমড নাং-০০৫৯৬ 
উে-ব্যবস্থাে  

352.  িনাব কিাহাম্মে িাম রুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৬০১ 

উে-ব্যবস্থাে  

353.  িনাব কিাস্তফা আমসফ আিী 
আইমড নাং-০০৬০৭ 

উে-ব্যবস্থাে  

354.  িনাব কিাোঃ বমশর উমিন 

আইমড নাং-০০৬০৯ 
উে-ব্যবস্থাে  

355.  জনাব সনজয় চক্রবর্ী  

আইহি নং-০০৬৫৬ 

সিকারী প্রসকৌশলী (অপাসরশন) 

 

356.  জনাব হিনটন মচৌধুরী  

আইহি নং-০০৬৫৭ 

সিকারী প্রসকৌশলী (অপাসরশন) 

 

357.  জনাব জুসয়ল উহদ্দন  

আইহি নং-০০৬৬৫ 

সিকারী প্রসকৌশলী (অপাসরশন) 

 

358.  জনাব কাজী মমাোঃ মমারসশদ আলম  

আইহি নং-০০৬৭৪ 

সিকারী প্রসকৌশলী (অপাসরশন) 

 

359.  জনাব র্ানভীর কহবর শাওন  

আইহি নং-০০৬৭৬ 

সিকারী প্রসকৌশলী (অপাসরশন) 

 

360.  জনাব মমাোঃ মদসলায়ার মিাসসন  

আইহি নং-০০৭৫০ 
সহ ারী প্রট ৌশিী 

361.  িনাব মুিাম্মদ র্াহরকুল ইসলাম সুজন 

আইমড নাং-০০৭৪৪ 

উপ-সহ ারী প্রট ৌশিী (মমইনসটসনন্স এন্ড ইউটিহলটিজ) 

 

 টেসর মডোে যটিন্ট, মুচাই 

ক ায়ামিটি এন্ড কসফটি এসুযটরন্স মডমিশন 

362.  িনাব কিাোঃ শমরফুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০০৮৪ 

মিাব্যবস্থাপক (হকউএসএ) 

ইন্সটে শন এন্ড ক ায়ামিটি  টন্ট্রাি মডোে যটিন্ট 

363.  িনাব কগৌতি ক াষ 

আইমড নাং-০০১৩৩ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (আইম উমস) 

364.  িনাব কিাোঃ মিিানুর রহিান 

আইমড নাং-০০৪১০ 

ব্যবস্থাে  (ইন্সসপকশন এন্ড িাইসরাসটট) 

365.  িনাব কশখ শািীি কহাটসন 

আইমড নাং-০০২৪৭ 

ব্যবস্থাে   

366.  িনাব কেবাশীষ কুিার সর ার 

আইমড নাং-০০২৫৬ 

ব্যবস্থাে  (ওটয়মল্ডাং ও করমডওিাফী) 

 
367.  িনাব িনজুর রহিান 

আইমড নাং-০০৪৩৮ 
উে-ব্যবস্থাে   

 

368.  িনাব মেনা ী গুহ মবশ্বাস 

আইমড নাং-০০৫০৮ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

369.  িনাব কিাোঃ রাটশদুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৫৮৮ 

উে-ব্যবস্থাে   
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কহির্ এন্ড কসফটি ইমিমনয়ামরাং মডোে যটিন্ট 

370.  মিটসস রাটবয়া  ামের 

আইমড নাং-০০১৪২ 

উে-িহাব্যবস্থাে  (টহির্ এন্ড কসফটি ইমিমনয়ামরাং) 

371.  িনাব কশখ কগািাি আহটিে কিাতামসি মবল্লাি 

আইমড নাং-০০৪৯৩  

উে-ব্যবস্থাে  (মসফটি টযান্ডাি ম এন্ড মরগুসলশনস) 

372.  িনাব কিাোঃ িাহাবুবুর রহিান 

আইমড নাং-০০৪৩৫ 

উে-ব্যবস্থাে  (‡mdwU Gb‡dvm©‡g›U GÛ gwbUwis) 

বগুড়া-রাংপুর-সসয়েপুর োইেিাইন মনি যাণ প্র ল্প 

373.  িনাব কখান্দ ার আমরফুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০১৯৩ 

প্রকল্প পহরচালক (উপ-মিাব্যবস্থাপক)  

 

374.  িনাব কিাোঃ আব্দুি আমিি 

আইমড নাং-০০২৩৪ 

উে-প্র ল্প েমরচাি  (ব্যবস্থাে ) 

375.  িনাব এস, এি আমির কহাটসন 

আইমড নাং-০০৩৪৫ 
ব্যবস্থাে  (োইেিাইন) 

376.  িনাব কিাোঃ ওয়ামিউর রহিান 

আইমড নাং-০০৪০৭ 

ব্যবস্থাে  (ইহঞ্জহনয়াহরং) 

377.  িনাব কিাহাম্মে খায়রুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০২৯৪ 

ব্যবস্থাে  (প্রশাসন ও এসটট) 
 

378.  িনাব কিাোঃ িহুরুল  বীর 

আইমড নাং-০০৩২৫ 

উে-ব্যবস্থাে  (প্রশাসন ও এসটট) 

 

379.  িনাব সাফাটয়ত আহটিে 

আইমড নাং-০০৫০৭ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

380.  িনাব আব্দুস সািাি কিাল্লা 

আইমড নাং-০০৫২৬ 

উে-ব্যবস্থাে   

 

381.  িনাব রািকৃষ্ণ রমবোস 

আইমড নাং-০০৫৯৭ 

উে-ব্যবস্থাে   

382.  িনাব ইরফান আহটিে 
আইমড নাং-০০৫৭৬ 

উে-ব্যবস্থাে   

383.  িনাব কিাোঃ আহসান হাবীব 

আইমড নাং-০০৫৯৫ 

উে-ব্যবস্থাে   

384.  িনাব কিাোঃ িটনায়ার কসমিি 

আইমড নাং-০০৪৭১ 

সহ ারী ব্যবস্থাে  (প্রশাসন ও এটটে) 

 

385.  িনাব কিাোঃ িউদুে আহিে 

আইমড নাং-০০৫১২ 
সহ ারী ব্যবস্থাে  (প্রশাসন ও এটটে) 

 
386.  জনাব মমাোঃ মুনজুর আলম 

আইহি নং-০০৬৮২ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও এটটে) 

 

387.  জনাব মমাোঃ আবু িাহনফ 

আইহি নং-০০৬৮৯ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও এটটে) 

 

388.  জনাব মমাোঃ হজয়াউল িক 

আইহি নং-০০৭৫৪ 

সিকারী কম মকর্মা (প্রশাসন ও এটটে) 

 

389.  জনাব মমাোঃ সাসরায়ার রিমান 

আইহি নং-০০৭৫৫ 

সিকারী কম মকর্মা (প্রশাসন ও এটটে) 

 

আশুগি - বাখরাবাে প্র ল্প মসল 

িটহখািী-আটনায়ারা সিািরাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন হনম মাণ প্র ল্প 

390.  িনাব কিাোঃ আমরফুি হ  ফম র 

আইমড নাং-০০১৮৭ 

প্রকল্প পহরচালক (উপ-মিাব্যবস্থাপক) 

391.  িনাব কিাহাোঃ আহশানুি হামিে 

আইমড নাং-০০৪১৬ 

ব্যবস্থাে  (মডটেইি মডিাইন এন্ড ড্রাফটিাং) 

392.  িনাব কিাোঃ আফিালুি  মরি 

আইমড নাং-০০৫৫২ 

উে-ব্যবস্থাে  (প্রশাসন ও এটটে) 

 

বাখরাবাে-মসমিরগি প্র ল্প মসল 

393.  িনাব প্রবীর েত্ত 

আইমড নাং-০০৩৯৩ 

ব্যবস্থাে  (ইহঞ্জহনয়াহরং)-ইআরহপ 

394.  মিটসস খামেিা তাসমিিা হ  মিিা 

আইমড নাং-০০৪৪০ 

উে-ব্যবস্থাে  
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চট্টিাি-কফনী-বাখরাবাে প্র ল্প কসি 

395.  িনাব  ামতয  চন্দ্র সর ার 

আইমড নাং-০০৫১৬ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

ধনুয়া-এটিঙ্গা এবাং বঙ্গবন্ধু কসতুর েমিি োড়-নি া প্র ল্প   

396.  িনাব কিাহাম্মে সািছুর রহিান 

আইমড নাং-০০১৯৬ 
প্র ল্প েমরচাি  (উে-িহাব্যবস্থাে ) 

397.  িনাব কিাোঃ িমফজুর রহিান 

আইমড নাং-০০২২১ 

উে-প্র ল্প েমরচাি  (উে-িহাব্যবস্থাে ) 

398.  িনাব কিাহাম্মে এহসানুি  মরি ভইঞা 

আইমড নাং-০০৩৯৭ 

ব্যবস্থাে   

 

399.  িনাব কিাোঃ তমরকুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৪৪৩ 

উে-ব্যবস্থাে  

 
বঙ্গবন্ধু ব্রীজ (মরলওসয়) মসকশন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন হনম মাণ প্রকল্প 

400.  িনাব মুহাম্মে িাম রুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০১৮৯ 

প্রকল্প পহরচালক (উপ-মিাব্যবস্থাপক) 

401.  হমসসস ফারিানা কহাটসন 

আইমড নাং-০০২৩৭ 

ব্যবস্থাে  (ইমিমনয়ামরাং) 

402.  িনাব কিাোঃ আবুি কহাটসন ভইয়া 

আইমড নাং-০০৫০৬ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

403.  িনাব কিাোঃ আব্দুর রািীম 

আইমড নাং-০০৭৩৭ 

সহ ারী প্রট ৌশিী 

 

মসিশখালী হজসরা পসয়ন্ট (কালাহদয়া চর)-হসটিএমএস (ধলঘাটপাড়) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প  মসল 

বাখরাবাদ-মমঘনাঘাট-িহরপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন হনম মাণ প্রকল্প  

404.  িনাব কিাহাম্মে ছাটনায়ার কহাটসন 

আইমড নাং-০০১৫৩ 

প্রকল্প পহরচালক/উপ-মিাব্যবস্থাপক 

 

405.  িনাব কিাহাম্মে কর্াবাটয়র আহটিে 

আইমড নাং-০০২৪২ 

উপ-প্রকল্প পহরচালক/ব্যবস্থাপক  

406.  িনাব এস, এি কিসবাহুি আিি 

আইমড নাং-০০৩৫২ 

ব্যবস্থাে  (ইমিমনয়ামরাং) 

407.  িনাব কিাহাম্মে শমফকুি হাছান 

আইমড নাং-০০৩৫৬ 

ব্যবস্থাে  (প্রশাসন ও এটটে) 

 

408.  িনাব কিাোঃ িাসুে-মবন-আব্দুল্লাহ 

আইমড নাং-০০৫২৮ 

উে-ব্যবস্থাে  (ইমিমনয়ামরাং) 

 
409.  িনাব কিাোঃ আহসান আি হাবীব 

আইমড নাং-০০৪৭৬ 

উে-ব্যবস্থাে  (ইমিমনয়ামরাং) 

410.  িনাব কিাোঃ তানিীর  মবর 

আইমড নাং-০০৫৩২ 

উে-ব্যবস্থাে  (অোটরশন) 

 

411.  িনাব কিাোঃ আমরফুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৫৪৫ 

উে-ব্যবস্থাে  (প্রশাসন ও এটটে) 

 

412.  িনাব কিাোঃ মিিানুর রহিান সর ার 

আইমড নাং-০০৩২৩ 
উে-ব্যবস্থাে  (প্রশাসন ও এটটে) 

 

413.  িনাব কিাোঃ সামিউি আিি 

আইমড নাং-০০৬১১ 
সহ ারী ব্যবস্থাে  (প্রশাসন ও এটটে) 

 

414.  জনাব কাজী আহমনুল িক 

আইহি নং-০০৬৮৫ 

সিকারী ব্যবস্থাপক 

 

হজটিহসএল এর অফ ট্রান্সহমশন পসয়সন্ট গ্যাস মটশন স্থাপন ও মহিহফসকশন প্রকল্প 

415.  িনাব কিাোঃ আব্দুি িমিন 

আইমড নাং-০০২৬২ 

প্রকল্প পহরচালক 

416.  িনাব সুনীি রায় 

আইমড নাং-০০৩৬৬ 

ব্যবস্থাে  (প্রশাসন ও এটটে) 

 

417.  িনাব আবু কহনা কিাস্তফা  ািাি 

আইমড নাং-০০৪১৫ 

ব্যবস্থাে  (ইমিমনয়ামরাং) 

418.  িনাব কিাোঃ রহিত উল্লাহ 

আইমড নাং-০০৫২১ 

উে-ব্যবস্থাে  (ইমিমনয়ামরাং) 
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ক্রমি  নাি ও আইমড নাং েেমব 

হলসয়ন/অন্যান্য ছুটি মভাগরর্ 

419.  িনাব অটশা  কুিার মবশ্বাস 

আইমড নাং-০০২০৫ 

ব্যবস্থাে   

 

420.  িনাব ই বাি বাহার ফারু ী 

আইমড নাং-০০৩৯৯ 

ব্যবস্থাে   

421.  িনাব এ, ক , এি িমনরুজ্জািান 

আইমড নাং-০০৪৪৯ 

উে-ব্যবস্থাে  

422.  িনাব কিাোঃ শমরফুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০৪৩৪ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

423.  িনাব কিাোঃ রামিব কহাটসন 

আইমড নাং-০০৬১৬ 
উে-ব্যবস্থাে  

 

424.  মিস্ আশরাফুন্নাহার 

আইমড নাং-০০৪৮২ 

সহ ারী ব্যবস্থাে   

 
425.  হমসসস এস. মক. মমৌহমর্া মঞ্জুর    

আইহি নং-০০৬৭৭ 

সহ ারী প্রট ৌশিী 

 

এ ক াম্পামন হটত কপ্রষটণ অন্য ক াম্পামনটত  ি যরত 

426.  িনাব আিী কিাোঃ আি-িামুন 

আইমড নাং-০০০৯৪ 

েমরচাি  (অোটরশন এন্ড িাইন্স), কেটট্রাবাাংিা 

427.  িনাব এি, এ িাটিে 

আইমড নাং-০০০০৬  

ব্যবস্থােনা েমরচাি  

428.  িনাব কিাোঃ শমফকুি ইসিাি 

আইমড নাং-০০২৫৮ 

িহাব্যবস্থাে  

429.  িনাব কিাোঃ কিাশারফ কহাটসন 

আইমড নাং-০০০৭০ 

উে-িহাব্যবস্থাে   

 

430.  িনাব মুহাম্মে  ািাি হুটসইন 

আইমড নাং-০০২৯৩ 

ব্যবস্থাে   

431.  িনাব কিাোঃ শরীফুি ইসিাি 

আইমড নাং০০৩৪৪ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

চুহক্তহভহত্তক কম মকর্মা 

432.  িনাব মুহাম্মে নুরুি হ   

আইমড নাং-০০৫৭০ 

ইিাি  

433.  জনাব আব্দুল্লাি আল মামুন 

আইহি নং-০০৭৪৭ 

ইিাি  

মেআরএি কিাগরত 

434.  িনাব সসয়ে কিাোঃ নামসর উমিন 

আইমড নাং-০০০৪১ 

প্রাক্তন ব্যবস্থােনা েমরচাি  

 

435.  িনাব কিাোঃ কগািাি ম বমরয়া 

আইমড নাং-০০০৯৫ 

প্রাক্তন িহাব্যবস্থাে   

436.  িনাব কিাোঃ ফিলুি  ামের সর ার 

আইমড নাং-০০২৭৭ 

প্রাক্তন ব্যবস্থাে   

437.  িনাব কসমিি আহম্মে পুর াটয়স্থ 

আইমড নাং-০০৩৭০ 

উে-ব্যবস্থাে  

 

=০= 


