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গ্যাস ট্রান্সমিশন ক াম্পানী মিমিটেড (মিমেমসএি) 
(কেটট্রাবাাংিার এ মে ক াম্পানী) 

 

       িম র্মাগ্টের র্ামি া (কিষ্ঠ্যর্ার মিমিটর্ নয়) 
 

ক্রমিক নাি ও আইমি নং পদমি মন্তব্য 

ব্যিস্থাপনা পমিচালককি দপ্তি 

1. ১ প্রককৌ. রুখসানা নাজিা ইছহাক 

আইমি নং-০০০৫৯ 

ব্যিস্থাপনা পমিচালক - 

2. ২ জনাি মিাোঃ মনািান তালুকদাি 

আইমি নং-০০৫৪৬  

উপ-ব্যিস্থাপক (সমন্বয়) - 

3. ৩ জনাি ইকিামুল ইসলাি  

আইমি নং-০০৬১২ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (সমন্বয়) 

 

- 

মকাম্পামন সমচিালয় মিমিশন 

4. ৪ জনাি কাজী হাসান িাসুদ 

আইমি নং-০০০২৬ 

মকাম্পামন সমচি/িহাব্যিস্থাপক - 

5. ৫ জনাব মমাোঃ আব্দুর রহিম  

আইহি নং-০০৭৫৩ 

সিকারী কম মকর্মা (সিন্বয়) 

 

 

মিাি ড মিপার্ ডকিন্ট 

6. ৬ জনাি মুহাম্মদ ইিামুল হক 

আইমি নং-০০১৩৭ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (কিাি ড) - 

7. ৭ জনাি মিাোঃ ফারুক আহকম্মদ 

আইমি নং-০০২১১ 

ব্যিস্থাপক (কিাি ড) - 

8. ৮ মিকসস হাকজিা মিগি 

আইমি নং-০০২৮০ 

ব্যিস্থাপক (জনসংক াগ) - 

9. ৯ জনাি মিাহাম্মদ সাইফুমিন 

আইমি নং-০০৩৫৭ 

উপ-ব্যিস্থাপক (জনসংক াগ) - 

10. ১

০ 

জনাি মুহাম্মদ মসাকহল তাকিক 

আইমি নং-০০৩৮৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক (কিাি ড) - 

11. ১

১ 

জনাি মিাোঃ মিজানুি িহিান 

আইমি নং-০০৫৫০  

উপ-ব্যিস্থাপক (কিাি ড) - 

12. ১

২ 

জনাি হাসান মিাস্তামফজুি িহিান 

আইমি নং-০০৫৬৫ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (জনসংক াগ) - 

ল এন্ড মশয়াি মিপার্ ডকিন্ট 

13. ১

৩ 

জনাি মিাোঃ মসমিকুি িহিান 

আইমি নং-০০২৭৫ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (ল এন্ড মশয়াি) - 

14. ১

৪ 

জনাি মিাোঃ শমহদুল ইসলাি 

আইমি নং-০০২৯০ 

ব্যিস্থাপক   

(কশয়াি মসকশন) 
 

15. ১

৫ 

জনাি মিাোঃ িামুনুি িশীদ সিকাি 

আইমি নং-০০৩৮৭ 

ব্যিস্থাপক  (কশয়াি) - 

16. ১

৬ 

জনাি মিাোঃ িাকশদুল ইসলাি মচৌধূিী 

আইমি নং-০০৪২০ 

ব্যিস্থাপক (ল এন্ড কন্ট্রাক্ট) - 

17. ১

৭ 

জনাি মিাহাম্মদ আলিগীি মহাকসন 

আইমি নং-০০৩৭৯ 

উপ-ব্যিস্থাপক -    

18. ১

৮ 

জনাব মমািাম্মদ জািাঙ্গীর আলম 

আইহি নং-০০৬৮৪ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (কশয়াি) 

 

 

19. ১

৯ 

জনাব হমঠুন প্রভাকর 

আইহি নং-০০৬৯২ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (ল এন্ড কন্ট্রাক্ট) 

 

- 

20. ২

০ 

জনাি মিাোঃ লুৎফি িহিান 

আইমি নং-০০৬২৩ 

সহকািী কি ডকতডা 

 

- 

মকাম্পামন অমির্ মিপার্ ডকিন্ট 

21. ২

১ 

জনাি নািায়ন চন্দ্র সাহা 

আইমি নং-০০১০৬ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (ককাম্পানী অমির্) - 
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ক্রমিক নাি ও আইমি নং পদমি মন্তব্য 

22. ২

৩ 

জনাি মিাহাম্মদ ইমলয়াছ 

আইমি নং-০০২১৪ 

ব্যিস্থাপক (এক্সর্ান ডাল অমির্) - 

23.  জনাি মিাোঃ মতৌমহদ মহাকসন 

আইমি নং-০০৩৯৬ 

ব্যিস্থাপক (ইনর্ান ডাল অমির্) - 

24. ২

৪ 

জনাি মিাোঃ এিদাদুল হক 

আইমি নং-০০৬১৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক  - 

25. ২

৫ 

জনাি আবু মিাকশ ডদ মিাহাম্মদ মকিমিয়া 

আইমি নং-০০৫৫৪ 

উপ-ব্যিস্থাপক  - 

26. ২

৬ 

জনাব মমাোঃ নাজমুল ইসলাম 

আইহি নং-০০৭০১ 

সিকারী ব্যবস্থাপক 

 

- 

27.  জনাি মজয়াউল হক 

আইহি নং-০০৮২৫ 

সিকারী কম মকর্মা  

প্রকজক্ট অমির্ মিপার্ ডকিন্ট 

28. ২

৭ 

জনাি মিাোঃ িাইন উমিন 

আইমি নং-০০০৬৭ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (প্রকজক্ট অমির্) - 

29. ২

৮ 

জনাি মিাোঃ মতৌমহদুজ্জািান 

আইমি নং-০০৩৬৩ 

ব্যিস্থাপক (প্রকজক্ট অমির্) - 

30. ২

৯ 

জনাব ইমহর্য়াজ জািাঙ্গীর মুরাদ 

আইহি নং-০০৭০০  

সিকারী ব্যবস্থাপক 

 

- 

31.  জনাি মিাোঃ তানিীি আহকিদ 

আইহি নং-০০৮৩০ 

সিকারী কম মকর্মা  

প্রশাসন মিমিশন 

32. ৩

০ 

মিকসস মিনা িানী িায় 

আইমি নং-০০০৬২ 

িহাব্যিস্থাপক (প্রশাসন) - 

33.  জনাব মমাোঃ আফজাল মিাসসন 

িাওলাদার 

আইহি নং-০০৭৬৩ 

সিকারী কম মকর্মা - 

34.  জনাি মিা: ইিমতয়াজ আহকম্মদ 

আইহি নং-০০৮১২ 

সিকারী কম মকর্মা (সমন্বয়)  

সাধািণ প্রশাসন মিপার্ ডকিন্ট 

35. ৩

১ 

জনাি িঈনুমিন আহম্মদ 

আইমি নং-০০১৭৩ 

উপ-মিাব্যবস্থাপক (সাধারণ প্রশাসন) - 

36.  জনাি এ, এি, িদরুল আলি 

আইমি নং-০০২০৮ 

উপ-মিাব্যবস্থাপক - 

37. ৩

২ 

জনাি মক, এি, আব্দুস সবুি 

আইমি নং-০০২০৯ 

ব্যিস্থাপক (প্রশাসন) - 

38. ৩

৩ 

জনাি মিাোঃ শমফকুি িহিান 

আইমি নং-০০৩৮৩ 

উপ-ব্যিস্থাপক (প্রশাসন) - 

39. ৩

৪ 

জনাি মিাোঃ তামিকুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৫৩৯ 

উপ-ব্যিস্থাপক (মপাহটং এন্ড প্রসমাশন-কম মকর্মা) - 

40. ৩

৫ 

জনাি মিাোঃ িাকশদুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৫৪২ 

উপ-ব্যিস্থাপক (প্রশাসন) - 

41.  জনাি মিাোঃ ইয়াকুি আলী 

আইমি নং-০০৮০৯ 

সহকািী ব্যিস্থাপক  

(কপামটং এন্ড প্রকিাশন-কি ডকতডা) 

 

42. ৩

৭ 

জনাি রুসবল িায় 

আইমি নং-০০৬১৮ 

সহকািী কি ডকতডা  

(কপামটং এন্ড প্রকিাশন-কি ডকতডা) 

- 

43. ৩

৮ 

জনাব মরসজায়ান সাহকফ 

আইহি নং-০০৭১৬ 

সিকারী কম মকর্মা (প্রশাসন)  - 

এিপ্লয়ী মিকলশন্স এন্ড ওকয়লকফয়াি মিপার্ ডকিন্ট 

44. ৩

৯ 

মিকসস তাহমসন আকতাি 

আইমি নং-০০২০৭ 

উপ-মিাব্যবস্থাপক (ইআরিহিউ) - 

45.  জনাি মিাহাম্মদ হাসনাত কািাল 

আইমি নং-০০২১২ 

ব্যিস্থাপক (ওকয়লকফয়াি) - 

46. ৪

১ 

জনাি স্বাগতি তালুকদাি 

আইমি নং-০০২৮৯ 

ব্যিস্থাপক (মপামটং এন্ড প্রকিাশন-কি ডচািী) - 

47.  জনাি মিাহাম্মদ মখািকশদুল আলি 

আইমি নং-০০২৯৬ 

ব্যিস্থাপক  

(এিপ্লয়ী মিকলশন্স) 

 

48. ৪

৩ 

মিকসস িত্না িানী সিকাি 

আইমি নং-০০৩৬০ 

উপ-ব্যিস্থাপক  

(কপামটং এন্ড প্রকিাশন-কি ডচািী) 

- 
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ক্রমিক নাি ও আইমি নং পদমি মন্তব্য 

49. ৪

৪ 

জনাি মিাোঃ ইয়ামছন আলী 

আইমি নং-০০৫৪৪ 

উপ-ব্যিস্থাপক  

(ওকয়লকফয়াি) 
- 

50. ৪

৫ 

জনাি মিাোঃ ছাকদকুি িহিান 

আইমি নং-০০৪৮০ 

সহকািী ব্যিস্থাপক  

(এিপ্লয়ী মিকলশন্স) 

- 

51. ৪

৭ 

জনাি মিাোঃ কািরুজ্জািান 

আইমি নং-০০৪৮৩ 

সহকািী ব্যিস্থাপক  

(ওকয়লকফয়াি) 

- 

52.  জনাি মিাোঃ ইউসুফ ফিহাদ 

আইমি নং-০০৮০৮ 

সহকািী ব্যিস্থাপক  

 

 

মটািস মিপার্ ডকিন্ট 

53. ৫

০ 

জনাি মিাোঃ হামিদুি িহিান  

আইমি নং-০০২৭৬ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (কটািস্) - 

54.  জনাি মিাোঃ আব্দুি িমহি 

আইমি নং-০০৩৬৮ 

ব্যিস্থাপক  - 

55. ৫

১ 

জনাি এস, এি সািাফত আলী 

আইমি নং-০০৩২১ 

ব্যিস্থাপক  - 

56. ৫

২ 

জনাি মিাস্তাক আহাকিদ 

আইমি নং-০০৩২৪ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

57. ৫

৩ 

জনাি মিাোঃ আব্দুি িাজ্জাক 

আইমি নং-০০৪৬৬ 

সহকািী ব্যিস্থাপক  

(কটাি-প্রধান কা ডালয়) 

- 

58. ৫

৪ 

জনাি মিাহাম্মদ আলতাফ মহাকসন 

আইমি নং-০০৪৭৯ 

সহকািী ব্যিস্থাপক  

(কটাি-প্রধান কা ডালয়) 

- 

59. ৫

৫ 

মিকসস িত্না িায় 

আইমি নং-০০৫৬৭ 

সহকািী ব্যিস্থাপক - 

60. ৫

৬ 

জনাব এস এম র্াহমমুল িাসান 

আইহি নং-০০৬৮৭ 

সিকারী ব্যবস্থাপক 

(মটারস, প্রধান কার্ মালয়) 

- 

61. ৫

৭ 

জনাব মমাোঃ আহরফুল ইসলাম 

আইহি নং-০০৬৯১ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (মটারস, চট্টগ্রাম) 

 

- 

62. ৫

৮ 

জনাব মমাোঃ সাসজদুল িাসান 

আইহি নং-০০৭০৭ 

সিকারী কম মকর্মা (মটারস, িাটিকুমরুল) 

 

- 

63. ৫

৯ 

জনাবা আসমা মবগম 

আইহি নং-০০৭৫৮ 

সিকারী কম মকর্মা - 

এইচ আি মিমিশন 

64. ৬

০ 

জনাি মিাোঃ সাইফুল ইসলাি 

আইমি নং-০০০৬৪ 

িহাব্যিস্থাপক (এইচআি) - 

65.  জনাি ম ািাকয়ি িহিান 

আইহি নং-০০৮১৯ 

সিকারী কম মকর্মা  

মনকয়াগ ও প্রমশক্ষণ মিপার্ ডকিন্ট 

66. ৬

২ 

জনাি মিাোঃ শমফকুল ইসলাি সিকাি 

আইমি নং-০০২৯১ 

ব্যিস্থাপক (আউর্কসামস ডং) - 

67.  জনাি এস,এি,তুমহন-অি-িমশদ 

আইমি নং-০০৩০৩ 

ব্যিস্থাপক (কেমনং এন্ড ইকিন্টস)  

68. ৬

৪ 

জনাি আবু মুছা  

আইমি নং-০০৩৪৭ 

ব্যিস্থাপক (মনকয়াগ) - 

69. ৬

৫ 

জনাি মিাোঃ মফিকদৌস হাওলাদাি  

আইমি নং-০০৫৪০ 

উপ-ব্যিস্থাপক (মনকয়াগ) - 

70. ৬

৬ 

জনাি মিাোঃ িাকসদুল হাসান  

আইমি নং-০০৫৪১ 

উপ-ব্যিস্থাপক (কেমনং এন্ড ইকিন্টস) - 

71. ৬

৭ 

জনাি মিাোঃ আব্দুল্লাি খান  

আইমি নং-০০৫৪৩ 

উপ-ব্যিস্থাপক (আউর্কসামস ডং) - 

72. ৬

৮ 

জনাি মিাহাম্মদ আিদুল ওয়াদুদ 

আইমি নং-০০৪৭০ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (আউর্কসামস ডং) - 

73. ৬

৯ 

জনাি মচৌধুিী িহামসন 

আইমি নং-০০৪৭২ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (কেমনং এন্ড ইকিন্টস) - 
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74. ৭

০ 

জনাি িহল্লক শামকি-আি-িাহী 

আইমি নং-০০৪৭৮ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (মনকয়াগ) - 

75. ৭

১ 

জনাব মমায়াসেম মিাসসন 

আইহি নং-০০৬৯৪ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (আউটসসাহস মং) 

 

- 

76. ৭

৩ 

হমসসস শাহমমা আক্তার 

আইহি নং-০০৬৪২ 

সহকািী কি ডকতডা (প্রহশক্ষণ)  - 

77. ৭

৪ 

জনাব জুসয়ল মিাসসন 

আইহি নং-০০৭৫২ 

সহকািী কি ডকতডা (প্রহশক্ষণ) - 

পাকস ডাকনল মিপার্ ডকিন্ট 

78. ৭

৫ 

মিকসস শাহনাজ মিগি 

আইমি নং-০০২০৬ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (পাকস ডাকনল) 

 

- 

79. ৭

৬ 

মিকসস িাসুিা মিগি 

আইমি নং-০০২৯৭ 

ব্যিস্থাপক (স্যালামি এযািমিন) - 

80.  মিকসস আকিনা মিগি 

আইমি নং-০০৩০০ 

ব্যিস্থাপক (মলি এন্ড মির্ায়ািকিন্ট)  

81. ৭

৭ 

মিকসস তুমহনা মহাকসন 

আইমি নং-০০৩২২ 

উপ-ব্যিস্থাপক (মলি এন্ড মির্ায়ািকিন্ট) - 

82. ৭

৮ 

জনাি আকনায়াি মহাকসন  

আইমি নং-০০৩৮৬ 

উপ-ব্যিস্থাপক (মলি এন্ড মির্ায়ািকিন্ট) - 

83. ৭

৯ 

জনাি মিাহাম্মদ মদদারুল হায়দাি 

আইমি নং-০০৩৮০ 

উপ-ব্যিস্থাপক (স্যালামি এযািহমন) - 

84. ৮

০ 

মিকসস মিৌিী শািমিন 

আইমি নং-০০৫৫১ 

উপ-ব্যবস্থাপক (স্যালামি এযািহমন) 

 

- 

85. ৮

২ 

জনাি িাহবুি আলি 

আইমি নং-০০৬২০ 

সিকারী কম মকর্মা (মলি এন্ড মির্ায়ািকিন্ট) - 

মসমকউমিটি এন্ড একটর্ মিপার্ ডকিন্ট 

86. ৮

৩ 

জনাি মিাোঃ আিদুল হান্নান মিপািী 

আইমি নং-০০১৪৭ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (মসমকউমিটি এন্ড একটর্) উপ-িহাব্যিস্থাপক (মনকয়াগ ও প্রমশক্ষণ), 

অমতমিক্ত দাময়ত্ব 

87. ৮

৪ 

জনাি মহলাল্ উিীন মিাহাম্মদ ইউনুছ 

আইমি নং-০০২৮৮ 

ব্যিস্থাপক (কসন্ট্রাল একটর্) 

 

- 

88. ৮

৫ 

জনাি মিাোঃ নজরুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৩০২ 

ব্যিস্থাপক (মিমজওনাল মসমকউমিটি) - 

89.  জনাি মিাহাম্মদ খায়রুল ইসলাি 

আইমি নং-০০২৯৪ 

ব্যিস্থাপক (মসন্ট্রাল হসহকউহরটি) 
 

- 

90. ৮

৭ 

জনাি িাঈন উমিন খান 

আইমি নং-০০৩৫৮ 

উপ-ব্যিস্থাপক (কসন্ট্রাল একটর্) - 

91. ৮

৮ 

জনাি মিাহাম্মদ সমহদুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৩৮৪ 

উপ-ব্যিস্থাপক (কসন্ট্রাল একটর্) 

 

- 

92. ৮

৯ 

জনাি মিাোঃ শাহকনওয়াজ মিহবুি  

আইমি নং-০০৩৫৯ 

উপ-ব্যিস্থাপক (মিমজওনাল মসমকউমিটি) - 

93. ৯

০ 

জনাি অমলউি িহিান 

আইমি নং-০০৩৭১ 

উপ-ব্যিস্থাপক  (মসন্ট্রাল হসহকউহরটি) - 

94. ৯

১ 

জনাি এস.এি সুলতান িাহমুদ 

আইমি নং-০০৩৭৬ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (কসন্ট্রাল একটর্) - 

95. ৯

২ 

জনাব মমাোঃ আল মামুন 

আইহি নং-০০৬৮১ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (মসন্ট্রাল একটর্) 

 

- 

96. ৯

৩ 

জনাব মহর্উর রিমান 

আইহি নং-০০৬৮৩ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (কসন্ট্রাল হসহকউহরটি) 

 

- 

97. ৯

৪ 

জনাব আব্দুল িাহলম হময়া 

আইহি নং-০০৬৯৩ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (মসন্ট্রাল এসটট) 

 

- 

98.  জনাি মিাহাম্মদ হাসান 

আইহি নং-০০৮১১ 

সিকারী ব্যবস্থাপক  

99.  জনাি িামুনুি িশীদ 

আইহি নং-০০৮১৭ 

সহকািী কি ডকতডা    
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মজনাকিল সামি ডকসস মিমিশন 

100. ৯

৬ 

মিকসস মিাহকছনা আক্তাি 

আইমি নং-০০০৬৫ 

িহাব্যিস্থাপক (কজনাকিল সামি ডকসস্) - 

101. ৯

৭ 

জনাব মমাোঃ সহফকুল ইসলাম  

আইহি নং-০০৭১১ 

সহকািী কি ডকতডা  (সমন্বয়) - 

োন্সকপার্ ড ককন্ট্রাল মিপার্ ডকিন্ট 

102. ৯

৯ 

জনাি সসয়দ িমহব্বলু আলি খাকলদ 

আইমি নং-০০২১০ 

ব্যবস্থাপক ব্যিস্থাপক (িকুকিন্ট ও মপওএল) - 

103.  জনাি মিাহাম্মদ মসমলি 

আইমি নং-০০৩২০ 

ব্যিস্থাপক (োন্সকপার্ ড ককন্ট্রাল) - 

104.  জনাি মিাোঃ মিজানুি িহিান 

আইমি নং-০০৪২৫ 

সহকািী ব্যিস্থাপক - 

105.  জনাি মিাহাম্মদ আমিফ মিল্লাি 

আইমি নং-০০৪৬৭ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (োন্সকপার্ ড ককন্ট্রাল) - 

106.  জনাি মিাোঃ ফয়জুল কমিি 

আইমি নং-০০৪৯৭ 

সহকািী ব্যিস্থাপক  - 

107.  জনাব মাসুদ রানা 

আইহি নং-০০৭১২ 

সিকারী কম মকর্মা (িকুসমন্ট এন্ড হপওএল) 

 

- 

108.  জনাি মিাহাম্মদ িমিউল মহাসাইন 

আইমি নং-০০৮১৪ 

সিকারী কম মকর্মা (িকুসমন্ট এন্ড হপওএল)  

প্রমকউিকিন্ট মিপার্ ডকিন্ট 

109.  জনাি মিাোঃ িাহবুবুি িহিান 

আইমি নং-০০১৪৯ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (প্রমকউিকিন্ট)  

110.  জনাি মিাহাম্মদ িমনরুল ইসলাি 

আইমি নং-০০২৮৬ 

ব্যিস্থাপক (প্রমকউিকিন্ট) - 

111.  জনাি প্রদুযৎ কুিাি সাহা 

আইমি নং-০০৪১৭ 

ব্যিস্থাপক (মশমপং এন্ড হযামন্ডমলং) 

 

- 

112.  জনাি মিাোঃ শহীদ উল্যাহ ফারুকী 

আইমি নং-০০৪২১ 

উপ-ব্যিস্থাপক  - 

113.  মিাছাোঃ নাঈিা কািরুন নাহাি 

আইমিনং-০০৫৪৮ 

উপ-ব্যিস্থাপক (প্রমকউিকিন্ট) - 

114.  জনাি মিাোঃ নামছি উল্লাি আল-িাহমুদ 

আইমি নং-০০৪৬৫ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (মশমপং এন্ড হযামন্ডমলং) - 

115.  জনাি মিাোঃ শাহমিয়াি সাগি 

আইমি নং-০০৮১০ 

সহকািী ব্যিস্থাপক  

116.  জনাব ফয়সাল আিসমদ 

আইহি নং-০০৭০৮ 

সিকারী কম মকর্মা (প্রহকউরসমন্ট) 

 

- 

117.  জনাব মমাোঃ মবারিান উদ্দীন 

আইহি নং-০০৭১৮ 

সহকািী কম মকর্মা  - 

কিন সামি ডকসস মিপার্ ডকিন্ট 

118.  জনাি সকিাজ কাহন্ত িজুিদাি 

আইমি নং-০০১৭২ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (কিন সামি ডকসস) উপ-িহাব্যিস্থাপক (োন্সকপার্ ড 

ককন্ট্রাল), অমতমিক্ত দাময়ত্ব 

119.  মিকসস সুিিী িানী মগালদাি 

আইমি নং-০০৩০১ 

ব্যিস্থাপক (কিসপাচ এন্ড প্রকর্াকল) - 

120.  জনাি মিাহাম্মদ িমহদুি িহিান 

আইমি নং-০০৪১৮ 

ব্যিস্থাপক (এককাকিাকিশন এন্ড হাউজমকমপং)  - 

121.  জনাি মিাোঃ িাহফুজুি িহিান 

আইমি নং-০০৪৯০ 

উপ-ব্যিস্থাপক (এককাকিাকিশন এন্ড হাউজমকমপং)  - 

122.  মিকসস শািমিন জাহান 

আইমি নং-০০৪২৮ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

123.  জনাি জামিদ-উল কামদি মজায়ািডাি 

আইমি নং-০০৫৬৮ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (কিমিকযাল অমফসাি) - 

124.  জনাি এস,এি হুিায়ুন কমিি 

আইমি নং-০০৪৬৮ 

সহকািী ব্যিস্থাপক - 

125.  জনাব মমাোঃ বাসর্ন ফহকর 

আইহি নং-০০৬৯০ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (এসকামসিশন এন্ড 

িাউজহকহপং) 

- 
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126.  জনাি মিাোঃ আশিাফুল আলি 

আইমি নং-০০৬২৫ 

সহকািী কি ডকতডা  

 

- 

127.  জনাব মমাোঃ আব্দুল কাসদর 

আইহি নং-০০৬৩৮ 

সহকািী কি ডকতডা (এসকামসিশন এন্ড িাউজহকহপং) 

 

- 

128.  জনাব মমািাম্মদ কাউছার র্াহমম 

আইহি নং-০০৭০৬ 

সিকারী কম মকর্মা (এসকামসিশন এন্ড 

িাউজহকহপং) 

- 

129.  জনাব মমাোঃ মগাফরান 

আইহি নং-০০৭৫৭ 

সিকারী কম মকর্মা - 

130.  জনাব কাজী ওসমান কামাল 

আইহি নং-০০৭৫৯ 

সিকারী কম মকর্মা - 

একাউন্টস্ মিমিশন 

131.  জনাি তপন কুিাি সাহা 

আইমি নং-০০০৩৭ 

িহাব্যিস্থাপক (একাউন্টস্) - 

132.  মিকসস ফামহিা খাতুন আকন্দ 

আইমি নং-০০৪৩০ 

উপ-ব্যিস্থাপক (সিন্বয়) 

 

- 

মকন্দ্রীয় মহসাি মিপার্ ডকিন্ট 

133.  জনাি মিকাশ কুিাি শীল 

আইমি নং-০০০৭১ 

উপ-মিাব্যিস্থাপক (ককন্দ্রীয় মহসাি) - 

134.  জনাি মিাহাম্মদ সমফকুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৩৪৮ 

ব্যবস্থাপক (সাধারণ হিসাব)  - 

135.  জনাি মিাহাম্মদ নুি ইসলাি 

আইমি নং-০০৩২৬ 

ব্যিস্থাপক (মিমজওনাল একাউন্টস্)  - 

136.  জনাি মিাোঃ ওিায়দুল হক 

আইমি নং-০০৩২৮ 

ব্যবস্থাপক (কটাি একাউন্টস) - 

137.  জনাি মিাহাম্মদ িাহাি উমিন 

আইমি নং-০০৪৪৮ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

138.  জনাি মিাোঃ িামশদুল আলি মচৌধুিী 

আইমি নং-০০৫৬১ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (কটাি একাউন্টস) - 

139.  জনাব মমাোঃ আবু মিনা রানা 

আইহি নং-০০৬৯৬ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (মজনাসরল একাউন্টস, 

মলজার) 

- 

প্রকল্প মহসাি মিপার্ ডকিন্ট 

140.  জনাি িাকজযশ্বি চন্দ্র সিকাি 

আইমি নং-০০০৬৯  

উপ-িহাব্যিস্থাপক (প্রকল্প মহসাি) - 

141.  জনাি মিাোঃ তমহদুল ইসলাি 

আইমি নং-০০১১৯ 

ব্যিস্থাপক (প্রকজক্ট একাউন্টস্) - 

142.  জনাি মিাহাম্মদ ফমিদ উমিন আহাম্মদ 

আইমি নং-০০২১৩ 

ব্যিস্থাপক (প্রকজক্ট মিলস্) - 

143.  জনাি মিাহাম্মদ ফকয়জউল্লাি 

আইমি নং-০০৩৬৪ 

ব্যিস্থাপক (প্রকজক্ট ফাইনান্স) - 

144.  জনাি ফজলুল হক মিয়া 

আইমি নং-০০৩৭৪ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

145.  জনাি মিাোঃ মখািকশদ আলি  

আইমি নং-০০৫৫৭ 

সহকািী ব্যিস্থাপক - 

146.  জনাি মদওয়ান মিজাউল হাসান  

আইমি নং-০০৫৫৯ 

সহকািী ব্যিস্থাপক - 

147.  জনাি িামহদুল হাসান  

আইমি নং-০০৫৬২ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (ব্যাংক এন্ড কযাশ) - 

148.  জনাব কামরান মরজা 

আইহি নং-০০৬৯৯ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (প্রসজক্ট হবল) 

 

- 

149.  জনাব আব্দুল মমার্াসলব 

আইহি নং-০০৭৬২ 

সিকারী কম মকর্মা - 

150.  জনাি মিাোঃ সািাি মহাকসন 

আইহি নং-০০৮২২ 

সহকািী কি ডকতডা 
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মপ-মিাল এন্ড মিলস্ মিপার্ ডকিন্ট 

151.  জনাব মশখ নাহছম মিাসসন 

আইহি নং-০০০১৬৮ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (কপ-মিাল এন্ড মিলস্)  - 

152.  জনাি মিাস্তাক আহকিদ 

আইমি নং-০০১৩৮ 

ব্যিস্থাপক (মলান) - 

153.  মিকসস জামকয়া শিীফ 

আইমি নং-০০৩০৬ 

ব্যিস্থাপক (মপ-মরাল)  - 

154.  জনাি মিাহাম্মদ শমফকুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৩৬২ 

ব্যিস্থাপক  (মিলস) - 

155.  মিকসস হামফজা খাতুন  

আইমি নং-০০৪৫০ 

উপ-ব্যিস্থাপক (কিগুকলর্িী মিলস্) - 

156.  জনাি মৃনাল কাহন্ত চক্রিতী 

আইমি নং-০০৩৬৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক (এিপ্লয়ী মিলস্) - 

157.  জনাি মিাোঃ আবুল ফিাহ মৃধা 

আইমি নং-০০৩৮২ 

উপ-ব্যিস্থাপক  - 

158.  জনাি মিাহাোঃ িমফজুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৪৯৯ 

উপ-ব্যিস্থাপক (এিপ্লয়ী মিলস্) - 

159.  জনাি মিাোঃ সািসুল আলি 

আইমি নং-০০৫৫৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

160.  জনাি মিাোঃ হামিবুি িহিান  

আইমি নং-০০৫৫৮ 

সহকািী ব্যিস্থাপক - 

161.  জনাি মিাোঃ সমফকুল ইসলাি মিয়া  

আইমি নং-০০৫৬০ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (এিপ্লয়ীজ মিলস্) - 

162.  জনাব মমাোঃ মহনর মিাসসন 

আইহি নং-০০৬৯৭ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (হবলস্) 

 

- 

163.  মিকসস মিফাত আিা জাহান মিতু 

আইমি নং-০০৬২৭ 

সহকািী কি ডকতডা 

 

 

164.  জনাব মমাোঃ আব্দুল লহর্ফ 

আইহি নং-০০৬৪০ 

সহকািী কি ডকতডা 

 

- 

165.  জনাব মমসিদী আিসমদ 

আইহি নং-০০৭৬১ 

সহকািী কি ডকতডা 

 

- 

166.  জনাি মিাোঃ নাজমুল ইসলাি  

আইহি নং-০০৮২৮ 

সহকািী কি ডকতডা 

 

 

167.  জনাি আসাদুজ্জািান  

আইহি নং-০০৮২৯ 

সহকািী কি ডকতডা 

 

 

অর্ ড মিমিশন 

168.  জনাি মিাোঃ আব্দুল িান্নান 

আইমি নং-০০৪৮৯ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (সিন্বয়) 

 

- 

অর্ ড মিপার্ ডকিন্ট 

169.  জনাি মিাোঃ শাফাকয়তুি িহিান িজুিদাি 

আইমি নং-০০০৭২ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (অর্ ড) - 

170.  জনাি িমতউি িহিান 

আইমি নং-০০৩২৯ 

ব্যিস্থাপক (িাকজর্) - 

171.  জনাি মিাোঃ সাইফুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৩৪১ 

ব্যিস্থাপক (ট্যাক্স ও ইন্সুকিন্স) - 

172.  জনাি মিাোঃ িঈনুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৩৩৬ 

ব্যিস্থাপক (অর্ ড ও িাজস্ব) - 

173.  জনাি এ, মক, এি িাইনুল হক 

আইমি নং-০০৪৫১ 

উপ-ব্যিস্থাপক (ট্যাক্স) - 

174.  জনাি অমসত িিণ মিশ্বাস 

আইমি নং-০০৪৭৭  

উপ-ব্যিস্থাপক (অর্ ড ও িাজস্ব) - 

175.  মিকসস তাহমিনা সুলতানা  

আইমি নং-০০৫৫৬ 

উপ-ব্যিস্থাপক (িাকজর্) - 
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176.  জনাি মিাোঃ সাকহদুজ্জািান 

আইমি নং-০০৫৬৪ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (অর্ ড ও িাজস্ব) - 

177.  জনাব মমািাম্মদ আলী আশ্রাফ মচৌধুরী 

আইহি নং-০০৬৯৫ 

সিকারী ব্যবস্থাপক 

 

- 

178.  জনাি মিা: িাকসল 

আইহি নং-০০৮২৪ 

সহকািী কি ডকতডা 

 

 

179.  জনাি মসৌিি সিকাি  

আইহি নং-০০৮২৭ 

সহকািী কি ডকতডা 

 

 

ফান্ডস মিপার্ ডকিন্ট 

180.  জনাি মিাোঃ মিয়াজ উমিন 

আইমি নং-০০০৬৬ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (ফান্ডস্) - 

181.  জনাি স্বপন কুিাি সিকাি 

আইমি নং-০০৩১১ 

ব্যিস্থাপক (কজনাকিল ফান্ডস) - 

182.  জনাি মিাোঃ িমনরুজ্জািান খান 

আইমি নং-০০২১৫ 

ব্যিস্থাপক (গ্রাচুইটি এন্ড ওসয়লসফয়ার ফান্ড) - 

183.  জনাি মিাোঃ শাহীন মৃধা 
আইমি নং-০০৩৩৯ 

ব্যিস্থাপক (হসহপএফ)  

184.  জনাি মিাোঃ আজমিি মহাকসন 

আইমি নং-০০৪৪৭ 

উপ-ব্যিস্থাপক (ব্যাংক) - 

185.  জনাি মুহাম্মদ সকিায়াি মিাকশ ডদ 

আইমি নং-০০৫০০ 

উপ-ব্যিস্থাপক (হসহপএফ) - 

186.  জনাি জাকিউল ইসলাি  

আইমি নং-০০৫৫৩ 

উপ-ব্যিস্থাপক  - 

187.  জনাি মিাোঃ মিজাউল কমিি  

আইমি নং-০০৫৬৩ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (কযাশ) - 

188.  হমসসস সামছুন নািার 

আইমি নং-০০৬৪৫ 

সহকািী কি ডকতডা - 

189.  জনাব শহফউল আলম 

আইমি নং-০০৬৪৪ 

সহকািী কি ডকতডা 

 

- 

190.  জনাি প্রিাত চন্দ্র িন্ডল 

আইমি নং-০০৮২১ 

সহকািী কি ডকতডা 

 

 

এি আই এস মিপার্ ডকিন্ট 

191.  জনাি মিাোঃ আক্তারুজ্জািান 

আইমি নং-০০১১৭ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (এিআইএস) 

 

পরিচালক (অর্থ), অরিরিক্ত দারিত্ব 

192.  জনাি শাহ্ মিাোঃ হামনফ মিয়া 

আইমি নং-০০২১৬ 

ব্যিস্থাপক (িাটা মবইজ) - 

193.  জনাি মিাহাম্মদ িামুন মহাকসন 

আইমি নং-০০৩১০ 

ব্যিস্থাপক (মিকপাটি ডং এন্ড কিপ্লাকয়ন্স) - 

194.  মিকসস নুিজাহান মিগি 

আইমি নং-০০৩৭৩  

উপ-ব্যিস্থাপক (মিকপাটি ডং এন্ড কিপ্লাকয়ন্স) - 

195.  জনাব মমাোঃ ইসরাহফল ভূইয়া 

আইহি নং-০০৬৯৮ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (িাটা মবইজ) - 

প্লামনং মিমিশন 

196.  জনাি আবু সাঈদ িাহমুদ 

আইমি নং-০০০৩৮ 

মিাব্যবস্থাপক (প্লাহনং) - 

197.  জনাব মমাোঃ কামাল উহদ্দন 

আইহি নং-০০৬৩৯ 

সহকািী কি ডকতডা (সিন্বয়) 

 

- 

ষ্ট্র্যাকর্মজক প্লামনং মিপার্ ডকিন্ট 

198.  জনাি িনছফ আলী 

আইমি নং-০০২০৪ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (স্ট্রাকর্মজক প্লামনং) 

 

-  

199.  জনাি অজয় কুিাি ম াষ 

আইমি নং-০০২২৯ 

ব্যিস্থাপক (মফমজমিমলটি টামি) - 

200.  জনাি মিাোঃ নূরুন্নিী 

আইমি নং-০০৩৯৮ 

ব্যিস্থাপক (ফিওয়াি ড প্লামনং) ব্যিস্থাপক (সাকিড এন্ড সকয়ল 

ইনকিমটকগশন), অমতমিক্ত দাময়ত্ব 

201.  জনাি মতৌমসফ িাহমুদ 

আইমি নং-০০৫৭৯ 

উপ-ব্যিস্থাপক (ফিওয়াি ড প্লামনং) 

 

- 

202.  জনাি মিাোঃ আমসফ হাসান খান 

আইমি নং-০০৮০২                     

সহকািী প্রককৌশলী (ফিওয়াি ড প্লামনং) - 

প্রকজক্ট প্লামনং এন্ড িমনর্মিং মিপার্ ডকিন্ট  

203.  জনাি মিাোঃ িমশহুি িহিান 

আইমি নং-০০১৯০ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (প্রকজক্ট প্লামনং এন্ড 

িমনর্মিং) 
- 
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204.  জনাি মিাোঃ আবু দাউদ মফিকদৌস 

আইমি নং-০০৩৪৯ 

ব্যিস্থাপক (প্রসজক্ট হপ্রপাসরশন) - 

205.  মিকসস জয়নি িানু 

আইমি নং-০০৫২২ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

206.  জনাব মুশহফক হরদওয়ানুজ জামান  

আইহি নং-০০৬৭২ 

সিকারী প্রসকৌশলী (প্রসজক্ট হপ্রপাসরশন) 

 

- 

207.  জনাি মিাোঃ জুিাকয়ি আল িাহমুদ 

আইহি নং-০০৭৮৫ 

সিকারী প্রসকৌশলী - 

সাকি ড এন্ড ইনিায়িনকিন্ট মিপার্ ডকিন্ট 

208.  জনাি মিাোঃ নওকশি আজাদ 

আইমি নং-০০০৬৮ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (সাকিড এন্ড 

ইনিায়িনকিন্ট) 

- 

209.  জনাি সুব্রত কুিাি মদ 

আইমি নং-০০৫০১ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

210.  হমসসস নাহফসা নাওয়াল 

আইহি নং-০০৭৪৯ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

211.  জনাি মপ্রি কুিাি ম াষ 

আইহি নং-০০৭৮২ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

 

212.  জনাি কাজী সজীবুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৬৩২ 

সহকািী প্রককৌশলী (ইনভায়রনসমন্ট টাহি) 

 

- 

মিজাইন এন্ড মিকিলপকিন্ট মিমিশন 

213.  মিকসস শাকহদা িানু 

আইমি নং-০০০৪৫ 

িহাব্যিস্থাপক (মিজাইন এন্ড মিকিলপকিন্ট), 

চলমত দাময়ত্ব 

- 

214.  জনাি মিাোঃ নামসমুল আকিি 

আইমি নং-০০৩৭২ 

উপ-ব্যিস্থাপক (সিন্বয়) 

 

- 

পাইপলাইন এন্ড ফযামসমলটিজ মিজাইন মিপার্ ডকিন্ট 

215.  জনাি মশখ মিাহাম্মদ িমজবুি িহিান 

আইমি নং-০০৩১৯ 

ব্যিস্থাপক (মিকর্ইল মিজাইন এন্ড ড্রাফটিং) - 

216.  জনাি মিাহাোঃ আহশানুল হামিদ 

আইমি নং-০০৪১৬ 

ব্যিস্থাপক (ফ্রন্ট ইন্ড ইহিহনয়াহরং) ব্যিস্থাপক (ইহিহনয়াহরং), িকহখালী-আকনায়ািা 

সিান্তরাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন হনম মাণ প্রকল্প 

অমতমিক্ত দাময়ত্ব 

মিসাচ ড এন্ড মিকিলপকিন্ট মিপার্ ডকিন্ট 

217.  জনাি মিাোঃ িমফজুি িহিান 

আইমি নং-০০২২১ 

 উপ-িহাব্যিস্থাপক (হরসাচ ম এন্ড 

মিসভলপসমন্ট) 

উপ-মিাব্যবস্থাপক (পাইপলাইন এন্ড ফযামসমলটিজ 

মিজাইন), অমতমিক্ত দাময়ত্ব 

মসমিল ইমিমনয়ামিং মিপার্ ডকিন্ট 

218.  জনাি মিাোঃ আব্দুল আমজি 

আইমি নং-০০২৩৪ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (মসমিল ইমিমনয়ামিং) - 

219.  জনাি মিাোঃ িাহবুবুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৩১৫ 
ব্যিস্থাপক (মিজাইন) - 

220.  জনাি মিাোঃ সাখাওয়াত মহাকসন 

আইমি নং-০০৪০২ 

ব্যিস্থাপক (কনস্ট্রাকশন এন্ড মিইনকর্কনন্স-ইট 

মজান) 

- 

221.  জনাি মিাোঃ কািরুজ্জািান 

আইমি নং-০০২৫২ 

ব্যিস্থাপক (কনস্ট্রাকশন এন্ড মিইনকর্কনন্স-

ওকয়ট মজান) 

- 

222.  জনাি মিাহাম্মদ িজলুি িমশদ 

আইমি নং-০০২৫০ 

ব্যিস্থাপক (কহি অমফস কিকপ্লক্স) - 

223.  জনাি মিাোঃ মিজাউল কমিি 

আইমি নং-০০৪৯৪ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

224.  জনাি মুতডজা মুহাম্মদ শাহমিয়াি 

আইমি নং-০০৫১৯ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

225.  জনাি মিজন শীল 

আইমি নং-০০৪৬০ 

উপ-ব্যিস্থাপক  

 

কাজ: চট্টগ্রাম অবস্থানপূব মক চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার 

এলাকার র্াবর্ীয় পূর্ম হনম মাণ, মমরামর্ ও সংস্কার 

কাজ র্দারহক করসবন। 

226.  জনাি মুহাম্মদ অমহদুি িহিান 

আইমি নং-০০৪৫৭ 
উপ-ব্যিস্থাপক - 

227.  জনাি মিাোঃ সাইফুল ইসলাি  

আইমি নং-০০৪৫৪ 
সহকািী প্রককৌশলী (কনস্ট্রাকশন এন্ড 

মিইনকর্কনন্স-ওসয়ট মজান, বগুড়া টিহবএস) 

- 

228.  জনাি সসয়দ িামকবুি িহিান 

আইমি নং-০০৪৫৬ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

229.  জনাি মিাোঃ আজাদুি িহিান 

আইমি নং-০০৪৫৯ 
সহকািী প্রককৌশলী  
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230.  জনাব মমাোঃ মহনরুল ইসলাম 

আইহি নং-০০৭৩৬ 

সহকািী প্রককৌশলী (মিজাইন) - 

231.  জনাি শামহন মহাকসন 

আইহি নং-০০৭৮০ 

সহকািী প্রককৌশলী (কনস্ট্রাকশন এন্ড 

মিইনকর্কনন্স-ওসয়ট মজান, সসয়দপুর  হসহজএস) 

 

232.  জনাি মিাোঃ িওদুদ আহকিদ সবুজ 

আইহি নং-০০৭৮১ 

সহকািী প্রককৌশলী 

(কনস্ট্রাকশন এন্ড মিইনকর্কনন্স-ওসয়ট মজান, 

পীরগি টিহবএস) 

 

233.  জনাি মিাোঃ নাজমুল হাসান শিীফ 

আইহি নং-০০৭৮৩ 

সহকািী প্রককৌশলী 

(কনস্ট্রাকশন এন্ড মিইনকর্কনন্স-ইট মজান 

 

234.  জনাব মমাোঃ শহফউল আলম 

আইহি নং-০০৭৩২ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী 

(কনস্ট্রাকশন এন্ড মিইনকর্কনন্স-ওসয়ট মজান, রংপুর 

টিহবএস) 

- 

ইমিমনয়ামিং সামি ডকসস মিমিশন 

235.  জনাি মিাোঃ আইনুল কমিি 

আইমি নং-০০০৪৭ 

িহাব্যিস্থাপক (ইমিমনয়ামিং সামি ডকসস্) মসল প্রধান (মসএফমি) ও মসল প্রধান, 

িাখিািাদ-মসমিিগি প্রকল্প মসল, অমতমিক্ত 

দাময়ত্ব।   

236.  জনাি মিাোঃ মসমলি মিজা 

আইমি নং-০০৮১৮ 

সিকারী কম মকর্মা  

ইকলকমেকযাল ইমিমনয়ামিং মিপার্ ডকিন্ট 

237.  জনাি মিাোঃ আমিফুল হক ফমকি 

আইমি নং-০০১৮৭ 

উপ-মিাব্যবস্থাপক (ইকলকমেকযাল ইমিমনয়ামিং) 
মসল প্রধান, িকহখালী-আকনায়ািা সিান্তরাল গ্যাস সঞ্চালন 

পাইপলাইন হনম মাণ প্রকল্প অমতমিক্ত দাময়ত্ব 

238.  জনাি আলী মহাকসন 

আইমি নং-০০৪০১ 

ব্যিস্থাপক (ইকলকমেকযাল মিজাইন এন্ড 

মিকিলপকিন্ট) 

ব্যিস্থাপক, (ইকলকমেকযাল মিইনকর্ন্যান্স), 

অমতমিক্ত দাময়ত্ব। 

239.  জনাি টুটুল মসকদাি 

আইমি নং-০০৩৫৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

_ 

240.  জনাি মিাোঃ জসীি উমিন 

আইমি নং-০০৩৫৪ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

241.  জনাি মিাোঃ ইব্রাহীি 

আইমি নং-০০৪৫৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক  - 

242.  জনাি মিাোঃ জমহরুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৮৪৮ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী  

মিকামনকযাল মিইনকর্কনন্স মিপার্ ডকিন্ট 

243.  জনাি মিাোঃ সাইফুল আলি 

আইমি নং-০০১৮৮ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (কিকামনকযাল মিইনকর্কনন্স) মসল প্রধান, হর্র্াস গ্যাস মক্ষত্র (মলাসকশন-৭)-

এহব পাইপলাইন পর্ মন্ত গ্যাস সঞ্চালন 

পাইপলাইন হনম মাণ প্রকল্প মসল, পাশাপাহশ 

দাহয়ত্ব 

244.  জনাি মিাহাম্মদ আখতাি মহাকসন মুন্সী 

আইমি নং-০০৪০৩ 

ব্যিস্থাপক (োন্সকপার্ ড মিইনকর্কনন্স)  ব্যিস্থাপক (ইহিোঃ), বাখরাবাদ-হসহদ্দরগি 

প্রকল্প মসল,অহর্হরক্ত দাহয়ত্ব। 

245.  জনাি মিাোঃ আশিাফুল আলি 

আইমি নং-০০৪০৬ 

ব্যিস্থাপক (পাইপলাইন এন্ড ফযামসমলটিজ 

মিইনকর্কনন্স) 

চট্রগ্রাম-মফনী-বাখরাবাদ প্রকল্প মসল, 

অহর্হরক্ত দাহয়ত্ব 

246.  মিকসস িিা মসকদাি 

আইমি নং-০০৪৪১ 
উপ-ব্যিস্থাপক (োন্সকপার্ ড মিইনকর্কনন্স) 

 

- 

247.  জনাি মিাোঃ আমিনুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৫০৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

248.  জনাি মিাোঃ আব্দুল হাদী 

আইমি নং-০০৪৮৬ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

249.  জনাি মসাকহল আহকিদ খান 

আইমি নং-০০৪৯১ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

250.  জনাব শাহকল মিাসসন মমাোঃ সালমান  

আইহি নং-০০৬৬৩ 

সহকািী প্রককৌশলী 

  

 

251.  জনাি মিাোঃ মসাকহল মিয়া 

আইহি নং-০০৮৩৬ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী  

পাইপলাইন ইনটিমিটি মিপার্ ডকিন্ট 

252.  জনাি মিাোঃ মিকহদী িাসুদ 

আইমি নং-০০২৪১ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (পাইপলাইন ইনটিমিটি)  

253.  জনাি মিাহাম্মদ আমিি মহাকসন 

আইমি নং-০০৩১৭ 
ব্যিস্থাপক (পাইপলাইন মপমগং) - 

254.  জনাি মিপ্লি চন্দ্র দাস 

আইমি নং-০০৪০৯ 

ব্যিস্থাপক (মসমপ মিইনকর্কনন্স) 

 

- 

255.  জনাি মিাোঃ মিজাউল কমিি 

আইমি নং-০০২৫৪ 

ব্যিস্থাপক (মসমপ মিজাইন  এন্ড মিকিলপকিন্ট) - 
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256.  জনাি মিাোঃ সাকজদুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৪৯২ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

257.  জনাি মিাহাম্মদ ফয়জুি িাজ্জাক 

আইমি নং-০০৫১৭ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

অপাকিশন মিমিশন 

258.  মমাসাম্মাৎ আসমনা মবগম 

আইহি নং-০০৬৪৯  

সিকারী কম মকর্মা (সমন্বয়) - 

আইমসটি মিপার্ ডকিন্ট 

259.  জনাি মিাোঃ নামছি হাসান খান 

আইমি নং-০০২৬১ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (আইমসটি) - 

260.  জনাি এ, এন, এি, মতৌমহদুি িহিান 

মচৌধুিী 

আইমি নং-০০৩৫০ 

ব্যিস্থাপক (কনর্ওয়াকড এিমিমনকস্ট্রশন) - 

261.  জনাি মিাহাম্মদ ওিি আলী 

আইমি নং-০০৩৯৪ 

ব্যবস্থাপক (সিস্কটপ ও মনটওয়াকম সাসপাট ম) - 

262.  জনাি এনাকয়ত কমিি 

আইমি নং-০০৫৮৯ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

263.  জনাব ফাহরিাল আসবদীন  

আইহি নং-০০৬৫৯ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

264.  মিকসস তাহমিনা আক্তাি 

আইমি নং-০০৫৯৯ 

উপ-ব্যিস্থাপক  - 

265.  মিকসস লামিয়া হাসান 

আইমি নং-০০৬৩৩ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

266.  জনাব মমাোঃ মমাজাসম্মল িক 

আইহি নং-০০৬৪১ 

সিকারী কম মকর্মা, ফ্রন্ট মিস্ক অহফসার 

 

- 

স্কািা এন্ড মর্মলকি মিপার্ ডকিন্ট 

267.  জনাি মিাোঃ মসজাউল কমিি 

আইমি নং-০০১৪৮ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (স্কািা এন্ড মটহলকম) - 

268.  জনাব মমাোঃ িারুন-অর-রশীদ 

আইমি নং-০০২৩১ 

ব্যবস্থাপক (এমহসহস, প্রধান কার্ মালয়) ব্যবস্থাপক (সটহলকম), স্কািা 

হরিযাহবহলসটশন প্রকল্প মসল, অহর্হরক্ত 

দাহয়ত্ব 

269.  মিকসস নামদিা নাজনীন 

আইমি নং-০০২৪০ 

ব্যিস্থাপক (মসকটি এিমিমনকস্ট্রর্ি)  - 

270.  জনাি মফকিাজ আহকিদ মিয়া 

আইমি নং-০০৩৭৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক (কর্মলকি) - 

271.  মিগি ফািহানা জাফিীন 

আইমি নং-০০৫২৯ 

উপ-ব্যবস্থাপক (এমহসহস, প্রধান কার্ মালয়) - 

272.  জনাি খমললুি িহিান  

আইমি নং-০০৪৮৭ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

273.  হমসসস ইফার্ শারহমন  

আইহি নং-০০৬৭৮ 

সিকারী প্রসকৌশলী (এমহসহস, মিি অহফস) 

 

- 

274.  জনাি মিাোঃ আমজজুল ইসলাি 

আইহি নং-০০৭৬৫ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

275.  জনাি হামসি আহকিদ িামফ 

আইমি নং-০০৭৭৮ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

276.  মিাছাোঃ িামশদা খাতুন 

আইহি নং-০০৮৩৯ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী - 

মিিিা ককন্ট্রাল মসন্টাি 

277.  জনাি মিাোঃ আজাদ মহাকসন 

আইমি নং-০০৩৪২ 

ব্যিস্থাপক,  

মিিিা ককন্ট্রাল মসন্টাি 

- 

একলঙ্গা ককন্ট্রাল মসন্টাি 

278.  জনাি এ.কক.এি মিজানুি িহিান 

আইমি নং-০০৩৯১ 

ব্যিস্থাপক  - 

279.  জনাি মিাোঃ জািাল মহাকসন 

আইমি নং-০০৪৬১ 

সহকািী প্রককৌশলী - 



  - 12 - 

 

ক্রমিক নাি ও আইমি নং পদমি মন্তব্য 

এমসমস-আশুগি 

280.  জনাি মিাোঃ তফাজ্জল মহাকসন ভ ূঁঞা 

আইমি নং-০০২৫৩ 

ব্যিস্থাপক (এমসমস, আশুগি) - 

281.  জনাি মিাোঃ মিাশািফ মহাকসন 

আইমি নং-০০৪৫২ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

282.  জনাি মিাোঃ ফারুক মহাকসন 

আইমি নং-০০৪৮৫ 
উপ-ব্যিস্থাপক  

283.  জনাি মিাহাম্মদ শওকত উল্যাহ মিয়াজ 

আইমি নং-০০৬০৪ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

284.  জনাি কৃকেন্দু পাল 

আইমি নং-০০৭৯১ 

সহকািী প্রককৌশলী 

 

- 

285.  জনাি ফয়সাল আহিাদ 

আইমি নং-০০৭৭৯ 

সহকািী প্রককৌশলী 

 

- 

286.  জনাব আবু ইউসুফ 

আইহি নং-০০৭৩০ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী (এহসহস, আশুগি) 

 

- 

মলা-কসন্ট্রাল হিপাট মসমন্ট 

287.  জনাি মিাোঃ নজরুল ইসলাি 

আইমি নং-০০০৮৮ 

উপ-মিাব্যবস্থাপক (সলা-কসন্ট্রাল) - 

288.  জনাি মিাহাম্মদ ইয়ামিন 

আইমি নং-০০৩৫১   

ব্যিস্থাপক (কসন্ট্রাল মলাি এন্ড মিসপাচ) - 

289.  জনাি মিাোঃ আব্দুল হান্নান 

আইমি নং-০০৫৮৩ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

290.  জনাি মিাোঃ আমকদুজ্জািান 

আইমি নং-০০৬০৬ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

291.  মিকসস নাজনীন সুলতানা তুমহন 

আইমি নং-০০৭৬৪ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

োন্সমিশন মিমিশন - ইট 

292.  জনাি নজরুল ইসলাি 

আইমি নং-০০০২৯ 

িহাব্যিস্থাপক (োন্সমিশন, ইট) - 

293.  জনাি মজয়াউল কমিি 

আইমি নং-০০৪৮১ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (সমন্বয়) 

 

- 

 োন্সমিশন মিপার্ ডকিন্ট, আশুগি 

গ্যাস মমহনসফাল্ড মটশন, আশুগি 

294.  জনাব জুসয়ল হময়া 

আইহি-০০৪০৪ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড  - 

295.  জনাি মিাোঃ খমললুি িহিান 

আইমি নং-০০৩৩৩ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) 

 

- 

296.  জনাি মিাহাম্মদ খায়রুল কমিি 

আইমি নং-০০৩৭৮ 
উপ-ব্যিস্থাপক (মটার, আশুগি) 

 

- 

297.  জনাি এিদাদুল মহাকসন আকন্দ 

আইমি নং-০০৩৮১ 
উপ-ব্যিস্থাপক  

 

- 

298.  জনাি নূি মিাহাম্মদ মলর্ন মচৌধুিী 

আইমি নং-০০৪৯৫ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (হনরাপত্তা) 

 

- 

299.  জনাি মিাোঃ জাকয়দ মহাকসন 

আইমি নং-০০৫১৩ 
সহকািী ব্যিস্থাপক  

 

- 

300.  জনাি িাজহারুল হক 

আইমি নং-০০৫৩৭ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (কামিগিী) - 

301.  জনাি ফামহি আহকিদ 

আইমি নং-০০৮১৩ 

সিকারী কম মকর্মা - 

মজানাল োন্সমিশন অমফস- মসকলর্ 

302.  জনাি মিশ্বমজৎ নন্দী 

আইমি নং-০০২৩২ 

ব্যবস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজম - 
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303.  জনাি নীহাি কাহন্ত মদ 

আইমি নং০০২৮৪ 
ব্যিস্থাপক 

 

- 

304.  জনাি সনজয় কুিাি তালুকদাি 

আইমি নং-০০৫১৫ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

শ্রীিঙ্গল আঞ্চমলক কা ডালয় 

305.  জনাি মিাহাম্মদ মদদাি মহাকসন 

আইমি নং-০০৩৩৭ 
ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড - 

306.  জনাি মিাোঃ মুহাইমিনুল ইসলাি 

আইহি নং-০০৭৯২ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

307.  জনাি জামহদ হাসান 

আইহি নং-০০৮৪৫ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী - 

আঞ্চমলক সঞ্চালন কা ডালয়,  নিমসংদী  

308.  জনাি মিাোঃ িাহবুবুি িহিান খান 

আইমি নং-০০৩৪৩ 

উপ-ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড 

 

- 

309.  জনাি এ, এন, হাসিত জািাল 

আইমি নং-০০৫৩৬ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (কামিগিী) - 

310.  জনাি মশমুল সূত্রধি 

আইমি নং-০০৭৭৩ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

311.  জনাব মমাোঃ আমজাদ আলী খান 

আইহি নং-০০৬৪৭ 

সহকািী কি ডকতডা (কামিগিী) - 

312.  জনাি মিাহাম্মদ ওিি ফারুক 

আইহি নং-০০৮৫১ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী - 

োন্সমিশন মিপার্ ডকিন্ট - ঢাকা 

313.  জনাি সুশীল কুিাি সিকাি 

আইমি নং-০০০৮৩ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক মসল প্রধান, আকনায়াি-মফৌজদািহার্ প্রকল্প 

মসল ও উপ-িহাব্যিস্থাপক (োন্সমিশন-

আশুগি), অমতমিক্ত দাময়ত্ব। 

হরহজওনাল ট্রান্সহমশন অহফস, নারায়ণগি 

আশুমলয়া মসমজএস 

314.  জনাি মুহাম্মদ িইদুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৪৩৩ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড - 

315.  জনাি মিাোঃ মসমলি মিজা 

আইমি নং-০০৪৬২ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

316.  জনাি খামলদ হাসান সাদী 

আইমি নং-০০৭৭৫ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

317.  জনাি মিাোঃ চাঁন মিয়া 

আইমি নং-০০৮৪৯ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী - 

আমিনিাজাি মসমজএস 

318.  জনাি মিাহাম্মদ শাহ্জাহান 

আইমি নং-০০২১৮ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড - 

319.  জনাি মিাোঃ আকনায়ারুল ইসলাি  

আইমি নং-০০৩৫৩ 

উপ-ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) 

 

- 

320.  জনাব হমজমা খাসদমুল ইসলাম 

আইহি নং-০০৬৫০ 

সহকািী কম মকর্মা (কামিগিী) - 

321.  জনাব মমাোঃ আর্াউর রিমান 

আইহি নং-০৬১৩৪ 

সহকািী কম মকর্মা (কামিগিী) - 

322.  জনাি মিাোঃ হামিবুি িহিান 

আইহি নং-০০৮৪০ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী - 

মিিিা মসমজএস 

323.  জনাি মিাহাম্মদ শমফকুল ইসলাি 

আইমি নং-০০২৪৯ 
ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড - 

324.  মিকসস নাজিা খাতুন 

আইমি নং-০০৪৩১ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

325.  জনাব মমাোঃ আহর্য়ার রিমান 

আইহি নং-০০৬৪৩ 

সহকািী কম মকর্মা 

 

- 

326.  জনাি মিাোঃ মলর্ন মিয়া 

আইহি নং-০০৮৩১ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী - 
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ধনুয়া গ্যাস মির্ামিং এন্ড মিমনকফাল্ড মটশন, মিমজওনাল অমফস, গাজীপুি 

327.  জনাি সিয় কুিাি সাহা 
আইমি নং০০২৩৬ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড - 

328.  জনাি মিাহাম্মদ আশিাফুল ইিিান মিলর্ন 

আইমি নং-০০৫২৭ 

উপ-ব্যিস্থাপক  

 

- 

329.  জনাি মিাোঃ মিজানুি িহিান 

আইহি নং-০০৭৬৮ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

330.  জনাি হুিায়ুন কমিি 

আইমি নং-০০৮৩৩ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী - 

আঞ্চমলক সঞ্চালন কা ডালয়, র্াঙ্গাইল 

331.  জনাি মিাোঃ িঈনুল ইসলাি 

আইমি নং-০০২৩৩ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড - 

332.  জনাি মিা. শামকল িানা সুইর্ 

আইমি নং-০০৭৬৯ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

333.  জনাব সুব্রর্ সরকার 

আইহি নং-০০৭১৪ 

সিকারী কম মকর্মা (হনরাপত্তা) 

 

- 

োন্সমিশন মিপার্ ডকিন্ট - চেিাি 

334.  জনাি শমফউমিন মিাোঃ ফিহাদ ওিি 

আইমি নং-০০১৪৫ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (োন্সমিশন-চট্টিাি) - 

335.  মিকসস জান্নাতুল মফিকদৌস 

আইমি নং-০০২৫১ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) - 

336.  জনাি সশিাল িায় 

আইমি নং-০০৬০৩ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

337.  জনাি সিয় দাশ গুপ্ত 

আইমি নং-০০৫১৪ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

338.  জনাি এ, এি, সাজ্জাদ কমিি  

আইমি নং-০০৪৯৬ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

339.  হমসসস নাঈমা জািান  

আইহি নং-০০৬৬৬ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

340.  জনাি সুজন িড়ুয়া 
আইমি নং-০০৭৯০ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

341.  মিকসস শািমিন আকতাি 

আইমি নং-০০৬১৩ 

সহকািী ব্যিস্থাপক  (হনরাপত্তা) 

 

- 

342.  জনাব এস, এম, ইউসুফ 

আইহি নং-০০৭১৫ 

সিকারী কম মকর্মা (হনরাপত্তা) 

 

- 

343.  জনাি মিা. ইব্রাহীি গাজী  
আইহি নং-০০৮২৬ 

সিকারী কম মকর্মা (অর্ ম/হিসাব) - 

344.  জনাি আমিি খান 

আইহি নং-০০৮৩৮ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী  

 

- 

345.  জনাি শিীফ মহাকসন  
আইহি নং-০০৮৪২ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী  

 

- 

আঞ্চমলক সঞ্চালন কা ডালয়, কুহমল্লা 

মিজিা টিমিএস 

346.  জনাি মিাোঃ আমশকুি িহিান 

আইমি নং-০০২৬০ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড, মিজিা টিহবএস 

 

- 

347.  জনাি মিাোঃ ওিি ফারুক 

আইমি নং-০০৮৫৪ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী  

 

- 

লাকসাম টিহবএস 

348.  জনাব মমাোঃ নাহজমুল আলম পারসভজ    

আইহি নং-০০৭২৯ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

আইহসএস, মফনী 

349.  জনাি মসাকহল িড়ুয়া 

আইমি নং-০০৩৬৭ 

উপ-ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড 

 

- 

350.  জনাব আল মাসুদ 

আইহি নং-০০৭৪৩ 

সিকারী কম মকর্মা (হনরাপত্তা) - 

351.  জনাি মিাোঃ িামনক মিয়া 

আইহি নং-০০৮৫৩ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী - 
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বাখরাবাদ আরএমএস 

352.  জনাি মিাোঃ মিাক্তাি মহাকসন 

আইমি নং-০০৪৫৩ 

উপ-ব্যিস্থাপক ও ইনচাজড - 

353.  জনাি আোঃ িাজ্জাক িাজু 

আইমি নং-০০৮৩৪ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী  

 

- 

 কুটুম্বপুর টিহবএস 

354.  জনাি মিাোঃ ওিি শিীফ 

আইমি নং-০০৭৭৬ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

355.  জনাব মমাোঃ আহজবর রিমান 

আইহি নং-০০৬৫২ 

সহকািী কি ডকতডা (কামিগিী)  

আকনায়ািা মসমজএস 

356.  জনাি মিাোঃ আকনায়াি মহাকসন 

আইমি নং-০০৪০৮ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড - 

357.  জনাি হামনফ খান 

আইমি নং-০০৪৩৬ 

ব্যিস্থাপক 

 

- 

358.  জনাি মিাোঃ এিমকয়াকিি মচৌধুিী ইিন 

আইহি নং-০০৭৮৭ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

 

359.  জনাি আলী মহাকসন 

আইমি নং-০০৫৩৫ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (কামিগিী) - 

360.  জনাব মমাোঃ আসাদুল ইসলাম  

আইহি নং-০০৭৫৬ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী  

 

- 

361.  জনাব মমাোঃ মমানারুল ইসলাম 

আইহি নং-০০৭২০ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

362.  জনাব মমাোঃ রাজু মশখ 

আইহি নং-০০৭২৫ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

363.  জনাি মিাোঃ িমহউমিন ভঞা 

আইহি নং-০০৮১৬ 

সিকারী কম মকর্মা - 

364.  জনাি আকিি মহাকসন 

আইহি নং-০০৮৫২ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

মসিশখালী হসটিএমএস 

365.  জনাি শংকি দাশ গুপ্ত 

আইমি নং-০০৪০০ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড 

 

- 

366.  জনাি মিাোঃ আফজাল মহাকসন 

আইমি নং-০০৩৩০ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন)  - 

367.  জনাি আমসফুি িহিান 

আইমি নং-০০৭৭২ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

368.  জনাি মিাোঃ িউদুদ আহিদ 

আইমি নং-০০৫১২ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (মনিাপত্তা) 

 

- 

369.  জনাি মিাোঃ িাহমুদুল হাসান 

পাকর্াওয়ািী 

আইমি নং-০০৮৩৭ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী  

 

- 

370.  জনাব মমাোঃ মহমন 

আইহি নং-০০৭২৮ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

371.  জনাি মিাোঃ ইকিাল িাহাি  

আইহি নং-০০৮৪১ 

উপ-সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

োন্সমিশন মিমিশন - ওকয়ট 

372.  জনাি আলী হুসাইন 

আইমি নং-০০০৪৮ 

িহাব্যিস্থাপক (োন্সমিশন-ওকয়ট), চলহর্ দাহয়ত্ব 

 

- 

373.  হমসসস ফারজানা ইয়াছহমন পাসয়ল 

আইহি নং-০০৭১৭ 

সিকারী কম মকর্মা (সমন্বয়) 

 

- 

োন্সমিশন মিপার্ ডকিন্ট-মসিাজগি 

হরহজওনাল ট্রান্সহমশন অহফস, হসরাজগি (িাটিকুমরুল) 

374.  জনাি সুলতান আহকিদ 

আইমি নং-০০৪৩৯ 

উপ-ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড 

 

- 

375.  জনাব আহর্কুর রিমান 

আইহি নং-০০৭০৫ 

সিকারী কম মকর্মা (হনরাপত্তা) 

 
- 
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মসমজএস-িা ািাড়ী 

376.  জনাি মিাোঃ শাহীদুল ইসলাি 

আইমি নং-০০২২৮   

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড - 

377.  জনাি মিাোঃ জাহাঙ্গীি আলি 

আইমি নং-০০৪৫৮ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

378.  জনাব মমাোঃ িাহমদুল ইসলাম 

আইহি নং-০০৬৮৬ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (হনরাপত্তা) 

 

- 

379.  জনাি মিাোঃ আব্দুল আলীি    

আইমি নং-০০৫৭৩                       

সহকািী ব্যবস্থাপক (কামিগিী) - 

টিমিএস-িগুড়া                      

380.  জনাি মিাোঃ মিাছাকিক মহাকসন 

আইমি নং-০০২৪৩ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড  - 

381.  জনাি সামিিি আহকিদ 

আইমি নং-০০৫৮০ 

উপ-ব্যিস্থাপক  - 

382.  জনাি মিাোঃ সাইকয়যদ মিন ইসলাি 

আইমি নং-০০৭৭৪ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

383.  জনাব মমাোঃ হুমায়ুন কহবর মবপারী 

আইহি নং-০০৬৫১ 

সহকািী কি ডকতডা (কামিগিী) - 

384.  জনাি িধুসূদন িায়  

আইহি নং-০০৮৪৪ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী 

 

- 

োন্সমিশন মিপার্ ডকিন্ট-িাজশাহী 

আঞ্চমলক সঞ্চালন কা ডালয়-িাজশাহী 

385.  জনাি মিাোঃ আদনান িাহমুদ 

আইমি নং-০০৪০৫ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড 

 

- 

386.  জনাি এ মক এি আমনছুজ্জািান 

আইমি নং-০০৫৬৬ 

সহকািী ব্যিস্থাপক 

 

- 

387.  জনাি মিাোঃ হামিবুল্লাহ 

আইমি নং-০০৮০৩ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

388.  জনাব মমাোঃ মগালাম মিাসসন 

আইহি নং-০০৬৪৬ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (কামিগিী) - 

389.  মমাসাোঃ মািমুদা খাতুন 

আইহি নং-০০৭১৩ 

সিকারী কম মকর্মা (মনিাপত্তা) 

 

- 

ঈশ্বিদী-টিমিএস 

390.  জনাি মুতামিদ মিল্লাহ আজ্জাকী 

আইমি নং-০০৫২৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড 

 

- 

391.  জনাি মিাোঃ িামফউল আলি 

আইমি নং-০০৭৭০ 

সহকািী প্রককৌশলী 

 

- 

392.  জনাি সিয় কুিাি সাহা 

আইমি নং-০০৬৩১ 

সহকািী প্রককৌশলী 

 

- 

393.  জনাি মিাোঃ িাহাত কমিি 

আইমি নং-০০৮৫০ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী 

 

- 

োন্সমিশন মিপার্ ডকিন্ট-খুলনা 

মভড়ামরা-হসহজএস 

394.  জনাি সুিন িহল্লক 

আইমি নং-০০২৫৫ 

ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড - 

395.  জনাি মিাোঃ আবু সুমফয়ান 

আইমি নং-০০৪৬৩ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

396.  জনাি িীি মিািাকশ্বি আলী 

আইমি নং-০০৫৭২ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (মনিাপত্তা) 

 

- 
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কুহিয়া, টিহবএস 

397.  জনাি মিাোঃ মিয়াদ খান 

আইমি নং-০০৭৯৪ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

হরহজওনাল ট্রান্সহমশন অহফস, খুলনা 

398.  জনাি সুিন চন্দ্র পাল 

আইমি নং-০০৪৬৪ 

উপ-ব্যিস্থাপক (সঞ্চালন) ও ইনচাজড - 

ককেসি মিমিশন 

399.  জনাি মিাোঃ জামহি উমিন 

আইমি নং-০০০৩৯ 

িহাব্যিস্থাপক (ককেসি) - 

400.  হমসসস আশহফকা ইসলাম 

আইহি নং-০০৭০৯ 

সিকারী কম মকর্মা (সমন্বয়) 

 

- 

ককেসি মিপার্ ডকিন্ট- একলঙ্গা 

401.  জনাি সসয়দ ইিদাদ মহাকসন 

আইমি নং-০০৩৯৫ 

ব্যিস্থাপক (অপাকিশন) 

 

- 

402.  জনাি মিপুল চন্দ্র দাস 

আইমি নং-০০৫২৩ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

403.  জনাব মমাোঃ আকরাম মিাসসন  

আইহি নং-০০৬৫৪ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

404.  জনাব মীর িাহসব-উল-লহর্ফ  

আইহি নং-০০৬৭৫ 

সিকারী প্রসকৌশলী 

 

- 

405.  জনাি মিাোঃ শামফন ইনমতসাি 

আইহি নং-০০৭৬৭ 

সিকারী প্রসকৌশলী - 

406.  জনাি নওশাদ মহাকসন 

আইহি নং-০০৭৮৬ 

সিকারী প্রসকৌশলী - 

ককেসি মিপার্ ডকিন্ট- আশুগি 

407.  জনাি মিাোঃ মিল্লাল মহাকসন 

আইমি নং-০০১৯২ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (ককেসি, আশুগি) উপ-মিাব্যবস্থাপক (কসেসর, 

এসলঙ্গা) অহর্হরক্ত দাহয়ত্ব। 

408.  জনাি মিাোঃ আব্দুল আহাদ 

আইমি নং-০০২৩০ 
ব্যিস্থাপক (অপাকিশন) 

 

- 

409.  জনাি অমলউি িহিান 

আইমি নং-০০৫৮৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

410.  জনাি মিাোঃ শাহজালাল 

আইমি নং-০০৫৯৬ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

411.  জনাি মিাস্তফা আমসফ আলী 

আইমি নং-০০৬০৭ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

412.  জনাি মিাোঃ িমশি উমিন 

আইমি নং-০০৬০৯ 

উপ-ব্যিস্থাপক - 

413.  জনাব সনজয় চক্রবর্ী  

আইহি নং-০০৬৫৬ 

সিকারী প্রসকৌশলী (অপাসরশন) 

 

- 

414.  জনাব হিনটন মচৌধুরী  

আইহি নং-০০৬৫৭ 

সিকারী প্রসকৌশলী (অপাসরশন) 

 

- 

415.  জনাব জুসয়ল উহদ্দন  

আইহি নং-০০৬৬৫ 

সিকারী প্রসকৌশলী (অপাসরশন) 

 

- 

416.  জনাব কাজী মমাোঃ মমারসশদ আলম  

আইহি নং-০০৬৭৪ 

সিকারী প্রসকৌশলী (অপাসরশন) 

 

- 

417.  জনাব র্ানভীর কহবর শাওন  

আইহি নং-০০৬৭৬ 

সিকারী প্রসকৌশলী (অপাসরশন) 

 

- 

418.  জনাব মমাোঃ মদসলায়ার মিাসসন  

আইহি নং-০০৭৫০ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

419.  জনাি মনিি মিািািক তালুকদাি 

আইহি নং-০০৭৬৬ 

সহকািী প্রককৌশলী 

 

- 
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420.  জনাি মিাোঃ তানিীি হাছান 

আইহি নং-০০৭৮৮ 

সহকািী প্রককৌশলী 

 

- 

421.  জনাি মিাোঃ মিকহদী হাসান 

আইহি নং-০০৭৮৯ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

422.  জনাি ফািহান ফুয়াদ মসিান্ত 

আইহি নং-০০৭৯৫ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

423.  জনাি মিাোঃ শাহমিয়াি ইসলাি 

আইহি নং-০০৭৯৬ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

424.  জনাি সাইফুল ইসলাি িজুিদাি 

আইহি নং-০০৭৯৭ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

425.  জনাি আশ্রাফুল আলি ইছাি 

আইহি নং-০০৮০১ 

সহকািী প্রককৌশলী - 

426.  জনাি মুিাম্মদ র্াহরকুল ইসলাম সুজন 

আইমি নং-০০৭৪৪ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী (মমইনসটসনন্স এন্ড 

ইউটিহলটিজ) 

- 

427.  জনাি আমতকুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৮৩৫ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী - 

428.  জনাি মিাোঃ জামকি মহাকসন 

আইমি নং-০০৮৪৬ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী - 

429.  জনাি মিাোঃ আবু কাওসাি সজীি 

আইমি নং-০০৮৪৭ 

উপ-সহকািী প্রককৌশলী - 

ককেসি মিপার্ ডকিন্ট, মুচাই 

430.  জনাি মিাহাম্মদ সািছুি িহিান 

আইমি নং-০০১৯৬ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (ককেসি, মুচাই) মসল প্রধান, ধনুয়া-নলকা, 

অহর্হরক্ত দাহয়ত্ব 

মকায়ামলটি এন্ড মসফটি এসুযকিন্স মিমিশন 

431.  জনাি মিাোঃ শমিফুল ইসলাি 

আইমি নং-০০০৮৪ 

মিাব্যবস্থাপক (হকউএসএ) - 

ইন্সকপকশন এন্ড মকায়ামলটি ককন্ট্রাল মিপার্ ডকিন্ট 

432.  জনাি মগৌতি ম াষ 

আইমি নং-০০১৩৩ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (আইমকউমস) মসল প্রধান, ময়মনহসংি কম্বাইন্ড সাইসকল 

হবদুযৎ মকসে গ্যাস সরবরাসির জন্য ধনুয়া 

িসর্ ময়মনহসংি পয়মন্ত গ্যাস পাইপলাইন 

হনম মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন মসল, অহর্হরক্ত 

দাহয়ত্ব 

433.  জনাি মশখ শািীি মহাকসন 

আইমি নং-০০২৪৭   

ব্যিস্থাপক  - 

434.  জনাি মিাোঃ মিজানুি িহিান 

আইমি নং-০০৪১০ 

ব্যিস্থাপক (ইন্সসপকশন এন্ড িাইসরাসটট) - 

435.  জনাি মদিাশীষ কুিাি সিকাি 

আইমি নং-০০২৫৬ 

ব্যিস্থাপক (ওকয়মল্ডং ও মিমিওিাফী) 

 

- 

436.  জনাি িনজুি িহিান 

আইমি নং-০০৪৩৮ 
উপ-ব্যিস্থাপক  

 

- 

437.  জনাি মপনাকী গুহ মিশ্বাস 

আইমি নং-০০৫০৮ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

মহলর্ এন্ড মসফটি ইমিমনয়ামিং মিপার্ ডকিন্ট 

438.  মিকসস িাকিয়া কামদি 

আইমি নং-০০১৪২ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক (কহলর্ এন্ড মসফটি ইমিমনয়ামিং) - 

439.  জনাি মিাোঃ িাহাবুবুি িহিান 

আইমি নং-০০৪৩৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক (‡mdwU Gb‡dvm©‡g›U GÛ gwbUwis) - 

440.  জনাি মশখ মগালাি আহকিদ 

মিাতামসি মিল্লাি 

আইমি নং-০০৪৯৩  

উপ-ব্যিস্থাপক  - 

িগুড়া-িংপুি-সসয়দপুি পাইপলাইন মনি ডাণ প্রকল্প 

441.  জনাি মখান্দকাি আমিফুল ইসলাি 

আইমি নং-০০১৯৩ 

প্রকল্প পহরচালক (উপ-মিাব্যবস্থাপক)  

 

- 

442.  জনাি এস, এি আমিি মহাকসন 

আইমি নং-০০৩৪৫ 

উপ-প্রকল্প পমিচালক (ব্যিস্থাপক) সদস্য, ময়মনহসংি কম্বাইন্ড সাইসকল হবদুযৎ 

মকসে গ্যাস সরবরাসির জন্য ধনুয়া িসর্ 

ময়মনহসংি পয়মন্ত গ্যাস পাইপলাইন হনম মাণ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন মসল, অহর্হরক্ত দাহয়ত্ব 
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443.  জনাি মিাোঃ ওয়ামলউি িহিান 

আইমি নং-০০৪০৭ 

ব্যিস্থাপক (ইহিহনয়াহরং) ব্যবস্থাপক (ইহিহনয়াহরং), মভড়ামারা-

খুলনা প্রকল্প মসল, অহর্হরক্ত দাহয়ত্ব 

444.  জনাি মিাোঃ জহুরুল কিীি 

আইমি নং-০০৩২৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক (প্রশাসন ও এসটট) 

 

উপ-ব্যিস্থাপক (প্রশাসন ও একটর্), 

চট্টিাি-মফনী-িাখিািাদ প্রকল্প, 

অহর্হরক্ত দাহয়ত্ব। 

445.  জনাি সাফাকয়ত আহকিদ 

আইমি নং-০০৫০৭ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

446.  জনাি আব্দুস সালাি মিাল্লা 

আইমি নং-০০৫২৬ 

উপ-ব্যিস্থাপক  

 

- 

447.  জনাি িািকৃে িমিদাস 

আইমি নং-০০৫৯৭ 

উপ-ব্যিস্থাপক  - 

448.  জনাি ইিফান আহকিদ 

আইমি নং-০০৫৭৬ 

উপ-ব্যিস্থাপক  - 

449.  জনাি মিাোঃ আহসান হািীি 

আইমি নং-০০৫৯৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক  - 

450.  জনাি মিাোঃ িকনায়াি মসমলি 

আইমি নং-০০৪৭১ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (প্রশাসন ও একটর্) 

 

- 

451.  জনাব মমাোঃ মুনজুর আলম 

আইহি নং-০০৬৮২ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও একটর্) 

 

- 

452.  জনাব মমাোঃ আবু িাহনফ 

আইহি নং-০০৬৮৯ 

সিকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও একটর্) 

 

- 

453.  জনাব মমাোঃ হজয়াউল িক 

আইহি নং-০০৭৫৪ 

সিকারী কম মকর্মা (প্রশাসন ও একটর্) 

 

- 

454.  জনাব মমাোঃ সাসরায়ার রিমান 

আইহি নং-০০৭৫৫ 

সিকারী কম মকর্মা (প্রশাসন ও একটর্) 

 

- 

আশুগি - িাখিািাদ প্রকল্প মসল 

িকহখালী-আকনায়ািা সিান্তরাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন হনম মাণ প্রকল্প মসল 

455.  জনাি মিাোঃ আফজালুল কমিি 

আইমি নং-০০৫৫২ 

উপ-ব্যিস্থাপক (প্রশাসন ও একটর্) 

 

উপ-ব্যিস্থাপক (প্রশাসন ও একটর্), 

আকনায়ািা-মফৌজদািহার্ প্রকল্প মসল, অমতমিক্ত 

দাময়ত্ব 

িাখিািাদ-মসমিিগি প্রকল্প মসল 

456.  জনাি প্রিীি দত্ত 

আইমি নং-০০৩৯৩ 

ব্যিস্থাপক (ইহিহনয়াহরং)-ইআরহপ হসসটম এযািহমন, স্যাপ মিসভলপসমন্ট 

এন্ড ইহন্ট্রসগ্রশন হিপাট মসমন্ট, অহর্হরক্ত 

দাহয়ত্ব। 

457.  মিকসস খামদজা তাসমলিা হক মলিা 

আইমি নং-০০৪৪০ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

উপ-ব্যিস্থাপক, চট্টিাি-মফনী-িাখিািাদ 

সমান্তরাল পাইপলাইন হনম মাণ প্রকল্প, 

অমতমিক্ত দাময়ত্ব। 

চট্টিাি-মফনী-িাখিািাদ প্রকল্প মসল 

458.  জনাি কামতডক চন্দ্র সিকাি 

আইমি নং-০০৫১৬ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

ধনুয়া-একলঙ্গা এিং িঙ্গিন্ধু মসতুি পমিি পাড়-নলকা প্রকল্প  মসল 

459.  জনাি মিাহাম্মদ এহসানুল কমিি ভইঞা 

আইমি নং-০০৩৯৭ 

ব্যিস্থাপক  

 

- 

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

460.  জনাি মুহাম্মদ জামকরুল ইসলাি 

আইমি নং-০০১৮৯ 

প্রকল্প পহরচালক (উপ-মিাব্যবস্থাপক) মসল প্রধান, মসিশখালী হজসরা পসয়ন্ট 

(কালাহদয়া চর)-হসটিএমএস 

(ধলঘাটপাড়) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন 

প্রকল্প  মসল, অহর্হরক্ত দাহয়ত্ব 

461.  হমসসস ফািজানা মহাকসন 

আইমি নং-০০২৩৭ 

ব্যিস্থাপক (ইমিমনয়ামিং) - 

462.  জনাি মিাোঃ আবুল মহাকসন ভইয়া 

আইমি নং-০০৫০৬ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

মসিশখালী হজসরা পসয়ন্ট (কালাহদয়া 

চর)-হসটিএমএস (ধলঘাটপাড়) গ্যাস 

সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প  মসল, 

অহর্হরক্ত দাহয়ত্ব 

463.  জনাি মিাোঃ আব্দুর রািীম 

আইমি নং-০০৭৩৭ 

সহকািী প্রককৌশলী 

 

- 
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বাখরাবাদ-মমঘনাঘাট-িহরপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন হনম মাণ প্রকল্প  

464.  জনাি মিাহাম্মদ ছাকনায়াি মহাকসন 

আইমি নং-০০১৫৩ 

প্রকল্প পহরচালক/উপ-মিাব্যবস্থাপক 

 

- 

465.  জনাি মিাহাম্মদ ম ািাকয়ি আহকিদ 

আইমি নং-০০২৪২ 

উপ-প্রকল্প পহরচালক/ব্যবস্থাপক  - 

466.  জনাি এস, এি মিসিাহুল আলি 

আইমি নং-০০৩৫২ 

ব্যিস্থাপক (ইমিমনয়ামিং) - 

467.  জনাি মিাহাম্মদ শমফকুল হাছান 

আইমি নং-০০৩৫৬ 

ব্যিস্থাপক (প্রশাসন ও একটর্) 

 

- 

468.  জনাি মিাোঃ িাসুদ-মিন-আব্দুল্লাহ 

আইমি নং-০০৫২৮ 

উপ-ব্যিস্থাপক (ইমিমনয়ামিং) 

 

- 

469.  জনাি মিাোঃ আহসান আল হািীি 

আইমি নং-০০৪৭৬ 

উপ-ব্যিস্থাপক (ইমিমনয়ামিং) মসল প্রধান, হবহবয়ানা-ধনুয়া প্রকল্প মসল ও উপ-ব্যবস্থাপক (ইহি:), 

আকনায়ািা-মফৌজদািহার্ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন হনম মাণ প্রকল্প 

মসল, অমতমিক্ত দাময়ত্ব 

470.  জনাি মিাোঃ তানিীি কমিি 

আইমি নং-০০৫৩২ 

উপ-ব্যিস্থাপক (অপাকিশন) 

 

- 

471.  জনাি মিাোঃ আমিফুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৫৪৫ 

উপ-ব্যিস্থাপক (প্রশাসন ও একটর্) 

 

- 

472.  জনাি মিাোঃ মিজানুি িহিান সিকাি 

আইমি নং-০০৩২৩ 

উপ-ব্যিস্থাপক (প্রশাসন ও একটর্) 

 

চট্টিাি-মফনী-িাখিািাদ প্রকল্প, অমতমিক্ত দাময়ত্ব 

473.  জনাি মিাোঃ সামিউল আলি 

আইমি নং-০০৬১১ 

সহকািী ব্যিস্থাপক (প্রশাসন ও 

একটর্) 

 

চট্টিাি-মফনী-িাখিািাদ প্রকল্প, অমতমিক্ত দাময়ত্ব 

474.  জনাব কাজী আহমনুল িক 

আইহি নং-০০৬৮৫ 

সিকারী ব্যবস্থাপক 

 

- 

হজটিহসএল এর অফ ট্রান্সহমশন পসয়সন্ট গ্যাস মটশন স্থাপন ও মহিহফসকশন প্রকল্প 

475.  জনাি মিাোঃ আব্দুল িমিন 

আইমি নং-০০২৬২ 

প্রকল্প পহরচালক উপ-মিাব্যবস্থাপক (পাইপলাইন এন্ড ফযামসমলটিজ মিজাইন), 

অহর্হরক্ত দাহয়ত্ব। 

476.  জনাি সুনীল িায় 

আইমি নং-০০৩৬৬ 

ব্যিস্থাপক (প্রশাসন ও একটর্) 

 

ব্যিস্থাপক (প্রশাসন ও একটর্), ধনুয়া নলকা প্রকল্প, অমতমিক্ত 

দাময়ত্ব 

 

477.  জনাি আবু মহনা মিাস্তফা কািাল 

আইমি নং-০০৪১৫ 

ব্যিস্থাপক (ইমিমনয়ামিং) - 

478.  জনাি মিাোঃ তমিকুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৪৪৩ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

- 

479.  জনাি মিাোঃ িহিত উল্লাহ 

আইমি নং-০০৫২১ 

উপ-ব্যিস্থাপক (ইমিমনয়ামিং) উপ-ব্যিস্থাপক (ইমিমনয়ামিং), িকহশখালী-আকনায়ািা সিান্তিাল 

পাইপলাইন প্রকল্প, অমতমিক্ত দাময়ত্ব 

480.  মিকসস শািমিন মফিকদৌস 

আইমি নং-০০৫১১ 

উপ-ব্যিস্থাপক (ইমিমনয়ামিং) 

 

- 

481.  জনাি মিাহাম্মদ কািরুল হাসান 

আইমি নং-০০৫০৩ 

উপ-ব্যিস্থাপক (ইমিমনয়ামিং) - 

ধনুয়া-ময়মনহসংি গ্যাস পাইপলাইন হনম মাণ প্রকল্প মসল  

482.  জনাি মিাোঃ আব্দুল িান্নান 

আইমি নং-০০২৯২ 

ব্যিস্থাপক  - 

483.  জনাি মিাহাম্মদ জামকরুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৬০১ 

উপ-ব্যিস্থাপক/সদস্য - 

হলসয়ন/অন্যান্য ছুটি মভাগরর্ 

484.  জনাি অকশাক কুিাি মিশ্বাস 

আইমি নং-০০২০৫ 

ব্যিস্থাপক  

 

 

485.  জনাি ইকিাল িাহাি ফারুকী 

আইমি নং-০০৩৯৯ 

ব্যিস্থাপক  
 

486.  জনাি এ, মক, এি িমনরুজ্জািান 

আইমি নং-০০৪৪৯ 

উপ-ব্যিস্থাপক  

487.  জনাি মিাোঃ শমিফুল ইসলাি 

আইমি নং-০০৪৩৪ 

ব্যিস্থাপক 

 

 

488.  জনাি মিাোঃ িামজি মহাকসন 

আইমি নং-০০৬১৬ 

উপ-ব্যিস্থাপক 
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489.  মিস্ আশিাফুন্নাহাি 

আইমি নং-০০৪৮২ 

সহকািী ব্যিস্থাপক  

 

 

490.  হমসসস এস. মক. মমৌহমর্া মঞ্জুর    

আইহি নং-০০৬৭৭ 

সহকািী প্রককৌশলী 

 

 

এ মকাম্পামন হকত মপ্রষকণ অন্য মকাম্পামনকত কি ডিত 

491.  জনাি এি, এ িাকজদ 

আইমি নং-০০০০৬  

ব্যিস্থাপনা পমিচালক কণ ডফুলী গ্যাস মিমস্ট্রমিউশন মকাম্পানী 

মলমিকর্ি (মকহজহিহসএল) 

492.  জনাি মিাোঃ মিাশািফ মহাকসন 

আইমি নং-০০০৭০ 

উপ-িহাব্যিস্থাপক  

 

রূপান্তমিত প্রাকৃমতক গ্যাস মকাম্পানী 

মলমিকর্ি (আরহপহজহসএল) 

493.  জনাি মুহাম্মদ কািাল হুকসইন 

আইমি নং-০০২৯৩ 

ব্যিস্থাপক  সুন্দিিন গ্যাস মকাম্পানী মলমিকর্ি 

(এসহজহসএল)  

494.  জনাি মিাোঃ শিীফুল ইসলাি 

আইমি নং০০৩৪৪ 

উপ-ব্যিস্থাপক 

 

সুন্দিিন গ্যাস মকাম্পানী মলমিকর্ি 

(এসহজহসএল) 

=০= 


