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মাঠ পর্যায়ে কমযরত ব্াাংয়কর কমযকতয াগয়ের (বতয মান কমযস্থলসহ) 
নায়মর তাললকা ও ফ ান নম্বরঃ 

 

ক্রঃ 
নাং কমযকতয ার নাম পদবী 

দালেত্ব ফ ান নম্বর 
মূল দালেত্ব অলতলরক্ত দালেত্ব ফমাবাইল টিএ

ন্ড
টি 

1.  জনাব ম াোঃ লতিফুল 
বারী  

সহকারী- হাবযবস্থাপক 
 যাননজার, 

বগুড়া এলতিতব 
 
 

রাজশাহী তবভাগ, গাইবান্ধা 
তসতব, গাইবান্ধা এলতিতব,বগুরা 
ও গাইবান্ধা মজলার প্রকল্প, 
কনজ ুাসস ও পানসসানাল ঋণ 
এবং  া লা সংক্রান্ত সকল 

কাজ সহ তবএসতবএল এর সকল 
দাতিত্ব 

০১৭৪২-
৩৩৪৪১৪ 
০১৫৫৬-
৩০২৫৭৩ 

 

2.  তলিাকি তবন এ দাদ 
 
 
 
 
 
 

তপ্রতিপযাল অতফসার 
 
 
 
 
 

 

         
 যাননজার 

খুলনা এলতিতব 
     
 

খুলনা  মজলার প্রকল্প, 
কনজ ুাসস ও পানসসানাল ঋণ 
এবং  া লা সংক্রান্ত সকল 
কাজসহ তবএসতবএল এর সকল 
দাতিত্ব 

০১৯১১৫৩৬৮১
০ 
 
 

 

3.  জনাব ম াোঃ  তহউতিন তপ্রতিপযাল  অতফসার 
 

চুিািাঙ্গা মজলার 
প্রকল্প, কনজ ুাসস ও 
পারনসানাল ঋণসহ 
তবএসতবএল এর 
সকল দাতিত্ব 

-------- 
০১৭১৬০০৬৮২

৮ 

 

4.  জনাব ম া: আবুল 
কালা  আজাদ 
 
 
 

তপ্রতিপযাল অতফসার 
 
 

        

 যাননজার, তসরাজগঞ্জ 
এলতিতব 

 
 

তনবসাহী ক সকিস া, 
 তসরাজগঞ্জ তসতব এবং 
তসরাজগঞ্জ মজলার প্রকল্প, 

কনজ ুাসস ও পারনসানাল ঋণসহ 
তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব 

 
০১৭১৬২২২১৫

৬ 
 

 

5.  জনাব ম াোঃ ছারওিার 
আলা  
 
 
 
 

 তপ্রতিপযাল অতফসার 
 
 
 
 

 যাননজার, চট্টগ্রা  
এলতিতব 

 
 

চট্টগ্রা  ও কক্সবাজার মজলার 
প্রকল্প, কনজ ুাসস  ও 

পারনসানাল ঋণসহ তবএসতবএল 
এর সকল দাতিত্ব 

 

০১৭২১-
২৪১৯৮৮ 

 
 
 

 

6.  জনাব ম া: আবুল 
কালা  আজাদ ( তনর) 
 

তপ্রতিপযাল অতফসার দাতিত্বপ্রাপ্ত ক সকিস া, 
মজলা স বাি 

অতফস, রাজশাহী। 
রাজশাহী মজলার 
প্রকল্প, পানসসানাল ও 
কনজ ুাসস ঋন। 

 
 

চাাঁপাইনবাবগঞ্জ মজলার প্রকল্প, 
কনজ ুাসস ও পানসসানাল ঋণ সহ 
তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব। 

০১৭১২২২৭৪১১ 

 

7.  জনাব কাজী  ননািার 
মহানসন  

 তপ্রতিপযাল অতফসার 
 

 যাননজার, 
কুতিিা এলতিতব 

কুতিিা তসতব ও কুতিিা এবং 
চুিািাঙ্গা মজলার প্রকল্প ও 

০১৭১৬-
০৭৭৬৭৫ 
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কনজ ুাসস ঋনণর দাতিত্ব 

8.  জনাব শাহ ম াোঃ 
আতল ুজ্জা ান সাথী  

তপ্রতিপযাল অতফসার 
  যাননজার, 

নান ার এলতিতব  
 
 
 

নান ার তসতব ও নান ার 
এলতিতব, এবং নান ার মজলার 
প্রকল্প ও কনজ ুাসস ঋণ ও 
 া লা সংক্রা ত্ম তবএসতবএল 

এর সকল দাতিত্ব 

০১৭১২-
৫৫২৫৫১ 

 
 
 
 

 

9.  জনাব শাহ্ খন্দকার 
ম াত নুল হক 

তপ্রতিপযাল অতফসার 
 

 যাননজার, 
  াঙ্গাইল এলতিতব 

 
 
 

 াঙ্গাইল মজলার প্রকল্প, 
কনজ ুাসস ঋণসহ তবএসতবএল 

এর সকল দাতিত্ব ০১৭১২৬০১৭৬
২ 

 

10.  জনাব ম াোঃ  ুসতফকুর 
রহ ান 
 
 
 

 তপ্রতিপযাল অতফসার 
 
 
 

রংপুর মজলা 

রংপুর মজলার প্রকল্প ও 
কনজ ুাসস ঋনণর দাতিত্ব  

 

০১৯৪৪-
৭৯৬৬৬৬ 

 
 
 

 

11.  জনাব সসিদ ম াজানেল 
হক  াহ ুদ  

 তপ্রতিপযাল অতফসার 
  যাননজার, 

পাবনা এলতিতব  
 

 পাবনা মজলার প্রকল্প ঋনণর 
দাতিত্ব 

০১৮১৬-
৫৩৬০৭৪ 

 
 

 

12.  জনাব তন সল চন্দ্র নাথ তপ্রতিপাল অতফসার 
 যাননজার, 

 মনািাখালী এলতিতব 
 

মনািাখালী, মফনী ও লক্ষীপুর 
মজলার প্রকল্প, কনজ ুাসস ও 
পারনসানাল ঋণসহ তবএসতবএল 

এর সকল দাতিত্ব 

০১৭১৬-০২৮৯৫০ 

 

13.  জনাব ম াোঃ িতরকুল 
ইসলা   
 
 
 
 
 
 

তপ্রতিপাল অতফসার 
 তনবসাহী ক সকিস া 

সািক্ষীরা তসতব 
 
 
 
 
 

সািক্ষীরা এলতিতব ও সািক্ষীরা 
মজলার প্রকল্প, কনজ ুাসস ও 
পানসসানাল ঋণ সংক্রান্ত কাজসহ 
তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব 

০১৯১৩০০৪৪৮৮ 
 
 
 

 
 

 

14.  জনাব ম াোঃ শতফকুল 
ইসলা  

তপ্রতিপাল অতফসার 
 যাননজার, মশরপুর 

এলতিতব 

মশরপুর তসতব ও মশরপুর 
মজলার প্রকল্প ও কনজ ুাসস 

ঋনণর সকল দাতিত্ব 
০১৭১১২৪৬৮৬২ 

 

15.  জনাব ম াোঃ মসাহরাব 
উতিন  
 
 

তপ্রতিপাল অতফসার  
 
 

তনবসাহী ক সকিস া, 
ব্রাক্ষ্মণবাতড়িা তসতব  

 

ব্রাক্ষ্মণবাতড়িা ও হতবগঞ্জ 
মজলার প্রকল্প ও কনজ ুাসস 

ঋনণর দাতিত্ব 
০১৮১৭০০২২৩০ 

 
 

 

16.  জনাব শরীফ ইকবাল 
 াহ ুদ  

 তপ্রতিপাল অতফসার           
 যাননজার 
বতরশাল এলতিতব 

বতরশাল মজলার প্রকল্প, 
কনজ ুাসস ও পানসসানাল ঋনণর 

দাতিত্ব 

০১৭৪৬-
৬৮৭৯৯৯ 

 

17.  জনাব ম াোঃ শহীদলু্লাহ 
হানরজ  

তসতনির  
অতফসার  যাননজার,  

মগাপালগঞ্জ এলতিতব 

মগাপালগঞ্জ তসতব,  াদারীপুর 
তসতব,  াদারীপুর এলতিতবও 
 াদারীপুর, মগাপালগঞ্জ মজলার 

০১৭১৪-৩৪০৪৮৫ 
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প্রকল্প, কনজ ুাসস ঋণসহ 
তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব 

18.  জনাব ম াস্তাইন তবল্লাহ   তসতনির অতফসার 
 যাননজার, 

জা ালপুর এলতিতব 

জা ালপুর তসতব ও জা ালপুর 
মজলার প্রকল্প ও কনজ ুাসস  

ঋনণর দাতিত্ব 
০১৭৬৬-২৪৮৭০৬ 

 

19.  জনাব ম াোঃ ম াজাহারুল 
ইসলা  সরকার  

 তসতনির অতফসার  যাননজার, 
  নীলফা ারী 
এলতিতব  

 
 
 

নীলফা ারী তসতব, নীলফা ারী 
মজলার প্রকল্প ও কনজ ুাসস ঋণ 
সহ তবএসতবএল এর সকল  

দাতিত্ব ০১৭১৭৭৪৯২৭৬ 

 

20.  জনাব ম াোঃ এহসানুল 
বারী  

 তসতনির অতফসার তনবসাহী ক সকিস া, 
 ি নতসংহ তসতব 

 
 
 
 

 ি নতসংহ সদর উত্তর তসতব , 
মনত্রনকানা মজলার প্রকল্প ও 
কনজ ুাসস ঋনণর দাতিত্ব 

০১৭১৯০৭৩৫০৩ 
 
 
 
 

 

21.  জনাব ম াোঃ সালাউতিন তসতনির অতফসার দাতিত্বপ্রাপ্ত ক সকিস া, 
মজলা স বাি 

অতফস, ঠাকুরগাাঁও। 
ঠাকুরগাাঁও মজলার 
প্রকল্প, কনজ ুাসস 
পানসসানাল ঋণ এর 
সকল দাতিত্ব। 

 

০১৭১৮৩৭০৫১৮ 

 

22.  জনাব ম াহােদ সু ন 
ত িা 

তসতনির অতফসার   যাননজার , 
 পঞ্চগড় এলতিতব 

 
 

পঞ্চগড় তসতব ও ঠাকুরগাাঁও 
মজলার প্রকল্প, কনজ ুাসস 
পানসসানাল ঋণসহ   া লা 

সংক্রান্ত তবএসতবএল এর সকল 
দাতিত্ব 

০১৯১৪৭৩৫০০২ 

 

23.  জনাব ম াোঃ সাইফুল 
ইসলা  

তসতনির অতফসার  যাননজার , 
 সভরব উপনজলা 

এলতিতব 
 
 
  

তকনশারগঞ্জ তসতব এবং 
তকনশারগঞ্জ, সভরব ও নরতসংদী 
মজলার প্রকল্প, কনজ ুাসস ঋণসহ 
তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব ০১৭১২৮৬৮৫১৮ 

 

24.  জনাব ম া: নুনর আল  
তজনকা 

অতফসার তনবসাহী ক সকিস া, 
রাজবাড়ী তসতব 

 

রাজবাড়ী মজলার প্রকল্প, 
কনজ ুাসস পানসসানাল ঋণসহ 
তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব 

০১৯১৮৯২০৬৩২ 
 

25.  জনাব ম া: আল  
তসকদার 

অতফসার 
দাতিত্বপ্রাপ্ত ক সকিস া 

লাল তনরহা  
 

মজলা স বাি অতফস, 
লাল তনরহা । লাল তনরহা  
মজলার প্রকল্প, কনজ ুাসস 
পানসসানাল ঋণ এর সকল 

দাতিত্ব। 

০১৯২৫৮৩১৮৯৭ 

 

26.  জনাব ম া: জতহরুল 
ইসলা  

অতফসার 
দাতিত্বপ্রাপ্ত ক সকিস া 
নারািনগঞ্জ ভবন 

নারািনগঞ্জ মজলার প্রকল্প, 
কনজ ুাসস পানসসানাল ঋণসহ ও 
তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব। 

০১৮১৪১২৫৫৯০ 
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27.  অসী  কু ার সাহা অতফসার 
তনবসাহী ক সকিস া, 
তিনাইদহ তসতব 

তিনাইদহ মজলার প্রকল্প, 
কনজ ুাসস ও পানসসানাল ঋণ 
সংক্রান্ত কাজসহ তবএসতবএল 
এর সকল দাতিত্ব 

০১৭২৩৬৭৮৬০৪ 
 

28.  মহ ানিিুল কবীর অতফসার  যাননজার  
নওগাাঁ এলতিতব 

 

 নওগাাঁ মজলার প্রকল্প, 
কনজ ুাসস পানসসানাল ঋণসহ 
তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব 

০১৭১২৪১৫৪৫৬ 
 

29.  জনাব জিন্ত গাঙ্গলুী অতফসার  যাননজার 
কুত ল্লা এলতিতব 

 

কুত ল্লা মজলার প্রকল্প, কনজ ুাসস 
পানসসানাল ঋণসহ তবএসতবএল 
এর সকল দাতিত্ব 

০১৭১৬২৩৫০৯৬ 
 

৩০.  
জনাব ম া রুহুল আত ন 

 
         অতফসার 

 
রংপুর মজলার প্রকল্প, 
কনজ ুাসস/পানসসানাল 
ঋনণর দাতিত্বপ্রাপ্ত 
ক সকিস ার সহকারী 

 

রংপুর মজলার প্রকল্প, কনজ ুাসস 
ও পারনসানাল ঋণসহ 

তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব ০১৭১৯-
৫৯৪৭৪৩ 

 

৩১. ম া: ফারুক মহানসন অতফসার  

 যাননজার 
জিপুরহা  এলতিতব 

জিপুরহা  তসতব, জিপুরহা  
মজলার প্রকল্প, কনজ ুাসস 
পানসসানাল ঋণসহ   া লা 

সংক্রান্ত তবএসতবএল এর সকল 
দাতিত্ব 

০১৭১২৯২৪৮৬৮ 

 

৩২. জনাব ম া ফতরদ মহানসন অতফসার 
 যাননজার, িনশার 

এলতিতব 

িনশার মজলার প্রকল্প, কনজ ুাসস 
ও পানসসানাল ঋণ সংক্রান্ত 

কাজসহ তবএসতবএল এর সকল 
দাতিত্ব 

০১৯২৫২১৭৮১১ 
 

৩৩. ম া: কা াল মহানসন অতফসার 

 যাননজার 
ফতরদপুর এলতিতব 

ফতরদপুর তসতব,  াগুরা 
এলতিতব,  াগুরা তসতব এবং 
ফতরদপুর ও  াগুরা মজলা 
প্রকল্প, কনজ ুাসস ও পানসসানাল 
ঋণ সংক্রান্ত কাজসহ 
তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব 

০১৭২২৫৮৭৯৯০ 

 

3৪. জনাব মহানসন আহেদ 
 

অতফসার 

তনবসাহী ক সকিস া, 
বানগরহা  তসতব 

বানগরহা  এলতিতব ও 
বানগরহা  মজলার প্রকল্প, 
কনজ ুাসস ও পানসসানাল ঋণ 
সংক্রান্ত কাজসহ তবএসতবএল 
এর সকল দাতিত্ব 

০১৯২১৪৬৫৮১৫ 
০১৭৩২৬০৫৬৬

৮ 

 

৩৫. জনাব ম া  ুশতফকুর 
রহ ান 

অতফসার তনবসাহী ক সকিস া, 
নীলফা ারী তসতব এর  

 সহনিাগী 
 

নীলফা ারী মজলার প্রকল্প ও 
কনজ ুাসস ঋণ সংক্রান্ত কাজসহ 
তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব 

০১৭৮৬২৯৩২০
৯ 

 

3৬. জনাব ম াোঃ কাউছার-ই-
আল  মচৌধুরী  

এযাতসিযান্ট অতফসার 
মগ্রি-১ 

  যাননজার, 
তসনল  এলতিতব  

 

তসনল , ম ৌলভী বাজার  ও 
সুনা গঞ্জ মজলার প্রকল্প ও 
কনজ ুাসস ঋননর দাতিত্ব 

০১৮১৫-৪৫২১৭২ 
০১৭৩০৯৯৪০৮৭ 

 
 
 
 

 

3৭. জনাব ম াোঃ নাজ ুল 
ইসলা   

এযাতসিযান্ট অতফসার 
মগ্রি-১ 

 

তনবসাহী ক সকিস া 
মভালা তসতব 

 
 

 যাননজার, 
 মভালা এলতিতব ও মভালা 

মজলার প্রকল্প, কনজ ুাসস ঋণসহ 
তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব 

০১৭৪৫১২৮৯২০ 
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3৮. জনাব ম াোঃ 
আতরফুজ্জা ান ভূইিা  

এযাতসিযান্ট অতফসার 
মগ্রি-১ 

 

তনবসাহী ক সকিস া, 
গাজীপুর। 

মজলা স বাি 
অতফস, গাজীপুর। 
গাজীপুর মজলার 

প্রকল্প, পানসসানাল ও 
কনজ ুাসস ঋন। 

 
 

 ০১৮৩২৩৪৬৮৫৭  

3৯. জনাব ম াোঃ শুকু্কর আলী  এযাতসিযান্ট অতফসার 
মগ্রি-১ 

 

দাতিত্বপ্রাপ্ত ক সকিস া, 
 ুতিগঞ্জ মজলা 
স বাি অতফস, 
প্রকল্প ঋণ ও 
কনজ ুাসস  

 
 

বাঞ্ছারা পুর উপনজলার প্রকল্প ও 
কনজ ুাসস ঋনণর সকল কাজসহ 
তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব 

০১৮২২-২৪৯৫০৪ 
 
 
 
 

 

৪০. জনাব ম াোঃ মগালা  
ফারুক 

এযাতসিযান্ট অতফসার 
মগ্রি-১ 

 

প্রকল্প ও কনজ ুাসস 
ঋণ, কুতড়গ্রা  মজলা 

এবং তনবসাহী 
ক সকিস া, কুতড়গ্রা  

তসতব 
 
 
 

লাল তনরহা  মজলা স বাি 
অতফস, প্রকল্প ও কনজ ুাসস ঋণ  

০১৭৩৭-৬১৪২১০ 

 
 
 

৪১. জনাব  তনরুজ্জা ান এযাতসিযান্ট অতফসার 
মগ্রি-১ 

`  যাননজার,  
ম ৌলভীবাজার 
এলতিতব 

 
 

 

ম ৌলভীবাজার মজলা স বাি 
অতফস, ম ৌলভীবাজার ও 

হতবগঞ্জ প্রকল্প ঋণ ও কনজ ুাসস 
ঋণসহ তবএসতবএল এর সকল 

দাতিত্ব 
 
 

০১৯১১-
৫১৩৮৬৩ 

 
 
 
 
 
 
 

 

৪২. জনাব ম াোঃ আল  া ুন 
রতন  

এযাতসিযান্ট অতফসার 
মগ্রি-১ 

 

 যাননজার,  
তদনাজপুর এলতিতব 

 
 
 
 
 

তনবসাহী ক সকিস া 
তদনাজপুর তসতব ও তদনাজপুর  
মজলার প্রকল্প, কনজ ুাসস ঋণ ও 
 া লা সংক্রান্ত সকল কাজসহ  
তবএসতবএল এর সকল দাতিত্ব ০১৭৭০৮৬০০৮৯ 

 

৪৩. জনাব ম াোঃ ছত র 
উতিন 

এযাতসিযান্ট অতফসার 
মগ্রি-১ 

 

 যাননজানরর 
সহনিাগী, 

গাইবান্ধা এলতিতব। 
 

গাইবান্ধা মজলার প্রকল্প, 
কনজ ুাসস ও পানসসানাল ঋণ 
এবং  া লা সংক্রান্ত সকল 

কাজ সহ তবএসতবএল এর সকল 
দাতিত্ব। 

০১৯২১০৩৬১০৩ 
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মাঠ পর্যায়ে কমযরত ব্াাংয়কর কমযকতয াগয়ের (লবভাগ অনরু্ােী) 
নায়মর তাললকা 

 
ঢাকা তবভাগ ১/ জনাব ম া: শহীদলু্লাহ হানরজ,  যাননজার,  াদারীপরু এলতিতব  ও মগাপালগঞ্জ 

এলতিতব। 
২/জনাব ম া: শতফকুল ইসলা ,  যাননজার, মশরপরু এলতিতব।  
৩/ জনাব ম াস্তাইন তবলাহ,  যাননজার, জা ালপুর এলতিতব। 
৪/ জনাব ম া: সাইফুল ইসলা ,  যাননজার, সভরব উপনজলা এলতিতব।  
৫/ জনাব শাহ খন্দকার ম াত নুল হক,  যাননজার,  াঙ্গাইল এলতিতব। 
৬/ জনাব ম া: আতরফুজ্জা ান ভূইিা, গাজীপুর মজলা স বাি অতফস। 
৭/ জনাব ম া: শুকু্কর আলী,  ুতিগঞ্জ মজলা স বাি অতফস। 
৮/ জনাব ম া: কা াল মহানসন,   যাননজার, ফতরদপুর এলতিতব। 
৯/জনাব ম া: নূনর আল  তজনকা, তনবসাহী ক সকিস া, রাজবাড়ী তসতব।   

চট্টগ্রা  তবভাগ ১/ জনাব তন সল চন্দ্র নাথ,  যাননজার, মনািাখালী এলতিতব। 
২/ জনাব ম া: মসাহরাব উতিন, তনবসাহী ক সকিস া, ব্রাহ্মনবাড়ীিা, তসতব। 
৩/ জনাব ম া: ছারওিার আলা ,  যাননজার, চট্টগ্রা  এলতিতব। 
৪/ জনাব জিন্ত গাঙ্গলুী,  যাননজার, কুত ল্লা এলতিতব।  

তসনল  তবভাগ ১/ জনাব ম া: কাউছার-ই-আল ,  যাননজার, তসনল  এলতিতব। 
২/ জনাব ম া:  তনরুজ্জা ান, ম ৌলভীবাজার মজলা স বাি অতফস। 

খুলনা তবভাগ ১/ জনাব ম া:  তহউতিন, চুিািাঙ্গা মজলার প্রকল্প, কনজ ুাসস ও পানসসানাল 
ঋনণর দাতিত্ব।  
২/ জনাব ম া: িতরকুল ইসলা ,  তনবসাহী ক সকিস া, সািক্ষীরা তসতব। 
৩/ জনাব তলিাকি তবন এ দাদ,  যাননজার, খুলনা এলতিতব।  
৪/ জনাব কাজী  ননািার মহানসন,  যাননজার, কুতিিা এলতিতব। 
৫/ জনাব ম া: ফতরদ মহানসন,  যাননজার, িনশার এলতিতব। 
৬/ অসী  কু ার সাহা, তনবসাহী ক সকিস া, তিনাইদহ তসতব।  
৭/ জনাব ম া: মহানসন আহানেদ, তনবসাহী ক সকিস া, বানগরহা  তসতব । 

রাজশাহী 
তবভাগ 

১/ জনাব ম াহােদ স ুন ত িা,  যাননজার, পঞ্চগড় এলতিতব। 
২/ জনাব ম া: লতিফুল বারী,  যাননজার, গাইবান্ধা এলতিতব। 
৩/ জনাব ম া: ফারুক মহানসন,  যাননজার, জিপুরহা  এলতিতব। 
৪/ জনাব ম া: আবুল কালা  আজাদ,  যাননজার, তসরাজগঞ্জ এলতিতব। 
৫/ জনাব শাহ ম া: আতল জু্জা ান সাতথ,  যাননজার, নান ার এলতিতব। 
৬/ জনাব মহ ানিিুল কবীর,  যাননজার, নওগাাঁ এলতিতব। 
৭/ জনাব সসিদ ম াজানেল হক  াহ ুদ,  যাননজার, পাবনা এলতিতব। 
৮/ জনাব ম া: মগালা  ফারুক, তনবসাহী ক সকিস া, কুতড়গ্রা  তসতব। 
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 বতরশাল 
তবভাগ 
 

১/ জনাব ম া: নাজ ুল ইসলা , তনবসাহী ক সকিস া, মভালা তসতব। 
২/ জনাব শরীফ ইকবাল  াহ ুদ,  যাননজার, বতরশাল এলতিতব। 

রংপুর তবভাগ ১/ জনাব ম া:  ুশতফকুর রহ ান, রংপুর মজলার প্রকল্প ঋণ ।  
২/ জনাব ম া: রুহুল আ ীন, রংপুর মজলার প্রকল্প ঋনণর দাতিত্বপ্রাপ্ত ক সকিস ার 
সহনিাগী।  
৩/ জনাব ম া: আল  া ুন রতন,  যাননজার, তদনাজপরু এলতিতব। 
৪/ জনাব ম া: ম াজাহারুল ইসলা ,  যাননজার, নীলফা ারী এলতিতব। 
৫/ জনাব ম া:  ুশতফকুর রহ ান, তনবসাহী ক সকিস া, নীলফা ারী তসতব এর 
সহনিাগী।  

 ি নতসংহ 
তবভাগ 

১/ জনাব ম া: এহসানলু বারী, তনবসাহী ক সকিস া,  ি নতসংহ তসতব।  
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