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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 
মূল দালেত্ব 

অলতলরক্ত দালেত্ব 
ফমাবাইল 

০১ জনাব ম াোঃ শাহআল    প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 
 যাননজার 

,প্ঞ্চগড় এলপ্রিপ্রব 

প্ঞ্চগড় প্রসপ্রব 

এবং প্ঞ্চগড় মজলার িকল্প ঋণ ও 

প্রিনাজপ্ুর মজলার জজ 

আিালনের  া লা স ূহ 

প্প্ররচালনা করা 

০১৯১৫-১৩৮৭২৬ 

 

 

০২ জনাব কাজী জপ্রস  

উপ্রিন  

 প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 

 

 যাননজার, 

 ািারীপ্রু 

এলপ্রিপ্রব 

 ািারীপ্রু প্রসপ্রব,   ািারীপ্ুর 

মজলার িকল্প, কনজ ুাসস ঋনণর 

িাপ্রিত্ব 

০১৯১৩-১১৪২২৯ 

 

 

০৩ জনাব প্ঙ্কজ কু ার 

প্রবশ্বাস  

 প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 

 

 যাননজার, খুলনা 
এলপ্রিপ্রব 

খুলনা মজলার িকল্প ও কনজ ুাসস 
ঋনণর িাপ্রিত্ব 

 ০১৭১৬-

৬০৭০৭০ 

০৪ জনাব ম াোঃ লপ্রেিুল 

বারী  
 প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 

 

 যাননজার,গাইবা
ন্ধা এলপ্রিপ্রব 

 

বগুড়া এলপ্রিপ্রব ,গাইবান্ধা প্রসপ্রব 

ও গাইবান্ধা এবং বগুড়া মজলার 

িকল্প ও কনজ ুাসস  ঋনণর িাপ্রিত্ব 

০১৭৪২-৩৩৪৪১৪ 

০১৫৫৬-

৩০২৫৭৩ 

০৫ জনাব প্রলিাকে প্রবন 

ই িাি 

 প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 

 

প্রনবসাহী ক সকেস া, 
সােক্ষীরা প্রসপ্রব 

 

সােক্ষীরা এলপ্রিপ্রব ও সােক্ষীরা 
মজলার িকল্প ও কনজ ুাসস  

ঋননর িাপ্রিত্ব 

০১৯১১-

৫৩৬৮১০ 

 

০৬ জনাব ম াোঃ আব্দুর 

রপ্রহ   

 প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 

 

 যাননজার, 

জিপ্ুরহাট 

এলপ্রিপ্রব 

 

জিপ্ুরহাট মজলার িকল্প, 

কনজ ুাসস ঋণসহ প্রবএসপ্রবএল এর 

সকল িাপ্রিত্ব 

০১৭১২৫২৬০৩৪ 

 

 

 

০৭ জনাব ম াোঃ ছারওিার 

আলা  

 প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 

 

 যাননজার, 

প্রসরাজগঞ্জ 

এলপ্রিপ্রব 

 

 

প্রনবসাহী ক সকেস া, 
প্রসরাজগঞ্জ প্রসপ্রব ও প্রসরাজগঞ্জ 

মজলার িকল্প, কনজ ুাসস ঋণসহ 

প্রবএসপ্রবএল এর সকল িাপ্রিত্ব 

০১৭২১-

২৪১৯৮৮ 

০৮ জনাব ম াোঃ জাহাঙ্গীর 

আলা  

প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 

 

 যাননজার, 

যনশার এলপ্রিপ্রব 

যনশার ও নড়াইল মজলার িকল্প, 

কনজ ুাসস ঋণসহ প্রবএসপ্রবএল এর 

সকল িাপ্রিত্ব 

 

০৯ জনাব কাজী  ননািার 

মহানসন  

 প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 

 

 যাননজার, 

কুপ্রিিা এলপ্রিপ্রব 

 

কুপ্রিিা প্রসপ্রব ও কুপ্রিিা এবং 
চুিািাঙ্গা মজলার িকল্প ও 

কনজ ুাসস ঋনণর িাপ্রিত্ব 

০১৭১৬-

০৭৭৬৭৫ 

 

 

১০ জনাব শাহ ম াোঃ 
আপ্রল ুজ্জা ান সাথী  

প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 

 

 যাননজার, 

নানটার এলপ্রিপ্রব 

 

নানটার প্রসপ্রব ও নানটার, 

চাাঁপ্াইনবাবগঞ্জ এবং রাজশাহী 
মজলার িকল্প ও কনজ ুাসস ঋণ ও 

 া লা সংক্রা ত্ম প্রবএসপ্রবএল 

এর সকল িাপ্রিত্ব 

০১৭১২-৫৫২৫৫১ 

 

 

১১ জনাব ম াহাম্মি জানবি প্রিপ্রিপ্যাল  যাননজার, নওগাাঁ নওগাাঁ মজলার িকল্প ঋণ ও  
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প্র িা অপ্রিসার এলপ্রিপ্রব 

 

কনজ ুাসস ঋনণর সকল কাজসহ 

প্রবএসপ্রবএল এর সকল িাপ্রিত্ব 

১২ জনাব ম াোঃ  ুসপ্রিকুর 

রহ ান  

 প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 

 

 যাননজার, 

রংপ্ুর এলপ্রিপ্রব 

 

রংপ্ুর মজলার িকল্প ও কনজ ুাসস 
ঋনণর িাপ্রিত্ব 

০১৯৪৪-

৭৯৬৬৬৬ 

 

 

১৩ জনাব ম াোঃ িারুক 

মহানসন 

 প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 

 

 যাননজার , 

কুপ্র ল্লা এলপ্রিপ্রব 

 

 

কুপ্র ল্লা প্রসপ্রব, চাাঁিপ্ুর মজলার 

িকল্প,কনজ ুাসস ঋনণর িাপ্রিত্ব 
০১৭১২-

২৩৭৩৬৯ 

 

১৪ জনাব ম াোঃ  াহবুবুল 

হক  

 প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 

 

 যাননজার, 

প্রসরাজগঞ্জ 

এলপ্রিপ্রব 

 

প্রসরাজগঞ্জ প্রসপ্রব ও 

প্রসরাজগনজলার িকল্প ঋনণর 

িাপ্রিত্ব 

০১৭১৮৩২৪৫৯
৮ 

 

১৫ জনাব সসিি 

ম াজানম্মল হক  াহ ুি  

 প্রিপ্রিপ্যাল 

অপ্রিসার 

 

 যাননজার, 

প্াবনা এলপ্রিপ্রব 

প্াবনা প্রসপ্রব ও প্াবনা মজলার 

িকল্প ঋনণর িাপ্রিত্ব 

০১৮১৬-

৫৩৬০৭৪ 

 

১৬ জনাব প্রন সল চন্দ্র নাথ প্রসপ্রনির অপ্রিসার 

 

 যাননজার, 

বপ্ররশাল এলপ্রিপ্রব 

 

বপ্ররশাল মজলার িকল্প, 

কনজ ুাসস ঋণসহ প্রবএসপ্রবএল এর 

সকল িাপ্রিত্ব 

   ০১৭১৬-

০২৮৯৫০ 

 

১৭ জনাব ম াোঃ শপ্রিকুল 

ইসলা  

প্রসপ্রনির অপ্রিসার 
 যাননজার, 

মশরপ্ুর এলপ্রিপ্রব 

মশরপ্ুর প্রসপ্রব ও মশরপ্রু মজলার 

িকল্প ও কনজ ুাসস ঋনণর সকল 

িাপ্রিত্ব 

০১৭১১২৪৬৮৬২ 

১৮ জনাব ম াোঃ মসাহরাব 

উপ্রিন  

 প্রসপ্রনির অপ্রিসার প্রনবসাহী ক সকেস া, 
ব্রাক্ষ্মণবাপ্রড়িা 

প্রসপ্রব 

ব্রাক্ষ্মণবাপ্রড়িা ও হপ্রবগঞ্জ মজলার 

িকল্প ও কনজ ুাসস ঋনণর িাপ্রযত্ব  

১৯ জনাব শরীি ইকবাল 

 াহ ুি  

 প্রসপ্রনির অপ্রিসার প্রনবসাহী ক সকেস া, 
বানগরহাট প্রসপ্রব 

 

 

প্রপ্নরাজপ্ুর  এলপ্রিপ্রব,প্রপ্নরাজপ্ুর 

প্রসপ্রব ,বানগরহাট এলপ্রিপ্রব এবং 
বানগরহাট ও প্রপ্নরাজপ্রু মজলার 

িকল্প ঋনণর িাপ্রিত্ব 

০১৭৪৬-

৬৮৭৯৯৯ 

 

 

 

২০ জনাব ম াোঃ শহীিলু্লাহ 

হানরজ  

 প্রসপ্রনির অপ্রিসার  যাননজার, 

মগাপ্ালগঞ্জ 

এলপ্রিপ্রব 

 

 

প্রনবসাহী ক সকেস া, মগাপ্ালগঞ্জ 

প্রসপ্রব ও মগাপ্ালগঞ্জ মজলার 

িকল্প, কনজ ুাসস ঋণসহ 

প্রবএসপ্রবএল এর সকল িাপ্রিত্ব 

০১৭১৪-

৩৪০৪৮৫ 

 

 

 

২১ জনাব ম াোঃ মসানহল 

সরকার  

 প্রসপ্রনির অপ্রিসার প্রনবসাহী ক সকেস া, 
িপ্ররিপ্ুর প্রসপ্রব 

 

 

 

 

 যাননজার, 

িপ্ররিপ্ুর এলপ্রিপ্রব,  াগুড়া 
এলপ্রিপ্রব,  াগুড়া প্রসপ্রব, এবং 

িপ্ররিপ্ুর,  াগুড়া মজলার িকল্প, 

কনজ ুাসস ঋণসহ প্রবএসপ্রবএল এর 

সকল  িাপ্রিত্ব 

০১৭০৬-

৮৫৮৬৭৪ 

 

২২ জনাব ম াস্তাইন প্রবল্লাহ   প্রসপ্রনির অপ্রিসার  যাননজার, 

জা ালপ্ুর 

এলপ্রিপ্রব 

 

জা ালপ্ুর প্রসপ্রব ও জা ালপ্ুর 

মজলার িকল্প ও কনজ ুাসস  
ঋনণর িাপ্রিত্ব 

০১৭৬৬-

২৪৮৭০৬ 
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২৩ জনাব ম াোঃ 
ম াজাহারুল ইসলা  

সরকার  

 প্রসপ্রনির অপ্রিসার  যাননজার, 

নীলিা ারী 
এলপ্রিপ্রব 

নীলিা ারী প্রসপ্রব, নীলিা ারী 
মজলার িকল্প ও কনজ ুাসস ঋণ 

সহ প্রবএসপ্রবএল এর সকল  িাপ্রিত্ব 

 

২৪ জনাব ম াোঃ এহসানলু 

বারী  
 প্রসপ্রনির অপ্রিসার প্রনবসাহী ক সকেস া, 

 ি নপ্রসংহ প্রসপ্রব 

 

 

মনত্রনকানা এলপ্রিপ্রব, মনত্রনকানা 
প্রসপ্রব,   ি নপ্রসংহ সির উত্তর 

প্রসপ্রব ও মনত্রনকানা মজলার িকল্প 

ও কনজ ুাসস ঋনণর িাপ্রিত্ব 

০১৭১৯০৭৩৫০৩ 

 

 

২৫ জনাব ম াোঃ সাইিুল 

ইসলা  

অপ্রিসার 
 যাননজার , 

সৈরব উপ্নজলা 
এলপ্রিপ্রব 

প্রকনশারগঞ্জ প্রসপ্রব এবং 
প্রকনশারগঞ্জ,সৈরব ও নরপ্রসংিী 
মজলার িকল্প, কনজ ুাসস ঋণসহ 

প্রবএসপ্রবএল এর সকল িাপ্রিত্ব 

 

২৬ জনাব ম াোঃ শপ্রিকুল 

ইসলা  

এযাপ্রসিযান্ট  

অপ্রিসার মেি-১ 

 যাননজার, 

মনািাখালী 
এলপ্রিপ্রব 

 

মনািাখালী, মিনী ও লক্ষীপ্ুর 

মজলার িকল্প ঋণসহ প্রবএসপ্রবএল 

এর সকল িাপ্রিত্ব 
 

২৭ জনাব ম াোঃ রম্নহুল 

আপ্র ন 

এযাপ্রসিযান্ট  

অপ্রিসার মেি-১ 

লাল প্রনরহাট 

মজলা স বাি 

অপ্রিস, িকল্প ও 

কনজ ুাসস ঋণ 

 

 

২৮ জনাব ম াোঃ  াহ ুিলু 

আল  

এযাপ্রসিযান্ট  

অপ্রিসার মেি-২ 
প্রনবসাহী ক সকেস া, 
প্রিনাইিহ প্রসপ্রব 

প্রিনাইিহ মজলার িকল্প, 

কনজ ুাসস ঋণসহ প্রবএসপ্রবএল এর 

সকল িাপ্রিত্ব 

 

২৯ জনাব ম াোঃ আবীর 

আহন ি মচৌধুরী  
এযাপ্রসিযান্ট  

অপ্রিসার মেি-১ 
 যাননজার, 

চট্টো  এলপ্রিপ্রব 

চট্টো  ও কক্সবাজার মজলার 

িকল্প ও কনজ ুাসস ঋননর িাপ্রিত্ব  

৩০ জনাব ম াোঃ কাউছার-

ই-আল  মচৌধুরী  
এযাপ্রসিযান্ট  

অপ্রিসার মেি-১ 

 

 যাননজার, 

প্রসনলট এলপ্রিপ্রব 

 

প্রসনলট, ম ৌলৈী বাজার  ও 

সুনা গঞ্জ মজলার িকল্প ও 

কনজ ুাসস ঋননর িাপ্রিত্ব 

০১৮১৫-৪৫২১৭২ 

 

৩১ জনাব ম াোঃ নাজ ুল 

ইসলা   

এযাপ্রসিযান্ট  

অপ্রিসার মেি-১ 

 

প্রনবসাহী ক সকেস া, 
মৈালা প্রসপ্রব 

 

 যাননজার, 

মৈালা এলপ্রিপ্রব ও মৈালা মজলার 

িকল্প, কনজ ুাসস ঋণসহ 

প্রবএসপ্রবএল এর সকল িাপ্রিত্ব 

 

৩২ জনাব ম াোঃ শািখুল 

আপ্রজ  ম রাজ 

এযাপ্রসিযান্ট  

অপ্রিসার মেি-১ 

 

নারািনগঞ্জ 

মজলা স বাি 

অপ্রিস, িকল্প 

ঋণ ও কনজ ুাসস 

 ০১৯১৮-

৯০৩০০০ 

 

 

 

 

৩৩ জনাব ম াহাম্মি 

প্রিিারুল ইসলা   

এযাপ্রসিযান্ট  

অপ্রিসার মেি-১ 

 

 যাননজার, 

টাঙ্গাইল এলপ্রিপ্রব 

 

টাঙ্গাইল মজলার িকল্প, কনজ ুাসস 
ঋণসহ প্রবএসপ্রবএল এর সকল 

িাপ্রিত্ব 

 

৩৪ জনাব ম াোঃ 
আপ্ররিুজ্জা ান ৈূইিা  

এযাপ্রসিযান্ট  

অপ্রিসার মেি-১ 

 

গাজীপ্ুর মজলা 
স বাি অপ্রিস 

িকল্প ঋণ ও 

কনজ ুাসস 

 
০১৮৩২-

৩৪৬৮৫৭ 
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জনাব ম াোঃ শুকু্কর আলী  এযাপ্রসিযান্ট  

অপ্রিসার মেি-১ 

 

 ুপ্রিগঞ্জ মজলা 
স বাি অপ্রিস, 

িকল্প ঋণ ও 

কনজ ুাসস 

বাঞ্ছারা প্রু উপ্নজলার িকল্প ও 

কনজ ুাসস ঋনণর সকল কাজসহ 

প্রবএসপ্রবএল এর সকল িাপ্রিত্ব 

০১৮২২-২৪৯৫০৪ 

 

৩৬ জনাব ম াোঃ মগালা  

িারুক  

এযাপ্রসিযান্ট  

অপ্রিসার মেি-১ 

 

প্রনবসাহী ক সকেস া, 
কুপ্রড়ো  প্রসপ্রব 

কুপ্রড়ো  মজলা স বাি অপ্রিস, 

িকল্প ও কনজ ুাসস ঋণসহ 

প্রবএসপ্রবএল এর সকল িাপ্রিত্ব 

 

০১৭৩৭-

৬১৪২১০ 

৩৭ জনাব ম াোঃ প্রজিাউল 

হক 

এযাপ্রসিযান্ট 

অপ্রিসার মেি-১ 

 

 যাননজার এর 

সহকারী, 
রংপ্ুর এলপ্রিপ্রব 

রংপ্ুর মজলার িকল্প ও কনজ ুাসস 
ঋনণর িাপ্রিত্ব 

 

০১৭২২-৩৭৭৯৯২ 

 

 

 

৩
৮ 

জনাব  প্রনরুজ্জা ান এযাপ্রসিযান্ট  

অপ্রিসার মেি-১ 

 

ম ৌলৈীবাজার 

মজলা স বাি 

অপ্রিস, িকল্প 

ঋণ ও কনজ ুাসস 
ঋণসহ 

প্রবএসপ্রবএল এর 

সকল িাপ্রিত্ব 

 

০১৯১১-

৫১৩৮৬৩ 

 

 

 

৩৯ জনাব ম াোঃ আল  া ুন 

রপ্রন  

এযাপ্রসিযান্ট  

অপ্রিসার মেি-১ 

 

 যাননজার, 

প্রিনাজপ্ুর 

এলপ্রিপ্রব 

 

প্রনবসাহী ক সকেস া 
প্রিনাজপ্ুর প্রসপ্রব ও প্রিনাজপ্রু  

মজলার িকল্প, কনজ ুাসস ঋণ ও 

 া লা সংক্রা ত্ম সকল কাজসহ  

প্রবএসপ্রবএল এর সকল িাপ্রিত্ব 

 

 


