
 

বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এর বনজস্ব কম মচারীগন্ডের তথ্য: 

 

ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

১ মমাহাম্মে আবজজুর রহমান কবিউটার অপান্ডরটর 01914-966782 

  

২ মজান্ডিো মিগম কবিউটার অপান্ডরটর 01732-423440 

  

৩ আসাদুজ্জামান কবিউটার অপান্ডরটর 01728-174820 

  

৪ মমাঃ জসীম উবিন কবিউটার অপান্ডরটর 01712-759625 

  

৫ মমাঃ আবু সুবফয়ান কবিউটার অপান্ডরটর 01712-600746 

  

৬ মমাঃ কামাল উবিন মকয়ারন্ডটকার 01726-627110 

  



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

৭ মমাঃ আবুল কালাম আজাে কযাবশয়ার 01712-153244 

  

৮ মমাঃ জাহাঙ্গীর মহান্ডসন কযাবিন সুপারভাইজার 01714-320571 

 

৯ মমাঃ আহসান কবির 
বভবিও কযান্ডমরা অপান্ডরটর 

 
01923-136136 

  

১০ ম াশন্ডনহান্ডর আলম অবফস সহকারী 01981-631993 

 

১১ আবু মহনা মমাঃ মমাস্তফা কামাল অবফস সহকারী 01956-862102 

  

১২ মমাঃ শাবহনুর রহমান অবফস সহকারী 01725-282110 

  



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

১৩ আবু কালাম আজাে বনমেমান সহকারী 
01703-704222 

01930-384416 

  

১৪ মমাঃ আব্দুল মাবতন বনমেমান সহকারী 01715-839001 

  

১৫ মমাঃ মমাস্তাবকম হাসান গাবি চালক 01718-982727 

  

১৬ মমাঃ এনামুল হক গাবি চালক 01710-010320 

  

১৭ মমাঃ শাহ বশিলী আজাে বরন্ডসপশবনস্ট 01626-558591 

  

১৮ সুমনা আক্তার বরন্ডসপশবনস্ট 01744-944713 

  



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

১৯ মমাঃ মাছুম ইসলাম বরন্ডসপশবনস্ট 01911-515600 

 

২০ মমাঃ মমাফাজ্জল মহান্ডসন  মস্টারকীপার 01717-835984 

  

২১ মমাঃ মমারসাবলন সন্ডরায়ার হাউজকীপার 01917-755448 

  

২২  ন্দকার মহলাল উবিন                     লাইন্ডেরী সহকারী 01556-344145 

  

২৩ মমাঃ সাইফুল ইসলাম বনরাপত্তা সহকারী 01742-977197 

  

২৪ †gvt bv‡qe Avjx ‡gvjøv ইন্ডলকবিবশয়ান 01912-689240 

 



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

২৫ এনান্ডয়ত মহান্ডসন ইন্ডলকবিবশয়ান 01727-263047 

  

২৬ মমাঃ আবু সাঈে                   ইন্ডলকবিবশয়ান 01716-284965 

  

২৭ মুহাম্মে ফজলুল কবরম ইন্ডলকবিবশয়ান 01726-530690 

  

২৮ মমাঃ আবনছুর রহমান  ান ইন্ডলকবিবশয়ান 01716-583264 

  

২৯ মমাঃ হাবমোর রহমান ইন্ডলকবিবশয়ান 01767-520750 

  

৩০ ইসমত আরা িাটা এবি অপান্ডরটর 01732-092809 

  



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

৩১ শবফকুল ইসলাম িাটা এবি অপান্ডরটর ০১৭৪১-৩১৮২২৬ 

 

৩২ মমাঃ লাল বময়া প্লাম্বার 01710-956420 

  

৩৩ মমাঃ নজরুল ইসলাম প্লাম্বার 01724-582597 

  

৩৪ মমাঃ হায়োর আলী  মমকাবনক 1834800965 

  

৩৫ মমাঃ মমারছাবলন ইসলাম ফন্ডটাকবপ অপান্ডরটর 01920-996928 

  

৩৬ মমাঃ শামীম ইকিাল বলফট অপান্ডরটর 01717-800061 

  



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

৩৭ মমাঃ বল ন মহান্ডসন িাবুচী 01939-853521 

  

৩৮ শ্রী সুভাষ িাবু      িাবুচী 01710-731647 

  

৩৯ মমাঃ আল আবমন সরকার সহকারী িাবুচী 01714-998861 

  

৪০ মমাঃ রবশদুল ইসলাম রুম এযান্ডটন্ডেি 01943-428711 

  

৪১ মমাঃ ফরতাজ আলী রুম এযান্ডটন্ডেি 01714-997541 

  

৪২ মমাঃ আিদুল্যান্ডহল কাবফ রুম এযান্ডটন্ডেি 01719-316660 

  



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

৪৩ নাসবরন আক্তার বরনা রুম এযান্ডটন্ডেি 01794-348538 

  

৪৪ মমাঃ জাহানুল্লাহ রুম এযান্ডটন্ডেি 01927-116839 

  

৪৫ মমাঃ জাবকর মহান্ডসন মটবিল িয় 01940-635510 

  

৪৬ মমাঃ শবহদুল ইসলাম      মটবিল িয় 01922-660211 

  

৪৭ মমাঃ আব্দুর রউফ  মটবিল িয় 01731-216789 

  

৪৮ মমাঃ মমন্ডহেী হাসান মটবিল িয় 01727-430561 

  



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

৪৯ মমাঃ বজয়াউল হক             মটবিল িয় 01965-386978 

  

৫০ মমাঃ ওমর আলী         মটবিল িয় 01728-581489 

  

৫১ মমাঃ মাসুে রানা মটবিল িয় 
01716-042004 

01932-856285 

  

৫২ মমাঃ  ায়রুজ্জামান মটবিল িয় 
01732-173162 

01915-223863 

  

৫৩ মমাঃ শাবহনুর আলম মটবিল িয় 
01761-100668 

01957-984166 

  

৫৪ মমাঃ ফজলুল হক রুম িয় 01733-954282 

  



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

৫৫ মমাঃ িাবুল বময়া    রুম িয় 01724-606180 

  

৫৬ মমাঃ আল-আবমন রুম িয় 01683-435971 

  

৫৭ মমাঃ মমাস্তাক মেল রুম িয় 
01726-399594 

01670-288734 

  

৫৮ মমাঃ হাবিবুল্লাহ সাঈে রুম িয় 01913-776243 

  

৫৯ মমাঃ শাহবরয়ার এম.এল.এস.এস 01718-882338 

  

৬০ মমাঃ আব্দুল হাবকম এম.এল.এস.এস 01722-438540 

  



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

৬১ মমাঃ বমজানুর রহমান এম.এল.এস.এস 01734-100901 

  

৬২ মমাঃ বুলবুল আহন্ডম্মে এম.এল.এস.এস 01722-765278 

  

৬৩ মীর ছাইদুল আলম এম.এল.এস.এস 01725-121176 

  

৬৪ মমাসাঃ বজয়াসবমন  াতুন এম.এল.এস.এস 01920-762984 

  

৬৫ মবরয়ম আক্তার এম.এল.এস.এস 01925-904463 

  

৬৬ রুন্ডিল সরকার   এম.এল.এস.এস 01837-979113 

  



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

৬৭ সাবিনা  াতুন এম.এল.এস.এস 01741-580007 

  

৬৮ মমাঃ মতলুন্ডির রহমান মটবিল িয় 01748-296944 

  

৬৯ মমাঃ  ায়রুল ইসলাম ননশপ্রহরী 01884-725069 

  

৭০ মমাঃ সবহদুল ইসলাম ননশপ্রহরী 01759-955410 

  

৭১ মমাঃ শামসুন্ডিাহা ননশপ্রহরী 01768-929402 

  

৭২ মমাঃ আবলনুর ইসলাম মটবিল িয় 01716-491433 

  



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

৭৩ মমাঃ বমজানুর রহমান ননশপ্রহরী 01935-691579 

  

৭৪ মমাঃ হাবচনুর রহমান ননশপ্রহরী 01783-382671 

  

৭৫ মমাঃ নুরআলম মগটকীপার 01715-431670 

  

৭৬ মমাঃ আব্দুল মান্ডলক মগটকীপার 01710-830189 

  

৭৭ মমাঃ আব্দুল আবলম মগটকীপার 01723-804008 

  

৭৮ মমাঃ আলমগীর মগটকীপার 01716-845622 

  



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

৭৯ রবহমা  াতুন      িাবুবচ মর সহকারী 01989-029651 

  

৮০ মমারন্ডশো মিগম                        িাবুবচ মর সহকারী 01941-735417 

  

৮১ মমাঃ শাহীন বময়া িাবুবচ মর সহকারী 01980-861264 

  

৮২ মমাঃ আবু হাবনফ িােশা  মগটবকপার  01717-866422 

  

৮৩ মমাঃ আলম চাঁন বিনার 01942-328808 

  

৮৪ মমাঃ নজরুল ইসলাম বিনার 01937-249041 

  



ক্রঃ নং কম মচারীন্ডের নাম পেবি মমািাইল নম্বর  ছবি 

৮৫ মমাঃ স্বপন বময়া বিনার 01950-835270 

  

৮৬ মমাঃ রমজান আলী  বিনার 01990-200462 

  

৮৭ মমাঃ জাবহে মহান্ডসন বিনার 01966-680172 

  

৮৮ মমাঃ জবহরুল ইসলাম বিনার 01931-405962 

  

৮৯ মমাঃ মামুন ইসলাম বিনার 01986-355836 

  

 


