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ক্রতমক 

নাং
প্রততষ্ঠাদনর নাম

য াগ্য ব্যতির নাম ও 

পেবী
প্রততষ্ঠাদনর ঠিকানা ও য াগাদ াদগর নম্বর য াগ্যতার যময়াে
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১
টি ইউ তভ অতিয়া ব্যুদরা অফ ইন্সদপকশন এন্ড 

সাটি মতফদকশন (প্রা:) তল:

জনাব শতহদুল ইসলাম, 

অুাতসস্ট্ুান্ট ম্যাদনজার

হাউজ # ১০৫ (৩য় তলা), যরাড # ১৩/এ, ব্লক: তস, বনানী, ঢাকা-১২১৩ ও 

০১৭২৫৯৫৩২১৯
১১ জানুয়ারী, ২০২৪

২
টি ইউ তভ অতিয়া ব্যুদরা অফ ইন্সদপকশন এন্ড 

সাটি মতফদকশন (প্রা:) তল:

জনাব তশমুল যহাদসন শাওন, 

ইন্সদপক্টর (আই এন্ড ই)

হাউজ # ১০৫ (৩য় তলা), যরাড # ১৩/এ, ব্লক: তস, বনানী, ঢাকা-১২১৩ ও 

০১৭৯৮১৪২০৬০
১২ এতপ্রল, ২০২৩

৩ আই আই এস যেতস্ট্াং (তবতড) প্রাইদভে তলতমদেড
জনাব তরপন কুমার প্রিান, 

যজনাদরল ম্যাদনজার

হাউজ # ১৬৯ (৪র্ ম তলা), যরাড # ০৩, মহাখালী তড ও এইচ এস, ঢাকা-১২০৬ ও 

০১৭৮৭৬৫৯৩০৭
১২ তডদসম্বর, ২০২৩

৪ আই আই এস যেতস্ট্াং (তবতড) প্রাইদভে তলতমদেড
জনাব শুভ্র চন্দ্র োস, 

অুাতসস্ট্ুান্ট ম্যাদনজার

হাউজ # ১৬৯ (৪র্ ম তলা), যরাড # ০৩, মহাখালী তড ও এইচ এস, ঢাকা-১২০৬ ও 

০১৭১৪১২৯৭৪৭
১২ তডদসম্বর, ২০২৩

৫ আই আই এস যেতস্ট্াং (তবতড) প্রাইদভে তলতমদেড

জনাব যমাোঃ যরজাউল 

কতরম, অুাতসস্ট্ুান্ট 

ম্যাদনজার

হাউজ # ১৬৯ (৪র্ ম তলা), যরাড # ০৩, মহাখালী তড ও এইচ এস, ঢাকা-১২০৬ ও  

০১৮১০০৭৭৯৪২
১২ তডদসম্বর, ২০২৩

৬ যোদো পাওয়ার ইতিতনয়াতরাং
জনাব ফরহাে মাহমুে,  

ম্যাদনজার

আপন হাইে, যলদভল-০৮, ফ্ল্ুাে-২৭/১/তব, যরাড-০৩, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭ ও 

০১৮১৯৬০৩১৪৭
 ০২ তডদসম্বর, ২০২৩
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৭ সাদভ মদলা ইন্সদপকশন যকাম্পাতন তলতমদেড
জনাব আশরাফুল আলম, 

তসইও

১০৭৪, ঈেগাহ মসতজে যরাড, তখলবাতরর যেক, ভাোরা, ঢাকা-১২১২ ও 

০১৭২৯০৯০১৩০
২২ যম, ২০২৩

৮ ব্যুদরা যভতরোস (বাাংলাদেশ) প্রাইদভে তলতমদেড
জনাব যসাদহল আজাে, 

কাতি ম্যাদনজার

তসদফাতন (৬ষ্ঠ তলা), প্লে # এসই (এফ) ৯, নাং ১৪২, সাউর্ এতভতনউ, গুলশান, 

ঢাকা-১২১২ ও ০১৭১৪০৬৯১৭৭
২৫ তডদসম্বর, ২০২৩

৯ ব্যুদরা যভতরোস (বাাংলাদেশ) প্রাইদভে তলতমদেড

জনাব যমাোঃ যরজাউল 

হাসান, তসতনয়র ইন্ডাতিয়াল 

সাদভ ময়ার

তসদফাতন (৬ষ্ঠ তলা), প্লে # এসই (এফ) ৯, নাং ১৪২, সাউর্ এতভতনউ, গুলশান, 

ঢাকা-১২১২ ও ০১৭১৪০৬৯১৭৭
২৫ তডদসম্বর, ২০২৩

১০ তলফেসল বাাংলাদেশ
জনাব জয়নার্ সরকার, 

ব্যবস্থাপনা পতরচালক
এস. আর োওয়ার (১ম তলা), ৪৬৫  যশখ মুতজব যরাড, চট্টগ্রাম ও  ০১৮১৯৩১৬৯০৯ ২৭ তডদসম্বর, ২০২৩

১১ ওয়ালেন হাইদেক ইন্ডাতিজ তপএলতস
জনাব সাতির যহাদসইন,  ন্ত্র 

প্রদকৌশলী
কাতলয়াককর, গাজীপুর ও ০১৬৭৮৮৬২২৫৬ ২৭ যফব্রুয়াতর, ২০২৪

১২ ওয়ালেন হাইদেক ইন্ডাতিজ তপএলতস
জনাব আহসান যফরদেৌস, 

 ন্ত্র প্রদকৌশলী
কাতলয়াককর, গাজীপুর ও ০১৬৮৬৬৯৫৭২২ ২৭ যফব্রুয়াতর, ২০২৪

১৩ যসফটি ফাস্ট্ম প্রাইদভে তলতমদেড
কুাদেন যমাজাদেল হক, 

ব্যবস্থাপনা পতরচালক
হাসনা োওয়ার, ৫ম তলা, ১১০/এ, আগ্রাবাে বা/এ, চট্টগ্রাম ও ০১৭৫৯৮৮২২০০ ১৪ মাচ ম, ২০২৪

১৪ এস তজ এস বাাংলাদেশ তলতমদেড
জনাব তনজাম উতিন, 

ইন্সদপক্টর

৯ম তলা, নূর োওয়ার, ১১০ বীর উতম তস আর েত যরাড, ঢাকা-১২০৫ ও 

০১৩২১১২২২৭৫, ০১৭১৩৩৩৬২৯৩
১৪ মাচ ম, ২০২৪

১৫ তহদেক কনদসাটি ময়াম তলতমদেড

জনাব যমাোঃ মাহফুজুর 

রহমান, ব্যবস্থাপনা 

পতরচালক

৮৭০, যবগম যরাদকয়া সরণী, পূব ম যশওড়াপাড়া, তমরপুর, ঢাকা-১২১৬ ও 

০১৭৬২৮২২৭৮৭
০৫ এতপ্রল, ২০২৪

১৬ তব ই এস আই প্রাইদভে তলতমদেড
জনাব বতশর তময়া,  ন্ত্র 

প্রদকৌশলী
১৪৭/তস, গ্রীন যরাড, ঢাকা-১২১৫ ও ০১৯২৫৯৯৬৩৬৩ ১০ এতপ্রল, ২০২৪

১৭ আইতকউছাে ম ইন্টারন্যাশনাল তলতমদেড
জনাব যকৌতশক োস,  ন্ত্র 

প্রদকৌশলী

প্লে-৩ (৪র্ তলা), যরাড-১৬, যসক্টর-১১, উতরা মদডল োউন, ঢাকা-১২৩০ ও 

০১৭২২২৮৩০০১
২৪ এতপ্রল, ২০২৪


