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৩৮) ব াপক , িব য় শাখা (উপেজলা ২, গৗির র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
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৪৪) ব াপক, িব য় শাখা ( ফনী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪৫) ব াপক, িব য়শাখা (ল ী র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪৬) ব াপক, িব য় শাখা ( া ণবািড়য়া), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪৭) উপ- ব াপক, রাজ  উপশাখা ১ (লাকসাম), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪৮) ব াপক, িব য়শাখা ( াদ র), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৪৯) সহকারী ব াপক (কািরগরী), উপশাখা ( দিব ার), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫০) উপ-সহকারী েকৗশলী, ইি িনয়ািরং সািভস শাখা ( ফনী), বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
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