
শুদ্ধাচার বিষয়ক ইনহাউজ প্রবিক্ষণের ব্যািস্থাপনার সারসংণক্ষপ 

 

মবিউল নং মবিউণলর বিিরে তাবরখ প্রবিক্ষে িাস্তিায়ণন সংবিষ্ট কম মকতমা ও কম মচারী বৃন্দ 

১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল ২০/১০/২০২০ 

প্রবিক্ষক  : জনাি কমা: মুহবসন, পবরচালক, বিটাক, ঢাকা। 

ককাস ম পবরচালক : জনাি কমাোঃ আবু সাঈদ খান, পবরচালক, প্রবিক্ষে, বিটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কারী : জনাি এস. এম. ইনামুল কহাণসন, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১। মুরাদ কহাণসন মুজমদার২।  কমাোঃ িবফকুল ৩।কমা: আবতক। 

২ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল ২৯/১০/২০২০ 

প্রবিক্ষক  : ি. কমা: জালাল উবিন বপইঞ্জ, পবরচালক, পবরকল্পনা। 

ককাস ম পবরচালক : ি. সসয়দ কমা: ইহসানুল কবরম,  পবরচালক,টুল ইবিটিউট। 

ককাস ম সমন্বয়কারী : :কমাোঃ মবফজুল ইসলাম, প্রধান বহসাি রক্ষেক ম মকতমা, বিটাক। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।  মবনরুজ্জামান খান ২। কমাছাোঃ আবমনা খাতুন ৩। কমাোঃ সাইফুল ইসলাম 

৩ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল ১২/১১/২০২০ 

প্রবিক্ষক  : ি. সসয়দ কমা: ইহসানুল কবরম,  পবরচালক,টুল ইবিটিউট। 

ককাস ম পবরচালক : জনাি কমাোঃ আবু সাঈদ খান, পবরচালক, প্রবিক্ষে, বিটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কারী :কমাোঃ মবফজুল ইসলাম, প্রধান বহসাি রক্ষেক কম মকতমা, বিটাক। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।জনাি আইয়ুি আলী ২।কমাোঃ হাবিবুর রহমান ৩।কাজী সাইফুবিন বিিলী; 

৪ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল ২৯/১১/২০২০ 

প্রবিক্ষক  : মহাপবরচালক, বিটাক। 

ককাস ম পবরচালক : জনাি কমাোঃ আবু সাঈদ খান, পবরচালক, প্রবিক্ষে, বিটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কারী : জনাি কমাহাম্মদ সাইফুল্লাহ,  সহকারী পবরচালক (প্রিাোঃ), বিটাক। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১। কমাোঃ মাসুম বিল্লাহ ২।জনাি কমাোঃ আব্দুর রবহম ৩। কমা: এরিাদ আলম 

৫ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল 
১০/১২/২০২০ 

 

প্রবিক্ষক  : জনািণমা: ইকিাল কহাণসন পাণটায়ারী,অবতবরক্ত পবরচালক, টুল ইবিটিউট। 

ককাস মপবরচালক : ি. সসয়দ কমা: ইহসানুল কবরম,  পবরচালক,টুল ইবিটিউট। 

ককাস মসমন্বয়কারী : জনাি কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান, গুদাম রক্ষে কম মকতমা, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট মস্টাফ : ১। জনাি কমাোঃ আবমনা খাতুন ২।কমাোঃ হাবফজুর রহমান ৩।আবজজুল হক। 

৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল ২৪/১২/২০২০ 

প্রবিক্ষক  : জনাি কমা: ফজলুল কবরম, অবতবরক্ত পবরচালক, বিটাক, ঢাকা। 

ককাস ম পবরচালক : ি. সসয়দ কমা: ইহসানুল কবরম, পবরচালক, ঢাকা, বিটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কারী : জনাি সাইফুল ইসলাম, wnmve i¶ে কম মকতমা, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১। কমাোঃ আব্দুর রবহম২।জনাি কাণয়স ইসলাম ৩। কমাোঃ মাসুম বিল্লাহ 

৭ ফাইভএস ২৫/০১/২০২১ 

প্রবিক্ষক  : কমা: মুহবসন, পবরচালক, ঢাকা, বিটাক, ঢাকা। 

ককাস ম পবরচালক : ি. সসয়দ কমা: ইহসানুল কবরম, পবরচালক, টুল ইবিটিউট। 

ককাস ম সমন্বয়কারী : জনাি কমাোঃ মাসুদ রানা, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১। কমাোঃ মাসুম বিল্লাহ ২। কমাোঃ িবফকুল৩। জনাি কমা: আব্দুর রবহম 

৮ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল 
০৮/০২/২০২১ 

 

প্রবিক্ষক  : মহাপবরচালক, বিটাক। 

ককাস ম পবরচালক : জনাি কমাোঃ আবু সাঈদ খান, পবরচালক, প্রবিক্ষে, বিটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কারী : জনাি  আবরফুর রহমান, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।কমাোঃ এরিাদ আলম ২।কমাোঃ মাসুম বিল্লাহ ৩। কমাোঃ আব্দুর রবহম 

৯ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল এিং 

দুনীবত প্রবতণরাণধ সণচতনামূলক 

ইন হাউজ প্রবিক্ষে আণয়াজন 

১৫/০২/২০২১ 

প্রবিক্ষক  : জনাি কমা: মুহবসন, পবরচালক, ঢাকা, বিটাক। 

ককাস ম পবরচালক : ি. সসয়দ কমা: ইহসানুল কবরম,  পবরচালক,টুল ইবিটিউট। 

ককাস ম সমন্বয়কারী : জনাি ওমর ইউসুফ, সহকারী প্রণকৌিলী,বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।কমা: িবফকুল ইসলাম ; ২। জামাল উবিন; ৩। কমাোঃরুহুল আবমন 

১০ ফাইভএস ২৯/০৪/২০২১ 

প্রবিক্ষক  : ি. সসয়দ কমা: ইহসানুল কবরম, পবরচালক, টুল ইবিটিউট। 

ককাস ম পবরচালক : জনাি কমা: মুহবসন, পবরচালক, ঢাকা, বিটাক, ঢাকা। 

ককাস ম সমন্বয়কারী : জনাি কমাোঃ আবরফুল হাসান, বহসাি রক্ষে কম মকতমা, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১। কমাোঃ রবফকূল ইসলাম ২।কমাোঃ হাবফজুর রহমান ৩।কমা: আবতক। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুদ্ধাচার বিষয়ক 

ইনহাউজ প্রবিক্ষে সূবচ 

 

(প্রবিক্ষক, ককাস ম পবরচালক, ককাস ম সমন্বয়কারী, সাণপাট ম স্টাফ ও 

অংিগ্রহেকারীণদর নাণমর তাবলকা) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল তাশরখ: ২০/১০/২০২০ 

প্রশিক্ষক : জনাি কমা: মুহবসন, পবরচালক, বিটাক, ঢাকা। 

ককার্ স পশরচালক : ি. কমা: জালাল উবিন বপইঞ্জ, পবরচালক, পবরকল্পনা। 

 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি মামুনুর রিীদ, পবরকল্পনা কম মকতমা, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। মুরাদ কহাণসন মুজমদার ২।  কমাোঃ িবফকুল ৩।কমাোঃ আবতক 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ বমণসস সালমা সুলতানা ক্রয় সহকারী  

২ জনাি কমাোঃ আব্দুর রবিদ ইনণভন্টনারী কচকার 

 

 

৩ জনািা জহুরা পারভীন উচ্চমান সহকারী  

৪ জনািা তাজনীন আক্তার উচ্চমান সহকারী  

৫ জনাি কমাোঃ সবুজ কহাসাইন উচ্চমান সহকারী  

৬ জনাি কমাোঃ আব্দুল মান্নান উচ্চমান সহকারী  

৭ জনাি কমাোঃ নুরুল ইসলাম কযাবিয়ার  

৮ জনাি কমাোঃ আব্দুর রি খান  কযাবিয়ার  

৯ জনাি কমাোঃ মবনরুজ্জামান খান কবিউটার অপাণরটর  

১০ জনাি নাবহদ কায়সার কবিউটার অপাণরটর  

১১ জনাি বসবিকুর রহমান বনরাপত্তা পবরদি মক  

১২ জনাি মুহাম্মদ িহীদুল আলম খান বনম্নমান সহকারী  

১৩ জনাি আল-মামুন বনম্নমান সহকারী  

১৪ জনাি কাণয়ি ইসলাম বনম্নমান সহোঃ/কবিোঃ অপাোঃ  

১৫ জনাি কমাোঃ হাবফজুর রহমান বনম্নমান সহকারী কাম কবিোঃ 

অপোঃ 

 

১৬ কমাছাোঃ আণমনা খাতুন বনম্নমান সহোঃ কাম কবিোঃ অপাোঃ 

 

 

১৭ জনাি কমাোঃ মামুনুর রিীদ বনম্নমান সহকারী  

১৮ জনািা বজল হাসনাত জাহান   কটবলণফান কটবলণফান  

১৯ জনাি রবন আক্তার কটবলণফান অপাণরটর  

২০ জনাি আিদুল কুদ্দুছ সময় রক্ষক  

২১ জনাি উণম্ম সালমা বিউটি কটবলণফান অপাণরটর  

২২ জনাি কমাোঃ আলী আক্কাছ গাড়ী  চালক  

২৩ জনাি কমাোঃ আব্দুল গবন গাড়ী  চালক  

২৪ জনাি কমাোঃ জবহরুল ইসলাম গাড়ী  চালক  

২৫ জনাি কমাোঃ ফখরুল ইসলাম  গাড়ী  চালক  

২৬ জনাি কমাোঃ ইউনুছ আলী গাড়ী  চালক  

২৭ জনাি কমাোঃ বরপন কহাণসন ভ ূঁইয়া গাড়ী  চালক  

২৮ জনাি কমাোঃ িাচ্চু বিশ্বাস গাড়ীচালক  

২৯ জনাি হাণফজ কমাোঃ মাহমুদুল আলম  

 

লাইণেবর এণটনণিন্ট  

৩০ জনাি িারবমন নাহার মবনকা কযাি সরকার    

৩১ জনাি খাতুণন জান্নাত ফাণতমা জহুরা 

 

কিসপাচ রাইিার  



৩২ জনাি কমাোঃ তাণরক মাহমুদ কিসপাচ রাইিার  

৩৩ জনাি কমাোঃ নাজমুল হাসান িাবু পাি ড্রাইভার  

৩৪ জনাি কমাোঃ জামাল উবিন এম.এল.এস.এস.  

৩৫ জনাি কমাোঃ আব্দুল আবজজ এম.এল.এস.এস.  

৩৬ জনাি কমাোঃ আইয়ুি আলী 

 

এম.এল.এস.এস.  

৩৭ জনাি কমাোঃ রবফকুল ইসলাম 

 

এম.এল.এস.এস.  

৩৮ জনািা কমাসাোঃ িাহনাজ পারভীন 

 

এম.এল.এস.এস.  

৩৯ জনািা মাহমুদা আক্তার লতা এম.এল.এস.এস.  

৪০ জনািা কমাোঃ সাইফুল ইসলাম  এম.এল.এস.এস.  

৪১ কমাোঃ এরিাদ আলম 

 

এম,এল,এস,এস 

 

 

৪২ কমাোঃ মাসুম বিলাহ এমএলএসএস  

৪৩ কমাোঃ বগয়াস উবিন এমএলএসএস  

৪৪ জনাি কমাোঃ কখাকন বময়া 

 

গাি ম  

৪৫ জনাি কমাোঃ আলী জিিার গাি ম  

৪৬ জনাি কমাোঃ মুছা বময়া  গাি ম  

৪৭ জনাি আবু িক্কর বসবিক গাি ম  

৪৮ জনাি সাণহি আলী গাি ম  

৪৯ জনাি কমাোঃ ফণয়জ আহণমদ সাহায্যকারী  

৫০ জনাি রবফকুল ইসলাম িাবকল সাহায্যকারী  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল তাশরখ: ২৯/১০/২০২০ 

প্রশিক্ষক : ি. কমা: জালাল উবিন বপইঞ্জ, পবরচালক, পবরকল্পনা। 

ককার্ স পশরচালক : ি. সসয়দ কমা: ইহসানুল কবরম,  পবরচালক,টুল ইবিটিউট। 

 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : কমাোঃ মবফজুল ইসলাম, প্রধান বহসাি রক্ষে কম মকতমা, বিটাক। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।  মবনরুজ্জামান খান ২। কমাছাোঃ আবমনা খাতুন ৩। কমাোঃ সাইফুল ইসলাম 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনািা শুকবরয়া খানম  বহসাি রক্ষক  

২ জনাি কমািারফ কহাণসন বহসাি রক্ষক  

৩ জনাি কমাোঃ আব্দুল আউয়াল  অবিটর  

৪ জনাি কমাোঃ সবহদুল ইসলাম কহাণষ্টল সুপাবরনণটনণিন্ট  

৫ জনািা কহাসণন আরা কিগম সহকারী বহসাি রক্ষক 

 

 

৬ জনািা কাবনজ ফাণতমা  প্রিাসবনক কম মকতমা (চোঃদাোঃ) 

 

 

৭ জনাি কমাোঃ আবুল িািার ভ ূঁঞা অবিটর (চোঃদাোঃ)  

৮ জনাি কমাোঃ বনজাম উবিন খন্দকার সহকারী বহসাি রক্ষক 

 

 

৯ জনািা মমতাজ কিগম সহকারী বহসাি রক্ষক  

১০ জনাি কমাোঃ আিরাফ আলী সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃদাোঃ)  

১১ জনাি কমাোঃ িাহজালাল তত্ত্বািধায়ক 

(চোঃদাোঃ) 

 

১২ জনািা আসমাউল হুসনা 

 

সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃদাোঃ)  

১৩ জনাি কমাোঃ মুরাদ কহাণসন সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃদাোঃ)  

১৪ জনাি কমাোঃ আব্দুর রবহম উচ্চমান সহকারী 

সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃদাোঃ) 

১৭-০৬-২০২০ 

 

১৫ জনাি কমাোঃ হাবিবুর রহমান উচ্চমান সহকারী 

গণিষো সহকারী (চোঃদাোঃ) 

১৭-০৬-২০২০ 

 

১৬ জনাি ইকিাল কমাহম্মদ   সাি এযাবসসণটন্ট ইবঞ্জবনয়ার  

১৭ জনাি বনম মল চন্দ্র দাস কটকবনকযাল অবফসার  

১৮ জনাি কমাোঃ কসালায়মান কটকবনকযাল অবফসার  

১৯ জনাি রণনন্দ্র কুমার সরকার সহকারী গুদাম কম মকতমা  

২০ জনাি কমাোঃ আলমগীর বময়া  এবষ্টণমটর  

২১ জনাি কমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

২২ জনাি এ.এইচ.এম.িাহাদাৎ কহাণসন এবষ্টণমটর  

২৩ জনাি কমাোঃ বসরাজণদৌলা  বিজাইনার  

২৪ জনাি কমাোঃ কিলাণয়ত কহাণসন বিজাইনার  



২৫ জনাি কমাোঃ আব্দুল হাবমদ (সবুজ) এটিও 

 

 

২৬ জনাি কমাোঃ রবকি উবিন এটিও 

 

 

২৭ জনাি এ,এন,এম কাউছার এটিও 

 

 

২৮ জনাি বি.এম. জবলল উবিন  এটিও  

২৯ জনাি কমাোঃ মবজবুর রহমান  কফারম্যান 

এটিও (চোঃদাোঃ) 

১৭-০৬-২০২০ 

 

৩০ জনাি কমাোঃ করফাণয়ত কহাণসন কফারম্যান 

এটিও (চোঃদাোঃ) 

১৭-০৬-২০২০ 

 

৩১ জনাি কমাোঃ সবহদ উল্যাহ, রক্ষোণিক্ষে কফারম্যান 

এটিও (চোঃদাোঃ) 

১৭-০৬-২০২০ 

 

৩২ জনাি কমাোঃ আনসারুল হক কফারম্যান  

৩৩ জনাি কমাোঃ রবিদুল হাসান   কফারম্যান  

৩৪ জনাি কগালাম কমাণি মদ   কফারম্যান  

৩৫ জনাি কমািাররফ কহাণসন কফারম্যান  

৩৬ জনাি কমাোঃ িাবুল আক্তার  কফারম্যান  

৩৭ জনাি কাউসার আহম্মদ খান কফারম্যান  

৩৮ জনাি কাজী সাইফুবিন বিিলী  কফারম্যান  

৩৯ জনাি কমাোঃ মাসুম   কফারম্যান  

৪০ জনাি িাদল চন্দ্র মন্ডল কফারম্যান  

৪১ জনাি কক.এম.রুহুল আবমন  কফারম্যান  

৪২ জনাি অবখল চন্দ্র সরকার কফারম্যান  

৪৩ জনাি কমাোঃ আবজজুর রহমান কফারম্যান  

৪৪ জনাি এসএম কমারণিদ আলম  কফারম্যান  

৪৫ জনাি কমাোঃ আব্দুর রবিদ প্লানার কফারম্যান  

৪৬ জনাি কমাোঃ আব্দুস কসবলম কফারম্যান  

৪৭ জনাি কমাোঃ রজ্জি আলী  কফারম্যান  

৪৮ জনাি কমাোঃ এমদাদুল হক কফারম্যান  

৪৯ জনাি কমাোঃ আব্দুল মাণলক কফারম্যান  

৫০ জনাি কমাোঃ আলতাফ কহাণসন  কফারম্যান  

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল তাশরখ: ১২/১১/২০২০ 

প্রশিক্ষক : ি. সসয়দ কমা: ইহসানুল কবরম,  পবরচালক,টুল ইবিটিউট।  

 
ককার্ স পশরচালক : জনাি কমাোঃ আবু সাঈদ খান, পবরচালক, প্রবিক্ষে, বিটাক। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি ইসবতয়াক আহণমদ, জনসংণ াগ কম মকতমা, বিটাক। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।জনাি আইয়ুি আলী ২।কমাোঃ হাবিবুর রহমান ৩। কাজী সাইফুবিন বিিলী; 

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ ি. সসয়দ কমাোঃ ইহসানুল কবরম পবরচালক  

২ জনাি কমাোঃ মুহবসন  পবরচালক   

৩ জনাি কমাোঃ জালাল উবিন পবরচালক  

৪ জনাি কমাোঃ ইকিাল কহাণসন পাণটায়ারী  অবতবরক্ত পবরচালক 

 

 

 

৫ জনাি কমাোঃ ফজলুল কবরম অবতবরক্ত পবরচালক  

৬ কমাোঃ মবফজুল ইসলাম প্রধান বহসাি রক্ষে কম মকতমা  

৭ জনাি আবুল মনছুর আহম্মদ  সবচি  

৮ জনাি তপন কুমার সমত্র বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি কমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১০ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি  ভিণতাষ চক্রিত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি এস এম ইনামুল কহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৩ জনাি কমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাি কমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৫ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৬ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৭ জনাি কক.এম. কনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৮ জনাি কমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

২০ জনাি কাজী িাহাদাত কহাণসন  সহকারী কপ্রাগ্রামার  

২১ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

২২ জনাি কমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

২৩ জনাি কমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

২৪ জনাি কমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

২৫ জনাি কমাোঃ বফণরাজ কহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

২৬ জনাি কমাোঃ করজাউল কবরম সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

২৭ জনাি কগাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)  

২৮ জনাি কমাোঃ আবরফুল হাসান সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)  

২৯ জনাি কমাোঃ মামুনুর রিীদ পবরকল্পনা কম মকতমা  

৩০ জনাি সাইফুল  ইসলাম সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)(চোঃদাোঃ)  

৩১ জনাি ওয়াবহদুল ইসলাম 

 

সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)(চোঃদাোঃ) 

 

 

৩২ জনািা মবজমনা মজুমদার সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)(চোঃদাোঃ) 

 

 

৩৩ জনাি কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান গুদাম রক্ষে কম মকতমা (চোঃদাোঃ) 

 

 

৩৪ জনাি কমাোঃ কমাস্তাবফজুর রহমান পাণিল ক্রয় কম মকতমা  

                   



প্রশিক্ষণের শিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল তাশরখ: ২৯/১১/২০২০ 

প্রশিক্ষক : মহাপবরচালক, বিটাক। 

ককার্ স পশরচালক : জনাি কমাোঃ আবু সাঈদ খান, পবরচালক, প্রবিক্ষে, বিটাক। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি কমাোম্মদ র্াইফুল্লাে,  র্েকারী পশরচালক (প্রিাাঃ), বিটাক। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। কমাোঃ মাসুম বিল্লাহ ২।জনাি কমাোঃ আব্দুর রবহম ৩। জনাি কমা: এরিাদ আলম 

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ ি. সসয়দ কমাোঃ ইহসানুল কবরম পবরচালক  

২ জনাি কমাোঃ মুহবসন  পবরচালক   

৩ জনাি কমাোঃ জালাল উবিন পবরচালক  

৪ জনাি কমাোঃ ইকিাল কহাণসন পাণটায়ারী  অবতবরক্ত পবরচালক 

 

 

 

৫ জনাি কমাোঃ ফজলুল কবরম অবতবরক্ত পবরচালক  

৬ জনাি আবুল মনছুর আহম্মদ  সবচি  

৭ জনাি কমাোঃ মবফজুল ইসলাম প্রধান বহসাি রক্ষে কম মকতমা 

 

 

৮ জনাি তপন কুমার সমত্র বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি কমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১০ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি  ভিণতাষ চক্রিত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি এস এম ইনামুল কহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৩ জনাি কমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাি কমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৫ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৬ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৭ জনাি কক.এম. কনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৮ জনাি কমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

২০ জনাি কাজী িাহাদাত কহাণসন  সহকারী কপ্রাগ্রামার  

২১ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

২২ জনাি কমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

২৩ জনাি কমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

২৪ জনাি কমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

২৫ জনাি কমাোঃ বফণরাজ কহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

২৬ জনাি কমাোঃ করজাউল কবরম সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

২৭ জনাি কগাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)  

২৮ জনাি কমাোঃ আবরফুল হাসান সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)  

২৯ জনাি কমাোঃ মামুনুর রিীদ পবরকল্পনা কম মকতমা  

৩০ জনাি ইসবতয়াক আহণমদ  জনসংণ াগ কম মকতমা  

৩১ জনাি সাইফুল  ইসলাম সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)(চোঃদাোঃ)  

৩২ জনাি ওয়াবহদুল ইসলাম 

 

সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)(চোঃদাোঃ) 

 

 

৩৩ জনািা মবজমনা মজুমদার সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)(চোঃদাোঃ) 

 

 

৩৪ জনাি কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান গুদাম রক্ষে কম মকতমা (চোঃদাোঃ) 

 

 

৩৫ জনাি কমাোঃ কমাস্তাবফজুর রহমান পাণিল ক্রয় কম মকতমা  



প্রশিক্ষণের শিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল তাশরখ: ১০/১২/২০২০ 

প্রশিক্ষক : জনাি কমা: ইকিাল কহাণসন পাণটায়ারী, অবতবরক্ত পবরচালক, টুল ইবিটিউট। 

 
ককার্ স পশরচালক : ি. সসয়দ কমা: ইহসানুল কবরম,  পবরচালক,টুল ইবিটিউট। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান, গুদাম রক্ষে কম মকতমা, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। জনাি কমাোঃ আবমনা খাতুন ২।কমাোঃ হাবফজুর রহমান ৩। আবজজুল হক। 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি কবিন্দ্র চন্দ্র দাস  গুদাম রক্ষক  

২ জনাি সণতাষ কুমার িম মা গুদাম রক্ষক 

এটিও (চোঃদাোঃ) 

১৭-০৬-২০২০ 

 

৩ জনাি কমাোঃ সজীি কহাণসন সহকারী গুদাম রক্ষক 

গুদাম রক্ষক (চোঃদাোঃ) 

১৭-০৬-২০২০ 

 

৪ জনাি আব্দুর রহমান আবরফ বসবনয়র ড্রাফটস্ম্যান  

৫ জনাি কমাোঃ রবফকুল ইসলাম (টিটু)  কটকবনবিয়ান  

৬ জনাি কমাোঃ কসলীম করজা  কটকবনবিয়ান   

৭ জনাি কমাোঃ হাবনফ বময়া কটকবনবিয়ান  

৮ জনাি কমাোঃ রবফকুল ইসলাম (রবন) কটকবনবিয়ান  

৯ জনাি কমাোঃ সাইদুর রহমান  কটকবনবিয়ান  

১০ জনাি কমাোঃ নজরুল ইসলাম কটকবনবিয়ান  

১১ জনাি বনমাই চন্দ্র দাস 

 

কটকবনবিয়ান  

১২ জনাি কমাোঃ রাজীি কচৌধুরী ড্রাফটস্ম্যান  

১৩ জনাি কমাোঃ িাহাদাৎ কহাণসন  সহকারী গুদাম রক্ষক  

১৪ জনাি কমাোঃ িবহদুল ইসলাম জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৫ জনাি কমাোঃ কমাক্তার কহাণসন  জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৬ জনাি কমাোঃ কিারহান উবিন  জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৭ জনাি কমাোঃ এনাণয়ত কবির   

  

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৮ জনাি কমাোঃ হুমায়ূন কবির  জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৯ জনাি আবু সাঈদ জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

২০ জনাি কমাোঃ িাহজাহান বময়া  

 

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

২১ জনাি কমাোঃ নুরুল ইসলাম 

 

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

২২ জনাি কমাোঃ কমাতাবসম বিল্লাহ 

 

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি  কমাোঃ সবফকুল ইসলাম ভইয়া (নরবসংদী) জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি কমাোঃ িাহীন বময়া জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৫ জনাি কমাোঃ আব্দুল মান্নান জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৬ জনাি কমাোঃ আবতক  

 

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৭ জনাি কমাোঃ আবরফ উবিন (রতন) 

 

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৮ জনাি কমাোঃ ফরহাদ বময়া 

 

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৯ জনাি কমাোঃ বজসানুর রহমান 

 

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩০ জনাি কমাোঃ িাহীন পারণভজ   

 

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩১ জনাি কমাোঃ হাসমত আলী 

 

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩২ জনাি কমাোঃ রাণিদ বময়া 

 

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  



৩৩ জনাি কমাোঃ আবজজুল হক 

 

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৪  জনাি কমাোঃ কাবজম উবিন  

 

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৫ জনাি কমাোঃ করজাউল কবরম  

  

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৬ জনাি কমাোঃ রবিউল কহাণসন 

 

জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৭ জনাি কমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন জুবনয়র কটকবনবিয়ান   

৩৮ জনাি কমাোঃ নাজমুল ভইয়া জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৯ জনাি কমাোঃ ফয়সাল খান জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৪০ জনাি কমাোঃ নাজমুল কহাণসন জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৪১ জনাি কমাোঃ বমরান িাহ জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৪২ জনাি কমাোঃ আবরফুজ্জামান সরকার জুবনয়র কটকবনবিয়ান 

  

 

৪৩ জনাি কমা আিরাফুল আলম  জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৪৪ জনাি আল মামুন  জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৪৫ জনাি কমাোঃ এনামুল হক জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৪৬ জনাি কমাোঃ সবফকুল ইসলাম (টাঙ্গাইল) জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৪৭ জনাি তাবরকুজ্জামান জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৪৮ জনাি কমাোঃ আবু ইউসুি জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৪৯ জনাি কমাোঃ বসরাজুল ইসলাম জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৫০ জনাি কমাোঃ আসবফ কমালা  জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৫১ জনাি কমাোঃ নুর আবরফ জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৫২ জনাি রাণিয়া খাতুন মবন জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৫৩ জনাি এস এম. নাজমুল হুসাইন জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৫৪ জনাি কমাোঃ রাজু িাপ্পী জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৫৫ জনাি কমাোঃ িামীম বময়া জুবনয়র কটকবনবিয়ান  

৫৬ জনাি কমাোঃ িাণয়বজদ কহাণসন 

 

সাহায্যকারী  

৫৭ জনাি কমাোঃ মবজবুর রহমান হাওলাদার 

 

সাহায্যকারী  

৫৮ জনাি কমাোঃ বদলুয়ার কহাণসন   সাহায্যকারী  

৫৯ জনাি কমাোঃ ককাবহনুর ইসলাম সাহায্যকারী  

৬০ জনাি কমাোঃ আইয়ুি বময়া সাহায্যকারী  

৬১ জনাি রাজীবুল ইসলাম রাজীি সাহায্যকারী  

৬২ জনাি কমাোঃ রাবজবুল ইসলাম সাহায্যকারী  

৬৩ জনাি কমাোঃ জাহাঙ্গীর কমালা সাহায্যকারী  

৬৪ সুমন আহণম্মদ সাহায্যকারী  

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল তাশরখ: ২৪/১২/২০২০ 

প্রশিক্ষক : জনাি কমা: ফজলুল কবরম, অবতবরক্ত পবরচালক, বিটাক, ঢাকা। 

ককার্ স পশরচালক : জনাি কমা: মুহবসন, পবরচালক,বিটাক, ঢাকা। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি সাইফুল ইসলাম, বহসাি রক্ষে কম মকতমা, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। কমাোঃ আব্দুর রবহম২।জনাি কাণয়স ইসলাম ৩। কমাোঃ মাসুম বিল্লাহ 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি মুকুন্দ চন্দ্র দাস  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২ জনাি কমাোঃ খায়রুল িাসার বসবনয়র কটকবনবিয়ান   

৩ জনাি কমাোঃ িহীদ কহাণসন (স্বপন) বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৪ জনাি কমাোঃ কগালাম বজলানী  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৫ জনাি কমাোঃ আহসান উল্যাহ বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৬ জনাি কমাোঃ জুণয়ল কগাণমজ বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৭ জনাি কমাোঃ আক্কাছ আলী  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৮ জনাি আবু কায়সার কমাোঃ আক্কাছ  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৯ জনাি কমাোঃ ইোহীম  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১০ জনাি কমাোঃ করজাউল কবরম বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১১ জনাি কমাোঃ নজরুল ইসলাম (ফরমা) বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১২ জনাি কমাোঃ সবুজ বময়া বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৩ জনাি কমাোঃ আব্দুস সালাম পারণভজ বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৪ জনাি কমাোঃ কগালাম ফারুক বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৫ জনাি কমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম কচৌধুরী  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৬ জনাি কমাোঃ বহকমত আলী 

 

বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৭ জনাি কমাোঃ কদণলায়ার কহাণসন বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৮ জনাি কমাোঃ কুতুি উবিন বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৯ জনাি কমাোঃ মমতাজ উবিন  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২০ জনাি কমাোঃ হাবসবুল ইসলাম  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২১ জনাি কমাোঃ মুছণলহ উবিন ভ ূঁইয়া বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২২ জনাি কমাোঃ আণনায়ার কহাণসন বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি কমাোঃ আওলাদ কহাণসন বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি কমাোঃ আবমনুল ইসলাম  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৫ জনাি কমাোঃ কমজিাউর রহমান  

 

বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৬ জনাি কমাোঃ আব্দুল হাবমদ বময়া বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৭ জনাি কমাোঃ আব্দুল সালাম বসবিকী বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৮ জনাি কমাোঃ আব্দুল লবতফ  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৯ জনাি বিজু িড়ুয়া  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩০ জনাি কমাোঃ ফারুক বময়া  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  



৩১ জনাি কমাোঃ নাবছউর রহমান বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩২ জনাি কমাোঃ কসবলম হাওলাদার  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৩ জনাি কমাোঃ হাসমত আলী  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৪ জনাি এ.ণক. এম. বজলানী  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৫ জনাি কমাোঃ আবুল কাণিম বময়া  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৬ জনাি বমজানুর রহমান বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৭ জনাি কমাোঃ খুরবিদ আলম  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৮ জনাি কমাোঃ ইসলাম কিখ বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৯ জনাি কমাোঃ জবসম উবিন  কটকবনবিয়ান  

৪০ জনাি সামসুজ্জামান ভ ূঁইয়া কটকবনবিয়ান  

৪১ জনাি কমাোঃ আব্দুল্লাহ কটকবনবিয়ান  

৪২ জনাি কমাোঃ আব্দুল খাণলক  রাহী  কটকবনবিয়ান  

৪৩ জনাি কমাোঃ ওসমান বময়া   কটকবনবিয়ান  

৪৪ জনাি কমাোঃ আবমর কহাণসন কটকবনবিয়ান  

৪৫ জনাি কমাোঃ আলী কহাণসন  কটকবনবিয়ান  

৪৬ জনাি কমাোঃ জাহাঙ্গীর কহাণসন কটকবনবিয়ান  

৪৭ জনাি কমাোঃ আমজাদ কহাণসন খান কটকবনবিয়ান  

৪৮ জনাি কমাোঃ নাজমুল হক  কটকবনবিয়ান  

৪৯ জনাি কমাোঃ আবুল কালাম আজাদ কটকবনবিয়ান  

৫০ জনাি কমাোঃ ইোহীম বময়া কটকবনবিয়ান  

৫১ জনাি কমাোঃ আফতাবুল ইসলাম কটকবনবিয়ান  

৫২ জনাি কমাোঃ সাঈদ কহাণসন কটকবনবিয়ান  

৫৩ জনাি কমাোঃ সাণরায়ার জাহান ভঞা               কটকবনবিয়ান  

৫৪ জনাি বিদুযৎ চন্দ্র ধর কটকবনবিয়ান  

৫৫ জনাি কমাোঃ আলী কহাণসন                 কটকবনবিয়ান  

৫৬ জনাি কমাোঃ কগালাম        কমাস্তফা  কটকবনবিয়ান  

৫৭ জনাি কমাোঃ আওলাদ কহাণসন  কটকবনবিয়ান  

৫৮ জনাি কমাোঃ মাজহারুল ইসলাম  কটকবনবিয়ান  

৫৯ জনাি কমাোঃ ছাণরায়ার কহাণসন  কটকবনবিয়ান  

৬০ জনাি কমাোঃ নুরুল ইসলাম  কটকবনবিয়ান  

৬১ জনাি কমাোঃ আল আবমন    কটকবনবিয়ান  

৬২ জনাি কমাোঃ সালাহ উবিন কটকবনবিয়ান  

৬৩ জনাি কমাোঃ মাসুদুর রহমান  কটকবনবিয়ান  

৬৪ জনাি স্বপন কুমার মন্ডল   কটকবনবিয়ান  

৬৫ জনাি প্রদীপ চন্দ্র নাগ  কটকবনবিয়ান  

৬৬ জনাি কমাোঃ তাণরকুল ইসলাম কটকবনবিয়ান  

৬৭ জনাি কমাোঃ দ্বীন ইসলাম কটকবনবিয়ান  



৬৮ জনাি পলাি মজুমদার কটকবনবিয়ান  

৬৯ জনাি কমাোঃ িাহািউবিন কটকবনবিয়ান  

৭০ জনাি কমাোঃ িাখাওয়াত কহাণসন (পলাি) কটকবনবিয়ান  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : ফাইভএস তাশরখ: ২৫/০১/২০২১ 

 

প্রশিক্ষক : কমা: মুহবসন, পবরচালক,বিটাক, ঢাকা।  

ককার্ স পশরচালক : ি. সসয়দ কমা: ইহসানুল কবরম, পবরচালক, ঢাকা, বিটাক। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি কমাোঃ মাসুদ রানা, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। কমাোঃ মাসুম বিল্লাহ ২।জনাি কমাোঃ িবফকুল৩। জনাি কমা: আব্দুর রবহম 

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনািা শুকবরয়া খানম  বহসাি রক্ষক  

২ জনাি কমািারফ কহাণসন বহসাি রক্ষক  

৩ জনাি কমাোঃ আব্দুল আউয়াল  অবিটর  

৪ জনাি কমাোঃ সবহদুল ইসলাম কহাণষ্টল সুপাবরনণটনণিন্ট  

৫ জনািা কহাসণন আরা কিগম বহসাি রক্ষক (চোঃদাোঃ) 

 

 

৬ জনািা কাবনজ ফাণতমা  প্রিাসবনক কম মকতমা (চোঃদাোঃ) 

 

 

৭ জনাি কমাোঃ আবুল িািার ভ ূঁঞা অবিটর (চোঃদাোঃ)  

৮ জনাি কমাোঃ বনজাম উবিন খন্দকার সহকারী বহসাি রক্ষক 

 

 

৯ জনািা মমতাজ কিগম সহকারী বহসাি রক্ষক  

১০ জনাি কমাোঃ আিরাফ আলী সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃদাোঃ)  

১১ জনাি কমাোঃ িাহজালাল তত্ত্বািধায়ক (চোঃদাোঃ)  

১২ জনািা আসমাউল হুসনা 

 

সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃদাোঃ)  

১৩ জনাি কমাোঃ মুরাদ কহাণসন সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃদাোঃ)  

১৪ জনাি কমাোঃ আব্দুর রবহম সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃদাোঃ) 

 

 

১৫ জনাি কমাোঃ হাবিবুর রহমান গণিষো সহকারী (চোঃদাোঃ) 

 

 

১৬ জনাি ইকিাল কমাহম্মদ   সাি এযাবসসণটন্ট ইবঞ্জবনয়ার  

১৭ জনাি বনম মল চন্দ্র দাস কটকবনকযাল অবফসার  

১৮ জনাি কমাোঃ কসালায়মান কটকবনকযাল অবফসার  

১৯ জনাি রণনন্দ্র কুমার সরকার সহকারী গুদাম কম মকতমা  

২০ জনাি কমাোঃ আলমগীর বময়া  এবষ্টণমটর  

২১ জনাি কমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

২২ জনাি এ.এইচ.এম.িাহাদাৎ কহাণসন এবষ্টণমটর  

২৩ জনাি কমাোঃ বসরাজণদৌলা  বিজাইনার  

২৪ জনাি কমাোঃ কিলাণয়ত কহাণসন বিজাইনার  

২৫ জনাি কমাোঃ আব্দুল হাবমদ (সবুজ) এটিও 

 

 

২৬ জনাি কমাোঃ রবকি উবিন এটিও 

 

 

২৭ জনাি এ,এন,এম কাউছার এটিও 

 

 

২৮ জনাি বি.এম. জবলল উবিন  এটিও  

২৯ জনাি কমাোঃ মবজবুর রহমান  এটিও (চোঃদাোঃ) 

 

 

৩০ জনাি কমাোঃ করফাণয়ত কহাণসন এটিও (চোঃদাোঃ) 

 

 

৩১ জনাি কমাোঃ সবহদ উল্যাহ, রক্ষোণিক্ষে এটিও (চোঃদাোঃ) 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল তাশরখ: ০৮/০২/২০২১ 

প্রশিক্ষক : মহাপবরচালক, বিটাক। 

ককার্ স পশরচালক : জনাি কমাোঃ আবু সাঈদ খান, পবরচালক, প্রবিক্ষে, বিটাক। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি  আবরফুর রহমান, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।কমাোঃ এরিাদ আলম ২।কমাোঃ মাসুম বিল্লাহ ৩। কমাোঃ আব্দুর রবহম 

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ ি. সসয়দ কমাোঃ ইহসানুল কবরম পবরচালক  

২ জনাি কমাোঃ মুহবসন  পবরচালক   

৩ জনাি কমাোঃ জালাল উবিন পবরচালক  

৪ জনাি কমাোঃ ইকিাল কহাণসন পাণটায়ারী  অবতবরক্ত পবরচালক 

 

 

 

৫ জনাি কমাোঃ ফজলুল কবরম অবতবরক্ত পবরচালক  

৬ জনাি আবুল মনছুর আহম্মদ  সবচি  

৭ জনাি কমাোঃ মবফজুল ইসলাম প্রধান বহসাি রক্ষে কম মকতমা 

 

 

৮ জনাি তপন কুমার সমত্র বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি কমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১০ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি  ভিণতাষ চক্রিত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি এস এম ইনামুল কহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৩ জনাি কমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাি কমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৫ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৬ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৭ জনাি কক.এম. কনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৮ জনাি কমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

২০ জনাি কাজী িাহাদাত কহাণসন  সহকারী কপ্রাগ্রামার  

২১ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

২২ জনাি কমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

২৩ জনাি কমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

২৪ জনাি কমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

২৫ জনাি কমাোঃ বফণরাজ কহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

২৬ জনাি কমাোঃ করজাউল কবরম সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

২৭ জনাি কগাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)  

২৮ জনাি কমাোঃ আবরফুল হাসান সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)  

২৯ জনাি কমাোঃ মামুনুর রিীদ পবরকল্পনা কম মকতমা  

৩০ জনাি ইসবতয়াক আহণমদ  জনসংণ াগ কম মকতমা  

৩১ জনাি সাইফুল  ইসলাম সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)(চোঃদাোঃ)  

৩২ জনাি ওয়াবহদুল ইসলাম 

 

সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)(চোঃদাোঃ) 

 

 

৩৩ জনািা মবজমনা মজুমদার সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)(চোঃদাোঃ) 

 

 

৩৪ জনাি কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান গুদাম রক্ষে কম মকতমা (চোঃদাোঃ) 

 

 

৩৫ জনাি কমাোঃ কমাস্তাবফজুর রহমান পাণিল ক্রয় কম মকতমা  

 



 

প্রশিক্ষণের শিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল এিং দুনীবত প্রবতণরাণধ সণচতনামূলক ইন হাউজ প্রবিক্ষে 

আণয়াজন 

তাশরখ: ১৫/০২/২০২১ 

প্রশিক্ষক : জনাি কমা: মুহবসন, পবরচালক, ঢাকা, বিটাক। 

ককার্ স পশরচালক : ি. সসয়দ কমা: ইহসানুল কবরম,  পবরচালক,টুল ইবিটিউট। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি ওমর ইউসুফ, সহকারী প্রণকৌিলী,বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।কমা: িবফকুল ইসলাম ; ২।জনাি জামাল উবিন; ৩।জনাি কমাোঃরুহুল আবমন 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি আব্দুর রহমান আবরফ বসবনয়র ড্রাফটস্ম্যান  

২ জনাি মুকুন্দ চন্দ্র দাস  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩ জনাি কমাোঃ খায়রুল িাসার বসবনয়র কটকবনবিয়ান   

৪ জনাি কমাোঃ িহীদ কহাণসন (স্বপন) বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৫ জনাি কমাোঃ কগালাম বজলানী  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৬ জনাি কমাোঃ আহসান উল্যাহ বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৭ জনাি কমাোঃ জুণয়ল কগাণমজ বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৮ জনাি কমাোঃ আক্কাছ আলী  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৯ জনাি আবু কায়সার কমাোঃ আক্কাছ  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১০ জনাি কমাোঃ ইোহীম  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১১ জনাি কমাোঃ করজাউল কবরম বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১২ জনাি কমাোঃ নজরুল ইসলাম (ফরমা) বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৩ জনাি কমাোঃ সবুজ বময়া বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৪ জনাি কমাোঃ আব্দুস সালাম পারণভজ বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৫ জনাি কমাোঃ কগালাম ফারুক বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৬ জনাি কমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম কচৌধুরী  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৭ জনাি কমাোঃ বহকমত আলী 

 

বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৮ জনাি কমাোঃ কদণলায়ার কহাণসন বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

১৯ জনাি কমাোঃ কুতুি উবিন বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২০ জনাি কমাোঃ মমতাজ উবিন  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২১ জনাি কমাোঃ হাবসবুল ইসলাম  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২২ জনাি কমাোঃ মুছণলহ উবিন ভ ূঁইয়া বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি কমাোঃ আণনায়ার কহাণসন বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি কমাোঃ আওলাদ কহাণসন বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৫ জনাি কমাোঃ আবমনুল ইসলাম  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৬ জনাি কমাোঃ কমজিাউর রহমান  

 

বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৭ জনাি কমাোঃ আব্দুল হাবমদ বময়া বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

২৮ জনাি কমাোঃ আব্দুল সালাম বসবিকী বসবনয়র কটকবনবিয়ান  



২৯ জনাি কমাোঃ আব্দুল লবতফ  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩০ জনাি বিজু িড়ুয়া  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩১ জনাি কমাোঃ ফারুক বময়া  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩২ জনাি কমাোঃ নাবছউর রহমান বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৩ জনাি কমাোঃ কসবলম হাওলাদার  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৪ জনাি কমাোঃ হাসমত আলী  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৫ জনাি এ.ণক. এম. বজলানী  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৬ জনাি কমাোঃ আবুল কাণিম বময়া  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৭ জনাি বমজানুর রহমান বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৮ জনাি কমাোঃ খুরবিদ আলম  বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

৩৯ জনাি কমাোঃ ইসলাম কিখ বসবনয়র কটকবনবিয়ান  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : ফাইভএস তাশরখ: ২৯/০৪/২০২১ 

প্রশিক্ষক : ি. সসয়দ কমা: ইহসানুল কবরম, পবরচালক, ঢাকা, বিটাক। 

ককার্ স পশরচালক : কমা: মুহবসন, পবরচালক, ঢাকা, বিটাক, ঢাকা। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি কমাোঃ আবরফুল হাসান, বহসাি রক্ষে কম মকতমা, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। কমাোঃ রবফকূল ইসলাম ২।জনাি কমাোঃ হাবফজুর রহমান ৩। জনাি কমা: আবতক। 

 

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি কমাোঃ জালাল উবিন পবরচালক  

২ জনাি কমাোঃ আবু সাঈদ খান পবরচালক  

৩ জনাি আবুল মনছুর আহম্মদ  সবচি  

৪ জনাি কমাোঃ মবফজুল ইসলাম প্রধান বহসাি রক্ষে কম মকতমা 

 

 

৫ জনাি তপন কুমার সমত্র বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৬ জনাি কমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

৭ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৮ জনাি  ভিণতাষ চক্রিত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৯ জনাি এস এম ইনামুল কহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১০ জনাি কমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি কমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১২ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৩ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৪ জনাি কক.এম. কনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৫ জনাি কমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১৬ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৭ জনাি কাজী িাহাদাত কহাণসন  সহকারী কপ্রাগ্রামার  

১৮ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাি কমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

২০ জনাি কমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

২১ জনাি কমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

২২ জনাি কমাোঃ বফণরাজ কহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

২৩ জনাি কমাোঃ করজাউল কবরম সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

২৪ জনাি কগাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)  

২৫ জনাি কমাহাম্মদ সাইফুল্লাহ সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

২৬ জনাি কমাোঃ মামুনুর রিীদ পবরকল্পনা কম মকতমা  

২৭ জনাি ইসবতয়াক আহণমদ  জনসংণ াগ কম মকতমা  

২৮ জনাি সাইফুল  ইসলাম সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)(চোঃদাোঃ)  

২৯ জনাি ওয়াবহদুল ইসলাম 

 

সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)(চোঃদাোঃ) 

 

 

৩০ জনাি কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান গুদাম রক্ষে কম মকতমা (চোঃদাোঃ) 

 

 

 


