
চাকরি সংক্রান্ত ইনহাউজ প্ররিক্ষণেি ব্যাবস্থাপনাি সািসংণক্ষপ 

 

মরিউল নং মরিউণলি রববিে তারিখ প্ররিক্ষে বাস্তবায়ণন সংরিষ্ট কম মকতমা ও কম মচািী বৃন্দ 

১ 

কম মকতমা-কম মচািীণেি অংিগ্রহণে 

রনয়রমত উপরহহরত রবরিমালা ১৯৮২ 

সম্পণকম প্ররিক্ষে আণয়াজন 

১৩/১০/২০২০ 

প্ররিক্ষক  : মহাপরিচালক, রবটাক। 

ককাস ম পরিচালক : জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান, পরিচালক, প্ররিক্ষে, রবটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাব কমাহাম্মে সাইফুল্লাহ,  সহকািী পরিচালক (প্রিাোঃ), রবটাক। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১। কমাোঃ আব্দুি িরহম ২।জনাব কমাোঃ আরতক ৩। কমা: এিিাে আলম 

২ এসরিরজ ০৩/১১/২০২০ 

প্ররিক্ষক  : কমাোঃ ফজলুল করিম, অরতরিক্ত পরিচালক, ঢাকা। 

ককাস ম পরিচালক : ি. কমা: জালালউরিন, রপইঞ্জ, পরিচালক, পরিকল্পনা। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাব মামুনুি িিীে, পরিকল্পনা কম মকতমা, রবটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ :১। কমা: কাণয়স ইসলাম ২।কমা: মরনরুজ্জামান খান; ৩। কমাোঃ আরতক। 

৩ 
সিকািী কম মচািী (শৃঙ্খলা ওআপীল) 

রবরি ২০১৮ 
৯/১১/২০২০ 

প্ররিক্ষক  : মহাপরিচালক, রবটাক। 

ককাস ম পরিচালক : জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান, পরিচালক, প্ররিক্ষে, রবটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাব কমাহাম্মে সাইফুল্লাহ,  সহকািী পরিচালক (প্রিাোঃ), রবটাক। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১। কমাোঃ এিিাে আলম ২। কমাোঃআব্দুি িরহম ৩।কমাোঃ মাসুম রবল্লাহ 

৪ এরসআি ২১/১২/২০২০ 

প্ররিক্ষক  : মহাপরিচালক, রবটাক। 

ককাস মপরিচালক : জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান, পরিচালক, প্ররিক্ষে, রবটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাব কমাহাম্মে সাইফুল্লাহ,  সহকািী পরিচালক (প্রিাোঃ), রবটাক। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।কমাোঃ আব্দুি িরহম ২।কাজী সাইফুরিন রিবলী; ৩।এিিাে আলম। 

৫ 

কম মকতমা-কম মচািীণেি অংিগ্রহণে 

রনয়রমত উপরহহরত রবরিমালা ১৯৮২ 

সম্পণকম প্ররিক্ষে আণয়াজন 

৩১/১২/২০২০ 

প্ররিক্ষক  : কমা: ইকবাল কহাণসন পাণটায়ািী, অরতরিক্ত পরিচালক, টুল ইরিটিউট। 

ককাস ম পরিচালক : জনাব কমা: ফজলুল করিম, অরতরিক্ত পরিচালক, রবটাক, ঢাকা। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাব মরজমনা মজুমোি, mnt cwit (cÖkvt)(Pt`vt) রবটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ :১। মুিাে কহাণসন মজুমোি ২। কমাোঃ আরতক। ৩। কমাোঃ রিয়াসউরিন 

৬ 

কম মকতমা-কম মচািীণেি অংিগ্রহণে 

রনয়রমত উপরহহরত রবরিমালা ১৯৮২ 

সম্পণকম প্ররিক্ষে আণয়াজন 

০৪/০১/২০২১ 

প্ররিক্ষক  : জনাব কমা: ফজলুল করিম, অরতরিক্ত পরিচালক, রবটাক, ঢাকা। 

ককাস ম পরিচালক : কমা: ইকবাল কহাণসন পাণটায়ািী, অরতরিক্ত পরিচালক, টুল ইরিটিউট। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাব মরজমনা মজুমোি, mnt cwit (cÖkvt)(Pt`vt) রবটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ :১। মুিাে কহাণসন মজুমোি ২।কমাোঃ আরতক। ৩।জনাব কমাোঃ রিয়াসউরিন 

৭ 

কম মকতমা-কম মচািীণেি অংিগ্রহণে 

রনয়রমত উপরহহরত রবরিমালা ১৯৮২ 

সম্পণকম প্ররিক্ষে আণয়াজন 

১১/০১/২০২১ 

প্ররিক্ষক  : জনাব কমা: মুহরসন, পরিচালক, ঢাকা, রবটাক। 

ককাস ম পরিচালক : জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান, পরিচালক, প্ররিক্ষে, রবটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : Rbve †gvt Rvnv½xi Avjg, রনব মাহী প্রণকৌিলী, রবটাক, ঢাকা। 

সাণপাট মস্টাফ :১। মুিাে কহাণসন মজুমোি ২।কমাোঃ আরতক। ৩। কমাোঃ আরজজুল হক 

৮ 
রপ.রপ.এ-২০০৬ওরপ.রপ.আি-

২০০৮ (সংণিািীতসহ) 
১৮/০১/২০২১ 

প্ররিক্ষক  : কমা: ইকবাল কহাণসন পাণটায়ািী, অরতরিক্ত পরিচালক, টুল ইরিটিউট। 

ককাস ম পরিচালক : জনাব কমা: ফজলুল করিম, অরতরিক্ত পরিচালক, রবটাক, ঢাকা। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাব কমাস্তারফজুি িহমান পাণবল, ক্রয় কম মকতমা, রবটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।কমাোঃ আব্দুি িরহম ২।জনাব আব্দুি িব ৩।জনাব আরজজুল হক। 

৯ 

কম মকতমা-কম মচািীণেি অংিগ্রহণে 

চাকরি সংক্রান্ত রবরিন্ন প্ররিক্ষে 

আণয়াজন 

০১/০২/২০২১ 

প্ররিক্ষক  : জনাব কমা: মুহরসন, পরিচালক, ঢাকা, রবটাক। 

ককাস ম পরিচালক : ি. কমা: জালাল উরিন, রপইঞ্জ, পরিচালক, পরিকল্পনা। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : কাজী িাহোত কহাণসন, সহকািী কপ্রাগ্রামাি, আইরসটি কসল, রবটাক। 

সাণপাট মস্টাফ : ১। কমা: িরফকুল ইসলাম; ২। আইয়ুব আলী; ৩। কমাোঃ আরজজুল হক 

১০ বাণজট ২২/০৩/২০২১ 

প্ররিক্ষক  : মহাপরিচালক, রবটাক। 

ককাস ম পরিচালক : জনাব কমা: মরফজুল ইসলাম, প্রিান রহোঃকোঃ, রবটাক। 

ককাস মসমন্বয়কািী : জনাব আরিফুল হাসান,রহোঃকোঃ, রবটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ :১।কমাোঃ সাইফুল ইসলাম২।জনাব নারহে কায়সাি৩।জনাব কমাোঃআরতক 

১১ এরপএ ও আইএরপ ০৫/০৪/২০২১ 

প্ররিক্ষক  : মহাপরিচালক, রবটাক। পরিকল্পনা। 

ককাস ম পরিচালক : ি. কমা: জালালউরিন, রপইঞ্জ, পরিচালক, রবটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাব ইসরতয়াক আহণমে, জনসংণ াি কম মকতমা, রবটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।জনাব িরফকুল ইসলাম; ২। নারহে কায়সাি৩।কমাছাোঃ আরমনা খাতুন। 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চাকরি সংক্রান্ত 

ইনহাউজ প্ররিক্ষে সূরচ 

 

(প্ররিক্ষক, ককাস ম পরিচালক, ককাস ম সমন্বয়কািী, সাণপাট ম স্টাফ ও 

অংিগ্রহেকািীণেি নাণমি তারলকা) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : কম মকতমা-কম মচািীণেি অংিগ্রহণে রনয়রমত উপরহহরত রবরিমালা 

১৯৮২ সম্পণকম প্ররিক্ষে আণয়াজন 

তাশরখ: ১৩/১০/২০২০  

প্রশিক্ষক : মহাপরিচালক, রবটাক।  

ককার্ স পশরচালক : জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান, পরিচালক, প্ররিক্ষে, রবটাক। 

 ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাব কমাহাম্মে সাইফুল্লাহ,  সহকািী পরিচালক (প্রিাোঃ), রবটাক। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। কমাোঃ আব্দুি িরহম ২।জনাব কমাোঃ আরতক ৩। কমা: এিিাে আলম 

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ ি. সসয়ে কমাোঃ ইহসানুল করিম পরিচালক  

২ জনাব কমাোঃ মুহরসন  পরিচালক   

৩ জনাব কমাোঃ জালাল উরিন পরিচালক  

৪ জনাব কমাোঃ ইকবাল কহাণসন পাণটায়ািী  অরতরিক্ত পরিচালক 

 

 

 

৫ জনাব কমাোঃ ফজলুল করিম অরতরিক্ত পরিচালক  

৬ জনাব আবুল মনছুি আহম্মে  সরচব  

৭ জনাব কমাোঃ মরফজুল ইসলাম প্রিান রহসাব িক্ষে কম মকতমা 

বাণজট  ও অরিট অরফসাি 

 

৮ জনাব তপন কুমাি সমত্র রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাব কমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম  রনব মাহী প্রণকৌিলী   

১০ জনাব সাণয়ে আব্দুল বাকী  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১১ জনাব  িবণতাষ চক্রবর্ত্তী রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১২ জনাব এস এম ইনামুল কহাণসন রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৩ জনাব কমাোঃ সালাউরিন  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাব কমাোঃ মাসুে িানা   রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৫ জনাব আরিফুি িহমান 

 

রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৬ জনাব সুরমত কুমাি িায়  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৭ জনাব কক.এম. কনামানুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

১৮ জনাব কমাহাম্মে হুমায়ুন করবি সহকািী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাব মামুনুি িরিে সহকািী প্রণকৌিলী  

২০ জনাব কাজী িাহাোত কহাণসন  সহকািী কপ্রাগ্রামাি  

২১ জনাব িহমত উল্যাহ সহকািী প্রণকৌিলী  

২২ জনাব কমাোঃ আরনসুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

২৩ জনাব কমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকািী প্রণকৌিলী  

২৪ জনাব কমাোঃ ওমি ইউসুফ সহকািী প্রণকৌিলী  

২৫ জনাব কমাোঃ রফণিাজ কহাণসন সহকািী প্রণকৌিলী  

২৬ জনাব কমাোঃ কিজাউল করিম সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)  

২৭ জনাব কিাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)  

২৮ জনাব কমাোঃ আরিফুল হাসান সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)  

২৯ জনাব কমাোঃ মামুনুি িিীে পরিকল্পনা কম মকতমা  

৩০ জনাব ইসরতয়াক আহণমে  জনসংণ াি কম মকতমা  

৩১ জনাব সাইফুল  ইসলাম সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ)  

৩২ জনাব ওয়ারহদুল ইসলাম 

 

সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ) 

 

 

৩৩ জনাবা মরজমনা মজুমোি সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)(চোঃোোঃ) 

 

 

৩৪ জনাব কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান গুোম িক্ষে কম মকতমা (চোঃোোঃ) 

 

 

৩৫ জনাব কমাোঃ কমাস্তারফজুি িহমান পাণবল ক্রয় কম মকতমা  



প্রশিক্ষণের শিষয় : এসরিরজ  তাশরখ: ০৩/১১/২০২০ 

প্রশিক্ষক : কমাোঃ ফজলুল করিম, অরতরিক্ত পরিচালক, ঢাকা। 

ককার্ স পশরচালক : ি. কমা: জালালউরিন, রপইঞ্জ, পরিচালক, পরিকল্পনা। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাব মামুনুি িিীে, পরিকল্পনা কম মকতমা, রবটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।জনাব কমা: কাণয়স ইসলাম ২।জনাব কমা: মরনরুজ্জামান খান; ৩। কমাোঃ আরতক। 

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ ি. সসয়ে কমাোঃ ইহসানুল করিম পরিচালক  

২ জনাব কমাোঃ মুহরসন  পরিচালক   

৩ যনাি কমাোঃ আবু র্াঈদ খান পরিচালক  

৪ জনাব কমাোঃ ইকবাল কহাণসন পাণটায়ািী  অরতরিক্ত পরিচালক 

 

 

 

৫ জনাব আবুল মনছুি আহম্মে  সরচব  

৬ জনাব কমাোঃ মরফজুল ইসলাম প্রিান রহসাব িক্ষে কম মকতমা 

 

 

৭ জনাব তপন কুমাি সমত্র রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাব কমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম  রনব মাহী প্রণকৌিলী   

৯ জনাব সাণয়ে আব্দুল বাকী  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১০ জনাব  িবণতাষ চক্রবর্ত্তী রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১১ জনাব কমাোঃ সালাউরিন  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১২ জনাব কমাোঃ মাসুে িানা   রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৩ জনাব এস এম ইনামুল কহাণসন রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৪ জনাব আরিফুি িহমান 

 

রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৫ জনাব সুরমত কুমাি িায়  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৬ জনাব কক.এম. কনামানুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

১৭ জনাব কমাহাম্মে হুমায়ুন করবি সহকািী প্রণকৌিলী  

১৮ জনাব মামুনুি িরিে সহকািী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাব কাজী িাহাোত কহাণসন  সহকািী কপ্রাগ্রামাি  

২০ জনাব িহমত উল্যাহ সহকািী প্রণকৌিলী  

২১ জনাব কমাোঃ আরনসুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

২২ জনাব কমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকািী প্রণকৌিলী  

২৩ জনাব কমাোঃ ওমি ইউসুফ সহকািী প্রণকৌিলী  

২৪ জনাব কমাোঃ রফণিাজ কহাণসন সহকািী প্রণকৌিলী  

২৫ জনাব কমাোঃ কিজাউল করিম সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)  

২৬ জনাব কিাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)  

২৭ জনাব কমাোঃ আরিফুল হাসান সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)  

২৮ জনাব ইসরতয়াক আহণমে  জনসংণ াি কম মকতমা  

২৯ জনাব সাইফুল  ইসলাম সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ)  

৩০ জনাব ওয়ারহদুল ইসলাম 

 

সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ) 

 

 

৩১ জনাবা মরজমনা মজুমোি সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)(চোঃোোঃ) 

 

 

৩২ জনাব কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান গুোম িক্ষে কম মকতমা (চোঃোোঃ) 

 

 

৩৩ জনাব কমাোঃ কমাস্তারফজুি িহমান পাণবল ক্রয় কম মকতমা  



প্রশিক্ষণের শিষয় : র্রকারী কম সচারী (শৃঙ্খলা ওআপীল) শিশি ২০১৮ তাশরখ: ৯/১১/২০২০ 

প্রশিক্ষক : মহাপরিচালক, রবটাক। 

ককার্ স পশরচালক : জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান, পরিচালক, প্ররিক্ষে, রবটাক। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাব কমাোম্মদ র্াইফুল্লাে,  র্েকারী পশরচালক (প্রিাোঃ), রবটাক। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। জনাব কমাোঃ এিিাে আলম ২। জনাব কমাোঃ র্াইফুল ইর্লাম ৩।ণমাোঃ আব্দুি িরহম। 

(ক্রমিক নং জ্যৈষ্ঠতার মিমিতত নতে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ ি. সসয়ে কমাোঃ ইহসানুল করিম পরিচালক  

২ জনাব কমাোঃ মুহরসন  পরিচালক   

৩ জনাব কমাোঃ জালাল উরিন পরিচালক  

৪ জনাব কমাোঃ ইকবাল কহাণসন পাণটায়ািী  অরতরিক্ত পরিচালক 

 

 

 

৫ জনাব কমাোঃ ফজলুল করিম অরতরিক্ত পরিচালক  

৬ জনাব আবুল মনছুি আহম্মে  সরচব  

৭ জনাব কমাোঃ মরফজুল ইসলাম প্রিান রহসাব িক্ষে কম মকতমা 

 

 

৮ জনাব তপন কুমাি সমত্র রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাব কমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম  রনব মাহী প্রণকৌিলী   

১০ জনাব সাণয়ে আব্দুল বাকী  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১১ জনাব  িবণতাষ চক্রবর্ত্তী রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১২ জনাব এস এম ইনামুল কহাণসন রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৩ জনাব কমাোঃ সালাউরিন  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাব কমাোঃ মাসুে িানা   রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৫ জনাব আরিফুি িহমান 

 

রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৬ জনাব সুরমত কুমাি িায়  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৭ জনাব কক.এম. কনামানুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

১৮ জনাব কমাহাম্মে হুমায়ুন করবি সহকািী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাব মামুনুি িরিে সহকািী প্রণকৌিলী  

২০ জনাব কাজী িাহাোত কহাণসন  সহকািী কপ্রাগ্রামাি  

২১ জনাব িহমত উল্যাহ সহকািী প্রণকৌিলী  

২২ জনাব কমাোঃ আরনসুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

২৩ জনাব কমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকািী প্রণকৌিলী  

২৪ জনাব কমাোঃ ওমি ইউসুফ সহকািী প্রণকৌিলী  

২৫ জনাব কমাোঃ রফণিাজ কহাণসন সহকািী প্রণকৌিলী  

২৬ জনাব কমাোঃ কিজাউল করিম সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)  

২৭ জনাব কিাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)  

২৮ জনাব কমাোঃ আরিফুল হাসান সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)  

২৯ জনাব কমাোঃ মামুনুি িিীে পরিকল্পনা কম মকতমা  

৩০ জনাব ইসরতয়াক আহণমে  জনসংণ াি কম মকতমা  

৩১ জনাব সাইফুল  ইসলাম সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ)  

৩২ জনাব ওয়ারহদুল ইসলাম 

 

সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ) 

 

 

৩৩ জনাবা মরজমনা মজুমোি সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)(চোঃোোঃ) 

 

 

৩৪ জনাব কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান গুোম িক্ষে কম মকতমা (চোঃোোঃ)  

৩৫ জনাব কমাোঃ কমাস্তারফজুি িহমান পাণবল ক্রয় কম মকতমা  



প্রশিক্ষণের শিষয় : এরসআি তাশরখ: ২১/১২/২০২০ 

প্রশিক্ষক : মহাপরিচালক, রবটাক। 

ককার্ স পশরচালক : জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান, পরিচালক, প্ররিক্ষে, রবটাক। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাব কমাোম্মদ র্াইফুল্লাে,  র্েকারী পশরচালক (প্রিাোঃ), রবটাক। 

 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।জনাবণমাোঃ আব্দুি িরহম ২।কাজী সাইফুরিন রিবলী; ৩।জনাব এিিাে আলম। 

(ক্রমিক নং জ্যৈষ্ঠতার মিমিতত নতে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ ি. সসয়ে কমাোঃ ইহসানুল করিম পরিচালক  

২ জনাব কমাোঃ মুহরসন  পরিচালক   

৩ জনাব কমাোঃ জালাল উরিন পরিচালক  

৪ জনাব কমাোঃ ইকবাল কহাণসন পাণটায়ািী  অরতরিক্ত পরিচালক 

 

 

 

৫ জনাব কমাোঃ ফজলুল করিম অরতরিক্ত পরিচালক  

৬ জনাব আবুল মনছুি আহম্মে  সরচব  

৭ জনাব কমাোঃ মরফজুল ইসলাম প্রিান রহসাব িক্ষে কম মকতমা 

বাণজট  ও অরিট অরফসাি 

 

৮ জনাব তপন কুমাি সমত্র রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাব কমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম  রনব মাহী প্রণকৌিলী   

১০ জনাব সাণয়ে আব্দুল বাকী  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১১ জনাব  িবণতাষ চক্রবর্ত্তী রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১২ জনাব এস এম ইনামুল কহাণসন রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৩ জনাব কমাোঃ সালাউরিন  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাব কমাোঃ মাসুে িানা   রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৫ জনাব আরিফুি িহমান 

 

রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৬ জনাব সুরমত কুমাি িায়  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৭ জনাব কক.এম. কনামানুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

১৮ জনাব কমাহাম্মে হুমায়ুন করবি সহকািী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাব মামুনুি িরিে সহকািী প্রণকৌিলী  

২০ জনাব কাজী িাহাোত কহাণসন  সহকািী কপ্রাগ্রামাি  

২১ জনাব িহমত উল্যাহ সহকািী প্রণকৌিলী  

২২ জনাব কমাোঃ আরনসুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

২৩ জনাব কমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকািী প্রণকৌিলী  

২৪ জনাব কমাোঃ ওমি ইউসুফ সহকািী প্রণকৌিলী  

২৫ জনাব কমাোঃ রফণিাজ কহাণসন সহকািী প্রণকৌিলী  

২৬ জনাব কমাোঃ কিজাউল করিম সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)  

২৭ জনাব কিাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)  

২৮ জনাব কমাোঃ আরিফুল হাসান সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)  

২৯ জনাব কমাোঃ মামুনুি িিীে পরিকল্পনা কম মকতমা  

৩০ জনাব ইসরতয়াক আহণমে  জনসংণ াি কম মকতমা  

৩১ জনাব সাইফুল  ইসলাম সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ)  

৩২ জনাব ওয়ারহদুল ইসলাম 

 

সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ) 

 

 

৩৩ জনাবা মরজমনা মজুমোি সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)(চোঃোোঃ) 

 

 

৩৪ জনাব কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান গুোম িক্ষে কম মকতমা (চোঃোোঃ) 

 

 

৩৫ জনাব কমাোঃ কমাস্তারফজুি িহমান পাণবল ক্রয় কম মকতমা  



 

প্রশিক্ষণের শিষয় : কম মকতমা-কম মচািীণেি অংিগ্রহণে রনয়রমত উপরহহরত রবরিমালা ১৯৮২ সম্পণকম 

প্ররিক্ষে আণয়াজন 

তাশরখ: ৩১/১২/২০২০ 

প্রশিক্ষক : জনাব কমা: ইকবাল কহাণসন পাণটায়ািী, অরতরিক্ত পরিচালক, টুল ইরিটিউট। 

ককার্ স পশরচালক : জনাব কমা: ফজলুল করিম, অরতরিক্ত পরিচালক, রবটাক, ঢাকা। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : যনাি মরজমনা মজুমোি, সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)(চোঃোোঃ) রবটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। কমাোঃ আব্দুি িরহম ২।জনাব কমাোঃ আরতক। ৩।জনাব কমাোঃ মাসুম রবল্লাহ 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাবা শুকরিয়া খানম  রহসাব িক্ষক  

২ জনাব কমািািফ কহাণসন রহসাব িক্ষক  

৩ জনাব কমাোঃ আব্দুল আউয়াল  অরিটি  

৪ জনাব কমাোঃ সরহদুল ইসলাম কহাণষ্টল সুপারিনণটনণিন্ট  

৫ জনাবা কহাসণন আিা কবিম রহসাব িক্ষক (চোঃোোঃ) 

 

 

৬ জনাবা কারনজ ফাণতমা  প্রিাসরনক কম মকতমা (চোঃোোঃ) 

 

 

৭ জনাব কমাোঃ আবুল বািাি ভ ূঁঞা অরিটি (চোঃোোঃ)  

৮ জনাব কমাোঃ রনজাম উরিন খন্দকাি সহকািী রহসাব িক্ষক 

 

 

৯ জনাবা মমতাজ কবিম সহকািী রহসাব িক্ষক  

১০ জনাব কমাোঃ আিিাফ আলী সহকািী রহসাব িক্ষক(চোঃোোঃ)  

১১ জনাব কমাোঃ িাহজালাল তত্ত্বাবিায়ক (চোঃোোঃ)  

১২ জনাবা আসমাউল হুসনা 

 

সহকািী রহসাব িক্ষক(চোঃোোঃ)  

১৩ জনাব কমাোঃ মুিাে কহাণসন সহকািী রহসাব িক্ষক(চোঃোোঃ)  

১৪ জনাব কমাোঃ আব্দুি িরহম সহকািী রহসাব িক্ষক(চোঃোোঃ) 

 

 

১৫ জনাব কমাোঃ হারববুি িহমান িণবষো সহকািী (চোঃোোঃ) 

 

 

১৬ জনাব ইকবাল কমাহম্মে   সাব এযারসসণটন্ট ইরঞ্জরনয়াি  

১৭ জনাব রনম মল চন্দ্র োস কটকরনকযাল অরফসাি  

১৮ জনাব কমাোঃ কসালায়মান কটকরনকযাল অরফসাি  

১৯ জনাব িণনন্দ্র কুমাি সিকাি সহকািী গুোম কম মকতমা  

২০ জনাব কমাোঃ আলমিীি রময়া  এরষ্টণমটি  

২১ জনাব কমাোঃ িারকব হাসান 

 

এরষ্টণমটি  

২২ জনাব এ.এইচ.এম.িাহাোৎ কহাণসন এরষ্টণমটি  

২৩ জনাব কমাোঃ রসিাজণেৌলা  রিজাইনাি  

২৪ জনাব কমাোঃ কবলাণয়ত কহাণসন রিজাইনাি  

২৫ জনাব কমাোঃ আব্দুল হারমে (সবুজ) এটিও 

 

 

২৬ জনাব কমাোঃ িরকব উরিন এটিও 

 

 

২৭ জনাব এ,এন,এম কাউছাি এটিও 

 

 

২৮ জনাব রি.এম. জরলল উরিন  এটিও  



২৯ জনাব কমাোঃ মরজবুি িহমান  এটিও (চোঃোোঃ) 

 

 

৩০ জনাব কমাোঃ কিফাণয়ত কহাণসন এটিও (চোঃোোঃ) 

 

 

৩১ জনাব কমাোঃ সরহে উল্যাহ, িক্ষোণবক্ষে এটিও (চোঃোোঃ) 

 

 

৩২ জনাব কমাোঃ আনসারুল হক কফািম্যান  

৩৩ জনাব কমাোঃ িরিদুল হাসান   কফািম্যান  

৩৪ জনাব কিালাম কমাণি মে   কফািম্যান  

৩৫ জনাব কমািািিফ কহাণসন কফািম্যান  

৩৬ জনাব কমাোঃ বাবুল আক্তাি  কফািম্যান  

৩৭ জনাব কাউসাি আহম্মে খান কফািম্যান  

৩৮ জনাব কাজী সাইফুরিন রিবলী  কফািম্যান  

৩৯ জনাব কমাোঃ মাসুম   কফািম্যান  

৪০ জনাব বােল চন্দ্র মন্ডল কফািম্যান  

৪১ জনাব কক.এম.রুহুল আরমন  কফািম্যান  

৪২ জনাব অরখল চন্দ্র সিকাি কফািম্যান  

৪৩ জনাব কমাোঃ আরজজুি িহমান কফািম্যান  

৪৪ জনাব এসএম কমািণিে আলম  কফািম্যান  

৪৫ জনাব কমাোঃ আব্দুি িরিে প্লানাি কফািম্যান  

৪৬ জনাব কমাোঃ আব্দুস কসরলম কফািম্যান  

৪৭ জনাব কমাোঃ িজ্জব আলী  কফািম্যান  

৪৮ জনাব কমাোঃ এমোদুল হক কফািম্যান  

৪৯ জনাব কমাোঃ আব্দুল মাণলক কফািম্যান  

৫০ জনাব কমাোঃ আলতাফ কহাণসন  কফািম্যান  

৫১ জনাব করবন্দ্র চন্দ্র োস  গুোম িক্ষক  

৫২ জনাব সণন্তাষ কুমাি িম মা এটিও (চোঃোোঃ) 

 

 

৫৩ জনাব কমাোঃ সজীব কহাণসন গুোম িক্ষক (চোঃোোঃ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : কম মকতমা-কম মচািীণেি অংিগ্রহণে রনয়রমত উপরহহরত রবরিমালা ১৯৮২ সম্পণকম 

প্ররিক্ষে আণয়াজন 

তাশরখ: ০৪/০১/২০২১ 

প্রশিক্ষক : জনাব কমা: ফজলুল করিম, অরতরিক্ত পরিচালক, রবটাক, ঢাকা।  

ককার্ স পশরচালক : জনাব কমা: ইকবাল কহাণসন পাণটায়ািী, অরতরিক্ত পরিচালক, টুল ইরিটিউট। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : যনাি মরজমনা মজুমোি, সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)(চোঃোোঃ) রবটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। মুিাে কহাণসন মজুমোি ২।জনাব কমাোঃ আরতক। ৩।জনাব কমাোঃ আরজজুল হক 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাব আব্দুি িহমান আরিফ রসরনয়ি ড্রাফটস্ম্যান  

২ জনাব মুকুন্দ চন্দ্র োস  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩ জনাব কমাোঃ খায়রুল বাসাি রসরনয়ি কটকরনরিয়ান   

৪ জনাব কমাোঃ িহীে কহাণসন (স্বপন) রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৫ জনাব কমাোঃ কিালাম রজলানী  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৬ জনাব কমাোঃ আহসান উল্যাহ রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৭ জনাব কমাোঃ জুণয়ল কিাণমজ রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৮ জনাব কমাোঃ আক্কাছ আলী  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৯ জনাব আবু কায়সাি কমাোঃ আক্কাছ  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১০ জনাব কমাোঃ ইব্রাহীম  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১১ জনাব কমাোঃ কিজাউল করিম রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১২ জনাব কমাোঃ নজরুল ইসলাম (ফিমা) রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৩ জনাব কমাোঃ সবুজ রময়া রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৪ জনাব কমাোঃ আব্দুস সালাম পািণিজ রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৫ জনাব কমাোঃ কিালাম ফারুক রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৬ জনাব কমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম কচৌধুিী  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৭ জনাব কমাোঃ রহকমত আলী 

 

রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৮ জনাব কমাোঃ কেণলায়াি কহাণসন রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৯ জনাব কমাোঃ কুতুব উরিন রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২০ জনাব কমাোঃ মমতাজ উরিন  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২১ জনাব কমাোঃ হারসবুল ইসলাম  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২২ জনাব কমাোঃ মুছণলহ উরিন ভ ূঁইয়া রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২৩ জনাব কমাোঃ আণনায়াি কহাণসন রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২৪ জনাব কমাোঃ আওলাে কহাণসন রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২৫ জনাব কমাোঃ আরমনুল ইসলাম  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২৬ জনাব কমাোঃ কমজবাউি িহমান  

 

রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২৭ জনাব কমাোঃ আব্দুল হারমে রময়া রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২৮ জনাব কমাোঃ আব্দুল সালাম রসরিকী রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২৯ জনাব কমাোঃ আব্দুল লরতফ  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩০ জনাব রবজু বড়ুয়া  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  



৩১ জনাব কমাোঃ ফারুক রময়া  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩২ জনাব কমাোঃ নারছউি িহমান রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৩ জনাব কমাোঃ কসরলম হাওলাোি  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৪ জনাব কমাোঃ হাসমত আলী  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৫ জনাব এ.ণক. এম. রজলানী  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৬ জনাব কমাোঃ আবুল কাণিম রময়া  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৭ জনাব রমজানুি িহমান রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৮ জনাব কমাোঃ খুিরিে আলম  রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৯ জনাব কমাোঃ ইসলাম কিখ রসরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৪০ জনাব কমাোঃ জরসম উরিন  কটকরনরিয়ান  

৪১ জনাব সামসুজ্জামান ভ ূঁইয়া কটকরনরিয়ান  

৪২ জনাব কমাোঃ আব্দুল্লাহ কটকরনরিয়ান  

৪৩ জনাব কমাোঃ আব্দুল খাণলক  িাহী  কটকরনরিয়ান  

৪৪ জনাব কমাোঃ ওসমান রময়া   কটকরনরিয়ান  

৪৫ জনাব কমাোঃ আরমি কহাণসন কটকরনরিয়ান  

৪৬ জনাব কমাোঃ আলী কহাণসন  কটকরনরিয়ান  

৪৭ জনাব কমাোঃ জাহাঙ্গীি কহাণসন কটকরনরিয়ান  

৪৮ জনাব কমাোঃ আমজাে কহাণসন খান কটকরনরিয়ান  

৪৯ জনাব কমাোঃ িরহদুল ইসলাম জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৫০ জনাব কমাোঃ নাজমুল হক  কটকরনরিয়ান  

৫১ জনাব কমাোঃ আবুল কালাম আজাে কটকরনরিয়ান  

৫২ জনাব কমাোঃ ইব্রাহীম রময়া কটকরনরিয়ান  

৫৩ জনাব কমাোঃ আফতাবুল ইসলাম কটকরনরিয়ান  

৫৪ জনাব কমাোঃ সাঈে কহাণসন কটকরনরিয়ান  

৫৫ জনাব কমাোঃ সাণিায়াি জাহান ভঞা কটকরনরিয়ান  

৫৬ জনাব রবদুযৎ চন্দ্র িি কটকরনরিয়ান  

৫৭ জনাব কমাোঃ আলী কহাণসন কটকরনরিয়ান  

৫৮ জনাব কমাোঃ কিালাম        কমাস্তফা  কটকরনরিয়ান  

৫৯ জনাব কমাোঃ আওলাে কহাণসন  কটকরনরিয়ান  

৬০ জনাব কমাোঃ মাজহারুল ইসলাম  কটকরনরিয়ান  

৬১ জনাব কমাোঃ ছাণিায়াি কহাণসন  কটকরনরিয়ান  

৬২ জনাব কমাোঃ নুরুল ইসলাম  কটকরনরিয়ান  

৬৩ জনাব কমাোঃ আল আরমন    কটকরনরিয়ান  

৬৪ জনাব কমাোঃ সালাহ উরিন কটকরনরিয়ান  

৬৫ জনাব কমাোঃ মাসুদুি িহমান  কটকরনরিয়ান  

৬৬ জনাব স্বপন কুমাি মন্ডল   কটকরনরিয়ান  

৬৭ জনাব প্রেীপ চন্দ্র নাি  কটকরনরিয়ান  

৬৮ জনাব কমাোঃ তাণিকুল ইসলাম কটকরনরিয়ান  



৬৯ জনাব কমাোঃ দ্বীন ইসলাম কটকরনরিয়ান  

৭০ জনাব পলাি মজুমোি কটকরনরিয়ান  

৭১ জনাব কমাোঃ িাহাবউরিন কটকরনরিয়ান  

৭২ জনাব কমাোঃ িাখাওয়াত কহাণসন (পলাি) কটকরনরিয়ান  

৭৩ জনাব কমাোঃ িরফকুল ইসলাম (টিটু)  কটকরনরিয়ান  

৭৪ জনাব কমাোঃ কসলীম কিজা  কটকরনরিয়ান   

৭৫ জনাব কমাোঃ হারনফ রময়া কটকরনরিয়ান  

৭৬ জনাব কমাোঃ িরফকুল ইসলাম (িরন) কটকরনরিয়ান  

৭৭ জনাব কমাোঃ সাইদুি িহমান  কটকরনরিয়ান  

৭৮ জনাব কমাোঃ নজরুল ইসলাম কটকরনরিয়ান  

৭৯ জনাব রনমাই চন্দ্র োস 

 

কটকরনরিয়ান  

৮০ জনাব কমাোঃ িাজীব কচৌধুিী ড্রাফটস্ম্যান  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : কম মকতমা-কম মচািীণেি অংিগ্রহণে রনয়রমত উপরহহরত রবরিমালা ১৯৮২ সম্পণকম 

প্ররিক্ষে আণয়াজন 

তাশরখ: ১১/০১/২০২১ 

প্রশিক্ষক : জনাব কমা: মুহরসন, পরিচালক, ঢাকা, রবটাক।  

ককার্ স পশরচালক : জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান, পরিচালক, প্ররিক্ষে, রবটাক। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : : জনাব কমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম, রনব মাহী প্রণকৌিলী, রবটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। মুিাে কহাণসন মজুমোি ২।জনাব কমাোঃ আরতক। ৩। জনাব আব্দুি িব 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাব কমাোঃ িাহাোৎ কহাণসন  সহকািী গুোম িক্ষক  

২ জনাব কমাোঃ কমাক্তাি কহাণসন  জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩ জনাব কমাোঃ কবািহান উরিন  জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৪ জনাব কমাোঃ এনাণয়ত করবি   

  

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৫ জনাব কমাোঃ হুমায়ূন করবি  জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৬ জনাব আবু সাঈে জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৭ জনাব কমাোঃ িাহজাহান রময়া  

 

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৮ জনাব কমাোঃ নুরুল ইসলাম 

 

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৯ জনাব কমাোঃ কমাতারসম রবল্লাহ 

 

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১০ জনাব  কমাোঃ সরফকুল ইসলাম ভইয়া (নিরসংেী) জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১১ জনাব কমাোঃ িাহীন রময়া জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১২ জনাব কমাোঃ আব্দুল মান্নান জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৩ জনাব কমাোঃ আরতক  

 

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৪ জনাব কমাোঃ আরিফ উরিন (িতন) 

 

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৫ জনাব কমাোঃ ফিহাে রময়া 

 

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৬ জনাব কমাোঃ রজসানুি িহমান 

 

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৭ জনাব কমাোঃ িাহীন পািণিজ   

 

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৮ জনাব কমাোঃ হাসমত আলী 

 

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

১৯ জনাব কমাোঃ িাণিে রময়া 

 

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২০ জনাব কমাোঃ আরজজুল হক 

 

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২১  জনাব কমাোঃ কারজম উরিন  

 

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২২ জনাব কমাোঃ কিজাউল করিম  

  

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২৩ জনাব কমাোঃ িরবউল কহাণসন 

 

জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২৪ জনাব কমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন জুরনয়ি কটকরনরিয়ান   

২৫ জনাব কমাোঃ নাজমুল ভইয়া জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২৬ জনাব কমাোঃ ফয়সাল খান জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২৭ জনাব কমাোঃ নাজমুল কহাণসন জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২৮ জনাব কমাোঃ রমিান িাহ জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

২৯ জনাব কমাোঃ আরিফুজ্জামান সিকাি জুরনয়ি কটকরনরিয়ান 

  

 

৩০ জনাব কমা আিিাফুল আলম  জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  



৩১ জনাব আল মামুন  জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩২ জনাব কমাোঃ এনামুল হক জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৩ জনাব কমাোঃ সরফকুল ইসলাম (টাঙ্গাইল) জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৪ জনাব তারিকুজ্জামান জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৫ জনাব কমাোঃ আবু ইউসুব জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৬ জনাব কমাোঃ রসিাজুল ইসলাম জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৭ জনাব কমাোঃ আসরফ কমালা  জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৮ জনাব কমাোঃ নুি আরিফ জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৩৯ জনাব িাণবয়া খাতুন মরন জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৪০ জনাব এস এম. নাজমুল হুসাইন জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৪১ জনাব কমাোঃ িাজু বাপ্পী জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৪২ জনাব কমাোঃ িামীম রময়া জুরনয়ি কটকরনরিয়ান  

৪৩ রমণসস সালমা সুলতানা ক্রয় সহকািী  

৪৪ জনাব কমাোঃ কবলাণয়ত আহম্মে খান 

 

লাইণব্রিীয়ান  

৪৫ জনাব কমাোঃ আব্দুি িরিে ইনণিন্টনািী কচকাি 

 

 

৪৬ জনাবা জহুিা পািিীন উচ্চমান সহকািী  

৪৭ জনাবা তাজনীন আক্তাি উচ্চমান সহকািী  

৪৮ জনাব কমাোঃ সবুজ কহাসাইন উচ্চমান সহকািী  

৪৯ জনাব কমাোঃ আব্দুল মান্নান উচ্চমান সহকািী  

৫০ জনাব কমাোঃ নুরুল ইসলাম কযারিয়াি  

৫১ জনাব কমাোঃ আব্দুি িব খান  কযারিয়াি  

৫২ জনাব কমাোঃ মরনরুজ্জামান খান করম্পউটাি অপাণিটি  

৫৩ জনাব নারহে কায়সাি করম্পউটাি অপাণিটি  

৫৪ জনাব রসরিকুি িহমান রনিাপর্ত্তা পরিেি মক  

৫৫ জনাব মুহাম্মে িহীদুল আলম খান রনম্নমান সহকািী  

৫৬ জনাব আল-মামুন রনম্নমান সহকািী  

৫৭ জনাব কাণয়ি ইসলাম রনমেমান সহোঃ/করম্পোঃ অপাোঃ  

৫৮ জনাব কমাোঃ হারফজুি িহমান রনম্নমান সহকািী কাম করম্পোঃ অপোঃ  

৫৯ কমাছাোঃ অাারমনা খাতুন রনমেমান সহোঃ কাম করম্পোঃ অপাোঃ 

 

 

৬০ জনাব কমাোঃ মামুনুি িিীে রনম্নমান সহকািী  

৬১ জনাবা রজল হাসনাত জাহান   কটরলণফান কটরলণফান  

৬২ জনাব িরন আক্তাি কটরলণফান অপাণিটি  

৬৩ জনাব আবদুল কুদ্দুছ সময় িক্ষক  

৬৪ জনাব উণম্ম সালমা রবউটি কটরলণফান অপাণিটি  

৬৫ জনাব হাণফজ কমাোঃ মাহমুদুল আলম  

 

লাইণব্ররি এণটনণিন্ট  

৬৬ জনাব িািরমন নাহাি মরনকা কযাি সিকাি    

৬৭ জনাব খাতুণন জান্নাত ফাণতমা জহুিা 

 

কিসপাচ িাইিাি  

৬৮ জনাব কমাোঃ তাণিক মাহমুে কিসপাচ িাইিাি  



৬৯ জনাব কমাোঃ নাজমুল হাসান বাবু পাম্প ড্রাইিাি  

৭০ জনাব কমাোঃ ফণয়জ আহণমে সাহায্যকািী  

৭১ জনাব িরফকুল ইসলাম িারকল সাহায্যকািী  

৭২ জনাব কমাোঃ বাণয়রজে কহাণসন 

 

সাহায্যকািী  

৭৩ জনাব কমাোঃ মরজবুি িহমান হাওলাোি 

 

সাহায্যকািী  

৭৪ জনাব কমাোঃ রেলুয়াি কহাণসন   সাহায্যকািী  

৭৫ জনাব কমাোঃ ককারহনুি ইসলাম সাহায্যকািী  

৭৬ জনাব কমাোঃ আইয়ুব রময়া সাহায্যকািী  

৭৭ জনাব িাজীবুল ইসলাম িাজীব সাহায্যকািী  

৭৮ জনাব কমাোঃ িারজবুল ইসলাম সাহায্যকািী  

৭৯ জনাব কমাোঃ জাহাঙ্গীি কমাল্লা সাহায্যকািী  

৮০ সুমন আহণম্মে সাহায্যকািী  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : রপ.রপ.এ-২০০৬ওরপ.রপ.আি-২০০৮ (সংণিািীতসহ) তাশরখ: ১৮/০১/২০২১ 

প্রশিক্ষক : জনাব কমা: ইকবাল কহাণসন পাণটায়ািী, অরতরিক্ত পরিচালক, টুল ইরিটিউট। 

ককার্ স পশরচালক : জনাব কমা: ফজলুল করিম, অরতরিক্ত পরিচালক, রবটাক, ঢাকা। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাব কমাস্তারফজুি িহমান পাণবল, ক্রয় কম মকতমা, রবটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।কমাোঃ আব্দুি িরহম ২।জনাব আব্দুি িব ৩।জনাব আরজজুলহক। 

(ক্রমিক নং জ্যৈষ্ঠতার মিমিতত নতে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ ি. সসয়ে কমাোঃ ইহসানুল করিম পরিচালক  

২ জনাব কমাোঃ মুহরসন  পরিচালক   

৩ জনাব কমাোঃ জালাল উরিন পরিচালক  

৪ জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান পরিচালক  

৫ জনাব আবুল মনছুি আহম্মে  সরচব  

৬ জনাব কমাোঃ মরফজুল ইসলাম প্রিান রহসাব িক্ষে কম মকতমা 

 

 

৭ জনাব তপন কুমাি সমত্র রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাব কমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম  রনব মাহী প্রণকৌিলী   

৯ জনাব সাণয়ে আব্দুল বাকী  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১০ জনাব  িবণতাষ চক্রবর্ত্তী রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১১ জনাব এস এম ইনামুল কহাণসন রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১২ জনাব কমাোঃ সালাউরিন  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাব কমাোঃ মাসুে িানা   রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৪ জনাব আরিফুি িহমান 

 

রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৫ জনাব সুরমত কুমাি িায়  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৬ জনাব কক.এম. কনামানুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

১৭ জনাব কমাহাম্মে হুমায়ুন করবি সহকািী প্রণকৌিলী  

১৮ জনাব মামুনুি িরিে সহকািী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাব কাজী িাহাোত কহাণসন  সহকািী কপ্রাগ্রামাি  

২০ জনাব িহমত উল্যাহ সহকািী প্রণকৌিলী  

২১ জনাব কমাোঃ আরনসুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

২২ জনাব কমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকািী প্রণকৌিলী  

২৩ জনাব কমাোঃ ওমি ইউসুফ সহকািী প্রণকৌিলী  

২৪ জনাব কমাোঃ রফণিাজ কহাণসন সহকািী প্রণকৌিলী  

২৫ জনাব কমাোঃ কিজাউল করিম সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)  

২৬ জনাব কিাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)  

২৭ জনাব কমাোঃ আরিফুল হাসান সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)  

২৮ জনাব কমাহাম্মে সাইফুল্লাহ সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)  

২৯ জনাব কমাোঃ মামুনুি িিীে পরিকল্পনা কম মকতমা  

৩০ জনাব ইসরতয়াক আহণমে  জনসংণ াি কম মকতমা  

৩১ জনাব সাইফুল  ইসলাম সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ)  

৩২ জনাব ওয়ারহদুল ইসলাম 

 

সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ) 

 

 

৩৩ জনাবা মরজমনা মজুমোি সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)(চোঃোোঃ) 

 

 

৩৪ জনাব কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান গুোম িক্ষে কম মকতমা (চোঃোোঃ) 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : কম মকতমা-কম মচািীণেি অংিগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত রবরিন্ন প্ররিক্ষে 

আণয়াজন 

তাশরখ: ০১/০২/২০২১ 

প্রশিক্ষক : জনাব কমা: মুহরসন, পরিচালক, ঢাকা, রবটাক। 

ককার্ স পশরচালক : ি. কমা: জালাল উরিন, রপইঞ্জ, পরিচালক, পরিকল্পনা। 

 ককার্ স র্মন্বয়কারী : কাজী িাহোত কহাণসন, সহকািী কপ্রাগ্রামাি, আইরসটি কসল, রবটাক। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। কমা: িরফকুল ইসলাম; ২।জনাব আইয়ুব আলী; ৩। কমাোঃ আরজজুল হক 

(ক্রমিক নং জ্যৈষ্ঠতার মিমিতত নতে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ রমণসস সালমা সুলতানা ক্রয় সহকািী  

২ জনাব কমাোঃ কবলাণয়ত আহম্মে খান 

 

লাইণব্রিীয়ান  

৩ জনাব কমাোঃ আব্দুি িরিে ইনণিন্টনািী কচকাি 

 

 

৪ জনাবা জহুিা পািিীন উচ্চমান সহকািী  

৫ জনাবা তাজনীন আক্তাি উচ্চমান সহকািী  

৬ জনাব কমাোঃ সবুজ কহাসাইন উচ্চমান সহকািী  

৭ জনাব কমাোঃ আব্দুল মান্নান উচ্চমান সহকািী  

৮ জনাব কমাোঃ নুরুল ইসলাম কযারিয়াি  

৯ জনাব কমাোঃ আব্দুি িব খান  কযারিয়াি  

১০ জনাব কমাোঃ মরনরুজ্জামান খান করম্পউটাি অপাণিটি  

১১ জনাব নারহে কায়সাি করম্পউটাি অপাণিটি  

১২ জনাব রসরিকুি িহমান রনিাপর্ত্তা পরিেি মক  

১৩ জনাব মুহাম্মে িহীদুল আলম খান রনম্নমান সহকািী  

১৪ জনাব আল-মামুন রনম্নমান সহকািী  

১৫ জনাব কাণয়ি ইসলাম রনমেমান সহোঃ/করম্পোঃ অপাোঃ  

১৬ জনাব কমাোঃ হারফজুি িহমান রনম্নমান সহকািী কাম করম্পোঃ অপোঃ  

১৭ কমাছাোঃ অাারমনা খাতুন রনমেমান সহোঃ কাম করম্পোঃ অপাোঃ 

 

 

১৮ জনাব কমাোঃ মামুনুি িিীে রনম্নমান সহকািী  

১৯ জনাবা রজল হাসনাত জাহান   কটরলণফান কটরলণফান  

২০ জনাব িরন আক্তাি কটরলণফান অপাণিটি  

২১ জনাব উণম্ম সালমা রবউটি কটরলণফান অপাণিটি  

২২ জনাব আবদুল কুদ্দুছ সময় িক্ষক  

২৩ জনাব কমাোঃ আলী আককাছ িাড়ী  চালক  

২৪ জনাব কমাোঃ আব্দুল িরন িাড়ী  চালক  

২৫ জনাব কমাোঃ জরহরুল ইসলাম িাড়ী  চালক  

২৬ জনাব কমাোঃ ফখরুল ইসলাম  িাড়ী  চালক  

২৭ জনাব কমাোঃ ইউনুছ আলী িাড়ী  চালক  

২৮ জনাব কমাোঃ রিপন কহাণসন ভ ূঁইয়া িাড়ী  চালক  

২৯ জনাব কমাোঃ বাচ্চু রবশ্বাস িাড়ীচালক  

৩০ জনাব হাণফজ কমাোঃ মাহমুদুল আলম  

 

লাইণব্ররি এণটনণিন্ট  

৩১ জনাব িািরমন নাহাি মরনকা কযাি সিকাি    

৩২ জনাব খাতুণন জান্নাত ফাণতমা জহুিা 

 

কিসপাচ িাইিাি  

৩৩ জনাব কমাোঃ তাণিক মাহমুে কিসপাচ িাইিাি  

৩৪ জনাব কমাোঃ নাজমুল হাসান বাবু পাম্প ড্রাইিাি  

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : বাণজট তাশরখ: ২২/০৩/২০২১ 

প্রশিক্ষক : জনাব কমা: মরফজুল ইসলাম, প্রিান রহোঃকোঃ, রবটাক। 

ককার্ স পশরচালক : জনাব আরিফুল হাসান, রহোঃ িোঃ কোঃ, রবটাক, ঢাকা। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : ওয়ারহদুল ইসলাম, অরিট এন্ড বাণজট, রবটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।জনাব কমাোঃ সাইফুল ইসলাম ২।জনাব নারহে কায়সাি ৩।জনাব কমাোঃ আরতক 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ ি. সসয়ে কমাোঃ ইহসানুল করিম পরিচালক  

২ জনাব কমাোঃ মুহরসন  পরিচালক   

৩ জনাব কমাোঃ জালাল উরিন পরিচালক  

৪ জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান পরিচালক  

৫ জনাব কমাোঃ ইকবাল কহাণসন পাণটায়ািী  অরতরিক্ত পরিচালক 

 

 

 

৬ জনাব কমাোঃ ফজলুল করিম অরতরিক্ত পরিচালক  

৭ জনাব আবুল মনছুি আহম্মে  সরচব  

৮ জনাব তপন কুমাি সমত্র রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাব কমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম  রনব মাহী প্রণকৌিলী   

১০ জনাব সাণয়ে আব্দুল বাকী  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১১ জনাব  িবণতাষ চক্রবর্ত্তী রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১২ জনাব এস এম ইনামুল কহাণসন রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৩ জনাব কমাোঃ সালাউরিন  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাব কমাোঃ মাসুে িানা   রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৫ জনাব আরিফুি িহমান 

 

রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৬ জনাব সুরমত কুমাি িায়  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৭ জনাব কক.এম. কনামানুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

১৮ জনাব কমাহাম্মে হুমায়ুন করবি সহকািী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাব মামুনুি িরিে সহকািী প্রণকৌিলী  

২০ জনাব কাজী িাহাোত কহাণসন  সহকািী কপ্রাগ্রামাি  

২১ জনাব িহমত উল্যাহ সহকািী প্রণকৌিলী  

২২ জনাব কমাোঃ আরনসুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

২৩ জনাব কমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকািী প্রণকৌিলী  

২৪ জনাব কমাোঃ ওমি ইউসুফ সহকািী প্রণকৌিলী  

২৫ জনাব কমাোঃ রফণিাজ কহাণসন সহকািী প্রণকৌিলী  

২৬ জনাব কমাোঃ কিজাউল করিম সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)  

২৭ জনাব কিাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)  

২৮ জনাব কমাহাম্মে সাইফুল্লাহ সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)  

২৯ জনাব কমাোঃ মামুনুি িিীে পরিকল্পনা কম মকতমা  



৩০ জনাব ইসরতয়াক আহণমে  জনসংণ াি কম মকতমা  

৩১ জনাব সাইফুল  ইসলাম সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ)  

৩২ জনাবা মরজমনা মজুমোি সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)(চোঃোোঃ) 

 

 

৩৩ জনাব কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান গুোম িক্ষে কম মকতমা (চোঃোোঃ) 

 

 

৩৪ জনাব কমাোঃ কমাস্তারফজুি িহমান পাণবল ক্রয় কম মকতমা  

৩৫ জনাবা শুকরিয়া খানম  রহসাব িক্ষক  

৩৬ 

 

জনাব কমািািফ কহাণসন রহসাব িক্ষক  

 ৩৭ জনাব কমাোঃ আব্দুল আউয়াল  অরিটি  

৩৮ জনাব কমাোঃ সরহদুল ইসলাম কহাণষ্টল সুপারিনণটনণিন্ট  

৩৯ জনাবা কহাসণন আিা কবিম রহসাব িক্ষক (চোঃোোঃ) 

 

 

৪০ জনাবা কারনজ ফাণতমা  প্রিাসরনক কম মকতমা (চোঃোোঃ) 

 

 

৪১ জনাব কমাোঃ আবুল বািাি ভ ূঁঞা অরিটি (চোঃোোঃ)  

৪২ 

 

 

জনাব কমাোঃ রনজাম উরিন খন্দকাি সহকািী রহসাব িক্ষক 

 

 

৪৬ জনাবা মমতাজ কবিম সহকািী রহসাব িক্ষক  

৪৭ জনাব কমাোঃ আিিাফ আলী সহকািী রহসাব িক্ষক(চোঃোোঃ)  

৪৮ জনাব কমাোঃ িাহজালাল তত্ত্বাবিায়ক (চোঃোোঃ)  

৪৯ জনাবা আসমাউল হুসনা 

 

সহকািী রহসাব িক্ষক(চোঃোোঃ)  

৫০ জনাব কমাোঃ মুিাে কহাণসন সহকািী রহসাব িক্ষক(চোঃোোঃ)  

৫১ জনাব কমাোঃ আব্দুি িরহম সহকািী রহসাব িক্ষক(চোঃোোঃ)   

৫২ জনাব ইকবাল কমাহম্মে   সাব এযারসসণটন্ট ইরঞ্জরনয়াি  

৫৩ জনাব রনম মল চন্দ্র োস কটকরনকযাল অরফসাি  

৫৪ জনাব কমাোঃ কসালায়মান কটকরনকযাল অরফসাি  

৫৫ জনাব িণনন্দ্র কুমাি সিকাি সহকািী গুোম কম মকতমা  

৫৬ জনাব কমাোঃ িারকব হাসান 

 

এরষ্টণমটি  

৫৭ রমণসস সালমা সুলতানা ক্রয় সহকািী  

৫৯ জনাবা তাজনীন আক্তাি উচ্চমান সহকািী  

৬০ জনাব কমাোঃ সবুজ কহাসাইন উচ্চমান সহকািী  

৬১ জনাব কমাোঃ আব্দুল মান্নান উচ্চমান সহকািী  

৬২ জনাব কমাোঃ নুরুল ইসলাম কযারিয়াি  

৬৩ জনাব কমাোঃ আব্দুি িব খান  কযারিয়াি  

৬৪ জনাব িরন আক্তাি কটরলণফান অপাণিটি  

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : এরপএ ও আইএরপ  তাশরখ: ০৫/০৪/২০২১ 

প্রশিক্ষক : ি. কমা: জালালউরিন, রপইঞ্জ, পরিচালক, পরিকল্পনা। 

ককার্ স পশরচালক : জনাব আবুল মনছুি আহাণম্মে, সরচব, রবটাক। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাব ইসরতয়াক আহণমে, জনসংণ াি কম মকতমা, রবটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।জনাব িরফকুল ইসলাম; ২।জনাব নারহে কায়সাি৩।কমাছাোঃ আরমনা খাতুন। 

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ ি. সসয়ে কমাোঃ ইহসানুল করিম পরিচালক  

২ জনাব কমাোঃ মুহরসন  পরিচালক   

৩ জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান পরিচালক  

৪ জনাব কমাোঃ ইকবাল কহাণসন পাণটায়ািী  অরতরিক্ত পরিচালক 

 

 

 

৫ জনাব কমাোঃ ফজলুল করিম অরতরিক্ত পরিচালক  

৬ জনাব কমাোঃ মরফজুল ইসলাম প্রিান রহসাব িক্ষে কম মকতমা 

 

 

৭ জনাব তপন কুমাি সমত্র রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাব কমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম  রনব মাহী প্রণকৌিলী   

৯ জনাব সাণয়ে আব্দুল বাকী  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১০ জনাব  িবণতাষ চক্রবর্ত্তী রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১১ জনাব এস এম ইনামুল কহাণসন রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১২ জনাব কমাোঃ সালাউরিন  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাব কমাোঃ মাসুে িানা   রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৪ জনাব আরিফুি িহমান 

 

রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৫ জনাব সুরমত কুমাি িায়  রনব মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৬ জনাব কক.এম. কনামানুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

১৭ জনাব কমাহাম্মে হুমায়ুন করবি সহকািী প্রণকৌিলী  

১৮ জনাব মামুনুি িরিে সহকািী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাব কাজী িাহাোত কহাণসন  সহকািী কপ্রাগ্রামাি  

২০ জনাব িহমত উল্যাহ সহকািী প্রণকৌিলী  

২১ জনাব কমাোঃ আরনসুি িহমান সহকািী প্রণকৌিলী 

 

 

২২ জনাব কমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকািী প্রণকৌিলী  

২৩ জনাব কমাোঃ ওমি ইউসুফ সহকািী প্রণকৌিলী  

২৪ জনাব কমাোঃ রফণিাজ কহাণসন সহকািী প্রণকৌিলী  

২৫ জনাব কমাোঃ কিজাউল করিম সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)  

২৬ জনাব কিাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)  

২৭ জনাব কমাোঃ আরিফুল হাসান সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)  

২৮ জনাব কমাহাম্মে সাইফুল্লাহ সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)  

২৯ জনাব কমাোঃ মামুনুি িিীে পরিকল্পনা কম মকতমা  

৩০ জনাব সাইফুল  ইসলাম সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ)  

৩১ জনাব ওয়ারহদুল ইসলাম 

 

সহোঃ পরিোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ) 

 

 

৩২ জনাবা মরজমনা মজুমোি সহোঃ পরিোঃ (প্রিাোঃ)(চোঃোোঃ) 

 

 

৩৩ জনাব কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান গুোম িক্ষে কম মকতমা (চোঃোোঃ) 

 

 

৩৪ জনাব কমাোঃ কমাস্তারফজুি িহমান পাণবল ক্রয় কম মকতমা  

 


