
দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ইনহাউজ প্রবিক্ষণের ব্যািস্থাপনার 

সারসংণক্ষপ 

 

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

১ ই-নবি ২৫/১০/২০২০ 

প্রবিক্ষক  : ি. মমা: জালালউবিনবপইঞ্জ, পবরচালক, পবরকল্পনা। 

মকাস ম পবরচালক : ি. সসয়দ মমা: ইহসানুল কবরম,  পবরচালক,টুল ইবিটিউট। 

মকাস ম সমন্বয়কারী : কাজী িাহদাত মহাণসন, সহকারী মপ্রাগ্রামার, আইবসটিণসল, বিটাক। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।মমাোঃমবনরুজ্জামান খান ২।কাজী সাইফুবিন বিিলী৩।মাসুম বিল্লাহ। 

২ ম্যাজাবরং টুলস ২৮/১০/২০২০ 

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

মকাস ম পবরচালক : ি. মমা: জালাল উবিন বপইঞ্জ, পবরচালক, পবরকল্পনা। 

মকাস ম সমন্বয়কারী : জনাি এস. এম. ইনামুল মহাণসন, বনি মাহী প্রণকৌিলী,বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ :১। আইয়ুি আলী ২।জনাি কাজী সাইফুবিন বিিলী; ৩।নবহদ কায়সার। 

৩ বিমাবিক পদক সতরীর প্রবিয়া ১৭/১১/২০২০ 

প্রবিক্ষক  : মমা: আবনসুর রহমান, সহকারী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

মকাস মপবরচালক : জনাি মমা: ফজলুল কবরম, অবতবরক্ত পবরচালক, বিটাক, ঢাকা। 

মকাস মসমন্বয়কারী : জনাি আবরফুর রহমান, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট মস্টাফ : ১। D‡¤§ mvjgv weDwU  ২। মমাোঃ মবনরুজ্জামান ৩। আবমনা খাতুন। 

৪ সবলিওয়াকমস ও মাস্টারকযম ২৪/১১/২০২০ 

প্রবিক্ষক  : মমা:আবনসুর রহমান,সহকারী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

মকাস মপবরচালক : জনাি মমা: ফজলুল কবরম, অবতবরক্ত পবরচালক, বিটাক, ঢাকা। 

মকাস মসমন্বয়কারী : এস. এম. ইনামুল মহাণসন, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট মস্টাফ :১। মমাোঃ সাইফুল ইসলাম২।জনাি নাবহদ কায়সার৩।কাজী সাইফুবিন বিিলী; 

৫ সবলিওয়াকমস ও মাস্টারকযম ২৬/১১/২০২০ 

প্রবিক্ষক  : মমা:আবনসুর রহমান,সহকারী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

মকাস মপবরচালক : মমা: ইকিাল মহাণসন পাণটায়ারী, অবতবরক্ত পবরচালক, টুল ইবিটিউট। 

মকাস মসমন্বয়কারী : মমাোঃ মাসুদ রানা, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট মস্টাফ :১।মমাোঃ আইয়ুি আলী২।মুরাদ মহাণসন মজুমদার৩।জনাি মমাোঃ আবতক 

৬ ওণয়বডং এন্ড মফবিণকিন 
০৭/১২/২০২০ 

 

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

মকাস ম পবরচালক : জনাি মমাোঃআবু সাঈদ খান, পবরচালক, প্রবিক্ষে । 

মকাস ম সমন্বয়কারী : সাণয়দ আব্দূল িাকী, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।সাইফুল ইসলাম; ২। সবুজ মহাণসন; ৩।জনাি মমাোঃ আবজজুল হক 

৭ 

স্থানীয় সরকার পর্ মাণয় সণচতনতা 

বৃবি ও জনিলণক আইবসটি বিষণয় 

প্রবিক্ষে প্রদান 

১৪/১২/২০২০ 

প্রবিক্ষক  : জনাি কাজী িাহাদত মহাণসন , সহকারী মপ্রাগ্রামার, আইবসটি, বিটাক। 

মকাস ম পবরচালক : ি. মমাোঃ জালাল উবিন বপইঞ্জ, পবরচালক পবরকল্পনা, বিটাক। 

মকাস ম সমন্বয়কারী : জনাি মমাোঃ সাইফুল ইসলাম, সহোঃ পবরোঃ অি ম, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১। D‡¤§ mvjgv weDwU ২।মমাোঃ মাসুম বিল্লাহ। ৩। মমাোঃ আবজজুল হক। 

৮ মমবিন সপ ২৪/১২/২০২০ 

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

মকাস ম পবরচালক : জনাি মমা: মুহবসন. পবরচালক, ঢাকা, বিটাক। 

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

সাণপাট ম স্টাফ :১।মমাোঃ বিয়াস উবিন ২। সবুজ মহাণসন; ৩। মমাছাোঃ আবমনা খাতুন। 

৯ ইবঞ্জবনয়াবরং ম্যাণটবরয়ালস ২৮/১২/২০২০ 

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

মকাস ম পবরচালক :  মমা: ইকিাল মহাণসন পাণটায়ারী, অবতবরক্ত পবরচালক, টুল ইবিটিউট। 

মকাস ম সমন্বয়কারী : জনাি তপন কুমার সমি, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১। কাজী সাইফুবিন বিিলী; ২।মমাোঃ িবফকুল ; ৩।  আবজজুল হক। 

১০ অণটাণমািাইল ০৮/০২/২০২১ 

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

মকাস মপবরচালক : জনাি মমা: মুহবসন, পবরচালক, ঢাকা, বিটাক। 

মকাস মসমন্বয়কারী : জনাি আবরফুর রহমান, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট মস্টাফ :১। মবনরুজ্জামান খান; ২। kviwgb bvnvi gwbKv; ৩। রবফকুল ইসলাম। 

১১ ফাউবি এন্ড প্যাটান ম ২২/০২/২০২১ 

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

মকাস ম পবরচালক : জনাি সুবমত কুমার রায়, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

মকাস ম সমন্বয়কারী : জনাি মমা: বফণরাজ মহাণসন, সহকারী প্রণকৌিলী,বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।মমাোঃ আব্দুর রি ২।জনাি মমাোঃ মাসুমবিল্লাহ ৩।জনাি মমাোঃআবতক 

১২ বসএনবস ০১/০৩/২০২১ 

প্রবিক্ষক  : জনাি এস. এম. ইনামুল মহাণসন, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

মকাস ম পবরচালক : জনাি মমা: ফজলুল কবরম, অবতবরক্ত পবরচালক, বিটাক, ঢাকা। 

মকাস ম সমন্বয়কারী : মমা: মক.এম. মনামানুর রহমান, সহকারী প্রণকৌিলী, বিটাক। ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।জনাি রবফকুল ইসলাম; ২। নাবহদ কায়সার ৩।মমাছাোঃ আবমনা খাতুন। 



১৩ মমবিন মমইনণটন্যাি ০৮/০৩/২০২১ 

প্রবিক্ষক  : জনাি মমাোঃ আবু সাঈদ খান, পবরচালক, প্রবিক্ষে, বিটাক। 

মকাস ম পবরচালক : মমা: ইকিাল মহাণসন পাণটায়ারী, অবতবরক্ত পবরচালক, টুল ইবিটিউট। 

মকাস ম সমন্বয়কারী : জনাি ভণিাণতাষ চিিতী, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ :১। মমাোঃিবফকুল ইসলাম ২। মমাোঃহাবিবুররহমান ৩।জনাি মমাোঃ মাসুম বিল্লাহ 

১৪ ইণলকবিকযাল মমইনণটন্যাি ১৫/০৩/২০২১ 

প্রবিক্ষক  : জনাি মমা: সালাউবিন, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

মকাস ম পবরচালক : জনাি সাণয়দ আব্দূল িাকী, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

মকাস ম সমন্বয়কারী : কাজী িাহদাত মহাণসন, সহকারী মপ্রাগ্রামার, আইবসটিণসল, বিটাক। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।মমাোঃ মাসুম বিল্লাহ ২।মুরাদ মহাণসন মজুমদার ৩।  আবজজুল হক। 

১৫ বহটবিটম্যান্ট ২৯/০৩/২০২১ 

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

মকাস ম পবরচালক : মমা: ইকিাল মহাণসন পাণটায়ারী, অবতবরক্ত পবরচালক, টুল ইবিটিউট। 

মকাস ম সমন্বয়কারী : জনাি ফজলুল কবরম, অবতবরক্ত পবরচালক, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১। রবফকুল ইসলাম; ২। মমাোঃ হাবিবুর রহমান ৩।জনাি মমা: আবতক। 

১৬ ইন্ডাবিয়াল ম্যাণনজণমন্ট ১২/০৪/২০২১ 

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

মকাস ম পবরচালক : মমা: মুহবসন, পবরচালক, ঢাকা, বিটাক, ঢাকা। 

মকাস ম সমন্বয়কারী : জনাি জাহাঙ্গীর আলম, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।জনাি মমাোঃ িবফকুল ২।মবনরুজ্জামান খান;৩। মমাছাোঃ আবমনা খাতুন 

১৭ টলাণরি এিং এলাউি ১৯/০৪/২০২১ 

প্রবিক্ষক  : জনাি মমা: মুহবসন. পবরচালক, ঢাকা, বিটাক। 

মকাস ম পবরচালক : ি. মমা: জালাল উবিন বপইঞ্জ, পবরচালক, পবরকল্পনা। 

মকাস মস মন্বয়কারী : জনাি তপন কুমার সমি, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ :১। মুরাদ মহাণসন মজুমদার ২।জনাি আব্দুর রি; ৩। মমা: আব্দুর রবহম 

১৮ প্যািািবজ ০৩/০৫/২০২১ 

প্রবিক্ষক  : জনাি আবরফুর রহমান, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

মকাস ম পবরচালক : জনাি এস. এম. ইনামুল মহাণসন, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

মকাস ম সমন্বয়কারী : সাণয়দ আব্দূল িাকী, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১।মমাোঃবিয়াস উবিন ২। মমাোঃ মবনরুজ্জামান ৩।মক. এম. রুহুল আবমন 

১৯ 

সকল সরকাবর প্রবতষ্ঠাণনর মণে 

সরকাবর কম মকতমা/কম মচাবরর 

তথ্যপ্রযুবক্ত ব্যিহাণর দক্ষতা বৃবির 

জন্য প্রবিক্ষে কাবরকুলাম 

তথ্যপ্রযুবক্তর মমৌবলক ও প্রাণয়াবিক 

বিষয়সমূহ অন্তর্ভ মক্ত কণর প্রবিক্ষণের 

ব্যিস্থা গ্রহে এিং তথ্য আদান-

প্রদাণন আইবসটি ব্যিহার অনুপ্রাবেত 

করণত সংবিষ্ট সরকাবর কম মকতমা 

ওকম মচাবরণদর অবভন্ন প্রবিক্ষে 

কাবরকুলাণমর আওতায় প্রবিক্ষণের 

ব্যিস্থাকরে। 

১৩/০৫/২০২১ 

প্রবিক্ষক  : জনাি কাজী িাহাদত মহাণসন , সহকারী মপ্রাগ্রামার, আইবসটি, বিটাক। 

মকাস ম পবরচালক : ি. মমাোঃ জালাল উবিন বপইঞ্জ, পবরচালক পবরকল্পনা, বিটাক। 

মকাস ম সমন্বয়কারী : ওয়াবহদুল ইসলাম, অবিট এন্ড িাণজট, বিটাক, ঢাকা। 

সাণপাট ম স্টাফ : ১। Rbve D‡¤§ mvjgv weDwU ২।আইয়ুি আলী ৩।মমাোঃ আবতক 

২০ অবফস ম্যাণনজণমন্ট ১৮/০৫/২০২১ 

প্রবিক্ষক  : মহাপবরচালক, বিটাক। 

মকাস ম পবরচালক : জনাি মমাোঃ আবু সাঈদ খান, পবরচালক, প্রবিক্ষে, বিটাক। 

মকাস ম সমন্বয়কারী : জনাি মমাহাম্মদ সাইফুল্লাহ,  সহকারী পবরচালক (প্রিাোঃ), বিটাক। 

সাণপাট ম স্টাফ :১। মমাোঃ এরিাদ আলম ২। মমাোঃ সাইফুল ইসলাম ৩।মমা: আবতক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক 

ইনহাউজ প্রবিক্ষে সূবচ 

 

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

অংিগ্রহেকারীণদর নাণমর তাবলকা) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : ই-নবি তাশরখ: ২৫/১০/২০২০ 

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

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

ককার্ স র্মন্বয়কারী : কাজী িাহদাত মহাণসন, সহকারী মপ্রাগ্রামার, আইবসটিণসল, বিটাক। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।মমাোঃ মবনরুজ্জামান খান ২।কাজী সাইফুবিন বিিলী; ৩। মমাোঃ মাসুম বিল্লাহ। 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি মমাোঃ মুহবসন  পবরচালক   

২ জনাি মমাোঃ আবু সাঈদ খান পবরচালক  

৩ জনাি মমাোঃ ইকিাল মহাণসন পাণটায়ারী  অবতবরক্ত পবরচালক 

 

 

 

৪ জনাি মমাোঃ ফজলুল কবরম অবতবরক্ত পবরচালক  

৫ জনাি আবুল মনছুর আহম্মদ  সবচি  

৬ জনাি মমাোঃ মবফজুল ইসলাম প্রধান বহসাি রক্ষে কম মকতমা 

 

 

৭ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

৯ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১০ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি এস এম ইনামুল মহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১২ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৪ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৫ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৬ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৭ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১৮ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

২০ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

২১ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

২২ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

২৩ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

২৪ জনাি মমাোঃ মরজাউল কবরম সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

২৫ জনাি মিাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পবরোঃ (অি ম)  

২৬ জনাি মমাোঃ আবরফুল হাসান সহোঃ পবরোঃ (অি ম)  

২৭ জনাি মমাহাম্মদ সাইফুল্লাহ সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

২৮ জনাি মমাোঃ মামুনুর রিীদ পবরকল্পনা কম মকতমা  

২৯ জনাি ইসবতয়াক আহণমদ  জনসংণর্াি কম মকতমা  

৩০ জনাি সাইফুল  ইসলাম বহসাি রক্ষক 

সহোঃ পবরোঃ (অি ম)(চোঃদাোঃ) 

 

৩১ জনাি ওয়াবহদুল ইসলাম 

 

অবিটর 

সহোঃ পবরোঃ (অি ম)(চোঃদাোঃ) 

 

 

৩২ জনািা মবজমনা মজুমদার প্রিাসবনক কম মকতমা 

সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)(চোঃদাোঃ) 

 

 

৩৩ জনাি মমাোঃ মতাফাণয়ল মহাণসন খান গুদাম রক্ষে কম মকতমা (চোঃদাোঃ) 

িয় কম মকতমা 

 

 

৩৪ জনাি মমাোঃ মমাস্তাবফজুর রহমান পাণিল িয় কম মকতমা  

৩৫ জনািা শুকবরয়া খানম  বহসাি রক্ষক  

৩৬ 

 

জনাি মমািারফ মহাণসন বহসাি রক্ষক  

 
৩৭ জনাি মমাোঃ আব্দুল আউয়াল  অবিটর  

৩৮ জনাি মমাোঃ সবহদুল ইসলাম মহাণষ্টল সুপাবরনণটনণিন্ট  

৩৯ জনািা মহাসণন আরা মিিম সহকারী বহসাি রক্ষক 

বহসাি রক্ষক (চোঃদাোঃ) 

 

 

৪০ জনািা কাবনজ ফাণতমা  প্রিাসবনক কম মকতমা (চোঃদাোঃ) 

 

 



৪১ জনাি মমাোঃ আবুল িািার ভ ূঁঞা সহকারী বহসাি রক্ষক 

অবিটর (চোঃদাোঃ) 

 

৪২ 

 

 

জনাি মমাোঃ বনজাম উবিন খন্দকার সহকারী বহসাি রক্ষক 

 

 

৪৩ জনািা মমতাজ মিিম সহকারী বহসাি রক্ষক  

৪৪ জনাি মমাোঃ আিরাফ আলী সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃদাোঃ)  

৪৫ জনাি মমাোঃ িাহজালাল তত্ত্বািধায়ক (চোঃদাোঃ)  

৪৬ জনািা আসমাউল হুসনা 

 

সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃদাোঃ)  

৪৭ জনাি মমাোঃ মুরাদ মহাণসন সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃদাোঃ)  

৪৮ জনাি মমাোঃ আব্দুর রবহম উচ্চমান সহকারী  

সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃদাোঃ) 

১৭-০৬-২০২০ 

 

৪৯ জনাি মমাোঃ হাবিবুর রহমান উচ্চমান সহকারী 

িণিষো সহকারী (চোঃদাোঃ) 

১৭-০৬-২০২০ 

 

৫০ বমণসস সালমা সুলতানা িয় সহকারী  

৫১ জনািা জহুরা পারভীন উচ্চমান সহকারী  

৫২ জনািা তাজনীন আক্তার উচ্চমান সহকারী  

৫৩ জনাি মমাোঃ সবুজ মহাসাইন উচ্চমান সহকারী  

৫৪ জনাি মমাোঃ আব্দুল মান্নান উচ্চমান সহকারী  

৫৫ জনাি মমাোঃ নুরুল ইসলাম কযাবিয়ার  

৫৬ জনাি মমাোঃ আব্দুর রি খান  কযাবিয়ার  

৫৭ জনাি মমাোঃ মবনরুজ্জামান খান কবিউটার অপাণরটর  

৫৮ জনাি নাবহদ কায়সার কবিউটার অপাণরটর  

৫৯ জনাি মুহাম্মদ িহীদুল আলম খান বনম্নমান সহকারী  

৬০ জনাি আল-মামুন বনম্নমান সহকারী  

৬১ জনাি কাণয়ি ইসলাম বনমেমান সহোঃ/কবিোঃ অপাোঃ  

৬২ জনাি মমাোঃ হাবফজুর রহমান বনম্নমান সহকারী কাম কবিোঃ 

অপোঃ 

 

৬৩ মমাছাোঃ অাাবমনা খাতুন বনমেমান সহোঃ কাম কবিোঃ 

অপাোঃ 

 

 

৬৪ জনাি মমাোঃ মামুনুর রিীদ বনম্নমান সহকারী  

৬৫ জনািা বজল হাসনাত জাহান   মটবলণফান মটবলণফান  

৬৬ জনাি রবন আক্তার মটবলণফান অপাণরটর  

৬৭ জনাি আিদুল কুদ্দুছ সময় রক্ষক  

৬৮ জনাি উণম্ম সালমা বিউটি মটবলণফান অপাণরটর  

৬৯ জনাি িারবমন নাহার মবনকা কযাি সরকার    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : ম্যাজাবরং টুলস  তাশরখ: ২৮/১০/২০২০ 

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

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

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি এস. এম. ইনামুল মহাণসন, বনি মাহী প্রণকৌিলী,বিটাক, 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। আইয়ুি আলী ২।জনাি কাজী সাইফুবিন বিিলী; ৩।নবহদ কায়সার। 

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি মমাোঃ মসালায়মান মটকবনকযাল অবফসার  

২ জনাি মমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

৩ জনাি এ.এইচ.এম.িাহাদাৎ মহাণসন এবষ্টণমটর  

৪ জনাি মমাোঃ বসরাজণদৌলা  বিজাইনার  

৫ জনাি মমাোঃ মিলাণয়ত মহাণসন বিজাইনার  

৬ জনাি মমাোঃ আব্দুল হাবমদ (সবুজ) এটিও 

 

 

৭ জনাি মমাোঃ রবকি উবিন এটিও 

 

 

৮ জনাি এ,এন,এম কাউছার এটিও 

 

 

৯ জনাি বি.এম. জবলল উবিন  এটিও  

১০ জনাি মমাোঃ মবজবুর রহমান  এটিও (চোঃদাোঃ)  

১১ জনাি মমাোঃ মরফাণয়ত মহাণসন এটিও (চোঃদাোঃ) 

 

 

১২ জনাি মমাোঃ সবহদ উল্যাহ, রক্ষোণিক্ষে এটিও (চোঃদাোঃ) 

 

 

১৩ জনাি মমাোঃ আনসারুল হক মফারম্যান  

১৪ জনাি মমাোঃ রবিদুল হাসান   মফারম্যান  

১৫ জনাি মিালাম মমাণি মদ   মফারম্যান  

১৬ জনাি মমািাররফ মহাণসন মফারম্যান  

১৭ জনাি মমাোঃ িাবুল আক্তার  মফারম্যান  

১৮ জনাি কাউসার আহম্মদ খান মফারম্যান  

১৯ জনাি কাজী সাইফুবিন বিিলী  মফারম্যান  

২০ জনাি মমাোঃ মাসুম   মফারম্যান  

২১ জনাি িাদল চন্দ্র মন্ডল মফারম্যান  

২২ জনাি মক.এম.রুহুল আবমন  মফারম্যান  

২৩ জনাি অবখল চন্দ্র সরকার মফারম্যান  

২৪ জনাি মমাোঃ আবজজুর রহমান মফারম্যান  

২৫ জনাি এসএম মমারণিদ আলম  মফারম্যান  

২৬ জনাি মমাোঃ আব্দুর রবিদ প্লানার মফারম্যান  

২৭ জনাি মমাোঃ আব্দুস মসবলম মফারম্যান  

২৮ জনাি মমাোঃ রজ্জি আলী  মফারম্যান  

২৯ জনাি মমাোঃ এমদাদুল হক মফারম্যান  

৩০ জনাি মমাোঃ আব্দুল মাণলক মফারম্যান  

৩১ জনাি মমাোঃ আলতাফ মহাণসন  মফারম্যান  

৩২ জনাি কবিন্দ্র চন্দ্র দাস  গুদাম রক্ষক  

৩৩ জনাি সণন্তাষ কুমার িম মা এটিও (চোঃদাোঃ) 

 

 

    



প্রশিক্ষণের শিষয় : বিমাবিক পদক সতরীর প্রবিয়া তাশরখ: ১৭/১১/২০২০ 

প্রশিক্ষক : মমা: আবনসুর রহমান,সহকারী প্রণকৌিলী। 

ককার্ স পশরচালক : জনাি মমা: ফজলুল কবরম, অবতবরক্ত পবরচালক, বিটাক, ঢাকা। 

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

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।মমাোঃ মাসুম বিল্লাহ। ২। মমাোঃ মবনরুজ্জামান ৩। মক. এম. রুহুল আবমন 

                       

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং   নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

২ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

৩ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৪ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৫ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৬ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৭ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১০ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

১৫ জনাি মমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

১৬ জনাি ইকিাল মমাহম্মদ   সাি এযাবসসণটন্ট ইবঞ্জবনয়ার  

১৭ জনাি মমাোঃ বসরাজণদৌলা  জনাি মমাোঃ বসরাজণদৌলা  

১৮ জনাি মমাোঃ রজ্জি আলী  মফারম্যান  

১৯ জনাি মুকুন্দ চন্দ্র দাস  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২০ জনাি মমাোঃ খায়রুল িাসার বসবনয়র মটকবনবিয়ান   

২১ জনাি মমাোঃ মরজাউল কবরম বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২২ জনাি মমাোঃ আবমনুল ইসলাম  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি মমাোঃ হাসমত আলী  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি মমাোঃ খুরবিদ আলম  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৫ জনাি মমাোঃ জবসম উবিন  মটকবনবিয়ান  

২৬ জনাি মমাোঃ নুরুল ইসলাম  মটকবনবিয়ান  

২৭ জনাি মমাোঃ মিারহান উবিন  জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৮ জনাি মমাোঃ হাসমত আলী 

 

জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৯  জনাি মমাোঃ কাবজম উবিন  

 

জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩০ জনাি মমাোঃ মাজহারুল ইসলাম  মটকবনবিয়ান  

৩১ জনাি মমাোঃ ফয়সাল খান জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩২ জনাি তাবরকুজ্জামান জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৩ জনাি মমাোঃ আবু ইউসুি জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৪ জনাি মমাোঃ বসরাজুল ইসলাম জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৫ জনাি মমাোঃ আসবফ মমালা  জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৬ জনাি রাণিয়া খাতুন মবন জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : সবলিওয়াকমস ও মাস্টারকযম তাশরখ: ২৪/১১/২০২০ 

প্রশিক্ষক : মমা: আবনসুর রহমান,সহকারী প্রণকৌিলী। 

 
ককার্ স পশরচালক : জনাি মমা: ফজলুল কবরম, অবতবরক্ত পবরচালক, বিটাক, ঢাকা। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : এস. এম. ইনামুল মহাণসন, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। মমাোঃ সাইফুল ইসলাম ২।জনাি নাবহদ কায়সার ৩।কাজী সাইফুবিন বিিলী; 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং   নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

২ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

৩ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৪ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৫ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৬ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৭ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১০ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

১৫ জনাি মমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

১৬ জনাি ইকিাল মমাহম্মদ   সাি এযাবসসণটন্ট ইবঞ্জবনয়ার  

১৭ জনাি মমাোঃ বসরাজণদৌলা  জনাি মমাোঃ বসরাজণদৌলা  

১৮ জনাি মমাোঃ মাজহারুল ইসলাম  মটকবনবিয়ান  

১৯ জনাি মমাোঃ ফয়সাল খান জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২০ জনাি তাবরকুজ্জামান জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২১ জনাি মমাোঃ আবু ইউসুি জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২২ জনাি মমাোঃ বসরাজুল ইসলাম জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি মমাোঃ আসবফ মমালা  জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি রাণিয়া খাতুন মবন জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : সবলিওয়াকমস ও মাস্টারকযম তাশরখ: ২৬/১১/২০২০ 

প্রশিক্ষক : মমা: আবনসুর রহমান, সহকারী প্রণকৌিলী। 

 

ককার্ স পশরচালক : জনাি মমা: ইকিাল মহাণসন পাণটায়ারী , অবতবরক্ত পবরচালক, কর্পা প্রকল্প। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : এস. এম. ইনামুল মহাণসন, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। আইয়ুি আলী ২।জনাি মুরাদ মহাণসন মজুমদার ৩।মমাোঃ আবতক 

 

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং   নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি মমা: ফজলুল কবরম অবতবরক্ত পবরচালক   

২ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৩ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

৪ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৫ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৬ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৭ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১০ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১১ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৫ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

১৬ জনাি মমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

১৭ জনাি ইকিাল মমাহম্মদ   সাি এযাবসসণটন্ট ইবঞ্জবনয়ার  

১৮ জনাি মমাোঃ বসরাজণদৌলা  জনাি মমাোঃ বসরাজণদৌলা  

১৯ জনাি মমাোঃ মাজহারুল ইসলাম  মটকবনবিয়ান  

২০ জনাি মমাোঃ ফয়সাল খান জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২১ জনাি তাবরকুজ্জামান জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২২ জনাি মমাোঃ আবু ইউসুি জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি মমাোঃ বসরাজুল ইসলাম জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি মমাোঃ আসবফ মমালা  জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৫ জনাি রাণিয়া খাতুন মবন জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : ওণয়বডং এন্ড মফবিণকিন তাশরখ: ০৭/১২/২০২০ 

 

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

ককার্ স পশরচালক : জনাি মমাোঃআবু সাঈদ খান, পবরচালক, প্রবিক্ষে । 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি সাণয়দ আব্দূল িাকী, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। জনাি সাইফুল ইসলাম; ২।জনাি সবুজ মহাণসন; ৩।জনাি কমাোঃ আশযজুল েক 

                        

 (ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

২ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

৩ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৪ জনাি এস এম ইনামুল মহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৫ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৬ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৭ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১০ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৪ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

১৫ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৬ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

১৭ জনাি মমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

১৮ জনাি মমাোঃ নাবছউর রহমান বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৯ জনাি মমাোঃ নাজমুল হক  মটকবনবিয়ান  

২০ জনাি মমাোঃ আবুল কালাম আজাদ মটকবনবিয়ান  

২১ জনাি মমাোঃ ইিাহীম বময়া মটকবনবিয়ান  

২২ জনাি মমাোঃ সাঈদ মহাণসন মটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি মমাোঃ িাহীন পারণভজ   

 

জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : স্থানীয় র্রকার পর্ সাণয় র্ণচতনতা বৃশি ও যনিলণক আইশর্টি শিষণয় প্রশিক্ষে 

প্রদান 

তাশরখ: ১৪/১২/২০২০ 

প্রশিক্ষক : যনাি কাযী িাোদত কোণর্ন , র্েকারী কপ্রাগ্রামার, আইশর্টি, শির্াক। 

ককার্ স পশরচালক : ড. কমাোঃ যালাল উশিন শপইঞ্জ, পশরচালক পশরকল্পনা, শির্াক। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : যনাি কমাোঃ র্াইফুল ইর্লাম, শের্াি রক্ষে কম সকতসা, রাযস্ব শিিাগ, শির্াক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। জনাি উণম্ম সালমা বিউটি ২।মমাোঃ মাসুম বিল্লাহ। ৩। মমাোঃ আবজজুল হক। 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং   নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ ি. সসয়দ মমাোঃ ইহসানুল কবরম পবরচালক  

২ জনাি মমাোঃ মুহবসন  পবরচালক   

৩ জনাি মমাোঃ আবু সাঈদ খান পবরচালক  

৪ জনাি মমাোঃ ইকিাল মহাণসন পাণটায়ারী  অবতবরক্ত পবরচালক  

৫ জনাি মমাোঃ ফজলুল কবরম অবতবরক্ত পবরচালক  

৬ জনাি মমাোঃ মাঝোরুল হািীি অবতবরক্ত পবরচালক  

৭ জনাি আবুল মনছুর আহম্মদ  সবচি  

৮ জনাি মমাোঃ মবফজুল ইসলাম প্রধান বহসাি রক্ষে কম মকতমা  

৯ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১০ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১১ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি এস এম ইনামুল মহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১৪ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১৫ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১৬ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৭ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১৮ জনাি অসীম কুমার সরকার  সহকারী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী  

২০ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

২১ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

২২ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

২৩ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী  



২৪ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

২৫ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

২৬ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

২৭ জনাি মমাোঃ মরজাউল কবরম সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

২৮ জনাি মিাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পবরোঃ (অি ম)  

২৯ জনাি মমাোঃ আবরফুল হাসান সহোঃ পবরোঃ (অি ম)  

৩০ জনাি মমাহাম্মদ সাইফুল্লাহ সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

৩১ জনাি মমাোঃ মামুনুর রিীদ পবরকল্পনা কম মকতমা  

৩২ জনাি ইসবতয়াক আহণমদ  জনসংণর্াি কম মকতমা  

৩৩ জনাি ওয়াবহদুল ইসলাম 

 

সহোঃ পবরোঃ (অি ম)(চোঃদাোঃ)  

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

 

 

৩৫ জনাি মমাোঃ মতাফাণয়ল মহাণসন খান গুদাম রক্ষে কম মকতমা (চোঃদাোঃ) 

 

 

৩৬ জনাি মমাোঃ মমাস্তাবফজুর রহমান পাণিল িয় কম মকতমা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : মমবিন সপ তাশরখ: ২৪/১২/২০২০ 

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

ককার্ স পশরচালক : জনািণমা: মুহবসন. পবরচালক, ঢাকা, বিটাক। 

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

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।জনাি মমাোঃ বিয়াস উবিন ২।জনাি সবুজ মহাণসন; ৩। জনাি মমাছাোঃ আবমনা খাতুন 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

২ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

৩ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৪ জনাি র্াণয়দ আব্দুল িাকী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৫ জনাি এস এম ইনামুল মহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৬ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৭ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১০ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১১ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৫ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

১৬ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৭ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

১৮ জনাি মমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

১৯ জনাি মমাোঃ আব্দুল হাবমদ (সবুজ) এটিও 

 

 

২০ জনাি মমাোঃ রবকি উবিন এটিও 

 

 

২১ জনাি এ,এন,এম কাউছার এটিও 

 

 

২২ জনাি মমাোঃ মবজবুর রহমান  এটিও (চোঃদাোঃ) 

 

 

২৩ জনাি মমাোঃ মরফাণয়ত মহাণসন এটিও (চোঃদাোঃ) 

 

 

২৪ জনাি মমাোঃ রবিদুল হাসান   মফারম্যান  

২৫ জনাি কাউসার আহম্মদ খান মফারম্যান  

২৬ জনাি মমাোঃ মাসুম   মফারম্যান  

২৭ জনাি এস এম মমারণিদ আলম  মফারম্যান  

২৮ জনাি মমাোঃ আব্দুস মসবলম মফারম্যান  

২৯ জনাি মমাোঃ এমদাদুল হক মফারম্যান  

৩০ জনাি মমাোঃ আব্দুল মাণলক মফারম্যান  



৩১ জনাি মমাোঃ িহীদ মহাণসন (স্বপন) বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩২ জনাি মমাোঃ মিালাম বজলানী  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৩ জনাি মমাোঃ আহসান উল্যাহ বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৪ জনাি মমাোঃ জুণয়ল মিাণমজ বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৫ জনাি আবু কায়সার মমাোঃ আক্কাছ  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৬ জনাি মমাোঃ ইিাহীম  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৭ জনাি মমাোঃ আব্দুস সালাম পারণভজ বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৮ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম মচৌধুরী  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৯ জনাি মমাোঃ বহকমত আলী 

 

বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৪০ জনাি মমাোঃ মদণলায়ার মহাণসন বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৪১ জনাি মমাোঃ কুতুি উবিন বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৪২ জনাি মমাোঃ আণনায়ার মহাণসন বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৪৩ জনাি মমাোঃ মমজিাউর রহমান  

 

বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৪৪ জনাি মমাোঃ আব্দুল হাবমদ বময়া বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৪৫ জনাি বিজু িড়ুয়া  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৪৬ জনাি মমাোঃ নাবছউর রহমান বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৪৭ জনাি মমাোঃ মসবলম হাওলাদার  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৪৮ জনাি বমজানুর রহমান বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৪৯ জনাি মমাোঃ জবসম উবিন  মটকবনবিয়ান  

৫০ জনাি মমাোঃ আব্দুল খাণলক  রাহী  মটকবনবিয়ান  

৫১ জনাি মমাোঃ ওসমান বময়া   মটকবনবিয়ান  

৫২ জনাি মমাোঃ িবহদুল ইসলাম জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৫৩ জনাি মমাোঃ ইিাহীম বময়া মটকবনবিয়ান  

৫৪ জনাি মমাোঃ মিালাম মমাস্তফা  মটকবনবিয়ান  

৫৫ জনাি মমাোঃ তাণরকুল ইসলাম মটকবনবিয়ান  

৫৬ জনাি মমাোঃ দ্বীন ইসলাম মটকবনবিয়ান  

৫৭ জনাি পলাি মজুমদার মটকবনবিয়ান  

৫৮ জনাি মমাোঃ িাখাওয়াত মহাণসন (পলাি) মটকবনবিয়ান  

৫৯ জনাি মমাোঃ রবফকুল ইসলাম (টিটু)  মটকবনবিয়ান  

৬০ জনাি মমাোঃ হাবনফ বময়া মটকবনবিয়ান  

৬১ জনাি মমাোঃ সাইদুর রহমান  মটকবনবিয়ান  

৬২ জনাি মমাোঃ নজরুল ইসলাম মটকবনবিয়ান  

৬৩ জনাি বনমাই চন্দ্র দাস 

 

মটকবনবিয়ান  

৬৪ জনাি মমাোঃ নুরুল ইসলাম 

 

জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৬৫ জনাি  মমাোঃ সবফকুল ইসলাম ভইয়া (নরবসংদী) জুবনয়র মটকবনবিয়ান  



৬৬ জনাি মমাোঃ িাহীন বময়া জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৬৭ জনাি মমাোঃ িাহীন পারণভজ   

 

জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৬৮ জনাি মমাোঃ মরজাউল কবরম  

  

জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৬৯ জনাি মমাোঃ নাজমুল ভইয়া জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৭০ জনাি মমাোঃ নাজমুল মহাণসন জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৭১ জনাি মমা আিরাফুল আলম  জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৭২ জনাি মমাোঃ সবফকুল ইসলাম (টাঙ্গাইল) জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৭৩ জনাি মমাোঃ নুর আবরফ জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

৭৪ জনাি মমাোঃ বদলুয়ার মহাণসন   সাহায্যকারী  

৭৫ জনাি মমাোঃ মকাবহনুর ইসলাম সাহায্যকারী  

৭৬ জনাি রাজীবুল ইসলাম রাজীি সাহায্যকারী  

৭৭ জনাি মমাোঃ রাবজবুল ইসলাম সাহায্যকারী  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : ইবঞ্জবনয়াবরং ম্যাণটবরয়ালস তাশরখ: ২৮/১২/২০২০ 

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

ককার্ স পশরচালক : জনাি মমা: ইকিাল মহাণসন পাণটায়ারী, অবতবরক্ত পবরচালক, টুল ইবিটিউট। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি তপন কুমার সমি, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।জনাি কাজী সাইফুবিন বিিলী; ২।জনাি মমাোঃ িবফকুল ; ৩।  জনাি আবজজুল হক। 

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

২ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৩ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৪ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৫ জনাি এস এম ইনামুল মহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৬ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৭ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১০ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৪ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

১৫ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৬ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

১৭ জনাি এ.এইচ.এম.িাহাদাৎ মহাণসন এবষ্টণমটর  

১৮ জনাি মমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

১৯ জনাি মমাোঃ হাবসবুল ইসলাম  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২০ জনাি মমাোঃ আক্কাছ আলী  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২১ জনাি এ.ণক. এম. বজলানী  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২২ জনাি মমাোঃ ইসলাম মিখ বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি মমাোঃ আওলাদ মহাণসন  মটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি প্রদীপ চন্দ্র নাি  মটকবনবিয়ান  

২৫ জনাি মমাোঃ আলী মহাণসন  মটকবনবিয়ান  

২৬ জনাি মমাোঃ ছাণরায়ার মহাণসন  মটকবনবিয়ান  

২৭ জনাি এস এম. নাজমুল হুসাইন জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৮ জনাি মমাোঃ বসরাজুল ইসলাম জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৯ জনাি মমাোঃ মমাতাবসম বিলাহ  

 

জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : অণটাণমািাইল তাশরখ: ০৮/০২/২০২১ 

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

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

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

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।মমা: মবনরুজ্জামান খান; ২। িারবমন নাহার মবনকা ।৩।জনাি রবফকুল ইসলাম। 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

২ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

৩ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৪ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৫ জনাি এস এম ইনামুল মহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৬ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৭ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১০ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৪ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

১৫ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৬ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

১৭ জনাি মমাোঃ বসরাজুল ইসলাম জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৮ জনাি এস এম. নাজমুল হুসাইন জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৯ জনাি মমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

২০ জনাি মমাোঃ আবজজুর রহমান মফারম্যান  

২১ জনাি মমাোঃ মমতাজ উবিন  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২২ জনাি মমাোঃ আওলাদ মহাণসন বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি মমাোঃ আব্দুল লবতফ  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি মমাোঃ বজসানুর রহমান 

 

জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৫ জনাি মমাোঃ এনামুল হক জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৬ জনাি মমাোঃ মকাবহনুর ইসলাম সাহায্যকারী  

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : ফাউবি এন্ড প্যাটান ম তাশরখ: ২২/০২/২০২১ 

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

ককার্ স পশরচালক : জনাি সুবমত কুমার রায়, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি মমা: শফণরায কোণর্ন, সহকারী প্রণকৌিলী,বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।জনাি মমাোঃ আব্দুর রি ২।জনাি মমাোঃ মাসুমবিল্লাহ ৩।জনাি মমাোঃআবতক 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

২ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

৩ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৪ জনাি এস এম ইনামুল মহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৫ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৬ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৭ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

৮ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

৯ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১০ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১২ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাি মমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

১৫ জনাি বি.এম. জবলল উবিন  এটিও  

১৬ জনাি মিালাম মমাণি মদ   মফারম্যান  

১৭ জনাি মমাোঃ সবুজ বময়া বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৮ জনাি মমাোঃ আব্দুল সালাম বসবিকী বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৯ জনাি মমাোঃ সাণরায়ার জাহান র্ভঞা মটকবনবিয়ান  

২০ জনাি বিদুযৎ চন্দ্র ধর মটকবনবিয়ান  

২১ জনাি মমাোঃ আলী মহাণসন মটকবনবিয়ান  

২২ জনাি মমাোঃ এনাণয়ত কবির   

  

জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি আবু সাঈদ জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি মমাোঃ আব্দুল মান্নান জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৫ জনাি মমাোঃ আবরফ উবিন (রতন) 

 

জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৬ জনাি মমাোঃ বসরাজুল ইসলাম জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : বসএনবস তাশরখ: ০১/০৩/২০২১ 

প্রশিক্ষক : জনাি এস. এম. ইনামুল মহাণসন, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

ককার্ স পশরচালক : জনাি মমা: ফজলুল কবরম, অবতবরক্ত পবরচালক, বিটাক, ঢাকা। 

 
ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি মমা: মক.এম. মনামানুর রহমান, সহকারী প্রণকৌিলী, বিটাক। ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।জনাি রবফকুল ইসলাম; ২।জনাি নাবহদ কায়সার ৩।জনাি মমাছাোঃ আবমনা খাতুন 

                          

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং   নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

২ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

৩ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৪ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৫ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৬ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৭ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১০ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

১৫ জনাি মমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

১৬ জনাি ইকিাল মমাহম্মদ   সাি এযাবসসণটন্ট ইবঞ্জবনয়ার  

১৭ জনাি মমাোঃ বসরাজণদৌলা  জনাি মমাোঃ বসরাজণদৌলা  

১৮ জনাি মমাোঃ মাজহারুল ইসলাম  মটকবনবিয়ান  

১৯ জনাি মমাোঃ ফয়সাল খান জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২০ জনাি তাবরকুজ্জামান জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২১ জনাি মমাোঃ আবু ইউসুি জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২২ জনাি মমাোঃ বসরাজুল ইসলাম জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি মমাোঃ আসবফ মমালা  জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি রাণিয়া খাতুন মবন জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : মমবিন মমইনণটন্যাি তাশরখ: ০৮/০৩/২১ 

প্রশিক্ষক : জনাি মমাোঃ আবু সাঈদ খান, পবরচালক, প্রবিক্ষে, বিটাক। 

ককার্ স পশরচালক : জনাি মমা: ইকিাল মহাণসন পাণটায়ারী, অবতবরক্ত পবরচালক, টুল ইবিটিউট। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি ভণিাণতাষ চিিতী, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। মমাোঃিবফকুল ইসলাম ২।জনাি মমাোঃহাবিবুররহমান ৩।জনাি মমাোঃ মাসুম বিল্লাহ 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

২ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

৩ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৪ জনাি এস এম ইনামুল মহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৫ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৬ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৭ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১০ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৪ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

১৫ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৬ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

১৭ জনাি মমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

১৮ জনাি মমাোঃ বসরাজুল ইসলাম জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৯ জনাি এস এম. নাজমুল হুসাইন জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২০ জনাি রাজীবুল ইসলাম রাজীি সাহায্যকারী  

২১ জনাি মমাোঃ সবহদ উল্যাহ, রক্ষোণিক্ষে এটিও (চোঃদাোঃ) 

 

 

২২ জনাি মমাোঃ মিালাম ফারুক বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি মমাোঃ আবমর মহাণসন মটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি মমাোঃ আফতাবুল ইসলাম মটকবনবিয়ান  

২৫ জনাি মমাোঃ িাহািউবিন মটকবনবিয়ান  

২৬ জনাি মমাোঃ িাহজাহান বময়া  

 

জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৭ জনাি মমাোঃ আব্দুলাহ আল মামুন জুবনয়র মটকবনবিয়ান   

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : ইণলকবিকযাল মমইনণটন্যাি তাশরখ: ১৫/০৩/২০২১ 

প্রশিক্ষক : জনাি মমা: সালাউবিন, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

ককার্ স পশরচালক : জনাি সাণয়দ আব্দূল িাকী, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : কাজী িাহদাত মহাণসন, সহকারী মপ্রাগ্রামার, আইবসটিণসল, বিটাক। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।জনাি মমাোঃ মাসুম বিল্লাহ ২।জনাি মুরাদ মহাণসন মজুমদার ৩।  আবজজুল হক। 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

২ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

৩ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৪ জনাি এস এম ইনামুল মহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৫ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৬ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৭ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাি অসীম কুমার সরকার  সহকারী প্রণকৌিলী  

৯ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১০ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৪ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

১৫ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৬ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

১৭ জনাি মমাোঃ আব্দুর রবিদ  মফারম্যান  

১৮ জনাি মমাোঃ ফারুক বময়া  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৯ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর মহাণসন বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২০ জনাি মমাোঃ আল আবমন    মটকবনবিয়ান  

২১ জনাি মমাোঃ মসলীম মরজা  মটকবনবিয়ান   

২২ জনাি মমাোঃ হুমায়ূন কবির  জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি মমাোঃ রাণিদ বময়া 

 

জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি মমাোঃ আবরফুজ্জামান সরকার জুবনয়র মটকবনবিয়ান 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : বহটবিটম্যান্ট তাশরখ: ২৯/০৩/২০২১ 

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

ককার্ স পশরচালক : জনাি মমা: ইকিাল মহাণসন পাণটায়ারী, অবতবরক্ত পবরচালক, টুল ইবিটিউট। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি ফজলুল কবরম, অবতবরক্ত পবরচালক, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। রবফকুল ইসলাম; ২।জনাি মমাোঃ হাবিবুর রহমান ৩।জনাি মমা: আবতক। 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

২ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

৩ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৪ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৫ জনাি এস এম ইনামুল মহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৬ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৭ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৮ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১০ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১১ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৫ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

১৬ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৭ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

১৮ জনাি মমাোঃ বসরাজুল ইসলাম জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৯ জনাি এস এম. নাজমুল হুসাইন জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

২০ জনাি মমাোঃ রাবকি হাসান 

 

এবষ্টণমটর  

২১ জনাি মমাোঃ হাবসবুল ইসলাম  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২২ জনাি এ.ণক. এম. বজলানী বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি মমাোঃ ইসলাম মিখ বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি মমাোঃ আওলাদ মহাণসন  মটকবনবিয়ান  

২৫ জনাি মমাোঃ মমাতাবসম বিলাহ 

 

জুবনয়র মটকবনবিয়ান  



প্রশিক্ষণের শিষয় : ইন্ডাবিয়াল ম্যাণনজণমন্ট তাশরখ: ১২/০৪/২০২১ 

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

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

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি জাহাঙ্গীর আলম, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। জনাি মমাোঃ িবফকুল ২।মবনরুজ্জামান খান;৩। মমাছাোঃ আবমনা খাতুন 

   

                      

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ জনাি মমাোঃ জালাল উবিন পবরচালক  

২ জনাি মমাোঃ আবু সাঈদ খান পবরচালক  

৩ জনাি আবুল মনছুর আহম্মদ  সবচি  

৪ জনাি মমাোঃ মবফজুল ইসলাম প্রধান বহসাি রক্ষে কম মকতমা 

 

 

৫ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৬ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৭ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

৮ জনাি এস এম ইনামুল মহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১০ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১১ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১২ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৩ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৪ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১৫ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৬ জনাি কাজী িাহাদাত মহাণসন  সহকারী মপ্রাগ্রামার  

১৭ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

১৮ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৯ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

২০ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

২১ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

২২ জনাি মমাোঃ মরজাউল কবরম সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

২৩ জনাি মিাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পবরোঃ (অি ম)  

২৪ জনাি মমাোঃ আবরফুল হাসান সহোঃ পবরোঃ (অি ম)  

২৫ জনাি মমাহাম্মদ সাইফুল্লাহ সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

২৬ জনাি মমাোঃ মামুনুর রিীদ পবরকল্পনা কম মকতমা  

২৭ জনাি ইসবতয়াক আহণমদ  জনসংণর্াি কম মকতমা  

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

২৯ জনাি ওয়াবহদুল ইসলাম 

 

সহোঃ পবরোঃ (অি ম)(চোঃদাোঃ) 

 

 

৩০ জনাি মমাোঃ মতাফাণয়ল মহাণসন খান গুদাম রক্ষে কম মকতমা (চোঃদাোঃ) 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : টলাণরি এিং এলাউি তাশরখ: ১৯/০৪/২০২১ 

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

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

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি তপন কুমার সমি, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। মুরাদ মহাণসন মজুমদার ২।জনাি আব্দুর রি; ৩। মমাোঃ আব্দুর রবহম। 

                       

(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 মটকবনবিয়ান  

৩ জনাি মমাোঃ খায়রুল িাসার বসবনয়র মটকবনবিয়ান   

৪ জনাি মমাোঃ িহীদ মহাণসন (স্বপন) বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৫ জনাি মমাোঃ মিালাম বজলানী  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৬ জনাি মমাোঃ আহসান উল্যাহ বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৭ জনাি মমাোঃ জুণয়ল মিাণমজ বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৮ জনাি মমাোঃ আক্কাছ আলী  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৯ জনাি আবু কায়সার মমাোঃ আক্কাছ  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১০ জনাি মমাোঃ ইিাহীম  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১১ জনাি মমাোঃ মরজাউল কবরম বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১২ জনাি মমাোঃ নজরুল ইসলাম (ফরমা) বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৩ জনাি মমাোঃ সবুজ বময়া বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৪ জনাি মমাোঃ আব্দুস সালাম পারণভজ বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৫ জনাি মমাোঃ মিালাম ফারুক বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৬ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম মচৌধুরী  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৭ জনাি মমাোঃ বহকমত আলী 

 

বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৮ জনাি মমাোঃ মদণলায়ার মহাণসন বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৯ জনাি মমাোঃ কুতুি উবিন বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২০ জনাি মমাোঃ মমতাজ উবিন  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২১ জনাি মমাোঃ হাবসবুল ইসলাম  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২২ জনাি মমাোঃ মুছণলহ উবিন র্ভ ূঁইয়া বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৩ জনাি মমাোঃ আণনায়ার মহাণসন বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি মমাোঃ আওলাদ মহাণসন বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৫ জনাি মমাোঃ আবমনুল ইসলাম  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৬ জনাি মমাোঃ মমজিাউর রহমান  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৭ জনাি মমাোঃ আব্দুল হাবমদ বময়া বসবনয়র মটকবনবিয়ান  



২৮ জনাি মমাোঃ আব্দুল সালাম বসবিকী বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

২৯ জনাি মমাোঃ আব্দুল লবতফ  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩০ জনাি বিজু িড়ুয়া  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩১ জনাি মমাোঃ ফারুক বময়া  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩২ জনাি মমাোঃ নাবছউর রহমান বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৩ জনাি মমাোঃ মসবলম হাওলাদার  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৪ জনাি মমাোঃ হাসমত আলী  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৫ জনাি এ.ণক. এম. বজলানী  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৬ 

 

জনাি মমাোঃ আবুল কাণিম বময়া  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৭ জনাি বমজানুর রহমান বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৮ জনাি মমাোঃ খুরবিদ আলম  বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

৩৯ জনাি মমাোঃ ইসলাম মিখ বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : প্যাণিািবজ তাশরখ: ০৩/০৫/২০২১ 

প্রশিক্ষক : জনাি আবরফুর রহমান, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

ককার্ স পশরচালক : জনাি এস. এম. ইনামুল মহাণসন, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : জনাি তপন কুমার সমি, বনি মাহী প্রণকৌিলী, বিটাক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১।জনাি মমাোঃবিয়াস উবিন ২।জনািণমাোঃ মবনরুজ্জামান ৩।ণমাছাোঃ আবমনা খাতুন। 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র: নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ মমাোঃ সালাউবিন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

২ জনাি মক, এম মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী  

৩ মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

৪ জনাি মমাোঃ মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

৫ প্রণকৌ কাজী িাহাদাত মহাণসন সহকারী প্রগ্রামার  

৬ জনাি মমাোঃ রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

৭ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী  

৮ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

৯ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

১০ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি মমাোঃ রাবকি হাসান এবষ্টণমটর  

১২ আব্দুর রহমান আবরফ বসবনোঃ ড্রাফটসম্যান  

১৩ মমাোঃ রাজীি মচৌধুরী ড্রাফটসম্যান  

১৪ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৫ মমাোঃ ফারুক বময়া বসবনোঃ মটকবনবিয়ান  

১৬ জনাি মমাোঃ মুছণলহ উবিন র্ভ ূঁইয়া বসবনয়র মটকবনবিয়ান  

১৭ মমাোঃ সাঈদ মহাণসন মটকবনবিয়ান  

১৮ মমাোঃ সাণরায়ার জাহান ভইয়া মটকবনবিয়ান  

১৯ বিদুযৎ ধর মটকবনবিয়ান  

২০ মমাোঃ সবফকুল ইসলাম ভইয়া মটকবনবিয়ান  

২১ আবুল কালাম আজাদ মটকবনবিয়ান  

২২ জনাি মমাোঃ রবফকুল ইসলাম (রবন) মটকবনবিয়ান  



২৩ জনাি মমাোঃ আল আবমন    মটকবনবিয়ান  

২৪ জনাি মমাোঃ মাসুদুর রহমান  মটকবনবিয়ান  

২৫ মমাোঃ নাজমুল মহাণসন জুবনোঃ মটকবনবিয়ান  

২৬ মমাোঃ বসরাজুল ইসলাম জুবনোঃ মটকবনবিয়ান  

২৭ মমাোঃ এনামুল হক জুবনোঃ মটকবনবিয়ান  

২৮ মমাোঃ বজসানুর রহমান জুবনোঃ মটকবনবিয়ান  

২৯ মমাোঃ নাজমুল মহাণসন জুবনোঃ মটকবনবিয়ান  

৩০ জনাি মমাোঃ বমরান িাহ জুবনয়র মটকবনবিয়ান  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : র্কল র্রকাশর প্রশতষ্ঠাণনর মণে র্রকাশর কম সকতসা/কম সচাশরর তথ্যপ্রযুশি ব্যিোণর 

দক্ষতা বৃশির যন্য প্রশিক্ষে কাশরকুলাম তথ্যপ্রযুশির কমৌশলক ও প্রাণয়াশগক 

শিষয়র্মূে অন্তর্ভ সি কণর প্রশিক্ষণের ব্যিস্থা গ্রেে এিং তথ্য আদান-প্রদাণন আইশর্টি 

ব্যিোর অনুপ্রাশেত করণত র্ংশিষ্ট র্রকাশর কম সকতসা ওকম সচাশরণদর অশিন্ন প্রশিক্ষে 

কাশরকুলাণমর আওতায় প্রশিক্ষণের ব্যিস্থাকরে। 

তাশরখ:১৩/০৫/২০২০ 

প্রশিক্ষক : যনাি কাযী িাোদত কোণর্ন , র্েকারী কপ্রাগ্রামার, আইশর্টি, শির্াক। 

ককার্ স পশরচালক : ড. কমাোঃ যালাল উশিন শপইঞ্জ, পশরচালক পশরকল্পনা, শির্াক। 

ককার্ স র্মন্বয়কারী : যনাি কমাোঃ র্াইফুল ইর্লাম, শের্াি রক্ষে কম সকতসা, রাযস্ব শিিাগ, শির্াক, ঢাকা। 

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। জনাি উণম্ম সালমা বিউটি ২।মমাোঃ মাসুম বিল্লাহ। ৩। মমাোঃ আবজজুল হক। 

                        

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং   নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ ি. সসয়দ মমাোঃ ইহসানুল কবরম পবরচালক  

২ জনাি মমাোঃ মুহবসন  পবরচালক   

৩ জনাি মমাোঃ আবু সাঈদ খান পবরচালক  

৪ জনাি মমাোঃ ইকিাল মহাণসন পাণটায়ারী  অবতবরক্ত পবরচালক  

৫ জনাি মমাোঃ ফজলুল কবরম অবতবরক্ত পবরচালক  

৬ জনাি মমাোঃ মাঝোরুল হািীি অবতবরক্ত পবরচালক  

৭ জনাি আবুল মনছুর আহম্মদ  সবচি  

৮ জনাি মমাোঃ মবফজুল ইসলাম প্রধান বহসাি রক্ষে কম মকতমা  

৯ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১০ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১১ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১৩ জনাি এস এম ইনামুল মহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১৪ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১৫ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১৬ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৭ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১৮ জনাি অসীম কুমার সরকার  সহকারী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী  

২০ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

২১ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  



২২ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

২৩ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী  

২৪ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

২৫ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  

২৬ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

২৭ জনাি মমাোঃ মরজাউল কবরম সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

২৮ জনাি মিাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পবরোঃ (অি ম)  

২৯ জনাি মমাোঃ আবরফুল হাসান সহোঃ পবরোঃ (অি ম)  

৩০ জনাি মমাহাম্মদ সাইফুল্লাহ সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

৩১ জনাি মমাোঃ মামুনুর রিীদ পবরকল্পনা কম মকতমা  

৩২ জনাি ইসবতয়াক আহণমদ  জনসংণর্াি কম মকতমা  

৩৩ জনাি ওয়াবহদুল ইসলাম সহোঃ পবরোঃ (অি ম)(চোঃদাোঃ)  

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

৩৫ জনাি মমাোঃ মতাফাণয়ল মহাণসন খান গুদাম রক্ষে কম মকতমা (চোঃদাোঃ)  

৩৬ জনাি মমাোঃ মমাস্তাবফজুর রহমান পাণিল িয় কম মকতমা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশিক্ষণের শিষয় : অবফস ম্যাণনজণমন্ট তাশরখ: ১৮/০৫/২০২১ 

প্রশিক্ষক : মহাপবরচালক, বিটাক। 

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

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

র্াণপার্ স স্টাফ : ১। জনািণমাোঃ এরিাদ আলম ২। জনাি মমাোঃআব্দুর রবহম ৩।জনাি মমাোঃ মাসুম বিল্লাহ। 

               

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণে) 

ক্র:নং নাম পদিী স্বাক্ষর ও তাশরখ 

১ ি. সসয়দ মমাোঃ ইহসানুল কবরম পবরচালক  

২ জনাি মমাোঃ মুহবসন  পবরচালক   

৩ জনাি মমাোঃ জালাল উবিন পবরচালক  

৪ জনাি মমাোঃ ইকিাল মহাণসন পাণটায়ারী  অবতবরক্ত পবরচালক 

 

 

 

৫ জনাি মমাোঃ ফজলুল কবরম অবতবরক্ত পবরচালক  

৬ জনাি আবুল মনছুর আহম্মদ  সবচি  

৭ জনাি মমাোঃ মবফজুল ইসলাম প্রধান বহসাি রক্ষে কম মকতমা 

িাণজট  ও অবিট অবফসার 

 

৮ জনাি তপন কুমার সমি বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

৯ জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম  বনি মাহী প্রণকৌিলী   

১০ জনাি সাণয়দ আব্দুল িাকী  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১১ জনাি  ভিণতাষ চিির্ত্তী বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১২ জনাি এস এম ইনামুল মহাণসন বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৩ জনাি মমাোঃ সালাউবিন  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

১৪ জনাি মমাোঃ মাসুদ রানা   বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৫ জনাি আবরফুর রহমান 

 

বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৬ জনাি সুবমত কুমার রায়  বনি মাহী প্রণকৌিলী  

 

 

১৭ জনাি মক.এম. মনামানুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

১৮ জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী প্রণকৌিলী  

১৯ জনাি মামুনুর রবিদ সহকারী প্রণকৌিলী  

২০ জনাি কাজী িাহাদাত মহাণসন  সহকারী মপ্রাগ্রামার  

২১ জনাি রহমত উল্যাহ সহকারী প্রণকৌিলী  

২২ জনাি মমাোঃ আবনসুর রহমান সহকারী প্রণকৌিলী 

 

 

২৩ জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রণকৌিলী  

২৪ জনাি মমাোঃ ওমর ইউসুফ সহকারী প্রণকৌিলী  



২৫ জনাি মমাোঃ বফণরাজ মহাণসন সহকারী প্রণকৌিলী  

২৬ জনাি মমাোঃ মরজাউল কবরম সহোঃ পবরোঃ (প্রিাোঃ)  

২৭ জনাি মিাপাল চন্দ্র পাল সহোঃ পবরোঃ (অি ম)  

২৮ জনাি মমাোঃ আবরফুল হাসান সহোঃ পবরোঃ (অি ম)  

২৯ জনাি মমাোঃ মামুনুর রিীদ পবরকল্পনা কম মকতমা  

৩০ জনাি ইসবতয়াক আহণমদ  জনসংণর্াি কম মকতমা  

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

৩২ জনাি ওয়াবহদুল ইসলাম 

 

সহোঃ পবরোঃ (অি ম)(চোঃদাোঃ) 

 

 

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

 

 

৩৪ জনাি মমাোঃ মতাফাণয়ল মহাণসন খান গুদাম রক্ষে কম মকতমা (চোঃদাোঃ) 

 

 

৩৫ জনাি মমাোঃ মমাস্তাবফজুর রহমান পাণিল িয় কম মকতমা  

 

 


