
বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক)  

১১৬(খ), কতজগাঁও শশল্প এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

   

জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌশল শবষদয় ইন-হাউজ প্রশশক্ষণ সূশচ 

মশিউ

ল নাং 

মশিউদলি 

শববিণ 
তাশিখ প্রশশক্ষণ বাস্তবায়দন সাংশিষ্ট কম মকতমা ও কম মচািীবৃন্দ 

১ জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌশল 
২৩/০৯/২০২১ 

প্রশশক্ষক : ি. সসয়ে কমা: ইহসানুল কশিম,  পশিচালক, শবটাক। 

ককাস ম পশিচালক        : জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান, পশিচালক, শবটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কািী      : জনাব কমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম, শনব মাহী প্রদকৌশলী, শবটাক, ঢাকা। 

সাদপাট ম স্টাফ           : ১। কমাোঃ হাশববুি িহমান, ২। কাজী সাইফুশিন শশবলী, ৩। শগয়াস উশিন 

২ জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌশল 
০৫/১০/২০২১ 

প্রশশক্ষক         : জনাব কমা: মুহশসন, পশিচালক, শবটাক। 

ককাস ম পশিচালক   : জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান, পশিচালক শবটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কািী   : জনাব আবুল মুনছুি আহদমে, সশচব, শবটাক। 

সাদপাট ম স্টাফ       : ১। মুিাে কহাদসন মুজমোি ২।কমাোঃ শশফকুল ৩। কমা: মাসুম শবল্লাহ। 

৩ জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌশল 
২১/১০/২০২১ 

প্রশশক্ষক           :  ি. কমা: জালাল উশিন শপইঞ্জ, পশিচালক, শবটাক। 

ককাস ম পশিচালক   : ি. সসয়ে কমা: ইহসানুল কশিম, পশিচালক, শবটাক 

ককাস ম সমন্বয়কািী   : কমাোঃ মশফজুল ইসলাম, প্রধান শহসাব িক্ষণক কম মকতমা, শবটাক। 

সাদপাট ম স্টাফ    : ১। কমাোঃ আল মামুন, ২। কমাছাোঃ আশমনা খাতুন, ৩। কমাোঃ সাইফুল ইসলাম 

৪ জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌশল 
১৪/১১/২০২১ 

প্রশশক্ষক           

     :  

:  

         

: জনাব কমা: ইকবাল কহাদসন পাদটায়ািী,অশতশিক্ত পশিচালক, বিটাক। 

ককাস মপশিচালক : জনাব ভবদতাষ চক্রবতী, শনব মাহী প্রদকৌশলী, শবটাক, ঢাকা। 

 ককাস ম সমন্বয়কািী   : জনাব কমাোঃ ওয়াশহদুল আলম, সহকািী পশিচালক (অর্ ম) শবটাক, ঢাকা। 

সাদপাট মস্টাফ : ১। কমাোঃ আশমনা খাতুন ২। কমাোঃ হাশফজুি িহমান, ৩। তাদিক মাহমুে 

৫  জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌশল 
২৫/১১/২০২১ 

প্রশশক্ষক           

 

: জনাব কমা: ফজলুল কশিম, অশতশিক্ত পশিচালক, শবটাক। 

ককাস ম পশিচালক     

 

: জনাব তপন কুমাি সমত্র, শনব মাহী প্রদকৌশলী, শবটাক, ঢাকা। 

ককাস ম সমন্বয়কািী      

 

: জনাব সাইফুল ইসলাম, শহসাব িক্ষণ কম মকতমা, শবটাক, ঢাকা। 

সাদপাট ম স্টাফ : ১। কমাোঃ িশফকুল ইসলাম ২। উদে সালমা শবউটি, ৩। কমাোঃ আশজজুল হক 

৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌশল 
১৩/১২/২০২১ 

প্রশশক্ষক           : মহাপশিচালক, শবটাক। 

ককাস ম পশিচালক     : জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান, পশিচালক, শবটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কািী    : জনাব  এস এম ইনামুল কহাদসন, শনব মাহী প্রদকৌশলী, শবটাক, ঢাকা। 

সাদপাট ম স্টাফ         : ১। কমাোঃ আব্দুি িশহম ২। কমাোঃ মশনরুজ্জামান খান, ৩। কমাোঃ এিশাে আলম 

৭ জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌশল 
২৯/১২/২০২১ 

প্রশশক্ষক            : জনাব কমা: মুহশসন, পশিচালক, শবটাক। 

ককাস ম পশিচালক      : ি. সসয়ে কমা: ইহসানুল কশিম, পশিচালক, ঢাকা, শবটাক।  

ককাস ম সমন্বয়কািী     : জনাব কমাোঃ কতাফাদয়ল কহাদসন খান, গুোম িক্ষণ কম মকতমা,শবটাক, ঢাকা। 

সাদপাট ম স্টাফ     : ১। কমাোঃ শশফকুল; ২। জনাব জামাল উশিন, ৩। কাজী সাইফুশিন শশবলী; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  জনাি মমাোঃ মুহবিন পবিচালক

২  ড. মমাোঃ জালাল উবিন বপইঞ্জ পবিচালক

৩  জনাি মমাোঃ ইকিাল মহাসিন পাস ায়ািী অবিবিক্ত পবিচালক

৪  জনাি মমাোঃ ফজলুল কবিম অবিবিক্ত পবিচালক

৫  জনাি মমাোঃ মাঝহারুল হািীি অবিবিক্ত পবিচালক

৬  জনাি আবুল মনছুি আহম্মদ িবচি

৭  জনাি মবফজুল ইিলাম প্রধান বহিাি িক্ষণ কম মকিমা

৮  জনাি িপন কুমাি মমত্র বনি মাহী প্রসকৌশলী

৯  জনাি ভিসিাষ চক্রির্ত্তী বনি মাহী প্রসকৌশলী

১০  জনাি মাসুদ িানা বনি মাহী প্রসকৌশলী

১১  জনাি মমাোঃ িালাউবিন বনি মাহী প্রসকৌশলী

১২  জনাি মমাোঃ এি এম ইনামুল মহাসিন বনি মাহী প্রসকৌশলী

১৩  জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবিি িহকািী প্রসকৌশলী

১৪  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ িহকািী প্রসকৌশলী

১৫  জনাি মক এম মনামানুি িহমান িহকািী প্রসকৌশলী

১৬  কাজী শাহাদাি মহাসিন িহকািী মপ্রাগ্রামাি

১৭  জনাি মমাোঃ মাসুম জাকাবিয়া িহকািী প্রসকৌশলী

১৮  জনাি িহমি উল্যাহ িহকািী প্রসকৌশলী

১৯  জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হািান িহকািী প্রসকৌশলী

২০  জনাি মমাোঃ ওমি ইউসুফ িহকািী প্রসকৌশলী

২১  জনাি ছবিউল আলম িহকািী প্রসকৌশলী

২২  জনাি মমাোঃ বফসিাজ মহাসিন িহকািী প্রসকৌশলী

২৩  জনাি মমাোঃ হাবিি মাহমুদ িহকািী প্রসকৌশলী

২৪  পুলক কাবি িায় িহকািী প্রসকৌশলী

২৫  িনুশ্রী মমাহি িহকািী প্রসকৌশলী

২৬  জনাি মমাহাা্ইবমনুল ইিলাম িহকািী প্রসকৌশলী

২৭  জনাি আবিফ আহসমদ িহকািী প্রসকৌশলী

২৮  জনাি ম াপাল চন্দ্র পাল িহকািী পবিচালক ( অর্ ম)

উপবিবি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ২৩/০৯/২০২১ 

(ক্রবমক নং মজষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ)



২৯  জনাি মমাহাম্মদ িাইফুল্লাহ িহকািী পবিচালক (প্রশাোঃ)

৩০  জনাি মমাোঃ আবিফুল হািান বহিাি িক্ষণ কম মকিমা

৩১  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ পবিকল্পনা কম মকিমা

৩২  জনাি এি.এম.িাসিল িাব্বী জনিংস া  কম মকিমা

৩৩  জনাি মমাোঃ িাইফুল ইিলাম িহকািী পবিচালক (অর্ ম) চোঃ দাোঃ

৩৪  জনাি মমাোঃ ওয়াহীদুল ইিলাম িহকািী পবিচালক (অর্ ম) (চলবি দাবয়ত্ব)

৩৫  জনাি মিাফাসয়ল মহাসিন খান মটাি অবফিাি চলবি দাবয়ত্ব

৩৬  জনািা মবজমনা মজুমদাি িহকািী পবিচালক (প্রশাোঃ) চলবি দাবয়ত্ব

৩৭  জনাি ইকিাল মমাহম্মদ এি এ ই

৩৮  জনাি মমাোঃ িাবকি হািান এবিসম ি

৩৯  জনাি মুফবি মাহমুদ আল িাজী এি এ ই

৪০  জনাি মমাোঃ আবু িাঈদ মিবলম িাি এযাবিিস ন্ট ইবঞ্জবনয়াি ( বিবভল)

৪১  জনাি িসনন্দ্র কুমাি িিকাি িহকািী গুদাম কম মকিমা

৪২  জনাি বনম মল চন্দ্র দাি ম কবনকযাল অবফিাি

৪৩  জনািা শুকবিয়া খানম বহিাি িক্ষক

৪৪  জনাি মমাোঃ মমাশািফ মহাসিন বহিাি িক্ষক

৪৫  জনাি মমাোঃ বিিাজসদৌল্লা বডজাইনাি

৪৬  জনাি মমাোঃ মিালায়মান ম কবনকযাল অবফিাি

৪৭  জনাি মমা মমাস্তাবফজুি িহমান পাসিল ক্রয় কম মকিমা

৪৮  জনাি মমাোঃ আব্দুল আউয়াল অবড ি

৪৯  জনাি আবুল িাশাি ভূইয়া অবড ি চলবি দাবয়ত্ব

৫০  জনাি বনজাম উবিন খন্দকাি িহকািী বহিাি িক্ষক

৫১  জনািা মহািসন আিা মি ম বহিাি িক্ষক চলবি দাবয়ত্ব

৫২  জনাি িবহদুল ইিলাম মহাসটল সুপাসিসন্টসেন্ট

৫৩  জনাি আলম ীি বময়া এবিসম ি

৫৪  জনাি মিলাসয়ি মহাসিন বডজাইনাি

৫৫  জনাি এ.এইচ.এম শাহাদাৎ মহাসিন এবিসম ি

৫৬  জনাি এ.এন.এম. কাউছাি এ টি ও

৫৭  জনাি আোঃ হাবমদ িবুজ এ টি ও

৫৮  জনাি িবকি উবিন এ টি ও

৫৯  জনাি বড.এম. জবলল উবিন এ টি ও

৬০  জনাি মবজবুি িহমান এটিও চলবি দাবয়ত্ব

৬১  জনাি িবহদ উল্লাহ এটিও চলবি দাবয়ত্ব

৬২  জনাি িসিাষ কুমাি শম মা এটিও চলবি দাবয়ত্ব

৬৩  জনাি মিফাসয়ি মহাসিন এটিও চলবি দাবয়ত্ব

৬৪  জনািা মমিাজ মি ম িহকািী বহিাি িক্ষক

৬৫  জনািা কাবনজ ফাসিমা প্রশািবনক কম মকিমা চলবি দাবয়ত্ব

৬৬  জনািা আিমা উল মহািনা িহকািী বহিাি িক্ষক (চলবি দাবয়ত্ব)

৬৭  জনাি আশিাফ আলী িহকািী বহিাি িক্ষক (চলবি দাবয়ত্ব)

৬৮  জনাি শাহজালাল িত্ত্বািধায়ক ( চলবি দাবয়ত্ব)

৬৯  জনাি মমাোঃ মুিাদ মহাসিন মজুমদাি িহকািী বহিাি িক্ষক (চলবি দাবয়ত্ব)

৭০  জনাি মমাোঃ আিদুি িবহম িহকািী বহিাি িক্ষক (চলবি দাবয়ত্ব)



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  জনাি মাসুম মফািম্যান

২  জনাি িাবুল আক্তাি মফািম্যান

৩  জনাি কাজী িাইফুবিন বশিলী মফািম্যান

৪  জনাি মমাশািিফ মহাসিন মফািম্যান

৫  জনাি মমাোঃ ম ালাম মমািসশদ মফািম্যান

৬  জনাি কাউছাি আহসম্মদ খান মফািম্যান

৭  জনাি আব্দুি িি মফািম্যান

৮  জনাি অবখল চন্দ্র িিকাি মফািম্যান

৯  জনাি মুছসলহ উবিন ভূ ূঁইয়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

১০  জনাি িজ্জি আলী মফািম্যান

১১  জনাি িাদল চন্দ্র মেল মফািম্যান

১২  জনাি খায়রুল িািাি বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৩  জনাি মুকুন্দ চন্দ্র দাি বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৪  জনাি আলিাফ মহাসিন মফািম্যান

১৫  জনাি এমদাদুল হক মফািম্যান

১৬  জনাি এ.মক.এম আককাছ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৭  জনাি আবিফুি িহমান(আবিফ) বিবনয়ি ড্রাফ িম্যান

১৮  জনাি এি.এম.িবশদুল হািান মফািম্যান

১৯  জনাি শবহদ মহাসিন স্বপন মফািম্যান (চলবি দাবয়ত্ব)

২০  জনাি ম ালাম বজলানী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২১  জনাি মক এম আব্দুল মাসলক মফািম্যান

২২  জনাি মিজাউল কবিম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৩  জনাি আহিান উল্লাহ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৪  জনাি জুসয়ল ম াসমজ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৫  জনাি মমাোঃ ইব্রাবহম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৬  জনাি আব্দুি মিবলম মফািম্যান

২৭  জনাি মক.এম.রুহুলআবমন মফািম্যান

২৮  জনাি আক্কাি আলী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৯  জনাি এি.এম.মমািসশদ আলম মফািম্যান

৩০  জনাি মমাোঃ আব্দুি িবশদ প্লানাি মফািম্যান

উপবিবি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ০৫/১০/২০২১ 

(ক্রবমক নং মজষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ)



৩১  জনাি আবজজুি িহমান মফািম্যান

৩২  জনাি মমাোঃ আব্দুি িালাম পািসভজ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৩  জনাি হাবিবুল ইিলাম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৪  জনাি আসনায়াি মহাসিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৫  জনাি নজরুল ইিলাম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৬  জনাি িবুজ বময়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৭  জনাি মমাোঃ ম ালাম ফারুক বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৮  জনাি মমিাজ  উবিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৯  জনাি কুতুি উবিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪০  জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম মচৌধুিী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪১  জনাি ইিলাম মশখ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪২  জনাি বহকমি আলী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৩  জনাি মদসলায়াি মহাসিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৪  জনাি মমাোঃ খুিবশদ আলম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৫  জনাি আবমনুল ইিলাম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৬  জনাি কবিন্দ্র চন্দ্র দাি গুদাম িক্ষক

৪৭  জনাি শাহাদাৎ মহাসিন িহকািী গুদাম িক্ষক

৪৮  জনাি মমাোঃ িজীি মহাসিন গুদাম িক্ষক পসদ চলবি দাবয়ত্ব

৪৯  জনাি জবিম উবিন ম কবনবশয়ান

৫০  জনাি মমাোঃ মমজিাউি িহমান বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫১  জনাি িবফকুল ইিলাম টিটু ম কবনবশয়ান

৫২  জনাি মমাোঃ ফারুক বময়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৩  জনাি জাহাং ীি মহাসিন ম কবনবশয়ান

৫৪  জনাি িালাউবিন ম কবনবশয়ান

৫৫  জনাি স্বপন কুমাি মেল ম কবনবশয়ান

৫৬  জনাি আোঃ হাবমদ বময়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৭  জনাি মমাোঃ নাবছউি িহমান বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৮  জনাি আব্দুল খাসলক িািহী ম কবনবশয়ান

৫৯  জনাি ইব্রাবহম বময়া ম কবনবশয়ান

৬০  জনাি মমাোঃ আব্দুি িালাম বিবিবক বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৬১  জনাি িসিায়াি জাহান ভূইয়া ম কবনবশয়ান

৬২  জনাি আলী মহাসিন ম কবনবশয়ান

৬৩  জনাি বিজু িড়ুয়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৬৪  জনাি মিবলম হাওলাদাি বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৬৫  জনাি বমজানুি িহমান বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৬৬  জনাি ওিমান বময়া ম কবনবশয়ান

৬৭  জনাি ম ালাম মমাস্তফা ম কবনবশয়ান

৬৮  জনাি দ্বীন ইিলাম ম কবনবশয়ান

৬৯  জনাি আবমি মহাসিন ম কবনবশয়ান

৭০  জনাি আফিাবুল ইিলাম ম কবনবশয়ান

৭১  জনাি িাহাি উবিন ম কবনবশয়ান

৭২  জনাি আবুল কাসশম বময়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৭৩  জনাি িাসিকুল ইিলাম ম কবনবশয়ান

৭৪  জনাি আওলাদ মহাসিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৭৫  জনাি আোঃ লবিফ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান



৭৬  জনাি হািমি আলী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  জনাি এ.এন.এম. কাউছাি এ টি ও

২  জনাি আোঃ হাবমদ িবুজ এ টি ও

৩  জনাি িবকি উবিন এ টি ও

৪  জনাি বড.এম. জবলল উবিন এ টি ও

৫  জনাি মবজবুি িহমান এটিও চলবি দাবয়ত্ব

৬  জনাি িবহদ উল্লাহ এটিও চলবি দাবয়ত্ব

৭  জনাি িসিাষ কুমাি শম মা এটিও চলবি দাবয়ত্ব

৮  জনাি মিফাসয়ি মহাসিন এটিও চলবি দাবয়ত্ব

৯  জনাি মাসুম মফািম্যান

১০  জনাি িাবুল আক্তাি মফািম্যান

১১  জনাি কাজী িাইফুবিন বশিলী মফািম্যান

১২  জনাি মমাশািিফ মহাসিন মফািম্যান

১৩  জনাি মমাোঃ ম ালাম মমািসশদ মফািম্যান

১৪  জনাি কাউছাি আহসম্মদ খান মফািম্যান

১৫  জনাি আব্দুি িি মফািম্যান

১৬  জনাি অবখল চন্দ্র িিকাি মফািম্যান

১৭  জনাি মুছসলহ উবিন ভূ ূঁইয়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৮  জনাি িজ্জি আলী মফািম্যান

১৯  জনাি িাদল চন্দ্র মেল মফািম্যান

২০  জনাি খায়রুল িািাি বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২১  জনাি মুকুন্দ চন্দ্র দাি বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২২  জনাি আলিাফ মহাসিন মফািম্যান

২৩  জনাি এমদাদুল হক মফািম্যান

২৪  জনাি এ.মক.এম আককাছ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৫  জনাি আবিফুি িহমান(আবিফ) বিবনয়ি ড্রাফ িম্যান

২৬  জনাি এি.এম.িবশদুল হািান মফািম্যান

২৭  জনাি শবহদ মহাসিন স্বপন মফািম্যান (চলবি দাবয়ত্ব)

২৮  জনাি ম ালাম বজলানী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৯  জনাি মক এম আব্দুল মাসলক মফািম্যান

৩০  জনাি মিজাউল কবিম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩১  জনাি আহিান উল্লাহ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩২  জনাি জুসয়ল ম াসমজ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৩  জনাি মমাোঃ ইব্রাবহম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৪  জনাি আব্দুি মিবলম মফািম্যান

৩৫  জনাি মক.এম.রুহুলআবমন মফািম্যান

৩৬  জনাি আক্কাি আলী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৭  জনাি এি.এম.মমািসশদ আলম মফািম্যান

৩৮  জনাি মমাোঃ আব্দুি িবশদ প্লানাি মফািম্যান

উপবিবি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ২১/১০/২০২১ 

(ক্রবমক নং মজষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ)



৩৯  জনাি আবজজুি িহমান মফািম্যান

৪০  জনাি মমাোঃ আব্দুি িালাম পািসভজ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪১  জনাি হাবিবুল ইিলাম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান



৪২  জনাি আসনায়াি মহাসিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৩  জনাি নজরুল ইিলাম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৪  জনাি িবুজ বময়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৫  জনাি মমাোঃ ম ালাম ফারুক বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৬  জনাি মমিাজ  উবিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৭  জনাি কুতুি উবিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৮  জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম মচৌধুিী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৯  জনাি ইিলাম মশখ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫০  জনাি বহকমি আলী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫১  জনাি মদসলায়াি মহাসিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫২  জনাি মমাোঃ খুিবশদ আলম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৩  জনাি আবমনুল ইিলাম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৪  জনাি কবিন্দ্র চন্দ্র দাি গুদাম িক্ষক

৫৫  জনাি শাহাদাৎ মহাসিন িহকািী গুদাম িক্ষক

৫৬  জনাি মমাোঃ িজীি মহাসিন গুদাম িক্ষক পসদ চলবি দাবয়ত্ব

৫৭  জনাি জবিম উবিন ম কবনবশয়ান

৫৮  জনাি মমাোঃ মমজিাউি িহমান বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৯  জনাি িবফকুল ইিলাম টিটু ম কবনবশয়ান

৬০  জনাি মমাোঃ ফারুক বময়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৬১  জনাি জাহাং ীি মহাসিন ম কবনবশয়ান

৬২  জনাি িালাউবিন ম কবনবশয়ান

৬৩  জনাি স্বপন কুমাি মেল ম কবনবশয়ান

৬৪  জনাি আোঃ হাবমদ বময়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৬৫  জনাি মমাোঃ নাবছউি িহমান বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৬৬  জনাি আব্দুল খাসলক িািহী ম কবনবশয়ান

৬৭  জনাি ইব্রাবহম বময়া ম কবনবশয়ান

৬৮  জনাি মমাোঃ আব্দুি িালাম বিবিবক বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৬৯  জনাি িসিায়াি জাহান ভূইয়া ম কবনবশয়ান

৭০  জনাি আলী মহাসিন ম কবনবশয়ান

৭১  জনাি বিজু িড়ুয়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৭২  জনাি মিবলম হাওলাদাি বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৭৩  জনাি বমজানুি িহমান বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৭৪  জনাি ওিমান বময়া ম কবনবশয়ান

৭৫  জনাি ম ালাম মমাস্তফা ম কবনবশয়ান

৭৬  জনাি দ্বীন ইিলাম ম কবনবশয়ান

৭৭  জনাি আবমি মহাসিন ম কবনবশয়ান

৭৮  জনাি আফিাবুল ইিলাম ম কবনবশয়ান

৭৯  জনাি িাহাি উবিন ম কবনবশয়ান

৮০  জনাি আবুল কাসশম বময়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৮১  জনাি িাসিকুল ইিলাম ম কবনবশয়ান

৮২  জনাি আওলাদ মহাসিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৮৩  জনাি আোঃ লবিফ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৮৪  জনাি হািমি আলী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  জনাি মাসুম মফািম্যান

২  জনাি িাবুল আক্তাি মফািম্যান

৩  জনাি কাজী িাইফুবিন বশিলী মফািম্যান

৪  জনাি মমাশািিফ মহাসিন মফািম্যান

৫  জনাি মমাোঃ ম ালাম মমািসশদ মফািম্যান

৬  জনাি কাউছাি আহসম্মদ খান মফািম্যান

৭  জনাি আব্দুি িি মফািম্যান

৮  জনাি অবখল চন্দ্র িিকাি মফািম্যান

৯  জনাি মুছসলহ উবিন ভূ ূঁইয়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

১০  জনাি িজ্জি আলী মফািম্যান

১১  জনাি িাদল চন্দ্র মেল মফািম্যান

১২  জনাি খায়রুল িািাি বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৩  জনাি মুকুন্দ চন্দ্র দাি বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৪  জনাি আলিাফ মহাসিন মফািম্যান

১৫  জনাি এমদাদুল হক মফািম্যান

১৬  জনাি এ.মক.এম আককাছ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৭  জনাি আবিফুি িহমান(আবিফ) বিবনয়ি ড্রাফ িম্যান

১৮  জনাি এি.এম.িবশদুল হািান মফািম্যান

১৯  জনাি শবহদ মহাসিন স্বপন মফািম্যান (চলবি দাবয়ত্ব)

২০  জনাি ম ালাম বজলানী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২১  জনাি মক এম আব্দুল মাসলক মফািম্যান

২২  জনাি মিজাউল কবিম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৩  জনাি আহিান উল্লাহ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৪  জনাি জুসয়ল ম াসমজ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৫  জনাি মমাোঃ ইব্রাবহম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৬  জনাি আব্দুি মিবলম মফািম্যান

২৭  জনাি মক.এম.রুহুলআবমন মফািম্যান

২৮  জনাি আক্কাি আলী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৯  জনাি এি.এম.মমািসশদ আলম মফািম্যান

৩০  জনাি মমাোঃ আব্দুি িবশদ প্লানাি মফািম্যান

৩১  জনাি আবজজুি িহমান মফািম্যান

৩২  জনাি মমাোঃ আব্দুি িালাম পািসভজ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৩  জনাি হাবিবুল ইিলাম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৪  জনাি আসনায়াি মহাসিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৫  জনাি নজরুল ইিলাম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৬  জনাি িবুজ বময়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৭  জনাি মমাোঃ ম ালাম ফারুক বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৮  জনাি মমিাজ  উবিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ১৪/১১/২০২১ 

(ক্রবমক নং মজষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ)

উপবিবি



৩৯  জনাি কুতুি উবিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪০  জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম মচৌধুিী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪১  জনাি ইিলাম মশখ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪২  জনাি বহকমি আলী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৩  জনাি মদসলায়াি মহাসিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৪  জনাি মমাোঃ খুিবশদ আলম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৫  জনাি আবমনুল ইিলাম বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৬  জনাি কবিন্দ্র চন্দ্র দাি গুদাম িক্ষক

৪৭  জনাি শাহাদাৎ মহাসিন িহকািী গুদাম িক্ষক

৪৮  জনাি মমাোঃ িজীি মহাসিন গুদাম িক্ষক পসদ চলবি দাবয়ত্ব

৪৯  জনাি জবিম উবিন ম কবনবশয়ান

৫০  জনাি মমাোঃ মমজিাউি িহমান বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫১  জনাি িবফকুল ইিলাম টিটু ম কবনবশয়ান

৫২  জনাি মমাোঃ ফারুক বময়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৩  জনাি জাহাং ীি মহাসিন ম কবনবশয়ান

৫৪  জনাি িালাউবিন ম কবনবশয়ান

৫৫  জনাি স্বপন কুমাি মেল ম কবনবশয়ান

৫৬  জনাি আোঃ হাবমদ বময়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৭  জনাি মমাোঃ নাবছউি িহমান বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৮  জনাি আব্দুল খাসলক িািহী ম কবনবশয়ান

৫৯  জনাি ইব্রাবহম বময়া ম কবনবশয়ান

৬০  জনাি মমাোঃ আব্দুি িালাম বিবিবক বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৬১  জনাি িসিায়াি জাহান ভূইয়া ম কবনবশয়ান

৬২  জনাি আলী মহাসিন ম কবনবশয়ান

৬৩  জনাি বিজু িড়ুয়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৬৪  জনাি মিবলম হাওলাদাি বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৬৫  জনাি বমজানুি িহমান বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৬৬  জনাি ওিমান বময়া ম কবনবশয়ান

৬৭  জনাি ম ালাম মমাস্তফা ম কবনবশয়ান

৬৮  জনাি দ্বীন ইিলাম ম কবনবশয়ান

৬৯  জনাি আবমি মহাসিন ম কবনবশয়ান

৭০  জনাি আফিাবুল ইিলাম ম কবনবশয়ান

৭১  জনাি িাহাি উবিন ম কবনবশয়ান

৭২  জনাি আবুল কাসশম বময়া বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৭৩  জনাি িাসিকুল ইিলাম ম কবনবশয়ান

৭৪  জনাি আওলাদ মহাসিন বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৭৫  জনাি আোঃ লবিফ বিবনয়ি ম কবনবশয়ান

৭৬  জনাি হািমি আলী বিবনয়ি ম কবনবশয়ান



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  জনাি আলী আক্কাছ  াড়ীচালক

২  জনাি আব্দুল  বন  াড়ীচালক

৩  জনাি মমাোঃ জবহরুল ইিলাম  াড়ীচালক

৪  জনাি ফখরুল ইিলাম  াড়ীচালক

৫  জনাি ইউনুছ আলী  াড়ীচালক

৬  জনাি বিপন মহাসিন ভূইয়া  াড়ীচালক

৭  জনাি িাচ্চু বিশ্বাি  াড়ীচালক

৮  জনাি মমাোঃ আব্দুল কুদ্দুি িময় িক্ষক

৯  জনাি হাসফজ মমাোঃ মাহমুদুল আলম লাইসব্রিী এস নসডন্ট

১০  জনাি জামাল উবিন এম.এল.এি.এি.

১১  জনাি মমাোঃকাসয়শ ইিলাম বনম্নমান িহকািী

১২  জনাি মমাোঃ আব্দুল আবজজ এম.এল.এি.এি.

১৩  জনাি মমাোঃ হাবফজুি িহমান বনম্নমান িহকািী

১৪  জনাি আইয়ুি আলী এম.এল.এি.এি.

১৫  জনাি ফসয়জ আহম্মদ িাহায্যকািী

১৬  জনাি িবফকুল ইিলাম এম.এল.এি.এি.

১৭  জনািা শাহনাজ পািভীন এম.এল.এি.এি.

১৮  জনািা মাহমুদা আক্তাি লিা এম.এল.এি.এি.

১৯  জনাি িাইফুল ইিলাম এম.এল.এি.এি.

২০  জনাি মমাোঃ শবফকুল ইিলাম এম.এল.এি.এি.

২১  জনাি এিশাদ আলম এম.এল.এি.এি.

২২  মমাোঃমাসুম বিল্লাহ এম.এল.এি.এি.

২৩  জনাি মমাোঃ ব য়াি উবিন আকন্দ এম.এল.এি.এি.

২৪  জনািা শািবমন নাহাি মবনকা কযাশ িিকাি

২৫  জনািা খাতুসন জান্নাি ফাসিমা মডিপাি িাইডাি

২৬  জনাি িাসিক মাহমুদ মডিপাি িাইডাি

২৭  জনাি মখাকন বময়া  াড ম

২৮  জনাি আলী জব্বাি  াড ম

উপবিবি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ২৫/১১/২০২১ 

(ক্রবমক নং মজষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ)



২৯  জনাি মুছা বময়া  াড ম

৩০  জনাি িাসহি আলী  াড ম

৩১  জনাি মমাোঃ আশিাফুল ইিলাম  াড ম

৩২  জনাি মমাোঃ নজমুল হািান িাবু পাম্প চালক

৩৩  জনাি মমাোঃ আবুল কালাম িাশাি মকয়াি ম কাি

৩৪  জনাি িাবিকজ্জামান জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৫  জনাি মবজবুি িহমান িাহায্যকািী

৩৬  জনাি মমাোঃ আিবফ মমাল্লা জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৭  জনাি বদলুয়াি মহাসিন িাহায্যকািী

৩৮  জনাি মমাোঃ নুি আবিফ জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৯  জনাি শবফকুল ইিলাম জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪০  জনাি মমাোঃ বিিাজুল ইিলাম 2 জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪১  জনাি এি.এম নাজমুল হুিাইন জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪২  জনাি মমাোঃ আল-মামুন জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৩  জনাি শাবকলা আক্তাি বশক্ষানবিি

৪৪  জনাি িাসয়বজদ মহাসিন িাহায্যকািী

৪৫  জনাি িাসিয়া খাতুন মবন জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৬  জনাি মমা এনামুল হক জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৭  জনাি আয়ুি বময়া িাহায্যকািী

৪৮  জনাি মমাোঃ সুমন আহসম্মদ িাহায্যকািী

৪৯  জনাি িবফকুল ইিলাম শাবকল িাহায্যকািী

৫০  মমাোঃ িাজীবুল ইিলাম িাজীি িাহায্যকািী

৫১  জনাি মমাোঃ িাবজবুল ইিলাম, িাহায্যকািী

৫২  জনাি মমাোঃ শামীম বময়া জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৩  জনাি এিএম জাহাঙ্গীি মহাসিন বশক্ষানবিি

৫৪  জনাি মমাোঃ মামুনুি িবশদ বনম্নমান িহকািী

৫৫  জনাি মমাোঃ আব্দুি িাজ্জাক িহকািী গুদাম িক্ষক

৫৬  জনাি অনুপ কুমাি দাি িাহায্যকািী

৫৭  জনাি মদিাশীষ চন্দ্র মদ বনম্নমান িহকািী

৫৮  জনাি মমাোঃ িাসিল মমাল্লা জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৯  জনাি মমাোঃ আবিক িিকাি িাহায্যকািী

৬০  জনাি মমাোঃ মমার্ত্তাবলি মহাসিন িাহায্যকািী

৬১  জনাি মমাোঃ মকবুল মহাসিন বশক্ষানবিি

৬২  জনাি িপন চন্দ্র ম াষ বশক্ষানবিি

৬৩  জনাি মমাোঃ জুনাসয়দ মহাসিন ম কবনবশয়ান



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  ড.মিয়দ মমাোঃ ইহিানুল কবিম পবিচালক

২  জনাি মমাোঃ মুহবিন পবিচালক

৩  ড. মমাোঃ জালাল উবিন বপইঞ্জ পবিচালক

৫  জনাি মমাোঃ ইকিাল মহাসিন পাস ায়ািী অবিবিক্ত পবিচালক

৬  জনাি মমাোঃ ফজলুল কবিম অবিবিক্ত পবিচালক

৭  জনাি মমাোঃ মাঝহারুল হািীি অবিবিক্ত পবিচালক

৮  জনাি আবুল মনছুি আহম্মদ িবচি

৯  জনাি মবফজুল ইিলাম প্রধান বহিাি িক্ষণ কম মকিমা

১০  জনাি িপন কুমাি মমত্র বনি মাহী প্রসকৌশলী

১১  জনাি ভিসিাষ চক্রির্ত্তী বনি মাহী প্রসকৌশলী

১২  জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম বনি মাহী প্রসকৌশলী

১৩  জনাি মাসুদ িানা বনি মাহী প্রসকৌশলী

১৪  জনাি মমাোঃ িালাউবিন বনি মাহী প্রসকৌশলী

১৬  জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবিি িহকািী প্রসকৌশলী

১৭  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ িহকািী প্রসকৌশলী

১৮  জনাি মক এম মনামানুি িহমান িহকািী প্রসকৌশলী

১৯  কাজী শাহাদাি মহাসিন িহকািী মপ্রাগ্রামাি

২০  জনাি মমাোঃ মাসুম জাকাবিয়া িহকািী প্রসকৌশলী

২১  জনাি িহমি উল্যাহ িহকািী প্রসকৌশলী

২২  জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হািান িহকািী প্রসকৌশলী

২৩  জনাি মমাোঃ ওমি ইউসুফ িহকািী প্রসকৌশলী

২৪  জনাি ছবিউল আলম িহকািী প্রসকৌশলী

২৫  জনাি মমাোঃ বফসিাজ মহাসিন িহকািী প্রসকৌশলী

২৬  জনাি মমাোঃ হাবিি মাহমুদ িহকািী প্রসকৌশলী

২৭  পুলক কাবি িায় িহকািী প্রসকৌশলী

২৮  িনুশ্রী মমাহি িহকািী প্রসকৌশলী

২৯  জনাি মমাহাা্ইবমনুল ইিলাম িহকািী প্রসকৌশলী

৩০  জনাি আবিফ আহসমদ িহকািী প্রসকৌশলী

৩১  জনাি ম াপাল চন্দ্র পাল িহকািী পবিচালক ( অর্ ম)

৩২  জনাি মমাহাম্মদ িাইফুল্লাহ িহকািী পবিচালক (প্রশাোঃ)

৩৩  জনাি মমাোঃ আবিফুল হািান বহিাি িক্ষণ কম মকিমা

৩৪  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ পবিকল্পনা কম মকিমা

৩৫  জনাি এি.এম.িাসিল িাব্বী জনিংস া  কম মকিমা

৩৬  জনাি মমাোঃ িাইফুল ইিলাম িহকািী পবিচালক (অর্ ম) চোঃ দাোঃ

৩৭  জনাি মমাোঃ ওয়াহীদুল ইিলাম িহকািী পবিচালক (অর্ ম) (চলবি দাবয়ত্ব)

৩৮  জনাি মিাফাসয়ল মহাসিন খান মটাি অবফিাি চলবি দাবয়ত্ব

৩৯  জনািা মবজমনা মজুমদাি িহকািী পবিচালক (প্রশাোঃ) চলবি দাবয়ত্ব

(ক্রবমক নং মজষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ)

উপবিবি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ১৩/১২/২০২১ 



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  আল-মামুন বনম্নমান িহকািী

২  জনািা বজল হািনাি জাহান ম বলসফান অপাসি ি

৩  জনাি িবন আক্তাি ম বলসফান অপাসি ি

৪  জনাি আলী আক্কাছ  াড়ীচালক

৫  জনাি আব্দুল  বন  াড়ীচালক

৬  জনাি মমাোঃ জবহরুল ইিলাম  াড়ীচালক

৭  জনাি ফখরুল ইিলাম  াড়ীচালক

৮  জনাি ইউনুছ আলী  াড়ীচালক

৯  জনাি বিপন মহাসিন ভূইয়া  াড়ীচালক

১০  জনাি িাচ্চু বিশ্বাি  াড়ীচালক

১১  জনাি মমাোঃ আব্দুল কুদ্দুি িময় িক্ষক

১২  জনাি হাসফজ মমাোঃ মাহমুদুল আলম লাইসব্রিী এস নসডন্ট

১৩  জনািা উসম্ম িালমা বিউটি ম বলসফান অপাসি ি

১৪  জনাি জামাল উবিন এম.এল.এি.এি.

১৫  জনাি মমাোঃকাসয়শ ইিলাম বনম্নমান িহকািী

১৬  জনাি মমাোঃ আব্দুল আবজজ এম.এল.এি.এি.

১৭  জনাি মমাোঃ হাবফজুি িহমান বনম্নমান িহকািী

১৮  জনাি আইয়ুি আলী এম.এল.এি.এি.

১৯  জনাি ফসয়জ আহম্মদ িাহায্যকািী

২০  জনাি িবফকুল ইিলাম এম.এল.এি.এি.

২১  জনািা শাহনাজ পািভীন এম.এল.এি.এি.

২২  জনািা মাহমুদা আক্তাি লিা এম.এল.এি.এি.

২৩  জনাি িাইফুল ইিলাম এম.এল.এি.এি.

২৪  জনাি মমাোঃ শবফকুল ইিলাম এম.এল.এি.এি.

২৫  জনাি এিশাদ আলম এম.এল.এি.এি.

২৬  মমাোঃমাসুম বিল্লাহ এম.এল.এি.এি.

২৭  জনাি মমাোঃ ব য়াি উবিন আকন্দ এম.এল.এি.এি.

২৮  জনািা শািবমন নাহাি মবনকা কযাশ িিকাি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ২৯/১২/২০২১ 

(ক্রবমক নং মজষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ)



২৯  জনািা খাতুসন জান্নাি ফাসিমা মডিপাি িাইডাি

৩০  জনাি িাসিক মাহমুদ মডিপাি িাইডাি

৩১  জনাি মখাকন বময়া  াড ম

৩২  জনাি আলী জব্বাি  াড ম

৩৩  জনাি মুছা বময়া  াড ম

৩৪  জনাি িাসহি আলী  াড ম

৩৫  জনাি মমাোঃ আশিাফুল ইিলাম  াড ম

৩৬  জনাি মমাোঃ নজমুল হািান িাবু পাম্প চালক

৩৭  জনাি মমাোঃ আবুল কালাম িাশাি মকয়াি ম কাি

৩৮  জনাি িাবিকজ্জামান জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৯  জনাি মবজবুি িহমান িাহায্যকািী

৪০  জনাি মমাোঃ আিবফ মমাল্লা জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪১  জনাি বদলুয়াি মহাসিন িাহায্যকািী

৪২  জনাি মমাোঃ নুি আবিফ জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৩  জনাি শবফকুল ইিলাম জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৪  জনাি মমাোঃ বিিাজুল ইিলাম 2 জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৫  জনাি এি.এম নাজমুল হুিাইন জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৬  জনাি মমাোঃ আল-মামুন জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৭  জনাি শাবকলা আক্তাি বশক্ষানবিি

৪৮  জনাি িাসয়বজদ মহাসিন িাহায্যকািী

৪৯  জনাি িাসিয়া খাতুন মবন জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫০  জনাি মমা এনামুল হক জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫১  জনাি আয়ুি বময়া িাহায্যকািী

৫২  জনাি মমাোঃ সুমন আহসম্মদ িাহায্যকািী

৫৩  জনাি িবফকুল ইিলাম শাবকল িাহায্যকািী

৫৪  মমাোঃ িাজীবুল ইিলাম িাজীি িাহায্যকািী

৫৫  জনাি মমাোঃ িাবজবুল ইিলাম, িাহায্যকািী

৫৬  জনাি মমাোঃ শামীম বময়া জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৭  জনাি এিএম জাহাঙ্গীি মহাসিন বশক্ষানবিি

৫৮  জনাি মমাোঃ মামুনুি িবশদ বনম্নমান িহকািী

৫৯  জনাি মমাোঃ আব্দুি িাজ্জাক িহকািী গুদাম িক্ষক

৬০  জনাি অনুপ কুমাি দাি িাহায্যকািী

৬১  জনাি মদিাশীষ চন্দ্র মদ বনম্নমান িহকািী

৬২  জনাি মমাোঃ িাসিল মমাল্লা জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৬৩  জনাি মমাোঃ আবিক িিকাি িাহায্যকািী

৬৪  জনাি মমাোঃ মমার্ত্তাবলি মহাসিন িাহায্যকািী

৬৫  জনাি মমাোঃ মকবুল মহাসিন বশক্ষানবিি

৬৬  জনাি িপন চন্দ্র ম াষ বশক্ষানবিি

৬৭  জনাি মমাোঃ জুনাসয়দ মহাসিন ম কবনবশয়ান


