
বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক)  

১১৬(খ), কতজগাঁও শশল্প এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

শবষয় শিশিক ইন হাউজ প্রশশক্ষণ সূশি 

মশিউল 

নাং 
মশিউদলি শববিণ তাশিখ প্রশশক্ষণ বাস্তবায়দন সাংশিষ্ট কম মকতমা ও কম মিািী বৃন্দ 

১ এসশিশজ 

১৮/১০/২০২১ 

প্রশশক্ষক : কমাোঃ ফজলুল কশিম, অশতশিক্ত পশিিালক, শবটাক। 

ককাস ম পশিিালক : ি. কমা: জালালউশিন, শপইঞ্জ, পশিিালক, পশিকল্পনা। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাব মামুনুি িশীে, পশিকল্পনা কম মকতমা, শবটাক, ঢাকা। 

সাদপাট ম স্টাফ : ১। উদে সালমা শবউটি  ২। কাজী সাইফুশিন শশবলী, ৩। কমাোঃ মামুনুি িশীে 

২ কম মকতমাদেি 

অাংশগ্রহদণ শনয়শমত 

উপশিশত ও ছুটি 

শবশিমালা ১৯৮২ 

২৪/১০/২০২১ 

প্রশশক্ষক 

ককাস ম পশিিালক  

ককাস ম সমন্বয়কািী 

সাদপাট ম স্টাফ     

: 

: 

: 

: 

মহাপশিিালক, শবটাক। 

 জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান, পশিিালক,শবটাক। 

 জনাব আবুল মুনছুি আহদমে,সশিব,শবটাক। 

১। কমাোঃ আব্দুি িশহম ২। কমাোঃমশনরুজ্জামান খান ৩। কমাোঃ এিশাে আলম 

৩ কম মিািীদেি 

অাংশগ্রহদণ শনয়শমত 

উপশিশত ও ছুটি 

শবশিমালা ১৯৮২ 

০৪/১১/২০২১ 

প্রশশক্ষক : জনাব কমা: মুহশসন, পশিিালক,শবটাক। 

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

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

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

৪ এশসআি 

০৩/০১/২০২২ 

প্রশশক্ষক : মহাপশিিালক, শবটাক। 

ককাস মপশিিালক : জনাব কমাোঃ আবু সাঈে খান, পশিিালক,শবটাক। 

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

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

৫ কম মকতমা-কম মিািীদেি 

অাংশগ্রহদণ শনয়শমত 

উপশিশত শবশিমালা 

১৯৮২ 

১৭/০১/২০২২ 

প্রশশক্ষক : কমা: ইকবাল কহাদসন পাদটায়ািী, অশতশিক্ত পশিিালক, শবটাক। 

ককাস ম পশিিালক : জনাব কমা: ফজলুল কশিম, অশতশিক্ত পশিিালক, শবটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাবা  মশজমনা মজুমোি, সহকািী পশিিালক (প্রশাোঃ),শবটাক, ঢাকা।  

সাদপাট ম স্টাফ : ১। কমাোঃ সদিায়াি ২।  নাজমুল কহাদসন বাবু, ৩। কমাোঃমাসুম শবল্লাহ 

৬ কম মকতমা-কম মিািীদেি 

অাংশগ্রহদণ শনয়শমত 

উপশহহশত শবশিমালা 

১৯৮২। 

২৭/০১/২০২২ 

প্রশশক্ষক : জনাব কমা: ফজলুল কশিম, অশতশিক্ত পশিিালক, শবটাক। 

 ককাস ম পশিিালক : কমা: ইকবাল কহাদসন পাদটায়ািী, অশতশিক্ত পশিিালক, শবটাক।  

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

সাদপাট ম স্টাফ : ১। কমাোঃ িশফকুল ইসলাম ২। শশহদুল ইসলাম, ৩। কমাোঃ আশজজুল হক। 

৭ কম মকতমা-কম মিািীদেি 

অাংশগ্রহদণ শনয়শমত 

উপশহহশত শবশিমালা 

১৯৮২ 

০৮/০২/২০২২ 

প্রশশক্ষক : জনাব কমা: মুহশসন, পশিিালক, ঢাকা, শবটাক। 

ককাস ম পশিিালক : কমা: ইকবাল কহাদসন পাদটায়ািী, অশতশিক্ত পশিিালক, শবটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাব তপন কুমাি মমত্র, শনব মাহী প্রদকৌশলী, শবটাক, ঢাকা। 

সাদপাট মস্টাফ : ১। কমাছাোঃ আশমনা খাতুন ২। কমাোঃশশফকুল ইসলাম, ৩। কমাোঃ শগয়াস উশিন। 

৮ সিকাশি কম মকতমা-

কম মিািী (শৃঙ্খলা ও 

আপীল) শবশি ২০১৮ 
১৩/০২/২০২২ 

প্রশশক্ষক : মহাপশিিালক, শবটাক। 

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

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাব কমাহােে সাইফুল্লাহ, সহকািী পশিিালক (প্রশাোঃ), শবটাক। 

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

৯ শপ.শপ.এ-

২০০৬ওশপ.শপ.আি-

২০০৮ (সাংদশািীতসহ) 
১৭/০২/২০২২ 

প্রশশক্ষক : কমা: ইকবাল কহাদসন পাদটায়ািী, অশতশিক্ত পশিিালক, শবটাক। 

ককাস ম পশিিালক : জনাব কমা: ফজলুল কশিম, অশতশিক্ত পশিিালক, শবটাক। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাব কমাস্তাশফজুি িহমান পাদবল, ক্রয় কম মকতমা, শবটাক, ঢাকা। 

সাদপাট ম স্টাফ : ১। কমাোঃহাশফজুি িহমান ২। কমাোঃিশফকুল ইসলাম, ৩। কমাোঃশগয়াস উিীন 

১০ কম মকতমা-কম মিািীদেি 

অাংশগ্রহদণ িাকশি 

সাংক্রান্ত শবশিন্ন 

প্রশশক্ষণ আদয়াজন 

২৭/০২/২০২২ 

প্রশশক্ষক : জনাব কমা: মুহশসন, পশিিালক, ঢাকা, শবটাক। 

ককাস ম পশিিালক : ি. কমা: জালাল উশিন, শপইঞ্জ, পশিিালক, পশিকল্পনা। 

ককাস ম সমন্বয়কািী : জনাব কমাোঃ মাসুম জাকাশিয়া, সহকািী প্রদকৌশলী, শবটাক, ঢাকা। 

সাদপাট মস্টাফ : ১। কমা: শশফকুল ইসলাম ২। কমাোঃ আশজজুল হক, ৩। কমাোঃ বাদয়শজে 

১১ এশপএ ও আইএশপ 

(APA & IAP) ০৭/০৩/২০২২  

 

 

প্রশশক্ষক                         

ককাস ম পশিিালক 

ককাস ম সমন্বয়কািী 

সাদপাট ম স্টাফ 

: মহাপশিিালক, শবটাক।  

ি. কমা: জালালউশিন, শপইঞ্জ, পশিিালক, শবটাক।  

জনাব জনাব এসএম িাদসল িাব্বী, জনসাংদ াগ কম মকতমা, শবটাক, ঢাকা।  

১। কমাোঃ আব্দুি িশহম ২। কমাোঃমশনরুজ্জামান খান, ৩। কমাোঃ এিশাে আলম 

 

১২ 

বাদজট 

১০/০৪/২০২২ 

প্রশশক্ষক : মহাপশিিালক, শবটাক।  

ককাস ম পশিিালক : জনাব কমা: মশফজুল ইসলাম, প্রিান শহোঃকোঃ, শবটাক। 

ককাস মসমন্বয়কািী : জনাব আশিফুল হাসান,শহোঃকোঃ, শবটাক, ঢাকা। 

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

 

 



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  ড.সৈয়দ মমাোঃ ইহৈানুল কবিম পবিচালক

২  জনাি মমাোঃ মুহবৈন পবিচালক

৩  ড. মমাোঃ জালাল উবিন বপইঞ্জ পবিচালক

৪  জনাি মমাোঃ আবু ৈাঈদ খান পবিচালক

৫  জনাি মমাোঃ ইকিাল মহাসৈন 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 ইৈলাম প্রধান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

১০  জনাি িপন কুমাি সমত্র 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

১৫  জনাি মমাোঃ এৈ এম ইনামুল মহাসৈন 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 মহাসৈন ৈহকািী মপ্রাগ্রামাি

২০  জনাি মমাোঃ মাসুম জাকাবিয়া ৈহকািী প্রসকৌশলী

২১  জনাি িহমি উল্যাহ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২২  জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাৈান ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৩  জনাি মমাোঃ ওমি ইউসুফ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৪  জনাি ছবিউল আলম ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৫  জনাি মমাোঃ বফসিাজ মহাসৈন ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৬  জনাি মমাোঃ হাবৈি মাহমুদ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৭  পুলক কাবি িায় ৈহকািী প্রসকৌশলী

উপবিবি

ক্রবমক নং (মজেষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ) 

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ এৈবডবজ

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ১৮/১০/২০২১ 



২৮  িনুশ্রী মমাহি ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৯  জনাি মমাহাা্ইবমনুল ইৈলাম ৈ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 হাৈান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

৩৪  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ পবিকল্পনা কম মকিমা

৩৫  জনাি এৈ.এম.িাসৈল িাব্বী জনৈংস া  কম মকিমা

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

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

৩৮  জনাি মিাফাসয়ল মহাসৈন খান মটাি অবফৈাি চলবি দাবয়ত্ব

৩৯  জনািা মবজমনা মজুমদাি ৈহকািী পবিচালক (প্রশাোঃ) চলবি দাবয়ত্ব

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ কম মকিমাসদি অংশগ্রহসণ বনয়বমি উপবিবি ও ছুটি বিবধমালা ১৯৮২

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ২৪/১০/২০২১ 

ক্রবমক নং (মজেষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ) 

ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  ড.সৈয়দ মমাোঃ ইহৈানুল কবিম পবিচালক

২  জনাি মমাোঃ মুহবৈন পবিচালক

৩  ড. মমাোঃ জালাল উবিন বপইঞ্জ পবিচালক

৪  জনাি মমাোঃ আবু ৈাঈদ খান পবিচালক

৫  জনাি মমাোঃ ইকিাল মহাসৈন 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 ইৈলাম প্রধান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

১০  জনাি িপন কুমাি সমত্র 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

১৫  জনাি মমাোঃ এৈ এম ইনামুল মহাসৈন বনি মাহী প্রসকৌশলী

উপবিবি



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 মহাসৈন ৈহকািী মপ্রাগ্রামাি

২০  জনাি মমাোঃ মাসুম জাকাবিয়া ৈহকািী প্রসকৌশলী

২১  জনাি িহমি উল্যাহ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২২  জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাৈান ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৩  জনাি মমাোঃ ওমি ইউসুফ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৪  জনাি ছবিউল আলম ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৫  জনাি মমাোঃ বফসিাজ মহাসৈন ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৬  জনাি মমাোঃ হাবৈি মাহমুদ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৭  পুলক কাবি িায় ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৮  িনুশ্রী মমাহি ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৯  জনাি মমাহাা্ইবমনুল ইৈলাম ৈ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 হাৈান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

৩৪  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ পবিকল্পনা কম মকিমা

৩৫  জনাি এৈ.এম.িাসৈল িাব্বী জনৈংস া  কম মকিমা

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

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

৩৮  জনাি মিাফাসয়ল মহাসৈন খান মটাি অবফৈাি চলবি দাবয়ত্ব

৩৯  জনািা মবজমনা মজুমদাি ৈহকািী পবিচালক (প্রশাোঃ) চলবি দাবয়ত্ব

ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  জনািা জহুিা পািভীন উচ্চমান ৈহকািী

২  জনাি পলাশ কুমাি দাৈ উচ্চমান ৈহকািী

৩  জনািা িাজবনন আক্তাি উচ্চমান ৈহকািী

ক্রবমক নং (মজেষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ) 

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ০৪/১১/২০২১ 

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ কম মচািীসদি অংশগ্রহসণ বনয়বমি উপবিবি ও ছুটি বিবধমালা ১৯৮২

উপবিবি



৪  জনাি নুরুল ইৈলাম কোবশয়াি

৫  জনাি হাবিবুি িহমান  সিষনা ৈহকািী পসদ চলবি দাবয়ত্ব

৬  জনাি আব্দুি িি খান কোবশয়াি

৭  জনাি কবহনুি িহমান ৈাহায্যকািী

৮  জনাি বৈবিকুি িহমান বনিাপর্ত্তা পবিদশ মক

৯  জনাি আব্দুল মান্নান উচ্চমান ৈহকািী

১০  জনাি মমাোঃ ৈবুজ মহাৈাইন উচ্চমান ৈহকািী

১১  জনাি শবহদুল আলম খান বনম্নমান ৈহকািী

১২  জনাি মমাছাোঃ আবমনা খাতুন বনম্নমান ৈহকািী

১৩  আল-মামুন বনম্নমান ৈহকািী

১৪  জনািা বজল হাৈনাি জাহান ম বলসফান অপাসি ি

১৫  জনাি িবন আক্তাি ম বলসফান অপাসি ি

১৬  জনাি আলী আক্কাছ  াড়ীচালক

১৭  জনাি আব্দুল  বন  াড়ীচালক

১৮  জনাি মমাোঃ জবহরুল ইৈলাম  াড়ীচালক

১৯  জনাি ফখরুল ইৈলাম  াড়ীচালক

২০  জনাি ইউনুছ আলী  াড়ীচালক

২১  জনাি বিপন মহাসৈন ভূইয়া  াড়ীচালক

২২  জনাি িাচ্চু বিশ্বাৈ  াড়ীচালক

২৩  জনাি মমাোঃ আব্দুল কুদ্দুৈ ৈময় িক্ষক

২৪  জনাি হাসফজ মমাোঃ মাহমুদুল আলম লাইসেিী এস নসডন্ট

২৫  জনািা উসম্ম ৈালমা বিউটি ম বলসফান অপাসি ি

২৬  জনাি জামাল উবিন এম.এল.এৈ.এৈ.

২৭  জনাি মমাোঃকাসয়শ ইৈলাম বনম্নমান ৈহকািী

২৮  জনাি মমাোঃ আব্দুল আবজজ এম.এল.এৈ.এৈ.

২৯  জনাি মমাোঃ হাবফজুি িহমান বনম্নমান ৈহকািী

৩০  জনাি আইয়ুি আলী এম.এল.এৈ.এৈ.

৩১  জনাি ফসয়জ আহম্মদ ৈাহায্যকািী

৩২  জনাি িবফকুল ইৈলাম এম.এল.এৈ.এৈ.

৩৩  জনািা শাহনাজ পািভীন এম.এল.এৈ.এৈ.

৩৪  জনািা মাহমুদা আক্তাি লিা এম.এল.এৈ.এৈ.

৩৫  জনাি ৈাইফুল ইৈলাম এম.এল.এৈ.এৈ.

৩৬  জনাি মমাোঃ শবফকুল ইৈলাম এম.এল.এৈ.এৈ.

৩৭  জনাি এিশাদ আলম এম.এল.এৈ.এৈ.



৩৮  মমাোঃমাসুম বিল্লাহ এম.এল.এৈ.এৈ.

৩৯  জনাি মমাোঃ ব য়াৈ উবিন আকন্দ এম.এল.এৈ.এৈ.

৪০  জনািা শািবমন নাহাি মবনকা কোশ ৈিকাি

৪১  জনািা খাতুসন জান্নাি ফাসিমা মডৈপাৈ িাইডাি

৪২  জনাি িাসিক মাহমুদ মডৈপাৈ িাইডাি

৪৩  জনাি মখাকন বময়া  াড ম

৪৪  জনাি আলী জব্বাি  াড ম

৪৫  জনাি মুছা বময়া  াড ম

৪৬  জনাি ৈাসহি আলী  াড ম

৪৭  জনাি মমাোঃ আশিাফুল ইৈলাম  াড ম

৪৮  জনাি মমাোঃ নজমুল হাৈান িাবু পাম্প চালক

৪৯  জনাি মমাোঃ আবুল কালাম িাশাি মকয়াি ম কাি



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  ড.সৈয়দ মমাোঃ ইহৈানুল কবিম পবিচালক

২  জনাি মমাোঃ মুহবৈন পবিচালক

৩  ড. মমাোঃ জালাল উবিন বপইঞ্জ পবিচালক

৪  জনাি মমাোঃ আবু ৈাঈদ খান পবিচালক

৫  জনাি মমাোঃ ইকিাল মহাসৈন 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 ইৈলাম প্রধান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

১০  জনাি িপন কুমাি সমত্র 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

১৫  জনাি মমাোঃ এৈ এম ইনামুল মহাসৈন 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 মহাসৈন ৈহকািী মপ্রাগ্রামাি

২০  জনাি মমাোঃ মাসুম জাকাবিয়া ৈহকািী প্রসকৌশলী

২১  জনাি িহমি উল্যাহ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২২  জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাৈান ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৩  জনাি মমাোঃ ওমি ইউসুফ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৪  জনাি ছবিউল আলম ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৫  জনাি মমাোঃ বফসিাজ মহাসৈন ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৬  জনাি মমাোঃ হাবৈি মাহমুদ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৭  পুলক কাবি িায় ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৮  িনুশ্রী মমাহি ৈহকািী প্রসকৌশলী

উপবিবি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ এবৈআি

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ০৩/০১/২০২২

ক্রবমক নং (মজেষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ) 



২৯  জনাি মমাহাা্ইবমনুল ইৈলাম ৈ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 হাৈান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

৩৪  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ পবিকল্পনা কম মকিমা

৩৫  জনাি এৈ.এম.িাসৈল িাব্বী জনৈংস া  কম মকিমা

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

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

৩৮  জনাি মিাফাসয়ল মহাসৈন খান মটাি অবফৈাি চলবি দাবয়ত্ব

৩৯  জনািা মবজমনা মজুমদাি ৈহকািী পবিচালক (প্রশাোঃ) চলবি দাবয়ত্ব



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবিি ৈহকািী প্রসকৌশলী

২  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ ৈহকািী প্রসকৌশলী

৩  জনাি মক এম মনামানুি িহমান ৈহকািী প্রসকৌশলী

৪  কাজী শাহাদাি মহাসৈন ৈহকািী মপ্রাগ্রামাি

৫  জনাি মমাোঃ মাসুম জাকাবিয়া ৈহকািী প্রসকৌশলী

৬  জনাি িহমি উল্যাহ ৈহকািী প্রসকৌশলী

৭  জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাৈান ৈহকািী প্রসকৌশলী

৮  জনাি মমাোঃ ওমি ইউসুফ ৈহকািী প্রসকৌশলী

৯  জনাি ছবিউল আলম ৈহকািী প্রসকৌশলী

১০  জনাি মমাোঃ বফসিাজ মহাসৈন ৈহকািী প্রসকৌশলী

১১  জনাি মমাোঃ হাবৈি মাহমুদ ৈহকািী প্রসকৌশলী

১২  পুলক কাবি িায় ৈহকািী প্রসকৌশলী

১৩  িনুশ্রী মমাহি ৈহকািী প্রসকৌশলী

১৪  জনাি মমাহাা্ইবমনুল ইৈলাম ৈহকািী প্রসকৌশলী

১৫  জনাি আবিফ আহসমদ ৈহকািী প্রসকৌশলী

১৬  জনাি মিািহান উবিন জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৭  জনাি কাবজম উবিন জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৮  জনাি হাৈমি আলী জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৯  জনাি হুমায়ুন কবিি জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

২০  জনাি শাহীন পািসভজ জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

২১  জনাি শাহজাহান বময়া জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

২২  জনাি আব্দুল্লাহ আল মামুন জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৩  জনাি মমাোঃ আবিক জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৪  জনাি আবজজুল হক জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৫  জনাি শবফকুল ইৈলাম ভূ ূঁইয়া জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৬  জনাি শাহীন বময়া জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৭  জনাি এনাসয়ি কবিি জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৮  জনাি আবু ৈাইদ জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

উপবিবি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ কম মকিমা-কম মচািীসদি অংশগ্রহসণ বনয়বমি উপবিবি বিবধমালা ১৯৮২

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ১৭/০১/২০২২

ক্রবমক নং (মজেষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ) 



২৯  জনাি আবিফ উবিন (িিন) জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩০  জনাি আব্দুল মান্নান জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩১  ফিহাদ বময়া জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩২  জনাি মমাোঃ মহৈীন জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৩  জনাি মমাোঃ বমিান শাহ জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৪  জনাি নুরুল ইৈলাম জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৫  জনাি মমাোঃ ফয়ৈাল খান জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৬  জনাি মমাোঃ নাজমূল ভূ ূঁইয়া জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৭  জনাি মমাোঃ মিজাউল কবিম জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৮  জনাি মমািাবৈম বিল্লাহ জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৯  জনাি িাসশদ বময়া জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪০  মমাোঃ আবিফুজ্জামান ৈিকাি জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪১  জনাি বজৈানুি িহমান জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪২  জনাি িবিউল মহাসৈন কবচ জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৩  জনাি মমাোঃ নাজমুল মহাসৈন জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৪  জনাি মমাোঃ িাজু িাপ্পী জুবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৫  জনাি মমাোঃ শবহদুল ইৈলাম জুবনয়ি ম কবনবশয়ান



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  জনাি মুছসলহ উবিন ভূ ূঁইয়া বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২  জনাি খায়রুল িাৈাি বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩  জনাি মুকুন্দ চন্দ্র দাৈ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪  জনাি এ.মক.এম আককাছ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫  জনাি আবিফুি িহমান(আবিফ) বৈবনয়ি ড্রাফ ৈম্যান

৬  জনাি ম ালাম বজলানী বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৭  জনাি মিজাউল কবিম বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৮  জনাি আহৈান উল্লাহ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৯  জনাি জুসয়ল ম াসমজ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১০  জনাি মমাোঃ ইোবহম বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১১  জনাি আক্কাৈ আলী বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১২  জনাি মমাোঃ আব্দুৈ ৈালাম পািসভজ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৩  জনাি হাবৈবুল ইৈলাম বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৪  জনাি আসনায়াি মহাসৈন বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৫  জনাি নজরুল ইৈলাম বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৬  জনাি ৈবুজ বময়া বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৭  জনাি মমাোঃ ম ালাম ফারুক বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৮  জনাি মমিাজ উবিন বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৯  জনাি কুতুি উবিন বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২০  জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম মচৌধুিী বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২১  জনাি ইৈলাম মশখ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২২  জনাি বহকমি আলী বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৩  জনাি মদসলায়াি মহাসৈন বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৪  জনাি মমাোঃ খুিবশদ আলম বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৫  জনাি আবমনুল ইৈলাম বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৬  জনাি জবৈম উবিন ম কবনবশয়ান

২৭  জনাি মমাোঃ মমজিাউি িহমান বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৮  জনাি িবফকুল ইৈলাম টিটু ম কবনবশয়ান

উপবিবি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ কম মকিমা-কম মচািীসদি অংশগ্রহসণ বনয়বমি উপবিবি বিবধমালা ১৯৮২

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ২৭/০১/২০২২

ক্রবমক নং (মজেষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ) 



২৯  জনাি মমাোঃ ফারুক বময়া বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩০  জনাি জাহাং ীি মহাসৈন ম কবনবশয়ান

৩১  জনাি ৈালাউবিন ম কবনবশয়ান

৩২  জনাি স্বপন কুমাি মন্ডল ম কবনবশয়ান

৩৩  জনাি আোঃ হাবমদ বময়া বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৪  জনাি মমাোঃ নাবছউি িহমান বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৫  জনাি আব্দুল খাসলক িািহী ম কবনবশয়ান

৩৬  জনাি ইোবহম বময়া ম কবনবশয়ান

৩৭  জনাি মমাোঃ আব্দুৈ ৈালাম বৈবিবক বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৮  জনাি ৈসিায়াি জাহান ভূইয়া ম কবনবশয়ান

৩৯  জনাি আলী মহাসৈন ম কবনবশয়ান

৪০  জনাি বিজু িড়ুয়া বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪১  জনাি মৈবলম হাওলাদাি বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪২  জনাি বমজানুি িহমান বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৩  জনাি ওৈমান বময়া ম কবনবশয়ান

৪৪  জনাি ম ালাম মমাস্তফা ম কবনবশয়ান

৪৫  জনাি দ্বীন ইৈলাম ম কবনবশয়ান

৪৬  জনাি আবমি মহাসৈন ম কবনবশয়ান

৪৭  জনাি আফিাবুল ইৈলাম ম কবনবশয়ান

৪৮  জনাি ৈাহাি উবিন ম কবনবশয়ান

৪৯  জনাি আবুল কাসশম বময়া বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫০  জনাি িাসিকুল ইৈলাম ম কবনবশয়ান

৫১  জনাি আওলাদ মহাসৈন বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫২  জনাি আোঃ লবিফ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৩  জনাি হাৈমি আলী বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৪  জনাি মমাোঃ আমজাদ মহাসৈন খান ম কবনবশয়ান

৫৫  জনাি মমাোঃ আব্দুল্লাহ ম কবনবশয়ান

৫৬  জনাি মাসুদুি িহমান ম কবনবশয়ান

৫৭  জনাি আল-আবমন ম কবনবশয়ান

৫৮  জনাি এ. মক. এম. বজলানী বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  জনাি মুছসলহ উবিন ভূ ূঁইয়া বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২  জনাি খায়রুল িাৈাি বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩  জনাি মুকুন্দ চন্দ্র দাৈ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪  জনাি এ.মক.এম আককাছ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫  জনাি আবিফুি িহমান(আবিফ) বৈবনয়ি ড্রাফ ৈম্যান

৬  জনাি ম ালাম বজলানী বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৭  জনাি মিজাউল কবিম বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৮  জনাি আহৈান উল্লাহ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৯  জনাি জুসয়ল ম াসমজ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১০  জনাি মমাোঃ ইোবহম বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১১  জনাি আক্কাৈ আলী বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১২  জনাি মমাোঃ আব্দুৈ ৈালাম পািসভজ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৩  জনাি হাবৈবুল ইৈলাম বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৪  জনাি আসনায়াি মহাসৈন বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৫  জনাি নজরুল ইৈলাম বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৬  জনাি ৈবুজ বময়া বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৭  জনাি মমাোঃ ম ালাম ফারুক বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৮  জনাি মমিাজ উবিন বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

১৯  জনাি কুতুি উবিন বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২০  জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম মচৌধুিী বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২১  জনাি ইৈলাম মশখ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২২  জনাি বহকমি আলী বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৩  জনাি মদসলায়াি মহাসৈন বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৪  জনাি মমাোঃ খুিবশদ আলম বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৫  জনাি আবমনুল ইৈলাম বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

২৬  জনাি জবৈম উবিন ম কবনবশয়ান

২৭  জনাি মমাোঃ মমজিাউি িহমান বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

উপবিবি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ কম মকিমা-কম মচািীসদি অংশগ্রহসণ বনয়বমি উপবিবি বিবধমালা ১৯৮২

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ০৮/০২/২০২২

ক্রবমক নং (মজেষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ) 



২৮  জনাি িবফকুল ইৈলাম টিটু ম কবনবশয়ান

২৯  জনাি মমাোঃ ফারুক বময়া বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩০  জনাি জাহাং ীি মহাসৈন ম কবনবশয়ান

৩১  জনাি ৈালাউবিন ম কবনবশয়ান

৩২  জনাি স্বপন কুমাি মন্ডল ম কবনবশয়ান

৩৩  জনাি আোঃ হাবমদ বময়া বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৪  জনাি মমাোঃ নাবছউি িহমান বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৫  জনাি আব্দুল খাসলক িািহী ম কবনবশয়ান

৩৬  জনাি ইোবহম বময়া ম কবনবশয়ান

৩৭  জনাি মমাোঃ আব্দুৈ ৈালাম বৈবিবক বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৩৮  জনাি ৈসিায়াি জাহান ভূইয়া ম কবনবশয়ান

৩৯  জনাি আলী মহাসৈন ম কবনবশয়ান

৪০  জনাি বিজু িড়ুয়া বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪১  জনাি মৈবলম হাওলাদাি বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪২  জনাি বমজানুি িহমান বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৪৩  জনাি ওৈমান বময়া ম কবনবশয়ান

৪৪  জনাি ম ালাম মমাস্তফা ম কবনবশয়ান

৪৫  জনাি দ্বীন ইৈলাম ম কবনবশয়ান

৪৬  জনাি আবমি মহাসৈন ম কবনবশয়ান

৪৭  জনাি আফিাবুল ইৈলাম ম কবনবশয়ান

৪৮  জনাি ৈাহাি উবিন ম কবনবশয়ান

৪৯  জনাি আবুল কাসশম বময়া বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫০  জনাি িাসিকুল ইৈলাম ম কবনবশয়ান

৫১  জনাি আওলাদ মহাসৈন বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫২  জনাি আোঃ লবিফ বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৩  জনাি হাৈমি আলী বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান

৫৪  জনাি মমাোঃ আমজাদ মহাসৈন খান ম কবনবশয়ান

৫৫  জনাি মমাোঃ আব্দুল্লাহ ম কবনবশয়ান

৫৬  জনাি মাসুদুি িহমান ম কবনবশয়ান

৫৭  জনাি আল-আবমন ম কবনবশয়ান

৫৮  জনাি এ. মক. এম. বজলানী বৈবনয়ি ম কবনবশয়ান



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  ড.সৈয়দ মমাোঃ ইহৈানুল কবিম পবিচালক

২  জনাি মমাোঃ মুহবৈন পবিচালক

৩  ড. মমাোঃ জালাল উবিন বপইঞ্জ পবিচালক

৪  জনাি মমাোঃ আবু ৈাঈদ খান পবিচালক

৫  জনাি মমাোঃ ইকিাল মহাসৈন 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 ইৈলাম প্রধান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

১০  জনাি িপন কুমাি সমত্র 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

১৫  জনাি মমাোঃ এৈ এম ইনামুল মহাসৈন 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 মহাসৈন ৈহকািী মপ্রাগ্রামাি

২০  জনাি মমাোঃ মাসুম জাকাবিয়া ৈহকািী প্রসকৌশলী

২১  জনাি িহমি উল্যাহ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২২  জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাৈান ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৩  জনাি মমাোঃ ওমি ইউসুফ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৪  জনাি ছবিউল আলম ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৫  জনাি মমাোঃ বফসিাজ মহাসৈন ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৬  জনাি মমাোঃ হাবৈি মাহমুদ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৭  পুলক কাবি িায় ৈহকািী প্রসকৌশলী

উপবিবি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ ৈিকাবি কম মকিমা-কম মচািী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিবধ ২০১৮

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ১৩/০২/২০২২

ক্রবমক নং (মজেষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ) 



২৮  িনুশ্রী মমাহি ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৯  জনাি মমাহাা্ইবমনুল ইৈলাম ৈ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 হাৈান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

৩৪  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ পবিকল্পনা কম মকিমা

৩৫  জনাি এৈ.এম.িাসৈল িাব্বী জনৈংস া  কম মকিমা

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

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

৩৮  জনাি মিাফাসয়ল মহাসৈন খান মটাি অবফৈাি চলবি দাবয়ত্ব

৩৯  জনািা মবজমনা মজুমদাি ৈহকািী পবিচালক (প্রশাোঃ) চলবি দাবয়ত্ব



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  ড.সৈয়দ মমাোঃ ইহৈানুল কবিম পবিচালক

২  জনাি মমাোঃ মুহবৈন পবিচালক

৩  ড. মমাোঃ জালাল উবিন বপইঞ্জ পবিচালক

৪  জনাি মমাোঃ আবু ৈাঈদ খান পবিচালক

৫  জনাি মমাোঃ ইকিাল মহাসৈন 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 ইৈলাম প্রধান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

১০  জনাি িপন কুমাি সমত্র 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

১৫  জনাি মমাোঃ এৈ এম ইনামুল মহাসৈন 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 মহাসৈন ৈহকািী মপ্রাগ্রামাি

২০  জনাি মমাোঃ মাসুম জাকাবিয়া ৈহকািী প্রসকৌশলী

২১  জনাি িহমি উল্যাহ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২২  জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাৈান ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৩  জনাি মমাোঃ ওমি ইউসুফ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৪  জনাি ছবিউল আলম ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৫  জনাি মমাোঃ বফসিাজ মহাসৈন ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৬  জনাি মমাোঃ হাবৈি মাহমুদ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৭  পুলক কাবি িায় ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৮  িনুশ্রী মমাহি ৈহকািী প্রসকৌশলী

উপবিবি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ বপ.বপ.এ-২০০৬ওবপ.বপ.আি-২০০৮ (ৈংসশাধীিৈহ)

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ১৭/০২/২০২২

ক্রবমক নং (মজেষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ) 



২৯  জনাি মমাহাা্ইবমনুল ইৈলাম ৈ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 হাৈান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

৩৪  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ পবিকল্পনা কম মকিমা

৩৫  জনাি এৈ.এম.িাসৈল িাব্বী জনৈংস া  কম মকিমা

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

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

৩৮  জনাি মিাফাসয়ল মহাসৈন খান মটাি অবফৈাি চলবি দাবয়ত্ব

৩৯  জনািা মবজমনা মজুমদাি ৈহকািী পবিচালক (প্রশাোঃ) চলবি দাবয়ত্ব



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  জনাি মমাহাম্মদ ৈাইফুল্লাহ ৈহকািী পবিচালক (প্রশাোঃ)

২  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ পবিকল্পনা কম মকিমা

৩  জনাি এৈ.এম.িাসৈল িাব্বী জনৈংস া  কম মকিমা

৪  জনাি আবুল মনছুি আহম্মদ ৈবচি

৫  জনাি িপন কুমাি সমত্র বনি মাহী প্রসকৌশলী

৬  জনাি ভিসিাষ চক্রির্ত্তী বনি মাহী প্রসকৌশলী

৭  জনাি মমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম বনি মাহী প্রসকৌশলী

৮  জনাি মাসুদ িানা বনি মাহী প্রসকৌশলী

৯  জনাি মমাোঃ ৈালাউবিন বনি মাহী প্রসকৌশলী

১০  জনাি মমাোঃ এৈ এম ইনামুল মহাসৈন বনি মাহী প্রসকৌশলী

১১  জনাি মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবিি ৈহকািী প্রসকৌশলী

১২  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ ৈহকািী প্রসকৌশলী

১৩  জনাি মক এম মনামানুি িহমান ৈহকািী প্রসকৌশলী

১৪  কাজী শাহাদাি মহাসৈন ৈহকািী মপ্রাগ্রামাি

১৫  জনাি মমাোঃ মাসুম জাকাবিয়া ৈহকািী প্রসকৌশলী

১৬  জনাি িহমি উল্যাহ ৈহকািী প্রসকৌশলী

১৭  জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাৈান ৈহকািী প্রসকৌশলী

১৮  জনাি মমাোঃ ওমি ইউসুফ ৈহকািী প্রসকৌশলী

১৯  জনাি ছবিউল আলম ৈহকািী প্রসকৌশলী

২০  জনাি মমাোঃ বফসিাজ মহাসৈন ৈহকািী প্রসকৌশলী

২১  জনাি মমাোঃ হাবৈি মাহমুদ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২২  পুলক কাবি িায় ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৩  িনুশ্রী মমাহি ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৪  জনাি মমাহাা্ইবমনুল ইৈলাম ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৫  জনাি আবিফ আহসমদ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৬  জনািা মবজমনা মজুমদাি ৈহকািী পবিচালক (প্রশাোঃ) চলবি দাবয়ত্ব

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ কম মকিমা-কম মচািীসদি অংশগ্রহসণ চাকবি ৈংক্রাি বিবভন্ন প্রবশক্ষণ আসয়াজন

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ২৭/০২/২০২২ 

ক্রবমক নং (মজেষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ) 

উপবিবি



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  ড.সৈয়দ মমাোঃ ইহৈানুল কবিম পবিচালক

২  জনাি মমাোঃ মুহবৈন পবিচালক

৩  ড. মমাোঃ জালাল উবিন বপইঞ্জ পবিচালক

৪  জনাি মমাোঃ আবু ৈাঈদ খান পবিচালক

৫  জনাি মমাোঃ ইকিাল মহাসৈন 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 ইৈলাম প্রধান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

১০  জনাি িপন কুমাি সমত্র 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

১৫  জনাি মমাোঃ এৈ এম ইনামুল মহাসৈন 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 মহাসৈন ৈহকািী মপ্রাগ্রামাি

২০  জনাি মমাোঃ মাসুম জাকাবিয়া ৈহকািী প্রসকৌশলী

২১  জনাি িহমি উল্যাহ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২২  জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাৈান ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৩  জনাি মমাোঃ ওমি ইউসুফ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৪  জনাি ছবিউল আলম ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৫  জনাি মমাোঃ বফসিাজ মহাসৈন ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৬  জনাি মমাোঃ হাবৈি মাহমুদ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৭  পুলক কাবি িায় ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৮  িনুশ্রী মমাহি ৈহকািী প্রসকৌশলী

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ০৭/০৩/২০২২  

ক্রবমক নং (মজেষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ) 

উপবিবি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ এবপএ ও আইএবপ (APA & IAP)



২৯  জনাি মমাহাা্ইবমনুল ইৈলাম ৈ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 হাৈান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

৩৪  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ পবিকল্পনা কম মকিমা

৩৫  জনাি এৈ.এম.িাসৈল িাব্বী জনৈংস া  কম মকিমা

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

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

৩৮  জনাি মিাফাসয়ল মহাসৈন খান মটাি অবফৈাি চলবি দাবয়ত্ব

৩৯  জনািা মবজমনা মজুমদাি ৈহকািী পবিচালক (প্রশাোঃ) চলবি দাবয়ত্ব



ক্র: 

নং
নাম পদবি

১  ড.সৈয়দ মমাোঃ ইহৈানুল কবিম পবিচালক

২  জনাি মমাোঃ মুহবৈন পবিচালক

৩  ড. মমাোঃ জালাল উবিন বপইঞ্জ পবিচালক

৪  জনাি মমাোঃ আবু ৈাঈদ খান পবিচালক

৫  জনাি মমাোঃ ইকিাল মহাসৈন 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 ইৈলাম প্রধান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

১০  জনাি িপন কুমাি সমত্র 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

১৫  জনাি মমাোঃ এৈ এম ইনামুল মহাসৈন 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 মহাসৈন ৈহকািী মপ্রাগ্রামাি

২০  জনাি মমাোঃ মাসুম জাকাবিয়া ৈহকািী প্রসকৌশলী

২১  জনাি িহমি উল্যাহ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২২  জনাি মমাোঃ মাহমুদুল হাৈান ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৩  জনাি মমাোঃ ওমি ইউসুফ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৪  জনাি ছবিউল আলম ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৫  জনাি মমাোঃ বফসিাজ মহাসৈন ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৬  জনাি মমাোঃ হাবৈি মাহমুদ ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৭  পুলক কাবি িায় ৈহকািী প্রসকৌশলী

উপবিবি

প্রবশক্ষসণি বিষয়োঃ িাসজ 

প্রবশক্ষসণি িাবিখোঃ ১০/০৪/২০২২

ক্রবমক নং (মজেষ্ঠিাি বভবর্ত্তসি নসহ) 



২৮  িনুশ্রী মমাহি ৈহকািী প্রসকৌশলী

২৯  জনাি মমাহাা্ইবমনুল ইৈলাম ৈ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 হাৈান বহৈাি িক্ষণ কম মকিমা

৩৪  জনাি মমাোঃ মামুনুি িশীদ পবিকল্পনা কম মকিমা

৩৫  জনাি এৈ.এম.িাসৈল িাব্বী জনৈংস া  কম মকিমা

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

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

৩৮  জনাি মিাফাসয়ল মহাসৈন খান মটাি অবফৈাি চলবি দাবয়ত্ব

৩৯  জনািা মবজমনা মজুমদাি ৈহকািী পবিচালক (প্রশাোঃ) চলবি দাবয়ত্ব


