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ব উ য়ন অিধদ েরর ধান কাযালেয় আগামী ০৬-০৩-২০১৯ ও ০৭-০৩-২০১৯ ি ঃ তািরখ ই-নিথ িবষয়ক িরে সাস িশ ণ কােস

অংশ হেণর জ  ব উ য়ন অিধদ েরর িন িলিখত কমকতা/কমচারীেদর মেনানয়ন দান করা হেলা। 

 জ তার মা সাের নয়।
ঃনংঃনং নামনাম পদবীপদবী শাখ াশাখ া

০১ জনাব মাঃ আ ল হািমদ খান উপ-পিরচালক( শাসন) শাসনশাখা
০২ জনাব এইচ, এম িজ র রহমান অ ক ীয় মানব স দ উ য়ন ক
০৩ জনাব মাঃ মাখেল র রহমান উপ-পিরচালক( কাশনা) শাসনশাখা
০৪ জনাব মাঃ আিত র রহমান উপ-পিরচালক(বা বায়ন) বা বায়ন শাখা
০৫ জনাব মিরয়ম আ ার সহকারী পিরচালক( শাসন) শাসন শাখা
০৬ জনাব ফািরহা িনশাত সহকারী পিরচালক( শাসন) শাসন শাখা
০৭ জনাব ক এম জািহদ হােসন সহকারী পিরচালক( শাসন) শাসন শাখা
০৮ জনাব খান মাঃ নঈম সহকারী পিরচালক( কাশনা) শাসন শাখা
০৯ জনাব মাঃ আতাউর রহমান সহকারী পিরচালক( লা) শাসন শাখা
১০ জনাব সালাহ উি ন আহেমদ সহকারী পিরচালক(আইিস ) শাসন শাখা
১১ জনাব ফােতমা বগম সহকারী পিরচালক(বা বায়ন) বা বায়ন শাখা
১২ জনাব আিত ামান খান সহকারী পিরচালক(বা বায়ন) বা বায়ন শাখা
১৩ জনাব মাঃ আিন ল ইসলাম সহকারী েকৗশলী েকৗশল শাখা
১৪ জনাব আ ল কালাম আজাদ উপেজলা ব উ য়ন কমকতা াশনাল সািভস শাখা
১৫ জনাব মাঃ িজয়াউর রহমান িশ ক(ইেল িন ) শাসন শাখা
১৬ জনাব মার চ  শীল িশ ক(কি উটার) শাসন শাখা
১৭ জনাব মাঃ মা ন হাসাইন উপ-সহকারী েকৗশলী েকৗশল শাখা
১৮ জনাব জ ল ইসলাম উপ-সহকারী েকৗশলী েকৗশল শাখা

জনাব ফজ র রহমান শাসিনক কমকতা শাসন শাখা
১৯ জনাব মাঃ র-ই-আহসান ািফ  িডজাইনার শাসন শাখা
২০ জনাব আসমা আ ার কি উটার অপােরটর শাসন শাখা
২১ জনাব ফািহমা লতানা কি উটার অপােরটর শাসন শাখা
২২ জনাব শিহ ল ইসলাম ষাট া িরক শাসন শাখা
২৩ জনাব র মাহা দ ষাট া িরক বা বায়ন শাখা
২৪ জনাব মাঃ জাহা ীর আলম উ মান সহকারী মহাপিরচালক শাখা
২৫ জনাব এস,এম নজ ল ইসলাম ঐ শাসন শাখা
২৬ জনাব িশবলী সািদক ঐ
২৭ জনাব মাঃ মাজাে ল হােসন ঐ শাসন শাখা

১



২৮ জনাব মাঃ আ ল লিতফ ঐ শাসন শাখা
২৯ জনাব পােটায়ারী ঐ শাসন শাখা
৩০ জনাব আলী আকবর পােটায়ারী ঐ শাসন শাখা
৩১ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম ঐ শাসন শাখা
৩২ জনাব আহসান হািবব সরকার অিফস সহকারী কাম-কি উটার া িরক শাসন শাখা
৩৩ জনাব মাঃ শাহজাহান ঞা ঐ শাসন শাখা
৩৪ জনাব খািলদ মাঃ ইকবাল ঐ শাসন শাখা
৩৫ জনাব মাঃ হািব র রহমান ঐ বা বায়ন শাখা
৩৬ জনাব সিলনা আ ার ঐ বা বায়ন শাখা
৩৭ জনাব শাহী র বগম ঐ বা বায়ন শাখা
৩৮ জনাব মাঈ ল ইসলাম চৗ রী ঐ শাসন শাখা
৩৯ জনাব মাঃ আমীর হােসন িহসাব র ক শাসন শাখা
৪০ জনাব আসা ল ইসলাম কি উটার অপােরটর শাসন শাখা
৪১ জনাব কৗিশক সরকার কি উটার অপােরটর শাসন শাখা
৪২ জনাব মাঃ শাহী ল বারী চৗ রী ক ািশয়ার শাসন শাখা
৪৩ সয়দা মিনরা ফরেদৗস পাশাক িব য় সহকারী শাসন শাখা
৪৪ জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম ফেটাকিপয়ার অপােরটর শাসন শাখা
৪৫ জনাব আওর েজব খািলদ ডেমােন টর শাসন শাখা
৪৬ জনাব রািজয়া লতানা অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর শাসন শাখা

০২।       উে , অংশ হণকারীেদর আগামী ০৬ মাচ,, ২০১৯ তািরখ সকাল ০৮.৩০ টায়, ব উ য়ন অিধদ র, ঢাকা ধান কাযালেয়র
সে লন কে  িরেপাট করেত হেব।
০৩।       মেনানীত কমকতা/কমচারীগণ িবিধ মাতােবক ভাতািদ া  হেবন।
০৪।       মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম এ আেদশ জন ােথ জারী করা হেলা।

২৪-২-২০ ১৯

আ.ন.আহ দ আলী
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালেকর কাযালেয়র পিরচালকগণ
২) মহাপিরচালেকর কাযালেয়র উপপিরচালকগণ
৩) মহাপিরচালেকর কাযালেয়র সহকারী পিরচালকগণ

২


