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ঃ 
নং নাম পদবী শাখা 

১ ) জনাব মাঃ ওমর ফা ক ব ব াপনা পিরচালক (অিতির   দািয় ) ব ব াপনা পিরচালক দ র 
২ ) জনাব মাঃ মিন ামান ভূঞা িসে ম এনািল  আইিসিট িবভাগ 
৩ ) জনাবা িদল আফেরাজা আ ার ব ব াপক ( শাসন) শাসন 
৪ ) জনাব মাঃ আব ু নওয়াজ হােসন সহঃ শাসিনক কমকতা শাসন 
৫ ) জনাব সি বন চ  দাস সহঃ রসায়নিবদ এ ােমািনয়া 
৬ ) জনাব শখ সালাহউি ন সহঃ েকৗশলী (েকিম) এ ােমািনয়া 
৭ ) জনাব এ িট এম জিসম উি ন উপ ধান রসায়নিবদ এ ােমািনয়া 
৮ ) জনাব মাঃ মিনর হােসন গাজী ি বাহী েকৗশলী  ইউিরয়া 
৯ ) জনাব মাঃ মাগবু র রিশদ ি বাহী েকৗশলী (িব ৎ) পাওয়ার া ট 
১০) জনাব মাঃ িমজা র রহমান উপ- সহঃ েকৗিমলী (িব ৎ) পাওয়ার া ট 
১১) জনাব মাঃ শিফউল ইসলাম সহঃ েকৗিমলী (িব ৎ) পাওয়ার া ট 
১২) জনাব অিল উ াহ সহঃ েকৗশলী (িব ৎ) পাওয়ার া ট 
১৩) জনাব নাজমলু ইসলাম ি বাহী েকৗশলী (ইন )ু পাওয়ার া ট 
১৪) জনাব বল মার নাথ উপ- সহঃ রসায়নিবদ ইউিটিলিট 
১৫) জনাব মাহববুরু রহমান উপ ধান রসায়নিবদ ইউিটিলিট 
১৬) জনাব মাঃ আল আিমন ি বাহী েকৗশলী (েকিম) ইউিটিলিট 
১৭) জনাব কাজী আবলু বাশার ি বাহী েকৗশলী ইউিটিলিট 
১৮) জনাব সাহাবিু ন ধান সহঃ রসায়নিবদ ইউিটিলিট 
১৯) জনাব মাঃ শাহজাহান িময়া রসায়নিবদ ল াবেরটরী 
২০) জনাব মাঃ ন ল ইসলাম অিতঃ ধান েকৗশলী (িব ৎ) িজ.এম ( এমিটএস )  
২১) জন ◌াব কাজী ম রু  আলম ি বাহী েকৗশলী (যাি ক) মিশনারী 
২২) জনাব জাবাই ল হক অিতঃ ধান েকৗশলী (িব ৎ) ইন েুম ট 
২৩) জনাবা মু া বগম িনবাহী েকৗশলী (িব ৎ) এমিপিট 
২৪) জনাব জিহর  উি ন িডিসিস ফায়ার 
২৫) জনাব মা র রহমান সহঃ ব ব াপক (িনরাপ া) িনরাপ া 
২৬) ডাঃ এ.িব.এম.িনয়ামলু কাছমী অিতঃ ধান িচিকৎসা কমকতা মিডক াল 
২৭) ডাঃ ছাইফুি সা উপ- ধান িচিকৎসা কমকতা মিডক াল 
২৮) ডাঃ িনসাত তািজন আিমন িসিনয়র িচিকৎসা কমকতা মিডক াল 
২৯) ডাঃ মাঃ আ লু জা ার ম ডল অিতঃ ধান িচিকৎসা কমকতা মিডক াল 
৩০) জনাবা সিলনা আ ার জাহান ধান িশি কা কেলজ 
৩১) জনাব মথ র ন হাওলাদার সহঃ অধ াপক (পদাথ) কেলজ 
৩২) জনাবা বীনা সরকার সহঃ অধ াপক (ভূেগাল কেলজ 
৩৩) জনাবা শামীমা সরকার সহঃ অধ াপক (বাংলা) কেলজ 
৩৪) জনাবা লৎুফা চৗধরূী সহঃ অধ াপক (বাংলা) কেলজ 
৩৫) িমস সিলনা খানম সহঃ অধ াপক (রসায়ন) কেলজ 
৩৬) জনাবা রিজনা আ ার ভাষক (রসায়ন) কেলজ 
৩৭) জনাব পিরেতাষ কমকার সহঃ অধ াপক  কেলজ 
৩৮) িমেসস আইিরন পারভীন ভাষক (রা িব ান) কেলজ 



- ০২-  
 

ঃ 
নং নাম পদবী শাখা 

৩৯) জনাব মাহা দ মা ফ িময়া ভাষক (অথনীিত) কেলজ 
৪০) জনাব মাঃ জািকর হােসন ভাষক (পদাথ িবদ া) কেলজ 
৪১) জনাব উৎপল মার ভাষক (ইংেরিজ) কেলজ 
৪২) জনাব মাঃ শামীম হাসান ভাষক (ব ব াপনা) কেলজ 
৪৩)  জনাবা তানিজয়া খান সহঃ  অধ াপক (গাহা  অথনীিত) কেলজ 
৪৪) জনাব আ লু কাইয়মু ভাষক (গিণত) কেলজ 
৪৫) জনাব মাঃ গাউ ল আজম অধ  মান- ২ কেলজ 
৪৬) িমেসস সয়দা আিজজুন নাহার ধান িশি কা কেলজ 
৪৭) জনাবা জাহানারা পারভীন সহঃ অধ াপক কেলজ 
৪৮) জনাবা িফয়া আ ার সহঃ ব ব াপক (বািণিজ ক) ানীয় য় 
৪৯) জনাব মাঃ আিত র রহমান খান উপ মহা- ব ব াপক (বািণিজ ক) িজ.এম ( বািণিজ ক )  
৫০) জনাবা এ এস তাহিমনা বগম উপ ব ব াপক (বািণিজ ক) ানীয় য় 
৫১) িমেসস তাসিলমা ফরেদৗিস উপ মহা- ব ব াপক (বািণিজ ক) ানীয় য় 
৫২) জনাব মাঃ মাহমদু আলমগীর সহঃ বািনিজ ক কমকতা ার 
৫৩) জনাব কাজী মাঃ হাম র রহমান িসিনয়র িসে ম এনািল  মহা- ব ব াপক (কািরগরী) 
৫৪) জনাবা মিনরা আ ার সহঃ ব ব াপক (বািণিজ ক) ার 
৫৫) িমস আসমা বগম সহঃ ব ব াপক (বািণিজ ক) ার 
৫৬) জনাব নজ ল ইসলাম সহঃ ব ব াপক (বািণিজ ক) িব য় 
৫৭) জনাব মাঃ শাহজাহান  উপ ব ব াপক (বািণিজ ক) িব য় 
৫৮) জনাব শাহজাহান ভূইয়া েকৗশলী  িব য় 
৫৯) জনাব এস এম বজললু কিরম িহসাব কমকতা  িব য় 
৬০) জনাব গালাম মা ফা আক  সহঃ রসায়নিবদ িব য় 
৬১) জনাব দব লাল সূ  ধর িহসাব কমকতা  িব য় 
৬২) জনাব ফজর আলী সহঃ ধান িহসাবর ক িহসাব 
৬৩) িমস সােয়লা ফারজানা িহসাব কমকতা  িহসাব 
৬৪) জনাব মাঃ আবলু বশর অিতঃ ধান িহসাবর ক িহসাব 
৬৫) জনাব মাঃ ফির ল ইসলসাম উপ- ধান িহসাবর ক িহসাব 
৬৬) জনাবা শিরফা বগম এস.এ.এস িহসাব 
৬৭) জনাব মাঃ জালাল উি ন উপ- ধান েকৗশলী(যাি ক) িসএমডি উ 
৬৮) জনাব কাজী আব ুফয়সাল সহঃ েকৗশলী (যাি ক) িসএমডি উ 
৬৯) জনাব বাদল মার বিণক অিতঃ ধান রসায়নিবদ  িজ.এম (অপােরশন) দ র 

 
 


