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(ণযেষ্ঠর্ার লিলিণর্ নয়) 
 

ক্রাঃ 
নং নার্ পদবী শাখা 

১ ) যনাব বাদল কুর্ার বলনক বেবস্থাপনা পলরচালক (অলর্লরক্ত দালয়ত্ব) বেবস্থাপনা পলরচালক দপ্তর 
২ ) যনাব মর্াাঃ র্লনরুজ্জার্ান িঞূা লিণের্ এনাললে আইলিলি  
৩ ) যনাবা লদল আফণরাযা আক্তার বেবস্থাপক (প্রশািন) প্রশািন 
৪ ) যনাবা র্াহলর্না মবগর্ উপ বেবস্থাপক (বালেলযেক) প্রশািন 

৫ ) যনাব শাহযাহান িূইয়া লনবমাহী প্রণকৌশলী  প্রশািন 
৬ ) যনাবা মর্ণহরুবা মফরণদৌি িহকারী প্রশািলনক কর্মকর্মা প্রশািন 

৭ ) যনাব িঞ্জীবন চন্দ্র দাি িহকারী রিায়নলবদ এণর্ালনয়া 
৮ ) যনাব এ লি এর্ যলির্ উলিন উপ- প্রধান রিায়নলবদ এণর্ালনয়া 
৯) যনাব মর্াাঃ র্লনর মহাণিন গাযী লনবমাহী প্রণকৌশলী  ইউলরয়া 
১০) যনাব মর্াাঃ র্াগবুরুর রলশদ লনবমাহী প্রণকৌশলী (লবদ্যেৎ) পাওয়ার প্ল্োন্ি 

১১) যনাব মর্াাঃ শলফউল ইিলার্ িহকারী প্রণকৌশলী (লবদ্যেৎ) পাওয়ার প্ল্োন্ি 

১২) যনাব অলল উল্লাহ লনবমাহী প্রণকৌশলী (লবদ্যেৎ) পাওয়ার প্ল্োন্ি 

১৩) যনাব সুবল কুর্ার নাথ উপ-িহকারী রিায়নলবদ ইউলিলললি 

১৪) যনাব মর্াাঃ আল আলর্ন লনবমাহী প্রণকৌশলী (ণকলর্) ইউলিলললি 

১৫) যনাব কাযী আবুল বাশার লনবমাহী প্রণকৌশলী ইউলিলললি 

১৬) যনাব িাহাবুলিন প্রধান িহকারী রিায়নলবদ ইউলিলললি 

১৭) যনাব মর্াাঃ শাহযাহান লর্য়া রিায়নলবদ লয.এর্. (কালরগরী) দপ্তর  
১৮) যনাব মর্াাঃ নুরুল ইিলার্ অলর্লরক্ত প্রধান প্রণকৌশলী (লবদ্যেৎ) লয.এর্. (এর্লিএি) দপ্তর 

১৯) যনাব কাযী র্ঞ্জুর আলর্ লনবমাহী প্রণকৌশলী (যালিক) মর্লশনারী 
২০) যনাবা র্ুক্তা মবগর্ লনবমাহী প্রণকৌশলী (লবদ্যেৎ) ইনষ্ট্রুণর্ন্ি 

২১) যনাব র্াসুদ্যর রহর্ান িহকারী বেবস্থাপক (লনরাপিা) লনরাপিা 
২২) ডাাঃ এ.লব.এর্. লনয়ার্ুল কাছর্ী অলর্লরক্ত প্রধান লচলকৎিা কর্মকর্মা মর্লডকোল 

২৩) ডাাঃ মর্াাঃ আব্দুল যাব্বার র্ন্ডল অলর্লরক্ত প্রধান লচলকৎিা কর্মকর্মা মর্লডকোল 

২৪) ডাাঃ ছাইফনু মনছা উপ-প্রধান লচলকৎিা কর্মকর্মা মর্লডকোল 

২৫) ডাাঃ লনশার্ র্ালযন আলর্ন লিলনয়র লচলকৎিা কর্মকর্মা মর্লডকোল 

২৬) যনাব মর্াাঃ গাউসুল আযর্ অধেক্ষ র্ান-২ কণলয 

২৭) লর্ণিি সিয়দা আলযযুন নাহার প্রধান লশলক্ষকা কণলয 

২৮) যনাব প্রর্থ রঞ্জন হাওলাদার িহকারী অধোপক (পদাথম) কণলয 

২৯) যনাবা বীো িরকার িহকারী অধোপক (িূণগাল) কণলয 

৩০) যনাবা শার্ীর্া িরকার িহকারী অধোপক (বাংলা) কণলয 

৩১) যনাবা লুৎফা মচৌধূরী িহকারী অধোপক (বাংলা) কণলয 

৩২) লর্ি মিললনা খানর্ িহকারী অধোপক (রিায়ন) কণলয 

৩৩) যনাবা মরলযনা আক্তার প্রিাষক (রিায়ন) কণলয 

৩৪) যনাব পলরণর্াষ কর্মকার িহকারী অধোপক  কণলয 

৩৫। লর্ণিি আইলরন পারিীন প্রিাষক (রাষ্ট্রলবজ্ঞান) কণলয 
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ক্রাঃ 
নং নার্ পদবী শাখা 

৩৬) যনাব মর্াহাম্মদ র্ারুফ লর্য়া প্রিাষক (অথমনীলর্) কণলয 

৩৭) যনাব মর্াাঃ যালকর মহাণিন প্রিাষক (পদাথমলবদো) কণলয 

৩৮) যনাব উৎপল কুর্ার প্রিাষক (ইংণরলয) কণলয 

৩৯) যনাব মর্াাঃ শার্ীর্ হািান প্রিাষক (বেবস্থাপনা) কণলয 

৪০) যনাবা র্ানলযয়া খান িহকারী  অধোপক (গাহমস্থে অথমনীলর্) কণলয 

৪১) যনাব আব্দুল কাইয়ুর্ প্রিাষক (গলের্) কণলয 

৪২) যনাবা যাহানারা পারিীন িহকারী অধোপক কণলয 

৪৩) যনাবা সুলফয়া আক্তার িহকারী বেবস্থাপক (বালেলযেক) স্থানীয় ক্রয় 

৪৪) যনাব মর্াাঃ আলর্কুর রহর্ান খান উপ র্হা-বেবস্থাপক (বালেলযেক) লয.এর্. (বালেলযেক) দপ্তর 

৪৫) লর্ণিি র্ািললর্া মফরণদৌিী উপ র্হা-বেবস্থাপক (বালেলযেক) মকলর্কোল মোর  
৪৬) যনাব মর্াাঃ র্াহর্ুদ আলর্গীর িহকারী বালেলযেক কর্মকর্মা মেয়ারি মোর 

৪৭) যনাবা র্লনরা আক্তার িহকারী বেবস্থাপক (বালেলযেক) মযনাণরল মোর 

৪৮) লর্ি আির্া মবগর্ িহকারী বেবস্থাপক (বালেলযেক) মকলর্কোল মোর 

৪৯) যনাব নযরুল ইিলার্ িহকারী বেবস্থাপক (বালেলযেক) লবক্রয় 
৫০) যনাব মর্াাঃ শাহযাহান  উপ বেবস্থাপক (বালেলযেক) লবক্রয় 
৫১) যনাব এি এর্ বযলুল কলরর্ লহিাব কর্মকর্মা  লবক্রয় 
৫২) যনাব মগালার্ মর্াস্তফা আকন্দ িহকারী রিায়নলবদ লবক্রয় 
৫৩) যনাব মর্াাঃ আবু মনওয়ায মহাণিন িহকারী প্রশািলনক কর্মকর্মা লবক্রয় 
৫৪ যনাব মর্াাঃ ফলরদ্যল ইিলিার্ উপ-প্রধান লহিাবরক্ষক লয.এর্. (লহিাব ও অথম) দপ্তর 
৫৫ যনাব ফযর আলী িহকারী প্রধান লহিাবরক্ষক লহিাব 

৫৬) যনাব মদব দ্যলাল িূত্রধর লহিাব কর্মকর্মা  লহিাব 
৫৭) যনাবা শলরফা মবগর্ উপ িহকারী র্ত্ত্বাবধায়ক লহিাব 

৫৮) যনাব কাযী আবু ফয়িাল িহকারী প্রণকৌশলী (যালিক) লিএর্ডলিউ 
 
 


