
রযকল্পনা রফবাগ 

আইরিটি সির 

তারযখ: ১৩/০৪/২০১৬ইং।   

সম িকর কভ মকতমাগণ (ইকনরভক কযাডায) All Cadre PMIS এ সযরিস্ট্রেন কস্ট্রযন নাই তাস্ট্রেয তাররকা রনস্ট্রে প্রকা কযা 

হস্ট্ররা।  

 

ক্যাডার আইডড নাম পদবী 

১২৬ ড. িীফন যঞ্জন ভজুভোয যুগ্ম-প্রধান 

২২২ িনাফ সভাোঃ নিরুর ইিরাভ উ-প্রধান  

২২৫ িনাফ সভাোঃ আব্দুর খাস্ট্ররক ভরিক উ-প্রধান  

২২৭ িনাফ সভাোঃ ভনছুয আরভ উ-প্রধান  

২৪০ িনাফ সভাোঃ রপস্ট্রযাি উরিন উ-প্রধান  

২৪৭ িনাফ সভাোঃ ভঈনুর ইিরাভ রততাি উ-প্রধান  

২৫৩ িনাফ সভাোঃ কাওছায রভিাত সেৌধুযী উ-প্রধান  

২৫৬ সফগভ হারভো ইরিি উ-প্রধান  

২৬০ সভাছাোঃ সিাফায়ো উ-প্রধান  

286 মমাোঃ মাহবুবুর রব উ-প্রধান  

289 ররভা শাহররয়ার উ-প্রধান  

291 কাজী মেল ায়ার মহালেন উ-প্রধান  

292 মমাোঃ শামীমু  হক উ-প্রধান (েররত োরয়ত্ব) 

299 মমাহাম্মে আবদুে ো াম খান উ-প্রধান (েররত োরয়ত্ব) 

308 নূর আহমে রেরনয়র েহকারী প্রধান  

317 ডাোঃ ইেরাত হারিজ রেরনয়র েহকারী প্রধান  

318 এ রব এম মাহবুব আ ম রেরনয়র েহকারী প্রধান  

323 মমাহাম্মে আলনায়ার উরিন রেরনয়র েহকারী প্রধান  

328 মহাোঃ এনামূ  হক রেরনয়র েহকারী প্রধান  

333 িয়ো  আহলমে রেরনয়র েহকারী প্রধান  

339 মমাহাম্মে রমজানুর রহমান রেরনয়র েহকারী প্রধান  

353 মমাোঃ আ ী মরজা রেরিকী রেরনয়র েহকারী প্রধান  

397 এ মক এম আরনসুর রহমান রেরনয়র েহকারী প্রধান  

408 মমাোঃ িররদু  ইে াম রেরনয়র েহকারী প্রধান  

410 মমাহাম্মে তাররফু  বারী রেরনয়র েহকারী প্রধান  

438 শাহানা সু তানা রেরনয়র েহকারী প্রধান  

448 মমাহাম্মে আোদুজ্জামান েরকার রেরনয়র েহকারী প্রধান  

২২৬ রমজজা মমাোঃ মরহউরিন  েহকারী প্রধান  

৪১১ মমাোঃ োইফুর রহমান  েহকারী প্রধান  

৪৬২ রকেমত জাহান মিরলেৌরে েহকারী প্রধান  

৪৬৫ মমাোঃ োরবরু  হক েহকারী প্রধান  

৪৮৫ জনাব শাহাোৎ মহালেন  েহকারী প্রধান  



৪৮৬ জনাব মমাোঃ মরতউর রহমান  েহকারী প্রধান  

৫০৯ োইো আক্তার  েহকারী প্রধান 

৫৬১ জনাব মমাোঃ তানজীম েহকারী প্রধান  

৫৭৩ মবগম নুঝাত িারহীন েহকারী প্রধান  

৫৮১ মবগম োরবকুন নাহার শাররমন েহকারী প্রধান  

৫৮৫ মবগম িারহানা রহমান েহকারী প্রধান  

৫৯৪ জনাব মমাোঃ মাখ জানু  ইে াম মতৌরহে েহকারী প্রধান  

৬১০ মবগম নুেরাত জাহান েহকারী প্রধান  

           েব জলমাট = ৪০ (চরিশ) জন।  

 

  

                     

  

 


