
বববাংলবদদেশ পবটকল করদপবদরশন

আদেমজজী ককবটর  ,   মততিতঝিল  ,   ঢবকব  ।

তবদজএমতসির প্রধবন কবযবলয়, আঞ্চতলক কবযরবলয় ও তমলসিমমদহে কমররতি

মহেববব্যবসবপক  /  সিমপযরবদয়র কমরকতির বদদের কগ্রেদডেশন  /  কজব্যষ্ঠতিব তিবতলকব  ।

ববজজএমবস র পধধন কধররধলয়’ , আঞ্চবলক কধররধলয় ও এর আওতধধধীন বমলসমমজহের সকল পররধজয়র কমরকতর ধ  এবব

মধধধ্যবমক ববদধ্যধলজয়র বশিক্ষকগজণের (ববএড পবশিক্ষণেপধপ্ত সহেকধরধী পধধন বশিক্ষক, বসবনয়র বশিক্ষক/সহেকধরধী বশিক্ষক)

গগ্রেজডশিন তধবলকধ হেধল নধগধদ/চম ড়ধন্ত করধর জনধ্য দপ্তরধজদশি সমত্র নব- ২৪.০৪.০০০০.২০৪.০৫.১০১.১৩.৯১, তধবরখ

২৫/০১/১৬  এর  মধধধ্যজম  গগ্রেজডশিন  কবমবটি  পপননঃগঠন  করধ  হেয়।  পরবতর ধীজত  দপ্তরধজদশি  সধরক  নব-

২৪.০৪.০০০০.২০৪.০৫.১০১.১৬-৮৪১  তধবরখ  ২৯/০৮/১৬  এর  মধধধ্যজম  উক্ত  কবমবটিজক  সকল  পররধজয়র

কমরকতর ধ/বশিক্ষকগজণের  গগ্রেজডশিন তধবলকধ হেধলনধগধদ/চপ ড়ধমত্ম কজর পবতজবদন দধবখল করধর জনধ্য অনপজরধধ করধ হেয়।

গস গমধতধজবক পমজবরর গগ্রেজডশিন তধবলকধ,  পজদধন্নবতর তধবলকধ,  অনধ্যধনধ্য গরকডর  পত্রধবদ ও বমজলর তথধ্যধবদ রধচধই-

বধছধই পমবরক বনম্নরূপভধজব মহেধবধ্যবসধপক/সমপররধজয়র কমরকতর ধগজণের গগ্রেজডশিন তধবলকধ পনয়ন কজরননঃ-

কক

নবাং

কমরকতির বদদের নবম, পদেবজী ও

বতির মবন কমরসল

জন

তিবতরখ
পদেবজী কট্রেডেতভিতত্তিক

কযবগদেবদনর

তিবতরখ

কগ্রেদডেশ

ন নবাং
মমত্মবব্য

মহেববব্যবসবপক  /  সিমপযরবয়
1. জনধব গমধনঃ নধবসমপল 

ইসলধম

মহেধবধ্যবসধপক (আইন)

ববজজএমবস, পধধন 

কধররধলয়

০১/০১/৬

৭

মহেধবধ্যবসধপক (পশিধনঃ ও সধনঃ 

গসবধ)
০৫/১২/১০ 1.

2. জনধব শিধহেদধত গহেধজসন খধন 

মহেধবধ্যবসধপক (ববপণেন) 

ববজজএমবস, পধধন কধররধলয় 

০৬/০৭/৫

৮

গসলস অবফিসধর 

উপ-বধ্যবসধপক (ববপণেন) 

বধ্যবসধপক (ববপণেন) 

উপ-মহেধবধ্যবসধপক (ববপনঃ) 

মহেধবধ্যবসধপক (ববপণেন)

১৯/১১/৮১

১২/৩/৯১

২৮/১০/০১

১৮/০৩/০

৮

২৫/০২/১৪

2.

3. জনধব মবজবপর রহেমধন মবল্লিক

মহেধবধ্যবসধপক 

(ববপণেন/কধীড়ধ)

ববজজএমবস, পধধন কধররধলয়

১০/১/৬১ উ পধদন কমরকতর ধ ৎ

উপ-বধ্যবসধপক (উ পধদনৎ ) 

উপ-বধ্যবসধপক (পশিধসন) 

বধ্যবসধপক (শ্রম কলধ্যধণে) 

উপ-মহেধ বধ্যনঃ (পশিধনঃ ও সধনঃ 

গসবধ ও গবধডর )

মহেধ বধ্যনঃ (পশিধনঃ ও সধনঃ গসবধ 

ও গবধডর ) ও পনঃ পনঃ

০৪/০৭/৮১

২১/০৬/৮

৯

০৩/০৯/৯

৫

২০/০৩/০২

১৮/০৩/০

৮

২৫/০২/১৪

3.

4. জনধব গমধনঃ মধমনপর রবশিদ 
মহেধবধ্যবসধপক (পশিধনঃ ও সধনঃ 

গসবধ)  

ববজজএমবস, পধধন কধররধলয়

২৯/০৯/৬

৭

উপ-মহেধবধ্যবসধপক (পশিধনঃ)

মহেধবধ্যবসধপক (বহেসধব) 

৩১/০৫/১০

 ২১/১২/১৫

4.
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কক

নবাং

কমরকতির বদদের নবম, পদেবজী ও

বতির মবন কমরসল

জন

তিবতরখ
পদেবজী কট্রেডেতভিতত্তিক

কযবগদেবদনর

তিবতরখ

কগ্রেদডেশ

ন নবাং
মমত্মবব্য

5. জনধব গমধনঃ ববনজ উদধীন 

বমঞধ 
মহেধবধ্যবসধপক (বহেসধব ও 

অথর) ও পকল্প পধধন 

বধগদধদ ঢধকধ কধজপরটি ফিধ্যধক্টরধী

বলনঃ

১৩/০৯/৬

৬

উপ-মহেধবধ্যবসধপক (বহেনঃ ও 

অথর)

মহেধবধ্যবসধপক (বহেনঃ ও অথর)

২১/০৭/১০

১৩/০৬/১

৬

5.

6. জনধব শিধজহেদ আহেজম্মেদ

মহেধবধ্যবসধপক (ববপণেন) 

ববজজএমবস পধধন 

কধররধলয়

০৪/০১/৬

৮

উপ-মহেধবধ্যবসধপক (ববপণেন)

মহেধবধ্যবসধপক (ববপণেন)

০৫/১২/১০

১৩/০৬/১

৬

6.

7. জনধব গমধনঃ শিধমধীম গরজধ 

খধন 

মহেধবধ্যবসধপক (ববপণেন) ও

পকল্প পধধন 

কবরম জপটি বমলস্ বলনঃ

১০/০৯/৭

১

উপ-মহেধবধ্যবসধপক (ববপণেন)

মহেধবধ্যবসধপক (ববপণেন)

০৫/১২/১০

১৪/০৬/১৬

7.
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সধক্ষবরত ০৩/১১/১৬

(গমধনঃ জহুরুল কবধীর)

উপ-বধ্যবসধপক (পশিধসন)

ববজজএমবস, ঢধকধ 

ও

সদসধ্য-সবচব, গগ্রেজডশিন কবমবটি

সধক্ষবরত ০৩/১১/১৬

(আবপল মধন্নধন)

বধ্যবসধপক (পশিধসন)

ববজজএমবস, ঢধকধ

ও

সদসধ্য, গগ্রেজডশিন কবমবটি

সধক্ষবরত ০৩/১১/১৬

(বজয়ধউল হেক ভম ঞধ)

উপ-মহেধবধ্যবসধপক (বনরধীক্ষধ)

ববজজএমবস, ঢধকধ

ও

আহেবধয়ক, গগ্রেজডশিন কবমবটি


