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 evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ…©c¶                  

141-143, gwZwSj evwYwR¨K GjvKv, XvKv-1000|  

সচিবালয় চবভাগ ,gvbe m¤ú` Dbœqb শাখা 

নচি নং- ১৮.১১.০০০০.২১৫.২৫.০৩১.১৯.১৪                                                   তাচিখ ০৯ ফেব্রুয়াচি  ২০২০  

 

০৯/০২/২০২০ তাচিখ কর্তপৃক্ষেি ফিয়ািম্যান  মক্ষ াদয় চনক্ষদশৃনায়  চবআইডচিউটিএি সাধািণ ও কাচিগচি পুক্ষলি সম্প্রচত 

চনক্ষয়াগপ্রাপ্ত কমিৃািীক্ষদি কর্তপৃক্ষেি ১০ তলায় মুচিযুদ্ধ সৃচত চমলনায়তক্ষন সকাল ৯:০০  ক্ষত চবকাল ৪:৩০ ঘটিকা সমক্ষয় 

১০-১৩ ফেব্রুয়াচি ২০২০ তাচিখ ফমাট ০৪ (িাি) চদন ব্যাচপ প্রচশেণ অনুচিত  ক্ষব। উি প্রচশেণ ফকাক্ষস ৃ চনম্নবচণতৃ 

প্রচশেণািীগণ-ফক ইন- াউজ প্রচশেক্ষণ অংশগ্র ক্ষণি চনচমত্ত চনক্ষদশৃক্রক্ষম মক্ষনানয়ন প্রদান কিা  ক্ষলাোঃ   

ক্রোঃ নং প্রচশেণািীি নাম ,পদবী কমসৃ্থল ও চবভাগ (ক্ষজেিতাি চভচত্তক্ষত নয়) 

1| জনাব ফমাোঃ আলাউল ইসলাম, ফিকড ৃচকপাি,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

2| জনাব খাইরুল ইসলাম, অচেসাস ৃকুক,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

3| জনাব জাচ দুল ইসলাম,অচেসাস ৃকুক,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

4| জনাব  ফমাশািে ফ াক্ষসন,অচেসাস ৃকুক,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

5| জনাব ফমাোঃ ফদক্ষলায়াি ফ াক্ষসন,অচেসাস ৃকুক,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

6| জনাব লাভলু,অচেসাস ৃকুক, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

7| জনাব জুলচেকাি আলী, গাড়ী িালক,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

8| জনাব আশিাফুল ইসলাম, চলডসম্যান,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

9| জনাব আেজাল ফ াক্ষসন, ফতাপাষ, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

10| জনাব ফমাোঃ ম চসন  ায়দাি, ফিকড ৃচকপাি,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

11| জনাব সজল িন্দ্র ফদবনাি,ফিকড ৃচকপাি,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

12| Rbve bvQixb Av³vi , অচেস স ায়ক, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

13| Rbve ¯^cb P› ª̀ ivq , অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

14| Rbve gvQzgv Av³vi gyKzj, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

15| Rbve mygvBqv ZvbwRi, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

16| Rbve Bwjqvm †gvoj, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

17| Rbve ‡gvt nvmvb Avjx, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

18| Rbve ‡gvt gvBb DwÏb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

19| Rbve ‡gvt Puvb wgqv, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

20| Rbve †gvt gvngy`yi iwk`,অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

21| Rbve K¨vwb Av³vi , অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

22| Rbve mvw`qv Avd‡ivR, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

23| Rbve wgib P›`ª ivq, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

24| Rbve ‡gvt dinv` †nv‡mb †`Iqvb, অচেস স ায়ক, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

25| Rbve Rwb P› ª̀ ivq, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

26| Rbve Ry¤§vb Avng`, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

27| Rbve ‡gvt mwRe gxigvjZ, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

28| Rbve ‡gvt Bd‡ZKviæj Bmjvg BKevj, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

29| Rbve ‡gvt AvwZKzi ingvb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

30| Rbve †gvnv¤§` Avjx, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

31| Rbve ‡gvt i‡gR Avjx, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

32| Rbve ‡gvQvt Avmgv LvZzb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

33| Rbve ‡gvt bvCg Lvb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

34| Rbve mvwReyj nK, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

35| Rbve †gvt mvB`yi ingvb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

36| Rbve †gvt KzÏym †gvjøv, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

37| Rbve iv‡mj wgqv, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

38| Rbve d‡qR Avn‡g`,অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

39| Rbve ‡gvt Kwei †nv‡mb Luvb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 
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40| Rbve ‡gvt Rwmg DwÏb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

41| Rbve ‡gvt IqvR DwÏb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

42| Rbve ‡gvt Kvgvj †nv‡mb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

43| Rbve ivûj †fŠwgK, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

44| Rbve ‡gvt BmgvBj Lvb, অচেস স ায়ক,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

45| Rbve ‡gvt wRjøyi ingvb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

46| Rbve AvwRRyb bvnvi, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

47| Rbve Igi dviæK, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

48| Rbve ‡gvt AvRv`yi ingvb, অচেস স ায়ক ,  সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

49| Rbve ‡gvt †LvKb wgqv, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

50| Rbve ‡gvt kvwgg Avj gvgyb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

51| Rbve mgxi Mv½yjx, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

52| KvRx bRiæj Bmjvg, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

53| Rbve ‡gvt kwidzj Bmjvg, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

54| Rbve †gvt †g‡n`x nvmvb mRxe, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

55| Rbve Av‡bvqvi kvnv`vZ, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

56| Rbve kwidv LvZzb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

57| ‰mq` †gvt Avey nvwbd, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

58| Rbve †gvt ZwiKzj Bmjvg, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

59| Rbve kvwnb †nv‡mb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

60| Rbve ‡gvt Bfvb DÏxb Rq, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা।  

61| Rbve †gvt Avãyi iv¾vK, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

62| Rbve †gvt †g‡n`x nvPvb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

63| Rbve RvbœvZzj †di‡`Šm, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

64| Rbve bvRvZzj Bmjvg, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৬৫। Rbve wgbnvRyj Bmjvg, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৬৬। Rbve ‡gvt ûgvqb Kwei, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা।  

৬৭। Rbve cÖkvšÍ Kzgvi gRyg`vi, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৬৮। Rbve wigv Av³vi, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৬৯। Rbve bvwRg DwÏb f~Bqv, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৭০। Rbve ‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৭১। Rbve ‡gvt kvwdKzi ingvb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৭২। Rbve wcqvj ZvjyK`vi, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৭৩। Rbve ‡gvt †mv‡nj, অচেস স ায়ক,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৭৪। Rbve kvLvIqvZ †nv‡mb, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৭৫। Rbve AwgZ PvKgv, অচেস স ায়ক , সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৭৬। Rbve  ‡gvt Avwgiæj Bmjvg,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৭৭। Rbve  ‡gvt wgRvbyi ingvb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৭৮। Rbve  ‡gvt gwbi †nv‡mb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৭৯। Rbve  ev`j wgqv,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৮০। Rbve  ‡gvt gwbiæj Bmjvg Lvb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৮১। Rbve  ‡gvt iweDj Bmjvg,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা।, 

৮২। Rbve  ‡gvt kvwKj Lvb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা।, 

৮৩। Rbve  mvwKe nvmvb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৮৪। Rbve ‡gvt Avj Avwgb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৮৫। Rbve  ‡gvt Kvgiæj miKvi,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৮৬। Rbve  ‡gvt RvwKi †nv‡mb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৮৭। Rbve  ‰mq` Biv`r Avjx Bivb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 
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৮৮। Rbve  nvwdRyi ingvb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৮৯। Rbve  ‡gvt ïf Avnv‡¤§`,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৯০। Rbve  mvweŸi Avn¤§`,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৯১। Rbve  ‡gvt kvwnb Kv‡`i,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৯২। Rbve  ‡gvt QvB`vi ingvb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৯৩। Rbve  ‡gvt ivwRe †nv‡mb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৯৪। Rbve  gvmy` ivbv,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৯৫। Rbve  kwidzj Bmjvg,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৯৬। Rbve  wkDjx Av³vi,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৯৭। Rbve  ‡gvt nvwiQ wgqv,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৯৮। Rbve  ‡gvt kxl wgqv,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

৯৯। Rbve  ‡gvt Iqv‡R`yj nK,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১০০। Rbve †gvt Lwjjyi ingvb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১০১। Rbve  ‡gvt Rwniæj Bmjvg,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১০২। Rbve  ‡gvt mvwKeyj nvmvb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১০৩। Rbve  KvRx gvgybyi iwk`,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১০৪। Rbve  Rwniæj Bmjvg,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১০৫। Rbve  ‡gvt †ZŠwdKzj Bmjvg,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১০৬। Rbve  ‡gvt BmgvCj ZvjyK`vi,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১০৭। Rbve  ‡gvkv‡n` †nv‡mb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১০৮। Rbve  ‡Lvi‡k` Avjg,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১০৯। Rbve  Zzlvi KvwšÍ †Nvl,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১১০। Rbve  ‡gvt †gvdv¾j g„av,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১১১। Rbve  ‡gvt mv‡R`yj Bmjvg,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১১২। Rbve  ‡gvt kvwKj †gvj¨v,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১১৩। Rbve  ‡gvt ivwk`yj Bmjvg,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১১৪। Rbve  wmcvi Avng`,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১১৫। Rbve  ‡gvt wecøe †nvmvBb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১১৬। Rbve  ‡gvt wgRvbyi ingvb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১১৭। Rbve  ‡gvt mvMi wgqv,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১১৮। Rbve  ‡gvi‡k` WvKzqv,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১১৯। Rbve  ‡gvt †mwjg †iRv,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১২০। Rbve  ‡gvt Avj †gv‡gb,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১২১। Rbve  ‡gvt Avãym Qvgv`,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১২২। Rbve  ‡gvt Zzwnb gÛj,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১২৩। Rbve  ‡gvt Ry‡qj ivbv,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১২৪। Rbve  ‡gvt dwi`yj Bmjvg,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১২৫। Rbve  ksKi wek¦vm,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১২৬। Rbve  ‡gvt Avwidzj nK wbkvZ,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১২৭। Rbve  ‡gvt Avnmvb Kwei,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১২৮। Rbve  Avwid †PŠayix,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১২৯। Rbve  ‡gvt ivDdzi ivwgg,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৩০। Rbve  gwZqvi,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৩১। Rbve  kvwšÍ wcÖq PvKgv,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৩২। Rbve  mycb PvKgv,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৩৩। Rbve  ‡gvt †gv¯Ídv,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৩৪। Rbve  ‡RwbU PvKgv,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৩৫। Rbve  ‡gvt kwidzj Bmjvg,Uvwg©bvj MvW©/ wbivcËv cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৩৬। Rbve †gvt iv‡k`yj Bmjvg,gvK©g¨vb, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৩৭। Rbve †gvt Kvgivb †gvjøv,gvK©g¨vb, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 
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১৩৮। Rbve byiæbœvnvi,‡óvi †njcvi, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৩৯। Rbve kvwnb Av³vi,‡óvi †njcvi, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৪০। Rbve ‡gvt gvmy` Kwig,‡óvi †njcvi, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৪১। Rbve bvRbxb Av³vi,w‡óvi †njcvi, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৪২। Rbve †gvt wReyj †kL,‡óvi †njcvi, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৪৩। Rbve †gvt Bbvgyj nK,‡óvi †njcvi, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৪৪। Rbve ‡gvt †di‡`Šm Avjg,‡óvi †njcvi, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৪৫। Rbve wgjb D¾vgvb,j¯‹i, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৪৬। Rbve †gvt Avwbmyi ingvb,j¯‹i, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৪৭। Rbve kixdzj Bmjvg,j¯‹i, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৪৮। Rbve †Mvwe›` P› ª̀ ivq,j¯‹i, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৪৯। Rbve †gvr nvmvb †iRv,j¯‹i, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৫০। Rbve †gvt mvBdzj Bmjvg,j¯‹i, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৫১। Rbve  ‡mvbv ivD_,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৫২। Rbve  †MŠwo evm‡di,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৫৩। Rbve  ivRxe gvjx,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৫৪। Rbve  iæ‡ej iwe `vm,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৫৫। Rbve  ‡gvt wejøvj wgqv,cwi”Qbœ Kgx ©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৫৬। Rbve  mv_x `vm,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৫৭। Rbve  cyZwj ivbx,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৫৮। Rbve  ‡gvt †mvjvBgvb Bmjvg,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৫৯। Rbve  ‡gvt iweb wgqv,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৬০। Rbve  weKvk P› ª̀ `vm,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৬১। Rbve  Rq P› ª̀ Ki,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৬২। Rbve  kvwn`v †eMg,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৬৩। Rbve  ‡gvt Avigvb †gvjøv evwà,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৬৪। Rbve  ‡Mvwe›`ª evmci,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৬৫। Rbve  ‡eŠi‡mwÆ ivR,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৬৬। Rbve  AwgZ `vm,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৬৭। Rbve  wc›Uz ˆe`¨,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৬৮। Rbve  ‡gvt ivwKe wgqv,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৬৯। Rbve  kªx †mvnvM,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৭০। Rbve  Avjx AvRMi wjU,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৭১। Rbve  gwiqg Av³vi,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৭২। Rbve  ‡gvt mygb wgqv,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৭৩। Rbve  ‡gvQvt †Rvmbv LvZzb,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৭৪। Rbve  kªx kvšÍ evm‡dvi,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৭৫। Rbve  ‰mKZ `vk,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৭৬। Rbve  weDwU,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৭৭। Rbve  weRq gvjx,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৭৮। Rbve  ‡gvt Avkivdzj Bmjvg,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৭৯। Rbve  mybxwZ ivbx,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৮০। Rbve  c~wY©gv ivbx,cwi”Qbœ Kgx©,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৮১। Rbve AvRMi †nv‡mb,‡eqvivi, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৮২। Rbve †gvt bvRgyj nvmvb wRnv`x bqb,evm †nívi, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৮৩। Rbve ‡gvt Ry‡qj ‡ecvix,evm †nívi, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৮৪। Rbve ‡gvt gwgb Avjx,gvjx, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৮৫। Rbve †gvt BKivgyj nK,gvjx, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 
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১৮৬। Rbve ‡gvt Iqv‡n`yj Bmjvg,gvjx, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৮৭। Rbve gxi dviæK Avnv‡¤§`,gvjx, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৮৮। Rbve ¯^cœv †eMg,gvjx, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৮৯। Rbve bvRgv †eMg,gvjx, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৯০। Rbve ‡gvt Ry‡qj mi`vi,gvjx, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৯১। Rbve ‡gvt bvwQi DwÏb,gvjx, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৯২। Rbve iv‡k`yj Bmjvg,gvjx, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৯৩। Rbve mvB`yj †kL,gvjx, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৯৪। Rbve ‡gvt Gbvgyj nK mvbx,gvjx, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৯৫। Rbve ‡gvnv¤§` Av°vQ Lvb,gvjx, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৯৬। Rbve ‡gvt gnmxb Avjx,gvjx, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৯৭। Rbve †gvt gwbiæj Bmjvg,ïé cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৯৮। Rbve  Rq‡`e cvj,ïé cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

১৯৯। Rbve  AvKivg †nvmvBb,ïé cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

২০০। Rbve  ‡gvt gvndzRyi ingvb iv‡mj,ïé cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

২০১। Rbve  ‡gvnv¤§` dqmvj,ïé cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

২০২। Rbve  ‡gvt ivwKe wek¦vm,ïé cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

২০৩। Rbve ‡gvt †iRIqvbyj Bmjvg,ïé cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

২০৪। Rbve ‡gvt Av³vi †nv‡mb,ïé cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

২০৫। Rbve  ‡gvt †mvnvb Lvb,ïé cÖnix, সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

২০৬। জনাব ফমাোঃ ফবাি ান উচিন মাচনক, চিনাি,সচিবালয় চবভাগ, চবআইডচিউটিএ,ঢাকা। 

 

    ২।    উপচি বচণতৃ প্রচশেণািীগণ যিাসমক্ষয় প্রচশেক্ষণ অংশগ্র ণ কিক্ষব; 

  ৩।   এক্ষত যিাযি কর্তপৃক্ষেি অনুক্ষমাদন িক্ষয়ক্ষে। 

      

 

 

               ০৯-০২-২০২০ 

         (মু াম্মদ ইসমাইল ফ াক্ষসন) 

                                 উপ-পচিিালক (HRD) 

             সচিবালয় চবভাগ,ঢাকা। 

                 ই-ফমইলোঃ biwtaismail76@gmail.com 

 

 

অনুচলচপোঃ 

১। সকল চবভাগীয় প্রধান,চবআইডচিউটিএ, ঢাকা। 

২। সমন্বয় কমকৃতাৃ, ফিয়ািম্যান মক্ষ াদক্ষয়ি দপ্তি, চবআইডচিউটিএ, ঢাকা।                 

 
 

  উপ-পচিিালক (HRD)

mailto:biwtaismail76@gmail.com
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