
চিফারয় চনর্দ েভারা অনুমায়ী াম্প্রচিক স্বাস্থ্য ঝুঁচক এফং প্রচিকায চফলর্য় জািীয় গৃায়ন কর্তের্েয প্রধান 

কাম োরর্য় কভ েযি কভ েিাযীর্দয জন্য আর্য়াচজি প্রচের্েয ভয়সূিী ও ভর্নানীি কভ েিাযীর্দয িাচরকা: 

 

ব্যাি-১:  

২১/০৬/২০২০চি:, যচফফায, কার ১১:০০-দুপুয ০১:০০ 

ক্রমমক নং কম মচারীগণের নাম  পদবী মন্তব্য 

০১ জনাফ মভা: আব্দুয যচদ 

উচ্চমান কারী 

 

০২ জনাব মমা: লুৎফর রমান 

মপ.এ টু মচয়ারম্যান 

 

০৩ মুাম্মদ া আরভ 

মকয়াযর্েকায 

 

০৪ জনাফ মভা: মযজওয়ান 

অচপ কাযী কাভ ডাো এচি অার্যেয 

 

০৫ জনাফ মভা: ভার্রকীন নাচয 

চাফ কাযী 

 

০৬ জনাফ মভা: মভাস্তপা কাভার  

অচপ কাযী 

 

০৭ জনাব মমা: নামদ আরমান 

মাব কারী 

 

০৮ জনাব মমা: লকত আণমদ 

অমফ কারী 

 

০৯ জনাফ মভা: মভাস্তপা মাাইন (ফুয়াদ) 

চাফ কাযী 

 

১০ জনাফ মভা: ভচভনুর ইরাভ 

চাফ কাযী 

 

১১ জনাফ পার্িভা মফগভ 

অচপ কাযী 

 

১২ জনাফ মভা: াযর্বজ 

কচিউোয অার্যেয 

 

১৩ জনাব মমা: কামরুজ্জামান 

মরকর্ ম মকপার 

 

১৪ জনাফ মভা: কাভরুর ইরাভ 

ম্যার্ন্জায 

 

১৫ জনাফ মভা: মার্র মার্ন 

মডা যাইডায 

 

১৬ জনাফ মভা: চদদারুর ইরাভ 

অচপ ায়ক 

 

১৭ জনাফ মভা: আয়াতুল্লা 

অচপ ায়ক 

 

১৮ জনাফ মভা: রুর্ফর মার্ন 

অচপ ায়ক 

 

১৯ জনাফ আর্য়া আক্তায 

অচপ ায়ক 

 

২০ জনাফ আরী আকফয 

অচপ ায়ক 

 

২১ মভা: কাভার মার্ন 

অচপ ায়ক 

 

 

ব্যাি-২:  

২২/০৬/২০২০চি:, মাভফায, কার ১১:০০-দুপুয ০১:০০ 

ক্রমমক নং কম মচারীগণের নাম  পদবী মন্তব্য 

০১ জনাফ মভা: ভচনরুজ্জাভান 

চফবাগীয় চাফ যেক 

 

০২ জনাব মমা: জামকর মাণন 

মবভাগীয় মাব রক্ষক 

 



 

০৩ জনাফ মভা: পচযদ উচিন কাভার 

অচপ কাযী 

 

০৪ জনাফ মভা: আযাফুর আরভ 

চাফ কাযী 

 

০৫ জনাব মমা: মগাাম মমাস্তফা 

নক্সাকার 

 

০৬ জনাফ মভা: কচফয মার্ন 

অচপ কাযী 

 

০৭ জনাফ মভা: মভাখর্রছুয যভান 

মাব কারী 

 

০৮ জনাফ মভা: মযজাউর ইরাভ 

চাফ কাযী 

 

০৯ জনাফ জাাঙ্গীয আরভ 

চাফ কাযী 

 

১০ জনাফ নাচপজা খানভ 

মযকড ে চকায 

 

১১ জনাফ আর আচভন 

কচিউোয অার্যেয 

 

১২ জনাফ াচনা আক্তায 

অচপ ায়ক 

 

১৩ জনাফ ংকয কুভায চকদায 

অচপ ায়ক 

 

১৪ জনাফ মভা: কাজর আর্ভদ 

অচপ ায়ক 

 

১৫ জনাফ ওফায়দুর ইরাভ 

অচপ ায়ক 

 

১৬ জনাফ চযকভর ফভ েন 

অচপ ায়ক 

 

১৭ জনাফ মভা: াান 

অচপ ায়ক 

 

১৮ জনাফ সয়দ চযয়াজুর ইরাভ 

অচপ ায়ক 

 

১৯ নাচজভ 

গাড ে 

 

২০ জনাফ মভা: ভান্নান 

মরায 

 

২১ এ ভান্নান 

অচপ ায়ক 

 

 

ব্যাি-৩:  

২৩/০৬/২০২০চি:, ভঙ্গরফায, কার ১১:০০-দুপুয ০১:০০ 

ক্রমমক নং কম মচারীগণের নাম  পদবী মন্তব্য 

০১ জনাব মমা: মনসুর আম 

কযামলয়ার 

 

০২ জনাব মমা: মদণায়ার মাণন 

উচ্চমান কারী 

 

০৩ মভাাম্মদ ফাচিয আম্মদ 

চফবাগীয় চাফ যেক 

 

০৪ জনাফ রচিপা আক্তায 

উচ্চভান কাযী 

 

০৫ জনাব মমা: জুমফকার আী 

কযামলয়ার 

 

০৬ জনাব বীনা রানী াা 

অচপ কাযী কাভ ডাো এচি অার্যেয 

 

০৭ জনাফ মভা: চপউর আরভ 

চাফ কাযী 

 



০৮ জনাফ মভা: আব্দুয যাজ্জাক মখ 

অচপ কাযী 

 

০৯ জনাফ নাজচভন যকায 

নক্সাকায 

 

১০ জনাফ নূয মভাাম্মদ ভজুভদায 

অচপ কাযী কাভ ডাো এচি অার্যেয 

 

১১ জনাফ মভা: মুাচিফার আফাফ 

অচপ কাযী কাভ ডাো এচি অার্যেয 

 

১২ মভা: ভচউচিন ােওয়াযী 

চাফ কাযী 

 

১৩ জনাফ মভা: চনজাভ উচিন 

অচপ ায়ক 

 

১৪ জনাফ মভা: ভচনরুর ইরাভ 

অচপ ায়ক 

 

১৫ মভা: আবুর কার্ভ 

অচপ ায়ক 

 

১৬ এ ভান্নান 

অচপ ায়ক 

 

১৭ সুরিান ভামুদ আরী 

িচিৎকাযী 

 

১৮ মভা: ভচনয মার্ন  

িচিৎকাযী 

 

১৯ জনাফ কাজী যাচজউয যভান 

কচিউোয অার্যেয 

 

২০ জনাফ মভা: নজরুর ইরাভ 

অচপ ায়ক 

 

২১ মভা: আবুর কার্ভ 

অচপ ায়ক 

 

 

ব্যাি-৪:  

২৪/০৬/২০২০চি:, বুধফায, কার ১১:০০-দুপুয ০১:০০ 

ক্রমমক নং কম মচারীগণের নাম  পদবী মন্তব্য 

০১ জনাফ যার্দুর াান খান 

কযাচয়ায 

 

০২ জনাব মমা: মাণজদু ইাম 

মাব কারী 

 

০৩ জনাফ মভা: মভাজার্রুর ক 

চাফ কাযী 

 

০৪ জনাব মমা: মাণজদু ইাম 

মাব কারী 

 

০৫ অচিন্ত্য মভান বাওয়ার 

লাে মুদ্রােচযক 

 

০৬ জনাফ মভাা: াচদা আখিায 

অচপ কায 

 

০৭ ার্পজ ভাওরানা মভা: াচভদুর ইরাভ  

ইভাভ 

 

০৮ জনাফ কাজী যাচজউয যভান 

কচিউোয অার্যেয 

 

০৯ জনাফ মভা: আইয়ুফ আরী খন্দকায 

অচপ ায়ক 

 

১০ জনাফ মভা: এযাদুর কচযভ 

অচপ ায়ক 

 

১১ জনাফ যার্ফয়া খাতুন স্বপ্না 

অচপ ায়ক 

 

১২ জনাফ মভা: চরয়াকি আরী ভািফয 

অচপ ায়ক 

 

১৩ মভা: িাজুর ইরাভ 

অচপ ায়ক 

 



 

১৪ জনাফ মভা: আর্নায়ায মার্ন 

অচপ ায়ক 

 

১৫ জনাফ মভা: আবুর কারাভ খান 

অচপ ায়ক 

 

১৬ জনাফ মভা: ভচনরুর ইরাভ 

অচপ ায়ক 

 

১৭ জনাফ মভা: নজরুর ইরাভ 

অচপ ায়ক 

 

১৮ জনাফ মভা: চনজাভ উচিন 

অচপ ায়ক 

 

১৯ জনাফ মভা: যচপকুর ইরাভ 

অচপ ায়ক 

 

২০ জনাফ মভা: াভীভ 

অচপ ায়ক 

 

২১ জনাফ মভা: আইয়ুফ আরী খন্দকায 

অচপ ায়ক 

 

২২ জনাফ সয়দ রুহুর আচভন 

গাড ে 

 

২৩ মভা: আযাপ মার্ন  

গাড ে 

 

 

 

 

প্রমলক্ষণের মবয়  ময়:- 

 

ব্যাি তামরখ ময় মবয় বক্তা 

 

ব্যাি ১ ২১/০৬/২০২০ 

কা ১১:০০ টা ণত 

দুপুর ০১:০০ পয মন্ত 

মচবায় মনণদ মলমাা অনুযায়ী 

াম্প্রমতক স্বাস্থ্য ঝুঁমক এবং 

প্রমতকার 

মচয়ারম্যান 

জাতীয় গৃায়ন কর্তমপক্ষ 

 

দস্য (প্রান ও অর্ ে) 

জাতীয় গৃায়ন কর্তমপক্ষ 

 

ব্যাি ২ 

২২/০৬/২০২০ 

কা ১১:০০ টা ণত 

দুপুর ০১:০০ পয মন্ত 

-ঐ- মচয়ারম্যান 

জাতীয় গৃায়ন কর্তমপক্ষ 

ও 

দস্য (ভূচভ ও িচি ব্যফস্থ্ানা) 

 

ব্যাি ৩ 

২৩/০৬/২০২

০ 

কা ১১:০০ টা ণত 

দুপুর ০১:০০ পয মন্ত 

-ঐ- মচয়ারম্যান 

জাতীয় গৃায়ন কর্তমপক্ষ 

ও 

দস্য (প্রর্র্কেৌর ও ভন্বয়) 

 

ব্যাি ৪ 

২৪/০৬/২০২০ 

কা ১১:০০ টা ণত 

দুপুর ০১:০০ পয মন্ত 

-ঐ- মচয়ারম্যান 

জাতীয় গৃায়ন কর্তমপক্ষ 

ও 

দস্য (চযকল্পনা, নকা ও চফর্ল প্রকল্প) 

 


