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হাজার বছেরর ে ষ্ঠ বাঙালী জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান eর জন্মশতবািষ র্কী eবং বাংলােদেশর সব্াধীনতার 
সুবণ র্জয়ন্তী uপলেক্ষ 3131-32 সালেক “মুিজব বষ র্” িহেসেব েঘাষণার ে িক্ষেত a  িবশব্িবদয্ালেয় যথাযথ ময র্াদায় “মুিজব বষ র্” 
uদ্ যাপেনর লেক্ষয্ িবিভন্ন পিরকল্পনা ণয়ন o বাস্তবায়েনর জনয্ িনম্নিলিখত িশক্ষক, কম র্কতর্া, কম র্চারীগণ eবং িশক্ষাথ  িতিনিধগেণর 
সমনব্েয় িবিভন্ন uপ-কিমিট গঠন করা হেলা। uপ-কিমিটর সম্মািনত সভাপিত-েক uপ-কিমিটর aনয্ানয্ সদসয্ o িশক্ষাথ  িতিনিধেদর 
সমনব্েয় সিম্মিলতভােব িনধ র্ািরত কাজিট সুচারুভােব সম্পন্ন করাসহ েয েকান সময় েয েকান িবষেয় “মুিজব বষ র্” uদ্ যাপন uপলেক্ষয্ 
গিঠত িস্টয়ািরং কিমিটর সােথ েযাগােযাগ করার জনয্ aনুেরাধ করা হেলা। 
 
2। মুিক্তেযাদ্ধা সংবধ র্না uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. বাসুেদব চ  েঘাষ aধয্াপক iii সভাপিত 
2.  ড. কাজী আবু বকর েমাহাম্মদ মিহuিদ্দন aধয্াপক িসi সহ-সভাপিত 

3.  জনাব িমজানুর রহমান সহকারী aধয্াপক িবiিসeম সদসয্-সিচব 
4.  ড. েমাঃ রিফকুজ্জামান সহকারী aধয্াপক আiieম সদসয্ 

5.  জনাব আল-মাহ্ মুদ সহকারী aধয্াপক িসeসi সদসয্ 

6.  জনাব েমাঃ আিরফুল iসলাম খন্দকার সহকারী aধয্াপক আiআiিসিট সদসয্ 

7.  জনাব সুমন েদব নাথ সহকারী aধয্াপক পদাথ র্ িবজ্ঞান সদসয্ 

8.  জনাব তীক চ  িবশব্াস সহকারী aধয্াপক iii সদসয্ 

9.  জনাব দুয্িতময়ী জাহাঙ্গীর ভাষক িটi সদসয্ 

10.  জনাব েমাঃ সােদক েহােসন ামািনক িনরাপত্তা কম র্কতর্া িনরাপত্তা শাখা সদসয্ 

11.  জনাব েশখ oমর ফারুক েসকশন aিফসার (েগর্ড-2) পিরচালক (ছা  কলয্াণ) eর দপ্তর সদসয্ 

12.  জান্নাতুল েফরেদৗস েদালা েসকশন aিফসার (েগর্ড-2) েরিজ ার eর কায র্ালয় সদসয্ 

13.  জনাব েমাঃ িশহাব uদ্দীন সহকারী েস্টার aিফসার পিরচালক (পঃ o uঃ) eর দপ্তর সদসয্ 

14.  জনাব েমাঃ রিবuল iসলাম সহকারী েটকিনকয্াল aিফসার iii সদসয্ 

15.  জনাব েমাঃ মামুনুর রিশদ হাড র্oয়য্ার েটকিনিশয়ান আiিসিট েসল সদসয্ 

16.  জনাব েমাঃ iমরুল iসলাম ধান সহকারী আiieম সদসয্ 

17.  জনাব েশখ eরশাদ আলী aিফস সহায়ক মানিবক সদসয্ 

18.  জনাব েমা: হািববুর রহমান aিফস সহায়ক ieসi সদসয্ 
    

  িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং 

নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

19.  কািফ আবদুল্লাহ  2712212 aমর eকুেশ 
20.  শাহিরয়ার েশখ  2714152 aমর eকুেশ 
21.  েমা: রায়হান আহেমদ  282৯169 ড. eম. e. রশীদ 
22.  মাহমুদুল হাসান  271213৯ লালন শাহ 
23.  আিসফুর রহমান বাদশা  2716133 খান জাহান আলী 
24.  নািহন uিদ্দন মিল্লক  2736127 বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
25.  শিরফ মাহমুদ শািকল  2736146 বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
26.  কাজী oয়ািসক iলািহ   2712116 ফজলুল হক 
27.  তানিজম তাবাস্সুম  2834167 েরােকয়া 
28.  ফােতমা-তুজ-েযাহরা  2728122 েরােকয়া 

 



3। েসিমনার uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. েমাহাম্মদ আিরফুল iসলাম aধয্াপক eমi সভাপিত 
2.  েকৗশলী েমাঃ আিনছুর রহমান ভূঞঁা aিতিরক্ত পিরচালক  পিরচালক (পঃ o uঃ) eর কায র্ালয় সহ-সভাপিত 

3.  ড. কলয্াণ কুমার হালদার সহেযাগী aধয্াপক iii সদসয্-সিচব 

4.  ড. েমাঃ মাহফুজুর রহমান সহেযাগী aধয্াপক িসi সদসয্ 

5.  জনাব েমাঃ e াজ-uল-জান্নাত সহকারী aধয্াপক iuআরিপ সদসয্ 

6.  জনাব শাহিরয়ার েরামান সহকারী aধয্াপক মানিবক সদসয্ 

7.  জনাব িদপায়ন িবশব্াস ভাষক iিসi সদসয্ 

8.  নাশরাহ আফেরাজ ভাষক iii সদসয্ 

9.  জনাব েমাঃ েহলাল ফিকর সহকারী পিরচালক (িফিজকয্াল) পিরচালক (ছা  কলয্াণ) eর দপ্তর সদসয্ 

10.  জনাব িজ.eম. আবু সাঈদ aিডট eন্ড eয্াকাuন্টস aিফসার কম্পে ালার eর দপ্তর সদসয্ 

11.  জনাব েশখ আিশকুর রহমান েটকিনকয্াল aিফসার iii সদসয্ 

12.  জনাব পিব  কুমার সাহা েসকশন aিফসার (েগর্ড-2) পিরচালক(গ:oস:) eর কায র্ালয় সদসয্ 

13.  জনাব েমাঃ রিবuল iসলাম  সহকারী েটকিনকয্াল aিফসার িসi সদসয্ 

14.  জনাব হািসব সরদার ডাটা eি  aপােরটর িবiিসeম সদসয্ 

15.  জনাব েমাঃ aিলয়ার রহমান (রাজু) িরে াগর্ািফক aপােরটর েরিজ ার eর কায র্ালয় সদসয্ 

16.  জনাব েমাঃ সবুজ কাজী িনরাপত্তা গাড র্ িনরাপত্তা সদসয্ 

17.  জনাব েসাহাগ খান  িনরাপত্তা গাড র্ িনরাপত্তা সদসয্ 
   

  িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং 

নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

18.  iরিতজা আলম 2728123  েরােকয়া 
19.  কাশিফয়া তাসিনম 2728115 েরােকয়া 
20.  ফািহম আহসান 2712112  ফজলুল হক 
21.  রািকন আবরার 2728161  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
22.  জািহদ হাসান িরফাত 272৯169  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
23.  েমাঃ সািবব্র ফাiসাল 2732169 ড. eম. e. রশীদ 
24.  আবীর েদ 2728128  aমর eকুেশ 
25.  সাদমান eিথন 2732134  aমর eকুেশ 
26.  ফজেল রািবব্ iথার 272৯134  খান জাহান আলী 
27.  aংকন বড়াল 2812191  লালন শাহ 

 
4। আেলাচনা aনুষ্ঠান uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. িশেব  েশখর িশকদার aধয্াপক পদাথ র্ িবজ্ঞান সভাপিত 

2.  ড. েশখ েমাহাম্মদ মাসুদুল আহসান aধয্াপক িসeসi সহ-সভাপিত 

3.  জনাব েমাঃ আক্কাস আলী সহকারী েরিজ ার েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্-সিচব 

4.  e.eন.eম. eনামুল কবীর aধয্াপক iii সদসয্

5.  ফারহানা মমতাজ সহকারী aধয্াপক িটi সদসয্

6.  জনাব েমাঃ আব্দুল হািফজ িময়া সহকারী aধয্াপক রসায়ন সদসয্

7.  জনাব আবু জর সহকারী aধয্াপক eলi সদসয্

8.  জনাব েমাহাঃ শিরফুল iসলাম ভাষক eমi সদসয্

9.  জনাব েস্নহাশীষ পাল ভাষক িসi সদসয্

10.  জনাব সরদার েমাঃ আঃ কাঃ আজাদ সহকারী পিরচালক (িফিজকয্াল) পিরচালক (ছা  কলয্াণ) eর দপ্তর সদসয্

11.  জনাব ৈসয়দ রায়হানুল iসলাম শারীিরক িশক্ষা িশক্ষক পিরচালক (ছা  কলয্াণ) eর দপ্তর সদসয্



12.  আশীষ কুমার েভৗিমক েসকশন aিফসার (েগর্ড-2) পিরচালক (আiিকueিস) eর দপ্তর সদসয্

13.  জনাব আফেরাজ আহেমদ সহকারী eয্াকাuন্টস aিফসার কম্পে ালার eর দপ্তর সদসয্

14.  জনাব েমাঃ মাসুদুর রহমান  েটকিনকয্াল aিফসার eমi সদসয্

15.  জনাব সুিবর কুমার দত্ত iেলকি িশয়ান সাব-েস্টশন, েকৗশল শাখা সদসয্

16.  জনাব েমাঃ iমরান আলী aিফস সহায়ক পিরচালক (প:ou:) eর দপ্তর সদসয্

17.  জনাব েমাঃ জিহরুল iসলাম  িসিনয়র aিফস সহায়ক িশক্ষা শাখা, েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্

   িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং 

নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

18.  িদগন্ত চ  2716152 লালন শাহ 

19.  e. েক. eম. নািহদ হাসান 271612৯ খান জাহান আলী 
20.  েমাঃ আরাফাত িবন আলম 2728132 aমর eকুেশ 

21.  েকৗিশক পাল পাথ র্ 272৯148 aমর eকুেশ 

22.  েমাঃ তাহিমদুল iসলাম 2712186 ড. eম. e. রশীদ 

23.  iরিতকা oিসক 2724131  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 

24.  aিনম সাহা 2728151 বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 

25.  আসমাuল হক রাহাত 2716197 ফজলুল হক 

26.  জান্নাতুল েফরেদৗসী   2726112 েরােকয়া 
27.  েরজা-ঈ-নূর েরাবানা 2822133 েরােকয়া 

 
5। কািরগির বন্ধ uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. েসাবহান িময়া aধয্াপক  eমi সভাপিত 

2.  ড. েমাঃ েসিলম েহােসন সহেযাগী aধয্াপক iii সহ-সভাপিত 
3.  ড. েমাঃ iিলয়াস uিদ্দন সহকারী aধয্াপক eলi সদসয্-সিচব 
4.  জনাব েমাঃ হািববুর রহমান সহকারী aধয্াপক আiieম সদসয্

5.  ড. মীজর্া েমাঃ শাহিরয়ার মাসuদ সহকারী aধয্াপক iিসi সদসয্

6.  ড. েমাঃ মিনরুজ্জামান সহকারী aধয্াপক রসায়ন সদসয্

7.  জনাব েসামনাথ েসামদ্দার ভাষক eমi সদসয্

8.  জনাব েমাঃ আব্দুর রািকব ভাষক িসi সদসয্

9.  নুসরাত নoিশন ভাষক eমeসi সদসয্

10.  জনাব েমাঃ আব্দুল মােলক মৃধা েডপুিট েরিজ ার েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্

11.  জনাব েমাড়ল সািহদুল iসলাম সহকারী েকৗশলী ধান েকৗশলী eর দপ্তর সদসয্

12.  জনাব েমাঃ িসিদ্দকুর রহমান তানভীর সহকারী ে াগর্ামার আiআiিসিট সদসয্

13.  জনাব েমাঃ েরাকনুজ্জামান  সহকারী েটকিনকয্াল aিফসার  িসeসi সদসয্

14.  জনাব েমা: আসাদুজ্জামান েমাড়ল aিফস সহকারী iii সদসয্

15.  জনাব েমাঃ েবলােয়ত েহােসন aিফস সহায়ক iuআরিপ সদসয্

16.  জনাব েমাঃ রিহম গাজী িসিনয়র িনরাপত্তা গাড র্ িনরাপত্তা সদসয্

   িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

17.  আন নাজমুস সািকব 2734159  লালন শাহ 
18.  েমাঃ আব্দুর রহমান 27141৯1  খান জাহান আলী 
19.  aিনন্দয্ পাল 272813৯  aমর eকুেশ 
20.  সাদমান সািদক  2734132  aমর eকুেশ 
21.  েমাঃ িমজানুর রহমান 2722117  ড. eম. e. রশীদ 
22.  eস eম খািলদ েহােসন 2736133  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
23.  নাঈম জািমল 2724129  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
24.  েসালাiমান কিবর আকাশ 2712122  ফজলুল হক 



25.  নুসরাত জাহান 2734149  েরােকয়া 
26.  তানিজনা aিরয়ানা  2618143  েরােকয়া 

 
6। কাশনা o মু ণ uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. সজল কুমার aিধকারী aধয্াপক িসi সভাপিত 
2.  ড. েমাঃ আব্দুল হািসব সহকারী aধয্াপক eমi সহ-সভাপিত 

3.  জনাব মেনাজ কুমার মজুমদার পাবিলক িরেলশনস্ aিফসার জনসংেযাগ o তথয্ সদসয্-সিচব 
4.  ড. েমাঃ িরজভী কায়সার সহকারী aধয্াপক iii সদসয্

5.  সায়মা রহমান সহকারী aধয্াপক iuআরিপ সদসয্

6.  জনাব েমাঃ হািমদুল iসলাম সহকারী aধয্াপক িবiিসeম সদসয্

7.  জনাব েমাঃ রায়হান খান ভাষক আিকর্েটকচার সদসয্

8.  জনাব েমাঃ আব্দুল বােতন সহকারী লাiে রীয়ান েক ীয় লাiে রী সদসয্

9.  হীরামিন শাহীতাজ েসকশন aিফসার (েগর্ড-2) েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্

10.  জনাব েমাঃ আব্দুল আuয়াল সহকারী ে াগর্ামার েক ীয় কিম্পuটার েসন্টার সদসয্

11.  জনাব েমাঃ তািরক আল হক নজীব েসকশন aিফসার (েগর্ড-3) শাসন শাখা, েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্

12.  eস eম েসাহােয়ব েহােসন েসকশন aিফসার (েগর্ড-3) পিরচালক (গঃ o সঃ) eর দপ্তর সদসয্

13.  জনাব iয়ািছন আলী aিফস সহকারী িসi সদসয্

14.  জনাব আব্দুল হান্নান িসিনয়র ডাটা েসসর eমিটi সদসয্

15.  জনাব েমাঃ iকবাল েচৗধুরী aিডটিরয়াম েহলপার তথয্ o জনসংেযাগ শাখা, েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্

   িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং 

নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

16.  সাফাত হাসান ান্ত 2838114 লালন শাহ 

17.  e. িব. eম. িশহাবুজ্জামান 281216৯  খান জাহান আলী 
18.  মাহবুব হাসান েদালন 2732129  aমর eকুেশ 

19.  কাজী েনহাল হাসনাঈন 2732141  aমর eকুেশ 

20.  দুজর্য় রয় 2816185  ড. eম. e. রশীদ 

21.  মাহমুদ তালহা সাবরান 2736125 বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 

22.  eস eম মাহাবুবুর রহমান 2714113 বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 

23.  তানভীর রহমান  2714189  ফজলুল হক 

24.  নািদরা iসলাম িনলা 273414৯  েরােকয়া 
25.  ফাহিমদা iয়াসিমন 2728149 েরােকয়া 

 
7। সাংস্কৃিতক aনুষ্ঠান uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. মিহuিদ্দন আহমাদ aধয্াপক iii সভাপিত 
2.  ড. iসমাঈল সাiফুলয্াহ সহেযাগী aধয্াপক িসi সহ-সভাপিত 
3.  ড. নাছিরন আক্তার সহকারী aধয্াপক িবeমi সদসয্-সিচব 
4.  জনাব িনিবড় মন্ডল সহকারী aধয্াপক ieসi সদসয্

5.  জনাব e eস eম িরয়াদ সহকারী aধয্াপক িসi সদসয্

6.  জনাব খন্দকার েমাহাম্মদ মিহuিদ্দন iকরাম ভাষক iuআরিপ সদসয্

7.  জনাব েমাঃ মিনরুজ্জামান ভাষক িটi সদসয্

8.  জনাব েমাঃ িরয়াদ েহােসন ভাষক আiিডeম সদসয্

9.  শাoনী ি য়ম িশকদার ভাষক আিকর্েটকচার সদসয্

10.  জনাব েদবাশীষ মন্ডল  সহকারী েরিজ ার  সংস্থাপন শাখা, েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্

11.  েকৗশলী দীপ কুমার দাস েনটoয়াকর্ iিঞ্জিনয়ার/হাড র্oয়য্ার iিঞ্জিনয়ার েক ীয় কিম্পuটার েসন্টার সদসয্



12.  েকৗশলী েরজoয়ানা তাসিনম িরিম eয্ািসেস্টন্ট কিম্পটার ে াগর্ামার/ 
ডাটােবজ ে াগর্ামার আiআiিসিট সদসয্

13.  জনাব কাজী আব্দুল oয়াদুদ েসকশন aিফসার (েগর্ড-3) পিরচালক (পঃ o uঃ) eর দপ্তর সদসয্

14.  জনাব েমাঃ েসােহল রানা সহকারী েটকিনকয্াল aিফসার iিসi সদসয্

15.  রুমা খন্দকার (মুিন্ন) ডাটা eি  aপােরটর েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্

16.  েসানালী িবনেত শরীফ িসিনয়র ডাটা েসসর পদাথ র্ িবজ্ঞান সদসয্

17.  জনাব েমালয্া েরজাuল iসলাম  িনরাপত্তা গাড র্ িনরাপত্তা সদসয্

18.  জনাব েমাঃ রিশদ গাজী িনরাপত্তা গাড র্ িনরাপত্তা সদসয্

   িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং 

নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

19.  কামরুজ্জামান রাজ্জাক 271614৯ লালন শাহ 
20.  iমিতয়াজ েহােসন েচৗধুরী 2838112 লালন শাহ 
21.  সাগর মজুমদার  2828125  খান জাহান আলী 
22.  শাহিরয়ার হাসনাত আকাশ 2728138 aমর eকুেশ 
23.  রািগব শাহিরয়ার 271৯164 aমর eকুেশ 
24.  েমাঃ েমাশাররফ েহােসন সািন 2834166 ড. eম. e. রশীদ 
25.  আিবদ েরজা েসাহান 272816৯  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
26.  েমাঃ মাহফজ আল সামস 272৯155 বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
27.  সদরুল আলম িহেমল 2712129  ফজলুল হক 
28.  জািরন তাসিনম 2738165  েরােকয়া 
29.  কাজী আেয়শা আহেমদ 272812৯ েরােকয়া 

 

8। িবনামূেলয্ সব্ল্পেময়াদী মুিজববষ র্ কিম্পuটার/আiিসিট ে িনং ে াগর্াম uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. িপন্টু চ  শীল  aধয্াপক িসeসi সভাপিত 
2.  ড. েমাঃ মাহবুব হাসান aধয্াপক iii সহ-সভাপিত 
3.  েকৗশলী িমিহর লাল সরকার িসেস্টম eনািলস্ট েক ীয় কিম্পuটার েসন্টার সদসয্-সিচব 
4.  জনাব eম e মঈন সহকারী aধয্াপক আiআiিসিট সদসয্

5.  জনাব aিমত কুমার েপাদ্দার সহকারী aধয্াপক iii সদসয্

6.  জনাব েশখ আিকব শাহিরয়ার ভাষক িসeসi সদসয্

7.  জনাব eiচ eম আব্দুল ফাত্তাহ ভাষক িসeসi সদসয্

8.  নািজফা তাবাসসুম ভাষক iিসi সদসয্

9.  জনাব েশখ iয়ািসর আরাফাত িসিদ্দকী ভাষক িসeiচi সদসয্

10.  জনাব েমাঃ মিনরুল হক খান aিতিরক্ত কম্পে ালার কম্পে ালার eর দপ্তর সদসয্

11.  েকৗশলী িদলু আরা ে াগর্ামার পরীক্ষা িনয় ক eর দপ্তর সদসয্

12.  টুম্পা রানী রায় সহকারী ে াগর্ামার পরীক্ষা িনয় ক eর দপ্তর সদসয্

13.  জনাব েমাঃ ফারুক হাসান েসকশন aিফসার (েগর্ড-3) পরীক্ষা িনয় ক eর দপ্তর সদসয্

14.  জনাব িজ eম মিনরুজ্জামান   সহকারী েটকিনকয্াল aিফসার iিসi সদসয্

15.  িমঠুন কুমার দাস  েনটoয়াকর্ েটকিনিশয়ান আiিসিট েসল সদসয্

16.  জনাব েমাঃ মিহদুল iসলাম িমলন িসিনয়র িনরাপত্তা গাড র্ িনরাপত্তা সদসয্

17.  জনাব চ  েশখর হালদার িসিনয়র িনরাপত্তা গাড র্ কম্পে ালার eর দপ্তর সদসয্
   

  িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং 

নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

18.  েমাঃ তিরকুল iসলাম 2734147 লালন শাহ 

19.  মাহমুদুল হাসান সুপ্ত 2832162 খান জাহান আলী 

20.  জান্নাত েহাসাiন বাপ্পী  2714164 aমর eকুেশ 

21.  আবদুল্লাহ আল তাহিমদ 271৯154  aমর eকুেশ 



22.  েমাশাররফ পারেভজ  2722125  ড. eম. e. রশীদ 

23.  iমরান খান সজল 2716184  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 

24.  শাহাদাৎ iসলাম  2722138  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 

25.  েনােহল নাথ 2718124  ফজলুল হক 

26.  uেম্ম সােয়মা 2822112 েরােকয়া 

27.  আিনকা তাবাস্সুম 2822136 েরােকয়া 
 
9। বৃক্ষ েরাপন uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. েমাঃ আতাuর রহমান aধয্াপক িসi সভাপিত 

2.  জনাব েমাঃ আক্ কাছ uিদ্দন পাঠান লাiে রীয়ান েক ীয় লাiে রী সহ-সভাপিত 
3.  জনাব তুষার কািন্ত রায় সহেযাগী aধয্াপক iuআরিপ সদসয্-সিচব 
4.  ড. েমাঃ হািববুর রহমান সবুজ সহকারী aধয্াপক িবiিসeম সদসয্

5.  জনাব েমাহাম্মাদ নাঈম হাসান সহকারী aধয্াপক িটi সদসয্

6.  জনাব তয্য় সাহা ভাষক িসeসi সদসয্

7.  জনাব েমাঃ মাহবুবুর রহমান েডপুিট লাiে রীয়ান েক ীয় লাiে রী সদসয্

8.  জনাব রােশদুল iসলাম  িসিনয়র কয্াটালগার  েক ীয় লাiে রী  সদসয্

9.  জনাব রাগীব েহােসন েসকশন aিফসার (েগর্ড-3) েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্

10.  জনাব েমাঃ আবুল হাসান  সহকারী েটকিনকয্াল aিফসার ধান েকৗশলী eর দপ্তর সদসয্

11.  জনাব েশখ আিমনুল iসলাম  িসিনয়র ডাটা েসসর ধান েকৗশলী eর দপ্তর সদসয্

12.  জনাব মীর রিফকুল iসলাম িপe কাম কিম্পuটার aপােরটর eমi সদসয্

13.  জনাব রুবােয়দ েহাসাiন লয্াব eয্ােটনেডন্ট েক ীয় লাiে রী সদসয্

14.  জনাব েমাঃ িরপন িময়া   িসিনয়র aিফস সহায়ক েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্

15.  জনাব েমাঃ নজরুল iসলাম  aিফস সহায়ক/েপাট র্ার পিরচালক (প:ou:) eর দপ্তর সদসয্

   িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং 

নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

16.  িনলয় দাশ 2734151  লালন শাহ 

17.  রািকবুল হাসান রাতুল  2828136  খান জাহান আলী 

18.  তানভীর মাহমুদ 2728133  aমর eকুেশ 

19.  হািসবুর রহমান 2712221  aমর eকুেশ 

20.  েমাঃ ফকরুল iসলাম 2834159  ড. eম. e. রশীদ 

21.  iশিতয়াক আলম 2716172  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 

22.  রিবuল iসলাম িনিবড় 2716183  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 

23.  নাiমুর রহমান aন্ত 2738121  ফজলুল হক 

24.  আসমা আিমন 2728124  েরােকয়া হল 

25.  হাফসা েরাকাiয়া 282৯119 েরােকয়া হল 
 
৯। র য্ািল uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. িমিহর রঞ্জন হালদার aধয্াপক eমi সভাপিত 

2.  ড. বােয়জীদ iসমাiল েচৗধুরী aধয্াপক আিকর্েটকচার সহ-সভাপিত 
3.  েকৗশলী েমাঃ আসলাম পারেভজ তত্তব্াবধায়ক েকৗশলী (চলিত দািয়তব্) ধান েকৗশলীর দপ্তর সদসয্-সিচব 
4.  েফসর ড. েমাঃ আব্দুর রিফক aধয্াপক iii সদসয্

5.  েফসর ড. েমাঃ আব্দুল্লাহ iিলয়াছ আক্তার aধয্াপক পদাথ র্ িবজ্ঞান সদসয্

6.  েফসর e.eন.eম. eনামুল কবীর aধয্াপক iii সদসয্

7.  ড. েমাঃ খােলকুজ্জামান সহকারী aধয্াপক িসi সদসয্



8.  জনাব েসৗরভ রায় সহকারী aধয্াপক eমিটi সদসয্

9.  সব্ণ র্া িবনেত কািদর ভাষক আiিডeম সদসয্

10.  জনাব েমাঃ aিনক হাসান ভাষক eলi সদসয্

11.  জনাব িনমাi চ  িম ী  সহকারী েরিজ ার িশক্ষা শাখা, েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্

12.  জনাব সু ত কুমার মন্ডল েসকশন aিফসার (েগর্ড-2) িশক্ষা শাখা, েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্

13.  জনাব গাজী েমাহাম্মদ বরকত uল্লাহ েসকশন aিফসার (েগর্ড-2) পরীক্ষা িনয় ক eর দপ্তর সদসয্

14.  জনাব মহিসন িময়া aিডট সুপািরনেটনেডন্ট কম্পে ালার eর দপ্তর সদসয্

15.  জনাব সরদার হািববুর রহমান  সহকারী েটকিনকয্াল aিফসার িসi সদসয্

16.  জনাব েমাঃ স াট কাজী জুিনয়র েটকিনিশয়ান eলi সদসয্

17.  জনাব িমন্টু কুমার দত্ত  ডাটা েসসর িশক্ষা শাখা, েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্

18.  জনাব েমাঃ মান্নান বয্াপারী িসিনয়র িনরাপত্তা গাড র্ িনরাপত্তা সদসয্

19.  জনাব েমাঃ শাহীন েমালয্া  িনরাপত্তা গাড র্ িনরাপত্তা সদসয্

   িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং 

নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

20.  েশখ সািবব্র েহােসন 2716147  লালন শাহ 
21.  রািফ আল মুক্তািদর 2828133  খান জাহান আলী 
22.  সাiফ আহমদ 271৯165  aমর eকুেশ 
23.  িতলক বড়—য়া 2734113 aমর eকুেশ 
24.  েমাঃ আবদুল্লাহ আল মামুন  271218৯  ড. eম. e. রশীদ 
25.  ফািহমুল iসলাম 272৯165  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
26.  সরদার শিফকুল iসলাম রািবব্  2736126  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
27.  আিমনুল iসলাম িশহাব 2716185  ফজলুল হক 
28.  সােবরা সুরভী 2822115  েরােকয়া 
29.  সািদয়া হাসান 2822168  েরােকয়া 

 
21। েসৗন্দয র্ বধ র্ন uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. েমাঃ েমাস্তফা সােরায়ার aধয্াপক iuআরিপ সভাপিত 

2.  েকৗশলী ড. েমাঃ জুলিফকার েহােসন কল্প পিরচালক কল্প পিরচালক eর দপ্তর সহ-সভাপিত 

3.  েকৗশলী হুসাiন মুহাম্মদ eরশাদ িনব র্াহী েকৗশলী (তিড়ৎ) ধান েকৗশলীর দপ্তর সদসয্-সিচব 
4.  জনাব aধীর চ  পাল সহকারী aধয্াপক eলi সদসয্

5.  জনাব েমাঃ কামরুল হাসান সহকারী aধয্াপক iii সদসয্

6.  জনাব েমাঃ শাহিরয়ার েহাসাiন ভাষক িবiিসeম সদসয্

7.  জনাব েমাঃ মুকতািদর রহমান ভাষক আিকর্েটকচার সদসয্

8.  তািনয়া হক ভাষক মানিবক সদসয্

9.  জনাব েমাঃ রািজব সরদার  সহকারী েকৗশলী (পুর) ধান েকৗশলীর দপ্তর সদসয্

10.  জনাব সবুজ সরকার সহকারী েকৗশলী (তিড়ৎ) ধান েকৗশলীর দপ্তর সদসয্

11.  জনাব েমাঃ রুেমন রায়হান সহকারী েকৗশলী (পুর) ধান েকৗশলীর দপ্তর সদসয্

12.  eস.eম. সাজ্জাদ েহােসন  aিডট সুপািরনেটনেডন্ট কম্পে ালার eর দপ্তর সদসয্

13.  জনাব েমাঃ মুশিফকুর রহমান ধান সহকারী পরীক্ষা িনয় ক eর দপ্তর সদসয্

14.  জনাব েশখ জামাল েহােসন বােজট সহকারী কম্পে ালার eর দপ্তর সদসয্

15.  জনাব সরদার েমজবাহুল হক িসিনয়র iেলকি িশয়ান সাব-েস্টশন, েকৗশল শাখা, 
ধান েকৗশলীর দপ্তর 

সদসয্

16.  জনাব eম. কামরুল iসলাম িসিনয়র aিফস সহায়ক িসআরিটeস সদসয্

17.  জনাব েমাঃ রিফকুল iসলাম  িনরাপত্তা গাড র্ িনরাপত্তা সদসয্

18.  জনাব সরদার েমাঃ েফরেদৗসুর রহমান  িনরাপত্তা গাড র্ িনরাপত্তা সদসয্
   

  



  িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

19.  েমাঃ িরয়াজ খান িনলয়  2718186  লালন শাহ 

20.  িনহার রঞ্জন রয়  2828137  খান জাহান আলী 

21.  তানজীম আহেমদ িতসান  2716221 aমর eকুেশ 

22.  ফেয়জ আহেমদ  271622৯  aমর eকুেশ 

23.  হাসান আল-সািদক  2712181 ড. eম. e. রশীদ 

24.  শাহারু রামাদান  2716173 বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 

25.  আহাদ েহােসন নাঈম  2736127 বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 

26.  নাiম iমিতয়াজ   2738131 ফজলুল হক 

27.  আিমনা সুলতানা   2728144  েরােকয়া হল 

28.  ফoিজয়া বাররাহ্  2812123  েরােকয়া হল 
 
22। আপয্ায়ন uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. েমাহাম্মদ আবু iuসুফ aধয্াপক রসায়ন সভাপিত 
2.  জনাব েমাঃ নূরুজ্জামান কম্পে ালার কম্পে ালার eর দপ্তর সহ-সভাপিত 
3.  ড. েমাঃ েহলাল-আন-নািহয়ান  সহকারী aধয্াপক eমi সদসয্-সিচব 
4.  েফসর ড. েমাঃ জিহর uিদ্দন aধয্াপক িসi সদসয্

5.  জনাব েমাঃ েগালাম িকবিরয়া সহকারী aধয্াপক আiieম সদসয্

6.  জনাব আশীষ বম র্ন সহকারী aধয্াপক গিণত সদসয্

7.  জনাব পলাশ চ  দাস সহকারী aধয্াপক iuআরিপ সদসয্

8.  জনাব মাহমুদুল হাসান ভাষক িসeসi সদসয্

9.  জনাব eফ. eম. সাiফুল্লাহ িফনয্ান্স aিফসার ভাiস-চয্ােন্সলর মেহাদেয়র দপ্তর সদসয্

10.  জনাব েমাঃ আিজজার রহমান ি িন্সপয্াল েটকিনকয্াল aিফসার iii সদসয্

11.  জনাব েমাঃ রিফকুল iসলাম জুিনয়র iন্স ুেমন্ট iিঞ্জিনয়ার iii সদসয্

12.  জনাব েমাঃ রিবuল iসলাম েসকশন aিফসার (েগর্ড-3) শাসন শাখা, েরিজ ার eর দপ্তর সদসয্

13.  জনাব আহসান হািবব  সহকারী েটকিনকয্াল aিফসার িসi সদসয্

14.  জনাব হািনফ েশখ  জুিনয়র েটকিনিশয়ান eলi সদসয্

15.  জনাব হািফজুর রহমান ডাটা eি  aপােরটর eলi সদসয্

16.  জনাব েমাঃ আল আিমন েহােসন িহসাব সহকারী কম্পে ালার eর দপ্তর সদসয্

17.  জনাব েমাঃ জািকর েহােসন জুিনয়র লয্াব সহকারী িবeমi সদসয্

18.  জনাব েমাঃ ডািলম েহােসন aিফস সহায়ক পরীক্ষা িনয় ক eর দপ্তর সদসয্

19.  জনাব আেপল মাহমুদ  িসিনয়র িনরাপত্তা গাড র্ িনরাপত্তা সদসয্

20.  জনাব েশখ বুলবুল আহেমদ প্লামব্ার েহলপার ধান েকৗশলীর দপ্তর সদসয্

21.  জনাব েমাঃ জামাল েহােসন  িনরাপত্তা গাড র্ ধান েকৗশলীর দপ্তর সদসয্
    

  িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং 

নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

22.  হাসান আব্দুল কাiয়ুম 2716146  লালন শাহ 
23.  আসাদ ান্ত 272৯117 খান জাহান আলী 
24.  রািফu হাসান েচৗধুরী  2712231 aমর eকুেশ 
25.  েসৗরভ কম র্কার  2714155  aমর eকুেশ 
26.  aির  সাহা 2738137  ড. eম e রশীদ 
27.  আিশক iকবাল িজসান 2736139 বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
28.  মােজদুল হক 272৯164  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
29.  খািলদ সাiফুল্লাহ শু   2712124  ফজলুল হক 



30.  নাজমুন নাহার 281416৯  েরােকয়া 
31.  েলাপা কুন্ডু 2834114 েরােকয়া 

 
23। রক্তদান uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. কাজী হািমদুল বারী aধয্াপক িসi সভাপিত 
2.  ডাঃ িরফাত সুলতানা েশলী ধান িচিকৎসা কম র্কতর্া েমিডেকল েসন্টার সহ-সভাপিত 
3.  ডাঃ েমাঃ কামাল uিদ্দন সহকারী েমিডেকল aিফসার েমিডেকল েসন্টার সদসয্-সিচব 

4.  েফসর ড. eস. eম. মিনরুজ্জামান aধয্াপক িসi সদসয্

5.  জনাব েদবাশীষ কুমার সাহা সহকারী aধয্াপক িবeমi সদসয্

6.  আয়শা িসিদ্দকা ভাষক িটi সদসয্

7.  জনাব পলাশ সাহা ভাষক আiieম সদসয্

8.  ডাঃ েমাঃ জিসম uিদ্দন uপ- ধান িচিকৎসা কম র্কতর্া েমিডেকল েসন্টার সদসয্

9.  ডাঃ ফয়সাল েমাহাম্মদ আিরফুল iসলাম িসিনয়র েমিডেকল aিফসার েমিডেকল েসন্টার সদসয্

10.  দীপািনব্তা েভৗিমক নাস র্ েমিডেকল েসন্টার সদসয্

11.  জনাব eস eম মাসুদ কিরম  েসকশন aিফসার (েগর্ড-3) েরােকয়া সদসয্

12.  জনাব শিহদুল iসলাম লয্াব সহকারী eলi সদসয্

13.  জনাব তাiজুল iসলাম জুিনয়র েটকিনিশয়ান iিসi সদসয্

14.  জনাব েমাঃ পারেভজ আলম লয্াব eয্ােটনেডন্ট িসi সদসয্

15.  জনাব েমাঃ িরজাuল েমাড়ল িসিনয়র িনরাপত্তা গাড র্ িনরাপত্তা সদসয্

   িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং 

নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

16.  েমাঃ েযাবােয়র আহেমদ হৃদয় 2734153 লালন শাহ 
17.  মাহমুদ েযাবােয়র 2832154  খান জাহান আলী 
18.  নাiমুর রহমান িনলয় 2712216 aমর eকুেশ 
19.  েমাঃ মাহফুজুল আলম নািহদ 2712226  aমর eকুেশ 
20.  সােজদুল কিবর 2712188  ড. eম e রশীদ 
21.  েশখ আহনাফ হাসান 2728165  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
22.  েমাহাম্মদ িহমন 2726125 বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
23.  তাত্তিসফ আহেমদ 2738129  ফজলুল হক 
24.  িজিনয়া সুলতানা  2834141  েরােকয়া 
25.  জািরন তাসিনম  2738165  েরােকয়া 

 
24। যানবাহন uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. পল্লব কুমার েচৗধুরী aধয্াপক iিসi সভাপিত 
2.  ড. েমাঃ হািববুর রহমান aধয্াপক গিণত সহ-সভাপিত 

3.  েকৗশলী েমাঃ রুহুল আিমন  যানবাহন কম র্কতর্া যানবাহন সদসয্-সিচব 
4.  জনাব e িব eম মামুনুর রিশদ ধান েকৗশলী ধান েকৗশলীর দপ্তর সদসয্

5.  ড. আব্দুল্লাহ-আল-ফারুক সহেযাগী aধয্াপক eমi সদসয্

6.  জনাব পারেভজ আহেম্মদ সহকারী aধয্াপক রসায়ন সদসয্

7.  জনাব েমাঃ oমর ফারুক সহকারী ে াগর্ামার ধান েকৗশলীর দপ্তর সদসয্

8.  জনাব েমাঃ রিবuল iসলাম সহকারী যানবাহন কম র্কতর্া যানবাহন সদসয্

9.  জনাব েমাঃ আিজজুর রহমান  েসকশন aিফসার (েগর্ড-3) eমi সদসয্

10.  জনাব েমাঃ জিসম uদ্দীন িসিনয়র াiভার (েগর্ড-2) যানবাহন সদসয্

11.  জনাব েশখ মiন uিদ্দন যানবাহন সহকারী যানবাহন সদসয্



   িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

12.  সাগর তরফদার  28121৯8  লালন শাহ 
13.  আবুল কালাম আজাদ  2812169  খান জাহান আলী 
14.  ফিরদ-uজ-জামান 2716212  aমর eকুেশ 
15.  েকৗিশক শংকর রায়  2734116  aমর eকুেশ 
16.  শািরয়ার আহেমদ  2834146 ড. eম e রশীদ 
17.  আবরার শাহিরয়ার সািমন  2722159  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
18.  নািহদুল iসলাম সাগর  273613৯  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
19.  ফয়সাল আহেমদ িরফাত  27161৯4  ফজলুল হক 
20.  তানিজম তাবাস্সুম  2834167  েরােকয়া 
21.  সািদয়া রহমান  282৯125  েরােকয়া 

 
25। েদায়া মাহিফল uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 

কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. েমাঃ বজলার রহমান aধয্াপক গিণত সভাপিত 
2.  ড. েমাঃ সাiফুল iসলাম aধয্াপক িসi সহ-সভাপিত 
3.  ড. েমাঃ শাহজাহান aধয্াপক iii সদসয্-সিচব 
4.  ড. েমাঃ িমজানুর রহমান বাদল aধয্াপক রসায়ন সদসয্

5.  ড. েমাঃ রিফকুল iসলাম (3) aধয্াপক iii সদসয্

6.  ড. েমাহাম্মদ েশখ সাদী aধয্াপক িসeসi সদসয্

7.  জনাব েমাঃ তানিজজুর রহমান  বােজট aিফসার কম্পে ালার eর দপ্তর সদসয্

8.  জনাব েমাঃ সালাহ uিদ্দন েটকিনকয্াল aিফসার eমi সদসয্

9.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন  িসিনয়র মুয়ািজ্জন েক ীয় জােম মসিজদ সদসয্

10.  জনাব েমাঃ শিহদুল iসলাম িসিনয়র িনরাপত্তা গাড র্ িনরাপত্তা সদসয্

11.  জনাব েমাঃ ফারুক েহােসন েপiন্টার েহলপার ধান েকৗশলীর দপ্তর সদসয্

   িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং 

নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

12.  েমাঃ আেনায়ার েহােসন সািকব 2716149 লালন শাহ 
13.  শাহিরয়ার মাহমুদ সািদ 281413৯  খান জাহান আলী 
14.  কাজী আল জািবর iসলাম 272৯146   aমর eকুেশ 
15.  শাখাoয়াত েহােসন শুভ 2732123  aমর eকুেশ 
16.  সাদ আহেমদ  282৯171   ড. eম. e. রশীদ 
17.  সাiফুল iসলাম সােয়ম 272৯14৯  বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
18.  শািকল আহেমদ   2728145 বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
19.  ফািহম ফয়সাল aণ র্ব  27161৯1  ফজলুল হক 
20.  আিফয়া কােশম iশরা  2728135   েরােকয়া 
21.  uেম্ম সােয়মা  2822112  েরােকয়া 

 
26। চার uপ-কিমিট 
(েজয্ষ্ঠতার কর্মানুসাের নয়) 
কর্: 
নং 

নাম পেদর নাম iনিস্টিটuট/িবভাগ/শাখার নাম কিমিটর পদবী

1.  ড. েমাহাম্মদ সাiফুর রহমান aধয্াপক iii সভাপিত 

2.  ড. েমাঃ আলহাজ uদ্দীন aধয্াপক গিণত সহ-সভাপিত 

3.  েকৗশলী েমাঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী পিরচালক (পঃ o uঃ) পিরচালক (পঃouঃ) eর দপ্তর সদসয্-সিচব 

4.  েফসর ড. েমাঃ ফয়সল েহােসন aধয্াপক iিসi সদসয্

5.  জনাব আবু-েহনা েমাস্তফা কামাল সহকারী aধয্াপক মানিবক সদসয্



6.  জনাব েসৗিম  কুমার সরকার ভাষক iuআরিপ সদসয্

7.  আজেমরী আক্তার ভাষক eমeসi সদসয্

8.  জনাব েমাঃ েসােহল রানা েটকিনকয্াল aিফসার eলi সদসয্

9.  জনাব েমাঃ রুেবল েশখ েটকিনকয্াল aিফসার  iuআরিপ  সদসয্

10.  জনাব শাহ েমাঃ শাহীদুল iসলাম সহকারী েটকিনকয্াল aিফসার eমi সদসয্

11.  জনাব েশখ িফেরাজ আহেমদ   েসকশন aিফসার (েগর্ড-3) পিরচালক (িসআরিটeস) eর দপ্তর সদসয্

12.  জনাব েমাঃ iকবাল েহােসন িসিনয়র oয়াকর্ eয্ািসেস্টন্ট ধান েকৗশলীর দপ্তর সদসয্

13.  জনাব েমাঃ পারেভজ আলম িসিনয়র েকয়ারেটকার কাম হল সহকারী পিরচালক (ছা  কলয্াণ) eর দপ্তর সদসয্

14.  জনাব েমাঃ শিফuিদ্দন সরদার oয়াকর্ eয্ািসসেটন্ট ধান েকৗশলীর দপ্তর সদসয্

15.  জনাব কাজী আব্দুল কােদর িসিনয়র aিফস সহায়ক িটi সদসয্

16.  জনাব েমাঃ শাহািরয়া খ ন লয্াব eয্ােটনেডন্ট iii সদসয্

17.  েমাসাঃ নারিগস েবগম িসিনয়র সুiপার/িক্লনার িনরাপত্তা সদসয্

িশক্ষাথ  িতিনিধ 
কর্: 
নং 

নাম েরাল নমব্র হেলর নাম 

18.  নাজমুস সািকব িসফাত 2812195 লালন শাহ 
19.  িফেরাজ আহেমদ 2828143 খান জাহান আলী 
20.  িব eম আরাফাত রহমান  27161৯7 aমর eকুেশ 
21.  হািফজুর রহমান িপয়াল  272৯147 aমর eকুেশ 
22.  েমাঃ রুকসাদ েরজয়ানুল হক 283415৯  ড. eম. e. রশীদ 
23.  ৈসয়দ আবরার সাবাব 2724119 বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
24.  আহনাফ আিকব  2728146 বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
25.  নুর েমাহাম্মদ নািহদ  2716199  ফজলুল হক 
26.  নািদরা iসলাম িনলা  273414৯ েরােকয়া
27.  ফাহিমদা iয়াসিমন 2728149 েরােকয়া
  

uিল্লিখত uপ-কিমিটসমূেহর সদসয্গণ o িশক্ষাথ  িতিনিধগণেক সব্ সব্ দািয়তব্ সুষু্ঠভােব পালেনর জনয্ ভাiস-চয্ােন্সলর 
মেহাদেয়র িনেদ র্শকর্েম aনুেরাধ করা হেলা। uেল্লখয্ েয, uপ-কিমিটসমূেহর সদসয্গণ o িশক্ষাথ  িতিনিধগেণর তািলকা 
েজয্ষ্ঠতার িভিত্তেত িলিপবদ্ধ করা হয়িন, iহা শুধুমা  তািলকা। 

 
ভাiস-চয্ােন্সলর মেহাদেয়র িনেদ র্শকর্েম, 

 
 
 

(িজ, eম, শিহদুল আলম) 
েরিজ ার 

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 
িবতরণ: কিমিটর সকল সদসয্ o িশক্ষাথ  িতিনিধ। 
 

স্মারক নং-খু িব/     তািরখ: 
aনুিলিপ aবগিত o েয়াজনীয় বয্বস্থা গর্হেণর জনয্ ে িরত হেলাঃ 
2। “মুিজব বষ র্” uদ্ যাপন uপলেক্ষয্ গিঠত িস্টয়ািরং কিমিটর সকল সদসয্, a  িবশব্িবদয্ালয়।  
3। িপeস টু ভাiস-চয্ােন্সলর, a  িবশব্িবদয্ালয়। (ভাiস-চয্ােন্সলর মেহাদেয়র েগাচের আনার aনুেরাধসহ) 
4। সংরক্ষণ নিথ। 
 

(েমাঃ আক্কাস আলী) 
সহকারী েরিজ ার 

 


