
াচার র ার দান নীিতমালা, ২০১৭ অ যায়ী িবেকএসিপ’র র ার া েদর তািলকা 
 

র ার াি র 
বছর 

নাম পদবী ছিব 

২০১৮-১৯ জনাব মাঃ ছিগর হােসন উপপিরচালক ( শাসন), 
িবেকএসিপ, িজরানী, সাভার, ঢাকা। 

 
২০১৯-২০ জনাব মাঃ আিখ র জামান ভার া  উপপিরচালক, আ িলক 

িশ ণ ক , িদনাজ র। 

 
 জনাব মাঃ ওসমান গিন সহকারী পিরচালক ( শাসন), 

িবেকএসিপ, িজরানী, সাভার, ঢাকা। 

 
 জনাব হাসান আল মা দ কাচ ( টবল), আ িলক িশ ণ 

ক , লনা। 

 
 জনাব মাঃ জািহ ল কবীর েনা াফার, িবেকএসিপ, িজরানী, 

সাভার, ঢাকা। 

 
 জনাব জিহ ল ইসলাম কি উটার অপােরটর, িবেকএসিপ, 

িজরানী, সাভার, ঢাকা। 

 
 জনাব মাঃ আ া ামান কয়ারেটকার, আ িলক িশ ণ 

ক । 

 



র ার াি র 
বছর 

নাম পদবী ছিব 

২০২০-২১ জনাব আ  তােরক ভার া  উপপিরচালক, আ িলক 
িশ ণ ক , চ াম। 

 
 মাসাঃ আসমা খানম ভাষক (অথনীিত), িবেকএসিপ, 

িজরানী, সাভার, ঢাকা। 

 
 জনাব মাঃ জািহদ হােসন কাচ (হিক), িবেকএসিপ, িজরানী, 

সাভার, ঢাকা। 

 
 শা  মাঃ আলী হাসান উ মান সহকারী, িবেকএসিপ, 

িজরানী, সাভার, ঢাকা। 

 
 জনাব মাঃ মাহ ব আলম িহসাব র ক, িবেকএসিপ, িজরানী, 

সাভার, ঢাকা (আ িলক িশ ণ 
ক ) 
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