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ন র: ২৭.১২.৪৪১৯.৫৪৮.০২.০১৪.২১.৮০৬১ তািরখ: 
১০ অে াবর ২০২১

২৫ আি ন ১৪২৮

িবষয়ঃিবষয়ঃ Employee Engagement and Motivational approach (NBT-031) Employee Engagement and Motivational approach (NBT-031)
িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   ফলাফলফলাফল ( ( ২য়২য়  াচাচ))

িশ েণর তািরখঃ ১০/১০/২০২১ ি ঃ
মাট ন র-২৫, পাশ ন র-১৮

        সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, অ  ১০/১০/২০২১ ি ঃ তািরেখ অ ি ত “Employee
Engagement and Motivational approach (NBT-031)” শীষক িশ ণ কােসর ২য় ােচর
ফলাফল িনে  কাশ করা হেলা। 

ঃ নং নাম পদবী অিফেসর নাম া  
ন র

ম

০১ জনাব মাঃ জাহা ীর হােসন ইিস সদর দ র ২৪ তকায
০২ জনাব িম লতানা কি উটার অপােরটর সদর দ র ২৪ তকায
০৩ জনাব মাঃ আল-আিমন অিফস সহায়ক সদর দ র ২৪ তকায
০৪ জনাব মাছাঃ আ ার বা  র ন 

নছা িবিলং সহকারী সদর দ র ২৪ তকায

০৫ জনাব মাছাঃ সিলনা আ ার িবিলং সহকারী সদর দ র ২৪ তকায
০৬ জনাব মাঃ মাহা ল হক এল  (চঃ দাঃ) সদর দ র ২৩ তকায
০৭ জনাব মাঃ এ এম সাগর এলএম-১ সদর দ র ২৪ তকায
০৮ জনাব উ ম মার ম ল এলএম-১ হাটেগাপাল র অ/ ক ২১ তকায
০৯ জনাব দীনব  বরাগী িনয়র ইি িনয়ার মেহশ র জানাল অিফস ২২ তকায
১০ জনাব িশিরন শবনম িবিলং সহকারী মেহশ র জানাল অিফস ২১ তকায
১১ জনাব মাছাঃ লািকয়া লতানা িবিলং সহকারী মেহশ র জানাল অিফস ১৯ তকায
১২ জনাব মাঃ আির ল ইসলাম এলএম-১ মেহশ র জানাল অিফস ২৩ তকায
১৩ জনাব মাঃ আ ল হাসনাত এলএম-২ ভরবা অ/ ক ১৭ অ তকায
১৪ জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম সহঃ িনয়র 

ইি িনয়ার
শল পা জানাল অিফস ২২ তকায

১৫ জনাব মাছাঃ াদ লতানা িবিলং সহকারী শল পা জানাল অিফস ২৩ তকায
১৬ জনাব মাঃ সিলম উ ীন এল শল পা জানাল অিফস ২২ তকায
১৭ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম এল নািগরহাট অ/ ক ২২ তকায
১৮ জনাব মাঃ রজাউল কিরম এলএম-১ গাড়াগ  অ/ ক ২৩ তকায
১৯ জনাব মাঃ বা ল আ ার ইিস কালীগ  জানাল অিফস ২২ তকায
২০ জনাব সয়দা শাহানাচ পারভীন িবিলং সহকারী কালীগ  জানাল অিফস ২৪ তকায

. ১



২১ জনাব মাঃ দিবর হােসন িনরাপ া হরী কালীগ  জানাল অিফস ২৩ তকায
২২ জনাব মাঃ হাদীউ ামান এলএম-১ কালীগ  জানাল অিফস ২০ তকায
২৩ জনাব মাঃ আ ল সাঈদ এলএম-১ বারবাজার এিরয়া অিফস ২১ তকায
২৪ জনাব মাঃ রা  আহ দ ইিস হিরণা  সাব- জানাল অিফস ২১ তকায
২৫ জনাব মাছাঃ রবা খা ন িবিলং সহকারী হিরণা  সাব- জানাল অিফস ২২ তকায
২৬ জনাব কলম উ ীন এল হিরণা  সাব- জানাল অিফস ২০ তকায
২৭ জনাব এ এফ এম ফয়সাল িনরাপ া হরী হিরণা  সাব- জানাল অিফস ২১ তকায
২৮ জনাব মাঃ তৗিহ ল ইসলাম ওয় ািরং পিরদশক কাট াদ র সাব- জানাল 

অিফস
২৪ তকায

২৯ জনাব আ  বকর িস ীক এল কাট াদ র সাব- জানাল 
অিফস

২২ তকায

১০-১০-২০২১
মাঃ ইছাহাক আলী
জনােরল ােনজার

ফান: ০৪৫১-৬২৬০৫
ইেমইল:

jhenaidah_pbs@yahoo.com

ন র: ২৭.১২.৪৪১৯.৫৪৮.০২.০১৪.২১.৮০৬১/১(৮) তািরখ: ২৫ আি ন ১৪২৮
১০ অে াবর ২০২১

অ িলিপঃ 
১) িডিজএম, কালীগ / শল পা/ মেহশ র জানাল অিফস, িঝনাইদহ পিবস।
২) িডিজএম ( টকিনক াল), িডিজএম (কািরগরী) িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত
৩) এিজএম (ওএ এম), হিরণা / কাট াদ র সাব- জানাল অিফস, িঝনাইদহ পিবস।
৪) এিজএম (ওএ এম), ওএ এম িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত ।
৫) এিজএম (ইএ িস), ইএ িস িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত ।
৬) এিজএম (সদ  সবা), সদ  সবা িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত ।
৭) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত ।
৮) অিফস মইল।

১০-১০-২০২১
মাঃ ইছাহাক আলী
জনােরল ােনজার
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