
িবেকএসিপ’ ত ি েফ েদর ব াজ ও ব  দান অনু ান 

আজ (১০ জলুাই,২০১৯) সকােল িবেকএসিপর অিডও িভজু য়াল স াের িবেকএসিপ’র াদশ িণর 

িশ ণাথ েদর মধ  থেক িনবািচত ি েফ েদর  ব াজ ও ব  দান অনু ােনর আেয়াজন করা 

হয়।  অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার 
জনােরল মা. রাশীদুল হাসান, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস।  াগত ব ব  ও ি েফ েদর 

শপথ বাক  পাঠ করান কেলেজর অধ  ল কেনল মা: শাহিরয়ার কবীর, িপএসিস।  মহাপিরচালক  

২৮ জন ি েফ েদরেক ব াজ ও ব  পিরেয় দন।কেলেজর অধ  এসময় মহাপিরচালক মেহাদয়েক 

সহেযািগতা কেরন।  ধান অিতিথ তার ব েব   অনু ান েক এক নতুন অধ ােয়র সূচনা বেল 

আখ ািয়ত কেরন।  িতিন নবীন ি েফ েদরেক নতৃ  চচায় এিগেয় আসার আহবান জানান।  

মহাপিরচালক ি েফ েদর িবনয়ী, সততা. একা তা ও শৃ লার সােথ দািয়  পালেনর উপর 
ােরাপ কেরন।  একই সােথ িতিন ি েফ েদর দািয়  পালেন অবেহলা বা শংৃখলা ভে  শাি মলূক 

ব ব ার কথা রন কিরেয় দন।  িতিন এ অনু ান থেক অনজুেদর িশ া নয়ারও পরামশ দন।  

অনু ােন িবেকএসিপ’র সকল ঊ তন কমকতা, িশ ক, িশ ক ও িশ ণাথ রা উপি ত িছেলন। 

দািয় া  ি েফ েদর তািলকা িনে  দয়া হেলা: 

নং পদবী নাম ক ােডট নং 
১ কেলজ ি েফ  সািকব মাহমদু অিভ হিক-৩৪২ 
২ সহ: কেলজ ি েফ  সিজব মার দাস বাে ট-১৩২ 
৩ সহ: কেলজ ি েফ  নরূ আ ার বানু িজম-১১৭ 
৪ হাউস ি েফ -১নং ছা  হাউস মা. আল আিমন িময়া হিক-৩২০ 
৫ সহ: হাউস ি েফ -১নং ছা  হাউস মা. নািছম হােসন সাঁতার-১৯১ 
৬ হাউস ি েফ -২নং ছা  হাউস মা. সােহল রানা অ াথ-১৮৪ 
৭ সহ: হাউস ি েফ -২নং ছা  হাউস রিন মার ফু-৫৩২ 
৮ হাউস ি েফ -৩নং ছা  হাউস রায়হানলু কিরম তায়েকা-২০ 
৯ সহ: হাউস ি েফ -৩নং ছা  হাউস িসফাত সািদক খান ি -৬৮৯ 
১০ হাউস ি েফ -৪নং ছা  হাউস মা. আল-আিমন িজম-১৩৩ 
১১ সহ: হাউস ি েফ -৪নং ছা  হাউস মা. নরূ হাসাইন উ -১৪ 
১২ হাউস ি েফ -৫নং ছা  হাউস মা. জািমউল খান শূ -১২২ 
১৩ সহ: হাউস ি েফ -৫নং ছা  হাউস মেহদী হাসান রিন ি -৫১১৫ 
১৪ হাউস ি েফ -৬নং ছা ী হাউস তাহিমদা তাবা ছুম জেুডা-২০ 
১৫ সহ: হাউস ি েফ -৬নং ছা ী হাউস হল  চাকমা িজম-১২৩ 
১৬ কেলজ ডাইিনং ি েফ -ছা  হাে ল মফুতাইন আহেমদ সািকব বা-১২৯ 
১৭ সহ: ডাইিনং ি েফ -ছা  হাে ল দবাশীষ মার সরকার হিক-৩১৫ 
১৮ সহ: ডাইিনং ি েফ -ছা  হাে ল হ াতুল ইসলাম ি -৭২২ 
১৯ সহ: ডাইিনং ি েফ -ছা  হাে ল এসএম তানভীর ি -৭০১ 
২০ সহ: ডাইিনং ি েফ -ছা  হাে ল জলুিফকার নাঈম িজহান অ াথ-২০০ 
২১ সহ: ডাইিনং ি েফ -ছা  হাে ল আরাফাত এনােয়ত কারােত-১৬ 
২২ সহ: ডাইিনং ি েফ -ছা  হাে ল ফাহাদ আহেমদ অয়ন ি -৫১১৬ 
২৩ ডাইিনং ি েফ -ছা ী হাে ল আইভী আ ার অ াথ-১৮৩ 
২৪ সহ: ডাইিনং ি েফ -ছা ী হাে ল মাসা: মায়রা আর-২৯ 
২৫ সহ: ডাইিনং ি েফ -ছা ী হাে ল হীরামিন আর-৫১৪৮ 
২৬ কালচারাল ি েফ  নািহয়ান রহমান শূ -১৩২ 
২৭ সহ: কালচারাল ি েফ  তািমম িবন জািহদ ট-১৪২ 
২৮ সহ: কালচারাল ি েফ  ড থইু  মারমা সাঁ-১৭৯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


