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জনাে মুহম্মদ শামস-উল-হক
জনাে সলমন চচৌধুিী
জনাে আেদুল চমাকোবদি
ড. আেদুল্লা আল মুেী শিফুদ্দীন
ড. মুহম্মদ নূরুল হক
জনাে সসেদ আহমদ
ড. এ চক এম ওোবেদ উল্লাহ
ড. মুহম্মদ নূরুল হক
ড. মুহম্মদ নূরুল হক (চুরিরিরিক)
ড. হাবেজ আহমদ
ড. এ চক এম ওোবেদ উল্লাহ
প্রবেসি আবু চমাহাম্মদ
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প্রবেসি চমাহাম্মদ নাজমুল হক
প্রবেসি চমাোঃ খুিশীদ আলম
প্রবেসি চমাোঃ ইউনুস আলী চদওোন (িািপ্রাপ্ত)
মুোঃ চোজাবম্মল চহাবসন (চলরে দারেত্ব)
প্রবেসি চমাোঃ ইউনুস আলী চদওোন (িািপ্রাপ্ত)
ড. আবেশা খাতুন (চলরে দারেত্ব)
ড. চমাোঃ আবনাোরুল হক (চলরে দারেত্ব)
প্রবেসি আহবমদ েজলুল করেি
প্রবেসি চমাোঃ ইউনুস আলী চদওোন (চলরে দারেত্ব)
মুহাম্মদ মাহবুবুি িহমান
প্রবেসি চমাোঃ ইউনুস আলী চদওোন (চুরিরিরিক)
প্রবেসি চমাোঃ খরললুি িহমান
প্রবেসি ড. সাবহদা ওোবেদ (চলরে দারেত্ব)
প্রবেসি চমাোঃ খরললুি (িািপ্রাপ্ত)
ড. গাজী চমাোঃ আহসানুল করেি (চলরে দারেত্ব)
প্রবেসি চমাোঃ খরললুি িহমান (িািপ্রাপ্ত)
প্রবেসি চমাোঃ খরললুি িহমান (চলরে দারেত্ব)
প্রবেসি খান হারেবুি িহমান
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প্রবেসি খান হারেবুি িহমান (অরেরিি দারেত্ব)
প্রবেসি চমাোঃ মরহউরদ্দন (চলরে দারেত্ব)
প্রবেসি রুরহ জারকো চদওোন (চলরে দারেত্ব)
প্রবেসি চহাসবন আিা রেবিাজা
প্রবেসি ড. োেতুন নাহাি
প্রবেসি শামসুি িহমান (চুরিরিরিক)
প্রবেসি ড. চমাোঃ আরজজুি িহমান (িািপ্রাপ্ত)
জনাে এ এস মাহমুদ (যুগ্ম সরচে) (অরেরিি দারেত্ব)
জনাে এ এস মাহমুদ (অরেরিি সরচে) (অরে.দারেত্ব)
প্রবেসি খান হারেবুি িহমান
প্রবেসি ড. আেবিাজা চেগম ইোসরমন (িািপ্রাপ্ত)
প্রবেসি ইেোে আিা নারগসয
প্রবেসি ড. আ.ে.ম. শরেকুি িহমান (িািপ্রাপ্ত)
প্রবেসি চমাোঃ হারমদুল হক
প্রবেসি ড. আ.ে.ম. শরেকুি িহমান (িািপ্রাপ্ত)
প্রবেসি ড. সসেদ চমা. চগালাম োরুক
প্রবেসি ড. চমাহাম্মদ চমাস্তো কামাল (িািপ্রাপ্ত)
প্রবেসি আহাবম্মদ সাজ্জাদ িশীদ
প্রবেসি ড. চমাোঃ চলাকমান চহাবসন (রুটিন দারেত্ব)
প্রবেসি ড. চমাোঃ চলাকমান চহাবসন
প্রফেসর ড. তাহসসনা আক্তার

১০.১০.২০০৬
১৭.১০.২০০৬
২২.০১.২০০৭
১৯.০৩.২০০৭
৩০.১২.২০০৭
১৮.০৫.২০১০
১০.০৫.২০১২
৩১.১২.২০১৩
১৩.০১.২০১৪
২৩.০৩.২০১৪
২১.০৭.২০১৪
০৪.০৮.২০১৪
০৬.০১.২০১৫
১২.০১.২০১৫
০৮.০২.২০১৮
২৭.০২.২০১৮
১৯.১১.২০১৮
২২.১১.২০১৮
১৩.০৪.২০২১
২৪.০৫.২০২১
২৯.০৭.২০২১

১৭.১০.২০০৬
২২.০১.২০০৭
১৯.০৩.২০০৭
৩১.১২.২০০৭
১৮.০৫.২০১০
১০.০৫.২০১২
২১.০৫.২০১২
১২.০১.২০১৪
২৩.০৩.২০১৪
২১.০৭.২০১৪
০৪.০৮.২০১৪
০৬.০১.২০১৫
১২.০১.২০১৫
০৮.০২.২০১৮
২৭.০২.২০১৮
১৯.১১.২০১৮
২২.১১.২০১৮
১৩.০৪.২০২১
২৩.০৫.২০২১
৩০.০৬.২০২১
০৯.০৯.২০২১

