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িবতরণ :
১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ লাক ও 
কা িশ  ফাউে শন
২) িডসে  অিফসার, িডসে  শাখা, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  
ফাউে শন
৩) উপসহকারী েকৗশলী, েকৗশল শাখা, বাংলােদশ লাক ও 
কা িশ  ফাউে শন
৪) রিজে শন অিফসার, গেবষণা শাখা, বাংলােদশ লাক ও 
কা িশ  ফাউে শন
৫) িনরাপ া কমকতা, িনরাপ া শাখা, বাংলােদশ লাক ও 
কা িশ  ফাউে শন
৬) লাইে িরয়ান কাম ক াটালগার, গেবষণা শাখা, বাংলােদশ লাক 
ও কা িশ  ফাউে শন
৭) ফেটা াফার, গেবষণা শাখা, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  
ফাউে শন
৮) গাইড লকচারার, িডসে  শাখা, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  
ফাউে শন
৯) গাইড লকচারার, িডসে  শাখা, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  
ফাউে শন
১০) একা  সহকারী, পিরচালেকর দ র, বাংলােদশ লাক ও 
কা িশ  ফাউে শন
১১) ধান অিফস সহকারী কাম িহসাবর ক, িহসাব শাখা, 
বাংলােদশ লাক ও কা িশ  ফাউে শন
১২) িহসাব সহকারী, িহসাব শাখা, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  
ফাউে শন
১৩) উ মান সহকারী, শাসন শাখা, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  
ফাউে শন
১৪) ারিকপার, শাসন শাখা, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  
ফাউে শন
১৫) ত াবধায়ক, শাসন শাখা, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  
ফাউে শন
১৬) অভ থনা, শাসন শাখা, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  
ফাউে শন
১৭) অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, উপপিরচালেকর 
দ র, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  ফাউে শন
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