
  

evsjv‡`k †emvgwiK wegvb PjvPj KZ…©cÿ 
m`i `ßi, Kzwg©‡Uvjv, XvKv| 

                                                                                                

mnKvix, m¤úwË cwi`k©K I mvuUwjwcKvi-Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUiM‡Yi mgwš^Z nvjbvMv` †R¨ôZv ZvwjKv 
 

μwgK 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
 wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß c` 
I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ gšÍe¨ 

1.  Rbve ‡gvt wjqvKZ Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR †Rjv-XvKv 

c`vqbt †mgmy 
 

 

10/12/1960 wb¤œgvb mnKvix-Kvg-UvBwcó 
06/02/1979 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
G¤^vi‡Kkb wd Kv‡j±i 

17/05/1999 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

21/07/2014 
 

KZ…©cÿ (c‡`vbœwZi †cÖwÿ‡Z) 

2.  ‡eMg Qv‡qiv LvZzb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR †Rjv-PÆMÖvg 

c`vqbt kvn AvgvbZ 
AvšÍ©RvwZK wegvbe›`i, 

PÆMÖvg 

02/02/1961 
 

Awdm mnvqK 
19/06/1978 

wb¤œgvb mnKvix-Kvg-UvBwcó 
09/03/1981 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
D”Pgvb mnKvix 
18/02/2004 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

20/09/2015 

miKvix -H- 

3.  Rbve ‡gvt Rvdiæj nvmvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.Gm.Gm  
wbR ‡Rjv-kwiqZcyi 

m`m¨ (Acm GÛ cø¨vwbs) 
Gi `ßi 

07/06/1972 ‡÷‡bv-UvBwcó 
19/01/1998 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
‡÷‡bv-MÖvdvi 
25/02/2016 

KZ…©cÿ (c~e© c‡`i †R¨ôZvi 
wfwË‡Z) 

4.  Rbve ‡gvt gvneyeyj nK 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-GBP.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-wK‡kviMÄ 

wmwfj mv‡K©j 10/11/1966 ‡÷‡bv-UvBwcó 
07/03/2000 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
‡÷‡bv-MÖvdvi 
25/02/2016 

KZ…©cÿ -H- 

5.  Rbve ‡gvt Ave`yj jwZd  
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.G (cvm) 
wbR ‡Rjv-UvsMvBj 

cwiPvjK (A_©) Gi `ßi 09/11/1976 ‡÷‡bv-UvBwcó 
18/06/2007 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
‡÷‡bv-MÖvdvi 
25/02/2016 

KZ…©cÿ -H- 

 
                      Pjgvb cvZv-2



  

            -2- 
 
μwgK 

bs 
Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 

wbR †Rjv 
eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 

PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 
eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß c` 

I †hvM`v‡bi ZvwiL 
 

miKvix/KZ…©cÿ gšÍe¨ 

6.  Rbve †gvt †gvkvid †nv‡mb  
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Gm.Gm (cvm) 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

B/Gg mv‡K©j 30/06/1975 ‡÷‡bv-UvBwcó 
18/06/2007 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
‡÷‡bv-MÖvdvi 
25/02/2016 

KZ…©cÿ (c~e© c‡`i †R¨ôZvi 
wfwË‡Z) 

7.  Rbve Kvgvj †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-GBP.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-‡bÎ‡Kvbv 

‡Pqvig¨vb mwPevjq 25/09/1984 ‡÷‡bv-UvBwcó 
18/06/2007 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
‡÷‡bv-MÖvdvi 
25/02/2016 

KZ…©cÿ -H- 

8.  Rbve ûgvqyb †gvjøv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.G 
wbR †Rjv-dwi`cyi 

c`vqbt nkvAvwe 25/12/1960 wb¤œgvb mnKvix-Kvg-UvBwcó 
17/05/1983 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
D”Pgvb mnKvix 
15/10/2008 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

13/11/2016 

KZ…©cÿ (GKB eQ‡i wb‡qvMcÖvß 
I c‡`vbœwZcÖvß 
Kg©Pvix‡`i g‡a¨ 

c‡`vbœwZcÖvß Kg©Pvix 
†R¨ô wn‡m‡e MY¨ 

n‡eb) 
9.  Rbve ‡gvt Lwjjyi ingvb 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.Gm.Gm  
wbR ‡Rjv-wmivRMÄ 
 

c`vqbt m`i `ßi, GwUGm 
GÛ G‡ivWªvg wefvM 

01/02/1975 ‡÷‡bv-MÖvdvi 
11/08/2016 

‡÷‡bv-MÖvdvi 
11/08/2016 

KZ…©cÿ (wbe©vPbx cixÿvi 
†gvavi wfwË‡Z) 

10.  Rbve ‡gvt AvwZKzi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.G 
wbR ‡Rjv-ewikvj 
 

cÖavb cª‡KŠkjxi `ßi 01/03/1984 ‡÷‡bv-MÖvdvi 
11/08/2016 

‡÷‡bv-MÖvdvi 
11/08/2016 

KZ…©cÿ -H- 

 
 

Pjgvb cvZv-3 
 
 



  

-3- 
 
μwgK 

bs 
Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 

wbR †Rjv 
eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 

PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 
eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß c` 

I †hvM`v‡bi ZvwiL 
 

miKvix/KZ…©cÿ gšÍe¨ 

11.  Rbve Elv gvigv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR †Rjv-ev›`ievb 

c`vqbt nkvAvwe 
msjMœxt K·evRvi wegvbe›`i 

 

10/02/1968 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

30/10/1989 
(c‡`vbœwZcÖvß c`) 

G¤̂vi‡Kkb wd Kv‡j±i 
02/11/2008 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

23/06/2019 

KZ…©cÿ c~‡e©i c‡`i †R¨ôZvi 
wfwË‡Z 

12.  Rbve †gvt gvgybyi ikx` wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.G (cvm) 
wbR †Rjv-dwi`cyi 

c`vqbt nkvAvwe 
msjMœxt wmGwUwm 

01/01/1965 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

07/10/1999 
(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
D”Pgvb mnKvwi 
31/12/2009 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

23/06/2019 

KZ…©cÿ H 

13.  Rbve Avd‡ivRv †eMg 
wkÿvMZ †hvM¨Zvt GBP.Gm.wm 
wbR †Rjv-iscyi 

m`i `ßi, GwUGm GÛ G‡ivt 
wefvM 

02/09/1969 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

04/02/2001  
(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
D”Pgvb mnKvwi 
31/12/2009 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

23/06/2019 

KZ…©cÿ H 

14.  Rbve †gvt bvwReyj Bmjvg gRyg`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.G 
wbR †Rjv-XvKv 

c`vqbt m`i `ßi,†hvMv‡hvM 
wefvM 

msjMœxt GdGm GÛ Avi wefvM 

05/01/1972 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

04/02/2001 
(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
D”Pgvb mnKvwi 
03/01/2010 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

23/06/2019 

KZ…©cÿ H 

 
Pjgvb cvZv-4 

 



  

-4- 
 
μwgK 

bs 
Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 

wbR †Rjv 
eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 

PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 
eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß c` 

I †hvM`v‡bi ZvwiL 
 

miKvix/KZ…©cÿ gšÍe¨ 

15.  Rbve ‡gvt nvwg`yi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.G (Abvm©), Gg.G 
(BmjvwgK ÷vwWR) 
wbR †Rjv-XvKv 

c`vqbt nkvAvwe 
msjwMœ t m`i `ßi, m¤úwË 

kvLv 

03/10/1973 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

04/02/2001 
(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
D”Pgvb mnKvwi 
04/01/2010 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
m¤úwË cwi`k©K 
23/06/2019 

KZ…©cÿ c~‡e©i c‡`i †R¨ôZvi 
wfwË‡Z 

16.  Rbve †gvt wgRvbyi ingvb 
wcZv-‡Kvievb Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Gm.Gm  
wbR †Rjv-bvivqYMÄ 

m`i `ßi, cÖkvmb wefvM 
(AvBb kvLv) 

15/04/1978 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

04/02/2001 
(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
D”Pgvb mnKvwi 
31/12/2009 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

23/06/2019 

KZ…©cÿ H 

17.  Rbve Gikv`yj Kwig 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-GBP.Gm.wm 
wbR †Rjv-we-evoxqv 

c`vqbt nkvAvwe 
msjMœxt wmwfj wWwfkb-2 

01/07/1982 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

04/02/2001 
(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
 D”Pgvb mnKvwi 
31/12/2009 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

23/06/2019 

KZ…©cÿ H 

18.  Rbve †gvt Avãyj Iqv`y` nvIjv`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-¯œvZK 
wbR †Rjv-ewikvj 

c`vqb t m`i `ßi, cÖkvmb 
wefvM 

msjwMœ t ˆmq`cyi wegvbe›`i, 
bxjdvgvix 

09/01/1971 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

05/02/2001 
(c‡`vbœwZcÖvß c`) 

G¤̂vi‡Kkb wd Kv‡j±i 
03/01/2010 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

23/06/2019 

KZ…©cÿ H 

 
 

Pjgvb cvZv-5 

-5- 



  

 
μwgK 

bs 
Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 

wbR †Rjv 
eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 

PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 
eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß c` 

I †hvM`v‡bi ZvwiL 
 

miKvix/KZ…©cÿ gšÍe¨ 

19.  Rbve †gvt gvmy`yj †gv‡gb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-¯œvZK 
wbR †Rjv-Rvgvjcyi 

c`vqbt nkvAvwe 
msjMœxt wmGwUwm 

30/12/1970 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

11/02/2001 
(c‡`vbœwZcÖvß c`)  
D”Pgvb mnKvwi  
03/01/2010 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

23/06/2019 

KZ…©cÿ c~‡e©i c‡`i †R¨ôZvi 
wfwË‡Z 

20.  Rbve bvRgv cvifxb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.G 
wbR †Rjv-h‡kvi 

c`vqb t nkvAvwe 
msjwMœ t m`i `ßi 

(GdGmAvi) 

02/07/1971 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

11/02/2001 
(c‡`vbœwZcÖvß c`)  

D”Pgvb KiwYK 
03/01/2010 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
m¤úwË cwi`k©K 
23/06/2019 

KZ…©cÿ H 

21.  Rbve †gvt wjUz KvRx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Gm.Gm 
wbR †Rjv-bovBj 

c`vqb t nkvAvwe 
 

03/05/1975 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

18/07/2001 
(c‡`vbœwZcÖvß c`) 

D”Pgvb KiwYK 
31/12/2009 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

23/06/2019 

KZ…©cÿ H 

22.  Rbve †gvt AvwZKzi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR †Rjv-Uv½vBj 

c`vqbt m`i `ßi,  
cÖkvmb wefvM 

msjwMœ t m`i `ßi, A_© I 
wnmve wefvM 

01/01/1965 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

07/04/2005 
(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
D”Pgvb mnKvwi  
09/06/2011 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

23/06/2019 

KZ…©cÿ H 

 
Pjgvb cvZv-6 

 
-6- 



  

 
μwgK 

bs 
Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 

wbR †Rjv 
eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 

PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 
eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß c` 

I †hvM`v‡bi ZvwiL 
 

miKvix/KZ…©cÿ gšÍe¨ 

23.  Rbve Aveyj Lv‡qi Be‡b Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Gm.wm 
‡Rjv-Uv½vBj 

m`i `ßi, GdGmGÛ Avi 
wefvM 

10/12/1976 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

08/08/2005 
(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
D”Pgvb mnKvwi 
05/06/2011 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

23/06/2019 

KZ…©cÿ c~‡e©i c‡`i †R¨ôZvi 
wfwË‡Z  

24. Rbve ‡gvt †gvwgbyj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.we.G 
‡Rjv-VvKziMvuI 

c`vqbt wmGwUwm 01/11/1983 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

08/08/2005 
(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
D”Pgvb mnKvwi 
02/06/2011 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
m¤úwË cwi`k©K 
23/06/2019 

KZ…©cÿ H 

25. Rbve Av‡bvqvi †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.G 
‡Rjv-gqgbwmsn 

c`vqb t cÖkvmb wefvM, 
wmGGwe, m`i `ßi, XvKv| 

(msjwMœt †Pqvig¨vb mwPevjq) 

30/12/1975 Awdm mnKvwi Kvg  
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

10/08/2005 
(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
D”Pgvb mnKvwi 
05/06/2011 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
mnKvix 

23/06/2019 

KZ…©cÿ H 

  
 



                                                                                                                                                                                                                                          

evsjv‡`k ‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ…©cÿ 
m`i `ßi, Kzwg©‡Uvjv, XvKv| 

 
 
 
 

wnmveiÿK I wnmve wbixÿK (AwWUi) M‡Yi mgwš̂Z †R¨ôZv ZvwjKv 
  

 
 

 

µwgK 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I  
wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg©¯’j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

c‡`vbœwZ/mivmwi wb‡qv‡Mi 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL  

miKvix/KZ…©cÿ gšÍe¨ 

1. Rbve ‡gvt Aveyj †nv‡mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Kg 
wbR †Rjv-Uv½vBj 

c`vqb t wmwfj mv‡K©j 14/10/1964 wnmve KiwYK 
22/08/1987 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
K¨vwkqvi 

04/06/2008 
 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
wnmveiÿK 

 09/09/2012 
 

KZ©„cÿ (c~e© c‡`i †R¨ôZvi 
wfwË‡Z I c‡`vbœwZi 

†cÖwÿ‡Z) 

2. Rbve †gvt nvwdRyi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Kg 
wbR †Rjv-h‡kvi 

c`vqb t m`i `ßi, wbixÿv wefvM 
msjwMœ t wmGwUwm 

06/03/196
2 

wnmve KiwYK 
23/08/1987 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
wnmve mnKvix 
04/06/2008 

 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
wnmve wbixÿK (AwWUi) 

 09/09/2012 
 

KZ©„cÿ H 

3. Rbve †kvfv ivbx `vm 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Kg  
wbR †Rjv-bvivqbMÄ 

c`vqb t B/Gg wefvM-2 09/02/1962    wnmve KiwYK 
24/08/1987 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
K¨vwkqvi 

  04/06/2008 
 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
wnmveiÿK 

 10/10/2013 
 

KZ©„cÿ H 

4. Rbve kvn †gvt Rvwn`  
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Kg 
wbR †Rjv-iscyi 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

15/01/1962 wnmve KiwYK 
23/08/1987 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
Rywbqi AwWUi 

(Kwbô wnmve wbixÿK) 
08/12/2009 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
wnmveiÿK 

03/09/2015 

KZ…©cÿ H  

 
 

                      Pjgvb cvZv-2 
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µt 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg©¯’j 
 

Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

c‡`vbœwZ/mivmwi wb‡qv‡Mi c` 
I †hvM`v‡bi ZvwiL  

miKvix/KZ…©cÿ 
 

gšÍe¨ 

5. Rbve †gvt ‡mvjvqgvb †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Kg 
wbR †Rjv-‡g‡nicyi 

c`vqb t B/Gg wefvM-1 22/07/1963 wnmve iÿY KiwbK 
24/08/1987 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
Rywbqi AwWUi 

(Kwbô wnmve wbixÿK) 
08/12/2009 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
wnmveiÿK 

26/06/2016 

KZ…©cÿ (c~e© c‡`i †R¨ôZvi 
wfwË‡Z I c‡`vbœwZi 

†cÖwÿ‡Z) 

6. Rbve †gvt wejøyi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.Kg 
wbR †Rjv-e¸ov 

c`vqb t B/Gg wefvM-3 
 

01/01/1964 wnmve iÿY KiwbK 
24/08/1987 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
wnmve mnKvix 
02/06/2011 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
wnmveiÿK 

26/06/2016 

KZ…©cÿ H 

7. Rbve †gvnv¤§` kvnv`vr †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Kg 
wbR †Rjv- Kzwgjøv 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 07/01/1980 wnmve iÿK 
11/08/2016 

wnmve iÿK 
11/08/2016 

KZ…©cÿ 
(Regularize/Absorb-
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত 

8. Rbve G.‡K Gg iæûj Avwgb Lvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Kg 
wbR †Rjv-Pvu`cyi 

c`vqb t B/Gg mv‡K©j-1 
 

01/06/1960 wnmve iÿY KiwbK 
26/08/1987 

  (c‡`vbœwZcÖvß c`) 
wnmve mnKvix 

    02/06/2011 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
wnmveiÿK 

22/06/2017 

KZ…©cÿ H 

9. Rbve †gvt †iRvDj nK 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Kg 
wbR †Rjv-ev‡MinvU 

c`vqb t m`i `ßi, A_© wefvM 16/05/1965 wnmve iÿY KiwbK 
31/08/1987 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
K¨vwkqvi 

02/06/2011 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
wnmveiÿK 

22/06/2017 

KZ…©cÿ H 

10. Rbve Rxeb PµeZ©x 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Kg 
wbR †Rjv-‡gŠjfxevRvi 

c`vqb t Imgvbx AvšÍR©vwZK 
wegvbe›`i, wm‡jU 

07/03/1966 wnmve iÿY KiwbK 
31/08/1987 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
K¨vwkqvi 

02/06/2011 

(c‡`vbœwZcÖvß c`) 
wnmveiÿK 

22/06/2017 

KZ…©cÿ H 

Pjgvb cvZv-3 



                                                                                                                                                                                                                                          

-3- 
 

µt bs Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg©¯’j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

c‡`vbœwZ/mivmwi wb‡qv‡Mi 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ gšÍe¨ 

11. Rbve Gm.Gg. Rvwn`yj nvmvb  
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.we.G 
wbR †Rjv- eªv²Yevwoqv 

c`vqb t m`i `ßi, wbixÿv 
wefvM 

08/04/1991 wnmve wbixÿK 
16/07/2017 

wnmve wbixÿK 
16/07/2017 

KZ…©cÿ (wb‡qv‡Mi ‡cÖwÿ‡Z) 

12. Rbve †gvt †g‡n`x nvmvb  
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.we.G 
wbR †Rjv- h‡kvi 

c`vqb t wmGwUwm 02/12/1991 wnmve iÿK 
16/07/2017 

wnmveiÿK 
16/07/2017 

KZ…©cÿ (wbev©Pbx cixÿvi 
†gavµgvbymv‡i) 

13. Rbve †gvt mvwn` Avjg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.we.G 
wbR †Rjv- Lyjbv 

c`vqb t ˆmq`cyi wegvbe›`i, 
bxjdvgvix 

12/12/1991 wnmve iÿK 
16/07/2017 

wnmveiÿK 
16/07/2017 

KZ…©cÿ H 

14. Rbve ‡gvt Avãyj Lv‡jK  
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.we.Gm 
wbR †Rjv- MvBevÜv 

c`vqb t kvn& gL`yg wegvbe›`i, 
ivRkvnx 

04/02/1988 wnmveiÿK 
16/07/2017 

wnmveiÿK 
16/07/2017 

KZ…©cÿ H 

15. Rbve †gvt †mvnvM wgTv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.we.Gm 
wbR †Rjv- e¸ov 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-1 29/11/1988 wnmveiÿK 
16/07/2017 

wnmveiÿK 
16/07/2017 

KZ…©cÿ H 

16. Rbve SzUb P› ª̀ `vm  
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.we.Gm 
wbR †Rjv- j²xcyi 

c`vqb t K·evRvi wegvbe›`i, 
K·evRvi 

01/11/1987 wnmve iÿK 
16/07/2017 

wnmveiÿK 
16/07/2017 

KZ…©cÿ H 

17. Rbve †gvt kwn`yj Bmjvg  
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.we.G 
wbR †Rjv- biwms`x 

c`vqb t kvn AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

05/10/1992 wnmve iÿK 
16/07/2017 

wnmveiÿK 
16/07/2017 

KZ…©cÿ H 

 
 

Pjgvb cvZv-4 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                          

-4- 
 

µt 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg©¯’j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

c‡`vbœwZ/mivmwi wb‡qv‡Mi 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ gšÍe¨ 

18. Rbve †gvnv¤§` Beªvnxg Lwjj 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.we.G 
wbR †Rjv- XvKv 

c`vqb t m`i `ßi, A_© 
wefvM 

24/09/1991 wnmveiÿK 
16/07/2017 

wnmveiÿK 
16/07/2017 

KZ…©cÿ (wbev©Pbx cixÿvi 
†gavµgvbymv‡i) 

19. Rbve RqšÍ eg©b 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.we.Gm 
wbR †Rjv- ‡bÎ‡Kvbv 

c`vqb t ‡mgmy 20/12/1989 wnmve iÿK 
16/07/2017 

wnmveiÿK 
16/07/2017 

KZ…©cÿ H 

20. Rbve †gvt wgRvbyi ingvb  
wkÿvMZ †hvM¨Zv- Gg.we.Gm 
wbR †Rjv- PvcvBbeveMÄ 

c`vqb t m`i `ßi, A_© 
wefvM 

31/12/1987 wnmve iÿK 
16/07/2017 

wnmveiÿK 
16/07/2017 

KZ…©cÿ H 

21. Rbve myw¯§Zv †`e ivq  
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.we.G 
wbR †Rjv- †gŠjfxevRvi 

c`vqb t m`i `ßi, A_© 
wefvM 

24/12/1989 wnmve iÿK 
16/07/2017 

wnmveiÿK 
16/07/2017 

KZ…©cÿ H 

22. Rbve D¾j Kzgvi wek¦vm 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gg.we.Gm 
wbR †Rjv- ev‡MinvU 

c`vqb t h‡kvi 
wegvbe›`i, h‡kvi 

01/02/1987 wnmve iÿK 
16/07/2017 

wnmveiÿK  
16/07/2017 

KZ…©cÿ H 

23. Rbve †gvQvt dviRvbv Bqvmwgb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv- Gg.we.G 
wbR †Rjv- iscyi 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-3 13/10/1989 wnmveiÿK 
07/06/2018 

wnmveiÿK  
07/06/2018 

KZ…©cÿ (wbev©Pbx cixÿvi 
†gavµgvbymv‡i) 

24. Rbve kvn bvwn`v 
wkÿvMZ †hvM¨Zv- weweG (Abvm©) 
wbR †Rjv- wK‡kviMÄ 
 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj 
AvšÍt wegvbe›`i, XvKv 

09/08/1992 wnmveiÿK 
07/06/2018 

wnmveiÿK  
07/06/2018 

KZ…©cÿ H 

 
Pjgvb cvZv-5 

 



                                                                                                                                                                                                                                          

-5- 
 

µt 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg©¯’j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

c‡`vbœwZ/mivmwi wb‡qv‡Mi 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ gšÍe¨ 

25. Rbve AvjZvd †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-GgweGm 
wbR †Rjv- biwms`x 

c`vqb t Ck¦i`x 
wegvbe›`i, cvebv 

msjMœx t A_© I wnmve kvLv 

23/03/1989 wnmveiÿK  
01/07/2018 

wnmveiÿK  
01/07/2018 

KZ…©cÿ (wbev©Pbx cixÿvi 
†gavµgvbymv‡i) 

26. Rbve gvgyb †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-GgweG 
wbR †Rjv- Kzwgjøv 

c`vqb t ‡mgmy 02/01/1991 wnmveiÿK 
01/07/2018 

wnmveiÿK  
01/07/2018 

KZ…©cÿ H 

 



  

বাংলােদশ েবসামিরক িবমান চলাচল কতপৃ� 
সদর দ�র, কিমেৃ্ালা, ,াকাক 

 
অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার মুা�িরকগেণর েজয্�া �ািলকা 

 
�িমক 

নং 
কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া  

ও িনজ েজলা 
ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 

চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 
পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 

েযাগদােনর �ািরখ 
সরকারী/কতপৃ� ম�� 

1.  জনাব েমাঃ রিফকুামান 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ এফ এস আর শাখা 
সংলি�ঃ পিরক�না ও �িশ�ন 

শাখা 

০৬/০৩/১৯৬৪ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

2.  েবগম নািছমা আ�ার  
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ যেশার িবমানব�র, 
যেশার 

০৫/০৮/১৯৬৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

3.  জনাব েমাঃ হািমদর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন 
িবভাগ  

(�ািনে্শন শাখা) 

২৫/০৯/১৯৬৬ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

4.  েফরেদৗসী েবগম 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ েচয়ার�ান সিচবালয় ০৩/০৬/১৯৬৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

5.  েবগম নাসিরন সল�ানা 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

সংলি�ঃ বিরশাল িবমানব�র, 
বিরশাল 

০১/০২/১৯৬৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

6.  েবগম েমাসাঃ েফৗিজয়া আ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস (পাস) 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ েচয়ার�ান সিচবালয় ০১/০৭/১৯৬৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-২ 

 
 



  

-২- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

7.  জনাব েমাঃ জাফর সােদক 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.িস (পাস) 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ িসএিিস ০৭/০৮/১৯৬৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

8.  জনাব েমাঃ Rvnv½xi আলম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব 
িবভাগ 

 

০১/১১/১৯৬৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

9.  জনাব েমাঃ আ�ল হািকম 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব 
িবভাগ 

সংলি�ঃ সদর দ�র, 
জনসংেযাগ িবভাগ 

০৫/০২/১৯৬৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

10.  জনাব েমাঃ জািকর েহােসন আকন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-ঝালকাঠী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০৯/০৩/১৯৬৯ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

11.  জনাব েমাঃ কামরুামান 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-মুীগগ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

৩০/১১/১৯৬৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

12.  জনাব েমাঃ শাহ আলম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ এফএসআর িবভাগ ০১/০১/১৯৭০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-৩ 

 
 

 
 

 



  

-৩- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

13.  জনাব েমাঃ হযর� আলী 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস (পাশ) 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-১ ২০/০২/১৯৭০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

14.  জনাব রিফকল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-েগাপালগগ 

পদায়নঃ িসএিিস ১১/১০/১৯৭০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

15.  জনাব েমাঃ িসরাজল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-৩ 
 

১৯/১০/১৯৭০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

16.  জনাব েমাঃ খােলক কবীর 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-িসরাজগগ 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-৩ ২৯/১১/১৯৭০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

17.  েবগম হােজরা খাতন 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

৩১/১২/১৯৭০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� ৈদিনক িভি�ক �িমক িহেসেব 
০২/০৫/১৯৯২ �ািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক  

18.  জনাব েমাঃ ফারক েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-িসরাজগগ 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-১ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

৩১/১২/১৯৭০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� ৈদিনক িভি�ক �িমক িহসােব 
২৫/১০/২০০০ �ািরেখ 
েযাগদান কেরেছনক 

19.  জনাব মহাাদ ওয়ালী উমা 
িশ�াগ� েযা��া- িব.কম (পাস) 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ েসমস ০১/০১/১৯৭১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

 
চলমান পা�া-৪ 

 
 

 



  

-৪- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

20.  জনাব েমাঃ এনামল হক 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-রাজশাহী 

পদায়নঃ া�রদী িবমানব�র, 
পাবনা 

সংলি�ঃ শাহ্ মখদম 
িবমানব�র, রাজশাহী 

১৫/১১/১৯৭১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

21.  জনাব েমাঃ েসােহল আক�ার 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

০২/০১/১৯৭২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

22.  জনাব নািসম উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ �াান �েকৗশলীর দ�র ০১/০২/১৯৭২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

23.  জনাব এিএম ফেয়জ আহমদ ফারকী 
িশ�াগ� েযা��া- ফািযল 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-১ 
 

০১/০৩/১৯৭২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

24.  জনাব েমাঃ আবদস সালাম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ(পাস) 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-১ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৯/১৯৭২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

25.  জনাব েমাঃ হািববর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

৩০/১১/১৯৭২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

26.  েবগম লায়লা আ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-�া�ণবািুয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/০১/১৯৭৩ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-৫ 

 
 



  

-৫- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

27.  জনাব েমাঃ আহসানল হক 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-রংপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

২৪/০২/১৯৭৩ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

28.  েবগম রািজয়া আ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব 
িবভাগ 

সংলি�ঃ সদর দ�র, িনরী�া 
িবভাগ 

০১/০৬/১৯৭৩ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

29.  জনাব েমাঃ মিনরুামান খান 
িশ�াগ� েযা��া- িব.কম (পাস) 
িনজ েজলা-িপেরাজপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৭/১৯৭৩ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

30.  জনাব েমাঃ মিনরুামান খান 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-১ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০৮/০৮/১৯৭৩ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� ৈদিনক িভি�ক �িমক িহসােব 
০৯/০৮/২০০৩ �ািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক 

31.  েবগম শাহানাজ পারভীন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-িকেশারগগ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০৮/০৮/১৯৭৩ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� ৈদিনক িভি�ক �িমক িহসােব 
১০/০৫/২০০৭ �ািরেখ 
েযাগদান কেরেছনক 

32.  জনাব েমাঃ নজরল ইসলাম মমল 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-গাইবা�া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/১০/১৯৭৩ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

33.  জনাব েমাহাাদ িবলাল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-১ ২৭/১১/১৯৭৩ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-৬ 

 
 



  

-৬- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

34.  জনাব েমাঃ সােজদর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া- িব.কম (পাস) 
িনজ েজলা-িদনাজপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/০১/১৯৭৪ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

35.  জনাব মহাাদ ইউসফ 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১৩/০১/১৯৭৪ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

36.  জনাব েমাহাাদ মনজরল হক 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-েগাপালগগ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০২/০৩/১৯৭৪ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

37.  জনাব এইচ.এম.অিল উমাহ 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ িসিভল সােকলৃ 
 

০৬/০৪/১৯৭৪ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

38.  জনাব মহাাাদ হারনার রিশদ 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
 

২৬/০৬/১৯৭৪ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

39.  জনাব েমাঃ সাইফল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

১৭/১০/১৯৭৪ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-৭ 

 
 

 
 
 
 



  

-৭- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

40.  েবগম েমাছাঃ শািকলা আক�ার 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ এি িডিভশন 
সংলি�ঃ সদর দ�র, 

এফএসএমআর িবভাগ 

৩১/১২/১৯৭৪ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

41.  জনাব েমাঃ জিহরল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.িস (পাস) 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন 
িবভাগ 

(স�ি� শাখা) 

০১/০১/১৯৭৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

42.  েবগম সািবনা ইয়াছিমন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ সদর দ�র, এেরা�াম 
িবভাগ 

১৫/০১/১৯৭৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

43.  জনাব েমাহাাদ আল�াফ েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 

িবমানব�র, চ��াম  

০১/০৩/১৯৭৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

44.  জনাব েমাহাাদ এনামল হক 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এস.এস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ িসিভল সােকলৃ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 
(িহসাব ও রাজ�) 

২৫/০৫/১৯৭৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

45.  জনাব মহাাদ এমদাদল হক 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-িকেশারগগ 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-৩ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

২৫/০৫/১৯৭৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

46.  জনাব েমাঃ নািছর উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-১ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৬/১৯৭৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-৮ 

 
 



  

-৮- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

47.  জনাব সগীব চ� শীল 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-২ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

৩১/১২/১৯৭৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

48.  জনাব জাহা�ীর আলম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.কম (পাস) 
িনজ েজলা-চাপাইনবাবগগ 

পদায়নঃ েসমস 
 

০২/০১/১৯৭৬ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

49.  েবগম েমাছাাৎ পারভীন আ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-জামালপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১৭/০১/১৯৭৬ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

50.  েবগম সািবনা ইয়াসিমন 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এ  
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ সদ� (পিরঃ/পিরঃ)  ১৩/১০/১৯৭৬ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

51.  জনাব েমাঃ আশরাফল হাসান 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব 
িবভাগ 

 

২১/১০/১৯৭৬ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

52.  জনাব েমাঃ আকরাম খান 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস  
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানব�র, িসেল্ 

সংলি�ঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম  

০৬/১১/১৯৭৬ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

53.  জনাব েমাঃ আবল কালাম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১১/১১/১৯৭৬ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-৯ 

 
 



  

-৯- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

54.  েবগম রািজয়া খাতন 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ এি িডিভশন 
সংলি�ঃ সদর দ�র, 

এফএসএমআর িবভাগ 

২৮/১২/১৯৭৬ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

55.  জনাব েমাঃ সল�ান মাহমদ 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-জয়পরহা্ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০২/০১/১৯৭৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

56.  েবগম েমাসাঃ হসেন আরা েবগম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-িদনাজপর 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ পিরক�না ও �িশ�ণ 

১০/০২/১৯৭৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

57.  জনাব েমাহাাদ রিফকল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িকেশারগগ 

পদায়নঃ �াান �েকৗশলীর দ�র ২০/০২/১৯৭৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

58.  েবগম আেমনা খাতন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.িস (পাস) 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০৪/০৩/১৯৭৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� ৈদিনক িভি�ক �িমক িহসােব 
৩০/০১/২০০১ �ািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক 

59.  জনাব সবজ আলম 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-২ ০৪/০৩/১৯৭৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� ৈদিনক িভি�ক �িমক িহসােব 
০৭/০৮/২০০৬ �ািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক 

 
চলমান পা�া-১০ 

 
 

 
 
 



  

-১০- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

60.  জনাব েসালায়মান েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১১/০৪/১৯৭৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

61.  জনাব েমাঃ আ�ল হা�ান 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানব�র, িসেল্ 

সংলি�ঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম  

১২/০৫/১৯৭৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

62.  জনাব েমাহাাদ নরুামান িশকদার 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-মুীগগ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০৫/০৬/১৯৭৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

63.  জনাব েমাঃ মকবল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১৯/০৬/১৯৭৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

64.  জনাব েমাহাাদ জিহরল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

২২/০৭/১৯৭৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

65.  েবগম েফরেদৗসী খানম 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-নুাইল 

পদায়নঃ যেশার িবমানব�র, 
যেশার 

০১/০৮/১৯৭৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

66.  জনাব েমাঃ ইসমাইল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এস.িস 
িনজ েজলা-বরগনা 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন-১ ০১/০১/১৯৭৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-১১ 

 
 



  

-১১- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

67.  েবগম ফাে�মা খাতন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-েফনী 

পদায়নঃ এ.ই.এল.িড শাখা 
 

১৪/০২/১৯৭৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

68.  জনাব েমাহাাদ ইকবাল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন 
িবভাগ 

(এিসআর শাখা) 

২১/০২/১৯৭৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

69.  জনাব েমাহাাদ কামাল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.িস (পাস) 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৩/১৯৭৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

70.  জনাব েমাঃ সাুাদল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-নাে্ার 

পদায়নঃ শাহ্ মখদম 
 িবমানব�র, রাজশাহী 

২০/০৪/১৯৭৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

71.  জনাব মহাাদ শাহজাহান 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব 
িবভাগ 

 

০৬/০৬/১৯৭৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

72.  েবগম েববী আ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ েসমস 
 

০৩/০৭/১৯৭৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

73.  েবগম �ানিজলা আখ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.িস (পাস) 
িনজ েজলা-জয়পরহা্ 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানব�র, 
নীলফামারী 

সংলি�ঃ শাহ্ মখদম 
িবমানব�র, রাজশাহী 

১৯/০৮/১৯৭৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-১২ 

 
 



  

-১২- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

74.  েবগম আেয়শা আ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এ 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১৫/১০/১৯৭৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

75.  েবগম নাজমা খাতন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১৭/১০/১৯৭৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

76.  জনাব েমাহাাদ মনসর আহেমদ 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০৪/১২/১৯৭৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

77.  জনাব েমাঃ জািহদল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.িস (পাস) 
িনজ েজলা-ঠাকরগাও 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানব�র, 
নীলফামারী 

১৯/১২/১৯৭৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

78.  েবগম শাহনাজ পারভীন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

১৫/০১/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

79.  েবগম িনলফা আ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

৩০/০১/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

80.  জনাব শরীফ েমাহাাদ ইকবাল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

০১/০২/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-১৩ 

 
 



  

-১৩- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

81.  েবগম লৎফন নাহার পারভীন 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-মাদারীপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১৬/০২/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

82.  জনাব েমাঃ আব সাাদ 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-নাে্ার 

পদায়নঃ সদর দ�র, পিরক�না 
শাখা 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

২৬/০৩/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

83.  জনাব এস.এম ওমর ফারক 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১৬/০৪/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

84.  জনাব েমাঃ ে�াফাুল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- িব. এ (পাস) 
িনজ েজলা-ঠাকরগাও 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

৩০/০৫/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

85.  েবগম শামসন নাহার 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ সদর দ�র, এেরা�াম 
িবভাগ 

১৬/০৬/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

86.  েবগম েমাছাঃ লি�ফন নাহার 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এস.এস 
িনজ েজলা-কিিয়া 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ সদর দ�র, অিড্ 

িবভাগ 

২০/০৬/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

87.  েবগম আিরফাত�াহার আরজ 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এস.এস 
িনজ েজলা-জামালপর 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-১ ১৬/০৭/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-১৪ 

 
 

 



  

-১৪- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

88.  জনাব েমাঃ নর িময়া 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

১৬/০৮/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

89.  জনাব েমাঃ কাউসার আলম েমামা 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০৬/১০/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

90.  েবগম জা�াতল েফরেদৗস 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১৫/১১/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

91.  জনাব েমাঃ দলাল উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ এিভেয়শন িসিকউিরি 
েসল 

০১/১২/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

92.  েবগম েমাসাাৎ ফয়জনেনছা 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন 
িবভাগ 

(েডসপাচ শাখা) 

২১/১২/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

93.  জনাব েমাঃ আ�ল মােলক সরকার 
িশ�াগ� েযা��া- এস.এস.িস 
িনজ েজলা-লালমিনরহা্ 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

৩১/১২/১৯৭৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

94.  জনাব েমাঃ আলী আকবর 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 

িবমানব�র, চ��াম  

১০/০৩/১৯৮০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-১৫ 

 
 



  

-১৫- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

95.  জনাব েমাঃ নরল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগগ 

পদায়নঃ এ.ই.এল.িড শাখা 
 

২০/০৩/১৯৮০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

96.  জনাব েমাঃ আব হািনফা 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস 
িনজ েজলা-কিু�াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

০৭/০৯/১৯৮০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

97.  জনাব েমাঃ আল�াব েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১৮/১০/১৯৮০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

98.  েবগম েমাছাঃ আয়শা আখ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস 
িনজ েজলা-নাে্ার 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

২৪/১১/১৯৮০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

99.  জনাব েমাঃ রিহম উমাহ 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/০১/১৯৮১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

100.  জনাব েমাঃ ফখরল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০৩/০১/১৯৮১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

101.  জনাব েমাঃ েমারেশদ আলম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (সাান) 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০৫/০১/১৯৮১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-১৬ 

 
 



  

-১৬- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

102.  েবগম সালমা আফেরাজ 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এস.এস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১৩/০১/১৯৮১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

103.  জনাব ৈ�য়েবর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা- েফনী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/০২/১৯৮১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃক্ষ -ঐ- 

104.  েবগম েরহানা আ�ার  
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-৩ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০৫/০২/১৯৮১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

105.  জনাব েমাঃ আিনছর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা- রংপর 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানব�র, িসেল্ 

০৮/১০/১৯৮১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

106.  সােজদা েবগম 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা- ঝালকাি 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব 
িবভাগ 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এফএসআর 
িবভাগ 

১১/১০/১৯৮১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

107.  জনাব হাসান হািফজর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস 
িনজ েজলা- িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

৩০/১০/১৯৮১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

108.  জনাব আল মাহমদ েমাাফা কামাল 
িশ�াগ� েযা��া- ফািযল 
িনজ েজলা- েশরপর 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/০১/১৯৮২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� ৈদিনক িভি�ক �িমক িহসােব 
১৬/০৮/২০০৩ �ািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক 

 
চলমান পা�া-১৭ 

 
 

 



  

-১৭- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

109.  জনাব েমাঃ হাসান পারেভজ 
িশ�াগ� েযা��া- ফািযল 
িনজ েজলা- জয়পরহা্ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/০১/১৯৮২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� ৈদিনক িভি�ক �িমক িহসােব 
০১/০৮/২০০৬ �ািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক 

110.  জনাব েমাঃ কামরল হাসান 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ সদর দ�র, পিরক�না 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১২/০১/১৯৮২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে�  
111.  জনাব েমাঃ মরশীদ আলম 

িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা- খলনা 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৩/১৯৮২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� ৈদিনক িভি�ক �িমক িহসােব 
০৯/০৮/২০০৩ �ািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক 

112.  জনাব েমাহাাদ ইকরামল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া- ফািযল 
িনজ েজলা- ঠাকরগাও 

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৩/১৯৮২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� ৈদিনক িভি�ক �িমক িহসােব 
০৮/০৮/২০০৬ �ািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক 

113.  েবগম েমাছাঃ শাহীনর 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এস.িস 
িনজ েজলা- জামালপর 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১৫/০৬/১৯৮২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

114.  জনাব িল্ন কমার দাস 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এ 
িনজ েজলা- গাজীপর 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-১ ০৭/০৯/১৯৮২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

115.  েবগম সল�ানা আ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- এস.এস.িস 
িনজ েজলা- িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

২৮/০৯/১৯৮২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-১৮ 

 
 

 



  

-১৮- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

116.  জনাব জােহদল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

৩০/১১/১৯৮২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

117.  জনাব েমাঃ জাহা�ীর আলম ভইয়া 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা- ,াকা 

পদায়নঃ সদর দ�র, পিরক�না 
শাখা 

সংলি�ঃ জনসংেযাগ িবভাগ 

০১/১২/১৯৮২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

118.  েবগম েসিলনা সল�ানা  
িশ�াগ� েযা��া- এম.এস.এস 
িনজ েজলা-লালমিনরহা্ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

২২/১২/১৯৮২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

119.  জনাব েমাঃ মাহবব আলম 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ সদর দ�র, এেরা�াম 
িবভাগ 

০১/০৩/১৯৮৩ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

120.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এ 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-৩ ৩০/০৯/১৯৮৩ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

121.  জনাব আল েহলাল 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-েগাপালগগ 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব 
িবভাগ 

সংলি�ঃ িসিকউিরি েসল 

১৪/১১/১৯৮৩ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

122.  েবগম হািসনা আ�ার  
িশ�াগ� েযা��া- এম.িব.এ 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০৮/০২/১৯৮৪ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-১৯ 

 
 



  

-১৯- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

123.  জনাব েমাঃ েদেলায়ার মেশদৃ 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০৫/০১/১৯৮৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

124.  জনাব েমাঃ শামীম িময়া 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-১ 
 

১৫/০১/১৯৮৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

125.  েবগম েমাসাঃ আসমা আ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১২/০৯/১৯৮৬ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

126.  েবগম েরািজনা পারিভন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস  
িনজ েজলা-লালমিনরহা্ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

১৫/১২/১৯৮৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

127.  জনাব কামরল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-েগাপালগগ 

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

৩০/১২/১৯৮৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

128.  জনাব েমাঃ মিহদল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-েগাপালগগ 

পদায়নঃ কিমমা িবমানব�র, 
কিমমা 

১৫/১০/১৯৯০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

129.  েবগম েসািনয়া 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-েগাপালগগ 

পদায়নঃ ই/এম সােকলৃ ১০/১১/১৯৯০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

130.  জনাব মহাঃ আ�ল খািলক  
িশ�াগ� েযা��া- কািমল 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানব�র, িসেল্ 

০১/০২/১৯৮১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৫/০৬/২০১৬ 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৫/০৬/২০১৬ 

কতপৃ�  (Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে�  

 
চলমান পা�া-২০ 



  

-২০- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

131.  জনাব েমাঃ জামাল েহােসন  
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ  
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা  

০২/০২/১৯৭১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১১/০৮/২০১৬ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১১/০৮/২০১৬ 
 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

132.  েবগম েমাসাাৎ হািছনা আ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ সদর দপ্�র, এিএস 
িবভাগ 

সংযুি�ঃ কিমমা িবমানব�র, 
কিমমা 

০১/০১/১৯৭৪ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১১/০৮/২০১৬ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১১/০৮/২০১৬ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

133.  জনাব েমাঃ আি�কর রহমান  
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-পাবনা  

পদায়নঃ এিএস িবভাগ 
সংলি�ঃ হশাআিব 

০১/০৬/১৯৭৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১১/০৮/২০১৬ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১১/০৮/২০১৬ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

134.  জনাব েমাঃ েবলাল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িকেশারগগ 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-২ ৩১/১২/১৯৭৬ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১১/০৮/২০১৬ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১১/০৮/২০১৬ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

135.  জনাব েমাঃ কতব উি�ন ভইয়া 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ এিএস িবভাগ 
সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

০১/০১/১৯৭৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১১/০৮/২০১৬ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১১/০৮/২০১৬ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

136.  েবগম আফেরাজা সল�ানা 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-৩ ১৮/১১/১৯৮০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১১/০৮/২০১৬ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১১/০৮/২০১৬ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

137.  জনাব েমাঃ রহল আমীন 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগগ 

পদায়নঃ িসএিিস ১৪/০৬/১৯৮৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

কতপৃ� (িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও 
িনবাৃচনী পরী�ার েমাার 

িভি�ে�) 

138.  জনাব নয়ন কমার েলাা 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন 
িবভাগ 

০১/০১/১৯৮৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-২১ 



  

-২১- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃক্
ষ 

ম�� 

139.  জনাব েমাঃ েরাকনুামান েচৗৗরী  
িশ�াগ� েযা��া- িব.এ (সাান) 
িনজ েজলা-খলনা 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন 
িবভাগ-১ 

১৫/১১/১৯৮৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

কতপৃ� (িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও 
িনবাৃচনী পরী�ার েমাার 

িভি�ে�) 

140.  জনাব মিমক �ায়জল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া- এম.িব.এস 
িনজ েজলা-বােগরহা্ 

পদায়নঃ িসএিিস ২০/১০/১৯৯০ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

কতপৃক্ষ -ঐ- 

141.  জনাব হদয় আহেমদ 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.িস (সাান) 
িনজ েজলা-মাদারীপর 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন 
িবভাগ-১ 

১২/০৬/১৯৯২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

142.  জনাব আছমা আ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-েশরপর 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন 
িবভাগ-২ 

৩১/১২/১৯৯৭ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

143.  জনাব েমাঃ শািহন িময়া 
িশ�াগ� েযা��া- িব.িব.এস (পাস) 
িনজ েজলা-মিুগগ 

পদায়নঃ ক�বাজার 
িবমানব�র, ক�বাজার 

১০/০৯/১৯৯২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

144.  জনাব েমাঃ লাজ িময়া 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এস.এস (অথনৃীি�) 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ সদর দ�র,  
�শাসন িবভাগ-২  

১৬/০৯/১৯৮৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

145.  জনাব েমাঃ েসিলম েরজা 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এস.এস  
(রা� িব�ান) 
িনজ েজলা-চাপাইনবাবগগ 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন 
িবভাগ-২ 

০১/০৮/১৯৯১ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০৭/০৬/২০১৮ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পা�া-২২ 

 
 

 



  

-২২- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

146.  জনাব মহাাদ আেনায়ার েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ েসমস 
 

২৭/১০/১৯৭৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১৯/০৯/২০১৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১৯/০৯/২০১৮ 
 

কতপৃ�  (Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে�  

147.  েবগম আফেরাজা আ�ার 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

০১/০২/১৯৮৪ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১২/১২/২০১৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১২/১২/২০১৮ 
 

কতপৃ�  একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 

জ� �ািরেখর েজয্�ার িভি�ে� 

148.  জনাব শকর মাহমদ 
িশ�াগ� েযা��া- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-জামালপর 

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

৩০/১১/১৯৮৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১২/১২/২০১৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১২/১২/২০১৮ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

149.  জনাব েমাঃ মাসউদল করীম 
িশ�াগ� েযা��া- এম.এ (কািমল) 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-১ 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

৩০/১২/১৯৮৮ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১২/১২/২০১৮ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

১২/১২/২০১৮ 
 

কতপৃ� -ঐ- 

 



  

বাংলােদশ েবসামিরক িবমান চলাচল কতপৃ� 
সদর দ�র, কিমেৃ্ালা, ,াকাক 

 
েমা্র পিরবহন চালকগেণর েজয্�া �ািলকা 

 
�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া ও 
িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

1.  জনাব েমাঃ আবল বাশার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল               

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

১৩/০৪/১৯৬১ েমা্র পিরবহন চালক 
০৪/০৬/১৯৭৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
০৪/০৬/১৯৭৯ 

কতপৃ� (েযাগদান ও জ� �ািরেখর 
েজয্�ার িভি�ে�) 

2.  জনাব েমাঃ আলী আহাে�দ 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-পাবনা              

পদায়নঃ ঈ�রদী িবমানব�র, পাবনা ২১/০৭/১৯৬১ েমা্র পিরবহন চালক 
০৪/০৬/১৯৭৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
০৪/০৬/১৯৭৯ 

কতপৃ� ঐ 

3.  জনাব েমাঃ হািববর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-,াকা               

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/১২/১৯৬০ েমা্র পিরবহন চালক 
২৪/১২/১৯৭৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২৪/১২/১৯৭৯ 

কতপৃ� ঐ 

4.  জনাব েমাঃ আ�ল মি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানব�র, 
িসেল্ 

১৩/১২/১৯৬২ েমা্র পিরবহন চালক 
২৪/০৮/১৯৮৩ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২৪/০৮/১৯৮৩ 

কতপৃ� (িনেয়ােগর ে�ি�ে�) 

5.  জনাব েমাঃ বাবল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-ল�ীপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১০/০৯/১৯৬২ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৯/১৯৮৭ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৯/১৯৮৭ 

কতপৃ� ঐ 

6.  জনাব েমাঃ আ�ল হািলম 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-,াকা     

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০৫/০৫/১৯৬২ েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০১/১৯৮৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০১/১৯৮৯ 

কতপৃ� (েযাগদান ও বয়েসর িভি�ে�) 

7.  জনাব েমাঃ শাহ আলম 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-িব-বাড়ীয়া   

পদায়নঃ েসমসু 
 

১০/০১/১৯৬৩ েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০১/১৯৮৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০১/১৯৮৯ 

কতপৃ� ঐ 

8.  জনাব হাওলাদার হমাান কিবর 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-বিরশাল    

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৫/০১/১৯৬৩ েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০১/১৯৮৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০১/১৯৮৯ 

কতপৃ� ঐ 

 
                            চলমান পা�া-২ 



  

            -২- 
 
�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া ও 
িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

9.  জনাব েমাঃ আঃ সা�ার 
িশ�াগ� েযা��া-৯ম ে�িণ  
িনজ েজলা-নাে্ার      

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

২৭/১২/১৯৬৬ েমা্র পিরবহন চালক 
১৫/০৩/১৯৮৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৫/০৩/১৯৮৯ 

কতপৃ� (েযাগদােনর িভি�ে�) 

10.  জনাব েমাঃ আবল কােশম (৪) 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-শিরয়�পর                

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৩/১৯৬৪ েমা্র পিরবহন চালক 
০২/০৫/১৯৮৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
০২/০৫/১৯৮৯ 

কতপৃ� ঐ 

11.  জনাব আ�ল জােহর ভ ুঁ া 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

৩১/১২/১৯৬৪ েমা্র পিরবহন চালক 
০৪/০৬/১৯৯০ 

েমা্র পিরবহন চালক 
০৪/০৬/১৯৯০ 

কতপৃ� ঐ 

12.  জনাব েমাঃ শহীদুাহ-৩ 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-েনায়াখালী             

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০২/০২/১৯৬৩ েমা্র পিরবহন চালক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� ঐ 

13.  জনাব েমাঃ খিললর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-যেশার 

পদায়নঃ যেশার িবমানব�র, যেশার ১৫/১২/১৯৬৪ েমা্র পিরবহন চালক 
০৫/১০/১৯৯১ 

েমা্র পিরবহন চালক 
০৫/১০/১৯৯১ 

কতপৃ� ঐ 

14.  জনাব  েমাঃ েসিলম েরজা 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-ঝালকাঠী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ ম�ী মেহাদেয়র গাড়ী চালনায় 
িনেয়ািজ�  

১২/০৬/১৯৭০ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� িনবাৃচনী পরী�ার েমধার 
িভি�ে� 

15.  জনাব  েমাঃ হমাান কিবর র য়া 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-্াংগা ল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

১৫/০৩/১৯৬৭ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� ঐ 

16.  জনাব েমাঃ সা ফল  সলাম 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-শিরয়�পর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

০৭/০২/১৯৭৪ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� ঐ 

 
 
                            চলমান পা�া-৩ 
 



  

            -৩- 
 
�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া ও 
িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

17.  জনাব েমাঃ আলা উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-পাব�ৃয খাগড়াড়িড় 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১১/১০/১৯৬৮ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� িনবাৃচনী পরী�ার েমধার 
িভি�ে� 

18.  জনাব েমাঃ রিফকল  সলাম-২ 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-গাজীপর            

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০৪/১১/১৯৭১ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� ঐ 

19.  জনাব েমাঃ ফাত িময়া 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-েমৗলভীবাজার 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

১২/১০/১৯৬৯ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� ঐ 

20.  জনাব েমাঃ েশখ িগয়াস উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-নড়া ল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৫/০৭/১৯৬৮ েমা্র পিরবহন চালক 
০৫/০৮/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
০৫/০৮/১৯৯৯ 

কতপৃ� ঐ 

21.  জনাব েমাহা�দ  উনড় 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

১০/১০/১৯৭৩ েমা্র পিরবহন চালক 
২৫/০৭/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২৫/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� ঐ 

22.  জনাব েমাঃ েমা�ফা কামাল 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১০/০১/১৯৬৮ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� ঐ 

23.  জনাব  িনকাশ কমার মিুক 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-ক�বাজার 

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানব�র, 
ক�বাজার 

০১/০১/১৯৬৯ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� ঐ 

24.  জনাব মহা�দ  ফে�খার েহােসন 
ফারক 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-খলনা 

পদায়নঃ কিমুা িবমানব�র, কিমুা ০১/০৬/১৯৭০ েমা্র পিরবহন চালক 
২৬/০৭/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২৬/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� ঐ 

25.  জনাব  েমাঃ মি�য়ার রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-রাজশাহী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 
সংলি�ঃ সদর দ�র 

০১/০১/১৯৭১ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� ঐ 

 
                            চলমান পা�া-৪ 



  

            -৪- 
 
�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া ও 
িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

26.  জনাব েমাঃ সােলকুামান 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-িঝনা দহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 
সংলি�ঃ সদর দ�র 

০৮/০৭/১৯৭৭ েমা্র পিরবহন চালক 
০২/০৪/২০০৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
০২/০৪/২০০৬ 

কতপৃ� িনবাৃচনী পরী�ার েমধার 
িভি�ে� 

27.  জনাব েমাঃ শাহ আলম (বাব) 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-বগড়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

২১/০৪/১৯৮০ েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

কতপৃ� ঐ 

28.  জনাব েমাঃ আবল কােশম-৫ 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-েভালা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১০/০৫/১৯৮২ েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

কতপৃ� ঐ 

29.  জনাব গাজী েমাঃ মিনরুামান 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চুয়াডা�া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

২৫/০৪/১৯৭৮ েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

কতপৃ� ঐ 

30.  জনাব েমাহা�দ িসরাজ েদৗুা 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

২১/০৭/১৯৭৭ েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

কতপৃ� ঐ 

31.   জনাব েনওয়াজ আ�র রিহম 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-িকেশারগ�   

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০২/০৮/১৯৭৬ েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

কতপৃ� ঐ 

32.  জনাব েমাঃ েকারবান আলী 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-ল�ীপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০১/১৯৭৫ েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

কতপৃ� ঐ 

33.  জনাব েমাঃ েমা�ািফজর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-নাে্ার 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ মি� মেহাদেয়র পিলশ 
�ে্কশেনর গািড়র দািয়ে�ক 

১০/০৯/১৯৭৯ েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

কতপৃক্ষ ঐ 

 
 
                            চলমান পা�া-৫ 
 



  

            -৫- 
 
�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া ও 
িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�ব্য 

34.  জনাব েমাঃ ে�াফােয়ল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস   
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

৩১/১২/১৯৭৬ েমা্র পিরবহন চালক 
১০/০৪/২০০৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১০/০৪/২০০৬ 

কতপৃ� িনবাৃচনী পরী�ার েমধার 
িভি�ে� 

35.  জনাব েমাঃ আঃ েমা�ােলব িময়াজী 
িশ�াগ� েযা��া- ৯ম ে�িণ 
িনজ েজলা-িব-বাড়ীয়া 

পদায়নঃ েসমসু 
সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

০১/০৩/১৯৭৭ েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

কতপৃ� ঐ 

36.  জনাব খ�কার েমািমনর জামান 
িশ�াগ� েযা��া-১০ম ে�িণ  
িনজ েজলা-কিিয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

২৫/১১/১৯৮৪ েমা্র পিরবহন চালক 
০৪/০৪/২০০৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
০৪/০৪/২০০৬ 

কতপৃ� ঐ 

37.  জনাব েমাঃ িবলােয়� েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৬/০৬/১৯৭৮ েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

কতপৃ� ঐ 

38.  জনাব কাজী আজাদ েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ   

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৫/১২/১৯৭৬ েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
৩০/০৩/২০০৬ 

কতপৃ� ঐ 

39.  জনাব েমাঃ আ�স সামাদ 
িশ�াগ� েযা��া-৯ম ে�িণ  
িনজ েজলা-রাজশাহী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০১/১০/১৯৬৫ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (এক  �ািরেখ 
Regularize/Absorb-
করেণর ে�ি�ে� ও জন্ম 

�ািরেখর েজয্�ার িভি�ে�)  
40.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন 

িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০২/১৯৬৭ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

41.  জনাব েমাঃ েহমােয়� উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�িণ  
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 
সংলি�ঃ ম�ণালয় 

০২/০২/১৯৬৭ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

42.  জনাব েশখ িনজাম উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ েসমসু 
 

০৮/০৮/১৯৬৮ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

 
                            চলমান পা�া-৬ 



  

            -৬- 
 
�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া ও 
িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

43.  জনাব েমাঃ আবল কালাম িসকদার 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০৩/০৮/১৯৬৯ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (এক  �ািরেখ 
Regularize/Absorb-
করেণর ে�ি�ে� ও জ� 

�ািরেখর েজয্�ার িভি�ে�) 
44.  জনাব েমাঃ িসরাজল  সলাম 

িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-রা�ামাি 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০১/১৯৭১ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

45.  জনাব সমীর চ� দাস 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-েভালা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

২০/০৫/১৯৭১ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

46.  জনাব েমাহা�দ হায়া� মাবদ 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

২৭/০২/১৯৭৪ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

47.  জনাব েমাঃ আকরাম েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-যেশার 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

২৬/০৬/১৯৭৪ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

48.  জনাব েমাঃ জিসম উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-িব-বাড়ীয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

৩১/১২/১৯৭৪ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

49.  জনাব েমাঃ  সমা ল 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

০১/০১/১৯৭৫ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

50.  জনাব েমাঃ েসিলম 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

০২/০১/১৯৭৫ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

51.  জনাব েমাহা�দ  �াহীম 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

০৭/১০/১৯৭৫ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

 
                            চলমান পা�া-৭ 



  

            -৭- 
 
�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া ও 
িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

52.  জনাব কাজী েজবল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

১৫/১২/১৯৭৫ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (এক  �ািরেখ 
Regularize/Absorb-
করেণর ে�ি�ে� ও জ� 

�ািরেখর েজয্�ার িভি�ে�) 
53.  জনাব েমাঃ কিবর েহােসন 

িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

০৮/০২/১৯৭৬ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

54.  জনাব েমাঃ নরুামান েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 
সংলি�ঃ ম�ণালয় 

১৪/০৭/১৯৭৬ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

55.  জনাব েমাঃ আবল কােশম 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

০১/০৯/১৯৭৬ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

56.  জনাব েমাহা�দ মিনরুামান 
িশ�াগ� েযা��া- ৯ম ে�িণ 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১০/১২/১৯৭৬ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

57.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
�ালকদার 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

১০/০১/১৯৭৭ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

58.  জনাব েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ েসমসু 
 

০৩/০৩/১৯৭৭ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

59.  জনাব েমাঃ শওক� েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

২৯/০৩/১৯৭৮ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

 
                            চলমান পা�া-৮ 
 



  

            -৮- 
 
�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া ও 
িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

60.  জনাব েমাঃ হারনর রিশদ 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-কিমুা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

৩১/১২/১৯৭৮ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (এক  �ািরেখ 
Regularize/Absorb-
করেণর ে�ি�ে� ও জ� 

�ািরেখর েজয্�ার িভি�ে�) 
61.  জনাব েমাঃ আল�াফ েহােসন 

িশ�াগ� েযা��া- এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৫/০৩/১৯৭৯ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

62.  জনাব েমাঃ হমাান কিবর 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ িসিভল সােকলৃ 

০১/০১/১৯৮০ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

63.  জনাব েমাঃ শাহ আলম 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ েসমসু 
 

০৩/০১/১৯৮০ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

64.  জনাব েমাঃ মিনর হসা ন 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 
সংলি�ঃ ম�ণালয় 

২৫/০৪/১৯৮০ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

65.  জনাব কৃ েদবনাা 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-ক�বাজার 

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

০৯/০৯/১৯৮০ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

66.  জনাব �পন কমার দাস 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-েভালা 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-৩ 
সংলি�ঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 

িবমানব�র, চ��াম  

১২/০২/১৯৮১ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

67.  জনাব অিজ� দাশ  
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানব�র, 
ক�বাজার 

সংলি�ঃ ক�বাজার �ক� 

১০/০২/১৯৮২ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

68.  জনাব েমাঃ নরল  সলাম 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-্াংগা ল 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানব�র, 
নীলফামারী 

১৫/০৪/১৯৮২ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

 
                            চলমান পা�া-৯ 



  

            -৯- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া ও 
িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

69.  জনাব েমাঃ জািহদল  সলাম  
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-যেশার 

পদায়নঃ যেশার িবমানব�র, যেশার ২০/০৬/১৯৮২ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (এক  �ািরেখ 
Regularize/Absorb-
করেণর ে�ি�ে� ও জ� 

�ািরেখর েজয্�ার িভি�ে�) 
70.  জনাব েমাঃ শাহজাহান  

িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

১০/০৩/১৯৮৪ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

71.  জনাব েমাঃ েমাবারক শাহ (সবজ)  
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-েফনী 

পদায়নঃ যেশার িবমানব�র, যেশার ৩১/১২/১৯৮৪ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

72.  জনাব েমাঃ অিহদর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-িঝনা দহ 

পদায়নঃ শাহ্ মখদম িবমানব�র, 
রাজশাহী 

২৫/০৩/১৯৮৮ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৭/২০১৫ 

কতপৃ�  ঐ 

73.  জনাব নর েমাহা�দ 
িশ�াগ� েযা��া- ১০ম ে�িণ 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

০১/০১/১৯৭৪ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (এক  �ািরেখ 
Regularize/Absorb-
করেণর ে�ি�ে� ও জ� 

�ািরেখর েজয্�ার িভি�ে�) 
74.  জনাব েমাঃ বাবল 

িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ শাহ্ মখদম িবমানব�র, 
রাজশাহী 

২৮/১২/১৯৭৪ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

75.  জনাব দীপ�র শীল 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

০১/০১/১৯৭৬ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

76.  জনাব েমাঃ আব বকর িসি�ক 
িশ�াগ� েযা��া- ৯ম ে�িণ 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

১২/০২/১৯৭৬ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

77.  জনাব জািহদল  সলাম 
িশ�াগ� েযা��া- এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

১৫/০৭/১৯৭৬ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

 
                            চলমান পা�া-১০ 



  

-১০- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া ও 
িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

78.  জনাব েমাঃ েমাসেলম উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া- ১০ম ে�িণ 
িনজ েজলা-বগড়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

১৩/০৮/১৯৭৭ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (এক  �ািরেখ 
Regularize/Absorb-
করেণর ে�ি�ে� ও জ� 

�ািরেখর েজয্�ার িভি�ে�) 
79.  জনাব েমাঃ খিললর রহমান 

িশ�াগ� েযা��া- এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

৩০/০৮/১৯৭৮ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

80.  জনাব েমাঃ �পন িময়া 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-কিমুা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

২৫/০৭/১৯৭৯ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

81.  জনাব েমাঃ আ�ল েমাকািলব 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

১০/০৩/১৯৮১ েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন চালক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� ঐ 

82.  জনাব েমাঃ ম�িড়র আলী 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানব�র, 
িসেল্ 

০১/০১/১৯৬৭ েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ�  (এক  �ািরেখ 
Regularize/Absorb-
করেণর ে�ি�ে� ও জ� 

�ািরেখর েজয্�ার িভি�ে�) 
83.  জনাব েমাঃ শিরফল  সলাম 

িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

০১/০২/১৯৭০ েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ�  ঐ 

84.  জনাব েমাঃ জামাল উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০৫/০৩/১৯৭৩ েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ�  ঐ 

85.  জনাব েমাঃ  কবাল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

০১/০৩/১৯৭৬ েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ�  ঐ 

 
                            চলমান পা�া-১১ 
 



  

            -১১- 
 
�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া ও 
িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

86.  জনাব হমায়ন কিবর 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-কিমুা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

১০/০২/১৯৭৮ েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ�  (এক  �ািরেখ 
Regularize/Absorb-
করেণর ে�ি�ে� ও জ� 

�ািরেখর েজয্�ার িভি�ে�) 
87.  জনাব েমাঃ রিবউল আলম 

িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

১০/০১/১৯৮০ েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ�  ঐ 

88.  জনাব �দীপ চ� নাা 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমান� আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

০৫/০৭/১৯৮১ েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ�  ঐ 

89.  জনাব েমাঃ জািকর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-বগড়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

২৬/০৪/১৯৮২ েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ�  ঐ 

90.  জনাব জািহদ আহা�দ খ�কার 
িশ�াগ� েযা��া- ৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-িব-বাড়ীয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০১/০৯/১৯৮৩ েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ�  ঐ 

91.  জনাব েশখ জাহা�ীর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ বিরশাল িবমানব�র, বিরশাল 

১১/০৮/১৯৮৩ েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৬/২০১৭ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ�  ঐ 

92.  জনাব েমাঃ  সমা ল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

১৭/১২/১৯৮৮ েমা্র পিরবহন চালক 
১৬/০৪/২০১৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৬/০৪/২০১৯ 

কতপৃ�  (িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও 
িনবাৃচনী পরী�ার েমধার 

িভি�ে�) 
93.  জনাব েমাঃ রাকা� আলী 

িশ�াগ� েযা��া-আিলম  
িনজ েজলা-বােগরহা্ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০১/০১/১৯৯০ েমা্র পিরবহন চালক 
১৬/০৪/২০১৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৬/০৪/২০১৯ 

কতপৃ�  -ঐ- 

94.  জনাব েমাঃ আফাজ উ�ীন েসাহাগ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-রাজশাহী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

১৯/০৫/১৯৮৯ েমা্র পিরবহন চালক 
১৬/০৪/২০১৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৬/০৪/২০১৯ 

কতপৃ�  -ঐ- 

 
                            চলমান পা�া-১২ 



  

-১২- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া ও 
িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদা�ি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

95.  জনাব েমাঃ জেয়ল িশকদার 
িশ�াগ� েযা��া- এস.এস.িস  
িনজ েজলা-বরগনা 
 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

২৫/০৮/১৯৯১ 
 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৬/০৪/২০১৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৬/০৪/২০১৯ 

কতপৃক্ষ  (িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও 
িনবাৃচনী পরী�ার েমধার 

িভি�ে�) 

96.  জনাব মহা�াদ আিমনর  সলাম বলবল 
িশ�াগ� েযা��া-এ চ.এস.িস  
িনজ েজলা-জামালপর 
 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

০১/০৭/১৯৯২ েমা্র পিরবহন চালক 
১৬/০৪/২০১৯ 

েমা্র পিরবহন চালক 
১৬/০৪/২০১৯ 

কতপৃ�  -ঐ- 

 



  

বাংলােদশ েবসামিরক িবমান চলাচল কতপৃ� 
সদর দ�র, কিমেৃ্ালা, ,াকাক 

 

সশ� িনরাপ�া �হরীগেণর েজয্�া �ািলকা 
 
�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া  
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

1.  জনাব আমান উ�া ভ ূঁ া                                                                      
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ িসএিিস ০১/০১/১৯৬১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৬/১৯৭৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৬/১৯৭৯ 

সরকারী িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
2.  জনাব েমাঃ েনছার উি�ন 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০৫/১০/১৯৬১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৬/০৬/১৯৭৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৬/০৬/১৯৭৯ 

সরকারী 
-ঐ- 

3.  জনাব েমাঃ আ�ল কােদর  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০১/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১০/১১/১৯৭৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১০/১১/১৯৭৯ 

সরকারী 
-ঐ- 

4.  জনাব েমাঃ আব বকর 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৩/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/১১/১৯৭৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/১১/১৯৭৯ 

সরকারী 
-ঐ- 

5.  জনাব েমাঃ আল�াফ েহােসন  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৩/১০/১৯৬০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/১২/১৯৮০ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/১২/১৯৮০ 

সরকারী 
-ঐ- 

6.  জনাব  েমাঃ আব �ােলব 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েফনী  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২১/০৪/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/১২/১৯৮০ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/১২/১৯৮০ 

সরকারী 
-ঐ- 

7.  জনাব েমাঃ আ�স সবর 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/১২/১৯৮০ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/১২/১৯৮০ 

সরকারী 
-ঐ- 

8.  জনাব েমাঃ ছামসল হক-২ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িদনাজপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩০/০৬/১৯৬১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০১/১৯৮১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০১/১৯৮১ 

সরকারী 
-ঐ- 

চলমান পা�া-২ 
 
 



  

-২- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

9.  জনাব েমাঃ কামাল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৬/০৭/১৯৬১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০১/১৯৮১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০১/১৯৮১ 

সরকারী িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
10.  জনাব েমাঃ জাহাংগীর িময়া                                                                      

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৪/০৮/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০১/১৯৮১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০১/১৯৮১ 

সরকারী 
-ঐ- 

11.  জনাব েমাঃ শাহজাহান িময়াজী 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৬/০১/১৯৮১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৬/০১/১৯৮১ 

সরকারী 
-ঐ- 

12.  জনাব মিনরল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৬১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০১/১৯৮১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০১/১৯৮১ 

সরকারী 
-ঐ- 

13.  জনাব এস এম ছামছর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৩/০১/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০১/১৯৮১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০১/১৯৮১ 

সরকারী 
-ঐ- 

14.  জনাব েমাঃ ছামছল হক-৩ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-খলনা 

পদায়নঃ সদর দ�র ২৬/০৩/১৯৬১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৮/০১/১৯৮১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৮/০১/১৯৮১ 

সরকারী 
-ঐ- 

15.  জনাব েমাঃ আবদল রব পা্ওয়ারী 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

সংলি�ঃ চাদপর �াে্লাই্ 

৩০/১১/১৯৬১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১০/০১/১৯৮১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১০/০১/১৯৮১ 

সরকারী 
-ঐ- 

16.  জনাব আ�মাহ পাে্ায়ারী 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-েফনী 

পদায়নঃ েসমস ১০/০৩/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১২/০১/১৯৮১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১২/০১/১৯৮১ 

সরকারী 
-ঐ- 

17.  জনাব এস এম সােহব আলী 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-খলনা 

পদায়নঃ সদর দ�র ১৩/০৬/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১২/০১/১৯৮১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১২/০১/১৯৮১ 

সরকারী 
-ঐ- 

18.  জনাব েমাঃ েহলাল উি�ন                                                                      
িশ�াগ� েযা��া-�া�ক 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৮/০৩/১৯৬১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০১/১৯৮১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০১/১৯৮১ 

সরকারী 
-ঐ- 

চলমান পা�া-৩ 



  

-৩- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

19.  জনাব েমাঃ আশরাফল আলম                                                                       
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০৫/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০১/১৯৮১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০১/১৯৮১ 

সরকারী িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
20.  জনাব েমাঃ জিহরল আলম খান                                                                        

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৪/০৪/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০৪/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০৪/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

21.  জনাব েমাঃ েবলাল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০৪/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০৪/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

22.  জনাব েমাঃ েমজবাহ উি�ন েশখ                                                                         
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ফিরদপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৬/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

23.  জনাব আবদস সালাম-২                                                                         
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ েসমস ০১/০২/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/০৪/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/০৪/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

24.  জনাব েমাঃ রুল আিমন                                                                         
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-পটয়াখালী 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০১/০১/১৯৬৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/০৪/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/০৪/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

25.  জনাব েমাঃ কামরল ুদা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

০১/০৩/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/০৪/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/০৪/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

26.  জনাব েমাঃ মাহববল আলম                                                                        
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৬/০৬/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

27.  জনাব েমাঃ নবী েহােসন                                                                     
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নারায়নগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩০/০৪/১৯৬৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

28.  জনাব েমাঃ এরফানল বারী                                                                       
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৮/০৩/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২১/০৪/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২১/০৪/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৪ 



  

-৪- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

29.  জনাব আবদল হাাান                                                                       
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৬/০২/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৪/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৪/১৯৮৮ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
30.  জনাব েমাঃ েমা�ািফজর রহমান                                                                       

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাইবা�া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৮/০২/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৪/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৪/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

31.  জনাব েমাঃ আ�ল মাাান সরকার  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৫/০৪/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৫/০৪/১৯৮৮ 

কতপৃক্ষ 
-ঐ- 

32.  জনাব েমাঃ িমজানর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৪/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৪/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

33.  জনাব েমাঃ েমা�ািফজার রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাইবা�া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৬৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

34.  জনাব েমাঃ িকয়াম উ�ীন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-কিিয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৬/০৭/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

35.  জনাব েমাঃ েমা�ােলব খান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৬/১০/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৩/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৩/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

36.  জনাব েমাঃ জাকািরয়া 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চাপাইনবাবগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৯/০১/১৯৬১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৪/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৪/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

37.  জনাব েমাঃ আ�ল বাে�ন েমামা  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ িসএিিস ২৪/০৪/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৪/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৪/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

38.  জনাব সনীল কমার ে াষ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০৩/১৯৬৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৪/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৪/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৫ 



  

-৫- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

39.  জনাব র�ন কমার  ভ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-রাজবাুী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০৩/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
40.  জনাব েমাঃ আ�ল েমাাাফ 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিুড়াম  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২১/১০/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

41.  জনাব আঃ খােলক িময়া 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ িসএিিস ৩০/১২/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

42.  জনাব আবদল ওহাব হাওলাদার 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০১/০৬/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

43.  জনাব েমাঃ ওয়ালী আওয়াল                                                                        
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-মািনকগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৪/০৮/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৯/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৯/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

44.  জনাব েমাঃ গওেছল আযম                                                                         
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-যেশার 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০২/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৬/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৬/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

45.  জনাব েমাঃ আলা উ�ীন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-যেশার 

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার ০৪/০৪/১৯৬১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

46.  জনাব েমাঃ হািবব েহােসন েচৗধরী                                                                         
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০২/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/০৫/১৯৮৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/০৫/১৯৮৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

47.  জনাব েমাঃ আিজজর রহমান                                                                        
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-খলনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৪/০১/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

48.  জনাব িজয়াউর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েগাপালপ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১২/০৬/১৯৬৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৬ 



  

-৬- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

49.  জনাব আিমর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নাে্ার  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১২/০২/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
50.  জনাব েমাঃ কা�ন িময়া 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-শরীয়�পর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০৪/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

51.  জনাব �বাস চ� েদ                                                                        
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস  
িনজ েজলা-ে ালা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৯/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

52.  জনাব েমাঃ আ�ল মি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নারায়নগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

53.  জনাব ে�াফা�াল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১০/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

54.  জনাব েমাহা�দ কুছ মিমক-২ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০২/১৯৬৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

55.  জনাব েমাঃ আবল কালাম আজাদ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বরগনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃক্ষ 
-ঐ- 

56.  জনাব ল�ণ চ� দাস                                                                       
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ে ালা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০২/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

57.  জনাব েমাঃ নরল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-প�গু 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০৬/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

58.  জনাব েমাঃ েলহাজ উি�ন ভঁা 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৫/০৬/১৯৬৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৭ 



  

-৭- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

59.  জনাব েমাঃ জয়নাল আেবদীন িসকদার                                                                       
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ঝালকাি 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৬/১২/১৯৬৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
60.  জনাব েমাঃ শাহাদৎ�ামান                                                                        

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ িসএিিস ১০/০২/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

61.  জনাব পিব� কমার বাাু 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মাদারীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০৩/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

62.  জনাব েমাঃ িহরন িময়া                                                                       
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মাদারীপর  

পদায়নঃ সদর দ�র ১০/০৩/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

63.  জনাব েমাঃ আবদছ ছালাম                                                                        
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/১০/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

64.  জনাব েমাঃ েগালাম র�ানী  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিুড়াম 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/১২/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

65.  জনাব েমাঃ সাইফল ইসলাম                                                                         
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৬৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

66.  জনাব েমাঃ শহীদল ইসলাম খখকার  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৬/০৩/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

67.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন-১ 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ েসমস ১৪/০৬/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

68.  জনাব েমাঃ আিনছর রহমান                                                                      
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৮ 



  

-৮- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

69.  জনাব েমাঃ রায়হানল আিজজ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাইবা�া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০৮/১৯৬৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
70.  জনাব েমাঃ ই�ািহম  

িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৮/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

71.  জনাব ভইয়া জািহদল ইসলাম                                                                        
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নুাইল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০৯/১৯৬৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

72.  জনাব েমাঃ মাহাববল হক                                                                       
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নুাইল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩০/০৪/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

73.  জনাব েমাঃ আইনল হক েমামা                                                                        
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাইবা�া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৩/০৭/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

74.  জনাব েমাঃ েমাশারফ েহােসন                                                                      
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ েসমস ০৭/০৪/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

75.  জনাব েমাঃ কামরল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৩/০২/১৯৭১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২০/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

76.  জনাব েমাঃ নজরল ইসলাম-১  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-পটয়াখালী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১২/১০/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃক্ষ 
-ঐ- 

77.  জনাব েমাঃ েগালাম েমা�ফা  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৬৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

78.  জনাব েমাঃ জািকর েহােসন                                                                       
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ িসএিিস ০১/০৭/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৯ 



  

-৯- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

79.  জনাব েমাঃ আ�র রা�াক 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাইবা�া 

পদায়নঃ িসএিিস ০১/০১/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
80.  জনাব েমাঃ নরল ইসলাম 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাইবা�া 

পদায়নঃ সদর দপ্�র ১১/০৩/১৯৭১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

81.  জনাব েমাঃ নজরল ইসলাম-২                                                                       
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৪/০২/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

82.  জনাব েমাঃ েরজাউল হক                                                                         
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-েমেহরপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৯/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

83.  জনাব েমাঃ সােজদল কিরম খখকার 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-কিুড়াম 

পদায়নঃ িসএিিস ০১/০৬/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

84.  জনাব েমাঃ খােলক�ামান খান েচৗধরী                                                                        
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ েসমস ১১/০৯/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

85.  জনাব েমাঃ শাহ আলম 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বরগনা  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/১০/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৫/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৫/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

86.  জনাব েমাঃ আমজাদ েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ েসমস ০৯/০৯/১৯৭১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৫/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৫/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

87.  জনাব েমাঃ এনােয়ম খান 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০১/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৬/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৬/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

88.  জনাব েমাঃ নবী েহােসন ভঁা 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৬/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৬/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-১০ 



  

-১০- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

89.  জনাব েমাঃ ৈ�য়ব আলী িব�াস                                                                       
িশ�াগ� েযা��া-�া�ক (বািণজয) 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৩/০১/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৭/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৭/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
90.  জনাব েমাঃ আ�ল কিরম-২  

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস         
িনজ েজলা-পাবনা  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০৩/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৭/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৭/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

91.  জনাব েমাঃ েবলাল উি�ন আহেমদ                                                                      
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-প�গু 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০৬/১৯৬৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৭/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৭/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

92.  জনাব আক�ার�ামান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-রংপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৯/০৪/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৭/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৭/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

93.  জনাব েমাঃ সাহাব উ�ীন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০১/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

94.  জনাব েমাঃ শাহ জালাল সরকার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িদনাজপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২১/০৫/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

95.  জনাব মরাদ েরজা িসি�কী 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০১/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

96.  জনাব েমাহা�দ নরল আবছার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

৩০/০৬/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৯/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

97.  জনাব স াষ চ� েদ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নুাইল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৮/০৯/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

98.  জনাব েমাঃ আ�ল গফর সরদার                                                                       
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৫/১১/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-১১ 



  

-১১- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কমসৃ্থল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

99.  জনাব েমাঃ শিফকল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-রংপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২২/০৭/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
100.  জনাব িচরকমার রায়                                                                        

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িদনাজপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 
সংলি�ঃ িসএিিস 

২৫/১০/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

101.  জনাব েমাঃ জাহাংগীর েহােসন                                                                        
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৮/০১/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

102.  জনাব রােশদল আেনায়ার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ক�বাজার 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

১১/০৩/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৪/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৪/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

103.  জনাব েমাঃ আবদস সালাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বরগনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 
সংলি�ঃ েসমস 

১০/০১/১৯৬৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৫/১০/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৫/১০/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

104.  জনাব থই    ং মারমা                                                                        
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-রা�ামাি 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

১৪/০২/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৮/১১/১৯৮৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৮/১১/১৯৮৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

105.  জনাব েমাঃ জিহরল হক-১ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৬৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৫/০৯/১৯৯১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

106.  জনাব েমাঃ জােহদল ইসলাম   
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৩/০৪/১৯৬৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৫/০৯/১৯৯১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

107.  জনাব েমাঃ িমজানর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৫/০৯/১৯৯১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

108.  জনাব েমাঃ নজরল ইসলাম-৩  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১২/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৯/১৯৯১ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-১২ 



  

-১২- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

109.  জনাব েমাঃ শিফকল ইসলাম ভঁা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৬/০১/১৯৭১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২১/০৩/১৯৯২ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২১/০৩/১৯৯২ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
110.  জনাব ৈসয়দ ফখরল ইসলাম  

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ িসএিিস ১২/০১/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৩/১৯৯২ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০৩/১৯৯২ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

111.  জনাব নয়ন িবকাশ চাকমা  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-খাগুাছিু 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

২৩/০৯/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯২ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯২ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

112.  জনাব েমাঃ আিনছর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০১/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৬/০৬/১৯৯২ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৬/০৬/১৯৯২ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

113.  জনাব জিহরল হক-২ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৭১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৬/০৬/১৯৯২ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৬/০৬/১৯৯২ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

114.  জনাব চাইহলা   মারমা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-খাগুাছিু 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০৮/০৫/১৯৬৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০২/১৯৯৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০২/১৯৯৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

115.  জনাব েমাঃ ই�ািফল 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-জয়পরহা্  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১১/১০/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

116.  জনাব েমাঃ েমাশারফ েহােসন হাওলাদার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

সংলি�ঃ বিরশাল িবমানবখর, বিরশাল 

০১/০৭/১৯৬৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৬/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৬/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

117.  জনাব েমাঃ েমাশাররফ েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ঝালকাি 

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার 
সংলি�ঃ বিরশাল িবমানবখর, বিরশাল 

০১/০৭/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৬/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৬/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

118.  জনাব েমাঃ নজরল ইসলাম-৪  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৩/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-১৩ 



  

-১৩- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

119.  জনাব মনাল চ� দাস 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ে ালা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৬/০৮/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
120.  জনাব েমাঃ আ�ল লি�ফ 

িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-নীলফামারী 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

১৪/০১/১৯৭২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

121.  জনাব েমাঃ িফেরাজ মাহমদ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৯/০১/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

122.  জনাব েমাহা�দ সালাহ উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/১০/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

123.  জনাব েমাঃ আব �ােহর 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ল�ীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৬/১১/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

124.  জনাব েমাঃ শামীম সরদার 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-রাজবাুী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৯/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

125.  জনাব েমাহা�াদ আলী িজাাহ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৬/১১/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৮/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

126.  জনাব েমাঃ মিনর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িদনাজপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৪/০২/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

127.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মাদারীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/০৩/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

128.  জনাব ম� আচা�ৃ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-সনামগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৬/১২/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-১৪ 



  

-১৪- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

129.  জনাব েমাঃ শাহাদাৎ িময়া 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ঝালকাি 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৭/১১/১৯৭১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
130.  জনাব েমাঃ আবল হাসান 

িশ�াগ� েযা��া-িডে�ামা- ইন 
ইি�িনয়ািরং (ইেলক�িন�)  
িনজ েজলা-সনামগ� 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

০১/০১/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

131.  জনাব েমাঃ ফারক আলম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বরগনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৬/১২/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

132.  জনাব েসিলম েমাহা�দ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চয়াডা�া 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

(বাড ৃস্ােরর দািয়�) 

০১/০১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

133.  জনাব েমাহা�দ েসালায়মান েহিকম 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নারায়নগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৩/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

134.  জনাব  েশাক কমকৃার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িপেরাজপর  

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার ২০/১২/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩১/০৫/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

135.  জনাব েমাঃ মাসদ�ামান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িঝনাইদহ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

২৮/০২/১৯৭১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

136.  জনাব েমাঃ জুরল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নওগা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০৩/১৯৭২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

137.  জনাব শাহীন িমঁা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

১৮/১১/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-১৫ 

 



  

-১৫- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

138.  জনাব েমাহা�দ িমজানর রহমান  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১১/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
139.  জনাব েমাঃ আমীর হামজা 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-জামালপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০১/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

140.  জনাব েমাঃ আ�ল হািমদ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিুড়াম 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৯/০৭/১৯৬৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

141.  জনাব েমাঃ েমাহাবল আলম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নওগা 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

১৫/০১/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

142.  জনাব �পন কমার মিমক 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ক�বাজার  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০৫/০৮/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

143.  জনাব েমাঃ শামীম আহেমদ  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

৩১/১২/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

144.  জনাব েমাঃ জিসম উ�ীন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০১/০২/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৩/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৩/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

145.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া- এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মাগরা 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

০৮/০৫/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৩/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৩/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

146.  জনাব েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ল�ীপর  

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

১০/০২/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৩/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৩/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

147.  জনাব েমাহা�দ িজয়াউল হক  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নারায়নগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৩/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৪/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৪/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-১৬ 



  

-১৬- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

148.  জনাব েমাঃ আ�ল গিন 
িশ�াগ� েযা��া-আিলম  
িনজ েজলা-েন�েকানা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১২/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৬/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৬/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
149.  জনাব েমাঃ আবল বশার িময়া 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মাগরা 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

১৫/১০/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৬/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৬/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

150.  জনাব মেহ� নাথ রায়  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িদনাজপর  

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

১৯/০১/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

151.  জনাব েমাহা�দ আি�ক উ�াহ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-খাগুাছিু 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৪/১২/১৯৭১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

152.  জনাব েমাঃ আ�াফ উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২১/০২/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

153.  জনাব েমাঃ সাহাবি�ন খখকার  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-খলনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১২/০১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

154.  জনাব ঊষা মং মারমা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-রা�ামাি 

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানবখর, 
ক�বাজার 

১৫/১০/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৭/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

155.  জনাব েমাঃ বাবর আলী �ালকদার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েশরপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৩/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৮/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৮/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

156.  জনাব েমাঃ আনছার আলী 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-সা��ীরা  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

১৬/০৬/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৮/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৮/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

157.  জনাব েমাঃ জাহাংগীর কিবর-২ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-গাইবা�া 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

১৫/০৬/১৯৭২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৮/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৮/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-১৭ 



  

-১৭- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

158.  জনাব েমাঃ আ�ল ওহাব 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস 
িনজ েজলা-নওগা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০১/১৯৭৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৮/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৮/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
159.  জনাব কাজী েমাঃ রােসদল ইসলাম  

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নওগা 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

২৫/১০/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৯/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৯/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

160.  জনাব েশখ েমাঃ েমা�াইন িবমাহ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বােগরহা্ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০১/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১০/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১০/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

161.  জনাব েমাঃ েসাহরাব েহাসাইন েমামা 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-বােগরহা্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

০২/১০/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১০/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১০/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

162.  জনাব জগদীশ চ� শীল 
িশ�াগ� েযা��া-িব.কম (পাস) 
িনজ েজলা-িপেরাজপর  

পদায়নঃ সদর দ�র 
সংযুিভঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৬৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

163.  শাহেনওয়াজ েবগম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নারায়নগ� 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

১২/০৮/১৯৭১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

164.  জনাব েমাঃ আজমল ুদা িমম 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-জামালপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০১/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

165.  জনাব সাধন র�ন িকিলকদার 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-েমৗল ীবাজার 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

০৯/০৫/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

166.  জনাব েমাহা�দ  ম�রল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েন�েকানা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৩/১১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

167.  জনাব েমাঃ িনজাম উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

১০/০২/১৯৭৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-১৮ 



  

-১৮- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

168.  জনাব েমাঃ আ�ল জিলল �ধান                                                                       
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-প�গু 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৬/১০/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৮/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও একই 
�ািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� �ািরেখর েজয্�ার 

ি ি�ে� 
169.  জনাব েমাহাঃ কাওছার আলী  

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েমেহরপর  

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার ১৯/০৩/১৯৭৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২১/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২১/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

170.  েবগম েমােশদৃা আভার 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-বােগরহা্ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০৬/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২১/০৬/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২১/০৬/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

171.  জনাব েমাঃ মিফজল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-দািখল  
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৩/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/১১/১৯৯৮ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৯/১১/১৯৯৮ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

172.  জনাব মহা�দ জাহাংগীর আলম জিলল 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০২/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� িনবাৃচনী পরী�ার েমধার 
ি ি�ে� েজয্�া িনধাৃরণ করা 

হেয়েছ 
173.  জনাব েমাঃ শাহাকামাল  

িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-জামালপর  

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

০১/১২/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

174.  জনাব েমাহা�দ জামাল উ�ীন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০৮/০১/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

175.  জনাব েমাঃ েসিলম উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০১/০১/১৯৮৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

176.  জনাব েমাহা�দ এমরান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা- চ�ড়াম 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

২৫/১২/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

177.  জনাব েমাহা�দ আজগর আলী  
িশ�াগ� েযা��া-িব.কম (পাস) 
িনজ েজলা-মািনকগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৯/১০/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-১৯ 



  

-১৯- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

178.  জনাব সনিজব বুাল 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-িপেরাজপর  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

২৬/০১/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� িনবাৃচনী পরী�ার েমধার 
ি ি�ে� েজয্�া িনধাৃরণ করা 

হেয়েছ 
179.  জনাব খান আঃ রিহম 

িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-খলনা  

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার ২৩/০৯/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

180.  েবগম সািহদা আভার রন  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-হিবগ� 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০৫/১২/১৯৮৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

181.  জনাব শাহ েমাঃ মাছম িবমাহ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

২৮/১০/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

182.  জনাব েমাঃ ইি�স আলী 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ঠাকরগাও 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৮/০৫/১৯৮৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

183.  জনাব েমাঃ িনকসন েমামা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বােগরহা্ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/১০/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

184.  েবগম সায়মা আভার 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-রাজশাহী  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৩/০১/১৯৮৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

185.  জনাব েমাঃ ইকবাল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-সা��ীরা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/১২/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

186.  জনাব েশখ েমাঃ জিসম উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-রাজবাুী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৯/০৮/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

187.  জনাব েমাঃ আ�ল হািকম সরকার 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-কিুড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০১/০২/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-২০ 
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�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

188.  জনাব েমাঃ ওবায়দল হক  
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

৩১/০৮/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃক্ষ িনবাৃচনী পরী�ার েমধার 
ি ি�ে� েজয্�া িনধাৃরণ করা 

হেয়েছ 
189.  জনাব সল�ান মাহমদ 

িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-চয়াডা�া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২২/১০/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

190.  জনাব আিশকর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০৮/০১/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

191.  েবগম রখসানা জাাা� 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িদনাজপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/০৬/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

192.  জনাব �ামল চ� দাস 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ে ালা  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১২/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

193.  জনাব েমাহা�দ েদেলায়ার েহােসন-২ 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-েশরপর  

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

১৮/১০/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

194.  জনাব েমাঃ আজাহারল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-রংপর  

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

১২/১১/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

195.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-শরীয়�পর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

196.  জনাব েমাঃ ই�ািহম খিলল উমাহ 
িশ�াগ� েযা��া-িব.কম (পাস) 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

২৭/১১/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

197.  েবগম নরজাহান আভার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ল�ীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৬/০৭/১৯৮৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৯/২০০৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-২১ 



  

-২১- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 
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সরকারী/কতপৃ� ম�� 

198.  জনাব েমাঃ আিমর েহােসন দাহািরয়া 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০১/০১/১৯৬০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

কতপৃ� মিজবনগর কমচৃারী 
 (িনেয়ােগর ে�ি�ে� ও 
একই �ািরেখ েযাগদােনর 
ে�ে� বয়েসর ি ি�ে�) 

199.  জনাব আ�স ছালাম হাওলাদার  
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার 
সংলি�ঃ বিরশাল িবমানবখর, বিরশাল 

০৯/০৬/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

200.  জনাব েমাঃ আবল েহােসন হাওলাদার 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার ১৫/০৬/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

201.  জনাব েমাঃ মি�য়ার রহমান  
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৬/০৯/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

202.  জনাব েমাঃ ফারক েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার 
সংলি�ঃ বিরশাল িবমানবখর, বিরশাল 

২৫/১০/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

203.  জনাব িবদযৎ ৈম� 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�নী  
িনজ েজলা-িপেরাজপর  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

১৮/১১/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

204.  জনাব েমাঃ আসাদউ�ামান 
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার ২৫/১১/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

205.  জনাব েমাঃ আবল কালাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ সদর দ�র ২০/১২/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০২/২০১০ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

206.  জনাব েমাঃ ই�াহীম েমামা  
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার ০১/১২/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০২/২০১০   

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২৩/০২/২০১০ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

207.  জনাব সিহদল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার 
সংলি�ঃ বিরশাল িবমানবখর, বিরশাল 

২০/০১/১৯৬৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৩/২০১০ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০২/০৩/২০১০ 

কতপৃ� 
-ঐ- 
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সরকারী/কতপৃ� ম�� 

208.  জনাব েমাঃ িজয়া উি�ন  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ েসমস ০১/০৩/১৯৬০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৫/২০১০ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/০৫/২০১০ 

কতপৃ� মিজবনগর কমচৃারী 
 (িনেয়ােগর ে�ি�ে�) 

209.  জনাব কাজী আজমল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িপেরাজপর 

পদায়নঃ িসএিিস 
সংলি�ঃ সদর দ�র, িনরাপ�া শাখা 

৩১/০১/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

210.  সল�ানা েবগম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

০৬/০৬/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

211.  জনাব েমাঃ নরল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৬৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

212.  জনাব েমাঃ িমজানর রহমান  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০১/১৯৬৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

213.  জনাব েমাঃ মাকলক েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-পাবনা  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৬/০২/১৯৬৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

214.  জনাব েমাঃ েসিলম সরকার 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০৪/১৯৬৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

215.  জনাব েমাঃ মিফজ উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িঝনাইদহ 

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার ২৪/০৭/১৯৬৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

216.  জনাব েমাঃ শিহদল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০২/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

217.  জনাব েদবাশীষ চ� েদ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ে ালা  

পদায়নঃ েসমস ০১/০৬/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 
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সরকারী/কতপৃ� ম�� 

218.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/১২/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

219.  জনাব েমাঃ আবল কালাম হাওলাদার  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৫/০৩/১৯৭১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

220.  জনাব েমাঃ আ�ল লি�ফ ভঁা 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০৮/১৯৭১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

221.  জনাব েমাঃ জাহাি�র েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/১২/১৯৭১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

222.  েবগম গাজী �ািনয়া হক িমন 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০২/১৯৭২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

223.  েবগম পারল আভার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০২/০২/১৯৭৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

224.  জনাব েমাঃ জাহাংগীর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ শাহ মখদম িবমানবখর, 
রাজশাহী 

সংলি�ঃ বিরশাল িবমানবখর, বিরশাল 

১৮/০৩/১৯৭৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

225.  জনাব েশখ েমেহদী হাসান রাজা 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-েমেহরপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৬/০৫/১৯৭৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

226.  েমাছাঃ জেলখা েবগম  
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-কিুড়াম  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৭/১৯৭৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

227.  জনাব েমাঃ মিজবর রহমান  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার 
সংলি�ঃ বিরশাল িবমানবখর, বিরশাল 

০৮/১১/১৯৭৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-২৪ 



  

-২৪- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

228.  জনাব েমাঃ হারনর রশীদ 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০৬/১২/১৯৭৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

229.  জনাব েমাঃ সাইফল ইসলাম দলাল 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-পটয়াখালী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০২/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

230.  েবগম ইসমা� রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২১/০৬/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

231.  জনাব েমাঃ ফিরদ আহ�দ 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০৭/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

232.  জনাব ৈসয়দ �ািরকল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বােগরহা্ 

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার 
সংলি�ঃ খান জাহান আলী িবমানবখর, 

বােগরহা্ 

২০/০৭/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

233.  জনাব েমাঃ আিনছর রহমান ফিকর 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানবখর, ,াকা 

২৫/০৭/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

234.  জনাব এইচ এম আিমনল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৬/০৮/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

235.  েবগম িশিরন আভার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ফিরদপর  

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

০১/০৯/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

236.  জনাব আবদল লি�ফ হাওলাদার  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস  
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার 
সংলি�ঃ বিরশাল িবমানবখর, বিরশাল 

১২/১০/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

237.  জনাব সাইফল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১০/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-২৫ 



  

-২৫- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

238.  জনাব েমাঃ আফজাল েহােসন  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১১/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

239.  জনাব েমাঃ সাহাজ উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১১/১২/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

240.  েবগম সাথী খানম  
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস (পাস)  
িনজ েজলা-চাপাইনবাবগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৭৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

241.  জনাব েমাঃ েলাকমান হািকম 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০২/০১/১৯৭৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

242.  জনাব এস এম কামরল হাসান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৩/১৯৭৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

243.  জনাব েমাঃ েনছার উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-ল�ীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০৫/১৯৭৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

244.  জনাব েমাঃ শািহদল আলম 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-নুাইল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৩/০৫/১৯৭৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

245.  জনাব েমাঃ মাসদ রানা সরদার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-জয়পরহা্ 

পদায়নঃ শাহ মখদম িবমানবখর, 
রাজশাহী 

 

০৬/০৬/১৯৭৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

246.  জনাব েমাঃ আঃ মিহন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েনায়াখালী  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৫/০৬/১৯৭৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

247.  জনাব েমাঃ ইউসফ কামাল  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-শিরয়�পর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৩/০৮/১৯৭৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-২৬ 



  

-২৬- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

248.  জনাব েমাঃ আব জাফর  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বরগনা  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩০/১০/১৯৭৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

249.  জনাব েমাহা�দ কিবরল েমােমন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/১১/১৯৭৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

250.  জনাব আ�ল জ�ার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৭৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

251.  জনাব এস এম ওমর ফারখ 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

252.  জনাব েমাহা�দ মহসীন ভইয়া 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৩/০২/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

253.  জনাব েমাঃ িজয়াউর রহমান  
িশ�াগ� েযা��া-দািখল  
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৩/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

254.  জনাব েমাঃ শহীদল আলম  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৯/০৩/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

255.  জনাব মহা�দ ফারক ইসলাম খান 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১১/০৪/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

256.  জনাব েমাঃ সালাহ উি�ন িময়া 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ফিরদপর  

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানবখর, 
ক�বাজার 

০১/০৫/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

257.  জনাব েমাহা�দ আবদল কােদর 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০৫/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-২৭ 



  

-২৭- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

258.  জনাব হািববর রহমান �ালকদার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ফিরদপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৬/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

259.  জনাব কাজী মাসদল হক  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০৬/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

260.  জনাব আবল কালাম আজাদ  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বােগরহা্ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৬/০৮/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

261.  জনাব েমাঃ আবল কােশম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

০৯/০৮/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

262.  জনাব েমাঃ রিবউল আউয়াল  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০৮/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

263.  জনাব েমাঃ মিনর�ামান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মাগরা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/০৮/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

264.  জনাব েমাহা�দ আসাদ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বােগরহা্ 

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার ০৬/০৯/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

265.  জনাব েমাঃ েমাফা�ল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/১০/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

266.  জনাব েমাঃ েবলােয়� েহােসন েমামা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৪/১০/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

267.  জনাব েমাঃ আিমনল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২১/১০/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-২৮ 



  

-২৮- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

268.  জনাব েমাঃ রিফকল ইসলাম খান 
িশ�াগ� েযা��া-আিলম  
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb করণ) 
িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং জ� �ািরেখর 

েজয্�ার ি ি�ে� 
(ি�িন ২৩/০২/২০০৩ �ািরেখ ৈদিনক 

ি ি�ক �িমক িহেসেব েযাগদান কেরেছন)ক 
269.  জনাব েমাঃ বিশর আহা�দ 

িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
(ি�িন ০৯/০৮/২০০৩ �ািরেখ ৈদিনক 

ি ি�ক �িমক িহেসেব েযাগদান কেরেছন)ক 

270.  জনাব েমাঃ সাইফল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িপেরাজপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
(ি�িন ১৬/০৮/২০০৩ �ািরেখ ৈদিনক 

ি ি�ক �িমক িহেসেব েযাগদান কেরেছন)ক 

271.  জনাব েমাঃ ঈমাম উি�ন  
িশ�াগ� েযা��া-দািখল  
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb করণ) 
িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং জ� �ািরেখর 

েজয্�ার ি ি�ে� 
272.  জনাব েমাঃ মকবল েহাসাইন  

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ঠাকরগাও 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

সংলি�ঃ ঠাকরগাও িবমানবখর 

১৫/০১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

273.  জনাব মহা�দ আসাদ�ামান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৮/০১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

274.  জনাব েমাঃ আহাদ�ামান গাজী 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-খলনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৬/০২/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

275.  জনাব েমাহা�দ িমজানর রহমান  
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-শরীয়�পর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০২/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

276.  জনাব েমাঃ জািকর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০৫/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

277.  জনাব ফারক েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ কিমমা িবমানবখর, কিমমা ২৮/০৫/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

চলমান পা�া-২৯ 



  

-২৯- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

278.  জনাব েমাঃ সািহদর রহমান ভঁা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৯/০৬/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

279.  জনাব সাখাওয়া� েহােসন খান 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৪/০৮/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

280.  জনাব েমাঃ জিহরল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নারায়নগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২১/০৮/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

281.  জনাব েমাঃ ইি�স েমামযা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নুাইল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২১/১০/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

282.  জনাব েমাহা�দ কিবর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ২৯/১২/২০০২ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
283.  জনাব জসীম উি�ন 

িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-মাদারীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ০৭/০৮/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক  
284.  জনাব েমাহা�দ �ােরক 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০২/১১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

285.  েবগম রনা লায়লা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১২/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

286.  জনাব েমাঃ েসােহল রানা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানবখর, 
ক�বাজার 

০৩/১২/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

287.  জনাব েমাঃ আব �ােহর  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 
সংলি�ঃ িসএিিস 

০১/০১/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৩০ 



  

-৩০- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

288.  জনাব কামরন নাহার 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২২/০১/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

289.  জনাব েমাহা�দ ইসমাইল েদওয়ান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৬/০২/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃক্ষ 
-ঐ- 

290.  জনাব েমাঃ েরাকন�ামান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০৩/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

291.  জনাব েমাঃ শাহাব উ�ীন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০১/০৪/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

292.  জনাব েমাঃ িট হাওলাদার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০৪/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

293.  জনাব মিনর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৪/০৪/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

294.  জনাব মিহর উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০৪/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

295.  জনাব েমাঃ শাহীন রানা  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-জয়পরহা্ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৭/০৫/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

296.  জনাব েমাঃ আসাদ�ামান  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/০৫/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

297.  জনাব েমাঃ নর ইসলাম   
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৬/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 
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�ঃ 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

298.  জনাব েমাঃ সিহদল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার 
সংলি�ঃ বিরশাল িবমানবখর, বিরশাল 

১০/০৬/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

299.  েবগম িশিরন আভার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৩/০৬/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

300.  জনাব েমাহা�দ আলাউ�ীন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

৩০/০৬/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

301.  জনাব শাহানা পার ীন আভার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মাগরা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০৯/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

302.  জনাব েমাঃ সাইদর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-িডে�ামা-ইন-কমাস ৃ
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১২/০৯/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

303.  জনাব আলী েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১০/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

304.  জনাব েমাঃ আেদশৃ িময়া 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/১০/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

305.  জনাব আলমগীর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/১২/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

306.  জনাব েমাহা�দ আমজাদ েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 
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�ঃ 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

307.  জনাব েমাঃ েরজাউল কিরম   
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 
(ি�িন ৩০/০৩/২০০০ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
308.  জনাব েমাঃ জােবদ েহােসন   

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০১/০১/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ২৪/০৭/২০০১ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
309.  জনাব েমাঃ এনামল কিরম   

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০১/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

310.  জনাব েমাঃ রিফকল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৩/০১/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

311.  জনাব েমাঃ েরজাউল কিরম    
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/০১/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

312.  জনাব েমাঃ মনজরল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িদনাজপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১১/০২/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

313.  জনাব েমাঃ খায়রল বাশার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/০২/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

314.  জনাব েমাঃ কামাল েহােসন    
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৩/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ০৫/০৪/২০০০ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
315.  জনাব েমাঃ মকবল েহােসন    

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ িসি ল িডি শন-১ 

০১/০৩/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ১০/০৮/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
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�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

316.  জনাব েমাঃ িজ�র রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নুাইল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১২/০৩/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

317.  জনাব েমাঃ আব বকর িসি�ক 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৪/০৩/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

318.  জনাব েমাঃ ফজলার রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৪/০৪/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ�  (ি�িন ৩০/০৭/২০০১ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
319.  েবগম েমেহরেনছা 

িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস 
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৪/০৪/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ০৯/০৮/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
320.  জনাব েমাঃ মিজবর রহমান    

িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০৫/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

321.  জনাব আসাদ�ামান েমা�া  
িশ�াগ� েযা��া-এম.এ 
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৬/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

322.  জনাব েমাহা�দ আনছার উমাহ  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১২/০৬/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

323.  জনাব েমাহা�দ নর�ামান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৭/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

324.  জনাব েমাঃ মাহফজর রহমান  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মাগরা 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০৬/০৭/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৩৪ 

 
 



  

-৩৪- 
 
�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� 
ম�� 

325.  জনাব েমাঃ �াফা�ল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০৭/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে�  

326.  জনাব েমাঃ জািকর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/০৭/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

327.  জনাব েমাঃ আভার�ামান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০৫/০৮/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

328.  জনাব েমাঃ মিনরল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৬/০৮/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

329.  জনাব েমাঃ নরন নবী  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২১/০৮/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

330.  জনাব কাজী েমাহা�দ জয়নাল আেবদীন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

২২/০৮/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

331.  েবগম মিজদা পার ীন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১০/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

332.  উে� সালমা েবগম 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১১/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

333.  জনাব েমাঃ নজরল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/১১/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

334.  জনাব েমাঃ আ�াউর রহমান  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১২/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

চলমান পা�া-৩৫ 



  

-৩৫- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

335.  েবগম েমাসা�ৎ িশিরন আভার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১১/১২/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 
(ি�িন ০৫/০৪/২০০০ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
336.  জনাব েমাঃ আবল হািশম  

িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ সদর দ�র ১১/১২/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ২৩/০৭/২০০১ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
337.  েবগম নািগসৃ আভার 

িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১১/১২/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ০৭/০৮/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
338.  েবগম ইসরা� জাহান 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বরগনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৫/১২/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫  

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

339.  জনাব ইকবাল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ল�ীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

340.  জনাব েমাঃ আিকরল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নুাইল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০১/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ২৯/০৬/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
341.  জনাব নবী েহােসন 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০১/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ১০/০৮/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
342.  জনাব নাজমল ইসলাম  

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০১/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

343.  জনাব মহা�দ ইয়ািছন  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

২৫/০১/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

চলমান পা�া-৩৬ 



  

-৩৬- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

344.  জনাব েমাঃ জাহা�ীর আলম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

০১/০২/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

345.  জনাব েমাহা�দ শওক� আলী ভইয়া 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৪/০৩/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

346.  জনাব ফিরদল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ িসএিিস ০৫/০৩/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

347.  েবগম িলিপকা রানী দাস 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ে ালা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০৩/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

348.  জনাব েমাঃ আ�ল কােদর  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০৩/০৪/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

349.  জনাব েমাঃ শাহিরয়ার সমন  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৫/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

350.  জনাব কামরল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০৬/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

351.  জনাব েমাঃ সমন েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মাদারীপর  

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

২০/০৬/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

352.  জনাব েমাঃ আবল বাশার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৭/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

353.  জনাব েমাঃ রিফকল ইসলাম 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৫/০৭/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৩৭ 



  

-৩৭- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

354.  জনাব েমাহা�দ মােজদল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ শাহ মখদম িবমানবখর, 
রাজশাহী 

 

০১/১০/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

355.  জনাব েক এম সাইফ�ামান  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/১০/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

356.  জনাব মহা�দ আলমগীর িসি�কী  
িশ�াগ� েযা��া-এম.এস.এস 
িনজ েজলা-িঝনাইদহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৮/১০/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

357.  জনাব েমাঃ েরজাউল কিরম   
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৭/১২/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

358.  জনাব েমাঃ আ�র রািকব  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চাপাইনবাবগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ�  (ি�িন ০১/০৪/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
359.  জনাব েমাঃ সাহাব�ীন 

িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ১০/০৮/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
360.  জনাব েমাঃ আিমনল ইসলাম   

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-জামালপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ২৩/০৯/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
361.  জনাব েমাহা�দ মনছর আলী 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নারায়নগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২১/০২/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

362.  জনাব েমাহা�দ নরমাহ 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল  
িনজ েজলা-ে ালা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৩/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

363.  জনাব সাইফল  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০৩/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

চলমান পা�া-৩৮ 



  

-৩৮- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

364.  জনাব েমাঃ আিরফল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৬/০৪/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

365.  জনাব েমাঃ িহজবল বাহার  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৭/০৫/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ০৯/০৮/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
366.  জনাব েমাঃ জিহরল ইসলাম  

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৭/০৫/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ১০/০৮/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
367.  জনাব েরাপন িময়া 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০৭/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

368.  জনাব েমাঃ েসােহল রানা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০৭/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ�  (ি�িন ১০/০৮/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
369.  জনাব েমাঃ আবদল কােদর 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

১৫/০৭/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ০৪/১২/২০০৪ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
370.  জনাব েমাঃ জািহদল ইসলাম   

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১০/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

371.  জনাব বাবল চ� রায়  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িদনাজপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/১০/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

372.  জনাব েমাঃ মহিসন �ালকদার   
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ফিরদপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩০/১০/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

373.  জনাব েমাঃ ওমর ফারক   
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৪/১১/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

চলমান পা�া-৩৯ 



  

-৩৯- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

374.  জনাব েমাঃ শহীদল ইসলাম   
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১২/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

375.  জনাব েমাঃ েবলাল উ�ীন   
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

১৮/১২/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

376.  জনাব েমাঃ শািহন িময়া   
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ িসএিিস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

377.  জনাব শাহীনর ইকবাল 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানবখর, 
ক�বাজার 

০১/০২/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

378.  জনাব েমাঃ আইন উি�ন   
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০২/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

379.  জনাব েমাঃ জিহরল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৩/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ১১/০৮/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
380.  জনাব েমাঃ মাসদর রহমান    

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার ০১/০৩/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ১৪/১০/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
381.  জনাব েমাঃ আঃ হাাান 

িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৪/০৭/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

382.  জনাব আিরফ আহেমদ 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০৭/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

383.  েবগম উে� হািন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ফিরদপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৬/০৮/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃক্ষ 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৪০ 



  

 -৪০-  
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

384.  জনাব েমাঃ আিরফ েহােসন  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৫/০৮/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে�  

385.  জনাব েমারেশদ আলম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েনায়াখালী  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০৯/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

386.  জনাব েমাঃ জাহা�ীর আলম বাদশা  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-লালমিনরহা্ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/১০/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

387.  জনাব গাজী আজাদল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নুাইল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১১/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

388.  জনাব েমাঃ রােশদল ইসলাম   
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

২৫/১১/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

389.  জনাব এস এম েসাহরাব জ�ী 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০১/১২/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ১২/০৮/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
390.  জনাব েমাঃ আবদল জিলল 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ িসএিিস ০১/১২/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ১৪/০৮/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
391.  জনাব রেমল রায় 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

১০/১২/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

392.  জনাব েমাঃ শামীম িময়া 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১২/১২/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

393.  েবগম েমাসাঃ নািগসৃ আভার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৪১ 



  

-৪১- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

394.  জনাব আবল হাসান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৮/০২/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

395.  জনাব েমাঃ েবলােয়� েহােসন মািনক 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-পটয়াখালী 

পদায়নঃ েসমস ০৩/০৩/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

396.  জনাব সল�ান িফেরাজ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ঠাকরগাও 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

১৫/০৪/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

397.  জনাব েমাঃ মািনকল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-রাজশাহী  

পদায়নঃ শাহ মখদম িবমানবখর, 
রাজশাহী 

 

০৮/০৬/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

398.  েবগম রােবয়া আভার 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ল�ীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৭/০৬/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

399.  জনাব েমাঃ বাদল েহােসন  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৮/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

400.  জনাব েমাঃ এনামল হক  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/০৮/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

401.  জনাব েমাঃ শিরফল ইসলাম   
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০৯/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

402.  জনাব আ�াউর রহমান  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১০/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

403.  জনাব আবদল কােদর  
িশ�াগ� েযা��া-দািখল  
িনজ েজলা-বরগনা  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

সংলি�ঃ বিরশাল িবমানবখর, বিরশাল 

০১/০১/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৪২ 



  

-৪২- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

404.  জনাব েমাঃ কামাল েহােসন  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০১/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

405.  জনাব েমাঃ মাকসদর  
িশ�াগ� েযা��া-দািখল  
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৯/০১/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

406.  জনাব েমাঃ আলমগীর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৬/০২/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

407.  জনাব েমাঃ  িল উমাহ 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল  
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ কিমমা িবমানবখর, কিমমা ০১/০৩/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ২২/০২/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক  
408.  জনাব েমাঃ িমজানর রহমান 

িশ�াগ� েযা��া-দািখল  
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০১/০৩/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ�  (ি�িন ০৬/১২/২০০৪ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
409.  েবগম নাসিরন সল�ানা 

িশ�াগ� েযা��া-দািখল  
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০৩/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

410.  জনাব েক এম রিবন আহেমদ  
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩০/০৩/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

411.  েবগম ল�ী রানী সরকার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৪/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

412.  জনাব েমাঃ মিহউি�ন হাওলাদার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৮/০৫/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৪৩ 

 



  

-৪৩- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

413.  জনাব শাহীন শরীফ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ যেশার িবমানবখর, যেশার 
সংলি�ঃ বিরশাল িবমানবখর, বিরশাল 

০৮/০৭/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

414.  জনাব েমাঃ শািহন েরজা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ ঈ�রদী িবমানবখর, পাবনা ১২/১০/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ২৭/০৩/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
415.  জনাব নািদম মাহমদ 

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১২/১০/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� (ি�িন ০৯/০৮/২০০৩ �ািরেখ 
ৈদিনক ি ি�ক �িমক িহেসেব 

েযাগদান কেরেছন)ক 
416.  জনাব েমাঃ আলা উ�ীন  

িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

২২/১০/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

417.  েবগম ফারজানা আভার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৪/১১/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

418.  জনাব উ�ল থাখার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নুাইল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১২/১২/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

419.  জনাব েমাঃ জলিফকার আলী  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৮/১২/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

420.  জনাব েমাঃ নরল ইসলাম খান  
িশ�াগ� েযা��া-এম.এ (পাস) 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৮৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

421.  জনাব েমাঃ বাদল িময়া 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/০১/১৯৮৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

422.  জনাব লৎফর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানবখর, ,াকা 

২১/০১/১৯৮৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

চলমান পা�া-৪৪ 



  

-৪৪- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

423.  জনাব েমাঃ নাঈম উ�ীন েচৗধরী 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
(ে ােকশনাল) 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৩/০৩/১৯৮৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

424.  জনাব েমাহা�দ শাহাদাৎ উমাহ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

২৫/০৭/১৯৮৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

425.  েবগম সাহারা  ান 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/০১/১৯৮৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

426.  জনাব েমাঃ কিবর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ শাহ মখদম িবমানবখর, 
রাজশাহী 

সংলি�ঃ বিরশাল িবমানবখর, বিরশাল 

০৪/০৬/১৯৮৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

427.  জনাব েমাঃ মিনর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মাদারীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৭/১৯৮৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

428.  জনাব েমা�ফা েহাসাইন  
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/১২/১৯৮৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

429.  জনাব েমাঃ আল-আিমন 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-জামালপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৪/০১/১৯৮৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

430.  জনাব েমাঃ মাসদ রানা  
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/০১/১৯৮৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

431.  জনাব েমাঃ হাসান 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 
সংলি�ঃ হশাআিব 

০৪/০১/১৯৮৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

432.  েবগম েমাসা মাহামদা খানম ঊষা 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-নাে্ার 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৪/১২/১৯৮৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৪৫ 



  

-৪৫- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

433.  জনাব এখলাছর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০৬/১৯৯০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

434.  জনাব েমাঃ মাহববল আলম 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-জামালপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৬/১৯৭০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৬/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৬/২০১৬ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

435.  জনাব েমাঃ আবল কালাম আজাদ 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-জামালপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৪/১৯৭১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৬/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৬/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

436.  জনাব �শা� কমার দাস 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-পটয়াখালী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৩/০২/১৯৭২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৬/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৬/২০১৬ 

কতপৃ� -ঐ- 

437.  জনাব শরীফল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০১/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৬/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০৫/০৬/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

438.  জনাব েমাঃ িছি�কর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০১/১৯৬৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

439.  জনাব মহা�দ মিফজর রহমান িনজামী 
িশ�াগ� েযা��া-কািমল 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০১/০৯/১৯৬৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

440.  জনাব েমাহা�দ সিহদ উ�াহ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা- েনায়াখালী 

পদায়নঃ সদর দ�র ০১/০১/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

441.  জনাব েমাঃ জামাল েহােসন েমামা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ কিমমা িবমানবখর, কিমমা 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানবখর, ,াকা 

০২/১০/১৯৬৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

442.  জনাব েমাঃ আজহারল হক �ালকদার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েন�েকানা  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১১/০২/১৯৭২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

চলমান পা�া-৪৬ 



  

-৪৬- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

443.  জনাব েমাহা�দ আ�ল কিরম  
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-নাে্ার 

পদায়নঃ ঈ�রদী িবমানবখর, পাবনা ০১/০১/১৯৭৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

444.  নর েবগম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

১৫/০৯/১৯৭৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

445.  জনাব এম এ মাসদ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৭৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

446.  জনাব েমাহা�দ রিহম উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৬/০১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� -ঐ- 

447.  জনাব মাহবল আলম ভইূয়া 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০৭/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

448.  জনাব িমরাজ েহােসন খান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৬/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

449.  জনাব ই�াহীম হাসান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৯/০৭/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

450.  জনাব নািসর উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০১/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

451.  জনাব েমাঃ নজরল ইসলাম সরকার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাইবা�া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৯/০১/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

452.  জনাব েমাঃ মিনরল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-কািমল 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

সংলি�ঃ েসৗিদ মসিজদ 

০১/০২/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

চলমান পা�া-৪৭ 



  

-৪৭- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

453.  জনাব েমাঃ কামর�ামান  
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৫/০২/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

454.  জনাব েমাঃ দলাল সরকার 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-ঠাকরগাও 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/০৩/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

455.  জনাব েমাহা�দ সল�ান উি�ন 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

সংলি�ঃ আমবাগান মসিজদ 

১৫/০৬/১৯৭৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� -ঐ- 

456.  জনাব েমাহা�দ শাহা আলম  
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৯/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

457.  জনাব েমাঃ সালাহ ঊ�ীন েচৗধরী 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-চ�ড়াম  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০৩/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

458.  জনাব েমাঃ খাইরল ইসলাম   
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০২/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

459.  জনাব সাইফল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

০১/০৫/১৯৮৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

460.  জনাব েমাঃ রকন�ীন 
িশ�াগ� েযা��া-কািমল 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

০১/০১/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

461.  জনাব েমাঃ জািকর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০১/০১/১৯৮৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃক্ষ 
-ঐ- 

462.  জনাব েমাঃ মােজদর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-িদনাজপর  

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

০১/০২/১৯৮৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

চলমান পা�া-৪৮ 



  

-৪৮- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

463.  জনাব েমািমনল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-ফিরদপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

সংলি�ঃ িনেসড মসিজদ 

১০/০২/১৯৮৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

464.  জনাব েমাহা�দ আিনসর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০২/১৯৯৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ� -ঐ- 

465.  জনাব েমাঃ সল�ান িগয়াস উি�ন েমামা 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ িসএিিস ১৫/১১/১৯৭৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/১২/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/১২/২০১৬ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

466.  জনাব েমাঃ ইউনস আলী হাওলাদার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/১২/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/১২/২০১৬ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
০১/১২/২০১৬ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

467.  জনাব েমাঃ এজাজর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৬৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

468.  জনাব েমাঃ শিফকল বাশার 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০৩/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

469.  জনাব আবদল মােলক 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৫/০৫/১৯৭৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

470.  জনাব খািলদ িবন িসরাজ 
িশ�াগ� েযা��া-কািমল 
িনজ েজলা-পটয়াখালী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৮০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

471.  জনাব েমাঃ শিহদল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৩/১১/১৯৮১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

472.  জনাব েমাঃ েসাহাগ িময়া 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৮২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৪৯ 



  

-৪৯- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

473.  জনাব এস এম মাাান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� একই �ািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�ে� এবং 
জ� �ািরেখর েজয্�ার ি ি�ে� 

474.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহাসাইন 
িশ�াগ� েযা��া-কািমল 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/০১/১৯৮৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

475.  জনাব েমাঃ হািববর রহমান  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

সংলি�ঃ যেশার িবমানবখর, যেশার 

২১/০৭/১৯৮৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

476.  জনাব েমাঃ আহাদ আলী খান 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

সংলি�ঃ �শাসিনক ম�ণালয় 

০৪/১২/১৯৮৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

477.  জনাব েমাঃ আ�ল কাইয়ুম 
িশ�াগ� েযা��া-দািখল 
িনজ েজলা-েমৗল ীবাজার 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৭/০৫/১৯৮৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

478.  জনাব েমাঃ রািশদল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এম.এস.িস 
িনজ েজলা-রাজশাহী  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৫/০৯/১৯৯০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� (িনবাৃচনী পরী�ার 
েমধা�মানসাের) 

479.  জনাব েমাঃ মকল সরদার 
িশ�াগ� েযা��া-এম.এ 
িনজ েজলা-রাজবাুী 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৬/১১/১৯৯০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

480.  জনাব মারফ হাসান 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ  
িনজ েজলা-েশরপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১২/০৫/১৯৯৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

481.  জনাব ফজলল হক 
িশ�াগ� েযা��া-এম.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৯৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

482.  �াছিলমা েবগম  
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ  
িনজ েজলা-সনামগ� 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 
 

০১/১২/১৯৯২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৫০ 
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�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

483.  জনাব েমাঃ মইনল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এম.িব.এস 
িনজ েজলা-যেশার 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/০৭/১৯৮৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� (িনবাৃচনী পরী�ার 
েমধা�মানসাের)  

484.  জনাব েগাপী নাথ রায় 
িশ�াগ� েযা��া-এম.এ 
িনজ েজলা-নীলফামারী 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম  

১৫/০২/১৯৮৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

485.  জনাব েমাঃ রিবউল আউয়াল 
িশ�াগ� েযা��া-িব.িব.এ 
িনজ েজলা-বরগনা  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১০/১০/১৯৯৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

486.  জনাব  সীম রায় 
িশ�াগ� েযা��া-এম.িব.এস 
িনজ েজলা-বােগরহা্ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৮/১০/১৯৮৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

487.  েবগম উে� �াসিলমা আভার 
িশ�াগ� েযা��া-িব.িব.এ 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২২/১০/১৯৯৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

488.  েবগম ুমাইয়া ইসলাম ট�া 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.িস 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৯/০৮/১৯৯৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

489.  জনাব েমাঃ েখােশদ আলম 
িশ�াগ� েযা��া-এম.এস.এস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০৪/০২/১৯৮৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

490.  জনাব েমাঃ আলমগীর েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৩/১২/১৯৯৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

491.  জনাব আব রায়হান 
িশ�াগ� েযা��া-এম.িব.এ 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

৩১/১২/১৯৯০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

492.  জনাব বাপন েসন 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস 
িনজ েজলা-েমৗল ীবাজার 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

২০/০৮/১৯৯২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 
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�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

493.  জনাব েমাঃ েরজ ী হক 
িশ�াগ� েযা��া-িব.িব.এ  
িনজ েজলা-িদনাজপর 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/০১/১৯৯৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� (িনবাৃচনী পরী�ার 
েমধা�মানসাের) 

494.  জনাব বাব রায় 
িশ�াগ� েযা��া-এম.এস.িস 
িনজ েজলা-রংপর  

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানবখর, 
ক�বাজার 

২৭/০৯/১৯৮৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

495.  জনাব েমাঃ মিনর�ামান 
িশ�াগ� েযা��া-এম.এস.িস 
িনজ েজলা-ঠাকরগাও 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

১০/০৬/১৯৮৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

496.  জনাব েমাঃ সােজদল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-গাইবা�া 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১১/১৯৯১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

497.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এম.িব.এ 
িনজ েজলা-জামালপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১২/১৯৮৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

498.  জনাব েমাঃ মাশরািফ েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এম.এ 
িনজ েজলা-জামালপর  

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০২/০৭/১৯৯৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

499.  জনাব েমাঃ মিহদল ইসলাম   
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ 
িনজ েজলা-যেশার 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 
 

০১/০৭/১৯৯০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

500.  জনাব আিশকর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/১২/১৯৯৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

501.  জনাব সমন চ�  রামী 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

০১/০৪/১৯৮৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

502.  জনাব েমাঃ ইউসব েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস 
িনজ েজলা-নাে্ার 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২০/০৭/১৯৯২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 
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�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

503.  জনাব েশখ রাজ আহে�দ 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস 
িনজ েজলা-সা��ীরা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৯/১২/১৯৯১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� (িনবাৃচনী পরী�ার 
েমধা�মানসাের) 

504.  জনাব রেবল েহাসাইন 
িশ�াগ� েযা��া-িব.িব.এ 
িনজ েজলা-িঝনাইদহ 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৩/১১/১৯৯১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

505.  েবগম ইফরা� জাহান 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ সদর দ�র 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানবখর, ,াকা 

০৮/১০/১৯৯৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

506.  জনাব েমাঃ আব রায়হান আকখ 
িশ�াগ� েযা��া-এম.এস.এস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানবখর, 
ক�বাজার 

২৩/১০/১৯৯০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

507.  জনাব উ�ল েহােসন 
িশ�াগ� েযা��া-এম.িব.এ 
িনজ েজলা-রাজশাহী  

পদায়নঃ িসএিিস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানবখর, ,াকা 

০৯/০৬/১৯৯২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

508.  জনাব েমাঃ নাজমল আলম  
িশ�াগ� েযা��া-এম.িব.এস 
িনজ েজলা-কিিয়া 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

০৭/১০/১৯৮৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

509.  জনাব আবল কালাম  
িশ�াগ� েযা��া-িব.িব.এ 
িনজ েজলা-নারায়নগ� 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 
 

১২/১২/১৯৮৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

510.  জনাব েমাঃ িদলদার হাসান 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-কিুড়াম  

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানবখর, ,াকা 

২৩/১১/১৯৯৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

511.  জনাব েমাঃ হািববর রহমান 
িশ�াগ� েযা��া-িডে�ামা ইন েমিডেকল 
ে্কেনালিজ 
িনজ েজলা-গাইবা�া 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৯২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

512.  জনাব েমাঃ ইউনস আলী 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.িস 
িনজ েজলা-প�গু 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানবখর, ,াকা 

১৯/০১/১৯৯৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

চলমান পা�া-৫৩ 



  

-৫৩- 
 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

513.  েবগম এিলজা 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.এস 
িনজ েজলা-পটয়াখালী 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানবখর, ,াকা 

০১/০২/১৯৯০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� (িনবাৃচনী পরী�ার 
েমধা�মানসাের) 

514.  জনাব েমাঃ আ�ল হাই 
িশ�াগ� েযা��া-এম.এস.িস 
িনজ েজলা-জয়পরহা্ 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৬/১৯৯৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

515.  জনাব ে�ৗিহদল ইসলাম   
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-মািনকগ� 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

২৫/১০/১৯৯৪ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

516.  জনাব িমরাজল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এম.এ 
িনজ েজলা-খলনা 

পদায়নঃ ঈ�রদী িবমানবখর, পাবনা 
সংলি�ঃ বিরশাল িবমানবখর, বিরশাল 

২৯/১২/১৯৯১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

517.  জনাব েমাঃ রিশদল ইসলাম  
িশ�াগ� েযা��া-এম.এ 
িনজ েজলা-লালমিনরহা্ 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৮/০১/১৯৮৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

518.  জনাব �পন েজযাি� চাকমা 
িশ�াগ� েযা��া-িডে�ামা ইন 
ইেলক�িন� ইি�িনয়ািরং 
িনজ েজলা-খাগুাছিু 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৭/০২/১৯৯৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

519.  জনাব এমরান আহমদ 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৪/০৫/১৯৯১ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

520.  জনাব তুষার কাি� েদব 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৩/০১/১৯৮৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

521.  জনাব শা� লাল ৈব� 
িশ�াগ� েযা��া-এম.এস.এস 
িনজ েজলা-সনামগ� 

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানবখর, 
ক�বাজার 

০৮/০৫/১৯৯০ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৫৪ 



  

-৫৪- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

522.  েবগম রওশন আরা রিম 
িশ�াগ� েযা��া-এম.িব.এস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২৭/০৫/১৯৮৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� (িনবাৃচনী পরী�ার 
েমধা�মানসাের) 

523.  জনাব েমাঃ আহসান উমাহ 
িশ�াগ� েযা��া-িব.িব.এ 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 
 

০৩/০৩/১৯৯৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

524.  জনাব ��য় শমাৃ 
িশ�াগ� েযা��া-এম.িব.এস 
িনজ েজলা-েমৗল ীবাজার 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

০১/০৯/১৯৮৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

525.  েবগম আফরজা খাতুন 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-রংপর  

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানবখর, 
নীলফামারী 

০১/০৪/১৯৯৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

526.  জনাব েমাঃ মাসম িবমাহ 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০৫/০১/১৯৯৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

527.  জনাব েমাঃ জািকর েহােসন শিহদ 
িশ�াগ� েযা��া-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

২১/০১/১৯৮৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

528.  জনাব েমাঃ শিফকল ইসলাম (১) 
িশ�াগ� েযা��া-িব.িব.এ 
িনজ েজলা-কিুড়াম  

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 
 

২৫/০৯/১৯৯২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

529.  জনাব শিফকল ইসলাম (২) 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

১৯/০১/১৯৯৮ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

530.  জনাব েমাঃ েমেহদী হাসান 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ  
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০১/১৯৯২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

 
চলমান পা�া-৫৫ 
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�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগ� েযা��া 
ও িনজ েজলা 

ব�মৃান কম�ৃল জ� �ািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িম� 
চাকরীে� েযাগদােনর �ািরখ 

পেদাাি� পদ/ব�মৃান পদ ও 
েযাগদােনর �ািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

531.  জনাব কাওছার খান 
িশ�াগ� েযা��া-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

০২/০২/১৯৯৭ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� (িনবাৃচনী পরী�ার 
েমধা�মানসাের) 

532.  েবগম েমাছাঃ  িপ পার ীন 
িশ�াগ� েযা��া-এম.িব.এ 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

০১/০৯/১৯৮৬ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

533.  েবগম সমাইয়া নাছিরন 
িশ�াগ� েযা��া- িব.এস.এস 
িনজ েজলা- সা��ীরা 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১৪/০১/১৯৯৫ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

534.  জনাব পিব� ম�ল 
িশ�াগ� েযা��া-িব.িব.এ 
িনজ েজলা-মাদারীপর  

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানবখর, 
িসেল্ 
 

১০/০৩/১৯৯২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

535.  েবগম নরাাহার 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ শাহ আমান� আ�ঃ 
িবমানবখর, চ�ড়াম 

সংলি�ঃ হযর� শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানবখর, ,াকা 

১১/০৫/১৯৮৯ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 

-ঐ- 

536.  জনাব িশিশর  রামী 
িশ�াগ� েযা��া-িব.এ 
িনজ েজলা-িপেরাজপর  

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানবখর, 
ক�বাজার 

১১/০১/১৯৯৩ সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

সশ� িনরাপ�া �হরী 
১৭/০১/২০১৯ 

কতপৃ� 
-ঐ- 

 



  

  evsjv‡`k †emvgwiK wegvb PjvPj KZ…©cÿ 
m`i `ßi, Kzwg©‡Uvjv, XvKv| 

                                                                                                

†njcvi (B/Gg)M‡Yi nvjbvMv` †R¨ôZv ZvwjKv 
 

µwgK 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
 wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ gšÍe¨ 

1.  Rbve ‡gvt Avãyi iwng 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡bvqvLvjx 

c`vqbt wmwfj wWwfkb-3 
msjwMœt wmwfj wWwfkb-2 

04/08/1964 ‡njcvi (B/Gg) 
19/06/1981 

‡njcvi (B/Gg) 
19/06/1981 

miKvix wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z 

2.  Rbve ‡gvt ûgvq~b Kwei dwKi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gqgbwmsn 

c`vqbt Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

25/09/1972 ‡njcvi (B/Gg) 
01/02/2001 

‡njcvi (B/Gg) 
01/02/2001 

KZ©„cÿ -H- 

3.  Rbve ‡gvt Rwmg DÏxb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqbt kvn AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

11/03/1978 ‡njcvi (B/Gg) 
02/04/2005 

‡njcvi (B/Gg) 
02/04/2005 

KZ©„cÿ wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 
†hvM`v‡bi wfwË‡Z 

4.  Rbve BwjqvQ DwÏb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡kicyi 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 01/01/1979 ‡njcvi (B/Gg) 
05/04/2005 

‡njcvi (B/Gg) 
05/04/2005 

KZ©„cÿ -H- 

5.  Rbve ‡gvnv¤§` w``viæj Avjg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqbt kvn AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg  

12/08/1982 ‡njcvi (B/Gg) 
10/04/2005 

‡njcvi (B/Gg) 
10/04/2005 

KZ©„cÿ -H- 

6.  Rbve ‡gvt BqvwQb Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-bv‡Uvi 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 
msjwMœt Ck¦i`x wegvbe›`i, 

cvebv 

01/01/1985 ‡njcvi (B/Gg) 
12/04/2005 

‡njcvi (B/Gg) 
12/04/2005 

KZ©„cÿ -H- 

7.  Rbve ‡gvt eveyj wmK`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gv`vixcyi 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1968 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li †R¨ôZvi 
wfwË‡Z| wZwb ˆ`wbK wfwËK 
kÖwgK wn‡m‡e 16/06/1988 
Zvwi‡L †hvM`vb K‡i‡Qb|  

 
Pjgvb cvZv-2 



  

-2- 
 

µwgK 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ 
 

gšÍe¨ 

8.  Rbve ‡gvt Awj wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
 

01/01/1968 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li †R¨ôZvi 
wfwË‡Z| wZwb ˆ`wbK wfwËK 
kÖwgK wn‡m‡e 05/09/1995 
Zvwi‡L †hvM`vb K‡i‡Qb| 

9.  Rbve ‡gvt GKivg Dj¨vn 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-j²xcyi 

c`vqbt Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

01/01/1968 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ wZwb ˆ`wbK wfwËK kÖwgK 
wn‡m‡e 14/09/1995 Zvwi‡L 

†hvM`vb K‡i‡Qb|  

10.  Rbve ‡gvt Avãyjøvn 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Puv`cyi 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt m`i `ßi, GgwU cyj 

12/03/1968 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

11.  Rbve ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-9g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-biwms`x 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/06/1968 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

12.  Rbve ‡gvt byiæj Avwgb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.G (cvk) 
wbR ‡Rjv-gqgbwmsn 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 01/07/1968 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

13.  Rbve ‡gvt wmwÏK Luvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-MvRxcyi 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/05/1970 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

14.  Rbve bvivqb P› ª̀ bv_ 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

18/10/1971 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

15.  Rbve ‡gvt mwdKzj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.G  (cvk) 
wbR ‡Rjv-‡bvqvLvjx 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 01/07/1972 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-3 



  

-3- 
 

µwgK 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ 
 

gšÍe¨ 

16.  Rbve ‡gvt kvn Avjg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gqgbwmsn 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 10/10/1973 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li wfwË‡Z 
17.  Rbve Agj P› ª̀ miKvi 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Kg (cvk) 
wbR ‡Rjv-UvsMvBj 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 15/10/1973 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

18.  Rbve ‡gvt Ave ỳj gvbœvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡dbx 

c`vqbt kvn AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

01/01/1974 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

19.  Rbve ‡gvt gwdRyj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-GBP.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-Puv`cyi 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 03/01/1974 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

20.  Rbve ‡gvt BDbym wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqbt kvn AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

10/03/1974 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

21.  Rbve L›`Kvi Avey Qv‡jn 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gv¸ov 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

08/05/1974 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

22.  Rbve ‡gvt Avwgbyj nK 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-biwms`x 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

04/06/1974 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

23.  Rbve dviæK Avn‡g` 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-we.Gm.Gm (cvk) 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

10/07/1974 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-4 

 
 



  

-4- 
 

µwgK 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ 
 

gšÍe¨ 

24.  Rbve ‡gvt byiæ¾gvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-iscyi 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

05/02/1975 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li wfwË‡Z 
25.  Rbve Aveyj †nv‡mb 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-we-evoxqv 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
 

01/01/1976 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

26.  Rbve ‡gvt nvweeyi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-biwms`x 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
 

01/02/1976 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

27.  Rbve ‡gvnv¤§` †ejv‡qZ †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-MvRxcyi 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

22/08/1976 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

28.  Rbve mwn ỳj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-‡dbx 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 
msjwMœt B/Gg wefvM-1 

01/10/1976 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

29.  Rbve ‡gvt ỳjvj †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt K·evRvi wegvbe›`i, 

K·evRvi 

28/02/1977 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

30.  Rbve ‡gvt iwdKzj Bmjvg †gvjøv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-ivRevox 

c`vqbt h‡kvi wegvbe›`i, 
h‡kvi 

15/03/1977 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

31.  Rbve ¯̂cb Kzgvi cvj 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-9g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡fvjv 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
 

17/10/1977 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-5 

 
 



  

-5- 
 

µwgK 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ 
 

gšÍe¨ 

32.  Rbve ‡gvt wejøvj †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 01/03/1978 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li wfwË‡Z 
33.  Rbve ‡gvt LvBiæj Bmjvg fzBqv 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Uv½vBj 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

10/03/1978 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

34.  Rbve gynv¤§` mvjvn DwÏb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-biwms`x 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 10/05/1978 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

35.  Rbve ‡gvt nvbœvb wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Puv`cyi 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
 

01/06/1978 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

36.  Rbve ‡gvt mwdKzj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg   

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
 

01/01/1979 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ wZwb ˆ`wbK wfwËK kÖwgK 
wn‡m‡e 07/02/1999 Zvwi‡L 

†hvM`vb K‡i‡Qb| 

37.  
  

Rbve ‡gvt ‡`‡jvqvi †nv‡mb miKvi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqbt Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

01/01/1979 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ wZwb ˆ`wbK wfwËK kÖwgK 
wn‡m‡e 24/05/2006 Zvwi‡L 

†hvM`vb K‡i‡Qb| 

38.  Rbve ‡gvt gwReyi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/03/1979 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li †R¨ôZvi 
wfwË‡Z| 

39.  Rbve ‡gvt ‡gvdv¾j †nv‡mb AvK›` 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gqgbwmsn 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 14/03/1979 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-6 



  

-6- 
 

µwgK 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ 
 

gšÍe¨ 

40.  Rbve ‡gvt bRiæj Bmjvg gvmy` 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt ewikvj wegvbe›`i, 

ewikvj 

15/07/1979 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li wfwË‡Z 
41.  Rbve ‡gvt evnviæj Bmjvg 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-`vwLj 
wbR ‡Rjv-Uv½vBj 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1980 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

42.  Rbve ‡gvt kwn ỳj Bmjvg gyÝx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg 

05/02/1980 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

43.  Rbve ¯̂cb P› ª̀ gvjvKvi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt ewikvj wegvbe›`i, 

ewikvj 

03/03/1980 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

44.  Rbve ‡gvt ïKzi Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-h‡kvi 

c`vqbt h‡kvi wegvbe›`i, 
h‡kvi 

10/03/1980 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

45.  Rbve ‡njvj DwÏb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-gqgbwmsn 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 06/09/1980 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

46.  Rbve ‡gvt Avj Avwgb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Puv`cyi 

c`vqb t †mgmy 05/11/1980 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

47.  Rbve ‡gvnv¤§` dviæK ûmvBb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 01/01/1981 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-7 

 
 



  

-7- 
 

µwgK 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ 
 

gšÍe¨ 

48.  Rbve ‡gvt gwdRyi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqbt ˆmq`cyi wegvbe›`i, 
bxjdvgvix 

02/01/1981 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li wfwË‡Z 
49.  Rbve ‡gvt kvn Avjg 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-MvBevÜv 

c`vqbt ˆmq`cyi wegvbe›`i, 
bxjdvgvix 

10/04/1981 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

50.  Rbve ‡gvt wjqvKZ Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-wmivRMÄ 

c`vqbt kvn& gL ỳg wegvbe›`i, 
ivRkvnx 

01/10/1981 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

51.  Rbve ‡gvt wi›Uz KvRx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gv¸iv  

c`vqbt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

12/10/1981 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

52.  Rbve ‡gvnv¤§` Gikv` 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 01/01/1982 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

53.  Rbve AvwbP MvRx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 
 

12/03/1982 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

54.  Rbve ‡gvt iæûj Avwgb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 
 

18/04/1982 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

55.  Rbve wgR©v †gvt †Lvi‡k ỳj nK 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 17/07/1982 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-8 

 
 



  

-8- 
 

µwgK 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ 
 

gšÍe¨ 

56.  Rbve wbiÄb Kzgvi `vm 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡fvjv 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
 

21/07/1982 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li wfwË‡Z 
57.  Rbve wd‡ivR Avn‡g` 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-wmivRMÄ 

c`vqbt kvn AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

02/02/1983 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

58.  Rbve ‡gvnv¤§` kvnRvnvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqbt kvn AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

07/10/1983 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

59.  Rbve ‡gvt Av‡Li nvRiv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg 

18/12/1983 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

60.  Rbve ‡gvt Bw ª̀m Avjx wgqvRx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-cvebv 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt K·evRvi wegvbe›`i, 

K·evRvi 

01/01/1984 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ wZwb ˆ`wbK wfwËK kÖwgK 
wn‡m‡e 01/08/2010 Zvwi‡L 

†hvM`vb K‡i‡Qb| 

61.  Rbve ‡gvt wgivR †nv‡mb MvRx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqbt Kzwgjøv wegvbe›`i, 
Kzwgjøv 

01/01/1984 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ wZwb ˆ`wbK wfwËK kÖwgK 
wn‡m‡e 08/08/2010 Zvwi‡L 

†hvM`vb K‡i‡Qb| 

62.  Rbve ‡gvt eL‡Zqvi Avjg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg 

07/03/1984 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

63.  Rbve ‡jvKgvb †`Iqvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-9g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqbt Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

02/06/1984 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-9 

 
-9- 



  

 
µwgK 

bs 
Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 

wbR †Rjv 
eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 

PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 
eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ 
 

gšÍe¨ 

64.  Rbve ‡gvt Kvgiæ¾vgvb (†mwjg) 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 01/01/1985 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li wfwË‡Z 
65.  Rbve ‡gvt kIKZ †kL 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqbt kvn AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

10/07/1985 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

66.  Rbve ‡gvt iweb gvngy` 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 11/12/1987 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

67.  Rbve ‡gvt †mv‡nj wmK`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-wc‡ivRcyi 

c`vqbt h‡kvi wegvbe›`i, 
h‡kvi 

01/03/1988 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

68.  Rbve Aveyj evkvi nvRiv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt wmwfj wWwfkb-1 

03/05/1988 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

69.  Rbve ‡kL wkgyj 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt m`i `ßi, wbivcËv 

kvLv 

01/08/1989 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

70.  Rbve MvRx ivwReyj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt K·evRvi wegvbe›`i, 

K·evRvi 

20/10/1989 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

71.  Rbve ‡gvt bvRgyj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ev‡MinvU 

c`vqbt K·evRvi wegvbe›`i, 
K·evRvi 

12/03/1990 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-10 

 
 

-10- 



  

 
µwgK 

bs 
Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 

wbR †Rjv 
eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 

PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 
eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ 
 

gšÍe¨ 

72.  Rbve ‡gvt wgKvBj †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-wSbvB`n 

c`vqbt kvn AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

26/10/1991 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li wfwË‡Z 
73.  Rbve ‡gvt iæ‡ej ZvjyK`vi 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-wc‡ivRcyi 

c`vqbt Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

03/12/1991 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

74.  Rbve ‡gvt Iqvwmg †kL 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg  

30/12/1991 ‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

‡njcvi (B/Gg) 
22/07/2015 

KZ©„cÿ -H- 

75.  Rbve ‡gvt ‡gv³vi †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-bvivqbMÄ 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt wmwfj wWwfkb-2 

20/07/1968 ‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li wfwË‡Z 
76.  Rbve ‡gvt Avãyj Lv‡jK 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-cUzqvLvjx 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
 

11/12/1968 ‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

KZ©„cÿ -H- 

77.  Rbve ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Puv`cyi 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1970 ‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

KZ©„cÿ -H- 

78.  Rbve ‡gvt iwgRDwÏb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

05/03/1970 ‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

KZ©„cÿ -H- 

79.  Rbve ‡gvt BqvKze Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqbt B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

19/05/1970 ‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

KZ©„cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-11 

 
-11- 



  

 
µwgK 

bs 
Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 

wbR †Rjv 
eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 

PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 
eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß 
c` I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ 
 

gšÍe¨ 

80.  Rbve ‡gvt wQwÏK 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-biwms`x 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

16/04/1971 ‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li wfwË‡Z 
81.  Rbve ‡gvt kwdKzj Bmjvg 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-wK‡kviMÄ 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/07/1971 ‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

KZ©„cÿ -H- 

82.  Rbve mwdKzi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

22/03/1974 ‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

KZ©„cÿ -H- 

83.  Rbve ‡gvt RvwKi †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-bxjdvgvix 

c`vqbt ˆmq`cyi wegvbe›`i, 
bxjdvgvix 

20/02/1985 ‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

KZ©„cÿ -H- 

84.  Rbve iwdKzj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqbt ‡mgmy 
msjwMœt Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

01/03/1986 ‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

KZ©„cÿ -H- 

85.  Rbve ‡gvnv¤§` kIKZ †nv‡mb iv‡mj 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡dbx 

c`vqbt Kzwgjøv wegvbe›`i, 
Kzwgjøv 

01/01/1991 ‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

‡njcvi (B/Gg) 
14/06/2017 

KZ©„cÿ -H- 

86.  Rbve ‡gvt eKzj †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

30/03/1980 
 

‡njcvi (B/Gg) 
12/12/2018 

‡njcvi (B/Gg) 
12/12/2018 

KZ©„cÿ GKB Zvwi‡L 
(Regularize/Absorb 
করণ) wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 

Rb¥ Zvwi‡Li wfwË‡Z 
87.  Rbve ‡gvt gwbi †nv‡mb  

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqbt B/Gg wefvM-2 
 

01/01/1983 ‡njcvi (B/Gg) 
12/12/2018 

‡njcvi (B/Gg) 
12/12/2018 

KZ©„cÿ -H- 

 
  



  

বাংলােদশ েবসামিরক িবমান চলাচল কতপৃ� 
সদর দ�র, কিমেৃ্ালা, ,াকাক 

 

পির��তাকম�গেণর েজয্তা তািলকা 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা  
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

1.  েবগম িবজলী রাণী দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৬্ ে�নী 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ ২০/১২/১৯৬০ পির��তাকম� 
২১/০৩/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
২১/০৩/১৯৮১ 

সরকারী েযাগদােনর িভি�েত ও একই 
তািরেখ েযাগদােনর ে�ে� জ� 
তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

2.  জনাব কমল চ� দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৫/০৩/১৯৬১ পির��তাকম� 
২১/০৩/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
২১/০৩/১৯৮১ 

সরকারী -ঐ- 

3.  েবগম আেলা রাণী দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ েসমস ১৫/১১/১৯৬০ পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

সরকারী -ঐ- 

4.  জনাব েকশব চ� দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-েভালা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০১/১৯৬১ পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

সরকারী -ঐ- 

5.  জনাব কাজল চ� দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৭/০৫/১৯৬২ পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

সরকারী -ঐ- 

6.  েবগম রাণী বালা 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ ১৪/০৮/১৯৬২ পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

সরকারী -ঐ- 

7.  জনাব জগদীস চ� দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ ০১/০২/১৯৬৩ পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

সরকারী একই তািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� তািরেখর িভি�েত 

8.  জনাব বি�ম চ� দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৯ম ে�নী 
িনজ েজলা-েভালা 
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০২/১৯৬৩ পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

সরকারী -ঐ- 

 

চলমান পাতা-২ 
 



  

-২- 
 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

9.  জনাব বাবল  ক দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৫/০৩/১৯৬৩ পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

সরকারী েযাগদােনর িভি�েত ও একই 
তািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� তািরেখর েজয্তার 

িভি�েত 
10.  জনাব মিন� চ� মালাকার 

িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ ০১/০৭/১৯৬৩ পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
২৩/০৩/১৯৮১ 

সরকারী -ঐ- 

11.  েবগম েজযাাৎা রাণী দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ ০১/০৭/১৯৬২ পির��তাকম� 
২৫/০৩/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
২৫/০৩/১৯৮১ 

সরকারী -ঐ- 

12.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৫/০৬/১৯৬২ পির��তাকম� 
৩০/০৩/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
৩০/০৩/১৯৮১ 

সরকারী -ঐ- 

13.  েমাসা�া েরন েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৯/১৯৬২ পির��তাকম� 
৩০/০৫/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
৩০/০৫/১৯৮১ 

সরকারী -ঐ- 

14.  জনাব জীবন চ� মালাকার 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৭/০২/১৯৬৩ পির��তাকম� 
৩০/০৫/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
৩০/০৫/১৯৮১ 

সরকারী -ঐ- 

15.  জনাব েমাঃ আবদর রিহম 
িশ�াগত েযা�তা-১০ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১২/০২/১৯৬১ পির��তাকম� 
০৩/০৬/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
০৩/০৬/১৯৮১ 

সরকারী -ঐ- 

16.  জনাব েমাঃ আবদর রব 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিিয়া 
 

পদায়নঃ যেশার িবমানব�র, যেশার ১০/০৫/১৯৬১ পির��তাকম� 
০৩/০৬/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
০৩/০৬/১৯৮১ 

সরকারী -ঐ- 

 
চলমান পাতা-৩ 

 
 



  

-৩- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

17.  েমাছাঃ জেবদা খাতন 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-৩ ১৩/০৫/১৯৬২ পির��তাকম� 
১২/০৬/১৯৮১ 

পির��তাকম� 
১২/০৬/১৯৮১ 

সরকারী েযাগদােনর িভি�েত ও একই 
তািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� তািরেখর েজয্তার 

িভি�েত 
18.  জনাব আশেতাা চ� দাস 

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েভালা 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ ১৬/০৯/১৯৬০ পির��তাকম� 
০১/০৩/১৯৮৩ 

পির��তাকম� 
০১/০৩/১৯৮৩ 

কতপৃ� -ঐ- 

19.  জনাব শরা কমার িববাস 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-যেশার 

পদায়নঃ যেশার িবমানব�র, যেশার ১৫/০৬/১৯৬১ পির��তাকম� 
০১/০৬/১৯৮৩ 

পির��তাকম� 
০১/০৬/১৯৮৩ 

কতপৃ� -ঐ- 

20.  েবগম মিত িবিব 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০২/০১/১৯৬৩ পির��তাকম� 
২২/০৩/১৯৮৯ 

পির��তাকম� 
২২/০৩/১৯৮৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

21.  েবগম সামছন নাহার 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-পটয়াখালী 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/১২/১৯৬০ পির��তাকম� 
২৫/০৯/১৯৯১ 

পির��তাকম� 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

22.  জনাব েমাঃ আফজাল েহােসন েমামা 
িশ�াগত েযা�তা-১০ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১০/০৪/১৯৬২ পির��তাকম� 
২৫/০৯/১৯৯১ 

পির��তাকম� 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

23.  লাইলী েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

২১/০১/১৯৬৩ পির��তাকম� 
২৫/০৯/১৯৯১ 

পির��তাকম� 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

24.  জনাব েমাঃ িসরাজ উি�ন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০২/০২/১৯৬৩ পির��তাকম� 
২৫/০৯/১৯৯১ 

পির��তাকম� 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

25.  েবগম গীতা রাণী দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-েভালা 

পদায়নঃ িসএিিস ০২/০৪/১৯৬৩ পির��তাকম� 
২৫/০৯/১৯৯১ 

পির��তাকম� 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
 

চলমান পাতা-৪ 
 



  

-৪- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

26.  রিশদা েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বরগনা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 
সংলি�ঃ সদর দ�র 

১৫/১১/১৯৬৭ পির��তাকম� 
২৫/০৯/১৯৯১ 

পির��তাকম� 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� েযাগদােনর িভি�েত ও একই 
তািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� তািরেখর েজয্তার 

িভি�েত 
27.  জনাব েগাুা জমাদার 

িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-রাজশাহী 

পদায়নঃ শাহ্ মখদম িবমানব�র, 
রাজশাহী 

১৭/০৯/১৯৬১ পির��তাকম� 
২৬/০৯/১৯৯১ 

পির��তাকম� 
২৬/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

28.  জনাব কামরল হাসান 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১০/০১/১৯৬৭ পির��তাকম� 
২৬/০৯/১৯৯১ 

পির��তাকম� 
২৬/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

29.  েবগম আরিত রাণী 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-রাজশাহী 

পদায়নঃ শাহ্ মখদম িবমানব�র, 
রাজশাহী 

০৫/০৮/১৯৬৭ পির��তাকম� 
২৬/০৯/১৯৯১ 

পির��তাকম� 
২৬/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

30.  জনাব েমাঃ িজকিরয়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-নীলফামারী 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানব�র, 
নীলফামারী 

০৯/০১/১৯৬৬ পির��তাকম� 
২৯/০৯/১৯৯১ 

পির��তাকম� 
২৯/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

31.  জনাব রামানা মা�ািজ 
িশ�াগত েযা�তা-৬্ ে�নী 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানব�র, 
িসেল্ 

০১/০৬/১৯৬৮ পির��তাকম� 
২৯/০৯/১৯৯১ 

পির��তাকম� 
২৯/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

32.  জনাব জগ�াথ চ� দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৬্ ে�নী 
িনজ েজলা-েভালা 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-৩ ১২/০১/১৯৭০ পির��তাকম� 
০৩/১০/১৯৯১ 

পির��তাকম� 
০৩/১০/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

33.  জনাব রািফয়া েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-িব-বািুয়া 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০৫/০১/১৯৬৪ পির��তাকম� 
১০/০৩/১৯৯২ 

পির��তাকম� 
১০/০৩/১৯৯২ 

কতপৃ� -ঐ- 

34.  সাহানারা েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মাদারীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১০/১১/১৯৬৫ পির��তাকম� 
২০/০৪/১৯৯৬ 

পির��তাকম� 
২০/০৪/১৯৯৬ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পাতা-৫ 

 



  

-৫- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

35.  জনাব েমাঃ েরজাউল কিরম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ ৈসয়দপর িবমানব�র, 
নীলফামারী 

২২/১০/১৯৬৭ পির��তাকম� 
২০/০৪/১৯৯৬ 

পির��তাকম� 
২০/০৪/১৯৯৬ 

কতপৃ� েযাগদােনর িভি�েত ও একই 
তািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� তািরেখর েজয্তার 

িভি�েত 
36.  জনাব েমাঃ বাস িময়া 

িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-জামালপর 

পদায়নঃ যেশার িবমানব�র, যেশার ০১/০৭/১৯৬১ পির��তাকম� 
২৭/০৪/১৯৯৬ 

পির��তাকম� 
২৭/০৪/১৯৯৬ 

কতপৃ� -ঐ- 

37.  েমাছাঃ রােবয়া েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-যেশার 

পদায়নঃ েসমস ৩১/১২/১৯৬২ পির��তাকম� 
২২/১২/১৯৯৯ 

পির��তাকম� 
২২/১২/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

38.  েমাসাঃ েরােকয়া েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৬/১১/১৯৬৯ পির��তাকম� 
২২/১২/১৯৯৯ 

পির��তাকম� 
২২/১২/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

39.  েবগম েমেহরন েনছা 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১১/১২/১৯৭৩ পির��তাকম� 
২২/১২/১৯৯৯ 

পির��তাকম� 
২২/১২/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

40.  জনাব িপয়ার আহমদ 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ িসএিিস ০১/০১/১৯৭০ পির��তাকম� 
২৩/১২/১৯৯৯ 

পির��তাকম� 
২৩/১২/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

41.  জনাব েমাঃ িজকরল হক 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-নীলফামারী 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ ৈসয়দপর িবমানব�র, 
নীলফামারী 

১৫/০২/১৯৭১ পির��তাকম� 
২৩/১২/১৯৯৯ 

পির��তাকম� 
২৩/১২/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

42.  েবগম সািবয়া খাতন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিিয়া 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ ২১/০১/১৯৬৮ পির��তাকম� 
৩০/০১/২০০১ 

পির��তাকম� 
৩০/০১/২০০১ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পাতা-৬ 

 
 
 



  

-৬- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

43.  জনাব েমাঃ আরিজত েশখ 
িশ�াগত েযা�তা-১০ম ে�নী 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ ২৬/১১/১৯৮০ পির��তাকম� 
০৪/০২/২০০১ 

পির��তাকম� 
০৪/০২/২০০১ 

কতপৃ� েযাগদােনর িভি�েত ও একই 
তািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� তািরেখর েজয্তার 

িভি�েত 
44.  জনাব সেবাা চ� দাস 

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ঠাকরগাও 

পদায়নঃ ৈসয়দপর িবমানব�র, 
নীলফামারী 

০১/০১/১৯৭৫ পির��তাকম� 
০৭/০২/২০০১ 

পির��তাকম� 
০৭/০২/২০০১ 

কতপৃ� -ঐ- 

45.  জনাব েমাঃ েবারহান উি�ন িশকদার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ �শাসিনক ম�ণালয় 

০৩/০৭/১৯৭১ পির��তাকম� 
১১/০২/২০০১ 

পির��তাকম� 
১১/০২/২০০১ 

কতপৃ� -ঐ- 

46.  েমাছাঃ রান েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিমমা  

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানব�র, 
িসেল্ 

০২/০৬/১৯৬৩ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত 
47.  জনাব রাখাল চ� নাথ 

িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

 

১৫/০১/১৯৬৪ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

48.  জনাব িহরালাল দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-েভালা 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ ০৫/০২/১৯৬৫ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

49.  েমাঃ েমা�ফা তালকদার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০১/১৯৬৬ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

50.  � মিনলাল িসং 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

৩১/০৮/১৯৬৬ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

51.  মেনায়ারা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েনায়াখালী  

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৩/১৯৬৮ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পাতা-৭ 



  

-৭- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

52.  জনাব েমাঃ েমাখেলছর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েশরপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১০/০৭/১৯৬৮ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ (Regularize/  
Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত 
53.  জনাব কাি� লাল মালী 

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ল�ীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০১/০১/১৯৬৯ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

54.  েবগম েমাছাঃ সােহরা খাতন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-হিবগ� 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানব�র, 
িসেল্ 

০১/০২/১৯৬৯ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

55.  েমাসাঃ রােবয়া খাতন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ঝালকাি   

পদায়নঃ েসমস ১৩/০২/১৯৭০ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

56.  েবগম নাজমা আ�ার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 
সংলি�ঃ িসএিিস 

১২/০৪/১৯৭০ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

57.  জনাব রবী� জলদাশ 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

 

১৫/০৪/১৯৭০ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

58.  জনাব েমাঃ ইকরামল হক 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

 

১২/০৫/১৯৭০ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

59.  জনাব েমাঃ এবাদ আলী  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানব�র, 
িসেল্ 

০১/০৬/১৯৭০ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

60.  জনাব েমাঃ আজাহার আলী  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

১৫/০৮/১৯৭০ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পাতা-৮ 

 



  

-৮- 
 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

61.  জনাব েমাঃ েলাকমান েহােসন  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০২/১৯৭১ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃক্া একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত 
62.  জনাব েমাঃ বিসউ�ামান  

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০১/১৯৭২ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

63.  নরজাহান েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিপল 

১২/০১/১৯৭২ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

64.  জনাব েমাঃ আব তােহর 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

 

১৫/০৬/১৯৭২ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

65.  জনাব েমাঃ আঃ রিশদ িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ল�ীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, �ািনে্শন শাখা 

০১/০১/১৯৭৩ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

66.  জনাব েমাঃ শওকত আলী 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৫/০১/১৯৭৩ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

67.  শাহনাজ েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-নারায়নগ� 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

৩০/০৫/১৯৭৩ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

68.  েমাসা�া ফােতমা েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ বিরশাল িবমানব�র, বিরশাল 

০৫/০১/১৯৭৪ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পাতা-৯ 

 
 



  

-৯- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

69.  জনাব েমাঃ েসিলম আহে�দ  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ কিমমা িবমানব�র, কিমমা 

০৬/০২/১৯৭৪ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত 
70.  জনাব েশখ মাইন উি�ন  

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ ই/এম িবভাগ-১ 

১৫/০৫/১৯৭৪ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

71.  জনাব েমাঃ ফজলর রহমান  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০৭/০৬/১৯৭৪ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

72.  জনাব সর�ামান 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৩/১৯৭৫ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

73.  রােশদা েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১০/০৩/১৯৭৫ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

74.  জনাব েমাঃ চান িময়া  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ িসএিিস ০১/০৫/১৯৭৫ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

75.  েমাছাঃ সােহদা েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ বিরশাল িবমানব�র, বিরশাল 

৩১/১২/১৯৭৫ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

76.  জনাব েমাঃ নজরল ইসলাম 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মাদারীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০৫/০১/১৯৭৬ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

77.  জনাব েমাঃ হাসান আলী  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-যেশার  

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৬/১৯৭৬ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পাতা-১০ 

 



  

-১০- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

78.  জনাব েমাঃ আসাদ িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�ণী 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০৩/০৮/১৯৭৬ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জন্ম তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত 
79.  জনাব শকতারা িববাস  

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

৩১/১২/১৯৭৬ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

80.  েবগম সয ৃভান 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 
সংলি�ঃ েসমস 

০১/০১/১৯৭৭ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

81.  জনাব েমাঃ জিহরল ইসলাম  
িশ�াগত েযা�তা-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-জামালপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০২/১৯৭৭ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

82.  জনাব মিতলাল দাশ 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�ণী 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

 

০৩/০২/১৯৭৭ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

83.  জনাব ভান কাি� পাল 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ক�বাজার 

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানব�র, 
ক�বাজার 

০৫/০২/১৯৭৭ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

84.  জনাব েমাঃ মিজবর রহমান  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৬/১৯৭৭ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

85.  মিরয়ম েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১০/১২/১৯৭৭ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

86.  জনাব েমাঃ জহরল আলী ীরামী 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

৩০/১২/১৯৭৭ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পাতা-১১ 

 



  

-১১- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

87.  জনাব েমাঃ শাহাদা েহােসন  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৩/১৯৭৮ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত 
88.  জনাব অিনল দাশ  

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

 

১৭/০৪/১৯৭৮ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

89.  জনাব �পন কমার দাশ  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

 

১৮/০৪/১৯৭৮ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

90.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০১/০৫/১৯৭৮ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

91.  মেনায়ারা েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১০/১০/১৯৭৮ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

92.  জনাব েমাহা�দ দলাল িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ ক�বাজার িবমানব�র, 
ক�বাজার 

২০/১০/১৯৭৮ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

93.  েমাছাঃ িমনারা খাতন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৫/০১/১৯৭৯ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

94.  জনাব েহাসাইন আহ�দ 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, অথ ৃিবভাগ 

০২/০৫/১৯৭৯ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

95.  জনাব েমাঃ মিকম খান  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০৪/০৭/১৯৭৯ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পাতা-১২ 



  

-১২- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

96.  জনাব েমাঃ শহীদমাহ  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ ক�বাজার িবমানব�র, 
ক�বাজার 

০৩/০৮/১৯৭৯ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত 
97.  জনাব আ�ল কািদর িময়া  

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-মাদারীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০৫/০১/১৯৮০ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

98.  জনাব েমাঃ মামনর রিশদ দইয়া  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

১১/০১/১৯৮০ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

99.  জনাব েমাঃ আ�াস আলী  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মািনকগ� 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, জনসংেযাগ িবভাগ 

২৭/০৭/১৯৮০ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

100.  জনাব হােফজ নর আহমদ  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ক�বাজার 

পদায়নঃ িসএিিস 
সংলি�ঃ ক�বাজার িবমানব�র, 

ক�বাজার 

১০/১০/১৯৮০ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

101.  জনাব েমাঃ এরশাদ  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ ঈবরদী িবমাব�র, পাবনা 
সংলি�ঃ ক�বাজার �েজ� 

১৫/০৩/১৯৮১ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

102.  জনাব েমাঃ মাসদ রানা  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ 
সংলি�ঃ সদর দ�র, অথ ৃিবভাগ 

১৬/০৩/১৯৮১ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

103.  জনাব েমাঃ জাফর ইকবাল  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ এফ.এস.আর িবভাগ 

১০/১২/১৯৮১ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

104.  জনাব � িবজয়  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-রাজশাহী 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ শাহ্ মখদম িবমানব�র, 
রাজশাহী 

০৩/০২/১৯৮২ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পাতা-১৩ 



  

-১৩- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

105.  েমাছাঃ িবউি েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ বিরশাল িবমানব�র, বিরশাল 

১৫/০২/১৯৮২ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত 
106.  জনাব েমাঃ আবল হােসম  

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

সংলি�ঃ ক�বাজার িবমানব�র, 
ক�বাজার 

২১/০২/১৯৮২ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

107.  জনাব েমাঃ ইকবাল েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানব�র, 
ক�বাজার 

১৫/০৫/১৯৮২ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

108.  জনাব সািহদা আকতার  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত আ�ঃ 
িবমানব�র, চ��াম 

 

১৮/০৫/১৯৮২ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

109.  জনাব সাইদর রহমান  
িশ�াগত েযা�তা-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-মাদারীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ েচয়ার�ান সিচবালয় 

২০/০১/১৯৮৩ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

110.  জনাব েমাঃ আঃ কােদর েবপারী  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ িসএিিস ২০/১১/১৯৮৩ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

111.  জনাব েমাঃ েফারকান  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ ক�বাজার িবমানব�র, 
ক�বাজার 

০৭/০২/১৯৮৪ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

112.  জনাব মিজবর রহমান  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ কিমমা িবমানব�র, কিমমা ১৫/০৪/১৯৮৪ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পাতা-১৪ 

 



  

-১৪- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

113.  জনাব েমাঃ জাহা�ীর েহােসন  
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১০/১০/১৯৮৪ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ (Regularize/  
Absorb-করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত 
এবং জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

114.  জনাব আিমনল হক 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০৮/১২/১৯৮৪ পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

পির��তাকম� 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

115.  জনাব নর েমাহা�দ 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০১/০৬/১৯৬১ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� একই তািরেখ (Regularize/  
Absorb-করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত 
এবং জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

116.  জনাব েমাঃ জালাল উি�ন 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০৬/০৪/১৯৬২ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

117.  জনাব নারায়ণ চ� দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েভালা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

২৬/০২/১৯৬৪ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

118.  জনাব েমাঃ আঃ মিতন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানব�র, 
িসেল্ 

২০/০৪/১৯৬৪ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

119.  জনাব �ভাা চ� দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০১/০৩/১৯৬৫ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

120.  েমাছা�া েশফালী েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০১/০৩/১৯৬৫ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

121.  েমাছাঃ ফল বান 
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

৩১/১০/১৯৬৫ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পাতা-১৫ 

 
 



  

-১৫- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

122.  জনাব হের� চ� দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েভালা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০১/১১/১৯৬৫ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত 
123.  জনাব েমাঃ িসরাজ আলী 

িশ�াগত েযা�তা-৩য় ে�নী 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানব�র, 
িসেল্ 

২০/০৬/১৯৬৬ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

124.  জনাব েমাঃ েগালাম েমা�ফা 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানব�র, ,াকা 

৩১/১২/১৯৬৬ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

125.  জনাব েমাঃ হািববর রহমান  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী  
িনজ েজলা-কিমমা  

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০১/০১/১৯৬৭ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

126.  জনাব িদিলপ কমার দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েভালা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০২/০৫/১৯৬৭ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

127.  েমাছাঃ রিব েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৫ম ে�নী 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ 
সংলি�ঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানব�র, 

িসেল্ 

২১/০২/১৯৬৮ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

128.  জনাব েমাঃ েচন িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০১/০৬/১৯৬৮ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

129.  জনাব েমাঃ হারন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েশরপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

১০/০৬/১৯৬৮ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

130.  জনাব েমাঃ শাহজাহান 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ েসমস ০৩/০১/১৯৬৯ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
চলমান পাতা-১৬ 



  

-১৬- 
 

�িমক 
নং 

কমচৃারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

131.  মিজনৃা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানব�র, ,াকা 

০১/০১/১৯৭০ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত 
132.  জনাব েমাঃ এমদাদ েহােসন কাজী 

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মাদারীপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০৫/০২/১৯৭১ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

133.  জনাব কা�ন চ� দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েভালা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০২/০৫/১৯৭৩ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

134.  জনাব েমাঃ েতাফা�ল েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

২৭/০২/১৯৭৪                                                                                                                         পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

135.  জনাব েমাহা�দ েমাছাি�র আলী 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ ওসমানী আ�ঃ িবমানব�র, 
িসেল্ 

১৩/১০/১৯৭৮ পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

পির��তাকম� 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

136.  জনাব েমাঃ বাদশা িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

০৮/০২/১৯৬৩ পির��তাকম� 
১৪/০৩/২০১৯ 

পির��তাকম� 
১৪/০৩/২০১৯ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত 
137.  জনাব েমাঃ চান িময়া 

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ঝালকাি 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

 

২৫/০৪/১৯৬৪ পির��তাকম� 
১৪/০৩/২০১৯ 

পির��তাকম� 
১৪/০৩/২০১৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

138.  শািহনর েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ ০১/০৮/১৯৬৪ পির��তাকম� 
১৪/০৩/২০১৯ 

পির��তাকম� 
১৪/০৩/২০১৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

 



  

  evsjv‡`k †emvgwiK wegvb PjvPj KZ…©cÿ  
m`i `ßi, Kzwg©‡Uvjv, XvKv| 

                                                                                                

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi)M‡Yi nvjbvMv` †R¨ôZv ZvwjKv 
 

µwgK 
bs 

Kg©Pvixi bvg, wkÿvMZ †hvM¨Zv I 
 wbR †Rjv 

eZ©gvb Kg© ’̄j Rb¥ ZvwiL c‡`i bvgmn 1g wbqwgZ 
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL 

eZ©gvb c`/c‡`vbœwZ cÖvß c` 
I †hvM`v‡bi ZvwiL 

miKvix/KZ…©cÿ gšÍe¨ 

1.  Rbve Avãym †mvenvb †kL 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 
 

07/12/1960 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
03/10/1078 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
03/10/1978 

miKvix wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 
†hvM`v‡bi wfwË‡Z 

2.  Rbve ‡gvt †Mvjvg †gv Í̄dv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-kixqZcyi  

c`vqbt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

08/01/1961 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
18/01/1979 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
18/01/1979 

miKvix -H- 

3.  Rbve ‡gvt dRjvi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-bxjdvgvix 

c`vqb t ‰mq`cyi wegvbe›`i, 
bxjdvgvix 

12/02/1961 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
04/09/1979 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
04/09/1979 

miKvix -H- 

4.  Rbve †gveviK Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv  

c`vqbt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

msjwMœt wmwfj wWwfkb-2 

07/02/1962 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
31/05/1980 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
31/05/1980 

miKvix -H- 

5.  Rbve Rvjvj wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Puv`cyi 

c`vqb t B/Gg wefvM-2 
 

01/07/1963 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
01/06/1980 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
01/06/1980 

miKvix -H- 

6.  Rbve ‡gvt AvdRvj †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-iscyi 

c`vqb t ‰mq`cyi wegvbe›`i, 
bxjdvgvix 

12/03/1961 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/07/1980 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/07/1980 

miKvix -H- 

7.  Rbve ‡gvt AvRMi Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-iscyi 

c`vqb t ‰mq`cyi wegvbe›`i, 
bxjdvgvix 

11/01/1962 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
09/07/1980 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
09/07/1980 

miKvix -H- 

 
Pjgvb cvZv-2 

 
-2- 
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8.  Rbve ‡gvt ï°zi Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1962 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
01/06/1981 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
01/06/1981 

miKvix wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 
‡hvM`v‡bi wfwË‡Z  (GKB 

Zvwi‡L †hvM`v‡bi †ÿ‡Î Rb¥ 
Zvwi‡Li †R¨ôZvi wfwË‡Z) 

9.  Rbve ‡gvt QwKi †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-5g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-iscyi 

c`vqb t ‰mq`cyi wegvbe›`i, 
bxjdvgvix 

msjwMœt wmGwUwm 

01/05/1962 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
08/06/1981 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
08/06/1981 

miKvix -H- 

10.  Rbve ev`j P› ª̀ `vm 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-wm‡jU 

c`vqb t Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

20/02/1961 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
19/05/1982 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
19/05/1982 

KZ…©cÿ -H- 

11.  Rbve cyZzj P› ª̀ `vm 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-wm‡jU 

c`vqb t Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

02/01/1963 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
19/05/1982 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
19/05/1982 

KZ…©cÿ -H- 

12.  Rbve ‡gvt Puvb wgTv  
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-wK‡kviMÄ 

c`vqb t B/Gg wefvM-1 01/01/1962 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
25/08/1982 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
25/08/1982 

KZ…©cÿ  

13.  Rbve ‡gvt Gbvgyj nK nviæb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj  

c`vqb t wmwfj wWwfkb-1 
msjwMœt m`i `ßi 

15/02/1963 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/09/1982 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/09/1982 

KZ…©cÿ -H- 

14.  Rbve ‡gvt byiæj Avwgb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqb t Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

01/11/1960 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
04/12/1982 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
04/12/1982 

KZ…©cÿ -H- 

15.  Rbve ‡gvt kvnRvnvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/02/1964 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
25/09/1991 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
25/09/1991 

KZ…©cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-3 

-3- 
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16.  Rbve ‡gvt Avey Zv‡ni 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Puv`cyi 

c`vqb t ‡mgmy 13/08/1966 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
25/09/1991 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
25/09/1991 

KZ…©cÿ wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 
‡hvM`v‡bi wfwË‡Z  

(GKB Zvwi‡L †hvM`v‡bi 
†ÿ‡Î Rb¥ Zvwi‡Li 
†R¨ôZvi wfwË‡Z) 

17.  Rbve ‡gvt Iwj wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖbx 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqb t B/Gg wefvM-2 
 

02/01/1964 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
26/09/1991 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
26/09/1991 

KZ…©cÿ -H- 

18.  Rbve ‡gvt ‡gveviK †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 
msjwMœt m`i `ßi 

01/01/1967 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
26/09/1991 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
26/09/1991 

KZ…©cÿ -H- 

19.  Rbve ‡gvt Bw ª̀Q wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-5g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-we-evoxqv 

c`vqb t Kzwgjøv wegvbe›`i, 
Kzwgjøv 

02/01/1965 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
12/10/1991 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
12/10/1991 

KZ…©cÿ -H- 

20.  Rbve ‡gvt kvn Avjg miKvi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

11/01/1968 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
06/06/1992 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
06/06/1992 

KZ…©cÿ -H- 

21.  Rbve ‡gvt by‡i Avjg Lvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gyÝxMÄ 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 01/01/1970 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
06/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
06/10/1999 

KZ…©cÿ -H- 

22.  Rbve bvbœy wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-biwms`x 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 01/07/1969 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

KZ…©cÿ -H- 

23.  Rbve †gvt Avãyi iwng nvIjv`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖbx 
wbR †Rjv-ei¸bv  

c`vqbt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 
msjwMœt m`i `ßi 

02/08/1969 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

KZ…©cÿ -H- 

Pjgvb cvZv-4 
-4- 
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24.  Rbve ‡gvt Ryjnvm DwÏb †eM 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-1 01/03/1970 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

KZ…©cÿ wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 
‡hvM`v‡bi wfwË‡Z  

(GKB Zvwi‡L †hvM`v‡bi 
†ÿ‡Î Rb¥ Zvwi‡Li 
†R¨ôZvi wfwË‡Z) 

25.  Rbve ‡gvt BKevj †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 
msjwMœt m`i `ßi 

12/08/1971 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

KZ…©cÿ -H- 

26.  Rbve D‡gk P› ª̀ `vm 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-j²xcyi 

c`vqb t B/Gg wefvM-2 
 

08/02/1972 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

KZ…©cÿ -H- 

27.  Rbve ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-MvRxcyi 

c`vqb t B/Gg wefvM-2 
 

10/06/1973 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

KZ…©cÿ -H- 

28.  Rbve ‡gvt Av°vQ wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-bvivqbMÄ 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-1 25/05/1976 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
07/10/1999 

KZ…©cÿ -H- 

29.  Rbve ‡gvt iæûj Avwgb ZvjyK`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t †mgmy 11/02/1969 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
10/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
10/10/1999 

KZ…©cÿ -H- 

30.  Rbve Gikv` Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

 

08/03/1977 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
13/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
13/10/1999 

KZ…©cÿ -H- 

31.  Rbve gwn DÏxb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

 

29/01/1980 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
13/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
13/10/1999 

KZ…©cÿ -H- 

Pjgvb cvZv-5 
-5- 
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32.  Rbve ‡gvt BwRevi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-cvebv 

c`vqb t kvn& gL ỳg wegvbe›`i, 
ivRkvnx 

 

03/02/1969 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
17/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
17/10/1999 

KZ…©cÿ wb‡qv‡Mi †cÖwÿ‡Z I 
‡hvM`v‡bi wfwË‡Z  

(GKB Zvwi‡L †hvM`v‡bi 
†ÿ‡Î Rb¥ Zvwi‡Li 
†R¨ôZvi wfwË‡Z) 

33.  Rbve ‡gvt Aveyj Kv‡kg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-K·evRvi 

c`vqb t K·evRvi wegvbe›`i, 
K·evRvi 

01/01/1974 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
17/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
17/10/1999 

KZ…©cÿ -H- 

34.  Rbve IqvwjDi ingvb †gvjøv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-Gm.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 12/07/1976 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
23/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
23/10/1999 

KZ…©cÿ -H- 

35.  Rbve Pcj P› ª̀ †` 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡fvjv 

c`vqb t B/Gg wefvM-3 
 

01/02/1978 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
26/10/1999 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
26/10/1999 

KZ…©cÿ -H- 

36.  Rbve ‡gvt AvwRRyj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gywÝMÄ 

c`vqb t ‡mgmy 15/04/1962 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
37.  Rbve ‡gvt iwdKzj Bmjvg 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-biwms`x 

c`vqbt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/09/1962 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

38.  Rbve ‡gvt AvKZvi †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-MvRxcyi 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1963 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-6 

 
-6- 
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ও িনজ েজলা 
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39.  Rbve ‡gvt Qv‡jKz¾vgvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-jvjgwbinvU 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

09/06/1963 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
40.  Rbve ‡gvt nvweeyi ingvb 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-w`bvRcyi 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

03/02/1964 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

41.  Rbve ‡gvt mwn` mi`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqb t ‡mgmy 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

08/05/1966 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

42.  Rbve ‡gvt dviæKzj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gv`vixcyi 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

18/10/1966 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

43.  Rbve ‡gvt Rvjvj Avn‡¤§` 
nvIjv`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-3 
msjwMœt ewikvj wegvbe›`i, 

ewikvj 

03/04/1967 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

44.  Rbve ‡gvt kvnRvnvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

17/07/1967 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

45.  Rbve ‡gvt kwn ỳj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-dwi`cyi 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/03/1968 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-7 

 
 

-7- 
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46.  Rbve ‡Mvjvg †gv Í̄dv Luvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-SvjKvVx 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

31/12/1968 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
47.  Rbve ‡gvt Aveyj †nv‡mb 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-biwms`x 

c`vqb t B/Gg wefvM-3 
 

01/01/1969 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

48.  Rbve ‡gvt bvwmi DÏxb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-kwiqZcyi 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

05/03/1969 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

49.  Rbve K…ò P› ª̀ gRyg`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡fvjv 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

05/05/1969 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

50.  Rbve gvneyeyi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖbx 
wbR †Rjv-jvjgwbinvU 

c`vqbt †mgmy 
msjwMœt K·evRvi wegvbe›`i, 

K·evRvi 

10/06/1969 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

51.  Rbve ‡gvt gwnDwÏb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Puv`cyi 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-3 
msjwMœt ewikvj wegvbe›`i, 

ewikvj 

04/11/1969 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

52.  Rbve ‡gvt AvbQvi Avjx wmK`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-3 
msjwMœt ewikvj wegvbe›`i, 

ewikvj 

02/02/1970 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

53.  Rbve ‡gvt Avãym mvjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-nweMÄ 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-3 
 

02/04/1970 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-8 

 
-8- 

 
 



  

�িমক 
নং 

কম র্চারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতর্মান কম র্�ল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকুরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতর্মান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

সরকারী/কতৃর্প� ম�� 

54.  Rbve ‡gvt Aveyj Kv‡kg †`Iqvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

27/05/1970 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
55.  Rbve Zcb Kzgvi `vm 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

30/09/1970 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

56.  Rbve ‡gvnv¤§` Avãyj Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-wK‡kviMÄ 

c`vqb t Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

17/01/1971 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

57.  Rbve ‡gvt †gvkvid †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-dvwRj 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqbt B/Gg mv‡K©j 
msjwMœt ewikvj wegvbe›`i, 

ewikvj 

28/02/1971 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

58.  Rbve ‡gvt Avãyj byi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg 

23/03/1971 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

59.  Rbve ‡gvt Kwei †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/08/1971 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

60.  Rbve myfvl P› ª̀ kxj 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-cUzqvLvjx 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-3 
 

12/10/1971 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

 
 
 

Pjgvb cvZv-9 
 
 

-৯- 
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61.  Rbve ‡gvt gvBb DwÏb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-MvRxcyi 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1972 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
(wZwb ‰`wbK wfwËK kÖwgK 

wn‡m‡e 11/04/1990 
Zvwi‡L †hvM`vb K‡i‡Qb) 

 
62.  Rbve ‡gvt gvBb DwÏb 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv- gyÝxMÄ 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1972 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ wZwb ‰`wbK wfwËK kÖwgK 
wn‡m‡e 09/08/2003 
Zvwi‡L †hvM`vb K‡i‡Qb  

63.  Rbve ‡gvt kvneywÏb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-biwms`x 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

13/01/1972 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
64.  Rbve ‡gvt gvKmy` †nv‡mb 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg 

04/07/1972 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

65.  Rbve ‡gvt Zviv wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gqgbwmsn 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

10/08/1972 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

66.  Rbve KvRx mvdv‡qZ †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-MvRxcyi 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

19/09/1972 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-10 

 
-10- 

 
 



  

�িমক 
নং 

কম র্চারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতর্মান কম র্�ল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকুরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতর্মান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

সরকারী/কতৃর্প� ম�� 

67.  Rbve ‡gvt Awn ỳi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

10/10/1972 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
68.  Rbve ‡gvt gÄyiæj Avjg 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

 

26/12/1972 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

69.  Rbve ‡gvt wRKiæj mi`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

10/05/1973 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

70.  Rbve ‡gvt bvwmi DÏxb AvKb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-3 
msjwMœt ewikvj wegvbe›`i, 

ewikvj 

01/06/1973 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

71.  Rbve ‡gvt gnig Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-wK‡kviMÄ 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

30/06/1973 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

72.  Rbve KvwR RvwKi †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1974 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ wZwb ‰`wbK wfwËK kÖwgK 
wn‡m‡e 21/12/1999 

Zvwi‡L †hvM`vb K‡i‡Qb  
73.  Rbve ‡kL †Zvdv‡¾j †nv‡mb 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-dwi`cyi 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1974 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ wZwb ‰`wbK wfwËK kÖwgK 
wn‡m‡e 21/12/1999 

Zvwi‡L †hvM`vb K‡i‡Qb  
 
 

Pjgvb cvZv-11 
 
 

-11- 
 
 



  

�িমক 
নং 

কম র্চারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতর্মান কম র্�ল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকুরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতর্মান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

সরকারী/কতৃর্প� ম�� 

74.  Rbve ‡gvt Rvgvj †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gv`vixcyi 

c`vqb t ‡mgmy 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

08/03/1974 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
75.  Rbve ‡gvt byiæj Avjg †PŠayix 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg 

12/04/1974 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

76.  Rbve ‡gvt byi bex 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

09/06/1974 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

77.  Rbve ‡gvt Avey Zv‡ni 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg 

10/06/1974 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

78.  Rbve gxi †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡bvqvLvjx 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-1 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg 

01/08/1974 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

79.  Rbve ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t B/Gg mv‡K©j 
msjwMœt ewikvj wegvbe›`i, 

ewikvj 

10/10/1974 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

80.  Rbve ‡gvt kvLvIqvZ †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

 

18/11/1974 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

81.  Rbve ‡gvt kvnRvnvb Kexi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ei¸bv 

c`vqb t B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

31/12/1974 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-12 

 
-12- 

 
 



  

�িমক 
নং 

কম র্চারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতর্মান কম র্�ল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকুরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতর্মান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

সরকারী/কতৃর্প� ম�� 

82.  Rbve ‡gvt by‡ii Rvgv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

 

01/01/1975 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
83.  Rbve ‡gvt gRby g„av 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-cvebv 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

10/01/1975 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

84.  Rbve ‡gvt igRvb Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡bvqvLvjx 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

05/04/1975 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

85.  Rbve ‡gvt Avwgi †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

 

08/04/1975 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

86.  Rbve ‡gvt ‡Lvi‡k` Avjg gRyg`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

15/05/1975 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

87.  Rbve ‡gvt wjUb wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡bvqvLvjx 

c`vqb t Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

01/06/1975 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

88.  Rbve Kvgvj DÏxb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡dbx 

c`vqb t kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

 

15/12/1975 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

89.  Rbve ‡gvt gvwbK wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY  
wbR ‡Rjv-biwms`x 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1976 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ wZwb ‰`wbK wfwËK kÖwgK 
wn‡m‡e 04/09/1995 

Zvwi‡L †hvM`vb K‡i‡Qb 
 
 

Pjgvb cvZv-13 
-13- 

 
 



  

�িমক 
নং 

কম র্চারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতর্মান কম র্�ল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকুরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতর্মান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

সরকারী/কতৃর্প� ম�� 

90.  Rbve Aveyj Kv‡mg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-dwi`cyi 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-1 
 

01/01/1976 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত  
(wZwb ‰`wbK wfwËK kÖwgK 

wn‡m‡e 20/12/1999 
Zvwi‡L †hvM`vb K‡i‡Qb) 

91.  Rbve Aveyj nv‡mg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

16/01/1976 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
92.  Rbve ‡gvt Ave ỳj †gvZv‡je 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 
 

01/03/1976 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ (wZwb ‰`wbK wfwËK kÖwgK 
wn‡m‡e 10/10/2000 

Zvwi‡L †hvM`vb K‡i‡Qb) 
93.  Rbve ‡gvt ‡Mvjvg iveŸvbx 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Puv`cyi 

c`vqb t B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/03/1976 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ wZwb ‰`wbK wfwËK kÖwgK 
wn‡m‡e 23/07/2001 

Zvwi‡L †hvM`vb K‡i‡Qb) 
94.  Rbve ‡gvnv¤§` Aveyj nv‡kg 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡dbx 

c`vqb t B/Gg mv‡K©j 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg 

01/03/1976 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ wZwb ‰`wbK wfwËK kÖwgK 
wn‡m‡e 17/12/2000 

Zvwi‡L †hvM`vb K‡i‡Qb) 
95.  Rbve ‡gvt Ave ỳm mvjvg 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t B/Gg mv‡K©j 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

16/04/1976 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত  
 
 

Pjgvb cvZv-14 
-14- 

 



  

�িমক 
নং 

কম র্চারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতর্মান কম র্�ল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকুরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতর্মান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

সরকারী/কতৃর্প� ম�� 

96.  Rbve wPb¥q gRyg`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ev‡MinvU 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/06/1976 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
97.  Rbve ‡gvt bRiæj Bmjvg 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqb t Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

05/06/1976 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

98.  Rbve ‡gvt gwnDwÏb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t B/Gg wefvM-1 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg 

08/07/1976 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

99.  Rbve ‡gvt Avãyj Lv‡jK 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-GBP.Gm.wm 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1977 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

100.  Rbve nwi`vm cvj  
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

13/03/1977 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

101.  Rbve ‡gvt KvIQvi †nv‡mb RvwKi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t ‡mgmy 
msjwMœt ewikvj wegvbe›`i, 

ewikvj 

01/05/1977 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

102.  Rbve Avãyj gvbœvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/10/1977 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

103.  Rbve ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gqgbwmsn 

c`vqb t B/Gg wefvM-3 
 

14/12/1977 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

104.  Rbve ‡gvt Rwmg DwÏb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

 

31/12/1977 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

Pjgvb cvZv-15 
-15- 



  

 

�িমক 
নং 

কম র্চারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতর্মান কম র্�ল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকুরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতর্মান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

সরকারী/কতৃর্প� ম�� 

105.  Rbve ‡gvt iweDj Avjg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-we-evoxqv 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

25/02/1978 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
106.  Rbve ‡gvt Ievq ỳi ingvb 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

12/08/1978 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

107.  Rbve Rvnv½xi Avjg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t B/Gg wefvM-1 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg 

01/01/1979 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

108.  Rbve ‡gvt Ave ỳj Kwig wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqb t kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

 

03/06/1979 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

109.  Rbve ‡gvt bRiæj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-cUzqvLvjx 

c`vqb t ‡mgmy 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

03/08/1979 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

110.  Rbve ‡gvt kvnv`vr †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gvwbKMÄ 

c`vqb t ‡mgmy 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

10/09/1979 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

111.  Rbve ‡mwjg †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqb t B/Gg mv‡K©j 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

25/10/1979 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-16 

 
 

-16- 
 



  

�িমক 
নং 

কম র্চারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতর্মান কম র্�ল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকুরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতর্মান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

সরকারী/কতৃর্প� ম�� 

112.  Rbve ‡gvt Aveyj Kvjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t ‡mgmy 
msjwMœt ewikvj wegvbe›`i, 

ewikvj 

24/02/1980 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
113.  Rbve ‡gvt Gikv ỳ¾vgvb 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqb t Kzwgjøv wegvbe›`i, 
Kzwgjøv 

15/03/1980 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

114.  Rbve ‡gvt Beªvnxg †`Iqvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

02/04/1980 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

115.  Rbve ‡gvt BmgvBj 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gyÝxMÄ 

c`vqb t B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

19/05/1980 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

116.  Rbve ‡gvt AvwbQzi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-bovBj 

c`vqb t h‡kvi wegvbe›`i, 
h‡kvi 

15/08/1980 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

117.  Rbve ‡gvt Igi dviæK 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqb t B/Gg mv‡K©j 
msjwMœt wmGwUwm 

01/01/1981 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

118.  Rbve ‡gvt gvgyb Lvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

 

02/02/1981 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

119.  Rbve ‡gvnv¤§` Gbv‡qZ Dj¨v 
(mygb) 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡dbx 

c`vqb t kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

 

08/10/1981 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

 
Pjgvb cvZv-17 

-17- 
 



  

�িমক 
নং 

কম র্চারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 

বতর্মান কম র্�ল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকুরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতর্মান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

 

সরকারী/কতৃর্প� ম�� 

120.  Rbve ‡gvt Kv‡q‡` Av‡e`xb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

 

14/11/1981 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত  
121.  Rbve ‡gvt ‡Mvjvg †gv Í̄dv 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡bvqvLvjx 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-1 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg 

30/11/1981 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

122.  Rbve ‡gvt gwdRyj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-KzwoMÖvg 

c`vqb t ‰mq`cyi wegvbe›`i, 
bxjdvgvix 

01/01/1982 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

123.  Rbve ‡gvnv¤§` dviæK 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t B/Gg mv‡K©j 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv  

07/04/1982 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

124.  Rbve ev`j gRyg`vi 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t K·evRvi wegvbe›`i, 
K·evRvi 

msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

20/07/1982 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

125.  Rbve ‡gvt Kvgiæj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-we-evwoqv 

c`vqb t Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

05/08/1982 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

126.  Rbve ‡gvt kIKZ †nv‡mb †PŠayix 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

 

08/08/1982 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

127.  Rbve ‡gvt m‡ivqvi DwÏb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg  

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1983 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

Pjgvb cvZv-18 
-18- 
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128.  Rbve ‡gvt eveyj wgqv 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv  

c`vqb t wmwfj wWwfkb-1 
msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 

wegvbe›`i, PÆMÖvg 

15/01/1983 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
129.  Rbve ‡gvt wigb 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-cUzqvLvjx 

c`vqb t B/Gg wefvM-1 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

15/02/1983 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

130.  Rbve ‡gvt mvBdzj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-we-evoxqv 

c`vqb t K·evRvi wegvbe›`i, 
K·evRvi 

 

30/07/1983 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

131.  Rbve ‡gvt iæ‡ej 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t K·evRvi wegvbe›`i, 
K·evRvi 

msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

01/01/1984 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

132.  Rbve ‡gvt ‡Mvjvg wKewiqv (wgiv) 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqb t B/Gg mv‡K©j 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1985 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

133.  Rbve ‡gvt bvwRg DÏxb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t K·evRvi wegvbe›`i, 
K·evRvi 

msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

10/08/1985 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

134.  Rbve AvwkKzi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t K·evRvi wegvbe›`i, 
K·evRvi 

msjwMœt kvn& AvgvbZ AvšÍt 
wegvbe›`i, PÆMÖvg 

07/03/1986 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

135.  Rbve ‡gvt †mvnvM Luvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ev‡MinvU 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

18/07/1988 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ -H- 

Pjgvb cvZv-19 
-19- 
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সরকারী/কতৃর্প� ম�� 

136.  Rbve ‡gvt wejøvj †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-h‡kvi 

c`vqb t h‡kvi wegvbe›`i, 
h‡kvi 

09/11/1988 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
22/07/2015 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
137.  Rbve ‡gvt gvmy` †nv‡mb 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/08/1980 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
11/08/2016 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
11/08/2016 

KZ…©cÿ -H- 

138.  Rbve ‡gvt gvnvgy ỳj nvmvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqb t Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

 

10/10/1981 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
11/08/2016 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
11/08/2016 

KZ…©cÿ -H- 

139.  Rbve kvweŸi Avn‡g` 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-we-evoxqv 

c`vqb t ‡mgmy 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

02/06/1961 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

140.  Rbve ‡gvt ‡ejv‡qZ †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡bvqvLvjx 

c`vqb t B/Gg wefvM-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

30/06/1963 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

141.  Rbve Rqbvj Av‡e`xb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-9g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqbt B/Gg mv‡K©j 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

30/04/1965 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

142.  Rbve ‡gvt b~iæj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Puv`cyi 

c`vqb t B/Gg wefvM-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/06/1966 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

143.  Rbve ‡gvt byiæj Bmjvg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Rvgvjcyi 

c`vqb t B/Gg wefvM-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1967 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

 
 

Pjgvb cvZv-20 
-20- 
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নং 

কম র্চারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
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সরকারী/কতৃর্প� ম�� 

144.  ‡eMg byi evby 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv  

02/01/1967 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
145.  Rbve kwiqZ Dj¨v 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-‡bvqvLvjx 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

02/02/1967 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

146.  Rbve Avãyj nvwKg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-bvivqbMÄ 

c`vqb t B/Gg wefvM-3 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1970 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

147.  Rbve ‡gvt BDbyQ Lvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-ewikvj 

c`vqb t h‡kvi wegvbe›`i, 
h‡kvi 

msjwMt ewikvj wegvbe›`i, 
ewikvj 

15/01/1970 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

148.  Rbve ‡gvt Gbv‡qZ Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-bvivqbMÄ 

c`vqb t B/Gg wefvM-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

30/01/1970 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

149.  Rbve ‡gvt nhiZ Avjx 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-biwms`x 

c`vqb t ‰mq`cyi wegvbe›`i, 
bxjdvgvix 

msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/05/1970 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

150.  Rbve ‡gvt kvn Avjg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Puv`cyi 

c`vqb t Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

28/12/1970 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

 
 

Pjgvb cvZv-21 
-21- 
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কম র্চারীর নাম, িশ�াগত েযা�তা 
ও িনজ েজলা 
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151.  Rbve ‡gvt ‡gveviK †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqb t B/Gg wefvM-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

31/12/1970 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত  
152.  Rbve ‡gvt gvmy` 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-kwiqZcyi 

c`vqb t B/Gg wefvM-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1971 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

153.  jvBjx †eMg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-kixqZcyi 

c`vqb t B/Gg wefvM-1 
 

02/01/1971 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

154.  Rbve †gvt kvnv`vr †nv‡mb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖbx 
wbR †Rjv-‡MvcvjMÄ 

c`vqbt ˆmq`cyi wegvbe›`i, 
bxjdvgvix 

msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

01/09/1972 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

155.  Rbve ‡gvt AvZvDj Kwig 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-K·evRvi 

c`vqb t Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

msjwMœt K·evRvi wegvbe›`i, 
K·evRvi 

30/12/1975 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

156.  Rbve †gvt dwi` DwÏb Lvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖbx 
wbR †Rjv-MvRxcyi 

c`vqb t B/Gg wefvM-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

01/01/1977 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

157.  Rbve ‡gvt wQwÏKzi ingvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-Kzwgjøv 

c`vqb t kvn& gL ỳg wegvbe›`i, 
ivRkvnx 

msjwMœt Kzwgjøv wegvbe›`i, Kzwgjøv 

12/03/1977 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

158.  Rbve ‡gvt byiæ¾vgvb evey 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-XvKv 

c`vqb t wmwfj wWwfkb-2 
msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 

wegvbe›`i, XvKv 

02/03/1980 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

Pjgvb cvZv-22 
-22- 
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159.  Rbve ‡gvt ‡dŠRyj AvwRg 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-PÆMÖvg 

c`vqb t kvn& gL ỳg wegvbe›`i, 
ivRkvnx 

msjwMœt nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

10/05/1980 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ একই তািরেখ 
(Regularize/  

Absorb-করণ) িনেয়ােগর 
ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 

েজয্�তার িভি�েত 
160.  Rbve ‡gvt iæûj Avgxb 

wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-MvRxcyi 

c`vqb t nhiZ kvnRvjvj AvšÍt 
wegvbe›`i, XvKv 

31/12/1981 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 

161.  Rbve ‡gvt gvn`x nvmvb 
wkÿvMZ †hvM¨Zv-8g †kÖwY 
wbR ‡Rjv-gqgbwmsn 
 

c`vqb t Imgvbx AvšÍt 
wegvbe›`i, wm‡jU 

msjwMœt m`i `ßi, cÖkvmb wefvM 

02/04/1989 wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

wbivcËv cÖnix (†PŠwK`vi) 
14/06/2017 

KZ…©cÿ -H- 
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