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উপ  িবষেয় ক পে র অ েমাদন েম িন বিণত কমকতা ও কমচািরগেণর (পিরবারবগ ও িনজ) িচিকৎসার জ  তােদর
অ েল ২০১৯-২০ আিথক সােল িচিকৎসা খাত হেত সবেমাট ২৮,১৫,০০০/- (আটাশ ল  পেনর হাজার) টাকা দােনর িনিম

শাসিনক ও আিথক য় ম রীর আেদশ দান করা হেলাঃ

নং কমকতা/কমচািরর নাম ও 
পদিব

রােগর িববরণ কম ল পািরশ ত 
টাকা পির১মাণ

াংেকর নাম, িহসাব নং ও 
শাখা

০১ এফ.এম আ ল আউয়াল
উ মান সহকারী             

ীর িসজার ক বাজার 
িবমানব র

২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৮৯৫৪
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

০২ মাঃ আ ল গ র
দ রী

ীর পােয়র উমার 
িচিকৎসা

যাগােযাগ িবভাগ, ১০,০০০/
-(দশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৮৯৭২
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

০৩ আল মাহ দ মা ফা কামাল,
অিফস সহ: কাম-কি উটার 

া:

িপতার িপে  পাথর, 
িকডিনর সম া ও 
হাপানী রােগর 
িচিকৎসা

হশাআিব, ঢাকা ২৫,০০০/-
(পিচশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯২২১
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

০৪ ত মাঃ কফােয়ত উ াহ
সশ  িনরাপ া হরী

িনেজর হােটর 
িচিকৎসার জ

ক বাজার 
িবমানব র

১,০০,০০০/-
(এক ল )

িহসাব নং-১০০০২১৬০৩
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

০৫ মাঃ আ াস আলী
পির তাকম

ীর িসজার গণসংেযাগ িবভাগ, 
সদর দ র

২০,০০০/-
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৩০৪
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

০৬ মাঃ আ ল মাতােলব
িনরাপ া পারভাইজার    

িনেজর কামের 
অপােরশন  

যেশার িবমানব র ১,০০,০০০/-
(এক ল )

িহসাব নং-২৬০৪৭০১০৩০৪৬৬
সানালী াংক িল:, দওয়ানগ  
বাজার শাখা, জামাল র

০৭ মাঃ জাহা ীর হােসন
িব ৎ কািরগর              

ীর িসজার  ই/এম িবভাগ-১, 
িমেটালা, ঢাকা

২০,০০০/-
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০২৬৯
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

০৮ মাঃ সােহল িসকদার
হলপার(ই/এম)              

ীর এিপি স 
অপােরশন   

যেশার িবমানব র ১৫,০০০/-
(পেনর হাজার)

িহসাব নং-০২০০০০৯৪৩২৩৯৮
অ নী াংক িল:, িবমান া  
শাখা, যেশার

০৯ মাঃ ফা খ হাসাইন
 হলপার(ই/এম)             

ীর িসজািরয়ান 
িচিকৎসা 

ই/এম িবভাগ-২, 
িমেটালা, ঢাকা

৩০,০০০/-
(ি শ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯২৫৫
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

১০ মাঃ িমজা র রহমান
সশ  িনরাপ া হরী       

ভাইরােস আ া  ও 
হািনয়া অপােরশন   
 

হশাআিব, ঢাকা ৫০,০০০/-
(প াশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯২১৪
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

১১ মাঃ ইমরান হােসন
 মালী         

ীর িসজার  হশাআিব, ঢাকা ১০,০০০/-
(দশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০১৩২
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

১



১২ বগম সাম র নাহার,
অিফস সহ: কাম কি উটার 

া:                                 
         

 ও হাড় ক া ার 
রােগর িচিকৎসা

এ এস/এেরা াম 
িবভাগ, সদর দ র

৫০,০০০/-
(প াশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০৪৪৯১৯
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

১৩ মাঃ হায়াত মা দ
 এম  াইভার

িনেজর ডায়েব কস 
ও দ রােগর 
িচিকৎসা

শাহ আমানত, 
চ াম

৫০,০০০/-
(প াশ হাজার)

িহসাব নং-০৮৩১০০২০৪৪৩৩৭
সানালী াংক িল:, শাহ আমানত 
আ : িবমানব র শাখা, চ াম

১৪  মাঃ ইকবাল হােসন,
অিফস সহ কাম- কি উটার 

া:

মােয়র স স, 
িকডিন ও 
ডােয়েব স িচিকৎসা

শাসণ িবভাগ, 
সদর দ র, ঢাকা

১,০০,০০০/-
(এক ল )

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৬৭৩
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

১৫ সািবয়া খা ন
পির তা কম

িকডিন রাগ শাসণ িবভাগ, 
সদর দ র, ঢাকা।

২০,০০০/-
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯০৬০
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

১৬ মাঃ ফজ ল রহমান
 অিফস সহায়ক 

হােটর িচিকৎসা িসিড-৩, িমেটালা, 
ঢাকা।

৫০,০০০/-
(প াশ হাজার)

িহসাব নং-১০০০৯৭২৮৮
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

১৭ মাঃ জািহ ল ইসলাম
অিফস সহকারী কাম- 
কি উটার া:

ীর িসজার সয়দ রিবমানব র ২০,০০০/-
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-৫৩১১৬০১০০৪১৬৪
সানালী াংক িল:, সয়দ র 
ক া : শাখা, সয়দ র, নীলফামারী

১৮ নয়ন মার লাধ
অিফস সহকারী কাম-
কি উটার া:

ীর উমার 
(HYPOECHOI
C MASS) 
অপােরশনসহ িসজার 
অপােরশন এবং মােয়র 
(Diabetic) ও 
ম দে র হাড় 
(LUMBO-
SACRAL 
SPINE) এর 
িচিকৎসা চলমান।

শাসন িবভাগ, 
সদর দ র, ঢাকা। 

১,০০,০০০/-
(এক ল )

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০৪০৫
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

১৯ মাঃ আ ল হািকম সরকার
সশ  িনরাপ া হরী 

িনেজর পাক িলর 
পিলপ অপােরশন

শাহ আমানত আ : 
িবমানব র, চ াম

৩০,০০০/-
(ি শ হাজার)

িহসাব নং-০৮৩১০০২০৩১৮৪৪
সানালী াংক িল:, শাহ আমানত 
আ : িবমানব র শাখা, চ াম

২০ মাহা দ আলমগীর হােসন
এেরা াম ফায়ার অপােরটর

ীর িসজািরয়ান 
িচিকৎসা

শাহ আমানত আ : 
িবমানব র, চ াম

২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০৮৩১০০২০৩৪৩৩৫, 
শাহ আমানত আ : িবমানব র 
শাখা, চ াম

২১ মাঃ রজাউল কিরম
িল ান 

হােটর িচিকৎসা হশাআিব, ঢাকা ৩০,০০০/-(ি শ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৪৭৭
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

২২ ওয়ািলউর রহমান মা া
িনরাপ া হরী

ীর িসজার ও 
িনেজর িচিকৎসা 

িসিড-২, িমেটালা, 
ঢাকা

২৫,০০০/-
(পিচশ হাজার)

িহসাব নং-০০১০০৯১১২
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

২৩ মাঃ হাসান িময়া
সহকারী ৈকাশলী (ই/ম)

ীর িসজার ই/ম িবভাগ-১, 
িমেটালা, ঢাকা

২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০১০৫১৫৬
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

২৪ মাঃ আ ল হােসম
এল আর এ (িপ আর এল)

ীর হােটর িচিকৎসা হশাআিব, ঢাকা ১,০০,০০০/-
(এক ল )

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৯৭২
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

২৫ আহমদ উ া িসকদার
িহসাবর ণ করিণক

মােয়র চােখর 
িচিকৎসা

অথ ও িহসাব 
িবভাগ, সদর দ র

৫০,০০০/-
(প াশ হাজার)

িহসাব নং-১২৮৯০১০০২৩৪০
সানালী াংক িল:, হশাআিব 
শাখা, ঢাকা

২৬ মেহ ন নছা
পির  কম

ম দে র 
অপােরশন

হশাআিব, ঢাকা ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০৩৮০৯৩
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

২



২৭ মাঃ জিসম উি ন
অিফস সহায়ক

ীর িসজার যাগােযাগ িবভাগ ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯০৩৫
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

২৮ শখ তাফাে ল হােসন
িনরাপ া হরী 

ীর িপ  পাথর 
অপােরশন

হশাআিব, ঢাকা ৩০,০০০/-(ি শ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৮৯৬
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

২৯  মাঃ আ ল বাশার
দ রী 

HINE 
elecrolyte 
Umbalanu

িসএ িস, ঢাকা ১,০০,০০০/-
(এক ল )

িহসাব নং-১০০০৬০১২৩
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৩০ মাঃ কিবর হােসন
সশ  িনরাপ া হরী 

িকডিন নালীর 
অপােরশন

বিরশাল িবমানব র ৫০,০০০/-
(প াশ হাজার)

িহসাব নং-০৩২১০০১০১৫০৬৮
সানালী াংক িল:, খান রা শাখা, 
বিরশাল

৩১ মাহা দ লতান িগয়াস উি ন 
মা া সশ  িনরাপ া হরী 

ীর গলায় থাইরেয়ড 
অপােরশন

িসএ িস, 
িমেটালা, ঢাকা

৪০,০০০/-
(চি শ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৮৬৩৬
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৩২ মাঃ ইয়ািছন হাওলাদার
িলফট অপােরটর

ওেপন হাট সাজারী   
       

ই/ম িবভাগ-১, ১,০০,০০০/-
(এক ল )

িহসাব নং-০১১৮১০০০১৬৩৯২
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৩৩ মাঃ িব াল হােসন, ক ািশয়ার গল াডার অপােরশন 
       

অথ ও িহসাব
িবভাগ

৫০,০০০/-
(প াশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০০৬৭২৮
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৩৪ মহিসন কিবর, ক ািশয়ার ীর িসজার ও বা ার 
িচিকৎসা

সম ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯১৩১
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৩৫ মাঃ মারেশদ আলম, অিফস 
সহকারী কাম-কি উটার া:

ীর িসজার           
       

হশাআিব ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১২৮৯০১০০২৩৭২
সানালী াংক িল:, হশাআিব 
শাখা, ঢাকা

৩৬ মাঃ মাহ ব আলম,
অিফস সহ: কাম-কি উটার 

া:

মােয়র চােখর 
অপােরশন ও মেয়র 
িচিকৎসা

এ এস এ  
এেরা ামস

২৫,০০০/-
(পিচশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯০০৫
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৩৭ িধি র চ  দাস, অিফস 
সহায়ক

ীর ক া ার 
িচিকৎসা

এ এস এ  এেরা: ৪০,০০০/-
(চি শ হাজার)

িহসাব নং-১০০৩৯৯৩১
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৩৮ মাঃ ইসমাইল হােসন, এম িড ীর িসজার অথ ও িহসাব িবভাগ ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০৫৯৭
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৩৯ মাঃ আিত র রহমান খান
ার িকপার

িপতার হাড এ াটাক িসএএিব ১,০০,০০০/-
(এক ল )

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯১৩৩
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৪০ দবাশীষ চ  দ
সশ  িনরাপ া হরী

িকডিন রােগর 
িচিকৎসা 

সম ৫০,০০০/-
(প াশ হাজার)

িহসাব নং-০১২৮৯৩৪০৪৫৮৯১
সানালী াংক িল:, হশাআিব 
শাখা, ঢাকা

৪১ মাঃ দেলায়ার হােসন িসকদার
অিফস সহায়ক

িনেজর পােয়র 
িচিকৎসা 

শাসন স ি  
শাখা। 

২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-১০০০৫৯৭৯১
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৪২ জয়  বমন, িহসাব র ক ীর িসজার সম ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০২০৩
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৪৩ মাঃ ামান
হলপার (ই এম)

ীর িসজািরয়ান হশাআিব ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-১০০০৩৮২১৪
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৪৪ মাঃ আ স সামাদ
 উ মান সহকারী

ীর িসজািরয়ান যেশার িবমানব র ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-২৩১৭৬০১০০৫৯৮০
সানালী াংক িল:, ক া : শাখা, 
যেশার

৪৫ ি তা দব রায়
িহসাবর ক

িনেজর িসজািরয়ান অথ ও িহসাব 
িবভাগ 

২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৭০৮
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৩



৪৬ সাই র রহমান
পির তাকম

িনেজর সািরয়ািস ও 
ীর িবিভ  রােগর 

িচিকৎসা

চয়ার ান 
সিচবালয়

২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-১০০১০৪০৫৯
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৪৭ মাসা. সািকলা আ ার
অিফস সহকারী কাম-
কি উটার া:

ামীর িকডনী 
রােগর িচিকৎসা

এফএসআর িবভাগ, ৪০,০০০/-
(চি শ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৮৮২০
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৪৮ মাঃ জািহ ল ইসলাম
এম. .িড

ছেলর হােটর 
িচিকৎসা

সম ৫০,০০০/-
(প াশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯২৩৪
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৪৯ মাঃ শাহ আলম
 াট- া: কাম-ক উি◌টার 
অপারেটর, 

ীর িসজার সদর দ র ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০৪০৬
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৫০ মাঃ আ স সাবাহান
িসিনয়র াফটস ান

মােয়র হােটর 
িচিকৎসা

এ এস/এেরা ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-১০০১০৩৫১৮
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৫১ খাকন চ  ম মদার
ইি ন াইভার

ীর উমার 
িচিকৎসা

িম া িবমানব র ৩০,০০০/-(ি শ 
হাজার)

িহসাব নং-১৩৩১৮০১০০৭১৬৯
সানালী াংক িল:, ওয়াপদা 
িবি ং শাখা, িম া

৫২ মীর মাহা দ ইয়ািসন
সহকাির িরচালক(কমঃইি )

িনেজর ভারটাইেগা, 
সািভক াল 

নডাইেলািসস, 
িনটাস, দেরােগর 

িচিকৎসা 

সম ৫০,০০০/-
(প াশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০২১৫০২
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৫৩ মাঃ আল আিমন
হলপার(ই/এম)

ছেলর পা ভা া ও 
ীর কােনর 

িচিকৎসা 

সম ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৯৭৭
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৫৪ মাঃ মিন ামান
রিডও অপােরটর

ীর িসজািরয়ান 
িচিকৎসা

হশাআিব ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০১০৮০০৩ 
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৫৫ মাঃ আ ল হােসম
পির তা কম  

ীর থাইরেয়েড 
উমার অপােরশন

ক বাজার 
িবমানব র

১০,০০০/-(দশ 
হাজার)

িহসাব নং-৩৪১৫৬৪৩৪
সানালী াংক িল:, ক বাজার 
শাখা, ক বাজার

৫৬ িশউিল আ ার
ই.এফ.িস

 ও গাইনী 
িচিকৎসা 

হশাআিব ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০৯৫৩১৪
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৫৭ অ ন মার দ
ফা  এইড 

িনেজর উ  র  চাপ 
ও ডায়ােব স রােগর 
িচিকৎসা 

হশাআিব ১৫,০০০/-
(পেনর হাজার)

িহসাব নং-০১২৮৯৩৪০৩৩১৮৬
সানালী াংক িল:, হশাআিব 
শাখা, ঢাকা

৫৮ কাজী কািজর হােসন
িনরাপ া হরী

ীর র ও গাইিন 
িচিকৎসা

হশাআিব ১০,০০০/-(দশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৩৮৬
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৫৯ মাঃ শিহ ল ইসলাম ল
সশ  িনরাপ া হরী 

ছেলর এেপি  সাইট 
অপােরশন

হশাআিব ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০১৭৫
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৬০ মাঃ আিরফ-উর রহমান
সহকারী যাগােযাগ েকৗশলী

িপতার হােটর 
িচিকৎাসা

হশাআিব ৩০,০০০/-(ি শ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৮৫০৮
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৬১ মাঃ আলী ধান
অিফস সহায়ক 

িনেজর ও ীর 
ডায়েব কস রােগর 
িচিকৎসা

সদর দ র ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯০৬১
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৬২ সয়দ ফখ ল ইসলাম
সশ  িনরাপ া হরী 

িনেজর চােখর 
িচিকৎসা 

িসএএিব ৫০,০০০/-
(প াশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৬৩৬
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৪



৬৩ মাঃ আিব ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক ( শাসন)

মেয়র িফ লা 
অপােরশন

সদর দ র ১,০০,০০০/-
(এক ল )

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০০৯০
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৬৪ শাজাহান কবীর
ই.এফ.িস

মােয়র হােটর 
িচিকৎসা

সদর দ র ৩০,০০০/-(ি শ 
হাজার)

িহসাব নং-০০১০০৯২৯৪
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৬৫ জনাব ইকবাল হােসন
অিফস সহায়ক

মােয়র চাখ ও হােটর 
িচিকৎসা 

চ াম 
িবমানব র। 

২০,০০০/- (িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০৮৩১০০২০৩৪৭৭৮
সানালী াংক িল:, শাহ আমানত 
আ : িবমানব র শাখা, চ াম

৬৬ জনাব বা  ব ন মান দাস
মকািনক 

ীর কমি েকট 
হািনয়া অপােরশন

সম , িমেটালা, 
ঢাকা

৩০,০০০/-(ি শ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০১০২৫২৭
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৬৭ জনাব মা: একরাম হােসন
উপ-সহকাির েকৗশলী

ীর িসজািরয়ান ই/এম-২, িমেটালা, 
ঢাকা

২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৮৮৪৪
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৬৮ মা: মা ন মা া
সহকাির 

ীর াস ক  রােগর 
িচিকৎসা 

হশাআিব, ঢাকা ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০১৫১৮৮
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৬৯ মা: শাহ আলম
এ িড

দেরােগর িচিকৎসা সম , ঢাকা ১,০০,০০০/-
(এক ল )

িহসাব নং-০১১৮১০০০১০৮১৭
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৭০ মা: কাম ামান
অিফস সহকারী কাম- কি ঃ 

াঃ 

িপ থিল অপােরশন হশাআিব, ঢাকা ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১২৮৯০১০০২৩০৬
সানালী াংক িল:, হশাআিব 
শাখা, ঢাকা

৭১ মা: ই ািহম
কাষা

িনজ চােখর 
িচিকৎসা

চ াম িবমানব র ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০৮৩১০০২০৪৪১৮৮
সানালী াংক িল:, শাহ আমানত 
আ : িবমানব র শাখা, চ াম

৭২ মা: শিহ ল ইসলাম
িহসাব র ক 

ীর িসজািরয়ান চ াম িবমানব র ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব 
নং-০৮৩১৮০১০০২৪৩৫
সানালী াংক িল:, শাহ 

আমানত আ : িবমানব র 
শাখা, চ াম

৭৩ মা: মাহদী হাসান
িনরাপ া হরী

ীর িসজার সদর দ র, ২০,০০০/- (িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০১৭৭
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৭৪ মিতউর রহমান
অিফস সহায়ক

িনেজর ােকর 
িচিকৎসা 

এ এস, সদর 
দ র। 

১৫,০০০/-(পেনর 
হাজার)

িহসাব নং-০০১২৮৩৪০৪৭৪৬৭
সানালী াংক িল:, হশাআিব 
শাখা, ঢাকা

৭৫ এস. এম শাহ আলম
সহকাির মকািনক

িনেজর িপ থলীর 
পাথর অপােরশন

ই/এম সােকল ২০,০০০/-(িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১২৮৯৩৪০২৯৯৪৪
সানালী াংক িল:, হশাআিব 
শাখা, ঢাকা

৭৬ শামীম আল মা ন,
উপ- সহকাির েকৗশলী

ীর িসজািরয়ান ই/এম িবভাগ-২. ২০,০০০/- (িবশ 
হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯২৯৮
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৭৭ ফা ক আহেমদ
ফার ান (ই/এম)

ীর হােটর িচিকৎসা  সম ৫০,০০০/-
(প াশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৮৮১৫
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

৭৮ জনাব গাজী মাঃ মিন মান
এম িড 

ীর Inevitable 
Abortion 
িচিকৎসা

সদ (এ এম) এর 
দ র

১৫,০০০/-
(পেনর হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৮৬৮০
সানালী াংক িল:, িমেটালা 
শাখা, ঢাকা

মাট: ২৮,১৫,০০০/-(আটাশ ল  পেনর হাজার)

০২। উ  খরচ চলিত ২০১৯-২০ আিথকসােল(রাজ  খাত য়), উপখাত: শাসিনক খরচ কাড-৪১১-৫১১) িচিকৎসা খােত
বরা ত অথ হেত য়েযা ।

৫



চয়ার ান মেহাদয় ক ক দ  ািধকার নিথ 
নং-৩০.৩১.০০০০.২২১.৭০.০০৩.১৮ এর শাসিনক 
ও আিথক য়ম রী অ ে দ ২.০ ও ২.১ ।
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সহকারী পিরচালক
সং াপন, ক াণ ও িজিপএফ শাখা
বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প

মাহা দ ল ইসলাম
উপ-পিরচালক ( শাসন)

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.২২১.৭০.০০৩.১৮.৩৮৫/১(১৭) তািরখ: ১৩ ফা ন ১৪২৬
২৬ ফ যা়ির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক ( যাগােযাগ), বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
২) পিরচালক (িসএ িস), পিরচালক (িসিভল এিভেয়শন িনং স ার), বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল
ক প
৩) পিরচালক (অথ), পিরচালক (অথ) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
৪) পিরচালক ( সম ), পিরচালক ( সম ) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
৫) পিরচালক (এ এস এ  এেরা াম), পিরচালক (এ এস এ  এেরা াম) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক
িবমান চলাচল ক প
৬) পিরচালক (হশাআিব), পিরচালক (হশাআিব) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
৭) ত াবধায়ক েকৗশলী, ই/এম সােকল, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
৮) িপএস  চয়ার ান, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
৯) িনবাহী েকৗশলী , ই/এম িডিভশন-১, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
১০) িনবাহী েকৗশলী, িসিভল িডিভশন-২, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
১১) িনবাহী েকৗশলী (চলিত দািয় ), ই/এম িডিভশন-২, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
১২) িনবাহী েকৗশলী (িসিভল িডিভশন-৩), িসিভল িডিভশন-৩, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
১৩) িবমানব র ব াপক, শাহ আমানত আ জািতক িবমানব র, চ াম
১৪) িবমানব রব ব াপক, ক বাজার িবমানব র, ক বাজার
১৫) িবমানব র ব াপক, যেশার িবমানব র, যেশার
১৬) িবমানব র ব াপক, সয়দ র িবমানব র, নীলফামারী
১৭) িবমানব র ব াপক, িম া িবমানব র, িম া
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মাহা দ ল ইসলাম 
উপ-পিরচালক ( শাসন)

৬


