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বাংলােদশ েবসামিরক িবমান চলাচল কতপৃ� 
সদর দ�র, কিমেৃ্ালা, ,াকাক   পেদা�িতেযা� পেদর নাম:েমা্র �া�েপা্ ৃ িি�ক 

       িফডার পদসমূেহর নাম: েমা্র পিরবহন িসিডউলার,      
  ি�িনবাৃপক েমা্র চালক, �াস ে্কিনিশয়ানক 

 

 ি� িনবাৃপক েমা্র চালক  ফায়ার  পাের্র �াইভার) ও েমা্র পিরবহন িসিডউলারগেণর সমি�ত ে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�ব্য 

1.  জনাব খবকার আবুল কালাম আজাদ  
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল 
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

১২/০১/১৯৬৩ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

কতপৃ�  সমি�ত েজয্তার ে�ে� 
�ারি�ক পেদ েযাগদােনর 

িভি�েত) 
  িনবাৃচনী পরী�ার েমিার 

িভি�েত) 
2.  জনাব েমাঃ আবদুস সবুর তালুকদার 

িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

১২/১০/১৯৭১ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

3.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-নীলফামারী 

পদায়নঃ ৈসয়দটর িবমানববর, 
নীলফামারী 

১০/১২/১৯৬২ সশ� িনরাপ�া �হরী 
৩০/১২/১৯৮০ 
 িনেয়াগ�া� পদ) 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

4.  জনাব েমাঃ আেরফুল ইসলাম  
িশ�াগত েযা�তা-দািখল 
িনজ েজলা-নওগাঁ 
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

০১/০২/১৯৭০ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

কতপৃ� -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�� 

5.  জনাব েশখ আ�স সালাম 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-সাত�ীরা 

পদায়নঃ যেশার িবমানববর, যেশার ১৬/০৩/১৯৬৫ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

কতপৃ�  সমি�ত েজয্তার ে�ে� 
�ারি�ক পেদ েযাগদােনর 

িভি�েত) 
  িনবাৃচনী পরী�ার েমিার 

িভি�েত)  
6.  জনাব েমাঃ আ�র রিকব 

িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-খুলনা 

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানববর, 
ক�বাজার 

০১/০২/১৯৬৬ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

7.  জনাব মেনাজ কাি� হালদার 
িশ�াগত েযা�তা-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-খুলনা 

পদায়নঃ যেশার িবমানববর, যেশার ০১/১১/১৯৬৯ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

8.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন খাঁন 
িশ�াগত েযা�তা-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ঝালকািঠ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানববর, িসেল্ 

সংযুি�: বিরশাল িবমানববর 

৩১/১২/১৯৬৯ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

9.  জনাব েমাঃ রিফকল ইসলাম  
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিম�া 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

১১/০৩/১৯৭৩ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৬/১২/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

10.  জনাব েমাঃ আজগর আলী 
িশ�াগত েযা�তা- এস.এস.িস  
িনজ েজলা-্াংগাইল 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল 
আ�জাৃিতক িবমানববর, ,াকা  
সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিটল 

১৮/০৭/১৯৭৫ েমা্র পিরবহন িফ্ার �াইভার 
২৬/১২/১৯৯৬ 

 পেদা�িত�া� পদ) 
েমা্র পিরবহন িসিডউলার 

২৫/০৩/২০১৫ 

KZ…©cÿ  সমি�ত েজয্তার ে�ে� 
�ারি�ক পেদ েযাগদােনর 

িভি�েত) 
11.  জনাব েমাহা�দ জািকর েহােসন 

িশ�াগত েযা�তা-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ শাহ আমানত আ�ঃ 
িবমানববর, চ��াম 

০১/১২/১৯৭৩ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২২/০৭/১৯৯৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২২/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ�  িনবাৃচনী পরী�ার েমিার 
িভি�েত) 

12.  জনাব েমাঃ আিতকর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ঠাকরগাঁও 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

১৭/০২/১৯৭৫ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০৯/০৮/১৯৯৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০৯/০৮/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

13.  জনাব েমাঃ আ�র রিশদ 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নীলফামারী 

পদায়নঃ শাহ মখদুম িবমানববর, 
রাজশাহী 

১০/১১/১৯৭৮ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৭/০৭/১৯৯৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৭/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� -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�� 

14.  জনাব শরৎ চ� রায় 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চাঁদটর 

পদায়নঃ শাহ আমানত আ�ঃ 
িবমানববর, চ��াম 

০১/০৮/১৯৭২ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৪/০৭/১৯৯৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৪/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ�  সমি�ত েজয্তার ে�ে� 
�ারি�ক পেদ েযাগদােনর 

িভি�েত) 
  িনবাৃচনী পরী�ার েমিার 

িভি�েত) 
15.  জনাব েমাহা�দ জিসম উি�ন 

িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-কিম�া 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

০২/০১/১৯৭৩ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/১৯৯৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

16.  জনাব েমাহা�দ মিনর�ামান ভুইঁয়া 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়ন: বিরশাল িবমানববর, 
বিরশাল 

০৫/০৭/১৯৭৪ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/১৯৯৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

17.  জনাব সািকবুর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

১৩/০২/১৯৭৮ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/১৯৯৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

18.  জনাব েমাঃ ছগীর আহ�দ 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েভালা 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানববর, িসেল্ 

৩১/১২/১৯৭৬ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২২/০৭/১৯৯৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২২/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

19.  জনাব েমাঃ আসাদুল ইসলাম  
িশ�াগত েযা�তা-দািখল 
িনজ েজলা-ফিরদটর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

০১/০৩/১৯৭৬ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/১৯৯৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

20.  জনাব েমাঃ এমদাদুল হক 
িশ�াগত েযা�তা-ফািযল 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানববর, িসেল্ 

২১/০৪/১৯৮০ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
৩১/০১/২০০১ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
৩১/০১/২০০১ 

কতপৃ�  িনবাৃচনী পরী�ার েমিার 
িভি�েত) 

21.  জনাব  িখল চ� িব�াস  
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িঝনাইদহ 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

২৪/০৮/১৯৭৬ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
৩১/০১/২০০১ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
৩১/০১/২০০১ 

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�� 

22.  জনাব েমাঃ িজয়াউর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ আমানত আ�ঃ 
িবমানববর, চ��াম  

০৭/০৩/১৯৮১ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
১০/০৪/২০০৫ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
১০/০৪/২০০৫ 

কতপৃ�  সমি�ত েজয্তার ে�ে� 
�ারি�ক পেদ েযাগদােনর 

িভি�েত) 
  িনবাৃচনী পরী�ার েমিার 

িভি�েত) 
23.  জনাব েমাঃ েবলাল েহােসন 

িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িসরাজগ� 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

০১/০৩/১৯৭৭ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০৪/০৪/২০০৫ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০৪/০৪/২০০৫ 

কতপৃ�  

24.  জনাব এস. এম জাহাংগীর শাহ 
িশ�াগত েযা�তা-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ আমানত আ�ঃ 
িবমানববর, চ��াম 

০৩/০৫/১৯৮১ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০৪/০৪/২০০৫ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০৪/০৪/২০০৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

25.  জনাব েমাহা�দ িমজানুর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েফনী 

পদায়নঃ শাহ আমানত আ�ঃ 
িবমানববর, চ��াম 

০২/০১/১৯৭৭ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০৪/০৪/২০০৫ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০৪/০৪/২০০৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

26.  জনাব েমাঃ রাজ মাসুদ েসিলম 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীটর 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানববর, িসেল্ 

৩১/১২/১৯৭৮ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০৪/০৪/২০০৫ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০৪/০৪/২০০৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

27.  জনাব েশখ েমাহা�দ মারফ 
িশ�াগত েযা�তা- এম.এ 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল 
আ�জাৃিতক িবমানববর, ,াকা  

সংলি�ঃ শাহ আমানত আ�জাৃিতক 
িবমানববর, চ��াম 

০২/০৭/১৯৭৫ েমা্র পিরবহন িসিডউলার 
২২/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন িসিডউলার 
২২/০৭/২০১৫ 

KZ…©cÿ  সমি�ত েজয্তার ে�ে� 
�ারি�ক পেদ েযাগদােনর 

িভি�েত) 
 একই তািরেখ 

(Regularize/Absorb-
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 
জ� তািরেখর েজয্তার 

িভি�েত) 
28.  জনাব েমাঃ জিহরল ইসলাম  

িশ�াগত েযা�তা- িব.এস.এস 
িনজ েজলা-মাগরা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল 
আ�জাৃিতক িবমানববর, ,াকা  

 

১১/০৩/১৯৭৭ েমা্র পিরবহন িসিডউলার 
২২/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন িসিডউলার 
২২/০৭/২০১৫ 

KZ…©cÿ -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�ব্য 

29.  জনাব েমাঃ েমসকাত েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-িব.এ  
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল 
আ�জাৃিতক িবমানববর, ,াকা  

সংলি�ঃ শাহ আমানত আ�জাৃিতক 
িবমানববর, চ��াম 

০১/০১/১৯৮১ েমা্র পিরবহন িসিডউলার 
২২/০৭/২০১৫ 

েমা্র পিরবহন িসিডউলার 
২২/০৭/২০১৫ 

KZ…©cÿ  সমি�ত েজয্তার ে�ে� 
�ারি�ক পেদ েযাগদােনর 

িভি�েত) 
 একই তািরেখ 

(Regularize/Absorb-
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 
জ� তািরেখর েজয্তার 

িভি�েত) 
30.  জনাব ৈসয়দ আহসান হািবব 

িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল 
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিটল 

০৫/০৬/১৯৭১ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
১১/০৮/২০১৬ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ�   সমি�ত েজয্তার ে�ে� 
�ারি�ক পেদ েযাগদােনর 

িভি�েত) 
 (Regularize/Absorb করণ 

িনেয়ােগর ে�ি�েত )  
31.  জনাব েমাঃ রাজু আহাে�দ 

িশ�াগত েযা�তা-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-মািনকগ� 
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

সংলি�ঃ হশাআিব, এমিটল 

০১/০২/১৯৯০ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০১/১২/২০১৬ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০১/১২/২০১৬ 

কতপৃ� -ঐ- 

32.  জনাব আবু বকর িসি�ক 
িশ�াগত েযা�তা-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-সাত�ীরা 
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা  

০৩/০১/১৯৯১ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
১৬/০৪/২০১৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
১৬/০৪/২০১৯ 

কতপৃ�  িনেয়ােগর ে�ি�েত ও িনবাৃচনী 
পরী�ার েমিার িভি�েত) 

33.  জনাব েমাঃ জামাল উ�ীন 
িশ�াগত েযা�তা-িডে�ামা-ইন-
ইি�ঃ  ে্ােমাবাইল ে্কেনালিজ) 
িনজ েজলা-যেশার 
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা  

১০/০২/১৯৮৯ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/২০১৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/২০১৯ 

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�� 

34.  জনাব েমাঃ ইমদাদুল হক 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-রাজবাড়ী 

ক�বাজার িবমানববর, ক�বাজার  ২৬/০২/১৯৯২ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/২০১৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/২০১৯ 

কতপৃ�  িনেয়ােগর ে�ি�েত ও িনবাৃচনী 
পরী�ার েমিার িভি�েত) 

35.  জনাব  েশাক কমার দাস 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-মাদারীটর 

যেশার িবমানববর, যেশার  ০১/০১/১৯৮৯ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
৩১/০৭/২০১৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
৩১/০৭/২০১৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

36.  জনাব েমাঃ সােয়দু�ামান 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-লালমিনরহা্ 

শাহমখদুম িবমানববর, রাজশাহী  ২৪/১০/১৯৮৯ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/২০১৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৫/০৭/২০১৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

37.  জনাব েমাঃ আলমগীর কিবর 
িশ�াগত েযা�তা-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-েশরটর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

২৫/০৮/১৯৯০ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০৮/০৩/২০২০ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
০৮/০৩/২০২০ 

কতপৃ� -ঐ- 

38.  জনাব আবু মুসা 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-যেশার 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

২১/০৮/১৯৯১ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
১৩/১০/২০১৯ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
১৩/১০/২০১৯ 

কতপৃ�  িনেয়ােগর ে�ি�েত ও িনবাৃচনী 
পরী�ার েমিার িভি�েত) 

39.  জনাব েমাঃ জািহদুল ইসলাম তালুকদার 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীটর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানববর, ,াকা 

০৯/০৩/১৯৯০ ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৭/০২/২০২০ 

ফায়ার  পাের্র �াইভার 
২৭/০২/২০২০ 

কতপৃ� -ঐ- 

                                                   
 
 
 
 
 
 


