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বাংলােদশ েবসামিরক িবমান চলাচল কতপৃ� 
সদর দ�র, কিমেৃ্ালা, ,াকাক   পেদা�িতেযা� পেদর নাম:  স�ি� পিরদশকৃ  

          িফডার পদসমূেহর নাম: সােভ ৃ্ ার ও েরকড ৃিকপার 
সােভ ৃ্ ার ও েরকড ৃিকপার (নিথ র�ক)গেণর সমি�ত েজয্তা তািলকা 

 
�িমক 

নং 

কমচৃারনর নাম, িশ�াগত েযা�তা ও  
িনজ েজলা 

বতমৃান কম�ৃল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িন্িমত চাকরনেত 
েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

সরকারন/কতপৃ� ম�� 

1.  জনাব আিবর েঘাষ 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস ও 
িডে�ামা-ইন-ইি�িন্ািরং  
(সােভইৃং ে্কেনালিজ) 
িনজ েজলা-নাে্ার 

পদা্নঃ িসিভল িডিভশন-২ ০৪/০৮/১৯৯৪ সােভ ৃ্ ার 
১৭/০৯/২০১৭ 

সােভ ৃ্ ার 
১৭/০৯/২০১৭ 

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

িভি�েত) 
 (িনবাৃচনন পরন�ার েমমার 

িভি�েত) 
 

2.  জনাব সজল কমার েসাম 
িশ�াগত েযা�তা-এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-েফনন 

পদা্নঃ িসিভল িডিভশন-১ ০৪/০৩/১৯৮৯ সােভ ৃ্ ার 
১৭/০৯/২০১৭ 

সােভ ৃ্ ার 
১৭/০৯/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

3.  জনাব েমাহা�দ আলন  
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস ও  
িডে�ামা-ইন-ইি�িন্ািরং  
(সােভইৃং ে্কেনালিজ) 
িনজ েজলা-রাজশাহন 

পদা্নঃ সদর দ�র, 
এেরা�াম িবভাগ 

সংলি�ঃ সদর দ�র, স�ি� 
শাখা  

১২/০৯/১৯৮৭ সােভ ৃ্ ার 
১৯/০৯/২০১৮ 

সােভ ৃ্ ার 
১৯/০৯/২০১৮ 

কতপৃ� (Regularize/Absorb-
করণ) িনে্ােগর ে�ি�েত 

4.  জনাব জিমর উি�ন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নন 
িনজ েজলা-েনা্াখালন 

পদা্নঃ হযরত শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ সদ� (পিরঃ/পির) 

০৩/০২/১৯৬২ অিফস সহা্ক 
২১/০৩/১৯৮১ 

(পেদা�িত�া� পদ) 
েরকড ৃিকপার (নিথ র�ক) 

১১/০৩/২০১৯ 

সরকারন (একই তািরেখ পেদা�িতর 
ে�ি�েত পূব ৃপেদর েজয্তার 

িভি�েত) 
5.  জনাব েমাঃ আ�াস উি�ন খান 

িশ�াগত েযা�তা-১০ম ে�নন 
িনজ েজলা-,াকা 

পদা্নঃ সদর দ�র (�শাসন 
িবভাগ) 

২৯/০৬/১৯৬৩ অিফস সহা্ক 
২৫/০৩/১৯৮১ 

(পেদা�িত�া� পদ) 
েরকড ৃিকপার (নিথ র�ক) 

১১/০৩/২০১৯ 

সরকারন -ঐ- 

6.  জনাব েমাঃ নজরল ইসলাম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নন 
িনজ েজলা-রাজশাহন 

পদা্নঃ হযরত শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ শাহ্ মখদুম 
িবমানব�র, রাজশাহন 

০১/০৫/১৯৬২ অিফস সহা্ক 
৩০/০৩/১৯৮১ 

(পেদা�িত�া� পদ) 
েরকড ৃিকপার (নিথ র�ক) 

১১/০৩/২০১৯ 

সরকারন -ঐ- 

7.  জনাব হারন-অর-রিশদ হাওলাদার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নন 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদা্নঃ হযরত শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা    

০২/০২/১৯৬২ অিফস সহা্ক 
২৩/০৩/১৯৮১ 

(পেদা�িত�া� পদ) 
েরকড ৃিকপার (নিথ র�ক) 

১১/০৩/২০১৯  

সরকারন (পেদা�িতর ে�ি�েত)  

 
 


