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

পেদা�িতেযা� পেদর নাম: েমা্র পিরবহন িসিডউলার 
 িফডার পদসমূেহর নাম: েমা্র পিরবহন িফ্ার �াইভার 

 
েমা্র পিরবহন িফ্ার �াইভারগেণর ে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.  জনাব েমা�া শওকত েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নড়াইল 

পদায়নঃ ৈসয়দপুর িবমানব�র, 
নীলফামারী 

সংলি�ঃ সদর দ�র, এমিটপুল 
 

৩১/১০/১৯৭২ েমা্র পিরবহন িফ্ার �াইভার 
২০/০২/১৯৯৭ 

েমা্র পিরবহন িফ্ার �াইভার 
২০/০২/১৯৯৭ 

কতপৃ� (িনেয়ােগর ে�ি�েত ও 
েযাগদােনর িভি�েত)  

2.  জনাব েমাঃ েমারেশদর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-খাগড়াছিড় 
 

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

০১/০১/১৯৭৪ েমা্র পিরবহন িফ্ার �াইভার 
২২/০৭/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন িফ্ার �াইভার 
২২/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

3.  জনাব েমাঃ জিহরল ইসলাম  
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েমৗলভীবাজার 
 

পদায়নঃ েসমসু 
সংলি�ঃ সদর দ�র 

১২/১২/১৯৭৫ েমা্র পিরবহন িফ্ার �াইভার 
২৯/০৭/১৯৯৯ 

েমা্র পিরবহন িফ্ার �াইভার 
২৯/০৭/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

4.  জনাব েমাঃ নর েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস  
িনজ েজলা-নাে্ার 
 

পদায়নঃ েসমসু 
সংলি�ঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানব�র, ,াকা 

২৭/১১/১৯৮২ েমা্র পিরবহন িফ্ার �াইভার 
০৭/০৪/২০০৫ 

েমা্র পিরবহন িফ্ার �াইভার 
০৭/০৪/২০০৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

 


