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বাংলােদশ েবসামিরক িবমান চলাচল কতপৃ� 
সদর দ�র, কিমেৃ্ালা, ,াকাক             পেদা�িতেযা� পেদর নাম:  উ�মান সহকারী

          িফডার পেদর নাম: অিফস সহকারী কাম কি�উ্ার মুা�িরক 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার মুা�িরকগেণর ে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 েমাঃ রিফকুামান 
িশ�াগত েযা�তা- 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

2.  েমাসা�ৎ নািছমা আ�ার  
িশ�াগত েযা�তা- 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�াগত েযা�তা- 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�াগত েযা�তা- 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 সলতানা 
িশ�াগত েযা�তা- 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�াগত েযা�তা- 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 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�� 

7.  জনাব েমাঃ জাফর সােদক 
িশ�াগত েযা�তা- ি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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

8.  জনাব েমাঃ Rvnv½xi আলম 
িশ�াগত েযা�তা- ি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�াগত েযা�তা-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�াগত েযা�তা- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-ঝালকাঠী 

পদায়নঃ হযরত 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�াগত েযা�তা- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-মুীগগ 

পদায়নঃ হযরত 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�াগত েযা�তা- ি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 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�� 

13.  জনাব েমাঃ হযরত আলী 
িশ�াগত েযা�তা- ি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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

14.  জনাব রিফকল ইসলাম 
িশ�াগত েযা�তা- ি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�াগত েযা�তা- ি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�াগত েযা�তা- ি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�াগত েযা�তা- 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 তািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক  

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

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-১ 
সংলি�ঃ হযরত 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 তািরেখ 
েযাগদান কেরেছনক 

19.  জনাব মহা�দ ওয়ালী উমা 
িশ�াগত েযা�তা- ি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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

 
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�� 

20.  জনাব েমাঃ এনামল হক 
িশ�াগত েযা�তা- ি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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

21.  জনাব েমাঃ েসােহল আকতার 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ শাহ্ আমানত 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�াগত েযা�তা- 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�াগত েযা�তা- 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�াগত েযা�তা- িব.এ(পাস) 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-১ 
সংলি�ঃ হযরত 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�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ হযরত 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�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-�া�ণবািুয়া 

পদায়নঃ হযরত 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 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�� 

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

পদায়নঃ হযরত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

28.  েবগম রািজয়া আ�ার 
িশ�াগত েযা�তা- 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�াগত েযা�তা- িব.কম (পাস) 
িনজ েজলা-িপেরাজপর 

পদায়নঃ হযরত 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�াগত েযা�তা- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-১ 
সংলি�ঃ হযরত 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 
০৫/০৪/২০০০ তািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক 

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

পদায়নঃ হযরত 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 তািরেখ 
েযাগদান কেরেছনক 

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

পদায়নঃ হযরত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

33.  জনাব েমাহা�দ িবলাল েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা- ি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 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 সােজদর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা- িব.কম (পাস) 
িনজ েজলা-িদনাজপর 

পদায়নঃ হযরত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

35.  জনাব মহা�দ ইউসফ 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযরত 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 েমাহা�দ মনজরল হক 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-েগাপালগগ 

পদায়নঃ হযরত 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�াগত েযা�তা- ি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 মহা�াদ হারনার রিশদ 
িশ�াগত েযা�তা- ি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�াগত েযা�তা- ি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 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�� 

40.  েবগম েমাছাঃ শািকলা আকতার 
িশ�াগত েযা�তা- 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

41.  জনাব েমাহা�দ জিহরল ইসলাম 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এস.এস (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�াগত েযা�তা- ি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 েমাহা�দ আলতাফ েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ শাহ্ আমানত 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 েমাহা�দ এনামল হক 
িশ�াগত েযা�তা- এম.এস.এস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ িসিভল সােকলৃ 
সংলি�ঃ হযরত 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 মহা�দ এমদাদল হক 
িশ�াগত েযা�তা-িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-িকেশারগগ 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-৩ 
সংলি�ঃ হযরত 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�াগত েযা�তা- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-১ 
সংলি�ঃ হযরত 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 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�� 

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

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-২ 
সংলি�ঃ হযরত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

48.  জনাব জাহা�ীর আলম 
িশ�াগত েযা�তা- ি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 েমাছা�ৎ পারভীন আ�ার 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-জামালপর 

পদায়নঃ হযরত 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�াগত েযা�তা- 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�াগত েযা�তা- ি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�াগত েযা�তা- িব.এস.এস  
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানব�র, িসেল্ 

সংলি�ঃ শাহ্ আমানত 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�াগত েযা�তা- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযরত 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 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�� 

54.  েবগম রািজয়া খাতন 
িশ�াগত েযা�তা- 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

55.  জনাব েমাঃ সলতান মাহমদ 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-জয়পরহা্ 

পদায়নঃ হযরত 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�াগত েযা�তা- ি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 েমাহা�দ রিফকল ইসলাম 
িশ�াগত েযা�তা- 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.  জনাব সবজ আলম 
িশ�াগত েযা�তা- 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� -ঐ- 

59.  েবগম আেমনা খাতন 
িশ�াগত েযা�তা- এম.এস.িস  
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ হযরত শাহজালাল 

আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা 

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

২২/০৭/২০১৫ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

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�� 

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

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ হযরত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

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

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানব�র, িসেল্ 

সংলি�ঃ শাহ্ আমানত 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 েমাহা�দ নরুামান িশকদার 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-মুীগগ 

পদায়নঃ হযরত 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�াগত েযা�তা- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-গাজীপর 

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযরত 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 েমাহা�দ জিহরল ইসলাম 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত 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�াগত েযা�তা- 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�াগত েযা�তা- 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 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�� 

67.  েবগম ফােতমা খাতন 
িশ�াগত েযা�তা- ি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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

68.  জনাব েমাহা�দ ইকবাল েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা- 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 েমাহা�দ কামাল েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এস.িস (পাস) 
িনজ েজলা-চাদপর 

পদায়নঃ হযরত 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�াগত েযা�তা- 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 মহা�দ শাহজাহান 
িশ�াগত েযা�তা- ি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�াগত েযা�তা- 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 তানিজলা আখতার 
িশ�াগত েযা�তা- ি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 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�� 

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

পদায়নঃ হযরত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

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

পদায়নঃ হযরত 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 েমাহা�দ মনসর আহেমদ 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযরত 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�াগত েযা�তা-ি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�াগত েযা�তা- িব.এস.এস 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত 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�াগত েযা�তা- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ হযরত 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 েমাহা�দ ইকবাল েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত 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 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�� 

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

পদায়নঃ হযরত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

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

পদায়নঃ সদর দ�র, পিরক�না 
শাখা 

সংলি�ঃ হযরত 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�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ফিরদপর 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযরত 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 েতাফাুল েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা- িব. এ (পাস) 
িনজ েজলা-ঠাকরগাও 

পদায়নঃ হযরত 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 েমাছাঃ লিতফন নাহার 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

86.  েবগম আিরফাত�াহার আরজ 
িশ�াগত েযা�তা- 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 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�� 

87.  জনাব েমাঃ নর িময়া 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

88.  জনাব েমাঃ কাউসার আলম েমামা 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযরত 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- 

89.  েবগম জা�াতল েফরেদৗস 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ হযরত 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- 

90.  জনাব েমাঃ দলাল উি�ন 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত 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- 

91.  েবগম েমাসা�ৎ ফয়জনেনছা 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

92.  জনাব েমাঃ আ�ল মােলক সরকার 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

93.  জনাব েমাঃ আলী আকবর 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ��াম 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ শাহ্ আমানত 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 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�� 

94.  জনাব েমাঃ নরল ইসলাম 
িশ�াগত েযা�তা- 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

95.  জনাব েমাঃ আব হািনফা 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এস.এস 
িনজ েজলা-কিু�াম 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত 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- 

96.  জনাব েমাঃ আলতাব েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযরত 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- 

97.  েবগম েমাছাঃ আয়শা আখতার 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এস.এস 
িনজ েজলা-নাে্ার 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ হযরত 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- 

98.  জনাব েমাঃ রিহম উমাহ 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ হযরত 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- 

99.  জনাব েমাঃ ফখরল ইসলাম 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ হযরত 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- 

100.  জনাব েমাঃ েমারেশদ আলম 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এ (স�ান) 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযরত 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 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/কতপৃক্
ষ 

ম�� 

101.  েবগম সালমা আফেরাজ 
িশ�াগত েযা�তা- এম.এস.এস 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

102.  জনাব ৈতয়েবর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা- েফনী 

পদায়নঃ হযরত 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 
 

কতপৃ� -ঐ- 

103.  েবগম েরহানা আ�ার  
িশ�াগত েযা�তা- িব.এস.এস (পাস) 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-৩ 
সংলি�ঃ হযরত 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- 

104.  জনাব েমাঃ আিনছর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

105.  সােজদা েবগম 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

106.  জনাব হাসান হািফজর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-এম.এস.এস(সমাজিব�ান) 
িনজ েজলা- িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযরত 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- 

107.  জনাব আল মাহমদ েমাাফা কামাল 
িশ�াগত েযা�তা- ফািযল 
িনজ েজলা- েশরপর 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযরত 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 তািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক 

 
চলমান পাতা-১৭ 

 



 
 

 
 

-১৭- 
 

�ি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�� 

108.  জনাব েমাঃ হাসান পারেভজ 
িশ�াগত েযা�তা- ফািযল 
িনজ েজলা- জয়পরহা্ 

পদায়নঃ হযরত 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 তািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক 

109.  জনাব েমাঃ কামরল হাসান 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ সদর দ�র, পিরক�না 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযরত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত  
110.  জনাব েমাঃ মরশীদ আলম 

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

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযরত 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 তািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক 

111.  জনাব েমাহা�দ ইকরামল ইসলাম 
িশ�াগত েযা�তা- ফািযল 
িনজ েজলা- ঠাকরগাও 

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযরত 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 তািরেখ 

েযাগদান কেরেছনক 

112.  েবগম েমাছাঃ শাহীনর 
িশ�াগত েযা�তা- এম.এস.িস 
িনজ েজলা- জামালপর 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-২ 
সংলি�ঃ হযরত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

113.  জনাব িল্ন কমার দাস 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

114.  েবগম সলতানা আ�ার 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস (মানিবক) 
িনজ েজলা- িব-বাুীয়া 

পদায়নঃ হযরত 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 পাতা-১৮ 

 



 
 

 
 

-১৮- 
 

�ি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�� 

115.  জনাব জােহদল ইসলাম  
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ শাহ্ আমানত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

116.  জনাব েমাঃ জাহা�ীর আলম ভইয়া 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

117.  েবগম েসিলনা সলতানা  
িশ�াগত েযা�তা- এম.এস.এস 
িনজ েজলা-লালমিনরহা্ 

পদায়নঃ হযরত 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- 

118.  জনাব েমাঃ মাহবব আলম 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

119.  জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

120.  জনাব আল েহলাল 
িশ�াগত েযা�তা- ি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- 

121.  েবগম হািসনা আ�ার  
িশ�াগত েযা�তা- এম.িব.এ 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত 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 পাতা-১৯ 

 



 
 

-১৯- 
 

�ি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 েমাঃ েদেলায়ার মেশদৃ 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-পাবনা 

পদায়নঃ হযরত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

123.  জনাব েমাঃ শামীম িময়া 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

124.  েবগম েমাসাঃ আসমা আ�ার 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস    
(�বসায় িশ�া) 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ হযরত 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- 

125.  েবগম েরািজনা পারিভন 
িশ�াগত েযা�তা-এইচ.এস.িস  
িনজ েজলা-লালমিনরহা্ 

পদায়নঃ হযরত 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- 

126.  জনাব কামরল ইসলাম 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এ (পাস) 
িনজ েজলা-েগাপালগগ 

পদায়নঃ শাহ্ আমানত 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- 

127.  জনাব েমাঃ মিহদল ইসলাম 
িশ�াগত েযা�তা- ি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- 

128.  েবগম েসািনয়া 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

129.  জনাব মহাঃ আ�ল খািলক  
িশ�াগত েযা�তা- 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 ে�ি�েত  

 
চলমান পাতা-২০ 



 
 

 
-২০- 

 

�ি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�� 

130.  জনাব েমাঃ জামাল েহােসন  
িশ�াগত েযা�তা- িব.এ  
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযরত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

131.  েবগম েমাসা�ৎ হািছনা আ�ার 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-কিমমা 

পদায়নঃ সদর দ�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- 

132.  জনাব েমাঃ আিতকর রহমান  
িশ�াগত েযা�তা- ি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- 

133.  জনাব েমাঃ েবলাল েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

134.  জনাব েমাঃ কতব উি�ন ভইয়া 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

135.  েবগম আফেরাজা সলতানা 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

136.  জনাব নয়ন কমার েলাা 
িশ�াগত েযা�তা- ি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� (িনেয়ােগর ে�ি�েত ও 
িনবাৃচনী পরী�ার েমাার 

িভি�েত) 

 
চলমান পাতা-২১ 

 
 



 
 

 
 

-২১- 
 

�ি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�� 

137.  জনাব েমাঃ েরাকনুামান েচৗৗরী  
িশ�াগত েযা�তা- িব.এ (স�ান) 
ি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 ে�ি�েত ও 
িনবাৃচনী পরী�ার েমাার 

িভি�েত) 

138.  জনাব মিমক তায়জল ইসলাম 
িশ�াগত েযা�তা- 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 
 

কতপৃ� -ঐ- 

139.  জনাব হদয় আহেমদ 
িশ�াগত েযা�তা- এম.এস.িস  
ি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- 

140.  জনাব আছমা আ�ার 
িশ�াগত েযা�তা- 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- 

141.  জনাব েমাঃ শািহন িময়া 
িশ�াগত েযা�তা- ি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- 

142.  জনাব েমাঃ লাজ িময়া 
িশ�াগত েযা�তা- এম.এস.এস (অথনৃীিত) 
ি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- 

143.  জনাব েমাঃ েসিলম েরজা 
িশ�াগত েযা�তা- 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 পাতা-২২ 

 



 
 

 
 

-২২- 
 
 

�ি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 

144.  জনাব মহা�দ আেনায়ার েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা- 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 ে�ি�েত  

145.  েবগম আফেরাজা আ�ার 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযরত 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 তািরেখ 
(Regularize/Absorb 
করণ) িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং 

জ� তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

146.  জনাব শকর মাহমদ 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-জামালপর 

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

সংলি�ঃ হযরত 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- 

147.  জনাব েমাঃ মাসউদল করীম 
িশ�াগত েযা�তা- এম.এ (কািমল) 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ িসিভল িডিভশন-১ 
সংলি�ঃ হযরত 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- 

148.  েবগম আফেরাজা খাতন 
িপতা-েমাঃ আিজজল হক 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 
 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন 
িবভাগ 

সংযুি�: অিড্ িবভাগ 

২৮/১২/১৯৯৯ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২৫/০৭/২০১৯ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২৫/০৭/২০১৯ 
 

কতপৃ� (িনবাৃচনী পরী�ার েমাার 
িভি�েত) 

149.  জনাব েমাঃ শািকর আহে�দ 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-িব-বািুয়া 
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল 
আ�ঃ িবমানব�র, ,াকা  

১৭/০৮/১৯৯৪ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২১/১১/২০১৯ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

২১/১১/২০১৯ 
 

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

 
                                                                                                 চলমান পাতা-২৩ 

 
 



 
 

 
-২৩- 
 
 

�ি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�� 

150.  েবগম আসমা আ�ার 
িপতা-মত নরল ইসলাম 
িশ�াগত েযা�তা- এইচ.এস.িস 
িনজ েজলা-নারায়নগগ 
 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন 
িবভাগ 

১২/১২/১৯৯৫ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০১/০৭/২০২০ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০১/০৭/২০২০ 
 

কতপৃ� (িনবাৃচনী পরী�ার েমাার 
িভি�েত) 

151.  েবগম েমাছাঃ তািনয়া খাতন 
িপতা-েমাঃ আবল বাশার েমাাা 
িশ�াগত েযা�তা- িব.এস.িস (অনাস)ৃ 
িনজ েজলা-মাগরা 
 

পদায়নঃ সদর দ�র, 
 �শাসন িবভাগ 

সংলি�ঃ িনরাপ�া শাখা 

১৫/১১/১৯৯২ অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০১/০৭/২০২০ 
 

অিফস সহকাির কাম-কি�উ্ার 
মুা�িরক 

০১/০৭/২০২০ 
 

কতপৃ�  
ঐ 

 


