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বাংলােদশ েবসামিরক িবমান চলাচল কতপৃ� 

সদর দ�র, কিমেৃ্ালা, ,াকাক                            পেদা�িতেযা� পেদর নাম:  
                অিফস সহকারী কাম কি�উ্ার মুা�িরক, 
  ফে্াকিপ অপাের্র 

িফাার পেদর নাম:  অিফস সহায়ক 
 

 

অিফস সহায়কগেণর ে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 েমাশারফ েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-পটয়াখালী  

পদায়নঃ িসিভল িািভশন-১ ০১/০১/১৯৬৬ অিফস সহায়ক 
২৩/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৩/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� েযাগদােনর িভি�েত ও একই 
তািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� তািরেখর েজয্তার 

িভি�েত 
2.  নরজাহান েবগম  

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-গাজীপর   
 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব িবভাগ ৩১/১২/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
২৩/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৩/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� ঐ 

3.  জনাব েমাঃ দলাল েশখ 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মাগরা 
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

০১/০২/১৯৬২ অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

4.  জনাব েমাঃ শহীদল  ল ল 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বরগনা  
 

পদায়নঃ �াই্ েসফিট ২৫/১২/১৯৬২ অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

5.  জনাব খ�কার লুফর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব িবভাগ ০১/১২/১৯৬৩ অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

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�� 

6.  জনাব েমাঃ তপন েচৗধরী  
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-গাজীপর 
 
 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ েযাগােযাগ িবভাগ 

২০/০১/১৯৬৪ অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� েযাগদােনর িভি�েত ও একই 
তািরেখ েযাগদােনর ে�ে� 
জ� তািরেখর েজয্তার 

িভি�েত 

7.  ছােলমা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 
 

পদায়নঃ িসিভল সােকলৃ ০৭/০৮/১৯৬৪ অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

8.  জনাব েমাঃ মিফজর রহমান  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েনায়াখালী  
 

পদায়নঃ েসমস ৩১/১২/১৯৬৪ অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

9.  সািহদা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 
 

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

০১/০১/১৯৬৬ অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

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�� 

10.  জনাব আ�ল মিতন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-গাজীপর  

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

০৪/১০/১৯৬৬ অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� েযাগদােনর িভি�েত ও একই 
তািরেখ েযাগদােনর ে�ে� জ� 
তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

11.  জনাব েমাঃ ফিরদ িময়া  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-নরিসংদী  

পদায়নঃ েচয়ার�ান সিচবালয় ০১/০১/১৯৬৭ অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

12.  জনাব � গেনশ চ� দাস  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েভালা  

পদায়নঃ �াই্ েসফিট ১০/০৮/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

13.  সিফয়া েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ িসএিটিস ১০/০৭/১৯৭০ অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

14.  জনাব েমাতাহার েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ সদর দ�র, এেরা�াম 
িবভাগ 

৩০/১২/১৯৭০ অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৫/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

15.  জনাব েমাঃ েসকা�ার আলী েমা�া  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ �াই্ েসফিট ১৩/০২/১৯৬৫ অিফস সহায়ক 
২৬/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৬/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� েযাগদােনর িভি�েত ও একই 
তািরেখ েযাগদােনর ে�ে� জ� 
তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

16.  জনাব েমাঃ িসরাজল ইসলাম   
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ ই/এম সােকলৃ ০১/০৩/১৯৬৭ অিফস সহায়ক 
২৬/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৬/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

17.  জনাব েমাঃ েমাখেলছর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-শিরয়তপর  

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

০১/০১/১৯৬৮ অিফস সহায়ক 
২৮/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৮/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

18.  জনাব েমাঃ আলী ওসমান 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম  

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

১২/০২/১৯৬৮ অিফস সহায়ক 
২৮/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৮/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

19.  জনাব েমাঃ আবদল কােদর  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিম�া  

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

১৫/০৬/১৯৬৫ অিফস সহায়ক 
২৯/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৯/০৯/১৯৯১ 

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�� 

20.  জনাব েমাহা�দ শাহ আলম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম  

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

০৯/০৭/১৯৬৭ অিফস সহায়ক 
২৯/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
২৯/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� েযাগদােনর িভি�েত ও একই 
তািরেখ েযাগদােনর ে�ে� জ� 
তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

21.  জনাব েমাঃ আিজজর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানব�র, িসেল্ 

০৬/০৭/১৯৬৪ অিফস সহায়ক 
৩০/০৯/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
৩০/০৯/১৯৯১ 

কতপৃ� েযাগদােনর িভি�েত 

22.  জনাব েমাঃ আ�ল গফর  
িশ�াগত েযা�তা-১০ম ে�নী 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ সদর দ�র, �ািনং শাখা ১৪/০৮/১৯৬২ অিফস সহায়ক 
০১/১০/১৯৯১ 

অিফস সহায়ক 
০১/১০/১৯৯১ 

কতপৃ� -ঐ- 

23.  জনাব গাজী মিতউর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�িণ 
িনজ েজলা-নুাইল  

পদায়নঃ সদর দ�র,�ধান 
�েকৗশলীর দ�র 

০১/০১/১৯৬৭ অিফস সহায়ক 
২০/০৪/১৯৯৬ 

অিফস সহায়ক 
২০/০৪/১৯৯৬ 

কতপৃ� -ঐ- 

24.  জনাব েমাঃ মিতউর রহমান ম�ল 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

২৫/০১/১৯৬৭ অিফস সহায়ক 
০৩/০৮/১৯৯৭ 

অিফস সহায়ক 
০৩/০৮/১৯৯৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

25.  জনাব েমাহাঃ মাহ  ল কিরম ম া  
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ��াম  

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

০১/০৭/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
১৫/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
১৫/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� িনবাৃচনী পরী�ার েমধার িভি�েত 

26.  জনাব আ�ল মা�ান-২ 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

সংলি�ঃ �শাসিনক ম�ণালয় 

১০/১০/১৯৬৮ অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

27.  জনাব েমাঃ ইিলয়াস মাত�র  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মাদারীপর  

পদায়নঃ েচয়ার�ান সিচবালয় ০৪/১১/১৯৭১ অিফস সহায়ক 
০২/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০২/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

28.  জনাব অরন চ� দাস 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানব�র, িসেল্ 

২০/০৮/১৯৭৬ অিফস সহায়ক 
১৮/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
১৮/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

29.  জনাব েমাঃ আকল িময়া   
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-চয়াাা�া 

পদায়নঃ যেশার িবমানব�র, যেশার ২৮/১০/১৯৭৬ অিফস সহায়ক 
০৯/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০৯/১১/১৯৯৯ 

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�� 

30.  িমেসস েরােকয়া েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব িবভাগ ১৪/০৭/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� িনবাৃচনী পরী�ার েমধার 
িভি�েত 

31.  জনাব েমাঃ জিসম উি�ন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বরগনা  

পদায়নঃ িসিভল িািভশন-১ ০৪/০৪/১৯৭০ অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

32.  জনাব েমা�ফা কামাল  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-শিরয়তপর  

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

সংলি�ঃ এিটএস এ� এেরাঃ 

০৩/০৮/১৯৭৪ 
 

অিফস সহায়ক 
০৩/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০৩/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

33.  েমাছাঃ ফােতমা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ িসএিটিস ০১/০১/১৯৬৫ অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

34.  জনাব েমাঃ দলাল িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-নরিসংদী  

পদায়নঃ সদর দ�র, অিা্ ০১/০৩/১৯৬৬ অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

35.  জনাব েমাঃ শাহজাহান (টটল) 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কি�য়া 

পদায়নঃ �াই্ েসফিট 
সংযি�ঃ যেশার িবমানব�র, 

যেশার 

০৫/০৪/১৯৭৫ অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

36.  েমাছা�ু হােজরা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-নারায়নগ� 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ ০১/০৬/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

37.  জনাব আলে�া িশকদার  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ঝালকাঠী 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

০৩/১০/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
০৩/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০৩/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

38.    পদায়নঃ িসএিটিস ১৫/০৫/১৯৭৮ অিফস সহায়ক 
১৪/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
১৪/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

39.  জনাব েমাঃ   ল ল আলম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বগুা 

পদায়নঃ েচয়ার�ান সিচবালয় ০১/১২/১৯৭০ অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

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�� 

40.  জনাব হাবী র রহমান  
িশ�াগত েযা�তা-১০ম ে�নী 
িনজ েজলা-বা�রবান 

পদায়নঃ ক�বাজার িবমানব�র, 
ক�বাজার 

০১/১২/১৯৭৯ অিফস সহায়ক 
১৫/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
১৫/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� িনবাৃচনী পরী�ার েমধার িভি�েত 

41.  েবগম েমাছাঃ মািফয়া খাতন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েমেহরপর  

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব িবভাগ ২৭/০৫/১৯৭২ অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

42.  েমাছাঃ নরজাহান েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-জয়পরহা্ 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন-৩ ০৩/০২/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

অিফস সহায়ক 
০১/১১/১৯৯৯ 

কতপৃ� -ঐ- 

43.  মীনা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বােগরহা্  

পদায়নঃ িসিভল িািভশন-১ ০৪/০৬/১৯৭০ অিফস সহায়ক 
৩০/০১/২০০১ 

অিফস সহায়ক 
৩০/০১/২০০১ 

কতপৃ� িনবাৃচনী পরী�ার েমধার িভি�েত 

44.  জনাব েমাঃ খিললর রহমান  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-হিবগ� 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানব�র, িসেল্ 

১৮/১০/১৯৬৫ অিফস সহায়ক 
০৭/০২/২০০১ 

অিফস সহায়ক 
০৭/০২/২০০১ 

কতপৃ� -ঐ- 

45.  েমাছাঃ মনজরা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-পাবনা  

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

০৫/০২/১৯৬৮ অিফস সহায়ক 
২৮/০১/২০০১ 

অিফস সহায়ক 
২৮/০১/২০০১ 

কতপৃ� -ঐ- 

46.  জনাব েমাঃ শাহীনর ইসলাম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ �াই্ েসফিট ০১/০২/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
৩০/০১/২০০১ 

অিফস সহায়ক 
৩০/০১/২০০১ 

কতপৃ� -ঐ- 

47.  জনাব েমাঃ খােলদর রহমান  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-৩ ০১/০১/১৯৬৬ অিফস সহায়ক 
০৭/০৪/২০০৫ 

অিফস সহায়ক 
০৭/০৪/২০০৫ 

কতপৃ� (�া�ন মিজবনগর কমচৃাির) 
েযাগদােনর িভি�েত (একই তািরেখ 
েযাগদােনর ে�ে� জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত) 
 

চলমান পাতা-৭ 
 
 
 
 
 

-৭- 



 
 

 

�িমক 
নং 

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

বতমৃান কমসৃ্থল জ� তািরখ পেদর নামসহ ১ম িনয়িমত 
চাকরীেত েযাগদােনর তািরখ 

পেদা�িত পদ/বতমৃান পদ ও 
েযাগদােনর তািরখ 

সরকারী/কতপৃ� ম�� 

48.  জনাব েমাঃ আবদর রিশদ  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিু�াম  

পদায়নঃ িসিভল িািভশন-২ ১৫/১২/১৯৬১ অিফস সহায়ক 
০৭/০৫/২০০৫ 

অিফস সহায়ক 
০৭/০৫/২০০৫ 

কতপৃ� (�া�ন মিজবনগর কমচৃাির) 
েযাগদােনর িভি�েত (একই তািরেখ 
েযাগদােনর ে�ে� জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত) 
49.  জনাব েমাঃ েমাফা�ল েহােসন  

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিু�াম  

পদায়নঃ সদ�  অথাৃ মেহােদর 
দ�র 

৩১/১২/১৯৬৩ অিফস সহায়ক 
০৭/০৫/২০০৫ 

অিফস সহায়ক 
০৭/০৫/২০০৫ 

কতপৃ�                                                                                                                                                                                                                                                      
-ঐ- 

50.  জনাব েমাঃ জয়নাল েশখ  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ �ধান �েকৗশলীর দ�র ১৫/০৯/১৯৬৩ অিফস সহায়ক 
২২/০২/২০১০ 

অিফস সহায়ক 
২২/০২/২০১০ 

কতপৃ� (�া�ন মিজবনগর কমচৃাির) 
েযাগদােনর িভি�েত (একই তািরেখ 
েযাগদােনর ে�ে� জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত) 
51.  জনাব বা ল েহােসন  

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ 
সদ�  �শাসনা মেহাদেয়র দ�র 

১৫/১১/১৯৬৩ অিফস সহায়ক 
২২/০২/২০১০ 

অিফস সহায়ক 
২২/০২/২০১০ 

কতপৃ� -ঐ- 

52.  েমাছাঃ শওকত আরা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন-৩ ১৫/১২/১৯৬৩ অিফস সহায়ক 
২২/০২/২০১০ 

অিফস সহায়ক 
২২/০২/২০১০ 

কতপৃ� -ঐ- 

53.  েমাছাঃ িপয়ারা েবগম   
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ �াই্ েসফিট ১৫/১২/১৯৬৩ অিফস সহায়ক 
২২/০২/২০১০ 

অিফস সহায়ক 
২২/০২/২০১০ 

কতপৃ� -ঐ- 

54.  জনাব েমাঃ দলাল েহােসন আকন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ িসিভল িািভশন-২ ০১/১২/১৯৬৬ অিফস সহায়ক 
২২/০২/২০১০ 

অিফস সহায়ক 
২২/০২/২০১০ 

কতপৃ� -ঐ- 

55.  জনাব েমাঃ আলমগীর েহােসন হাওলাদার  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব িবভাগ 
সংলি�ঃ বিরশাল িবমানব�র, 

বিরশাল 

৩১/১২/১৯৬৩ অিফস সহায়ক 
২৩/০২/২০১০ 

অিফস সহায়ক 
২৩/০২/২০১০ 

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�� 

56.  জনাব আবদর রিহম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েনায়াখালী  

পদায়নঃ �াই্ েসফিট 
সংলি�ঃ জনসংেযাগ শাখা/এিসআর 

৩১/১২/১৯৬৩ অিফস সহায়ক 
০২/০৩/২০১০ 

অিফস সহায়ক 
০২/০৩/২০১০ 

কতপৃ� (�া�ন মিজবনগর কমচৃাির) 
েযাগদােনর িভি�েত (একই তািরেখ 
েযাগদােনর ে�ে� জ� তািরেখর 

েজয্তার িভি�েত) 
57.  জনাব েমাঃ সালাউি�ন 

িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিম�া  

পদায়নঃ কিম�া িবমানব�র, 
কিম�া 

০১/০১/১৯৬৩ অিফস সহায়ক 
০৩/০৩/২০১০ 

অিফস সহায়ক 
০৩/০৩/২০১০ 

কতপৃ� -ঐ- 

58.  জনাব েমাঃ আ�ল হা�ান  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিম�া 

পদায়নঃ সদর দ�র, এেরা�াম 
িবভাগ 

০১/০২/১৯৬৩ অিফস সহায়ক 
০৩/০৩/২০১০ 

অিফস সহায়ক 
০৩/০৩/২০১০ 

কতপৃ� -ঐ- 

59.  জনাব েমাঃ আ�র রশীদ  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

০১/০৩/১৯৬৩ অিফস সহায়ক 
০৭/০৩/২০১০ 

অিফস সহায়ক 
০৭/০৩/২০১০ 

কতপৃ� -ঐ- 

60.  জনাব েমাহা�দ আলী �ধান  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-লালমিনরহা্ 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ 
পিরচালক  �শাসনা মেহাদেয়র 

দ�র 

৩১/১২/১৯৬৪ অিফস সহায়ক 
১০/০৩/২০১০ 

অিফস সহায়ক 
১০/০৩/২০১০ 

কতপৃ� -ঐ- 

61.  জনাব েমাঃ ফজলর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েনায়াখালী 

পদায়নঃ িসিভল িািভশন-৩ ০১/০১/১৯৬৪ অিফস সহায়ক 
১৬/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
১৬/০৭/২০১৫ 

কতপৃ�  (Regularize/Absorb করণা 
িনেয়ােগর ে�ি�েত  

62.  নরজাহান েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ িসিভল িািভশন-২ ০৭/০৯/১৯৬২ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/Absorb করণা 

িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং জ� 
তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

63.  েমাছাঃ তাহিমনা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-৩ ২০/১০/১৯৬৩ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

64.  জনাব েমাঃ ইউসফ েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

সংলি�ঃ বিরশাল িবমানব�র, 
বিরশাল 

১২/০৩/১৯৬৪ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
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�� 

65.  েবগম েরন রানী ম�ল  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ সদর দ�র, অিা্ ০১/০৪/১৯৬৪ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/Absorb করণা 

িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 
েজয্তার িভি�েত 

66.  জনাব েমাঃ রিফকল ইসলাম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�রনী 
িনজ েজলা-�া�ণবািুয়া 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

০১/০৬/১৯৬৪ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

67.  জনাব েমাঃ ইসলাম উি�ন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ সদর দ�র, এেরা�াম 
িবভাগ 

সংলি�ঃ এিভেয়শন িসিকউিরিট 
েসল 

০৫/০৪/১৯৬৫ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

68.  জনাব েমাঃ মেনায়ার েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-শরীয়তপর  

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

০৯/০৭/১৯৬৭ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

69.  জনাব েমাঃ জিহরল ইসলাম  মরাদা 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

২০/১০/১৯৬৭ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

70.  েমাসা�ু আেমনা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-শিরয়তপর  

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-৩ ১১/০১/১৯৬৮ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

71.  জনাব েমাঃ আ�াস আলী 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিম�া 

পদায়নঃ েসমস ০৫/০৫/১৯৬৮ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

72.  েমাসাঃ আেনায়ারা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-২ ২০/০৬/১৯৬৮ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

73.  রওশন আরা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ েসমস ২৪/০৬/১৯৬৮ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
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�� 

74.  েমাসাঃ সােহরা েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ েসমস ২৮/০৭/১৯৬৮ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/Absorb করণা 

িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 
েজয্তার িভি�েত 

75.  েবগম েহেলনা আ�ার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ সদর দ�র, অিা্ 
সংলি�ঃ সদর দ�র, অথ ৃিবভাগ 

০৮/১০/১৯৬৮ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

76.  জনাব েমাঃ েদেলায়ার েহােসন িশকদার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

সংলি�ঃ সদর দ�র, স�ি� শাখা 

২২/০৫/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

77.  জনাব েমাঃ কিবর আহা�দ 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-�া�ণবািুয়া 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ 
 আইন শাখাা 

০২/০৯/১৯৭০ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

78.  জনাব েমাঃ জািকর েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ সদর দ�র  এিটএসা 
সংলি�ঃ সদর দ�র, এিভেয়শন 

িসিকউিরিট েসল 

০১/০১/১৯৭৩ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

79.  জনাব েমাঃ জসীম উি�ন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

সংলি�ঃ ই/এম সােকলৃ 

০১/০৬/১৯৭৪ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

80.  জনাব েমাঃ জলহাস উি�ন 
িশ�াগত েযা�তা-৯ম ে�নী 
িনজ েজলা-্া�াইল 

পদায়নঃ �ধান �েকৗশলীর দ�র ০১/০৭/১৯৭৪ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

81.  জনাব েমাঃ জিসম উি�ন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েফনী 

পদায়নঃ সদর দ�র, �ািনং ০৫/০৭/১৯৭৪ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

82.  েবগম ্গর রানী দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েভালা  

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

০১/০২/১৯৭৫ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
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�� 

83.  েবগম সরসী রানী রায় 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ েসমস ২০/০৫/১৯৭৫ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/Absorb করণা 

িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 
েজয্তার িভি�েত 

84.  েবগম েমাসা�ু শাহীনর আকতার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বিরশাল  

পদায়নঃ িসএিটিস 
সংলি�ঃ এফ এস এ� আর 

১৫/০৭/১৯৭৫ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

85.  জনাব েমাঃ িম� িশকদার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ িসএিটিস ০৩/১১/১৯৭৬ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

86.  জনাব েমাঃ নর আলম  
িশ�াগত েযা�তা-৯ম ে�নী 
িনজ েজলা-�া�ণবািুয়া 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

০১/০১/১৯৭৭ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

87.  জনাব েমাঃ মািনক িময়া  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ িসিভল িািভশন-৩ 
সংলি�ঃ �ধান �েকৗশলীর দ�র 

১৪/০৩/১৯৭৭ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

88.  েবগম েমাছাঃ সালমা 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-পাবনা  

পদায়নঃ �ধান �েকৗশলীর দ�র 
সংলি�ঃ সদর দ�র, �শাসন-২ 

১৫/০৯/১৯৭৭ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

89.  জনাব েমাঃ শাহজাহান িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ �াই্ েসফিট ২৪/১০/১৯৭৭ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

90.  জনাব েমাঃ শািহন িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ িসিভল িািভশন-১ ০৫/০২/১৯৭৮ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

91.  জনাব েমাঃ কামাল েহােসন  বা লা 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ েসমস ১৫/০৫/১৯৭৮ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
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�� 

92.  জনাব েমাঃ আ�ল মিতন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েনায়াখালী  

পদায়নঃ �াই্ েসফিট ২৬/১০/১৯৭৮ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/Absorb করণা 

িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 
েজয্তার িভি�েত 

93.  মমতাজ েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-৩ ১০/০৩/১৯৭৯ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

94.  জনাব গাজী এরশাদ 
িশ�াগত েযা�তা-৯ম ে�নী 
িনজ েজলা-নুাইল 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব িবভাগ ২৬/১২/১৯৭৯ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

95.  জনাব েমাহা�দ ফিরদ েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-নরিসংদী 

পদায়নঃ িসিভল সােকলৃ ০১/১১/১৯৮০ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

96.  জনাব েমাঃ সাইফল ইসলাম েগৗরব 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ �ধান �েকৗশলীর দ�র ৩১/১২/১৯৮০ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

97.  েবগম  শামীমা নাসিরন ম�ী 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ল�ীপর  

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

০১/০১/১৯৮১ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

98.  জনাব েমাঃ আঃ রহমান তালকদার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চাপাইনবাবগ� 

পদায়নঃ িসিভল সােকলৃ 
সংলি�ঃ িসিভল িািভশন-১ 

০২/০১/১৯৮১ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

99.  জনাব িবমল কমার দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ল�ীপর  

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

সংলি�ঃ বিরশাল িবমানব�র, 
বিরশাল 

০৪/০৭/১৯৮১ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

100.  েমাসাঃ মি� েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মাদারীপর  

পদায়নঃ সদর দ�র  এিটএসা 
সংলি�ঃ সদর দ�র,  �শাসন 

িবভাগ 

১৮/০৭/১৯৮১ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
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�� 

101.  জনাব ইকবাল েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম  

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

২৮/১২/১৯৮১ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/Absorb করণা 

িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং জ� 
তািরেখর েজয্তার িভি�েত 

102.  জনাব েমাঃ নািজম উ�ীন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম  

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

৩১/১২/১৯৮১ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

103.  েবগম নাজমা আ�ার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

০১/০১/১৯৮২ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

104.  জনাব েমাঃ েমা�ফা 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েনায়াখালী  

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     
 �ািজে�্ েকা্াৃ 

০১/০২/১৯৮২ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

105.  েবগম রিহমা খাতন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-কিম�া 

পদায়নঃ সদর দ�র, েযাগােযাগ 
িবভাগ 

সংলি�ঃ সদর দ�র, অথ ৃিবভাগ 

০১/০৬/১৯৮২ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

106.  জনাব েমাঃ িরপন িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বরগনা  

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

১০/০৯/১৯৮২ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

107.  জনাব বাসেদব সম�ার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-পটয়াখালী  

পদায়নঃ �ধান �েকৗশলীর দ�র ০১/০১/১৯৮৩ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

108.  জনাব েমাঃ মঈন উি�ন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মািনকগ� 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

সংলি�ঃ �শাসিনক ম�ণালয় 

০২/০৩/১৯৮৩ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

109.  জনাব েমাঃ েমা�ফা িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     
 �ািজে�্ েকা্াৃ 

২২/০৭/১৯৮৩ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
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�� 

110.  জনাব েমাঃ মজন িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ল�ীপর  

পদায়নঃ সদর দ�র, এিটএস ০৫/০৩/১৯৮৪ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/Absorb করণা 

িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 
েজয্তার িভি�েত 

111.  জনাব েমাঃ আ   সয়দ 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ িসিভল িািভশন-২ 
সংলি�ঃ শাহ্ আমানত আ�ঃ 

িবমানব�র, চ��াম  

১৮/০৫/১৯৮৪ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

112.  জনাব েমাঃ ওসমান িসকদার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ িসএিটিস 
সংলি�ঃ শাহ্ আমানত আ�ঃ 

িবমানব�র, চ��াম  

১৫/০৬/১৯৮৪ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

113.  জনাব েমাঃ মিনর েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চাদপর  

পদায়নঃ �াই্ েসফিট ০১/০১/১৯৮৫ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

114.  জনাব যিধি্র চ� দাস 
িশ�াগত েযা�তা-এস.এস.িস 
িনজ েজলা-েভালা  

পদায়নঃ সদর দ�র  এিটএসা 
 

১৫/০২/১৯৮৫ অিফস সহায়ক 
 ২২/০৭/২০১৫  

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

115.  জনাব েমাঃ নািছর উি�ন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-চ��াম  

পদায়নঃ সদর দ�র, �ািনং 
সংলি�ঃ শাহ্ আমানত আ�ঃ 

িবমানব�র, চ��াম  

০৭/০১/১৯৮৬ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

116.  জনাব েমাঃ আঃ জ�ার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-িঝনাইদহ 

পদায়নঃ যেশার িবমানব�র, যেশার ০২/০১/১৯৮৭ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

117.  জনাব েমাঃ ইয়ািছন খান 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বােগরহা্ 

পদায়নঃ িসিভল সােকলৃ ২১/০৭/১৯৮৭ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

118.  জনাব েমাঃ আ  তােহর ম�ল 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-গাইবা�া 

পদায়নঃ ই/এম িবভাগ-২ ৩১/১২/১৯৮৭ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
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�� 

119.  জনাব েমাঃ শাহ আলম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ ই/এম িবভাগ-২ 

০৬/০৭/১৯৮৮ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/Absorb করণা 

িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 
েজয্তার িভি�েত 

120.  েবগম আকিলমা 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা  

পদায়নঃ সদর দ�র, �ািনং 
 

০৩/০৬/১৯৮৯ অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

অিফস সহায়ক 
২২/০৭/২০১৫ 

কতপৃ� -ঐ- 

121.  েবগম মেনায়ারা েবগম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব িবভাগ 
সংলি�ঃ সদর দ�র, োসপাচ শাখা 

০১/১০/১৯৭৩ অিফস সহায়ক 
১১/০৮/২০১৬ 

অিফস সহায়ক 
১১/০৮/২০১৬ 

কতপৃ�  (Regularize/Absorb করণা 
িনেয়ােগর ে�ি�েত  

122.  জনাব িফেরাজ আলম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

০১/০১/১৯৬২ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/Absorb করণা 

িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 
েজয্তার িভি�েত 

123.  জহরা েবগম 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েশরপর  

পদায়নঃ িসএিটিস 
সংলি�ঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানব�র, ,াকা 

০২/০৭/১৯৬২ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

124.  জনাব েমাঃ আঃ জিলল 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-ময়মনিসংহ 

পদায়নঃ সদর দ�র, এেরা�াম 
িবভাগ 

১০/১২/১৯৬৬ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

125.  জনাব েমাঃ ফারক িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-্া�াইল  

পদায়নঃ সদর দ�র, িনরাপ�া শাখা 
সদ�  িনরাপ�াা মেহাদেয়র দ�র 

০১/০১/১৯৬৭ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

126.  জনাব েমাঃ ই�ািহম ফিকর 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-িপেরাজপর 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

সংলি�ঃ এফ এস এ� আর 

০৭/০৭/১৯৬৭ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

127.  েবগম েরেহনা আকতার 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 

পদায়নঃ সদর দ�র, িহসাব িবভাগ 
সংলি�ঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানব�র, ,াকা 

২০/০৯/১৯৬৭ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

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/কতপৃ� ম�� 

128.  েবগম কানন বালা দাস 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েভালা  

পদায়নঃ িসিভল িািভশন-২ 
সংলি�ঃ ই/এম সােকলৃ 

১০/০১/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/Absorb করণা 

িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 
েজয্তার িভি�েত 

129.  জনাব েমাঃ েলচ িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

সংলি�ঃ এফ এস এ� আর 

০৭/০৮/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

130.  েবগম েমাসাঃ জিরনা খাতন 
িশ�াগত েযা�তা- ৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-মিিগ� 

পদায়নঃ �ধান �েকৗশলীর দ�র 
সংলি�ঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানব�র, ,াকা 

১০/০৮/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

131.  জনাব এস. এম মিনর�ামান 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

০৮/১০/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

132.  জনাব েমাঃ ফজলল হক 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

১০/০১/১৯৭০ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

133.  েবগম নািগসৃ পারভীন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-জামালপর  

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

০১/০৭/১৯৭০ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

134.  েবগম িদপালী েদব 
িশ�াগত েযা�তা-৩য় ে�নী 
িনজ েজলা-িসেল্ 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানব�র, িসেল্ 

২৫/০৭/১৯৭০ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

135.  জনাব মিতউর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানব�র, ,াকা 

২০/১১/১৯৭৩ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

136.  জনাব মিফজর রহমান 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-গাইবা�া 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

০২/০৬/১৯৭৪ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

 
 

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�� 

137.  জনাব এস এম ম�রল আলম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-জামালপর  
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

০১/০১/১৯৭৬ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� একই তািরেখ 
(Regularize/Absorb করণা 

িনেয়ােগর ে�ি�েত এবং জ� তািরেখর 
েজয্তার িভি�েত 

138.  েবগম েমাসাঃ সালমা ইসলাম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-রাজশাহী  
 

পদায়নঃ েসমস 
সংলি�ঃ ই/এম িবভাগ-১ 

০১/০৯/১৯৭৬ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

139.  জনাব েমাঃ আ�ল কািদর  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 
 

পদায়নঃ শাহ মখদম িবমানব�র, 
রাজশাহী 

১০/০৫/১৯৭৮ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

140.  জনাব িমজানর রহমান েশখ 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 
 

পদায়নঃ ওসমানী আ�ঃ 
িবমানব�র, িসেল্ 

১২/১০/১৯৮১ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

141.  জনাব েমাঃ ওয়ােয়ছ িময়া 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-বগুা 
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা     

১৩/০২/১৯৮৫ অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

অিফস সহায়ক 
১৪/০৬/২০১৭ 

কতপৃ� -ঐ- 

 


