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বাংলােদশ েবসামিরক িবমান চলাচল কতপৃ� 
সদর দ�র, কিমেৃ্ালা, ,াকা। 

পেদা�িতেযা� পেদর নাম: ফে্াকিপ অপাের্র 
িফডার পেদর নাম: দ�রী (িবল�াাীন) ও 
ফে্াকিপ অপাের্র (ে�ড-১৯) 

দ�রী(িবল�াাীন)গেণর ে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 েসালায়মান 
িশ�াগত েযা�তা-৯ম ে�নী  
িনজ েজলা-কিমমা 
 

পদায়নঃ  
হযরত শাহজালাল আ�ঃ িবমানব�র, 

,াকা 

১১/১২/১৯৬১ অিফস সহায়ক 
২১/০৩/১৯৮১ 

(পেদা�িত�া� পদ) 
দ�রী(িবল�াাীন) 

২৫/০৭/২০১৭ 

সরকারী (পেদা�িতর ে�ি�েত ও পূব ৃ
পেদর েজয্তার িভি�েত) 

2.  জনাব েমাঃ জিহর আলী 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-্া�াইল 
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা 

১৫/০৩/১৯৬৩ অিফস সহায়ক 
২১/০৩/১৯৮১ 

(পেদা�িত�া� পদ) 
দ�রী(িবল�াাীন) 

২৫/০৭/২০১৭ 

সরকারী -ঐ- 

3.  জনাব েমাঃ েমাবারক েহােসন 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-নীলফামারী 
 

পদায়নঃ সদর দ�র, �শাসন িবভাগ 
সংলি�ঃ ৈসয়দপুর িবমানব�র, 

নীলফামারী 

০৩/০৮/১৯৬২ অিফস সহায়ক 
৩১/০৩/১৯৮১ 

(পেদা�িত�া� পদ) 
দ�রী(িবল�াাীন) 

১৪/০৩/২০১৯ 

সরকারী -ঐ- 

4.  জনাব েমাঃ জাহা�ীর আলম  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-েগাপালগ� 
 

পদায়নঃ হযরত শাহজালাল আ�ঃ 
িবমানব�র, ,াকা                  

২০/০২/১৯৬৯ অিফস সহায়ক 
২৩/১১/১৯৮৯ 

(পেদা�িত�া� পদ) 
দ�রী(িবল�াাীন) 
০৮/০৭/২০২০ 

কতপৃ� -ঐ- 

5.  জনাব েমাঃ জালাল উি�ন আহা�দ 
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-িকেশারগ� 
 

পদায়নঃ সদর দ�র 
সংযুি�: হযরত শাহজালাল আ�ঃ 

িবমানব�র, ,াকা     

১২/০৬/১৯৬৭ অিফস সহায়ক 
০২/০৭/১৯৯০ 

(পেদা�িত�া� পদ) 
দ�রী(িবল�াাীন) 
০৮/০৭/২০২০ 

কতপৃ� -ঐ- 

6.  জনাব েমাঃ মমতাজ উি�ন  
িশ�াগত েযা�তা-৮ম ে�নী 
িনজ েজলা-,াকা 

পদায়নঃ িসএিটিস 
সংযুব�: িসিভল িডিভশন-৩ 

০২/০৭/১৯৬৫ অিফস সহায়ক 
২৩/০৯/১৯৯১ 

(পেদা�িত�া� পদ) 
দ�রী(িবল�াাীন) 
০৮/০৭/২০২০ 

কতপৃ� -ঐ- 

 


