
 

 

ফাাংরাদে বফসাভরযক রফভান চরাচর কর্তৃক্ষ 

সেয েপ্তয, কুরভদৃ ারা, ঢাকা।           

                     দোন্নরি ে:   

উচ্চভান সহকাযী/উচ্চভান সহকাযী (          )

           

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায মুদ্রাক্ষরযকগদেয চূড়ান্ত বযেষ্ঠিা িাররকা 

 

     

  

                             

          

                                         

                       

                       

               

                

  যনাফ বভাোঃ যরপকুজ্জাভান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-াফনা 

                       

     

০৬/০৩/১৯৬৪ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  বভাসাম্মৎ নারিভা আক্তায  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ 

                       

      

০৫/০৮/১৯৬৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ হারভদুয যহভান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ফগুড়া 

                      

       

                

২৫/০৯/১৯৬৬ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বপযদেৌসী বফগভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-কুরভল্লা 

                        ০৩/০৬/১৯৬৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ নাসরযন সুরিানা 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ফরযার 

                          

      

                        

       

০১/০২/১৯৬৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ বভাসাোঃ বপৌরযয়া আক্তায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস (াস) 

রনয বযরা-াফনা 

                        ০১/০৭/১৯৬৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

          -২ 



 

 

 

-২- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ বভাোঃ যাপয সাদেক 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস (াস) 

রনয বযরা-ভয়ভনরসাংহ 

              ০৭/০৮/১৯৬৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ বভাোঃ  আরভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-নযরসাংেী 

                      

      

 

০১/১১/১৯৬৮ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ আব্দুর হারকভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা-এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ভয়ভনরসাংহ 

                      

      

                

               

০৫/০২/ ৯৬৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ যারকয বহাদসন আকন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-ঝারকাঠী 

                     

                   

০৯/০৩/১৯৬৯ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ কাভরুজ্জাভান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-মুন্সীগঞ্জ 

                     

                   

৩০/১১/১৯৬৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ াহ আরভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ 

রনয বযরা-বনায়াখারী 

                    ০১/০১/১৯৭০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          -৩ 

 

 

 

 

 



 

 

-৩- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ বভাোঃ হমযি আরী 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস (া) 

রনয বযরা-াফনা 

                 -  ২০/০২/১৯৭০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ যরপকুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-বগাারগঞ্জ 

              ১১/১০/১৯৭০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ রসযাজুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস (াস) 

রনয বযরা-কুরভল্লা 

                 -৩ 

 

১৯/১০/১৯৭০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ খাদরক কফীয 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-রসযাযগঞ্জ 

                    ২৯/  / ৯৭০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ হাদযযা খাতুন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-বনায়াখারী 

                          

      

৩১/১২/১৯৭০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                              

০২ ০৫  ৯৯২        

                 

  যনাফ বভাোঃ পারুক বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-রসযাযগঞ্জ 

                   -  

                     

                   

৩১/১২/১৯৭০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                              

২৫  ০ ২০০০        

                

  যনাফ মুহাম্মে ওয়ারী উল্লা 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.কভ (াস) 

রনয বযরা-বনায়াখারী 

            ০১/০১/১৯৭১ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

(Regulariz         

                         

                          

 
          -৪ 

 

 

 



 

 

-৪- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ বভাোঃ এনামুর হক 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-যাযাহী 

                       

      

 

১৫/১১/১৯৭১ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ বভাোঃ বসাদহর আকিায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ  

                     

                

০২/০ / ৯৭২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ নারসভ উরিন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-নযরসাংেী 

            -৩ ০১/০২/১৯৭২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ এটিএভ পদয়য আহভে পারুকী 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- পারমর 

রনয বযরা-পরযেপুয 

                   -  

 

০১/০৩/১৯৭২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ আফদুস সারাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ(াস) 

রনয বযরা-ফরযার 

                   -  

                     

                   

০১/০৯/১৯৭২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ হারফবুয যহভান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-পরযেপুয 

                     

                   

৩০/১১/১৯৭২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ রায়রা আক্তায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ব্রাহ্মেফারড়য়া 

                     

                   

০ /০ / ৯৭৩ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          -৫ 

 

 



 

 

-৫- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ বভাোঃ আহসানুর হক 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-যাংপুয 

                     

                   

২৪/০২/১৯৭৩ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  বফগভ যারযয়া আক্তায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ফরযার 

                      

      

                       

      

০১/০৬/১৯৭৩ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ ভরনরুজ্জাভান খান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.কভ (াস) 

রনয বযরা-রদযাযপুয 

                     

                   

০১/০৭/১৯৭৩ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ ভরনরুজ্জাভান খান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-ফরযার 

                   -  

                     

                   

০৮/০৮/ ৯৭৩ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                              

০৫ ০৪ ২০০০        

                

  বফগভ াহানায াযবীন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-রকদাযগঞ্জ 

                     

                   

০৮/০৮/ ৯৭৩ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                              

 ০ ০৫ ২০০৭        

                

  যনাফ বভাোঃ নযরুর ইসরাভ ভন্ডর 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-গাইফান্ধা 

                     

                   

০ / ০/ ৯৭৩ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ বভাহাম্মে রফরার বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-নযরসাংেী 

                 -  ২৭/  / ৯৭৩ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          -৬ 

 

 



 

 

-৬- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ বভাোঃ সাদযদুয যহভান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.কভ (াস) 

রনয বযরা-রেনাযপুয 

                     

                   

০ /০ / ৯৭৪ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ মুহাম্মে ইউসুপ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ  

            

                     

                   

 ৩/০ / ৯৭৪ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাহাম্মে ভনজুরুর হক 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-বগাারগঞ্জ 

                     

                   

০২/০৩/ ৯৭৪ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ এইচ.এভ.অরর উল্লাহ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-ফরযার 

                    

 

০৬/০৪/১৯৭৪ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ মুহাম্মাে হারুনায যরে 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-পরযেপুয 

                   -২ 

 

২৬/০৬/১৯৭৪ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ সাইফুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-পরযেপুয 

                          

      

১৭/১০/১৯৭৪ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          -৭ 

 

 

 

 

 

 



 

 

-৭- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  বফগভ বভািাোঃ ারকরা আকিায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ফগুড়া 

                 

                

               

৩১/১২/১৯৭৪ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ বভাহাম্মে যরহরুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস (াস) 

রনয বযরা-ভয়ভনরসাংহ 

                      

      

            

০১/০১/১৯৭৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ সারফনা ইয়ািরভন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-বনায়াখারী 

              ,         

      

১৫/০১/১৯৭৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাহাম্মে আরিাপ বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ  

            

                     

        ,        

০ /০৩/ ৯৭৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাহাম্মে এনামুর হক 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.এস 

রনয বযরা-ভয়ভনরসাংহ 

                    

                     

                   

               

২৫/০৫/১৯৭৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

           ২৭ ০  ২০০৩        

                

            

                       

             -  .  (   ) 

        -         

                 -৩ 

                     

                   

২৫/০৫/ ৯৭৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

           ০৫ ০৮ ২০০৩        

                

            

  যনাফ বভাোঃ নারিয উরিন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস (াস) 

রনয বযরা-ঢাকা 

                   -  

                     

                   

০১/০৬/১৯৭৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          -৮ 

 

 



 

 

-৮- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ সঞ্জীফ চন্দ্র ীর 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস (াস) 

রনয বযরা-চাঁেপুয 

                 -২ 

                     

                   

৩১/১২/১৯৭৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ যাহাঙ্গীয আরভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.কভ (াস) 

রনয বযরা-চাাইনফাফগঞ্জ 

            

 

০২/০১/১৯৭৬ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ বভািাম্মৎ াযবীন আক্তায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-যাভারপুয 

                     

                   

১৭/০১/১৯৭৬ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ সারফনা ইয়াসরভন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এ  

রনয বযরা-ঢাকা 

                        ১৩/১০/১৯৭৬ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ আযাফুর হাসান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা- াঙ্গাইর 

                      

      

 

২১/১০/১৯৭৬ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ আকযাভ খান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস  

রনয বযরা-গাযীপুয  

                  

                

                     

                 

০৬/  / ৯৭৬ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ আবুর কারাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস (াস) 

রনয বযরা-কুরভল্লা 

            

                     

                   

১১/১১/১৯৭৬ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          -৯ 

 

 



 

 

-৯- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  বফগভ যারযয়া খাতুন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-চাঁেপুয 

                 

                

               

২৮/১২/১৯৭৬ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ বভাোঃ সুরিান ভাহমুে 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস (াস) 

রনয বযরা-যয়পুযহা  

                     

                   

০২/০১/১৯৭৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ বভাসাোঃ হুসদন আযা বফগভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-রেনাযপুয 

            

 

১০/০২/১৯৭৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাহাম্মে যরপকুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-রকদাযগঞ্জ 

                         ২০/০২/১৯৭৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ সবুয আরভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ঢাকা 

                 -২ ০৪/০৩/১৯৭৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ আদভনা খাতুন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.রস  

রনয বযরা-বনায়াখারী 

                   -২ 

                     

                   

০৪/০৪/১৯৭৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          - ০ 

 

 

 

 

 



 

 

-১০- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ বসারায়ভান বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা- াঙ্গাইর 

                   -২ 

                     

                   

১১/০৪/১৯৭৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ বভাোঃ আব্দুর হান্নান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ 

                  

                

                     

                 

১২/০৫/১৯৭৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাহাম্মে নুরুজ্জাভান রকোয 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস (াস) 

রনয বযরা-মুন্সীগঞ্জ 

                     

                   

০৫/০৬/১৯৭৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ ভকবুর বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস (াস) 

রনয বযরা-গাযীপুয 

                          

      

                     

                   

১৯/০৬/১৯৭৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাহাম্মে যরহরুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ঢাকা 

                     

                   

              

২২/০৭/১৯৭৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ বপযদেৌসী খানভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-নড়াইর 

                       

      

০ /০৮/ ৯৭৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ ইসভাইর বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.রস 

রনয বযরা-ফযগুনা 

                  ০১/০১/১৯৭৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          -   

 

 



 

 

-  - 

 
     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  বফগভ পাদিভা খাতুন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-বপনী 

        . .  .        

 

১৪/০২/১৯৭৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ বভাহাম্মে ইকফার বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ঢাকা 

                      

      

             

২১/০২/১৯৭৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাহাম্মে কাভার বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস (াস) 

রনয বযরা-চাঁেপুয 

                     

                   

০১/০৩/১৯৭৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ সাজ্জাদুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-নাদ ায 

                

                   

২০/০৪/১৯৭৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ মুহাম্মে াহযাহান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এর.এর.রফ 

রনয বযরা-কুরভল্লা 

                    

 

০৬/০৬/১৯৭৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ বফফী আক্তায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ফরযার 

            

 

০৩/০৭/১৯৭৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ িানরযরা আখিায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস (াস) 

রনয বযরা-যয়পুযহা  

                      , 

          

                

        ,         

 ৯/০৮/ ৯৭৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          - ২ 

 

 



 

 

-১২- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

            

ষ 

    

  বফগভ আদয়া আক্তায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এ 

রনয বযরা-ঢাকা 

                     

                   

১৫/১০/১৯৭৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

(Regularize        

                         

                          

  বফগভ নাযভা খাতুন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা- াঙ্গাইর 

                     

                   

 ৭/ ০/ ৯৭৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাহাম্মে ভনসুয আহদভে 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-াফনা 

                     

                   

০৪/ ২/ ৯৭৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ যারহদুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা-রফ.এস.রস (াস) 

রনয বযরা-ঠাকুযগাঁও 

                      , 

          

 ৯/ ২/ ৯৭৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ াহনায াযবীন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ 

                     

                

 ৫/০ / ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ রনলুপা আক্তায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ  

                     

                   

৩০/০ / ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ যীপ বভাহাম্মে ইকফার বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা-রফ.এস.এস (াস) 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ 

                     

                

০ /০২/ ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          - ৩ 

 

 



 

 

-১৩- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  বফগভ লুৎফুন নাহায াযবীন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.এস 

(ইসরারভক স্টারিয) 

রনয বযরা-ভাোযীপুয 

                     

                   

 ৬/০২/ ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

(Regulari          

                         

                          

  যনাফ বভাোঃ আবু সাঈে 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-নাদ ায 

                      

     

২৬/০৩/ ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ এস.এভ ওভয পারুক 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-পরযেপুয 

                      

     

 ৬/০৪/ ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ বিাপাজ্জর বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ. এ (াস) 

রনয বযরা-ঠাকুযগাঁও 

                     

                   

৩০/০৫/ ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ বভািাোঃ ররিফুন নাহায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.এস 

রনয বযরা-কুরিয়া 

                   -২ 

              ,      

      

২০/০৬/ ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ আরযপাতুন্নাহায আযজু 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.এস 

রনয বযরা-যাভারপুয 

                 -   ৬/০৭/ ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          - ৪ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-১৪- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ বভাোঃ নূয রভয়া 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ 

                     

                

 ৬/০৮/ ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ বভাোঃ কাউসায আরভ বভাল্লা 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস (াস) 

রনয বযরা-কুরভল্লা 

            

                     

                   

০৬/ ০/ ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ যান্নাতুর বপযদেৌস 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.এস 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ 

                   -২ 

                     

                   

 ৫/  / ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

     ষ -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ দুরার উরিন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ঢাকা 

              ০১/১২/১৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ বভাসাম্মৎ পয়জুনদনিা 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-চাঁেপুয 

                      

      

              

২ / ২/ ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ আব্দুর ভাদরক সযকায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-রারভরনযহা  

            

                      

৩ / ২/ ৯৭৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ আরী আকফয 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ 

            

                     

                 

 ০/০৩/ ৯৮০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          - ৫ 



 

 

 

 

-১৫- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ বভাোঃ নূরুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-রসযাযগঞ্জ 

        . .  .        

 

২০/০৩/ ৯৮০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ বভাোঃ আবু হারনপা 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস 

রনয বযরা-কুরড়গ্রাভ 

                     

                

০৭/০৯/ ৯৮০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ আরিাফ বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-নযরসাংেী 

            

                     

                   

 ৮/ ০/ ৯৮০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ বভািাোঃ আয়া আখিায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস 

রনয বযরা-নাদ ায 

                   -২ 

                     

                   

২৪/  / ৯৮০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ যরহভ উল্লাহ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-কুরভল্লা 

                   -২ 

                     

                   

০ /০ / ৯৮  অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ পখরুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-কুরভল্লা 

                     

                   

০৩/০ / ৯৮  অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ বভাযদে আরভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (সম্মান) 

রনয বযরা-াফনা 

                     

                   

০৫/০ / ৯৮  অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          - ৬ 



 

 

 

 

-১৬- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  বফগভ সারভা আপদযায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.এস 

রনয বযরা-ঢাকা 

                     

                   

 ৩/০ / ৯৮  অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ তিয়দফয যহভান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা- বপনী 

                     

                   

০১/০২/১৯৮১ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ বযহানা আক্তায  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস (াস) 

রনয বযরা-ঢাকা 

                 -৩ 

                     

                   

০৫/০২/ ৯৮  অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ আরনছুয যহভান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা- যাংপুয 

                  

                

০৮/১০/১৯৮১ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  সাদযো বফগভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা- ঝারকাঠি 

                      

      

                       

      

১১/১০/১৯৮১ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ হাসান হারপজুয যহভান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা-এভ.এস.এস(সভাযরফজ্ঞান) 

রনয বযরা- রফ-ফাড়ীয়া 

                     

                   

৩০/১০/১৯৮১ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ আর ভাহমুে বভাস্তপা কাভার 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- পারমর 

রনয বযরা- বযপুয 

            

                     

                   

০১/০১/১৯৮২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                              

 ৬ ০৮ ২০০৩        

                

 
          - ৭ 

 



 

 

 

-১৭- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ বভাোঃ হাসান াযদবয 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.এস  

রনয বযরা- যয়পুযহা  

                     

                   

০১/০১/১৯৮২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                              

০  ০৮ ২০০৬        

                

  যনাফ বভাোঃ কাভরুর হাসান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ফরযার 

        

                  

               

 ২/০ / ৯৮২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                           

  যনাফ বভাোঃ মুযীে আরভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা- খুরনা 

            

                     

                   

০১/০৩/১৯৮২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                              

০৯ ০৮ ২০০৩        

                

  যনাফ বভাহাম্মে ইকযামুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- পারমর 

রনয বযরা- ঠাকুযগাঁও 

                          

      

                     

                   

০১/০৩/১৯৮২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                              

০৮ ০৮ ২০০৬        

                

  বফগভ বভািাোঃ াহীনুয 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.রস 

রনয বযরা- যাভারপুয 

                   -২ 

                     

                   

১৫/০৬/১৯৮২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ রর ন কুভায োস 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এ 

রনয বযরা- গাযীপুয 

                 -  ০৭/০৯/১৯৮২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ সুরিানা আক্তায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস (ভানরফক) 

রনয বযরা- রফ-ফাড়ীয়া 

                     

                   

২৮/০৯/১৯৮২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          - ৮ 

 

 



 

 

 

-১৮- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ যাদহদুর ইসরাভ  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ  

                     

                

৩০/  / ৯৮২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ বভাোঃ যাহাঙ্গীয আরভ ভূইয়া 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা- বনায়াখারী 

                        

     

                      

০১/১২/১৯৮২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

      -ঐ- 

  বফগভ বসররনা সুরিানা  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.এস 

রনয বযরা-রারভরনযহা  

                          ২২/ ২/ ৯৮২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ ভাহবুফ আরভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ঢাকা 

              ,         

      

০ /০৩/ ৯৮৩ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ আদনায়ায বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এ 

রনয বযরা-কুরভল্লা 

                 -৩ ৩০/০৯/ ৯৮৩ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ আর বহরার 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস (াস) 

রনয বযরা-বগাারগঞ্জ 

                      

      

             

 ৪/  / ৯৮৩ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ হারসনা আক্তায  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.রফ.এ 

রনয বযরা-ঢাকা 

                     

                   

০৮/০২/ ৯৮৪ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

 
          - ৯ 

 



 

 

-১৯- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ বভাোঃ বেদরায়ায ভদেৃ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-াফনা 

            -৩ ০৫/০ / ৯৮৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

                 

                   

                         

                          

  যনাফ বভাোঃ াভীভ রভয়া 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ভয়ভনরসাংহ 

                   -  

 

 ৫/০ / ৯৮৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ বভাসাোঃ আসভা আক্তায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস    

(ব্যফসায় রক্ষা) 

রনয বযরা-বনায়াখারী 

                     

                   

 ২/০৯/ ৯৮৬ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ বযারযনা াযরবন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা-এইচ.এস.রস  

রনয বযরা-রারভরনযহা  

                     

                   

 ৫/ ২/ ৯৮৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ কাভরুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-বগাারগঞ্জ 

                     

                

৩০/ ২/ ৯৮৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ ভরহদুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-বগাারগঞ্জ 

                     , 

      

 ৫/ ০/ ৯৯০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

     ষ -ঐ- 

  বফগভ বসারনয়া 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-বগাারগঞ্জ 

        /           ০/  / ৯৯০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২২/০৭/২০১৫ 

      -ঐ- 

  যনাফ মুহাোঃ আব্দুর খাররক  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- কারভর 

রনয বযরা-রসদর  

                  

        ,       

০ /০২/ ৯৮  অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৫/০৬/২০১৬ 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৫/০৬/২০১৬ 

                          

                      

 
          -২০ 



 

 

 

-২০- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ বভাোঃ যাভার বহাদসন  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ  

রনয বযরা-বনায়াখারী 

              ,       

      

                     

            ,       

০২/০২/ ৯৭  অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১১/০৮/২০১৬ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১১/০৮/২০১৬ 

 

                 

                   

                         

                          

  বফগভ বভাসাম্মৎ হারিনা আক্তায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-কুরভল্লা 

              ,        

      

                     , 

      

০ /০ / ৯৭৪ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১১/০৮/২০১৬ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১১/০৮/২০১৬ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ আরিকুয যহভান  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-াফনা  

                  

              

০ /০৬/ ৯৭৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১১/০৮/২০১৬ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১১/০৮/২০১৬ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ বফরার বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-রকদাযগঞ্জ 

                 -২ ৩১/১২/১৯৭৬ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১১/০৮/২০১৬ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১১/০৮/২০১৬ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ কুতুফ উরিন ভূইয়া 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-গাযীপুয  

                  

              ,       

০ /০ / ৯৭৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১১/০৮/২০১৬ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১১/০৮/২০১৬ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ আপদযাযা সুরিানা 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ভয়ভনরসাংহ 

              ,       

(    )       

 ৮/  / ৯৮০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১১/০৮/২০১৬ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১১/০৮/২০১৬ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ নয়ন কুভায বরাধ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.এস (াস) 

রনয বযরা-ঢাকা 

                      

     -৩ 

০ /০ / ৯৮৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

                         

                      

        

 
          -২  

 

 



 

 

 

-২১- 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ বভাোঃ বযাকনুজ্জাভান বচৌধুযী  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (সম্মান) 

রনয বযরা-খুরনা 

                      

     -  

 ৫/  / ৯৮৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

                         

                      

        

  যনাফ ভরল্লক িায়জুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.রফ.এস 

রনয বযরা-ফাদগযহা  

              ২০/ ০/ ৯৯০ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ হৃেয় আহদভে 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.রস  

রনয বযরা-ভাোযীপুয 

                      

      

              

 ২/০৬/ ৯৯২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ আিভা আক্তায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-বযপুয 

                      

     -৩ 

৩ / ২/ ৯৯৭ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ ারহন রভয়া 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.রফ.এস (াস) 

রনয বযরা-মুরন্সগঞ্জ 

               

        ,         

 ০/০৯/ ৯৯২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ রাজু রভয়া 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.এস (অর্নৃীরি) 

রনয বযরা-ফগুড়া 

                 

           -২  

 ৬/০৯/ ৯৮৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ বসররভ বযযা 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.এস  

(যাষ্ট্র রফজ্ঞান) 

রনয বযরা-চাঁাইনফাফগঞ্জ 

                      

     -২ 

               

                  

০ /০৮/ ৯৯  অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০৭/০৬/২০১৮ 

 

      -ঐ- 

 
          -২২ 

 

 



 

 

 

-২২- 
 
 

     

   

            ,               

           

                                           

                        

          /            

                

                 

  যনাফ মুহাম্মে আদনায়ায বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ঢাকা 

            

 

২৭/ ০/ ৯৭৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১৯/০৯/২০১৮ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১৯/০৯/২০১৮ 

 

                          

                      

  বফগভ আপদযাযা আক্তায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-বনায়াখারী 

                  

               

০ /০২/ ৯৮৪ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১২/১২/২০১৮ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১২/১২/২০১৮ 

 

                  

                   

                         

                          

  যনাফ শুকুয ভাহমুে 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-যাভারপুয 

        

                  

               

৩০/  / ৯৮৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১২/১২/২০১৮ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১২/১২/২০১৮ 

 

      -ঐ- 

  যনাফ বভাোঃ ভাসউদুর কযীভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এ (কারভর) 

রনয বযরা-ভয়ভনরসাংহ 

                   -  

                     

                   

৩০/ ২/ ৯৮৮ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১২/১২/২০১৮ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

১২/১২/২০১৮ 

 

      -ঐ- 

  বফগভ আপদযাযা খাতুন 

রিা-বভাোঃ আরযজুর হক 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ভয়ভনরসাংহ 

 

                      

      

                  

২৮/ ২/ ৯৯৯ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২৫/০৭/২০১৯ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২৫/০৭/২০১৯ 

 

      (                           

                     

  যনাফ বভাোঃ ারকয আহদম্মে 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-রফ-ফারড়য়া 

 

                     

                    

 ৭/০৮/ ৯৯৪ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২১/১১/২০১৯ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

২১/১১/২০১৯ 

 

                          

                      

 

                                                                                                           -২৩ 

 

 

 



 

 

-২৩- 
 
 

     

   

            ,               

           

 

                                           

                        

          /            

                

                 

  বফগভ আসভা আক্তায 

রিা-মৃি নুরুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-নাযায়নগঞ্জ 

 

                      

     -২ 

 ২/ ২/ ৯৯৫ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০১/০৭/২০২০ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০১/০৭/২০২০ 

 

                             

        

  বফগভ বভািাোঃ িারনয়া খাতুন 

রিা-বভাোঃ আবুর ফাায বভাল্যা 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস (অনাস)ৃ 

রনয বযরা-ভাগুযা 

 

                

             

                    

 ৫/  / ৯৯২ অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০১/০৭/২০২০ 

 

অরপস সহকারয কাভ-করিউ ায 

মুদ্রাক্ষরযক 

০১/০৭/২০২০ 

 

       

ঐ 

 


