
 

 

 

 ফাাংরাদে বফসাভরযক রফভান চরাচর কর্তৃক্ষ 

সেয েপ্তয, কুরভদৃ ারা, ঢাকা। 

 
  দোন্নরি ে: রসএনএস প্রদকৌরী 

 

 

প্রযুরি সহকাযীগদেয চূড়ান্ত বযেষ্ঠিা িাররকা 

 

     

  

                              

        

                                                  

               

                       

               

                 

 যনাফ যাদফয়া আিায ফানু সুগরি 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রিদলাভা-ইন 

ইদরকট্ররনক্স ব কদনাররয 

রনয বযরা-ফাদগযহা  

 

              

              

০৮/০৭/ ৯৬৫ বযরি ব করনরয়ান 

২৯/১০/১৯৮৯ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

 ৬/০৪/২০০  

 (                      

                        

      ) 

 

 যনাফ বভাোঃ আব্দুর ররিপ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস 

রনয বযরা-ফযগুনা 

 

               ০/০২/ ৯৬৪ বযরি ব করনরয়ান 

২৫/ ০/ ৯৮৯ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

 ৬/ ০/২০০২ 

 -ঐ- 

 যনাফ বেফব্রি সযকায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা-এইচ.এস.রস 

রিদলাভা-ইন ইদরকট্ররনক্স ব কদনাররয 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ 

 

 

                 

                 , 

       

 ৬/০৪/ ৯৬৪ বযরি ব করনরয়ান 

১৫/১১/১৯৮৯ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

 ৬/ ০/২০০২ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ আযহারুর ইসরাভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস(সম্মান) 

রনয বযরা-ভয়ভনরসাংহ 

 

 

              ২৪/১২/১৯৬৩ 

 

বযরি ব করনরয়ান 

২৯/১০/১৯৮৯ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

১৬/১০/২০০২ 

 -ঐ- 

 

 

          -২ 

 

 



 

 

 

 

-২- 

 

     

   

            ,                 

         

                                                   

                

          /            

                

                 

 যনাফ বভাোঃ হারফবুয যহভান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস(াস) 

রনয বযরা-যাযফাড়ী 

              ০ /০ / ৯৬৮ বযরি ব করনরয়ান 

০১/১১/১৯৮৯ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

৩ /০ /২০০৬ 

(                      

                        

      ) 

 যনাফ বভাোঃ যরফউর ইসরাভ  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস 

রনয বযরা-কুরড়গ্রাভ  

 

              

        ,           

০৭/০৪/ ৯৬২ বযরি ব করনরয়ান 

২৫/১০/১৯৮৯ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

৩ /০ /২০০৬ 

 ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ সারেকুর ইসরাভ  

রক্ষাগি বমাগ্যিা-রফ.এস.রস  

রনয বযরা-চাাইনফাফগঞ্জ 

              ০৪/০২/ ৯৬৪ বযরি ব করনরয়ান 

২৪/ ০/ ৯৮৯ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

 ২/০৪/২০০৭ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ নারসয উরিন আহম্মে  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস 

রনয বযরা-কুরভল্লা  

             

        ,       

৩০/০৯/ ৯৭০ বযরি ব করনরয়ান 

২৪/০৭/১৯৯৩ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

 ২/০৪/২০০৭ 

 ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ যরসভ উরিন আহভে বচৌোঃ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস(সম্মান( 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ 

 

                 

                 , 

       

০ /  / ৯৬৩ বযরি ব করনরয়ান 

৩০/০৭/১৯৯৩ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

 ২/০৪/২০০৭ 

 -ঐ- 

 যনাফ ভাসুে যানা 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস(সম্মান) 

রনয বযরা- াাংগাইর 

              ৩ / ২/ ৯৬৮ বযরি ব করনরয়ান 

১৭/০৭/১৯৯৩ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

 ২/০৪/২০০৭ 

-ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ আরনসুয যহভান সযকায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস(সম্মান) 

রনয বযরা-যাংপুয 

 

              ০৪/০৪/ ৯৬৬ বযরি ব করনরয়ান 

 ৮/০৭/ ৯৯৩ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৮/ ২/২০০৯ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ আব্দুর খাদরক 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.রস 

রনয বযরা-নগাঁ 

              ০৭/০৩/ ৯৬৬ বযরি ব করনরয়ান 

১৩/০৭/১৯৯৩ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৮/ ২/২০০৯ 

ঐ- 

 

          -৩ 

 



 

 

 

-৩- 

 

     

   

            ,                 

         

                                                   

                

          /            

                

                 

 বফগভ নাযভা খাতুন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস(াস) 

রনয বযরা- াঙ্গাইর 

            

             

        ,       

২৫/ ০/ ৯৬৯ বযরি ব করনরয়ান 

২৬/০৭/১৯৯৩ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৮/ ২/২০০৯ 

 (                      

                        

      ) 

 যনাফ এ বক এভ এভোদুর হক  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস 

রনয বযরা-রকদাযগঞ্জ 

              ৩ / ২/ ৯৬৫ বযরি ব করনরয়ান 

 ৪/০৭/ ৯৯৩ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৮/ ২/২০০৯ 

 ঐ- 

 বফগভ ভাহমুো সুরিানা 

রক্ষাগি বমাগ্যিা-এস.এস.রস 

রিদলাভা-ইন-ইদরকট্ররনক্স 

রনয বযরা- রক্ষ্মীপুয 

            ০ /০৮/ ৯৭২ বযরি ব করনরয়ান 

১৫/০৭/১৯৯৩ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৮/ ২/২০০৯ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ আদনায়ারুর ইকফার 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস (অনাস)ৃ 

রনয বযরা-যাভারপুয 

               ৭/০৭/ ৯৬২ বযরি ব করনরয়ান 

 ৮/০৭/ ৯৯৩ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৮/ ২/২০০৯ 

 -ঐ- 

 যনাফ আসাদুর হক  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-ফরযার 

                 

                 , 

       

 ০/০২/ ৯৬৩            

(             ) 

                        

১৫/০১/১৯৮৮ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

বযরি ব করনরয়ান 

১১/০৪/১৯৯৯ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৮/১২/২০০৯ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ ফরেউজ্জাভান  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ (াস) 

রনয বযরা-কুরভল্লা 

            

              

২৮/  / ৯৬৬                   

১৫/০১/১৯৮৮ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

বযরি ব করনরয়ান 

১১/০৪/১৯৯৯ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৮/১২/২০০৯ 

 -ঐ- 

 

          -৪ 

 

 

 

 

 



 

 

 

-৪- 

 
 

     

   

            ,                 

         

                                                   

                

          /            

                

                 

 যনাফ বভাোঃ ভামুনুয যীে 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ 

রনয বযরা-ফগুড়া 

             

        ,       

২৮/০৮/ ৯৬৩            

(             ) 

                        

১৫/০১/১৯৮৮  

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

বযরি ব করনরয়ান 

১১/০৪/১৯৯৯ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

১৫/০১/২০১২ 

 (                      

                        

      ) 

 যনাফ বভাোঃ রপকুর ইসরাভ  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস(া) 

রনয বযরা-রসযাযগঞ্জ 

 

              ০৩/০৭/ ৯৭২ বযরি ব করনরয়ান 

১৬/০৮/১৯৯৯ 
(             ) 

প্রযুরি সহকাযী 

১৫/০১/২০১২ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ য়ারী উল্লাহ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা-রফ.এস.রস (াস) 

রনয বযরা-কুরভল্লা 

 

                 

                 , 

      

০ /০ / ৯৭৩ বযরি ব করনরয়ান 

১৬/০৮/১৯৯৯ 

(             ) 

প্রযুরি সহকাযী 

২০/০১/২০১২ 

 -ঐ- 

 যনাফ বগারাভ সদযায়ায 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.রস 

রনয বযরা-ভয়ভনরসাংহ 

              ৩ / ২/ ৯৬৭ বযরি ব করনরয়ান 

 ৬/০৮/ ৯৯৯ 

(              ) 

প্রযুরি সহকাযী 

 ৫/০১/২০১২ 

 -ঐ- 

 যনাফ এস এভ আযাফুজ্জাভান ইসভাইর  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস (াস) 

রনয বযরা-নযরসাংেী 

 

               ০/০৯/ ৯৭৫ বযরি ব করনরয়ান 

১৬/০৮/১৯৯৯ 
(             ) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৯/০৯/২০১২ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ নযরুর ইসরাভ  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস(াস) 

রনয বযরা-রসদর  

 

              

                 , 

      

৩০/০৯/ ৯৭২ বযরি ব করনরয়ান 

৩০/০৮/১৯৯৯ 
(             ) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৯/০৯/২০১২ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ আরযজুয যহভান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা-রফ.এস.রস (সম্মান) 

রনয বযরা-মদায 

 

              ২ /০৭/ ৯৭০ বযরি ব করনরয়ান 

৩০/০৮/ ৯৯৯ 

(             ) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৯/০৯/২০১২ 

 -ঐ- 

 

          -৫ 



 

 

 

-৫- 
 

 

    

   

            ,                 

         

                                                   

                

 

          /            

                

                 

 যনাফ বভাোঃ কায়দকাফাে 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস(সম্মান) 

রনয বযরা-ভাগুযা 

             

        ,       

 ২/০৯/ ৯৭০ বযরি ব করনরয়ান 

১৬/০৮/১৯৯৯ 

(             ) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৯/০৯/২০১২ 

 (                      

                        

      ) 

 যনাফ বভাোঃ বভাফাযক বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস(াস) 

রনয বযরা-ঢাকা 

 

               ৫/০৬/ ৯৭৬ বযরি ব করনরয়ান 

০৭/  / ৯৯৯ 

(             ) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৯/০৯/২০১২ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ বভাস্তপা কাভার 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-মদায 

             

                    , 

      

 ২/০৩/ ৯৬৭            

(             ) 

                        

 ৫/০ / ৯৮৮ 

(             ) 

বযরি ব করনরয়ান 

২৩/০৩/২০০০ 

(             ) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৯/০৯/২০১২ 

 -ঐ- 

 যনাফ াহাফ উরিন খাঁন 
রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এ 

রনয বযরা-যাযাহী 

              

                

        ,         

২ /০৯/ ৯৬৪ কাদনৃ্টায 

 ৫/ ২/ ৯৮৬ 

           

(             ) 

                        

২৯/০৫/ ৯৯০ 

(              ) 

                 

 ৬/০৪/২০০  

(             ) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৯/০৯/২০১২ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ রহদুর ইসরাভ  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-চট্টগ্রাভ  

               

        ,         

                 

                 , 

       

০৫/০৫/ ৯৭                    

  / ২/ ৯৮৯ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

বযরি ব করনরয়ান 

১৬/০৪/২০০১ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৯/০৯/২০১২ 

 -ঐ- 

 

          -৬ 



 

 

-৬- 
 

     

   

            ,                 

         

                                                   

                

          /            

                

                 

 যনাফ বভাোঃ পরযে উরিন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-গাযীপুয 

               ০/০২/ ৯৬৮            

(             ) 

                        

১০/০৭/১৯৮৮  

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

বযরি ব করনরয়ান 

২৩/০৩/২০০০ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

২৩/০২/২০১৪ 

 (                      

                        

      ) 

 যনাফ বভাোঃ ফাহাউরিন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা-এস.এস.রস  

রনয বযরা-ঢাকা 

            

              

২৫/০৮/ ৯৭০            

(             ) 

                        

০৮/০১/১৯৯১  

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

বযরি ব করনরয়ান 

১৬/০৪/২০০১ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

১৭/০৯/২০১৪ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ যাহাঙ্গীয আরভ আকন্দ  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা-কুরড়গ্রাভ  

               ০/০৫/ ৯৬৮            

(             ) 

                        

০৯/০৭/১৯৮৭  

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

বযরি ব করনরয়ান 

১০/০৯/২০১২ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

২০/১২/২০১৫ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ বযযাউর করযভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা-রফ.এস.রস (সম্মান) 

রনয বযরা-ফগুড়া 

            

                

        ,          

০ / ২/ ৯৭২ বযরি ব করনরয়ান 

৩১/১২/২০০৩ 

(             ) 

প্রযুরি সহকাযী 

০  ০  ২০ ৬ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ আসাদুজ্জাভান  

রক্ষাগি বমাগ্যিা-এইচ.এস.রস 

রিদলাভা-ইন-ইরঞ্জরনয়ারযাং ইদরকট্ররনক্স 

ব কদনাররয 

রনয বযরা-নীরপাভাযী 

            

              

        ,           

০ /০৮/ ৯৭৮ বযরি ব করনরয়ান 

৩১/১২/২০০৩ 

(             ) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৬  ০ ২০ ৬ 

 -ঐ- 

 যনাফ ভাকসুে বভাহাম্মে আিাউর করফয 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস (াস) 

রনয বযরা-রফ-ফাড়ীয়া 

              ০৯/০৮/ ৯৭৮ বযরি ব করনরয়ান 

৩১/১২/২০০৩ 

(             ) 

প্রযুরি সহকাযী 

০৬  ০ ২০ ৬ 

 -ঐ- 

 

          -৭ 



 

 

-৭- 
 

     

   

            ,                 

         

                                                   

                

          /            

                

                 

 যনাফ বভাোঃ যহুরুর ইসরাভ  

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস(া)- 

রনয বযরা-রসযাযগঞ্জ 

              

               

        ,         

০২/০ / ৯৭২ বযরি ব করনরয়ান 

১৬/০৮/১৯৯৯ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

২৭/১২/২০১৮ 

 (                      

                        

      ) 

 যনাফ বভাোঃ ভামুন রফন আব্দুর কাইয়ুভ 

িালুকোয 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস (াস) 

রনয বযরা-চাঁেপুয 

            

              

০ /০ / ৯৮০ বযরি ব করনরয়ান 

৩১/১২/২০০৩ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

২৭/১২/২০১৮ 

 ঐ 

 বফগভ নারপসা হারসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা-এস.এস.রস 

রিদলাভা-ইন-ইরঞ্জরনয়ারযাং-ইদরকট্ররনক্স 

ব কদনাররয  

রনয বযরা-গাযীপুয 

               ০/০৫/ ৯৭৫ বযরি ব করনরয়ান 

০১/০১/২০০৪ 

(             ) 

প্রযুরি সহকাযী 

২৭  ২ ২০ ৮ 

  

 যনাফ বভাহাম্মে আযাহায বহাদসন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস (সম্মান) 

রনয বযরা-ভাোযীপুয 

              ০ /০ / ৯৭৩ বযরি ব করনরয়ান 

০৬/০১/২০০৪ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

২৭/১২/২০১৮ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ ভরনরুর ইসরাভ মৃধা 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- রফ.এস.রস(াস) 

রনয বযরা-ঝারকাঠী 

              

              

        ,        

 ৫/ ২/ ৯৭৩ বযরি ব করনরয়ান 

০৭/০১/২০০৪ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

৩১/১২/২০১৮ 

 -ঐ- 

 যনাফ বভাোঃ য়ারহদুয যহভান 

রিা- বভাোঃ বসাহযাফ বভাল্যা 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এভ.এস.রস (গরেি) 

রনয বযরা- নড়াইর  

োয়নোঃ হাআরফ  ০৫/০৭/১৯৭৪ বযরি ব করনরয়ান 

১৭/৯/২০০৬ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

০ / ০/২০২০ 

 ( একই িারযদখ দোন্নরিয 

বপ্ররক্ষদি পূফ ৃদেয বভধায 

রবরিদি বযেষ্ঠিা অনুসাদয)  

 

 যনাফ বভাহাম্মে আযাফুর ইসরাভ  

রিা-বভাহাম্মে আবুর কাদভ 

রক্ষাগি বমাগ্যিা-রিদলাভা- ইন 

ইরঞ্জরনয়ারযাং (ইদরকট্ররনক্স ব কদনাররয) 

রনয বযরা- বপনী 

 

োয়নোঃ াহ আভানি 

আন্তোঃ রফভানফন্দয, চট্টগ্রাভ 

২০/০১/১৯৮৩ বযরি ব করনরয়ান 

২৮/০৮/২০০৬ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

০ / ০/২০২০ 

 ঐ 

 

 

          -৮ 

 

 

 

 



 

 

 

-৮- 

 

     

   

            ,                 

         

                                                   

                

          /            

                

                 

 যনাফ বভাোঃ আিারুজ্জাভান 

রিা-মৃি বভােয উরিন 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এস.এস.রস  

রনয বযরা- যাভারপুয 

োয়নোঃ হাআরফ ১৫/০২/১৯৬৯ বযরি রভস্ত্রী 

(             ) 

                        

০৮/০১/১৯৯১ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

                 

১২/০৭/২০০৭ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

০ / ০/২০২০ 

 ( একই িারযদখ দোন্নরিয 

বপ্ররক্ষদি পূফ ৃদেয বভধায 

রবরিদি বযেষ্ঠিা অনুসাদয)  

 

 যনাফ বভাোঃ আব্দুয যহভান প্রাভারনক 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনয বযরা- রসযাযগঞ্জ 

োয়নোঃ হাআরফ ৩১/১২/১৯৭১ ব রররপ্রন্টায বভকারনক 

১২/০১/১৯৯১ 

(             ) 

বযরি ব করনরয়ান 

১২/৭/২০০৭ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

৩০/ ২/২০২০ 

 ( একই িারযদখ দোন্নরিয 

বপ্ররক্ষদি পূফ ৃদেয বভধায 

রবরিদি বযেষ্ঠিা অনুসাদয)  

 

 যনাফ বগারাভ বভাহাম্মে খান 

রক্ষাগি বমাগ্যিা- এস.এস.রস 

রনয বযরা- নাযায়নগঞ্জ 

োয়নোঃ হাআরফ ০১/০২/১৯৭১ ব রররপ্রন্টায বভকারনক 

১৪/০১/১৯৯১ 

(             ) 

বযরি ব করনরয়ান 

১২/০৭/২০০৭ 

(দোন্নরিপ্রাপ্ত ে) 

প্রযুরি সহকাযী 

৩০/ ২/২০২০ 

 ঐ 

 

 


