
 

 

 

বাাংাদেল ববসামররক রবমান চাচ কর্তপৃক্ষ 

সের েপ্তর, কুরমদৃ াা, ঢাকা। 

 
                           পদোন্নরি পে : বররিও ব করনরলয়ান 

 

 
সহকারী বররিও ব করনরলয়ান/ ব ররিন্টার বমকারনকগদের সমরিি চূড়ান্ত বজেষ্ঠিা িারকা 

 

     

   

                                  

    

                                                   

                

                       

               

                 

 জনাব অরিপ কুমার  চাকমা 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এস.এস.রস 

রনজ বজা- খাগড়াছরড় 

 

পোয়নঃ লাহ আমানি 

আন্তজাৃরিক রবমানবন্দর, 

চট্টগ্রাম   

১০/০২/১৯৬৫ ব ররিন্টার বমকারনক 

০৯/১১/১৯৮৯ 

ব ররিন্টার বমকারনক 

০৯/১১/১৯৮৯ 

                    

                  

 

 জনাব বমাঃ আবু বাসার রময়া 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-এস.এস.রস  

রনজ বজা-রাংপুর 

              

        ,           

 ০/০৯/ ৯৭৩                                 বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

৩০/০১/২০০১ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

৩০/০১/২০০১ 

                        

        

 জনাব হারসবুর রহমান 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-এস.এস.রস  

রনজ বজা-কুরিয়া 

               ০/০২/ ৯৮                                  বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

৩০/০১/২০০১ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

৩০/০১/২০০১ 

 -ঐ- 

 জনাব মাহবুব বমাহাম্মে াাইুল কবীর 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-এইচ.এস.রস  

রনজ বজা-গাজীপুর 

              ৩০/  / ৯৮                                  বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

৩১/১২/২০০৩ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

৩১/১২/২০০৩ 

                        

                      

                   

        

 জনাব ররয়াে হাসান রিিাস 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এস.এস.রস 

রনজ বজা-বনায়াখাী 

পোয়নঃ হলাআরব 

সাংরনঃ কক্সবাজার 

রবমানবন্দর, কক্সবাজার 

০৬/১২/১৯৮১ ব ররিন্টার বমকারনক 

৩১/১২/২০০৩ 

ব ররিন্টার বমকারনক 

৩১/১২/২০০৩ 

 -ঐ- 

 

 

          -২ 

 



 

 

 

-২- 

 

 জনাব বমাঃ আব্দু হান্নান 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-এইচ.এস.রস  

রনজ বজা-নওগাঁ 

                

        ,         

  / ০/ ৯৮০                                 বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

১৫/০১/২০০৪ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

১৫/০১/২০০৪ 

                    

                  

 জনাব বমাহাঃ ররবউ আউয়া 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এস.এস.রস 

রনজ বজা- পাবনা 

                

        ,         

১০/১০/১৯৭৯ ব ররিন্টার বমকারনক 

০২/০৪/২০০৬ 

ব ররিন্টার বমকারনক 

০২/০৪/২০০৬ 

 -ঐ- 

 জনাব স্বপন কুমার মরিক 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-এইচ.এস.রস  

রনজ বজা-বগাপাগঞ্জ 

              ০৩/ ২/ ৯৭৭                                 বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৯/০৮/২০০৬ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৯/০৮/২০০৬ 

                        

        

 জনাব বমাঃ আরনছুর রহমান 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-রব.কম 

রনজ বজা-বগুড়া 

              

        ,           

৩ / ২/ ৯৭৯ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৮/০৮/২০০৬ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৮/০৮/২০০৬ 

 -ঐ- 

 জনাব বমাঃ কাঞ্চন কাজী 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-এস.এস.রস                                                                                                                                                                  

রনজ বজা-রপদরাজপুর 

                 

                 , 

       

 ২/০৮/ ৯৭৮ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৯/০৮/২০০৬ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৯/০৮/২০০৬ 

 -ঐ- 

 জনাব বমাঃ এমরান বহাদসন  

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনজ বজা-ক্ষ্মীপুর 

             ৪/০৩/  ৯৮৪ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৮/০৮/২০০৬ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৮/০৮/২০০৬ 

 -ঐ- 

 ববগম বমাসাম্মৎ ররনা পারভীন 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনজ বজা-রসরাজগঞ্জ 

              

(                  

      ) 

০ / ২/ ৯৭৯ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

৩১/০৮/২০০৬ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

৩১/০৮/২০০৬ 

 -ঐ- 

 

          -৩ 

 

 

 



 

 

 

-৩- 

 

 জনাব বমাঃ আরিকুর রহমান বচৌধুরী 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- রব.এ (পাস) 

রনজ বজা-চট্টগ্রাম 

                 

                 , 

      

৩০/ ২/ ৯৮০ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

৩১/০৮/২০০৬ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

৩১/০৮/২০০৬ 

                        

        

 জনাব বমাঃ রাুল রময়া 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনজ বজা-গাইবান্ধা 

              

                 , 

      

 ৫/  / ৯৮  বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৮/০৮/২০০৬ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৮/০৮/২০০৬ 

 -ঐ- 

 ববগম বরারজনা আক্তার 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-রিদলামা-ইন-

ইরঞ্জরনয়াররাং (দকরমকো ব কদনাদরজ) 

রনজ বজা-বগাপাগঞ্জ 

               ৫/০২/ ৯৮৩ ব ররিন্টার বমকারনক 

০১/০১/২০০৯ 

ব ররিন্টার বমকারনক 

০১/০১/২০০৯ 

                        

        

 জনাব বমাঃ সাহােৎ বহাদসন 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এস.এস.রস 

রনজ বজা- বগুড়া 

পোয়নঃ হলাআরব ০২/০৫/১৯৮১ ব ররিন্টার বমকারনক 

০১/০১/২০০৯ 

ব ররিন্টার বমকারনক 

০১/০১/২০০৯ 

 -ঐ- 

 ববগম আাদরাজা খান 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-এস.এস.রস 

রনজ বজা-লররয়িপুর 

              ০৪/ ২/ ৯৮৮ ব ররিন্টার বমকারনক 

০১/০১/২০০৯ 

ব ররিন্টার বমকারনক 

০১/০১/২০০৯ 

 -ঐ- 

 জনাব বমাঃ মাদজদু ইসাম 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-এস.এস.রস  

রনজ বজা-কুরমিা 

              ০২/০৯/ ৯৮২ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০৩/১০/২০১০ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০৩/১০/২০১০ 

                        

        

 জনাব বমাঃ মঞ্জুরু হক 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-এইচ.এস.রস  

রনজ বজা-পাবনা 

             

        ,       

০ /০ / ৯৮৪ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০৩/১০/২০১০ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০৩/১০/২০১০ 

 -ঐ- 

 জনাব বমাঃ ররকব বহাদসন 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-এস.এস.রস  

রনজ বজা-রাজলাহী 

 

                

        ,         

০৫/ ০/ ৯৮৫ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০৩/১০/২০১০ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০৩/১০/২০১০ 

 -ঐ- 

 

          -৪ 



 

 

-৪- 

 ববগম াররো ইয়াসরমন 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-রব.এস.রস 

(অনাস)ৃ(পোর্রৃবদ্যা) 

রনজ বজা-কুরমিা 

            ০ /০ / ৯৮৮ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০৩/১০/২০১০ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০৩/১০/২০১০ 

                        

        

 জনাব জারহে বহাদসন 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-এস.এস.রস  

রনজ বজা-খুনা 

             

        ,       

 ২/০ / ৯৮৪ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০৩/১০/২০১০ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০৩/১০/২০১০ 

 -ঐ- 

 ববগম জান্নাতু বারদেৌস 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-এস.এস.রস  

রনজ বজা-বররলা 

             ০/০৯/ ৯৮৩ ব ররিন্টার বমকারনক 

০৩/১০/২০১০ 

ব ররিন্টার বমকারনক 

০৩/১০/২০১০ 

 -ঐ- 

 জনাব বমাঃ মরজবুর রহমান খান 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-এম.এস.এস 

রনজ বজা-গাজীপুর 

            

              

২০/০ / ৯৭২ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

            

(Regularize/Absorb 
                         

                          

 জনাব বমাহাম্মে জয়না আদবেীন 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- রব.এস.এস                                                       

(পাস) 

রনজ বজা-কুরমিা 

            

        /        -  

০ /০৮/ ৯৭৭ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব বমাঃ মাহফুুলর রহমান 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- রব.এ (পাস) 

রনজ বজা-চুয়ািাঙ্গা 

              ২৯/০৩/ ৯৭৮ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব বমাঃ রুহু আমীন 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- রব.এস.এস(পাস) 

রনজ বজা-কুরমিা 

              

        /        -  

২৫/  / ৯৭৮ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব বমাঃ সাইফু ইসাম ভূঞা 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা-রব.এস.রস  

রনজ বজা-রকদলারগঞ্জ 

             ০/০২/ ৯৭৯ ব ররিন্টার বমকারনক 

২২/০৭/২০১৫ 

ব ররিন্টার বমকারনক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব বমাহাম্মে বহাদসন 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- রব.এ 

রনজ বজা-চট্টগ্রাম 

                 

                 , 

       

২০/০৮/ ৯৮০ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

          -৫ 



 

 

 

-৫- 

 

 জনাব গাজী কাদয়ম বহাদসন 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এস.এস.রস 

রনজ বজা-নড়াই 

            

              

৩ / ০/ ৯৮০ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

            

(Regularize/Absorb 
                         

                          

 জনাব বমাঃ মাসুদুর রহমান 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এস.এস.রস 

রনজ বজা-ঢাকা 

             

         

০ / ২/ ৯৮০ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব বমাঃ হারববুর রহমান 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এস.এস.রস 

রনজ বজা-কুরমিা 

              

              

 

২২/ ২/ ৯৮০ ব ররিন্টার বমকারনক 

২২/০৭/২০১৫ 

ব ররিন্টার বমকারনক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব সদনাজ মন্ড 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এস.এস.রস 

রনজ বজা-ঢাকা 

               ০/ ০/ ৯৮২ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব বমাঃ মহসীন রময়া 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এস.এস.রস 

রনজ বজা-কুরমিা 

              ২০/ ০/ ৯৮২ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব আবু িাইদয়ব 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এস.এস.রস 

রনজ বজা-রসরাজগঞ্জ 

               

         

 

০ /০ / ৯৮৪ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব রব.এম. ইমরান বহাদসন 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- রব.এস.রস (করিউ ার 

সাদয়ন্স এন্ড ইরঞ্জরনয়াররাং) 

রনজ বজা-মাগুরা 

            

     :           

                 , 

      

২৬/০৫/ ৯৯৫ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৫/০৭/২০১৯ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৫/০৭/২০১৯  

                    

                      

        

 জনাব বমাঃ মরলউর রহমান 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- রব.এস.রস (ই.ই.ই)                                                                                                              

রনজ বজা-রাজলাহী 

              

                 , 

      

 ৭/ ০/ ৯৯৪ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৫/০৭/২০১৯ 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

২৫/০৭/২০১৯  

 -ঐ- 

 

          -৬ 



 

 

 

-৬- 

 

 

 জনাব বমাঃ সাহাব উরিন 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এম.এস.রস 

রনজ বজা-ঢাকা 

               ২/০৯/ ৯৯৫ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০৯/০৮/২০২০ 

 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০৯/০৮/২০২০ 

 (                  

                      

        

 জনাব বমাঃ আরনছুর রহমান 

রলক্ষাগি বযাগ্যিা- এইচ.এস.রস 

রনজ বজা-বনত্রদকানা 

               

         

০৩/০৪/ ৯৯৯ বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০১/০৭/২০২০ 

 

বররিও রমস্ত্রী 

(পররবিীি পেনাম)  

সহকারী বররিও ব করনরলয়ান 

০১/০৭/২০২০ 

 -ঐ- 

 


