
    - ৬ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

বাাংলাদেশ ববসামরিক রবমান চলাচল কর্তপৃক্ষ 

সেি েপ্তি, কুরমদৃ ালা, ঢাকা। 

                                    /             

 

করনষ্ঠ রিসাব রনিীক্ষক/খাজারি/রিসাব সিকািী/রিসাবিক্ষণ কিরণক/ সিকািী খাজারিগদণি সমরিত চূড়ান্ত বজেষ্ঠতা তারলকা 

 

     

  

                              

        

                                          

                       

                       

               

       

      

    

 জনাব বমাোঃ বিলাল উদ্দীন 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-স্নাতক (বারনজে)  

রনজ বজলা-খুলনা 

    ,        ৩১/১২/১৯৬৩ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

০৭/০২/১৯৮৯ 

 

(পদোন্নরতপ্রাপ্ত পে) 

রিসাব সিকািী 

১০/১০/২০১৩ 

                                ) 

                             

                

 জনাব বমাোঃ নাজমত শািাোত বমাল্লা  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম  

রনজ বজলা-চাঁেপুি 

                     

       

                      

১০/০৯/১৯৬৮ রিসাব সিকািী 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাব সিকািী 

২২/০৭/২০১৫ 

        ই        (Regularize/ 

Absorb-  ণ)                 

                              

 জনাব বমাোঃ আরমনুল ইসলাম 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এম.কম  

রনজ বজলা-গাজীপুি 

    ,        ১২/০৯/১৯৭২ খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

      ঐ 

 জনাব মীি নাজমুল িাসান  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম  

রনজ বজলা- াঙ্গাইল 

                   ২৯/০৫/১৯৭৩ রিসাব সিকািী 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাব সিকািী 

২২/০৭/২০১৫ 

      -ঐ- 

 জনাব বমাোঃ হুমায়ুন করবি 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- রব.কম 

রনজ বজলা-নিরসাংেী 

                   ০৬/০৫/ ৯৭৪ করনষ্ঠ রিসাব রনিীক্ষক 

২২/০৭/২০১৫ 

করনষ্ঠ রিসাব রনিীক্ষক 

২২/০৭/২০১৫ 

      -ঐ- 

 জনাব বমািাম্মে শািজািান  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এম.কম  

রনজ বজলা-কুরমল্লা 

                     ০১/০৯/১৯৭৪ করনষ্ঠ রিসাব রনিীক্ষক 

২২/০৭/২০১৫ 

করনষ্ঠ রিসাব রনিীক্ষক 

২২/০৭/২০১৫ 

      -ঐ- 

 জনাব বমাোঃ সালাি উরদ্দন  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এম.কম  

রনজ বজলা-নড়াইল 

                   -২ 

              

০৫/০৯/১৯৭৪ খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

      -ঐ- 

 জনাব বগালাম বমািাম্মে আমান 

উল্লাি  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম  

রনজ বজলা-ব্রাক্ষ্মনবারড়য়া 

                    

               ণ    

০১/০৩/১৯৭৫ রিসাব সিকািী 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাব সিকািী 

২২/০৭/২০১৫ 

      ঐ  



    - ৬ 
 

     

  

                              

        

                                          

                       

                       

               

       

      

    

 জনাব বমািাম্মে িরকবুল বিাদসন  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এম.কম  

রনজ বজলা-রকদশািগঞ্জ 

                  

               

১১/১২/১৯৭৬ রিসাব সিকািী 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাব সিকািী 

২২/০৭/২০১৫ 

                                  

  ই        (Regularize/ 

Absorb-  ণ)                 

                              

 জনাব সাদবি আিমে 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম  

রনজ বজলা-িাংপুি 

            ,        ০৫/০৮/১৯৭৭ খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

      ঐ 

 জনাব বমাোঃ সাদবরুল ইসলাম 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম  

রনজ বজলা-রেনাজপুি 

ই         -৩,        ০৭/০২/১৯৭৮ খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

      -ঐ- 

 জনাব মিাসীন কবীি  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম  

রনজ বজলা-চাঁেপুি 

ই         - ,        ১৫/০৩/১৯৭৮ খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

      ঐ 

 জনাব বমাোঃ শািাব উরদ্দন  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম  

রনজ বজলা-চট্টগ্রাম 

                       

      

                     

                 

১০/১০/১৯৭৯ খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

      ঐ 

 জনাব গাজী বমাোঃ আল আরমন  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এম.কম  

রনজ বজলা-বাদগিিা  

                  

               

১৬/০৫/১৯৮০ খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

      -ঐ- 

 জনাব বমাোঃ ইব্রািীম  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম  

রনজ বজলা-চট্টগ্রাম 

                        

       

০১/০৮/১৯৮০ খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

      -ঐ- 

 জনাব বমাসাম্মৎ সুমাইয়া আক্তাি  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এম.কম  

রনজ বজলা- াঙ্গাইল 

                  

               

০১/০১/১৯৮১ রিসাব সিকািী 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাব সিকািী 

২২/০৭/২০১৫ 

       ঐ 

 জনাব বমাোঃ িরিকুল ইসলাম 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.রব.এস  

রনজ বজলা-বনায়াখালী 

ই          ,        ০১/০৪/১৯৮৩ খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৭/২০১৫ 

      -ঐ- 

 জনাব বমাোঃ শিীি রময়া  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এম.রব.এস 

রনজ বজলা- াঙ্গাইল 

ই                   ১৬/১২/১৯৮৪ রিসাব সিকািী 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাব সিকািী 

২২/০৭/২০১৫ 

      -ঐ- 



    - ৬ 
 

     

  

                              

        

                                          

                       

                       

               

       

      

    

 বমাসাম্মৎ তিরমনা ববগম 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এম.কম  

রনজ বজলা-ব ালা 

                  

               

৩০/০৯/১৯৬৩             -    

                

০১/০৭/১৯৯২ 

(পদোন্নরতপ্রাপ্ত পে) 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

১৬/১০/২০০৮ 

(পদোন্নরতপ্রাপ্ত পে) 

রিসাব সিকািী 

০৬/১০/২০১৬ 

                                  

                             

               

 জনাব বমাোঃ বিিদেৌস িিমান 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এম.এ 

রনজ বজলা-বশিপুি 

                          

       ই         -৩  

       

০৬ ০৩  ৯৬২             -    

                

০২/০৭/১৯৯২ 

(পদোন্নরতপ্রাপ্ত পে) 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

১৬/১০/২০০৮ 

(পদোন্নরতপ্রাপ্ত পে) 

রিসাব সিকািী 

০৬/১০/২০১৬ 

      ঐ 

 জনাব আোঃ িরিম 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম 

রনজ বজলা-ঢাকা  

                   ০১/০৭/১৯৬২ রিসাব সিকািী 

১১/০৮/২০১৬ 

রিসাব সিকািী 

১১/০৮/২০১৬ 

        ই        (Regularize/ 

Absorb-  ণ)                 

                              

 জনাব বমাোঃ শািজািান রময়া  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.রব.এস (পাশ) 

রনজ বজলা-বমৌল ীবাজাি 

                     

      

২১/১১/১৯৮৮ রিসাব সিকািী 

১১/০৮/২০১৬ 

রিসাব সিকািী 

১১/০৮/২০১৬ 

      ঐ 

 

 জনাব আলী আিমে 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-িারজল  

রনজ বজলা-বনায়াখালী 

                       

      

                   -২  

       

০১/০১/১৯৭১             -    

                

০৯/০৭/১৯৯২ 

(পদোন্নরতপ্রাপ্ত পে) 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

১৫/১০/২০০৮ 

(পদোন্নরতপ্রাপ্ত পে) 

রিসাব সিকািী 

২২/০৬/২০১৭ 

                                   

                

 

 জনাব সুশান্ত কুমাি রবশ্বাস 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- রব.এস.এস 

রনজ বজলা-নাদ াি 

       ,           ০৫/০৫/ ৯৮০             -   - 

                

০৮/০৮/২০০৫ 

(             ) 

          ণ  

০২/০৬/২০   

(              ) 

খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৬/২০১৭ 

      ঐ 

 

 জনাব মুিাম্মে আদনায়াি পািদ জ 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এম.রব.এস 

রনজ বজলা-লক্ষ্মীপুি 

            -৩,        ২ /  / ৯৮২             -   - 

                

০৮/০৮/২০০৫ 

(             ) 

          ণ  

০২/০৬/২০   

(              ) 

খাজারি (কোরশয়াি) 

২২/০৬/২০১৭ 

      -ঐ- 



    - ৬ 
 

     

  

                              

        

                                          

                       

                       

               

       

      

    

 জনাব জান্নাতুল বিিদেৌস রজয়া 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এম.রব.এ 

রনজ বজলা-ঢাকা 

                     

                 

               

                  

১৬/০১/১৯৮৮ রিসাব সিকািী 

২৬/০৮/২০১৮ 

রিসাব সিকািী 

২৬/০৮/২০১৮ 

                                  

                           

                    

 

 জনাব সুজন রবকাশ চক্রবতী 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- রব.এ (পাস) 

রনজ বজলা-চট্টগ্রাম 

                  

               

০৭/০৬/ ৯৮              -   - 

                

০৯/০৮/২০০৫ 

(             ) 

         ণ  

০২/০৬/২০   

(              ) 

খাজারি (কোরশয়াি) 

১৭/০১/২০১৯ 

                                   

                

 

 জনাব এ .রজ .এম শিীে উল্যাি 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- রব.কম, 

এম.এস.এস 

রনজ বজলা-ঢাকা 

     :        ,           

                    

            ,      

৩০/ ২/ ৯৭৪             -   - 

                

 ০/০৮/২০০৫ 

(             ) 

                

০২/০৬/২০   

(              ) 

করনষ্ঠ রিসাব রনিীক্ষক 

১৭/০১/২০১৯ 

      ঐ  

 জনাব স্বপন কুমাি সািা  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- রব.কম 

রনজ বজলা-কুরমল্লা 

                     

      

০ /০৭/ ৯৮৪             -   - 

                

০ /০৬/২০০৮ 

(             ) 

        ণ    ণ  

২৪/ ২/২০ ৩ 

(              ) 

খাজারি (কোরশয়াি) 

১৭/০১/২০১৯ 

      -ঐ- 

 জনাব বমাোঃ বেদলায়াি বিাদসন 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এম.এ 

রনজ বজলা- দশাি 

     :          

        ,         

     :               , 

      

০৫/০৪/ ৯৮৩                 

                

০  ০৬ ২০০৮ 

(পদোন্নরতপ্রাপ্ত পে) 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

০৮/০৭/২০১৪ 

ঐ 

 ববগম িািিানা ইয়াসরমন 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এম.এস.এস  

রনজ বজলা-ময়মনরসাংি 

       ,           ০৭/০৬/ ৯৮৩                 

                

০  ০৬ ২০০৮ 

(পদোন্নরতপ্রাপ্ত পে) 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

০৮/০৭/২০১৪ 

ঐ  

 জনাব বমাোঃ বমাস্তারকম সিকাি 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম (সম্মান) 

রনজ বজলা-রেনাজপুি 

     :               

            ,      

     :                , 

          

৩০/ ২/ ৯৮৩                 

                

০  ০৬ ২০০৮ 

 

(পদোন্নরতপ্রাপ্ত পে) 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২৯/০৩/২০১৫ 

ঐ 

 জনাব বমাোঃ মািবুবুি িিমান 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম 

রনজ বজলা-জামালপুি 

       ,           ৩ / ০/ ৯৭  রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

   ই        (Regularize/ 

Absorb-  ণ)                 

                              



    - ৬ 
 

     

  

                              

        

                                          

                       

                       

               

       

      

    

 জনাব বমাোঃ সাজ্জাদুল বািী 

তালুকোি 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এম.কম 

রনজ বজলা-জয়পুিিা  

       ,           ০২/০২/ ৯৭২ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

                             

  ই        (Regularize/ 

Absorb-  ণ)                 

                              

 জনাব বমাোঃ মরনরুল ইসলাম খান 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.রব.এস 
রনজ বজলা-বরিশাল 

       ,           ০ /০ / ৯৭৫ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব আব্দুস সামাে 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এইচ.এস.রস 

রনজ বজলা-ঢাকা 

                  

        ,      

 

 ৭/০৫/ ৯৭৫ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব বমাোঃ আিসান িাবীব 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এইচ.এস.রস  

রনজ বজলা-চাঁেপুি 

ই/        -           ০/০৬/ ৯৭৫ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 ঐ 

 জনাব িনরজৎ কুমাি োশ 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম  

রনজ বজলা-চট্টগ্রাম 

     : ই/        -৩ 

     :               

        ,        

২০/০৮/ ৯৭৬ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব বমািাম্মে করবি বিাদসন 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এম.কম 

রনজ বজলা-বনায়াখালী 

       ,             /০৫/ ৯৭৭ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব সাইে বিাদসন খান 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এইচ.এস.রস 

রনজ বজলা-বগাপালগঞ্জ 

     :                 , 

         

     :               

        ,        

০৮/০২/ ৯৭৮ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব বমািাম্মে িারকম আলী 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.এস.এস (পাস) 

রনজ বজলা-কুরমল্লা 

     :                , 

          

     :            ,     

    

 ০/০৬/ ৯৭৮ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 ঐ  

 জনাব বমাোঃ রমজানুি িিমান 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম 

রনজ বজলা-বরিশাল 

            -          

 

 ২/ ০/ ৯৭৯ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব দ্বীল বমািাম্মে 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.কম (পাস) 

রনজ বজলা-চট্টগ্রাম 

     :             -২ 

     :               

        ,        

 

 ৫/  / ৯৮০ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 



    - ৬ 
 

     

  

                              

        

                                          

                       

                       

               

       

      

    

 জনাব বমাোঃ বখািদশে আলম 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.রব.এস 

রনজ বজলা-কুরমল্লা 

       ,           ০ /০ / ৯৮  রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 (                         ) 

  ই        (Regularize/ 

Absorb-  ণ)                 

                              

 জনাব বমািাম্মে বসরলম শািরিয়া 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.এস.এস (পাস) 

রনজ বজলা-িরিেপুি 

     :                

     :               , 

      

০৯ ০৪  ৯৮  রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 ঐ 

 ববগম নাসরিন সুলতানা িোপী 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এম.রব.এস 

রনজ বজলা- াঙ্গাইল 

                  

        ,      

 

৩০/০৪/ ৯৮৪ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 ঐ 

 জনাব আিমে উল্লাি রসকোি 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.এ (সম্মান) 

রনজ বজলা-চট্টগ্রাম 

       ,           ০৬/০৬/ ৯৮৪ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব রুদবল রবশ্বাস 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.এ (পাস) 

রনজ বজলা-বগাপালগঞ্জ 

            -২         

 

 ০/০৫/ ৯৮৭ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব বমাোঃ বমাশািি বিাদসন 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এইচ.এস.রস 

রনজ বজলা-মাোিীপুি 

       ,           ০৬/  / ৯৮৮ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 জনাব শামীম আিদমে 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-রব.রব.এস  

রনজ বজলা-বগাপালগঞ্জ 

            -৩         

 

০৯/০৮/ ৯৯০ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 ববগম রমরল আক্তাি রলতু 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এইচ.এস.রস 

রনজ বজলা-বগাপালগঞ্জ 

                  

        ,      

 

২ /০৬/ ৯৯৪ রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

রিসাবিক্ষণ কিরণক 

২২/০৭/২০১৫ 

 -ঐ- 

 


