
    - ৮ 
 

বাাংাদেল ববসামররক রবমান চাচ কর্তপৃক্ষ 

সের েপ্তর, কুরমদৃ াা, ঢাকা। 

পদোন্নরত পে: ব ারম্যান (ই/এম) 

 

বেন  ক ৃর   ড্রাইভার/ বেন  ক ৃর   অপাদর র/ রবদ্যুৎ বমকারনক/ লীতাতপ রনয়ন্ত্রণ যন্ত্র বমকারনক/ বেভী রিউটি অপাদর র/ বমকারনক/  

বমা র পররবেন র  ার ড্রাইভার/ বমা র বমকারনক/ রবদ্যুৎ কাররগর পদের সমরিত চূড়ান্ত বজুষ্ঠতা তারকা 

 

     

   

                             

           

                                           

                        

                       

                

        

      

    

                      

                 

                          

    ২ ২০ ৯

(সমরিত বজুষ্ঠতার রবরি 

অনুযায়ী) 

(পদোন্নরতর বেরক্ষদত  

পূব ৃপদে বজুষ্ঠতার 

রভরিদত) 

  পোয়ন: বসমসু, রসএএরব 

       

-ঐ- 

  জনাব বমাোঃ আবু রময়া 

রলক্ষাগত বযাগ্যতা-৮ম বেরণ 

রনজ বজা-ঢাকা 

                  

               

২৯ ০৬  ৯৬২                     

২   ২  ৯৮৬ 

                    

২   ২  ৯৮৬ 

                        

  জনাব এস.এম লুৎ র রেমান 

রলক্ষাগত বযাগ্যতা-৮ম বেরণ 

রনজ বজা-বগাপাগঞ্জ 

                    

                 -  

২৩/০৪/১৯৭১ লীতাতপ রনয়ন্ত্রণ যন্ত্র 

বমকারনক 

২৫/০৯/১৯৯১ 

লীতাতপ রনয়ন্ত্রণ যন্ত্র বমকারনক 

২৫/০৯/১৯৯১ 

                      

                  

               

  জনাব বমাোঃ গজন র আী 

রলক্ষাগত বযাগ্যতা-এস.এস.রস 

রনজ বজা-বনায়াখাী 

             ১৪/০৬/১৯৭২ লীতাতপ রনয়ন্ত্রণ যন্ত্র 

বমকারনক 

২৫/০৯/১৯৯১ 

লীতাতপ রনয়ন্ত্রণ যন্ত্র বমকারনক 

২৫/০৯/১৯৯১ 

 -ঐ- 

  জনাব স্বপন কুমার োস 

রলক্ষাগত বযাগ্যতা-এস.এস.রস 

রনজ বজা-নারায়নগঞ্জ 

                  

               

 ৫ ০   ৯৬৫                      

 ০ ০৬  ৯৯২ 

                     

 ০ ০৬  ৯৯২ 

      (রনদয়াদগর বেরক্ষদত) 

  (পদোন্নরতর বেরক্ষদত  

পূব ৃপদে বজুষ্ঠতার 

রভরিদত) 



    - ৮ 
 

     

   

                             

           

                                           

                        

                       

                

        

      

    

   (সমরিত বজুষ্ঠতার রবরি 

অনুযায়ী) 

 (পদোন্নরতর বেরক্ষদত  

পূব ৃপদে বজুষ্ঠতার 

রভরিদত) 

   ঐ 

  -ঐ- 

  -ঐ- 

  জনাব বমাল্যা লকত বোদসন 

রলক্ষাগত বযাগ্যতা-এস.এস.রস 

রনজ বজা-নড়াই 

              

                    

                

      

৩   ০  ৯৭২                    

       

২০ ০২  ৯৯৭ 

                   

       

২০ ০২  ৯৯৭ 

                       

  (পদোন্নরতর বেরক্ষদত  

পূব ৃপদে বজুষ্ঠতার 

রভরিদত) 

  

      

-ঐ- 

               

        

    ২ ২০ ৯ 

 -ঐ- 

  জনাব বমাোঃ  জলু কররম 
মজুমোর 

রলক্ষাগত বযাগ্যতা-এস.এস.রস 

রনজ বজা-চাঁেপুর 

              

                

০  ০৫  ৯৭                       

২৫  ০  ৯৯৮ 

                     

২৫  ০  ৯৯৮ 

      (রনদয়াদগর বেরক্ষদত) 



    - ৮ 
 

     

   

                             

           

                                           

                        

                       

                

        

      

    

  জনাব বমাোঃ বমারদলদ্যর রেমান 

রলক্ষাগত বযাগ্যতা-রব.এ (পাস) 

রনজ বজা-খাগড়াছরড় 

              

                 

০  ০   ৯৭৪                    

       

২২ ০৭  ৯৯৯ 

                   

       

২২ ০৭  ৯৯৯ 

      (সমরিত বজুষ্ঠতার রবরি 

অনুযায়ী)  

                    

                  

  জনাব বমাোঃ জরেরু ইসাম  
রলক্ষাগত বযাগ্যতা-এস.এস.রস 

রনজ বজা-বমৌভীবাজার 

                    

                   

   

 ২  ২  ৯৭৫                    

       

২৯ ০৭  ৯৯৯ 

                   

       

২৯ ০৭  ৯৯৯ 

       ঐ 

  জনাব বমাোঃ লর কু ইসাম  
রলক্ষাগত বযাগ্যতা- এস.এস.রস 

রনজ বজা-পাবনা 

পোয়ন: বসমসু, রসএএরব 

সাংযুরি: েযরত লােজাা 

আন্তজাৃরতক রবমানবন্দর, 

ঢাকা  

০৫/০৬/১৯৭৭ ভারী যানবােন চাক 

(দেভী রিউটি অপাদর র) 

২৬/১২/১৯৯৯ 

ভারী যানবােন চাক 

(দেভী রিউটি অপাদর র) 

২৬/১২/১৯৯৯ 

                    

                  

  জনাব বমাোম্মে লাে আম ভ ুঁঞা  
রলক্ষাগত বযাগ্যতা- এস.এস.রস 

রনজ বজা-ব নী 

পোয়ন: বসমসু, রসএএরব 

সাংযুরি: সের েপ্তর, 

এমটিপু 

০৪/০৪/ ৯৭৪ ভারী যানবােন চাক 

(দেভী রিউটি অপাদর র) 

২৭/১২/১৯৯৯ 

ভারী যানবােন চাক 

(দেভী রিউটি অপাদর র) 

২৭/১২/১৯৯৯ 

ঐ 

  (পদোন্নরতর বেরক্ষদত  

পূব ৃপদে বজুষ্ঠতার 

রভরিদত) 

  -ঐ-

                -ঐ- 

   -ঐ- 

  

 

 -ঐ- 

  

 

 -ঐ- 



    - ৮ 
 

     

   

                             

           

                                           

                        

                       

                

        

      

    

  

 

 (সমরিত বজুষ্ঠতার রবরি 

অনুযায়ী) 

 (পদোন্নরতর বেরক্ষদত  

পূব ৃপদে বজুষ্ঠতার 

রভরিদত) 

                     

                 

  জনাব বমাোঃ নূর বোদসন 

রলক্ষাগত বযাগ্যতা-এস.এস.রস  

রনজ বজা-নাদ ার 

পোয়ন: বসমসু, রসএএরব 

                     

                   

২৭     ৯৮২                    

       

০৭ ০৪ ২০০৫ 

                   

       

০৭ ০৪ ২০০৫ 

                          

                  

  জনাব বমাোঃ  য়জু আম খান 

রলক্ষাগত বযাগ্যতা-এস.এস.রস 

রনজ বজা- াঙ্গাই 

                     

                   

                 -  

২৩ ০৫  ৯৭৫                      

 ৮ ০৪ ২০০৫ 

                     

 ৮ ০৪ ২০০৫ 

                         

                  

  (পদোন্নরতর বেরক্ষদত  

পূব ৃপদে বজুষ্ঠতার 

রভরিদত)

             

Regularize/Absorb

-                     

               

               

  জনাব নুর বমাোম্মে 

রলক্ষাগত বযাগ্যতা- এইচ.এস.রস 

রনজ বজা-চট্টগ্রাম 

                 -  

                     

                   

১০/০৯/১৯৭২ লীতাতপ রনয়ন্ত্রণ যন্ত্র 

বমকারনক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

লীতাতপ রনয়ন্ত্রণ যন্ত্র বমকারনক 

২২/০৭/২০১৫ 

 

 -ঐ- 

  -ঐ- 

  জনাব আসাদ্যজ্জামান 

রলক্ষাগত বযাগ্যতা-এস.এস.রস  

রনজ বজা-রকদলারগঞ্জ 

 

                     

                

                      

      

০৩ ০৫  ৯৭৬                      

২২ ০৭ ২০ ৫ 

                     

২২ ০৭ ২০ ৫ 

      -ঐ- 



    - ৮ 
 

     

   

                             

           

                                           

                        

                       

                

        

      

    

  

       

(সমরিত বজুষ্ঠতার রবরি 

অনুযায়ী)  

           

Regularize/Absorb

-                     

               

                

  ঐ  

  -ঐ- 

  -ঐ- 

  -ঐ- 

  -ঐ- 

  ঐ 

         ঐ  



    - ৮ 
 

     

   

                             

           

                                           

                        

                       

                

        

      

    

  

 

-ঐ- 

  (সমরিত বজুষ্ঠতার রবরি 

অনুযায়ী)  

           

Regularize/Absorb

-                     

               

               

    (                      

              

  ঐ 

   -ঐ- 

  -ঐ- 

   -ঐ- 

  -ঐ- 



    - ৮ 
 

     

   

                             

           

                                           

                        

                       

                

        

      

    

  ঐ 

  

 

(সমরিত বজুষ্ঠতার রবরি 

অনুযায়ী) 

                       

              

   -ঐ- 

  

 

-ঐ- 

  -ঐ- 

  ঐ 

  -ঐ- 

  -ঐ- 

  -ঐ- 



    - ৮ 
 

     

   

                             

           

                                           

                        

                       

                

        

      

    

  

(                      

        

                             

 

          

          -২                            (সমরিত বজুষ্ঠতার রবরি 

অনুযায়ী) 

                       

             

                      

        

                     

                   

     

              

                    

                           -ঐ-

                       

      

                              -ঐ- 

    

 


