
–1j াতা – 

 ï¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ কাযী রযচারক (জরয)  

ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ 

 

০২ 

 

গ্রেড নং ও গ্রের - ৯ 

 

২২,০০০/- 
কাযী রযচারক  ( রিরটং ) 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£         

1j           a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM 

fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ জনাফ গ্রভাঃ গ্রপযদদৌ গ্রাদন 

রতা- গ্রভাঃ তপাজ্জর গ্রাদন যকায 

গ্রজরা-কুরভল্লা 

রডদলাভা আন আরিরনয়ারযং (ররবর) 

জন্ঃ ১৯/৪/১৯৬০ 

২২/০৪/১৯৮৭  

কাযী জরয রপায 

 

২২/০৪/১৯৮৭ 

কাযী জরয রপায 

 

১৬/০৮/২০১৭ 

কাযী রযচারক 

 

18/04/2019 

 

০২ জনাফ াঙ্ক গ্রখয যকায 

রতা- মৃত দদফ চযণ যকায 

গ্রজরা - মদায 

রফ,এ-র, ম্মান (গরনত) 

জন্ঃ ০২/৩/১৯৬৩ 

০৮/০৮/১৯৯০ 

কাযী জরয রপায 

০৮/০৮/১৯৯০ 

কাযী জরয রপায 

 

২৫/০৪/২০১৮ 

কাযী রযচারক 

 

01/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2u f¡a¡u 

 



-2u f¡a¡- 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ কানুনদগা ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্া ৩ গ্রেড নং-১০ 16,000/- 

 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj 

a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£ 

        1j 

          a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e               a¡¢lM fc J 

LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ জনাফ গ্রভাঃ অফদুর ফারয ভূঞা 

রতা- মৃতঃ গ্রভাঃ আঈনুছ ভূঞা 

গ্রজরা- কুরভল্লা।  

াদব ে পাআনার ও রফ,এ 

১৪/০৪/১৯৬৫ 

১৭/০৮/১৯৮৭  

করিঈটয,  রধদপ্তয 

১৭/০৮/১৯৮৭  

করিঈটয,  রধদপ্তয 

০৮/০৪/২০০৩  

ঈ-কাযী গ্রদটরদভট A¢gp¡l, 

যারজফপুয, কুরিোভ।  

০৩/১২/২০০৮ 

কানুনদগা রধদপ্তয, ঢাকা। 

 

 

১৩/০৪/২০২৪  

 

০২ জনাফ গ্রভাঃ অফদুর ক 

রতা- গ্রভাঃ অঃ জররর 

গ্রজরা- যীয়তপুয।  

াদব ে পাআনার  ও  এ,এ,র 

২০/০৭/১৯৬০ 

১০/০৮/১৯৮৭  

করিঈটয,  রধদপ্তয 

১৭/০৪/২০১২  

কানুনদগা,  রধদপ্তয 

০৮/০৩/২০০৩ 

ঈ-কাযী গ্রদটরদভট রপp¡l 

ঈদজরা গ্রদটরদভট রপ, কারাআ, 

জয়পুযাট।  

১৭/০৪/২০১২ 

কানুনদগা রধদপ্তয, ঢাকা। 

 

19/07/2019 

 

 

০৩ জনাফ গ্রভাঃ অফদুর কাদদয 

রতা- গ্রভাঃ অঃ যরদ 

গ্রজরা- কুরভল্লা।  

াদব ে পাআনার ও এআচ,এ,র 

০৩/১০/১৯৬৫ 

১৫/০৮/১৯৮৭  

করিঈটয,  রধদপ্তয 

১৫/০৭/২০১৩  

কানুনদগা,  রধদপ্তয 

০৮/০৪/২০০৩ 

 ঈ-কাযী গ্রদটরদভট রপp¡l 

কারাআ, জয়পুযাট।  

১৫/০৭/২০১৩ 

কানুনদগা রধদপ্তয, ঢাকা। 

 

 

০২/১০/২০২৪ 

 

 

 

৩u াতায় 

 



 

- ৩u াতা- 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ কাযী জরয রপায ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ৮ গ্রেড নং- ১১ ১২,৫০০/- 
 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ জনাফ অফদু াত্তায রকদায 

রতাঃ মৃত অজাায অরী রকদায 

গ্রজরা- ঝারকাঠী 

রফ,এ,র 

এর,এর,রফ 

এর,এর,এভ 

জন্ঃ ২০/১২/১৯৭০ 

৩১/১২/২০০০ 

কাযী জরয রপায 

৩১/১২/২০০০ 

কাযী জরয রপায 

৩১/১২/২০০০ 

কাযী জরয রপায 

 

১৯/১২/২০২৯ 

 

০১ জনাফ এভ, এ অরনছুয যভান ভূঞা 

রতাঃ এভ, এ গ্রগাপযান ভূঞা 

গ্রজরা- নযরংদী 

রডদলাভা আন অরকেদটক গ্রটকদনাররজ, 

রডদলাভা আন ররবর আরিরনয়ারযং, 

(এভ,এ,এ যাষ্ট্র রফাান) 

জন্ঃ ০৯/০৯/১৯৬৪ 

০৫/০৮/১৯৯০ 

ড্রাপটম্যান 

১৯/১০/২০০৫ 

ররনয়য ড্রাপটম্যান 

20/07/2011 

pqL¡l£ S¢lf A¢gp¡l 

 

08/0৯/2023 

 

০২ জনাফ গ্রভাঃ াযদবজ রভয়া 

রতা- গ্রভাঃ াভছু রভয়া 

গ্রজরা-সুনাভগন্জ 

¢h,Hp,¢p,  

¢h,HX 

জন্ঃ 01/02/1983 

 

16/01/2012 

pqL¡l£ S¢lf A¢gp¡l 

 

16/01/2012 

pqL¡l£ S¢lf A¢gp¡l 

16/01/2012 

pqL¡l£ S¢lf A¢gp¡l  

 

31/০১/2042 

 

 

 

 

 

 

 

৪   f¡a¡u 

 

 



 

 

- ৪   াতা-  

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ রাফ যক্ষক ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০১ গ্রেড নং- ১৩ ১১,০০০ 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ 

J  SÇj a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£         1j 

          a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

01 গ্রফগভ সুরপয়া গ্রফগভ 

রতা- মৃত খন্দকায অবু াইদ 

গ্রজরা- টাংগাআর। 

এআচ, এ, র 

২৮/০২/১৯৬২ 

০৫/০৬/১৯৮৫ 

রনম্নভান-কাযী-তথা- মুদ্রাক্ষরযক 

রধদপ্তয 

০৫/০৬/১৯৮৫ 

রনম্নভান-কাযী-তথা- মুদ্রাক্ষরযক, 

রধদপ্তয  

০৬/০৬/১৯৯৬  

ঈচ্চভান কাযী, রধদপ্তয 

 

২৯/০৮/২০১০ 

রাফ যক্ষক 

রধদপ্তয 

27/02/2021  

 

 

 

 

 

 

৫ভ াতায় 



 

-৫ভ াতা- 

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

 

দদয নাভঃ কযারয়ায ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০১ গ্রেড নং- ১৩ ১১,০০০ 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  

SÇj a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£         1j 

          a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM 

fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ জনাফ গ্রভাঃ অব্দুর জব্বায 

রতা- মৃত সুজাঈরিন 

গ্রজরা- ঝারকাঠি।  

এআচ, এ, র 

১৭/০২/১৯৬২ 

০৫/০৬/১৯৮৫ 

রনম্নভান-কাযী-তথা- মুদ্রাক্ষরযক 

রধদপ্তয 

০৫/০৬/১৯৮৫ 

রনম্নভান-কাযী-তথা- মুদ্রাক্ষরযক, 

রধদপ্তয 

০৬/০৬/১৯৯৬  

ঈচ্চভান কাযী, রধদপ্তয 

 

১৫/১২/২০০৫ 

কযারয়ায 

 রধদপ্তয 

 

16/02/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ষ্ট াতায় 



 

 

- ৬ষ্ট াতা- 

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ ঈচ্চভান কাযী ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০৮ গ্রেড নং- ১৪ ১০,২০০ 
 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na 

®k¡NÉa¡ J  SÇj 

a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£         1j 

          a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ গ্রফগভ গ্রররনা সুরতানা 

রতা- গ্রভাঃ রপঈরিন অদভদ 

গ্রজরা- মুন্পীগি। 

রফ,এ 

১৫/০৭/১৯৬৬ 

২২/০৪/১৯৮৭ 

রনম্নভান-কাযী-তথা- মুদ্রাক্ষরযক 

রধদপ্তয 

২২/০৪/১৯৮৭ 

রনম্নভান-কাযী-তথা- মুদ্রাক্ষরযক 

রধদপ্তয 

২০/১০/২০০৫ 

ঈচ্চভান কাযী 

রধদপ্তয 

 

14/07/2025 

 

০২ গ্রফগভ ানাযা গ্রফগভ 

রতা- গ্রভাঃ ারফবুয যভান খান 

গ্রজরা- গাজীপুয।  

এআচ,এ,র 

২২/০৬/১৯৬৫ 

২৯/০৪/১৯৮৭ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক 

রধদপ্তয 

২৯/০৪/১৯৮৭ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক 

রধদপ্তয 

16/01/2008 

ঈচ্চভান কাযী 

রধদপ্তয 

 

21/06/2024 

 

০৩ গ্রফগভ অঞ্জুভান অযা খানভ 

রতা- অব্দুর অরজজ খান 

গ্রজরা- যাজাী।  

এআচ, এ, র 

০৪/০৮/১৯৬৭ 

০৩/০৫/১৯৮৭ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক 

রধদপ্তয 

০৩/০৫/১৯৮৭ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক 

রধদপ্তয 

25/05/2008 

ঈচ্চভান কাযী 

রধদপ্তয 

 

03/08/2026 

 

০৪ গ্রফগভ ারদা সুরতানা 

রতা- াজী জাভার অদভদ 

গ্রজরা- ফরযার 

এআচ,এ,র 

২৪/০৭/১৯৬১ 

৩০/০৪/১৯৮৭ 

রপ-কাযী 

ঢাকা গ্রদটরদভট 

১০/০৬/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক 

রধদপ্তয 

11/04/2010 

ঈচ্চভান কাযী 

রধদপ্তয 

 

23/07/2020 

 

০৫ জনাফ গ্রভাঃ অরাঈরিন 

রতা- গ্রভাঃ গ্রতাজখ অরী ফাগ 

গ্রজরা- মুন্পীগি।  

রফ, এ 

৩০/১০/১৯৬২ 

১৫/০৩/১৯৮৯ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক 

রধদপ্তয 

১৫/০৩/১৯৮৯ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক 

রধদপ্তয 

১১/০৪/২০১০ 

ঈচ্চভান কাযী 

রধদপ্তয 

 

29/10/2021 

 

০৬ জনাফ গ্রভাঃ ছাদদকুয যভান 

রতা- গ্রভাঃ যরভজ ঈরিন 

গ্রজরা- গাজীপুয।  

রফ,এ 

৩১/১২/১৯৬৪ 

১২/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

১২/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক 

রধদপ্তয 

09/08/2011 

ঈচ্চভান কাযী 

রধদপ্তয 

 

30/12/2023 

 

৭j f¡a¡u 

 

 



৭j f¡a¡ 

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ াঁটরররকায ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০৪ গ্রেড নং- ১৩ ১১,০০০ 
 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  

SÇj a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£         1j 

          a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ জনাফ গ্রভাঃ আব্রারভ খররর 

রতা- মৃত তরভজ ঈরিন 

গ্রজরা-কুরভল্লা। 

রডদলাভা আন কভা Ñ 

০৫/০৩/১৯৬৩ 

20/05/1985 

াঁটমুদ্রাক্ষরযক 

ন্যানার গ্রটায পয ভরনটরযং গ্ররফায এন্ড 

গ্রিাডাকটিরবট (এন, র, এভ, এর,র) শ্রভ ও 

জনরি ভন্ত্রণারয়  

ফত Ñভাদন 

ন্যানার গ্রিাডাকটিরবটি দগ েনাআদজন 

(এন,র,ও) ফতভ োদন রল্প ভন্ত্রণারয় 

০১/০৮/১৯৮৭ 

গ্রজানার গ্রদটরদভট 

রপ, গ্রনায়াখারী। 

১৫/১০/১৯৮৯ 

াঁটরররকায 

রধদপ্তয 

 

১৫/১০/১৯৮৯ 

াঁটরররকায 

রধদপ্তয 

 

 

04/03/2022 

 

০২ জনাফ গ্রভাঃ অরাঈরিন 

রতা- মৃত নারজয গ্রাদন মুন্পী 

গ্রজরা- ফরযার। 

রফ,এ 

১৭/০৩/১৯৬৩ 

০৩/০৫/১৯৮৭ 

াঁটরররকায 

গ্রজানার গ্রদটরদভট রপ, মদায।  

০৯/০২/১৯৯৯ 

াঁটরররকায 

রধদপ্তয 

০৯/০২/১৯৯৯ 

াঁটরররকায 

রধদপ্তয 

 

16/03/2022 

 

০৩ Se¡h ®j¡x n¢gL¥m Cpm¡j 

¢fa¡-Bmq¡SÆ ®j¡x R¡cL¥l lqj¡e 

®Sm¡x juje¢pwq। 

রডদলাভা আন কভা Ñ 

01/01/1971 

 

26/08/1990 

p¡yV¢m¢fL¡l 

 ®S¡e¡m ®pVmj¾V A¢gp, Y¡L¡ 

02/09/2008 

p¡yV¢m¢fL¡l 

A¢dcçl 

02/09/2008 

p¡yV¢m¢fL¡l 

A¢dcçl 

 

31/12/2029 

 

০৪ জনাফ কাভার গ্রাদন গ্রভাল্লা 

রতা- অরাঈরিন অদভদ 

গ্রজরা- ভাদাযীপুয 

এভ,এ  

এর,এর,রফ 

২৫/০৫/১৯৭৫ 

২৮/১১/২০০৪ 

p¡yV¢m¢fL¡l 

রদয়াযা াদযন, ঢাকা।  

২৯/১১/২০১৮ 

p¡yV¢m¢fL¡l 

A¢dcçl 

২৯/১১/২০১৮ 

p¡yV¢m¢fL¡l 

A¢dcçl 

 

২৪/০৫/২০৩৪ 

 

 

৮ভ aj f¡a¡u 

 

 

 

 



৮ভ aj f¡a¡ 

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ রপ কাযী তথা করিঈটায াদযটয ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ২৩ গ্রেড নং- ১৬ ৯৩০০ 
 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ 

J  SÇj a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£         1j 

          a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e               a¡¢lM 

fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ গ্রফগভ ভামুদা অিায 

রতা- ভভতাজ ঈরিন অদভদ 

গ্রজরা- নযরংদী। 

এআচ, এ, র 

০৪/০৪/১৯৭০ 

১৪/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

১৪/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

১৪/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

 

03/04/2030 

 

০২ জনাফ গ্রভাঃ ারুনুয যরদ 

রতা- গ্রভাঃ অআঈফ অরী 

গ্রজরা- কুরভল্লা।  

রফ,এ 

এর, এর, রফ 

৩১/১২/১৯৬৮ 

১৫/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

১৫/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

১৫/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

 

30/12/2027 

 

০৩ জনাফ গ্রভাঃ হুভায়ুন করফয 

রতা- অদভ অরী খান 

গ্রজরা- ঝারকাঠী। 

এআচ, এ, র 

১৮/০৫/১৯৬৫ 

১৫/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

১৫/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

১৫/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

 

17/05/2024 

 

০৪ জনাফ গ্রভাঃ অিারুজ্জাভান 

রতা- অব্দুয যরদ গ্রখ 

গ্রজরা- পরযদপুয।  

এআচ, এ, র 

১২/০২/১৯৬৬ 

২০/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

২০/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

২০/০৮/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

 

11/02/2025 

 

০৫ জনাফ রফরা চন্দ্র াওরাদায 

রতা- মৃত ফররয াওরাদায 

গ্রজরা- টুয়াখারী 

এআচ, এ, র 

২৩/০৯/১৯৬৫ 

১১/১০/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

১১/১০/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

১১/১০/১৯৯০ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

22/09/2024  

০৬ জনাফ গ্রভাঃ অব্দুর ররতপ গ্রখ 

রতা- গ্রভাঃ অঃ ওাফ গ্রখ 

গ্রজরা- ফাদগযাট 

রফ,এ,এ 

১০/১১/১৯৬৮ 

০৮/০৭/১৯৯৬ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

০৮/০৭/১৯৯৬ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

০৮/০৭/১৯৯৬ 

রনম্নভান-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

09/11/2027  

০৭ জনাফ গ্রভাঃ সুযতুজ্জাভান 

রতা- গ্রভাঃ করপর ঈরিন 

গ্রজরা- গ্রযপুয।  

এআচ, এ, র 

০৭/০৩/১৯৬৭ 

১৯/১১/১৯৯৪ 

ম্যা কাঈটায 

রধদপ্তয 

১৯/১১/১৯৯৪ 

ম্যা কাঈটায 

রধদপ্তয 

০২/০৫/১৯৯৯ 

রপ-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

06/03/2026  

 

০৯ aj f¡a¡u 



০৯aj f¡a¡ 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ 

J  SÇj a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£         1j 

          a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e               a¡¢lM 

fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০৮ জনাফ গ্রভাঃ রভজানুয যভান 

রতা- আছাাক রভয়া 

গ্রজরা- পরযদপুয।  

এআচ, এ, র 

০৫/০৭/১৯৭০ 

০৪/০১/২০০১ 

রপ-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

০৪/০১/২০০১ 

রপ-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

০৪/০১/২০০১ 

রপ-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

04/07/2029  

০৯ জনাফ রজয়াঈয যভান 

রতা- ভযহুভ অরতাফুয যভান 

গ্রজরা- জাভারপুয। 

এআচ, এ, র 

১৮/০৩/১৯৭৫ 

০৬/০৭/১৯৯৬ 

এভ,এর,এ,এ 

২৮/১০/২০০৪ 

রপ-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

২৮/১০/২০০৪ 

রপ-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

 

17/03/2034 

 

১০ জনাফ গ্রভাঃ ীদুর আরাভ 

রতা- গ্রভাঃ পদয়জ ঈরিন 

গ্রজরা- ভয়ভনরং 

রফ,এ,এ 

২৮/০১/১৯৮১ 

০৩/১১/২০০৪ 

রপ-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

০৩/১১/২০০৪ 

রপ-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

০৩/১১/২০০৪ 

রপ-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

 

27/01/2040 

 

১১ গ্রফগভ ভামুদা আয়াভীন রারখ 

রতা- গ্রভাঃ আরদ্র অরী ভূআয়া 

গ্রজরা- ঢাকা।  

  ,এস,এস 

০১/০১/১৯৭৪ 

০৬/১১/১৯৯৪ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

০৬/১১/১৯৯৪ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

26/08/2010 

রপ-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

 

31/12/203২ 
 

১২ গ্রফগভ নাজভা অিায 

রতা- গ্রভাঃ জাভার ঈরিন 

গ্রজরা- জাভারপুয। 

HCQ,এ,র 

০১/০১/১৯৭৩ 

 

১৫/১১/১৯৯৪ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

১৫/১১/১৯৯৪ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

26/08/2010 

রপ-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

 

31/12/203১ 
 

১৩ গ্রফগভ গ্রযানা অিায 

রতা- অফদুর ভরভন 

 ®Sm¡- কুরভল্লা। 

HCQ,Hp,¢p 

০১/০১/১৯৭২ 

০১/১১/১৯৯৪ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

০১/১১/১৯৯৪ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

19/07/2011 

রপ-কাযী-তথা-মুদ্রাক্ষরযক  

রধদপ্তয 

 

31/১২/২০৩০ 
 

14 Se¡h ®j¡x B¢je¤m Cpm¡j 

¢fa¡-Bë¤l l¢qj 

503, eu¡V¡m¡, jNh¡S¡l, 

Y¡L¡-1217 

HCQ,Hp,¢p 

2৮/12/1981 

 

27/12/2011 

A¢gp pqL¡l£ ab¡ L¢ÇfEV¡l Af¡lVl 

A¢dcçl 

 

27/12/2011 

A¢gp pqL¡l£ ab¡ L¢ÇfEV¡l 

Af¡lVl 

A¢dcçl 

27/12/2011 

A¢gp pqL¡l£ ab¡ L¢ÇfEV¡l 

Af¡lVl 

A¢dcçl 

 

2৭/12/2040 

 

 

১০aj f¡a¡u 

 

 

 



১০aj f¡a¡ 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ রপ কাযী তথা করিঈটায াদযটয ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ২৩ গ্রেড নং- ১৬ ৯৩০০ 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS 

     

¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  

SÇj a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£         1j 

          a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

15. ®hNj n¡j£j¡ e¡p¢le 

¢fa¡- ®j¡q¡Çjc q¡¢eg 

®Sm¡-®e¡u¡M¡m£ 

রফ,এ 

01/06/1984 

 

03/01/2012 

A¢gp pqL¡l£ ab¡ L¢ÇfEV¡l Af¡lVl 

A¢dcçl 

03/01/2012 

A¢gp pqL¡l£ ab¡ L¢ÇfEV¡l 

Af¡lVl, A¢dcçl 

03/01/2012 

A¢gp pqL¡l£ ab¡ L¢ÇfEV¡l 

Af¡lVl, A¢dcçl 

 

31/০৫/2043 

 

16. ®hNj ারভভা BJ²¡l ¢nm¤ 

¢fa¡-গ্রভাঃ B¢SS¤m qL 

®Sm¡-®nlf¤l 

HCQ,Hp,¢p 

02/02/1989 

 

12/12/2013 

A¢gp pqL¡l£ ab¡ L¢ÇfEV¡l Af¡lVl 

A¢dcçl 

12/12/2013 

A¢gp pqL¡l£ ab¡ L¢ÇfEV¡l 

Af¡lVl, A¢dcçl 

12/12/2013 

A¢gp pqL¡l£ ab¡ L¢ÇfEV¡l 

Af¡lVl, A¢dcçl 

 

01/02/2048 

 

17. Se¡h ®j¡x S¤um l¡e¡ 

¢fa¡- ®j¡x R¡Cg¥m Cpm¡j 

®Sm¡-¢pl¡SN” 

HCQ,Hp,¢p 

১০/০৭/১৯৯৩ 

30/12/2013 

A¢gp pqL¡l£ ab¡ L¢ÇfEV¡l Af¡lVl 

রধদপ্তয 

 

30/12/2013 

A¢gp pqL¡l£ ab¡ L¢ÇfEV¡l 

Af¡lVl, রধদপ্তয 

 

30/12/2013 

A¢gp pqL¡l£ ab¡ L¢ÇfEV¡l 

Af¡lVl, রধদপ্তয 

 

 

০৯/০৭/২০৫২ 

 

 

1১aj f¡a¡u 

 

 

 

 

 

 

 



 1১aj f¡a¡ 

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ গ্রযকড Ñ রকায ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০১ গ্রেড নং- ১৪ ১০,২০০ 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na 

®k¡NÉa¡ J  SÇj 

a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£         1j 

          a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

 

০১ 

 

 

জনাফ গ্রদদরায়ায গ্রাদন 

রতা- মৃত অদনায়ায ঈল্লা 

গ্রজরা- কুরভল্লা। 

রফ,এ 

২০/১০/১৯৭৩ 

০১/০৭/১৯৯৬ 

কাযী গ্রযকড Ñ রকায 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

কাযী গ্রযকড Ñ রকায 

রধদপ্তয 

০১/০১/২০১৩ 

 গ্রযকড Ñ রকায 

রধদপ্তয 

 

19/10/2032 

 

 

 

 

 

 

 

1২aj f¡a¡u 

 

 

 



1২aj f¡a¡ 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

 

দদয নাভঃ কাযী গ্রযকড Ñ রকায ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০২ গ্রেড নং- ১৬ ৯,৩০০ 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na 

®k¡NÉa¡ J  SÇj 

a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£         1j 

          a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

 

০১ 

 

 

জনাফ া গ্রভায়াদজ্জভ গ্রাদন 

রতা- মৃত অদনায়ায ঈল্লা 

গ্রজরা- কুরভল্লা। 

রফ, এ, এ 

০৫/০৫/১৯৭৬ 

২০/১২/২০০০ 

কাযী গ্রযকড Ñ রকায 

রধদপ্তয 

২০/১২/২০০০ 

কাযী গ্রযকড Ñ রকায 

রধদপ্তয 

২০/১২/২০০০ 

কাযী গ্রযকড Ñ রকায 

রধদপ্তয 

04/05/2035  

 

 

 

 

 

1৩aj f¡a¡u 

 

 

 

 



1৩aj f¡a¡ 

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ কযাদভযাম্যান ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০১ গ্রেড নং- ১৪ ১০,২০০/- 
 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na 

®k¡NÉa¡ J  SÇj 

a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£         1j 

          a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ গ্রভাঃ রযাজ গ্রভাল্লা  

¢fa¡- ®j¡x ®j¡LmR ®j¡õ¡ 

NË¡j J X¡LOl-d¡jpl 

EfSm¡-E¢Slf¤l ®Sm¡-h¢ln¡m 

রফ,রফ,এ 

01/11/1989 

        1২/12/2013 

কযাদভযাম্যান  

রধদপ্তয 

1২/12/2013 

কযাদভযাম্যান  

রধদপ্তয 

1২/12/2013 

কযাদভযাম্যান  

রধদপ্তয 

 

31/10/2048 

 

 

 

 

 

 

1৪aj f¡a¡u 

 

 

 

 



1৪aj f¡a¡ 

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ গ্রড করিঈটয ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ৪ গ্রেড নং- ১৫  ৯,৭০০/- 
 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

01 জনাফ গ্রভাঃ জারকয গ্রাদন 

রতা- গ্রভাঃ অফদুর ররতপ 

গ্রজরা- কুরভল্লা।  

রফ, এ 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ৩১/০৩/১৯৬৯ 

০৮/০৮/১৯৯০ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৮/০৮/১৯৯০ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

16/01/2008 

গ্রড করিঈটয  

রধদপ্তয 

 

30/03/2028 

 

০২ জনাফ এ,এভ জাভার ঈরিন 

রতা- গ্রভাঃ পযাদুয যভান 

গ্রজরা- কুরভল্লা।  

এআচ,এ,র 

াদব ে পাআনার 

জন্ঃ ০৪/০৭/১৯৬৮ 

১৪/১১/১৯৯১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

১৪/১১/১৯৯১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

16/01/2008 

গ্রড করিঈটয  

রধদপ্তয 

 

30/07/2027 

 

 

 

 

 

 

1৫aj f¡a¡u 

 

 

 



1৫aj f¡a¡ 

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ গ্রড গ্রভরনম্যান ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০১ গ্রেড নং- ১৬ ৯,৩০০/- 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  

SÇj a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১. জনাফ গ্রভাঃ ারা ঈরিন 

রতা- গ্রভাঃ যাদয়জ ঈরিন াদরায়ান 

গ্রজরা-টাংগাআর 

রফ,এ 

০১/০৫/১৯৭৮ 

০২/০৫/২০০১ 

 ®NËCe¡l 

A¢dcçl 

০২/০৫/২০০১ 

 ®NËCe¡l 

A¢dcçl 

05/02/2008 

গ্রড গ্রভরনম্যান  

A¢dcçl 

30/04/2037  

 

 

 

 

 

 

1৬aj f¡a¡u 

 

 

 



1৬aj f¡a¡ 

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ গ্রড পদটাম্যান ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০১ গ্রেড নং- ১৪ ১০,২০০ 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১  জনাফ অআনঈরিন 

রতা- গ্রভাঃ গ্রভান্তাজ অরী 

গ্রজরা- ভয়ভনরং 

এআচ, এ, র 

রডদলাভা আন রিরটং গ্রটকদনাররজ 

১০/১২/১৯৭৩ 

০৩/১১/১৯৯৪ 

গ্রগরীফয় 

গ্রদটরদভট গ্রি 

০১/০১/২০০১ 

পদটাম্যান 

রধদপ্তয 

10/04/2010 

®qX gV¡jÉ¡e 

রধদপ্তয 

 

09/12/2032 

 

 

 

 

 

 

 

১৭aj f¡a¡u 

 

 

 

 



১৭aj f¡a¡ 

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ পদটাম্যান ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০৬ গ্রেড নং- ১৬ ৯,৩০০ 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ জনাফ গ্রভাঃ অভজাদ গ্রাদন 

রতা- মৃত অকতায গ্রাদন 

গ্রজরা- াফনা।  

এআচ, এ, র 

০৮/০৩/১৯৬৫ 

০১/১১/১৯৯৪ 

পদটাম্যান 

রধদপ্তয 

০১/১১/১৯৯৪ 

পদটাম্যান 

রধদপ্তয 

০১/১১/১৯৯৪ 

পদটাম্যান 

রধদপ্তয 

 

07/03/2024 

 

০২ জনাফ মুাম্মদ হুভায়ূন কফীয 

রতা- ওভয অরী ভন্ডর 

গ্রজরা- টাংগাআর।  

স্নাতক 

১৫/১০/১৯৭৬ 

১১/০১/২০০১ 

পদটাম্যান 

রধদপ্তয 

১১/০১/২০০১ 

পদটাম্যান 

রধদপ্তয 

১১/০১/২০০১ 

পদটাম্যান 

রধদপ্তয 

 

14/10/2035 

 

০৩ Se¡h ®j¡x ®qm¡m M¡e 

¢fa¡- ®j¡x CEp¤g M¡e 

 ®Sm¡- hË¡rÈZh¡¢su¡ 

এআচ, এ, র 

06/06/1984 

08/01/2012 

gV¡jÉ¡e 

A¢dcçl 

08/01/2012 

gV¡jÉ¡e 

A¢dcçl 

08/01/2012 

gV¡jÉ¡e 

A¢dcçl 

 

05/06/2043 

 

০৪ Se¡h a¥¢oa ®che¡b 

¢fa¡-p¿¹¡o কুভায নাথ 

®Sm¡-QVÊNË¡j 

এআচ, এ, র 

25/07/1991 

29/12/2013 

পদটাম্যান 

রধদপ্তয 

29/12/2013 

পদটাম্যান 

রধদপ্তয 

29/12/2013 

পদটাম্যান 

রধদপ্তয 

 

24/07/20৫0 

 

 

 

 

                                    ১৮aj f¡a¡u 

 

 



১৮aj f¡a¡ 

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ গ্রড রিটায ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০২ গ্রেড নং- ১৪ ১০,২০০/- 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj 

a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  a¡¢lM J 

fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ জনাফ অব্দুয যঈপ রভঞা 

রতা- গ্রভাঃ দারনছ রভয়া 

গ্রজরা- নযরংদী 

রফ, এ 

১৯/০২/১৯৬৩ 

০১/১১/১৯৯৪ 

রিটায রধদপ্তয 

০১/১১/১৯৯৪ 

রিটায রধদপ্তয 

১৯/১০/২০০৫ 

গ্রড রিটায রধদপ্তয 

 

18/02/2022 

 

০২  জনাফ গ্রভাঃ নূয অরভ রকদায 

রতা- অঃ কাদদয রকদায 

গ্রজরা- ভারনকগি 

এআচ, এ, র 

রডদলাভা আন রিরটং 

০৪/১২/১৯৬৩ 

০১/১১/১৯৯৪ 

রিটায রধদপ্তয 

০১/১১/১৯৯৪ 

রিটায রধদপ্তয 

১৩/০৭/২০০৬ 

গ্রড রিটায রধদপ্তয 

 

03/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ১৯aj f¡a¡u 

 



১৯aj f¡a¡ 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ রিটায ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ২০ গ্রেড নং- ১৬ ৯,৩০০/- 
 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j 

          a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ জনাফ গ্রভাঃ নারছয ঈরিন 

রতা- অঃ ভাদরক রকদায 

গ্রজরা- ফরযার। 

অররভ 

০১/০৩/১৯৭২ 

৬/১১/১৯৯৪ 

রিটায 

রধদপ্তয 

৬/১১/১৯৯৪ 

রিটায 

রধদপ্তয 

৬/১১/১৯৯৪ 

রিটায 

রধদপ্তয 

 

২৮/০২/2031 

 

০২ জনাফ গ্রভাঃ ভরজবুয যভান খন্দকায 

রতা- অবু তাদয খন্দকায 

গ্রজরা- নযরংদী। 

এভ,এ,এ (না Ñ) 

রডদলাভা আন রিরটং 

০৭/১০/১৯৭২ 

০১/০৭/১৯৯৬ 

রিটায 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

রিটায 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

রিটায 

রধদপ্তয 

 

06/10/2031 

 

০৩ জনাফ গ্রভাঃ জাাঙ্গীয হুাআন 

রতা- অব্দুর ভান্নান 

গ্রজরা- নযরংদী। 

রফ এ র 

রডদলাভা আন রিরটং গ্রটকদনাররজ 

০১/০১/১৯৭৭ 

২৮/১২/১৯৯৯ 

রিটায 

রধদপ্তয 

২৮/১২/১৯৯৯ 

রিটায 

রধদপ্তয 

২৮/১২/১৯৯৯ 

রিটায 

রধদপ্তয 

 

31/12/2036 

 

০৪ জনাফ গ্রভাঃ া অরভ 

রতা- আজাফ অরী 

গ্রজরা- রযাজগি। 

এভ,এ 

রডদলাভা আন রিরটং গ্রটকদনাররজ 

১৫/০৩/১৯৭৮ 

০২/০১/২০০১ 

রিটায 

রধদপ্তয 

০২/০১/২০০১ 

রিটায 

রধদপ্তয 

০২/০১/২০০১ 

রিটায 

রধদপ্তয 

 

14/03/2037 

 

০৫ জনাফ জাভার গ্রাদন 

রতা- অব্দুর কাদদয গ্রদওয়ান 

গ্রজরা- ঢাকা। 

রফ, এ 

রডদলাভা আন রিরটং গ্রটকদনাররজ 

৩০/০৬/১৯৭৭ 

১৪/০১/২০০১ 

রিটায 

রধদপ্তয 

১৪/০১/২০০১ 

রিটায 

রধদপ্তয 

১৪/০১/২০০১ 

রিটায 

রধদপ্তয 

 

29/05/2036 

 

০৬ জনাফ অযাপ ছযওয়ায খান 

রতা- ফরদঈজ্জাভান খান 

গ্রজরা- ভয়ভনরং। 

রফ, এ, এ 

২৮/০২/১৯৮১ 

০৯/১১/২০০৪ 

রিটায 

রধদপ্তয 

০৯/১১/২০০৪ 

রিটায 

রধদপ্তয 

০৯/১১/২০০৪ 

রিটায 

রধদপ্তয 

 

27/02/2040 

 

 

2০aj f¡a¡u 

 

 



 

2০aj f¡a¡ 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj 

a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  a¡¢lM 

J fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm Hl 

a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০৭ জনাফ কাভার গ্রাদন 

রতা- গ্রভাঃ গ্রগারাভ গ্রভাস্তপা 

গ্রজরা- যাজফািী। 

এআচ, এ, র 

২১/১১/১৯৭৯ 

১০/০৫/২০০১ 

গ্রেআনায 

রধদপ্তয 

১০/০৫/২০০১ 

গ্রেআনায 

রধদপ্তয 

১৬/০১/২০০৮ 

রিটায 

রধদপ্তয 

 

19/11/2038 

 

০৮ জনাফ গ্রভাাম্মদ রপকুর আরাভ 

রতা- গ্রভাঃ ারুন য যরদ 

গ্রজরা- কুরভল্লা। 

রফ,এ,এ 

০১/০১/১৯৭৮ 

১০/০৫/২০০১ 

গ্রেআনায 

রধদপ্তয 

১০/০৫/২০০১ 

গ্রেআনায 

রধদপ্তয 

১৭/০১/২০০৮ 

রিটায 

রধদপ্তয 

 

31/12/2037 

 

০৯ জনাফ আয়ারছন অরী 

রতা- গ্রতাপাজ্জর গ্রাদন িাঃ 

গ্রজরা- ফগুিা 

এআচ,এ,র 

৩১/১২/১৯৮৫ 

০৬/০৫/২০০৮ 

রিটায 

০৬/০৫/২০০৮ 

রিটায  

০৬/০৫/২০০৮ 

রিটায 

 

৩০/১২/২০৪৪ 

 

১০ জনাফ গ্রভাঃ নুয অরভ ররিক 

রতা- গ্রভাঃ অব্দুয যরদ 

গ্রজরা- যংপুয।  

এআচ,এ,র 

১০/০৯/১৯৭৮ 

১৩/০৫/২০০৮ 

রিটায 

রধদপ্তয 

১৩/০৫/২০০৮ 

রিটায  

রধদপ্তয 

১৩/০৫/২০০৮ 

রিটায 

রধদপ্তয 

 

০৯/০৯/২০৩৭ 

 

১১ গ্রফগভ রজন্নাতুন গ্রনছা 

রতা- মৃত অযাপ 

গ্রজরা- যাজাী।  

এআচ,এ,র 

০১/০১/১৯৮২ 

০১/০২/২০১০ 

রিটায 

রধদপ্তয 

০১/০২/২০১০ 

রিটায 

রধদপ্তয 

০১/০২/২০১০ 

রিটায 

রধদপ্তয 

 

৩১/১২/২০৪০ 

 

১২ গ্রভাঃ অব্দু াত্তায 

রতা-গ্রভাঃ অব্দুর করযভ 

গ্রজরা- াফনা 

এআচ,এ,র 

১২/০১/১৯৮০ 

০১/০২/২০১০ 

রিটায 

রধদপ্তয 

০১/০২/২০১০ 

রিটায 

রধদপ্তয 

০১/০২/২০১০ 

রিটায 

রধদপ্তয 

 

১১/০১/২০৩৯ 

 

১৩ গ্রফগভ ভরযয়ভ গ্রফগভ 

রতা- অবু তাদরফ 

গ্রজরা- গাজীপুয 

এআচ,এ,র 

০১/০৮/১৯৮৫ 

০১/০২/২০১০ 

রিটায 

রধদপ্তয 

০১/০২/২০১০ 

রিটায 

রধদপ্তয 

০১/০২/২০১০ 

রিটায 

রধদপ্তয 

 

৩১/০৭/২০৪৪ 

 

১৪  জনাফ সুরতান খান 

রতা- গ্রভাঃ অজগয অরী খান 

গ্রজরা- ফরযার।  

ষ্টভ গ্রশ্রণী 

০২/০৪/১৯৬৪ 

০১/১১/১৯৮৯ 

এভএরএএ 

রধদপ্তয 

২৮/১০/২০০৪ 

গ্রেআনায 

রধদপ্তয 

১১/০৪/২০১০ 

রিটায 

রধদপ্তয 

 

০১/0৪/2023 

 

                                   

 

 2১aj f¡a¡u 
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01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ জনাফ গ্রভাঃ গ্রদদরায়ায গ্রাদন 

রতা- ভযহুভ রপঈরিন 

গ্রজরা- ঢাকা।  

এআচ,এ,র 

জন্ঃ ১০/১১/১৯৬৯ 

০১/০৮/১৯৯০ 

রজংক কাদযক্টয 

রধদপ্তয 

০১/০৮/১৯৯০ 

রজংক কাদযক্টয 

রধদপ্তয 

২৫/০৫/২০০৮ 

গ্রড রজংক কাদযক্টয 

রধদপ্তয 

 

09/11/2028 

 

 

 

 

 

 

 

2২aj f¡a¡u 

 

 



 

 

2২aj f¡a¡ 
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দদয নাভঃ রজংক কাদযক্টয ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ১২ গ্রেড নং- ১৬ ৯,৩০০ 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj 

a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  a¡¢lM 

J fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ জনাফ যদায অাদুজ্জাভান 

রতাঃjªa plc¡l দয়দ Bm£ 

গ্রজরাঃ h¡Nlq¡V 

রফ,এ 

জন্ঃ ০১/০১/১৯৭৮  

০৪/০৫/২০০৮  

রজংক কাদযক্টয 

 

০৪/০৫/২০০৮  

রজংক কাদযক্টয 

 

০৪/০৫/২০০৮  

রজংক কাদযক্টয 

 

৩১/১২/২০৩৬  

০২ জনাফ গ্রভাাম্মদ গ্রররভ াওরাদায 

রতাঃ মৃত গ্রকাভ াওরাদায 

গ্রজরাঃ ভাদাযীপুয 

রফ,এ,এ 

জন্ঃ ০৭/১০/১৯৭৭ 

 

০৬/০৫/২০০৮  

রজংক কাদযক্টয 

০৬/০৫/২০০৮  

রজংক কাদযক্টয 

০৬/০৫/২০০৮  

রজংক কাদযক্টয 

০৬/১০/২০৩৬  

০৩ জনাফ গ্রভাঃ জাভদদ অরভ 

রতাঃ গ্রভাঃ গ্রখাযদদ অরভ 

গ্রজরাঃ গ্রনায়াখারী 

রফ,রফ, এ (না ে) 

জন্ঃ ০৫/১২/১৯৮৮ 

২৭/১২/২০১১  

রজংক কাদযক্টয 

২৭/১২/২০১১  

রজংক কাদযক্টয 

২৭/১২/২০১১  

রজংক কাদযক্টয 

০৪/১২/২০৪৭  

০৪ জনাফ গ্রগারাভ অমভ 

রতাঃjªa BMa¡l ®q¡pe 

গ্রজরাঃ Y¡L¡z 

রফ,এ, এ 

জন্ঃ ০৫/০১/১৯৮২ 

২৯/১২/২০১১ 

রজংক কাদযক্টয 

২৯/১২/২০১১ 

রজংক কাদযক্টয 

২৯/১২/২০১১ 

রজংক কাদযক্টয 

০৪/০১/২০৪১  

০৫ জনাফ গ্রভাঃ ান্নান রভয়া 

রতাঃ®j¡x B¢gm E¢Ÿe plL¡l  

গ্রজরাঃN¡Ch¡å¡ 

এআচ,এ,র 

জন্ঃ ১৫/০১/১৯৮৪ 

০১/০১/২০১২  

রজংক কাদযক্টয 

 

০১/০১/২০১২  

রজংক কাদযক্টয 

 

০১/০১/২০১২  

রজংক কাদযক্টয 

 

১৪/০১/২০৪৩  

০৬ জনাফ ভী ফাক 

রতাঃ je¡S L¥j¡l hp¡L 

গ্রজরাঃ eJN¡y 

এভ,এ 

জন্ঃ ২৫/০৮/১৯৯১ 

রজংক কাদযক্টয 

০১/০১/২০১২ 

রজংক কাদযক্টয 

০১/০১/২০১২ 

রজংক কাদযক্টয 

০১/০১/২০১২ 

২৪/০৮/২০৫০  

2৩aj f¡a¡u 



 

 

2৩aj f¡a¡ 
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        1j           
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Hl a¡¢lM 
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০৭ জনাফ  ¢X,Hj ভাজাারুর আরাভ 

রতাঃ ®j¡x lSh Bm£ ঢারী 

গ্রজরাঃ p¡ar£l¡ 

রফ,এ 

জন্ঃ০৮/১০/১৯৯২ 

০১/০১/২০১২  

রজংক কাদযক্টয 

 

০১/০১/২০১২  

রজংক কাদযক্টয 

 

০১/০১/২০১২  

রজংক কাদযক্টয 

 

০৭/১০/২০৫১  

০৮ জনাফ গ্রভাঃ অর অভীন 

রতাঃ ®j¡x ®j¡S¡q¡l Bm£ 

গ্রজরাঃ h…s¡ 

রফ,এ,র 

জন্ঃ ১৬/০৯/১৯৮১ 

০৮/০১/২০১২  

রজংক কাদযক্টয 

০৮/০১/২০১২  

রজংক কাদযক্টয 

০৮/০১/২০১২  

রজংক কাদযক্টয 

১৫/০৯/২০৪০  

০৯ জনাফ রভরুভা জান্নাত 

রতাঃ/ü¡j£-HCQ,Hj, S¡¢Ll ®q¡pe,  

গ্রজরাঃ h¡Nlq¡V 

এআচ,এ,র 

জন্ঃ ১০/০৯/১৯৮২ 

রজংক কাদযক্টয 

০১/০৪/২০১২ 

রজংক কাদযক্টয 

০১/০৪/২০১২ 

রজংক কাদযক্টয 

০১/০৪/২০১২ 

০৯/০৯/২০৪১  

১০ জনাফ গ্রভাঃ ভাআনুর  ®q¡pe 

রতাঃ ®j¡x nJLa M¢mm  

গ্রজরাঃ hl…e¡ 

এভ,এ,র 

জন্ঃ ২০/১১/১৯৮৩ 

১৮/০৪/২০১২  

রজংক কাদযক্টয 

১৮/০৪/২০১২  

রজংক কাদযক্টয 

১৮/০৪/২০১২  

রজংক কাদযক্টয 

১৯/১১/২০৪২  
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০১ জনাফ গ্রভাঃ অবুর কারাভ 

রতা-মৃত াজী অবুর ফাায 

গ্রজরা- গ্রনায়াখারী 

িদকৌর রডদলাভা, 

রফ,এ (া), গ্রাস্ট োজুদয়ট রডদলাভা 

জন্ঃ৩১/১২/১৯৬৬ 

০১/০২/১৯৮৯ 

রজংক কাদযক্টয, রধদপ্তয 

০১/১১/১৯৯৪ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

০১/১১/১৯৯৪ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

30/12/2025 

 

০২ জনাফ গ্রভাঃ লুৎপয যভান 

রতা- গ্রভাঃ ভদয়জঈরিন রভয়া 

গ্রজরা- ঢাকা 

রফ, এ ও ২ ফৎয ড্রাপটম্যানী গ্রকা ে 

জন্ঃ২১/০৯/১৯৬৬ 

০৬/১১/১৯৯৪ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

০৬/১১/১৯৯৪ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

০৬/১১/১৯৯৪ 

ড্রাপটম্যান রধদপ্তয 

 

 

2০/09/2025 

 

০৩  জনাফ গ্রভাঃ অবু দতয়ফ 

রতা- ভযহুভ অফদুর অরজজ 

গ্রজরা- নাযায়নগি 

এআচ,এ,র 

জন্ঃ১৩/০৩/১৯৬৭ 

১৩/১১/১৯৯১  

ড্রাপটম্যান-কাভ- 

এ/আ/কাভ- রট রকায 

পরযদপুয গ্রজান 

২৪/০৪/১৯৯৭ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

২৪/০৪/১৯৯৭ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

12/03/2026 

 

০৪ জনাফা গ্রভাছাঃ ভারনুয গ্রফগভ 

রতা-কুটী াওরাদায 

গ্রজরা-টুয়াখারী 

এআচ,এ,র 

জন্ঃ ০১/০৪/১৯৬৭ 

০১/০৪/১৯৯৫ 

ড্রাপটম্যান 

ঢাকা গ্রদটরদভট 

২১/১০/১৯৯৯ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

২১/১০/১৯৯৯ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

31/0৩/2026 

 

০৫ জনাফ গ্রভাঃ অব্দুর কাদদয 

রতা- মৃত রছাতুল্লা যদায 

গ্রজরা- াতক্ষীযা।  

এভ,এ 

এর,এর,রফ 

জন্ঃ২১/০১/১৯৬৫ 

১২/০৮/১৯৯০ 

রজংক কাদযক্টয, রধদপ্তয 

০৯/০৩/২০০২  

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

০৯/০৩/২০০২  

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

20/01/2024 

 

০৬ জনাফ অবু নাদয 

রতাঃ অব্দুর অরজজ 

গ্রজরা- নাযায়নগি। 

এআচ,এ,র 

জন্ঃ ১৩/০২/১৯৬৮ 

৩১/১০/১৯৯৪ 

রজংক কাদযক্টয, রধদপ্তয 

১০/০৩/২০০২ 

 ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

১০/০৩/২০০২  

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

12/02/2027 
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০৭ গ্রভাস্তাক গ্রভাঃ ভামুনুয যভান 

রতা- গ্রভাঃ ফজলুয যভান 

গ্রজরা- চাঁদপুয।  

এভ,এ 

জন্ঃ ১৪/০৪/১৯৬৯ 

১৯/১১/১৯৯৪ 

রজংক কাদযক্টয, রধদপ্তয 

১০/০৩/২০০২  

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

১০/০৩/২০০২ 

 ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

13/04/2028 

 

০৮ জনাফ গ্রভাঃ জীভ ঈিীন 

রতা- গ্রভাঃ নারয ঈিীন 

গ্রজরা- চুয়াডাংগা।  

স্নাতক া 

জন্ঃ ১৭/০৫/১৯৭৪ 

০৬/০১/২০০০ 

রজংক কাদযক্টয, রধদপ্তয 

০৬/০১/২০০০ 

রজংক কাদযক্টয, রধদপ্তয 

২৮/১০/২০০৪ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

16/07/2033 

 

০৯ গ্রভাছাঃ গ্রজাযা ফানু 

রতা- গ্রভাঃ আাাক অরী 

গ্রজরা- ঠাকুযগাঁও।  

এআচ,এ,র 

জন্ঃ২৬/০৭/১৯৬৫ 

০৪/০৪/১৯৯৫ 

ড্রাপটম্যান, ঢাকা গ্রদটরদভট 

০৫/০২/২০০৫ 

ড্রাপটম্যান রধদপ্তয 

০৫/০২/২০০৫ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

25/07/2024 

 

১০ জনাফ এ,এ,এভ অাদুর করযভ খান 

রতাঃ গ্রভাঃ অব্দুয যাজ্জাক খান 

গ্রজরা- ভয়ভনরং।  

এআচ,এ,র 

জন্ঃ ০১/০২/১৯৭৯ 

১৫/০৯/২০০৫ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

১৫/০৯/২০০৫ 

ড্রাপটম্যান রধদপ্তয 

১৫/০৯/২০০৫ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

৩১/০১/2038 

 

১১ গ্রফগভ াযরভন অখতায 

স্বাভী- গ্রভাঃ নজরুর আরাভ 

গ্রজরা- নযরংদী 

এআচ,এ,র 

জন্ঃ ২১/০১/১৯৮০ 

১৫/০৯/২০০৫ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

১৫/০৯/২০০৫ 

ড্রাপটম্যান রধদপ্তয 

১৫/০৯/২০০৫ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

20/01/2039 

 

১২. ®hNj ®lqe¡ BJ²¡l M¡a¥e 

ü¡j£x CEe¤p Bqjc M¡e 

®Sm¡-®eœL¡e¡ 

¢h,H 

জন্ঃ01/03/1968 

24/04/1995 

XÊ¡gVpjÉ¡e 

 ®pVmj¾V A¢gp, 

juje¢pwq 

২৩/০৭/২০০৯ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

২৩/০৭/২০০৯ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

28/02/2027 
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১৩. গ্রফগভ আভরুন নাায 

রতা- গ্রভাাম্মদ আরদ্র গ্রাদন 

গ্রজরা- ভয়ভনরং। 

রফ, এ 

জন্ঃ ৩১/০৮/১৯৭৭ 

০১/১১/২০০৪ 

রজংক কাদযক্টয  

রধদপ্তয 

০১/১১/২০০৪ 

রজংক কাদযক্টয, রধদপ্তয 

১১/০৪/২০১০ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

30/08/2036 

 

১৪. গ্রফগভ রফানী যানী নাা 

রতা- রগযীন্দ্র চন্দ্র নাা 

গ্রজরা- কুরভল্লা।  

এআচ, এ, র 

জন্ঃ ২৮/০৯/১৯৭৯ 

০১/১১/২০০৪ 

রজংক কাদযক্টয  

রধদপ্তয 

০১/১১/২০০৪ 

রজংক কাদযক্টয, রধদপ্তয 

১১/০৪/২০১০ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

27/09/2038 

 

১৫. জনাফ গ্রভাঃ অব্দুর ভান্নান যদায 

রতা- গ্রভাঃ যজ্জাভান যদায 

গ্রজরা- গাআফান্ধা। 

রফ,এ,এ 

জন্ঃ ২০/০৩/১৯৭১ 

০২/১১/২০০৪ 

রজংক কাদযক্টয 

রধদপ্তয 

০২/১১/২০০৪ 

রজংক কাদযক্টয, রধদপ্তয 

১১/০৪/২০১০ 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

19/03/2030 

 

১6 জনাফ গ্রভাঃ গ্রভাাযযপ গ্রাদন 

রতাঃ গ্রভাঃ ঈদভদ অরী 

গ্রজরাঃ রফ-ফািীয়া 

রফ, এ 

জন্ঃ ১০/০২/১৯৮০ 

০৬/১১/২০০৪ 

রজংক কাদযক্টয 

রধদপ্তয 

০৬/১১/২০০৪ 

রজংক কাদযক্টয, রধদপ্তয 

20/11/2011 

ড্রাপটম্যান, রধদপ্তয 

 

09/02/2039 

 

17. ®hNj a¡q¢je¡ Cu¡R¢je 

¢fa¡- ®j¡x l¦ým Bj£e 

81/2/H, Lcjam¡ ®l¡X  

ph¤Sh¡N, Y¡L¡। 

Hj,Hp,Hp (l¡øÌ ¢h‘¡e) 

জন্ঃ 31/12/1981 

28/10/2004 

XÊ¡gVpjÉ¡e L¡j-এ/আ-L¡j-
¢pV ¢Lf¡l 

®S¡e¡m ®pVmj¾V রপ, 

®e¡u¡M¡m£ 

07/09/2014 

XÊ¡gVpjÉ¡e L¡j-এ/আ-
L¡j-¢pV ¢Lf¡l, 

A¢dcçl 

07/09/2014 

XÊ¡gVpjÉ¡e L¡j-এ/আ-
L¡j-¢pV ¢Lf¡l, 

 A¢dcçl 

 

31/12/2039 

 

18. Se¡h ®j¡R¡x jja¡S ¢n¢le 

¢fa¡-®j¡x Bhc¤m j¡æ¡e ïU¡ 

®Sm¡- ¢pl¡SN” 

¢h,H 

জন্ঃ 31/03/1977 

07/07/1996 

XÊ¡gVpjÉ¡e L¡j-H¢lu¡ 

H¢ØVjVl L¡j ¢pV ¢Lf¡l 

®S¡e¡m ®pVmj¾V, lwf¤l 

18/01/2016 

XÊ¡gVpjÉ¡e, A¢dcçl 

18/01/2016 

XÊ¡gVpjÉ¡e, A¢dcçl 

 

30/03/2036 
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০১ জনাফ গ্রভাঃ অনছায ঈরিন 

রতা- মৃত অরী অকফয াওরাদায 

গ্রজরা-টুয়াখারী 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০৭/০৭/১৯৬৪ 

০৩/০৭/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০৩/০৭/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০৩/০৭/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

০৬/০৭/২০২৩ 

 

০২ জনাফ এ,রফ,এভ আভরুর কফীয 

রতা- গ্রযাজঈরিন খররপা 

গ্রজরা- টুয়াখারী 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০২/০৫/১৯৬৯ 

০৩/০৭/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০৩/০৭/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০৩/০৭/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

01/05/2028 

 

০৩ জনাফ গ্রভাঃ াজাান 

রতা- গ্রভাঃ গ্রভাখদরছুয যভান 

গ্রজরা-কুরভল্লা। 

রফ,এ 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ১২/০৫/১৯৬৯ 

১৩/১১/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৩/১১/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৩/১১/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

11/05/2028 

 

০৪ জনাফ গ্রভাঃ অফদুর ররতপ 

রতা- গ্রভাঃ ারকভ অরী 

গ্রজরা- যীয়তপুয 

এআচ,এ,র 

াদব ে পাআনার 

জন্ঃ ০১/০৬/১৯৬৩ 

১৪/১১/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৪/১১/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৪/১১/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

3১/0৫/2022 

 

০৫ জনাফ গ্রভাঃ নুরুর আরাভ গ্রখ 

রতা-গ্রভাঃ জরভ ঈরিন গ্রখ 

গ্রজরা- রযাজগি 

এআচ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০২/০৭/১৯৬৮ 

১৭/১১/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৭/১১/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৭/১১/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

০১/07/2027 

 

০৬ জনাফ গ্রভাঃ অপজার গ্রাদন 

রতা- গ্রভাঃ দাগয ভন্ডর 

গ্রজরা- ভারনকগি।  

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ১১/০৯/১৯৬৮ 

২৩/১১/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

২৩/১১/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

২৩/১১/১৯৯১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

10/09/2027 

 

০৭ জনাফ গ্রভাঃ গ্রখাযদদ অরভ 

রতা- গ্রভাঃ ভরজবুর ক ভূআয়া 

গ্রজরা-যীয়তপুয 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ৩০/০৬/১৯৬৯ 

১০/০৭/১৯৯৩ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১০/০৭/১৯৯৩ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১০/০৭/১৯৯৩ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

29/06/2028 
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০৮  জনাফ গ্রভাঃ াআফুরিন 

রতা- গ্রভাঃ অছারত রভয়া 

গ্রজরা- কুরভল্লা। 

এআচ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০২/০৯/১৯৭২ 

১০/০৭/১৯৯৩ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১০/০৭/১৯৯৩ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১০/০৭/১৯৯৩ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

01/09/2031 

 

০৯ জনাফ নুয গ্রভাাম্মদ 

রতা- গ্রভাঃ অদরক গ্রাদন 

গ্রজরা- কুরভল্লা 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ১২/০১/১৯৬৭ 

১৪/০৭/১৯৯৩ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৪/০৭/১৯৯৩ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৪/০৭/১৯৯৩ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

11/01/2026 

 

১০ জনাফ গ্রভাঃ অব্দুয যভান 

রতা- শুকচান গ্রক 

গ্রজরা- ভারনকগি।  

এ,এ,র 

াদব ে পাআনার 

জন্ঃ ০৫/০৩/১৯৬৩ 

১৭/০৭/১৯৯৩ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৭/০৭/১৯৯৩ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৭/০৭/১৯৯৩ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

04/03/2022 

 

 

১১ জনাফ টি,এভ গ্রভাস্তারপজুয যভান 

রতা- মৃত ফাাদুয অরী তালুকদায 

গ্রজরা- রযাজগি।  

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০৫/০২/১৯৭৩ 

০১/০৭/১৯৯৬ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

04/02/2032 

 

১২ জনাফ গ্রভাঃ অব্দুর ভরজদ 

রতা- অফদুয যভান যকায 

গ্রজরা- রযাজগি। 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০১/০৩/১৯৭৪ 

০১/০৭/১৯৯৬ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

২৮/0২/2033 

 

১৩ জনাফ গ্রভাঃ রগয়াঈরিন 

রতা- গ্রভাঃ অরী গ্রনায়াফ 

গ্রজরা- কুরভল্লা। 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০১/০১/১৯৭৫ 

০১/০৭/১৯৯৬ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

31/12/203৩ 
 

১৪ জনাফ গ্রভাঃ অবু াীন অজাদ 

রতা- গ্রভাঃ অভীয গ্রাদন 

গ্রজরা-রযাজগি। 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০১/০২/১৯৭৫ 

০৯/০৭/১৯৯৬ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০৯/০৭/১৯৯৬ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০৯/০৭/১৯৯৬ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

31/01/203৪ 
 

১৫ জনাফ গ্রভাঃ অরনছুয যভান 

রতা-মৃত অরযফুয যভান 

গ্রজরা- কুরভল্লা 

এআচ,এ,র 

াদব ে পাআনার 

জন্ঃ ০৫/০৩/১৯৭৬ 

২৭/১২/১৯৯৯ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

২৭/১২/১৯৯৯ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

২৭/১২/১৯৯৯ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

04/03/2035 

 

২৯aj f¡a¡u 



২৯aj f¡a¡ 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ াফ-াদব েয়ায  ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ৩৭ গ্রেড নং- ১৬ ৯,৩০০/- 
 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM fc 

J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

১৬ জনাফ সুরতান অাম্মদ 

রতা- দয়দ অাম্মদ 

গ্রজরা- গ্রবারা 

স্নাতক 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০১/০১/১৯৭৬ 

৩১/১২/২০০০ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

৩১/১২/২০০০ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

৩১/১২/২০০০ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

31/12/203৪ 
 

১৭ জনাফ যফীন্দ্র নাথ ভন্ডর 

রতা- ব্রদজশ্বয ভন্ডর 

গ্রজরা- যাজাী 

রফ,এ,এ 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০৯/০২/১৯৭৬ 

০১/০১/২০০১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০১/০১/২০০১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০১/০১/২০০১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

08/02/2035 

 

১৮ জনাফ রভজানুয যভান 

রতা- দররর ঈরিন গ্রভাল্লা 

গ্রজরা- টুয়াখারী  

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ১২/১১/১৯৭৮ 

০৩/০১/২০০১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০৩/০১/২০০১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

০৩/০১/২০০১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

11/11/2037 

 

১৯ জনাফ গ্রভাাম্মদ ভরনরুর আরাভ 

রতা- গ্রভাঃ অফদুর ভান্নান 

গ্রজরা- কুরভল্লা 

এআচ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০৪/০৮/১৯৮০ 

১১/০১/২০০১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১১/০১/২০০১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১১/০১/২০০১ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

03/08/2039 

 

২০ জনাফ গ্রভাঃ অদনায়ায গ্রাদন 

রতা-      অফদুর ফাযীক 

গ্রজরা- রযাজগি 

এআচ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ১০/০৫/১৯৭৯ 

১৬/১০/২০০৫ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৬/১০/২০০৫ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৬/১০/২০০৫ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

09/05/2038 

 

২১ জনাফ মৃতুযনজয় রং 

রতা- মূল্য রং 

গ্রজরা- কুরভল্লা 

এআচ,এ,র 

াদব ে পাআনার 

জন্ঃ ২৯/০৯/১৯৮৩ 

১৬/১০/২০০৫ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৬/১০/২০০৫ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৬/১০/২০০৫ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

2৮/09/2042 

 

২২ জনাফ নূদয অরভ  

রতা- মৃত গ্রগারাভ গ্রভাস্তপা 

গ্রজরা- কুরভল্লা 

এআচ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০৭/০৮/১৯৭৯ 

১৮/১০/২০০৫ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৮/১০/২০০৫ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

১৮/১০/২০০৫ 

াফ-াদব েয়ায 

রধদপ্তয 

 

০৬/০৮/2038 
 

  

3০aj f¡a¡u 



 

3০aj f¡a¡ 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ াফ-াদব েয়ায  ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ৩৭ গ্রেড নং- ১৬ ৯,৩০০/- 
 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM fc 

J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

২৩                   স    

    -          স  

    -        

এস,এস, স 

        ই  ই          স     

    ০১/১২/১৯৮২  

০১/০২/২০১০ 

স  -স        

       

০১/০২/২০১০ 

স  -স        

       

০১/০২/২০১০ 

স  -স        

       

৩০/১১/২০৪১  

২৪                 ইস    

    -              

    -      

এস,এস, স 

        ই  ই          স     

    ০১/০১/১৯৮৬ 

০১/০২/২০১০ 

স  -স        

       

০১/০২/২০১০ 

স  -স        

       

০১/০২/২০১০ 

স  -স        

       

৩১/১২/২০৪৪  

২৫                  

    -                

    -    ই  

এস,এস, স 

        ই  ই           

    ০৮/১০/১৯৮৬ 

০১/০২/২০১০ 

স  -স        

       

০১/০২/২০১০ 

স  -স        

       

০১/০২/২০১০ 

স  -স        

       

০৭/১০/২০৪৫  

২৬      এই , এ  এ স         

    -               

    -       

এস,এস, স 

        ই  ই           

    ২০/০৮/১৯৮৮ 

০১/০২/২০১০ 

স  -স        

       

০১/০২/২০১০ 

স  -স        

       

০১/০২/২০১০ 

স  -স        

       

১৯/০৮/২০৪৭  

 

 

৩১aj f¡a¡u 

 

 

 



৩১aj f¡a¡ 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

 

দদয নাভঃ করিঈটয ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ৪৮ গ্রেড নং- ১৬ ৯,৩০০/- 
 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM fc 

J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ জনাফ গ্রভাঃ গ্ররার ঈরিন ভরল্লক 

রতা- অব্দুর ওয়াদজদ ভরল্লক 

গ্রজরা- টুয়াখারী। 

এআচ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০২/১২/১৯৬৮ 

১৪/১১/১৯৯১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

১৪/১১/১৯৯১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

১৪/১১/১৯৯১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

 

01/12/2027 

 

০২ জনাফ গ্রভাঃ ভীন অরী যদায 

রতা- গ্রভাঃ অব্দুর ারভদ যদায 

গ্রজরা- যাজাী 

রফ, এ 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ৩১/১২/১৯৬৯ 

২১/১১/১৯৯১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

২১/১১/১৯৯১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

২১/১১/১৯৯১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

 

30/12/2028 

 

০৩ জনাফ রজ, এ, যারকফ 

রতা- রজ ,এ ভরতন 

গ্রজরা- কুরভল্লা। 

রফ, এ 

াদব ে পাআনার 

জন্ঃ ০৪/০৩/১৯৭৪ 

০১/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

 

03/03/2033 

 

০৪ জনাফ াভসুর আরাভ-১ 

রতা- অফদুর জব্বায রভয়া 

গ্রজরা- যীয়তপুয।  

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০১/০৭/১৯৭৫ 

০১/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

 

30/06/2034 

 

০৫ জনাফ াভছুর আরাভ-২ 

রতা- গ্রভাঃ চাঁদ অরী িাভারনক 

গ্রজরা- াফনা।  

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ২৬/১১/১৯৭৫ 

০১/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

 

25/11/2034 

 

০৬ জনাফ গ্রভাাম্মদ ভাকসুদুর অরভ 

রতা- গ্রদদরায়ায গ্রাদন 

গ্রজরা- কুরভল্লা 

এআচ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০১/১০/১৯৭৪ 

০২/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০২/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০২/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

 

30/09/2033 

 

০৭ জনাফ গ্রভাঃ গ্রভাকাদিছ অরী 

রতা- গ্রভাঃ অফদুর গরন গ্রখ 

গ্রজরা- রযাজগি 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০১/১০/১৯৭২ 

০৩/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৩/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৩/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

 

30/09/2031 

 

 

3২aj f¡a¡u 



3২aj f¡a¡ 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ করিঈটয ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ৪৮ গ্রেড নং- ১৬ ৯,৩০০/- 
 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০৯ জনাফ গ্রভাাম্মদ াভীভ গ্রাদন 

রতা- অব্দু গ্রছাফাান ভাষ্টায 

গ্রজরা- টুয়াখারী। 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

০৩/১২/১৯৭৫ 

০৩/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৩/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৩/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

02/12/2034  

১০ জনাফ গ্রভাঃ নজরুর আরাভ 

রতা- নুয গ্রভাাম্মদ াওরাদায 

গ্রজরা- টুয়াখারী। 

এ,এ,র 

াদব ে পাআনার 

০১/০৮/১৯৭৬ 

০৩/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৩/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৩/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

31/07/2035  

১১ জনাফ গ্রভাঃ অজগয অরী 

রতা- গ্রভাঃ ারুনায যরদ 

গ্রজরা- রযাজগি। 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

২৪/০৭/১৯৭৪ 

০৪/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৪/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৪/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

2৩/07/2033  

১২ জনাফ গ্রভাঃ রপকুর আরাভ 

রতা- গ্রভাঃ অব্দুর যরদ ভীয 

গ্রজরা- রযাজগি। 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

৩১/০৭/১৯৭৬ 

০৪/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৪/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৪/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

30/06/2035  

১৩ জনাফ গ্রভাঃ অনছায অরী 

রতা- মৃত গ্রফল্লার ঈরিন যদায 

গ্রজরা- রযাজগি।  

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ১৬/০৯/১৯৭১ 

০৬/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৬/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৬/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

15/09/2030  

১৪ জনাফ গ্রভাঃ অরতাপ গ্রাদন 

রতা- গ্রভাঃ গ্রকান্দায অরী 

গ্রজরা- টুয়াখারী।  

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ৩১/১২/১৯৭৫ 

০৬/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৬/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৬/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

30/12/2034  

১৫ জনাফ গ্রভাাম্মদ গ্রভায়াদজ্জভ গ্রাদন 

রতা- গ্রভাঃ যরপকুর আরাভ 

গ্রজরা- যীয়তপুয।  

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ৩০/১০/১৯৭৫ 

১০/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

১০/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

১০/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

29/10/2034  

১৬ জনাফ গ্রভাঃ এনামুর ক 

রতা- মৃত এভদাদুর ক 

গ্রজরা- কুরভল্লা। 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০১/০১/১৯৭৩ 

১১/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

১১/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

১১/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

31/12/2031  

৩৩aj f¡a¡u 



৩৩aj f¡a¡ 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ করিঈটয ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ৪৮ গ্রেড নং- ১৬ ৯,৩০০/- 
 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM fc 

J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

১৭ জনাফ গ্রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

রতা- গ্রভাঃ াভছুর ক ভরল্লক 

গ্রজরা- রযাজগি। 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ১০/০৭/১৯৭৫ 

১৩/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

১৩/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

১৩/০৭/১৯৯৬ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

 

09/07/2034 

 

১৮ জনাফ গ্রভাঃ অযাফুর গ্রাদন 

রতা- মুাম্মদ গ্রাদন 

গ্রজরা- যাজাী।  

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ২৯/০৮/১৯৭৭ 

০১/০১/২০০১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০১/০১/২০০১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০১/০১/২০০১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

 

28/08/2036 

 

১৯ জনাফ গ্রভাঃ ারদুজ্জাভান 

রতা- মৃত যীপঈল্লা 

গ্রজরা- চাঁদপুয। 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০১/০৬/১৯৭৮ 

০১/০১/২০০১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০১/০১/২০০১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০১/০১/২০০১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

 

31/0৫/2037 

 

২০ গ্রভাছাঃ ভঞ্জুয়াযা খাতুন 

রতা- গ্রভাঃ ভনসুয যভান 

গ্রজরা- যাজাী। 

এ,এ,র 

াদব ে পাআনার 

২০/১২/১৯৭৭ 

০৯/০১/২০০১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৯/০১/২০০১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

০৯/০১/২০০১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

 

19/12/2036 

 

২১ জনাফ গ্রভাঃ আব্রারভ খররর 

রতা- গ্রভাতাায অরী গ্রদওয়ান 

গ্রজরা- টুয়াখারী 

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০১/০৮/১৯৭৮ 

১৬/০১/২০০১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

১৬/০১/২০০১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

১৬/০১/২০০১ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

 

31/07/2037 

 

২২ জনাফ গ্রভাঃ এনাদয়তুল্লা ক 

রতা- গ্রভাঃ অনারুর আরাভ 

গ্রজরা- নওগাঁ।  

এ,এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

জন্ঃ ০৬/০৪/১৯৮১ 

১৭/১০/২০০৫ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

১৭/১০/২০০৫ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

১৭/১০/২০০৫ 

করিঈটয 

রধদপ্তয 

 

0৫/04/2040 

 

২৩                    

    -               

    -      

এস,এস, স 

        ই  ই          

    ০২/০১/১৯৮২ 

০১/০২/২০১০ 

       

       

০১/০২/২০১০ 

       

       

০১/০২/২০১০ 

       

       

 

০১/০১/২০৪১ 

 

 

৩৪ aj f¡a¡u 
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দদয নাভঃ করিঈটয ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ৪৮ গ্রেড নং- ১৬ ৯,৩০০/- 
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২৪                   ইস    

    -      ই          

    -     

     

         ই  ই          

    ০৫/১১/১৯৮৫ 

০১/০২/২০১০ 

       

       

০১/০২/২০১০ 

       

       

০১/০২/২০১০ 

       

       

 

০৪/১১/২০৪৪ 

 

২৫                      

    -             স  

    -      স   

এস,এস, স 

স       ই    

    ০৩/০২/১৯৯০ 

০১/০২/২০১০ 

       

       

০১/০২/২০১০ 

       

       

০১/০২/২০১০ 

       

       

 

০২/০২/২০৪৯ 

 

২৬                       

    -                      

    -      

     (  ,এস,এস) 

        ই  স     ই          

    ২৫/১২/১৯৯০ 

২১/০৬/২০১১ 

       

       

২১/০৬/২০১১ 

       

       

২১/০৬/২০১১ 

       

       

 

২৪/১২/২০৪৯ 

 

২৭              ইস    

    -         

    -       

     (  ,এস,এস) 

        ই  স     ই          

    ১২/০১/১৯৯০ 

২২/০৬/২০১১ 

       

       

২২/০৬/২০১১ 

       

       

২২/০৬/২০১১ 

       

       

 

১১/০১/২০৪৯ 

 

২৮                 ইস    

    -            ইস    

    -       

এস,এস, স 

         ই  ই          

    ১২/০৬/১৯৯২ 

২২/০৬/২০১১ 

       

       

২২/০৬/২০১১ 

       

       

২২/০৬/২০১১ 

       

       

 

১১/০৬/২০৫১ 

 

২৯                     

    -           স ই  

    -        

এস,এস, স 

         ই  ই          

    ২৭/১০/১৯৮৫ 

২৬/০৬/২০১১ 

       

       

২৬/০৬/২০১১ 

       

       

২৬/০৬/২০১১ 

       

       

 

২৬/১০/২০৪৪ 

 

৩০             স        স     

    -      স     ইস    

    -         

এস,এস, স 

         ই  ই          

    ১০/০২/১৯৯১ 

২৬/০৬/২০১১ 

       

       

২৬/০৬/২০১১ 

       

       

২৬/০৬/২০১১ 

       

       

 

০৯/০২/২০৫০ 

 

 

৩৫ aj f¡a¡u 



 

৩৫ aj f¡a¡ 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ ফাঈন্ডাযী অরভন ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ১৮ গ্রেড নং- ১৬ ৯,৩০০/- 

 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM fc 

J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ জনাফ গ্রভাঃ অফদু ারাভ 

রতা- নুরুর আরাভ রকদায 

গ্রজরা- টুয়াখারী।   

এ,এ,র 

াদব ে আন রডদলাভা 

০৭/১১/১৯৬৪ 

১৯/০৮/১৯৮৭ 

ফাঈন্ডাযী অরভন 

রধদপ্তয 

১৯/০৮/১৯৮৭ 

ফাঈন্ডাযী অরভন 

রধদপ্তয 

১৯/০৮/১৯৮৭ 

ফাঈন্ডাযী অরভন 

রধদপ্তয 

 

০৬/১১/২০২৩ 

 

০২ জনাফ গ্রভাঃ রযাজুর আরাভ 

রতা- গ্রভাঃ গ্ররাজ ঈরিন াওঃ 

গ্রজরা- টুয়াখারী। 

এআচ, এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

০১/০১/১৯৬৭ 

১০/১১/১৯৯১ 

ফাঈন্ডাযী অরভন 

রধদপ্তয 

১০/১১/১৯৯১ 

ফাঈন্ডাযী অরভন 

রধদপ্তয 

১০/১১/১৯৯১ 

ফাঈন্ডাযী অরভন 

রধদপ্তয 

 

৩১/১২/২০২৫ 

 

০৩ জনাফ গ্রভাঃ অবুর কারাভ অজাদ 

রতা- মৃত াদভ মৃধা 

গ্রজরা- টুয়াখারী। 

এআচ, এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

২২/০৩/১৯৬৯ 

১৬/১১/১৯৯১ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

১৬/১১/১৯৯১ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

১৬/১১/১৯৯১ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

 

২১/০৩/২০২৮ 

 

০৪ জনাফ গ্রভাঃ অরতাপ গ্রাদন 

রতা- গ্রভাঃ আভাআর গ্রাদন 

গ্রজরা- াফনা।  

এ,এ,র 

াদব ে পাআনার 

০১/১২/১৯৬৬ 

১৮/১১/১৯৯১ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

১৮/১১/১৯৯১ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

১৮/১১/১৯৯১ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

 

৩০/১১/২০২৫ 

 

০৫ জনাফ গ্রভাঃ অব্দুর ফাযী 

রতা- গ্রভািার গ্রাদন যকায 

গ্রজরা- ফগুিা। 

এ, এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

০৮/০৩/১৯৭৩ 

০১/০৭/১৯৯৬ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

 

০৭/০৩/২০৩২ 

 

০৬ জনাফ গ্রভাঃ অবু াআদ 

রতা- গ্রভাঃ অব্দুর খাদরক 

গ্রজরা- াফনা।  

এ, এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

১৬/১১/১৯৭৬ 

০১/০৭/১৯৯৬ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

 

১৫/১১/২০৩৫ 
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০৭ জনাফ গ্রভাাম্মদ ভীন 

রতা- গ্রভাাম্মদ নুয গ্রাদন খররপা 

গ্রজরা- টুয়াখারী। 

এ,এ,র 

াদব ে পাআনার 

০১/১২/১৯৭৪ 

০৩/০৭/১৯৯৬ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

০৩/০৭/১৯৯৬ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

০৩/০৭/১৯৯৬ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

 

৩০/১১/২০৩৩ 

 

০৮ জনাফ গ্রভাঃ গ্রভাাদযপ গ্রাদন 

রতা-মৃত অফদুয যাজ্জাক ভরল্লক 

গ্রজরা- ঢাকা।  

এআচ,এ,র 

াদব ে পাআনার 

১৫/০৭/১৯৬৫ 

০৪/০৭/১৯৯৬ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

০৪/০৭/১৯৯৬ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

০৪/০৭/১৯৯৬ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

 

১৪/০৭/২০২৪ 

 

০৯ জনাফ         ভরনরুর আরাভ 

রতা- গ্রভাঃ আঈনুছ ভূ ূঁআয়া 

গ্রজরা- গাজীপুয। 

এ, এ,র 

রডদলাভা আন াদব ে গ্রটকদনাররজ 

১৭/০৬/১৯৭৭ 

২৬/১২/২০০০ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

২৬/১২/২০০০ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

২৬/১২/২০০০ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

 

১৬/০৭/২০৩৬ 

 

১০ জনাফ গ্রভাঃ গ্রযজাঈর করযভ 

রতা- গ্রভাঃ অবু মুছা 

গ্রজরা- াফনা 

এ,এ,র 

াদব ে পাআনার 

৩১/১২/১৯৭৪ 

১৫/০১/২০০১ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

১৫/০১/২০০১ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

১৫/০১/২০০১ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

 

৩০/১২/২০৩৩ 

 

১১ জনাফ গ্রভাঃ নজরুর আরাভ 

রতা- মৃত নফীয ঈরিন 

গ্রজরা- রযাজগি। 

এ,এ,র 

াদব ে পাআনার 

২১/১২/১৯৭৭ 

০৬/১১/২০০৪ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

০৬/১১/২০০৪ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

০৬/১১/২০০৪ 

ফাঈন্ডাযী অরভন  

রধদপ্তয 

 

২০/১২/২০৩৮ 
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০১ 

 

 

জনাফ অফদু াত্তায 

রতা- গ্রভাঃ অব্দুয যাজ্জাক 

গ্রজরা- রযাজগি। 

এভ, এ  

১৮/০৭/১৯৬৪ 

০৮/০২/১৯৮৯ 

গ্রস্টায রকায 

রধদপ্তয 

০৮/০২/১৯৮৯ 

গ্রস্টায রকায 

রধদপ্তয 

০৮/০২/১৯৮৯ 

গ্রস্টায রকায 

রধদপ্তয 

 

১৭/০৭/২০২৩ 

 

০২ জনাফ গ্রভাঃ ভাসুদ অরী 

রতা- গ্রভাঃ অঃ কাদদয 

গ্রজরা- জাভারপুয। 

রফ, এ,এ 

৩১/১২/১৯৭২ 

০১/০৭/১৯৯৬ 

গ্রস্টায রকায 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

গ্রস্টায রকায 

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

গ্রস্টায রকায 

রধদপ্তয 

 

৩০/১২/২০৩১ 
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০১ জনাফ ভর কুভায গ্রদফ 

রতা- রুন কুভায গ্রদফ 

গ্রজরা- রফগি।  

িদকৌর রডদলাভা 

০১/০১/১৯৭৬ 

০২/০১/২০০০ 

গ্রভকারনক 

রধদপ্তয 

০২/০১/২০০০ 

গ্রভকারনক 

রধদপ্তয 

০২/০১/২০০০ 

গ্রভকারনক 

রধদপ্তয 

 

৩১/১২/২০৩৪ 

 

 

 

- 
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০১ 

 

 

জনাফ গ্রভাঃ াখাওয়াৎ গ্রাদন 

রতা- মৃত গ্রদদরায়ায গ্রাদন 

গ্রজরা- টাংগাআর। 

রফ, এ এফং েন্থাগায রফাাদন 

স্নাতদকাত্তয (রডদলাভা) 

২৮/১১/১৯৭৬ 

১৪/০১/২০০১ 

রাআদব্রযীয়ান 

রধদপ্তয 

১৪/০১/২০০১ 

রাআদব্রযীয়ান 

রধদপ্তয 

১৪/০১/২০০১ 

রাআদব্রযীয়ান 

রধদপ্তয 

 

২৭/১১/২০৩৫ 
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০১ জনাফ গ্রভাঃ কাভরুরিন 

রতা- গ্রভাঃ ভরঈরিন 

গ্রজরা- ঢাকা।  

৮ভ গ্রশ্রণী 

০১/০৩/১৯৬৫ 

০২/০৭/১৯৯০ 

খারাী 

রধদপ্তয 

২৬/০৫/১৯৯১ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

২৬/০৮/২০১০ 

গ্রেআনায 

২৮/০২/২০২৪  

০২ জনাফ গ্রভাঃ গ্রখাযদদ অরভ 

রতা- কারফর রভয়া 

গ্রজরা- গ্রনায়াখারী। 

৮ভ গ্রশ্রণী 

০৪/০৫/১৯৬৯ 

০২/০৭/১৯৯০ 

খারাী 

রধদপ্তয 

২৬/০৫/১৯৯১ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

১৩/০২/২০১১ 

গ্রেআনায 

০৩/০৫/২০২৮  

০৩ জনাফ গ্রভাঃ াাবুরিন রভয়া 

রতা- গ্রভাঃ অজাায রভয়া 

গ্রজরা- গাজীপুয।  

দভ গ্রশ্রণী 

২০/১০/১৯৭০ 

০৬/১১/১৯৯৪ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

০৬/১১/১৯৯৪ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

১৩/০২/২০১১ 

গ্রেআনায 

১৯/১০/২০২৯  

০৪ গ্রফগভ যত্না গ্রফগভ 

রতা-গ্রভাঃ পয়জায যভান 

গ্রজরা- গাআফান্ধা 

দারখর 

০১/০১/১৯৯২ 

০৮/১২/২০১৩ 

গ্রেআনায 

০৮/১২/২০১৩ 

গ্রেআনায 

০৮/১২/২০১৩ 

গ্রেআনায 

৩১/১২/২০৫০  

০৫ জনাফ ছাআদুর আরাভ 

রতা- অব্দুর ভান্নান 

গ্রজরা- ভয়ভনরং 

এ,এ,র 

০১/০২/১৯৮৫ 

১০/১২/২০১৩ 

গ্রেআনায 

১০/১২/২০১৩ 

গ্রেআনায 

১০/১২/২০১৩ 

গ্রেআনায 

৩১/০১/২০৪৪  
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০১ জনাফ গ্রভাঃ জাাঙ্গীয গ্রাদন 

রতা- আোন্দায অরী গ্রফাযী 

গ্রজরা- ফরযার। 

৮ভ গ্রশ্রণী 

১২/০১/১৯৬৪ 

১৮/০২/১৯৮৬ 

এভএরএএ 

রধদপ্তয 

২৮/০৪/২০০৪ 

টিদন্ডর 

রধদপ্তয 

১৬/০১/২০০৮ 

গ্রেভ কযারযয়ায 

 

১১/০১/২০২৩ 

 

০২ জনাফ ররযন াযবীন (নীতু) 

রতা- অব্দুর ফাদযক খান 

গ্রজরা- ভারনকগি।  

৮ভ গ্রশ্রণী 

০১/০৫/১৯৬৬ 

১৮/১১/১৯৮৯ 

এভ,এর,এ,এ 

গ্রজানার গ্রদটরদভট 

রপায পরযদপুয 

২০/০৫/১৯৯১ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

১৬/০৭/২০০৯ 

গ্রেভ কযারযয়ায 

 

৩০/০৪/২০২৫ 

 

০৩ জনাফ গ্রভাঃ রদুয যভান 

রতা- ভরজবুর খন্দকায 

গ্রজরা- কুরভল্লা।  

৮ভ গ্রশ্রণী 

০৪/০৬/১৯৬৮ 

১৯/১১/১৯৮৯ 

এভ,এর,এ,এ 

গ্রজানার গ্রদটরদভট রপ, 

পরযদপুয। 

০৬/০৬/১৯৯৭ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

০২/০৮/২০১৫ 

গ্রেভ কযারযয়ায 

 

০৩/০৬/২০২৭ 

 

 

 

 

৪২aj f¡a¡u 

 



৪২aj f¡a¡ 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ গ্রযকড Ñ ালাআয়ায ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০৪ গ্রেড নং- ১৯ ৮৫০০ 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 
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a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM 

fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ গ্রফগভ নুরুন নাায গ্রফগভ 

রতা- মৃত অঃ ারকভ যকায 

গ্রজরা- চাঁদপুয। 

৮ভ গ্রশ্রণী 

০১/১১/১৯৬৬ 

১১/০৬/১৯৮৫ 

এভএরএএ 

রধদপ্তয 

১১/০৬/১৯৮৫ 

এভএরএএ 

রধদপ্তয 

১৩/০৪/২০০৪ 

গ্রযকড Ñ ালাআয়ায 

রধদপ্তয 

৩১/১০/২০২৫  

০২ জনাফ গ্রভাঃ জয়নার অদফদীন 

রতা- মৃত অদনায়ায অরী গ্রফাযী 

গ্রজরা- চাঁদপুয।  

১০ গ্রশ্রণী 

০১/০১/১৯৬১ 

০৩/১১/১৯৮২ 

এভএরএএ 

রধদপ্তয 

০৩/১১/১৯৮২ 

এভএরএএ 

রধদপ্তয 

১৫/০৪/২০০৪ 

গ্রযকড Ñ ালাআয়ায 

রধদপ্তয 

৩১/১২/২০১৯  

০৩ গ্রফগভ জাানাযা গ্রফগভ 

রতা- গ্রভাঃ ফাদযক 

গ্রজরা- ঢাকা।  

৮ভ গ্রশ্রণী 

০১/০৯/১৯৬৮ 

০৮/১১/১৯৮৯ 

এভএরএএ 

গ্রজাঃ গ্রঃ রপ কুরভল্লা 

১০/০৭/১৯৯০ 

এভএরএএ 

রধদপ্তয 

২০/১০/২০০৫ 

গ্রযকড Ñ ালাআয়ায 

রধদপ্তয 

৩১/০৮/২০২৭  

 

 

 

 

 

 

৪৩aj f¡a¡u 

 



৪৩aj f¡a¡ 

 

ভূ ï¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ টিদন্ডর ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০৬ গ্রেড নং- ১৯ ৮,৫০০ 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM 

fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 
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০১ 

 

 

গ্রফগভ অদভনা খাতুন 

রতা- গ্রভাঃ অরভন ঈরিন গ্রখ 

গ্রজরা- খুরনা।  

৮ভ গ্রশ্রণী 

০১/০১/১৯৬২ 

১৬/০৬/১৯৮৪ 

এভ,এর,এ,এ 

খুরনা গ্রদটরদভট 

২০/১২/১৯৯৮ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

29/08/২০১০ 

টিদন্ডর 

রধদপ্তয 

 

৩১/১২/২০২০ 

 

০২ জনাফ গ্রভাঃ অভানত খান 

রতা- ফুর ফাদা 

গ্রজরা- ব্রাহ্মনফািীয়া। 

৮ভ গ্রশ্রণী 

২৫/০৬/১৯৭৯ 

১৩/০১/২০০০ 

এভ,এর,এ,এ 

গ্রজানার গ্রদটরদভট রপ, 

খুরনা।  

১৪/০৫/২০০২ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

১৩/০২/২০১১ 

টিদন্ডর 

রধদপ্তয 

 

২৪/০৬/২০৩৮ 

 

০৩ জনাফ রপকুর আরাভ 

রতা- াজী গ্রকযাভত অরী 

গ্রজরা- রদরট। 

৮ভ গ্রশ্রণী 

২৫/০১/১৯৭৩ 

১৫/০৪/১৯৯৫ 

এভ,এর,এ,এ 

গ্রদটরদভট রপ, 

ভয়ভনরং। 

০২/০৪/২০০০ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

২৪/০৭/২০১১ 

টিদন্ডর 

রধদপ্তয 

 

২৪/০৬/২০২৮ 

 

 

 

 

৪৪aj f¡a¡u 

 

 



 

৪৪aj f¡a¡ 

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ গ্রড াচায ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০১ গ্রেড নং- ১৬ ৯,৩০০ 

 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM 

fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ র যাণী গ্রদফী 

রতা- দন্তাল কুভায নাথ 

গ্রজরা- চট্টোভ 

এআচ,এ,র 

জন্ঃ ১২/১০/১৯৮৮ 

২৯/১২/২০১১ 

গ্রড াচায 

রধদপ্তয 

২৯/১২/২০১১ 

গ্রড াচায 

রধদপ্তয 

২৯/১২/২০১১ 

গ্রড াচায 

রধদপ্তয 

 

১১/১০/২০৪৭ 

 

 

 

 

 

 

 

৪৫aj f¡a¡u 

 



৪৫aj f¡a¡ 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ ড্রাআবায ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০৭ গ্রেড নং- ১৫ ৯,৭০০ 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM 

fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ 

 

 

জনাফ গ্রভাঃ কুতুফ ঈরিন 

রতা- ভরঈরিন 

গ্রজরা- ঢাকা। 

৮ভ গ্রশ্রণী 

১১/০১/১৯৬৫ 

০১/০৪/১৯৮৩ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

০১/০৪/১৯৮৩ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

০১/০৪/১৯৮৩ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

১০/০১/২০২৪  

০২ জনাফ নুয গ্রভাাম্মদ 

রতা- গ্রভাঃ অফদুর ররতপ 

গ্রজরা- গ্রনায়াখারী। 

৮ভ গ্রশ্রণী 

০১/০৭/১৯৬৬ 

২৯/০৪/১৯৮৭ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

২৯/০৪/১৯৮৭ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

২৯/০৪/১৯৮৭ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

৩০/০৬/২০২৫  

০৩ জনাফ গ্রভাঃ ছারফয রভয়া 

রতা- গ্রভাঃ পরযদ রভয়া 

গ্রজরা- রক্ষীপুয 

৮ভ গ্রশ্রণী 

৩১/১২/১৯৬৪ 

০৪/০৫/১৯৮৭ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

০৪/০৫/১৯৮৭ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

০৪/০৫/১৯৮৭ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

৩০/১২/২০২৩  

০৪ জনাফ ভাবুফ অরভ 

রতা- ওররঈয যভান রকদায 

গ্রজরা- গ্রবারা। 

৮ভ গ্রশ্রণী 

২৫/১১/১৯৬০ 

০৫/০৫/১৯৮৭ 

ড্রাআবায 

খুরনা 

২৯/০৯/১৯৮৮ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

২৯/০৯/১৯৮৮ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

২৪/১১/২০১৯  

০৫ জনাফ গ্রভাঃ অবু তাদয 

রতা- মৃত অফদুর অরজজ 

গ্রজরা- নাযায়নগি। 

৮ভ গ্রশ্রণী 

০১/০৬/১৯৬৮ 

১২/১০/১৯৮৯ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

১২/১০/১৯৮৯ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

১২/১০/১৯৮৯ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

৩১/০৫/২০২৭  

০৬ জনাফ গ্রভাঃ হুভায়ুন করফয 

রতা- অবুর ফাায 

গ্রজরা- রহ্মীপুয।  

৮ভ গ্রশ্রণী 

১১/০৯/১৯৬১ 

২৫/১০/১৯৮৯ 

ড্রাআবায 

ভয়ভনরং 

১৬/০৯/১৯৯০ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

১৬/০৯/১৯৯০ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

১০/০৯/২০২০  

০৭ জনাফ গ্রভাঃ অরী অকফয 

রতা- াান অরী 

গ্রজরা- ফরযার। 

৮ভ গ্রশ্রণী 

০১/০১/১৯৬৫ 

২৮/১০/১৯৮৯ 

ড্রাআবায 

মদায 

০৩/০৫/১৯৯৭ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

০৩/০৫/১৯৯৭ 

ড্রাআবায 

রধদপ্তয 

৩১/১২/২০২৩  

 

৪৬aj f¡a¡u 



৪৬aj f¡a¡ 

 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ বুক ফাআন্ডায ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০২ গ্রেড নং- ১৭ ৯,০০০ 
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j¿¹hÉ 
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০১ 

 

 

জনাফ গ্রভাঃ নারয ঈরিন 

রতা- মৃত নুয গ্রাদন াওরাদায 

গ্রজরা- ফরযার। 

৮ভ গ্রশ্রণী 

১৫/০৪/১৯৬৯ 

০২/০৭/১৯৯০ 

গ্রভৌসুভী খারাী 

রধদপ্তয 

২৬/০৫/১৯৯১ 

এভ,এর,এ,এ 

রধদপ্তয 

২০/১০/২০০৫ 

বুক ফাআন্ডায 

রধদপ্তয 

১৪/০৪/২০২৮  

০২ জনাফ গ্রভাঃ অবুর ফাায 

রতা- গ্রভাঃ অব্দুর ররতপ 

গ্রজরা-রহ্মীপুয। 

৮ভ গ্রশ্রণী 

০১/১২/১৯৬৮ 

০১/০২/১৯৯২ 

এভএরএএ 

রধদপ্তয 

০১/০২/১৯৯২ 

এভএরএএ 

রধদপ্তয 

২০/১০/২০০৫ 

বুক ফাআন্ডায 

রধদপ্তয 

৩০/১১/২০২৭  

 

 

 

 

 

 

৪৭aj f¡a¡u 



৪৭aj f¡a¡ 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ A¢gp pq¡uL 

(f¤l¡ae- এভ,এর,এ,এ 

ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ৩৭ গ্রেড নং- ২০ ৮,২৫০ 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 
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০১ 

 

 

জনাফ শ্রী ফংী 

রতা- মৃত দন্তাল 

গ্রজরা- ঢাকা।  

৮ভ গ্রশ্রণী 

০১/০১/১৯৬৫ 

০১/০১/১৯৮৩ 

এভ,এর,এ,এ (সুআায) 

রধদপ্তয।  

০১/০১/১৯৮৩ 

এভ,এর,এ,এ (সুআায) 

রধদপ্তয।  

০১/০১/১৯৮৩ 

এভ,এর,এ,এ 

(সুআায) 

রধদপ্তয। 

 

31/12/202৩ 
 

০২ ®j¡p¡Çjv EÇj p¡mj¡ 

¢fa¡- মৃত Bë¤m h¡l£ 

NË¡j-®f¡s¡h¡s£, X¡LOl-l¡e£N”  

b¡e¡-¢œn¡m, ®Sm¡-juje¢pwq 

HCQ,Hp,¢p 

10/09/1979 

04/05/2008 

এভ,এর,এ,এ 

A¢dcçl 

 

04/05/2008 

এভ,এর,এ,এ 

A¢dcçl 

04/05/2008 

এভ,এর,এ,এ 

A¢dcçl 

 

09/09/2038 

 

০৩ Se¡h H,®L,Hj ®j¡lnc 

¢fa¡- ®j¡x juS E¢Ÿe fË¡j¡¢eL 

NË¡j-¢e¾cCe X¡LOl- i£jf¤l 

b¡e¡-J ®Sm¡-eJN¡y 

Hp,Hp,¢p 

01/09/1984 

05/05/2008 

এভ,এর,এ,এ 

A¢dcçl 

05/05/2008 

এভ,এর,এ,এ 

A¢dcçl 

05/05/2008 

এভ,এর,এ,এ 

A¢dcçl 

 

30/08/2041 

 

০৪ Se¡h ïjl ¢hSu Q¡Lj¡  

¢fa¡-D¡e Q¾cÐ Q¡Lj¡ 

®Sm¡-l¡‰¡j¡¢V f¡hÑaÉ ®Sm¡z 

EµQ j¡dÉ¢jL 

01/02/1980 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

৩১/০১/২০৩৯ 

 

০৫ Se¡h ®j¡x C¢mu¡p Bm£ 

¢fa¡- ®j¡x Sl Bm£ 

 ®Sm¡- lwf¤l 

Aøj ®nËZ£ 

20/01/1981 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

১9/01/2038 

 

 

৪৮aj f¡a¡u 

 



৪৮aj f¡a¡ 

 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM 

fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০৬ Se¡h ka£¾cÐ  e¡b c¡p 

¢fa¡-S£aন্দ্র e¡b c¡p 

®Sm¡-h¡Nlq¡V 

৮  ®nËZ£ 

02/04/1982 

 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

01/04/20৪১ 

 

০৭ Se¡h ®j¡x B¢je¤m Cpm¡j 

¢fa¡-jªa Cj¡e Bm£ 

®Sm¡-juje¢pwq 

Hp,Hp,¢p 

31/05/1982 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

৩০/০৫/২০৪১ 

 

০৮ Se¡h গ্রভাঃ j¡q Bmj plL¡l 

¢fa¡- jªa ®j¡x ¢pl¡S¤m Cpm¡j plL¡l 

®Sm¡-N¡Ch¡å¡ 

Hp,Hp,¢p 

18/07/1982 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

17/07/20৪১ 

 

০৯ Se¡h ®j¡x ®lS¡Em L¢lj 

¢fa¡- ®j¡x ®S¡e¡h Bm£ 

®Sm¡-h…s¡ 

HCQ,Hp,¢p 

12/01/1985 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

06/05/2008 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

11/01/2042 

 

১০ ®hNj Bpj¡ p¤ma¡e¡ 
রতাঃ গ্রভাঃ ভর ঈরিন  

®Sm¡-Y¡L¡ 

8j ®nËZ£ 

৩১/১২/১৯৮৩ 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

৩০/১২/2042 

 

১১ Se¡h H,®L,Hj Bhc¤õ¡q 

jªa M¤l¢nc E¢Ÿe Bqjc 

®Sm¡- ¢Ln¡lN” 

8j ®nËZ£ 

15/01/1984 

 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

14/01/2043 

 

12. Se¡h CR¡q¡L 

¢fa¡- qkla Bm£ 

®Sm¡- N¡S£f¤l 

Hp,Hp,¢p 

04/05/1984 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

03/05/2043 

 

13. Se¡h ®j¡x n¢gL¥m Cpm¡j 

¢fa¡- ®j¡x l¡uq¡e Bm£ 

®Sm¡-V¡‰¡Cm 

8j ®nËZ£ 

07/12/1984 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

06/12/2043 

 

 

৪৯aj f¡a¡u 



৪৯aj f¡a¡ 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM 

fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

14. ®hNj ¢hE¢V l¡Z£ c¡p 

¢fa¡- L¡m£ L¥j¡l c¡p 

®Sm¡-®eœL¡e¡ 

8j ®nËZ£ 

04/02/1987 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

03/02/2046 

 

15. ®hNj e¡l¢Np 

¢fa¡-গ্রভাঃ j¤¢Sh¤l lqj¡e 

®Sm¡-Y¡L¡ 

Hp,Hp,¢p 

0৭/0৩/198৭ 
03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

01/01/2047 

 

16. ®hNj n¡l¢je 

¢fa¡-Bh¤ hLl ¢p¢ŸL 

®Sm¡-S¡j¡mf¤l 

Hp,Hp,¢p 

02/01/1988 

 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

03/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

01/01/2047 

 

17. Se¡h ®j¡x ®lS¡Em L¢lj 

¢fa¡- ®j¡x ®pl¦ ®j¡õ¡ 

®Sm¡-j¤¢¾pN” 

Hp,Hp,¢p 

03/02/1985 

 

0৪/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

0৪/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

0৪/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

02/02/2043 

 

18. Se¡h ®j¡x h¡uS£c M¾cL¡l 

¢fa¡- ®j¡x e§l¦m qL M¾cL¡l 

®Sm¡-el¢pwc£ 

Hp,Hp,¢p 

22/02/1985 

04/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

04/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

04/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

21/02/2044 

 

19. Se¡h ®j¡x B¢aL¥l lqj¡e 

¢fa¡-m¡m ¢ju¡ 

®Sm¡-Y¡L¡ 

8j ®nËZ£ 

28/02/1985 

04/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

04/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

04/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

27/02/2044 

 

20. Se¡h ®j¡x p¡Cg¥m Cpm¡j 

¢fa¡- ®j¡x L¥a¥h E¢Ÿe 

®Sm¡-Y¡L¡ 

8j ®nËZ£ 

০১/০২/১৯৮৮ 

04/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

04/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

04/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

৩১/০১/২০৪৭ 

 

21.  ®hNj üfÀ¡ l¡e£ ¢pwq 

রতাঃ নান্টু কুভায রং 

®Sm¡-QVÊNË¡j 

HCQ,Hp,¢p 

23/08/198০ 

 

05/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

05/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

05/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

22/08/20৩৯ 
 

22. S¡e¡h ®j¡x ®cm¡u¡l ®q¡pe 

¢fa¡-jªa h¡q¡E¢Ÿe 

®Sm¡-d¡jl¡C, ঢাকা। 

Hp,Hp,¢p 

10/03/1985 

05/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

05/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

05/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

০৯/03/2044 

 

৫০aj f¡a¡u 



৫০aj f¡a¡ 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM 

fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

23. Se¡h ®j¡q¡Çjc R¡m¡j ¢ju¡ 

¢fa¡- ®j¡q¡Çjc BlS¤ ¢ju¡  

®Sm¡-e¡l¡ueN” 

8j ®nËZ£ 

31/12/1980 

08/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

08/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

08/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

30/12/2039 

 

24. Se¡h ®j¡x hSm¤l lqj¡e 

¢fa¡-®j¡x ChË¡q£j ¢ju¡ 

®Sm¡-el¢pwc£ 

8j ®nËZ£ 

0১/01/1984 

08/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

08/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

08/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

৩১/১২/204২ 
 

25. Se¡h ®j¡x H¾Vn ¢ju¡ 

¢fa¡- jªa jja¡S E¢Ÿe 

 ®Sm¡-®eœ®L¡e¡ 

8j ®nËZ£ 

১৬/১২/১৯৭৯ 

 

11/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

11/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

11/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

15/12/2038 

 

26. Se¡h ®j¡x l¢gL¥m Bmj 

¢fa¡-®j¡x অব্দুর Bm£ 

®Sm¡-el¢pwc£ 

8j ®nËZ£ 

03/01/1984 

 

11/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

11/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

11/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

02/01/2043 

 

27. ®hNj jja¡S ®hNj 

রতা- গ্রভাঃ ররিক গ্রাদন 

®Sm¡-¢Ln¡lN” 

8j ®nËZ£ 

31/03/1981 

 

12/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

12/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

12/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

30/03/2040 

 

28. Se¡h j¡p¤c Bm£ 

¢fa¡-¢eS¡j E¢Ÿe 

 ®Sm¡- juje¢pwq 

8j ®nËe£ 

28/02/1985 

12/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

12/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

12/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

27/02/204৪ 
 

29. Se¡h ®j¡q¡Çjc Ju¡c¤c¤l lqj¡e 

¢fa¡- ®j¡q¡Çjc p¡Cg¥m Cpm¡j 

 ®Sm¡-Y¡L¡ 

 HCQ,Hp,¢p 

31/12/1979 

 

25/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

25/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

25/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

30/১২/2038 

 

30. Se¡h ®j¡x p¡Cg¥m Cpm¡j 

¢fa¡-jªa-l¢gL ïCu¡ 

 ®Sm¡-N¡S£f¤l 

Hp,Hp,¢p 

15/01/1987 

04/04/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

04/04/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

04/04/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

14/01/2046 

 

31.  ®hNj S¡æ¡a¥m ®glc¡~p£ ®hNj 

¢fa¡-Bhc¤m L¡cl ïCu¡ 

 ®Sm¡-Y¡L¡ 

8j ®nËZ£ 

10/11/1978 

05/04/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

05/04/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

05/04/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

09/11/2037 

 

৫১aj f¡a¡u 



 

৫১aj f¡a¡ 

   

   

e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  SÇj a¡¢lM  fch£ J  plL¡l£ 

        1j           

a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e     

          a¡¢lM 

fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

32.  ®hNj q¡¢e¡ M¡a¤e 

ü¡j£- ®j¡x Be¡u¡l ®q¡pe 

®Sm¡-j¡¢eLN” 

HCQ,Hp,¢p 

20/10/1984 

১১/07/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

১1/07/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

১1/07/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

19/10/2043 

 

33. Se¡h l¢gL¥m Cpm¡j 

¢fa¡-p¢Sa M¡e 

®Sm¡-®eœL¡e¡ 

8j ®nËZ£ 

08/08/1987 

২৬/07/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

২৬/07/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

২৬/07/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

07/08/2046 

 

34. Se¡h ®j¡x BSNl ®q¡pe 

¢fa¡- ®j¡x Bh¤m ®q¡pe 

®Sm¡-N¡S£f¤l 

10j ®nËZ£ 

03/03/1961 

01/09/19৭9 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 রদয়াযা, যংপুয 

২৩/১০/২০১৬ 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

২৩/১০/২০১৬ 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

 

02/03/2020 

 

35.  গ্রভাছাঃ p¡e¢Sc¡ BJ²¡l 

¢fa¡- ®j¡x ছ¡Cc¡l lqj¡e 

®Sm¡-f¡he¡ 

HCQ,Hp,¢p 

05/12/19৮৯ 

 

05/01/2012 

Hj,Hm,Hp,Hp 

  

 

 

Hj,Hm,Hp,Hp 

 A¢dcçl 

 

 

Hj,Hm,Hp,Hp 

A¢dcçl 

 

 

04/12/20৪8 

 

 

৫২aj f¡a¡u 

 

 

 

 

 

 



৫২aj f¡a¡ 

i¨¢j       J S¢lf                           H²j a¡¢mL¡ 

দদয নাভঃ গাডÑ ভঞ্জুযীকৃত দ ংখ্াঃ ০৮ গ্রেড নং- ২০ ৮,২৫০ 

 

      e¡j, ¢fa¡l e¡j J ¢eS      ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ J  

 SÇj a¡¢lM 

 fch£ J  plL¡l£         

1j           a¡¢lM 

                  

a¡¢lM J fch£ 

haÑj¡e               

a¡¢lM fc J LjÑØqm 

 ¢f,Bl,Hm 

Hl a¡¢lM 

j¿¹hÉ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

০১ 

 

 

জনাফ গ্রভাঃ হুভায়ুন করফয 

রতা- মৃত অফদুয যভান 

গ্রজরা- কুরভল্লা। 

নফভ গ্রশ্রণী 

০১/০৩/১৯৬৩ 

০১/১১/১৯৮৯ 

গাডÑ  

রধদপ্তয 

০১/১১/১৯৮৯ 

গাডÑ  

রধদপ্তয 

০১/১১/১৯৮৯ 

গাড Ñ  

রধদপ্তয 

২৮/০২/২০২২  

০২ জনাফ অব্দুর কুদ্দুছ ভন্ডর 

রতা- জরভয ভন্ডর 

গ্রজরা- ভারনকগি।  

৮ভ গ্রশ্রণী 

০২/০৯/১৯৬৫ 

০৫/০২/১৯৮৫ 

ঝাড়ুদায 

এটরন ে গ্রজনাদযর রপ, ঢাকা 

২৮/০৬/১৯৯২ 

গাডÑ  

রধদপ্তয 

২৮/০৬/১৯৯২ 

গাড Ñ  

রধদপ্তয 

০১/০৯/২০২৪  

০৩ জনাফ গ্রভাঃ নওদয অরী 

রতা- মৃত কাদু গ্রখ 

গ্রজরা- টাংগাআর 

৮ভ গ্রশ্রণী 

০১/০১/১৯৬৪ 

০১/১১/১৯৮৯ 

গাডÑ  

গ্রনায়াখারী গ্রদটরদভট 

১০/১১/১৯৯৩ 

গাডÑ  

রধদপ্তয 

১০/১১/১৯৯৩ 

গাড Ñ  

রধদপ্তয 

৩১/১২/২০২২  

০৪ জনাফ গ্রভাঃ ফাচ্চু রভয়া 

রতা- গ্রভাঃ অব্দুর ভান্নান 

গ্রজরা-রকদাযগি। 

৮ভ গ্রশ্রণী 

৩১/১২/১৯৬৫ 

২০/১১/১৯৮৯ 

গাডÑ  

রদয়াযা গ্রদটরদভট ঢাকা 

০১/০৮/১৯৯৫ 

গাডÑ  

রধদপ্তয 

০১/০৮/১৯৯৫ 

গাড Ñ  

রধদপ্তয 

৩০/১২/২০২৪  

০৫ জনাফ গ্রভাঃ আভাআর 

রতা- মৃত আব্রারভ রভয়া 

গ্রজরা- গ্রনায়াখারী।  

৮ভ গ্রশ্রণী 

২৫/০৩/১৯৬৬ 

০১/০৭/১৯৯৬ 

গাডÑ  

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

গাডÑ  

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

গাড Ñ  

রধদপ্তয 

২৪/০৩/২০২৫  

০৬ জনাফ গ্রভাঃ গ্রভাকদছদুয যভান 

রতা- অজাায অরী গ্রভাল্লা 

গ্রজরা- ফরযার 

৮ভ গ্রশ্রণী 

০৩/০৩/১৯৭০ 

০১/০৭/১৯৯৬ 

গাডÑ  

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

গাডÑ  

রধদপ্তয 

০১/০৭/১৯৯৬ 

গাড Ñ  

রধদপ্তয 

০২/০৩/২০২৯  

০৭ জনাফ অব্দুর ফাদতন 

রতা- মৃত গ্রকান্দায অরী 

গ্রজরা- ভয়ভনরং।  
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