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১৯৯১ ম্পি. হবত ২০২১ ম্পি. পর্ যন্ত পপনিনবভাগরত কম যকতযা-কম যচারীর তাম্পলকা : 

 

ক্রম কম যকতযা-কম যচারীর নাম পবের নাম অেসর গ্রহবণর 

ধরণ 

জন্ম তাম্পরখ পর্াগোবনর 

তাম্পরখ 

অেসর গ্রহবণর 

তাম্পরখ 

০১ জনাে টিআই এম আব্দুল মম্পজে প্রিাসম্পনক 

কম যকতযা 

োধ যকযজম্পনত ২৯/৫/১৯৩৫ ০১/১০/১৯৮৮ ২৮/৫/১৯৯৩ 

০২ মরহুম ইম্পদ্রস আলী পমকাম্পনক মৃত্যযজম্পনত ১৮/৬/১৯৫৯ ০১/৭/১৯৮৪ ০৭/৬/১৯৯৫ 

০৩ পমাছা: সালমা আক্তার ইন্সট্রাক্টর অক্ষমতাজম্পনত ১৩/৭/১৯৬১ ০১/৭/১৯৮৪ ১২/৩/১৯৯৮ 

০৪ জনাে পমা: নুরুজ্জামান সরকার  পােম্পলবকিন 

ম্যাবনজার 

অক্ষমতাজম্পনত ১৫/৮/১৯৫৩ ০১/২/১৯৮৯ ২৮/২/১৯৯৯ 

০৫ জনাে পমা: আবুল পিখ পহে োবুম্পচ য অক্ষমতাজম্পনত ২০/১/১৯৫১ ০১/২/১৯৮৭ ০১/৩/১৯৯৯ 

০৬ মরহুম সামছুল ইসলাম ইন্সট্রাক্টর মৃত্যযজম্পনত ০৫/১/১৯৫৯ ০১/৩/১৯৮৮ ২৪/১১/২০০১ 

০৭ মরহুম আম্পছর উম্পিন  ম্পনরাপত্তা প্রহরী মৃত্যযজম্পনত ১৬/১২/১৯৫৯ ০১/৭/১৯৮৪ ১৪/২/২০০৩ 

০৮ মরহুম মনসুর রহমান ম্পসম্পনয়র 

ইন্সট্রাক্টর 

মৃত্যযজম্পনত ৩১/৭/১৯৪৯ ০১/৭/১৯৮৪ ৩০/০১/২০০৪ 

০৯ মৃত রাজু পম্পরচ্ছন্নতা কমী মৃত্যযজম্পনত ০৬/২/১৯৬৭ ০১/৭/১৯৮৪ ০৬/৯/২০০৭ 

১০ জনাে পমা: িাহােৎজ্জামান  সহকারী 

ইন্সট্রাক্টর 

োধ যকযজম্পনত ৩১/১২/১৯৪৯ ০১/৭/১৯৮৪ ৩০/১২/২০০৭ 

১১ জনাে পমা: মম্পজবুর রহমান ড্রাইভার োধ যকযজম্পনত ০২/৩/১৯৫১ ০১/৯/১৯৯২ ০১/৩/২০০৯ 

১২ জনাে রওিন জাহান সহকারী 

লাইবেরীয়ান 

োধ যকযজম্পনত ০২/৪/১৯৫২ ০১/৭/১৯৮৪ ৩১/৩/২০১০ 

১৩ জনাে পমাছা: রাবহলা খাত্যন আয়া পেচ্ছায় ০৪/৪/১৯৬০ ০১/২/১৯৮৭ ০১/০৩/২০১২ 

১৪ জনাে পমা:আব্দুর রম্পিে ড্রাইভার োধ যকযজম্পনত ০৫/৫/১৯৫৪ ০১/০১/১৯৯৯ ০৪/৫/২০১২ 

১৫ জনাে পমা: পমাজাহার আলী অম্পিস সহায়ক োধ যকযজম্পনত ২৬/৯/১৯৫৪ ১৭/০১/১৯৮৫ ২৬/৯/২০১২  

১৬ মরহুম পহলালুর রহমান ম্পনরাপত্তা প্রহরী মৃত্যযজম্পনত ২০/২/১৯৬৩ ০১/৭/১৯৮৪ ০৯/১১/২০১২ 

১৭ মরহুম আিরাি পহাবসন পম্পরচ্ছন্নতা কমী মৃত্যযজম্পনত ০৮/৭/১৯৭৬ ০১/৭/১৯৯৯ ১৪/০১/২০১৩ 

১৮ জনাে পমা: আ: মান্নান সরকার পম্পরচালক োধ যকযজম্পনত ২৯/৩/১৯৫৩ ০১/৭/১৯৮৪ ২৯/৩/২০১৩ 

১৯ জনাে পমা: রুহুল আমীন অম্পিস সহায়ক পেচ্ছায় ০১/৯/১৯৬৭ ০১/৯/১৯৮৭ ০১/৬/২০১৩ 

২০ মরহুম আব্দুস ছালাম সহকারী 

ইন্সট্রাক্টর 

মৃত্যযজম্পনত ১৩/৪/১৯৬১ ০১/৭/১৯৮৫ ১৮/১০/২০১৩ 

২১ মরহুম আসাদুজ্জামান ল্যাে: 

সুপারভাইজার 

মৃত্যযজম্পনত ০৮/৫/১৯৬৬ ০১/১০/১৯৯২ ২৯/৩/২০১৫ 

২২ জনাে পমা: আবু েক্কর ম্পসম্পিক ম্পসম্পনয়র 

পমকাম্পনক 

োধ যকযজম্পনত ২২/৫/১৯৫৫ ০১/২/১৯৮৭ ২২/৫/২০১৫ 

২৩ জনাে পমা: আব্দুল ওহাে ম্পসম্পনয়র 

ইন্সট্রাক্টর 

োধ যকযজম্পনত ২১/১২/১৯৫৫ ০১/৭/১৯৮৪ ২১/১২/২০১৫ 

২৪ মরহুম আইযূে আলী সাঁটমুদ্রাম্পক্ষম্পরক মৃত্যযজম্পনত ০১/৩/১৯৭১ ০১/১২/১৯৯৩ ০৬/৫/২০১৬ 

২৫ পক ম্পে এম মাহবুবুর রহমান উপপম্পরচালক োধ যকযজম্পনত ০২/৩/১৯৫৭ ০১/৭/১৯৮৪ ০১/৩/২০১৬ 

২৬ জনাে পমা: ম্পিবরাজ খান পটার অম্পিসার পেচ্ছায় ০১/০১/১৯৬০ ০১/৭/১৯৮৪ ০১/৮/২০১৬ 

২৭ জনাে পমা: হাম্পসবুল হাসান প্রিাসম্পনক 

কম যকতযা 

পেচ্ছায় ৩০/৬/১৯৬১ ০১/৭/১৯৮৪ ০১/০১/২০১৭ 

২৮ জনাে এস এ ম্পজ এম আ: আহাে ম্পসম্পনয়র 

ইন্সট্রাক্টর 

োধ যকযজম্পনত ০২/৩/১৯৫৮ ০১/৭/১৯৮৪ ০১/৩/২০১৭ 
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২৯ জনাে মম্পনরুজ্জামান পমকাম্পনক োধ যকযজম্পনত ২৮/১০/১৯৫৮ ০১/৭/১৯৯২ ২৭/১০/২০১৭ 

৩০ জনাে োবুল আকতারুজ্জামান ম্পসম্পন: প্রম্পিক্ষক 

(টি/ম্পস) 

োধ যকযজম্পনত ৩১/১২/২০১৭ ০১/৭/১৯৮৪ ৩০/১২/২০১৭ 

৩১ জনাে পমা: আব্দুল মম্পজে সাঁটম্পলম্পপকার পেচ্ছায় ১৫/৫/১৯৬২ ০১/৩/১৯৮৫ ০১/৮/২০১৮ 

৩২ জনাে পমাছা: সাহানা আিরীন অম্পিস সহ:কাম-

কম্পি: মুদ্রা: 

পেচ্ছায় ০৫/১০/১৯৬৫ ০১/০১/১৯৯০ ০১/৮/২০১৮ 

৩৩ জনাে এস এম নাম্পছর উম্পিন ইন্সট্রাক্টর োধ যকযজম্পনত ০৪/৯/১৯৫৯ ০১/১০/১৯৮৬ ০৩/৯/২০১৮ 

৩৪ জনাে পসখ রায়হান পটার সহকারী পেচ্ছায় ২১/৬/১৯৬৯ ০১/৬/১৯৯৩ ০১/০১/২০১৯ 

৩৫ জনাে পমা: জাহাঙ্গীর আলম ইন্সট্রাক্টর োধ যকযজম্পনত ১৩/২/১৯৬০ ০১/২/১৯৮৭ ১২/২/২০১৯ 

  



 

পাতা-২- 

ক্রম কম যকতযা-কম যচারীর নাম পবের নাম অেসর গ্রহবণর 

ধরণ 

জন্ম তাম্পরখ পর্াগোবনর 

তাম্পরখ 

অেসর গ্রহবণর 

তাম্পরখ 

৩৬ জনাে পমা: ইয়াকুে আলী সহকারী কুক পেচ্ছায় ৩০/৪/১৯৭০ ০১/৯/১৯৯২ ০১/১০/২০১৯ 

৩৭ জনাে পমা: আলমগীর পিরবেৌস পােম্পলবকিন ম্যাবনজার পেচ্ছায় ০১/৯/১৯৬৭ ০১/৭/১৯৯৩ ০১/১২/২০১৯ 

৩৮ শ্রীমম্পত রানী পম্পরচ্ছন্নতা কমী োধ যকযজম্পনত ৩১/১২/১৯৬০ ০১/৭/১৯৮৪ ৩০/১২/২০১৯ 

৩৯ জনাে সুরাইয়া পেগম কম্পিউটার অপাবরটর োধ যকযজম্পনত ২০/০১/১৯৬১ ০১/১০/১৯৯২ ১৯/০১/২০২০ 

৪০ জনাে পমা; হারুর-অর-রম্পিে আম্্পট যষ্ট-কাম-কযাবমরাম্যান োধ যকযজম্পনত ০৪/৩/১৯৬১ ০১/৭/১৯৮৪ ০৩/০৩/২০২০ 

৪১ জনাে তাজকারাত্যবন্নছা কম্পিউটার মুদ্রাক্ষম্পরক োধ যকযজম্পনত ১৫/৫/১৯৬১ ০১/১২/১৯৯৩ ১৪/৫/২০২০ 

৪২ জনাে পরবেকা পারভীন কম্পিউটার অপাবরটর পেচ্ছায় ১৫/৬/১৯৭৪ ০১/৭/১৯৯২ ০১/৯/২০২০ 

৪৩ জনাে পমা: মাহবুে আলী প্রম্পিক্ষক (আর/ম্পস) পেচ্ছায় ০৪/২/১৯৬২ ০১/১২/১৯৯৩ ০১/১২/২০২০ 

৪৪ জনাে খন্দকার মাহমুদুল ইসলাম সহকারী প্রম্পিক্ষ (কম্পি:) পেচ্ছায় ০১/২/১৯৬৩ ০২/৫/১৯৯৩ ০১/১২/২০২০ 

৪৫ লায়লা আম্পরিা আকতার োনু ল্যাে: সুপারভাইজার পেচ্ছায় ০৯/০১/১৯৬৮ ০১/১০/১৯৯২ ০১/১২/২০২০ 

৪৬ জনাে সাবেকুল ইসলাম অম্পিস সহায়ক পেচ্ছায় ২৫/৯/১৯৬৯ ০১/১০/১৯৯২ ০১/১২/২০২০ 

৪৭ জনাে পমা: পসম্পলম হাসান উচ্চমান সহকারী োধ যকযজম্পনত ৩১/১২/১৯৬১ ০৪/৭/১৯৯৩ ৩০/১২/২০২০ 

৪৮ জনাে পমা: পরজাউল কম্পরম সহকারী প্রম্পিক্ষ (গবে:) পেচ্ছায় ১৬/১১/১৯৬৪ ০১/১১/১৯৯২ ০১/০১/২০২১ 

৪৯ মরহুম আব্দুল হাম্পকম ম্পহসাে রক্ষণ কম যকতযা মৃত্যযজম্পনত ০৪/৫/১৯৬৪ ০১/৭/১৯৮৪ ০৮/০১/২০২১ 

৫০ মরহুম আব্দুল মান্নান  প্রিাসম্পনক কম যকতযা মৃত্যযজম্পনত ১১/১২/১৯৬৭ ০১/৭/১৯৯২ ১১/৫/২০২১ 

৫১ জনাে পমাছা: পখাবেজা পেগম সহকারী ইন্সট্রাক্টর োধ যকযজম্পনত ০১/৬/১৯৬২ ০১/১০/১৯৯২ ৩১/৫/২০২১ 

৫২ জনাে ো: ইসিাকুর রহমান পমম্পেবকল অম্পিসার োধ যকযজম্পনত ০১/৭/১৯৬২ ০১/৭/১৯৯২ ৩০/৬/২০২১ 

৫৩ জনাে পমা: িাজাহান পাইকার ম্পনরাপত্তা প্রহরী োধ যকযজম্পনত ০৬/৭/১৯৬২ ০১/৭/১৯৮৪ ০৫/৭/২০২১ 

৫৪ জনাব ম া: আবু তালেব সহকারী ইন্সট্টাক্টর মেচ্ছায় ১৬/৪/১৯৬৪ ০১/১০/১৯৯২ ০১/৮/২০২১ 

৫৫  জনাে পমা: আব্দুস ছামাে  সহকারী োবুম্পচ য পেচ্ছায় ১২/৪/১৯৬৪ ০১/২/১৯৮৭ ০১/৯/২০২১ 

৫৬ জনাে পখাবেজা পারভীন কম্পিউটার অপাবরটর পেচ্ছায় ১৫/৯/১৯৬৪ ০১/১০/১৯৯২ ০১/১০/২০২১ 

৫৭ জনাে পমা: হাম্পমদুর রহমান প্রম্পিক্ষক (ইাংবরজী) পেচ্ছায় ০১/১১/১৯৬৩ ০১/১০/১৯৯২ ০১/১১/২০২১ 

৫৮ জনাে পমাছা: পমৌলুো পেগম সহকারী ইন্সট্রাক্টর োধ যকযজম্পনত ২৮/১১/১৯৬২ ০১/১০/১৯৯২ ২৮/১১/২০২১ 

৫৯ পমা: আিরাফুল ইসলাম কুক-কাম-বেয়ারার পেচ্ছায় ৩০/১২/১৯৬৯ ৩০/১২/১৯৮৯ ০১/১২/২০২১ 

৬০ পমা: আব্দুস ছাত্তার পহলাল ড্রাইভার  পেচ্ছায় ১০/০৩/১৯৬৩ ০১/১১/১৯৯২ ০১/০১/২০২২ 

 


