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�� �ষক উ�য়ন ফাউে�শেনর কম �চারীেদর ��ড/পদিভি�ক �ড়া� �জ��তা তািলকা  
 
 

(০১) সহকারী মহা�ব�াপক/আ�িলক �ব�াপক ও ত�ধ � পয �ােয়র পেদ কম �কত�ােদর �ড়া� �জ��তার তািলকা িন��পঃ 
 

�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব , 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(30।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

1. জনাব �মাঃ �গালাম �মা�ফা  (১২) 

মহা�ব�াপক   

(��ড-4) 

  

 

�িম�া 

১২।১০।৬১ 

অনাস �সহ 

এম,এ 

 

১।দল-সম�য়ক 

২। সহকারী 

�ক� 

 পিরচালক 

 (নামকরণ) 

০৯/০৭/৮৮ ১৫ বছর ১১ 

মাস ২৩ িদন 

(২� পেদর 

�ময়াদ) 

১।  অ�ব �ত�কালীন 

 সহকারী �ক� 

 পিরচালক 

০১।০৭।০৪ 

 

১ বছর ৪ মাস ২৭ 

িদন 

32বছর 3 

মাস 21 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৮ 

মহা�ব�াপক পেদ কম �রত ২ জন কম �কত�া জনাব �মাঃ �গালাম �মা�ফা এবং 
জনাব �মাঃ �গালাম ছারওয়ার ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 
�ক�কালীন দল সম�য়ক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় যথা�েম ৯।৭।১৯৮৮ এবং 
৫।৭।১৯৮৮ তািরখ �যাগদান কেরন। একই সমেয় িনেয়াগ�া� হেয়েছন িবধায় 
�মধা�ম অ�সাের ২ জেনর মে� জনাব �মাঃ �গালাম ছারওয়ার �জ��। 
পরবত�েত দল সম�য়ক পদেক সহকারী �ক� পিরচালক পেদ পদনাম িহেসেব 
পিরবত�ন করা হয়। �ক�  সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল 
ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা-২০০৫ এর ৬ ও ৮ ধারার 
িবধানমেত ফাউে�শেনর জনবল কাঠােমার অ�� �� একধাপ উ� পদ সহকারী 
মহা�ব�াপক/আ�িলক �ব�াপক পেদ আভ��রীণ সম�েয়র মা�েম 
িনেয়াগ�া� হেয়  যথা�েম ২৮।১১।২০০৫ এবং ০২।১১।২০০৫ তািরখ �যাগদান 
কেরন। পরবত�েত ফাউে�শনকােল উপ-মহা�ব�াপক পেদ সরাসির িনেয়াগ 
�ি�য়ায় উ�ু� �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের �মধা তািলকায় জনাব �মাঃ 
�গালাম �মা�ফা ১ম ও জনাব �মাঃ �গালাম ছারওয়ার ২য় �ান অিধকার কের 
িনেয়াগ�া� হন। তদা�যায়ী জনাব �মাঃ �গালাম �মা�ফা �জ��তা লাভ কেরন। 
পরবত�েত  জনাব �মাঃ �গালাম �মা�ফােক ০৮-০৪-১৮ এবং জনাব �মাঃ 
�গালাম ছারওয়ারেক ২২-04-18 তািরখ মহা�ব�াপক পেদ পেদা�িত �দান 
করা হয় এবং �জ��তা অ�� রাখা হয়।   

২। সহকারী 

 মহা�ব�াপক 

২৮।১১।০৫ 

 

০৩ বছর ০৮ মাস 

১7 িদন 

৩। উপ-মহা�ব�াপক ১৭।০৮।০৯ ০8 বছর 7 মাস 

19 িদন 

৪। মহা�ব�াপক 08-04-18 ০2 বছর 6 মাস 

23 িদন 

2. জনাব �মাঃ �গালাম ছারওয়ার (১০) 
মহা�ব�াপক 

(��ড-4) 
 

�নায়াখালী 
৩১।১২।৬১ 

অনাস �সহ 
এম, এ 

১।দল-সম�য়ক 
২। সহকারী 

�ক� 
 পিরচালক   
 (নামকরণ) 

০৫/০৭/৮৮ ১৫ বছর ১১ 
মাস ২৭ িদন 
(২� পেদর 

�ময়াদ) 

১।   অ�ব �ত�কালীন 
 সহকারী �ক� 

 পিরচালক 

০১।০৭।০৪ 1বছর 4 মাস 1 32 বছর 
03 মাস 
২5িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৮ 

মহা�ব�াপক পেদ কম �রত ২ জন কম �কত�া জনাব �মাঃ �গালাম ছারওয়ার এবং 
জনাব �মাঃ �গালাম �মা�ফা ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 
�ক�কালীন দল সম�য়ক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় যথা�েম ৫।৭।১৯৮৮ এবং 
৯।৭।১৯৮৮ তািরখ �যাগদান কেরন। একই সমেয় িনেয়াগ�া� হেয়েছন িবধায় 
�মধা�ম অ�সাের ২ জেনর মে� জনাব �মাঃ �গালাম ছারওয়ার �জ��। 
পরবত�েত দল সম�য়ক পদেক সহকারী �ক� পিরচালক পেদ পদনাম িহেসেব 
পিরবত�ন করা হয়। �ক�  সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল 
ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা-২০০৫ এর ৬ ও ৮ ধারার 
িবধানমেত ফাউে�শেনর জনবল কাঠােমার অ�� �� একধাপ উ� পদ সহকারী 
মহা�ব�াপক/আ�িলক �ব�াপক পেদ আভ��রীণ সম�েয়র মা�েম 
িনেয়াগ�া� হেয়  যথা�েম ২৮।১১।২০০৫ এবং ০২।১১।২০০৫ তািরখ �যাগদান 
কেরন। পরবত�েত ফাউে�শনকােল উপ-মহা�ব�াপক পেদ সরাসির িনেয়াগ 
�ি�য়ায় উ�ু� �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের �মধা তািলকায় জনাব �মাঃ 
�গালাম �মা�ফা ১ম ও জনাব �মাঃ �গালাম ছারওয়ার ২য় �ান অিধকার কের 
িনেয়াগ�া� হন। তদা�যায়ী জনাব �মাঃ �গালাম �মা�ফা �জ��তা লাভ কেরন। 
পরবত�েত  জনাব �মাঃ �গালাম �মা�ফােক ০৮-০৪-১৮ এবং জনাব �মাঃ 
�গালাম ছারওয়ারেক ২২-04-18 তািরখ মহা�ব�াপক পেদ পেদা�িত �দান 
করা হয় এবং �জ��তা অ�� রাখা হয়।   

২।  আ�িলক
 �ব�াপক 

2-11-5  
 

3 বছর 9 মাস 
14 িদন 

৩। উপমহা�ব�াপক ১৭।০৮।০৯ ০8 বছর 8মাস 2 
িদন 

৪। মহা�ব�াপক 22-04-18 ০2 বছর 6মাস 9 
িদন 
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�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব , 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(30।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

3. জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান(০৪) 

উপ-মহা�ব�াপক  

(��ড-5) 

 

বােগরহাট 

০৪।০৭।৬২ 

এম,এস,এস ১।দল-সম�য়ক 

 ২। সহকারী 

�ক� 

 পিরচালক 

(নামকরণ) 

৩। উপ-�ক� 

পিরচালক 

১০/০৭/৮৮ ১৫ বছর ১১মাস 

২২িদন (৩� পেদর 

�ময়াদ) 

১। অ�ব �ত�কালীন 

 উপ- �ক� 

 পিরচালক 

০১।০৭।০৪ ১ বছর ৫ মাস 4 

িদন 

3২ বছর 

0৩ মাস 

২০িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৮ 

 

জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �ক�কালীন 

সমেয় সরাসির িনেয়াগ �ি�য়ার মা�েম ১০।৭।১৯৮৮ তািরেখ দল সম�য়ক 

পেদ িনেয়াগ�া� হন। পরবত�েত দল সম�য়ক পদ� সহকারী �ক� পিরচালক 

পদনাম িহেসেব পিরবত�ন করা হয়। উপ-�ক� পিরচালক পেদ সরাসির িনেয়াগ 

পরী�ায় অংশ �হণ কের িনেয়াগ�া� হন এবং �মধা �মা�সাের �জ��তার 

অিধকারী হন। �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন �পা�রকােল 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা-২০০৫ এর ৬ ও ৮ ধারার 

িবধানমেত  ‘সমপদ’ আ�িলক �ব�াপক পেদ আভ��রীণ সম�েয়র মা�েম 

০৬।১২।০৫ তািরেখ িনেয়াগদান করা হয়। আভ��রীণ সম�েয়র মা�েম একই 

সমেয় িনেয়াগদান করা হয় িবধায় �ক�কালীন �জ��তা অ�সাের ফাউে�শেনর 

�জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত িবধানমেত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 

অ�যায়ী জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান ও জনাব জা�া�ন আরা �বগমেক উপ-

মহা�ব�াপক পেদ ১৫।০৫।২০১৯ তািরখ পেদা�িত �দান করা হয় এবং একই 

সমেয় পেদা�িত �া� হওয়ায় �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয়।  

২। আ�িলক 

 �ব�াপক 

০৬।১২।০৫ 2 বছর 9মাস 3 

িদন 

৩। সহকারী 

 মহা�ব�াপক 

10।9।০8 5 বছর 3 মাস 3 

িদন 

৪।  উপ-মহা�ব�াপক 

(চঃদাঃ) 

15-12-13 

�থেক 14-5-19

5 বছর 4 মাস 

28 িদন 

৫।  উপ-মহা�ব�াপক  15-5-19 1বছর 5 মাস 16 

িদন 

4. জনাব জা�া�ন আরা �বগম (০৫) 

উপ-মহা�ব�াপক  

(��ড-5) 

 

�িম�া 

২১।১২।৬৬ 

অনাস �সহ 

এম,এস,িস 

 

১।সহকারী 

�ক� 

 পিরচালক 
২। উপ-�ক� 

পিরচালক 

০৭/০২/৯৩ ১১ বছর ৪মাস 

 ২৪ িদন 

(২� পেদর 
�ময়াদ) 

১।  অ�ব �ত�কালীন

 উপ- �ক� 

 পিরচালক 

০১।০৭।০৪ ১ বছর ৪ মাস ২৭ 

িদন 

27 বছর 

8মাস 

21িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৮ 

জনাব জা�া�ন আরা �বগম ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �ক�কালীন 
সমেয় সরাসির িনেয়াগ �ি�য়ার মা�েম ১৯৯৩ সােল সহকারী �কলপ 
পিরচালক পেদ িনেয়াগ �া� হেয় ০৭।০২।১৯৯৩ তািরেখ �যাগদান কেরন।  
উপ-�ক� পিরচালক পেদ সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ �হণ কের 
িনেয়াগ�া� হন এবং �মধা �মা�সাের �জ��তার অিধকারী হন। �ক� 
সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন �পা�রকােল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী 
�িবধানমালা-২০০৫ এর ৬ ও ৮ ধারার িবধানমেত  ‘সমপদ’ সহকারী 
মহা�ব�াপক পেদ আভ��রীণ সম�েয়র মা�েম ২৮।১১।০৫ তািরেখ 
িনেয়াগদান করা হয়। আভ��রীণ সম�েয়র মা�েম একই সমেয় িনেয়াগদান 
করা হয় িবধায় �ক�কালীন �জ��তা অ�সাের ফাউে�শেনর �জ��তা িনধ �ারণ 
করা হয়। পরবত�েত িবধানমেত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী জনাব 
জা�া�ন আরা �বগম ও জনাব �মাঃ িমজা�র রহমানেক উপ-মহা�ব�াপক 
পেদ ১৫।০৫।২০১৯ তািরখ পেদা�িত �দান করা হয় এবং একই সমেয় 
পেদা�িত �া� হওয়ায় �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয়।  

২। সহকারী 
 মহা�ব�াপক 

২৮।১১।০৫ 8 বছর 16 িদন 

৪।  উপ-মহা�ব�াপক 
(চঃদাঃ) 

15-12-13 
�থেক 14-5-19 

5 বছর 4 মাস 
28 িদন 

৪।  উপ-মহা�ব�াপক  15-5-19 1বছর 5 মাস 16 

িদন 

5. জনাব  �মাঃ  আ�ল কালাম আজাদ 

(০৬) 

উপ-মহা�ব�াপক  

(��ড-5) 

 

 

চ�দ�র 

০২।০১।৬৭ 

অনাস �সহ 

এম,কম ও 

এমিবএ 

(এইচআরএম) 

 

উপ-�ক� 

পিরচালক 

২৪/০৭/০৩ ১১ মাস ০৮িদন ১। অ�ব �ত�কালীন 

 উপ- �ক� 

 পিরচালক 

০১।০৭।০৪ ১ বছর ৫ মাস ০ 

িদন 

১7 বছর 3 

মাস 7 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৮ 

জনাব �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ 

�ক�কালীন সরাসির িনেয়াগ �ি�য়ার মা�েম উপ-�ক� পিরচালক পেদ 

সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ �হণ কের উপ-�ক� পিরচালক পেদ 

িনেয়াগ�া� হেয় ২৪।০৭।২০০৩ তািরেখ �যাগদান কেরন এবং �মধা �মা�সাের 

�জ��তার অিধকারী হন। �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন �পা�রকােল 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা-২০০৫ এর ৬ ও ৮ ধারার 

িবধানমেত  ‘সমপদ’ সহকারী মহা�ব�াপক পেদ আভ��রীণ সম�েয়র মা�েম 

০১।১২।০৫ তািরেখ িনেয়াগদান করা হয়। আভ��রীণ সম�েয়র মা�েম একই 

সমেয় িনেয়াগদান করা হয় িবধায় �ক�কালীন �জ��তা অ�সাের ফাউে�শেনর 

�জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত িবধানমেত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 

অ�যায়ী জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান, জনাব জা�া�ন আরা �বগম, জনাব �মাঃ 

আ�ল কালাম আজাদ ও জনাব �মাঃ ছােদক �ধা ১৫।০৫।২০১৯ তািরেখ উপ-

মহা�ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন এবং একই সমেয় পেদা�িত �া� হওয়ায় 

�েব �র �জ��তা অ�� থােক। 

 

২। সহকারী 

 মহা�ব�াপক 

০১।১২।০৫ 11 বছর 9 মাস 

2৪ িদন 

৪।  উপ-মহা�ব�াপক 

(অঃদাঃ) 

25-9-17 1 বছর  7 মাস 

১8 িদন 

৫।  উপ-মহা�ব�াপক  15-5-19 1 বছর 5 মাস 16 

িদন 



3 

 

�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব , 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(30।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

6. জনাব  �মাঃ  ছােদক �ধা (০৮) 

উপ-মহা�ব�াপক 

(��ড-5) 

 

 

নরিসংদী 

০১।০৫।৬৬ 

অনাস �সহ 

এম, কম 

উপ-�ক� 

পিরচালক 

১০/০৭/০৩ ১১ মাস ২২িদন ১। অ�ব �ত�কালীন 

 উপ- �ক� 

 পিরচালক 

০১।০৭।০৪ ১ বছর ৫ মাস  ১7 বছর 3 

মাস ২1িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, ২০০৫- 

এর  িবিধ  6ও 8 

জনাব �মাঃ ছােদক �ধা ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �ক�কালীন উপ-
�ক� পিরচালক পেদ সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ �হণ কের উপ-�ক� 
পিরচালক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১০।০৭।২০০৩ তািরেখ �যাগদান কেরন এবং 
�মধা �মা�সাের �জ��তার অিধকারী হন। �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�রকােল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা-২০০৫ 
এর ৬ ও ৮ ধারার িবধানমেত  ‘সমপদ’ সহকারী মহা�ব�াপক পেদ 
আভ��রীণ সম�েয়র মা�েম ০১।১২।০৫ তািরেখ িনেয়াগদান করা হয়। 
আভ��রীণ সম�েয়র মা�েম একই সমেয় িনেয়াগদান করা হয় িবধায় 
�ক�কালীন �জ��তা অ�সাের ফাউে�শেনর �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত িবধানমেত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী জনাব �মাঃ 
িমজা�র রহমান, জনাব জা�া�ন আরা �বগম, জনাব �মাঃ আ�ল কালাম 
আজাদ ও জনাব �মাঃ ছােদক �ধা ১৫।০৫।২০১৯ তািরেখ উপ-মহা�ব�াপক 
পেদ পেদা�িত �া� হন এবং একই সমেয় পেদা�িত �া� হওয়ায় �েব �র 
�জ��তা অ�� থােক। 

২। সহকারী 

 মহা�ব�াপক 

০১।১২।০৫ 11 বছর 9 মাস  

2৪ িদন 

৪।  উপ-মহা�ব�াপক 

(অঃদাঃ) 

25-9-17 1 বছর  7 মাস 

১8 িদন 

৪।  উপ-মহা�ব�াপক  15-5-19 1বছর  5 মাস 16 

িদন 

7. আল-মা�ন �হ�দ মাহ��র রহমান  

০৯) 

সহকারী মহা�ব�াপক 

(��ড-6) 

 

বিরশাল 

০৩।১২।৬২ 

অনাস �সহ 

িব,এসিস 

এিজ, 

১।দল-সম�য়ক 

২। সহকারী 

�ক� পিরচালক 

(নামকরণ) 

০২/০৭/৮৮ ১৫ বছর ১১ 

মাস ২৯ িদন 

(২� পেদর 

�ময়াদ) 

১। অ�ব �ত�কালীন 

 সহকারী- �ক� 

 পিরচালক 

০১।০৭।০৪ ১ বছর ৫ মাস 32 বছর 

3মাস 

28িদন   

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৮ 

জনাব আল-মা�ন �হ�দ মাহ��র রহমান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ 

�ক�কােল সরাসরির িনেয়াগ �ি�য়ায় অংশ�হণ কের িনেয়াগ�া� হন এবং 
০২।০৭।১৯৮৮ তািরেখ দল সম�য়ক পেদ �যাগদান কেরন। পরবত�েত পদ� 

সহকারী �ক� পিরচালক পেদ �পা�িরত করা হয়। �ক� সমাপনাে� �ক�� 

ফাউে�শেন �পা�রকােল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা-২০০৫ 
এর ৬ ও ৮ ধারার িবধানমেত একধাপ উ� পদ সহকারী মহা�ব�াপক পেদ 
আভ��রীণ সম�েয়র মা�েম ০১।১২।০৫ তািরেখ িনেয়াগ পান । সহকারী �ক� 

পিরচালক পেদ িনেয়াগকােলর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
২২-০৯-২০১০ হেত ০২-০৯-২০১২ তািরখ পয �� ০১ বছর ১১ মাস ১০ িদন 
অসাধারণ �� �ভাগ কেরন। ফাউে�শেন অসাধারণ �� িবষেয় �কান িবধান না 

থাকায় ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা-২০০৫ ধারা ও সং�াপন 
ম�ণালেয়র নং-সম (িবিধ-২) �জ��তা-২৩/৯১-৫২ (৫০০) তািরখঃ ০৪-০১-
১৯৯২ অ�সাের ত�র �জ��তা অপিরবিত�ত রাখা হয়।  

২। সহকারী 

 মহা�ব�াপক 

০১।১২।০৫ 

 

13 বছর 5 মাস 

1২ িদন 

৩। উপ-মহা�ব�াপক 

(চঃদাঃ) 

15-5-19 1বছর 5 মাস 16 

িদন 

8. জনাব  ��র�ন িব�াস (১৫) 
আ�িলক �ব�াপক  

(��ড-6) 
 

�লনা 
০৬/১২/৬৫ 

অনাস �সহ 
এম,এসিস 

এিজ 
এম,কম 

সহকারী �ক� 
পিরচালক 

২৮/০৪/৯৪ ১০ বছর ২ মাস 
৪ িদন 

১। অ�ব �ত�কালীন 
 উপ- �ক� 
 পিরচালক 

০১।০৭।০৪ ১ বছর ৫ মাস  ২6 বছর 
06 মাস ০3 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৮ 
 

জনাব ��র�ন িব�াস ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �ক�কােল  সহকারী 
�ক� পিরচালক পেদ সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের ২৮।০৪।১৯৯৪ 
তািরখ িনেয়াগ�া� হন। �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেনর �পা�িরত হেল 
ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমাল-২০০৫ এর ৬ ও ৮ ধারার িবধানমেত 
‘সমপদ’ উপ-আ�িলক �ব�াপক (��ড-1) পিরবিত�ত পদনাম িসিনয়র 
উপেজলা �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হন। সহকারী �ক� পিরচালক পেদ 
িনেয়ােগর সময় �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�সরণ কের ফাউে�শেন �জ��তা 
িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত একই সমেয় কেয়কজনসহ িতিনও আ�িলক 
�ব�াপক িহেসেব পেদা�িত পান এবং �জ��তা অ�� রাখা হয়।  

২। উপ-আ�িলক 
 �ব�াপক (��ড-১) 

০১/১২/০৫ ০6 বছর 2 মাস 
1 িদন 

৩। আ�িলক �ব�াপক ০১/০২/১২ ০8 বছর 8 মাস 

27 িদন 

9. জনাব  তপন  �মার  সরকার(১৯) 
আ�িলক �ব�াপক 
(��ড-6) 
 

গাইবা�া 
০৭/০১/৭১ 

অনাস �সহ 
এম,এ 

 

সহকারী �ক� 
পিরচালক 

০৩/১২/০০ ০৩ বছর ৬ মাস 
২৯িদন 

১। অ�ব �ত�কালীন 
 সহকারী �ক� 

 পিরচালক 

০১।০৭।০৪ ০১ বছর ৫ মাস 
৫িদন 

১9 বছর 10 
মাস ২6 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৮ 
 

জনাব তপন �মার সরকার ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �ক�কােল 
সহকারী �ক� পিরচালক পেদ সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
িনেয়াগ�া� হন এবং ০৩।১২।২০০০ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমাল-
২০০৫ এর ৬ ও ৮ ধারার িবধানমেত ‘সমপদ’ উপ-আ�িলক �ব�াপক (��ড-
1) পিরবিত�ত পদনাম িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হন। 
সহকারী �ক� পিরচালক পেদ িনেয়ােগর সময় �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�সরণ কের ফাউে�শেন �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত ০১।০২।২০১২ 
তািরখ কেয়কজনসহ িতিনও আ�িলক �ব�াপক িহেসেব পেদা�িত পান এবং 
�জ��তা অ�� রাখা হয়।  

২। উপ-আ�িলক 
�ব�াপক (��ড-১) 

০৬/১২/০৫ 6 বছর 1 মাস 
২4িদন 

৩। আ�িলক �ব�াপক ০১/০২/১২ ০8 বছর 8 মাস 
27 িদন 



4 

 

�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব , 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(30।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
10.   জনাব পলাশ চ�বত�(১৭) 

  আ�িলক �ব�াপক 
(��ড-6) 

 

নােটার 
১০/১১/৬৭ 

এম,এস,এস সহকারী �ক� 
পিরচালক 

০৩/১২/০০ ০৩ বছর 
০৬মাস  ২৯িদন 

১। অ�ব �ত�কালীন 
 সহকারী �ক� 

 পিরচালক 

০১।০৭।০৪ ০১ বছর ৫ মাস 
০৪িদন 

১9 বছর 10 
মাস ২6 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৮ 
 

জনাব পলাশ চ�বত� ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �ক�কােল সহকারী 
�ক� পিরচালক পেদ সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের িনেয়াগ�া� হন 
এবং ০৩।১২।২০০০ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেনর �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমাল-২০০৫ 
এর ৬ ও ৮ ধারার িবধানমেত ‘সমপদ’ উপ-আ�িলক �ব�াপক (��ড-1) 
পিরবিত�ত পদনাম িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হন। সহকারী 
�ক� পিরচালক পেদ িনেয়ােগর সময় �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�সরণ কের 
ফাউে�শেন �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত ০১।০২।২০১২ তািরখ 
কেয়কজনসহ িতিনও আ�িলক �ব�াপক িহেসেব পেদা�িত পান এবং �জ��তা 
অ�� রাখা হয়।  

২। উপ-আ�িলক 
�ব�াপক (��ড-১) 

০৫/১২/০৫ ০6 বছর 1 মাস 
২5িদন 

৩। আ�িলক �ব�াপক ০১/০২/১২ ০8 বছর 8 মাস 
27 িদন 

11. জনাব �মাঃ আমজাদ �হােসন (২০) 
আ�িলক �ব�াপক  
(��ড-6) 
 

ময়মনিসংহ 
০১/০১/৭৩ 

 এম,এসিস সহকারী �ক� 
পিরচালক 

০৩/১২/০০ ০৩ বছর ৬ মাস 
২৯িদন 

১। অ�ব �ত�কালীন 
 সহকারী �ক� 

 পিরচালক 

০১।০৭।০৪ ০১ বছর ৫ মাস 
০৬িদন 

১9 বছর 10 
মাস ২6 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৮ 
 

জনাব �মা: আমজাদ �হােসন ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �ক�কােল 
সহকারী �ক� পিরচালক পেদ সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
িনেয়াগ�া� হন এবং ০৩।১২।২০০০ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেনর �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী 
�িবধানমাল-২০০৫ এর ৬ ও ৮ ধারার িবধানমেত ‘সমপদ’ উপ-আ�িলক 
�ব�াপক (��ড-1) পিরবিত�ত পদনাম িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ 
িনেয়াগ�া� হন। সহকারী �ক� পিরচালক পেদ িনেয়ােগর সময় �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�সরণ কের ফাউে�শেন �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
০১।০২।২০১২ তািরখ কেয়কজনসহ িতিনও আ�িলক �ব�াপক িহেসেব 
পেদা�িত পান এবং �জ��তা অ�� রাখা হয়।  

২। উপ-আ�িলক 
�ব�াপক (��ড-১) 

০৭/১২/০৫ ০6 বছর 1 মাস 
23িদন 

৩। আ�িলক �ব�াপক ০১/০২/১২ ০8 বছর 8 মাস 
27 িদন 

12. জনাব �শা� �মার �লাধ(১৮) 
আ�িলক �ব�াপক   
(��ড-6) 
 

�িম�া 
০৫/০১/৭১ 

এম,কম সহকারী �ক� 
পিরচালক 

০৩/১২/০০ ০৩ বছর ৬ মাস 
২৯ িদন 

১। অ�ব �ত�কালীন 
 সহকারী �ক� 

 পিরচালক 

০১।০৭।০৪ ০১ বছর ৫ মাস 
০৩িদন 

১9 বছর 10 
মাস ২6 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৮ 
 

ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �ক�কােল সহকারী �ক� পিরচালক পেদ 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব তপন �মার সরকার, জনাব 
পলাশ চ�বত�, জনাব �মা: আমজাদ �হােসন এবং জনাব �শা� �মার �লাধ 
িনেয়াগ�া� হন এবং ০৩।১২।২০০০ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেনর �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী 
�িবধানমাল-২০০৫ এর ৬ ও ৮ ধারার িবধানমেত ‘সমপদ’ উপ-আ�িলক 
�ব�াপক (��ড-1) পিরবিত�ত পদনাম িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ 
িনেয়াগ�া� হন। জনাব তপন �মার সরকার, জনাব �শা� �মার �লাধ, জনাব 
পলাশ চ�বত�, জনাব �মা: আমজাদ �হােসন এবং জনাব �শা� চ�বত� একই 
সমেয় িনেয়াগ�া� হওয়ায় িনেয়ােগর সময় �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�সরণ 
কের ফাউে�শেন �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত ০১।০২।২০১২ তািরখ 
আ�িলক �ব�াপক িহেসেব একই সমেয় পেদা�িত পান এবং �জ��তা অ�� 
রাখা হয়।  
জনাব �শা� �মার �লাধ �য ৩ জন কম�কত�া যথা�েম জনাব পলাশ চ�বত�, 
জনাব তপন �মার সরকার এবং জনাব �মাঃ আমজাদ �হােসন এর নাম  উে�খ 
কের িতিন জনাব তপন �মার সরকার, জনাব �মাঃ আমজাদ �হােসেনর �চেয় 
�জ�� দািব কের �য আেবদন কেরেছন ত�রা সকেল সহকারী �ক� পিরচালক 
পেদ একই সমেয় অ�ি�ত পরী�ায় অংশ�হণ কেরন। এ চার জন কম �কত�া 
যথা�েম জনাব তপন �মার সরকার, জনাব পলাশ চ�বত�, জনাব �মা: 
আমজাদ �হােসন ও জনাব �শা� �মার �লাধ এর ফাউে�শেনর �জ��তা 
তািলকা সহকারী �ক� পিরচালক পেদ িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
করা হেয়েছ। তাই জনাব �শা� �মার �লােধর পিরিচিত ন�র িদেয় �জ��তার 
তািলকা সংেশাধেনর আেবদন িবেবচনা করার �েযাগ �নই।  
 
 
 

২। উপ-আ�িলক 

�ব�াপক (��ড-১) 

০৪/১২/০৫ ০6বছর 1 মাস 

২6িদন 

৩। আ�িলক �ব�াপক ০১/০২/১২ ০8 বছর 8 মাস 

27 িদন 
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�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব , 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(30।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

13. জনাব তাছিলমা ইয়াসিমন  p-733 

আ�িলক �ব�াপক 

(��ড-6) 

 

�য়াডা�া 

01-07-78 

অনাস �সহ 

এম,এস,এস 

 

আ�িলক 

�ব�াপক 

17-12-13 ০৩ বছর ১৩ 
িদন 

১। আ�িলক �ব�াপক 01-0১-17 3 বছর 9 মাস 

২8 িদন 
3 বছর 9 

মাস ২8 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব তাছিলমা ইয়াসিমন 
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৭-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ 
আ�িলক  �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ১৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

14. জনাব �মাঃ �রাক��ামান p-734 

আ�িলক �ব�াপক 

(��ড-6) 

 

মা�রা 

০১-০১-৭০ 

এম,এসিস আ�িলক 

�ব�াপক 

১7-12-13 ০৩ বছর ১৩ 
িদন 

১। আ�িলক �ব�াপক 01-0১-17 3 বছর 9 মাস 

২8 িদন 
3 বছর 9 

মাস ২8 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �রাক��ামান 
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৭-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ 
আ�িলক  �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ১৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

15. জনাব সালমা �বগম p-735 

আ�িলক �ব�াপক 

 (��ড-6) 

 

 

 

 

 

 

শিরয়ত�র 

২৩-০৩-৭৫ 

িবএসিস ইন 
এ�াি�কালচার 
এমএস-ইন  
��া� �াথলিজ 
এম,িবএ, 
(�জনােরল) 
�েফশনাল 
এমিবএ (এইচ 
আর এম) 

আ�িলক 

�ব�াপক 

17-12-13 ০৩ বছর ১৩ 
িদন 

১। আ�িলক �ব�াপক 01-0১-17 3 বছর 9 মাস 

২8 িদন 
3 বছর 9 

মাস ২8 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব সালমা �বগম আ�িলক 
�ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৭-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ আ�িলক  
�ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ১৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

16. জনাব �মাহা�দ শিফ�ল 

ইসলাম(২৪৬) 

আা�িলক �ব�াপক  

(��ড-6) 

িকেশারগ� 

০৪/১২/৭৬ 

এম,এসিস - - - ১। উপ-আ�িলক 

�বসহাপক (��ড-২) 

০৩/০৯/০৬ 5 বছর 4 মাস ২৯ 

িদন 

১4 বছর  1 

25িদন 

 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

জনাব �মাহা�াদ শিফ�ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর ৬ ও ১০ িবিধ অ�সাের উপেজলা �ব�াপক পেদ অ�ি�ত সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের িনেয়াগ �া� হন এবং ০৩।০৯।০৬ তািরেখ 
�যাগদান কেরন। িনেয়াগকােল �ণীত �মধা তািলকা অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ 
করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী একই সমেয় িসিনয়র 
উপেজলা �ব�াপক পেদ ০১।০২।২০১২ তািরখ এবং আ�িলক �ব�াপক পেদ 
১৫।০৫।২০১৯ তািরখ পেদা�িত �া� হন। পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা 
অ�� রাখা হয়।   

২।  িসিনয়র উপেজলা 

�ব�াপক 

১/০২/১২ ০7 বছর ০3 মাস 

১২ িদন 

৩। আ�িলক �ব�াপক 15-5-19 1বছর 5 মাস 16 

িদন 

17. �বগম কাম�ন নাহার (২৪৯) 

আ�িলক �ব�াপক  

(��ড-6) 

 

�িম�া 

০১/১০/৭৬ 

অনাস �সহ 

এম,এস,এস 

- - - ১। উপ-আ�িলক 

�ব�াপক (��ড-২) 

০৩/০৯/০৬ 5 বছর 4 মাস ২৯ 

িদন 

১4 বছর  1 

25িদন 

 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

জনাব কাম�ন নাহার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা, ২০০৫-এর ৬ 
ও ১০ িবিধ অ�সাের উপেজলা �ব�াপক পেদ অ�ি�ত সরাসির িনেয়াগ 
পরী�ায় অংশ�হণ কের িনেয়াগ �া� হন এবং ০৩।০৯।০৬ তািরেখ �যাগদান 
কেরন। িনেয়াগকােল �ণীত �মধা তািলকা অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী একই সমেয় িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক পেদ ০১।০২।২০১২ তািরখ এবং আ�িলক �ব�াপক পেদ 
১৫।০৫।২০১৯ তািরখ পেদা�িত �া� হন। পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা 
অ�� রাখা হয়।  

২।  িসিনয়র উপেজলা 

�ব�াপক 

১/০২/১২ ০7 বছর ০3 মাস 

১২ িদন 

3। আ�িলক �ব�াপক 15-5-19 1বছর 5 মাস 16 

িদন 
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�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব , 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(30।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

18. জনাব �হ�দ আ� সােয়ম �চৗ�রী 

(২৫১) 

আ�িলক �ব�াপক  

(��ড-6) 

 

�িম�া 

০১/১২/৭৬ 

অনাস �সহ 

এম,এস,এস 

 

- - - ১।  উপ-আ�িলক 

�ব�াপক (��ড-২) 

০৩/০৯/০৬ 5 বছর 4 মাস ২৯ 

িদন 

১4 বছর  1 

25িদন 

 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

জনাব �হ�দ আ� সােয়ম �চৗ�রী ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর ৬ ও ১০ িবিধ অ�সাের উপেজলা �ব�াপক পেদ অ�ি�ত সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের িনেয়াগ �া� হন এবং ০৩।০৯।০৬ তািরেখ 
�যাগদান কেরন। িনেয়াগকােল �ণীত �মধা তািলকা অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ 
করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী একই সমেয় িসিনয়র 
উপেজলা �ব�াপক পেদ ০১।০২।২০১২ তািরখ এবং আ�িলক �ব�াপক পেদ 
১৫।০৫।২০১৯ তািরখ পেদা�িত �া� হন। পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা 
অ�� রাখা হয়।  

২।  িসিনয়র উপেজলা 

�ব�াপক 

১/০২/১২ ০7 বছর ০3 মাস 

১২ িদন 

৩। আ�িলক �ব�াপক 15-5-19 1বছর 5 মাস 16 

িদন 
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(০২) সহকারী মহা�ব�াপক পেদ �জ��তা: (��ড-০৬) 

�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব , 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(30।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

19. জনাব �মাঃ ছােলহ উ�ীন আ�ার  

(২৫) 

সহকারী মহা�ব�াপক 

(��ড-6) 

 

�ফনী 

০৪।০৬।৬৩ 

�াতক 

(অনাস �) 

১। িহসাব র�ক 

২। িন�মান 

সহঃকাম-
��া�িরক 

৩।�শাসিনক 
সহকারী 

 

২৬/১০/৮৮ ১৫ বছর ০৮ 

মাস ০৬ িদন 

(৩� পেদর 
�ময়াদ) 

১। অ�ব �ত�কালীন 

 �শাসিনক সহকারী 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৫ মাস 3 

িদন 

৩2 বছর 3 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৮ 

জনাব �মাঃ ছােলহ উি�ন আ�ার ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ 
�ক�কালীন সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের িহসাব  র�ক  পেদ 
িনেয়াগ�া� হন এবং ২৬।১০।১৯৮৮ তািরখ �যাগদান কেরন। পরবত�েত 
�কে�র িহসাব র�ক পদ� িব�� হেল তােক তার আেবদেনর পিরে�ি�েত 
িন�মান সহকারী-কাম-��া�িরক পেদ �ানা�র করা হয়। �কে�র িন�মান 
সহকারী-কাম-��া�িরক পেদ কম �কােল সরাসির িনেয়াগ �ি�য়ায় অংশ�হণ 
কের িতিন �শাসিনক সহকারী িহেসেব িনেয়াগ�া� হন। �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫ ৬ ও ৮ ধারার িবধানমেত কিম�র �পািরশ অ�সাের ফাউে�শেনর 
জনবল কাঠােমার অ�� �� ‘একধাপ উ�পদ’ সহকরী �ব�াপক পেদ 
০৪।১২।২০০৫ তািরখ িনেয়াগদান করা হয় এবং �কে�র �জ��তা িহেসেব 
ফাউে�শেনর �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী ০১।০২।২০১২ তািরখ �ব�াপক এবং ১৫।০৫।২০১৯ তািরখ সহকারী 
মহা�ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন। একই সমেয় পেদা�িত �া�েদর �েব �র 
�জ��তা অ�� রাখা হয়।  

২। সহকারী �ব�াপক ০৪/১২/০৫ ৬ বছর ১ মাস 

২৬ িদন 

৩। �ব�াপক ০১/০২/১২ ০৭ বছর ৩ মাস ১২ 

িদন 

৪। সহকারী 

মহা�ব�াপক 

15-5-19 1 বছর 5 মাস 

16 িদন 
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(০3) �ব�াপক/িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক ও তদিন� পয �ােয়র পেদ কম �কত�ােদর �ড়া� �জ��তার তািলকা িন��প: 

(ক) �ব�াপক পেদ �জ��তা: (��ড-08) 

�িমক

নং 
কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

20. জনাব �মাহা�দ �মাশাররফ �হােসন (২৭) 
�ব�াপক 
(��ড-8) 

�িম�া 
২৬/১০/৭৪ 

িব,কম অিফস সহকারী-
কাম-��া�িরক 

২৪/০৩/৯৬ ০৮ বছর ০৩ 
মাস ০৮ িদন 

১। অ�ব �ত�কালীন 
 অঃসহঃকাম-
 ��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৫ মাস ২৬ 
িদন 

24 বছর ০7 
মাস 06িদন   

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ 
কের জনাব �মাহা�দ �মাশাররফ �হােসন অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক 
িহেসেব িনেয়াগ�া� হন এবং ২৪-০৩-9৬ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী 
�িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ 
�িতেযািগতায় অংশ�হণ কের সহকারী �ব�াপক পেদ ২৭-১২-200৫ তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন এবং িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-১১-1৪ তািরখ �ব�াপক 
পেদ পেদা�িত �া� হন । একই সমেয় পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� 
রাখা হয়।  

২। সহকারী 
 �ব�াপক 

২৭/১২/০৫ 8 বছর ১0 মাস 
০3 িদন 

৩। �ব�াপক ০১/১১/১৪ 5 বছর 1১ মাস 
28 িদন 

21. জনাব �মাঃ আিন�র রহমান (২৮) 
�ব�াপক 
(��ড-8) 
 

ময়মনিসংহ 
৩১/১২/৬৬ 

�াতক অিফস সহকারী-
কাম-��া�িরক 

২৬/০৬/৯৫ ০৯ বছর ০ মাস 
০৬ িদন 

১। অ�ব �ত�কালীন 
 অঃসহঃকাম-
 ��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৫ মাস ৩ 
িদন 

2৫ বছর 4 
মাস 5 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ 
কের জনাব �মাঃ আিন�র রহমান অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক িহেসেব 
িনেয়াগ�া� হন এবং ২৬-০৬-9৫ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের �ি�গত কম�কত�া পেদ ০৪-১২-200৫ এবং সহকারী 
�ব�াপক পেদ ২৭-১২-২০০৫ তািরেখ িনেয়াগ�া� হন এবং িনেয়ােগর 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 01-১১-1৪ তািরখ �ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন । একই 
সমেয় পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয়। 

২। �ি�গত কম�কত�া ০৪/১২/০৫ ২২ িদন 

৩। সহকারী 
 �ব�াপক 

২৭/১২/০৫ 8 বছর ১0 মাস 
০3 িদন 

৪।  �ব�াপক ০১/১১/১৪ 4 বছর ৬ মাস ১২ 
িদন 

৫। সহকারী 
মহা�ব�াপক (চঃদাঃ) 

15-5-19 তািরখ হেত চলিত দািয়�রত 
 

22. জনাব �মাহা�দ �েহল িমঞা খােদম  

(৩০) 

�ব�াপক 

(��ড-8) 

 

�া�ণবাড়ীয়া 

০১/০৯/৭৮ 

এম,কম 

(�ব�াপনা) 

অিফস সহকারী-

কাম-��া�িরক 

 

২৭/০১/০০ 

 

০৪ বছর ০৫ 

মাস  ৫ িদন 

১। অ�ব �ত�কালীন 

 অঃসহঃকাম-

 ��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৫ মাস ২৬ 

িদন 

 

20 বছর 9 

মাস 2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ 
কের জনাব �মাহা�দ �েহল িমঞা খােদম  অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক 
িহেসেব িনেয়াগ�া� হেয় ২৭-০১-২০০০ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী 
�িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ 
�িতেযািগতায় অংশ�হণ কের সহকারী �ব�াপক পেদ ২৭-১২-200৫ তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন এবং িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-১১-1৪ তািরখ �ব�াপক 
পেদ পেদা�িত �া� হন । একই সমেয় পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� 
রাখা হয়। 

২। সহকারী�ব�াপক ২৭/১২/০৫ 8 বছর ১0 মাস 

০3 িদন 

৩। �ব�াপক ০১/১১/১৪ ৪ বছর ৬ মাস ১২ 

িদন 

৫। সহকারী 

মহা�ব�াপক (চঃদাঃ 

15-5-19 তািরখ হেত চলিত দািয়�রত 

23. �বগম ফােতমা-�জ-�জাহরা (665) 
�ব�াপক 
(��ড-8) 

রাজশাহী 
26-1-87 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

 

- - - �ব�াপক ০১/০৯/১৫ 5 বছর 1  মাস 
27 িদন 

5 বছর 1  
মাস 27 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০13-এর িবিধ  ৬ ও ৮ 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা, ২০১৩-এর ৬ ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম ফােতমা-�জ-�জাহরা 
�ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হন এবং ০১-০৯-২০১৫ তািরেখ �যাগদান কেরন। 
এ সমেয় িতিন একাই িনেয়াগ�া� হন এবং �যাগদােনর তািরখ হেত �জ��তা 
িনধ �ারণ করা হয়। 



9 

 

�িমক

নং 
কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

24. �বগম �সায়াদ �লতানা 
�ব�াপক (৭৩৭) 
(��ড-8) 

ময়মনিসংহ 
15/01/82 

অনাস �সহ 
এম,কম 

িহসাব র�ণ 
কম �কত�া 

17-12-13 ৩ বছর ১৩ িদন �ব�াপক 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
২8 িদন 

3 বছর 9 
মাস ২8 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

�বগম �সায়াদ �লতানা ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন 
এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ �কে� িহসাব র�ণ কম �কত�া পেদ সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের িনেয়াগ�া� হন এবং ১৭-১২-১৩ তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-
17 তািরেখ �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক চাকিরকাল গণনা করা হয় এবং �কে� িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তা িনধ �ারণ করা হয় । �কে�র চাকিরর ৩ বছর ১৩ িদেনর ৫০% 
পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স 
িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

25. জনাব �মাঃ কামাল �হােসন (৩৩) 
�ব�াপক 
(��ড-8) 

�ভালা 
০২/০১/৭৩ 

কািমল অিফস সহকারী-
কাম-��া�িরক 

০১/০৭/৯৫ ০৯বছর ০ মাস 
০১ িদন 

১। অ�ব �ত�কালীন 
 অিফস সহঃকাম-

 ��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৫ মাস 
২৭িদন 

25 বছর 4 
মাস    

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও 9 

ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ 
কের জনাব �মাঃ কামাল �হােসন  অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক িহেসেব 
িনেয়াগ�া� হন এবং ০১-০৭-১৯৯৫ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও 9 ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের �ি�গত কম�কত�া পেদ ২৮-১২-200৫ তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
এবং িনেয়ােগর �মধা�ম  অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-০২-২০1২ তািরখ সহকারী �ব�াপক 
পেদ এবং ১৬-০৫-২০১৯ তািরখ �ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন । একই 
সমেয় পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয়। 

২। �ি�গত কম�কত�া ২৮/১২/০৫ 6 বছর 1 মাস 
০2িদন 

৩। সহকারী �ব�াপক ০১/০২/১২ 7 বছর 3 মাস 
1৩ িদন 

4। �ব�াপক 16-5-19 1বছর 5 মাস 15 
িদন 

26. জনাব অসীম �মার রায় (৩৪) 
�ব�াপক 
(��ড-8) 

�ন�েকানা 
১০/১০/৭৬ 

এমএ অিফস সহকারী-
কাম-��া�িরক 

২৬/০১/০০ ৪  বছর ০৫ মাস 
০৬ িদন 

১। অ�ব �ত�কালীন 
 অিফস সহঃকাম-

 ��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৬ মাস 
০4িদন 

20 বছর 9 
মাস ০3 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও 9 

ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ 
কের জনাব অসীম �মার রায় অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক িহেসেব 
িনেয়াগ�া� হন এবং ২৬-০১-২০০০ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও 9 ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের �ি�গত কম�কত�া পেদ ০৪-০১-200৬ তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
এবং িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-০২-২০1২ তািরখ সহকারী �ব�াপক 
পেদ এবং ১৬-০৫-২০১৯ তািরখ �ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন । একই 
সমেয় পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয়। 

২। �ি�গত কম�কত�া ০৪/০১/০৬ 6 বছর  ২6িদন 

৩। সহকারী �ব�াপক ০১/০২/১২ 7 বছর 3মাস 
1৩ িদন 

4। �ব�াপক 16-5-19 ০1 বছর 5 মাস 15 
িদন 

27. জনাব জীবন চ� আইচ (৩৮) 
 �ব�াপক  
(��ড-8) 
 
 

�িম�া 
১৭/০৯/৬৯ 

িব,এস,এস অিফস সহকারী-
কাম-��া�িরক 

১২/১১/৯২ ১১ বছর ০৭ 
মাস ২০ িদন 

১। অ�ব �ত�কালীন 
অিফস সহকারী-কাম-

��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৫ মাস ২৮ 
িদন 

২7 বছর 11 
মাস ১7 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ 
কের জনাব জীবন চ� আইচ অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক িহেসেব 
িনেয়াগ�া� হন এবং ১২-১১-১৯৯২ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও 9 ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার অপােরটর পেদ ২৯-১২-200৫ 
তািরেখ িনেয়াগ�া� হন এবং িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা 
হয়। পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-০২-২০1২ তািরখ 
�ি�গত কম �কত�া পেদ পেদা�িত �া� হন । ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী 
�িবধানমালা, ২০১৩-এর ৬ ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় 
অংশ�হণ কের উপেজলা �ব�াপক পেদ ০৭-০৬-২০১৪ তািরখ িনেয়াগ�া� হন 
এবং সমপদ সহকারী �ব�াপক পেদ পদায়ন করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী ১৬-০৫-২০1৯ তািরখ �ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� 
হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয়।  

২। অিফস সহকারী-
 কাম-কি�উটার 

 অপােরটর 

২৯/১২/০৫ 6 বছর 1 মাস 
২িদন 

৩। �ি�গত কম �কত�া ০১/০২/১২ ০২ বছর 4 মাস 
০৫ িদন 

৪।  উপেজলা �ব�াপক 
পদ পরবত�েত সমপদ 

�বতনে�ল পদ সহকারী 
�ব�াপক পেদ পদায়ন 

করা হয়। 

০৭/০৬/১৪ 4 বছর 11 মাস ৭ 
িদন 

৫। �ব�াপক 16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 
িদন 
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(খ) িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ �জ��তাঃ (��ড-08) 
 
 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব ও 
পিরিচিত ন�র 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
28. জনাব �মাঃ হািব�র রহমান (৩৯৮) 

িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক  
(��ড-8) 

িকেশারগ� 
০১-০৭-৮০ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
সমাজিব�ান 

- - - ১। উপেজলা �ব�াপক ২৬/০৫/১০ ৮ বছর ১1 মাস 
19 িদন 

10 বছর 5 
মাস 5 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ 6 ও 10 

জনাব �মাঃ হািব�র রহমান ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 26-05-2010 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় ।   

২। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 
িদন 

৩। আরএম (অ:দা) 10-9-20 চলমান 

29. জনাব �সৗেম� নাথ রায় (৪১৮) 
িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-8) 

�লনা 
২৮/০১/৮০ 

�াতেকা�র 
বাংলা 

- - - ১ ।উপেজলা �ব�াপক ২০/০৭/১০ ৮ বছর 9 মাস 
25 িদন 

10 বছর 3 
মাস 11 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ 6 ও 10 

জনাব �সৗেম� নাথ রায় ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 
6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 20-07-2010 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 
িদন 

৩। আরএম (অ:দা) 10-9-20 চলমান 

30. জনাব �মাহা�দ মাহ��র রহমান 
(৪৬৭) 
িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-8) 

িকেশারগ� 
০১/০১/৭৯ 

�াতেকা�র 
সমাজিব�ান 

- - - ১ ।উপেজলা �ব�াপক ২৫/১১/১০ ৮ বছর 5 মাস 
19 িদন 

9 বছর 11 
মাস ৪ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ 6 ও 10 

জনাব �মাহা�দ মাহ��র রহমান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
উপেজলা �ব�াপক পেদ 25-11-2010 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ 
পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা 
হয় । 

২। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 
িদন 

৩। আরএম (অ:দা) 10-9-20 চলমান 

31. জনাব িজএম শাহজাহান (৫৫) 
িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-8) 

�িম�া 
৩০/১২/৭৫ 

�াতক মাঠ সহকারী ০১/০৭/৯৯ ৫ বছর 
০মাস০১িদন 

 

১। অ�বত�কালীন 
মাঠ সহকারী 

০১/০৭/০৪ ১বছর 8 মাস 3 
িদন 

21 বছর 
4মাস  

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব িজএম শাহজাহান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-07-99 
তািরখ মাঠ সহকারী িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ  �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের িসিনয়র মাঠকম�কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-1) পেদ 06-03-2006 
তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ 
করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ 
উপেজলা �ব�াপক ও 16-05-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় ।  

২। মাঠ কম �কত�া 
 (��ড-১) 

০৬/০৩/০৬ ৫বছর 10 
মাস২6িদন 

৩।  উপেজলা 
�ব�াপক 

০১/০২/১২ 7 বছর 3মাস 
13 িদন 

4। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 
িদন 

5। আরএম (চ:দা) 10-9-20 চলমান 

32. জনাব �মাহা�দ িসি��র রহমান 

(৬৬) 

িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-8) 

বিরশাল 

০১/০৩/৮২ 

�াতেকা�র 

ইসলামী 

�ািডজ 

মাঠ সহকারী    ০১/০৫/০২ ২ বছর ২ মাস 

০১িদন 

১। অ�বত�কালীন 

 মাঠ সহকারী 

০১/০৭/০৪ ১বছর 7মাস 29 

িদন 

১8 বছর 06 

মাস  

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও 9 

জনাব �মাহা�দ িসি��র রহমান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-

05-02 তািরখ মাঠ সহকারী িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� 

�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 

২০০৫-এর 6 ও 9 ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 

অংশ�হণ কের িসিনয়র মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-1) পেদ 01-03-

2006 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন।  �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা 

িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 

তািরখ উপেজলা �ব�াপক ও 16-05-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 

পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় ।  

 

 

২। মাঠ কম �কত�া 

 (��ড-১) 

০১/০৩/০৬ ৫বছর 11মাস 1 

িদন 

৩।  উপেজলা 

�ব�াপক 

০১/০২/১২ 7 বছর 3মাস 

13 িদন 

4। িসিনয়র উপেজলা 

�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 

িদন 

5। আরএম (চ:দা) 10-9-20 চলমান 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব ও 
পিরিচিত ন�র 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

33. জনাব �মাঃ কিবর �হা�সন (৭১) 

িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-8) 

বিরশাল 

০৭/০৪/৭৮ 

�াতক মাঠ সহকারী ০১/০৫/০২ ২ বছর ২ মাস 

০১িদন 

১। অ�বত�কালীন

 মাঠ সহকারী 

০১/০৭/০৪ ১বছর 7মাস 29 

িদন 

১8 বছর 06 

মাস  

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও 9 

জনাব �মাঃ কিবর �হা�সন ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-05-02 
তািরখ মাঠ সহকারী িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9 ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের িসিনয়র মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-1) পেদ 01-03-2006 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন।  �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ উপেজলা 
�ব�াপক ও 16-05-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ পেদা�িত 
�া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া 

 (��ড-১) 

১/০৩/০৬ ৫বছর 11মাস 1 

িদন 

৩  উপেজলা �ব�াপক ০১/০২/১২ 7 বছর 3মাস 

13 িদন 

৪। িসিনয়র উপেজলা 

�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 

িদন 
5। আরএম (অ:দা) 10-9-20 চলমান 

34. জনাব এস,এম, �হলাল উি�ন (৭২) 
িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-8) 

ময়মনিসংহ 
২৭/১২/৬৯ 

িবকম 
(অনাস �) 

�ব�াপনা 

মাঠ সহকারী ০১/১২/৯৯ ৪ বছর ০৭ 
মাস০১ িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 মাঠ সহকারী 

০১/০৭/০৪ ১বছর 7মাস 29 
িদন 

20 বছর 10 
মাস 28 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও 9 

জনাব এস,এম, �হলাল উি�ন ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-12-
99 তািরখ মাঠ সহকারী িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9 ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের িসিনয়র মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-1) পেদ 01-03-2006 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন।  �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ উপেজলা 
�ব�াপক ও 16-05-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ পেদা�িত 
�া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া 
 (��ড-১) 

০১/৩/০৬ ৫বছর 11 
মাস1িদন 

৩। উপেজলা �ব�াপক ০১/০২/১২ 7 বছর 3মাস 
11 িদন 

৪। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 
িদন 

5। আরএম (চ:দা) 10-9-20 চলমান 
35. জনাব �মাঃ আিমর �হােসন (১১৮) 

িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-8) 

চ�দ�র 
০১/০৬/৬৯ 

�াতক 
(বািণজ�) 

মাঠ সহকারী ০১/০৯/০০ ৩ বছর ১০ 
মাস০১ িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 মাঠ সহকারী 

০১/০৭/০৪ ১বছর 7মাস 29 
িদন 

21 বছর 1 
মাস 27 

িদন  
 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও 9 

জনাব �মাঃ আিমর �হােসন ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-09-
2000 তািরখ মাঠ সহকারী িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9 ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 01-03-06 তািরখ এবং 
িসিনয়র মাঠকম�কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-1) পেদ 01-11-2006 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন।  �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ উপেজলা 
�ব�াপক ও 16-05-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ পেদা�িত 
�া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া 
 (��ড-২) 

০১/০৩/০৬ ৮মাস  

৩। মাঠ কম �কত�া (��ড-
১) 

০১/১১।০৬ 5 বছর 3 মাস 

৪। উপেজলা �ব�াপক ০১/০২/১২ 7 বছর 3মাস 
13 িদন 

5। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 
িদন 

36. জনাব �মাঃ শাহীন িব�াস (৫৪৩) 
 িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-8) 

প�য়াখালী 
৩১/০৮/৮৩ 

 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র
সিস 
রসায়ন 
 

- - - ১।উপেজলা �ব�াপক ০৭/০১/১৩ ৬ বছর 5 মাস 
8িদন 

7 বছর 9 
মাস ২২িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 

২০10-এর িবিধ  ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ শাহীন িব�াস ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০১০-
এর 6 ও 9  িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 07-03-2013 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 17-6-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

১৭-0৬-19 1 বছর 4 মাস 
14িদন 

5। আরএম (অ:দা) 10-9-20 চলমান 

37. জনাব �মাঃ নাই�র হাসান (৫৪৫) 
 িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-8) 

�য়াডা�া 
১০/০৩/৮৪ 

অনাস �সহ  
এমএস এস 
(অথ �নীিত) 
 

- - - ১। উপেজলা �ব�াপক ০৭/০১/১৩ 6 বছর 4 মাস 
7িদন 

7 বছর 9 
মাস ২২িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০10-এর িবিধ  ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ নাই�র হাসান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০১০-
এর 6 ও 9  িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 07-01-2013 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 
 
 

২। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 
িদন 

3। আরএম (অ:দা) 10-9-20 চলমান 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব ও 
পিরিচিত ন�র 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
38. জনাব �মাহা�দ কামাল কাউছার (৫৫২) 

িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-8) 

ময়মনিসংহ 
৩০-১১-৮০ 

অনাস �সহ  
এমএসিস 
পদাথ � 
িব�ান 

- - - ১। উপেজলা �ব�াপক ২১/০৩/১৩ 6 বছর 1 মাস 
23িদন 

7 বছর 7 
মাস 10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০10-এর িবিধ  ৬ ও 8 

জনাব �মাহা�দ কামাল কাউছার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০10-এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
উপেজলা �ব�াপক পেদ 21-03-2013 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ 
পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা 
হয় । 

২। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 
িদন 

3। আরএম (অ:দা) 10-9-20 চলমান 

39. জনাব �মাঃ এমদা�ল হক (৫৫৬) 
িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-8) 

চ�পাইনবাবগ� 
০১/০১/৮১ 

 

অনাস �সহ 
এম,কম 

 

- - - ১। উপেজলা �ব�াপক ২১/০৩/১৩ 6 বছর 1 মাস 
23 িদন 

7 বছর 7 
মাস 10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০10-এর িবিধ  ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ এমদা�ল হক ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-
এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 21-03-2013 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 
িদন 

3। আরএম (অ:দা) 10-9-20 চলমান 

40. জনাব অিনেমষ �ধা (৫৭৩) 
িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-8) 

ঝালকা� 
১৫/১১/৮৬ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র

সিস 
�ািণিব�া 
 

- - - ১। উপেজলা �ব�াপক ০১/১২/১৩ 5 বছর 5 মাস 1 
13 িদন 

6 বছর 10 
মাস 28 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০10-এর িবিধ  ৬ ও 8 

জনাব অিনেমষ �ধা ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও 
8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা �ব�াপক 
পেদ 01-12-2013 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 
15িদন 

3। আরএম (অ:দা) 22-10-20 চলমান 

41. জনাব অির�ম ভ� (১৩৯) 
িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-8) 

প�য়াখালী 
১৫/১১/৭৮ 

�াতক দল-সংগঠক ০১/০৮/৯৭ ৬ বছর ১১ মাস 
০১িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 দল-সংগঠক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7৮ মাস 
29 িদন 

23 বছর 2 
মাস ৩০ 
িদন  

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ 6 ও 9 

জনাব অির�ম ভ� ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-08-97 তািরখ 
দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন 
�পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও 9 
ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের  
মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-2) পেদ 01-03-2006 তািরেখ িনেয়াগ�া� 
হন।  �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 
পরবত�েত ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও ৮  িবিধ 
অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা �ব�াপক পেদ 
01-12-2013 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-5-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় ।  

২। মাঠ কম �কত�া 
 (��ড-২) 

০১/০৩/০৬ ৫বছর 11 
মাস1িদন 

৩। িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া 

০১/০২/১২ 1 বছর 9 মাস ২9 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০10-এর িবিধ  ৬ ও 8 ৪। উপেজলা �ব�াপক ০১/১২/১৩ 5 বছর 5 মাস 

13 িদন 
৫। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 
িদন 

42. জনাব বা�রাম ��ই (৫৭৫) 

িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-8) 

সাত�ীরা 

০৮/০৭/৮১ 

অনাস �সহ 

�াতেকা�র 

বাংলা 

- - - 1। উপেজলা �ব�াপক ০১/১২/১৩ 5 বছর3 মাস 

28 িদন 

6 বছর 10 

মাস 28 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০10-এর িবিধ  ৬ ও 8 

জনাব বা�রাম ��ই ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও 
৮ িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা �ব�াপক 
পেদ 01-12-2013 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 
িদন 

43. জনাব �মাঃ রায়হা�র রহমান (৫৭৭) 
িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-8) 

রাজশাহী 
২২/১১/৮২ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

উ� � 
 

- - - ১।উপেজলা �ব�াপক ০১/১২/১৩ 5 বছর3 মাস 
28 িদন 

6 বছর 10 
মাস 28 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০10-এর িবিধ  ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ রায়হা�র রহমান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-
এর 6 ও ৮  িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 01-12-2013 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 তািরখ িসিনয়র উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র উপেজলা 
�ব�াপক 

16-5-19 ০1বছর 5 মাস 15 
িদন 
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(গ) সহকারী �ব�াপক পেদ �জ��তা: (��ড-10) 
 

�িমক

নং 
কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

44. �বগম অিনমা রানী দাস (৩৫) 
সহকারী �ব�াপক  
(��ড-১০) 

�িম�া 
০১/১১/৭৩ 

িবএসএস অিফস সহকারী-
কাম-��া�িরক 

৩০/০১/০০ ৪ বছর ০৫ মাস 
০২ িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 অিফস সহঃকাম-

 ��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৫ মাস 
২৭িদন 

20 বছর 8 
মাস 29িদন  

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও 9 

�বগম অিনমা রানী দাস ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 30-01-2000 
তািরেখ অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� 
সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী 
�িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ 
�িতেযািগতায় অংশ�হণ কের  �ি�গত কম�কত�া পেদ 28-12-2005 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ সহকারী 
�ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� 
রাখা হয় ।  

২। �ি�গত কম�কত�া ২৮/১২/০৫ 6বছর 1 মাস 
০2িদন 

৩। সহকারী �ব�াপক ০১/০২/১২ 8বছর 8  
মাস 27িদন 

45. জনাব  �মাহা�দ আল-আিমন (667) 
সহকারী �ব�াপক 
(��ড-১০) 

ঢাকা 
05-04-85 

িবএসিস 
অনাস �সহ 
(পদাথ �) 
মা�াস � 

- - - 1।  সহকারী �ব�াপক  02-10-16 4 বছর  27 িদন 4 বছর  27 

িদন 
ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব  �মাহা�দ আল-আিমন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০13-
এর 6 ও ৮  িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের সহকারী 
�ব�াপক পেদ 02-10-2016 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।   

46. জনাব �মাঃ রােশল উ�ীন (668) 
সহকারী �ব�াপক 
(��ড-১০) 

চ�পাইনবাবগ� 
01-07-88 

িডে�ামা - - - ১। সহকারী �ব�াপক 02-10-16 4 বছর  27 িদন 4 বছর  27 

িদন 
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ রােশল উ�ীন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০13-এর 

6 ও ৮  িবিধ অ�সাের  সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের সহকারী 

�ব�াপক পেদ 02-10-2016 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 

�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
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(ঘ) উপেজলা �ব�াপক পেদ �জ��তা: (��ড-10) 
 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
47. জনাব �মাঃ হািস�র রহমান (৩৪৫) 

উপেজলা �ব�াপক  
(��ড-১০) 

নওগ� 
০৬/০৬/৭৯ 

অনাস �সহ 
এমএসিস 

পদাথ � 
িব�ান 

- - - উপেজলা �ব�াপক ১০/১২/০৯ 10 বছর 10মাস 
১৯ িদন 

10 বছর 
10মাস ১৯ 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ 6 ও 10 

জনাব �মাঃ হািস�র রহমান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-
এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 10-12-2009 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  

48. জনাব �মাঃ আব�ল লিতফ (৪২০) 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

টাংগাইল 
০১/০৭/৮১ 

�াতেকা�র 
�ব�াপনা 

- - - উপেজলা �ব�াপক ২০/০৭/১০ 10 বছর 3 মাস 
11 িদন 

10 বছর 3 
মাস 11 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ 6 ও 10 

জনাব �মাঃ আব�ল লিতফ ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০13-
এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 20-07-2010 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  

49. জনাব এনা�ল হক (৬৩) 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

টা�াইল 
২২/১১/৭৭ 

�াতক মাঠ সহকারী ০১/০৪/০১ ৩ বছর ৩মাস 
০১িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 মাঠ সহকারী 

০১/০৭/০৪ ১বছর 7মাস 29 
িদন 

১9 বছর 06 
30 মাস  

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ 6 ও 9 

জনাব এনা�ল হক ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-04-2001 
তািরখ মাঠ সহকারী িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9 ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের িসিনয়র মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-1) পেদ 01-03-2006 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ উপেজলা 
�ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� 
রাখা হয় ।  

২। মাঠ কম�কত�া 
 (��ড-১) 

০১/০৩/০৬ ৫বছর 11মাস 1 
িদন 

৩।  উপেজলা 
�ব�াপক 

০১/০২/১২ 8বছর 8  
মাস 27িদন 

50. জনাব �হির ম�ল (৭৪) 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

�ভালা 

১০/০৬/৬৬ 

�াতক মাঠ সহকারী ০১/১০/৯৫ ৮ বছর ৯ মাস 

০১ িদন 

১। অ�বত�কালীন 

 মাঠ সহকারী 

০১/০৭/০৪ ১বছর 7মাস 29 

িদন 

25 বছর  

28 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ 6 ও 9 

জনাব �হির ম�ল ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-10-95 তািরেখ 
মাঠ সহকারী িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন 
�পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও 9 
ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 01-03-06 তািরেখ এবং িসিনয়র 
মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-1) পেদ  16-04-2006 তািরেখ িনেয়াগ�া� 
হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম�কত�া 
 (��ড-২) 

০১/০৩/০৬ ১মাস ১4 িদন 

৩। মাঠ কম �কত�া 
 (��ড-১) 

১৬/০৪/০৬ 5 বছর ৯মাস 
16 িদন 

৪। উপেজলা �ব�াপক ০১/০২/১২ 8বছর 8  
মাস 27িদন 

51. জনাব �মাঃ আ� হািনফ খান (৮৭) 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

বিরশাল 
৩১/১২/৬৭ 

�াতক মাঠ সহকারী ০১/০২/৯৬ ৮ বছর 
০৫মাস০১ িদন 

 

১। অ�বত�কালীন 
 মাঠ সহকারী 

০১/০৭/০৪ ১বছর 7মাস 29 
িদন 

24 বছর 8 
মাস 27 

িদন  

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ 6 ও 9 

জনাব �মাঃ আ� হািনফ খান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-04-
2001 তািরখ মাঠ সহকারী িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9 ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম�কত�া (�মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 01-03-06 তািরেখ এবং িসিনয়র 
মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-1) পেদ 15-06-2006 তািরেখ িনেয়াগ�া� 
হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম�কত�া 
 (��ড-২) 

০১/০৩/০৬ ৩মাস ১৪ িদন 

৩। মাঠ কম �কত�া 
 (��ড-১) 

১৫/০৬/০৬ ৫বছর 7 মাস 
১7িদন 

৪। উপেজলা �ব�াপক ০১/০২/১২ 8বছর 8  
মাস 27িদন 

52. জনাব �মাহা�দ �সিলম িময়া (১০৬) 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

চ�দ�র 
০৭/০৬/৭৬ 

�াতক মাঠ সহকারী ১৫/০৮/০০ ৩ বছর ১০ 
মাস১৭িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 মাঠ সহকারী 

০১/০৭/০৪ ১বছর 7মাস 29 
িদন 

20 বছর 2 
মাস 15 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ 6 ও9 

জনাব �মাহা�দ �সিলম িময়া ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 15-08-
2000 তািরখ মাঠ সহকারী িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9 ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (�মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 01-03-06 তািরেখ এবং 
িসিনয়র মাঠকম�কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-1) পেদ 01-11-2006 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ উপেজলা 
�ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� 
রাখা হয় । 

২। মাঠ কম�কত�া 
 (��ড-২) 

০১/০৩/০৬ ৮মাস ০িদন 

৩। মাঠ কম �কত�া
 (��ড-১) 

০১/১১/০৬ 5বছর 3মাস 

৪। উপেজলা �ব�াপক ০১/০২/১২ 8বছর 8  
মাস 27িদন 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 
53. জনাব �মাঃ ওছমান গিন (১৩৮) 

উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

চ�দ�র 
০১/০১/৭৬ 

িবএসএস মাঠ সহকারী ২৭/০১/০০ ৪ বছর ৫ মাস ৫ 
িদন 

১। অ�বত�কালীন মাঠ 
সহকারী 

০১/০৭/০৪ ১বছর 7মাস 29 
িদন 

20বছর 09 
মাস 2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ 6 ও 9 

জনাব �মাঃ ওছমান গিন ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� ২৭-0১-
200০ তািরখ মাঠ সহকারী িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও 9 ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 01-03-06 তািরেখ 
এবং িসিনয়র মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-1) পেদ 01-11-2006 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ উপেজলা 
�ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� 
রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ০১/০৩/০৬  ৮মাস 

৩। মাঠ কম �কত�া (��ড-১) ০১/১১/০৬ 5বছর 3মাস 

৪। উপেজলা �ব�াপক ০১/০২/১২ 8বছর 8  

মাস 27িদন 

54. জনাব অিজত �মার িসংহ (৫৩৮) 
 উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

চাপাইনবাবগ� 
১৬/০৭/৭৮ 

এমএসিস  
িজও�ািফ 

- - - উপেজলা �ব�াপক ০৭/০১/১৩ 7 বছর 9 মাস 
২২িদন 

7 বছর 9 
মাস ২২িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব অিজত �মার িসংহ ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-
এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 07-01-2013 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  

55. জনাব �মাঃ ফা�ক খিলল (৫৩৯) 
 উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

িসরাজগ� 
০৫/১২/৮১ 

অনাস �সহ 
মেনািব�া 

- - - উপেজলা �ব�াপক ০৭/০১/১৩ 7 বছর 9 মাস 
২২িদন 

7 বছর 9 
মাস ২২িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ ফা�ক খিলল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-
এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 07-01-2013 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  

56. জনাব িহর�য় সরকার (৫৪৪) 
 উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

�লনা 
১০/০৯/৮৩ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

দশ �ন 
 

- - - উপেজলা �ব�াপক ০৭/০১/১৩ 7 বছর 9 মাস 
২২িদন 

7 বছর 9 
মাস ২২িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব িহর�য় সরকার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 
ও 8  িবিধঅ�সাের  সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 07-01-2013 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  

57. জনাব বািপ হালদার (৫৪৬) 
 উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

বােগরহাট 
০৩/০৯/৮৪ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
�ািণিব�ান 

 

- - - উপেজলা �ব�াপক ০৭/০১/১৩ 7 বছর 9 মাস 
২২িদন 

7 বছর 9 
মাস ২২িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব বািপ হালদার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 
ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 07-01-2013 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

58. �বগম ইেলারা আ�ার (৫৭১) 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

টা�াইল 
২৮/০২/৮৩ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র

রসায়ন 
 

- - - উপেজলা �ব�াপক ০১/১২/১৩ ৬ বছর 10 মাস 
২8িদন 

৬ বছর 10 
মাস ২8িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 8 

�বগম ইেলারা আ�ার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 
ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 01-12-2013 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  

59. �সয়দ আ� �সা (৬৩১) 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

রং�র 

২৮/১১/৮৬ 

এম,িবএ 
ফাই�া� 

এ� 
�াংিকং 

- - - উপেজলা �ব�াপক ২৯/০৩/১৪ 6বছর 7 মাস 2 

 িদন 

6বছর 7 মাস 

2  িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 8 

�সয়দ আ� �সা ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও 8  
িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা �ব�াপক 
পেদ 29-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  

60. জনাব �মাঃ ��ল ইসলাম (৬৫৯) 

উপেজলা  �ব�াপক 

(��ড-১০) 

নরিসংদী 

০১-০৩-৭৯ 

অনাস �সহ 
এম, এ 
ইসলামী 
��ািডজ 

- - -  উপেজলা �ব�াপক  ০১-০৯-১৪ 6 বছর 1 মাস 

27 িদন 

6 বছর 1 

মাস 27 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ ��ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 
6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 01-09-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

61. �বগম বানী রানী পাল (৫১) 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

চ�দ�র 
২২/১০/৭৫ 

িবএসএস অিফস সহঃ-
কাম-��া�িরক 

৩১/০১/০০ ৪ বছর ৫ 
মাস০১ িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 অিফস সহঃ-কাম-
 ��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ০১ বছর ০৬ মাস 
২2 িদন 

20 বছর 
8মাস ২8 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও 9 

�বগম বানী রানী পাল ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 31-01-2000 
তািরখ অিফস সহকারী কাম-��া�িরক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� 
সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী 
�িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও 9 ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ 
�িতেযািগতায় অংশ�হণ কের িসিনয়র মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-1) 

২। মাঠ কম �কত�া 
 (��ড-১) 

২২/০১/০৬  8 বছর ০৯ মাস 8 
িদন 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
৩।  উপেজলা �ব�াপক ০১/১১/১৪ ০5 বছর 11 মাস 

২8 িদন 
পেদ 22-01-2006 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-
11-14 তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর 
�েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

62. জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলামp-738 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

�ভালা 

১০-০২-৮৩ 

কািমল উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

21-12-13 

 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 

3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল  01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ৩ বছর 9 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

63. জনাব �মা: �র আলম p-739 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

ব�ড়া 

০১-১১-৮৩ 

অনাস �সহ 

�াতেকা�র

�েগাল 

 

উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

21-12-13 

 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 

3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �র আলম উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর 9 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

64. জনাব �মাঃ বাদল �হােসন p-560 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

 

চ�পাইনবাগ� 

০৬-০৬-৭৬ 

িবএসিস ২।উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

21-12-13 3 বছর ৯ িদন ১। অিফস সহকারী কাম 

ডাটা এি� অপােরটর 

26-05-13 6 মাস 26 িদন 3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 

১। ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা 
২০১০-এর 6 ও ৮   

২। সরকাির িবিধ 
অ�যায়ী �কে� িনেয়াগ 

3। িডিপিপ অ�সাের 
ফাউে�শেন আ�ীকরণ 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও ৮  িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের অিফস সহকারী কাম-ডাটা এি� 
অপােরটর পেদ 26-05-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পরবত�েত ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম 
স�সারণ �কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ বাদল 
�হােসন উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল   01-
01-17 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ৩ বছর 9 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

৩।উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

65. জনাব শািকল আহে�দ �চৗ�রী p-
742 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

রাজশাহী 
০১-০২-৮৪ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

উি�দ 
িব�ান 

 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

21-12-13 
 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব শািকল আহে�দ �চৗ�রী 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ৩ বছর 9 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
66. জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম p-743 

উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

িঝনাইদহ 
১৯-১১-৭৯ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র
সামািজক 
িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

21-12-13 
 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর 9 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

67. জনাব �মাঃ জািহ�র ইসলাম p-744 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

নীলফামারী 
১৫-০২-৮৩ 

অনাস �সহ 
এম,িবএস 
�ব�াপনা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

21-12-13 3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ জািহ�র ইসলাম 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ৩ বছর 9 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

68. �বগম সািবনা ইয়াসিমন p-745 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

িঝনাইদহ 
২৫-০১-৮৩ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

বাংলা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

21-12-13 
 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম সািবনা ইয়াসিমন উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর 9 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

69. জনাব স�জ গাজী p-746 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

�গাপালগ� 
০৭-১১-৮৩ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

সমাজিব�ান 
 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

21-12-13 
 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব  স�জ গাজী উপ-আ�িলক 
�ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ উপেজলা 
�ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর 9 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

70. জনাব �মাঃ িলয়াকত আলী p-747 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

�য়াডা�া 

০৯-০৭-৮৪ 

অনাস �সহ 

�াতেকা�র 

অথ �নীিত 

উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

21-12-13 

 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 

3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ িলয়াকত আলী 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
চাকিরর ৩ বছর 9 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

71. জনাব �মাঃ রািজব সরদার p-748 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

রাজশাহী 

৩০-১১-৮৬ 

িবএসএস 

অনাস �সহ  

রা�িব�ান 

উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

21-12-13 

 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 

3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ রািজব সরদার উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর 9 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

72. জনাব পলাশ �মার ম�ল p-494 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 
 

 
সাত�ীরা 

১৮-০৪-৮৮ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

বাংলা 

২। উপ-
আ�িলক 
�ব�াপক 

21-12-13 3 বছর ৯ িদন ১। মাঠ কম �কত�া 25-1-12 1 বছর 10 মাস 
25 িদন 

1 বছর 10 
মাস 24 

িদন 

১। ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা 
২০১০-এর 6 ও ৮   

২। সরকাির িবিধ 
অ�যায়ী �কে� িনেয়াগ 

3। িডিপিপ অ�সাের 
ফাউে�শেন আ�ীকরণ 

ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও ৮  িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া পেদ 25-01-2012 তািরখ 
িনেয়াগ�া� হন। পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত  ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম 
স�সারণ �কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব পলাশ �মার 
ম�ল উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-
17 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ৩ বছর 9 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

৩। উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

73. জনাব �মাঃ চ�ন িময়া p-476 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 
 

ব�ড়া 
০১-১০-৭৮ 

�াতক ২। উপ-
আ�িলক 
�ব�াপক 

21-12-13 

 
3 বছর ৯ িদন ১। মাঠ  কম �কত�া ২৫/০১/১২ 1 বছর 10 মাস 

 ২5 িদন 
1 বছর 10 
মাস  ২৪ িদন 

১। ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা 
২০১০-এর 6 ও ৮   

২। সরকাির িবিধ 
অ�যায়ী �কে� িনেয়াগ 

3। িডিপিপ অ�সাের 
ফাউে�শেন আ�ীকরণ 

ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও ৮  িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া পেদ 25-01-2012 তািরখ 
িনেয়াগ�া� হন। পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত  ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম 
স�সারণ �কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ চ�ন িময়া 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ৩ বছর 9 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

৩।উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 

3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 

74. জনাব �মাঃ শিহ�ল ইসলাম p-749 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

�িম�া 

০৮-০৯-৮৪ 

অনাস �সহ 

এম,িবএস 

�ব�াপনা 

 

উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

21-12-13 

 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 

3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ শিহ�ল ইসলাম 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ৩ বছর 9 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

75. জনাব জািমল উি�ন খান p-750 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

িকেশারগ� 

১৬-০৯-৮৪ 

অনাস �সহ 

�াতেকা�র 

রা�িব�ান 

 

উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

21-12-13 

 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 

3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব জািমল উি�ন খান উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর 9 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

76. জনাব �মাঃ তাজ উ�ীন  p-174 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

�ভালা 
০১-০১-৭৮ 

�াতক ১। মাঠ সহকারী 1-5-03 2 বছর 10 মাস ২। অ��বত�কালীন মাঠ 
সহকারী 

01-07-04 1 বছর 7 মাস 29 
িদন  

1 বছর 8 
মাস 

১। ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও ৯   

২। সরকাির িবিধ 
অ�যায়ী �কে� িনেয়াগ 

3। িডিপিপ অ�সাের 
ফাউে�শেন আ�ীকরণ 

ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-05-2003 তািরখ মাঠ সহকারী 
িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল 
ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও 9 ধারার 
িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
(মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরখ এবং িসিনয়র মাঠকম �কত�া (মাঠ 
কম �কত�া-��ড-1) পেদ 14-01-2007 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। পরবত�েত 
পরবতীেত ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম 
স�সারণ �কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ তাজ 
উ�ীন উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল       
01-01-17 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন 
�যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� 
িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র 
�কে�র চাকিরর ৩ বছর 9 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

৩। মাঠ কম �কত�া 1-03-6 10 মাস 13 িদন 10 মাস 15 
িদন 

৪। মাঠ  কম �কত�া (��ড-
1) 

14/০1/০7 6 বছর 11 মাস 
11 িদন  

6 বছর 11 
মাস 10 িদন 

৫।উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

21-12-13 
 

3 বছর ৯ িদন ৬।উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

77. জনাব �মাঃ আ��াহ-আল-মা�ন-2 
p-753 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

�য়াডা�া 
০১-০২-৭৮ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

ইস: 
ইিতহাস ও 
সং�িত 

 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

21-12-13 
 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ আ��াহ-আল-
মা�ন উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল   01-
01-17 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ৩ বছর 9 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

78. জনাব �মাঃ জািকউল ইসলাম p-
752 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

জামাল�র 
১৯-০২-৮২ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
�ব�াপনা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

21-12-13 
 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ জািকউল ইসলাম 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ৩ বছর 9 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
79. জনাব �মাঃ আ��াহ আল মা�ন-3 

p-751 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

ময়মনিসংহ 
১০-১০-৮৩ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
�ািণিব�া 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

21-12-13 
 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আ��াহ আল মা�ন 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ৩ বছর 9 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

80.  �মাছাঃ শামীমা আখতার-2 p-754 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

িদনাজ�র 
০১-০১-৭৬ 

�াতেকা�র 
ইিতহাস 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

21-12-13 
 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �মাছাঃ শামীমা আখতার উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল  01-01-17 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর 9 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

81.  খ�কার হাসা�র রহমান নয়ন p-
755 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

�ি�য়া 
১৬-১২-৮৭ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র
রা�িব�ান 

 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

21-12-13 
 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব  খ�কার হাসা�র রহমান 
নয়ন উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল  01-
01-17 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ৩ বছর 9 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

82. জনাব �মাঃ হাসান কিবর p-756 
উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

নওগ� 
০১-১০-৮৬ 

�াতেকা�র উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

21-12-13 
 

3 বছর ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ হাসান কিবর উপ-

আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 21-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 

ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর 9 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 

�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 

�কান পিরবত�ন হেব না । 

83. জনাব িমজা�র রহমান (১) p-293 

উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

 

প�য়াখালী 

০১-০১-৭৫ 

কািমল ২।উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

  

11-01-14 

 

 

২ বছর ১১ মাস 

১৯ িদন 

১। মাঠ কম �কত�া ০১/১০/০৬ 7 বছর 3  

মাস 11 িদন 
7 বছর 3  

মাস 11 িদন 

১। ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও ১০   

২। সরকাির িবিধ 
অ�যায়ী �কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 ও ১০  িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া পেদ 01-10-2006 তািরখ 
িনেয়াগ�া� হন। পরবত�েত  ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন 
এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ �কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
জনাব িমজা�র রহমান  উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 11-
01-১4 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত 

৩। উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 

3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
3। িডিপিপ অ�সাের 
ফাউে�শেন আ�ীকরণ 

করা হেল   01-01-17 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । 
ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। 
�কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা 
হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 2 বছর 11 মাস 1৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম 
��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা 
করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

84. জনাব শািমেয়ল কিবর �জায়া��ার 
p-757 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

পাবনা 
০৬-০৭-৮৯ 

অনাস �সহ 
িবিবএস 
িহসাব 
িব�ান 

 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

11-01-14 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব শািমেয়ল কিবর 
�জায়া��ার উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 11-01-১4 তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল   01-
01-17 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 2 বছর 11 মাস 1৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

85. জনাব উ�ল �মার িব�াস p-758 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

িঝনাইদহ 
০৪-১২-৭৯ 

অনাস �সহ 
এমএসএস 
রা�িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

11-01-14 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব উ�ল �মার িব�াস উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 11-01-১4 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল   01-01-17 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 2 বছর 11 
মাস 1৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

86. জনাব �মাঃ অিছ�ল ইসলাম p-759 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

নড়াইল 
০১-০২-৮৩ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

বাংলা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

11-01-14 
 

২ বছর ১১ মাস 

১৯ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ অিছ�ল ইসলাম  
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 11-01-১4 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 2 বছর 11 মাস 1৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

87. জনাব �মাঃ জািকর �হােসন খান p-
760 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

�িম�া 
২১-০১-৮৫ 

এমএসিস 
পদাথ � 
িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

11-01-14 
 

২ বছর ১১ মাস 

১৯ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ জািকর �হােসন 
খান উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 11-01-১4 তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল   01-
01-17 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 2 বছর 11 মাস 1৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
88. জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম p-761 

উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

বােগরহাট 
০৭-১২-৮৫ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

দশ �ন 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

11-01-14 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 11-01-১4 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল   01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 2 বছর 11 মাস 1৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

89. জনাব অিচ�� �মার p-762 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

যেশার 
১৮-০২-৮৯ 

িবএসএস 
অনাস �সহ 
রা�িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

11-01-14 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব অিচ�� �মার উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 11-01-১4 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল   01-01-17 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 2 বছর 11 
মাস 1৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

90. জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান p-
763 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

ঝালকাঠী 
০১-০৩-৮৬ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
রা�িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

11-01-14 
 

২ বছর ১১ মাস 

১৯ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 11-01-১4 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 2 বছর 11 মাস 1৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

91. জনাব �মাঃ আেতায়ার রহমান p-
764 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

ব�ড়া 
২০-১০-৭৮ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

সমাজিব�ান 
 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

11-01-14 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ আেতায়ার রহমান 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 11-01-১4 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল   01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 2 বছর 11 মাস 1৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

92. জনাব জািহ��ামান p-766 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

�ি�য়া 
০৬-১১-৮৩ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

11-01-14 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব জািহ��ামান উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 11-01-১4 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল  01-01-17 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 2 বছর 11 
মাস 1৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
93. জনাব কমেলশ গাইন p-767 

উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

সাত�ীরা 
০৪-১২-৮২ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

বাংলা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

11-01-14 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব কমেলশ গাইন উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 11-01-১4 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 2 বছর 11 
মাস 1৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

94. জনাব �মাফা�ল �হাসাইন p-314 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

িকেশারগ� 
১৪-০৫-৮৩ 

িবএসএস ২।উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

18-01-14 
 

২ বছর ১১ মাস 
১২ িদন 

১। মাঠ কম �কত�া 02-09-09 4 বছর 4  
মাস 16 িদন 

4 বছর 4 
মাস 16 

িদন 

১। ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও ১০   

২। সরকাির িবিধ 
অ�যায়ী �কে� িনেয়াগ 

3। িডিপিপ অ�সাের 
ফাউে�শেন আ�ীকরণ 

ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 ও ১০  িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া পেদ 02-09-09 তািরখ 
িনেয়াগ�া� হন। পরবত�েত ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন 
এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ �কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  
জনাব �মাফা�ল �হাসাইন উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 1৮-
01-১4 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত 
করা হেল  01-01-17 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । 
ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। 
�কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা 
হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 2 বছর 11 মাস 1২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম 
��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা 
করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

৩।উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
২৮ িদন 

3 বছর  9 
মাস ২৮ িদন 

95. �বগম শাবানা p-768 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

�লনা 
২৫-১০-৮২ 

িবএসএস 
(অন �াস) 
অথ �নীিত 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

18-01-14 
 

২ বছর ১১ মাস 
১২ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 
3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �বগম শাবানা উপ-আ�িলক 
�ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 1৮-01-১4 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল  01-01-17 তািরেখ উপেজলা 
�ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 2 বছর 11 
মাস 1২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

96. �বগম তাপসী লায়লা  p-769 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

যেশার 
১৮-১০-৮৬ 

�াতেকা�র 
বাংলা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

18-01-14 
 

২ বছর ১১ মাস 
১২ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 
3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম তাপসী লায়লা উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 1৮-01-১4 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 2 বছর 11 
মাস 1২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

97. জনাব �� চ�  p-770 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

টাংগাইল 
১৭-১১-৮5 

এমিবএস 
�ব�াপনা  

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

২8-১২-14 
 

২ বছর ২ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 
3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �� চ�   উপ-আ�িলক 
�ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 2৮-12-১4 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল   01-01-17 তািরেখ উপেজলা 
�ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 2 বছর 2 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

98. জনাব �মাহা�দ ফরহাদ  p-771 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

মাদারী�র 
০১-০১-৮৭ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
ইসলামী 
��ািডজ 

 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

২8-১২-14 
 

২ বছর ২ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 
3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাহা�দ ফরহাদ উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 2৮-12-১4 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 2 বছর 2 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

99. জনাব �মাঃ আির�ল ইসলাম  p-
772 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

পাবনা 
০6-০3-৮৭ 

অনাস �সহ 
এমিবএস 

(�ব�াপনা) 
 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

16-3-15 
 

১ বছর ৯ মাস 
 ১৬ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 
3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ আির�ল ইসলাম 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 16-3-15 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 1 বছর 9 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

100. জনাব �মাঃ শািকল রায়হান p-774 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

পাবনা 
১০-০৫-৮২ 

এমিবএ 
�ব�াপনা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

04-11-15 
 

১ বছর ১ মাস 
 ২৫ িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

২৮ িদন 
3 বছর  9 

মাস ২৮ িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ শািকল রায়হান 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 04-11-15 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 1 বছর 1 মাস 25 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

101. জনাব �মাঃ মহন আলী-670 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

�ি�য়া 
04-06-87 

অনাস �সহ 
এমএসএস 

সমাজিব�ান 
 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ মহন আলী ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 
6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
 

102. জনাব �মাঃ শাহআলম-672 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

ফিরদ�র 
07-10-86 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

সমাজিব�ান 
 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ শাহআলম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 
6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
103. জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম-1-673 

উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

 
িদনাজ�র 
01-01-88 

অনাস �সহ 
এমএসএস 
(অথ �নীিত) 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
উপেজলা �ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

104. জনাব �মাঃ রিবউল ইসলাম-674 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

লালমিনরহাট 
11-3-88 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
রা�িব�ান 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ রিবউল ইসলাম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-
এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

105. জনাব �মাঃ শিফউল আলম-675 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 
 

লালমিনরহাট 
15-6-83 

�াতেকা�র 
বাংলা 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ শিফউল আলম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-
এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

106. জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম-676 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 
 

ঠা�রগ�ও 
30-12-84 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
রা�িব�ান 

 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
উপেজলা �ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

107. জনাব �মাঃ ��ল আমীন-678 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

িদনাজ�র 
04-05-87 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
ইস: ইিত: ও 

সং�িত 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ ��ল আমীন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 
6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

108. জনাব অসীম বরণ দাস-680 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

িকেশারগ� 
10-02-87 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

বাংলা 
 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব অসীম বরণ দাস ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 
6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

109. জনাব �মাঃ এনােয়ত উ�াহ-682 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

�িম�া 
05-10-84 

�াতক 
অনাস �সহ 

পদাথ � িব�ান 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ এনােয়ত উ�াহ ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-
এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

110. জনাব �জন চ� পাল-683 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

�িড়�াম 
15-11-88 

অনাস �সহ 
এমিবএস 
িহসাব 
িব�ান 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �জন চ� পাল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 
ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

111. জনাব কমেলশ সরকার-684 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

সাত�ীরা 
19-3-84 

এমএসএস 
অথ �নীিত 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব কমেলশ সরকার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 
6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

112. জনাব �� চ� বম �ন-685 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

ঠা�রগ�ও 
07-01-86 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

রসায়ন 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �� চ� বম �ন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 
ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
 

113. জনাব আকতা�ল ইসলাম-686 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

নওগ� 
15-11-88 

অনাস �সহ 
মা�াস � 

সমাজিব�া
ন 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব আকতা�ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-
এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
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নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
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পদিব 
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তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
114. জনাব ক�রী তামা�া-688 

উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

চ�পাইনবাবগ� 
31-12-87 

অনাস �সহ 
এমিবএস 

(�ব�াপনা) 
 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 
১৩ িদন 

3 বছর  9 
মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব ক�রী তামা�া ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 
ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

115. জনাব রািজব বম �ন-690 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

চ�পাইনবাবগ� 

27-09-89 

�াতক 

স�ানসহ 

দশ �ন 

- - - উপেজলা �ব�াপক 16-01-17 3 বছর  9 মাস 

১৩ িদন 

3 বছর  9 

মাস ১৩ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব রািজব বম �ন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 
8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা �ব�াপক 
পেদ 16-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

116. জনাব উ�ম �মার ধর-711 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

ফিরদ�র 

07-08-88 

অনাস �সহ 

�াতেকা�র 

পদাথ �িব�া 

 

- - - উপেজলা �ব�াপক 01-03-17 3 বছর 07 মাস 

10 মাস 

3 বছর 07 

মাস 10 মাস 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব উ�ম �মার ধর ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 

6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 

�ব�াপক পেদ 01-03-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 

অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

117. জনাব �মাঃ আকরাম �হােসন-712 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

গাইবা�া 

16-11-89 

�াতেকা�র 

�ািণিব�া 

- - - উপেজলা �ব�াপক 01-03-17 3 বছর 07 মাস 

10 মাস 

3 বছর 07 

মাস 10 মাস 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ আকরাম �হােসন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 

২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 

উপেজলা �ব�াপক পেদ 01-03-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 

�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
118. �মাছাঃ �িবনা খা�ন-713 

উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

�ি�য়া 
20-12-82 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র
রা�িব�ান 

 

- - - উপেজলা �ব�াপক 01-03-17 3 বছর 07 মাস 
10 মাস 

3 বছর 07 
মাস 10 মাস 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

�মাছাঃ �িবনা খা�ন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 
ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 01-03-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

119. জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন -714 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

চ�পাইনবাবগ� 
31-12-84 

এমিবএস 
�ব�াপনা 

- - - উপেজলা �ব�াপক 01-03-17 3 বছর 07 মাস 
10 মাস 

3 বছর 07 
মাস 10 মাস 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
উপেজলা �ব�াপক পেদ 01-03-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

120. জনাব �মাঃ নাজ�ল হাসান-716 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

রাজশাহী 
30-11-84 

অনাস �সহ 
এমএসিস 
(গিণত) 

 

- - - উপেজলা �ব�াপক 09-05-17 3বছর 5 মাস 22 
িদন 

3বছর 5 মাস 
22 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ নাজ�ল হাসান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-
এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 09-05-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

121. জনাব �দব�ত সরকার-717 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

নােটার 
21-12-84 

এমএসিস 
�ািণিব�া 

- - - উপেজলা �ব�াপক 09-05-17 3বছর 5 মাস 22 
িদন 

3বছর 5 মাস 
22 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �দব�ত সরকার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 
6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 09-05-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

122.  জনাব �মাঃ জাহা�ীর আলম সরকার-718
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

পাবনা 
10-01-85 

অনাস �সহ 
�াতেকা
�রপির
সং�ান 

- - - উপেজলা �ব�াপক 09-05-
17 

3বছর 5 মাস 
22 িদন 

3বছর 5 
মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ জাহা�ীর আলম সরকার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
উপেজলা �ব�াপক পেদ 09-05-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

123. জনাব �মাঃ কাইসার রহমান-719 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

চ�পাইনবাবগ� 
14-07-85 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
রা�িব�ান  

- - - উপেজলা �ব�াপক 09-05-17 3বছর 5 মাস 22 
িদন 

3বছর 5 মাস 
22 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ কাইসার রহমান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
উপেজলা �ব�াপক পেদ 09-05-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

124. জনাব �মাঃ আ�ল হা�ান-720 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

রাজশাহী 

04-10-85 

অনাস �সহ 

এমএসিস 

�ািণিব�া 

- - - উপেজলা �ব�াপক 09-05-17 3বছর 5 মাস 22 

িদন 

3বছর 5 মাস 

22 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ আ�ল হা�ান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-
এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 09-05-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

125. �বগম �রভী �লতানা-৭২৬ 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

নােটার 

০১-০৬-৮৬ 

অনাস �সহ 
এমএসিস 

উি�দ 
িব�ান 

- - - উপেজলা �ব�াপক ২০-০৯-১৭ 3 বছর  1 মাস 8 

িদন 

3 বছর  1 

মাস 8 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

�বগম �রভী �লতানা ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 
ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 20-09-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

126. জনাব �মাঃ সােজ�ল কিরম-732 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

চ�পাইনবাবগ� 

14-09-87 

এমএসএস 

রা�িব�ান 

- - - উপেজলা �ব�াপক 15-10-17 3 বছর  1৪ িদন 3 বছর  1৪ 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ সােজ�ল কিরম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-
এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 15-10-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

127. জনাব আ��াহ-আল-মা�ন-885 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

টাংগাইল 

25-12-87 

অনাস �সহ 

এমিবএস 

(�ব�াপনা) 

- - - উপেজলা �ব�াপক 27-11-17 2 বছর 11 মাস 2 

িদন 

2 বছর 11 

মাস 2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব আ��াহ-আল-মা�ন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-
এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 27-11-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

128. জনাব �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ-887 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

ব�ড়া 
25-12-91 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
ইসলামী 
�ািডজ 

- 

- 

- উপেজলা �ব�াপক ০৭-০৬-১৮ 2 বছর 4 মাস ২4 
িদন 

2 বছর 4 
মাস ২4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
উপেজলা �ব�াপক পেদ 07-06-18 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

129. জনাব �মাঃ ফা�খ আহ�দ-৫৬৭ 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

যেশার 
১৫-১১-৭৬ 

এমএসএস  
সমাজিব�ান 

 - 

- 

- ১। অিফস সহ: কাম  
ডাটা এি� অপােরটর 

24-6-13 
4 বছর 11 মাস 

11 িদন 
4 বছর 11 
মাস 11 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ ফা�খ আহ�দ ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-
এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের অিফস 
সহকারী কাম ডাটা এি� অপােরটর পেদ 24-06-13 তািরখ এবং একইভােব 
উপেজলা �ব�াপক পেদ 07-06-18 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

২। উপেজলা �ব�াপক 
০৭-০৬-১৮ 

2 বছর 4 মাস ২4 

িদন 

2 বছর 4 

মাস ২4 িদন 

130. জনাব �শখ হা�ন-অর-রিশদ-889 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

যেশার 
২৩-১০-৮১ 

�াতেকা�র 
দশ �ন 

- 

- 

- উপেজলা �ব�াপক ০৭-০৬-১৮ 2 বছর 4 মাস ২4 
িদন 

2 বছর 4 
মাস ২4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �শখ হা�ন-অর-রিশদ ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
উপেজলা �ব�াপক পেদ 07-06-18 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

131. জনাব �মাঃ নািসর উি�ন-890 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

শিরয়ত�র 
০৭-০৩-৮৫ 

এমএসিস 
গিণত 

- 

- 

- উপেজলা �ব�াপক ০৭-০৬-১৮ 2 বছর 4 মাস ২4 
িদন 

2 বছর 4 
মাস ২4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 8 

জনাব �মাঃ নািসর উি�ন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-
এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 07-06-18 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

132. জনাব �মাঃ আিন�র রহমান �শখ (৫৪) 
উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

বােগরহাট 
২৮/০৭/৭২ 

�াতেকা�র 
ইসলােমর 
ইিতহাস 

মাঠ সহকারী ০১/১০/০০ ৩বছর 
8মাস29িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 মাঠ সহকারী  

০১/০৭/০৪ ১বছর 7মাস 29 
িদন  

20 বছর  2৮ 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ৯ 

জনাব �মাঃ আিন�র রহমান �শখ ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-
01-2020 তািরখ মাঠ সহকারী িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও 9 ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের িসিনয়র মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-1) পেদ 01-03-
2006 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা 
িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 
তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র 
�জ��তা অ�� রাখা হয় ।  

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-১) ০১/০৩/০৬ 13 বছর 2মাস 15 
িদন  

৪। উপেজলা �ব�াপক 16-5-19 1 বছর 5মাস 15 
িদন  

133. �বগম লায়লা আর�মন িশউলী( ৯৩) 
উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

ময়মনিসংহ 
৩১/১০/৭৪ 

এস,এস,িস দল-সংগঠক ১২/০৯/৯২ ১১ বছর ৯ মাস 
18 িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 দল-সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ১বছর 7মাস 29 
িদন 

2৮ বছর 1 
মাস ১6 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ৯ 

�বগম লায়লা আর�মন িশউলী ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 12-
09-92 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-2) পেদ 01-03-2006 
তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ 
করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ 
িসিনয়র মাঠ কম �কত�া এবং 16-05-19 তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৫ বছর 11 মাস 1 
িদন 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 7 বছর  3 মাস 13 িদন 

৪। উপেজলা �ব�াপক 16-5-19 1 বছর 5মাস 15 
িদন 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
134. জনাব �মাঃ �মাফাে�ল �হােসন খান 

(২৭৪) 
উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

প�য়াখালী 
২২/১০/৭১ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ১৩/০৮/০০ ৩ বছর ১০ মাস 
১7 িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 দল-সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০২বছর ০৩ মাস  20 বছর 2 
মাস ১7 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ৯ 

জনাব �মাঃ �মাফাে�ল �হােসন খান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 
13-08-2000 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-2) পেদ 01-10-2006 
তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ 
করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ 
িসিনয়র মাঠ কম �কত�া এবং 16-05-19 তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/১০/০৬ ৫ বছর 4 মাস 1 িদন 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 7 বছর  3 মাস 13 িদন 

৪। উপেজলা �ব�াপক 16-5-19 1 বছর 5মাস 15 
িদন 

135. �বগম িবলিকস �বগম (১১৫) 
উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

বিরশাল 
২৮/১২/৭৫ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ০২/০৭/১৯৯৪ 9 বছর 11 মাস 
29 িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 দল-সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ১বছর 7মাস 29 
িদন 

26 বছর 3 
মাস ২9 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ৯ 

�বগম িবলিকস �বগম ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 02-07-94 
তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-2) পেদ 01-03-2006 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া এবং 16-05-19 তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন। 
পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৮ বছর 8 মাস 
৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 4 বছর  6 মাস ১3 

িদন 
৪। উপেজলা �ব�াপক 16-5-19 1 বছর 5মাস 15 

িদন 

136. �বগম তািনয়া �ফরেদৗস �ম�ম (২২৪) 
উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

বর�না 
০২/০১/৭৫ 

িবএসএস দল-সংগঠক ০৯/০১/১৯৯৬ ০৮ বছর ৫ মাস 
২1 িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 দল-সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ১বছর 7মাস 29 
িদন 

24বছর 9 
মাস ২0 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ৯ 

�বগম তািনয়া �ফরেদৗস �ম�ম ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 09-
01-96 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের মাঠকম �কত�া (মাঠ কম �কত�া-��ড-2) পেদ 01-03-2006 
তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ 
করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ 
িসিনয়র মাঠ কম �কত�া এবং 16-05-19 তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ 
পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৮ বছর 8 মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 4 বছর  6 মাস 
১2িদন 

৪। উপেজলা �ব�াপক 16-5-19 1 বছর 5মাস 15 িদন 

137. জনাব কাজী মিহউ�ীন আহে�দ (৩১৫) 
উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

বিরশাল 
১৫/০৬/৭৯ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ০৩/০৯/০৯ ৫ বছর  1 মাস 26 
িদন 

11 বছর  1 
মাস ২5 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ  ৬ও ৮ 

জনাব কাজী মিহউ�ীন আহে�দ ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 9  িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 03-09-09 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া এবং 16-05-19 তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন 
। পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 4 বছর  6 মাস ১3 
িদন 

৩। উপেজলা �ব�াপক 16-5-19 1 বছর 5মাস 15 
িদন 

138. জনাব আিম�ল ইসলাম �চৗ�রী (৩২৭) 
উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

�িম�া 
২১/১১/৮২ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ০৯/১১/০৯ ৪বছর ১1 মাস 
২1িদন 

10বছর 11 
মাস 20িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ  ৬ও ৮ 

জনাব আিম�ল ইসলাম �চৗ�রী ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 9  িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 09-11-09 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া এবং 16-05-19 তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন 
। পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় ।  

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 4 বছর  6 মাস ১3 
িদন 

৩। উপেজলা �ব�াপক 16-5-19 1 বছর 5মাস 15 
িদন 

139. জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম (৩৯৬) 
উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

বিরশাল 
০১/০৩/৮২ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ২৪/০৫/১০ ৪ বছর 5মাস 8িদন 10 বছর 5 
মাস 7িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ  ৬ও ৮ 

জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 9  িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 24-05-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া এবং 16-05-19 তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন 
। পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 4 বছর  6 মাস ১3 

িদন 

   ৩ । উপেজলা �ব�াপক 16-5-19 1 বছর 5মাস 15 

িদন 
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140. জনাব �মাঃ বিশর (৪৩৬) 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

প�য়াখালী 

০৪/১২/৮৮ 

 

িবএসএস - - - ১। মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ১৪/০৭/১০ ৪ বছর 3 মাস 

১8িদন 

10বছর 3মাস 

17 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ  ৬ও ৮ 

জনাব �মাঃ বিশর ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 ও 
9  িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ 
কম �কত�া ��ড-2) পেদ 14-07-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া এবং 16-
05-19 তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর 
�েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 4 বছর  6 মাস 

১3িদন 

3। উপেজলা �ব�াপক 16-5-19 1 বছর 5মাস 15 

িদন 

141. জনাব �মাঃ মিতউর রহমান (৪৪০) 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

নীলফামারী 

৩০/০৬/৮৪ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ২০/০৭/১০ ৪ বছর 3মাস 

১2িদন 

10বছর 3মাস 

11িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ  ৬ও ৮ 

জনাব �মাঃ মিতউর রহমান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-
এর 6 ও 9  িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 20-07-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া এবং 16-05-19 তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন 
। পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 4 বছর  6 মাস ১3 

িদন 

3। উপেজলা �ব�াপক 16-5-19 1 বছর 5মাস 15 

িদন 

142. জনাব �পন �মার িব�াস (৪৪৪) 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

ব�ড়া 

১৪/১০/৮১ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ১৩/০৯/১০ ৪ বছর 1 মাস 

17িদন 

10 বছর 1 

মাস ১5িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ  ৬ও ৮ 

জনাব �পন �মার িব�াস ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-
এর 6 ও 9  িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 13-09-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া এবং 16-05-19 তািরখ উপেজলা �ব�াপক পেদ পেদা�িত �া� হন 
। পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 4 বছর  6 মাস ১3 

িদন 

3 । উপেজলা �ব�াপক 16-5-19 1 বছর 5মাস 15 

িদন 

143. জনাব �মাঃ ফা�ক �হােসন (৫৬৩) 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

পাবনা 

৩১/১২/৮২ 

অনাস �সহ  

এমিবএস 

িহসাব িব�ান 

- - - অিফস সহঃকাম-ডাটা এি� 

অপাঃ 

২৬/০৫/১৩ ০5বছর 11 মাস 

19িদন 

০7বছর 5 মাস 

5িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১৩-এর  িবিধ  ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ ফা�ক �হােসন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০১৩-
এর 6 ও ১০ িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের অিফস 
সহকারী কাম ডাটা এি� অপােরটর পেদ 26-05-13 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ কি�উটার অপােরটর 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 
পরবত�েত ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০১৩-এর 6 ও ১০ 
িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা �ব�াপক 
পেদ 27-06-19 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
এ পেদ �জ��তা িনধ �ারণ করা হয় ।   

কি�উটার অপােরটর 16-5-19 1 মাস 10 িদন 

উপেজলা �ব�াপক 27-06-19 1 বছর 4 মাস 4 িদন 

144. জনাব আন� �মার ম�ল (৯০০) 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

মাদারী�র 

02-01-83 

অনাস�সহ  

এমএসএস 

রা�িব�ান 

- - - উপেজলা �ব�াপক 30-06-19 ০1বছর 4 মাস 1িদন ০1বছর 4 মাস 

1িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১৩-এর িবিধ ৬ ও ১০ 

জনাব আন� �মার ম�ল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-
এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 30-06-19 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  

145. �মাছাঃ শািমমা আখতার বা�-901         
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

নওগ�   
০৯।৮।১৯৮৬ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

বাংলা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �মাছাঃ শািমমা আখতার বা� 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3 বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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146. জনাব ��মার সরদার-902                 

উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

�লনা    
০৯।১২।১৯৮৪ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
ইিতহাস 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব ��মার সরদার উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

147. জনাব অ��ল চ� রায়-903               
 উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

নীলফামারী 
২৪।০৫।১৯৮৫ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
রা�িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব অ��ল চ� রায় উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3 
বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

148. জনাব �মাঃ সােনায়ার-904                   
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

চ�পাইনবাবগ�    
০৩।০৯।৮৫ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

দশ �ন 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ সােনায়ার উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3 
বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

149. �বগম �বানা আকতার-905                  
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

নীলফামারী 
২৬।১০।১৯৮৫ 

অনাস �সহ 
এম.এস.এস 
রা�িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম �বানা আকতার উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3 
বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

150. জনাব িজ, এম, জাকািরয়া-906            
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

সাত�ীরা 
০৭।০১।১৯৮৬ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
অথ �নীিত 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব িজ, এম, জাকািরয়া উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 
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151. জনাব মাধব �মার সরকার-907           

উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

ঠা�রগ�ও  
২৫।১১।১৯৮৬ 

অনাস �সহ 
এম.এস.িস 

গিণত 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব মাধব �মার সরকার 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

152. জনাব অ��ন �মার রায়-908               
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

ঠা�রগ�ও 
২০।৩।১৯৮৮ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
অথ �নীিত 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব অ��ন �মার রায় উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

153. জনাব �মাঃ মাহ�জার রহমান-909      
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

লালমিনরহাট     
১৭।০৩।১৯৮১ 

এম.এস.এস 
সমাজ 

িব�ান ও 
�-িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ মাহ�জার রহমান 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

154. জনাব �মাঃ মিহ�ল হক-910               
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

নােটার   
১৫।১১।১৯৮২ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
ইসঃইিতঃ 
ও সং�িত 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ মিহ�ল হক উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

155. জনাব �মাঃ শাহা�ল ইসলাম-911         
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

রং�র  
৩০।১০।১৯৮৩ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

ইসলাম 
িশ�া 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ শাহা�ল ইসলাম 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 
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156. জনাব রনিজত চ� বম �ন-913               

উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

ঠা�রগ�ও 
০৭।১১।১৯৮৫ 

অনাস �সহ 
এম.এস.এস 

সমাজ 
িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব রনিজত চ� বম �ন উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

157. জনাব িশব শংকর ম�ল-914               
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

�গাপালগ� 
২০।১১।১৯৮৫ 

অনাস �সহ 
এম.িব.এস 

িহসাব 
িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব িশব শংকর ম�ল উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

158. জনাব �মাঃ মিম�র ইসলাম-915           
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

রং�র    
৩১।১২।১৯৮৫ 

অনাস �সহ 
এম.িব.এস 

িহসাব 
িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ মিম�র ইসলাম 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

159. জনাব �শশব আদর �সিলম-916            
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

রাজবািড়  
২১।০২।১৯৮৭ 

অনাস �সহ 
এম.িব.এস 
িফ�া� এ� 

�াংিকং 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �শশব আদর �সিলম 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

160. জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন-917      
 উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

রাজশাহী 
১৭।০৯।১৯৮৭ 

অনাস �সহ 
এম.িব.এস 
�ব�াপনা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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161. জনাব �মা: আিশ�র রহমান-918       

উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

িদনাজ�র  
১৩।২।১৯৮৮ 

অনাস �সহ 
এম.িব.এস 
�বসায় 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মা: আিশ�র রহমান 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

162. জনাব উেমশ চ� ম�ল-919                
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

সাত�ীরা 
০৩।১১।১৯৮৮ 

অনাস �সহ 
এম.িব.এস 

িহসাব 
িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব উেমশ চ� ম�ল উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

163. জনাব তানভীর শাহিরয়ার-920             
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

চ�পাইনবাবগ�
৩০।১২।১৯৯০ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
�ব�াপনা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব তানভীর শাহিরয়ার উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

164. �বগম �সিলনা আ�ার-921                  
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

�নায়াখালী 
০১।০৭।১৯৮১ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

দশ �ন 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �বগম �সিলনা আ�ার উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

165. জনাব �মাঃ তাের�ল ইসলাম-922         
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

ব�ড়া   
১২।১২।১৯৮৩ 

অনাস �সহ 
এম.এস.এস 
মেনািব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপ�জলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ তাের�ল ইসলাম 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-01-
2020 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন 
�যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� 
িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র 
�কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও 
িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা 
হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
166. জনাব �মাঃ �সালাইমান আলী-923        

 উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

ঠা�রগ�ও 
০১।০১।১৯৮৪ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

বাংলা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ �সালাইমান আলী 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

167. জনাব �েসন িব�াস-924                    
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

যেশার 
১৬।০৭।১৯৮৪ 

অনাস �সহ 
এম.কম -
�ব�াপনা 
বািনজ� 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �েসন িব�াস উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

168. জনাব �মাঃ সােয়ম সরকার-925           
উপেজলা �ব�াপক- p2  
(��ড-১০) 

িদনাজ�র 
০২।০১।১৯৮৬ 

অনাস �সহ 
এম.এস.এস 
সমাজকম� 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ সােয়ম সরকার 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

169. জনাব �মাঃ মহা�ত আলী-926             
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

পাবনা   
২৮।০২।১৯৮৮ 

অনাস �সহ 
এম.এস.এস 

সমাজ 
িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ মহা�ত আলী উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

170. জনাব �মাঃ আরাফাত রহমান-927        
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

�ন�েকানা  
১৫।৩।১৯৮৮ 

অনাস �সহ 
এম.এস.এস 
রা�িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ আরাফাত রহমান 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
171. জনাব �মাঃ আ�া��ামান-928            

উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

িপেরাজ�র 
২৪।১১।১৯৮৯ 

অনাস �সহ  
�ব�াপনা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ আ�া��ামান 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-01-
2020 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন 
�যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� 
িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র 
�কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও 
িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা 
হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

172. �বগম শা�ী আ�ার-929                    
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

পাবনা   
২০।১১।১৯৮১ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

বাংলা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম শা�ী আ�ার উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

173. �বগম সােজদা �বগম-930                   
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

টাংগাইল 
০১।০১।১৯৭৯ 

অনাস �সহ 
এম.এস.এস 

সমাজক�াণ 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম সােজদা �বগম উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

174. জনাব �স� রানী-932                        
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

রং�র    
০৬।২।১৯৮৫ 

এম.এস.এস 
(পাসেকাস �) 
রা�িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �স� রানী উপ-আ�িলক 
�ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

175. জনাব �মাঃ ওমর ফা�ক-933               
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

ব�ড়া 
০৮।১১।১৯৮২ 

অনাস �সহ 
এম.িব.এস 

িহসাব 
িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ ওমর ফা�ক উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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�কে� ফাউে�শেন 
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176. জনাব রাজীব চ�বত�-934                  

উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

�ি�য়া   
০১।৬।১৯৮৬ 

অনাস �সহ 
�াতেকা্�র 
ফিলত পদাথ � 

িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

15-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৬ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব রাজীব চ�বত� উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 15-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
2 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

177. জনাব �মাঃ আ�স �সিলম িমঞা-
936          
 উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

�শর�র   
০১।১০।১৯৮০ 

অনাস �সহ 
এম.কম 

�ব�াপনা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

08-11-16 ৩ বছর ১ মাস ২০ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আ�স �সিলম 
িমঞা উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ৮-1১-16 তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-
01-2020 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন 
�যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� 
িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র 
�কে�র চাকিরর 3বছর ১ মাস ২০ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও 
িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা 
হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

178. জনাব �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান-
937           
 উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

নওগ�    
০৫।০৭।১৯৮১ 

এম.এস.এস 
(পাসেকাস �) 
অথ �নীিত 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

08-11-16 ৩ বছর ১ মাস ২০ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান 
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ৮-1১-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর ১ মাস ২০ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

179. জনাব �মাঃ জািহ�ল হক-938                   
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

বিরশাল   
১৬।১১।১৯৮২ 

এম.এ 
(পাসেকাস �) 
ইঃ ইিতহাস 
ও সং�িত 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

08-11-16 ৩ বছর ১ মাস ২০ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ জািহ�ল হক  উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ৮-1১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
১ মাস ২০ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

180. জনাব �মাঃ মাহাতাব �হােসন-939               
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

প�য়াখালী  
১৫।০৩।১৯৮৪ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�রস
মাজিব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

08-11-16 ৩ বছর ১ মাস ২০ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ মাহাতাব �হােসন  
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ৮-1১-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর ১ মাস ২০ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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পদিব 
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181. �বগম �রেহনা পারভীন-940                       

উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

যেশার 
০৮।৫।১৯৮৮ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
ইিতহাস 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

08-11-16 ৩ বছর ১ মাস ২০ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �বগম �রেহনা পারভীন  উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ৮-1১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
১ মাস ২০ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

182. জনাব �মাঃ শিফউল আিজজ-941                
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

চ�পাই 
নবাবগ�       

০১।০১।১৯৮৫ 

অনাস �সহ 
এম.এসিস 
�ািণিব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

01-12-16 ৩ বছর ২৮ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ শিফউল আিজজ  
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০১-১২-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-01-
2020 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন 
�যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� 
িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র 
�কে�র চাকিরর 3বছর ২৮ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

183. জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম-942                 
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

�িম�া   
২৭।০১।১৯৮৫ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 
রা�িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

01-12-16 ৩ বছর ২৮ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম  
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০১-১২-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর ২৮ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

184. জনাব িস� র�ন �সন-943                  
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

িদনাজ�র 
২৭।৩।১৯৮৬ 

এম.িব.এস 
(পাসেকাস �) 
�ব�াপনা 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

01-12-16 ৩ বছর ২৮ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িস� র�ন �সন  উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০১-১২-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 
২৮ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

185. জনাব �মাঃ আিজ�র রহমান �ইয়া-
944  
উপেজলা �ব�াপক- p2 
(��ড-১০) 

�া�ণবািড়য়া
০৩।৫।১৯৮৬ 

অনাস �সহ 
এম.এসিস 

গিণত 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

09-3-17 ২ বছর ৯ মাস ২২ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আিজ�র রহমান 
�ইয়া উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৯-৩-১৭ তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-
01-2020 তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন 
�যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� 
িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র 
�কে�র চাকিরর ২বছর ৯ মাস  ২২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও 
িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা 
হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
186. জনাব িব�ব �মার �ব�-945        

উপেজলা �ব�াপক- p2         
(��ড-১০)         

�গাপালগ� 
০৭।০৫।১৯৮৬ 

অনাস �সহ 
এম.িব.এস 

িহসাব 
িব�ান 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

09-3-17 ২ বছর ৯ মাস ২২ 

িদন 

উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িব�ব �মার �ব�  উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৯-৩-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২বছর 
৯ মাস  ২২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

187. জনাব �বাস হীরা-946         

উপেজলা �ব�াপক - p2       

(��ড-১০)            

বােগরহাট 
২১।৬।১৯৮৬ 

অনাস �সহ 

�াতেকা�র 

�ব�াপনা 

উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

08-07-17 ২ বছর ৫ মাস ২৩ 

িদন 
উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �বাস হীরা উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৮-০৭-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২বছর 
৫ মাস  ২৩িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর 
��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা 
তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

188. �বগম মােয়দা খা�ন-947    

উপেজলা �ব�াপক- p2    

(��ড-১০)                 

ময়মনিসংহ 
২৫।২।১৯৮৬ 

অনাস �সহ 

�াতেকা�র 

উি�দ িব�া 

উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

08-07-17 ২ বছর ৫ মাস ২৩ 

িদন 
উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম মােয়দা খা�ন  উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৮-০৭-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ 
বছর ৫ মাস  ২৩িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

189. জনাব �মাঃ সােজ�র রহমান-948    

উপেজলা �ব�াপক- p2       

(��ড-১০)         

নওগ�   
১৩।১০।১৯৮৬ 

অনাস �সহ 

এম.এস.িস 

�েগাল ও 

পিরেবশ 

উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

২৭-১১-২০১7 

 

২ বছর ১ মাস ১ 

িদন 
উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ সােজ�র রহমান  
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৭-১১-১৭ তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ২ বছর ১ মাস ১ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

190. জনাব ম�য় �মার সরকার-949    

উপেজলা �ব�াপক - p2       

(��ড-১০)          

গাইবা�া 
২২।১১।১৯৮৬ 

অনাস �সহ 

�াতেকা�র 

ইিতহাস 

উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

১২-১2-২০১7 

 

২ বছর ১৭ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব ম�য় �মার সরকার  
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১২-১২-১৭ তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ২ বছর ১৭ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

191. জনাব �মাঃ জ��ল ইসলাম-950   

উপেজলা �ব�াপক- p2    

(��ড-১০)        

�লনা  
০১।০১।১৯৮৮ 

অনাস �সহ 

এম.িব.এস 

িহসাব 

িব�ান 

উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

1৯।০2।২০১৯ 

 

১০ মাস ৯ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ জ��ল ইসলাম  
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৯-০২-১৯  তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ১০ মাস ৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

192. জনাব �মাঃ �মাহাইেম�ল হাসান-

951   

উপেজলা �ব�াপক- p2    

(��ড-১০)   

ব�ড়া    
২৫।৩।১৯৮৯ 

অনাস �সহ 

�াতেকা�র 

মানিবক 

উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

২০।০৮।২০১৯ 

 

৪ মাস ১১ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �মাহাইেম�ল হাসান  
উপ-আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০-০৮-১৯ তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 
তািরেখ উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর ৪ মাস ১১ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড 
�দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

193. জনাব িবকাশ সরকার-952       
উপেজলা �ব�াপক- p2      
(��ড-১০)        

চ�পাই 
নবাবগ�      

২২।১১।১৯৮৩ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

দশ �ন 

৩। উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

২০।০৮।২০১৯ 
 

৪ মাস ১1 িদন ১। মাঠ কম�কত�া 28-04-14 25-05-19 5 বছর 25 িদন ১। ফাউে�শেনর কম �চারী  

চা�রী �িবধানমালা ২০১০-

এর  িবিধ ৬ ও ৮ 

২। সরকাির িবিধ 

অ�যায়ী �কে� িনেয়াগ 

৩। িডিপিপ অ�যায়ী 

ফাউ�শেন আ�ীকরণ 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 
পেদ 2৮-04-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন।  পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 
16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত �া� হন। পরবতীেত 
ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িবকাশ সরকার  উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০-০৮-১৯ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৪ মাস 
১১ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

২। িসিনয়র  মাঠ কম�কত�া 16-5-19 19-8-19 2 মাস 24 িদন 

৪। উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন 

194. জনাব আ� ব�র িছি�ক-953   

উপেজলা �ব�াপক - p2    

(��ড-১০)       

সাত�ীরা 
২১।০৫।১৯৮২ 

এম.এ 

(পাসেকাস �) 

ইসলাম 

িশ�া 

উপ-আ�িলক 

�ব�াপক 

০৭।১১।২০১৯ 

 

১ মাস ২২ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আ� ব�র িছি�ক  উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয়  ০৭-১১-১৯ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১ মাস 
২২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 
িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা 
�মাট 

সময়কাল 
(৩0।10।20) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
195. জনাব �মাঃ সাহা�ি�ন-954     

উপেজলা �ব�াপক- p2        
(��ড-১০)         

চ�পাইনবাবগ� 
০৬।৬।১৯৮২ 

�াতেকা�র 
(পাসেকাস �) 
ইসলািমক 
ইিতহাস 

উপ-আ�িলক 
�ব�াপক 

০৭।১১।২০19 
 

১ মাস ২২ িদন উপেজলা �ব�াপক 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ সাহা�ি�ন  উপ-
আ�িলক �ব�াপক পেদ িনেয়াগ�া� হেয়  ০৭-১১-১৯ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 
উপেজলা �ব�াপক’ পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ 
�থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত 
�মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১ মাস 
২২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

196. দীপক �মার ব�-648 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

িঝনাইদহ 
10/10/83 

স�ানসহ 

এমএসএস 

রা�িব�ান 

- - - মাঠকম �কত�া ২৯/০৩/১৪ ০5 বছর 1 মাস  

15িদন 

০6 বছর 7 মাস  

02িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা 

২০১৩-এর িবিধ ৬ ও ৮ 

দীপক �মার ব� ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও ৮ 
িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ 
কম �কত�া ��ড-2) পেদ 29-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত �া� 
হন। পরবত�েত ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 
িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা �ব�াপক 
পেদ 14-09-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 16-5-19 ০1 বছর 4 মাস  

উপেজলা �ব�াপক 14-9-2020 ০1 মাস 14 িদন 

197. জনাব পলাশ চ� রায়-1190 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

ব�ড়া 
28-10-83 

স�ানসহ 

এমিবএস 

�ব�াপনা 

- - - উপেজলা �ব�াপক 30-9-20 29  িদন 29  িদন ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 
8 

জনাব পলাশ চ� রায় ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 
ও ৮ িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 30-09-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

198. জনাব �মাঃ রিবউল আলম-1191 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

নওগ� 
19-11-83 

স�ানসহ 

�াতেকা�র 

ইসলােমর 

ইিতহাস 

- - - উপেজলা �ব�াপক 29-9-20 28 িদন 28 িদন ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 
8 

জনাব �মাঃ রিবউল আলম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-
এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 29-09-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

199. জনাব �মাঃ ���ামান-1192 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

নওগ� 
25-11-83 

স�ানসহ 

�াতেকা�র 

গিণত 

- - - উপেজলা �ব�াপক 27-9-20 27িদন 27িদন ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 
8 

জনাব �মাঃ ���ামান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 
6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 27-09-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

200. জনাব �মাঃ �তৗিহ�র রহমান-1193 

উপেজলা �ব�াপক 

(��ড-১০) 

যেশার 
25-12-83 

স�ানসহ 

�াতেকা�র  

রা�িব�ান 

- - - উপেজলা �ব�াপক 30-9-20 29 িদন 29 িদন ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 
8 

জনাব �মাঃ �তৗিহ�র রহমান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
উপেজলা �ব�াপক পেদ 30-09-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ 
পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

201. জনাব �মাঃ হা��র রিশদ-1194 
উপেজলা �ব�াপক 
(��ড-১০) 

ব�ড়া 
16-03-84 

স�ান 
�াতেকা�র 
�ব�াপনা 

- - - উপেজলা �ব�াপক 29-9-20 28িদন 28িদন ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১3-এর িবিধ ৬ ও 
8 

জনাব �মাঃ হা��র রিশদ ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-
এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের উপেজলা 
�ব�াপক পেদ 29-09-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
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 (ঙ) �ি�গত কম �কত�া পেদ �জ��তাঃ (��ড-11) 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
202. জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম (৩৫) 

�ি�গত কম �কত�া 

(��ড-১1) 

�িম�া 
৩০/০৬/৬৭ 

এইচ,এস,িস অিফস সহকারী-
কাম-��া�িরক 

২৭/১০/৯২ ১১ বছর ০৮মাস 
০৫ িদন 

১। অ�বত�কালীন অিফস 
সহকারী- কাম-
��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৬ মাস 1 
িদন 

28বছর  মাস 
2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির িনেয়াগ 
পরী�ায় অংশ�হণ কের অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক পেদ িনেয়াগ�া� হন এবং 
27-10-92 তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন 
�পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার 
িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের অিফস সহকারী কাম-
কি�উটার অপােরটর পেদ 01-01-2006 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। আভ��িরণ 
িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ �ি�গত কম�কত�া পেদ পেদা�িত �া� 
হন । একই সমেয়/পি�কা বছের পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। অিফস সহকারী-কাম-
কি�উটার  অপােরটর 

০১/০১/০৬ ৮ বছর ৯ মাস 28 
িদন 

3। �ি�গত কম �কত�া ০১/১১/1৪ 4 বছর 6 মাস 18 
মাস 

৪। সহকারী �ব�াপক 
(চঃদাঃ) 

21-05-19 চলমান 

203. জনাব �মাঃ সিফ�ল ইসলাম �চৗ�রী (৩৯) 
�ি�গত কম �কত�া 

(��ড-১1) 

�িম�া 
১৫/০১/৬৩ 

এইচ,এস,িস অিফস সহকারী-
কাম-��া�িরক 

২৬/১০/১৯৮৮ ১৫ বছর ০৮ মাস 
০৪ িদন 

১। অ�বত�কালীন অিফস 
সহকারী- কাম-
��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৬ মাস 
০৪িদন 

32 বছর  ০3 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ সিফ�ল ইসলাম �চৗ�রী ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক পেদ 
িনেয়াগ�া� হন এবং 2৬-10-৮৮ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 
ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের অিফস 
সহকারী কাম-কি�উটার অপােরটর পেদ 0৪-01-2006 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। 
আভ��িরণ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ �ি�গত কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত �া� হন । একই সমেয়/পি�কা বছের পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা 
অ�� রাখা হয় । 

২। অিফস সহকারী-কাম-
কি�উটার  অপােরটর 

০৪/০১/০৬ ৮ বছর ৯ মাস 26 
িদন 

3। �ি�গত কম �কত�া ০১/১১/1৪ 5 বছর  11 মাস 28 
মাস 

204. জনাব �মাঃ হা�ন-অর-রশীদ (৪১) 
�ি�গত কম �কত�া 

(��ড-১1) 

�িম�া 
০১/০৪/৬৬ 
 

এইচ,এস,িস অিফস সহকারী-
কাম-��া�িরক 

০২/১১/১৯৯২ ১১ বছর ০৮ মাস 
০ িদন 

১। অ�বত�কালীন অিফস 
সহকারী- কাম-
��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৬ মাস ০৪ 
িদন 

27বছর 11 
মাস ২7িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ হা�ন-অর-রশীদ ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক পেদ িনেয়াগ�া� 
হন এবং ০২-1১-৯২ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন 
�পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার 
িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের অিফস সহকারী কাম-
কি�উটার অপােরটর পেদ 0৫-01-2006 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। আভ��িরণ 
িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ �ি�গত কম�কত�া পেদ পেদা�িত �া� 
হন । একই সমেয়/পি�কা বছের পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। অিফস সহকারী-কাম-
কি�উটার  অপােরটর 

০৫/০১/০৬ ৮ বছর 9মাস  
২5িদন 

3। �ি�গত কম �কত�া ০১/১১/1৪ 5 বছর  11 মাস 28 
মাস 

205. জনাব �মাঃ ছােদ�র রহমান (৪২) 
�ি�গত কম �কত�া 

(��ড-১1) 
 

�িম�া 
২৪/০৮/৬৬ 

এইচ,এস,িস অিফস সহকারী-
কাম-��া�িরক 

১৮/০৫/১৯৯৩ ১১ বছর ০১ মাস 
১৪ িদন 

১।অ�বত�কালীন অিফস 
সহকারী- কাম-
��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৫ মাস ২৬ 
িদন 

27বছর 5 
মাস ১3 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ ছােদ�র রহমান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক পেদ িনেয়াগ�া� 
হন এবং ১৮-০৫-৯৩ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন 
�পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার 
িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের অিফস সহকারী কাম-
কি�উটার অপােরটর পেদ ২৭-১২-200৫ তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। আভ��িরণ 
িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ �ি�গত কম�কত�া পেদ পেদা�িত �া� 
হন । একই সমেয়/পি�কা বছের পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। অিফস সহকারী-কাম-
কি�উটার     অপােরটর 

২৭/১২/০৫ ৮ বছর ১0 মাস 3 
িদন  

3। �ি�গত কম �কত�া ০১/১১/1৪ 5 বছর  11 মাস 28 
মাস 

206. জনাব �মাঃ �মাখেল�র রহমান (৪৩) 
�ি�গত কম �কত�া  

(��ড-১1) 

িব-বাড়ীয়া 
১৪/০৪/৬৩ 

এইচ,এস,িস অিফস সহকারী-
কাম-��া�িরক 

০১/১১/১৯৯২ ১১ বছর ০৮ মাস 
১ িদন 

১।অ�বত�কালীন অিফস 
সহকারী- কাম-
��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৬ মাস 1 
িদন 

২7 বছর 11 
মাস 28 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ �মাখেল�র রহমান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক পেদ িনেয়াগ�া� 
হন এবং ০১-১১-৯২ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন 
�পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার 
িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের অিফস সহকারী কাম-
কি�উটার অপােরটর পেদ ০১-০১-200৬ তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। আভ��িরণ 
িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ �ি�গত কম�কত�া পেদ পেদা�িত �া� 
হন । একই সমেয়/পি�কা বছের পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। অিফস সহকারী-কাম-
কি�উটার  অপােরটর 

০১/০১/০৬ ৮ বছর ৯ মাস 29 
িদন 

3। �ি�গত কম �কত�া ০১/১১/1৪ 5 বছর  11 মাস 28 
মাস 

৪। সহকারী �ব�াপক 
(চঃদাঃ) 

21-05-19 চলমান 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
207. জনাব �মাঃ  আব�ল  হািলম (৪৫) 

�ি�গত কম �কত�া 
(��ড-১1) 

�িম�া 
০২/০৫/৬৭ 

এইচ,এস,িস অিফস সহকারী-
কাম-��া�িরক 

১২/১১/১৯৯২ ১১ বছর ০৭ মাস 
২০ িদন 

১।অ�বত�কালীন অিফস 
সহকারী- কাম-
��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর 5 মাস ২৮ 
িদন 

২7 বছর 11 
মাস ১7 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ  আব�ল  হািলম ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক পেদ িনেয়াগ�া� 
হন এবং ১২-১১-৯২ তািরেখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন 
�পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার 
িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের অিফস সহকারী কাম-
কি�উটার অপােরটর পেদ ২৯-১২-200৫ তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। আভ��িরণ 
িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ �ি�গত কম�কত�া পেদ পেদা�িত �া� 
হন । একই সমেয়/পি�কা বছের পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। অিফস সহকারী-
 কাম-কি�উটার 
 অপােরটর 

২৯/১২/০৫ 8 বছর 10 মাস 1 
িদন 

৩। �ি�গত কম �কত�া ০১/১১/1৪ 5 বছর  11 মাস 28 
মাস 

৪। সহকারী �ব�াপক (চঃদাঃ) 21-05-19 চলমান 
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(চ) িহসাব িনরী�ক পেদ �জ��তাঃ (��ড-13) 
 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
208. জনাব �ঃ �রজাউল কিরম-955 

িহসাব িনরী�ক- p2 
(��ড-১৩) 

চ�পাই 
নবাবগ�   

১৭।০৮।১৯৮২ 

এম.কম-
মা�াস � 

�ব�াপনা 

িহসাব র�ক 18-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৩ 
িদন 

িহসাব িনরী�ক 01-1-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �ঃ �রজাউল কিরম 
িহসাব র�ক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 18-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ িহসাব 
িনরী�ক পেদ িনেয়াগ�া� হন। ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক চাকিরকাল 
গণনা করা হেয়েছ। �কে� িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা 
হেয়েছ ।  �কে�র চাকিরর 3 বছর 2 মাস 13 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল 
ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা 
হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

 

(ছ) কি�উটার অপােরটর পেদ �জ��তাঃ (��ড-13) 
 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
 পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
209. জনাব রািজব লাল দাস-775  p 

কি�উটার অপােরটর  
(��ড-১৩) 

�ভালা 

12-03-86 

এসএসএস 

রা�িব�ান 

অিফসসহকারী-

কাম কি�উ-

��াঃ 

25-01-14 ২ বছর ১১ মাস ৫ 
িদন 

কি�উটার অপােরটর 01-01-17 3  বছর  9 মাস 28 3  বছর  9 মাস 

28 িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব রািজব লাল দাস অিফস 
সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 25-01-14 তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-
17 তািরেখ কি�উটার অপােরটর পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক চাকিরকাল গণনা করা হেয়েছ। �কে� িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ । �কে�র চাকিরর 2 বছর 11 মাস 5িদেনর ৫০% 
পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স 
িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

210. �বগম তািনয়া �বগম-776  p 
কি�উটার অপােরটর  
(��ড-১৩) 

�ভালা 
10-10-86 

�াতেকা�র অিফসসহকারী-
কাম কি�উ-

��াঃ 

30-01-14 ২ বছর ১১ মাস  কি�উটার অপােরটর 01-01-17 3  বছর  9 মাস 28 3  বছর  9 মাস 
28 িদন সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম তািনয়া �বগম অিফস 
সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 30-01-14 তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-
17 তািরেখ কি�উটার অপােরটর পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক চাকিরকাল গণনা করা হেয়েছ। �কে� িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ ।  �কে�র চাকিরর 2 বছর 11 মােসর ৫০% 
পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স 
িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

211. �মাসা�ৎ মমতাজ �বগম-777  p 

কি�উটার অপােরটর  

(��ড-১৩) 

�নায়াখালী 

01-07-79 

িবএ অিফসসহকারী-

কাম কি�উ-

��াঃ 

01-03-14 ২ বছর ১০ মাস  কি�উটার অপােরটর 01-01-17 3  বছর  9 মাস 28 3  বছর  9 মাস 

28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাসা�ৎ মমতাজ �বগম অিফস 
সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 01-03-14 তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-
17 তািরেখ কি�উটার অপােরটর পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক চাকিরকাল গণনা করা হেয়েছ। �কে� িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ ।    �কে�র চাকিরর 2 বছর 10 মাস 5িদেনর 
৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং 
সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন 
হেব না । 
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সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

212.  িম�াজ জাহান পািপয়া-778 p 

কি�উটার অপােরটর 

(��ড-১৩) 

বর�না 

29-01-86 

অনাস�সহ  

এমএস 

অিফসসহকারী-

কাম কি�উ-

��াঃ 

01-01-15 ১ বছর ১১ মাস 
২৯ িদন 

কি�উটার অপােরটর 01-01-17 3  বছর  9 মাস 28 3  বছর  9 মাস 

28 িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের িম�াজ জাহান পািপয়া অিফস 
সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 01-0১-1৫ তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-
17 তািরেখ কি�উটার অপােরটর পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক চাকিরকাল গণনা করা হেয়েছ। �কে� িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ ।  �কে�র চাকিরর ১ বছর ১১ মাস ২৯িদেনর 
৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং 
সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন 
হেব না । 

213. �মাঃ আিন�ল ইসলাম-779 p 

কি�উটার অপােরটর 

(��ড-১৩) 

চ�পাইনবাবগ� 

12-10-86 

�াতক অিফসসহকারী-

কাম কি�উ-

��াঃ 

01-01-15 ১ বছর ১১ মাস 
২৯ িদন 

কি�উটার অপােরটর 01-01-17 3  বছর  9 মাস 28 3  বছর  9 মাস 

28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাঃ আিন�ল ইসলাম অিফস 
সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০১-০১-১৫ তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-
17 তািরেখ কি�উটার অপােরটর পেদ  আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক চাকিরকাল গণনা করা হেয়েছ। �কে� িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ । �কে�র চাকিরর ১ বছর 1১ মাস ২৯িদেনর 
৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং 
সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন 
হেব না । 

214. জনাব �মাঃ আল ইমরান-780 p 

কি�উটার অপােরটর 

(��ড-১৩) 

প�গড় 

19-10-85 

এমিবএস অিফসসহকারী-

কাম কি�উ-

��াঃ 

01-01-15 ১ বছর ১১ মাস 
২৯ িদন 

কি�উটার অপােরটর 01-01-17 3  বছর  9 মাস 28 3  বছর  9 মাস 

28 িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আল ইমরান অিফস 
সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০১-০১-১৫ তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-
17 তািরেখ কি�উটার অপােরটর পেদ আ�ী�ত হন ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক চাকিরকাল গণনা করা হেয়েছ। �কে� িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ । �কে�র চাকিরর ১ বছর 1১ মাস ২৯িদেনর 
৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং 
সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন 
হেব না । 

215. জনাব  িশিশর কনা বম �ন (৫৫৮) 
কি�উটার অপােরটর 
(��ড-১৩) 

চ�পাইনবাবগ� 
০৪/১০/৮০ 

িবএসএস - - - ১।অিফস সহঃকাম-ডাটা 
এি� অপাঃ 

২৬/০৫/১৩ 05বছর 11 মাস 19 
িদন 

07 বছর 5 মাস 
05 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০১০-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িশিশর কনা বম �ন অিফস 
সহকারী কাম-কি�উটার অপােরটর পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 26-05-13 তািরখ 
�যাগদান কেরন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা 
িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 
তািরখ কি�উটার অপােরটর পেদ পেদা�িত পান । একই সমেয় পেদা�িত 
�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয়। 

২। কি�উটার অপােরটর 16-05-19 1 বছর 5 মাস 15 
িদন 

216. জনাব  �মাঃ এনােয়ত উ�াহ (৫৫৯) 
কি�উটার অপােরটর 
(��ড-১৩) 

�া�ণবাড়ীয়া 
০১/০১/৮৫ 

এইচ,এস,িস - - - ১। অিফস সহঃকাম-ডাটা 
এি� অপাঃ 

২৬/০৫/১৩ 05বছর 11 মাস 19 
িদন 

07 বছর 5 মাস 
05 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০১০-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব  �মাঃ এনােয়ত উ�াহ অিফস 
সহকারী কাম-কি�উটার অপােরটর পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 26-05-13 তািরখ 
�যাগদান কেরন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা 
িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 
তািরখ কি�উটার অপােরটর পেদ পেদা�িত পান । একই সমেয় পেদা�িত 
�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয়। 
 
 

২। কি�উটার অপােরটর 16-05-19 1 বছর 5 মাস 15 
িদন 
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(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
217. জনাব শিম�া ম�মদার (৫৬৪) 

কি�উটার অপােরটর 
(��ড-১৩) 

িপেরাজ�র 
১৫/১১/৯৩ 

এইচ,এস,িস - - - ১। অিফস সহঃকাম-ডাটা 
এি� অপাঃ 

২৬/০৫/১৩ 05বছর 11 মাস 19 
িদন 

07 বছর 5 মাস 
05 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০১০-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব শিম�া ম�মদার অিফস 
সহকারী কাম-কি�উটার অপােরটর পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 26-05-13 তািরখ 
�যাগদান কেরন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা 
িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 
তািরখ কি�উটার অপােরটর পেদ পেদা�িত পান । একই সমেয় পেদা�িত 
�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয়। 

২। কি�উটার অপােরটর 16-05-19 1 বছর 5 মাস 15 
িদন 

218. জনাব সাথী আ�ার (৫৬৫) 
কি�উটার অপােরটর 
(��ড-১৩) 

�ি�য়া 
২৭/০৫/৮৪ 

এমএসএস 
(মা�াস �) 

- - - ১। অিফস সহঃকাম-ডাটা 
এি� অপাঃ 

২৬/০৫/১৩ 05বছর 11 মাস 19 
িদন 

07 বছর 5 মাস 
05 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০১০-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব সাথী আ�ার অিফস সহকারী 
কাম-কি�উটার অপােরটর পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 26-05-13 তািরখ �যাগদান 
কেরন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা 
হয় । পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 তািরখ 
কি�উটার অপােরটর পেদ পেদা�িত পান । একই সমেয় পেদা�িত �া�েদর 
�েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয়। 

২। কি�উটার অপােরটর 16-05-19 1 বছর 5 মাস 15 
িদন 

219. জনাব  হীরা রানী িম�ী (৫৬৬) 

কি�উটার অপােরটর 

(��ড-১৩) 

িপেরাজ�র 

১৫/১০/৮৮ 

এইচ,এস,িস - - - ১। অিফস সহঃকাম-ডাটা 

এি� অপাঃ 

২৬/০৫/১৩ 05বছর 11 মাস 19 

িদন 

07 বছর 5 মাস 

05 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০১০-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব  হীরা রানী িম�ী অিফস 
সহকারী কাম-কি�উটার অপােরটর পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 26-05-13 তািরখ 
�যাগদান কেরন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা 
িনধ �ারণ করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-5-19 
তািরখ কি�উটার অপােরটর পেদ পেদা�িত পান । একই সমেয় পেদা�িত 
�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয়।  

২। কি�উটার অপােরটর 16-05-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

220. জনাব �মাঃ �গালাম আজম-956 

কি�উটার অপােরটর- p2 

(��ড-১৩) 

চ�পাই 

নবাবগ� 

১৮।১০।১৯৮৭ 

অনাস �সহ 

এম.এস.এস 

(অথ �নীিত) 

অিফস সহ:-

কাম-কি�উ: 

অপা: 

18-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৩ 

িদন 

কি�উটার অপােরটর 01-01-2020 9 মাস 29 িদন 9 মাস 29 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 

�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �গালাম আজম 

অিফস সহকারী কাম-কি�উটার অপােরটর পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 18-10-16 

তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন িনেয়াগদান করা হেল 

01-01-2020 তািরেখ কি�উটার অপােরটর পেদ িনেয়াগ�া� হন। ফাউে�শেন 

�যাগদােনর তািরখ �থেক চাকিরকাল গণনা করা হেয়েছ। �কে� িনেয়ােগর 

�মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ ।  �কে�র চাকিরর 3 বছর 2 

মাস 13 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 

�কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 

�কান পিরবত�ন হেব না । 

221. জনাব �মাহা�দ নজ�ল ইসলাম-
৫৩৭ 
কি�উটার অপােরটর- p2 
(��ড-১৩) 

নরিসংদী 
২৬।০২।১৯৮৫ 

অনাস �সহ 
এম.এস.এস 
(অথ �নীিত) 

২।অিফস সহ:-
কাম-কি�উ: 
অপা: 

18-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৩ 
িদন 

১। মাঠ কম�কত�া 6-9-12 4 বছর ১ মাস ৯ 
িদন 

4 বছর ১ 
মাস ৯ িদন 

১। ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

২। সরকাির িবিধ 

অ�যায়ী �কে� িনেয়াগ 

৩। িডিপিপ অ�সাের 

ফাউে�শেন আ�ীকরণ 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০১০-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 

সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাহা�দ নজ�ল ইসলাম মাঠ 

কম �কত�া পেদ 06-09-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন।  

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 

�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের অিফস সহকারী কাম-কি�উটার 

অপােরটর পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 18-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 

সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ 

কি�উটার অপােরটর পেদ িনেয়াগ�া� হন। ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 

চাকিরকাল গণনা করা হেয়েছ। �কে� িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা 

িনধ �ারণ করা হেয়েছ ।  �কে�র চাকিরর 3 বছর 2 মাস 13 িদেনর ৫০% 

পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স 

িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

৩। কি�উটার অপােরটর 01-01-2020 9 মাস 29 িদন 9 মাস 29 
িদন 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব,  
 পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
222. জনাব �জাসনা রানী -958 

কি�উটার অপােরটর- p2 
(��ড-১৩) 

চ�পাই 
নবাবগ� 

২৩।১০।১৯৮৬ 

এম.এ 
(ইিতহাস) 

অিফস সহ:-
কাম-কি�উ: 

অপা: 

18-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৩ 
িদন 

কি�উটার অপােরটর 01-01-2020 9 মাস 29 িদন 9 মাস 29 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �জাসনা রানী অিফস 
সহকারী কাম-কি�উটার অপােরটর পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 18-10-16 তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন িনেয়াগদান করা হেল 01-
01-2020 তািরেখ কি�উটার অপােরটর পেদ িনেয়াগ�া� হন। ফাউে�শেন 
�যাগদােনর তািরখ �থেক চাকিরকাল গণনা করা হেয়েছ। �কে� িনেয়ােগর 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ ।  �কে�র চাকিরর 3 বছর 2 
মাস 13 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

223. জনাব ��ী দিবর �হােসন-959 
কি�উটার অপােরটর- p2 
(��ড-১৩) 

নড়াইল 
১২।০৫।১৯৯০ 

এমিবএ 
(িহসাব 
িব�ান) 

অিফস সহ:-
কাম-কি�উ: 

অপা: 

18-10-16 ৩ বছর ২ মাস ১৩ 
িদন 

কি�উটার অপােরটর 01-01-2020 9 মাস 29 িদন 9 মাস 29 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব ��ী দিবর �হােসন অিফস 
সহকারী কাম-কি�উটার অপােরটর পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 18-10-16 তািরখ 
�যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন িনেয়াগদান করা হেল 01-
01-2020 তািরেখ কি�উটার অপােরটর পেদ িনেয়াগ�া� হন। ফাউে�শেন 
�যাগদােনর তািরখ �থেক চাকিরকাল গণনা করা হেয়েছ। �কে� িনেয়ােগর 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ ।  �কে�র চাকিরর 3 বছর 2 
মাস 13 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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(জ) িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ �জ��তা: (��ড-13) 

�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(৩১।0৩।১9) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

224. জনাব �মাঃ আব�ল মিতন  (৪৭) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

চ�দ�র 

১২/০৫/৬১ 

এইচ,এস,িস অিফস সহঃ-কাম-

��া�িরক 

০১/১১/৮৮ ১৫বছর ৮মাস 

০১িদন 

১। অ�বত�কালীন অিফস 

সহঃ-কাম-��া�িরক 

০১/০৭/০৪ ১বছর ৬মাস ১ িদন 31বছর 11 

মাস 29 িদন  

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ আব�ল মিতন ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ার মা�েম  অিফস সহকারী-কাম-��া�িরক িহেসেব িনেয়াগ�া� 
হেয় 01-11-88 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন 
�পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও ৯ 
ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের িসিনয়র 
মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-1) পেদ 01-01-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। 
এ িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়।  

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-১) ০১/০১/০৬ 14বছর 9 মাস 

28 িদন  

225. জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম খান (৫২) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

বিরশাল 

১০/০৩/৬৮ 

এম.কম  

(িহসাব 

িব�ান) ও 

এলএলিব 

মাঠ সহকারী ০৬/০৭/৯৭ ৬ বছর ১১ মাস 

২5 িদন 

 

১। অ�বত�কালীনমাঠ 

সহকারী  

০১/০৭/২০০৪ ০১ বছর ০7 মাস 

29 িদন 

23 বছর 3 

মাস ২৫ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 06-07-97 তািরখ মাঠ সহকারী 
িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল 
ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার 
িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের িসিনয়র মাঠ  
কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-1) পেদ 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। এ 
িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম খান ৩১-০১-২০০৯ হেত ২০-০৭-২০১১ পয �� ২ 
বছর ৫ মাস ২০িদন  অসাধারণ �� িহেসেব গ� হয়। উ� কম �কত�ার অসাধারণ 
�� হেলও সং�াপন ম�ণালেয়র নং-সম (িবিধ-২) �জ��তা-২৩/৯১-৫২ (৫০০) 
তািরখঃ ০৪-০১-১৯৯২ অ�সাের �জ��তার তািলকায় ত�র অব�ােনর �কান 
�হরেফর হেব না।    

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-১) ০১/০৩/০৬ 14বছর 7 মাস 

30 িদন  

226. জনাব �মাঃ খায়�ল ইসলাম (৯৫) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

বর�না 

০৭/০৮/৬৬ 

�াতক মাঠ সহকারী ২০/১২/৯২ ১১ বছর ০৬ 

মাস১২ িদন 

১। অ�বত�কালীনমাঠ 

সহকারী  

০১/০৭/০৪ ০১ বছর ০7 মাস 

29 িদন 
27 বছর 

10মাস 9 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 20-12-92 তািরখ মাঠ সহকারী 
িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল 
ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার 
িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
(মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ এবং িসিনয়র মাঠ  কম �কত�া (মাঠ 
কম �কত�া ��ড-1) পেদ 01-10-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। এ িনেয়ােগর 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
 জনাব �মাঃ খায়�ল ইসলাম ১৬-১০-২০০৮ হেত ২০-০৭-২০১১ পয �� ২ বছর ৯ 
মাস ৫ িদন অসাধারণ �� িহেসেব গ� হয়। উ� কম �কত�ােদর অসাধারণ �� 
হেলও সং�াপন ম�ণালেয়র নং-সম (িবিধ-২) �জ��তা-২৩/৯১-৫২ (৫০০) 
তািরখঃ ০৪-০১-১৯৯২ অ�সাের �জ��তার তািলকায় তােদর অব�ােনর �কান 
�হরেফর হেব না।   

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬  ০৭ মাস  

৩। মাঠ কম �কত�া (��ড-১) ০১/১০/০৬ 14বছর  28 িদন  

227. জনাব �মাহা�দ �নছার আহে�দ (১১৬) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

চ�দ�র 

২৬/০৭/৭৪ 

�াতক মাঠ সহকারী ০১/০২/০০ ৪ বছর ০৫মাস০১ 

িদন 

 

১। অ�বত�কালীনমাঠ 

সহকারী  

০১/০৭/০৪ ০১ বছর ০7 মাস 

29 িদন 
20 বছর 8 

মাস 27 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাহা�দ �নছার আহে�দ ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-
02-2000 তািরখ মাঠ সহকারী িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ এবং 
িসিনয়র মাঠ  কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-1) পেদ 01-11-06 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন।  এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের  �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬  ০৭ মাস  

৩। মাঠ কম �কত�া (��ড-১) ০১/১১/০৬ 13বছর 11 মাস  

28 িদন  

228. জনাব �মাঃ �গালম  �মা�ফা (১১১) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

ময়মনিসংহ 

০৬/০২/৭০ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ০১/০৮/৯৩ ১০ বছর ১১ মাস 

০১িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠক 

০১/০৭/০৪ ০১ বছর ০7 মাস 

29 িদন 
27 বছর 2 

মাস 30 িদন  

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ �গালম  �মা�ফা ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-08-
93 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� 
হন। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৫ বছর 11 মাস 1 

মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 

মাস 



48 

 

�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(৩১।0৩।১9) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

229. জনাব �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান (১২৮) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

�ভালা 

২০/০২/৭৭ 

কািমল দল-সংগঠক ০১/০৮/০০ ৩ বছর ১১ মাস 

০১িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠক 

০১/০৭/০৪ ০১ বছর ০7 মাস 

29 িদন 
20 বছর 2 

মাস 29 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-
08-2000 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন । এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র 
মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� 
রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৫ বছর 11 মাস 1 

মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 

মাস 

230. জনাব �মাঃ �দলায়ার   �হােসন (১৪৫) 
িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৩) 

বিরশাল 
০১/০৩/৮১ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ০১/১২/০২ ১ বছর ৭ মাস 
০১িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-
সংগঠবক 

২০/১১/০৪ ০১বছর ০৩ মাস 9 
িদন 

১7বছর 10 
মাস 28 িদন  

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ �দলায়ার �হােসন ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-12-
2002 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� 
হন। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৫ বছর 11 মাস 1 
মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 
মাস 

231. জনাব �মাঃ আঃ রা�াক (১৪৭) 
িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

প�য়াখালী 
০১/০১/৭০ 

�াতক দল-সংগঠক ১০/০৩/৯৬ ৮ বছর ০৩ মাস 
২২ িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-
সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7 মাস 29 
িদন 

24 বছর 07 
20িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ আঃ রা�াক ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 10-03-96 
তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� 
হন। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৫ বছর 11 মাস 1 

মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 

মাস 

232. জনাব �মাঃ শাহআলম (১৫০) 
িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

প�য়াখালী 
১৮/০৩/৬৭ 

এস,এস,িস দল-সংগঠক ০১/১২/৯৩ ১০ বছর ০৭ মাস 
০১ িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-
সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7 মাস 29 
িদন 

26 বছর 10 
মাস ২8 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ শাহআলম ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-12-93 
তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� 
হন। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৫ বছর 11 মাস 1 
মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 
মাস 

233. জনাব �মাঃ মাই�ল হাসান (১৬১) 
িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

ময়মনিসংহ 
৩০/০৯/৬৯ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ০১/০৭/০০ ৪ বছর ০ মাস 
০১িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-
সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7 মাস 29 
িদন 

20বছর 3 
মাস ২9 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ মাই�ল হাসান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-07-
2000 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৫ বছর 11 মাস 1 
মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 
মাস 

234. জনাব �মাঃ আব�ল হক (১৬৪) 
িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৩) 

প�য়াখালী 
০১/০৮/৬৭ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ০১/০৩/৯৪ ১০ বছর ০৪ মাস 
০১ িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-
সংগঠবক 
 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7 মাস 29 
িদন 

26 বছর 7 
মাস 30িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ আব�ল হক ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-03-94 
তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৫ বছর 11 মাস 1 
মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 
মাস 
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�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(৩১।0৩।১9) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

235. জনাব �মাঃ নাজ�ল �দা (১৬৬) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

ময়মনিসংহ 

৩১/০৭/৭০ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ০১/০৭/০০ ৪ বছর ০ িদন 

০১িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7 মাস 29 

িদন 

20বছর 03 

মাস 29 িদন 

 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ নাজ�ল �দা ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-07-
2000 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের  �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৫ বছর 11 মাস 1 

মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 

মাস 

236. জনাব আল-আিমন (১৬৯) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

বিরশাল 

২১/০৯/৭৯ 

এস,এস,িস দল-সংগঠক ০১/০৬/৯৯ ৫ বছর ১ মাস 

০১িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7 মাস 29 

িদন 

21 বছর 4 

মাস 30 িদন 

 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব আল-আিমন ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-06-99 তািরখ 
দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন 
�পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও ৯ 
ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন । এ 
িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৫ বছর 11 মাস 1 

মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 

মাস 

237. জনাব �মাঃ �গালাম  �মা�ফা (১৭৯) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

ময়মনিসংহ 

৩১/০৫/৭০ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ০১/০৩/০০ ৪বছর ৪ মাস ১ 

িদন 

১। অ�বত�কালীন 

 দল-সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7 মাস 29 

িদন 

20 বছর 

০7মাস 

29িদন 

 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ �গালাম  �মা�ফা ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-0৩-
2000 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৫ বছর 11 মাস 1 

মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 

মাস 

238. জনাব �মাঃ �বলাল উি�ন (১৯১) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

ব�ড়া 

২০/০৬/৬৪ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ১৬/০১/০১ ৩ বছর ৫ মাস ১৬ 

িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০৯ মাস ১৪ 

িদন 

19 বছর 9 

মাস ১3 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ �বলাল উি�ন ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 16-01-01 
তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 16-04-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ১৬/০৪/০৬ ৫ বছর 9 মাস 16 

িদন 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 

মাস 

239. জনাব �মাঃ �করামত আলী খান (২৭২) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

বর�না 

০১/০৩/৭৯ 

ফািজল 

(�াতক) 

দল-সংগঠক ২৩/০৪/৯৭ ৭ বছর ২ মাস ৯ 

িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০২বছর ০৩ মাস  23 বছর 6 

মাস 8 িদন  

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ �করামত আলী খান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 23-
04-97 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-10-06 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন । এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের  �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র 
মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� 
রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/১০/০৬ 5 বছর 4 মাস ১িদন 

3। িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 01-2-12 8 বছর  8 মাস 27 

মাস 

240. জনাব �মাহা�দ ��ল আিমন আকন 

(২৭৩) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

বর�না 

০১/০৩/৬৩ 

এস,এস,িস দল-সংগঠক ০৬/০৬/৯৯ ৫ বছর ০ মাস ২৬ 

িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০২বছর ০৩ মাস  21 বছর 04 

মাস ২5 িদন 

 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাহা�দ ��ল আিমন আকন ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 
06-06-99 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-10-06 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন । এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র 
মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� 
রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/১০/০৬ 5 বছর 4 মাস ১ 

িদন 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 

মাস 
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�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(৩১।0৩।১9) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

241. জনাব গাজী নািসর উি�ন �ধান (২৭৯) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

চ�দ�র 

২০/০৭/৮০ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ২৯/০১/০০ ০৪ বছর ৫মাস ৩ 

িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০২বছর ০৩ মাস  20 বছর 9 

মাস  

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব গাজী নািসর উি�ন �ধান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 29-
01-2000 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও ৮ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-10-06 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন । এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র 
মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� 
রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/১০/০৬ 5 বছর 4 মাস ১িদন 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 

মাস 

242. জনাব �মাঃ হা�ন-অর-রিশদ (২৮৭) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

প�য়াখালী 

০৭/০৬/৭৭ 

এস,এস,িস দল-সংগঠক ০১/০৩/০১ ৩ বছর ৪ মাস ১ 

িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০২বছর ০৩ মাস  19 বছর 7 

মাস 30 িদন  

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ হা�ন-অর-রিশদ ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-03-
2001 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-10-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/১০/০৬ 5 বছর 4 মাস 1 

িদন 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 

মাস 

243. জনাব �মাঃ জািকর �হাসাইন (২৯০) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

বর�না 

২৫/০৮/৭৩ 

এস,এস,িস দল-সংগঠক ১৫/০৩/৯৩ ১১ বছর ৩ মাস 

১৭ িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০২বছর ০৩ মাস 27 বছর 7 

মাস 16 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ জািকর �হাসাইন ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 15-03-
93 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-10-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-02-12 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/১০/০৬ 5 বছর 4 মাস 1 

িদন 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/০২/১২ 8 বছর  8 মাস 27 

মাস 

244. জনাব এইচ,এম, কাই�ম (৯৮) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

বিরশাল 

৩১/০১/৭৬ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ১০/০৬/১৯৯৫ ০৯ বছর ০মাস ২২ 

িদন 

১। অ�বত�কালীন  

দল-সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7 মাস 

29 িদন 

25 বছর ০4 

মাস 21 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব এইচ,এম, কাই�ম ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 10-06-95 
তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও ৯ ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৮ বছর 8 মাস 

 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

245. জনাব �মাঃ হািব�র রহমান (১১২) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

বিরশাল 

০২/০১/৭২ 

এস,এস,িস দল-সংগঠক ০১/১০/১৯৯৫ ০৮বছর ৯ মাস 

০১িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7 মাস 

29 িদন 

25 বছর 28 

িদন 

 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ হািব�র রহমান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-10-
95 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৮ বছর 8 মাস 

 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

246. জনাব �মাঃ আব�ল খােলক (১২৬) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

বর�না 

৩১/১২/৬৬ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ২৯/১১/১৯৮৮ ১৫ বছর ৭ মাস 

০৩ িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7 মাস 

29 িদন 

31 বছর  

11মাস 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ আব�ল খােলক ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 29-11-
88 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের  �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৮ বছর 8 মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 
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�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(৩১।0৩।১9) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

247. জনাব �মাঃ ইি�স িময়া (১৪৮) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

বর�না 

০২/০৯/৬৯ 

এস,এস,িস দল-সংগঠক ১০/০৫/১৯৯৮ ০৬ বছর ০১ মাস 

২২ িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7 মাস 

29 িদন 

22 বছর 5 

মাস 21 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ ইি�স িময়া ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 10-05-98 
তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৮ বছর 8 মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

248. জনাব �মাঃ আব�র রহমান (১৫৬) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

প�য়াখালী 

৩১/০৭/৬৪ 

এস,এস,িস দল-সংগঠক ০১/০৮/১৯৯৩ ১০ বছর ১0 মাস 

29িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7 মাস 

29 িদন 

27বছর 3 

মাস  

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ আব�র রহমান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 01-08-
93 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৮ বছর 8 মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

249. �বগম �লতানা রািজয়া (১৭৩) 

িসিনয়র মাঠ কম�কত�া 

(��ড-১৩) 

বর�না 

১০/০১/৭৭ 

�াতক দল-সংগঠক ২২/১২/২০০১ ২ বছর ৬ মাস 9 

িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০7 মাস 

29 িদন 

18 বছর 10 

মাস 7 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

�বগম �লতানা রািজয়া ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 22-12-01 
তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-03-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/০৩/০৬ ৮ বছর 8 মাস 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

250. জনাব �মাঃ জািকর �হােসন (২৬৮) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

�ভালা 

৩১/১২/৭৭ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ২০/০৭/২০০০ ৩ বছর ১১ মাস 

১1 িদন 

১। অ�বত�কালীনদল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০২বছর ০৩ মাস  20 বছর 03 

মাস 10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ জািকর �হােসন ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 20-07-
2000 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-10-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/১০/০৬ 8 বছর 30িদন 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

251. জনাব �মাঃ সিফ�ল ইসলাম (২৭০) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

প�য়াখালী 

১২/০২/৬৯ 

এস,এস,িস দল-সংগঠক ২২/০৮/১৯৯৩ ১০ বছর ১০ মাস 

১০ িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০২বছর ০৩ মাস  ২7 বছর ০2 

মাস ০9 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ সিফ�ল ইসলাম ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 22-8-
93 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-10-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন 
। এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/১০/০৬ 8 বছর 30িদন 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

252. জনাব �মাঃ আ� ব�ার িসি�ক (২৮৮) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

বিরশাল 

১০/০৬/৭১ 

এস,এস,িস দল-সংগঠক ২৫/০৪/১৯৯৫ ০৯ বছর ২ মাস 

০৭ িদন 

১। অ�বত�কালীন দল-

সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০২ বছর ০৩ মাস  ২5 বছর 6 

মাস 6 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ আ� ব�ার িসি�ক ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 25-
04-95 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) 01-10-06 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন । এ িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের  �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� 
রাখা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া  (��ড-২) ০১/১০/০৬ 8 বছর 30িদন 

৩। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/11/14 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 
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�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(৩১।0৩।১9) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

253. জনাব �মাহা�দ আশরাফ উি�ন (৩১৬) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

ময়মনিসংহ 

০১/০১/৮০ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ০৩/০৯/০৯ ৫ বছর  1 মাস  ২6 

িদন 

11 বছর  1 

মাস ২5 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাহা�দ আশরাফ উি�ন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 03-09-09 তািরখ িনেয়াগ�া� হন।  
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা 
হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

254. জনাব �মাঃ �জন িময়া (৩৪২) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

রং�র 

১০/১২/৮৩ 

�াতেকা�র 

সমাজিব�ান 

- - - ১। মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ২৩/১১/০৯ ৪ বছর ১1মাস 7িদন 10 বছর 11 

মাস  6িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ �জন িময়া ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 
6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
(মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 23-11-09 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ 
পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

255. জনাব �মাঃ জাহা�ীর আলম (৩৫১) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

িসরাজগ� 

১১/১১/৮০ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ২৭/১২/০৯ ৪বছর 10মাস 3িদন 10 বছর 

10মাস 2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ জাহা�ীর আলম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 27-12-09 তািরখ িনেয়াগ�া� হন।  
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা 
হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

256. জনাব �মাঃ হা�ান সরকার (৩৫৬) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

িদনাজ�র 

২৬/০৯/৮৯ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ২৯/১২/০৯ ৪বছর 10 মাস 1িদন 10 বছর 10 

মাস  

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ হা�ান সরকার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-
এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 29-12-09 তািরখ িনেয়াগ�া� হন।  
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা 
হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

257. জনাব জীবন �মার সরকার (৩৫৮) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

ব�ড়া 

১৩/০৪/৮৩ 

�াতক - - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ২৯/১২/০৯ ৪বছর 10 মাস 1িদন 10 বছর 10 

মাস 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব জীবন �মার সরকার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-
এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 29-12-09 তািরখ িনেয়াগ�া� হন।  
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা 
হয় । 
 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

258. �মাছাঃ নািদরা খা�ন (৩৬৬) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

নওগ� 

১৬/০৩/৮৪ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ১১/০১/১০ ৪বছর 9মাস 19িদন 10 বছর 9 

মাস 18 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

�মাছাঃ নািদরা খা�ন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 
ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
(মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 11-01-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ 
পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

259. জনাব �মাঃ ���বী সরকার (৩৭৮) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

গাইবা�া 

৩০/০৮/৮৪ 

�িষ িডে�ামা - - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ০৯/০৩/১০ ৪বছর 7মাস ২3 

িদন 

10বছর 07 

মাস 22 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ ���বী সরকার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-
এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 09-03-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন।  
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা 
হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 
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�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(৩১।0৩।১9) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

260. জনাব �মাঃ িজয়াউর রহমান (৩৯১) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

গাইবা�া 

০৭/০৩/৮৩ 

 িবএিজএড, 

িবএ স�ান 

 

- - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ০২/০৫/১০ ৪বছর 6মাস  10 বছর 5 মাস 

29 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ িজয়াউর রহমান ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 02-05-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন।  
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা 
হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

261. জনাব �মাঃ এবা�র রহমান (৩৯৩) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

গাইবা�া 

০১/০২/৮৪ 

ফািজল - - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ০৯/০৫/১০ ৪বছর 5মাস ২3 

িদন 

10 বছর 5 

মাস 22িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ এবা�র রহমান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-
এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 09-05-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। এ 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা 
হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

262. জনাব নজ�ল ইসলাম (৩৯৭) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

�ভালা 

৩১/১২/৮২ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ২৪/০৫/১০ ৪ বছর 5মাস 8িদন 10 বছর 

5মাস 7িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব নজ�ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 
ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
(মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 24-05-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ 
পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

263. �বগম �িফদা খানম (৪০২) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

মাদারী�র 

০১/০৫/৮৬ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ১৩/০৬/১০ ৪ বছর  4মাস 

১9িদন 

10 বছর 

4মাস ১8িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

�বগম �িফদা খানম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 
ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
(মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 13-06-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ 
পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

264. জনাব �মাঃ �জািহ�ল ইসলাম ((৪৩৩) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

প�য়াখালী 

০৯/০২/৮৪ 

অনাস �সহ 

�াতেকা�র 

বাংলা 

- - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ১৯/০৭/১০ ৪ বছর 3মাস 

১3িদন 

10 বছর 3 

মাস 12িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ �জািহ�ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 19-07-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা 
হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

265. জনাব �মাঃ �রামান আহে�দ (৪৩৫) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

রং�র 

৩১/১২/৮৯ 

�াতেকা�র 

(িহসাব 

িব�ান) 

- - - ১। মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ১৯/০৭/১০ ৪ বছর 3মাস 

১3িদন 

10 বছর 3 

মাস 12িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ �রামান আহে�দ ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 19-07-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা 
হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

266. জনাব �মাঃ জাহা�ীর  আলম (৪৩৭) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

ব�ড়া 

০১/০১/৯০ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ২০/০৭/১০ ৪ বছর 3মাস 

১2িদন 

10 বছর 

3মাস 11িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ জাহা�ীর  আলম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 20-07-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা 
হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 



54 

 

�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(৩১।0৩।১9) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

267. �মাসাঃ সােয়রা খা�ন (৪৩৮) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

চ�পাইনবাবগ� 

০৩/০১/৯০ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ১৮/০৭/১০ ৪ বছর 3মাস 

১4িদন 

10 বছর 

3মাস 13িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

�মাসাঃ সােয়রা খা�ন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 
ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
(মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 18-07-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ 
পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

268. জনাব �মাঃ ইমরান �হােসন ম�ল (৪৫৪) 

িসিনয়র মাঠ কম�কত�া 

(��ড-১৩) 

গাইবা�া 

০১/০১/৯২ 

িবএ/িবএসএস 

সমাজিব�ান 

- - - ১।মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ২০/১০/১০ ৪ বছর ১১িদন 10বছর 9িদন ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ ইমরান �হােসন ম�ল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 20-10-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ 
কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা 
হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

269. জনাব �মাঃ মা�ন (৪৫৮) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

প�য়াখালী 

১৫/১২/৮৭ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ২০/১০/১০ ৪ বছর ১১িদন 10বছর 9িদন ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ মা�ন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 ও 
10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ 
কম �কত�া ��ড-2) পেদ 20-10-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর  11 মাস 28 

মাস 

270. জনাব �মাহা�দ ��ল আমীন (৩৮০) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

িকেশারগ� 

১০/১০/৮৪ 

�াতক  

 

- - - 11। মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ১০/০৩/১০ 9বছর 2 মাস 

6িদন 

10বছর 7 

মাস 21 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাহা�দ ��ল আমীন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 10-03-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র 
মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� 
রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

271. �বগম �িনতা রানী দাস (৪৪৭) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

�িমল�া 

১২/১০/৯১ 

িবএসএস 

(পাসেকাস �) 

সমাজিব�ান 

- - - মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ০৫/০৯/২০১০ 8 বছর  8মাস 

8িদন 

10 বছর 1মাস 

23িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

�বগম �িনতা রানী দাস ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 
6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
(মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 05-09-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ 
পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত 
পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 
পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

272. ��াবন �মার �ামািণক (৪৭২) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

রাজশাহী 

০৭/০৪/৭৯ 

এইচ,এস,িস - - - মাঠ কম �কত�া ২৫/০১/১২ 7 বছর 3 মাস 20 

িদন 

8 বছর 9 মাস 

4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

��াবন �মার �ামািণক ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 
6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 
 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

273. জনাব �মাঃ খাই�ল ইসলাম (৪৭৩) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

নােটার 

০২/১১/৭৯ 

এইচ,এস,িস - - -     1 । মাঠ কম �কত�া ২৫/০১/১২ 7 বছর 3 মাস 20 

িদন 
8 বছর 9 মাস 

4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ খাই�ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-
এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের  সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত 
পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 
 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

274. জনাব �মাঃ �তৗিহ�ল ইসলাম (৪৭৫) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

ঢাকা 

১৫/১০/৮৬ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠ কম �কত�া ২৫/০১/১২ 7 বছর 3 মাস 20 

িদন 
8 বছর 9 মাস 

4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ �তৗিহ�ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

275. জনাব  �মাঃ �রজাউল হাসান (৪৮৩) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

নওগ� 

১৫/১১/৭৭ 

�াতক 

সমাজিব�ান 

- - - ১। মাঠ কম �কত�া ২৫/০১/১২ 7 বছর 3 মাস 20 

িদন 
8 বছর 9 মাস 

4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ �রজাউল হাসান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-
এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত 
পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

276. জনাব  �মাঃ আেনায়া�ল ইসলাম (৪৮৫) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

�লনা 

০৬/১০/৭৮ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠ কম �কত�া ২৫/০১/১২ 7 বছর 3 মাস 20 

িদন 
8 বছর 9 মাস 

4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব  �মাঃ আেনায়া�ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

277. জনাব �মাঃ �সালায়মান িময়া (৪৯২) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

টাংগাইল 

২৫/১২/৮৩ 

এইচ,এস,িস - - - ১◌্মাঠ কম �কত�া ২৫/০১/১২ 7 বছর 3 মাস 20 

িদন 
8 বছর 9 মাস 

4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ �সালায়মান িময়া ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

278. �মাসাঃ িশউিল খা�ন (৪৯৩) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

রাজশাহী 

০৯/০৩/৮৪ 

�াতক 

সমাজিব�ান 

- - - ১। মাঠ কম �কত�া ২৫/০১/১২ 7 বছর 3 মাস 20 

িদন 
8 বছর 9 মাস 

4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

�মাসাঃ িশউিল খা�ন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 
ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

279. জনাব  �মাহাঃ ফাই�ল ইসলাম (৪৯৬) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

�পাইনবাবগ� 

২১/০৮/১১ 

�িষ   

িডে�ামা 

- - - ১। মাঠ কম �কত�া ২৫/০১/১২ 7 বছর 3 মাস 20 

িদন 
8 বছর 9 মাস 

4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব  �মাহাঃ ফাই�ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

280. জনাব �মাঃ �সালায়মান (৪৯৭) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

বিরশাল 

০১/০১/৯২ 

�াতেকা�র 

সমাজিব�ান 

- - - ১। মাঠ কম �কত�া ২৫/০১/১২ 7 বছর 3 মাস 

20িদন 
8 বছর 9 মাস 

4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ �সালায়মান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 
6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

281. জনাব িশ�ী রানী �ভৗিমক (৪৯৮) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

চ�দ�র 

০২/০১/৮০ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠ কম �কত�া ২৫/০১/১২ 7 বছর 3 মাস 20 

িদন 
8 বছর 9 মাস 

4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব িশ�ী রানী �ভৗিমক ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-
এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত 
পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

282. জনাব �মাঃ আব��াহ (৫১৫) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

�য়াডা�া 

২৫/১০/৮৯ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠ কম �কত�া ২৯/০২/১২ 7 বছর 2 মাস 16 

িদন 

8 বছর 7 মাস 

30 িদন  

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ আব��াহ ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 
ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 29-02-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

283. জনাব উ�ল �মার িসংহ (৫২৩) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

�মৗলভীবাজার 

০৪/০১/৮০ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠ কম �কত�া ২১/০৩/১২ 7 বছর ০1 মাস 

23িদন 

8 বছর 7 মাস 

9 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব উ�ল �মার িসংহ ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-
এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া পেদ 21-03-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত 
পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

284. �বগম �মা আ�ার (৫২৫) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

ময়মনিসংহ 

২২/১১/৮৯ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠ কম �কত�া ১৫/০৫/১২ 6 বছর 11মাস  20 

িদন 

8 বছর 5 মাস 

15 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

�বগম �মা আ�ার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 ও 
10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া পেদ 
15-5-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

285. �মাছাঃ  আয়শা খা�ন (৫৩৫) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

ব�ড়া 

২৬/১০/৮২ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠ কম �কত�া ০৬/০৯/১২ 6 বছর 8  মাস 

7িদন 

8 বছর 1 মাস 

22 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

�মাছাঃ  আয়শা খা�ন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 
6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 06-09-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

286. জনাব �মাঃ শহর আলী (৫৪৮) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

জামাল�র 

০২/০১/৮৯ 

আিলম - - - ১। মাঠ কম �কত�া ১৭/০২/১৩ 6 বছর 2 মাস 

27িদন 

7 বছর 8 মাস 

11 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �মাঃ শহর আলী ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 
6 ও 8  িবিধঅ�সাের  সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 17-02-13 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

287. জনাব �মাঃ ফা�ক �হা�সন (৫৫০) 

িসিনয়র মাঠ কম�কত�া 

(��ড-১৩) 

�য়াডা�া 

১০/০২/৮২ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠ কম �কত�া ০৬/০৩/১৩ 6 বছর 2 মাস 

10িদন 

7 বছর 7 মাস 

25িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �মাঃ ফা�ক �হা�সন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-
এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া পেদ 06-03-13 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত 
পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

288. জনাব �মাঃ ছা�ার িসকদার (১৯৩) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

প�য়াখালী 

২৫/১২/৭৩ 

এস,এস,িস - - - ১। মাঠ কম �কত�া ০৭/১১/১৩ 5বছর 6 মাস 7 

িদন 

6বছর 11 মাস 

22 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �মাঃ ছা�ার িসকদার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-
এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-11-13 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত 
পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

289. আহমা�ল হাসান (৫৮০) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

ব�ড়া 

০১/০৩/৮৫ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন  

6 বছর 7 মাস 

30 িদন  

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

আহমা�ল হাসান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও 8  
িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া পেদ 01-
03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার 
তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 
16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত 
�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 
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290. �মাঃ সাই�র রহমান (৫৮২) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

বিরশাল 

১৫/০১/৮৩ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

�মাঃ সাই�র রহমান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 
ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

291. �মাঃ মা�ম িব�াহ (৫৮৪) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

যেশার 

১৯/০৭/৮৫ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

�মাঃ মা�ম িব�াহ ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও 
8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া পেদ 
01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

292. �মাহা�দ �সালায়মান (৫৮৬ )  

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

জামাল�র 

৩০-১২-৮৩ 

 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

�মাহা�দ �সালায়মান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 
ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

293. জনাব শাি� মিন চাকমা (৫৯১) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

রা�ামা� 

পাব �ত� �জলা 

১৫/০২/৯১ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন  
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব শাি� মিন চাকমা ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 
6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

294. জনাব �মাঃ ছাই�ল ইসলাম (৫৯২) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

িদনাজ�র 

০৯/১২/৭৯ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন  
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �মাঃ ছাই�ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-
এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত 
পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

295. জনাব �বীর �মার সরকার (৫৯৭) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

লালমিনরহাট 

২২/১২/৮৬ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন  
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �বীর �মার সরকার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-
এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত 
পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

296. জনাব �মাঃ কাউসার আলী (৫৯৮) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

চ�পাইনবাবগ� 

১৫/০১/৮৭ 

 

িব.এস.এস 

সমাজিব�ান 

- - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �মাঃ কাউসার আলী ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-
এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত 
পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

297. জনাব �মাঃ আ� হািনফ (৫৯৯) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

পাবনা 

২৫/০৯/৮৭ 

এম, িব.এস 

(�ব�াপনা) 

 

- - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন  
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �মাঃ আ� হািনফ ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 
6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 
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�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(৩১।0৩।১9) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

298. �মাসাঃ �ডইজী খা�ন (৬০৪ )  

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

চ�পাইনবাবগ� 

১০/০৮/৯৪ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন  
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

�মাসাঃ �ডইজী খা�ন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 
ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

299. �মাসাঃ মমতাজ মহল (৬০৬) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

নওগ� 

০১/০১/৮২ 

িবএসএস 

সমাজিব�ান 

- - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন  
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

�মাসাঃ মমতাজ মহল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 
ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

300. স�য় �মার দাস (৬০৭) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

��ীগ� 

১৭/০১/৮২ 

িব,কম (পাস) 

বািণজ� 

- - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন  
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

স�য় �মার দাস ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও 8  
িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া পেদ 01-
03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার 
তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 
16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । পেদা�িত 
�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

301. জনাব �মাঃ আিম�র রহমান-614 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

নওগ� 

৩০-১১-৮৭ 

এইচ,এস,িস - - -      ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন  
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �মাঃ আিম�র রহমান-ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০10-এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের ত সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

302. জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম (৬১৬) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

�িড়�াম 

১৭/০২/৮৮ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন  
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০10-এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

303. অিনক তা�কদার (৬২০) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

�ন�েকানা 

২৮/১০/৯০ 

এইচ,এস,িস - - - ২। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন  
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

অিনক তা�কদার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও 
8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া পেদ 
01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

304. �মাসাঃ �রািজনা খা�ন (৬২৩ )  

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

চ�পাইনবাবগ� 

১১/১২/৯১ 

 

িডেপ�ামা-ইন-

ইি�িনয়ািরং 

(ইেলে�ািন�) 

- - - ২। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন  
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

�মাসাঃ �রািজনা খা�ন ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 
6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

305. জনাব সাই�র রহমান (৬২৬) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

প�য়াখালী 

১২/১২/৯৩ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 5 বছর 2 মাস 15  

িদন 

6 বছর 7 মাস 

30 িদন  
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব সাই�র রহমান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 
ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 চলমান 
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�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(৩১।0৩।১9) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

306. জনাব �গাপাল চ�  (৬৩৬) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

যেশার 

২৮/১১/৯০ 

�াতক 

সমাজিব�ান 

- - - ১। মাঠকম �কত�া ২৯/০৩/১৪ 5 বছর  1 মাস 15 6 বছর 7 মাস 

2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �গাপাল চ�  ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও 
8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া পেদ 
29-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

307. জনাব �নীল ভা�ক (৬৪০ ) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

�গাপালগ� 

১৫/০২/৭৯ 

 

িব.এস.এস 

সমাজিব�ান 

- - - ১।মাঠকম �কত�া ২৯/০৩/১৪ 5 বছর  1 মাস 15 6 বছর 7 মাস 

2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �নীল ভা�ক ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 ও 
8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া পেদ 
29-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

308. জনাব �হা�দ নািসর উি�ন (৬৪১) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

প�য়াখালী 

১৩/০২/৮০ 

কািমল - - - ১। মাঠকম �কত�া ২৯/০৩/১৪ 5 বছর  1 মাস 15 6 বছর 7 মাস 

2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �হা�দ নািসর উি�ন ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০10-এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া পেদ 29-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

309. জনাব �মাহাঃ কাওসার আলী (৬৪২) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

চ�পাইনবাবগ� 

০৫/০৬/৮১ 

এইচ,এস,িস - - - ১। মাঠকম �কত�া ২৯/০৩/১৪ 5 বছর  1 মাস 15 6 বছর 7 মাস 

2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �মাহাঃ কাওসার আলী ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০10-এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া পেদ 29-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

310. জনাব �মাঃ হািফ�র রহমান 

(৬৪৫)িসিনয়র মাঠ কম�কত�া 

(��ড-১৩) 

�িড়�াম 

১৪/০১/৮৩ 

অনাস �সহ 

সমাজিব�ান 

- - - ১। মাঠকম �কত�া ২৯/০৩/১৪ 5 বছর  1 মাস 15 6 বছর 7 মাস 

2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �মাঃ হািফ�র রহমান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০10-এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া পেদ ২৯-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

311. জনাব �মাঃ শহী�ল ইসলাম সরকার 

(৬৪৯) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

িসরাজগ� 

৩১/১০/৮৩ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠকম �কত�া ২৯/০৩/১৪ 5 বছর  1 মাস 15 6 বছর 7 মাস 

2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

জনাব �মাঃ শহী�ল ইসলাম সরকার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০10-এর 6 ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া পেদ ২৯-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

312. �বগম �রশমা আ�ার (৬৫২) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

ময়মনিসংহ 

২৪/১০/৮৩ 

এইচ,এস,িস - - - ১।মাঠকম �কত�া ২৯/০৩/১৪ 5 বছর  1 মাস 15 6 বছর 7 মাস 

2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ও ৮ 

�বগম �রশমা আ�ার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০10-এর 6 
ও 8  িবিধঅ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ ২৯-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। িসিনয়র মাঠকম �কত�া 16-5-19 1 বছর 5 মাস 15 

িদন 

313. জনাব ��ল িসকদার (৩৫৯) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

প�য়াখালী 

২৫/০৯/৮৮ 

�াতক 
িহসাব িব�ান 

 

- - - মাঠ কম �কত�া  ২৯/১২/০৯ 10বছর 1 মাস 10 

িদন  

10বছর 10 

মাস  

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব ��ল িসকদার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 
ও ১০ িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ ২৯-১২-০৯ তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী ১৩-০২-২০ তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 13-2-20 8 মাস 15 িদন 
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�িমক

নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 

পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 

ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 

�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 

সময়কাল 

(৩১।0৩।১9) 

 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 

সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

314. জনাব আন� চ� দ� (৩৯৫) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

টাংগাইল 

২৬/০১/৮১ 

�িষ িডে�ামা - - - মাঠ কম �কত�া  ২০/০৫/১০ 9বছর 8মাস 

24িদন 

10বছর 5মাস 

11 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব আন� চ� দ� ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 
ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ ২০-০৫-১০ তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী ১৩-০২-২০ তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 13-2-20 8 মাস 15 িদন 

315. জনাবা মাজ�ননাহার (৫০৩) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

জামাল�র 

১৫/০৮/৮০ 

�াতক - - - মাঠ কম �কত�া ০৭/০২/১২ 8 বছর  5 মাস  8 বছর 8 মাস 

21 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ ও৮ 

জনাবা মাজ�ননাহার ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০১০-এর 6 
ও ৮  িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ কম �কত�া 
পেদ ০৭-০২-১২ তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ 
অ�যায়ী ১৩-০২-২০ তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত পান । 
পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 13-2-20 8 মাস 15 িদন 

316. জনাব �হা�দ ইম�ল কােয়স (৫৫৭) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৩) 

জামাল�র 

০১/০১/৮১ 

এইচ,এসিস - - - মাঠ কম �কত�া ১৫/০৪/১৩ 6 বছর 9 মাস 

29িদন 

7 বছর 6 মাস 

16 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ ও৮ 

জনাব �হা�দ ইম�ল কােয়স ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০১০-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
মাঠ কম �কত�া পেদ 15-4-13 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী ১৩-০২-২০ তািরখ িসিনয়র মাঠ কম �কত�া পেদ 
পেদা�িত পান । পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 13-2-20 8 মাস 15 িদন 

317. জনাব �মাঃ মিনর �হােসন  (৬৫৫ ) 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া  

(��ড-১৩) 

চ�দ�র 

৩০/১০/৯১ 

এইচ,এস,িস - - - মাঠকম �কত�া ২৮/০৪/১৪ 5 বছর 9 মাস 16 

িদন 

6 বছর 6 মাস 

3 িদন 
ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ ও ৮ 

জনাব �মাঃ মিনর �হােসন  ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০১০-
এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের মাঠ 
কম �কত�া পেদ 28-4-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী ১৩-০২-২০ তািরখ িসিনয়র মাঠ কম�কত�া পেদ পেদা�িত পান 
। পেদা�িত �া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

িসিনয়র মাঠ কম �কত�া 13-2-20 8 মাস 15 িদন 
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(ঝ) �ডসপাস রাইডার পেদ �জ��তাঃ (��ড-14) 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব ও 
পিরিচিত ন�র 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
(৭+১০) 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
318. জনাব �মাঃ অিল উ�াহ ( ২০৬) 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�িম�া 
১৫/০৮/৭১ 

এস,এস,িস এমএলএসএস/ 
বাত�াবাহক 

০৩/১১/৯২ ১১ বছর ০৭ মাস 
২৯িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 বাত�াবাহক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ০৫ মাস ১২ 
িদন 

27 বছর 11 
বছর ২6  িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ অিল উ�াহ ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের এমএলএসএস/বাত�াবাহক পেদ িনেয়াগ�া� 
হেয় 03-11-92 তািরখ �যাগদান কেরন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের অিফসকম� পেদ 13-12-05 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। আভ��িরণ 
িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত পেদা�িত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত �া� 
হন এবং পরবত�েত একই ��ড�� �ডসপাস রাইডার পেদ পদায়ন করা হয় । 
পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

   ২। অিফসকম� ১৩/১২/০৫ ৮ বছর ১0 মাস ১৭ 
িদন 

   ৩। মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর ১1 মাস 28 
িদন 

 

(ঞ) মাঠ কম �কত�া পেদ �জ��তাঃ (��ড-14) 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
319. জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান (৯৪) 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

বর�না 
০৫/০৬/৬৮ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ১৫/১০/১৯৮৮ ১৫ বছর ৮ মাস 
১5 িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 দল-সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০৮ মাস   32 বছর  ১4 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ  6 ও 9  

জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 15-10-
88 তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 01-03-06 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয় ।  

২। মাঠ কম�কত�া 
(��ড-2) 

০১/০৩/০৬ 14 বছর 8 মাস 

320. জনাব আ�ল কােশম (১৪১) 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�ভালা 
৩১/০১/৬১ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠন ২৩/০১/৯৩ ১১ বছর ৫ মাস   
7 িদন 

১। অ��বত�কালীন 
দলসংগঠক 

০১/০৭/০4 ০১ বছর ৮ মাস 27বছর 9মাস 
6 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ  6 ও 9  

জনাব আ�ল কােশম ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 23-01-93 
তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের  মাঠ কম�কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 01-03-06 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া (��ড-
2)  

০১/০৩/০৬ 14 বছর 8 মাস 

321. জনাব �মাঃ আ�ল বশার (১৪৪) 
মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

বর�না 
০৮/০২/৬৩ 

এইচ,এস,িস দল-সংগঠক ২৩/০৫/১৯৯১ ১৩ বছর ০১ মাস 
০7 িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 দল-সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ০৮ মাস 29 বছর 5 
মাস ০8 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ  6 ও 9  

জনাব �মাঃ আ�ল বশার ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 23-05-91 
তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের  মাঠ কম�কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 01-03-06 তািরেখ 
িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয় । 

২। মাঠ কম �কত�া (��ড-
2)   

০১/০৩/০৬ 14 বছর 8 মাস 

322. জনাব �মাঃ ��ল ইসলাম (২০৮) 
মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

বিরশাল 
০৫/০৮/৭৭ 

এস,এস,িস দল-সংগঠক ০৬/০৭/১৯৯৫ ০৮ বছর ১১ মাস 
১৫ িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 দল-সংগঠবক 

০১/০৭/০৪ ০১বছর ১১ মাস  25 বছর ০3 
মাস ২5 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ  6 ও 9  

জনাব �মাঃ ��ল ইসলাম ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 06-07-95 
তািরখ দল-সংগঠক িহেসেব িনেয়াগ�া� হন । �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের  অিফসকম� পেদ 01-06-06 তািরেখ এবং মাঠ কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া 
��ড-2) পেদ 15-04-08 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। �িতেযািগতার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয় । 

২। অিফসকম� 
     �দিনক িভি�ক 

০১/০৬/০৬ ১ বছর ১০ মাস  ১৩ 
িদন 

৩। মাঠ কম �কত�া (��ড-
২) 

১৫/০৪/০৮ ১2 বছর 6 মাস  ১5 
িদন 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
323. জনাব িচ�র�ন সরকার (৩৬২) 

মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

বিরশাল 
০১/১০/৭৯ 

এইচ,এস,িস - - - মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ২৯/১২/০৯ 10বছর 10 মাস  10বছর 10 
মাস 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও 10 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িচ�র�ন সরকার মাঠ 
কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 29-12-09 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।    

324. �বগম নাসিরন আ�ার (৩৮৬) 

মাঠ কম�কত�া 

(��ড-১৪) 

প�য়াখালী িব.এ    মাঠ কম �কত�া (��ড-2) 22-03-10 10 বছর  7 মাস 9 

িদন 

5 বছর  5 মাস 

27 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও 10 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের 

সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম নাসিরন আ�ার মাঠ কম �কত�া 

(মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 23-03-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ 

পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  

04-09-11 হেত ৪-০৫-১৫ তািরখ পয ��  ৩ বৎসর ৮ মাস  অসাধারণ �� 

িহেসেব গ� হয়। উ� কম �কত�ার অসাধারণ �� হেলও সং�াপন ম�ণালেয়র 

নং-সম (িবিধ-২) �জ��তা-২৩/৯১-৫২ (৫০০) তািরখঃ ০৪-০১-১৯৯২ অ�সাের 

�জ��তার তািলকায় ত�র অব�ােনর �কান �হরেফর হেব না।’’ 

325. জনাব �গালাম �মা�ফা (৩৯২) 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

প�য়াখালী 

০১/০১/৮৭ 

আিলম - - - মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ০২/০৫/১০ 10বছর 5মাস 29 

িদন 

10বছর 5মাস 

29 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও 10 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের 

সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �গালাম �মা�ফা মাঠ কম �কত�া 

(মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 02-05-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ 

পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
326. জনাব �মাঃ মিহউি�ন (৪৪২) 

মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

বর�না 
১৭/০৩/৮২ 

অনাস �সহ 
িবকম 

- - - মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ১৬/০৯/১০ 10 বছর 1মাস 
12িদন 

10 বছর 1মাস 
12িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও 10 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মিহউি�ন মাঠ কম �কত�া 
(মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 16-09-10 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ 
পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

327. জনাব �মাঃ জািকর �হােসন (৪৬৮) 
মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

প�য়াখালী 
০২/০১/৭১ 

এইচ,এস,িস - - - মাঠ কম �কত�া (��ড-২) ২১/০৭/১১ 9 বছর 3মাস 
10িদন 

9 বছর 3মাস 
10িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও 10 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০05-এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ জািকর �হােসন মাঠ 
কম �কত�া (মাঠ কম �কত�া ��ড-2) পেদ 21-07-11 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। 
িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

328. জনাব �মাঃ এমা�ল হক (৪৭৪) 
মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

ঢাকা 
২০/০১/৮৫ 

এমএ    মাঠ কম�কত�া ২৫/০১/১২ 8বছর 9 মাস 4 
িদন 

8বছর 9 মাস 
4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ এমা�ল হক মাঠ 
কম �কত�া পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

329. জনাব �মাঃ আঃ ছালাম (৪৭৭) 
মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

চ�দ�র 
০১/০২/৮০ 

আলীম    মাঠ কম�কত�া ২৫/০১/১২ 8বছর 9 মাস 4 
িদন 

8বছর 9 মাস 
4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আঃ ছালাম মাঠ কম�কত�া 
পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

330. জনাব লাল �মাহা�দ (৪৮১) 
মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

রাজশাহী 
০৯/১১/৯২ 

এইচ.এস.িস    মাঠ কম�কত�া ২৫/০১/১২ 8বছর 9 মাস 4 
িদন 

8বছর 9 মাস 
4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব লাল �মাহা�দ মাঠ কম �কত�া 
পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

331. জনাব �মাঃ শাম�ল হক (৪৮৭) 
মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

নীলফামারী 
১৮/০১/৮০ 

আলীম    মাঠ কম�কত�া ২৫/০১/১২ 8বছর 9 মাস 4 
িদন 

8বছর 9 মাস 
4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ শাম�ল হক মাঠ 
কম �কত�া পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

332. জনাব �মাঃ ফা�ক �হােসন (৪৯১) 
মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

নওগ� 
১৮/০৯/৮৩ 

এইচ,এস,িস    মাঠ কম�কত�া ২৫/০১/১২ 8বছর 9 মাস 4 
িদন 

8বছর 9 মাস 
4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ ফা�ক �হােসন মাঠ 
কম �কত�া পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
333. জনাব �পন চ� িব�াস (৪৯৫) 

মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�ন�েকানা 
২৫/১২/৮৯ 

এইচ,এস,িস    মাঠ কম�কত�া ২৫/০১/১২ 8বছর 9 মাস 4 
িদন 

8বছর 9 মাস 
4 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �পন চ� িব�াস মাঠ কম �কত�া 
পেদ 25-01-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

334. জনাব �মাঃ আিমর �হােসন (৫০০) 
মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�িম�া 
০১/০৭/৮০ 

ফািজল    মাঠ কম�কত�া ০৭/০২/১২ 8 বছর 8 মাস 21 
িদন 

8 বছর 8 মাস 
21 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আিমর �হােসন মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-02-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

335. �মাসাঃ তাসিলমা �বগম (৫০২) 
মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

বর�না 
৩১/১২/৭৮ 

এইচ,এস,িস    মাঠ কম�কত�া ০৭/০২/১২ 8 বছর 8 মাস 21 

িদন 
8 বছর 8 মাস 

21 িদন 
ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাসাঃ তাসিলমা �বগম মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-02-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

336. জনাব �মাঃ মিসউর রহমান(৫২৭) 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

ঝালকাঠী 
১০/১০/৭৮ 

এইচ,এস,িস    মাঠ কম�কত�া ১৫/০৫/১২ 8 বছর  5 মাস 15 
িদন 

8 বছর  5 মাস 
15 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মিসউর রহমান মাঠ 
কম �কত�া পেদ 15-05-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

337. জনাব �মাঃ  কাম��ামান খান (৫২৮) 
মাঠ কম �কত�া  

(��ড-১৪) 

�িম�া 
০৪/০৫/৭৭ 

�াতক 
সমাজিব�ান 

   মাঠ কম�কত�া ০৫/০৬/১২ 8 বছর 4 মাস 25 
িদন 

8 বছর 4 মাস 
25 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ  কাম��ামান খান মাঠ 
কম �কত�া পেদ 05-06-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

338. জনাব �মাঃ �তাকদার আলী (৫২৯) 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট 
১৫/০৩/৭৯ 

এইচ,এস,িস    মাঠ কম�কত�া ০৫/০৬/১২ 8 বছর 4 মাস 25 
িদন 

8 বছর 4 মাস 
25 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �তাকদার আলী মাঠ 
কম �কত�া পেদ 05-06-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

339. জনাব �হা�দ আ�ল হাই (৫৩৬) 
মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

ব�ড়া 
১৪/০২/৮৪ 

�াতক    মাঠ কম�কত�া ০৬/০৯/১২ 8 বছর  1  মাস ২2 
িদন 

8 বছর  1  মাস 
২2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �হা�দ আ�ল হাই মাঠ 
কম �কত�া পেদ 05-09-12 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

340. জনাব পলাশ �মার �দ (৫৮৩) 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 
২৫/১১/৮৫ 

অনাস �    মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 6 বছর 8 মাস  6 বছর 8 মাস ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব পলাশ �মার �দ মাঠ কম �কত�া 
পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

341. জনাব �মাঃ শাহীন �রজা (৫৯৪) 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

িসরাজগ� 
০১/০১/৮০ 

 

এইচ,এস,িস    মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 6 বছর 8 মাস  6 বছর 8 মাস ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ শাহীন �রজা মাঠ 
কম �কত�া পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

342. জনাব �মাঃ মিতউর রহমান (৫৯৬) 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট 
৩১/০৫/৮৬ 

এইচ,এস,িস    মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 6 বছর 8 মাস  6 বছর 8 মাস ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মিতউর রহমান মাঠ 
কম �কত�া পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

343. জনাব �মাঃ আিস�ল ইসলাম (৬০৩) 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

নওগ� 
০৩/০৪/৯১ 

 

এইচ,এস,িস    মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 6 বছর 8 মাস  6 বছর 8 মাস ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আিস�ল ইসলাম মাঠ 
কম �কত�া পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

344. �বগম িশ�ী ম�মদার (৬০৫) 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িপেরাজ�র 
০২/০১/৭৯ 

 

এইচ,এস,িস    মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 6 বছর 8 মাস  6 বছর 8 মাস ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম িশ�ী ম�মদার মাঠ কম �কত�া 
পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 



64 

 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
345. জনাব আিশ� �মার রায় (৬১৭ ) 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�গাপালগ� 
২০/০৭/৮৮ 

 

এইচ,এস,িস    মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 6 বছর 8 মাস  6 বছর 8 মাস ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আিশ� �মার রায় মাঠ 
কম �কত�া পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

346. �মাসাঃ �ই� আ�ার (৬২৪)  
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

প�য়াখালী 
২৮/০১/৯২ 

�াতকস,এস    মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 6 বছর 8 মাস  6 বছর 8 মাস ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাসাঃ �ই� আ�ার মাঠ কম �কত�া 
পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

347. জনাব ইম�ল �হােসন (৬২৫) 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

ফিরদ�র 
১৫/০৪/৯৩ 

এইচ,এস,িস    মাঠকম �কত�া ০১/০৩/১৪ 6 বছর 8 মাস  6 বছর 8 মাস ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব ইম�ল �হােসন মাঠ কম �কত�া 
পেদ 01-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

348. জনাব �মাঃ সাই�র রহমান (৬৩২ ) 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�িড়�াম 

০১/১০/৮১ 

এইচ,এস,িস    মাঠকম �কত�া ২৯/০৩/১৪ 6 বছর 7 মাস 2 

িদন 
6 বছর 7 মাস 

2 িদন 
ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ সাই�র রহমান মাঠ 
কম �কত�া পেদ 29-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

349. জনাব �মাঃ সােহব আলী (৬৩৭) 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

চ�পাইনবাবগ� 

১০/০৫/৯১ 

এইচ,এস,িস    মাঠকম �কত�া ২৯/০৩/১৪ 6 বছর 7 মাস 2 

িদন 
6 বছর 7 মাস 

2 িদন 
ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ সােহব আলী মাঠ 
কম �কত�া পেদ 29-03-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

350. জনাব এ.এইচ.এম �মা�ফা কামাল (৬৫৬)  

 মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 

৩০/১২/৭৮ 

�াতক (পাশ)    মাঠকম �কত�া ২৮/০৪/১৪ 6 বছর 6 মাস 3 

িদন 

6 বছর 6 মাস 

3 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১০-এর িবিধ ৬ ও 08 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 2010-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব এ.এইচ.এম �মা�ফা কামাল মাঠ 
কম �কত�া পেদ 28-04-14 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

351. জনাব কংকন চ� ম�মদার (২১৯) 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

চ�দ�র 
০১/০২/৭৪ 

এস,এস,িস এমএলএসএস/ 

বাত�াবাহক 

১৩/০২/২০০০ ০৪ বছর ০৪ মাস 

১৭িদন 

১। অ�বত�কালীন 

 বাত�াবাহক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ০৬ মাস ১৫ 

িদন 

20 বছর 8 

মাস ১5 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব কংকন চ� ম�মদার ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের এমএলএসএস/বাত�াবাহক পেদ িনেয়াগ�া� 
হেয় ১৩-0২-2000 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের �দিনক িভি�ক অিফসকম� পেদ ১৫-01-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। 
পিরচালনা পষ �দ এর �পািরশ অ�সাের ২৩-০৬-১১ তািরখ ��ল�� অিফসকম� 
িহেসেব িনেয়াগ �দয়া হয়। �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 
পরবত�েত পেদা�িত কিম�র �পািরশ অ�যায়ী 01-11-14 তািরখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ পেদা�িত �া� হন । পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� 
রাখা হয় । 

২। �দিনক িভি� 

অিফসকম� 

১৫/০১/০৬ ৫ বছর ৫ মাস ৬ 

িদন 

৩। অিফস কম�  ২৩/০৬/১১ ৩ বছর ৪ মাস ১০ 

িদন 

৪। মাঠকম �কত�া ০১/১১/১৪ 5 বছর 11 মাস ১8 িদন

352. �মাসাঃ িন�ফা খা�ন  p-782 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

চ�পাইনবাবগ� 
০৪-০৪-৮৯ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ ৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �মাসাঃ িন�ফা খা�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

353. জনাব �মাঃ �তৗিহ�ল ইসলাম p-783 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

চ�পাইনবাবগ�জ
০২-১২-৯৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ �তৗিহ�ল ইসলাম 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

354. জনাব পিরমল চ� ম�মদার  p-784 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�ভালা 
১৮-১১-৭৯ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব পিরমল চ� ম�মদার 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

355. জনাব �মাঃ �দেলায়ার �হাসাইন  p -786 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�িম�া 
০১-০৩-৮২ 

আিলম মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ �দেলায়ার �হাসাইন 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

356. �মাসাঃ িদল আফেরাজ নাইচ  p-787 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

নােটার 
২৪-০৫-৮৪ 

�াতেকা�র মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ ৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �মাসাঃ িদল আফেরাজ নাইচ 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

357. জনাব �মাঃ নািস�ল ইসলাম  p-788 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

চ�পাইনবাবগ� 
২8-০৩-৯৩ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ নািস�ল ইসলাম 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন। ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ িদেনর 
৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং 
সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন 
হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
358. জনাব �মাঃ �তৗিফ�র রহমান  p-789 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

গাইবা�া 
৩১-১২-৯৩ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �তৗিফ�র রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

359. জনাব �মাঃ ওমর শরীফ  p-790 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 
২০-০৬-৮৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ ওমর শরীফ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

360.  জনাব �মকী রানী  p-791 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

গাইবা�া 

২১-০৯-৮৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মকী রানী মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ কম �কত�া পেদ 
আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল 
গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা 
িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, 
টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব 
িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

361. জনাব স�জ ম�ল  p-792 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িপেরাজ�র 
৩১-১২-৮৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব স�জ ম�ল   মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

362. জনাব পিরেতাষ চ� রায়  p-793 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িদনাজ�র 

১৭-১২-৮৭ 

�াতেকা�র মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব পিরেতাষ চ� রায় মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

363. জনাব �মাঃ �মন আলী  p-794 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

চ�পাইনবাবগ� 

২৭-০4-৮৯ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ �মন আলী মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

364. জনাব মা�ন  p-795 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

ময়মনিসংহ 
১৬-০১-৯১ 

�াতক মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব মা�ন মাঠ সংগঠক পেদ 
িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল 
ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ কম �কত�া পেদ আ�ী�ত 
হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা 
করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা 
িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, 
টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব 
িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

365. জনাব রনিজৎ �মার রায়  p-796 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িদনাজ�র 
11-10-85 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব রনিজৎ �মার রায় মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

366. জনাব �মাঃ �রেজায়া�ল ইসলাম  p-797 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

চ�দ�র 
০৩-০৫-৮৯ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ �রেজায়া�ল 
ইসলাম মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 
তািরেখ মাঠ কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

367. জনাব আলী আসগর  p-798 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

মা�রা 
01-01-92 

িব, এস, এস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব আলী আসগর মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
368. জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম-2  p-799 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

বিরশাল 
০৮-১২-৯২ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

369. জনাব �মাঃ আির�র রহমান  p-800 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�ভালা 
৩১-১২-৯৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ ৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ আির�র রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

370. জনাব �মাঃ আেশ��বী  p-801 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

রং�র 

০৩-০৩-৮৩ 

কািমল মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ আেশ��বী মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

371. জনাব আলমগীর �হােসন  p-802 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

রং�র 

২৪-০১-৮৮ 

মা�াস � মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব আলমগীর �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

372. জনাব �মাঃ তােল�ল ইসলাম  p-803 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�িড়�াম 
০৩-০২-৮৮ 

এমএসএস 
(রা�িব�ান)/

কািমল 
(এমএম) 

মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ তােল�ল ইসলাম 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
373. জনাব �মাঃ আিন�র রহমান  p-805 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�লনা 
০৭-০5-৯১ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ আিন�র রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

374. জনাব �মাঃ ই�ািহম খিলল  p-806 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

ময়মনিসংহ 
০১-০১-৯৪ 

এম এ 
(ইংিলশ) ও 

কািমল 

মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ ই�ািহম খিলল মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

375. �মাছাঃ মিজ�না খা�ন  p-807 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িসরাজগ� 
১৮-১২-৯৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �মাছাঃ মিজ�না খা�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

376. জনাব �মাঃ হা�ন-অর-রিশদ-2  p-809 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

গাইবা�া 
13-02-93 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ হা�ন-অর-রিশদ 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

377. জনাব �মাঃ মিনর �হােসন  p-2-810 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িববািড়য়া 
০১-০১-৯৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মিনর �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

378. জনাব �মাঃ �জন আলী �চৗ�রী  p-811 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

ঠা�গ�ও 
28-10-84 

িডে�ামা ইন 
এি�কালচার 

মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ �জন আলী �চৗ�রী 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

379. জনাব �� চ�বত�  p-812 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�শর�র 

১৫-০৬-৮৯ 

এমিবএ মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �� চ�বত� মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

380. �মাছাঃ িলিলমা খা�ন  p-813 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট 

০৪-০১-৮১ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �মাছাঃ িলিলমা খা�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

381. �বগম �লতানা পারভীন  p-814 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�য়াডা�া 

২৫-০৬-৮২ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �বগম �লতানা পারভীন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

382. জনাব িব�িত �ষণ �ঘাষ  p-815 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 

07-০৯-৮০ 

এম, এ মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব িব�িত �ষণ �ঘাষ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
383. জনাব �মাঃ শাহী�র রহমান  p-816 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

নীলফামারী 
০১-০২-৮৮ 

অনাস �সহ 
এমএ ও 
এলএলিব 

মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ শাহী�র রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল  01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

384. জনাব মিন��ামান  p-817 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

রং�র 

০৩-০৭-৮৮ 

এমএসিস 

(মা�াস �) 

�ািণিব�া 

মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব মিন��ামান মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

385. জনাব �মাঃ �মাখেল�র রহমান  p-818 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

গাইবা�া 

10-11-90 

মা�াস � মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ �মাখেল�র রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

386. �মাছাঃ �রািজনা খা�ন  p-820 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�য়াডা�া 

05-12-84 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �মাছাঃ �রািজনা খা�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

387. জনাব রীতা িব�াস  p-821 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�লনা 

১৫-০6-৮৬ 

�াতক মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��রম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব রীতা িব�াস মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

388. জনাব �মাঃ আশরা�ল ইসলাম  p-823 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

গাইবা�া 

৩১-১২-৯২ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 

 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ আশরা�ল ইসলাম 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

389. �বগম সািবনা পারভীন  p-824 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 
১৫-১০-৯৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �বগম সািবনা পারভীন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

390. �বগম �জসিমন নাহার  p-825 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 
১০-১১-৮২ 

�াতক মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �বগম �জসিমন নাহার মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

391. �বগম তাহিমনা খা�ন  p-828 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 
২২-০২-৮৯ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ ৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর  9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �বগম তাহিমনা খা�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

392. জনাব শাহ �মাঃ �সােহল রানা  p-829 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

রাজশাহী 
২১-০১-৯৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৮-১২-১৩ 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব শাহ �মাঃ �সােহল রানা 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
393. জনাব �মাঃ এনা�ল হক  p-834 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

িসরাজগ� 
06-02-94 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক 28-12-13 
 

৩ বছর ২ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ এনা�ল হক মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৮-১২-১৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ বছর ২ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

394. জনাব �িমলা সেরন  p-830 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

নওগ� 
১৭-০৫-৮৩ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ১১-০১-১৪ 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �িমলা সেরন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

395. জনাব �মাঃ রিবউল আওয়াল  p-831 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িকেশারগ� 
২৩-০৯-৯৪ 

আিলম মাঠ সংগঠক ১১-০১-১৪ 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ রিবউল আওয়াল 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

396. জনাব এস,এম, আ��াহ আল হাসান  p-
833 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

িসরাজগ� 
০১-০১-৮৬ 

�িষ 
িডে�ামা 

মাঠ সংগঠক ১১-০১-১৪ 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব এস,এম, আ��াহ আল 
হাসান মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

397. �মাছাঃ িবজলী খা�ন  p-837 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�িড়�াম 
১৫-১০-৯০ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ১১-০১-১৪ 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �মাছাঃ িবজলী খা�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
398. �বগম �রামা খা�ন  p-839 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

টাংগাইল 
০১-১১-৯৩ 

এমিবএ 
(িহসাব 
িব�ান) 

মাঠ সংগঠক ১১-০১-১৪ 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর  9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  �বগম �রামা খা�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

399. জনাব �মাঃ রােফউর রহমান p-841  

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

ব�ড়া 

৩১-১২-৯২ 

এইচএসিস মাঠ সংগঠক ১১-০১-১৪ ২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ রােফউর রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

400. জনাব �মাঃ �নয়া�ল ইসলাম  p-842 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�ভালা 
০৩-০৩-৮২ 

�াতক মাঠ সংগঠক ১১-০১-১৪ 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর  9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ �নয়া�ল ইসলাম 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

401. জনাব �মাঃ মা�দ পারেভজ শামীম  p-
843 
মাঠকম �কত�া  
(��ড-১৪) 

যেশার 
১০-০৮-৯৫ 

এইচএসিস মাঠ সংগঠক ১১-০১-১৪ ২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ মা�দ পারেভজ 
শামীম মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

402. জনাব �ামােদবী ম�ল  p-844 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

যেশার 
১৫-১০-৮৭ 

�াতকস,এস মাঠ সংগঠক ১১-০১-১৪ ২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �ামােদবী ম�ল মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
403. জনাব �মাঃ মা�দ রানা  p-846 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

গাইবা�া 
১৫-০২-৯২ 

এইচএসিস মাঠ সংগঠক ১1-০১-১৪ 
 

২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ মা�দ রানা মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

404. জনাব �মাঃ এনা�ল হক  p-867 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

পাবনা 
১৫-১১-86 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক 11-01-14 ২ বছর ১১ মাস 
১৯ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ এনা�ল হক মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

405. জনাব উৎপল �মার সাহা  p-845 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

পাবনা 
২১-১০-৭৯ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক 18-০১-১৪ ২ বছর ১১ মাস 
১২ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব উৎপল �মার সাহা মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

406. জনাব �মাঃ মা�দ রানা  p-840 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�ি�য়া 

20-02-87 

অনাস � সহ 

এমিবএস 

মাঠ সংগঠক ১8-০১-১৪ ২ বছর ১১ মাস 
১২ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মা�দ রানা মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

407. জনাব আিক�ল ইসলাম  p-848 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

নড়াইল 

০৭-০৯-৮৯ 

অনাস �সহ 

মা�াস � 

মাঠ সংগঠক ১৮-০১-১৪ ২ বছর ১১ মাস 
১২ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আিক�ল ইসলাম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 



76 

 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

408. জনাব �মাঃ ই�ািহম খিলল  p-850 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

যেশার 

০১-০১-৮০ 

এইচএসিস মাঠ সংগঠক ১৮-০১-১৪ ২ বছর ১১ মাস 
১২ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ ই�ািহম খিলল মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

409. জনাব �মাঃ �মন িময়া ( p-852 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�ন�াকাণা 
০৩-০৮-৯৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ১৮-০১-১৪ ২ বছর ১১ মাস 
১২ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �মন িময়া মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

410. �বগম মা�ফা আ�ার  p-853 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

বিরশাল 
২৪-১০-৯৪ 

িবএ মাঠ সংগঠক ১৮-০১-১৪ ২ বছর ১১ মাস 
১২ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম মা�ফা আ�ার মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-০১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ১২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

411. জনাব �মাঃ আল-মা�ন  p-854 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

িসরাজগ� 
০১-০১-৯৫ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ১১-০২-১৪ ২ বছর ১০ মাস 
১৮ িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আল-মা�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-০২-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১০ 
মাস ১৮ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

412. জনাব �মাঃ �সাজােয়ত �হােসন  p-855 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

যেশার 
১৪-০২-৯1 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ১১-০২-১৪ ২ বছর ১০ মাস 
১৮ িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �সাজােয়ত �হােসন  
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-০২-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১০ 
মাস ১৮ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
413. জনাব সাহা�ব আলম �ধা  p-856 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

নরিসংদী 
১০-০৩-৮৩ 

এইচএসিস মাঠ সংগঠক ১৭-০২-১৪ ২ বছর ১০ মাস 
১২ িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব সাহা�ব আলম �ধা মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৭-০২-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১০ 
মাস ১২ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

414. জনাব িমজা�র রহমান-3  p-857 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

জয়�রহাট 
০৫-০১-৮৯ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ০১-০৩-১৪ ২ বছর ১০ মাস  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িমজা�র রহমান মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০১-০৩-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১০ 
মােসর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

415. জনাব �মাঃ স�াট �হােসন  p-858 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�ি�য়া 
১৬-১২-৮৩ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ১৪-০৫-১৪ ২ বছর ৭ মাস ১৮ 
িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ স�াট �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৪-০৫-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ০৭ 
মাস ১৮িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

416. জনাব �মাঃ �সিলম �রজা  p-859 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�ি�য়া 

২৩-০৮-৯৩ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২০-০৫-১৪ ২ বছর ৭ মাস ১২ 
িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �সিলম �রজা মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০-০৫-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ০৭ 
মাস ১২িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

417. জনাব �মাঃ তানভীর �হােসন  p-860 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

যেশার 

০৮-০৮-৯৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২০-০৫-১৪ ২ বছর ৭ মাস ১২ 
িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ তানভীর �হােসন 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০-০৫-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ০৭ 
মাস ১২িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
418.  জনাব �মাঃ আলমগীর কিবর  p-861 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�ি�য়া 
৩০-১১-৮১ 

�াতেকা�র মাঠ সংগঠক ২০-০৫-১৪ ২ বছর ৭ মাস ১২ 
িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আলমগীর কিবর 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০-০৫-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ০৭ 
মাস ১২িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

419. জনাব �মাঃ শিহ�ল ইসলাম  p-862 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িসরাজগ� 
06-07-89 

এমএসএস 
(অথ �নীিত) 

মাঠ সংগঠক ১৭-০৯-১৪ ২ বছর ৩ মাস ১৪ 
িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 
28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ শিহ�ল ইসলাম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৭-০৯-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ০৩ 
মাস ১৪িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

420. জনাব অিনেমষ চ� �ঘাষ  p-864 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িঝনাইদহ 
08-10-82 

�াতক মাঠ সংগঠক ০৯-১১-১৪ ২ বছর ১ মাস ২০ 
িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব অিনেমষ চ� �ঘাষ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৯-১১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ০১ 
মাস ২০িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

421. জনাব �মাঃ স�জ �হােসন  p-865 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 
05-01-89 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ১৬-১১-১৪ ২ বছর ১ মাস ১৩ 
িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ স�জ �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৬-১১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ০১ 
মাস ১৩িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

422. জনাব স�য় চ�বত�  p-866 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�ভালা 
১৫-০৩-৯০ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২৩-১১-১৪ ২ বছর ১ মাস ৭ 
িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব স�য় চ�বত�  মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৩-১১-১৪ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ০১ 
মাস ৭িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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423. জনাব �মাঃ আিত�র রহমান  p-868 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

বিরশাল 
১১-০৮-৮৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ১৫-০২-১৫ ১ বছর ১০ মাস 
১৪ িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আিত�র রহমান  
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৫-০২-১৫ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১ বছর ১০ 
মাস ১৪িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

424. জনাব �মাঃ একরা�ল হক  p-819 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িসরাজগ� 

১৫-০১-৮৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক 15-0২-১5 ১ বছর ১০ মাস 
১৪ িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ একরা�ল হক  মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৫-০২-১৫ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১ বছর ১০ 
মাস ১৪িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

425. জনাব �মাঃ �দয় পারেভজ  p-869 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

যেশার 

০৯-০৭-৮৯ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ১৬-০৩-১৫ ১ বছর ৯ মাস ১৬ 
িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �দয় পারেভজ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৬-০৩-১৫ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১ বছর ৯ 
মাস ১৬িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

426. জনাব আ�র রহমান  p-870 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

ব�ড়া 

২২-০৬-৯০ 

আিলম মাঠ সংগঠক ০১-০৪-১৫ ১ বছর ৯ মাস  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আ�র রহমান মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০১-০৪-১৫ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১ বছর ৯ 
মােসর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

427. জনাব মানজা�ল হাসান p-871 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

প�য়াখালী 

10-09-92 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ৩১-০৫-১৫ ১ বছর ৭ মাস ১ 
িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব মানজা�ল হাসান মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ৩১-০৫-১৫ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১ বছর ৭ 
মাস ১ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
428. জনাব আদম আলী  p-872 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 
০৫-03-৯৪ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ৩১-০৫-১৫ ১ বছর ৭ মাস ১ 
িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আদম আলী মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ৩১-০৫-১৫ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ কম �কত�া পেদ 
আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল 
গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা 
িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১ বছর ৭ মাস ১ িদেনর ৫০% 
পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স 
িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

429. জনাব দীপক ��ধর  p-873 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�া�ণবািড়য়া 
১৫-১২-৮৬ 

িডে�ামা 
এি�কালচার 

মাঠ সংগঠক ০৮-১০-১৫ ১ বছর ২ মাস ২৪ 
িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব দীপক ��ধর মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৮-১০-১৫ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১ বছর ২ 
মাস ২৪ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

430. জনাব �মাঃ নািসর উি�ন  p-874 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�য়াডা�া 
২১-১১-৮৯ 

এইচএসিস মাঠ সংগঠক ০৮-১১-১৫ ১ বছর ১ মাস ২১ 
িদন 

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ নািসর উি�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৮-১১-১৫ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১ বছর ১ 
মাস ২১ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

431. �বগম �র নাহার  p-876 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�শর�র 
০৫-০৩-৮৮ 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ২০-১২-১৫ ১ বছর ১০ িদন মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম �র নাহার মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০-১২-১৫ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ কম �কত�া পেদ 
আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল 
গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা 
িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১ বছর ১০ িদেনর ৫০% পেদা�িত, 
টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব 
িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

432. জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম-3  p-877 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�লনা 
12-12-92 

এইচএসিস মাঠ সংগঠক 20-12-15 ১ বছর ১০ িদন মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০-১২-১৫ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১ বছর ১০ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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নং 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
433. জনাব �মাহা�দ মহিসন �হােসন  p-878 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

চ�দ�র 
01-03-84 

কািমল 
(মা�াস �) 

মাঠ সংগঠক ০৪-০২-১৬ ১০ মাস ২৫ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাহা�দ মহিসন �হােসন  
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৪-০২-১৬ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১০ মাস ২৫ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

434. �বগম হািফজা �বগম  p-879 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

জামাল�র 
০১-০৬-৮৫ 

এইচএসিস মাঠ সংগঠক ১৩-০৩-১৬ ৯ মাস ১৮ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম হািফজা �বগম   মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৩-০৩-১৬ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৯ মাস ১৮ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

435. জনাব �মাঃ �হদােয়ত উ�াহ  p-880 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�নায়াখালী 
০১-০১-৮৮ 

এইচএসিস মাঠ সংগঠক ০৬-০৯-১৬ ৩ মাস ২৪ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �হদােয়ত উ�াহ  
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৬-০৯-১৬ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ মাস ২৪ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

436. জনাব শামীম িময়া  p-881 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�শর�র 
৩০-০৮-৮৭ 

এইচএসিস মাঠ সংগঠক ০৬-০৯-১৬ 
৩ মাস ২৪ িদন  

মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 

মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব শামীম িময়া  মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৬-০৯-১৬ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ মাস ২৪ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

437. জনাব �মাঃ িমলন �হােসন  p-882 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

যেশার 
27-08-92 

এইচ,এস,িস মাঠ সংগঠক ০৬-০৯-১৬ ৩ মাস ২৪ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ িমলন �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৬-০৯-১৬ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ মাস ২৪ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
438. জনাব �মাঃ �সাহাগ িময়া  p-883 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�শর�র 
03-02-88 

অনাস � মাঠ সংগঠক ০৭-০৯-১6 ৩ মাস ২৩ িদন  মাঠ কম �কত�া 01-01-17 3 বছর 9 মাস 

28 িদন 

3 বছর 9 
মাস 28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �সাহাগ িময়া  মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৭-০৯-১৬ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ মাঠ 
কম �কত�া পেদ আ�ী�ত হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ৩ মাস ২৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

439. জনাব �মাঃ ইয়ািছন আরাফাত-693 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

বিরশাল 
16-6-95 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 19-01-17 3 বছর  9 মাস 10 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ ইয়ািছন আরাফাত মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় ।  

440. �মাছাঃ শািহন আরা-694 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

টাংগাইল 
21-9-85 

এমএসএস - - - মাঠ কম �কত�া 19-01-17 3 বছর  9 মাস 10 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাছাঃ শািহন আরা মাঠ কম �কত�া 
পেদ 19-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

441. জনাব সহেদব চ� সরকার-696 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

নরিসংদী 
08-10-85 

এমিবএস - - - মাঠ কম �কত�া 19-01-17 3 বছর  9 মাস 10 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব সহেদব চ� সরকার মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

442. জনাব �দবাশীষ �মার রায়-697 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট 
25-12-85 

এইচএসিস 
�িষ 

িডে�ামা 

- - - মাঠ কম �কত�া 19-01-17 3 বছর  9 মাস 10 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �দবাশীষ �মার রায় মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

443. জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম-698 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

রাজশাহী 
25-12-96 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 19-01-17 3 বছর  9 মাস 10 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

444. জনাব �মাঃ একরা�ল হক-699 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িসরাজগ� 
31-12-82 

এইচএসিস 
�িষ 

িডে�ামা 

- - - মাঠ কম �কত�া 19-01-17 3 বছর  9 মাস 10 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ একরা�ল হক মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

445. জনাব অেশষ �মার-700 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

নওগ� 
20-12-82 

িবএসএস - - - মাঠ কম �কত�া 19-01-17 3 বছর  9 মাস 10 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব অেশষ �মার মাঠ কম �কত�া 
পেদ 19-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

446. জনাব �মাঃ গাও�ল আযম-703 
মাঠকম �কত�া 

পাবনা 
13-02-91 

আলীম - - - মাঠ কম �কত�া 19-01-17 3 বছর  9 মাস 10 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ গাও�ল আযম মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

447. শাহ �মাঃ মা�দ পারেভজ-704 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

নীলফামারী 
15-08-85 

এমএ - - - মাঠ কম �কত�া 19-01-17 3 বছর  9 মাস 10 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের শাহ �মাঃ মা�দ পারেভজ মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
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448. জনাব �েখন চ�-705 

মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

নওগ� 
09-6-81 

�াতক - - - মাঠ কম �কত�া 19-01-17 3 বছর  9 মাস 10 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �েখন চ� মাঠ কম �কত�া পেদ 
19-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

449. জনাব িব�াস আরাফাত �হােসন-706 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 
01-07-83 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 19-01-17 3 বছর  9 মাস 10 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িব�াস আরাফাত �হােসন মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

450. �বগম সালমা �লতানা-707 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�িম�া 
20-04-84 

িবএসএস - - - মাঠ কম �কত�া 19-01-17 3 বছর  9 মাস 10 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম সালমা �লতানা মাঠ কম �কত�া 
পেদ 19-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

451. �মাসাঃ শামীমা খা�ন-709 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

চ�পাইনবাবগ� 
01-06-95 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 19-01-17 3 বছর  9 মাস 10 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
10 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাসাঃ শামীমা খা�ন মাঠ কম �কত�া 
পেদ 19-01-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

452. �বগম পািপয়া খা�ন-৭২১ 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

িসরাজগ� 
12-01-91 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া ২২-০৮-১৭ 3 বছর  2 মাস 9 
িদন 

3 বছর  2 মাস 
9 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম পািপয়া খা�ন মাঠ কম �কত�া 
পেদ 22-08-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

453. জনাব �মাঃ �র আলম-723 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

িদনাজ�র 
03-04-88 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া ২০-09-17 3 বছর  1 মাস 8 

িদন 
3 বছর  1 মাস 

8 িদন 
ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �র আলম মাঠ কম �কত�া 
পেদ 20-09-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

454. জনাব �মাঃ উ�ল �হােসন-724 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

রাজশাহী 
30-06-91 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া ২০-09-17 3 বছর  1 মাস 8 

িদন 
3 বছর  1 মাস 

8 িদন 
ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ উ�ল �হােসন মাঠ 
কম �কত�া পেদ 20-09-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

455. জনাব ইমরান-৭২৭ 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

শিরয়ত�র 
02-02-86 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া ২০-09-17 3 বছর  1 মাস 8 

িদন 
3 বছর  1 মাস 

8 িদন 
ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব ইমরান মাঠ কম �কত�া পেদ 
20-09-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

456. জনাব রনিজত �মার রায়-891 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

িঝনাইদহ 
03-12-84 

িবএসএস - - - মাঠ কম �কত�া 10-09-18 ২ বছর  ১ মাস 18 
িদন 

২ বছর  ১ মাস 
18 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব রনিজত �মার রায় মাঠ 
কম �কত�া পেদ 10-09-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

457. জনাব �মাঃ মা��র রিশদ-৮৯২ 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

রাজশাহী 
25-10-84 

এমএ - - - মাঠ কম �কত�া 10-09-18 ২ বছর  ১ মাস 18 
িদন 

২ বছর  ১ মাস 
18 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মা��র রিশদ মাঠ 
কম �কত�া পেদ 10-09-17 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

458. জনাব �মাঃ ওমর হাওলাদার-89৪ 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�গাপালগ� 
15-01-88 

এমএসএস - - - মাঠ কম �কত�া 22-10-18 2 বছর 7 িদন 2 বছর 7 িদন ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 
8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ ওমর হাওলাদার মাঠ 
কম �কত�া পেদ 22-10-18 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

459. �মাছাঃ হািববা �বগম লাভলী-895 
মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

নীলফামারী 
06-03-86 

এমএ - - - মাঠ কম �কত�া 26-11-18 1 বছর  11 মাস 3 
িদন 

1 বছর  11 মাস 
3 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাছাঃ হািববা �বগম লাভলী মাঠ 
কম �কত�া পেদ 26-11-18 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
460. জনাব সি�ত �মার ঢালী-89৬ 

মাঠকম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�লনা 
17-06-81 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 26-11-18 1 বছর  11 মাস 3 
িদন 

1 বছর  11 মাস 
3 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব সি�ত �মার ঢালী মাঠ 
কম �কত�া পেদ 26-11-18 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

461. জনাব �মাঃ �মা�াক আহেমদ-89৭ 
মাঠকম �কত�া 

(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট 
15-09-86 

�াতক 
িবিবএস 

- - - মাঠ কম �কত�া 26-11-18 1 বছর  11 মাস 3 
িদন 

1 বছর  11 মাস 
3 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �মা�াক আহেমদ মাঠ 
কম �কত�া পেদ 26-11-18 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

462. জনাব �মাঃ মিন�ল ইসলাম-৫৩০ 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

 চাপাইনবাবগ� 
31-12-93 

এস.এস.িস - - - ১। �দিনক িভি�ক 
অিফসকম� 

০১/০৭/১২ 
1 বছর ৬ মাস 

22 িদন 
8 বছর 3 

মাস 29 িদন 
ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা 

জনাব �মাঃ মিন�ল ইসলাম �দিনক িভি�ক অিফসকম� পেদ 01-07-2012 
তািরখ �যাগদান কেরন । ২৩-০১-১৪ তািরখ ��ল�� অিফসকম� িহেসেব 
িনেয়াগ �দয়া হয় এবং �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত অিফসকম� পেদ 
23-01-14 তািরখ চাকির �ায়ী করা হয় । পরবত�েত পেদা�িত কিম�র 
�পািরশ অ�যায়ী 16-05-19 তািরখ মাঠ কম �কত�া পেদ পেদা�িত �া� হন । 
পেদা�িত�া�েদর �েব �র �জ��তা অ�� রাখা হয় । 

২। অিফস কম� 
২৩/০১/১৪ 

5 বছর 3 মাস 
২১ িদন 

3। মাঠ কম �কত�া 
16-5-19 

1 বছর ৫ মাস 15 
িদন 

463. জনাব সাধন �মার-   960 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

পাবনা 
০৫-০৫-১৯৮০ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬ 

 

৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা 

২০১৩-এর িবিধ ৬ ও ৮ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব সাধন �মার মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 1৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

464. জনাব �মাঃ �মারাদ �হােসন-961 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�শর�র 
৫।০২।১৯৮৯ 

আিলম মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬ 

 

৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 

�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �মারাদ �হােসন মাঠ 

সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 

সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 

কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 

ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 

তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 

মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 

�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 

�কান পিরবত�ন হেব না । 

465. জনাব �মাঃ মেনায়ার �হােসন 962  

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

চ�পাই 
নবাবগ� 

২৭।১২।১৯৮৮ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬ ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 

�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মেনায়ার �হােসন 

মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 

সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 

কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 

ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 

তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 

মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 

�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 

�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
466.  জনাব উ�ম �মার িসংহ-963  

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�শর�র 
৩১।১২।১৯৯২ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব উ�ম �মার িসংহ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

467. জনাব �মাঃ বা�ল আ�ার-  964 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�ি�য়া 

১৫।০১।১৯৮৯ 

মা�াস � 
মানিবক 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ বা�ল আ�ার মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

468. জনাব �মাঃ এরশাদ �ধানীয়া-  965 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

চ�দ�র 

০৩।১০।১৯৮৪ 

মা�াস �রা� 
িব�ান 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ এরশাদ �ধানীয়া 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

469. জনাব এস.এম.তশরীফ �হােসন-

966  

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�গাপালগ� 

১৫।০১।১৯৮৯ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব এস.এম.তশরীফ �হােসন 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

470. �বগম লাইিল �বগম- 967 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

িদনাজ�র 

০২।০৮।১৯৮৪ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম লাইিল �বগম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
471. �বগম িশিরন আ�ার-  968 

 মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�শর�র 

২৮।০৯।১৯৮৭ 

এম.এস.এস 
সমাজিব�ান 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম িশিরন আ�ার মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

472. �মাসাঃ লাইলা�ল হাসনা- 969 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

চ�পাইনবাবগ� 

৩০।১১।১৯৮৫ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাসাঃ লাইলা�ল হাসনা মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হ�ল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

473. �বগম লাইলী পারিভন- 970 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�িড়�াম 
১২।০৮।১৯৮২ 

ফািজল 

মানিবক 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  
৩ বছর ২ মাস 

১৩ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম লাইলী পারিভন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

474. �মাছা: �রখা খা�ন- 971 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

িঝনাইদহ 
৩০।০৩।১৯৮৭ 

িব.এ পাশ 

মানিবক 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাছা: �রখা খা�ন মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 1৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

475. �মাছাঃ লাবনী �লতানা- 972 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

পাবনা 
৬।০৩।১৯৯০ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাছাঃ লাবনী �লতানা মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
476. �বগম নাসিরন �বগম- 973  

মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�গাপালগ� 
৩।০১।১৯৮৬ 

ফািজল 
সাধারন 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম নাসিরন �বগম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

477. �বগম �সিলনা খা�ন- 974 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট
২৮।৮।১৯৮৯ 

িড�ী িব.এ মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম �সিলনা খা�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

478. �মাসাঃ আশরািফ পািপয়া-975 
মাঠ কম �কত�া - p2 
(��ড-১৪) 

চ�পাই 
নবাবগ� 

২২।১১।১৯৯১ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাসাঃ আশরািফ পািপয়া মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

479. �বগম �মৗ�িম খা�ন- 976 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�য়াডা�া 
০৬।৭।১৯৯৩ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম �মৗ�িম খা�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

480. �বগম শামীমা পারভীন- 977 
মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�ভালা 
০২।০২।১৯৯২ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম শামীমা পারভীন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

481. �বগম খািদজা আ�ার- 978 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�া�ণবািড়য়া 
০৯।১২।১৯৮২ 

িব.এ 
মানিবক 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম খািদজা আ�ার মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

482. জনাব িনর�ন চ� বম �ন- 980 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�শর�র 

০৪।০৬।১৯৯১ 

িব.িব.এ 

িহসাব 

িব�ান 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িনর�ন চ� বম �ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

483. জনাব �দীপন চাকমা- 981 

মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

খাগড়াছিড় 

২০।১০।১৯৮৯ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �দীপন চাকমা মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

484. জনাব �েদব চ� বম �ন- 982 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

চ�পাই 
নবাবগ� 

১৪।১২।১৯৮২ 

�িষ 
িডে�ামা 

�িষ 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �েদব চ� বম �ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

485. জনাব �শা� পাহান- 983 
মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

নওগ�২৬।১১।
১৯৮৬ 

এমিবএ মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �শা� পাহান মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

486. জনাব িবনয় �মার ��- 984 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

নােটার 
২০।০৪।১৯৮৬ 

�াতেকা�র 
�েগাল ও 
পিরেবশ 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িবনয় �মার �� মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

487. জনাব মািজ�ল ইসলাম- 985 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 

২৪।১২।১৯৮৯ 

�াতক 

মানিবক 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব মািজ�ল ইসলামমাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

488. জনাব আ�দর রউফ- 986 

মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

রাজশাহী 

০১।০৪।১৯৮৬ 

িব.এ 

মানিবক 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আ�দর রউফ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

489. জনাব �মাঃ মিজ�র রহমান-988 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

পাবনা 

৩০।৬।১৯৮৭ 

এমএ  

(ইিতহাস) 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ মিজ�র রহমানমাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

490. জনাব �মাঃ �ন�র আিল-           

989 মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

ঠা�রগ�ও 

০৬।৫।১৯৮৮ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬0  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �ন�র আিল মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

491. জনাব �ল�ল আহেমদ              

990মাঠ কম�কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

িসরাজগ� 

০১।০১।১৯৮৯ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  
৩ বছর ২ মাস 

১৩ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �ল�ল আহেমদ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

492. জনাব শিফউ�াহ                    

991মাঠ কম�কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 

২৬।১২।১৯৮৯ 

�াতক 

(স�ান) 

মানিবক 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব শিফউ�াহ মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 1৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

493. জনাব �মেহদী হাসান                
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সাত�ীরা 

০৩।০১।১৯৯১ 

মা�াস � 

ইসলািমক 
ইিতহাস ও 
সং�িত 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মেহদী হাসান মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

494. জনাব �মাঃ ছািমউল হক           
993মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

িঝনাইদহ 
২৮।১২।১৯৯১ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ ছািমউল হক মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

495. জনাব সা�াম �হােসন               
994 মাঠ কম�কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট 
২৫।৫।১৯৯৩ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব সা�াম �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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496. জনাব িব�ব �মার রায়             
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প�গড় 
১০।০২।১৯৮৫ 

িব.িব.এস 
বািনজ� 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িব�ব �মার রায় মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

497.  জনাব �মাঃ আলমগীর �সাইন   
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�লনা 

০৪।০১।১৯৮৭ 

িড�ী 

িব.এস.এস 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আলমগীর �সাইন 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

498. জনাব �মাঃ �রজাউল কিরম       
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িদনাজ�র 

১০।০৭।১৯৮৭ 

িব.এস.িসিব

�ান 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �রজাউল কিরম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

499. জনাব �মাঃ �লতান মাহ�দ       
998মাঠ কম �কত�া- p2 
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ব�ড়া 
০৯।৮।১৯৮৯ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �লতান মাহ�দ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

500. জনাব �মাঃ হাসান আল মা�ন     

999মাঠ কম�কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

রাজশাহী 
২০।১২।১৯৮৯ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  
৩ বছর ২ মাস 

১৩ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ হাসান আল মা�ন 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

501. জনাব আ�ল আলা মও�দ         
1000মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 
১৪।০১।১৯৯১ 

আিলম মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আ�ল আলা মও�দ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

502. জনাব �মাঃ আ��াহ �শখ          

1001মাঠ কম�কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�লনা 

১৩।০২।১৯৯৪ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আ��াহ �শখ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

503. জনাব �মা: িময়ারাজ �হােসন       

1002মাঠ সংগঠক - p2 
(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 

০৭।০৮।১৯৯৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মা: িময়ারাজ �হােসন 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

504. জনাব সজীব চ� পাল                      
1003 
মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�ন�েকাণা 
১৮।৮।১৯৯৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব সজীব চ� পাল মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

505. জনাব �মাঃ রািহ�ল ইসলাম �ধান  
1004 ,মাঠ কম�কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট
০১।০৩।১৯৮০ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ রািহ�ল ইসলাম 
�ধান মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  
মাঠ কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

506. জনাব �মাঃ জােবদ আলী-005 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

রাজশাহী 
০৫।০৭।১৯৮২ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ জােবদ আলী মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

507. জনাব আব�র রিশদ                

1006মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

জামাল�র 

৩০।১০।১৯৮৭ 

�াতেকা�র 

সমাজিব�ান 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আব�র রিশদ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

508. জনাব �মাঃ আ� রায়হান 1007         

মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

নীলফামারী 

০১।০১।১৯৮৯ 

এম.এ 

ইসলািমক 
ইিতহাস 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আ� রায়হান মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

509. জনাব এস এম ফরহা��ামান     
1009 মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

িসরাজগ� 
২৫।০২।১৯৮২ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব এস এম ফরহা��ামান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

510. জনাব শাহজাহান �হােসন           
1010মাঠ কম�কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

িদনাজ�র 
২৫।০২।১৯৮২ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব শাহজাহান �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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িনেয়াগ িবিধ ম�� 
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পদিব 
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511. জনাব আনা�ল ইসলাম              
1011মাঠ কম�কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

নীলফামারী 
০১।০১।১৯৮৩ 

িব.এঅনাস �

মানিবক 
মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 

১৩ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আনা�ল ইসলাম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

512. জনাব �ণয় চ� সরকার            

1012মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

ব�ড়া 

১৯।১২।১৯৮৩ 

এম.এস.িস

�েগাল 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �ণয় চ� সরকার মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

513. জনাব �মা: কাইউম খান            

1013মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

বােগরহাট 

০৫।০৮।১৯৮৪ 

িব.এ 

িব.এস.এস 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মা: কাইউম খান মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

514. জনাব �মা: �রজাউল কিরম        
1014মাঠ কম�কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

রাজশাহী 
১০।১০।১৯৮৪ 

এম.এ 
ইিতহাস 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মা: �রজাউল কিরম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

515. জনাব �মাঃ আল মা�ন             
1015মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

ময়মনিসংহ 
২৮।১২।১৯৮৪ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আল মা�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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516. জনাব ভীমেসন তা�কদার          
1016মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�গাপালগ� 
০২।০২।১৯৮৫ 

িব.কম 
(স�ান)�ব

�াপনা 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব ভীমেসন তা�কদার মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

517. জনাব �মাঃ আ�স সালাম          

1017মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

িঝনাইদহ 

১৯।০২।১৯৮৫ 

এম.এ 

ইিতহাস 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  
৩ বছর ২ মাস 

১৩ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আ�স সালাম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

518. জনাব �মাঃ ফজেল রা�ী           

1018মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

িসরাজগ� 

১০।০৩।১৯৮৫ 

িব.এস.এস 

িব.এস.এস 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ ফজেল রা�ী মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

519. জনাব �মাঃ আিজ�ল হক         
1019মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

নওগ� 
১৭।১০।১৯৮৫ 

িব.এ 
�াতক 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আিজ�ল হক মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

520. জনাব মা�ন কাজী                  
1020মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�গাপালগ� 
০৫।১২।১৯৮৫ 

িব.এ 
মানিবক 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  

 

৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব মা�ন কাজী মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 1৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 



96 

 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

521. জনাব �মা: আশরা�ল হক         
1021মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�মেহর�র 
০১।০১।১৯৮৬ 

এম.এস.এস
রা� িব�ান 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মা: আশরা�ল হক মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

522. জনাব �মাঃ আব�স সামাদ        

1022মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

িকেশারগ� 

২০।০২।১৯৮৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আব�স সামাদ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

523. জনাব আ� বকর                     

1023মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট

০২।০৪।১৯৮৬ 

ফািজল মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আ� বকর মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 1৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

524. জনাব �মাঃ �েবল �হােসন          
1024মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

নীলফামারী 
১৭।০৫।১৯৮৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �েবল �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

525. জনাব �মাঃ �র আলম              
1025মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

ঠা�রগ�ও 
২০।৬।১৯৮৬ 

িব.এম.িস 
িব�ান 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �র আলম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 



97 

 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

526. জনাব �মাঃ মিশউর রহমান       

1026মাঠ কম�কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

নীলফামারী 

২৫।০৭।১৯৮৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬ 
৩ বছর ২ মাস 

১৩ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মিশউর রহমান মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

527. জনাব �কশব চ� �াং               

1027মাঠ সংগঠক 

(��ড-১৪) 

ব�ড়া 

০৭।৮।১৯৮৬ 

�াতেকা�র 

�েগাল 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �কশব চ� �াং মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

528. জনাব �মাঃ �মারেশ�ল ইসলাম     

1028মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

রং�র 

৫।০২।১৯৮৭ 

ফািজল 

িব.এ 
ইসলািমক 

�ািডজ 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �মারেশ�ল ইসলাম 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-2020 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

529. জনাব �মাঃ আ�ল গিন           
1029 
মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�িড়�াম 
১৩।০২।১৯৮৭ 

আিলম মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আ�ল গিন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

530. জনাব �মাঃ আমজাদ �হােসন     
1030 

মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�িড়�াম 
১৪।১১।১৯৮৭ 

িব.কম 
বািনজ� 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আমজাদ �হােসন  
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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পদিব 
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531. জনাব মহােদব চ� রায় 1031           
 মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

িদনাজ�র 
২৯।১০।১৯৮৭ 

িব.এস.িস 
(স�ান) 
িব�ান 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব মহােদব চ� রায় মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

532. জনাব নেরাউ�ম �মার             

1032মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

রাজশাহী 

২৫।০২।১৯৮৮ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব নেরাউ�ম �মার মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

533. জনাব �মাঃ মাহ�জ �রজা                  

1033মাঠ সংগঠক 
(��ড-১৪) 

ঠা�রগ�ও 

১৫।০৫।১৯৮৮ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের  জনাব �মাঃ মাহ�জ �রজামাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

534. জনাব �মাঃ মা�দ রানা             
1034মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

টা�াইল 
০৯।০৭।১৯৮৮ 

িব.িব.এস 
বািনজ� 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মা�দ রানা মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

535. জনাব �মাঃ ইয়ািমন আলী         

1036মাঠ কম�কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

নওগ� 
০৮।১০।১৯৮৮ 

এম.এ 
ইসলােমর 
ইিতহাস 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  
৩ বছর ২ মাস 

১৩ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ ইয়ািমন আলী মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

536. জনাব আলমগীর �হােসন           
1037মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

িসরাজগ� 
০৩।৭।১৯৮৯ 

িব.এস.এস 
মানিবক 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আলমগীর �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

537. জনাব �মাঃ আলমগীর িময়া       

1038মাঠ কম�কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

গাইবা�া 

১৭।০৮।১৯৮৯ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আলমগীর িময়া মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

538. জনাব �মাহা�দ আলী              

1039মাঠ কম�কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

মািনকগ� 

০৬।৯।১৯৮৯ 

িব.িব.এস 

(পাস) 
�বসায় 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাহা�দ আলী মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

539. জনাব �মাঃ ওয়ািহদ আিল         
1040মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

রং�র 
২১।০৮।১৯৮৯ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ ওয়ািহদ আিল মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

540. জনাব আব��াহ আল �িহত      
1041মাঠ কম�কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�য়াডা�া 
২৬।১১।১৯৮৯ 

িডে�ামা ইন 
ইনি�ঃ 

ইেলক�িন� 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আব��াহ আল �িহত 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

541. জনাব �মাঃ আিম�র রহমান       
1042মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

গাইবা�া 
০১।০১।১৯৯০ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আিম�র রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

542. জনাব �মন আলী                   

1044মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

চ�পাই 

নবাবগ� 

০১।১০।১৯৯০ 

�াতেকা�র মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মন আলী মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 1৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

543. জনাব �বাস চ�                     

1046মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

ঠা�রগ�ও 

০১।১১।১৯৯০ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �বাস চ� মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 1৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

544. জনাব �মাঃ শাওন �হােসন         

1047মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

িঝনাইদহ 

২৮।০২।১৯৯১ 
এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  

৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ শাওন �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

545. জনাব �মাঃ �সজাউর রহমান       
1049মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

নওগ� 
১২।০৪।১৯৯১ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �সজাউর রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

546. জনাব রামপদ রায়                  
1050মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

প�গড় 
০১।০৭।১৯৯১ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব রামপদ রায় মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 1৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

547. জনাব �মাঃ �রজওয়া�ল হক      

1051মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

রং�র এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �রজওয়া�ল হক 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

548. জনাব �মাঃ নািহদ হাসান           

1052 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

রাজশাহী 

০৬।০১।১৯৯২ 

�াতেকা�র মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ নািহদ হাসান মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

549. জনাব শািহন �শখ                   
1053মাঠ সংগঠক 
(��ড-১৪) 

বােগরহাট 
১০।০৫।১৯৯২ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব শািহন �শখ মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 1৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

550. জনাব �মাঃ আ�ল মিজদ          
1054মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

নােটার 
২৯।৬।১৯৯২ 

িডে�ামা 
িডে�ামা ইন 

এি�কালচার 

মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আ�ল মিজদ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

551. জনাব �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ         
1055মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

চ�পাই 
নবাবগ� 

১০।১০।১৯৯২ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আ�ল কালাম 
আজাদ মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  
মাঠ কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

552. জনাব জািম�ল হক                 

1056মাঠ কম�কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

রাজশাহী 

১২।১২।১৯৯২ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব জািম�ল হক মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

553. জনাব �মাঃ ছািদক �হােসন        

1057মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

টা�াইল 

৩১।০১।১৯৯৩ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  
৩ বছর ২ মাস 

১৩ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ ছািদক �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

554. জনাব �মাঃ রিবউল ইসলাম         
1058মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�িড়�াম 
১০।০২।১৯৯৩ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ রিবউল ইসলাম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

555. জনাব �মাঃ আ� কালাম           
1059মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

িদনাজ�র 
২৫।০৮।১৯৯৪ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আ� কালাম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

556. জনাব �মাঃ �মন িময়া             
1060মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

রং�র 
০৭।০৩।১৯৯৫ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �মন িময়া মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

557. জনাব মাহ��র রহমান            

1061মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

িকেশারগ� 

১৬।০৬।১৯৯৫ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব মাহ��র রহমান মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

558. জনাব মা�দ রানা                   
1062মাঠ কম�কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

টা�াইল 
১০।০৮।১৯৯৫ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব মা�দ রানা মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 1৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

559. জনাব �লাইমান �হােসন              
1064মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�মেহর�র 
০৭।১০।১৯৯৫ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �লাইমান �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

560. জনাব �লবা�                        
1065মাঠ কম�কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

রং�র 
০৮।১২।১৯৯৫ 

ফািজল মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �লবা�  মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 1৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

561. জনাব �ক, এম, সা�ীর-1066               
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

গাইবা�া 
৭।০৮।১৯৯৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �ক, এম, সা�ীর মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

562. জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান-1067      

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

িকেশারগ� 

০৫।১০।১৯৯৬ 

আিলম মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  
৩ বছর ২ মাস 

১৩ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

563. জনাব �মাঃ জাহা�ীর �হাসাইন-

1068     মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

পাবনা 

১২।১০।১৯৯৭ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ জাহা�ীর �হাসাইন 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

564. জনাব �মাঃ িমনহা�র রহমান-1069     
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�িম�া 
১১।১১।১৯৯২ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ িমনহা�র রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

565.  জনাব �জন দাস-1070                      
মাঠ কম�কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�ভালা 
২৫।৮।১৯৯৩ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 
িদন 

9 মাস 
28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �জন দাস মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 মাস 1৩ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 



105 

 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
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566. জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান-1071         
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

প�য়াখালী 
০৮।০৬।১৯৯

৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

567. জনাব �র �মাহা�দ-1072                  

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�িম�া 

১৮।০৯।১৯৯৩ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �র �মাহা�দ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

568. জনাব আলভী �চৗ�রী 1073              

মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�া�ণবািড়য়া 

১১।১০।১৯৯৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৮।১০।২০১৬  ৩ বছর ২ মাস 
১৩ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আলভী �চৗ�রী মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৮-10-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল 01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর 2 
মাস 1৩ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

569. জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান-1074             
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

রং�র 
১০।০৭।১৯৯০ 

িব.িব.এস-
অনাস � 

�ব�াপনা 

মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল    01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

570. জনাব িমলন িময়া-1075                       
মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�শর�র 
১৩।০৯।১৯৯১ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িমলন িময়া মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ মাস ২৫ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

571. জনাব কনক �মার ম�ল-1076               
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

নওগ� 
২০।০৭।১৯৮৬ 

�িষ 
িডে�ামা 

�িষ 

মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব কনক �মার ম�ল মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

572. জনাব �বল �� ধর-1077                      

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�শর�র 

২০।১০।১৯৮৯ 

িব.এস.এস 

অথ �ৈনিত 

মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �বল �� ধর মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

573.  জনাব এফ. এম হািফ�র রহমান -

1078 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�লনা 

২০।১১।১৯৮৯ 

িডে�ামা 

কি�উটার 

মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব এফ. এম হািফ�র 
রহমান মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান 
কেরন। �ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-01-
20২0 তািরেখ মাঠ কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর 
তািরখ �থেক ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল 
�ণয়ন�ত �মধা তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র 
চাকিরর 3বছর ১ মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 

574. জনাব �মাঃ শাহাদাত �হােসন-1079            
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

চ�পাই 
নবাবগ� 

১০।১০।১৯৯০ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ শাহাদাত �হােসন 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

575. জনাব �মাঃ সােদ�ল ইসলাম-1080           
মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

রং�র 
১০।০১।১৯৯১ 

আিলম মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ সােদ�ল ইসলাম 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 
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ও 
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িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

576. জনাব �মাঃ আ�ল কিরম-1081              
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

ঠা�রগ�ও 
২২।১২।১৯৯০ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আ�ল কিরম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

577. জনাব �মাঃ আ�ার �হােসন-1083             

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

িঝনাইদহ 
০৭।১০।১৯৯১ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আ�ার �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

578. জনাব �মাঃ আল ইমরান-1084                 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

ময়মনিসংহ 

১৮।০৩।১৯৯২ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আল ইমরান মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

579. জনাব �মাঃ সাগর আলী - 1085              

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

নওগ� 

১৩।০২।১৯৯৩ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬ 

 

৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ সাগর আলী  মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

580. জনাব আজাহার মাহ�দ-1086                  

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

রাজশাহী 

১।০১।১৯৯৯ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  
৩ বছর ১ মাস 

২৫ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আজাহার মাহ�দ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

581. জনাব �মাঃ িসরা�ল ইসলাম-1087            
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�য়াডা�া 

২৫।১২।১৯৮১ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ িসরা�ল ইসলাম 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

582. জনাব আেবদ আিল-1088                     

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট

০৫।০৫।১৯৮২ 

িব.এ 

মানিবক 

মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আেবদ আিল মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

583. জনাব �মাঃ আমজাদ �হােসন-1089           

মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট

২৫।০৫।১৯৮২ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আমজাদ �হােসন 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

584. জনাব �মাঃ শাহাজাহান আলী-1090         
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�িড়�াম 
১১।১১।১৯৮৫ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ শাহাজাহান আলী 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

585. জনাব �মাঃ হাসা��ামান-1091              
মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

গাইবা�া 
০৪।০২।১৯৮৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ হাসা��ামান মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল    01-01-20২0  তািরেখ  
মাঠ কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 



109 

 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
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586. �বগম শািহনা আ�ার-1092                  
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�শর�র 
১০।০১।১৯৯০ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম শািহনা আ�ার মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

587. �মাসাঃ �মসকাত খা�ন- 1093                

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

চ�পাই 
নবাবগ� 

৩০।১২।১৯৯১ 

িড�ী 

(�াতক) 

িব.এস.এস 

মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাসাঃ �মসকাত খা�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

588. �বগম �জসিমন �বগম-1094                   

মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�শর�র 

০৫।০২।১৯৯৩ 

ফািজল ও 

কািমল 

মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম �জসিমন �বগম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

589. �বগম ল�ী রানী  -1095                     

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

চ�পাই 

নবাবগ� 

১৮।০৮।১৯৮৭ 

�াতেকা�র মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  
৩ বছর ১ মাস 

২৫ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম ল�ী রানী মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল    01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ মাস ২৫ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

590. �বগম কিণকা পারভীন-1096                  
মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

চ�পাই 
নবাবগ� 

১০।১২।১৯৯০ 

িব.এ 
মানিবক 

মাঠ সংগঠক ০৩।১১।২০১৬  ৩ বছর ১ মাস 
২৫ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম কিণকা পারভীন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৩-১১-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ১ 
মাস ২৫ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

591. জনাব তারক চ� সরকার 1097                
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 
২০।০৪।১৯৮৬ 

এম.এস.এস 
রা�িব�ান 

মাঠ সংগঠক ২০।১২।২০১৬  ৩ বছর ৯ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব তারক চ� সরকার মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০-১২-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ৯ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

592. জনাব �দয় �মার িসংহ    1098 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

চ�পাই 

নবাবগ� 

০৮।১২।১৯৮৭ 

এম.এস.এস 

রা�িব�ান 

মাঠ সংগঠক ২০।১২।২০১৬  ৩ বছর ৯ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �দয় �মার িসংহ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০-১২-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ৯ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

593. জনাব �মাঃ মা�ম িব�াহ    1099 

মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 

৮।০৭।১৯৮৮ 

িব.এ 

কলা 

মাঠ সংগঠক ২০।১২।২০১৬  ৩ বছর ৯ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মা�ম িব�াহ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০-১২-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল   01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ৯ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

594. জনাব গাজী মাজহা�ল- 1100 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

ময়মনিসংহ 
২৫।০১।১৯৯০ 

অনাস � 
বাংলা 

মাঠ সংগঠক ২০।১২।২০১৬  ৩ বছর ৯ িদন 
 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব গাজী মাজহা�ল মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০-১২-16 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 3বছর ৯ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

595. জনাব �েদশ রায়- 1101 
মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

যেশার 
১২।০৮।১৯৯৩ 

অনাস �সহ 
�াতেকা�র 

বাংলা 
 

মাঠ সংগঠক ০১।০১।২০১7  ২ বছর ১১ মাস 
২৮ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �েদশ রায় মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০১-০১-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২বছর ১১ মাস ২৮ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

596. জনাব �মন চ� রায়- 1102 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

চ�পাই 
নবাবগ� 

২০।১১।১৯৮৯ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০১।০১।২০১7 ২ বছর ১১ মাস 
২৮ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মন চ� রায় মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০১-০১-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ বছর ১১ 
মাস ২৮ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

597. �বগম �রবা আখতার 1103 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

রং�র 
১১।০২।১৯৯২ 

িব.এ 

(অনাস �) 

মানিবক 

মাঠ সংগঠক ০১।০১।২০১7 ২ বছর ১১ মাস 
২৮ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �বগম �রবা আখতার মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০১-০১-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২বছর ১১ 
মাস ২৮ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

598. জনাব �মাঃ আল মা��র রিশদ1104 

মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

রাজশাহী 
২১।১২।১৯৯১ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০১।০৩।২০১7 ২ বছর ৯ মাস 
৩০ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আল মা��র রিশদ 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০১-০৩-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২বছর ৯ 
মাস ৩০ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

599. জনাব �মাঃ িশি�র আহে�দ 1105 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

নরিসংদী 
১৫।০৩।১৯৯২ 

এসএসএস 
(মা�াস �) 

মাঠ সংগঠক ০১।০৩।২০১7 ২ বছর ৯ মাস 
৩০ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ িশি�র আহে�দ 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০১-০৩-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২বছর ৯ 
মাস ৩০ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

600. জনাব �মাঃ মা�ম িব�াহ-     1106 
মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 
১৯।০৪।১৯৯৪ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০২।০৫।২০১৭  ২ বছর ৭ মাস 
২৯ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মা�ম িব�াহ মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০২-০৫-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২বছর ৭ 
মাস ২৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

601. জনাব �মাঃ মিহ�ল ইসলাম   1107 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

রং�র 
১২।০৯।১৯৯৩ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০২।০৫।২০১৭  ২ বছর ৭ মাস 
২৯ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মিহ�ল ইসলাম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০২-০৫-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২বছর ৭ 
মাস ২৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

602. জনাব �মাঃ জালাল উি�ন     1108 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

ঠা�রগ�ও 

০১।০১।১৯৯৪ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০২।০৫।২০১৭  ২ বছর ৭ মাস 
২৯ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ জালাল উি�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০২-০৫-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২বছর ৭ 
মাস ২৯ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

603. �মাছাঃ মাহ�দা আ�ার    1109 

মাঠ কম �কত�া- p2   
(��ড-১৪) 

�শর�র 

২২।১০।১৯৯৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১১।১০।২০১৭  ২ বছর ২ মাস 
২০ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাছাঃ মাহ�দা আ�ার মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-১০-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২বছর ২ 
মাস ২০ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

604. জনাব িজ�াহ আলম        1110 
মাঠ কম �কত�া   
(��ড-১৪) 

লালমিনর হাট 
১৪।১০।১৯৯৫ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১১।১০।২০১৭  ২ বছর ২ মাস 
২০ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িজ�াহ আলম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১১-১০-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২বছর ২ 
মাস ২০ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

605. জনাব �মাঃ আরমান আলী     1111 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

িদনাজ�র 

১০।১২।১৯৯৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ২৭।১১।২০১7  ২ বছর ১ মাস 
১ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আরমান আলী মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৭-১১-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২বছর ১ 
মাস ১ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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নং 
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ও 
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িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

606. জনাব �মাঃ রইচ উি�ন   1112 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�ি�য়া 

০১।০২।১৯৮৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ২০।১২।২০১7  ২ বছর ৯ িদন 

 
মাঠ কম �কত�া 1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ রইচ উি�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০-১২-১৭ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২বছর ৯ 
িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

607. �মাসাঃ মা�মা খা�ন-     1113 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

চ�পাই 
নবাবগ� 

০৮।৪।১৯৮৩ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৪।০২।২০১৮  
১ বছর ১০ মাস 

১৪ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাসাঃ মা�মা খা�ন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৪-০২-১৮ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১বছর ১০ 
মাস ১৪ িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

608. জনাব � �বল চ� রায়     1114 

মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

প�গড় 
০৮।১১।১৯৮৬ 

িব.এস.এস 

রা�িব�ান 

মাঠ সংগঠক ১৪।০৩।২০১৮  ১ বছর ৯ মাস 
১৭ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব � �বল চ� রায় মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৪-০৩-১৮ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১বছর ৯ 
মাস ১৭িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

609. জনাব �ব নাথ রায়         1115 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

িদনাজ�র 
১০।০৯।১৯৮১ 

এম.এস.এস 
সমাজিব�ান 

মাঠ সংগঠক ১৪।০৩।২০১৮  ১ বছর ৯ মাস 
১৭ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �ব নাথ রায় মাঠ সংগঠক 
পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৪-০৩-১৮ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ কম�কত�া 
পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক ফাউে�শেনর 
চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা তািলকা 
অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১বছর ৯ মাস 
১৭িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

610. জনাব �মাঃ জ��ল ইসলাম    1116 
মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

পাবনা 
৩১।৮।১৯৮২ 

�াতকে�ার 
রা�িব�ান 

মাঠ সংগঠক ২৪।০৪।২০১৮  ১ বছর ৮ মাস 
৬ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 01-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ জ��ল ইসলাম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৪-০৪-১৮ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১বছর ৮ 
মাস ৬িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

611. জনাব �মাঃ মিতয়ার রহমান    1117 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট
০৬।৬।১৯৮৩ 

িব.এস.এস 
মানিবক 

মাঠ সংগঠক ৩০।৫।২০১৮  ১ বছর ৭ মাস 
১ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মিতয়ার রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ৩০-০৫-১৮ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১বছর ৭ 
মাস ১িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

612. জনাব �মাতাহার �হােসন   1120 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট

১৫।০৪।১৯৮৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৯।০৯।২০১৮  ১ বছর ৩ মাস 
১১ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাতাহার �হােসন মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৯।০৯।২০১৮ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১বছর ৩ 
মাস ১১িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

613. জনাব মনী� নাথ রায় 1121 

মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট 

০৯।০৫।১৯৮৬ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১৯।০৯।২০১৮  ১ বছর ৩ মাস 
১১ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব মনী� নাথ রায় মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৯।০৯।২০১৮ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১বছর ৩ 
মাস ১১িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

614. জনাব �মাঃ �মাজাে�ল হক  1122 
মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

নীলফামারী 
০৫।১১।১৯৮৬ 

িব.এস.িস-
(অনাস �) 

জীব ও �-

িব�ান 

মাঠ সংগঠক ১৯।০৯।২০১৮  ১ বছর ৩ মাস 
১১ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া   1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �মাজাে�ল হক মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৯।০৯।২০১৮ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0  তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১বছর ৩ 
মাস ১১িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

615. জনাব িরপন �মার সরকার 1123 
মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

জয়�রহাট 
১৫।১১।১৯৮৬ 

িব.এ 
(অনাস �) 

দশ �ন 

মাঠ সংগঠক ১৯।০৯।২০১৮  ১ বছর ৩ মাস 
১১ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া    1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িরপন �মার সরকার মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ১৯।০৯।২০১৮ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১বছর ৩ 
মাস ১১িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

616. জনাব �মাঃ শাহ আলম       1124 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

�িড়�াম 
১০।০১।১৯৮৭ 

অনাস � 
সমাজিব�ান 

মাঠ সংগঠক 20-১১-২০১৮  
১ বছর ১ মাস 

৮ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ শাহ আলম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০-১১-১৮ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১বছর ১ 
মাস ৮িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

617. জনাব রিবউল ইসলাম    1125 

মাঠ কম �কত�া- p2 

(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট

০৩।৩।১৯৮৭ 

�াতক 

(স�ান) 

পদাথ � 
িব�ান 

মাঠ সংগঠক ২০।০৩।২০১৯  ৯ মাস ১১ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব রিবউল ইসলাম মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০।০৩।২০১৯ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 9 মাস 
11িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

618. জনাব �মাঃ িসরা�ল ইসলাম  1126 

মাঠ কম �কত�া- p2 
(��ড-১৪) 

�িড়�াম 

২০।০৩।১৯৮৭ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ২০।০৩।২০১৯  ৯ মাস ১১ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া 1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ িসরা�ল ইসলাম 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২০।০৩।২০১৯ তািরখ �যাগদান কেরন। 
�ক� সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  
মাঠ কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 9 মাস 
11িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

619. জনাব �পন �মার রায়       1127 
মাঠ কম �কত�া- p2 

িদনাজ�র 
২৬।১১।১৯৮৭ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১0।০৬।২০১৯  ৬ মাস ২১ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া  1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �পন �মার রায় মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 10-06-১৯ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ  িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 6 মাস 
21িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

620. জনাব �মা: বা� িমঞা 1128                   
মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

রাজশাহী 
২০।১১।১৯৮৭ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ১0।০৬।২০১৯  ৬ মাস ২১ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া  1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মা: বা� িমঞা মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 10-06-১৯ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর 6 মাস 
21িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

621. জনাব �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান  
1130 
মাঠ কম �কাত�া - p2 

(��ড-১৪) 

টা�াইল 
২১।০৫।১৯৮৮ 

এইচ.এস.িস মাঠ সংগঠক ০৯।১০।২০১৯  ২ মাস ২২ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া    1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 
িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান 
মাঠ সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৯-১০-১৯ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ২ মাস 
2২িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

622. জনাব িশব শংকর ম�ল  1131 

মাঠ কম �কত�া - p2 

(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 

১৩।০৫।১৯৮৯ 

িব.এ 

(অনাস �) 

ইিতহাস 

মাঠ সংগঠক ০৭।১১।২০১৯  ১ মাস ২২ িদন 

 

মাঠ কম �কত�া   1-01-2020 9 মাস 28 িদন 9 মাস 28 

িদন 
সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত �� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন সহায়তা (২য় পয �ায়) 
�কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িশব শংকর ম�ল মাঠ 
সংগঠক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ০৭-১১-১৯ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� 
সমাপনাে� জনবল ফাউে�শেন  িনেয়াগদান করা হেল  01-01-20২0 তািরেখ  মাঠ 
কম�কত�া পেদ িনেয়াগ�া� হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক 
ফাউে�শেনর চাকিরকাল গণনা করা হয়। �কে� িনেয়াগকােল �ণয়ন�ত �মধা 
তািলকা অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। ত�র �কে�র চাকিরর ১ মাস 
2২িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন ��ড �দােনর ��ে� 
�কায়ািলফাইং সািভ�স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� �জ��তা তািলকার 
�কান পিরবত�ন হেব না । 

623. জনাব আ�ল বারী ওয়া�দী-1132 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�লনা 

03-02-89 

 

এম এ 

(আরিব) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আ�ল বারী ওয়া�দী মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

624. জনাব �মা: মাই�ল ইসলাম-1133 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�িড়�াম 

03-01-86 

 

িডে�ামা 

ইি�: 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মা: মাই�ল ইসলাম মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

625. জনাব কামাল উি�ন-1134 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

বিরশাল 

25-02-88 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব কামাল উি�ন মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

626. জনাব �মারেশদ আলী-1135 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

রং�র 

25-04-89 

এমএসএস 

(অথ �:)) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মারেশদ আলী মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

627. জনাব সােলহ আকরাম-1136 

মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�িম�া 

01-01-85 
 

এইচ এসিস - - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব সােলহ আকরাম মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

628. জনাব �মাঃ আই�ল হক-1137 

মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

িদনাজ�র 

06-11-87 
 

এমএ 

  (ইংেরজী) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আই�ল হক মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

629. জনাব আশরা��ামান-1138 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

ফিরদ�র 
15-03-91 

 

এমএসএস 
(সমাজকম�) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আশরা��ামান মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
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কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

630. জনাব কাম�ল হাসান-1139 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

যেশার 
11-11-92 

িবিবএ 
(অনাস �) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব কাম�ল হাসান মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

631. জনাব কাজী অন�া রহমান-1140 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�ি�য়া 

26-11-86 

এমএ 

(িহ: িব�ান) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব কাজী অন�া রহমান মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

632. জনাব মাধবী রানী-1141 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

প�গড় 

10-11-88 

�াতেকা�র 

(বাংলা) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব মাধবী রানী মাঠ কম �কত�া পেদ 
07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

633. জনাব �মা: তােহ�ল হক-1142 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িদনাজ�র 

20-01-90 

এমএ 

(ইিত:) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মা: তােহ�ল হক মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

634. জনাব �মাঃ শািহ�র ইসলাম-1143 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�ি�য়া 
25-01-92 

অনাস �সহ 
(অথ �:) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ শািহ�র ইসলাম মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

635. জনাব �মাঃ �সিলম উি�ন-1144 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

নওগ� 
28-04-92 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �সিলম উি�ন মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

636. জনাব �মাঃ কাম�ল হাসান-1145 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

ময়মনিসংহ 
31-12-88 

িবএসিস 
(অনাস �) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ কাম�ল হাসান মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

637. জনাব ফাই�র রহমান সরদার-1146 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

ময়মনিসংহ 
19-04-87 

িবিবএস 
(স�ান) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব ফাই�র রহমান সরদার মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

638. জনাব মাইন উি�ন-1147 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�িম�া 
02-05-89 

 

অনাস �সহ 
এমএসিস 
(রসায়ন) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব মাইন উি�ন মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

639. জনাব �সামা আ�ার-1148 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�িম�া 
15-11-92 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �সামা আ�ার মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

640. জনাব �ামল �মার রায়-1149 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

লালমিনরহাট 
09-05-84 

�াতক 
স�ানসহ 

�াতেকা�র 
(অথ �নীিত) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের  
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �ামল �মার রায় মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
 

641. জনাব �মাঃ িসরা�ল ইসলাম-1150 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

নীলফামারী 
07-10-84 

�াতেকা�র              
(মেনািব�ান) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ িসরা�ল ইসলাম মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
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642. জনাব �সরা�ম মিনরা-1151 

মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

বিরশাল 
06-11-86 

অনাস �সহ 
এমএসিস 
(পদাথ �) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �সরা�ম মিনরা মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

643. জনাব �মা: সােনায়ার �হাসাইন-
1152 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�শর�র 
01-02-88 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মা: সােনায়ার �হাসাইন মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

644. এ �ক এম �মাজা�া�ল ইসলাম-
1153 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�িড়�াম 
10-05-88 

এমিবএস 
(িহসাব 
িব�ান) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের এ �ক এম �মাজা�া�ল ইসলাম মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

645. জনাব �মাঃ নয়ন �হােসন-1155 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

নরিসংদী 
01-12-91 

অনাস � 
মা�াস � 
(সমাজ 
িব�ান) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ নয়ন �হােসন মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

646. জনাব সািবনা ইয়াসিমন-1156 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

ময়মনিসংহ 
10-09-92 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব সািবনা ইয়াসিমন মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

647. �মাসাঃ আইিরন খা�ন-1157 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

চ�পাইনবাবগ� 
01-07-93 

 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাসাঃ আইিরন খা�ন মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

648. জনাব অজয় �মার দ�-1158 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�িম�া 
15-7-94 

 

অনাস � 
(অথ �নীিত) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব অজয় �মার দ� মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

649. জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন-1159 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

টা�াইল 
12-03-95 

 

িডে�ামা - - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

650. জনাব আব�ল কাই�ম-1160 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

বিরশাল 
01-08-96 

 

অনাস � 
(রা�িব�ান) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আব�ল কাই�ম মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

651. জনাব নাঈম ইসলাম-1161 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

সাত�ীরা 
25-10-97 

 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব নাঈম ইসলাম মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

652. জনাব জসীম উ�ীন-1162 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

যেশার 
23-8-89 

এমএসিস 
�েগাল 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব জসীম উ�ীন মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

653. জনাব �মাঃ আল মা�ন সরকার-
1163 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

নােটার 
25-03-89 

এমিবএস 
(িহসাব 
িব�ান) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আল মা�ন সরকার মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
654. জনাব �� চ� রায়-1164 

মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

িদনাজ�র 
05-11-85 

এমএ 
(দশ �ন) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �� চ� রায় মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

655. জনাব �পন ম�ল-1165 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�গাপালগ� 
16-07-88 

মা�াস � 
(সমাজকম�) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �পন ম�ল মাঠ কম �কত�া পেদ 
07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

656. জনাব রিকব হাসান-1166 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�গাপালগ� 
20-06-89 

 

িবএসএস 
(অথ �নীিত) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব রিকব হাসান মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

657. জনাব ইউ�ফ আহা�দ-1167 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�ন�েকাণা 
04-5-91 

মা�াস � 
(সমাজকম �) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব ইউ�ফ আহা�দ মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

658. জনাব �মাঃ মাহ��ল হাসান-1168 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

নীলফামারী 
10-02-91 

িবএসএস - - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মাহ��ল হাসান মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

659. জনাব �মাঃ আশরা�ল ইসলাম-
1169 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

রাজশাহী 
10-12-93 

এইচএসিস 
- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আশরা�ল ইসলাম মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

660. জনাব �মাঃ ওমর ফা�ক-1170 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

মা�রা 
15-07-88 

 

এমিবএস 
(িহ:িব�ান) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ ওমর ফা�ক মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

661. জনাব পলাশ �মার সাহা-1171 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িঝনাইদহ 
15-12-88 

�াতক 
(িহসাব 
িব�ান) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব পলাশ �মার সাহা মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

662. জনাব কাজল চ� দাস-1172 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

�মৗলভীবাজার 
16-11-85 

�াতেকা�র 
- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব কাজল চ� দাস মাঠ কম �কত�া 
পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

663. জনাব �শা� রায়-1173 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

িদনাজ�র 
21-12-92 

স�ানসহ  
এমএ (ইিত:) 

- - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �শা� রায় মাঠ কম �কত�া পেদ 
07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

664. জনাব �মাঃ �ষা�ল আলম-1174 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�য়াডা�া 
29-04-95 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �ষা�ল আলম মাঠ 
কম �কত�া পেদ 07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
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ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
665. জনাব নয়ন বম �ন-1175 

মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

চ�পাই 
নবাবগ� 

01-11-93 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 07-01-2020 9 মাস 22 িদন 9 মাস 22 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব নয়ন বম �ন মাঠ কম �কত�া পেদ 
07-01-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

666. জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম-1176 

মাঠ কম �কত�া 

(��ড-১৪) 

 �নামগ� 

05-11-89 

�িষ িডে�ামা - - - মাঠ কম �কত�া  06-02-2020 8 মাস 22 িদন 8 মাস 22 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম মাঠ 
কম �কত�া পেদ ৬-0২-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

667. জনাব �মাহা�দ ইিলয়াস-1178 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

প�য়াখালী 
26-12-87 

আিলম - - - মাঠ কম �কত�া 19-3-2020 
 

7 মাস 11 িদন 7 মাস 11 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাহা�দ ইিলয়াস মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-03-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

668. জনাব িলটন �মার ম�ল-1179 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

মা�রা 
14-10-88 

ইিতহাস - - - মাঠ কম �কত�া 19-3-2020 
 

7 মাস 11 িদন 7 মাস 11 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িলটন �মার ম�ল মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-03-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

669. জনাব আিজ�ল ইসলাম �ইয়া-1180 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�নায়াখালী 
01-01-89 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 19-3-2020 
 

7 মাস 11 িদন 7 মাস 11 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব আিজ�ল ইসলাম �ইয়া মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-03-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

670. জনাব �শখ আল-মা�ন-1181 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

বােগরহাট 
02-02-89 

 

িবিবএস - - - মাঠ কম �কত�া 19-3-2020 
 

7 মাস 11 িদন 7 মাস 11 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �শখ আল-মা�ন মাঠ কম �কত�া 
পেদ 19-03-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

671. জনাব �ই� আ�ার-1182 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

বর�না 
01-02-90 

এইচএনিস - - - মাঠ কম �কত�া 19-3-2020 
 

7 মাস 11 িদন 7 মাস 11 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �ই� আ�ার মাঠ কম �কত�া 
পেদ 19-03-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

672. জনাব িরয়াজ �মাঃ জািমল-1183 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�িম�া 
25-06-90 

 

অন �াসসহ 
এমএসিস 

- - - মাঠ কম �কত�া 19-3-2020 
 

7 মাস 11 িদন 7 মাস 11 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব িরয়াজ �মাঃ জািমল মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-03-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

673. জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম-1184 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

�ি�য়া 
26-4-91 

 

এমািবএ 
(িহসাব 
িব�ান) 

- - - মাঠ কম �কত�া 19-3-2020 
 

7 মাস 11 িদন 7 মাস 11 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-03-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
 

674. �মাসাঃ আসমা-1185 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

ঝালকাঠী 
10-05-91 

�াতক 
(পাস) 

- - - মাঠ কম �কত�া 19-3-2020 
 

7 মাস 11 িদন 7 মাস 11 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �মাসাঃ আসমা মাঠ কম �কত�া পেদ 
19-03-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম অ�সাের 
�জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
 

675. জনাব �জসিমন খা�ন-1186 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

চ�পাইনবাবগ�
01-01-92 

 

�াতক - - - মাঠ কম �কত�া 19-3-2020 
 

7 মাস 11 িদন 7 মাস 11 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �জসিমন খা�ন মাঠ কম �কত�া 
পেদ 19-03-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব, 
পিরিচিত ন�র ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।1০।20) 
  

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
676. জনাব �মাঃ �মন খান-1187 

মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

ব�ড়া 
13-10-99 

 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 19-3-2020 
 

7 মাস 11 িদন 7 মাস 11 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ �মন খান মাঠ কম �কত�া 
পেদ 19-03-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

677. জনাব �মাঃ মন�র আ�ার-1188 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

িঝনাইদহ 
08-12-84 

 

এইচএসিস - - - মাঠ কম �কত�া 19-3-2020 
 

7 মাস 11 িদন 7 মাস 11 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ মন�র আ�ার মাঠ 
কম �কত�া পেদ 19-03-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 

678. জনাব �মাঃ ও�দ আলী-1189 
মাঠ কম �কত�া 
(��ড-১৪) 

চ�পাই 
নবাবগ� 

15-08-86 

এমএসএস - - - মাঠ কম �কত�া 19-3-2020 
 

7 মাস 11 িদন 7 মাস 11 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০১৩-এর িবিধ ৬ ও 8 

ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০1৩-এর 6 ও 8 িবিধ অ�সাের 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের জনাব �মাঃ ও�দ আলী মাঠ কম �কত�া 
পেদ 19-03-2020 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। িনেয়াগ পরী�ার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তার তািলকা িনধ �ারণ করা হয় । 
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 (ট) �াইভার পেদ �জ��তাঃ (��ড-14) 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব , 
পিরিচিত ন�র  ও ��ড 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
679. জনাব �মাঃ ই�াহীম খিলল (২৯৮) 

�াইভার 

(��ড-১৪) 

শরীয়ত�র 

০১/০১/৮১ 

এস,এস,িস - - - �াইভার ০১/০৩/০৯ 11 বছর 7 মাস 30 

িদন 

 

11 বছর 7 মাস 

30 িদন 

 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ও ১০ 

জনাব �মাঃ ই�াহীম খিলল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 10 িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �াইভার 
পেদ 01-03-09 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। একইভােব িনেয়াগ�া� হন িবধায় 
�যাগদােনর তািরখ হেত �জ��তা িনধ �ারণ করা হয় । 

680. জনাব �মাঃ ��জ জামান (৫৫১) 

�াইভার 

(��ড-১৪) 

�িড়�াম 

০৩/০১/৮৩ 

৮ম ��ণী - - - �াইভার ১০/০৩/১৩ 7 বছর 7 মাস 21 

িদন 

7 বছর 7 মাস 

21 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ ও ৮ 

জনাব �মাঃ ��জ জামান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০১০-এর 
6 ও ৮  িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের �াইভার পেদ 
10-03-13 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। একইভােব িনেয়াগ�া� হন িবধায় 
�যাগদােনর তািরখ হেত �জ��তা িনধ �ারণ করা হয় । 

681. জনাব �মাঃ রােশ��ামান খান  ( ৫৫৯) 

�াইভার  

(��ড-১৪) 

পাবনা 

১০-০৪-৮৩ 

৮ম ��ণী - - - �াইভার ০১/১০/১৩ 7 বছর  28 িদন 7 বছর  28 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০১০-এর িবিধ ৬ ও ৮ 

জনাব �মাঃ রােশ��ামান খান ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও ৮ িবিধ অ�সাের সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের 
�াইভার পেদ 01-10-13 তািরখ িনেয়াগ�া� হন। একইভােব িনেয়াগ�া� হন 
িবধায় �যাগদােনর তািরখ হেত �জ��তা িনধ �ারণ করা হয় । 

682. জনাব �মাঃ কিবর �াপারী-88১ p 
�াইভার 
(��ড-১৪) 

মাদারী�র ৮�ম ��ণী �াইভার 16-03-15 ১ বছর ৯ মাস ১৬ 
িদন 

 

�াইভার 01-01-17 3 বছর  9 মাস 28 
িদন 

3 বছর  9 মাস 
28 িদন 

সরকাির িবিধ অ�যায়ী 

�কে� িনেয়াগ 

জনাব �মাঃ কিবর �াপারী ফাউে�শন ক��ক বা�বািয়ত দাির�� িবেমাচেন 
এসএফিডএফ কায ��ম স�সারণ �কে� সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ 
কের �াইভার পেদ 16-03-15 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
জনবল ফাউে�শেন আ�ী�ত করা হেল 01-01-17 তািরেখ �াইভার পেদ  আ�ী�ত 
হন । ফাউে�শেন �যাগদােনর তািরখ �থেক চাকিরকাল গণনা করা হয় এবং 
�কে� িনেয়ােগর �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ ।  �কে�র 
চাকিরর 1 বছর 9 মাস 16 িদেনর ৫০% পেদা�িত, টাইম ��ল ও িসেলকশন 
��ড �দােনর ��ে� �কায়ািলফাইং সািভ �স িহেসেব িবেবচনা করা হেব । এ জ� 
�জ��তা তািলকার �কান পিরবত�ন হেব না । 
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(ঠ) অিফসকম� পেদ �জ��তাঃ (��ড-19) 

�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব ও 
পিরিচিত ন�র 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
683.  �মাঃ আলমগীর �হােসন  �ামািণক (১৯৭) 

অিফসকম� 

(��ড-১9) 

ব�ড়া 
০১/০৩/৬৬ 

দািখল এমএলএসএস/ 
বাত�াবাহক 

৩১/০১/৮৮ ১৬ বছর ০4 মাস 
30িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 বাত�াবাহক 

০১/০৭/০৪ ০১ বছর ০৫মাস ১০ 
িদন 

32 বছর 8 
মাস 28 িদন 

 

ফাউে�শেনর কম �চারী 
চা�রী �িবধানমালা, 
২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

�মাঃ আলমগীর �হােসন �ামািণক ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের এমএলএসএস/বাত�াবাহক পেদ 
িনেয়াগ�া� হেয় 31-01-88 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের অিফসকম� পেদ 11-12-05 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। এ 
�িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়।  

২। অিফসকম� ১১/১২/০৫ 14 বছর ১0 মাস 18 

িদন 

684. জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান (১৯৮) 

অিফসকম� 

(��ড-১9) 

�িম�া 

০১/০১/৬৭ 

৮ম ��ণী এমএলএসএস/ 

বাত�াবাহক 

০৬/০৯/৮৮ ১৫ বছর ০৯ মাস 

২4িদন 

১। অ�বত�কালীন 

 বাত�াবাহক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ০৫ মাস ০৬ 

িদন 

32 বছর 1 

মাস ২2 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 

িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের এমএলএসএস/বাত�াবাহক পেদ িনেয়াগ�া� 

হেয় 06-09-88 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 

কের অিফসকম� পেদ 07-12-05 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। এ �িতেযািগতার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 

২। অিফসকম� ০৭/১২/০৫ 14 বছর  10 মাস 

22 িদন 

685. জনাব �মাঃ আ� তােহর (২০০) 

অিফসকম� 

(��ড-১9) 

�িম�া 

০৫/০২/৭২ 

৮ম ��ণী এমএলএসএস/ 

বাত�াবাহক 

২৫/১০/৯২ ১১ বছর ০৮ মাস 

০5িদন 

১। অ�বত�কালীন 

 বাত�াবাহক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ০৫ মাস ০৩ 

িদন 

28 বছর 04 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ আ� তােহর ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের এমএলএসএস/বাত�াবাহক পেদ িনেয়াগ�া� 
হেয় 25-10-92 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের অিফসকম� পেদ 04-12-05 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। এ �িতেযািগতার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 

২। অিফসকম� ০৪/১২/০৫ 14 বছর 10 মাস ২5 

িদন 

686. জনাব �মাঃ আব�র �রৗফ খান (২০২) 
অিফসকম� 

(��ড-১9) 

�িম�া 
০১/১১/৬৩ 

৮ম ��ণী এমএলএসএস/ 
বাত�াবাহক 

২৬/১০/৯২ ১১ বছর ০৮ মাস 
০4িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 বাত�াবাহক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ০৫ মাস ১০ 
িদন 

28 বছর 03 
িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ আব�র �রৗফ খান ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের এমএলএসএস/বাত�াবাহক পেদ িনেয়াগ�া� 
হেয় 26-10-92 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের অিফসকম� পেদ 11-12-05 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। এ �িতেযািগতার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়।  

২। অিফসকম� ১১/১২/০৫ 14 বছর ১0 মাস 18 
িদন 

687. জনাব �মাঃ শা�আলম (২০৩) 
অিফসকম� 

(��ড-১9) 

প�য়াখালী 
১২/০৬/৬৪ 

এস,এস,িস এমএলএসএস/ 
বাত�াবাহক 

৩১/১০/৯২ ১১ বছর ০7 মাস 
30িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 বাত�াবাহক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ০৫ মাস ১১ 
িদন 

২7 বছর 11 
মাস 29 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ শা�আলম ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির িনেয়াগ 
পরী�ায় অংশ�হণ কের এমএলএসএস/বাত�াবাহক পেদ িনেয়াগ�া� হেয় 31-
10-92 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন 
�পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও 9  
ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের 
অিফসকম� পেদ 12-12-05 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। এ �িতেযািগতার 
�মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়।  

২। অিফসকম� ১২/১২/০৫ 14 বছর ১0 মাস 17 
িদন 

688. জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম (২০৯) 
অিফসকম�  

(��ড-১9) 

�িম�া 
২০/০৫/৭৫ 

১০ম ��ণী এমএলএসএস/ 
বাত�াবাহক 

২৫/০৩/৯৮ ০৬ বছর ০৩ মাস 
০৭িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 বাত�াবাহক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ০৬ মাস ১9 
িদন 

22 বছর ৭ 
মাস ৬ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের এমএলএসএস/বাত�াবাহক পেদ িনেয়াগ�া� 
হেয় 25-03-98 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন 
�পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-এর 6 ও 9  ধারার 
িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের �দিনক িভি�ক 
অিফসকম� পেদ 19-01-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। এ �িতেযািগতার �মধা�ম 
অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত পিরচালনা পষ �দ এর �পািরশ 
অ�সাের ��ল�� অিফসকম� িহেসেব িনেয়াগ�া� হন এবং �জ��তা অ�� 
রাখা হয়। 

২। অিফসকম� ১৯/০১/০৬ 14 বছর 9 মাস ১0 
িদন 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব ও 
পিরিচিত ন�র 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
689. জনাব তপন চ� সরকার (২১৪) 

অিফসকম�  
(��ড-১9) 

বিরশাল 
০৬/০২/৭৯ 

৯ম ��ণী এমএলএসএস/ 
বাত�াবাহক 

২০/০১/২০০০ ০৪ বছর ০৫ মাস 
১0িদন 

১। অ�বত�কালীন 
 বাত�াবাহক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ০৬ মাস 1 
িদন  

20 বছর 
09মাস 09 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব তপন চ� সরকার ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের এমএলএসএস/বাত�াবাহক পেদ িনেয়াগ�া� 
হেয় 20-01-2000 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� 

ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 
কের �দিনক িভি�ক অিফসকম� পেদ 01-01-06 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। এ 

�িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পিরচালনা পষ �দ এর �পািরশ অ�সাের ��ল�� অিফসকম� িহেসেব 
িনেয়াগ�া� হন এবং �জ��তা অ�� রাখা হয়।  

২। অিফসকম� ০১/০১/০৬ 14 বছর 9 মাস 28 
িদন 

690. �বগম বনলতা রায় �চৗ�রী (২১৬) 

অিফসকম�  

(��ড-১9) 

ব�ড়া 

১৩/০২/৭০ 

৮ম ��ণী এমএলএসএস/ 

বাত�াবাহক 

২৩/০১/২০০০ ০৪ বছর ০৫ মাস 

০7িদন 

১। অ�বত�কালীন 

 বাত�াবাহক 

০১/০৭/০৪ ০৩ বছর ০৩ মাস 

২৪ িদন 

20 বছর 

09মাস 6 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

�বগম বনলতা রায় �চৗ�রী ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের এমএলএসএস/বাত�াবাহক পেদ িনেয়াগ�া� 

হেয় 23-01-2000 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� 
ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম�চারী চা�রী �িবধানমালা ২০০৫-
এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় অংশ�হণ 

কের �দিনক িভি�ক অিফসকম� পেদ 25-১০-07 তািরেখ িনেয়াগ�া� হন। এ 

�িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�েত 
পিরচালনা পষ �দ এর �পািরশ অ�সাের ��ল�� অিফসকম� িহেসেব 

িনেয়াগ�া� হন এবং �জ��তা অ�� রাখা হয়। 

২। অিফসকম� ২৫/১০/০৭ 13 বছর  04 িদন 

691. জনাব িদলীপ �মার হাওলাদার (২১৭) 

অিফসকম�  

(��ড-১9) 

বর�না 

৩০/১০/৭৬ 

এস,এস,িস এমএলএসএস/ 

বাত�াবাহক 

২৩/০১/২০০০ ০৪ বছর ০৫ মাস 

০7িদন 

১। অ�বত�কালীন 

 বাত�াবাহক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ০৬ মাস ০8 

িদন 

20 বছর 

09মাস 6 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

জনাব িদলীপ �মার হাওলাদার ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� 
সরাসির িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের এমএলএসএস/বাত�াবাহক পেদ 

িনেয়াগ�া� হেয় 2৩-01-2000 তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� 
�ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত হেল ফাউে�শেনর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা 
২০০৫-এর 6 ও 9  ধারার িবধানমেত অ�ি�ত আভ��রীণ �িতেযািগতায় 

অংশ�হণ কের �দিনক িভি�ক অিফসকম� পেদ 08-01-06 তািরেখ 

িনেয়াগ�া� হন। এ �িতেযািগতার �মধা�ম অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা 
হয়। পরবত�েত পিরচালনা পষ �দ এর �পািরশ অ�সাের ��ল�� অিফসকম� 

িহেসেব িনেয়াগ�া� হন এবং �জ��তা অ�� রাখা হয়।  

২। অিফসকম� ০৮/০১/০৬ 14 বছর 9 মাস ২১ 

িদন 

692. জনাব �মাঃ আলতাফ �হােসন (২২০) 

অিফসকম� 

(��ড-১9) 

বর�না 

১৫/০১/৭৬ 

অ�ম ��ণী �দিনক িভি�ক 

অিফসকম�  

২৬-০৮-০৩ ১০ মাস ০৪ িদন ১। অ�বত�কালীন 

 বাত�াবাহক 

০১/০৭/০৪ ১ বছর ৭ মাস ২৯ 

িদন 

17 বছর 

২মাস ৫ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা, 

২০০৫-এর িবিধ ৬ ও ৯ 

 জনাব �মাঃ আলতাফ �হােসন ফাউে�শন গঠন�ব � এসএফিডিপ �কে� সরাসির 

িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ কের এমএলএসএস পেদ িনেয়াগ�া� হেয় ২৬-০৮-
০৩ তািরখ �যাগদান কেরন। �ক� সমাপনাে� �ক�� ফাউে�শেন �পা�িরত 
হেল �দিনক িভি�ক অিফসকম� িহেসেব আ�ীকরণ করা হয়। পরবত�েত ত�র 

চাকির �ায়ী কের ২৩-০১-১৪ তািরেখ অিফসকম� পেদ িনেয়াগ �দয়া হয়।  
িনেয়াগ অ�সাের �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 

২। অিফসকম� (�দিনক 

িভি�ক) 

০১/০৩/০৬ ৭ বছর ১০ মাস ২৩ 

িদন 

৩। অিফসকম� ২৩/০১/১৪ 6 বছর 9 মাস 6 

িদন 

693. জনাব �মাঃ িমলন (৪৪১) 

অিফসকম� 

(��ড-১9) 

বিরশাল 

০১/০৫/৯০ 

অ�ম ��ণী - - - ১। অিফসকম� (�দিনক 

িভি�ক) 

০৫/০৮/১০ ৩ বছর ৫ মাস ১9 

িদন 

10বছর 2 

মাস ২৬ িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা 
জনাব �মাঃ িমলন �দিনক িভি�ক অিফসকম� পেদ ০৫-০৮-১০ তািরখ 
িনেয়াগ�া� হন। পরবত�েত ত�র চাকির �ায়ী কের ২৩-০১-১৪ তািরেখ 
অিফসকম�র পেদ িনেয়াগ �দয়া হয়। িনেয়ােগর তািরখ অ�যায়ী �জ��তা 

িনধ �ারণ করা হয়। 

২। িনরাপ�া �হরী ২৩/০১/১৪ 6 বছর 9 মাস 6 

িদন 

694. �মাসাঃ ত�জনাহার আ�ার-৬৬৬ 
অিফসকম�  
(��ড-১9) 

�িম�া/ 
�দিব�ার 

এইচ.এস.িস - - - ১। অিফসকম� (�দিনক 
িভি�ক) 

১৫/০২/১৬ 
 

2 বছর  1 মাস 
26 িদন 

4 বছর 8 
মাস 13 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা 
�মাসাঃ ত�জনাহার আ�ার �দিনক িভি�ক অিফসকম� পেদ ১৫-০২-১৬ তািরখ 
িনেয়াগ�া� হন। পরবত�েত ত�র চাকির �ায়ী কের ২৪-০৪-১৮ তািরেখ 

অিফসকম�র পেদ িনেয়াগ �দয়া হয়। িনেয়ােগর তািরখ অ�যায়ী �জ��তা 

িনধ �ারণ করা হয়। 
 

 
 

২। অিফসকম�  ২৪।৪।১৮  2 বছর 6 মাস 7 
িদন 
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�িমক
নং 

কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদিব ও 
পিরিচিত ন�র 

িনজ �জলা 
ও 

জ� তািরখ 

িশ�াগত 
�যা�তা 

অিভ�তা �মাট 
সময়কাল 

(৩0।10।20) 
 

িনেয়াগ িবিধ ম�� 
�কে� ফাউে�শেন 

পদিব 
�যাগদােনর 

তািরখ 
সময়কাল 

 
পদিব 

�যাগদােনর 
তািরখ 

সময়কাল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
695. �মাঃ মািনক আলী-৭১০ 

অিফসকম�  
(��ড-১9) 

ঠা�রগ�ও 
 

এম এ 
 

- - - ১। অিফসকম� (�দিনক 
িভি�ক) 

১৫।২।১৭ 
 

1 বছর  2 মাস 
07  িদন 

3 বছর 8 
মাস 13 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা 

�মাঃ মািনক আলী �দিনক িভি�ক অিফসকম� পেদ ১৫-০২-১৭ তািরখ 
িনেয়াগ�া� হন। পরবত�েত ত�র চাকির �ায়ী কের ২৪-০৪-১৮ তািরেখ 
অিফসকম�র পেদ িনেয়াগ �দয়া হয়। িনেয়ােগর তািরখ অ�যায়ী �জ��তা 
িনধ �ারণ করা হয়। 

২। অিফসকম� ২৪।৪।১৮   2 বছর 6 মাস 7 
িদন 

696. জনাব ফা�ক আহে�দ-৬৬০ 
অিফসকম�(�দিনক িভি�ক)  

ব�গনা 
১৯/০৬/৭১ 

এস.এস.িস 
 

- - - ১। অিফসকম� (�দিনক 
িভি�ক) 

১৬/১১/১৪ 5 বছর 11 মাস 
13 িদন 

5 বছর 11 
মাস 13 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা 

জনাব ফা�ক আহে�দেক ১৬-১১-১৪ তািরেখ �দিনক িভি�ক অিফসকম� পেদ 
িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ  । িনেয়ােগর তািরখ অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 

697. জনাব �মাঃ ��জ িময়া-৬৬১ 
অিফসকম�(�দিনক িভি�ক) 

�নায়াখালী 
১২/১০/৮৬ 

8ম ��িণ - - - ১। অিফসকম� (�দিনক 
িভি�ক) 

১৬/১১/১৪ 5 বছর 11 মাস 
13 িদন 

5 বছর 11 
মাস 13 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা 

জনাব �মাঃ ��জ িময়ােক ১৬-১১-১৪ তািরেখ �দিনক িভি�ক অিফসকম� পেদ 
িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ  । িনেয়ােগর তািরখ অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 

698. �মাছাঃ ির�া বা�-  ৬৬২ 

অিফসকম� (�দিনক িভি�ক) 

রং�র/ 

বদরগ� 

০১/১২/৯৬ 

8ম ��িণ - - - ১। অিফসকম� (�দিনক 
িভি�ক) 

১৬/১১/১৪ 5 বছর 11 মাস 

13 িদন 

5 বছর 11 

মাস 13 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা 
�মাছাঃ ির�া বা�েক ১৬-১১-১৪ তািরেখ �দিনক িভি�ক অিফসকম� পেদ 

িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ  । িনেয়ােগর তািরখ অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 

699. �বগম লতা খা�ন-722 
অিফসকম� (�দিনক িভি�ক) 

নওগ�/ 
িনয়ামত�র 
০২-০১-৯৫ 

8ম ��িণ - - - ১। অিফসকম� (�দিনক 
িভি�ক) 

১০-০৯-১৭ 3 বছর 1 মাস 
18 িদন 

3 বছর 1 
মাস 18 

িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা 

�বগম লতা খা�ন�ক ১০-০৯-১৭ তািরেখ �দিনক িভি�ক অিফসকম� পেদ 
িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ  । িনেয়ােগর তািরখ অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 

700. জনাব ফা�ক আিজজ (898) 
অিফসকম� (�দিনক িভি�ক) 

ময়মনিসংহ 
03-1-86 

 

এসএসিস - - - ১। অিফসকম� (�দিনক 
িভি�ক) 

30-4-19 1 বছর 6 মাস 
1 িদন 

1 বছর 6 
মাস 1 িদন 

ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা 

জনাব ফা�ক আিজজ�ক ৩০-০৪-১৯ তািরেখ �দিনক িভি�ক অিফসকম� পেদ 
িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ  । িনেয়ােগর তািরখ অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা হয়। 

701. জনাব �মা: নািফ�ল হািফজ 
অিফসকম� (�দিনক িভি�ক) 
 

ব�ড়া 
27-3-97 

এইচএসিস    অিফসকম� (�দিনক 
িভি�ক) 

10-11-20 - - ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা 

জনাব �মা: নািফ�ল হািফজেক ১০-১১-২০ তািরেখ �দিনক িভি�ক অিফসকম� 
পেদ িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ  । িনেয়ােগর তািরখ অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা 
হয়। 

702. জনাব �মা: রিবউল ইসলাম 
অিফসকম� (�দিনক িভি�ক) 
 

রং�র 
14-02-97 

এইচএসিস    অিফসকম� (�দিনক 
িভি�ক)/ 

10-11-20 - - ফাউে�শেনর কম �চারী 

চা�রী �িবধানমালা 

জনাব �মা: রিবউল ইসলামেক ১০-১১-২০ তািরেখ �দিনক িভি�ক অিফসকম� 
পেদ িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ  । িনেয়ােগর তািরখ অ�যায়ী �জ��তা িনধ �ারণ করা 
হয়। 

 

 

 

 

 

 


