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জ্যেষ্ঠতা নির্ ধারণ জ্রাফম ধা 

মন্ত্রণালয়/নবভাগ/দপ্তররর িামঃ বস্ত্র পনরদপ্তর । 
প্রশাসনিক কর্ মকর্মা পদে পদোন্ননর্র জন্য প্রধাি সহকারী, সাঁট নিনপকার কার্ কনিউটার অপাদরটর, নহসাব রক্ষক, উচ্চর্াি সহকারী, উচ্চর্াি সহকারী কার্ নহসাব রক্ষক, সাঁট মুদ্রাক্ষনরক 

কার্ কনিউটার অপাদরটর পদের সনিনির্ জ্জেষ্ঠর্া র্ানিকা 
 

ক্রনমক 

িং 

কভ মকর্মা/ কভ মচাযীয নাভ, 

জন্ম র্ারযখ ও ফর্মভান 

দফী 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া, 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া 

অজমননয 

র্ারযখ 

অরজমর্ 

অরবজ্ঞর্া, 

র্ারযখসহ 

নদয নাভ 

প্রাযরিক নদয 

নাভ এফং উক্ত 

নদ যমাগদাননয 

র্ারযখ 

(সুারযনয 

ক্রভানুসানয) 

প্রনমাজয 

যক্ষনে 

রফবাগীয়/ 

প্রনপনার 

যীক্ষায় 

উত্তীর্ন্ম 

হওয়ায 

র্ারযখ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনয় থাকনর 

প্রকনে 

যমাগদাননয 

র্ারযখ, 

নদয নাভ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্তনদয 

যক্ষনে করভন/ 

উযুক্ত কর্তমক্ষ 

কর্তমক রনয়রভর্ 

কযনেয র্ারযখ, 

রনয়রভর্কযনেয 

প্রাভারেক দররর 

এফং ডকুনভন্টস 

প্রকনেয 

দ 

যাজস্ব 

ফানজনে 

স্থানান্তরয

র্/ নদ 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

এডহক 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনর 

এডহক 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

(নদয 

নাভসহ) 

এডহক রননয়াগ 

করভন/উযুক্ত 

কর্তমক্ষ কর্তমক 

রনয়রভর্কযনেয 

র্ারযখ এফং 

প্রাভাণ্য রফরধয 

উনেখসহ 

আত্নীকৃর্ প্রাথীয 

যক্ষনে পূনফ ময 

চাকরযয প্রকৃরর্, 

নদয নাভ, 

চাকুরযয 

কারানুক্ররভক ও 

আত্নীকযনেয 

র্ারযখ 

রপডায নদ 

ফাস্তফ/ প্রকৃর্ 

যমাগদাননয 

র্ারযখ 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Rbve †gvt †Mvjvg 

ieŸvbx 01/3/1958 

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út Acvt 

GBP,Gm,wm 

1976 

- 27/08/1979  

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út 

Acvt  

- - - - - - - 27/08/1979  

 

 

2 ‡gv: Avãyj AvwRR miKvi 

16/10/65 

wnmve i¶K 

বি.কম 

1985 

- wnmve i¶K 

1/9/88 

-  - - - - - - 01/9/1988  

3 ‡kL g‡bvqvi †nv‡mb 

01/01/1965 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.Kg. 

1985 

- 12/11/1988 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

- - - - - - - 12/11/1988  

4 ‡gv: Av‡kKzi ingvb cÖavb 

17-01-1967 

wnmve i¶K 

GBPGmwm 

1985 

- wnmve mnKvix 
10/12/1988 

- - - - - - - 5/8/1995 পদ োন্নবি প্রোপ্ত 

5 kvnbvR †eMg 

30/07/77 

D”Pgvb mnKvix 

mœvZK (cvk) 

1999 

- 25/06/07 

D”Pgvb 

mnKvix 

- - - - - - - 25/06/07 

 

িয়দের 

বিবিদি 

জ্যেষ্ঠিো করো 

হদয়দে। 6 nvwmbv ggZvR  

20/12/79 

D”Pgvb mnKvix 

¯œvZK(m¤§vb) 

1999 

- 25/06/07 

D”Pgvb 

mnKvix 

- - - - - - - 25/06/07 

 

7 ‡gvt gvngy`yj Avjg 

01/01/82 

D”Pgvb mnKvix 

we.G (cvk) 

2002 

- 25/06/07 

D”Pgvb 

mnKvix 

- - - - - - - 25/06/07 

 

8 ‡gv: Avãyi †i¾vK 

31/03/59 

D”Pgvb mnKvix 

 

GBP.Gm.wm 

1979 

- 11/11/81 

Awdm mnKvix 

- - - - - - - 29/08/10 পদ োন্নবি প্রোপ্ত 
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ক্রনমক 

িং 

কভ মকর্মা/ কভ মচাযীয নাভ, 

জন্ম র্ারযখ ও ফর্মভান 

দফী 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া, 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া 

অজমননয 

র্ারযখ 

অরজমর্ 

অরবজ্ঞর্া, 

র্ারযখসহ 

নদয নাভ 

প্রাযরিক নদয 

নাভ এফং উক্ত 

নদ যমাগদাননয 

র্ারযখ 

(সুারযনয 

ক্রভানুসানয) 

প্রনমাজয 

যক্ষনে 

রফবাগীয়/ 

প্রনপনার 

যীক্ষায় 

উত্তীর্ন্ম 

হওয়ায 

র্ারযখ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনয় থাকনর 

প্রকনে 

যমাগদাননয 

র্ারযখ, 

নদয নাভ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্তনদয 

যক্ষনে করভন/ 

উযুক্ত কর্তমক্ষ 

কর্তমক রনয়রভর্ 

কযনেয র্ারযখ, 

রনয়রভর্কযনেয 

প্রাভারেক দররর 

এফং ডকুনভন্টস 

প্রকনেয 

দ 

যাজস্ব 

ফানজনে 

স্থানান্তরয

র্/ নদ 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

এডহক 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনর 

এডহক 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

(নদয 

নাভসহ) 

এডহক রননয়াগ 

করভন/উযুক্ত 

কর্তমক্ষ কর্তমক 

রনয়রভর্কযনেয 

র্ারযখ এফং 

প্রাভাণ্য রফরধয 

উনেখসহ 

আত্নীকৃর্ প্রাথীয 

যক্ষনে পূনফ ময 

চাকরযয প্রকৃরর্, 

নদয নাভ, 

চাকুরযয 

কারানুক্ররভক ও 

আত্নীকযনেয 

র্ারযখ 

রপডায নদ 

ফাস্তফ/ প্রকৃর্ 

যমাগদাননয 

র্ারযখ 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9 Av.b.g gBbyj Avnmvb 

25/12/59 

D”Pgvb mnKvix 

GBP.Gm.wm 

1979 

- 10/11/81 

Awdm mnKvix 

- - - - - - - 22/09/10 পদ োন্নবি প্রোপ্ত 

10 ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb 

01/03/1958 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

GBP.Gm.wm 

1975. 

wnmve 

iÿK c‡` 

1990-95 

06/11/1981 

Awdm mnKvix  

Kvg Kw¤út Acvt 

- - - - - - - 10/10/2010 পদ োন্নবি প্রোপ্ত 

11 ‡gvt Kvgiæ¾vgvb 

16/07/1970 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.Kg. 

1991 

K¨vwkqvi 

1991-96 

06/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 06/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 বিদয়োগ পদের 

জ্মধোক্রম 

অনুযোয়ী 

জ্যেষ্ঠিো করো 

হদয়দে। 12 ‡iLv ivbx cvj 

12/05/1970 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.Kg. 

1992 

wnmve 

iÿK c‡` 

1990-97 

04/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 04/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

13 ‡gvt cvi‡fR Avn‡g` 

23/03/1972 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.Kg 

1992 

wnmve 

Kg©KZ©v 

c‡` 

1992-97 

02/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 02/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

14 ‡gvt Avey wmwÏK f~Bqv 

06/04/1968 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.Kg. 

1988 

mnKvix 

wnmve 

iÿK c‡` 

1990-96 

08/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 08/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

15 ‡gvt dviæKzj Bmjvg 

24/07/1969 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

mœvZK 

(gvbweK) 

1989 

wnmve 

iÿK c‡` 

1991-96 

12/10/97  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve i¶K 

 12/10/97  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

16 wg‡mm iæweqv Av³vi 

17/01/1974 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

 

 

we.G. 

1992 

wnmve 

iÿK c‡` 

1992-97 

07/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 07/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 
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ক্রনমক 

িং 

কভ মকর্মা/ কভ মচাযীয নাভ, 

জন্ম র্ারযখ ও ফর্মভান 

দফী 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া, 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া 

অজমননয 

র্ারযখ 

অরজমর্ 

অরবজ্ঞর্া, 

র্ারযখসহ 

নদয নাভ 

প্রাযরিক নদয 

নাভ এফং উক্ত 

নদ যমাগদাননয 

র্ারযখ 

(সুারযনয 

ক্রভানুসানয) 

প্রনমাজয 

যক্ষনে 

রফবাগীয়/ 

প্রনপনার 

যীক্ষায় 

উত্তীর্ন্ম 

হওয়ায 

র্ারযখ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনয় থাকনর 

প্রকনে 

যমাগদাননয 

র্ারযখ, 

নদয নাভ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্তনদয 

যক্ষনে করভন/ 

উযুক্ত কর্তমক্ষ 

কর্তমক রনয়রভর্ 

কযনেয র্ারযখ, 

রনয়রভর্কযনেয 

প্রাভারেক দররর 

এফং ডকুনভন্টস 

প্রকনেয 

দ 

যাজস্ব 

ফানজনে 

স্থানান্তরয

র্/ নদ 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

এডহক 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনর 

এডহক 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

(নদয 

নাভসহ) 

এডহক রননয়াগ 

করভন/উযুক্ত 

কর্তমক্ষ কর্তমক 

রনয়রভর্কযনেয 

র্ারযখ এফং 

প্রাভাণ্য রফরধয 

উনেখসহ 

আত্নীকৃর্ প্রাথীয 

যক্ষনে পূনফ ময 

চাকরযয প্রকৃরর্, 

নদয নাভ, 

চাকুরযয 

কারানুক্ররভক ও 

আত্নীকযনেয 

র্ারযখ 

রপডায নদ 

ফাস্তফ/ প্রকৃর্ 

যমাগদাননয 

র্ারযখ 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

17 ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` 

fyBqv, 10/03/1968 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

mœvZK 

1991 

mnKvix 

wnmve 

iÿK c‡` 

1986-91 

09/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 09/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

18 ‡gvt byiæj Bmjvg (PzqvWv½v) 

31/12/1972  D”Pgvb 

mnKvix Kvg wnmve i¶K 

mœvZK 

(evwYR¨) 

1991 

wnmve 

iÿK c‡` 

1991-96 

05/10/1997  

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 05/10/1997  

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

19 ‡gvt BQvgyj nK 

01/06/1971 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.G. 

1992 

wnmve 

iÿK 

1991-96 

02/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 02/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

20 ‡gvt †gvkvid †nv‡mb  

01/04/1971 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.G 

1992 

wnmve 

iÿK c‡` 

1990-97 

04/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 04/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

21 ‡Lv›`Kvi bRiæj Bmjvg 

10/08/1968 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.Kg. 

1990 

wnmve 

iÿK c‡` 

1992-96 

09/10/1997  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve i¶K 

 09/10/1997  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

22 ‡gvt Rwniæj nK 

01/06/1973 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.Gm.wm. 

1993 

wnmve 

iÿK c‡` 

1992-97 

13/10/1997  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve i¶K 

 13/10/1997  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

23 ‡gvt gvRnviyj Bmjvg 

31/12/1971 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

weG 

1992 

KiwYK 

c‡` 

1992-96 

02/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 02/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

24 cvifxb Av³vi  

01/03/1969 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

 

we.G. 

1989 

wnmve 

mnKvix 

1991-96 

04/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 04/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 
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ক্রনমক 

িং 

কভ মকর্মা/ কভ মচাযীয নাভ, 

জন্ম র্ারযখ ও ফর্মভান 

দফী 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া, 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া 

অজমননয 

র্ারযখ 

অরজমর্ 

অরবজ্ঞর্া, 

র্ারযখসহ 

নদয নাভ 

প্রাযরিক নদয 

নাভ এফং উক্ত 

নদ যমাগদাননয 

র্ারযখ 

(সুারযনয 

ক্রভানুসানয) 

প্রনমাজয 

যক্ষনে 

রফবাগীয়/ 

প্রনপনার 

যীক্ষায় 

উত্তীর্ন্ম 

হওয়ায 

র্ারযখ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনয় থাকনর 

প্রকনে 

যমাগদাননয 

র্ারযখ, 

নদয নাভ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্তনদয 

যক্ষনে করভন/ 

উযুক্ত কর্তমক্ষ 

কর্তমক রনয়রভর্ 

কযনেয র্ারযখ, 

রনয়রভর্কযনেয 

প্রাভারেক দররর 

এফং ডকুনভন্টস 

প্রকনেয 

দ 

যাজস্ব 

ফানজনে 

স্থানান্তরয

র্/ নদ 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

এডহক 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনর 

এডহক 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

(নদয 

নাভসহ) 

এডহক রননয়াগ 

করভন/উযুক্ত 

কর্তমক্ষ কর্তমক 

রনয়রভর্কযনেয 

র্ারযখ এফং 

প্রাভাণ্য রফরধয 

উনেখসহ 

আত্নীকৃর্ প্রাথীয 

যক্ষনে পূনফ ময 

চাকরযয প্রকৃরর্, 

নদয নাভ, 

চাকুরযয 

কারানুক্ররভক ও 

আত্নীকযনেয 

র্ারযখ 

রপডায নদ 

ফাস্তফ/ প্রকৃর্ 

যমাগদাননয 

র্ারযখ 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

25 i‡gk P›`ª nvj`vi 

26/06/1967 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.Kg. 

1987 

KiwYK 

c‡` 

1985-89 

07/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 07/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

26 ‡gvt †gvRv‡¤§j nK 

16/08/1967 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

mœvZK 

(evwYR¨) 

1989 

Dbœqb 

mnKvix 

c‡` 

1989-95 

15/10/1997  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve i¶K 

 15/10/1997  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

27 ‡gvt byiæj Bmjvg (Kzwóqv) 

07/03/1969 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.Kg 

(m¤§vb) 

1989 

wnmve 

iÿK c‡` 

1991-96 

07/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 07/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

28 ‡gvt Avey gyQv 

05/09/1972 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.G. (cvk) 

1991 

wnmve 

iÿK c‡` 

1991-96 

06/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 06/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

29 wgR©v Avãyi iDd 

05/02/1973 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

mœvZK 

1994 

wnmve 

iÿK c‡` 

5 eQi 

09/10/1997  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve i¶K 

 09/10/1997  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

30 ‡gvt Avãyj gv‡jK 

20/03/1968 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.Gm.wm 

1988 

wnmve 

iÿK c‡` 

1989-95 

09/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 09/10/1997 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

31 ‡gvt Avãyj nvbœvb 

09/09/1967 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

mœvZK 

1988 

wnmve 

iÿK c‡` 

1990-95 

07/12/1997  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve i¶K 

 07/12/1997  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

32 ‡kL RyjwdKvi Avjx 

14/07/1971 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.Kg. 

1993 

BDwWwm 

c‡` 

1990-95 

06/12/1997 

 D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve i¶K 

 06/12/1997 

 D”Pgvb 

mnKvix  

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 
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ক্রনমক 

িং 

কভ মকর্মা/ কভ মচাযীয নাভ, 

জন্ম র্ারযখ ও ফর্মভান 

দফী 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া, 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া 

অজমননয 

র্ারযখ 

অরজমর্ 

অরবজ্ঞর্া, 

র্ারযখসহ 

নদয নাভ 

প্রাযরিক নদয 

নাভ এফং উক্ত 

নদ যমাগদাননয 

র্ারযখ 

(সুারযনয 

ক্রভানুসানয) 

প্রনমাজয 

যক্ষনে 

রফবাগীয়/ 

প্রনপনার 

যীক্ষায় 

উত্তীর্ন্ম 

হওয়ায 

র্ারযখ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনয় থাকনর 

প্রকনে 

যমাগদাননয 

র্ারযখ, 

নদয নাভ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্তনদয 

যক্ষনে করভন/ 

উযুক্ত কর্তমক্ষ 

কর্তমক রনয়রভর্ 

কযনেয র্ারযখ, 

রনয়রভর্কযনেয 

প্রাভারেক দররর 

এফং ডকুনভন্টস 

প্রকনেয 

দ 

যাজস্ব 

ফানজনে 

স্থানান্তরয

র্/ নদ 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

এডহক 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনর 

এডহক 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

(নদয 

নাভসহ) 

এডহক রননয়াগ 

করভন/উযুক্ত 

কর্তমক্ষ কর্তমক 

রনয়রভর্কযনেয 

র্ারযখ এফং 

প্রাভাণ্য রফরধয 

উনেখসহ 

আত্নীকৃর্ প্রাথীয 

যক্ষনে পূনফ ময 

চাকরযয প্রকৃরর্, 

নদয নাভ, 

চাকুরযয 

কারানুক্ররভক ও 

আত্নীকযনেয 

র্ারযখ 

রপডায নদ 

ফাস্তফ/ প্রকৃর্ 

যমাগদাননয 

র্ারযখ 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

33 ‡gvt wicb gyÝx 

25/02/1979 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

mœvZK 

(evwYR¨) 

1997 

mnKvix 

wnmve 

iÿK c‡` 

1994-99 

19/10/1999  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve i¶K 

 19/10/1999  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

34 ‡gvt †mv‡nj ivbv 

28/01/1971 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

weKg 

1993 

Gg.Kg. 

1994 

wnmveiÿY 

Kg©KZ©v 

c‡` 

1995-99 

01/11/1999  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve i¶K 

 01/11/1999  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

35 ‡gvt BmnvK Avjx 

30/06/1973 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.Kg. 

(Abvm©) 

1995 

wnmve 

mnKvix 

1995-99 

19/02/2000 

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve i¶K 

 19/02/2000 

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

36 mvBdzb bvnvi 

01/01/1975 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.G. (cvk) 

1994 

gvbweK 

Dbœqb 

Kg©KZ©v 

1995-99 

14/01/2001 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve i¶K 

 14/01/2001 

D”Pgvb mnKvix 

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

-   8/12/2010 

37 ‡gvt kvgxgyi ingvb 

28/01/1979 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

we.Kg. 

1997 

wnmve 

iÿK c‡` 

1995-

2000 

07/01/2001  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve i¶K 

 07/01/2001  

D”Pgvb mnKvix  

Kvg wnmve 

i¶K 

8/12/2010 01/7/2

001 

- - - 8/12/2010 

38 ‡evinvb DwÏb 

†miwbqvevZ 

01/02/58 

D”Pgvb mnKvix 

GBP.Gm.wm 

1979 

- 04/01/84 

Awdm mnKvix 

Kvg Kw¤ú: 

Acv‡iUi 

- - - - - - - 18/08/11 পদ োন্নবি প্রোপ্ত 

39 jvKx Av³vi 

01/11/1981 

muvU wjwcKvi Kvg Kw¤ú: 

Acv‡iUi 

¯œvZK 

(m¤§vb) 

2003 

¯œvZ‡KvËi 

2004 

- muvU wjwcKvi 

Kvg Kw¤ú: 

Acv‡iUi 

28/6/2011 

- - - - - - - 28/6/2011 িয়দের 

বিবিদি 

জ্যেষ্ঠিো করো 

হদয়দে। 

40 Rbve Rvwn`v web‡Z 

Rwni 30/12/1984 

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út Acvt  

mœvZK(m¤§vb)  

2007 

¯œvZ‡KvËi 

2008 

- 26/06/2011  

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út 

Acvt  

- - - - - - - 26/06/2011  
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ক্রনমক 

িং 

কভ মকর্মা/ কভ মচাযীয নাভ, 

জন্ম র্ারযখ ও ফর্মভান 

দফী 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া, 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া 

অজমননয 

র্ারযখ 

অরজমর্ 

অরবজ্ঞর্া, 

র্ারযখসহ 

নদয নাভ 

প্রাযরিক নদয 

নাভ এফং উক্ত 

নদ যমাগদাননয 

র্ারযখ 

(সুারযনয 

ক্রভানুসানয) 

প্রনমাজয 

যক্ষনে 

রফবাগীয়/ 

প্রনপনার 

যীক্ষায় 

উত্তীর্ন্ম 

হওয়ায 

র্ারযখ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনয় থাকনর 

প্রকনে 

যমাগদাননয 

র্ারযখ, 

নদয নাভ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্তনদয 

যক্ষনে করভন/ 

উযুক্ত কর্তমক্ষ 

কর্তমক রনয়রভর্ 

কযনেয র্ারযখ, 

রনয়রভর্কযনেয 

প্রাভারেক দররর 

এফং ডকুনভন্টস 

প্রকনেয 

দ 

যাজস্ব 

ফানজনে 

স্থানান্তরয

র্/ নদ 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

এডহক 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনর 

এডহক 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

(নদয 

নাভসহ) 

এডহক রননয়াগ 

করভন/উযুক্ত 

কর্তমক্ষ কর্তমক 

রনয়রভর্কযনেয 

র্ারযখ এফং 

প্রাভাণ্য রফরধয 

উনেখসহ 

আত্নীকৃর্ প্রাথীয 

যক্ষনে পূনফ ময 

চাকরযয প্রকৃরর্, 

নদয নাভ, 

চাকুরযয 

কারানুক্ররভক ও 

আত্নীকযনেয 

র্ারযখ 

রপডায নদ 

ফাস্তফ/ প্রকৃর্ 

যমাগদাননয 

র্ারযখ 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

41 ‡gvt knx` Djøvn 

01/01/64 

D”Pgvb mnKvix 

GBP.Gm.wm 

198২ 
- 02/05/84 

Awdm mnKvix 

Kvg Kw¤út Acvt  

- - - - - - - 08/02/12 পদ োন্নবি প্রোপ্ত 

42 ‡Zvdv‡qj Avn‡g` 

01/03/1958 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

GBP.Gm.wm. 

1977 

 15/9/84 

Awdm mnKvix  

Kvg Kw¤út Acvt 

     - - - 09/2/2012 ঐ 

43 AvKb gwbiæ¾vgvb 

05/3/67 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

GBPGmwm 

1987 

- 27/4/89 

Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤út Acvt 

 

       12/9/2013 ঐ 

44 ‡gv: gwbiæj Bmjvg 

20/7/59 

wnmve i¶K 

we.Kg 

1980 

- D”Pgvb 

mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

22/12/83 

- - - - - - - 23/9/2013 ঐ 

45 Rbve †gvt †gvm‡jg 

DwÏb 31/10/1964 

cÖÖavb mnKvix 

 

GBP,Gm,wm 

(wW‡cøvgv Bb 

Kgvm©, mwPe 

weÁvb)1982 

- 14/01/1985  

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út 

Acvt 

- - - - - - - 29/12/2013 ঐ 

46 ‡gvt AvjvDwÏb 

nvIjv`vi 

04/01/66 

D”Pgvb mnKvix 

GBP.Gm.wm 

1984 

- 19/07/88 

Awdm mnKvix 

Kvg Kw¤út 

Acvt 

- - - - - - - 09/09/13 ঐ 

47 nvmvb kvnwiqvর 

22/11/82 

D”Pgvb mnKvix 

mœvZK 

(m¤§vb) 

2005 

- 07/02/13 

D”Pgvb 

mnKvix 

- - - - - - - 07/02/13 

 

িয়দের 

বিবিদি 

জ্যেষ্ঠিো করো 

হদয়দে। 48 ivwk`yj nvmvb iv‡mj 

11/02/83 

D”Pgvb mnKvix 

mœvZK(m¤§vb) 

2005 

¯œvZ‡KvËi 

2006 

- 06/02/13 

D”Pgvb 

mnKvix 

- - - - - - - 06/02/13 

 

49 ‡gv: †ZŠwdKzj Bmjvg 

25/07/85 

D”Pgvb mnKvix 

weweGm 

(cvm) 

2008 

- 26/02/13 

D”Pgvb 

mnKvix 

- - - - - - - 26/02/13 
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ক্রনমক 

িং 

কভ মকর্মা/ কভ মচাযীয নাভ, 

জন্ম র্ারযখ ও ফর্মভান 

দফী 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া, 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া 

অজমননয 

র্ারযখ 

অরজমর্ 

অরবজ্ঞর্া, 

র্ারযখসহ 

নদয নাভ 

প্রাযরিক নদয 

নাভ এফং উক্ত 

নদ যমাগদাননয 

র্ারযখ 

(সুারযনয 

ক্রভানুসানয) 

প্রনমাজয 

যক্ষনে 

রফবাগীয়/ 

প্রনপনার 

যীক্ষায় 

উত্তীর্ন্ম 

হওয়ায 

র্ারযখ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনয় থাকনর 

প্রকনে 

যমাগদাননয 

র্ারযখ, 

নদয নাভ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্তনদয 

যক্ষনে করভন/ 

উযুক্ত কর্তমক্ষ 

কর্তমক রনয়রভর্ 

কযনেয র্ারযখ, 

রনয়রভর্কযনেয 

প্রাভারেক দররর 

এফং ডকুনভন্টস 

প্রকনেয 

দ 

যাজস্ব 

ফানজনে 

স্থানান্তরয

র্/ নদ 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

এডহক 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনর 

এডহক 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

(নদয 

নাভসহ) 

এডহক রননয়াগ 

করভন/উযুক্ত 

কর্তমক্ষ কর্তমক 

রনয়রভর্কযনেয 

র্ারযখ এফং 

প্রাভাণ্য রফরধয 

উনেখসহ 

আত্নীকৃর্ প্রাথীয 

যক্ষনে পূনফ ময 

চাকরযয প্রকৃরর্, 

নদয নাভ, 

চাকুরযয 

কারানুক্ররভক ও 

আত্নীকযনেয 

র্ারযখ 

রপডায নদ 

ফাস্তফ/ প্রকৃর্ 

যমাগদাননয 

র্ারযখ 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

50 gvngy` nvmvb 

01/02/86 

D”Pgvb mnKvix 

¯œvZK(m¤§vb) 

2008 

¯œvZ‡KvËi 

2009 

- 12/02/13 

D”Pgvb 

mnKvix 

- - - - - - - 12/02/13 

 

51 iv‡eqv Av³vi 

01/07/86 

D”Pgvb mnKvix 

mœvZK (m¤§vb) 

2008 

¯œvZ‡KvËi 

2009 

- 06/02/13 

D”Pgvb 

mnKvix 

- - - - - - - 06/02/13 

 

52 ‡gvdv‡”Qj 

07/6/88 

D”Pgvb mnKvix 

mœvZK 

(m¤§vb) 

2009 

- 10/02/13 

D”Pgvb 

mnKvix 

- - - - - - - 10/02/13 

 

53 ‡gv: †gvqv‡¾g †nv‡mb 

08/5/1964 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve iÿK 

 

GmGmwm 

1985 

- gvwj 

19/8/81 

 

       12/1/2014 পদ োন্নবি 

প্রোপ্ত 

54 ‡gv: gwRei ingvb 

05/4/67 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

GmGmwm 

1986 

GBPGmwm 

2005 

 cvPK 

6/9/89 

       11/1/2014 ঐ 

55 ‡gv: AvwbQzi ingvb 

01/3/78 

D”Pgvb mnKvix Kvg 

wnmve i¶K 

GBPGmwm 

2005 

- 22/5/2007 

Awdm mnKvix 

কোম কবি. অপো. 

       01/4/2014 ঐ 

56 Rbve i –we Av³vi  

01/08/1989 

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út Acvt  

GBP,Gm,wm 

2006 

¯œvZK(m¤§vb) 

2011 

- 26/07/2015  

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út 

Acvt  

- - - - - - - 26/07/2015  

 

িয়দের 

বিবিদি 

জ্যেষ্ঠিো করো 

হদয়দে। 

57 Rbve ‡gv: Avey mv‡qg 

wek¦vm 12/12/1990 

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út Acvt  

 

wW‡cøvgv 

(cwi‡ek) 

2010 

- 26/07/2015  

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út 

Acvt  

- - - - - - - 26/07/2015  
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ক্রনমক 

িং 

কভ মকর্মা/ কভ মচাযীয নাভ, 

জন্ম র্ারযখ ও ফর্মভান 

দফী 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া, 

রক্ষাগর্ 

যমাগ্যর্া 

অজমননয 

র্ারযখ 

অরজমর্ 

অরবজ্ঞর্া, 

র্ারযখসহ 

নদয নাভ 

প্রাযরিক নদয 

নাভ এফং উক্ত 

নদ যমাগদাননয 

র্ারযখ 

(সুারযনয 

ক্রভানুসানয) 

প্রনমাজয 

যক্ষনে 

রফবাগীয়/ 

প্রনপনার 

যীক্ষায় 

উত্তীর্ন্ম 

হওয়ায 

র্ারযখ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনয় থাকনর 

প্রকনে 

যমাগদাননয 

র্ারযখ, 

নদয নাভ 

প্রকনে 

রননয়াগপ্রাপ্তনদয 

যক্ষনে করভন/ 

উযুক্ত কর্তমক্ষ 

কর্তমক রনয়রভর্ 

কযনেয র্ারযখ, 

রনয়রভর্কযনেয 

প্রাভারেক দররর 

এফং ডকুনভন্টস 

প্রকনেয 

দ 

যাজস্ব 

ফানজনে 

স্থানান্তরয

র্/ নদ 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

এডহক 

রননয়াগপ্রাপ্ত 

হনর 

এডহক 

রননয়ানগয 

র্ারযখ 

(নদয 

নাভসহ) 

এডহক রননয়াগ 

করভন/উযুক্ত 

কর্তমক্ষ কর্তমক 

রনয়রভর্কযনেয 

র্ারযখ এফং 

প্রাভাণ্য রফরধয 

উনেখসহ 

আত্নীকৃর্ প্রাথীয 

যক্ষনে পূনফ ময 

চাকরযয প্রকৃরর্, 

নদয নাভ, 

চাকুরযয 

কারানুক্ররভক ও 

আত্নীকযনেয 

র্ারযখ 

রপডায নদ 

ফাস্তফ/ প্রকৃর্ 

যমাগদাননয 

র্ারযখ 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

58 Rbve Rwni –j Bmjvg 

05/06/1993 

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út Acvt  

GBP,Gm,wm 

2012 

- 27/07/2015  

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út 

Acvt  

- - - - - - - 27/07/2015  

 

59 Rbve ‡gv: gwkDi ingvb 

13/10/1994 

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út Acvt  

GBP,Gm,wm 

2011 

- 26/07/2015  

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út 

Acvt  

- - - - - - - 26/07/2015  

 

60 Rbve ‡gv: gvngy` nvmvb 

07/03/1995 

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út Acvt  

GBP,Gm,wm 

2013 

- 29/07/2015  

muvU gy`ªv¶wiK 

Kvg Kw¤út 

Acvt  

- - - - - - - 29/07/2015  

 

 

বি. দ্র. িি-কেোডোর কম মকিমো  কম মচোরী (জ্যেষ্ঠিো  পদ োন্নবি) বিবধমোো, 2011 এর 4(2) অনুযোয়ী েমবিি জ্যেষ্ঠিোর িোবকো করো হদো। 

 


