
আগষ্ট, ২০২০ থেকে থে, ২০২১ োস পর্ যন্ত পপআরএলগােী রাজস্ব খাত ভূক্ত পিওটি’র েে যেতযা/ েে যচারীকের তাপলো (িকে ন্যাস্তেরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন নং-২৬৯ এর ক্রে অনুসাকর)  

Sl Sl 269 Sl 270 Employee Name Designation & Office Location 
DoB  

(DD-MM-YY) 
PRL  

(DD-MM-YY) 

01 20 18 জনাব দীপক কুমার ববশ্বাস প্রধান কম মাধযক্ষ, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 04-08-61 03-08-20 

02 24   জনাব টমাোঃ মঈন উদ্দীন প্রধান কম মাধযক্ষ, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 20-08-61 19-08-20 

03 32   জনাব এ.বব.এম.মমশাদ মাশযরকী পবরচািক, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-09-61 31-08-20 

04 55 43 জনাব প্রদীপ রঞ্জন রায় প্রধান কম মাধযক্ষ, টেএসবস, গাজীপুর (টপ্রষযে) 22-01-62 21-01-21 

05 57 45 জনাব ট ান্দকার  ুবাযয়র হাসান প্রধান কম মাধযক্ষ,  টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 26-03-62 25-03-21 

06 118 90 জনাব ফ রুি হায়দর টচৌধুরী প্রধান কম মাধযক্ষ, টেবিযফান বশল্প সংস্থা, েংগী, গাজীপুর (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

07 224 164 জনাব দীবপ্তময় চাকমা ববভাগীয় প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 05-02-62 04-02-21 

08 271   জনাব মুন্সী আবুি কাযশম সহকারী পবরচািক, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 12-12-61 11-12-20 

09 292 221 জনাব টমাোঃ টগািাম বকববরয়া বহসাব রক্ষে অবফসার (চোঃদাোঃ), টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 04-01-62 03-01-21 

10 300 228 জনাব মবফজ উদ্দদ্দন টশ  সহকারী প্রযকৌশিী, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, কড়াইি, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 24-01-62 23-01-21 

11 324 242 জনাব টমাোঃ আব্দলু্লাহ টহাযসন সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), োংগাইি (টপ্রষযে) 09-10-61 08-10-20 

12 356 273 জনাব টমাোঃ রববউি হক সহকারী প্রযকৌশিী, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, কড়াইি, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

13 402 313 জনাব টমাোঃ আ োরুজ্জামান সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), টেএসবস, গাজীপুর (টপ্রষযে) 21-01-62 20-01-21 

14 427 337 জনাব টমাোঃ মাকসুদ আিী  ান সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), উত্তরা, ঢাকা (টপ্রষযে) 05-03-62 04-03-21 

15 436 346 জনাব টমাোঃ হাবমদুি ইসিাম  ান সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), ব িগা াঁও, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-12-61 30-11-20 

16 444 354 জনাব এএসএম আব্দিু হাবিম সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), সাভার, ঢাকা (টপ্রষযে) 30-09-61 29-09-20 

17 447 357 জনাব টমাোঃ আবুি  াযয়র সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), বমরপুর, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

18 457 367 জনাব টমাোঃ বমজানুর রহমান সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে),রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 20-01-62 19-01-21 

19 463 373 জনাব টমাোঃ ট ারযশদ আিম সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), ববটেবসএি, ওটেআর, কড়াইি, বনানী, ঢাকা (টপ্রষযে) 24-01-62 23-01-21 

20 482 392 জনাব টমাোঃ ছাযয়দুর রহমান সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), গ্রাহকযসবা,  ববটেবসএি, কুটিয়া (টপ্রষযে) 01-09-61 31-08-20 

21 503 412 জনাব টমাোঃ হাবববুল্লাাহ মধৃা সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 12-02-62 11-02-21 

22 512 421 জনাব কৃষ্ণ পদ ভদ্র সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), ববটেবসএি, টকটেআর,  যশাহর (টপ্রষযে) 16-03-62 15-03-21 

23 520 429 জনাব টমাোঃ এজাজিু হক সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), ববটেবসএি, এসটেআর, বসযিে (টপ্রষযে) 20-01-62 19-01-21 

24 530 439 জনাব মমোজ উদ্দদ্দন সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), ববটেবসএি, আরটেআর, সােমাথা, বগুড়া (টপ্রষযে) 08-01-62 07-01-21 
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25 557   জনাব টমাোঃ আব্দসু সাত্তার প্রামাবনক সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), ববটেবসএি, রাজটেআর, রাজশাহী (টপ্রষযে) 24-02-62 23-02-21 

26 559   জনাব ববমি কুমার সরকার সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃদা:), টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 25-01-62 24-01-21 

27 620 515 জনাব জাকাবরয়া আহম্মদ বাকী সহকারী প্রযকৌশিী,ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 16-01-62 15-01-21 

28 623 518 জনাব টমাোঃ আব্দসু সামাদ সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, এসটেআর, বসযিে (টপ্রষযে) 20-01-62 19-01-21 

29 629 524 জনাব টমা. আমজাদ টহাযসন সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, রাজটেআর, পাবনা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

30 632 527 জনাব মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান সহকারী প্রযকৌশিী, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 31-08-61 30-08-20 

31 657 552 
জনাব এ.এন.এস.এম টফরযদৌস 

আিম 
টেবিগ্রাফ মািার, ববটেবসএি, আরটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 10-02-62 09-02-21 

32 671 566 জনাব টমাোঃ আব্দসু সািাম টেবিগ্রাফ মািার (চোঃদাোঃ), ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

33 673 568 জনাব হাবববুর রহমান টমািযা টেবিগ্রাফ মািার (চোঃদাোঃ), টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 09-05-62 08-05-21 

34 680 575 জনাব টমাোঃ নজরুি ইসিাম উর্দ্মেন বহসাব রক্ষক, ববটেবসএি, টেটেবস'জ, টোঁজগাও, ঢাকা (টপ্রষযে) 03-03-62 02-03-21 

35 692 587 জনাবা মাহমুদা আক্তার উর্দ্মেন বহসাব রক্ষক (চোঃদাোঃ), টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 31-01-62 30-01-21 

36 698 593 জনাব এ.টক. ফজিুি হক উর্দ্মেন বহসাব রক্ষক (চোঃদাোঃ), ববটেবসএি,  বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 15-05-62 14-05-21 

37 744 636 জনাব আবদুর রবহম উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 12-03-62 11-03-21 

38 747 639 জনাব টমাোঃ মবেয়ার রহমান উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, টেটেবস'জ, টোঁজগাও, ঢাকা (টপ্রষযে) 04-11-61 03-11-20 

39 784 676 জনাব টমাোঃ জাহাঙ্গীর টহাযসন উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), নীিযক্ষে, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

40 801 693 জনাব টমাোঃ বসরাজিু ইসিাম উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 30-04-62 29-04-21 

41 818 710 জনাব কাজী টমাোঃ টোহা উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর),, উত্তরা, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

42 839 731 জনাব টমাোঃ টগািাম টমাস্তফা উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), োংগাইি (টপ্রষযে) 02-08-61 01-08-20 

43 841 733 জনাব টমাোঃ হায়দার আিী উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর),, োংগাইি (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

44 844 736 জনাব টমাোঃ বাযকর ভূইয়া উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ (টপ্রষযে) 16-02-62 15-02-21 

45 855 747 জনাব বনরঞ্জন কুমার টদ উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ (টপ্রষযে) 06-01-62 05-01-21 

46 865 757 জনাব টমাোঃ হাবফজরু রহমান উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি,  বিটেআর (পূব ম), মগবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 10-05-62 09-05-21 

47 870 762 জনাব আব্দিু মান্নান ভূইয়া উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি,  বিটেআর (পূব ম), মগবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 26-01-62 25-01-21 

48 874 766 জনাব টশ  আনসারুি হক উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 05-12-61 04-12-20 
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49 888 780 জনাব টমাোঃ  বমর উদ্দদ্দন উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি,  বিটেআর (পূব ম), ব িগা াঁও, ঢাকা (টপ্রষযে) 04-12-61 03-12-20 

50 892 784 জনাব টমাোঃ শাহাদাৎ টহাযসন উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি,  বিটেআর (পূব ম), বাসাযবা, ঢাকা (টপ্রষযে) 30-04-62 29-04-21 

51 918 810 জনাব টমাোঃ কাউসার আিম উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), বমরপুর, ঢাকা (টপ্রষযে) 28-04-62 27-04-21 

52 925 817 জনাব টমাোঃ আব্দিু কাযদর উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), সাভার, ঢাকা (টপ্রষযে) 29-01-62 28-01-21 

53 931 823 জনাব টমাোঃ মবহউি ইসিাম উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), ঢাকা (টপ্রষযে) 05-08-67 04-08-26 

54 988 880 জনাব োপস কাবি দাস উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

55 1024 916 জনাব টমাোঃ মবনর ইকবাি উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 15-12-61 14-12-20 

56 1025 917 জনাব টমাোঃ টমাশাররফ টহাযসন উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

57 1042 934 জনাব টমাোঃ আবমরুি ইসিাম উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 31-05-62 30-05-21 

58 1046 938 জনাব আবু বকর প্রামাবনক উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, মগবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 25-05-62 24-05-21 

59 1070 962 জনাব টমাোঃ মবফজরু রহমান উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

60 1072 964 জনাব টমাোঃ ইসমাইি টহাযসন উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, গ্রাহকযসবা,  ুিনা (টপ্রষযে) 01-09-61 31-08-20 

61 1079 971 জনাব টমাোঃ আবুবকর বসদ্দীক উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, ফবরদপুর (টপ্রষযে) 01-12-61 30-11-20 

62 1088 980 জনাব টমাোঃ হকযছদ আিী উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 06-03-62 05-03-21 

63 1097 989 জনাব টমাোঃ ফজিুি হক উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

64 1105 997 জনাব আবদুি আওয়াি। উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 15-10-61 14-10-20 

65 1112 1004 জনাব োপস কাবি দাস উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

66 1150 1042 জনাব বমজমা টমাোঃ শাহজাহান উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বসটেআর, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-05-62 30-04-21 

67 1154 1046 জনাব সেযদ্দজে বড়ুয়া উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বসটেআর, রাংগাবমাটে (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

68 1157 1049 জনাব টমাোঃ ছাইফুি আিম উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বসটেআর, টনায়া ািী (টপ্রষযে) 24-02-62 23-02-21 

69 1169 1061 জনাব বকযশার কুমার ববদয উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বসটেআর, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 07-10-61 06-10-20 

70 1172 1064 জনাব আজহারুি হাছান  া াঁন উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, টকটেআর, ববরশাি (টপ্রষযে) 20-07-56 19-07-15 

71 1226 1117 জনাব টমাোঃ আরব আিী উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি,  বিটেআর (পূব ম), মগবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

72 1229 1120 জনাব টমাোঃ সাইফুর রহমান উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি,  রাজটেআর, রাজশাহী (টপ্রষযে) 02-02-62 01-02-21 
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73 1234 1125 জনাব আব্দিু গফুর উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি,  আরটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 10-08-61 09-08-20 

74 1244 1135 জনাব টমাোঃ মাসূম উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি,  আরটেআর, বদনাজপুর (টপ্রষযে) 08-01-62 07-01-21 

75 1257 1148 জনাব টমাোঃ বদর উদ্দীন ফরাজী উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ (টপ্রষযে) 31-10-61 30-10-20 

76 1265 1156 জনাব টমাছাোঃ হাবসনা বানু উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, রাজটেআর, পাবনা (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 

77 1267 1158 জনাব টমা: জহুরুি হক উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, রাজটেআর, রাজশাহী (টপ্রষযে) 20-10-61 19-10-20 

78 1272 1163 জনাবা বমনারা টবগম উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, ইউটেআর, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 05-03-62 04-03-21 

79 1278 1169 জনাব টমা. আজগার আিী উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি,  বপটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 14-04-62 13-04-21 

80 1286 1177 জনাব টমা. নূরুন্নবী প্রামাবেক উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি,  বপটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

81 1306   জনাব সেযদ্দজে বড়ুয়া 
উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ১০০০ টে ইউবনয়ন অপটেকযাি ফাইবার টকব্ল টনেওয়াকম উন্নয়ন প্রকল্প, 

ঢাকা। (টপ্রষযে) 
01-01-62 31-12-20 

82 1307   জনাব ববপ্লব  ান উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, ববটেবসএি, এসটেআর, বসযিে (টপ্রষযে) 08-01-62 07-01-21 

83 1320 1195 জনাব টমাোঃ নজরুি ইসিাম উপ-সহকারী প্রযকৌশিী, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 30-12-61 29-12-20 

84 1335 1210 জনাব এস. এম শবফউল্লাহ উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

85 1362 1237 জনাব টমাোঃ জাযহদ হাসান টচৌধুরী উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 04-03-62 03-03-21 

86 1405 1280 জনাব টমাোঃ নাদ্দজর উদ্দদ্দন উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), নারায়নগঞ্জ (টপ্রষযে) 29-08-61 28-08-20 

87 1430 1305 জনাব টমাোঃ বমজানুর রহমান উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), ঢাকা (টপ্রষযে) 18-04-62 17-04-21 

88 1472 1347 জনাব নুরূি আবমন আকন উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, ববরশাি (টপ্রষযে) 30-12-61 29-12-20 

89 1474 1349 জনাব অবনসুর রহমান উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, ববরশাি (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

90 1482 1357 জনাব টমাোঃ আব্দসু সািাম উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 02-01-62 01-01-21 

91 1498 1373 জনাব টমাোঃ রানা বময়া উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, বগুড়া (টপ্রষযে) 24-03-62 23-03-21 

92 1501 1376 জনাব  াইরুি ইসিাম উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 02-04-62 01-04-21 

93 1531 1406 জনাব টমাোঃ আব্দিু কুদু্দস উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 29-01-62 28-01-21 

94 1536 1411 জনাব টমাোঃ শবফকুর রহমান উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, ববরশাি (টপ্রষযে) 01-05-62 30-04-21 

95 1540 1415 জনাব টমাোঃ বসদ্দদ্দকুর রহমান উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 30-11-61 29-11-20 

96 1557 1432 জনাব রেন কুমার দাশ উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বসটেআর, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 02-02-62 01-02-21 
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97 1570 1445 জনাব টরৌশন আিী উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বসটেআর, টনায়া ািী (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

98 1571 1446 জনাব আযনায়ার টহাযসন ভূঞা উপ-সহকারী প্রযকৌশিী (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 05-02-62 04-02-21 

99 1743 1616 জনাব থোোঃ েঞ্জুরুল হে ইএসিবব্লউ/টে, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 10-03-62 09-03-21 

100 1759 1632 জনাবা বমযসস েনুজা সুিোনা জবুনয়র বহসাব রক্ষক (চোঃ দাোঃ), টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 04-02-62 03-02-21 

101 1762 1635 জনাব টমাোঃ আব্দিু মবেন জবুনয়র বহসাব রক্ষক (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, আরটেআর, রংপরু (টপ্রষযে) 23-02-62 22-02-21 

102 1763 1636 জনাব টমাোঃ মবশউর রহমান জবুনয়র বহসাব রক্ষক (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ওটেআর, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 05-08-61 04-08-20 

103 1775 1648 জনাব আোঃ বাযরক বময়া জবুনয়র বহসাব রক্ষক (চোঃ দাোঃ), পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 

104 1815 1688 জনাব টমাোঃ শওকে ওসমান টেযনাগ্রাোঃ কাম কম্পোঃ অপাযরের, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গুিশান, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

105 1820 1691 জনাব টমাোঃ নুরুি আিম মবনের, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

106 1823 1694 জনাব পারভীন আক্তার মবনের, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), ঢাকা (টপ্রষযে) 30-04-62 29-04-21 

107 1825 1696 জনাবা থোছাোঃ আঞ্জুোন নাহার মবনের, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

108 1839 1710 জনাবা আকবিমা আক্তার মবনের, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), নারায়নগঞ্জ (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

109 1841 1712 জনাবা হাবিমা টবগম মবনের, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গুিশান, ঢাকা (টপ্রষযে) 03-05-62 02-05-21 

110 1848 1719 জনাবা হাবিমা  ােুন মবনের, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ (টপ্রষযে) 26-01-62 25-01-21 

111 1854 1725 
জনাবা বসয়দা ফবরদা ইয়াসবমন আরা 

টবগম 
মবনের, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ (টপ্রষযে) 05-11-61 04-11-20 

112 1895 1766 জনাবা আযিা ববশ্বাস মবনের, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 04-03-62 03-03-21 

113 1896 1767 জনাবা রুনু সরকার মবনের, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), বাবরধারা, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

114 1897 1768 জনাবা বাদরুন সুবফয়া মবনের, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 08-08-61 07-08-20 

115 1948 1819 জনাবা নাবসমা আ োরী মবনের, ববটেবসএি, গ্রাহকযসবা, টকটেআর,  ুিনা (টপ্রষযে) 15-05-62 14-05-21 

116 1950 1821 জনাবা অনজ ুরানী বমত্র মবনের, ববটেবসএি, টকটেআর, কুটিয়া (টপ্রষযে) 07-02-62 06-02-21 

117 1962 1833 জনাবা রীনা টবগম মবনের, ববটেবসএি, আরটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 10-01-62 09-01-21 

118 1986 1857 জনাবা টমাসাোঃ ছাযিহা  ানম মবনের, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 31-03-62 30-03-21 

119 1994 1865 জনাবা শাবহনা আ োর মবনের (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), ঢাকা (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

120 2000 1871 জনাবা সবকনা  ােুন মবনের (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 
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121 2018 1889 জনাবা টসবিনা আক্তার টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 14-08-61 13-08-20 

122 2019 1890 জনাবা রাদ্দজয়া আক্তার টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

123 2028 1899 
জনাব টমাোঃ আবুি কাযসম ফবরদুি 

হক 
টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), ঢাকা (টপ্রষযে) 05-09-61 04-09-20 

124 2034 1905 জনাবা আযিা রােী টপাদ্দার টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), নারায়নগঞ্জ (টপ্রষযে) 04-10-61 03-10-20 

125 2047 1918 জনাবা টশাভা  ানম টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), জামািপুর (টপ্রষযে) 15-10-61 14-10-20 

126 2049 1920 জনাব টমাোঃ মাহফুজিু ইসিাম টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গুিশান, ঢাকা (টপ্রষযে) 15-04-62 14-04-21 

127 2056 1927 জনাবা ইয়াসবমন সুিোনা টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), উত্তরা, ঢাকা (টপ্রষযে) 05-01-62 04-01-21 

128 2080 1951 জনাবা সীমা রােী দাস টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ (টপ্রষযে) 06-02-62 05-02-21 

129 2101 1972 জনাবা রানুয়ারা টবগম টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), ব িগা াঁও, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

130 2111 1982 জনাব হারুন অর রবশদ টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), ব িগা াঁও, ঢাকা (টপ্রষযে) 15-01-62 14-01-21 

131 2114 1985 জনাব টমাোঃ টমাজাযম্মি টহাযসন টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), টগন্ডাবরয়া, ঢাকা (টপ্রষযে) 04-09-62 03-09-21 

132 2130 2001 জনাবা বশপ্রা মজমুদার টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), নীিযক্ষে, ঢাকা (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

133 2131 2002 জনাবা েন্দ্রা চক্রবেী টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), নীিযক্ষে, ঢাকা (টপ্রষযে) 17-02-62 16-02-21 

134 2132 2003 জনাবা আরজমুান্দ মাসুমা আক্তার টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), নীিযক্ষে, ঢাকা (টপ্রষযে) 17-01-62 16-01-21 

135 2133 2004 জনাবা শামীমা আক্তার টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), মগবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

136 2144 2015 জনাবা মাসুদা টবগম টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), মগবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 17-08-61 16-08-20 

137 2152 2023 জনাব টগািাম টমাস্তফা গাজী টেবসটে, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন,  ুিনা (টপ্রষযে) 22-08-61 21-08-20 

138 2166 2037 জনাব ফবরদ আহযম্মদ টেবসটে, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, ফবরদপুর (টপ্রষযে) 01-12-61 30-11-20 

139 2173 2044 জনাবা বনিুফার টবগম টেবসটে, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, ববরশাি (টপ্রষযে) 07-08-81 06-08-40 

140 2179 2050 জনাবা হাবমদা টবগম টেবসটে, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 04-03-62 03-03-21 

141 2201 2072 জনাবা ফবরদা  ােুন টেবসটে, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

142 2223 2094 জনাবা টবগম সামছুন নাহার টেবসটে, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, মগবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

143 2231 2102 জনাব সবফকুি ইসিাম টচৌধুরী টেবসটে, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, মগবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

144 2233 2104 জনাবা নাজমা  ােুন টেবসটে, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন,  ুিনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 30-05-62 29-05-21 
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145 2236 2107 জনাবা শামীম আরা টবগম টেবসটে, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 12-05-62 11-05-21 

146 2259 2130 জনাব টমাোঃ টরজাউি হক টেবসটে, ববটেবসএি, গ্রাহকযসবা,  ুিনা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

147 2261 2132 জনাব আব্দসু ছাত্তার টেবসটে, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 05-12-61 04-12-20 

148 2283 2154 জনাব বশবববর আহম্মদ টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, টনায়া ািী (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

149 2291 2162 জনাব জাযকর টহাসাইন টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-06-62 31-05-21 

150 2293 2164 জনাব টমাোঃ সানাউল্লাহ টচৌধুরী টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, টনায়া ািী (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

151 2296 2167 জনাব আবদুল্লাহ মাহমুদ টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

152 2299 2170 জনাবা শহীদুযন্নছা টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 20-09-61 19-09-20 

153 2303 2174 জনাব েপন কাবি দাস টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, রাংগামাটে (টপ্রষযে) 01-05-62 30-04-21 

154 2308 2179 জনাব সুনীি কাবি বি টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 20-03-62 19-03-21 

155 2320 2191 জনাব টমাোঃ ফরহাদ উদ্দদ্দন টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, টনায়া ািী (টপ্রষযে) 12-06-61 11-06-20 

156 2324 2195 জনাব শামসুদ্দদ্দন টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 30-09-61 29-09-20 

157 2328 2199 জনাব টমাোঃ আবুি  াযয়র টমাল্লযাহ টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 01-06-62 31-05-21 

158 2329 2200 জনাব ইউনুছ বময়া টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 31-08-61 30-08-20 

159 2335 2206 জনাব নাজমা টবগম টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 02-04-61 01-04-20 

160 2337 2208 জনাব অপ মনা রােী অবধকারী টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

161 2347 2218 জনাব সামছুন্নাহার (৪) টেবসটে, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 05-01-62 04-01-21 

162 2352 2223 জনাবা টবগম টরাযকয়া, টেবসটে, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 10-01-62 09-01-21 

163 2354 2225 জনাবা টমাসযিমা জামান টেবসটে, ববটেবসএি,টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 16-04-62 15-04-21 

164 2357 2228 জনাবা ছাববিা  ােুন টেবসটে, ববটেবসএি,টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 25-03-62 24-03-21 

165 2380 2251 জনাবা রাযবয়া  ােুন টেবসটে, ববটেবসএি,টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 01-05-62 30-04-21 

166 2393 2264 জনাবা ভদ্দক্ত রানী সরকার টেবসটে, ববটেবসএি,টকটেআর,  যশাহর (টপ্রষযে) 04-04-64 03-04-23 

167 2396 2267 জনাব আব্দসু সাত্তার টেবসটে, ববটেবসএি,টকটেআর,  যশাহর (টপ্রষযে) 12-11-57 11-11-16 

168 2397 2268 জনাবা আফযরাজী সুিোনা টেবসটে, ববটেবসএি,টকটেআর,  যশাহর (টপ্রষযে) 07-12-61 06-12-20 
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169 2400 2271 জনাবা সাযজদা টবগম টেবসটে, ববটেবসএি,টকটেআর,  যশাহর (টপ্রষযে) 28-01-62 27-01-21 

170 2418 2289 জনাবা বাসিী িো ববশ্বাস টেবসটে, ববটেবসএি,টকটেআর, ফবরদপুর (টপ্রষযে) 18-09-61 17-09-20 

171 2419 2290 জনাবা টসবিনা টবগম টেবসটে, ববটেবসএি,টকটেআর, ফবরদপুর (টপ্রষযে) 10-01-62 09-01-21 

172 2485 2356 জনাবা টমাসাোঃ বশরীন বানু টেবসটে, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), ঢাকা (টপ্রষযে) 28-08-61 27-08-20 

173 2487 2358 জনাবা টমাসাোঃ নূরম্নন নাহার টবগম টেবসটে, ববটেবসএি, রাজটেআর, রাজশাহী (টপ্রষযে) 18-01-62 17-01-21 

174 2504 2375 জনাবা টমাছাোঃ রবহমা  ােুন টেবসটে, ববটেবসএি, রাজটেআর, রাজশাহী (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

175 2510 2381 জনাব টমাোঃ আইয়ুব টহাযসন সরদার টেবসটে, ববটেবসএি, রাজটেআর, রাজশাহী (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

176 2512 2383 জনাব টমা. ফাইজিু ইসিাম টেবসটে, ববটেবসএি, বপটেআর, বগুড়া (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

177 2533 2404 জনাবা  াবদজা টবগম টেবসটে, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 

178 2539 2410 জনাবা শাহযনওয়াজ টবগম টেবসটে, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 16-08-61 15-08-20 

179 2544 2415 জনাবা টরন ুবািা দাস টেবসটে, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 09-09-61 08-09-20 

180 2548 2419 জনাবা িুৎফুন টনছা টবগম টেবসটে, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 03-09-61 02-09-20 

181 2577 2448 জনাব টমাোঃ জয়নূি আযবদীন টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গুিশান, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 

182 2581 2452 জনাব আহম্মদ উল্লাহ টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), বাবরধারা, ঢাকা (টপ্রষযে) 08-11-61 07-11-20 

183 2601 2472 জনাবা মাসুদ আরা টবগম টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), সাভার, ঢাকা (টপ্রষযে)     

184 2605 2476 জনাব টমাোঃ টগািাম আিী টমাল্লা টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), টশযরবাংিানগর, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-10-61 30-09-20 

185 2635 2506 জনাব টমাোঃ শবহদুর রহমান  ান টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 05-01-62 04-01-21 

186 2653 2524 জনাব শাহজাহান গাজী টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন,  ুিনা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

187 2664 2535 জনাব টমাোঃ আব্দিু হাবমদ টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, রংপুর (টপ্রষযে) 15-12-61 14-12-20 

188 2709 2580 জনাব নুর টমাহাম্মদ বময়া টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 02-01-62 01-01-21 

189 2723 2594 জনাব টমাোঃ আব্দিু টমাবমন টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন,  ুিনা (টপ্রষযে) 20-01-62 19-01-21 

190 2724 2595 জনাব টমাোঃ ওয়াজ কুরনী টদওয়ান টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 16-10-61 15-10-20 

191 2734 2605 জনাব টমাোঃ টমাহন টমাল্লা টেবসটে (চোঃ দাোঃ), টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 05-11-61 04-11-20 

192 2736 2607 জনাবা মবরয়ম  ােুন টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 08-08-61 07-08-20 
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193 2749 2620 জনাব আব্দসু ছাত্তার সরকার টেবসটে (চোঃ দাোঃ), টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 03-08-61 02-08-20 

194 2756 2627 জনাব টমাোঃ আবুি কাযশম টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

195 2763 2634 জনাব টশ  টদৌিে টহাযসন টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 03-01-62 02-01-21 

196 2836 2707 জনাব সাযিহ আহম্মদ  ন্দকার টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 10-01-62 09-01-21 

197 2844 2715 জনাব সদ্দার আবু আজাদ টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 02-02-62 01-02-21 

198 2846 2717 জনাবা শামীমা সুিোনা টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 10-05-62 09-05-21 

199 2854 2725 জনাব টমাোঃ মহববে আিী টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, টকটেআর, কুটিয়া (টপ্রষযে) 12-10-61 11-10-20 

200 2857 2728 জনাব টমাোঃ মযনায়ার টহাযসন  ান টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, টকটেআর, কুটিয়া (টপ্রষযে) 14-01-62 13-01-21 

201 2864 2735 জনাব  হাসানুজ্জামান টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, আরটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 18-02-62 17-02-21 

202 2890 2760 জনাব টমাোঃ আইয়ুব আিী ফবকর টেবসটে (চোঃ দাোঃ), টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 01-02-62 31-01-21 

203 2892 2762 জনাব সুযরন কুমার পাি টেবসটে (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 

204 2909 2779 জনাবা ফাযেমা ইয়াসবমন প্রধান সহকারী, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 16-08-61 15-08-20 

205 2932 2802 জনাব টমাোঃ মযনায়ার টহাযসন মন্ডি প্রধান সহকারী, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 03-08-61 02-08-20 

206 2940 2810 জনাব টমাোঃ জসীমউদ্দদ্দন প্রধান সহকারী, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 08-10-61 07-10-20 

207 2973 2843 জনাব আবুি কাযশম প্রধান সহকারী, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 07-01-62 06-01-21 

208 3014 2884 জনাব আবুি হাযশম প্রধান সহকারী, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 25-12-61 24-12-20 

209 3034 2904 জনাব টমাোঃ ওয়াযজদ আিী প্রধান সহকারী, ববটেবসএি,টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 04-08-61 03-08-20 

210 3042 2912 জনাব টমাজাফফর রহমান প্রধান সহকারী, ববটেবসএি,আরটেআর, সােমাথা, বগুড়া (টপ্রষযে) 20-11-61 19-11-20 

211 3103 2973 জনাবা ফাযেমা টবগম উচ্চমান সহকারী, টেবিয াগায াগ োফ কযিজ, গাজীপুর  (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

212 3123 2992 জনাব টমাোঃ আযনায়ার টহাযসন উচ্চমান সহকারী, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), োংগাইি  (টপ্রষযে) 01-10-61 30-09-20 

213 3162 3031 জনাবা রত্না রােী দাস উচ্চমান সহকারী, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), উত্তরা, ঢাকা (টপ্রষযে) 12-02-62 11-02-21 

214 3164 3033 জনাব টমাোঃ শামীম  ান উচ্চমান সহকারী, ববটেবসএি, ওটেআর, মগবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-09-61 31-08-20 

215 3196 3065 জনাব টমাোঃ নুরুি ইসিাম উচ্চমান সহকারী, ববটেবসএি,টকটেআর, কুটিয়া (টপ্রষযে) 02-08-62 01-08-21 

216 3233 3102 জনাব টমাোঃ টরজাউি কবরম উচ্চমান সহকারী, ববটেবসএি, বসটেআর, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 15-01-62 14-01-21 
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217 3234 3103 জনাব টমাোঃ মাহবুব হাছান উচ্চমান সহকারী, ববটেবসএি, বসটেআর,কুবমল্লা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

218 3235 3104 জনাব টমাোঃ শবফকুর রহমান উচ্চমান সহকারী, ববটেবসএি, বসটেআর,কুবমল্লা (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

219 3275 3144 জনাব টমাোঃ টদযিায়ার টহাযসন উচ্চমান সহকারী, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), মগবাজার, ঢাকা  (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

220 3293 3162 জনাব টমা: জবসম উদ্দদ্দন উচ্চমান সহকারী, োর ভান্ডার ও কার ানা, টেজগাাঁও, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

221 3299 3168 জনাব টমাোঃ মবহউদ্দদ্দন উচ্চমান সহকারী (চোঃ দাোঃ), টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 30-03-62 29-03-21 

222 3313 3181 জনাব টমাোঃ এমরান উচ্চমান সহকারী (চোঃ দাোঃ), পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

223 3320 3188 জনাব টমাোঃ বমজানুর রহমান টে.বপ.এ, ববটেবসএি, বসটেআর,কুবমল্লা (টপ্রষযে) 17-09-61 16-09-20 

224 3322 3190 জনাব টমাোঃ হাবনফ টে.বপ.এ, ববটেবসএি, বসটেআর, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 25-12-61 24-12-20 

225 3326 3194 জনাব টমাোঃ অবহদ উিযাহ টে.বপ.এ, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 31-05-62 30-05-21 

226 3329 3197 জনাব বমসবাহুি কাযদর টেটেএি, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 02-12-61 01-12-20 

227 3361 3229 জনাব টমাোঃ ট ারযশদ আিম টফান ইন্সযপক্টর, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), নীিযক্ষে, ঢাকা (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

228 3376 3244 জনাব টমাোঃ টসবিম ভূাঁ ইয়া টেআরআই, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

229 3389 3257 জনাবা টশফািী রানী দাস টে.ও, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 31-10-61 30-10-20 

230 3398 3266 জনাবা সুবফয়া  ানম টেও/এসটেও,ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), টশযরবাংিানগর, ঢাকা  (টপ্রষযে) 09-12-61 08-12-20 

231 3405 3273 জনাবা ফবরদা ইয়াসবমন টেও/এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা  (টপ্রষযে) 02-02-62 01-02-21 

232 3410 3278 জনাবা সুবফয়া পারভীন টেও/এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা  (টপ্রষযে) 01-06-62 31-05-21 

233 3426 3294 জনাব নাবহদ জাহান টেও, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গুিশান, ঢাকা  (টপ্রষযে) 22-10-61 21-10-20 

234 3427 3295 জনাব শাহানারা টবগম টেও, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গুিশান, ঢাকা  (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

235 3433 3301 জনাব রবহমা আক্তার টেও, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গাজীপুর  (টপ্রষযে) 15-01-62 14-01-21 

236 3434 3302 জনাব িক্ষী রানী মন্ডি এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গাজীপুর  (টপ্রষযে) 13-03-62 12-03-21 

237 3443 3311 জনাব টবগম টরাযকয়া এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ  (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

238 3457 3325 জনাব সুবফয়া আক্তার টেও, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), জামািপুর (টপ্রষযে) 03-03-62 02-03-21 

239 3468 3336 জনাব রওশন আরা  ােুন এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ  (টপ্রষযে) 30-09-61 29-09-20 

240 3470 3338 জনাবা টমাসাম্মৎ টদযিায়ারা  ানম এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), বাসাযবা, ঢাকা  (টপ্রষযে) 10-12-61 09-12-20 

241 3484 3352 জনাবা ফাহবমদা টবগম এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), ব িগা াঁও, ঢাকা  (টপ্রষযে) 06-02-62 05-02-21 
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242 3485 3353 জনাব টমাল্লা টমাহাম্মদ শাহজাহান এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), মগবাজার, ঢাকা  (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

243 3495 3363 জনাবা বমযসস বসরাজমু মবনরা টেও/এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), টশযরবাংিানগর, ঢাকা  (টপ্রষযে) 03-01-62 02-01-21 

244 3498 3366 জনাবা িুৎফুন নাহার আকোর টেও/এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), বমরপুর, ঢাকা  (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

245 3500 3368 জনাবা আফযরাজা োিুকদার টেও/এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), বমরপুর, ঢাকা  (টপ্রষযে) 01-11-61 31-10-20 

246 3503 3371 জনাবা টজসবমন আকোর টেও/এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), বমরপুর, ঢাকা  (টপ্রষযে) 15-05-62 14-05-21 

247 3504 3372 জনাবা শাহানুর বানু টেও/এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), বমরপুর, ঢাকা  (টপ্রষযে) 26-02-62 25-02-21 

248 3517 3385 জনাবা টরাযকয়া  ােুন টেও/এসটেও, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 06-08-61 05-08-20 

249 3520 3388 জনাবা আযবদা  ানম টেও/এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), সাভার, ঢাকা  (টপ্রষযে) 20-12-61 19-12-20 

250 3523 3391 জনাব টমাোঃ এনামুি হক টেও/এসটেও, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), সাভার, ঢাকা  (টপ্রষযে) 10-01-62 09-01-21 

251 3539 3407 জনাবা আঞ্জুোন আরা থবগে-২ টে.ও, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), মগবাজার, ঢাকা  (টপ্রষযে) 07-05-62 06-05-21 

252 3540 3408 জনাবা শাহানাজ পারভীন টে.ও, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 16-03-62 15-03-21 

253 3567 3435 জনাবা েসবিমা সুিোনা টে.ও, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-05-62 30-04-21 

254 3571 3439 জনাবা টবিা রানী টচৌধুরী টে.ও, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-09-61 31-08-20 

255 3579 3447 জনাবা শাযহনারা টবগম টে.ও, ববটেবসএি, বসটেআর, রাংগাবমাটে (টপ্রষযে) 05-03-62 04-03-21 

256 3609 3477 জনাবা বসয়দা টহাসযন আরা টবগম টে.ও, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

257 3611 3479 জনাব এ বব এম ওসমান গবে ভুইয়া টে.ও, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 30-12-61 29-12-20 

258 3613 3481 জনাব অরুন চন্দ্র দাশ টে.ও, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 03-02-62 02-02-21 

259 3620 3488 জনাব নজরুি ইসিাম টে.ও, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

260 3636 3504 জনাব আবদুি কুদ্দস (২) টে.ও, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 07-04-62 06-04-21 

261 3645 3513 জনাবা রীো রােী দাশ টে.ও, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 03-09-62 02-09-21 

262 3650 3518 জনাবা নুর জাহান টবগম এসটেও, ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

263 3658 3526 জনাবা হাসনা টহনা এসটেও, ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 15-05-62 14-05-21 

264 3661 3529 জনাবা আব্দিু ওয়াদুদ এসটেও, ববটেবসএি, টকটেআর, গ্রাহকযসবা,  ুিনা (টপ্রষযে) 23-03-62 22-03-21 

265 3672 3540 জনাবা প্রেবে রানী হািদার টেও, ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

266 3673 3541 জনাবা নাজমা পারভীন টেও, ববটেবসএি, টকটেআর, গ্রাহকযসবা,  ুিনা (টপ্রষযে) 21-10-61 20-10-20 

267 3676 3544 জনাবা গুিশান আরা টেও, ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 30-03-62 29-03-21 

268 3694 3562 জনাবা টকাবহনুর টবগম টেও (এস), ববটেবসএি, টকটেআর,  যশাহর (টপ্রষযে) 03-03-62 02-03-21 

269 3695 3563 জনাবা মযনায়ারা  ােুন টেও (এস), ববটেবসএি, টকটেআর,  যশাহর (টপ্রষযে) 28-03-62 27-03-21 

270 3698 3566 জনাবা োনদ্দজমা টবগম টেও (এস), টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 09-12-61 08-12-20 
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271 3733 3601 জনাবা নূরজাহান টবগম ববটেবসএি, টকটেআর, কুটিয়া (টপ্রষযে) 03-02-62 02-02-21 

272 3749 3617 জনাবা রাদ্দজয়া ইয়াসবমন টেও, ববটেবসএি, টকটেআর, ববরশাি (টপ্রষযে) 05-04-62 04-04-21 

273 3750 3618 জনাবা শাবহদা  ানম টেও, ববটেবসএি, টকটেআর, ববরশাি (টপ্রষযে) 18-01-62 17-01-21 

274 3757 3625 জনাব টমাোঃ আব্দসু সািাম টমাল্লা টেও, ববটেবসএি, টকটেআর, ববরশাি (টপ্রষযে) 13-03-62 12-03-21 

275 3759 3627 জনাব টমাোঃ হাবফজিু ইসিাম মধৃা টেও, ববটেবসএি, টকটেআর, ববরশাি (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

276 3769 3637 টমাোঃ আবুি টহাযসন বময়া টেও, ববটেবসএি, টকটেআর, ববরশাি (টপ্রষযে) 03-02-62 02-02-21 

277 3790 3658 জনাবা শাবহদা পারভীন এসটেও, ববটেবসএি, আরটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 15-02-62 14-02-21 

278 3800 3668 জনাব মবমনুর রহমান এসটেও, ববটেবসএি, আরটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 07-03-62 06-03-21 

279 3819 3687 জনাবা টমাছাোঃ উযম্ম ছাযিমা  ােুন এসটেও, ববটেবসএি, আরটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 22-05-62 21-05-21 

280 3823 3691 জনাবা একাদশী রানী সরকার এসটেও, ববটেবসএি, আরটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 

281 3825 3693 জনাবা আফযরাজা টবগম এসটেও, ববটেবসএি, আরটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 28-02-62 27-02-21 

282 3838 3706 জনাবা টসবিনা আ োর টেও, ববটেবসএি, আরটেআর, সােমাথা, বগুড়া (টপ্রষযে) 12-01-62 11-01-21 

283 3839 3707 জনাবা োজরুা বানু টেও, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 12-04-61 11-04-20 

284 3847 3715 জনাবা আঞ্জুোন আরা টেও, ববটেবসএি, আরটেআর, বদনাজপুর (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

285 3856 3724 জনাবা টরহানা টবগম টেও, ববটেবসএি, আরটেআর, বদনাজপুর (টপ্রষযে) 15-10-61 14-10-20 

286 3859 3727 জনাবা নুর টনহার টবগম টেও, ববটেবসএি, আরটেআর, বদনাজপুর (টপ্রষযে) 18-12-61 17-12-20 

287 3872 3740 জনাবা জাহানারা  ােুন-৩ ববটেবসএি, রাজটেআর, রাজশাহী (টপ্রষযে) 30-10-61 29-10-20 

288 3893 3761 জনাবা টমাসাোঃ সুিোন আরা  ােুন এসটেও, ববটেবসএি, রাজটেআর, পাবনা (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

289 3901 3769 জনাবা নূর জাহান  ানম এসটেও, ববটেবসএি, রাজটেআর, রাজশাহী (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

290 3903 3771 জনাবা নাবগ মস টবগম এসটেও, ববটেবসএি, রাজটেআর, রাজশাহী (টপ্রষযে) 14-03-62 13-03-21 

291 3908 3776 জনাবা টমাছাোঃ বমবি  ান এসটেও, ববটেবসএি, রাজটেআর, পাবনা (টপ্রষযে) 28-10-61 27-10-20 

292 3927 3795 জনাবা রমা রানী বসমিাই টেও, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 12-01-62 11-01-21 

293 3928 3796 জনাবা রুববনা আক্তার টেও, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 06-12-61 05-12-20 

294 3983 3851 জনাব টমাোঃ আব্দসু সািাম কযাবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), বিিগা াঁও, ঢাকা  (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

295 3998 3866 জনাব টমাোঃ আরব আিী কযাবি জযয়ন্টার, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 01-03-62 28-02-21 

296 4007 3875 জনাব টমাোঃ ববদউজ্জামান টকবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), নীিযক্ষে, ঢাকা  (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 

297 4009 3877 জনাব মুকুি মীর টকবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা  (টপ্রষযে) 04-10-62 03-10-21 

298 4022 3890 জনাব টকশব চন্দ্র ববশ্বাস টকবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 15-09-62 14-09-21 

299 4033 3901 জনাব টমাোঃ নুরুি ইসিাম-২ টকবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 10-03-62 09-03-21 
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300 4035 3903 জনাব এববএম মবেউর রহমান টকবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, টকটেআর, গ্রাহকযসবা,  ুিনা (টপ্রষযে) 23-01-62 22-01-21 

301 4064 3932 জনাব টমাোঃ সবফকুর রহমান টকবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, এসটেআর, টমৌিভীবাজার  (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 

302 4066 3934 জনাব আোউর রহমান টকবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, রাজটেআর, রাজশাহী  (টপ্রষযে) 06-08-61 05-08-20 

303 4078 3946 জনাব  নযরশ চন্দ্র বম মন টকবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, আরটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

304 4093 3961 জনাব টমাোঃ টগািজার রহমান টকবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, আরটেআর, বদনাজপুর (টপ্রষযে) 25-01-62 24-01-21 

305 4109 3977 জনাব টমাোঃ আবুি টহাযসন শরীফ টকবি জযয়ন্টার, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 02-05-62 01-05-21 

306 4116 3984 জনাব টমাোঃ আব্দিু টমাোযিব টকবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, টকটেআর, পেুয়া ািী (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

307 4121 3989 জনাব টমাোঃ আব্দিু আিীম কযাবি জযয়ন্টার (চোঃদাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গুিশান, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-05-62 30-04-21 

308 4126 3994 জনাব টমাোঃ আব্দিু মাযিক-২ কযাবি জযয়ন্টার (চোঃদাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গাজীপুর (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

309 4132 4000 জনাব টমাোঃ ফবরদ টহাযসন কযাবি জযয়ন্টার (চোঃদাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ (টপ্রষযে) 06-11-61 05-11-20 

310 4137 4005 জনাব এস.এম শহীদউল্লা কযাবি জযয়ন্টার (চোঃদাোঃ), ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

311 4161 4029 জনাব আব্দিু  াযিক-১ কযাবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 05-01-62 04-01-21 

312 4162 4030 জনাব টমাোঃ ইসমাইি টহাযসন কযাবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 15-02-62 14-02-21 

313 4163 4031 জনাব টমাোঃ ববিাি টহাযসন কযাবি জযয়ন্টার, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 03-03-62 02-03-21 

314 4164 4032 জনাব ট াকন চন্দ্র মন্ডি কযাবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 01-05-62 30-04-21 

315 4176 4044 জনাব টমাোঃ আব্দিু  াযিক কযাবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

316 4180 4048 জনাব দুব মার আিী কযাবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, আরটেআর, বদনাজপুর (টপ্রষযে) 19-01-62 18-01-21 

317 4198 4066 জনাব টমাোঃ আফসার আিী কযাবি জযয়ন্টার, ববটেবসএি, রাজটেআর, পাবনা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

318 4203 4071 জনাব সুনীি রঞ্জন বপেয বসবনয়র টেবিগ্রাবফি, ববটেবসএি, এসটেআর, বসযিে (টপ্রষযে) 06-02-62 05-02-21 

319 4231 4099 জনাব কাজী কামরুি হাসান বসোঃ টেএি/টেবপওববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

320 4232 4100 জনাব কাজী মবনরুি ইসিাম বসোঃ টেএি/টেবপও, ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 15-05-62 14-05-21 

321 4247 4115 জনাব আবেউর রহমান বসোঃ টেএি/টেবপও, ববটেবসএি, আরটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 12-11-61 11-11-20 

322 4253 4121 জনাব টমাোঃ আোঃ ছািাম টমাল্লা বসোঃ টেএি/টেবপও, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 02-04-62 01-04-21 

323 4320 4188 জনাব টমাোঃ শবফকুি ইসিাম টেবসএম, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 10-01-62 09-01-21 

324 4327 4195 জনাব টমাোঃ আবু জামাি টেবসএম, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 05-02-62 04-02-21 

325 4347 4215 জনাব বসয়দ দ্দজয়াউর রহমান টেবসএম, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 04-04-62 03-04-21 

326 4354 4222 জনাব টমাোঃ টমাফাজ্জি টহাযসন টেবসএম, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), টগন্ডাবরয়া, ঢাকা (টপ্রষযে) 05-12-61 04-12-20 

327 4366 4234 জনাব টমাোঃ হাসান আিী টেবসএম, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), নারায়নগঞ্জ, ঢাকা (টপ্রষযে) 18-11-61 17-11-20 

328 4390 4258 জনাব টমাোঃ মদ্দজবুর রহমান টেবসএম, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), বাসাযবা, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-11-62 31-10-21 
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329 4399 4267 জনাব টমাোঃ নুরুন্নবী টেবসএম, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), মগবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 07-08-61 06-08-20 

330 4401 4269 জনাব টমাোঃ নাজবুি টেবসএম, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), মগবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 04-03-62 03-03-21 

331 4422 4290 জনাব ইবদ্রচ আিী মৃধা টেবসএম, ববটেবসএি, বিটেআর (পূব ম), মগবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

332 4442 4310 জনাব টমাোঃ আদ্দজজরু রহমান-১ টেবসএম, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), টশযরবাংিানগর, ঢাকা (টপ্রষযে) 05-05-62 04-05-21 

333 4475 4343 জনাব টমাোঃ হাবববুর রহমান-১ টেবসএম, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), টশযরবাংিানগর, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

334 4493 4361 জনাব টমাোঃ েকবীর টহাযসন টেবসএম, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

335 4496 4364 জনাব িস্কর েবববুর রহমান টেবসএম, ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 

336 4510 4378 জনাব মীর হাসানুজ্জামান টেবসএম, ববটেবসএি, বসটেআর,নন্দনকানন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 07-01-62 06-01-21 

337 4513 4381 জনাব আবদুি হাবমদ টেবসএম, ববটেবসএি, বসটেআর,নন্দনকানন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

338 4514 4382 জনাব টগািাম টমাসত্মফা টেবসএম, ববটেবসএি, বসটেআর,নন্দনকানন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

339 4532 4400 জনাব মবনর টহাযসন টেবসএম, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 11-04-62 10-04-21 

340 4535 4403 জনাব টমাোঃ আিমগীর টেবসএম, ববটেবসএি, বসটেআর,নন্দনকানন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 31-08-61 30-08-20 

341 4541 4409 জনাব শাহ ্আিম (১) টেবসএম, ববটেবসএি, বসটেআর, টনায়া ািী (টপ্রষযে) 10-02-62 09-02-21 

342 4542 4410 জনাব টমাোঃ নুর-ই-আিম বসদ্দদ্দবক টেবসএম, ববটেবসএি, বসটেআর, টনায়া ািী (টপ্রষযে) 02-02-62 01-02-21 

343 4548 4416 জনাব শওকে আিী টেবসএম, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-12-62 30-11-21 

344 4550 4418 জনাব শাহ আিম-১ টেবসএম, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

345 4568 4436 জনাব অমি কাবি শীি টেবসএম, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 02-01-62 01-01-21 

346 4573 4441 জনাব টমাোঃ টিাকমান টহাযসন টেবসএম, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 20-08-61 19-08-20 

347 4574 4442 জনাব টমাোঃ টমাস্তফা, টেবসএম, ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

348 4585 4453 জনাব টমাোঃ বমিন েরফদার টেবসএম, ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 03-01-62 02-01-21 

349 4589 4457 জনাব আবুি কাযসম টেবসএম, ববটেবসএি, টকটেআর,  যশাহর (টপ্রষযে) 06-02-62 05-02-21 

350 4590 4458 জনাব রববউি ইসিাম টেবসএম, ববটেবসএি, টকটেআর,  যশাহর (টপ্রষযে) 06-02-62 05-02-21 

351 4592 4460 জনাব টমা: টগািাম সযরায়ার টেবসএম, ববটেবসএি, টকটেআর,  াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 03-10-61 02-10-20 

352 4596 4464 জনাব টচৌধুরী টমাোঃ জহুরুি হক টেবসএম, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 06-08-61 05-08-20 

353 4647 4514 জনাব টমাোঃ আযনায়ার পাশা টেবসএম, ববটেবসএি, রাজটেআর, রাজশাহী (টপ্রষযে) 13-06-63 12-06-22 

354 4648 4515 জনাব টমাোঃ মযয়ন উদ্দদ্দন মন্ডি টেবসএম, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 16-11-61 15-11-20 

355 4688 4554 জনাব টমা. নুরুি আবমন টেবসএম, ববটেবসএি, বপটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 03-02-62 02-02-21 

356 4706 4572 জনাব টমাোঃ আশ্রাব আিী মৃধা টেবসএম, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

357 4709 4575 জনাব টমাোঃ টফারকান আিী  ান টেবসএম, ববটেবসএি, টকটেআর, পেুয়া ািী (টপ্রষযে) 06-11-61 05-11-20 
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358 4732 4598 জনাব নূর টমাহাম্মদ টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), নারায়নগঞ্জ (টপ্রষযে) 07-11-61 06-11-20 

359 4751 4617 জনাব টমাোঃ মাহবুবুি হাসান টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), উত্তরা (টপ্রষযে) 26-11-58 25-11-17 

360 4754 4620 জনাব টমাোঃ টমায়াযজ্জম টহাযসন  ান টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গাজীপুর (টপ্রষযে) 14-04-62 13-04-21 

361 4757 4623 জনাব টমাোঃ আোঃ সাত্তার টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), কযান্টনযমন্ট (টপ্রষযে) 21-02-62 20-02-21 

362 4760 4626 জনাব আবদুর রহমান টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), োংগাইি (টপ্রষযে) 28-12-61 27-12-20 

363 4767 4633 জনাব টক, এম ইবিয়াস টেবসএম (চোঃ দাোঃ), টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 09-01-61 08-01-20 

364 4769 4635 জনাব শাহ আিম টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ (টপ্রষযে) 12-04-62 11-04-21 

365 4787 4653 জনাব টমাোঃ চান বময়া টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), টশযরবাংিানগর, ঢাকা (টপ্রষযে) 07-01-62 06-01-21 

366 4796 4662 জনাব টমাোঃ আব্দিু আওয়াি টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-10-61 30-09-20 

367 4797 4663 জনাব হাবমদুি হক টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), নীিযক্ষে, ঢাকা (টপ্রষযে) 04-10-61 03-10-20 

368 4800 4666 জনাব টমাোঃ আবূ্দর রবহম টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), টশযরবাংিানগর, ঢাকা (টপ্রষযে) 10-04-62 09-04-21 

369 4807 4673 জনাবা টবগম  াযিদা পারভীন টেবসএম (চোঃ দাোঃ), টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 22-01-62 21-01-21 

370 4835 4701 জনাব টমাোঃ রবফক বময়া টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 02-01-62 01-01-21 

371 4838 4704 জনাব টমাোঃ জাবকর টহাযসন ভূইয়া টেবসএম (চোঃ দাোঃ), টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 

372 4863 4729 জনাব টমাোঃ শবফকুি ইসিাম টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 05-02-62 04-02-21 

373 4868 4734 জনাব মদ্দজবুর রহমান টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 08-01-62 07-01-21 

374 4879 4745 জনাব দুিাি বড়ুয়া টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বসটেআর,নন্দনকানন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

375 4892 4758 জনাব মবমনুি হক টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

376 4896 4762 জনাব টমাোঃ নুর নবী (৩) টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 31-03-61 30-03-20 

377 4924 4790 জনাব টমাোঃ সুবফয়ান টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 16-03-62 15-03-21 

378 4928 4794 জনাব টমাোঃ আবুি হাযসম টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, বসটেআর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 30-09-61 29-09-20 

379 4938 4804 জনাব টমাোঃ ইয়াজউদ্দদ্দন টচৌধুরী টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, টকটেআর, কুটিয়া (টপ্রষযে) 12-05-62 11-05-21 

380 4941 4807 জনাব টমাোঃ শাজাহান আিী টেবসএম (চোঃ দাোঃ), ববটেবসএি, টকটেআর, কুটিয়া (টপ্রষযে) 12-08-61 11-08-20 

381 5049 4915 জনাব আবু োযিব গাড়ীচািক, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 23-10-61 22-10-20 

382 5066 4930 জনাব টমাোঃ মহীউদ্দদ্দন ঢািী ড্রাইভার, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 20-10-61 19-10-20 

383 5093 4957 জনাব টমাোঃ নুরুি ইসিাম ড্রাইভার, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), টশযরবাংিানগর, ঢাকা (টপ্রষযে) 11-01-62 10-01-21 

384 5110 4974 জনাব টমাোঃ আব্দিু মান্নান ড্রাইভার, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, মগবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 23-10-61 22-10-20 

385 5173 5037 জনাব টমাোঃ বিয়াকে আিী বনম্নমান সহকারী, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 18-10-61 17-10-20 

386 5294 5158 জনাব টমাোঃ টশর আিী এসআই, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 10-02-61 09-02-20 
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387 5353 5216 জনাব টমাোঃ আোঃ িবেফ হাওিাদার এসআই, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 

388 5378 5241 জনাব ববশর উিস্নাহ ইদ্দঞ্জন ড্রাইভার, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

389 5408 5271 জনাব টমাোঃ ইব্রাবহম িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), চকবাজার, ঢাকা (টপ্রষযে) 02-02-62 01-02-21 

390 5429 5292 জনাব টমাোঃ হাবমদুি হক িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 08-03-62 07-03-21 

391 5430 5293 জনাব টমাোঃ ইউসুফ টহাযসন িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

392 5453 5316 জনাব টমাোঃ কাজী বিয়াকে টহাযসন িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), নারায়নগঞ্জ (টপ্রষযে) 08-04-62 07-04-21 

393 5458 5321 জনাব আসাদ উল্লাহ বময়া িাইনমযান, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 01-12-61 30-11-20 

394 5459 5322 জনাব আিাউদ্দদ্দন িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গাজীপুর (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

395 5461 5324 জনাব এনামুি হক ভূইয়া িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গাজীপুর (টপ্রষযে) 17-02-62 16-02-21 

396 5490 5353 জনাব টমাস্তফা কামাি প্রধানীয়া িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), কযান্টনযমন্ট (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

397 5500 5363 জনাব টমাোঃ শাহজাহান িাইনমযান, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 23-05-62 22-05-21 

398 5517 5380 জনাব টমাোঃ শহীদ উল্লাহ িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গুিশান, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

399 5523 5386 জনাব টমাোঃ আব্দিু  াযিক টদওয়ান িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), গাজীপুর (টপ্রষযে) 10-05-62 09-05-21 

400 5532 5395 জনাব টমাোঃ বরয়াজ উদ্দদ্দন িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), োংগাইি (টপ্রষযে) 12-02-62 11-02-21 

401 5533 5396 জনাব টমাোঃ আব্দিু হাবিম োিুকদার িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), োংগাইি (টপ্রষযে) 03-11-61 02-11-20 

402 5541 5404 জনাব হারুনুর রবশদ িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ (টপ্রষযে) 19-10-61 18-10-20 

403 5624 5487 জনাব টমাোঃ শফী উদ্দদ্দন িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), টশযরবাংিানগর, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

404 5644 5507 জনাব টমাোঃ আবুি কাযসম িাইনমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম), বমরপুর, ঢাকা (টপ্রষযে) 29-08-61 28-08-20 

405 5656 5519 জনাব টমাোঃ আব্দরু রবহম ভুইয়া িাইনমযান, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

406 5657 5520 জনাব ববশর উদ্দদ্দন িাইনমযান, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন অঞ্চি, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

407 5666 5529 জনাব আবদুস ছাত্তার িাইনমযান, ববটেবসএি, বসটেআর,নন্দনকানন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 

408 5685 5548 জনাব আবদুি মান্নান িাইনমযান, ববটেবসএি, বসটেআর,আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

409 5697 5560 জনাব আবুি কািাম-২ িাইনমযান, ববটেবসএি, বসটেআর,রাংগামাটে (টপ্রষযে) 15-02-62 14-02-21 

410 5704 5567 জনাব টমাোঃ জামাি উদ্দদ্দন িাইনমযান, ববটেবসএি, বসটেআর,রাংগামাটে (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

411 5707 5570 জনাব আবু বেয়ব িাইনমযান, ববটেবসএি, বসটেআর,টনায়া ািী (টপ্রষযে) 10-03-62 09-03-21 

412 5716 5579 জনাব টগািাম হায়দর িাইনমযান, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 01-01-62 31-12-20 

413 5721 5584 জনাব টমাোঃ আবদুর রবহম িাইনমযান, ববটেবসএি, বসটেআর,আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 21-09-61 20-09-20 

414 5727 5590 জনাব মীর আহম্মদ িাইনমযান, ববটেবসএি, বসটেআর,টনায়া ািী (টপ্রষযে) 13-01-62 12-01-21 

415 5743 5606 জনাব আবদুি মদ্দজদ িাইনমযান, ববটেবসএি, বসটেআর,আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 
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416 5748 5611 জনাব জাবকর আহমদ িাইনমযান, ববটেবসএি, বসটেআর,আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 07-04-62 06-04-21 

417 5778 5641 জনাব টমাোঃ আবুি কািাম িাইনমযান, ববটেবসএি, বসটেআর,আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-08-62 31-07-21 

418 5797 5660 জনাব টমাোঃ বসরাজিু ইসিাম িাইনমযান, ববটেবসএি, টকটেআর, াবিশপুর,  ুিনা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

419 5846 5709 টমাোঃ নূরুি ইসিাম টমাল্লা িাইনমযান, ববটেবসএি, টকটেআর, যশাহর (টপ্রষযে) 06-02-62 05-02-21 

420 5861 5724 জনাব টমাোঃ মদ্দজবুর রহমান িাইনমযান, ববটেবসএি, এসটেআর, টমৌিভাবাজার (টপ্রষযে) 07-01-62 06-01-21 

421 5862 5725 জনাব টমাোঃ আ: আউয়াি িাইনমযান, ববটেবসএি, এসটেআর, টমৌিভাবাজার (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

422 5879 5742 জনাব ইয়াবছন আিী িাইনমযান, ববটেবসএি, আরটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 05-02-62 04-02-21 

423 5894 5757 জনাব ফবরদ উদ্দদ্দন িাইনমযান, ববটেবসএি, আরটেআর, বগুড়া (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

424 5906 5769 জনাব টমাোঃ নুরযশদ আিী িাইনমযান, ববটেবসএি, রাজটেআর, রাজশাহী (টপ্রষযে) 10-01-62 09-01-21 

425 5911 5774 জনাব টমাোঃ আব্দরু রাজ্জাক িাইনমযান, ববটেবসএি, রাজটেআর, পাবনা (টপ্রষযে) 16-04-62 15-04-21 

426 5918 5781 জনাব টমাোঃ আব্দরু রাজ্জাক-২ িাইনমযান, ববটেবসএি, রাজটেআর, পাবনা (টপ্রষযে) 10-05-62 09-05-21 

427 5939 5802 জনাব আোঃ সািাম বসকদার িাইনমযান, ববটেবসএি, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 06-12-61 05-12-20 

428 5950 5813 জনাব টমাোঃ ইয়াবছন িাইনমযান, ববটেবসএি, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 16-09-61 15-09-20 

429 5951 5814 
জনাব টমাোঃ টমাশাযরফ টহাযসন 

হাওিাদার 
িাইনমযান, ববটেবসএি, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 10-05-62 09-05-21 

430 5954 5817 জনাব আোঃ রহমান মৃধা িাইনমযান, ববটেবসএি, পবরচািক, োর ভান্ডার ও কার ানা, ববরশাি (টপ্রষযে) 10-10-62 09-10-21 

431 5969 5832 জনাব টমাোঃ আবদুর রহমান িাইনমযান, ববটেবসএি, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 01-05-62 30-04-21 

432 5970 5833 জনাব টমাোঃ ইউসুফ আিী ভুাঁ ইয়া িাইনমযান, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 10-02-61 09-02-20 

433 5982 5845 জনাব টমাোঃ আকবর আিী িাইনমযান (চোঃদাোঃ), পবরচািক টেটেবস’জ, টেজগাাঁও, ঢাকা (টপ্রষযে)     

434 5984 5847 জনাব টমাোঃ আফাজ উদ্দদ্দন ওয়যারমযান, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 20-01-62 19-01-21 

435 6003 5866 জনাব টমাোঃ আব্দিু আদ্দজজ ওয়যারমযান, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 01-12-61 30-11-20 

436 6045 5908 জনাব টমাোঃ টদযিায়ার টহাযসন ওয়যারমযান, ববটেবসএি, বসটেআর,নন্দনকানন, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 05-01-62 04-01-21 

437 6049 5912 জনাব টমাোঃ আবদুি িবেফ ওয়যারমযান, ববটেবসএি, বসটেআর,আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

438 6055 5918 জনাব আব্দিু আউয়াি ওয়যারমযান, ববটেবসএি, ট্রান্সবমশন, মহা ািী, ঢাকা (টপ্রষযে)     

439 6125 5988 জনাব মমোজ টবগম ওয়যারমযান, ববটেবসএি, টকটেআর, টগাপািগঞ্জ (টপ্রষযে) 01-03-62 28-02-21 

440 6142 6005 জনাব আদ্দজজিু ইসিাম ওয়যারমযান, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

441 6148 6011 জনাব টমাোঃ আদ্দজজিু হক ওয়যারমযান, ববটেবসএি, রাজটেআর, পাবনা (টপ্রষযে) 05-03-62 04-03-21 

442 6230 6093 জনাব টমাোঃ শাহজাহান ইযিকটট্রবশয়ান, টেবিয াগায াগ োফ কযিজ, গাজীপুর  (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

443 6253 6116 জনাব আযিয়া টবগম বিএমও, পবরচািক টেটেবস’জ, টেজগাাঁও, ঢাকা (টপ্রষযে) 03-09-61 02-09-20 
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444 6254 6117 জনাব টমাোঃ শুক্কুর আিী বিএমও, ববটেবসএি, বিটেআর (পদ্দিম, টশযরবাংিানগর, ঢাকা (টপ্রষযে) 31-12-61 30-12-20 

445 6262 6125 জনাব টমাোঃ জাফর আিী প্লাম্বার, পবরচািক টেটেবস’জ, টেজগাাঁও, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

446 6305 6168 ’জনাব টমাোঃ আবুি  াযয়র দপ্তরী, ববটেবসএি, আরটেআর, রংপুর (টপ্রষযে) 03-12-61 02-12-20 

447 6309 6172 জনাব টমাোঃ শামসুি হক দপ্তরী, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 20-01-62 19-01-21 

448 6310 6173 জনাব টমাোঃ ছবফ উল্লাহ দপ্তরী, ববটেবসএি, বিটেআর (দবক্ষে), রমনা, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-06-62 31-05-21 

449 6330   জনাব টমা: অবিউর রহমান টশ  এমএিএসএস, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-06-62 31-05-21 

450 6335 6193 জনাবা রাযবয়া টবগম এমএিএসএস, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 26-01-62 25-01-21 

451 6337 6195 জনাবা নাজমা  ােুন এমএিএসএস, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 21-03-62 20-03-21 

452 6344 6202 জনাব টমাোঃ টমাজাফফর টহাযসন এমএিএসএস, টেবিয াগায াগ োফ কযিজা, গাজীপুর (টপ্রষযে) 20-11-61 19-11-20 

453 6347 6205 জনাব টমাোঃ নুরুি হক (নুরু) এমএিএসএস, টেবিয াগায াগ োফ কযিজা, গাজীপুর (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

454 6371 6229 জনাব টমাোঃ কববর টহাযসন এমএিএসএস, ববটেবসএি, বসটেআর, কুবমল্লা (টপ্রষযে) 01-01-62 31-12-20 

455 6406 6264 জনাব টমাোঃ আবু বছদ্দদ্দক আকন্দ টেবি মযাযসঞ্জার, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ (টপ্রষযে) 02-01-62 01-01-21 

456 6409 6267 জনাব টমাোঃ ইব্রাহীম  বিি টেবি মযাযসঞ্জার, ববটেবসএি, বিটেআর (উত্তর), ময়মনবসংহ (টপ্রষযে) 05-08-61 04-08-20 

457 6435 6292 জনাব টমাোঃ আবুি টহাযসন টেবি মযাযসঞ্জার, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 02-02-62 01-02-21 

458 6528 6385 জনাব টমাোঃ টসবিম ববশ্বাস টেবি মযাযসঞ্জার, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 01-02-62 31-01-21 

459 6545 6402 জনাব আিম বময়া ফরাজী গািম, টকন্দ্রীয় কা মািয়, ববটেবসএি, ঢাকা (টপ্রষযে) 15-04-62 14-04-21 

460 6554 6411 জনাব টমাোঃ আমীর টহাযসন গািম, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 14-08-61 13-08-20 

461 6582 6439 জনাব টমাোঃ আব্দিু কাইয়ূম বিনার, টেবিয াগায াগ অবধদপ্তর, টেজগাাঁও, ঢাকা 14-04-62 13-04-21 
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