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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
আইিস� বা�বায়ন-২ শাখা 

৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৪৬৪ তািরখ: 
১১ এি�ল ২০২১

২৮ �চ� ১৪২৭

িবষয়: �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর রাজ� খাত�� �লাই, ২০২১ �থেক �ন, ২০২২ মাস পয �� িপআরএলগামী কম �কত�া-কম �চারীেদর
খসড়া তািলকা ��রণ সং�া�।

��: ১) িপ�িড'র ��াপন নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩(অংশ)-২৬৯, তািরখ-২৫/০৬/২০১৫
২) িপ�িড'র �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১০১০, তািরখ-১১/০১/২০২১ ি�ঃ।
৩) িপ�িড'র �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৩.৩০.০০১.১৭.১১১১, তািরখ-২৮/০২/২০২১

উপ� �� িবষেয় ও ��ি�ত �ারেকর ��ি�েত সদয় অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, িব�� িব��িবর রাজ� খাত�� কম �কত�া-কম �চারীগণেক

নব�িজত �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের �ানা�র করার পর অিধদ�েরর উে�ােগ �ণীত কম �কত�া-কম �চারীেদর ডাটােবইেজর আেলােক িপআরএলগামীেদর

তািলকা ��ত কের ��ষণােদশ বািতল ও �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ��করণ সং�া� কায ��ম �হণ করা হেয় আসেছ। উ� কায ��েমর

ধারাবািহকতায় অিধদ�র ক��ক আগামী �লাই, ২০২১ মাস হেত �ন, ২০২২ পয �� িপআরএলগামী ৫৩৫ (প�চশত �য়ি�শ) জেনর তািলকা ��ত করা

হেয়েছ। তািলকা�েত কম �কত�া-কম �চারীেদর ত� ��াপন নং-২৬৯ এর �ম অ�সরণ কের মাস িভি�ক ��ত করা হেয়েছ। 

উ� তািলকায় উে�িখত তে� কারও আপি�/ সংেশাধনী/ সংেযাজনী ��াব থাকেল উপ�� �মাণকসহ যথাযথ ক��পে�র মা�েম িন�ি�র িনিমে�

অিধদ�েরর মহাপিরচালক বরাবর আগামী ১৫ (পেনর) কম �িদবেসর মে� ��রণ করেত হেব।

উে�� �য, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর ��� ২নং ও ৩নং �ারেকর িনেদ �শনা �মাতােবক উ� তািলকা �থেক �লাই, ২০২১ মাস �থেক

��ষণােদশ বািতল ও অিধদ�ের ��করণ সং�া� ��াব অিধদ�র �থেক ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগ ��রণ করা হেব।

মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র মেহাদেয়র অ�েমাদন�েম প�খানা ��রণ করা হেলা।

১১-৪-২০২১

�ব�াপনা পিরচালক, িব�িসএল, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা।

�মাঃ মিফজ উি�ন
পিরচালক

�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ইেমইল:

mafiz.uddin@telecomdept.gov.bd

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৪৬৪/১(২৮)

২৮ �চ� ১৪২৭
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তািরখ: ২৮ �চ� ১৪২৭

১১ এি�ল ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নয়): 
১) �ব�াপনা পিরচালক, িবএসিসিসএল, �তজগ�ও-�লশান িলংক �রাড, ঢাকা।
২) উপ�ব�াপনা পিরচালক (কেপ �ােরট এেফয়াস �), িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ঢাকা।
৩) চীফ �জনােরল �ােনজার (পিরক�না ও উ�য়ন), িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালয়, ঢাকা।
৪) চীফ �জনােরল �ােনজার (মােক��ং এ� �সলস)), িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালয়, ঢাকা।
৫) চীফ �জনােরল �ােনজার (মানব স�দ), িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালয়, ঢাকা।
৬) চীফ �জনােরল �ােনজার (একাউ�স), িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালয়, ঢাকা।
৭) চীফ �জনােরল �ােনজার (িফ�া� এ� �রিভ��), িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালয়, ঢাকা।
৮) চীফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (ই�), িব�িসএল, িখলগ�ও, ঢাকা।
৯) চীফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (পি�ম), িব�িসএল, �শেরবাংলানগর, ঢাকা।
১০) চীফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (উ�র), িব�িসএল, �লশান, ঢাকা।
১১) চীফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (দি�ণ), িব�িসএল, রমনা, ঢাকা।
১২) চীফ �জনােরল �ােনজার, এে�ট এ� িবি�ং, িব�িসএল, নীলে�ত, ঢাকা।
১৩) চীফ �জনােরল �ােনজার (আই� এ� িবিলং), িব�িসএল, �শেরবাংলানগর, ঢাকা।
১৪) চীফ �জনােরল �ােনজার, �াহকেসবা, িব�িসএল, �শেরবাংলানগর, ঢাকা।
১৫) চীফ �জনােরল �ােনজার, িস�আর, িব�িসএল, আ�াবাদ, চ��াম।
১৬) চীফ �জনােরল �ােনজার, �টিলেযাগােযাগ অ�ল (উ�রা�ল), িব�িসএল, রাজশাহী।
১৭) চীফ �জনােরল �ােনজার, �টিলেযাগােযাগ অ�ল (দি�ণা�ল), িব�িসএল, �লনা।
১৮) চীফ �জনােরল �ােনজার, �া�িমশন অ�ল (�ব �), িব�িসএল, মহাখালী, ঢাকা।
১৯) চীফ �জনােরল �ােনজার, �া�িমশন অ�ল (পি�ম), িব�িসএল, মহাখালী, ঢাকা।
২০) চীফ �জনােরল �ােনজার, �বেদিশক �টিলেযাগােযাগ অ�ল, িব�িসএল, বনানী, ঢাকা।
২১) মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ �াফ কেলজ, িব�িসএল, গাজী�র।
২২) �জনােরল �ােনজার, ��িস'জ, িব�িসএল, �তজগ�ও, ঢাকা।
২৩) �জনােরল �ােনজার (�িকউরেম�), িব�িসএল, �শেরবাংলানগর, ঢাকা।
২৪) মহা�ব�াপক (মােক��ং ও ভাস), �টিলটক, রাজউক কমািশ �য়াল কমে��, �লশান-১, ঢাকা।
২৫) মহা�ব�াপক, এসএ�িড ও িসআরএম, �টিলটক, রাজউক কমািশ �য়াল কমে��, �লশান-১, ঢাকা।
২৬) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর িনিমে�)
২৭) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ শাখা , �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
২৮) অিফস কিপ।

১১-৪-২০২১
আহা�দ উ�াহ 
উপপিরচালক



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ 
কা ািন-১ শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.ptd.gov.bd

ারক ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১০১০ তািরখ: 
১১ জা য়াির ২০২১

২৭ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় িব িসএেলিব িসএেল   ষ েণষেণ   কমরতকমরত   ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   অিধদ েররঅিধদ েরর   কমকতাকমকতা //কমচার ীেদরকমচার ীেদর   যথ াসমেয়যথ াসমেয়  অবসরঅবসর
ওও  অবসেরা রঅবসেরা র     ম রীরম রীর   িনিমেিনিমে   িপআরএলিপআরএল  তািরেখরতািরেখর   নতমনতম  ০১০১  ( ( একএক) ) মাসমাস   েবেব   িব িসএলিব িসএল
থেকথেক  িব করেণরিব করেণর   িনেদশনািনেদশনা   দানদান   সং াসং া ।।

: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৭৭৯ ২৭ িডেস র ২০২০

উপ  িবষেয় ে া  ারেকর পিরে ি েত বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড থেক ষেণ কমরত
কমকতা/কমচারীগণেক িপআরএল-এ গমেণর তািরেখর নতম ০২ ( ই) মাস েব অব  করার জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হল।

১১-১-২০২১

ব াপনা পিরচালক
বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড 
(িব িসএল)

এস. এম. তািরক
উপসিচব

ফান: +৮৮-০২-৯৫১১০৪২
ফ া : ০২-৯৫১৫৫৯৯

ইেমইল: ds.company1@ptd.gov.bd

ারক ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১০১০/১(৩) তািরখ: ২৭ পৗষ ১৪২৭
১১ জা য়াির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
২) একা  সিচব, সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
৩) ি গত কমকতা, অিতির  সিচব ( টিলকম ) এর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

১



১১-১-২০২১
এস. এম. তািরক 

উপসিচব

২
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টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর এবং টেষযে লবটেলিএি ও অন্যোন্য িংস্থোয় রাজস্ব খাত ভূক্ত পযদ কর্ মরত পিআরএলগামী 

কম মকতমা/ কম মচারীদের তাপলকা (ডযে ন্যস্তকরযের প্রজ্ঞািন নং-২৬৯ ক্রমানুসাদর) 
 

মাসের নাম : জলুাই, ২০২১ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

০১ ৫২ জনাব ম াোঃ আইয়ুব আলী পরিচালক (মেরলক ) (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/08/1962 31/07/2021 

০২ ৭২ জনাব ম াোঃ িাইফুল ইিলা  মজনাযিল  যাযনজাি (ইঞ্জোঃ) আইটে এন্ড রবরলিং অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 27/07/1962 26/07/2021 

০৩ ২৬৫ জনাব ম াোঃ িরফকুল ইিলা  রিিাব িিন অরফিাি  মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল,  ইস্কােন গাযডযন, ঢাকা 10/07/1962 09/07/2021 

০৪ ৪৬৪ জনাব ম াোঃ িার দুল িক মচৌধুিী িিকািী পরিচালক মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা 05/07/1962 04/07/2021 

০৫ ৫৫৪ জনাব ম াোঃ  রেউি িি ান িিকািী পরিচালক মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা 31/07/1962 30/07/2021 

০৬ ৬৪৩ জনাব এ মজড এ  ইফযেখাি উল্লাি খান মেরলগ্রাফ  াষ্টাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 31/07/1962 30/07/2021 

০৭ ৭৭৯ জনাব ম াোঃ আিোদ আলী খান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/08/1962 31/07/2021 

০৮ ৭৯১ জনাব ম াোঃ জয়নাল আযবদীন উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 07/07/1962 06/07/2021 

০৯ ১০১৩ জনাব ম াোঃ ওবায়দুল িক উপ-িিকািী প্রযকৌেলী গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা। 03/07/1962 02/07/2021 

১০ ১২৯১ জনাব িুযকা ল চন্দ্র ব যন উপ-িিকািী প্রযকৌেলী গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা। 28/07/1962 27/07/2021 

১১ ১৪২৮ জনাব ম াোঃ োিীনিু িি ান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 18/07/1962 17/07/2021 

১২ ২১৮৩ জনাব ম াোঃ ম াস্তফা আলী র য়া টেরিটে ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/08/1962 31/07/2021 

১৩ ২৩৯৪ মবগ  িারেদা খােুন টেরিটে মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 22/07/1962 21/07/2021 

১৪ ২৪৩৭ মবগ  নীরল া িানী দাি টেরিটে ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 19/07/1962 18/07/2021 

১৫ ২৪৯৮ জনাবা মলািা আক্তাি টেরিটে মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 20/07/1962 19/07/2021 

১৬ ২৫৪৩ মবগ   ঞ্জল আিা মবগ  টেরিটে মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 04/07/1962 03/07/2021 

১৭ ৩০৪৭ মবগ  ঞ্জন্নােুন মনছা প্রধান িিকািী মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 09/07/1962 08/07/2021 

পার্া-০১/৩৩ 
 
 



 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

১৮ ৩২৯০ মবগ  রুরব রিিংি উচ্চ ান িিকািী মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 27/07/1962 26/07/2021 

১৯ ৩৪৬৫ মবগ   াি ুদা আক্তাি টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 13/07/1962 12/07/2021 

২০ ৩৬৯৯ মবগ  ধীিা িানী রবশ্বাি টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 15/07/1962 14/07/2021 

২১ ৪০০৩ জনাব ম াোঃ িাইফুি িি ান কযাবল জযয়ন্টাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 15/07/1962 14/07/2021 

২২ ৪০৮৫ জনাব িাযে  আলী কযাবল জযয়ন্টাি গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা। 02/07/1962 01/07/2021 

২৩ ৪১৮৭ জনাব ম াোঃ আব্দলু আঞ্জজ কযাবল জযয়ন্টাি (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 23/07/1962 22/07/2021 

২৪ ৪৫৭৭ জনাব িা ছুল আল  ভূইয়া টেরিএ  চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  14/07/1962 13/07/2021 

২৫ ৪৭৮২ জনাব ম াোঃ নারি  আিয দ টেরিএ  (চলরে দারয়ত্ব) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 27/07/1962 26/07/2021 

২৬ ৪৭৮৬ জনাব ম াোঃ নারছ  আিয দ টেরিএ  (চলরে দারয়ত্ব) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 27/07/1962 26/07/2021 

২৭ ৫০৭৭ জনাব ম াোঃ আব্দিু িরি  মচৌধুিী ড্রাইভাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা  15/07/1962 14/07/2021 

২৮ ৫১৫৯ জনাব জািাঙ্গীি আল  
এলরডএ/ এলরডএ কা  োইরপস্ট/ 

িা াঁেরলরপকাি 
চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  31/07/1962 30/07/2021 

২৯ ৫৭৭৮ জনাব ম াোঃ আবুল কালা  লাইন যান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/08/1962 31/07/2021 

৩০ ৬২২৯ জনাব মিাযিন আিযেদ ওয়াি যান (চোঃদাোঃ) টেটেরি’জ, রবটেরিএল, মেজগা াঁও, ঢাকা। 04/07/1962 03/07/2021 

 
 

পার্া-০২/৩৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

মাসের নাম :  আগষ্ট , ২০২১ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

০১ ৩২২ জনাব ম াোঃ আব্দলু বাযছে উপরবভাগীয় প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 03/08/1962 02/08/2021 

০২ ৩২৭ জনাব ম াোঃ নুরুল ইিলা  র য়া উপরবভাগীয় প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 27/08/1962 26/08/2021 

০৩ ৭৪২ জনাব ম াোঃ আবুল কাযে  উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 20/08/1962 19/08/2021 

০৪ ৯৮৪ জনাব মগালা  িরকব উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 06/08/1962 05/08/2021 

০৫ ৯৯০ জনাব ম াোঃ িরফকুল ইিলা  (িানা) উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 10/08/1962 09/08/2021 

০৬ ১২২১ জনাব মক.এ . আবদুল িাই উপ-িিকািী প্রযকৌেলী মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা 06/08/1962 05/08/2021 

০৭ ১৩১০ জনাব ম াোঃ আব্দিু ছালা  র য়া উপ-িিকািী প্রযকৌেলী টেটেরি’জ, মেজগা াঁও, ঢাকা।  08/08/1962 07/08/2021 

০৮ ১৬১৭ জনাব মেখ রলয়াকে আলী উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 17/08/1962 16/08/2021 

০৯ ১৬৫৫ জনাব রিিাজলু ইিলা  উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 20/08/1962 19/08/2021 

১০ ১৮৩৬ মবগ  মিঞ্জয়া মবগ   রনেি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 02/08/1962 01/08/2021 

১১ ১৯৩৬ জনাবা র নরে িাণী িায়  রনেি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 08/08/1962 07/08/2021 

১২ ১৯৩৮ মবগ  আিিান আিা  রনেি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 15/08/1962 14/08/2021 

১৩ ২৪৫৬ মবগ  িারেদা খােুন টেরিটে মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 20/08/1962 19/08/2021 

১৪ ২৫০০ জনাব দুলাল মিাযিন টেরিটে মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 31/08/1962 30/08/2021 

১৫ ২৫৩০ মবগ  রনলুফা মবগ  টেরিটে মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 16/08/1962 15/08/2021 

১৬ ২৬৩৩ জনাব ম াোঃ আবুল কালা  টেরিটে (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 05/08/1962 04/08/2021 

১৭ ২৮৫১ জনাব সিয়দ আজগি আলী টেরিটে (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 14/08/1962 13/08/2021 

১৮ ২৯৯৭ জনাবা কাজী লায়লা মফিযদৌিী প্রধান িিকািী ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 06/08/1962 05/08/2021 

পার্া-০৩/৩৩ 
 
 



 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

১৯ ৩০৩৯ মবগ  ম াছাোঃ আয নুছ িাযলিা োি প্রধান িিকািী মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 01/09/1962 31/08/2021 

২০ ৩১৯৬ জনাব ম াোঃ নুরুল ইিলা  উচ্চ ান িিকািী মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 02/08/1962 01/08/2021 

২১ ৩৪৩০ মবগ  োিানাজ িি ান টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 25/08/1962 24/08/2021 

২২ ৩৯৫০ জনাব ম াোঃ মগালা  ছরগি টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 15/08/1962 14/08/2021 

২৩ ৪০১৮ জনাব িরফকুল ইিলা  কযাবল জযয়ন্টাি চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  04/08/1962 03/08/2021 

২৪ ৪১০৭ জনাব ম াোঃ চান র য়া িাওলাদাি কযাবল জযয়ন্টাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 15/08/1962 14/08/2021 

২৫ ৫১৪৭ জনাব ম াোঃ েরিদুল ইিলা  ড্রাইভাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 15/08/1962 14/08/2021 

২৬ ৫২৫১ জনাব এিোদ আলী এিআই ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 28/08/1962 27/08/2021 

২৭ ৫৩০৩ জনাব ম াোঃ িারববুি িি ান খা াঁন এিআই মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 12/08/1962 11/08/2021 

২৮ ৫৫৬৮ জনাব ম াজাযেল িক লাইন  যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 02/08/1962 01/08/2021 

২৯ ৬০৪৮ জনাব ম াোঃ মবলাল উঞ্িন ওয়াি যান সবযদরেক মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, কড়াইল, বনানী, ঢাকা 31/08/1962 30/08/2021 

৩০ ৬০৭০ জনাব আবুল কাযে  ওয়যাি যান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/09/1962 31/08/2021 

৩১ ৬৪১৪ জনাব মিানাল্ড মগায জ োস্ক ওয়াকয/ মেরলগ্রাফ  যাযিজাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 14/08/1962 13/08/2021 

 
 

পার্া-০৪/৩৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 



মাসের নাম :  মিযেম্বি , ২০২১ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

০১ ১১৩ জনাব প্রভাি চন্দ্র িায় পরিচালক (ইঞ্জোঃ) মপ্রষযণ মেরলেক বািংলাযদে রলর যেযড  21/09/1962 20/09/2021 

০২ ৪০১ ম াোঃ ফজলুল িক-২ 
িিকািী প্রযকৌেলী (উন্ন ন-

ি ন্বয়) (চোঃদাোঃ) 
রবটেরিএল মকন্দ্রীয় কা যালয়, ইস্কােন গাযডযন, ঢাকা 10/09/1962 09/09/2021 

০৩ ৪৭৪ জনাব ম াোঃ কা াল পাো িিকািী পরিচালক মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 23/09/1962 22/09/2021 

০৪ ৪৮৮ জনাব ম াোঃ মিালায় ান িিকািী পরিচালক মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 30/09/1962 29/09/2021 

০৫ ৫১০ জনাব রবনয় কু াি রিিংি িিকািী প্রযকৌেলী  মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 10/09/1962 09/09/2021 

০৬ ৫৫৫ ম াোঃ ফজলুল িক-২ িিকািী প্রযকৌেলী  মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 10/09/1962 09/09/2021 

০৭ ৯৬১ মবগ  িারফজা খান  উপ-িিকািী প্রযকৌেলী মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 07/09/1962 06/09/2021 

০৮ ১৪৪১ জনাব লাযয়ক আলী  ৃধা উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/10/1962 30/09/2021 

০৯ ১৪৬৯ জনাব ম াোঃ আরনিুি িি ান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/10/1962 30/09/2021 

১০ ১৭৫১ জনাব সিয়দ  েুযজা আলী করনষ্ঠ রিিাব িিক মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 01/10/1962 30/09/2021 

১১ ১৮৬২ র যিি িনা ম িী মিাজারিও  রনেি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 25/09/1962 24/09/2021 

১২ ২০৭৫ জনাব আIঞ্জ ুযনায়ািা মবগ  টেরিটে ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা  25/09/1962 24/09/2021 

১৩ ২১১৪ জনাব ম াোঃ ম াজাযেল মিাযিন টেরিটে  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 04/09/1962 03/09/2021 

১৪ ২১৬৫ জনাব ম া: ছাযলি উঞ্িন টেরিটে ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 09/09/1962 08/09/2021 

১৫ ২২০৯ জনাব কল্পনা িানী বরণ যক টেরিটে ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 10/09/1962 09/09/2021 

১৬ ২২৯২ জনাব আবদুল আওয়াল িিকাি টেরিটে চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  05/09/1962 04/09/2021 

১৭ ২৪৬৮ মবগ  েিীফা মবগ  টেরিটে মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 30/09/1962 29/09/2021 

১৮ ২৪৭২ জনাব আব্দলু বািী টেরিটে মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 01/10/1962 30/09/2021 

১৯ ২৪৯৯ মবগ  ফরিদা বান ু টেরিটে মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 18/09/1962 17/09/2021 

পার্া-০৫/৩৩ 
 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

২০ ৩৪৩৯ মবগ  আযলয়া আক্তাি টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 02/09/1962 01/09/2021 

২১ ৩৪৫৯ জনাব মিদাযয়েুল ইিলা  টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 30/09/1962 29/09/2021 

২২ ৩৬৪৫ জনাবা িীণা িাণী দাে টেও/ এিটেও চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  03/09/1962 02/09/2021 

২৩ ৩৭১০ মবগ  ঞ্জন্নাে আিা রিো টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 27/09/1962 26/09/2021 

২৪ ৩৭৪৭ জনাব এি.এ .জালাল উঞ্িন টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 12/09/1962 12/09/2021 

২৫ ৩৭৬৮ জনাব ম াোঃ িাি ে আলী ভুইয়া টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 30/09/1962 29/09/2021 

২৬ ৩৯৯৪ জনাব ম াোঃ রিিাজ উঞ্িন কযাবল জযয়ন্টাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 14/09/1962 13/09/2021 

২৭ ৪০১২ জনাব ম াোঃ আিিান আলী খা াঁন মকবল জযয়ন্টাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 08/09/1962 07/09/2021 

২৮ ৪০২২ জনাব মকেব চন্দ্র রবশ্বাি মকবল জযয়ন্টাি চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা   15/09/1962 14/09/2021 

২৯ ৪১১৮ জনাব ইকবাল মিাযিন কযাবল জযয়ন্টাি (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 12/09/1962 11/09/2021 

৩০ ৪৫০২ জনাব  ন্েু র য়া টেরিএ  চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  13/09/1962 12/09/2021 

৩১ ৪৯২৬ জনাব ম াোঃ আবদুি িব টেরিএ  (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  27/09/1962 26/09/2021 

৩২ ৫০৮৬ জনাব ম াোঃ আল গীি রেকদাি ড্রাইভাি মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 05/09/1962 04/09/2021 

৩৩ ৫২২৭ জনাব বাবুল চন্দ্র িায় িাব ইন্সযপক্টি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/10/1962 30/09/2021 

৩৪ ৫৬৮২ জনাব দীপক কারি মচৌধুিী লাইন যান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  16/09/1962 15/09/2021 

৩৫ ৫৮১২ জনাব ম াোঃ আবুল কালা  আজাদ লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 25/09/1962 24/09/2021 

৩৬ ৫৮১৭ জনাব আব্দলু খাযলক লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 07/09/1962 06/09/2021 

৩৭ ৬০৬২ জনাব ননী মগাপাল মচৌধুিী ওয়যাি যান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  30/09/1962 29/09/2021 

৩৮ ৬৫৩৯ জনাব ম াোঃ  র নুল িক বয়  যাযিজাি মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা 01/10/1962 30/09/2021 

পার্া-০৬/৩৩ 

 

 



 

মাসের নাম :  অযক্টাবি, ২০২১ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

০১ ৮৪ জনাব ম াোঃ আইউব মিজা পািলবী পরিচালক  মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 13/10/1962 12/10/2021 

০২ ১৪০ জনাব অঞ্জে কু াি  ুিুিী রবভাগীয় প্রযকৌেলী চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  28/10/1962 27/10/2021 

০৩ ২৬৩ ডাোঃ  যনায়ািা মবগ   রিলা িিকািী িাজযন রবটেরিএল রডিযপনিািী,  রেঞ্িল, ঢাকা। 24/10/1962 23/10/2021 

০৪ ৬৮১ জনাব ম াোঃ মিািিাব মিাযিন ঊর্ধ্ যেন রিিাব িিক মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 10/10/1962 09/10/2021 

০৫ ৭৯৫ জনাব এি,এ  আব ুোযলব উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 24/10/1962 23/10/2021 

০৬ ৮৫৩ জনাব ইি াইল মিাযিন উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 26/10/1962 25/10/2021 

০৭ ১১০১ মবগ  কল্পনা িানী িায় উপ-িিকািী প্রযকৌেলী  ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 05/10/1962 04/10/2021 

০৮ ১৩৩৭ জনাব সিয়দ  রনরুল ইিলা  উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 06/10/1962 05/10/2021 

০৯ ১৫৫০ জনাব আব ুজাফি িিকাি উপ-িিকািী প্রযকৌেলী  (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 20/10/1962 19/10/2021 

১০ ১৫৯৭ জনাব ম াোঃ আবুল কাযি  উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/11/1962 31/10/2021 

১১ ১৭৫৫ জনাব ম াোঃ জিুরুল িক করণষ্ঠ রিিাব িিক  (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 20/10/1962 19/10/2021 

১২ ১৭৭২ জনাব ম াোঃ আকোি উঞ্িন আিােদ করনষ্ঠ রিিাব িিক (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা।  16/10/1962 15/10/2021 

১৩ ২০২০ জনাবা নুরুন্নািাি  জ ুদাি টেরিটে চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/11/1962 31/10/2021 

১৪ ২০৭০ জনাব িযিাষ  চন্দ্র িিকাি টেরিটে ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 26/10/1962 25/10/2021 

১৫ ২২৯৮ জনাবা  ধুর ো চক্রবত্তী টেরিটে চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  31/10/1962 30/10/2021 

১৬ ৩০৩৭ জনাব ম াছাোঃ িাযবয়া মবগ  প্রধান িিকািী মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 15/10/1962 14/10/2021 

১৭ ৩০৬৩ জনাবা মবগ  নুরুন্নািাি প্রধান িিকািী  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 14/10/1962 13/10/2021 

১৮ ৩২৩২ জনাব ম াোঃ নুরূল ইিলা  ভূাঁ ইয়া উচ্চ ান িিকািী চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  08/10/1962 07/10/2021 

পার্া-০৭/৩৩ 
 
 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

১৯ ৩৩২৬ জনাব ম াোঃ অরিদ উলযাি টেরপএ মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 31/10/1962 30/10/2021 

২০ ৩৪০৮ জনাবা মবগ  গুলোন আিা-২ টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 19/10/1962 18/10/2021 

২১ ৩৪৪৭ জনাবা অরনো িানী িািা টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 15/10/1962 14/10/2021 

২২ ৩৪৭৩ জনাবা মবগ  ম ািাোঃ লুৎফুন নািাি টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 09/10/1962 08/10/2021 

২৩ ৩৬৮৮ জনাব ম াোঃ আোঃ খাযলক টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 13/10/1962 12/10/2021 

২৪ ৩৭৬৫ জনাব র জানুি িি ান ভূইয়া টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 23/10/1962 22/10/2021 

২৫ ৩৯০২ জনাব মবগ  মিরলনা বান ু টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 14/10/1962 13/10/2021 

২৬ ৩৯০৫ জনাব ম াোঃ নজরুল ইিলা  টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 03/10/1962 02/10/2021 

২৭ ৩৯৫৩ জনাব আলোফ মিাযিন  ৃধা (অন্ধ) টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 22/10/1962 21/10/2021 

২৮ ৪০০৯ জনাব  ুকুল  ীি কযাবল জযয়ন্টাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 04/10/1962 03/10/2021 

২৯ ৪৩৯০ জনাব ম াোঃ  ঞ্জবুি িি ান টেরিএ  মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 01/11/1962 31/10/2021 

৩০ ৪৪৮৩ জনাব ম াোঃ  াযছ  মেখ টেরিএ  ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 06/10/1962 05/10/2021 

৩১ ৪৭২১ জনাব ম াোঃ আইয়ুব আলী টেরিএ  (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা  27/10/1962 26/10/2021 

৩২ ৪৭৭৮ জনাব আব্দলু করি  টেরিএ  (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 12/10/1962 11/10/2021 

৩৩ ৪৮৮১ জনাব েরফউল আল  টেরিএ  (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  31/10/1962 30/10/2021 

৩৪ ৫০১৬ জনাব ম া. োজলু ইিলা  টেরিএ  (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা।  01/11/1962 31/10/2021 

৩৫ ৫৩৬৪ জনাব ম াোঃ জা াল উঞ্িন িাব-ইন্সযপক্টি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 18/10/1962 17/10/2021 

৩৬ ৫৭০৩ জনাব কাজী আউয়াল আজ  লাইন যান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  08/10/1962 07/10/2021 

৩৭ ৫৯৫৪ জনাব আোঃ িি ান  ৃধা লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 10/10/1962 09/10/2021 

৩৮ ৬৪৩৪ জনাব ম াোঃ রবল্লাল মিাযিন োস্ক ওয়াকয/ মেরলগ্রাফ  যাযিজাি সবযদরেক মেরলয াগায াগ অঞ্চল,  িাখালী, ঢাকা 25/10/1962 24/10/2021 

পার্া-০৮/৩৩ 

 



 

মাসের নাম : নযভম্বি, ২০২১ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

০১ ৩১২ 
জনাব এ.এফ.এ .আলাউঞ্িন আল 

আজাদ 
উপরবভাগীয় প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 05/11/1962 04/11/2021 

০২ ৭৫৩ জনাব িুভাষ চন্দ্র  ন্ডল উপ-িিকািী প্রযকৌেলী পরিচালক টেটেরি’জ, মেজগা াঁও, ঢাকা। 04/11/1962 03/11/2021 

০৩ ১১৪৯ জনাব ম াোঃ ও ি খা াঁন উপ-িিকািী প্রযকৌেলী চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  15/11/1962 14/11/2021 

০৪ ১১৫২ জনাব িারুন-অি-িরেদ উপ-িিকািী প্রযকৌেলী চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  30/11/1962 29/11/2021 

০৫ ১২৮৪ জনাব ম া.  নিুি আলী উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 10/11/1962 09/11/2021 

০৬ ১৫৮৮ জনাব আবুল বাোি উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 15/11/1962 14/11/2021 

০৭ ১৮০৪ জনাব ম াোঃ নুি-ই-আল  ওয়ারিদুজ্জা ান িুপারিনযেনযডন্ট (চোঃদাোঃ) সবযদরেক মেরলয াগায াগ অঞ্চল,  িাখালী, ঢাকা 10/11/1962 09/11/2021 

০৮ ১৮৫৬ জনাবা মবগ  িাযবয়া খােুন  রনেি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 12/11/1962 11/11/2021 

০৯ ১৯৯৩ জনাবা মবগ  োিরনন িিকাি  রনেি (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 16/11/1962 15/11/2021 

১০ ২০৬১ জনাবা মবগ  মিযিলী ইিলা  মেরলক  মেকরনরেয়ান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 13/11/1962 12/11/2021 

১১ ২০৯০ জনাবা মবগ  ম ািােৎ নািরগি বান ু মেরলক  মেকরনরেয়ান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা (  16/11/1962 15/11/2021 

১২ ২৩৩৮ জনাব মবগ  লুৎফুন নািাি মচৌধিুী মেরলক  মেকরনরেয়ান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  24/11/1962 23/11/2021 

১৩ ২৩৪৩ জনাব আব ুজাফি মেরলক  মেকরনরেয়ান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  30/11/1962 29/11/2021 

১৪ ২৩৮২ জনাবা বািিী িানী িায় মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 25/11/1962 24/11/2021 

১৫ ৩২৭২ জনাব ম াোঃ খুিরেদ আল  উচ্চ ান িিকািী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 05/11/1962 04/11/2021 

১৬ ৩২৯২ জনাব ম া: আব্দলু মিরক  উচ্চ ান িিকািী োি ভান্ডাি ও কািখানা, রবটেরিএল, মেজগা াঁও, ঢাকা। 28/11/1962 27/11/2021 

১৭ ৩৮৫৮ জনাবা মবগ  জয়েুন মনিাি টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 30/11/1962 29/11/2021 

১৮ ৪০৫১ জনাব ম াোঃ আব্দিু িরি  কযাবল জযয়ন্টাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 20/11/1962 19/11/2021 

পার্া-০৯/৩৩ 
 
 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

১৯ ৪২২৫ জনাব োি ্আল  টেএল./টেরপও চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  15/11/1962 14/11/2021 

২০ ৪৫৪৭ জনাব জাযকি আি দ টেরিএ  চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/12/1962 01/11/2021 

২১ ৪৫৪৮ জনাব েওকে আলী টেরিএ  চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/12/1962 01/11/2021 

২২ ৪৯৪৮ জনাব নূি ম ািােদ টেরিএ  (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা  04/11/1962 03/11/2021 

২৩ ৬০৩১ জনাব ম াোঃ মি াযয়ে আলী ওয়যাি যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 25/11/1962 24/11/2021 

২৪ ৬৩৪৩ জনাব ম াোঃ রপয়ারু র য়া এ এলএিএি/ ফিাে মেরলয াগায াগ স্টাফ কযলজ, গাজীপুি। 01/12/1962 01/11/2021 

২৫ ৬৫১৭ জনাব ম াোঃ িরফকুল ইিলা  োস্কওয়াকয/ মেরলগ্রাফ  যাযিজাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 20/11/1962 19/11/2021 

পার্া-১০/৩৩ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

মাসের নাম : রডযিম্বি, ২০২১ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

০১ ৫৩ জনাব ম াোঃ োিজািান মজনাযিল  যাযনজাি (ইঞ্জোঃ) মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 10/12/1962 09/12/2021 

০২ ৪২২ জনাব ম াোঃ ফিিাদ মিাযিন িিকািী পরিচালক মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 10/12/1962 09/12/2021 

০৩ ৫৩৪ জনাব ম াোঃ আলী আেিাফ িিকািী পরিচালক মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 11/12/1962 10/12/2021 

০৪ ৬৭২ জনাব ম াোঃ  রনরুজ্জা ান মেরলগ্রাফ  াষ্টাি (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 31/12/1962 30/12/2021 

০৫ ৭০৭ জনাব ম াোঃ নুরুল ইিলা  উর্দ্যেন রিিাব িিক (চোঃদাোঃ) মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 15/12/1962 14/12/2021 

০৬ ৭৫৮ জনাব ম াোঃ ফাযয়কুজ্জা ান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

০৭ ৮০২ জনাব ম াোঃ  িরিন আলী উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

০৮ ৮৬৮ জনাব ম ািািং আযনায়াি উলযাি উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

০৯ ৮৮৭ জনাব ম াোঃ আোউি িি ান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

১০ ৯২৬ জনাব ম াোঃ জািাঙ্গীি আল  উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

১১ ৯৭৫ জনাব ম াোঃ জা াল উঞ্িন উপ-িিকািী প্রযকৌেলী সবযদরেক মেরলয াগায াগ অঞ্চল,  িাখালী, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

১২ ১০২০ জনাব ম াোঃ আব ুনাযছি উপ-িিকািী প্রযকৌেলী মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 28/12/1962 27/12/2021 

১৩ ১১০৬ জনাব আবুল কালা  আজাদ উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

১৪ ১১১৭ জনাবা মবগ  আকরল া খােুন-২ উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (ট্রারফক) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা  9/12/1962 08/12/2021 

১৫ ১১২৫ জনাব কা াল মিাযিন উপ-িিকািী প্রযকৌেলী চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  6/12/1962 05/12/2021 

১৬ ১৪৩৩ জনাব ম াোঃ সিয়দ মিাযিন উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

১৭ ১৪৩৯ জনাব িরফজ উঞ্িন আিয দ উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

১৮ ১৫৫৫ জনাব আব ুছুরফয়ান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা    01/01/1963 31/12/2021 

পার্া-১১/৩৩ 
 
 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

১৯ ১৫৫৬ জনাব প্রদীপ কু াি বড়ুয়া উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  31/12/1962 30/12/2021 

২০ ১৫৬০ জনাব  দুলাল  জ ুদাি উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/01/1963 31/12/2021 

২১ ১৬৯৪ জনাব িরিপদ িিকাি উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 05/12/1962 04/12/2021 

২২ ১৭৭৯ কাজী জনাব ম াোঃ  ার রুল ইিলা  করনষ্ঠ রিিাব িিক (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 15/12/1962 14/12/2021 

২৩ ১৮১৮ জনাব এফ.রব.এ .খরললুি িি ান 
মষ্টযনাগ্রাফাি-কা -েম্পিউোি 

অপাযিেি 
পরিচালক, োি ভান্ডাি ও কািখানা, বরিোল 10/12/1962 09/12/2021 

২৪ ১৮৭৬ জনাবা মবগ  মজবুন নািাি মবগ   রণেি মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 31/12/1962 30/12/2021 

২৫ ১৮৮০ জনাবা মবগ  এর রল মবগ   রনেি গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

২৬ ১৮৮৩ জনাবা মবগ  িারল া খােুন  রনেি মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

২৭ ১৯০৭ জনাবা মবগ  কৃষ্ণা িানী পাল  রনেি চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  29/12/1962 28/12/2021 

২৮ ২০২২ জনাবা মবগ  ফরিদা মবগ -২ মেরলক  মেকরনরেয়ান গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

২৯ ২০৫২ জনাবা মবগ  মফিদাউি আিা মবগ  মেরলক  মেকরনরেয়ান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৩০ ২০৬২ জনাবা মবগ  আি া মবগ  মেরলক  মেকরনরেয়ান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৩১ ২০৭২ জনাবা মবগ  রবউটে মদবী িায় মেরলক  মেকরনরেয়ান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৩২ ২১৪০ জনাবা মবগ  মফিযদৌিী মবগ  মেরলক  মেকরনরেয়ান সবযদরেক মেরলয াগায াগ অঞ্চল,  িাখালী, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৩৩ ২১৪২ জনাবা মবগ  িাল া পািভীন মেরলক  মেকরনরেয়ান সবযদরেক মেরলয াগায াগ অঞ্চল,  িাখালী, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

৩৪ ২১৫৮ জনাবা মবগ  রভকারুন নািাি মবগ  মেরলক  মেকরনরেয়ান গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 9/12/1962 08/12/2021 

৩৫ ২১৯২ জনাবা মবগ   াি ুদা খােুন মেরলক  মেকরনরেয়ান ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৩৬ ২২৪১ জনাব ম াোঃ আর নুল ইিলা  মেরলক  মেকরনরেয়ান প্রধান ক যাধযি, ট্রান্সর েন অঞ্চল,  িাখালী, ঢাকা 12/31/1962 12/30/2021 

৩৭ ২২৫৬ জনাবা মবগ  জিুিা খােুন মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 05/12/1962 04/12/2021 

পার্া-১২/৩৩ 

 

 

 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

৩৮ ২২৬৩ জনাব আবুল কালা  মেরলক  মেকরনরেয়ান ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

৩৯ ২৩০১ জনাব চন্দন চা াঁদ মচৌধুিী মেরলক  মেকরনরেয়ান মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 31/12/1962 30/12/2021 

৪০ ২৩৩৯ জনাব নূরুল িক মেরলক  মেকরনরেয়ান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/01/1963 31/12/2021 

৪১ ২৩৭৮ জনাব ম াোঃ আইয়ুব মিাযিন মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৪২ ২৪৯১ জনাবা মবগ  ম ািাোঃ িা শুন্নািাি মবগ  মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 10/12/1962 09/12/2021 

৪৩ ২৫১৮ জনাবা মবগ  প্রকৃরে িাণী দাি মেরলক  মেকরনরেয়ান প্রধান ক যাধযি, রপটেআি, িাজোিী 31/12/1962 30/12/2021 

৪৪ ২৫৪২ জনাবা মবগ  দাি বািিী মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৪৫ ২৫৮৪ জনাব ইিিাক আলী মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 04/12/1962 03/12/2021 

৪৬ ২৬৩৭ জনাব ম াোঃ আবুল কাযে  মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

৪৭ ২৭১৮ জনাব ম াোঃ িারুন-অি-িরেদ মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 30/12/1962 29/12/2021 

৪৮ ২৭৬০ জনাব ম াোঃ আেিাফুজা ান মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৪৯ ২৭৯৮ জনাব ম াখযলছুি িি ান মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/01/1963 31/12/2021 

৫০ ২৮০৪ জনাব জাফি আিেদ মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  14/12/1962 13/12/2021 

৫১ ২৮৩৫ জনাব রিিাজলু ইিলা  মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  31/12/1962 30/12/2021 

৫২ ২৮৫২ জনাব মেখ আব ুিাঈদ মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৫৩ ২৯৭৭ জনাব আব ুম াোঃ একিা ুল িায়দাি প্রধান িিকািী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 12/4/1962 12/3/2021 

৫৪ ৩০৯০ জনাব ম াোঃ এয়াকুব আলী মিড ড্রাফেি যান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অঞ্চল, মকন্দ্রীয় কা যালয়, ঢাকা। 31/12/1962 30/12/2021 

৫৫ ৩১৬৮ জনাব ম াোঃ করবি মিাযিন উচ্চ ান িিকািী ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৫৬ ৩২৭৮ জনাব এি এ  আব্দলু্লাি উচ্চ ান িিকািী মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

পার্া-১৩/৩৩ 

 

 

 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

৫৭ ৩৩৩৪ জনাব িাযদক আলী মেরস্টিং মেরলগ্রারফস্ট চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/01/1963 31/12/2021 

৫৮ ৩৩৬৯ জনাব ম াোঃ রিঞ্িকুি িি ান মফান্স ইন্সযপক্টি  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 20/12/1962 19/12/2021 

৫৯ ৩৩৭৮ জনাব এ এফ এ  োজলু ইিলা  টেআিআই ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৬০ ৩৪০৭ জনাবা মবগ  নাজ া মবগ -২ টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

৬১ ৩৪২১ জনাব আবদুল আঞ্জজ ডাকুয়া টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৬২ ৩৪৩১ জনাবা মবগ  ো ী  আিা মবগ  টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৬৩ ৩৪৪৯ জনাব সিয়দুজ্জা ান টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

৬৪ ৩৫৪৭ জনাবা মবগ  জরিনা খান  টেও/ এিটেও মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

৬৫ ৩৫৮১ জনাবা মবগ  োির না মবগ  টেও/ এিটেও গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৬৬ ৩৯২৬ জনাব আবুল কাযে -৬  টেও/ এিটেও চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  31/12/1962 30/12/2021 

৬৭ ৩৬৩২ জনাব ওয়ালী উল্লাি গাজী টেও/ এিটেও চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/01/1963 31/12/2021 

৬৮ ৩৭০৭ জনাবা মবগ  ফাযে া খােুন টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 31/12/1962 30/12/2021 

৬৯ ৩৮১৩ জনাব আব্দলু জববাি িিকাি টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 01/01/1963 31/12/2021 

৭০ ৩৮২০ জনাবা মবগ  িাযলকা আখোি বান ু টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 01/01/1963 31/12/2021 

৭১ ৪০৭১ জনাব আঞ্জজলু িক কযাবল জযয়ন্টাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 01/01/1963 31/12/2021 

৭২ ৪১২৮ জনাব ম াোঃ আরনিুি িি ান কযাবল জযয়ন্টাি (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৭৩ ৪১৬৭ জনাব আব্দলু কাযদি রবশ্বাি কযাবল জযয়ন্টাি (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৭৪ ৪১৮২ জনাব আব্দলু িারক  খন্দকাি কযাবল জযয়ন্টাি (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 03/12/1962 02/12/2021 

৭৫ ৪২২৬ জনাব রব ল িজন চাক া টেএল./ টেরপও  চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  21/12/1962 20/12/2021 

পার্া-১৪/৩৩ 

 

 

 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

৭৬ ৪৩৩৭ জনাবা ম াোঃ িরফকুল্লাি টেরিএ  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৭৭ ৪৩৮৪ জনাব ম াোঃ  রনরুজ্জা ান খান টেরিএ  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

৭৮ ৪৪১১ জনাব ম াোঃ আব্দলু  ান্নান টেরিএ  মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

৭৯ ৪৪৫৮ জনাব এি.এ . মকিা ে মিাযিন টেরিএ  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৮০ ৪৪৯৪ জনাব আব্দজু জাযিি টেরিএ  সবযদরেক মেরলয াগায াগ অঞ্চল,  িাখালী, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

৮১ ৪৫৮০ জনাব কাওিাি আিয দ  জ ুদাি টেরিএ  গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৮২ ৪৭৫২ জনাব ম াোঃ মদলদাি মিাযিন টেরিএ  (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল  (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

৮৩ ৪৮০৪ জনাব ে যেি আল  টেরিএ  (চোঃদাোঃ) মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

৮৪ ৪৮৬২ জনাব ম াোঃ আলী আিেদ টেরিএ  (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৮৫ ৪৯০২ জনাব ম াোঃ আবদুল িাই টেরিএ  (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/01/1963 31/12/2021 

৮৬ ৪৯০৪ জনাব  র ন মচৌধুিী টেরিএ  (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  12/10/1962 12/9/2021 

৮৭ ৪৯২০ জনাব ইব্রািী  টেরিএ  (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/01/1963 31/12/2021 

৮৮ ৪৯৫৪ জনাব আব্দলু  াযলক রবশ্বাি টেরিএ  (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৮৯ ৫১১৯ জনাব ম াোঃ বাবুল র য়া ড্রাইভাি মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

৯০ ৫১৭০ জনাব ম া: েরিফুল ইিলা  
এলরডএ/ এলরডএ কা  োইরপস্ট/ 

িা াঁেরলরপকাি 
মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৯১ ৫২৬৫ জনাব ম াোঃ অরলল র য়া িাব ইন্সযপক্টি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 04/12/1962 03/12/2021 

৯২ ৫৩০৬ জনাব আব্দিু ি াদ মবপািী িাব ইন্সযপক্টি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 06/12/1962 05/12/2021 

৯৩ ৫৫৮৮ জনাব ম াোঃ নু্রুল ইিলা -২ লাইন যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 22/12/1962 21/12/2021 

৯৪ ৫৫৯৭ জনাব ম াোঃ েরফকুল ইিলা  লাইন যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

পার্া-১৫/৩৩ 

 

 

 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

৯৫ ৫৬৫১ জনাব ম াোঃ মদযলায়াি মিাযিন লাইন যান মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 31/12/1962 30/12/2021 

৯৬ ৫৭২৬ জনাব ম োঃ  রফজিু িি ান লাইন যান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  31/12/1962 30/12/2021 

৯৭ ৫৭৯৮ জনাব িুরনল িাওলাদাি লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 16/12/1962 15/12/2021 

৯৮ ৫৮৪২ জনাব ম াোঃ খায়রুল ইিলা  লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৯৯ ৫৮৪৪ জনাব ম াোঃ িওিন আলী র য়া লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

১০০ ৫৮৭৫ জনাব আোঃ মগাফ্ফাি লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 01/01/1963 31/12/2021 

১০১ ৫৯২৩ জনাব আনছাি আলী লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 30/12/1962 29/12/2021 

১০২ ৬২৯৪ জনাব ম াোঃ আজািারুল ইিলা  পাি চালক সবযদরেক মেরলয াগায াগ অঞ্চল,  িাখালী, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

১০৩ ৬৩২৬ জনাব কাজী মপয়াি আিােদ এ .এল.এি.এি মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 31/12/1962 30/12/2021 

১০৪ ৬৩৪০ জনাবা মবগ  মিািযন আিা খােুন এ .এল.এি.এি মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

১০৫ ৬৪০৫ জনাব আবদুল  ান্নান োলুকদাি োস্ক ওয়াকয/ মেরলগ্রাফ  যাযিজাি  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

১০৬ ৬৬৩১ জনাব শ্রী লালন িুইপাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 7/12/1962 06/12/2021 

পার্া-১৬/৩৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

মাসের নাম : জানুয়ািী, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

০১ ১৪২ জনাব মেখ ওয়ারিদুজ্জা ান পরিচালক (ইঞ্জোঃ) মেরলেক বািংলাযদে রলর যেড, মকন্দ্রীয় কা যালয়, ঢাকা। 12/01/1963 11/01/2022 

০২ ৫৪৪ জনাব ম া. ো িুল আল  িিকািী পরিচালক মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 01/02/1963 31/01/2022 

০৩ ৬৯৩ জনাব ম াোঃ  ূিা উর্দ্যেন রিিাব িিক (চোঃদাোঃ) মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা 19/01/1963 18/01/2022 

০৪ ৭০০ জনাব খান নজরুল ইিলা  উর্দ্যেন রিিাব িিক (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 25/01/1963 24/01/2022 

০৫ ৯৬৭ জনাব িাধন রবকাে রুদ্র উপ-িিকািী প্রযকৌেলী গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 02/01/1963 01/01/2022 

০৬ ১৪৭০ জনাব ম াোঃ মিািিাব উঞ্িন পাঠান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 31/01/1963 30/01/2022 

০৭ ১৫০৯ জনাব ম াোঃ নজরুল ইিলা  পাঠান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা 31/01/1963 30/01/2022 

০৮ ১৫৯২ জনাব জািাঙ্গীি আিেদ উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  07/01/1963 06/01/2022 

০৯ ১৭১৮ জনাব ম াোঃ িরফকুল ইিলা  উপ-িিকািী প্রযকৌেলী-৭  (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 10/01/1963 09/01/2022 

১০ ১৯৩৯ জনাবা মবগ  োরিদা খােুন  রনেি গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 01/02/1963 31/01/2022 

১১ ১৯৬৭ জনাব মবগ  নাজ া মবগ   রনেি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 21/01/1963 20/01/2022 

১২ ১৯৮৪ জনাব মবগ  িারিনা বান ু  রনেি গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 31/01/1963 30/01/2022 

১৩ ২০০৪ জনাবা মবগ  ফািিানা ইয়াির ন ( ুক্তা)  রনেি (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 22/01/1963 21/01/2022 

১৪ ২১৩৯ জনাব ম াোঃ ইউছুফ জা াল মেরলক  মেকরনরেয়ান সবযদরেক মেরলয াগায াগ অঞ্চল,  িাখালী, ঢাকা 12/01/1963 11/01/2022 

১৫ ২১৪৭ জনাবা মবগ  ম যিরুন মনছা মেরলক  মেকরনরেয়ান সবযদরেক মেরলয াগায াগ অঞ্চল,  িাখালী, ঢাকা 12/01/1963 11/01/2022 

১৬ ২১৭১ জনাবা মবগ  লুৎফুযন্নছা মেরলক  মেকরনরেয়ান প্রধান ক যাধযি, ট্রান্সর েন অঞ্চল,  িাখালী, ঢাকা 26/01/1963 25/01/2022 

১৭ ২১৯৮ জনাব ম াোঃ আবুল কালা  ই ান মেরলক  মেকরনরেয়ান ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 05/01/1963 04/01/2022 

১৮ ২৩৪৪ জনাবা মবগ  গুলোন আিা িিকাি মেরলক  মেকরনরেয়ান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  11/01/1963 10/01/2022 

পার্া-১৭/৩৩ 
 
 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

১৯ ২৫৮৭ জনাব ম াোঃ আবুল কাযে  মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 07/01/1963 06/01/2022 

২০ ২৬৬৫ জনাব ম াোঃ ওয়াযজদ আলী মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/02/1963 31/01/2022 

২১ ২৬৬৭ জনাব ম াোঃ আোঃ িান্নান মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 14/01/1963 13/01/2022 

২২ ২৭৩০ জনাব ম াোঃ ছাযদক র য়া মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 10/01/1963 09/01/2022 

২৩ ২৭৫০ জনাবা মবগ  গুলনািাি খান  মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 03/01/1963 02/01/2022 

২৪ ২৯৭৪ জনাব আন্ওয়ারুল করবি প্রধান িিকািী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 06/01/1963 05/01/2022 

২৫ ৩২৮১ জনাবা মবগ  নারদিা মবগ  উচ্চ ান িিকািী মিরভরনউ এিুযযিন্স, রবটেরিএল, মকন্দ্রীয় কা যালয়, ঢাকা 28/01/1963 27/01/2022 

২৬ ৩৩২৫ জনাব এি.এ . আবুল কালা  আজাদ টেরপএ গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 31/01/1963 30/01/2022 

২৭ ৩৪৪৫ জনাব মবগ  বীনা িানী িিকাি টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 17/01/1963 16/01/2022 

২৮ ৩৫০২ জনাবা মবগ  নারছ া পািভীন টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 01/02/1963 31/01/2022 

২৯ ৩৬০৪ জনাবা মবগ  িওেন আিা ইিলা  টেও/ এিটেও গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 12/01/1963 11/01/2022 

৩০ ৩৭০০ জনাবা মবগ  আন্না িাণী িালদাি টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 02/01/1963 01/01/2022 

৩১ ৩৭০৯ জনাবা মবগ  িারল া খােুন টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 31/01/1963 30/01/2022 

৩২ ৩৭২৪ জনাবা মবগ  িািনা মিনা টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 02/01/1963 01/01/2022 

৩৩ ৩৭২৮ জনাব ম াোঃ  রেউি িি ান টেও/ এিটেও প্রধান ক যাধযি, মকটেআি, খুলনা। 21/01/1963 20/01/2022 

৩৪ ৩৭৯৮ জনাব মবগ  রদলরুবা খান  টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 22/01/1963 21/01/2022 

৩৫ ৩৮২১ জনাব মবগ  মিঞ্জনা মবগ  টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 10/01/1963 09/01/2022 

৩৬ ৩৮৪৫ জনাব মবগ  ম াযে যদা খােুন টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 05/01/1963 04/01/2022 

৩৭ ৩৯৪২ জনাব নৃযপন চন্দ্র মদ টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 10/01/1963 09/01/2022 

পার্া-১৮/৩৩ 

 

 

 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

৩৮ ৪০৪১ জনাব মেখ িারববিু িি ান মকবল জযয়ন্টাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/02/1963 31/01/2022 

৩৯ ৪০৪৬ জনাব আ: িালা  কযাবল জযয়ন্টাি  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/02/1963 31/01/2022 

৪০ ৪০৭৭ জনাব আ: জববাি কযাবল জযয়ন্টাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 02/01/1963 01/01/2022 

৪১ ৪১২৪ জনাব নুি আিয দ কযাবল জযয়ন্টাি (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 02/01/1963 01/01/2022 

৪২ ৪৫৩৬ জনাব ইয়ারছন র য়া টেরিএ  চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  15/01/1963 10/01/2022 

৪৩ ৪৬৪৪ জনাব ম াোঃ আব্দিু িাজ্জাক টেরিএ  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 08/01/1963 07/01/2022 

৪৪ ৪৭৪৮ জনাব ম াোঃ ইয়ারছি আলী টেরিএ  (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 02/01/1963 01/01/2022 

৪৫ ৪৯৩৫ জনাব মিখ ওবায়দুি িি ান টেরিএ  (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল  (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 03/01/1963 02/01/2022 

৪৬ ৫০২৯ জনাব ম াোঃ িারুন লাইন ইন্সযপক্টি চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  20/01/1963 19/01/2022 

৪৭ ৫৩১৮ জনাব ম াোঃ আব্দলু খাযলক-১ িাব ইন্সযপক্টি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 30/01/1963 29/01/2022 

৪৮ ৫৩৮৭ জনাব ম াোঃ রুিুল আর ন লাইন যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/02/1963 31/01/2022 

৪৯ ৫৩৯৫ জনাব ম াোঃ আবদুল করি  খা াঁন লাইন যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 02/01/1963 01/01/2022 

৫০ ৫৫৭৫ জনাব ম াোঃ  ঞ্জবি িিা ন লাইন  যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 02/01/1963 01/01/2022 

৫১ ৫৬৫০ জনাব ম াোঃ  ঈনুল িক লাইন যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 31/01/1963 30/01/2022 

৫২ ৫৬৭৩ জনাব িাযবি আিেদ লাইন যান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  10/01/1963 09/01/2022 

৫৩ ৬৪০২ জনাব ম াোঃ মখািযেদুল আল  োস্কওয়াকয/  মেরলগ্রাফ  যাযিজাি  াযকযটেিং এন্ড মিলি, রবটেরিএল মকন্দ্রীয় কা যালয়, ঢাকা 02/01/1963 01/01/2022 

৫৪ ৬৪৫৮ জনাব িাে ে আলী োস্কওয়াকয/  মেরলগ্রাফ  যাযিজাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 03/01/1963 02/01/2022 

৫৫ ৬৪৭২ জনাব ম াোঃ নাঞ্জ  উঞ্িন োস্কওয়াকয/  মেরলগ্রাফ  যাযিজাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 05/01/1963 04/01/2022 

৫৬ ৬৬১৫ জনাব িািাধন িুইপাি চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  08/01/1963 07/01/2022 

পার্া-১৯/৩৩ 

 

 

 



 

মাসের নাম : মফব্রুয়ািী, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

০১ ৯৫০ জনাব ম াোঃ েরিফুল ইিলা  উপ-িিকািী প্রযকৌেলী িিরত্ত ও ই ািে অঞ্চল, রবটেরিএল, মকন্দ্রীয় কা যালয়, ঢাকা। 01/03/1963 28/02/2022 

০২ ১০০৯ জনাব ম াোঃ িাইদুল ইিলা  উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 10/02/1963 09/02/2022 

০৩ ১০৩১ জনাব ম াোঃ বজলিু িি ান-১ উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 07/02/1963 06/02/2022 

০৪ ১১১৯ জনাব ম াোঃ অরলয়াি িি ান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অঞ্চল, রবটেরিএল, মকন্দ্রীয় কা যালয়, ঢাকা। 01/03/1963 28/02/2022 

০৫ ১৫৪৩ জনাব ম াোঃ আঞ্জজলু িক উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 17/02/1963 16/02/2022 

০৬ ১৬৫৭ জনাব ম াোঃ আঞ্জজলু ইিলা  উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 10/02/1963 09/02/2022 

০৭ ২১১৫ জনাব ম াোঃ জািাঙ্গীি মিাযিন মেরলক  মেকরনরেয়ান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 01/03/1963 28/02/2022 

০৮ ২২১১ জনাবা রবভা িাণী র স্ত্রী মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 15/02/1963 14/02/2022 

০৯ ২২২৮ জনাব ম াোঃ েরিদুল ইিলা  খান মেরলক  মেকরনরেয়ান ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 11/02/1963 10/02/2022 

১০ ২২৪৮ জনাব ম াোঃ িজব আলী মেরলক  মেকরনরেয়ান ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 03/02/1963 02/02/2022 

১১ ২৪৪১ জনাব প্রিন্ন কু াি রিিংি মেরলক  মেকরনরেয়ান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 25/02/1963 24/02/2022 

১২ ২৪৬৪ জনাব মবগ  মিাকিানা মবগ  মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 15/02/1963 14/02/2022 

১৩ ২৫৫০ জনাব ম াোঃ মিজাউল করি  মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 05/02/1963 04/02/2022 

১৪ ২৫৬৯ জনাব ম াোঃ জা াল র য়া মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/03/1963 28/02/2022 

১৫ ২৬৮০ জনাব ম াোঃ মবলাযয়ে আলী মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল  (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 16/02/1963 15/02/2022 

১৬ ২৯৩৪ জনাব ম াোঃ িায়দাি আলী ম াল্লা প্রধান িিকািী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/03/1963 28/02/2022 

১৭ ৩৩৩৯ জনাব ম াোঃ িারবব উল্লযাি মেটষ্টিং মেরলগ্রারফষ্ট গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 02/02/1963 01/02/2022 

১৮ ৩৪১৬ জনাবা মবগ  িারিদা মবগ  টেও/এিটেও  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 10/02/1963 09/02/2022 

পার্া-২০/৩৩ 
 
 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

১৯ ৩৪৯১ জযনাা মবগ  িরি া িুলোনা টেও/এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 01/03/1963 28/02/2022 

২০ ৩৭২৬ জনাবা মবগ  নারছ  আিা আলী টেও/এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 02/02/1963 01/02/2022 

২১ ৩৯২৩ জনাবা মবগ  মেফালী মবগ  টেও/এিটেও পরিচালক, োি ভান্ডাি ও কািখানা, বরিোল 01/03/1963 28/02/2022 

২২ ৩৯২৯ জনাবা মবগ  নারছ া খান  টেও/এিটেও গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 02/02/1963 01/02/2022 

২৩ ৪০১০ জনাব ম াক্তাি আিয দ কযাবল জযয়ন্টাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 03/02/1963 02/02/2022 

২৪ ৪০৫৫ জনাব ম াোঃ েরিফুল িক কযাবল জযয়ন্টাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/03/1963 28/02/2022 

২৫ ৪০৮৮ জনাব এ,এইচ, মফিযদৌি কযাবল জযয়ন্টাি গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 28/02/1963 27/02/2022 

২৬ ৪১৬৫ জনাব ম াজাযেল মিাযিন কযাবল জযয়ন্টাি (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 25/02/1963 24/02/2022 

২৭ ৪২০৬ জনাব ম াোঃ  ািাবুবিু িি ান টেএল/টেরপও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/03/1963 28/02/2022 

২৮ ৪৬০৯ জনাব ম াোঃ িারফজিু িি ান টেরিএ   মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 05/02/1963 04/02/2022 

২৯ ৪৭৩৪ জনাব ম াোঃ আব্দিু িরেদ টেরিএ  (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 28/02/1963 27/02/2022 

৩০ ৪৯৪০ জনাব ম াোঃ  ঞ্জবি িি ান টেরিএ  (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 22/02/1963 21/02/2022 

৩১ ৫১৯৭ জনাব ইকবাল ম াল্লা িাব ইন্সযপক্টি  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 15/02/1963 14/02/2022 

৩২ ৫২৭২ জনাব ম াোঃ োিফুিীন িাব ইন্সযপক্টি  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 02/02/1963 01/02/2022 

৩৩ ৫৩৩১ জনাব আব্দলু  াবুদ আকন্দ িাব ইন্সযপক্টি  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 28/02/1963 27/02/2022 

৩৪ ৫৩৩৯ জনাব ম াোঃ ইি াইল মিাযিন িাব ইন্সযপক্টি  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 12/02/1963 11/02/2022 

৩৫ ৫৩৪৬ জনাব ম াোঃ জািাঙ্গীি মিাযিন িাব ইন্সযপক্টি  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/03/1963 28/02/2022 

৩৬ ৫৩৭৬ জনাব ম াোঃ এিোদ ইঞ্জন ড্রাইভাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 11/02/1963 10/02/2022 

৩৭ ৫৫০৭ জনাব ম াোঃ আব ুরিঞ্িক র য়া লাইন  যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 01/03/1963 28/02/2022 

পার্া-২১/৩৩ 

 

 

 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

৩৮ ৫৫২৬ জনাব ম াোঃ ইউিুফ আলী লাইন  যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 15/02/1963 14/02/2022 

৩৯ ৫৬৬১ জনাব আলী আকবি লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 15/02/1963 14/02/2022 

৪০ ৫৬৮৩ জনাব আব ুবক্কি লাইন যান  চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/03/1963 28/02/2022 

৪১ ৫৭৮৭ জনাব ম াোিফ মিাযিন লাইন যান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/03/1963 28/02/2022 

৪২ ২-১০ ম াোঃ নজরুল ইিলা  র য়া লাইন যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 01/03/1963 28/02/2022 

৪৩ ৬০০৬ জনাব ম াোঃ আরনছুি িি ান ওয়যাি যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 06/02/1963 05/02/2022 

৪৪ ৬০৪৬ জনাব ম াোঃ আিছান উল্লাি ওয়াি যান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  28/02/1963 27/02/2022 

৪৫ ৬১৫০ জনাব ম াোঃ আযনায়াি মিাযিন মচৌোঃ ওয়যাি যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 10/02/1963 09/02/2022 

৪৬ ৬৫৯৬ জনাব শ্রী রে িা ু িুইপাি  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 01/03/1963 28/02/2022 

৪৭ ৬৬৩০ জনাব শ্রী রে িুন্দিী িুইপাি  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 21/02/1963 20/02/2022 

পার্া-২২/৩৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

মাসের নাম :  াচয, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

০১ ৫৪ জনাব ম াোঃ  ািু  মিাযিন পরিচালক (ইঞ্জোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 25/03/1963 24/03/2022 

০২ ১২৭ জনাব ম াোঃ নারছ  উল িক  জ ুদাি পরিচালক (ইঞ্জোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 20/03/1963 19/03/2022 

০৩ ১৫৫ জনাব ম াোঃ েরিদুল করি  পরিচালক (ইঞ্জোঃ) ১০০০টে ইউরনয়ন অপটেকযাল ফাইবাি মকব্ল মনেওয়াকয উন্নয়ন প্রকল্প 04/03/1963 03/03/2022 

০৪ ২০৭ জনাব ম াোঃ জয়নাল আবদীন রবভাগীয় প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 13/03/1963 12/03/2022 

০৫ ৪৩৯ জনাব ম াস্তফা কা াল ভূাঁ ইয়া িিকািী প্রযকৌেলী মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 07/03/1963 06/03/2022 

০৬ ৮২৩ জনাব ম াোঃ আব ু ুিা খান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 04/03/1963 04/03/2022 

০৭ ৯৭৯ জনাব মবগ  রদল িওেন বান ু উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (ট্রারফক) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 23/03/1963 22/03/2022 

০৮ ১০৬৫ জনাব সিয়দ আলী আকবি উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 09/03/1963 08/03/2022 

০৯ ১৯৮২ জনাবা মবগ  রলউরনো মগায জ  রনেি  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 02/03/1963 01/03/2022 

১০ ২০৩৮ জনাবা মবগ  নূরুন নািাি মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 27/03/1963 26/03/2022 

১১ ২০৫৮ জনাবা মবগ   াযজদা খােুন মেরলক  মেকরনরেয়ান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 01/04/1963 31/03/2022 

১২ ২০৯৩ জনাবা মবগ  মখাযদজা মবগ  মেরলক  মেকরনরেয়ান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 06/03/1963 05/03/2022 

১৩ ২১৫৭ জনাবা মবগ   াগযফিা খান  মেরলক  মেকরনরেয়ান প্রধান ক যাধযি, ট্রান্সর েন অঞ্চল,  িাখালী, ঢাকা 08/03/1963 07/03/2022 

১৪ ২২৫৪ জনাব  রেয়াি িি ান মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 05/03/1963 04/03/2022 

১৫ ২৩৮৬ জনাবা মবগ  আকরল া খান  মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/04/1963 31/03/2022 

১৬ ২৫৫৪ জনাব ম াোঃ আোউি িি ান মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/04/1963 31/03/2022 

১৭ ২৬১৮ জনাব নাইয়াি আফযিাজ মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 27/03/1963 26/03/2022 

১৮ ২৬৭৭ জনাব ম াোঃ খাযলকুল ইিলা  মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 02/03/1963 01/03/2022 

পার্া-২৩/৩৩ 
 
 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

১৯ ২৬৯০ জনাব ম াোঃ মদযলায়াি মিাযিন র য়া মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 21/03/1963 20/03/2022 

২০ ৩০৮৪ জনাব ম াোঃ আর নুল ইিলা  প্রধান িিকািী (চোঃদাোঃ) সবযদরেক মেরলয াগায াগ অঞ্চল,  িাখালী, ঢাকা 12/03/1963 11/03/2022 

২১ ৩৩৯২ জনাবা মবগ  মখাযদজা মবগ  টেও/ এিটেও চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  23/03/1963 23/03/2022 

২২ ৩৪০০ জনাবা মবগ  গুলোন আিা-১ টেও/ এিটেও গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 18/03/1963 17/03/2022 

২৩ ৩৪৪১ জনাবা মবগ   আযয়ো খন্দকাি টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 31/03/1963 30/03/2022 

২৪ ৩৪৭২ জনাবা মবগ  মিযবকা খােুন টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 02/03/1963 01/03/2022 

২৫ ৩৫৪৯ জনাব ম াোঃ িািান ই া  টেও/ এিটেও ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 27/03/1963 26/03/2022 

২৬ ৩৫৫৯ জনাবা মবগ  ি া প্রভা দাে টেও/ এিটেও চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  31/03/1963 30/03/2022 

২৭ ৩৬৪৬ জনাবা মবগ  প্রার্ যনা িাণী সবদয টেও/ এিটেও চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  02/03/1963 01/03/2022 

২৮ ৩৬৮৪ জনাব ম াোঃ কুিুছ মেখ টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 02/03/1963 01/03/2022 

২৯ ৩৭০৩ জনাবা মবগ  সিয়দা লরেফা আক্তাি টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 07/03/1963 06/03/2022 

৩০ ৩৭৪০ জনাবা মবগ  নূরুন্নািাি (নিূী) টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 05/03/1963 04/03/2022 

৩১ ৩৯৯৩ জনাব ম াোঃ আব্দিু িি ান কযাবল জযয়ন্টাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 14/03/1963 13/03/2022 

৩২ ৪১৫২ জনাব রনজা  উঞ্িন ভুাঁ ইয়া কযাবল জযয়ন্টাি (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/04/1963 31/03/2022 

৩৩ ৪৫৯৪ জনাব ম া:  কবুল মিাযিন টেরিএ  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/04/1963 31/03/2022 

৩৪ ৪৭৫৫ জনাব ম াোঃ রনজা  উঞ্িন ম াল্লা টেরিএ  (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 03/03/1963 02/03/2022 

৩৫ ৪৮৭৮ জনাব ম ািযলি উঞ্িন টেরিএ  (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  10/03/1963 09/03/2022 

৩৬ ৪৯৩১ জনাব ম াোঃ িারনফ র য়া টেরিএ  (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 20/03/1963 19/03/2022 

৩৭ ৫০২৩ জনাব রগয়াি উঞ্িন টেরিএ  (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/04/1963 31/03/2022 

পার্া-২৪/৩৩ 

 

 

 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

৩৮ ৫২৯১ জনাব ম াোঃ ি জান আলী িাব ইন্সযপক্টি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 04/03/1963 03/03/2022 

৩৯ ৫৪২২ জনাব ম াোঃ আব্দিু িরেদ মবপািী লাইন যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/04/1963 31/03/2022 

৪০ ৫৭৩০ জনাব ওবাযয়দুল িক লাইন যান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/04/1963 31/03/2022 

৪১ ৫৭৩৫ জনাব আবদুছ মছাবিান লাইন যান  চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  08/03/1963 07/03/2022 

৪২ ৫৮২৪ জনাব ম াোঃ েরফকুল ইিলা  লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 15/03/1963 14/03/2022 

৪৩ ৫৮৪৮ জনাব রিিাজ ঊঞ্িন োি লাইন যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 01/04/1963 31/03/2022 

৪৪ ৬০০১ জনাব ম াোঃ রদদারুল আল  ওয়যাি যান  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 16/03/1963 15/03/2022 

৪৫ ৬৫৫৩ জনাবা মবগ  িারল া খােুন গাডয  ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/04/1963 31/03/2022 

৪৬ ৬৫৫৮ জনাব ম াোঃ আরিফুি িি ান গাডয মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 30/03/1963 219/03/2022 

পার্া-২৫/৩৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

মাসের নাম : এরপ্রল, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

০১ ১২৬ জনাব ম াোঃ োিজািান আলী ম াল্লা রবভাগীয় প্রযকৌেলী মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 22/04/1963 21/04/2022 

০২ ১১৮০ জনাব প্রাযনে বড়ুয়া উপ-িিকািী প্রযকৌেলী মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 13/04/1963 12/04/2022 

০৩ ১২৩২ জনাব ম াোঃ আল  াি ুদ উপ-িিকািী প্রযকৌেলী মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 05/04/1963 04/04/2022 

০৪ ১২৯২ জনাব প্রাযনে বড়ুয়া উপ-িিকািী প্রযকৌেলী মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 13/04/1963 12/04/2022 

০৫ ১৪৭১ জনাব ম াোঃ আব্দলু  ান্নান র য়া উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 17/04/1963 16/04/2022 

০৬ ১৬০৯ জনাব মেখ মিাকনুজ্জা ান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/05/1963 30/04/2022 

০৭ ১৯৯৮ জনাবা মবগ  মফিযদৌি আিা মবগ   রনেি (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 15/04/1963 14/04/2022 

০৮ ২৩৮৫ জনাব  ম াোঃ মবনজীি আিয দ মেরলক  মেকরনরেয়ান গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 15/04/1963 14/04/2022 

০৯ ২৪১০ জনাবা মবগ  রুরবনা খান  মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 02/04/1963 01/04/2022 

১০ ২৪১১ জনাবা কাজী  রনজা মেরলক  মেকরনরেয়ান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 11/04/1963 10/04/2022 

১১ ২৮০৮ জনাব িাখাওয়াে উলস্নযাাি মচীধুিী মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  24/04/1963 23/04/2022 

১২ ২৯২৩ জনাব আ.ন. . বজলুি িরেদ প্রধান িিকািী মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 30/04/1963 29/04/2022 

১৩ ৩৬২৭ জনাবা মবগ  লায়লা নূি টেও/ এিটেও চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  12/04/1963 11/04/2022 

১৪ ৩৭৫৩ জনাবা মবগ   ািুদা মবগ  টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 10/04/1963 09/04/2022 

১৫ ৩৯৯৭ জনাব ম াোঃ আযনায়াি মিাযিন কযাবল জযয়ন্টাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 15/04/1963 14/04/2022 

১৬ ৪১৩০ জনাব ম াোঃ জয়নাল আযবদীন কযাবল জযয়ন্টাি (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 01/05/1963 30/04/2022 

১৭ ৪৪২৮ জনাব আব্দলু িার দ টেরিএ  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 02/04/1963 01/04/2022 

১৮ ৪৫৬৩ জনাব ম াোঃ দরললুি িি ান টেরিএ   চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/05/1963 30/04/2022 

পার্া-২৬/৩৩ 
 



 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

১৯ ৪৫৭৬ জনাব আব ুোযলব টেরিএ   চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  03/04/1963 02/04/2022 

২০ ৫১৫৭ জনাব আর ন উল্লাি ্
এলরডএ/ এলরডএ কা  োইরপস্ট/ 

িা াঁেরলরপকাি 
চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  25/04/1963 24/04/2022 

২১ ৫২৮৮ জনাব ম াোঃ জািাঙ্গীি োলুকদাি িাব ইন্সযপক্টি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 24/04/1963 23/04/2022 

২২ ৫৩২২ জনাব চা াঁদ র য়া িাব ইন্সযপক্টি মেরলয াগায াগ অঞ্চল  (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 14/04/1963 13/04/2022 

২৩ ৫৪২৩ জনাব িনঞ্জে কু াি দাি লাইন যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/05/1963 30/04/2022 

২৪ ৫৮৮৯ জনাব আব্দলু  ান্নান লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 21/04/1963 20/04/2022 

২৫ ৫৯১৯ জনাব ম াোঃ আক্কাছ আলী লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 12/04/1963 11/04/2022 

২৬ ৫৯৭৭ জনাব রদলীপ কু াি িায় লাইন যান (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 01/05/1963 30/04/2022 

২৭ ৬১০৯ জনাব ম াোঃ ফরিদুল ইিলা  ওয়াি যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 01/05/1963 30/04/2022 

২৮ ৬১৩৪ জনাব  মবগ  আশুিা মবওয়া ওয়যাি যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 17/04/1963 16/04/2022 

২৯ ৬৩২২ জনাবা মবগ  িারল া খােুন এ এলএিএি/ ফিাে রিরনয়ি ম রডযকল অরফিাি, রবটেরিএল রডিযপনিািী,  রেঞ্িল, ঢাকা। 20/04/1963 19/04/2022 

৩০ ৬৩৫৬ জনাবা ্মবগ  রনগাি িুলোনা এ এলএিএি/ ফিাে মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 28/04/1963 27/04/2022 

৩১ ৬৫৭০ জনাব ম াোঃ  ুক্তাি মিাযিন গাডয  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 01/05/1963 30/04/2022 

পার্া-২৭/৩৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

মাসের নাম : ম , ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

০১ ১০৬৩ জনাব ম োঃ িাখাওয়াে মিাযিন উপ-িিকািী প্রযকৌেলী ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 07/05/1963 06/05/2022 

০২ ১১৫৫ জনাব নুরুল আবছাি উপ-িিকািী প্রযকৌেলী চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  02/05/1963 01/05/2022 

০৩ ১২০৭ জনাব ম াোঃ আব ুোযিি উপ-িিকািী প্রযকৌেলী  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 10/05/1963 09/05/2022 

০৪ ১৩৪৭ জনাব ম াোঃ ইব্রারি  খরলল িিকাি উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 30/05/1963 29/05/2022 

০৫ ১৪৪২ জনাব ম াোঃ আব ুইউিুফ উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 17/05/1963 16/05/2022 

০৬ ১৪৯৫ জনাব ম াোঃ আোঃ বাযছে উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/06/1963 31/05/2022 

০৭ ১৫২৬ জনাব ম াোঃ োিাদুজ্জা ান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 01/06/1963 31/05/2022 

০৮ ১৭১৫ জনাব নবকু াি িিকাি উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 06/05/1963 05/05/2022 

০৯ ১৮৫৫ জনাবা মবগ  আযয়ো রিঞ্িকা  রনেি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পবূ য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 31/05/1963 30/05/2022 

১০ ২০২৪ জনাবা মবগ  আিেী  ন্ডল মেরলক  মেকরনরেয়ান  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 03/05/1963 02/05/2022 

১১ ২০৯১ জনাব ম াোঃ ফাযয়জ উল্লাি মেরলক  মেকরনরেয়ান  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পবূ য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 02/05/1963 01/05/2022 

১২ ২১২৩ জনাবা মবগ  মিরলনা আক্তাি খান  মেরলক  মেকরনরেয়ান  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 20/05/1963 19/05/2022 

১৩ ২২৯৪ জনাব এ.এন.এ  ফজরুল করবি মেরলক  মেকরনরেয়ান  চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/06/1963 31/05/2022 

১৪ ২৪৫৯ জনাব পুরলন চন্দ্র িিকাি মেরলক  মেকরনরেয়ান  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 17/05/1963 16/05/2022 

১৫ ২৫০২ জনাব মবগ  ম াছাোঃ জািানািা খােুন-২ মেরলক  মেকরনরেয়ান  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 10/05/1963 09/05/2022 

১৬ ২৬৬৮ জনাব ম াোঃ ছাইফুল ইিলা  মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/06/1963 31/05/2022 

১৭ ২৭৪০ জনাব বজলুি িি ান মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পবূ য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 30/05/1963 29/05/2022 

১৮ ২৭৪১ জনাব এলািী বক্স মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পবূ য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 13/05/1963 12/05/2022 

পার্া-২৮/৩৩ 
 
 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

১৯ ৩০৩১ জনাব ম াোঃ োিজিান প্রধান িিকািী  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 20/05/1963 19/05/2022 

২০ ৩১৪১ জনাব ম াোঃ আব্দলু আঞ্জজ উচ্চ ান িিকািী ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 03/05/1963 02/05/2022 

২১ ৩১৫৯ জনাব ম াোঃ আবুল কালা  জািাঙ্গীি উচ্চ ান িিকািী চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  30/05/1963 29/05/2022 

২২ ৩১৮৮ জনাব ম াোঃ মোফাজ্জল ইিলা  উচ্চ ান িিকািী চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/06/1963 31/05/2022 

২৩ ৩৫০১ জনাবা মবগ  িারফয়া খন্দকাি টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 01/06/1963 31/05/2022 

২৪ ৩৬৬৯ জনাবা মবগ  মেফালী িানী কুন্ডু টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 21/05/1963 20/05/2022 

২৫ ৩৮০২ জনাব ম াজাযেল িক টেও/ এিটেও গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 10/05/1963 09/05/2022 

২৬ ৩৮১৪ জনাব জািাঙ্গীি আল  টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 30/05/1963 29/05/2022 

২৭ ৪০১৪ জনাব ম াোঃ আব্দলু  ান্নান কযাবল জযয়ন্টাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/06/1963 31/05/2022 

২৮ ৪১১৩ জনাব ম াোঃ আবদুল করি  খান কযাবল জযয়ন্টাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 30/05/1963 29/05/2022 

২৯ ৪৩৯৬ জনাব সিয়দ িাঈদ মিাযিন টেরিএ  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পবূ য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 01/06/1963 31/05/2022 

৩০ ৪৮৩২ জনাব ম াোঃ আব ুআিযেদ রছঞ্িক টেরিএ  (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 04/05/1963 03/05/2022 

৩১ ৫১২৫ জনাব ম াোঃ বাবুল র য়া ম ােিচালক চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  30/05/1963 29/05/2022 

৩২ ৫১৮১ জনাব ম াোঃ আবদুি শুকুি 
এলরডএ/ এলরডএ কা   োইরপস্ট/ 

িা াঁেরলরপকাি (চোঃদাোঃ) 
ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 13/05/1963 12/05/2022 

৩৩ ৫৩০৯ জনাব আব্দলু খাযলক-২ িাব ইন্সযপক্টি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 07/05/1963 06/05/2022 

৩৪ ৫৬০১ জনাব ম াোঃ ইকবাল মিাযিন লাইন যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পবূ য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 01/06/1963 31/05/2022 

৩৫ ৫৭৮৮ জনাব িানা উল্লাি লাইন যান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  03/05/1963 02/05/2022 

৩৬ ৫৮৮০ জনাব  আইয়ুব আলী লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 21/05/1963 20/05/2022 

৩৭ ৫৯২৯ জনাব ম াোঃ নারি  আকোি লাইন যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 27/05/1963 26/05/2022 

পার্া-২৯/৩৩ 

 

 

 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

৩৮ ৬০১৯ জনাব রনলুফাি মবগ  ওয়যাি যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 15/05/1963 14/05/2022 

৩৯ ৬০৭৮ জনাব ম াোঃ  ািবুবিু িি ান ওয়যাি যান চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  31/05/1963 30/05/2022 

৪০ ৬১৪৪ জনাব ম াোঃ ওবাইদুল ইিলা  ওয়যাি যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 31/05/1963 30/05/2022 

৪১ ৬৩৩৩ জনাব ম াোঃ রফযিাজ আলী খান এ এণএিএি/ ফিাে মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 01/06/1963 31/05/2022 

৪২ ৬৪২২ জনাব ম াোঃ আবদুল কারদি োস্ক ওয়াকয/  মেরলগ্রাফ  যাযিজাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 01/06/1963 31/05/2022 

পার্া-৩০/৩৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

মাসের নাম : জনু, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

০১ ৩৬ জনাব ম াোঃ  রেউি িি ান মজনাযিল  যাযনজাি (ইঞ্জোঃ) মপ্রষযণ িাব ম রিন কযাবল মকািারন রলর যেযড 26/06/1963 25/06/2022 

০২ ৬০৮ জনাব রদলীপ কু াি দাি উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (রডযলা া) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 02/06/1963 01/06/2022 

০৩ ৬৯৬ জনাবা মবগ  রবলরকি মবগ  উর্দ্যেন রিিাব িিক (চোঃদাোঃ) মকন্দ্রীয় কা যালয়, রবটেরিএল, ঢাকা। 01/07/1963 30/06/2022 

০৪ ৭২৭ জনাব ম াোঃ িরফকুল ইিলা  উর্দ্যেন রিিাব িিক (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 01/07/1963 30/06/2022 

০৫ ৮৫২ জনাব আবদুল  ান্নান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী  ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 07/06/1963 06/06/2022 

০৬ ১৩৪১ জনাব পঙ্কজ কু াি  রল্লক উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 14/06/1963 13/06/2022 

০৭ ১৪৯১ জনাব ম াোঃ আঞ্জজলু িক উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 25/06/1963 24/06/2022 

০৮ ১৫৩৮ জনাব আব্দলু  ান্নান র য়া উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 12/06/1963 11/06/2022 

০৯ ১৬৫৪ জনাব মিজাউল করি  বিুরনয়া উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 30/06/1963 29/06/2022 

১০ ১৬৮৯ জনাব ম াোঃ ম াোিিফ মিাযিন উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/07/1963 30/06/2022 

১১ ১৬৯৩ জনাব ম াোঃ  ঞ্জবুি িি ান উপ-িিকািী প্রযকৌেলী (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 07/06/1963 06/06/2022 

১২ ১৭৫৭ জনাব ম াোঃ আব্দলু লরেফ খান করণষ্ঠ রিিাব িিক (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 11/06/1963 10/06/2022 

১৩ ১৮৩৪ জনাবা মবগ    োজ মবগ   রনেি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/07/1963 30/06/2022 

১৪ ১৮৪৬ জনাবা মবগ  ছারুফা মবগ   রনেি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি), রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 01/07/1963 30/06/2022 

১৫ ২৩৮৮ জনাবা অচযনা িাণী িািা মেরলক  মেকরনরেয়ান  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল,, খুলনা 01/07/1963 30/06/2022 

১৬ ২৪৫৭ জনাব মবগ  মিরলনা মবগ  মেরলক  মেকরনরেয়ান  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 01/07/1963 30/06/2022 

১৭ ২৫১১ জনাব ম া. আব্দিু িরেদ মেরলক  মেকরনরেয়ান  ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 30/06/1963 29/06/2022 

১৮ ২৬৬৯ জনাব ম াোঃ করি  মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/07/1963 30/06/2022 

পার্া-৩১/৩৩ 
 
 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

১৯ ২৬৮৫ জনাব ম াোঃ রেকদাি োিজািান মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 09/06/1963 08/06/2022 

২০ ২৮৯১ জনাবা মবগ  আফযিাজা মবগ  মেরলক  মেকরনরেয়ান (চোঃদাোঃ) পরিচালক, োি ভান্ডাি ও কািখানা, বরিোল 09/06/1963 08/06/2022 

২১ ৩২৮৯ জনাব ম াোঃ ম ায়াযজ্জ  মিাযিন উচ্চ ান িিকািী গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 11/06/1963 10/06/2022 

২২ ৩৪০৯ জনাবা চক্রবত্তী দীরপ্ত িানী টেও/ এিটেও ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 07/06/1963 06/06/2022 

২৩ ৩৫৫৪ জনাবা মবগ  ি া দত্ত টেও/ এিটেও চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  21/06/1963 20/06/2022 

২৪ ৩৫৭২ জনাব কা াল উঞ্িন টেও/ এিটেও চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  01/07/1963 30/06/2022 

২৫ ৩৭৬০ জনাব ম াোঃ লুৎফি িি ান টেও/ এিটেও গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 20/06/1963 19/06/2022 

২৬ ৩৯০৪ জনাবা মবগ  উযে োিীনুি জািান টেও/ এিটেও মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 20/06/1963 19/06/2022 

২৭ ৩৯৮২ জনাব ম াোঃ নুরুল ইিলা  কযাবল জযয়ন্টাি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 02/06/1963 01/06/2022 

২৮ ৪০৩৬ জনাব িবীন চন্দ্র েীল কযাবল জযয়ন্টাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 30/06/1963 29/06/2022 

২৯ ৪১৮৩ জনাব  আকোরুজ্জা ান কযাবল জযয়ন্টাি (চোঃদাোঃ) মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 14/06/1963 13/06/2022 

৩০ ৪৬৪৭ জনাব ম াোঃ আযনায়াি পাো টেরিএ  মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 13/06/1963 12/06/2022 

৩১ ৪৬৬৩ জনাব ম া. আকোি মিাযিন টেরিএ  ট্রান্সর েন অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 30/06/1963 29/06/2022 

৩২ ৪৭৯৪ জনাব আব্দলু  ান্নান টেরিএ  (চোঃদাোঃ) ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 10/06/1963 09/06/2022 

৩৩ ৫১৬১ জনাব ম া: আকোি মিাযিন 
এলরডএ/ এলরডও কা  োইরপষ্ট/ 

িা াঁেরলরপকাি 
গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 15/06/1963 14/06/2022 

৩৪ ৫২৫৪ জনাব ম াোঃ রিিাজ র য়া িাব ইন্সযপক্টি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 01/07/1963 30/06/2022 

৩৫ ৫৩৪২ জনাব ম াোঃ আজািাি আলী িাব ইন্সযপক্টি গ্রািকযিবা অঞ্চল, রবটেরিএল, মেযিবািংলানগি, ঢাকা 25/06/1963 24/06/2022 

৩৬ ৫৫৩৪ জনাব আিাদ র য়া লাইন যান ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তি, রবটেরিএল, গুলোন, ঢাকা 10/06/1963 09/06/2022 

৩৭ ৫৯৫৯ জনাব ম াোঃ রিঞ্িকুি িি ান লাইন যান  পরিচালক, োি ভান্ডাি ও কািখানা, বরিোল 01/07/1963 30/06/2022 

পার্া-৩২/৩৩ 

 

 

 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল  DoB PRL Date 

৩৮ ৬১৪৬ জনাব িাইফুল ইিলা  ওয়যাি যান মেরলয াগায াগ অঞ্চল (উত্তিাঞ্চল), রবটেরিএল, িাজোিী 15/06/1963 14/06/2022 

৩৯ ৬২১৯ জনাব র িাজ উঞ্িন ওয়যাি যান (চোঃদাোঃ) ট্রান্সর েন অঞ্চল (পূব য), রবটেরিএল,  িাখালী, ঢাকা 01/07/1963 30/06/2022 

৪০ ৬২৪৭ জনাব নূি ম ািােদ ডুরলযকটেিং ম রেন অপাযিেি ঢাকা মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণ), রবটেরিএল, ি না, ঢাকা 01/07/1963 30/06/2022 

৪১ ৬২৫৬ জনাব ম াোঃ মখািযেদ আল  
ডুরলযকটেিং ম রেন অপাযিেি 

 (চোঃদাোঃ) 
চট্টগ্রা  মেরলয াগায াগ অঞ্চল, রবটেরিএল, চট্টগ্রা  25/06/1963 24/06/2022 

৪২ ৬৩৮৯ জনাব খন্দোঃ: নজরুল ইিলা  এ এলএিএি/ ফিাে মেরলয াগায াগ অরধদপ্তি, মেজগা াঁও, ঢাকা। 25/06/1963 24/06/2022 

৪৩ ৬৪৫০ জনাব ম াোঃ আকোি মিাযিন োস্ক ওয়াকয/ মেরলগ্রাফ  যাযিজাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 15/06/1963 14/06/2022 

৪৪ ৬৪৫৩ জনাব আয়ুব মিাযিন োস্ক ওয়াকয/ মেরলগ্রাফ  যাযিজাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 26/06/1963 25/06/2022 

৪৫ ৬৪৭০ জনাব ম াোঃ মিরল  র য়া োস্ক ওয়াকয/ মেরলগ্রাফ  যাযিজাি মেরলয াগায াগ অঞ্চল (দরিণাঞ্চল), রবটেরিএল, খুলনা 30/06/1963 29/06/2022 

পার্া-৩৩/৩৩ 

 


