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01 4592 4460 জনাব ম া: ম ালা  সররায়ার টিসসএ , সবটিসসএল, মেটিআর, খাসলশপুর, খুলনা (মেষরে) 03-10-61 02-10-20 

02 4797 4663 জনাব হাস দুল হে টিসসএ  (চঃ দাঃ), সবটিসসএল, সিটিআর (দসিে), নীলরিত, ঢাো (মেষরে) 04-10-61 03-10-20 

03 2034 1905 জনাবা আরলা রােী মপাদ্দার টিসসটি, সবটিসসএল, সিটিআর (দসিে), নারায়ন ঞ্জ (মেষরে) 04-10-61 03-10-20 

04 1169 1061 জনাব সেরশার েু ার ববদয উপ-সহোরী েরেৌশলী, সবটিসসএল, সসটিআর, নন্দনোনন, চট্টগ্রা  (মেষরে) 07-10-61 06-10-20 

05 324 242 জনাব ম াঃ আব্দলু্লাহ মহারসন উপসবভা ীয় েরেৌশলী, সবটিসসএল, সিটিআর (উত্তর), িাাং াইল (মেষরে)  09-10-61 08-10-20 

06 2854 2725 জনাব ম াঃ  হববত আলী টিসসটি (চঃ দাঃ), সবটিসসএল, মেটিআর, েুটিয়া (মেষরে) 12-10-61 11-10-20 

07 1105 997 জনাব আবদুল আওয়াল। উপ-সহোরী েরেৌশলী, সবটিসসএল, ট্রান্সস শন, চট্টগ্রা  (মেষরে) 15-10-61 14-10-20 

08 2047 1918 জনাবা মশাভা খান  টিসসটি, সবটিসসএল, সিটিআর (উত্তর), জা ালপুর (মেষরে) 15-10-61 14-10-20 

09 3856 3724 জনাবা মরহানা মব   টিও, সবটিসসএল, আরটিআর, সদনাজপুর (মেষরে) 15-10-61 14-10-20 

10 2724 2595 জনাব ম াঃ ওয়াজ েুরনী মদওয়ান টিসসটি (চঃ দাঃ), সবটিসসএল, ট্রান্সস শন, র না, ঢাো (মেষরে) 16-10-61 15-10-20 

11 5541 5404 জনাব হারুনুর রসশদ লাইন যান, সবটিসসএল, সিটিআর (উত্তর),  য় নসসাংহ (মেষরে) 19-10-61 18-10-20 

12 1267 1158 জনাব ম া: জহুরুল হে উপ-সহোরী েরেৌশলী, সবটিসসএল, রাজটিআর, রাজশাহী (মেষরে) 20-10-61 19-10-20 
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13 5066 4930 জনাব ম াঃ  হীউদ্দদ্দন ঢালী ড্রাইভার, সবটিসসএল, সিটিআর (দসিে), র না, ঢাো (মেষরে) 20-10-61 19-10-20 

14 3673 3541 জনাবা নাজ া পারভীন টিও, সবটিসসএল, মেটিআর, গ্রাহেরসবা, খুলনা (মেষরে) 21-10-61 20-10-20 

15 3426 3294 জনাব নাসহদ জাহান টিও, সবটিসসএল, সিটিআর (উত্তর), গুলশান, ঢাো  (মেষরে) 22-10-61 21-10-20 

16 5110 4974 জনাব ম াঃ আব্দলু  ান্নান ড্রাইভার, সবটিসসএল, ট্রান্সস শন,   বাজার, ঢাো (মেষরে) 23-10-61 22-10-20 

17 3908 3776 জনাবা ম াছাঃ স সল খান এসটিও, সবটিসসএল, রাজটিআর, পাবনা (মেষরে) 28-10-61 27-10-20 

18 3872 3740 জনাবা জাহানারা খাতুন-৩ এসটিও, সবটিসসএল, রাজটিআর, রাজশাহী (মেষরে)  30-10-61 29-10-20 

19 1257 1148 জনাব ম াঃ বদর উদ্দীন ফরাজী উপ-সহোরী েরেৌশলী, সবটিসসএল, সিটিআর (উত্তর),  য় নসসাংহ (মেষরে) 31-10-61 30-10-20 

20 3389 3257 জনাবা মশফালী রানী দাস টি.ও, সবটিসসএল, সসটিআর, েুস ল্লা (মেষরে) 31-10-61 30-10-20 

21 3500 3368 জনাবা আফররাজা তালুেদার টিও/এসটিও, সবটিসসএল, সিটিআর (পদ্দি ), স রপুর, ঢাো  (মেষরে) 01-11-61 31-10-20 

 

 

পাতা-০২/০২ 

 

 

 


