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১ 5366 5229 জনাব ম াোঃ তহিদুল ইসলা  সাব-ইন্সপেক্টর হবটিহসএল, রাজটিআর, োবনা (মেষপে) 02-07-61 01-07-20 

২ 5581 5444 জনাব এ,মে,এ   াসুদ ম াল্লা লাইন  যান হবটিহসএল, হিটিআর (উত্তর),  য় নহসিংি (মেষপে) 02-07-61 01-07-20 

৩ 2531 2402 জনাব েহিনুর মবগ -১ টি.হস.টি হবটিহসএল, মেটিআর, েিুয়াখালী (মেষপে) 05-07-61 04-07-20 

৪ 3515 3383 জনাবা হিরীন আরা মবগ  টিও/এসটিও হবটিহসএল, হিটিআর (েশ্চি ), মিপরবািংলানগর, ঢাো (মেষপে) 06-07-61 05-07-20 

৫ 2108 1979 জনাব মিখ িহিেুল ইসলা  ম ৌধরুী টি.হস.টি হবটিহসএল, হিটিআর (েূব ব),  গবাজার, ঢাো (মেষপে) 07-07-61 06-07-20 

৬ 4353 4221 জনাব ম াোঃ  হনর মিাপসন টিহসএ  হবটিহসএল, হিটিআর (দহিে), মগন্ডাহরয়া, ঢাো (মেষপে) 09-07-61 08-07-20 

৭ 1934 1805 জনাবা ঝন বা রানী বযানাজী  হনির হবটিহসএল, মেটিআর, খাহলিেুর, খুলনা (মেষপে) 10-07-61 09-07-20 

৮ 477 387 জনাব ম াোঃ নুরুনব্বী ম সবািুল েবীর সিোরী েপেৌিলী ( োঃদাোঃ) হবটিহসএল, গ্রািেপসবা মেন্দ্র,বগুড়া (মেষপে) 11-07-61 10-07-20 

৯ 3195 3064 জনাব ম া:  ুনছুর আলী উচ্চ ান সিোরী হবটিহসএল, মেটিআর, যপিাির (মেষপে) 11-07-61 10-07-20 

১০ 2104 1975 জনাব ম াোঃ আেতার মিাপসন টি.হস.টি হবটিহসএল, হিটিআর (েূব ব),  গবাজার, ঢাো (মেষপে) 13-07-61 12-07-20 

১১ 130 101 জনাব আজ  ম াোঃ আব্দলু  াসুদ েহর ালে মেন্দ্রীয় োয বালয়, হবটিহসএল, ইস্কািন গাপিবন, ঢাো (মেষপে) 15-07-61 14-07-20 

১২ 2302 2173 জনাব এস.এ .  ারুি টি.হস.টি হবটিহসএল, হসটিআর, রািংগা াটি (মেষপে) 15-07-61 14-07-20 

১৩ 3020 2890 জনাবা র া ম ৌধুরী েধান সিোরী হবটিহসএল, হসটিআর, আগ্রাবাদ,  ট্টগ্রা  (মেষপে) 15-07-61 14-07-20 

১৪ 3321 3189 জনাব ম াোঃ নাহসর উশ্চিন হসেদার টি.হে.এ হবটিহসএল, হসটিআর, আগ্রাবাদ,  ট্টগ্রা  (মেষপে) 15-07-61 14-07-20 

১৫ 5604 5467 জনাব হগয়াস উশ্চিন লাইন যান হবটিহসএল, হিটিআর (েূব ব),  গবাজার, ঢাো (মেষপে) 17-07-61 16-07-20 

১৬ 3758 3626 জনাব ম াোঃ আক্কাস আলী ম াল্লা টিও হবটিহসএল, মেটিআর, িহরদেুর (মেষপে) 21-07-61 20-07-20 
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১৭ 3935 3803 জনাব ম াসাপরি মিাপসন সদবার মিহলপিান অোপরির হবটিহসএল, মেটিআর, ম ালা (মেষপে) 21-07-61 20-07-20 

১৮ 917 809 জনাব এএনএ  আপনায়ারুল েুিুস উে-সিোরী েপেৌিলী হবটিহসএল, হিটিআর (েশ্চি ), হ রেুর, ঢাো (মেষপে) 24-07-61 23-07-20 

১৯ 1867 1738 জনাব হ পসস আপলয়া মবগ   হনির হবটিহসএল, হিটিআর (েশ্চি ), মিপরবািংলানগর, ঢাো (মেষপে) 24-07-61 23-07-20 

২০ 85 65 জনাব িাোঃ আিসান িাবীব হসহনয়র ম হিপেল অহিসার 
হসহনয়র ম হিপেল অহিসাপরর োয বালয়, হবটিহসএল হিসপেনসারী, 

 হতশ্চঝল, ঢাো (মেষপে) 
25-07-61 24-07-20 

২১ 1749 1622 জনাব ম াোঃ আব্দলু োহদর জহুনয়র হিসাব রিে হবটিহসএল, হিটিআর (দহিে), নীলপিত, ঢাো (মেষপে) 25-07-61 24-07-20 

২২ 3824 3692 জনাব ম াছাোঃ  পনায়ারা সুলতানা এস টি ও হবটিহসএল, আরটিআর, রিংেুর (মেষপে) 25-07-61 24-07-20 

২৩ 5123 4987 জনাব ম াোঃ ইহলয়াছ গাড়ী  ালে হবটিহসএল, হসটিআর, নন্দনোনন,  ট্টগ্রা  (মেষপে) 25-07-61 24-07-20 

২৪ 3043 2913 জনাবা িা ছুন মনিার েধান সিোরী হবটিহসএল, আরটিআর, হদনাজেুর (মেষপে) 27-07-61 26-07-20 

২৫ 4741 4607 জনাব ম াোঃ দুলাল হ ঞা টিহসএ  ( োঃ দাোঃ) হবটিহসএল, হিটিআর (উত্তর),  য় নহসিংি (মেষপে) 28-07-61 27-07-20 

২৬ 3150 3019 জনাব ম াোঃ নজরুল ইসলা  উচ্চ ান সিোরী হবটিহসএল, হিটিআর (দহিে), নীলপিত, ঢাো (মেষপে) 01-08-61 31-07-20 

২৭ 4143 4011 জনাব আবু সাঈদ মেবল জপয়ন্টার ( োঃ দাোঃ) হবটিহসএল, হসটিআর, আগ্রাবাদ,  ট্টগ্রা  (মেষপে) 01-08-61 31-07-20 

২৮ 2819 2690 জনাব ম াোঃ আহ র মিাপসন টিহসটি ( োঃ দাোঃ) হবটিহসএল, হসটিআর, মনায়াখালী (মেষপে) 03-07-61 02-07-61 
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