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1 4015 3883 জনাি আব্দলু কাপির ককিল জয়েন্টার প্রধান কম মাধযক্ষ, পিটিআর (ককন্দ্রীে), ঢাকা। 03-06-61 02-06-20 

2 4712 4578 জনাি কমাোঃ শাহািুদ্দিন মীর টি.পস.এম িপরচালক, র্ার ভান্ডার ও কারখানা, িপরশাল 03-06-61 02-06-20 

3 2340 2211 জনাি কজাহরা খারু্ন টি.পস.টি প্রধান কম মাধযক্ষ, পসটিআর, চট্টগ্রাম 04-06-61 03-06-20 

4 3488 3356 জনাি পময়সস ফপরিা সুলর্ানা টিও/এসটিও প্রধান কম মাধযক্ষ, পিটিআর (িদ্দিম), কশিা, ঢাকা 04-06-61 03-06-20 

5 3969 3837 জনাি মীর আল মামুন ককিল জয়েন্টার প্রধান কম মাধযক্ষ, পিটিআর (িপক্ষণ), ঢাকা। 05-06-61 04-06-20 

6 4111 3979 জনাি কমাোঃ কমাস্তাপফজরু রহমান ককিল জয়েন্টার িপরচালক, র্ার ভান্ডার ও কারখানা, িপরশাল 05-06-61 04-06-20 

7 5111 4975 জনাি কমাোঃ শপফ উল্লাহ গাড়ী চালক প্রধান কম মাধযক্ষ, ট্রান্সপমশন অঞ্চল, মহাখালী, ঢাকা 06-06-61 05-06-20 

8 952 844 জনাি কমাোঃ নাদ্দজম উদ্দিন উি-সহকারী প্রয়কৌশলী প্রধান কম মাধযক্ষ, পিটিআর (ককন্দ্রীে), ঢাকা। 10-06-61 09-06-20 

9 2525 2396 জনাি কমাোঃ হারুন-অর-রপশি টি.পস.টি িপরচালক, র্ার ভান্ডার ও কারখানা, িপরশাল 10-06-61 09-06-20 

10 4104 3972 জনাি ইোর কমাহাম্মি খান ককিল জয়েন্টার িপরচালক, র্ার ভান্ডার ও কারখানা, িপরশাল 11-06-61 10-06-20 

11 2320 2191 জনাি কমাোঃ ফরহাি উদ্দিন টি.পস.টি প্রধান কম মাধযক্ষ, পসটিআর, চট্টগ্রাম 12-06-61 11-06-20 

12 2421 2292 জনাি কিগম আপমনা খারু্ন টি.পস.টি প্রধান কম মাধযক্ষ, ককটিআর, খুলনা। 12-06-61 11-06-20 

13 1827 1698 জনাি মঞ্জ ুরানী িত্ত মপনির প্রধান কম মাধযক্ষ, পিটিআর (িপক্ষণ), ঢাকা। 13-06-61 12-06-20 

14 540 449 জনাি কমাোঃ খপললরু রহমান সহকারী প্রয়কৌশলী প্রধান কম মাধযক্ষ, ইউটিআর, মহাখালী, ঢাকা। 15-06-61 14-06-20 

15 1175 1067 জনাি সসেি শাহজাহান উি-সহকারী প্রয়কৌশলী প্রধান কম মাধযক্ষ, পসটিআর, চট্টগ্রাম 15-06-61 14-06-20 

16 1860 1731 জনাি পময়সস কফৌদ্দজো আফয়রাজ মপনির প্রধান কম মাধযক্ষ, পিটিআর (িদ্দিম), কশিা, ঢাকা 15-06-61 14-06-20 

17 637 532 জনাি কমাোঃ আপনছুর রহমান কিপলগ্রাফ মাস্টার প্রধান কম মাধযক্ষ, পিটিআর (িপক্ষণ), ঢাকা। 20-06-61 19-06-20 

18 3512 3380 জনািা সালমা কচৌধুরী টিও/এসটিও প্রধান কম মাধযক্ষ, পিটিআর (িদ্দিম), কশিা, ঢাকা 20-06-61 19-06-20 

19 3536 3404 জনাি আঞ্জমুান আরা কিগম-৪ টিও/এসটিও প্রধান কম মাধযক্ষ, ওটিআর, মহাখালী, ঢাকা 20-06-61 19-06-20 

20 3924 3792 জনাি মমর্া রানী পমস্ত্রী টিও/এসটিও িপরচালক, র্ার ভান্ডার ও কারখানা, িপরশাল 22-06-61 21-06-20 

21 1316 1191 জনাি সুিাষ চন্দ্র মন্ডল উি-সহকারী প্রয়কৌশলী িপরচালক, র্ার ভান্ডার ও কারখানা, িপরশাল 25-06-61 24-06-20 
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22 2051 1922 জনাি মাসুিা খারু্ন টি.পস.টি প্রধান কম মাধযক্ষ, পিটিআর (উত্তর), গুলশান, ঢাকা 26-06-61 25-06-20 

23 3701 3569 জনািা কজায়িিা খারু্ন টিও (এস) প্রধান কম মাধযক্ষ, ককটিআর, খুলনা। 26-06-61 25-06-20 

24 1850 1721 জনাি িীিা রানী কশঠ মপনির প্রধান কম মাধযক্ষ, পিটিআর (উত্তর), গুলশান, ঢাকা 29-06-61 28-06-20 

25 364 281 জনাি নুরুল আপমন সহকারী প্রয়কৌশলী প্রধান কম মাধযক্ষ, পসটিআর, চট্টগ্রাম 30-06-61 29-06-20 

26 1142 1034 জনাি কমাোঃ ওমর ফারুক উি-সহকারী প্রয়কৌশলী প্রধান কম মাধযক্ষ, পসটিআর, চট্টগ্রাম 30-06-61 29-06-20 

27 2387 2258 জনাি কমাোঃ শরীফ উদ্দিন টি.পস.টি প্রধান কম মাধযক্ষ, ককটিআর, খুলনা। 30-06-61 29-06-20 

28 3911 3779 জনািা কমাছাোঃ নুর জাহান খারু্ন এসটিও প্রধান কম মাধযক্ষ, রাজটিআর, রাজশাহী 30-06-61 29-06-20 

29 4090 3958 জনাি ইসমাইল কহায়সন ককিল জয়েন্টার প্রধান কম মাধযক্ষ, আরটিআর, রংিুর 30-06-61 29-06-20 

30 6372 6230 জনাি এস.এম. এনায়ের্ কহায়সন এমএলএসএস িপরচালক (রাজস্ব-১), ঢাকা। 30-06-61 29-06-20 

31 366 283 জনাি কমাোঃ জাকাপরো ফপরিী সহকারী প্রয়কৌশলী প্রধান কম মাধযক্ষ, পসটিআর, চট্টগ্রাম 01-07-61 30-06-20 

32 647 542 জনাি পিশ্বদ্দজৎ কিি কিপলগ্রাফ মাস্টার প্রধান কম মাধযক্ষ, পসটিআর, চট্টগ্রাম 01-07-61 30-06-20 

33 883 775 জনাি কশখ মখসুিুর রহমান উি-সহকারী প্রয়কৌশলী প্রধান কম মাধযক্ষ, পিটিআর (িূি ম), পখলগা াঁও, ঢাকা 01-07-61 30-06-20 

34 2362 2233 জনািা কিগম খায়লিা খানম টি.পস.টি প্রধান কম মাধযক্ষ, ককটিআর, খুলনা। 01-07-61 30-06-20 

35 2458 2329 জনাি মাহরুফা কিগম টি.পস.টি প্রধান কম মাধযক্ষ, আরটিআর, রংিুর 01-07-61 30-06-20 

36 2896 2766 জনাি কমাস্তাক আহাম্মি টি.পস.টি প্রধান কম মাধযক্ষ, ট্রান্সপমশন অঞ্চল, মহাখালী, ঢাকা 01-07-61 30-06-20 

37 3308 3176 জনাি কমাোঃ নুরুল ইসলাম উচ্চমান সহকারী িপরচালক (সংগ্রহ)এর কার্ মালে, ঢাকা। 01-07-61 30-06-20 

38 3857 3725 জনািা সুপফো পশরীন টিও প্রধান কম মাধযক্ষ, আরটিআর, রংিুর 01-07-61 30-06-20 

39 4083 3951 জনাি নুরুল হক ককিল জয়েন্টার প্রধান কম মাধযক্ষ, আরটিআর, রংিুর 01-07-61 30-06-20 

40 4537 4405 জনাি আিিুর রি টিপসএম প্রধান কম মাধযক্ষ, পসটিআর, চট্টগ্রাম 01-07-61 30-06-20 

41 6051 5914 জনািা জাহানারা কিগম, ওোরমযান প্রধান কম মাধযক্ষ, ওটিআর, মহাখালী, ঢাকা 01-07-61 30-06-20 

42 6668 6524 পিলীি কুমার িড়ুো সাাঁিপলপিকার কাম কম্পোঃ অিোঃ কিপলয়র্াগায়র্াগ অপধিপ্তর 01-07-61 30-06-20 
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