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ক্রমিক 

নং  

(প্রস্তামিত 

জ্যেষ্ঠতা 

অনুযায়ী) 

মিদ্যিান 

জ্েডেশন 

তামিকা 

অনুযায়ী 

ক্রমিক নং  

নাি, 

যন্ম তামিখ 

ও 

মনয জ্যিা 

কোোডিি প্রািমিক পডে 

(পডেি নািসহ) 

মনয়মিত মনডয়াডেি  

তামিখ 

(সুপামিডশি ক্রিানুসাডি) 

জ্িটাডিি এমি 

এিযিপশন 

ইতোমে জ্েডে 

চাকমিি  

মিস্তামিত 

মিিিণ 

কোোডিি িততিান পডে 

মনডয়াডেি তামিখ 

(সুপামিডশি ক্রিানুসাডি) 

কোোডিি এেহক/অস্থায়ী মনডয়াডেি জ্েডে  িন্তব্য  

এেহক/অস্থায়ী 

মনডয়াডেি তামিখ  

(পডেি নািসহ) 

এেহক/অস্থায়ী 

মনডয়াডেি 

কমিশন/উপযুক্ত 

কর্ততপে কর্ততক 

মনয়মিতকিডণি 

তামিখ 

এেহক/ 

অস্থায়ী 

মনডয়ােমিমি 

অনুযায়ী/মনডয়াে 

পদ্ধমত অনুযায়ী   

জ্যাগ্যতা মিি 

 মকনা 

মনয়মিত 

মনডয়াডেি যন্য 

কমিশন এি 

সুপামিশ িাডেি 

সিয় ব্যর্ ত 

হডয়মিডিন 

মকনা। 

হডয় র্াকডি 

কািণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭(ক) ৭(খ) ৭(ে) ৭ (ঘ) ৮ 

1  225 কাযী শািস আফডিায 

০১-০১-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী 

৩১-১২-19৮৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-         

১9-0৭-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৪ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

2  ২৪০ যনাি িনমযৎ কুিাি পাি 

১৫-০১-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: যািািপুি 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-           

১৫-০১-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

3  ২৪১ যনাি জ্িাহাাঃ ওিাইদুল্লাহ্ 

৩১-১২-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: চাঁপাইনিািেঞ্জ 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                  

০৫-11-2009 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

4  ২৪২ কাময ইকিাি আযি 

৩১-১২-১৯৬০ মি. 

জ্যিা: জ্নায়াখািী 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-           

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

5  ২৪৩ যনাি জ্িাাঃ সমফকুি িহিান 

০৫-০২-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-         

২৭-09-20১৭ মি. 

১৬-০৭-১৯৮৪ মি. 

প্রমশেক 

- হোঁ না মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

6  ২৪৬ যনাি জ্িাাঃ আমিনুি ইসিাি 

০১-০১-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: োইিান্ধা 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-           

১৩-0২-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

7  ২৫১ যনাি জ্িাাঃ িমতফুি িহিান 

২৬-০৯-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: ঠাকুিোঁও 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-           

১২-১০-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

8  ২৫৮ যনাি জ্িাাঃ িিযান আিী 

০৯-০৯-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-           

১৪-0৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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9  ২৬৪ যনাি জ্িাাঃ মিযানুি িহিান 

০৩-১১-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-           

১৪-0৫-20১৮ মি. 

২৯-০৬-১৯৮৫ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

- হোঁ না মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

10  ২৬৮ যনাি সুিতান আহডিে 

৩১-১২-১৯৬০ মি. 

জ্যিা: োযীপুি 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-           

০৫-0২-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

11  ২৭১ যনাি হাসান জ্ফিডেৌস সিকাি 

৩১-১২-১৯৬০ মি. 

জ্যিা: িািিমনিহাট 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- মপ্রমিপাি 

০৫-0২-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

12  276 যনাি জ্িাাঃ আব্দুস সািাি 

০১-০৩-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: নিমসংেী 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- মপ্রমিপাি 

২৪-0৭-20১9 মি. 

২৯-০৬-১৯৮৫ মি. 

র্ানা িৎস্যকি তকততা 

- হোঁ না মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

13  280 যনাি হডিন্দ্র নার্ সিকাি 

০১-০১-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- মপ্রমিপাি 

০৫-0২-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

14  281 যনাি জ্িাাঃ মসিাজুি িহিান 

০৩-০১-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: ফমিেপুি 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-           

২৪-0৭-20১9 মি. 

২৯-০৬-১৯৮৫ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

- হোঁ না মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

15  283 ড.                 

২০-০২-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

           

২৪-0৭-20১9 মি. 

২৯-০৬-১৯৮৫ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 হোঁ না মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

16  286 যনাি িওশন আিা জ্িেি 

১৮-০১-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৫-০৮-20১১ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

17  289 যনাি শঙ্কি িঞ্জন োশ 

১২-০২-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- মপ্রমিপাি 

২৪-0৭-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

18  294 যনাি জ্িাাঃ নুরুি ইসিাি 

৩০-০৬-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: মকডশািেঞ্জ 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

১১-09-20১৩ মি. 

২৯-০৬-১৯৮৫ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

- হোঁ না মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

19  299   যনাি জ্িাহাম্মে আিদুি কুদ্দুস আকন্দ 

২৮-১২-১৯৬০ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- মপ্রমিপাি 

২৪-0৭-20১9 মি. 

- - -  মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

20  300 যনাি জ্িাাঃ শািীি হায়োি 

০১-০৬-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-           

২৪-0৭-20১9 মি. 

- - -  মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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21  302 যনাি জ্িাাঃ আব্দুি িমযে 

০১-১০-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-           

২৪-0৭-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

22  304 যনাি জ্িাাঃ আব্দুি যমিি মিয়া 

০৬-০১-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-           

২৪-0৭-20১9 মি. 

২৯-০৬-১৯৮৫ মি. 

র্ানা িৎস্য  

কি তকততা 

- হোঁ না মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

23  306 যনাি জ্িাাঃ আব্দুি িমতফ 

০১-০১-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: িািিমনিহাট 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৫-09-20১৪ মি. 

২৯-০৬-১৯৮৫ মি. 

র্ানা িৎস্য  

কি তকততা 

- হোঁ না মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

24  307  যনাি আ. ক. ি. শমফক-উয-যািান 

০১-০৩-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২9-0৬-20১৫ মি. 

২৯-০৬-১৯৮৫ মি. 

র্ানা িৎস্য  

কি তকততা 

- হোঁ না মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

25  ৩৩৮ যনাি জ্িাাঃ ইউসুফ খান 

১২-০১-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

26  ৩৪৯ যনাি জ্িাাঃ িমফকুি ইসিাি 

০১-০৩-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

27  ৩৫৮ যনাি জ্িাাঃ আক্তাি উমিন 

১১-১১-১৯৬০ মি. 

জ্যিা: িাগুিা 

২৮-০২-19৮৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

২৫-০৫-১৯৮৩ মি. 

র্ানা িৎস্য  

কি তকততা 

- হোঁ না মপএসমস কর্ততক গৃহীত মিমসএস পিীো ১৯৮৫ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

28  - খাঃ িাহবুবুি হক 

৩১-১২-১৯৬৪ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

২২-১২-19৯০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৯ি মিমসএস পিীো, ১৯৮৮-৮৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

29  - যনাি এস, এি, িমহি উল্যাহ 

১১-০৩-১৯৬৩ মি. 

জ্যিা: জ্নায়াখািী 

২২-১২-19৯০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৯ি মিমসএস পিীো, ১৯৮৮-৮৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

30  - যনাি জ্িাহাাঃ আমতয়াি িহিান 

০১-০১-১৯৬৪ মি. 

জ্যিা: জ্িডহিপুি 

২২-১২-19৯০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৯ি মিমসএস পিীো, ১৯৮৮-৮৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

31  - যনাি জ্িাাঃ হাসান আহডম্মে 

১০-০৭-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: মকডশািেঞ্জ 

২২-১২-19৯০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৯ি মিমসএস পিীো, ১৯৮৮-৮৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

32  - যনাি আমযজুি হক 

২৭-০২-১৯৬৩ মি. 

জ্যিা: িমিশাি 

২২-১২-19৯০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৯ি মিমসএস পিীো, ১৯৮৮-৮৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭(ক) ৭(খ) ৭(গ) ৭ (ঘ) ৮ 
 

4 | 5 9  

 

33  - যনাি নািায়ন চন্দ্র োস 

২৩-১২-১৯৬৩ মি. 

জ্যিা: িাোিীপুি 

২২-১২-19৯০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৯ি মিমসএস পিীো, ১৯৮৮-৮৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

34  - যনাি জ্িাহাম্মে ইকিাি জ্হাডসন 

০৫-১২-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

২২-১২-19৯০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৯ি মিমসএস পিীো, ১৯৮৮-৮৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

35  - যনাি শািীি আিা জ্িেি 

০৯-০৬-১৯৬৪ মি. 

জ্যিা: জ্নেডকাণা 

২২-১২-19৯০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৯ি মিমসএস পিীো, ১৯৮৮-৮৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

36  - ে. জ্িাাঃ শিীফ উিীন 

১৬-০২-১৯৬৪ মি. 

জ্যিা: কুমিয়া 

১৩-১১-19৯১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১০ি মিমসএস পিীো, ১৯৮৯-৯০ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

37  - যনাি নািায়ন চন্দ্র িন্ডি 

১৭-০২-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: িাডেিহাট 

১৩-১১-19৯১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

১৬/০৭/১৯৮৪ 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

- হোঁ না মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১০ি মিমসএস পিীো, ১৯৮৯-৯০ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

38  - যনাি জ্িাহাম্মে হামিবুি িহিান 

৩০-০৪-১৯৬৪ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

১৩-১১-19৯১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১০ি মিমসএস পিীো, ১৯৮৯-৯০ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

39  - যনাি জ্িাহাাঃ আতাউি িহিান খাঁন 

০৮-০৩-১৯৬৪ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

১৩-১১-19৯১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

 মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১০ি মিমসএস পিীো, ১৯৮৯-৯০ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

40  - যনাি জ্িাহাাঃ িমযনুি িহিান 

২২-০৮-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: চুয়াোঙ্গা 

১৩-১১-19৯১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১০ি মিমসএস পিীো, ১৯৮৯-৯০ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

41  - সসয়ে জ্িাাঃ আিিেীি 

২১-০১-১৯৬৬ মি. 

জ্যিা: ব্রাহ্মণিামড়য়া 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

42  - ে. জ্িাহাাঃ সাইনাি আিি 

২৪-০৪-১৯৬৫ মি. 

জ্যিা: চাঁপাইনিািেঞ্জ 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

এোকুয়াকািচামিস্ট 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

43  - যনাি আমনছুি িহিান তালুকোি 

১৫-০২-১৯৬৫ মি. 

জ্যিা: িমিশাি 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

44  - যনাি জ্িাাঃ মযল্লুি িহিান 

২০-১২-১৯৬৫ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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45  - যনাি জ্িাাঃ জ্তাফাযউিীন আহডিে 

১৪-০২-১৯৬৪ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

46  - ড. জ্িাাঃ আফতাি জ্হাডসন 

০১-১০-১৯৬৩ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

47  - যনাি সাডিহা জ্িেি 

৩১-০৩-১৯৬৬ মি. 

জ্যিা: ফমিেপুি 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

48  - ড. মুহাঃ মনয়ায উমিন 

২৭-০৮-১৯৬৩ মি. 

জ্যিা: চাঁপাইনিািেঞ্জ 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

49  - যনাি জ্িাহাাঃ আবুি কািাি আযাে 

১৭-০৫-১৯৬৩ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

50  - ে. জ্িাাঃ মুমনরুজ্জািান 

০৩-০৫-১৯৬৫ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

51  - যনাি জ্িাাঃ িাহবুবুি িহিান 

তালুকোি 

০৪-০৪-১৯৬৪ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

52  -  যনাি জ্িাাঃ সাখাওয়াত জ্হাডসন ভ ূঁইয়া 

৩১-০৩-১৯৬৫ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

53  -      জ্িাাঃ আিদুি িউফ 

০১-০১-১৯৬৭ মি. 

জ্যিা: জ্শিপুি 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

54  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুি িউফ 

৩০-০৬-১৯৬৪ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

55  - যনাি আডনায়ািা জ্িেি 

১৬-১১-১৯৬৬ মি. 

জ্যিা: যািািপুি 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

56  - যনাি অিি কামন্ত িায় 

০২-০৫-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

১৬-০২-19৯৩ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২9-0৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯০-৯১ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

57  - যনাি জ্িাাঃ জ্িাশািিফ জ্হাডসন 

০১-০৫-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: সাতেীিা 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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58  - যনাি জ্িাাঃ মযয়া হায়োি জ্চৌধুিী 

২০-০৮-১৯৬৭ মি. 

জ্যিা: ফমিেপুি 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

59  - যনাি জ্িাাঃ িমিনুি হক 

০৮-০৪-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: নিমসংেী 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

60  - যনাি জ্িাাঃ শাহযাো খস  

১৯-০৯-১৯৬৫ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

61  - যনাি জ্িাাঃ আিদুস িািাি 

৩১-১২-১৯৬৬ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

62  - যনাি জ্িাাঃ আবু িাইে 

১৬-১১-১৯৬৫ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

63  - ে. জ্িাাঃ নাযমুি হাসান 

১৪-১২-১৯৬৬ মি. 

জ্যিা: চুয়াোঙ্গা 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

64  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুি আমযয 

০৮-০১-১৯৬৬ মি. 

জ্যিা: নীিফািািী 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

65  - যনাি আবুি খাডয়ি জ্িাাঃ 

জ্িাখডিছুি িহিান 

২৫-১২-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: নািায়ণেঞ্জ 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

66  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুে োইয়ান 

১৯-০৫-১৯৬৩  মি. 

জ্যিা: িািিমনিহাট  

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

67  - ে. জ্িাাঃ আব্দুি আিীি 

০১-০৩-১৯৬৫ মি. 

জ্যিা: চাঁেপুি 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

68  - যনাি জ্িাাঃ িামনক মিয়া 

০১-০১-১৯৬৪ মি. 

জ্যিা: চাঁেপুি 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

69  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুি িাজ্জাক 

০১-০৬-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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70  - যনাি িাসুো খানি 

০১-০৬-১৯৬৬ মি. 

জ্যিা: িািকাঠি 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

০১-০১-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

71  - যনাি জ্িাাঃ জ্োিাি মকিমিয়া 

২৫-১২-১৯৬২ মি. 

জ্যিা: োযীপুি 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

০১-০১-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

72  - যনাি অমনি কুিাি সাহা 

১৫-০৬-১৯৬৫ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

২৩-০৩-19৯৪ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

০৮-০১-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৩তি মিমসএস পিীো, ১৯৯১-৯২ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

73  - যনাি এস, এি, জ্িযাউি কমিি 

১৫-১২-১৯৬৯ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০১-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

74  - যনাি জ্িাাঃ জ্িাতাডিি জ্হাডসন 

০২-০২-১৯৬৮ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

১৪-০২-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

75  - যনাি জ্িাাঃ সাযোি িহিান 

০১-০৬-১৯৬৮ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-09-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

76  - ে. জ্িাাঃ খাডিে কনক 

২৩-১১-১৯৭০ মি. 

জ্যিা: নািায়ণেঞ্জ 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

77  - যনাি জ্িাাঃ আসাদুি িাকী 

২৫-০৯-১৯৬৮ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-09-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

78  - যনাি জ্িাাঃ আডনায়াি জ্হাডসন 

১৮-১০-১৯৭০ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-09-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

79  - যনাি জ্িাাঃ সাডহে আিী 

১৫-০২-১৯৬৮ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-09-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

80  - যনাি জ্িাহাং িিওয়াি যাহাঙ্গীি 

১২-০১-১৯৬১ মি. 

জ্যিা: কক্সিাযাি 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

 জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-09-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

81  - ড. িঈন উমিন আহািে 

১৫-০৭-১৯৬৯ মি. 

জ্যিা: কক্সিাযাি 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

২৭-09-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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82  - যনাি জ্িাাঃ সাইফুমিন ইয়ামহয়া 

০১-০৬-১৯৬৮ মি. 

জ্যিা: পািনা 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-09-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

83  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুি ওয়াডহে িন্ডি 

০২-০৪-১৯৬৬ মি. 

জ্যিা: োইিান্ধা 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-09-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

84  - যনাি অিক কুিাি সাহা 

০১-১২-১৯৬৯ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-09-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

85  - যনাি জ্িাাঃ আিফায উিীন জ্শখ 

০১-০৩-১৯৬৯ মি. 

জ্যিা: কুমিয়া 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-09-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

86  - যনাি জ্িাাঃ িমনরুি ইসিাি 

১০-১১-১৯৬৬ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-09-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

87  - যনাি জ্িাাঃ যাহাঙ্গীি আিি 

০১-১২-১৯৬৯ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-09-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

88  - যনাি নৃডপন্দ্র নার্ মিশ্বাস 

০২-১০-১৯৬৭ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-09-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

89  - যনাি জ্িাহাম্মে ইয়ামিন 

০১-০৪-১৯৬৬ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

১২-১১-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

90  - যনাি জ্িাাঃ আয়নাি হক 

২০-১২-১৯৬৮ মি. 

জ্যিা: নওোঁ 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

91  - যনাি কৃডেন্দু সাহা 

০১-১২-১৯৬৯ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

92  - যনাি জ্িাাঃ কািরুি হাসান 

০২-০১-১৯৭০ মি. 

জ্যিা: যািািপুি 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

93  - যনাি মেিীপ কুিাি সাহা 

০২-০৫-১৯৬৭ মি. 

জ্যিা: জ্নেডকাণা 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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94  - যনাি প্রীমত কনা পাি 

০৭-০২-১৯৬৮ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

95  - যনাি জ্িাাঃ আহসান হামসি খান 

০৪-১০-১৯৭০ মি. 

জ্যিা: িমিশাি 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

96  - যনাি জ্িাাঃ নযরুি ইসিাি 

০১-০২-১৯৬৯ মি. 

জ্যিা: োযীপুি 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

97  - যনাি মশল্পী জ্ে 

০১-০১-১৯৬৭ মি. 

জ্যিা: যািািপুি 

১৪-০১-19৯৮ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ১৭তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৫-৯৬ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

98  - যনাি িাবুি কৃে ওিা 

২২-০১-১৯৭১ মি. 

জ্যিা: জ্োপািেঞ্জ 

০২-০৫-২০০১ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২০তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৮-৯৯ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

99  - ড. জ্িাাঃ হুিায়ুন কমিি খান 

০১-০১-১৯৭২ মি. 

জ্যিা: চাঁেপুি 

০২-০৫-২০০১ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২০তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৮-৯৯ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

100  - যনাি তানিী শাহিীন 

১৯-০৮-১৯৭৩ মি. 

জ্যিা: মকডশািেঞ্জ 

০২-০৫-২০০১ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২০তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৮-৯৯ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

101  - যনাি জ্িাাঃ আমিনুি হক 

১৮-০১-১৯৭০ মি. 

জ্যিা: জ্নেডকাণা 

০২-০৫-২০০১ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২০তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৮-৯৯ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

102  - যনাি অমযত কুিাি পাি 

২১-১০-১৯৬৮ মি. 

জ্যিা: িাগুিা 

০২-০৫-২০০১ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২০তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৮-৯৯ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

103  - যনাি মফডিায আহাডম্মে 

০১-০১-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: কুমিয়া 

০২-০৫-২০০১ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২০তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৮-৯৯ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

104  - যনাি ফািহানা িােিী 

০১-১২-১৯৭২ মি. 

জ্যিা: জ্শিপুি 

০২-০৫-২০০১ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২০তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৮-৯৯ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

105  - ড. জ্িাাঃ আমিমুি এহসান 

০৩-১০-১৯৬৮ মি. 

জ্যিা: মকডশািেঞ্জ 

০২-০৫-২০০১ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২০তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৮-৯৯ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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106  -  ড. মুহাম্মে আিদুল্লাহ আি-ফারুক 

২৪-০২-১৯৭৩ মি. 

জ্যিা: োযীপুি 

০২-০৫-২০০১ মি. 

র্ানা িৎস্য কি তকততা 

 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২০তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৮-৯৯ এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

107  - যনাি মিশ্বমযৎ সিিােী 

০১-০৮-১৯৭৬  মি. 

জ্যিা: খুিনা 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা 

হডয়ডি। 

108  - যনাি মিপ্লি োস 

০১-০৭-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা 

হডয়ডি। 

109  - যনাি সিকাি আডনায়া ি 

কিীি আহডম্মে 

২৮-০২-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: কুমড়োি 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

110  - যনাি জ্িা   এিোদুল্যাহ 

৩০-১০-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: িাডেিহাট 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

-- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

111  - যনাি জ্িাাঃ আশিাফুজ্জািান 

০৮-০৭-১৯৭১ মি. 

জ্যিা: ঠাকুিোঁও 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

-- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

112  - যনাি মিপুি কুিাি িসাক 

১০-০১-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

113  - যনাি জ্িাহাম্মে ফারুকুি ইসিাি 

৩১-০৭-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: যািািপুি 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

114  - যনাি জ্িাাঃ িে জ্জািান িামনক 

১৫-১১-১৯৭৩ মি. 

জ্যিা: নীিফািািী 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

115  - যনাি এস, এি, িমনরুজ্জািান 

১০-০৮-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

116  - যনাি জ্িাহাম্মে এিোদুি হক 

৩০-০৬-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: িামনকেঞ্জ 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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117  - যনাি জ্িাাঃ মুখডিসুি িহিান 

০১-১২-১৯৭১ মি. 

জ্যিা: চাঁপাইনিািেঞ্জ 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

118  - যনাি িরুন চন্দ্র মিশ্বাস 

১৬-০৭-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: যািািপুি 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

119  - যনাি এস, এি, খাডিকুজ্জািান 

১৫-০৬-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

120  - যনাি জ্িাাঃ আমনছুি িহিান 

২৭-০৮-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

121  - যনাি িাসুে আিা িমি 

২২-১০-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

122  - যনাি সুমযত কুিাি চাটাজ্জী 

১৮-০৩-১৯৭২ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

123  - যনাি সুনীি িন্ডি 

০১-০৩-১৯৭২ মি. 

জ্যিা: চাঁপাইনিািেঞ্জ 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - -  মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

124  -  যনাি শিীফ উমিন 

০১-০৭-১৯৭০ মি. 

জ্যিা: ব্রাহ্মণিামড়য়া 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

125  -  যনাি সিকাি মুহাম্মে িমফকুি আিি 

০৬-০৪-১৯৭১ মি. 

জ্যিা: নিমসংেী 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

126  - যনাি জ্িাাঃ মুক্তামেি খান 

২৫-১২-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

127  - যনাি জ্িাাঃ িমশউি িহিান 

১৮-০৩-১৯৭০ মি. 

জ্যিা: িাডেিহাট 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

১৪-০৫-20১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

128  - যনাি জ্িাাঃ মসিাজুি ইসিাি 

৩১-১২-১৯৭১ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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129  - যনাি অিীি চন্দ্র োস 

০৬-০১-১৯৭২ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                       

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

130  - যনাি জ্িাাঃ খামিদুজ্জািান 

১৩-০১-১৯৭০ মি. 

জ্যিা: কুমিয়া 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- মসমনয়ি সহকািী         

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

131  - যনাি মুহাম্মে িামুনুি িশীে 

০১-০৩-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

০৫-০২-20১9  মি.. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

132  - যনাি জ্িাাঃ আবু সাইে 

৩১-১২-১৯৭১ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

133  -      মুহাম্মে তানেীি জ্হাডসন জ্চৌধুিী 

২২-০৫-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

৩০-০৪-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

- মসমনয়ি সহকািী         

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২১তি মিমসএস পিীো, ১৯৯৯ এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

134  - যনাি মি, এি, জ্িাস্তফা কািাি 

২৬-০৯-১৯৭০ মি. 

জ্যিা: শিীয়তপুি 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

135  - যনাি সিোি িহীউমিন 

২৫-০৪-১৯৭৩ মি. 

জ্যিা: িািকাঠি 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

136  - যনাি এস, এি, আযহা ি ইসিাি 

৩০-১১-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: নওোঁ 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

137  - যনাি িমনষ কুিাি িন্ডি 

২০-০৬-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

138  - যনাি মিপন কুিাি পাি 

০২-১১-১৯৭২ মি. 

জ্যিা: জ্নেডকাণা 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

139  -      ফযলুি কািীি 

৩১-১২-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: মকডশািেঞ্জ 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

০৫-০২-20১9 মি. 

-- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

140  - যনাি জ্িাাঃ আবুি কািাি আযাে 

০১-১২-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

০৫-০২-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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141  - যনাি শ্রীিাস চন্দ্র চন্দ 

০৫-০১-১৯৭১ মি. 

জ্যিা: জ্নেডকাণা 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

০৫-০২-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

142  - যনাি জ্িাাঃ আবুি কািাি আযাে 

২৩-১১-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

০৫-০২-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

143  - যনাি উডম্ম কুিসুি জ্ফিডেৌসী 

০১-০১-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: জ্নেডকাণা 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

০৫-০২-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

144  - যনাি মিপন কামন্ত জ্ঘাষ 

২২-০৮-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

০৫-০২-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

145  - যনাি জ্িাাঃ িহসীন 

২৮-০৭-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: িাডেিহাট 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

০৫-০২-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

146  - যনাি কামিপে িায় 

২৮-০৩-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: নীিফািািী 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- মসমনয়ি সহকািী         

০৫-০২-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

147  - যনাি সুিতানা িায়িা তাসনীি 

২২-১২-১৯৭০ মি. 

জ্যিা: জ্শিপুি 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

148  - যনাি জ্িাাঃ সাইফুি িহিান 

১৪-০২-১৯৭২ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৪-০৭-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

149  - যনাি প্রনি কুিাি কি তকাি 

০১-০৭-১৯৭৩ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৫-০9-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

150  - যনাি জ্িাাঃ আমনসুজ্জািান 

০৪-০৬-১৯৭১ মি. 

জ্যিা: মুিীেঞ্জ 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

151  - যনাি আমিনুি ইসিাি 

১৫-০৬-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

১৭-১১-২০০৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- জ্যিা িৎস্য কি তকততা 

২৪-০৭-20১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২২তি মিমসএস পিীো, ২০০০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

152  - যনাি তাযিহি জ্িেি 

০৫/০১/১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: নিমসংেী 

২৯/০৪/২০০৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১১-০9-20১৩ মি. 

    ক. মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৩তি মিডশষ মিমসএস পিীো, ২০০০-এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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খ. কি তকততাডক িৎস্য ও প্রামণসম্পে িন্ত্রণািডয়ি ০৯-০৫-২০১৩ মি. 

তামিডখি িপ্রাি/ি-১/মিমিি-৪১/২০১৩/১৮৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনলেডি 

২৪তি মিমসএস পিীোয় মনডয়ােপ্রাপ্ত কি তকততােডণি উপডি ০১-০৭-

২০০৫ মি. তামিখ হডত িািণােত জ্যেষ্ঠতা প্রোন কিা হডয়ডি।  

153  - যনাি এ. এস. এি িাডসি 

১৪/০৮/১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১৫/০৭/২০০৯ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০9-০১-20১৪ মি. 

    ক. মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৩তি মিডশষ মিমসএস পিীো, ২০০০-এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

খ. কি তকততাডক িৎস্য ও প্রামণসম্পে িন্ত্রণািডয়ি ০৯-০৫-২০১৩ মি. 

তামিডখি িপ্রাি/ি-১/মিমিি-৪১/২০১৩/১৮৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনলেডি 

২৪তি মিমসএস পিীোয় মনডয়ােপ্রাপ্ত কি তকততােডণি উপডি ০১-০৭-

২০০৫ মি. তামিখ হডত িািণােত জ্যেষ্ঠতা প্রোন কিা হডয়ডি।  

154  - যনাি জ্িাাঃ ইফডতখারুি আিি 

১৫-৬-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০9-০১-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

155  - যনাি জ্িাহাম্মে মিল্লাি জ্হাডসন 

০১-০৫-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: চাঁেপুি 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

েডিষণা কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৫-০9-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

156  - যনাি জ্িাাঃ আবুি কািাি আযাে 

০১-০১-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০9-০১-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

157  - যনাি এস,এি, আমশকুি িহিান 

১৩-১২-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৩-০9-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

158  -  যনাি কায়সাি মুহাম্মে িঈনুি হাসান 

২৯-০৯-১৯৭৮  মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

-                

০9-০১-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

159  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুি িািী 

০৩-০৮-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: সাতেীিা 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০9-০১-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

160  - যনাি জ্িাাঃ শাহডনওয়ায মসিাযী 

১২-০২-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৫-০9-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

161  - যনাি অমেমযৎ শীি 

২১-১১-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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162  - যনাি জ্িাাঃ আসাদুজ্জািান 

১০-১২-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: মপডিাযপুি 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

163  - যনাি জ্িাাঃ ফয়সাি আযি 

০৮-১০-১৯৭৮  মি. 

জ্যিা: ঠাকুিোঁও 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

164  - যনাি এমিয ফািযানা 

০৫-০১-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

165  - যনাি মুহাম্মে জ্েডিায়াি জ্হাডসন 

১৫-০২-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

িাডয়াডিমিমশয়ান 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০9-০১-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

166  - যনাি জ্িাাঃ জুিায়দুি আিি 

০১-০১-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৩-০9-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

167  - যনাি এইচ, এি, িে জ্জািান 

২২-১০-১৯৭৬  মি. 

জ্যিা: িাডেিহাট 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

168  - যনাি জ্িাহাম্মে ইকিাি জ্হাডসন 

০১-০২-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: চাঁেপুি 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

169  - যনাি জ্িাাঃ জ্িিাি জ্হাডসন 

১৬-০৬-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

েডিষণা কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০9-০১-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

170  - যনাি জ্িাাঃ জ্তৌমফকুি ইসিাি 

০১-১২-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

খািাি ব্যিস্থাপক 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

171  - যনাি জ্িাহাম্মে িাকসুদুি হক ভ ূঁইয়া 

০১-০১-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: জ্নেডকাণা 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

েডিষণা কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০9-০১-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

172  - যনাি জ্িাাঃ আডনায়াি কিীি 

১৯-১০-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

খািাি ব্যিস্থাপক 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

173  - যনাি যয়ডেি পাি 

১৪-০৫-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: িাডেিহাট 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

খািাি ব্যিস্থাপক 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০9-০১-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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174  - যনাি মিশ্বমযৎ কুিাি জ্েি 

০৭-০২-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

লেল্যায়ন কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

175  - যনাি জ্িাাঃ শািশুি কমিি 

০৪-০৮-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: চাঁপাইনিািেঞ্জ 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

176  - যনাি জ্িাাঃ যাহাঙ্গীি আিি 

২৫-১২-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

খািাি ব্যিস্থাপক 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

177  - যনাি মুাঃ মুিাে মুফতী 

২৩-০১-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: পটুয়াখািী 

১৩-৬-২০০৫ মি. 

সামুমিক উৎপােন 

কি তকততা 

-                     

       

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

178  - যনাি জ্িাহাম্মে শিীফুি হক আকন্দ 

২৫-১২-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

খািাি ব্যিস্থাপক 

 

-                     

       

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

179  - যনাি েীপক কুিাি পাি 

৩১-১২-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

খািাি ব্যিস্থাপক 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০9-০১-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

180  - যনাি জ্িাাঃ জ্িযাউি িািী 

২৯-১১-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

খািাি ব্যিস্থাপক 

 

- খািাি ব্যিস্থাপক 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

181  - যনাি মুহম্মে মিযানুি িহিান 

২২-১০-১৯৭৭মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

সিজ্ঞামনক কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

182  - যনাি সডিায কুিাি মিস্ত্রী 

১৮-৭-১৯৭৭মি. 

জ্যিা: খুিনা 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

সম্প্রসািণ প্রমশেক 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০9-০১-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

183  - যনাি জ্িাাঃ িাহবুবুি িহিান 

০১-১১-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: নওোঁ 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

খািাি ব্যিস্থাপক 

 

-                     

       

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

184  - যনাি জ্িাহাম্মে শাহযাহান কিীি 

২৮-০৭-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

িাইডক্রািাডয়ািমযস্ট 

 

-                     

       

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

185  - জ্শখ িমনরুি ইসিাি িমনি 

০৫-০১-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: িাডেিহাট 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

খািাি ব্যিস্থাপক 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০9-০১-20১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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186  - যনাি শায়িা আকতাি 

১২-০৫-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: জ্নেডকাণা 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

খািাি ব্যিস্থাপক 

 

-                

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

187  - যনাি শিনি জ্িা     

০১-০৩-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

188  - যনাি জ্িাাঃ শাহীনূি িহিান 

০১-০৯-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

সিজ্ঞামনক কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

189  - যনাি জ্িাাঃ জ্োিাি জ্িডহেী হাসান 

২১-০১-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী 

১৩-০৬-২০০৫ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৪তি মিমসএস পিীো, ২০০২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

190  - যনাি জ্িাাঃ ফিহাদুি জ্িযা   

০৭-১২-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: জ্িডহিপুি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

191  - যনাি ফািহানা আহডিে 

১৬-৫-১৯৮১ মি. 

জ্যিা: নড়াইি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

192  - যনাি আডয়শা মসমিকা  

১৬-০৩-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

193  - যনাি প্রফুল্ল কুিাি সিকাি 

০৩-০২-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: নড়াইি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

194  - যনাি জ্িাাঃ মযল্লুি িহিান 

১৮-১০-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: সাতেীিা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                     

       

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

195  - যনাি জ্িাাঃ জ্িাকনুজ্জািান 

০৯-০৩-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

196  - যনাি জ্িাাঃ আমিফ জ্হাডসন 

০২-০২-১৯৮০ 

জ্যিা: পািনা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

197  - যনাি জ্িাাঃ মিযানুি িহিান   

০৪-০৫-১৯৭৬ 

জ্যিা: োইিান্ধা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                     

       

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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198  - যনাি জ্িাাঃ িে জ্জািান 

০২-০১-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: সাতেীিা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

199  - যনাি ফািহানা তাসমিিা 

২০-০৩-১৯৮১ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

200  - যনাি এ. টি. এি. জ্তৌমফক িাহমুে 

৩০-১২-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

201  - যনাি জ্িাাঃ হামেউজ্জািান 

৩১-১২-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

202  - যনাি জ্িাাঃ মিযানুি িহিান 

১৬-১০-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: োইিান্ধা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

203  - যনাি ময এি জ্সমিি 

০৬-০৬-১৯৮১ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

204  - যনাি জ্িাহাম্মে ওয়ামহদুি 

িহিান িজুিোি 

০৬-৪-১৯৮১ মি. 

জ্যিা: চাঁেপুি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

205  - যনাি মিযন কুিাি নন্দী 

১৫-১১-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: নড়াইি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

206  - যনাি জ্ক এি আব্দুি হামিি 

০২-০৭-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: পািনা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

207  - যনাি জ্িাাঃ যাহাঙ্গীি আিি 

১১-১২-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১9-১০-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

208  - যনাি জ্িাাঃ জ্িাযাডম্মি হক 

৩১-০৩-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: পািনা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

209  - যনাি জ্িাাঃ ওিি আিী 

২৪-১২-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: চাঁপাইনিািেঞ্জ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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210  - যনাি জ্িাাঃ আিিেীি কিীি 

১৯-০৪-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

211  - যনাি নামে তস সুিতানা 

৩১-১২-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

212  - যনাি জ্িাাঃ জ্সমিি আকতাি 

৩১-১২-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: পািনা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

213  - যনাি জ্িাহাম্মে আিদুি িাডশে 

০১-২-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

214  - যনাি জ্িাহাম্মে শমহদুি ইসিাি 

৩১-১০-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

215  - যনাি জ্িাাঃ আবুি কািাি আযাে 

১৫-০৯-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: পািনা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

216  - যনাি জ্িাহাম্মে নামযি উমিন 

০১-০১-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: জ্নায়াখািী 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

217  - ড. জ্িাহাম্মে শমিফুি আযি 

১২-০১-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

218  - যনাি জ্িাাঃ কািরুি ইসিাি 

০৯-০৮-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: িিগুনা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১9-১০-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

219  - যনাি জ্িাহাম্মে আমযবুি িহিান 

০১-০১-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: জ্োপািেঞ্জ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

220  - যনাি জ্িাাঃ িমিউি ইসিাি 

১১-০৪-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

221  - যনাি জ্িাাঃ িমিউি আিি পািডেয 

০২-০১-১৯৮১ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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222  - যনাি মেপক কুিাি হিোি 

০৯-০১-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: পািনা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

223  - যনাি জ্িাাঃ শহীদুি ইসিাি 

০১-০১-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

224  - যনাি জ্িাাঃ যামহদুি হাসান 

২৮-০৬-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

225  - যনাি জ্িাাঃ িাহবুি উি হক 

১১-০৮-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: চাঁপাইনিািেঞ্জ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

226  - যনাি সীিা িাণী মিশ্বাস 

০১-১২-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: সুনািেঞ্জ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

227  - যনাি জ্িাাঃ জ্ফিডেৌস আিী 

০১-০১-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১9-১০-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

228  - যনাি আিাফাত উমিন আহডম্মে 

০৫-০২-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: নিমসংেী 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

229  - যনাি জ্িাহাম্মে কাি জ্জািান 

জ্হাসাইন 

১৫-১০-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

230  - যনাি জ্হাসডন আিা হোমপ 

০৫-০৩-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: নড়াইি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

231  - যনাি হারুন-অি-িমশে 

০৫-০২-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

232  - যনাি সঞ্জীি সন্নািত 

০৫-০২-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: িািকাঠি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

233  - যনাি আি-মিনান নূি 

৩০-০৫-১৯৮১ মি. 

জ্যিা: যািািপুি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭(ক) ৭(খ) ৭(গ) ৭ (ঘ) ৮ 
 

21 | 5 9  

 

234  - যনাি অসীি কুিাি জ্ঘাষ 

০৩-১০-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১9-১০-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

235  - যনাি জ্িাাঃ িমনরুি িামুন 

৩১-১২-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: সাতেীিা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

236  - ড. িাজু আহডিে 

৩১-১২-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

237  -      মুহাম্মে সািাহ্ উিীন কমিি 

৩১-১২-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: জ্শিপুি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

238  - যনাি জ্িাাঃ সাডিায়াি যািান 

০৪-০৬-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: যয়পুিহাট 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

239  - যনাি জ্িাহাম্মে শিীফুি ইসিাি 

৩০-৯-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

240  - যনাি জ্িাহাম্মে হামিবুি িহিান 

তালুকোি 

০১-০১-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

241  - যনাি সািিা জ্িেি 

০১-১১-১৯৮১ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

242  - যনাি জ্িাাঃ তামিফুি িহিান সিকাি 

০১-০১-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

243  - যনাি িরুন কুিাি িন্ডি 

১০-০১-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: নওোঁ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

244  - যনাি ফমনন্দ্র চন্দ্র সিকাি 

০৫-০২-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭(ক) ৭(খ) ৭(গ) ৭ (ঘ) ৮ 
 

22 | 5 9  

 

245  - যনাি শওকত কমিি জ্চৌধুিী 

০৭-১০-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: জ্ফনী 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

246  - যনাি মুহাম্মে জ্েডিায়াি জ্হাসাইন 

২৭-৭-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

247  - যনাি জ্িাাঃ খাডিকুজ্জািান সিকাি 

৩০-০৭-১৯৭৯  মি. 

জ্যিা: নওোঁ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-.        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

248  - যনাি জ্িাহাম্মে ফখরুি ইসিাি 

০১-১২-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

249  - যনাি জ্িাাঃ নাযমুি হুো 

০২-০৭-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

250  - যনাি শিীফুি আিি 

০৫-০২-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: োযীপুি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

251  - যনাি সািন চন্দ্র সিকাি 

০২-০১-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ  

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

252  - যনাি আ. ন. ি আশিাফুি কিীি 

০১-১১-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

253  - যনাি জ্িাাঃ িাসুে িানা সিকাি 

০১-০১-১৯৮০  মি. 

জ্যিা: োইিান্ধা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

254  - যনাি এস এি আবুি িাসাি 

১৫-১০-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: মকডশািেঞ্জ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

255  - যনাি তািাপে জ্চৌহান 

১৫-০৬-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

256  - যনাি জ্িাহাম্মে মযয়া উমিন 

৩০-১২-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: ব্রাহ্মণিামড়য়া 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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257  - যনাি প্রেীপ কুিাি সিকাি 

২৫-১২-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

258  - যনাি িায কুিাি মিশ্বাস 

২৮-০৯-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: সাতেীিা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

259  - যনাি প্রণি কুিাি মিশ্বাস 

০১-০২-১৯৭৬  মি. 

জ্যিা: জ্োপািেঞ্জ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

260  - যনাি জ্িাাঃ িােফুি িহিান 

২৯-১১-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: পািনা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

261  - যনাি জ্িাাঃ িাহবুবুি িহিান 

৩০-১১-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

262  -  যনাি জ্িাহাম্মে িামুন অি িমশে জ্চৌধুিী 

০১-০১-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: িক্ষ্মীপুি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

263  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুি িান্নান আকন্দ 

০২-১১-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

264  - যনাি জ্িাাঃ িাসুে িানা 

০২-০৩-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

265  - যনাি জ্িাাঃ আবুি হাসান 

০৩-০৫-১৯৭৪ মি. 

জ্যিা: সাতেীিা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                     

       

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

266  - যনাি জ্তাফাডয়ি আহডিে 

১৫-০৬-১৯৭৫ মি. 

জ্যিা: জ্নেডকাণা 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১9-১০-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

267  - যনাি শমহদুি ইসিাি ভঞা 

২৪-০৯-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: নিমসংেী 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

268  - যনাি মুহাম্মে িমনরুি ইসিাি 

০১-৮-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: মুিীেঞ্জ 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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269  - যনাি জ্িাহাম্মে যামকি জ্হাডসন 

০১-৪-১৯৭৮ মি. 

জ্যিা: িক্ষ্মীপুি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

270  - যনাি জ্িাাঃ িাহবুবুি িহিান 

২৭-০৭-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                     

       

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

271  - যনাি জ্িাাঃ যমসি উমিন 

২০-০১-৭৭ মি. 

জ্যিা: চাঁেপুি 

৩১-৭-২০০৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                     

       

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৫তি মিমসএস পিীো, ২০০৪-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি ত কমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

272  - যনাি জ্িাাঃ যমহরুি ইসিাি আকন্দ 

০১-০৭-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

১০-১১-২০০৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- 

  

- - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৭তি মিমসএস পিীো, ২০০৫-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

273  - যনাি জ্িাাঃ আিদুল্লা আি হাসান 

৩১-১২-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: জ্নায়াখািী 

১০-১১-২০০৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৭তি মিমসএস পিীো, ২০০৫-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

274  - যনাি সুিন িড়ুয়া 

১৬-১২-১৯৭৬ মি. 

জ্যিা: চট্টোি 

১০-১১-২০০৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৭তি মিমসএস পিীো, ২০০৫-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

275  - যনাি জ্িাাঃ শািীি উমিন 

২৪-০৯-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

১০-১১-২০০৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৭তি মিমসএস পিীো, ২০০৫-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

276  - যনাি জ্িাসাাঃ শািীিা ইয়াসমিন  

০১-১-০১৯৮২ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী                                                  

১০-১১-২০০৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৭তি মিমসএস পিীো, ২০০৫-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

277  - যনাি জ্িাসাম্মত িামশো 

আক্তাি  

০১-০২-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ  

১০-১১-২০০৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৭তি মিমসএস পিীো, ২০০৫-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

278  - যনাি জ্িাহাম্মে যাহাঙ্গীি আিি 

০১-১০-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ  

১০-১১-২০০৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৭তি মিমসএস পিীো, ২০০৫-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

279  - যনাি জ্িাহাম্মে কািরুজ্জািান  

১৫-০১-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

১০-১১-২০০৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২9-০৬-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৭তি মিমসএস পিীো, ২০০৫-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

280  - যনাি জ্িাাঃ হারুন-অি-িমশে 

২০-১০-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: মকডশািেঞ্জ 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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281  - যনাি সাইফুি ইসিাি 

০৪-০৭-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

282  - যনাি জ্িাাঃ সািমুন হাসান মিপ্লি 

১২-০৯-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

283  - যনাি জ্িাাঃ এনালেি হক 

১২-০৯-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

284  - যনাি সিীি কুিাি িসাক 

২৭-০১-১৯৮১ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৪-০৭-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

285  - যনাি জ্িাাঃ িমশউি িহিান 

০৭-০২-১৯৮২ মি. 

 জ্যিা: নওোঁ 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

286  - যনাি মিযিায িি তন 

৩১-১২-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: সুনািেঞ্জ 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

287  - যনাি জ্িাহাম্মে আিি  

২৮-১১-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: নািায়ণেঞ্জ 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

২৫-১০-২০১০ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

288  - যনাি মুহাম্মে িেরুি আিি শাহীন 

০১-১২-১৯৭৯ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

289  - যনাি িমনকা োস  

২০-১০-১৯৮১ মি. 

জ্যিা: পািনা 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

290  - যনাি জ্িাাঃ িাসুদুি হািান 

০২-০৬-১৯৮১ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

291  - যনাি নাসমিন যাহান 

০৪-১২-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

292  - যনাি জ্িাাঃ আবু িকি মসমিক  

০১-০২-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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293  - জ্শখ ফািযানা ইসিাি 

০১-০১-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

294  - যনাি জ্েিাশীষ জ্ঘাষ 

০২-১১-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

295  - যনাি মুহাাঃ নওডশি আিী 

০৫-১২-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

296  - যনাি জ্িাাঃ িকডিদুি িহিান 

০৮-০৭-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: পঞ্চেড় 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

297  - যনাি জ্েিযানী জ্েৌমিক 

০২-১২-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

298  - যনাি সঞ্জয় কুিাি 

১৩-০৪-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

299  - যনাি পিাশ হািোি 

২৫-০৫-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: িাোিীপুি 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

300  - যনাি িিতাজুডন্নিা 

২০-০৭-১৯৭৭ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-১২-20১৫ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

301  - যনাি ফািযানা জ্হাডসন 

১১-০৬-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

২৫-১০-২০১০ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

302  - যনাি েীপা িানী মিশ্বাস 

০১-০১-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

২৫-১০-২০১০ মি. 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

303  - যনাি লুৎফুি িহিান 

০১-০৬-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: জ্নায়াখািী 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

২৫-১০-২০১০ মি. 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৮তি মিমসএস পিীো, ২০০৮-এি ফিাফডিি 

মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

304  - কাযী আমতয়াহ্ তইডয়িী 

১০-০৮-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১০-০৭-২০১১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

-                

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৯তি মিমসএস পিীো, ২০০৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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305  - জ্িাহাম্মে ফারুক িডয়দ্দুজ্জািান 

০১-০১-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

১০-০৭-২০১১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৯তি মিমসএস পিীো, ২০০৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

306  - যনাি শািমিন আক্তাি 

২১-০৫-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

১০-০৭-২০১১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৯তি মিমসএস পিীো, ২০০৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

307  - যনাি যান্নাত-এ-হুি 

০১-১২-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: জ্শিপুি 

১০-০৭-২০১১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৯তি মিমসএস পিীো, ২০০৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

308  - যনাি জ্িাাঃ িাডয়ামযে আিি 

২০-০৫-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী 

১০-০৭-২০১১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৯তি মিমসএস পিীো, ২০০৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

309  - যনাি এ. এস.এি. সাডনায়াি 

িাডসি 

১৯-১২-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: নিমসংেী 

১০-০৭-২০১১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৯তি মিমসএস পিীো, ২০০৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

310  - ড. সুিণ তা জ্ফিডেৌস 

০৬-১০-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

১০-০৭-২০১১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১১-১১-২০১০ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৯তি মিমসএস পিীো, ২০০৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

311  - যনাি িাহফুযা জ্িেি 

২০-১০-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: মকডশািেঞ্জ 

১০-০৭-২০১১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৯তি মিমসএস পিীো, ২০০৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

312  - যনাি জ্িাাঃ নূিনিী 

২১-০৭-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: িািিমনিহাট 

১০-০৭-২০১১ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-১২-20১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ২৯তি মিমসএস পিীো, ২০০৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

313  - যনাি কািরুি হাসান   

০১-০৩-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

314  - যনাি জ্িাাঃ আশিাফুল্লাহ 

১১-১১-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

315  - যনাি সুমযত কুিাি মুিী 

০১-০১-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: নওোঁ 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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316  - যনাি জ্িাাঃ তমিকুি ইসিাি 

০১-০১-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: জ্নেডকাণা 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

317  - যনাি রুিানা শািমিন 

২৮-১১-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

318  - যনাি সঞ্জয় ব্যানাযী 

২৭-১১-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

319  - যনাি জ্িাাঃ সাইডয়দুি জ্িাফাচ্ছািীন 

০১-০১-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: নীিফািািী 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

320  - যনাি জ্েৌতি িন্ডি 

২৭-০৭-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: িাডেিহাট 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

321  - যনাি িিীন্দ্রনার্ িন্ডি 

০৭-০৪-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

322  - যনাি িাডশদুি ইসিাি 

০১-০৭-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: নিমসংেী 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

323  - যনাি মুহাম্মে নামসি উিীন  

০১-০৩-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: িমিশাি  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

324  - যনাি সুযয় পাি  

১৬-০৫-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: কক্সিাযাি  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

325  - যনাি যান্নাতুন শাহীন  

১৬-১২-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

326  - যনাি জ্িাাঃ িিকতুি আিি  

০৭-০৮-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

327  - যনাি পিাশ চন্দ্র জ্েি নার্  

০৫-১১-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: যয়পুিহাট  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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328  - যনাি জ্িািাাঃ শাহমিয়াি সািিা  

৩১-১২-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

329  - যনাি জ্িাাঃ আসাদুজ্জািান আসাে  

১৬-১১-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: িামনকেঞ্জ  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

330  - যনাি িণমযৎ কুিাি  

০২-০২-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: যডশাি  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

331  - যনাি সন্দীপন িজুিোি  

০১-১০-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: জ্োপািেঞ্জ  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

332  - যনাি মিনািা হামফযা জ্ফিডেৌস  

৩১-১২-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: িািিমনিহাট  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

333  - যনাি জ্যমিন সুিতানা  

০২-০৯-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: খুিনা  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

334  - যনাি জ্িাাঃ উজ্জ্বি জ্হাডসন  

০১-১১-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

335  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুল্লাহ আল্ িামুন  

০১-০১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

336  - যনাি জ্িাাঃ জ্ফিডেৌস আনসািী  

১৫-০২-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: খুিনা  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

337  - যনাি জ্িাাঃ আিী জ্হাডসন শািীি 

১৫-০২-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

338  - যনাি জ্িাাঃ খাডিে জ্িাশািফ 

২৭/১১/১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: নীিফািািী  

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

339  - যনাি জ্িাাঃ জুডয়ি জ্শখ 

২৫-১২-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: িাযিাড়ী 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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340  - যনাি জ্িাাঃ ওিি ফারুক 

০১-০১-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

341  - যনাি তপন িজুিোি 

২২-০৮-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: জ্োপািেঞ্জ 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

342  - যনাি ফািহানা যাহান 

১২-০১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: জ্শিপুি 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

343  - যনাি ইসিত আিা 

১২-০৯-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

344  - যনাি জ্িাাঃ আবুিকি মসমিক 

১৩-০৮-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

345  - যনাি জ্িাাঃ িামশদুি হক 

০১-০৯-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

346  - যনাি জ্িাাঃ িাকসুদুি িহিান 

০১-০১-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

347  - যনাি জ্িাাঃ হামিি ফিহাে আিি 

২৫-১১-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: োইিান্ধা 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

348  - যনাি জ্িাাঃ জ্সমিি সুিতান 

১৫-১১-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

349  - যনাি যয়ন্ত কুিাি অপু 

৩১-১২-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: পটুয়াখািী 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

350  - যনাি জ্িাাঃ কািরুি হাসান সিকাি 

৩১-১২-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

351  - যনাি জ্িাাঃ যমহরুন্নিী 

১০-১০-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: িিগুনা 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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352  - যনাি জ্িাাঃ শাহী ইিিান িাডসি 

০৪-১১-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: িাডেিহাট 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

353  - যনাি নাযনীন নাহাি 

০১-১০-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

354  - যনাি জ্িািাাঃ মশিীন শািিীন খাঁন 

০৩-০২-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: চুয়াোঙ্গা 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

355  - যনাি আকমিিা আক্তাি 

২০-০৯-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: জ্োপািেঞ্জ 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

356  - যনাি জ্িাহাম্মে আবু িাসুে 

০১-০১-১৯৮০ মি. 

জ্যিা: যািািপুি 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

357  - যনাি িাহমুো আক্তাি 

২০-১০-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: মুিীেঞ্জ 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

358  - যনাি জ্িািাাঃ মশমিন শীিা 

০১-০২-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

359  - যনাি ইসফাত আিা মিশু 

৩১-১২-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: জ্নেডকাণা 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২৭-০9-20১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

360  - যনাি িািমযয়া সুিতানা 

০৩-১০-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

১৭-০৫-২০১২ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩০তি মিমসএস পিীো, ২০১০-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

361  - যনাি মিপটন সিোি 

১২-১০-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

২৭-১২-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩১তি মিমসএস পিীো, ২০১১-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

362  - যনাি জ্িািাাঃ ইমিনা জ্িৌসুিী 

১৬-১২-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: োইিান্ধা 

২৭-১২-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩১তি মিমসএস পিীো, ২০১১-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

363  - যনাি তানিীি আহাডম্মে 

১০/০৫/১৯৮২ মি. 

জ্যিা: োযীপুি 

২৭-১২-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩১তি মিমসএস পিীো, ২০১১-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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364  - যনাি জ্িাাঃ ফারুক জ্হাসাইন সােি 

২১-১১-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: কুমিয়া 

২৭-১২-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩১তি মিমসএস পিীো, ২০১১-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

365  - যনাি শািীিা আক্তাি 

১৬-০৮-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

২৭-১২-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩১তি মিমসএস পিীো, ২০১১-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

366  - যনাি জ্িাসাাঃ সামিনা ইয়ািমিন 

জ্চৌধুিী 

০২-০১-১৯৮১ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

২৭-১২-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩১তি মিমসএস পিীো, ২০১১-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

367  - যনাি সানী খান িযমিস  

১২-০২-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: িামনকেঞ্জ 

২৭-১২-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

১৪-০৫-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩১তি মিমসএস পিীো, ২০১১-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

368  - যনাি শায়িা শািমিন 

৩১-০৩-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

২৭-১২-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

২৭-১২-২০১৩ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩১তি মিমসএস পিীো, ২০১১-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 

369  - যনাি জ্িাাঃ আমতয়াি িহিান 

৩১-১২-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

০৮-১০-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩২তি মিমসএস (মিডশষ) পিীো, ২০১১-এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

370  - যনাি আিাফাত মসমিকী 

২৫-০৫-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: নওোঁ 

০৮-১০-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩২তি মিমসএস (মিডশষ) পিীো, ২০১১-এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

371  - যনাি সুদৃমি চাকিা 

২০-০৮-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: িাঙ্গািাটি 

০৮-১০-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৪-০৭-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩২তি মিমসএস (মিডশষ) পিীো, ২০১১-এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

372  - যনাি জ্িাাঃ জ্োিাি সডিায়াি 

১৯-১০-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: কুমিয়া 

০৮-১০-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৮-১০-২০১৩ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩২তি মিমসএস (মিডশষ) পিীো, ২০১১-এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

373  - যনাি জ্িাাঃ আডনায়াি জ্হাডসন 

২০-১১-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

০৮-১০-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩২তি মিমসএস (মিডশষ) পিীো, ২০১১-এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

374  - যনাি জ্িাাঃ আমিফুি ইসিাি 

২৮-১২-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: পািনা 

০৮-১০-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

২৪-০৭-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩২তি মিমসএস (মিডশষ) পিীো, ২০১১-এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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375  - যনাি জ্িাাঃ িনজুরুি ইসিাি 

২৪-১১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িািিমনিহাট 

০৮-১০-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-                

২৪-০৭-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩২তি মিমসএস (মিডশষ) পিীো, ২০১১-এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

376  - যনাি জ্িাাঃ খায়রুি ইসিাি 

০২-০৪-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: ফমিেপুি 

০৮-১০-২০১৩ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

-        উপডযিা িৎস্য 

কি তকততা 

০৫-০২-20১9  মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩২তি মিমসএস (মিডশষ) পিীো, ২০১১-এি 

ফিাফডিি মেমিডত কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা 

মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

377  - যনাি সাজ্জাে জ্হাডসন 

১৩-১১-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

378  - যনাি িারুফ জ্হাডসন মিনাি 

০১-০১-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: িমিশাি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

379  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুি হান্নান 

২৮-১২-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: যয়পুিহাট 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

380  - যনাি জ্িডিকা আইিীন 

০১-০১-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: িািিমনিহাট 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

381  - যনাি জ্িাাঃ সািছু উমিন 

০১-০১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: জ্নায়াখািী 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

382  - যনাি জ্িাাঃ শাহােৎ জ্হাডসন 

১২-১২-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

383  - যনাি আন্না িানী োস 

১৫-১০-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: োইিান্ধা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

384  - কাযী কাশমফয়া জ্যমিন 

৩০-১০-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

385  - যনাি জ্িাহাম্মে িঞ্জুরুি ইসিাি 

২৩-০৮-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: নড়াইি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

386  - যনাি মিপন কুিাি জ্ঘাষ 

২৫-০৯-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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387  - যনাি তািমিিা আকতাি 

১৭-১১-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

388  - যনাি অপু সাহা 

১৯-১০-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: নড়াইি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

389  - যনাি মুহাম্মে মযয়াউি হক জুডয়ি 

০২-০৩-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

390  - যনাি জ্িাাঃ সাফাডয়ত আিি 

১৫-০৩-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

391  - যনাি জ্িাাঃ সুিতান িাহমুে 

১৯-০৮-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

392  - যনাি িডনায়ািা জ্িেি 

২৩-১০-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: ব্রাহ্মণিামড়য়া 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

393  - যনাি জ্িািাাঃ িািিা আক্তাি 

০৫-১১-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: কুমিয়া 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

394  - যনাি জ্যোমত কনা োস 

২৬-১১-১৯৮৬ মি.  

জ্যিা: খুিনা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

395  - যনাি জ্িাাঃ হামফজুি িহিান 

২৫-০৫-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

396  - যনাি জ্িািাাঃ শািমিন আখতাি 

১১-০১-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

397  - যনাি জ্িাাঃ িাহমুদুন্নিী মিঠু 

২৮-১২-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: িািিমনিহাট 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

398  - যনাি এ. এফ. এি. নাযমুস সাডিহীন 

২০-১২-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: কুমিয়া 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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399  - যনাি জ্িাাঃ জ্োিাি জ্িাডশ তে  

০১-০২-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: োইিান্ধা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

400  - যনাি শুভ্র সিকাি 

১৭-১২-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: নিমসংেী 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

401  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুি হামিি 

১০-১১-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: পািনা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

402  - যনাি সিীি কুিাি সিকাি 

২৭-০৯-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িামনকেঞ্জ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

403  - যনাি জ্িািাাঃ এমিযা খাতুন  

২৪-০৮-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

404  - যনাি সুেীপ েট্টাচায ত 

০১-০৮-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: জ্শিপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

405  - যনাি জ্সাডহি জ্িাাঃ মযল্লুি 

িহিান মিোন 

১৯-০৭-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

406  - যনাি হামফযা উডম্ম হামন 

২৯-০৯-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: োযীপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

407  - যনাি শামকিা যাহান  

২২-০৯-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: নওোঁ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

408  - যনাি আফমিন সুিতানা 

০১-০৯-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: জ্ফনী 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

409  - যনাি পমিে কুিাি োস  

১৯-০৩-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: নড়াইি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭(ক) ৭(খ) ৭(গ) ৭ (ঘ) ৮ 
 

36 | 5 9  

 

410  - যনাি জ্িাাঃ িাহমুদুি ইসিাি জ্চৌধুিী  

২৫-১২-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: জ্নায়াখািী 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

411  - যনাি িমন চন্দ্র িন্ডি 

১৭-১১-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: যয়পুিহাট 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

412  - যনাি িামিক তানেীি জ্হাডসন  

২৮-১২-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: যািািপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

413  - যনাি রুিানা জ্ফিডেৌসী  

২৩-০৪-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

414  - যনাি সযীি সাহা 

০১-০৯-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

415  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুল্লাহ আকন্দ 

১০-১০-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

416  - যনাি জ্িাাঃ জ্সমিি জ্িযা 

১১-০৮-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: িািিমনিহাট 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

417  - যনাি জ্িাাঃ ইব্রামহি হামিে শামহন  

২০-০৬-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

418  - যনাি জ্িাাঃ ফযি ইিডন 

কাওিাি আিী  

১৬-০৪-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: ঠাকুিোঁও 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

419  - যনাি জ্িািাাঃ আডয়শা আক্তাি  

১৬-১০-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

420  - যনাি জ্িাাঃ নযরুি ইসিাি  

০৫-১১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: জ্োিা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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421  - যনাি জ্িাাঃ শিীফ হাসান জ্সাহাে 

২৭-০৯-১৯৮৯ মি.  

জ্যিা: মিনাইেহ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

422  - যনাি শাম্মী মশিীন  

০২-০১-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

423  - যনাি সািিা নূি-ই-ইসিািী  

০৪-১২-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

424  - যনাি জ্িাাঃ আাঃ িহিান খান 

০৮-০৫-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

425  - যনাি অঞ্জন মিশ্বাস  

০৮-০১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

426  - যনাি জ্ক, এি, শাহমিয়াি নযরুি  

০৬-১০-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: জ্নায়াখািী 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

427  - জ্শখ জ্িাাঃ এিশাে মিন শহীে  

০২-০১-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: িাঙ্গািাটি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

428  - যনাি মশিা িায় 

১১-০৮-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

429  - যনাি মিনয় কুিাি িায় 

১৬-০৮-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: নড়াইি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

430  - যনাি সুব্রত জ্োস্বািী 

০১-০২-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: জ্নায়াখািী 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

431  - যনাি যনাি আ.ন.ি. মুশমফকুস 

সাডিহীন  

১৪-০১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িমিশাি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭(ক) ৭(খ) ৭(গ) ৭ (ঘ) ৮ 
 

38 | 5 9  

 

432  - যনাি জ্িাাঃ হাসান সাজ্জাে  

০৫/০৬/১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: পািনা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

433  - যনাি জ্িাাঃ যমসি উিীন  

১৩-০৬-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: সাতেীিা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

434  - যনাি িািহা নামহন  

২৭-১২-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

435  - যনাি তন্ময় কুিাি োশ  

০৭-০৪-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

436  - যনাি জ্িাাঃ মিযানুি িহিান  

৩১-০৮-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: কুমড়োি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

437  - যনাি জ্িাহাম্মে আযহারুি আিি  

১০-১০-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: মকডশািেঞ্জ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

438  - যনাি জ্িাাঃ অডহদুজ্জািান  

১৫-০১-১৯৮৬ মি.  

জ্যিা: চাঁপাইনিািেঞ্জ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

439  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুি িমতন  

০১-০১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

440  - যনাি জ্িাাঃ িামযউি ইসিাি  

০১-১১-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: জ্িডহিপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

441  - যনাি আব্দুল্লাহ আি-িামুন 

৩১-০১-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

২০-১০-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

২০-১০-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

442  - যনাি জ্িাাঃ ওয়ািী উল্লাহ জ্িাল্লাহ 

১২-০৪-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: নওোঁ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

443  - যনাি আব্দুল্লাহ মুহাম্মে সাইদুি 

িহিান জ্িযা  

১৭-১২-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: সাতেীিা  

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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444  - যনাি জ্িাাঃ শমফকুি ইসিাি 

০৬-১০-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

445  - যনাি সুেীপ মিশ্বাস  

০৩-০৯-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: নড়াইি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

446  - যনাি জ্িাাঃ আমিনুি ইসিাি 

০৯-১১-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: নওোঁ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

447  - যনাি জ্িাাঃ তানমযমুি ইসিাি  

০১-০১-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: নওোঁ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

448  - যনাি জ্শখ তাডিক আিাফাত  

১৩-১১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: জ্োপািেঞ্জ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

449  - যনাি িাহমুো খাতুন 

২১-১১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

450  - যনাি জ্িাাঃ ইিিান জ্হাডসন জ্চৌধুিী  

১০-০৭-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: যয়পুিহাট 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

451  - যনাি জ্িাাঃ ফািাজুি কমিি 

১৯-১০-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

452  - যনাি জ্িাাঃ আডনায়ারুি আমিন  

০১-০৩-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: কক্সিাযাি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

453  - যনাি মশল্পী িায় 

০১-১১-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

454  - যনাি জ্িাাঃ আিিেীি জ্হাডসন  

২৮-০৬-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

455  - যনাি তুষাি িজুিোি  

৩১-১২-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: ফমিেপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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456  - যনাি িডনায কুিাি সাহা 

২৮-০২-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: িাডেিহাট 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

457  - যনাি ওয়ামহদুি আিিাি 

০৪-০৪-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

458  - যনাি জ্িাাঃ িাহমুদুি হাসান  

২১-১১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: পািনা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

459  - যনাি সঞ্জয় জ্েিনার্  

০১-১১-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: জ্নায়াখািী 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

460  - যনাি জ্িনমযি আহডিে 

০৬-০৫-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: মসিাযেঞ্জ 

২৯-১২-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

২৯-১২-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

461  - যনাি জ্িাাঃ আইয়ুি আিী  

২১-০২-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

462  - যনাি জ্িাাঃ শাহােত জ্হাডসন  

০৩-১২-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

463  - যনাি জ্িাাঃ আসাদুজ্জািান  

০১-০১-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

464  - যনাি আংগুিী জ্িেি  

১৮-০২-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

465  - যনাি জ্িািাাঃ আক্তামুন মিন্নাি  

০৮-১২-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: োইিান্ধা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

466  - যনাি জ্যসিীন আক্তাি 

১২-০৩-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

২০-১০-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

২০-১০-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

467  - যনাি জ্িাাঃ িমতফুি িহিান  

০৫-০৪-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা:  িয়িনমসংহ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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468  - যনাি এ. মি. এি. যাকামিয়া  

১৮-০১-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: ব্রাহ্মণিাড়ীয়া 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

469  - যনাি মুক্তা িানী সিকাি  

০৮-১০-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: মপডিাযপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

470  - যনাি সাডয়িা খাতুন 

০৫-০৩-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: জ্ফণী 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

471  - যনাি পীযুষ প্রোকি 

০১-০১-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: চাঁেপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

472  - যনাি উমূ্মি ফািা জ্িেি তাযমকিা 

০১-০১-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: ঢাকা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

473  - যনাি জ্িাাঃ িঈনুি ইসিাি 

০৬-০১-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

474  - যনাি জ্িাাঃ িাহমুদুি হাসান  

০১-০২-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

475  - যনাি জ্িাাঃ মুিাে জ্হাডসন প্রািামনক  

১৫-০৮-১৯৮২ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

476  - যনাি মহডিি চন্দ্র িায়  

৩১-১২-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

477  - যনাি জ্েিাশীষ িািাড় 

০১-০১-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: সাতেীিা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

478  - যনাি আবু যাফি জ্িাাঃ সাডয়ি 

০৫-১২-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: নীিফািািী 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

479  - যনাি সুতপা েট্টাচার্য্ত 

১৫-১১-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১০-০৭-২০১৪ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত ৩৩তি মিমসএস পিীো, ২০১২-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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480  - যনাি জ্িাাঃ িহুি আমিন  

১১-১১-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

481  - যনাি মেপংকি পাি  

১১-১০-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: নীিফািািী 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

482  - যনাি জ্িাাঃ িািযান সিকাি 

 ০৫-০৮-১৯৯০ মি. 

জ্যিা:িংপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

483  - যনাি জ্িাাঃ ফিহাে জ্হাসাইন  

১৯-০৭-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

২২-১২-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

২২-১২-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

484  - যনাি জ্িাাঃ সাইদুি িহিান  

০১-০২-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: যািািপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34 মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

485  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুস সািাি 

 ২৬-০৮-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

486  - যনাি তাসমনয়া তাসিীি  

০৩-১১-১৯৯১ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

487  - যনাি অমিউি িহিান  

১৯-০৯-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

488  - যনাি মেিশাে মিিকী তুমি  

১২-০৩-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

489  - যনাি জ্িাাঃ েীন ইসিাি  

১৭-১২-১৯৯০ মি. 

জ্যিা:  যডশাি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

490  - জ্িািাাঃ জ্িাস্তামিনা আফডিায  

৩০-১২-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

491  - যনাি জ্িাাঃ শমফউি আিি 

৩১-১২-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: জ্শিপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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492  - যনাি জ্িাাঃ ফািহান তামযি 

 ১৮-০৭-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

493  - যনাি আি িামুন  

১০-০১-১৯৯১ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

494  - যনাি জ্িাস্তফা -আি-িাযীি  

১০-১০-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

495  - যনাি িওনক যাহান 

 ২১-০৯-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: মকডশািেঞ্জ 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

496  - যনাি জ্িাহাম্মে িাডশে পািডেয  

০১-০৫-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

497  - যনাি মহিন মিয়া  

১৭-০৫-১৯৯১ মি. 

জ্যিা: নিমসংেী 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

498  - যনাি জ্িাাঃ আবুি কাডশি 

১৪-০৯-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

499  - যনাি িাডিয়া ইয়ািমিন  

০৮-১১-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

500  - যনাি জ্িাাঃ টিপু সুিতান  

১০-০১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা:  চুয়াোঙ্গা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

501  - যনাি আইমিন মসিীকা  

১২-০৪-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

502  - যনাি পূিিী িাণী িায়  

১৬-১১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: পঞ্চেড় 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

503  - যনাি জ্িাাঃ আতাউি িহিান  

২০-০৯-১৯৯১ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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504  - যনাি মযনাত যাহান িণ তািী  

১০-০৮-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

505  - যনাি এি. এি. পািডেয  

১৮-০৫-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

506  - যনাি জ্িাাঃ মসিাজুস সাডিহীন 

১৭-০৮-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: যািািপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

507  - যনাি মিযয় কুিাি োস  

১০-০৫-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

508  - যনাি জ্িাাঃ িামকি হাসান  

০২-১১-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: পটুয়াখািী 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

509  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুস সািাি  

২৬-০৮-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

২২-১২-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

২২-১২-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

510  - যনাি িাযনুন্নাহাি িায়া  

০৫-০৮-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

511  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুি আহাে িাজু  

২৫-০৯-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

512  - যনাি জ্িাাঃ ইিরুি কাডয়স  

২০-০৬-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: চাঁপাইনিািেঞ্জ 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

513  - যনাি জ্িাসাাঃ আডয়শা খাতুন  

২০-১১-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: িাযশাহী 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

514  - যনাি জ্িাাঃ িমেউি আিি সুফি  

০১-০১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: ব্রাহ্মণিামড়য়া 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

515  - যনাি সসকত িমল্লক 

০১-০১-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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516  - যনাি জ্িাহাম্মে ফমিদুি ইসিাি 

 ১০-০৬-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা: যািািপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

517  - যনাি জ্িাাঃ আব্দুস শাকুি  

২০-০১-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

518  - যনাি িতন চন্দ্র সাহা  

১৯-০২-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

519  - যনাি জ্িাাঃ জ্শফাউি আিি 

৩১-০৮-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

520  - যনাি প্রেীপ কুিাি োি 

 ০১-১২-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা:িাডেিহাট 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

521  - যনাি তানেীি আহডিে  

১১-০২-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

522  - যনাি জ্িাাঃ শািসুি িহিান 

 ০১-০১-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: ঠাকুিোঁও 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

523  - যনাি প্লািন সিকাি 

 ০১-০১-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: জ্নেডকাণা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

524  - যনাি িানস িন্ডি  

০১-০২-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িক্ষ্মীপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

525  - যনাি জ্িাাঃ তামিকুি ইসিাি 

 ৩০-১২-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

526  - যনাি জ্শখ আসাদুল্লাহ  

১১-০৭-১৯৮৩ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

527  - যনাি কািরুন নাহাি 

১০-১২-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: যয়পুিহাট 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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528  - যনাি এস, এি, শাহযাহান মসিায  

১৪-১২-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: িাযিাড়ী 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

529  - যনাি জ্িাাঃ আমিনুি হক 

 ২৪-১১-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: সাতেীিা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

530  - যনাি জ্িাাঃ িমহদুি ইসিাি  

০১-১২-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

531  - যনাি নামসি আি িাহমুে  

২৪-১১-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িক্ষ্মীপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

532  - যনাি আসিাি জ্হাডসন জ্শখ 

২০-০৩-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: জ্োপািেঞ্জ 

২২-১২-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

২২-১২-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

533  - যনাি জ্িাাঃ শািসুি আিি পাটওয়ািী  

১৮-১২-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: িক্ষ্মীপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

534  - যনাি জ্িাাঃ হামকবুি িহিান 

 ০৮-১০-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

535  - যনাি আমিফুি িহিান 

০১-০১-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: জ্নায়াখািী 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

536  - যনাি তািমিিা আক্তাি  

০১-০১-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

537  - যনাি আইমিন আসাে 

 ১৫-১২-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

538  - যনাি শাহানা নাযনীন  

২১-০২-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা: যািািপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

539  - যনাি িমফকুি ইসিাি  

০১-০৩-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

540  - যনাি জ্িািাাঃ সামেয়া িহিান 

০১-০১-১৯৯০ মি. 

 জ্যিা: িগুড়া 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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541  - যনাি জ্িাাঃ নামহে জ্হাডসন  

৩০-১০-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

542  - যনাি জ্িাাঃ জ্িযাউি ইসিাি  

১৬-১১-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

543  - যনাি এস এি শাহযাহান মসিায  

০১-০১-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: িাডেিহাট 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

544  - যনাি জ্িাহাম্মে িামুনুি িহিান  

২৪-০৮-১৯৯১ মি. 

জ্যিা: ব্রাহ্মণিামড়য়া 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

545  - যনাি শািীি আহিে  

১২-১১-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: কুমিল্লা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

546  - যনাি স্বপন চন্দ্র জ্ে 

০১-০৭-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: জ্োিা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

547  - যনাি জ্িাাঃ যািাি জ্হাসাইন 

 ০৫-০৮-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: পটুয়াখািী 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

548  - যনাি জ্িাাঃ িাহমুদুি িহিান  

১৫-০৯-১৯৮১ মি. 

জ্যিা: কুমড়োি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

549  - যনাি জ্িাহাম্মে যাহাঙ্গীি আিি  

২৭-০৭-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৬-০৫-২০১৬ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 34   মিমসএস পিীো, ২০১৬-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

550  - যনাি               

০৫-০১-১৯৯১ মি. 

জ্যিা: কুমি   

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

551  -                        

       

২৬-১০-১৯৯১ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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552  -                      

 ১২-১২-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: পািনা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

553  - যনাি               

 ০৫-১২-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: খুিনা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

554  -                   

০৭-০১-১৯৯২ মি. 

জ্যিা: জ্নেডকাণা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

555  -                       

২৫-০৭-১৯৯০ মি. 

জ্যিা:  য়িনমসংহ 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

556  -                   

১৭-১২-১৯৯১ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

557  -                     

০৮-০৮-১৯৯১মি. 

জ্যিা: মকডশািেঞ্জ 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

558  -                        

০১-০৪-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

559  -                   

 ০১-০১-১৯৯২ মি. 

জ্যিা: মেনাযপুি 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

560  -                     

০৮-১২-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

561  -                 

০১-১০-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: জ্োপািেঞ্জ 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

562  - যনাি            

৩১-১২-১৯৮৮ মি. 

 জ্যিা: নািায়ণেঞ্জ 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

563  -                       

১০-১১-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: িয়িনমসংহ 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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564  -                    

১০-১২-১৯৮৫ মি. 

জ্যিা: মিনাইেহ 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

565  - যনাি                   

২৫-০৮-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: িংপুি 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

566  -                          

০১-০৭-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা: টাঙ্গাইি 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

567  - যনাি                    

৩০-১২-১৯৯০ মি. 

জ্যিা: নড়াইি 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

568  -          ণ           

 ২৮-০২-১৯৯২ মি. 

জ্যিা: নাডটাি 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

569  -                        

২৬-১১-১৯৮৪ মি. 

জ্যিা:            

১৩-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

১৩-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

570  -                          

       

১৭-০৭-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা: নওোঁ 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

571  -                    

২৭-১১-১৯৯১ মি. 

জ্যিা: িগুড়া 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

572  -                        

১৬-০১-১৯৯২ মি. 

জ্যিা: যডশাি 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

573  - যনাি                  

০৪-০৬-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা: োইিান্ধা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

574  - যনাি                

০১-০১-১৯৯১ মি. 

জ্যিা: নীিফািািী 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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575  -                          

২৫-০৭-১99১ 

জ্যিা: কুমড়োি 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০২-০৪-২০১৭ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৫তি মিমসএস পিীো, ২০১৭-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

576  - যনাি                   

০১-০১-১৯৯০ মি. 

জ্যিা:      

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

577  - যনাি               

২৩-০৩-১৯৯২ মি. 

জ্যিা:       

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬ মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

578  - যনাি                  

০৩-১০-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা:      

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

579  -                     

৩১-১২-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:        

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

580  - যনাি              

২০-১১-১৯৯২ মি. 

জ্যিা:          

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

581  -                         

০৫-১১-১৯৮৮ মি. 

জ্যিা:     

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

582  -                           

০৩-০১-১৯৯০ মি. 

জ্যিা:          

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

583  -                       

০৮-০৭-১৯৯০ মি. 

জ্যিা:       

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

584  - যনাি                    

২৯-০৭-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা:            

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

585  - যনাি                     

০৪-০৫-১৯৯২ মি. 

জ্যিা:          

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

586  - যনাি               

০১-০১-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা:          

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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587  - যনাি                      

২৭-০২-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:          

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

588  -                        

০২-১২-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা:        

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬ মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

589  -                    

০১-০৭-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:         

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

590  -                

০৫-১১-১৯৯০ মি. 

জ্যিা:       ণ  

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

591  -                     

০১-০২-১৯৯০ মি. 

জ্যিা:         

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

592  - যনাি                      

০৫-১০-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা:         

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

593  -                     

২৩-০৯-১৯৯২ মি. 

জ্যিা:        

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

594  -                    

৩১-১২-১৯৮৭ মি. 

জ্যিা:          

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি।হডয়ডি। 

595  -                      

০৭-০২-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা:       

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

596  - যনাি                    

০৩-০২-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:          

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

597  -                 

০৫-০১-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:          

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

598  -                       

১৫-১১-১9৮9 মি. 

জ্যিা:         

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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599  - যনাি                   

২৫-০১-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:         

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

600  -                     

০১-০১-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা:      

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬ মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

601  -                          

০৫-০৭-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:           

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

602  -                         

১৮-১২-১৯৯২মি. 

জ্যিা:       

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

603  -                     

২৯-১১-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:         

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬ মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

604  -               

০১-০২-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা:           

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

605  -                    

৩১-১২-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:          

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

606  -                       

১৫-০৬-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:       

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

607  -                           

২৩-০১-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা:       

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

608  -                         

২৪-১২-১৯৯০ মি. 

জ্যিা:         

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬ মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

609  -                   

১০-১০-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা:       ণ  

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

610  -                  

২০-১১-১৯৮৬ মি. 

জ্যিা:          

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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611  -                     

২৬-০২-১৯৯২ মি. 

জ্যিা:        

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

612  -               

০১-০১-১৯৯০ মি. 

জ্যিা:           

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

613  -                   

২৫-১২-১৯৯১মি. 

জ্যিা:          

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

614  -           ণ  

০১-০৯-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:    ণ       

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

615  -                   

২৫-১১-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:         

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

616  -                      

২২-০৬-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা:       ণ  

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

617  -                  

০৩-০১-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:      

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

618  -                      

১১-১১-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:        

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

619  -                  

২৮-১২-১৯৯১ মি. 

জ্যিা:      

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি।১৮ 

620  -                     

০২-০৯-১৯৮৯ মি. 

জ্যিা:         

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

৩১-০৭-২০১৮ মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৬   মিমসএস পিীো, ২০১৮-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

621  -                     

১২-১২-১99১   . 

জ্যিা:       

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

622  - যনাি                     

০৭-০৬-১99১   . 

জ্যিা:       ণ  

১৬-০৭-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

১৬-০৭-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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623  -                   

০৩-০৩-১99২   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

624  -                 

০১-০৩-১99০   . 

জ্যিা:         

১৬-০৭-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

১৬-০৭-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

625  -                   

০৫-০9-১99১   . 

জ্যিা:          

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9    . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

626  -                

০২-০১-১99১   . 

জ্যিা:          

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9    . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

627  -                           

৩১-১২-19৮৮   . 

জ্যিা:       

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9    . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

628  -                  

১০-০৫-১99০   . 

জ্যিা:      ণ   

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9    . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

629  -                    

১৫-০৪-১99১   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9    . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

630  -                        

২9-১০-১99১   . 

জ্যিা:        

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9    . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

631  -                     

৩০-০৮-১99০   . 

জ্যিা:       

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9    . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

632  -                          

২০-০৮-১99০   . 

জ্যিা:        

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

633  -                    

০১-০৬-১99১   . 

জ্যিা:          

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

634  -                     

১৫-১২-১99২   . 

জ্যিা:          

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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635  -                    

০১-০১-১9৮9   . 

জ্যিা:       

১৬-০৭-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ১৬-০৭-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

636  -                       

      

৩১-১০-১9৮৮   . 

জ্যিা:          

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

637  -        .   .             

২৫-০১-১99০   . 

জ্যিা:      

১৬-০৭-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ১৬-০৭-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

638  -                       

০১-০১-১9৮৭   . 

জ্যিা:       

১৬-০৭-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ১৬-০৭-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

639  -                    

০১-০৫-১99৪   . 

জ্যিা:             

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

640  -                     

১০-০৬-১9৮৭   . 

জ্যিা:      

১৬-০৭-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

১৬-০৭-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

641  -                

০৪-০৬-১99১   . 

জ্যিা:        

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

642  -                

২9-১২-১99০   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

643  -                    

০9-০২-১99১   . 

জ্যিা:       

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

644  -                    

০১-১২-১99১   . 

জ্যিা:          

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

645  -               

২০-১২-১99৩   . 

জ্যিা:        

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

১৬-০৭-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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646  -                  

২০-১২-১99১   . 

জ্যিা:       

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

647  -              

০৫-১০-১99৩   . 

জ্যিা:       

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

648  -                      

১২-২-১99০   . 

জ্যিা:      

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

649  -                  

০১-১২-১9৮9   . 

জ্যিা:      

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

650  -                       

০১-১২-১9৮৭   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

651  -                       

০১-০১-১99০   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

652  -                

০৮-১০-১9৮৬   . 

জ্যিা:        

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

653  -             

০১-০১-১99৩   . 

জ্যিা:      

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

654  -                    

২৮-১০-১99০   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

655  -                   

২৪-০১-১99০   . 

জ্যিা:        

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

656  -                    

১২-০৮-১9৮৭   . 

জ্যিা:      

১৬-০৭-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ১৬-০৭-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

657  -                      

২৮-০৬-১99০   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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658  -                            

১০-০৬-১99০   . 

জ্যিা:          

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

659  -                       

২০-০২-১99১   . 

জ্যিা:          

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

660  -                         

০১-০9-১99১   . 

জ্যিা:             

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9  . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

661  -                      

০১-০১-১9৮৭   . 

জ্যিা:       

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

১৬-০৭-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

662  -                     

১9-০৬-১99০   . 

জ্যিা:         

১৬-০৭-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ১৬-০৭-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

663  -                 

১০-০9-১99১   . 

জ্যিা:       

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

664  -                        

০১-০১-১99১   . 

জ্যিা:        

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   . 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

665  -                     

২9-০৩-১99০   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপ-সহকািী পমিচািক 

 

- উপ-সহকািী পমিচািক 

 ০৭-০৪-২০১9   .  

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

666  -                  

০১-০৬-১99০   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

667  -                   

১২-০২-১99১   . 

জ্যিা:       ণ  

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

668  -               

০৮-১১-১99১   . 

জ্যিা:          

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

669  -                    

০৮-১১-১99০   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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670  -                        

১০-০২-১99১   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

671  -                          

৩০-১০-১9৮৮   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

672  -                          

২৩-১২-১99১   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

673  -                     

২9-১১-১99০   . 

জ্যিা:           

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

674  -                  

০৩-০১-১99০   . 

জ্যিা:        

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

675  -                    

১৫-১০-১99০   . 

জ্যিা:    ণ       

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

676  -                               

০৩-০২-১99৩   . 

জ্যিা:      

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

677  -                        

০৬-০9-১9৮9   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

678  -                            

২৭-০৫-১99২   . 

জ্যিা:           

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

679  -                      

১৫-০৬-১9৮৬   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

680  -       .              

০১-০১-১99১   . 

জ্যিা:          

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

681  -                      

১০-০৩-১99১   . 

জ্যিা:         

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 
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682  -                     

০9-১১-১9৮9   . 

জ্যিা:      

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

683  -             

১২-০৮-১99১   .  

জ্যিা:          

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি। 

684  -                         

১১-০৮-১99১   . 

জ্যিা:      

০৭-০৪-২০১9 মি. 

উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

 

- উপডযিা িৎস্য কি তকততা 

০৭-০৪-২০১9 মি. 

- - - - মপএসমস কর্ততক গৃহীত 3৭    মিমসএস পিীো, ২০১৯-এি ফিাফডিি মেমিডত 

কি তকমিশডনি সুপামিডশি ক্রি অনুসাডি জ্যেষ্ঠতা মনি তািণ কিা হডয়ডি।  
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