
DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

ক্রমভক নং নাভ, মক্ষাগত যমাগযতা   মফবাগ জন্ধ তামযখ
মচফারয়ে মফমবন্প য়দ 

যমাগদায়নয তামযখ

ফততভান য়দ যমাগদায়নয 

তামযখ

তমমর 

জামত/ঈজামত/মফ

ম

ফূত য়দয মনয়োগ চূী ভন্তফয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

শ্রী অীল কুভায যন,                 

মফ.এম.
২৪.১১.৫৬ ১২.০৯.৭৮-.ফ.. ০১.১২.৮৩ না

থত

শ্রী দীনদোর মতযয়ক, ভাধযমভক ০৪.০৬.১৯৬৪ ০৯.১০.১৯৯০ -.ফ.. ১৮.০৭.২০০১ তমমর  ঈজামত

খাদয  যফযা

শ্রীভতী ঝুভা যকায,                   

   মফএ
১৭.১২.১৯৬৩ ২০.০৯.১৯৮৯-.ফ. ০১.০২.২০০২ না ১৯৮৭/৯৬

স্বযাষ্ট্র

শ্রী নতফ যকায, মফ.এম ১৬.০৮.১৯৬৬ ০৩.০৮.১৯৯০-.ফ. ০২.০৮.২০০২ না ১৯৮৮/১৩১

মি মনফতাণ  জরুময মযয়লফা

শ্রীভতী ভানী যকায, 

মফ.এম(),মফ.এড
২৪.০৮.১৯৬৪ ০৮.১০.১৯৯০-.ফ.. ০৩.০৮.২০০২ না

থত ১৯৮৮/১৪৮

শ্রী তযপ্রাদ বট্টাচামত, ঈচ্চভাধযমভক ২০.১১.১৯৫৯ ২৭.০২.১৯৯২-.ফ. ০১.০২.২০০৩ না ১৯৮৯/২৫

বূমভ  বূমভ ংস্কায

Under Suspension 

vide Ord No. 

1592/FES, dt 

12.11.2013

Updated Draft Gradation List of UDAs. As on 01.06.2016

দীঘতমদন নুমিত

৪

১

২

৩

৫

৬

APR not ready 

for promotion

 Posted on U.D.Assistant the o/o R.C, 

New Delhi on deputation w.e.f 

28.01.2011.(A.N.)

১৯৭৭/২১৯

১৯৮৮/২(এ.মট-

তামরকা)
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শ্রী সুয়ফাধ চন্ ভামি, ঈচ্চভাধযমভক ০৭.০১.১৯৭০ ১১.১০.১৯৯৩-.ফ. ০৪.০২.২০০৩ তমমর ঈজামত
১৯৯০/১১(তমমর 

ঈজামত তামরকা)

থত

শ্রীভতী মদমত দা, মফ.এ.ম() ০৫.০১.১৯৬৬ ২৯.০১.১৯৯২-.ফ. ০১.০৯.২০০৩ না ১৯৮৯/১৮৮

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায (তদাযমক 

অয়োগ)

শ্রী য়রাক কুভায নন্দন, ঈচ্চভাধযমভক ১৯.১০.১৯৬৮ ৩১.১২.১৯৯১-.ফ. ০৬.০৯.২০০৩ না ১৯৮৯/২০২

ঈত্তযফঙ্গ ঈন্পেন মফবাগ

শ্রী যৌযব যদ, মফ. এম. ০৪.০৪.১৯৬৮ ৩০.০৪.১৯৯২-.ফ. ১৩.০৯.২০০৩ না ১৯৮৯/৩৯০

নগয ঈন্পেন

শ্রী ফরাআ চাাঁদ মং, মফ.এ. ০২.০২.১৯৬৫ ১০.০৬.১৯৯৪-.ফ.. ০১.০৩.২০০৪ তমরী ঈজামত
১৯৯১/২৩(এ.মট.-

তামরকা)

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী চন্নাথ বট্টাচামতয, মফ.এ ২৮.১০.১৯৬৫ ০৭.০৯..১৯৯৪-.ফ. ০৬.১২.২০০৪ না ১৯৯১/৭৪

থত

শ্রী ভদন যগাস্বাভী, মফ.এম. ০৯.০৭.১৯৬৪ ২৯.০৭.১৯৯৪-.ফ. ২৫.০২.২০০৫ না ১৯৯১/১৭৯

স্বযাষ্ট্র

শ্রীভতী ন্পণূতা যাে, ভাধযমভক ০৩.১২.১৯৫৯ ০১.০৪.২০০৫ না য়দান্পীত-১৯৯৫

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

য়দান্পতী গ্রয়ন 

মনচু্ছক

দীঘতমদন নুমিত 

০১.০৯.২০১১ আয়ত

য়দান্পতী গ্রয়ন 

মনচু্ছক

মফবাগীে তদন্ত চার ু

মফবাগীে তদন্ত চার ু

৭

৮

৯

১১

১২

১৩

১৪

১০

০৪.০৬.১৯৮১-ঘ যশ্রণী(মন) 

২৭.১২.১৯৯৫-.ফ.

াযীমযক প্রমতফন্নী
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শ্রী মনভা যঙ যযা, মফ.এ ১০.১২.১৯৬৪
১৩.০২.১৯৯২-.ফ.ক 

০৩.১২.১৯৯৬-.ফ.
১৯.০৭.২০০৫ তমমর ঈজামত িানান্তমযত-১৯৯৬

ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয

শ্রী দীঙ্কয যাে, মফ.এম() ০২.০৭.১৯৬৮ ২১.০৪.১৯৯৫-.ফ.. ০৮.০৯.২০০৫ না ১৯৯২/৯২

থত

শ্রী ফরুন কুভায মনা, মফ.কভ. ০৩.০২.১৯৬৬ ১৩.০৪.১৯৯৫-.ফ.. ০৮.০৯.২০০৫ না ১৯৯২/৯৭

নগয ঈন্পেন

শ্রী ভনীল কুি,ু মফ.এম. ০৮.০১.১৯৬৭ ০১.০৩.১৯৯৫-.ফ.. ০৯.০৯.২০০৫ না ১৯৯২/৯৯

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

ভঃ মরৃর আরাভ রস্কয, মফ.এ ২৭.০৮.১৯৬৮ ০৯.০৩.১৯৯৫-.ফ.. ১০.০৯.২০০৫ না ১৯৯২/১০০

ঈজামত ঈন্পেন

শ্রী াথত যচৌধযুী, মফ.এম. ০৮.১১.১৯৬৯ ২৭.০৪.১৯৯৫-.ফ.. ১৫.০৯.২০০৫ না ১৯৯২/১০২

তূত

শ্রী াথত ার, মফ.এম.(), এভ.ম.এ. ২৩.০৯.১৯৬৯ ০৮.০৬.১৯৯৫-.ফ.. ২৩.০৯.২০০৫ না ১৯৯২/১১৪

মযফন

শ্রীভতী যভৌসুভী চক্রফততী, মফ.এ.() ২১.০৩.১৯৬৮ ২৬.০৪.১৯৯৫-.ফ.. ০১.১০.২০০৫ না ১৯৯২/১১৯

রথত

১৬

১৫

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২
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শ্রী যৌযব দাগুপ্ত, মফ.এম () ৩১.০৭.১৯৬৯ ৩১.০৩.১৯৯৫-.ফ.. ০১.১০.২০০৫ না ১৯৯২/১২০

কুমটয  কু্ষদ্রােতন মল্প

শ্রী মত কুভায ার, মফ.এম. ০১.০২.১৯৬৮ ৩১.০৩.১৯৯৫-.ফ.. ১৬.১০.২০০৫ না ১৯৯২/১২৩

কৃমল

শ্রী মনরুদ্ধ ভয়ুখাাধযাে, মফ.এম() ২৬.০৮.১৯৬৯ ০৫.০৪.১৯৯৫-.ফ.. ০১.১১.২০০৫ না ১৯৯২/১২৪

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী ভান কুভায াভন্ত, 

মফ.এম(),এভ.এম.
১৪.০২.১৯৬৮ ২৪.০৪.১৯৯৫-.ফ.. ০১.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১২৬

কুমটয  কু্ষদ্রােতন মল্প

শ্রী যদফাীল গয়ঙ্গাাধযাে, মফ.কভ.() ০৫.০২.১৯৬৬ ০৬.০৪.১৯৯৫-.ফ.. ০১.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৩০

কুমটয  কু্ষদ্রােতন মল্প

শ্রী সুব্রত দত্ত, মফ.এম. ০৯.০৬.১৯৬৯ ১৩.০৬.১৯৯৫-.ফ.. ০১.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৩১

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রীভতী যভৌসুভী গয়ঙ্গাাধযাে , 

মফ.এম.()
১৫.১১.১৯৬৪ ১০.০৩.১৯৯৫-.ফ.. ০৫.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৩২

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

ভঃ অফরৃয যজ্জাক, মফ.এম., 

মফ.এড.
০৩.০৯.১৯৬৩ ০১১.০৩.১৯৯৫-.ফ.. ১৪.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৩৫

ঈচ্চমক্ষা

২৩

২৪

২৫

২৮

২৬

২৭

২৯

৩০
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শ্রী কাজর কুভায যঘাল, মফ.এম., 

মফ.এড.
১৩.০১.১৯৬৭ ২৬.০৪.১৯৯৫-.ফ.. ১৪.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৩৬

স্বযাষ্ট্র

শ্রী যদফাীল যনগুপ্ত, মফ.এম.() ১২.০৮.১৯৭১ ২৩.০২.১৯৯৫-.ফ.. ১৫.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৪০

স্বযাষ্ট্র

শ্রী প্রদী কুভায বট্টাচামত, এভ.কভ. ০৫.০৬.১৯৬৪ ২২.০৬.১৯৯৫-.ফ.. ১৫.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৪২

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী সুব্রত যঘাড়ুআ, মফ.এম.(), মফ.এড. ১৬.০১.১৯৬৪ ০৭.০৩.১৯৯৫-.ফ.. ১৫.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৪৭

থত

শ্রী শফার যাে, মফ.এম. ৩০.০৫.১৯৬৪ ২৮.০৮.১৯৯৫-.ফ.. ১৬.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৫১

থত

শ্রী সুান্ত কুভায দা, মফ.এ ২৬.০৯.১৯৬৯ ২৪.০৩.১৯৯৫-.ফ.. ১৭.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৫৬

স্বযাষ্ট্র

শ্রী মভত কুভায তারকুদায, মফ.এম. ০১.১২.১৯৬৭ ০১.০২.১৯৯৫-.ফ.. ২০.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৫৯

যচ  জরথ

শ্রী সুয়ফাধ কুভায মধকাযী, মফ.এম. ২০.১২.১৯৬৭ ২১.০৫.১৯৯৬-.ফ.. ২০.১২.২০০৫ তমরী জামত
১৯৯৩/৩৭ (এ.ম.-

তামরকা)

কুমটয  কু্ষদ্রােতন মল্প

৩১

৩২

৩৮

৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭
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শ্রী জে যনামত, এভ.এম. ১৫.১২.১৯৬৭ ০৩.০৪.১৯৯৫-.ফ.. ২১.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৬০

স্বযাষ্ট্র

শ্রী মফশ্বমজৎ ভমিক, মফ.এম.() ২৫.০৭.১৯৬৮ ২৯.০৫.১৯৯৫-.ফ.. ২৪.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৬১

ফন

শ্রী প্রণয়ফ যাে, মফ.এম (াটত-১) ২৮.১১.১৯৬২ ০১.০২.১৯৯৬-.ফ.. ২৪.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৬৩

স্বযাষ্ট্র

শ্রী য়ধতন্দু মটকাদায, মফ.এ. ২৫.০১.১৯৭০ ১৬.০৪.১৯৯৬-.ফ.. ২৪.১২.২০০৫ তমরী জামত
১৯৯৩/৪২ (এ.ম.-

তামরকা)

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী নফ কুভায যঘাল, মফ.এম () ০৩.০২. ১৯৬৭ ১৮.০৫.১৯৯৫-.ফ.. ২৮.১২১.২০০৫ না ১৯৯২/১৬৫

ঃ ফঃ স্টাপ ময়রকন কমভন

শ্রী বাস্কয ঘটক, মফ.এম. ২৪.০৩.১৯৬৪ ২৯.০৩.১৯৯৫-.ফ.. ৩১.১২.২০০৫ না ১৯৯২/১৭৮

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী প্রসুন কুভায যাে, মফ.কভ.() ১৭.০৭.১৯৬৪ ২৮.০৮.১৯৯৫-.ফ.. ০১.০১.২০০৬ না ১৯৯২/১৭৯

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রীভতী তনুশ্রী যকায (চাকী), 

মফ.এম.()
২৬.১০.১৯৬৪ ১৪.০৮.১৯৯৫-.ফ.. ০১.০১.২০০৬ না ১৯৯২/১৮০

তূত

৪২

৪৩

৪০

৩৯

৪৬

৪৫

৪৪

৪১
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শ্রী মদরু চন্ মঠকাদায, মফ.এ., ০২.০১.১৯৬৫ ০৩.০৫.১৯৯৬-.ফ.. ০১.০১.২০০৬ তমরী জামত
১৯৯৩/৪৩ (এ.ম-

তামরকা)

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী যদফাী দা,        ভাধযমভক, ০২.০২.১৯৬৫ ৩১.০৫.১৯৯৬-.ফ.. ০৪.০১.২০০৬ তমরী জামত
১৯৯৩/৪৪ 

(এ.ম.তামরকা)

ঃফঃ বুমভ ংস্কায  প্রজাত্ব 

অদারত

শ্রী মফরৃযৎ ফযণ যঘাল,     মফ.এম 

()
০১.০১.১৯৬৫ ২৮.০৪.১৯৯৫-.ফ.. ১৩.০১.২০০৬ না ১৯৯২/১৮১

তূত

শ্রী সুব্রত দা,               এভ.এম., ১৭.১২.১৯৬৬ ১৫.০৫.১৯৯৫-.ফ.. ১৭.০১.২০০৬ না ১৯৯২/১৮২

নগয ঈন্পেন

শ্রী কুণার মভত্র,         মফ.এম () ২৫.১১.১৯৬৭ ২৮.০৩.১৯৯৫-.ফ.. ১৯.০১.২০০৬ না ১৯৯২/১৮৩

ঈচ্চমক্ষা

শ্রীভতী কথাকমর ভজভুদায, মফ.এম 

()
০২.০৩.১৯৬৯ ১৫.০৩.১৯৯৫-.ফ.. ১৯.০১.২০০৬ না ১৯৯২/১৮৪

স্বযাষ্ট্র

শ্রী াথত াযমথ যঘাল,          এভ.এ., ০২.১০.১৯৬৯ ২১.০৪.১৯৯৫-.ফ.. ১৯.০১.২০০৬ না ১৯৯২/১৮৫

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রীভতী মনয়ফমদতা ভির (নস্কয), 

মফ.এম.
২৯.১১.১৯৬৯ ২৬.০৬.১৯৯৬-.ফ.. ১৯.০১.২০০৬ তমরী জামত

১৯৯৩/৪৫ (এ.ম-

তামরকা)

স্বযাষ্ট্র

৫১

৪৮

৪৯

৫০

৪৭

৫২

৫৩

৫৪
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শ্রী ভীয কুভায জানা, মফ.এম() ০৫.০২.১৯৬৬ ০১.০৬.১৯৯৫-.ফ.. ৩১.০১.২০০৬ না ১৯৯২/১৮৮

অফান

শ্রী সুতনু চয়ট্টাাধযাে, ভাধযমভক, ১৯.০১.১৯৭২ ০৩.০৭.১৯৯৫-.ফ.. ০১.০২.২০০৬ না ১৯৯২/১৯৩

মল্প  ফামণজয

শ্রী যদফব্রত বট্টাচামত,       মফ.এম., ২২.১২.১৯৬৫ ২৬.০৬.১৯৯৫-.ফ.. ০১.০২.২০০৬ না ১৯৯২/১৯৬

শ্রভ

শ্রী নয়ফন্দু বট্টাচামতয,            মফ.এ ৩১.০১.১৯৬৩ ০৬.০৬.১৯৯৫-.ফ.. ০১.০২.২০০৬ না ১৯৯২/১০০

থত

শ্রী যদফাী যফযা,      মফ.এম() ১০.০৬.১৯৬৬ ২০.০৯.১৯৯৫-.ফ.. ০১.০২.২০০৬ না ১৯৯২/২০২

নাযী  মরৄমফকা  ভাজকরযাণ

শ্রী তরুন কামন্ত যদারআ, এভ.কভ., ২৭.০১.১৯৬৫ ১১.০৭.১৯৯৫-.ফ.. ০১.০২.২০০৬ না ১৯৯২/২০৫

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী যনমত মফশ্বা,          মফ.কভ., ০২.০৭.১৯৬৫ ০৬.০৮.১৯৯৬-.ফ.. ০১.০২.২০০৬ তমরী জামত
১৯৯৩/৫০ (এ.ম-

তামরকা)

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ীভ ভাদ্দায,        ভাধযমভক, ০১.০১.১৯৭২ ১৬.০৪.১৯৯৬-.ফ.. ০১.০২.২০০৬ তমরী জামত
১৯৯৩/৫২ 

(এ.ম.তামরকা)

থতননমতক যাভতদাতায কামতযারে 

(ঈন্পেন  মযকল্পনা)

৫৭

৫৮

৫৯

৬০

৫৫

৬১

৬২

৫৬
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শ্রী তুলায কামন্ত বািাময, মফ.এম (), ০১১.০৪.১৯৬৫ ২১.০৬.১৯৯৫-.ফ.. ১০.০২.২০০৬ না ১৯৯২/২০৬

নগয ঈন্পেন

শ্রী মযমজৎ যচৌধযুী, মফ.এম.() ১২.১১২.১৯৬৯ ২১.০৬.১৯৯৫-.ফ.. ০১.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/১০৯

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী যদফাীল যনগুপ্ত,        মফ.কভ. ২৯.০৫.১৯৭১ ১৮.০৯.১৯৯৫-.ফ.. ০১.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২১০

মফমতে ফযফিান

শ্রীভতী প্রদীপ্তা যবৌমভক (দত্ত), 

মফ.এম()
১০.০৭.১৯৬৯ ২৮.০৬.১৯৯৫-.ফ.. ০১.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২১৫

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী মফশ্বরূ মভত্র, মফ.এ. ২৮.০১.১৯৬৫ ০৩.০৭.১৯৯৫-.ফ.. ০১.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২১৭

:ফ: টযায়েন ট্রাআফনু্যার

শ্রী তুমন ারদায,           মফ.এ.() ০৩.০১.১৯৭১ ২২.০৫.১৯৯৬-.ফ.. ০১.০৩.২০০৬ তমরী জামত
১৯৯৩/৫৬ (এ.ম-

তামরকা)

মযলদীে মফলেক

শ্রী যফীন শ্রীভামন,          মফ.এম ২৬.০২.১৯৬৭ ২৮.০৬.১৯৯৫-.ফ.. ২২.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২১৮

থত

শ্রী ীভ কুভায যঘাল, মফ.এম. ০৩.০৫.১৯৬৮ ২১.০৮.১৯৯৫-.ফ.. ২২.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২১৯

স্বযাষ্ট্র

৬৯

৭০

৬৮

৬৫

৬৬

৬৭

৬৩

৬৪
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শ্রী য়াক কুভায ভির, মফ.এম., ০২.০৫.১৯৬৫ ১৪.০৮.১৯৯৬-.ফ.. ২২.০৩.২০০৬ তমরী জামত
১৯৯৩/৫৮ (এ.ম-

তামরকা)

থত

শ্রী রুন কুভায ার, ঈচ্চভাধযমভক. ০৭.০৬.১৯৬৮ ১৮.০৮.১৯৯৫-.ফ.. ২৩.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২২০

যচ  জরথ

শ্রী ভর কুভায াা,      মফ.এম 

()
০৫.০১.১৯৬৯ ০৩.০৭.১৯৯৫-.ফ.. ২৩.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২২১

মফচায

শ্রী প্রনফ কুভায গাাঁতাআত, মফ.কভ.() ৩০.০১.১৯৬৪ ২৭.০৬.১৯৯৫-.ফ.. ২৩.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২২৪

কুমটয  কু্ষদ্রােতন মল্প

শ্রী যয়নন্দু যঘাল,             মফ.কভ. ০১.০১.১৯৬৫ ৩১.০৭.১৯৯৫-.ফ.. ২৩.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২২৫

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী চন্দন চক্রফততী,          মফ.এম. ০১.০৯.১৯৬৬ ০৭.০৭.১৯৯৫-.ফ.. ২৩.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২২৬

থত

শ্রী মবমজৎ চযাটাজ্জতী, মফ.এম. ০৬.০৯.১৯৬৬ ৩১.০৫.১৯৯৫-.ফ. ২৩.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২২৭

নগয ঈন্পেন

শ্রী যমফন্দ কুভায মিত, 

মফ.এ.ম(মমন্দ)
০১.০৮.১৯৭১ ০৯.০৮.১৯৯৫-.ফ. ২৩.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২২৮

বূমভ  বূমভ ংস্কায

৭১

৭২

৭৩

৭৪

৭৫

৭৮

৭৬

৭৭
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শ্রী জে কুভায মফশ্বা, মফ.এম. ২৫.০৪.১৯৯৬-.ফ. ২৩.০৩.২০০৬
১৯৯৩/৫৯(এ.ম 

তামরকা)

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী তন কুভায ারদায, মফ.এম ১৬.০৪.১৯৯৬-.ফ.. ২৩.০৩.২০০৬
১৯৯৩/৬২(এ.ম 

তামরকা)

খাদয  যফযা

শ্রীভতী জেন্তী য়যন,     ভাধযমভক ৩১.১২.১৯৭১
২৪.০৭.১৯৯১-ঘয়শ্রণী(মন) 

২৪.০৯.১৯৯৭-.ফ..
২৩.০৩.২০০৬ তমমর ঈজামত য়দান্পীত-১৯৯৭

ঞ্চায়েয  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী মবমজৎ চক্রফততী,     মফ.এ.() ০১.১০.১৯৭১ ২৮.০৮.১৯৯৫-.ফ.. ২৪.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২২৯

থত

শ্রীভতী এণা বট্টাচামতয(যাে ফভতন), 

মফ.এম
১৮.০১.১৯৬৪ ০৭.০৯.১৯৯৫-.ফ. ২৪.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২৪১

স্বযাষ্ট্র

শ্রী প্রদী গাঙ্গুরী,        মফ.এ.ম() ০৮.০৭.১৯৭০ ১৭.০৭.১৯৯৫-.ফ. ২৪.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২৪৬

নাযী  মরৄ মফকা  ভাজকরযান

শ্রী ভঙ্গর াাঁদা,              মফ.এ ২৫.১২.১৯৭১
১৯.১১.৭৩-ঘ যশ্রণী(মন) 

২৪.০৯.১৯৯৭-.ফ.
২৪.০৩.২০০৬ তমমর ঈজামত য়দান্পীত-১৯৯৭

তথয  ংস্কৃমত

শ্রীভতী ামড় যফা,           মফ.এ ০৮.০১.১৯৭১ ১৯.০৭.১৯৯৫-.ফ. ২৫.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২৪৭

ঈদ্বাস্তু ত্রাণ  নুফতান

৮৬

৮২

৮৩

৭৯

৮০

৮৪

৮৫

৮১

০৮.০৯.১৯৬৯ তমমর জামত

১৭.০৮.১৯৬৮ তমমর জামত
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শ্রী সুমজত কুভায দা,      মফ.এম ০৮.০৮.১৯৬৪ ০৩.০৭.১৯৯৫-.ফ.. ২৭.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২৪৮

তূত

শ্রী যমফন্দ নস্কয,          ভাধযমভক ১৭.০৮.১৯৫৯
৩০.০১.৮৮-গ যশ্রণী(মন)  

২৪.০৯.১৯৯৭-.ফ.
২৭.০৩.২০০৬ তমমর জামত য়দান্পীত-১৯৯৭

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী ফযাচী যচৌধযুী,         মফ.কভ ২৬.১২.১৯৬৪ ০২.০৮.১৯৯৫-.ফ. ২৮.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২৪৯

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী যখ যাজীফ অখতায, মফ.এম() ১২.১০.১৯৬৫ ২৪.০৭.১৯৯৫-.ফ. ২৮.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২৫১

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ঞ্জে ফযানাজতী,  

মফ.কভ()এর.এর.মফ
০৫.০৯.১৯৬৮ ২০.০৬.১৯৯৫-.ফ. ২৯.০৩.২০০৬ ১৯৯২/৩৪৭ াযীমযক প্রমতফন্নী

াভমযক প্রমতযক্ষা

শ্রী মকয়ায কুভায ভজভুদায, ভাধযমভক ০১.০১.১৯৬২
০৬.০৫.৮৮-ঘ যশ্রণী(মন) 

২৪.০-৯.১৯৯৭-.ফ.
২৯.০৩.২০০৬ তমমর জামত য়দান্পীত-১৯৯৭

জনমক্ষা প্রায  গ্রন্থাগায মযয়লফা

ভম্যদ াভসুমদ্দন,             াআ 

ভাদ্রাা
০৩.১২.১৯৬৩

২৫.০৫.৮২-ঘ যশ্রণী(মন) 

৩০.১২.১৯৯৬-.ফ.
৩০.০৩.২০০৬ না য়দান্পীত-১৯৯৬

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রীভতী মভনমত যাে,      ভাধযমভক ০৪.১০.১৯৬০
২৩.০৫.৮৮-ঘয়শ্রণী(মন 

২৪.০৯.১৯৯৭-.ফ.
৩০.০৩.২০০৬ তমমর জামত য়দান্পীত-১৯৯৭

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

৮৭

৮৮

৮৯

৯০

৯১

৯২

৯৩

৯৪
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শ্রী ঙ্কয কুভায যাঈত, ভাধযমভক ১০.০১.১৯৬৩
১৫.০৭.৮৮-ঘয়শ্রণী(মন) 

২৪.০৯.১৯৯৭-.ফ.
৩০.০৩.২০০৬ তমমর জামত য়দান্পীত-১৯৯৭

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী মজন্পায ক,                 স্কুর 

পাআনার
১৩.০৭.১৯৫৬

০৪.০৮.৮২-ঘ যশ্রনী(মন) 

৩০.১২.১৯৯৬-.ফ.
০১.০৪.২০০৬ না য়দান্পীত-১৯৯৬

ভৎস্য

শ্রী মফজে কুভায মং,      এ.এ.আ ১১.০১.১৯৫৮
১৭.০৮.৮২-ঘ যশ্রনী(মন) 

৩০.১২.১৯৯৬-.ফ.
০১.০৪.২০০৬ না য়দান্পীত-১৯৯৬

স্বযাষ্ট্র

শ্রী কারাকায যাঈত, ঈচ্চভাধযমভক ২৭.০৪.১৯৬০
০৫.০৫.১৯৮৩-ঘ যশ্রনী 

৩০.১২.১৯৯৬-.ফ.
০১.০৪.২০০৬ না য়দান্পীত-১৯৯৬

শ্রভ

শ্রীভতী যাবা ভির,        এ.এ.আ ১০.০৭.১৯৬৩
১১.০৮.১৯৮৮-ঘ যশ্রনী 

২৪.০৯.১৯৯৭-.ফ.
০১.০৪.২০০৬ তমমর জামত য়দান্পীত-১৯৯৭

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী যয়ভ চন্ টুডু,           মফ.এ ২৫.০৬.১৯৬৫ ২১.০৭.১৯৯৭-.ফ. ০১.০৪.২০০৬ তমমর ঈজামত

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী তয ঙ্কয ফয়ন্দযাাধযাে, মফ.কভ() ১৩.০৪.১৯৬৫
২২.১২.১৯৮৯-.ফ.ক 

০৩.১২.১৯৯৬-.ফ.
০২.০৪.২০০৬ না িানান্তমযত-১৯৯৬

স্বযাষ্ট্র

শ্রী সুয়ফাধ কুভায যদফভতা, ভাধযমভক, ০৭.১২.১৯৬১
১৩.০৯.১৯৮৮-ঘ যশ্রনী 

২৪.০৯.১৯৯৭-.ফ.
০৩.০৪.২০০৬ তমমর জামত য়দান্পীত-১৯৯৭

স্বযাষ্ট্র

িানান্তমযত-

১৯৮৯/৪৬(এ.মট 

তামরকা)

১০১

৯৫

৯৬

৯৭

৯৮

৯৯

১০০

১০২
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শ্রী আন্নীর ফাগচী,          মফ.এ() ০৯.০৯.১৯৬১
০২.০৪.১৯৯০-.ফ.ক 

০৩.১২.১৯৯৬-.ফ.
০৪.০৪.২০০৬ না িানান্তমযত-১৯৯৬

থত

শ্রী মফকা চন্ মভত্র, মফ.এ.ম() 

মফ.এড
০২.০৬.১৯৬৪

২৩.১০.১৯৯০-.ফ.ক 

০৩.১২.১৯৯৬-.ফ.
০৭.০৪.২০০৬ না িানামন্তযত-১৯৯৬

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী য়াক তরু কাযক, মফ.এ.(াটত-১) ১৪.০২.১৯৬৮
২২.০১.১৯৯১-.ফ.ক 

০৩.১২.১৯৯৬-.ফ.
০৭.০৪.২০০৬ না িানামন্তযত-১৯৯৬

তূত

শ্রী যগৌতভ যঘাল,       মফ.এ.,মফ.এম ৩০.০৬.১৯৬৬
৩০.০৫.১৯৯১.ফ.ক. 

০৩.১২.১৯৯৬-.ফ.
১৮.০৪.২০০৬ না

িানান্তমযত মধকায 

যথয়ক ১৯৯৬

তূত

শ্রী কৃামন্নু ভখুাজতী, 

মফ.এম(),ম,মজ,মড.ম.এ.
২১.০৮.১৯৭২ ২৭.০৩.১৯৯৬-.ফ. ১৮.০৪.২০০৬ না ১৯৯৩/১৫

থত

শ্রী ীতভ যদ, মফ.এ ২০.০১.১৯৬৯ ২১.০৫.১৯৯৬-.ফ.. ১৮.০৪.২০০৬ না ১৯৯৩/২৬

স্বযাষ্ট্র

শ্রী মতাংরৄ যঠ, মফ.এ,এভ.এভ.এফ 

মফ.এভ(মড)
২৮.১০.১৯৬৪ ১২.০৪.১৯৯৬-.ফ. ১৮.০৪.২০০৬ না ১৯৯৩/২৯

কৃমল

শ্রী রূ কুভায যঘাল, মফ.এম() ০৩.০১.১৯৬৭ ১২.০৩.১৯৯৬-.ফ. ১৮.০৪.২০০৬ না ১৯৯৩/৩১

মল্প  নুগতঠন

১০৬

১০৭

১০৮

১০৯

১১০

১০৫

১০৩

১০৪
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শ্রী যাভনাথ চক্রফততী,        এভ.এ ২১.১১.১৯৬৩ ২৬.০২.১৯৯৬-.ফ. ১৮.০৪.২০০৬ না ১৯৯৩/৩২

কামযগযী মক্ষা  প্রমক্ষণ

শ্রী ান্পারার চক্রফততী,        মফ.কভ ১৯.০৯.১৯৬৬ ০৬.০৫.১৯৯৬-.ফ. ১৮.০৪.২০০৬ না ১৯৯৩/৩৯

শ্রভ

শ্রী শ্যাভর কুভায মফশ্বা, ভাধযমভক ১৫.০৩.১৯৭১
১২.০৭.৮৯-ঘ যশ্রণী(মন) 

২৪.০৯.১৯৯৭-.ফ.
১৮.০৪.২০০৬ তমমর জামত য়দান্পীত-১৯৯৭

থত

শ্রী সুযমজৎ ফড়ুো    ঈচ্চভাধযমভক ২৯.০৭.১৯৭৪ ২৫.০৬.১৯৯৭-.ফ. ১৮.০৪.২০০৬ তমমর ঈজামত
১৯৯৪/৫(এ.মট 

তামরকা)

তূত

শ্রী সুব্রত কুভায ভির, মফ.কভ ২৪.০৫.১৯৬৭ ১৪.০২.১৯৯৬-.ফ. ১৮.০৪.২০০৬ না ১৯৯৩/৪৫

স্বযাষ্ট্র

শ্রী প্রণফ কুভায কয, ঈচ্চভাধযমভক ১৩.১১.১৯৬৮ ১৬.০২.১৯৯৬-.ফ. ১৮.০৪.২০০৬ না ১৯৯৩/৪৭

মিভফঙ্গ কযাধান অদারত

শ্রী ভীয কুভায যদ, মফ.এম.() ১০.১২.১৯৬৮ ২২.০২.১৯৯৬-.ফ. ০১.০৫.২০০৬ না ১৯৯৩/৫৬

যৌয মফলেক

শ্রী যাজরুার দা, ঈচ্চ ভাধযমভক ১৫.০৭.১৯৬৭
১৬.১০.৯০-ঘ যশ্রণী(মন) 

২৪.০৯.১৯৯৭-.ফ.
০১.০৫.২০০৬ তমমর জামত য়দান্পীত-১৯৯৭

স্বািয  মযফায করযাণ

১১৫

১১৬

১১৭

১১৮

১১১

১১২

১১৩

১১৪
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শ্রী তা যচৌধযুী, মফ.এ ১৪.০১.১৯৬৫ ১৬.০২.১৯৯৬-.ফ. ২৩.০৫.২০০৬ না ১৯৯৩/৬৪

তথয  ংস্কৃমত

ভ: জাভারঈদ্দীন অয়ভদ, মফ.এ ১২.০১.১৯৬৫ ১৩.০৯.১৯৯৬-.ফ. ২৩.০৫.২০০৬ না ১৯৯৩/৬৫

মল্প  ফামনজয

শ্রী তভার যকায, মফ.এম ০৩.০২.১৯৭১ ১২.০৩.১৯৯৬-.ফ. ৩০.০৫.২০০৬ না ১৯৯৩/৭১

নগয ঈন্পেন

শ্রী গুরুপ্রাদ ভয়ুখাাধযাে, মফ.কভ ০৬.১০.১৯৬৫ ১৭.০৪.১৯৯৬-.ফ. ৩০.০৫.২০০৬ না ১৯৯৩/৭৫

কৃমল

শ্রী মফশ্বমজৎ যদ, মফ.এম. () ১০.০১.১৯৬৬ ১১.০৩.১৯৯৬-.ফ. ৩০.০৫.২০০৬ না ১৯৯৩/৭৯

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী যতন দা, ভাধযমভক ০১.০১.১৯৬৫
৩১.১০.৯০-ঘ যশ্রণী(মন) 

২৪.০৯.১৯৯৭-.ফ.
৩০.০৫.২০০৬ তমমর জামত য়দান্পীত-১৯৯৭

মি মনফতান  জরুযী মযয়লফা

শ্রী য়যাজ কামন্ত ভামঝ, ভাধযমভক ২১.০৪.১৯৭৬ ৩০.০৭.১৯৯৭-.ফ. ৩০.০৫.২০০৬ তমমর ঈজামত
১৯৯৪/৬(এ.মট 

তামরকা)

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী সুদী ার, মফ.এম() ০৮.০১.১৯৬৯ ১৭.০৪.১৯৯৬-.ফ. ১৩.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩/৮৩

মল্প  ফামণজয

১২৪

১২৫

১১৯

১২০

১২১

১২২

১২৩

১২৬
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শ্রীভতী ভভতা যকায(মনা), মফ.এম. ০৪.০৪.১৯৬৭ ২৮.০৩.১৯৯৬-.ফ. ১৩.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩/৮৫

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী বয়ফ চন্ মফশ্বা, মফ.এ ০৬.০১.১৯৫৭
০৯.১১.১৯৯০(মন) 

২৪.০৯.১৯৯৭-.ফ.
১৫.০৬.২০০৬ তমমর জামত য়দান্পীত-১৯৯৭

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী যকৌমক চক্রফততী, মফ.এম() ১৭.০৪.১৯৭১ ১৩.০৫.১৯৯৬-.ফ. ১৭.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩-৮৮

মিভফঙ্গ বূমভ স্কায  প্রজাত্ত্ব 

অদারত

শ্রী সুয়খন্দু ার, ঈচ্চভাধযমভক ০৬.০৭.১৯৬৪ ২১.০৩.১৯৯৬-.ফ.. ২১.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩/৮৯

ংদীে মফলেক

ভ: পকরুমদ্দন অমর অয়ভদ, 

মফ.এম()
০২.০৪.১৯৭০ ০৬.০৬.১৯৯৬-.ফ. ২১.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩/৯২

স্বযাষ্ট্র

শ্রী মনরুদ্ধ যচৌধযুী, ঈচ্চভাধযমভক ২৩.১১.১৯৬৫ ১৮.০৪.১৯৯৬-.ফ. ২২.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩/৯৯

মফচায

শ্রী গয়ন চন্ দা,ঈচ্চভাধযমভক ১৮.০৪.১৯৬৪ ১৩.০১.১৯৯০-ঘ যশ্রণী(মন) ২২.০৬.২০০৬ তমরী জামত য়দান্পীত-১৯৯৭

মি মনফতান  জরুযী মযয়লফা ২৪.০৯.১৯৯৭-.ফ..

শ্রী স্মযমজৎ ফয়ন্দযাাধযাে, মফ.কভ() ০১.১২.১৯৭০ ৩১.০৫.১৯৯৬-.ফ.. ২৩.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩/১০২

খাদয  যফযা

১২৭

১২৮

১২৯

১৩০

১৩১

১৩২

১৩৩

১৩৪
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শ্রী অীল কুি,ু মফ.এম() ০২.০১.১৯৭১ ১৫.০২.১৯৯৬-.ফ. ২৩.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩/১০৪

ঈয়বাক্তা মফলেক

শ্রী সুফর চন্ মধকাযী, মফ.এম ১৫.০২.১৯৬৭ ১৪.০৬.১৯৯৩-.ফ.ক. ২৭.০৬.২০০৬ তমরী জামত স্ানান্তয মধকায

ঃফঃ বুমভ ংস্কায  প্রজাত্ব 

অদারত
২১.০৭.১৯৯৭-.ফ..

শ্রী যগৌতভ ফাগ, মফ.কভ() ০৩.০৮.১৯৭১ ০৪.০৩.১৯৯৬ .ফ.. ২৭.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩/১০৫

খাদয  যফযা

শ্রী য়ন্তাল কুভায ভজভুদায,  

মফ.এম.()
০১.০১.১৯৬৬ ২৬.০৩.১৯৯৬-.ফ. ২৭.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩/১০৬

ক: প্র: ংস্কায (মবমজয়রন্ফ াখা)

শ্রী যৌয়যন দাগুপ্ত, মফ.এম ০৩.০৭.১৯৬৭ ০৪.০৩.১৯৯৬-.ফ.. ২৭.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩/১০৭

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী য়াক দত্ত, মফ.কভ() ০১.০৭.১৯৬৮ ২২.০৪.১৯৯৬-.ফ.. ২৭.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩/১১০

.ফ.তথয অয়োগ

শ্রী যপ্রভানন্দ যাে, ভাধযমভক ০১.০৪.১৯৬০ ৩১.০৭.১৯৯১-ভ:ুপ্রা:: ২৭.০৬.২০০৬ তমরী জামত স্ানান্তযভ.ুপ্রা..

তূত ০৪.১২.১৯৯৭-.ফ..

শ্রী যাভ, ঈচ্চভাধযমভক, ২৩.১০.১৯৬২ ০১.০৮.১৯৯১-ভ:ুপ্রা:: ২৭.০৬.২০০৬ তমরী জামত স্ানান্তযভ.ুপ্রা..

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০৪.১২.১৯৯৭-.ফ..

১৪২

১৪১

১৩৫

১৩৬

১৩৭

১৩৮

১৩৯

১৪০

Page 18-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

শ্রীভতী াগযী ভজভুদায, মফ.এম.() ১৪.১১.১৯৬৯ ১৯.০৬.১৯৯৬-.ফ.. ২৮.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩/১১১

তূত

শ্রী াযাধন মং,মফ.এম.() ১০.০২.১৯৬৯ ০৮.০৭.১৯৯৬-.ফ.. ২৮.০৬.২০০৬ না ১৯৯৩/১২১

খাদয  যফযা

শ্রীভতী তুমরকা যফযা, ঈচ্চভাধযমভক ০১.০১.১৯৭৫ ০৬.০৮.১৯৯৭-.ফ.. ০৪.০৭.২০০৬ তমরী ঈজামত
১৯৯৪/৮(এ.মট. 

তামরকা)

যাষ্টােত্ত ঈয়দযাগ

শ্রী রৃরার চন্ যঘাল, মফ.এম() ০৬.০৮.১৯৬৬ ১৮.০৭.১৯৯৬-.ফ.. ০৬.০৭.২০০৬ না ১৯৯৩/১৩০

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী সুবাল চন্ যঘাল, মফ.এম.(), 

এর.এর.মফ
২৯.০১.১৯৬৯ ১০.০৫.১৯৯৬-.ফ.. ১১.০৭.২০০৬ না ১৯৯৩/১৩৫

থত

শ্রী যদফব্রত গুপ্ত, মফ.এম,

তূত

শ্রী ন্দী চক্রফততী, মফ.এ.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী প্রফীয কুভায যাে, মফ.এম.,

স্বযাষ্ট্র

ম.এ.ম. 

১৯৯৩/১৩৭তভ

ম.এ.ম. ১৯৯৩/১৪২ 

তভ

১০-১২-৫৯

ম.এ.ম. ১৯৯৩/১৪৫ 

তভ (াযীমযক 

প্রমতফমন্ন)

১২-০৭-০৬২৭/০৬/১৯৯৬ .ফ..

১২-০৭-০৬

০৮/০৪/১৯৯৬ .ফ.. ১২-০৭-০৬

কযামোয য়দ 

কভতযত

না

না

না

১৪৪

১৪৫

১৪৩

১৪৬

১৪৭

১৪৮

১৪৯

১৫০

০২-০১-৬৫

১৭.১১.১৯৬৭ ২৭/০৫/১৯৯৬ .ফ..
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শ্রী প্রাণয়গাার মত, মফ.কভ. (),

থত

শ্রী মনর দা, ঈচ্চভাধযমভক ২১/০৩/১৯৯৪-ভদু্রয়রখক

নগয ঈন্পেন ০৪/১২/১৯৯৭- .ফ..

শ্রী রৃরার চন্ দা, ঈচ্চভাধযমভক ০১/০২/১৯৯৪-ভদু্রয়রখক

তূত ০৪/১২/১৯৯৭ .ফ..

শ্রীভতী যদফী যদ (ভজভুদায), 

মফ.এম() মফ.এড.

নগয়যান্পেন

শ্রীভতী সুনন্দা ভখুাজতী, মফ.এম.,

তূত

শ্রী াথত যকায, মফ.এম.()

ঈদ্বাস্তু, ত্রান  নুতফান

শ্রী যগাকুর চন্ মফশ্বা, ঈচ্চভাধযমভক ০৫/০৫/১৯৯৪-ভদু্রয়রখক

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০৪/১২/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী জেন্ত কুভায দত্ত, মফ.কভ.(),

কৃমল

০৮-০৮-০৬

না১২-০৭-০৬

না

দান্তমযত ১৯৯৭

ম.এ.ম. ১৯৯৩/১৪৬ 

তভ

দান্তমযত ১৯৯৭

২৯-০৭-০৬

ম.এ.ম. 

১৯৯৩/১৫২তভ

৩১-০৮-০৬

ম.এ.ম. 

১৯৯৩/১৫০তভ
০২/০৫/১৯৯৬-.ফ..

ম.এ.ম. 

১৯৯৩/১৫৮তভ

০৮-০২-৬৯

১৭-১১-৬৭

ম.এ.ম. 

১৯৯৩/১৪৮তভ

না

৩১/০৫/১৯৯৬-.ফ..

১৯-০৮-৬৭ ২২/০৪/১৯৯৬ .ফ..

০৭-১২-৬৮ ০৪/০৬/১৯৯৬-.ফ..

দান্তমযত ১৯৯৭

১৫-১০-৬৬

তমমর জামত

২৬-০৬-৬৮

১২-০১-৬৪

১৯-০৮-০৬

১৫৮

১৫৩

১৫৪

১৫৫

১৫৭

১৫১

১৫২

১৫৬

১২-০৭-০৬ তমমর জামত

না

১২-০৭-০৬

তমমর জামত

না

২৫/০৩/১৯৯৬-.ফ..

০১-১২-৬৬ ১৯-০৮-০৬
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শ্রী যগাার চন্ তূ্রধয, মফ.এম.,

মিভফঙ্গ বূমভ ংস্কায  প্রজাস্বত্ত্ব 

অদারত

শ্রী ন্দী ভখুাজতী, মফ.এ.

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী াথত াযমথ কয, মফ.এম. ().,

যৌয মফলেক

শ্রী যৌভয যকায, মফ.এম.,

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী অম মধকাযী, ঈচ্চভাধযমভক

খাদয  যফযা

শ্রী কভয়র চন্ দা, এ.এ.আ., ১৯/০৩/১৯৮৩-মন

ঈন্পেন  মযকল্পনা ২৪/০৯/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী তাযক নাথ যঘালার, ঈচ্চভাধযমভক ০১/০৭/১৯৮৩-মন

থত ২৪/০৯/১৯৯৭ .ফ..

শ্রী মভময কুভায মফশ্বা, মফ.কভ. (),

স্বযাষ্ট্র

না

০১-০৯-০৬

ম.এ.ম. 

১৯৯৪/২৩৭তভ

তমমর জামত

ম.এ.ম. 

১৯৯৩/১৭০তভ

০৯/০৯/১৯৯৬-.ফ..
ম.এ.ম. 

১৯৯৩/১৬৫তভ
না

না

০১-০৯-০৬

০১-০৯-০৬

০৮-০৯-৬৬

য়দামন্পত-১৯৯৭২৪-০৭-৫৮

১৩-০৯-৭০

৩১/০৭/১৯৯৬-.ফ..

১৯/০৫/১৯৯৭ .ফ..

না

০১-০৯-০৬১৬/০৪/১৯৯৬-.ফ..
ম.এ.ম. 

১৯৯৩/১৬৯তভ
না

১৪-০৯-৬৮

১৬-০১-৬৫

তমমর জামত

ম.এ.ম. 

১৯৯৩/১৬১তভ

য়দামন্পত-১৯৯৭০৭-০৯-০৬

০৭-০৯-০৬

১২-০৯-৭২

০৫-১১-৬৮

না

১৯৯৪/তমমর 

জামতয তামরকাে ৩ে

০৭-০৯-০৬

১৬৬

১৬১

১৬২

১৬৩

১৫৯

১৬০

১৬৪

১৬৫

০১-০৯-০৬২৮/০৩/১৯৯৬-.ফ..

০৩/০৭/১৯৯৭-.ফ..

১৫-১২-৫৮
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শ্রী সুয়য মতযয়ক, মফ.কভ.

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী দীক কুভায যন, ভাধযমভক ২৪/১১/১৯৮৩-মন

মযলদীে মফলেক ২৪/০৯/১৯৯৭- .ফ..

শ্রী মফবা ভখুাজতী, ভাধযমভক ০১/১২/১৯৮৩-মন

ভফাে ২৪/০৯/১৯৯৭- .ফ..

শ্রী সুমজত মভমি, মফ.এ.

মফচায

শ্রী বয়ফ কুভায যাে, মফ.এম.,

যাজযায়রয (গৃিারী) মচফারে

শ্রী মফনে কৃষ্ণ ভির, মফ.এ.

মফুকরযান

শ্রী মযয়তাল যকায, ঈচ্চভাধযমভক

মল্প  ফামনজয

শ্রী রয়ক কুি,ু ঈচ্চভাধযমভক ০২/০৬/১৯৮৪-মন

যচ  জরথ ২৪/০৯/১৯৯৭- .ফ..

য়দামন্পত১৯৯৭

১৯৯৪/ ত: জামতয 

তামরকাে ১২

য়দামন্পত ১৯৯৭

১৯৯৪/তমমর 

ঈজামতয তামরকাে 

১২

য়দামন্পত ১৯৯৭

তমমর ঈজামত১৪-০৯-০৬

ম.এ.ম. ১৯৯৪/ত: 

জামতয তামরকাে ৬ষ্ঠ

না১০-১১-৬০

০২-০১-৬২

তমমর জামত

১৯৯৪/ ত: জামতয 

তামরকাে ১১

০৫-১০-৭১

০২-০২-৬৪

২৮-০২-৬৮

ম.এ.ম. ১৯৯৪/ত: 

ঈ:জামতয তামরকাে ১৮

না

২১-০৯-০৬ তমমর জামত

০৭/০৫/১৯৯৭-.ফ..

তমমর জামত১৭/০৩/১৯৯৭-.ফ..

২৪-১২-৬৫

তমমর ঈজামত

না

১৬৭

১৬৮

১৬৯

১৭০

১৭১

১৭৩

১৭২

০১/০৮/১৯৯৭ .ফ..

১৪-০৯-০৬

১৪-০৯-০৬২৩/০৪/১৯৯৭-.ফ..

০১-০২-৭০ ২৩/০৪/১৯৯৭-.ফ..

২৬-০৯-০৬

২৮-০৯-০৬১৭৪

০৭-০৯-০৬

১১-০৯-০৬

২৮-১১-৭২
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শ্রী মফভর কুভায ভির, মফ.এ.

থত

শ্রী মচ্চদানন্দ ফয়ন্দযাাধযাে, 

ঈচ্চভাধযমভক
২৩/০৭/১৯৮৪- মন

নগয়যান্পেণ ২৪/০৯/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী যঞ্জন কুভায ভজভুদায, মফ.এ.

থত

শ্রী চন্দন কুভায াা, ঈচ্চভাধযমভক ২০/০৯/১৯৮৪-মন

স্বািয  মযফায করযাণ ২৪/০৯/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী বফানী ভয়ুখাাধযাে, স্কুর পাআনার ২৭/১১/১৯৮৪-মন

ঈচ্চমক্ষা ২৪/০৯/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী মনয়ভল চক্রফততী, স্কুর পাআনার ১৯/১২/১৯৮৪-মন

মফমধ ২৪/০৯/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী ভয যদফনাথ, ম.আঈ. ১০/০৪/১৯৮৫-মন

বূমভ  বূমভ ংস্কায ২৪/০৯/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী ংরৄভান বট্টাচামতয, মফ.এ. ১০/০৬/১৯৮৫-মন

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুর্ ফান ২৪/০৯/১৯৯৭-.ফ..

১৯৯৪/ ত: জামতয 

তামরকাে ১৫

১১-১০-০৬

না

য়দামন্পত ১৯৯৭

০১-১১-০৬

১৯-১০-০৬

য়দামন্পত ১৯৯৭

য়দামন্পত ১৯৯৭

না

য়দামন্পত ১৯৯৭

না

তমমর জামত

১০-১১-০৬

না

১৯-১০-০৬

০১/০৭/১৯৯৭- .ফ..

য়দামন্পত ১৯৯৭

না

০৩-০১-৫৮

১৪-০৮-৫৬

১২-১২-৬০

০৫-০১-৬৬

০৭-০৯-৬৬

২১-১১-৬৪

১৭৯

১৮০

১৭৫

১৭৬

১৭৭

৭৬

১৮১

১৮২

০৪-০৬-৬৮

২৮-০৯-০৬

১৯-১০-০৬ না

১২-১০-০৬

১১-০১-৫৭

০১/০৮/১৯৯৭-.ফ.. তমমর জামত

য়দামন্পত ১৯৯৭

১৯৯৪/ ত: জামতয 

তামরকাে ১৬
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শ্রী ীভ কুভায ী, ভাধযমভক ১৭/০৬/১৯৮৫-মন

থত ২৪/০৯/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী কুন্তর কামন্ত বট্টাচামতয, ঈচ্চভাধযমভক ০২/০৭/১৯৮৫-মন

বূমভ  বূমভ ংস্কায ২৪/০৯/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী তা বট্টাচামতয, ঈচ্চভাধযমভক, ২৯/০৭/১৯৮৫-মন

মফরৃযৎ  মচযাচমযত মক্তয ঈৎ ২৪/০৯/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী জে ভখুাজতী, যয়কিাময ২৯/০৭/১৯৮৫-মন

নগয ঈন্পেন ২৪/০৯/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী মত কুভায চক্রফততী, ভাধযমভক ১৮/১০/১৯৮৫-মন

মফচায ২৪/০৯/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী ঞ্জে কুভায ভামরক, মফ.এম., ১৭/০৫/১৯৮৫-.ফ.ক.

মল্প  ফামণজয ২১/০৭/১৯৯৭- .ফ..

শ্রী ীভ যাে, এভ.এম.,
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ত: 

জামতয

মিভাঞ্চর ঈন্পেন মফলেক  তামরকাে ১৭

শ্রী সুনীর কুভায যাদ্দায, মফ.কভ.,
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ত: 

জামতয

স্বািয  মযফায করযাণ  তামরকাে ১৮

২৩-১১-০৬

না

না য়দামন্পত ১৯৯৭

য়দামন্পত ১৯৯৭

য়দামন্পত ১৯৯৭

০২-০১-০৭

০১-১২-০৬ না য়দামন্পত ১৯৯৭১২-০৩-৬১

না

০২-০১-০৭

০১-১২-০৬

০৬/০৬/১৯৯৭- .ফ..

য়দামন্পত ১৯৭১

১৮৯

১৯০

১৮৫

১৮৬

১৮৭

১৮৮ ২৭-১১-৫৮

০১-০৮-৭১

১৮৩

১৮৪

২৫-০২-৬৮

০৫-১১-৬১

৩০-১২-৫৬ য়দামন্পত ১৯৯৭

০১-০১-০৭

না

না

তমমর জামত

তমমর জামত

২৬/০৫/১৯৯৭- .ফ..

০৪-০১-৫৭ ০১-১২-০৬

১৬-০৭-৬৮

০১-০১-০৭
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শ্রী সুযমজৎ দা, মফ.এম., ১৫/০৭/১৯৯১-.ফ.ক.

তূত ২১/০৭/১৯৯৭- .ফ..

শ্রী কাঞ্চন কুভায দা, মফ.এম., ২৬/১১/১৯৯১- .ফ.ক.

ঈন্পেন  মযকল্পনা ২১/০৭/১৯৯৭- .ফ..

শ্রীভতী মভমর দা (মভত্র), মফ.এ. ০২/০২/১৯৯০-ভদু্রয়রখক

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০৪/১২/১৯৯৭- .ফ..

শ্রী জেন্ত দা, ঈচ্চভাধযমভক ০৭/০৯/১৯৯০--ভদু্রয়রখক

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০৪/১২/১৯৯৭- .ফ..

শ্রী তরুণ তন বট্টাচামতয, 

এভ.এ.এর.এর.মফ.
২০/১২/১৯৯১-ভদু্রয়রখক

তূত ০৪/১২/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী ধীয়যন নামর্ জনাযী, ঈচ্চভাধযমভক
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ত: 

ঈ: জামতয

কামযগযী মক্ষা  প্রমক্ষণ  তামরকাে ২৫

শ্রী প্রভথ ভজভুদায, মফ.এ.
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ত: 

জামতয

মিভফঙ্গ বূমভ ংস্কায  প্রজাস্বত্ত্ব 

অদারত
 তামরকাে ২৪

শ্রী সুব্রত যাে, ঈচ্চভাধযমভক ২২/০৭/১৯৯১-ভদু্রয়রখক

তূত ০৪/১২/১৯৯৭- .ফ..

১৭-০২-০৭

২০-০২-০৭ দান্তমযত ১৯৯৭

০১-০২-০৭

না

না

তমমর জামত

দান্তমযত ১৯৯৭

তমমর ঈজামত

১০-০১-০৭৩১-০৮-৬৪

০৪-০১-৬০

০২-০৯-৬০

দান্তমযত ১৯৯৭

দান্তমযত ১৯৯৭

দান্তমযত ১৯৯৭

১৬-০২-০৭

১৯১

১৯৬

১৯২

১৯৭

১৯৮

১৯৪

১৯৫

০১-০১-৬৭

১৬-০৯-৬৭

১৯৩

না

০৭-০৮-৬২

২২-০৭-৬৯ ০৯/০৬/১৯৯৭- .ফ..

না দান্তমযত ১৯৯৭

না

১৬-০২-০৭

১৬-০২-০৭

১৬-০২-০৭ না

০৫/০৫/১৯৯৭-.ফ..

২১-০১-৬৪

Page 25-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

শ্রী ভীয কুভায যদ, মফ.কভ., ৩১/০৮/১৯৯১-ভদু্রয়রখক

স্বযাষ্ট্র ০৪/১২/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী ভয গাঙ্গুরী, ঈচ্চভাধযমভক, ১৬/০৯/১৯৯১-ভদু্রয়রখক

ংয়াধন প্রান ০৪/১২/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী চন্দন কুভায মফশ্বা, মফ.কভ.,
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ত: 

জামতয

নগয ঈন্পেন  তামরকাে ২৫

শ্রী অীল গুপ্ত, মফ.কভ., ২৯/০৪/১৯৯৪-ভদু্রয়রখক

মফদযারে মক্ষা ০৪/১২/১৯৯৭- .ফ..

ভ: অাদ অমর, মফ.এম.,

স্বযাষ্ট্র

শ্রী প্রদী কুভায এক কা, ঈচ্চভাধযমভক,
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ত: 

ঈ জামতয

থত (গণন)  তামরকাে ২৮

শ্রী ফূত কুভায ভাআমত, এভ.এম.,

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী তমপকুর আরাভ, মফ.কভ. ()

মযফন

২৩-০২-০৭ না ম.এ.ম. ১৯৯৪/২ে

২৬-০২-০৭

না

ত: ঈ:জামত

না

০২/০৭/১৯৯৭ .ফ..

না

০১-০৬-৫৯

১৭/০৬/ ১৯৯৭-.ফ..

২০০

২০১

২০৩

২০২

২০৪

২০৬

২০৫

১৯-০৮-৬৪

৩০-১০-৭১ ১০/০৭/১৯৯৭-.ফ..

১৯৯ ০৪-০২-৬২

১৫-০৫-৬৯

২০-০২-০৭ দান্তমযত ১৯৯৭

দান্তমযত ১৯৯৭

না২৭-০২-০৭

২২-০২-০৭

০৭-০১-৬৫

তমমর জামত

০১-০১-৬৭

২৩-০২-০৭

না

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৩০৭-১১-৭০

২৬/০৫/১৯৯৭- .ফ..

২২-০২-০৭ দান্তমযত ১৯৯৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৮

২৬/০৩/১৯৯৭-.ফ..

২৭-০২-০৭
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শ্রী যারর দাগুপ্ত, মফ.এম., ()

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী য়াক কুভায ার, মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী নয়ফন্দু যকায, যভকামনকযার 

আমঞ্জমনোমযং এ মডয়লাভা

ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

মফজ্ঞান  প্রমমুক্ত  তামরকাে ৩১

শ্রী মযন্দভ কুভায যকায, মডয়লাভা 

আমঞ্জমনোয

খাদয  যফযা

শ্রী দীক কুভায জেধয, মফ.এ.
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

মল্প  ফামনজয  তামরকাে ৩৬

শ্রী প্রয়নমজৎ ভখুাজতী, মফ.কভ. (),

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী রুরর অমভন, এভ.এম., মফ.এড.,

স্বযাষ্ট্র

শ্রী মনন্দযসুন্দয যঘাল, মফ.এম. (),

মল্প  ফামনজয

০১-০৩-০৭

০৩-০৩-০৭ তমমর জামত

না

০৭-০৩-৬৯

০৬-০১-৬৮

২৬/০৩/১৯৯৭-.ফ..

০৫/০৫/১৯৯৭-.ফ..

০৫/০৫/১৯৯৭-.ফ.. ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৯

না

ম.এ.ম. ১৯৯৪/৩৩

তমমর জামত

০৫/০৫/১৯৯৭-.ফ..

না০৭/০৪/১৯৯৭-.ফ..

০১-০৩-০৭

০১-০৩-০৭

২১১

২০৮

২০৯

২১০

২১২

২১৩

২১৪

২০৭ ০৬-১০-৬৯

১৫/০৪/১৯৯৭-.ফ..

১৯-১০-৬৫

১৪-০৩-০৭

০৯-০৩-০৭

০৮-১২-৬৭

না

০২-০৩-০৭

০৬/০৫/১৯৯৭-.ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২৭

০৩/০৪/১৯৯৭-.ফ..

না

২০-০১-৬৮ ০৪-০৩-০৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/৩৫

না১৩-০১-৬৯

ম.এ.ম. ১৯৯৪/৩৪

ম.এ.ম. ১৯৯৪/৩৬

২৮-০৬-৬৪
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শ্রী মফভান কুভায অ, মফ.এম. (),

মফমধ

শ্রী মফষু্ণদ যাদ্দায, মফ.এ.ম.,
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

যৌয মফলেক  তামরকাে ৩৮

শ্রী সুদী াধ,ু মফ.এম. (), ম.এ.ম. ১৯৯৪/৪৬

স্বযাষ্ট্র  

এ.এ.আভমতোজ অয়ভদ, মফ.এ, ম.এ.ম. ১৯৯৪/৪৭

মফজ্ঞান  প্রমমুক্ত  

শ্রী াশ্বত াভন্ত, ঈচ্চভাধযমভক ম.এ.ম. ১৯৯৪/৫০

খাদয  যফযা  

শ্রী নন্ত কুভায ভির, মফ.কভ.
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

তদাযমক অয়োগ  তামরকাে ৪১

শ্রী ঞ্জে কুভায শফযাগী, মফ.কভ.()
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

তূত  তামরকাে ৪৪

শ্রী ভধুদূন দা, মফ.এ.,

তূত

০১-০৪-০৭০৭/০১/১৯৯৮-.ফ..

০৮-০৬-৭০

০১-০৪-০৭

২৩/০৫/১৯৯৭-.ফ.. ০১-০৪-০৭

১০-০৭-৬৮ তমরী জামত

২১৭

২১৮

২১৯

২২০

২২১

২২২

২১৬

২১৫

০৫/০৫/১৯৯৭-.ফ..

০১-১১-৬৮

না

০১-০৪-০৭

০১/০৮/১৯৯৭-.ফ..

৩০/০৪/১৯৯৭ (:) .ফ..

তমমর জামত

২৫/০৬/১৯৯৭-.ফ.. ০২-০৪-০৭

১৩-১২-৬৯

২৭-০৩-০৭ না ম.এ.ম. ১৯৯৪/৪৫

৩০-০৩-০৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/৫২

০১-০১-৭৩

০৫/০৬/১৯৯৭-.ফ..

২৭-০৩-০৭

১৫-১২-৬৮

২৫-১২-৬৫

২৯-০৫-৬৮

২২/০৫/১৯৯৭-.ফ..

না

না

তমমর জামত

না
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আব্রাত অমর খাাঁ, মফ.এম.,

স্বযাষ্ট্র

শ্রী রৄয়বন্দু দা, মফ.কভ (),

তথয  ংস্কৃমত

শ্রীভতী মনমন্দতা দা, মফ.এম

স্বযাষ্ট্র

শ্রী তা কুভায দা, ভাধযমভক

যাজযায়রয (গৃিারী) মচফারে

শ্রী জর কুভায াজযা, মফ.এম.(),

কামযগময মক্ষা  প্রমক্ষণ

শ্রী যাভ চন্ টুডু, ঈচ্চভাধযমভক, ২৫/০৮/১৯৯৪- .ফ.ক.

মফচায ০৭/০৯/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী যবারানাথ খাাঁ, ঈচ্চভাধযমভক,
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

স্বযাষ্ট্র  তামরকাে ৪৮

শ্রী কাঞ্চন দত্ত, মফ.এম., 

অআ.ম.ডব্ল.ুএ.অআ (আন্টায)

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা

১১/০৪/১৯৯৭-.ফ..

৩০/০৪/১৯৯৭(:)-.ফ..

১৪/০৫/১৯৯৭- .ফ..

২৫/০৩/১৯৯৭-.ফ..

২৬-১১-৬৯

২০-০৬-৬৭

১৩-০৬-৬৫

০৮-০২-৭১

০৯-১২-৬৭২২৭

২২৮

২২৩

২২৫

২২৬

২৩০

২২৯

২২৪ ১৯-০১-৬৭

িানান্তয ১৯৯৮ত: ঈ: জা:

০৪-০৫-৬৭

Posted at 

DOMA, North 

24 Parganas on 

Deputation

.মফ.ম২৬-০৪-০৭

০৪/০৩/১৯৯৭-.ফ..

০২-০৪-০৭

০২-০৪-০৭ না

০১-০১-৬৫

না

ত: জা:

১৫/০৫/১৯৯৭-.ফ.. না ম.এ.ম. ১৯৯৪/৬৯

ম.এ.ম. ১৯৯৪/৬৮

ম.এ.ম. ১৯৯৪/৬৫

ম.এ.ম. ১৯৯৪/৭২

০২-০৪-০৭ না ম.এ.ম. ১৯৯৪/৫৮

ম.এ.ম. ১৯৯৪/৬৩

১৯/০৫/১৯৯৭- .ফ..

০২-০৪-০৭

০২-০৪-০৭ না

১০-০৪-০৭

০২-০৪-০৭
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শ্রী রূ চক্রফততী, মফ.এম.,

ঈন্পেন  মযকল্পনা

শ্রী যৌয়ভন াভন্ত, মফ.কভ.(),

শ্রভ

শ্রী প্রয়নমজৎ মিত, মফ.এম.,

মল্প  ফামনজয

শ্রী আন্নীর বট্টাচামতয, মফ.এ.

থত

শ্রী রুুয়লাত্তভ কুভায মং, এভ.এ.,

স্বযাষ্ট্র

শ্রী মফবা কয, মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী সুব্রত যকায, মফ.এম.,

তূত

শ্রী মফকা চন্ মফশ্বা, মফ.এম.,
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

নাযী  মরৄ মফকা  ভাজ করযাণ 

মফবায়গয ধীন মিভফঙ্গ ভমরা 

কমভন

 তামরকাে ৪৯

০২-০৫-৬৯

২৬-০৩-৬৭

২৭-০৫-৭১

৩০-১১-৬৪

২৩/০৬/১৯৯৮-.ফ..

০৩-১২-৬৭

২৩১

২৩২

২৩৩

২৩৪

২৩৫

২৩৬

২৩৭

২৩৮

২৬-০৪-০৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১০৫

না

২৬-০৪-০৭

না

০২-০৯-৬৮ ২৬-০৪-০৭

২৯/০৫/১৯৯৭-.ফ..

০৯/০৫/১৯৯৭-.ফ..

০৯-১১-৭১

১০-০১-৬৮

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১০৬ 

(মমন্দ)

২৬-০৪-০৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১১৬

১৮/০৬/১৯৯৭-.ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৪/৯০

ম.এ.ম. ১৯৯৪/৭৯

২৬-০৪-০৭

না

২৬-০৪-০৭

২৬-০৪-০৭

না

০১/০৪/১৯৯৭-.ফ..

না

তমমর জামত

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১০৪

১১/০৩/১৯৯৭-.ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১০৮

না

২৬-০৪-০৭ না

২৭/০৬/১৯৯৭-.ফ.. ()

১৬/০৪/১৯৯৭-.ফ..
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শ্রী ভয়নাযঞ্জন ভির, মফ.এম.,
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

শ্রভ  তামরকাে ৫১

শ্রী প্ররৃযৎ কুভায যঘাল, 

এভ.এ.,ম.মজ.মড.এভ.ম.,

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী ান্তনু যঞ্জন দা, এভ.এম.,

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন

শ্রী ভঞ্জ দা, মফ.এম.,

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা

শ্রী শ্রীফা চন্ যতোযী, মফ.এ.(),

খাদয  যফাযা

শ্রী চন্য়খয যগাস্বাভী, মফ.কভ. (),

থত

শ্রী মাদফ চন্ জানা, মফ.এম.,
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

মফচায  তামরকাে ৫৭

শ্রী য়য চন্ যদায, ঈচ্চভাধযমভক, ৩১/০১/১৯৯৫-.ফ.ক.

থত ০৭/০৯/১৯৯৮-.ফ..

২৭-০৪-০৭

২৭-০৪-০৭

৩১/০৭/১৯৯৭ .ফ..

না

১৮/০২/১৯৯৭-.ফ..

২১/০৫/১৯৯৭-.ফ..

১০-০৪-৭২

০৫-১২-৭০

২৪০

২৪১

২৪২

২৪৩

২৪৪

২৪৫

২৩৯ ১৫-১১-৬৭

০৪-১২-৬৯

২৪৬

২৬-০৪-০৭২১/০৭/১৯৯৭-.ফ..

২৮-১২-৬৯

না ম.এ.ম. ১৯৯৪/১২১

০১/০৭/১৯৯৭-.ফ..

২৭-০৪-০৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১২৬

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১২৮

২৭-০৪-০৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১১৮

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১২২

তমমর জামত

না

তমমর জামত

২৭-০৪-০৭

২২/০৭/১৯৯৭-.ফ..

২৭-০৪-০৭

১৪-০৭-৭১

১৯-০৭-৬১ িানান্তয ১৯৯৮তমমর ঈজামত

না

না

২৭-০৪-০৭

২১/০৩/১৯৯৭- .ফ..

০২-০১-৬৭
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শ্রী জেপ্রকা াা, এভ.এ.,

মফমতে ফযফিানা

শ্রী তন যােয়চৌধযুী, মফ.এ.

তূত

শ্রী মদরী কুভায ভির, মফ.কভ.,
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা  তামরকাে ৬১

শ্রী যদফাীল ভখুাজতী, মফ.এম (),

থত

শ্রী যমভে লমন্পগ্রী, মফ.এম.(),

তূত

শ্রী জেয়দফ নাগ, মফ.এম(),

স্বযাষ্ট্র

শ্রী যাভনাথ দা, ঈচ্চভাধযমভক
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

শ্রভ  তামরকাে ৬৩

শ্রী জেন্ত ান্যার, মফ.এম.,

যৌয মফলেক

২৫২

২৪৮

২৪৯

২৫০

২৪৭

২৫১

২৫৩

২৫৪

না

২১/০৩/১৯৯৭-.ফ..

২৫/০৬/১৯৯৭-.ফ..

০৫/০৬/১৯৯৭-.ফ..

১০/০৬/১৯৯৭-.ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৩৮

২৮-০৪-০৭ না

৩০-০৪-০৭০২-০২-৬৯

০৯-০৮-৭০

১৫-১০-৬৮

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৩৭

২৮-০৪-০৭

১১-০৫-৬৮

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৩৯

তমমর জামত

১৫/০৫/১৯৯৭.ফ..

০১-১১-৬৭

০৩-০১-৬৯

৩১-০৭-৬৯

০৫-০১-৭৩

না

না

৩০-০৪-০৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৪৯

না ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৪৩

৩০-০৪-০৭

২৮-০৪-০৭

২৩/০৫/১৯৯৭-.ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৪৪

০৪/০৮/১৯৯৭-.ফ..

৩০-০৪-০৭

তমমর জামত

০৯/০৫/১৯৯৭-.ফ..

০১-০৫-০৭ না
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শ্রী াথত ভয়ুখাাধযাে,মফ.কভ.,

মল্প  ফামনজয

শ্রী ভায়দফ ফামযক, মফ.এম.,

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা

শ্রী প্রান্ত কুভায ভামি, ঈচ্চভাধযমভক ৩০/১১/১৯৯৪-.ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ০৭/০৯/১৯৯৮-.ফ..

শ্রীভতী ভানী ফযানাজতী, মফ.এম.,

ম.মজ.মড.আ.এভ. মল্প  ফামনজয

শ্রী মফয়য যাে, ভাধযমভক
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

মযফন  তামরকাে ৬৬

শ্রী যাঘয়ফন্ ঝা, মফ.এম.,

থত

শ্রী জেন্ত শফযাগয, মফ.এম.,

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

ভ: অমযপ আকফার, মফ.এ.,

তূত

০১-০৫-০৭

১২-০৪-৬৮

২৩-০৬-৭২

০৩-০১-৭০২৫৬

২৫৭

২৫৮

২৬১

২৬২

২৬০

২৫৯ ০৬-১১-৭৪

২২-০২-৬৯

২৫৫

০১-০১-৭১

২৪/০৪/১৯৯৭-.ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৫৬

০১-০৫-০৭

না

০১-০৫-০৭

না

০১-০১-৭০

১৪/০৫/১৯৯৭-.ফ..

না ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৫০১৬/০৪/১৯৯৭-.ফ..

০২-০৫-০৭

িানান্তয ১৯৯৮

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৫৪

১০/০৯/১৯৯৭- .ফ..

০৩-০৫-০৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৬১ 

(ঈর্ রৃ)

তমমর ঈজামত

০৯/০৫/১৯৯৭-.ফ..

২৫/০৭/১৯৯৭ .ফ..

০২-০৫-০৭ তমমর জামত

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৫৯১৪-১১-৭০ ০৫-০৫-০৭

০২/০৬/১৯৯৭-.ফ.. ০৮-০৫-০৭

না
ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৫৮ 

(মমন্দ)

না

না
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শ্রী যাভনাথ ারদায, মফ.এম.,
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

স্বযাষ্ট্র  তামরকাে ৬৯

শ্রী যাভনাথ অ, ঈচ্চভাধযমভক

থত (গণন)

শ্রী ফূত যভান যাে, মফ.এম (),

খাদয প্রমক্রোকযণ মল্প  ঈদযান ারন

শ্রীভমত কাকমর বট্টাচামতয(যদ), মফ.এম.,

নগ্রয ম্দাে করযাণ

শ্রী সুধাংরৄ কুভায মধকাযী, মফ.এম.,
ম.এ.ম. ১৯৯৪/ ত: 

জামতয

স্বযাষ্ট্র  তামরকাে ৭০

শ্রী যৌমভত কুভায মভত্র, মফ.এম.,

যচ  জরথ

শ্রী কমর যাে, মফ.এ., ০৭/১১/১৯৯৪-.ফ.ক.

ভৎস্য ০৭/০৯/১৯৯৮-  .ফ..

শ্রী ঞ্জে কুি,ু মফ.এম.,

স্বািয  মযফায করযাণ

২৫-১১-৬৪

১৬-০৪-৭১

২৯-০৮-৭১

২৬/০৬/১৯৯৭- .ফ..

০৩/০৭/১৯৯৭- .ফ..

২৬৬

২৬৭

২৬৮

২৬৯

২৭০

২৬৩

২৬৪

০৮-১২-৭২

২৬-০১-৭০

২৬৫ ১০-০৫-০৭

১৩/০৩/১৯৯৭-.ফ..

৩০/০৭/১৯৯৭-.ফ..

১৯/০৩/১৯৯৭-.ফ..

না ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৬৫

০৮-০৫-০৭

না

০৯-০৫-০৭

১৫-০৫-০৭

১১-০৫-০৭

তমমর জামত

১৭-০৫-০৭

না

তমমর জামত

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৬৬না

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৬৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৬৮

িানান্তয ১৯৯৮

০১-০১-৬৬

১৪-০৫-০৭

২৯/০৫/১৯৯৭ .ফ..

০১-০১-৬৩

০৫-০২-৭০

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৬৪

১৪/০৫/১৯৯৭-.ফ..

১১-০৫-০৭ তমমর জামত

না
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শ্রী নীরকান্ত যঘালার, মফ.এম.,মড.ম.আ.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী প্রমতক কুভায যােয়চৌধযুী, মফ.এ.(),

ঈচ্চমক্ষা

শ্রীভমত ভভতা যচৌধযুী, মফ.এ.,
২৩/০৪/১৯৯৪-ভদু্রয়রখক 

(প্রা::),

স্বযাষ্ট্র ১৬/১০/১৯৯৮ .ফ..

শ্রী ান্তনু ভয়ুখাাধযাে, মফ.এম.(),

নগয ঈন্পেন

শ্রী মচত্তযঞ্জন দতায, ঈচ্চভাধযমভক
ম.এ.ম. ১৯৯৫/ ত: 

ঈ:জামতয

থত  তামরকাে ২

শ্রী তনু যদ, মফ.এম.()

নগয়যান্পেন

শ্রী যতন যবৌমভক, এভ.এম.,

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী সুয়াবন ভয়ুখাাধযাে, মফ.এম.,

তূত

০৩-০৯-৭১

২৭৩

২৭৫

২৭৭

২৭৮

২৭২

২৭১

২৭৬

২৭৪ ২১-১০-৬৯

২২-০৫-০৭

১৬-০২-৭০

১৫-০৫-৬৭ না

২৩/০৪/১৯৯৭ .ফ.. ২২-০৫-০৭ না ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৭৭

তমমর জামত১৭-০৯-১৯৬৬ ২২-০৫-০৭

১৪-০১-৬৯

০১-০৬-০৭

০৯/০৪/১৯৯৭ .ফ..

০৭/০৩/১৯৯৭ .ফ..

১৯/০৫/১৯৯৭ .ফ..

দান্তমযত ১৯৯৮

১৫/০৬/১৯৯৮ .ফ.. ২৯-০৫-০৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৭২

২৯-০৫-০৭

০১-০৬-০৭১৯-১০-৬৭

১৪-১০-৬৮

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৮০না

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৮৩

না

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৮১না২৮/০৭/১৯৯৭ .ফ..

১৯/০৫/১৯৯৭ .ফ..

২৪-০৬-০৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৮২

না

তমমর ঈজামত
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শ্রী ঋমত্ত্বক বট্টাচামতয,এভ.এম.,

খাদয প্রমক্রোকযণ মল্প  ঈদযান ারন

শ্রী নয়গন্ নাথ ভির, মফ.এম.,

মফমধ

শ্রীভমত ফরু ুভজভুদায (দা), মফ.এ. ২৭/১০/১৯৯৪-ভদু্রয়রখক

থত ১৬/১০/১৯৯৮- .ফ..

শ্রী নীক চযাটাজতী, মফ.এ.,

থত

শ্রী অফীয যদ, মফ.এম (),

শ্রভ

শ্রী শ্যাভর চন্ যাে, মফ.এ. ম.এ.ম. ১৯৯৫/

তূত ১৫২

শ্রী মভত যদফনাথ, মফ.এম.,

সুন্দযফন মফলেক

শ্রীভমত রূা বট্টাচামতয, এভ.এ., মফ.এড.,

তথয ংস্কৃমত

২৭৯

২৮৬

২৮৪

২৮৫

২৮০

২৮২

২৮৩

১৮-০৫-৬৯

১৫-১১-৬৮

১৫-১১-৬৯

২৮১

না

দান্তমযত ১৯৯৮২৮-০৬-০৭

না

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২০৬২৭-০৫-৬৫

১০-০৫-৬৫

না

না

১১/০৩/১৯৯৭ .ফ..

০৩/০৬/১৯৯৭- .ফ..

১৫/০৫/১৯৯৭ .ফ..

২৮-০৬-০৭

২৯-০৬-০৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৮৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৯৯

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২০১৩০-০৬-০৭

২৩/০৭/১৯৯৮-.ফ..

২০-০৬-৬৮

২২-০১-৬৪

১৫-০৪-৭৪

২৮/০৫/১৯৯৭ .ফ..

২৮-০৬-০৭

২৯-০৬-০৭ তমমর জামত

২৯-০৬-০৭

০১/০৭/১৯৯৭- .ফ..

০৬/০৫/১৯৯৭-.ফ..

৩০-০৬-০৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৯০

তমমর জামত

ম.এ.ম. ১৯৯৪/১৯৮

না

না
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শ্রী মনর কুভায ভমিক, মফ.এ.

নগয়যান্পেন

শ্রী সুান্ত চযাটাজতী, মফ.এ.,

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী অমদতয ভাআমত, মফ.কভ. (),

খাদয  যফযা

শ্রী নু কুভায ভির, মফ.এম.,

স্বমনবতয যগাষ্ঠী  স্বমনমমুক্ত

শ্রী নতফ ারদায, মফ.এম.,()

শ্রভ

শ্রী সুান্ত কুভায ভির, মফ.এ., ম.এ.ম. ১৯৯৫/ ২৮২

নগ্রয যশ্রণী করযাণ মফবায়গয ধীন 

নগ্রয যশ্রণী অয়োগ

শ্রী যদফাীল যঘাল, মফ.এম.,

ক্রীড়া  মফুকরযাণ (ক্রীড়া)

শ্রী সুজে কুভায যুকায়েত, মফ.এম.,

ঈচ্চমক্ষা

২৯২

২৯৩

২৮৮

২৮৯

২৮৭

২৯৪

২৯১

২৫-০৮-৬৯

০১-০৭-৬৭

২৯০

০৬-০৭-৭৫

১৯/০৫/১৯৯৮-.ফ.. ০১-০৭-০৭

না০৩/০৩/১৯৯৭-.ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২২২

না

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২০৮

৩১-০১-৬৬

১০-০৭-০৭

১৮-০৯-৭১

২৬-০৭-৬৭

১১-০১-৬৭

৩১/০৭/১৯৯৭ .ফ..

১০-০৭-০৭

২১/০৪/১৯৯৭  .ফ.. ১২-০৭-০৭

১৮/০৩/১৯৯৭- .ফ..

০১/০৯/১৯৯৮ .ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২২১

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২১৪

১১-০৭-০৭

তমমর জামত

না

তমমর জামত

না

ম.এ.ম. ১৯৯৫/১৬৬

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২১৯

২০/০৩/১৯৯৭-.ফ.. ০২-০৭-০৭

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২০৭০২-০৭-০৭

না

০২/০৬/১৯৯৭-.ফ..

০৫-০৯-৭২

না

১৯/১১/২০০৭ 

(:) যথয়ক 

ফূতস্বত্ত্ব  

ফযামত

১০-০৭-০৭
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শ্রী মফয়শ্বশ্বয প্রধান, মফ.এম.(), 

মফ.এড.,

যাজযায়রয মচফারে

শ্রী সুব্রত কুভায দা, মফ.এ.,

থত

শ্রী রৄভ্াংরৄ ভখুাজতী, মফ.এম.,

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী ভমনয়ভান কমফযাজ, মফ.কভ, ()

মযফন

শ্রী ঈত্তয কুভায গু, এভ.এম.,

স্বযাষ্ট্র

শ্রী প্রণফ াভর, মফ.এ.()

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী মযয়তাল যকায, ভাধযমভক

মফমধ

শ্রী নু কুভায চক্রফততী, মফ.এ.

তূত

২৯/০৭/১৯৯৭-.ফ..

২৩/০৬/১৯৯৭-.ফ..

০১/০৬/১৯৯৮- .ফ..

২৯৮

২৯৯

৩০১

৩০২

২৯৬

১২-০৭-৭০৩০০

০৬-০৬-৬৭

০১-০৩-৬৭

১৮-০১-৬৫

২৯৭

২৯৫

২০-০৭-০৭

০২-০৯-৭২

২০-০৭-০৭

১৭-০৭-০৭

১৪-০৭-০৭

২১-১০-৬৫

১০-১০-৬৮

৩১-০১-৬৬

১৭-০৭-০৭

২১-০৭-০৭

২০-০৭-০৭ না

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২৪৩

২১/০৪/১৯৯৭ .ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২২৬

তমমর জামত

না

না

২২/০৭/১৯৯৭ .ফ..

০৪/০৭/১৯৯৭- .ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৫/৩৫৬

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২২৩

২৪/০৬/১৯৯৭ .ফ..

১৩-০৭-০৭

না

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২২৮

না

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২২৪

তমমর জামত

না

ম.এ.ম. ১৯৯৫/৩৮২

০৪/০৬/১৯৯৮ .ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২৩৪
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শ্রী প্রফীয কুভায চযাটাজতী, ঈচ্চভাধযমভক

মযফন

শ্রী নাযােণ মং দতায ২৯/০২/১৯৯৬-ভ.ুপ্রা..

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০৫/১১/১৯৯৯-.ফ..

শ্রী নীক কুভায মফশ্বা, ভাধযমভক ০১-০৯-১৯৬৯ ২০-০৮-৯৭-.ফ.. ০১-০৮-২০১২ না

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন

শ্রীভমত অনন্দভেী যাে (দত্ত), মফ.এম.,

মল্প  ফামণজয

শ্রী সুান্ত ভারাকায, মফ.এ.,

থত

শ্রী মফবূমত চন্ ঈাধযাে, এভ.এম.,

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী জেন্ত কুভায কয, মফ.এম.,

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী ব্রজফন্নু যচৌধযুী, এভ.এ.,

তথয ংস্কৃমত

৩০৬

৩০৯

৩১০

৩০৭

৩০৮

৩০৩

৩০৪

৩০৫

৩১-১২-৭২

১২-০১-৬৮

০৩-০৪-৬৬

১২-০১-১৯৬৮

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২৫৪০৪-০৮-০৭

৩১/০৩/১৯৯৮-.ফ..

০২/০৭/১৯৯৭-.ফ..

তমমর জামত

ম.এ.ম.১৯৯৪/২৪৫

২৮/০৮/১৯৯৮-.ফ..

১৫-০৭-৬৬

১২/০৮/১৯৯৭- .ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৪/৪২৬

ম.এ.ম. ১৯৯৫/৪১৩

ন্যান্য নুন্পত 

যশ্রণী

০৫-০২-৬৬

০৪-০১-৬৮

২২/০৮/১৯৯৭-.ফ..

২৮/০৭/১৯৯৭-.ফ.. না

২৪-০৭-০৭ না ম.এ.ম. ১৯৯৪/২৪৪

০৫-০৮-০৭

৩০/০৭/২০০৭ তমমর ঈজামত

ম.এ.ম. ১৯৯৪/২৫৫না২০-০৮-০৭

০১-০৯-০৭

২৩-০৮-০৭ না ম.এ.ম. ১৯৯৪/২৫৮
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শ্রী মফত্র কুভায চক্রফততী, ঈচ্চভাধযমভক ২২/০১/১৯৮৬- ঘ যশ্রণী

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ২৩/০৯/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী নয়যন্ নাথ মফশ্বা, ঈচ্চভাধযমভক

স্বযাষ্ট্র

শ্রীভমত যযখা ভয়ুখাাধযাে, ঈচ্চভাধযমভক ২৫/০২/১৯৮৬-ঘ যশ্রণী

থত ২৩/০৯/১৯৯৮- .ফ..

শ্রী ঈৎর বট্টাচামতয, ভাধযমভক ১৯/০৩/১৯৮৬- ঘ যশ্রণী

থত ২৩/০৯/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী ভয়নামজৎ কুভায ভির,মফ.এ

মফদযারে মক্ষা

শ্রী সুীর কুভায াা, ঈচ্চভাধযমভক ০৬/০৫/১৯৮৬-ঘ যশ্রণী

ভৎস্য ২৩/০৯/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী ভাধফ চন্ মভশ্র, এআচ.এ.ম., ০৮/০৫/১৯৮৬-ঘ যশ্রণী

ফন ২৩/০৯/১৯৯৮- .ফ..

শ্রী মবভনুয ফভতন, মফ.এ., ০৮/০৫/১৯৯৮-.ফ..
ম.এ.ম. ১৯৯৫/ ত: 

জামতয

নাযী  মরৄ মফকা  ভাজ করযাণ  তামরকাে ২২

১৮-০৩-৬৭

৩১৫

৩১৪

৩১৩

৩১৭

০১-১১-৬৪

২১-০৪-৬৮

০২-০১-৫৮

৩১৬

৩১২

২৭-০৯-৫৬

৩১৮

০৯-১০-৭৩

০১-১১-৫৭

০৫-০২-৬৪

০১-১০-০৭

২৮-০৯-০৭০৪/০৬/১৯৯৮-.ফ..

না

০১-০৯-০৭

য়দান্পীত ১৯৯৮

২৭-০৯-০৭

তমমর জামত ম.এ.ম. ১৯৯৫/৪৪৮

০১-১০-০৭

না

তমমর জামত ম.এ.ম. ১৯৯৫/৪২৭২২/০৬/১৯৯৮-.ফ.. ০১-০৯-০৭

৩১১

য়দান্পীত ১৯৯৮

য়দান্পীত ১৯৯৮

না য়দান্পীত ১৯৯৮

২৮-০৯-০৭

০১-১০-০৭

না

য়দান্পীত ১৯৯৮

না

তমমর জামত

Page 40-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

শ্রী সুীর কুভায মফশ্বা, মফ.এম.,
ম.এ.ম. ১৯৯৫/ ত: 

জামতয

থত  তামরকাে ২৩

শ্রী রূ কুভায ফাক, স্কুর পাআনার ১৯/০৫/১৯৮৬-ঘ যশ্রণী

মল্প  ফামনজয ২৩/০৯/১৯৯৮- .ফ..

শ্রী যতন কুভায ার, ভাধযমভক ০৪/০৬/১৯৮৬--ঘ যশ্রণী

তূত ২৩/০৯/১৯৯৮- .ফ..

শ্রী প্রয়ফাধ কুভায মফশ্বা, ঈচ্চভাধযমভক

থত

শ্রী ফাসুয়দফ ফযানাজতী, মফ.এম., ০৪/০৮/১৯৮৬-ঘ যশ্রণী

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ২৩/০৯/১৯৯৮- .ফ..

শ্রী প্ররৃযৎ কুভায ার, মফ.কভ., ০৩/০৯/১৯৮৬-ঘ যশ্রণী

থত ২৩/০৯/১৯৯৮-.ফ..

যখ াভনুয যভান, ভাধযমভক ১৭/০৯/১৯৮৬-ঘ যশ্রণী

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ২৩/০৯/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী সুকান্ত ারদায, স্কুর পাআনার ২৩/০৯/১৯৮৬-ঘ যশ্রণী

মফচায ২৩/০৯/১৯৯৮-.ফ..

৩২৬

০৫-০৩-৫৭

৩২৪

৩২৩

৩২০

৩২৫

৩২১

০৩-০১-৭২

২০-০৯-৬৭

০৬-০১-৫৭

৩১৯

১৮-১০-৫৭

৩২২

না

০৫/০৮/১৯৯৮-.ফ..

০২-১০-০৭

২২/০৬/১৯৯৮-.ফ..

১১-০৪-৬২ ১০-১০-০৭

১৮-০১-৬০

না

১৫-০৯-৬৩

য়দান্পীত ১৯৯৮

য়দান্পীত ১৯৯৮না

১১-১০-০৭

তমমর জামত

০৮-১০-০৭ য়দান্পীত ১৯৯৮

য়দান্পীত ১৯৯৮

না

১০-১০-০৭

০২-১০-০৭

না

ম.এ.ম. ১৯৯৫/ ত: 

জামতয তামরকাে ২৭
০৩-১০-০৭

০১-১০-০৭ তমমর জামত

য়দান্পীত ১৯৯৮

য়দান্পীত ১৯৯৮

না
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শ্রী স্মতৃী মফশ্বা, মফ.এ.
ম.এ.ম. ১৯৯৫/ ত: 

জামতয

থত  তামরকাে ২৮

শ্রী মভাংরৄ যখয প্রাভামণক, ভাধযমভক, ০১/১০/১৯৮৬-ঘ যশ্রণী

অফগাময ২৩/০৯/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী রূভ নায়েক, ভাধযমভক ১৯/১২/৮৬-ঘ যশ্রণী

মল্প  ফামণজয ২৩/০৯/১৯৯৮- .ফ..

শ্রী তন্ধে কামন্ত মফশ্বা, মফ.এ.,
ম.এ.ম. ১৯৯৫/ ত: 

জামতয

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায  তামরকাে ৩৪

শ্রীভতী দীমপ্ত বট্টাচামতয, ভাধযমভক ২৯/০১/১৯৮৭-ঘ যশ্রণী

ভৎস্য ২৩/০৯/১৯৯৮- .ফ..

শ্রী মনতাআ ভারাকায, মফ.এ.

মযলদীে মফলেক

শ্রীভমত যভা ান্যার, মফ.এম.,() ১৬/০৪/১৯৯১- .ফ.ক.

কৃমল (ঈকযণ) ০৭/০৯/১৯৯৮- .ফ..

শ্রী যখয কুভায গুপ্ত, মফ.এম., ১১/০৪/১৯৯০- .ফ.ক.

মতটন ০৭/০৯/১৯৯৮  .ফ..

০৩-০২-৬৪

৩২৮

৩৩৩

৩৩২

৩৩৪

৩৩০

৩৩১

৩২৯

১৫-১১-৭১

তমমর জামত

২০-১১-০৭০৭-১২-৬২

১১-১০-০৭

১০/০৭/১৯৯৮- .ফ..

২৫/০৬/১৯৯৮ .ফ..

৩২৭

২২-০১-৬৮

০৩-০২-৬৮

২২-০৪-৭২

তমমর জামত

তমমর জামত

১২-১০-০৭ না য়দান্পীত ১৯৯৮

১৬/১০/১৯৯৮ .ফ..

০৬-১১-০৭

িানান্তয ১৯৯৮

না

১৬-০৬-৬৪

১৪-১০-৭১
ম.এ.ম. ১৯৯৫/ ত: 

জামতয তামরকাে ২৭

না

না

য়দান্পীত ১৯৯৮

০১-১১-০৭

১৭-১০-০৭ না

িানান্তয ১৯৯৮

০৯-১১-০৭

২৯-১০-০৭

য়দান্পীত ১৯৯৮
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শ্রী যদফাম বট্টাচামতয, মফ.এ., ০৫/০২/১৯৯১ .ফ.ক.

স্বািয  মযফায করযাণ ০৭/০৯/১৯৯৮ .ফ..

শ্রী শ্যাভর কামন্ত যাদ্দায, মফ.এ.

মল্প  ফামনজয

শ্রীভমত কাকমর যাে, মফ.এম.() ০২/০৩/১৯৯২- .ফ.ক.

মফ.এড.,তথয  ংস্কমত ০৭/০৯/১৯৯৮ .ফ..

শ্রীভমত মঞ্চতা দত্ত(দা), মফ.এম.() ০১/০২/১৯৯২ .ফ.ক.

শ্রভ ০৭/০৯/১৯৯৮ .ফ..

শ্রী যঞ্জন মকস কু, ঈচ্চভাধযমভক
ম.এ.ম. ১৯৯৬/ ১৩ 

নুযনতভ প্রাথতী

খাদয  যফযা  তামরকা-৩

শ্রী রৄবদী প্রাভামণক,                  

 মফ.এ. (াটত-১)
২২/০৭/১৯৯২- .ফ.ক.

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০৭/০৯/১৯৯৮ .ফ..

শ্রী মফাজী ভখুাজতী, ঈচ্চভাধযমভক ১৩/০৩/১৯৯২-.ফ.ক.

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি ০৭/০৯/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী রুক কুভায ার, মফ.এম., ৩১/০৭/১৯৯২-.ফ.ক.

নাযী  মরৄ মফকা  ভাজ করযাণ ০৭/০৯/১৯৯৮-.ফ..

০৮-০১-৬৩

১৭-০১-৭১

০২-০১-৬৬

০১-০১-৬৮

২৩-০১-৬৮

৩৩৯

৩৩৬

৩৩৭

৩৪০

৩৪১

৩৪২

৩৩৮

৩৩৫

না

২৭/০৬/২০০০- .ফ..

২৫-১১-৬৭ ১৭/০৬/১৯৯৮- .ফ.. ৩০-১১-০৭

২৪-০১-৬৩

১৪-১২-০৭

তমমর ঈজামত০১-১২-০৭

িানান্তয ১৯৯৮

িানান্তয ১৯৯৮

ম.এ.ম. ১৯৯৫/ ত: 

জামতয তামরকাে ৩৯

২৯-১১-০৭ না

১২-১২-৬৪ ২৭-১২-০৭

না

িানান্তয ১৯৯৮

না২৭-১২-০৭

না

০১-১২-০৭

তমমর জামত

০১-১২-০৭

না িানান্তয ১৯৯৮

িানান্তয ১৯৯৮

িানান্তয ১৯৯৮
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শ্রী মভত ামরত, মফ.এম.(), ১০/০৮/১৯৯২-.ফ.ক.

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০৭/০৯/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী সুকুভায শফদয, মফ.এ.
ম.এ.ম. ১৯৯৫/ ত: 

জামতয

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুতফান  তামরকাে ৪১

শ্রী দীক যাে, ভাধযমভক ০৮/০৭/১৯৯২-.ফ.ক.

নাযী  মরৄ মফকা  ভাজ করযাণ ০৭/০৯/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী মভতাব ঠাকুয, ঈচ্চভাধযমভক ০৯/০৬/১৯৯২-.ফ.ক.

মযকল্পনা ০৭/০৯/১৯৯৮-.ফ..

শ্রীভতী ফনানী ফসু, এভ.এ., মফ.এড., ১৪/০১/১৯৯৩-.ফ.ক.

স্বািয  মযফায করযাণ ০৭/০৯/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী চন্নাথ কভতকায, মফ.এ.ম., ২৩/০৪/ ১৯৯৩-.ফ.ক.

তথয  ংস্কৃমত ০৭/০৯/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী ীভ ার, মফ.এ.ম.,
১৬/০৭/১৯৯১-ভদু্রয়রখক 

(প্রা::)

কামযগময মক্ষা  প্রমক্ষণ ১৬/১০/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী প্রণফ ভির, ঈচ্চভাধযমভক
২৮/০২/১৯৯৬-ভদু্রয়রখক 

(প্রা::)

ফন ০৫/১১/১৯৯৯-.ফ..

৩৪৯

৩৫০

৩৪৬

৩৪৩

৩৪৪

৩৪৫

৩৪৭

৩৪৮

না

০১-০২-৬২

২৮-১২-০৭

০৪-০২-৭২ তমমর জামত

০২-০১-৬৪ ২৮-১২-০৭

০৯-০৮-৬৯

১০/০৭/১৯৯৮- .ফ..

০৩-১২-৬৩

তমমর জামত

২৯-০১-৬৫

২৯-০৯-৬০

িানান্তয ১৯৯৮

২৭-১২-০৭

িানান্তয ১৯৯৮

০৭-০১-৬৫

না

দান্তমযত-১৯৯৮

২৭-১২-০৭ না

২৮-১২-০৭

না

২৮-১২-০৭

না

িানান্তয ১৯৯৮

২৮-১২-০৭ িানান্তয ১৯৯৮

২৮-১২-০৭

দান্তমযত-১৯৯৯

িানান্তয ১৯৯৮না
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শ্রী যমফ টুডু, এ.আ., ২৭/০৬/১৯৮৪-ঘ যশ্রণী

যৌয মফলেক ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী সুমজত কুভায যাে, মফ.কভ. ১৫/০৪/১৯৯২-ভদু্রয়রখক (প্রা::)

মযফন ১৬/১০/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী য়াক কুভায যঘাল, মফ.এ.ম.,
২৮/০২/১৯৯৪-ভদু্রয়রখক 

(প্রা::)

নাযী  মরৄ মফকা  ভাজ করযাণ ১৬/১০/১৯৯৮- .ফ..

শ্রী নু কুভায যদ, ঈচ্চভাধযমভক
২১/০২/১৯৯৪--ভদু্রয়রখক 

(প্রা::)

শ্রভ ১৬/১০/১৯৯৮- .ফ..

শ্রী মভময কুভায গু, ঈচ্চভাধযমভক
১১/০৮/১৯৯৪-ভদু্রয়রখক 

(প্রা::)

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১৬/১০/১৯৯৮- .ফ..

শ্রী যগৌয যােয়চৌধযুী, মফ.এ.,
২৪/০৬/১৯৯৪-ভদু্রয়রখক 

(প্রা::)

মল্প  ফামণজয ১৬/১০/১৯৯৮- .ফ..

ভম্যদ আরাভ, ভাধযমভক
১৩/০৬/১৯৯৪-ভদু্রয়রখক 

(প্রা::)

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ১৬/১০/১৯৯৮- .ফ..

শ্রীভতী সুয়চতা াা(ফভতন যাে), মফ.এ. ০১/০৩/১৯৯৫ভ.ুপ্রা.. (প্রা::)

মল্প  ফামণজয ১৬/১০/১৯৯৮- .ফ..

না০১-০১-০৮

না

০১-০১-৬৭

৩৫৮

৩৫৭

৩৫৪

১২-১১-৬৩

৩৫২

৩৫৩

৩৫৫

৩৫৬

০২-০১-৬৭

০২-১২-৬৬

না

৩৫১

০১-০১-০৮

তমমর ঈজামত

১৫-০৬-৬৪

১৭-১০-৬৪

দান্তমযত-১৯৯৮না

দান্তমযত-১৯৯৮

না

না

০১-০১-০৮

০১-০১-০৮

০১-০১-০৮

দান্তমযত-১৯৯৮

দান্তমযত-১৯৯৮

দান্তমযত-১৯৯৮

দান্তমযত-১৯৯৮না

০১-০১-০৮

২৮-১২-০৭

০৪-০৩-৬৩

০১-০৭-৬৬

দান্তমযত-১৯৯৮

য়দান্পীত ২০০০

০১-০১-০৮
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শ্রীভতী শ্রাফনী মভশ্র(চয়ট্টাাধযাে),  

মফ.এ.ম.
০৪/০১/১৯৯৫-ভ.ুপ্রা.. (প্রা::)

নাযী  মরৄ মফকা  ভাজ করযাণ 

মফবায়গয ধীন মিভফঙ্গ ভমরা 

কমভন

১৬/১০/১৯৯৮-.ফ..

শ্রীভমত মখা দা, মফ.কভ.              

     (াটত-১)
২২/০৪/১৯৯৬-ভ.ুপ্রা.. (প্রা::)

শ্রভ ০৫/১১/১৯৯৯- .ফ..

শ্রী শ্যাভর কুভায ভির, ঈচ্চভাধযমভক ২২/০৩/১৯৯৬-ভ.ুপ্রা.. (প্রা::)

স্বযাষ্ট্র ০৫/১১/১৯৯৯- .ফ..

শ্রী যায়ভ যঘাল, ঈচ্চভাধযমভক ১৭/০২/১৯৯৫--ভ.ুপ্রা.. (প্রা::)

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১৬/১০/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী মদরী কুভায াজযা, মফ.এ. ১১/০১/১৯৯৫-ভদু্রয়রখক (প্রা::)

যৌয মফলেক ১৬/১০/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী রুণ ার, মফ.কভ. ২২/০৬/১৯৯৫ভ.ুপ্রা.. (প্রা::)

মফমতে ফযফিান ১৬/১০/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী প্রান্ত ভির, ভাধযমভক,মডয়লাভা 

(যভ: আমঞ্জ:)
২০/১০/১৯৯৫-.ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ১৯/১১/১৯৯৯-.ফ..

শ্রী চন্দন কুভায ভাআমত, মফ.এ. ১২/০৭/১৯৯৪-ভ.ুপ্রা.. (প্রা::)

স্বযাষ্ট্র ১৬/১০/১৯৯৮-.ফ..

৩৬৫

৩৫৯

৩৬৬

৩৬৪

৩৬২

৩৬৩

০১-০৮-৬২

০৪-১২-৬৫

তমমর জামত

২১-১২-৬৮

দান্তমযত-১৯৯৮

০২-০৮-৬৮

০২-০২-৬৯

৩৬০

০২-০১-০৮

তমমর জামত

২৯-১২-৬৮

২৪-০৩-৬৬

৩৬১ ২০-০১-৬৫

তমমর জামত

০২-০১-০৮

০২-০১-০৮

িানান্তমযত-১৯৯৯

০১-০১-০৮ না

০৩-০১-০৮

০১-০১-০৮

না

দান্তমযত-১৯৯৯

দান্তমযত-১৯৯৮

দান্তমযত-১৯৯৮

দান্তমযত-১৯৯৮০২-০১-০৮ না

না

দান্তমযত-১৯৯৯

না

দান্তমযত-১৯৯৮

০১-০১-০৮
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শ্রী ফাসুয়দফ মফশ্বা, মফ.কভ.

কৃমল

শ্রী যকৌমক মধকাযী, মফ.এ. ৩১/০৮/১৯৯৪ভ.ুপ্রা.. (প্রা::)

মল্প  ফামণজয ১৬/১০/১৯৯৮-.ফ..

শ্রীভতী দীামন্বতা কাআঈভ, মফ.এ.
১২/০৮/১৯৯৪-ভদু্রয়রখক 

(প্রা::)

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা ১৬/১০/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী জে কুভায যকায, মফ.এম.,

থত

শ্রী মনয়ভল যকায, ঈচ্চভাধযমভক ০৬/০৯/১৯৮৫-মন

যৌয মফলেক ২৪/০৯/১৯৯৭-.ফ..

শ্রী যাভনাথ দত্ত, মফ.এ, ০৫/০৫/১৯৯৩-.ফ.ক.

থত (গণন) ২৪/১২/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী যাভনাথ ফযানাজতী, ঈচ্চভাধযমভক ০৩/০৫/১৯৯৪-.ফ.ক.

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ২৪/১২/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী সুমচত্ত কুভায যজায, মফ.কভ. (),

মল্প  ফামণজয

২৭/০৯/১৯৯৯- .ফ.. ২০-০১-০৮

১২-১২-৬৩৩৬৮

৩৬৯

৩৭০

৩৭২

৩৭৩

৩৭৪

৩৭১ ০৩-০১-৫৯ ২২-০১-০৮

০৩-১২-৬৫

তমমর জামত

তমমর জামত

তমমর জামত

১৯-০১-০৮

৩৬৭

১১-০২-৬৩

২৫-০১-০৮

না

২৯-১২-৬৬

১৩-০১-৬৭

১৮-০২-৫৭

০৪/০৮/১৯৯৯- .ফ..২২-০২-৭৩

৩০/০৭/১৯৯৯- .ফ.. ২৫-০১-০৮

না িানান্তমযত-১৯৯৮

দান্তমযত-১৯৯৮

না

িানান্তমযত-১৯৯৮

০৩-০১-০৮

না

না

ম.এ.ম. ১৯৯৬/৪১২

ম.এ.ম. ১৯৯৬/৪০৪

১৬-০১-০৮

য়দান্পীত-১৯৯৭

২৫-০১-০৮

দান্তমযত-১৯৯৮

ম.এ.ম. ১৯৯৬/১২৮
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শ্রী বফয়তাল প্রাভামণক, মফ.এম.(), ০৩/১০/১৯৯৪-.ফ.ক.

যচ  জরথ ২৪/১২/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী নু কুভায দা, মফ.এম., ০৭/০৬/১৯৯৪-.ফ.ক.

ংদীে মফলেক ২৪/১২/১৯৯৮-.ফ..

শ্রী যাজীফ কুভায যঘাল, মফ.এম.(),

তদাযমক অয়োগ

শ্রী দীঙ্কয যকায, মফ.আ. (মমবর),

শ্রভ

শ্রী মচত্র যকায, মফ.কভ.,

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা

শ্রীভমত ঞ্জনা াা, মফ.এম.(), ম.এ.ম. ১৯৯৬

থত
নুযনতভ প্রাথমভক 

তামরকা- ১

শ্রী মফশ্বমজৎ যদ, মফ.এ.

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা

শ্রী যাভকৃষ্ণ ার, এর.এভ.আ.,

মযফন

৩০-০১-০৮০৩-০১-৬৮

৩০-০১-০৮

৩০-০১-০৮ না

০৯/১০/১৯৯৮-.ফ.. ৩০-০১-০৮

৩৭৮

৩৭৫

৩৮১

৩৭৬

৩৭৭

৩৮২

৩৭৯

৩৮০ ৩০-১২-৭২

০১-১২-৬৮

১৭-০৯-৬৬

০৪-০১-৬৬

১৯/০৬/১৯৯৮-.ফ..

০১-০২-০৮ না

না

০৫/১০/১৯৯৯-.ফ..

২৭/০৪/১৯৯৮- .ফ..

১২/০৬/১৯৯৮-.ফ..

০৩/০৮/১৯৯৯-.ফ..

০১-০১-৭২

না

২৪-০৪-৬৯ ম.এ.ম. ১৯৯৫/৩৩

২০-০৪-৭১

৩০-০১-০৮

না

তমমর জামত ম.এ.ম. ১৯৯৬/৪৩৪

না

িানান্তমযত-১৯৯৮

িানান্তমযত-১৯৯৮

ম.এ.ম. ১৯৯৫/২৪

ম.এ.ম. ১৯৯৫/২৫

৩০-০১-০৮ তমমর জামত

৩০-০১-০৮

ম.এ.ম. ১৯৯৫/১২
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শ্রী কৃয়ষ্ণন্দু ভখুাজতী, ঈচ্চভাধযমভক

তূত

শ্রী ভীয কুভায বক্ত, মফ.এ.,

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

ভ: অারৃিা, ঈচ্চভাধযমভক

তূত

শ্রী প্রয়ফাধ কুভায অচামতয, এভ.এম.,

তূত

শ্রী মফলফ যগারদায, মফ.কভ., ম.এ.ম. ১৯৯৬

স্বািয  মযফায করযাণ
নুযনতভ প্রাথমভক 

তামরকা- ১/১১

শ্রী মফকা কুভায মফশ্বা, মফ.এ., ম.এ.ম. ১৯৯৬

ভফাে
নুযনতভ প্রাথমভক 

তামরকা- ১/১৪

শ্রী যণফীয দত্ত, মফ.এম.,

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী মফবা ভির, মফ.এম.(),

মযফন

৩৮৩

৩৮৫

৩৮৪

৩৮৯

২০-০৭-৬৬

০৬-০১-৬৬

০১-০২-০৮

০১-০২-০৮

২৫/০৬/১৯৯৮-.ফ..

২৫-০৮-৭৩

ম.এ.ম. ১৯৯৫/৩৪

ম.এ.ম. ১৯৯৫/৩৬

০৬-০১-৬৬

১৫-০৩-৬৮ ০১-০২-০৮

৩৯০

০৯/০৭/১৯৯৮-.ফ..

২২/০৬/১৯৯৮-.ফ..

১০-০৪-৭৫

২৩-০৪-৬৬

২৬/০৫/১৯৯৮-.ফ..

০৬-১১-৬৯

০৪/০৮/১৯৯৯-.ফ..

১২/০৬/১৯৯৮-.ফ..

১২/০৬/১৯৯৮-.ফ..

৩৮৬

১১/০৮/১৯৯৯-.ফ..

৩৮৭

৩৮৮

না

তমমর জামত

.মফ.ম.

না

০১-০২-০৮ না ম.এ.ম. ১৯৯৫/৩৮

না

২৭-০২-০৮

তমমর জামত

ম.এ.ম. ১৯৯৫/৪৫

০৮-০২-০৮

ম.এ.ম. ১৯৯৫/৪৩

.মফ.ম.০১-০২-০৮

০১-০৩-০৮ ম.এ.ম. ১৯৯৫/৪৬
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শ্রী যঞ্জন যঘাল, মফ.এম.,

যৌয মফলেক

শ্রী যতন কুভায ভির, মফ.এম.,মফ.এ. 

(যোর )

স্বযাষ্ট্র

শ্রী সুবাল চন্ ভির, মফ.এম., ম.এ.ম. ১৯৯৬

তথয  ংস্কৃমত
নুযনতভ প্রাথমভক 

তামরকা- ১/১৫

শ্রী যদফপ্রাদ যােয়চৌধযুী, মফ.এম.,

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী যগৌতভ যদ, মফ.এম. (),

থত

শ্রী আন্মজৎ ভজভুদায, ঈচ্চভাধযমভক

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী সুযমজৎ ফসু, ভাধযমভক

মল্প  ফামণজয

শ্রী ঞ্জীফ ভজভুদায,মফ.এম.,

থত

১১/০৮/১৯৯৮-.ফ..

০১-০৮-৬৮

৩৯৩

৩৯৪

৩৯৫

৩৯৬

৩৯৮

৩৯৭

১৩/০৫/১৯৯৮-.ফ..

০১-১০-৫৯

১০-০৫-৬৫

৩১-০১-৬৬ না

০৪-০৪-০৮০৬-০১-৭১

১৬-০২-৭২৩৯১

তমমর জামত

১০-০৫-০৮

২৯/০৪/১৯৯৮- .ফ..০৩-০১-৭২

০৪/০৬/১৯৯৮-.ফ..

০১-০৪-০৮০৪/০৮/১৯৯৯-.ফ..

২৭/১২/১৯৮৯-.ফ..

১৩/০৫/১৯৯৮-.ফ..

২০-১১-৭২

৩৯২

০৯-০৫-০৮ না

ম.এ.ম. ১৯৯৫/৫৬না

ম.এ.ম. ১৯৯৫/৬১

১০-০৫-০৮

১৭-০৪-০৮

না

না

ম.এ.ম.১৯৯৫/৬৫

ম.এ.ম. ১৯৯৫/৫৯

ম.এ.ম. ১৯৯৫/৬৩

িানান্তমযত-১৯৮৯

০৫/০৬/১৯৯৮-.ফ.. ০১-০৪-০৮

না

ম.এ.ম. ১৯৯৫/৫৩না০১-০৩-০৮
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শ্রী যজত কুভায ফসু, মফ.এম.,

মযফন

শ্রী শ্যাভর ফায়যাো, মফ.কভ., ম.এ.ম. ১৯৯৭

মফমধ নুযনতভ তামরকা- ৩/১

শ্রী ীতাংরৄ যখয দা, মফ.এ., ম.এ.ম. ১৯৯৬

মল্প  ফামণজয নুযনতভ তামরকা- ১/২৯

শ্রী য়রাক কুভায াভ, এভ.এম.,

শ্রভ

শ্রী ন্দী কুভায ভির, মফ.এম.,

মফদযারে মক্ষা

শ্রী যোীল শভত্র, মফ.এম.,

ংদীে মফলেক

শ্রী যৌয়ভন্ নাথ যন, মফ.এম.,(াটত-

১)

মযফন

শ্রী স্বন কুভায ফানড়, ঈচ্চভাধযমভক ম.এ.ম. ১৯৯৬

মল্প  ফামণজয নুযনতভ তামরকা- ১/৩২

৪০২

০৪-০১-৬৭

০৭-০৯-৬৯

৪০৩

৩৯৯

৪০৫

৪০৬

৪০১

৪০০

৪০৪

১০-০৫-০৮১৫/০১/২০০১ -.ফ..

২৭-০৫-০৮

১০-০৫-০৮

২৭-০৫-০৮

না ম.এ.ম.১৯৯৫/৬৭

১৩/০৫/১৯৯৮-.ফ..

১২-০১-৭০

৩১/০৮/১৯৯৯-.ফ..

০৪-০৩-৭২

১৩/০৮/১৯৯৮-.ফ..

২৭-০৫-০৮

ম.এ.ম.১৯৯৫/৭৪

ম.এ.ম.১৯৯৫/৬৮

১৩-০৬-৬৬

১২/০৬/১৯৯৮- .ফ..

২১/০৭/১৯৯৮-.ফ..

২৫-০৭-৭০

২৪-০৯-৬৬

ম.এ.ম.১৯৯৫/৭৭না

২৭-০৫-০৮ না ম.এ.ম.১৯৯৫/৭৮

না

১৭-০৫-০৮ তমমর জামত

১৮/০৬/১৯৯৮-.ফ..

০১-০৭-৬৭ তমমর জামত

ত: ঈজামত

০৫/০৫/১৯৯৮-.ফ.. ২৭-০৫-০৮

না
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শ্রী দ্মনাব দাগুপ্ত, এভ.এম.,

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন

শ্রী য়যাজ কুভায যদ, মফ.এ.

থত

শ্রী যদফমলত চযাটাজতী, মফ.এ.(),

কৃমল

শ্রী মময কুভায ভির, 

এভ.কভ.মফ.এড.,

যৌয মফলেক

শ্রী চন্য়খয ভামজরা, 

মফ.এ.ম.(),এভ.এ.,

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী যাভনাথ ভজভুদায, এভ. কভ.,

মিভফঙ্গ কযাধান অদারত

শ্রী ভমণ কুভায মফশ্বা, মফ.এ.ম., ম.এ.ম. ১৯৯৬

তূত
নুযনতভ প্রাথমভক 

তামরকা- ১/৩৬

শ্রী মন্টু কুভায মফশ্বা, মফ.এ., ম.এ.ম. ১৯৯৬

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন
নুযনতভ প্রাথমভক 

তামরকা- ১/৪৫

৪১১

৪০৭

৪১২

৪১৩

৪০৮

১০-০১-৬৬

০২-০১-৬৯

.মফ.ম.,

০২/০৬/১৯৯৮-.ফ..

৪০৯

৪১০

১৩/০৭/১৯৯৮-.ফ..

না

১২-১২-৬৮

২৭-১০-৭৪

তমমর জামত

১৩/০৮/১৯৯৮-.ফ..

২৬-১২-৬৮

২৬/০৭/১৯৯৯-.ফ..

২১/০৪/১৯৯৮-.ফ..

২৩-১১-৭২

৪১৪

ম.এ.ম.১৯৯৫/৮৯

২৮-০৫-০৮

২৮-০৫-০৮

২৮-০৫-০৮

ম.এ.ম.১৯৯৫/৮০

২৮-০৫-০৮

ম.এ.ম.১৯৯৫/৮২

না ম.এ.ম.১৯৯৫/৮১

২৮-০৫-০৮

না

০৪-১১-৭০ ০৩/০৬/১৯৯৮-.ফ..

২৮-০৫-০৮

২০-০৭-৭১

না

২৮-০৫-০৮

২৮-০৫-০৮

ম.এ.ম.১৯৯৫/৯৪না

তমমর জামত

ম.এ.ম.১৯৯৫/৯০

১২/০৭/১৯৯৯-.ফ..

১৫/০৬/১৯৯৮-.ফ..
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শ্রী চন্দন দাগুপ্ত, মফ.এ.ম.,

নগয়যান্পেন

শ্রী কৃয়ষ্ণন্দু বট্টাচামতয, ঈচ্চভাধযমভক

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী তা ফারা, ভাধযমভক ম.এ.ম. ১৯৯৬

তূত
নুযনতভ প্রাথমভক 

তামরকা- ১/৪৬

শ্রী যভাকতায ভভু ুত, ভাধযমভক ম.এ.ম. ১৯৯৭

থত
নুযনতভ প্রাথমভক 

তামরকা-৩/১১

শ্রী যাজীফ মফশ্বা, মফ.এম.,

নগ্রয যশ্রণী করযাণ

শ্রী সুযমজৎ দা, মডয়লাভা (ম.আমঞ্জ:),

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায (তদাযমক 

অয়োগ)

শ্রী দীক যােয়চৌধযুী, ঈচ্চভাধযমভক

থত

শ্রী সুব্রত যন, মফ.এম.()

থত

৪২২

৪১৯

৪২০

৪২১

৪১৮ ০৪-০১-৭৩

১৭/০৬/১৯৯৮-.ফ..

০২-০২-৬৯

১৩-০৬-৬৯

২৪-১২-৭৪

১১-১১-৭৩

২৬-১২-৭০

৪১৬

৪১৭

৪১৫

ম.এ.ম.১৯৯৫/১১৫

না

ম.এ.ম.১৯৯৫/১০৭

না

ম.এ.ম.১৯৯৫/১০৫

ম.এ.ম.১৯৯৫/১০৬

২২-০৭-৬৭

না৩০-০৫-০৮

২৯-০৫-০৮

না১৮/০৫/১৯৯৮-.ফ..

২৯-০৫-০৮

৩১-০৫-০৮

২৯-০৫-০৮

৩০-০৫-০৮

২৯/০৭/১৯৯৮-.ফ..

১৫/০৭/১৯৯৮-.ফ..

২৯-০৫-০৮

১০-০৬-৬৭

না

তমমর ঈজামত

না ম.এ.ম.১৯৯৫/১০৯

০১/০২/২০০১-.ফ..

৩০-০৫-০৮

১৩/০৭/১৯৯৯-.ফ..

ম.এ.ম.১৯৯৫/১২৩

তমমর জামত

০৮/০৭/১৯৯৮-.ফ..

০৬/০৫/১৯৯৮-.ফ..
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শ্রী রূ কুভায াধ,ু মফ.আ.,

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী ঝায়ড়শ্বয ীট, ভাধযমভক ০৭/০১/১৯৯১-ঘ যশ্রণী

মফচায ০৮/১২/২০০০-.ফ..

শ্রী যাভনাথ বারৃড়ী, ঈচ্চভাধযমভক ২০/০২/১৯৯৫-ভ.ু(প্রা::)

মফচায ০৫/১১/১৯৯৯-.ফ..

শ্রী যগৌতভ ফয়ন্দযাাধযাে, মফ.এম., ১৯/০২/১৯৯৬-ভ.ু(প্রা::)

নগয ঈন্পেন ০৫/১১/১৯৯৯-.ফ..

শ্রীভমত ফনানী চক্রফততী, মফ.এ., ২২/০৩/১৯৯৬-ভ.ু(প্রা::)

কাযা ০৫/১১/১৯৯৯-.ফ..

শ্রী তন কুভায যঘাল, ঈচ্চভাধযমভক ২২/০৩/১৯৯৬-ভ.ু(প্রা::)

তূত ০৫/১১/১৯৯৯-.ফ..

শ্রী সুান্ত যদ, এভ.কভ., ২৩/০২/১৯৯৬-ভ.ু(প্রা::)

থত ০৫/১১/১৯৯৯-.ফ..

শ্রী শফার যঘাল, মফ.কভ., ১৭/০৪/১৯৯৬-ভ.ু(প্রা::)

কৃমল ০৫/১১/১৯৯৯-.ফ..

১৬-০১-৭১

৪২৮ ০৯-০৮-৬৬

০২-০৮-৭০

না

২৯-০৪-৬৩

১৯-০৫-৭২

৪২৩

৪২৯

৪৩০

৪২৪

৪২৫

৪২৬

৪২৭

২৯/০৫/১৯৯৮-.ফ..

০৩-০৬-০৮

১৪-০৭-৬৮

০৩-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮ না

না

ঐ-১৯৯৯৩০-১১-৬৫

১২-১০-৫৭

দান্তয-১৯৯৯

০৩-০৬-০৮

তমমর জামত

ঐ-১৯৯৯

ঐ-১৯৯৯

০৩-০৬-০৮

ঐ-১৯৯৯

না

ঐ-১৯৯৯

০৩-০৬-০৮ না

ম.এ.ম.১৯৯৫/১২৪

না

না

০১-০৬-০৮

য়দান্পমত-২০০০০১-০৬-০৮
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শ্রী শয়র প্রাদ ফযানাজতী, মফ.কভ., ২৯/০৬/১৯৯২-.ফ.ক.

থত (গণন) ১৯/১১/১৯৯৯-.ফ..

শ্রী চিী চযণ ফযানাজতী, মফ.কভ., ১০/০২/১৯৯৪-.ফ.ক.

? ১৯/১১/১৯৯৯-.ফ..

যখ অদয অমর, মফ.এম., ২৭/০৭/১৯৯৪-.ফ.ক.

থত ১৯/১১/১৯৯৯-.ফ..

শ্রী কভর াা, মফ.এম.,

যৌয মফলেক

শ্রী মভত কুভায যঘাল, মফ.কভ.,

যাজযায়রয মচফারে

শ্রী কুনার কুভায মং যাে, 

মফ.এম.(),

তূত

শ্রী জেমজৎ ভমিক, মফ.এম.,

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী যাভনাথ যচৌধযুী, মফ.এ.,

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন

৪৩৭

৪৩৮

৪৩৬

৪৩২

২০-০৮-৭০

৪৩৩

০৩-০৬-০৮

৪৩৫

০৩-০৬-০৮

না

০৩-০৬-০৮

০৭-০৭-৭০

১২-১০-৭০

০৪-০১-৬৩

৪৩১

৪৩৪

০১/০৭/১৯৯৯-.ফ..

১৬-০৭-৬২

ম.এ.ম-১৯৯৬/৩

না িানান্তয-১৯৯৯

ম.এ.ম-১৯৯৬/১০

ম.এ.ম-১৯৯৬/৪

২৬/০৭/১৯৯৯(:) .ফ..

০৩-০৬-০৮

০৪-০২-৭২

০৩-০৬-০৮

না

০৩-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮

না২২-০১-৬৯ ০৩-০৬-০৮

না

িানান্তয-১৯৯৯না

িানান্তয-১৯৯৯

৩১-০১-৬৭

০৮/০৭/১৯৯৯-.ফ..

ম.এ.ম-১৯৯৬/১২

১১/০৮/১৯৯৯-.ফ..

০১/০৬/১৯৯৯-.ফ..

না

না

ম.এ.ম-১৯৯৬/১৬
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শ্রী নূযু যঞ্জন ফযানাজতী, মফ.এ.(),

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী যদয়ফামজৎ ফয়ন্দযাাধযাে, 

মফ.এম.()

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী মফনে াা, মফ.এম.,

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী তভার কুভায যঘাল, মফ.এম. (),

মফচায

শ্রী জেন্ত ফযানাজতী, মফ.এম.,

তদাযমক অয়োগ

শ্রী রৄয়বন্দু বট্টাচামতয, মফ.এ.,

তূত

শ্রীভমত মঞ্চতা বট্টাচামতয, মফ.এম.()

মফচায

শ্রীভমত সুকন্যা দা, মফ.এ.(),

শ্রভ

৪৩৯

৪৪৫

৪৪১

৪৪২

৪৪৩

৪৪৬

৪৪৪

৪৪০

১৯-০৭-৭০

০৩-০৬-০৮

না২২-০১-৭৩

না ম.এ.ম-১৯৯৬/৫০

০৩-০৬-০৮

০৪-০২-৬৮ ০৫/০৭/১৯৯৯-.ফ..

৩০-১১-৭১ ০৩-০৬-০৮

২৬/০৭/১৯৯৯-.ফ..

ম.এ.ম-১৯৯৬/৬০

০৩-০৬-০৮

ম.এ.ম-১৯৯৬/৫৩

না

২৩/০৮/১৯৯৯-.ফ..

০৩-০৬-০৮

০৪-০১-৭৩

১১/০৮/১৯৯৯-.ফ..১৫-০৬-৭১

৩০/০৮/১৯৯৯-.ফ..

ম.এ.ম-১৯৯৬/৫৬

১৪/০৯/১৯৯৯-.ফ..

০৩-০৬-০৮

২০-১১-৭৪

১২/০৮/১৯৯৯-.ফ..

ম.এ.ম-১৯৯৬/৫৯

ম.এ.ম-১৯৯৬/৬৭

না

২৬-০৭-৬৭

না০৯/০৭/১৯৯৯-.ফ..

ম.এ.ম-১৯৯৬/৫৭

না

০৩-০৬-০৮

ম.এ.ম-১৯৯৬/৬২

না

posted at 

WBSRDA on 

deputation

০৩-০৬-০৮

না
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শ্রী ীমলূ নাযােণ দা, মফ.কভ.

কৃমল (ঈকযণ)

শ্রী রৄবাীল যদ, মফ.এম.,

ভফাে

শ্রী তযমজৎ নাথ, মফ.এম.()

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী যদফাংরৄ কুভায ার, মফ.এম()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী যখয ফয়ন্দযাাধযাে, মফ.এম.,

ভৎস্য

শ্রীভমত জো যকায, এভ.এম.,

তূত

শ্রী ভান কুভায গয়ঙ্গাাধযাে, 

মফ.এ.ম()

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায মফবাগ

শ্রীভমত ঋতা চয়ট্টাাধযাে, মফ.এম()

মফমতে ফযফিান

২৬-০৯-৭২৪৪৯

৪৫১

০৯-০১-৬৯

০১/০৯/১৯৯৯-.ফ..

৪৫০

৪৪৭

৪৪৮

৪৫২

০৪-০৫-৭৪

০৮-০৯-৭৩

ম.এ.ম-১৯৯৬/৭৫

০৩-০৬-০৮

২৬-১০-৭০

০৯-০৯-৭০

না

৩০/০৬/২০০০-.ফ..

না

২৬/০৭/১৯৯৯-.ফ..

৪৫৩

৪৫৪ ১৪/০৭/১৯৯৯-.ফ..

না

ম.এ.ম-১৯৯৬/৮১

ম.এ.ম-১৯৯৬/৭০

ম.এ.ম-১৯৯৬/৭৭

২৬/০৮/১৯৯৯-.ফ..

না

০৬/০৮/১৯৯৯-.ফ..

১৯/০৮/১৯৯৯-.ফ.. ০৩-০৬-০৮

না

০২/০৮/১৯৯৯-.ফ..

ম.এ.ম-১৯৯৬/৮৫

১৮-০৯-৭১

২১-১২-৭৩

০৩-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮ না

ন্যান্য নুন্পত 

যশ্রণী

ম.এ.ম-১৯৯৬/৭৪না

০৩-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮

ম.এ.ম-১৯৯৬/৮২০৩-০৬-০৮

ম.এ.ম-১৯৯৬/৮৪

০৩-০৬-০৮
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শ্রী াথত চন্দ, মফ.এম ()

শ্রভ

শ্রী প্রয়নমজৎ দা, এভ.কভ.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী ষু্যমভত্র ারদায,              

মফ.এম()

মল্প  ফামনজয

শ্রী সুজে চক্রফততী,                     

 মফ.এম.,

স্বযাষ্ট্র

শ্রী সুবামল মগময,                      

 মফ.এম.,

:ফ: প্রামনক অদারত

শ্রী ফূত কুভায দা,                 

মফ.এম.

থত

শ্রী অীল যভৌমরক,                   

মফ.এম ()

ঈচ্চমক্ষা

ভ: যফিার যভান,                   

   মফ.এম ()

তথয  ংস্কৃমত

০১-০১-৬৮

৪৫৭

৪৫৮

৪৫৯

৪৬০

৪৬২

২৮-১২-৭২

০৩-০৬-০৮

০২-১১-৬৯

০৩-০৬-০৮

৪৫৬

০৩-০৬-০৮

২০/০৮/১৯৯৯- .ফ..

০৩-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮

ম.এ.ম-১৯৯৬/৯৪

৩০/০৯/১৯৯৯- .ফ..

২৬-০৭-১৯৯৯- .ফ..

না

০৬-০১-৭১

৩১-০৮-৬৬

না

না

ম.এ.ম-১৯৯৬/১১৬

০১/০৭/১৯৯৯- .ফ..

৪৬১

২১-০৬-৭৪

৪৫৫

২৬/০৭/১৯৯৯- .ফ..

০৩-০৬-০৮

০৫-০১-৬৭

১৩/০৭/১৯৯৯-.ফ.. ০৩-০৬-০৮ না

০৩-০৬-০৮

না

ম.এ.ম-১৯৯৬/১২৭

ম.এ.ম-১৯৯৬/১০৬

২৪-১০-৭৪

ম.এ.ম-১৯৯৬/১১৮

১৭/০৯/১৯৯৯- .ফ..

২৬/০৭/১৯৯৯- .ফ..

ম.এ.ম-১৯৯৬/১০৫

না

ন্যান্য নুন্পত 

যশ্রণী

ম.এ.ম-১৯৯৬/১১৭

ম.এ.ম-১৯৯৬/১৩০

না
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শ্রীভমত যীনা যবৌমভক,        

মফ.এম.(), মফ.এড

ফন

শ্রী তনু দা, এভ.এ.,

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী মযয়তাল কুভায দা, এভ.কভ.,

ংখযারঘ ুমফলেক এফং ভাদ্রাা মক্ষা

শ্রী সুফীয যঘাল, মফ.এম()

মফদযারে মক্ষা

শ্রী প্রদী কুভায বকত, এ.আ. ০৬/০৬/১৯৮৭-ঘ যশ্রণী

তূত ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী মদরী কুভায যদ,  স্কুর পাআনার ০৮/০৬/১৯৮৭-ঘ যশ্রণী

থত ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী মু্ভনাথ দা,               ভাধযমভক ১৫/০৬/১৯৮৭-ঘ যশ্রণী

থত ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী ঙ্কয দা, ঈচ্চভাধযমভক ২০/০৬/১৯৮৭-ঘ যশ্রণী

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন ০৮/১২/২০০০- .ফ..

৪৬৭

৪৬৩

৪৬৪

৪৬৫

৪৬৬

৪৭০

৪৬৮

৪৬৯

১৪/০৭/১৯৯৯- .ফ..

০৫-০৪-৫৭

২১-০১-৫৮

৩০/০৭/১৯৯৯- .ফ..

১১-০৯-৫৬

০৫-১১-৬৯

১৯-০১-৬৪

১১-১১-৫৬

০৪/০৮/১৯৯৯- .ফ..

০১/০৯/১৯৯৯- .ফ..০৭-১২-৭০

য়দান্পীত-২০০০

০৩-০৬-০৮০২-০৭-৭৩
ন্যান্য নুন্পত 

যশ্রণী

না

না

Posted at 

DOMA, North 

24 Parganas on 

Deputation

ম.এ.ম-১৯৯৬/১৪৪

না

০৩-০৬-০৮ না

০৩-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮

ন্যান্য নুন্পত 

যশ্রণী

য়দান্পীত-২০০০

০৩-০৬-০৮

ম.এ.ম-১৯৯৬/১৩৩

ম.এ.ম-১৯৯৬/১৮০ 

প্রমতফন্নী

ম.এ.ম-১৯৯৬/২২১

০৩-০৬-০৮

য়দান্পীত-২০০০

০৩-০৬-০৮

না

০৩-০৬-০৮ না য়দান্পীত-২০০০
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শ্রী ভধুদূন ভজভুদায,          

ভাধযমভক
০৫/০১/১৯৮৮-ঘ যশ্রণী

থত ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী মফয়নাদ মফাযী ীর, ঈচ্চভাধযমভক ০৫/০১/১৯৮৮-ঘ যশ্রণী

অফান ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী য়াক যচৌধযুী, ঈচ্চভাধযমভক ০১/০২/১৯৮৮-ঘ যশ্রণী

ভৎস্য ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী সুান্ত বট্টাচামতয, ঈচ্চভাধযমভক, ২২/০২/১৯৮৮-ঘ যশ্রণী

থত ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী জগদী যাে, স্কুর পাআনার ২৪/০২/১৯৮৮-ঘ যশ্রণী

থত ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী রুক মন া, ঈচ্চভাধযমভক ০১/০৩/১৯৮৮-ঘ যশ্রণী

ঈয়বাক্তা মফলেক ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী মদয়ফযন্দু দা, ভাধযমভক ০১/০৩/১৯৮৮-ঘ যশ্রণী

নগয ঈন্পেন ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী তা কুভায ভির, মফ.এম() ১৯/০৮/১৯৯২-.ফ.ক.

থত ০৯/১১/২০০০- .ফ..

০১-০১-৭১

৪৭২

৪৭৮

৪৭৬

৪৭৫

৩১-১২-৫৮

৪৭৭

৪৭১

০১-০৬-৫৮

২৭-০৮-৫৬

৪৭৩

০১-১০-৬৭

০৩-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮ না০৮-০১-৬৬

৪৭৪

য়দান্পীত-২০০০

০৮-১১-৫৭

০৩-০৬-০৮

না

০৫-১২-১৯৬৮

না

০৩-০৬-০৮

না

না

০৩-০৬-০৮

িানান্তমযত-২০০০

য়দান্পীত-২০০০০৩-০৬-০৮

য়দান্পীত-২০০০

না

য়দান্পীত-২০০০না

না

০৩-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮ য়দান্পীত-২০০০

য়দান্পীত-২০০০

য়দান্পীত-২০০০
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শ্রী সুভন্ত ার, মফ.কভ. ২০/০৯/১৯৯৪-.ফ.ক.

মল্প  ফামনজয ০৯/১১/২০০০- .ফ..

শ্রী মফশ্বমজৎ মধকাযী, মফ.কভ. ১৩/০১/১৯৯৫-.ফ.ক.

থত ০৯/১১/২০০০- .ফ..

শ্রী মফভর চন্ দা, ভাধযমভক ১০/০৪/১৯৯১ -ঘ যশ্রণী

ঈন্পেন  মযকল্পনা ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী সুীর কুভায ভির, স্কুর পাআনার ২৩/০৪/১৯৯১-ঘ যশ্রণী

মফদযারে মক্ষা ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী ভীযণ যফাযী, ভাধযমভক ০১/০৭/১৯৯১-ঘ যশ্রণী

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী রখন দা, মফ.কভ. ২৬/০৯/১৯৯১-ঘ যশ্রণী

থত ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী প্রয়নমজৎ াা, ভাধযমভক ০৮/০১/১৯৯২-ঘ যশ্রণী

থত ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী মন্টু মফশ্বা, মফ.কভ. ০১/০৪/১৯৯২-ঘ যশ্রণী

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ ০৮/১২/২০০০- .ফ..

০২-০১-৬৮

৪৮৫

৪৮৬

৪৮৪

৪৮২

১৫-১১-৬৫

৪৮৩ ১৫-১১-৬০

১৮-০৫-৬৬

৪৮০

৪৮১

৪৭৯

তমমর জামত১৫-১০-৬১

০৩-০৬-০৮

তমমর জামত

১২-০৩-৬০

য়দান্পীত-২০০০

িানান্তমযত-২০০০

০৩-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮ য়দান্পীত-২০০০

০৩-০৬-০৮

য়দান্পীত-২০০০০৩-০৬-০৮

য়দান্পীত-২০০০

০৩-০৬-০৮

না

তমমর জামত

তমমর জামত

০৩-০৬-০৮

য়দান্পীত-২০০০

তমমর জামত

িানান্তমযত-২০০০

০৩-০৬-০৮ তমমর জামত

না

য়দান্পীত-২০০০

২৫-০৯-৬৪

০৪-০২-৭১
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শ্রী ঈত্তভ কুভায দা, ভাধযমভক ৩০/০৭/১৯৯২-ঘ যশ্রণী

কামযগময মক্ষা  প্রমক্ষণ ০৮/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী মযয়তাল ভজভুদায, মফ.কভ. ১৯/১১/১৯৯৬-.ফ.ক.

থত ০৯/১১/২০০০  .ফ..

শ্রী মফলফ দা, মফ.কভ., ০৯/০৫/১৯৯৭-.ফ.ক.

মফচায ০৯/১১/২০০০  .ফ..

শ্রী কাজর যদায, মফ.এম. ১৬/০৪/১৯৯৭-.ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ০৯/১১/২০০০  .ফ..

শ্রী তা কুভায ভামরক, মফ.এ. ২৪/০৪/১৯৯৭-.ফ.ক.

থত ০৯/১১/২০০০  .ফ..

শ্রী য়াক কুভায ারদায, মফ.এ.()

প্রাণী ম্পদ ঈন্পেন

শ্রী ভয়যন্ নাথ নস্কয, মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী নু ভির, মফ.এম.

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

৪৮৮

৪৮৯

৪৯২

৪৯৩

৪৮৭

২৮-০১-৬৭

২৫-১০-৭০

১২/০৯/২০০০- .ফ..

১৭-০৩-৬৬

৪৯০

৪৯৪

০১-১২-৭৩৪৯১

তমমর জামত১৬-০১-৭২

০৫-১২-৬৯

ম.এ.ম ১৯৯৭/১৪

০৩-০৬-০৮

তমমর জামত০৩-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮

য়দান্পীত-২০০০

িানান্তমযত-২০০০

ম.এ.ম ১৯৯৭/৪২

িানান্তমযত-২০০০তমমর জামত

িানান্তমযত-২০০০

০৩-০৬-০৮

তমমর জামত

তমমর জামত

তমমর জামত

তমমর জামত

িানান্তমযত-২০০০

তমমর জামত ম.এ.ম ১৯৯৭/১২

০৩-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮

১৭-১১-৬৯

১৯/০৯/২০০০- .ফ..০৪-০৮-৬৯

০৩/১০/২০০০- .ফ..

০৩-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮
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শ্রী সুদী মফশ্বা, মফ.এম.

মিভফঙ্গ প্রামনক অদারত

শ্রী তন কুভায প্রাভামণক, মফ.এ.()

থত

শ্রী তুলায কামন্ত নস্কয, মফ.কভ.

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী মত্রমদফ কুভায নস্কয, মফ.এ.

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী দীক মভমি, মফ.এ.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী যগাার চন্ ঘযাআ, মফ.কভ.()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী যায়জন্ নাথ ভাায়তা, মফ.এম.

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী য়রাক যকায, মফ.কভ.(),

থত

৫০২

৪৯৭

৪৯৯

৪৯৮

৪৯৫

৪৯৬

৫০০

১৩/১১/২০০০- .ফ..

১৪/১১/২০০০- .ফ..

২৫/১০/২০০০ - .ফ..

০৭/০৯/২০০০- .ফ..১১-০২-৭৮

০৪-০১-৭৮

০৩-০৬-০৮

৫০১

০৩-০১-৭৩

০৩-১২-৬৭

তমমর জামত

তমমর ঈজামত

০৩-০৬-০৮ তমমর জামত ম.এ.ম ১৯৯৭/১২০

০৩-০৬-০৮

ম.এ.ম ১৯৯৭/১২ 

(নযূনভান প্রাথতী 

তামরকা-৩)

ম.এ.ম ১৯৯৭/৪ 

(নযূনভান প্রাথতী 

তামরকা-১)

ম.এ.ম ১৯৯৭/১৩ 

(নযূনভান প্রাথতী 

তামরকা-৩)

ম.এ.ম ১৯৯৭/৩০১

ম.এ.ম ১৯৯৭/১৬৬

০৩-০৬-০৮

তমমর জামত

০৩-০৬-০৮

তমমর জামত

১৯-০৬-৬৯

ম.এ.ম ১৯৯৭/৩৩৫

ম.এ.ম ১৯৯৭/২৩৬

তমমর জামত

তমমর জামত

১৯/১০/২০০০- .ফ..

০১/১২/২০০০- .ফ..

০৫-১২-৬৮

০৩-০৬-০৮

তমমর ঈজামত

২৩-০৯-৬৮ ০৫/০৯/২০০০- .ফ..

২০-০৭-৭০ ০৩-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮

১৩/১১/২০০০- .ফ..
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শ্রী ভৃত এক কা, মফ.কভ.()

নগয ঈন্পেন

শ্রী মজত কুভায মকস্ক,ু ঈচ্চভাধযমভক

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী ভয ফড়ুো, মফ.কভ. ০২/১২/১৯৯৭-ভ.ু (প্রা::)

শ্রভ ২০/১২/২০০১- .ফ..

শ্রীভমত কাজর ফড়ুো, মফ.এ.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী াথত বট্টাচামতয, মফ.এম(),মফ.এড ০৯.০৩.১৯৯৫-.ফ.ক.

নাযী  মরৄমফকা  ভাজকরযাণ ০৯.১১.২০০০-.ফ..

শ্রী যগৌতভ কুভায নন্দী, এভ.এম. ০৯/০৩/১৯৯৫-.ফ.ক.

াভমযক প্রমতযক্ষা ০৯/১১/২০০০- .ফ..

শ্রী সুকান্ত ভাদ্দায, ঈচ্চভাধযমভক

যচ  জরথ

শ্রী রক্ষী নাযােন রাা, মফ.এম () ২৬/০৬/১৯৯৫-.ফ.ক.

শ্রভ ০৯/১১/২০০০- .ফ..

০৪.০৬.০৮ না িানান্তমযত-২০০০

০৯-০৬-০৮০৪-০১-৬৫

৫০৩

৫০৭

৫০৮

৫০৯

৫০৬

৫০৪

৫১০

১৫/১০/২০০১- .ফ..

০৭.০১.৬৬

৫০৫

০৮/১২/২০০০- .ফ..

০৩-০৬-০৮

০৪-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮

িানান্তমযত-২০০০

তমমর ঈজামত

ম.এ.ম ১৯৯৭/১৪ 

(নযূনভান প্রাথতী 

তামরকা-৩) মমন্দ

০৩-০১-৭০ তমমর ঈজামত

১৪/০৯/২০০০- .ফ..

০৩-০৬-০৮১৭-০১-৭৮

তমমর জামত

িানান্তমযত-২০০০

না

তমমর ঈজামত

না

ম.এ.ম ১৯৯৮/১ 

(নযূনভান প্রাথতী 

তামরকা-৩)

০৪-০৬-০৮

০৩-০৬-০৮

১২-০১-৭০

১৮-০১-৬৬

দান্তমযত-২০০১

০৭-০৩-৭৩

০১-০৭-৭৩ ২৫/১০/২০০০- .ফ..

ম.এ.ম ১৯৯৭/১৬ 

(নযূনভান প্রাথতী 

তামরকা-৩)

ম.এ.ম ১৯৯৭/১২ 

(নযূনভান প্রাথতী 

তামরকা-১)

তমমর ঈজামত
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শ্রী যদফব্রত বট্টাচামতয, মফ.কভ. ০৫/০১/১৯৯৬-.ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ০৯/১১/২০০০- .ফ..

শ্রী মফশ্বনাথ ার, মফ.কভ. ১৪/০৬/১৯৯৬-ভ.ু(প্রা::)

যচ  জরথ ০৬/১২/২০০০- .ফ..

শ্রী ঞ্জীফ ার, মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র (ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয)

শ্রী মফনে কৃষ্ণ মফশ্বা, মফ.এ.

স্বমনবতয যগাষ্ঠী  স্বমনমমুক্ত

শ্রী যদফাীল যমক্ষত, মফ.এম.,

থত

শ্রী রৄবব্রত ফসু, মফ.এম.,

মফজ্ঞান  প্রমমুক্ত

শ্রী মফনে মফশ্বা, এভ.এ.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী ীমলূ ফসু, মফ.এম ()

তূত

০৬-০১-৭২

১১-০৫-৬৬

৫১৩

৫১৭

৫১৪

৫১১

৫১৬

৫১৫

৫১২

৫১৮

০১-০৭-০৮

ম.এ.ম. ১৯৯৭/১৩

িানান্তমযত-২০০০

দান্তমযত-২০০০

০৯-০৬-০৮

তমমর জামত

২৬-০৬-০৮

০১-০৭-০৮

২৬-০৬-০৮ ম.এ.ম. ১৯৯৭/৩

তমমর জামত

১৯৯৭/২২(নযূনভান 

প্রাথতী তামরকা-১)

১৯৯৭/১৬(নযূনভান 

প্রাথতী তামরকা-১)

১৬/১০/২০০০- .ফ..

০৫-০২-৭২

৩০/১১/২০০০- .ফ..

০৪-০৭-০৮

না

না

ম.এ.ম. ১৯৯৭/১৫

০৩-০১-৬৯

১৮/০৯/২০০০- .ফ..০৪-০৫-৭৩

না

ন্যান্য নুন্পত 

যশ্রণী

না

১৯-০৬-০৮

না

১২-০৬-৭১

০১-০৭-০৮

২০-০৯-৭১ ১২/০৯/২০০০- .ফ..

০৫-০১-৭১

ম.এ.ম. ১৯৯৭/১০০৬/০৯/২০০০- .ফ..

০৯/১১/২০০০- .ফ..
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শ্রী নীরাঞ্জন দা, মফ.এম.,

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী চন্দন চক্রফততী, এভ.কভ.,

স্বযাষ্ট্র

শ্রী য়ন্তাল ভামঝ, ঈচ্চভাধযমভক

অফান

শ্রী মফলফ যােয়চৌধযুী, মডয়লাভা (যভ: 

আমঞ্জ)

ঈন্পেন  মযকল্পনা

শ্রী অীল াা, মফ.এম. ()

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী ভয়নাযঞ্জন মধকাযী, মফ.এম.,

তদাযমক অয়োগ

শ্রী মফলফ ার, মফ.এম.,

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রীভতী দীমপ্ত চয়ট্টাাধযাে, মফ.এম.(),

থত

৫২২

৫১৯

৫২০

৫২১

৫২৪

৫২৫

৫২৬

৫২৩

১৫/০৯/২০০০- .ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৭/২৩না

১৯৯৭/৫১(নযূনভান 

প্রাথতী তামরকা-১)

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৩৫১৮/১০/২০০০- .ফ..

১৫-০৭-০৮

১৯৯৮/৩(নযূনভান 

প্রাথতী তামরকা-৩)

না

না

০১-০১-৭৯

০১-০৮-০৮

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৩০

০৭-১০-৭১

১১-০৭-০৮

১২/০৯/২০০০- .ফ..

০১/০৪/২০০২- .ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৩১

ম.এ.ম. ১৯৯৭/২৯

১২-০৮-০৮

২৯-১২-৭২

৩১/০৮/২০০০- .ফ..

না

তমমর ঈজামত

১৫/০৯/২০০০- .ফ..

২৬-০৮-৭০

২০-০২-৭৩

০২-০১-৭২

০১-০৩-১৯৭২

১৫-০৭-০৮

০১/১১/২০০০- .ফ..

১৩-০৮-০৮

০১-০৮-০৮

১২/০৯/২০০০- .ফ..

তমমর জামত

২১-০১-৬৮

০১-০৮-০৮

না

ন্যান্য নুন্পত 

যশ্রণী
১৯৯৭/৩২
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শ্রী মচযদী ভখুাজতী, এভ.এ.,

শ্রভ

শ্রী যাজীফ দত্ত, এভ.এম.,

যচ  জরথ

শ্রী চন্য়খয াজযা, মফ.কভ.(),

তূত

শ্রী কামনাথ বট্টাচামতয, মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী যয়ণন্নাথ াত্র, ঈচ্চভাধযমভক

ংদীে মফলেক

শ্রী যাভনাথ টুডু, ঈচ্চভাধযমভক ১৯৯৮/৮

নুযনভান প্রাথতী তামরকা-

৩

শ্রী রৄবাীল াা, ভাধযমভক

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী সুভন ফসু, মফ.এম. ()

তূত

২৩-১২-৭২

৫২৮

৫৩৩

৫২৭

৫২৯

৫৩৪

৫৩২

৫৩০

৫৩১

না ম.এ.ম. ১৯৯৭/৪৫

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৪৬

না

ন্যান্য নুন্পত 

যশ্রণী

না

২৮-১১-১৯৭৪

১৪-০৮-৭৮

২৬/০৯/২০০০- .ফ..

০৬/০৯/২০০০- .ফ..

১৯৯৭/৫৩(নযূনভান 

প্রাথতী তামরকা-১)

২১-০৫-৭২

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৪০০৩/১০/২০০০- .ফ..

০৮/০২/২০০১- .ফ..

০৪-১০-৭২

১৪-০৮-০৮

২৬/০৯/২০০০- .ফ..

তমমর জামত

না ম.এ.ম. ১৯৯৭/৫৪

১৩-০৮-০৮

১৪-০৮-০৮

০৪-০৩-১৯৭১

১৬/১০/২০০০- .ফ..

৩০/১১/২০০০- .ফ..

১৪-০৮-০৮

১৪-০৮-০৮

০৪-০৮-৭১

১৫-০৮-০৮

২৮-০৫-৭০

১৫-০৮-০৮ ম.এ.ম. ১৯৯৭/৫৬

না

০২-০৫-২০০২-.ফ.. ১৪-০৮-০৮ তমরী ঈজামত

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৫০
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শ্রী ফাসুয়দফ ারদায, মফ.কভ.()

নগয ঈন্পেন

শ্রী সুব্রত কুভায যাে, মফ.কভ. ()

নগয ঈন্পেন

শ্রী াথত াযথী যাে, মফ.এ.

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী সুয়লন ফমণক, ঈচ্চভাধযমভক

কামযগময মক্ষা  প্রমক্ষণ

শ্রী নীরামদ্র ভমিক,মফ.এম()

মফমতে ফযফিান

শ্রী রা যরাচন দা, মফ.কভ.()

ভৎস্য

শ্রী প্রদী যদফনাথ, ঈচ্চভাধযমভক

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ভমণ কুভায মফশ্বা, মফ.এ.

ভফাে

৫৪২

৫৩৫

৫৩৬

৫৩৮

৫৩৭

৫৪০

৫৩৯

৫৪১

২৫/১০/২০০০- .ফ..

২২-০৫-৭৭

১৯-০৮-০৮

২১-০২-৭৭ না

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৫৮

১৮-০৮-০৮

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৬৭

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৬৮

০৬-০২-৭৮

১০-০১-৭৪

০২-০৪-৭৩

২২-০৮-০৮

২৫/১০/২০০০- .ফ..

০৭/০৯/২০০০- .ফ..

২৬-০৮-০৮৩০/১১/২০০০- .ফ..

১৩/১১/২০০০- .ফ..

১৫/০৯/২০০০- .ফ..

না

০৪-০৪-৬৭

০৮-১১-৭২

১২-০২-৭৩ ১৪/০৯/২০০০- .ফ..

১৯৯৭/৮৭(নযূনভান 

প্রাথতী তামরকা-১)

তমমর জামত

১৮-০৮-০৮
১৯৯৭/৭৬(নযূনভান 

প্রাথতী তামরকা-১)

ন্যান্য নুন্পত 

যশ্রণী
১৫-০৮-০৮

১৫-০৮-০৮

তমমর জামত

না

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৬৬না

তমমর জামত

১৯৯৭/৬৯(নযূনভান 

প্রাথতী তামরকা-১)

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৬২

২৬-০৮-০৮১৬/১০/২০০০- .ফ..
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শ্রী কমর যচৌধযুী, মফ.এ.()

অফগাযী

শ্রী মভত যফা, মফ.কভ.()

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী মচন্তয কুভায যঘাল, মফ.এম.()

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী য়াক কুভায ভির, মফ.কভ.()

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী মবক ফসু, এভ.এম (যটক)

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী সুব্রত চক্রফত্ততী, মফ.এ.

শ্রভ

শ্রী ীভ কুভায নস্কয, ঈচ্চভাধযমভক

তূত

শ্রী কৃষ্ণদ ফড়ুো, মফ.কভ.

মযফন

৫৪৩

৫৪৪

৫৪৫

৫৪৬

৫৪৭

৫৪৯

৫৪৮

৫৫০ ২১-১০-৭৪

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৭০

২১-০২-৭১

০৬-০৫-৬৭

১৫-০৬-৭২

০১/০১/০০১- .ফ..

১৮/০৯/২০০০- .ফ..

না

১৯৯৭/৩(নযূনভান 

এ.ম.তামরকা-২)

০৩-১০-০৮

২০/১০/২০০০- .ফ..

০১-১০-০৮

০১-০১-৭৩ ১৮/০৯/২০০০- .ফ..

০১-০৯-০৮

২০/০৯/২০০০- .ফ..০২-০১-৬৮

০৩-১০-০৮

০৮-০১-৭০

৩০-১১-৭১ ম.এ.ম. ১৯৯৭/৭২না

না ম.এ.ম. ১৯৯৭/৮০

১৯৯৮/১১(নযূনভান 

প্রাথতী তামরকা-৩)

০১-১০-০৮

তমমর ঈজামত

তমমর জামত

০৩-১০-০৮

০১-০৯-০৮

না

না

তমমর জামত
১৯৯৭/৯২(নযূনভান 

প্রাথতী তামরকা-১)

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৮১

২২/০৯/২০০০- .ফ..

০৩-১০-০৮০২/১১/২০০১- .ফ..

১২/০৯/২০০০- .ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৭৫
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শ্রী তা ম, মফ.এ.()

স্বযাষ্ট্র

শ্রীভমত ভারা যদ, ঈচ্চভাধযমভক

তূত

শ্রী ন্দী যদ, ঈচ্চভাধযমভক

যাজযায়রয মচফারে

শ্রী মনফতান রামড়ী, মফ.এ. ()

থত

শ্রী যতন মকদায, মফ.কভ.,মফ.এড.

থত

শ্রী যৌভযমজৎ ফসু, মফ.এম.

থত

শ্রী াথতক ফসু, এভ.এম., মফ.এড.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী ঞ্জন কুভায ভির, মফ.এম.

মফদযারে মক্ষা

৫৫৫

৫৫৩

৫৫৪

৫৫১

৫৫২

৫৫৬

৫৫৭

৫৫৮

১৬-০৬-৭৫ ১৩/১০/২০০০- .ফ..

০৭-১২-৭৭

০৯-১২-৭৪

০৪-০৫-৭২ ১২/০৯/২০০০- .ফ..

২০-১০-০৮

০৫-০৬-৭০

১০-১০-৭৫

১৫/০৯/২০০০- .ফ..

না

না৩১/০৭/২০০০- .ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৯৮না

তমমর জামত

০৭-১০-০৮ ম.এ.ম. ১৯৯৭/৯৩

ম.এ.ম. ১৯৯৭/১০৫

১৯৯৭/৫(নযূনভান 

এ.ম.তামরকা-২)

ম.এ.ম. ১৯৯৭/১১২

০৮/০৯/২০০০- .ফ..

১৬-১০-০৮

১৪-১০-০৮

২৪-০৬-৭০

১৬-১০-০৮

০৩-০৯-৭০

২৩-১০-০৮

২২-১০-০৮

ম.এ.ম. ১৯৯৭/৯৪

১৮/০৯/২০০০- .ফ..

ম.এ.ম. ১৯৯৭/১১০

১৬-১০-০৮

না

না

১৫/০৯/২০০০- .ফ..

১৯৯৭/১০(নযূনভান 

এ.ম.তামরকা-২)

তমমর জামত

১৫/০৯/২০০০- .ফ..

না
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শ্রী সুধাংরৄ কুভায াা, মফ.এম.()

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী চন্নাথ বট্টাচামতয, মফ.এ.

নাযী  মরৄমফকা  ভাজকরযাণ

শ্রী মত্রমদফ যাে, মফ.কভ.

কৃমল

শ্রী ঙ্কয যখয দা, মফ.এ. ০১.১২.২০০০-.ফ..

মফচায

শ্রী যৌয়ভন গাঙ্গুরী, মফ.এম.

যৌয মফলেক

শ্রী সুব্রত বট্টাচামতয,   মফ.এম()

ঈন্পেন  মযকল্পনা

শ্রী যদফরৃরার ফয়ন্দযাাধযাে,  মফ.এ.

প্রাণী ম্পদ ঈন্পেণ

শ্রী মফভর কুভায নস্কয,মফ.এ. ম.এ.ম.:১৯৯৭

থত (গণন)
নুযনতভ তামরকা-২/ 

১২

০৫-০১-৭১

৫৬১

৫৬২

৫৬৩

৫৬৪

৫৬০

৫৬৬

৫৫৯

০২-১০-৭২

২৪-১০-০৮

১৭-০৩-৬৯

২০-০১-৬৯

০৬-০৫-৭৪

তমরী জামত

১৯/১০/২০০০- .ফ..

২৪-১০-০৮

২৫/১০/২০০০- .ফ..

০৪.০৮.১৯৭৩

৫৬৫

০৭-০৮-১৯৭৫

৩১-১০-০৮

৩১-১০-০৮

২৯/০৮/২০০০- .ফ..

২৪-১০-০৮

০১-০৪-৬৮

ম.এ.ম. ১৯৯৭/১১৩

১৫/১০/২০০১ - : ফ: :

না

১৯/১০/২০০০- .ফ..

২৪-১০-০৮

১৯৯৭/১১(নযূনভান 

এ.ম.তামরকা-২)

না ম.এ.ম. ১৯৯৭/১১৯

ম.এ.ম. ১৯৯৭/১১৬

ম.এ.ম. ১৯৯৭/১২৫

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১২৭

না

২১/০৯/২০০০- .ফ..

৩১-১০-০৮

ম.এ.ম. ১৯৯৭/১২৩

না

০১/০৯/২০০০ - : ফ: :

না

না

২৭-১০-০৮

তমমর জামত
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শ্রীভতী নামদযা সুরতানা, এভ.এ.

শ্রভ

শ্রী মভত কুভায দা, মফ.কভ.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী সুব্রত চযাটাজ্জতী ,মফ.এম. ()

নগয়যান্পেন

শ্রী রুণ কৃষ্ণ যাে, মফ.এ. ম.এ.ম.:১৯৯৭

থত
নুযনতভ তামরকা-২/ 

১৬

শ্রী রৄবব্রত যাভ, মফ. এম. ১৯৯৭/১৩৫

মযফন

শ্রী রৄভ্মজৎ যকায, মফ.এম()

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

শ্রী ীভ ফয়ন্দযাাধযাে,   মফ.এম.

তূত

শ্রী ধ্রুফচাাঁদ শফদয,                      

   মডয়লাভা (আয়রকমট্রকযার আমঞ্জনীোয)
ম.এ.ম.:১৯৯৭

মল্প  ফামনজয
নুযনতভ তামরকা-২/ 

১৭

২৫.০৯.২০০০-.ফ.. ২৯.১১.২০০৮

৫৬৮

৫৭১

৫৭২

৫৭৪

৫৬৭

৫৭৩

৫৬৯

৫৭০

১৮/১০/২০০০ - : ফ: :

২৭/১২/২০০০ - : ফ: :

২১-১১-৭০ ১২/০৯/২০০০ - : ফ: :

২৪/১১/২০০০ - : ফ: :১৯-০৮-৬৯

১২-০৬-৭২

০৮-১২-৭২

০২-০১-৭৩

২৯-১১-০৮

২৫/০৫/২০০১ - : ফ: :

০১-১১-০৮

না

না

না

০১-১২-০৮

.মফ.ম.

০১-০৩-৭৫

০৮-১২-৭৫

০১/১১/২০০০ - : ফ: :

২২/০৯/২০০০ - : ফ: :

০১-১১-০৮

০১-১১-০৮

০১-১১-০৮

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৩২

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৩১

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১২৯

০১-১২-০৮ তমমর জামত

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৪১

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৩৭

না

তমমর জামত

১৮.১২.১৯৭০ না
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শ্রী ম  প্রকা যানায, মফ.এ.

থত

শ্রী নৎ প্রাভামণক, মফ.এম.

কৃমল

শ্রী ঞ্জে কুভায াা,মফ.কভ. () ম.এ.ম.:১৯৯৭

যচ  জরথ
নুযনতভ তামরকা-২/ 

১৮

কামজ কামপঈর আরাভ, মফ.কভ.

যৌয মফলেক

শ্রী সুজে ফমণক, মফ.এম. ()

থত

শ্রী কাীনাথ দা, মফ.এম.

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

শ্রী মফভান কুভায ভির, মফ.এ. ম.এ.ম.:১৯৯৭/২২

খাদয  যফযা

শ্রী ভীয রুদ্র,মফ.এম.

বূমভ  বূমভ ংস্কায

৫৭৮

৫৭৯

৫৭৫

৫৮০

৫৭৭

৫৮১

২২/১১/২০০০ - : ফ: :

২৩/১০/২০০০ - : ফ: :

২৪-০১-৬৮

০১-০১-৭৩

না

০৬-১০-৬৯

২৩/১০/২০০০ - : ফ: :

তমমর জামত

না০৩-১২-০৮

না

না

২৩-১২-০৮

২১-০৩-৭৪

২৮-০৯-৭৫

১৭-১২-০৮

৫৮২

২২/০৯/২০০০ - : ফ: :

৫৭৬

০২-১২-০৮ ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৪২

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৪৭

০৯/১১/২০০০ - : ফ: :

০৮/০৯/২০০০ - : ফ: :

১২-১২-০৮

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৫০১৭-১২-০৮

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৪৪

০৩-১২-০৮

০১/০১/২০০১ - : ফ: :২৬-০৪-৬৮

০৮/০৯/২০০০ - : ফ: :

০৫-০১-৬৭

০৬-১২-০৮ না

তমমর জামত

না

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৪৮

১০-০১-৭১ ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৫২
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শ্রী যৌয়ভন কুভায ভাআমত, মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী যমফন্দ শভত্র, মফ.এ. ১৫/০৪/১৯৯৭ - .ফ.ক.

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী তা কুভায চক্রফততী, মফ.এম.

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রীভতী ণতা দত্ত, মফ.এম.

প্রাণী ম্পদ ঈন্পেণ

শ্রী মফধান কুভায ভির, মফ.এ. ১০/১১/১৯৯৭ - .ফ.ক.

খাদয  যফযা ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী রৄবাীল চযাটাজতী, মফ.কভ.

কামযগময মক্ষা  প্রমক্ষণ

শ্রী ান্তনু মধকাযী, মফ.এ.

থত

শ্রী মভত কুভায যকায, মফ.কভ. ()

যচ  জরথ

৫৮৪

৫৮৫

৫৮৬

৫৯০

৫৮৮

৫৮৯

৫৮৭

৫৮৩

০১-০১-০৯

২৯-০১-০৯

০৮/০৯/২০০০ - : ফ: :

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৬১

০৮/০৯/২০০০ - : ফ: :

০৮-০৬-৭২

২৯-০৫-৬৬

১২-০৮-৭২

২২/০৯/২০০০ - : ফ: :

িানান্তমযত- ২০০১২৪-১২-০৮

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৫৬না

১৪-০৬-৬৮

না০১-০৪-৭৪

০৬/১১/২০০০ - : ফ: :

িানান্তমযত- ২০০১

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৬২

না ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৫৪

তমমর জামত

০৫/১২/২০০০ - : ফ: :

২৪-১২-০৮

২২/০৯/২০০০ - : ফ: :

তমমর জামত

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৬০

২৯-০১-০৯

৩১-১০-৭৫

না

না১০-০১-৬৯

০১-০১-০৯

২৮-০১-০৯

২৮-০৩-৬৯

০১-০১-০৯

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৫৮

না
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শ্রী প্রণফ কুভায ভির,এভ.কভ. ০৩/১২/১৯৯৭ - .ফ.ক.

মযয়ফ ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী ঙ্কয প্রাদ াভআ, ঈচ্চভাধযমভক

কৃমল

শ্রী সুমজত কুভায চক্রফততী, মফ.এম., 

এর.এর.মফ.

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী যৌয়ভন্ নাথ বট্টাচামতয, মফ.কভ. ()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ীমলূ যাে, মফ.এম. ()

কামযগযী মক্ষা  প্রমক্ষণ

শ্রী মনতযানন্দ দা, এভ.এম. ০৪/১১/১৯৯৭ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র (ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয) ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী মযন্দভ ভির, মফ.এম. ০১/০৬/১৯৯৮ - .ফ.ক.

তূত ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী জেন্ত ভখুাজতী, এভ.এম.

যৌয মফলেক

৫৯৫

৫৯৭

৫৯৩

৫৯৬

৫৯৮

৫৯১

৫৯২

৫৯৪

০৫-১১-৭১

১৬-১১-৬৮

২৩/১০/২০০০ - : ফ: :

০১-০২-০৯

০৮-০১-৬২

০৮/০৯/২০০০ - : ফ: :

১৬/০৯/১৯৮৭ - : ফ: :

০৪-০৪-৬৯

না

িানান্তমযত- ২০০১

০১-০২-০৯

না

০২-১২-৬৮

২৪-০৬-৬৯

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৬৩

০১-০২-০৯

১৯/০৯/২০০০ - : ফ: :

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৬৪

০১-০২-০৯

না

না

তমমর জামত িানান্তমযত- ২০০১

০১-০২-০৯

ম.এ.ম.:১৯৮৫/ ৪৫

০১-০২-০৯

০৬-০২-০৯

৩১-০১-০৯

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৭৫

তমমর জামত

১৫/০৯/২০০০ - : ফ: :১৮-০১-৭৩ ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৭০

িানান্তমযত- ২০০১তমমর জামত

না২৬-০৬-৭৫
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শ্রী তা কুভায নন্দী, মফ.এ. ()

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী যদফপ্রাদ ারদায, ঈচ্চভাধযমভক ০১/০৬/১৯৯-ভদু্রয়রখক(প্রা: :)

মযফন ২০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রীভতী তনুশ্রী যদফ, মফ.এম. ()

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ

শ্রীভতী মনমন্দতা যভৌমরক, এভ.এম.

মযফন

শ্রী যাজা যফা, মফ.কভ. ()

যচ  জরথ

শ্রী মু্ভ যদফনাথ, মফ.এম.

মযয়ফ

শ্রী মভত কুভায যঘাল, মফ.এম. () ম.এ.ম.:১৯৯৭

নগয়যান্পেন নুযনতভ তামরকা-১ /০৮

শ্রী কানাআরার াা, ভাধযমভক ০৫/১২/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

কুমটয  কু্ষদ্রােতন মল্প ২০/১২/২০০১ - : ফ: :

৬০২

৬০১

৬০৫

৬০৬

৫৯৯

৬০০

৬০৪

৬০৩

২৪-০৫-৭৩

০১/১২/২০০০ - : ফ: :১৫-০২-৬৯

১৩-০৩-০৯

২২/০৯/২০০০ - : ফ: :

০১-০৩-০৯

দান্তমযত- ২০০১২৬-০২-০৯

২৩-০৩-০৯

না২৬-১১-৭৪

তমমর জামত

২৩-০৩-০৯

০৩/১০/২০০০ - : ফ: :

.মফ.ম.

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৮৭

২৮/০৯/২০০০ - : ফ: :

০৩/১০/২০০০ - : ফ: :

২৩-০৩-০৯

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৯০

.মফ.ম.

দান্তমযত- ২০০১

না

২৬-০২-০৯

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ২৫২

০২-০৯-৭২

২৫-০১-৬৭

১২/০৯/২০০০ - : ফ: :

না

তমমর জামত

০৬-০৭-৬৯

ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৮৮

০১-০৩-০৯

২১-০৭-৭২ ম.এ.ম.:১৯৯৭/ ১৮৫

০৬-০৮-৭৪ না
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শ্রী ঈৎর কভতকায, মফ.এম. () ম.এ.ম.:১৯৯৭

নগয়যান্পেন নুযনতভ তামরকা-১ /১১

শ্রী মভে দা, মফ.এ. ম.এ.ম.:১৯৯৭

মফচায নুযনতভ তামরকা-১ /১৪

শ্রী প্রদী দরআু, মফ.কভ. ২১/১১/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

স্বযাষ্ট্র ২০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী ঞ্জীফ কুভায ার, মফ.এম. ম.এ.ম.:১৯৯৭

ংয়াধন প্রান নুযনতভ তামরকা-১ /১৫

শ্রী নু কুভায েযা, ঈচ্চভাধযমভক ম.এ.ম.:১৯৯৭

ংয়াধন প্রান নুযনতভ তামরকা-১ /১৮

শ্রী মভয়যন্দু যখয যাে, মফ.কভ. ১৩/০২/১৯৯৮ -ভ.ুপ্রা..

তূত ২০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রীভতী ডমর ারদায, ভাধযমভক ০৫/০২/১৯৮২ - ঘ-যশ্রণী

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১৩/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী যগৌতভ দা, াআ ভাদ্রাা ২৪/০৩/১৯৮২ - ঘ-যশ্রণী

মতটন ১৩/১২/২০০১ - : ফ: :

৬১১

৬০৭

৬০৮

৬১২

৬১৩

৬১৪

৬০৯

৬১০ ০১-০১-৬৯

২৪-০৩-০৯

৩১-০৩-০৯

২৪-০৩-০৯

দান্তমযত- ২০০১তমমর জামত

২৬-০৩-০৯

০৮/০৯/২০০০ - : ফ: :

তমমর জামত

না

.মফ.ম.

২৬/১০/২০০০ - : ফ: :০৮-১২-৭৬ ২৪-০৩-০৯

য়দান্পীত- ২০০১০১-০৪-০৯

.মফ.ম.

য়দান্পীত- ২০০১

দান্তমযত- ২০০১

১৮-০৭-৭১

১৩-০৩-৬২

০২-০১-৬৮

১৪/১১/২০০০ - : ফ: :

০১/১২/২০০০ - : ফ: :

.মফ.ম.

২৭-০৩-০৯ .মফ.ম.

৩০-০৩-৬৬ ২৭-০৩-০৯

১৮-০৪-৬৩

১৮-০৮-৭০

না
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শ্রী তন কুভায ভখুাজতী, ভাধযমভক ১০/০৫/১৯৮৫ - ঘ-যশ্রণী

থত ১৩/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী যফীন্ নাথ মং, ভাধযমভক ১১/০৪/১৯৮৮ - ঘ-যশ্রণী

খাদয  যফযা ১৩/১২/২০০১ - : ফ: :

াভরৄর অরভ, ভাধযমভক ২৮/০৪/১৯৮৮ - ঘ-যশ্রণী

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ ১৩/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রীভতী যভৌসুভী ভজভুদায (যকায)   

মফ.কভ.
২১/১১/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

মল্প  ফামণজয ২০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী মখয়র নস্কয,মফ.কভ. ০৩/১২/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

স্বযাষ্ট্র ২০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী যগাীনাথ ভখুাজতী, মফ.এ. ১৫/০১/১৯৯৩ - .ফ.ক.

যচ  জরথ ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী দীক যঞ্জন দা, ০৪/১২/১৯৯৫ - .ফ.ক.

ভৎস্য ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রীভতী আন্াণী চক্রফততী, এভ.এ. ০৩/০৪/১৯৯৬ - .ফ.ক.

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

৬১৫

৬১৬

৬১৭

৬২১

৬২২

৬২০

৬১৮

৬১৯

য়দান্পীত- ২০০১

০৩-০৪-০৯ না িানান্তমযত- ২০০১

িানান্তমযত- ২০০১

০১-০৪-০৯ না

না

দান্তমযত- ২০০১

না

০৭-০৪-০৯

য়দান্পীত- ২০০১

০২-০৭-৬৮

০৩-০৩-৬৭

িানান্তমযত- ২০০১১০-০৪-০৯

০১-০৪-০৯

০৯-০১-৬২

তমমর জামত

তমমর জামত১০-০৭-৭০ ০১-০৪-০৯

০৭-০৪-৬৩

০১-০৪-০৯

না

য়দান্পীত- ২০০১

না

০৫-০৬-৬৩

০৫-০২-৬৯

০১-০৪-০৯

০১-০৪-৭০

দান্তমযত- ২০০১
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শ্রী যদফব্রত যকায, মফ.কভ. ১৬/০৯/১৯৯৮ -ভ.ুপ্রা..

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ ২০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী সুব্রত দা, এভ.এম. ১০/০৪/১৯৯৭ - .ফ.ক.

মতটন ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী ফযাচী মফশ্বা, মফ.এম. ০১/০৪/১৯৯৭ - .ফ.ক.

মফদযারে মক্ষা ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী যদফাম নাগ, এভ.এম. ১২/০৮/১৯৯৬ - .ফ.ক.

খাদয  যফযা ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী কতয়দফ যচৌধযুী, মফ.এম. () ২১/০৮/১৯৯৬ - .ফ.ক.

তূত ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী অম প্রাভামণক, মফ.এম. () ২৩/০৯/১৯৯৬ - .ফ.ক.

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী সুখভে বট্টাচামতয, মফ.কভ. () ১৬/০৪/১৯৯৭ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী যাজ ুমফশ্বা, ঈচ্চভাধযমভক ০৩/১১/১৯৯৭ - ভ.ুপ্রা..

মিভফঙ্গ প্রামনক অদারত ২৪/১২/২০০১ - : ফ: :

৬৩০

৬২৭

৬২৮

৬২৬

৬২৯

৬২৩

৬২৪

৬২৫

০১-০৬-৬৮

০২-০১-৭২

দান্তমযত- ২০০১তমমর জামত

না

না

১৭-০৪-০৯

িানান্তমযত- ২০০১

১৬-০৯-৭০ ২৪-০৪-০৯ না

১৪-১২-৭০ ২২-০৪-০৯

না২৪-০৪-০৯

িানান্তমযত- ২০০১

০৯-০৯-৭৪

িানান্তমযত- ২০০১না

২৩-০৪-০৯ িানান্তমযত- ২০০১

২৪-০৪-০৯ িানান্তমযত- ২০০১

২২-০৯-৭০

১৭-০৬-৭০

২১-০৪-০৯

না

িানান্তমযত- ২০০১

২২-০৮-৭৫

দান্তমযত- ২০০১২৪-০৪-০৯ তমমর জামত
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শ্রী যকৌমক ারদায, মফ.এম. () ম.এ.ম.:১৯৯৮

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ নুযনতভ তামরকা-১ /০১

শ্রী যগৌতভ কুভায ভার, মফ.এম. () ০৩/১০/১৯৯৭ - .ফ.ক.

মফমতে ফযফিান ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

অক্কা অমর, মফ.এম. ০৮/০৬/১৯৯৭ - .ফ.ক.

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী যৌভয যগাস্বাভী, মফ.এম. ০৫/১১/১৯৯৭ - .ফ.ক.

তথয  ংস্কৃমত ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী চন্দন ভৃধা, মফ.এম. ম.এ.ম.:১৯৯৮

থত নুযনতভ তামরকা-১ /১১

শ্রী সুান্ত দা, ঈচ্চভাধযমভক ১৮/১১/১৯৯৭ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী যগাার ারদায, মফ.কভ. ম.এ.ম.:১৯৯৮

থত নুযনতভ তামরকা-১ /২০

শ্রীভতী মভতা ফসু, এভ.এম., মফএড ০৯/০৭/১৯৯৮ - .ফ.ক.

াভমযক প্রমতযক্ষা ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

৬৩২

৬৩৮

৬৩৬

৬৩৭

৬৩৫

৬৩৪

৬৩১

৬৩৩

০৪-০৫-০৯১৬-০৮-৭৮

না

িানান্তমযত- ২০০১

িানান্তমযত- ২০০১

২৬-০৯-৬৯

০২-০১-৭০

িানান্তমযত- ২০০১

১৫-০৫-০৯

না

তমমর জামত

িানান্তমযত- ২০০১

১০-১০-৬৮

০১-০৬-০৯

না

৩০-০৪-০৯

২০/০৭/২০০১ - : ফ: :

০১-০৫-০৯

২৪-০৪-০৯

না

০৮/০৮/২০০১ - : ফ: :

২৪/০৭/২০০১ - : ফ: :

০১-০৫-০৯

২২-০৩-৬৯

০১-০৫-০৯

িানান্তমযত- ২০০১

০৮-১০-৭৭

তমমর জামত

তমমর জামত

০১-১২-৭৭

২৫-০৯-৭০ না
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শ্রীভতী যমঞ্জতা নাগ, মফ.এম. ০৫/০৬/১৯৯৮ - .ফ.ক.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

ভ: ভসু্তাক অয়ভদ, মফ.এ. () ০১/০৭/১৯৯৮ - .ফ.ক.

মযফন ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী মবনন্দ মভমি, ঈচ্চভাধযমভক ম.এ.ম.:১৯৯৮

থত
নুযনতভ তামরকা-১ 

/৩৩

শ্রী ন্দী যঘাল, এভ.এম. ০৮/০৭/১৯৯৮ - .ফ.ক.

তূত (ড়ক) ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী রূ কুভায দত্ত, মফ.এ. ০৬/০৩/১৯৯৮ - .ফ.ক.

তূত ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী মচন্তয কভতকায, মফ.এম. ২৯/০৪/১৯৯৮ - .ফ.ক.

তূত (ড়ক) ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী ঙ্কজ মফশ্বা, মফ.এম. ম.এ.ম.:১৯৯৮

মল্প ণুগতঠন
নুযনতভ তামরকা-১ 

/৩৮

শ্রী রৄবদী মভত্র, মফ.এম. ০৪/০৩/১৯৯৮ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ১০/১২/২০০১ - : ফ: :

৬৪১

৬৪৪

৬৪০

৬৪৫

৬৪৬

৬৪৩

৬৩৯

৬৪২

৩০-১২-৭৩

২১-০৭-০৯

১৪-০২-৭৩ ২০-০৭-০৯

না

২৫-০৮-৭৩

না

িানান্তমযত- ২০০১

িানান্তমযত- ২০০১

িানান্তমযত- ২০০১

০২-০১-৭৭

না

০১-১০-৬৯

০৯-০১-৭২

না

তমমর জামত১৮/০৯/২০০১ - : ফ: : ২০-০৭-০৯

০১-০৭-০৯

না

না িানান্তমযত- ২০০১

২০-০৭-০৯

০১-০১-৭২

িানান্তমযত- ২০০১

১৯-০৬-০৯

৩১/০৮/২০০১(:)- : ফ: :

িানান্তমযত- ২০০১

তমমর জামত

০৩-০১-৭১

২০-০৭-০৯

১৬-০৭-০৯
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শ্রী সুব্রত যদায, মফ.কভ. ম.এ.ম.:১৯৯৮

তূত (ড়ক) নুযনতভ তামরকা-১ /৪০

শ্রী মদয়ফযন্দু যদ, মফ.এ. ১৮/১১/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

স্বযাষ্ট্র ২০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী মনতাআ চাাঁদ াত্র, মফ.এম. ০৮/১২/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

থত ২০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী শ্রীমত মফশ্বা, মফ.কভ. (), ম.এ.ম.:১৯৯৮

জনস্বািয কামযগযী নুযনতভ তামরকা-১ /৪৩

শ্রী য়ূণতন্দু যবৌমভক, মফ.কভ. ০১/১২/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

থত ২০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী ঈৎর কুভায দা, মফ.কভ. ১৬/১২/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

থত ২০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী করযাণ চযাটাজতী, মফ.এম. ২৯/১০/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

তথয  ংস্কৃমত ২০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী মফবা কুভায যভয়ট, মফ.এম. ম.এ.ম.:১৯৯৮

তূত নুযনতভ তামরকা-১ /৪৭

৬৫২

৬৫৪

৬৪৮

৬৫১

৬৪৭

৬৪৯

৬৫০

২৫-০৪-৬৫

৬৫৩ ২৯-০৯-৬৯

২১-০৭-০৯

২৮-০৭-০৯

২৯/০৬/২০০১ - : ফ: :

০১/০৮/২০০১ - : ফ: :

তমমর জামত

না

দান্তমযত- ২০০১

২৮-০৭-০৯

১৩-১২-৬৫ দান্তমযত- ২০০১

০৯-০১-৭১

না দান্তমযত- ২০০১

০৯-০১-৭১ ২৭-০৭-০৯

০৩/০৮/২০০১ - : ফ: :০৩-০১-৭৩

না

দান্তমযত- ২০০১

২২-০৭-০৯

দান্তমযত- ২০০১

না

২৪-০৭-০৯ তমমর জামত

২৭-০৭-০৯

১১-০৩-৭১

২২-০১-৬৬ ২২-০৭-০৯ না

তমমর জামত
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শ্রী নন্ত কুভায ফাক, মফ.কভ. ৩১/১২/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

ঈন্পেণ  মযকল্পনা ২০/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী দীংকয ার, মফ.কভ. ০১/০১/১৯৯৮ -ভ.ুপ্রা..

স্বযাষ্ট্র ২৮/০৯/২০০১ - : ফ: :

শ্রী ঞ্জে কুভায ফাক, ভাধযমভক ২৯/১২/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

বূমভ  বূমভ ংস্কায ২৮/১২/২০০১ - : ফ: :

শ্রী নমভত্র ফসু, মফ.এ.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী মবমজৎ যকায, মফ.এ. ()

ঈয়বাক্তা মফলেক

শ্রীভতী স্বণতারী াা (দা), মফ.এম. 

()

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী যফীন চন্ দা, মফ.কভ. ম.এ.ম.:১৯৯৮

যচ  জরথ নুযনতভ তামরকা-১ /৫০

শ্রী রমলয়ক মফশ্বা, ঈচ্চভাধযমভক ম.এ.ম.:১৯৯৮

মফদযারে মক্ষা নুযনতভ তামরকা-২ /০১

৬৬১

৬৫৬

৬৫৭

৬৫৫

৬৫৯

৬৫৮

৬৬২

২৪/০৭/২০০১ - : ফ: :৬৬০

দান্তমযত- ২০০১

১৮-০৭-৬৯

৩০-০৭-০৯

না

না ম.এ.ম.:১৯৯৮/০৪

না৩০-০৭-০৯

২৬/০৯/২০০১ - : ফ: :

না২৯-০৭-০৯

না

২১/০৯/২০০১ - : ফ: :

না

৩০-০৪-৭০ ম.এ.ম.:১৯৯৮/০১

৩০-০৭-০৯

০১-১২-৬৭

২৬-০৬-৭৫

ম.এ.ম.:১৯৯৮/০৯৩০-০৬-৭০

৩০-০৭-০৯০৫/০৯/২০০১ - : ফ: :

১৮/০৭/২০০১ - : ফ: :

দান্তমযত- ২০০১

১৩-০১-৬৯

তমমর জামত

৩০-০৭-০৯ তমমর জামত১৪-১১-৭৪

৩০-০৭-০৯

৩০-০৭-০৯

দান্তমযত- ২০০১

১৫/০৩/৬৯
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শ্রী মফনাথ ার, ঈচ্চভাধযমভক

অফগাময

শ্রী স্বরূ ভির, মফ.এ. ()

থত

শ্রী মভত ফযানাজতী, মফ.এম. ()

নগ্রয যশ্রণী করযাণ

শ্রী ভীয চন্ দা, মফ.কভ. ম.এ.ম.:১৯৯৮

থত নুযনতভ তামরকা-২ /০৪

শ্রী যকৌমক দাগুপ্ত, এভ.এ.

মফচায

শ্রী যদফামল যঘালার, মফ.কভ. ()

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী ঞ্জে দা, মফ.এম. ()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী স্বন মফশ্বা, মফ.এ.

খাদয  যফযা

৬৬৯

৬৭০

৬৬৮

৬৬৪

৬৬৫

৬৬৩ ম.এ.ম.:১৯৯৮/৩০

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৩৪

০১/০৮/২০০১ - : ফ: :

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৩২

৬৬৬

৬৬৭

০৩/০৮/২০০১ - : ফ: :

০১-০৮-০৯ না

না

২১/০৮/২০০১ - : ফ: :

২২-০৮-৭৪

তমমর জামত

০৯-০১-৭৪

০৬-০৮-০৯

০৯-১১-৭৩

০১-০৮-০৯

০১-০৮-০৯ না

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৩৯না

১৪/০৮/২০০১ - : ফ: :

২৭/০৭/২০০১ - : ফ: :

১৪/০৮/২০০১ - : ফ: :

০৫-০৮-০৯

২৪/০৭/২০০১ - : ফ: :০১-০১-৭০

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৪৬

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৩৬০৯/০৭/২০০১ - : ফ: :

০৪-০৮-০৯

না

১২-০১-৭২

০২-০৮-৭৬

১৯-০৪-৭৬

না

না

০৬-০৭-৬৮

০৬-০৮-০৯

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৪৮০৬-০৮-০৯
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শ্রী সুবাল মফশ্বা, মফ.এম. ম.এ.ম.:১৯৯৮

অফান
নুযনতভ তামরকা-২ 

/০৬

শ্রী প্রফীয ফসু, ঈচ্চভাধযমভক

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী সুদী বট্টাচামত, মফ.এ. ()

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী যদফনাথ ভখুাজতী, মফ.এম.

ভফাে

শ্রী সুপ্রবাত ান, মফ.এম., মফ.এড.

ভৎস্য

শ্রী সুফা চন্ ঢারী, এভ.কভ. ম.এ.ম.:১৯৯৮

স্বযাষ্ট্র
নুযনতভ তামরকা-২ 

/০৭

শ্রী ঞ্জে মফশ্বা,মফ.কভ. ০১/০৭/১৯৯৭ - .ফ.ক.

স্বমনবতয যগাষ্ঠী  স্বমনমমুক্ত ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

শ্রীভতী সুণতা যচৌধযুী (ার), মফ.এম. 

()

স্বািয  মযফায করযাণ

৬৭৫

৬৭৬

৬৭৭

৬৭৮

৬৭১

৬৭২

৬৭৩

৬৭৪

২৮-০১-৭৭

১৬-০৮-৭০

১৫-১২-৭৫

১২/০৭/২০০১ - : ফ: :

০৭-০৮-০৯

১৩-১২-৬৭ ০৬-০৮-০৯

না

০৭-০৮-০৯

তমমর জামত

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৫২না

১০/০৮/২০০১ - : ফ: : ০৭-০৮-০৯

তমমর জামত

না

১৫-১০-৬৮

০১/০৩/২০০২ - : ফ: :

০৭-০৮-০৯

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৫৩২০/০৮/২০০১ - : ফ: :

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৫৭

০৭-০৮-০৯

০৭-০৮-০৯

১১/০৭/২০০১ - : ফ: :

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৫৬না

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৫৪

১১-০৮-০৯

১৫/১০/২০০১ - : ফ: : তমমর জামত

১৯-০৭-৭৩

১৩-১২-৭০

িানান্তমযত- ২০০২০৮-০৮-৭২

না১৮/০৭/২০০১ - : ফ: :
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শ্রী তরুণ কুভায ীট, মফ.এম. ()

নগয ঈন্পেণ

শ্রী দীয়ন ভির, মফ.কভ. () ২৩/০৬/১৯৯৭ - .ফ.ক.

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

শ্রী ঞ্জে ফযানাজতী, মফ.এম. ()

মফদযারে মক্ষা

শ্রী প্ররে দা, মফ.এম.

অফান

শ্রী ভয কুভায ফাোরী, মফ.এম. ২৩/০৬/১৯৯৭ - .ফ.ক.

মল্প  ফামণজয ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

শ্রী মযন্ধে াঠক, মফ.এম.

থত

শ্রী ীমলূ কুভায যমক্ষত, মফ.এম. ()

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী য়যাজ দা, মফ.এম.

মযকল্পনা

৬৮২

৬৮৩

৬৮৪

৬৮৫

৬৮৬

৬৮০

৬৮১

১২-০৪-৬৮

৬৭৯

২৫-০৯-৬৬

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৬৬

না

২০/০৮/২০০১ - : ফ: :

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৭৩

না২০/০৮/২০০১ - : ফ: :

১১/০৭/২০০১ - : ফ: :

তমমর জামত

১০/০৮/২০০১ - : ফ: : না

তমমর জামত

০১-০৯-০৯

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৬১

না

২৬-১১-৭১

না

িানান্তমযত- ২০০২

১১-০৮-০৯

০১-১০-০৯০৬-০১-৭১

১৯-০২-৭৩

০৬-১২-৭২ ০৩/০৮/২০০১ - : ফ: :

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৬২

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৬৪

০৯-০৯-০৯

১৫-১২-৭৩

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৬৫

০৯-০৯-৭৩

১৩/০৭/২০০১ - : ফ: :

০১-১০-০৯

০১-০৯-০৯ না

১১-০৮-০৯

িানান্তমযত- ২০০২০৭-০৯-০৯
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শ্রী তন কামন্ত যদায, মফ.এম. ১০/১১/১৯৯৭ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

শ্রী মভতাব ভখুাজতী, এভ.এ.

তূত

শ্রী যাজা দত্ত, এভ.এ.

থত

শ্রী সুমভত দা, মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র (ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয)

শ্রী যগৌতভ যাে, মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী তযমজৎ যাে, ভাধযমভক

তূত

শ্রী যকৌমক রামড়ী, মফ.এম.

অফান

শ্রী য়দ্ধতন্দু যখয শফযাগী, ঈচ্চভাধযমভক ১৭/০৭/১৯৯৮ - .ফ.ক.

স্বািয  মযফায করযাণ ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

৬৯৩

৬৯১

৬৮৮

৬৯৪

৬৮৯

৬৮৭

৬৯০

০৫-০১-৭৩

৬৯২

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৯৩

০১-১০-০৯

০১-১১-০৯

২০/০৭/২০০১ - : ফ: :

২৪-০১-৭৬

িানান্তমযত- ২০০২

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৮৪

০১-১১-০৯

না

না

২৮/০১/২০০২ (:) - : ফ: 

:
ম.এ.ম.:১৯৯৮/৯১

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৭৪

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৭৯

২০/০৭/২০০১ - : ফ: : ০১-১০-০৯

০১-১১-০৯

তমমর জামত

০১-১১-০৯

০৫/০৯/২০০১ - : ফ: : ০১-১১-০৯

না

২৮-০৬-৬৮

০২/০৭/২০০১ - : ফ: : ০১-১০-০৯

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৭৭

না

০১-০৪-৬৭

০২-০৮-৭১

না

২৪-১২-৭৩

১৪-০৩-৭৫

১৬/০৮/২০০১ - : ফ: :

িানান্তমযত- ২০০২

১৬-১২-৭৮

তমমর জামত

.মফ.ম.
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শ্রী সুব্রত দা, ঈচ্চভাধযমভক ২৮/১১/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

নগ্রয যশ্রণী করযাণ ১৯/১২/২০০২ - : ফ: :

শ্রী সুজে বট্টাচামতয, মফ.কভ. ()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী তভার যঘাল, মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী তাযা ংকয ভামঝ, মফ.কভ. ০৫/০১/১৯৯৮ -ভ.ুপ্রা..

মফমধ ১৯/১২/২০০২ - : ফ: :

শ্রী জেদী চক্রফততী, মফ.এম.

তূত

শ্রী সুফীয কুভায দত্ত, মফ.এম. ()

নাযী  মরৄ মফকা এফং ভাজকরযাণ

শ্রী মফঙ্কয ফড়ুো, ঈচ্চভাধযমভক ম.এ.ম.:১৯৯৯

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায (তদাযমক 

অয়োগ)
নুযনতভ তামরকা-৩ /০১

শ্রী মনফতান ার, মফ.এ.ম. ()

বূমভ  বূমভ ংস্কায

৭০১

৭০২

৬৯৭

৭০০

৬৯৫

৬৯৮

৬৯৬

৬৯৯

না

না

২৫/০৯/২০০১ - : ফ: :

০১-১২-০৯

১৯/০৭/২০০১ - : ফ: :

০৭-১২-০৯

১৮/০৭/২০০১ - : ফ: :

২৪-০৬-৭২ ০১-১২-০৯

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৯৬

২৫-১১-০৯ না

২১.০৬.১৯৭২

দান্তমযত- ২০০২

ম.এ.ম.:১৯৯৮/১১১

০২/০৭/২০০১ - : ফ: : ০১-১২-০৯

১৯-০৩-৮১ ২১/০৮/২০০২ - : ফ: :

ম.এ.ম.:১৯৯৮/১০৯

তমমর জামত

না

না

তমমর জামত

ম.এ.ম.:১৯৯৮/৯৪

২৬-০২-৭১

২৫-০১-৭১

ম.এ.ম.:১৯৯৮/১০৫

তমমর ঈজামত

০১-০৮-৭৪

০১-০১-৭২

১৮-০৯-৭৩

০১-১১-০৯

০১/০৮/২০০১ - : ফ: :

২৫-১১-০৯

২৫-১১-০৯

দান্তমযত- ২০০২
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শ্রী যৌয়ভন্ নাথ যদায, মফ.কভ. ০৭/০৫/১৯৯৯ -ভ.ুপ্রা..

থত মফবায়গয ধীন ভরূ যপ্রলণ কযণ ১৯/১২/২০০২ - : ফ: :

শ্রী মনফতান যবৌমভক, মফ.এম. ()

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি

শ্রীভতী প্রমতভা কয (যাে), মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ভান ভির, এভ.কভ.

যাজযায়রয মচফারে

শ্রী মদ্ধাথত ঙ্কয যঘাল, ঈচ্চভাধযমভক

ঃ ফঃ স্টাপ ময়রকন কমভন

শ্রী যাজমলত যাে, এর.এর.মফ.

মযফন

শ্রী াথত যদ, মফ.এম.

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী ঘতয রাা, মফ.কভ. ()

বূমভ  বূমভ ংস্কায

৭০৪

৭০৬

৭০৯

৭১০

৭০৮

৭০৭

৭০৩

৭০৫

১০/০৭/২০০১ - : ফ: : না

০৬/০৭/২০০১ - : ফ: :

দান্তমযত- ২০০২

ম.এ.ম.:১৯৯৮/১১৬

২১/০৮/২০০১ - : ফ: :

১১-১২-৭২

১৪-১০-৭৬

৩০-০৬-৭১

০৪-০৯-৭১

০৬-০৮-৭১ ৩১/০৮/২০০১ - : ফ: : না

০১/০৮/২০০১ - : ফ: :

১০-১১-৭৫

০৬-১০-৭২

০১-০১-১০

০১-০১-১০

০১-০১-১০

২৭/০৭/২০০১ - : ফ: :

ম.এ.ম.:১৯৯৮/১১৮

০১-০১-১০

ম.এ.ম.:১৯৯৮/১১৩

১৫-০৬-৭১

না

ম.এ.ম.:১৯৯৮/১২১

২৩-১২-০৯

না

১০/০৮/২০০১ - : ফ: :

০১-০১-১০

.মফ.ম.

না

ম.এ.ম.:১৯৯৮/১৯৭

ম.এ.ম.:১৯৯৮/১১৭

০১-০১-১০

না

০৮-১২-০৯ তমমর জামত

ম.এ.ম.:১৯৯৮/১১৯
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ভ: অফরৃয যাজ্জাক অনাযী, 

মফ.এম. ()

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা

শ্রী যমক্তভ যঘাল, মফ.এম.

ভফাে

শ্রী ঈয়ন কুভায ফাগ, মফ.এম.

যাজযায়রয মচফারে

শ্রী মচত্তযঞ্জন ভাআমত, ঈচ্চভাধযমভক ০৩/০৫/৮৮-ঘ যশ্রণী(মন)

থত ২৬/১১/২০০২ - .ফ..

শ্রী মবমজৎ কুভায দা, মফ.কভ. () ০২/০৭/৮৮-ঘ যশ্রণী(মন)

মি মনফতান  জরুযী মযয়লফা ২৬/১১/২০০২ - .ফ..

শ্রীীভ যাে, মফ.এম. ()

থত মফবায়গয ধীন ভরূ যপ্রলণ কযণ

শ্রী দীঙ্কয ারদায, মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র (ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয)

শ্রী প্রফীয যাে, ঈচ্চভাধযমভক

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি

৭১২

৭১৫

৭১১

৭১৩

৭১৭

৭১৮

৭১৪

৭১৬

২০-০৮-৬৯

২৩/০৭/২০০২ - : ফ: :

ামযযীক প্রমতফন্নী

১২-০৬-৭৭

১৬-০৭-৭৬ ০৬/০৮/২০০২ - : ফ: :

১৪/০৮/২০০১ - : ফ: :

০১-০১-১০

২৯-০৯-৭৬

২৫-১১-৫৭

০৩/০৭/২০০১(:)- : ফ: :

০১-০১-১০

তমমর জামত

০১-১১-৬৯

১৭-০৯-৭০

না

১৮/০৭/২০০২ - : ফ: :

০১-০১-১০

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৩৩১

না য়দান্পীত - ২০০২০১-০১-১০

১৫-০৯-৬৮

না

০১-০১-১০

ম.এ.ম.:১৯৯৮/২৮৮০১-০১-১০

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৪৩০

.মফ.ম.

ম.এ.ম.:১৯৯৯/০৮

ম.এ.ম.:১৯৯৮/২৪৬

ম.এ.ম.:১৯৯৮/২০৪

০১-০১-১০

তমমর জামত০১-০১-১০

.মফ.ম.

২৭/০৭/২০০১ - : ফ: :

তমমর জামত

য়দান্পীত - ২০০২
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শ্রী জেন্ত মফশ্বা, মফ.এ.

স্বযাষ্ট্র

শ্রীভতী দীা যকায, এভ.এম. ম.এ.ম.:১৯৯৯

থত নুযনতভ তামরকা-১/১৬

শ্রীভতী কায়ফযী াঈ (যচৌধযুী), মফ.এম. ম.এ.ম.:১৯৯৯

থত
নুযনতভ তামরকা-৩ 

/০২

শ্রী তা কুভায যদ, ভাধযমভক ০৭/০৭/৮৭- ঘ যশ্রণী(মন)

মফচায ২৬/১১/২০০২ - .ফ..

শ্রী মত কুভায মফশ্বা, মফ.কভ. ম.এ.ম.:১৯৯৯

মিভফঙ্গ প্রামনক অদারত নুযনতভ তামরকা-১/২৯

শ্রীভতী াধনা কভতকায, ভাধযমভক ০৮/০৯/৮৮-ঘ যশ্রণী(মন)

থত মফবায়গয ধীন ভরূ যপ্রলণ কযণ ২৬/১১/২০০২ - .ফ..

শ্রী রুণ কুভায ভির, ভাধযমভক ১৮/১১/১৯৮৮ - ঘ যশ্রণী

স্বািয  মযফায করযাণ ২৬/১১/২০০২ - .ফ..

শ্রী কভর কামন্ত দা, এ.এম. ২৫/১১/১৯৮৮ - ঘ যশ্রণী ০১-০২-১০

ঈচ্চমক্ষা ২৬/১১/২০০২ - .ফ..

৭১৯

৭২২

৭২৩

৭২৫

৭২০

৭২১

৭২৪

৭২৬

২২-০১-৭৩

০১-০১-৭৪

১০/০৯/২০০২ - : ফ: :

১৫-০২-৫৯

০১-০৪-৭২

১০-০১-৫৭

১৯/০৭/২০০২ - : ফ: :

০৩-০৩-৬১

০৪-০৪-৭৪

৩০/০৯/২০০২ - : ফ: :

১৮-১১-৫৬

না

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৪৫৬

তমমর জামত

০১-০১-১০

তমমর ঈজামত

তমমর জামত

০১-০২-১০ না

য়দান্পীত - ২০০২

না

০১-০১-১০

য়দান্পীত - ২০০২

০১-০১-১০

য়দান্পীত - ২০০২

না

০১-০২-১০

তমমর জামত

০১-০১-১০

য়দান্পীত - ২০০২

০৬/০৯/২০০২ - : ফ: : ০১-০১-১০
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শ্রী সুফীয বট্টাচামতয, ঈচ্চভাধযমভক ২৫/১১/১৯৮৮ - ঘ যশ্রণী

থত ২৬/১১/২০০২ - .ফ..

শ্রী দীক যঞ্জন দা, ভাধযমভক ১২/১২/১৯৮৮ - ঘ যশ্রণী

স্বযাষ্ট্র (ংমফধান  মনফতাচন) ২৬/১১/২০০২ - .ফ..

শ্রী সুনীর কুভায ফড়ার, ঈচ্চভাধযমভক ০২/০১/১৯৮৯ - ঘ যশ্রণী

মফচায ২৬/১১/২০০২ - .ফ..

শ্রী প্রদী কুভায যদায, মফ.এ. ম.এ.ম.:১৯৯৯

তথয  ংস্কৃমত নুযনতভ তামরকা-২/০২

শ্রী কৃানু নস্কয, মফ.এম () ম.এ.ম.:১৯৯৯

স্বযাষ্ট্র নুযনতভ তামরকা-২/০৩

শ্রী প্রান্ত কুভায াত্র, মডয়লাভা 

(যভকামনকার আমঞ্জনীোমযং)
ম.এ.ম.:১৯৯৯

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি নুযনতভ তামরকা-২/০৫

শ্রী াথত প্রমতভ ভির, মফ.এ. ম.এ.ম.:১৯৯৯

ক্রীড়া  মফু করযাণ (ক্রীড়া) নুযনতভ তামরকা-৩ /০৫

শ্রী জেয়দফ মভত্র, ভাধযমভক ০৬/০১/১৯৮৯ - ঘ যশ্রণী

তূত ২৬/১১/২০০২ - .ফ..

৭২৮

৭৩১

৭৩৩

৭২৭

৭৩৪

৭৩০

৭৩২

৭২৯

১১-১২-৭৭

১৯-০১-৬৩

০৪-১১-৬৮

০১-০২-১০০৩/০৩/২০০৩ - : ফ: :

০১/১০/২০০২ - : ফ: :

১৬-০১-৭৫

০২-০৯-৫৮ য়দান্পীত - ২০০২না০১-০২-১০

০১-০২-১০

০১-০২-১০ তমমর জামত

০১-০২-১০ য়দান্পীত - ২০০২

২২/০৭/২০০২ - : ফ: : ০১-০২-১০

না

১১/০৭/২০০২ - : ফ: :

না

য়দান্পীত - ২০০২

তমমর জামত

তমমর জামত

তমমর ঈজামত

০৮-০৩-৭২

০১-১২-৭৪

০৮-০১-৬৮ ০১-০৩-১০ য়দান্পীত - ২০০২না

০১-০২-১০
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যখ ভঃ অরাভ, াআ ভাদ্রাা ৩০/০১/১৯৮৯ - ঘ যশ্রণী

থত ২৬/১১/২০০২ - .ফ..

শ্রীভতী জেন্তী ফযানাজ্জতী, মফ.এম. ৩০/০৮/১৯৯৫ - .ফ.ক. ০১-০৩-১০ না িানান্তমযত- ২০০২

স্বযাষ্ট্র (ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয) ০৪/০৯/২০০২-.ফ..

শ্রী অম কুভায াানা, মফ.এ. ১৭/১২/১৯৯৬ - .ফ.ক.

তূত ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

শ্রী সুমভত কুভায ভমিক, মফ.এ. () ২৫/০৬/১৯৯৭ - .ফ.ক.

যাষ্ট্রােত্ত ঈয়দযাগ ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

শ্রী য়াক কুভায ভির,               

মফ.কভ. ()
২৪/০৬/১৯৯৭ - .ফ.ক.

থত ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

শ্রী াযাণ চন্ ভির, মফ.কভ. () ম.এ.ম.:১৯৯৯

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেণ (ঞ্চায়েত)
নুযনতভ তামরকা-২ 

/০৭

শ্রী ভয চন্ ভজভুদায, মফ.এ. ম.এ.ম.:১৯৯৯

তূত
নুযনতভ তামরকা-২ 

/০৯

শ্রী য়াক কুভায াাঁপুআ, এভ.কভ. ম.এ.ম.:১৯৯৯

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেণ
নুযনতভ তামরকা-২ 

/১৬

৭৪২

৭৩৮

৭৩৬

৭৩৫

১৬-১১-৬৯

৭৪১

৭৩৭

৭৩৯

৭৪০

০১-০১-৬৭

১৫-০১-৭৪

০১-০৩-১০

না

তমমর জামত

০৫-০৫-১৯৭১

১৯/০৭/২০০২ - : ফ: :

০১-০৩-১০

িানান্তমযত- ২০০২০১-০৩-১০

িানান্তমযত- ২০০২

০১-০৩-১০

০২-১২-৬৮ না

না

তমমর জামত

তমমর জামত২০/০৯/২০০২ - : ফ: :

০১-০৩-১০

০৮-০৩-১০

১১-০১-৭২

০৭-০৮-৬৭

না

০১-০৩-১০

িানান্তমযত- ২০০২

য়দান্পীত - ২০০২

১৬/০৮/২০০২ - : ফ: :

০৯-০৬-৬৩
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শ্রী মভে ভির, মফ.এম. () ২৬/০৬/১৯৯৭ - .ফ.ক.

তূত ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

শ্রীভতী আমন্দযা যফা, এভ.এ. ১৯/১১/১৯৯৭ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

শ্রী যকৌমক াভন্ত, ভাধযমভক ১১/১২/১৯৯৭ - .ফ.ক.

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেণ ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

শ্রী মঞ্জত কুভায দা, মফ.এ. () ২৯/০৭/১৯৯৮ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

শ্রী প্রপুি কুভায ভামি, ভাধযমভক ম.এ.ম.:১৯৯৯

অফান নুযনতভ তামরকা-৩/০৭

শ্রীভতী আন্ানী দত্ত, এভ.এম. ১২/০৩/১৯৯৮ - .ফ.ক.

নাযী  মরৄমফকা এফং ভাজকরযাণ ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

শ্রী অমল চয়ট্টাাধযাে, মফ.এম. ০৭/০৪/১৯৯৮ - .ফ.ক.

তথয  ংস্কৃমত ০৪/০৯/২০০২ - : ফ: :

শ্রী দীয় যঞ্জন দা, মফ.এম. ম.এ.ম.:১৯৯৯

যৌয মফলেক
নুযনতভ তামরকা-২ 

/১৯

৭৪৩

৭৪৪

৭৪৫

৭৪৯

৭৪৮

৭৫০

৭৪৬

৭৪৭

২৭-০২-৭৮

০৫-০২-৭১

০৯-০৩-১০

০৯-০৩-১০

না

না িানান্তমযত- ২০০২

িানান্তমযত- ২০০২

না

িানান্তমযত- ২০০২

৩০-১২-৭১

িানান্তমযত- ২০০২

০৮-১১-৬৫

না

না

িানান্তমযত- ২০০২

িানান্তমযত- ২০০২

১১-০৩-১০

২১-০১-৬৯ ০৯-০৩-১০

০৫-০১-৭৪

০৩-১০-৭০

১৬/০৯/২০০২ - : ফ: :

না

১০-০৩-১০

২৭/০৯/২০০২ - : ফ: : তমমর  ঈজামত

১১-০৩-১০২২-০৪-৭৪

০৯-০৩-১০

০৯-০৩-১০

তমমর জামত
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শ্রী অম ফয়ন্দযাাধযাে, এভ.এম. ১৭/০৪/১৯৯৮ - .ফ.ক.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০২/১২/২০০২ - : ফ: :

শ্রীভতী ভারা াভন্ত, মফ.এম. () ২৭/০৮/১৯৯৮ - .ফ.ক.

মফদযারে মক্ষা ০২/১২/২০০২ - : ফ: :

শ্রী সুদী ভির, মফ.এম. () ০১/০৭/১৯৯৮ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র (ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয) ০২/১২/২০০২ - : ফ: :

শ্রী মযন্দভ নাগ,                 

মফ.কভ.,এর.এর.মফ.
১৬/০৩/১৯৯৮ - .ফ.ক.

শ্রভ ০২/১২/২০০২ - : ফ: :

শ্রী যগামফন্দ ারদায, মফ.কভ. ম.এ.ম.:১৯৯৯

তূত (মনভতাণ লতদ)
নুযনতভ তামরকা-২ 

/২২

শ্রী মবমজৎ ফয়ন্দযাাধযাে,        

মফ.এম.
২৯/০৭/১৯৯৯ - .ফ.ক.

মল্প  ফামণজয ০২/১২/২০০২ - : ফ: :

শ্রী যাজীফ চন্দ, ঈচ্চভাধযমভক ২৯/১০/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

থত ১৯/১২/২০০২ - : ফ: :

শ্রীভতী মভঠু মভত্র, ঈচ্চভাধযমভক ২৫/০৩/১৯৯৮ -ভ.ুপ্রা..

মফদযারে মক্ষা ১৯/১২/২০০২ - : ফ: :

৭৫৪

৭৫৬

৭৫৫

৭৫৭

৭৫৩

৭৫৮

৭৫১

৭৫২

০২-০৫-৭০

০৭-০১-৭০

০৯-০১-৬৯

২৫-০১-৭৫

না

িানান্তমযত- ২০০২না

না

১৬-০৩-১০

না

১২-০৩-১০

তমমর জামত

১৩-০৩-১০

িানান্তমযত- ২০০২

১৩-১২-৬৮

১২-০৩-১০২৬/০৯/২০০২ - : ফ: :

িানান্তমযত- ২০০২

১৬-০২-৬৬

না

দান্তমযত- ২০০২

১২-০৩-১০২১-০৩-৭৬

িানান্তমযত- ২০০২

দান্তমযত- ২০০২১৬-০৩-১০

িানান্তমযত- ২০০২

১৩-০৩-৭০

১২-০৩-১০

না

১২-০৩-১০

না
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শ্রী মফশ্বনাথ মফশ্বা, মফ.কভ.() ম.এ.ম.:১৯৯৯

থত (গণন)
নুযনতভ তামরকা-২ 

/২৩

শ্রী সুদী যচৌধযুী, মফ.কভ. ০৩/১২/১৯৯৮ -ভ.ুপ্রা..

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেণ ১৯/১২/২০০২ - : ফ: :

শ্রী প্রতুর চন্ ভজভুদায,      

ঈচ্চভাধযমভক
ম.এ.ম.:১৯৯৯

স্বযাষ্ট্র
নুযনতভ তামরকা-২ 

/২৯

শ্রী দীংকয চক্রফততী, মফ.এ. ০৭/১২/১৯৯৮ -ভ.ুপ্রা..

অফান ১৯/১২/২০০২ - : ফ: :

শ্রী মভত বাোর, মফ.এম. ১০/০৫/১৯৯৯ -ভ.ুপ্রা..

ভৎস্য ১৯/১২/২০০২ - : ফ: :

শ্রী সুফর যভব্রভ, মফ.এ. ম.এ.ম.:১৯৯৯

খাদয প্রমক্রোকযণ মল্প  ঈদযানারন নুযনতভ তামরকা-৩/০৮

শ্রী যাজা যনগুপ্ত, মফ.এ.

মফদযারে মক্ষা

শ্রী নুভ দত্ত,    মফ.এম ১৩-০৫-৭৬ ০৮/০৭/২০০২- .ফ..

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি ১৯/১২/২০০৬- .ফ..

৭৬৩

৭৬৪

৭৬৫

৭৬০

৭৬৬

৭৫৯

৭৬১

২০-১০-৭৯

৭৬২

৩০-০৯-৬৬

১৭-০৫-৭১

০৫-০১-৭০

তমমর জামত

না

১০/০৯/২০০২ - : ফ: : ১৬-০৩-১০

২১/১১/২০০২ - : ফ: :

১৭-০৩-১০

ম.এ.ম.:১৯৯৯/০৭৩০-০৩-১০

২২-০৩-১০ না

০৮-০২-৭১

দান্তমযত- ২০০২

দান্তমযত- ২০০২

২৭/০৬/২০০২ - : ফ: :

২৩-০৩-১০ না

২৫-০৩-১০ তমমর ঈজামত

০১-০৭-৭১

১৯-০৩-১০০২-০৮-৭০ ০৩/০৯/২০০২ - : ফ: :

তমমর জামত

দান্তমযত- ২০০২না

০১-০৪-১০ না
িানান্তয-মধকায 

যথয়ক ২০০৬
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শ্রী চন্দন যকায, এভ.এম.

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী মযমজৎ দা, মফ.এম.()

প্রাণী ম্পদ মফকা

শ্রী ান্তনু যকায, মফ.এম.()

স্বযাষ্ট্র

শ্রীভতী জেশ্রী দত্ত (কভতকায), মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র

শ্রীমদ্ধাথত বট্টাচামত, 

মফ.এম.,এ.এভ.অআ.আ.

তূত

শ্রী ান্তনু যচৌধযুী, মফ.কভ.()

থত

শ্রী শকত ভির, মফ.এম. ()

যৌয মফলেক

শ্রী সুপ্রকা ফাযআ,                     

 মফ.এম.
ম.এ.ম.:১৯৯৯

ঈচ্চমক্ষা
নুযনতভ তামরকা-২ 

/৩৫

৭৬৭

৭৭৪

৭৭৩

৭৬৯

৭৭১

৭৭০

৭৬৮

০৮/০৮/২০০২ - : ফ: :২২-০৪-৭২

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৩৩

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৩৮

না

না

তমমর জামত

০১-০৪-১০

০১-০৪-১০

০১-০৪-১০

০৬/০৬/২০০২ - : ফ: :

৩১-১২-৭৭

৭৭২

০১-০৪-১০

ামযযীক প্রমতফন্নী

.মফ.ম.

১৪-০৪-৭৩

০১-০৪-১০

না

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৭২৮-১২-৭৬

২৪-১০-৭১ ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৪

০৯/০৯/২০০২ - : ফ: :

১৯-০৮-৭৩

০১-০৪-১০

০৩/০৭/২০০২ - : ফ: :

০১-০৪-১০

১০/০৭/২০০২(:)- : ফ: :

ম.এ.ম.:১৯৯৯/২১

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৩০

না

১৩/০৬/২০০২ - : ফ: :

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৫

০২/০৭/২০০২ - : ফ: :২৭-১২-৭৩

২৯/০৭/২০০২ - : ফ: :

.মফ.ম.

না

০১-০৪-১০

২৪-০৭-৭২
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শ্রী নফারুণ মকদায,                 

মফ.এম.
ম.এ.ম.:১৯৯৯

শ্রভ
নুযনতভ তামরকা-২ 

/১৩৪

শ্রী যদফমকরৄন য়যণ,             

অআ.এ.ম.
ম.এ.ম.:১৯৯৯

; ফ; প্রামনক অদারত নুযনতভ তামরকা-৩ /১০

শ্রী ভীয যগাস্বাভী,       

মফ.এম.,মফ.এড.

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী মযন্দভ ার,  মফ.এম.

থত

শ্রী জেদী ভখুামজত, মফ.এম.

মযফন

শ্রী মফক্রভামদতয বট্টাচামতয, মফ.এম.

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী স্মযমজৎ কুি,ু মফ.এম.()

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী যাভনাথ ভখুাজ্জতী, মফ.এ. ()

নাযী  মরৄ মফকা এফং ভাজকরযাণ

৭৮২

৭৭৬

৭৭৫

০৩-০৭-৭৯

৭৮১

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৪০

তমমর ঈজামত

০৭-০৪-১০

০৭-০৪-১০৭৮০ ১০-০৯-৭৩

৭৭৭

৭৭৮

৭৭৯

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৬৪

.মফ.ম. ম.এ.ম.:১৯৯৯/৪৫১২-০৬-৭১ ০১/০৮/২০০২ - : ফ: :

২২-১০-৭৩ না

০৭-০৪-১০

না ম.এ.ম.:১৯৯৯/৫৪

০১/০৮/২০০২ - : ফ: :

০৩/০৭/২০০২ - : ফ: :

১০-০১-৭৫

০৭-০৪-১০

না

০১-০৪-১০

না

০৭-০৪-১০

১০/১০/২০০২ - : ফ: :

১৩/০৮/২০০২ - : ফ: :

৩০-০৮-৭৪

০১-০৪-১০ তমমর জামত

০৭-০৪-১০

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৫১

১৭/০৭/২০০২ - : ফ: :

১২/০৮/২০০২ - : ফ: :

১৭-১২-৭৩

২৪/০৬/২০০২ - : ফ: : না১৪-০৪-৭৩

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৫৫

Page 98-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

শ্রী রুণাংরৄ বট্টাচামত, এভ.এ.

মফচায

শ্রী ফযাচী চয়ট্টাাধযাে,          

মফ.কভ.()

মফচায

শ্রী সুদীপ্ত ীর, মফ.এম ()

থত

শ্রী জেন্ত ভমিক, মফ.এ. ১৩/০৯/১৯৯৩ - .ফ.ক.

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেণ ০২/১২/২০০৩ - : ফ: :

শ্রী যদফব্রত যকায, মফ.এ. ০৫/০৬/১৯৯৮ - .ফ.ক.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায (তদাযমক 

অয়োগ)
০২/১২/২০০৩ - : ফ: :

শ্রী সুকান্ত দা,  মফ.এম. ০৫/০৬/১৯৯৮ - .ফ.ক.

মল্প নুগতঠন ০২/১২/২০০৩ - : ফ: :

ভম্যদ ভমন, মফ.এম ()

থত

শ্রী রৄবমজৎ চযাটাজ্জতী, মফ.এম.

থত (গণন)

৭৮৯

৭৮৭

৭৮৮

৭৮৫

৭৮৩

৭৯০

৭৮৬ ০১-০৮-৬৯

০৭-০৪-১০১৩-১২-৭৩

২৬/০৭/২০০২ - : ফ: : ০৭-০৪-১০৭৮৪ ম.এ.ম.:১৯৯৯/৬৬

না

০৭-০৪-১০

তমমর জামত িানান্তমযত- ২০০৩

০১-০৫-১০

না

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৬৫

.মফ.ম. ম.এ.ম.:১৯৯৯/৬৭

১৯/০৭/২০০২ - : ফ: :

০৭-১০-৭৫

০৫-১২-৭৪

২৬-০১-৭৪

০৪/০৭/২০০২ - : ফ: :

০৩-০১-৭৭ তমমর জামত

০৭-০১-৭৪

০৫-০১-৭৫

০৭-০৪-১০

না

িানান্তমযত- ২০০৩০৭-০৪-১০

০৭-০৪-১০

২৮/০৮/২০০২ - : ফ: :

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৭১

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৭৫

০৯/০৯/২০০২ - : ফ: : ০১-০৫-১০ না

তমমর জামত িানান্তমযত- ২০০৩
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শ্রী ভান ভখুাজতী, মফ.এ.ম.

যচ  জরথ

শ্রী যদয়ফন্ নাথ ভৃধা, মফ.এম. ০৯/০৯/১৯৯৯ - .ফ.ক.

তথয  ংস্কৃমত ০২/১২/২০০৩ - : ফ: :

শ্রী প্রদী কুভায ভির, মফ.কভ., ২৮/০৮/১৯৯৮ -ভ.ুপ্রা..

থত ১৯/১২/২০০৩ - : ফ: :

শ্রী কৃয়ষ্ণন্দু ফয়ন্দযাাধযাে, মফ.এম.(),

মফজ্ঞান  প্রমমুক্ত

শ্রী যাভনাথ ঠাকুয, মফ.কভ.()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী যাভজীফন াাঁদা, মফ.এ. (), ম.এ.ম.:২০০০

ঈচ্চমক্ষা নুযনতভ তামরকা-৩ /১০

শ্রী রূ দাগুপ্ত, মফ.এম.()

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

শ্রী স্বন কুভায গয়ঙ্গাাধযাে, 

মফ.কভ.(),

কৃমল (ঈকযণ)

৭৯২

৭৯৫

৭৯৬

৭৯৭

৭৯৩

৭৯৪

৭৯৮

৭৯১

০৩-০৫-৭৬

১৩-০৫-৬২

২৩/০৮/২০০২ - .ফ..

২০/০৯/২০০২ - .ফ..

৩১-১২-৭৪ ম.এ.ম.:১৯৯৯/৮১

১৮/০৯/২০০২ - : ফ: :

০৯-০৫-৮১

২৬.০৭.২০০২ - .ফ..

০১-০৫-১০

১৫/১২/২০০৩ - .ফ..

১৭-০৫-৭৫

০১-০২-৭৬

৩১-১২-৭৪

তমমর জামত

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৮০

দান্তমযত- ২০০৩

তমমর জামত িানান্তমযত- ২০০৩০১-০৫-১০

০১-০৫-১০ না

০৬-০৫-১০

না

৩০-০৬-১০

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৮৪

১৬/০৯/২০০২ - ফ..

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৮২

তমমর ঈজামত

০১-০৬-১০

৩০-০৬-১০

২৪-০১-৬৮ ম.এ.ম.:১৯৯৯/১০০না

না

০১-০৬-১০

না

Page 100-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

শ্রী রৄবাম গযাআ, মফ.এম., মফ.এড.

ঃ ফঃ প্রামনক অদারত

শ্রী ঞ্জীফ যনগুপ্ত,  এভ.কভ.

থত

শ্রীভতী শভন্তী যঘাল(যদ), মফ.এম.

প্রাণী ম্পদ মফকা

শ্রী মভাংরৄ নাযােণ যফা, মফ.এম.

মযফণ

শ্রী সুব্রত ভয়ুখাাধযাে, এভ.এম.

তূত

শ্রী সুদীপ্ত দত্ত, মফ.কভ.()

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী যদফযঞ্জন নােক, মফ.এ.

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি

শ্রী জেয়দফ ভির, ভাধযমভক ১৮/১০/২০০০ -ভ.ুপ্রা..

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ১৯/১২/২০০৩ - : ফ: :

৮০১

৭৯৯

৮০০

৮০৬

৮০২

৮০৫

 

না

০৮-০৯-৭০৮০৩ ০১-০৭-১০

১৫-০১-৭৮

৮০৪

০১-০৭-১০

তমমর জামত

০৬-০১-৭১

১৫/০৭/২০০২ - .ফ..

০১-০৭-১০

না

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৩১

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১১৪

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১০৩

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১০৯

১৫/০৭/২০০২ - .ফ.. না

০১-০৭-১০৩১-১২-৭৬

১১-০৪-৭৪

২৩/০৯/২০০২ - .ফ.. ০১-০৭-১০

না

০১-০৭-১০

০৭-০৪-৭৬

১০-০১-৭৬

১৩/০৬/২০০২ - .ফ..

২৭-০৮-৭৪

১০/০৭/২০০২ - .ফ..

১৪/০৮/২০০২ - .ফ..

০১-০৭-১০

না

০১-০৭-১০ না

দান্তমযত- ২০০৩

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১২২

না

১৮/০৭/২০০২ - .ফ.. ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৩০
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শ্রী তযব্রত দা, মফ.কভ. ১৯/১০/২০০০ -ভ.ুপ্রা..

নগয়যান্পেণ ১৯/১২/২০০৩ - : ফ: :

শ্রী রূ ভমণগ্রাভ,  এভ.এম.

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেণ

শ্রী জেন্ত ভির, ঈচ্চভাধযমভক

স্বযাষ্ট্র

শ্রী আন্নীর মভত্র, মফ.এম.

নগ্রয যশ্রণী করযাণ

শ্রী চন্য়খয ফযানাজতী, মফ.এম.()

প্রাণী ম্পদ মফকা

শ্রী থৃ্বী ভির, মফ.এম. ম.এ.ম.:২০০০/

স্বযাষ্ট্র নুযনতভ তামরকা-১ /২৫

শ্রী েন যচৌধযুী, মফ.কভ.() ০১-০৮-২০০২-.ফ.. ০৭-০৭-১০ না

খাদয প্রমক্রোকযণ মল্প  ঈদযানারন

শ্রী রূক বট্টাচামতয, মফ.এম.()

তূত

৮০৯

৮১৪

৮১৩

৮০৭

৮১২

৮০৮

৮১০ ০৩-০৭-১০

১৪/১১/২০০৩ - .ফ..

০৮-০৭-১০

০৩/০৩/২০০৩ - .ফ..

১২/০৭/২০০২ - .ফ..

৩০-১২-৭১

ম.এ.ম,:১৯৯৯/১৪০

২১-১১-৭৩

১০-০১-৭৬

৮১১

১০-০৩-৭৩

তমমর জামত

না

১০/০৯/২০০৩ - .ফ..

না

২৪-০৭-৭৬ ০৩/০৯/২০০২ - .ফ..

০৬-০৭-১০

০২-০৭-১০

০৬-০৭-১০

না

ম.এ.ম.:২০০০/২৫

১৯-০১-৭২ ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৩৫

০৬/০৮/২০০২ - .ফ..

না

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৩৭

০২-০৭-১০

০১-০৭-১০

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৩৬

তমমর জামত

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৪৩

দান্তমযত- ২০০৩

তমমর জামত

১৬-০২-৭৭

১৮-১০-৭৪
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শ্রী মফনে কুভায া, ভাধযমভক ম.এ.ম.:২০০০

স্বািয  মযফায করযাণ
নুযনতভ তামরকা-৩ 

/১২

শ্রী যায়জ যগাস্বাভী, মফ.এম.

থত

শ্রী প্রণফ কুভায যকায, মফ.কভ.

যৌয মফলেক

শ্রী য়ল দা, এভ.কভ., মফ.এড.

যচ  জরথ

শ্রী ধীযাজ াধখুাাঁ,  মফ.কভ.() ১৭/০৭/২০০২ - .ফ.. ১০-০৭-১০ .মফ.ম. ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৫২

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী মদয়ফযন্দু যদ,  এভ.কভ.

খাদয  যফযা

যভত যাব্বামন,  মফ.এম.

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেণ

শ্রী যফীন কুি,ু  মফ.কভ.

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা

২৬-১১-৭২

৮১৫

৮১৬

৮২০

৮২১

৮২২

৮১৮

২৭-০৯-৭৬

৮১৭

৮১৯

১২/০৭/২০০২ - .ফ..

০১/১২/২০০৩ - .ফ..

০২/০৯/২০০২ - .ফ..

০৯-০১-৭৭

১৩-০৮-৬৯

২১-১১-৭৭

৩১/০৩/২০০৩ - .ফ..

১৭/০১/২০০৩ - .ফ..

০৯-০৭-১০

০৯-০৭-১০

তমমর ঈজামত

না ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৪৮

০৮-০৭-১০

০৯-০৭-১০

১০-০৭-১০

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৬০১২-০৭-১০ না

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৪৪

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৪৭না

না১২-০৮-৭৫ ২৯/০৭/২০০২ - .ফ..

০৪/০৭/২০০২ - .ফ.. না

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৫৮

১৩-০৭-১০ .মফ.ম. ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৬৮

০৫-১০-৬৮

০৭-০৯-৭১

Page 103-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

শ্রীভতী ফীমথকা চক্রফততী,  এভ.এম.

থত

শ্রী ঞ্জে কুভায যঘাল, মফ.আ.

যচ  জরথ

শ্রী য়যকৃষ্ণ যাে,  মফ.এম.

মযফন

শ্রী সুমভত মফশ্বা,  ঈচ্চভাধযমভক

ঈন্পেণ  মযকল্পনা

শ্রী ংকয ার, মফ.এ., মফ.এম.

মল্প  ফামণজয

শ্রী চন্দন নাথ, মফ.এ.

তূত

শ্রী আন্মজৎ দাাঁ,  মফ.এম.

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রীভতী মভতা াা, মফ.এ. ১৭/০২/১৯৮৯ - মন

থত ১৬/১২/২০০৩ - .ফ..

৮২৮

৮২৯

৮২৭

৮২৩

৮২৪

৮৩০

১০-০৮-১০

১২-০৭-৬৭

২৮/০৮/২০০২ - .ফ..

২৩/১২/২০০২ - .ফ.. ২৮-০৭-১০

৮২৬

৮২৫

০৯-০১-৬৯

ম.এ.ম.:১৯৯৯/২৫৬

.মফ.ম.১০/০৭/২০০২ - .ফ..

য়দান্পীত - ২০০৩০৮-০১-৬৭

.মফ.ম.

.মফ.ম.

০৩-০২-৭২

১০-১০-৬৯

ম.এ.ম.:১৯৯৯/২৩৮০১/০৮/২০০২ - .ফ.. ২৮-০৭-১০

.মফ.ম.

২০-১২-৬৮ ১৬/০৭/২০০২ - .ফ..

ম.এ.ম.:১৯৯৯/২৯০

ম.এ.ম.:১৯৯৯/১৬৯

.মফ.ম.

০১-০৮-৭৭ .মফ.ম.

২১-০১-৭৪

২৮-০৭-১০

ম.এ.ম.:১৯৯৯/২৮৭

২৬/০৭/২০০২ - .ফ.. ম.এ.ম.:১৯৯৯/২৭১

১৬/০৯/২০০২ - .ফ..

০১-০৮-১০

০২-০৮-১০

১৯-০৮-১০

২৮-০৭-১০

.মফ.ম.

ম.এ.ম.:১৯৯৯/৪১৯

না
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শ্রী প্রদী কুভায যদ,  ম.আঈ ২৩/০২/১৯৮৯ - মন

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ ১৬/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী আন্মজৎ দত্ত, ভাধযমভক ০৪/০৩/১৯৮৯ - মন

যচ  জরথ ১৬/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী প্রদী কুভায যঘাল, মফ.এ. ১৭/০৪/১৯৮৯ - মন

তথয  ংস্কৃমত ১৬/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রীভতী যপারী ফসু, এ.এ.আ ২৫/০৫/১৯৮৯ - মন

ভফাে ১৯/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী মচন্তয ফয়ন্দযাাধযাে, এভ.কভ. ২৬/০৩/১৯৯৮ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ০২/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী ময়ন্দার মফশ্বা, মফ.এ. ম.এ.ম.-২০০০

বূমভ  বূমভ ংস্কায নুযনতভ তামরকা-১ /৫

শ্রী জেন্ত দা, মফ.এম. ০৮/০৯/১৯৯৯ - .ফ.ক.

শ্রভ ০২/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী াথত প্রমতভ নন্দী, মফ.কভ.(), 

ম.মজ.মড.অআ.অয.ম.এপ.
২৫/১০/১৯৯৯ - .ফ.ক.

তূত ০২/১২/২০০৩ - .ফ..

৮৩৩

৮৩১

৮৩৮

৮৩২

৮৩৪

১২-০৪-৫৮

২৭-১০-৫৭

২৬-০৮-১০

িানান্তমযত - ২০০৩

না য়দান্পীত - ২০০৩

২৬-০৮-১০

২৭-০৫-৬৯

০৫-১০-৬১

০২-০৯-১০

তমমর জামত৮৩৬

১১-০২-৬৮

১০-০১-৭৪

৮৩৫

৮৩৭

না

না

০৩-০৯-১০

য়দান্পীত - ২০০৩

০৪-০৪-৭৯

০১-১১-১০

িানান্তমযত - ২০০৩

না

য়দান্পীত - ২০০৩

িানান্তমযত - ২০০৩

১৮/১১/২০০৩ - .ফ..

না

য়দান্পীত - ২০০৩না

০৩-০৯-১০

০১-০৯-১০

না১৫-০১-৭১

০১-১১-১০
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শ্রী নন্ত মধকাযী, মফ.এম.() ০৩/১১/১৯৯৯ - .ফ.ক.

অফগাময ০২/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রীভতী ামো কয যঠ, মফ.এম.() ১৫/০৯/১৯৯৯ - .ফ.ক.

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান ০২/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী ধভতজে কুভায, মফ.এ. ম.এ.ম.-২০০০

কৃমল (ঈকযণ) নুযনতভ তামরকা-৩ /১৪

শ্রী জীফন কৃষ্ণ েড়যা, মফ.এম.() ০৬/০৯/১৯৯৯ - .ফ.ক.

স্বািয  মযফায করযাণ ০২/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী য়রাক ভয়ুখাাধযাে, মফ.এম. ১৭/০৯/১৯৯৯ - .ফ.ক.

তূত ০২/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী তযব্রত ভির, মফ.এম. ০৯/০৯/১৯৯৯ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ০২/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী সুমভত কুভায যভাদক, মফ.এম. ০৯/০৮/১৯৯৯ - .ফ.ক.

তূত ০২/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী যদফপ্রাদ ারদায, ঈচ্চভাধযমভক ম.এ.ম.-২০০০

কৃমল (ঈকযণ) নুযনতভ তামরকা-২/২

৮৪৬

৮৪৩

৮৪০

৮৩৯

৮৪২

২৮-০৮-৭৪

১৩-০৮-৭০

৩১-১২-৬৬

১২/১১/২০০৩ - .ফ..

০১-১২-১০

৮৪৪

৮৪১

৮৪৫

১০-০৬-৭৬

০৩-০২-৭৪

০৭-০২-৭৫

িানান্তমযত - ২০০৩

িানান্তমযত - ২০০৩

.মফ.ম.

০১-১২-১০

০১-১২-১০

না১৫-১১-১০

িানান্তমযত - ২০০৩

িানান্তমযত - ২০০৩

িানান্তমযত - ২০০৩

.মফ.ম.

০১-১২-১০

না

০২/০৬/২০০৪ - .ফ.. তমমর ঈজামত

০১-১১-১০

না০১-১১-১০

না

তমমর জামত

১৫/০৮/১৯৭৪

০১-১১-১০

০৬-০১-৬৯ িানান্তমযত - ২০০৩
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শ্রী শ্যাভর যদফ, মফ.এম. ০৪/০৯/২০০০ - .ফ.ক.

ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয ০২/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী যকৌমক যঘাল, মফ.এম.() 1

যাষ্ট্রােত্ত ঈয়দযাগ ০২/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী মনফতাণ দা, মফ.এম. ০২/০৮/২০০০ - .ফ.ক.

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ ০২/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী মনন্দয ফযানাজ্জতী, মফ.এম. ০৪/০৮/২০০০ - .ফ.ক.

তূত ০২/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী যকৌস্তব যতন ভির, ঈচ্চভাধযমভক ম.এ.ম.-২০০০

ঈন্পেণ  মযকল্পনা নুযনতভ তামরকা-২/৩

শ্রী রা দত্ত, মফ.কভ. ২৪/১২/১৯৯৭ -ভ.ুপ্রা..

কৃমল ১৯/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী মফত্র ারদায,মফ.কভ.() ০১/১১/২০০০ -ভ.ুপ্রা..

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১৯/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী ভয়নাজ কুভায ভমিক, মফ.কভ., 

এর.এর.মফ.
০৫/১২/২০০০ -ভ.ুপ্রা..

মল্প  ফামণজয ১৯/১২/২০০৩ - .ফ..

৮৪৭

৮৪৮

৮৫২

৮৫১

৮৪৯

০৩-০১-৭৩

০৭-০১-৭৮

৮৫৩

৮৫৪

২৯-১২-১০

দান্তমযত - ২০০৩

না দান্তমযত - ২০০৩

৩১-১২-১০

না৩০-১২-১০

িানান্তমযত - ২০০৩

তমমর জামত

২৮-১২-৭৫

০৭-০৮-৬৭

০৮-০৭-৭১ না

৩০-১২-১০

৩১-১২-০৩

৩১-১২-১০

৮৫০

না

১৮/১১/২০০৩ - .ফ..

না

না

০৪-০১-৭৩

না

১৫-১২-১০

১০-০৬-৭৮

িানান্তমযত - ২০০৩

দান্তমযত - ২০০৩

৩০-১২-১০

িানান্তমযত - ২০০৩

১৬-০৭-৬৮

িানান্তমযত - ২০০৩
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শ্রী মু্ভনাথ াা, ঈচ্চভাধযমভক ২১/১১/২০০০ -ভ.ুপ্রা..

থত (গণন) ১৯/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী য়রাক ভির,  মফ.যটক. ম.এ.ম.-২০০০

থত নুযনতভ তামরকা-২/৪

শ্রী মদরী কুভায ফাদরী, ভাধযমভক ২১/১০/১৯৯৩ - মন

তূত ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী ভর কুভায যুকাআত, মফ.এম.  

()
০২/০৮/১৯৯৯ - .ফ.ক.

তূত ২২/১২/২০০৩ - .ফ..

শ্রী নুভ চক্রফত্ততী, মফ.এম.()

মফমতে ফযফিান

শ্রী যদফাংরৄ যফা,   মফ.এম.()

তূত

শ্রী কভর াা, মফ.কভ.()

যৌয মফলেক

শ্রী সুমভত কুভায যদ,  মফ.এ.

নগয ঈন্পেণ

৮৫৯

৮৫৬

৮৫৮

৮৫৫

৮৬০

৮৬১

০৮-০২-৭৬

০১-০১-১১২১-০৫-৭৪

২১-১১-৭৪

৮৬২

৮৫৭ য়দান্পীত - ২০০৪

িানান্তমযত - ২০০৩

৩১-১২-১০ তমমর ঈজামত

না

তমমর জামত

২৭-০৪-৬০

১২-১১-৭৭

২৮-০২-৬৮ ৩১-১২-০৩

০১-০১-১১

না

না

দান্তমযত - ২০০৩

২১/১১/২০০৩ - .ফ.. ৩১-১২-১০

ম.এ.ম.-২০০০ / ৫

ম.এ.ম.-২০০০ / ২৪

০১/১০/২০০৩ - .ফ..

না

০৫-০৬-৭৯ ১৬/০২/২০০৪ - .ফ..

১৩/১০/২০০৩ - .ফ..২৫-০৩-৭৮

০১-০১-১১

২৯/১০/২০০৩ - .ফ..

ম.এ.ম.-২০০০ / ২৩০১-০১-১১ না

না

ম.এ.ম.-২০০০ / ১১০১-০১-১১
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শ্রী চুযতানন্দ চক্রফত্ততী, মফ.যটক.

প্রাণী ম্পদ মফকা

শ্রীভতী সুমস্মতা বট্টাচামত (তারকুদায), 

এভ.এম., মফ.এড.

কৃমল (ঈকযণ)

শ্রী প্রান্ত যবৌমভক, মফ.কভ.() ম.এ.ম.-২০০০

জনমক্ষা প্রায  গ্রন্থাগায মযয়লফা নুযনতভ তামরকা-২/১০

শ্রী মফলফ শভত্র, মফ.এম.() ম.এ.ম.-২০০০

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায নুযনতভ তামরকা-২/১৩

শ্রী কুন্তর গুপ্ত, মফ.কভ.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী সুভন যকায, মফ.এম.

মফদযারে মক্ষা

শ্রীভতী ীতাযামণ মকস্ক,ু  ভাধযমভক ০৫/০৭/১৯৯৪ - মন

বূমভ  বূমভ ংস্কায ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী াথত াযমথ ভির, মফ.এম.(), 

মফ.এড.

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

৮৬৪

৮৬৩

৮৬৮

৮৭০

৮৬৯

৮৬৬

৮৬৫

৮৬৭

ম.এ.ম.-২০০০ / ৪৭

ম.এ.ম.-২০০০ / ৪৮

না

০৪-০৯-৭৩

০১-০৪-৭৫

১৫/১০/২০০৩ - .ফ..

০৩-০১-১১

০৪/০৩/২০০৪ - .ফ..

২৭-০১-৭৮

০৮-১১-৭৫

০১-০১-১১ না

৩১/১০/২০০৩ - .ফ..

০১-০১-১১

২৫/১১/২০০৩ - .ফ..

২৪-০৭-৭৬

ম.এ.ম.-২০০০ / ২৬

০৮-০২-৭০

২৯-০৬-৭৪

১৮-০২-৬৫ ০৩-০১-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / ৪০

না

তমমর ঈজামত

না০৪-০১-১১

য়দান্পীত - ২০০৪

০১-০১-১১ তমমর জামত

০১-০১-১১১৫/১২/২০০৩ - .ফ.. তমমর জামত

০৩-০১-১১ না

ম.এ.ম.-২০০০ / ৩১১২/১২/২০০৩ - .ফ..

১২/০৯/২০০৩ - .ফ..
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শ্রী যদফাম যচৌধযুী, ঈচ্চভাধযমভক ম.এ.ম.-২০০০

ঈচ্চমক্ষা নুযনতভ তামরকা-২/১৬

শ্রীভতী মফমদা যাে (যকায), 

মফ.এম.()

থত

শ্রী স্বাগত ারদায, মফ.এম.(), 

এভম.এ.

থত

শ্রী মভত ফধতন, মফ.কভ.()

কৃমল

শ্রী মচত্তযঞ্জন কামঞ্জরার, মফ.এম.()

থত

শ্রী াথত াযথী ভজভুদায, মফ.এম. ম.এ.ম.-২০০০

বূমভ  বূমভ ংস্কায নুযনতভ তামরকা-২/২৬

শ্রী ন্দী কুি,ু মফ.এম.

থত

শ্রী যৌয়ভন ফড়ার, মফ.এম.()

বূমভ  বূমভ ংস্কায

৮৭৩

৮৭২

১৫-০১-৬৯

৮৭৬ ১৬-০৯-৭৩

৮৭৮

৮৭৭

০৫-১০-৭২ ০৯-০১-১১

৮৭৫

২৮-০৬-৭৯

না

৮৭১ ০৬-০১-১১

১২/১১/২০০৩ - .ফ..

২১/১১/২০০৩ - .ফ..

৮৭৪

২৫-০১-৭৬

০২-০১-৭৩ ৩০/০৯/২০০৩- .ফ..(:)

২৩-০১-৭৬

০২-০১-৭৩

না

০৭-০১-১১ না

০৮-০১-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / ৫১

না ম.এ.ম.-২০০০ / ৭১

তমমর জামত

তমমর জামত

০৯-০১-১১

০৮-০১-১১

১৭/০৯/২০০৩ - .ফ.. ০৭-০১-১১

০১/১২/২০০৩ - .ফ..

ম.এ.ম.-২০০০ / ৫৪

ম.এ.ম.-২০০০ / ৬৭

১১/০৯/২০০৩ - .ফ..

না

ম.এ.ম.-২০০০ / ৫৮

ম.এ.ম.-২০০০ / ৬৪

১৬/০৯/২০০৩ - .ফ..

২৬/০৯/২০০৩ - .ফ..

না

০৮-০১-১১
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শ্রী মযয়তাল দা, মফ.এম. ম.এ.ম.-২০০০

নাযী  মরৄ মফকা এফং ভাজকরযাণ নুযনতভ তামরকা-২/২৭

শ্রী েন কুভায যঘাল, মফ.এম.

থত

শ্রী ভয়নাজ কুভায যকযী, মফ.এ.()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী াশ্বত যকায, এভ.কভ. ম.এ.ম.-২০০০

বূমভ  বূমভ ংস্কায নুযনতভ তামরকা-২/২৯

শ্রী যদফপ্রাদ যঘাল, মফ.এম.

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী য়যন্ প্রাদ, মফ.এ.()

থত মফবায়গয ধীন ভরূ যপ্রলণ কযণ

শ্রী যকৌমক দত্ত ফমণক, মফ.কভ.(), 

মডয়লাভা ায়তায়নর ভযায়নজয়ভন্ট,

মতটন

শ্রী ভমণঙ্কয ার, মফ.এ.ম.()

স্বযাষ্ট্র

৮৮৩

৮৮৬

৮৮৪

৮৮১

১৮-১১-৭৭

৮৮২

২৫-০৭-৭৬ ০১/০৪/২০০৪ - .ফ..

০১-০২-১১০১/০১/২০০৪ - .ফ..

৮৮০ ম.এ.ম.-২০০০ / ৭৫

২৩/০৩/২০০৫ - .ফ.. ১৯-০১-১১১৫-০৮-৭৬

৮৭৯ ২৩-০৯-৭১

০৫/১২/২০০৩ - .ফ..০৪-০৯-৭৭

০৪-০২-৭৬

৮৮৫

২২-০২-৭৭

ম.এ.ম.-২০০০ / ৮২

ম.এ.ম.-২০০০ / ৮০.মফ.ম.

১৭-০১-১১

০৯-০১-১১ তমমর জামত

২৯-০১-১১

না

না

না

ম.এ.ম.-২০০০ / ১০২

০১/০১/২০০৪ - .ফ..

০১-০২-১১ না

২৮-০১-১১২২/১২/২০০৩ - .ফ..

২৬/০৯/২০০৩ - .ফ..

ম.এ.ম.-২০০০ / ৭৯

তমমর জামত

০১-০২-১১ না
ম.এ.ম.-২০০০ / 

১০৭
২০/১০/২০০৩ - .ফ..০৪-০৪-৭৫
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শ্রী যদয়ফ কুভায যাে, মফ.এম.()

অফগাময

শ্রী াথত াযমথ দা, মফ.এ.()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী যৌমভত্র যবৌমভক, মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী চন্দন ফযানাজতী, মফ.কভ.(),

মল্প  ফামণজয

শ্রী যৌযব যচৌধযুী, মফ.এম.()

মল্প  ফামণজয

শ্রী সুব্রত ফযানাজতী, ঈচ্চভাধযমভক,

মিভফঙ্গ বূমভ ংস্কায  প্রজাস্বত্ত্ব 

অদারত,

শ্রী যাভনাথ অটা, মফ.এম.()

কৃমল (ঈকযণ)

শ্রী সুদী কুভায ার, (মমন্দ) মফ.এম.

মল্প  ফামণজয

৮৯৩

৮৯০

৮৯২

৮৯১

১৩-১১-৭৪

১৭-০৩-৭৬

২৪-০৮-৭৬

৮৮৭

৮৮৮

৮৯৪

৮৮৯

০৫/১১/২০০৩ - .ফ..০৪-১২-৭৩

২৩-০৯-৬৮

০৫-১০-৬৯

১১-০৩-৭৬

২৯/০৯/২০০৩ - .ফ..

০৯-০৬-৭৫

০১-০২-১১

না

ম.এ.ম.-২০০০ / ১১৬

০১-০২-১১

৩০/০৯/২০০৩(:) - .ফ..

ম.এ.ম.-২০০০ / ১২১

০১-০২-১১

০৫/০৪/২০০৪ - .ফ..

০১-০২-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / ১১২

ম.এ.ম.-২০০০ / ১০৯০১/১০/২০০৩ - .ফ..

ম.এ.ম.-২০০০ / ১১০

৩০/১২/২০০৩ - .ফ..

না

.মফ.ম.

না

না০৩/১১/২০০৩ - .ফ..

না০১-০২-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১০৮

০১-০২-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১২৩

২৬/০৯/২০০৩ - .ফ..

না

০১-০২-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / ১২৪না০১-০২-১১
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শ্রী রৄভ্প্রমতভ ধয, মফ.কভ.(),

ভফাে

শ্রী দীয়প্তন্দু  যাে, মফ.এম.()

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী ঞ্জীফ যকায, মফ.এ. ম.এ.ম.-২০০০

কামযগযী মক্ষা  প্রমক্ষণ নুযনতভ তামরকা-২/৩০

শ্রী  য়তযন্নাথ ভণ্ডর, মফ.এ. ম.এ.ম.-২০০০

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায নুযনতভ তামরকা-২/৩১

শ্রী য়রাক কুভায মফশ্বা, মফ.এম. ম.এ.ম.-২০০০

মযফন নুযনতভ তামরকা-২/৩৮

শ্রী ীভ ারদায, মফ.এ. ম.এ.ম.-২০০০

স্বযাষ্ট্র নুযনতভ তামরকা-২/৪০

শ্রী সুনীর ভমু্য ুত, ভাধযমভক ১০/১০/১৯৯৪ - মন

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী সুদী মকদায, মফ.এম.()

ফন

৯০১

৯০০

৮৯৭

৮৯৫

৯০২

৮৯৬

৮৯৯

৮৯৮

০৭-১২-৭৩

২৪/১১/২০০৩ - .ফ..

০১-০২-১১

০২-০২-১১

০৮/০৯/২০০৩ - .ফ..

১২-০৪-৬৭ ০১-০২-১১

না

১৭/১১/২০০৩ - .ফ..

১২/০২/২০০৪ - .ফ..

০১-০২-১১

২৯/১০/২০০৩ - .ফ..

তমমর জামত

১৮/০৭/২০০৫ - .ফ..

না

০১-০২-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৩০

১১-০৯-৭১

০১-০২-১১

য়দান্পীত - ২০০৪তমমর ঈজামত

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৩৪

০১-০২-১১

২৮-১২-৭৭

০৭-১২-৭৪

০১-০৩-৭৬

১০-০১-৭৮

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৩৮

তমমর জামত০৫/১২/২০০৩ - .ফ..

তমমর জামত

তমমর জামত

০৪-০৩-৭০

০১-০২-১১

না
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শ্রী ভরে যকায, মফ.কভ.(), ম.এ.ম.-২০০০

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন নুযনতভ তামরকা-২/৪৪

শ্রী াথত মনয়োগী, মফ.এম.

থত

শ্রী শ্যাভর দা, মফ.কভ.(),

তূত

শ্রী নন্দ কুভায ভমু্য ুত, ঈচ্চভাধযমভক ২৯/০৮/২০০০ - .ফ.ক.

যাজযায়রয (গৃিামর) মচফারে ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী অম ভির, মফ.এম.(), মফ.এড

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রীভতী জেন্তী মনা (ীর), 

ঈচ্চভাধযমভক

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

শ্রী ফাপ্পামদতয দত্ত, মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ভয়র মফশ্বা, মফ.এম.() ম.এ.ম.-২০০০

অফান নুযনতভ তামরকা-২/৪৭

৯০৩

৯০৮

৯০৭

৯০৬

৯১০

৯০৯

২৩-০৫-৬৯

না৯০৪

৯০৫

১৪/০১/২০০৪ - .ফ..

২৯/০৯/২০০৩ - .ফ..

০২-০১-৭৬

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৪৩

২৩-১১-৭২

০৫-০১-৭৩

তমমর জামত

২৩-০৮-৬৯

১৭-০৫-৭১

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৩৯

০২-০২-১১

০৩-০২-১১

১৩/০১/২০০৪ - .ফ..

তমমর ঈজামত

ম.এ.ম.-২০০০ / ১৪৪

২০-১১-৭১

১৪/১০/২০০৩ - .ফ..

১২/১১/২০০৩ - .ফ..

১১-০২-১১

১৪-০২-১১

না

০৭-০৮-৬৬ ০৫-০২-১১

১৭/১০/২০০৩ - .ফ..

না০৪-০২-১১

০৭-০২-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / ১৪৫

িানান্তমযত - ২০০৪

০৭-০২-১১

না

না

ম.এ.ম.-২০০০ / ১৪২১৪/১০/২০০৩ - .ফ..

তমমর জামত
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শ্রী সুনীর কুভায মং, মফ.এম.

মযলদীে মফলেক

শ্রী ঈদে বানু যাে, মফ.কভ.

যাজযায়রয মচফারে

শ্রী ণতফ ফয়ন্দযাাধযাে, মফ.কভ.(),

: ফ: প্রামনক অদারত

শ্রী কাজর যঘালার, মফ.এ.()

ভৎস্য

শ্রী রৄবঙ্কয চক্রফততী, মফ.এম.()

মফচায

শ্রী যৌযব ার, মফ.কভ.(),

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ঞ্জে কুভায, মফ.কভ.

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রীভতী াশ্বতী মফশ্বা (ধাযা), মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র

৯১৩

৯১২

৯১৫

৯১১

৯১৬

৯১৮

৯১৪

৯১৭

০৩-০১-৭৮

০৩/১১/২০০৩ - .ফ..

২৮/১০/২০০৩ - .ফ.. না

১৪/১১/২০০৩ - .ফ..

১৬-০৪-৭৪

০৬-১২-৭৫

১৯-০২-১১

০১-০৩-১১

০৩-০৩-৭৫
ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৬০
না

১৬-১০-৭৪

৩০-১২-৭৫

০১-০২-৭৪

২০/১০/২০০৩ - .ফ..

০১-০৩-১১

০১-০৩-১১ না ম.এ.ম.-২০০০ / ১৫০

না

ম.এ.ম.-২০০০ / ১৪৭

৩১/১২/২০০৩ - .ফ.. ২৪-০২-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / ১৪৯

না

ম.এ.ম.-২০০০ / ১৪৮

না

০১-০৩-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / ১৫২

০৮/১০/২০০৩ - .ফ..

১৭/১১/২০০৩ - .ফ..

১৫-১১-৭৬

০১-০৩-১১

০১-০৩-১১ না

ম.এ.ম.-২০০০ / ১৫১

৩১/১০/২০০৩ - .ফ..

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৬৪
.মফ.ম.
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শ্রী াথত াযমথ দত্ত, এভ.এ.

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী ৃজন কুভায মফশ্বা, মফ.কভ. ম.এ.ম.-২০০০

ঈচ্চমক্ষা নুযনতভ তামরকা-২/৪৯

শ্রী সুমজত কুভায মধকাযী, মফ.এম. ম.এ.ম.-২০০০

ঈচ্চমক্ষা নুযনতভ তামরকা-২/৮৫

শ্রী নাযােণ যায়যন, ঈচ্চভাধযমভক ১৩/০৮/২০০১ - .ফ.ক.

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রীভতী কায়ফযী রুদ্র, এভ.এম., মফ.এড.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী াথত যকায, ভাধযমভক ২২/০৭/১৯৯২ - মন

তূত ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী জেন্ত ভখুাজতী, মফ.কভ.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায (তদাযমক 

অয়োগ)

শ্রীভতী মভতষ্ঠা ার, ম.মজ.ম.অআ.মট.

মফদযারে মক্ষা

৯২২

৯২০

৯১৯ ২০-০৮-৭১

০১-০৩-১১২৬/০২/২০০৪ - .ফ..

৯২৪

৯২৩

৯২৫

০১-০৩-১১

১১-০১-৭৯

৯২১

০২-১০-৭৪

০২/০৬/২০০৪ - .ফ..

৯২৬

০২-০৩-১১

না

তমমর ঈজামত

০৭-০৩-১১

১৩-১০-৭১

০১-০৩-১১

১৭-১২-৬৯

০৮-০৯-৬৯

১২/০৯/২০০৩ - .ফ..

০৮-০৯-৭২

২২/১০/২০০৩ - .ফ..

১৭/১১/২০০৩ - .ফ..

না২৪/১১/২০০৩ - .ফ..
ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৬৯

০৯-১১-৭১

তমমর জামত

না

না

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৭২

তমমর জামত০১-০৩-১১

তমমর জামত

০১-০৪-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৭০

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৮২

০৫-০৩-১১ য়দান্পীত - ২০০৪

িানান্তমযত - ২০০৪
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শ্রী ভৃণার কুভায ার, মফ.কভ.()

মযয়ফ

ভঃ নামরুমদ্দন, মফ.এম.()

শ্রভ

শ্রী মদরী কুভায ভামঝ, ভাধযমভক ০৮/০৯/১৯৯২ - মন

কৃমল (মফণন) ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী ভরে চয়ট্টাাধযাে, মফ.এম.()

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী মফয়ফক নন্দী, ঈচ্চভাধযমভক

জনমক্ষা প্রায  গ্রন্থাগায মযয়লফা

শ্রী নীরকান্ত ভজভুদায, মফ.এম.(যটক)

াভমযক প্রমতযক্ষা

শ্রী যয়ভন কুভায ভির, ঈচ্চভাধযমভক ০৪/০৩/১৯৯৩ - মন

তথয  ংস্কৃমত ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী ভয়নাযঞ্জন ভির,  ভাধযমভক ১৭/০৩/১৯৯৩ - মন

বূমভ  বূমভ ংস্কায ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

৯৩২

৯৩৪

৯২৮

৯৩৩

৯৩০

৯২৭

১৪/০১/২০০৪ - .ফ..

৯২৯

০১-০৪-১১

৯৩১

০৫-০১-৭০

০৫-০১-৭৪

০১-০৪-১১

না

২৫-১১-৭০

২৬-১০-৭০

না

তমমর জামত

৩০/০৯/২০০৩ - .ফ..

না

ম.এ.ম.-২০০০ / ১৯১

১০/০৯/২০০৩ - .ফ..

১৯-০২-৬৭

য়দান্পীত - ২০০৪

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৮৬

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৮৭

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৮৮

০১/০৩/২০০৪ - .ফ..

২১/১১/২০০৩ - .ফ..

০১-০৪-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৯২

না

তমমর জামত

য়দান্পীত - ২০০৪

০৮-০৪-১১

০৮-০৪-১১

০৮-০৪-১১

১৭-০৫-৫৮

১৫-১২-৭২ .মফ.ম.

০২-০২-৬২

০৮-০৪-১১

তমমর জামত

১৩-০৪-১১ য়দান্পীত - ২০০৪
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শ্রী ভমণকুন্তর যদ, মফ.এম.

কৃমল (ঈকযণ)

শ্রী মনন্দয ফযানাজতী, মফ.এম.

মযলদীে মফলেক

শ্রী গুণধয ফীয, ভাধযমভক ১০/০৫/১৯৯৩ - মন

মযয়ফ ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রীভতী যদফমানী যাে (যচৌধযুী), 

মফ.এম.

যচ  জরথ

শ্রীভতী যীতা মং, মফ.এম.

মল্প  ফামণজয

শ্রী মনাকী যাে যচৌধযুী, মফ.কভ.()

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায (তদাযমক 

অয়োগ)

শ্রীভতী যামনী চয়ট্টাাধযাে (ভাআমত),  

মফ.এম.

নগযঈন্পেণ

শ্রী যতন চন্ দা, ভাধযমভক ০৮/০৯/১৯৯৩ - মন

মল্প  ফামণজয ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

৯৩৯

৯৪০

৯৩৬

৯৩৮

৯৪২

৯৩৫

৯৩৭

০৭-০৭-৬০

০৫-১২-৬৬

৯৪১

২৮-০৯-৭৫

১৫-০৭-৭২

১৪-০৪-৭৯

১০-০১-৭৬

তমমর জামত

২০/০১/২০০৪ - .ফ..০৩-১০-৭৫

না

০১-০৫-১১

না

০১-০৬-১১

০১-০৬-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / ১৯৫

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৯৭

না

ম.এ.ম.-২০০০ / ১৯৪

১২-১১-৬৮

০১-০৬-১১

০১/১২/২০০৩ - .ফ..

০৫/১১/২০০৩ - .ফ..

১৫/১০/২০০৩ - .ফ..

না

০৮/১২/২০০৩ - .ফ..

০২/১২/২০০৩ - .ফ..

য়দান্পীত - ২০০৪তমমর জামত

না

০৫-০৫-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / 

২০৪

২৪-০৫-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / 

২০২

০১-০৫-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / 

১৯৮

না

০১-০৫-১১

য়দান্পীত - ২০০৪
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শ্রী মনন্দয যাে, মফ.আ.

তূত

শ্রী তুফতসু বট্টাচামত, মফ.এম.()

তথয  ংস্কৃমত

শ্রীভতী নমভতা যন, ভাধযমভক ১০/০৯/১৯৯৩ - মন

স্বযাষ্ট্র ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী যগৌযফব্রত যঘাল, মফ.এম.

থত

শ্রী যগৌতভ কুভায জানা, 

এভ.কভ.,মফ.এড.

অফান

শ্রী মনন্দয ভখুাজতী, মফ.যটক.

মযলদীে মফলেক

শ্রী চঞ্চর ভখুাজতী, মফ.এম.()

ভফাে

শ্রী মফজন ভাআমত, এভ.কভ.

নাযী  মরৄমফকা এফং ভাজকরযাণ

৯৪৪

৯৪৩

৯৪৭

৯৪৬

৯৫০

৯৪৫

৯৪৯

৯৪৮

১৯-০৮-৭৪

১৪-১১-৭৮

০৫-১০-৭১

০৪-০৯-৭৪

না

২১-০৬-১১

১৩/১০/২০০৩ - .ফ..

০১/০১/২০০৪ - .ফ..২৩-১০-৭৩

১৯-১১-৭৩

২০/১২/১৯৭৩ ১৪/১১/২০০৩ - .ফ..

১৩/১০/২০০৩ - .ফ..

১২-০৬-৬৭

২১/১১/২০০৩ - .ফ..

০১/১২/২০০৩ - .ফ..

না

২৪/১২/২০০৩ - .ফ..

ম.এ.ম.-২০০০ / 

২০৮

ম.এ.ম.-২০০০ / 

২১৭

১৭-০৬-১১

না২২-০৬-১১

না

তমমর জামত

না

২৩-০৬-১১

না২২-০৬-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / ২১০

ম.এ.ম.-২০০০ / 

২২৩

ম.এ.ম.-২০০০ / 

২২০

২৪-০৬-১১

২৪-০৬-১১

য়দান্পীত - ২০০৪

১৮-০৬-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / 

২১৯

না
ম.এ.ম.-২০০০ / 

২২১
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শ্রী য়যন্ নাথ াত্র, মফ.এম.()

অফান

শ্রী ঞ্জীফ কুভায ারদায, মফ.এ. ০২/০৭/১৯৯৮ - .ফ.ক.

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেণ ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী রৄয়বন্দু ভির, মফ.এম. ২৯/১১/১৯৯৯ - .ফ.ক.

কৃমল ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী  যাভনাথ চযাটাজ্জতী, মফ.এম.

মতটন

শ্রী ফতানন্দ মফশ্বা, মফ.কভ.() ০৭/০৯/১৯৯৯ - .ফ.ক.

যচ  জরথ ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী নুযন ভির, মফ.এ. ২০/১১/২০০৩-.ফ.. ২৯-০৬-১১ .মফ.ম. ম.এ.ম-২০০০/২৫০

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা

শ্রী জেয়দফ গুাঁআ, মফ.এম.

মফমতে ফযফিান

শ্রী ামন্তনাথ যদ, এভ.কভ.

কৃমল

৯৫৭

৯৫২

৯৫১

৯৫৩

৯৫৫

৯৫৪

৯৫৬

৩০-০৬-৭৫

৯৫৮

১০-০২-৭১

১৩.০৮.৮০

১৩/১০/২০০৩ - .ফ..

১০/১১/২০০৩ - .ফ..১০-০১-৭৪

০১-১০-৭২

১৯-০২-৭৫

৩১-০১-৭০

২৭/১১/২০০৩ - .ফ..

১৫-১১-৬৬

না

.মফ.ম.

২৪-০৬-১১ না

.মফ.ম.

ম.এ.ম.-২০০০ / 

২২৫

তমমর জামত

২৪-০৬-১১

২৯-০৬-১১

২৯-০৬-১১

ম.এ.ম.-২০০০ / 

২৫২

ম.এ.ম.-২০০০ / ২৫৫

তমমর জামত

৩০-০৬-১১

২৮-০৬-১১ িানান্তমযত - ২০০৪

১৪/১১/২০০৩ - .ফ..

িানান্তমযত - ২০০৪

ম.এ.ম.-২০০০ / 

২২৭

িানান্তমযত - ২০০৪

৩০-০৬-১১

তমমর জামত
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শ্রী সুজে কুভায মাদফ, মফ.এম.

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী াথত াযথী মফশ্বা, মফ.কভ.() ০৭/০৯/১৯৯৯ - .ফ.ক.

স্বািয  মযফায করযাণ ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী সুদী যাে, মফ.এম.

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি

শ্রী মফবা াাঁতযা,মফ.এম.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী মদ্ধাথত যদ, মফ.এ.

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী যগৌতভ যঘাল, মডয়লাভা আমঞ্জমনোমযং

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী মনতযয়গাার মফশ্বা, মফ.এম. ০৩/১০/২০০০ - .ফ.ক.

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেণ ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী ধীভান চন্দ, মফ.এম.

:ফ:স্টাপ ময়রকন কমভন

৯৬৫

৯৬০

৯৬৩

৯৬৬

৯৬২

২০-০৯-৬৯

৯৬৪

১৮-০৩-৬৮

৯৫৯

৯৬১ ০৫/১২/২০০৩ - .ফ..

১৭/০৯/২০০৩ - .ফ..

.মফ.ম.

০১-০৭-১১

০১-০৭-১১

.মফ.ম.১৮/১১/২০০৩ - .ফ..

০১-০৭-১১

ম.এ.ম.-২০০০ /৩৩৯

তমমর জামত৩০-০৬-১১

০১-০৭-১১

িানান্তমযত - ২০০৪

৩০-০৬-১১

.মফ.ম.
ম.এ.ম.-২০০০ / 

৩২২

ম.এ.ম.-২০০০ /৪১৮

২৭-০২-৭৬

২৫-১০-৭০

১৮-১১-৭২

০৩/১২/২০০৩ - .ফ..

ম.এ.ম.-২০০০ /৩৪৯

ম.এ.ম.-২০০০ / 

৩২৯
.মফ.ম.

১৩/০১/২০০৪ - .ফ..

.মফ.ম.

িানান্তমযত - ২০০৪

.মফ.ম.

ম.এ.ম.-২০০০ / 

২৬৭

১৪-০২-৭৬

০৪-০২-৭৭

তমমর জামত

৩০-১২-৭৫

০১-০৭-১১

১০/১১/২০০৩ - .ফ.. ০৬-০৭-১১
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শ্রী ঞ্জে কুভায ফাযআ, মফ.এম. ১০/১১/২০০০ - .ফ.ক.

স্বািয  মযফায করযাণ ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী মফশ্বনাথ গড়াআ, ঈচ্চভাধযমভক

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী ীমলু কামন্ত দা, মফ.এম. ২৬/০৯/২০০১ - .ফ.ক.

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী চঞ্চর চক্রফততী, ভাধযমভক ১১/০২/১৯৮৫ - মন

স্বযাষ্ট্র ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী তাযকনাথ যঘাল, ঈচ্চভাধযমভক ২৫/১১/১৯৮৮ - শন প্রযী

নগয়যান্পেণ ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী ধ মকয়ায প্রাদ, অআ.এ. ০৯/০৬/১৯৮৯ - মন

স্বািয  মযফায করযাণ ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী ীভ ভির, মফ.এম.() ১৮/০৯/২০০১ - .ফ.ক.

থত ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রীভতী অযমত যাে, ভাধযমভক ১৯/০৬/১৯৮৯ - মন

কৃমল ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

৯৭৪

৯৭২

৯৬৭

৯৬৮

৯৭১

৯৭৩

৯৬৯

৯৭০

০১-০৮-৭৩

২৯/০৩/২০০৪ - .ফ..

০১-০২-৭২

িানান্তমযত - ২০০৪তমমর জামত০৭-০৭-১১

১৮-১২-৫৭

১৫-০৮-৫৬ ২০-০৮-১১ না

০৬-১১-৬৪

.মফ.ম.

১২-০৭-১১

০১-০৮-১১

০৮-০৭-১১

না

১৩-১১-৬৫

০১-০১-৫৮

০১-০২-৬২

য়দান্পীত - ২০০৪

ম.এ.ম.-২০০০ /৪৩৭

০১-০৮-১১

তমমর জামত

িানান্তমযত - ২০০৪

য়দান্পীত - ২০০৪

০৯-০৭-১১ িানান্তমযত - ২০০৪

না

২৭-০৭-১১

য়দান্পীত - ২০০৪

তমমর জামত

য়দান্পীত - ২০০৪

না
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শ্রী অরৄয়তাল ভৃধা, এভ.কভ. ২১/০৯/২০০১ - .ফ.ক.

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেণ ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী য়তযন্নাথ দা, মফ.কভ. ২০/০৯/১৯৮৯ - মন

যাজযায়রয (গৃিামর) মচফারে ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী সুয়ফাধ চন্ অচামতয, ঈচ্চভাধযমভক ২১/০৯/১৯৮৯ - মন

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রীভতী ফান্তী াা, এ.এ.আ. ০১/১১/১৯৮৯ - মন

মযফন ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী তরুন ফাক, ভাধযমভক ০৩/১১/১৯৮৯ - মন

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রীভতী ঝণতা াা, ঈচ্চভাধযমভক ৩১/০৭/২০০১ -ভ.ুপ্রা..

কৃমল ১৫/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রীভতী ঝুভা ভির, মফ.এ.() ২৮/০৬/২০০১ -ভ.ুপ্রা..

কৃমল ১৫/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী কাজর যাে, ভাধযমভক ৩০/১১/১৯৮৯ - মন

স্বযাষ্ট্র ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

৯৭৭

৯৭৯

৯৮০

৯৭৫

৯৮২

৯৭৬

৯৮১

৯৭৮

০২-০২-৬৮

১০-১০-৬৭

০৭-০২-৫৮

১৫-০৫-৫৯

০৭-০৩-৫৮

৩০-১০-৬৯

০১-০৯-১১

১৭-০৬-৭২

২৭-০৮-১১০১-০১-৭৩

০১-০৯-১১

তমমর জামত

না

না

য়দান্পীত - ২০০৪না

০১-০৯-১১

০১-০৯-১১

০১-০৯-১১

না য়দান্পীত - ২০০৪

দান্তমযত - ২০০৪

দান্তমযত - ২০০৪

০২-০৯-১১

না

০১-০৯-১১

য়দান্পীত - ২০০৪

য়দান্পীত - ২০০৪

তমমর জামত

িানান্তমযত - ২০০৪

য়দান্পীত - ২০০৪

তমমর জামত
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শ্রী তরুণকুভায দা, ভাধযমভক ২৬/০২/১৯৯০ - মন

শ্রভ ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী কভর কৃষ্ণ দা, মফ.কভ. ০৮/০৩/১৯৯০ - মন

স্বযাষ্ট্র ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী চন্দন চক্রফততী, ভাধযমভক ১০/০৪/১৯৯০ - মন

শ্রভ ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

ভ: ইদ যায়ন যভািা, াআ ভাদ্রাা ১১/০৪/১৯৯০ - ঘ-যশ্রণী

নগ্রয যশ্রণী করযাণ ২০/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী ঞ্জে কুভায ীর, 

মফ.এম.(),মফ.এড.
১৩/০৯/১৯৯৯ - .ফ.ক.

নগ্রয যশ্রণী করযাণ মফবায়গয ধীন 

নগ্রয যশ্রণী করযাণ অয়োগ
১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী থৃ্বী ভখুাজতী, মফ.এম.() ০৮/০৯/১৯৯৯ - .ফ.ক.

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেণ ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী ঞ্জে বট্টাচামতয, মফ.এম.() ১৫/১০/১৯৯৯ - .ফ.ক.

ঈন্পেণ  মযকল্পনা ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী থৃ্বী চযাটাজতী, মফ.এম. ০৫/০৯/২০০০ - .ফ.ক.

ংয়াধন প্রান ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

৯৮৩

৯৮৯

৯৮৪

৯৮৭

৯৮৬

৯৯০

২৬-০৬-৭৩

৯৮৫ ০১-১২-৫৭

৯৮৮

৩০-০৯-৬৮

১৬-০৫-৭১

০৬-০৭-৭০

না

২৫-০৯-৭১

১৩-০৪-৬৮

০৯-০৪-৬৯

৩১-১০-১১

০৮-০৯-১১

য়দান্পীত - ২০০৪

িানান্তমযত - ২০০৪

৩১-১০-১১

না

িানান্তমযত - ২০০৪

না

না

না

১৪-১০-১১

িানান্তমযত - ২০০৪

০৮-০৯-১১

িানান্তমযত - ২০০৪

য়দান্পীত - ২০০৪

য়দান্পীত - ২০০৪

য়দান্পীত - ২০০৪০১-১০-১১

না

না০১-১০-১১

.মফ.ম.

২১-১০-১১
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শ্রী ফাদর চন্ ভাআমত, এভ.এম. ০১/০৮/২০০০ - .ফ.ক.

মফমতে ফযফিান ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী মযন্দভ ফযানাজতী, এভ.এম. ০৬/১১/২০০০ - .ফ.ক.

প্রাণী ম্পদ ঈন্পেন ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী শ্যাভাচযণ কভতকায, মফ.কভ. ২১/০৩/২০০১ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রীভতী ডামরো ভজভুদায, মফ.এম.() ২০/০৩/২০০১ - .ফ.ক.

স্বািয  মযফায করযাণ ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী প্রণফ কুভায ভমিক, মফ.এ..

প্রাণী ম্পদ ঈন্পেন

শ্রী মযয়তাল যকায, মফ.এ.().

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রীভতী ঙ্গীতা বড়, এভ.এম. ২৩/০৩/২০০১ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রীভতী রূা যানা, মফ.এম. ১৮/০৫/২০০১ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

৯৯৬

৯৯২

৯৯৫

৯৯৩

৯৯৮

৯৯৭

৯৯৪

৯৯১ ২১-০৩-৭০

০৬-০১-৮০

০৭-০৮-৭৪

১৭-০১-৭১

০৫/০৪/২০০৫ - .ফ..

২০/০৪/২০০৫ - .ফ..

.মফ.ম.০৭-১১-৭২

০১-১১-১১

িানান্তমযত - ২০০৪

না িানান্তমযত - ২০০৪

ঐ

িানান্তমযত - ২০০৪

ত: জামত

ঐ

৩১-১০-১১

িানান্তমযত - ২০০৪

২০০২/৬২৪

৩১-১০-১১

৩১-১০-১১

১১-০৫-৭৮

৩১-১০-১১

না

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণীবুক্ত
৩১-১০-১১

৩১-১০-১১

১৩-০১-৭২

৩০-০১-৭৩

িানান্তমযত - ২০০৪
ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণীবুক্ত

২০০২/২৩১

০১-১১-১১ িানান্তমযত - ২০০৪
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শ্রীভতী সুমস্মতা যকায (দা), 

মফ.এম.
১৩/০৮/২০০১ - .ফ.ক.

তথয  ংস্কৃমত ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী মফশ্বমজৎ ফযানাজতী, মফ.এম. ২৩/০৮/২০০১ - .ফ.ক.

থত ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী ভণী মভশ্র, মফ.এম. ০৪/০৯/২০০১ - .ফ.ক.

ংয়াধন প্রান ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী যৌযব ভখুাজতী, মফ.এম. ১৭/০৮/২০০১ - .ফ.ক.

স্বযাষ্ট্র ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী তন কুভায যঘাল, এভ.এম. ১৭/০৮/২০০১ - .ফ.ক.

তথয  ংস্কৃমত ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী স্বন কুভায ারদায, মডয়লাভা 

আমঞ্জমনোয কম্পটুায

ঈন্পেন  মযকল্পনা

শ্রী মচন্তয ফাআন, এভ.এ.

শ্রভ

শ্রী টানয়ড চাভয়ফ বুমটো, মফ.এম. ২০০২/

ঈচ্চমক্ষা
নযূনভান তামরকা-৩/৮ -

 ভ

১০০৩

১০০২

১০০৬

১০০০

৯৯৯

১০০৫

১০০১

১০০৪ ০৬/০৪/২০০৫ - .ফ..

১৩-১১-৭৫

১১-০১-৭৩

১০-১০-৭৬ ০৯/০৬/২০০৫ - .ফ..

১৫-০৬-৭৭

২৭-১১-৭৩

০১-১১-১১ ঐ

০১-১১-১১

০৬-০৮-৭২

২৮/০৪/২০০৫ - .ফ..

০১-১১-১১ িানান্তমযত - ২০০৪১৫-০২-৭৪

০১-০৬-৭০

না

িানান্তমযত - ২০০৪না

না

০১-১১-১১ িানান্তমযত - ২০০৪

০১-১১-১১

০১-১১-১১

ত: ঈজামত০১-১১-১১
D.P.P.G. 

Uttarkanya

না

০১-১১-১১

না

২০০২/৭৬২

িানান্তমযত - ২০০৪

২০০২/৬৬৩

িানান্তমযত - ২০০৪

ত: জামত
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শ্রী ান্তনু যফা, মফ.এ. াটত-১. ০৩/০৯/২০০১ - .ফ.ক.

স্বািয  মযফায করযাণ ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী ঈদেন যাে,                        

 মডয়লাভা আন যভকা-আমঞ্জ
২৩/০৮/২০০১ - .ফ.ক.

কৃমল ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী করযাণ কুভায যকায, মফ.এম. ১০/০৯/২০০১ - .ফ.ক.

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী যগৌতভ ারদায, মফ.এম () ০৩/০৯/২০০১ - .ফ.ক.

থত (গণন) ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী কভয়র ভণ্ডর, মফ.এম,

কৃমল

শ্রী মভত যদায, ম.আঈ. ২০০২

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায (তদাযমক 

অয়োগ)

নযূনভান তামরকা-৩/১০ 

- ভ

শ্রী মফনাথ অ, মফ.এম () ২১/০৮/২০০১ - .ফ.ক.

নাযী  মরৄ মফকা এফং ভাজকরযাণ ১০/১১/২০০৪ - .ফ..

শ্রী সুদী চক্রফততী, মফ.এ. ১৭/০৮/২০০১ - .ফ.ক.

মফমধ ২৭/১২/২০০৪ - .ফ..

১০১৩

১০০৮

১০১০

১০০৭

১০১৪

১০১২

১৭-০৩-৭৪

১০০৯

১০১১

০৭-১২-৬৯

২৪-১০-৭৬

১৩-১২-৭৫

০১-০২-৭৬

১৫-০১-৭৩

১১/০৩/২০০৫ - .ফ..

০৪-১১-১১

১০/০৬/২০০৫ - .ফ..

না

২৫-০৯-৮১

০৮-১১-৬৯

না

০১-১২-১১

ত: জামত০১-১২-১১

০১-১২-১১

২০০২/৭৭৪

ত: ঈজামত

১৯-১২-১১ না

০১-০১-১২

িানান্তমযত - ২০০৪

০১-১২-১১ িানান্তমযত - ২০০৪না

িানান্তমযত - ২০০৪

িানান্তমযত - ২০০৪

০১-১২-১১

িানান্তমযত - ২০০৪

িানান্তমযত - ২০০৪

না

না
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শ্রী ভয দত্ত, মফ.কভ. () ২৪/০৮/২০০১ - .ফ.ক.

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন ২৭/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী মফলফ কুভায যাে, মফ.এম

যচ  জরথ

শ্রী রৄবামল ভাাত্র, মফ.এ., ১৭/০৮/২০০১ - .ফ.ক.

থত (গণন) ২৭/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রীভতী মভতা যচৌধযুী, 

এভ.এ.ম.মজ.মড. আন এভ.ম
২৩/০৮/২০০১ - .ফ.ক.

শ্রভ ২৭/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী তনু যকায, এভ.কভ. ০২/০৭/২০০১ - .ফ.ক.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ২৭/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী যজত ফযণ যদফ, মফ.এম () ১৬/০৭/২০০১ - .ফ.ক.

মফচায ২৭/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী মনন্দয যন, মফ.এম ২৩/০৮/২০০১ - .ফ.ক.

জনমক্ষা প্রায ২৭/১২/২০০৪ - .ফ..

শ্রী যখয চন্ মফশ্বা, মফ.কভ. ()

খাদয  যফযা

১০১৭

১০১৬

১০১৮

১০২২

১০১৫

১০২০

১০২১

১০১৯

২১/০৩/২০০৫ - .ফ..

১৯-১০-৭৩

২৭-০৯-৭৪

০১-০৯-৭২

০৩-০৮-৭১

০২-০১-৭৬

০২-০১-১২

ত: জামত০১-০১-১২

০২-০১-১২

২৫-০২-৬৬

২২-০৫-৭৩

না

০৭/০৮/২০০৫ - .ফ..

না

িানান্তমযত - ২০০৪

না

না

না

িানান্তমযত - ২০০৪

২০০২/৭৮৩

িানান্তমযত - ২০০৪

িানান্তমযত - ২০০৪

ত: জামত

০২-০১-১২

িানান্তমযত - ২০০৪

িানান্তমযত - ২০০৪

২৩-০৩-৭৬

না০২-০১-১২

০২-০১-১২ ২০০২/৭৮৯

০১-০১-১২

০২-০১-১২
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শ্রী যগৌযাঙ্গ ভামঝ,মফ.কভ. () ২০০২

ভফাে
নযূনভান তামরকা=১/৫- 

ভ

শ্রী ঋমচক ভজভুদায,মফ.কভ. (), মড 

ম এভ

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন

শ্রী মফত্র কুভায দা, মফ.এ. ২০০২

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন
নযূনভান তামরকা-১/১৭-

 তভ

শ্রী দাদী শ্রীমনফা, ভাধযমভক

ফন

শ্রী যাধানাথ যােয়চৌধযুী, ঈচ্চ ভাধযমভক

তূত

শ্রী কাজর যাে, মফ.কভ.

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী অয গয়ণ, মফ.কভ.

থত (গণন)

শ্রী যনয়রু াঁযা, ঈচ্চ ভাধযমভক ২০০২

ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয(ঈত্তযকন্যা)
নযূনভান তামরকা-৩/১১-

 তভ

১০২৬

১০৩০

১০২৭

১০২৯

১০২৫

১০২৪

১০২৩

১০২৮

০২-০৭-৬৮

০৪-০১-১২

০৫/০৫/২০০৫ - .ফ.. ত: জামত

২৮-০৭-৬৮

০৬-০১-১২

০৪-১০-৭৪

১২-০২-৬৮

৩১-০৮-৭৭

০৬-০৯-৬৭

০৪-০১-১২

০২-০১-১২

দান্তমযত-২০০৪

ত: ঈজামত

১২/০৬/২০০১-ভদু্রয়রখক 

১৫/১২/২০০৪ - .ফ..

০৬-০১-১২

১৮/০৭/২০০১-ভদু্রয়রখক 

১৫/১২/২০০৪ - .ফ..

৩০/০৩/২০০৫ - .ফ..

না

০৮/০৪/১৯৯৯-ভদু্রয়রখক 

১৫/১২/২০০৪ - .ফ..

০১/০৪/২০০৫ - .ফ..

০৭/০৬/২০০১-ভদু্রয়রখক 

১৫/১২/২০০৪ - .ফ..

১০/১০/২০০১-ভদু্রয়রখক 

১৫/১২/২০০৪ - .ফ..
দান্তমযত-২০০৪

০১-০৩-৭৬

০১-১১-৭১

না

০৬-০১-১২ না

০৬-০১-১২

দান্তমযত-২০০৪০৬-০১-১২

দান্তমযত-২০০৪

না

দান্তমযত-২০০৪

ত: জামত

না
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শ্রী য়াক কুভায যকাপ্পারা, মফ.কভ.

অফান

শ্রী সুমজত ারদায, মফ.এ. ২০০২

যাজযায়রয (ঘৃিারী) মচফারে
নযূনভান তামরকা-১/৩৫-

 তভ

শ্রী ভীয কুভায যুকাআত, মফ.এম

তূত

শ্রী যজত কামন্ত ব্রহ্মচাযী, মফ.কভ. ()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী মফশ্বনাথ অচামতয, মফ.কভ.

স্বযাষ্ট্র

শ্রীভতী কাকমর দা, মফ.এ. () ২০০২

ঈচ্চমক্ষা
নযূনভান তামরকা-১/৫৬-

 তভ

শ্রীভতী মভতষ্ঠা ার, মফ.এম

স্বযাষ্ট্র

শ্রী শ্যাভর কুভায দা, মফ.কভ.

নগয ঈন্পেন

১০৩২

১০৩৭

১০৩১

১০৩৫

১০৩৬

১০৩৮

০৩-১০-৭৩

১০৩৩

১০৩৪

০৬-০১-৭১

১০-১০-৭৫

২৭-১২-৭১
১৪/০৬/২০০১-ভদু্রয়রখক 

১৫/১২/২০০৪ - .ফ..

ত: জামত

১০/০৭/২০০১-ভদু্রয়রখক 

১৫/১২/২০০৪ - .ফ..
না

১৮/০৩/২০০৫ - .ফ..

২০/০৭/২০১১-ভদু্রয়রখক 

১৫/১২/২০০৪ - .ফ..

৩১-০১-১২ না

২৪-০৮-৬৯

২৬-০১-১২

দান্তমযত-২০০৪

দান্তমযত-২০০৪

১১-০১-১২ দান্তমযত-২০০৪

২৬-০১-১২

দান্তমযত-২০০৪

৩১-০৫-৭৪

২৬-০১-১২ না

দান্তমযত-২০০৪

২০/০৭/২০০১-ভদু্রয়রখক 

১৫/১২/২০০৪ - .ফ..

০৬-১২-৬৭

না

১৪-০৪-৭০
১৯/০৭/২০০১-ভদু্রয়রখক 

১৫/১২/২০০৪ - .ফ..

০৮/০৬/২০০১-ভদু্রয়রখক 

১৫/১২/২০০৪ - .ফ..

ত: জামত২৬-০১-১২

৩১/০৩/২০০৫ - .ফ.. ১৪-০১-১২

না দান্তমযত-২০০৪

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী
০১-০২-১২
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শ্রী সুভন যঘালার, ঈচ্চ ভাধযমভক

স্বযাষ্ট্র

শ্রীভতী গাগতী ফযানাজতী কুি,ু মফ.এম

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী যদফামল ভাাত্র, ঈচ্চ ভাধযমভক

নগ্রয ম্দাে করযাণ

শ্রী যাভনাঘ চন্দ, মফ.এম ()

মল্প  ফামণজয

শ্রী ীভ াা, মফ.কভ.

ঈচ্চ মক্ষা

ভ: রভােনু আকফার (ঈরৃত), মফ.এম

মফমধ

শ্রীভতী স্বাগতা ভাাত্র, মফ.এম

অাভমযক প্রমতযক্ষা

শ্রীভতী ভমন্দযা ভখুাজতী (দা), মফ.এম

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি

১০৩৯

১০৪৫

১০৪৪

১০৪০

১০৪৬

১০৪১

২১-০৩-৭৭

১০৪৩

১০৪২

০৬-০৩-৭৭

২৫-০৩-৭৯

১৪-০৫-৭৬

১৩-০৭-৭৫

১৯-১০-৭৪

২৫-১১-৭১ ২৫/০২/২০০৫ - .ফ..

২৪-০৪-৭৭

২৮/০২/২০০৫ - .ফ..

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

না

২০০২/৩

১৬/০৩/২০০৫ - .ফ..

০১-০২-১২

০১-০২-১২

২৫/০২/২০০৫ - .ফ..

২০০২/১৮না

২০০২/২৬

না

২০০২/১০

০১-০২-১২

০১-০২-১২

২০০২/২৮

২০০২/১৬

০১-০২-১২

না

২০০২/১১

০১-০২-১২

০১-০২-১২

না

২০০২/২৫

০১-০২-১২

না

১৩/০৭/২০০৫ - .ফ..

০১/০৩/২০০৫ - .ফ..

৩০/০৩/২০০৫ - .ফ..

২৫/০২/২০০৫ - .ফ..

না
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শ্রী মভত মফশ্বা, মফ.এম ()

নগ্রয ম্দাে করযাণ

শ্রী ফূত যাে, মফ.এম ()

মযংখযান  মযকল্পনা

শ্রী সুযমজৎ দা, মফ.এম ২০০২

অফান
নযূনভান তামরকা-১/৫৯-

 তভ

শ্রী মদফাকয ভণ্ডর, মফ.কভ. () ২০০২

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন
নযূনভান তামরকা-

১/৬৩- তভ

শ্রী যাভনাথ প্রাভামণক, মফ.এম ২০০২

যাজযায়রয মচফারে
নযূনভান তামরকা-১/৬৯-

 তভ

শ্রী প্রবাত কুভায যদায, মফ.কভ. ২০০২

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন
নযূনভান তামরকা-

৩/১৩- তভ

কাজী পেজর নায়য, মফ.কভ. ()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী সুা চক্রফততী, মফ.এম

কৃমল

১০৫৪

১০৫২

১০৪৮

১০৪৯

১০৫৩

১০৫০

১০৪৭

১০৫১

০৬-১২-৭১

০২-০১-৭৪

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

২০০২/২৯

২২-০৭-৭৬

২০০২/৩০০৮/০২/২০০৫ - .ফ..

০১-০২-১২০৪/০৫/২০০৫ - .ফ..

১০-১২-৭৮

২০-১০-৭৮

১৪-১১-৬৯

০২-০১-৭৫ তমরী জামত

২৫/০২/২০০৫ - .ফ..

০১-০২-১২

০১-০২-১২

২১/১২/২০০৪ - .ফ..

০৬/০৬/২০০৫ - .ফ..

৩০-১০-৭৫

০৬/০৪/২০০৫ - .ফ..

০১/০৬/২০০৫ - .ফ.. ০৯-০২-১২

০৯-০২-১২

তমরী জামত

২০০২/৩৫

০১-০২-১২

২০০২/৩৭

০১-০২-১২

তমরী জামত

না০১-০২-১২

১৬/০৫/২০০৫ - .ফ.. তমরী ঈজামত

না

না
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শ্রী অমদতয াাঁতযা, মফ.এম ২০০২

ঈচ্চমক্ষা
নযূনভান তামরকা-১/৭৯-

 তভ

শ্রী মফশ্বমজৎ কুণু্ড, মফ.এম ()

তথয  ংস্কৃমত

শ্রীভতী তুমনা ফসু, মডয়লাভা আমঞ্জ

শ্রভ

শ্রী প্রদী কুভায াাঁদা (মমন্দ), 

অআ.এ.ম
২০০২

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন
নযূনভান তামরকা-৩/১৪-

 তভ

শ্রী নমভত্র মকদায, মফ.কভ. ()

স্বযাষ্ট্র

শ্রীভতী সুমস্মতা যঘালার (দা), 

মফ.এম ()

নগ্রয ম্দাে করযাণ

শ্রী সুদীপ্ত দা, মফ.এ. ২০০২

মফচায
নযূনভান তামরকা-১/৮০-

 তভ

শ্রী জেদী চক্রফততী, মফ.কভ. ()

শ্রভ

১০৫৫

১০৫৭

১০৫৮

১০৬০

১০৬১

১০৫৯

১০৬২

১০৫৬

০৫-১২-৭৭

১৯-১১-৭৬

২৩-১১-৭৩

০১-০৯-৭৬

না

১২-১০-৭৫

২৫-০১-৭৭

২২-০২-১২

২২-০২-১২

১৪/০৩/২০০৫ - .ফ..

২৪-০২-১২

না

০৪/০৩/২০০৫ - .ফ..

০২-০১-৭৪

০৭/০৩/২০০৫ - .ফ.. ২৩-০২-১২

২৮/০২/২০০৫ ()- .ফ..

১৫-০৪-৮০

২২-০২-১২ ২০০২/৪১

না

২৩-০২-১২

২৩-০২-১২

ত: জামত

৩১/১২/২০০৪ - .ফ..

১০/০৬/২০০৫ - .ফ..

০৩/০৩/২০০৫ - .ফ..

২০০২/৩৯

২০০২/৪৬

১৭/০৩/২০০৫ - .ফ..

২১-০২-১২

না ২০০২/৪৫

না

ত: ঈজামত

২০০২/৪২

ত: জামত
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শ্রীভতী তামনো যচৌধযুী (যাে), মফ.এম 

()

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী মযন্দভ ার, মফ.এম ()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী মদয়ফযন্দু দা, মফ.কভ. () ২০০২

বূমভ  বূমভ ংস্কায
নযূনভান তামরকা-

১/৮৩- তভ

শ্রী ন্পযাী মগময, মফ.এম

থত

শ্রী তীথতংকয ামরত, মফ.এম

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রীভতী মনা প্রাদ (মমন্দ), মফ.এম

মতটন

শ্রী েন যন, মফ.এম ()

জনমক্ষা প্রায  গ্রন্াগায মযয়লফা

শ্রী রূ ংকয ান্যার, মফ.কভ. ()

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন

১০৬৪

১০৬৩

১০৬৯

১০৬৬

১০৬৫

১০৬৮

১০৭০

১০৬৭

২০-০৭-৭৮

০৫-০১-৭৪

০৫-০২-৭৬

১৫-১১-৭৯

না১৩/০৭/২০০৫ - .ফ..

০১-০৩-১২

০১-০৩-১২

ত: জামত২২-১২-৭৩

২৫/০২/২০০৫ - .ফ..

১২-০৯-৭৮

০১-০৩-১২

১০-০৮-৭২

০৪/০৪/২০০৫ - .ফ..২৪-১১-৭৫

০১-০৩-১২

১৬/০৩/২০০৫ - .ফ..

১৫/০৩/২০০৫ - .ফ..

না

না

০১-০৩-১২

২০০২/৫৩

৩১/১২/২০০৪(:)- .ফ..

২০০২/৫৪

২৯-০২-১২

না২৪-০২-১২

না

২৮-০২-১২

না

না ২০০২/৫৮

২০০২/৫১

২০০২/৬১

২০০২/৫৯

০১/১২/২০০৫ - .ফ..

০৬/০৫/২০০৫(:) - .ফ..

২০০২/৫৭
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শ্রী শ্রীমজত নাা, মফ.কভ.() ০৪.০২.২০০৫-.ফ.. ০৪.০২.২০০৫-.ফ.. না ২০০২/৬৪

যৌয মফলেক ০১.০৩.২০১২ ঈ.ফ..

শ্রীভতী নমভতা যদফ, মফ.এ. ()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী চন্য়খয যফযা, মফ.কভ. ()

থত

শ্রী সুভন যাে, মফ.এম ()

ফন

শ্রী তনু দা, মফ.এম

স্বযাষ্ট্র (ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয)

শ্রী তযযঞ্জন চক্রফততী, মফ.এম

যাজযায়রয মচফারে

শ্রীভতী ঋতুণতা কুণু্ড,                   

মফ.এম ()

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী ান্তনু ভখুাজতী,                      

    মফ.কভ., মফ.মফ.এভ

স্বযাষ্ট্র

১০৭৮

১০৭২

১০৭৪

১০৭৫

১০৭৭

১০৭৬

১০৭১

০৮-১২-৭৪

০৫-১০-৭৭

১৮-১১-৭২

১০৭৩ ২২-০৩-৭৬

১৯/০৭/২০০৫  - .ফ..

০৮/০৪/২০০৫  - .ফ..

১৪/০৩/২০০৫ - .ফ..

২১-০৯-৭৬

না

০১-০৩-১২২৯-০৪-৭৫

২৯/০৩/২০০৬  - .ফ..১৯-০২-৭৫

০১-০৩-১২

না

০১-০৩-১২ না

২০০২/৭৫

২০০২/৭১৩০/০৩/২০০৫  - .ফ..

১০/০৫/২০০৫  - .ফ..

২৫/০২/২০০৫ - .ফ..

০১-০৩-১২

০১-০৩-১২

২০০২/৭৬

২০০২/৬৭

না

না০১-০৩-১২

২০০২/৮০না০১-০৩-১২

২০০২/৭৪

না

২০০২/৭৮

২০.০৬.৭৮
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শ্রী ন্দী ভণ্ডর, মফ.এম ()

মফমধ

শ্রী সুয়ফাধ কৃষ্ণ মফশ্বা, মফ.এ. ২০০২

ফন
নযূনভান তামরকা-

১/১০২- তভ

শ্রী তা কুভায দা, মফ.কভ. ২০০২

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায
নযূনভান তামরকা-

১/১০৩- তভ

শ্রী দীংকয ভমিক, মফ.এম ২০০২

অফান
নযূনভান তামরকা-

১/১১১- তভ

শ্রী কুন্তর াা, এভ.কভ. ২০০২

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন
নযূনভান তামরকা-

১/১১২- তভ

শ্রী ফদু্ধয়দফ যদায, মফ.এম (াটত-১) ২০০২

যৌয মফলেক
নযূনভান তামরকা-

৩/১৭- তভ

শ্রী অয়রাকভে জানা, মফ.এম ()

াভমযক প্রমতযক্ষা

শ্রী ফযাচী ফযানাজতী, মফ.কভ.

কৃমল

১০৮৪

১০৮২

১০৮০

১০৮৬

১০৮১

১০৮৫

১০৭৯

১০৮৩ ২৩-১০-৭৮

২০-০৫-৮০

০১-০৭-৭৩

২১/০৩/২০০৫  - .ফ.. ০১-০৩-১২

০৭/০৩/২০০৫  - .ফ..১৫-০৫-৭৮

৩১/০৩/২০০৫  - .ফ..

০৮-০১-৮২

০২-০৩-১২২২-১২-৭২

০৩-০১-৭৪

১৬-১০-৭০

১৮/০৫/২০০৫  - .ফ..

১৯/০৪/২০০৫  - .ফ..

১১/০৩/২০০৫  - .ফ.. ০২-০৩-১২

০১-০৩-১২

ত: জামত

না

১৪/০৭/২০০৫  - .ফ..

২২/০৩/২০০৫  - .ফ.. ত: জামত০১-০৩-১২

না০১-০৩-১২ ২০০২/৮১

০১-০৩-১২

০১-০৩-১২

২০০২/৯১

ত: জামত

২০০২/৯২

ত: জামত

ত: ঈজামত

না
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শ্রী মন্টু কুভায দা, মফ.কভ. ২০০২

মফচায
নযূনভান তামরকা-

১/১১৩- তভ

শ্রী মনন্দয বট্টাচামতয, মফ.কভ. ()

মযফণ

শ্রী সুমজত যবৌমভক, মফ.এম

থত

শ্রী মবয়লক মভত্র  এভ.এ.,

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী মদয়ফযন্দু ফাগচী, মফ.এম ২০০২

থত (গণন)
নযূনভান তামরকা-

১/১১৭-তভ

শ্রী শভনাক ভখুাজতী, ঈচ্চ ভাধযমভক

থত

শ্রী সুয়খন্দু ভণ্ডর, মড: আমঞ্জ 

(যভকামনকযার)

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী চন্দন চয়ট্টাাধযাে, মফ.এম

মফমধ

১০৯৪

১০৯১

১০৯২

১০৯০

১০৮৭

০৭-১১-৭৭

০৬-০৮-৮০

১০৮৮

১০৯৩

১০৮৯ ০২-১২-৭৬

০৮/০৩/২০০৫  - .ফ..১৬-০১-৭৯

০৩-১০-৭১

১১/০৩/২০০৫  - .ফ..২৭-০৯-৭৩

০৪/০৩/২০০৫  - .ফ..

১৩-০৯-৭৪

০৭/০৪/২০০৫  - .ফ..০৮-০৫-৭৭

০১/০৩/২০০৫  - .ফ..

০৫-০৩-১২

ত: জামত১১/০৩/২০০৫  - .ফ..

না ২০০২/৯৫

না

০৬-০৩-১২

০৬-০৩-১২

৩১-০৩-১২

০১-০৪-১২

০২-০৩-১২

২০০২/৯৮০১-০৪-১২

০৫/০৪/২০০৫  - .ফ.. ০১-০৪-১২

২০০২/৯৭

ত: জামত

না

২০০২/১০৮

না ২০০২/৯৩

২৭/০৫/২০০৫  - .ফ..

না

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী
২০০২/১০৪
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শ্রী যদফাম সুয, মফ.এম ()

মফমতে ফযফিান

শ্রী মফংকয ার, মফ.কভ. ()

জনস্বািয কামযগযী

শ্রী যগায় কুভায (মমন্দ), অআ.এম.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ংকয যদ, ঈচ্চ ভাধযমভক

যচ  জরথ

শ্রী রুনাব ভজভুদায, মফ.এম

স্বমনবতয  স্বমনমমুক্ত

শ্রী মফরু ভণ্ডর, ঈচ্চ ভাধযমভক ২০০২

মল্প  ফামণজয
নযূনভান তামরকা-

১/১২২-তভ

শ্রী ভৃন্ধে ারদায, মফ.এম ২০০২

নগয ঈন্পেন
নযূনভান তামরকা-

১/১২৭-তভ

শ্রী ভদন যায়যন, মফ.কভ. ২০০২

ঈচ্চ মক্ষা
নযূনভান তামরকা-৩/২১-

তভ

১০৯৫

১১০১

১১০২

১০৯৭

১০৯৬

১০৯৮

১১০০

১০৯৯

১১/০৩/২০০৫  - .ফ..

১০/০৩/২০০৫  - .ফ..

২৬-০৬-৭৫

২৭-১২-৭২

৩০-১২-৭৮

১২-০৪-৭৪

১২-০৩-৭৩

০১-০৩-৭৬

৩১/০৮/২০০৫  - .ফ..

০১/০৩/২০০৫  - .ফ..

০১-০৪-১২

২৪/০৩/২০০৫  - .ফ..

১৩-১১-৭৪

ত: জামত

২০০২/১১০

না

০১-০৪-১২

ত: ঈজামত

০১-০৪-১২

০১-০৪-১২

২৭-১০-৭৩

১১/০৩/২০০৫  - .ফ.. ০১-০৪-১২

না০১-০৪-১২ ২০০২/১২৮

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

২০০২/১১৫

২০০২/১৩৬

না০১-০৪-১২

০৭/০৪/২০০৫  - .ফ..

না

২০০২/১৩৪

১০/০৩/২০০৫  - .ফ..

০১-০৪-১২

ত: জামত
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শ্রী দীংকয প্রাদ কুভায, মফ.এম

মফমধ

শ্রী সুব্রত যঘাল, মফ.কভ. ()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ংয়কত চক্রফততী, মফ.এ.

মযকল্পনা

শ্রী ঞ্জে চক্রফততী, মফ.এম

থত

শ্রী মনযাব ট্টনােক, মফ.কভ.

নাযী  মরৄমফকা এফং ভাজকরযাণ

শ্রী ভ: জায়ফদ যনার, মফ.কভ. ()

মযয়ফ

শ্রীভতী রুমভ মভত্র (ফসু), মফ.এ.

শ্রভ

শ্রী স্বরূ মধকাযী, মফ.এম

থত

১১০৮

১১০৯

১১১০

১১০৩

১১০৬

১১০৪

১১০৫

১৮-০৪-৭৭

১৫-১০-৭৭

১১০৭ ০২/০৩/২০০৫  - .ফ..

২৮/০৩/২০০৫  - .ফ.. ০১-০৫-১২

২৩/০৩/২০০৫  - .ফ..

০২-০১-৭৬

১৩/০৫/২০০৫  - .ফ..

০৪/০৪/২০০৫  - .ফ..

০৬-০৯-৭২

০৬-০৮-৭৫

০২-০৬-৭৩

০৩-০৬-৭৪

না

২০০২/১৩৭

না

২০০২/১৬০

২০০২/১৪২

২০০২/১৪৪

০৪/০৩/২০০৫  - .ফ..

না

০১-০৫-১২

০১-০৫-১২

০১-০৫-১২

০৫-০১-৭৭

০১/০৩/২০০৫  - .ফ..

না০১-০৫-১২

না

না

০১-০৫-১২ না

২০০২/১৫৫

২০০২/১৪৯

২০০২/১৪০

২০০২/১৪৮

০১-০৫-১২

না

০১-০৫-১২

০১/০৩/২০০৫  - .ফ..
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শ্রীভতী শফারী বট্টাচামতয, মফ.এম

মফমধ

শ্রীভতী ভনুভনু মনয়োগী (ভণ্ডর), 

মফ.এম. ()

মযফণ

শ্রীভতী াশ্বতী যকায (গুয়ড়), মফ.এম ২০০২

াভমযক প্রমতযক্ষা
নযূনভান তামরকা-

১/১৩০-তভ

শ্রী তুলায কামন্ত ভণ্ডর, মফ.কভ. ২০০২

কামযগযী মক্ষা  প্রমক্ষণ
নযূনভান তামরকা-

১/১৩৫-তভ

শ্রী নুভ ফড়ুো, মফ.কভ. () ২০০২

: ফ: কযাধান অদারত
নযূনভান তামরকা-

৩/২৮-তভ

শ্রী ীভ যঘাল, মফ.এম

মল্প  ফামণজয

শ্রী ভীযণ যদ, এভ.কভ.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী মদরী কুভায ভণ্ডর, মফ.এ. ২০০২

কৃমল
নযূনভান তামরকা-

১/১৩৮-তভ

১১১৩

১১১৫

১১১১

১১১৬

১১১২

১১১৮

১১১৪

১১১৭

১০/০৫/২০০৫  - .ফ..

০৫-০৯-৭৮

২৭-০৭-৮০

২১-১২-৭৯

৩০/০৬/২০০৫  - .ফ..

না

২০০২/১৭৬১৫-০৭-৭৫

ত: জামত

০৮/০৪/২০০৫  - .ফ..

০১-০৫-১২

২০০২/১৭৫

০১-০৫-১২

১৫-১২-৭৩

১৫-০৯-৭৪

না

না

১৬/০৩/২০০৫  - .ফ..

না

১৮-০৫-১২১১-০১-৭৭

১৪/০৩/২০০৫  - .ফ..

০৪/০৪/২০০৫  - .ফ..

২৮/০৩/২০০৫  - .ফ..

৩০-১২-৭০

ত: ঈজামত

০১-০৫-১২

ত: জামত

২০০২/১৬৮

২০০২/১৬২

০১-০৫-১২

১৮-০৫-১২

ত: জামত

০১-০৫-১২

১৮-০৫-১২

১৮/০৩/২০০৫  - .ফ..

Page 140-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

শ্রী জেজীৎ মফশ্বা, মফ.এম. ()

তূত

শ্রী যৌগত যদ, মফ.এম

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী কয়িার গাঙ্গুরী, মফ.এ.

অফান

শ্রী মদ্বয়জন্রার যাে, মফ.এম. () ২০০২

ঈচ্চ মক্ষা
নযূনভান তামরকা-

১/১৪২-তভ

শ্রী মযন্দভ যবৌমভক, এভ.এম

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রীভতী নীরাঞ্জনা নন্দী (ার),    

এভ.এম

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী রৄবমজৎ কুণু্ড, মফ.কভ. ()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ঈজ্জ্বর ভজভুদায, মফ.এম ২০০২

স্বযাষ্ট্র
নযূনভান তামরকা-

১/১৪৫-তভ

১১১৯

১১২৬

১১২০

১১২৫

১১২৪

১১২১

১১২৩

১১২২

০৩/০৩/২০০৫  - .ফ..

১০-১১-৭৩

০৯-০১-৭৭

০৫-১২-৭৭

২৯/০৩/২০০৫  - .ফ..

না

না

০৬-০১-৭৮

২০০২/১৭৭

০৬-০৬-৭৬

২০০২/১৭৯

১৯-০২-৭৫

২০০২/১৮১

০১/০৪/২০০৫  - .ফ..

৩০/০৩/২০০৫  - .ফ..

১৮/০৩/২০০৫  - .ফ.. না

ত: জামত২৩-০৮-৭৫

১৯-০৫-১২

১৯-০৫-১২

১০/০৩/২০০৫  - .ফ.. ১৯-০৫-১২

২১-০৫-১২

১৪/০৩/২০০৫  - .ফ.. ২১-০৫-১২

১৯-০৫-১২

১৮-০৫-৭৭

২১-০৫-১২

২০০২/১৮৪

না

২১-০৫-১২

২০০২/১৭৮

না

২০০২/১৮৬

না

১৬/০৩/২০০৫  - .ফ..

ত: জামত
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শ্রী ঞ্জীফ মধকাযী, মফ.এম ২০০২

বূমভ  বূমভ ংস্কায
নযূনভান তামরকা-২/১১-

তভ

শ্রী সুপ্রমজৎ মফশ্বা, মফ.এম

স্বযাষ্ট্র

শ্রী মভত চক্রফততী, মফ.এম., মফ.এড.

মযফণ

শ্রী তন যদায, মফ.এম ২০০২

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন
নযূনভান তামরকা-

৩/২৯-তভ

শ্রী যকৌমক বট্টাচামতয, মফ.এম

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী স্বন কুভায দা, এভ.এ. ২০০২

স্বযাষ্ট্র
নযূনভান তামরকা-

২/১৯৪-তভ

শ্রী তনু মফশ্বা, ঈচ্চ ভাধযমভক

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা

শ্রী শপোজ অয়ভদ খাাঁ, মফ.কভ. ()

প্রাণী ম্পদ ঈন্পেন

১১৩০

১১২৭

১১২৮

১১৩২

১১৩১

১১৩৪

১১৩৩

১১২৯

২৫/০৪/২০০৫  - .ফ..

না ২০০২/১৯২

২০০২/২০৪

১১-০৮-৭৭

৩০/০৩/২০০৫  - .ফ..

না

না

০৫-১২-৭২

৩১-১২-৭৪ ০২/০৫/২০০৫  - .ফ..

ত: জামত

২৫-০৫-১২

১৫-১১-৭৭ ০৪/০৫/২০০৫  - .ফ..

০৫/০৪/২০০৫  - .ফ..

২৯-১০-৭৬

০৩-০৮-৭৫

২২-০৫-১২

২২-০৫-১২

২২-০৫-১২

২৩-০৫-১২

২০০২/১৮৭

০৫/০৪/২০০৫  - .ফ..

২২-০৫-১২

১১/০৩/২০০৫  - .ফ..

০১/০৪/২০০৫  - .ফ..

ত: ঈজামত

না২০-১২-৭৪

২৩-০৫-১২

২০-০১-৭৯

২০০২/১৯৩

২০০২নযূনভান তামরকা-

২/১৭-তভ

২১-০৫-১২

তমরী জামত

না
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শ্রীভতী যযমভ যদ, মফ.এম. ()

স্বযাষ্ট্র

শ্রী মনবতীক যােয়চৌধযুী, মফ.এম

যচ  জরথ

শ্রী সুকান্ত াঈ, মফ.এ.

ফন

শ্রী যকৌমক াভন্ত, মফ.কভ. ()

যস্টট রযাণ্ড আঈজ যফাডত

শ্রী দীয়প্তন্দু যখয দা, মফ.কভ. ()

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

শ্রী রুণ কুভায যাে (মমন্দ),মফ.এম

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

শ্রী নৎ দা,এভ.এ

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

শ্রী জে কোর, মফ.এম. ()

: ফ: ভানফামধকায অয়োগ

১১৩৫

১১৩৮

১১৪০

১১৩৭

১১৩৯

১১৪২

১১৪১

১১৩৬

১২-০৪-৭৬

০৫-১২-৭৬

০৮/০৩/২০০৫  - .ফ..

২৫-০৫-১২

০৪-০১-৭১

০৮-০৫-৭২

২০০২/২০৫

১৯/০৫/২০০৫  - .ফ.. না

৩০/০৩/২০০৫  - .ফ..

২৫-০৫-১২

০১-০২-৭৫

১৩/০৫/২০০৫  - .ফ..

২০/০১/২০০৫  - .ফ..

০১-০১-৭৭

২৬/০৪/২০০৫  - .ফ..

১০-০২-৭৮

২৬-০১-৭৭

২০০২/২০৬

না

২৫-০৫-১২

২৫-০৫-১২

না

২০০২/২১১২৫-০৫-১২

২৫-০৫-১২

২০০২/২০৯

২০০২/২১৭

০৯/০৯/২০০৫  - .ফ..

১৪/০৩/২০০৫  - .ফ.. না

না

২৫-০৫-১২

২০০২/২১০

২৫-০৫-১২

না

২০০২/২১২

২০০২/২০৮

না

না
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শ্রী সুদী মভয়দ্দ, মফ.এম

শ্রভ

শ্রী তা কুভায দা , মফ.এ.()

নগয ঈন্পেন

শ্রী ফূত যাে , মফ.কভ.() ২০০২

.ফ.তথয অয়োগ
নযূনভান তামরকা-২/১৯-

তভ

শ্রী তা ফতত , এভ.কভ. ২০০২

: ফ: তথয অয়োগ
নযূনভান তামরকা-২/২০-

তভ

শ্রী মফরৃযৎ যাে ,মফ.এম ২০০২

: ফ: নগ্রয ম্দাে অয়োগ
নযূনভান তামরকা-২/২১-

তভ

শ্রী স্বন কুভায দা,মফ.এ., এর.এর.মফ.

থত

শ্রী মনভতারয চয়ট্টাাধযাে , মফ.এম.()

মিভাঞ্চর ঈন্পেন মফলেক

শ্রী রা চন্ যাে , মফ.এম

নগ্রয ম্দাে করযাণ

১১৪৯

১১৪৮

১১৪৪

১১৪৩

১১৪৫

১১৪৬

১১৪৭

১১৫০

১৫-১২-৭৭

২৮-১০-৭৭

০৩-০২-৭২

০৭-০৪-৭০

২৫-০৫-১২

না

২৫-০৫-১২

০৮-০৪-৭৭

না

১১/০৪/২০০৫  - .ফ..

২১/০৩/২০০৫  - .ফ.. ২৫-০৫-১২

২২-১২-৭৮

০৪/০৩/২০০৫  - .ফ..

২০০২/২২৫

২০০২/২২৭

না

ত: জামত

৩০/০৩/২০০৫  - .ফ..

০১-০১-৭৫

ত: জামত

২৯-০৫-১২

২০০২/২২৩

০৩-১২-৭০

০৬/০৭/২০০৫  - .ফ..

১৭/০৫/২০০৫  - .ফ..

০৬/০৪/২০০৫  - .ফ..

১৬/০৩/২০০৫  - .ফ..

২০০২/২২৮

ত: জামত

না

না

২৫-০৫-১২

২৮-০৫-১২

২৯-০৫-১২

২৫-০৫-১২ ২০০২/২১৮
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শ্রী যাজমলত চক্রফততী, মফ.এম()

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী সুদী যদ, এভ.কভ.

মল্প  ফামণজয

শ্রী মভত ফযানাজতী , মফ.কভ.()

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

শ্রী ন্দী ধাড়া, মফ.এম.

যৌয মফলেক

শ্রী সুযমজৎ যঞ্জন যাে, মফ.এম

াভমযক প্রমতযক্ষা

শ্রী যোংরৄ মফশ্বা, ঈচ্চ ভাধযমভক ২০০২

মিভাঞ্চর ঈন্পেন মফলেক
নযূনভান তামরকা-

২/২৩-তভ

শ্রী ভীয চন্ মফশ্বা, মফ.কভ. () ২০০২

খাদয  যফযা
নযূনভান তামরকা-

২/২৭-তভ

শ্রী যায়জন প্রাদ যগাণ্ড, যকমভকযার 

আমঞ্জমনোয
০৬/০৮/২০০২ .ফ.ক.

মল্প  ফামণজয ২৬/১২/২০০৫  - .ফ..

১১৫৭

১১৫১

১১৫৮

১১৫৪

১১৫৬

১১৫৫

১১৫৩

১১৫২

০৪-০৩-৭১

২১-০২-৭১

০৭-১২-৭৪

১৮-১১-৭৮

১৪/০১/২০০৫  - .ফ..

২৮/০৩/২০০৫  - .ফ..

না০১/০৪/২০০৫  - .ফ..

২২-০৩-৭৯

০৬-০১-৭৫

২১-১১-৭২

না

২৯/০৩/২০০৫  - .ফ..

২০০২/২৩২২৯-০৫-১২ না

২০০২/২৩৩

D.P.P.G., 

Uttarkanya

২৯-০৫-১২

১৬-১২-৭০

২৯-০৫-১২

২৯-০৫-১২

ত: জামত

০৮/০২/২০০৫  - .ফ..

২৯-০৫-১২

১৯/০৫/২০০৫  - .ফ..

২০০২/২৩৬

না

২৯-০৫-১২

ত: ঈজামত

২০০২/২৩৭

১২/০৫/২০০৫(: )- .ফ..

২৯-০৫-১২

না২৯-০৫-১২

২০০২/২৩৪

িানান্তমযত-২০০৫

ত: জামত
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শ্রী মফরৃযৎ কুভায গু, মফ.এ.

মল্প  ফামণজয

শ্রীভতী মনভতরা যরচা, ঈচ্চ ভাধযমভক ০৩/০২/১৯৯৮- ভ:ুপ্রা: :

মফদযারে মক্ষা ১২/১২/২০০৫  - .ফ..

শ্রী ময়ন্দার গাঙ্গুরী, মফ.এ.()

ভফাে

শ্রীভতী মততা দা (মফশ্বা),  

মফ.এম()

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী মজষু্ণ প্রাদ যকায, মফ.এম

স্বযাষ্ট্র

শ্রী যগৌতভ মধকাযী, মফ.এম

স্বযাষ্ট্র

শ্রী আন্মজৎ ার, মফ.এম()

থত

শ্রী ভান যঘাল, মফ.এম

স্বযাষ্ট্র

১১৬২

১১৬০

১১৬১

১১৬৪

১১৬৬

১১৬৩

১১৫৯

১৭-০৯-৭১

১১৬৫

৩০-১১-৭৬

০১/০২/২০০৫  - .ফ..

না

১৫/০৩/২০০৫  - .ফ..

১০-০৮-৭৬

০১/০৩/২০০৫  - .ফ..

০৭-১০-৭৬

২২-০১-৭২

০১-০৬-১২০৩/০৫/২০০৫  - .ফ..

১৪-০৯-৭৪ ০১-০৬-১২

০১-০৮-৭২

১৫-১১-৭৩

০৯/০৩/২০০৫  - .ফ.. ৩১-০৫-১২

২০০২/২৫৩

২২/০৩/২০০৫  - .ফ..

০১-০৬-১২

২০০২/২৫০

না

ত: ঈজামত

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

৩১-০৫-১২

২৩/০৩/২০০৫  - .ফ..

না

না

২০০২/২৪৮

না ২০০২/২৫১

দান্তমযত-২০০৫

২০০২/২৪২

২০০২/২৩৮

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২ ২০০২/২৪৩

না
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শ্রী সুযমজৎ াত্র, মফ.এম

মযফণ

শ্রী বাস্কয যাে, মফ.এম. মডয়লাভা আমঞ্জ

ংয়াধন-প্রান

শ্রীভতী কস্তুযী যগাস্বাভী, মফ.এম(), 

মফ.এড.

অভমযক প্রমতযক্ষা

শ্রী ভান কুভায শফদয, মফ.এম()

ঈয়বাক্তা মফলেক

শ্রী ীমলু কামন্ত াা, মফ.এম

যাষ্ট্রােত্ত ঈদযাগ

শ্রীভতী যদফরীনা ফযানাজতী, মফ.এ. ()

ফন

শ্রী সুমপ্রে চক্রফততী, এভ.কভ.

মযফণ

শ্রী ঋমত্বক চযাটাজতী, মফ.এম

ঈচ্চ মক্ষা

১১৬৭

১১৭৩

১১৬৮

১১৭১

১১৭০

১১৭২

১১৭৪

১১৬৯

৩০-০১-৭৮

০৮-০৩-৭৩

০৫/০৪/২০০৫  - .ফ..

১৮/০৪/২০০৫  - .ফ..

০৫/০৪/২০০৫  - .ফ..

১৮-০১-৭৬

২৫-০১-৭৩

৩১/০৩/২০০৫  - .ফ..

০৪-১০-৭৮

১৮/০৩/২০০৫  - .ফ..

০২-০১-৭১

২৬-০৯-৭৪

১৫/০৩/২০০৫  - .ফ..

০১-০৬-১২

২০০২/২৬৩

০১-০৬-১২ ২০০২/২৬৫না

১১-১২-৭৫

০১-০৬-১২

২০০২/২৬০

না

০১-০৬-১২

৩১/০৩/২০০৫ (:)- .ফ..

০১/০২/২০০৫  - .ফ..

০১-০৬-১২ ২০০২/২৬৬

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

না

না

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

২০০২/২৭০

০১-০৬-১২

না ২০০২/২৬৯

২০০২/২৫৯

২০০২/২৫৫

না

না
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শ্রীভতী াাঁরী যাে, মফ.এম. ()

নগয ঈন্পেন

শ্রী সুান্ত যকায, মফ.কভ. ()

: ফ: স্টাপ মরাকন কমভন

শ্রী ম্বয যঘাল, মফ.এম

: ফ: স্টাপ মরাকন কমভন

শ্রী যকৌমক বট্টাচামতয, মফ.এম

: ফ: স্টাপ মরাকন কমভন

শ্রী প্রনূ কুভায মভত্র, মফ.এম

: ফ: স্টাপ মরাকন কমভন

শ্রী মভত কুভায যঘাল, মফ.এম . ()

: ফ: স্টাপ মরাকন কমভন

শ্রী ফাণীব্রত ভণ্ডর, মফ.এম. ২০০২

মযলদীে মফলেক
নযূভভান তামরকা-

২/২৮-তভ

শ্রী তা কুভায ভণ্ডর, ঈচ্চ ভাধযমভক ২৩/০৯/১৯৯৩ - ঘ যশ্রণী

মযকল্পনা ১২/১২/২০০৫  - .ফ..

১১৭৬

১১৭৭

১১৭৯

১১৮১

১১৭৫

১১৮০

১১৭৮

২৫-১২-৭৫

১১৮২

০৪-১২-৭১

২৪-০১-৭৮

২৮-০১-৭৩

১৯-১২-৭৩

২৪-০১-৬৯

৩০-০৯-৭৩

১৬-০৪-৬৮

না০৩/০৩/২০০৫  - .ফ..

০৬/০৭/২০০৫  - .ফ..

১৪/০৩/২০০৫  - .ফ..

০১-০৬-১২ ত: জামত

০১/০২/২০০৫  - .ফ..

২৫/০৪/২০০৫  - .ফ..

০১/০৪/২০০৫  - .ফ..

০১/০৪/২০০৫  - .ফ..

২০০২/২৭৫

০১-০৬-১২

২০০২/২৮৪

না

না

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

২০০২/২৮১

য়দান্পীত-২০০৫

না

২০০২/২৯৩

২০০২/২৮৬

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

না

ত: জামত

২০০২/২৯০

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২
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শ্রী যখয াকয়ড়, ভাধযমভক ৩০/০৯/১৯৯৩ - ঘ যশ্রণী

: ফ: স্টাপ মরাকন কমভন ১২/১২/২০০৫  - .ফ..

শ্রী মজত কুভায ভণ্ডর, ম.আঈ ১১/১০/১৯৯৩ - ঘ যশ্রণী

: ফ: স্টাপ ময়রকন কমভন ১২/১২/২০০৫  - .ফ..

শ্রী রক  কুভায ভণ্ডর, ঈচ্চ ভাধযমভক ১২/১১/১৯৯৩ - ঘ যশ্রণী

: ফ: স্টাপ ময়রকন কমভন ১২/১২/২০০৫  - .ফ..

শ্রী তা মটকাদায, মফ.এম. ০৩/০৭/২০০১ - ঘ যশ্রণী

: ফ: স্টাপ ময়রকন কমভন ২৫/১১/২০০৫  - .ফ..

শ্রী সুনীর কুভায টুডু, ঈচ্চ ভাধযমভক ০৩/১০/২০০২ -ভ:ুপ্রা: :

: ফ: স্টাপ মরাকন কমভন ১২/১২/২০০৫  - .ফ..

শ্রী সুবাল চন্ মফশ্বা, মফ.এম. ২৯/০৭/২০০২ -ফ.ক.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ২৫/১১/২০০৫  - .ফ..

শ্রী যাজ কুভায প্রধান, মফ.এম. ()

কৃমল

শ্রী ভীন্ ভণ্ডর, মফ.এম

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ

১১৯০

১১৮৫

১১৮৬

১১৮৩

১১৮৯

২৭-১২-৬৬

১১৮৭

১১৮৪

১১-১১-৭৭ ২৪/০৩/২০০৫  - .ফ..

১৫-০৩-৭৩

০৩-০৫-৫৭

০৩/০৬/২০০৫  - .ফ..

০২-০১-৭৩

১০-০৬-৭৪

০৭-১০-৭৮

০৩-০৬-৬২

১১৮৮

য়দান্পীত-২০০৫

০১-০৬-১২

দান্তমযত-২০০৫

০৮-০৬-১২

ত: জামত

য়দান্পীত-২০০৫ত: জামত

ত: জামত

ত: ঈজামত

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

িানান্তমযত-২০০৫

না

ত: জামত

না

০১-০৬-১২

য়দান্পীত-২০০৫

০৮-০৬-১২

িানান্তমযত=২০০৫

০১-০৬-১২

২০০২/২৯৫

ত: জামত

২০০২/৩০৩

০১-০৬-১২
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শ্রী চঞ্চর বাণ্ডাযী, মফ.কভ.

মযকল্পনা

শ্রী যবারানাথ দারার, ভাধযমভক

: ফ: নগ্রয ম্দাে অয়োগ

শ্রী মনরে চক্রফততী, মফ.কভ.

খাদয  যফযা

শ্রী রা চন্ চক্রফততী, মফ.কভ. ()

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী রৄবংকয ার, এভ. কভ.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী প্রফীয কুভায ভণ্ডর, মফ.কভ.

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী ন্দী যদফ যাে, এভ.এম

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী ঞ্জীৎ ভণ্ডর, মফ.এম

মফদযারে মক্ষা

১১৯৭

১১৯৩

১১৯২

১১৯৪

১১৯১

২২-০১-৭৮

১৪-০৪-৭৭

০৩-০১-৭৫

০৯/০৩/২০০৫  - .ফ..

২৫/০৪/২০০৫  - .ফ..

১৩-০৩-৭৭

০৯/০৩/২০০৫  - .ফ..

২৭-০৬-১২

১৯/০১/১৯৯৪(: )-ঘ যশ্রণী 

২৭/১২/২০০৬  - .ফ..

০৭/০৪/২০০৫  - .ফ..

১০-১২-৭৮

২১-০৬-৭১

১১৯৬

১১৯৮

১১৯৫

০১/০৪/২০০৫  - .ফ..

২২-০৪-৬৯

০৬-০২-৬১

২০-০৬-১২ য়দান্পীত-২০০৬

য়দান্পীত-২০০৬০৮-০৬-১২

না

ত: জামত

২০০২/৩০৭

না

না

২০০২/৩২৭

২০০২/৩১৩

ত: জামত

০১/০৪/২০০৫  - .ফ..

 ০৪/০৪/২০০৫  - .ফ..

২০০২/৩১২

০৮-০৬-১২

না

২০-০৬-১২

২১-০৬-১২

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

২০-০৬-১২

২০০২/৩১১

২০০২/৩০৯২০-০৬-১২
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শ্রী যদফাীল অমদতয,            মফ.এ.

: ফ: শ্টাপ ময়রকন কমভন

শ্রী যমফ যঞ্জন যভব্রভ,         ঈচ্চ 

ভাধযমভক

মল্প  ফামণজয

শ্রী য়রাক যঘাল,   এভ.কভ.

ঈত্তযফঙ্গ ঈন্পেন (করকাতা মপ)

শ্রী শকত দত্ত,               মফ.কভ.

ঈত্তযফঙ্গ ঈন্পেন (করকাতা মপ)

শ্রী স্বন কুভায দা,   মফ.কভ. য়দান্পীত-২০০৬

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী মযন্টু দা,               মফ.কভ. 

()

যৌয মফলেক

শ্রী মত ভাাত,            মফ.এ. 

()

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী যদফাীল যকায,         এভ.কভ.

বূমভ  বূমভ ংস্কায

২৮-০৬-১২১২০৩

১২০৬

১২০৫

২৬-১২-৭৪

১২০০

০২-০১-৬৭

১২০৪ ১৪/০৩/২০০৫  - .ফ..

০১-১২-৭৪

১৩-১০-৭৩

০৬-১০-৬৬

০৬.০৬.২০০২ - ভ:ু প্রা: : 

১২/১২/২০০৫  - .ফ..

২৮-০৬-১২

২৭-০৬-১২

১২০১

১২০২

০৩-১১-৭৫

০৮/০৪/২০০৫  - .ফ..

১০/০৫/২০০৫  - .ফ..

১৪/০৩/২০০৫  - .ফ..

২২/০৪/১৯৯৪ - "ঘ' যশ্রণী 

২৭/১২/২০০৬  - .ফ..

১২-১২-৭২

০৩-০১-৭৩ ১৩/০৯/২০০৫  - .ফ..১১৯৯

২৯-০৬-১২

০১-০৭-১২

২০০২/৩৩০

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

২০০২/৪১০

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী
২০০২/৪৭৯

ত: ঈজামত

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

ত:জা:

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

দান্তমযত-২০০৫

২৮-০৬-১২

২০০২/৩৪৯

২০০২/৩৩৮

২০০২/৪৫৭৩০/০৩/২০০৫  - .ফ..

০১-০৭-১২

২৭-০৬-১২
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শ্রী কৃষ্ণদ ীর,          মফ.এম

তূত

শ্রী করুণাভে দা,          মফ.এম. 

()

খাদয  যফযা

শ্রী তন ভণ্ডর,          ভাধযমভক

খাদয  যফযা

শ্রী যায়জ বাণ্ডাযী,          

মফ.কভ.()

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী গুরুচযণ মকস্ক,ু         ভাধযমভক

ঈদ্বাস্তু ত্রাণ  নুতফান

শ্রী তন্ধে নন্দী,             মফ.এম 

()

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী ব্রয়জন্ নাথ যকায,        মফ.কভ.

নগয ঈন্পেন

শ্রী শকত প্রাভামণক,         মফ.এম

: ফ: তথয অয়োগ

১২০৮

১১-০৭-৭১

১২১৩

১২০৭

১২১০

০২-০৮-৬৪

১২১৪

১১/১১/১৯৯৩ - "ঘ' যশ্রণী 

১৭/১২/২০০৬  - .ফ..

১২০৯

৩১/০৩/২০০৫(: )-.ফ..

১৪/০৩/২০০৫  - .ফ..

০২/০৯/২০০২ - "ঘ' যশ্রণী 

১৯/০২/২০০৬  - .ফ..

২২-১২-৭৬

২১-১০-৭৬

০১-০৮-৭৭

১২-১০-৬৭

০১/০৪/২০০৫  - .ফ..

১২১২

১৬-০২-৭৩

১২১১

১৮-০৬-৭৯ ২৪/০৬/২০০৫  - .ফ..

১৯/১০/১৯৯৪ - "ঘ' যশ্রণী 

২৭/১২/২০০৬  - .ফ..

৩১/০৩/২০০৫  - .ফ..

০১-০৭-১২ ২০০২/৪৯২

ত: জামত

ত: ঈজামত

০১-০৭-১২

০৫-০৭-১২

২০০২/৫০০

০৬-০৭-১২

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

০২-০৭-১২

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

য়দান্পীত-২০০৬

০১-০৭-১২

০২-০৭-১২

ত: জামত িানান্তমযত-২০০৬

২০০২/৫১৪

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

য়দান্পীত-২০০৬

২০০২/৪৮৯

০৫-০৭-১২

২০০২/৫৪৯
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শ্রী মনন্দয সুন্দয যঘাল, মফ.এম

কৃমল

শ্রীভতী ঝুভা যকায (যদফনাথ), 

মফ.এম. (), মফ.এড.

তূত (ড়ক)

শ্রীভতী কানন যকায,         ভাধযমভক ২৩/০৭/১৯৮৫ - ঘ যশ্রণী

মযকল্পনা ১২/১২/২০০৫  - .ফ..

শ্রী তরুণ কুভায দত্ত,           ঈচ্চ 

ভাধযমভক
৩১/০১/১৯৮৭ - ঘ যশ্রণী

থত ১২/১২/২০০৫  - .ফ..

শ্রী যগাার মাদফ,              ঈচ্চ 

ভাধযমভক
১০/১২/১৯৮৭ - ঘ যশ্রণী

যাজযায়রয (গৃিারী) মচফারে ১২/১২/২০০৫  - .ফ..

শ্রী সুফীয ফাছায,          ভাধযমভক ১১/০৫/১৯৯০ - ঘ যশ্রণী

মফমতে ফযফিান ১২/১২/২০০৫  - .ফ..

শ্রীভতী অযমত াা,       ভাধযমভক ২১/০৬/১৯৯০ - ঘ যশ্রণী

তূত ১২/১২/২০০৫  - .ফ..

শ্রী প্রফীয কুভায কুণু্ড, ঈচ্চভাধযমভক ৩০/০৬/১৯৯০ - ঘ যশ্রণী

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১২/১২/২০০৫  - .ফ..

০২-০৪-৬৮

০৯-০১-৫৭

১২১৬

১২২০

১২১৯

১২১৫

১২১৮

১২১৭

১২২১

২২-১১-৫৯

১৪-০৮-৭৫

১২২২

০১-০১-৫৭

২৮/০৪/২০০৫  - .ফ..

১০/০৩/২০০৫  - .ফ..

১৭-০২-৫৮

০৮-০৭-৫৯

০৫-০১-৫৭

য়দান্পীত-২০০৫

য়দান্পীত-২০০৫

২০০২/৫৯২

২৩-০৭-১২ না

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

১১-০৭-১২

না

না০১-০৮-১২

য়দান্পীত-২০০৫

য়দান্পীত-২০০৫

০১-০৮-১২

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী
১০-০৭-১২

য়দান্পীত-২০০৫

না

য়দান্পীত-২০০৫

২০০২/৫৫৪

১১-০৭-১২

না

০৬-০৮-১২ না

০৯-০৭-১২
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শ্রী তা কুভায যাে, মফ.এম., ১১.০৯.৬৬ ১১.০৭.১৯৯০-- ঘ যশ্রণী

কামযগযী মক্ষা  প্রমক্ষণ ১২.১২.২০০৫- .ফ..

শ্রী ঞ্জীফ কুভায ফানড়, মফ.কভ.() ০৩-১০-৭৬ ১৮/১১/২০০২- .ফ..

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায (রৃনতীমত 

দভন াখা)
১৯/১২/২০০৬- .ফ..

শ্রী রুকানন্দ যকায ০৩-০৭-৭২ ১৭/১০/২০০৩- ভ:ু প্রা: .

স্বযাষ্ট্র ২৬.১২.২০০৬-.ফ.

শ্রী মফশ্বনাথ দা,              মফ.এ. ০১.০৮.১৯৭২ ০১.০৮.১৯৯০- ঘ যশ্রণী

মযকল্পনা ১২.১২.২০০৫- .ফ..

শ্রী যদফব্রত ভয়ুখাাধযাে, মফ.এম., ০২.০১.১৯৬৮ ০৪.০৮.১৯৯০- ঘ যশ্রণী

মযফণ ১২.১২.২০০৫- .ফ..

শ্রী করযাণ কুভায দা, ঈচ্চভাধযমভক, ১৬.০১.১৯৫৮ ১০.১০.১৯৯০- ঘ যশ্রণী

ভফাে ১২.১২.২০০৫- .ফ..

শ্রী তাযয়কশ্বয যফযা, ঈচ্চভাধযমভক, ২৭.০৫.১৯৬৮ ১৫.১০.১৯৯০- ঘ যশ্রণী

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ১২.১২.২০০৫- .ফ..

শ্রী সুমভত যােয়চৌধযুী ২৭-১২-৭১
০৯-০৯-১৯৯৬-.ফ.ক.        

 ২৫-১১-২০০৫-.ফ..

খাদয প্রমক্রোকযণ মল্প  ঈদযানারন

১২২৫

১২২৯

১২২৮

১২৩০

১২২৭

১২২৩

১২২৬

১২২৪ ০৭-০৮-১২

০১-০৯-১২

০৭-০৮-১২

০১-০৯-১২ য়দান্পীত-২০০৫

০১-০৯-১২

০৭-০৮-১২

না

না

য়দান্পীত-২০০৫

দান্তয-ভদু্রয়রখক 

যথয়ক ২০০৬

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

না

য়দান্পীত-২০০৫

তমমর জামত

না

িানান্তয-মধকায 

যথয়ক ২০০৬

না

য়দান্পীত-২০০৫

িানান্তমযত-২০০৫

০১-০৯-১২

য়দান্পীত-২০০৫

তমমর জামত

০১-০৯-১২
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শ্রী দীঙ্কয রুআদা,        এর.এর.মফ ২৬-১১-৭৩ ০৭/০৯/২০০১- ভ:ু প্রা: .

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ২৬..১২.২০০৬-.ফ.

শ্রীভতী মজমযমময ভািী, ভাধযমভক ৩১-০৭-৭৬ ০৩/০১/১৯৯৫-'ঘ' যশ্রণী

স্বািয  মযফায করযাণ ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রী মঞ্জত কুভায দা,  মফ.এম., ১৭-০৮-৬৯ ০৯-০৮-১৯৯৯-.ফ.ক.

মফুকরযাণ ২৫-১১-২০০৫-.ফ..

শ্রী যদফাীল ড়যা, মফ.এম() ০১.০১.১৯৭১ ০২.০৮.১৯৯৯.ফ.ক. না িানান্তমযত-২০০৫

তথয  ংস্কৃমত ২৫.১১.২০০৫-.ফ..

শ্রী ফীয়যন্ মকয়ায ায়ি,     এভ.এ ১৫.০৯.১৯৭৩ ১৬.১০.২০০০.ফ.ক.

তূত ২৫.১১.২০০৫-.ফ..

শ্রী মভত কুভায ারুআ, মফ.এম ৩১.০৫.১৯৭১ ২১.০৫.২০০১.ফ.ক

স্বযাষ্ট্র ২৫.১১.২০০৫-.ফ.

শ্রী যাান জানা,         মফ.এম() ০৬.০৮.১৯৭৪ ২৭.১১.২০০১.ফ.ক

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান ২৫.১১.২০০৫-.ফ.

শ্রী তীথত প্রাদ ফাগচী, মফ.কভ() ১৬.১০.১৯৭৩ ০১.১০.২০০১.ফ.ক

মল্প  ফামণজয ২৫.১১.২০০৫-.ফ.

১২৩৬

১২৩৮

১২৩৫

১২৩২

১২৩৪

১২৩৭

১২৩১

১২৩৩

১৭-০৯-১২

২৪.০৯.২০১২ না

২২.০৯.২০১২

তমমর ঈজামত

তমমর জামত

 না

য়দান্পীত-২০০৬

দান্তয-ভদু্রয়রখক 

যথয়ক ২০০৬

ঐ

১৫-০৯-১২

০১-০৯-১২

ঐ

ঐ

না

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণীবুক্ত

না

িানান্তমযত-২০০৫

িানান্তমযত-২০০৫

০১-০৯-১২

২৪-০৯-১২

১৭.০৯.২০১২
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শ্রীভতী রুভা যাে (ভমিক), মফ.এ() ১০-০২-৭৩ ০৩/০৯/২০০৩- ভ:ু প্রা: .

মল্প  ফামণজয ২৬.১২.২০০৬-.ফ.

শ্রীভতী তভারী ভখুাজ্জতী, মফ.এ() ০৫.০৮.১৯৭১ ১৯.১০.২০০১-.ফ.ক

নাযী  মরৄমফকা এফং ভাজকরযাণ ২৫.১১.২০০৫ .ফ..

শ্রী যগৌতভ ভমিক,             মফ.এ ০১.০১.১৯৭১ ০৩.০৯.২০০১-.ফ.ক

যৌয মফলেক ২৫.১১.২০০৫-.ফ.

শ্রী স্বরূ কুভায াা,      এভ.কভ ১৫-১০-৭২ ০৮/১০/২০০৩- ভ:ু প্রা: .

কামযগযী মক্ষা  প্রমক্ষণ ২৬..১২.২০০৬-.ফ.

শ্রী নফারুণ ভখুাজ্জতী,  মফ.এম() ৩১.০৭.১৯৭৫ ২৮.০৬.২০০২-.ফ.ক

.ফ.তথয অয়োগ ২৫.১১.২০০৫-.ফ.

শ্রী শ্রাফনী গুপ্ত যনভতা, মফ.এম() ১১.০৮.১৯৭৫ ২৯.০৭.২০০২.ফক

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ২৯.১২.২০০৫-.ফ.

শ্রীভতী কস্তুযী যাে,              

মফ.এ()
২১.১১.১৯৭৭ ২৬.০৭.২০০২-.ফ.ক

মযকল্পনা ২৯.১২.২০০৫-.ফ.

শ্রী মভতাব মভত্র,         মফ.এম ১৯.১২.১৯৭৭ ২৬.০৭.২০০২-.ফ.ক

কামযগযী মক্ষা  প্রমক্ষণ ২৯.১২.২০০৫-.ফ.

১২৪৪

১২৪১

১২৪৫

১২৪০

১২৪৩

১২৪২

১২৪৬

১২৩৯

২৫-০৯-১২

না

২৫-০৯-১২

২৬-০৯-১২

২৫-০৯-১২

িানান্তমযত-২০০৫

ত: জামত

না

০১.১০.২০১২

দান্তমযত২০০৬

২৪-০৯-১২

২৬.০৯.২০১ ২

না

২৬-০৯-১২

ঐ

দান্তয-ভদু্রয়রখক 

যথয়ক ২০০৬

িানান্তমযত-২০০৫

না

না িানান্তমযত-২০০৫

না

িানান্তমযত-২০০৫

িানান্তমযত-২০০৫

তমমর জামত
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শ্রী মঞ্জত ভান্পা,         ঈচ্চভাধযমভক ০৫.০২.১৯৬৮ ১২.০৬.২০০২-ভ.ুপ্রা.মতাে

স্বযাষ্ট্র ১২.১২.২০০৫-.ফ.

শ্রী যদফ কুভায যদ,       ঈচ্চভাধযমভক ১৬.০২.১৯৭১ ২০.০৭.২০০১-ভ.ুপ্রা.মতাে

থত ১২.১২.২০০৫-.ফ.

শ্রীভতী তামনো াজযা (যফা) ২২-০৬-১৯৬৯ ০১/০৩.২০০২-ভ:ুপ্রা:মতাে

থত ১২.১২.২০০৫-.ফ..

শ্রী মচত্তযঞ্জন মদন্দা ২৪-১০-৭২ ১৮/১১/২০০২- .ফ..

যাজযায়রয মচফারে ১৯/১২/২০০৬- .ফ..

শ্রী প্রকা াঈ ০৫-০৬-১৯৮০ ১৪/০২/২০০২-ভ:ুপ্রা:মতাে

াফততয মফলেক ১২/১২/২০০৫-.ফ..

শ্রী ভয়র যফা,        ভাধযমভক ০৫-০৯-৬০ ০৯/১১/১৯৯০-'ঘ' যশ্রণী (মন)

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রী ঙ্কজ মফশ্বা ২৫/০১/১৯৭৬ ১২/১১/২০০৩-ভ:ুপ্রা:মতাে  

াফততয মফলেক ২৬/১২/২০০৬-.ফ..  

শ্রী ভীয যঞ্জন বুাঁআো,      ভাধযমভক ০৩-০১-৬২ ২০/১১/১৯৯০-'ঘ' যশ্রণী

তথয  ংস্কৃমত ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

১২৪৮

১২৫৩

১২৫২

১২৫০

১২৪৯

১২৪৭

১২৫৪

১২৫১

০১-১১-১২

দান্তমযত-২০০৫

না

য়দান্পীত-২০০৬

০২-১০-১২

১০-১০-১২

না

িানান্তয-মধকায 

যথয়ক ২০০৬

দান্তমযত-২০০৫

০১.১০.২০১২

না

তমমর ঈজামত

১০-১০-১২

১০-১০-১২

ঐ
ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

য়দান্পীত-২০০৬

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

ঐ০২-১০-১২

০১.১০.২০১২

না

তমমর জামত
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শ্রীভতী তাযা যদ,           ভাধযমভক ২৫-১১-৬৪ ০৬/১২/১৯৯০-'ঘ' যশ্রণী

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রীভতী কৃষ্ণা ফড়ার,            ঈচ্চ 

ভাধযমভক
২০-১০-৬২ ২৮/১২/১৯৯০-'ঘ' যশ্রণী

বূমভ  বূমভ ংস্কায ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রী প্রভথ ারদায, মফ.আ.(যভকামনকযার), ০১-০১-৭২ ১১/১০/২০০৬-.ফ..

থত

শ্রী মযরার াভন্ত,            ভাধযমভক ০৩-০৩-৬০ ০৮/০১/১৯৯১-'ঘ' যশ্রণী

স্বযাষ্ট্র ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রী শ্যাভর ফযানাজতী,          ভাধযমভক, ১৯-০৮-৭২ ১১/০১/১৯৯১-'ঘ' যশ্রণী

স্বযাষ্ট্র ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রীভতী সুমভতা যঘালার(দা), ঈচ্চ 

ভাধযমভক
০৯-০৪-৭১ ০৮-০২-১৯৯১-'ঘ' যশ্রণী না

স্বযাষ্ট্র(CMO) ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রী আন্মজৎ গু,               ঈচ্চ 

ভাধযমভক.
০২-০১-৬৯ ১৩-০৩-১৯৯১-'ঘ' যশ্রণী

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রীভতী যীনা যাে,    ঈচ্চ ভাধযমভক ২১-০৬-৬৬ ১৭/০৬/১৯৯১-'ঘ' যশ্রণী

স্বযাষ্ট্র ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

০১-১১-১২

১২৬১

১২৫৫

১২৫৯

১২৫৮

১২৬০

১২৫৬

১২৬২

১২৫৭

না

০১-১২-১২

না

৩০-১১-১২

না

না০১-১২-১২

য়দান্পীত-২০০৬না

০১-১২-১২

০১-১২-১২

তমমর জামত

য়দান্পীত-২০০৬

য়দান্পীত-২০০৬

য়দান্পীত-২০০৬

য়দান্পীত-২০০৬

২০০৩/৬৫৫

য়দান্পীত-২০০৬

য়দান্পীত-২০০৬না০১-১২-১২

০১-১১-১২
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শ্রী দীনফন্নু যকায,           মফ.কভ. ১৯-০৭-৭১ ০৭/০৬/২০০৬(:)- .ফ..

মযফণ

শ্রী ভৃতুযঞ্জে যাে,             মফ.এ. ০৭-০৭-৭৫ ৩০/১০/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৮৪২

মফঞ্জান  প্রমমুক্ত

শ্রী মফরু শফয,                       

ঈচ্চ ভাধযমভক
০৭-০৪-৭৭ ২৬/০৯/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/৬

ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয(ঈত্তযকন্যা) (নযূনভান তামরকা-৩)

শ্রী স্বন কুভায াা,       ভাধযমভক ০১-০১-৬১ ২৭/০৬/১৯৯১-'ঘ' যশ্রণী

থত ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রী নফকুভায ারদায,       মফ.কভ., ২৭-০৮-৬২ ০৮/০৭/১৯৯১-'ঘ' যশ্রণী

থত ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রী যমফ মধকাযী,         ভাধযমভক ০১-০২-৫৯ ০৭/০৮/১৯৯১-'ঘ' যশ্রণী

ঈজামত ঈন্পেন ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রীভতী ীভা চক্রফততী,       ভাধযমভক ০৩-১২-৫৮
০১/১১/১৯৯১-'ঘ' যশ্রণী 

২৭.১২.২০০৬-.ফ..
০৩-১২-১২ না

াভমযক প্রমতযক্ষা

শ্রী কৃমত্তফা ারদায,         মফ.এ. ১৫-০১-৭৯ ০৮/০৫/২০০৭(:)-.ফ..

ঈচ্চমক্ষা

Released with 

lien w.e.f. 

24.09.2014(A.N.)

১২৬৩

১২৬৬

১২৭০

১২৬৮

১২৬৪

১২৬৭

০১-১২-১২

১২৬৯

১২৬৫ ০১-১২-১২

তমমর জামত

না

০৩-১২-১২

তমমর ঈজামত

না

০৩-১২-১২

০৩-১২-১২

০১-১২-১২ তমমর জামত

২০০৩/৮৫৬

য়দান্পীত-২০০৬

য়দান্পীত-২০০৬

২০০৩/৬৮৭

তমমর জামত

০৩-১২-১২ না

য়দান্পীত-২০০৬

য়দান্পীত-২০০৬
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শ্রী তনু ফয়ন্দযাাধযাে, মফ.কভ. ১৮-০১-৭৩ ১৮/১১/১৯৯১-'ঘ' যশ্রণী

মযফণ ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রী সুফীয চন্ চন্,         মফ.কভ. ০৩-১১-৬৯ ১০/১২/১৯৯১-'ঘ' যশ্রণী

থত ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রীভতী মূণতভা ার,      ভাধযমভক ০৯-০৩-৫৮ ২৬/১২/১৯৯১-'ঘ' যশ্রণী

মফচায ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রী মফক্রভমজৎ যকায, ভাধযমভক ০২-০৯-৬৮ ২৬/১২/১৯৯১-'ঘ' যশ্রণী

যচ  জরথ ২৭.১২.২০০৬-.ফ..

শ্রীভতী বাযতী যবৌমভক, মফ.এম ২১-১০-৭৫ ২০/০৯/২০০০-.ফ..

নাযী  মরৄমফকা এফং ভাজকরযাণ ১৯/১২/২০০৬-.ফ..

শ্রী মফকা জানা,               এভ.এ. ২৫-০১-৭৩ ০৩/১০/২০০১-.ফ..

াভমযক প্রমতযক্ষা ১৯/১২/২০০৬-.ফ..

শ্রী রৄবাে ুযদফনাথ,        মফ.কভ.() ১৩-০২-৭৬
১৮/০৯/২০০১-.ফ.. 

১৯/১২/২০০৬-.ফ..

ফন

শ্রী ঈভাংকয ভণ্ডর,         মফ.এ. ২৩-০১-৭০ ০৮/০৮/২০০২-.ফ..

মল্প  ফামণজয  ১৯/১২/২০০৬-.ফ..

১২৭২

১২৭৩

১২৭৮

১২৭৬

১২৭৫

১২৭১

১২৭৭

১২৭৪

না

০৪-১২-১২

০৪-১২-১২

না

না

০৪-১২-১২

না

০৪-১২-১২

না

০৪-১২-১২

য়দান্পীত-২০০৬

য়দান্পীত-২০০৬

িানান্তয-মধকায 

যথয়ক ২০০৬

না

িানান্তয-মধকায 

যথয়ক ২০০৬

য়দান্পীত-২০০৬

০৪-১২-১২

না

০৪-১২-১২

িানান্তয-মধকায 

যথয়ক ২০০৬

না

য়দান্পীত-২০০৬

িানান্তয-মধকায 

যথয়ক ২০০৬

০৪-১২-১২
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শ্রী মঞ্জৎ ভমিক,               মফ.এ. ১৫-০১-৭২ ২৭/০৬/২০০৭-.ফ..

মফচায

শ্রী তা যাে,               মফ.এ. ০৭-১২-৬৯ ০৭/০৮/২০০৬(:)-.ফ..

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী কৃষ্ণকান্ত যদায,            ঈচ্চ 

ভাধযমভক.
১১-০১-৭৮ ১৩/০৪/২০০৭-.ফ.. ২০০৩/১০

াভমযক প্রমতযক্ষা (নযূনভান তামরকা-৩)

শ্রী রৄবব্রত নন্দ, মফ.কভ.() ১৬-০১-৭২ ২৬/০৭/২০০২-.ফ..

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি  ১৯/১২/২০০৬-.ফ..

শ্রী নাযােণ চয়ট্টাাধযাে, মফ.এম. ১৮-১২-৬৭ ১৬/১২/২০০২-.ফ..

স্বযাষ্ট্র  ১৯/১২/২০০৬-.ফ..

শ্রী মচত্তযঞ্জন যফা, মফ.এম.মডয়লাভা 

(ম আমঞ্জমনোমযং),
২৪-০৯-৭৪ ০১/০৮/২০০২-.ফ.ক.

মযফণ  ১৯/১২/২০০৬- .ফ..

শ্রীভতী মভতারী প্রাভামনক,     মফ.এ. ০১-০১-৬৬ ০৮/০৫/২০০২- ভ:ু প্রা: .

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন ১৯.১২.২০০৬-.ফ.

শ্রী প্রদী কুভায াধ,ু       মফ.কভ. ১৩-০৮-৭৫ ০৫/০৮/২০০৩- ভ:ু প্রা: .

মযফণ ২৬..১২.২০০৬-.ফ.

০৫.১২.১২ ঈ.ফ..

০৫-১২-১২

০৫-১২-১২

০৪-১২-১২১২৮০

১২৮৬

১২৮৫

১২৮৩

১২৭৯

১২৮২

১২৮১

০৫-১২-১২

০৫-১২-১২১২৮৪

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

তমমর জামত

তমমর জামত

০৪-১২-১২

না

িানান্তয-মধকায 

যথয়ক ২০০৬
না

না
িানান্তয-মধকায 

যথয়ক ২০০৬

০৪-১২-১২

না
িানান্তয-মধকায 

যথয়ক ২০০৬

দান্তয-ভদু্রয়রখক 

যথয়ক ২০০৬

তমমর ঈজামত

২০০৩/৮৭৫

২০০৩/৯২২

দান্তয-ভদু্রয়রখক 

যথয়ক ২০০৬
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শ্রীভতী মরমর বট্টাচামতয (ভখুাজতী), মফ.এ. ২৯-১২-৭১ ০১/১০/২০০৩- ভ:ু প্রা: .

মফমতে ফযফিান ২৬..১২.২০০৬-.ফ.

শ্রীভতী মুিতা দত্ত,       মফ.এম. ০৮-০১-৭৬ ২০/১১/২০০৩- ভ:ু প্রা: .

ফন ২৬..১২.২০০৬-.ফ.

শ্রী সুব্রত বট্টাচামতয,   ঈচ্চ ভাধযমভক ২৪-১০-৭২ ২০/১১/২০০৩- ভ:ু প্রা: .

মফদযারে মক্ষা ২৬..১২.২০০৬-.ফ.

শ্রী মনতাআ যাে,    মফ.কভ. মফ.ম.এড., ১০-১১-৭১ ১২/১১/২০০৩-ভ:ু প্রা: .

তূত ২৬..১২.২০০৬-.ফ.

শ্রী চন্কান্ত মফশ্বা,          মফ.এম. ১৮-১১-৭৯ ২১/০৮/২০০৬-.ফ..

নগয ঈন্পেন

শ্রী নাথ ভণ্ডর,               মফ.এ. ০১-০৭-৭৭ ০৯/০৮/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/৬

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায (নযূনভান তামরকা-১)

শ্রীভতী স্বাগতা যাে(ভণ্ডর), এভ.এ. ১৫-১১-৭৩ ১৫/০১/২০০৭-.ফ.. ২০০৩/১৩

শ্রভ (নযূনভান তামরকা-১)

শ্রী যমঞ্জত মফশ্বা, মডয়লাভা(আ.এণ্ড.মট). ১০-০৪-৭২ ০৬/০৯/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/২০

ভৎস্য (নযূনভান তামরকা-১)

দান্তয-ভদু্রয়রখক 

যথয়ক ২০০৬
০৫-১২-১২

০৫-১২-১২

০৫-১২-১২

১২৯৩

১২৯১

১২৯০

১২৯২

১২৮৮

১২৮৯

১২৯৪

০৫-১২-১২

১২৮৭

তমমর জামত

দান্তয-ভদু্রয়রখক 

যথয়ক ২০০৬
না

দান্তয-ভদু্রয়রখক 

যথয়ক ২০০৬

তমমর জামত

না

২০০৩/৯২৬

দান্তয-ভদু্রয়রখক 

যথয়ক ২০০৬

০৫-১২-১২

না

তমমর জামত

০৫-১২-১২ তমমর জামত

০৫-১২-১২

০৬-১২-১২

না
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শ্রী যবারানাথ মধকাযী,          ঈচ্চ 

ভাধযমভক.
০৭-০১-৭৬ ১৭/১১/২০০৩- ভ:ু প্রা: .

দান্তয-ভদু্রয়রখক 

যথয়ক ২০০৬

কৃমল ২৬..১২.২০০৬-.ফ.

শ্রী মফনাথ যকায,           ঈচ্চ 

ভাধযমভক.
২৮-০৮-৭৩ ১১/১১/২০০৩- ভ:ু প্রা: .

দান্তয-ভদু্রয়রখক 

যথয়ক ২০০৬

থত ২৬..১২.২০০৬-.ফ.

শ্রী তুমন ফড়ুো,          মফ.কভ() ২৮-০৩-৮১ ১৩/১২/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/১১

জনস্বািয কামযগময (নযূনভান তামরকা-৩)

শ্রী যগামফন্দ ার,            মফ.এম.. ২৭-১২-৮০ ১৭/১১/২০০৩- ভ:ু প্রা: .
দান্তয-ভদু্রয়রখক 

যথয়ক ২০০৬

স্বমনবতয যগাষ্ঠী  স্বমনমমুক্ত ২৬.১২.২০০৬-.ফ.

শ্রী ভায়দফ চন্ যযাঝা,    মফ.কভ.. ২০-০১-৭৭ ২৭/১১/২০০৩- ভ:ু প্রা: .
দান্তয-ভদু্রয়রখক 

যথয়ক ২০০৬

মযকল্পনা ২৬.১২.২০০৬-.ফ.

শ্রী কৃষ্ণকান্ত কভতকায,       মফ.এ.(). ০৯-০১-৭৯ ১৯/০৭/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৭

স্বযাষ্ট্র

শ্রীভতী আমিতা যাে (দত্ত), মফ.এম(). ৩১-১২-৭৭ ০৭/০৮/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৯

কামযগযী মক্ষা  প্রমক্ষণ

শ্রী সুভন যবৌমভক, মফ.এম(). ২৬-০৯-৭১ ২১/০৬/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/২৫

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

Release with 

lien w.e.f. 

24.09.2014 

০৭-১২-১২

১০-১২-১২

১১-১২-১২

০৮-১২-১২
ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

০১-০১-১৩

১৩০১

১২৯৭

১২৯৫

১২৯৯

১২৯৮

১৩০২

১২৯৬

১৩০০

না

তমমর ঈজামত

না২১-১২-১২

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

না

০৭-১২-১২

না

না

০৭-১২-১২
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শ্রীভতী নুযাধা যঘাল, মফ.এম(). ০৭-১২-৭৩ ১৮/০৮/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/২৮  

স্বযাষ্ট্র(CMO)  

শ্রী জামদ অয়ভদ,         মফ.এ.(). ০৭-০৮-৭৭ ৩০/০৬/২০০৬(:)- .ফ.. ২০০৩/৪৭  

জনস্বািয কামযগময  

শ্রী মদ্ধাথত ংকয যবৌমভক, মফ.এম, 

মফ.এআচ.এভ.এ.
০৯-১২-৭১ ১০/১০/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৪৯  

মযফণ

শ্রী সুয়াবন দা,         মডয়লাভা(যভ. 

আমঞ্জমনোমযং).
১৮-১১-৭৬ ১৭/০৭/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৫১

যৌয মফলেক

শ্রী াথত যভাদক, মফ.যটক; মফ.এড.. ০২-০১-৭২ ০১/০৯/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৫৪

মফমধ

শ্রী মনফতান দা,  ঈচ্চ ভাধযমভক. ০৮-০৫-৮১ ২৬/০৭/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৫৮

স্বযাষ্ট্র

শ্রী কমণষ্ক ফযানাজতী,             

মফ.এ.().
৩০-০৯-৭২ ১৩/১১/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৬০

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ন্দীন দত্ত,            মফ.এম. 

().
১০-০৫-৮০ ২৪/০৭/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৬৮

স্বযাষ্ট্র

না

০১-০১-১৩

০১-০১-১৩

না

০১-০১-১৩ না

০৪-০১-১৩ না

১৩০৭ ০১-০১-১৩

১৩০৫

১৩০৪

১৩০৬

১৩০৮

১৩০৯

১৩০৩

১৩১০

না

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

না

না

০১-০১-১৩

০১-০১-১৩

০১-০১-১৩
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শ্রী মফজে কুভায দা, মফ.এম(মমন্দ). ২৫-০৫-৭৩ ১৫/০৯/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৬৯

ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয(ঈত্তযকন্যা)

শ্রী সুযমজৎ যদফভতা, মফ.কভ.(). ১৬-০২-৭৪ ০৪/১২/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৭০

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী যৌমভক ফসু,           মফ.এম. 

মফ.এ..
১৬-১০-৭৪ ৩০/০৬/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৭১

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী যায়ক বট্টাচামতয,        মফ.এম.. ০৯-০৮-৭৭ ১৯/০৭/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৭২

নগয ঈন্পেন

শ্রী ঙ্কজ কুভায ভণ্ডর, , মফ.এম.. ২৬-০৭-৭৭ ২৪/০৭/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৭৮

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ফযাচী দা,           মডয়লাভা 

(যভ. আমঞ্জমনোমযং).
২৮-০৫-৭৮ ০৪/০৮/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৭৯

স্বযাষ্ট্র

শ্রী মভত াঈ,              মফ.এম. ২০-০৩-৮১ ০৮/০৬/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৮৭

খাদয  যফযা

শ্রী মফ ুশভত্র,              ভাধযমভক. ০৫-০২-৭৬ ২৩/১০/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৮৮

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন

না

না

০৪-০১-১৩

০৪-০১-১৩ না

না১৮-০১-১৩

০১-০২-১৩

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

০৭-০১-১৩

না

না

০১-০২-১৩

০৪-০১-১৩

১৩১৪

১৩১২

১৩১১

১৩১৬

১৩১৮

১৩১৫

১৩১৭

১৩১৩

না

০১-০২-১৩
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শ্রী মনয়ভল াণ্ডা,       মফ.এম. ০৭-০৯-৭৭ ১৩/১০/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৮৯

শ্রভ

শ্রী মত কুভায নন্দী, মফ.এম.(). ২৪-১১-৭৯ ২১/০৭/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/৯৫

কৃমল

শ্রী মভঠুন নন্দী,            

মফ.এম.().
০২-০১-৮২ ১৩/০৯/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৯৬

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী মভতাব চয়ট্টাাধযাে, 

মফ.এম.().
০২-০৯-৭২ ২৫/০৮/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৯৮

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রীভতী মততা মং,           মফ.এ. ১১-০৩-৮০ ০৬/১২/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/২৫

স্বযাষ্ট্র (নযূনভান তামরকা-১)

শ্রীভতী মযমন ফভতন,          মফ.এম. ১৬-০১-৭৬ ০১/১২/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/৩৪

স্বািয  মযফায করযাণ (নযূনভান তামরকা-১)

শ্রী যাজীফ কুভায মভমি, মফ.কভ(). ১৫-০১-৭৭ ২৮/০৬/২০০৬-.ফ..

স্বমনবতয যগাষ্ঠী  স্বমনমমুক্ত

শ্রী যাভনাথ যফমনো, মফ.এম(). ০৬-০৮-৭৮ ২৫/০৮/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৩৯

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায (নযূনভান তামরকা-১)

Release with 

lien w.e.f. 

24.09.2014 

ফূতস্বত্ব  

২৬/১১/২০১২(:)

 যথয়ক ফযামত

০১-০২-১৩

০১-০২-১৩

০১-০২-১৩

০১-০২-১৩ না

তমমর জামত

তমমর জামত

০১-০২-১৩

১৩২৫

১৩২৩

১৩২৪

১৩২০

১৩২২

১৩১৯

১৩২১

১৩২৬

না

তমমর জামত
২০০৩/৩৬ (নযূনভান 

তামরকা-১)

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

না

তমমর জামত

০১-০২-১৩

০১-০২-১৩

০১-০২-১৩
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শ্রী ঞ্জীফ যাে,  ঈচ্চ ভাধযমভক ১২-১০-৭৬ ১৫/০৯/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/৪২

থত (নযূনভান তামরকা-১)

শ্রী ঞ্জে যদফনাথ,          মফ.কভ.(). ০৮-১২-৭৩ ১৭/০৭/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৯৯

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী মত যবৌমভক,        মফ.এম. ১৯-০২-৭৮ ০৮/০৯/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/২

শ্রভ (নযূনভান তামরকা-২)

শ্রী মনফতান যদ,           মফ.কভ.(). ০৯-১০-৭৫ ৩১/০৭/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১০০

নগ্রয ম্দাে করযাণ

শ্রী মভামদ্র যাে,             মফ.কভ. 

মফ.এ..
০৯-০৩-৭১ ৩১/০৮/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১০২

তূত

শ্রীভতী কৃষ্ণা দা,            মফ.এম.. ০২-০৭-৭২ ১৯/০৭/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/১০৪

মযফণ

শ্রী মদরী ফভতন,               ঈচ্চ 

ভাধযমভক.
১১-০৫-৭৭ ১২/০৯/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৫

থত (নযূনভান তামরকা-২)

শ্রী যৌয়যন্ নাথ যকায, 

মফ.এম.,(াটত-১)
১২-০১-৭৬ ৩১/০৮/২০০৬(:)- .ফ.. ২০০৩/১১১

ঈচ্চমক্ষা

Released with 

lien w.e.f. 

24.09.2014(A.N.)

না

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

০৮-০২-১৩

০১-০২-১৩

০৭-০২-১৩
ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

তমমর জামত

১৩২৯

১৩২৮

১৩৩৪

১৩২৭

১৩৩২

১৩৩১

১৩৩৩

১৩৩০

০৭-০২-১৩

তমমর জামত

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

০৮-০২-১৩

০৯-০২-১৩

না

০৯-০২-১৩

তমমর জামত

০৬-০২-১৩
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শ্রী মনফতান ফসু,           মডয়লাভা 

(ম-আমঞ্জমনোমযং).
১৫-১০-৭৮ ৩১/০৭/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১১৪

স্বযাষ্ট্র

শ্রীভতী কাকমর যঘাল(ভামরক), এভ.এ, 

মফ.মরফ.
১৩-০৮-৭২ ০২/০৮/২০০৬(:)- .ফ.. ২০০৩/১২৪

মল্প  ফামণজয

শ্রী ঈদেন তারকুদায, মফ.এম.(). ১৫-০১-৭৭ ০৮/০১/২০০৭- .ফ.. ২০০৩/১২৮

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী মদরী প্রাদ নাা,     এভ.কভ. ১০-১২-৭৮ ২৫/০৪/২০০৭- .ফ.. ২০০৩/১২৯

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

শ্রী যায়ক শ্রীফাস্তফ, মফ.এ. ০৬-০১-৮১ ২৫/০৮/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/১৩০

কু্ষদ্র  কুমটয মল্প এফং ফি

শ্রী ঘতয দা,   ঈচ্চ ভাধযমভক ১০-১২-৮১ ২৭/০৭/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/১৩১

মতটন

শ্রী বাস্কয ফযানাজতী, মফ.এম.(). ০৭-০২-৭৬ ২৮/০৮/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৩৩

মফমতে ফযফিান

শ্রী যাররয়দফ চযাটাজতী, মফ.এম.(). ২৯-১১-৭৬ ৩০/০৮/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৩৪

নগয ঈন্পেন

না

না

০১-০৩-১৩

না

১৩-০২-১৩

২৩-০২-১৩

০১-০৩-১৩

১৩৩৯

১৩৪০

১৩৩৮

১৩৪২

১৩৩৭

১৩৩৬

১৩৩৫

১৩৪১

না

০১-০৩-১৩ না

না

০১-০৩-১৩

০১-০৩-১৩

০১-০৩-১৩

না

না
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শ্রীভতী যভৌমভতা যফা (যদ), 

মফ.এম.().
১২-০৩-৭৭ ১৭/০৭/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৩৮

শ্রভ

শ্রী ভমণঙ্কয নস্কয,  ঈচ্চ ভাধযমভক. ০১-১১-৭৮ ১৭/০৮/২০০৬(:)-.ফ.. ২০০৩/৮

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ (নযূনভান তামরকা-২)

শ্রী যখয যাে,               মফ.এ. ০১-০১-৭১ ১৩/০৯/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/৯

যাষ্ট্রােত্ত ঈয়দযাগ (নযূনভান তামরকা-২)

শ্রী যভামত কুভায নাড়ু,        ঈচ্চ 

ভাধযমভক.
০২-০২-৭৭ ০৮/০৯/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/১১

:ফ: তথয অয়োগ (নযূনভান তামরকা-২)

শ্রী মযন্দভ বট্টাচামতয, মফ.এম.(). ২৫-০৯-৭৭ ২৬/০৭/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৪৪

জনমক্ষা প্রায

শ্রীভতী যানারী যবৌমভক, মফ.এম. ১৯-১১-৭৫ ০৭/০৮/২০০৬(:)-.ফ.. ২০০৩/১৯

স্বযাষ্ট্র (নযূনভান তামরকা-২)

শ্রী জেদী ব্রহ্ম,         মফ.এম.() ০৪-১১-৭৩ ০২/০৮/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/১৪৯

থত

শ্রী যদফকুভায দা,       মফ.কভ.(). ০৮-০৯-৭৭ ২০/০৯/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৫২

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন

Release with 

lien w.e.f. 

18.12.2013 

(A.N.)

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

তমমর জামত

২০-০৩-১৩

তমমর জামত

০১-০৩-১৩

১৩৪৬

১৩৪৪

১৩৫০

১৩৪৮

১৩৪৫

১৩৪৩

না

০৯-০৩-১৩

০১-০৩-১৩

০১-০৩-১৩

০৯-০৩-১৩

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

তমমর জামত

১৩৪৭

১৩৪৯

০১-০৩-১৩

১৩-০৩-১৩

না

তমমর জামত
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শ্রী প্রদী বড়,         মফ.এম.(). ২৪-০১-৭৯ ০৭/০৮/২০০৬(:)- .ফ.. ২০০৩/১৫৪

:ফ: স্টাপ ময়রকন কমভন

শ্রীভতী তমনভা ফসু(যকায), 

মফ.এম.(), মফ.মরফ.
২৬-১২-৮০ ২৯/০৮/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৫৬

:ফ: ভানফামধকায অয়োগ

শ্রী িফ কুভায ফসু,          মফ.এম. ১৩-০৭-৭৩ ০১/০৯/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৬১

থত

শ্রী জে ফযানাজতী,               ঈচ্চ 

ভাধযমভক.
১৪-০৮-৮৩ ২১/১২/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৬৫

:ফ: ভানফামধকায অয়োগ

শ্রী সুফীয যঘাল,          মফ.এম.. ০৯-০৪-৭১ ১৩/১০/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৬৬

থত

শ্রীভতী সুয়চতা ফযানাজতী (ভখুাজতী),      

  মফ.কভ ()
২২-০৮-৭৬ ১১/০৮/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৬৯

স্বযাষ্ট্র(CMO)

শ্রীভতী স্বণতারী যকায, এভ.এম. ২৮-০৬-৭৭ ২৮/০৭/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/১৭২

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী কৃষ্ণ চন্ যঘাল,   মফ.এ () ১৪-০১-৭৯ ২৫/০৯/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৭৪

ঈচ্চমক্ষা

না

০১-০৪-১৩ না

০১-০৪-১৩

না

না

১৩৫৪

১৩৫৫

১৩৫১

১৩৫২

১৩৫৭

১৩৫৩

১৩৫৬

০১-০৪-১৩

না

০১-০৪-১৩

০১-০৪-১৩

না

০১-০৪-১৩

১৩৫৮

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

০১-০৪-১৩

০১-০৪-১৩

না

Page 170-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

শ্রী মভত কুভায যন, মফ.এম () ০২-০১-৭২ ০৪/০৮/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৭৬

ভফাে

শ্রী মভত মধকাযী,            মফ.এ. ০৪-০৫-৮০ ০১/০৯/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৮৮

থত

শ্রী সুদী কুভায দা,         মফ.এ. ২৫-০২-৭১ ০৭/০৮/২০০৬(:)-.ফ.. ২০০৩/১৮৯

:ফ: ভানফামধকায অয়োগ

শ্রী ঞ্জীফ কুভায যাে,         মফ.এম 

().
১৪-১১-৭৩ ৩১/০৭/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/১৯১

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী মবজে মফশ্বা,         মফ.এম. ০৬-১০-৭২ ১২/০৯/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/২০

স্বযাষ্ট্র (CMO) (নযূনভান তামরকা-২)

শ্রী ভযুরীধয ফভতন,        মফ.যটক. ০৪-০৬-৭৩ ২১/০৯/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/২৪

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায (নযূনভান তামরকা-২)

শ্রী চন্নাথ শফদয,         মফ.কভ() ১৬-০৬-৭৯ ০১/০৮/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/২৯

মল্প  ফামণজয (নযূনভান তামরকা-২)

শ্রী ঙ্কজ কুভায যাে,          মফ.কভ. ০৫-০১-৭৬ ২০/১১/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৩৫

থত (নযূনভান তামরকা-২)

না

না

না

০১-০৪-১৩

০১-০৪-১৩

০১-০৪-১৩

১৩৬২

১৩৬৩

১৩৫৯

১৩৬৫

১৩৬০

১৩৬১

১৩৬৪

১৩৬৬ ০১-০৪-১৩

০১-০৪-১৩

০১-০৪-১৩

০১-০৪-১৩

তমমর জামত

তমমর জামত

তমমর জামত

তমমর জামত

না

০১-০৪-১৩
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শ্রীভতী নতা দতায, মফ.কভ(), ১৭-০৪-৭৯ ১৬/১১/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/১২

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি (নযূনভান তামরকা-৩)

শ্রী যাজাযাভ ার, মফ.এম.

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী মফাজী যচৌধযুী, মফ.কভ (),.

স্বযাষ্ট্র

শ্রী সুভন যচৌধযুী, মডয়লাভা 

(যভ.আমঞ্জমনোমযং).

মফুকরযাণ

শ্রী ঞ্জীফ কুভায ভখুাজ্জতী, মফ.এম.

যাষ্ট্রােত্ত ঈয়দযাগ

শ্রী রৄবভে বট্টাচামতয, মফ.কভ (),.

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী যাজ ুভান্পা, মফ.এম.

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী সুদীপ্ত যনগুপ্ত, মফ.কভ (),.

মফচায

২০০৩/২১৩

২০০৩/২০৮

না

না০১-০৫-১৩

০১-০৫-১৩

০১-০৫-১৩

০১-০৫-১৩

২০০৩/২১১

০১-০৫-১৩

১৯-০৩-৭২

০১/০৮/২০০৬-.ফ..১৩৭৪

১০/১১/২০০৬-.ফ..

২৬/০৭/২০০৬-.ফ..

১৩৬৭

১৩৭০

১৩৬৯

১৩৭২

১৩৭১

১৩৭৩

১৩৬৮

০৫-০৮-৭৬

২১-০৩-৭৬

১৩-০৯-৭২

০৫-০১-৭৪

২৮/০৭/২০০৬- .ফ..

২৯-১১-২০০৬-.ফ..

০১-০৫-১৩

০১-০৪-১৩

১৫-০৫-৭৫

২০-১২-৭৬

না

১৩/১০/২০০৬-.ফ..

২০০৩/২০৭

২৯/০৯/২০০৮-.ফ..

না০১-০৫-১৩

২০০৩/১৯৮

না

২০০৩/২১৭

২০০৩/২০০

না

না

তমমর ঈজামত
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শ্রী স্বয়ণতন্দু যগাস্বাভী, মফ.কভ (),.

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ

শ্রী যৌয়ভন যচৌধযুী, মফ.এম (),.

মফচায

শ্রী জর াা, মফ.এম.

থত

শ্রী চন্দন াা, মফ.এম (), এভ.মরফ

জনস্বািয কামযগময

শ্রী সুজে মফশ্বা, মডয়লাভা 

যভ.আমঞ্জমনোমযং)
২০০৩/৩৮

স্বযাষ্ট্র (নযূনভান তামরকা-২)

শ্রী প্ররে ভণ্ডর, মফ.এ. ২০০৩/৪১

মিভাঞ্চর ঈন্পেন মফলেক (নযূনভান তামরকা-২)

শ্রীভতী ফনানী বট্টাচামতয (ারদায), 

এভ.এ.
২০০৩/৪৩

থত (নযূনভান তামরকা-২)

শ্রী যখয যাে, মফ.এ. মড.আন পায়ভতী ২০০৩/৪৫

কৃমল (নযূনভান তামরকা-২)

তমমর জামত

১০-১১-৭৯

২০০৩/২২৯

০১-০৫-১৩

০১/০২/২০০৭-.ফ..

২০০৩/২২৮

০৭-০৪-৭৮

০৪-০১-৮০

১৩৮১

১৩৮২

১৩৭৫

১৩৭৭

১৩৭৮

১৩৭৬

১৩৮০

০৯/১১/২০০৬-.ফ.. ০১-০৫-১৩

০১-০৫-১৩

১৩৭৯

না

১০-০১-৭৬

০৮/০৯/২০০৬-.ফ..

০১-০৫-১৩

না

তমমর জামত

না০১-০৫-১৩

তমমর জামত

২৭-০৬-৭৫ ০৪/০৮/২০০৬-.ফ..

২৫/০১/২০০৭-.ফ..

২০০৩/২২৭

০১-০৫-১৩

০১-০৫-১৩

০৪-১২-৭৮

১২/০৯/২০০৬-.ফ..

১৭-০১-৭৯

২০০৩/২২৪না

১৬-১০-৭৭

১৭/০৮/২০০৬-.ফ..

২৯/১২/২০০৬-.ফ.. ০১-০৫-১৩

তমমর জামত
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শ্রী ভাআয়কর ভভু ুত, মফ.কভ. ২০০৩/১৩

মফচায (নযূনভান তামরকা-৩)

শ্রী মভত দা, এভ.কভ. ২৬-০১-৭৯ ২৪/০৮/২০০৬- .ফ.. না ২০০৩/২৩১

থত

শ্রী সুভন ভয়ুখাাধযাে, মফ.এম.. ০২-০১-৭৩ ১১/১২/২০০৬- .ফ.. না ২০০৩/২৩৫

যৌয মফলেক

শ্রী সুযমজৎ অগযোরা, মফ.এম 

(),.
১৮-১০-৭৩ ০৪/০৯/২০০৬-.ফ.. না ২০০৩/২৩৬

যৌয মফলেক

শ্রী াথত াা, মফ.কভ (),. ১০-০৪-৭৬ ০৮/০৮/২০০৬-.ফ.. না ২০০৩/২৩৯

ঈচ্চমক্ষা

শ্রী যাজ কুভায গযাং, মফ.এম. ০৪-০১-৭৮ ০৫/০৯/২০০৬-.ফ.. না ২০০৩/২৪২

ফন

শ্রী রা াা, মফ.এম (),. ২৬-১২-৭৬ ২৯/০৬/২০০৬(:)-.ফ.. না ২০০৩/২৪৯

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ

শ্রী াথত কুণু্ড, মফ.এ. ১০-০৪-৭২ ২৭/০৯/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/২৮২

ঈচ্চমক্ষা

D.P.P.G., 

Uttarkanya

০১-০৬-১৩

০১-০৬-১৩

০১-০৬-১৩

০১-০৬-১৩

২০/১০/২০০৬-.ফ..

০১-০৬-১৩

১৩৮৪

১০-০২-৭৭

১৩৮৮

১৩৮৬

১৩৮৭

১৩৮৯

১৩৯০

১৩৮৫

১৩৮৩ তমমর ঈজামত

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

০১-০৭-১৩

০১-০৭-১৩

০১-০৫-১৩
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শ্রী ভনসুয ামফফ গাজী, মফ.এম (),. ০২-০২-৭১ ৩১/০৮/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/২৯১

.ফ.তথয অয়োগ

শ্রীভতী যভৌটুী দা, মফ.কভ (),. ০২-০৬-৭৬ ০৯/০৮/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/৩০৯

স্বযাষ্ট্র

শ্রী রৄভ্ নাথ, মফ.এম (),. ২৩-১০-৭৬ ০১/০৯/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/৩৩৬

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী াাফ অরভ, মফ.কভ.( ঈরৃত) ২৩-১০-৭২ ০৮/০৮/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/৩৪৫

স্বযাষ্ট্র

শ্রী সুযমজৎ কভতকায, এভ.এ. ০২-০২-৭৫ ১৩/১০/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/৩৮২

কৃমল

শ্রী রৄকয়দফ নস্কয, মফ.কভ. ২৮-০৫-৭১ ৩০/০৩/২০০৭- .ফ.. তমমর জামত ২০০৩/৫১

তূত (নযূনভান তামরকা-২)

শ্রী মফযলা াঁযা, মফ.কভ. ১৭-১১-৭৯ ২৭/১১/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/১৪

তথয  ংস্কৃমত (নযূনভান তামরকা-৩)

শ্রী সুান্ত যভব্রভ, মফ.এম(). ০৫-০৩-৮০ ১২/০৯/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/১৫

মফচায (নযূনভান তামরকা-৩)

Release with 

lien w.e.f. 

10.11.2014 

(A..N.)

০১-০৭-১৩

০১-০৭-১৩

০১-০৭-১৩

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

০১-০৭-১৩

০১-০৭-১৩

১৩৯৭

১৩৯৮

১৩৯১

১৩৯২

১৩৯৪

১৩৯৩

১৩৯৬

১৩৯৫

তমমর ঈজামত

তমমর ঈজামত

০১-০৭-১৩

০১-০৭-১৩

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

০১-০৭-১৩
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শ্রী তযমজৎ যভব্রভ, মফ.কভ(). ০২-০১-৭৬ ১৮/০৯/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/২৭

Fourth State Finance Comm. (নযূনভান তামরকা-৩)

শ্রী প্রতীক ভান্পা, মফ.এম. ১৪-০৪-৭৪ ১৩/০৯/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/৪০৩

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী জেন্ত কুভায দা,               

মডয়লাভা(ম-আমঞ্জমনোমযং).
২১-০১-৭৭ ১৩/০৯/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৪০৮

মযফন

শ্রী যখয কুভায মফশ্বা, মফ.এ. ২২-০৫-৭৭ ২৯/১২/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৪১১

থত

শ্রী ঙ্খব্রত মফশ্বা, মফ.এম (),. ০৮-০৭-৭৪ ০১/০৮/২০০৬-.ফ.. ২০০৩/৪৩৮

মযফন

শ্রী প্রণয়ফ যাে, মফ.এম (). ২৪-১২-৭২ ২৩/০৮/২০০৬- .ফ.. ২০০৩/৪৬০

মিভাঞ্চর ঈন্পেন মফলেক

শ্রী যয়ভন্ কুভায গযাআ, এভ.এ, ১৫-০১-৬৫ ১৭/০৮/২০০৬-.ফ.. না ২০০৩/৭৯৯

শ্রভ

শ্রী তন কুভায চক্রফততী, ভাধযমভক ২২-১২-৫৭ ২১/০৪/১৯৮৯-'ঘ' যশ্রণী না য়দান্পীত-২০০৭

থত

০১-০৮-১৩

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

০১-০৭-১৩

০১-০৮-১৩

০১-০৮-১৩

০১-০৮-১৩১৪০১

০১-০৮-১৩

১৪০৪

১৪০০

১৩৯৯

১৪০৩

১৪০২

১৪০৫

০১-০৮-১৩

১৪০৬

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

০১-০৮-১৩

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

তমমর ঈজামত
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শ্রী সুকান্ত টুডু, মফ.কভ(). ০২-০৮-৭৬ ২৬/০৯/২০০৬- .ফ.. ০১-০৮-১৩ তমমর ঈজামত ২০০৩/২৮

শ্রভ (নযূনভান তামরকা-৩)

শ্রী জর যচৌধযুী ভাধযমভক, ১২-১২-৭০ ২৫/০৪/১৯৯৬-মন ০১-০৮-১৩ য়দান্পীত-২০০৭

স্বমনবতয যগাষ্ঠী  স্বমনমমুক্ত

শ্রী মফশ্বমজৎ াা, ভাধযমভক ১১-০৩-৫৯ ২৯/০২/১৯৯২-মন ০১-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

তূত

শ্রী তা দা, ভাধযমভক ০৫-১১-৬০ ০৩/০৩/১৯৯২-মন ০১-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

মল্প  ফামণজয

শ্রীভতী ঞ্জরী যদ, ভাধযমভক ১৫-০৩-৫৭ ১১/০৩/১৯৯২-মন ০১-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

থত

শ্রী প্রদী চক্রফততী, ভাধযমভক ১০-১২-৫৮ ১৯/০৩/১৯৯২-মন ০১-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

থত

শ্রী যকফ চন্ ঈমকর, মফ.এ., ১৮-১০-৭৪ ০৬/০৪/১৯৯২-মন ০১-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

যৌয মফলেক

শ্রী যদফীপ্রাদ ভির, মফ.কভ. ২৫-১১-৭৩ ২২/০৪/১৯৯২-মন ০১-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

থত

তমরী ঈজামত

১৪০৭

১৪০৯

১৪১০

১৪১৩

১৪১২

১৪১৪

১৪১১

১৪০৮
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শ্রীভতী আমত ভির (দা), ভাধযমভক, ০৬-০৭-৬০ ০৩/১২/১৯৯২-'ঘ' যশ্রণী ০১-০৯-১৩ তমরী জামত য়দান্পীত-২০০৭

থত

শ্রী ননী যগাার যঘাল,ভাধযমভক, ০৮-০১-৬১ ০৯/১২/১৯৯২-মন ০১-০৯-১৩ তমরী জামত য়দান্পীত-২০০৭

তূত

শ্রী ফাফর ুযচৌধযুী, ভাধযমভক, ০৩-০১-৬৬ ৩১/১২/১৯৯৩-ত্রফাক ০১-০৯-১৩ তমরী জামত য়দান্পীত-২০০৭

তূত

শ্রী ভীয কুভায যাে, মফ.এ. ২৭-০৯-৭১ ২৯/০৪/১৯৯২-মন ১১-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

মফচায

শ্রী ীভ কুভায চক্রফততী, ভাধযমভক ০৪-০১-৭১ ৩০/০৪/১৯৯২-মন ১১-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

শ্রী নীায চক্রফততী, ভাধযমভক, ২৪-০১-৫৯ ১৯/০৫/১৯৯২-মন ১১-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

মল্প নূগতঠন

শ্রীভতী রীরা ারদায, ভাধযমভক ০১-০৩-৫৭ ৩০/০৫/১৯৯২-মন ১১-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

নগয ঈন্পেন

শ্রী ভয চন্ ভির, ভাধযমভক ২৯-০৯-৫৯ ১৮/০৬/১৯৯২-মন ১১-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

স্বযাষ্ট্র

১৪২১

১৪২০

১৪১৭

১৪১৬

১৪১৫

১৪১৮

১৪২২

১৪১৯
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শ্রীভতী কমফতা দা (মফশ্বা), মফ.এ., ১২-০১-৬২ ২৬/১০/১৯৯৪-ঘ যশ্রণী ১১-০৯-১৩ তমরী জামত য়দান্পীত-২০০৭

নগয ঈন্পেন

শ্রী ফাসুয়দফ চক্রফততী, ঈচ্চভাধযমভক ২০-১১-৬০ ০৩/০৭/১৯৯২-মন ১২-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

থত

শ্রী যগাযাচাাঁদ ার, ভাধযমভক ০৬-০১-৬১ ২৯/০৭/১৯৯২-'ঘ' যশ্রণী ১২-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

শ্রীভতী ভীযা বট্টাচামতয, ভাধযমভক ১৮-১২-৫৬ ৩১/০৮/১৯৯২-মন ১২-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

তূত

শ্রী ীভ কুভায তুতুি, ঈচ্চভাধযমভক ১১-০১-৫৮ ০২/০৯/১৯৯২-মন ১২-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

মফদযারে মক্ষা

শ্রী ভৃণার কামন্ত যকায, ম.আঈ., ২১-০৫-৫৮ ০২/০৯/১৯৯২-মন ১২-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

থত

শ্রী যবারানাথ যন, ভাধযমভক ০৫-০২-৬৫ ১৩/১০/১৯৯২-মন ১২-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

ংয়াধন-প্রান

শ্রী মশ্বনী কুভায মগময, মফ.কভ., মফ.এ., ৩০-১১-৫৬ ১৪/১০/১৯৯২-মন ১২-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

তথয  ংস্কৃমত

১৪২৮

১৪২৪

১৪২৫

১৪২৭

১৪৩০

১৪২৩

১৪২৯

১৪২৬
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শ্রী মভে ার, ঈচ্চভাধযমভক, ১৯-০১-৬৫ ১৪/১০/১৯৯২-মন ১২-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

থত

শ্রীভতী মপ্রা যদফ, ঈচ্চভাধযমভক, ৩০-১২-৬৬ ২০/১০/১৯৯২-মন ১২-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

ংয়াধন-প্রান

শ্রী প্রান্ত কুভায দত্ত, ঈচ্চভাধযমভক, ১৩-০২-৭৩ ২০/১০/১৯৯২-মন ১২-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

াভমযক প্রমতযক্ষা

শ্রী যদফব্রত দা, ভাধযমভক ২৫-০২-৬০ ১১/১১/১৯৯২-মন ১২-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

থত

শ্রী মফজে কুভায দত্ত, ভাধযমভক, ০২-০৩-৫৮ ২৫/১১/১৯৯২-মন ১২-০৯-১৩ না য়দান্পীত-২০০৭

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী মফজে কুভায ারদায, ঈচ্চভাধযমভক ২২-০৩-৬১ ২৬/১০/১৯৯৪-ঘ যশ্রণী ১২-০৯-১৩ তমরী জামত য়দান্পীত-২০০৭

নগয ঈন্পেন

শ্রী যদফদা যুকাআত, াআভাদ্রাা, ২৬-১১-৬৮ ২৮/০২/১৯৯৫-মন ১২-০৯-১৩ তমরী জামত য়দান্পীত-২০০৭

শ্রভ

শ্রীভতী মফানী যাে (যকায), 

ভাধযমভক,
০৪-০৪-৫৮ ০৪/০৪/১৯৯৫-'ঘ' যশ্রণী ১২-০৯-১৩ তমরী জামত য়দান্পীত-২০০৭

নগয ঈন্পেন

প্রাক্তন যনাকভতী

ম.এ.ম.-

১৯৯৯/৩৩৭

১৪৩৮

১৪৩৫

১৪৩২

১৪৩১

১৪৩৬

১৪৩৩

১৪৩৪

১৪৩৭
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শ্রী দারৄযমথ ভির, ভাধযমভক, ০৪-১১-৬০ ২৫/০৪/১৯৯৫-মন ১২-০৯-১৩ তমরী জামত য়দান্পীত-২০০৭

মযংখযান  মযকল্পনা রূােণ

শ্রী ঈজ্জ্বর কুভায যঘালার, মফ.কভ., ২১-০৪-৬৮ ২৩/০৯/২০০২-.ফ.ক. ১২-০৯-১৩ না িানান্তমযত-২০০৭

মফমধ

শ্রী মনর ঈাধযাে,মফ.এ. ০১-০১-৭৪ ০৭/১১/২০০২-.ফ.ক. ১২-০৯-১৩ না িানান্তমযত-২০০৭

:ফ: স্বািয মনয়োগ যফাডত

শ্রী নূতানন্দ ফয়ন্দযাাধযাে, মফ.কভ. ০৮-০৫-৭৩ ২০/০৯/২০০২-.ফ.ক ১২-০৯-১৩ না িানান্তমযত-২০০৭

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রীভতী যদফমানী ার (যঘাল), এভ.কভ. ০৩-১২-৭৩ ২২/১০/২০০২-.ফ.ক ১২-০৯-১৩ না িানান্তমযত-২০০৭

মযকল্পনা

শ্রীভতী মোরী নাথ, ঈচ্চভাধযমভক, ১৩-০৯-৭৯ ০৫/০২/২০০৩- .ফ.ক ১২-০৯-১৩
ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী
িানান্তমযত-২০০৭

নগ্রয ম্দাে করযাণ

শ্রী মভত ারদায, মফ.কভ.(), ১৫-০৪-৭৭ ১১/০৯/২০০৩-.ফ.ক. ১২-০৯-১৩ তমরী জামত িানান্তমযত-২০০৭

থত

শ্রী যায়জ মফশ্বা, মফ.এ., ০৯-১০-৭৫ ২১/০১/২০০৪-.ফ.ক. ১২-০৯-১৩ তমরী জামত িানান্তমযত-২০০৭

স্বযাষ্ট্র

১৪৪৫

১৪৩৯

১৪৪২

১৪৪৪

১৪৪৩

১৪৪৬

১৪৪১

১৪৪০
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শ্রী নু কুভায নস্কয, মফ.এম., ২৭-০৬-৭২ ২৩/০৯/২০০৩-.ফ.ক. ১২-০৯-১৩ তমরী জামত িানান্তমযত-২০০৭

থত .

শ্রী মবমজৎ যাে, মফ.কভ. ২৬-১২-৭০ ১২-০৯-১৩ না দান্তমযত-২০০৭

নাযী  মরৄমফকা এফং ভাজকরযান

শ্রী ধনঞ্জে কুভায যদায, মফ.এ. ০১-০২-৭১ ১২-০৯-১৩ তমরী জামত দান্তমযত-২০০৭

থত

শ্রীভতী আমন্দযা তাভাং, এভ. এ ১৬-০৭-৭৮ ০৭-০৪-০৮ ১২-০৯-১৩ ত: ঈ:জা: ২০০৪/৬-তভ

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন নযূনভান তামরকা-৩

শ্রীভতী ায়ের যাভ, মফ.এম ০১-১১-৮২ ১১-০৭-০৮ ১২-০৯-১৩ ত: ঈ:জা: ২০০৪/১ ২-তভ

শ্রভ নযূনভান তামরকা-৩

শ্রী নীায়যন্দু চযাটাজতী, মফ.কভ. ০৪-০৩-৭২ ২৯/০৪/২০০৩ ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৩-০৯-১৩ না দান্তমযত-২০০৭

থত

শ্রী য়রাক কুভায ভজভুদায, 

ঈচ্চভাধযমভক
১৬-০৬-৭১ ১৮/১১/২০০৩ ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৩-০৯-১৩ না দান্তমযত-২০০৭

নগয ঈন্পেন

শ্রীভতী ফমন্তকা যাভ (ার), মফ.কভ. ২০-০৪-৭৬ ২৮/০১/২০০৪ ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৩-০৯-১৩ দান্তমযত-২০০৭

মফুকরযাণ

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

৩১/০৫/১৯৯৯-ভদু্রয়রখক প্রা::

২২/০৬/২০০১- ভদু্রয়রখক প্রা::

১৪৫১

১৪৫০

১৪৫২

১৪৪৭

১৪৪৮

১৪৫৪

১৪৫৩

১৪৪৯
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শ্রী সুদী নন্দী, মফ.এম. ০৯-০৯-৭৩ ০৪/০৮/২০০৩ ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৩-০৯-১৩ না দান্তমযত-২০০৭

তূত

শ্রীভতী নাযােনী বট্টাচামতয (ভমিক), 

মফ.কভ.
০৮-০১-৭০ ০১.১০.২০০৩-ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৩-০৯-১৩ তমরী জামত দান্তমযত-২০০৭

নগয ঈন্পেন

শ্রীভতী আন্ানী যঘাল (কুভায), মফ.এ. ২৮-১২-৭৫ ১৪.১১.২০০৩-ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৩-০৯-১৩ না দান্তমযত-২০০৭

থত

শ্রী াথত প্রমতভ যঘাল, মফ.এম., ১৪-০১-৭৭ ১৮/১২/২০০৩ ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৩-০৯-১৩ না দান্তমযত-২০০৭

নাযী  মরৄমফকা এফং ভাজকরযান

শ্রী শ্যাভ যগাার ফাক, মফ.কভ., ০৮-১২-৭৪ ২২/০১/২০০৪ ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৩-০৯-১৩ দান্তমযত-২০০৭

তূত

শ্রী যাজীফ মফশ্বা, মফ.এ., ০১-০৪-৭৭ ১২/১১/২০০৩ ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৩-০৯-১৩ তমরী জামত দান্তমযত-২০০৭

নগয ঈন্পেন

শ্রীভতী প্রামন্তকা যঘাল (দত্ত), মফ.এ. ০৩-০২-৭২ ১৭/১১/২০০৩ ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৩-০৯-১৩ না দান্তমযত-২০০৭

থত

শ্রীভতী যভৌমভতা মফশ্বা, মফ.এ. () ১৮-১২-৭৫ ০২/১২/২০০৩ ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৩-০৯-১৩ না দান্তমযত-২০০৭

নাযী  মরৄমফকা এফং ভাজকরযান

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণী

১৪৫৫

১৪৬২

১৪৫৭

১৪৬১

১৪৫৯

১৪৬০

১৪৫৬

১৪৫৮
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শ্রী মনফতাণ ফড়ুো, মফ.কভ () ২১-০৮-৮৩ ০৪-০৩-০৮ ১৩-০৯-১৩ ত: ঈ:জা:

থত

শ্রী চিী ফযানাজতী, মফ.এ. ১৬-১১-৭৯ ২০/১১/২০০৩ ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৬-০৯-১৩ না দান্তমযত-২০০৭

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী ঞ্জে নন্দী, মফ.কভ. ২০-১০-৭৬ ২০/১১/২০০৩ ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৬-০৯-১৩ না দান্তমযত-২০০৭

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী যদফাম াজযা, মফ.কভ. ১৩-১১-৭৪ ১৬/১২/২০০৩ ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৬-০৯-১৩ না দান্তমযত-২০০৭

থত

শ্রীভতী ীভা াাঁআু (াাঁড়া), 

ঈচ্চভাধযমভক
০২-০১-৭৬ ১৪/১১/২০০৩ ভদু্রয়রখক প্রা:: ১৬-০৯-১৩ তমরী জামত দান্তমযত-২০০৭

খাদয  যফযা

শ্রী মযন্দভ নাথ, ঈচ্চভাধযমভক ০২.১০.১৯৮০ ১৪.০৩.২০০৮-.ফ.. ১৬-০৯-১৩ না ২০০৪/১৪

থত

শ্রী যায়জ ভণ্ডর, এভ.কভ ০৬-০৭-৭৫ ২১-০২-০৮ ১৬-০৯-১৩ তপ: জামতবুক্ত

থত  

শ্রী  সুজে যনগুপ্ত, মফ.এম () ২০.০২.১৯৭৭ ১৯.০২.২০০৮-.ফ.. ১৮-০৯-১৩ না ২০০৪/২৩

ঈচ্চ মক্ষা

২০০৪/১৭-তভ 

নযূনভান তামরকা-১

১৪৬৭

১৪৬৬

১৪৬৯

১৪৬৩

১৪৭০

১৪৬৮

১৪৬৪

১৪৬৫

২০০৪/১৮-তভ 

নযূনভান তামরকা-৩
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শ্রী মযন্দভ ফসু, মফ.এম ০২.১২.১৯৭৩ ২৯.০১.২০০৮-.ফ.. ১৮-০৯-১৩ না ২০০৪/৩২

মফমধ

শ্রী প্রান্ত কুভায, মফ.কভ () ০৫-০৮-৬৭ ০১-০২-০৮ ১৮-০৯-১৩ তপ: জামতবুক্ত

থত  

শ্রী জেদী ভখুাজতী, মফ.এম ১৯.১২.১৯৭৪ ৩০.১১.২০০৭-.ফ.. ২১-০৯-১৩ ২০০৪/৪৬

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায না

শ্রী  জেদী ান্যার, মফ. এম () ১৭.১১.১৯৭৬ ০১.০২.২০০৮-.ফ.. ০১-১০-১৩ ২০০৪/৬০

থত না

শ্রী মভতাব যকায, মফ.এম ২১.০৯.১৯৭৮ ১৪.১২.২০০৭-.ফ.. ০১-১০-১৩ ২০০৪/৬১

বূমভ  বূমভ ংস্কায

শ্রী সুযমজৎ যমক্ষত, মফ.এম () ১৮.০৭.১৯৭৩ ০১.১০.২০০৯-.ফ. ০১-১০-১৩
ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণীবুক্ত
২০০৪/৬৩

প্রানী ম্পদ মফকা

শ্রী তণ কুভায যঘাল, মফ.এম () ১৪.০৮.১৯৮১ ১৮.০৭.২০০৮-.ফ.. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৬৬

মফচায

শ্রীভতী মততা দত্ত, মফ.এম () ১৮.০৬.১৯৮১ ০১.০৭.২০০৮-.ফ.. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৭১

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

২০০৪/৫৩-তভ 

নযূনভান তামরকা-১

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণীবুক্ত

১৪৭৭

১৪৭১

১৪৭৫

১৪৭৬

১৪৭৩

১৪৭২

১৪৭৮

১৪৭৪
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শ্রী যদফব্রত যদ, মফ.কভ () ০৮.০১.১৯৭৪ ৩০.১১.২০০৭-.ফ.. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৭৩

মফমধ

শ্রী  ন্দী কুণু্ড, মফ.এম ০৮.০১.১৯৭৬ ২৯.০১.২০০৮-.ফ.. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৭৬

তূত

শ্রী সুমপ্রে যগৌতভ, মফ.এ () ০৬.০২.১৯৭৯ ২৪.১২.২০০৭-.ফ.. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৭৯

ঈচ্চ মক্ষা

শ্রী রৄবাম দা, মফ.এম () ১০.০৯.১৯৭৮ ১৯.১২.২০০৭-.ফ.. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৮৯

নগয ঈন্পেন

শ্রীভতী ম্পা যাে, এভ.এম ০৪.১১.১৯৮২ ১৬.০১.২০০৮-.ফ.. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৯৯

মফচায

শ্রীভতী যযানী চক্রফততী (ভজভুদায), 

মফ.এম ()
১২.০৯.১৯৮১ ৩১.১২.২০০৭-.ফ.. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/১০১

তূত

শ্রীভতী নুরূা যকায, মফ.এম () ২৩.০৭.১৯৭৮ ২২.০১.২০০৮-.ফ.. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/১০৮

মফচায

শ্রী সুধাংরৄ ফাক, মফ.এম, মড. ম. এ ০২.১২.১৯৭৯ ২৪.১২.২০০৭-.ফ.. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/১১৩

যৌয মফলেক

১৪৭৯

১৪৮২

১৪৮৩

১৪৮৪

১৪৮০

১৪৮৬

১৪৮৫

১৪৮১
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শ্রী তন নাগ, মফ. কভ () ০৩.০৭.১৯৭৩ ১২.১২.২০০৭-.ফ.. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/১১৪

: ফ: স্বািয মনয়োগ যফাডত

শ্রী নুজ ভণ্ডর, মফ.আ ২৫-১০-৭২ ১৪-০১-০৮ ০১-১০-১৩ তপ: জামতবুক্ত

: ফ: স্বািয মনয়োগ যফাডত

শ্রী ঙ্কজ যাদ্দায, ঈচ্চ ভাধযমভক ০১-০১-৭২ ০৮-০২-০৮ ০১-১০-১৩ তপ: জামতবুক্ত

: ফ: স্বািয মনয়োগ যফাডত  

শ্রী ভৃন্ধে ভণ্ডর, মডয়লাভা আন 

আয়রকট্রমনে
২০-০২-৭৪ ০২-০৭-০৮ ০১-১০-১৩ তপ: জামতবুক্ত

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ভায়দফ ভির, এভ. কভ, ২১-০৮-৭৭ ১৬-০১-০৯ ০১-১০-১৩ তপ: জামতবুক্ত

থত

শ্রী ভনাযাভ টুডু, ঈচ্চভাধযমভক ০৩-১২-৭৭ ১৬-০১-০৮ ০১-১০-১৩ ত: ঈ: জা:
২০০৪/২৬-তভ 

নযূনভান তামরকা-৩

তূত

শ্রী যকৌমক দা, মফ. কভ () ০৫.১১.১৯৭৫ ২৪.১২.২০০৭-.ফ.. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১২০

থত

শ্রী যরর অমভন, মফ.এ ১০.০১.১৯৭২ ২৪.১২.২০০৭-.ফ.. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১২৪
ম.এ.ম.-

২০০১/৩৩

মফদযারে মক্ষা

২০০৪/২-ে নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৪/১১ তভ  

নযূনভান তামরকা-২

২০০৪/৬১-তভ 

নযূনভান তামরকা-১

২০০৪/১-ভ নযূনভান 

তামরকা-২

১৪৯৪

১৪৮৮

১৪৯১

১৪৮৯

১৪৯২

১৪৯৩

১৪৯০

১৪৮৭
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শ্রী আন্মজৎ নাথ, মফ.এম ৩০.১১.১৯৭৬ ০৪.১০.২০০৭-.ফ.. ০১-১১-২০১৩ ২০০৪/১২৭
ম.এ.ম.-

২০০১/৪৩

মল্প  ফামণজয াযীমযক প্রমতফন্নী

শ্রীভতী মততা যঘাল, মফ.কভ () ১৮.০১.১৯৮০ ১২.১০.২০০৭-.ফ.. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১২৮ ম.এ.ম.-২০০১/৫১

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন

শ্রীভতী শ্রীমজতা মভশ্র (বট্টাচামতয), 

মফ.এম ()
১০.০৩.১৯৮০ ১৪.০৩.২০০৮-.ফ.. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১২৯

থত

শ্রী ান্তনু দা, মফ.এম ২০.১১.১৯৭৬ ২০.১২.২০০৭-.ফ.. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৩২

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন

শ্রী জেয়দফ ফযানাজতী, মফ.এম ০৮.১১.১৯৮০ ১৯.০৩.২০০৮-.ফ.. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৩৪

কৃমল

শ্রী জর যঘাল, মফ. কভ, ১৬.০৭.১৯৭৯ ২৭.১২.২০০৭-.ফ.. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৩৮

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ঞ্জীফ কুভায ফযানাজতী, মফ.এম ১৩.০৫.১৯৭৯ ০৪.১২.২০০৭-.ফ.. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৪২

তূত

শ্রী কমফ প্রাদ নাগ, মফ. কভ () ১৭.০৩.১৯৭৫ ১০.০৩.২০০৮-.ফ.. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৪৮

মফমধ

ন্যান্য নগ্রয 

যশ্রণীবুক্ত

১৪৯৯

১৪৯৮

১৫০২

১৪৯৬

১৫০১

১৪৯৭

১৫০০

১৪৯৫
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শ্রী মু্ভ মং, মফ.এম ২৬-০৮-৭৫ ১৪.০১.২০০৮-.ফ.. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৫২

কৃমল

শ্রী ফরুণ মভত্র, মফ. এ ১০-১২-৭৮ ৩১-১২-০৭ ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৫৭

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

শ্রী প্রান্ত কুভায ারদায, মফ.এম ১২-১১-৭৩ ০৩-০১-০৮ ০১-১১-২০১৩ তপ: জামতবুক্ত

যাষ্ট্রােত্ত ঈয়দযাগ  

শ্রী সুদীপ্ত নস্কয, মফ.কভ () ০৭-০৯-৮২ ২৪-১২-০৭ ০১-১১-২০১৩ তপ: জামতবুক্ত

থত  

শ্রী রা ভান্পা, মফ.এম () ১৮-১০-৭৯ ২৬-০২-০৮ ০১-১১-২০১৩ তপ: জামতবুক্ত

নগ্রয ম্দাে করযাণ

শ্রী ভায়দফ ারদায, এভ.এম ২৭-০৬-৮৩ ২২-০২-০৮ ০১-১১-২০১৩ তপ: জামতবুক্ত

তূত

শ্রী কুর কুভায যায়ড়র, ঈচ্চ ভাধযমভক ২৩-০২-৭৮ ০৮-০২-০৮ ০১-১১-২০১৩ তপ: জামতবুক্ত

কৃমল মফনন  

শ্রী যদফদতূ যােয়চৌধযুী, মফ.আ, ২৪-০৯-৭২ ০৩-০১-২০০৮-.ফ.. ০১-১২-২০১৩-ঈ.ফ.. ২০০৪/১৫৯

মফুকরযাণ

২০০৪/২২- তভ 

নযূনভান তামরকা-২

২০০৪/১৯-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

১৫০৮

না

১৫০৬

১৫০৪

১৫০৩

১৫১০

১৫০৭

১৫০৫

১৫০৯

২০০৪/২০- তভ 

নযূনভান তামরকা-২

২০০৪/১৬-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

২০০৪/১৮-তভ 

নযূনভান তামরকা-২
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শ্রী দীংকয যদফনাথ, মফ.এ () ১৩-০৪-৭৬ ২০- ১২-২০০৭-.ফ.. ০১-১২-২০১৩-ঈ.ফ.. ২০০৪/১৬৫

তূত

শ্রী যাভনাথ ঘযামভ, মফ.কভ () ২১-০৮-৭৮ ২৯-০১-২০০৮-.ফ.. ০১-১২-২০১৩-ঈ.ফ.. ২০০৪/১৭১

স্বযাষ্ট্র (CMO)

শ্রী যদফপ্রাদ ভাআমত, মফ. কভ () ০৯-০২-৭৭ ০৪-০২-০৮ ০১-১২-২০১৩-ঈ.ফ.. ২০০৪/১৭২

তথয  ংস্কৃমত

শ্রীভতী তী যঘাল, মফ.এম ১৩-০১-৭৫ ০৪-০১-০৮ ০১-১২-২০১৩-ঈ.ফ.. ২০০৪/১৭৭

স্বযাষ্ট্র

শ্রী রৄভ্ যফা, মফ.কভ () ০১-০৯-৭৫ ১৯-১১-০৭ ০১-১২-২০১৩-ঈ.ফ.. ২০০৪/১৭৮

থত

শ্রী ফূত ীযা, মফ.এম ২২-০৫-৭৮ ১৮-০২-০৮ ০১-১২-২০১৩-ঈ.ফ..

থত

শ্রী যগামফন্দ াা, মফ.কভ () ০৪-০২-৭৫ ০১-০৪-০৮ ০১-১২-২০১৩-ঈ.ফ..

তথয  ংস্কৃমত

শ্রী  জেদী ফাগচী, মফ.এম () ১৩-০২-৭৯ ২৭-১২-০৭ ০১-০১-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/১৮২

মযংখযান  মযকল্পনা রূােণ

না

২০০৪/২৯-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

ত: জা:
২০০৪/৩১-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

না

না

ত: জা:

না

না

.মফ.ম.

১৫১২

১৫১৫

১৫১৭

১৫১৩

১৫১১

১৫১৪

১৫১৮

১৫১৬

Page 190-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

শ্রী মদরী জানা, মফ.এম () ০৪-০১-৭৫ ০১-০১-০৮ ০১-০১-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/১৮৬

শ্রভ

শ্রী ঈৎর যচৌধযুী, মফ.এম () ০৮-১২-৮০ ২০-০২-০৮ ০১-০১-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/১৮৭

মফচায

শ্রী রৄবভে দা, মফ. কভ ২৯-১২-৭৭ ১৮-০১-০৮ ০১-০১-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/১৯১

মল্প  ফামণজয

শ্রী ফদু্ধয়দফ যদ, মফ.এম () ০২-০৭-৭৫ ২৪-১২-০৭ ০১-০১-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/১৯৪

স্বযাষ্ট্র

শ্রী যৌগত যচৌধযুী, মফ.এ ১৯-১১-৮০ ২০-১২-০৭ ০১-০১-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/১৯৯

ঈচ্চ মক্ষা

শ্রী যাভনাথ ভির, মফ.এম ২৫-০৯-৮১ ০৮-০২-০৮ ০১-০১-২০১৪-ঈ.ফ..

তূত

শ্রী ভয়নায়তাল দা, মফ.কভ () ১৬-০৬-৭৬ ২২-০১-০৮ ০১-০১-২০১৪-ঈ.ফ..

মযংখযান  মযকল্পনা রূােণ

শ্রী ভয়যন্ মভিী, ঈচ্চ ভাধযমভক ২৩-০১-৮৩ ০৮-০২-০৮ ০১-০১-২০১৪-ঈ.ফ..

তথয  প্রমমুক্ত

না

না

না

না

ত: জা:
২০০৪/৪০-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

ত: জা:
২০০৪/৪৪-তভ নযূনভান 

তামরকা-২

ত: জা:
২০০৪/৩৯- তভ 

নযূনভান তামরকা-২

না

১৫২২

১৫২০

১৫২৩

১৫২১

১৫২৫

১৫২৪

১৫২৬

১৫১৯
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শ্রী ঙ্খদী প্রাভামণক, মফ.এম.() ১১-১২-৮০ ৩০/১১/২০০৭(:) ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২০০

ঈচ্চ মক্ষা

শ্রী ঙ্কয মভত্র, এভ. কভ ০২-০২-৮৩ ২২-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২০২

ঈচ্চ মক্ষা

শ্রীভতী স্বাতী যনগুপ্ত, মফ.এম ০২-১২-৮২ ১৮-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২০৬

মফমতে ফযফিান

শ্রী ভান চযাটাজতী, মফ. কভ () ২৮-০৩-৭৭ ২৫-০৪-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২১৩

স্বািয  মযফায করযাণ

শ্রী নফীন কুভায যঘাড়ুআ, মফ.এ ১৭-০১-৭৩ ০৭-১২-০৭ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২১৭

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী সুভন কুভায যাে (মন্দী), মফ.এম 

(), এভ. মফ. এ
২৮-১২-৭৬ ০১-০৮-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২২৩

যচ  জরথ

শ্রী যৌণত মফশ্বা, মফ.আ ০১-০৫-৮০ ৩০-০৭-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২৩৬

ংখযারঘ ুকমভন

শ্রীভতী ীরা কান্ত, মফ.এ () ০৭-০৫-৭৬ ১৩-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২৩৯

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন

Release with 

lien w.e.f. 

24.09.2014 

(A.N.)

না

না

না

না

না

না

না

না

১৫৩১

১৫৩২

১৫৩০

১৫৩৪

১৫২৮

১৫৩৩

১৫২৯

১৫২৭
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শ্রী যাভনাথ ছাতাআত, মফ.এম() ২৬-০১-৭৭ ২২-০৪-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২৪০

তদাযমক অয়োগ

শ্রী প্রণফ প্রধান, মফ.এম ১৩-০৫-৭৪ ৩০/১১/২০০৭(:) ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২৪৮

মল্প  ফামণজয

শ্রী তন্ধে ফয়ন্দযাাধযাে, মফ.এম () ০৫-০২-৭৩ ২২-০১-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২৫২

স্বযাষ্ট্র

শ্রী ঞ্জে দত্ত, মফ.এম ১৫-১১-৭৫ ০৩/১২/২০০৭(:) ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২৫৩

যাষ্ট্রােত্ত ঈয়দযাগ

শ্রী দীয়যন্দু নাগ, মফ.এম (যটক) ০৫-০২-৭৮ ১৯-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২৫৮

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায

শ্রী যাভনাথ যদ, এভ. কভ ১৯-১২-৭৮ ২৪-১২-০৭ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২৬০

নগয ঈন্পেন

শ্রী সুব্রত স্বণতকায, মফ.কভ () ০২-০১-৭৬ ১১-১২-০৭ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২৮৪

তূত

শ্রী রৄবমজৎ ার, মফ.এম ২৬-১০-৭৭ ১২-১২-০৭ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/২৯৫

:ফ: এ. এ. ম

না

না

না

না

.মফ.ম.

.মফ.ম.

না

না

১৫৪২

১৫৪১

১৫৪০

১৫৩৫

১৫৩৯

১৫৩৮

১৫৩৬

১৫৩৭
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শ্রীভতী চন্াণী সুয, মফ.এম 

(যবায়কনার)
৩০-১০-৭৭ ০১-০৪-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/৩৬৬

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান

শ্রী মবমজৎ মফশ্বা, মফ.এম () ১৬-০৪-৮০ ২৪-০১-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/৩৭৭

স্বযাষ্ট্র

শ্রী সুভন্ত কুভায বড়, মফ. কভ ২৭-১০-৭৮ ০১-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/৩৯৬

স্বযাষ্ট্র  

শ্রী দীঙ্কয ফাক, মফ.এম ০৭-০৫-৭৫ ২৫-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৪/৪১১

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন  

শ্রী প্রান্ত ভান্পা, মফ. কভ () ২৮-০৬-৬৯ ০১-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. াযীমযক প্রমতফন্নী ২০০৪/৭৬৯

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি

শ্রী সুব্রত যগারদায, মফ.এম ১৭-১২-৭১ ২৭-১২-০৭ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ..

নগয ঈন্পেন  

শ্রী িফ যকায, মফ.এম ০৫-০১-৭৩ ৩০-০১-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ..

থত  

শ্রী মন্টু মফশ্বা. মফ.কভ () ০৭-০৯-৭৯ ১৪-০৩-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ..

স্বযাষ্ট্র(CMO)  

ত: জা:
২০০৪/৫৮ তভ 

নযূনভান তামরকা-২

২০০৪/৫০-তভ নযূনভান 

তামরকা-২

ত: জা:
২০০৪/৫১-তভ নযূনভান 

তামরকা-২

.মফ.ম.

.মফ.ম.

.মফ.ম.

.মফ.ম.

১৫৪৫

১৫৪৭

ত: জা:

১৫৪৩

১৫৪৪

১৫৪৯

১৫৫০

১৫৪৮

১৫৪৬
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শ্রী মতমভয কুভায যাে, মফ.এম ১৫-০১-৭৮ ০৬-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ..

কৃমল

শ্রী ীফ কুভায াঈ, মফ. কভ () ০৭-০৩-৮৪ ১১-০৩-০৮ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মযদ মড়ো, ভাধযমভক ০১-১১-৬৫ ০৭/০৫/১৯৮৪-মন ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পীত-২০০৮

নাযী  মরৄমফকা এফং ভাজকরযান ২৪/১২/২০০৮-.ফ.:

শ্রীভতী ভঞ্জ ুফযানাজতী, ভাধযমভক ১২-০৫-৬০ ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পীত-২০০৮

স্বািয  মযফায করযাণ ২৪/১২/২০০৮-.ফ.:

শ্রীভতী ন্নযা ভির, ভাধযমভক ১৪-০২-৬৫ ০৫/০৪/১৯৯১-মন ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পীত-২০০৮

স্বািয  মযফায করযাণ ২৪/১২/২০০৮-.ফ.:

শ্রী ান্তনু দা, ভাধযমভক ২০-০৭-৬৪ ৩১/০৮/১৯৯২-মন ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পীত-২০০৮

ভৎস্য ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রীভতী সুমভতা য়যণ, ভাধযমভক, ০১-১১-৫৮ ১২/০৯/১৯৯৬-মন ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

স্বমনবতয যগাষ্ঠী  স্বমনমমুক্ত ২৪/১২/২০০৮-.ফ..

শ্রী সুফর চন্ যদায, ভাধযমভক ০৪-০৭-৬৯ ২৭/০২/১৯৯৭-মন ০১-০২-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

ঈচ্চমক্ষা ২৪/১২/২০০৮-.ফ..

ত: জা:
২০০৪/৫৯-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

২০০৪/২৩-তভ 

নযূনভান তামরকা-৩

ত: জা:

ত: ঈ: জা:

ত: ঈ: জা:

না

না

ত: ঈ: জা:

১৫৫৭

১৫৫৫

১৫৫৬

১৫৫৮

১৫৫১

১৫৫৩

ত: জা:

১৫৫৪

১৫৫২
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শ্রী প্রান্ত কুভায যঘাল, ভাধযমভক ২২-১২-৬০ ০২/০৯/১৯৯২-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পীত-২০০৮

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী যগৌতভ কুভায যঘাল, ভাধযমভক ০৩-০৫-৫৯ ২৫/১১/১৯৯২-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পীত-২০০৮

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী সুদী বট্টাচামতয, মফ.কভ (াটত-১) ১২-০১-৫৭ ২০/০৬/১৯৮৯-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পীত-২০০৮

.ফ. ভানফামধকায অয়োগ

শ্রী মফকা যঘাল, মফ.কভ. () ০১-০৭-৬৮ ১৬/০২/১৯৯৩-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পীত-২০০৮

তূত ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী নু কুভায বট্টাচামমতয, ভাধযমভক, ২২-০১-৬৩ ১৩/০৪/১৯৯৩-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পীত-২০০৮

থত ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী সুব্রত কুভায াআত, ভাধযমভক, ০৩-১২-৬৭ ১৫/০৪/১৯৯৩-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পীত-২০০৮

যাজযায়রয (গ)ৃ মচফারে ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী প্রান্ত কুভায ভির, ভাধযমভক, ১৫-০৯-৬০ ৩০/০৪/১৯৯৩-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পীত-২০০৮

মযকল্পনা ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী প্রবাত কুভায দা, ঈচ্চভাধযমভক, ১৯-০১-৭৩ ২১/০৬/১৯৯৩-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পীত-২০০৮

থত ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

না

না

.মফ.ম.

না

না

.মফ.ম.

না

না

১৫৬৫

১৫৬৪

১৫৬১

১৫৫৯

১৫৬৩

১৫৬০

১৫৬৬

১৫৬২
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জান ভম্যদ, ঈচ্চভাধযমভক ৩১-১০-৬৯ ২৪/১২/২০০৮-.ফ. ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

স্বযাষ্ট্র ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী প্রফীয যাে যচৌধযুী, ভাধযমভক, ৩০-১০-৬৩ ২২/০৭/১৯৯৩-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

মফদযারে মক্ষা ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী কাজর কামন্ত ভির, ভাধযমভক, ০১-১২-৬১ ০৫/০৮/১৯৯৩-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

মল্প  ফামণজয ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রীভতী মূনতভা ার, ভাধযমভক, ১৫-০৫-৬১ ৩০/০৯/১৯৯৩-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

থত ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী মভতাব াা (াঈ), ভাধযমভক ১৭-১২-৬৫ ০৪/১০/১৯৯৩-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

স্বযাষ্ট্র ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী প্রফীয চক্রফততী, ভাধযমভক, ০৮-০৮-৬৪ ১৪/১০/১৯৯৩-ঘ-যশ্রণী ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী কামততক দা, ঈচ্চভাধযমভক, ০৪-০১-৭৩ ১৫/০৯/১৯৯৫-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

মল্প  ফামণজয ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী ঈত্তভ কুভায জানা, ভাধযমভক, ১৪-০৯-৭৬ ০৬/১২/১৯৯৫-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

মফচায ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

াযীমযক প্রমতফন্নী

না

না

ত: জা:

ত: জা:

না

না

১৫৭৩

১৫৬৯

১৫৭০

১৫৬৮

১৫৭১

১৫৬৭

১৫৭২

ত: জা:

১৫৭৪

ত: জা:
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শ্রীভতী ভঙ্গরা দা, ঈচ্চভাধযমভক, ১৫-০৭-৬০ ২৬/১২/১৯৯৫-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

থত ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী ভান ফড়ুো, ভাধযমভক ০৫-০১-৭২ ০৩/০৬/১৯৯৭-মন ০১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

অমদফাী ঈন্পেন ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রীভতী ভাধফী ভির, ভাধযমভক ১৩-০১-৬৮ ০২/০৪/১৯৯৬-মন ০৫-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

মল্প  ফামণজয ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী যফীন্নাথ ভাআমত, ঈচ্চভাধযমভক ২০-০২-৬৪ ৩১/১২/১৯৯৩-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী মফশ্বমজৎ দা, ভাধযমভক ০৯-০১-৭৪ ৩১/১২/১৯৯৩-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

যাষ্ট্রােত্ত ঈয়দযাগ ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী যজযামতল দত্ত, ঈচ্চভাধযমভক ১০-০৪-৫৭ ০৭/০১/১৯৯৪-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

অফান ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী কভয়র াা, ঈচ্চভাধযমভক ০৯-০১-৬৪ ০৮-০৩-৯৪ ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

থত ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী দীাঞ্জন যদ, মফ.এম., ২০-১০-৭৪ ০৬/০৪/১৯৯৪-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

যাষ্ট্রােত্ত ঈয়দযাগ ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

না

না

না

ত: জা:

ত: জা:

ত: ঈ: জা:

না

না

১৫৭৬

১৫৭৭

১৫৭৫

১৫৭৯

১৫৮২

১৫৮১

১৫৭৮

১৫৮০
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শ্রী যমঞ্জত দা, ভাধযমভক ২৩-০৩-৭৫ ১২/০৫/১৯৯৪-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

স্বযাষ্ট্র(ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয) ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী রুণ কুভায যগাস্বাভী, ভাধযমভক ০৭-০৭-৭৪ ১৬/০৫/১৯৯৪-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী শেদ ভাসুরৃয যভান, ঈচ্চভাধযমভক ০৭-০১-৫৯ ০১/০৭/১৯৯৪-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

মল্প  ফামণজয ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী ভয়রন্দু ভমিক, ঈচ্চভাধযমভক ০৫-১২-১৯৫৮ ১৩/০৭/১৯৯৪-ঘ-যশ্রণী ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

স্বযাষ্ট্র ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী মভত কুভায চযাটাজতী, ঈচ্চভাধযমভক ১৩-১০-৭২ ০১/০৮/১৯৯৪-ঘ-যশ্রণী ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

মযলদীে মফলেক ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী িফ ফসু, ভাধযমভক ০৪-০৮-৭১ ১০/০৮/১৯৯৪-ঘ-যশ্রণী ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

মফচায ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী যৌয়ভন মফশ্বা, ভাধযমভক ১৬-০৮-৭৬ ১৭/০৮/১৯৯৪-মন/পযা ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

থত ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী দীয়প্তন্দু যণ যঘাল, মফ.কভ. ১০-০১-৬৮ ৩১/০৮/১৯৯৪-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

খাদয  যফযা ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

না

না

না

না

না

না

না

না

১৫৮৫

১৫৮৪

১৫৮৬

১৫৮৯

১৫৮৭

১৫৯০

১৫৮৩

১৫৮৮
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শ্রী যদফব্রত ভমিক, ভাধযমভক ০৪-০৬-৬৭ ০৩/১০/১৯৯৪-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

তূত ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রীভতী স্মমৃতকণা াা (দত্ত), ভাধযমভক ০৬-০২-৬০ ২৬/১০/১৯৯৪-ঘ-যশ্রণী ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

থত ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী মফভান কুভায দত্ত, ঈচ্চভাধযমভক ০৭-০১-৬২ ০১/১১/১৯৯৪-ঘ-যশ্রণী ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

স্বািয  মযফায করযাণ ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী প্রফীয কুভায মং, ভাধযমভক ২৩-০৭-৬০ ১৬/১১/১৯৯৪-ত্রফাক ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

শ্রভ ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী মভত কুভায ভজভুদায, ভাধযমভক, ১৮-০৯-৬৫ ১৭/১১/১৯৯৪-ঘ-যশ্রণী ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

অফগাযী ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রীভতী যভা দা, ভাধযমভক, ১৫-০৪-৬৩ ২৮/০৬/১৯৯৬-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

স্বািয  মযফায করযাণ ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী তন কুভায দা, ভাধযমভক, ২২-০৬-৬৭ ০১/০৮/১৯৯৬-ঘ-যশ্রণী ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

মল্প  ফামণজয ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী মদরী দা, ভাধযমভক ১০-১০-৬৩ ১৮/১২/১৯৯৬-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

ঈজামত ঈন্পেন ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

না

না

না

না

ত: জা:

ত: জা:

না

ত: জা:

১৫৯১

১৫৯৬

১৫৯২

১৫৯৪

১৫৯৮

১৫৯৫

১৫৯৭

১৫৯৩
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শ্রী যাভানন্দ ভির, ভাধযমভক ২৫-০৭-৭০ ২৭/০২/১৯৯৭-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী মফভর দা, ভাধযমভক ০১-০৮-৬২ ০৪/০৩/১৯৯৭-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

মফমতে ফযফিান ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী রৃগতাচযণ টুডু, ঈচ্চভাধযমভক ০৮-০৮-৭১ ২৫/০৬/১৯৯৭-মন ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. য়দান্পমত -২০০৮

অমদফাী ঈন্পেন ২৪/১২/২০০৮-.ফ.

শ্রী ধৃমতভান মভত্র, মফ.এম. ০১-০১-৭৬ ১৩/০২/২০০৩-.ফ.ক. ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. ম.এ.ম.১৯৯১/৪৬০

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ১৮/১২/২০০৮.ফ.

শ্রী প্রয়নমজৎ নন্দী, ১৮-১২-৭৩ ২৮/০৮/২০০৩-.ফ.ক. ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

ঈচ্চমক্ষা ১৮/১২/২০০৮.ফ.

ভ: যমপঈর কমযভ, মফ.এম () ২৫-১২-৬৯ ১১/০৬/২০০৪-.ফ.ক. ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা ১৮/১২/২০০৮.ফ.

শ্রী গয়ণ যকায, ঈচ্চভাধযমভক ১৫-০৮-৭৯ ২২/০৯/২০০৩-.ফ.ক. ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১৮/১২/২০০৮.ফ.

শ্রীভতী যীতা যাভামন (মগময),  োতক ৩০-০৪-৭৬ ০৪/০৩/২০০৪-.ফ.ক. ০৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

স্বযাষ্ট্র ১৮/১২/২০০৮.ফ.

ম.এ.ম. ২০০০/২৬০

না ম.এ.ম. ২০০০/৩৬৪

ত: জা:
ম.এ.ম. ২০০০/ 

১০২ (RSLII)

ত: ঈ: জা:
ম.এ.ম. ২০০০/ ২৮ 

(RSLIII)

১৬০৩

ত: ঈ: জা:

ত: জা:

ত: জা:

না

না

১৬০১

১৬০২

১৬০৪

১৬০০

১৬০৫

১৬০৬

১৫৯৯
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শ্রীভতী মভতষ্ঠা াকড়াী (ীর) ৩১-১০-৭৭ ০১/১০/২০০৪-.ফ.ক. ০৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

তথয  ংস্কৃমত ১৮/১২/২০০৮.ফ.

শ্রী যৌযাংরৄ যকায, মফ.কভ.() ১১-১২-১৯৭৬ ২৩/০৬/২০০৪-.ফ.ক. ০৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

কৃমল ১৮/১২/২০০৮.ফ.

শ্রী প্রফীয কুভায ভির, মফ.এ.ম., ২৬-০৬-৭৬ ২৬/০৭/২০০৪-.ফ.ক. ০৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১৮/১২/২০০৮.ফ.

শ্রী ভয়নায়তাল যাে, মফ.এ.ম., ০২-০৬-৭৮ ২৩/০৬/২০০৪-.ফ.ক. ০৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

ঈজামত ঈন্পেন ১৮/১২/২০০৮.ফ.

শ্রী যগৌযাঙ্গ াা, মফ.এ. ০১-০১-৭১ ১১/০৮/২০০৫-.ফ.ক. ০৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

মফদযারে মক্ষা ১৮/১২/২০০৮.ফ.

শ্রী যগৌতভ দা, মফ.কভ () ০৪-০২-৭৮ ২৩/০৫/২০০৫ .ফ.ক ০৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ১৮/১২/২০০৮.ফ.

শ্রী ফাফর ুভামি, মফ.কভ., ৩১-১২-৭৬ ০১/০৮/২০০৫ .ফ.ক ০৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

নগয ঈন্পেন ১৮/১২/২০০৮.ফ.

শ্রী যাজ ুকভতকায, মফ.কভ., ০৭-০১-৭০ ২৯/০৯/২০০৩-ভ.ুপ্রা:: ০৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

Release with 

lien w.e.f. 

25.9.2014 (A.N.)

ম.এ.ম. ২০০২/ ৬১৭

ম.এ.ম. ২০০০/ 

১৬২ (RSLII)

ত: ঈ: জা:
ম.এ.ম. ২০০২/ ৩৬ 

(RSLII)

ত: জা:
ম.এ.ম. ২০০২/ ৪৫ 

(RSLII)

.মফ.ম.
ম.এ.ম.১৯৯৮/৮(RSI

)

ত: জা:

না ম.এ.ম. ২০০০/৪১১

না ম.এ.ম. ২০০০/৪৪৮

ত: জা:
ম.এ.ম. ২০০০/ ১১৯ 

(RSLII)

.মফ.ম.

১৬১২

১৬১৩

১৬১১

১৬০৭

১৬০৮

১৬১০

১৬০৯

১৬১৪

Page 202-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

শ্রী যদফামল চযাটাজতী, এভ.কভ., ২৮-০৩-৬৮ ২২/০২/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ০৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. ১৯৯৯/৬৫

স্বযাষ্ট্র ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রী শকত নস্কয, মফ.এম. ২০-০১-৭৬ ২৮/০১/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ০৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. ১৯৯৯/১৪(RSLII)

মফমধ ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রীভতী বাস্বতী ভারাকায, মফএম., ০৬-০৭-৭৯ ২৫/০২/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ০৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. ১৯৯৯/৪৬

মিভফঙ্গ প্রামনক অদারত ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রী যগৌযাঙ্গ ার, মফ.কভ., () ১৯-১১-৭২ ০১/০২/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ০৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. ১৯৯৯/৪৭

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রী মদরী যুকাআত, মফ.কভ., ০৫-০৩-৭২ ১২/০৮/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ০৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. ১৯৯৯/৭

যচ  জরথ ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রী মনযঞ্জন ার, মফ.এ. (), ২২-১১-৭৫ ২১/০৯/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ০৮-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০১/১১

বূমভ  বূমভ ংস্কায ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রী ঞ্জীফ দারার, মফ.কভ. (), ০২-০২-৭০ ১২/০৮/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ০৮-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০১/১২

স্বযাষ্ট্র ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রী সুনীর রাভা, ঈচ্চভাধযমভক, ১৬-০১-৭৮ ৩০-০৩-০৯ ০৮-০৩-২০১৪-ঈ.ফ.. ২০০৫/৪৪৯

স্বযাষ্ট্র(ভখুযভন্ত্রীয দপ্তয) ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

ত: জা:

না

.মফ.ম.

.মফ.ম.

না

.মফ.ম.

.মফ.ম.

ত: ঈ: জা:

১৬২১

১৬১৮

১৬১৯

১৬১৭

১৬২২

১৬২০

১৬১৫

১৬১৬
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ভ: ভাসুভ, ঈচ্চভাধযমভক ০৫-০২-৭৪ ১৯/০৯/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ১১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

স্বযাষ্ট্র ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রী নুভ চযাটাজতী, মফ.এ.ম () ১৯-১২-৭৬ ২৫/১০/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ১১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

ভৎস্য ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রী জর চক্রফততী, মফ.কভ. (), ২০-১২-৭১ ৩১/০৮/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ১১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

স্বযাষ্ট্র ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রী করযাণ যােয়চৌধযুী, মফ.এ. (), ০২-১১-৭৫ ০৯/০৮/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ১১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

তূত ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রী নীত কুভায দত্ত, মফ.কভ., ২১-০৮-৭৫ ৩০/০৯/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ১১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

ভৎস্য ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রী মফশ্বজীৎ নস্কয, মফ.কভ., () ২৮-১১-৭৬ ১২/০৮/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ১১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রভ ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রী কুন্তর দা, মফ.কভ., ২৩-১০-৭৮ ০৬/০৯/২০০৫ ভ.ুপ্রা:: ১১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

স্বযাষ্ট্র ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

শ্রী যমফন্দ কোর, মফ.কভ., ০৪-০১-৭১ ২৮/০৯/২০০৫- ভ:ু প্রা:: ১২-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

জনস্বািয কামযগময ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

ম.এ.ম ২০০১/২৫না

ম.এ.ম ২০০১/২০

ম.এ.ম ২০০১/৩৬

ম.এ.ম ২০০১/৩৭

ত: জা: ম.এ.ম ২০০১/৪২

ত: জা: ম.এ.ম ২০০১/১১৯

ত: জা:

২০০১/১৪

না

.মফ.ম.

ম.এ.ম ২০০১/১৫

১৬২৩

না

.মফ.ম.

১৬২৮

১৬২৭

১৬২৫

১৬২৬

১৬২৪

১৬৩০

১৬২৯
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শ্রী যগাার ভজভুদায, মফ.কভ., ০৫-০২-৭৯ ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

স্বযাষ্ট্র ২১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মঞ্জত কুভায যঘাল, মফ.কভ., ১৩-১২-৭৩ ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

মফমধ ২১-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যর দা, মফ.কভ., ০২-০১-৭৫ ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

মযফন ২৪-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী রূ কুভায দা, মফ.কভ., ২৮-০৪-৭৫ ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

স্বযাষ্ট্র ২৪-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মচযঞ্জীফ যদ, মফ.কভ., ১৪-১১-৭৫ ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

নাযী  মরৄমফকা  ভাজকরযান ২৫-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ঙ্কযরার ভজভুদায, মফ.এ. ০২-০৯-৫৮ ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

মফমতে ফযফিান ২৫-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যদফব্রত মফশ্বা, মফ.এ.ম., ২৫-০৪-৭৭ ৩০/১২/২০০৮ .ফ.

জনস্বািয কামযগময ২৫-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী তা দা, মফ.এ., ০৫-০৫-৭৯ ৩০/১২/২০০৮- .ফ.

খাদয  যফযা ২৫-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

.মফ.ম. ম.এ.ম ২০০১/৬৫

ম.এ.ম ২০০১/৬০

না

ম.এ.ম ২০০১/১৩১

ম.এ.ম ২০০১/১৬৫

ত: জা:

না

.মফ.ম.

ত: জা:

ম.এ.ম ২০০১/৩ 

(R.S.L-I)

.মফ.ম.

ম.এ.ম ২০০১/১১৩

ম.এ.ম ২০০১/৬৬

ম.এ.ম ২০০১/৪৪

১০/০৮/২০০৫ ভ:ু প্রা::

২১/১১/২০০৫- ভ.ুপ্রা::

ত: জা:

২৮/০৯/২০০৫- ভ.ুপ্রা::

১৬৩৪

১৬৩৬

০৯/০৮/২০০৫ ভ.ুপ্রা::

১৬/০৯/২০০৫ ভ:ু প্রা::

০৯/০৮/২০০৫ ভ.ুপ্রা::

১৩/০৯/২০০৫ ভ:ু প্রা::

২৩/০৯/২০০৫-ভ.ুপ্রা::

১৬৩৮

১৬৩৭

১৬৩২

১৬৩১

১৬৩৩

১৬৩৫
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শ্রীভতী ভরো ফাক, মফ.কভ., মডয়লাভা 

(ম আমঞ্জমনোমযং)
১০-০১-৬৮ ০১/০৪/২০০৫ ভ:ু প্রা:: ৩১.১২.২০০৮- .ফ.

স্বযাষ্ট্র ২৬-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ভৃন্ধে প্রাদ, মফ.এ., ০৩-০১-৭৬ ১৬/০৯/২০০৫ ভ:ু প্রা:: ৩১.১২.২০০৮- .ফ.

নগয ঈন্পেন ২৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুভন ফড়ুো, মফ.কভ ১৮-০৯-৮২ ২০-০১-০৯ ২০-০১-২০০৯- .ফ. ২০০৫/৭৫৯

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ২৭-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী কুর ভজভুদায, এভ. এ ১১-০৪-৭৭ ০৬.০৩.২০০৯- .ফ. ০৬.০৩.২০০৯- .ফ.

থত ২৮-০৩-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মযন্দভ বট্টাচামতয, মফ.এ ম () ২৩-০৬-৮০ ০৪.০৩.২০০৯- .ফ. ০৪.০৩.২০০৯- .ফ.

স্বযাষ্ট্র ০১-০৪-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী মভতষ্ঠা অ (ার), মফ. কভ 

()
১৫-১২-৭৮ ০৪.০৩.২০০৯- .ফ. ০৪.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/২৬

নাযী  মরৄমফকা এফং ভাজকরযান ০১-০৪-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুব্রত যকায, মফ.এ ম () ২৩-০৭-৭৫ ২৫.০৩.২০০৯- .ফ. ২৫.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/২৮

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০১-০৪-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ম্রান ঙ্কয দত্ত, মফ. কভ () ১০-০৭-৭৮ ০৩.০৩.২০০৯- .ফ. ০৩.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/৩২

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০১-০৪-২০১৪-ঈ.ফ..

ম.এ.ম ২০০১/৩১

ত: ঈ: জা:

না ২০০৫/৬

না

না

না

না ২০০৫/৩

.মফ.ম. ম.এ.ম ১৯৯৯/৮০

না১৬৪০

১৬৩৯

১৬৪৪

১৬৪২

১৬৪১

১৬৪৬

১৬৪৫

১৬৪৩
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শ্রী তন ফাগ, এভ. কভ ১৯-০৩-৭৭ ০২.০৪.২০০৯- .ফ. ০২.০৪.২০০৯- .ফ. ২০০৫/৩৯

ফায়ো-যটকয়নারমজ ০১-০৪-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী প্রফীয কুভায মফশ্বা, মফ. এ ০৯-০৪-৭০ ০৪.০৩.২০০৯- .ফ. ০৪.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/৪৪

মফদযারে মক্ষা ০১-০৪-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী াঞ্চারী ফয়ন্দযাাধযাে, এভ.এম ১৩-১২-৭৬ ১১.০৫.২০০৯- .ফ. ১১.০৫.২০০৯- .ফ. ২০০৫/৫৪

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০১-০৪-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ংঘমভত্রা দত্ত (যরাধ), এভ. এ 

ম
২৪-০১-৭৫ ১৪/১০/২০০৯(:)- .ফ.

১৪/১০/২০০৯(:)- 

.ফ.
২০০৪/৫৭

নগ্রয ম্দাে করযাণ ০১-০৪-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মফলফ চক্রফততী, মফ. এ () ০২-০৫-৮১ ২৭.০২.২০০৯- .ফ. ২৭.০২.২০০৯- .ফ. ২০০৫/৬২

শ্রভ ০১-০৪-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ঙ্কয প্রাদ মফশ্বা,  ঈচ্চ ভাধযমভক ০২-১১-৭৪ ০৬.০৩.২০০৯- .ফ. ০৬.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/৭৯

থত ০১-০৪-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ফীয়যশ্বয যকায, মফ.এ ১২-০২-৭৪ ০৩.০৩.২০০৯- .ফ. ০৩.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/৮৭

ভফাে ০১-০৪-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ণতফ কুভায ফমষ্ঠ, মফ.কভ () ১২-১১-৮১ ০১.০১.২০০৯- .ফ. ০১.০১.২০০৯- .ফ. ২০০৫/৬৮

যচ  জরথ ১১-০৪-২০১৪-ঈ.ফ..

ত: জা:

না

না

ত: জা:

না

ত: জা:

না

না

১৬৫২

১৬৪৭

১৬৪৯

১৬৫৪

১৬৫৩

১৬৫১

১৬৪৮

১৬৫০
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শ্রী যৌযব ফযানাজতী, এভ. এ ০৫-১১-৭৩ ১৬.০৩.২০০৯- .ফ. ১৬.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/৭১

স্বযাষ্ট্র ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুমপ্রে যঘাল মফ. কভ ২৮-১২-৭৯ ১৭.০৩.২০০৯- .ফ. ১৭.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/৮৬

জনস্বািয কামযগময ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ঞ্চাযী দাভতা (ফসু), মফ.এ.ম ০৯-১০-৭৬ ০৩.০৬.২০০৯- .ফ. ০৩.০৬.২০০৯- .ফ. ২০০৫/৮৮

তথয  ংস্কৃমত ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মভত কুভায  যফা, মফ.এ.ম () ২৩-০৮-৭৬ ০৫.০৩.২০০৯- .ফ. ০৫.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/৯২

ঈয়বাক্তা মফলেক ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যদফমজৎ চযাটাজতী, মফ.এম () ৩০-০৪-৭৭ ০৫.০৩.২০০৯- .ফ. ০৫.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১২৫

খাদয  যফযা ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যকৌমক ার, এভ.এ ২২-০১-৮০ ০৪.০৩.২০০৯- .ফ. ০৪.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১২৭

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যকৌমক মভত্র, মফ.এ ম () ১৮-০৬-৮১ ০৪.০২.২০০৯- .ফ. ০৪.০২.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১৪১

নগ্রয ম্দাে করযাণ ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুনীত কুভায যদ, মফ.এ. ম () ০৫-০১-৭৮ ১৯.০৫.২০০৯- .ফ. ১৯.০৫.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১৪২

থত ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

না

১৬৫৯

না

না

না

না

না

.মফ.ম.

না

১৬৬০

১৬৫৮

১৬৫৫

১৬৫৭

১৬৬১

১৬৫৬

১৬৬২
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শ্রীভতী নাজমনন সুরতানা, মফ. যটক ০২-০৫-৮৩ ১৮.০৩.২০০৯- .ফ. ১৮.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১৪৫

মফদযারে মক্ষা ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুয়দফ চন্দ, মফ.কভ () ২০-০২-৮২ ০১.০১.২০০৯- .ফ. ০১.০১.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১৪৭

মফমতে ফযফিান ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যকৌমক ভতামধকাযী, মফ.এ ম ২৩-০৮-৮১ ০৮.০৬.২০০৯- .ফ. ০৮.০৬.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১৪৮

স্বযাষ্ট্র ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যদফয়জযামত ার, মড.আন, 

যভকা.আমঞ্জনীোয
১১-১১-৭৫ ০২.০৪.২০০৯- .ফ. ০২.০৪.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১৫৪

তূত ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মফবা ভণ্ডর, মফ.এ ০১-০৯-৭৫ ০৫.০৩.২০০৯- .ফ. ০৫.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১৬৯

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী কমনকা ভির, মফ.এ.ম ০১-০১-৮১ ১৬/০১/২০০৯(:) ১৬/০১/২০০৯(:) ২০০৫/৭১১

মযংখযান  মযকল্পনা রূােণ ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী জেয়দফ ভির, মফ.কভ (), ম.মজ 

মড আন অয. মড
২০-১০-৭৭ ২৭.০১.২০০৯ ২৭.০১.২০০৯ ২০০৫/৭৪৯

স্বািয  মযফায করযান ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী দীংকয ারদায, মফ.এম, ২৪-০১-৮২ ১৯-০৬-০৯ ১৯-০৬-০৯ ২০০৫/৮৪৫

নাযী  মরৄমফকা এফং ভাজকরযাণ ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

Release with 

lien w.e.f. 

09.10.14(A.N.)

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

১৬৬৭

১৬৬৬

ত: জা:

না

না

না

.মফ.ম.

১৬৬৫

১৬৬৩

১৬৬৪

১৬৬৯

১৬৭০

১৬৬৮

Release with 

lien w.e.f. 

18.8.14
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শ্রী স্বন কুভায ারদায, মফ. এ () ০১-০৭-৭৫ ১৬-০৬-০৯ ১৬-০৬-০৯ ২০০৫/৮৭৭

থত ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী প্রণফ মফশ্বা, মফ.এ ম ০৫-১০-৭৭ ২৮-০৪-০৯ ২৮-০৪-০৯ ২০০৫/৯৪৯

থত ০১-০৫-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী আন্মজৎ াভন্ত, মফ.কভ () ২৬-১১-৮০ ০৪.০৩.২০০৯- .ফ. ০৪.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১৫৬

নগ্রয ম্দাে করযাণ ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী রুণাব নাগ, মফ.এ ম() ০৮-০১-৮২ ০৯.০৩.২০০৯- .ফ. ০৯.০৩.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১৬০

মফমতে ফযফিান ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মযন্দভ যঘালার, মফ.কভ () ০২-১০-৮২ ২৭.০২.২০০৯- .ফ. ২৭.০২.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১৭০

তূত ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যদফকুভায ভির, মফ. এ ম ১৫-০৬-৭৬ ০১/১২/২০০৮(:) ০১/১২/২০০৮(:) ২০০৫/১৮৫

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী নুভ ফযানাজতী, মফ.এ ম () ২১-১০-৭৩ ২০.০৭.২০০৯- .ফ. ২০.০৭.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১৮৬

মফুকরযাণ ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী চন্নাথ ভখুাজতী, মফ.এম ২৩-১১-৭৩ ২০.০১.২০০৯- .ফ. ২০.০১.২০০৯- .ফ. ২০০৫/১৯১

যৌয মফলেক ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

না

না

ত: জা:

না

না

ত: জা:

না

না

১৬৭৭

১৬৭৫

১৬৭৬

১৬৭৩

১৬৭১

১৬৭৪

১৬৭২

১৬৭৮
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শ্রী ঞ্জে াা, মফ.কভ () ১১-০১-৭৯ ০২-০৩-০৯ ০২-০৩-০৯ ২০০৫/১৯৯

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী জয়রশ্বয ভখুাজতী, মফ.এ () ০৯-০১-৮০ ০৩-০২-০৯ ০৩-০২-০৯ ২০০৫/২০০

খাদয  যফযা ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী শ্যাভর কুভায যন, ঈচ্চভাধযমভক ০২-০৪-৬৬ ১৬-১০-০৯ ১৬-১০-০৯ ২০০৫/২০১

স্বািয  মযফায করযাণ ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী মনমন্দতা যচৌধযুী, মফ.এ ম 

()
০১-০১-৮০ ২০-০৪-০৯ ২০-০৪-০৯ ২০০৫/২০২

স্বািয  মযফায করযাণ ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মদয়ফযন্দু মফশ্বা, মফ.কভ ২৫-১০-৭৭ ১৬-০১-০৯ ১৬-০১-০৯ ২০০৫/২০৬

কৃমল ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যৌযব চাকী, মফ.এ ম ২৩-০৭-৭৪ ১৩-০৩-০৯ ১৩-০৩-০৯ ২০০৫/২১৪

তূত ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ধীভান ভির, মফ.এ () ০৮-১২-৮৪ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯ ২০০৫/৯৫৬

তথয  ংস্কৃমত ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী দীয়প্ত যভৌমর মফশ্বা, এভ. এ ২৮-১২-৭৮ ০৬-০৩-০৯ ০৬-০৩-০৯ ২০০৫/৯৫৮

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

না

না

না

না

না

ত: জা:

ত: জা:

১৬৮৩

১৬৭৯

১৬৮৬

না১৬৮১

১৬৮৫

১৬৮৪

১৬৮২

১৬৮০
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শ্রী মচন্ধে শভত্র, মফ.এ ০২-০৩-৭৮ ৩০-০৪-০৯ ৩০-০৪-০৯ ২০০৫/৯৬৫

াভমযক প্রমতযক্ষা ০১-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ধ্রুফয়জযামত যকায, মফ. এ ম ০২-০৪-৭৩ ২৪-১২-০৯ ২৪-১২-০৯ ২০০৫/২১৮

স্বািয  মযফায করযাণ ৩০-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী প্রান্ত কুভায মফশ্বা, মফ.এ ১৫-০১-৭২ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯ ২০০৫/১০২১

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন ৩০-০৬-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী প্রদী কুভায ফসু, এভ.এ ০৪-০৬-৭৯ ১৩-০৪-০৯ ১৩-০৪-০৯ ২০০৫/২২১

মল্প নূগতঠন ০১-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী মভতষ্ঠা চক্রফত্ততী (দা), মফ.এম ০১-০২-৮১ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯ ২০০৫/২২৯

তথয  ংস্কৃমত ০১-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যদফরীনা বট্টাচামতয, মফ. এ ম 

()
১৮-১২-৮১ ০৪-০৩-০৯ ০৪-০৩-০৯ ২০০৫/২৩২

থত ০১-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুদী কুভায যদ, মফ. কভ ১৩-১১-৭৬ ০৫-০৩-০৯ ০৫-০৩-০৯ ২০০৫/২৩৩

মিভাঞ্চর ঈন্পেন মফলেক ০১-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুভন যভব্রভ, ঈচ্চ ভাধযমভক ১৫-০১-৮৩ ০৫-১০-০৯ ০৫-১০-০৯ ত: ঈ: জা:
২০০৫/৭-ভ নযূনভান 

তামরকা-৩

থত ০১-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

না

ত: জা:

না

না

না

না

ত: জা:

১৬৮৯

১৬৮৭

১৬৯০

১৬৯৪

১৬৯১

১৬৯২

১৬৮৮

১৬৯৩
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শ্রী যকৌমক কুভায ার, মফ. কভ () ১৪-১১-৭৫ ১৬-০৩-০৯ ১৬-০৩-০৯ ২০০৫/২৩৪

ভফাে ০২-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যৌমবক যাে যচৌধযুী, মফ.এম () ০৯-০৯-৮২ ০৩-০৪-০৯ ০৩-০৪-০৯ ২০০৫/২৩৮

তূত ০২-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী কাজী ামফফযু যভান, মফ.এ ম ১৬-১০-৭৪ ২১-০৭-০৯ ২১-০৭-০৯ ২০০৫/২৪৯

যৌয মফলেক ০২-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ভয়নাজ কুভায সুয, মফ.এ ৩০-০৮-৭৭ ২৩-০৩-০৯ ২৩-০৩-০৯ ২০০৫/২৫৪

তূত ০২-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মফশ্বনাথ মং, এভ. কভ ৩০-১২-৭৮ ১২-০৬-০৯ ১২-০৬-০৯ ২০০৫/২৫৮

থত ০২-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুবাল চন্ ভির, মফ. কভ () ১৯-০৮-৭৫ ২৬-১২-০৮ ২৬-১২-০৮ ২০০৫/১০৬১

স্বযাষ্ট্র ০২-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুকান্ত মফশ্বা, ঈচ্চ ভাধযমভক ১৩-০৩-৭৪ ০৫-০৩-০৯ ০৫-০৩-০৯
২০০৫/৬-ভ নযূনভান 

তামরকা-২

মিভফঙ্গ কযাধান অদারত ০২-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী অীল মফশ্বা, মফ.এ ম ০৮-০২-৭৪ ০৬-০৩-০৯ ০৬-০৩-০৯ ২০০৫/২৬৫

মফুকরযাণ ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

ত: জা:

ত: জা:

না

না

না

না

না

না

১৬৯৮

১৬৯৭

১৬৯৯

১৬৯৫

১৭০১

১৭০০

১৬৯৬

১৭০২
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শ্রীভতী সুকৃমত ফয়ন্দযাাধযাে, মফ.এম 

()
০৫-০১-৭৮ ১২-০৫-০৯ ১২-০৫-০৯ ২০০৫/২৬৬

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যদফাীল ভির, ঈচ্চ ভাধযমভক ১৮-০৯-৭৪ ২৫-০৫-০৯ ২৫-০৫-০৯ ২০০৫/২৭১

স্বযাষ্ট্র ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ঞ্জে যাে, মফ. এ, ১৭-০৭-৭৭ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯ ২০০৫/২৭৪

কৃমল ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুবাল ভাজী, মফ.কভ () ০১-১১-৭৬ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯ ২০০৫/২৭৫

স্বযাষ্ট্র ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী রৄবমজৎ দা ভাাত্র, মফ.এ ম ২৮-১০-৮০ ০২-০৩-০৯ ০২-০৩-০৯ ২০০৫/২৮০

নাযী  মরৄ মফকা এফং ভাজ 

করযাণ
০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ঈত্তযা যঘাল যচৌধযুী (ভখুাজতী), 

মফ.এম ()
৩১-০৫-৮৪ ০৯-০৪-০৯ ০৯-০৪-০৯ ২০০৫/২৮২

মফমতে ফযফিান ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী কৃানু ফাগচী, মফ. এম ১৮-০৮-৭৯ ১৮-০৩-০৯ ১৮-০৩-০৯ ২০০৫/২৮৫

থত ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী  রুন্নতী ভজভুদায 

(বট্টাচামতয), এভ.কভ
৩১-০৭-৮০ ৩০-০৪-০৯ ৩০-০৪-০৯ ২০০৫/২৮৭

থত ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

না

না

না

না

না

না

না

না

১৭০৫

১৭০৩

১৭০৪

১৭০৭

১৭০৮

১৭০৬

১৭০৯

১৭১০
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শ্রী রৄভ্মজৎ যঘাল, ঈচ্চভাধযমভক ১৫-১১-৮১ ১১.০২.০৯ ১১.০২.০৯ ২০০৫/২৯১

থত ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী তন কুভায ভির, মফ.এ ১০-০১-৮২ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯
২০০৫/৭-ভ নযূনভান 

তামরকা-২

ভৎস্য ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী আন্মজৎ যাে, মফ.এ ০১-০৫-৭৯ ০৮-০৫-০৯ ০৮-০৫-০৯
২০০৫/৮-ভ নযূনভান 

তামরকা-২

স্বযাষ্ট্র ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুব্রত নস্কয, মফ.কভ () ০৮-০৪-৮৩ ০৬-০৩-০৯ ০৬-০৩-০৯
২০০৫/১০-ভ নযূনভান 

তামরকা-২

মফমধ ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যজত ভির, মফ. এআচ. এভ. এ, ০২-০১-৭৮ ২৬-০৩-০৯ ২৬-০৩-০৯
২০০৫/১১-তভ নযূনভান 

তামরকা-২

মফজ্ঞান  প্রমমুক্ত ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী স্বন কুভায যভব্রভ, ভাধযমভক, ১৬-০৩-৭৪ ক) ২৯-১১-১৯৯৪-মেন   ১৬-১২-২০১০ য়দান্পীত-২০১০

থত খ) ১৬-১২-২০১০-.ফ.. ০৩-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ঈত্তভ কুভায নামজতনাযী, এভ. এ ১৫-০৮-৭৯ ০৮-১০-০৯ ০৮-১০-০৯

স্বযাষ্ট্র ০৩.০৭.২০১৪ ঈ.ফ..

শ্রী মনয়ভল মফশ্বা, মফ.কভ ৩০-০৬-৭৮ ০৫-০৩-০৯ ০৫-০৩-০৯ ২০০৫/২৯৪

নগ্রয ম্দাে করযাণ ০৪-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

Release with 

lien w.e.f. 

20.10.14 (A.N.)

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

না

না

১৭১৮

১৭১৬

১৭১১

১৭১৭

১৭১৩

১৭১৪

১৭১৫

১৭১২

ত: ঈ: জা:

ত: ঈ: জা:

Page 215-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

শ্রীভতী প্রীমতবাভতা (অভফাস্তা), এভ. 

মফ. এভ
৩০-০৭-৭৪ ০১-০৭-০৯ ০১-০৭-০৯ ২০০৫/২৯৫

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০৪-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মফবা াা, মফ.এ ৩১-১২-৮১ ০৫-০৩-০৯ ০৫-০৩-০৯ ২০০৫/৩০২

স্বািয  মযফায করযাণ ০৪-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ফদু্ধয়দফ বট্টাচামতয, মফ. এম () ২৭-০৪-৮৩ ০৮-০৪-০৯ ০৮-০৪-০৯ ২০০৫/৩০৩

তথয  ংস্কৃমত ০৪-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যঞ্জনা ভজভুদায, এভ.এ ০১-০১-৭৫ ০১/১২/২০০৮(:) ০১/১২/২০০৮(:) ২০০৫/৩০৫

স্বযাষ্ট্র ০৪-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মফশ্বমজৎ ান্যার, মফ.এম ১৮-০৮-৮৩ ১২-০৮-০৯ ১২-০৮-০৯ ২০০৫/৩০৮

.ফ.তথয অয়োগ ০৪-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যদফাীল কোর, মফ. কভ () ১৫-১২-৭৬ ০৯-০৩-০৯ ০৯-০৩-০৯
২০০৫/১২-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

অফান ০৪-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী রৃরার চন্ যাে, ভাধযমভক, ১৮-০২-৭০ ২৯-০৪-০৯ ২৯-০৪-০৯
২০০৫/১৩-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

স্বািয  মযফায করযাণ ০৪-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী কাজযী চক্রফততী, এভ. এম ৩০-০৭-৮৪ ০৩-০৭-০৯ ০৩-০৭-০৯ ২০০৫/৩১১

মফদযারে মক্ষা ০৫-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

D.P.P.G., 

Uttarkanya

না

না

না

না

.মফ.ম.

ত: জা:

ত: জা:

না

১৭২২

১৭২৫

১৭২০

১৭১৯

১৭২১

১৭২৪

১৭২৬

১৭২৩
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শ্রীভতী ভৃতা মফশ্বা (যদফনাথ), মফ.এ ১৮-০৬-৮৪ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯ ২০০৫/৩১৫

স্বযাষ্ট্র ০৭-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যদফনাথ চযাটাজতী, মফ.এম, ২৩-০৩-৭৯ ২৬-০৩-০৯ ২৬-০৩-০৯ ২০০৫/৩১৯

তূত ০৭-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মফভয়রন্দু ভির, মফ. কভ (), ০২-০৭-৮০ ০৪-০৮-০৯ ০৪-০৮-০৯
২০০৫/১৮-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

যৌয মফলেক ০৭-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী মন্পষ্ঠা চক্রফত্ততী, মফ.এম() ১৩-০৩-৮১ ৩১-০৩-০৯ ৩১-০৩-০৯ ২০০৫/৩২৩

নগয ঈন্পেন ০৯-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মফশ্বমজৎ ভির, মফ. এ ২৬-১০-৭৪ ০১-০৪-০৯ ০১-০৪-০৯
২০০৫/২০-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০৯-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মকযণ কুভায মভশ্র, মফ.এম ০৩-১২-৭৫ ০৫-০৩-০৯ ০৫-০৩-০৯ ২০০৫/৩৩১

স্বযাষ্ট্র ১০-০৭-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মফাম ভির, মফ.এম () ০১-০৩-৮১ ১২-০৩-০৯ ১২-০৩-০৯ ২০০৫/৩৩৫

স্বািয  মযফায করযাণ ০১-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যায়জন্ প্রাদ দত্ত, মফ.কভ ০৭-০১-৭৭ ৩১-০৩-০৯ ৩১-০৩-০৯ ২০০৫/৩৩৬

থত ০১-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

ত: জা:

না

না

না

না

না

ত: জা:

না

১৭৩১

১৭২৮

১৭৩৩

১৭২৭

১৭২৯

১৭৩২

১৭৩০

১৭৩৪
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শ্রী ভয়নাযঞ্জন দা, মফ.এম () ০৯-০১-৭৮ ০২-০৩-০৯ ০২-০৩-০৯ ২০০৫/৩৭৫

থত ০১-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মনন্দয ার, মফ.এ ১৫-০৯-৭৬ ০৮-০৬-০৯ ০৮-০৬-০৯ ২০০৫/৩৮০

মি মনফতান  জরুযী মযয়লফা ০১-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুভন্ত নাগ, মফ.এ ম ২৮-০৯-৭৯ ০৭-০১-০৯ ০৭-০১-০৯ ২০০৫/৪০৭

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০১-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী য়রাক নাথ, এভ. কভ, ০১-০৩-৭৪ ০৩-০৪-০৯ ০৩-০৪-০৯ ২০০৫/৫৯২

শ্রভ ০১-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মবমজৎ মফশ্বা, মফ.এ ০৭-০৪-৭২ ০২-০৩-০৯ ০২-০৩-০৯
২০০৫/২২-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

মতটন ০১-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী  যৌরভী  াা, মফ.এ ম () ০৩-১০-৮১ ২১-০১-০৯ ২১-০১-০৯
২০০৫/২৫-তভ নযূনভান 

তামরকা-২

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন ০১-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ভয়নাজ মটকাদায, মফ. এ ০১-০৬-৭৪ ১৬-০১-০৯ ১৬-০১-০৯
২০০৫/২৭-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

তথয  ংস্কৃমত ০১-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী বযত চন্ নস্কয, মফ.এ.(নাত), ০২-০৩-৮৬ ২১-০৪-০৯ ২১-০৪-০৯
২০০৫/৩৮-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

শ্রভ ০১-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

.মফ.ম.

.মফ.ম.

.মফ.ম.

.মফ.ম.

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

১৭৪০

১৭৩৯

১৭৩৬

১৭৩৭

১৭৩৫

১৭৪১

১৭৩৮

১৭৪২
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শ্রী রুক কুভায শফদয, মফ.এ () ২৫-০১-৭৯ ১৮-০৩-০৯ ১৮-০৩-০৯
২০০৫/৩৯-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

থত ০১-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যঘ ুনাথ যজক, মফ. কভ ১৫-১০-৭০ ০৫-০২-০৯ ০৫-০২-০৯
২০০৫/৪০-তভ নযূনভান 

তামরকা-২

স্বযাষ্ট্র ০১-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যগাার চন্ নস্কয, মফ.এ ১৪-০৮-৮০ ০৫-০৩-০৯ ০৫-০৩-০৯
২০০৫/৪৭-তভ 

নযূনভান তামরকা-২

থত ০৪-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মূত কান্ত ভির, মফ. কভ () ২৯-০৪-৭৭ ২৭-০১-০৯ ২৭-০১-০৯ ত: জা:
২০০৫/৫০-তভ নযূনভান 

তামরকা-২

তূত ১২-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী গীতশ্রী বট্টাচামতয (ভজভুদায), 

ভাধযমভক
১২-০১-৬৩ ২২/০৭/১৯৮৩-মন ১৬/১২/২০০৯ :ফ:: না য়দান্পীত-২০০৯ --

থত ১২-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মদরী কুভায দা, ভাধযমভক ০৮-০৭-৬২ ১০/০৫/১৯৯০-দায়যাোন ১৬/১২/২০০৯ :ফ:: ত: জা: য়দান্পীত-২০০৯

তথয  ংস্কৃমত ১৩-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মনভাআ চন্ তযপদায, ভাধযমভক ৩০-১১-৬২ ২২/০১/১৯৯১-মন ১৬/১২/২০০৯ :ফ:: ত: জা: য়দান্পীত-২০০৯ ামযযীক প্রমতফন্নী

মল্প  ফামণজয ১৪-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যদফব্রত যকায, ভাধযমভক ৩০-১২-৬৬ ০১/০৯/১৯৯৩-খারাী ১৬/১২/২০০৯ :ফ:: ত: জা: য়দান্পীত-২০০৯

নাযী  মরৄমফকা এফং ভাজকরযাণ ১৪-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

১৭৪৯

১৭৪৮

১৭৪৭

১৭৪৫

১৭৪৩

১৭৫০

১৭৪৬

১৭৪৪
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শ্রী তুলায কামন্ত দা, ভাধযমভক ১১-১২-৬০ ০৭/০১/১৯৯৪-ঘ যশ্রণী ১৬/১২/২০০৯ :ফ:: না য়দান্পীত-২০০৯

স্বািয  মযফায করযাণ ১৮-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ডর ুবট্টাচামতয (াাঁতযা), 

ভাধযমভক
০১-০১-৬৬ ০৭/০৭/১৯৯৪-মন ১৬/১২/২০০৯ :ফ:: ত: জা: য়দান্পীত-২০০৯

থত ১৮-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যঞ্জন চক্রফততী, ভাধযমভক ১৬-০৫-৬৮ ০৬/০৫/১৯৯৪-মন ১৬/১২/২০০৯ :ফ:: না য়দান্পীত-২০০৯

ঈচ্চমক্ষা ২০-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মনভতর কুভায গু, ভাধযমভক ২৭-১২-৬২ ১৫/০৯/১৯৯৪-মন ১৬/১২/২০০৯ :ফ:: না য়দান্পীত-২০০৯

স্বািয  মযফায করযাণ ১৯-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যকৌমক নস্কয, মফ. এ. ম., ১৬-০২-৮০ ১৮/০৪/২০০৫-:ফ:ক: ১০/১১/২০০৯ :ফ:: ত: জা:
িানান্তয মধকায-

২০০৯

স্বযাষ্ট্র ২৯-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যগাা দত্ত গুপ্ত, ঈচ্চভাধযমভক ০১-০২-৬৩ ০২/১২/১৯৯৪-মন ০১/০১/২০১০-:ফ:: না য়দান্পীত-২০০৯

নগয ঈন্পেন ৩০-০৮-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ঝুভযু াত্র, াম্যামনক োতক ০২-০২-৭৬ ২৮/০১/২০০৪ :ফ:ক: ১০/১১/২০০৯ :ফ:: না

কৃমল ০১-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মময কুভায দত্ত, মফ. কভ (), 

এভ. মফ. এ(মপনান্ফ)
০৯-০৯-৭৯ ১০/০৮/২০০৫-:ফ:ক: ১০/১১/২০০৯ :ফ:: না

িানান্তয মধকায-

২০০৯

ঈচ্চমক্ষা ০১-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

১৭৫২

১৭৫৪

১৭৫৭

১৭৫৫

১৭৫৩

১৭৫৬

১৭৫৮

িানান্তয মধকায-

২০০৯

১৭৫১
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শ্রী মেগ্ধ বারৃড়ী, মফ.এ ম () ১৯-১২-৭৮ ১০/০৮/২০০৫-:ফ:ক: ১০/১১/২০০৯ :ফ:: না
িানান্তয মধকায 

২০০৯

মিভফঙ্গ স্টাপ ময়রকন কমভন ০১-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ঈতঙ্ক চক্রফততী, ২৫-০১-৭৯ ১০/০৮/২০০৫-:ফ:ক: ১০/১১/২০০৯ :ফ:: না
িানান্তয মধকায 

২০০৯

ঈচ্চমক্ষা ০১-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ঞ্জন াঠক, মফ.এম () ০১-০৪-৭৬ ১০/০৮/২০০৫-:ফ:ক: ১০/১১/২০০৯ :ফ:: না
িানান্তয মধকায 

২০০৯

নগ্রয যশ্রণী করযাণ ০১-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ঈৎর গাঙ্গুরী, এভ. এ. ২৫-১২-৭৬ ০৬/১০/২০০৫-:ফ:ক: ১০/১১/২০০৯ :ফ:: না
িানান্তয মধকায 

২০০৯

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন ০১-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যৌয়ভন ভৃধা, মফ.এ.ম. ১৬-১২-৭৫ ১৯/০৮/২০০৫-:ফ:ক: ১০/১১/২০০৯ :ফ:: ত: জা:
িানান্তয মধকায-

২০০৯

স্বািয  মযফায করযাণ ০১-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুজন মফশ্বা, ২০-০৭-৭৮ ০২/০৯/২০০৫-:ফ:ক: ১০/১১/২০০৯ :ফ:: ত: জা:

প্রানী ম্পদ মফকা ০৩-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যদফাীল যন, মফ.এম() ২৮-১২-৭৪ ১০/০৮/২০০৫-:ফ:ক: ১০/১১/২০০৯ :ফ:: না
িানান্তয মধকায-

২০০৯

মযকল্পনা ২৫-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যাভয়দফ ফযানাজতী,  মফ. এম., ০৩-১১-৭৪ ১৩/০৭/২০০৫-:ফ:ক: ১০/১১/২০০৯ :ফ:: না
িানান্তয মধকায-

২০০৯

ঈচ্চমক্ষা ২৫-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

১৭৬১

১৭৬৬

১৭৬২

১৭৫৯

১৭৬৫

১৭৬০

১৭৬৪

১৭৬৩

িানান্তয মধকায-

২০০৯
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শ্রী মদয়ফযন্দু যাে, মফ. এম., ১২-০৯-৭৬ ০৫/০৫/২০০৫-:ফ:ক: ১০/১১/২০০৯ :ফ:: না
িানান্তয মধকায-

২০০৯

মযকল্পনা ২৫-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যদফাম মফশ্বা, ঈচ্চভাধযমভক ০৩-০৫-৬৮ ০১/০২/২০০৫-ভ:ু প্রা:: ২৪/১২/২০০৯-:ফ:: ত: জা:

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ২৫-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী রৄবাম দা, মফ. এ ম., ০৭-০১-৭৯ ১৩/০৪/২০০৫-:ফ:ক: ১০/১১/২০০৯ :ফ:: না
িানান্তয মধকায-

২০০৯

প্রানী ম্পদ মফকা ২৬-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী চিী দা, ভাধযমভক ১০-০২-৭৬ ২৪/১২/২০০৪-ভ:ু প্রা:: ২৪/১২/২০০৯-:ফ:: ত: জা:

ভফাে (ফাংরা) ২৯-০৯-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মফ ঙ্কয যােয়চৌধযুী, মফ.কভ () ০৭-০১-৬৮ ০৮/০৪/২০০৩-ভ:ু প্রা:: ২৪/১২/২০০৯-:ফ:: না

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মত ফযণ যফা, মফ. কভ., ০২-০৯-৭১ ১৪/১১/২০০৫-ভ:ু প্রা:: ২৪/১২/২০০৯-:ফ:: না

কৃমল ০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী য়ন্তাল কুভায ভজভুদায, মফ.এ., ১২-০৭-৭৫ ১ ৪/০৯/২০০৫-ভ:ু প্রা:: ২৪/১২/২০০৯-:ফ:: ত: জা:

যচ  জরথ ০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মফশ্বমজৎ ার, মফ. কভ., ০৭-০৬-৭৩ ০৯/০৮/২০০৫-ভ:ু প্রা:: ২৪/১২/২০০৯-:ফ:: না

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

িানান্তয ভদু্রয়রখক-

২০০৯

িানান্তয ভদু্রয়রখক-

২০০৯

িানান্তয ভদু্রয়রখক-

২০০৯

িানান্তয ভদু্রয়রখক-

২০০৯

১৭৬৮

১৭৬৭

১৭৭৪

১৭৬৯

১৭৭৩

িানান্তয ভদু্রয়রখক-

২০০৯

িানান্তয ভদু্রয়রখক-

২০০৯

১৭৭২

১৭৭১

১৭৭০
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শ্রী মভতাব যদ, এভ. এ ০২-০৩-৭৩ ২৪/১২/২০০৯-:ফ:: না

তূত ০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী শভনাক চক্রফততী, মফ. কভ. ১৭-০১-৭৪ ০৫/১০/২০০৫-ভ:ু প্রা:: ২৪/১২/২০০৯-:ফ:: না

থত ০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ণূত মফশ্বা, ঈচ্চভাধযমভক ১৫-১১-৭৬ ০৬/১০/২০০৫-ভ:ু প্রা:: ২৪/১২/২০০৯-:ফ:: ত: জা:

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায (তদাযমক 

অয়োগ)
০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী কভর কুভায ভণ্ডর, ভাধযমভক, ১৮-০২-৬৪ ক) ০২-০১-১৯৮৭-মেন ১৬-১২-১০ না য়দান্পীত-২০১০

ঈচ্চ মক্ষা খ) ১৬-১২-২০১০- .ফ.. ০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী য়াক কুভায ার,  ভাধযমভক, ২৩-০৯-৭১ ক) ১২-০৬-১৯৮৯-মেন ১৬-১২-১০ না য়দান্পীত-২০১০

মফমতে ফযফিান খ) ১৬-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুান্ত নন্দী, ভাধযমভক, ০৭-০৬-৭২ ক) ১৯-০২-১৯৯১-মেন ১৬-১২-১০ না য়দান্পীত-২০১০

থত খ) ১৬-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী স্বন কুভায দা, ভাধযমভক, ০৫-০৭-৫৬ ক) ১৬-০২-১৯৯৪-ঘ-যশ্রণী   ১৬-১২-২০১০ না য়দান্পীত-২০১০

থত খ) ১৬-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যগৌতভ মফশ্বা, মফ.এম., ১৯-০৮-৬৪ ক) ১২-১২-১৯৯৪-ঘ-যশ্রণী   ১৬-১২-২০১০ না য়দান্পীত-২০১০

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি খ) ১৬-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

১৬/১১/২০০৫-ভ:ু প্রা::
িানান্তয ভদু্রয়রখক-

২০০৯

িানান্তয ভদু্রয়রখক-

২০০৯

িানান্তয ভদু্রয়রখক-

২০০৯

১৭৭৯

১৭৮০

১৭৭৮

১৭৮২

১৭৮১

১৭৭৭

১৭৭৫

১৭৭৬
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শ্রী ীভ চযাটাজতী,  ঈচ্চ ভাধযমভক, ০২-১২-৫৯ ক) ০৫-০১-১৯৯৫-মন   ১৬-১২-২০১০ না য়দান্পীত-২০১০

কামযগযী মক্ষা  প্রমক্ষণ খ) ১৬-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী াথত কুভায দা, ভাধযমভক, ১৬-১০-৬৭ ক) ২২-০২-১৯৯৬-মন   ১৬-১২-২০১০ ত: জা: য়দান্পীত-২০১০

নগ্রয ম্দাে করযান খ) ১৬-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ন্টু চন্ গায়েন, ভাধযমভক, ০৩-০৬-৬৯ ক) ১৮-০৩-১৯৯৭-মন   ১৬-১২-২০১০ ত: জা: য়দান্পীত-২০১০

মফচায খ) ১৬-১২-২০১০-.ফ.. ১০-১০-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী রূ কুভায যদ, ভাধযমভক, ১০-১১-৫৯ ক) ০৩-০২-১৯৯৫-মন   ১৬-১২-২০১০ না য়দান্পীত-২০১০

মযংখযান  মযকল্পনা রূােণ খ) ১৬-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১১-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুব্রত যকায, ঈচ্চ ভাধযমভক, ০৩-০১-৫৭ ক) ২৮-০৫-১৯৯৭-মন   ১৬-১২-২০১০ ত: জা: য়দান্পীত-২০১০

থত খ) ১৬-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১১-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী চঞ্চর যকায, ঈচ্চ ভাধযমভক, ০১-১২-৬৪ ক) ২৮-০৫-১৯৯৭-শন প্রযী ১৬-১২-১০ ত: জা: য়দান্পীত-২০১০

বূমভ  বূমভ ংস্কায খ) ১৬-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১১-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী মনফতান বট্টাচামতয, 

মফ.এম.(াম্যামনক),
২৮-০৬-৭৪ ক) ০৪-১০-২০০২-.ফ.ক. ০৩-১২-১০ না িানান্তয-২০১০

খাদয  যফযা খ) ০৩-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১১-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী তা কুভায ভখুাজতী, 

মফ.এম.(াম্যামনক),
০২-০১-৭৯ ক) ১৩-০৬-২০০৫-.ফ.ক. ০৩-১২-১০ না িানান্তয-২০১০

স্বমনমমুক্ত এফং স্বমনবতয যগাষ্ঠী খ) ০৩-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১১-২০১৪-ঈ.ফ..

১৭৮৯

১৭৮৪

১৭৮৭

১৭৮৬

১৭৮৮

১৭৯০

১৭৮৩

১৭৮৫
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শ্রী মভরন কামন্ত কুভায,  

মফ.এম.(াম্যামনক),
২৫-১১-৮০ ক) ২৪-১১-২০০৫ .ফ.ক. ০৩-১২-১০ না িানান্তয-২০১০

থত খ) ০৩-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১১-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী দীক মফশ্বা, মফ.কভ.(াম্যামনক), ০৬-০৮-৭৩ ক) ১৩-০৪-২০০৭-.ফ.ক. ০৩-১২-১০ ত: জা: িানান্তয-২০১০

কৃমল খ) ০৩-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১১-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুভন ম, ঈচ্চ ভাধযমভক, ১৬-০৫-৮০ ক) ১০-১০-২০০৬-.ফ.ক. ০৩-১২-১০ না িানান্তয-২০১০

অফান খ) ০৩-১২-২০১০-.ফ.. ২৪-১১-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী মভতরা কভতকায, মফ.এম, ১০-০৪-৮১ ক) ২৫-০১-২০০৭-.ফ.ক. ০৩-১২-১০ িানান্তয-২০১০

ঞ্চায়েৎ  গ্রায়ভান্পেন খ) ০৩-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১২-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুদতণ ফসু, মফ.এম, ০৫-০৪-৭৭ ক) ১৮-০৯-২০০৬-.ফ.ক. ০৩-১২-১০ না িানান্তয-২০১০

মযফন খ) ০৩-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১২-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রীভতী মচযশ্রী দাগুপ্ত, মফ.এম., ০৩-১০-৭৮ ক) ২৫-০৭-২০০৭-.ফ.ক. ০৩-১২-১০ না িানান্তয-২০১০

মল্প  ফামনজয খ) ০৩-১২-২০১০-.ফ.. ০১-১২-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী প্রয়নমজৎ াঠক,  মফ.এম., ৩১-১২-৭৮ ক) ২৫-০৭-২০০৭-.ফ.ক. ০৩-১২-১০ না িানান্তয-২০১০

যচ  জরথ খ) ০৩-১২-২০১০-.ফ. ০১-১২-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুান্ত ারদায, মফ.কভ.(), ১৫-১২-৬৯  ০৯-০২-২০০৫-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ না দান্তয-২০১০

কৃমল ০১-১২-২০১৪-ঈ.ফ..

.মফ.ম.

১৭৯৫

১৭৯৮

১৭৯২

১৭৯১

১৭৯৬

১৭৯৩

১৭৯৪

১৭৯৭
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শ্রী নুষু্ট কাঞ্জী, মফ.এ, ১৮-১১-৭১  ১৪-০৭-২০০৫-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ না দান্তয-২০১০

স্বযাষ্ট্র ০১-১২-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুকান্ত কভতকায, মফ.কভ. (), ০২-১২-৮০  ১৫-০২-২০০৭-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ দান্তয-২০১০

মল্প  ফামনজয ০১-১২-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ভামনকরার দা, মফ.কভ. (), ২১-০৩-৭৮  ২৯-১২-২০০৬-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ না দান্তয-২০১০

তথয  ংস্কৃমত ০১-১২-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুান্ত কুভায যকায, ঈচ্চ ভাধযমভক ১৬-০১-৮০ ০৭-০২-২০০৭-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ ত: জা: দান্তয-২০১০

নগয ঈন্পেন ০১-১২-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী যায়জন্ প্রাদ াা, মফ.কভ. ০১-০১-৭৬ ০২-০১-২০০৭-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ ত: জা: দান্তয-২০১০

স্বযাষ্ট্র ০১-১২-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ঈভা প্রাদ ারদায, মফ.এম. ২২-০১-৭৯ ০৭-০২-২০০৭-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ ত: জা: দান্তয-২০১০

ভফাে ০১-১২-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী ফন দা, মফ.কভ. ৩০-১১-৭৬ ২০-১২-২০০৭-ভ:ু প্রা: : ৩০-১২-১০ ত: জা: দান্তয-২০১০

শজফ প্রমমুক্ত ০১-১২-২০১৪-ঈ.ফ..

শ্রী সুযমজত যফযা, মফ.এ, ০৪-০১-৭৬ ২৯-১২-২০০৬-ভ:ু প্রা:  ২৭-১২-১০ না দান্তয-২০১০ --

য এি একাঈন্ট-I ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

.মফ.ম.

১৮০৪

১৭৯৯

১৮০৬

১৮০৫

১৮০১

১৮০০

১৮০২

১৮০৩
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শ্রী সুব্রত যকায, মফ.কভ. ২০-০৯-৮০ ১৭-০১-২০০৭-ভ:ু প্রা:  ২৭-১২-১০ না দান্তয-২০১০ --

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ভান কুভায দা,  মফ.কভ. ১২-০৮-৭৫ ১২-০১-২০০৭-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ না দান্তয-২০১০ --

য এি একাঈন্ট-II ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী আায়ফরা ভখুাজতী (যথ), 

মফ.এ.()
০৬-০১-৭৮ ১৭-০১-২০০৭-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ না দান্তয-২০১০ --

য এি একাঈন্ট-I ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মযন্দভ যঘাল,  ভাধযমভক ০৫-০১-৮১ ০৫-০১-২০০৭-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ দান্তয-২০১০

কৃমল ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মবমজৎ কুভায মভত্র, মফ.কভ. ১০-০১-৮০ ১৭-০১-২০০৭-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ না দান্তয-২০১০ --

য এি একাঈন্ট-I ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী কৃষ্ণা যাে, ভাধযমভক ২৫-০৬-৭৫ ১৯-০১-২০০৭-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ না দান্তয-২০১০ --

য এি একাঈন্ট-II ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী নফনীতা রামড়ী (মকদায), 

মফ.এ. ()
১০-১০-৭৫ ২২-০১-২০০৭-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ না দান্তয-২০১০ --

য এি একাঈন্ট-II ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ভরো যাে,  মফ.এম. ৩১-১২-৭৬ ১৯-১২-২০০৭-ভ:ু প্রা: : ২৭-১২-১০ না দান্তয-২০১০ ামযযীক প্রমতফন্নী

য এি একাঈন্ট-I ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

১৮০৮

১৮১০

১৮০৭

১৮০৯

১৮১৩

১৮১২

১৮১১

১৮১৪

.মফ.ম.
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শ্রীভতী যদফীমপ্রো দা, মফ.এম () ১০-০৯-৭৮ ১৬.০৮.১০-.ফ.. ১৬.০৮.১০-.ফ.. না ২০০৬/৭ভ

য এি একাঈন্ট-I ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যায়জ প্রাদ ফাণতোর, মফ.কভ ২৯-১২-৭৬ ২০-০৭-২০১০-.ফ.. ২০-০৭-১০ না ২০০৬/৮ভ --

য এি একাঈন্ট-II ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ােক যঘাল, মফ.কভ () ১৪-১১-৮২ ০৩-০৬-১০ ০৩-০৬-১০ না ২০০৬/১৫তভ --

য এি একাঈন্ট-I ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যমঞ্জত বকত, এভ.এম ২০-১২-৭৪ ০১-০৬-১০ ০১-০৬-১০ না ২০০৬/২১তভ --

য এি একাঈন্ট-I ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী সুমস্মতা যঘাল, মফ.এম ১৯-০৯-৭৮ ২৫-০৮-১০ ২৫-০৮-১০ না ২০০৬/২৩ তভ --

য এি একাঈন্ট-II ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যদফমানী যদ, মফ.কভ. () ১৬-০৬-৮১ ২৭-০৯-১০ ২৭-০৯-১০ না ২০০৬/৩৭ তভ

য এি একাঈন্ট-II ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী বীক যাে, মফ.কভ () ২১-১০-৮৩ ০১-০৬-১০ ০১-০৬-১০ না ২০০৬/৩৯ তভ

য এি একাঈন্ট-II ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী রৄভ্য়জযামত অঢয, এভ.কভ ০৫-১১-৭৯ ০৩-০৮-১০ ০৩-০৮-১০ না ২০০৬/৪৩ তভ

য এি একাঈন্ট-II ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

১৮২১

১৮১৯

১৮১৭

১৮১৮

১৮১৫

১৮২২

১৮২০

১৮১৬
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শ্রীভতী কাকমর ভির, মফ.এম () ১৬-০৮-৮৪ ০৫-০৮-১০ ০৫-০৮-১০ ত: জা: ২০০৬/৫৫তভ

য এি একাঈন্ট-III ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী শকত চয়ট্টাাধযাে, মফ.এ. ২৭-০৮-৮৭ ২৭-০৫-১০ ২৭-০৫-১০ না ২০০৬/৬০তভ

থত ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ততী চক্রফততী ,মফ.এম. ২০-০৪-৮১ ৩০-০৭-১০ ৩০-০৭-১০ না ২০০৬/৬৮তভ

য এি একাঈন্ট-I ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মতরক কুভায ার, মফ.এ.(), ২৭-০৩-৮৩ ০৫-০৮-১০ ০৫-০৮-১০ না ২০০৬/৭৩তভ

W.B.Com.for Protection of Child ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী বীক গুপ্ত, মফ.এম.(), ০৫-০৩-৮৫ ০৮-০৬-১০ ০৮-০৬-১০ না ২০০৬/৭৫তভ

য এি একাঈন্ট-I ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ঈদেন যগাস্বাভী, মফ.এম.() ২৮-১১-৮১ ১৮-০৬-১০ ১৮-০৬-১০ না ২০০৬/৮২তভ

য এি একাঈন্ট-II ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

কয়ে অরী মভঞা, মফ.এ. ০৩-১০-৭৮ ০৬-০৭-১০ ০৬-০৭-১০ ২০০৬/৮৯তভ

য এি একাঈন্ট-II ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ণতফ মভত্র, এভ.এ. ০২-০১-৮২ ১৫-১১-১০ ১৫-১১-১০ না ২০০৬/৯৫তভ

য এি একাঈন্ট-I ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

.মফ.ম.

১৮৩০

১৮২৩

১৮২৮

১৮২৭

১৮২৬

১৮২৯

১৮২৫

১৮২৪
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শ্রী অনন্দ ংকয যফযা, মফ.এম. () ০৪-০৯-৭৯ ০১-০৭-১০ ০১-০৭-১০ না ২০০৬/৯৯তভ

য এি একাঈন্ট-I ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী গাগতী চয়ট্টাাধযাে, এভ.এ. ১৪-০৯-৭৫ ০৭-০৬-১০ ০৭-০৬-১০ না ২০০৬/১০০তভ

য এি একাঈন্ট-I ০১-০১-২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী নফর মকয়ায ঠাকুয, যয়কিাময ০১-০৩-৭৯ ১৬.১২.২০১০ ১৬-১২-১০ না ২০০৬/১০৫তভ

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যভৌসুভী ভখুাজতী,এভ.কভ. ১৫-০৩-৮১ ০৬-০৯-১০ ০৬-০৯-১০ না ২০০৬/১১২তভ

য এি একাঈন্ট-I ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী চমন্ভা যনগুপ্ত,এভ.এম., ২০-০৮-৮১ ২৭-০৫-১০ ২৭-০৫-১০ না ২০০৬/১১৬তভ

থত ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ফান্তী দা, এভ.এ ০১-০৪-৮৩ ১৫-০২-১১ ১৫-০২-১১ না ২০০৬/১১৮তভ

য এি একাঈন্ট-I ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যাজীফ ফমনক,মফ.এম () ১৮-১২-৭৭ ২১.০৪.২০১০ ২১-০৪-১০ না ২০০৬/১২০তভ

থত ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী রৄবাম ভমিক, মফ.এম, ০২.০২.১৯৮২ ০৯.০৮.২০১০ ০৯.০৮.২০১০ ত: জা: ২০০৬/৩৮৩

য এি একাঈন্ট-I ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

১৮৩৬

১৮৩৭

১৮৩৫

১৮৩৪

১৮৩২

১৮৩৩

১৮৩৮

১৮৩১
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শ্রী সুমভত াাঁতযা, ঈচ্চ ভাধযমভক ০১.০৫.১৯৮৪ ০৯.১১.২০১০-.ফ.. ০৯.১১.২০ ১০-.ফ.. ত: জা: ২০০৬/৪১৪

যচ  জরথ ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মফত্র ভির, মফ.এম () ০২.০১.১৯৭৯ ০২.০৭.২০১০-.ফ.. ০২.০৭.২০১০-.ফ.. ত: জা: ২০০৬/৫৬২

য এি একাঈন্ট-II ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মফঙ্কয যাে, ঈচ্চভাধযমভক ০৮.১১.১৯৭৭ ২৪.১২.২০১০-.ফ.. ২৪.১২.২০১০-.ফ.. ত: জা: ২০০৬/৫৭৩

য এি একাঈন্ট-II ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মনভতর কুভায যজক, এর.এর.মফ ১০.০৮.১৯৮১ ০৩.০৯.২০১০-.ফ.. ০৩.০৯.২০১০-.ফ.. ত: জা: ২০০৬/৬৬৭

য এি একাঈন্ট-III ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ন্দী মফশ্বা, মফ.এম () ০৯.০২.১৯৮৪ ০৫.১০.২০১০-.ফ.. ০৫.১০.২০১০-.ফ.. ত: জা: ২০০৬/৬৯৪

য এি একাঈন্ট-II ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুান্ত কুভায ভির, মফ.এ ১০.০৬.১৯৭৪ ০১.১০.২০১০-.ফ.. ০১.১০.২০১০-.ফ.. ত: জা: ২০০৬/৭৬৯

স্বযাষ্ট্র ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মনন্দয ারদায, মফ.এম ২৬.০৫.১৯৭২ ১১.০৬.২০১০-.ফ.. ১১.০৬.২০১০-.ফ.. ত: জা: ২০০৬/৭৭৯

মফরৃযৎ  মচযাচমযত মক্তয ঈৎ ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ফতাণী ারদায , মফ. পাভত ১৬.০৮.১৯৮৩ ০৫.১০.২০১০-.ফ.. ০৫.১০.২০১০-.ফ.. ত: জা: ২০০৬/৭৯১

য এি একাঈন্ট-I ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

১৮৪৫

১৮৪১

১৮৪৬

১৮৩৯

১৮৪২

১৮৪০

১৮৪৩

১৮৪৪
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শ্রী মফনে ফায়স্ক, ঈচ্চভাধযমভক ০৪.০৬.১৯৮৫ ৩১.১২.২০১০-.ফ.. ৩১.১২.২০১০-.ফ.. ত: ঈ: জা:

য এি একাঈন্ট-II ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ফা যভব্রভ, ঈচ্চভাধযমভক ২৬.০৯.১৯৮৪ ২৫.১০.২০১০ ২৫.১০.২০১০ ত: ঈ: জা:

য এি একাঈন্ট-II ০১.০১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মঞ্জত প্রাভামণক, মফ.কভ.() ২৪-১১-৭২ ২৭-০৭-১০ ২৭-০৭-১০ ২০০৬/১২১তভ

থত ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মযন্দভ মফশ্বা, মফ.এ. ২২-০৪-৮২ ২৫-০৮-১০ ২৫-০৮-১০ না ২০০৬/১৩১তভ

কৃমল ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ভান ফযানাজতী, মফ.এম () ১৬-০৬-৮৫ ০২-০৬-১০ ০২-০৬-১০ না ২০০৬/১৩৭তভ

মল্প  ফামণজয ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যদয়ফানন্দ গু যাে, ঈচ্চভাধযমভক ২৯-১২-৭৭ ০৭-১২-১০ ০৭-১২-১০ না ২০০৬/১৪১তভ

তথয প্রমমুক্ত  আয়রকট্রমনে ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ম্রান ভজভুদায, মফ.এম () ০১-০১-৮২ ৩১-০৫-১০ ৩১-০৫-১০ না ২০০৬/১৪৩তভ

স্বািয  মযফায করযাণ ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

অফরৃিা মনায (ঈরৃত), াআ ভাদ্রাা ০১-০১-৮৫ ৩০.০৪.২০১০ ৩০.০৪.২০১০ না ২০০৬/১৪৪তভ

স্বযাষ্ট্র ০১.০২.২০১৫ ঈ.ফ..

২০০৬/৭ভ নযূনভান 

তামরকা-৩

২০০৬/১২ নযূনভান 

তামরকা-৩

.মফ.ম.

১৮৫১

১৮৫০

১৮৫৩

১৮৫৪

১৮৪৭

১৮৪৯

১৮৫২

১৮৪৮
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যখ ভমনরুর ক, এভ.এ. ১৭-০১-৮০ ০২/০৬/২০ ১০ ০২/০৬/২০ ১০ না ২০০৬/১৪৭তভ

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যৌভী চযাটাজতী, মফ.কভ. () ৩০-০৪-৭৯ ২৮-০৫-১০ ২৮-০৫-১০ না ২০০৬/১৫১তভ

মযকল্পনা ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মবমজৎ যঘাড়াআ, মফ.এ. ১৫-০৫-৭৫ ০১-০৪-১০ ০১-০৪-১০ না ২০০৬/১৫৪তভ

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী রৄয়বন্দু বট্টাচামত, 

মড.আন.আনসু্ট্রয়ভয়ন্টন,
০৬-০৪-৮০ ১৫-০৬-১০ ১৫-০৬-১০ না ২০০৬/১৫৮তভ

থত ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যগৌতভ কুভায ভমল, মফ.এম () ১৫-০৭-৮৪ ০৭-০৬-১০ ০৭-০৬-১০ না ২০০৬/১৫৯তভ

থত ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মভনায রস্কয, ঈচ্চভাধযমভক ০২-০৪-৮২ ০৭-০৬-১০ ০৭-০৬-১০ না ২০০৬/১৬১তভ

স্বযাষ্ট্র ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মফয়শ্বন্দু মফশ্বা, মফএম. () ২২-০১-৮৩ ০২-১১-১০ ০২-১১-১০ না ২০০৬/১৬৩তভ

যচ  জরথ ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুতীথত যফদজ্ঞ, ডফর এভ.এ. ১৬-০৯-৮১ ১৭-০১-১১ ১৭-০১-১১ না ২০০৬/১৬৭তভ

স্বািয  মযফায করযাণ ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

১৮৫৭

১৮৬২

১৮৫৬

১৮৬০

১৮৫৮

১৮৫৫

১৮৫৯

১৮৬১
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শ্রীভতী যভৌমভতা চক্রফত্ততী, মফ.এম() ০২-১২-১৯৭৭ ০১-০৩-২০১১ ০১-০৩-২০১১ না ২০০৬/১৭১তভ

থত ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ভধমুভতা ভজভুদায, মড. অআ আ 

এি মট
২৪-১২-৮০ ২৭-০৭-১০ ২৭-০৭-১০ না ২০০৬/১৭২তভ

তথয  ংস্কৃমত ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যয়ভ চন্ প্রাভামণক, মফ.এম() ১৯-০৭-৭৫ ০৩/১২/২০১০ ০৩/১২/২০১০ না ২০০৬/১৮১তভ

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ফতযী চক্রফততী (ফযানাজতী), 

মফ.কভ,(),
০৬-১২-৭৬ ২৫-০৪-১১ ২৫-০৪-১১ না ২০০৬/১৮২তভ

মল্প  ফামণজয ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী শ্রীণতা দত্ত, মফ.এম.(), ২১-০১-৮২ ২৭-০৭-১০ ২৭-০৭-১০ না ২০০৬/১৮৯তভ

নগয ঈন্পেন ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যৌমভত্র মফলেী, মফ. কভ ২০.০২.১৯৭৭ ৩০.০৬.২০১০-.ফ.. ৩০.০৬.২০১০-.ফ.. ত: জা:

মফু করযাণ ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মঙ্ক মভদযা, মফ.এ () ১৭.০৪.১৯৮৩ ০৮.০৭.২০১০-.ফ.. ০৮.০৭.২০১০-.ফ.. ত: জা:

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মফপ্রদা মফশ্বা, মফ.এ ১০.০১.১৯৭৭ ১২.০৭.২০১০-.ফ.. ১২.০৭.২০১০-.ফ.. ত: জা:

তদাযমক অয়োগ ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

২০০৬/২-ে নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/৪থত নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/১-ভ নযূনভান 

তামরকা-২

১৮৭০

১৮৬৪

১৮৬৯

১৮৬৩

১৮৬৫

১৮৬৭

১৮৬৬

১৮৬৮
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শ্রী ভৃতুযঞ্জে যাে, ভাধযমভক ১৬.০৯.১৯৭২ ২১.০৭.২০১০-.ফ.. ২১.০৭.২০১০-.ফ.. ত: জা:

মফমতে ফযফিান ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী তন যকায, মফ.এম ১৫.০৭.১৯৮২ ১০.০৯.২০১০-.ফ.. ১০.০৯.২০১০-.ফ.. ত: জা:

ঞ্চায়েয  গ্রায়ভান্পেন ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী তন যাে, ঈচ্চভাধযমভক ০৬.০৬.১৯৮৬ ০২.০৭.২০১০-.ফ.. ০২.০৭.২০১০-.ফ.. ত: জা:

কৃমল ০১.০২.২০১৫ ঈ.ফ..

শ্রী জীয়ফন্ ভির, মফ.এম ০৯.১০.১৯৮৪ ০১.০২.২০১১-.ফ.. ০১.০২.২০১১-.ফ.. ত: জা:

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মনর কুভায য়যন, ঈচ্চভাধযমভক ০২.০৬.১৯৮৫ ০৮.০৯.২০১০-.ফ.. ০৮.০৯.২০১০-.ফ.. ত: ঈ: জা:

স্বযাষ্ট্র ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী রূভ ফড়ুো, ঈচ্চভাধযমভক ০৫.০১.১৯৮৪ ২৪.০৬.২০১০-.ফ.. ২৪.০৬.২০১০-.ফ.. ত: ঈ: জা:

:ফ: কযাধন অদারত ০১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ঈজ্জ্বর যদ, মফ.এম. ০১-০৫-৮৫ ০৯-০৯-১০ ০৯-০৯-১০ না ২০০৬/১৯১তভ

স্বযাষ্ট্র ০৫.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী য়যাজ ভয়ুখাাধযাে, মফ.কভ.() ২২-০৪-৭৯ ২৭-০৫-১০ ২৭-০৫-১০ না ২০০৬/১৯৬তভ

যাজযায়রয মচফারে ০৫.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

২০০৬/১১ নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/১৫ নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/২৬ নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/১৬ নযূনভান 

তামরকা-৩

২০০৬/১৭ নযূনভান 

তামরকা-৩

১৮৭৭

১৮৭৪

১৮৭১

১৮৭৩

১৮৭৬

১৮৭২

১৮৭৮

১৮৭৫

২০০৬/২৩ নযূনভান 

তামরকা-২
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শ্রীভতী যানারী দা (ার), মফ.এম. 

()
৩০-১১-৮০ ৩১-০৫-১০ ৩১-০৫-১০ না ২০০৬/১৯৭তভ

নগয ঈন্পেন ০৫.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মভত দা, মফ.এ ১৯.০৭.১৯৮১ ৩০.০৮.২০১০-.ফ.. ৩০.০৮.২০১০-.ফ.. ত: জা:

ভৎস্য ০৫.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মন্টু ঘটক, মফ.কভ. () ২৭-১১-৭৭ ০১-০৬-১০ ০১-০৬-১০ না ২০০৬/২০১তভ

মফদযারে মক্ষা ০৫.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুদী কুভায ার, মফ.এম () ১৪-১০-৮১ ২৫-০৮-১০ ২৫-০৮-১০ না ২০০৬/২০২তভ

স্বযাষ্ট্র ০৬.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী রৃরার অচামতযী, মফ.এ., ১১-০১-৭৫ ০৮-০৭-১০ ০৮-০৭-১০ না ২০০৬/২০৫তভ

স্বযাষ্ট্র (ভখুযভন্ত্রীয মচফারে) ০৬.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যায়জ কুভায চক্রফততী, 

মফ.এম.(),
০২-০৪-৮৫ ২০-০৭-১০ ২০-০৭-১০ না ২০০৬/২১৪তভ

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০৬.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুভন্ত কুভায মফশ্বা, মফ.কভ. (), ১৭-০২-৮০ ০৪-০৮-১০ ০৪-০৮-১০ না ২০০৬/২১৫তভ

ঞ্চায়েয  গ্রায়ভান্পেন ০৬.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী সুনন্দা াা, মফ.এ.ম. ০৬-১২-৮০ ২৯-০৬-১০ ২৯-০৬-১০ না ২০০৬/২২০তভ

যচ  জরথ ০৬.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

২০০৬/৩১ নযূনভান 

তামরকা-২

১৮৮৪

১৮৮৬

১৮৮৩

১৮৮০

১৮৮১

১৮৮২

১৮৭৯

১৮৮৫

Page 236-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

শ্রী যদফাীল বট্টাচামতয, এভ.এম. ১৬-০৯-৮১ ০৪-০৮-১০ ০৪-০৮-১০ না ২০০৬/২২১তভ

স্বযাষ্ট্র ০৬.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মতমভয ভির, মফ.এম () ০৩.০১.১৯৮২ ১৬.০৮.২০১০-.ফ.. ১৬.০৮.২০১০-.ফ.. ত: জা:

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন ০৬.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ঞ্জে দা, মফ. কভ () ০১.০৩.১৯৮২ ২৫.০৬.২০১০-.ফ.. ২৫.০৬.২০১০-.ফ.. ত: জা:

স্বািয  মযফায করযাণ ০৬.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মফধান চন্ যাে, মফ. কভ ৩০.০৫.১৯৭৪ ১৫.১২.২০১০-.ফ.. ১৫.১২.২০১০-.ফ.. ত: জা:

অফান ০৬.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী রৄভ্ যদ, মফ.এ. ০৯-০২-৭৮ ০২-০৯-১০ ০২-০৯-১০ না ২০০৬/২২২তভ

স্বযাষ্ট্র ০৭.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী দীংকয যঘাল, মফ.এম. ২০-১০-৮৪ ১৩-০৭-১০ ১৩-০৭-১০ না ২০০৬/২২৭তভ

ঈ ০৭.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী আভানুয়ের ভামি, মফ.এম ১৩.১২.১৯৮৩ ০১.১১.২০১০-.ফ.. ০১.১১.২০১০-.ফ.. ত: ঈ: জা:

যচ  জরথ ০৯.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী াভীভ আোমভন, মফ.এম.() ১৪-১১-৮৫ ০১-১২-১০ ০১-১২-১০ না ২০০৬/২২৮তভ

তূত ১০.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

২০০৬/৩৯ নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/৩৭ নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/৩৮ নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/২০ নযূনভান 

তামরকা-৩

১৮৯১

১৮৯৩

১৮৯২

১৮৯৪

১৮৮৯

১৮৮৭

১৮৯০

১৮৮৮
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শ্রী মফজ ুচযাটাজতী, মফ.কভ.() ০৭-০৭-৭৯ ২৩-০৪-১০ ২৩-০৪-১০ না ২০০৬/২৩৩তভ

শ্রভ ১০.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুব্রত কুভায ভির,মফ.কভ. ০১-০৯-৭৫ ০৯-০৬-১০ ০৯-০৬-১০ ২০০৬/২৩৬তভ

প্রাণী ম্পদ মফকা ১০.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী জে যকায, মফ. কভ () ১৬.০৪.১৯৭৯ ১০.০৮.২০১০-.ফ.. ১০.০৮.২০১০-.ফ.. ত: জা:

থত ১০.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী মফমদা ম (যাে), এভ.এম. ১১-০১-৮৩ ২৩-০৭-১০ ২৩-০৭-১০ না ২০০৬/২৩৭তভ

স্বযাষ্ট্র ১১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুীর মফশ্বা, মফ.এ.ম. ২৮-১২-৭৭ ২৮-০৭-১০ ২৮-০৭-১০ ২০০৬/২৩৮তভ

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী তীন কুভায ার, মফ.এম.() ০২-০১-৮০ ১৫-০৬-১০ ১৫-০৬-১০ না ২০০৬/২৪৯তভ

থত ১১.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী কামততক চন্ যকায, মফ.এ ০২.০১.১৯৭১ ২৮.০৭.২০১০-.ফ.. ২৮.০৭.২০১০-.ফ.. ত: জা:

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ১২.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী াথত দত্ত, মফ.এম., ২৭-০৪-৮৪ ২৭-০৭-১০ ২৭-০৭-১০ না ২০০৬/২৫ ১তভ

যচ  জরথ ১৩.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

.মফ.ম.

২০০৬/৪২ নযূনভান 

তামরকা-২

.মফ.ম.

২০০৬/৪৩ নযূনভান 

তামরকা-২

১৮৯৯

১৯০০

১৮৯৭

১৯০২

১৮৯৫

১৮৯৬

১৮৯৮

১৯০১
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শ্রীভতী মঞ্চতা মগময (াাঁআ), মফ.এ. (), ২১-০৫-৮৩ ২২-০৬-১০ ২২-০৬-১০ না ২০০৬/২৫ ২তভ

থত ১৭.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রয়নমজৎ চাকভা, মফ. কভ ০৪.০১.১৯৮২ ১১.০৪.২০১১-.ফ.. ১১.০৪.২০১১-.ফ.. ত: ঈ: জা:

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান ১৮.০২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী রুনাব চক্রফততী, মফ.এম. ০৪-০৫-৮২ ২৩-০৬-১০ ২৩-০৬-১০ না ২০০৬/২৫ ৭তভ

প্রাণী ম্পদ মফকা ০১.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী তাযক নাথ তূ্রধয, ঈচ্চভাধযমভক ০৯-০১-৮১ ২৯-০৬-১০ ২৯-০৬-১০ ২০০৬/২৫ ৮তভ

ভফাে ০১.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী রুক কুভায ভাজী, মফ.এম. ২৯-০৫-৭৭ ২১-১২-১০ ২১-১২-১০ না ২০০৬/২৬১তভ

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি ০১.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ম্মাট দত্ত, মফ.এম.() ০৯-০৫-৮৩ ০৬-০৭-১০ ০৬-০৭-১০ না ২০০৬/২৬৬তভ

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ ০১.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মভত মধকাযী, ঈচ্চভাধযমভক ১৬-১০-৮৪ ১৪-০৬-১০ ১৪-০৬-১০ না ২০০৬/২৭৭তভ

স্বািয  মযফায করযাণ ০১.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যভৌমভতা মফশ্বা, এভ.এম. ০৩-০৫-৮০ ১৯-০৭-১০ ১৯-০৭-১০ না ২০০৬/২৮৫তভ

স্বযাষ্ট্র ০১.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

২০০৬/২৩ নযূনভান 

তামরকা-৩

.মফ.ম.

১৯০৩

১৯০৬

১৯০৮

১৯০৪

১৯০৭

১৯০৫

১৯১০

১৯০৯
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শ্রী স্বরূ যদফযাে, ঈচ্চভাধযমভক ২৮-০৪-৮৪ ০৯-০৬-১০ ০৯-০৬-১০ না ২০০৬/২৯০তভ

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০১.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ঞ্জে দা, মফ.এ.ম ২২-০৬-৭৭ ২০/০৭/২০১০(:) ২০/০৭/২০১০(:) না ২০০৬/২৯১তভ

থত ০১.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ঞ্জ ুারদায, এভ. কভ ২০.০৪.১৯৮৩ ২১.০৭.২০১০-.ফ.. ২১.০৭.২০১০-.ফ.. ত: জা:

স্বযাষ্ট্র ০১.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যদফযাজ াা, মফ.এম ২৭.০৮.১৯৮৪ ০১.০৭.২০১০-.ফ.. ০১.০৭.২০১০-.ফ.. ত: জা:

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০১.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী অনন্দ ভির, ঈচ্চ ভাধযমভক ১৭.০৭.১৯৮৩ ১১.০১.২০১১-.ফ.. ১১.০১.২০১১-.ফ.. ত: জা:

থত ০১.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ভৃণার কামন্ত ঘযাভী, এভ.এ. ০৭-১১-৮২ ০২-০৯-১০ ০২-০৯-১০ না ২০০৬/২৯৮তভ

মফদযারে মক্ষা ১৭.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী রৄবমভতা ার, এভ.এম. ১৬-০৬-৭৬ ০১-০৯-১১ ০১-০৯-১১ না ২০০৬/২৯৯তভ

স্বযাষ্ট্র (ভখুযভন্ত্রীয মচফারে) ১৭.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ঈজ্জ্বর দা, মফ.এ. ১৮-১২-৭৫ ০৮-০৬-১০ ০৮-০৬-১০ না ২০০৬/৩০০তভ

অফান ১৭.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

২০০৬/৫৫ নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/৪৮ নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/৪৬ নযূনভান 

তামরকা-২
১৯১৩

১৯১১

১৯১৪

১৯১৫

১৯১৭

১৯১২

১৯১৬

১৯১৮
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শ্রী স্বন ফভতন, মফ.এ () ২৯.০৫.১৯৮৩ ০১.১২.২০১০-.ফ.. ০১.১২.২০১০-.ফ.. ত: জা:

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন ১৭.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মফত্র কুভায ভির, মফ.এ. ১২-১১-৮২ ১৯-১১-১০ ১৯-১১-১০ না ২০০৬/৩০১তভ

অফগাযী ১৮.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যাভক ার, মফ.এ., ০১-০৪-৮৫ ১৬-০৬-১০ ১৬-০৬-১০ না ২০০৬/৩০৮তভ

ঈচ্চমক্ষা ১৯.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী অীল যাে, মফ.এম ১১.০৫.১৯৮৬ ০৩.০৬.২০১০-.ফ.. ০৩.০৬.২০১০-.ফ.. ত: জা:

নগয ঈন্পেন ১৯.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রান্ত ারদায, মফ.এম. () ১৪-০৮-৮২ ০৮-০৯-১০ ০৮-০৯-১০ না ২০০৬/৩০৯তভ

তথয প্রমমুক্ত  আয়রকট্রমনে ২০.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ভাধফীরতা ভভু ুত, এভ. কভ ১২.১২.১৯৮১ ৩১.০৮.২০১০-.ফ.. ৩১.০৮.২০১০-.ফ.. ত: ঈ: জা:

থত ২০.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যযানাক ার, মফ.এম, ০৪-০৪-৭৭ ০১-০৬-১০ ০১-০৬-১০ না ২০০৬/৩১২তভ

যৌয মফলেক ২৪.০৩.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী সুকন্যা ভখুাজতী, মফ.এম.() ২৬/০৪/১৯৭৫ ২৭/১০/২০১০ ২৭/১০/২০১০ না ২০০৬/৩১৫তভ

যচ  জরথ ০১.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

২০০৬/৫৬ নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/৫৯ নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/২৪ নযূনভান 

তামরকা-৩

১৯২০

১৯২২

১৯২৬

১৯২৫

১৯১৯

১৯২১

১৯২৪

১৯২৩
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শ্রী সুফর কুি,ু মফ.এ() ০২.০২.১৯৮০ ১২.০৫.২০১০ ১২.০৫.২০১০ না ২০০৬/৩২০

যচ  জরথ ০১.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী  ধীভান ীর,মফ.এম. ২৪.০৩.১৯৮৪ ১৯.১১.২০১০ ১৯.১১.২০১০ না ২০০৬/৩২৩

স্বািয  মযফায করযাণ ০১.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যগৌয দ ধানুকী, মফ.কভ () ০২.০৫.১৯৭০ ০২.০৯.২০১০-.ফ.. ০২.০৯.২০১০-.ফ.. ত: জা:

কামযগযী মক্ষা   প্রমক্ষণ ০১.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী চন্া চযাটাজ্জতী, মফ.এম. ১০.০২.১৯৮০ ০১.১০.২০১০ ০১.১০.২০১০ না ২০০৬/৩২৬

স্বযাষ্ট্র ০৯.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মকয়ায কুভায মধকাযী,   মফ.কভ 

()
০৩.০৮.১৯৭৫ ০২.০৬.২০১০ ০২.০৬.২০১০ না ২০০৬/৩৩০

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০৯.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যপাকুরুমদ্দন যদায, মফ. এ. ৩০.০৭.১৯৮২ ০২.১২.২০১০. ০২.১২.২০১০ ২০০৬/৩৩১

ফন ০৯.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী মততা দাগুপ্ত, মফ.এম() ১৮.১২.১৯৭৯ ০২.০৭.২০১০ ০২.০৭.২০১০ না ২০০৬/৩৩৭

মফচায ০৯.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী  ন্দী কুভায প্রাভামণক, মফ.কভ () ০৮.০৩.১৯৮০ ০৭.০৭.২০১০. ০৭.০৭.২০১০ না ২০০৬/৩৩৮

কামযগযী মক্ষা   প্রমক্ষণ ০৯.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

২০০৬/৬০ নযূনভান 

তামরকা-২

.মফ.ম.

১৯২৭

১৯৩১

১৯৩২

১৯৩৩

১৯৩০

১৯৩৪

১৯২৮

১৯২৯
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শ্রী প্রকা াাঁতযা, মফ.এম ০২.০৯.১৯৭৯ ০১.০৭.২০১০-.ফ.. ০১.০৭.২০১০-.ফ.. ত: জা:

থত ০৯.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী  যপ্রভাংরৄ যকায, মফ.এম () ১৫.০৪.১৯৮৪ ০৬.০৮.২০১০. ০৬.০৮.২০১০ না ২০০৬/৩৪০

থত ১০.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী দীা যাে, এভ.এ ০৫.০৭.১৯৭৮ ১৪.০৭.২০১০ ১৪.০৭.২০১০ না ২০০৬/৩৪৮

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ১০.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মফকা ার, মফ. এম() ০৭.১০.১৯৭৯ ০৭.০৭.২০১০ ০৭.০৭.২০১০ না ২০০৬/৩৫২

মযকল্পনা ১০.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যাজ কভর ভাআমত, এভ এ ১১.০৭.১৯৮৩ ১০.০৮.২০১০ ১০.০৮.২০১০ না ২০০৬/৩৫৪

তথয  ংস্কৃমত ১০.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী তা ভির মফ.এ () ১৫.১১.১৯৮৩ ০২.০৯.২০১০-.ফ.. ০২.০৯.২০১০-.ফ.. ত: জা:

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ১০.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী তা যাে, ভাধযমভক ২০.০১.১৯৬৫ ২৮.০৭.৯২-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. ত: জা: য়দান্পীত-২০১১

মযকল্পনা ১০.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুকভর ভভূ ুত, মফ. কভ ২১.১০.১৯৭৮ ০৬-০১-২০১১-.ফ.. ০৬-০১-২০১১-.ফ.. ত: ঈ: জা:

ংয়াধন প্রান ১৩.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

২০০৬/৬২ নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/৬৭ নযূনভান 

তামরকা-২

২০০৬/২৫ নযূনভান 

তামরকা-৩

১৯৩৮

১৯৪০

১৯৪২

১৯৪১

১৯৩৭

১৯৩৬

১৯৩৫

১৯৩৯
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শ্রী যঞ্জন যাভামনক, মফ.কভ () ১৮.০৮.১৯৮০ ০১.০৩.১১-.ফ.. ০১.০৩.২০১১-.ফ.. ২০০৬/৪০১

াভমযক প্রমতযক্ষা ১৭.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুফীয কুভায প্রাভামণক, মফ.কভ () ০৮.০১.১৯৭৩ ০১.০৭.২০১০-.ফ.. ০১.০৭.২০১০-.ফ.. ২০০৬/৪৬০

যচ  জরথ ১৭.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী জর কুভায দা, মফ.এ () ২০.১২.১৯৭৪ ০৯.০৬.২০১০-.ফ.. ০৯.০৬.২০১০-.ফ.. .মফ.ম. ২০০৬/৫২৩

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১৭.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ংকয জেয়াোযা, ভাধযমভক ১২.১২.১৯৭০ ২৮-০৫-১৯৯৭-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. ত: জা: য়দান্পীত-২০১১

থত ১৮.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যঞ্জন কভতকায, মফ.কভ () ২৮.০৯.১৯৭৫ ২০.০৭.২০১০-.ফ.. ২০.০৭.২০১০-.ফ.. ২০০৬/৫৩৯

তূত ২২.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রদী াধখুাাঁ , মফ. কভ () ১২.০৪.১৯৭৫ ১৬.০৮.২০১০-.ফ.. ১৬.০৮.২০১০-.ফ.. ২০০৬/৫৪৩

মফচায ২৩.০৪.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী জেয়দফ নন্দী, ঈচ্চভাধযমভক ১৪.১১.১৯৮০ ৩০.০৭.২০১০-.ফ.. ৩০.০৭.২০১০-.ফ.. ২০০৬/৫৬১

যৌয মফলেক ০১.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী জে কুভায ভামঝ, মফ. কভ ২১.০৭.১৯৭৬ ০৪.০৬.২০১০-.ফ.. ০৪.০৬.২০১০-.ফ.. ২০০৬/৫৬৬

খাদয প্রমক্রোকযণ ০১.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

.মফ.ম.

.মফ.ম.

.মফ.ম.

.মফ.ম.

.মফ.ম.

.মফ.ম.

১৯৪৪

১৯৪৭

১৯৪৩

১৯৪৯

১৯৪৫

১৯৪৬

১৯৪৮

১৯৫০
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শ্রী মফশ্বরূ ফাক, মফ.কভ() ১৫.১২.১৯৮২ ০৫.০৮.২০১০-.ফ.. ০৫.০৮.২০১০-.ফ.. ২০০৬/৫৮২

ভফাে ০১.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যীতা নন্দী, মফ.এম() ২৫.১২.১৯৭৫ ০৯.০৬.২০১০-.ফ.. ০৯.০৬.২০১০-.ফ.. ২০০৬/৫৮৪

খাদয  যফযা ০১.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যয়ভ ভাায়তা, ঈচ্চ ভাধযমভক ০৫.০২.১৯৭৯ ২৩.০৬.২০১০-.ফ.. ২৩.০৬.২০১০-.ফ.. ২০০৬/৬০১

থত ০১.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রবঞ্জন ভিুা, ঈচ্চভাধযমভক ২৬.০২.১৯৮৫ ২৫.১১.২০১০-.ফ.. ২৫.১১.২০১০-.ফ.. ত: ঈ: জা:

খাদয  যফযা ০১.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ভীয কুভায দা, ভাধযমভক ০৩.০১.১৯৬১ ০৩-০৬-১৯৯৭-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. ত: জা: য়দান্পীত-২০১১

জনমক্ষা প্রায  গ্রন্থাগায মযয়লফা ০১.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যথীন্ নাথ ভামজ, মফ.এ ২২.০১.১৯৮০ ১৮.০৬.২০১০-.ফ.. ১৮.০৬.২০১০-.ফ.. ২০০৬/৬১৯

ভফাে ০৮.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ীভ কভতকায, মফ.কভ () ১০.০২.১৯৭৪ ১৩.০৮.২০১০-.ফ.. ১৩.০৮.২০১০-.ফ.. ২০০৬/৬২৭

অফান ০৮.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যকফ চন্ কুি,ু মফ.এম () ১২.০৮.১৯৭১ ১১.০৬.২০১০-.ফ.. ১১.০৬.২০১০-.ফ.. ২০০৬/৬৫২

জরম্পদ নুন্নান  ঈন্পেন ০৮.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

.মফ.ম.

.মফ.ম.

.মফ.ম.

.মফ.ম.

২০০৬/২৭ নযূনভান 

তামরকা-৩

.মফ.ম.

.মফ.ম.

১৯৫১

১৯৫৮

১৯৫২

১৯৫৬

১৯৫৩

১৯৫৪

১৯৫৫

১৯৫৭
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শ্রী আঈসুপ অমর, ভাধযমভক ০৩.০৩.১৯৫৯ ৩০.০৭.৯২-ঘ-যশ্রণী ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

স্বািয  মযফায করযাণ ০৯.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যগৌতভ ভির, ১৭.০৭.৬৪ ০৩.০৬.১৯৯৭-মন ০১.১২.১১-.ফ.. ত: জা: য়দান্পীত-২০১১

মল্প  ফামণজয ০৯.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী কামত্ততক ফায়স্ক, মফ. কভ () ২০.১২.১৯৮২ ০৬.০৮.২০১০-.ফ.. ০৬.০৮.২০১০-.ফ.. ত: ঈ: জা:

কৃমল ০৯.০৫.২০১৫ ঈ.ফ..

শ্রী নাড়ুয়গাার ভাআমত, ভাধযমভক ০২.০১.১৯৬০ ০৩.০৪.১৯৯৫-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

থত ১১.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী স্বন কুভায যঘাল, ঈচ্চভাধযমভক ০২.০১.১৯৬০ ০৩.০৪.১৯৯৫-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

ফন ১১.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুব্রত ভির, ১৭.০১.১৯৭৬ ক)০১.০৮.০৮-.ফ.ক ০৪.১১.১১-.ফ.. ত: জা: িানান্তমযত-২০১১

স্বািয  মযফায করযাণ ০৪.১১.১১-.ফ.. ১১.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী করযাণ যাে যচৌধযুী, ভাধযমভক ১০.০১.১৯৬৩ ১০.০৪.১৯৯৫-ঘ যশ্রণী ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

অফান ১২.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ঙ্কজ কুভায যাণা, ভাধযমভক ০৩.১১.১৯৬৯ ২১.০৪.১৯৯৫-ঘ যশ্রণী ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

যচ  জরথ ১২.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

১৯৫৯

১৯৬৪

১৯৬৫

১৯৬৩

১৯৬৬

১৯৬১

১৯৬০

১৯৬২

২০০৬/৩০ নযূনভান 

তামরকা-৩
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শ্রী ঙ্কয কুভায ভির, মফ.এ. ৩১.০১.১৯৭৮ ক)২৯.০৭.০৮-.ফ.ক. ০৪.১১.১১-.ফ.. ত: জা: িানান্তমযত-২০১১

াভমযক প্রমতযক্ষা ০৪.১১.১১-.ফ.. ১২.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যগৌতভ কুভায দা, ভাধযমভক ০৬.০৬.১৯৬১ ২৫.০৪.১৯৯৫-ঘ-যশ্রণী ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

থত ১৫.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুব্রত যথ, মফ.এম. ০৫.০২.১৯৭৭ ২৬.০৫.১৯৯৫-ঘ যশ্রণী ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

কৃমল ১৮.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যীনা চযাটাজতী (চক্রফততী),   

মফ.এম.
১২.০১.১৯৭৩ ২৯.০৫.১৯৯৫-ঘ-যশ্রণী ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

কৃমল ১৮.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী রুণ কুভায াত্র, ঈচ্চভাধযমভক ১৫-০৮-১৯৭২ ১৪.০৩.২০০৮-ভ.ুপ্রা.. ২৪.১১.১১-.ফ.. ত:জা: ২০০৪/২

বূমভ  বূমভ ংস্কায ২৪.১১.১১-.ফ.. ১৮.০৫.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যমঞ্জত দা, ভাধযমভক ২৪.০৪.১৯৭৫ ১২.০৬.১৯৯৫-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

স্বযাষ্ট্র ০১.০৬.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী শ্যাভর কুভায যঘাল, ঈচ্চভাধযমভক ২১.১২.১৯৫৭ ৩০.০৬.১৯৯৫-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

নগয ঈন্পেন ০১.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যঘনুাথ যফা, ভাধযমভক ৩১.১২.১৯৬১ ০৭.০৮.১৯৯৫-দায়যাোন ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

থত ০১.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

১৯৬৭

১৯৬৮

১৯৭২

১৯৬৯

১৯৭৩

১৯৭০

১৯৭১

১৯৭৪
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শ্রী প্রদী কুভায দত্ত, ভাধযমভক ০৫.০১.১৯৬৫ ১৮.০৮.১৯৯৫-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

প্রাণী ম্পদ মফকা ০১.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রবাত যাে, ভাধযমভক ০৫.০৫.১৯৭৪ ২৯.০৯.৯৫-ংফাদফাক ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

যযভ মল্প ০১.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী মপ্রা যচৌধযুী,  ঈচ্চভাধযমভক ০৪.০৫.১৯৫৯ ১৯.১০.৯৫-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

স্বযাষ্ট্র ০১.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ভীয কয,  ঈচ্চভাধযমভক ১৪.০৪.১৯৭৬ ১৫.১১.৯৫-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ০১.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যমফন্দ কুভায ারদায,  

ঈচ্চভাধযমভক
০৫.০৭.১৯৫৯ ০১.০১.৯৬-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

স্বযাষ্ট্র ০১.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মফজে কুভায াা,  ভাধযমভক ১২.১২.১৯৭৭ ১৭.০১.৯৬-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

মফমতে ফযফিান ০১.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যাখময য়যন, ২৩.১২.১৯৬৪ ০১.০৯.১৯৯৭-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. ত: ঈ: জা: য়দান্পীত-২০১১

তূত ০১.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী বয়ফ চন্ ভির, মফ.এ. ২০.০৬.১৯৮১ ০২.১১.২০১১-.ফ.. ০২.১১.২০১১-.ফ.. ত: জা: ২০০৭/৩০৪

থত ০১.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

১৯৭৫

১৯৭৬

১৯৮০

১৯৮১

১৯৭৯

১৯৭৮

১৯৭৭

১৯৮২
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শ্রী প্রফীয যকায, মফ.এ () ৩০.০৩.১৯৮৬ ০৫.০৮.২০১১-.ফ.. ০৫.০৮.২০১১-.ফ.. ত: জা: ২০০৭/৪৯৫

যযভ মল্প ০১.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী তরুন কুভায দা, ঈচ্চভাধযমভক ১৪.০১.১৯৫৯ ০৫-০২-১৯৯৬-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১১

তূত ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ঞ্জন কুভায যচৌধযুী, ঈচ্চভাধযমভক ২২.০২.১৯৬১ ০৮.০৬.১৯৯৮-মন ২৫.১১.১১-.ফ.. ত: ঈ: জা: য়দান্পীত-২০১১

ভফাে ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যীনা দত্ত, মফ.এম. ২৩.১২.১৯৭৮ ১৩.০৬.০৫-.ফ.ক. ০৪.১১.১১-.ফ.. না িানান্তমযত-২০১১

শ্রভ ০৪.১১.১১-.ফ.. ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী নতা যাে ভারাকায (দত্ত),   

মফ.এম. ()
১৪.১০.১৯৭৯ ক)১৬.১১.০৭-.ফ.ক. ০৪.১১.১১-.ফ.. ..যশ্রণী িানান্তমযত-২০১১

মল্প  ফামণজয ০৪.১১.১১-.ফ.. ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মদয়ফযন্দু যখয জানা,  মফ.এ. ২১.০৮.১৯৭৮ ক)০২.১১.০৭.ফ.ক. ০৪.১১.১১-.ফ.. না িানান্তমযত-২০১১

স্বযাষ্ট্র ০৪.১১.১১-.ফ.. ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুতনু ফয়ন্দযাাধযাে, মফ.এম. ১০.১১.১৯৭৪ ক)২৪.০৭.০৭-.ফ.ক. ০৪.১১.১১-.ফ.. না িানান্তমযত-২০১১

ঈচ্চমক্ষা ০৪.১১.১১-.ফ.. ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী চন্ানী যচৌধযুী,  মফ.কভ ০২.০২.১৯৭৯ ক)০৪.০৩.০৮-.ফ.ক. ০৪.১১.১১-.ফ.. না িানান্তমযত-২০১১

থত ০৪.১১.১১-.ফ.. ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

১৯৮৭

১৯৮৪

১৯৮৯

১৯৯০

১৯৮৬

১৯৮৩

১৯৮৮

১৯৮৫
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শ্রী মযন্দভ নাগ,  োতক, ২০.০৫.১৯৮০ ক)২০.১২.০৭-.ফ.ক. ০৪.১১.১১-.ফ.. না িানান্তমযত-২০১১

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০৪.১১.১১-.ফ.. ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ঞ্জে মভত্র, ঈচ্চভাধযমভক ১৫.০১.১৯৭৯ ক)০৪.০১.০৮-.ফ.ক. ০৪.১১.১১-.ফ.. না িানান্তমযত-২০১১

ংয়াধন প্রান ০৪.১১.১১-.ফ.. ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মদয়ফযন্দু কয , মফ.কভ() ১৮.১০.১৯৭৫ ক)১৪.০২.০৮-.ফ.ক. ০৪.১১.১১-.ফ.. না িানান্তমযত-২০১১

অফান ০৪.১১.১১-.ফ.. ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রান্ত দা, মফ.এ ২২.১০.১৯৮৪ ক)২৮.০৭.০৮-,ফ.ক. ০৪.১১.১১-.ফ.. না িানান্তমযত-২০১১

স্বযাষ্ট্র ০৪.১১.১১-.ফ.. ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ান্তনু ফাগচী, এভ.কভ. ০৩.১১.১৯৭৯ ১৬.০১.২০০৮-ভ.ুপ্রা.. ২৪.১১.১১-.ফ.. না ২০০৪/২৩-২ে তামরকা

মফচায ২৪.১১.১১-.ফ.. ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রফীয কুভায মং, মফ.কভ ৩১.১২.১৯৭৯ ১১.০১.২০০৮-ভ.ুপ্রা.. ২৪.১১.১১-.ফ.. ত: ঈ: জা: ২০০৪/২ তামরকা- ৩

খাদয  যফযা ২৪.১১.১১-.ফ.. ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুজন মফশ্বা, এভ.এ. ০১.০৫.১৯৮৬ ২৬.০৮.২০১১-.ফ.. ২৬.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৫৪৫

অফগাযী ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী স্বয়দ কুভায ারদায, মফ.আ. ২৫.১০.১৯৮৩ ৩১.১০.২০১১-.ফ..
৩১.১০.২০১১-

.ফ..(:)
২০০৭/৫৫১

তূত (ঃ) ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

ত: জা:

ত: জা:

১৯৯১

১৯৯৩

১৯৯৬

১৯৯৭

১৯৯৪

১৯৯২

১৯৯৫

১৯৯৮
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শ্রীভতী যমতকা ারদায, মফ.এম. ২০.০৬.১৯৮৩ ২৫.০৭.২০১১-.ফ.. ২৫.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৫৫৩

মফমধ ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যাভনাথ মট, মফ.এ. ১৫.০২.১৯৮৫ ১৪.১১.২০১১-.ফ.. ১৪.১১.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬১৯

তূত ১৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মভত যাে, মফ.কভ., ২৯.১০.১৯৭৮ ১৮.০১.২০০৮-ভ.ুপ্রা.. ২৪.১১.১১-.ফ.. দান্তমযত-২০১১

স্বযাষ্ট্র ০৮.১২.১১-.ফ.. ১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ঙ্কয াা, মফ.কভ.() ৩০.০৪.১৯৮৩ ১৪.১২.২০০৭-ভ.ুপ্রা.. ২৪.১১.১১-.ফ.. ২০০৪/২৭ তামরকা-২

থত ২৪.১১.১১-.ফ.. ১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মভত গুাঁআ, ভাধযমভক ০৮-০৭-১৯৭৫ ২৮.১১.২০০৭-ভ.ুপ্রা.. ২৪.১১.১১-.ফ.. ২০০৪/৩০ তামরকা-২

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি ২৪.১১.১১-.ফ.. ১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ভয়নামজৎ দা, মফ.এম.() ০৯.১০.১৯৮০ ৩০.১২.২০১১-.ফ.. ৩০.১২.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১ভ

মফমতে ফযফিান ১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী রা যাে, এভ. এম. ২০.০৯.১৯৮০ ২২.০২.২০১১-.ফ.. ২২.০২.২০১১-.ফ.. ২০০৭/২ে

স্বযাষ্ট্র ১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী তন্ধে বট্টাচামতয, মফ.এম. () ২৫.০১.১৯৮৭ ২৫.০৮.২০১১-.ফ.. ২৫.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩ে

তদাযমক অয়োগ ১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

না

না

না

না

ত: জা:

ত: জা:

.মফ.ম.

না

২০০০

১৯৯৯

২০০৪

২০০১

২০০৩

২০০২

২০০৬

২০০৫
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শ্রী দীঙ্কয ফামরোর, এভ. এ. ২৬.০৩.১৯৮৪ ২২.০৭.২০১১-.ফ.. ২২.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৯ভ

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী আন্ানী দত্ত, মফ.এম. () ২২.০১.১৯৮০ ০১.১১.২০১১-.ফ.. ০১.১১.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৩তভ

:ফ: বূমভ ংস্কায  প্রজাত্ত্ব অদারত ১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী আন্মজৎ ার, মফ.এ. ০৪.০৭.১৯৮০ ১১.০৮.২০১১-.ফ.. ১১.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৪৮তভ

থত ১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যাভা যভাদক, মফ.কভ(), ১৯.১২.১৯৭৭ ০৭.০৬.২০১১-.ফ.. ০৭.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৫৪তভ

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান ১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মনরূভ দা, মফ.এ.() ১০.০১.১৯৮০ ২৭.১০.২০১১-.ফ.. ২৭.১০.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬৩৪

নাযী  মরৄ মফকা এফং ভাজ 

করযাণ
১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী রুণ যদায, মডপ্ আন যভকা আমঞ্জ ০২.০২.১৯৭৯ ০১.০৯.২০১১-.ফ.. ০১.০৯.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬৭৩

যচ  জরথ ১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী দীামন্বতা বট্টাচামতয (ঢারী), 

এভ.এ.
১৩.১২.১৯৮৩ ০১.০৮.২০১১-.ফ.. ০১.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬৭৯

:ফ:ষ্টাপ ময়রকন কমভন ১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মযন্টু মকস্কু (মমন্দ), এ.অআ.এ.এ.আ. ২৩.০৯.১৯৮৭ ২৫.০৭.২০১১-.ফ.. ২৫.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৫৫

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ১৬.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

না

না

না

না

তঃঈঃ জামত

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

২০১০

২০১৪

২০০৮

২০০৯

২০০৭

২০১২

২০১৩

২০১১
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শ্রী তনু যঘাল দমস্তদায, মফ.এম. ২৭.০৩.১৯৮০ ২৮.০৬.২০১১-.ফ.. ২৮.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৫৬তভ

নগয ঈন্পেন ১৭.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী নফনীতা ার, মফ.এম.() ১১.১২.১৯৮২ ১২.০৯.২০১১-.ফ.. ১২.০৯.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬৩তভ

ভফাে ১৭.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মবয়লক যঘাড়আ, মফ.এম. ০৬.১১.১৯৮২ ২৯.০৯.২০১১-.ফ.. ২৯.০৯.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬৮৬

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান ১৭.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী েন কুভায ভয়ুখাাধযাে,  

মফ.এম. ()
২৪.০৯.১৯৭৭ ০১.০৮.২০১১-.ফ.. ০১.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬৭তভ

মফমধ ১৮.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী তন্ধে দত্ত,  মফ.এম. ১৪.১১.১৯৭৯ ০৯.০৬.২০১১-.ফ.. ০৯.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬৯তভ

ঞ্চায়েয  গ্রায়ভান্পেন ২০.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী দীন যদফ গায়েন, মফ.এ ২৮.০১.১৯৮৫ ১০.০৮.২০১১-.ফ.. ১০.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬৮৮

স্বযাষ্ট্র ২০.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যদফয়জযামত মনা, মফ.এম. () ১৬.০৪.১৯৮২ ২৪.০৩.২০১১-.ফ.. ২৪.০৩.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৭১তভ

বূমভ  বূমভ ংস্কায ২১.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মফয়শ্বশ্বয যদায, ঈচ্চভাধযমভক ০৬.০১.১৯৮২ ০৮.০৯.২০১১-.ফ.. ০৮.০৯.২০১১-.ফ.. ২০০৭/

স্বযাষ্ট্র ২৩.০৭.২০১৫-ঈ.ফ.. নযূন্যভান তামরকাে ২ে

তঃঈঃ জামত

না

ত: জা:

না

না

ত: জা:

না

না২০১৫

২০২২

২০২১

২০১৮

২০১৯

২০২০

২০১৬

২০১৭
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শ্রী সুযমজৎ ার,  মফ.এম. ০৪.০১.১৯৭৯ ০১.১১.২০১১-.ফ.. ০১.১১.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৭২

মযফন ২৩.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মনান যনগুপ্ত, মফ. এ. () ১৮.০৮.১৯৭৮ ২৮.১২.২০১১-.ফ.. ২৮.১২.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮২

:ফ:ষ্টাপ ময়রকন কমভন ২৩.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী সুরিা ায়ি, এভ. কভ. ১২.০২.১৯৭৯ ২৬.০৭.২০১১-.ফ.. ২৬.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৪

নগয ঈন্পেন ২৫.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রণফ ফাআন, মফ. এ. () ০২.০৮.১৯৮৩ ১০.০৬.২০১১-.ফ.. ১০.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬৯১

থত ২৭.০৭.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যাভা ভজভুদায (যঘাল), 

মফ.এম. ()
১৭.০১.১৯৮৪ ১৯.০৮.২০১১-.ফ.. ১৯.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৫

স্বািয  মযফায করযাণ ০১.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মচন্ধে বট্টাচামত, মফ.এম. ১৫.০১.১৯৭৫ ০৬.০৫.২০১১-.ফ.. ০৬.০৫.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৭

কৃমল ০১.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মনয়কত শভত্র, মফ.এম. () ০২.০১.১৯৮২ ৩০.০৯.২০১১-.ফ.. ৩০.০৯.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৯

:ফ:ষ্টাপ ময়রকন কমভন ০১.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুব্রত যগাস্বাভী, মফ. কভ.() ০৩.০১.১৯৭৮ ১১.০৩.২০১১-.ফ.. ১১.০৩.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৯৫

মল্প  ফামণজয ০১.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

না

না

না

না

না

ত: জা:

না

না

২০২৯

২০৩০

২০২৮

২০২৩

২০২৪

২০২৫

২০২৬

২০২৭
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শ্রীভতী রুভা ভখুাজতী, এভ. এম. ২৭.০২.১৯৮৪ ০২.০৮.২০১১-.ফ.. ০২.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১০১

যৌয মফলেক ০১.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ভমন্দযা চক্রফত্ততী, মফ.এম. ০৪.০২.১৯৭৯ ০১.০৬.২০১১-.ফ.. ০১.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১০৪

মল্প  ফামণজয ০১.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী াথত প্রমতভ ার, মড. আন 

আয়রকট্রমনে যাি যটমরকভ
৩০.১১.১৯৮২ ১৭.০৬.২০১১-.ফ.. ১৭.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১০৯

স্বযাষ্ট্র ০১.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যাজীফ যন, মফ.এম. ২২.০৫.১৯৮১ ১০.০৬.২০১১-.ফ.. ১০.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১২৬

মল্প  ফামণজয ০১.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী সুনতা যন যকায, মফ.এম. ১৫.০৮.১৯৭৬ ০৭.০৩.২০১১-.ফ.. ০৭.০৩.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৩৩

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০১.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী জে ার, মফ.কভ.() ০৬.১২.১৯৮৪ ১৬.০৫.২০১১-.ফ.. ১৬.০৫.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৩৮

ক্রীড়া ০১.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী চন্মনব মফশ্বা, ঈচ্চভাধযমভক ০২.০৩.১৯৮৭ ৩০.১১.২০১১-.ফ.. ৩০.১১.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৭০৩

P.E. & I.R. ০১.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মফনে মধকাযী, মফ.কভ. ১৫.০২.১৯৮৪ ০১.০৮.২০১১-.ফ.. ০১.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৭২১

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০১.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

না

না

না

না

না

না

তঃ জামত

ত: জা:

২০৩৮

২০৩৬

২০৩৫

২০৩২

২০৩৭

২০৩১

২০৩৩

২০৩৪
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শ্রীভতী শফাখী ভির, এভ.কভ. ১৫.১২.১৯৮০ ০৪.০৭.২০১১-.ফ.. ০৪.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৭২৩

:ফ: ষ্টাপ ময়রকন কমভন ০১.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রদী াাঁদা, এভ.এ. ২০.০৩.১৯৮৫ ০৯.০৮.২০১১-.ফ.. ০৯.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০৭.০৮.২০১৫-ঈ.ফ.. নযূন্যভান তামরকাে ৩ে

শ্রী মভত ারদায, মফ.এম. () ০৯.০৩.১৯৮৩ ১৪.০৬.২০১১-.ফ.. ১৪.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৪২

স্বািয  মযফায করযান ০৮.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী প্রতীমত যাে, এভ.এম. ২৩.০৬.১৯৮০ ০১.০৩.২০১১-.ফ.. ০১.০৩.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৪৪

তথয  ংস্কৃমত ০৮.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী জেদী যঘাল, মফ.এম. ২৬.১২.১৯৮৫ ০১.০৯.২০১১-.ফ.. ০১.০৯.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৫৮

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১০.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রান্ত দা, মফ.কভ.(), ০৬.১০.১৯৮২ ১০.০৬.২০১১-.ফ.. ১০.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৭৩৯

মল্প  ফামণজয ১০.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ঞ্জীফ যঘাল, ঈচ্চভাধযমভক ১৬.০১.১৯৭৬ ১২.০৭.২০১১-.ফ.. ১২.০৭.২০১১-.ফ.. না ২০০৭/১৬২

অফান ১২.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী াথত প্রমতভ বট্টাচামতয, মফ.এ.() ২৯.০৫.১৯৭৮ ০১.০৭.২০১১-.ফ.. ০১.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৬৮

স্বযাষ্ট্র ১২.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

তঃঈঃ জামত

ত: জা:

না

না

না

ত: জা:

না

২০৪০

২০৪২

২০৪৫

২০৩৯

২০৪৬

২০৪৩

২০৪৪

২০৪১
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শ্রী মনফতান যকায,মফ.এম. () ১৬.০৭.১৯৮৫ ০৬.০৬.২০১১-.ফ.. ০৬.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৭১

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ১৩.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী তব্রত যদ, মফ. কভ.() ৩১.১২.১৯৮০ ০৮.০৪.২০১১-.ফ.. ০৮.০৪.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৭৫

যচ  জরথ ১৩.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুভন ভির, মফ.এম. ২২.০৩.১৯৮৭ ১০.১০.২০১১--.ফ.. ১০.১০.২০১১--.ফ.. ২০০৭/৭৪০

যৌয মফলেক ১৪.০৮.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুদী কুভায চক্রফত্ততী, মফ.এম. ০৫.১০.১৯৭৬ ২৫.০৪.২০১১(:)-.ফ..
২৫.০৪.২০১১(:)-

.ফ..
২০০৭/১৭৭

শ্রভ ০১.০৯.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুভন্ত যাে, মফ.কভ.() ১০.০৪.১৯৮৩ ০৩.১১.২০১১-.ফ.. ০৩.১১.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৭৮

থত ০১.০৯.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী নমভত্র মং, মফ.এম. ০৭.১০.১৯৮৪ ০৮.০৪.২০১১-.ফ.. ০৮.০৪.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৭৯

মি মনফতান  জরুযী মযয়লফা ০১.০৯.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী রৄবদী চক্রফত্ততী, মফ.এম. ১৮.০৮.১৯৮১ ০১.০৭.২০১১-.ফ.. ০১.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৮০

শ্রভ ০১.০৯.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ম্পা দা, মফ.এম. ২১.১০.১৯৭৮ ২৪.০৫.২০১১-.ফ.. ২৪.০৫.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৮৩

স্বযাষ্ট্র ০১.০৯.২০১৫-ঈ.ফ..

না

না

না

না

না

না

ত: জা:

না২০৫০

২০৫২

২০৫৪

২০৪৮

২০৪৭

২০৫১

২০৫৩

২০৪৯
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শ্রী ফূত চক্রফত্ততী, ঈচ্চভাধযমভক ১৬.০৩.১৯৭৭ ১০.০৬.২০১১-.ফ.. ১০.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৮৭

স্বািয  মযফায করযান ০১.০৯.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রকা চন্ াজযা, মফ.এ.(), ১২.০২.১৯৮৪ ০৬.০৭.২০১১-.ফ.. ০৬.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/১৯৪

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০৩.০৯.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মনভতারয যঘাল, মফ.এম. () ৩০.১২.১৯৮০ ০৯.০৩.২০১২-.ফ.. ০৯.০৩.২০১২-.ফ.. ২০০৭/২০০

ঞ্চায়েয  গ্রায়ভান্পেন ০৪.০৯.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী মচত্রারী (যানা) যকায, 

মফ.এম. ()
০৭.০৯.১৯৮১ ২৫.০৫.২০১১-.ফ.. ২৫.০৫.২০১১-.ফ.. ২০০৭/২০১

খাদয  যফযা ০৪.০৯.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী সুমভতা ভির, এভ.এ. ২১.১২.১৯৭৮ ১৮.০৭.২০১১-.ফ.. ১৮.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/২০৮

স্বযাষ্ট্র ০৪.০৯.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী আমন্দযা দা, এভ.এম. ১০.০৩.১৯৮৪ ২৭.০৫.২০১১-.ফ.. ২৭.০৫.২০১১-.ফ.. ২০০৭/২০৯

মল্প  ফামণজয ০৫.০৯.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যৌরভী ার (ভখুাজতী), 

মফ.এম. ()
২০.০৮.১৯৮১ ১২.০৯.২০১১-.ফ.. ১২.০৯.২০১১-.ফ.. ২০০৭/২১৮

জনমক্ষা প্রায  গ্রন্থাগায মযয়লফা ০৭.০৯.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মভক ফাখিী, মফ.এম. () ০২.০৯.১৯৮২ ১৪.০৬.২০১১-.ফ.. ১৪.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/২২৪

নগয ঈন্পেন ০৭.০৯.২০১৫-ঈ.ফ..

না

না

না

না

না

না

না

না

২০৫৭

২০৫৮

২০৫৫

২০৫৯

২০৬১

২০৫৬

২০৬০

২০৬২
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শ্রী সুান্ত কুি,ু মফ.কভ.(), ০১.০১.১৯৮১ ৩০.০৫.২০১১-.ফ.. ৩০.০৫.২০১১-.ফ.. ২০০৭/২৩৫

নাযী  মরৄ মফকা এফং ভাজ 

করযাণ
০১.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মভত কুভায যঘাল, মফ.এম. ০৩.০১.১৯৮০ ০১.০৮.২০১১--.ফ.. ০১.০৮.২০১১--.ফ.. ২০০৭/২৪৮

শ্রভ ০১.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী রা কুভায যদায, এভ.কভ. ১২.০২.১৯৮০ ২৯-০৯-২০১১-.ফ.. ২৯-০৯-২০১১-.ফ.. ২০০৭/৭৪৬

স্বযাষ্ট্র ০১.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী জগন্পাথ দা, মফ.এম. ১০.১০.১৯৮৫ ২২.০৯.২০১১-.ফ.. ২২.০৯.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৭৪৯

কৃমল ০১.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ামো যাভামনক (দ্দায), 

মফ.এম ()
১৪-০৪-১৯৮৪ ০৯.০৬.২০১১-.ফ.. ০৯.০৬.২০১১(:) ২০০৭/২৫০

ভফাে (ঃ) ১৪.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী সুচন্া মং(ভজভুদায), মফ.এ. ০৩-০৪-১৯৮৪ ১৮-০৭-২০১১-.ফ.. ১৮-০৭-২০১১-.ফ.. ২০০৭/২৫৮

নগয ঈন্পেন ১৬.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী এলা চযাটাজতী, মফ.এ.() ০৫-০৯-১৯৮৮ ১৯-০৭-২০১১-.ফ.. ১৯-০৭-২০১১-.ফ.. ২০০৭/২৬১

স্বযাষ্ট্র (ভখুযভন্ত্রীয মচফারে) ১৬.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মফশ্বমজৎ নস্কয, মফ.এ.(), ০৫.০৪.১৯৮২ ২২.১২.২০১১-.ফ.. ২২.১২.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৭৭৬

থত ১৬.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

ত: জা:

না

ত: জা:

ত: জামত

না

না

.মফ.ম.

না

২০৬৭

২০৭০

২০৬৮

২০৬৪

২০৬৫

২০৬৬

২০৬৩

২০৬৯ Release with lien
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শ্রী যকৌমক বট্টাচামতয, মড. আন মমবর 

আমঞ্জ.
২৫.১২.১৯৭৬ ০৪.০৭.২০১১-.ফ.. ০৪.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/২৬৫

বূমভ  বূমভ ংস্কায ১৭.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রকা যকায, মফ.এ. ০২.১০.১৯৭৮ ০৭.০৭.২০১১-.ফ.. ০৭.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৭৮৫

মযকল্পনা ১৭.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মনন্দয কভতকায, মফ.এম. ২৬.০৮.১৯৮২ ০১.০৮.২০১১-.ফ.. ০১.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/২৭৮

নগ্রয যশ্রণী করযাণ ৩০.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রয়নমজৎ যফা, মফ.কভ.() ৩০.১২.১৯৭৭ ০৫.০৫.২০১১-.ফ.. ০৫.০৫.২০১১-.ফ.. ২০০৭/২৮৩

শ্রভ ৩০.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

শেদা যযভা যফগভ, এভ.এ. ১৮.০৩.১৯৮০ ০২.০৯.২০১১-.ফ.. ০২.০৯.২০১১-.ফ.. ২০০৭/২৯৬

স্বযাষ্ট্র ৩০.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ভয়য যফমনো, মফ.যটক. ২৯.০৯.১৯৮১ ২৪.০৬.২০১১-.ফ.. ২৪.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮০২

ঈচ্চমক্ষা ৩০.১০.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুভন ার, ঈচ্চভাধযমভক ১৫.১০.১৯৮৬ ২১.০৬.২০১১-.ফ.. ২১.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩০৫

মল্প  ফামণজয ০১.১১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মভরন চক্রফত্ততী, মফ.এ. ৩১.০৫.১৯৭৭ ১৪.০৬.২০১১-.ফ.. ১৪.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩০৭

থত ০১.১১.২০১৫-ঈ.ফ..

না

ত: জা:

না

না

ত: জা:

না

না

.মফ.ম.২০৭৩

২০৭৬

২০৭৪

২০৭১

২০৭৮

২০৭২

২০৭৫

২০৭৭
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শ্রীভতী যমভতা গুপ্ত, মফ.এম. ২২.০৩.১৯৭৫ ০৮.০৪.২০১১-.ফ.. ০৮.০৪.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩০৮

তথয  ংস্কৃমত ০১.১১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী তুমন দা, মফ.কভ.(), ২৬.০৭.১৯৮৫ ০৬.০৫.২০১১-.ফ.. ০৬.০৫.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩১০

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০১.১১.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ধনঞ্জে ভির, মফ.কভ. ০৫.০২.১৯৭৬ ০৮.০৪.২০১১-.ফ.. ০৮.০৪.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩১২

মল্প  ফামণজয ০১.১১.২০১৫-ঈ.ফ..

যখ আভমতোজ অয়ভদ, এভ.এ.(), ২০.০৮.১৯৭৬ ২৩.৬.২০১১-.ফ.. ২৩.৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩১৯

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ফাী ভির, মফ.এম. ০৩.০২.১৯৮৪ ১৩.৭.২০১১-.ফ.. ১৩.৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩২৩

প্রাণী ম্পদ মফকা ০১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী মনমন্দতা াতা, এভ.এম. ০৮.০৯.১৯৮৪ ২৬.০৮.২০১১-.ফ.. ২৬.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩২৫

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যৌযব যন, মফ.এম. ২৭.০২.১৯৮১ ০৪.০৭.২০১১-.ফ.. ০৪.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩২৮

স্বযাষ্ট্র ০১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুমভত মফশ্বা, মফ.কভ.(), ২৩.০৩.১৯৮০ ১৭.০৬.২০১১-.ফ.. ১৭.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৩২

নগয ঈন্পেন ০১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

না

না

না

.মফ.ম.

না

না

না

২০৮৩

২০৭৯

না

২০৮০

২০৮১

২০৮২

২০৮৫

২০৮৪

২০৮৬
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অজাদ ভমিক, মফ. কভ. ১৩.০৩.১৯৭৯ ২১.০৬.২০১১-.ফ.. ২১.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৪৪

তূত ০১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যদফমজৎ দা, এভ.এ. ০৯.০৮.১৯৭৮ ১২.১২.২০১১-.ফ.. ১২.১২.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৪৮

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যাভনাথ যভাদক, মফ.এ. ০২.১২.১৯৮৫ ২৭.০৭.২০১১-.ফ.. ২৭.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৫২

কৃমল ০১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী শ্রাফন্তী যফা, মফ.এম. ১১.০৩.১৯৮৩ ১১.০৮.২০১১-.ফ.. ১১.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৬৫

যচ  জরথ ০১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ভৃতুযঞ্জে ভামরক, মফ.কভ() ২৮.০২.১৯৭৮ ০১.১১.২০১২-.ফ.. ০১.১১.২০১২-.ফ.. ২০০৭/৫০৫

ফন ০১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী শকরা চন্ দা, মফ.এ. ১১২.০৩.১৯৮৪ ২২.০৭.২০১১-.ফ.. ২২.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৭৮৫

থত ০১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রদী ভাআমত, ঈচ্চভাধযমভক ০২.০১.১৯৭৮ ১৬.০৩.২০১২-.ফ.. ১৬.০৩.২০১২-.ফ.. ২০০৭/৮০৯

স্বািয  মযফায করযাণ ০১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ধীয়যন্ নাথ টুডু, মফ.এম. ০২.০১.১৯৮৭ ২২.০৭.২০১১-.ফ.. ২২.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/

স্বািয  মযফায করযাণ ০১.১২.২০১৫-ঈ.ফ.. নযূন্যভান তামরকাে ৭ভ

ত: জা:

ত: জা:

না

না

না

না

২০৮৯

তঃঈঃ জামত

ত: জা:

২০৮৭

২০৯৩

২০৯২

২০৯১

২০৯৪

২০৮৮

২০৯০
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শ্রী দীংকয ভির, মফ.এ. ১০.০২.১৯৮১ ০৭.১২.২০১২-.ফ.. ০৭.১২.২০১২-.ফ.. ২০০৭/৭১০

প্রাণী ম্পদ মফকা ১৫.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী সুমস্মতা ভখুাজতী, মফ.এম.(), ২৬.০৯.১৯৮৮ ২৫.০৭.২০১১-.ফ.. ২৫.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৭১

শ্রভ ১৫.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যকতমক  (যাে), মফ.এম. ০৫.১১.১৯৮৪ ২১.১২.২০১২-.ফ.. ২১.১২.২০১২-.ফ.. ২০০৭/৯৬

তথয  ংস্কৃমত ২১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী দীপ্তাংরৄ যাদ্দায, মফ.এম. ০২.০৯.১৯৮১ ১৪.০৬.২০১১-.ফ.. ১৪.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৭২

নগ্রয যশ্রণী করযাণ ২১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মবমজৎ দত্ত, মফ.কভ.(), ০৫.০১.১৯৭৬ ১৭.০৬.২০১১-.ফ.. ১৭.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৭৪

ভফাে ২১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী য়াক চক্রফত্ততী, মফ.কভ.() ৩০.০৯.১৯৮১ ১৭.০৮.২০১১-.ফ.. ১৭.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৭৫

যচ  জরথ ২১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মফশ্বমজৎ মফশ্বা, মফ.এ. ১৪.০৫.১৯৭৪ ২৯.০৮.২০১১-.ফ.. ২৯.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮১৪

যৌয মফলেক ২১.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মচন্ধে চক্রফত্ততী, মফ.কভ.() ১৬.০৯.১৯৭৫ ১৪.০৬.২০১১-.ফ.. ১৪.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৭৬

থত ২২.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

না

২০৯৮

২০৯৭

২০৯৯

ত: জা:

না

ত: জা:

না

না

না

না

২০৯৬

২০৯৫

২১০১

২১০২

২১০০
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শ্রীভতী সুণতা দতায, ০২.০১.১৯৮১ ০২.০৯.২০১১-.ফ.. ০২.০৯.২০১১-.ফ.. ২০০৭/

মল্প  ফামণজয ২২.১২.২০১৫-ঈ.ফ.. নযূন্যভান তামরকাে ১০

শ্রীভতী করুণা কাযয়কট্টা (মমন্দ), মফ. 

কভ (া)
০১.০৫.১৯৮৩ ২৪.০৯.২০১০-.ফ.. ২৪.০৯.২০১০-.ফ.. ত: ঈ: জা:

ঈত্তযফঙ্গ ঈন্পেন(মমরগুড়ী) ২৩.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী ভীয কুভায াভন্ত, মফ.এ.() ১০.০১.১৯৭৯ ০১.০৬.২০১১-.ফ.. ০১.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৮৩

খাদয  যফযা ২৩.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ংমকু্তা চযাটাজতী, এভ. এ. ২৮.১১.১৯৭৯ ০১.০৯.২০১১-.ফ.. ০১.০৯.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৮৪

তথয  ংস্কৃমত ২৩.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী সুণতা চক্রফত্ততী(ভির), 

মফ.এম.(),
০৯.১১.১৯৮১ ১৩.০৬.২০১১-.ফ.. ১৩.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৮৬

তূত ২৩.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মযক্ষীৎ নাা, মফ.কভ.(), ২৩.০১.১৯৮১ ০১.০৭.২০১১-.ফ.. ০১.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৯০

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ২৩.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী যাজীফ ঘড়াআ, মফ.এম. ০৭.০৩.১৯৮০ ১৬.০৫.২০১১-.ফ.. ১৬.০৫.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৯৩

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ২৩.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রদী কুভায যফযা, মফ.এ. ০৫.০৩.১৯৭৭ ০১.০৬.২০১১-.ফ.. ০১.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৯৮

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ২৩.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

না

না

না

না

না

না

তঃঈঃ জামত

২০০৬/৬ষ্ঠ নযূনভান 

তামরকা-৩

২১০৮

২১০৬

২১০৭

২১০৩

২১০৪

২১১০

২১০৫

২১০৯
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শ্রী সুফীয কুভায যমক্ষত, মফ.এ. ০৭.০৬.১৯৭৭ ১৭.০৬.২০১১-.ফ.. ১৭.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৩৯৯

মযফন ২৩.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মফরৃযৎ কুভায ভির, মফ.এ. ১৮.০৩.১৯৮১ ২২.০৬.২০১১-.ফ.. ২২.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৪১

তথয  ংস্কৃমত ২৩.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী কৃষ্ণদ মফশ্বা, মফ.এম. ১৬.০৫.১৯৭৭ ১৬.১১.২০১১-.ফ.. ১৬.১১.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৪৬

কামযগযী মক্ষা   প্রমক্ষণ ২৩.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী প্রবা মফশ্বা, মফ.এম. ০৭.০৪.১৯৮০ ০৯.০৬.২০১১-.ফ.. ০৯.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৪৭

মল্প  ফামণজয ২৩.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী যরাাভদু্রা ভখুাজ্জতী, 

মফ.এম(),মফ.এর.অআ.এ,
৩০.০৪.১৯৮৬ ০৫.০৪.২০১১-.ফ.. ০৫.০৪.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৪০৪

থত ২৪.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী সুকন্ঠ যকায, এভ.এ. ১৪.০১.১৯৮৩ ২৪.০৬.২০১১-.ফ.. ২৪.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৪০৫

থত ২৮.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মনক কুভায ধাড়া, মফ.এম. ২৩.০৯.১৯৮০ ১৯.০৮.২০১১-.ফ.. ১৯.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৪০৬

যাজযায়রয (গৃিারী) মচফারে ২৯.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রীভতী মততা যদায(াধখুাাঁ) 

মফ.এম.
২৮.০৮.১৯৮৪ ০৭.১২.২০১১-.ফ.. ০৭.১২.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৪০৯

স্বযাষ্ট্র ২৯.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

২১১৫

২১১৮

২১১৬

না

না

না

.মফ.ম.

২১১৭

ত: জা:

ত: জা:

.মফ.ম.

ত: জা:

২১১১

২১১২

২১১৩

২১১৪
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শ্রী ান্তনু কুভায ভির, মফ.এম. ০১.১০.১৯৮২ ১০.০৬.২০১১-.ফ.. ১০.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৫০

ংয়াধন প্রান ২৯.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মযন্দভ ফারা,  মফ.এ. ২৬.০১.১৯৮২ ২৮.০৬.২০১১-.ফ.. ২৮.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৫২

স্বযাষ্ট্র ৩০.১২.২০১৫-ঈ.ফ..

শ্রী মভরন যদ, মফ.কভ() ১৭.১০.১৯৮১ ০১.০৭.২০১১-.ফ.. ০১.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৪১১

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী প্ররে প্রাভামণক, মফ.কভ () ১৭.১০.১৯৭৯ ০১.০৭.২০১১-.ফ.. ০১.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৪১২

মযকল্পনা ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী মফশ্বমজৎ যদফ, মফ.এ () ১০.০৫.১৯৮৫ ০৫.০৭.২০১১-.ফ.. ০৫.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৪১৪

স্বািয  মযফায করযাণ ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী মফলফ যাদ্দায, মফ.এম. ১৫.০১.১৯৭৯ ০২.০৬.২০১১-.ফ.. ০২.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৪১৮

স্বযাষ্ট্র ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী যদফব্রত ফাক, মফ.কভ () ১৫.০৭.১৯৮০ ০৫.০৪.২০১১-.ফ.. ৫.৪.২০১১-ফ() ২০০৭/৪৮৯

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন (ঃ) ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রীভতী ইমতা যঘাল, মফ.এম() ২৫.০৫.১৯৭৯ ২১.০৪.২০১১-.ফ.. ২১.০৪.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৫৮৮

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

২১২১

২১২৫

২১১৯ ত: জা:

ত: জা:

না

না

.মফ.ম.

.মফ.ম.

.মফ.ম.

.মফ.ম.২১২৬

২১২০

২১২২

২১২৩

২১২৪
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শ্রী রূমজৎ গু, মফ.এম. ২৮.০২.১৯৮০ ০৪.০৮.২০১১-.ফ.. ০৪.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬০০

মল্প  ফামণজয ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী ঈজ্জ্বর কুভায যচৌধযুী, ঈচ্চভাধযমভক ১৭.০৩.১৯৭৩ ২২.০৬.২০১১-.ফ.. ২২.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬০৩

স্বযাষ্ট্র ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী রৄকয়দফ যঘাল, মফ.কভ.() ০৮.০২.১৯৮০ ০৮.০৬.২০১১-.ফ.. ০৮.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬০৫

মফচায ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী মভত কুভায ভমিক, মফ.কভ () ২৪.০৭.১৯৭৫ ০৬.০৭.২০১১-.ফ.. ০৬.০৭.২০১১-.ফ.. .মফ.ম. ২০০৭/৬১০

থত ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী মত যকায, মফ.এ. ০৪.০৩.১৯৭৪ ১০.০৬.২০১১-.ফ.. ১০.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৫৯

মল্প  ফামণজয ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী অনন্দ ীট, ঈচ্চভাধযমভক ০৮.০১.১৯৮৩ ২৩.০৯.২০১১-.ফ.. ২৩.০৯.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৬৪

শ্রভ ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী ফকুর ভমু্য ুত, ভাধযমভক ০১.০১.১৯৭৭ ০৬.০৭.২০১১-.ফ.. ০৬.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/

থত ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ.. নযূন্যভান তামরকাে ১৩

শ্রী যমঞ্জত কুভায াা, মফ.কভ.() ০২.০৮.১৯৭২ ০৯.০৬.২০১১-.ফ.. ০৯.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬৪০

তথয  ংস্কৃমত ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

২১৩৪

২১২৮

২১৩১

২১২৯

২১৩২

২১৩০

.মফ.ম.

.মফ.ম.

ত: জা:

ত: জা:

তঃঈঃ জামত

.মফ.ম.

.মফ.ম.

২১২৭

২১৩৩
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শ্রী যগৌযী ংকয যাে, মফ.এম. ১২.০২.১৯৭৮ ১৮.০৫.২০১১-.ফ.. ১৮.০৫.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৬৫৪

ভফাে ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী াথত দা, মফ.কভ. ০৪.০৩.১৯৭৮ ০৫.০৭.২০১১-.ফ.. ০৫.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৬৭

স্বযাষ্ট্র ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী প্ররৃযৎ ধাড়া, মফ.কভ. ২৩.১২.১৯৮০ ০৪.০৭.২০১১-.ফ.. ০৪.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৬৮

স্বযাষ্ট্র ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী ঞ্জীফ দা, মফ.কভ.(), ১৬.০৪.১৯৮৩ ১৩.০৬.২০১১-.ফ.. ১৩.০৬.২০১১-.ফ.. ২০০৭/৮৭২

মযকল্পনা ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী যবারানাথ মফশ্বা, মফ.এ. ১৯.০১.১৯৭৭ ০৫.০৮.২০১১-.ফ.. ০৫.০৮.২০১১-.ফ..

নগ্রয যশ্রণী করযাণ ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী তন্ধে কুভায নস্কয, ঈচ্চভাধযমভক ১৪.১২.১৯৭৯ ১১.০৭.২০১১-.ফ.. ১১.০৭.২০১১-.ফ..

তূত ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী সুফীয াা, ঈচ্চভাধযমভক ১০.১১.১৯৭৩ ০৪.০৭.২০১১ ০৪.০৭.২০১১-.ফ..

ঞ্চায়েত  গ্রায়ভান্পেন ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী নজীৎ কুভায শফযাগী, মফ.এ. ১০.০৭.১৯৭৭ ১০.০৮.২০১১-.ফ.. ১০.০৮.২০১১-.ফ..

মযকল্পনা ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

২১৩৬

২১৩৫

২১৪২

২১৩৯

২১৩৭

২১৪০

.মফ.ম.

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

২০০৭/৮৭৬

২০০৭/৮৭৪

২০০৭/৮৭৩

২০০৭/৮৮৪

২১৪১

২১৩৮
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শ্রীভতী মফমদা মভশ্র (তূ্রধয), 

মফ.এম.(),
২৭.১১.১৯৮৩ ১২.০৭.২০১১-.ফ.. ১২.০৭.২০১১-.ফ..

ঈচ্চমক্ষা ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী সুকান্ত মফশ্বা, এভ.এ. ০১.০২.১৯৮৩ ১৭.০৬.২০১১-.ফ.. ১৭.০৬.২০১১-.ফ..

ফন ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী সুকান্ত ভির, মফ.কভ. ০৫.০৬.১৯৭৪ ০৪.০৮.২০১১-.ফ.. ০৪.০৮.২০১১-.ফ..

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী ভধুদূন গায়েন, মফ.এম. ০২.১১.১৯৭৬ ০১.০৮.২০১১-.ফ.. ০১.০৮.২০১১-.ফ..

খাদয  যফযা ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী যখাকন যভব্রভ, ঈচ্চভাধযমভক ১২.০৫.১৯৮৪ ০৭.০৩.২০১২-.ফ.. ০৭.০৩.২০১২-.ফ.. ২০০৭/

স্বযাষ্ট্র ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ.. নযূন্যভান তামরকাে ১৬

শ্রী সুবাল য়যন, ঈচ্চভাধযমভক ১৩.০৮.১৯৮৮ ২১.১০.২০১১-.ফ.. ২১.১০.২০১১-.ফ.. ২০০৭/

স্বযাষ্ট্র ০১.০১.২০১৬-ঈ.ফ.. নযূন্যভান তামরকাে ১৭

শ্রী ফ্রমন্টোয যরচা (যনামর), মফ.এ. ০৯.০৭.১৯৭৪ ০৫.০৭.২০১১-.ফ.. ০৫.০৭.২০১১-.ফ.. ২০০৭/

তথয  ংস্কৃমত ০২.০১.২০১৬-ঈ.ফ.. নযূন্যভান তামরকাে ২৩

শ্রী মনভাআ দা, ভাধযমভক ২৬-০১-১৯৬৩ ০৭-০২-১৯৯৫-যশ্রণী ০৫.১২.২০১২-.ফ..

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা ০২.০১.২০১৬-ঈ.ফ..

২১৪৬

২১৪৯

২১৪৮

২১৫০

২১৪৩

২১৪৪

তঃঈঃ জামত

তঃঈঃ জামত

তঃঈঃ জামত

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা: য়দান্পীত-২০১২

২০০৭/৯১৩

২০০৭/৮৯৭

২০০৭/৮৯৩

২০০৭/৮৯২

২১৪৫

২১৪৭

Page 269-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

শ্রী যায়ক রাভা (মমন্দ), মফ.কভ. ১০.০৮.১৯৮১ ১৬.০৮.২০১১-.ফ.. ১৬.০৮.২০১১-.ফ.. ২০০৭/

স্বযাষ্ট্র ০৩.০২.২০১৬ ঈ.ফ.. নযূন্যভান তামরকাে ২৪

শ্রীভতী মরু ভতা, ভাধযমভক, ১২-০৫-১৯৬৮ ১২-০৭-১৯৮৯-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ..

কৃমল ০৩.০২.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রীভতী যাজরক্ষ্মী যকায (নাথ), 

ভাধযমভক,
০২-০১-১৯৬৩  ২৬-০৪-১৯৯৩-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ..

থত ০৪.০২.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী নন্দ রৃরার য়যন, ভাধযমভক, ০২.০৭.১৯৬৯  ০৪.০৬.১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ..

খাদয প্রমক্রোকযণ ০৫.০২.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী যমফ কুভায াঈ, মফ.কভ. ১৭.০১.১৯৮৪ ১৩.০২.২০১৩-.ফ.. ১৩.০২.২০১৩-.ফ.. ২০০৭/৩৬৬ (মন্দী)

যাজযায়রয মচফারে

শ্রী ভানফ ভণ্ডর, ভাধযমভক, ০৫-১২-১৯৭৪ ১২-০১-১৯৯৫-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ..

ফন ১৭.০২.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী ন্দী ফযানাজতী, মফ.কভ. ২১-০৯-১৯৭২
 ২৮-০১-১৯৯৩-মন 

(ম.মড.)
০৫.১২.২০১২-.ফ..

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি ১৮.০২.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রীভতী রুফী যচৌধযুী, ভাধযমভক, ১৮-০৩-১৯৬০
 ১৬-০৩-১৯৯৫-মন 

(ম.মড.)
০৫.১২.২০১২-.ফ..

ভফাে ১৮.০২.২০১৬-ঈ.ফ..

২১৫৮

২১৫৩

২১৫৪

২১৫৫

২১৫৬

২১৫৭

২১৫১

না

না

না

না

য়দান্পীত-২০১২

না য়দান্পীত-২০১২

ত: ঈ: জা: য়দান্পীত-২০১২

য়দান্পীত-২০১২

না

য়দান্পীত-২০১২

য়দান্পীত-২০১২

তঃঈঃ জামত

২১৫২
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শ্রী তরুণ কুভায ীর, ভাধযমভক ০৩.১০.১৯৬০  ১৪-০৯-১৯৯৫-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ..

নগয ঈন্পেন ১৮.০২.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী মফশ্বমজৎ যাে ারদায, ভাধযমভক, ২০-০৮-১৯৬৫  ০৩-০৬-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ..

থত ১৮.০২.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী যদফব্রত মফশ্বা, ভাধযমভক, ১২-১০-১৯৭৫ ক) ১৫-১১-১৯৯৫ ০৫.১২.২০১২-.ফ..

মফদযারে মক্ষা ২০.০২.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী মখর যঞ্জন যাে, ঈচ্চ ভাধযমভক ১৫-১২-১৯৫৮ ০৭-০২-১৯৯৬-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ..

মযফন ২২.০২.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী কৃষ্ণদ যকায,  ভাধযমভক, ১০-০১-১৯৬১  ৩০-০৯-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ..

ঈচ্চমক্ষা ২৩.০২.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী দীক মভত্র, মফ.কভ., ০৪-০১-১৯৬৩ ০৮-০২-১৯৯৬-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ..

থত ২৪.০২.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী ভর কুভায ার, ভাধযমভক, ২৫-০৬-১৯৬২  ২০-০২-১৯৯৬-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ..

ঈচ্চ মক্ষা ০১.০৩.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী মদরী ীর. ঈচ্চ ভাধযমভক ০১-১২-১৯৬১  ২৮-০২-১৯৯৬-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ..

মফুকরযাণ ০১.০৩.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী ঈদে যঞ্জন বট্টাচামতয, ভাধযমভক, ০১-১০-১৯৫৮  ০৪-০৩-১৯৯৬-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ..

ংখযারঘ ুমফলেক  ভাদ্রাা মক্ষা ০১.০৩.২০১৬-ঈ.ফ..

২১৬১

২১৬৪

২১৫৯

২১৬০

২১৬৫

২১৬৬

২১৬৩

২১৬৭

২১৬২

ত: জা:

না

না

না য়দান্পীত-২০১২

য়দান্পীত-২০১২

ত: জা: য়দান্পীত-২০১২

না য়দান্পীত-২০১২

.মফ.ম. য়দান্পীত-২০১২

য়দান্পীত-২০১২

য়দান্পীত-২০১২

.মফ.ম.

না য়দান্পীত-২০১২

য়দান্পীত-২০১২
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শ্রী সুমজত কুভায নস্কয, ঈচ্চ ভাধযমভক, ২৫-১২-১৯৬৬ ৬-১০-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ..

কৃমল ০১.০৩.২০১৬-ঈ.ফ..

শ্রী কামত্ততক চন্ যদ, ভাধযমভক, ০৯-০৫-১৯৬০  ১৮-০৩-১৯৯৬-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ০১.০৪.২০১৬-ঈ.ফ.. ......

শ্রী যখ াাফমুদ্দন, ঈচ্চ ভাধযমভক, ০২-১২-১৯৭৬ ১০-০৫-১৯৯৬-ঘ যশ্রণী ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২

থত ০১.০৪.২০১৬-ঈ.ফ.. ......

শ্রী সুমজত কুভায দা, ভাধযমভক, ২৯-০১-১৯৭৬  ০৫-০৬-১৯৯৬-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২

প্রাণী ম্পদ মফকা ০১.০৪.২০১৬-ঈ.ফ.. ......

শ্রীভতী মরমবো ীর, এভ.এ. ০৫.০৭.১৯৮২ ১৬.০৪.২০১৩-.ফ.. ১৬.০৪.২০১৩-.ফ.. না ২০০৭/২২৫

থত ৩০.০৪.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী মজত কুভায ভমু্য ুত,  ভাধযমভক, ১৭-০৭-১৯৬৯  ০১-০২-১৯৯৯-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. ত:  ঈ: জা: য়দান্পীত-২০১২ ......

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ ৩০.০৪.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রীভতী যযফা চক্রফততী  ভাধযমভক, ০৩-০২-১৯৬৫  ১২-০৭-১৯৯৬-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২ ......

মফদযারে মক্ষা ০১.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রীভতী রৄভ্া ারদায, ঈচ্চ ভাধযমভক, ০১-১২-১৯৭১  ৩০-০৮-১৯৯৬-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২ ......

শ্রভ ০১.০৫.২০১৬ ঈ.ফ.. ......

শ্রী প্রাণকৃষ্ণ ভণ্ডর,  ভাধযমভক, ১৪-০২-১৯৬০  ২৯-১০-১৯৯৭-ঘ যশ্রণী ০৫.১২.২০১২-.ফ.. ত: জা: য়দান্পীত-২০১২ ......

স্বািয  মযফায করযাণ ০১.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

না

না

২১৬৯

২১৭৪

২১৭৫

২১৭৩

২১৭২

২১৭০

২১৭১

২১৬৮

২১৭৬

.মফ.ম.

না

না

ত: জা: য়দান্পীত-২০১২
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শ্রী যথীন্ নাথ াজযা, ঈচ্চ ভাধযমভক, ০৮-০৮-১৯৬৬  ১৬-০৯-১৯৯৬-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. ......

মফচায ০২.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী প্রদী কুভায বাস্কয, ভাধযমভক, ১৫-১১-১৯৬১  ১৬-০১-১৯৯৭-াামযকাযী ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২ ......

থত ০৩.০৫.২০১৬ ঈ.ফ.. ......

শ্রীভতী মফতা যফা, ভাধযমভক, ১৫-০৫-১৯৬৩ ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২ ......

:ফ: প্রামনক অদারত ০৩.০৫.২০১৬ ঈ.ফ.. ......

শ্রী ঙ্কয ভণ্ডর, ভাধযমভক, ০২-০৬-১৯৬৪ ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২ ......

থত ০৩.০৫.২০১৬ ঈ.ফ.. ......

শ্রী শ্যাভাদ নস্কয, মফ.কভ., ১৭-০১-১৯৭১  ০৭-১১-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. ত: জা: য়দান্পীত-২০১২ ......

বূমভ  বূমভ ংস্কায ০৩.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রীভতী দীা কয(যনগুপ্ত), ঈচ্চ 

ভাধযমভক,
০১-১০-১৯৭৩  ২৭-০২-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২ ......

মফমধ ০৪.০৫.২০১৬ ঈ.ফ.. .....

শ্রী যদফব্রত অদক, ভাধযমভক, ০৫-০১-১৯৬৮  ১০-০৩-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২ ......

শ্রভ ০৪.০৫.২০১৬ ঈ.ফ.. ......

শ্রী মদরী কুভায ার, ভাধযমভক, ০৫-০১-১৯৬৮  ১০-০৩-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২ ......

যৌয মফলেক ০৪.০৫.২০১৬ ঈ.ফ.. ......

শ্রী স্বন কৃষ্ণ ার, ভাধযমভক, ১০-১২-১৯৬৫  ২৫-০৩-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. ......

স্বযাষ্ট্র ০৪.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

১৬-০১-১৯৯৭-ংফাদফাক না

না

না

না

না য়দান্পীত-২০১২

না য়দান্পীত-২০১২

না

 ১৬-০১-১৯৯৭-াামযকাযী না

২১৮৪

২১৮৫

২১৮৩

২১৭৭

২১৭৮

২১৭৯

২১৮০

২১৮১

২১৮২
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শ্রী জর কুভায দা, ভাধযমভক, ১৭-০৬-১৯৬২  ২৭-০৩-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২ ......

যচ  জরথ ০৪.০৫.২০১৬ ঈ.ফ.. .....

শ্রীভতী যীতা দাগুপ্ত, মফ.এ, ১১-০২-১৯৬৫ ১০-০৪-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২ ......

ঈচ্চ মক্ষা ০৪.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী ভয ভজভুদায, ভাধযমভক, ০৮-০১-১৯৬০ ১৫-০৪-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২ ......

তূত ০৪.০৫.২০১৬ ঈ.ফ.. ......

শ্রীভতী মনতা যাে, মফ.এ.(নাত), ০৮-০৯-১৯৭১  ১৯-১১-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. ত: জা: য়দান্পীত-২০১২ ......

ঈদ্বাস্তু, ত্রাণ  নুফতান ০৪.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী শয়রন কুভায ভণ্ডর, মফ.এ., ০৪-০৭-১৯৬৪  ২৪-০২-১৯৯৮-মন ০৫.১২.২০১২--.ফ.. ত: জা: য়দান্পীত-২০১২ ......

মফমতে ফযফিান ০৪.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী য়াক বট্টাচামতয, ভাধযমভক, ১৬-০১-১৯৬২  ০৭-০৫-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. য়দান্পীত-২০১২ ......

কৃমল ০৫.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী সুান্ত কুভায াা, ভাধযমভক, ০৫-০৩-১৯৬৩ ১৩-০৫-১৯৯৭-যচৌমকদায ০৫.১২.২০১২-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১২ ......

থত ০৫.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী ময চন্ াত্র,  ভাধযমভক, ১৫-০৬-১৯৫৯  ২৪-০৩-১৯৯৮-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. ত: জা: য়দান্পীত-২০১২ ......

ভফাে ০৯.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী রৃরার দা, ভাধযমভক, ২৫-১০-১৯৬৫  ১৬-০৫-১৯৯৭-মন ০৫.১২.২০১২-.ফ.. না য়দান্পীত-২০১২ ......

কমভতফগত  প্রামনক ংস্কায ১০.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

না

.মফ.ম.

না

না

২১৮৬

২১৮৭

২১৮৮

২১৯০

২১৯১

২১৯২

২১৯৪

২১৮৯

২১৯৩
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শ্রী মফনাথ যকায, মফ. কভ. ৩০/০৪/১৯৭৮ ১৮-০১-২০০৮-.ফ.ক. ১৩-১২-১২-.ফ.. না িানান্তয-২০১২ ......

কৃমল মফনন ১৩-১২-১২-.ফ.. ১০.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী ান্তনু যদ, মফ.এ. ০২-১২-১৯৮১ ১৪.০৭.২০০৮-.ফ.ক. ১১.০২.২০১৩-.ফ.. না িানান্তয-২০১২ ......

যৌয মফলেক ১১.০২.২০১৩-.ফ.. ১১.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী যৌযী অআচ, মফ.কভ. ০১-০৬-১৯৭৯ ১৮-০২-২০০৯-.ফ.ক. ১৩-১২-১২-.ফ.. না িানান্তয-২০১২ ......

স্বমনবতয যগাষ্ঠী  স্বমনমমুক্ত ১৩-১২-১২-.ফ.. ১২.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী যভন্ত কুভায ভণ্ডর, ঈচ্চ ভাধযমভক, ২৭-০৯-৬৬ ক) ০৯-০৩-১৯৯৯ ৩১-০১-২০১৪-.ফ.. ত: জা: য়দান্পীত-২০১৩

মফরৃযৎ  প্রচমরত মক্তয ঈৎ খ) দায়যাোন কাভ নাআট গাডত ১২.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী মযমজত ফসু, মফ.এম. ১৪-০৫-১৯৭৯ ০১-০৪-২০০৯-.ফ.ক. ১৩-১২-১২-.ফ.. না িানান্তয-২০১২ ........

সুন্দযফন মফলেক ১৩-১২-১২-.ফ.. ১৭.০৫.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী আন্দু যখয যাে, মফ.এম. ১৮/০৮/১৯৭৩ ২৩/০৪/২০০৯-.ফ.ক. ১৩-১২-১২-.ফ.. না িানান্তয-২০১২ ........

মফমধ ১৩-১২-১২-.ফ.. ০১.০৬.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী যাজীফ ফসু, মফ.কভ.() ০২-০৫-১৯৭৯ ২৩-০৪-২০০৯-.ফ.ক. ১৩-১২-১২-.ফ.. না িানান্তয-২০১২ ........

মযকল্পনা ১৩-১২-১২-.ফ.. ০১.০৬.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী তাযাদ মত্রাঠী, ভাধযমভক ৩০-০৯-১৯৭৩ ২৪-০৪-২০০৯-.ফ.ক. ১৩-১২-১২-.ফ.. না িানান্তয-২০১২ ........

যাষ্ট্রােত্ত ঈয়দযাগ এফং মল্প নুতগঠন ১৩-১২-১২-.ফ.. ০১.০৬.২০১৬ ঈ.ফ..

শ্রী মবমজৎ কুি,ু মফ.এম. ১২-০৯-১৯৭৬ ২৩-০৪-২০০৯-.ফ.ক. ১৩-১২-১২-.ফ.. না িানান্তয-২০১২ ........

কু্ষদ্র  যছাট ঈয়দযাগ এফং ফি ১৩-১২-১২-.ফ.. ০১.০৬.২০১৬ ঈ.ফ..

২১৯৫

২১৯৮

২১৯৯

২২০০

২২০১

২২০২

২২০৩

২১৯৬

২১৯৭
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শ্রী যদফমজত যঘাল দমস্তদায, মফ.এম. ০৩-০৩-১৯৭৬ ২৩-০৪-২০০৯-.ফ.ক. ১৩-১২-১২-.ফ.. না িানান্তয-২০১২ ........

কৃমল ১৩-১২-১২-.ফ.. ০১.০৬.২০১৬ ঈ.ফ..

২২০৪

২২০৫

২২০৬

২২১১

২২১২

২২০৭

২২০৮

২২০৯

২২১০
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২২১৪

২২১৩

২২১৫

২২১৬

২২১৭

২২১৮

২২১৯

২২২০

২২২১
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২২২৪

২২২৫

২২২২

২২২৩

২২২৬

২২২৭

২২২৮

২২২৯

২২৩০
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২২৩৯

২২৩৮

২২৩৭

২২৩৬

২২৩৫

২২৩১

২২৩২

২২৩৩

২২৩৪
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২২৪৮

২২৪০

২২৪১

২২৪২

২২৪৩

২২৪৪

২২৪৫

২২৪৬

২২৪৭
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২২৫৪

২২৫৫

২২৫৬

২২৫৭

২২৪৯

২২৫১

২২৫২

২২৫৩

২২৫০
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২২৫৮

২২৫৯

২২৬০

২২৬১

২২৬২

২২৬৬

২২৬৫

২২৬৪

২২৬৩

Page 282-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

২২৭১

২২৭২

২২৭৬

২২৭৫

২২৭৪

২২৭৩

২২৬৭

২২৬৮

২২৬৯

২২৭০

Page 283-----279



DRAFT Gradation list of UDAs উত্তরবর্গীয় সহায়ক

২২৮৩

২২৮৫

২২৮৬

২২৮২

২২৮১

২২৭৮

২২৭৯

২২৮০

২২৭৭

২২৮৪
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২২৮৭

২২৮৮

২২৮৯

২২৯৬

২২৯৫

২২৯০

২২৯১

২২৯২

২২৯৩

২২৯৪
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২৩০৩

২৩০৪

২৩০৫

২৩০৬

২২৯৮

২২৯৯

২৩০০

২৩০১

২৩০২

২২৯৭
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২৩১৬

২৩১৩

২৩১৫

২৩১৪

২৩১০

২৩১২

২৩১১

২৩০৯

২৩০৭

২৩০৮
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