ধান সহায়ক Gradation List of Head Assistants issued vide no- 14 PAR(CCW) dated 17.01.2022
Gradation List of HAs. As on 01.01.2022
নাম, িশ াগত যাগ তা ও য িবভােগ
বতমােন কমরত
১

২

জ

তািরখ
৩

ী িমঠু মজুমদার, িব.কম.
১

সিচবালেয় িবিভ

পেদ

তপিশিল

বতমান পেদ

যাগদােনর তািরখ

যাগদােনর তািরখ

৪

৫

০১.০৩.১৯৯৩-অ.ব.স.

২৪.০৩.২০০৪-উ.ব.স
০৯.০৫.২০১৫

০৭.১২.১৯৬৮

ম ব

৭

৮

১৯৯০/১৪০
না

অথ
ঘাষ,িব.এসিস.

পূবপেদর িনেয়াগসূচী

িবিস
৬

২১.০৯.১৯৬৩

ী শা

জািত/উপজািত/ও

২৩.০৩.১৯৯৪-অ.ব.স.

অিন ুক

.স.

০১.০২.২০০৫-উ.ব.স

না

১৯৯১/১৪৯

২
প ােয়ত ও ােমা য়ন

০১.১২.২০১৫

ী সিলল রায়, িব.এসিস(অ)

.স.
১৯৯২/৭

২১.১২.১৯৬৩
পিরসংখ ান ও পিরক না
ী

পায়ন

ন কু মার রায়, িব.কম.(অ)

না
১৯.০৭.২০০৫-উ.ব.স.

১৭.০৭.১৯৬৪

২৮.০৮.১৯৯৫-অ.ব.স.

০৩.০৫.২০১৬

না

১৯৯২/১৭৯

৪
অথ
১৯.১০.১৯৬৮

৩১.১২.১৯৯১-অ.ব.স

১৫.১২.২০১৬

.স

না

১৯৮৯/২০২

৫
রা ও পাবত িবষয়ক
ী গেনশ চ

দাস,উ মাধ িমক

১৩.০১.১৯৯০-ঘ

ণী(িপওন)

২২.০৬.২০০৬-উ.ব.স.

তপিশলী জািত

পেদা ীত-১৯৯৭

৬
প ােয়ত ও ােমা য়ন
ী
৭

অথ

লাল চ

২৪.০৯.১৯৯৭-অ.ব.স.

দাস, উ মাধ িমক

০১/০২/১৯৯৪-মু েলখক
১৭-১১-৬৭

০৪/১২/১৯৯৭ অ.ব.স.

কমস

াদন

িতেবদন

কমস

াদন

িতেবদন

কমস

াদন

িতেবদন

পাওয়া যায় িন

০৬.০৯.২০০৩-উ.ব.স
১৮.০৪.১৯৬৪

িতেবদন

পাওয়া যায় িন

০১.০১.২০০৬-উ.ব.স.

ী অেলাক কু মার ন ন, উ মাধ িমক

াদন

পাওয়া যায় িন

.স.

২৪.০৮.২০১৬- .স.

কমস

পাওয়া যায় িন

০৩.০৮.১৯৯৫-অ.ব.স

৩

পেদা িত হেণ

০৯.০১.২০১৭
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.স.

াদন

আশা

.স.

১২.০৭.২০০৬-উ.ব.স.
১৬.০১.২০১৭

কমস

তপিশিল জািত

পদা িরত ১৯৯৭

িতেবদন
প নয়

পেদা িত হেণ
অিন ুক
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ী

রিজৎ বে

াপাধ ায়, িব.কম(অ)

০১.১২.১৯৭০

৩১.০৫.১৯৯৬-অ.ব.স.

০১.০২.২০১৭

.স.

না

১৯৯৩/১০২

৮
কৃ িষ
ী
৯

ৎ কু মার ঘাষ,

২৭.০৪.২০০৭-উ.ব.স

অসামিরক

িতর া এবং িবপযয়

২৮-১২-৬৯

৩১/০৭/১৯৯৭ অ.ব.স.

ী িবেরশ রায়, মাধ িমক

১৮-০৮-১৭

উ িশ া, িব ান ও

যুি

এবং

১২

২২.০৯.২০১৭

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/১৬৮

০১-১১-১৭

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/১৯৮

০১-১২-১৭

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/১৯৯

০১-১২-১৭

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২০১

০১-১২-১৭

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২০৬

১৭.০৫.২০০৭- উ.ব.স.
১১/০৩/১৯৯৭ অ.ব.স.
২০-০৬-৬৮

রা ও পাবত িবষয়ক

২৯-০৬-০৭-উ.ব.স

ী আিবর দ, িব.এসিস (অ),
১৩

২৮/০৫/১৯৯৭-অ.ব.স.
১৫-১১-৬৮

পযটন

২৯-০৬-০৭-উ.ব.স.

ী অিমত দবনাথ, িব.এসিস.,
১৪

১৫/০৫/১৯৯৭ অ.ব.স.
১৫-১১-৬৯

সচ ও জলপথ

৩০-০৬-০৭-উ.ব.স.

পা ভ াচায , এম.এ., িব.এড.,

০১/০৭/১৯৯৭- অ.ব.স.
২৭-০৫-৬৫

ম

কমস

াদন

িতেবদন

পাওয়া যায় িন

পেদা িত হেণ
অিন ুক

তািলকায় ৬৬

০১-০১-৬৬

ী অনীক চ াটাজী, িব.এ.,

১৫

জািতর

২৯/০৫/১৯৯৭ অ.ব.স.

জব যুি

ীমিত

তপিশিল জািত

০২/০৫/২০০৭-উ.ব.স

ী স য় কু ু, িব.এসিস.,

িতেবদন

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/ ত:

০৬-১১-৭৪
পূত

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/১১৮

.স.

১০/০৯/১৯৯৭- অ.ব.স.

১০

১১

না
২১.০৭.২০১৭

ব ব াপন

াদন

পাওয়া যায় িন

২৩.০৬.২০০৬-উ.ব.স.

এম.এ.,িপ.িজ.িড.এম.িস.,

কমস

৩০-০৬-০৭-উ.ব.স.
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কমস

াদন

িতেবদন

পাওয়া যায় িন
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ী

শা

চ াটাজী, িব.এ.,

০৩/০৩/১৯৯৭-অ.ব.স.

১৬

৩১-০১-৬৬
পিরসংখ ান ও পিরক না

পায়ন

ি য়াকরণ িশ

ও উদ ানপালন

পূত

১৯

০১-০১-১৮

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২১৪

৩০-০১-১৮

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২১৯

৩০-০১-১৮

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২২১

৩০-০১-১৮

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২২২

৩০-০১-১৮

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২২৩

৩০-০১-১৮

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২২৪

৩১/০৭/১৯৯৭ অ.ব.স.
২৬-০৭-৬৭

রা ও পাবত িবষয়ক

১০-০৭-০৭-উ.ব.স

ী দবাশীষ ঘাষ, িব.এসিস.,

০২/০৬/১৯৯৭-অ.ব.স.

২০

২৫-০৮-৬৯
িবচার

১১-০৭-০৭-উ.ব.স

জয় কু মার প ুরকােয়ত, িব.এসিস.,

২১

২১/০৪/১৯৯৭ অ.ব.স.
১৮-০৯-৭১

তথ সং ৃিত
ী িবে

র

১২-০৭-০৭-উ.ব.স
ধান, িব.এসিস.(অ),

িব.এড.,
ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

২১/০৪/১৯৯৭ অ.ব.স.
২১-১০-৬৫
১৩-০৭-০৭-উ.ব.স

ও প ুনবাসন
ী

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২০৮

১০/০৭/২০০৭-উ.ব.স

ী অনব হালদার, িব.এসিস.,(অ)

২২

না

১৮/০৩/১৯৯৭- অ.ব.স.
১১-০১-৬৭

ী

১৮-১২-১৭
০২-০৭-০৭-উ.ব.স

ী অ প কু মার ম ল, িব.এসিস.,
১৮

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২০৭

২০/০৩/১৯৯৭-অ.ব.স.
০৬-০৭-৭৫

খাদ

না

০২-০৭-০৭-উ.ব.স

ী আিদত মাইিত, িব.কম. (অ),
১৭

১২-১২-১৭

ত কু মার দাস, িব.এ.,

২৩

২৪/০৬/১৯৯৭ অ.ব.স.
৩১-০১-৬৬

পিরবহন

১৩-০৭-০৭-উ.ব.স

Page 3 of 69

ধান সহায়ক Gradation List of Head Assistants issued vide no- 14 PAR(CCW) dated 17.01.2022
ী
২৪

াং

মুখাজী, িব.এসিস.,

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

০৪/০৭/১৯৯৭- অ.ব.স.
০২-০৯-৭২

ী উ র কু মার

হ, এম.এসিস.,

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২২৬

৩০-০১-১৮

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২২৮

৩১-০১-১৮

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২৩৪

৩১-০১-১৮

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২৪৩

৩১-০১-১৮

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২৪৪

৩১-০১-২০১৮

না

২২/০৭/১৯৯৭ অ.ব.স.
০১-০৩-৬৭

অথ
ী

২০-০৭-০৭-উ.ব.স
ণব শাসমল, িব.এ.(অ)

২৬

২৯/০৭/১৯৯৭-অ.ব.স.
১২-০৭-৭০

া

ও পিরবার কল াণ

২০-০৭-০৭-উ.ব.স

ী অ প কু মার চ বতী, িব.এ.
২৭

২৩/০৬/১৯৯৭-অ.ব.স.
০৬-০৬-৬৭

রা ও পাবত িবষয়ক

২১-০৭-০৭-উ.ব.স

ী

১২/০৮/১৯৯৭- অ.ব.স.

বীর কু মার চ াটাজী, উ মাধ িমক

২৮

০৪-০১-৬৮
তথ ও সং ৃিত িবষয়ক

২৪-০৭-০৭-উ.ব.স

ী অনীক কু মার িব াস, মাধ িমক
২৯

না

১৭-০৭-০৭-উ.ব.স

ও প ুনবাসন

২৫

৩০-০১-১৮

পিরক না, পিরসংখ াণ ও কায ম

২০-০৮-৯৭-অ.ব.স.
০১-০৯-১৯৬৯
০১.০৮.২০০৭-উ.ব.স

পযেব ণ
ীমিত আন ময়ী রায় (দ ), িব.এসিস.,
৩০

িপ.এস.িস.১৯৯৪/২৪৫

২৮/০৭/১৯৯৭-অ.ব.স.
০৩-০৪-৬৬

পূত

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২৫৪

৩১-০১-১৮

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২৫৫

০৪-০৮-০৭-উ.ব.স

ী িবভূিত চ

উপাধ ায়, এম.এসিস.,

৩১

৩১/০৩/১৯৯৮-অ.ব.স.
১৫-০৭-৬৬

জনিশ া

৩১-০১-১৮

সার ও

াগার পিরেষবা

২০-০৮-০৭-উ.ব.স
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ী জয়

কু মার কর, িব.এসিস.,

৩২

০২/০৭/১৯৯৭-অ.ব.স.
১২-০১-৬৮

রা ও পাবত িবষয়ক

২২/০৮/১৯৯৭-অ.ব.স.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

৩১-১২-৭২

ী উৎপল ভ াচায , মাধ িমক
৩৪

অ

ত

ণী

শীল কু মার িব াস, িব.এসিস.,

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/ ত:

০৫/০৮/১৯৯৮-অ.ব.স.

সমবায়

৩১-০১-১৮

তপিশিল জািত

০১-১০-০৭-উ.ব.স

েবাধ কু মার িব াস, উ মাধ িমক

কিমবগ ও
ব িতন

শাসিনক সং ার ও

২০-০৯-৬৭

৩৭

৩১-০১-১৮

রা ও পাবত িবষয়ক

৩১-০১-১৮

৩৮
ক

াথী

০১-০২-১৮

না

পেদা ীত ১৯৯৮

০১-০২-১৮

না

পেদা ীত ১৯৯৮

০১-১০-০৭-উ.ব.স
২৩/০৯/১৯৯৮-অ.ব.স.
১১-০৪-৬২

তথ ও সং ৃিত িবষয়ক

নতম

২৩/০৯/১৯৯৮- অ.ব.স.

ৎ কু মার পাল, িব.কম.,

৩৯

জািতর তািলকায় ২৭

তািলকা-৩

২১-০৪-৬৮
িনযুি

তপিশিল উপজািত

০১-১২-০৭-উ.ব.স

িম , এইচ.এস.িস.,

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/ ত:

িপ.এস.িস. ১৯৯৬/ ১৩

২৭/০৬/২০০০- অ.ব.স.
১৭-০১-৭১

িনভর গা ী ও

তপিশিল জািত

০৩-১০-০৭-উ.ব.স

ী র ন িক কু , উ মাধ িমক

জািতর
তািলকায় ২৩

২২/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.

শাসন

ী মাধব চ

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/৪২৬

পেদা ীত ১৯৯৮
৩১-০১-১৮

০৩-০১-৭২

ী

অ া

২৮-০৯-০৭-উ.ব.স

৩৫

ী

িপ.এস.িস. ১৯৯৪/২৫৮

২৩/০৯/১৯৯৮-অ.ব.স.
১৮-০৩-৬৭

রাজ পােলর সিচবালয়

৩৬

৩১-০১-১৮
০১-০৯-০৭-উ.ব.স

ও প ুনবাসন

ী

না

২৩-০৮-০৭-উ.ব.স

ী জব ু চৗধ ুরী, এম.এ.,
৩৩

৩১-০১-১৮

১০-১০-০৭-উ.ব.স
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শখ সাম র রহমান, মাধ িমক
৪০

২৩/০৯/১৯৯৮-অ.ব.স.
১৫-০৯-৬৩

অথ
ী

ত
ৃ ীশ িব াস, িব.এ.

রা ও পাবত িবষয়ক
ী িহমাং

শখর

না

পেদা ীত ১৯৯৮

০১-০২-১৮

না

পেদা ীত ১৯৯৮

২৩/০৯/১৯৯৮- অ.ব.স.

অথ

১৭-১০-০৭-উ.ব.স

ী ত য় কাি

িব াস, িব.এ.,

৪৪

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/ ত:

১০/০৭/১৯৯৮- অ.ব.স.
১৫-১১-৭১

সচ ও জলপথ
ীমতী দীি

০১-০২-১৮

না

০১-০২-১৮

তপিশিল জািত

০১-০২-১৮

না

পেদা ীত ১৯৯৮

০১-১১-০৭-উ.ব.স
২৫/০৬/১৯৯৮ অ.ব.স.
১৪-১০-৭১
০৬-১১-০৭-উ.ব.স

ও প ুনবাসন
ীমিত রমা সা াল, িব.এসিস.,(অ)

শাসন

জািতর
তািলকায় ৩৪

০৩-০২-৬৪

ী িনতাই মালাকার, িব.এ.

শাসিনক সং ার ও

তপিশিল জািত

২৩/০৯/১৯৯৮- অ.ব.স.

ও প ুনবাসন

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

০১-০২-১৮
২৯-১০-০৭-উ.ব.স

ভ াচায, মাধ িমক

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

ব িতন

০১-০২-১৮
১২-১০-০৭-উ.ব.স

২২-০১-৬৮

কিমবগ ও

জািতর

২৩/০৯/১৯৯৮-অ.ব.স.

পম নােয়ক, মাধ িমক

৪৩

তপিশিল জািত

তািলকায় ২৮

০৩-০২-৬৮
নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

৪৭

০১-০২-১৮
১১-১০-০৭-উ.ব.স

ামািণক, মাধ িমক,

৪২

৪৬

পেদা ীত ১৯৯৮

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/ ত:

১৬/১০/১৯৯৮ অ.ব.স.
২২-০৪-৭২

ী

না

১০-১০-০৭-উ.ব.স

৪১

৪৫

০১-০২-১৮

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/ ত:
জািতর তািলকায় ২৭

০৭/০৯/১৯৯৮- অ.ব.স.
১৬-০৬-৬৪
০৯-১১-০৭-উ.ব.স
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ী শখর কু মার

, িব.এসিস.,

৪৮

০৭/০৯/১৯৯৮ অ.ব.স.
০৭-১২-৬২

সচ ও জলপথ
ী দবািশস ভ াচায , িব.এ.,
পূত
ামল কাি

পা ার, িব.এ.

মৎ

ানা র ১৯৯৮

০১-০২-১৮

তপিশিল জািত

০১-০২-১৮

না

ানা র ১৯৯৮

০১-০২-১৮

না

ানা র ১৯৯৮

০১-০২-১৮

না

ানা র ১৯৯৮

৩০-১১-০৭-উ.ব.স

ীমিত কাকিল রায়, িব.এসিস.(অ)
৫১

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/ ত:
জািতর তািলকায় ৩৯

০৭/০৯/১৯৯৮ অ.ব.স.
০২-০১-৬৬

অথ

০১-১২-০৭-উ.ব.স

ীমিত সি তা দ (দাস), িব.এসিস.(অ)
৫২

০৭/০৯/১৯৯৮ অ.ব.স.
০১-০১-৬৮

মুখ ম ীর দ র
ভদীপ

০১-১২-০৭-উ.ব.স

ামািণক,

িব.এ. (পাট-১)

০৭/০৯/১৯৯৮ অ.ব.স.
২৩-০১-৬৮

অথ

১৪-১২-০৭-উ.ব.স
কু মার বদ , িব.এ.

৫৪

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/ ত:

১০/০৭/১৯৯৮- অ.ব.স.
০৪-০২-৭২

তথ ও সং ৃিত িবষয়ক

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ
ও প ুনবাসন

০১-০২-১৮

তপিশিল জািত

২৭-১২-০৭-উ.ব.স

ী রিব টু ডু , এস.ই.,
৫৫

না

১৭/০৬/১৯৯৮- অ.ব.স.
২৫-১১-৬৭

ী

০১-০২-১৮
২৯-১১-০৭-উ.ব.স

৫০

৫৩

ানা র ১৯৯৮

০৭/০৯/১৯৯৮ অ.ব.স.
২৪-০১-৬৩

ী

না

২০-১১-০৭-উ.ব.স

৪৯

ী

০১-০২-১৮

জািতর
তািলকায় ৪১

০৮/১২/২০০০- অ.ব.স.
১২-১১-৬৩

০১-০২-১৮
২৮-১২-০৭-উ.ব.স
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ী

ামল বােরায়া, িব.কম.,

৫৬

১৫/০১/২০০১ -অ.ব.স.

আবাসন

০১-০২-১৮

ী িশবাজী মুখাজী, উ মাধ িমক

নতম তািলকা-৩/১

০৭/০৯/১৯৯৮-অ.ব.স.
১২-১২-৬৪

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

রা ও পাবত িবষয়ক

ী

০৩-১২-৬৩

রা ও পাবত িবষয়ক

না

ানা র ১৯৯৮

০৩-০২-১৮

তপিশিল জািত

০৫-০২-১৮

না

ানা র ১৯৯৮

০৫-০২-১৮

না

ানা র ১৯৯৮

না

ানা র ১৯৯৮

রা ও পাবত িবষয়ক

২৮-১২-০৭-উ.ব.স

ী অিমতাভ ঠাকু র, উ মাধ িমক

০৭/০৯/১৯৯৮-অ.ব.স.
০৭-০১-৬৫

কারাপশান া

২৮-১২-০৭-উ.ব.স

ীমতী বনানী ব , এম.এ., িব.এড.,

১৪/০১/১৯৯৩-অ.ব.ক.

২৮-১২-২০০৭-উ.ব.স

০১-০২-৬২
নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

পদা িরত-১৯৯৯

০৭/০৯/১৯৯৮-অ.ব.স.
০৯-০৮-৬৯

৬৩

০৩-০২-১৮

২৮-১২-০৭-উ.ব.স

ী দীপক রায়, মাধ িমক

অ াি

ানা র ১৯৯৮

০৫/১১/১৯৯৯-অ.ব.স.
০২-০১-৬৪

৬২

না

২৭-১২-০৭-উ.ব.স

ণব ম ল, উ মাধ িমক

৬১

০৩-০২-১৮

০৭/০৯/১৯৯৮-অ.ব.স.

শাসন

৬০

ানা র ১৯৯৮

২৭-১২-০৭-উ.ব.স

ী অিমত পািলত, িব.এসিস.(অ),
শাসিনক সং ার ও

না

০৭/০৯/১৯৯৮-অ.ব.স.
০৮-০১-৬৩

কিমবগ ও

০২-০২-১৮
২৭-১২-০৭-উ.ব.স

ী প ুলক কু মার পাল, িব.এসিস.,
৫৮

ব িতন

তপ: উপজািত

১০-০৫-০৮-উ.ব.স

৫৭

৫৯

িপ.এস.িস. ১৯৯৭

২৫-০৭-৭০

০৭/০৯/১৯৯৮-অ.ব.স.

০১-০৩-২০১৮- .স
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ীমিত িশখা দাস, িব.কম.
(পাট-১)

৬৪

২২/০৪/১৯৯৬-মু. া.প. ( া:প:)

রা ও পাবত িবষয়ক

০৫/১১/১৯৯৯- অ.ব.স.

ী অসীম পাল, িব.এস.িস.,
৬৫

১৬/০৭/১৯৯১-মু েলখক ( া:প:)

ী

১৬/১০/১৯৯৮-অ.ব.স.

িজত কু মার রায়, িব.কম.

৬৬

১৫/০৪/১৯৯২-মু েলখক ( া:প:)
১৬/১০/১৯৯৮-অ.ব.স.

ী অেশাক কু মার ঘাষ, িব.এস.িস.,
পিরক না, পিরসংখ াণ ও কায ম

২৮/০২/১৯৯৪-মু েলখক ( া:প:)
১৬/১০/১৯৯৮- অ.ব.স.

ী অ প কু মার দ, উ মাধ িমক
৬৮

২১/০২/১৯৯৪--মু েলখক ( া:প:)

ী

১৬/১০/১৯৯৮- অ.ব.স.
ামল কু মার ম ল, উ মাধ িমক

৬৯

ী

শা

শাসিনক সং ার

০৫/১১/১৯৯৯- অ.ব.স.

ম ল, মাধ িমক,িডে ামা

( ম: ইি :)

২০/১০/১৯৯৫-অ.ব.ক.

ী িমিহর কু মার

১৯/১১/১৯৯৯-অ.ব.স.
হ, উ মাধ িমক

৭১

১১/০৮/১৯৯৪-মু েলখক ( া:প:)

না

পদা িরত-১৯৯৮

না

পদা িরত-১৯৯৮

তপিশিল জািত

পদা িরত-১৯৯৯

তপিশিল জািত

ানা িরত-১৯৯৯

০৭-০৩-২০১৮- .স
০১-০১-২০০৮-উ.ব.স
০৭-০৩-২০১৮- .স
০১-০১-২০০৮-উ.ব.স
০৭-০৩-২০১৮- .স
০২-০১-২০০৮-উ.ব.স
০৭-০৩-২০১৮- .স
০১-০১-২০০৮-উ.ব.স

০১-০৭-৬৬
রা ও পাবত িবষয়ক

পদা িরত-১৯৯৮

০১-০১-২০০৮-উ.ব.স

০২-০২-৬৯

অথ

না
০৭-০৩-২০১৮- .স

২০-০১-৬৫
কিমবগ ও

৭০

২২/০৩/১৯৯৬-মু. া.প. ( া:প:)

পদা িরত-১৯৯৮

০১-০১-২০০৮-উ.ব.স

০১-০১-৬৭
অথ

না
০৬-০৩-২০১৮- .স

১৭-১০-৬৪

পযেব ণ

পদা িরত-১৯৯৯

২৮-১২-২০০৭-উ.ব.স

০২-০১-৬৭
সমবায়

তপিশিল জািত
০১-০৩-২০১৮- .স

২৯-০১-৬৫
িবদ ালয় িশ া

৬৭

০১-০১-২০০৮-উ.ব.স

২৯-১২-৬৮

না
১৬/১০/১৯৯৮- অ.ব.স.

০৮-০৩-২০১৮- .স
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ী গৗর রায়েচৗধ ুরী, িব.এ.,
৭২

২৪/০৬/১৯৯৪-মু েলখক ( া:প:)

০১-০১-২০০৮-উ.ব.স

০২-১২-৬৬
ম

১৬/১০/১৯৯৮- অ.ব.স.

মহ দ ইসলাম, মাধ িমক
৭৩

১৩/০৬/১৯৯৪-মু েলখক ( া:প:)
১৬/১০/১৯৯৮- অ.ব.স.

ী বা েদব িব াস, িব.কম.
৭৪

০১/০৩/১৯৯৫মু. া.প. ( া:প:)

অথ

১৬/১০/১৯৯৮- অ.ব.স.

ী মাকতার মুম,ু মাধ িমক

তপিশিল উপজািত

১৭/০২/১৯৯৫--মু. া.প. ( া:প:)

শাসন

১৬/১০/১৯৯৮-অ.ব.স.

ী িদলীপ কু মার হাজরা, িব.এ.

১১/০১/১৯৯৫-মু েলখক ( া:প:)
১৬/১০/১৯৯৮-অ.ব.স.

ী অ ণ পাল, িব.কম.

২২/০৬/১৯৯৫মু. া.প. ( া:প:)
১৬/১০/১৯৯৮-অ.ব.স.

তািলকা-৩/১১

না

পদা িরত-১৯৯৮

না

পদা িরত-১৯৯৮

না

পদা িরত-১৯৯৮

০২-০১-২০০৮-উ.ব.স
১৩-০৩-২০১৮- .স
০২-০১-২০০৮-উ.ব.স

০৪-১২-৬৫
ও পিরবার কল াণ

াথিমক

১০-০৩-২০১৮- .স

০২-০৮-৬৮
অথ

নতম

০২-০১-২০০৮-উ.ব.স

২১-১২-৬৮

া

িপ.এস.িস. ১৯৯৭

০৯-০৩-২০১৮- .স

ী সােমশ ঘাষ, উ মাধ িমক

৭৯

পদা িরত-১৯৯৮

০৯-০৩-২০১৮- .স

০১/০২/২০০১-অ.ব.স.

িশ ,বািণজ ও উেদ াগ

৭৮

না

২৯-০৫-২০০৮-উ.ব.স
০৪-০১-৭৩

সংেশাধন

িপ.এস.িস. ১৯৯৬/১২৮

০১-০১-২০০৮-উ.ব.স

১৫-০৬-৬৪

৭৭

তপিশিল জািত
০৮-০৩-২০১৮- .স

েচতা সাহা(বমন রায়), িব.এ.

৭৬

পদা িরত-১৯৯৮

০৮-০৩-২০১৮- .স

০৪/০৮/১৯৯৯- অ.ব.স.

রা ও পাবত িবষয়ক

৭৫

না

০১-০১-২০০৮-উ.ব.স

০৩-০১-২০০৮-উ.ব.স
২২-০২-৭৩

ীমতী

পদা িরত-১৯৯৮

০৮-০৩-২০১৮- .স

০৪-০৩-৬৩
অথ

না

১৬-০৩-২০১৮- .স
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ী চ ন কু মার মাইিত, িব.এ.
৮০

১২/০৭/১৯৯৪-মু. া.প. ( া:প:)

প:ব: তথ আেয়াগ

১৬/১০/১৯৯৮-অ.ব.স.

ী অজয় কু মার সরকার, িব.এসিস.,
৮১

৩১/০৮/১৯৯৪মু. া.প. ( া:প:)

কৃ িষ িবপনন

১৬/১০/১৯৯৮-অ.ব.স.

ীমতী দীপাি তা কাইউম, িব.এ.

১২/০৮/১৯৯৪-মু েলখক ( া:প:)

বন

১৬/১০/১৯৯৮-অ.ব.স.
জায়ারদার, িব.কম. (অ),

৮৪

না

পদা িরত-১৯৯৮

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস. ১৯৯৬/৪১২

১৯-০১-২০০৮-উ.ব.স
০১-০৪-২০১৮- .স.

৩০/০৭/১৯৯৯- অ.ব.স.

অথ

০১-০৪-২০১৮- .স.

ী সামনাথ দ , িব.এ,
িবপযয় ব ব াপনা এবং অসামিরক

০৫/০৫/১৯৯৩-অ.ব.ক.

না
২৪/১২/১৯৯৮-অ.ব.স.

ী সিচ সরকার, িব.কম.,
৮৬

০৯-০৪-২০১৮- .স.

০৫/১০/১৯৯৯-অ.ব.স.

িশ ,বািণজ ও উেদ াগ

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস. ১৯৯৬/৪৩৪

০৯-০৪-২০১৮- .স.

ামািণক, িব.এসিস.(অ),

০৩/১০/১৯৯৪-অ.ব.ক.

৩০-০১-২০০৮-উ.ব.স

১৭-০৯-৬৬
শাসিনক সং ার

ানা িরত-১৯৯৮

৩০-০১-২০০৮-উ.ব.স
০৩-০১-৬৮

৮৭

২৫-০১-২০০৮-উ.ব.স

০৩-১২-৬৫

িতর া

কিমবগ ও

পদা িরত-১৯৯৮

২৫-০১-২০০৮-উ.ব.স
২৯-১২-৬৬

ী ভবেতাষ

না
০১-০৪-২০১৮- .স.

১১-০২-৬৩

িচ

িপ.এস.িস. ১৯৯৬/৪০৪

১৬-০১-২০০৮-উ.ব.স

১২-১২-৬৩

ী

তপিশিল জািত
১৬-০৩-২০১৮- .স

ী কৗিশক অিধকারী, িব.এ.

৮৩

পদা িরত-১৯৯৮

১৬-০৩-২০১৮- .স

২৭/০৯/১৯৯৯- অ.ব.স.

ও পিরবার কল াণ

৮২

না

২০-০১-২০০৮-উ.ব.স
১৩-০১-৬৭

া

৮৫

০৩-০১-২০০৮-উ.ব.স

২৪-০৩-৬৬

না
২৪/১২/১৯৯৮-অ.ব.স.

১০-০৪-২০১৮- .স.
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ী অ প কু মার দাস, িব.এসিস.,
৮৮

০৭/০৬/১৯৯৪-অ.ব.ক.

া

ও পিরবার কল াণ

না
২৪/১২/১৯৯৮-অ.ব.স.

ী দীপ র সরকার, িব.ই. (িসিভল),
৮৯

িবপযয় ব ব াপনা এবং অসামিরক

৩০-০১-২০০৮-উ.ব.স
০৩/০৮/১৯৯৯-অ.ব.স.

বন

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/২৪

িপ.এস.িস. ১৯৯৬
তপিশিল জািত

১১-০৪-২০১৮- .স.

ী িব িজৎ দ, িব.এ.

নতম

াথিমক

তািলকা-১

৩০-০১-২০০৮-উ.ব.স

৯১

০১-০১-৭২

১২/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.

পিরবহন

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/২৫

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/৩৩

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/৩৪

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/৩৬

১১-০৪-২০১৮- .স.

ী রামকৃ

পাল, এল.এম.ই.,

৯২

০১-০২-২০০৮-উ.ব.স
২৪-০৪-৬৯

২৭/০৪/১৯৯৮- অ.ব.স.

িবচার

১২-০৪-২০১৮- .স.
মুখাজী, উ মাধ িমক

৯৩

০১-০২-২০০৮-উ.ব.স
১৫-০৩-৬৮

১২/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.

কৃ িষ িবপনন

১২-০৪-২০১৮- .স.

ী সমীর কু মার ভ , িব.এ.,
পিরক না, পিরসংখ াণ ও কায ম

০১-০২-২০০৮-উ.ব.স
২০-০৭-৬৬

০৯/০৭/১৯৯৮-অ.ব.স.
১২-০৪-২০১৮- .স.

পযেব ণ
ী িব ব গালদার, িব.কম.,
৯৫

০১-০২-২০০৮-উ.ব.স
২৫-০৮-৭৩

জনিশ া

না
১১-০৪-২০১৮- .স.

৩০-১২-৭২

ী কৃ ে

১০-০৪-২০১৮- .স.

১৯/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.

ীমিত অ না সাহা, িব.এসিস.(অ),
৯০

ানা িরত-১৯৯৮

৩০-০১-২০০৮-উ.ব.স
০১-১২-৬৮

িতর া(অ. )

৯৪

৩০-০১-২০০৮-উ.ব.স

০৪-০১-৬৬

সার ও

াগার পিরেষবা

০৪/০৮/১৯৯৯-অ.ব.স.

িপ.এস.িস. ১৯৯৬
তপিশিল জািত

১২-০৪-২০১৮- .স.
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মহ: আসা

াহ, উ মাধ িমক

৯৬

০১-০২-২০০৮-উ.ব.স
০৬-০১-৬৬

২৬/০৫/১৯৯৮-অ.ব.স.

কৃ িষ িবপনন
ী িবকাশ কু মার িব াস, িব.এ.,

০৮-০২-২০০৮-উ.ব.স
২৩-০৪-৬৬

১১/০৮/১৯৯৯-অ.ব.স.

আবাসন

িপ.এস.িস. ১৯৯৬
তপিশিল জািত

১৬-০৪-২০১৮- .স.

েবাধ কু মার আচায , এম.এসিস.,

৯৮

নতম

াথিমক

তািলকা-১/১৪

০১-০২-২০০৮-উ.ব.স
০৬-১১-৬৯

২২/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.

কৃ িষ

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/৪৩

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/৪৫

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/৪৬

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/৫৩

০১-০৫-২০১৮- .স.

ী রণবীর দ , িব.এসিস.,
৯৯

২৭-০২-২০০৮-উ.ব.স
১০-০৪-৭৫

১২/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.

অথ

০৩-০৫-২০১৮- .স.

ী িবভাস ম ল, িব.এসিস.(অ),
১০০

০১-০৩-২০০৮-উ.ব.স
০৬-০১-৬৬

কিমবগ ও

২৫/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.

শাসিনক সং ার

০৪-০৫-২০১৮- .স.

ী র ন ঘাষ, িব.এসিস.,
১০১

০১-০৩-২০০৮-উ.ব.স
১৬-০২-৭২

০৪/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.

পি মা ল উ য়ন
ী

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/৩৮

১৬-০৪-২০১৮- .স.

৯৭

ী

না

ভাষ চ

০৪-০৫-২০১৮- .স.

ম ল, িব.এসিস.,

১০২

০১-০৪-২০০৮-উ.ব.স
১০-০৫-৬৫

০৪/০৮/১৯৯৯-অ.ব.স.

পি মা ল উ য়ন
ী সীতাং

২১/০৭/১৯৯৮-অ.ব.স.

নতম

াথিমক

তািলকা-১/১৫

১৭-০৫-২০০৮-উ.ব.স
১২-০১-৭০

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

তপিশিল জািত
০৪-০৫-২০১৮- .স.

শখর দাস, িব.এ.,

১০৩

িপ.এস.িস. ১৯৯৬

িপ.এস.িস. ১৯৯৬
তপিশিল জািত

০৪-০৫-২০১৮- .স.
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ী রতন কু মার ম ল, িব.এসিস.,িব.এ.
১০৪

(

শাল অ)

০১-০৪-২০০৮-উ.ব.স
০১-০৮-৬৮

০৫/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.

পিরবহন

১৩/০৫/১৯৯৮-অ.ব.স.

২৯/০৪/১৯৯৮- অ.ব.স.

২০-১১-৭২

১১/০৮/১৯৯৮-অ.ব.স.

রা ও পাবত িবষয়ক

০১-০৭-২০১৮- .স.

ী স ীব মজুমদার,িব.এসিস.,

১০-০৫-২০০৮-উ.ব.স
৩১-০১-৬৬

১৩/০৫/১৯৯৮-অ.ব.স.

১১০

০৪-০৩-৭২

১২/০৬/১৯৯৮- অ.ব.স.

০১-০৭-৬৭

৩১/০৮/১৯৯৯-অ.ব.স.

ী মিণ কু মার িব াস, িব.এস.িস.,
১২-১২-৬৮
খাদ ও সরবরাহ

না

িপ.এস.িস.১৯৯৫/৬৭

২৭-০৫-২০০৮-উ.ব.স

প ুনবাসন

১১১

িপ.এস.িস.১৯৯৫/৬৫

০১-০৭-২০১৮- .স.

পন কু মার বাৈড়, উ মাধ িমক

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও

না

১০-০৫-২০০৮-উ.ব.স

Authority under Housing
ী

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/৬৩

০১-০৭-২০১৮- .স.

ী রজত কু মার ব , িব.এসিস.,
Housing Industry Regulatory

না

০৯-০৫-২০০৮-উ.ব.স

নারী এবং িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

১০৯

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/৬১

০১-০৭-২০১৮- .স.

ী ই িজৎ মজুমদার, উ মাধ িমক

১০৮

না

১৭-০৪-২০০৮-উ.ব.স
০৩-০১-৭২

প ুনবাসন

১০৭

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/৫৯

০১-০৬-২০১৮- .স.

ী গৗতম দ, িব.এসিস. (অ),
ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও

না

০৪-০৪-২০০৮-উ.ব.স
০৬-০১-৭১

রা ও পাবত িবষয়ক

১০৬

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/৫৬

০১-০৬-২০১৮- .স.

ী দব সাদ রায়েচৗধ ুরী, িব.এসিস.,
১০৫

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৬
তপিশিল জািত

০১-০৭-২০১৮- .স.

নতম তািলকা-১/৩২

২৮-০৫-২০০৮-উ.ব.স

িপ.এস.িস. ১৯৯৬

২৬/০৭/১৯৯৯-অ.ব.স.

তপিশিল জািত
০১-০৭-২০১৮- .স.
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ী অেলাক কু মার সাম, এম.এসিস.,
১১২

২৭-০৫-২০০৮-উ.ব.স
২৪-০৯-৬৬

১৩/০৮/১৯৯৮-অ.ব.স.

পযটন
ী স ীপ কু মার ম ল, িব.এসিস.,
০৫/০৫/১৯৯৮-অ.ব.স.

রা ও পাবত িবষয়ক

িপ.এস.িস.১৯৯৫/৭৪

১৮-০৭-২০১৮- .স.

ী িপ ু কু মার িব াস, িব.এ.,
১১৪

২৮-০৫-২০০৮-উ.ব.স
২০-০৭-৭১

১২/০৭/১৯৯৯-অ.ব.স.

সমবায়
হাশীষ ম , িব.এসিস.,
১৩/০৫/১৯৯৮-অ.ব.স.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

১৮/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.

ও পিরবার কল াণ

০৩/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.

প:ব: করাধান আদালত

িপ.এস.িস.১৯৯৫/৭৮

না

িপ.এস.িস.১৯৯৫/৮০

না

িপ.এস.িস.১৯৯৫/৮১

না

িপ.এস.িস.১৯৯৫/৮২

২৮-০৫-২০০৮-উ.ব.স
২৩-১১-৭২

১৩/০৮/১৯৯৮-অ.ব.স.

আবাসন

১৯-০৭-২০১৮- .স.

ী দবিষ চ াটাজী, িব.এ.(অ),

২৮-০৫-২০০৮-উ.ব.স
২৭-১০-৭৪

ৎ ও অ চিলত শি র উৎস

না

১৯-০৭-২০১৮- .স.

ী সেরাজ কু মার দ, িব.এ.

১১৯

িপ.এস.িস.১৯৯৫/৭৭

২৮-০৫-২০০৮-উ.ব.স
০৪-১১-৭০

১১৮

না

১৯-০৭-২০১৮- .স.

, এম.এসিস.,

১১৭

তািলকা-১/৪৫

২৭-০৫-২০০৮-উ.ব.স
১৩-০৬-৬৬

ী প নাভ দাশ

াথিমক

১৯-০৭-২০১৮- .স.

নাথ সন, িব.এসিস.,(পাট-১)

১১৬

নতম

২৭-০৫-২০০৮-উ.ব.স
০৭-০৯-৬৯

ী সৗেম

িপ.এস.িস. ১৯৯৬
তপিশিল জািত

১৮-০৭-২০১৮- .স.

১১৫

িব

না

২৭-০৫-২০০৮-উ.ব.স
০৪-০১-৬৭

া

িপ.এস.িস.১৯৯৫/৬৮

১৮-০৭-২০১৮- .স.

১১৩

ী

না

১৩/০৭/১৯৯৮-অ.ব.স.
১৯-০৭-২০১৮- .স.
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ী িশিশর কু মার ম ল, এম.কম.িব.এড.,
১২০

২৮-০৫-২০০৮-উ.ব.স
২৬-১২-৬৮

১৫/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.

ম
ী তাপস বালা, মাধ িমক

২৯-০৫-২০০৮-উ.ব.স
১০-০৬-৬৭

১৩/০৭/১৯৯৯-অ.ব.স.

লাকায় ু
ী রােজ

নাথ মাহােতা, িব.এসিস.
১৯/১০/২০০০- অ.ব.স.

অি িনবাপন ও জ রী পিরেষবা

০২-০১-৬৯

০২/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.
২০-০৭-২০১৮- .স.

ী সামনাথ মজুমদার, এম. কম.,

২৮-০৫-২০০৮-উ.ব.স
১০-০১-৬৬

২১/০৪/১৯৯৮-অ.ব.স.

ও পিরবার কল াণ

ী চ ন দাশ

১৫/০৭/১৯৯৮-অ.ব.স.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

না

িপ.এস.িস.১৯৯৫/৯৪

না

িপ.এস.িস.১৯৯৫/১০৫

না

িপ.এস.িস.১৯৯৫/১০৬

না

িপ.এস.িস.১৯৯৫/১০৭

২৯-০৫-২০০৮-উ.ব.স
১৩-০৬-৬৯

১৮/০৫/১৯৯৮-অ.ব.স.

Housing Industry Appellate Tribunal

২০-০৭-২০১৮- .স.

ী রাজীব িব াস, িব.এসিস.,

৩০-০৫-২০০৮-উ.ব.স
১১-১১-৭৩

নারী এবং িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

িপ.এস.িস.১৯৯৫/৯০

২০-০৭-২০১৮- .স.

ভ াচায , উ মাধ িমক

১২৭

না

২৯-০৫-২০০৮-উ.ব.স
২২-০৭-৬৭

১২৬

৩)

২০-০৭-২০১৮- .স.

, িব.এস.িস.,

১২৫

াথী তািলকা-

২৮-০৫-২০০৮-উ.ব.স

রা ও পাবত িবষয়ক

১২৪

াথিমক

িপ.এস.িস ১৯৯৭/১২
তপিশিল উপজািত (নূ নমান

১৯-০৭-২০১৮- .স.

ী চ েশখর মািজলা,
িব.এস.িস.(অ),এম.এ.,

নতম

তািলকা-১/৪৬

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৫-১২-৬৮

ী কৃ ে

িপ.এস.িস. ১৯৯৬
তপিশিল জািত

১৯-০৭-২০১৮- .স.

১২২

া

িপ.এস.িস.১৯৯৫/৮৯

১৯-০৭-২০১৮- .স.

১২১

১২৩

ও.িব.িস.,

১৭/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.
২০-০৭-২০১৮- .স.
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ী দীপক রায়েচৗধুরী, উ মাধ িমক
১২৮

৩০-০৫-২০০৮-উ.ব.স
২৪-১২-৭৪

০৬/০৫/১৯৯৮-অ.ব.স.

ু , ছাট এবং মাঝাির উেদ াগ ও ব
ী

০৮/০৭/১৯৯৮-অ.ব.স.

িশ ,বািণজ ও উেদ াগ

২০/০২/১৯৯৫-মু.( া:প:)

িবিধ

০৫/১১/১৯৯৯-অ.ব.স.
াপাধ ায়, িব.এসিস.,

১৯/০২/১৯৯৬-মু.( া:প:)

রা ও পাবত িবষয়ক

০৫/১১/১৯৯৯-অ.ব.স.

ীমিত বনানী চ বতী, িব.এ.,

২২/০৩/১৯৯৬-মু.( া:প:)

তদারিক আেয়াগ

০৫/১১/১৯৯৯-অ.ব.স.

ী তপন কু মার ঘাষ, উ মাধ িমক

২২/০৩/১৯৯৬-মু.( া:প:)

ম

০৫/১১/১৯৯৯-অ.ব.স.
শা

দ, এম.কম.,

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও
প ুনবাসন

ঐ-১৯৯৯

না

ঐ-১৯৯৯

না

ঐ-১৯৯৯

না

ঐ-১৯৯৯

২০-০৭-২০১৮- .স.
০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
২০-০৭-২০১৮- .স.
০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

০৯-০৮-৬৬

ী

না

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

৩০-১১-৬৫

১৩৪

পদা র-১৯৯৯

২০-০৭-২০১৮- .স.

২৯-০৪-৬৩

১৩৩

না

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

১৬-০১-৭১

১৩২

িপ.এস.িস.১৯৯৫/১২৪

২০-০৭-২০১৮- .স.

ী সামনাথ ভা ড়ী, উ মাধ িমক

১৩৫

২৯/০৫/১৯৯৮-অ.ব.স.

শাসিনক সং ার

ী গৗতম বে

না

০১-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০২-০৮-৭০

১৩১

িপ.এস.িস.১৯৯৫/১২৩

২০-০৭-২০১৮- .স.

ী অ প কু মার সাধ,ু িব.ই.,
কিমবগ ও

না

৩১-০৫-২০০৮-উ.ব.স
০২-০২-৬৯

১৩০

িপ.এস.িস.১৯৯৫/১১৫

২০-০৭-২০১৮- .স.

ত সন, িব.এসিস.(অ)

১২৯

না

২৩/০২/১৯৯৬-মু.( া:প:)

২০-০৭-২০১৮- .স.
০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

১৯-০৫-৭২
০৫/১১/১৯৯৯-অ.ব.স.

২০-০৭-২০১৮- .স.
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ী লখন দাস, িব.কম.
১৩৬

িবপযয় ব ব াপনা এবং অসামিরক

২৬/০৯/১৯৯১-ঘ

িতর া(অ. )

ী
১৩৭

েসনিজৎ সাহা, মাধ িমক

রা ও পাবত িবষয়ক(মুখ ম ীর

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

০৮/১২/২০০০- অ.ব.স.

২০-০৭-২০১৮- .স.

০৮/০১/১৯৯২-ঘ

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

ণী

০৪-০২-৭১

দ র)
ী িপ ু িব াস, িব.কম.
১৩৮

ণী

১৮-০৫-৬৬

০৮/১২/২০০০- অ.ব.স.

২০-০৭-২০১৮- .স.

০১/০৪/১৯৯২-ঘ

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

ণী

০২-০১-৬৮
পিরক না, পিরসংখ াণ ও কায ম পযেব ণ

ী শবাল ঘাষ, িব.কম.,
১৩৯

০৮/১২/২০০০- অ.ব.স.

২০-০৭-২০১৮- .স.

১৭/০৪/১৯৯৬-মু.( া:প:)

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

১৪-০৭-৬৮
কিমবগ ও শাসিনক সং ার

০৫/১১/১৯৯৯-অ.ব.স.

ী অেলাক সরকার, িব.কম.(অ),
১৪০

২৯/০৬/১৯৯২-অ.ব.ক.

শাসিনক সং ার

ী চ ী চরণ চ াটাজী, িব.কম.,
আবাসন
শখ আদর আিল, িব.এসিস.,

১৯/১১/১৯৯৯-অ.ব.স.

২৩-০৭-২০১৮- .স.

১০/০২/১৯৯৪-অ.ব.ক.

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

১৯/১১/১৯৯৯-অ.ব.স.

২৭-০৭-২০১৮- .স.

২৭/০৭/১৯৯৪-অ.ব.ক.

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

০৪-০১-৬৩
সমবায়

পেদা ীত-২০০০

না

ঐ-১৯৯৯

িপ.এস.িস ১৯৯৭/১৩

১৯/১১/১৯৯৯-অ.ব.স.

াথী তািলকা৩)

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

১৬-০৭-৬২

১৪৩

তপিশিল জািত

২১-০৭-২০১৮- .স.

সাদ ব ানাজী, িব.কম.,

১৪২

পেদা ীত-২০০০

তপিশিল উপজািত (নূ নমান

৩১-০১-৬৭
কিমবগ ও

তপিশিল জািত

২১-০৭-২০১৮- .স.

১৪/১১/২০০০- অ.ব.স.

িশ ,বািণজ ও উেদ াগ

১৪১

পেদা ীত-২০০০

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৪-০১-৭৮

ী শেলশ

তপিশিল জািত

২৮-০৮-২০১৮- .স.
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ানা র-১৯৯৯

না
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না
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ী কমল সাহা, িব.এসিস.,
১৪৪

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
২০-০৮-৭০

২৬/০৭/১৯৯৯(অপ:) অ.ব.স.

রবন িবষয়ক

০৮/০৭/১৯৯৯-অ.ব.স.

ী কু নাল কু মার িসংহ রায়,
০১/০৬/১৯৯৯-অ.ব.স.

৩০-০৮-২০১৮- .স.

ী সামনাথ চৗধ ুরী, িব.এ.,

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
২২-০১-৬৯

জলস

১১/০৮/১৯৯৯-অ.ব.স.

দ অ স ান ও উ য়ন

৩০/০৮/১৯৯৯-অ.ব.স.

খাদ ও সরবরাহ
৩০/০৭/১৯৯২-ঘ

ণী

পিরবহন

০৮/১২/২০০০- অ.ব.স.

ী অমৃত এ কা, িব.কম.(অ)

তপিশিল জািত

পেদা ীত-২০০০

০১-১০-২০১৮- .স.

০৮/১২/২০০০- অ.ব.স.

িপ.এস.িস ১৯৯৭/১৪
তপিশিল উপজািত (নূ নমান

ী িবনয় সাহা, িব.এসিস.,

াথী তািলকা-

৩) িহি

০১-১০-২০১৮- .স.

Dte Of EOI under Home & Hill Aff

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
২২-০১-৭৩

শাসিনক সং ার

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৫০

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
১৭-০১-৭৮

কিমবগ ও

না

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

১৭-০৩-৬৬

১৫১

িপ.এস.িস-১৯৯৬/১৬

০১-১০-২০১৮- .স.

ী উ ম কু মার দাস, মাধ িমক

১৫০

না

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৪-০১-৭৩

১৪৯

িপ.এস.িস-১৯৯৬/১০

০১-০৯-২০১৮- .স.

ী নূপ ুর র ন ব ানাজী, িব.এ.(অ),
১৪৮

না

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৭-০৭-৭০

রা ও পাবত িবষয়ক

১৪৭

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৪

২৮-০৮-২০১৮- .স.

ু , ছাট এবং মাঝাির উেদ াগ ও ব

১৪৬

না

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
১২-১০-৭০

িব.এসিস.(অ),

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৩

২৮-০৮-২০১৮- .স.

ী অিমত কু মার ঘাষ, িব.কম.,
১৪৫

না

২৩/০৮/১৯৯৯-অ.ব.স.

না
০২-১০-২০১৮- .স.
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ী পিরেতাষ মজুমদার, িব.কম.
১৫২

১৯/১১/১৯৯৬-অ.ব.ক.

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

২৮-০১-৬৭
ম

তপিশিল জািত
০৯/১১/২০০০ অ.ব.স.

ী তমাল কু মার ঘাষ, িব.এসিস. (অ),
১৫৩

ানা িরত-২০০০

০২-১০-২০১৮- .স.
০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

২০-১১-৭৪

১৪/০৯/১৯৯৯-অ.ব.স.

কৃ িষ

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৫৭

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৫৯

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৬২

০৩-১০-২০১৮- .স.

ী জয়

ব ানাজী, িব.এসিস.,

১৫৪

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৪-০২-৬৮

০৫/০৭/১৯৯৯-অ.ব.স.

কৃ িষ

০৪-১০-২০১৮- .স.

ীমিত সি তা ভ াচায , িব.এসিস.(অ)
১৫৫

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
১৫-০৬-৭১

১১/০৮/১৯৯৯-অ.ব.স.

িবিধ

০৫-১০-২০১৮- .স.

ী িব ব দাস, িব.কম.,
১৫৬

০৯/০৫/১৯৯৭-অ.ব.ক.

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

০৫-১২-৬৯
Dte of EOI under Home & Hill Aff
ীমিত

তপিশিল জািত
০৯/১১/২০০০ অ.ব.স.

ক া দাস, িব.এ.(অ),

১৫৭

ানা িরত-২০০০

০৫-১০-২০১৮- .স.
০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

১৯-০৭-৭০

০৯/০৭/১৯৯৯-অ.ব.স.

কৃ িষ

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৬৭

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৭০

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৭৪

০৯-১০-২০১৮- .স.

ী পীযূষ নারায়ণ দাস, িব.কম.
১৫৮

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
২৬-১০-৭০

০২/০৮/১৯৯৯-অ.ব.স.

রা ও পাবত িবষয়ক

০১-১১-২০১৮- .স.

ী

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

ভাশীষ দ, িব.এসিস.,

১৫৯

০৪-০৫-৭৪
িবচার

১৯/০৮/১৯৯৯-অ.ব.স.
০১-১২-২০১৮- .স.
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ী সত িজৎ নাথ, িব.এসিস.(অ)
১৬০

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
২৬-০৯-৭২

০১/০৯/১৯৯৯-অ.ব.স.

রা ও পাবত িবষয়ক
ী দবাং

০১-১২-২০১৮- .স

কু মার পাল, িব.এসিস(অ)

১৬১

৩০/০৬/২০০০-অ.ব.স.

উ িশ া
ী শখর বে

াপাধ ায়, িব.এসিস.,
০৬/০৮/১৯৯৯-অ.ব.স.

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৭৫

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৭৭

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৮১

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৮২

০১-১২-২০১৮- .স

ীমিত জয়া সরকার, এম.এসিস.,
১৬৩

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
১৮-০৯-৭১

২৬/০৭/১৯৯৯-অ.ব.স.

পিরেবশ

০১-১২-২০১৮- .স

ী কাজল সরদার, িব.এসিস.
১৬৪

১৬/০৪/১৯৯৭-অ.ব.ক.

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

১৬-০১-৭২
শাসিনক সং ার

ী তাপস কু মার মািলক, িব.এ.
১৬৫

০৯/১১/২০০০ অ.ব.স.

০১-১২-২০১৮- .স

২৪/০৪/১৯৯৭-অ.ব.ক.

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

০১-১২-৭৩
তদারিক আেয়াগ

০৯/১১/২০০০ অ.ব.স.

ী মানস কু মার গে াপাধ ায়,
িব.এস.িস(অ)

০৮-০৯-৭৩

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও

ানা িরত-২০০০

তপিশিল জািত

ানা িরত-২০০০

০১-১২-২০১৮- .স

২৬/০৮/১৯৯৯-অ.ব.স.

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৮৪

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৮৫

০১-০১-২০১৯- .স

ীমিত ঋতা চে াপাধ ায় (চ বতী),
িব.এসিস(অ)

তপিশিল জািত

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

অথ

প ুনবাসন

ণী

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৯-০৯-৭০

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

১৬৭

ত

০১-১২-২০১৮- .স

১৬২

১৬৬

অ

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৯-০১-৬৯

কিমবগ ও

অ া

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
২১-১২-৭৩

১৪/০৭/১৯৯৯-অ.ব.স.
০১-০১-২০১৯- .স
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ী পাথ চ , িব.এসিস (অ)
১৬৮

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
২৪-১০-৭৪

১৩/০৭/১৯৯৯-অ.ব.স.

িবদ ালয় িশ া
ী

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০২-১১-৬৯

১৭/০৯/১৯৯৯- অ.ব.স.

অথ

০১-০১-২০১৯- .স

ী প ু িম হালদার,
১৭০

িব.এসিস(অ)

২৬-০৭-১৯৯৯- অ.ব.স.

১৯/০৯/২০০০- অ.ব.স.

রা ও পাবত িবষয়ক

০১-০১-২০১৯- .স

ী অিজত কু মার িক ু, উ মাধ িমক

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০১-০৭-৭৩

২৫/১০/২০০০- অ.ব.স.

তথ ও সং ৃিত িবষয়ক
ী
১৭৩

১৭৪

জয় চ বতী,

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/১০৬

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস ১৯৯৭/১২

িপ.এস.িস ১৯৯৭/১৬
তপিশিল উপজািত (নূ নমান

াথী তািলকা৩)

০১-০১-৬৮

২৬/০৭/১৯৯৯- অ.ব.স.

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/১১৬

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/১১৭

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/১১৮

১৯-০১-২০১৯- .স
ভািশষ িগির,

িব.এসিস.,

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
৩১-০৮-৬৬

২০/০৮/১৯৯৯- অ.ব.স.
১৯-০১-২০১৯- .স

ী অপূব কু মার দাস,
িব.এসিস.
পূত

িপ.এস.িস-১৯৯৬/১০৫

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

উ িশ া

১৭৫

ণী

০১-০১-২০১৯- .স

অথ
ী

ত

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৪-০৮-৬৯

িব.এসিস.,

অ

০১-০১-২০১৯- .স

ী অেশাক কু মার হালদার, িব.এ.(অ)

১৭২

অ া

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৬-০১-৭১

উপেভা া িবষয়ক

১৭১

িপ.এস.িস-১৯৯৬/৯৪

০১-০১-২০১৯- .স

েসনিজৎ দাস, এম.কম.

১৬৯

না

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৫-০১-৬৭

০১/০৭/১৯৯৯- অ.ব.স.
১৯-০১-২০১৯- .স
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ী অমের

নাথ ন র, িব.এসিস.

১৭৬

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
২৫-১০-৭০

যুবকল াণ ও

০৩/১০/২০০০- অ.ব.স.

ীড়া

১২/০৯/২০০০- অ.ব.স.

িব.এসিস (অ)

িপ.এস.িস-১৯৯৬/১৩০

না

িপ.এস.িস-১৯৯৬/১৩৩

২৬/০৭/১৯৯৯- অ.ব.স.
২১-০১-২০১৯- .স

ীমিত রীনা ভৗিমক,
িব.এসিস.(অ), িব.এড

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৫-১১-৬৯

০৪/০৮/১৯৯৯- অ.ব.স.

ৎ ও অ চিলত শি র উৎস

ী অত

২১-০১-২০১৯- .স

দাস, এম.এ.,

১৮০

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৭-১২-৭০

০১/০৯/১৯৯৯- অ.ব.স.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

১৮১

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০২-০৭-৭৩

৩০/০৭/১৯৯৯- অ.ব.স.

ণী কল াণ

২১-০১-২০১৯- .স

ী িবেনাদ িবহারী শীল, উ মাধ িমক

০৫/০১/১৯৮৮-ঘ

ণী

িতব ী

অ
ণী

না
০৮/১২/২০০০- অ.ব.স.

ত

িপ.এস.িস-১৯৯৬/২২১

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

০৫-১২-১৯৬৮
িশ ,বািণজ ও উেদ াগ

অ া

িপ.এস.িস-১৯৯৬/১৪৪

িপ.এস.িস-১৯৯৬/১৮০

না
২১-০১-২০১৯- .স

বীর ঘাষ, িব.এসিস(অ)

১৮৩

ত

ণী

১৪/০৭/১৯৯৯- অ.ব.স.

পিরষদীয় িবষয়ক

অন সর

অ

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
১৯-০১-৬৪

১৮২

অ া

২১-০১-২০১৯- .স

ী পিরেতাষ কু মার দাস, এম.কম.,

ী

না

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
২১-০৬-৭৪

প ােয়ত ও ােমা য়ন

িব

িপ.এস.িস ১৯৯৭/৪২

১৯-০১-২০১৯- .স

মহ: ব াল রহমান,

১৭৯

তপিশিল জািত

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
১৭-১১-৬৯

ম

১৭৮

িপ.এস.িস ১৯৯৭/১৪

১৯-০১-২০১৯- .স

ী অ প ম ল, িব.এসিস.
১৭৭

তপিশিল জািত

২১-০১-২০১৯- .স

Page 23 of 69

পেদা ীত-২০০০

ধান সহায়ক Gradation List of Head Assistants issued vide no- 14 PAR(CCW) dated 17.01.2022
ী
১৮৪

শা

ভ াচায , উ মাধ িমক,

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও

২২/০২/১৯৮৮-ঘ

০৮/১২/২০০০- অ.ব.স.

প ুনবাসন
ী

ণী

দীপ িব াস, িব.এসিস.

১৮৫

পেদা ীত-২০০০

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস ১৯৯৭/১২০

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস ১৯৯৭/১৬৬

না

পেদা ীত-২০০০

২১-০১-২০১৯- .স

০৫/০৯/২০০০- অ.ব.স.

নারী এবং িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ
ী তপন কু মার

না

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
২৩-০৯-৬৮

২১-০১-২০১৯- .স

ামািণক, িব.এ.(অ)

১৮৬

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

০১-১০-৬৭

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
২০-০৭-৭০

১৩/১১/২০০০- অ.ব.স.

কৃ িষ

২১-০১-২০১৯- .স

ী িদেব

দাস, মাধ িমক

১৮৭

০১/০৩/১৯৮৮-ঘ

ণী

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

০১-০১-৭১
খাদ ও সরবরাহ
ী তাপস কু মার ম ল, িব.এসিস(অ)

১৮৮

০৮/১২/২০০০- অ.ব.স.

২২-০১-২০১৯- .স

১৯/০৮/১৯৯২-অ.ব.ক.

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

০৮-০১-৬৬
রা ও পাবত িবষয়ক

০৯/১১/২০০০- অ.ব.স.

২২-০১-২০১৯- .স

ী

২০/০৯/১৯৯৪-অ.ব.ক.

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

ম

পাল, িব.কম.

১৮৯

১৫-১১-৬৫
ম
ী িব

ৎ চ াটাজী, িব.এস.িস(অ)

০৬-০১-৬৬

০৯/১১/২০০০- অ.ব.স.

২২-০১-২০১৯- .স

০৭.১১.১৯৯৪-অ.ব.ক

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

না

ানা িরত-২০০০

না

ানা িরত-২০০০

না

১৯০

ানা িরত-২০০০
কৃ িষ
ী িব িজৎ অিধকারী, িব.কম.

১৯১

০৯/১১/২০০০- অ.ব.স.

২২-০১-২০১৯- .স

১৩/০১/১৯৯৫-অ.ব.ক.

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

২৫-০৯-৬৪
জন া

কািরগরী

না
০৯/১১/২০০০- অ.ব.স.

২২-০১-২০১৯- .স
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ী তু ষার কাি

ন র, িব.কম.

১৯২

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
১৯-০৬-৬৯

১৩/১১/২০০০- অ.ব.স.

অথ

িপ.এস.িস ১৯৯৭/২৩৬

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস ১৯৯৭/৩০১

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস ১৯৯৭/৩৩৫

২২-০১-২০১৯- .স

ী ি িদব কু মার ন র, িব.এ.
১৯৩

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৩-০১-৭৩

াণী স

০১/১২/২০০০- অ.ব.স.

দ উ য়ন

২২-০১-২০১৯- .স

ী দীপক িমি , িব.এ.
১৯৪

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স
১১-০২-৭৮

০৭/০৯/২০০০- অ.ব.স.

রা ও পাবত িবষয়ক

২২-০১-২০১৯- .স

ী গাপাল চ

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

ঘরাই, িব.কম.(অ)

১৯৫

০৩-১২-৬৭

২৫/১০/২০০০ - অ.ব.স.

পূত

িপ.এস.িস ১৯৯৭/৪
তপিশিল জািত

(নূ নমান

১৯৬

০২/১২/১৯৯৭-মু. ( া:প:)

০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

০৩-০১-৭০
পি মা ল উ য়ন

তপিশিল উপজািত
২০/১২/২০০১- অ.ব.স.

ীমিত কাজল বড়ু য়া, িব.এ.
১৯৭

১৫/১০/২০০১- অ.ব.স.

অথ

িপ.এস.িস ১৯৯৮/১
তপিশিল উপজািত (নূ নমান

১৯৮

০৯.০৩.১৯৯৫-অ.ব.ক.

০৪-০৬-২০০৮-উ.ব.স

০৭.০১.৬৬
তথ ও সং ৃিত িবষয়ক
ী গৗতম কু মার ন ী, এম.এসিস.

১৯৯

০৯.১১.২০০০-অ.ব.স.

২৫-০১-২০১৯- .স

০৯/০৩/১৯৯৫-অ.ব.ক.

০৪-০৬-২০০৮-উ.ব.স

১৮-০১-৬৬
ও পিরবার কল াণ

০৯/১১/২০০০- অ.ব.স.

াথী তািলকা৩)

২৪-০১-২০১৯- .স

ী পাথ ভ াচায , িব.এসিস(অ),িব.এড

পদা িরত-২০০১

২২-০১-২০১৯- .স
০৩-০৬-২০০৮-উ.ব.স

১২-০১-৭০

াথী তািলকা১)

২২-০১-২০১৯- .স

ী সমর বড়ু য়া, িব.কম.

া

তপিশিল জািত

২৫-০১-২০১৯- .স
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ী

কা

সমা ার, উ মাধ িমক

২০০

০৪-০৬-২০০৮-উ.ব.স
০৭-০৩-৭৩

১৪/০৯/২০০০- অ.ব.স.

িবদ ালয় িশ া
২৬/০৬/১৯৯৫-অ.ব.ক.

ী দব ত ভ াচায , িব.কম.
২০২

০৯/১১/২০০০- অ.ব.স.

২৫-০১-২০১৯- .স

০৫/০১/১৯৯৬-অ.ব.ক.

০৯-০৬-২০০৮-উ.ব.স

১১-০৫-৬৬
উ িশ া

০৯/১১/২০০০- অ.ব.স.

ী িব নাথ পাল, িব.কম.
২০৩

১৪/০৬/১৯৯৬-মু.( া:প:)
০৬/১২/২০০০- অ.ব.স.

ী স ীব পাল, িব.এসিস.
২০৪

২৫-০১-২০১৯- .স

ী সে াষ মািঝ, উ মাধ িমক
২০৫

০১/০৪/২০০২- অ.ব.স.

তথ ও সং ৃিত িবষয়ক

দ উ য়ন

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও
প ুনবাসন

অ া

অ

ত

ণী

তপিশিল উপজািত

৩০/১১/২০০০- অ.ব.স.

তপিশিল জািত
২৭-০১-২০১৯- .স

ী দবাশীষ রি ত, িব.এসিস.,
২০৭

পদা িরত-২০০০

২৬-০৬-২০০৮-উ.ব.স
১২-০৬-৭১

াণী স

না

২৫-০১-২০১৯- .স

িব াস, িব.এ.

২০৬

ানা িরত-২০০০

১৫-০৭-২০০৮-উ.ব.স
০১-০১-৭৯

ী িবনয় কৃ

না

২৫-০১-২০১৯- .স

১২/০৯/২০০০- অ.ব.স.

পিরবহন

ানা িরত-২০০০

১৯-০৬-২০০৮-উ.ব.স

২৬-০৬-২০০৮-উ.ব.স
২০-০৯-৭১

না

২৫-০১-২০১৯- .স

০৬-০১-৭২
নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

াথী তািলকা-

০৯-০৬-২০০৮-উ.ব.স

০৪-০১-৬৫
অথ

(নূ নমান

১)

২৫-০১-২০১৯- .স

ী ল ী নারায়ন লাহা, িব.এসিস (অ)
২০১

িপ.এস.িস ১৯৯৭/১২
তপিশিল জািত

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৩

১৯৯৮/৩(নূ নমান

াথী

তািলকা-৩)

১৯৯৭/১৬(নূ নমান
াথী তািলকা-১)

০১-০৭-২০০৮-উ.ব.স
০৩-০১-৬৯

০৬/০৯/২০০০- অ.ব.স.

না
০১-০২-২০১৯- .স
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ী

ভ ত ব , িব.এসিস.,

২০৮

০১-০৭-২০০৮-উ.ব.স
০৪-০৫-৭৩

া

১৮/০৯/২০০০- অ.ব.স.

ও পিরবার কল াণ

১৬/১০/২০০০- অ.ব.স.

দ অ স ান ও উ য়ন

১৫/০৯/২০০০- অ.ব.স.

আবাসন

০১-০৩-১৯৭২

১২/০৯/২০০০- অ.ব.স.

২১-০১-৬৮

০১/১১/২০০০- অ.ব.স.

০১-০৮-২০০৮-উ.ব.স
২৬-০৮-৭০

১৫/০৯/২০০০- অ.ব.স.

ী রেণ নাথ পা , উ মাধ িমক

১৪-০৮-২০০৮-উ.ব.স
০৪-০৮-৭১

১৬/১০/২০০০- অ.ব.স.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

তপিশিল জািত
২৭-০২-২০১৯- .স

ী আশীষ সাহা, িব.এসিস. (অ)

১৯৯৭/৫১(নূ নমান
াথী তািলকা-১)

১৯৯৭/৫৩(নূ নমান
াথী তািলকা-১)

০১-০৮-২০০৮-উ.ব.স
০৭-১০-৭১

সমবায়

তপিশিল জািত
২৭-০২-২০১৯- .স

িতর া (িব.ব .শাখা)

২১৫

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৩০

২৭-০২-২০১৯- .স

ী মেনার ন অিধকারী, িব.এসিস.,

২১৪

না

০১-০৮-২০০৮-উ.ব.স

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

িবপযয় ব ব াপনা এবং অসামিরক

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/২৯

২৭-০২-২০১৯- .স

ী িব ব রায়েচৗধুরী, িডে ামা ( ম:

২১৩

না

১৫-০৭-২০০৮-উ.ব.স

অথ

২১২

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/২৩

২৭-০২-২০১৯- .স

ী চ ন চ বতী, এম.কম.,

ইি )

না

১১-০৭-২০০৮-উ.ব.স
২৯-১২-৭২

২১১

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/১৫

২৭-০২-২০১৯- .স

ী নীলা ন দাস, িব.এসিস.,
২১০

না

০৪-০৭-২০০৮-উ.ব.স
০৫-০১-৭১

জলস

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/১৩

০১-০২-২০১৯- .স

ী পীযূষ ব , িব.এসিস (অ)
২০৯

না

১২/০৯/২০০০- অ.ব.স.

না
২৮-০২-২০১৯- .স
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ী িব ব পাল, িব.এসিস.,
২১৬

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও

১২-০৮-২০০৮-উ.ব.স
২০-০২-৭৩

৩১/০৮/২০০০- অ.ব.স.

ীমতী দীি

ভ াচায িব.এসিস.(অ),
১৮/১০/২০০০- অ.ব.স.

০৩/১০/২০০০- অ.ব.স.

০২-০৫-২০০২-অ.ব.স.

অথ

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৪০

১৯৯৮/৮
তপিশলী উপজািত

২৮-০২-২০১৯- .স
ত কু মার রায়, িব.কম. (অ)

২২০
সংেশাধন

২৫/১০/২০০০- অ.ব.স.

শাসন

২২১

াথী তািলকা-

১৯৯৭/৬৯(নূ নমান
াথী তািলকা-১)

১৪-০৮-২০০৮-উ.ব.স
২১-০৫-৭২

৩০/১১/২০০০- অ.ব.স.

পূত

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৪৫

০১-০৩-২০১৯- .স

ী চ েশখর হাজরা, িব.কম.(অ),
২২২

তপিশিল জািত
২৮-০২-২০১৯- .স

ী রাজীব দ , এম.এসিস.,

নমান

৩

১৫-০৮-২০০৮-উ.ব.স
০৮-১১-৭২

১৪-০৮-২০০৮-উ.ব.স
০৪-১০-৭২

২৬/০৯/২০০০- অ.ব.স.

রা ও পাবত িবষয়ক

০১-০৩-২০১৯- .স

ী কািশনাথ ভ াচায , িব.এসিস.

১৪-০৮-২০০৮-উ.ব.স
২৮-০৫-৭০

অথ

না

১৪-০৮-২০০৮-উ.ব.স
২৮-১১-১৯৭৪

২২৩

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৩৫

২৮-০২-২০১৯- .স

ী সামনাথ টু ডু , উ মাধ িমক

ী

না

১৩-০৮-২০০৮-উ.ব.স
২৩-১২-৭২

প ুনবাসন

২১৯

১৯৯৭/৩২

২৮-০২-২০১৯- .স

ী িচরদীপ মুখাজী, এম.এ.,
ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও

ত

১৩-০৮-২০০৮-উ.ব.স
০২-০১-৭২

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক(নগেরা য়ন)

২১৮

অ
ণী

২৮-০২-২০১৯- .স

প ুনবাসন

২১৭

অ া

০৮/০২/২০০১- অ.ব.স.

অ া

অ
ণী

না
০১-০৩-২০১৯- .স
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ত

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৪৬

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৫০
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ী

ভাশীষ সাহা, মাধ িমক

২২৪
প: ব:
ী
২২৫

১৫-০৮-২০০৮-উ.ব.স
১৪-০৮-৭৮

২৬/০৯/২০০০- অ.ব.স.

শাসিনক আদালত

১৮-০৮-২০০৮-উ.ব.স
০৬-০২-৭৮

১৩/১১/২০০০- অ.ব.স.

ী

মন ব , িব.এসিস. (অ)
০৬/০৯/২০০০- অ.ব.স.

িশ ,বািণজ ও উেদ াগ

না

১৫-০৮-২০০৮-উ.ব.স
২২-০৫-৭৭

১৫/০৯/২০০০- অ.ব.স.

ম

০৫-০৩-২০১৯- .স

ী পাথ সারথী রায়, িব.এ.

১৮-০৮-২০০৮-উ.ব.স
০২-০৪-৭৩

২৫/১০/২০০০- অ.ব.স.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

১৪/০৯/২০০০- অ.ব.স.

সংখ ালঘু িবষয়ক ও মা াসা িশ া

৩০/১১/২০০০- অ.ব.স.

শাসন

ণী

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৫৮

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৬২

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৬৬

তপিশিল জািত
০৫-০৩-২০১৯- .স

ী অেশাক কু মার ম ল, িব.কম.(অ)

০১-১০-২০০৮-উ.ব.স
১৫-০৬-৭২

কৃ িষ

ত

২৬-০৮-২০০৮-উ.ব.স
০৪-০৪-৬৭

২৩১

অ

০৫-০৩-২০১৯- .স

ী মনীষ কু মার িব াস, িব.এ.
সংেশাধন

অ া

১৯-০৮-২০০৮-উ.ব.স
১২-০২-৭৩

২৩০

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৫৬

০৫-০৩-২০১৯- .স

ী নীলাি মি ক,িব.এসিস(অ)
২২৯

াথী তািলকা-১)

০৫-০৩-২০১৯- .স

ী বা েদব হালদার, িব.কম.(অ)

২২৮

১৯৯৭/৭৬(নূ নমান

১৫-০৮-২০০৮-উ.ব.স
০৪-০৩-১৯৭১

২২৭

তপিশিল জািত
০১-০৩-২০১৯- .স

প ুনবাসন

২২৬

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৫৪

০১-০৩-২০১৯- .স

েষন বিণক, উ মাধ িমক

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও

না

১৮/০৯/২০০০- অ.ব.স.

তপিশিল জািত
০৬-০৩-২০১৯- .স
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১৯৯৭/৮৭(নূ নমান
াথী তািলকা-১)

১৯৯৭/৯২(নূ নমান
াথী তািলকা-১)
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ী পলাশ লাচন দাস, িব.কম.(অ)
২৩২

২২-০৮-২০০৮-উ.ব.স
১০-০১-৭৪

০৭/০৯/২০০০- অ.ব.স.

পূত
ী

দীপ দবনাথ, উ মাধ িমক

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৬৮

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৭০

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৭২

২৬-০৮-২০০৮-উ.ব.স
২১-০২-৭৭

১৬/১০/২০০০- অ.ব.স.

িবচার

১৬-০৩-২০১৯- .স

ী কিপল চৗধ ুরী, িব.এ.(অ)
২৩৪

০১-০৯-২০০৮-উ.ব.স
০২-০১-৬৮

২০/০৯/২০০০- অ.ব.স.

ম

১৬-০৩-২০১৯- .স

ী শিমত বাস, িব.কম.(অ)

০১-০৯-২০০৮-উ.ব.স

২৩৫

৩০-১১-৭১

২২/০৯/২০০০- অ.ব.স.

রা ও পাবত িবষয়ক

১৯-০৩-২০১৯- .স

ী অসীম কু মার ন র, উ মাধ িমক

০৩-১০-২০০৮-উ.ব.স

২৩৬

০৬-০৫-৬৭
জলস
ী অিচ

০১/০১/০০১- অ.ব.স.

দ অ স ান ও উ য়ন

১৯৯৭/৩(নূ নমান
এস.িস.তািলকা-২)

০১-১০-২০০৮-উ.ব.স
০১-০১-৭৩

১৮/০৯/২০০০- অ.ব.স.

অথ

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৭৫

২০-০৩-২০১৯- .স

ী কৃ পদ বড়ু য়া, িব.কম.
২৩৮

তপিশিল জািত
১৯-০৩-২০১৯- .স

কু মার ঘাষ, িব.এসিস.(অ)

২৩৭

০৩-১০-২০০৮-উ.ব.স
২১-১০-৭৪

০২/১১/২০০১- অ.ব.স.

অথ

তপিশিল উপজািত
২১-০৩-২০১৯- .স

ী অিভক ব , এম.এসিস ( টক)

১৯৯৮/১১(নূ নমান
াথী তািলকা-৩)

০৩-১০-২০০৮-উ.ব.স
০৮-০১-৭০

মৎ

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৬৭

১৫-০৩-২০১৯- .স

২৩৩

২৩৯

না

১২/০৯/২০০০- অ.ব.স.

না
২৯-০৩-২০১৯- .স
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ীমিত মালা দ, উ মাধ িমক
২৪০

১৪-১০-২০০৮-উ.ব.স
০৭-১২-৭৭

১৫/০৯/২০০০- অ.ব.স.

পিরষদীয় িবষয়ক
ী স ীপ দ, উ মাধ িমক
উেদ াগ ও িশ

১২/০৯/২০০০- অ.ব.স.

প ুনগঠন

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৯৮

০১-০৫-২০১৯- .স

ী রতন িশকদার, িব.কম.,িব.এড.
২৪২

১৬-১০-২০০৮-উ.ব.স
০৫-০৬-৭০

০৮/০৯/২০০০- অ.ব.স.

শাসন

তপিশিল জািত
০১-০৬-২০১৯- .স

ী অিনবান লািহড়ী, িব.এ. (অ)
২৪৩

১৩/১০/২০০০- অ.ব.স.

রা ও পাবত িবষয়ক

১০-০৬-২০১৯- .স

ী সৗম িজৎ ব , াতেকা র

২০-১০-২০০৮-উ.ব.স

২৪৪

১৯৯৭/৫(নূ নমান
এস.িস.তািলকা-২)

১৬-১০-২০০৮-উ.ব.স
১৬-০৬-৭৫

০৯-১২-৭৪

১৫/০৯/২০০০- অ.ব.স.

বন

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/১০৫

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/১১০

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/১১২

১১-০৬-২০১৯- .স

ী সাথক ব , এম.এসিস., িব.এড.
২৪৫

২২-১০-২০০৮-উ.ব.স
০৩-০৯-৭০

১৫/০৯/২০০০- অ.ব.স.

অথ

১২-০৬-২০১৯- .স

ী অ ন কু মার ম ল, িব.এসিস.
২৪৬

২৩-১০-২০০৮-উ.ব.স
২৪-০৬-৭০

১৮/০৯/২০০০- অ.ব.স.

অথ
ী

না

১৬-১০-২০০৮-উ.ব.স
০৪-০৫-৭২

সংেশাধন

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৯৪

০১-০৫-২০১৯- .স

২৪১
রা ায়

না

তপিশিল জািত
১৩-০৬-২০১৯- .স

ধাং

কু মার সাহা, িব.এসিস.(অ)

২৪৭
িশ ণ

এস.িস.তািলকা-২)

২৪-১০-২০০৮-উ.ব.স
০৫-০১-৭১

কািরগরী িশ া ও

১৯৯৭/১০(নূ নমান

১৯/১০/২০০০- অ.ব.স.

না
১৩-০৬-২০১৯- .স
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ী চ নাথ ভ াচায , িব.এ.

২৪-১০-২০০৮-উ.ব.স

২৪৮

০২-১০-৭২
জনিশ া

সার ও

১৯/১০/২০০০- অ.ব.স.

াগার পিরেষবা

২৯/০৮/২০০০- অ.ব.স.

রা ও পাবত িবষয়ক
ী শ র শখর দাস, িব.এ.

০১.১২.২০০০-অ.ব.স.

২৪-১০-২০০৮-উ.ব.স

০৪.০৮.১৯৭৩

তপিশলী জািত

পূত

০১-০৭-২০১৯- .স

ী সৗেমন গা ুলী, িব.এসিস.

১৯৯৭/১১(নূ নমান
এস.িস.তািলকা-২)

২৭-১০-২০০৮-উ.ব.স

২৫১

০৭-০৮-১৯৭৫

২৫/১০/২০০০- অ.ব.স.

অথ

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/১২৩

না

িপ.এস.িস.১৯৯৫/১০৯

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/১২৫

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১২৭

০১-০৭-২০১৯- .স
রিজৎ দাস, িডে ামা (িস.ইি :),

২৫২

৩০-০৫-২০০৮-উ.ব.স
২৬-১২-৭০

২৯/০৭/১৯৯৮-অ.ব.স.

সচ ও জলপথ

২৩-০৭-২০১৯- .স.

ত ভ াচায ,

িব.এসিস(অ)

২৫৩

৩১-১০-২০০৮-উ.ব.স
০৬-০৫-৭৪

প:ব: ভূিম সং ার ও
ী দব লাল বে

জাস

২১/০৯/২০০০- অ.ব.স.

আদালত

২৩-০৭-২০১৯- .স.

াপাধ ায়, িব.এ.

২৫৪

৩১-১০-২০০৮-উ.ব.স
২০-০১-৬৯

০১/০৯/২০০০ - অ: ব: স:

রা ও পাবত িবষয়ক

২৩-০৭-২০১৯- .স.

ী িবমল কু মার ন র,িব.এ.

৩১-১০-২০০৮-উ.ব.স
১৭-০৩-৬৯

পূত

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/১১৯

০১-০৭-২০১৯- .স

২৫০

২৫৫

না

২৪-১০-২০০৮-উ.ব.স
০১-০৪-৬৮

ী

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/১১৬

১৪-০৬-২০১৯- .স

ী ি িদব রায়, িব.কম.
২৪৯

ী

না

১৫/১০/২০০১ - অ: ব: স:

িপ.এস.িস.:১৯৯৭
তপিশিল জািত

২৩-০৭-২০১৯- .স.
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ীমতী নািদরা

লতানা, এম.এ.

২৫৬

০১-১১-২০০৮-উ.ব.স
১৯-০৮-৬৯

২৪/১১/২০০০ - অ: ব: স:

প: ব: তদারিক আেয়াগ
ী অিমত কু মার দাস, িব.কম.
০১/১১/২০০০ - অ: ব: স:

শাসিনক সং ার

ত চ াটা

১৮/১০/২০০০ - অ: ব: স:

রায়, িব.এ.

০১-১১-২০০৮-উ.ব.স
০১-০৩-৭৫

২৭/১২/২০০০ - অ: ব: স:

ভ ত সাম, িব. এসিস.

২৬০

িপ.এস.িস.:১৯৯৭
তপিশিল জািত

২৪-০৭-২০১৯- .স.

িতর া(অ. )

নতম তািলকা-২/ ১৬

২৯-১১-২০০৮-উ.ব.স
১৮.১২.১৯৭০

২৫.০৯.২০০০-অ.ব.স.

পূত

১৯৯৭/১৩৫
না

২৪-০৭-২০১৯- .স.

ী স য় কু মার সাহা,িব.কম. (অ)
২৬১

০৩-১২-২০০৮-উ.ব.স
০৫-০১-৬৭

০৯/১১/২০০০ - অ: ব: স:

প ােয়ত ও ােমা য়ন
ী

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৩২

২৪-০৭-২০১৯- .স.

িবপযয় ব ব াপনা এবং অসামিরক

ী

না

০১-১১-২০০৮-উ.ব.স
০৮-১২-৭২

প ােয়ত ও ােমা য়ন

২৫৯

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৩১

২৪-০৭-২০১৯- .স.

ী ,িব.এসিস. (অ)

২৫৮

ী অ ণ কৃ

ও.িব.িস.

০১-১১-২০০৮-উ.ব.স
১২-০৬-৭২

ী

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১২৯

২৪-০৭-২০১৯- .স.

২৫৭
কিমবগ ও

না

তপিশিল জািত
২৪-০৭-২০১৯- .স.

িজৎ সরকার, িব.এসিস(অ)

২৬২

নতম তািলকা-২/ ১৮

২৯-১১-২০০৮-উ.ব.স
২১-১১-৭০

১২/০৯/২০০০ - অ: ব: স:

উ িশ া
ী অসীম বে

িপ.এস.িস.:১৯৯৭

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৩৭

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৪১

২৫-০৭-২০১৯- .স.
াপাধ ায়,

িব.এসিস.

২৬৩

০১-১২-২০০৮-উ.ব.স
০২-০১-৭৩

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

২২/০৯/২০০০ - অ: ব: স:
২৫-০৭-২০১৯- .স.
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ী িবমান কু মার ম ল, িব.এ.
২৬৪

১৭-১২-২০০৮-উ.ব.স
০১-০১-৭৩

২২/০৯/২০০০ - অ: ব: স:

পূত

২৫-০৭-২০১৯- .স.

ীও

কাশ সানার, িব.এ.

২৬৫

০২-১২-২০০৮-উ.ব.স
২১-০৩-৭৪

২৩/১০/২০০০ - অ: ব: স:

রা ও পাবত িবষয়ক(মুখ : অিফস)
ী অরিব

না

১৫/০৪/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

২৪-১২-২০০৮-উ.ব.স

২৯-০৫-৬৬
কািরগরী িশ া ও
ী সনৎ

িশ ণ

তপিশিল জািত
১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ামািণক, িব.এসিস.

২৬৭

ানা িরত- ২০০১

২৬-০৭-২০১৯- .স.
০৩-১২-২০০৮-উ.ব.স

২৮-০৯-৭৫

২২/১১/২০০০ - অ: ব: স:

পূত

৩১-০৭-২০১৯- .স.

কািজ কািফউল ইসলাম, িব.কম.

০৬-১২-২০০৮-উ.ব.স

২৬৮

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৪২

২৬-০৭-২০১৯- .স.

ম , িব.এ.

২৬৬

২৪-০১-৬৮

০৮/০৯/২০০০ - অ: ব: স:

অথ
ী

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/২২
তপিশিল জািত

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৪৪

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৪৭

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৪৮

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৫০

০১-০৮-২০১৯- .স.
জয় বিণক, িব.এসিস. (অ)

২৬৯

১২-১২-২০০৮-উ.ব.স
২৬-০৪-৬৮

িব ান ও

যুি

০১/০১/২০০১ - অ: ব: স:

ও জব যুি

০১-০৮-২০১৯- .স.

ী কাশীনাথ দাস, িব.এসিস.
২৭০

১৭-১২-২০০৮-উ.ব.স
০৬-১০-৬৯

০৮/০৯/২০০০ - অ: ব: স:

উ িশ া
ী িবধান কু মার ম ল, িব.এ.

০১-০৮-২০১৯- .স.
০৮-০৬-৭২

১০/১১/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

০১-০১-২০০৯-উ.ব.স

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

০১-০৮-২০১৯- .স.

২৭১
Housing Industry Appellate Tribunal
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ী সমীর

,িব.এসিস.

১০-০১-৭১

২৩/১০/২০০০ - অ: ব: স:

২৩-১২-২০০৮-উ.ব.স

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৫২

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৫৪

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৫৬

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৫৮

২৭২
রা ও পাবত িবষয়ক

২২-০৮-২০১৯- .স.

ী সৗেমন কু মার মাইিত, িব.এসিস.
২৭৩

২৪-১২-২০০৮-উ.ব.স
১২-০৮-৭২

০৮/০৯/২০০০ - অ: ব: স:

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

০১-০৯-২০১৯- .স.

ী তাপস কু মার চ বতী, িব.এসিস.
২৭৪

০১.০১.২০০৯-উ.ব.স
৩১-১০-৭৫

২২/০৯/২০০০ - অ: ব: স:

পূত

০১-০৯-২০১৯- .স.

ীমতী অপণা দ , িব.এসিস.
২৭৫

০১.০১.২০০৯-উ.ব.স
০১-০৪-৭৪

২২/০৯/২০০০ - অ: ব: স:

উ িশ া
ী

০১-০৯-২০১৯- .স.

ণব কু মার ম ল,এম.কম.

২৭৬

০৩/১২/১৯৯৭ - অ.ব.ক.
১৬-১১-৬৮

অথ

ী িনত ান

দাস, এম.এসিস.

২৭৭

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

০১-০৯-২০১৯- .স.

০৪/১১/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

০১.০২.২০০৯-উ.ব.স

০৫-১১-৭১
রা ও পাবত িবষয়ক(C.M.O)
ী

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ভাশীষ চ াটাজী, িব.কম.

২৭৮

১৪-০৬-৬৮

ী শা

প ুনবাসন

ানা িরত- ২০০১

তপিশিল জািত

ানা িরত- ২০০১

০২-০৯-২০১৯- .স.

০৮/০৯/২০০০ - অ: ব: স:

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৬০

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৬১

০৩.০৯.২০১৯- .স.

অিধকারী, িব.এ.

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও

তপিশিল জািত

২৮.০১.২০০৯-উ.ব.স

আিদবাসী উ য়ন

২৭৯

৩১.০১.২০০৯-উ.ব.স

২৯.০১.২০০৯-উ.ব.স
১০-০১-৬৯

০৫/১২/২০০০ - অ: ব: স:
১৭.০৯.২০১৯- .স
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ী সিমত কু মার সরকার, িব.কম. (অ)
২৮০

০৬/১১/২০০০ - অ: ব: স:
২৮-০৩-৬৯

িবদ ালয় িশ া
ী
২৮১

িজত কু মার চ বতী, িব.এসিস.,

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৬২

০১.১০.২০১৯- .স.

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৬৩

০১.১০.২০১৯- .স.

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৬৪

০১.১০.২০১৯- .স.

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৭০

১৯/০৯/২০০০ - অ: ব: স:
০৪-০৪-৬৯

সংখ ালঘু িবষয়ক ও মা াসা িশ া

০১.০২.২০০৯-উ.ব.স

নাথ ভ াচায , িব.কম. (অ)

২৮২

০৮/০৯/২০০০ - অ: ব: স:
২৪-০৬-৬৯

অথ

০১.০২.২০০৯-উ.ব.স

ী পীযূষ রায়, িব.এসিস. (অ)
২৮৩

১৫/০৯/২০০০ - অ: ব: স:
১৮-০১-৭৩

রা ও পাবত িবষয়ক

০১.০২.২০০৯-উ.ব.স

ী অির ম ম ল, িব.এসিস.
২৮৪

০১/০৬/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

০১.০২.২০০৯-উ.ব.স

০২-১২-৬৮
রা ায়
ী জয়

২৮৫

না

২৯.০১.২০০৯-উ.ব.স.

এল.এল.িব.

ী সৗেম

০১.১০.২০১৯- .স.

উেদ াগ ও িশ

প ুনগঠন

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

মুখাজী, এম.এসিস.

িবপযয় ব াব াপন ও অসামিরক

২৬-০৬-৭৫

০১.১০.২০১৯- .স.

০১.১০.২০১৯- .স.

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৭৫

০১.১০.২০১৯- .স.

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৮৫

তপিশিল জািত

পদা িরত- ২০০১

০৬.০২.২০০৯-উ.ব.স

ী তাপস কু মার ন ী, িব.এ. (অ)

০৩/১০/২০০০ - অ: ব: স:
২১-০৭-৭২

পূত

২৬.০২.২০০৯-উ.ব.স

ী দব সাদ হালদার, উ মাধ িমক
২৮৭

০১/০৬/১৯৯-মু েলখক( া: প:)

২৬.০২.২০০৯-উ.ব.স

০৬-০৭-৬৯
ু

ানা িরত- ২০০১

২৩/১০/২০০০ - অ: ব: স:

িতর া(অ. .)

২৮৬

তপিশিল জািত

ও ছাট উেদ াগ এবং ব

২০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

০১.১০.২০১৯- .স.
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ীমতী ত

ী দব, িব.এসিস. (অ)

২৮৮

০১.০৩.২০০৯-উ.ব.স
২৪-০৫-৭৩

২২/০৯/২০০০ - অ: ব: স:

উ িশ া

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৮৭

তপিশিল জািত

পদা িরত- ২০০১

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৮৮

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ১৯০

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস.:১৯৯৭/ ২৫২

০১.১০.২০১৯- .স.

ী কানাইলাল সাহা, মাধ িমক
২৮৯

০৫/১২/১৯৯৭ -মু. া.প.

২৩.০৩.২০০৯-উ.ব.স

২৫-০১-৬৭
রা ও পাবত িবষয়ক

২০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ীমতী অিনি তা মৗিলক, এম.এসিস.
২৯০

০১.১০.২০১৯- .স.
০১.০৩.২০০৯-উ.ব.স

০৬-০৮-৭৪

০৩/১০/২০০০ - অ: ব: স:

পূত

১৭.১০.২০১৯- .স.

ী রাজা বাস, িব.কম. (অ)
২৯১

১৩.০৩.২০০৯-উ.ব.স
২৬-১১-৭৪

২৮/০৯/২০০০ - অ: ব: স:

উপেভা া িবষয়ক

০১.১১.২০১৯- .স.

ী শ ু দবনাথ, িব.এসিস.
২৯২

২৩.০৩.২০০৯-উ.ব.স
১৫-০২-৬৯

কিমবগ ও

০১/১২/২০০০ - অ: ব: স:

শাসিনক সং ার

০১.১১.২০১৯- .স.

ী অিমত কু মার ঘাষ, িব.এসিস. (অ)
২৯৩

২৩.০৩.২০০৯-উ.ব.স
০২-০৯-৭২

১২/০৯/২০০০ - অ: ব: স:

রা ও পাবত িবষয়ক
ী

না

ও.িব.িস.
০১.১১.২০১৯- .স.

দীপ দলুই, িব.কম.

২৯৪

২১/১১/১৯৯৭ -মু. া.প.

অথ

তপিশিল জািত
২০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী উৎপল কমকার, িব.এসিস. (অ)

পদা িরত- ২০০১

০১.১১.২০১৯- .স.
২৪.০৩.২০০৯-উ.ব.স

১৮-০৭-৭১
সচ ও জলপথ

নতম তািলকা-১ /০৮

২৪.০৩.২০০৯-উ.ব.স

১৮-০৮-৭০

২৯৫

িপ.এস.িস.:১৯৯৭

০৮/০৯/২০০০ - অ: ব: স:

িপ.এস.িস.:১৯৯৭
ও.িব.িস.

০১.০১.২০২০- .স.
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ী অিময় দাস, িব.এ.
২৯৬

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও

২৪.০৩.২০০৯-উ.ব.স
০৮-১২-৭৬

২৬/১০/২০০০ - অ: ব: স:
০১.০১.২০২০- .স.

প ুনবাসন
ী স ীব কু মার পাল, িব.এসিস.
২৯৭

১৪/১১/২০০০ - অ: ব: স:

অথ

িপ.এস.িস.:১৯৯৭
ও.িব.িস.

০১.০১.২০২০- .স.
শখর রায়, িব.কম.

২৯৮

১৩/০২/১৯৯৮ -মু. া.প.

িশ ,বািণজ ও উেদ াগ

তপিশিল জািত
২০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী অ প কু মার পয়রা, উ মাধ িমক
২৯৯

০১/১২/২০০০ - অ: ব: স:

রা ও পাবত িবষয়ক

ও.িব.িস.

০৫/০২/১৯৮২ - ঘ-

ণী

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

১৩/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী গৗতম দাস, হাই মা াসা

২৪/০৩/১৯৮২ - ঘ-

ণী

১৩/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী তপন কু মার মুখাজী, মাধ িমক
৩০২

১০/০৫/১৯৮৫ - ঘ-

ণী

১৩/১২/২০০১ - অ: ব: স:

নাথ িসং, মাধ িমক

৩০৩

১১/০৪/১৯৮৮ - ঘ-

ণী

১৩/১২/২০০১ - অ: ব: স:

না

পেদা ীত- ২০০১

না

পেদা ীত- ২০০১

না

পেদা ীত- ২০০১

০৮.০১.২০২০- .স.
০১.০৪.২০০৯-উ.ব.স
০৮.০১.২০২০- .স.
০১.০৪.২০০৯-উ.ব.স

০২-০৭-৬৮
প ােয়ত ও ােমা য়ন

পেদা ীত- ২০০১

০১.০৪.২০০৯-উ.ব.স

০৩-০৩-৬৭
রাজ পােলর ( গৃহ:) সিচবালয়

না
০৮.০১.২০২০- .স.

১৩-০৩-৬২
পযটন

নতম তািলকা-১ /১৮

৩১.০৩.২০০৯-উ.ব.স

১৮-০৪-৬৩

৩০১

িপ.এস.িস.:১৯৯৭

০৮.০১.২০২০- .স.

ীমতী ডিল হালদার, মাধ িমক

পদা িরত- ২০০১

০১.০১.২০২০- .স.
২৭.০৩.২০০৯-উ.ব.স

০২-০১-৬৮

৩০০

নতম তািলকা-১ /১৫

২৭.০৩.২০০৯-উ.ব.স

৩০-০৩-৬৬

ী রবী

নতম তািলকা-১ /১৪

২৬.০৩.২০০৯-উ.ব.স
০১-০১-৬৯

ী িমশের

িপ.এস.িস.:১৯৯৭
ও.িব.িস.

০৮.০১.২০২০- .স.
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ীমতী মৗ মী মজুমদার (সরকার)
৩০৪

িব.কম.

২১/১১/১৯৯৭ -মু. া.প.

সমবায়

তপিশিল জািত
২০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী িশব র বড়ু য়া, উ মাধ িমক
৩০৫

২১/০৮/২০০২ - অ: ব: স:

িবপযয় ব ব াপন ও অসামিরক

২৮/০৪/১৯৮৮ - ঘ-

ী অিখেলশ ন র,িব.কম.
৩০৭

১৩/১২/২০০১ - অ: ব: স:

০৯.০১.২০২০- .স.

০৩/১২/১৯৯৭ -মু. া.প.

০১.০৪.২০০৯-উ.ব.স

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

২০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী গাপীনাথ মুখাজী, িব.এ.

১৫/০১/১৯৯৩ - অ.ব.ক.

িবপযয় ব ব াপন ও অসামিরক

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী দীপক র ন দাস,
িবপযয় ব ব াপন ও অসামিরক

০৪/১২/১৯৯৫ - অ.ব.ক.
১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী দব ত সরকার, িব.কম.
৩১০

১৬/০৯/১৯৯৮ -মু. া.প.

ী
৩১১

ীড়া ( ীড়া শাখা)

না

ানা িরত- ২০০১

না

ানা িরত- ২০০১

০৭.০৪.২০০৯-উ.ব.স
০৯.০১.২০২০- .স.
১৭.০৪.২০০৯-উ.ব.স

১০/০৪/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

২১.০৪.২০০৯-উ.ব.স
না

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

পদা িরত- ২০০১

০৯.০১.২০২০- .স.

২২-০৯-৭০
যুবকল াণ ও

পদা িরত- ২০০১

তপিশিল জািত
২০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ত দাস, এম.এসিস.

তপিশিল জািত

০৯.০১.২০২০- .স.

০৯-০৯-৭৪
নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

পেদা ীত- ২০০১

০৩.০৪.২০০৯-উ.ব.স

০৫-০৬-৬৩

িতর া (িব.ব শাখা)

না

০৯.০১.২০২০- .স.

০৫-০২-৬৯

শাখা)

নতম তািলকা-৩ /০১

০১.০৪.২০০৯-উ.ব.স

০১-০৪-৭০

িতর া (অ.

৩০৯

ণী

০৯-০১-৬২

িতর া (িব.ব শাখা)

৩০৮

িপ.এস.িস.:১৯৯৯
তপিশিল উপজািত

০৮.০১.২০২০- .স.

শাম ল আলম, মাধ িমক

পদা িরত- ২০০১

০৮.০১.২০২০- .স.
০১.১২.২০০৯-উ.ব.স

১৯-০৩-৮১
উ িশ া

৩০৬

০১.০৪.২০০৯-উ.ব.স

১০-০৭-৭০

০৯.০১.২০২০- .স.
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ী সব সাচী িব াস, িব.এসিস.
৩১২

০১/০৪/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

২২.০৪.২০০৯-উ.ব.স

১৪-১২-৭০
বন
ী দবািশস নাগ, এম.এসিস.

৩১৩

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

০৯.০১.২০২০- .স.

১২/০৮/১৯৯৬ - অ.ব.ক.

২৩.০৪.২০০৯-উ.ব.স

১৭-০৬-৭০
কৃ িষজ িবপণন
ী অকেদব চৗধ ুরী, িব.এসিস. (অ)

৩১৪

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

০৯.০১.২০২০- .স.

২১/০৮/১৯৯৬ - অ.ব.ক.

২৪.০৪.২০০৯-উ.ব.স

১৬-০৯-৭০
খাদ ও সরবরাহ
ী আিশস

ামািণক, িব.এসিস. (অ)

৩১৫

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

০৯.০১.২০২০- .স.

২৩/০৯/১৯৯৬ - অ.ব.ক.

২৪.০৪.২০০৯-উ.ব.স

০১-০৬-৬৮
নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক
ী

খময় ভ াচায , িব.কম. (অ)

৩১৬

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

০৯.০১.২০২০- .স.

১৬/০৪/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

২৪.০৪.২০০৯-উ.ব.স

২২-০৮-৭৫
অথ
ী রাজু িব াস, উ মাধ িমক

৩১৭

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

০৯.০১.২০২০- .স.

০৩/১১/১৯৯৭ - মু. া.প.

২৪.০৪.২০০৯-উ.ব.স

০২-০১-৭২
া

ও পিরবার কল াণ

২৪/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ানা িরত- ২০০১

না

ানা িরত- ২০০১

না

ানা িরত- ২০০১

না

ানা িরত- ২০০১

িপ.এস.িস.:১৯৯৮
তপিশিল জািত

০৯.০১.২০২০- .স.

ী গৗতম কু মার মাল, িব.এসিস. (অ)

০৩/১০/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

নতম তািলকা-১ /০১

৩০.০৪.২০০৯-উ.ব.স

২২-০৩-৬৯

না
১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

পদা িরত- ২০০১

০৯.০১.২০২০- .স.

২৪/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

রা ও পাবত িবষয়ক

রা ও পাবত িবষয়ক

না

২৪.০৪.২০০৯-উ.ব.স
০৮-১০-৭৭

৩১৯

ানা িরত- ২০০১

তপিশিল জািত

ী কৗিশক হালদার, িব.এসিস. (অ)
৩১৮

না

০৯.০১.২০২০- .স.
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আ াস আিল, িব.এসিস.
৩২০

০৮/০৬/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

অন সর

ণী কল াণ

না
১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ীমতী কােবরী সাউ ( চৗধ ুরী), িব.এসিস.
৩২১

১৯/০৭/২০০২ - অ: ব: স:

ী সৗম

গা ামী, িব.এসিস.

০৫/১১/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

শাসিনক সং ার

না
১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী চ ন মৃধা, িব.এসিস.
৩২৩

০৮/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

ও পিরবার কল াণ

ী গাপাল হালদার, িব.কম.
ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও

১০-১০-৬৮

ী

শা

১৫.০১.২০২০- .স.

নতম তািলকা-১ /১১

১৫.০৫.২০০৯-উ.ব.স

িপ.এস.িস.:১৯৯৮
তপিশিল জািত

১৬.০১.২০২০- .স.

দাস, উ মাধ িমক

৩২৫

১৮/১১/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

শাসিনক সং ার

ীমতী সিমতা ব , এম.এসিস., িবএড
৩২৬

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

১৭.০১.২০২০- .স.

০৯/০৭/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

০১.০৬.২০০৯-উ.ব.স

২৬-০৯-৬৯
সচ ও জলপথ
ীমতী রি তা নাগ, িব.এসিস.

৩২৭

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

১৮.০১.২০২০- .স.

০৫/০৬/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

১৯.০৬.২০০৯-উ.ব.স

৩০-১২-৭৩
িবদ ালয় িশ া

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

নতম তািলকা-১ /২০

০৪.০৫.২০০৯-উ.ব.স

১৬-০৮-৭৮
কিমবগ ও

িপ.এস.িস.:১৯৯৮
তপিশিল জািত

২০/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

প ুনবাসন

ানা িরত- ২০০১

১৪.০১.২০২০- .স.
০১.০৫.২০০৯-উ.ব.স

০১-১২-৭৭
া

নতম তািলকা-৩ /০২

০১.০৫.২০০৯-উ.ব.স

২৫-০৯-৭০
কিমবগ ও

িপ.এস.িস.:১৯৯৯
তপিশিল উপজািত

০৯.০১.২০২০- .স.

৩২২

ানা িরত- ২০০১

০৯.০১.২০২০- .স.
০১.০১.২০১০-উ.ব.স

০১-০১-৭৪
পিরেবশ

৩২৪

০১.০৫.২০০৯-উ.ব.স

০২-০১-৭০

১৮.০১.২০২০- .স.
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ী অিভন

িমি , উ মাধ িমক

৩২৮

১৬.০৭.২০০৯-উ.ব.স
০১-১০-৬৯

৩১/০৮/২০০১(অপ:)- অ: ব: স:

িবদ ালয় িশ া

১৮.০১.২০২০- .স.

মহ: মু াক আহেমদ, িব.এ. (অ)
৩২৯

০১/০৭/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

সচ ও জলপথ
ী স ীপ ঘাষ, এম.এসিস.

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

২০.০১.২০২০- .স

০৮/০৭/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

২০.০৭.২০০৯-উ.ব.স

০৩-০১-৭১
পিরবহন
ী অ প কু মার দ , িব.এ.

৩৩১

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

২০.০১.২০২০- .স

০৬/০৩/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

২০.০৭.২০০৯-উ.ব.স

০৯-০১-৭২
পূত
ী অিচ

কমকার, িব.এসিস.

৩৩২

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

২০.০১.২০২০- .স

২৯/০৪/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

২০.০৭.২০০৯-উ.ব.স

১৪-০২-৭৩
খাদ ও সরবরাহ

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী প জ িব াস, িব.এসিস.
৩৩৩
ও ছাট উেদ াগ এবং ব

ী

ভদীপ িম , িব.এসিস.

৩৩৪

১৮/০৯/২০০১ - অ: ব: স:

০৪/০৩/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

ানা িরত- ২০০১

না

ানা িরত- ২০০১

না

ানা িরত- ২০০১

িপ.এস.িস.:১৯৯৮
তপিশিল জািত
নতম তািলকা-১ /৩৮

২১.০৭.২০০৯-উ.ব.স
না

১০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ত সরদার, িব.কম.

ানা িরত- ২০০১

২১.০১.২০২০- .স
২১.০৭.২০০৯-উ.ব.স

১১-০৩-৭১
অথ

না

২১.০১.২০২০- .স

রা ও পাবত িবষয়ক

৩৩৫

ানা িরত- ২০০১

২১.০১.২০২০- .স

২৫-০৮-৭৩

ী

না

২০.০৭.২০০৯-উ.ব.স
০২-০১-৭৭

ু

নতম তািলকা-১ /৩৩

০১.০৭.২০০৯-উ.ব.স

০১-০১-৭২

৩৩০

িপ.এস.িস.:১৯৯৮
তপিশিল জািত

২৯/০৬/২০০১ - অ: ব: স:

িপ.এস.িস.:১৯৯৮
তপিশিল জািত

২১.০১.২০২০- .স
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ী িদেব

দ, িব.এ.

৩৩৬

১৮/১১/১৯৯৭ -মু. া.প.

২২.০৭.২০০৯-উ.ব.স

১৩-১২-৬৫
নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

২০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী িনতাই চাঁদ পা , িব.এসিস.
৩৩৭

০৮/১২/১৯৯৭ -মু. া.প.

ী

২০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ীপিত িব াস, িব.কম. (অ),

৩৩৮

িতম ম ল, িব.এ.
০১-১২-৭৪

কিমবগ ও
ী পূেণ

২৮.০১.২০২০- .স

নতম তািলকা-১ /৪৩

০১.০২.২০১০-উ.ব.স

িপ.এস.িস.:১৯৯৯
তপিশিল উপজািত

২৮.০১.২০২০- .স

ভৗিমক, িব.কম.

০১/১২/১৯৯৭ -মু. া.প.

কৃ িষ

২০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী উৎপল কু মার দাস, িব.কম.

১৬/১২/১৯৯৭ -মু. া.প.
২০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী কল াণ চ াটাজী, িব.এসিস.
৩৪২

২৯/১০/১৯৯৭ -মু. া.প.
২০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী িবভাস কু মার মেট, িব.এসিস.
৩৪৩

না

পদা িরত- ২০০১

না

পদা িরত- ২০০১

০১.০২.২০২০- .স
২৮.০৭.২০০৯-উ.ব.স
০১.০২.২০২০- .স
২৮.০৭.২০০৯-উ.ব.স

০৩-০১-৭৩
রা ও পাবত িবষয়ক

পদা িরত- ২০০১

২৭.০৭.২০০৯-উ.ব.স

২৯-০৯-৬৯
রা ও পাবত িবষয়ক

না
০১.০২.২০২০- .স

০৯-০১-৭১
প ােয়ত ও ােমা য়ন

নতম তািলকা-৩ /০৫

২৭.০৭.২০০৯-উ.ব.স

২৫-০৪-৬৫

৩৪১

িপ.এস.িস.:১৯৯৮
তপিশিল জািত

০১/১০/২০০২ - অ: ব: স:

শাসিনক সং ার

৩৪০

পদা িরত- ২০০১

২২.০১.২০২০- .স

০১/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

৩৩৯

না

২২.০৭.২০০৯-উ.ব.স

২৪.০৭.২০০৯-উ.ব.স
০৯-০১-৭১

ী পাথ

পদা িরত- ২০০১

২১.০১.২০২০- .স

২২-০১-৬৬
সংখ ালঘু িবষয়ক ও মা াসা িশ া

না

০৩/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

িপ.এস.িস.:১৯৯৮
তপিশিল জািত

০১.০২.২০২০- .স
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ী অন

কু মার বসাক, িব.কম.

৩৪৪

৩১/১২/১৯৯৭ -মু. া.প.

া

ও পিরবার কল াণ

২০/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী দীপংকর পাল, িব.কম.
৩৪৫

০১/০১/১৯৯৮ -মু. া.প.
২৮/০৯/২০০১ - অ: ব: স:

ী স য় কু মার বসাক, মাধ িমক
৩৪৬

২৯/১২/১৯৯৭ -মু. া.প.

ীড়া

২৮/১২/২০০১ - অ: ব: স:

ী অনিম ব , িব.এ.
৩৪৭

না

পদা িরত- ২০০১

না

পদা িরত- ২০০১

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/০১

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/০৪

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/০৯

০১.০২.২০২০- .স
৩০.০৭.২০০৯-উ.ব.স
০১.০২.২০২০- .স
৩০.০৭.২০০৯-উ.ব.স

৩০-০৪-৭০

২১/০৯/২০০১ - অ: ব: স:

অথ

০১.০২.২০২০- .স

ী অিভিজৎ সরকার, িব.এ. (অ)
৩৪৮

৩০.০৭.২০০৯-উ.ব.স
২৬-০৬-৭৫

১৮/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

রা ও পাবত িবষয়ক
ীমতী

০১.০২.২০২০- .স

ণালী সাহা (দাস), িব.এসিস.

(অ)

৩০.০৭.২০০৯-উ.ব.স
৩০-০৬-৭০

২৪/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

প ােয়ত ও ােমা য়ন
ী রবীন চ

০১.০২.২০২০- .স

দাস, িব.কম.

৩৫০

৩০.০৭.২০০৯-উ.ব.স
০১-১২-৬৭

০৫/০৯/২০০১ - অ: ব: স:

তদারিক আেয়াগ
ী

পদা িরত- ২০০১

৩০.০৭.২০০৯-উ.ব.স

১৩-০১-৬৯
যুবকল াণ ও

না
০১.০২.২০২০- .স

১৫/০৩/৬৯
অথ

৩৪৯

২৯.০৭.২০০৯-উ.ব.স

১৮-০৭-৬৯

িষেকশ িব াস, উ মাধ িমক

৩৫১

১৪-১১-৭৪
নারী এবং িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

িপ.এস.িস.:১৯৯৮
তপিশিল জািত

০১.০২.২০২০- .স

নতম তািলকা-১ /৫০

৩০.০৭.২০০৯-উ.ব.স

িপ.এস.িস.:১৯৯৮

২৬/০৯/২০০১ - অ: ব: স:

তপিশিল জািত
০১.০২.২০২০- .স
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ী

ফু

কু মার মাি , মাধ িমক

৩৫২

০৯.০৩.২০১০-উ.ব.স
০৮-১১-৬৫

২৭/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

িবচার

০১.০২.২০২০- .স

ী সমীর চ

দাস, িব.কম.

৩৫৩

২১/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

১৪/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

ি য়াকরণ িশ

১৪/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

ও উদ ানপালন

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৩২

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৩৪

০১.০৮.২০০৯-উ.ব.স
০৯-০১-৭৪

২৭/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

পূত
ী

না
২৫.০২.২০২০- .স.

ী সিমত ব ানাজী, িব.এসিস. (অ)
৩৫৬

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৩০

০১.০৮.২০০৯-উ.ব.স
০৯-১১-৭৩

খাদ

না
২৫.০২.২০২০- .স.

প ম ল, িব.এ. (অ)

৩৫৫

নতম তািলকা-২ /০৪

০১.০৮.২০০৯-উ.ব.স
১২-০১-৭২

ও প ুনবাসন
ী

িপ.এস.িস.:১৯৯৮
তপিশিল জািত

০৪.০২.২০২০- .স

ী িশবনাথ পাল, উ মাধ িমক
ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

নতম তািলকা-৩/০৭

০৪.০৮.২০০৯-উ.ব.স
০৬-০৭-৬৮

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

৩৫৪

িপ.এস.িস.:১৯৯৯
তপিশিল উপজািত

২৫.০২.২০২০- .স.
ভাষ িব াস, িব.এসিস.

৩৫৭

০৬.০৮.২০০৯-উ.ব.স
১৩-১২-৬৭

১২/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

প ােয়ত ও ােমা য়ন
ী পু

তপিশিল জািত
২৫.০২.২০২০- .স.

কু মার দাস, এইচ.এস.িস.

৩৫৮

০১.০৩.১৯৮৮-ঘ.

ণী

তথ ও সং ৃিত িবষয়ক

০৮.১২.২০০০-অ.ব.স

, এম.এ.

৩৫৯
শাসিনক সং ার

না

পেদা ীত-২০০৯

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৩৬

২৬.০২.২০২০- .স.
০৫.০৮.২০০৯-উ.ব.স

২২-০৮-৭৫
কিমবগ ও

নতম তািলকা-২ /০৬

০২.০৮.২০০৯-উ.ব.স

১৪-০৫-৬৫

ী কৗিশক দাশ

িপ.এস.িস.:১৯৯৮

০৯/০৭/২০০১ - অ: ব: স:
২৬.০২.২০২০- .স.
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ী দবািশষ ঘাষাল, িব.কম. (অ)
৩৬০

০৬.০৮.২০০৯-উ.ব.স
১৯-০৪-৭৬

০৩/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

পযটন
ী স য় দাস, িব.এসিস. (অ)
০১/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

রা ও পাবত িবষয়ক
বাস চ

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৪৬

২৬.০২.২০২০- .স.

ঢালী, এম.কম.

৩৬২

০৭.০৮.২০০৯-উ.ব.স
১৫-১০-৬৮

১৫/১০/২০০১ - অ: ব: স:

কৃ িষ

িপ.এস.িস.:১৯৯৮
তপিশিল জািত

২৬.০২.২০২০- .স.
পন িব াস, িব.এ.

৩৬৩

২৪/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

রা ও পাবত িবষয়ক

২৭.০২.২০২০- .স.

ী

০৭.০৮.২০০৯-উ.ব.স

বীর ব , উ মাধ িমক

৩৬৪

২৮-০১-৭৭

০১/০৩/২০০২ - অ: ব: স:

পি মা ল উ য়ন িবষয়ক

২০/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

অি িনবাপন ও জ রী পিরেষবা
০১/০৭/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

অথ

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৫৩

তপিশিল জািত
০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

ী দবনাথ মুখাজী, িব.এসিস.

ানা িরত- ২০০২

২৭.০২.২০২০- .স.
০৭.০৮.২০০৯-উ.ব.স

১৩-১২-৭০
দ অ স ান ও উ য়ন

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৫২

০৭.০৮.২০০৯-উ.ব.স

০৮-০৮-৭২

জলস

না

২৭.০২.২০২০- .স.

ী স য় িব াস,িব.কম.

৩৬৭

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৪৮

০৭.০৮.২০০৯-উ.ব.স
১৬-০৮-৭০

৩৬৬

না

২৭.০২.২০২০- .স.

দীপ ভ াচায, িব.এ. (অ)

৩৬৫

নতম তািলকা-২ /০৭

০৬.০৮.২০০৯-উ.ব.স
০১-০১-৭০

ী

না

০৬.০৮.২০০৯-উ.ব.স
০২-০৮-৭৬

ী

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৩৯

২৬.০২.২০২০- .স.

৩৬১

ী

না

১১/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

না
২৮.০২.২০২০- .স.
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ী

ভাত পান, িব.এসিস., িব.এড.

৩৬৮

০৭.০৮.২০০৯-উ.ব.স
১৯-০৭-৭৩

১০/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

খাদ ও সরবরাহ (উ রক া)
ীমতী
৩৬৯

১৮/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

িশ ,বািণজ ও উেদ াগ
২৩/০৬/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

১১.০৮.২০০৯-উ.ব.স

১২-০৪-৬৮
অথ

তপিশিল জািত
০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

বল হম ম, িব.এ.

৩৭১

২১/১১/২০০২ - অ: ব: স:

ণী কল াণ

৩৭২
যুি

১৩/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

ও জব যুি

২০/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক
২৩/০৬/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৬২

তপিশিল জািত
০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

লয় দাস, িব.এসিস.

ানা িরত- ২০০২

০১.০৩.২০২০- .স
০১.০৯.২০০৯-উ.ব.স

০৬-১২-৭২
পূত

না

০৭.০৯.২০০৯-উ.ব.স

২৬-১১-৭১

৩৭৫

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৬১

০১.০৩.২০২০- .স

ী সমর কু মার বাওয়ালী, িব.এসিস.

ী

না

০১.০৯.২০০৯-উ.ব.স
১৫-১২-৭৩

৩৭৪

নতম তািলকা-৩/০৮

০১.০৩.২০২০- .স

ী স য় ব ানাজী, িব.এসিস. (অ)
৩৭৩

তপিশিল উপজািত

১১.০৮.২০০৯-উ.ব.স
১৯-০২-৭৩

িব ান ও

িপ.এস.িস.:১৯৯৯

২৮.০২.২০২০- .স.

ী ত ণ কু মার শীট, িব.এসিস. (অ)

ানা িরত- ২০০২

২৮.০২.২০২০- .স.
২৫.০৩.২০১০-উ.ব.স

২০-১০-৭৯
অন সর

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৫৭

২৮.০২.২০২০- .স.

ী দীেনশ ম ল, িব.কম. (অ)

ী

না

১১.০৮.২০০৯-উ.ব.স
১৫-১২-৭৫

৩৭০

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৫৬

২৮.০২.২০২০- .স.

পণা চৗধ ুরী (পাল), িব.এসিস.

(অ)

না

০৩/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

না
০২.০৩.২০২০- .স
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ী িহর য় পাঠক, িব.এসিস.
৩৭৬

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

০৯.০৯.২০০৯-উ.ব.স
২৫-০৯-৬৬

১১/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

ী পীযূষ কু মার রি ত, িব.এসিস. (অ)
২০/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

শাসিনক সং ার

ী তপন কাি

১০/১১/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

০১.১০.২০০৯-উ.ব.স

২৮-০৬-৬৮
রা ও পাবত িবষয়ক

তপিশিল জািত
০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

ী সেরাজ দাস, িব.এসিস.
৩৭৯

ানা িরত- ২০০২

০৩.০৩.২০২০- .স
০১.১০.২০০৯-উ.ব.স

০৯-০৯-৭৩

১০/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

অথ

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৭৩

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৭৪

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৭৭

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৭৯

০৭.০৩.২০২০- .স

ী অিমতাভ মুখাজী, এম.এ.
৩৮০

০১.১০.২০০৯-উ.ব.স
২৪-১২-৭৩

০২/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

িশ ,বািণজ ও উেদ াগ

০৭.০৩.২০২০- .স

ী রাজা দ , এম.এ.

০১.১০.২০০৯-উ.ব.স

৩৮১

১৪-০৩-৭৫

২০/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

িশ ,বািণজ ও উেদ াগ
ী

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৬৬

০৩.০৩.২০২০- .স

সরদার, িব.এসিস.

৩৭৮

না

০১.১০.২০০৯-উ.ব.স
০৬-০১-৭১

কিমবগ ও

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৬৫

০৩.০৩.২০২০- .স

ও প ুনবাসন

৩৭৭

না

০১.০৪.২০২০- .স

িমত দাস, িব.এসিস.

৩৮২

০১.১১.২০০৯-উ.ব.স
২৪-০১-৭৬

১৬/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

পিরক না ও পিরসংখ ান
ী অে

০১.০৪.২০২০- .স

শখর বরাগী, উ মাধ িমক

৩৮৩

১৭/০৭/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

০১.১১.২০০৯-উ.ব.স

০১-০৪-৬৭
রাজ পােলর সিচবালয়

তপিশিল জািত
০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

০১.০৪.২০২০- .স
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ী গৗতম রায়, িব.এসিস.
৩৮৪

০১.১১.২০০৯-উ.ব.স
০৫-০১-৭৩

০৫/০৯/২০০১ - অ: ব: স:

প ােয়ত ও ােমা য়ন

২৮/০১/২০০২ (অপ:) - অ: ব: স:

উপেভা া িবষয়ক
ী

ত দাস, উ মাধ িমক

২৮/১১/১৯৯৭ -মু. া.প.

ৎ

১৯/১২/২০০২ - অ: ব: স:

ী কৗিশক লািহড়ী, িব.এসিস.
৩৮৭

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৯৩

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৯৪

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৯৬

তপিশিল জািত

পদা িরত- ২০০২

০১.০৭.২০২০- .স

জয় ভ াচায , িব.কম. (অ)

৩৮৮

২৫.১১.২০০৯-উ.ব.স
০১-০১-৭২

১৮/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

অথ

০১.০৭.২০২০- .স

ী তমাল ঘাষ, িব.এসিস.
৩৮৯

২৫.১১.২০০৯-উ.ব.স
২১.০৬.১৯৭২

০১/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

তথ ও সং ৃিত িবষয়ক

০১.০৯.২০২০- .স

ী তারা শংকর মািঝ, িব.কম.
৩৯০

০৫/০১/১৯৯৮ -মু. া.প.

২৫.১১.২০০৯-উ.ব.স

২৬-০২-৭১
পিরবহন

১৯/১২/২০০২ - অ: ব: স:

ী দবিক ন সেরণ,
আই.এস.িস.
পঃ বঃ

পদা িরত- ২০০২

০১.০৬.২০২০- .স

২০/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

NRES

৩৯১

তপিশিল জািত

০১.১১.২০০৯-উ.ব.স

০১.১১.২০০৯-উ.ব.স
০২-০৮-৭১

ী

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৯১

০১.০৫.২০২০- .স

২৫-০১-৭১
িব

না

০১.১১.২০০৯-উ.ব.স
১৬-১২-৭৮

৩৮৬

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/৮৪

০১.০৫.২০২০- .স

ী সত িজৎ রায়, মাধ িমক
৩৮৫

না

শাসিনক আদালত

০১.০৯.২০২০- .স
০১.০৪.২০১০-উ.ব.স

০৩-০৭-৭৯

১৩/০৮/২০০২ - অ: ব: স:

িপ.এস.িস.:১৯৯৯
তপিশিল উপজািত

০১.০৯.২০২০- .স
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ী জয়দীপ চ বতী, িব.এসিস.
৩৯২

০১.১২.২০০৯-উ.ব.স
২৪-০৬-৭২

১৯/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

িশ ,বািণজ ও উেদ াগ
ী

০২/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

২৫/০৯/২০০১ - অ: ব: স:

০৭/০৫/১৯৯৯ -মু. া.প.

সচ ও জলপথ

১৯/১২/২০০২ - অ: ব: স:

ী অিনবান ভৗিমক, িব.এসিস. (অ)
২৭/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

০৪.০৯.২০২০- .স

ীমতী

০১.০১.২০১০-উ.ব.স

িতমা কর (রায়), িব.এসিস.
১৫-০৬-৭১

০৬/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

সচ ও জলপথ

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/১১৬

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/১১৭

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/০৮

০১.০১.২০১০-উ.ব.স
৩০-০৬-৭১

২১/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

অথ

০৪.০৯.২০২০- .স

ী অসীম রায়, িব.এসিস. (অ)

০১.০১.২০১০-উ.ব.স
২৯-০৯-৭৬

ু , ছাট এবং মাঝাির উেদ াগ ও ব

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/১১৩

০৪.০৯.২০২০- .স

ী মানস ম ল, এম.কম.

৩৯৯

না

০৪.০৯.২০২০- .স

রা ও পাবত িবষয়ক

৩৯৮

পদা িরত- ২০০২

২৩.১২.২০০৯-উ.ব.স
১৪-১০-৭৬

৩৯৭

তপিশিল জািত

০৮.১২.২০০৯-উ.ব.স

১১-১২-৭২

৩৯৬

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/১১১

০৪.০৯.২০২০- .স

নাথ সরদার, িব.কম.

৩৯৫

না

০৭.১২.২০০৯-উ.ব.স
০১-০৮-৭৪

ও প ুনবাসন
ী সৗেম

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/১০৯

০৪.০৯.২০২০- .স

ী অিনবান পাল, িব.এস.িস. (অ)
ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

না

০১.১২.২০০৯-উ.ব.স
১৮-০৯-৭৩

রা ও পাবত িবষয়ক

৩৯৪

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/১০৫

০৪.০৯.২০২০- .স

বীর কু মার দ , িব.এসিস. (অ)

৩৯৩

না

২৩/০৭/২০০২ - অ: ব: স:
০৪.০৯.২০২০- .স
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ী িস াথ শ র ঘাষ, উ মাধ িমক
৪০০

০১.০১.২০১০-উ.ব.স
০৬-০৮-৭১

কিমবগ ও

৩১/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

শাসিনক সং ার

০১/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

ী িবনয় কু মার সাও, মাধ িমক

০৮.০৭.২০১০-উ.ব.স
২১-১১-৭৭

০১/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

অথ

৪০৩

নতম তািলকা-৩ /১২

০১.০১.২০১০-উ.ব.স
০৬-১০-৭২

১০/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

অথ

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/১২১

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/১৯৭

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৩৩১

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/২০৪

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৪৩০

০৮.০৯.২০২০- .স

ী অঘ লাহা, িব.কম. (অ)
ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

০১.০১.২০১০-উ.ব.স
১০-১১-৭৫

১০/০৮/২০০১ - অ: ব: স:
০৮.০৯.২০২০- .স

ও প ুনবাসন
ী দীপ র হালদার, িব.এসিস.
৪০৫

০১.০১.২০১০-উ.ব.স
১৬-০৭-৭৬

০৬/০৮/২০০২ - অ: ব: স:

উ িশ া
মহ: আব র রা

০৮.০৯.২০২০- .স
াক আনসারী,

িব.এসিস.(অ)

০১.০১.২০১০-উ.ব.স
১৭-০৯-৭০

১৪/০৮/২০০১ - অ: ব: স:

তথ ও সং ৃিত িবষয়ক

০৯.০৯.২০২০- .স

বীর রায়, উ মাধ িমক

৪০৭

০১.০১.২০১০-উ.ব.স
২০-০৮-৬৯

া

িপ.এস.িস.:২০০০
তপিশিল উপজািত

০৫.০৯.২০২০- .স

ী পাথ দ, িব.এসিস.

ী

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/১১৯

০৫.০৯.২০২০- .স

৪০২

৪০৬

না

০১.০১.২০১০-উ.ব.স
০৪-০৯-৭১

ম

৪০৪

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/১১৮

০৫.০৯.২০২০- .স

ী রাজিষ রায়, এল.এল.িব.
৪০১

না

ও পিরবার কল াণ

১৮/০৭/২০০২ - অ: ব: স:
০৯.০৯.২০২০- .স
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ী রি ম ঘাষ, িব.এসিস.
৪০৮

০১.০১.২০১০-উ.ব.স
১২-০৬-৭৭

াণী স

০৩/০৭/২০০১(অপ:)- অ: ব: স:

দ উ য়ন

২৭/০৭/২০০১ - অ: ব: স:

তথ ও সং ৃিত িবষয়ক
০২/০৭/৮৮-ঘ

ণী(িপওন)

প ােয়ত ও ােমা য়ন

২৬/১১/২০০২ - অ.ব.স.

িব াস, িব.এ.

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৪৫৬

১০.০৯.২০২০- .স

১০/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

শাসিনক সং ার

১০.০৯.২০২০- .স

ীমতী দীপা পাল (সরকার), এম.এসিস.
৪১২

পেদা ীত - ২০০২

০১.০১.২০১০-উ.ব.স
০৪-০৪-৭৪

কিমবগ ও

না

০১.০১.২০১০-উ.ব.স

০১-১১-৬৯

৪১১

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/২৮৮

১০.০৯.২০২০- .স

ী অিভিজৎ কু মার দাস, িব.কম. (অ)

ী জয়

না

০১.০১.২০১০-উ.ব.স
১৫-০৯-৬৮

৪১০

িপ.এস.িস.:১৯৯৮/২৪৬

১০.০৯.২০২০- .স

ী উেপন কু মার বাগ, িব.এসিস.
৪০৯

ও.িব.িস.

০১.০১.২০১০-উ.ব.স
২২-০১-৭৩

৩০/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

িপ.এস.িস.:১৯৯৯
তপিশিল জািত

রা ও পাবত িবষয়ক

১০.০৯.২০২০- .স

নতম তািলকা-১/১৬

ী অিসত কু মার িব াস, িব.কম.

০১.০১.২০১০-উ.ব.স

িপ.এস.িস.:১৯৯৯

৪১৩

০১-০৪-৭২
পি মব

০৬/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

শাসিনক আদালত

১০.০৯.২০২০- .স

ী দীপক র ন দাস, মাধ িমক
৪১৪

তপিশিল জািত

১২/১২/১৯৮৮ - ঘ

ণী

০১.০২.২০১০-উ.ব.স

০৪-১১-৬৮
অথ
ী

৪১৫

নীল কু মার বড়াল, উ মাধ িমক

২৬/১১/২০০২ - অ.ব.স.

১৬.০৯.২০২০- .স

০২/০১/১৯৮৯ - ঘ

০১.০২.২০১০-উ.ব.স

ণী

১৯-০১-৬৩
অথ

২৬/১১/২০০২ - অ.ব.স.

নতম তািলকা-১/২৯

১৮.০৯.২০২০- .স
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না
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না
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িতব ী
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ী

দীপ কু মার সরদার, িব.এ.

৪১৬

০১.০২.২০১০-উ.ব.স
১৬-০১-৭৫

১১/০৭/২০০২ - অ: ব: স:

িবদ ালয় িশ া
ী
৪১৭

শা

০১.১০.২০২০- .স

কু মার পা , িডে ামা

( মকািনকাল ইি নীয়ািরং)

২২/০৭/২০০২ - অ: ব: স:

০৬/০১/১৯৮৯ - ঘ

ণী

পূত
শখ মহঃ আসলাম, হাই মা াসা

২৬/১১/২০০২ - অ.ব.স.

০১.১০.২০২০- .স

৩০/০১/১৯৮৯ - ঘ

০১.০৩.২০১০-উ.ব.স

ণী

০১-০১-৬৭
সংখ ালঘু িবষয়ক ও মা াসা িশ া
ী, িব.এসিস.

৪২০

নতম তািলকা-২/০৫

০১.০৩.২০১০-উ.ব.স

০৮-০১-৬৮

৪১৯

িপ.এস.িস.:১৯৯৯
তপিশিল জািত

০১.১০.২০২০- .স

ী জয়েদব িম , মাধ িমক
৪১৮

নতম তািলকা-২/০২

০১.০২.২০১০-উ.ব.স
০৮-০৩-৭২

রা ও পাবত িবষয়ক

ীমতী জয় ী ব ানা

িপ.এস.িস.:১৯৯৯
তপিশিল জািত

২৬/১১/২০০২ - অ.ব.স.

০১.১০.২০২০- .স

৩০/০৮/১৯৯৫ - অ.ব.ক.

০১.০৩.২০১০-উ.ব.স

না

পেদা ীত - ২০০২

না

পেদা ীত - ২০০২

না

ানা িরত- ২০০২

না

ানা িরত- ২০০২

০৯-০৬-৬৩
সচ ও জলপথ

০৪/০৯/২০০২-অ.ব.স.

ী আিশস কু মার সাহানা, িব.এ.
৪২১

১৭/১২/১৯৯৬ - অ.ব.ক.

১৪.১০.২০২০- .স
০১.০৩.২০১০-উ.ব.স

১১-০১-৭২
িবচার
ী হারাণ চ

০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:
ম ল, িব.কম. (অ)

৪২২

০১.০৩.২০১০-উ.ব.স
১৬-১১-৬৯

১৯/০৭/২০০২ - অ: ব: স:

অথ
ী
৪২৩

১৫.১০.২০২০- .স

তপিশিল জািত
১৫.১০.২০২০- .স

িমত কু মার মি ক, িব.এ. (অ)

২৫/০৬/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

নতম তািলকা-২ /০৭

০১.০৩.২০১০-উ.ব.স

০২-১২-৬৮
অথ

িপ.এস.িস.:১৯৯৯

না
০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

০১.১১.২০২০- .স
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ী অেশাক কু মার ম ল,
৪২৪

িব.কম. (অ)

২৪/০৬/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

কৃ িষ

না
০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

ী সমর চ

মজুমদার, িব.এ.

৪২৫

২০/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

ী অেশাক কু মার সাঁফুই, এম.কম.
১৬/০৮/২০০২ - অ: ব: স:

পূত

িপ.এস.িস.:১৯৯৯
তপিশিল জািত

০১.১২.২০২০- .স

ী অিময় ম ল, িব.এসিস. (অ)
৪২৭

২৬/০৬/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

দ অ স ান ও উ য়ন

০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

ীমতী ইি রা বাস, এম.এ.
৪২৮

১৯/১১/১৯৯৭ - অ.ব.ক.
০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

ী কৗিশক সাম , মাধ িমক

১১/১২/১৯৯৭ - অ.ব.ক.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

ী সি ত কু মার দাস, িব.এ. (অ)
৪৩০

০১.১২.২০২০- .স

২৯/০৭/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

০৯.০৩.২০১০-উ.ব.স

ী দীেপশ র ন দাস, িব.এসিস.
৪৩১

না

ানা িরত- ২০০২

না

ানা িরত- ২০০২

০১.১২.২০২০- .স
১১.০৩.২০১০-উ.ব.স

২২-০৪-৭৪
ীড়া ও যুবকল াণ

ানা িরত- ২০০২

০৯.০৩.২০১০-উ.ব.স

০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

না
০১.১২.২০২০- .স

০৫-০১-৭৪
অথ

ানা িরত- ২০০২

০৯.০৩.২০১০-উ.ব.স

২৭-০২-৭৮

ও প ুনবাসন

না
০১.১২.২০২০- .স

৩০-১২-৭১
ও পিরবার কল াণ

নতম তািলকা-২ /১৬

০৯.০৩.২০১০-উ.ব.স

২১-০১-৬৯

া

নতম তািলকা-২ /০৯

০৮.০৩.২০১০-উ.ব.স
০৫-০৫-১৯৭১

জলস

িপ.এস.িস.:১৯৯৯
তপিশিল জািত

২৭.১১.২০২০- .স

৪২৬

ানা িরত- ২০০২

০১.১১.২০২০- .স
০১.০৩.২০১০-উ.ব.স

১৫-০১-৭৪
ম

৪২৯

০১.০৩.২০১০-উ.ব.স

০৭-০৮-৬৭

১৬/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

িপ.এস.িস.:১৯৯৯
তপিশিল জািত

০১.১২.২০২০- .স
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ীমতী ই ানী দ , এম.এসিস.
৪৩২

কািরগির িশ া,

িশ ণ ও দ তা

১২/০৩/১৯৯৮ - অ.ব.ক.
০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

উ য়ন
ী আিশষ চে াপাধ ায়, িব.এসিস.
৪৩৩

কািরগির িশ া,

িশ ণ ও দ তা

০৭/০৪/১৯৯৮ - অ.ব.ক.
০৪/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

ী গািব

হালদার, িব.কম.

১৭/০৪/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

ীমতী মালা সাম , িব.এসিস. (অ)

ী

দ উ য়ন

দীপ ম ল, িব.এসিস. (অ)

ী অির ম নাগ,
িব.কম.,এল.এল.িব.

১২.০৩.২০১০-উ.ব.স

ী অিভিজৎ বে

াপাধ ায়,

িব.এসিস.
রা ও পাবত িবষয়ক

ানা িরত- ২০০২

না

ানা িরত- ২০০২

না

ানা িরত- ২০০২

না

ানা িরত- ২০০২

না

ানা িরত- ২০০২

১২.০৩.২০১০-উ.ব.স

০২/১২/২০০২ - অ: ব: স:

২৫.০২.২০২১- .স

১৬/০৩/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

১২.০৩.২০১০-উ.ব.স

০২/১২/২০০২ - অ: ব: স:

২৫.০২.২০২১- .স

২৯/০৭/১৯৯৯ - অ.ব.ক.

১৩.০৩.২০১০-উ.ব.স

১৩-১২-৬৮
০২/১২/২০০২ - অ: ব: স:

না

২৫.০২.২০২১- .স

২৫-০১-৭৫

িশ ,বািণজ ও উেদ াগ

৪৩৯

২৭/০৮/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

০২-০৫-৭০

ও প ুনবাসন

৪৩৮

২৫.০২.২০২১- .স

০১/০৭/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

নতম তািলকা-২ /২২

১২.০৩.২০১০-উ.ব.স

০২/১২/২০০২ - অ: ব: স:

০২/১২/২০০২ - অ: ব: স:

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

িপ.এস.িস.:১৯৯৯
তপিশিল জািত

০৯-০১-৬৯
াণী স

৪৩৭

০১.০২.২০২১- .স

২১-০৩-৭৬

িতর া

৪৩৬

ানা িরত- ২০০২

০১.০২.২০২১- .স

াপাধ ায়, এম.এসিস.

িবপযয় ব ব াপন ও অসামিরক

না

১১.০৩.২০১০-উ.ব.স

২৬/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

িশ , বািণজ ও উেদ াগ

৪৩৫

ানা িরত- ২০০২

১২.০৩.২০১০-উ.ব.স
১৬-০২-৬৬

ী আিশস বে

না
০১.০১.২০২১- .স

০৫-০২-৭১

উ য়ন

৪৩৪

১০.০৩.২০১০-উ.ব.স

০৩-১০-৭০

২৫.০২.২০২১- .স
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ী রাজীব চ , উ মাধ িমক
৪৪০

২৯/১০/১৯৯৭ -মু. া.প.

১৬.০৩.২০১০-উ.ব.স

১৩-০৩-৭০
খাদ ও সরবরাহ

১৯/১২/২০০২ - অ: ব: স:

ীমতী িমঠু িম , উ মাধ িমক
৪৪১

২৫/০৩/১৯৯৮ -মু. া.প.
১৯/১২/২০০২ - অ: ব: স:

ী িব নাথ িব াস, িব.কম.(অ)
৪৪২

০৩/১২/১৯৯৮ -মু. া.প.

WB Clinical Estt Regu. Auth.

না
১৯/১২/২০০২ - অ: ব: স:

ী ধমজয় কু মার, িব.এ.
০২/০৬/২০০৪ - অ.ব.স.

পূত

৪৪৫

তপিশিল উপজািত

০৭/১২/১৯৯৮ -মু. া.প.

িবিধ

১৯/১২/২০০২ - অ: ব: স:

ী অিমত ভাওয়াল, িব.এসিস.
৪৪৬

১০/০৫/১৯৯৯ -মু. া.প.
১৯/১২/২০০২ - অ: ব: স:

, িব.এ.

না

পদা িরত- ২০০২

না

পদা িরত- ২০০২

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/০৭

২৬.০২.২০২১- .স
২৩.০৩.২০১০-উ.ব.স

৩০-০৯-৬৬
িশ ,বািণজ ও উেদ াগ

নতম তািলকা-৩ /১৪

২২.০৩.২০১০-উ.ব.স

০১-০৭-৭১

২৬.০২.২০২১- .স
৩০.০৩.২০১০-উ.ব.স

০৮-০২-৭১
পিরক না

িপ.এস.িস.-২০০০

২৫.০২.২০২১- .স

ী দীপংকর চ বতী, িব.এ.

পদা িরত- ২০০২

২৫.০২.২০২১- .স
০১.১১.২০১০-উ.ব.স

১০-০৬-৭৬

৪৪৭

নতম তািলকা-২ /২৩

১৭.০৩.২০১০-উ.ব.স

১৭-০৫-৭১

ী রাজা সন

িপ.এস.িস.:১৯৯৯
তপিশিল জািত

২৫.০২.২০২১- .স

দীপ চৗধ ুরী, িব.কম.

৪৪৪

পদা িরত- ২০০২

২৫.০২.২০২১- .স

১০/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

িশ ,বািণজ ও উেদ াগ

৪৪৩

না

১৬.০৩.২০১০-উ.ব.স

১৬.০৩.২০১০-উ.ব.স
০৫-০১-৭০

ী

পদা িরত- ২০০২

২৫.০২.২০২১- .স

০৭-০১-৭০
প ােয়ত ও ােমা য়ন

না

২৭/০৬/২০০২ - অ: ব: স:
২৬.০২.২০২১- .স
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ী অ পম দ ,

িব.এ.

৪৪৮

০২/০৯/২০০২- অ.ব.স.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

০৩/০৭/২০০২ - অ: ব: স:

ৎ

ী অিরিজৎ দাস, িব.এসিস.(অ)
১০/০৭/২০০২(অপ:)- অ: ব: স:

পূত

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৫

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৭

২৬.০২.২০২১- .স
সরকার, িব.এসিস.(অ)

৪৫১

০১.০৪.২০১০-উ.ব.স
২৮-১২-৭৬

২৯/০৭/২০০২ - অ: ব: স:

তথ ও সং ৃিত িবষয়ক

২৬.০২.২০২১- .স

ী নবা ণ িশকদার, িব.এসিস.
৪৫২

০১.০৪.২০১০-উ.ব.স
১০-০১-৭৫

১০/১০/২০০২ - অ: ব: স:

তদারিক আেয়াগ

তপিশিল জািত

১৩/০৯/১৯৯৩ - অ.ব.ক.

কৃ িষ

০২/১২/২০০৩ - অ: ব: স:

ী দব ত সরকার, িব.এ.

০৫/০৬/১৯৯৮ - অ.ব.ক.
০২/১২/২০০৩ - অ: ব: স:

ীমতী সীতারািণ িক ু, মাধ িমক
িবপযয় ব ব াপন ও অসামিরক

০৫/০৭/১৯৯৪ - িপওন

/১৩৪

তপিশিল জািত

ানা িরত- ২০০৩

তপিশিল জািত

ানা িরত- ২০০৩

২৬.০২.২০২১- .স
০৭.০৪.২০১০-উ.ব.স

০৩-০১-৭৭
মৎ

২৬.০২.২০২১- .স
০৩.০১.২০১১-উ.ব.স

১৮-০২-৬৫

তপিশিল উপজািত
২০/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

নতম তািলকা-২

০৭.০৪.২০১০-উ.ব.স

০১-০৮-৬৯

৪৫৪

িপ.এস.িস.:১৯৯৯

২৬.০২.২০২১- .স

মি ক, িব.এ.

৪৫৩

িতর া

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৪

০১.০৪.২০১০-উ.ব.স
১৪-০৪-৭৩

ী জয়

না
২৬.০২.২০২১- .স

৪৫০

ী শা

িপ.এস.িস-১৯৯৯/১১

০১.০৪.২০১০-উ.ব.স
২৪-১০-৭১

িব

না
২৬.০২.২০২১- .স

ী চ ন সরকার, এম.এসিস.
৪৪৯

৪৫৫

০১.০৪.২০১০-উ.ব.স

১২.০১.৭৬

২৬.০২.২০২১- .স

Page 57 of 69

পেদা ীত - ২০০৪

ধান সহায়ক Gradation List of Head Assistants issued vide no- 14 PAR(CCW) dated 17.01.2022
ীমতী জয় ী দ

(কমকার), িব.এসিস.

৪৫৬

০১.০৪.২০১০-উ.ব.স
২৪-০৭-৭২

া

০৬/০৬/২০০২ - অ: ব: স:

ও পিরবার কল াণ

৪৫৭

ী শা

০৮/০৮/২০০২ - অ: ব: স:

চৗধ ুরী, িব.কম.(অ)

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৩৩

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৩৮

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৪০

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৪৫

০১.০৪.২০১০-উ.ব.স
২৭-১২-৭৩

০২/০৭/২০০২ - অ: ব: স:
০১.০৩.২০২১- .স

ী সকত ম ল, িব.এসিস. (অ)
৪৫৯

০১.০৪.২০১০-উ.ব.স
১৯-০৮-৭৩

১৩/০৬/২০০২ - অ: ব: স:

পিরক না

০১.০৩.২০২১- .স

ী সমীর গা ামী,
িব.এসিস.,িব.এড.
াণী স

০৭.০৪.২০১০-উ.ব.স
২২-১০-৭৩

১৭/০৭/২০০২ - অ: ব: স:

দ উ য়ন

০১.০৩.২০২১- .স

ী অির ম পাল, িব.এসিস.
৪৬১

০৭.০৪.২০১০-উ.ব.স
১২-০৬-৭১

০১/০৮/২০০২ - অ: ব: স:

প ােয়ত ও ােমা য়ন
ী

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৩০

০১.০৩.২০২১- .স

অথ

৪৬০

না

০১.০৪.২০১০-উ.ব.স
২২-০৪-৭২

রা ও পাবত িবষয়ক

৪৫৮

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/২১

০১.০৩.২০২১- .স

ীিস াথ ভ াচায,
িব.এসিস.,এ.এম.আই.ই.

ও.িব.িস.

কা

০১.০৩.২০২১- .স

দাস, িব.এসিস.

৪৬২

০৫/০৬/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

০৭.০৪.২০১০-উ.ব.স

০৭-০১-৭৪
খাদ ও সরবরাহ
ী দেব

০২/১২/২০০৩ - অ: ব: স:

নাথ মৃধা, িব.এসিস.

৪৬৩

০৯/০৯/১৯৯৯ - অ.ব.ক.
০২/১২/২০০৩ - অ: ব: স:

ানা িরত- ২০০৩

তপিশিল জািত

ানা িরত- ২০০৩

০১.০৩.২০২১- .স
০১.০৫.২০১০-উ.ব.স

০১-০২-৭৬
প ােয়ত ও ােমা য়ন

তপিশিল জািত

০১.০৩.২০২১- .স
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ী জয়দীপ মুখািজ, িব.এসিস.
৪৬৪

০৭.০৪.২০১০-উ.ব.স
৩০-০৮-৭৪

০১/০৮/২০০২ - অ: ব: স:

রা ও পাবত িবষয়ক

১২/০৮/২০০২ - অ: ব: স:

আিদবাসী উ য়ন
দীপ কু মার ম ল, িব.কম.,

২৮/০৮/১৯৯৮ -মু. া.প.
১৯/১২/২০০৩ - অ: ব: স:

রিজৎ কু ু, িব.এসিস.(অ)

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

১৭-১২-৭৩

২৪/০৬/২০০২ - অ: ব: স:

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৬৪

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৬৫

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৬৬

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৬৭

০১.০৪.২০২১- .স

ী অ ণাং

ভ াচায, এম.এ.

৪৬৯

০৭.০৪.২০১০-উ.ব.স
১৩-১২-৭৩

১৯/০৭/২০০২ - অ: ব: স:

িশ , বািণজ ও উেদ াগ

০১.০৪.২০২১- .স

ী সব সাচী চে াপাধ ায়,
িব.কম.(অ)

০৭.০৪.২০১০-উ.ব.স
২৬-০১-৭৪

২৬/০৭/২০০২ - অ: ব: স:

িবচার
দী

০১.০৪.২০২১- .স
শীল, িব.এসিস (অ)

০৭.০৪.২০১০-উ.ব.স
০৫-০১-৭৫

পূত

না

০৭.০৪.২০১০-উ.ব.স

অথ

৪৭১

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৫৫

০৩.০৩.২০২১- .স

১৪-০৪-৭৩

ী

না

০২.০৩.২০২১- .স

০৩/০৭/২০০২ - অ: ব: স:

ী, িব.এ. (অ)

৪৬৮

৪৭০

পদা িরত- ২০০৩

০৭.০৪.২০১০-উ.ব.স

ও প ুনবাসন
ী সামনাথ ম ুখা

তপিশিল জািত

০১.০৫.২০১০-উ.ব.স

১৩-০৫-৬২
অথ

৪৬৭

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৫৪

০২.০৩.২০২১- .স

৪৬৬

ী

না

০৭.০৪.২০১০-উ.ব.স
১০-০৯-৭৩

ী

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৫১

০২.০৩.২০২১- .স

ী িব মািদত ভ াচায , িব.এসিস.
৪৬৫

না

০৪/০৭/২০০২ - অ: ব: স:
০১.০৪.২০২১- .স
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মহ দ মহিসন, িব.এসিস (অ)
৪৭২

০১.০৫.২০১০-উ.ব.স
০৫-১২-৭৪

০৯/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

রা ও পাবত িবষয়ক
ী

ভিজৎ চ াটা

২৮/০৮/২০০২ - অ: ব: স:

উ িশ া
ী জয়েদব ম ল, মাধ িমক
শাসিনক সং ার

১৯/১২/২০০৩ - অ: ব: স:

নীল মু ু, মাধ িমক

৪৭৫

৪৭৬

১৮/১০/২০০০ -মু. া.প.

পদা িরত- ২০০৩

১০/১০/১৯৯৪ - িপওন

তপিশিল উপজািত

পেদা ীত - ২০০৪

তপিশিল জািত

পদা িরত- ২০০৩

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৮০

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৮১

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৮২

০১.০৪.২০২১- .স
০১.০২.২০১১-উ.ব.স

১২-০৪-৬৭
ও পিরবার কল াণ

২০/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

০১.০৪.২০২১- .স

ী সত ত দাস, িব.কম.

১৯/১০/২০০০ -মু. া.প.

০১.০৭.২০১০-উ.ব.স

কািরগির িশ া,

িশ ণ ও দ তা

১৬-০২-৭৭
১৯/১২/২০০৩ - অ: ব: স:

উ য়ন
ী মানস মুখাজী, িব.এস.িস.
৪৭৭

০১.০৫.২০২১- .স
০১.০৫.২০১০-উ.ব.স

৩১-১২-৭৪

১৮/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

অথ
ী কৃ ে

তপিশিল জািত

০১.০৭.২০১০-উ.ব.স

০৭-০৪-৭৬

া

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৭৫

০১.০৪.২০২১- .স

৪৭৪

ী

না

০১.০৫.২০১০-উ.ব.স
০৭-১০-৭৫

কিমবগ ও

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৭১

০১.০৪.২০২১- .স

ী, িব.এসিস.

৪৭৩

না

০১.০৭.২০২১- .স
বে

াপাধ ায়, িব.এসিস.(অ),

৪৭৮

০৬.০৫.২০১০-উ.ব.স
৩১-১২-৭৪

২৩/০৮/২০০২ - অ.ব.স.

আিদবাসী উ য়ন

০১.০৭.২০২১- .স

ী সামনাথ ঠাকু র, িব.কম.(অ)
৪৭৯

০১.০৬.২০১০-উ.ব.স
০৩-০৫-৭৬

রা ও পাবত িবষয়ক

২৬.০৭.২০০২ - অ.ব.স.
০৮.০৭.২০২১- .স
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ী জয়

ম ল, উ মাধ িমক

৪৮০

০২.০৭.২০১০-উ.ব.স
৩০-১২-৭১

১০/০৯/২০০৩ - অ.ব.স.

আবাসন
ী অ প দাশ

, িব.এসিস.(অ)
২০/০৯/২০০২ - অ.ব.স.

১৬/০৯/২০০২ - অব.স.

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১০০

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১০৩

০৯.০৭.২০২১- .স

ভািশস গরাই, িব.এসিস., িব.এড.

৪৮৩

০১.০৭.২০১০-উ.ব.স
০৬-০১-৭১

১৩/০৬/২০০২ - অ.ব.স.

উ িশ া

০৯.০৭.২০২১- .স

ী পৃ ীশ ম ল, িব.এসিস.
৪৮৪

০৬.০৭.২০১০-উ.ব.স
১০-০১-৭৬

১৪/১১/২০০৩ - অ.ব.স.
০৯.০৭.২০২১- .স

ীমতী হম ী ঘাষ( দ), িব.এসিস.

০১.০৭.২০১০-উ.ব.স

৪৮৫

২৭-০৮-৭৪

১৫/০৭/২০০২ - অ.ব.স.

পিরষদীয় িবষয়ক
ী িহমাং

১৪/০৮/২০০২ - অ.ব.স.

WB Clinical Estt Regu. Com.

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১০৯

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১১৪

১৪.০৭.২০২১- .স

কু মার মু ু, উ মাধ িমক

২৯/০৮/২০০০ - অ.ব.ক.

০৫.০২.২০১১-উ.ব.স

০৭-০৮-৬৬
উ য়ন

না

০১.০৭.২০১০-উ.ব.স
১০-০১-৭৬

৪৮৭

নতম তািলকা-১ /৩

১৩.০৭.২০২১- .স

নারায়ণ বাস, িব.এসিস.

৪৮৬

িপ.এস.িস.:২০০০/
তপিশিল জািত

রা ও পাবত িবষয়ক

উ রব

না

৩০.০৬.২০১০-উ.ব.স
২৪-০১-৬৮

িবচার

ীন

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/৮৪

০৯.০৭.২০২১- .স

পন কু মার গে াপাধ ায়,

িব.কম.(অ),

ী

না

৩০.০৬.২০১০-উ.ব.স
১৭-০৫-৭৫

িশ , বািণজ ও উেদ াগ

৪৮২

িপ.এস.িস.:২০০০/২৫

০৮.০৭.২০২১- .স

৪৮১

ী

তপিশিল জািত

তপিশিল উপজািত
১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

১৫.০৭.২০২১- .স
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ী
৪৮৮

ত মুেখাপাধ ায়, এম.এসিস.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

০১.০৭.২০১০-উ.ব.স
০৮-০৯-৭০

১৫/০৭/২০০২ - অ.ব.স.

দী

দ , িব.কম.(অ)
৩১-১২-৭৬

১৮/০৭/২০০২ - অ.ব.স.

রা ও পাবত িবষয়ক
ী দবর ন নায়ক, িব.এ.
২৩/০৯/২০০২ - অ.ব.স.

কািরগরী

১৯-০১-৭২

১২/০৭/২০০২ - অ.ব.স.

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৩৫

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৩৬

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৩৭

০১.০৮.২০২১- .স

ী ই নীল িম , িব.এসিস.

০৩.০৭.২০১০-উ.ব.স

৪৯২

১০-০৩-৭৩

০৩/০৩/২০০৩ - অ.ব.স.
০১.০৮.২০২১- .স

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক
ী চ েশখর ব ানাজী, িব.এসিস.(অ)
৪৯৩

০৬.০৭.২০১০-উ.ব.স
২১-১১-৭৩

০৬/০৮/২০০২ - অ.ব.স.

লাকায় ু

০১.০৮.২০২১- .স

ী অয়ন চৗধ ুরী, িব.কম.(অ)
ভূিম সং ার ও

০১-০৮-২০০২-অ.ব.স.
জাস

০৭.০৭.২০১০-উ.ব.স

না

১৮-১০-৭৪

িপ.এস.িস,:১৯৯৯/১৪০
০১.০৮.২০২১- .স

আদালত
ী িহে াল িব াস, িব.এ.

০৩.০৯.২০১০-উ.ব.স
০৪-০৪-৭৯

আবাসন

না

০২.০৭.২০১০-উ.ব.স

ও প ুনবাসন

৪৯৫

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৩১

০১.০৮.২০২১- .স

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

পি মব

না

০১.০৭.২০১০-উ.ব.স
১৫-০১-৭৮

ী অ প মিণ াম, এম.এসিস.

৪৯৪

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৩০

০১.০৮.২০২১- .স

৪৯০

৪৯১

না

০১.০৭.২০১০-উ.ব.স

৪৮৯

জন া

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১২২

১৬.০৭.২০২১- .স

ও প ুনবাসন
ী

না

১৮/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

িপ.এস.িস.-২০০০
তপিশিল জািত

০১.০৮.২০২১- .স
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ী দব সাদ হালদার, উ মাধ িমক
৪৯৬

০১.১২.২০১০-উ.ব.স
১৩-০৮-৭০

১২/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

রা ও পাবত িবষয়ক
ী

০১.০৮.২০২১- .স

পক ভ াচায , িব.এসিস.(অ)

৪৯৭
িশ ,বািণজ ও উেদ াগ

তথ ও সং ৃিত িবষয়ক

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৪৩

০১.০৯.২০২১- .স.

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৪৪

০১.০৯.২০২১- .স.

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৪৭

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৪৮

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৫২

না

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৬০

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৬৮

০৯.০৭.২০১০ উ.ব.স

ণব কু মার সরকার, িব.কম.

০২/০৯/২০০২ - অ.ব.স.
০৫-১০-৬৮

িব

না

০৪/০৭/২০০২ - অ.ব.স.
২৭-০৯-৭৬

৪৯৯

০১.০৯.২০২১- .স.
০৮.০৭.২০১০ উ.ব.স

ী রােজশ গা ামী, িব.এসিস.

ী

নতম তািলকা-২/২

০৩/০৯/২০০২ - অ.ব.স.
২৪-০৭-৭৬

৪৯৮

িপ.এস.িস.-২০০০
তপিশিল জািত

ৎ

০৯.০৭.২০১০ উ.ব.স

ী অেশষ দাস, এম.কম., িব.এড.
৫০০

০৯.০৭.২০১০-উ.ব.স
১৩-০৮-৬৯

১২/০৭/২০০২ - অ.ব.স.

উ িশ া

২৪.০৯.২০২১

ী ধীরাজ সাধ ুখাঁ, িব.কম.(অ)
৫০১

১৭/০৭/২০০২ - অ.ব.স.

১০.০৭.২০১০-উ.ব.স

২৬-১১-৭২
পিরবহন

২৪.০৯.২০২১

রহমত রা ািন, িব.এসিস.
৫০২

১২.০৭.২০১০-উ.ব.স
০৯-০১-৭৭

অ াি

১৭/০১/২০০৩ - অ.ব.স.

কারাপশান া

২৪.০৯.২০২১

ী রবীন কু ু, িব.কম.
৫০৩

১৩.০৭.২০১০-উ.ব.স
০৭-০৯-৭১

তথ ও সং ৃিত িবষয়ক

৩১/০৩/২০০৩ - অ.ব.স.
২৪.০৯.২০২১
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ীমতী বীিথকা চ বতী, এম.এসিস.
৫০৪

২৮.০৭.২০১০-উ.ব.স
০৩-০২-৭২

২৩/১২/২০০২ - অ.ব.স.

অথ
ী স য় কু মার ঘাষ, িব.ই.
০১/০৮/২০০২ - অ.ব.স.

শাসন

ী হেরকৃ

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/২৩৮

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/২৫৬

২৪.০৯.২০২১

রায়, িব.এসিস.

৫০৬

২৮.০৭.২০১০-উ.ব.স
১০-১০-৬৯

২৮/০৮/২০০২ - অ.ব.স.

রবন িবষয়ক

২৪.০৯.২০২১

ী কৗ ভ রতন ম ল, উ মাধ িমক
৫০৭

৩০.১২.২০১০-উ.ব.স
০৭-০১-৭৮

১৮/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

রবন িবষয়ক

৫০৮

িপ.এস.িস.-২০০০
তপিশিল জািত

২৪.০৯.২০২১

ী অেলাক ম ল, িব. টক.

নতম তািলকা-২/৩

৩১.১২.২০১০-উ.ব.স
০৮-০২-৭৬

২১/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

অথ

িপ.এস.িস.-২০০০
তপিশিল জািত

২৪.০৯.২০২১
শা

ভৗিমক, িব.কম.(অ)

৫০৯
পি মব

১৫/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

করাধান আদালত
১৩/০৮/২০০১ - অ.ব.ক.

নতম তািলকা-২/১০

০১.০৩.২০১১-উ.ব.স
তপিশিল উপজািত

১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

িমত িব াস, উ মাধ িমক

ানা িরত - ২০০৪

২৪.০৯.২০২১
২৮.০৭.২০১০-উ.ব.স

০৯-০১-৬৯
নারী এবং িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

তপিশিল জািত

১৭-১২-৬৯

ও প ুনবাসন

৫১১

িপ.এস.িস.-২০০০

২৪.০৯.২০২১

ী নারায়ণ সােরন, উ মাধ িমক
ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

নতম তািলকা-২/৪

০১.০১.২০১১-উ.ব.স
২৯-০৬-৭৪

ী

ও.িব.িস.

২৮.০৭.২০১০-উ.ব.স
১২-০৭-৬৭

সংেশাধন

৫১০

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৬৯

২৪.০৯.২০২১

৫০৫

ী

ও.িব.িস.

২৬/০৭/২০০২ - অ.ব.স.

ও.িব.িস.
২৫.০৯.২০২১
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ী িব ব ম , িব.এসিস.(অ)
৫১২

০১.০১.২০১১-উ.ব.স
০১-০৪-৭৫

কিমবগ ও

২৫/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

শাসিনক সং ার

২৫.০৯.২০২১

ী শংকর পাল, িব.এ., িব.এসিস.
৫১৩

১৬/০৭/২০০২ - অ.ব.স.

শাসিনক সং ার

১৬/০৯/২০০২ - অ.ব.স.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

১৭/০২/১৯৮৯ - িপওন

ীমতী শফালী ব , এস.এস.ই
৫১৬

১৬/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

২৭.০৯.২০২১

২৫/০৫/১৯৮৯ - িপওন

০২.০৯.২০১০-উ.ব.স

১১-০২-৬৮
লাকায় ু
বে

াপাধ ায়, এম.কম.

৫১৭

১৯/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

২৭.০৯.২০২১

২৬/০৩/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

০৩.০৯.২০১০-উ.ব.স

২৭-০৫-৬৯
রা ও পাবত িবষয়ক

০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

২৭.০৯.২০২১

ী জয়

০৮/০৯/১৯৯৯ - অ.ব.ক.

০১.১১.২০১০-উ.ব.স

দাস, িব.এসিস.

৫১৮

১৫-০১-৭১
কৃ িষ
ী অন

অিধকারী, িব.এসিস.(অ)

০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

২৭.০৯.২০২১

০৩/১১/১৯৯৯ - অ.ব.ক.

০১.১১.২০১০-উ.ব.স

২৮-০৮-৭৪
পূত

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/২৯০

না

পেদা ীত - ২০০৩

না

পেদা ীত - ২০০৩

১৯.০৮.২০১০-উ.ব.স

০৮.১০.৬৭

ও প ুনবাসন

৫১৯

ও.িব.িস.
২৭.০৯.২০২১

ীমতী িমতা সাহা, িব.এ.

ী অিচ

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/২৮৭

০২.০৮.২০১০-উ.ব.স
০১-০৮-৭৭

পূত

৫১৫

ও.িব.িস.
২৭.০৯.২০২১

ী চ ন নাথ, িব.এ.
৫১৪

নতম তািলকা-২/১৩

০১.০৮.২০১০-উ.ব.স
২০-১২-৬৮

কিমবগ ও

িপ.এস.িস.-২০০০
তপিশিল জািত

০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

২৭.০৯.২০২১
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না

ানা িরত - ২০০৩

না

ানা িরত - ২০০৩

না

ানা িরত - ২০০৩
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ীমতী পািপয়া কর শঠ, িব.এসিস.(অ)
৫২০

১৫/০৯/১৯৯৯ - অ.ব.ক.
০৩-০২-৭৪

ম

৫২১

ী জীবন কৃ

পয়ড় া, িব.এসিস.(অ)

০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

২৭.০৯.২০২১

০৬/০৯/১৯৯৯ - অ.ব.ক.

১৫.১১.২০১০-উ.ব.স

০৬-০১-৬৯

রা ও পাবত িবষয়ক

০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

ী দবািশস চৗধ ুরী, উ মাধ িমক
৫২২

িপ.এস.িস.-২০০০
তপিশিল জািত

২১/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

নতম তািলকা-২/১৬
িপ.এস.িস.-২০০০
তপিশিল জািত

২৭.০৯.২০২১

ী আেলকজা ার লপচা,

নতম তািলকা-২/২৬

০১.১১.২০১১-উ.ব.স
২৩.০৮.৭৭

১৩.০৬.২০০৫- অ.ব.স.

িবিধ

২০০২
তপ: উপজািত

২৭.০৯.২০২১

ী অেলাক মুেখাপাধ ায়, িব.এসিস.
৫২৫

১৭/০৯/১৯৯৯ - অ.ব.ক.

ু , ছাট এবং মাঝাির উেদ াগ ও ব

না
০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

ী পিরেতাষ দাস, িব.এসিস.
৫২৬

০১/০১/২০০৪ - অ.ব.স.

সচ ও জলপথ

িপ.এস.িস.-২০০০
তপিশিল জািত

২৮.০৯.২০২১

ী সত ত ম ল, িব.এসিস.(অ.)
১৫/০৮/১৯৭৪

ানা িরত - ২০০৩

২৮.০৯.২০২১
০৯.০১.২০১১-উ.ব.স

২৩-০৯-৭১

শাসিনক সং ার

নূ নমান তািলকা-৩/৪থ

০১.১২.২০১০-উ.ব.স

৩১-১২-৬৬

কিমবগ ও

ানা িরত - ২০০৩

০৮.০১.২০১১-উ.ব.স
১৬-০৯-৭৩

িশ , বািণজ ও উেদ াগ

৫২৭

না

২৭.০৯.২০২১

ী পাথ সারথী মজুমদার, িব.এসিস.

িব.এসিস( নপালী)

ানা িরত - ২০০৩

২৭.০৯.২০২১

৩০/০৯/২০০৩- অ.ব.স.(অপ:)

শাসিনক আদালত

৫২৩

না

০৬.০১.২০১১-উ.ব.স
০২-০১-৭৩

পি মব

৫২৪

০১.১১.২০১০-উ.ব.স

০৯/০৯/১৯৯৯ - অ.ব.ক.

০১.১২.২০১০-উ.ব.স

০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

২৯.০৯.২০২১
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নতম তািলকা-২/২৭

ও.িব.িস.

ানা িরত - ২০০৩
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ী

িমত কু মার মাদক, িব.এসিস.

৫২৮

০৯/০৮/১৯৯৯ - অ.ব.ক.
০৭-০২-৭৫

িশ , বািণজ ও উেদ াগ
ী

ামল দব, িব.এসিস.

৫২৯

০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

২৯.০৯.২০২১

০৪/০৯/২০০০ - অ.ব.ক.

১৫.১২.২০১০-উ.ব.স

০৪-০১-৭৩
িবিধ

০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

ী শা ত সরকার, এম.কম.
৫৩০

২২-০২-৭৭

ী কৗিশক ঘাষ, িব.এসিস.(অ)

না

ানা িরত - ২০০৩

২৯.০৯.২০২১

২২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

িপ.এস.িস.-২০০০
তপিশিল জািত

০৫/০৯/২০০০ - অ.ব.ক.

ী অিনবাণ দাস, িব.এসিস.
ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ

ব ানা

ী, িব.এসিস.

৫৩৩

০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

৩০.০৯.২০২১

০২/০৮/২০০০ - অ.ব.ক.

৩০.১২.২০১০-উ.ব.স

২৮-১২-৭৫

ও প ুনবাসন

০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

০১.১০.২০২১

০৪/০৮/২০০০ - অ.ব.ক.

৩০.১২.২০১০-উ.ব.স

০৭-০৮-৬৭
রা ও পাবত িবষয়ক

০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

০১.১০.২০২১

ী পলাশ দ , িব.কম.

২৪/১২/১৯৯৭ -মু. া.প.

৩১.১২.২০১০-উ.ব.স

৫৩৪

০৩-০১-৭৩
খাদ ও সরবরাহ
ী পিব হালদার,িব.কম.(অ)
রা ও পাবত িবষয়ক

০৮-০৭-৭১

নতম তািলকা-২/২৯

২৯.১২.২০১০-উ.ব.স

১০-০৬-৭৮
পূত

৫৩৫

ানা িরত - ২০০৩

২৯.০৯.২০২১

৫৩১

ী অিন

ও.িব.িস.

২৮.০১.২০১১-উ.ব.স

অথ

৫৩২

০১.১২.২০১০-উ.ব.স

১৯/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

০১.১০.২০২১

০১/১১/২০০০ -মু. া.প.

৩১.১২.২০১০-উ.ব.স

১৯/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

০১.১০.২০২১
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না

ানা িরত - ২০০৩

না

ানা িরত - ২০০৩

না

ানা িরত - ২০০৩

না

পদা িরত - ২০০৩

না

পদা িরত - ২০০৩

ধান সহায়ক Gradation List of Head Assistants issued vide no- 14 PAR(CCW) dated 17.01.2022
৫৩৬

ী স ীব সরকার, িব.এ.

১০-০১-৭৮

১৮/০৭/২০০৫ - অ.ব.স.

নারী এবং িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

৫৩৭

১৬-০৭-৬৮

িবচার

৫৩৮

ী টানেড চামেব ভু িটয়া, িব.এসিস.

১০-১০-৭৬

০৫/১২/২০০০ -মু. া.প.

৩১.১২.২০১০-উ.ব.স

১৯/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

০৫.১০.২০২১

০৯/০৬/২০০৫ - অ.ব.স.

পূত

৫৩৯

ী শ ু নাথ সাহা, উ মাধ িমক

২৮-০২-৬৮

ীমতী শাভা িশকদার,

এস.এস.ই

১০.০৭.১৯৬৩

২১/১১/২০০০ -মু. া.প.

৩১.১২.২০১০-উ.ব.স

১৯/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

০৭.১০.২০২১

১১.০৮.১৯৮৮-ঘ

নী

২৪.০৯.১৯৯৭-অ.ব.স

িবদ ালয় িশ া
(অ)

২১-০৫-৭৪

রা ও পাবত িবষয়ক

৫৪২

ী অ পম চ ব ী, িব.এসিস.(অ)

০২/০৮/১৯৯৯ - অ.ব.ক.
২২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

১২-১১-৭৭

০১/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

অথ

৫৪৩

না

তপ: উপজািত

০১.০৪.২০০৬-উ.ব.স

পদা িরত - ২০০৩

২০০২
নূ নমান তািলকা-৩/৮ ম

না

পদা িরত - ২০০৩

তপিশিল জািত

পেদা ীত-১৯৯৭

০১.১১.২০২১- .স

ী অমল কু মার প ুরকাইত, িব.এসিস.
৫৪১

০১.১১.২০১১-উ.ব.স

িপ.এস.িস.-২০০০
নতম তািলকা-২/৩০

০৫.১০.২০২১

অথ

৫৪০

তপিশিল জািত

০১.১০.২০২১

ী মেনাজ কু মার মি ক, িব.কম.,
এল.এল.িব.

০১.০২.২০১১-উ.ব.স

০১.০১.২০১১-উ.ব.স

না

ানা িরত - ২০০৩

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ৫

০১.১১.২০২১- .স
০১.০১.২০১১-উ.ব.স
০১.১১.২০২১- .স

ী দবাং

বাস,

িব.এসিস.(অ)

২১-১১-৭৪

২৯/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

০১-০১-১১

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ১১

২৫-০৩-৭৮

১৩/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

০১-০১-১১

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ২৩

০৫-০৬-৭৯

১৬/০২/২০০৪ - অ.ব.স.

০১-০১-১১

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ২৪

পূত

৫৪৪

ী কমল সাহা, িব.কম.(অ)
িবপযয় ব ব াপনা ও অসামিরক
িতর া

৫৪৫

ী

িমত কু মার দ, িব.এ.

রা ও পাবত িবষয়ক
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৫৪৬

ী অচু তান

চ ব ী, িব. টক.

০৪-০৯-৭৩

০৪/০৩/২০০৪ - অ.ব.স.

০১-০১-১১

অথ

Page 69 of 69

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ২৬

