
          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 

িমক নং
নাম, িশ াগত যাগ তা ও য িবভােগ 

বতমােন কমরত
জ  তািরখ

সরকারী চাকুরীেত 
যাগদােনর তািরখ

বতমান পেদ যাগদােনর ও 
ায়ীকরেণর তািরখ

ত: জা:/উপজািত/ও.িব.িস
িপ.এস.িস.কতৃক 

িনবাচেনর সাল ও 
মপযায় নং

ম ব

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮

ী ভাত ব ানাজী, উ মাধ িমক ১৯.০১.১৯৬৪ ১৩.১১.১৯৮৪-অ.ব.স. ১৩.১১.১৯৮৪ না ১৯৮২/১৮৬

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ীমতী অ  ডামা ওয়াংিড, মাধ িমক ২০.১২.১৯৬৩ ১৬.১২.১৯৮৫-অ.ব.স. ১৬.১২.১৯৮৫

উ িশ া

ী অেশাক ব ানাজী, উ মাধ িমক ০৬.১১.১৯৬৩ ০৪.০৯.১৯৮৭-অ.ব.স. ০৪.০৯.১৯৮৭ না ১৯৮৫/৩৯
সামিয়কভােব বরখা  
আেছন

নগেরা য়ণ

ী তাপস চৗধরুী, িব.এসিস. ২৩.১১.১৯৬৯ ১৩.০১.১৯৮৯-অ.ব.স. ১৩.০১.১৯৮৯

রা

ী রিজৎ দ , উ মাধ িমক ০১.০১.১৯৬৩ ৩০.০১.১৯৯২-অ.ব.স. ৩০.০১.১৯৯২ না ১৯৮৯/৩৮

বন

ী িবজন কুমার ম ল, িব.এ. ০৮.০৩.১৯৬৪ ০৬.০২.১৯৯২-অ.ব.স. ০৬.০২.১৯৯২ না ১৯৮৯/৬২
আদালেত মামলা 
িবচারাধীন

পিরসংখ ান ও ক  পায়ণ

১

২

৩

ই ফা িবেবচনাধীন

৪

ত: উ: জা:
১৯৮৩-এস.িট তািলকায় 

৫ম
০১.০৭.৮৭ থেক 

অ পি ত

৬

৫ দীঘিদন অ পি ত

দীঘিদন অ পি তত: জা:
১৯৮৬/িরল াকসডতপ:জা
িতর া াড তািলকায়-

২১
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ী অিন  চ াটাজী, িব.এ. (অ) ০১.১২.১৯৬৯ ১৬.১১.১৯৯৪-অ.ব.স. ১৬.১১.১৯৯৪ না ১৯৯১/১৩৩
১২/০৬/২০০০ থেক 
অ পি ত

পিরবহন

ী ই নীল িব াস, িব.এসিস.(অ) ০১.০৩.১৯৬৯ ০৫.০৫.১৯৯৫-অ.ব.স. ০৫.০৫.১৯৯৫ না ১৯৯২/৬৫ দীঘিদন অ পি ত

অথ

ী অ প কুমার চ াটাজী, িব.এসিস(অ) ১২.০৮.১৯৭০ ০৫.০৫.২০০০-অ.ব.স. ০৫.০৫.২০০০ না ১৯৯৬/৮০

াণী স দ উ য়ন

ী ভিজৎ ন ী, উ মাধ িমক ২৭.০৬.১৯৭৮ ২৯.০৯.২০০৩-অ.ব.স. ২৯.০৯.২০০৩ না ২০০০/১৩১

রা
excluded APR not 
ready Post resolved

ী দবািশষ ঘাষ, িব.এসিস ( টক). ৩১-০৮-৭৩ ০৪/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ০৪/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/২২

ী আিশষ মাইিত, িব.কম.(অ). ০১-০৩-৭৮ ২৪/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২৪/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/২৩

ী কৗিশক পাল, এম.এসিস. ১৫-০৩-৭৭ ২১/১১/২০০৬- অ.ব.স. ২১/১১/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৬৫

পবূ  সহ 
১৪/০৯/২০০৯(অপ:) থেক 

অব াহিত

পবূ  সহ 
০৩/০৯/২০১২(অপ:) থেক 

অব াহিত

পবূ  সহ ০২/০৯/০৯ 
(অপরা ) থেক অব াহিত

না

না

৭

Under suspension vide 
letter no 89-GE/N/1E-
41/2020 dt 18.01.2022 

w.e.f 28.12.2021

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

০৭/০৪/২০০৩ থেক 
অ পি ত

না

Page 2 of 130



          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 

ীমতী মধিুরমা চ বতী, িব.এসিস.(অ). ১১-০৪-৭৯ ১৯/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ১৯/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৮৫

ী কৗিশক চ বতী, িব.এসিস.(অ). ০৩-০৯-৭৬ ০৭/০৬/২০০৬- অ.ব.স. ০৭/০৬/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৯৪

ী ভংকর সরকার, িব.এসিস. ১৫-১০-৭৯ ০৮/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ০৮/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১০৯

ীমতী াতী চ বতী, িব.এসিস.(অ). ০৪-০১-৭৭ ১৭/০৮/২০০৬(অপ:)- অ.ব.স. ১৭/০৮/২০০৬(অপ:)- অ.ব.স. ২০০৩/১২৫

ীমতী ীজাতা চৗধরুী, এম.এসিস. ০৬-০৯-৭৯ ১৮/১২/২০০৬-অ.ব.স. ১৮/১২/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/১৪৬

ী তমাল ভ াচায , িব.এ. ০১-০৬-৭৫ ১৭/০৮/২০০৬(অপ:)- অ.ব.স. ১৭/০৮/২০০৬(অপ:)- অ.ব.স. ২০০৩/২০২

ী স ীব হালদার, িব.কম (অ),. ০৬-০৩-৭৭ ২৪/০৫/২০০৬(অপ:)-অ.ব.স. ২৪/০৫/২০০৬(অপ:)-অ.ব.স. ২০০৩/২১৮

না

পবূ  সহ 
৩১/০৮/২০০৯(অপ:) থেক 

অব াহিত

পবূ  সহ 
০৩/১১/২০০৯(অপ:) থেক 

অব াহিত

িদি েত অবি ত 
রিসেড  কিমশন 

অিফেস অবরবগীয় 
সহায়ক পেদ কমরত ও 

পেদা ীত

না১৮

১৭

১৬

১৯

না

না

না
পবূ  সহ 

২৩/০৬/২০১০(অপ:) থেক 
অব াহিত

১৫

১৪
পবূ  সহ 

৩০/০৯/২০০৯(অপ:) থেক 
অব াহিত

পবূ  সহ 
১৬/১১/২০০৯(অপ:) থেক 

অব াহিত

না

না

২০
পবূ  সহ 

১৭/০৬/২০১০(অপ:) থেক 
অব াহিত
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ী আিশক উি ন খান, এম.এসিস. ০৯-০৩-৭৭ ২৮/০৯/২০০৬-অ.ব.স.   ২৮/০৯/২০০৬-অ.ব.স ২০০৩/২৪১

ী অিভিজৎ িসনহা, িব.এসিস. ২৩-০১-৭৫ ০২/০৮/২০০৬-অ.ব.স. ০২.০৮.২০০৬-অ.ব.স ২০০৩/২৪৮

ভূিম ও ভূিম সং ার

ী সৗেমন চ াটাজী, িব.এসিস. ৩১-১০-৭৭ ১৮/০৯/২০০৬-অ.ব.স.   ১৮/০৯/২০০৬-অ.ব.স ২০০৩/২৫১

ী ণব কুমার কমকার, িব.এসিস. ০২-০১-৭৭ ০১/০৮/২০০৬-অ.ব.স.   ০১/০৮/২০০৬-অ.ব.স ২০০৩/২৭৪

ীমতী সীমা দাস, িব.কম. (অ), ০৫-০১-৭৭ ০৫/০৯/২০০৬-অ.ব.স.   ০৫/০৯/২০০৬-অ.ব.স ২০০৩/৮৩৮

ী মণৃাল কাি  ন র, িব.এ. ০৭-০৯-৮০ ০১/০৮/২০০৬-অ.ব.স.  ০১/০৮/২০০৬-অ.ব.স ২০০৩/২৩

(নূ নমান তািলকা-২)

ী অিভিজৎ বড়ুয়া, িব.এসিস. ১৬-০৩-৭৪ ১৩/১২/২০০৬-অ.ব.স.   ১৩/১২/২০০৬-অ.ব.স ২০০৩/২৪

(নূ নমান তািলকা-৩)

না

না

২৫

২৪ ও.িব.িস.

পবূ  সহ 
২৯/১২/২০১০(অপ:) থেক 

অব াহিত

২২

২৩

২১

না

পবূ  সহ 
১৯/০৭/২০১১(অপ:) থেক 

অব াহিত
ত: উ: জা:

পবূ  সহ 
২৫/১১/২০০৯(অপ:) থেক 

অব াহিত

ত: জা:

ত: জা:

২৬

২৭

 পবূ  সহ 
২৯/০৬/২০১০(অপ:) থেক 

অব াহিত

পবূ  সহ 
২৮/০৬/২০১০(অপ:) থেক 

অব াহিত

পবূ  সহ 
২৩/১১/২০০৯(অপ:) থেক 

অব াহিত

Page 4 of 130



          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 

ী স য় কুমার বিুধয়া, িব.কম. ১৪-০৬-৭৭ ০৮/০৯/২০০৬- অ.ব.স.   ০৮/০৯/২০০৬-অ.ব.স ২০০৩/২৬

(নূ নমান তািলকা-৩)

ী দবল কুমার উপাধ ায়, িব.এসিস ২৯.১০.১৯৮০ ১৪.১২.২০০৭-অ.ব.স ১৪.১২.২০০৭-অ.ব.স ২০০৪/৬২

ী অিভিজৎ কু ু, িব.কম (অ) ১৪-১১-৮১ ২৭.১২.২০০৭--অ.ব.স. ২৭.১২.২০০৭-অ.ব.স. ২০০৪/১৪৯

ী দীেপশ কুমার দ, িব.এসিস. টক ১১-০৫-৭৫ ০১-১১-০৭ ০১-১১-০৭ ২০০৪/১৭৯

ী দীপ দাস, এম.এসিস ১৪-০৩-৭৯ ২৩-০৪-০৮ ২৩-০৪-০৮ ২০০৪/২২৬

ী কু ল সন, িব.এসিস (অ) ১০-০১-৭৮ ২৮/১১/২০০৭(অপ:) ২৮/১১/২০০৭(অপ:) ২০০৪/২৩১

ী শা  কুমার ম ল, িব.এ ০৭-০১-৭৫ ১৮-০২-০৮ ১৮-০২-০৮ শারীিরক িতব ী

 

না

৩০

পবূ  সহ 
৮/০৩/২০১১(অপ:) থেক 

অব াহিত
ত: উ: জা:

২৯

৩৩

না

২৮

৩২

৩১.১০.১১(অপ:) থেক 
পবূ  সহ অব াহিত

না
পবূ সহ ১৪.০৭.২০১১ 
(অপ) থেক অব াহিত

না
পবূ সহ ২৯.১২.২০১০ 
(অপ) থেক অব াহিত

না

২০০৪/ ১৬-তম নূ নমান 
তািলকা-১

৩১

পবূ সহ ১১.০৮.২০১১ 
(অপ:) থেক অব াহিত

Released with Lien 
w.e.f. 26.12.12(A.N.)

পবূ সহ ১৩.০৭.২০১১ 
(অপ) থেক অব াহিত

৩৪
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ী মকুুল সরকার, িব.এসিস (অ) ২২-১১-৭৯ ২২-০১-০৮ ২২-০১-০৮

 

ী স য় রজক, িব.এসিস ০৪-০১-৭৬ ০৪-০৬-০৮ ০৪-০৬-০৮

ী রিজত ম ল, িব. এ (অ) ১৯-০৬-৭৮ ১৯-০২-০৮

রা

ী স ীপ নাথ, াতক (অ) ২৪-১২-৭৮ ০৯/০২/২০০৪-অ.ব.ক. ১৮/১২/২০০৮অ.ব.স

ভূিম ও ভূিম সং ার

ী সৗগত চ বতী, িব.এসিস., ১৭-১১-৭৭ ১৬/০৭/২০০৪-অ.ব.ক. ১৮/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী সত কাশ , িব.এস.িস., ০১-০১-৭৬ ৩০/০৭/২০০৪-অ.ব.ক. ১৮/১২/২০০৮ অ.ব.স

িশ  ও বািণজ

ী ত কাি  িম ী, িব.এস.িস., ২০-১০-৭৬ ২১/১২/২০০৪-অ.ব.ক. ১৮/১২/২০০৮ অ.ব.স

ত: জা:

িপ.এস.িস. ২০০০/ ৫৫৪৪০

পবূ সহ ০৯.০৯.২০১১ 
(অপ:) থেক অব াহিত

না িপ.এস.িস. ২০০০/৪৪৮

ত: জা:৪১

িপ.এস.িস. ২০০০/৩২৬

ত: জা:

ত: জা:
২০০৪/৫২-তম নূ নমান 

তািলকা-১
Released with Lien 
w.e.f. 26.12.12(A.N.)

২০০৪/৪৪-তম নূ নমান 
তািলকা-২

Released with lien 
w.e.f. 25/03/2010(AN)

২০০৪/৩১ তম নূ নমান 
তািলকা-১

না

িপ.এস.িস. ২০০০/ ১৬৩ 
(RSLII)

না

৩৭

৩৯

৩৮

৩৫

৩৬
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ী দবরাজ মি ক, িব.এস িস  (অ) ০১-০৬-৮৩ ০১.১২.২০০৮- অ.ব.স ০১.১২.২০০৮- অ.ব.স ২০০৫/৮৪

ী শা  িব াস, িব.এ ১৪-০৫-৭৮ ২০০৫/১০৪

ী িবেবকান  কমকার, িব.এসিস ২০-০৪-৮০ ০৫-০৩-০৯ ০৫-০৩-০৯ ২০০৫/২৪২

ী শা  ব ানাজী, িব.এসিস (অ) ২৭-০৮-৭৯ ২০০৫/৩২৬

ী খাকন ঘাষ, এম. কম ৩০-০১-৮০ ১৪-০৯-০৯ ১৪-০৯-০৯ ২০০৫/৩৯৪

ী রাম সাদ হালদার (তাতঁী), এম. এ ২৮-০২-৮১ ৩০-০৩-০৯ ৩০-০৩-০৯
২০০৫/৩৪-তম নূ নমান 

তািলকা-২

ভূিম ও ভূিম সং ার

ী এেডন নামচু ( লপচা), িব.এসিস ২৫-০৩-৮১ ০২-০৪-০৯ ০২-০৪-০৯ ত: উ: জা:
২০০৫/১৩-তম নূ নমান 

তািলকা-৩

ত: জা:

৪৬

৪২
Lien with effect 

from06.03.2013(A.N.)

না

৪৭

৪৪

৪৫

Released with lien 
w.e.f. 30.06.2016(A.N.)

Released with lien 
w.e.f. 18.12.12

Released with Lien 
w.e.f. 03.10.12(A.N.)

৪৮
Released with lien 
w.e.f. 1.4.13 (A.N.)

৪৩

Released with lien 
w.e.f. 24.09.2014(A.N.)

ও.িব.িস.

ত: জা:

না

না
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ী সৗেমন চ , িব.কম. (সা ািনক), ০৩-০৪-৮০ ক) ৩১-০৭-২০০৬-অ.ব.ক. ০৩-১২-১০ না ানা র-২০১০ ২০০৩/৩৮৭

জব যিু খ) ০৩-১২-২০১০-অ.ব.স.

ী র ন সাহা,  িব.এসিস.(সা ািনক), ১৭-১০-৭৯ ক) ১২-১০-২০০৬-অ.ব.ক. ০৩-১২-১০ না ানা র-২০১০ ২০০৩/৫৭৫

পৗর িবষয়ক খ) ০৩-১২-২০১০-অ.ব.স

ী মন চৗধরুী, িব.এসিস. (অ) ০১-০৯-৮৪ ২১-০৭-১০ ২১-০৭-১০ না ২০০৬/১৫০তম

াণী স দ উ য়ন

ী রাম সাদ গা ুলী, িব.কম.(অ) ২৩-০৬-৮৫ ২৭-০৯-১০ ২৭-০৯-১০ না ২০০৬/৩১১তম

ী িব ু  সরকার, িব.এ(অ) ১৯.১১.১৯৮২ ০৬.০৯.২০১০-অ.ব.স. ০৬.০৯.২০১০-অ.ব.স. ত: জা: ২০০৬/৪১৭

ী চ ল িব াস, িব.এসিস (অ) ৩১.১২.১৯৮৫ ০৫.১০.২০১০-অ.ব.স. ০৫.১০.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

অথ

ী ওংিড লপচা, িব.এসিস ২৯.০৬.১৯৮৩ ০৬.০৭.২০১০-অ.ব.স. ০৬.০৭.২০১০-অ.ব.স. ত: উ: জা:

৫৫
২০০৬/২৯ নূ নমান 

তািলকা-৩

৪৯

২০০৬/৫৭ নূ নমান 
তািলকা-২

৫১

৫৪

Released with lien 
w.e.f. 20.08.2014.

Released with lien 
w.e.f. 20.10.2014.

Released with lien 
w.e.f. 20.10.2014.

৫০

৫২

৫৩
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ীমতী সংযু া বে াপাধ ায়, িব.কম(অ) ০৬.০৫.১৯৭৯ ক)২৮.০৯.০৭-অ.ব.ক. ০৪.১১.১১-অ.ব.স. না ানা িরত-২০১১ িপএসিস-২০০৩/৭২৪

িশ  ও বািণজ ০৪.১১.১১-অ.ব.স. Lien w.e.f.15.12.14A.N

ী দী  দাস, উ মাধ িমক,িডপ.ইন. ৩০.১০.১৯৭৯ ক)২৪.০২.০৮-অ.ব.ক. ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ত: জা: ানা িরত-২০১১ ২০০৩/১৮৯  

মকা.ইি . ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ত:জা: তািলকা

ী জয়  চ ব ী, িব.কম.(অ) ২৯.১০.১৯৮৩ ০২.০৮.২০১১-অ.ব.স. ০২.০৮.২০১১-অ.ব.স. না ২০০৭/৬৪তম

প ােয়ত ও েমা য়ন

ী অরিব  মা া, িব.কম.(অ) ০৫.০৬.১৯৮৩ ০১.০৬.২০১২-অ.ব.স. ০১.০৬.২০১২-অ.ব.স. না ২০০৭/৭৭

পিরবহন

ী পাথ িতম ভ াচায ,সা ািনক াতক ২৯-০৫-১৯৭৮ ০১.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৭.২০১১-অ.ব.স. না ২০০৭/১৬৮

া  ও পিরবার কল াণ

ীমতী কা নমালা চৗধরুী(মজমুদার),   এম.এ. ২০.০১.১৯৮২ ০৯.১২.২০১১-অ.ব.স. ০৯.১২.২০১১-অ.ব.স. না ২০০৭/১৮৫ Absent from long time

রা  (সংিবধান ও িনবাচন)

ী দবেজ ািত ব ানাজী, িব.এ. ১১.০২.১৯৮৮ ০৯.০৬.২০১১-অ.ব.স. ০৯.০৬.২০১১-অ.ব.স. না ২০০৭/৩৭৯

া  ও পিরবার কল ান

ীমতী িকপা ভুিটয়া ( নপািল), িব.এ.(অ), ১৪.০১.১৯৮৩ ০৯.০৮.২০১১-অ.ব.স. ০৯.০৮.২০১১-অ.ব.স. তপঃউপঃ জািত ২০০৭/

উ রব  উ য়ন নূ মান তািলকায় ১৪

৫৯

D.P.INITIATED VIDE 
NO HF/O/Vig/79/9A-

04/2018 DATED 
19/04/2018

৫৮

৬২

৬০

৬১

৫৭

৫৬

৬৩
Release with lien w.e.f. 

27.6.2016
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 ী আিসফ ইকবাল, হাই মা াসা ০৩.০১.১৯৭৬ ক) ৩০-১২-১৯৯৭ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

পতূ খ) িপয়ন

ী স ীপন চ াটাজী, িব.এ., ১২-০১-৭৬ ক) ০২-১১-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

রা খ) অডারিল িপয়ন

ী িনমাই দাস, িব.এ(অনাস) ১০-১০-৭৪ ক) ০১-১২-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১৩

িশ  ও বািণজ খ) িপয়ন

মহ: আসলাম, িব.এ.

১২.০৮.১৯৭৩
ক) ১৫৬.০৬.১৯৯৯

০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

কৃিষ
খ) িপয়ন

ী ম  চে াপাধ ায়, িব.কম

১৯.১২.১৯৭৭
ক)০৩.১১.১৯৯৯

০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

প ােয়ৎ ও ােমা য়ন
খ)িপয়ন

ী নীিতশ িব াস, িব.এ.(অ.)
১৫.০৯.২০১০-অ.ব.ক.

১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: ানা র-২০১৫
সমবায়

ী রিজৎ কুমার সাহা, উ  মাধ িমক, ক) ২৫-০৮-২০০০  ২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

অথ
খ) িপয়ন

ী পলাশ কুশারী, উ  মাধ িমক, ক) ০৩-১০-২০০০  ২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

া  ও পিরবার কল াণ খ) অডারিল িপয়ন

না পেদা ীত-২০১৫

িপ.এস.িস.-২০০৫/১৭২ 
িশিথিলকৃত মান তািলকা-২

৬৪

৬৫

৬৯

৬৬

৬৭

না

০৩.০৪.১৯৮০

০৩.০৮.১৯৭৩৭১ পেদা ীত-২০১৫

২৫.০৮.১৯৮৭

৬৮

৭০
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ী মেনাজ কুমার িসং, মাধ িমক ০৫.০৪.১৯৭৮
ক) ১৬.০৮.২০০২

০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৬

অসামিরক িতর া
খ) িপয়ন

ী তীশ সাহা, উ  মাধ িমক ১৫.১০.১৯৮১
ক)০৪.১০.২০০২

০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৬

প ােয়ত ও ােমা য়ন
খ) িপয়ন

ীমতী চ াণী রায় চৗধরুী, াতক ২২.১০.১৯৮০
ক)০১.১১.২০০২

০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৬

ভূিম ও ভূিম সং ার
খ)িপয়ন

ী কাশীনাথ ম ল, মাধ িমক ১০.০৩.১৯৭৪
ক)১২.১১.২০০২

০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৬

জলস দ অ স ান ও উ য়ণ
খ)িপয়ন

ী িনমল চ  দবনাথ, মাধ িমক ১৫.০১.১৯৮০
ক) ১৪.১১.২০০২

০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৬

পিরক না
খ) িপয়ন

ী কু ল বমন, িব.এ, পাট-১ ১৫.০৭.১৯৭৭
ক) ১০.০২.২০০৩

০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৬

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব
খ) িপয়ন

ী অিভিজৎ সরকার, উ  মাধ িমক ১২.০১.১৯৮১
ক) ১০.০২.২০০৩

০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৬

িনভর গা ী ও িনযিু  

খ) িপয়ন

৭৭

৭৪

৭৫

৭৬

৭৮

৭৩

৭২
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ী ন কুমার ম ল, মাধ িমক ১৬.০৩.১৯৮২
ক) ১০.০২.২০০৩

০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৬

উ  িশ া, িব ান ও যিু  এবং জব যিু
খ) িপয়ন

ী অ প কুমার ম ল, মাধ িমক ২২.০১.১৯৭৬
খ) ২৬.০৩.২০০৩

০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৬

প:ব:ভূিম সং ার ও জাস  আদালত
খ) িপয়ন

ী নব চ  ওরঁাও, মাধ িমক ০২.০৫.১৯৮৬
ক) ০৯.০৬.২০০৯

০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
ত:উ:জা:

পেদা ীত-২০১৬

আবগারী
খ) িপয়ন

ী িমঠুন মজমুদার, িব.কম(অ) ১০.০৭.১৯৭৮
ক) ০৪.০৩.২০০৫

১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৭

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক িতর া
খ) ঘ- ণী

ী ামল চৗধরুী, িব.কম. ০৮.০২.১৯৭২
ক)২০.০৭.২০০৫

১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৭

রা  এবং পাবত  িবষয়ক
খ) িপয়ন

মহ দ জািহদ, উ  মাধ িমক ০৫.০১.১৯৭৮
ক)০১.০২.২০০৬

১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
ও.িব.িস.-এ

পেদা ীত-২০১৭

া  ও পিরবার কল াণ
খ) অডারিল িপয়ন

ী প জ দওয়ান, মাধ িমক ১০.০১.১৯৮৫
ক) ০৭.১২.২০০৬

১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

সংেশাধন শাসন

খ) ঘ- ণী

৮২

৮৫

৮৩

৮৪

৮০

৭৯

৮১
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          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 

ীমতী চ ামী রায়, িব.এ. ১২.০৮.১৯৭৪
ক)১৮.০১.২০০৭

১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৭

জলস দ অ স ান ও উ য়ণ
খ) িপয়ন

ীমতী িমঠু দাস, মাধ িমক ২৫.১১.১৯৭৩
ক) ১৫.০২.২০০৭

১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

তদারিক আেয়াগ
খ) িপয়ন

ী অিনেমষ দাস, াতেকা র,
১৫.০৩.১৯৭৯

ক) ২৪-০৪-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮ DP Started

-িনভর ও -িনযিু খ) ঘ- ণী

ী স ীব কুমার সাহা, িব.কম.
ক) ২৯.০২.২০১২ ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

না
পেদা ীত-২০১৯

পিরক না ও পিরসংখ ান
খ) িপয়ন, বিসক ড

(শারীিরক িতব ী)

ী আিমর আিল, াতক(উ ) ০৩.০১.১৯৯৫ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ ও.িব.িস-এ ২০১৬/৩

জন া  কািরগরী

ী শা  ম ,িব. টক ২৮.০৪.১৯৯২ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না ২০১৬/৭

অথ

ী বা ািদত  ঘাষাল, িব. টক ২২.০৯.১৯৮৮ ১৪.০২.২০১৯ ১৪.০২.২০১৯ না ২০১৬/৮

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক(নগ:)

৮৮

৮৯ ০৯.১০.১৯৭১
িপ.এস.িস. মধা তািলকা-

১৮৯৪(২০০৯ সাল)

বাংলায় পাশ কেরেছন

৯২

৮৭

৮৬

৯০

৯১
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          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 

ী রা ল ভৗিমক, াতেকা র ২০.১০.১৯৯০ ২০.০৩.২০১৯ ২০.০৩.২০১৯ না ২০১৬/১৭

কৃিষ

ীমতী ক া সাম , িব.এস.িস(অ) ২০.০৩.১৯৯৩ ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী অিভ ান ঘাষ, িব.এ.(অ) ১৬.০১.১৯৯২ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

মৎ

ী রীতুপন ধর, িব.ই ( িহ ী) ০৯.০২.১৯৮৪ ১৬.০৯.২০১৯ ১৬.০৯.২০১৯

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

ীমতী ইি রা গা ামী, িব.এস.িস ১১.০৯.১৯৯১ ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী আিদত  দ, াতক ২১.০৮.১৯৯০ ১১.০৩.২০১৯ ১১.০৩.২০১৯ না

আবাসন

ীমতী মধিুমতা সরকার (রায়), াতক ০৪.০৭.২০১৯ ০৪.০৭.২০১৯ না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

৯৯

৯৫

৯৬

৯৪

২০১৬/৩৭

২০১৬/৩৮৯৮

২০১৬/১৯

২০১৬/৩২

২০১৬/৪০

৯৩

৯৭

না ২০১৬/৩৩

২৭.০৪.১৯৮৮
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          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 

ীমতী সৗিম পাল, াতেকা র ২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯ না

িব ান ও যিু  ও জব যিু

ীমতী পােয়ল বর, িব.এস.িস ১২.০৩.২০১৯ ১২.০৩.২০১৯ না

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক িতর া 
(িব.ব  শাখা)

ী রম দাস, এম.এস.িস. ১৫.০৭.২০১৯ ১৫.০৭.২০১৯ না

পি মা ল উ য়ন

ী অণব রায় বমন, িব. টক ২৮.০২.২০১৯ ২৮.০২.২০১৯ না

রাজ পােলর (গহৃ ািল) সিচবালয়

ীমতী অি তা পাঁজা, াতেকা র ২৯.০৫.২০১৯ ২৯.০৫.২০১৯ না

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-II

ী ইরফান অনসারী, িব.এস.িস (উ ) ২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯ ও.িব.িস-এ

অ চিলত ও পনুঃ শি র উৎস

ী মন দবনাথ, িব.এস.িস ১১.০৪.২০১৯ ১১.০৪.২০১৯ না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

বাংলায় পাশ কেরেছন১০৫

১০৬

১০২

১০০

১০১

২১.১২.১৯৮৯

২৪.১০.১৯৮৯

২০১৬/৪৪

২০১৬/৫০

১০৩

১০৪

২০১৬/৬২

২০১৬/৬৪

২০১৬/৬৭

২০১৬/৬৮

১৯.১২.১৯৮৯

২০১৬/৫৭

১২.০১.১৯৯১

১৪.০৬.১৯৯৩

১০.০৫.১৯৯২

২৮.১২.১৯৮৯
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          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 

ীমতী ি য়াংকা সাহা, িব.এ (িহ ী) ১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯ না

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ীমতী উমা চ ব ী,  িব.এস.িস ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ না

সমবায়

ীমতী ি য়া া পেল , এম.এ ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ না

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

ী পিুনত শমা,িব.িব.এ (িহি )
২৮.০১.২০১৯

২৮.০১.২০১৯ ও.িব.িস-িব

প:ব:করাধান আদালত
ীমতী নবিমতা ভড়, াতেকা র

১৪.০৫.২০১৯
১৪.০৫.২০১৯ না

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ীমতী য়সী পাে ,িব.এস.িস
২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯

না

পিরবহন

ী সৗম ত বরা,উ মাধ িমক
২৫.০১.২০১৯

২৫.০১.২০১৯ ও.িব.িস-িব

রবন িবষয়ক

১০৮

১১৩

১০৯

১১০

১১১

১০৭

১১২

২০১৬/৭০

২০১৬/৭২

২০১৬/৭৫

২০১৬/৭৭

২০১৬/৮০

১১.০৭.১৯৯২

২৬.০৬.১৯৯৫

২০১৬/৮১

২০১৬/৮৩

বাংলায় পাশ কেরেছন

বাংলায় পাশ কেরেছন 

২৫.০৫.১৯৯১

১০.১০.১৯৮১

১৬.০৪.১৯৮৮

০৫.০৮.১৯৮৯

০৯.১০.১৯৮৯
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          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 
ীমতী ঋতু ী চ ব ী, িব. টক

০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯
না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী দীপায়ন খাঁড়া, িব.কম
২৫.০১.২০১৯

২৫.০১.২০১৯

Dte Of EOI under Home & Hill Aff

ী ভায়ন ঘাষ, িব.এ ২১.০৬.২০১৯ ২১.০৬.২০১৯

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ীমতী আবীদা পিভন, াতক (উ ) ২৯.০৪.২০১৯ ২৯.০৪.২০১৯

অথ

ী অিরিজৎ দ ,িব.এস.িস
০৪.০৩.১৯৯২ ২৫.০১.২০১৯ ২৫.০১.২০১৯ না

পিরক না ও পিরসংখ ান

ী মন পাল, িব. টক
২৮.০৪.১৯৮৬ ০৫.০৭.২০১৯ ০৫.০৭.২০১৯

ও.িব.িস-িব

যবুকল াণ ও ীড়া ( ীড়া)

ীমতী রািমিল ব ানাজী, এম.এ ০৬.০১.১৯৮৬
০৫.০৩.২০১৯ ০৫.০৩.২০১৯ না

সংেশাধন শাসন

২০১৬/৯১

২০১৬/৯৩

২০১৬/১০৪

১১৮

১১৬

১১৪

১১৭

১১৫

১২০

১১৯

২৪.০৭.১৯৯২

০১.১০.১৯৯১ না ২০১৬/৮৫

২০১৬/৮৪

১৪.১১.১৯৮৮ না ২০১৬/৮৬

২৫.০৪.১৯৯৩ ও.িব.িস-এ ২০১৬/৯০ বাংলায় পাশ কেরেছন 
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ী সৗিভক ছাইত, িব. টক
২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ না

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-I

ী রাজ কুমার করন, াতক (িহ ী) ১৮.১১.২০২০ ১৮.১১.২০২০
না

জলস দ অ স ান ও উ য়ণ

ী িদেব  কমকার, িব.এস.িস(অ)
২৫.০১.২০১৯ ২৫.০১.২০১৯ না

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ীমতী ই াণী ভ াচায , এম.এ
২১.০৬.২০১৯ ২১.০৬.২০১৯ না

িশ , বািণজ  ও উেদ াগ

ী স িষ গে াপাধ ায়, িব. টক
০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

িবিধ

ীমতী সেহলী গা ুলী, িব.এস.িস(অ)
০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

অন সর ণী কল াণ

ী দীপা ন পাল, িব.এ(অ) ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

খাদ  ও সরবরাহ

২০১৬/১১২

১২৭

১২৬

১২৫

১২২

১২৩

১২১

১২৪

২০১৬/১১৪

২০১৬/১১৫

০৮.০৯.১৯৮৯

০২.০২.১৯৯১

২৯.০৯.১৯৯২ ২০১৬/১২২

২০১৬/১১৯

১৩.১১.১৯৮৯

০৪.০৬.১৯৯০

১৫.০৫.১৯৯১

১৯.০১.১৯৯১ ২০১৬/১১৩

২০১৬/১১৬
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ী ত য় রায় চৗধরুী, িব.কম(অ) ২৫.০১.২০১৯
২৫.০১.২০১৯

না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী ভিজৎ দ , িব.এ(অ) ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক িতর া

ী ভিজৎ আচার, িব.এ ১৯.০৩.২০১৯ ১৯.০৩.২০১৯
ও.িব.িস-িব

িবিধ

ী সাবণ সাহা, িব.এস.িস ১২.০২.২০১৯ ১২.০২.২০১৯ না

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

ী পারওয়াজ আলম আনসাির, াতক(উ ) ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ

ী রাজ কুমার পাে , িব.কম (িহ ী) ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯

উ রব  উ য়ন

ী সৗরভ বাস, িব.এস.িস(অ) ০৬.০২.২০১৯ ০৬.০২.২০১৯ না

West Bengal Health Recruitment Board

১৩২

১৩১

১৩০

১২৯

১২৮

১৩৩

২০১৬/১৩৭

১৪.০৩.১৯৯২

১১.০৬.১৯৯৩

০৮.০৫.১৯৯০

২০.১২.১৯৮৫

২৬.০১.১৯৯১ ও.িব.িস-এ

২০১৬/১৩৬

২০১৬/১৩৮

বাংলায় পাশ কেরেছন১১.০৯.১৯৮২

১৫.০৯.১৯৯০

না

১৩৪

২০১৬/১২৮

২০১৬/১৩২

২০১৬/১৩৯

২০১৬/১৪০
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ীমতী পণূ ী কর, াতক ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

কৃিষ

ী ভিজৎ পাল, এম.এস.িস. ১০.০৪.২০১৯ ১০.০৪.২০১৯ না

অথ

ীমতী েমধা ঘাষ, াতক ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ ও.িব.িস-িব

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী অনীক ন ী, িব. টক ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমতী ব না িগির, িব.এ(অ) ২৫.০১.২০১৯ ২৫.০১.২০১৯ না

প: ব: তথ  আেয়াগ

ী জয় কাশ মাহােতা, াতেকা র ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী শ র কুমার কু ু, মাধ িমক ২৫.০১.২০১৯
২৫.০১.২০১৯

না

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ

ী দব ত ব ানাজী, এম.এ ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ না

প ােয়ত ও ােমা য়ন

২০১৬/১৪৬

২০১৬/১৬৩

১৪০

১৩৮

১৩৭

১৩৬

১৩৯

২০১৬/১৪৮

১৩৫

১৪১

১৪২ ০৯.০২.১৯৮৫

২০.১১.১৯৯৩

১৫.১০.১৯৯২

২২.০৪.১৯৯৩

০৬.০২.১৯৯২

১৬.০৪.১৯৮৭

১৭.০৭.১৯৭৭

২০১৬/১৫৫

২০১৬/১৫৭

২০১৬/১৬১

২০১৬/১৪১

২০১৬/১৪২

২০.০২.১৯৯১
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ী তাপ নারায়ণ দাস, িব.কম(অ) ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী েরািজৎ দলইু, িব.এস.িস(অ)
১৮.০৩.২০১৯ ১৮.০৩.২০১৯

না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার
ী আে য় শঠ, াতক

০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯
না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার
ীমতী চি মা ব ানাজী, িব.এ

১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯
না

প ােয়ত ও ােমা য়ন

মা: সারফারাজ আলম, িব.এ(অ)(উ )
২৮.০১.২০১৯ ২৮.০১.২০১৯

না

Dte of Anti Corruption Branch

ী অ প সরকার, িব.এস.িস
০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯

না

Housing Industry Appellate Tribunal 
under Housing

ী অিনেকত ব ানা ী, িব.এস.িস
২২.১১.১৯৯১ ০৬.০৯.২০১৯ ০৬.০৯.২০১৯

না
২০১৬/২০৯

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

বাংলায় পাশ কেরেছন 

২০১৬/১৮৮১৪৬

১৪৭

১৪৪

১৪৫

১৪৯

০৬.০৭.১৯৯১

০১.০৮.১৯৮৭

১৪৩

১৪৮

৩১.১০.১৯৯১

২০১৬/১৮৯

০৬.০৬.১৯৯০ ২০১৬/২০৫

২০১৬/১৮০১৩.১০.১৯৯০

২৯.০১.১৯৮১ ২০১৬/১৬৪

২০১৬/১৮৭
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ী িভ র িব াস, াতক

০৮.০৪.২০১৯ ০৮.০৪.২০১৯

া  ও পিরবার কল াণ

ী শািকর সাবা,িব.এ (উ ) ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯

কৃিষ

ী েভ  ম ল, িব.এ(অ) ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯

িবচার

ীমতী গাগী রায়,উ মাধ িমক ২৫.০১.২০১৯ ২৫.০১.২০১৯

প: ব: তদারিক আেয়াগ

ী াণিজৎ রায়, িব.এস.িস
০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

কািরগির িশ া ও িশ ণ

ীমতী দবি তা ভ াচায , াতক
০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ না

প ােয়ত ও ােমা য়ন

মহ: আিসফ ইকবাল আনসারী, িব. টক.(িহি )
০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯

জনিশ া সার ও াগার পিরেষবা

২০.১২.১৯৮৩

১৫৫

১৫৪

১৫২

০৮.০৪.১৯৮৬

১৫৬

১৫৩

১৫০

৩০.০৯.১৯৯০১৫১

বাংলায় পাশ কেরেছন ১৯.০১.১৯৯৩

২০১৬/২৩০

২০১৬/২৩১

২০১৬/২৩২ও.িব.িস-এ

২০১৬/২২১ও.িব.িস-এ বাংলায় পাশ কেরেছন 

০৭.১১.১৯৭৯

২০১৬/২২৯

৩১.০৮.১৯৯০ না ২০১৬/২১৪

না ২০১৬/২২২

১৬.১১.১৯৯৫ না
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ী অ ণ কুমার উপাধ ায়, াতক (িহি )
০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ীমতী তমসা দ সরকার,িব. টক
১৪.০৬.২০১৯ ১৪.০৬.২০১৯ না

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-II

ী আশীষ কুমার দ, এম.এ
১৯.০২.২০১৯ ১৯.০২.২০১৯ না

বন

ী সৗিভক িম , াতক
০৭.১২.২০২০ ০৭.১২.২০২০ না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী অিরিজৎ মখুা ী, াতক
২১.১১.২০১৯ ২১.১১.২০১৯ না

পিরেবশ

ী তারক দাস, িব.এ(অ)
০৮.০২.২০১৯ ০৮.০২.২০১৯ ও.িব.িস-িব

িবচার

ী অিভিজৎ দাশ , াতক
২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

অথ

১৬২

১৫৭

১৫৮

১০.০৯.১৯৯১

১৬০

১৬১

১৬৩

১৫৯

বাংলায় পাশ কেরেছন 

০২.০৬.১৯৯১

২০১৬/২৪২

২০১৬/২৪৯

২০১৬/২৫১

২০১৬/২৪৭

২৮.০৬.১৯৮৭

৩১.০৭.১৯৯০

১১.০৪.১৯৯১

০৬.০৪.১৯৮৬

২০১৬/২৩৩

২০১৬/২৩৬

১৮.১১.১৯৯১ ২০১৬/২৪৫
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মহ: আিল, াতক (উ ) ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক(নগ:)

ী সৗরভ দ , াতেকা র ০৭.০৫.২০১৯ ০৭.০৫.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী পাথ রাহা, িব.কম (অ) ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ না

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব

ী দবদাস দ ,িব.এস.িস ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস-িব

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

ী অিভিজৎ ব ানাজী, উ মাধ িমক ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ী কৗিশক িব াস, িব.এস.িস ১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯ না

পিরক না ও পিরসংখ ান

ীমতী িবিদশা গা ুলী, এম.এ ২৫.০৬.১৯৮৭ ০২.০৫.২০১৯ ০২.০৫.২০১৯ না

অথ

বাংলায় পাশ কেরেছন

২০১৬/২৬০

২০১৬/২৫৬

১৬৮

১৭০

২০১৬/২৫২২২.০৬.১৯৯৪

১৬৫

১৬৯

১৬৬

১৬৭ ২৯.০৭.১৯৮৮

০৭.১১.১৯৯৩

০৫.০৭.১৯৯২

১৬৪

২০১৬/২৬৪

১৮.০৮.১৯৯১

১৮.০৮.১৯৯১

না ২০১৬/২৭০

২০১৬/২৭১

২০১৬/২৭৭

ও.িব.িস-এ
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ীমতী আিঁখ ঘাড়ই, িব.এ(অ) ০৯.০৬.১৯৯৩ ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ ত:জা:

কৃিষ

ীমতী মি কা রায়, িব.এস.িস ২৪.০১.১৯৯১ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

সমবায়

ী ি য় দ ,িব.এ(অ) ১৫.০৩.১৯৮৬ ০৮.০২.২০১৯ ০৮.০২.২০১৯ ও.িব.িস-িব

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ীমতী জয়তী ভ াচায ী, াতক ১৬.১১.১৯৯১ ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ না

িবচার

ী উৎপল মাহাত, াতেকা র ২৫.০৩.১৯৮৯ ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ না

িবিধ

ী সৗরদীপ সরকার, এম.এস.িস ২০.০৯.১৯৯৩ ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ না

সচ ও জলপথ

মহু দ আখতার, িব. টক (িহি ) ২৩.০৮.১৯৯১ ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯

অথ

বাংলায় পাশ কেরেছন

১৭১

১৭৫

১৭৩

১৭২

২০১৬/২৭৮

১৭৭

১৭৬

১৭৪ ২০১৬/২৮৬

২০১৬/২৮৮

২০১৬/২৯৪

২০১৬/২৭৯

২০১৬/২৮১

২০১৬/২৯৫ও.িব.িস-এ
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ী ইরফান েসন, াতক (উ ) ৩১.০৭.১৯৮৭ ১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

ী ঋি ক ঘাষ, িব.এস.িস(অ) ০৬.০৪.১৯৮৮ ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

কৃিষ

মহ: িজয়াউি ন আহে দ, এম.এ ০২.০৯.১৯৯০ ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯

অথ

ী তীক কুমার চৗধরুী, িব.এস.িস(অ) ০৬.০৩.১৯৯৩ ১২.০২.২০১৯ ১২.০২.২০১৯ না

পিরষদীয় িবষয়ক

ী দী  কু ু, িব.এ(অ)
০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯

না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার
ী ভাষ চ  শী, িব.এ(অ)

২৫.০১.২০১৯ ২৫.০১.২০১৯
না

প: ব: প িড ির ুটেম  বাড

ী ভ র মাজী, িব.এ(অ)
২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

বাংলায় পাশ কেরেছন 

১৮৩

১৮১

১৭৯

১৮৪

১৭৮

১৮২

২০১৬/৩১৭

২৮.১০.১৯৯১

১০.০৭.১৯৯১

২০১৬/২৯৭

২০১৬/৩০২

২০১৬/৩০৯

২০১৬/৩১০

২০১৬/৩১২

২০১৬/৩১৬

২৬.০৮.১৯৯৪

ও.িব.িস-এ

ও.িব.িস-এ১৮০
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ী সামনাথ চ াটা ী,িব.এস.িস(অ)

১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯
না

িবচার

ীমতী সি তা মি ক, এম.এ
০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯

না

িবচার

ী দীপ েল, াতক
১৩.০৫.২০১৯ ১৩.০৫.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমতী াবণী ব  মজমুদার, িব.এস.িস ১৮.০৬.২০১৯ ১৮.০৬.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী অিমত দাস, িব.এস.িস(অ) ০৬.০৫.২০১৯ ০৬.০৫.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমতী কৃি  ঘাষ, াতেকা র ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-I

ী মন সরকার, াতক ২৬.০৭.১৯৯২
২৫.০১.২০১৯ ২৫.০১.২০১৯ না

া  ও পিরবার কল াণ

২০১৬/৩২৯

১৯০

১৯১

১৮৫

১৮৬

১৮৮ ০৮.০৮.১৯৮৩

১৮৯

২৫.১০.১৯৮৯

১৮৭ ২৫.০৪.১৯৯১

০৯.১২.১৯৮৯

না ২০১৬/৩২৭

২০১৬/৩৩১

না ২০১৬/৩৩০

৩০.০৪.১৯৯২ ২০১৬/৩২০

ত:জা: ২০১৬/৩২৬

৩০.০৮.১৯৮৯ ত:জা:

২০১৬/৩১৯
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ী তাপস ম ল, িব.এ ০২.০৪.১৯৮৯
২৫.০১.২০১৯

২৫.০১.২০১৯
ও.িব.িস-িব

িব ান ও যিু  ও জব যিু

ী সত েজ ািত ঘাড়াই, িব. টক ১০.০১.১৯৯৪
১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী মধসুূদন চে াপাধ ায়, িব.এ(অ) ২৩.০২.১৯৯২
১৯.০২.২০১৯ ১৯.০২.২০১৯ না

অন সর ণী কল াণ

ী রিজত শঠ, িব.কম(অ) ২০.০৩.১৯৯৩
২০.০৩.২০১৯ ২০.০৩.২০১৯ না

াণী স দ উ য়ন

ী রােকশ দাস, িব.এস.িস ২৮.০১.১৯৯২
০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ না

উ িশ া

ী পাথ সাহা, িব.এ ০৬.১১.১৯৮০
২৪.০৪.২০১৯ ২৪.০৪.২০১৯ না

পিরক না ও পিরসংখ ান

ী যশ ীব মেুখাপাধ ায়, উ মাধ িমক
১৬.০৪.১৯৯৭ ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া

২০১৬/৩৪৯

২০১৬/৩৫১

২০১৬/৩৫২

২০১৬/৩৪৬

২০১৬/৩৩৬

২০১৬/৩৪১১৯৪

১৯৩

১৯২

১৯৭

১৯৫

১৯৬

১৯৮

২০১৬/৩৩৪
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ী অির  মািরক, িব.এস.িস(অ) ১২.১২.১৯৮৯
০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

উ িশ া

ী অপণ দাশ ,িব. টক ২১.০৮.১৯৮৯ ১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯ না

কৃিষ

ী অিভেষক সৎপিত, িব.এ(অ) ০৬.০৮.১৯৯১ ১২.০২.২০১৯ ১২.০২.২০১৯ না

জনিশ া সার ও াগার পিরেষবা

ী িমত মজমুদার, উ মাধ িমক ০১.১২.১৯৮৮ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ ত:জা:

িবদ ালয় িশ া

ীমতী ল া রায়, াতক ২৪.০২.১৯৯০ ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ না

অথ

ী িশবািশস ম ল, াতক ১৬.১০.১৯৮৭ ১২.০২.২০১৯ ১২.০২.২০১৯ না

সচ ও জলপথ

ী দীপ গা ামী, িব.এ(অ) ২৯.০৮.১৯৯২ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

জলস দ অ স ান ও উ য়ন

২০১৬/৩৫৫

২০১৬/৩৫৯

২০১৬/৩৬০

২০১৬/৩৫৩

২০১

২০০

২০৩

২০৪

২০২

১৯৯

২০৫

২০১৬/৩৬৬

২০১৬/৩৬৯

২০১৬/৩৬৪
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ী তুিহন কাি  দবনাথ, িব.এস.িস(অ) ১২.১১.১৯৮৮ ১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব

ী মন ঘাষ, িব. টক ১১.১২.১৯৮৯ ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ না

িশ , বািণজ  ও উেদ াগ

ী  কা  মউর, িব.এস.িস ১৭.১১.১৯৯১ ১৫.০২.২০১৯ ১৫.০২.২০১৯ না

তথ  যিু  ও ইেলক িন

ীমতী সািমমা খাতুন, িব.এস.িস ২০.০২.১৯৯০ ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ না

পযটন

ীমতী ি তা িব াস, এম.এ ১৫.১২.১৯৯৪ ২১.০৬.২০১৯ ২১.০৬.২০১৯ ত:জা:

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী রাম ুকমকার, াতক ১৮.১২.১৯৮৫ ৩১.০৫.২০১৯ ৩১.০৫.২০১৯ ও.িব.িস-িব

পতূ

ীমতী িলিপ িব াস, এম.এ ১৯.০৪.১৯৯২ ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ না

া  ও পিরবার কল াণ

২০১৬/৩৮৫

২০১৬/৩৮৮

২০১৬/৩৯০

২০৭

২০৮

২০৯

২১২

২১০

২১১

২০৬ ও.িব.িস-িব ২০১৬/৩৭১

২০১৬/৩৭৫

২০১৬/৩৯৭

২০১৬/৪০২
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ীমতী সীমা , িব.িব.এ (অ),(িহি ) ০৬.০৯.১৯৯৩ ১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমতী অন া সাতঁরা, এম.এস.িস ২৯.১২.১৯৯০ ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমতী মৗিমতা মািজ, এম. টক ১৫.০১.১৯৮৯ ২১.০৬.২০১৯ ২১.০৬.২০১৯ না

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-I

ী িজত বাস, উ মাধ িমক ১৩.০৫.১৯৮৯ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস

ী সৗরভ কুমার বড়াল, সা: াতক ০৪.০১.১৯৯২ ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ না

পতূ

ী মান  কুমার পি ত, উ মাধ িমক 
(িহি ) ০১.০২.১৯৯২

০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

রাজ পােলর সিচবালয় 

ী দয়ান  শা , াতেকা র (িহি )

০৬.০৩.১৯৯১
০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

পতূ

বাংলায় পাশ কেরেছন২১৯

২১৬

২১৭

২১৪

২১৫

২১৮

২১৩ বাংলা পাশ২০১৬/৪০৩

২০১৬/৪০৪

২০১৬/৪১১

২০১৬/৪১৪

২০১৬/৪১৮

২০১৬/৪১৯

২০১৬/৪২১
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ত া আহেমদ ািন, িব.এস.িস(উ )

০৫.০৩.২০১৯ ০৫.০৩.২০১৯
না

িব ান ও যিু  ও জব যিু

ী শা ত চ াটা ী, িব.এ
০৬.০৩.২০১৯ ০৬.০৩.২০১৯

না

পিরবহন

ী কশব গড়াই, িব.এস.িস
০৮.০২.২০১৯ ০৮.০২.২০১৯

ও.িব.িস-িব

পযটন

ী রােজশ ব ানা ী, িব.এস.িস(অ)
২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯

ম

ীমতী তািনয়া দবনাথ, িব.এস.িস ১২.০২.২০১৯ ১২.০২.২০১৯

কৃিষজ িবপণন

ী িব িজৎ পাল, এম.এস.িস ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-I

তৗিসফ শািকল, াতেকা র (উ ) ১১.০৪.২০১৯ ১১.০৪.২০১৯

যবুকল াণ ও ীড়া ( ীড়া)

২২৪

২২০

২২৫

২২৬

২২২

২২৩

২২১ ২০.০২.১৯৮৭ ২০১৬/৪২৪

২৩.০১.১৯৯৩ ২০১৬/৪২৫

১৬.০২.১৯৮৯ না ২০১৬/৪৩০

১৮.০৪.১৯৯৪ ২০১৬/৪২৩

২২.০৯.১৯৯৩ ও.িব.িস-িব ২০১৬/৪৩২

২৩.০৯.১৯৯৩ না ২০১৬/৪৪১

০২.০২.১৯৮৯ ও.িব.িস-এ ২০১৬/৪৪২

বাংলায় পাশ কেরেছন
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ী কৗিশক পাল, াতক ০১.০৪.১৯৯৪
১৩.০২.২০১৯ ১৩.০২.২০১৯ না

িব ান ও যিু  ও জব যিু

ীমতী বিৃত শীল, িব.এস.িস ০৯.০৮.১৯৯৪
১২.০২.২০১৯ ১২.০২.২০১৯ ও.িব.িস-িব

পি মা ল উ য়ন

ী দবরাজ সাধখুা,ঁ াতক ২৮.০২.১৯৯০
১১.০৩.২০১৯ ১১.০৩.২০১৯ না

প: ব: তদারিক আেয়াগ

ী অিভেষক মখুাজী, এম.িস.এ ২০.০৭.১৯৮৭
২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ না

অথ

ী পাথ িসকদার, উ মাধ িমক ৩১.০৩.১৯৯৩
১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯ না

যবুকল াণ ও ীড়া

ী িমত ন ী, িব.এ ০৯.০৪.১৯৮৮
০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

ম

ী িক র মাইিত, িব.এ ০১.০৫.১৯৮৭
১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

২৩০

২৩১

২৩২

২৩৩

২২৭

২২৮

২২৯

২০১৬/৪৫২

২০১৬/৪৫৪

২০১৬/৪৫৭

২০১৬/৪৪৮

২০১৬/৪৫০

২০১৬/৪৪৪

২০১৬/৪৪৬
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ী ি য়ম মজমুদার, িব.এস.িস(অ) ০৭.১২.১৯৯৩
০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী সৗরভ ঘাষ, িব.এ(অ) ২৭.১১.১৯৯১
০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

ী িদেব  ম ল, িব.এস.িস(অ) ১৫.০২.১৯৯৩ ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ না

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-III

ী নাথ পাল, িব.এস.িস ০২.০৫.১৯৮৫ ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ ও.িব.িস-িব

খাদ  ও সরবরাহ

ীমতী সমা ী বসাক, এম.এ ১৬.০৩.১৯৯২ ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯ ও.িব.িস-িব

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-I

ীমতী িপি  কুমাির রায়,িব.এস.িস(িহি ) ৩০.০৩.১৯৯২ ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ না

অথ

ীমতী রীয়া ধর, এম.এ ০৬.০১.১৯৮৯ ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ না

উ িশ া

২৩৬

২৩৭

২৩৮

২৩৪

২৩৫

২৩৯

২৪০

২০১৬/৪৬৫

২০১৬/৪৬৬

২০১৬/৪৬৯

২০১৬/৪৭২

২০১৬/৪৬১

২০১৬/৪৬২

২০১৬/৪৭৪
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কহকাশন িনগার,িব.এস.িস(উ ) ২৬.০২.১৯৯৫ ২০.০২.২০১৯ ২০.০২.২০১৯

িবদ ালয় িশ া

ীমতী উপমা চ বতী,  িব.এস.িস(অ) ১৮.০৪.১৯৯২ ০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯

লাকায় ু

ীমতী সৗমী িব াস, িব.এ(অ) ২৮.০৩.১৯৯০ ৩০.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ না

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-II

ী মলয় চ াটা ী, িব.এস.িস(অ) ০৬.০৯.১৯৯০ ২৭.০৫.২০১৯ ২৭.০৫.২০১৯ না

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-I

ী িব প চ বতী, এম.এস.িস ১৩.০৪.১৯৯০ ৩১.০৫.২০১৯ ৩১.০৫.২০১৯ না

অথ

ী স ীব ,িব.এস.িস(অ) ১৬.০২.১৯৮৭ ২০.০২.২০১৯ ২০.০২.২০১৯ না

বন

ীমতী তাপসী চ ব ী, এম.এ ২৫.০৩.১৯৮৯ ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

অথ

২৪১

২৪৫

২৪৬

২৪৭

২৪২

২৪৩

২৪৪

২০১৬/৪৭৫ বাংলায় পাশ কেরেছন

না ২০১৬/৪৭৬

২০১৬/৪৭৯

ও.িব.িস-এ

২০১৬/৪৮২

২০১৬/৪৮৭

২০১৬/৪৯২

২০১৬/৪৯৩
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ীমতী প বী হাড়,িব.এস.িস ০৭.০৭.১৯৯১ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ ও.িব.িস-িব

আিদবাসী উ য়ন

আফতাবউি ন সা, িব.এ ২১.০১.১৯৮২ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ ও.িব.িস-িব

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী দবেজ ািত সরকার, এম.এস.িস ০২.০৫.১৯৮৮ ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ না

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-II

ীমতী জুইঁ চ ব ী,এম.এস.িস ০৩.০৩.১৯৯২ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

অথ

ীমতী পারভীন লতানা, াতক ২৮.০৪.১৯৯১ ৩১.০৫.২০১৯ ৩১.০৫.২০১৯ ও.িব.িস-এ

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-I

ী ই িজৎ বাস, িব.এস.িস ১৩.১১.১৯৯২ ১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ না

অথ

ী রাজদীপ ম , াতক ২৬.০২.১৯৯৩ ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

২৪৯

২৪৮ ২০১৬/৪৯৭

২০১৬/৪৯৮

২০১৬/৫০১

২০১৬/৫০২

২০১৬/৫০৪

২০১৬/৫০৫

২০১৬/৫০৬

২৫০

২৫১

২৫২

২৫৩

২৫৪
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ী শা  পান, িব.এস.িস(অ) ৩০.০৯.১৯৯১ ১১.০৪.২০১৯ ১১.০৪.২০১৯ না

ম

ী রােকশ হালদার,িব.কম(অ)
১২.০২.১৯৮৭ ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

ম

ী সৗরভ মখুা ী, িব.এ

২১.০৯.১৯৯১
০৪.০৪.২০১৯ ০৪.০৪.২০১৯

না

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন

ীমতী ততী দাস, িব.িস.এ
১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯

না

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ী েসনিজত সাম , িব.এ(অ)
২১.০৬.২০১৯ ২১.০৬.২০১৯

না

অথ

ী শাি  সাম , এম.এ
১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯

না

সমবায়

ীমতী য়া সন , িব.এস.িস
১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া

০৬.১১.১৯৮৯ ২০১৬/৫১৫

০৩.০৫.১৯৯২ ২০১৬/৫১৬

২৩.০১.১৯৯৩ না ২০১৬/৫১৮

২০১৬/৫০৭

২০১৬/৫০৮

২০১৬/৫১০

৩১.১২.১৯৮৯ ২০১৬/৫১৪

২৫৫

২৫৬

২৫৭

২৫৮

২৫৯

২৬০

২৬১
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ী অিভেষক কুমার িসং, াতক(িহি ) ২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯
বাংলায় পাশ কেরেছন 

কৃিষ

ী কাশ চ ব ী, িব.এ ০৬.০৩.২০১৯ ০৬.০৩.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী সূয াত ব , াতক ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯

উ রব  উ য়ন

ী েমন রায়, িব.এ ২৮.১০.১৯৯০
২৪.০৬.২০১৯ ২৪.০৬.২০১৯ ত:জা:

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী িকশলয় বসাক, াতক ২৭.১১.১৯৯০
০৬.০২.২০১৯ ০৬.০২.২০১৯ না

কৃিষ

ী সা  চ াটা ী, িব.এস.িস(অ) ০৮.০৯.১৯৯০
১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ না

া  ও পিরবার কল াণ

ী প দাস, াতক ০৬.০৪.১৯৮৯
২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

২০১৬/৫২৪

২০১৬/৫২৫

২০১৬/৫২৮

২০১৬/৫২৩

০৬.০৫.১৯৮৪ না ২০১৬/৫১৯

১৩.০৬.১৯৮৮ না ২০১৬/৫২০

২৯.০৪.১৯৯১ না ২০১৬/৫২১

২৬৮

২৬২

২৬৩

২৬৪

২৬৫

২৬৬

২৬৭
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ী সােহব সাম , িব.এ ০১.০১.১৯৮৯
১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ না

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

ী িবধান ব ানাজী, িব.এস.িস(অ)
২১.০৪.১৯৮৯ ৩১.০১.২০১৯ ৩১.০১.২০১৯ না

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

ীমতী িচি তা দবনাথ, িব.এস.িস(অ) ০৯.১০.১৯৯৩
০১.০৪.২০১৯ ০১.০৪.২০১৯ না

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ী দীপা ন মখুাজী, উ মাধ িমক ২০.০৪.১৯৮৮ ০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯ না

কািরগরী িশ া ও িশ ণ

ীমতী তৃিষতা গা ুলী, িব.এ ২৮.০৯.১৯৯০ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

বন

ী ভ ত সা াল,িব.এস.িস ২৬.০১.১৯৮৫ ১৭.০৪.২০১৯ ১৭.০৪.২০১৯ না

কািরগরী িশ া ও িশ ণ

ী হাশীষ ম ল, িব.এস.িস(অ) ৩০.১২.১৯৯০ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

পিরক না ও পিরসংখ ান

২০১৬/৫৪৯

২০১৬/৫৫১

২০১৬/৫৫৪

২০১৬/৫৪৮

২০১৬/৫৩০

২০১৬/৫৪৪

২০১৬/৫৪৫

২৬৯

২৭০

২৭১

২৭২

২৭৩

২৭৪

২৭৫
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ী েবশ কুমার, উ মাধ িমক (িহি ) ২৬.১১.১৯৯১ ১৯.০২.২০১৯ ১৯.০২.২০১৯ না

পযটন

ী উ ল সাম , এম.এ ১৪.০২.১৯৮৮ ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯ না

অথ

ী সায় ন ভ াচায , াতক ১৫.১২.১৯৮৫ ০৪.০৬.২০১৯ ০৪.০৬.২০১৯

রাজ পােলর সিচবালয়

ীমতী মৗিমতা ব ানাজী, িব.এ ৩০.১১.১৯৯১ ১৬.০৫.২০১৯ ১৬.০৫.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী িকং ক মাইিত, িব.এস.িস (অ) ১৪.১২.১৯৮৯ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

সচ ও জলপথ

ী ত ঘাষ, িব.এ ১৩.১২.১৯৮৭ ১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯ ও.িব.িস-িব

সমবায়

ী িশবনাথ চৗেব, উ মাধ িমক (িহি ) ২৮.০১.১৯৮৮ ০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯ না

িবচার

২০১৬/৫৭৩

২৭৬

২৭৭

২৭৮

২৭৯

২৮০

২৮১

২৮২ ২০১৬/৫৮১

২০১৬/৫৫৬

২০১৬/৫৫৮

না ২০১৬/৫৫৯

২০১৬/৫৬৩

বাংলায় পাশ কেরেছন

২০১৬/৫৮০
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ী স িষ রায়, িব. টক ২৭.০৬.১৯৮৮ ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ীমতী মৗ মী চ ব ী, িব.এস.িস(অ) ০৮.০৬.১৯৯১ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

পিরষদীয় িবষয়ক

ী সৗম দীপ দ, াতক ১৫.০১.১৯৯২ ০৪.০৬.২০১৯ ০৪.০৬.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী িচ ণ , উ মাধ িমক ২৩.১১.১৯৯১ ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

উ িশ া

সক তৗিফক তু াহ, িব. টক ০৪.০৪.১৯৮৮ ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস-এ

অথ

ীমতী ভা তী সাম , এম.এ ০২.০১.১৯৯৩ ১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ না

িশ , বািণজ  ও উেদ াগ

ীমতী ীময়ী মখুাজী, িব.এস.িস(অ) ১৪.০৮.১৯৯২ ১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯ না

িবদ ালয় িশ া

২০১৬/৫৯১

২০১৬/৫৯৩

২০১৬/৫৯৪

২০১৬/৫৯৫

২০১৬/৫৯৮

২০১৬/৫৯৯

২৮৬

২৮৭

২৮৮

২৮৯

২৮৩

২৮৪

২৮৫

২০১৬/৫৮৮

Page 41 of 130



          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 
ী সামনাথ মি ক, িব. টক.(ই.ই)

০৫.১০.১৯৯২
২১.০২.২০১৯ ২১.০২.২০১৯

না

খাদ  ও সরবরাহ

ীমতী মমতা কুমারী, াতক (িহি )
০২.০৯.১৯৭৭

০৫.০৩.২০১৯ ০৫.০৩.২০১৯
না

পযটন

ী র ন মখুা ী, াতক
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯

না

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক ( পৗ:)

ী প ব দ , াতক
০১.০৪.২০১৯ ০১.০৪.২০১৯

না

খাদ  ও সরবরাহ

ী অেলাক কুমার ঘাষ, িব.এ
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯

ও.িব.িস-িব

অথ

ীমতী সায়নী চৗধরুী, িব.এস.িস(অ)
১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ীমতী পজূা পাল, িব.এস.িস ১৭.০৬.২০১৯ ১৭.০৬.২০১৯

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-I

বাংলায় পাশ কেরেছন 

২২.১১.১৯৯১ ২০১৬/৬০৫

৩১.০৩.১৯৯৪ না ২০১৬/৬০৭

২০১৬/৬০০

২০১৬/৬০১

০৮.০৩.১৯৮৯ ২০১৬/৬০২

২৬.১০.১৯৯০

২৯০

২৯১

২৯২

২৯৩

২৯৪

২৯৫

২৯৬ ২৪.০৯.১৯৮৭ না ২০১৬/৬১০

২০১৬/৬০৩
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ী মৃ য় ভুঞ া, িব.এস.িস ২১.০৬.২০১৯ ২১.০৬.২০১৯

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী দীপ ঘাষ, িব.এস.িস ৩০.০৮.১৯৯৩
২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী কৃশা   চ ব ী, িব.িস.এ ৩০.০৫.১৯৮৯
০৪.০২.২০১৯ ০৪.০২.২০১৯ না

সমবায়

ী গ দাস, িব.এস.িস ১১.০৮.১৯৮৯
০৮.০৫.২০১৯ ০৮.০৫.২০১৯ না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী হীরক কুমার মাইিত, িব. টক
২৪.০৪.১৯৮৮ ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী িচ য় মহ , উ মাধ িমক
২২.০৩.১৯৯৪ ০২.০৭.২০১৯ ০২.০৭.২০১৯ ও.িব.িস-এ

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী সাহম মখুাজী, এম.এ
২৫.০২.১৯৮৬ ২৯.০৫.২০১৯ ২৯.০৫.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

২০১৬/৬২২

২০১৬/৬২৯

২০১৬/৬৩২

২০১৬/৬৩৪

২৯৭

২৯৮

২৯৯

৩০০

৩০১

৩০২

৩০৩

২০.০৭.১৯৯১ না ২০১৬/৬১২

২০১৬/৬১৪

২০১৬/৬১৮
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ী সাত িক ব ানা ী, এম.এস.িস ০৯.০৩.১৯৮৯
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

পযটন

ীমতী নি তা রায় চৗধরুী, িব.এস.িস ১৫.০৩.১৯৮৮
৩১.০১.২০১৯ ৩১.০১.২০১৯ না

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া

ী ীতম ব ানা ী, িব.এস.িস(অ) ০৯.১২.১৯৯১
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

সমবায়

ী সায় ন সামইু, এম.এস.িস ০২.০৫.১৯৯১ ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

সখ সা াম আজম, াতক ৩১.০৭.১৯৯০ ২০.০৩.২০১৯ ২০.০৩.২০১৯ ও.িব.িস-এ

সচ ও জলপথ

ী রা ল কােল, িব.এস.িস(অ) ০৩.১০.১৯৯২ ০৪.০৭.২০১৯ ০৪.০৭.২০১৯ না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

তািরক আহমদ, াতক (উ ) ১৫.০৭.১৯৮৯ ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস-এ বাংলায় পাশ কেরেছন

রা  ও পাবত  িবষয়ক

২০১৬/৬৪২

২০১৬/৬৩৭

২০১৬/৬৩৯

২০১৬/৬৫১

৩০৪

৩০৫

৩০৬

৩০৭

৩০৮

৩০৯

৩১০

২০১৬/৬৪৭

২০১৬/৬৪৯

২০১৬/৬৫০

Page 44 of 130



          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 

ী সৗরভ ভ াচায , এম.এস.িস ১৫.১১.১৯৮৯ ০৬.০৫.২০১৯ ০৬.০৫.২০১৯ না

পতূ

ী তেমা  রায়, িব.কম(অ) ২৭.১০.১৯৮২ ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯

িবদ ালয় িশ া

ী কৗিশক িম , াতক ০৭.০৫.১৯৮৩ ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

ম

ীমতী িমতা কু ু, িব.এ(অ) ২৪.১২.১৯৮৮ ১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ না

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

ী িনলয় চ বতী, িব. টক ১৮.১১.১৯৯০ ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

ম

ী দবেজ ািত দাস, এম. টক ১৭.০১.১৯৮৬ ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯ না

অথ

ী কুণাল ভ াচায , িব.িস.এ ১৪.১২.১৯৮৯ ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯ না

অথ

২০১৬/৬৬১

২০১৬/৬৮০

২০১৬/৬৭২

২০১৬/৬৭৭

২০১৬/৬৭৯

২০১৬/৬৫৫

ত:জা: ২০১৬/৬৫৮

৩১১

৩১২

৩১৩

৩১৪

৩১৫

৩১৬

৩১৭
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ী কৃে  সাহা, িব.এ ১৯.০১.১৯৯২ ৩১.০১.২০১৯ ৩১.০১.২০১৯ না

খাদ  ও সরবরাহ

ী শা  মেুখাপাধ ায়, এম.এস.িস. ২২.০৯.১৯৯০ ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

া  ও পিরবার কল াণ

ীমিত শিমলা ঘাষ, িব.এস.িস. ১৭.০২.১৯৯১ ০৫.০২.২০১৯ ০৫.০২.২০১৯ না

পিরষদীয় িবষয়ক

ী সৗেম  বাস, িব.এ. (অ) ২৯.১২.১৯৯৩ ২৩.০৫.২০১৯ ২৩.০৫.২০১৯ না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী সৗেম  চ াটাজী, িব.এস.িস (অ) ০১.০৩.১৯৯৪ ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

পিরবহন

ী েবন ঘাষ, িব.এস.িস ১১.১১.১৯৮৬ ১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ না

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক (ন:)

ী রা ল ঘাষ, িব.এ. ০১.০৪.১৯৯২ ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

উপেভা া িবষয়ক

২০১৬/৬৮৫

২০১৬/৬৯৩

২০১৬/৬৮২

২০১৬/৬৮৬

২০১৬/৬৮৮

২০১৬/৬৮৯

২০১৬/৬৯০

৩২২

৩২৩

৩২৪

৩১৮

৩১৯

৩২০

৩২১
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ী দবা ন পাল, িব.এস.িস. (অ)

২০.০৫.১৯৯০
০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯

ও.িব.িস. িব

াণী স দ উ য়ন

ী অিমত কুমার ম ল, িব.এ. (অ)
১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯

না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী ভিজৎ পাল, সা ািনক াতক
১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯

না

অথ

ী অিভেষক দ, িব.এ.(অ)
১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯

না

অথ

ী অিরিজৎ সরকার, এম.এ.
০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯

াণী স দ উ য়ন

ী িমথেলশ িতওয়ারী, াতক (িহি )     ১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক িতর া

ীমিত ি তা রায় চৗধরুী, িব.এস.িস (অ) ১৮.০৩.২০১৯ ১৮.০৩.২০১৯

আবাসন

২৮.০২.১৯৮৫

০৫.০৪.১৯৮৩ না

২০১৬/৭০২

০৮.০৮.১৯৮৭ না

২০১৬/৭০০

২০১৬/৭০৩

২০১৬/৬৯৭

২০১৬/৭০৫ বাংলায় পাশ কেরেছন 

২০১৬/৭০৬

৩২৫

৩২৬

৩২৭

৩২৮

৩২৯

৩৩০

৩৩১

২৩.০৪.১৯৮৮ ২০১৬/৭০১

১৬.০৭.১৯৮৮

১৮.০৪.১৯৯২ ও.িব.িস. িব
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ীমিত স ারী ব , িব. টক. ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯

িবচার

ীমিত গাপা ধর, এম.এস.িস.
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

উ িশ া

ী মন কুমার সাও, াতক (িহ ী)
০১.০৭.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯

ও.িব.িস. িব.

অন সর ণী কল াণ

ীমিত ত ী শী, িব.এ.
    ০৮.০৩.২০১৯     ০৮.০৩.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমিত অিভি য়া ম , িব. টক
১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী ভদীপ মখুাজী, িব.এ.এল.এল.িব.
১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ না

পিরক না ও পিরসংখ ান

ী সৗতম সরকার, এম.এ.
১৯.০৬.২০১৯ ১৯.০৬.২০১৯ না

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-III)

১০.০১.১৯৯১ না

২০১৬/৭১৯

২০১৬/৭০৯

২০১৬/৭১৬

২০১৬/৭১৪

২০১৬/৭২১

২০১৬/৭২২

২০১৬/৭০৭

২১.০৫.১৯৯৪

   ০২.০৭.১৯৮৯

২৫.০২.১৯৮৭ 

০৫.০১.১৯৯০

১৪.০৬.১৯৯০

০৪.০২.১৯৯১

৩৩২

৩৩৩

৩৩৪

৩৩৫

৩৩৬

৩৩৭

৩৩৮
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ী িমত ভ াচায , াতক
২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

সমবায়

ী সামনাথ মাইিত, াতক
১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯ না

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

ী দীপ দবনাথ, িব.এ. (অ) ১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

পিরবহন

ী সৗেমন কুমার িম , াতক ১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯ না

খাদ  ও সরবরাহ

ীমিত াতীেলখা চ ব ী, িব.এস.িস (অ) ০৩.০৪.২০১৯ ০৩.০৪.২০১৯ না

িশ  ও বািণজ  ও উেদ াগ

ীমিত দেবশী িম , এম.িব.এ. ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯ না

পতূ

ী ীতম দাস, িব.এ. (অ) ১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

২০১৬/৭২৩

২০১৬/৭২৪

২০১৬/৭২৮

২০১৬/৭২৯

২০১৬/৭৩০

২০১৬/৭২৭

২০১৬/৭৩১

০৪.০১.১৯৮৯

৩১.০৩.১৯৮৯

০৪.০৪.১৯৯৩

২৭.০৩.১৯৮৫

২৫.০১.১৯৮৬

০৫.০৬.১৯৮৬

০৫.১০.১৯৯১

৩৪০

৩৪১

৩৪২

৩৪৩

৩৪৪

৩৪৫

৩৩৯
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ীমিত া পাল, িব.এস.িস. ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯

জনিশ া সার ও াগার পিরেষবা

ী দবায়ন ম ল, িব.এ. (অ) ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী দবাশীষ পাল, াতক ২০.০২.২০১৯ ২০.০২.২০১৯ না

খাদ  ি য়াকরণ িশ  ও উদ ানপালন

ী ভাষ ও ার, িব.এ. (অ) ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

ম

ী পন কুমার জানা, িব.এ. ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী ম  পাইন, াতক ১০.০৫.২০১৯ ১০.০৫.২০১৯ না

পতূ

ী রিজত পাঠক, িব.এস.িস. (অ) ২৯.০৫.২০১৯ ২৯.০৫.২০১৯ না

অথ

২৭.০৯.১৯৮৮

ও.িব.িস. িব

২০১৬/৭৪০

২০১৬/৭৪১

২০১৬/৭৪৮

২০১৬/৭৩৭

২০১৬/৭৩৩

২০১৬/৭৩৬

১৪.০৪.১৯৯৩ ২০১৬/৭৪৭

২১.০৪.১৯৮৯

২৮.০৪.১৯৯২

০১.০১.১৯৯৪

২৩.০১.১৯৮৮

০৫.০৯.১৯৭৯

৩৪৬

৩৪৭

৩৪৮

৩৪৯

৩৫০

৩৫১

৩৫২
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ীমিত জাতা সরকার, িব.এস.িস. ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ না

উ  িশ া

ীমিত পা সন, এম.কম. ১৫.০৫.২০১৯ ১৫.০৫.২০১৯ না

ম

ী অ ন ব ানাজী, িব.এ. (অ) ৩০.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী তনয় দ কমকার, ০৪.০৯.২০১৯ ০৪.০৯.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

জলস দ অ স ান ও উ য়ণ

ীমিত মৗ মী ঘাষ, এম.এ. ২২.০৫.২০১৯ ২২.০৫.২০১৯ না

পতূ

ীমিত শাভনা ভৗিমক, এম.এ. ১৯.০৩.২০১৯ ১৯.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

সচ ও জলপথ

ী সায়  পাল, িব. টক ১৮.০৩.২০১৯ ১৮.০৩.২০১৯ না

সচ ও জলপথ

০৪.০৫..১৯৮৯

১১.০৪.১৯৯১

০২.০৩.১৯৯২

০৮.১০.১৯৮৯

২০১৬/৭৫৬

২০১৬/৭৫৫

২০১৬/৭৫৮

২০১৬/৭৫৯

২০১৬/৭৬০

১৮.১১.১৯৭৮

১৮.১০.১৯৮৮

০১.১২.১৯৯২

২০১৬/৭৪৯

২০১৬/৭৫১

৩৫৮

৩৫৯

৩৫৩

৩৫৪

৩৫৫

৩৫৬

৩৫৭
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 ী গৗরব পাল, িব. টক ২৯.০৪.২০১৯ ২৯.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী অি িম  সাম , িব.এস.িস. (অ)
১৯.০২.২০১৯ ১৯.০২.২০১৯

না

আবাসন
ী উৎপল বড়াল, িব.এ. (অ)

০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯
না

সচ ও জলপথ

ী েখ  গা ামী, িব.এ. (অ)
১৯.০২.২০১৯ ১৯.০২.২০১৯

না
িবিধ

ীমিত বিবতা পাল, াতেকা র
১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯

না
সংেশাধন শাসন

ী অির ম দাস, াতক
১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯

না

 অথ

ী পাথ জ ািত ঘাষ, িব.এস.িস
১৮.০৩.২০১৯ ১৮.০৩.২০১৯

 তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

২৫.০৭.১৯৯২

২০.০৭.১৯৮৭

১৪.০২.১৯৮৮

০৭.০৮.১৯৯২

২০১৬/৭৬৯

২০১৬/৭৬৪

২০১৬/৭৬৬

২০১৬/৭৭১

২২.০৩.১৯৯৩ ২০১৬/৭৭৪

০৮.০২.১৯৯১ ২০১৬/৭৭৫

১৪.১১.১৯৮২ না ২০১৬/৭৭৬

৩৬০

৩৬১

৩৬২

৩৬৩

৩৬৪

৩৬৫

৩৬৬
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ী িদবাকর ভৗিমক, িব.এস.িস. (অ) ২০.০২.২০১৯ ২০.০২.২০১৯

উ িশ া

ীমিত িশউলী দাস, িব. টক ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯

 কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী রি ত কুমার তওয়ারী, িব.এ. (অ) (িহি ) ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী মেনািজৎ সাম  , উ  মাধ িমক
১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ না

আিদবাসী উ য়ন

ী অপবূ ঘাষ, াতক
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী সািকব হায়দার, িব. টক. (উ )
০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯ ও.িব.িস. এ.

পযটন

ী রিজত ব ানা ী, উ  মাধ িমক
২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

 অথ

২০১৬/৭৯৫

২০১৬/৭৮৭

০২.০৫.১৯৯২

২০১৬/৭৯০ বাংলায় পাশ কেরেছন 

২৩.০৬.১৯৮৮

২০১৬/৭৮৯

২৯.০৩.১৯৮৭ না ২০১৬/৭৭৮

১২.০১.১৯৯৪ না ২০১৬/৭৮২

২৭.০৮.১৯৮৯ না ২০১৬/৭৮৫ বাংলায় পাশ কেরেছন 

৩৬৭

৩৬৮

৩৬৯

৩৭০

৩৭১

৩৭২

৩৭৩

২০.০১.১৯৯০

০৮.০২.১৯৯৩
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ীমিত ি য়া া ঘাষ, িব.এস.িস.
১১.০৩.২০১৯ ১১.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ী ভিজৎ নাগ, িব. টক.
২০.০৮.২০১৯ ২০.০৮.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমিত ঈি তা ব ানাজী, িব.এস. িস. (অ)
১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ না

সচ ও জলপথ

ী দবাশীষ দবনাথ, িব.এ.
১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

নগেরা য়ন ও পৗরিবষয়ক (টাউন এ  কাি  
ািনং া )

ী স াট দাস, িব. টক ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

আবাসন

ী লয় ম ল, িব.এ. (অ) ১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

কৃিষজ িবপনন

 ী সৗিভক খাঁড়া, এম.এ. ০১.০৪.২০১৯ ০১.০৪.২০১৯ না

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস

২০১৬/৮০০

২০১৬/৮০১

২০১৬/৮০৬

২০১৬/৮০৭

১০.০২.১৯৯১

০১.০৩.১৯৮৯

২০১৬/৮০৪

২০১৬/৭৯৭

২০১৬/৮০৩

২৫.১২.১৯৮৩

৩১.০১.১৯৯১

৩৭৬

৩৭৭

৩৭৮

৩৭৯

৩৮০

৩৭৪

৩৭৫

০৯.০১.১৯৯১

০৬.০৪.১৯৮৯

০১.০৪.১৯৮৯
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ী িশবনাথ ামািনক, িব.এ. (অ) ১১.০৬.২০১৯ ১১.০৬.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী িকং ক দাশ , িব.এস.িস. ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী সজল কুমার পা , িব.এস.িস. ০৪.০২.২০১৯ ০৪.০২.২০১৯ না

পিরেবশ

ীমিত িচরা ম ল, িব.এস.িস. (অ) ২১.০২.২০১৯ ২১.০২.২০১৯

পি মা ল উ য়ন

ী অত  কুমার রায়, িব.িস.এ. ১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯ না

পতূ

ী মেনােতাষ ম ল, উ  মাধ িমক ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

পিরবহন

ী বীর দাশ, াতক ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

মহঃ আয়াজ, িব.এ. (উ ) ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

২০১৬/৮২১

২০১৬/৮২৩

২০১৬//৮১০

২০১৬/৮১১

বাংলায় পাশ কেরেছন২০১৬/৮২৫

২০১৬/৮০৯

২০১৬/৮১৯না

২০১৬/৮২০

১৩.০১.১৯৯০

১৭.০৮.১৯৯২

০৭.০৩.১৯৮৮

০৪.০১.১৯৯১

২৪.০৪.১৯৯১

৩৮১

৩৮২

৩৮৩

৩৮৪

৩৮৫

৩৮৬

৩৮৭

৩৮৮

১৫.১০.১৯৮৬

১১.০৮.১৯৯১

১০.০২.১৯৮৯
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ীমিত মৗ মী ম ল, িব.এ. (অ) ২০.০২.২০১৯ ২০.০২.২০১৯ না

জন া  কািরগরী

ীমিত পৗলমী রায়, িব.এস.িস. (অ) ০৬.০২.২০১৯ ০৬.০২.২০১৯ না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ীমিত অিচরা চ াটাজী, এম.এ. ০৩.০৪.২০১৯ ০৩.০৪.২০১৯ না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী অত  ামািনক, িব.এ. (অ) ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ না

অথ

ী কু ল তাইত, িব.এ. (অ) ০৪.০৬.২০১৯ ০৪.০৬.২০১৯ না

অথ

ী িচরি ত কমকার, িব.এ. (অ) ১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ ও.িব.িস. িব

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ী পবূায়ন ন ী, িব. টক. ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

াণী স দ উ য়ন

ী সৗরভ দাস, এম.এ. ১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

২০১৬/৮২৬

২০১৬/৮২৮

২০১৬/৮৩০

২০১৬/৮৩৩

২০১৬/৮৩৫

২০১৬/৮৩৮

২০১৬/৮৪১

২২.০৩.১৯৮৬

০৮.০৫.১৯৯০

২৬.০২.১৯৮৮৩৯৬

৩৮৯

৩৯১

৩৯২

৩৯৩

৩৯৪

৩৯৫

৩৯০

০১.১০.১৯৯২

০৬.০৭.১৯৯০

২৫.০২.১৯৯২ ২০১৬/৮২৯

০১.০৩.১৯৮৯

১৫.০৮.১৯৮৮
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ী কৗিশেক  নাথ ম ল, িব.ই. ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ীমিত সামা মা া, িব.এ. (অ)
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯

না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী সৗিভক শীল, িব.এ.
১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯

ও.িব.িস. িব.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন
ী ভদীপ চ ব ী, এম.এস.িস.

১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯
না

া  ও পিরবার কল াণ

ী অনীশ গা ুলী, িব.এস.িস. (অ)
০৬.০২.২০১৯ ০৬.০২.২০১৯

না

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ী শা  ভ াচায , িব.এস.িস. (অ)
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯

যবুকল াণ

ী িবনিত নাথ, এম.এস.িস. ২১.০৬.২০১৯ ২১.০৬.২০১৯

অথ

ীমিত ালী ম ল, িব. টক  ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক িতর া

২০১৬/৮৫১

১৮.১২.১৯৯৪

১২.১২.১৯৯১

০১.০৪.১৯৮৬

২৫.০৪.১৯৮৬

০৯.০১.১৯৮৭ না ২০১৬/৮৫৩

২০১৬/৮৪৩

২০১৬/৮৪৪

২০১৬/৮৪৬

২০.০২.১৯৯১ ২০১৬/৮৪৮

২১.০৭.১৯৮৮ না ২০১৬/৮৫৪

০৭.০৭.১৯৯০ ও.িব.িস. িব ২০১৬/৮৫৫

৩৯৭

৩৯৮

৩৯৯

৪০০

৪০১

৪০২

৪০৩

৪০৪
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ী সামনাথ পাল, িব.কম ১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯

া  ও পিরবার কল াণ

ী অিভেষক পাঠক, াতক
০৭.০২.২০১৯ ০৭.০২.২০১৯ না

খাদ  ি য়াকরণ িশ  ও উদ ানপালন

 ী আিসফ অিনস, িব.এস.িস.(অ) , (উ )
০১.০৮.২০১৯ ০১.০৮.২০১৯ ও.িব.িস. এ.

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক িতর া

ী দী  সরকার, িব.এস.িস.
০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমিত দবযানী দাস, সা ািনক াতক
০৫.০৩.২০১৯ ০৫.০৩.২০১৯ না

 আবাসন

ী মন মা া, িব.এ. 
০৭.০৩.২০১৯ ০৭.০৩.২০১৯ না

উপেভা া িবষয়ক

ীমিত দােয়ল রায়, এম. এস. িস.
০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ না

কৃিষ

২০১৬/৮৬২ বাংলায় পাশ কেরেছন 

২০১৬/৮৬৩

২০১৬/৮৬৪

২০১৬/৮৬৭

২০১৬/৮৬৮

২০১৬/৮৬১

২৭.০২.১৯৮৪ ও.িব.িস. িব ২০১৬/৮৫৭

১৯.০৪.১৯৯০

৪০৫

৪০৬

৪০৭

৪০৮

৪০৯

৪১০

৪১১

১২.০৪.১৯৯১

১৭.০২.১৯৯৩

০৩.০৩.১৯৮৩

০৬.০৩.১৯৯২

১১.০৫.১৯৮৯
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ী সমীরণ রায়, িব.এস.িস. (অ)
১৯.০২.২০১৯ ১৯.০২.২০১৯ এস. িস.

রাজ পােলর সিচবালয় 

ী দী  পাল, িব.এ.
০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯ ও.িব.িস. িব

িবিধ

ী শশী ভুষণ সাদ, িব.এ.িস. (িহ ী)
২৩.০৭.২০১৯ ২৩.০৭.২০১৯ না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ীমিত রাণ ু ঘাষ, িব.এস.িস. (অ) ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ ও.িব.িস. িব

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-III)

ী মন রায়, িব.এ. ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

িবচার

ী স ীব কুমার খাম ই, এম.এ. ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ না

অথ

ীমিত দব ী মখুা ী,  িব.এস.িস. (অ) ১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ না

পতূ

২০১৬/৮৭১

২০১৬/৮৭৬

২০১৬/৮৭৮

২০১৬/৮৭২

২০১৬/৮৭৩

২০১৬/৮৭৫

২০১৬/৮৬৯

৪১৪

৪১৫

৪১৬

৪১৭

৪১৮

৪১২

৪১৩

০৬.০৯.১৯৮৯

১১.০৫.১৯৯১

২১.০১.১৯৮৯

১৫.০৩.১৯৯৩

৩০.০৬.১৯৮৮

০৪.০৫.১৯৮৯

২৫.১১.১৯৮৫
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ী অয়ন চ াটা ী, াতক ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

িবচার

ী সৗরভ দ , িব.এ. (অ) ১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ না

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব

ী দীপক পাে , াতক ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ী বীর ঘাষ, িব.এস.িস. (অ) ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব

পিরবহন

ী শীতল ভূষন , এম.এস.িস. ০১.০৪.২০১৯ ০১.০৪.২০১৯ না

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

ী িব িতম গাঁতাইত, এম.িস.এ. ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

কৃিষ

ীমিত অ িমতা মখূা ী, িব.এস.িস. (অ) 
(িহ ী)

০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

অথ

২০১৬/৮৮৭৪২৩

২০১৬/৮৮০

২০১৬/৮৮৪

না ২০১৬/৮৮৫

২০১৬/৮৮৬

০২.০৭.১৯৮৮

১৬.০১.১৯৮৬

২৪.০১.১৯৮৯

২২.০২.১৯৯০

০৭.০৪.১৯৯২

২৬.০৭.১৯৯২

বাংলায় পাশ কেরেছন

২০১৬/৮৮৯

২০১৬/৮৯০

৪১৯

৪২০

৪২১

৪২২

৪২৪

৪২৫

১৫.০৫.১৯৯৩
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ী অক রায়, াতক ২৫.০২.২০১৯ ২৫.০২.২০১৯ না

জলস দ অ স ান ও উ য়ণ

 ী আকাশ ম ল, িব.এ. (অ) ১৯.০২.২০১৯ ১৯.০২.২০১৯ না

মৎ

ী রােকশ কুমার সাউ, িব.এ. (িহ ী) ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ এস.িস.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী রােজশ সাহা, িব.এস.িস. (অ) ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

সচ ও জলপথ

ী জয় সরকার, উ মাধ িমক ২৭.০৬.২০১৯ ২৭.০৬.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী পাথ িতম িব াস, এম.এ. ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ ও.িব.িস. িব

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-II)

ী ময়খূ ভৗিমক, িব.এস.িস (অ) ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ না

পিরক না ও পিরসংখ ান

২০১৬/৮৯৫

২০১৬/৮৯৬

২০১৬/৮৯৯

২৪.১০.১৯৯২

২১.০২.১৯৯১

০২.০৫.১৯৮৮

২১.০৬.১৯৯৩

২০১৬/৮৯২

২০১৬/৯০১

২০১৬/৯০২

২০১৬/৯০৪

০১.০৯.১৯৯১

০৫.০১.১৯৭৭

১৫.০৮.১৯৯২৪৩২

৪২৬

৪২৭

৪২৮

৪২৯

৪৩০

৪৩১

বাংলায় পাশ কেরেছন
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ীমিত দবযানী চ ব ী, াতেকা র ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ীমিত জুইঁ িব াস, িব.এস.িস. (অ) ২৮.০২.২০১৯ ২৮.০২.২০১৯ না

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস

ীমিত িরয়া দ, িব.এ. (অ)
১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯

না

অি  িনবাপন ও জ রী পিরেষবা
ী পা ু সন, িব.এ. (অ)

১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯
ও.িব.িস. িব

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী অ পম পাল, িব.এস. িস (অ)
২৯.০৫.২০১৯ ২৯.০৫.২০১৯

ও.িব.িস. িব

িশ  ও বািণজ  ও উেদ াগ

ীমিত ি তা শাসমল, এম. এ.
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯

না

কৃিষ

ীমিত ঋতুপণা সরকার, াতক
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯

এস.িস.

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

২০১৬/৯৩৪

২০.০৭.১৯৯০ ২০১৬/৯৩২

১৫.০৪.১৯৯২

২০১৬/৯০৬

২০১৬/৯০৯

২০১৬/৯২৩

২০১৬/৯২৫

২৫.০৯.১৯৯২ ২০১৬/৯২৭

১৪.০৫.১৯৯৩

০২.০৮.১৯৯১

০৩.০৫.১৯৯১৪৩৩

৪৩৪

৪৩৫

৪৩৬

৪৩৭

৪৩৮

৪৩৯ ১০.০২.১৯৯২
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ী শা  ম ল, াতক

১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী রাজকুমার দাস, িব.এস.িস. ১৫.০৩.২০১৯ ১৫.০৩.২০১৯

পিরবহন

ী সৗরভ ম ল, িব.এস.িস. (অ) ০৬.০৫.২০১৯ ০৬.০৫.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী রতন দ, াতেকা র ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী বা া দাস, এম.এ.
০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ না

পতূ 

ীমিত অপণা আঢ , এম.এ.
১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ না

অথ

ী সৗিভক জানা,  িব.এস.িস.
০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯ ও.িব.িস িব

িবদ ালয় িশ া

১২.০১.১৯৮৮ না ২০১৬/৯৩৫

২০১৬/৯৪৫০৩.০২.১৯৯১

০৮.০২.১৯৮৯ ও.িব.িস. িব ২০১৬/৯৩৬

১২.০৪.১৯৯৩ না ২০১৬/৯৩৭

না ২০১৬/৯৪০

১৩.০৮.১৯৮৬

 ২২.০৫.১৯৮৯

২০১৬/৯৪৮

২০১৬/৯৫২

৪৪০

৪৪১

৪৪২

৪৪৩

৪৪৪

৪৪৫

৪৪৬

০৪.১২.১৯৮৯
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ী কা ন কুমার দাস, এম. িস. এ 
২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯ না

সচ ও জলপথ

ী অত  ঘাড়ুই , িব.এস.িস. (অ)
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী রিজৎ মখুা ী , িব. টক
১৮.০২.২০১৯ ১৮.০২.২০১৯ না

রাজ পােলর (গহৃ ািল) সিচবালয় 

ী অপন বাগ , িব.এস.িস(অ)
২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ ও.িব.িস িব

অন সর ণী কল াণ

ী রবী নাথ সামইু, িব.এ. (অ) ০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী অ ত সাম , এম.এ. ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

ী সমীর কুমার বসাক, িব. টক ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. িব

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

২০১৬/৯৬৫

২০১৬/৯৬৯

০৮.০২.১৯৯০ ২০১৬/৯৬৪

২০১৬/৯৬২

১৬.০৪.১৯৮৪

১৬.০৬.১৯৮৭

 ১৪.০৫.১৯৮৫

২২.০২.১৯৯৩

২৬.০৬.১৯৯০

০২.০৭.১৯৯৪

২০১৬/৯৫৩

২০১৬/৯৫৫

২০১৬/৯৫৭

৪৫০

৪৫১

৪৫২

৪৫৩

৪৪৭

৪৪৮

৪৪৯
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ী অরিব  ঘাষ, িব.এ. (অ) ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ীমিত অনসূয়া দবনাথ,  এম.এ. ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক িতর া 
(অঃ ঃ)

ী চ ন পাল, িব.এ. (অ) ০১.০৪.২০১৯ ০১.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. িব

ম

ীমিত িস া ধারা, িব.এস.িস. (অ) ২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯

অথ

ী কৗিশক পাল, িব.এস.িস. (অ) ২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ ও.িব.িস. িব

তথ  যিু  ও ইেলক িন

ী অিন  ম ল, িব. টক. ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯ ও.িব.িস. িব

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-II

ী িব ম িব াস , িব.এ. ০২.০৪.২০১৯ ০২.০৪.২০১৯ এস.িস.

কৃিষ

২০১৬/১০২০

২০১৬/১০২২

২০১৬/৯৭০১৫.০৫.১৯৮৯

০৮.০২.১৯৯১

০২.০৬.১৯৮৭

১৯.০৯.১৯৯৩

২৫.০২.১৯৯২

১৯.০৮.১৯৯১

২৫.০৯.১৯৮৭

২০১৬/৯৭৮

২০১৬/৯৯৪

ও.িব.িস. িব ২০১৬/১০০৯

২০১৬/১০১৪

৪৫৪

৪৫৫

৪৫৬

৪৫৭

৪৫৮

৪৫৯

৪৬০
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ী বািধস  নাথ , িব.এস.িস. ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. িব

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী মৗসম নাথ , িব.এ. (অ) ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব

খাদ  ও সরবরাহ

খরু াম ইবরািহম খান , িব. টক (উ ) ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. িব

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

ী মিন শংকর হালদার, িব.এস.িস. ১৪.০৫.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯ এস.িস.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

মা. অমা াহ, িব.এ. (অ) (িহি ) ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস.এ

অথ

ী জয় শমা, াতক ১৪.০৬.২০১৯ ১৪.০৬.২০১৯ ও.িব.িস. িব

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-I

ী রা ল িব াস, িব.এস.িস ২৯.০৫.২০১৯ ২৯.০৫.২০১৯ ও.িব.িস. িব

িশ  ও বািণজ  ও উেদ াগ

বাংলায় পাশ কেরেছন

২০১৬/১০২৬

২০১৬/১০৩১

২৫.০২.১৯৮৮

২৭.০৯.১৯৯০

বাংলায় পাশ কেরেছন

১১.০৪.১৯৯৩

২৩.১১.১৯৮৭

১২.০৭.১৯৮৯

১০.০৩.১৯৯৩

২৯.০৮.১৯৯১

২০১৬/১০৬৫

২০১৬/১০৪৩

২০১৬/১০৭৫

২০১৬/১০৭৬

২০১৬/১০৮৯

৪৬১

৪৬২

৪৬৩

৪৬৪

৪৬৫

৪৬৬

৪৬৭

Page 66 of 130



          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 

জােবদ ইরফান, িব.এস.িস (অ) (উ ) ২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. এ.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

খ নািসরউি ন , িব.এ. (অ) ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ ও.িব.িস. এ.

অথ

ী অিরিজৎ দ, িব.িব.এ. ২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব

িবচার

ী িব ব িব াস, িব.এস.িস
০১.০৪.২০১৯ ০১.০৪.২০১৯

ও.িব.িস. িব.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক
ী সকত রি ত, িব. টক

২১.০৫.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯
ও.িব.িস. িব.

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-I

ী রাজ ুকু কার, াতক
০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯

ও.িব.িস. িব.

রাজ পােলর (গহৃ ািল) সিচবালয়

সািব ল ইসলাম, উ মাধ িমক
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯

ও.িব.িস. এ.

আিদবাসী উ য়ন ১১.০১.১৯৮৮ ২০১৬/১১৭০

বাংলায় পাশ কেরেছন২০১৬/১০৯০

২০১৬/১০৯১

২০১৬/১১১৬

২০১৬/১১১৮

২০১৬/১১২৪

০২.০৩.১৯৯৪ ২০১৬/১১৩৬

০৪.০২.১৯৯৫

২৩.০৪.১৯৮৮

০৯.০৮.১৯৯১

২৮.০৮.১৯৮৮

২৫.০৭.১৯৮৯

৪৬৮

৪৬৯

৪৭০

৪৭১

৪৭২

৪৭৩

৪৭৪
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ী তাপস মি ক, াতক

২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯

অথ

মহঃ আিল িজ া, উ মাধ িমক ২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯

জনিশ া সার ও াগার পিরেষবা

ী অপ ুন ী, াতক ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯

প: ব: শাসিনক আদালত

ী পাথসারিথ সরকার, িব.এ. (অ.) ১৬.০৪.২০১৯ ১৬.০৪.২০১৯

মৎ

ী অিভেষক দ, িব.এস.িস.(অ)
২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব

িশ  ও বািণজ  ও উেদ াগ

ী শা  বদ , িব.এস.িস.(অ)
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব

উ  িশ া

তােরক হায়দার সখ, িব. টক 
১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. এ.

সচ ও জলপথ

ও.িব.িস. িব.

২০১৬/১২৩০

২০১৬/১২২৭

১৬.০৪.১৯৮৯

২০১৬/১২২৩

২০১৬/১১৭২

২৬.০৭.১৯৮৬ ও.িব.িস. এ. ২০১৬/১১৭৬

০৯.০৪.১৯৮৯ ও.িব.িস. িব ২০১৬/১১৯৫

২৮.০৪.১৯৮৪ এস.িস. ২০১৬/১২১৯

১৫.০৫.১৯৯১

৪৭৫

৪৭৬

৪৭৭

৪৭৮

৪৭৯

৪৮০

৪৮১

২১.০৬.১৯৯১

১৫.০৮.১৯৯১
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ী অির ম পাল, িব.এ.
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী সমীর দ , িব.এস.িস
২৫.০২.২০১৯ ২৫.০২.২০১৯ ও.িব.িস. িব

া  ও পিরবার কল াণ

আিল ইমরান সরদার, িব.এস.িস. (অ)
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. এ.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী রানা ম ল, উ মাধ িমক
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ এস.িস.

সচ ও জলপথ

ী অিভিজৎ িব াস, াতেকা র
২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ এস.িস.

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব

ী সকত কুমার হািত, িব.িস.এ.
১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. িব

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী সারবর আলী, িব.এ. (উ ) ১৯.০৭.২০১৯ ১৯.০৭.২০১৯ ও.িব.িস. এ.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

২০১৬/১২৫৫

২০১৬/১২৭৩০৩.১০.১৯৮৮.

২০১৬/১২৭৪

২০১৬/১২৩৯

২০১৬/১২৬৯

২০১৬/১২৭২

বাংলায় পাশ কেরেছন

১৬.০২.১৯৯২

০৬.০৪.১৯৯১

২৬.০৩.১৯৮৯

২৪.১১.১৯৮৯ ২০১৬/১২৭৯

৪৮৬

৪৮৭

৪৮৮

৪৮২

৪৮৩

৪৮৪

৪৮৫

০১.০৩.১৯৯১

১৫.১১.১৯৮৮
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ী ীতম ঘাষ, উ  মাধ িমক ২৯.০৫.২০১৯ ২৯.০৫.২০১৯ ও.িব.িস. িব

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী পাথ িম , িব.এ. ০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯ ও.িব.িস. িব

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস

ী সকত বািরক, িব.এস.িস. ০১.০২.২০১৯ .১.০২.২০১৯ ও.িব.িস. িব

ম

 ীমিত বশালী িব াস, িব.এ. ০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯ এস.িস.

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী নাহা ল ইসলাম, উ মাধ িমক ২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ ও.িব.িস. এ.

কািরগরী িশ া ও িশ ণ

ী র আলম, িব.এস.িস.(উ ) ২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯

West Bengal Health Recruitment Board

আ সু সালাম গাজী, এম.িব.এ. ২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

২৩.০৪.১৯৯০

০১.০৩.১৯৯২

০৭.০৩.১৯৯৫

২৯.০৯.১৯৯০

২০১৬/১২৯৪

২০১৬/১৩০০

২০১৬/১৩০১

২০১৬/১৩০৯

২০১৬/১৩২০

ও.িব.িস. এ. ২০১৬/১৩২৮

২০১৬/১৩৩১

৪৮৯

৪৯০

৪৯১

৪৯২

৪৯৩

৪৯৪

৪৯৫

১৬.০৩.১৯৮৭

১১.০৪.১৯৮৬

১৬.০৪.১৯৮৩
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ী অেশাক কুমার শ, িব.এ. (অ) (িহি ) ২৮.০৩.২০১৯ ২৮.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

ী গাপাল সাধখুাঁ, িব.এস.িস.(অ) ২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

খাদ  ও সরবরাহ

সাম র আিরিফন জমাদার, িব.এস.িস ০৭.০৩.২০১৯ ০৭.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. এ.

খাদ  ও সরবরাহ

ী ত য় চৗধরুী, িব.এ. ০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

িনবাপন ও জ রী পিরেষবা

ী সৗরভ িগির, িব.এ.(অ) ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

জলস দ অ স ান ও উ য়ণ

ী িনমল সাদ, এম.এ. ২১.০৬.২০১৯ ২১.০৬.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

অথ

ী পলাশ পাল, িব. টক. ২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব

সচ ও জলপথ

২০১৬/১৩৭৪

১১.১২.১৯৮৫

১০.১২.১৯৯৪

২৪.০৭.১৯৯০

বাংলায় পাশ কেরেছন ২০১৬/১৩৪২

২০১৬/১৩৫৮

২০১৬/১৩৬৮

বাংলায় পাশ কেরেছন

২০১৬/১৩৯২

২০১৬/১৪০৩

২০১৬/১৪১৭

২১.০৪.১৯৯০

৪৯৬

৪৯৭

৪৯৮

৪৯৯

৫০০

৫০১

৫০২

১৪.১০.১৯৮২

১০.০৩.১৯৯১

০৬.১১.১৯৯১
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ী মানস পাল, াতক ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

ীমতী শবনম বা , িব.এ. (অ) ২৭.০৫.২০১৯ ২৭.০৫.২০১৯ ও.িব.িস. এ

অথ

ী দীপ কুমার রাম , াতক (িহি ) ২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯ এস.িস.

কি মবগ ও শাসিনক সং ার

আহাসান হািবব ম ল, িব.কম(অ) ০১.০৪.২০১৯ ০১.০৪.২০১৯ না

িবদ ালয় িশ া

ী সামনাথ ঘাষ, িব.এস.িস (অ) ০৩.০৬.২০১৯ ০৩.০৬.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

া  ও পিরবার কল াণ

ী অি দীপ সন, াতক
২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯

ও.িব.িস. িব.

পতূ
ী বাবাই ঘাষ, এম.এ.

১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯
ও.িব.িস. িব.

িবদ ালয় িশ া

২০১৬/১৪৪৭

২০১৬/১৪৪৮

২০১৬/১৪৫১

২০১৬/১৪৫৪

২৫.০৬.১৯৯২

১২.০৫.১৯৮৮

০৪.০৩.১৯৯২

২০.১২.১৯৮৮

০২.০৪.১৯৯১

১৯.০১.১৯৯৩

২০১৬/১৪২১

২০১৬/১৪২২

 বাংলায় পাশ কেরেছন

২০১৬/১৪৫৯

২০.১২.১৯৯২

৫০৪

৫০৫

৫০৬

৫০৭

৫০৮

৫০৯

৫০৩

Page 72 of 130



          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 
ী অপবূ পাল, িব.এ.

১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯
ও.িব.িস. িব.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী অঘ নাথ লা, িব. টক(িস.ই)
০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯

ও.িব.িস. িব.

িনভর গা ী ও িনযিু

ী দীপ দাস, াতক
২২.০৪.২০১৯ ২২.০৪.২০১৯

এস.িস.

পতূ

ী েপশ কুমার িসং, িব.এস.িস (অ) (িহি )
১১.০৪.২০১৯ ১১.০৪.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী রিজৎ হালদার, িব.এস.িস. ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯

আবাসন

ী শাভনলাল দবনাথ, াতক ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

ী রিজৎ ম ল, িব.এ. (অ) ১০.০৭.২০১৯ ১০.০৭.২০১৯

অথ দ েরের অধীন  প এ  একাউ স-।। ১০.০৭.১৯৮৮

২০.০১.১৯৯৩

২৬.০৬.১৯৯১

৩১.০৩.১৯৮৪

১২.০৯.১৯৯৪ ও.িব.িস. িব. ২০১৬/১৪৯১

২০১৬/১৪৬৭

২০১৬/১৪৬১

২০১৬/১৪৬০

ও.িব.িস. িব. ২০১৬/১৪৭৪ বাংলায় পাশ কেরেছন 

এস.িস. ২০১৬/১৪৮৫

এস.িস. ২০১৬/১৪৯২

০২.০২.১৯৯৪

৫১০

৫১১

৫১২

৫১৩

৫১৪

৫১৫

৫১৬

০২.১১.১৯৮৬
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ী চ ন দাস, িব.এ.(অ)
০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. িব.

পতূ

ী স িষ ম ল, িব.এস.িস.

জলস দ অ স ান ও উ য়ণ
১৭.০৪.২০১৯ ১৭.০৪.২০১৯ এস.িস.

ী কৗিশক ম ল, িব. টক. 
২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. (িব)

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী সত িজৎ পাল, িপ.িজ.িড.এম
২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ ও.িব.িস. (িব)

পি মব  শাসিনক আদালত

ী অিভেষক ন ন, িব.কম (অ)
২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ ও.িব.িস. (িব)

িবচার

ী পলাশ কুমার িব াস, িব.িস.এ.
২৫.০৬.২০১৯ ২৫.০৬.২০১৯ ও.িব.িস. (িব)

িবচার

ী ীনাথ চ , াতক
০১.০৩.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. (িব)

উপেভা া িবষয়ক

২০১৬/১৪৯৮

১৬.১২.১৯৯২

২০১৬/১৪৯৯

০৫.০৩.১৯৯০

০৮.১১.১৯৮৮

২৪.১০.১৯৮৯

০২.০৯.১৯৮৮

২০১৬/১৫০০

২০১৬/১৫১৩

২০১৬/১৫২৮

২০১৬/১৫৪৫

২০১৬/১৫৯১

০৪.০৩.১৯৭৯

১২.০৩.১৯৯১

৫২২

৫২৩

৫১৭

৫১৮

৫১৯

৫২০

৫২১
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ী িসরাজলু ইসলাম, এম.এ.
২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

পতূ

ী সৗরভ কমকার, িব.এস.িস (অ)
২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. (িব)

রা  ও পাবত  িবষয়ক

আিল রাফসান জানী, িব.এস.িস. (অ) ২৫.০২.২০১৯ ২৫.০২.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

িবদ ালয় িশ া

ী ইমেরাজ সািনম,িব.এ. ২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

প: ব: ভূিম সং ার ও জাস  আদালত

ী সকত ম ল, িব.এ. ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ এস.িস.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

 আব ুম ু াি র লিতফ, িব.এস.িস. ০৮.০৭.২০১৯ ০৮.০৭.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ  -I

ী ত সাহা, িব. টক. ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.২০৫.২০১৯ এস.িস.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

২০.০৪.১৯৮৯

৩০.০৭.১৯৮৩

০২.০২.১৯৯১

২১.০৭.১৯৯০

২০১৬/১৬১৬

২০১৬/১৬৫০

১০.০৭.১৯৯১

২০১৬/১৬৫৮

২০১৬/১৬৫৯

২০১৬/১৫৯২

২০১৬/১৫৯৫

২০১৬/১৬৬৯

০৩.০২.১৯৮৯৫২৪

৫২৫

৫২৬

৫২৭

৫২৮

৫২৯

৫৩০

০৮.০৭.১৯৯২
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মহববু আলী, িব.এ. (উ ) ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯

পতূ

ী ধন য় ঘাষ, াতক ১১.১২.২০১৯ ১১.১২.২০১৯ এস.িস.

অথ

ী আিতফ আয়াজ, িব.এ. (উ ) ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী শািহদ জফর,  িব.এ. (উ ) ০৩.০৬.২০১৯ ০৩.০৬.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী িবতান ম ল, এম.এস.িস. ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

অথ

ী ইমরান সখ, িব.এ. ২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

অরণ

ী নীতীশ কুমার পােসায়ান, িব.এস.িস., িহি ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ এস.িস.

কৃিষ

২০১৬/১৭২৬

২০১৬/১৭২৭

২০১৬/১৭৩২

২০১৬/১৭০৮

২০১৬/১৭২৫

২০১৬/১৬৯৯১০.০২.১৯৮৩

 বাংলায় পাশ কেরেছন০২.০৬.১৯৮৫

১২.০৪.১৯৯০

০৮.০৯.১৯৮৮

১১.০৪.১৯৮৮

০১.০২.১৯৯২ ২০১৬/১৮০৬ বাংলায় পাশ কেরেছন

১৫.০২.১৯৯৩

ও.িব.িস. (এ) বাংলায় পাশ কেরেছন৫৩১

৫৩২

৫৩৩

৫৩৪

৫৩৫

৫৩৬

৫৩৭

বাংলায় পাশ কেরেছন 
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ী তৗিসফ আহেমদ, িব.এস.িস. ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

রা  ও পাবত  িবষয়ক

মহঃ শাহজাহান, িব.এ.(অ) ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ীমিত যাগতৃষা িব াস, িব.এ. ২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ এস.িস.

যবুকল াণ ও ীড়া ( ীড়া)

ী কাজল ম ল, উ মাধ িমক ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ না

খাদ  ও সরবরাহ

ী মই ল হক ম ল, িব.এ.(অ) ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ীমিত দবারিত আিড়, এম.এস.িস ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ এস.িস.

পতূ

ী সৗিম  ম ল, িব. টক ২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯ এস.িস.

িবচার

২০১৬/১৮৫৩

২০১৬/১৮৬৭

২০১৬/১৮৮১

১০.০৭.১৯৯২

১৭.১২.১৯৯০

০১.০১.১৯৯০

২০১৬/১৮৪৩

২০১৬/১৮৪৪২৮.০৮.১৯৯৩

২২.০৮.১৯৮৭

২০.০৪.১৯৯১

১৭.০৬.১৯৯৫

২০১৬/১৮০৮

২০১৬/১৮১২

৫৪০

৫৪১

৫৪২

৫৪৩

৫৪৪

৫৩৮

৫৩৯
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ী ভদীপ বমন, এম.এ.

২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ এস.িস.

িবিধ
সখ আসরাফুল ইসলাম, িব.এ. (অ)

১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

িশ  ও বািণজ  ও উেদ াগ

ী সৗরভ দাস, িব.এস.িস.
১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ এস.িস.

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী িরটন সখ, িব.ফামা
২১.০৫.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

রা  ও পাবত  িবষয়ক

সখ ইমরান রহমান, উ মাধ িমক
২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

পতূ

ী রািখউল মা া, িব.িস.এ.
২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯

ম

মহ মানজার আলম িসি কী, িব.এ.(অ) ২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক িতর া

০৫.০৬.১৯৯০ ২০১৬/১৯৫৬

২০১৬/১৯৫৮

২১.০৭.১৯৯৫ ২০১৬/১৯৬৭

০৫.০৬.১৯৮৯

১০.১১.১৯৯২ ২০১৬/১৯৭৯

১৭.০৪.১৯৯১ ২০১৬/২০১৬

২৪.০১.১৯৯২ ও.িব.িস. (এ) ২০১৬/২০২৫

১৬.০৫.১৯৯৫ ও.িব.িস. (এ) ২০১৬/২০৬৭

৫৪৫

৫৪৬

৫৪৭

৫৪৮

৫৪৯

৫৫০

৫৫১
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মহঃ সিফউি ন িব াস, উ মাধ িমক ৩১.০১.২০১৯ ৩১.০১.২০১৯

পতূ

ীমিত মমতা কুমারী, উ মাধ িমক, িহ ী ২১.০৫.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী কাজল ই চৗধরুী, িব.এ.
২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ এস.িস.

পিরেবশ

ী জািকর হােসন সরদার, িব.এস.িস
২১.০৭.১৯৯২ ২১.০৬.২০১৯ ২১.০৬.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

অথদ েরর অধীন  প এ  একাউ স অিফস-
।

সাইকা উমর, এম.িস.এ., উ
২৮.১০.১৯৮৯ ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

খাদ  ও সরবরাহ

ী ভাষ ামািনক, িব.এস.িস.
২২.০৪.১৯৮৯ ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ এস.িস.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ী কমল িব াস, িব.এ.(অ)
২৯.১২.১৯৮৯ ১৩.০৫.২০১৯ ১৩.০৫.২০১৯ এস.িস.

লাকায় ু

২০১৬/২১৬৮

২০১৬/২১০৬ বাংলায় পাশ কেরেছন 

০৩.১১.১৯৯১ ২০১৬/২১১৭

২০১৬/২১৪৪

২০১৬/২১৫৯

২০১৬/২১৬৩

০৫.০১.১৯৯০ ও.িব.িস. (এ) ২০১৬/২০৭১

০২.০১.১৯৯৪ এস.িস.

বাংলায় পাশ কেরেছন 

৫৫৮

৫৫২

৫৫৩

৫৫৪

৫৫৫

৫৫৬

৫৫৭
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ী চাঁদ মহা াদ, াতক (উ )
০৪.০৪.১৯৯৪ ১২.০৪.২০১৯ ১২.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

পতূ

ী তারক সাহা, এম.এ.
০৮.০৪.১৯৮৭ ১৯.০৩.২০১৯ ১৯.০৩.২০১৯ এস.িস.

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস

ী ই াজীৎ সরকার, িব.এ.
২৯.০৩.১৯৯১ ০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯ এস.িস.

রাজ পােলর সিচবালয় 

ী েকামল মহাজন, উ মাধ িমক
৩০.০৪.১৯৯২ ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ এস.িস.

অথদ েরর অধীন  প এ  একাউ স অিফস-
।।

জীশান আলী, িব.এস.িস (উ ) ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

উ  িশ া

ী েজ ািত িব াস, উ মাধ িমক ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ এস.িস.

পিরেবশ

আলািহম ম ল, িব. টক. ২৯.০৩.২০১৯ ২৯.০৩.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

পিরবহন

বাংলায় পাশ কেরেছন 

২০১৬/২১৭৬

২০১৬/২১৮৪

২০১৬/২২৭২

২০১৬/২১৭১

২০১৬/২২৩১

২০১৬/২২৩৮২১.০২.১৯৯২

২২.০৪.১৯৯২

০৪.০৮.১৯৮৮

বাংলায় পাশ কেরেছন

২০১৬/২২৯২

৫৫৯

৫৬০

৫৬১

৫৬২

৫৬৩

৫৬৪

৫৬৫
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ী িমঠুন রায়, িব.এ.(অ) ০৬.০৫.২০১৯ ০৬.০৫.২০১৯ এস.িস.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

সখ ল হাসান, িব.এ. ২১.০৫.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

রা  ও পাবত  িবষয়ক

শবনম পারিভন, এম.এ. ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

পতূ

ী মানস ন র, িব.এ. ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন

ী রাজীব হালদার, িব.এ.(অ) ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ এস.িস.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী দব ত দাস, িব.কম. ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ এস.িস.

অথ

ীমিত দী া পা , াতক ৩১.০৫.২০১৯ ৩১.০৫.২০১৯ এস.িস.

ম

০২.০২.১৯৮৭

৩০.০৬.১৯৯৩

২৮.১০.১৯৮৪

২০.০৫.১৯৯২

১৫.০৫.১৯৯২

২০১৬/২৩৫৪

২০১৬/২৩৬০

এস.িস. ২০১৬/২৩৬১

২০১৬/২৩৮০

২০১৬/২৩৮১

২০১৬/২৪০৩

২০১৬/২৩২৭৫৬৬

৫৬৭

৫৬৮

৫৬৯

৫৭০

৫৭১

৫৭২

০৮.০৯.১৯৯০

০৫.০৪.১৯৯৫
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ী রণিদপ বাস,  িব.এ. ২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯ এস.িস.

া  ও পিরবার কল াণ

ীমিত রীতু কুমারী া, িব.এস.িস.  (িহি ) ২১.০৬.২০১৯ ২১.০৬.২০১৯ না

রা  ও পাবত  িবষয়ক

বাগদািদ বগম, িব.এ. (অ) ২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ ও.িব.িস. (এ)

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

ী িবধ ুভূষণ ন র, উ মাধ িমক ১৩.০৫.২০১৯ ১৩.০৫.২০১৯ এস.িস.

পতূ

ী সি ত দাস, িব.এ. ০১.০২.২০১৯ ০১.০২.২০১৯ এস.িস.

মৎ

তৗিসফ আহেমদ, িব.এ. ২১.০৫.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ ও.িব.িস. এ

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ  -।।

মহাঃ নওয়াজ শরীফ, াতক ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. এ

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী দবেজ ািত ফৗজদার, িব.এস.িস ১০.০৭.২০১৯ ১০.০৭.২০১৯ এস.িস.

পতূ

০৫.০৬.১৯৯০

১৯.০৭.১৯৮৭

১৭.০৩.১৯৮৮

১১.০৮.১৯৮৫

২৪.০১.১৯৭৮

১৫.০৩.১৯৮৪

২০১৬/২৪৪৩

২০১৬/২৫০০

২০১৬/২৫১৬

২০১৬/২৪১০

২০১৬/২৪২৭

২০১৬/২৫৩৪

২০১৬/২৫৪৭

২০১৬/২৫৫৪

৫৭৭

৫৭৮

৫৭৯

৫৮০

৫৭৩

৫৭৪

৫৭৫

৫৭৬

০২.০৪.১৯৯১

১২.০৯.১৯৯১
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ী কৗ ভ দাস, িব.কম. (অ) ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ এস.িস.

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন

ী কুলদীপ কী নীয়া, উ মাধ িমক ০৩.০৪.২০১৯ ০৩.০৪.২০১৯ এস.িস.

উ  িশ া

ী জয় ম ল, িব.এস.িস. (অ)
০৫.০৪.২০১৯ ০৫.০৪.২০১৯

এস.িস.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী চ ন দলইু , এম.এ.
০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯

এস.িস.

রা  ও পাবত  িবষয়ক

মঃ আমানাতু াহ খলক, িব.এস.িস. (িহি )
৩০.০৪.২০১৯ ৩০.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. এ

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-।

মহঃ িরজওয়ান আনসাির, াতক, (উ )
২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. এ

উ  িশ া

ীমিত দবযানী বালা, িব. টক ২৪.০৬.২০১৯ ২৪.০৬.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

২০১৬/২৬৫৫

২৯.০৬.১৯৯২

০৪.০২.১৯৯১ বাংলায় পাশ কেরেছন

২৯.০৮.১৯৯২ এস.িস. ২০১৬/২৬৬১

২০১৬/২৫৭৪

২০১৬/২৫৮৬

২০১৬/২৬০৮

০৯.০৩.১৯৯১ ২০১৬/২৬৪৪

২০১৬/২৬৫২ বাংলায় পাশ কেরেছন 

৫৮১

৫৮২

৫৮৩

৫৮৪

৫৮৫

৫৮৬

৫৮৭

২৯.১১.১৯৮৩

২৫.০৭.১৯৮৮

৩১.১০.১৯৯৩
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ইনজামামলু হক, িব.এস.িস. ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী িশবশ র রায়, এম.এ. ২০.০৮.২০১৯ ২০.০৮.২০১৯

পতূ

ী অিনক সরকার, িব. টক ০৮.০৩.২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯

জলস দ অ স ান ও উ য়ণ

ীমিত মধ ু া , াতক (িহি ) ২২.০২.২০১৯ ২২.০২.০১৯

পযটন

ফােতমা শাহীন , এম.এ. (উ ) ২১.০৫.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ ও.িব.িস. এ

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী সামনাথ ম ল, িব.এস.িস. (অ) ২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ ও.িব.িস. এ

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন

ী অিভিজৎ বরা , িব.ই. ২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ এস.িস.

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

বাংলায় পাশ কেরেছন 

২০১৬/২৭১৯

২০১৬/২৭৩৮

২৫.০৬.১৯৯২

৩০.০৬.১৯৮৮

২০১৬/২৭১৭

২৬.০২.১৯৯৪ ও.িব.িস. এ ২০১৬/২৬৬৩

 ২০.১২.১৯৮৯ এস.িস. ২০১৬/২৬৭২

০৪.০৫.১৯৯৪ এস.িস. ২০১৬/২৭০৪ বাংলায় পাশ কেরেছন 

২৫.০৬.১৯৯৩

২১.০৮.১৯৮০ ২০১৬/২৬৬৪এস.িস.

৫৮৮

৫৮৯

৫৯০

৫৯১

৫৯২

৫৯৩

৫৯৪
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ী বা া দাস, এম.এ. ০৩.০৫.২০১৯ ০৩.০৫.২০১৯ এস.িস.

পতূ

ীমিত িৃত হালদার , এম.এ. ২১.০৫.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ এস.িস.

িশ  ও বািণজ  ও উেদ াগ

রজ সখ , িব.এস.িস.
২৭.০২.২০১৯ ২৭.০২.২০১৯ ও.িব.িস. এ

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া

মা.  আ াফু ামান , িব.এ. (অ)
২২.০২.২০১৯ ২২.০২.২০১৯ ও.িব.িস. এ

সংেশাধন শাসন

শািকল আহেমদ, এম.এস.িস
২১.০৫.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ ও.িব.িস. এ

অথ

ী দীপ র িব াস, িব.এ.(অ)
২৬.০৩.২০১৯ ২৬.০৩.২০১৯ এস.িস.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ের আিলম সখ, িব.এ.(অ) ২৬.০৪.২০১৯ ২৬.০৪.২০১৯ ও.িব.িস. এ

পিরক না ও পিরসংখ ান

১৩.০৫.১৯৯৩

২০১৬/২৭৮৫

২০১৬/২৭৮৭

২০১৬/২৭৯২

২০১৬/২৭৯৬

২০১৬/২৮০২

২০১৬/২৮০৬

১৮.০৪.১৯৯১

১৬.০৪.১৯৯৩

৩১.০৫.১৯৮৯

০২.০২.১৯৯১

২০.০৫.১৯৮৯

২০১৬/২৮১০

২৮.০৫.১৯৯১

৫৯৫

৫৯৬

৫৯৭

৫৯৮

৫৯৯

৬০০

৬০১

Page 85 of 130



          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 

সখ মই ল হক, াতক ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

ও.িব.িস. এ

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমিত সামা বাড়ই, িব.এ.(অ) ২২.০২.২০১৯
২২.০২.২০১৯

এস.িস.

সচ ও জলপথ

জিহ ল হক, িব.এ.(অ) ২২.০২.২০১৯
২২.০২.২০১৯

ও.িব.িস. এ

িব ান, যিু  ও জব যিু

ী সরিজৎ দাস, িব. টক. ২১.০৫.২০১৯
২১.০৫.২০১৯

এস.িস.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

মহঃ মার ব আনসারী, িব.কম. (অ) (িহি ) ০৩.০৫.২০১৯
০৩.০৫.২০১৯

ও.িব.িস. এ

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

ী মেনািজত ম ল, এম.এস.িস ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-।।।

ীমিত পারিমতা ম ল, াতেকা র ০৩.০৫.২০১৯
০৩.০৫.২০১৯

এস.িস.

অথ

১৫.০৩.১৯৯০ ২০১৬/২৮৩৪

২০১৬/২৮৪১

২০১৬/২৮৪৩

২০১৬/২৮৬৩

২০১৬/২৯০৮ বাংলায় পাশ কেরেছন

এস.িস. ২০১৬/২৯১০

২০১৬/২৯১২

২৭.০২.১৯৯৩

০৩.০৯.১৯৯২

০৬.১১.১৯৮৯

১০.০২.১৯৯১

০৬.০২.১৯৮৭

২০.০৮.১৯৯২

৬০২

৬০৩

৬০৪

৬০৫

৬০৬

৬০৭

৬০৮
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ী শ র বদ , িব. টক. ০৩.০৫.২০১৯
০৩.০৫.২০১৯

এস.িস.

রা  ও পাবত  িবষয়ক

মাঃ তািরক আিজজ, িব.এস.িস. (অ) ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

ও.িব.িস. এ

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-।

মইঃ এখলাক , িব.এ. (উ ) ০৩.০৫.২০১৯
০৩.০৫.২০১৯

ও.িব.িস. এ

অথ

মা. জািহদ েসন, িব.এস.িস.(অ) (িহি ) ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

ও.িব.িস. এ

িশ  বািনজ  ও উেদ াগ

ীমিত মনীষা ম ল, এম.এ. ২১.০৬.২০১৯
২১.০৬.২০১৯

এস.িস.

পি মব  করাধান আদালত

ী িবনয় দলইু, উ মাধ িমক ২২.০২.২০১৯
২২.০২.২০১৯

এস.িস.

কৃিষ

শাহজাহান মািমন, িব.এ.(অ) ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

ও.িব.িস. এ

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

২০১৬/২৯৬৭

২০১৬/৩০০৪

২০১৬/২৯৭৪

২০১৬/২৯৩৪০৮.০৩.১৯৮৮

০৫.০৫.১৯৯৪

বাংলায় পাশ কেরেছন

২০১৬/২৯৮৫

২০১৬/২৯৯৫

২০১৬/৩০০০

০৩.১২.১৯৮৭

২৩.০৭.১৯৯০

২০.০১.১৯৮৯

০২.১০.১৯৯২

২৩.০৭.১৯৯১

বাংলায় পাশ কেরেছন

৬১৩

৬১৪

৬১৫

৬০৯

৬১০

৬১১

৬১২
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হাসান আনসার, উ মাধ িমক ০৭.০৩.২০১৯
০৭.০৩.২০১৯

ও.িব.িস. এ

পিরষদীয় িবষয়ক

ী িনমল দাস, াতক ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯

এস.িস.

িশ  বািনজ  ও উেদ াগ

নািজম ল র, িব.এ. ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

ও.িব.িস. এ

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী কৗিশক কুমার দাস, িব.এস.িস. ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

এস.িস.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

মহঃ হায়দার আিল, াতক (উ )
০৪.০২.২০১৯

০৪.০২.২০১৯
ও.িব.িস. এ

জলস দ অ স ান ও উ য়ণ
একরামলু হক, িব.এস.িস. (িহি )

২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

ও.িব.িস. এ

পতূ

ী তপন িব াস, মাধ িমক
০৮.০৩.২০১৯

০৮.০৩.২০১৯ এস.িস.

িবিধ

১৮.০৭.১৯৮৩

২১.০১.১৯৯২

০৪.১১.১৯৮৮

০৮.০৩.১৯৯৪

০২.০৪.১৯৯১

২০.০৪.১৯৯৩ ২০১৬/৩০৫২

২০১৬/৩০১৬

২০১৬/৩০৫৯

২০১৬/৩০৬৪

২০১৬/৩০৬৫

২০১৬/৩০০৭

বাংলায় পাশ কেরেছন 

২০১৬/৩০৬৭

৬১৬

৬১৭

৬১৮

৬১৯

৬২০

৬২১

৬২২ ০২.০৫.১৯৮৪

বাংলায় পাশ কেরেছন 
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ী  ম ল, িব.এ.(অ)

০৩.০৫.২০১৯
০৩.০৫.২০১৯ এস.িস.

ম

আলাউি ন সখ, এম.এ.
০৫.০৪.২০১৯

০৫.০৪.২০১৯
ও.িব.িস. এ

অথ

ী িদেব  দাস, িব.এ.
২২.০২.২০১৯

২২.০২.২০১৯

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী দীপ বদ , িব.এ. ২২.০২.২০১৯
২২.০২.২০১৯

াণী স দ উ য়ন

সািবর আিল, িব.এ. ২২.০২.২০১৯
২২.০২.২০১৯

পিরক না ও পিরসংখ ান

ী পিথক িব াস, িব.এ. (অ) ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

জনিশ া সার ও াগার পিরেষবা

কািদর েসন, িব. টক. (উ ) ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

ও.িব.িস. এ

পতূ

০৩.১০.১৯৯৩ ২০১৬/৩০৭৬

০৩.০৩.১৯৯১ এস.িস. ২০১৬/৩১১২

০৬.১২.১৯৯১ ও.িব.িস. এ ২০১৬/৩১১৪

এস.িস. ২০১৬/৩১৬১

১৫.০৮.১৯৭৫ ২০১৬/৩০৭৭

০৫.০৩.১৯৮৯ এস.িস. ২০১৬/৩০৭৮

২৪.১১.১৯৮৯

০৩.০৫.১৯৯০ বাংলায় পাশ কেরেছন ২০১৬/৩১৬২

৬২৩

৬২৪

৬২৫

৬২৬

৬২৭

৬২৮

৬২৯
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সখ সািবর, িব. টক. ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

ও.িব.িস. এ

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী েসনিজৎ ম ল, িব.এস.িস. ০১.০৪.২০১৯
০১.০৪.২০১৯

এস.িস.

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব

ী তথাগত িসকদার, াতক ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

এস.িস.

পি মব  করাধান আদালত

সখ আবসার আলী, িব.এ. ২১.০৫.২০১৯
২১.০৫.২০১৯

ও.িব.িস. এ.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী দীে ন মািজ, িব.এ. ২২.০২.২০১৯
২২.০২.২০১৯

এস.িস.

পিরবহন

ী সােভন সরকার, িব.এ. (অ) ২২.০২.২০১৯
২২.০২.২০১৯

এস.িস.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী কৃ  দাস, উঃ মাঃ ১৩.১১.২০২০ ১৩.১১.২০২০

কৃিষ িবপণন

০২.০২.১৯৮৮

০৯.০৬.১৯৮৮

১১.১২.১৯৯১

০২.০৪.১৯৮৮

১২.০৭.১৯৯৩

২৫.০৮.১৯৮১

২০১৬/৩১৯৩

২০১৬/৩২১৪

২০১৬/৩২১৬

২০১৬/৩২৩১

২০১৬/৩২৩৩

২০১৬/৩২৫৮

৬৩২

৬৩৩

৬৩৪

৬৩৫

৬৩৬

৬৩০

৬৩১

১২.০৩.১৯৮৭ এস.িস. ২০১৬/৩২৬০

Page 90 of 130



          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 

ীমিত চ া িসকদার, এম.এ. ২৬.০৬.২০১৯
২৬.০৬.২০১৯

এস.িস.

অথ

ী স য় ম ল, িব. টক. ১২.০৬.২০১৯
১২.০৬.২০১৯

এস.িস.

অথ

ী কাশ চ  ম ল, াতক ০৪.০৬.২০১৯
০৪.০৬.২০১৯

এস.িস.

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স -।।

িকরণ লামা,  িব.এ. (িহি ) ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯

এস.িট.

রা  ও পাবত  িবষয়ক

িজয়াউল রহমান, িব.এ.(অ) ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

ও.িব.িস. এ.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

রােজশ মা া, িব.এস.িস. (অ) ১০.০৪.২০১৯
১০.০৪.২০১৯

ও.িব.িস. এ.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী দীপ ম ল, িব.এ. ২২.০২.২০১৯
২২.০২.২০১৯

এস.িস.

উ িশ া

বাংলায় পাশ কেরেছন

২০১৬/৩৩২৭

০৪.০১.১৯৮৮

১৫.০১.১৯৯০

০৫.০৫.১৯৮৯

২৮.১১.১৯৯১

১৭.০৯.১৯৯২

৩০.১১.১৯৮৮

২০১৬/৩৩১০

২০১৬/৩৩১১

২০১৬/৩৩১৭

২০১৬/৩২৯৮

১৭.০১.১৯৯২

২০১৬/৩২৬৭

২০১৬/৩২৮৬

৬৩৭

৬৩৮

৬৩৯

৬৪০

৬৪১

৬৪২

৬৪৩
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ী িব িজৎ সরদার, িব.এ. ০৩.০৫.২০১৯
০৩.০৫.২০১৯

এস.িস.

পতূ

ী িচরি ৎ কয়াল, িব.এ. ০১.০৪.২০১৯
০১.০৪.২০১৯

এস.িস.

সমবায়

ী সাগর িব াস, িব. টক. ২১.০৫.২০১৯
২১.০৫.২০১৯

এস.িস.

পতূ

ী সৗেমন ম ল, িব.এ. (অ) ১২.০৩.২০১৯
১২.০৩.২০১৯

এস.িস.

যবুকল াণ ও ীড়া

আ রু রহমান সরদার, িব.এস.িস. (অ) ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

ও.িব.িস.এ.

কৃিষ

ীমতী কােবরী সমা ার, িব.এ. ২২.০২.২০১৯
২২.০২.২০১৯

এস.িস.

খাদ  ি য়াকরণ িশ  ও উদ ানপালন

ী েশাভন মািজ, াতক ০১.০২.২০১৯
০১.০২.২০১৯

এস.িস.

জন া  কািরগরী

২০১৬/৩৩৪৩২১.০১.১৯৮৮

২০১৬/৩৩৭৬

২০১৬/৩৩৪৯

২০১৬/৩৩৬০

২০১৬/৩৩৬৭

২০১৬/৩৩৭৩

২০১৬/৩৩৭৪

৬৫০

৬৪৪

৬৪৫

৬৪৬

৬৪৭

৬৪৮

৬৪৯ ১৮.০৬.১৯৮৮

১৪.০৭.১৯৯৪

১৬.০৫.১৯৮৯

০৫.১২.১৯৯০

২৯.১০.১৯৯৩

০৫.০৩.১৯৯১
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মহঃ শাহনশাহ নাওয়াজ, িব.কম. (উ ) ২৮.০২.২০১৯
২৮.০২.২০১৯

ও.িব.িস.এ.

আবাসন

ী কা  হালদার, াতক ১৫.০৩.২০১৯
১৫.০৩.২০১৯

এস.িস.

উ িশ া

ী েরশ হালদার, িব.এস.িস ০৬.০২.২০১৯
০৬.০২.২০১৯

 এস.িস

উ িশ া

ী পাথ সারথী িব াস, উ  মাধ িমক ০৩.০৫.২০১৯
০৩.০৫.২০১৯

এস.িস.

অথ

ী অেলাক রায়, িব.এস.িস. ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯

এস.িস.

াণী স দ উ য়ন

ী তাপস িব াস, িব.এ. ০৫.০৯.২০১৯
০৫.০৯.২০১৯

এস.িস.

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স -।।

ীমতী মৗসাথী ম ল, িব.এস.িস. ২২.০২.২০১৯
২২.০২.২০১৯

এস.িস.

িবিধ

বাংলায় পাশ কেরেছন

৩০.০৭.১৯৯১

২০১৬/৩৪৫২

২০১৬/৩৪৫৯

২০১৬/৩৪৮০

২০১৬/৩৪৮১

২০১৬/৩৪৯৫

২০১৬/৩৩৯৭

২০১৬/৩৪২৫

৬৫১

৬৫২

৬৫৩

৬৫৪

৬৫৫

৬৫৬

৬৫৭

০৫.০৪.১৯৯০

১৭.০৪.১৯৯২

০১.১০.১৯৮৭

২৭.০৪.১৯৮৬

০৪.০২.১৯৮৯

০৯.০৭.১৯৮৮
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ী পাথ ামািনক, িব.এস.িস. (অ) ১৫.০৩.২০১৯
১৫.০৩.২০১৯

এস.িস.

িবদ ালয় িশ া

ী স ীব সরকার, এম.এস.িস. ১৫.০৩.২০১৯
১৫.০৩.২০১৯ এস.িস.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ী সূরজ কুমার দাস, িব.এ. (অ) (িহি ) ২২.০২.২০১৯
২২.০২.২০১৯ এস.িস.

রাজ পােলর সিচবালয়

ী িমত দাস, িব.কম.(অ) ২৯.০৩.২০১৯
২৯.০৩.২০১৯ এস.িস.

ম

ী ি তম হালদার, িব.এস.িস. (অ) ০৫.০৯.২০১৯
০৫.০৯.২০১৯

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী অিভিজত পােড়ল, এম.এ. ০৮.০৪.২০১৯
০৮.০৪.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমতী িপি  বা ই, িব.এস.িস.(অ)             ১৫.০৩.২০১৯
১৫.০৩.২০১৯

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক িতর া 
(অসামিরক)

এস.িস. ২০১৬/৩৫৯৮

০৭.০৪.১৯৯০

১৬.০৮.১৯৯৪

১৫.১২.১৯৮৭

এস.িস.

২৮.০৭.১৯৮৪ ২০১৬/৩৫১৫

২০১৬/৩৫৪৯

২০১৬/৩৫৮০

২০১৬/৩৫৪৫

২০১৬/৩৬০২০৬.০৪.১৯৯২

১৩.০৩.১৯৯৩ এস.িস. ২০১৬/৩৬১৮

৬৫৮

৬৫৯

৬৬০

৬৬১

৬৬২

৬৬৩

৬৬৪

২৩.০৪.১৯৯১

বাংলায় পাশ কেরেছন
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ী নয়ন িব াস, াতক ৩১.০৫.২০১৯
৩১.০৫.২০১৯

এস.িস.

উ িশ া

ী ইমন কল াণ বমন, িব. টক. ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

এস.িস.

অথ

ী ধিৃতমান ম ল, এম. টক. ২৭.০২.২০১৯
২৭.০২.২০১৯

এস.িস.

সমবায়

ী বা েদব িব াস, িব.এ. ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

এস.িস.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী পিরমল ম ল, িব.এ. ১৬.১০.২০১৯
১৬.১০.২০১৯

এস.িস.

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স -III

ী মেনাজ কুমার বাছার, িব. টক ২২.১১.২০১৯ ২২.১১.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী তােতান রজক, িব.এ.(অ) ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

এস.িস.

অথ

২০.১১.১৯৮৯

০২.০৯.১৯৯১

০৩.০৭.১৯৮৪

১৪.০৩.১৯৯২

১৯.০৩.১৯৮৮

১২.০৫.১৯৯০

২০১৬/৩৬৩৪

২০১৬/৩৬৫৬

২০১৬/৩৬৫৭

২০১৬/৩৬৭৭

২০১৬/৩৭৪৭

২০১৬/৩৭৫০

৬৬৮

৬৬৯

৬৭০

৬৭১

৬৬৫

৬৬৬

৬৬৭

০৬.১১.১৯৯০ এস.িস. ২০১৬/৩৭৪৯
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ী মািনক দাস, িব.এস.িস. ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯

এস.িস.

লাকায ু

ী শা  সরকার, িব.এস.িস.(অ) ০৮.০২.২০১৯
০৮.০২.২০১৯

এস.িস.

পি মব  তথ  আেয়াগ

ী িমঠুন বরাগী, উ মাধ িমক ২৯.০৩.২০১৯
২৯.০৩.২০১৯

এস.িস.

উপেভা া িবষয়ক

ী গাপাল সাহা, িব.এ. (অ) ০৩.০৬.২০১৯
০৩.০৬.২০১৯

এস.িস.

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স -।।।

ী জয়  দাস, িব.এ.(অ) ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

এস.িস.

া  ও পিরবার কল াণ

ী জয়  িব াস, উ মাধ িমক ১১.০৪.২০১৯
১১.০৪.২০১৯

এস.িস.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী দব ত দাস, াতক ২৯.০৩.২০১৯
২৯.০৩.২০১৯

এস.িস.

পিরক না ও পিরসংখ ান

২০১৬/৩৭৭৫

২০১৬/৩৭৯৭

২০১৬/৩৮০৬

২০১৬/৩৭৮৪

২০১৬/৩৭৯৩

২১.০৪.১৯৮৫

২১.১১.১৯৯৩

২৬.১১.১৯৮৯

১২.০৮.১৯৯০

০৯.১২.১৯৯১

১০.০৫.১৯৮৫

২২.১০.১৯৮৯

২০১৬/৩৭৫১

২০১৬/৩৭৭০

৬৭২

৬৭৩

৬৭৪

৬৭৫

৬৭৬

৬৭৭

৬৭৮

Page 96 of 130



          অবরবগ য় সহায়ক Gradation List of LDAs issued vide no. 117-PAR(CCW) dated 04.03.2022 

ী পবন কুমার রজক, উ মাধ িমক(িহি ) ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯

এস.িস.

কৃিষ

ী পলাশ সরকার, াতক ১৪.০৫.২০১৯
১৪.০৫.২০১৯

এস.িস.

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স -।

ী কল ান রায়, িব.এ. ১৪.০৫.২০১৯
১৪.০৫.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমতী কনকলতা পরমা , এম.এ. ১৪.০৫.২০১৯
১৪.০৫.২০১৯

এস.িস.

অথ

ী রতন কুমার বাৈড়, উ মাধ িমক ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯

এস.িস.

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক িতর া 
(অসামিরক)

ী িবতান িব াস, উ মাধ িমক ২৭.০৩.২০১৯
২৭.০৩.২০১৯

এস.িস.

মৎ

ী িদবাকর ম ল, িব.এ. ১৫.০৩.২০১৯
১৫.০৩.২০১৯

এস.িস.

পিরবহন

এস.িস. ২০১৬/৩৮৩০

২৫.১০.১৯৯০

২০১৬/৩৮৩৪

২০১৬/৩৮৩৫

২০১৬/৩৯১০

২০১৬/৩৮১১

২০১৬/৩৮২০

২০১৬/৩৮৩১

৬৮০

৬৮১

৬৮২

৬৮৩

৬৮৪

৬৮৫

১১.০৭.১৯৮৪

২৭.০১.১৯৯৪

১১.০৬.১৯৮৯

২০.০৫.১৯৮৩

০৮.১২.১৯৮৭

০৮.০৬.১৯৯৪

৬৭৯
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ী দব ত বমা, িব.এ. ১৪.০২.২০১৯
১৪.০২.২০১৯

এস.িস.

উ রব  উ য়ন

ী িব িজৎ হালদার, াতক ২৬.০৬.২০১৯
২৬.০৬.২০১৯

এস.িস.

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স -।।

ী ত য় দাস, াতক ১২.০২.২০১৯
১২.০২.২০১৯

এস.িস.

পি মব  ভূিম সং ার ও জাস  আদালত

ীমতী রণী সরকার, াতেকা র ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

এস.িস.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ীমতী অি তা বাৈড়, াতক ২১.০৫.২০১৯
২১.০৫.২০১৯

এস.িস.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী কল ান কুমার িব াস, িব.এস.িস. ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

এস.িস.

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক িতর া 
(অসামিরক)

ী িভ ল িব াস, িব.এ. ০৮.০২.২০১৯
০৮.০২.২০১৯

এস.িস.

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

২০১৬/৪০০১

২০১৬/৪০৯০

২০১৬/৩৯১৭

২০১৬/৩৯২৪

২০১৬/৩৯৪০

২০১৬/৩৯৯৪

২০১৬/৪১৩৮

৬৮৭

৬৮৮

৬৮৯

৬৯০

৬৯১

৬৯২

৬৮৬ ০৪.০২.১৯৯১

২৫.০৭.১৯৯১

২৬.১২.১৯৯১

১২.০৯.১৯৮৮

০২.০৪.১৯৯২

১৭.০৯.১৯৮৯

১৭.০২.১৯৮৯
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ী ম কুমার রজক, এম.কম.(িহি ) ১৪.০৮.২০১৯
১৪.০৮.২০১৯

াণী স দ উ য়ন

ী অিন  ম ল, াতক ১৬.০৪.২০১৯ ১৬.০৪.২০১৯
এস.িস.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ীমতী কােবরী িব াস, াতক ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯ এস.িস.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী স য় কুমার দাস, িব.এস.িস. (অ) ২০.০৩.২০১৯ ২০.০৩.২০১৯
এস.িস.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী রিজৎ দাস, াতক ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯ এস.িস.

া  ও পিরবার কল াণ

ী উ ম কুমার রায়, উ মাধ িমক ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯ এস.িস.

ু , ছাট ও মাঝাির উেদ াগ এবং ব

ী ত িব াস, িব.এ. (অ) ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯

িবিধ

এস.িস.

১০.০৯.১৯৯১ ২০১৬/৪১৭৩

০৩.১০.১৯৭৮ ২০১৬/৪২০৩

১৪.০৬.১৯৯৪ এস.িস. ২০১৬/৪২৪১

২০১৬/৪১৪৫

২০১৬/৪১৬৩

২০১৬/৪১৬৬

০৬.০৫.১৯৮৫ ২০১৬/৪১৬৮

বাংলায় পাশ কেরেছন

২৩.০৬.১৯৯২

৬৯৩

৬৯৪

৬৯৫

৬৯৬

৬৯৭

৬৯৮

৬৯৯

২০.০৫.১৯৯৩

১৬.০৫.১৯৯১
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ী অণব বাগচী, িব. টক. ১৫.০৩.২০১৯
১৫.০৩.২০১৯

া  ও পিরবার কল াণ

ী রি ত দাস, উ মাধ িমক ১৫.০৩.২০১৯
১৫.০৩.২০১৯

সমবায়

ীমতী ি য়া া ভৗিমক, উ মাধ িমক ২৯.০৪.২০১৯
২৯.০৪.২০১৯

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী সমীরণ দাস, িব.এ. ০৬.০৯.২০১৯
০৬.০৯.২০১৯

এস.িস.

িবচার

ী অ প বর, িব.এ. ১৫.০৩.২০১৯
১৫.০৩.২০১৯

এস.িস.

িশ  বািনজ  ও উেদ াগ

ী রাজীব বমন, িব.এস.িস. (অ) ০৮.০২.২০১৯
০৮.০২.২০১৯

এস.িস.

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক িতর া 
(অসামিরক)

ী রািজব হালদার, িব.এ. ২১.০৬.২০১৯
২১.০৬.২০১৯

এস.িস.

রা  ও পাবত  িবষয়ক

২০১৬/৪২৪৫

০৪.০৭.১৯৯১

২২.১১.১৯৯১ এস.িস. ২০১৬/৪২৫৯

এস.িস. ২০১৬/৪২৪২

১৪.০৯.১৯৯০ এস.িস.

০৩.০৩.১৯৯৬

২০১৬/৪৩০০

২০১৬/৪৩৩৫

২০১৬/৪৩৩৬

২০১৬/৪৩৩৮

৭০৫

৭০৬

৭০০

৭০১

৭০২

৭০৩

৭০৪ ২৫.১০.১৯৮৯

১৫.০৩.১৯৮৯

২৮.০১.১৯৯৪
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ীমতী রাশনী কুমারী শমা, িব.কম(অ) িহি ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

এস.িস.

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী অিনবান বাইন, াতক ০৮.০২.২০১৯
০৮.০২.২০১৯

এস.িস.

রবন িবষয়ক

ী সত িজৎ হালদার, িব. টক. ০৫.০৭.২০১৯
০৫.০৭.২০১৯

এস.িস.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী অয়ন রায়, াতক ০১.০৩.২০১৯
০১.০৩.২০১৯

এস.িস.

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী চাঁদ সাপঁইু, উ মাধ িমক ১৪.০৫.২০১৯
১৪.০৫.২০১৯

এস.িস.

িশ  বািনজ  ও উেদ াগ

ী িহমাং  সরকার, িব.এ. ১৬.০৪.২০১৯
১৬.০৪.২০১৯

এস.িস.

মৎ

ীমতী িশ া কয়াল, এম.এ. ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

এস.িস.

অথ

০৩.০৪.১৯৯২

২৯.১২.১৯৯১

৩১.১০.১৯৯১

০৮.০৬.১৯৯২

১৯.১২.১৯৯০

২০১৬/৪৩৩৯

২০১৬/৪৩৪১

২০১৬/৪৩৭০

২০১৬/৪৪০৮

২০১৬/৪৪২৭

২০১৬/৪৪৩১

২০১৬/৪৪২৮

বাংলায় পাশ কেরেছন ৭০৭

৭০৮

৭০৯

৭১০

৭১১

৭১২

৭১৩

১৫.১১.১৯৮৯

১৭.০৩.১৯৯৪
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ী অিভেষক পাল, উ মাধ িমক ০৩.০৬.২০১৯
০৩.০৬.২০১৯

এস.িস.

পি মব  করাধান আদালত

ী শা  মজমুদার, উ মাধ িমক ১৫.০৩.২০১৯
১৫.০৩.২০১৯

এস.িস.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ী রা ল গােয়ন, াতক ১০.০৭.২০১৯
১০.০৭.২০১৯

এস.িস.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ীমতী মৗ মী হালদার, এম.এ. ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

পতূ

ী ভাস িব াস, িব.এ. ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

এস.িস.

া  ও পিরবার কল াণ

ী অিভিজৎ মাকাল, িব.কম. (অ) ২১.০৫.২০১৯
২১.০৫.২০১৯

এস.িস.

অথ

ী তুিহন ছািতক, াতক ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯

এস.িস.

অথ

২০১৬/৪৫১২

২০১৬/৪৪৩৪

২০১৬/৪৪৩৮

এস.িস. ২০১৬/৪৪৫৩

২০১৬/৪৪৫৭

২১.০৭.১৯৮৮

৩১.০৩.১৯৮২

১৮.০৭.১৯৮৮

১২.০৯.১৯৯১

২০১৬/৪৫০৩

২৮.০৮.১৯৯০

২২.০৯.১৯৯৬

২৫.১০.১৯৯০

২০১৬/৪৪৩২৭১৪

৭১৫

৭১৭

৭১৮

৭১৯

৭২০

৭১৬
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ী মন সরকার, িব.কম. ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯

এস.িস.

িশ  বািনজ  ও উেদ াগ

ী বা েদব ম ল, িব.এস.িস. ০১.০৩.২০১৯
০১.০৩.২০১৯

এস.িস.

াণী স দ উ য়ন

ী রিবশ র সাহা, উ মাধ িমক ১৫.০২.২০১৯
১৫.০২.২০১৯

এস.িস.

তথ  যিু  ও ইেলক িন

ী েভ  হালদার, িব.এ. ০১.০৩.২০১৯
০১.০৩.২০১৯

এস.িস.

া  ও পিরবার কল াণ

ী েশাভন বর, িব.এ. (অ) ০১.০৩.২০১৯
০১.০৩.২০১৯

এস.িস.

পিরষদীয় িবষয়ক

ী অিমত কুমার দাস, িব.এ. (অ) ২০.০৬.২০১৯
২০.০৬.২০১৯

এস.িস.

িশ  বািনজ  ও উেদ াগ

ী তপন িব াস, িব.এ.(অ) ১৫.০৭.২০১৯
১৫.০৭.২০১৯

এস.িস.

িবদ ালয় িশ া

২০১৬/৪৫১৫১৬.০৮.১৯৮৮

১৬.১২.১৯৯৪

১৬.০৫.১৯৮৪

২০১৬/৪৫৯২

২০১৬/৪৫৯৩

০৮.১২.১৯৮৮

২০১৬/৪৫৩০

২০১৬/৪৫২৫

০৫.০২.১৯৮৯

০৩.০১.১৯৮৮

২৯.০৪.১৯৯৪

২০১৬/৪৬৩১

২০১৬/৪৬৫৭

৭২৪

৭২৫

৭২৬

৭২৭

৭২১

৭২২

৭২৩
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ী ম ু ম ল, িব.এ. ১৪.০৬.২০১৯
১৪.০৬.২০১৯

এস.িস.

া  ও পিরবার কল াণ

ী বা াদীত  দাস, িব.এ.(অ) ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

এস.িস.

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

ী কৃ  কুমার চৗধরুী, িব.এ.(অ) ০১.০৩.২০১৯
০১.০৩.২০১৯

এস.িস.

অরণ

ী তীক বাস, িব. টক ১৪.০৫.২০১৯
১৪.০৫.২০১৯

এস.িস.

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ীমতী মন গৗডঁ, উ মাধ িমক (িহি ) ২১.০৬.২০১৯
২১.০৬.২০১৯

এস.িট.

া  ও পিরবার কল াণ

ী গারাচাদঁ িব াস, িব.এ.(অ) ১৪.০৫.২০১৯
১৪.০৫.২০১৯ না

কৃিষ

ী র ন রায়, াতক ১৪.০৫.২০১৯
১৪.০৫.২০১৯ না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

বাংলায় পাশ কেরেছন 

০৫.১২.১৯৮৯

০৮.০৫.১৯৮৪

০৫.০৫.১৯৯০

০১.০৬.১৯৯৩

১৭.০৬.১৯৮৬

১৮.০৯.১৯৯৬

২০১৬/৪৬৭৬

২০১৬/৪৭০১

২০১৬/৫১২৪

২০১৬/৫৬৯৪

২০১৬/৪৬৬৪

২০১৬/৪৬৯৮

২০.১০.১৯৯৩ ২০১৬/৬১৯৩

৭২৮

৭২৯

৭৩০

৭৩১

৭৩২

৭৩৩

৭৩৪
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মহঃ জািহদ, িব.এ. (উ ) ০১.০৪.২০১৯
০১.০৪.২০১৯ না

া  ও পিরবার কল াণ

ী প ু ম ল, উ মাধ িমক ০১.০৩.২০১৯
০১.০৩.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক দ েরর অ গত 
ডাইের েরট অব ইকনিমক অেফে স

ী গৗতম কুমার দাস, িব.এ. ১৫.০৩.২০১৯
১৫.০৩.২০১৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমতী গ া া, এম ( নপালী) ২৫.০৩.২০১৯
২৫.০৩.২০১৯

ু , ছাট ও মাঝাির উেদ াগ এবং ব

ী অত  ঘাষ, উ মাধ িমক ২৯.০৪.২০১৯
২৯.০৪.২০১৯

া  ও পিরবার কল াণ

ীমতী জিল মারা ী দাস, উ মাধ িমক ২১.০৫.২০১৯
২১.০৫.২০১৯

এস.িট.

অথ

ী কাশ িসং, উ মাধ িমক (িহি ) ২২.০৭.২০১৯
২২.০৭.২০১৯

এস.িট.

পতূ

বাংলায় পাশ কেরেছন 

ও.িব.িস. িব. ২০১৬/৬৩২৫

এস.িট. ২০১৬/৬৪৬০

১১.০৩.১৯৯১ ও.িব.িস. িব. ২০১৬/৬৫৫৩

১০.০৩.১৯৮৮ ২০১৬/৬২৮০ বাংলায় পাশ কেরেছন

১২.০৯.১৯৯৪ না ২০১৬/৬৩১৯

৩১.০৫.১৯৮৭

২৫.১২.১৯৮৪

২৬.১২.১৯৮৭

২৫.১১.১৯৮৯

২০১৬/৬৮৪৮

২০১৬/৬৮৬২

৭৩৫

৭৩৬

৭৩৭

৭৩৮

৭৩৯

৭৪০

৭৪১
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ী িবকাস লামা, িব.এ. (িহি ) ০৩.০৬.২০১৯
০৩.০৬.২০১৯

এস.িট.

পতূ

ীমতী অরিমলা টুডু, াতেকা র ২১.০৫.২০১৯
২১.০৫.২০১৯

এস.িট.

অথ

ীমতী চােদন সিরং ভুিটয়া, িব.এ.(অ) 
( নপািল)

১২.০২.২০১৯
১২.০২.২০১৯

এস.িট.

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া

ী মিুনল কুমার গা , িব.এ. (িহি ) ০২.০৫.২০১৯
০২.০৫.২০১৯

এস.িট.

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-।।

ী কা  দবনাথ, উ মাধ িমক ২১.০৫.২০১৯
২১.০৫.২০১৯

না

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক

ীমতী িৃত লামা, িব.এ.(অ) ( নপািল) ১২.০২.২০১৯
১২.০২.২০১৯

এস.িট.

যবুকল াণ ও ীড়া ( ীড়া)

ীমতী অ ী মাি , এম.এ. ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

এস.িট.

অথ

০৪.০২.১৯৮৫

২০.১০.১৯৯২

১৫.০২.১৯৯১

২০.০৭.১৯৮৭

০৩.০৩.১৯৮৭

৩০.০১.১৯৮৭

১২.০২.১৯৯২

২০১৬/৬৯৩৫

২০১৬/৭২৪২

২০১৬/৭২৪৩

২০১৬/৭২৪৪

২০১৬/৭২৪৬

২০১৬/৭৮৭৪

২০১৬/৮০২৮

বাংলায় পাশ কেরেছন 

৭৪২

৭৪৩

৭৪৪

৭৪৫

৭৪৬

৭৪৭

৭৪৮
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ী রবীন ভা ারী, িব.এ. ২১.০৫.২০১৯
২১.০৫.২০১৯

ও.িব.িস. িব.

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী রাম মাি , িব.এ.(অ) ১৫.০২.২০১৯
১৫.০২.২০১৯

এস.িট.

পিরক না ও পিরসংখ ান

ী িস  িতকী, উ মাধ িমক(িহি ) ১০.০৪.২০১৯
১০.০৪.২০১৯

এস.িট.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ীমতী সামা সাহ, াতক, (িহি ) ২২.১১.২০১৯
২২.১১.২০১৯

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

ীমতী সামা শরপা, িব.এ. (িহি ) ১৫.০৩.২০১৯
১৫.০৩.২০১৯

এস.িট.

সচ ও জলপথ

ী অিভেষক া, াতক ( নপািল) ০৮.০২.২০১৯
০৮.০২.২০১৯

এস.িট.

এি  কারাপশন া

ী স ীপ টুডু, িব.এ. ২১.০৫.২০১৯
২১.০৫.২০১৯

ম

বাংলায় পাশ কেরেছন

১২.০৩.১৯৯৩

০৬.০২.১৯৮৮

১০.০১.১৯৭৬

১০.১০.১৯৮৮

০৯.০২.১৯৭৬

১৮.০২.১৯৮৬

২০১৬/৮০৪৩

২০১৬/৮১২০

বাংলায় পাশ কেরেছন

২০১৬/৮৮৮৬

২০১৬/৮৮৮৭

এস.িট. ২০১৬/৮৯৩৬

২০১৬/৮৫০৯

২০১৬/৮৮৩৬

৭৪৯

৭৫০

৭৫১

৭৫২

৭৫৩

৭৫৪

৭৫৫

০১.০৫.১৯৮৭ এস.িট.
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ীমতী খশুব ু া, িব.এ. (অ) ( নপািল) ১৪.০২.২০১৯
১৪.০২.২০১৯

এস.িট.

পঃ বঃ হাউিসং ই াি  অ ািপেলট াইবনুাল

ী েবন লপচা, াতেকা র, ( নপািল) ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯

এস.িট.

পতূ

ী অজয় কুমার গা ামী, এম.কম. ২৬.০৪.২০১৯
২৬.০৪.২০১৯

না

অথ

ীমতী কল াণী মাি , িব.এস.িস. (অ) ২০.০২.২০১৯
২০.০২.২০১৯

এস.িট.

রাজ  িভিজেল  কিমশন

ীমতী সূষমা লামা, এম.এ. (িহি ) ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

এস.িট.

া  ও পিরবার কল াণ

ী র ীত টে া, িব.এ. (অ) (িহি ) ১৪.০৫.২০১৯
১৪.০৫.২০১৯

এস.িট.

পিরক না ও পিরসংখ ান

ী মেনাজ মাইিত, উ মাধ িমক ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯

না

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ

২৯.১১.১৯৯২

বাংলায় পাশ কেরেছন

২০১৬/৮৯৩৭

২০১৬/৮৯৩৮

২০১৬/৯০৩৬

২০১৬/৯০৯৭

২০১৬/৯১৮৯

২০১৬/৯১৯০

২০১৬/৯২৪৬

০৪.১১.১৯৮৭

০১.০৭.১৯৭২

১৫.০৯.১৯৯১

১৬.০৮.১৯৮৬

১২.১০.১৯৯২

১৯.০৮.১৯৮৪

৭৬০

৭৬১

৭৬২

৭৫৬

৭৫৭

৭৫৮

৭৫৯
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ী গৗতম লপচা, িব.এ. ( নপািল) ২১.০৬.২০১৯
২১.০৬.২০১৯

এস.িট.

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমতী মনীষা লামা, িব.এস.িস ( নপািল) ১২.০২.২০১৯
১২.০২.২০১৯

এস.িট.

অথ

ী দাওয়া শরপা, িব.এ.(অ) ( নপািল) ১১.০৩.২০১৯
১১.০৩.২০১৯

এস.িট.

উ রব  উ য়ন

ী রঘনুাথ টুডু, িব.এ.(অ) ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯

এস.িট.

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমতী ি েফনা লপচা, এম.এ. ( নপািল) ১৫.০৩.২০১৯
১৫.০৩.২০১৯

এস.িট.

আবাসন

ী িবকাশ টুডু, উ মাধ িমক ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

এস.িট.

পিরবহন

ী পিব  হম ম, িব.এ. ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

এস.িট.

পতূ

০৮.০৪.১৯৯২

২০১৬/৯৩৯৬

২০১৬/৯৪৮৩

২০১৬/৯৫২৮

২০১৬/৯৫৮৪

২০১৬/৯৬০১

২০১৬/.৯৬২৬

২০১৬/৯৩৪৩২৪.০৮.১৯৮১

০২.১০.১৯৯০

১৬.১১.১৯৮৩

২৮.০২.১৯৮৯

০৪.০২.১৯৯০

১৬.০৬.১৯৯৪

৭৬৩

৭৬৪

৭৬৫

৭৬৬

৭৬৭

৭৬৮

৭৬৯
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ী ডিভড টে া, উ মাধ িমক, (িহি ) ২৫.০২.২০১৯
২৫.০২.২০১৯ এস.িট

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ী ভ র মাি , িব.এ.(অ) ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯ এস.িট.

অথ

ী সি ত হমরম, িব.এ.(অ) ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯ এস.িট

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

ী স ীপ মরুম,ু উ মাধ িমক ০৫.০৪.২০১৯
০৫.০৪.২০১৯

অথ

ী অিভেষক কুমার, িব. টক. (িহি ) ০১.০৩.২০১৯
০১.০৩.২০১৯

রাজ পােলর সিচবালয়

ী তৃিষত া, িব.এ.(অ) ( নপািল) ১৫.০৩.২০১৯
১৫.০৩.২০১৯

রাজ  িভিজেল  কিমশন

ীমতী ি য়া া সাদ, াতক (িহি ) ২৬.০৩.২০১৯
২৬.০৩.২০১৯

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

বাংলায় পাশ কেরেছন ২৩.০৮.১৯৯২ ২০১৬/৯৬২৭

এস.িট ২০১৬/৯৮৪০ বাংলায় পাশ কেরেছন 

২৩.১০.১৯৯০ এস.িট ২০১৬/৯৮৪১

২৮.০৫.১৯৯২ এস.িট. ২০১৬/৯৯১৭  বাংলায় পাশ কেরেছন

০৮.০২.১৯৯১ ২০১৬/৯৭৫৯

১০.০৩.১৯৯৩ ২০১৬/৯৮৩৫

২৭.০৫.১৯৯৪ এস.িট ২০১৬/৯৮৩৯

১৭.১০.১৯৯৪

৭৭০

৭৭১

৭৭২

৭৭৩

৭৭৪

৭৭৫

৭৭৬
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ী জয়দীপ িচক বারাইক, াতক (িহ ী) ১৮.১১.২০২০ ১৮.১১.২০২০

াণী স দ উ য়ন

ী হাস এ া,  াতক (িহি ) ৩০.০৫.২০১৯
৩০.০৫.২০১৯

এস.িট

পতূ

ীমতী মঘা মা ান, িব.এস.িস. (অ) ( নপািল) ০১.০৩.২০১৯
০১.০৩.২০১৯

এস.িট

িবচার

ীমতী অং  অচনা ক প, াতক, (িহি ) ২২.১১.২০১৯
২২.১১.২০১৯

রাজ পােলর সিচবালয় 

ীমতী অমতৃা শ, উ মাধ িমক (িহি ) ১৮.০২.২০১৯
১৮.০২.২০১৯

এস.িট.

পিরেবশ

ীমতী আরতী রায় ( ঘাষ), মাধ িমক ক) ১১.০৯.১৯৮৪
০১.১১.২০২১-অ.ব.স

না

িশ , বািণজ  ও উেদ াগ খ) িপওন ( বিসক ড)

ী পন কুমার দাস, মাধ িমক
ক) ০১.০৯.১৯৯৭

০১.১১.২০২১-অ.ব.স
তঃ জাঃ

অথ
খ) িপয়ন

বাংলায় পাশ কেরেছন 

পেদা ীত ২০২১

২৪.১১.১৯৬১ পেদা ীত ২০২১

০১.০৯.১৯৯১

১৯.০৯.১৯৯১

২০.০৬.১৯৮৭

১৮.০৫.১৯৯১

১২.০৭.১৯৯৪

০৬.০৬.১৯৬২

২০১৬/৯৯৫৬

২০১৬/৯৯৯৯

২০১৬/১০০১৬

এস.িট ২০১৬/১০০০০

৭৭৮

৭৭৯

৭৮০

৭৮১

৭৮২

৭৮৩

৭৭৭

বাংলায় পাশ কেরেছন 

এস.িট. ২০১৬/৯৯১৮
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ী শ র সরকার, মাধ িমক ক) ১৯.১১.১৯৯৯
০১.১১.২০২১-অ.ব.স

না

অথ খ) িপয়ন

ী তপন কুমার কয়াল, মাধ িমক ক) ২৫.১১.১৯৯৯
০১.১১.২০২১-অ.ব.স

তঃ জাঃ

অথ খ) িপয়ন

ীমতী ঝণা ভ াচায , মাধ িমক ক) ১৫.০২.২০০২
০১.১১.২০২১-অ.ব.স

না

ভূিম এবং ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও 
পনুবাসন

খ) িপওন ( বিসক ড)

জনাব জােভদ হােসন, মাধ িমক ক) ০১.১০.২০০৮
০১.১১.২০২১-অ.ব.স

না

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজ কল াণ
খ) িপয়ন

ীমতী িশবানী দাস, মাধ িমক
ক) ২৭.০১.২০১০

০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজ কল াণ
খ) িপওন ( বিসক ড)

ী পাথ সমাজদার, উ  মাধ িমক ক) ২৩.০৭.২০১২ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

সংেশাধন শাসন খ) িপয়ন

ী সামনাথ চ বতী, িব.এ. ক) ৩১.১২.২০১২ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

া  ও পিরবার কল াণ ক) িপয়ন, বিসক ড

২৬.১২.১৯৬৩ পেদা ীত ২০২১

১০.০৮.১৯৬২ পেদা ীত ২০২১

০১.১০.১৯৬৭ পেদা ীত ২০২১

১০.০১.১৯৭১ পেদা ীত ২০২১

১৬.০৫.১৯৭০ পেদা ীত ২০২১

০৮.০২.১৯৭০ পেদা ীত ২০২১

২৬.০৪.১৯৭১ পেদা ীত ২০২১

৭৮৪

৭৮৫

৭৮৬

৭৮৭

৭৮৮

৭৮৯

৭৯০
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ী পাথ দ, মাধ িমক ক) ২১.০৫.২০১৩ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

পিরক না ও পিরসংখ ান খ) িপয়ন, বিসক ড

ী শা  কুমার িব াস, িব.এ. ক) ২০.১২.২০১৩ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
তঃ জাঃ

অন সর স দায় কল াণ খ) িপয়ন, বিসক ড

ী ৎ দ, মাধ িমক ক) ০৩.০১.২০১৪ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
ও.িব.িস.

খাদ  ও সরবরাহ খ) িপয়ন, বিসক ড

ী শীেষ  ভূইঁয়া, উ  মাধ িমক ক) ০৩.০২.২০১৪ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

পযটন খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী ম য়া দ, িব.এ.(অ.) ক) ০২.০১.২০১৫ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

িবদ ালয় িশ া খ) িপয়ন, বিসক ড

সািম ল হক িব াস, উ মাধ িমক ক) ০৬.০১.২০১৫ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

উ িশ া খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী মাি  দ , মাধ িমক ক) ২৩.০৩.২০১৫ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

কৃিষ খ) িপয়ন, বিসক ড

১০.০৮.১৯৭০ পেদা ীত ২০২১

১৮.০২.১৯৭০ পেদা ীত ২০২১

১৩.০৫.১৯৭০ পেদা ীত ২০২১

২৩.০৮.১৯৭৯ পেদা ীত ২০২১

০৫.১১.১৯৭৭ পেদা ীত ২০২১

১৪.০৫.১৯৭০ পেদা ীত ২০২১

০২.০১.১৯৭১ পেদা ীত ২০২১৭৯৬

৭৯৭

৭৯১

৭৯২

৭৯৩

৭৯৪

৭৯৫
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ী অেলাক ব ানাজী, উ  মাধ িমক ক) ১৯.০৫.২০১৫ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

া  ও পিরবার কল ান খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী িম সাউ, িব.এসিস. ক) ০৭.০৮.২০১৫ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

সমবায় খ) প-িড

ীমতী ি তা পি ত, এম.এ ক) ১০.০৮.২০১৫ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

অথ খ) িপয়ন, বিসক ড

ী সজল কুমার দ, উ মাধ িমক ক) ২০.০৮.২০১৫ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

পতূ খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী ই াণী হ,এম.এ ক) ১৫.১০.২০১৫ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

ম খ) িপয়ন, বিসক ড

ী রােকশ স ার, উ  মাধ িমক ক) ১৬.১০.২০১৫ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
ত:উ:জা:

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-I খ) িপয়ন, বিসক ড

ী রানা মি ক, িব.এ ক) ০৩.১১.২০১৫ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

িবচার খ) িপয়ন, বিসক ড

২৭.১২.১৯৭৭ পেদা ীত ২০২১

১০.০২.১৯৮৪ পেদা ীত ২০২১

২৩.০৮.১৯৯৩ পেদা ীত ২০২১

১২.০৪.১৯৯২ পেদা ীত ২০২১

০৮.০৪.১৯৮৬ পেদা ীত ২০২১

১৬.০৯.১৯৭০ পেদা ীত ২০২১

২৬.১১.১৯৯০ পেদা ীত ২০২১

৮০০

৮০২

৮০৩

৮০৪

৭৯৮

৭৯৯

৮০১
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ী কেদব কুমার ম ল, উ মাধ িমক ক) ০৯.১১.২০১৫ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
তঃ জাঃ

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী পািপয়া কাটাল, মাধ িমক ক) ১৬.১২.২০১৫ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
তঃ জাঃ

সচ ও জলপথ খ) িপয়ন, বিসক ড

ী দবািশস পািলত, িব.কম. ক) ১৬.০২.২০১৬ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) িপয়ন, বিসক ড

মহ: ইউ ফ আিল(িম ী), িব.এ(অ) ক) ১৭.০২.২০১৬ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
ও.িব.িস-এ

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন খ) িপয়ন, বিসক ড

ী তারক কমকার, উ মাধ িমক ক) ২২.০২.২০১৬ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
তঃ জাঃ

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী ম  ুিম ,উ মাধ িমক ক)২০.০৫.২০১৬ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
তঃ জাঃ

অথ খ) িপয়ন, বিসক ড

ী সৗরভ ম ল, াতক ক)২৫.০৫.২০১৬ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
ও.িব.িস

পি মব  শাসিনক আদালত খ) িপয়ন, বিসক ড

২৪.১০.১৯৭২

০৪.০৭.১৯৯৫ পেদা ীত ২০২১

০৮.০৪.১৯৯৩ পেদা ীত ২০২১

পেদা ীত ২০২১

১৫.১০.১৯৭৯ পেদা ীত ২০২১

১৯.০৭.১৯৮৮ পেদা ীত ২০২১

১০.০৯.১৯৭০ পেদা ীত ২০২১

৮০৫

০৫.০১.১৯৭১ পেদা ীত ২০২১

৮০৬

৮০৭

৮০৮

৮০৯

৮১০

৮১১
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ী স  মজমুদার, উ মাধ িমক ক)০১.০৮.২০১৬ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
ও.িব.িস-িব

উ িশ া খ) িপয়ন, বিসক ড

ী রা ল সন , িব. ট
ক) ১৫.১১.২০১৬ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স

না

িব ৎ
খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী মনুমনু দাস, উ মাধ িমক
ক) ০১.১২.২০১৬

০১.১১.২০২১-অ.ব.স
ও.িব.িস

প ােয়ত ও ােমা য়ন খ) িপয়ন, বিসক ড

ী ত হালদার, িব.কম ক) ০৬.১২.২০১৬ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) িপয়ন, বিসক ড

ী অিমত দ , িব.কম ক) ০৬.১২.২০১৬ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

পিরবহন খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী অেলাকা হা , াতক ক) ১৪.০৬.২০১৭ ০১.১১.২০২১-অ.ব.স
না

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজ কল াণ খ) িপওন, বিসক ড

ী অিভেষক ম ল, িব.এ ২৩.০২.২০১৫
১২.০২.২০২১

এস.িস.

কৃিষ

২৩.১২.১৯৮৯ পেদা ীত ২০২১

০৫.০৯.১৯৯০ পেদা ীত ২০২১

২৩.০৪.১৯৯১ পেদা ীত ২০২১

১২.০৫.১৯৯২ পেদা ীত ২০২১

১৪.০৯.১৯৮৮ পেদা ীত ২০২১

১০.০২.১৯৭১ পেদা ীত ২০২১

১২.১০.১৯৮৬ ানা িরত-২০২১

৮১৫

৮১৬

৮১৭

৮১৮

৮১২

৮১৩

৮১৪
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ী দবাশীষ গা ামী, এম.এস.িস ১২.০৬.২০১৫
১২.০২.২০২১

না

পতূ

ী সব সাচী িব াস, িব.এ ০১.০৮.২০১৬
১২.০২.২০২১

এস.িস.

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী িরপন িম ী, িব.এস.িস ৩০.০৯.২০১৫
১২.০২.২০২১

এস.িস.

অ চিলত ও পনুঃ শি র উৎস

ীমতী দীপাি তা দাশ, িব.এস.িস ১৬.০৬.২০১৬
১২.০২.২০২১

না

িশ  বািনজ  ও উেদ াগ

ী ন কুমার সাহা, িব.এস.িস(অ) ২১.১০.২০১৬
১২.০২.২০২১

না

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ীমতী ীয়া া হাজরা, িব.এস.িস ১৯.০৫.২০১৫
১২.০২.২০২১

না

অথ

ীমতী াগতা দাস, াতক 
১৮.১০.২০১৭

০১.১২.২০২১
না

িবচার

ী প ব দাস, উ মাধ িমক
১৬.০৭.২০১৮

০১.১২.২০২১
তঃ জাঃ

অথ

২১.১২.১৯৯৩ ানা িরত-২০২১

১৩.০২.১৯৯০ ানা িরত-২০২১

ানা িরত-২০২১

১৮.১১.১৯৯০

ানা িরত-২০২১

ানা িরত-২০২১

৩১.০৭.১৯৮৯ ানা িরত-২০২১

২১.১০.১৯৯৪ ানা িরত-২০২১

২৪.১২.১৯৯০

ানা িরত-২০২১

২৯.০৫.১৯৮২

০৬.১১.১৯৯১

৮২১

৮২২

৮২৩

৮২৪

৮২৫

৮২৬

৮১৯

৮২০
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ীমতী িনতা মি ক, িব.এস.িস 
০৬.০৫.২০১৫- প-িড

০১.১২.২০২১
তঃ জাঃ

কািরগির িশ া ও িশ ণ এবং দ তা উ য়ন
২৯.০১.২০১৯-অ.ব.ক

ী ণেবশ ম ল, িব. টক ৩০.০১.২০১৪- চৗিকদার ০১.১২.২০২১
তঃ জাঃ

রা  ও পাবত  িবষয়ক ২৮.০৮.২০২০-অ.ব.ক

ী শা  সাহা, মাধ িমক
৩০.০৪.২০১০- প-িড

০১.১২.২০২১
না

উপেভা া িবষয়ক
০২.১২.২০২০-অ.ব.ক

ীমতী শিম া পা , এম.এস.িস ২৯.০৪.২০১৫-িরিজও ০১.১২.২০২১
না

িবদ ালয় িশ া ১০.০৫.২০২১-ডাইের

ী দীপন ঘাষ, িব.কম(অ) ১৬.০৪.২০১৫-িরিজও ০১.১২.২০২১
না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও পনুবাসন ১৯.০৭.২০২১-ডাইের

ী িশলািদত  হালদার, এম.কম
২৮.০৪.২০১৭-অ.ব.ক (িরিজও)

০১.১২.২০২১
তঃ জাঃ

া  ও পিরবার কল াণ ০৩.০৮.২০২১- অ.ব.ক ( ডাইের)

ী পেু  িবকাশ চৗধরুী, উ মাধ িমক
১৫.০২.২০১৭-অ.ব.ক (িরিজও)

০১.১২.২০২১
না

অ চিলত ও পনুঃ শি র উৎস ০৩.০৮.২০২১- অ.ব.ক ( ডাইের)

০৬.০৯.১৯৯৪ ানা িরত-২০২১

১৪.১২.১৯৮৮ ানা িরত-২০২১

১০.০১.১৯৯৪ ানা িরত-২০২১

২৬.০৫.১৯৯০ ানা িরত-২০২১

০৪.০৩.১৯৮৬ ানা িরত-২০২১

১৮.০১.১৯৮৮ ানা িরত-২০২১

০২.১১.১৯৮৪ ানা িরত-২০২১

৮৩১

৮২৮

৮৩২

৮৩৩

৮২৯

৮৩০

৮২৭
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ীমতী অ লী িসংহ(মি ক), মাধ িমক ক) ০১.১১.১৯৮৯
০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.

তঃ জাঃ

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও পনুবাসন খ) িপওন, বিসক ড

ী ধীর চ  পাল, মাধ িমক ক) ১৪.০৭.২০০৪
০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.

না

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও পনুবাসন খ) িপওন ( বিসক ড)

ী পীযূষ চ ব ী, মাধ িমক ক)০৫.১০.২০০৭
০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.

না

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ)িপওন, বিসক ড

ী পাচুঁ গাপাল ম ল, মাধ িমক ক) ২৯.০৬.২০০৯
০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.

তঃ জাঃ

অসামিরক িতর া ও িবপযয় ব ব াপনা খ) িপয়ন

ী মণৃাল কাি  ঘাষ, িব.এসিস. ক) ২৪.০৮.২০১১ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
ও.িব.িস

ম খ) িপয়ন, বিসক ড

 দবাশীষ দ ,মাধ িমক ক) ২০.১২.২০১২ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

া  ও পিরবার কল াণ খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী ম য়া চ ( দ িব াস)িব.এ. ক)৩০.০৮.২০১৩ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

যবুকল াণ ও ীড়া খ) িপয়ন, বিসক ড

১৯.০৩.১৯৮২ পেদা ীত ২০২২

৩১.০৮.১৯৬৭ পেদা ীত ২০২২

০১.০৩.১৯৬২ পেদা ীত ২০২২

২০.১০.১৯৬২ পেদা ীত ২০২২

০৭.০৬.১৯৭০ পেদা ীত ২০২২

১৮.০১.১৯৭৪ পেদা ীত ২০২২

০১.০৫.১৯৮৪ পেদা ীত ২০২২

৮৩৬

৮৩৭

৮৩৮

৮৩৯

৮৪০

৮৩৪

৮৩৫
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ীমতী া সাহা, উ  মাধ িমক ক) ২৯.১১.২০১৩ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

প ােয়ত ও ােমা য়ন খ) িপয়ন, বিসক ড

ী তেপ  হীরা, উ  মাধ িমক ক) ১৪.০৭.২০১৪ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
তঃ জাঃ

অন সর স দায় কল াণ খ) িপয়ন, বিসক ড

 গৗতম সাহা, াতক ক) ১৪.১১.২০১৪ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.

ম খ) িপয়ন, বিসক ড

ী ভ র হাজরা, িব.এ. ক) ১০.০৪.২০১৫ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) িপয়ন, বিসক ড

 িব নাথ হম ম, উ মাধ িমক ক) ১২.০৫.২০১৫ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.

অথ খ) িপয়ন, বিসক ড

হা ান মি ক, মাধ িমক ক) ১৩.০৫.২০১৫ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও পনুবাসন
খ)জমাদার

ী সৗরভ ঘাষ, উ  মাধ িমক ক) ০২.০৯.২০১৫ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

মৎ খ) িপয়ন, বিসক ড

০৩.০৮.১৯৮৮ পেদা ীত ২০২২

১৮.০৯.১৯৭১ পেদা ীত ২০২২

২৯.১২.১৯৮৬ পেদা ীত ২০২২

০৫.০৩.১৯৯০ পেদা ীত ২০২২

১৮.০৬.১৯৯৪ তঃ উঃ জাঃ পেদা ীত ২০২২

১৪.০২.১৯৯১ পেদা ীত ২০২২

৮৪৪

৮৪৫

৮৪১

৮৪৭

২৫.০৮.১৯৮৫৮৪৩

৮৪৬

না পেদা ীত ২০২২

৮৪২
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ী অিভেষক মখুাজী, মাধ িমক ক) ২১.০৯.২০১৫ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

কৃিষ খ) িপয়ন, বিসক ড

সােলমান মা া, উ  মাধ িমক ক) ১৭.১২.২০১৫ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

কৃিষ খ) িপয়ন, বিসক ড

ী শৗিভক িশল, উ  মাধ িমক ক) ১৮.১২.২০১৫ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

অথ খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী পনুম কুমারী িব , উ মাধ িমক ক)৩০.০৫.২০১৬ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
তঃ জাঃ

উ িশ া খ) িপয়ন, বিসক ড

ী রিজৎ রায়, মাধ িমক ক)০২.০৬.২০১৬ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
তঃ জাঃ

িবিধ খ) িপয়ন, বিসক ড

ী র ন কুমার বাৈড়, উ মাধ িমক ক)০৮.০৮.২০১৬ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
তঃ জাঃ

িবচার খ) িপয়ন, বিসক ড

ী অমতৃ মাহােতা, মাধ িমক ক) ৩০.০৮.২০১৬ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
ও.িব.িস

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) িপয়ন, বিসক ড

০৬.০২.১৯৭৫ পেদা ীত ২০২২

০১.০৩.১৯৮৩ পেদা ীত ২০২২

৩১.১২.১৯৭৪ পেদা ীত ২০২২

০৯.০৭.১৯৯৪ পেদা ীত ২০২২

০৫.০৯.১৯৯০ পেদা ীত ২০২২

১২.০৮.১৯৯২ পেদা ীত ২০২২

০৩.০১.১৯৯৫ পেদা ীত ২০২২

৮৫২

৮৫৩

৮৫১

৮৪৯

৮৫০

৮৫৪

৮৪৮
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ী গৗরী শংকর দ, উ মাধ িমক ক) ০৫.০৯.২০১৬ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) িপয়ন, বিসক ড

ী স ীপ রায়, উ মাধ িমক ক) ০৯.০৯.২০১৬ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
ও.িব.িস

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজ কল াণ খ) িপয়ন, বিসক ড

মহ: ইমরান, উ মাধ িমক ক) ০৯.০৯.২০১৬ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজ কল াণ খ) িপয়ন, বিসক ড

ী কশব সাদ সেরাজ, উ মাধ িমক ক)০৩.১০.২০১৬ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

পতূ খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী মকী িব াস, িব.এ ক) ২১.১০.২০১৬ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

উপেভা া িবষয়ক খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী িত ভ াচায , উ মাধ িমক ক) ২৫.১১.২০১৬ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

সমবায় খ) িপয়ন, বিসক ড

ী িমঠুন সদার, উ মাধ িমক ক)২৯.১১.২০১৬ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
তঃউঃজাঃ

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-I
খ) িপয়ন

০৮.০৩.১৯৯৬ পেদা ীত ২০২২

০৭.০২.১৯৭০ পেদা ীত ২০২২

২৫.০৮.১৯৯০ পেদা ীত ২০২২

০২.০৯.১৯৯৩ পেদা ীত ২০২২

০৯.১১.১৯৮৪

১৬.০১.১৯৯৪ পেদা ীত ২০২২

পেদা ীত ২০২২

২৯.১১.১৯৮৯ পেদা ীত ২০২২

৮৫৯

৮৬০

৮৬১

৮৫৫

৮৫৬

৮৫৭

৮৫৮
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ীমতী িশবাণী কু ু, উ মাধ িমক ক) ২১.১২.২০১৬ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-II
খ) িপয়ন, বিসক ড

আসফাক িম া, উ মাধ িমক ক) ২৮.১২.২০১৬ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) িপয়ন

মহ: হািমদ খান, হাই মা াসা ক) ০১.০১.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
ও.িব.িস

অথ খ) িপয়ন, বিসক ড

ী গাপাল ব ানা ী, মাধ িমক ক) ২৪.০১.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

ু , ছাট ও মাঝাির উেদ াগ এবং ব খ) িপয়ন, বিসক ড

ী জয়দীপ িব াস, িব.িস.এ. ক) ২০.০২.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

জলস দ অ স ান ও উ য়ন খ) প-িড, বিসক ড

ী ভিজৎ রায়, উ মাধ িমক ক) ২০.০৩.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) িপয়ন, বিসক ড

ী মেনাজ রজক, মাধ িমক ক) ২০.০৪.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
তঃ জাঃ

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) িপওন, বিসক ড

২৯.০৩.১৯৯০ পেদা ীত ২০২২

১৬.১১.১৯৭৯ পেদা ীত ২০২২

১৬.০৪.১৯৮৭ পেদা ীত ২০২২

০৮.০৬.১৯৯২ পেদা ীত ২০২২

১০.০৪.১৯৯৬ পেদা ীত ২০২২

১৫.০২.১৯৮৯ পেদা ীত ২০২২

১০.০৪.১৯৮৩ পেদা ীত ২০২২

৮৬৮

৮৬৩

৮৬৪

৮৬৫

৮৬৬

৮৬৭

৮৬২
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ী ববুাই ম ল, উ মাধ িমক ক) ২৮.০৪.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

ম খ) িপওন, বিসক ড

ী হাং  িব াস, উ মাধ িমক ক) ০৮.০৫.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) প-িড ,িপওন

ী তুিহন কুমার চ বতী, উ মাধ িমক ক) ২৫.০৫.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

িব ৎ খ) িপওন, বিসক ড

ী ণব কুমার সদার , মাধ িমক ক) ০২.০৬.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
তঃ জাঃ

অথ খ) ঘ ণী

ী উ ম কুমার দ  চৗধরুী, মাধ িমক ক) ০৫.০৬.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ ও 
পনুবাসন খ) িপওন, বিসক ড

ী িব ব চৗধরুী, উ মাধ িমক ক) ০৬.০৬.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
তঃ জাঃ

উ িশ া খ) িপওন, বিসক ড

ী কু ল পাল, িব.এ ক) ১২.০৬.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

পিরষদীয় িবষয়ক খ) িপয়ন

১৬.০৬.১৯৮৩ পেদা ীত ২০২২

২৩.০৯.১৯৮৫ পেদা ীত ২০২২

০৪.০৮.১৯৮২ পেদা ীত ২০২২

২৩.০৫.১৯৮৪ পেদা ীত ২০২২

০১.০৮.১৯৮২ পেদা ীত ২০২২

১৭.০১.১৯৭৯ পেদা ীত ২০২২

১৩.০৪.১৯৯৬ পেদা ীত ২০২২

৮৭৫

৮৭৩

৮৭৪

৮৭১

৮৭২

৮৬৯

৮৭০
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ী অজয় অিধকারী, উ মাধ িমক ক) ১২.০৬.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

পিরষদীয় িবষয়ক খ) িপয়ন

ী পীযূষ কুমার সরকার, াতেকা র ক) ১৯.০৬.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

িবদ ালয় িশ া খ) প-িড, বিসক ড

ী রজত ভ াচায , াতক ক) ১৯.০৬.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

খাদ  ও সরবরাহ খ) প-িড, বিসক ড

ী কুমােরশ ন র, উ মাধ িমক ক) ১৯.০৬.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

আবাসন খ) প-িড, বিসক ড

ী দব ত বর, উ মাধ িমক ক) ২০.০৬.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

ম খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী শিমলা হ িব াস, উ মাধ িমক ক) ০৯.০৮.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

কৃিষ খ) িপওন, বিসক ড

ী েভ  সাহানা, মাধ িমক ক) ১১.০৮.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

আবাসন খ) িপয়ন, বিসক ড

১৭.০৯.১৯৭৭ পেদা ীত ২০২২

১৬.০৬.১৯৮৫ পেদা ীত ২০২২

১৩.০৮.১৯৯১ পেদা ীত ২০২২

২০.১২.১৯৯২ পেদা ীত ২০২২

১৯.০১.১৯৮১ পেদা ীত ২০২২

০৫.০৮.১৯৮৮ পেদা ীত ২০২২

২৬.০৬.১৯৯২ পেদা ীত ২০২২৮৭৬

৮৮২

৮৭৭

৮৭৮

৮৭৯

৮৮০

৮৮১
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ীমতী সানালী লাব,ুউ মাধ িমক ক) ১৬.০৮.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

যবুকল াণ ও ীড়া খ) িপয়ন, বিসক ড

ী দবরাজ িসং, উ মাধ িমক ক) ২২.০৮.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

িশ , বািণজ  ও উেদ াগ খ) িপয়ন, বিসক ড

ীমতী শিমলা িব াস, মাধ িমক ক) ৩১.০৮.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

পিরবহন খ) িপয়ন, বিসক ড

ী সৗরজীৎ ঘাষ, উ মাধ িমক ক) ১৪.০৯.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
ও.িব.িস-িব

পতূ খ) িপয়ন, বিসক ড

ী শা  ঘাষাল, উ মাধ িমক ক) ১৫.০৯.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

পযটন খ) িপয়ন, বিসক ড

ী ম  কুমার দ, িব.এ(অ) ক) ১৫.০৯.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক খ) িপয়ন, বিসক ড

ী অত  সাহা, িব.কম ক) ২২.০৯.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

পতূ খ) িপয়ন, বিসক ড

২৪.১২.১৯৯১ পেদা ীত ২০২২

০৫.০৩.১৯৮৪ পেদা ীত ২০২২

১১.০৫.১৯৭৭ পেদা ীত ২০২২

০৮.১২.১৯৯৫ পেদা ীত ২০২২

২৮.০৪.১৯৯৪ পেদা ীত ২০২২

২১.০৮.১৯৭৪ পেদা ীত ২০২২

২০.০৪.১৯৮৫ পেদা ীত ২০২২

৮৮৮

৮৮৯

৮৮৫

৮৮৩

৮৮৪

৮৮৬

৮৮৭
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মহঃ মািস র রহমান, াতক ক) ৩০.১০.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
ও.িব.িস-এ

জনিশ া সার ও াগার পিরেষবা খ)  িপয়ন, বিসক ড

ী সত িজৎ চ বতী,িব.কম ক) ১০.১১.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

যবুকল াণ ও ীড়া খ)  দােরায়ান

কােজম আিল, িব.এ ক) ১৫.১১.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
ও.িব.িস-এ

সচ ও জলপথ খ) িপয়ন

ী মই ি ন শখ, উ মাধ িমক ক) ০৪.১২.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
ও.িব.িস-এ

জনিশ া সার ও াগার পিরেষবা খ)  িপয়ন, বিসক ড

ী দীপা ন সাহা, িব.কম ক) ১৫.১২.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া খ) িপয়ন, বিসক ড

ী বা া দাস, মাধ িমক ক) ২২.১২.২০১৭ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
তঃ জাঃ

াণী স দ উ য়ন খ) িপয়ন, বিসক ড

ী সৗরভ ব ানাজী, িব.এ(অ) ক) ২৫.০১.২০১৮ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

অথ খ) প-িড, বিসক ড

০৪.০৪.১৯৯৬ পেদা ীত ২০২২

১৪.০৪.১৯৯৪ পেদা ীত ২০২২

১৫.০৪.১৯৮৮ পেদা ীত ২০২২

১০.১০.১৯৯৮ পেদা ীত ২০২২

২৮.০৯.১৯৯০ পেদা ীত ২০২২

০৩.০৪.১৯৮৬ পেদা ীত ২০২২

২৯.০৭.১৯৯২ পেদা ীত ২০২২

৮৯৬

৮৯৩

৮৯৪

৮৯৫

৮৯০

৮৯১

৮৯২
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ীমতী পসা দ , আই.এস.িস ক) ২৫.০১.২০১৮ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

িবচার খ) প-িড, বিসক ড

ী িবেবক কুমার া, এম.কম ক) ১৯.০৩.২০১৮ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
তঃউঃজাঃ

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) প-িড, বিসক ড

ীমতী অনািমকা বাগ, উ মাধ িমক ক) ১৭.০৪.২০১৮ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
না

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) প-িড

ী অিভিজৎ সাহা, িব.কম ক) ০৪.০৫.২০১৮ ০৩.০১.২০২২-অ.ব.স.
তঃ জাঃ

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক খ) প-িড

ী রীতম নাগ, িব.এস.িস ২৪.০১.২০২২ ২৪.০১.২০২২
না িপ.এস.িস ২য় তািলকা

কিমবগ ও শাসিনক সং ার
২০১৬/১২০৬

ী আশা ুর িব াস, এম.এ ২৪.০১.২০২২ ২৪.০১.২০২২
না িপ.এস.িস ২য় তািলকা

কিমবগ ও শাসিনক সং ার
২০১৬/১২০৮

ীমতী চতািল হালদার, িব.এ.(অনাস) ০৯.০২.২০২২ ০৯.০২.২০২২
না িপ.এস.িস ২য় তািলকা

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজ কল াণ
২০১৬/১২০৯

পেদা ীত ২০২২

২৮.১১.১৯৯৭

৩০.১১.১৯৭৯ পেদা ীত ২০২২

২৬.০১.১৯৯৪

১০.০৯.১৯৯২

১০.০৫.১৯৯৫

পেদা ীত ২০২২

০৩.০৮.১৯৮৫

০৯.০৮.১৯৯৮ পেদা ীত ২০২২

৮৯৯

৯০৩

৯০২

৮৯৮

৯০০

৯০১

৮৯৭
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ীমতী মানািলসা ঘাষ, িব.এ ২৪.০১.২০২২ ২৪.০১.২০২২
ও.িব.িস িপ.এস.িস ২য় তািলকা

পঃ বঃ শাসিনক আদালত
২০১৬/১৮৫৭

ী িব িজৎ ধর, িব.এ. ২৪.০১.২০২২ ২৪.০১.২০২২
ও.িব.িস িপ.এস.িস ২য় তািলকা

রা  ও পাবত  িবষয়ক
২০১৬/১৮৬০

ী স ীপ কুমার ঘাষ, উ মাধ িমক
০২.০২.১৯৮৯ ০১.০২.২০২২ ০১.০২.২০২২ ও.িব.িস িপ.এস.িস ২য় তািলকা

কৃিষ
২০১৬/১৮৭২

ীমতী ম কা িদয়ািল, এম.এস.িস
২৬.০৪.১৯৮৩ ০২.০২.২০২২ ০২.০২.২০২২ এস.িস িপ.এস.িস ২য় তািলকা

রা  ও পাবত  িবষয়ক
২০১৬/৫১২৫

ীমতী াতী ম ল, িব. টক
০১.০২.২০২২ ০১.০২.২০২২ এস.িস. িপ.এস.িস ২য় তািলকা

খাদ  ি য়াকরণ িশ  ও উদ ানপালন
২০১৬/৫১২৬

ী গািব  িব াস, িব.এ. (অ)
২৪.০১.২০২২ ২৪.০১.২০২২ এস.িস. িপ.এস.িস ২য় তািলকা

অথ
২০১৬/৫১২৭

ী রা ল হাওলাদার, উ মাধ িমক
২৯.১১.১৯৯১ ০১.০২.২০২২ ০১.০২.২০২২ এস.িস িপ.এস.িস ২য় তািলকা

আিদবাসী উ য়ন

২০১৬/৫১৩৭

২৬.০৭.১৯৯২

০২.০৮.১৯৮৯

১২.১০.১৯৯০

৯০৯

০১.০৭.১৯৮১

৯০৪

৯০৮

৯১০

৯০৭

৯০৫

৯০৬
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ী েসনিজৎ ামািনক, উ মাধ িমক
০১.০২.২০২২ ০১.০২.২০২২ এস.িস. িপ.এস.িস ২য় তািলকা

রা  ও পাবত  িবষয়ক

২০১৬/৫১৬২

ী সূন ম ু ী, িব.এ.(অ)
১১.০২.১৯৯১ ১০.০২.২০২২ ১০.০২.২০২২ এস.িস. িপ.এস.িস ২য় তািলকা

পি মা ল উ য়ন
২০১৬/৫১৮৪

ী গৗরা  িব াস, িব.এ.
১৩.০৮.১৯৯০ ২১.০২.২০২২ ২১.০২.২০২২ এস.িস. িপ.এস.িস ২য় তািলকা

অথ দ েরর অধীন  প এ  একাউ স-II
২০১৬/৫১৯১

ী িলটন িব াস, িব.এ.(অ)
০১.০২.১৯৯৩ ২৭.০১.২০২২ ২৭.০১.২০২২ এস.িস. িপ.এস.িস ২য় তািলকা

পযটন
২০১৬/৫২০০

ী শা  ম ল, িব.এস.িস(অ)
০১.০৫.১৯৯১ ০৯.০২.২০২২ ০৯.০২.২০২২ এস.িস িপ.এস.িস ২য় তািলকা

সচ ও জলপথ
২০১৬/৫২০২

০১.১০.১৯৮৫

৯১৪

৯১৩

৯১৫

৯১২

৯১১
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