
২০২১ সালে গ্রীষ্মকােীন পাষাক প্রাপ্যলের তালেকাাঃ 

ক্রলভক 

নং 

কভ মচারীলের নালভর 

তালেকা(পজষ্ঠ্যতার লবলিলত নলহ) 

েফী ফতমভান লফবাগ  

1.  জনাফ হারুন-অর-রলিে সুালরনলেনলেন্ট অর্ ম  

 

 

2.  জনাফ পভা: হান্নান সুালরনলেনলেন্ট খুেনা 

3.  জনাফ রলেে েি সুালরনলেনলেন্ট এসএসএভ 

4.  জনাফ পভাহাম্মে িাভসুে ফির সুালরনলেনলেন্ট ফীভা ও োলফ 

5.  জনাফ পভা: রালপউে লভজান সুালরনলেনলেন্ট লরকল্পনা 

6.  জনাফ পভা: পভাজালম্মে হক সুালরনলেনলেন্ট লহসাফ 

7.  জনাফ গুলনভে চাকভা  লহসাফরক্ষক লনরীক্ষা 

8.  জনাফ নুরুে ইসোভ লহসাফরক্ষক লহসাফ 

9.  জনাফ আভজাে পহালসন লহসাফরক্ষক অর্ ম 

10.  জনাফ ভাঈনুে ইসোভ লহসাফরক্ষক লহসাফ 

11.  জনাফ পভাজালহে লভো পেলনাগ্রাপার এভলেলসে 

12.  জনাফ রলকফ হাসান পেলনাগ্রাপার এপলে পসে 

13.  জনাফ পেসাে কলফর পেলনাগ্রাপার টিলে পসে 

14.  জনাফ পভা: অকফর পহালসন সুালরনলেনলেন্ট অালরিন 

15.  জনাফ পভা: সাইফুে ইসোভ উচ্চাভান সহকারী চাে মালরং 

16.  জনাফ পভা: হাসান আে মুরাে উচ্চাভান সহকারী বলফষৎ তহলফে 

17.  জনাফ  আিরাফুে আেভ উচ্চাভান সহকারী প্রিাসন 

18.  জনাফ পভা: ভলভনুে রহভান উচ্চাভান সহকারী প্রিাসন 

19.  জনাফ লফপ্লফ চন্দ্র উচ্চাভান সহকারী সলচফােে 

20.  জনাফ রালজফ পহালসন উচ্চাভান সহকারী লি ালস মালনে 

21.  জনাফ ভকবুে পহালসন উচ্চাভান সহকারী লি ালস মালনে 

22.  জনাফ পভা: আজাে পহালসন 

ালোোরী 

উচ্চাভান সহকারী ফীভা ও োলফ 

23.  জনাফ তানবীর আাহলম্মে উচ্চাভান সহকারী এসএসএভ 

24.  জনাফ পভা: আব্দুে ভলভন লভঞা উচ্চাভান সহকারী অালরিন 

25.  জনাফ পভা: িাহীন আহম্মে উচ্চাভান সহকারী জাহাজ পভরাভত 

26.  জনাফ আলভনুে ইসোভ উচ্চাভান সহকারী প্রিাসন 

27.  জনাফ পভা: আবুে পহালসন উচ্চাভান সহকারী সলচফােে 

28.  জনাফ পভা: নাজমুে ইসোভ উচ্চাভান সহকারী প্রিাসন 

29.  জনাফ পভা: আবু পভাছা উচ্চাভান সহকারী লহসাফ 

30.  জনাফ পভা: িাভীভ পহালসন উচ্চাভান সহকারী লহসাফ 

31.  জনাফ পভা: আেভগীর  উচ্চাভান সহকারী লনরীক্ষা 

32.  জনাফ আিরাফুে ইসোভ উচ্চাভান সহকারী চাে মালরং 

33.  জনাফ পভাহাম্মে ভলহবুল্লাহ উচ্চাভান সহকারী জাহাজ পভরাভত 



34.  জনাফ নজরুে ইসোভ উচ্চাভান সহকারী লেলএ 

35.  জনাফ পভা: ভলনাোরুে ইসোভ উচ্চাভান সহকারী লি ালস মালনে 

36.  জনাফ পভা: পসাহাগ লভো উচ্চাভান সহকারী প্রিাসন 

37.  জনাফ পভা: ইসভাইে উচ্চাভান সহকারী দূরপ্রাচয 

38.  জনাফ পভাহাম্মে আব্দুর রফ উচ্চাভান সহকারী অালরিন 

39.  জনাফ পভা: লনজাভ উলিন উচ্চাভান সহকারী সলচফােে 

40.  জনাফ পভা: আলভনুে ইসোভ উচ্চাভান সহকারী লেলএ 

41.  জনাফ পভাহাম্মে আেী উচ্চাভান সহকারী এসএসএভ 

42.  জনাফ পভা: পগাোভ পহালসন উচ্চাভান সহকারী এসএসএভ 

43.  জনাফ পভা: পরুকুে আলেভ উচ্চাভান সহকারী সলচফােে 

44.  জনাফ পভা: িাহ আেভ উচ্চাভান সহকারী লহসাফ 

45.  জনাফ লজহাে সবুজ অ:স:কা:ক: অা: প্রিাসন 

46.  জনাফ পভা: নূর নফী গাড়ী চােক লসলে পসে 

47.  জনাফ পভা:কাজী জহীর গাড়ী চােক লনরীক্ষা 

48.  জনাফ পভা:এভরান পহালসন গাড়ী চােক দূরপ্রাচয 

49.  জনাফ পভা:হুভায়ুন কলফর গাড়ী চােক লি ালস মালনে 

50.  জনাফ পভা: ওভর পারুক গাড়ী চােক লহসাফ 

51.  জনাফ পভা: জলহরুে ইসোভ গাড়ী চােক এভলে পসে 

52.  জনাফ পভা: ভলনর আহম্মে গাড়ী চােক প্রিাসন 

53.  জনাফ পভা: অব্দুে পভালভন গাড়ী চােক লেলএ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.  জনাফ পভা: ভলনর পহালসন গাড়ী চােক প্রিাসন 

55.  জনাফ পভা: আব্দুর রলহভ গাড়ী চােক টিলে পসে 

56.  জনাফ পভা:রলফউে ইসোভ গাড়ী চােক ঢাকা অলপস 

57.  জনাফ পভা:িাভীভ গাড়ী চােক ঢাকা অলপস 

58.  জনাফ পভা: িলপকুে ইসোভ গাড়ী চােক জাহাজ পভরাভত 

59.  জনাফ  পভা: পভাপাজ্জে পহালসন পরকে ম লকার অালরিন 

60.  জনাফ পভা:লুৎফুর রহভান পরকে ম লকার ঢাকা অলপস 

61.  জনাফ গুেজার পরকে ম লকার ঢাক অলপস 

62.  জনাফ নূর পভাহাম্মে পরকে ম লকার ফীভা ও োলফ 

63.  জনাফ আবুে কাোভ আজাে পরকে ম লকার প্রিাসন 

64.  জনাফ পভা: পেলোোর পহালসন  পরকে ম লকার এপলে পসে 

65.  জনাফ পভা: সসেে পভাল্লা পরকে ম লকার লহসাফ 

66.  জনাফ হারাধন চন্দ্র োি  পরকে ম লকার প্রিাসন 

67.   জনাফ িহীদুে আেভ ালোোরী পরকে ম লকার লনরীক্ষা 

68.  জনাফ পভা: আলনাোর পহালসন পরকে ম লকার বলফষৎ তহলফে 

69.  জনাফ পভা: অলতকুর রহভান  পরকে ম লকার জাহাজ পভরাভত 

70.  জনাফ ভাখন চন্দ্র োি পরকে ম লকার প্রিাসন 

71.  জনাফ নাজমুে হাসান সাঈেী  অলপস সহােক প্রিাসন 



72.  জনাফ পভা: ইলেোস পহালসন োি অলপস সহােক লি ালস মালনে 

73.  জনাফ সাধন লফখাি চাকভা  অলপস সহােক এভলে পসে 

74.  জনাফ লভরাজুে ইসোভ অলপস সহােক সলচফােে 

75.  জনাফ পভা: পফোলেত পহালসন  গাে ম কভান্ডার এভলে পসে 

76.  জনাফ পভা: পভাখলেছুর রহভান গাে ম কভান্ডার প্রিাসন 

77.  জনাফ ছলেভান লভো লনরািা প্রহরী খুেনা 

78.  জনাফ পভা: আফদুে কালের  লনরািা প্রহরী প্রিাসন 

79.  জনাফ পভাহাম্মে হালনপ লনরািা প্রহরী প্রিাসন 

80.  জনাফ পভা: ফাচ্চু ালোোরী লনরািা প্রহরী প্রিাসন 

81.  জনাফ পভা: জলহর আহলম্মে  লনরািা প্রহরী প্রিাসন 

82.  জনাফ পভা: পহোলেতহ উল্লাহ লনরািা প্রহরী প্রিাসন 

83.  জনাফ পভা: হারুন- অর-রলিে লনরািা প্রহরী প্রিাসন 

84.  জনাফ পভা: আফদুে কলরভ লনরািা প্রহরী ঢাকা অলপস 

 

 ২০২১ গ্রীষ্মকােীন পাষাক প্রাপ্য ভলহো কভ মচারীলের তালেকাাঃ  

ক্রলভক 

নং 

কভ মচারীলের নালভর তালেকা 

(পজযষ্ঠ্তার লবলিলত নলহ।) 

েলফ লফবাগ  

০১ জনাফ রালিো পফগভ সুালরনলেনলেন্ট প্রিাসন  

০২ জানাফ আলফো সুেতানা লহসাফরক্ষক লহসাফ  

০৩ জানাফ হালেভা পফগভ সুালরনলেনলেন্ট চাে মালরং  

০৪ জনাফ রওিন আরা খানভ সুালরনলেনলেন্ট প্রিাসন  

০৫ জনাফ পভলরনা সুেতানা উচ্চাভান সহকারী লহসাফ  

০৬ জনাফ লিউেী সুেতানা পচৌধুরী অ:স:কাভ:ক:আা: ঢাকা অলপস  

০৭ জনাফ রওিন আরা পফগভ পরকে ম লকার  অর্ ম  

০৮ জনাফ লেে আপলরাজা সুেতানা  অলপস সহােক ঢাকা অলপস  

 

 

২০২১ িীতকােীন পাষাক প্রাপ্যলের তালেকাাঃ 

ক্রলভক 

নং 

কভ মচারীলের নালভর তালেকা 

(পজযষ্ঠ্তার লবলিলত নলহ।) 

েলফ লফবাগ  

০১ জনাফ গুলনভে চাকভা  লহসাফরক্ষক লনরীক্ষা  

০২ জনাফ নুরুে ইসোভ লহসাফরক্ষক লহসাফ  

০৩ জনাফ আভজাে পহালসন লহসাফরক্ষক অর্ ম  

০৪ ভাইনুে ইসোভ লহসাফরক্ষক লহসাফ  



০৫ জনাফ পভাজালহে লভো  পেলনাগ্রাপার এভলে পসে  

০৬ জনাফ রলকফ হাসান পেলনাগ্রাপার এপলে পসে  

০৭ জনাফ পেসাে কলফর পেলনাগ্রাপার টিলে পসে  

০৮ জনাফ আকফর পহালসন সুালরনলেনলেন্ট অালরিন  

০৯ জনাফ আিরাফুে আেভ উচ্চভান সহকারী প্রিাসন  

১০ জনাফ পভা: ভলভনুে রহভান উচ্চভান সহকারী প্রিাসন  

১১ জনাফ লফপ্লফ চন্দ্র  উচ্চভান সহকারী সলচফােে  

১২ জনাফ পভা: রালজফ পহালসন উচ্চভান সহকারী লি ালস মালনে  

১৩ জনাফ পভা: আজাে পহালসন 

ালোোরী 

উচ্চভান সহকারী ফীভা ও োলফ  

১৪ জনাফ পভা: ভকবুে পহালসন উচ্চভান সহকারী লি ালস মালনে  

১৫ জনাফ  তানবীর আহলম্মে উচ্চভান সহকারী এসএসএভ  

১৬ জনাফ পভাপাজ্জে পহালসন পরকে ম লকার অালরিন  

১৭ জনাফ নূর পভাহাম্মে পরকে ম লকার ফীভা ও োলফ  

১৮ জনাফ পভাখলেছুর রহভান গাে ম কভান্ডার প্রিাসন  

 

 


