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বাসা/বািড় সং া  ত ািদ 
ফ য়াির, ২০২৩ মােসর বরা  দান ত ত ািদঃ 

শাখা নাম: িড- িণ বাসা বরা  ্শাখা 
 

িমক বরা  াপেকর নাম, পদবী ও অিফস 
কানা 

বাসার িণ বাসার এলাকা বরা  দােনর 
তািরখ 

বরাে র ধরণ ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১. নাজনীন নাহার জবা 

সহকারী িশ ক 
ভাটার মসিজদ সরকারী াথিমক 
িব ালয়, লালবাগ , ঢাকা। 

িড-১ আিজম র ২৮/০২/২৩ খািল সােপে   

২. মাঃ সালাহ উি ন 
অিডটর 
িচফ একাউ স এ  িফ া  
অিফসােরর কাযালয়, রা  ম ণালয়, 
িহসাব ভবন, স নবািগচা , ঢাকা 

িড-১ আিজম র ২৭/০২/২৩ বদিল বরা   

৩. মাঃ সাহরাব হােসন 
স ট- া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর 

শাসন-২ অিধশাখা, হায়ন ও গণ ত 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা 

িড-১ মিতিঝল ২৭/০২/২৩ বদিল বরা   

৪. আন  আ ার পারভীন 
িহসাব র ক 

িড-১ আিজম র ২৬/০২/২৩ খািল সােপে   



িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, , 
ঢাকা। 

৫. মনীকা রানী হাওলাদার 
িসিনয়র াফ নাস 
ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, , 
ঢাকা। 

িড-১ আিজম র ২৬/০২/২৩ খািল সােপে   

৬. 
 

মাঃ রজা মাহ দ 
ব  অিফসার 

বাংলােদশ ীম কাট, হাইেকাট 
িবভাগ, , ঢাকা। 

িড-১ আিজম র ২৩/০২/২৩ খািল সােপে   

৭. মাঃ দেলায়ার হােসন 
রকড িকপার 
িম রকড ও জিরপ অিধদ র, ঢাকা । 

, , ঢাকা। 

িড-১ আিজম র ২২/০২/২৩ খািল সােপে   

৮. মাঃ িব ল হােসন 
শাসিনক কমকতা, ি  িবষয়ক 

ম ণালয়, ঢাকা । 
, ঢাকা। 

িড-১ আিজম র ২২/০২/২৩ িলিখত স িতর 
ি েত খািল 
সােপে  

 

৯. মাঃ িমজা র রহমান 
ি গত কমকতা, বাংলােদশ ীম 

কাট, হাইেকাট িবভাগ, ঢাকা।, ঢাকা ।  

িড-১ মিতিঝল ২০/০২/২৩ খািল সােপে   

 
১০. 

জনাব মাহ দা আ ার 
িসিনয়র াফ নাস, ঢাকা মিডেকল 
কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা। 
, ঢাকা। 

িড-১ আিজম র ২০/০২/২৩ খািল সােপে   

১১ ি য়াংকা রানী ভৗিমক 
      স ট- া িরক-কাম-কি উটার 
অপােরটর 

পািন স দ ম ণালয় 

 (িড-২) নী 
 

মিতিঝল ০৭/০২/২০২৩ খািল সােপে  
বরা  

 



বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
১২ র ম ল 

      িসিনয়র াফ নাস 
শহীদ সাহরাওয়াদ  মিডেকল কেলজ 
হাসপাতাল 

 (িড-১) ণী পাইকপাড়া ১২/০২/২০৩ িলিখত স িতেত 
বরা  

 

১৩ মাছা: লনাহার খা ন 
      সহকাির িশ ক 

আইিডয়াল মেডল স: া: িব: 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 (িড-২) নী মিতিঝল ৭/০২/২০২৩ খািল সােপে  
বরা  

 

১৪ মন িময়া 
শাসিনক কমকতা 
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ, 

বাংলােদশ সিচবালয়,  

 (িড-২ িণ) মিতিঝল ১৫/০২/২০২৩ িলিখত স িতেত 
বরা  

 

১৫ মা: আির ল ইসলাম 
স ট িলিপকার 
পিরদশ  র -৩, কর অ ল-৭, , ঢাকা। 

 (িড-২ িণ) মিতিঝল ২০/০২/২০২৩ খািল সােপে  
বরা  

 

১৬ মাহা দ আব ললাহ 
সহকারী িহসাবর ণ কমকতা 

িষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় , 
ঢাকা। 

 (িড-২ িণ) মিতিঝল ২৬/০২/২০২৩ খািল সােপে  
বরা  

 

১৭ িরপা িব াস 
পরী াগার সহকারী 
বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র, 
স নবািগচা , ঢাকা। 

 (িড-২ িণ) পাইকপাড়া ২৬/০২/২০২৩ িলিখত স িতেত 
বরা  

 

১৮ লাবনী আ ার 
      িসিনয়র াফ নাস 

ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 
ঢাকা।  

(িড-১ িণ) আিজম র ০১/০২/২০২৩ খািল সােপে   



১৯ রবা খা ন 
      িসিনয়র াফ নাস 

ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, 
ঢাকা।  

(িড-১ িণ) আিজম র ০১/০২/২০২৩ খািল সােপে   

২০ সােজদা বগম 
      অিফস সহকারী কাম কি উটার 

া িরক 
অ াটিন জনােরল কাযালয় 
বাংলােদশ ীমেকাট, হাইেকাট 
িবভাগ 

(িড-১ িণ) আিজম র ০১/০২/২০২৩ খািল সােপে   বদিল বরা  

২১ শাবানা আ ার 
      সহকারী িশ ক 

রহমতগ  সরকাির াথিমক িব ালয়, 
লালবাগ, ঢাকা। 

(িড-২ িণ) আিজম র ০১/০২/২০২৩ খািল সােপে   

২২ মাসাঃ মা লতানা 
     িসিনয়র াফ নাস 

ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল,  
ঢাকা।  

(িড-২ িণ) আিজম র ০১/০২/২০২৩ খািল সােপ  িলিখত 
স িতর 

ি েত 

২৩ পালী হাওলাদার 
      িসিনয়র াফ নাস 

ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 
ঢাকা।  

(িড-১ িণ) আিজম র ০১/০২/২০২৩ খািল সােপে   

২৪ জ রা 
      িসিনয়র াফ নাস 

ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, 
ঢাকা।  

(িড-১ িণ) আিজম র ০১/০২/২০২৩ খািল সােপে   

২৫ মাঃ জ ল ইসলাম  
       ি গত কমকতা 

(িড-১ে িণ) ীনেরাড ০২/০২/২০২৩ খািল সােপ  িলিখত 
স িতর 

ি েত 



িম ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  

২৬ ইয়াছিমন আ ার 
      সহকারী া ামার 

বাংলােদশ ীমেকাট 
হাইেকাট িবভাগ,ঢাকা। 

(িড-১ িণ) আিজম র ০৭/০২/২০২৩ খািল সােপে   

২৭ আশরা ল হক 
      স ট িলিপকার কাম কি উটার 
অপােরটর 

 িতকা স দ উ য়ন ইনি উট 
 ধান কাযালয়, 

(িড-১ িণ) আিজম র ১২/০২/২০২৩ খািল সােপে   বদিল বরা  

২৮ মাছাঃ রািজনা খা ন 
       িসিনয়র াফ নাস 

ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 
ঢাকা, 

(িড-২ িণ) আিজম র ১২/০২/২০২৩ খািল সােপে    

২৯ মাঃ ব উল আলম  
       িসিনয়র সহকারী সিচব 

 নৗপিরবহন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।   

(িড-১ে িণ) ীনেরাড ১২/০২/২০২৩ খািল সােপ   

৩০ মাছাঃ শাহনাজ আ ার 
      িসিনয়র াফ নাস 

ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, 
ঢাকা, 

(িড-১ িণ) আিজম র ১২/০২/২০২৩ খািল সােপে    

৩১ মাঃ আনছার আলী 
      শাসিনক কমকতা 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 

(িড-১ িণ) আিজম র ১২/০২/২০২৩ খািল সােপে    

৩২ ফরেদৗস আরা চৗ রী (িড-১ িণ) আিজম র ১২/০২/২০২৩ খািল সােপে    



       শাসিনক কমকতা 
 িবচার শাসন িশ ণ ইনি উট 
  ১৫, কেলজ রাড, 

৩৩ মাঃ তির ল ইসলাম 
        াফটস ান 

  গেবষণা ও পিরসং ান িবভাগ 
  জাতীয় রাজ  বাড, 

(িড-২ িণ) আিজম র ১২/০২/২০২৩ খািল সােপে    

৩৪ মাঃ সাহাগ আহেমদ 
       ব  অিফসার 

 বাংলােদশ ীম কাট 
হাইেকাট িবভাগ, 

(িড-১ িণ) আিজম র ১৩/০২/২০২৩ খািল সােপে    

৩৫ মাহা দ রিফ ল ইসলাম 
      স ট িলিপকার কাম কি উটার 
অপােরটর 

িবিসএস (কর) একােডমী   
৪৭, িসে রী সা লার রাড, 
শাি নগর, 

(িড-২ িণ) সাবহানবাগ ১৩/০২/২০২৩ খািল সােপে   িলিখত 
স িতর 

ি েত 

৩৬ মাছাঃ আসিফমা রহমান 
       ি গত কমকতা 

ব  ও পাট ম ণালয়   
বাংলােদশ সিচবালয়, 

(িড-১ িণ) সাবহানবাগ ১৩/০২/২০২৩ খািল সােপে   িলিখত 
স িতর 

ি েত 

৩৭ মাছাঃ জসিমন আরা 
      সহকারী িশ ক 

শহীদ আেনায়ার সরকাির াথিমক 
িব ালয়,লালবাগ, 

(িড-১ িণ) আিজম র ১৪/০২/২০২৩ খািল সােপে   বদিল বরা  

৩৮ সংগীতা দাশ 
      সহকারী িশ ক 

(িড-২ে িণ) আিজম র ১৪/০২/২০২৩ খািল সােপে    



িসরাজ উি ন সরকাির াথিমক 
িব ালয়, লালবাগ, 

৩৯ জনাব চ া রানী িব াস 
সবা ত াবধায়ক 

সরকাির কমচারী হাসপাতাল, 
লবািড়য়া 

(িড-১ িণ) সাবহানবাগ ১৬/০২/২০২৩ খািল সােপে    

৪০ খােলদা আ ার 
সহকারী িশ ক 
ই ািহম আলী সরকাির াথিমক 
িব ালয়, লালবাগ, 

(িড-২ে িণ) আিজম র ১৬/০২/২০২৩ খািল সােপে    

৪১ ওমর পারেভজ 
ধান সহকারী 

সােকল-২২৪, কর অ ল-১১, 

(িড-১ে িণ) আিজম র ১৬/০২/২০২৩ খািল সােপে    

৪২ জনাব মমতাজ বগম 
অিফস সহকারী 
বাংলােদশ ীমেকাট, হাইেকাট 
িবভাগ,  

(িড-২ে িণ) আিজম র ১৯/০২/২০২৩ খািল সােপে  িলিখত 
স িতর 

ি েত 

৪৩ মাছাঃ রািজনা খা ন 
িসিনয়র াফ নাস, 
ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 

(িড-২ে িণ) আিজম র ১৯/০২/২০২৩ খািল সােপে   

৪৪ মাঃ দেলায়ার হােসন 
গাড়ীচালক, 
বাংলােদশ ীমেকাট, হাইেকাট 
িবভাগ,  

(িড-২ে িণ) আিজম র ১৯/০২/২০২৩ খািল সােপে  িলিখত 
স িতর 

ি েত 

৪৫ িনগা ল ইসলাম 
অিফস সহকারী কাম কি উটার 

া িরক, 

(িড-২ে িণ) আিজম র ২০/০২/২০২৩ খািল সােপে   



ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

৪৬ মাঃ আ ল হােসন 
কনে বল/১৮৩৪৪, িবিপ নং 
৮৫০৫১০৫৪৬৭ 

েটকশন িডিভশন , িডএমিপ, 

(িড-২ে িণ) আিজম র ২৩/০২/২০২৩ খািল সােপে   

৪৭ মাঃ শহীদ উ াহ 
 

ঢাকা মশক িনবারণী দ র, ঢােক রী 
রাড, লালবাগ 

(িড-২ে িণ) রােয়রবাজার ২৬/০২/২০২৩ খািল সােপে   

৪৮ জা া ল ফরেদৗস 
শাসিনক কমকতা, 

বাংলােদশ ীমেকাট, হাইেকাট 
িবভাগ  

(িড-২ে িণ) সাবহানবাগ ২৬/০২/২০২৩ খািল সােপে   

৪৯ মাঃ রািকব হাসান রা  
অিফস সহকারী কাম কি উটার 
অপােরটর 
কা মস, এ াইজ ও ভ াট আপীলাত 
াই নাল, ১০, িদল শা বা/এ  

(িড-২ে িণ) িমর র-৬ ২৮/০২/২০২৩ খািল সােপে   

 


