
 উ রবগ য় সহায়ক Gradation List of UDAs issued vide no - 13 PAR(CCW) dated 17.01.2022       

িমক নং নাম, িশ াগত যাগ তা ও  িবভাগ জ  তািরখ
সিচবালেয় িবিভ  পেদ 

যাগদােনর তািরখ
বতমান পেদ 

যাগদােনর তািরখ

তপিশিল 
জািত/উপজািত/ও

িবিস

পবূ পেদর িনেয়াগ সূচী ম ব

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ী পিব  কুমার বালা,িব.এস.িস ১৮.০৯.১৯৬৫ ০২.০২.১৯৯০-অ.ব.স ১৮.০৭.২০০১ তপিশিল জািত

পিরবহন

ী দীনদয়াল িতরেক, মাধ িমক ০৪.০৬.১৯৬৪ ০৯.১০.১৯৯০ -অ.ব.স. ১৮.০৭.২০০১ তপিশিল  উপজািত

খাদ  ও সরবরাহ

ীমতী ঝুমা সরকার,     িবএ ১৭.১২.১৯৬৩ ২০.০৯.১৯৮৯-অ.ব.স ০১.০২.২০০২ না ১৯৮৭/৯৬ব

রা

ীমতী মানসী সরকার, 
িব.এসিস(অ),িব.এড

২৪.০৮.১৯৬৪ ০৮.১০.১৯৯০-অ.ব.স. ০৩.০৮.২০০২ না

অথ ১৯৮৮/১৪৮

ী েবাধ চ  মাি , উ মাধ িমক ০৭.০১.১৯৭০ ১১.১০.১৯৯৩-অ.ব.স ০৪.০২.২০০৩ তপিশিল উপজািত
১৯৯০/১১(তপিশিল 
উপজািত তািলকা)

অথ

ী বলাই চাদঁ িসং, িব.এ. ০২.০২.১৯৬৫ ১০.০৬.১৯৯৪-অ.ব.স. ০১.০৩.২০০৪ তপিশলী উপজািত
১৯৯১/২৩(এস.িট.-

তািলকা)

া  ও পিরবার কল াণ

১৯৮৭/৫২(এস.িস-
তািলকা)

Penalty imposed 
of reduction of 
pay to 3 stages 

lower vide 

দীঘিদন অ পি ত
১৯৮৮/২(এস.িট-

তািলকা)

APR not ready 
for promotion

 Posted on U.D.Assistant the o/o R.C, 
New Delhi on deputation w.e.f 

28.01.2011.(A.N.)

১

২

৩

৫

৬

৪

Gradation List of UDAs. As on 01.01.2022

Withholding of 
(4)four annual 

increments 
without 

দীঘিদন অ পি ত 
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ী চ নাথ ভ াচায , িব.এ ২৮.১০.১৯৬৫ ০৭.০৯..১৯৯৪-অ.ব.স ০৬.১২.২০০৪ না ১৯৯১/৭৪

অথ

ী মদন গা ামী, িব.এসিস. ০৯.০৭.১৯৬৪ ২৯.০৭.১৯৯৪-অ.ব.স ২৫.০২.২০০৫ না ১৯৯১/১৭৯

রা

ী িনমা সঙ শরপা, িব.এ ১০.১২.১৯৬৪
১৩.০২.১৯৯২-অ.ব.ক 
০৩.১২.১৯৯৬-অ.ব.স

১৯.০৭.২০০৫ তপিশিল উপজািত ানা িরত-১৯৯৬

মখু ম ীর দ র

ীমতী এণা ভ াচায (রায় বমন), 
িব.এসিস

১৮.০১.১৯৬৪ ০৭.০৯.১৯৯৫-অ.ব.স ২৪.০৩.২০০৬ না ১৯৯২/২৪১ দীঘিদন অ পি ত 

রা

ী সেরাজ কাি  মািঝ, মাধ িমক ২১.০৪.১৯৭৬ ৩০.০৭.১৯৯৭-অ.ব.স ৩০.০৫.২০০৬ তপিশিল উপজািত
১৯৯৪/৬(এস.িট 

তািলকা)
ধরা আেছ

িবচার

ী অলেকশ কু ু, উ মাধ িমক ০২/০৬/১৯৮৪-িপওন

িবপযয় ব ব াপনা ও অসামিরক 
িতর া

২৪/০৯/১৯৯৭- অ.ব.স.

ী রাম চ  টুডু, উ মাধ িমক, ২৫/০৮/১৯৯৪- অ.ব.ক.

িবচার ০৭/০৯/১৯৯৮-অ.ব.স.

ী েশাভন মেুখাপাধ ায়, িব.এসিস.,

িবপযয় ব ব াপনা ও অসামিরক 
িতর া (অ. )

কমস াদন 
িতেবদন পাওয়া 

যায় িন

ানা র ১৯৯৮০২-০৪-০৭ ত: উ: জা:০৮-০২-৭১

না২৪-০৬-০৭০৯/০৪/১৯৯৭ অ.ব.স.

২৮-০৯-০৬২৪-১২-৬৫

০৪.০১.১৯৬৮

৭

৮

৯

১১

১২

১৩

১৪

১০

পেদা তী হেন 
অিন ুক

না পেদাি ত ১৯৯৭

দীঘিদন অ পি ত 
০১.০৯.২০১১ হইেত

ধরা আেছ

ধরা আেছিপ.এস.িস. ১৯৯৪/১৮৩

পেদা তী হেন 
অিন ুক
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ী মেনািজৎ কুমার ম ল,িব.এ

িবদ ালয় িশ া

ীমতী াবনী িম (চে াপাধ ায়),  
িব.এস.িস.

০৪/০১/১৯৯৫-ম.ু া.প. ( া:প:)

নারী ও িশ  িবকাশ ও সমাজ কল াণ 
িবভােগর অধীন পি মব  মিহলা 
কিমশন

১৬/১০/১৯৯৮-অ.ব.স.

ী জয়িজৎ মি ক, িব.এসিস.,

ভূিম ও ভূিম সং ার

ী আশীষ মৗিলক,                   
িব.এসিস (অ)

উ িশ া

ী ত চ ব ী, িব.এ.

ম

ী তাপস যশ, িব.এ.(অ)

রা

ী বচাঁদ বদ , িডে ামা 
(ইেলকি ক াল ইি নীয়ার)

িপ.এস.িস.:১৯৯৭

িশ  ও বািনজ
নতম তািলকা-২/ 

১৭

ী শ র সাদ সামই, উ মাধ িমক

কৃিষ

০৪-০২-৭২

না

না িপ.এস.িস-১৯৯৬/১২

০১-০১-০৮০১-০৮-৬২

০১-০২-০৯

িপ.এস.িস-১৯৯৬/১২৭

০৮-১২-৭৫

না৩০/০৯/১৯৯৯- অ.ব.স.

১০-১০-৭৫

০৩-১০-০৮

০১-১২-০৮

তপিশিল জািত২৮-০৯-০৭

২৮-১২-৭২

৩১/০৭/২০০০- অ.ব.স.

০৪/০৬/১৯৯৮-অ.ব.স.০৯-১০-৭৩

না২০/১০/২০০০- অ.ব.স.

১৬/০৯/১৯৮৭ - অ: ব: স:

২৫/০৫/২০০১ - অ: ব: স:

২২

০৩-০৬-০৮০১/০৭/১৯৯৯-অ.ব.স.

০৩-০৬-০৮

০৭-১০-০৮

২১-০২-৭১

০৮-০১-৬২

১৬

১৫

১৭

১৮

১৯

২০

২১

না

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৮১

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস. ১৯৯৭/৯৩না

িপ.এস.িস.:১৯৮৫/ ৪৫

িপ.এস.িস. ১৯৯৫/৪৪৮

DP started vide 
Memo No 955-
SE(Admn)/Vig-

22/13 dt 
05.04.2016

পদা িরত-১৯৯৮

পেদা তী হেন 
অিন ুক

Released on lien 
90-

PAR(CCW)/Estt 
dt 10.08.2018

দীঘিদন অ পি ত
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ী কৃশা  ন র, িব.এসিস (অ) িপ.এস.িস.:১৯৯৯

রা নতম তািলকা-২/০৩

ী তুল চ  মজমুদার,      
উ মাধ িমক

িপ.এস.িস.:১৯৯৯

রা
নতম তািলকা-২ 

/২৯

ী রামজীবন হাঁসদা, িব.এ. (অ), িপ.এস.িস.:২০০০

উ িশ া
নতম তািলকা-৩ 

/১০

ী িদেব  দ,  এম.কম.

খাদ  ও সরবরাহ

ী ই িজৎ দাঁ,  িব.এসিস.

া  ও পিরবার কল াণ

ী পাথ িতম ন ী, িব.কম.(অ), 
িপ.িজ.িড.আই.আর.িপ.এফ.

২৫/১০/১৯৯৯ - অ.ব.ক.

পতূ ০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

ীমতী ি তা ভ াচায (তালকুদার), 
এম.এসিস., িব.এড.

কৃিষ (উপকরণ)

ী কু ল , িব.কম.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

িপ.এস.িস.-২০০০ / ৩১

না

ানা িরত - ২০০৩

িপ.এস.িস.-২০০০ / ৪০

০১-০২-১০

১০/০৭/২০০২ - অ.ব.স.

১২-০৮-৭৫ ২৯/০৭/২০০২ - অ.ব.স.

০৩-০১-১১

২১-০১-৭৪

১০-০১-৭৪

১০-০৮-১০ ও.িব.িস.

১২/০৯/২০০৩ - অ.ব.স.

০৩/০৯/২০০২ - অ: ব: স:

না

১২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.০৮-১১-৭৫

০৮-০২-৭০

১৯-০৩-১০ তপিশিল জািত

০৯-০৫-৮১ ১৫/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

১১-১২-৭৭ ০৩/০৩/২০০৩ - অ: ব: স:

০২-০৮-৭০

০১-১১-১০

০১-০৬-১০

১০-০৭-১০

২৭

২৮

তপিশিল জািত

২৯ ০১-০১-১১ না

২৬

২৩

২৪

২৫

৩০

Release with 
Lien Order No. 

76-
PAR(CCW)/Estt. 
 Dt. 09.06.17

িলেয়েন অব াহিত 
,১১২-

পার(িসিসডা ু/ইএস
িটিট,তাং-৭.৮.১৫

তপিশিল উপজািত

Under 
Suspension Vide 
order no. 2369- 
GE/N/1E-134/18 
dated 24.9.2018

না

িলেয়েন অব াহিতিপ.এস.িস.:১৯৯৯/৪১৯

িপ.এস.িস.:১৯৯৯/১৫৮

িবভাগীয় তদ  
চাল ুআেছ

িবভাগীয় তদ  
চাল ুআেছ
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ী মন সরকার, িব.এসিস.

িবদ ালয় িশ া

ী পাথ সারিথ ম ল, িব.এসিস.(অ), 
িব.এড.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ীমতী িবিদশা রায় (সরকার), 
িব.এসিস.(অ)

অথ

ী াগত হালদার, িব.এসিস.(অ), 
এমিস.এ.

অথ

ী অিমত বধন, িব.কম.(অ)

কৃিষ

ী িচ র ন কাি লাল, িব.এসিস.(অ)

অথ

ী স ীপ কু ু, িব.এসিস.

অথ

ী সৗেমন বড়াল, িব.এসিস.(অ)

লাকায় ু

না

০৭-০১-১১

০৮-০১-১১

০৮-০১-১১

০৯-০১-১১

০৪-০১-১১

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ৪৮

িপ.এস.িস.-২০০০ / ৭১

িপ.এস.িস.-২০০০ / ৬৪

না০৯-০১-১১

২৭-০১-৭৮

২৮-০৬-৭৯

১৫/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

০৩-০১-১১

২৬/০৯/২০০৩ - অ.ব.স.

৩১/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

০১/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

১৬/০৯/২০০৩ - অ.ব.স.

২৫-০১-৭৬

১২/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

১১/০৯/২০০৩ - অ.ব.স.

না

১৫-০১-৬৯

০২-০১-৭৩

২৩-০১-৭৬

২৪-০৭-৭৬

০৫-১০-৭২

৩৮

৩৪

৩৫

৩৯

িপ.এস.িস.-২০০০ / ৬৭

িপ.এস.িস.-২০০০ / ৫১

িপ.এস.িস.-২০০০ / ৫৪

৩৩

১৭/০৯/২০০৩ - অ.ব.স.

০৭-০১-১১

না

৩৭

৩৬

৩১

না

না

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ৪৭

িপ.এস.িস.-২০০০ / ৫৮
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ী অয়ন কুমার ঘাষ, িব.এসিস.

অথ

ী মেনাজ কুমার কশরী, িব.এ.(অ)

রা

ী হের  সাদ, িব.এ.(অ)

িশ  ও বািণজ

ী কৗিশক দ  বিণক, িব.কম.(অ), 
িডে ামা পােসােনল ম ােনজেম ,

পযটন

ী মিণশ র পাল, িব.এস.িস.(অ)

রা

ী দেবশ কুমার রায়, 
িব.এসিস.(অ),এম.িব.এ

আবগাির

ী পাথ সারিথ দাস, িব.এ.(অ)

রা

ী সৗিম  ভৗিমক, িব.এসিস.

অসামিরক িতর া
না

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১০৭

০১-০২-১১

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ৭৯না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ৮২না

না

২৫-০৭-৭৬

০৪-০৯-৭৭

িপ.এস.িস.-২০০০ / ১১০

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১০৯

১৯-০১-১১

০১-০২-১১

২৩/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

০১/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

১৮-১১-৭৭

১১-০৩-৭৬

১৭-০১-১১

০১-০২-১১

২০/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

০৩/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

০১/০১/২০০৪ - অ.ব.স.

১৫.০১.১৯৭৬

০৪-০৪-৭৫

০৫/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

০৫/০৪/২০০৪ - অ.ব.স.

০১-০২-১১

০১-০২-১১

২৪-০৮-৭৬

০৯-০৬-৭৫

০১/০৪/২০০৪ - অ.ব.স.

০১-০২-১১

৪৭

৪৬

৪০ িপ.এস.িস.-২০০০ / ৭৫

৪১

৪৫

৪৩

৪২

৪৪

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১০২

ও.িব.িস.
িপ.এস.িস.-২০০০ / 

১০৮

Page 6 of 241



 উ রবগ য় সহায়ক Gradation List of UDAs issued vide no - 13 PAR(CCW) dated 17.01.2022       

ী সৗরভ চৗধরুী, িব.এসিস.(অ)

িশ  ও বািণজ

ী ত ব ানাজী, উ মাধ িমক,

পি মব  ভূিম সং ার ও জা  
আদালত,

ী সামনাথ আটা, িব.এসিস.(অ)

কৃিষ (উপকরণ)

ী দীপ কুমার পাল, (িহি ) িব.এসিস.

িশ  ও বািণজ

ী িতম ধর, িব.কম.(অ),

সমবায়

ী দীে   রায়, িব.এসিস.(অ)

তথ  ও সং ৃিত

ী  সেত নাথ ম ল, িব.এ. িপ.এস.িস.-২০০০

কিমবগ ও শাসিনক সং ার নতম তািলকা-২/৩১

ী অেলাক কুমার িব াস, িব.এসিস. িপ.এস.িস.-২০০০

পিরবহন নতম তািলকা-২/৩৮
তপিশিল জািত

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৩০

না০১-০২-১১

না০১-০২-১১

০৫/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

১১-০৯-৭১ ০১-০২-১১

০৮/০৯/২০০৩ - অ.ব.স.

০১-০২-১১

২৪/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

০১-০২-১১

১২/০২/২০০৪ - অ.ব.স. ০১-০২-১১

০৪-১২-৭৩

১৭-০৩-৭৬

২৩-০৯-৬৮

০১-০৩-৭৬

১৩-১১-৭৪ ২৯/০৯/২০০৩ - অ.ব.স.

০১-০২-১১

০১-০২-১১

৩০/০৯/২০০৩(অপ:) - অ.ব.স.

২৬/০৯/২০০৩ - অ.ব.স.

১৭/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

২৮-১২-৭৭

৫১

৫২

৫৩

৫০

০৪-০৩-৭০

৫৫

৪৮

৫৪

৪৯

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৩৪

তপিশিল জািত

না

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১১৬

না

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ১২১

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১২৪

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১২৩
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ী অসীম হালদার, িব.এ. িপ.এস.িস.-২০০০

রা নতম তািলকা-২/৪০

ী দীপ িশকদার, িব.এসিস.(অ)

বন

ী মলয় সরকার, িব.কম.(অ), িপ.এস.িস.-২০০০

প ােয়ত ও ােমা য়ন নতম তািলকা-২/৪৪

ী পাথ িনেয়াগী, িব.এসিস.

অথ

ী ামল দাস, িব.কম.(অ),

পতূ

ী আিশস ম ল, িব.এসিস.(অ), িব.এড

ভূিম ও ভূিম সং ার

ীমতী জয় ী িসনহা (শীল), 
উ মাধ িমক

উ া , াণ ও পনুবাসন

ী বা ািদত  দ , িব.এসিস.

রা

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৩৮

০২-০২-১১

িপ.এস.িস.-২০০০ / ১৪৫

না

না

তপিশিল জািত

১১-০২-১১

তপিশিল জািত

২৯/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

না

০৭-০২-১১

০৭-০২-১১

১৩/০১/২০০৪ - অ.ব.স.

১৪/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

২৯/০৯/২০০৩ - অ.ব.স.

১৪/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

০৩-০২-১১

০৪-০২-১১

০৭-১২-৭৩

১৭/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

০৭-১২-৭৪

০১-০২-১১০৫/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

২০-১১-৭১

২৩-১১-৭২

১৭-০৫-৭১

২৩-০৫-৬৯

১২/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

০২-০১-৭৬

০২-০২-১১

২৩-০৮-৬৯

৬২

৬৩

৬১

৫৮

৫৭

৫৯

৬০

৫৬

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৩৯

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৪৩

িপ.এস.িস.-২০০০ / ১৪৪

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৪২
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ী অমেলশ িব াস, িব.এসিস.(অ) িপ.এস.িস.-২০০০

আবাসন নতম তািলকা-২/৪৭

ী নীল কুমার িসং, িব.এসিস.

পিরষদীয় িবষয়ক

ী উদয় ভা  রায়, িব.কম.

রাজ পােলর সিচবালয়

ী অণব বে াপাধ ায়, িব.কম.(অ),

প: ব: শাসিনক আদালত

ী কাজল ঘাষাল, িব.এ.(অ)

মৎ

ী ভ র চ বতী, িব.এসিস.(অ)

িবচার

ী সৗরভ পাল, িব.কম.(অ),

রা

ী স য় কুমার, িব.কম.

প ােয়ত ও ােমা য়ন

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৪৮

০৩/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

০১-০৩-১১

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৬০

না

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ১৪৯

২৪-০২-১১

০৮/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

না

তপিশিল জািত১৪-০২-১১

১৯-০২-১১

না

না

০১-০৩-১১

১৪/০১/২০০৪ - অ.ব.স.

০৬-১২-৭৫

০১-০৩-১১

৩০-১২-৭৫

০১-০৩-১১

৩১/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

০১-০৩-১১

২৮/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

০৩-০৩-৭৫

১৫-১১-৭৬

১৬-০৪-৭৪

০৫-০১-৭৩

১৬-১০-৭৪

১৪/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

২০/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

৩১/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

৬৯

৬৬

০১-০২-৭৪

৭০

৬৫

৬৭

৬৪

৬৮

৭১

িপ.এস.িস.-২০০০ / ১৫১

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ১৫২

িপ.এস.িস.-২০০০ / ১৫০

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৪৭
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ীমতী শা তী িব াস (ধারা), িব.এসিস.

রা

ী পাথ সারিথ দ , এম.এ.

অথ

ী সৃজন কুমার িব াস, িব.কম. িপ.এস.িস.-২০০০

উ িশ া নতম তািলকা-২/৪৯

ী িজত কুমার অিধকারী, িব.এসিস. িপ.এস.িস.-২০০০

উ িশ া নতম তািলকা-২/৮৫

ীমতী কােবরী , এম.এসিস., িব.এড.

রা

ী পাথ সরকার, মাধ িমক ২২/০৭/১৯৯২ - িপওন

পতূ ২০/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ী জয়  মখুাজী, িব.কম.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার 
(তদারিক আেয়াগ)

ীমতী শিম া পাল, িপ.িজ.িস.আই.িট.

িবদ ালয় িশ া

তপিশিল জািত

১২/০৯/২০০৩ - অ.ব.স.

২৪/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

ও.িব.িস.

না

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৬৪

না

০২-০৩-১১

২২/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

২৬/০২/২০০৪ - অ.ব.স.

০১-০৩-১১

না

তপিশিল জািত

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৮২

১৭/১১/২০০৩ - অ.ব.স. ০৭-০৩-১১

পেদা ীত - ২০০৪

০১-০৩-১১

না

০৮-০৯-৭২ ০৫-০৩-১১

১৭/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

০১-০৩-১১

০১-০৩-১১

০১-০৪-১১

০২-১০-৭৪

০৯-১১-৭১

১১-০১-৭৯

০২/০৬/২০০৪ - অ.ব.স.

০৮-০৯-৬৯

৭৩ ২০-০৮-৭১

৭৭

৭৯

১৩-১০-৭১

০৩-০১-৭৮

৭৬

৭২

৭৫

৭৮

৭৪

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৭২

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৭০

শািররীক িতব ী

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৬৯
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ী মণৃাল কুমার পাল, িব.কম.(অ)

পিরেবশ

মহঃ নািস ি ন, িব.এসিস.(অ)

ম

ী মলয় চে াপাধ ায়, িব.এসিস.(অ)

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ী িবেবক ন ী, উ মাধ িমক

জনিশ া সার ও াগার পিরেষবা

ী নীলকা  মজমুদার, িব.এসিস.( টক)

অসামিরক িতর া

ী মেনার ন ম ল,  মাধ িমক ১৭/০৩/১৯৯৩ - িপওন

ভূিম ও ভূিম সং ার ২০/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ী মিণকু ল দ, িব.এসিস.

কৃিষ (উপকরণ)

ী অিন  ব ানাজী, িব.এসিস.

পিরষদীয় িবষয়ক

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৮৮

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৮৭

০৮-০৪-১১

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ১৯৪

২১/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

৩০/০৯/২০০৩ - অ.ব.স.

০১-০৫-১১

ও.িব.িস.

না

০৫/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৯২

না

০১-০৫-১১

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / ১৯৫

পেদা ীত - ২০০৪

িপ.এস.িস.-২০০০ / ১৯১

১০/০৯/২০০৩ - অ.ব.স. না

১৪/০১/২০০৪ - অ.ব.স.

১৩-০৪-১১

০২/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

না

০১/০৩/২০০৪ - অ.ব.স.
িপ.এস.িস.-২০০০ / 

১৮৬
০১-০৪-১১

০৮-০৪-১১

তপিশিল জািত

০১-০৪-১১

০৮-০৪-১১

২৫-১১-৭০

১৯-০২-৬৭

০৫-০১-৭৪

১৫-১২-৭২

৮৫

০৫-০১-৭০

২৬-১০-৭০

২৮-০৯-৭৫

১০-০১-৭৬

৮৩

৮৭

৮২

৮৪

৮১

৮৬

৮০

শািররীক িতব ী

Page 11 of 241



 উ রবগ য় সহায়ক Gradation List of UDAs issued vide no - 13 PAR(CCW) dated 17.01.2022       

ী ণধর বীর, মাধ িমক ১০/০৫/১৯৯৩ - িপওন

পিরেবশ ২০/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ীমতী দবযানী রায় ( চৗধরুী), 
িব.এসিস.

সচ ও জলপথ

ীমতী রীতা িসং, িব.এসিস.

িশ  ও বািণজ

ী িপনাকী রায় চৗধরুী, িব.কম.(অ)

কিমবগ ও শাসিনক সং ার 
(তদারিক আেয়াগ)

ীমতী সািহনী চে াপাধ ায় (মাইিত),  
িব.এসিস.

নগরউ য়ণ

ী অিন  রায়, িব.ই.

পতূ

ী তুব  ভ াচায, িব.এসিস.(অ)

অথ

ীমতী নিমতা সন, মাধ িমক ১০/০৯/১৯৯৩ - িপওন

রা ২০/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

০৮/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

০৫-০৫-১১

০১-০৬-১১

তপিশিল জািত পেদা ীত - ২০০৪

তপিশিল জািত

২০/০১/২০০৪ - অ.ব.স.

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৯৭

না২৪-০৫-১১

০১-০৬-১১

০১/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

১৫-০৭-৭২

১৪-০৪-৭৯ ১৫/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
২০৪

১৭-০৬-১১

০৪-০৯-৭৪

২০/১২/১৯৭৩ ১৪/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

০১/১২/২০০৩ - অ.ব.স. ১৮-০৬-১১

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
২০২

০৩-১০-৭৫

১২-১১-৬৮

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
২১০

না

না

না

২১-০৬-১১

০৫-১২-৬৬ ০১-০৫-১১

পেদা ীত - ২০০৪

না

১২-০৬-৬৭

৯৪

৯৩

৯১

৮৮

৯২

৯০

৯৫

৮৯

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
২০৮

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
১৯৮
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ী গৗরব ত ঘাষ, িব.এসিস.

অথ

ী গৗতম কুমার জানা, 
এম.কম.,িব.এড.

আবাসন

ী অিন  মখুাজী, িব. টক.

পিরষদীয় িবষয়ক

ী চ ল মখুাজী, িব.এসিস.(অ)

সমবায়

ী িবজন মাইিত, এম.কম.

সমবায়

ী হের  নাথ পা , িব.এসিস.(অ)

আবাসন

ী স ীব কুমার হালদার, িব.এ. ০২/০৭/১৯৯৮ - অ.ব.ক.

জলস দ অ স ান ও উ য়ণ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী েভ  ম ল, িব.এসিস. ২৯/১১/১৯৯৯ - অ.ব.ক.

কৃিষ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
২২৫

২৪-০৬-১১

০১-১০-৭২ তপিশিল জািত

১৫-১১-৬৬ তপিশিল জািত

না২৪-০৬-১১

০১/০১/২০০৪ - অ.ব.স.

১৪/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

১৯-০৮-৭৪

২৩-০৬-১১

না

০৫-১০-৭১ ২২-০৬-১১

১৩/১০/২০০৩ - অ.ব.স. ২২-০৬-১১
িপ.এস.িস.-২০০০ / 

২১৭

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
২২০

ানা িরত - ২০০৪

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
২২১

২৩-১০-৭৩

২৪-০৬-১১

২৪-০৬-১১

২৮-০৬-১১

না

২১/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

২৪/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

১৯-০২-৭৫

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
২২৩

ানা িরত - ২০০৪

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
২১৯

১৩/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

১৯-১১-৭৩

না

না

না

১৪-১১-৭৮

১০৩

৯৯

৯৮

৯৭

৯৬

১০২

১০১

১০০
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ী  সামনাথ চ াটা ী, িব.এসিস.

পযটন

ী সবান  িব াস, িব.কম.(অ) ০৭/০৯/১৯৯৯ - অ.ব.ক.

সচ ও জলপথ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী অ রন ম ল, িব.এ. ২০/১১/২০০৩-অ.ব.স. ২৯-০৬-১১ ও.িব.িস. িপ.এস.িস-২০০০/২৫০

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া

ী জয়েদব ইঁ, িব.এসিস.

সংেশাধন শাসন

ী শাি নাথ দ, এম.কম.

কৃিষ

ী জয় কুমার যাদব, িব.এসিস.

া  ও পিরবার কল াণ

ী পাথ সারথী িব াস, িব.কম.(অ) ০৭/০৯/১৯৯৯ - অ.ব.ক.

া  ও পিরবার কল াণ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী দীপ রায়, িব.এসিস.

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
২৫২

িপ.এস.িস.-২০০০ / ২৫৫

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
২৬৭

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

ানা িরত - ২০০৪

১৩/১০/২০০৩ - অ.ব.স.

ও.িব.িস.

তপিশিল জািত

১৩.০৮.৮০

৩০-০৬-১১

৩০-০৬-১১

৩০-০৬-১১

২৯-০৬-১১

২৭/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

তপিশিল জািত৩০-০৬-১১

১০/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

২০-০৯-৬৯

১০-০১-৭৪

০১-০৭-১১১৪-০২-৭৬ ০৫/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

০৪-০২-৭৭

৩১-০১-৭০

১৮/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

না

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
৩২২

২৯-০৬-১১

ানা িরত - ২০০৪

১০৯

১১০

১০৮

১০-০২-৭১

৩০-০৬-৭৫

১০৬

১০৪

১০৫

১১১

১০৭

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
২২৭

Page 14 of 241



 উ রবগ য় সহায়ক Gradation List of UDAs issued vide no - 13 PAR(CCW) dated 17.01.2022       

ী িবভাস সাতঁরা,িব.এসিস.

রা

ী িস াথ দ, িব.এ.

তথ  ও সং ৃিত

ী গৗতম ঘাষ, িডে ামা ইি িনয়ািরং

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ী িনত েগাপাল িব াস, িব.এসিস. ০৩/১০/২০০০ - অ.ব.ক.

জলস দ অ স ান ও উ য়ণ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী ধীমান চ , িব.এসিস.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী স য় কুমার বারই, িব.এসিস. ১০/১১/২০০০ - অ.ব.ক.

া  ও পিরবার কল াণ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী িব নাথ গড়াই,  িব.এ (অ.)

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ী পীযষু কাি  দাস, িব.এসিস. ২৬/০৯/২০০১ - অ.ব.ক.

ভূিম ও ভূিম সং ার ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

িপ.এস.িস.-২০০০ / 
৩২৯

িপ.এস.িস.-২০০০ /৩৩৯

ানা িরত - ২০০৪

ও.িব.িস.

০১-০৭-১১

০৮-০৭-১১

িপ.এস.িস.-২০০০ /৩৪৯

িপ.এস.িস.-২০০০ /৪১৮

তপিশিল জািত

ানা িরত - ২০০৪

০৬-০৭-১১

০১-০৭-১১

িপ.এস.িস.-২০০০ /৪৩৭

০৯-০৭-১১

২৯/০৩/২০০৪ - অ.ব.স.

তপিশিল জািত

ও.িব.িস.

ানা িরত - ২০০৪তপিশিল জািত

ও.িব.িস.

০১-০৭-১১

১৩/০১/২০০৪ - অ.ব.স.

০৭-০৭-১১

২৫-১০-৭০

১০/১১/২০০৩ - অ.ব.স.

২৭-০২-৭৬ ০৩/১২/২০০৩ - অ.ব.স.

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

০১-০৭-১১১৭/০৯/২০০৩ - অ.ব.স.১৮-০৩-৬৮

১৩-১১-৬৫

০১-০৮-৭৩

১৮-১১-৭২

১১৩

১১৮

১১৭

১১৫

৩০-১২-৭৫

০১-০২-৭২

১১৬

১১৪

১১২

১১৯
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ী অওধ িকেশার সাদ, আই.এ. ০৯/০৬/১৯৮৯ - িপওন

সমবায় ২০/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ী অসীম ম ল, িব.এসিস.(অ) ১৮/০৯/২০০১ - অ.ব.ক.

অথ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী আ েতাষ মধৃা, এম.কম. ২১/০৯/২০০১ - অ.ব.ক.

জলস দ অ স ান ও উ য়ণ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী সেত নাথ দাস, িব.কম. ২০/০৯/১৯৮৯ - িপওন

রাজ পােলর (গহৃ ািল) সিচবালয় ২০/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ীমতী ঝণা সাহা, উ মাধ িমক ৩১/০৭/২০০১ -ম.ু া.প.

কৃিষ ১৫/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ীমতী ঝুমা ম ল, িব.এ.(অ) ২৮/০৬/২০০১ -ম.ু া.প.

কৃিষ ১৫/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ী কাজল রায়, মাধ িমক ৩০/১১/১৯৮৯ - িপওন

রা ২০/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ী ত ণকুমার দাস, মাধ িমক ২৬/০২/১৯৯০ - িপওন

কািরগরী িশ া ও িশ ণ এবং 
দ তা উ য়ন

২০/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

২৭-০৮-১১

ানা িরত - ২০০৪

পেদা ীত - ২০০৪

পেদা ীত - ২০০৪

০১-০৮-১১

তপিশিল জািত

ানা িরত - ২০০৪

০১-০৯-১১

পেদা ীত - ২০০৪

পদা িরত - ২০০৪

পেদা ীত - ২০০৪

পদা িরত - ২০০৪

না

না

তপিশিল জািত

০১-০৯-১১ তপিশিল জািত

০৬-১১-৬৪

০৮-০৯-১১

০১-০৮-১১

০১-০৯-১১

না

না

তপিশিল জািত

০২-০৯-১১

১০-১০-৬৭

০৯-০৪-৬৯

১৭-০৬-৭২

০১-০১-৭৩

৩০-১০-৬৯১২৬

১২২

১২৩

০১-০২-৬২

০২-০২-৬৮১২৪

১২৫

১২০

১২১

১২৭
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ী কমল কৃ  দাস, িব.কম. ০৮/০৩/১৯৯০ - িপওন

রা ২০/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

মহ: সঈদ হােসন মা া, হাই মা াসা ১১/০৪/১৯৯০ - ঘ- ণী

অন সর ণী কল াণ ২০/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ী স য় কুমার শীল, 
িব.এসিস.(অ),িব.এড.

১৩/০৯/১৯৯৯ - অ.ব.ক.

অন সর ণী কল াণ িবভােগর অধীন 
অন সর ণী কল াণ আেয়াগ

১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী পৃ ীশ মখুাজী, িব.এসিস.(অ) ০৮/০৯/১৯৯৯ - অ.ব.ক.

জলস দ অ স ান ও উ য়ণ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী স য় ভ াচায , িব.এসিস.(অ) ১৫/১০/১৯৯৯ - অ.ব.ক.

উ য়ণ ও পিরক না ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী পৃ ীশ চ াটাজী, িব.এসিস. ০৫/০৯/২০০০ - অ.ব.ক.

রা  ও পাবত  িবষয়ক ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী বাদল চ  মাইিত, এম.এসিস. ০১/০৮/২০০০ - অ.ব.ক.

িবপযয় ব ব াপন ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী অির ম ব ানাজী, এম.এসিস. ০৬/১১/২০০০ - অ.ব.ক.

াণী স দ উ য়ন ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

৩১-১০-১১

ানা িরত - ২০০৪

ানা িরত - ২০০৪

না

না

না

পেদা ীত - ২০০৪

না

না ানা িরত - ২০০৪

ানা িরত - ২০০৪

ানা িরত - ২০০৪

পেদা ীত - ২০০৪

২১-১০-১১ না

৩১-১০-১১

০৮-০৯-১১

০৬-০৭-৭০

না

১৪-১০-১১

৩১-১০-১১

ও.িব.িস.

২১-০৩-৭০

৩০-০৯-৬৮

০১-১০-১১

২৫-০৯-৭১

৩১-১০-১১

১৩৩

৩০-০১-৭৩

১৩-০৪-৬৮

১৩৫

১২৯

১৬-০৫-৭১

২৬-০৬-৭৩১৩১

১৩০

১২৮

১৩৪

১৩২

ানা িরত - ২০০৪
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ীমতী ডািলয়া মজমুদার, িব.এসিস.(অ) ২০/০৩/২০০১ - অ.ব.ক.

া  ও পিরবার কল াণ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী ামাচরণ কমকার, িব.কম. ২১/০৩/২০০১ - অ.ব.ক.

রা ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী ণব কুমার মি ক, িব.এ..

প: ব: তথ  আেয়াগ

ী পিরেতাষ সরকার, িব.এ.(অ).

ভূিম ও ভূিম সং ার

ীমতী স ীতা ভড়, এম.এসিস. ২৩/০৩/২০০১ - অ.ব.ক.

রা ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ীমতী পা রানা, িব.এসিস. ১৮/০৫/২০০১ - অ.ব.ক.

রা ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ীমতী ি তা সরকার (দাস), 
িব.এসিস.

১৩/০৮/২০০১ - অ.ব.ক.

তথ  ও সং ৃিত ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী িব িজৎ ব ানাজী, িব.এসিস. ২৩/০৮/২০০১ - অ.ব.ক.

অথ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ানা িরত - ২০০৪

ানা িরত - ২০০৪
অ া  অন সর 

ণীভু

২০০২/২৩১

অ া  অন সর 
ণীভু

ানা িরত - ২০০৪

না ানা িরত - ২০০৪

২০০২/৬২৪

ঐ

ও.িব.িস.

ানা িরত - ২০০৪

ানা িরত - ২০০৪

না

৩১-১০-১১

০১-১১-১১

৩১-১০-১১

তপ: জািত

ঐ

১৫-০২-৭৪

২০/০৪/২০০৫ - অ.ব.স.

০১-১১-১১

৩১-১০-১১

০১-১১-১১

১৩-০১-৭২

০৬-০১-৮০

০৭-০৮-৭৪

০৭-১১-৭২

১১-০৫-৭৮ ০৫/০৪/২০০৫ - অ.ব.স.

০১-১১-১১

১৭-০১-৭১ ৩১-১০-১১

১৪২

০৬-০৮-৭২

১৪১

১৪০

১৩৮

১৩৬

১৩৭

১৪৩

১৩৯
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ী মণীশ িম , িব.এসিস. ০৪/০৯/২০০১ - অ.ব.ক.

সংেশাধন শাসন ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী সৗরভ মখুাজী, িব.এসিস. ১৭/০৮/২০০১ - অ.ব.ক.

রা ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী তপন কুমার ঘাষ, এম.এসিস. ১৭/০৮/২০০১ - অ.ব.ক.

তথ  ও সং ৃিত ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী পন কুমার হালদার, িব.এসিস.

পিরক না

ী অিচ  বাইন, এম.এ.

ম

ী শা  বাস, িব.এ. পাট-১. ০৩/০৯/২০০১ - অ.ব.ক.

া  ও পিরবার কল াণ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী উদয়ন রায়,                         
িডে ামা ইন মকা-ইি

২৩/০৮/২০০১ - অ.ব.ক.

কৃিষ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী কল াণ কুমার সরকার, িব.এসিস. ১০/০৯/২০০১ - অ.ব.ক.

ভূিম ও ভূিম সং ার ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

না ানা িরত - ২০০৪

ানা িরত - ২০০৪

ানা িরত - ২০০৪

ানা িরত - ২০০৪না

না

না ানা িরত - ২০০৪

২০০২/৭৬২

ানা িরত - ২০০৪

ঐ২৮/০৪/২০০৫ - অ.ব.স.

না

তপ: জািত

না

১৩-১১-৭৫

১০-০৬-৭০

২৪-১০-৭৬

০১-১১-১১

১১-০১-৭৩

০১-১২-১১

০১-১১-১১

০৪-১১-১১

০৬/০৪/২০০৫ - অ.ব.স. ০১-১১-১১

০১-১১-১১

০১-১১-১১

২৭-১১-৭৩

০১-১২-১১

১৫-০১-৭৩

১৪৮

১৪৬

১৫০

১৫-০৬-৭৭

০৮-১১-৬৯

১৪৯

১৪৪

১৪৫

১৪৭

১৫১

২০০২/৬৬৩
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ী গৗতম হালদার, িব.এসিস (অ) ০৩/০৯/২০০১ - অ.ব.ক.

িবিধ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী কমেলশ ম ল, িব.এসিস,

কৃিষ

ী অিমত সরদার, িপ.ইউ. ২০০২

কিমবগ ও শাসিনক সং ার 
(তদারিক আেয়াগ)

নূ নমান তািলকা-
৩/১০ - ম

ী িশবনাথ আশ, িব.এসিস (অ) ২১/০৮/২০০১ - অ.ব.ক.

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজকল াণ ১০/১১/২০০৪ - অ.ব.স.

ী দীপ চ বতী, িব.এ. ১৭/০৮/২০০১ - অ.ব.ক.

িবিধ ২৭/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ী সমর দ , িব.কম. (অ) ২৪/০৮/২০০১ - অ.ব.ক.

জলস দ অ স ান ও উ য়ন ২৭/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ী িব ব কুমার রায়, িব.এসিস

সচ ও জলপথ

ী ভািশষ মহাপা , িব.এ., ১৭/০৮/২০০১ - অ.ব.ক.

িবদ ালয় িশ া ২৭/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ানা িরত - ২০০৪

ানা িরত - ২০০৪

ানা িরত - ২০০৪

না

না

না

তপ: উপজািত

তপ: জািত

তপ: জািত

১৯-১২-১১

০১-১২-১১

না

২২-০৫-৭৩

না০১-১২-১১

০২-০১-১২

০১-০২-৭৬

০১-১২-১১

০৩-০৮-৭১

১৩-১২-৭৫

০১-০১-১২

১৭-০৩-৭৪

২৫-০৯-৮১

১১/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

০১-০১-১২

০১-০১-১২

০১-০৯-৭২

০৭-১২-৬৯

১০/০৬/২০০৫ - অ.ব.স.

২১/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

১৫৭

১৫৮

১৫৩

১৫২

১৫৫

১৫৬

১৫৪

১৫৯

২০০২/৭৮৩

ানা িরত - ২০০৪

ানা িরত - ২০০৪

২০০২/৭৭৪
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ীমতী শিমতা চৗধরুী, 
এম.এ.িপ.িজ.িডপ. ইন এম.িস

২৩/০৮/২০০১ - অ.ব.ক.

ম ২৭/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ী অত  সরকার, এম.কম. ০২/০৭/২০০১ - অ.ব.ক.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ২৭/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ী রজত বরণ দব, িব.এসিস (অ) ১৬/০৭/২০০১ - অ.ব.ক.

িবচার ২৭/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ী অিন  সন, িব.এসিস ২৩/০৮/২০০১ - অ.ব.ক.

জনিশ া সার ২৭/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

ী শখর চ  িব াস, িব.কম. (অ)

খাদ  ও সরবরাহ

ী গৗরা  মািঝ,িব.কম. (অ) ২০০২

সমবায়
নূ নমান তািলকা=১/৫- 

ম

ী ঋিচক মজমুদার,িব.কম. (অ), িড 
িপ এম

জলস দ অ স ান ও উ য়ন

ী পিব  কুমার দাস, িব.এ. ২০০২

প ােয়ত ও ােমা য়ন
নূ নমান তািলকা-১/১৭-

 তম

তপ: জািত

০২-০১-১২

পদা িরত-২০০৪

ানা িরত - ২০০৪০২-০১-১২

ানা িরত - ২০০৪

ানা িরত - ২০০৪

তপ: জািত

তপ: জািত

না

না

২০০২/৭৮৯

ানা িরত - ২০০৪না

না

না

০৪-০১-১২

০২-০১-১২

০৪-০১-১২

০২-০১-১২

২৮-০৭-৬৮

৩০/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

০৮/০৪/১৯৯৯-ম ু েলখক 
১৫/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

০৭/০৪/২০০৫ - অ.ব.স.

০২-০১-১২

০৫/০৫/২০০৫ - অ.ব.স. ০২-০১-১২০১-১১-৭১

১৯-১০-৭৩

২৩-০৩-৭৬

১৬০

১৬৩

১৬১

০১-০৩-৭৬

২৭-০৯-৭৪

২৫-০২-৬৬

০২-০১-৭৬

১৬৫

১৬৭

১৬২

১৬৬

১৬৪
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ী দাদী ীিনবাস, মাধ িমক

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ

ী রাধানাথ রায়েচৗধরুী, উ  মাধ িমক

পতূ

ী কাজল রায়, িব.কম.

া  ও পিরবার কল াণ

ী আর গেণশ, িব.কম.

অথ (গণন)

ী নেহ  ওরঁাও, উ  মাধ িমক ২০০২

মখু ম ীর দ র(উ রক া)
নূ নমান তািলকা-৩/১১-

 তম

ী অেশাক কুমার কা ালা, িব.কম.

আবাসন

ী িজত হালদার, িব.এ. ২০০২

রাজ পােলর (ঘহৃ ালী) সিচবালয়
নূ নমান তািলকা-১/৩৫-

 তম

ী সমীর কুমার পরুকাইত, িব.এসিস

পতূ

না

না

তপ: জািত১৪-০১-১২

না

না

না

তপ: উপজািত

পদা িরত-২০০৪০৬-০১-১২ না

০৬-০১-১২

০৬-০১-১২

১১-০১-১২

২৬-০১-১২ পদা িরত-২০০৪
২০/০৭/২০০১-ম ু েলখক 
১৫/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

২০/০৭/২০১১-ম ু েলখক 
১৫/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

১২/০৬/২০০১-ম ু েলখক 
১৫/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

১০-১০-৭৫

১২-০২-৬৮

৩১/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

০৬-০১-১২০১/০৪/২০০৫ - অ.ব.স.

০৬-০১-৭১

১০/১০/২০০১-ম ু েলখক 
১৫/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

০৪-১০-৭৪

৩১-০৮-৭৭
১৮/০৭/২০০১-ম ু েলখক 
১৫/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

০৬-০১-১২

০৭/০৬/২০০১-ম ু েলখক 
১৫/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

০২-০৭-৬৮

২৪-০৮-৬৯

০৬-০৯-৬৭

১৬৯

১৭৪

১৭০

১৭৫

১৭৩

১৭২

১৬৮

১৭১ পদা িরত-২০০৪

পদা িরত-২০০৪

পদা িরত-২০০৪

পদা িরত-২০০৪
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ী রজত কাি  চারী, িব.কম. (অ)

রা

ী িব নাথ আচায , িব.কম.

রা

ীমতী কাকিল দাস, িব.এ. (অ) ২০০২

উ িশ া
নূ নমান তািলকা-১/৫৬-

 তম

ীমতী শিম া পাল, িব.এসিস

কৃিষ

ী ামল কুমার দাস, িব.কম.

নগর উ য়ন

ী মন ঘাষাল, িব.এস.িস

রা  ও পাবত  িবষয়ক

ীমতী গাগী ব ানাজী কু ু, িব.এসিস

উ িশ া

ী দবািশষ মহাপা , উ  মাধ িমক

অন সর স দায় কল াণ

পদা িরত-২০০৪

২০০২/১০

না

২০০২/৩

না

পদা িরত-২০০৪

২৬-০১-১২

পদা িরত-২০০৪

তপ: জািত

না

২০০২/১১
অ া  অন সর 

ণী
০১-০২-১২

না

২৬-০১-১২

০১-০২-১২

না

অ া  অন সর 
ণী

৩১-০১-১২

১৪/০৬/২০০১-ম ু েলখক 
১৫/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

০৮/০৬/২০০১-ম ু েলখক 
১৫/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

১৯/০৭/২০০১-ম ু েলখক 
১৫/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

১৮/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

২৪-০৪-৭৭

২৭-১২-৭১

০৬-১২-৬৭

১০/০৭/২০০১-ম ু েলখক 
১৫/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

০৬-০৩-৭৭

২৬-০১-১২

০১-০২-১২

০১-০২-১২

০৩-১০-৭৩

২৫/০২/২০০৫ - অ.ব.স.

২৫/০২/২০০৫ - অ.ব.স.

১৬/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

১৮১

১৮২

১৪-০৪-৭০

৩১-০৫-৭৪

১৮০

১৭৮

২৫-১১-৭১

১৭৯

১৮৩

১৭৬

১৭৭

পদা িরত-২০০৪
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ী সামনাঘ চ , িব.এসিস (অ)

িশ  ও বািণজ

ী অসীম সাহা, িব.কম.

উ  িশ া

মহ: মায়নু ইকবাল (উ ), িব.এসিস

িবিধ

ীমতী াগতা মহাপা , িব.এসিস

পতূ

ীমতী মি রা মখুাজী (দাস), িব.এসিস

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব

ী অিমত িব াস, িব.এসিস (অ)

অন সর স দায় কল াণ

ী অপবূ রায়, িব.এসিস (অ)

পিরক না ও পিরসংখ ান

ী রিজৎ দাস, িব.এসিস ২০০২

আবাসন
নূ নমান তািলকা-১/৫৯-

 তম

২০০২/৩০

২০০২/২৯

তপিশলী জািত

০১-০২-১২

০১-০২-১২

না

০১-০২-১২

০১-০২-১২

০১-০২-১২

২০০২/২৫০১-০২-১২

২০০২/২৮

না

০১-০২-১২

২০০২/১৬

০৮/০২/২০০৫ - অ.ব.স.

২৫/০২/২০০৫ - অ.ব.স.

০১-০২-১২

না

না

অ া  অন সর 
ণী

না

০১/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

০৪/০৫/২০০৫ - অ.ব.স.

না

১৩/০৭/২০০৫ - অ.ব.স.

১৯-১০-৭৪

১৩-০৭-৭৫

৩০/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

২৮/০২/২০০৫ - অ.ব.স.

২৫/০২/২০০৫ - অ.ব.স.

০৬-১২-৭১

২৫-০৩-৭৯

১৯০

০২-০১-৭৪

২১-০৩-৭৭

১৮৯

১৮৬

১৯১

১৪-০৫-৭৬

২০-১০-৭৮

১৮৫

১৮৪

১৮৭

১৮৮

২০০২/১৮

২০০২/২৬
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ী িদবাকর ম ল, িব.কম. (অ) ২০০২

অথ
নূ নমান তািলকা-

১/৬৩- তম

ী সামনাথ ামািণক, িব.এসিস ২০০২

রাজ পােলর সিচবালয়
নূ নমান তািলকা-

১/৬৯- তম

ী ভাত কুমার সরদার, িব.কম. ২০০২

প ােয়ত ও ােমা য়ন
নূ নমান তািলকা-

৩/১৩- তম

কাজী ফয়জল নােসর, িব.কম. (অ)

রা

ী হাস চ বতী, িব.এসিস

কৃিষ

ী আিদত  সাতঁরা, িব.এসিস ২০০২

উ িশ া
নূ নমান তািলকা-

১/৭৯- তম

ী িব িজৎ কু ু, িব.এসিস (অ)

তথ  ও সং ৃিত

ীমতী তুিহনা ব , িডে ামা ইি

ম

২০০২/৩৫

২০০২/৪১

তপিশলী জািত

০১-০২-১২

০১-০২-১২

০১-০২-১২

না০৯-০২-১২

তপিশলী জািত

তপিশলী উপজািত

০৯-০২-১২

তপ: জািত

২০০২/৩৯

২২-০২-১২

২৮/০২/২০০৫ (অপ)- অ.ব.স.

২০০২/৩৭

২২-০২-১২

২১-০২-১২

না

না

০৬/০৬/২০০৫ - অ.ব.স.

০১/০৬/২০০৫ - অ.ব.স.

১৪/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

না

২১/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

৩০-১০-৭৫

০৪/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

০৬/০৪/২০০৫ - অ.ব.স.

১৬/০৫/২০০৫ - অ.ব.স.

০২-০১-৭৪

১২-১০-৭৫

২২-০৭-৭৬

০১-০৯-৭৬

১০-১২-৭৮

১৪-১১-৬৯

০২-০১-৭৫১৯২

১৯৬

১৯৮

১৯৭

১৯৫

১৯৯

১৯৩

১৯৪
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ী দীপ কুমার হাসঁদা (িহি ), 
আই.এস.িস

২০০২

প ােয়ত ও ােমা য়ন
নূ নমান তািলকা-৩/১৪-

 তম

ী অনিম  িশকদার, িব.কম. (অ)

রা

ীমতী ি তা ঘাষাল (দাস), 
িব.এসিস (অ)

অন সর স দায় কল াণ

ী জয়দীপ চ বতী, িব.কম. (অ)

ম

ীমতী তািনয়া চৗধরুী (রায়), িব.এসিস 
(অ)

া  ও পিরবার কল াণ

ী অির ম পাল, িব.এসিস (অ)

রা

ী িদেব  দাস, িব.কম. (অ) ২০০২

তথ  যিু  ও ইেলক িন
নূ নমান তািলকা-

১/৮৩- তম

ী স াসী িগির, িব.এসিস

অথ

২০০২/৫৪

২০০২/৫১

না

২০০২/৫৩

২৩-০২-১২

না

২০০২/৪৬

২৪-০২-১২

২০০২/৪৫

না

০৭/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

২৪-০২-১২

২০০২/৪২

না

তপ: উপজািত

না

০৩/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

১০/০৬/২০০৫ - অ.ব.স.

না

২২-০২-১২

তপ: জািত২৯-০২-১২

২৮-০২-১২

২৩-০২-১২৩১/১২/২০০৪ - অ.ব.স.

০৫-০১-৭৪ ১৩/০৭/২০০৫ - অ.ব.স.

২৩-১১-৭৩

১৬/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

০১-০৩-১২

৩১/১২/২০০৪(অপ:)- অ.ব.স.

২২-১২-৭৩

১৫-০৪-৮০

১৯-১১-৭৬

১০-০৮-৭২

২০৭

২৫/০২/২০০৫ - অ.ব.স.

২০১

২০৫

২০৪

০৫-১২-৭৭

১২-০৯-৭৮

২০৬

২০২

২০৩

২০০
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ী তীথংকর পািলত, িব.এসিস

ভূিম ও ভূিম সং ার

ীমতী িনশা সাদ (িহি ), িব.এসিস

পযটন

ী অয়ন সন, িব.এসিস (অ)

জনিশ া সার ও হাগার পিরেষবা

ী অ প শংকর সা াল, িব.কম. (অ)

জলস দ অ স ান ও উ য়ন

ী ীিজত নাহা, িব.কম.(অ) ০৪.০২.২০০৫-অ.ব.স. ০৪.০২.২০০৫-অ.ব.স. না ২০০২/৬৪

পৗর িবষয়ক ০১.০৩.২০১২ উ.ব.স.

ীমতী নিমতা দব, িব.এ. (অ)

রা

ী চ েশখর বরা, িব.কম. (অ)

অথ

ী মন রায়, িব.এসিস (অ)

বন

না

না

০১-০৩-১২

না

০১-০৩-১২

০১-০৩-১২ না

২০০২/৫৯না

না ২০০২/৭১

২০০২/৫৮

০১-০৩-১২

২০০২/৬৭

২০০২/৬১

০১-০৩-১২

২০০২/৫৭

২০০২/৭৪০১-০৩-১২

না

২০-০৭-৭৮

১৮-১১-৭২

১০/০৫/২০০৫  - অ.ব.স.

৩০/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৬/০৫/২০০৫(অপ:) - অ.ব.স.

০১-০৩-১২

০৪/০৪/২০০৫ - অ.ব.স.

১৪/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

০১/১২/২০০৫ - অ.ব.স.

১৫-১১-৭৯

২০.০৬.৭৮

২২-০৩-৭৬

২৯-০৪-৭৫

১৫/০৩/২০০৫ - অ.ব.স.

২৪-১১-৭৫

২০৯

২১৪

২১২

২০৮ ০৫-০২-৭৬

২১৩

২১১

২১০

২১৫
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ী অত  দাস, িব.এসিস

রা  (মখু ম ীর দ র)

ী সত র ন চ বতী, িব.এসিস

রাজ পােলর সিচবালয়

ীমতী ঋতুপণা চ  কু ু,               
    িব.এসিস (অ)

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী শা  মখুাজী,                      
    িব.কম., িব.িব.এম

রা

ী স ীপ ম ল, িব.এসিস (অ)

িবিধ

ী েবাধ কৃ  িব াস, িব.এ. ২০০২

বন
নূ নমান তািলকা-

১/১০২- তম

ী তাপস কুমার দাস, িব.কম. ২০০২

কিমবগ ও শাসিনক সং ার নূ নমান তািলকা-
১/১০৩- তম

ী দীপংকর মি ক, িব.এসিস ২০০২

আবাসন
নূ নমান তািলকা-

১/১১১- তম

২০০২/৮০

তপ: জািত

২০০২/৮১

না

০১-০৩-১২

২০০২/৭৫

০১-০৩-১২

০১-০৩-১২

না

তপ: জািত

না

০১-০৩-১২

না

২০০২/৭৬

০১-০৩-১২ ২০০২/৭৮

০১-০৩-১২

২২/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

তপ: জািত২১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

১৯/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

না

০১-০৩-১২

০৭/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৮/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

২৫/০২/২০০৫ - অ.ব.স.

০১-০৩-১২

১৫-০৫-৭৮

১৯/০৭/২০০৫  - অ.ব.স.

০৫-১০-৭৭

০৮-১২-৭৪

০৮-০১-৮২

১৯-০২-৭৫ ২৯/০৩/২০০৬  - অ.ব.স.

২১-০৯-৭৬২১৮

১৬-১০-৭০

০৩-০১-৭৪

২১৯

২১৭

২২১

২১৬

২২৩

২২০

২২২
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ী কু ল সাহা, এম.কম. ২০০২

প ােয়ত ও ােমা য়ন
নূ নমান তািলকা-

১/১১২- তম

ী ব ু েদব সরদার, িব.এসিস (পাট-১) ২০০২

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল ান
নূ নমান তািলকা-

৩/১৭- তম

ী আেলাকময় জানা, িব.এসিস (অ)

অসামিরক িতর া

ী সব সাচী ব ানাজী, িব.কম.(অ.)

কৃিষ

ী িপ ু কুমার দাস, িব.কম. ২০০২

িবচার
নূ নমান তািলকা-

১/১১৩- তম

ী অিন  ভ াচায , িব.কম. (অ)

পিরবহণ

ী অিভেষক িম   এম.এ.,

া  ও পিরবার কল াণ

ী িদেব  বাগচী, িব.এসিস ২০০২

লাকায় ু
নূ নমান তািলকা-

১/১১৭-তম

২০০২/৯৩

০৬-০৩-১২

না

২০০২/৯১

২০০২/৯৭

তপ: জািত

না

২০০২/৯২না

৩১-০৩-১২

তপ: জািত০১-০৩-১২১৮/০৫/২০০৫  - অ.ব.স.

১১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

১১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৭/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

১৪/০৭/২০০৫  - অ.ব.স.

না

০২-০৩-১২

০২-০৩-১২

তপ: উপজািত

০৫-০৩-১২

তপ: জািত

০১-০৩-১২

০২-০৩-১২

২৭-০৯-৭৩

০৮-০৫-৭৭

৩১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

১১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

২২-১২-৭২

০১-০৭-৭৩

২০-০৫-৮০

১৬-০১-৭৯ ০৮/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৬-০৮-৮০২২৮

২২৬

২৩-১০-৭৮

২৩১

২২৪

২২৫

২২৭

২২৯

২৩০
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ী মনাক মখুাজী, উ  মাধ িমক

অথ

ী েখ  ম ল, িড: ইি  
( মকািনক াল)

তথ  ও সং ৃিত

ী চ ন চে াপাধ ায়, িব.এসিস

িবিধ

ী দবািশস র, িব.এসিস (অ)

িবপযয় ব ব াপন

ী িশবশংকর পাল, িব.কম. (অ)

জন া  কািরগরী

ী গােপশ কুমার (িহি ), আই.এসিস.

রা

ী শংকর দ, উ  মাধ িমক

সচ ও জলপথ

ী অ নাভ মজমুদার, িব.এসিস

িনভর ও িনযিু

২০০২/১১০

২০০২/১১৫

০১-০৪-১২

২০০২/১২৮

২০০২/১০৮

না

২০০২/১৩৪

অ া  অন সর 
ণী

০১-০৪-১২

না

০১-০৪-১২
অ া  অন সর 

ণী

না

০৭/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

না

১১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

না

না

০১-০৪-১২

০১-০৪-১২

১০/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

২৭/০৫/২০০৫  - অ.ব.স.

০৫/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

২৭-১২-৭২

১৩-০৯-৭৪

০১-০৩-৭৬

১২-০৪-৭৪

০৭-১১-৭৭

০১-০৪-১২

০১-০৪-১২

০১-০৪-১২

১১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

১২-০৩-৭৩

০৩-১০-৭১

৩০-১২-৭৮

৩১/০৮/২০০৫  - অ.ব.স.

২৩৩

২৩৯

২৩৮

২৩২

২৩৭

২৩৬

২৩৪

২৩৫

২০০২/১০৪

২০০২/১৩৬

২০০২/৯৮
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ী িবপলু ম ল, উ  মাধ িমক ২০০২

িশ  ও বািণজ
নূ নমান তািলকা-

১/১২২-তম

ী মৃ য় হালদার, িব.এসিস ২০০২

নগর উ য়ন
নূ নমান তািলকা-

১/১২৭-তম

ী মদন সােরন, িব.কম. ২০০২

উ  িশ া
নূ নমান তািলকা-

৩/২১-তম

ী দীপংকর সাদ কুমার, িব.এসিস

ভূিম ও ভূিম সং ার

ী ত ঘাষ, িব.কম. (অ)

রা

ী সংেকত চ বতী, িব.এ.

নারী ও িশ িবকাশ এবং 
সমাজকল াণ,উ রক া

ী স য় চ বতী, িব.এসিস

অথ

ী অিনলাভ প নায়ক, িব.কম.

নারী ও িশ িবকাশ এবং সমাজকল াণ

২০০২/১৪২

তপ: উপজািত

না ২০০২/১৪৪

০১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

১৩/০৫/২০০৫  - অ.ব.স.

২০০২/১৪৮

না ২০০২/১৩৭

০১-০৫-১২

০১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

না

০১-০৫-১২

০১-০৫-১২

০১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০১-০৫-১২

না

না

০১-০৪-১২

০১-০৫-১২

তপ: জািত

০১-০৪-১২

তপ: জািত১০/০৩/২০০৫  - অ.ব.স. ০১-০৪-১২

০৫-০১-৭৭

২৪৫

০২/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৪/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

০৬-০৯-৭২

১৮-০৪-৭৭

২৪/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৬-০৮-৭৫

০২-০৬-৭৩

২৬-০৬-৭৫

২৭-১০-৭৩

২৪৩

২৪৬

২৪৪

১৩-১১-৭৪

২৪৭

২৪১

২৪২

২৪০

২০০২/১৪০
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ী মহ: জােবদ নহাল, িব.কম. (অ)

পিরেবশ

ীমতী িম িম  (ব ), িব.এ.

ম

ী প অিধকারী, িব.এসিস

অথ

ীমতী বশালী ভ াচায , িব.এসিস

িবিধ

ীমতী মনুমনু িনেয়াগী (ম ল), 
িব.এসিস. (অ)

পিরবহণ

ীমতী শা তী সরকার ( েড়), িব.এসিস ২০০২

অসামিরক িতর া
নূ নমান তািলকা-

১/১৩০-তম

ী তুষার কাি  ম ল, িব.কম. ২০০২

কািরগরী িশ া ও িশ ণ
নূ নমান তািলকা-

১/১৩৫-তম

ী অ পম বড়ুয়া, িব.কম. (অ) ২০০২

প: ব: করাধান আদালত
নূ নমান তািলকা-

৩/২৮-তম

০১-০৫-১২ ২০০২/১৬০

০১-০৫-১২ তপ: জািত

২০০২/১৬৮

২০০২/১৬২

০১-০৫-১২

না

২৮/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

না

২০০২/১৫৫

১৬/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০১-০৫-১২

তপ: জািত

না

না

তপ: উপজািত০১-০৫-১২

১৮/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

১০/০৫/২০০৫  - অ.ব.স.

০৮/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

০১-০৫-১২

না

০১-০৫-১২

০১-০৫-১২

১৫-০৯-৭৪

১৫-১০-৭৭ ২৩/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

২৫০

১৪/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৪/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

৩০-১২-৭০

০৫-০৯-৭৮

২১-১২-৭৯

০৩-০৬-৭৪

০২-০১-৭৬

২৭-০৭-৮০

২৫২

২৫৪

২৪৯

২৫১

২৫৫

২৪৮

২৫৩

২০০২/১৪৯
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ী অসীম ঘাষ, িব.এসিস

িশ  ও বািণজ

ী সমীরণ দ, এম.কম.

রা

ী িদলীপ কুমার ম ল, িব.এ. ২০০২

কৃিষ
নূ নমান তািলকা-

১/১৩৮-তম

ী জয়জীৎ িব াস, িব.এসিস. (অ)

পতূ

ী সৗগত দ, িব.এসিস

ভূিম ও ভূিম সং ার

ী কে াল গা ুলী, িব.এ.

আবাসন

ী ি েজ লাল রায়, িব.এসিস. (অ) ২০০২

উ  িশ া
নূ নমান তািলকা-

১/১৪২-তম

ী অির ম ভৗিমক, এম.এসিস

উ রব  উ য়ন (উ রক া)

২০০২/১৭৫

২০০২/১৭৮

না

২০০২/১৭৯

না

তপ: জািত

২১-০৫-১২ ২০০২/১৮১

১৯-০৫-১২

০৫-১২-৭৭

১৮-০৫-১২

২০০২/১৭৭

৩০/০৬/২০০৫  - অ.ব.স. ১৮-০৫-১২

১৯-০৫-১২

না

২০০২/১৭৬

১৪/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

১০/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

১৯-০৫-১২

না

১৮-০৫-১২

১৬/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

২৯/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

১৯-০৫-১২

২৮/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৪/০৪/২০০৫  - অ.ব.স. তপ: জািত

না

না

১৮/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

১৫-০৭-৭৫

১৫-১২-৭৩

১১-০১-৭৭

১০-১১-৭৩

২৬০

১৮-০৫-৭৭

২৩-০৮-৭৫

২৫৭

২৫৬

২৫৯

২৫৮

২৬১ ০৬-০১-৭৮

২৬৩

২৬২
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ীমতী নীলা না ন ী (পাল),    
এম.এসিস

ভূিম ও ভূিম সং ার

ী ভিজৎ কু ু, িব.কম. (অ)

রা

ী উ ল মজমুদার, িব.এসিস ২০০২

রা
নূ নমান তািলকা-

১/১৪৫-তম

ী স ীব অিধকারী, িব.এসিস ২০০২

ভূিম ও ভূিম সং ার
নূ নমান তািলকা-২/১১-

তম

ী িজৎ িব াস, িব.এসিস

রা

ী অিমত চ বতী, িব.এসিস., িব.এড.

পিরবহণ

ী তপন সরদার, িব.এসিস ২০০২

প ােয়ত ও ােমা য়ন
নূ নমান তািলকা-

৩/২৯-তম

ী কৗিশক ভ াচায , িব.এসিস

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

২০০২/১৯২

২৩-০৫-১২

২২-০৫-১২

২০০২/১৮৪

না

২২-০৫-১২

১১-০৮-৭৭

না

২২-০৫-১২

১৫-১১-৭৭

৩০/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৫-১২-৭২

২০০২/১৯৩

২১-০৫-১২

২০০২/১৮৭

২০০২/১৮৬

২১-০৫-১২ না

০৪/০৫/২০০৫  - অ.ব.স.

১১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

তপ: উপজািত

০১/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

০৩/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

তপ: জািত

২১-০৫-১২

তপ: জািত

৩০/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

না

২১-০৫-১২

০১/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

০৫/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

না

১৯-০২-৭৫

০৬-০৬-৭৬

২৭০

২০-১২-৭৪

০৩-০৮-৭৫

০৯-০১-৭৭২৬৬

২৬৭

২৬৯

২৬৫

২৬৮

২৬৪

২৭১
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ী পন কুমার দাশ, এম.এ. ২০০২

রা
নূ নমান তািলকা-

২/১৯৪-তম

ী অত  িব াস, উ  মাধ িমক

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া

ী ফয়াজ আহেমদ খাঁ, িব.কম. (অ)

াণী স দ উ য়ন

ীমতী রশিম দ, িব.এসিস. (অ)

রা

ী িনভীক রায়েচৗধরুী, িব.এসিস

সচ ও জলপথ

ী কা  সাউ, িব.এ.

বন

ী কৗিশক সাম , িব.কম. (অ)

ট ল া  ইউজ বাড

ী দীে  শখর দাস, িব.কম. (অ)

উ া , াণ ও পনুবাসন

না

২০০২/২০৯

২০০২/২০৫না

২৫-০৫-১২

তপিশলী জািত

২০০২/২০৪

২৩-০৫-১২

২৫-০৫-১২

২০০২/২০৬

২০০২/২০৮

২৯-১০-৭৬
২০০২নূ নমান তািলকা-

২/১৭-তম

৩১-১২-৭৪

২৫/০৪/২০০৫  - অ.ব.স. ২২-০৫-১২

২৫-০৫-১২

২৫-০৫-১২

২০০২/২১০

২৫/০৪/২০০৫  - অ.ব.স. ২৫-০৫-১২

না

না

০২/০৫/২০০৫  - অ.ব.স.

১৯/০৫/২০০৫  - অ.ব.স.

না

২৫-০৫-১২

০৮/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৫/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

না

১৪/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

৩০/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

না০৫-১২-৭৬

২০-০১-৭৯

০১-০২-৭৫

০৮-০৫-৭২

১২-০৪-৭৬

২৭৬

২৭৫

২৭৩

০৪-০১-৭১

২৭৭

২৭২

২৭৯

২৭৮

২৭৪
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ী অ ণ কুমার রায় (িহি ),িব.এসিস

উ া , াণ ও পনুবাসন

ী সনৎ দাস,এম.এ

উ া , াণ ও পনুবাসন

ী অজয় কয়াল, িব.এসিস. (অ)

প: ব: মানবািধকার আেয়াগ

ী দীপ িমে , িব.এসিস

ম

ী তাপস কুমার দাস , িব.এ.(অ)

নগর উ য়ন

ী অপবূ রায় , িব.কম.(অ) ২০০২

পৗর িবষয়ক
নূ নমান তািলকা-২/১৯-

তম

ী তাপস পবত , এম.কম. ২০০২

উ রব  উ য়ন (কলকাতা অিফস)
নূ নমান তািলকা-

২/২০-তম

ী িব ৎ রায় ,িব.এসিস ২০০২

প: ব: অন সর স দায় আেয়াগ
নূ নমান তািলকা-২/২১-

তম

তপ: জািত

তপ: জািত

২৫-০৫-১২

২০০২/২১১

২০০২/২১৮

২০০২/২২৩

না

২৫-০৫-১২

২৫-০৫-১২

২০০২/২১২

২০০২/২১৭

তপ: জািত

০৬/০৭/২০০৫  - অ.ব.স. ২৫-০৫-১২

২৫-০৫-১২

২০/০১/২০০৫  - অ.ব.স. ২৫-০৫-১২

২৫-০৫-১২১৩/০৫/২০০৫  - অ.ব.স.

না

না

২৫-০৫-১২

৩০/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

না

না

২৬-০১-৭৭

২১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৪/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৬/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

০৮-০৪-৭৭

০৩-০২-৭২

২৮২

২৮৪

২৮৩

২২-১২-৭৮

০৩-১২-৭০

১০-০২-৭৮

০১-০১-৭৭

২৮১

২৮৫

২৮০

২৮৭

২৮৬

০৯/০৯/২০০৫  - অ.ব.স.

১৫-১২-৭৭
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ী পন কুমার দাস,িব.এ., এল.এল.িব.

অথ

ী িনমাল  চে াপাধ ায় , িব.এসিস.(অ)

পি মা ল উ য়ন িবষয়ক

ী পলাশ চ  রায় , িব.এসিস

খাদ  ও সরবরাহ

ী রাজিষ চ বতী, িব.এসিস(অ)

া  ও পিরবার কল াণ

ী দীপ দ, এম.কম.

িশ  ও বািণজ

ী অিমত ব ানাজী , িব.কম.(অ)

উ া , াণ ও পনুবাসন

ী স ীপ ধাড়া, িব.এসিস.

পৗর িবষয়ক

ী রিজৎ র ন রায়, িব.এসিস

অসামিরক িতর া

২০০২/২৩৪

না

২০০২/২৩৭২৯-০৫-১২

D.P.P.G.

২০০২/২৩৬

২০০২/২২৭

না ২০০২/২২৫২৮-০৫-১২

না

২০০২/২৩২

না

২০০২/২২৮

২৯-০৫-১২

২৯-০৫-১২ ২০০২/২৩৩২৮/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

২৯-০৫-১২ না

১৭/০৫/২০০৫  - অ.ব.স.

২৯-০৫-১২

না

২৯-০৫-১২

১৬/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০১/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

১৪/০১/২০০৫  - অ.ব.স.

না

২৯-০৫-১২

না

০৮/০২/২০০৫  - অ.ব.স.

২৯৫

১১/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

২৯/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৭-০৪-৭০

০৬-০১-৭৫

২৯৩

২৮-১০-৭৭

১৬-১২-৭০

১৮-১১-৭৮

২৯৪

২৯২

২৯১

২৮৯

২৯০

২৮৮

০১-০১-৭৫

২১-১১-৭২

২১-০২-৭১
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ী হাং  িব াস, উ  মাধ িমক ২০০২

পি মা ল উ য়ন িবষয়ক
নূ নমান তািলকা-

২/২৩-তম

ী সমীর চ  িব াস, িব.কম. (অ) ২০০২

খাদ  ও সরবরাহ
নূ নমান তািলকা-

২/২৭-তম

ী রােজন সাদ গা , কিমক াল 
ইি িনয়ার

০৬/০৮/২০০২ অ.ব.ক.

িশ  ও বািণজ ২৬/১২/২০০৫  - অ.ব.স.

ী িব ৎ কুমার হ, িব.এ.

িশ  ও বািণজ

ীমতী িনমলা লপচা, উ  মাধ িমক ০৩/০২/১৯৯৮- ম:ু া: প:

িবদ ালয় িশ া ১২/১২/২০০৫  - অ.ব.স.

ী িহে াল গা ুলী, িব.এ.(অ)

সমবায়

ীমতী অিপতা দাস (িব াস),  
িব.এসিস(অ)

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী িজ ু  সাদ সরকার, িব.এসিস

রা

না

না

তপ: জািত

D.P.P.G., 
Uttarkanya

০১-০৬-১২ ২০০২/২৪৮

তপ: উপজািত

২০০২/২৩৮

ানা িরত-২০০৫

তপ: উপজািত৩১-০৫-১২

২৯-০৫-১২

০১-০৬-১২ না ২০০২/২৪৩

০১-০৬-১২

১৯/০৫/২০০৫  - অ.ব.স.

২২/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

তপ: জািত

পদা িরত-২০০৫

২৯-০৫-১২

৩১-০৫-১২ না

২০০২/২৪২

২৯-০৫-১২

০৯/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

১০-০৮-৭৬

১২/০৫/২০০৫(অপ: )- অ.ব.স.

৩০১

৩০৩

১৫-১১-৭৩

২৩/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

২৯৬

২৯৯ ০৭-১০-৭৬

০৭-১২-৭৪

২২-০৩-৭৯২৯৮

৩০২

৩০০

১৭-০৯-৭১

২৯৭

০১/০২/২০০৫  - অ.ব.স.

০৪-০৩-৭১

২২-০১-৭২
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ী গৗতম অিধকারী, িব.এসিস

রা

ী ই িজৎ পাল, িব.এসিস(অ)

অথ

ী মানস ঘাষ, িব.এসিস

রা

ী রিজৎ পা , িব.এসিস

পিরবহণ

ী ভা র রায়, িব.এসিস. িডে ামা ইি

সংেশাধন- শাসন

ীমতী ক রী গা ামী, িব.এসিস(অ), 
িব.এড.

আসমিরক িতর া

ী মানস কুমার বদ , িব.এসিস(অ)

উপেভা া িবষয়ক

ী পীযষু কাি  সাহা, িব.এসিস

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন

না

২০০২/২৫৯

২০০২/২৫৫

০১/০২/২০০৫  - অ.ব.স.

না

০১-০৬-১২

০১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৩/০৫/২০০৫  - অ.ব.স.

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

৩১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

না

০১-০৬-১২

২০০২/২৫১

অ া  অন সর 
ণী

২০০২/২৬৫

২০০২/২৬৩

২০০২/২৬০না

২০০২/২৫৩

না

০১-০৬-১২

১৮/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

না

২০০২/২৫০

অ া  অন সর 
ণী

৩০-১১-৭৬

১৫/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

২৬-০৯-৭৪

০২-০১-৭১

০১-০৮-৭২

৩১১

৩০৭

৩০৪

৩০৮

৩১০

১৪-০৯-৭৪

২৫-০১-৭৩

৩০-০১-৭৮

৩০৯

৩০৬

৩০৫

১৫/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৪-১০-৭৮

৩১/০৩/২০০৫ (অপ:)- অ.ব.স.
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ীমতী দবলীনা ব ানাজী, িব.এ. (অ)

বন

ী ি য় চ বতী, এম.কম.

পিরবহণ

ী ঋি ক চ াটাজী, িব.এসিস

রা  ও পাবত  িবষয়ক (মখু ম ীর 
দ র)

ীমতী শাওঁলী রায়, িব.এসিস. (অ)

নগর উ য়ন

ী শা  সরকার, িব.কম. (অ)

লাকায় ু

ী অ র ঘাষ, িব.এসিস

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী কৗিশক ভ াচায , িব.এসিস

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী সূন কুমার িম , িব.এসিস

রা  ও পাবত  িবষয়ক(মখু ম ীর 
দ র)

না

২০০২/২৬৬

২০০২/২৬৯

২০০২/২৭০

২০০২/২৯০

২০০২/২৮১

২০০২/২৭৫

২০০২/২৮৪

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২ না

না ২০০২/২৮৬

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

১৪/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

২৫/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

০১-০৬-১২

০১/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

না০৫/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

০৫/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২১৮/০৩/২০০৫  - অ.ব.স. না

না

না০৩/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

২৪-০১-৬৯

১১-১২-৭৫

৩০-০৯-৭৩৩১৮ ০৬/০৭/২০০৫  - অ.ব.স.

৩১৪

৩১৬

৩১৭

৩১৯

০৮-০৩-৭৩৩১২

৩১৫

৩১৩

২৫-১২-৭৫

১৮-০১-৭৬

০৪-১২-৭১

২৪-০১-৭৮

না
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ী সিমত কুমার ঘাষ, িব.এসিস . (অ)

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী বাণী ত ম ল, িব.এসিস. ২০০২

পিরষদীয় িবষয়ক
নূ মমান তািলকা-

২/২৮-তম

ী তাপস কুমার ম ল, উ  মাধ িমক ২৩/০৯/১৯৯৩ - ঘ ণী

পিরক না ১২/১২/২০০৫  - অ.ব.স.

ী শখর পাকেড়, মাধ িমক ৩০/০৯/১৯৯৩ - ঘ ণী

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ১২/১২/২০০৫  - অ.ব.স.

ী অলক  কুমার ম ল, উ  মাধ িমক ১২/১১/১৯৯৩ - ঘ ণী

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ১২/১২/২০০৫  - অ.ব.স.

ী তাপস িটকাদার, িব.এসিস. ০৩/০৭/২০০১ - অ.ব.ক.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ২৫/১১/২০০৫  - অ.ব.স.

ী নীল কুমার টুডু, উ  মাধ িমক ০৩/১০/২০০২ -ম:ু া: প:

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ১২/১২/২০০৫  - অ.ব.স.

ী ভাষ চ  িব াস, িব.এসিস. ২৯/০৭/২০০২ -অব.ক.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ২৫/১১/২০০৫  - অ.ব.স.

তপ: জািত

তপ: জািত পেদা ীত-২০০৫০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

তপ: জািত

তপ: জািত

তপ: জািত

০১-০৬-১২

তপ: উপজািত পদা িরত-২০০৫

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

পেদা ীত-২০০৫

ানা িরত-২০০৫

২০০২/২৯৩

ানা িরত=২০০৫

০১-০৬-১২

অ া  অন সর 
ণী

০১-০৬-১২

০১-০৬-১২

তপ: জািত

পেদা ীত-২০০৫

০১/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

৩২৩

৩২০

১৬-০৪-৬৮

০১/০২/২০০৫  - অ.ব.স.৩২১

২৮-০১-৭৮

০২-০১-৭৩

৩২২

৩২৬

৩২৫

৩২৭

৩২৪

১০-০৬-৭৪

২৭-১২-৬৬

১৯-১২-৭৩

১৫-০৩.১৯৭০

০৩-০৬-৬২
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ী রাজ কুমার ধান, িব.এসিস. (অ)

কৃিষ

সখ আেনায়ার হােসন, িব.এ(অ)

ম

ী শমী  ম ল, িব.এসিস

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস

ী চ ল ভা ারী, িব.কম.

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী িনলয় চ বতী, িব.কম.

খাদ  ও সরবরাহ

ী পলাশ চ  চ বতী, িব.কম. (অ)

প ােয়ত ও ােমা য়ন

ী ভ র পাল, এম. কম.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী বীর কুমার ম ল, িব.কম.

া  ও পিরবার কল াণ

২০০২/৩০৩

২০০২/৩০৭

২০০২/২৯৫

২০০২/৩১২

২০০২/৩০৯

২০-০৬-১২

২০-০৬-১২

না

তপ: জািত

অ া  অন সর 
ণী

২৫.০৪.২০০৫-অ.ব.স. ২০০২/৩০০

না

না

না

২০০২/৩১১

পেদা ীত-২০০৬

 ০৪/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

০৮-০৬-১২

০৮-০৬-১২

২০-০৬-১২

০৮-০৬-১২

২০-০৬-১২

না

০৮.০৬.১২

না

১১-১১-৭৭

৩২৮

৩৩৪

৩৩০

৩৩৫

৩২৯

০১/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

২১-০৬-৭১

৩৩২

৩৩১

১৪-০৪-৭৭

২২-০৪-৬৯

১৩-০৩-৭৭

০৯/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

২৪/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৩/০৬/২০০৫  - অ.ব.স.

১৯/০১/১৯৯৪(অপ: )-ঘ ণী 
২৭/১২/২০০৬  - অ.ব.স.

০৭/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

৩১.১২.৭৫

০৭-১০-৭৮

৩৩৩

০৩-০১-৭৫
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ী স ীপ দব রায়, এম.এসিস

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী স ীৎ ম ল, িব.এসিস

ভূিম ও ভূিম সং ার

ী দবাশীষ আিদত ,            িব.এ.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী রিব র ন হম ম,  উ  মাধ িমক

ম

ী অেলাক ঘাষ,   এম.কম.

উ রব  উ য়ন (কলকাতা অিফস)

ী সকত দ ,               িব.কম.

উ রব  উ য়ন (কলকাতা অিফস)

ী পন কুমার দাস,   িব.কম. পেদা ীত-২০০৬

া  ও পিরবার কল াণ

ী ির ু দাস,               িব.কম. 
(অ)

পৗর িবষয়ক

২০০২/৩৩৮

২০০২/৩৩০

পদা িরত-২০০৫

২৭-০৬-১২

২৭-০৬-১২
অ া  অন সর 

ণী
২৫/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

২৮-০৬-১২

২০০২/৪১০

২০০২/৩৪৯

২৮-০৬-১২ ত:জা:

২৯-০৬-১২
অ া  অন সর 

ণী

তপ: উপজািত

না

২০০২/৩২৭

অ া  অন সর 
ণী

২০০২/৩১৩

২৮-০৬-১২

২১-০৬-১২

২৭-০৬-১২

অ া  অন সর 
ণী

অ া  অন সর 
ণী

০৬-১০-৬৬

১২-১২-৭২

৩৪৩

৩৩৮

৩৪২

৩৩৭

২৬-১২-৭৪৩৪১

৩৩৬

৩৪০

০১-১২-৭৪

১০-১২-৭৮

০৩-০১-৭৩

১৪/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৬.০৬.২০০২ - ম:ু া: প: 
১২/১২/২০০৫  - অ.ব.স.

১০/০৫/২০০৫  - অ.ব.স.

২২/০৪/১৯৯৪ - "ঘ' ণী 
২৭/১২/২০০৬  - অ.ব.স.

০১/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

১৩/০৯/২০০৫  - অ.ব.স.

৩৩৯

২২-০১-৭৮

১৩-১০-৭৩ ১৪/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

Page 43 of 241



 উ রবগ য় সহায়ক Gradation List of UDAs issued vide no - 13 PAR(CCW) dated 17.01.2022       

ী অিসত মাহাত,            িব.এ. (অ)

তথ  ও সং ৃিত

ী দবাশীষ সরকার,         এম.কম.

ভূিম ও ভূিম সং ার

ী কৃ পদ শীল,          িব.এসিস

পতূ

ী ক ণাময় দাস,          িব.এসিস. 
(অ)

খাদ  ও সরবরাহ

ী তপন ম ল,          মাধ িমক

খাদ  ও সরবরাহ

ী রােজশ ভা ারী,          
িব.কম.(অ)

অ া  অন সর 
ণী

ভূিম ও ভূিম সং ার

ী চরণ িক ু,         মাধ িমক

উ া  াণ ও পনুবাসন

ী ত য় ন ী,             িব.এসিস 
(অ)

ভূিম ও ভূিম সং ার

২০০২/৫০০

পেদা ীত-২০০৬

অ া  অন সর 
ণী

২০০২/৪৮৯

২০০২/৪৫৭

২০০২/৪৭৯

অ া  অন সর 
ণী

পেদা ীত-২০০৬

২০০২/৪৯২

২০০২/৫১৪

তপ: উপজািত

০১-০৭-১২

অ া  অন সর 
ণী

অ া  অন সর 
ণী

৩১/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০১-০৭-১২

০৮/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

০২-০৭-১২

২৪/০৬/২০০৫  - অ.ব.স.

১৯/১০/১৯৯৪ - "ঘ' ণী 
২৭/১২/২০০৬  - অ.ব.স.

০১-০৭-১২৩০/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০১-০৭-১২

১১/১১/১৯৯৩ - "ঘ' ণী 
১৭/১২/২০০৬  - অ.ব.স.

৩৪৮

৩৪৭ ৩১/০৩/২০০৫(অপ: )-অ.ব.স.

৩৪৪

৩৪৫

৩৫০

৩৪৯

৩৫১

৩৪৬

১৬-০২-৭৩

০২-০৮-৬৪

০২-০১-৬৭

১৮.০৬.১৯৭১

০২-০৭-১২১২-১০-৬৭

০৩-১১-৭৫

১১-০৭-৭১

০১/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

০১-০৭-১২

০১-০৮-৭৭

অ া  অন সর 
ণী

০৫-০৭-১২

তপ: জািত
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ী েজ  নাথ সরকার,        িব.কম.

নগর উ য়ন

ী সকত ামািণক,         িব.এসিস

ীড়া ও যবু কল াণ ( ীড়া)

ী অিন  র ঘাষ, িব.এসিস

কৃিষ

ীমতী ঝুমা সরকার ( দবনাথ), 
িব.এসিস. (অ), িব.এড.

পতূ (সড়ক)

ী তাপস কুমার রায়, িব.এসিস., ১১.০৯.৬৬ ১১.০৭.১৯৯০-- ঘ ণী

কািরগরী িশ া ও িশ ণ ১২.১২.২০০৫- অ.ব.স.

ী সজীব কুমার বাৈড়, িব.কম.(অ) ০৩-১০-৭৬ ১৮/১১/২০০২- অ.ব.স.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ( নীিত 
দমন শাখা)

১৯/১২/২০০৬- অ.ব.স.

ী পলুকান  সরকার ০৩-০৭-৭২ ১৭/১০/২০০৩- ম:ু া: প.

রা ২৬.১২.২০০৬-অ.ব.স

ী িব নাথ দাস,              িব.এ. ০১.০৮.১৯৭২ ০১.০৮.১৯৯০- ঘ ণী

পিরক না ১২.১২.২০০৫- অ.ব.স.

২০০২/৫৪৯

অ া  অন সর 
ণী

তপ: জািত ানা িরত-২০০৬

ানা র-অিধকার 
থেক ২০০৬

২০০২/৫৫৪

পেদা ীত-২০০৫

পদা র-ম ু েলখক 
থেক ২০০৬

২০০২/৫৯২

পেদা ীত-২০০৫

না

তপিশিল জািত

২২-১২-৭৬

২১-১০-৭৬

০৭-০৮-১২

১০/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

০৭-০৮-১২

০৭-০৮-১২

১৪/০৩/২০০৫  - অ.ব.স.

তপিশিল জািত

০১-০৯-১২ না

অ া  অন সর 
ণী

১০-০৭-১২

অ া  অন সর 
ণী

০৬-০৭-১২

০২/০৯/২০০২ - "ঘ' ণী 
১৯/০২/২০০৬  - অ.ব.স.

০৯-০৭-১২

৩৫৯

৩৫৮

৩৫৫

৩৫৭

৩৫২

৩৫৪

৩৫৩

২৮/০৪/২০০৫  - অ.ব.স.

৩৫৬

০২-০৪-৬৮

০৫-০৭-১২

১৪-০৮-৭৫
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ী দব ত মেুখাপাধ ায়, িব.এসিস., ০২.০১.১৯৬৮ ০৪.০৮.১৯৯০- ঘ ণী

পিরবহণ ১২.১২.২০০৫- অ.ব.স.

ী তারেক র বরা, উ মাধ িমক, ২৭.০৫.১৯৬৮ ১৫.১০.১৯৯০- ঘ ণী

প ােয়ত ও ােমা য়ন ১২.১২.২০০৫- অ.ব.স.

ী িমত রায়েচৗধরুী ২৭-১২-৭১
০৯-০৯-১৯৯৬-অ.ব.ক.        

 ২৫-১১-২০০৫-অ.ব.স.

খাদ  ি য়াকরণ িশ  ও উদ ানপালন

ী দীপ র ইদাস,        এল.এল.িব ২৬-১১-৭৩ ০৭/০৯/২০০১- ম:ু া: প.

প ােয়ত ও ােমা য়ন ২৬..১২.২০০৬-অ.ব.স

ীমতী িজিরিহির মা ী, মাধ িমক ৩১-০৭-৭৬ ০৩/০১/১৯৯৫-'ঘ' ণী

া  ও পিরবার কল াণ ২৭.১২.২০০৬-অ.ব.স.

ী সি ত কুমার দাস,  িব.এসিস., ১৭-০৮-৬৯ ০৯-০৮-১৯৯৯-অ.ব.ক.

যবুকল াণ ২৫-১১-২০০৫-অ.ব.স.

ী দবাশীষ পড় া, িব.এসিস(অ) ০১.০১.১৯৭১ ০২.০৮.১৯৯৯অ.ব.ক. না ানা িরত-২০০৫

তথ  ও সং ৃিত ২৫.১১.২০০৫-অ.ব.স.

ী বীের  িকেশার পাে ,     এম.এ ১৫.০৯.১৯৭৩ ১৬.১০.২০০০অ.ব.ক.

পতূ ২৫.১১.২০০৫-অ.ব.স.

ানা িরত-২০০৫

পেদা ীত-২০০৫

তপিশিল উপজািত

ানা িরত-২০০৫

পেদা ীত-২০০৬

না

ানা িরত-২০০৫

অ া  অন সর 
ণী

 না

পেদা ীত-২০০৫

পদা র-ম ু েলখক 
থেক ২০০৬

না

১৭.০৯.২০১২

০১-০৯-১২

তপিশিল জািত

১৫-০৯-১২

না০১-০৯-১২

০১-০৯-১২

১৭-০৯-১২

০১-০৯-১২

৩৬৫

৩৬৭

৩৬৪

৩৬১

৩৬৬

৩৬৩

৩৬২

৩৬০

০১-০৯-১২
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ী অিমত কুমার পা ই, িব.এসিস ৩১.০৫.১৯৭১ ২১.০৫.২০০১অ.ব.ক

রা ২৫.১১.২০০৫-অ.ব.স

ী সাপান জানা,         িব.এসিস(অ) ০৬.০৮.১৯৭৪ ২৭.১১.২০০১অ.ব.ক

উ া , াণ ও পনুবাসন ২৫.১১.২০০৫-অ.ব.স

ী তীথ সাদ বাগচী, িব.কম(অ) ১৬.১০.১৯৭৩ ০১.১০.২০০১অ.ব.ক

িশ  ও বািণজ ২৫.১১.২০০৫-অ.ব.স

ীমতী মা রায় (মি ক), িব.এ(অ) ১০-০২-৭৩ ০৩/০৯/২০০৩- ম:ু া: প.

িশ  ও বািণজ ২৬.১২.২০০৬-অ.ব.স

ীমতী তমালী মখুা ী, িব.এ(অ) ০৫.০৮.১৯৭১ ১৯.১০.২০০১-অ.ব.ক

নারী ও িশ িবকাশ এবং সমাজকল াণ ২৫.১১.২০০৫ অ.ব.স.

ী গৗতম মি ক,             িব.এ ০১.০১.১৯৭১ ০৩.০৯.২০০১-অ.ব.ক

পৗর িবষয়ক ২৫.১১.২০০৫-অ.ব.স

ী প কুমার সাহা,      এম.কম ১৫-১০-৭২ ০৮/১০/২০০৩- ম:ু া: প.

কািরগরী িশ া ও িশ ণ ২৬..১২.২০০৬-অ.ব.স

ী নবা ণ মখুা ী,  িব.এসিস(অ) ৩১.০৭.১৯৭৫ ২৮.০৬.২০০২-অ.ব.ক

প.ব.তথ  আেয়াগ ২৫.১১.২০০৫-অ.ব.স

ানা িরত-২০০৫

তপ: জািত

ঐ

না

পদা িরত২০০৬

না ঐ

না ানা িরত-২০০৫

পদা র-ম ু েলখক 
থেক ২০০৬

অ া  অন সর 
ণীভু

ঐ

২৫-০৯-১২

ঐ

২৪.০৯.২০১২

তপিশিল জািত২৫-০৯-১২

২২.০৯.২০১২

২৫-০৯-১২

না

২৪-০৯-১২

২৪-০৯-১২

না

৩৬৯

৩৭৫

৩৭১

৩৭২

৩৬৮

৩৭৩

৩৭০

৩৭৪

২৬-০৯-১২
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ীমতী াবনী  সনশ া, 
িব.এসিস(অ)

১১.০৮.১৯৭৫ ২৯.০৭.২০০২অ.বক

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ২৯.১২.২০০৫-অ.ব.স

ীমতী ক রী রায়,              
িব.এ(অ)

২১.১১.১৯৭৭ ২৬.০৭.২০০২-অ.ব.ক

পিরক না ২৯.১২.২০০৫-অ.ব.স

ী অিমতাভ িম ,         িব.এসিস ১৯.১২.১৯৭৭ ২৬.০৭.২০০২-অ.ব.ক

খাদ  ি য়াকরণ িশ  ও উদ ানপালন ২৯.১২.২০০৫-অ.ব.স

ী সি ত মা া,         উ মাধ িমক ০৫.০২.১৯৬৮ ১২.০৬.২০০২-ম.ু া.পযায়

রা ১২.১২.২০০৫-অ.ব.স

ী দব কুমার দ,       উ মাধ িমক ১৬.০২.১৯৭১ ২০.০৭.২০০১-ম.ু া.পযায়

অথ ১২.১২.২০০৫-অ.ব.স

ীমতী তািনয়া হাজরা ( বাস) ২২-০৬-১৯৬৯ ০১/০৩.২০০২-ম:ু া:পযায়

অথ ১২.১২.২০০৫-অ.ব.স.

ী িচ র ন িদ া ২৪-১০-৭২ ১৮/১১/২০০২- অ.ব.স.

রাজ পােলর সিচবালয় ১৯/১২/২০০৬- অ.ব.স.

ী কাশ সাউ ০৫-০৬-১৯৮০ ১৪/০২/২০০২-ম:ু া:পযায়

রা  ও পাবত  িবষয়ক ১২/১২/২০০৫-অ.ব.স.

ঐ

তপিশিল উপজািত

অ া  অন সর 
ণী

না

ঐ

না

০১.১০.২০১২

না

ানা িরত-২০০৫

পদা িরত-২০০৫

ানা িরত-২০০৫

না

০১.১০.২০১২

১০-১০-১২

২৬.০৯.২০১ ২

পদা িরত-২০০৫

ানা িরত-২০০৫

০২-১০-১২

০১.১০.২০১২

ানা র-অিধকার 
থেক ২০০৬

অ া  অন সর 
ণী

০২-১০-১২ না৩৮১

৩৭৮

৩৭৬

৩৮০

৩৭৯

৩৭৭

৩৮৩

৩৮২

২৬-০৯-১২
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ী প জ িব াস ২৫/০১/১৯৭৬ ১২/১১/২০০৩-ম:ু া:পযায়

পাবত  িবষয়ক ২৬/১২/২০০৬-অ.ব.স.

ী সমীর র ন ভুইঁয়া,      মাধ িমক ০৩-০১-৬২ ২০/১১/১৯৯০-'ঘ' ণী

তথ  ও সং ৃিত ২৭.১২.২০০৬-অ.ব.স.

ীমতী তারা দ,           মাধ িমক ২৫-১১-৬৪ ০৬/১২/১৯৯০-'ঘ' ণী

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ২৭.১২.২০০৬-অ.ব.স.

ীমতী কৃ া বড়াল,            উ  
মাধ িমক

২০-১০-৬২ ২৮/১২/১৯৯০-'ঘ' ণী

ভূিম ও ভূিম সং ার ২৭.১২.২০০৬-অ.ব.স.

ী মথ হালদার, িব.ই.( মকািনক াল), ০১-০১-৭২ ১১/১০/২০০৬-অ.ব.স.

অথ

ী ামল ব ানাজী,          মাধ িমক, ১৯-০৮-৭২ ১১/০১/১৯৯১-'ঘ' ণী

রা ২৭.১২.২০০৬-অ.ব.স.

ীমতী িমতা ঘাষাল(দাস), উ  
মাধ িমক

০৯-০৪-৭১ ০৮-০২-১৯৯১-'ঘ' ণী না

রা (CMO) ২৭.১২.২০০৬-অ.ব.স.

ী ই িজৎ হ,               উ  
মাধ িমক.

০২-০১-৬৯ ১৩-০৩-১৯৯১-'ঘ' ণী

প ােয়ৎ ও ােমা য়ন ২৭.১২.২০০৬-অ.ব.স.

না

পেদা ীত-২০০৬

০১-১১-১২

পেদা ীত-২০০৬

১০-১০-১২

না

তপিশিল জািত

পেদা ীত-২০০৬০১-১২-১২

০১-১২-১২

০১-১১-১২

৩০-১১-১২

পেদা ীত-২০০৬

না

০১-১১-১২

পেদা ীত-২০০৬

পেদা ীত-২০০৬

না

২০০৩/৬৫৫

৩৮৫

০১-১২-১২

না

৩৯১

৩৮৬

তপিশিল জািত

৩৯০

৩৮৮

৩৮৭

৩৮৪

৩৮৯
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ীমতী রীনা রায়,    উ  মাধ িমক ২১-০৬-৬৬ ১৭/০৬/১৯৯১-'ঘ' ণী  

রা ২৭.১২.২০০৬-অ.ব.স.  

ী দীনব ু সরকার,           িব.কম. ১৯-০৭-৭১ ০৭/০৬/২০০৬(অপ:)- অ.ব.স.

পিরবহণ

ী মতুৃ য় রায়,             িব.এ. ০৭-০৭-৭৫ ৩০/১০/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৮৪২

িব ান ও যিু

ী িবপলু শব ,                       
উ  মাধ িমক

০৭-০৪-৭৭ ২৬/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/৬

মখু ম ীর দ র(উ রক া) (নূ নমান তািলকা-৩)

ী নবকুমার হালদার,       িব.কম., ২০.০৮.১৯৬২ ০৮/০৭/১৯৯১-'ঘ' ণী

অথ ২৭.১২.২০০৬-অ.ব.স.

ী কৃি বাস হালদার,         িব.এ. ১৫-০১-৭৯ ০৮/০৫/২০০৭(অপ:)-অ.ব.স.

উ িশ া

ী অত  বে াপাধ ায়, িব.কম. ১৮-০১-৭৩ ১৮/১১/১৯৯১-'ঘ' ণী

পিরবহণ ২৭.১২.২০০৬-অ.ব.স.

ী বীর চ  চ ,         িব.কম. ০৩-১১-৬৯ ১০/১২/১৯৯১-'ঘ' ণী

অথ ২৭.১২.২০০৬-অ.ব.স.

২০০৩/৮৫৬

না পেদা ীত-২০০৬

তপিশিল জািত

পেদা ীত-২০০৬

তপিশিল উপজািত

তপিশিল জািত

পেদা ীত-২০০৬

০৪-১২-১২

না

২০০৩/৬৮৭

তপিশিল জািত

০৪-১২-১২

০১-১২-১২

০১-১২-১২

০১-১২-১২ না

০৩-১২-১২ না

পেদা ীত-২০০৬

০১-১২-১২

৩৯৬

০৩-১২-১২

৩৯৮

৩৯৫

৩৯৯

৩৯২

৩৯৪

৩৯৩

৩৯৭
Release with 
lien w.e.f. 
24.09.2014 
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ী িব মিজৎ সরকার, মাধ িমক ০২-০৯-৬৮ ২৬/১২/১৯৯১-'ঘ' ণী

সচ ও জলপথ ২৭.১২.২০০৬-অ.ব.স.

ীমতী ভারতী ভৗিমক, িব.এসিস ২১-১০-৭৫ ২০/০৯/২০০০-অ.ব.স.

নারী ও িশ িবকাশ এবং সমাজকল াণ ১৯/১২/২০০৬-অ.ব.স.

ী িবকাশ জানা,               এম.এ. ২৫-০১-৭৩ ০৩/১০/২০০১-অ.ব.স.

অসামিরক িতর া ১৯/১২/২০০৬-অ.ব.স.

ী ভায় ু দবনাথ,        িব.কম.(অ) ১৩-০২-৭৬
১৮/০৯/২০০২-অ.ব.ক. 
২৮/১২/২০০৬-অ.ব.স.

বন

ী উমাশংকর ম ল,         িব.এ. ২৩-০১-৭০ ০৮/০৮/২০০২-অ.ব.স.

িশ  ও বািণজ  ১৯/১২/২০০৬-অ.ব.স.

ী সি ৎ মি ক,               িব.এ. ১৫-০১-৭২ ২৭/০৬/২০০৭-অ.ব.স.

িবচার

ী তাপস রায়,               িব.এ. ০৭-১২-৬৯ ০৭/০৮/২০০৬(অপ:)-অ.ব.স.

প ােয়ৎ ও ােমা য়ন

ী কৃ কা  সরদার,            উ  
মাধ িমক.

১১-০১-৭৮ ১৩/০৪/২০০৭-অ.ব.স. ২০০৩/১০

অসামিরক িতর া (নূ নমান তািলকা-৩)

না

না

২০০৩/৮৭৫

পেদা ীত-২০০৬

ানা র-অিধকার 
থেক ২০০৬

ানা র-অিধকার 
থেক ২০০৬

২০০৩/৯২২

০৪-১২-১২

০৪-১২-১২

ানা র-অিধকার 
থেক ২০০৬

০৪-১২-১২

তপিশিল উপজািত

০৪-১২-১২

না

০৪-১২-১২

০৪-১২-১২

৪০৩

০৪-১২-১২

না

৪০৪

৪০১

০৪-১২-১২

৪০৭

৪০০

৪০৫

৪০৬

৪০২

না

তপিশিল জািত

তপিশিল জািত

ানা র-অিধকার 
থেক ২০০৬
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ী ভ ত ন , িব.কম.(অ) ১৬-০১-৭২ ২৬/০৭/২০০২-অ.ব.স.

উ রব  উ য়ন (িশিল িড়)  ১৯/১২/২০০৬-অ.ব.স.

ী নারায়ণ চে াপাধ ায়, িব.এসিস. ১৮-১২-৬৭ ১৬/১২/২০০২-অ.ব.স.

রা  ১৯/১২/২০০৬-অ.ব.স.

ী িচ র ন বাস, িব.এসিস.িডে ামা 
(িস ইি িনয়ািরং),

২৪-০৯-৭৪ ০১/০৮/২০০২-অ.ব.ক.

পিরবহণ  ১৯/১২/২০০৬- অ.ব.স.

ী অ পম দ ,    িব.এসিস. ১৩.০৫.৭৬ ০৮/০৭/২০০২- অ.ব.স.

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব ২৯.১২.২০০৬-অ.ব.স.

ীমতী িমতালী ামািনক,     িব.এ. ০১-০১-৬৬ ০৮/০৫/২০০২- ম:ু া: প.

জলস দ অ স ান ও উ য়ন ১৯.১২.২০০৬-অ.ব.স

ী দীপ কুমার সাধ,ু       িব.কম. ১৩-০৮-৭৫ ০৫/০৮/২০০৩- ম:ু া: প.

পিরবহণ ২৬..১২.২০০৬-অ.ব.স

ীমতী িলিল ভ াচায  (মখুাজী), িব.এ. ২৯-১২-৭১ ০১/১০/২০০৩- ম:ু া: প.

িবপযয় ব ব াপন ২৬..১২.২০০৬-অ.ব.স

ী ন ী সাদ দাস, িব.কম. ২১-১২-৬৯ ০৩/১১/২০০৩- ম:ু া: প.

রা ২৬..১২.২০০৬-অ.ব.স

না

পদা র-ম ু েলখক 
থেক ২০০৬

পদা র-ম ু েলখক 
থেক ২০০৬

পদা র-ম ু েলখক 
থেক ২০০৬

না

ানা র-অিধকার 
থেক ২০০৬

না
ানা র-অিধকার 

থেক ২০০৬

ানা র-অিধকার 
থেক ২০০৬

পদা র-ম ু েলখক 
থেক ২০০৬

ানা র-অিধকার 
থেক ২০০৬

না

০৫-১২-১২

০৫.১২.১২ উ.ব.স.

০৫-১২-১২

০৫-১২-১২

০৫-১২-১২

০৫-১২-১২

৪১৪

০৫.১২.১২

০৫-১২-১২

অ া  অন সর 
ণী

না

৪১১

৪১৩

৪১০

৪১৫

৪১২

৪০৯

৪০৮

না

না
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ীমতী পিু তা দ ,       িব.এসিস. ০৮-০১-৭৬ ২০/১১/২০০৩- ম:ু া: প.

বন ২৬..১২.২০০৬-অ.ব.স

ী ত ভ াচায ,   উ  মাধ িমক ২৪-১০-৭২ ২০/১১/২০০৩- ম:ু া: প.

িবদ ালয় িশ া ২৬..১২.২০০৬-অ.ব.স

ী িনতাই রায়,    িব.কম. িব.িপ.এড., ১০-১১-৭১ ১২/১১/২০০৩-ম:ু া: প.

াণী স দ উ য়ন ২৬..১২.২০০৬-অ.ব.স

ী চ কা  িব াস,          িব.এসিস. ১৮-১১-৭৯ ২১/০৮/২০০৬-অ.ব.স.

নগর উ য়ন

ী অনাথ ম ল,               িব.এ. ০১-০৭-৭৭ ০৯/০৮/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/৬

কিমবগ ও শাসিনক সং ার (নূ নমান তািলকা-১)

ীমতী াগতা রায়(ম ল), এম.এ. ১৫-১১-৭৩ ১৫/০১/২০০৭-অ.ব.স. ২০০৩/১৩

ম (নূ নমান তািলকা-১)

ী রি ত িব াস, িডে ামা(ই.এ .িট). ১০-০৪-৭২ ০৬/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/২০

মৎ (নূ নমান তািলকা-১)

ী ভালানাথ অিধকারী,          উ  
মাধ িমক.

০৭-০১-৭৬ ১৭/১১/২০০৩- ম:ু া: প.
পদা র-ম ু েলখক 

থেক ২০০৬

কৃিষ ২৬..১২.২০০৬-অ.ব.স

০৫-১২-১২ তপিশিল জািত

তপিশিল জািত

না

২০০৩/৯২৬

পদা র-ম ু েলখক 
থেক ২০০৬

তপিশিল জািত

পদা র-ম ু েলখক 
থেক ২০০৬

পদা র-ম ু েলখক 
থেক ২০০৬

০৬-১২-১২

০৫-১২-১২

০৭-১২-১২

০৫-১২-১২

০৫-১২-১২

০৫-১২-১২

৪২০

৪২৩

তপিশিল জািত

না

না

৪১৯

৪১৬

৪১৭

৪১৮

৪২১

৪২২

না

০৫-১২-১২
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ী িশবনাথ সরকার,           উ  
মাধ িমক.

২৮-০৮-৭৩ ১১/১১/২০০৩- ম:ু া: প.
পদা র-ম ু েলখক 

থেক ২০০৬

অথ ২৬..১২.২০০৬-অ.ব.স

ী তুিহন বড়ুয়া,          িব.কম(অ) ২৮-০৩-৮১ ১৩/১২/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/১১

জন া  কািরগির (নূ নমান তািলকা-৩)

ী গািব  পাল,            িব.এসিস.. ২৭-১২-৮০ ১৭/১১/২০০৩- ম:ু া: প.
পদা র-ম ু েলখক 

থেক ২০০৬

িনভর গা ী ও িনযিু ২৬.১২.২০০৬-অ.ব.স

ী মহােদব চ  রাঝা,    িব.কম.. ২০-০১-৭৭ ২৭/১১/২০০৩- ম:ু া: প.
পদা র-ম ু েলখক 

থেক ২০০৬

পিরক না ২৬.১২.২০০৬-অ.ব.স

ী কৃ কা  কমকার,       িব.এ.(অ). ০৯-০১-৭৯ ১৯/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৭

রা

ীমতী ইি তা রায় (দ ), িব.এসিস(অ). ৩১-১২-৭৭ ০৭/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৯

কািরগরী িশ া ও িশ ণ

ী মন ভৗিমক, িব.এসিস(অ). ২৬-০৯-৭১ ২১/০৬/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/২৫

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ীমতী অ রাধা ঘাষ, িব.এসিস(অ). ০৭-১২-৭৩ ১৮/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/২৮

উ িশ া

না

অ া  অন সর 
ণী

না

১০-১২-১২৪২৭

৪২৫ তপিশিল উপজািত

০৭-১২-১২

০৭-১২-১২

অ া  অন সর 
ণী

না

০১-০১-১৩

১১-১২-১২

২১-১২-১২

৪৩১

৪২৮

৪২৬

৪২৯

৪২৪

৪৩০ না

০১-০১-১৩

০৮-১২-১২

না

Release with 
lien w.e.f. 
24.09.2014 
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ী জািহদ আহেমদ,         িব.এ.(অ). ০৭-০৮-৭৭ ৩০/০৬/২০০৬(অপ:)- অ.ব.স. ২০০৩/৪৭

জন া  কািরগির

ী িস াথ শংকর ভৗিমক, িব.এসিস, 
িব.এইচ.এম.এস.

০৯-১২-৭১ ১০/১০/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৪৯

পিরবহণ

ী েশাভন দাস,         িডে ামা( ম. 
ইি িনয়ািরং).

১৮-১১-৭৬ ১৭/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৫১

পৗর িবষয়ক

ী পাথ মাদক, িব. টক; িব.এড.. ০২-০১-৭২ ০১/০৯/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৫৪

িবিধ

ী অিনবান দাস,  উ  মাধ িমক. ০৮-০৫-৮১ ২৬/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৫৮

রা

ী কিণ  ব ানাজী,             
িব.এ.(অ).

৩০-০৯-৭২ ১৩/১১/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৬০

রা

ী স ীপন দ ,            িব.এসিস. 
(অ).

১০-০৫-৮০ ২৪/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৬৮

রা

ী িবজয় কুমার দাস, িব.এসিস(িহি ). ২৫-০৫-৭৩ ১৫/০৯/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৬৯

মখু ম ীর দ র(উ রক া)

০১-০১-১৩

০১-০১-১৩

না

অ া  অন সর 
ণী

না

০১-০১-১৩

০১-০১-১৩

০৪-০১-১৩

০১-০১-১৩

৪৩৮

৪৩৫

না

০৪-০১-১৩

৪৩৩

৪৩২

৪৩৯

৪৩৬

৪৩৪

৪৩৭

না

না

না০১-০১-১৩

না
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ী রিজৎ দবশমা, িব.কম.(অ). ১৬-০২-৭৪ ০৪/১২/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৭০  

কিমবগ ও শাসিনক সং ার  

ী সৗিমক ব ,           িব.এসিস. 
িব.এ..

১৬-১০-৭৪ ৩০/০৬/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৭১  

কিমবগ ও শাসিনক সং ার  

ী রােকশ ভ াচায ,        িব.এসিস.. ০৯-০৮-৭৭ ১৯/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৭২  

নগর উ য়ন

ী প জ কুমার ম ল, , িব.এসিস.. ২৬-০৭-৭৭ ২৪/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৭৮

রা

ী দাওয়া শিরং শরপা, 
িব.এসিস.( নপালী)

০৯.০৭.১৯৭৯ ১৯.০৫.২০০৫-অ.ব.স. ১৯.০৫.২০০৫ ২০০২/২২তম

মখু ম ীর দ র(উ রক া) ০১.০২.২০১৩
নূ নতম াথী তািলকা-

৩

ী সব সাচী দাস,           িডে ামা 
( ম. ইি িনয়ািরং).

২৮-০৫-৭৮ ০৪/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৭৯

রা

ী অিমত সাউ,              িব.এসিস. ২০-০৩-৮১ ০৮/০৬/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৮৭

খাদ  ও সরবরাহ

ী িশব ু ম ,              মাধ িমক. ০৫-০২-৭৬ ২৩/১০/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৮৮

প ােয়ৎ ও ােমা য়ন

অ া  অন সর 
ণী

০৪-০১-১৩

৪৪৫

০১-০২-১৩

৪৪০

৪৪১

০১-০২-১৩

১৮-০১-১৩৪৪৩

৪৪২

৪৪৬

না

৪৪৭

৪৪৪

না

না

না

না

০৪-০১-১৩

০১-০২-১৩

০৭-০১-১৩

ত: উ: জা:

না
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ী অিনেমষ পা া,       িব.এসিস. ০৭-০৯-৭৭ ১৩/১০/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৮৯

ম

ী অিসত কুমার ন ী, িব.এসিস.(অ). ২৪-১১-৭৯ ২১/০৭/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/৯৫

কৃিষ

ী িমঠুন ন ী, িব.এসিস.(অ). ০২-০১-৮২ ১৩/০৯/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৯৬

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী অিমতাভ চে াপাধ ায়, 
িব.এসিস.(অ).

০২-০৯-৭২ ২৫/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৯৮

ভূিম ও ভূিম সং ার

ীমতী অিপতা িসংহ,           িব.এ. ১১-০৩-৮০ ০৬/১২/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/২৫

রা (নূ নমান তািলকা-১)

ীমতী িরিন বমন,          িব.এসিস. ১৬-০১-৭৬ ০১/১২/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/৩৪

া  ও পিরবার কল াণ (নূ নমান তািলকা-১)

ী রাজীব কুমার িমি , িব.কম(অ). ১৫-০১-৭৭ ২৮/০৬/২০০৬-অ.ব.স.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী সামনাথ বিনয়া, িব.এসিস(অ). ০৬-০৮-৭৮ ২৫/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৩৯

ভূিম ও ভূিম সং ার (নূ নমান তািলকা-১)

না

তপিশিল জািত

না

২০০৩/৩৬ (নূ নমান 
তািলকা-১)

০১-০২-১৩

তপিশিল জািত

অ া  অন সর 
ণী

না

০১-০২-১৩

তপিশিল জািত

তপিশিল জািত

০১-০২-১৩৪৫২

০১-০২-১৩

৪৫০

০১-০২-১৩

৪৫৫

৪৪৯

৪৫১

৪৪৮

০১-০২-১৩

৪৫৩

৪৫৪ ০১-০২-১৩

০১-০২-১৩
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ী স ীব রায়,  উ  মাধ িমক ১২-১০-৭৬ ১৫/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/৪২

পিরবহন (নূ নমান তািলকা-১)

ী স য় দবনাথ,          িব.কম.(অ). ০৮-১২-৭৩ ১৭/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৯৯

ভূিম ও ভূিম সং ার

ী অিসত ভৗিমক,        িব.এসিস. ১৯-০২-৭৮ ০৮/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/২

ম (নূ নমান তািলকা-২)

ী অিনবান দ,           িব.কম.(অ). ০৯-১০-৭৫ ৩১/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১০০

খাদ  ও সরবরাহ

ী িহমাি  রায়,             িব.কম. 
িব.এ..

০৯-০৩-৭১ ৩১/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১০২

পতূ

ীমতী কৃ া দাস,            িব.এসিস.. ০২-০৭-৭২ ১৯/০৭/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/১০৪

পিরবহণ

ী িদলীপ বমন,    উ  মাধ িমক. ১১-০৫-৭৭ ১২/০৯/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৫

নগর উ য়ন (নূ নমান তািলকা-২)

ী সৗের  নাথ সরকার, 
িব.এসিস.,(পাট-১)

১২-০১-৭৬ ৩১/০৮/২০০৬(অপ:)- অ.ব.স. ২০০৩/১১১

উ িশ া

অ া  অন সর 
ণী

না

তপিশিল জািত

অ া  অন সর 
ণী

তপিশিল জািত

০৭-০২-১৩

০৭-০২-১৩

০৬-০২-১৩

০১-০২-১৩

০৮-০২-১৩

৪৫৭

৪৬০

৪৬২

৪৫৮

৪৬১

৪৫৬

৪৬৩

০৮-০২-১৩

০৯-০২-১৩

অ া  অন সর 
ণী

৪৫৯

০৯-০২-১৩ না

তপিশিল জািত
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ী অিনবান ব ,           িডে ামা 
(িস-ইি িনয়ািরং).

১৫-১০-৭৮ ৩১/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১১৪

রা

ীমতী কাকিল ঘাষ(মািলক), এম.এ, 
িব.িলব.

১৩-০৮-৭২ ০২/০৮/২০০৬(অপ:)- অ.ব.স. ২০০৩/১২৪

িশ  ও বািণজ

ী উদয়ন তালকুদার, িব.এসিস.(অ). ১৫-০১-৭৭ ০৮/০১/২০০৭- অ.ব.স. ২০০৩/১২৮

তথ  ও সং ৃিত

ী িদলীপ সাদ নাহা,     এম.কম. ১০-১২-৭৮ ২৫/০৪/২০০৭- অ.ব.স. ২০০৩/১২৯

উ া , াণ ও পনুবাসন

ী রােকশ ীবা ব, িব.এ. ০৬-০১-৮১ ২৫/০৮/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/১৩০

ু  ও কুিটর িশ  এবং ব

ী অঘ  দাস,   উ  মাধ িমক ১০-১২-৮১ ২৭/০৭/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/১৩১

পযটন

ী ভা র ব ানাজী, িব.এসিস.(অ). ০৭-০২-৭৬ ২৮/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৩৩

িবপযয় ব ব াপন

ী রা লেদব চ াটাজী, িব.এসিস.(অ). ২৯-১১-৭৬ ৩০/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৩৪

নগর উ য়ন

না

০১-০৩-১৩

না

০১-০৩-১৩

না

না

১৩-০২-১৩

০১-০৩-১৩

৪৬৪

৪৬৮

০১-০৩-১৩

৪৬৬

৪৭১

৪৬৭

৪৬৫

৪৭০

না০১-০৩-১৩

৪৬৯

না

০১-০৩-১৩

না

২৩-০২-১৩

না
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ীমতী মৗিমতা বাস ( দ), 
িব.এসিস.(অ).

১২-০৩-৭৭ ১৭/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৩৮

ম

ী মিণশ র ন র,  উ  মাধ িমক. ০১-১১-৭৮ ১৭/০৮/২০০৬(অপ:)-অ.ব.স. ২০০৩/৮

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস (নূ নমান তািলকা-২)

ী শখর রায়,               িব.এ. ০১-০১-৭১ ১৩/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/৯

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন (নূ নমান তািলকা-২)

ী মািহত কুমার নাড়ু,        উ  
মাধ িমক.

০২-০২-৭৭ ০৮/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/১১

প:ব: তথ  আেয়াগ (নূ নমান তািলকা-২)

ী অির ম ভ াচায , িব.এসিস.(অ). ২৫-০৯-৭৭ ২৬/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৪৪

জনিশ া সার

ীমতী সানালী ভৗিমক, িব.এসিস. ১৯-১১-৭৫ ০৭/০৮/২০০৬(অপ:)-অ.ব.স. ২০০৩/১৯

রা (নূ নমান তািলকা-২)

ী জয়দীপ ,         িব.এসিস.(অ) ০৪-১১-৭৩ ০২/০৮/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/১৪৯

অথ

ী দবকুমার দাস,       িব.কম.(অ). ০৮-০৯-৭৭ ২০/০৯/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৫২

প ােয়ত ও ােমা য়ন

তপিশিল জািত

না

তপিশিল জািত

০১-০৩-১৩

০৯-০৩-১৩

অ া  অন সর 
ণী

তপিশিল জািত

০১-০৩-১৩

৪৭৬

৪৭৭

২০-০৩-১৩

০৯-০৩-১৩

০১-০৩-১৩

১৩-০৩-১৩

৪৭৯

৪৭৪

৪৭৮

৪৭৩

৪৭২

৪৭৫

০১-০৩-১৩

না

তপিশিল জািত

অ া  অন সর 
ণী

Released with 
lien w.e.f. 
18.12.2013
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ী দীপ ভড়,         িব.এসিস.(অ). ২৪-০১-৭৯ ০৭/০৮/২০০৬(অপ:)- অ.ব.স. ২০০৩/১৫৪

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ীমতী তিনমা ব (সরকার), 
িব.এসিস.(অ), িব.িলব.

২৬-১২-৮০ ২৯/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৫৬

পতূ

ী প ব কুমার ব ,          িব.এসিস. ১৩-০৭-৭৩ ০১/০৯/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৬১

অথ

ী জয় ব ানাজী,               উ  
মাধ িমক.

১৪-০৮-৮৩ ২১/১২/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৬৫

প:ব: মানবািধকার আেয়াগ

ী বীর ঘাষ,          িব.এসিস.. ০৯-০৪-৭১ ১৩/১০/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৬৬

অথ

ীমতী েচতা ব ানাজী (মখুাজী),      
  িব.কম (অ)

২২-০৮-৭৬ ১১/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৬৯

রা (CMO)

ীমতী ণালী সরকার, এম.এসিস. ২৮-০৬-৭৭ ২৮/০৭/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/১৭২

উ িশ া

ী কৃ  চ  ঘাষ,   িব.এ (অ) ১৪-০১-৭৯ ২৫/০৯/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৭৪

উ িশ া

০১-০৪-১৩

না

না

না

০১-০৪-১৩

৪৮০

০১-০৪-১৩

৪৮৪

৪৮৫

৪৮২

৪৮১

৪৮৩

৪৮৬

৪৮৭

০১-০৪-১৩

অ া  অন সর 
ণী

০১-০৪-১৩

০১-০৪-১৩ না

০১-০৪-১৩

০১-০৪-১৩

না

না

না
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ী অিমত কুমার সন, িব.এসিস (অ) ০২-০১-৭২ ০৪/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৭৬

সমবায়

ী অিমত অিধকারী,            িব.এ. ০৪-০৫-৮০ ০১/০৯/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৮৮

অথ

ী দীপ কুমার দাস,         িব.এ. ২৫-০২-৭১ ০৭/০৮/২০০৬(অপ:)-অ.ব.স. ২০০৩/১৮৯

প:ব: মানবািধকার আেয়াগ

ী স ীব কুমার রায়,         িব.এসিস 
(অ).

১৪-১১-৭৩ ৩১/০৭/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/১৯১

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও 
পনুবাসন

ী অিভজয় িব াস,         িব.এসিস. ০৬-১০-৭২ ১২/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/২০

রা  (CMO) (নূ নমান তািলকা-২)

ী মরুলীধর বমন,        িব. টক. ০৪-০৬-৭৩ ২১/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/২৪

কিমবগ ও শাসিনক সং ার (নূ নমান তািলকা-২)

ী চ নাথ বদ ,         িব.কম(অ) ১৬-০৬-৭৯ ০১/০৮/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/২৯

িশ  ও বািণজ (নূ নমান তািলকা-২)

ী প জ কুমার রায়,          িব.কম. ০৫-০১-৭৬ ২০/১১/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৩৫

অথ (নূ নমান তািলকা-২)

তপিশিল জািত

তপিশিল জািত

না০১-০৪-১৩

০১-০৪-১৩

০১-০৪-১৩

৪৯১

৪৯২

৪৯৫

৪৯৩

০১-০৪-১৩

৪৯৪ ০১-০৪-১৩

০১-০৪-১৩

০১-০৪-১৩

৪৯০

৪৮৯

৪৮৮

০১-০৪-১৩

তপিশিল জািত

না

না

তপিশিল জািত

না
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ীমতী অপনা সদার, িব.কম(অ), ১৭-০৪-৭৯ ১৬/১১/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/১২

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব (নূ নমান তািলকা-৩)

ী রাজারাম পাল, িব.এসিস.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী িশবাজী চৗধরুী, িব.কম (অ),.

রা

ী মন চৗধরুী, িডে ামা 
( ম.ইি িনয়ািরং).

যবুকল াণ

ী স ীব কুমার মখুা ী, িব.এসিস.

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন

ী ভময় ভ াচায , িব.কম (অ),.

তথ  ও সং ৃিত

ী রাজ ুমা া, িব.এসিস.

ভূিম ও ভূিম সং ার

ী দী  সন , িব.কম (অ),.

িবচার

১৩-০৯-৭২ ০১-০৫-১৩

০৫-০৮-৭৬

না

না০১-০৫-১৩

১৫-০৫-৭৫

০১-০৫-১৩

০১-০৫-১৩

২৯-১১-২০০৬-অ.ব.স.

৪৯৯ ২১-০৩-৭৬

৪৯৬

৪৯৭

৫০০

৫০৩

৪৯৮

০১-০৪-১৩

২৬/০৭/২০০৬-অ.ব.স.

১৯-০৩-৭২

১৩/১০/২০০৬-অ.ব.স.

০১-০৫-১৩

২৮/০৭/২০০৬- অ.ব.স.

০১-০৫-১৩

০৫-০১-৭৪

৫০২

৫০১

২০-১২-৭৬

২৯/০৯/২০০৮-অ.ব.স.

না

না

০১/০৮/২০০৬-অ.ব.স.

১০/১১/২০০৬-অ.ব.স.

না

না

০১-০৫-১৩

২০০৩/২০৭

২০০৩/২০০

না

২০০৩/১৯৮

২০০৩/২০৮

তপিশিল উপজািত

২০০৩/২১৩

২০০৩/২১৭

২০০৩/২১১
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ী েণ  গা ামী, িব.কম (অ),.

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস

ী সৗেমন চৗধরুী, িব.এসিস (অ),.

িবচার

ী সজল সাহা, িব.এসিস.

অথ

ী চ ন সাহা, িব.এসিস (অ), এম.িলব

জন া  কািরগির

ী জয় িব াস, িডে ামা 
ম.ইি িনয়ািরং)

২০০৩/৩৮

রা (নূ নমান তািলকা-২)

ী লয় ম ল, িব.এ. ২০০৩/৪১

পি মা ল উ য়ন িবষয়ক (নূ নমান তািলকা-২)

ীমতী বনানী ভ াচায  (হালদার), 
এম.এ.

২০০৩/৪৩

অথ (নূ নমান তািলকা-২)

ী শখর রায়, িব.এ. িডপ.ইন ফােমসী ২০০৩/৪৫

কৃিষ (নূ নমান তািলকা-২)

১৭-০১-৭৯

১০-০১-৭৬

১৬-১০-৭৭

০৪/০৮/২০০৬-অ.ব.স.

০১-০৫-১৩

১০-১১-৭৯

০১/০২/২০০৭-অ.ব.স.

২৯/১২/২০০৬-অ.ব.স.

০১-০৫-১৩

০১-০৫-১৩

না

তপিশিল জািত

২৭-০৬-৭৫

০১-০৫-১৩

১২/০৯/২০০৬-অ.ব.স.

২৫/০১/২০০৭-অ.ব.স.

০৪-০১-৮০

০৯/১১/২০০৬-অ.ব.স.

০১-০৫-১৩

৫০৫

৫০৪

৫১০

৫০৯

০১-০৫-১৩

০৭-০৪-৭৮৫১১

৫০৭

৫০৮

৫০৬

না

না

০৪-১২-৭৮

০১-০৫-১৩

০১-০৫-১৩

তপিশিল জািত

১৭/০৮/২০০৬-অ.ব.স.

০৮/০৯/২০০৬-অ.ব.স.

না

২০০৩/২২৭

তপিশিল জািত

২০০৩/২২৮

২০০৩/২২৪

২০০৩/২২৯

তপিশিল জািত
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ী মাইেকল মমু,ু িব.কম. ২০০৩/১৩

িবচার (নূ নমান তািলকা-৩)

ী অিমত দাস, এম.কম. ২৬-০১-৭৯ ২৪/০৮/২০০৬- অ.ব.স. না ২০০৩/২৩১

অথ

ী মন মেুখাপাধ ায়, িব.এসিস.. ০২-০১-৭৩ ১১/১২/২০০৬- অ.ব.স. না ২০০৩/২৩৫

পৗর িবষয়ক

ী রিজৎ আগরওয়ালা, িব.এসিস 
(অ),.

১৮-১০-৭৩ ০৪/০৯/২০০৬-অ.ব.স. না ২০০৩/২৩৬

পৗর িবষয়ক

ী পাথ সাহা, িব.কম (অ),. ১০-০৪-৭৬ ০৮/০৮/২০০৬-অ.ব.স. না ২০০৩/২৩৯

উ িশ া

ী রাজ কুমার গরাং, িব.এসিস. ০৪-০১-৭৮ ০৫/০৯/২০০৬-অ.ব.স. না ২০০৩/২৪২

বন

ী অ  ব ানাজী, িব.এসিস. ১৭-০২-৭৮ ১২/০২/২০০৭-অ.ব.স. ২০০৩/২৪৩

া  ও পিরবার কল াণ

ী পলাশ সাহা, িব.এসিস (অ),. ২৬-১২-৭৬ ২৯/০৬/২০০৬(অপ:)-অ.ব.স. না ২০০৩/২৪৯

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস

১০-০২-৭৭

৫১৭

০১-০৬-১৩

০১-০৫-১৩

০১-০৭-১৩

০১-০৬-১৩

৫১৪

২০/১০/২০০৬-অ.ব.স.

০১-০৭-১৩

০১-০৬-১৩

০১-০৬-১৩

০১-০৬-১৩

৫১৮

৫১৯

৫১৩

৫১৬

৫১৫

৫১২ তপিশিল উপজািত

না

D.P.P.G., 
Uttarkanya
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ী পাথ কু ু, িব.এ. ১০-০৪-৭২ ২৭/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/২৮২

উ িশ া

ী মন র হািবব গাজী, িব.এসিস (অ),. ০২-০২-৭১ ৩১/০৮/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/২৯১

প.ব.তথ  আেয়াগ

ীমতী মৗটুসী দাস, িব.কম (অ),. ০২-০৬-৭৬ ০৯/০৮/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/৩০৯

রা

ী  নাথ, িব.এসিস (অ),. ২৩-১০-৭৬ ০১/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/৩৩৬

তথ  ও সং ৃিত

ী শাহাব আলম, িব.কম.( উ ) ২৩-১০-৭২ ০৮/০৮/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/৩৪৫

রা

ী রিজৎ কমকার, এম.এ. ০২-০২-৭৫ ১৩/১০/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/৩৮২

অথ

ী কেদব ন র, িব.কম. ২৮-০৫-৭১ ৩০/০৩/২০০৭- অ.ব.স. তপিশিল জািত ২০০৩/৫১

পতূ (নূ নমান তািলকা-২)

ী িবরষা ওরঁাও, িব.কম. ১৭-১১-৭৯ ২৭/১১/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/১৪
Lien w.e.f 
10.11.14A.N

া  ও পিরবার কল াণ (নূ নমান তািলকা-৩)
০১-০৭-১৩

০১-০৭-১৩

০১-০৭-১৩

০১-০৭-১৩

০১-০৭-১৩

০১-০৭-১৩

০১-০৭-১৩

৫২৬

৫২১

০১-০৭-১৩

৫২০

৫২৩

৫২৪

৫২৭

৫২৫

৫২২

অ া  অন সর 
ণী

অ া  অন সর 
ণী

অ া  অন সর 
ণী

তপিশিল উপজািত

অ া  অন সর 
ণী

অ া  অন সর 
ণী

অ া  অন সর 
ণী
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ী শা  হম ম, িব.এসিস(অ). ০৫-০৩-৮০ ১২/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/১৫

িবচার (নূ নমান তািলকা-৩)

ী সত িজৎ হম ম, িব.কম(অ). ০২-০১-৭৬ ১৮/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/২৭

Fourth State Finance Comm. (নূ নমান তািলকা-৩)

ী তীক মা া, িব.এসিস. ১৪-০৪-৭৪ ১৩/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/৪০৩

নারী ও িশ িবকাশ এবং সমাজকল ান

ী জয়  কুমার দাস,               
িডে ামা(িস-ইি িনয়ািরং).

২১-০১-৭৭ ১৩/০৯/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৪০৮

পিরবহন

ী শখর কুমার িব াস, িব.এ. ২২-০৫-৭৭ ২৯/১২/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৪১১

অথ

ী শ ত িব াস, িব.এসিস (অ),. ০৮-০৭-৭৪ ০১/০৮/২০০৬-অ.ব.স. ২০০৩/৪৩৮

পিরবহন

ী ণেবশ রায়, িব.এসিস (অ). ২৪-১২-৭২ ২৩/০৮/২০০৬- অ.ব.স. ২০০৩/৪৬০

পি মা ল উ য়ন িবষয়ক

ী রেম  কুমার গরাই, এম.এ, ১৫-০১-৬৫ ১৭/০৮/২০০৬-অ.ব.স. না ২০০৩/৭৯৯

ম

া ন সনাকমী

অ া  অন সর 
ণী

০১-০৮-১৩

৫৩৪

০১-০৮-১৩

০১-০৭-১৩

০১-০৭-১৩

০১-০৮-১৩

০১-০৮-১৩

৫৩৩

৫৩৫

৫২৮

৫৩২

৫২৯

৫৩১

তপশীিল জািত

অ া  অন সর 
ণী

৫৩০

অ া  অন সর 
ণী

০১-০৮-১৩

০১-০৮-১৩

তপিশিল উপজািত

অ া  অন সর 
ণী

তপিশিল উপজািত
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ী কা  টুডু, িব.কম(অ). ০২-০৮-৭৬ ২৬/০৯/২০০৬- অ.ব.স. ০১-০৮-১৩ তপিশিল উপজািত ২০০৩/২৮

ম (নূ নমান তািলকা-৩)

ী সজল চৗধরুী মাধ িমক, ১২-১২-৭০ ২৫/০৪/১৯৯৬-িপওন ০১-০৮-১৩ পেদা ীত-২০০৭

িনভর গা ী ও িনযিু

ী কশব চ  উিকল, িব.এ., ১৮-১০-৭৪ ০৬/০৪/১৯৯২-িপওন ০১-০৯-১৩ না পেদা ীত-২০০৭

পৗর িবষয়ক

ী দবী সাদ ম ল, িব.কম. ২৫-১১-৭৩ ২২/০৪/১৯৯২-িপওন ০১-০৯-১৩ না পেদা ীত-২০০৭

অথ

ী বাবল ু চৗধরুী, মাধ িমক, ০৩-০১-৬৬ ৩১/১২/১৯৯৩-প বাহক ০১-০৯-১৩ তপিশলী জািত পেদা ীত-২০০৭

পতূ

ী সমীর কুমার রায়, িব.এ. ২৭-০৯-৭১ ২৯/০৪/১৯৯২-িপওন ১১-০৯-১৩ না পেদা ীত-২০০৭

িবচার

ী অসীম কুমার চ বতী, মাধ িমক ০৪-০১-৭১ ৩০/০৪/১৯৯২-িপওন ১১-০৯-১৩ না পেদা ীত-২০০৭

উ া , াণ ও পনুবাসন

ীমতী কিবতা দাস (িব াস), িব.এ., ১২-০১-৬২ ২৬/১০/১৯৯৪-ঘ ণী ১১-০৯-১৩ তপিশলী জািত পেদা ীত-২০০৭

নগর উ য়ন

৫৩৭

৫৪১

৫৩৮

৫৪০

৫৪৩

৫৩৯

৫৩৬

৫৪২

তপিশলী উপজািত
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ী ভালানাথ সন, মাধ িমক ০৫-০২-৬৫ ১৩/১০/১৯৯২-িপওন ১২-০৯-১৩ না পেদা ীত-২০০৭

সংেশাধন- শাসন

ী অিময় সা , উ মাধ িমক, ১৯-০১-৬৫ ১৪/১০/১৯৯২-িপওন ১২-০৯-১৩ না পেদা ীত-২০০৭

অথ

ীমতী িশ া দব, উ মাধ িমক, ৩০-১২-৬৬ ২০/১০/১৯৯২-িপওন ১২-০৯-১৩ না পেদা ীত-২০০৭

সংেশাধন- শাসন

ী শা  কুমার দ , উ মাধ িমক, ১৩-০২-৭৩ ২০/১০/১৯৯২-িপওন ১২-০৯-১৩ না পেদা ীত-২০০৭

অসামিরক িতর া

ী দবদাস পরুকাইত, হাইমা াসা, ২৬-১১-৬৮ ২৮/০২/১৯৯৫-িপওন ১২-০৯-১৩ তপিশলী জািত পেদা ীত-২০০৭

ম

ী উ ল কুমার ঘাষাল, িব.কম., ২১-০৪-৬৮ ২৩/০৯/২০০২-অ.ব.ক. ১২-০৯-১৩ না ানা িরত-২০০৭

িবিধ

ী অিনল উপাধ ায়,িব.এ. ০১-০১-৭৪ ০৭/১১/২০০২-অ.ব.ক. ১২-০৯-১৩ না ানা িরত-২০০৭

প:ব: া  িনেয়াগ বাড

ী পণূান  বে াপাধ ায়, িব.কম. ০৮-০৫-৭৩ ২০/০৯/২০০২-অ.ব.ক ১২-০৯-১৩ না ানা িরত-২০০৭

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও 
পনুবাসন

৫৪৯

৫৪৭

৫৫১

৫৫০

৫৪৪

৫৪৬

৫৪৫

৫৪৮

িপ.এস.িস.-
১৯৯৯/৪১৬

িপ.এস.িস.-
১৯৯৯/৩৮৬

িপ.এস.িস.-
১৯৯৯/৩৫৮
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ীমতী দবযানী সা  ( ঘাষ), এম.কম. ০৩-১২-৭৩ ২২/১০/২০০২-অ.ব.ক ১২-০৯-১৩ না ানা িরত-২০০৭

পিরক না

ীমতী িপয়ালী নাথ, উ মাধ িমক, ১৩-০৯-৭৯ ০৫/০২/২০০৩- অ.ব.ক ১২-০৯-১৩
অ া  অন সর 

ণী
ানা িরত-২০০৭

অন সর স দায় কল াণ

ী অিমত হালদার, িব.কম.(অ), ১৫-০৪-৭৭ ১১/০৯/২০০৩-অ.ব.ক. ১২-০৯-১৩ তপিশলী জািত ানা িরত-২০০৭

অথ

ী রােজশ িব াস, িব.এ., ০৯-১০-৭৫ ২১/০১/২০০৪-অ.ব.ক. ১২-০৯-১৩ তপিশলী জািত ানা িরত-২০০৭

রা

ী অ প কুমার ন র, িব.এসিস., ২৭-০৬-৭২ ২৩/০৯/২০০৩-অ.ব.ক. ১২-০৯-১৩ তপিশলী জািত ানা িরত-২০০৭
িপ.এস.িস.-
১৯৯৫/১৬৩

অথ .

ী অিভিজৎ রায়, িব.কম. ২৬-১২-৭০ ১২-০৯-১৩ না পদা িরত-২০০৭ ১৯৯৭/১১১

নারী ও িশ িবকাশ এবং সমাজকল ান

ী ধন য় কুমার সরদার, িব.এ. ০১-০২-৭১ ১২-০৯-১৩ তপিশলী জািত পদা িরত-২০০৭ ১৯৯৭/১৫৩

অথ

ীমতী ইি রা তামাং, এম. এ ১৬-০৭-৭৮ ০৭-০৪-০৮ ১২-০৯-১৩ ত: উ:জা: ২০০৪/৬-তম

জলস দ অ স ান ও উ য়ন নূ নমান তািলকা-৩

িপ.এস.িস.-
১৯৯৯/৭ (R.S.L-I)

৫৫৭

৫৫৩

২২/০৬/২০০১- ম ু েলখক 
া:প:

৫৫৫

৫৫৮

৫৫৬

৫৫৪

৫৫৯

৫৫২

৩১/০৫/১৯৯৯-ম ু েলখক া:প:

িপ.এস.িস.-
২০০০/৬৯ (R.S.L-

II)

িপ.এস.িস.-
২০০০/৯৬ (R.S.L-

II)

িপ.এস.িস.-
২০০০/১০০ 
(R.S.L-II)
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ীমতী পােয়ল সাম, িব.এসিস ০১-১১-৮২ ১১-০৭-০৮ ১২-০৯-১৩ ত: উ:জা: ২০০৪/১ ২-তম

ম নূ নমান তািলকা-৩

ী নীহাের  চ াটাজী, িব.কম. ০৪-০৩-৭২ ২৯/০৪/২০০৩ ম ু েলখক া:প: ১৩-০৯-১৩ না পদা িরত-২০০৭ ১৯৯৯/১১

অথ

ী অেলাক কুমার মজমুদার, 
উ মাধ িমক

১৬-০৬-৭১ ১৮/১১/২০০৩ ম ু েলখক া:প: ১৩-০৯-১৩ না পদা িরত-২০০৭ ১৯৯৯/১৪

নগর উ য়ন

ীমতী অবি কা সাম পাল, িব.কম. ২০-০৪-৭৬ ২৮/০১/২০০৪ ম ু েলখক া:প: ১৩-০৯-১৩ পদা িরত-২০০৭ ১৯৯৯/২২

তথ  ও সং ৃিত

ী দীপ ন ী, িব.এসিস. ০৯-০৯-৭৩ ০৪/০৮/২০০৩ ম ু েলখক া:প: ১৩-০৯-১৩ না পদা িরত-২০০৭ ১৯৯৯/৬২

পতূ

ীমতী নারায়নী ভ াচায  (মি ক), 
িব.কম.

০৮-০১-৭০ ০১.১০.২০০৩-ম ু েলখক া:প: ১৩-০৯-১৩ তপিশলী জািত পদা িরত-২০০৭ ২০০১/৫

নগর উ য়ন

ীমতী ই ানী ঘাষ (কুমার), িব.এ. ২৮-১২-৭৫ ১৪.১১.২০০৩-ম ু েলখক া:প: ১৩-০৯-১৩ না পদা িরত-২০০৭   ২০০১/৬

অথ

ী পাথ িতম ঘাষ, িব.এসিস., ১৪-০১-৭৭ ১৮/১২/২০০৩ ম ু েলখক া:প: ১৩-০৯-১৩ না পদা িরত-২০০৭ ২০০১/১১

নারী ও িশ িবকাশ এবং সমাজকল ান

অ া  অন সর 
ণী

৫৬৭

৫৬৬

৫৬০

৫৬২

৫৬৪

৫৬৫

৫৬১

৫৬৩
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ী াম গাপাল বসাক, িব.কম., ০৮-১২-৭৪ ২২/০১/২০০৪ ম ু েলখক া:প: ১৩-০৯-১৩ পদা িরত-২০০৭
িপ.এস.িস.-
২০০১/২৪

পতূ

ী রাজীব িব াস, িব.এ., ০১-০৪-৭৭ ১২/১১/২০০৩ ম ু েলখক া:প: ১৩-০৯-১৩ তপিশলী জািত পদা িরত-২০০৭
িপ.এস.িস.-
২০০১/২৭

নগর উ য়ন

ীমতী াি কা ঘাষ (দ ), িব.এ. ০৩-০২-৭২ ১৭/১১/২০০৩ ম ু েলখক া:প: ১৩-০৯-১৩ না পদা িরত-২০০৭
িপ.এস.িস.-
২০০১/২৮

অথ

ীমতী মৗিমতা িব াস, িব.এ. (অ) ১৮-১২-৭৫ ০২/১২/২০০৩ ম ু েলখক া:প: ১৩-০৯-১৩ না পদা িরত-২০০৭
িপ.এস.িস.-
২০০১/২৯

নারী ও িশ িবকাশ এবং সমাজকল ান

ী অিনবাণ বড়ুয়া, িব.কম (অ) ২১-০৮-৮৩ ০৪-০৩-০৮ ১৩-০৯-১৩ ত: উ:জা:

অথ

ী চ ী ব ানাজী, িব.এ. ১৬-১১-৭৯ ২০/১১/২০০৩ ম ু েলখক া:প: ১৬-০৯-১৩ না পদা িরত-২০০৭
িপ.এস.িস.-
২০০১/৩৩

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী স য় ন ী, িব.কম. ২০-১০-৭৬ ২০/১১/২০০৩ ম ু েলখক া:প: ১৬-০৯-১৩ না পদা িরত-২০০৭
িপ.এস.িস.-
২০০১/৪৩

প ােয়ৎ ও ােমা য়ন শারীিরক িতব ী

ী দবািশস হাজরা, িব.কম. ১৩-১১-৭৪ ১৬/১২/২০০৩ ম ু েলখক া:প: ১৬-০৯-১৩ না পদা িরত-২০০৭
িপ.এস.িস.-
২০০১/৫১

অথ

অ া  অন সর 
ণী

৫৬৮

৫৭১

৫৭৪

৫৭২

৫৭৫

৫৬৯

৫৭৩

৫৭০

২০০৪/১৮-তম 
নূ নমান তািলকা-৩
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ীমতী অসীমা সাপঁইু (হাড়ঁা), 
উ মাধ িমক

০২-০১-৭৬ ১৪/১১/২০০৩ ম ু েলখক া:প: ১৬-০৯-১৩ তপিশলী জািত পদা িরত-২০০৭

খাদ  ও সরবরাহ

ী অির ম নাথ, উ মাধ িমক ০২.১০.১৯৮০ ১৪.০৩.২০০৮-অ.ব.স. ১৬-০৯-১৩ না ২০০৪/১৪

অথ

ী রােজশ ম ল, এম.কম ০৬-০৭-৭৫ ২১-০২-০৮ ১৬-০৯-১৩ তফ: জািতভু

অথ  

ী  জয় সন , িব.এসিস (অ) ২০.০২.১৯৭৭ ১৯.০২.২০০৮-অ.ব.স. ১৮-০৯-১৩ না ২০০৪/২৩

উ  িশ া

ী অির ম ব , িব.এসিস ০২.১২.১৯৭৩ ২৯.০১.২০০৮-অ.ব.স. ১৮-০৯-১৩ না ২০০৪/৩২

আিদবাসী উ য়ন

ী শা  কুমার, িব.কম (অ) ০৫-০৮-৬৭ ০১-০২-০৮ ১৮-০৯-১৩ তফ: জািতভু

অথ  

ী জয়দীপ মখুাজী, িব.এসিস ১৯.১২.১৯৭৪ ৩০.১১.২০০৭-অ.ব.স. ২১-০৯-১৩ ২০০৪/৪৬

কিমবগ ও শাসিনক সং ার না

ী  জয়দীপ সা াল, িব. এসিস (অ) ১৭.১১.১৯৭৬ ০১.০২.২০০৮-অ.ব.স. ০১-১০-১৩ ২০০৪/৬০

অথ না

৫৮০

৫৮৩

৫৭৬

৫৮১

৫৮২

৫৭৯

৫৭৭

৫৭৮

২০০৪/৫৩-তম 
নূ নমান তািলকা-১

২০০৪/১৭-তম 
নূ নমান তািলকা-১
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ী অিমতাভ সরকার, িব.এসিস ২১.০৯.১৯৭৮ ১৪.১২.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১০-১৩ ২০০৪/৬১

ভূিম ও ভূিম সং ার

ী রিজৎ রি ত, িব.এসিস (অ) ১৮.০৭.১৯৭৩ ০১.১০.২০০৯-অ.ব.স ০১-১০-১৩
অ া  অন সর 

ণীভু
২০০৪/৬৩

প: ব: করাধান আদালত

ী অপণ কুমার ঘাষ, িব.এসিস (অ) ১৪.০৮.১৯৮১ ১৮.০৭.২০০৮-অ.ব.স. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৬৬

িবচার

ীমতী অিপতা দ , িব.এসিস (অ) ১৮.০৬.১৯৮১ ০১.০৭.২০০৮-অ.ব.স. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৭১

উ া , াণ ও পনুবাসন

ী দব ত দ, িব.কম (অ) ০৮.০১.১৯৭৪ ৩০.১১.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৭৩

অন সর স দায় কল াণ

ী  স ীপ কু ু, িব.এসিস ০৮.০১.১৯৭৬ ২৯.০১.২০০৮-অ.ব.স. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৭৬

পতূ

ী ি য় গৗতম, িব.এ (অ) ০৬.০২.১৯৭৯ ২৪.১২.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৭৯

উ  িশ া

ী ভািশস দাস, িব.এসিস (অ) ১০.০৯.১৯৭৮ ১৯.১২.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৮৯

নগর উ য়ন

অ া  অন সর 
ণীভু

৫৯১

৫৯০

৫৮৯

৫৮৫

৫৮৮

৫৮৬

৫৮৪

৫৮৭
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ীমতী শ া রায়, এম.এসিস ০৪.১১.১৯৮২ ১৬.০১.২০০৮-অ.ব.স. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/৯৯

অসামিরক িতর া

ীমতী রাশনী চ বতী (মজমুদার), 
িব.এসিস (অ)

১২.০৯.১৯৮১ ৩১.১২.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/১০১

পতূ

ীমতী অ পা সরকার, িব.এসিস (অ) ২৩.০৭.১৯৭৮ ২২.০১.২০০৮-অ.ব.স. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/১০৮

িবচার

ী ধাং  বসাক, িব.এসিস, িড. িস. এ ০২.১২.১৯৭৯ ২৪.১২.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/১১৩

পৗর িবষয়ক

ী তপন নাগ, িব. কম (অ) ০৩.০৭.১৯৭৩ ১২.১২.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১০-১৩ না ২০০৪/১১৪

প: ব: া  িনেয়াগ বাড

ী অ জ ম ল, িব.ই ২৫-১০-৭২ ১৪-০১-০৮ ০১-১০-১৩ তফ: জািতভু

প: ব: া  িনেয়াগ বাড

ী প জ পা ার, উ  মাধ িমক ০১-০১-৭২ ০৮-০২-০৮ ০১-১০-১৩ তফ: জািতভু

প: ব: া  িনেয়াগ বাড  

ী মৃ য় ম ল, িডে ামা ইন 
ইেলক িন

২০-০২-৭৪ ০২-০৭-০৮ ০১-১০-১৩ তফ: জািতভু

রা

২০০৪/৬১-তম 
নূ নমান তািলকা-১

৫৯৩

৫৯৯

৫৯৭

৫৯৮

৫৯২

৫৯৫

৫৯৪

৫৯৬

২০০৪/১-ম নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৪/২-য় নূ নমান 
তািলকা-২
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ী মহােদব ম ল, এম. কম, ২১-০৮-৭৭ ১৬-০১-০৯ ০১-১০-১৩ তফ: জািতভু

অথ

ী মনসারাম টুডু, উ মাধ িমক ০৩-১২-৭৭ ১৬-০১-০৮ ০১-১০-১৩ ত: উ: জা:
২০০৪/২৬-তম 

নূ নমান তািলকা-৩

পতূ

ী কৗিশক দাস, িব. কম (অ) ০৫.১১.১৯৭৫ ২৪.১২.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১২০

অথ

ী র ল আিমন, িব.এ ১০.০১.১৯৭২ ২৪.১২.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১২৪

িবদ ালয় িশ া

ী ই িজৎ নাথ, িব.এসিস ৩০.১১.১৯৭৬ ০৪.১০.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৩ ২০০৪/১২৭

িশ  ও বািণজ

ীমতী অিপতা ঘাষ, িব.কম (অ) ১৮.০১.১৯৮০ ১২.১০.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১২৮

জলস দ অ স ান ও উ য়ন

ীমতী ীিজতা িম , িব.এসিস (অ) ১০.০৩.১৯৮০ ১৪.০৩.২০০৮-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১২৯

অথ

ী শা  দাস, িব.এসিস ২০.১১.১৯৭৬ ২০.১২.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৩২

প ােয়ৎ ও ােমা য়ন

৬০০

৬০২

৬০৬

৬০৪

৬০৩

৬০৭

৬০১

৬০৫

অ া  অন সর 
ণীভু

২০০৪/১১ তম  
নূ নমান তািলকা-২
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ী জয়েদব ব ানাজী, িব.এসিস ০৮.১১.১৯৮০ ১৯.০৩.২০০৮-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৩৪

কৃিষ

ী সজল ঘাষ, িব. কম, ১৬.০৭.১৯৭৯ ২৭.১২.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৩৮

রা

ী স ীব কুমার ব ানাজী, িব.এসিস ১৩.০৫.১৯৭৯ ০৪.১২.২০০৭-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৪২

পতূ

ী কিব সাদ নাগ, িব. কম (অ) ১৭.০৩.১৯৭৫ ১০.০৩.২০০৮-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৪৮

িবিধ

ী শ ু িসং, িব.এসিস ২৬-০৮-৭৫ ১৪.০১.২০০৮-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৫২

কৃিষ

ী ব ণ িম , িব. এ ১০-১২-৭৮ ৩১-১২-০৭ ০১-১১-২০১৩ না ২০০৪/১৫৭

উ া , াণ ও পনুবাসন

ী শা  কুমার হালদার, িব.এসিস ১২-১১-৭৩ ০৩-০১-০৮ ০১-১১-২০১৩ তফ: জািতভু

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন  

ী দী  ন র, িব.কম (অ) ০৭-০৯-৮২ ২৪-১২-০৭ ০১-১১-২০১৩ তফ: জািতভু

অথ  

২০০৪/১৬-তম 
নূ নমান তািলকা-২

২০০৪/১৮-তম 
নূ নমান তািলকা-২

৬০৯

৬১৩

৬১৫

৬১২

৬০৮

৬১০

৬১১

৬১৪
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ী পলাশ মা া, িব.এসিস (অ) ১৮-১০-৭৯ ২৬-০২-০৮ ০১-১১-২০১৩ তফ: জািতভু

অন সর স দায় কল াণ

ী মহােদব হালদার, এম.এসিস ২৭-০৬-৮৩ ২২-০২-০৮ ০১-১১-২০১৩ তফ: জািতভু

পতূ

ী কুশল কুমার পােড়ল, উ  মাধ িমক ২৩-০২-৭৮ ০৮-০২-০৮ ০১-১১-২০১৩ তফ: জািতভু

কৃিষ িবপনন  

ী দবদূত রায়েচৗধরুী, িব.ই, ২৪-০৯-৭২ ০৩-০১-২০০৮-অ.ব.স. ০১-১২-২০১৩-উ.ব.স. ২০০৪/১৫৯

যবুকল াণ

ী দীপশংকর দবনাথ, িব.এ (অ) ১৩-০৪-৭৬ ২০- ১২-২০০৭-অ.ব.স. ০১-১২-২০১৩-উ.ব.স. ২০০৪/১৬৫

পতূ

ী সামনাথ ঘরািম, িব.কম (অ) ২১-০৮-৭৮ ২৯-০১-২০০৮-অ.ব.স. ০১-১২-২০১৩-উ.ব.স. ২০০৪/১৭১

রা  (CMO)

ী দব সাদ মাইিত, িব. কম (অ) ০৯-০২-৭৭ ০৪-০২-০৮ ০১-১২-২০১৩-উ.ব.স. ২০০৪/১৭২

তথ  ও সং ৃিত

ীমতী অতসী ঘাষ, িব.এসিস ১৩-০১-৭৫ ০৪-০১-০৮ ০১-১২-২০১৩-উ.ব.স. ২০০৪/১৭৭

রা

২০০৪/১৯-তম 
নূ নমান তািলকা-২

ও.িব.িস.

না

৬২০

৬২২

৬১৮

৬১৯

৬২৩

৬১৬

৬২১

৬১৭

না

না

২০০৪/২০- তম 
নূ নমান তািলকা-২

২০০৪/২২- তম 
নূ নমান তািলকা-২

না
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ী  বাস, িব.কম (অ) ০১-০৯-৭৫ ১৯-১১-০৭ ০১-১২-২০১৩-উ.ব.স. ২০০৪/১৭৮

অথ

ী অপবূ হীরা, িব.এসিস ২২-০৫-৭৮ ১৮-০২-০৮ ০১-১২-২০১৩-উ.ব.স.

অথ

ী গািব  সাহা, িব.কম (অ) ০৪-০২-৭৫ ০১-০৪-০৮ ০১-১২-২০১৩-উ.ব.স.

তথ  ও সং ৃিত

ী  জয়দীপ বাগচী, িব.এসিস (অ) ১৩-০২-৭৯ ২৭-১২-০৭ ০১-০১-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/১৮২

পিরসংখ ান ও পিরক না পায়ণ

ী িদলীপ জানা, িব.এসিস (অ) ০৪-০১-৭৫ ০১-০১-০৮ ০১-০১-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/১৮৬

ম

ী উৎপল চৗধরুী, িব.এসিস (অ) ০৮-১২-৮০ ২০-০২-০৮ ০১-০১-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/১৮৭

িবচার

ী ভময় দাস, িব. কম ২৯-১২-৭৭ ১৮-০১-০৮ ০১-০১-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/১৯১

িশ  ও বািণজ

ী ব ু েদব দ, িব.এসিস (অ) ০২-০৭-৭৫ ২৪-১২-০৭ ০১-০১-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/১৯৪

রা

না

না

না

না

৬২৪

৬২৬

৬২৫

৬২৯

৬২৭

৬৩১

৬২৮

৬৩০

২০০৪/২৯-তম 
নূ নমান তািলকা-২

২০০৪/৩১-তম 
নূ নমান তািলকা-২

না

ত: জা:

ত: জা:

না
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ী সৗগত চৗধরুী, িব.এ ১৯-১১-৮০ ২০-১২-০৭ ০১-০১-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/১৯৯

উ  িশ া

ী সামনাথ ম ল, িব.এসিস ২৫-০৯-৮১ ০৮-০২-০৮ ০১-০১-২০১৪-উ.ব.স.

পতূ

ী মেনােতাষ দাস, িব.কম (অ) ১৬-০৬-৭৬ ২২-০১-০৮ ০১-০১-২০১৪-উ.ব.স.

পিরসংখ ান ও পিরক না পায়ণ

ী সমের  িম ী, উ  মাধ িমক ২৩-০১-৮৩ ০৮-০২-০৮ ০১-০১-২০১৪-উ.ব.স.

পযটন

ী শ দীপ ামািণক, িব.এসিস.(অ) ১১-১২-৮০ ৩০/১১/২০০৭(অপ:) ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২০০

উ  িশ া

ী শ র িম , এম. কম ০২-০২-৮৩ ২২-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২০২

উ  িশ া

ীমতী াতী সন , িব.এসিস ০২-১২-৮২ ১৮-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২০৬

িবপযয় ব ব াপন

ী মানস চ াটাজী, িব. কম (অ) ২৮-০৩-৭৭ ২৫-০৪-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২১৩

া  ও পিরবার কল াণ

২০০৪/৪৪-তম 
নূ নমান তািলকা-২

ত: জা:

না

ত: জা:

২০০৪/৪০-তম 
নূ নমান তািলকা-২

৬৩৬

৬৩৯

৬৩৪

৬৩২

৬৩৭

৬৩৮

৬৩৫

৬৩৩

না

ত: জা:

না

না

না

Release with 
lien w.e.f. 
24.09.2014 

২০০৪/৩৯- তম 
নূ নমান তািলকা-২
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ী নবীন কুমার ঘাড়ুই, িব.এ ১৭-০১-৭৩ ০৭-১২-০৭ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২১৭

কিমবগ ও শাসিনক সং ার

ী মন কুমার রায় (িহ ী), িব.এসিস 
(অ), এম. িব. এ

২৮-১২-৭৬ ০১-০৮-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২২৩

সচ ও জলপথ

ী সৗপণ িব াস, িব.ই ০১-০৫-৮০ ৩০-০৭-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২৩৬

সংখ ালঘ ুকিমশন

ীমতী শীলা কা , িব.এ (অ) ০৭-০৫-৭৬ ১৩-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২৩৯

প ােয়ৎ ও ােমা য়ন

ী সামনাথ ছাতাইত, িব.এসিস(অ) ২৬-০১-৭৭ ২২-০৪-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২৪০

তদারিক আেয়াগ

ী ণব ধান, এম.এসিস ১৩-০৫-৭৪ ৩০/১১/২০০৭(অপ:) ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২৪৮

িশ  ও বািণজ

ী ত য় বে াপাধ ায়, িব.এসিস (অ) ০৫-০২-৭৩ ২২-০১-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২৫২

রা

ী স য় দ , িব.এসিস ১৫-১১-৭৫ ০৩/১২/২০০৭(অপ:) ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২৫৩

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন

না

না

না

না

না

না

৬৪১

৬৪৩

৬৪৭

৬৪৬

৬৪৫

৬৪০

৬৪৪

৬৪২ না

না
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ী দীেপ  নাগ, িব.এসিস ( টক) ০৫-০২-৭৮ ১৯-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২৫৮

পিরক না

ী সামনাথ দ, এম. কম ১৯-১২-৭৮ ২৪-১২-০৭ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২৬০

নগর উ য়ন

ী ত ণকার, িব.কম (অ) ০২-০১-৭৬ ১১-১২-০৭ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২৮৪

পতূ

ী ভিজৎ পাল, িব.এসিস ২৬-১০-৭৭ ১২-১২-০৭ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/২৯৫

প:ব: এস. এস. িস

ীমতী চ াণী র, িব.এসিস 
( ভােকশনাল)

৩০-১০-৭৭ ০১-০৪-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/৩৬৬

উ া , াণ ও পনুবাসন

ী অিভিজৎ িব াস, িব.এসিস (অ) ১৬-০৪-৮০ ২৪-০১-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/৩৭৭

রা

ী ম  কুমার ভড়, িব. কম ২৭-১০-৭৮ ০১-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/৩৯৬

রা  

ী দীপ র বসাক, িব.এসিস ০৭-০৫-৭৫ ২৫-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৪/৪১১

জলস দ অ স ান ও উ য়ন  

না

না

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

৬৪৯

৬৫৪

৬৫৩

৬৫২

৬৫৫

৬৫০

৬৫১

৬৪৮

ও.িব.িস.
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ী শা  মা া, িব. কম (অ) ২৮-০৬-৬৯ ০১-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. শারীিরক িতব ী ২০০৪/৭৬৯

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব

ী ত গালদার, িব.এসিস ১৭-১২-৭১ ২৭-১২-০৭ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স.

নগর উ য়ন  

ী প ব সরকার, িব.এসিস ০৫-০১-৭৩ ৩০-০১-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স.

অথ  

ী িপ ু িব াস. িব.কম (অ) ০৭-০৯-৭৯ ১৪-০৩-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স.

রা (CMO)  

ী িতিমর কুমার রায়, িব.এসিস ১৫-০১-৭৮ ০৬-০২-০৮ ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স.

কৃিষ

ী হিরপদ পিড়য়া, মাধ িমক ০১-১১-৬৫ ০৭/০৫/১৯৮৪-িপওন ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. পেদা ীত-২০০৮

নারী ও িশ িবকাশ এবং সমাজকল ান ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স:

ীমতী স া ম ল, মাধ িমক ১৪-০২-৬৫ ০৫/০৪/১৯৯১-িপওন ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. পেদা ীত-২০০৮

া  ও পিরবার কল াণ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স:

ী শা  দাস, মাধ িমক ২০-০৭-৬৪ ৩১/০৮/১৯৯২-িপওন ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. পেদা ীত-২০০৮

মৎ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

২০০৪/৫৯-তম 
নূ নমান তািলকা-২

ত: জা:

২০০৪/৫০-তম নূ নমান 
তািলকা-২

না

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

২০০৪/৫১-তম নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৪/৫৮ তম 
নূ নমান তািলকা-২

ত: জা:

৬৬০

৬৫৭

৬৬২

৬৬৩

৬৫৬

৬৬১

৬৫৮

৬৫৯

ত: জা:
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ী বল চ  সরদার, মাধ িমক ০৪-০৭-৬৯ ২৭/০২/১৯৯৭-িপওন ০১-০২-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

উ িশ া ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স.

ী িবকাশ ঘাষ, িব.কম. (অ) ০১-০৭-৬৮ ১৬/০২/১৯৯৩-িপওন ০১-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা ীত-২০০৮

পতূ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী অ প কুমার ভ াচািয , মাধ িমক, ২২-০১-৬৩ ১৩/০৪/১৯৯৩-িপওন ০১-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা ীত-২০০৮

অথ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী ত কুমার হাইত, মাধ িমক, ০৩-১২-৬৭ ১৫/০৪/১৯৯৩-িপওন ০১-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা ীত-২০০৮

রাজ পােলর (গ)ৃ সিচবালয় ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী ভাত কুমার দাস, উ মাধ িমক, ১৯-০১-৭৩ ২১/০৬/১৯৯৩-িপওন ০১-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা ীত-২০০৮

অথ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

জান মহ দ, উ মাধ িমক ৩১-১০-৬৯ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স ০১-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

রা ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী অিমতাভ সাহা (সাউ), মাধ িমক ১৭-১২-৬৫ ০৪/১০/১৯৯৩-িপওন ০১-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

রা ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী বীর চ বতী, মাধ িমক, ০৮-০৮-৬৪ ১৪/১০/১৯৯৩-ঘ- ণী ০১-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

না

না

ত: উ: জা:

না

না

না

না

৬৬৮

৬৬৪

৬৭১

৬৬৭

৬৬৯

৬৬৫

৬৬৬

ত: জা:৬৭০
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ী কািতক দাস, উ মাধ িমক, ০৪-০১-৭৩ ১৫/০৯/১৯৯৫-িপওন ০১-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

িশ  ও বািণজ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী উ ম কুমার জানা, মাধ িমক, ১৪-০৯-৭৬ ০৬/১২/১৯৯৫-িপওন ০১-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

িবচার ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী মানস বড়ুয়া, মাধ িমক ০৫-০১-৭২ ০৩/০৬/১৯৯৭-িপওন ০১-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

আিদবাসী উ য়ন ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ীমতী মাধবী ম ল, মাধ িমক ১৩-০১-৬৮ ০২/০৪/১৯৯৬-িপওন ০৫-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

িশ  ও বািণজ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী রবী নাথ মাইিত, উ মাধ িমক ২০-০২-৬৪ ৩১/১২/১৯৯৩-িপওন ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী িব িজৎ দাস, মাধ িমক ০৯-০১-৭৪ ৩১/১২/১৯৯৩-িপওন ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী কমেলশ সাহা, উ মাধ িমক ০৯-০১-৬৪ ০৮-০৩-৯৪ ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

অথ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী দীপা ন দ, িব.এসিস., ২০-১০-৭৪ ০৬/০৪/১৯৯৪-িপওন ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ত: জা:

না

না

না

ত: জা:

না

ত: জা:

ত: উ: জা:

৬৭৮

৬৭৫

৬৭৬

৬৭৭

৬৭৩

৬৭৪

৬৭৯

৬৭২
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ী রি ত দাস, মাধ িমক ২৩-০৩-৭৫ ১২/০৫/১৯৯৪-িপওন ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

রা (মখু ম ীর দ র) ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী অিমত কুমার চ াটাজী, 
উ মাধ িমক

১৩-১০-৭২ ০১/০৮/১৯৯৪-ঘ- ণী ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

পিরষদীয় িবষয়ক ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী প ব ব , মাধ িমক ০৪-০৮-৭১ ১০/০৮/১৯৯৪-ঘ- ণী ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

িবচার ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী সৗেমন িব াস, মাধ িমক ১৬-০৮-৭৬ ১৭/০৮/১৯৯৪-িপওন/ফরাস ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

অথ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী দীে  শরণ ঘাষ, িব.কম. ১০-০১-৬৮ ৩১/০৮/১৯৯৪-িপওন ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

খাদ  ও সরবরাহ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী দব ত মি ক, মাধ িমক ০৪-০৬-৬৭ ০৩/১০/১৯৯৪-িপওন ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

পতূ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী িবমান কুমার দ , উ মাধ িমক ০৭-০১-৬২ ০১/১১/১৯৯৪-ঘ- ণী ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

া  ও পিরবার কল াণ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী অিমত কুমার মজমুদার, মাধ িমক, ১৮-০৯-৬৫ ১৭/১১/১৯৯৪-ঘ- ণী ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

আবগারী ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

না

না

না

৬৮০

৬৮১

৬৮২

৬৮৩

৬৮৫

৬৮৬

৬৮৭

৬৮৪

না

না

না

না

না
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ীমতী রমা দাস, মাধ িমক, ১৫-০৪-৬৩ ২৮/০৬/১৯৯৬-িপওন ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

া  ও পিরবার কল াণ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী তপন কুমার দাস, মাধ িমক, ২২-০৬-৬৭ ০১/০৮/১৯৯৬-ঘ- ণী ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

িশ  ও বািণজ ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী িদলীপ দাস, মাধ িমক ১০-১০-৬৩ ১৮/১২/১৯৯৬-িপওন ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

আিদবাসী উ য়ন ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী রামান  ম ল, মাধ িমক ২৫-০৭-৭০ ২৭/০২/১৯৯৭-িপওন ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

প ােয়ৎ ও ােমা য়ন ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী িবমল দাস, মাধ িমক ০১-০৮-৬২ ০৪/০৩/১৯৯৭-িপওন ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

িবপযয় ব ব াপন ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী গাচরণ টুডু, উ মাধ িমক ০৮-০৮-৭১ ২৫/০৬/১৯৯৭-িপওন ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. পেদা িত -২০০৮

আিদবাসী উ য়ন ২৪/১২/২০০৮-অ.ব.স

ী ধিৃতমান িম , িব.এসিস. ০১-০১-৭৬ ১৩/০২/২০০৩-অ.ব.ক. ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স. িপ.এস.িস.১৯৯১/৪৬০

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ১৮/১২/২০০৮অ.ব.স

ী েসনিজৎ ন ী, ১৮-১২-৭৩ ২৮/০৮/২০০৩-অ.ব.ক. ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

উ িশ া ১৮/১২/২০০৮অ.ব.স

না

ত: জা:

ত: জা:

ত: উ: জা:

িপ.এস.িস. ২০০০/২৬০

৬৮৮

৬৯৫

৬৯০

৬৯৪

৬৯১

৬৮৯

৬৯৩

৬৯২

না

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:
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মহ: রিফউল কিরম, িব.এসিস (অ) ২৫-১২-৬৯ ১১/০৬/২০০৪-অ.ব.ক. ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া ১৮/১২/২০০৮অ.ব.স

ী গেণশ সরকার, উ মাধ িমক ১৫-০৮-৭৯ ২২/০৯/২০০৩-অ.ব.ক. ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ভূিম ও ভূিম সং ার ১৮/১২/২০০৮অ.ব.স

ীমতী রীতা রামািন (িগির),  াতক ৩০-০৪-৭৬ ০৪/০৩/২০০৪-অ.ব.ক. ০৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

রা ১৮/১২/২০০৮অ.ব.স

ীমতী শিম া পাকড়াশী (শীল) ৩১-১০-৭৭ ০১/১০/২০০৪-অ.ব.ক. ০৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

তথ  ও সং ৃিত ১৮/১২/২০০৮অ.ব.স

ী সৗরাং  সরকার, িব.কম.(অ) ১১-১২-১৯৭৬ ২৩/০৬/২০০৪-অ.ব.ক. ০৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

কৃিষ ১৮/১২/২০০৮অ.ব.স

ী বীর কুমার ম ল, িব.এস.িস., ২৬-০৬-৭৬ ২৬/০৭/২০০৪-অ.ব.ক. ০৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ভূিম ও ভূিম সং ার ১৮/১২/২০০৮অ.ব.স

ী মেনােতাষ রায়, িব.এস.িস., ০২-০৬-৭৮ ২৩/০৬/২০০৪-অ.ব.ক. ০৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

আিদবাসী উ য়ন ১৮/১২/২০০৮অ.ব.স

ী গৗরা  সাহা, িব.এ. ০১-০১-৭১ ১১/০৮/২০০৫-অ.ব.ক. ০৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

িবদ ালয় িশ া ১৮/১২/২০০৮অ.ব.স

ত: উ: জা:

ও.িব.িস.

িপ.এস.িস. ২০০০/৪১১

ত: জা:

না

িপ.এস.িস. ২০০০/ 
১০২ (RSLII)

িপ.এস.িস. ২০০০/৩৬৪

৭০৩

৭০১

৬৯৮

৬৯৬

৭০২

৬৯৯

৬৯৭

৭০০

ত: জা:

িপ.এস.িস. ২০০২/ ৬১৭

িপ.এস.িস. ২০০০/ 
১৬২ (RSLII)

ত: জা:

িপ.এস.িস. ২০০০/ ২৮ 
(RSLIII)

িপ.এস.িস. ২০০০/৪৪৮না

না

িপ.এস.িস. ২০০০/ 
১১৯ (RSLII)
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ী গৗতম দাস, িব.কম (অ) ০৪-০২-৭৮ ২৩/০৫/২০০৫ অ.ব.ক ০৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

অথ ১৮/১২/২০০৮অ.ব.স

ী বাবল ুমাি , িব.কম., ৩১-১২-৭৬ ০১/০৮/২০০৫ অ.ব.ক ০৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

প: ব: প িড ির ুটেম  বাড ১৮/১২/২০০৮অ.ব.স

ী রাজ ুকমকার, িব.কম., ০৭-০১-৭০ ২৯/০৯/২০০৩-ম.ু া:প: ০৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী দবািশষ চ াটাজী, এম.কম., ২৮-০৩-৬৮ ২২/০২/২০০৫ ম.ু া:প: ০৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স. ১৯৯৯/৬৫

রা ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী সকত ন র, িব.এসিস. ২০-০১-৭৬ ২৮/০১/২০০৫ ম.ু া:প: ০৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স. ১৯৯৯/১৪(RSLII)

িবিধ ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ীমতী ভা তী মালাকার, িবএসিস., ০৬-০৭-৭৯ ২৫/০২/২০০৫ ম.ু া:প: ০৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স. ১৯৯৯/৪৬

পি মব  শাসিনক আদালত ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী গৗরা  পাল, িব.কম., (অ) ১৯-১১-৭২ ০১/০২/২০০৫ ম.ু া:প: ০৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স. ১৯৯৯/৪৭

প ােয়ৎ ও ােমা য়ন ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী িদলীপ পরুকাইত, িব.কম., ০৫-০৩-৭২ ১২/০৮/২০০৫ ম.ু া:প: ০৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স. ১৯৯৯/৭

সচ ও জলপথ ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

িপ.এস.িস. ২০০২/ ৩৬ 
(RSLII)

ও.িব.িস.

না

ও.িব.িস.

না

িপ.এস.িস.১৯৯৮/৮(RSI
)

৭১০

৭০৫

৭০৬

৭১১

৭০৮

৭০৯

ত: জা:

ও.িব.িস.

ত: জা:৭০৪

৭০৭

িপ.এস.িস. ২০০২/ ৪৫ 
(RSLII)

ত: উ: জা:
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ী িনর ন পাল, িব.এ. (অ), ২২-১১-৭৫ ২১/০৯/২০০৫ ম.ু া:প: ০৮-০৩-২০১৪-উ.ব.স. ২০০১/১১

ভূিম ও ভূিম সং ার ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী স ীব দালাল, িব.কম. (অ), ০২-০২-৭০ ১২/০৮/২০০৫ ম.ু া:প: ০৮-০৩-২০১৪-উ.ব.স. ২০০১/১২

রা ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী নীল লামা, উ মাধ িমক, ১৬-০১-৭৮ ৩০-০৩-০৯ ০৮-০৩-২০১৪-উ.ব.স. ২০০৫/৪৪৯

রা (মখু ম ীর দ র) ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

মহ: মা ম, উ মাধ িমক ০৫-০২-৭৪ ১৯/০৯/২০০৫ ম.ু া:প: ১১-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

রা ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী অ পম চ াটাজী, িব.এস.িস (অ) ১৯-১২-৭৬ ২৫/১০/২০০৫ ম.ু া:প: ১১-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

মৎ ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী সজল চ বতী, িব.কম. (অ), ২০-১২-৭১ ৩১/০৮/২০০৫ ম.ু া:প: ১১-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

রা ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী কল াণ রায়েচৗধরুী, িব.এ. (অ), ০২-১১-৭৫ ০৯/০৮/২০০৫ ম.ু া:প: ১১-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

পতূ ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী অনীত কুমার দ , িব.কম., ২১-০৮-৭৫ ৩০/০৯/২০০৫ ম.ু া:প: ১১-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

মৎ ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ও.িব.িস.

না

না

িপ.এস.িস ২০০১/২০না

িপ.এস.িস ২০০১/৩৬

ও.িব.িস.

৭১৩

৭১৭

৭১৫

৭১২

৭১৬

৭১৯

৭১৪ ত: উ: জা:

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

৭১৮ িপ.এস.িস ২০০১/২৫

িপ.এস.িস ২০০১/১৫

২০০১/১৪
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ী িব জীৎ ন র, িব.কম., (অ) ২৮-১১-৭৬ ১২/০৮/২০০৫ ম.ু া:প: ১১-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ম ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী কু ল দাস, িব.কম., ২৩-১০-৭৮ ০৬/০৯/২০০৫ ম.ু া:প: ১১-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

রা ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী অরিব  কয়াল, িব.কম., ০৪-০১-৭১ ২৮/০৯/২০০৫- ম:ু া:প: ১২-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

জন া  কািরগির ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

ী গাপাল মজমুদার, িব.কম., ০৫-০২-৭৯ ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

রা ২১-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ী সি ত কুমার ঘাষ, িব.কম., ১৩-১২-৭৩ ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

িবিধ ২১-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ী সরল দাস, িব.কম., ০২-০১-৭৫ ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

পিরবহন ২৪-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ী অ প কুমার দাস, িব.কম., ২৮-০৪-৭৫ ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

রা ২৪-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ী িচর ীব দ, িব.কম., ১৪-১১-৭৫ ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল ান ২৫-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

ও.িব.িস.

২৮/০৯/২০০৫- ম.ু া:প:

৭২৪

০৯/০৮/২০০৫ ম.ু া:প:

৭২৫

৭২৬

৭২১

৭২২

৭২৩

৭২৭

০৯/০৮/২০০৫ ম.ু া:প:

ও.িব.িস.

১৩/০৯/২০০৫ ম:ু া:প:

২৩/০৯/২০০৫-ম.ু া:প:

৭২০

িপ.এস.িস ২০০১/৬০ও.িব.িস.

না

িপ.এস.িস ২০০১/১৩১

িপ.এস.িস ২০০১/৩৭ত: জা:

িপ.এস.িস ২০০১/৪৪

িপ.এস.িস ২০০১/৬৫

িপ.এস.িস ২০০১/৬৬

িপ.এস.িস ২০০১/১১৯

িপ.এস.িস ২০০১/৪২
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ী দব ত িব াস, িব.এস.িস., ২৫-০৪-৭৭ ৩০/১২/২০০৮ অ.ব.স

জন া  কািরগির ২৫-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ী তাপস দাস, িব.এ., ০৫-০৫-৭৯ ৩০/১২/২০০৮- অ.ব.স

খাদ  ও সরবরাহ ২৫-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী ম য়া বসাক, িব.কম., িডে ামা 
(িস ইি িনয়ািরং)

১০-০১-৬৮ ০১/০৪/২০০৫ ম:ু া:প: ৩১.১২.২০০৮- অ.ব.স

রা ২৬-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ী মৃ য় সাদ, িব.এ., ০৩-০১-৭৬ ১৬/০৯/২০০৫ ম:ু া:প: ৩১.১২.২০০৮- অ.ব.স

নগর উ য়ন ২৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ী মন বড়ুয়া, িব.কম ১৮-০৯-৮২ ২০-০১-০৯ ২০-০১-২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/৭৫৯

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ২৭-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ী কুশল মজমুদার, এম. এ ১১-০৪-৭৭ ০৬.০৩.২০০৯- অ.ব.স ০৬.০৩.২০০৯- অ.ব.স

অথ ২৮-০৩-২০১৪-উ.ব.স.

ী অির ম ভ াচায , িব.এস িস (অ) ২৩-০৬-৮০ ০৪.০৩.২০০৯- অ.ব.স ০৪.০৩.২০০৯- অ.ব.স

রা ০১-০৪-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী শিম া আশ (পাল), িব. কম 
(অ)

১৫-১২-৭৮ ০৪.০৩.২০০৯- অ.ব.স ০৪.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/২৬

নারী ও িশ িবকাশ এবং সমাজকল ান ০১-০৪-২০১৪-উ.ব.স.

ত: জা:

িপ.এস.িস ২০০১/১৬৫

িপ.এস.িস ২০০১/৩ 
(R.S.L-I)

না

িপ.এস.িস ২০০১/৩১

না

ও.িব.িস.

১০/০৮/২০০৫ ম:ু া:প:

৭৩৪

৭৩০

৭৩৫

৭২৮

৭৩৩

৭৩২

৭২৯

৭৩১

১৬/০৯/২০০৫ ম:ু া:প: ত: জা:

না

ত: উ: জা:

না

িপ.এস.িস ১৯৯৯/৮০

২০০৫/৬

২০০৫/৩
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ী ত সরকার, িব.এস িস (অ) ২৩-০৭-৭৫ ২৫.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২৫.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/২৮

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১-০৪-২০১৪-উ.ব.স.

ী অ ান শ র দ , িব. কম (অ) ১০-০৭-৭৮ ০৩.০৩.২০০৯- অ.ব.স ০৩.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/৩২

ভূিম ও ভূিম সং ার ০১-০৪-২০১৪-উ.ব.স.

ী তপন বাগ, এম. কম ১৯-০৩-৭৭ ০২.০৪.২০০৯- অ.ব.স ০২.০৪.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/৩৯

বােয়া- টকেনালিজ ০১-০৪-২০১৪-উ.ব.স.

ী বীর কুমার িব াস, িব. এ ০৯-০৪-৭০ ০৪.০৩.২০০৯- অ.ব.স ০৪.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/৪৪

িবদ ালয় িশ া ০১-০৪-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী পা ালী বে াপাধ ায়, 
এম.এসিস

১৩-১২-৭৬ ১১.০৫.২০০৯- অ.ব.স ১১.০৫.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/৫৪

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১-০৪-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী সংঘিম া দ  ( লাধ), এম. এস 
িস

২৪-০১-৭৫ ১৪/১০/২০০৯(অপ:)- অ.ব.স
১৪/১০/২০০৯(অপ:)- 

অ.ব.স
২০০৪/৫৭

আিদবাসী উ য়ন ০১-০৪-২০১৪-উ.ব.স.

ী িব ব চ বতী, িব. এ (অ) ০২-০৫-৮১ ২৭.০২.২০০৯- অ.ব.স ২৭.০২.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/৬২

ম ০১-০৪-২০১৪-উ.ব.স.

ী শ র সাদ িব াস,  উ  মাধ িমক ০২-১১-৭৪ ০৬.০৩.২০০৯- অ.ব.স ০৬.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/৭৯

অথ ০১-০৪-২০১৪-উ.ব.স.

না

না

না

৭৩৬

৭৪৩

৭৩৯

৭৪২

৭৩৭

৭৪১

৭৩৮

৭৪০

না

ত: জা:

না

না

ত: জা:
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ী বীের র সরকার, িব.এ ১২-০২-৭৪ ০৩.০৩.২০০৯- অ.ব.স ০৩.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/৮৭

সমবায় ০১-০৪-২০১৪-উ.ব.স.

ী অণব কুমার বিশ , িব.কম (অ) ১২-১১-৮১ ০১.০১.২০০৯- অ.ব.স ০১.০১.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/৬৮

সচ ও জলপথ ১১-০৪-২০১৪-উ.ব.স.

ী সৗরভ ব ানাজী, এম. এ ০৫-১১-৭৩ ১৬.০৩.২০০৯- অ.ব.স ১৬.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/৭১

রা ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ী ি য় ঘাষ িব. কম ২৮-১২-৭৯ ১৭.০৩.২০০৯- অ.ব.স ১৭.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/৮৬

জন া  কািরগির ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী স ারী দাসশমা (ব ), িব.এস.িস ০৯-১০-৭৬ ০৩.০৬.২০০৯- অ.ব.স ০৩.০৬.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/৮৮

তথ  ও সং ৃিত ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ী অিমত কুমার  বাস, িব.এস.িস (অ) ২৩-০৮-৭৬ ০৫.০৩.২০০৯- অ.ব.স ০৫.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/৯২

উপেভা া িবষয়ক ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ী দবিজৎ চ াটাজী, িব.এসিস (অ) ৩০-০৪-৭৭ ০৫.০৩.২০০৯- অ.ব.স ০৫.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১২৫

খাদ  ও সরবরাহ ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ী কৗিশক পাল, এম.এ ২২-০১-৮০ ০৪.০৩.২০০৯- অ.ব.স ০৪.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১২৭

প ােয়ৎ ও ােমা য়ন ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

না

না

না

ও.িব.িস.৭৫১

৭৪৭

৭৪৮

৭৪৬

৭৫০

৭৪৯

৭৪৫

৭৪৪

না

না

না

ত: জা:
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ী কৗিশক িম , িব.এস িস (অ) ১৮-০৬-৮১ ০৪.০২.২০০৯- অ.ব.স ০৪.০২.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১৪১

যবুকল াণ ও ীড়া ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ী নীত কুমার দ, িব.এস. িস (অ) ০৫-০১-৭৮ ১৯.০৫.২০০৯- অ.ব.স ১৯.০৫.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১৪২

অথ ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী নাজিনন লতানা, িব. টক ০২-০৫-৮৩ ১৮.০৩.২০০৯- অ.ব.স ১৮.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১৪৫

িবদ ালয় িশ া ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ী েদব চ , িব.কম (অ) ২০-০২-৮২ ০১.০১.২০০৯- অ.ব.স ০১.০১.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১৪৭

িবপযয় ব ব াপন ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ী কৗিশক শমািধকারী, িব.এস িস ২৩-০৮-৮১ ০৮.০৬.২০০৯- অ.ব.স ০৮.০৬.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১৪৮

রা ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ী দবেজ ািত পাল, িডপ.ইন, 
মকা.ইি নীয়ার

১১-১১-৭৫ ০২.০৪.২০০৯- অ.ব.স ০২.০৪.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১৫৪

পতূ ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ী িবভাস ম ল, িব.এ ০১-০৯-৭৫ ০৫.০৩.২০০৯- অ.ব.স ০৫.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১৬৯

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী কিনকা ম ল, িব.এস.িস ০১-০১-৮১ ১৬/০১/২০০৯(অপ:) ১৬/০১/২০০৯(অপ:) ২০০৫/৭১১

পিরসংখ ান ও পিরক না পায়ণ ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

Released with 
lien w.e.f 
০9.10.14

৭৫৯

৭৫৪

৭৫৮

৭৫৫

৭৫২

৭৫৬

৭৫৭

৭৫৩

না

না

না

ত: জা:

না

ত: জা:

না

ও.িব.িস.
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ী জয়েদব ম ল, িব.কম (অ), িপ.িজ 
িডপ ইন আর. িড

২০-১০-৭৭ ২৭.০১.২০০৯ ২৭.০১.২০০৯ ২০০৫/৭৪৯

া  ও পিরবার কল ান ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ী দীপংকর হালদার, িব.এসিস, ২৪-০১-৮২ ১৯-০৬-০৯ ১৯-০৬-০৯ ২০০৫/৮৪৫

নারী ও িশ িবকাশ এবং সমাজকল াণ ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ী পন কুমার হালদার, িব. এ (অ) ০১-০৭-৭৫ ১৬-০৬-০৯ ১৬-০৬-০৯ ২০০৫/৮৭৭

অথ ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ী ণব িব াস, িব.এস িস ০৫-১০-৭৭ ২৮-০৪-০৯ ২৮-০৪-০৯ ২০০৫/৯৪৯

অথ ০১-০৫-২০১৪-উ.ব.স.

ী ই িজৎ সাম , িব.কম (অ) ২৬-১১-৮০ ০৪.০৩.২০০৯- অ.ব.স ০৪.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১৫৬

অন সর স দায় কল াণ ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী অ ণাভ নাগ, িব.এস িস(অ) ০৮-০১-৮২ ০৯.০৩.২০০৯- অ.ব.স ০৯.০৩.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১৬০

িবপযয় ব ব াপন ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী অির ম ঘাষাল, িব.কম (অ) ০২-১০-৮২ ২৭.০২.২০০৯- অ.ব.স ২৭.০২.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১৭০

পতূ ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী দবকুমার ম ল, িব. এস িস ১৫-০৬-৭৬ ০১/১২/২০০৮(অপ:) ০১/১২/২০০৮(অপ:) ২০০৫/১৮৫

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

Released with 
lien w.e.f. 
18.08.2014

ত: জা:

৭৬৩

৭৬২

৭৬১

৭৬৬

৭৬০

৭৬৭

৭৬৫

৭৬৪

না

ত: জা:

না

ত: জা:

ত: জা:

না

না
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ী অ পম ব ানাজী, িব.এস িস (অ) ২১-১০-৭৩ ২০.০৭.২০০৯- অ.ব.স ২০.০৭.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১৮৬

যবুকল াণ ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী চ নাথ মখুাজী, িব.এসিস ২৩-১১-৭৩ ২০.০১.২০০৯- অ.ব.স ২০.০১.২০০৯- অ.ব.স ২০০৫/১৯১

রা  ও পাবত  িবষয়ক ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী স য় সাহা, িব.কম (অ) ১১-০১-৭৯ ০২-০৩-০৯ ০২-০৩-০৯ ২০০৫/১৯৯

ভূিম ও ভূিম সং ার ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী জেল র মখুাজী, িব.এ (অ) ০৯-০১-৮০ ০৩-০২-০৯ ০৩-০২-০৯ ২০০৫/২০০

খাদ  ও সরবরাহ ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী ামল কুমার সন, উ মাধ িমক ০২-০৪-৬৬ ১৬-১০-০৯ ১৬-১০-০৯ ২০০৫/২০১

া  ও পিরবার কল াণ ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী অিনি তা চৗধরুী, িব.এস িস 
(অ)

০১-০১-৮০ ২০-০৪-০৯ ২০-০৪-০৯ ২০০৫/২০২

া  ও পিরবার কল াণ ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী িদেব  িব াস, িব.কম ২৫-১০-৭৭ ১৬-০১-০৯ ১৬-০১-০৯ ২০০৫/২০৬

কৃিষ ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী সৗরভ চাকী, িব.এস িস ২৩-০৭-৭৪ ১৩-০৩-০৯ ১৩-০৩-০৯ ২০০৫/২১৪

পতূ ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

৭৭১

৭৬৮

৭৭০

৭৭৩

৭৭২

৭৭৪

৭৬৯

৭৭৫

না

না

না

না

না

না

না

না
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ী ধীমান ম ল, িব.এ (অ) ০৮-১২-৮৪ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯ ২০০৫/৯৫৬

তথ  ও সং ৃিত ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী দীে শ মৗিল িব াস, এম. এ ২৮-১২-৭৮ ০৬-০৩-০৯ ০৬-০৩-০৯ ২০০৫/৯৫৮

প ােয়ৎ ও ােমা য়ন ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী িচ য় ম , িব.এ ০২-০৩-৭৮ ৩০-০৪-০৯ ৩০-০৪-০৯ ২০০৫/৯৬৫

অসামিরক িতর া ০১-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী বেজ ািত সরকার, িব. এস িস ০২-০৪-৭৩ ২৪-১২-০৯ ২৪-১২-০৯ ২০০৫/২১৮

া  ও পিরবার কল াণ ৩০-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী শা  কুমার িব াস, িব.এ ১৫-০১-৭২ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯ ২০০৫/১০২১

প ােয়ৎ ও ােমা য়ন ৩০-০৬-২০১৪-উ.ব.স.

ী দীপ কুমার ব , এম.এ ০৪-০৬-৭৯ ১৩-০৪-০৯ ১৩-০৪-০৯ ২০০৫/২২১

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন ০১-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী শিম া চ ব ী (দাস), িব.এসিস ০১-০২-৮১ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯ ২০০৫/২২৯

তথ  ও সং ৃিত ০১-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী দবলীনা ভ াচায , িব. এস িস 
(অ)

১৮-১২-৮১ ০৪-০৩-০৯ ০৪-০৩-০৯ ২০০৫/২৩২

অথ ০১-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

না

না

না

৭৮২

৭৮১

৭৭৮

৭৮৩

৭৮০

৭৭৭

৭৭৬

৭৭৯

ত: জা:

না

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:
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ী দীপ কুমার দ, িব. কম ১৩-১১-৭৬ ০৫-০৩-০৯ ০৫-০৩-০৯ ২০০৫/২৩৩

পি মা ল উ য়ন িবষয়ক ০১-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী মন হম ম, উ  মাধ িমক ১৫-০১-৮৩ ০৫-১০-০৯ ০৫-১০-০৯ ত: উ: জা:
২০০৫/৭-ম নূ নমান 

তািলকা-৩

অথ ০১-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী কৗিশক কুমার পাল, িব. কম (অ) ১৪-১১-৭৫ ১৬-০৩-০৯ ১৬-০৩-০৯ ২০০৫/২৩৪

সমবায় ০২-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী সৗিভক রায় চৗধরুী, িব.এসিস (অ) ০৯-০৯-৮২ ০৩-০৪-০৯ ০৩-০৪-০৯ ২০০৫/২৩৮

পতূ ০২-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী কাজী হািববরু রহমান, িব.এস িস ১৬-১০-৭৪ ২১-০৭-০৯ ২১-০৭-০৯ ২০০৫/২৪৯

পৗর িবষয়ক ০২-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী মেনাজ কুমার র, িব.এ ৩০-০৮-৭৭ ২৩-০৩-০৯ ২৩-০৩-০৯ ২০০৫/২৫৪

পতূ ০২-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী িব নাথ িসংহ, এম. কম ৩০-১২-৭৮ ১২-০৬-০৯ ১২-০৬-০৯ ২০০৫/২৫৮

অথ ০২-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী ভাষ চ  ম ল, িব. কম (অ) ১৯-০৮-৭৫ ২৬-১২-০৮ ২৬-১২-০৮ ২০০৫/১০৬১

রা ০২-০৭-২০১৪-উ.ব.স.
ত: জা:

না

না

না

না

৭৮৯

৭৮৪

৭৮৬

৭৯০

৭৮৮

৭৯১

৭৮৫

৭৮৭ না

না
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ী কা  িব াস,িব.এসিস(অ) ১৩-০৩-৭৪ ০৫-০৩-০৯ ০৫-০৩-০৯
২০০৫/৬-ম নূ নমান 

তািলকা-২

পি মব  করাধান আদালত ০২-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী আশীষ িব াস, িব.এস িস ০৮-০২-৭৪ ০৬-০৩-০৯ ০৬-০৩-০৯ ২০০৫/২৬৫

কািরগরী িশ া ও িশ ণ ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী কৃিত বে াপাধ ায়, িব.এসিস 
(অ)

০৫-০১-৭৮ ১২-০৫-০৯ ১২-০৫-০৯ ২০০৫/২৬৬

ভূিম ও ভূিম সং ার ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী দবাশীষ ম ল, উ  মাধ িমক ১৮-০৯-৭৪ ২৫-০৫-০৯ ২৫-০৫-০৯ ২০০৫/২৭১

রা ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী স য় রায়, িব. এ, ১৭-০৭-৭৭ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯ ২০০৫/২৭৪

কৃিষ ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী ভাষ মাজী, িব.কম (অ) ০১-১১-৭৬ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯ ২০০৫/২৭৫

রা ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী উ রা ঘাষ চৗধরুী (মখুাজী), 
িব.এসিস (অ)

৩১-০৫-৮৪ ০৯-০৪-০৯ ০৯-০৪-০৯ ২০০৫/২৮২

িবপযয় ব ব াপন ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী কৃশা  বাগচী, িব. এসিস ১৮-০৮-৭৯ ১৮-০৩-০৯ ১৮-০৩-০৯ ২০০৫/২৮৫

অথ ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.
না

না

না

৭৯৫

৭৯২

৭৯৭

৭৯৬

৭৯৮

৭৯৩

৭৯৯

৭৯৪

না

না

না

ত: জা:

না
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ীমতী  অ তী মজমুদার 
(ভ াচায ), এম.কম

৩১-০৭-৮০ ৩০-০৪-০৯ ৩০-০৪-০৯ ২০০৫/২৮৭

অথ ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী িজৎ ঘাষ, উ মাধ িমক ১৫-১১-৮১ ১১.০২.০৯ ১১.০২.০৯ ২০০৫/২৯১

অথ ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী তপন কুমার ম ল, িব.এ ১০-০১-৮২ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯
২০০৫/৭-ম নূ নমান 

তািলকা-২

মৎ ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী ই িজৎ রায়, িব.এ ০১-০৫-৭৯ ০৮-০৫-০৯ ০৮-০৫-০৯
২০০৫/৮-ম নূ নমান 

তািলকা-২

রা ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী ত ন র, িব.কম (অ) ০৮-০৪-৮৩ ০৬-০৩-০৯ ০৬-০৩-০৯
২০০৫/১০-ম নূ নমান 

তািলকা-২

িবিধ ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী রজত ম ল, িব. এইচ. এম. এস, ০২-০১-৭৮ ২৬-০৩-০৯ ২৬-০৩-০৯
২০০৫/১১-তম নূ নমান 

তািলকা-২

িব ান ও যিু ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী পন কুমার হম ম, মাধ িমক, ১৬-০৩-৭৪ ক) ২৯-১১-১৯৯৪-িপয়ন   ১৬-১২-২০১০ পেদা ীত-২০১০

অথ খ) ১৬-১২-২০১০-অ.ব.স. ০৩-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী উ ম কুমার নািজনারী, এম. এ ১৫-০৮-৭৯ ০৮-১০-০৯ ০৮-১০-০৯

রা ০৩.০৭.২০১৪ উ.ব.স.

ত: উ: জা:

না

ত: জা:

৮০৩

৮০৬

৮০৪

৮০০

৮০৭

৮০৫

৮০১

৮০২ ত: জা:

ত: জা:

ত: উ: জা:

না

ত: জা:
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ী অিনেমষ িব াস, িব.কম ৩০-০৬-৭৮ ০৫-০৩-০৯ ০৫-০৩-০৯ ২০০৫/২৯৪

উপেভা া িবষয়ক ০৪-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী ীিতভামা (আমবা া), এম. িব. 
এম

৩০-০৭-৭৪ ০১-০৭-০৯ ০১-০৭-০৯ ২০০৫/২৯৫

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০৪-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী িবভাস সাহা, িব.এ ৩১-১২-৮১ ০৫-০৩-০৯ ০৫-০৩-০৯ ২০০৫/৩০২

া  ও পিরবার কল াণ ০৪-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী ব ু েদব ভ াচায , িব. এসিস (অ) ২৭-০৪-৮৩ ০৮-০৪-০৯ ০৮-০৪-০৯ ২০০৫/৩০৩

তথ  ও সং ৃিত ০৪-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী র না মজমুদার, এম.এ ০১-০১-৭৫ ০১/১২/২০০৮(অপ:) ০১/১২/২০০৮(অপ:) ২০০৫/৩০৫

রা ০৪-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী িব িজৎ সা াল, িব.এসিস ১৮-০৮-৮৩ ১২-০৮-০৯ ১২-০৮-০৯ ২০০৫/৩০৮

প.ব.তথ  আেয়াগ ০৪-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী দবাশীষ কয়াল, িব. কম (অ) ১৫-১২-৭৬ ০৯-০৩-০৯ ০৯-০৩-০৯
২০০৫/১২-তম 

নূ নমান তািলকা-২

আবাসন ০৪-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী লাল চ  রায়, মাধ িমক, ১৮-০২-৭০ ২৯-০৪-০৯ ২৯-০৪-০৯
২০০৫/১৩-তম 

নূ নমান তািলকা-২

া  ও পিরবার কল াণ ০৪-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

D.P.P.G., 
Uttarkanya

না

না

না৮১১

৮০৮

৮১০

৮১৩

৮১২

৮১৫

৮১৪

৮০৯ না

ও.িব.িস.

না

ত: জা:

ত: জা:
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ীমতী কাজরী চ বতী, এম. এসিস ৩০-০৭-৮৪ ০৩-০৭-০৯ ০৩-০৭-০৯ ২০০৫/৩১১

িবদ ালয় িশ া ০৫-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী অমতৃা িব াস ( দবনাথ), িব.এ ১৮-০৬-৮৪ ২৭-০২-০৯ ২৭-০২-০৯ ২০০৫/৩১৫

রা ০৭-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী দবনাথ চ াটাজী, িব.এসিস, ২৩-০৩-৭৯ ২৬-০৩-০৯ ২৬-০৩-০৯ ২০০৫/৩১৯

পতূ ০৭-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী িবমেল  ম ল, িব. কম (অ), ০২-০৭-৮০ ০৪-০৮-০৯ ০৪-০৮-০৯
২০০৫/১৮-তম 

নূ নমান তািলকা-২

পৗর িবষয়ক ০৭-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী সি া চ ব ী, িব.এসিস(অ) ১৩-০৩-৮১ ৩১-০৩-০৯ ৩১-০৩-০৯ ২০০৫/৩২৩

নগর উ য়ন ০৯-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী িব িজৎ ম ল, িব. এ ২৬-১০-৭৪ ০১-০৪-০৯ ০১-০৪-০৯
২০০৫/২০-তম 

নূ নমান তািলকা-২

ভূিম ও ভূিম সং ার ০৯-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী িকরণ কুমার িম , িব.এসিস ০৩-১২-৭৫ ০৫-০৩-০৯ ০৫-০৩-০৯ ২০০৫/৩৩১

রা ১০-০৭-২০১৪-উ.ব.স.

ী িশবািশস ম ল, িব.এসিস (অ) ০১-০৩-৮১ ১২-০৩-০৯ ১২-০৩-০৯ ২০০৫/৩৩৫

া  ও পিরবার কল াণ ০১-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

না

না

না

৮২০

৮২১

৮২২

৮১৯

৮১৭

৮২৩

৮১৮

৮১৬

না

না

ত: জা:

না

ত: জা:
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ী রােজ  সাদ দ , িব.কম ০৭-০১-৭৭ ৩১-০৩-০৯ ৩১-০৩-০৯ ২০০৫/৩৩৬

অথ ০১-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী মেনার ন দাস, িব.এসিস (অ) ০৯-০১-৭৮ ০২-০৩-০৯ ০২-০৩-০৯ ২০০৫/৩৭৫

অথ ০১-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী অিন  পাল, িব.এ ১৫-০৯-৭৬ ০৮-০৬-০৯ ০৮-০৬-০৯ ২০০৫/৩৮০

অি  িনবাপন ও জ রী পিরেষবা ০১-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী ম  নাগ, িব.এস িস ২৮-০৯-৭৯ ০৭-০১-০৯ ০৭-০১-০৯ ২০০৫/৪০৭

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী অেলাক নাথ, এম. কম, ০১-০৩-৭৪ ০৩-০৪-০৯ ০৩-০৪-০৯ ২০০৫/৫৯২

ম ০১-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী অিভিজৎ িব াস, িব.এ ০৭-০৪-৭২ ০২-০৩-০৯ ০২-০৩-০৯
২০০৫/২২-তম 

নূ নমান তািলকা-২

পযটন ০১-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী  পৗলমী  সাহা, িব.এস িস (অ) ০৩-১০-৮১ ২১-০১-০৯ ২১-০১-০৯
২০০৫/২৫-তম 

নূ নমান তািলকা-২

প ােয়ৎ ও ােমা য়ন ০১-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী মেনাজ িটকাদার, িব. এ ০১-০৬-৭৪ ১৬-০১-০৯ ১৬-০১-০৯
২০০৫/২৭-তম 

নূ নমান তািলকা-২

তথ  ও সং ৃিত ০১-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

ত: জা:

ত: জা:

৮৩০

৮২৭

৮২৪

৮২৬

৮২৮

৮২৯

৮২৫

৮৩১

না

ত: জা:

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.
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ী ভরত চ  ন র, িব.এ.(অনাস), ০২-০৩-৮৬ ২১-০৪-০৯ ২১-০৪-০৯
২০০৫/৩৮-তম 

নূ নমান তািলকা-২

ম ০১-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী পলুক কুমার বদ , িব.এ (অ) ২৫-০১-৭৯ ১৮-০৩-০৯ ১৮-০৩-০৯
২০০৫/৩৯-তম 

নূ নমান তািলকা-২

অথ ০১-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী রঘ ুনাথ রজক, িব. কম ১৫-১০-৭০ ০৫-০২-০৯ ০৫-০২-০৯
২০০৫/৪০-তম নূ নমান 

তািলকা-২

রা ০১-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী গাপাল চ  ন র, িব.এ ১৪-০৮-৮০ ০৫-০৩-০৯ ০৫-০৩-০৯
২০০৫/৪৭-তম 

নূ নমান তািলকা-২

অথ ০৪-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী সূয কা  ম ল, িব. কম (অ) ২৯-০৪-৭৭ ২৭-০১-০৯ ২৭-০১-০৯ ত: জা:
২০০৫/৫০-তম নূ নমান 

তািলকা-২

পতূ ১২-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী গীত ী ভ াচায  (মজমুদার), 
মাধ িমক

১২-০১-৬৩ ২২/০৭/১৯৮৩-িপওন ১৬/১২/২০০৯ অ:ব:স: না পেদা ীত-২০০৯

অথ ১২-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী িদলীপ কুমার দাস, মাধ িমক ০৮-০৭-৬২ ১০/০৫/১৯৯০-দােরায়ান ১৬/১২/২০০৯ অ:ব:স: ত: জা: পেদা ীত-২০০৯

নগর উ য়ন এবং পৗর িবষয়ক ১৩-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী িনমাই চ  তরফদার, মাধ িমক ৩০-১১-৬২ ২২/০১/১৯৯১-িপওন ১৬/১২/২০০৯ অ:ব:স: ত: জা: পেদা ীত-২০০৯ িতব ী

িশ  ও বািণজ ১৪-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

৮৩৮

৮৩৭

৮৩৯

৮৩৬

৮৩৫

৮৩৩

৮৩৪

৮৩২

ত: জা:
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ী দব ত সরকার, মাধ িমক ৩০-১২-৬৬ ০১/০৯/১৯৯৩-খালাসী ১৬/১২/২০০৯ অ:ব:স: ত: জা: পেদা ীত-২০০৯

নারী ও িশ িবকাশ এবং সমাজকল াণ ১৪-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী ডল ুভ াচায  (সাতঁরা), 
মাধ িমক

০১-০১-৬৬ ০৭/০৭/১৯৯৪-িপওন ১৬/১২/২০০৯ অ:ব:স: ত: জা: পেদা ীত-২০০৯

অথ ১৮-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী র ন চ বতী, মাধ িমক ১৬-০৫-৬৮ ০৬/০৫/১৯৯৪-িপওন ১৬/১২/২০০৯ অ:ব:স: না পেদা ীত-২০০৯

উ িশ া ২০-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী িনমল কুমার হ, মাধ িমক ২৭-১২-৬২ ১৫/০৯/১৯৯৪-িপওন ১৬/১২/২০০৯ অ:ব:স: না পেদা ীত-২০০৯

া  ও পিরবার কল াণ ১৯-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ী কৗিশক ন র, িব. এস. িস., ১৬-০২-৮০ ১৮/০৪/২০০৫-অ:ব:ক: ১০/১১/২০০৯ অ:ব:স: ত: জা:
ানা র অিধকার-

২০০৯

িপ.এস.িস 
২০০২/৭২ 

নূ নমান তািলকা-২
রা ২৯-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী গাপা দ  , উ মাধ িমক ০১-০২-৬৩ ০২/১২/১৯৯৪-িপওন ০১/০১/২০১০-অ:ব:স: না পেদা ীত-২০০৯ --

নগর উ য়ন ৩০-০৮-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী ঝুমরু পা , সা ািনক াতক ০২-০২-৭৬ ২৮/০১/২০০৪ অ:ব:ক: ১০/১১/২০০৯ অ:ব:স: না

কৃিষ ০১-০৯-২০১৪-উ.ব.স.

ী িশিশর কুমার দ , িব. কম (অ), 
এম. িব. এ(িফনা )

০৯-০৯-৭৯ ১০/০৮/২০০৫-অ:ব:ক: ১০/১১/২০০৯ অ:ব:স: না
ানা র অিধকার-

২০০৯
িপ. এস. িস 
২০০২/৫৬৬

উ িশ া ০১-০৯-২০১৪-উ.ব.স.

িপ.এস. িস 
২০০০/৩৯১

৮৪০

৮৪৩

৮৪২

৮৪১

৮৪৬

৮৪৭

৮৪৪

৮৪৫

ানা র অিধকার-
২০০৯
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ী ি  ভা ড়ী, িব.এস িস (অ) ১৯-১২-৭৮ ১০/০৮/২০০৫-অ:ব:ক: ১০/১১/২০০৯ অ:ব:স: না
ানা র অিধকার 

২০০৯
িপ.এস.িস 
২০০২/৫৭৩

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১-০৯-২০১৪-উ.ব.স.

ী উত  চ বতী, ২৫-০১-৭৯ ১০/০৮/২০০৫-অ:ব:ক: ১০/১১/২০০৯ অ:ব:স: না
ানা র অিধকার 

২০০৯
িপ.এস.িস 
২০০২/৬২৬

উ িশ া ০১-০৯-২০১৪-উ.ব.স.

ী অ ন পাঠক, িব.এসিস (অ) ০১-০৪-৭৬ ১০/০৮/২০০৫-অ:ব:ক: ১০/১১/২০০৯ অ:ব:স: না
ানা র অিধকার 

২০০৯

অন সর ণী কল াণ ০১-০৯-২০১৪-উ.ব.স.

ী উৎপল গা ুলী, এম. এ. ২৫-১২-৭৬ ০৬/১০/২০০৫-অ:ব:ক: ১০/১১/২০০৯ অ:ব:স: না
ানা র অিধকার 

২০০৯
িপ.এস.িস 
২০০২/৬৬২

জলস দ অ স ান ও উ য়ন ০১-০৯-২০১৪-উ.ব.স.

ী সৗেমন মধৃা, িব.এস.িস. ১৬-১২-৭৫ ১৯/০৮/২০০৫-অ:ব:ক: ১০/১১/২০০৯ অ:ব:স: ত: জা:
ানা র অিধকার-

২০০৯
িপ.এস.িস 
২০০২/১০৭

া  ও পিরবার কল াণ ০১-০৯-২০১৪-উ.ব.স. নূ নমান তািলকা-২

ী জন িব াস, ২০-০৭-৭৮ ০২/০৯/২০০৫-অ:ব:ক: ১০/১১/২০০৯ অ:ব:স: ত: জা:
িপ.এস.িস 
২০০২/১৩১

ানী স দ িবকাশ ০৩-০৯-২০১৪-উ.ব.স. নূ নমান তািলকা-২

ী দবাশীষ সন, িব.এসিস(অ) ২৮-১২-৭৪ ১০/০৮/২০০৫-অ:ব:ক: ১০/১১/২০০৯ অ:ব:স: না
ানা র অিধকার-

২০০৯
িপ.এস.িস 
২০০২/৬৮৯

পিরক না ২৫-০৯-২০১৪-উ.ব.স.

ী সামেদব ব ানাজী,  িব. এসিস., ০৩-১১-৭৪ ১৩/০৭/২০০৫-অ:ব:ক: ১০/১১/২০০৯ অ:ব:স: না
ানা র অিধকার-

২০০৯
িপ.এস.িস 
২০০২/৭০৫

উ িশ া ২৫-০৯-২০১৪-উ.ব.স.
৮৫৫

৮৫৩

৮৫১

৮৪৯

৮৫৪

৮৫০

৮৪৮

৮৫২

ানা র অিধকার-
২০০৯
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ী িদেব  রায়, িব. এসিস., ১২-০৯-৭৬ ০৫/০৫/২০০৫-অ:ব:ক: ১০/১১/২০০৯ অ:ব:স: না
ানা র অিধকার-

২০০৯
িপ.এস.িস 
২০০২/৭০৬

পিরক না ২৫-০৯-২০১৪-উ.ব.স.

ী দবািশস িব াস, উ মাধ িমক ০৩-০৫-৬৮ ০১/০২/২০০৫-ম:ু া:প: ২৪/১২/২০০৯-অ:ব:স: ত: জা:
িপ.এস. িস 

১৯৯৯/১৫-নূ নমান 
তািলকা-২

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ২৫-০৯-২০১৪-উ.ব.স.

ী ভািশস দাস, িব. এস িস., ০৭-০১-৭৯ ১৩/০৪/২০০৫-অ:ব:ক: ১০/১১/২০০৯ অ:ব:স: না
ানা র অিধকার-

২০০৯
িপ.এস.িস 
২০০২/৭১০

ানী স দ িবকাশ ২৬-০৯-২০১৪-উ.ব.স.

ী চ ী দাস, মাধ িমক ১০-০২-৭৬ ২৪/১২/২০০৪-ম:ু া:প: ২৪/১২/২০০৯-অ:ব:স: ত: জা:
িপ.এস. িস 

২০০১/৩৫(বাংলা)

সমবায় (বাংলা) ২৯-০৯-২০১৪-উ.ব.স.

ী িশব শ র রায়েচৗধরুী, িব.কম (অ) ০৭-০১-৬৮ ০৮/০৪/২০০৩-ম:ু া:প: ২৪/১২/২০০৯-অ:ব:স: না
িপ.এস. িস 
১৯৯৭/১৫২

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১-১০-২০১৪-উ.ব.স.

ী অিসত বরণ বাস, িব. কম., ০২-০৯-৭১ ১৪/১১/২০০৫-ম:ু া:প: ২৪/১২/২০০৯-অ:ব:স: না িপ.এস. িস

অথ ০১-১০-২০১৪-উ.ব.স. ২০০১/১৩

ী সে াষ কুমার মজমুদার, িব.এ., ১২-০৭-৭৫ ১ ৪/০৯/২০০৫-ম:ু া:প: ২৪/১২/২০০৯-অ:ব:স: ত: জা:
িপ.এস. িস 
২০০১/৩৪

অথ ০১-১০-২০১৪-উ.ব.স.

ী িব িজৎ পাল, িব. কম., ০৭-০৬-৭৩ ০৯/০৮/২০০৫-ম:ু া:প: ২৪/১২/২০০৯-অ:ব:স: না
িপ.এস. িস 
২০০১/৪১

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১-১০-২০১৪-উ.ব.স.

ানা র ম ু েলখক-
২০০৯

ানা র ম ু েলখক-
২০০৯

৮৬২

৮৬৩

৮৫৬

৮৫৮

৮৬১

৮৫৯

৮৫৭

৮৬০

ানা র ম ু েলখক-
২০০৯

ানা র ম ু েলখক-
২০০৯

ানা র ম ু েলখক-
২০০৯

ানা র ম ু েলখক-
২০০৯
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ী অিমতাভ দ, এম. এ ০২-০৩-৭৩ ২৪/১২/২০০৯-অ:ব:স: না
িপ.এস. িস 
২০০১/৪৩

পতূ ০১-১০-২০১৪-উ.ব.স.

ী মনাক চ বতী, িব. কম. ১৭-০১-৭৪ ০৫/১০/২০০৫-ম:ু া:প: ২৪/১২/২০০৯-অ:ব:স: না
িপ.এস. িস 
২০০১/৪৫

তথ  ও সং ৃিত ০১-১০-২০১৪-উ.ব.স.

ী পণূ িব াস, উ মাধ িমক ১৫-১১-৭৬ ০৬/১০/২০০৫-ম:ু া:প: ২৪/১২/২০০৯-অ:ব:স: ত: জা: িপ.এস. িস

কিমবগ ও শাসিনক সং ার 
(তদারিক আেয়াগ)

০১-১০-২০১৪-উ.ব.স. ২০০১/৪৬

ী কমল কুমার ম ল, মাধ িমক, ১৮-০২-৬৪ ক) ০২-০১-১৯৮৭-িপয়ন ১৬-১২-১০ না পেদা ীত-২০১০

উ  িশ া খ) ১৬-১২-২০১০- অ.ব.স. ০১-১০-২০১৪-উ.ব.স.

ী অেশাক কুমার পাল,  মাধ িমক, ২৩-০৯-৭১ ক) ১২-০৬-১৯৮৯-িপয়ন ১৬-১২-১০ না পেদা ীত-২০১০

িবপযয় ব ব াপন খ) ১৬-১২-২০১০-অ.ব.স. ০১-১০-২০১৪-উ.ব.স.

ী শা  ন ী, মাধ িমক, ০৭-০৬-৭২ ক) ১৯-০২-১৯৯১-িপয়ন ১৬-১২-১০ না পেদা ীত-২০১০

অথ খ) ১৬-১২-২০১০-অ.ব.স. ০১-১০-২০১৪-উ.ব.স.

ী গৗতম িব াস, িব.এসিস., ১৯-০৮-৬৪ ক) ১২-১২-১৯৯৪-ঘ- ণী   ১৬-১২-২০১০ না পেদা ীত-২০১০

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব খ) ১৬-১২-২০১০-অ.ব.স. ০১-১০-২০১৪-উ.ব.স.

ী পাথ কুমার দাস,মাধ িমক ১৬-১০-৬৭ ক)২২-০২-২০১৬-িপওন ০১-১০-২০১৪-উ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১০

প:ব: মানবািধকার কিমশন খ) ১৬-১২-২০১০-অ.ব.স.

ানা র ম ু েলখক-
২০০৯

১৬/১১/২০০৫-ম:ু া:প:

৮৬৯

৮৭০

৮৬৮

৮৭১

৮৬৬

৮৬৭

৮৬৪

৮৬৫
ানা র ম ু েলখক-

২০০৯

ানা র ম ু েলখক-
২০০৯
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ী স ু চ  গােয়ন, মাধ িমক, ০৩-০৬-৬৯ ক) ১৮-০৩-১৯৯৭-িপওন ১০-১০-২০১৪-উ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১০

অথ খ) ১৬-১২-২০১০-অ.ব.স.

ী চ ল সরকার, উ  মাধ িমক, ০১-১২-৬৪ ক) ২৮-০৫-১৯৯৭- নশ হরী ত: জা: পেদা ীত-২০১০

ভূিম ও ভূিম সং ার খ) ১৬-১২-২০১০-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৪-উ.ব.স.

ী অিনবান ভ াচায , 
িব.এসিস.(সা ািনক),

২৮-০৬-৭৪ ক) ০৪-১০-২০০২-অ.ব.ক. ০৩-১২-১০ না ানা র-২০১০ ১৯৯৯/৩০৮

খাদ  ও সরবরাহ খ) ০৩-১২-২০১০-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৪-উ.ব.স.

ী তাপস কুমার মখুাজী, 
িব.এসিস.(সা ািনক),

০২-০১-৭৯ ক) ১৩-০৬-২০০৫-অ.ব.ক. ০৩-১২-১০ না ানা র-২০১০ ২০০২/৭১৩

িনযিু  এবং িনভর গা ী খ) ০৩-১২-২০১০-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৪-উ.ব.স.

ী িমলন কাি  কুমার,  
িব.এসিস.(সা ািনক),

২৫-১১-৮০ ক) ২৪-১১-২০০৫ অ.ব.ক. ০৩-১২-১০ না ানা র-২০১০ ২০০২/৭১৫

অথ খ) ০৩-১২-২০১০-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৪-উ.ব.স.

ী দীপক িব াস, িব.কম.(সা ািনক), ০৬-০৮-৭৩ ক) ১৩-০৪-২০০৭-অ.ব.ক. ০৩-১২-১০ ত: জা: ানা র-২০১০
২০০৩/১২৩        
     (তপ: জািত 

তািলকা)
রা খ) ০৩-১২-২০১০-অ.ব.স. ০১-১১-২০১৪-উ.ব.স.

ী মন যশ, উ  মাধ িমক, ১৬-০৫-৮০ ক) ১০-১০-২০০৬-অ.ব.ক. ০৩-১২-১০ না ানা র-২০১০ ২০০৩/৩০১

আবাসন খ) ০৩-১২-২০১০-অ.ব.স. ২৪-১১-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী শিমলা কমকার, িব.এসিস, ১০-০৪-৮১ ক) ২৫-০১-২০০৭-অ.ব.ক. ০৩-১২-১০ ানা র-২০১০ ২০০৩/৫৩৬

অথ খ) ০৩-১২-২০১০-অ.ব.স. ০১-১২-২০১৪-উ.ব.স.

ও.িব.িস.৮৭৯

৮৭৪

৮৭২

৮৭৫

৮৭৮

৮৭৭

৮৭৩

৮৭৬
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ী দশণ ব , িব.এসিস, ০৫-০৪-৭৭ ক) ১৮-০৯-২০০৬-অ.ব.ক. ০৩-১২-১০ না ানা র-২০১০ ২০০৩/৫৪৩

পিরবহন খ) ০৩-১২-২০১০-অ.ব.স. ০১-১২-২০১৪-উ.ব.স.

ীমতী িচর ী দাস , িব.এসিস., ০৩-১০-৭৮ ক) ২৫-০৭-২০০৭-অ.ব.ক. ০৩-১২-১০ না ানা র-২০১০ ২০০৩/৭৮৯

িশ  ও বািনজ খ) ০৩-১২-২০১০-অ.ব.স. ০১-১২-২০১৪-উ.ব.স.

ী েসনিজৎ পাঠক,  িব.এসিস., ৩১-১২-৭৮ ক) ২৫-০৭-২০০৭-অ.ব.ক. ০৩-১২-১০ না ানা র-২০১০ ২০০৩/৭৯০

সচ ও জলপথ খ) ০৩-১২-২০১০-অ.ব.স ০১-১২-২০১৪-উ.ব.স.

ী শা  হালদার, িব.কম.(অ), ১৫-১২-৬৯  ০৯-০২-২০০৫-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ না পদা র-২০১০ ১৯৯৯/৬০

কৃিষ ০১-১২-২০১৪-উ.ব.স.

ী অ ুপ কা ী, িব.এ, ১৮-১১-৭১  ১৪-০৭-২০০৫-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ না পদা র-২০১০ ২০০১/০৮

রা ০১-১২-২০১৪-উ.ব.স.

ী কা  কমকার, িব.কম. (অ), ০২-১২-৮০  ১৫-০২-২০০৭-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ পদা র-২০১০ ২০০৪/২

িশ  ও বািনজ ০১-১২-২০১৪-উ.ব.স.

ী মািনকলাল দাস, িব.কম. (অ), ২১-০৩-৭৮  ২৯-১২-২০০৬-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ না পদা র-২০১০ ২০০৪/৩

তথ  ও সং ৃিত ০১-১২-২০১৪-উ.ব.স.

ী শা  কুমার সরকার, উ  
মাধ িমক

১৬-০১-৮০ ০৭-০২-২০০৭-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ ত: জা: পদা র-২০১০ ২০০৪/২৬

নগর উ য়ন ০১-১২-২০১৪-উ.ব.স.

৮৮৬

৮৮৫

৮৮১

৮৮৭

৮৮৪

৮৮৩

৮৮২

৮৮০

ও.িব.িস.
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ী রােজ  সাদ সাহা, িব.কম. ০১-০১-৭৬ ০২-০১-২০০৭-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ ত: জা: পদা র-২০১০ ২০০৪/৪২

রা ০১-১২-২০১৪-উ.ব.স.

ী উমা সাদ হালদার, িব.এসিস. ২২-০১-৭৯ ০৭-০২-২০০৭-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ ত: জা: পদা র-২০১০ ২০০৪/৪৯

সমবায় ০১-১২-২০১৪-উ.ব.স.

ী পবন দাস, িব.কম. ৩০-১১-৭৬ ২০-১২-২০০৭-ম:ু া: প: ৩০-১২-১০ ত: জা: পদা র-২০১০ ২০০৪/৫৯

জব যিু ০১-১২-২০১৪-উ.ব.স.

ী রিজত বরা, িব.এ, ০৪-০১-৭৬ ২৯-১২-২০০৬-ম:ু া: প ২৭-১২-১০ না পদা র-২০১০ ২০০৪/৪

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী ত সরকার, িব.কম. ২০-০৯-৮০ ১৭-০১-২০০৭-ম:ু া: প ২৭-১২-১০ না পদা র-২০১০ ২০০৪/৯

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব ০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী মানস কুমার দাস,  িব.কম. ১২-০৮-৭৫ ১২-০১-২০০৭-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ না পদা র-২০১০ ২০০৪/১০

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-II

০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী ইসােবলা মখুাজী (রথ), 
িব.এ.(অ)

০৬-০১-৭৮ ১৭-০১-২০০৭-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ না পদা র-২০১০ ২০০৪/১২

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী অির ম ঘাষ,  মাধ িমক ০৫-০১-৮১ ০৫-০১-২০০৭-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ পদা র-২০১০

কৃিষ ০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

৮৯৫

৮৯০

৮৯৪

৮৯১

৮৯২

৮৮৯

৮৯৩

৮৮৮

ও.িব.িস.
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ী অিভিজৎ কুমার িম , িব.কম. ১০-০১-৮০ ১৭-০১-২০০৭-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ না পদা র-২০১০ ২০০৪/১৬

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী কৃ া রায়, মাধ িমক ২৫-০৬-৭৫ ১৯-০১-২০০৭-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ না পদা র-২০১০ ২০০৪/১৭

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-III

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী নবনীতা লািহড়ী (িসকদার), 
িব.এ. (অ)

১০-১০-৭৫ ২২-০১-২০০৭-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ না পদা র-২০১০ ২০০৪/১৮

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-II

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী ম য়া রায়,  িব.এসিস. ৩১-১২-৭৬ ১৯-১২-২০০৭-ম:ু া: প: ২৭-১২-১০ না পদা র-২০১০ ২০০৪/৬২

অথ দ েরর অধীন েপ এ  
একাউ স-I

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স. শারীিরক িতব ী

ীমতী দবীি য়া দাস, িব.এসিস (অ) ১০-০৯-৭৮ ১৬.০৮.১০-অ.ব.স. ১৬.০৮.১০-অ.ব.স. না ২০০৬/৭ম --

প: ব: প িড ির ুটেম  বাড ০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী রােজশ সাদ বাণওয়াল, িব.কম ২৯-১২-৭৬ ২০-০৭-২০১০-অ.ব.স. ২০-০৭-১০ না ২০০৬/৮ম --

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-II

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী সায়ক ঘাষ, িব.কম (অ) ১৪-১১-৮২ ০৩-০৬-১০ ০৩-০৬-১০ না ২০০৬/১৫তম --

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী রি ত ভকত, এম.এসিস ২০-১২-৭৪ ০১-০৬-১০ ০১-০৬-১০ না ২০০৬/২১তম --

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

৮৯৬

৮৯৯

৯০২

৮৯৮

৯০৩

৯০০

৯০১

৮৯৭
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ীমতী ি তা ঘাষ, িব.এসিস ১৯-০৯-৭৮ ২৫-০৮-১০ ২৫-০৮-১০ না ২০০৬/২৩ তম

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-II

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী দবযানী দ, িব.কম. (অ) ১৬-০৬-৮১ ২৭-০৯-১০ ২৭-০৯-১০ না ২০০৬/৩৭ তম --

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-II

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী অভীক রায়, িব.কম (অ) ২১-১০-৮৩ ০১-০৬-১০ ০১-০৬-১০ না ২০০৬/৩৯ তম --

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-II

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী েজ ািত আঢ , এম.কম ০৫-১১-৭৯ ০৩-০৮-১০ ০৩-০৮-১০ না ২০০৬/৪৩ তম --

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-II

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী রােকশ পাল, িব.কম (অ) ০৪-০২-৮৩ ২৭-০৫-১০ ২৭-০৫-১০ না ২০০৬/৪৮ তম

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজকল াণ ০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী কাকিল ম ল, িব.এসিস (অ) ১৬-০৮-৮৪ ০৫-০৮-১০ ০৫-০৮-১০ ত: জা: ২০০৬/৫৫তম

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-III

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী অণব দাস অিধকারী, িব.এসিস (অ) ২৮-০৮-৮২ ০৩-০৮-১০ ০৩-০৮-১০ না ২০০৬/৫২ তম

া  ও পিরবার কল াণ ০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী সকত চে াপাধ ায়, িব.এ. ২৭-০৮-৮৭ ২৭-০৫-১০ ২৭-০৫-১০ না ২০০৬/৬০তম

অথ ০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

Release with 
lien with effect 
from 13.02.2017 

(A.N.)

৯১০

৯১১

৯০৫

৯০৮

৯০৯

৯০৬

৯০৭

৯০৪
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ী শা  দ  (িহি ), উ মাধ িমক ১০-০৩-৭৭ ০৩-০৬-১০ ০৩-০৬-১০ না ২০০৬/৬১তম

রা ০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী তপতী চ বতী ,িব.এসিস. ২০-০৪-৮১ ৩০-০৭-১০ ৩০-০৭-১০ না ২০০৬/৬৮তম --

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী িতলক কুমার পাল, িব.এ.(অ), ২৭-০৩-৮৩ ০৫-০৮-১০ ০৫-০৮-১০ না ২০০৬/৭৩তম --

W.B.Com.for Protection of Child ০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী অভীক , িব.এসিস.(অ), ০৫-০৩-৮৫ ০৮-০৬-১০ ০৮-০৬-১০ না ২০০৬/৭৫তম --

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী উদয়ন গা ামী, িব.এসিস.(অ) ২৮-১১-৮১ ১৮-০৬-১০ ১৮-০৬-১০ না ২০০৬/৮২তম

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-II

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

কেয়স আলী িমঞা, িব.এ. ০৩-১০-৭৮ ০৬-০৭-১০ ০৬-০৭-১০ ২০০৬/৮৯তম

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-II

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী অণব িম , এম.এ. ০২-০১-৮২ ১৫-১১-১০ ১৫-১১-১০ না ২০০৬/৯৫তম

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী আন  শংকর বরা, িব.এসিস. (অ) ০৪-০৯-৭৯ ০১-০৭-১০ ০১-০৭-১০ না ২০০৬/৯৯তম

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.
৯১৯

৯১৭

৯১৮

৯১৬

৯১৩

৯১৫

৯১২

৯১৪

ও.িব.িস.
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ীমতী গাগী চে াপাধ ায়, এম.এ. ১৪-০৯-৭৫ ০৭-০৬-১০ ০৭-০৬-১০ না ২০০৬/১০০তম

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১-০১-২০১৫-উ.ব.স.

ী নবল িকেশার ঠাকুর, সেক াির ০১-০৩-৭৯ ১৬.১২.২০১০ ১৬-১২-১০ না ২০০৬/১০৫তম

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস ০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী মৗ মী সাতঁরা, এম.কম. ১৫-০৩-৮১ ০৬-০৯-১০ ০৬-০৯-১০ না ২০০৬/১১২তম

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী চি মা সন ,এম.এসিস., ২০-০৮-৮১ ২৭-০৫-১০ ২৭-০৫-১০ না ২০০৬/১১৬তম

অথ ০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী বাস ী দাস, এম.এ ০১-০৪-৮৩ ১৫-০২-১১ ১৫-০২-১১ না ২০০৬/১১৮তম

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ী রাজীব বিনক,িব.এসিস (অ) ১৮-১২-৭৭ ২১.০৪.২০১০ ২১-০৪-১০ না ২০০৬/১২০তম

অথ ০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ী ভািশস মি ক, িব.এসিস, ০২.০২.১৯৮২ ০৯.০৮.২০১০ ০৯.০৮.২০১০ ত: জা: ২০০৬/৩৮৩

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ী িমত সাতঁরা, উ  মাধ িমক ০১.০৫.১৯৮৪ ০৯.১১.২০১০-অ.ব.স. ০৯.১১.২০ ১০-অ.ব.স. ত: জা: ২০০৬/৪১৪

সচ ও জলপথ ০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

৯২২

৯২৭

৯২৬

৯২০

৯২৩

৯২১

৯২৪

৯২৫
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ী পিব  ম ল, িব.এসিস (অ) ০২.০১.১৯৭৯ ০২.০৭.২০১০-অ.ব.স. ০২.০৭.২০১০-অ.ব.স. ত: জা: ২০০৬/৫৬২

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-II

০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ী িশবশ র রায়, উ মাধ িমক ০৮.১১.১৯৭৭ ২৪.১২.২০১০-অ.ব.স. ২৪.১২.২০১০-অ.ব.স. ত: জা: ২০০৬/৫৭৩

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-II

০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ী িনমল কুমার রজক, এল.এল.িব ১০.০৮.১৯৮১ ০৩.০৯.২০১০-অ.ব.স. ০৩.০৯.২০১০-অ.ব.স. ত: জা: ২০০৬/৬৬৭

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজকল াণ ০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ী স ীপ িব াস, িব.এসিস (অ) ০৯.০২.১৯৮৪ ০৫.১০.২০১০-অ.ব.স. ০৫.১০.২০১০-অ.ব.স. ত: জা: ২০০৬/৬৯৪

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-II

০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ী শা  কুমার ম ল, িব.এ ১০.০৬.১৯৭৪ ০১.১০.২০১০-অ.ব.স. ০১.১০.২০১০-অ.ব.স. ত: জা: ২০০৬/৭৬৯

রা ০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ী অিন  হালদার, িব.এসিস ২৬.০৫.১৯৭২ ১১.০৬.২০১০-অ.ব.স. ১১.০৬.২০১০-অ.ব.স. ত: জা: ২০০৬/৭৭৯

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী সবাণী হালদার , িব. ফাম ১৬.০৮.১৯৮৩ ০৫.১০.২০১০-অ.ব.স. ০৫.১০.২০১০-অ.ব.স. ত: জা: ২০০৬/৭৯১

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-I

০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ী িবনয় বাে , উ মাধ িমক ০৪.০৬.১৯৮৫ ৩১.১২.২০১০-অ.ব.স. ৩১.১২.২০১০-অ.ব.স. ত: উ: জা:

অথ দ েরর অধীন  প এ  
একাউ স-II

০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

২০০৬/৭ম নূ নমান 
তািলকা-৩

৯৩০

৯৩২

৯৩১

৯২৮

৯৩৪

৯২৯

৯৩৩

৯৩৫
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ী সবা হম ম, উ মাধ িমক ২৬.০৯.১৯৮৪ ২৫.১০.২০১০ ২৫.১০.২০১০ ত: উ: জা:

প এ  একাউ স-II ০১.০১.২০১৫-উ.ব.স.

ী সি ত ামািণক, িব.কম.(অ) ২৪-১১-৭২ ২৭-০৭-১০ ২৭-০৭-১০ ২০০৬/১২১তম

পিরেবশ ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী অির ম িব াস, িব.এ. ২২-০৪-৮২ ২৫-০৮-১০ ২৫-০৮-১০ না ২০০৬/১৩১তম

কৃিষ ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী মানস ব ানাজী, িব.এসিস (অ) ১৬-০৬-৮৫ ০২-০৬-১০ ০২-০৬-১০ না ২০০৬/১৩৭তম

িশ  ও বািণজ ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী দেবশান  হ রায়, উ মাধ িমক ২৯-১২-৭৭ ০৭-১২-১০ ০৭-১২-১০ না ২০০৬/১৪১তম

তথ  যিু  ও ইেলক িন ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী অ ান মজমুদার, িব.এসিস (অ) ০১-০১-৮২ ৩১-০৫-১০ ৩১-০৫-১০ না ২০০৬/১৪৩তম

া  ও পিরবার কল াণ ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

সখ মিন ল হক, এম.এ. ১৭-০১-৮০ ০২/০৬/২০ ১০ ০২/০৬/২০ ১০ না ২০০৬/১৪৭তম

ভূিম ও ভূিম সং ার ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী সৗমী চ াটাজী, িব.কম. (অ) ৩০-০৪-৭৯ ২৮-০৫-১০ ২৮-০৫-১০ না ২০০৬/১৫১তম

পিরক না ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

৯৩৮

৯৪০

৯৪২

৯৩৬

৯৩৯

৯৩৭

৯৪৩

৯৪১

ও.িব.িস.

২০০৬/১২ নূ নমান 
তািলকা-৩
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ী অিভিজৎ ঘাড়াই, িব.এ. ১৫-০৫-৭৫ ০১-০৪-১০ ০১-০৪-১০ না ২০০৬/১৫৪তম

ভূিম ও ভূিম সং ার ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী েভ  ভ াচায, 
িডপ.ইন.ইন ুেমে শন,

০৬-০৪-৮০ ১৫-০৬-১০ ১৫-০৬-১০ না ২০০৬/১৫৮তম

অথ ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী গৗতম কুমার মিহষ, িব.এসিস (অ) ১৫-০৭-৮৪ ০৭-০৬-১০ ০৭-০৬-১০ না ২০০৬/১৫৯তম

অথ ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী িমনসার ল র, উ মাধ িমক ০২-০৪-৮২ ০৭-০৬-১০ ০৭-০৬-১০ না ২০০৬/১৬১তম

রা ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী িবে  িব াস, িবএসিস. (অ) ২২-০১-৮৩ ০২-১১-১০ ০২-১১-১০ না ২০০৬/১৬৩তম

সচ ও জলপথ ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী তীথ বদ , ডবল এম.এ. ১৬-০৯-৮১ ১৭-০১-১১ ১৭-০১-১১ না ২০০৬/১৬৭তম

া  ও পিরবার কল াণ ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী মৗিমতা চ ব ী, িব.এসিস(অ) ০২-১২-১৯৭৭ ০১-০৩-২০১১ ০১-০৩-২০১১ না ২০০৬/১৭১তম

অথ ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী মধিুমতা মজমুদার, িড. আই ই 
এ  িট

২৪-১২-৮০ ২৭-০৭-১০ ২৭-০৭-১০ না ২০০৬/১৭২তম

তথ  ও সং ৃিত ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

৯৪৬

৯৪৯

৯৫১

৯৪৭

৯৪৮

৯৪৪

৯৪৫

৯৫০
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ী রেমশ চ  ামািণক, িব.এসিস(অ) ১৯-০৭-৭৫ ০৩/১২/২০১০ ০৩/১২/২০১০ না ২০০৬/১৮১তম

উ া , াণ ও পনুবাসন ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী শবরী চ বতী (ব ানাজী), 
িব.কম,(অ),

০৬-১২-৭৬ ২৫-০৪-১১ ২৫-০৪-১১ না ২০০৬/১৮২তম

িবদ ালয় িশ া ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী ীপণা দ , িব.এসিস.(অ), ২১-০১-৮২ ২৭-০৭-১০ ২৭-০৭-১০ না ২০০৬/১৮৯তম

নগর উ য়ন ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী সৗিম  িবষয়ী, িব. কম ২০.০২.১৯৭৭ ৩০.০৬.২০১০-অ.ব.স. ৩০.০৬.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

যবু কল াণ ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী যশ  িমদ া, িব.এ (অ) ১৭.০৪.১৯৮৩ ০৮.০৭.২০১০-অ.ব.স. ০৮.০৭.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

ভূিম ও ভূিম সং ার ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী িব দাস িব াস, িব.এ ১০.০১.১৯৭৭ ১২.০৭.২০১০-অ.ব.স. ১২.০৭.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

তদারিক আেয়াগ ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী মতুৃ য় রায়, মাধ িমক ১৬.০৯.১৯৭২ ২১.০৭.২০১০-অ.ব.স. ২১.০৭.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

িবপযয় ব ব াপন ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী তপন সরকার, িব.এসিস ১৫.০৭.১৯৮২ ১০.০৯.২০১০-অ.ব.স. ১০.০৯.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

প ােয়ত ও ােমা য়ন ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

২০০৬/৪থ নূ নমান 
তািলকা-২

৯৫৯

৯৫৭

৯৫৫

৯৫৩

৯৫২

৯৫৪

৯৫৬

৯৫৮

২০০৬/২-য় নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৬/১১ নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৬/১৫ নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৬/১-ম নূ নমান 
তািলকা-২
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ী তপন রায়, উ মাধ িমক ০৬.০৬.১৯৮৬ ০২.০৭.২০১০-অ.ব.স. ০২.০৭.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

কৃিষ ০১.০২.২০১৫ উ.ব.স.

ী জীেব  ম ল, িব.এসিস ০৯.১০.১৯৮৪ ০১.০২.২০১১-অ.ব.স. ০১.০২.২০১১-অ.ব.স. ত: জা:

জলস দ অ স ান ও উ য়ন ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী অিনল কুমার সেরন, উ মাধ িমক ০২.০৬.১৯৮৫ ০৮.০৯.২০১০-অ.ব.স. ০৮.০৯.২০১০-অ.ব.স. ত: উ: জা:

রা ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী পম বড়ুয়া, উ মাধ িমক ০৫.০১.১৯৮৪ ২৪.০৬.২০১০-অ.ব.স. ২৪.০৬.২০১০-অ.ব.স. ত: উ: জা:

প:ব: করাধন আদালত ০১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী উ ল দ, িব.এসিস. ০১-০৫-৮৫ ০৯-০৯-১০ ০৯-০৯-১০ না ২০০৬/১৯১তম

রা ০৫.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী সেরাজ মেুখাপাধ ায়, িব.কম.(অ) ২২-০৪-৭৯ ২৭-০৫-১০ ২৭-০৫-১০ না ২০০৬/১৯৬তম

রাজ পােলর সিচবালয় ০৫.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী সানালী দাস (পাল), িব.এসিস. 
(অ)

৩০-১১-৮০ ৩১-০৫-১০ ৩১-০৫-১০ না ২০০৬/১৯৭তম

নগর উ য়ন ০৫.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী অিমত দাস, িব.এ ১৯.০৭.১৯৮১ ৩০.০৮.২০১০-অ.ব.স. ৩০.০৮.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

মৎ ০৫.০২.২০১৫-উ.ব.স.

৯৬১

৯৬৪

৯৬৩

৯৬০

৯৬৭

৯৬৫

৯৬৬

৯৬২

২০০৬/২৩ নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৬/১৬ নূ নমান 
তািলকা-৩

২০০৬/১৭ নূ নমান 
তািলকা-৩

২০০৬/৩১ নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৬/২৬ নূ নমান 
তািলকা-২
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ী িপ ু ঘটক, িব.কম. (অ) ২৭-১১-৭৭ ০১-০৬-১০ ০১-০৬-১০ না ২০০৬/২০১তম

িবদ ালয় িশ া ০৫.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী দীপ কুমার পাল, িব.এসিস (অ) ১৪-১০-৮১ ২৫-০৮-১০ ২৫-০৮-১০ না ২০০৬/২০২তম

রা ০৬.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী লাল আচায ী, িব.এ., ১১-০১-৭৫ ০৮-০৭-১০ ০৮-০৭-১০ না ২০০৬/২০৫তম

রা  (মখু ম ীর সিচবালয়) ০৬.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী রােজশ কুমার চ বতী, 
িব.এসিস.(অ),

০২-০৪-৮৫ ২০-০৭-১০ ২০-০৭-১০ না ২০০৬/২১৪তম

ভূিম ও ভূিম সং ার ০৬.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী ম  কুমার িব াস, িব.কম. (অ), ১৭-০২-৮০ ০৪-০৮-১০ ০৪-০৮-১০ না ২০০৬/২১৫তম

প ােয়র ও ােমা য়ন ০৬.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী ন া সাহা, িব.এস.িস. ০৬-১২-৮০ ২৯-০৬-১০ ২৯-০৬-১০ না ২০০৬/২২০তম

সচ ও জলপথ ০৬.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী দবাশীষ ভ াচায , এম.এসিস. ১৬-০৯-৮১ ০৪-০৮-১০ ০৪-০৮-১০ না ২০০৬/২২১তম

রা ০৬.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী িতিমর ম ল, িব.এসিস (অ) ০৩.০১.১৯৮২ ১৬.০৮.২০১০-অ.ব.স. ১৬.০৮.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

জলস দ অ স ান ও উ য়ন ০৬.০২.২০১৫-উ.ব.স.

৯৭৩

৯৭৪

৯৭২

৯৭৫

৯৬৮

৯৭১

৯৭০

৯৬৯

২০০৬/৩৭ নূ নমান 
তািলকা-২
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ী স য় দাস, িব. কম (অ) ০১.০৩.১৯৮২ ২৫.০৬.২০১০-অ.ব.স. ২৫.০৬.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

া  ও পিরবার কল াণ ০৬.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী িবধান চ  রায়, িব. কম ৩০.০৫.১৯৭৪ ১৫.১২.২০১০-অ.ব.স. ১৫.১২.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

আবাসন ০৬.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী  দ, িব.এ. ০৯-০২-৭৮ ০২-০৯-১০ ০২-০৯-১০ না ২০০৬/২২২তম

রা ০৭.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী দীপংকর ঘাষ, িব.এসিস. ২০-১০-৮৪ ১৩-০৭-১০ ১৩-০৭-১০ না ২০০৬/২২৭তম

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও 
পনুবাসন

০৭.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী ইমা েয়ল মাি , িব.এসিস ১৩.১২.১৯৮৩ ০১.১১.২০১০-অ.ব.স. ০১.১১.২০১০-অ.ব.স. ত: উ: জা:

সচ ও জলপথ ০৯.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী শামীম ইয়াসিমন, িব.এসিস.(অ) ১৪-১১-৮৫ ০১-১২-২০১০-অ.ব.স ১০.০২.২০১৫-উ.ব.স. না ২০০৬/২২৮তম

পতূ

ী িবজ ুচ াটাজী, িব.কম.(অ) ০৭-০৭-৭৯ ২৩-০৪-১০ ২৩-০৪-২০১০-অ.ব.স না ২০০৬/২৩৩তম

ম ১০.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী ত কুমার ম ল,িব.কম. ০১-০৯-৭৫ ০৯-০৬-১০ ০৯.০৬.২০১০-অ.ব.স. ২০০৬/২৩৬তম

াণী স দ িবকাশ ১০.০২.২০১৫-উ.ব.স.

৯৮৩

৯৮১

৯৮২

৯৭৮

৯৭৭

৯৭৯

৯৮০

৯৭৬

ও.িব.িস.

২০০৬/৩৯ নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৬/৩৮ নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৬/২০ নূ নমান 
তািলকা-৩
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ী জয় সরকার, িব. কম (অ) ১৬.০৪.১৯৭৯ ১০.০৮.২০১০-অ.ব.স. ১০.০৮.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

অথ ১০.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী িবিদশা যশ (রায়), এম.এসিস. ১১-০১-৮৩ ২৩-০৭-১০ ২৩-০৭-১০ না ২০০৬/২৩৭তম

রা ১১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী শীল িব াস, িব.এস.িস. ২৮-১২-৭৭ ২৮-০৭-১০ ২৮-০৭-১০ ২০০৬/২৩৮তম

ভূিম ও ভূিম সং ার ১১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী অতীন কুমার পাল, িব.এসিস.(অ) ০২-০১-৮০ ১৫-০৬-১০ ১৫-০৬-১০ না ২০০৬/২৪৯তম

অথ ১১.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী কািতক চ  সরকার, িব.এ ০২.০১.১৯৭১ ২৮.০৭.২০১০-অ.ব.স. ২৮.০৭.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

নগর উ য়ন ১২.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী পাথ দ , িব.এসিস., ২৭-০৪-৮৪ ২৭-০৭-১০ ২৭-০৭-১০ না ২০০৬/২৫ ১তম

সচ ও জলপথ ১৩.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী সি তা িগির (সাইঁ), িব.এ. (অ), ২১-০৫-৮৩ ২২-০৬-১০ ২২-০৬-১০ না ২০০৬/২৫ ২তম

অথ ১৭.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ী েসনিজৎ চাকমা, িব. কম ০৪.০১.১৯৮২ ১১.০৪.২০১১-অ.ব.স. ১১.০৪.২০১১-অ.ব.স. ত: উ: জা:

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ১৮.০২.২০১৫-উ.ব.স.

ও.িব.িস.

৯৯১

৯৯০

৯৮৯

৯৮৮

৯৮৬

৯৮৫

৯৮৪

৯৮৭

২০০৬/৪২ নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৬/২৩ নূ নমান 
তািলকা-৩

২০০৬/৪৩ নূ নমান 
তািলকা-২
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ী অ নাভ চ বতী, িব.এসিস. ০৪-০৫-৮২ ২৩-০৬-১০ ২৩-০৬-১০ না ২০০৬/২৫ ৭তম

াণী স দ িবকাশ ০১.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী তারক নাথ সূ ধর, উ মাধ িমক ০৯-০১-৮১ ২৯-০৬-১০ ২৯-০৬-১০ ২০০৬/২৫ ৮তম

সমবায় ০১.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী পলুক কুমার মাজী, িব.এসিস. ২৯-০৫-৭৭ ২১-১২-১০ ২১-১২-১০ না ২০০৬/২৬১তম

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব ০১.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী স াট দ , িব.এসিস.(অ) ০৯-০৫-৮৩ ০৬-০৭-১০ ০৬-০৭-১০ না ২০০৬/২৬৬তম

রা ০১.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী শিমত অিধকারী, উ মাধ িমক ১৬-১০-৮৪ ১৪-০৬-১০ ১৪-০৬-১০ না ২০০৬/২৭৭তম

া  ও পিরবার কল াণ ০১.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী মৗিমতা ম ল, এম.এসিস. ০৩-০৫-৮০ ১৯-০৭-১০ ১৯-০৭-১০ না ২০০৬/২৮৫তম

রা ০১.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী প দবরায়, উ মাধ িমক ২৮-০৪-৮৪ ০৯-০৬-১০ ০৯-০৬-১০ না ২০০৬/২৯০তম

ভূিম ও ভূিম সং ার ০১.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী স য় দাস, িব.এস.িস ২২-০৬-৭৭ ২০/০৭/২০১০(অপ:) ২০/০৭/২০১০(অপ:) না ২০০৬/২৯১তম

অথ ০১.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

৯৯২

৯৯৫

৯৯৩

৯৯৮

৯৯৪

৯৯৬

৯৯৭

৯৯৯

ও.িব.িস.
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ীমতী অ  ুহালদার, এম. কম ২০.০৪.১৯৮৩ ২১.০৭.২০১০-অ.ব.স. ২১.০৭.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস ০১.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী দবরাজ সাহা, িব.এসিস ২৭.০৮.১৯৮৪ ০১.০৭.২০১০-অ.ব.স. ০১.০৭.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

প ােয়ত ও ােমা য়ন ০১.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী আন  ম ল, উ  মাধ িমক ১৭.০৭.১৯৮৩ ১১.০১.২০১১-অ.ব.স. ১১.০১.২০১১-অ.ব.স. ত: জা:

অথ ০১.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী মণৃাল কাি  ঘরামী, এম.এ. ০৭-১১-৮২ ০২-০৯-১০ ০২-০৯-১০ না ২০০৬/২৯৮তম

িবদ ালয় িশ া ১৭.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী ভিমতা পাল, এম.এসিস. ১৬-০৬-৭৬ ০১-০৯-১১ ০১-০৯-১১ না ২০০৬/২৯৯তম

রা  (মখু ম ীর সিচবালয়) ১৭.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী উ ল দাশ, িব.এ. ১৮-১২-৭৫ ০৮-০৬-১০ ০৮-০৬-১০ না ২০০৬/৩০০তম

আবাসন ১৭.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী পন বমন, িব.এ (অ) ২৯.০৫.১৯৮৩ ০১.১২.২০১০-অ.ব.স. ০১.১২.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

জলস দ অ স ান ও উ য়ন ১৭.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী পিব  কুমার ম ল, িব.এ. ১২-১১-৮২ ১৯-১১-১০ ১৯-১১-১০ না ২০০৬/৩০১তম

আবগারী ১৮.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

১০০৩

১০০১

১০০৪

১০০৭

১০০৬

১০০০

১০০২

১০০৫

২০০৬/৫৫ নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৬/৪৮ নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৬/৪৬ নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৬/৫৬ নূ নমান 
তািলকা-২
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ী সামক পাল, িব.এ., ০১-০৪-৮৫ ১৬-০৬-১০ ১৬-০৬-১০ না ২০০৬/৩০৮তম

উ িশ া ১৯.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী আশীষ রায়, িব.এসিস ১১.০৫.১৯৮৬ ০৩.০৬.২০১০-অ.ব.স. ০৩.০৬.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

রা ১৯.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী শা  হালদার, িব.এসিস. (অ) ১৪-০৮-৮২ ০৮-০৯-১০ ০৮-০৯-১০ না ২০০৬/৩০৯তম

তথ  যিু  ও ইেলক িন ২০.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী মাধবীলতা মমু,ু এম. কম ১২.১২.১৯৮১ ৩১.০৮.২০১০-অ.ব.স. ৩১.০৮.২০১০-অ.ব.স. ত: উ: জা:

অথ ২০.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ী রানাক পাল, িব.এসিস, ০৪-০৪-৭৭ ০১-০৬-১০ ০১-০৬-১০ না ২০০৬/৩১২তম

পৗর িবষয়ক ২৪.০৩.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী ক া মখুাজী, িব.এসিস.(অ) ২৬/০৪/১৯৭৫ ২৭/১০/২০১০ ২৭/১০/২০১০ না ২০০৬/৩১৫তম

সচ ও জলপথ ০১.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী বল কু ু, িব.এ(অ) ০২.০২.১৯৮০ ১২.০৫.২০১০ ১২.০৫.২০১০ না ২০০৬/৩২০

কৃিষ ০১.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী  ধীমান শীল,িব.এসিস. ২৪.০৩.১৯৮৪ ১৯.১১.২০১০ ১৯.১১.২০১০ না ২০০৬/৩২৩

া  ও পিরবার কল াণ ০১.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

১০১১

১০১৩

১০১২

১০০৯

১০১৪

১০১৫

১০০৮

১০১০

২০০৬/৫৯ নূ নমান 
তািলকা-২

২০০৬/২৪ নূ নমান 
তািলকা-৩
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ী গৗর পদ ধা কী, িব.কম (অ) ০২.০৫.১৯৭০ ০২.০৯.২০১০-অ.ব.স. ০২.০৯.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

ম ০১.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী চ া চ াটা ী, িব.এসিস. ১০.০২.১৯৮০ ০১.১০.২০১০ ০১.১০.২০১০ না ২০০৬/৩২৬

রা ০৯.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী িকেশার কুমার অিধকারী,   িব.কম 
(অ)

০৩.০৮.১৯৭৫ ০২.০৬.২০১০ ০২.০৬.২০১০ না ২০০৬/৩৩০

ভূিম ও ভূিম সং ার ০৯.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী ফাকু ি ন সরদার, িব. এ. ৩০.০৭.১৯৮২ ০২.১২.২০১০. ০২.১২.২০১০ ২০০৬/৩৩১

বন ০৯.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী অিপতা দাশ , িব.এসিস(অ) ১৮.১২.১৯৭৯ ০২.০৭.২০১০ ০২.০৭.২০১০ না ২০০৬/৩৩৭

িবচার ০৯.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী  স ীপ কুমার ামািণক, িব.কম (অ) ০৮.০৩.১৯৮০ ০৭.০৭.২০১০. ০৭.০৭.২০১০ না ২০০৬/৩৩৮

কািরগরী িশ া  ও িশ ণ ০৯.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী কাশ সাতঁরা, িব.এসিস ০২.০৯.১৯৭৯ ০১.০৭.২০১০-অ.ব.স. ০১.০৭.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

অথ ০৯.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী  মাং  সরকার, িব.এসিস (অ) ১৫.০৪.১৯৮৪ ০৬.০৮.২০১০. ০৬.০৮.২০১০ না ২০০৬/৩৪০

অথ ১০.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ও.িব.িস.১০১৯

১০২০

১০১৭

১০২২

১০১৬

১০১৮

১০২১

১০২৩

২০০৬/৬০ নূ নমান 
তািলকা-২

Release with 
lien with effect 
from 04.09.2015 

(F.N.)

২০০৬/৬২ নূ নমান 
তািলকা-২
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ীমতী দীপা রায়, এম.এ ০৫.০৭.১৯৭৮ ১৪.০৭.২০১০ ১৪.০৭.২০১০ না ২০০৬/৩৪৮

প ােয়ত ও ােমা য়ন ১০.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী প দ সরকার (িহ ী), িব.এসিস 
(অ)

৩১.১২.১৯৭৯  ১৬.০৯.২০১০ ১৬.০৯.২০১০ না ২০০৬/৩৫০

তথ  ও সং ৃিত ১০.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী িবকাশ পাল, িব. এসিস(অ) ০৭.১০.১৯৭৯ ০৭.০৭.২০১০ ০৭.০৭.২০১০ না ২০০৬/৩৫২

রা  ও পাবত  িবষয়ক ১০.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী রাজ কমল মাইিত, এম এ ১১.০৭.১৯৮৩ ১০.০৮.২০১০ ১০.০৮.২০১০ না ২০০৬/৩৫৪

তথ  ও সং ৃিত ১০.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী তাপস ম ল িব.এ (অ) ১৫.১১.১৯৮৩ ০২.০৯.২০১০-অ.ব.স. ০২.০৯.২০১০-অ.ব.স. ত: জা:

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ১০.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী তাপস রায়, মাধ িমক ২০.০১.১৯৬৫ ২৮.০৭.৯২-িপওন ২৫.১১.১১-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১১

পিরক না ১০.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী কমল মমূ,ু িব. কম ২১.১০.১৯৭৮ ০৬-০১-২০১১-অ.ব.স. ০৬-০১-২০১১-অ.ব.স. ত: উ: জা:

সংেশাধন শাসন ১৩.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী র ন পরামািনক, িব.কম (অ) ১৮.০৮.১৯৮০ ০১.০৩.১১-অ.ব.স. ০১.০৩.২০১১-অ.ব.স. ২০০৬/৪০১

অসামিরক িতর া ১৭.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

১০২৬

১০২৪

১০২৫

১০৩০

১০৩১

১০২৮

১০২৭

১০২৯

২০০৬/২৫ নূ নমান 
তািলকা-৩

২০০৬/৬৭ নূ নমান 
তািলকা-২

ও.িব.িস.
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ী বীর কুমার ামািণক, িব.কম (অ) ০৮.০১.১৯৭৩ ০১.০৭.২০১০-অ.ব.স. ০১.০৭.২০১০-অ.ব.স. ২০০৬/৪৬০

সচ ও জলপথ ১৭.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী সজল কুমার দাস, িব.এ (অ) ২০.১২.১৯৭৪ ০৯.০৬.২০১০-অ.ব.স. ০৯.০৬.২০১০-অ.ব.স. ও.িব.িস. ২০০৬/৫২৩

ভূিম ও ভূিম সং ার ১৭.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী শংকর জয়েসায়ারা, মাধ িমক ১২.১২.১৯৭০ ২৮-০৫-১৯৯৭-িপওন ২৫.১১.১১-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১১

অথ ১৮.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী র ন কমকার, িব.কম (অ) ২৮.০৯.১৯৭৫ ২০.০৭.২০১০-অ.ব.স. ২০.০৭.২০১০-অ.ব.স. ২০০৬/৫৩৯

পতূ ২২.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী দীপ সাধখুা ঁ, িব. কম (অ) ১২.০৪.১৯৭৫ ১৬.০৮.২০১০-অ.ব.স. ১৬.০৮.২০১০-অ.ব.স. ২০০৬/৫৪৩
(শারীিরক 
িতব ী)

িবচার ২৩.০৪.২০১৫-উ.ব.স.

ী জয়েদব ন ী, উ মাধ িমক ১৪.১১.১৯৮০ ৩০.০৭.২০১০-অ.ব.স. ৩০.০৭.২০১০-অ.ব.স. ২০০৬/৫৬১

য ু্বকল াণ এবং ীড়া ০১.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ী অজয় কুমার মািঝ, িব. কম ২১.০৭.১৯৭৬ ০৪.০৬.২০১০-অ.ব.স. ০৪.০৬.২০১০-অ.ব.স. ২০০৬/৫৬৬

খাদ  ি য়াকরণ ০১.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ী িব প বসাক, িব.কম(অ) ১৫.১২.১৯৮২ ০৫.০৮.২০১০-অ.ব.স. ০৫.০৮.২০১০-অ.ব.স. ২০০৬/৫৮২

সমবায় ০১.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ও.িব.িস.

১০৩৩

১০৩২

১০৩৬

১০৩৯

১০৩৮

১০৩৫

১০৩৭

১০৩৪

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

Page 130 of 241



 উ রবগ য় সহায়ক Gradation List of UDAs issued vide no - 13 PAR(CCW) dated 17.01.2022       

ীমতী রীতা ন ী, িব.এসিস(অ) ২৫.১২.১৯৭৫ ০৯.০৬.২০১০-অ.ব.স. ০৯.০৬.২০১০-অ.ব.স. ২০০৬/৫৮৪

খাদ  ও সরবরাহ ০১.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ী রেমশ মাহােতা, উ  মাধ িমক ০৫.০২.১৯৭৯ ২৩.০৬.২০১০-অ.ব.স. ২৩.০৬.২০১০-অ.ব.স. ২০০৬/৬০১

অথ ০১.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ী ভ ন ম ু া, উ মাধ িমক ২৬.০২.১৯৮৫ ২৫.১১.২০১০-অ.ব.স. ২৫.১১.২০১০-অ.ব.স. ত: উ: জা:

খাদ  ও সরবরাহ ০১.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ী রথী  নাথ মািজ, িব.এ ২২.০১.১৯৮০ ১৮.০৬.২০১০-অ.ব.স. ১৮.০৬.২০১০-অ.ব.স. ২০০৬/৬১৯

সমবায় ০৮.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ী অসীম কমকার, িব.কম (অ) ১০.০২.১৯৭৪ ১৩.০৮.২০১০-অ.ব.স. ১৩.০৮.২০১০-অ.ব.স. ২০০৬/৬২৭

আবাসন ০৮.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ী কশব চ  কু ু, িব.এসিস (অ) ১২.০৮.১৯৭১ ১১.০৬.২০১০-অ.ব.স. ১১.০৬.২০১০-অ.ব.স. ২০০৬/৬৫২

জলস দ অ স ান ও উ য়ন ০৮.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ী কাি ক বাে , িব. কম (অ) ২০.১২.১৯৮২ ০৬.০৮.২০১০-অ.ব.স. ০৬.০৮.২০১০-অ.ব.স. ত: উ: জা:

কৃিষ ০৯.০৫.২০১৫ উ.ব.স.

ী গৗতম ম ল, ১৭.০৭.৬৪ ০৩.০৬.১৯৯৭-িপওন ০১.১২.১১-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১১

অথ ০৯.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

১০৪১

১০৪৪

১০৪৭

১০৪৫

১০৪৬

১০৪২

১০৪৩

১০৪০

ও.িব.িস.

Released with 
lien w.e.f 

23.6.15 A.N

ও.িব.িস.

২০০৬/৩০ নূ নমান 
তািলকা-৩

ও.িব.িস.

২০০৬/২৭ নূ নমান 
তািলকা-৩
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ী নাড়ুেগাপাল মাইিত, মাধ িমক ২৩.০৪.১৯৭১ ০৩.০৪.১৯৯৫-িপওন ২৫.১১.১১-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১১

অথ ১১.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ী ত ম ল, ১৭.০১.১৯৭৬ ক)০১.০৮.০৮-অ.ব.ক ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ত: জা: ানা িরত-২০১১ িপএসিস-২০০৪/১৩৭

া  ও পিরবার কল াণ ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ১১.০৫.২০১৫-উ.ব.স. নতম তািলকা-২

ী কল াণ রায় চৗধরুী, মাধ িমক ১০.০১.১৯৬৩ ১০.০৪.১৯৯৫-ঘ ণী ২৫.১১.১১-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১১

আবাসন ১২.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ী প জ কুমার রাণা, মাধ িমক ০৩.১১.১৯৬৯ ২১.০৪.১৯৯৫-ঘ ণী ২৫.১১.১১-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১১

সচ ও জলপথ ১২.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ী শ র কুমার ম ল, িব.এ. ৩১.০১.১৯৭৮ ক)২৯.০৭.০৮-অ.ব.ক. ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ত: জা: ানা িরত-২০১১ িপএসিস-২০০৪/১৯৫

অসামিরক িতর া ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ১২.০৫.২০১৫-উ.ব.স. নতম তািলকা-২

ী ত রথ, িব.এসিস. ০৫.০২.১৯৭৭ ২৬.০৫.১৯৯৫-ঘ ণী ২৫.১১.১১-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১১

কৃিষ ১৮.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী রীনা চ াটাজী (চ বতী),   
িব.এসিস.

১২.০১.১৯৭৩ ২৯.০৫.১৯৯৫-ঘ- ণী ২৫.১১.১১-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১১

কৃিষ ১৮.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

ী অ ণ কুমার পা , উ মাধ িমক ১৫-০৮-১৯৭২ ১৪.০৩.২০০৮-ম.ু া.প. ২৪.১১.১১-অ.ব.স. ত:জা: ২০০৪/২ পদা িরত-২০১১

ভূিম ও ভূিম সং ার ২৪.১১.১১-অ.ব.স. ১৮.০৫.২০১৫-উ.ব.স.

১০৫০

১০৫৫

১০৪৯

১০৫৪

১০৫৩

১০৪৮

১০৫১

১০৫২
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ী রি ত দাস, মাধ িমক ২৪.০৪.১৯৭৫ ১২.০৬.১৯৯৫-িপওন ২৫.১১.১১-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১১

রা ০১.০৬.২০১৫-উ.ব.স.

ী দীপ কুমার দ , মাধ িমক ০৫.০১.১৯৬৫ ১৮.০৮.১৯৯৫-িপওন ২৫.১১.১১-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১১

াণী স দ িবকাশ ০১.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী ভাত রায়, মাধ িমক ০৫.০৫.১৯৭৪ ২৯.০৯.৯৫-সংবাদবাহক ২৫.১১.১১-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১১

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী সমীর কর,  উ মাধ িমক ১৪.০৪.১৯৭৬ ১৫.১১.৯৫-িপওন ২৫.১১.১১-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১১

প ােয়ত ও ােমা য়ন ০১.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী িবজয় কুমার সাহা,  মাধ িমক ১২.১২.১৯৭৭ ১৭.০১.৯৬-িপওন ২৫.১১.১১-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১১

িবপযয় ব ব াপন ০১.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী রাখহির সেরন, ২৩.১২.১৯৬৪ ০১.০৯.১৯৯৭-িপওন ২৫.১১.১১-অ.ব.স. ত: উ: জা: পেদা ীত-২০১১

পতূ ০১.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী ভেবশ চ  ম ল, িব.এ. ২০.০৬.১৯৮১ ০২.১১.২০১১-অ.ব.স. ০২.১১.২০১১-অ.ব.স. ত: জা: ২০০৭/৩০৪

অথ ০১.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী বীর সরকার, িব.এ (অ) ৩০.০৩.১৯৮৬ ০৫.০৮.২০১১-অ.ব.স. ০৫.০৮.২০১১-অ.ব.স. ত: জা: ২০০৭/৪৯৫

ীড়া ও যবুকল াণ( ীড়া) ০১.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

১০৫৮

১০৬১

১০৫৬

১০৬০

১০৬৩

১০৬২

১০৫৭

১০৫৯
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ীমতী রীনা দ , িব.এসিস. ২৩.১২.১৯৭৮ ১৩.০৬.০৫-অ.ব.ক. ০৪.১১.১১-অ.ব.স. না ানা িরত-২০১১ িপএসিস-২০০২/৭০১

ম ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী অপনা রায় মালাকার (দ ),   
িব.এসিস. (অ)

১৪.১০.১৯৭৯ ক)১৬.১১.০৭-অ.ব.ক. ০৪.১১.১১-অ.ব.স. অ.অ. ণী ানা িরত-২০১১ িপএসিস-২০০৩/৭২৫

িশ  ও বািণজ ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী িদেব  শখর জানা,  িব.এ. ২১.০৮.১৯৭৮ ক)০২.১১.০৭অ.ব.ক. ০৪.১১.১১-অ.ব.স. না ানা িরত-২০১১ িপএসিস-২০০৩/৭৪৯

রা ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী চ ানী চৗধরুী,  িব.কম ০২.০২.১৯৭৯ ক)০৪.০৩.০৮-অ.ব.ক. ০৪.১১.১১-অ.ব.স. না ানা িরত-২০১১ ২০৩/৭৭০

অথ ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী অির ম নাগ,  াতক, ২০.০৫.১৯৮০ ক)২০.১২.০৭-অ.ব.ক. ০৪.১১.১১-অ.ব.স. না ানা িরত-২০১১ ২০০৪/৩১৭

ভূিম ও ভূিম সং ার ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী স য় িম , উ মাধ িমক ১৫.০১.১৯৭৯ ক)০৪.০১.০৮-অ.ব.ক. ০৪.১১.১১-অ.ব.স. না ানা িরত-২০১১ িপএসিস-২০০৪/৩৫৩

সংেশাধন শাসন ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী িদেব  কর , িব.কম(অ) ১৮.১০.১৯৭৫ ক)১৪.০২.০৮-অ.ব.ক. ০৪.১১.১১-অ.ব.স. না ানা িরত-২০১১ িপএসিস-২০০৪/৩৬৪

আবাসন ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী শা  দাস, িব.এ ২২.১০.১৯৮৪ ক)২৮.০৭.০৮-অ,ব.ক. ০৪.১১.১১-অ.ব.স. না ানা িরত-২০১১ িপএসিস-২০০৪/৬৭৫

রা ০৪.১১.১১-অ.ব.স. ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

১০৬৮

১০৬৫

১০৭১

১০৭০

১০৬৪

১০৬৯

১০৬৬

১০৬৭
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ী শা  বাগচী, এম.কম. ০৩.১১.১৯৭৯ ১৬.০১.২০০৮-ম.ু া.প. ২৪.১১.১১-অ.ব.স. না ২০০৪/২৩-২য় তািলকা পদা িরত-২০১১

িবচার ২৪.১১.১১-অ.ব.স. ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী বীর কুমার িসং, িব.কম ৩১.১২.১৯৭৯ ১১.০১.২০০৮-ম.ু া.প. ২৪.১১.১১-অ.ব.স. ত: উ: জা: ২০০৪/২ তািলকা- ৩ পদা িরত-২০১১

খাদ  ও সরবরাহ ২৪.১১.১১-অ.ব.স. ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী জন িব াস, এম.এ. ০১.০৫.১৯৮৬ ২৬.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২৬.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৫৪৫

আবগারী ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী েদশ কুমার হালদার, িব.ই. ২৫.১০.১৯৮৩ ৩১.১০.২০১১-অ.ব.স.
৩১.১০.২০১১-
অ.ব.স.(অপ:)

২০০৭/৫৫১

পতূ (অপঃ) ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী রিতকা হালদার, িব.এসিস. ২০.০৬.১৯৮৩ ২৫.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২৫.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৫৫৩

িবিধ ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী সামনাথ িশট, িব.এ. ১৫.০২.১৯৮৫ ১৪.১১.২০১১-অ.ব.স. ১৪.১১.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬১৯

পতূ ১৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী অিমত রায়, িব.কম., ২৯.১০.১৯৭৮ ১৮.০১.২০০৮-ম.ু া.প. ২৪.১১.১১-অ.ব.স. পদা িরত-২০১১ পদা িরত-২০১১

রা ০৮.১২.১১-অ.ব.স. ১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী শ র সাহা, িব.কম.(অ) ৩০.০৪.১৯৮৩ ১৪.১২.২০০৭-ম.ু া.প. ২৪.১১.১১-অ.ব.স. ২০০৪/২৭ তািলকা-২ পদা িরত-২০১১

অথ ২৪.১১.১১-অ.ব.স. ১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

১০৭৭

১০৭৩

১০৭৫

১০৭৮

১০৭৬

১০৭৯

১০৭৪

১০৭২

ত: জা:

না

ত: জা:

না

ত: জা:

ত: জা:
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ী সিমত ইঁ, মাধ িমক ০৮-০৭-১৯৭৫ ২৮.১১.২০০৭-ম.ু া.প. ২৪.১১.১১-অ.ব.স. ২০০৪/৩০ তািলকা-২ পদা িরত-২০১১

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব ২৪.১১.১১-অ.ব.স. ১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী মেনািজৎ দাস, িব.এসিস.(অ) ০৯.১০.১৯৮০ ৩০.১২.২০১১-অ.ব.স. ৩০.১২.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১ম

িবপযয় ব ব াপন ১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী পলাশ রায়, এম. এসিস. ২০.০৯.১৯৮০ ২২.০২.২০১১-অ.ব.স. ২২.০২.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/২য়

রা ১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী ত য় ভ াচায , িব.এসিস. (অ) ২৫.০১.১৯৮৭ ২৫.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২৫.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩য়

তদারিক আেয়াগ ১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী দীপ র বািলয়াল, এম. এ. ২৬.০৩.১৯৮৪ ২২.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২২.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৯ম

ভূিম ও ভূিম সং ার ১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী ই ানী দ , িব.এসিস. (অ) ২২.০১.১৯৮০ ০১.১১.২০১১-অ.ব.স. ০১.১১.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৩তম

প:ব: ভূিম সং ার ও জাস  আদালত ১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী ই িজৎ পাল, িব.এ. ০৪.০৭.১৯৮০ ১১.০৮.২০১১-অ.ব.স. ১১.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৪৮তম

অথ ১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী সামা মাদক, িব.কম(অ), ১৯.১২.১৯৭৭ ০৭.০৬.২০১১-অ.ব.স. ০৭.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৫৪তম

উ া , াণ ও পনুবাসন ১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

না

না

১০৮৭

১০৮১

১০৮২

১০৮০

১০৮৪

১০৮৫

১০৮৬

১০৮৩

না

না

Release with 
lien with effect 
from 22.02.2016 

(F.N.)

না

ও.িব.িস.

না

না
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ী িন পম দাস, িব.এ.(অ) ১০.০১.১৯৮০ ২৭.১০.২০১১-অ.ব.স. ২৭.১০.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬৩৪

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজ 
কল াণ

১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী অ ণ সরদার, িড  ইন মকা ইি ০২.০২.১৯৭৯ ০১.০৯.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬৭৩

সচ ও জলপথ ১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী দীপাি তা ভ াচায  (ঢালী), 
এম.এ.

১৩.১২.১৯৮৩ ০১.০৮.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬৭৯

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী ির ু িক ু (িহি ), এ.আই.এস.এস.ই. ২৩.০৯.১৯৮৭ ২৫.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২৫.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৫৫

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ১৬.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী অত  ঘাষ দি দার, িব.এসিস. ২৭.০৩.১৯৮০ ২৮.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২৮.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৫৬তম

নগর উ য়ন ১৭.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী নবনীতা পাল, িব.এসিস.(অ) ১১.১২.১৯৮২ ১২.০৯.২০১১-অ.ব.স. ১২.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬৩তম

সমবায় ১৭.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী অিভেষক ঘাড়ই, িব.এসিস. ০৬.১১.১৯৮২ ২৯.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২৯.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬৮৬

উ া , াণ ও পনুবাসন ১৭.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী অয়ন কুমার মেুখাপাধ ায়,  
িব.এসিস. (অ)

২৪.০৯.১৯৭৭ ০১.০৮.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬৭তম

িবিধ ১৮.০৭.২০১৫-উ.ব.স.
১০৯৫

১০৮৯

১০৯৪

১০৮৮

১০৯২

১০৯১

১০৯০

১০৯৩

না

ত: জা:

না

ত: জা:

ত: জা:

তপঃউপঃ জািত

না

ত: জা:
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ী ত য় দ ,  িব.এসিস. ১৪.১১.১৯৭৯ ০৯.০৬.২০১১-অ.ব.স. ০৯.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬৯তম

প ােয়র ও ােমা য়ন ২০.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী দীপন দব গােয়ন, িব.এ ২৮.০১.১৯৮৫ ১০.০৮.২০১১-অ.ব.স. ১০.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬৮৮

রা ২০.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী দবেজ ািত িসনহা, িব.এসিস. (অ) ১৬.০৪.১৯৮২ ২৪.০৩.২০১১-অ.ব.স. ২৪.০৩.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৭১তম

ভূিম ও ভূিম সং ার ২১.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী িবে র সরদার, িব.এ(অ) ০৬.০১.১৯৮২ ০৮.০৯.২০১১-অ.ব.স. ০৮.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/

রা ২৩.০৭.২০১৫-উ.ব.স. নূ মান তািলকায় ২য়

ী রিজৎ পাল,  িব.এসিস. ০৪.০১.১৯৭৯ ০১.১১.২০১১-অ.ব.স. ০১.১১.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৭২

পিরবহন ২৩.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী িনশান সন , িব. এ. (অ) ১৮.০৮.১৯৭৮ ২৮.১২.২০১১-অ.ব.স. ২৮.১২.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮২

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ২৩.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী ল া পাে , এম. কম. ১২.০২.১৯৭৯ ২৬.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২৬.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৪

নগর উ য়ন ২৫.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

ী ণব বাইন, িব. এ. (অ) ০২.০৮.১৯৮৩ ১০.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১০.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬৯১

অথ ২৭.০৭.২০১৫-উ.ব.স.

১১০৩

১০৯৭

১০৯৮

১১০০

১০৯৯

১০৯৬

১১০২

১১০১

না

ত: জা:

না

না

তপঃউপঃ জািত

ত: জা:

না

না
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ীমতী সামা মজমুদার ( ঘাষ), 
িব.এসিস. (অ)

১৭.০১.১৯৮৪ ১৯.০৮.২০১১-অ.ব.স. ১৯.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৫

তথ  ও সং ৃিত ০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী িচ য় ভ াচায, িব.এসিস. ১৫.০১.১৯৭৫ ০৬.০৫.২০১১-অ.ব.স. ০৬.০৫.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৭

কৃিষ ০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী অিনেকত ম , িব.এসিস. (অ) ০২.০১.১৯৮২ ৩০.০৯.২০১১-অ.ব.স. ৩০.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৯

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী ত গা ামী, িব. কম.(অ) ০৩.০১.১৯৭৮ ১১.০৩.২০১১-অ.ব.স. ১১.০৩.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৯৫

িশ  ও বািণজ ০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী মা মখুাজী, এম. এসিস. ২৭.০২.১৯৮৪ ০২.০৮.২০১১-অ.ব.স. ০২.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১০১

পৗর িবষয়ক ০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী মি রা চ ব ী, িব.এসিস. ০৪.০২.১৯৭৯ ০১.০৬.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১০৪

িশ  ও বািণজ ০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী পাথ িতম পাল, িডপ. ইন 
ইেলক িন  অ া  টিলকম

৩০.১১.১৯৮২ ১৭.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১৭.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১০৯

রা ০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী রাজীব সন, িব.এসিস. ২২.০৫.১৯৮১ ১০.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১০.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১২৬

িশ  ও বািণজ ০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

না

১১১১

১১০৬

১১০৫

১১০৪

১১০৭

১১০৯

১১০৮

১১১০ না

না

না

না

না

না

না

Page 139 of 241



 উ রবগ য় সহায়ক Gradation List of UDAs issued vide no - 13 PAR(CCW) dated 17.01.2022       

ীমতী বণালী সাহা রায় 
(ভাওয়াল),িব.এসিস.  িহি

০১.১১.১৯৭৮ ০৮.০৯.২০১১-অ.ব.স. ০৮.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৩০

া  ওপিরবার কল াণ ০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী পনা সন সরকার, িব.এসিস. ১৫.০৮.১৯৭৬ ০৭.০৩.২০১১-অ.ব.স. ০৭.০৩.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৩৩

ভূিম ও ভূিম সং ার ০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী জয় পাল, িব.কম.(অ) ০৬.১২.১৯৮৪ ১৬.০৫.২০১১-অ.ব.স. ১৬.০৫.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৩৮

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজ 
কল াণ

০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী চ িনভ িব াস, উ মাধ িমক ০২.০৩.১৯৮৭ ৩০.১১.২০১১-অ.ব.স. ৩০.১১.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৭০৩

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন ০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী িবনয় অিধকারী, িব.কম. ১৫.০২.১৯৮৪ ০১.০৮.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৭২১ িলেয়ন

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী বশাখী ম ল, এম.কম. ১৫.১২.১৯৮০ ০৪.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০৪.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৭২৩

কৃিষ িবপনন ০১.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী দীপ হাসঁদা, এম.এ. ২০.০৩.১৯৮৫ ০৯.০৮.২০১১-অ.ব.স. ০৯.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/

ভূিম ও ভূিম সং ার ০৭.০৮.২০১৫-উ.ব.স. নূ মান তািলকায় ৩য়

ী সিমত হালদার, িব.এসিস. (অ) ০৯.০৩.১৯৮৩ ১৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৪২

া  ও পিরবার কল ান ০৮.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

১১১৪

১১১৩

১১১২

১১১৬

১১১৯

১১১৮

১১১৭

১১১৫

না

ত: জা:

তপঃ জািত

না

তপঃউপঃ জািত

না

ত: জা:

না
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ীমতী তীিত রায়, এম.এসিস. ২৩.০৬.১৯৮০ ০১.০৩.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৩.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৪৪

তথ  ও সং ৃিত ০৮.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী জয়দীপ ঘাষ, িব.এসিস. ২৬.১২.১৯৮৫ ০১.০৯.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৫৮

ভূিম ও ভূিম সং ার ১০.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী শা  দাস, িব.কম.(অ), ০৬.১০.১৯৮২ ১০.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১০.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৭৩৯ িলেয়ন

িশ  ও বািণজ ১০.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী স ীব ঘাষ, উ মাধ িমক ১৬.০১.১৯৭৬ ১২.০৭.২০১১-অ.ব.স. ১২.০৭.২০১১-অ.ব.স. না ২০০৭/১৬২

আবাসন ১২.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী পাথ িতম ভ াচায , িব.এ.(অ) ২৯.০৫.১৯৭৮ ০১.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৬৮

রা ১২.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী অিনবান সরকার,িব.এসিস. (অ) ১৬.০৭.১৯৮৫ ০৬.০৬.২০১১-অ.ব.স. ০৬.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৭১

প ােয়ত ও ােমা য়ন ১৩.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী তপ ত দ, িব. কম.(অ) ৩১.১২.১৯৮০ ০৮.০৪.২০১১-অ.ব.স. ০৮.০৪.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৭৫

প ােয়ত ও ােমা য়ন ১৩.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

ী মন ম ল, িব.এসিস. ২২.০৩.১৯৮৭ ১০.১০.২০১১--অ.ব.স. ১০.১০.২০১১--অ.ব.স. ২০০৭/৭৪০

পৗর িবষয়ক ১৪.০৮.২০১৫-উ.ব.স.

না

১১২৪

১১২৫

১১২৭

১১২০

১১২৩

১১২৬

১১২১

১১২২

Release with 
lien Order 

No.36-
PAR(CCW)/EST
T dt 16.03.15

না

না

Release with 
lien with effect 
from 31.12.2015 

(A.N.)

না

না

ত: জা:

ত: জা:
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ী দীপ কুমার চ ব ী, িব.এসিস. ০৫.১০.১৯৭৬ ২৫.০৪.২০১১(অপ:)-অ.ব.স.
২৫.০৪.২০১১(অপ:)-

অ.ব.স.
২০০৭/১৭৭

ম ০১.০৯.২০১৫-উ.ব.স.

ী ম  রায়, িব.কম.(অ) ১০.০৪.১৯৮৩ ০৩.১১.২০১১-অ.ব.স. ০৩.১১.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৭৮

অথ ০১.০৯.২০১৫-উ.ব.স.

ী অনিম  িসংহ, িব.এসিস. ০৭.১০.১৯৮৪ ০৮.০৪.২০১১-অ.ব.স. ০৮.০৪.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৭৯

অি  িনবাপন ও জ রী পিরেষবা ০১.০৯.২০১৫-উ.ব.স.

ী ভদীপ চ ব ী, িব.এসিস. ১৮.০৮.১৯৮১ ০১.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৮০

ম ০১.০৯.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী প া দাস, িব.এসিস. ২১.১০.১৯৭৮ ২৪.০৫.২০১১-অ.ব.স. ২৪.০৫.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৮৩

রা ০১.০৯.২০১৫-উ.ব.স.

ী অপবূ চ ব ী, উ মাধ িমক ১৬.০৩.১৯৭৭ ১০.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১০.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৮৭

া  ও পিরবার কল ান ০১.০৯.২০১৫-উ.ব.স.

ী কাশ চ  হাজরা, িব.এ.(অ), ১২.০২.১৯৮৪ ০৬.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০৬.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/১৯৪

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০৩.০৯.২০১৫-উ.ব.স.

ী িনমাল  ঘাষ, িব.এসিস. (অ) ৩০.১২.১৯৮০ ০৯.০৩.২০১২-অ.ব.স. ০৯.০৩.২০১২-অ.ব.স. ২০০৭/২০০

প ােয়ত ও ােমা য়ন ০৪.০৯.২০১৫-উ.ব.স.

না

না

না

১১৩০

১১৩৫

১১৩৪

১১৩৩

১১৩২

১১২৯

১১২৮

১১৩১

না

না

না

না

না
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ীমতী িচ ালী (রানা) সরকার, 
িব.এসিস. (অ)

০৭.০৯.১৯৮১ ২৫.০৫.২০১১-অ.ব.স. ২৫.০৫.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/২০১

খাদ  ও সরবরাহ ০৪.০৯.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী িমতা িব াস (ম ল), এম.এ. ২১.১২.১৯৭৮ ১৮.০৭.২০১১-অ.ব.স. ১৮.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/২০৮

রা ০৪.০৯.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী ইি রা দাস, এম.এসিস. ১০.০৩.১৯৮৪ ২৭.০৫.২০১১-অ.ব.স. ২৭.০৫.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/২০৯

িশ  ও বািণজ ০৫.০৯.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী পৗলমী পাল (মখুাজী), 
িব.এসিস. (অ)

২০.০৮.১৯৮১ ১২.০৯.২০১১-অ.ব.স. ১২.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/২১৮

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া ০৭.০৯.২০১৫-উ.ব.স.

ী শমীক বাখ ী, িব.এসিস. (অ) ০২.০৯.১৯৮২ ১৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/২২৪

নগর উ য়ন ০৭.০৯.২০১৫-উ.ব.স.

ী শা  কু ু, িব.কম.(অ), ০১.০১.১৯৮১ ৩০.০৫.২০১১-অ.ব.স. ৩০.০৫.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/২৩৫

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজ 
কল াণ

০১.১০.২০১৫-উ.ব.স.

ী অিমত কুমার ঘাষ, িব.এসিস. ০৩.০১.১৯৮০ ০১.০৮.২০১১--অ.ব.স. ০১.০৮.২০১১--অ.ব.স. ২০০৭/২৪৮

ম ০১.১০.২০১৫-উ.ব.স.

ী পলাশ কুমার সরদার, এম.কম. ১২.০২.১৯৮০ ২৯-০৯-২০১১-অ.ব.স. ২৯-০৯-২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৭৪৬

রা ০১.১০.২০১৫-উ.ব.স.

না

না

না

না

১১৪০

১১৩৮

১১৪১

১১৩৯

১১৩৬

১১৪৩

১১৩৭

১১৪২

তপ: জািত

না

না

না
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ী জগ াথ দাস, িব.এসিস. ১০.১০.১৯৮৫ ২২.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২২.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৭৪৯

কৃিষ ০১.১০.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী পািপয়া পরামািনক (ও ার), 
িব.এসিস (অ)

১৪-০৪-১৯৮৪ ০৯.০৬.২০১১-অ.ব.স. ০৯.০৬.২০১১ ২০০৭/২৫০

পতূ ১৪.১০.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী চ া িসং(মজমুদার), িব.এ. ০৩-০৪-১৯৮৪ ১৮-০৭-২০১১-অ.ব.স. ১৮-০৭-২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/২৫৮

নগর উ য়ন ১৬.১০.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী এষা চ াটাজী, িব.এ.(অ) ০৫-০৯-১৯৮৮ ১৯-০৭-২০১১-অ.ব.স. ১৯-০৭-২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/২৬১

রা  (মখু ম ীর সিচবালয়) ১৬.১০.২০১৫-উ.ব.স.

ী িব িজৎ ন র, িব.এ.(অ), ০৫.০৪.১৯৮২ ২২.১২.২০১১-অ.ব.স. ২২.১২.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৭৭৬

অথ ১৬.১০.২০১৫-উ.ব.স.

ী কৗিশক ভ াচায , িডপ. ইন িসিভল 
ইি .

২৫.১২.১৯৭৬ ০৪.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০৪.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/২৬৫

ভূিম ও ভূিম সং ার ১৭.১০.২০১৫-উ.ব.স.

ী কাশ সরকার, িব.এ. ০২.১০.১৯৭৮ ০৭.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০৭.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৭৮৫

পিরক না ১৭.১০.২০১৫-উ.ব.স.

ী অিন  কমকার, িব.এসিস. ২৬.০৮.১৯৮২ ০১.০৮.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/২৭৮

অন সর ণী কল াণ ৩০.১০.২০১৫-উ.ব.স.

না

ত: জা:

১১৪৭

১১৪৪

১১৫১

১১৪৬

১১৪৮

১১৪৫

১১৪৯

১১৫০

ত: জা:

ও.িব.িস.

ত: জা:

ও.িব.িস.

না

না

Release with 
lien with effect 
from 04.12.2015 

(A.N.)
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ী েসনিজৎ বাস, িব.কম.(অ) ৩০.১২.১৯৭৭ ০৫.০৫.২০১১-অ.ব.স. ০৫.০৫.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/২৮৩

ম ৩০.১০.২০১৫-উ.ব.স.

সয়দা রশমা বগম, এম.এ. ১৮.০৩.১৯৮০ ০২.০৯.২০১১-অ.ব.স. ০২.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/২৯৬

রা ৩০.১০.২০১৫-উ.ব.স.

ী সমেরশ বিনয়া, িব. টক. ২৯.০৯.১৯৮১ ২৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮০২

উ িশ া ৩০.১০.২০১৫-উ.ব.স.

ী মন পাল, উ মাধ িমক ১৫.১০.১৯৮৬ ২১.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২১.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩০৫

িশ  ও বািণজ ০১.১১.২০১৫-উ.ব.স.

ী িমলন চ ব ী, িব.এ. ৩১.০৫.১৯৭৭ ১৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩০৭

অথ ০১.১১.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী রিমতা , িব.এসিস. ২২.০৩.১৯৭৫ ০৮.০৪.২০১১-অ.ব.স. ০৮.০৪.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩০৮

তথ  ও সং ৃিত ০১.১১.২০১৫-উ.ব.স.

ী তুিহন দাস, িব.কম.(অ), ২৬.০৭.১৯৮৫ ০৬.০৫.২০১১-অ.ব.স. ০৬.০৫.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩১০

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১.১১.২০১৫-উ.ব.স.

ী ধন য় ম ল, িব.কম. ০৫.০২.১৯৭৬ ০৮.০৪.২০১১-অ.ব.স. ০৮.০৪.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩১২

িশ  ও বািণজ ০১.১১.২০১৫-উ.ব.স.

১১৫৮

১১৫৩

১১৫৬

১১৫৯

১১৫৪

১১৫৫

১১৫৭

১১৫২

না

না

না

না

ত: জা:

না

না

না
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সখ ইমিতয়াজ আহেমদ, এম.এ.(অ), ২০.০৮.১৯৭৬ ২৩.৬.২০১১-অ.ব.স. ২৩.৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩১৯

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী বাপী ম ল, িব.এসিস. ০৩.০২.১৯৮৪ ১৩.৭.২০১১-অ.ব.স. ১৩.৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩২৩

াণী স দ িবকাশ ০১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী অিনি তা পাতসা, এম.এসিস. ০৮.০৯.১৯৮৪ ২৬.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২৬.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩২৫

ভূিম ও ভূিম সং ার ০১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী সৗরভ সন, িব.এসিস. ২৭.০২.১৯৮১ ০৪.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০৪.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩২৮

রা ০১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী িমত িব াস, িব.কম.(অ), ২৩.০৩.১৯৮০ ১৭.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১৭.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৩২

নগর উ য়ন ০১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

আজাদ মি ক, িব. কম. ১৩.০৩.১৯৭৯ ২১.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২১.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৪৪

পতূ ০১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী দবিজৎ দাস, এম.এ. ০৯.০৮.১৯৭৮ ১২.১২.২০১১-অ.ব.স. ১২.১২.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৪৮

ভূিম ও ভূিম সং ার ০১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী সামনাথ মাদক, িব.এ. ০২.১২.১৯৮৫ ২৭.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২৭.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৫২

কৃিষ ০১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

না

না

১১৬১

১১৬৫

১১৬২

১১৬০

১১৬৩

১১৬৪

১১৬৬

১১৬৭

না

ও.িব.িস.

না

না

না

না
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ীমতী াব ী বাস, িব.এসিস. ১১.০৩.১৯৮৩ ১১.০৮.২০১১-অ.ব.স. ১১.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৬৫

সচ ও জলপথ ০১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী মতুৃ য় মািলক, িব.কম(অ) ২৮.০২.১৯৭৮ ০১.১১.২০১২-অ.ব.স. ০১.১১.২০১২-অ.ব.স. ২০০৭/৫০৫

অথ ০১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী কলাশ চ  দাস, িব.এ. ১২.০৩.১৯৮৪ ২২.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২২.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৭৮৫

অথ ০১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী দীপ মাইিত, উ মাধ িমক ০২.০১.১৯৭৮ ১৬.০৩.২০১২-অ.ব.স. ১৬.০৩.২০১২-অ.ব.স. ২০০৭/৮০৯

া  ও পিরবার কল াণ ০১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী ধীের  নাথ টুডু, িব.এসিস. ০২.০১.১৯৮৭ ২২.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২২.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/

যবুকল াণ ০১.১২.২০১৫-উ.ব.স. নূ মান তািলকায় ৭ম

ী দীপংকর ম ল, িব.এ. ১০.০২.১৯৮১ ০৭.১২.২০১২-অ.ব.স. ০৭.১২.২০১২-অ.ব.স. ২০০৭/৭১০

াণী স দ িবকাশ ১৫.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী ি তা মখুাজী, িব.এসিস.(অ), ২৬.০৯.১৯৮৩ ২৫.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২৫.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৭১

ম ১৫.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী কতিক রায়, িব.এসিস. ০৫.১১.১৯৮৪ ২১.১২.২০১২-অ.ব.স. ২১.১২.২০১২-অ.ব.স. ২০০৭/৯৬

তথ  ও সং ৃিত ২১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

১১৭৫

১১৭৪

১১৭০

১১৭৩

১১৭২

১১৭১

১১৬৯

১১৬৮

না

তপঃউপঃ জািত

না

ত: জা:

ত: জা:

না

ত: জা:

ত: জা:
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ী দী াং  পা ার, িব.এসিস. ০২.০৯.১৯৮১ ১৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৭২

সচ ও জলপথ ২১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী অিভিজৎ দ , িব.কম.(অ), ০৫.০১.১৯৭৬ ১৭.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১৭.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৭৪

সমবায় ২১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী অেশাক চ ব ী, িব.কম.(অ) ৩০.০৯.১৯৮১ ১৭.০৮.২০১১-অ.ব.স. ১৭.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৭৫

সচ ও জলপথ ২১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী িব িজৎ িব াস, িব.এ. ১৪.০৫.১৯৭৪ ২৯.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২৯.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮১৪

পৗর িবষয়ক ২১.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী িচ য় চ ব ী, িব.কম.(অ) ১৬.০৯.১৯৭৫ ১৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৭৬

অথ ২২.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী পণা সদার, িব.কম ০২.০১.১৯৮১ ০২.০৯.২০১১-অ.ব.স. ০২.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/

িশ  ও বািণজ ২২.১২.২০১৫-উ.ব.স. নূ মান তািলকায় ১০

ীমতী ক ণা কারেক া (িহি ), িব. 
কম (পাশ)

০১.০৫.১৯৮৩ ২৪.০৯.২০১০-অ.ব.স. ২৪.০৯.২০১০-অ.ব.স. ত: উ: জা:

উ রব  উ য়ন(িশিল ড়ী) ২৩.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী সমীর কুমার সাম , িব.এ.(অ) ১০.০১.১৯৭৯ ০১.০৬.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৮৩

খাদ  ও সরবরাহ ২৩.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ত: জা:

তপঃউপঃ জািত

১১৭৬

১১৮০

১১৮১

১১৭৯

১১৮২

১১৭৮

১১৭৭

১১৮৩

২০০৬/৬  নূ নমান 
তািলকা-৩

না

না

না

না

না
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ীমতী সংযু া চ াটাজী, এম. এ. ২৮.১১.১৯৭৯ ০১.০৯.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৮৪

তথ  ও সং ৃিত ২৩.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী পণা চ ব ী(ম ল), 
িব.এসিস.(অ),

০৯.১১.১৯৮১ ১৩.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১৩.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৮৬

পতূ ২৩.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী পির ীৎ নাহা, িব.কম.(অ), ২৩.০১.১৯৮১ ০১.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৯০

প ােয়ত ও ােমা য়ন ২৩.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী রাজীব ঘড়াই, িব.এসিস. ০৭.০৩.১৯৮০ ১৬.০৫.২০১১-অ.ব.স. ১৬.০৫.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৯৩

প ােয়ত ও ােমা য়ন ২৩.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী দীপ কুমার বরা, িব.এ. ০৫.০৩.১৯৭৭ ০১.০৬.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৯৮

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ২৩.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী বীর কুমার রি ত, িব.এ. ০৭.০৬.১৯৭৭ ১৭.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১৭.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৩৯৯

পিরবহন ২৩.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী িব ৎ কুমার ম ল, িব.এ. ১৮.০৩.১৯৮১ ২২.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২২.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৪১

তথ  ও সং ৃিত ২৩.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী কৃ পদ িব াস, িব.এসিস. ১৬.০৫.১৯৭৭ ১৬.১১.২০১১-অ.ব.স. ১৬.১১.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৪৬

কািরগরী িশ া  ও িশ ণ ২৩.১২.২০১৫-উ.ব.স.

১১৮৯

১১৮৬

১১৮৭

১১৮৪

১১৮৫

১১৯১

১১৯০

না

না

ও.িব.িস.

না

১১৮৮ না

ত: জা:

না

ত: জা:
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ী ভাস িব াস, িব.এসিস. ০৭.০৪.১৯৮০ ০৯.০৬.২০১১-অ.ব.স. ০৯.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৪৭

িশ  ও বািণজ ২৩.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী লাপাম ু া মখুা ী, 
িব.এসিস(অ),িব.এল.আই.এস,

৩০.০৪.১৯৮৬ ০৫.০৪.২০১১-অ.ব.স. ০৫.০৪.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৪০৪

অথ ২৪.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী ক  সরকার, এম.এ. ১৪.০১.১৯৮৩ ২৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২৪.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৪০৫

অথ ২৮.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী অিনক কুমার ধাড়া, িব.এসিস. ২৩.০৯.১৯৮০ ১৯.০৮.২০১১-অ.ব.স. ১৯.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৪০৬

রাজ পােলর (গহৃ ালী) সিচবালয় ২৯.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ীমতী অিপতা সরদার(সাধখুা)ঁ 
িব.এসিস.

২৮.০৮.১৯৮৪ ০৭.১২.২০১১-অ.ব.স. ০৭.১২.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৪০৯

রা ২৯.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী শা  কুমার ম ল, িব.এসিস. ০১.১০.১৯৮২ ১০.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১০.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৫০

সংেশাধন শাসন ২৯.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী অির ম বালা,  িব.এ. ২৬.০১.১৯৮২ ২৮.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২৮.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৫২

রা ৩০.১২.২০১৫-উ.ব.স.

ী িমলন দ, িব.কম(অ) ১৭.১০.১৯৮১ ০১.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৪১১

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ত: জা:

১১৯৪

১১৯৯

১১৯৭

১১৯৩

১১৯২

১১৯৫

১১৯৬

ত: জা:

না

না

১১৯৮

ও.িব.িস.

না

ত: জা:

না
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ী লয় ামািণক, িব.কম (অ) ১৭.১০.১৯৭৯ ০১.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৪১২

পিরক না ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী িব িজৎ দব, িব.এ (অ) ১০.০৫.১৯৮৫ ০৫.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০৫.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৪১৪

া  ও পিরবার কল াণ ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী িব ব পা ার, িব.এসিস. ১৫.০১.১৯৭৯ ০২.০৬.২০১১-অ.ব.স. ০২.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৪১৮

রা ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী দব ত বসাক, িব.কম (অ) ১৫.০৭.১৯৮০ ০৫.০৪.২০১১-অ.ব.স. ৫.৪.২০১১-অবস(অপ) ২০০৭/৪৮৯

প ােয়ত ও ােমা য়ন (অপঃ) ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ীমতী মালিবকা দবনাথ, িব.এসিস. ০১.০১.১৯৭৭ ৩০.১১.২০১১-অ.ব.স. ৩০.১১.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৫০২

সংেশাধন শাসন ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ীমতী ঈিশতা ঘাষ, িব.এসিস(অ) ২৫.০৫.১৯৭৯ ২১.০৪.২০১১-অ.ব.স. ২১.০৪.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৫৮৮

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী অ পিজৎ হ, িব.এসিস. ২৮.০২.১৯৮০ ০৪.০৮.২০১১-অ.ব.স. ০৪.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬০০

িশ  ও বািণজ ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী উ ল কুমার চৗধরুী, উ মাধ িমক ১৭.০৩.১৯৭৩ ২২.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২২.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬০৩

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজ 
কল াণ

০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

১২০২

১২০৪

১২০০

১২০৫

১২০১

১২০৩

১২০৬

না

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

১২০৭ ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.

ও.িব.িস.
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ী কেদব ঘাষ, িব.কম.(অ) ০৮.০২.১৯৮০ ০৮.০৬.২০১১-অ.ব.স. ০৮.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬০৫

িবচার ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী অিমত কুমার মি ক, িব.কম (অ) ২৪.০৭.১৯৭৫ ০৬.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০৬.০৭.২০১১-অ.ব.স. ও.িব.িস. ২০০৭/৬১০

অথ ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী অিসত সরকার, িব.এ. ০৪.০৩.১৯৭৪ ১০.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১০.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৫৯

িশ  ও বািণজ ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী আন  শীট, উ মাধ িমক ০৮.০১.১৯৮৩ ২৩.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২৩.০৯.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৬৪

ম ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী বকুল ম ু ,ু মাধ িমক ০১.০১.১৯৭৭ ০৬.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০৬.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/

অথ ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স. নূ মান তািলকায় ১৩

ী রি ত কুমার সাহা, িব.কম.(অ) ০২.০৮.১৯৭২ ০৯.০৬.২০১১-অ.ব.স. ০৯.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬৪০

তথ  ও সং ৃিত ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী গৗরী শংকর রায়, িব.এসিস. ১২.০২.১৯৭৮ ১৮.০৫.২০১১-অ.ব.স. ১৮.০৫.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৬৫৪

সমবায় ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী পাথ দাস, িব.কম. ০৪.০৩.১৯৭৮ ০৫.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০৫.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৬৭

রা ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

১২১৪

১২০৮

১২১৩

১২১৫

১২১০

১২০৯

১২১১

১২১২

ও.িব.িস.

ত: জা:

তপঃউপঃ জািত

ত: জা:

ও.িব.িস.

ত: জা:

ও.িব.িস.
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ী ৎ ধাড়া, িব.কম. ২৩.১২.১৯৮০ ০৪.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০৪.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৬৮

রা ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী স ীব দাস, িব.কম.(অ), ১৬.০৪.১৯৮৩ ১৩.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১৩.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/৮৭২

পিরক না ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী ভালানাথ িব াস, িব.এ. ১৯.০১.১৯৭৭ ০৫.০৮.২০১১-অ.ব.স. ০৫.০৮.২০১১-অ.ব.স.

অন সর ণী কল াণ ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী ত য় কুমার ন র, উ মাধ িমক ১৪.১২.১৯৭৯ ১১.০৭.২০১১-অ.ব.স. ১১.০৭.২০১১-অ.ব.স.

পতূ ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী বীর সাহা, উ মাধ িমক ১০.১১.১৯৭৩ ০৪.০৭.২০১১ ০৪.০৭.২০১১-অ.ব.স.

প ােয়ত ও ােমা য়ন ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী সনজীৎ কুমার বরাগী, িব.এ. ১০.০৭.১৯৭৭ ১০.০৮.২০১১-অ.ব.স. ১০.০৮.২০১১-অ.ব.স.

পিরক না ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ীমতী িবিদশা িম  (সূ ধর), 
িব.এসিস.(অ),

২৭.১১.১৯৮৩ ১২.০৭.২০১১-অ.ব.স. ১২.০৭.২০১১-অ.ব.স.

উ িশ া ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী কা  িব াস, এম.এ. ০১.০২.১৯৮৩ ১৭.০৬.২০১১-অ.ব.স. ১৭.০৬.২০১১-অ.ব.স.

বন ০১.০২.২০১৬-উ.ব.স.

ত: জা:

১২২২

১২১৯

১২১৭

১২২১

১২১৮

১২২০

ত: জা:

ত: জা:

ত: জা:

২০০৭/৮৯২

ত: জা:

১২১৬

১২২৩

২০০৭/৮৭৪

ত: জা:

২০০৭/৮৯৩

ত: জা:

২০০৭/৮৮৪

২০০৭/৮৭৩

ত: জা:

২০০৭/৮৭৬
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ী কা  ম ল, িব.কম. ০৫.০৬.১৯৭৪ ০৪.০৮.২০১১-অ.ব.স. ০৪.০৮.২০১১-অ.ব.স.

উ া , াণ ও পনুবাসন ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী মধসুূদন গােয়ন, িব.এসিস. ০২.১১.১৯৭৬ ০১.০৮.২০১১-অ.ব.স. ০১.০৮.২০১১-অ.ব.স.

খাদ  ও সরবরাহ ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী খাকন হম ম, উ মাধ িমক ১২.০৫.১৯৮৪ ০৭.০৩.২০১২-অ.ব.স. ০৭.০৩.২০১২-অ.ব.স. ২০০৭/

রা ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স. নূ মান তািলকায় ১৬

ী ভাষ সেরন, উ মাধ িমক ১৩.০৮.১৯৮৮ ২১.১০.২০১১-অ.ব.স. ২১.১০.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/

রা ০১.০১.২০১৬-উ.ব.স. নূ মান তািলকায় ১৭

ী ি য়ার লপচা ( নপািল), িব.এ. ০৯.০৭.১৯৭৪ ০৫.০৭.২০১১-অ.ব.স. ০৫.০৭.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/

তথ  ও সং ৃিত ০২.০১.২০১৬-উ.ব.স. নূ মান তািলকায় ২৩

ী িনমাই দাস, মাধ িমক ২৬-০১-১৯৬৩ ০৭-০২-১৯৯৫- ণী ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স.

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া ০২.০১.২০১৬-উ.ব.স.

ী রােকশ লামা (িহি ), িব.কম. ১০.০৮.১৯৮১ ১৬.০৮.২০১১-অ.ব.স. ১৬.০৮.২০১১-অ.ব.স. ২০০৭/

রা ০৩.০২.২০১৬ উ.ব.স. নূ মান তািলকায় ২৪

ীমতী িহ  শমা, মাধ িমক, ১২-০৫-১৯৬৮ ১২-০৭-১৯৮৯-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স.

উ রব  উ য়ন(িশিল ড়ী) ০৩.০২.২০১৬ উ.ব.স.

তপঃউপঃ জািত

ত: জা:

১২২৬

১২৩১

১২২৮

১২২৫

১২২৭

১২২৪

তপঃউপঃ জািত

ত: জা:

না

তপঃউপঃ জািত

১২২৯

১২৩০

তপঃউপঃ জািত

ত: জা:

পেদা ীত-২০১২

২০০৭/৯১৩

২০০৭/৮৯৭

পেদা ীত-২০১২
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ীমতী রাজল ী সরকার (নাথ), 
মাধ িমক,

০২-০১-১৯৬৩  ২৬-০৪-১৯৯৩-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স.

অথ ০৪.০২.২০১৬-উ.ব.স.

ী ন  লাল সেরন, মাধ িমক, ০২.০৭.১৯৬৯  ০৪.০৬.১৯৯৭-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স.

খাদ  ি য়াকরণ ০৫.০২.২০১৬-উ.ব.স.

ী রিব কুমার সাউ, িব.কম. ১৭.০১.১৯৮৪ ১৩.০২.২০১৩-অ.ব.স. ১৩.০২.২০১৩-অ.ব.স. ২০০৭/৩৬৬ (িহ ী)

রাজ পােলর সিচবালয় ১৬.০২.২০১৬-উ.ব.স.

ী মানব ম ল, মাধ িমক, ০৫-১২-১৯৭৪ ১২-০১-১৯৯৫-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স.

বন ১৭.০২.২০১৬-উ.ব.স.

ী স ীপ ব ানাজী, িব.কম. ২১-০৯-১৯৭২
 ২৮-০১-১৯৯৩-িপওন 

(িস.িড.ও)
০৫.১২.২০১২-অ.ব.স.

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব ১৮.০২.২০১৬-উ.ব.স.

ী িব িজৎ রায় হালদার, মাধ িমক, ২০-০৮-১৯৬৫  ০৩-০৬-১৯৯৭-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স.

অথ ১৮.০২.২০১৬-উ.ব.স.

ী দীপ সৎপিত, এম.এ. ১১.১২.১৯৭৭ ১৯.০২.২০১৩-অ.ব.স. ১৯.০২.২০১৩-অ.ব.স. না ২০০৭/২২৬

জলস দ অ স ান ও উ য়ন ১৯.০২.২০১৬-উ.ব.স.

ী সেরাজ ম ল, মাধ িমক, ১৬-০২-১৯৬৫  ১৫-০৯-১৯৯৭-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১২

অথ ১৯.০২.২০১৬-উ.ব.স.

না

১২৩৪

১২৩৯

১২৩৬

১২৩৫

১২৩৭ ত: জা:

না

১২৩৮

না

১২৩৩

না১২৩২

ত: উ: জা:

পেদা ীত-২০১২

পেদা ীত-২০১২

পেদা ীত-২০১২

পেদা ীত-২০১২

পেদা ীত-২০১২
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ী দব ত িব াস, মাধ িমক, ১২-১০-১৯৭৫ ক) ১৫-১১-১৯৯৫ ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স.

মৎ ২০.০২.২০১৬-উ.ব.স.

ী দীপক িম , িব.কম., ০৪-০১-১৯৬৩ ০৮-০২-১৯৯৬-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স.

অথ ২৪.০২.২০১৬-উ.ব.স.

ী অমল কুমার পাল, মাধ িমক, ২৫-০৬-১৯৬২  ২০-০২-১৯৯৬-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স.

উ  িশ া ০১.০৩.২০১৬-উ.ব.স.

ী িজত কুমার ন র, উ  মাধ িমক, ২৫-১২-১৯৬৬ ৬-১০-১৯৯৭-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স.

কৃিষ ০১.০৩.২০১৬-উ.ব.স.

ী রজত িব াস,  মাধ িমক ০৬-০১-১৯৭০  ২০-১০-১৯৯৭-িপয়ন ০৩.০৩.২০১৬-উ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১২ ......

উ িশ া ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স.

ী িছেদ ভুিটয়া, এম. এ ২৮-১২-৮২ ২৯-০৪-০৯ ২৯-০৪-০৯ ত: উ: জা:
২০০৫/৭-ম নূ নমান 

তািলকা-৩
......

মখু ম ীর দ র(উ রক া) ০২.০৩.২০১৬-উ.ব.স.

ীমতী কলসাং ৰূিটয়া ( নপালী), 
িব.কম (অ)

০৭.০৩.১৯৮৪ ১৩.০৮.২০১০-অ.ব.স. ১৩.০৮.২০১০-অ.ব.স. ত: উ: জা:

রা ০২.০৩.২০১৬-উ.ব.স.

ীমতী া  তামাং [ নপালী], 
িব.এসিস.(অ),

০৫.০৯.১৯৮৩ ০৯.০৬.২০১১-অ.ব.স. ০৯.০৬.২০১১-অ.ব.স. তপঃউপঃ জািত ২০০৭/৭১৭

রা ০২.০৩.২০১৬-উ.ব.স.

পেদা ীত-২০১২

পেদা ীত-২০১২

১২৪১

১২৪০

১২৪৭

১২৪২

১২৪৩

১২৪৬

না

না

১২৪৪

১২৪৫

পেদা ীত-২০১২

পেদা ীত-২০১২

না

ত: জা:

২০০৬/৮ম নূ নমান 
তািলকা-৩
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ী সংেদন লপচা, িব.এ. ১৫-০৩-৭৪ ২১/০৯/২০০৬-অ.ব.স. ২১/০৯/২০০৬-অ.ব.স ২০০৩/২৫

উ রব  উ য়ন(িশিল ড়ী) ০২.০৩.২০১৬-উ.ব.স. (নূ নমান তািলকা-৩)

ী দাওয়া নরব ু শরপা ( নপািল), 
িব.এসিস.

২১.১২.১৯৮০ ২৮.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২৮.০৬.২০১১-অ.ব.স. তপঃউপঃ জািত ২০০৭/

অথ ০২.০৩.২০১৬-উ.ব.স. নূ মান তািলকায় ৩০

ী ণয় া (িহি ), িব.এসিস. ২৬.০৮.১৯৭৯ ২৮.০৬.২০১১-অ.ব.স. ২৮.০৬.২০১১-অ.ব.স. তপঃউপঃ জািত ২০০৭/

অথ ০২.০৩.২০১৬-উ.ব.স. নূ মান তািলকায় ২৮

ী শখ সাহাবিু ন, উ  মাধ িমক, ০২-১২-১৯৭৬ ১০-০৫-১৯৯৬-ঘ ণী ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. পেদা ীত-২০১২

অথ ০১.০৪.২০১৬-উ.ব.স. ......

ী িজত কুমার দাস, মাধ িমক, ২৯-০১-১৯৭৬  ০৫-০৬-১৯৯৬-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. পেদা ীত-২০১২

াণী স দ িবকাশ ০১.০৪.২০১৬-উ.ব.স. ......

ীমতী অিলিভয়া শীল, এম.এ. ০৫.০৭.১৯৮২ ১৬.০৪.২০১৩-অ.ব.স. ১৬.০৪.২০১৩-অ.ব.স. না ২০০৭/২২৫

অথ ৩০.০৪.২০১৬ উ.ব.স.

ী অিজত কুমার ম ু ,ু  মাধ িমক, ১৭-০৭-১৯৬৯  ০১-০২-১৯৯৯-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. ত:  উ: জা: পেদা ীত-২০১২

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস ৩০.০৪.২০১৬ উ.ব.স.

ীমতী রবা চ বতী  মাধ িমক, ০৩-০২-১৯৬৫  ১২-০৭-১৯৯৬-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. পেদা ীত-২০১২

িবদ ালয় িশ া ০১.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

১২৫৩

১২৫৪

১২৫১

১২৪৮

না

১২৫৫

১২৫২

১২৫০

না

১২৪৯

না

ত: উ: জা:
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ীমতী া হালদার, উ  মাধ িমক, ০১-১২-১৯৭১  ৩০-০৮-১৯৯৬-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. পেদা ীত-২০১২

ম ০১.০৫.২০১৬ উ.ব.স. ......

ী রথী  নাথ হাজরা, উ  মাধ িমক, ০৮-০৮-১৯৬৬  ১৬-০৯-১৯৯৬-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স.

িবচার ০২.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

ীমতী সিবতা বাস, মাধ িমক, ১৫-০৫-১৯৬৩ ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. পেদা ীত-২০১২

অথ ০৩.০৫.২০১৬ উ.ব.স. ......

ী শ র ম ল, মাধ িমক, ০২-০৬-১৯৬৪ ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. পেদা ীত-২০১২

অথ ০৩.০৫.২০১৬ উ.ব.স. ......

ী ামাপদ ন র, িব.কম., ১৭-০১-১৯৭১  ০৭-১১-১৯৯৭-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১২

ভূিম ও ভূিম সং ার ০৩.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

ীমতী দীপা কর( সন ), উ  
মাধ িমক,

০১-১০-১৯৭৩  ২৭-০২-১৯৯৭-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. পেদা ীত-২০১২ ......

িবিধ ০৪.০৫.২০১৬ উ.ব.স. .....

ী িদলীপ কুমার পাল, মাধ িমক, ০৫-০১-১৯৬৮  ১০-০৩-১৯৯৭-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. পেদা ীত-২০১২ ......

পৗর িবষয়ক ০৪.০৫.২০১৬ উ.ব.স. ......

ী পন কৃ  পাল, মাধ িমক, ১০-১২-১৯৬৫  ২৫-০৩-১৯৯৭-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. ......

নগর উ য়ন এবং পৗর িবষয়ক ০৪.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

১২৬৩

১২৬১

১২৬০

১২৬২

১২৫৬

১২৫৯ ১৬-০১-১৯৯৭-সংবাদবাহক

১২৫৭

না

না

না ১৬-০১-১৯৯৭-সাহায কারী১২৫৮

না পেদা ীত-২০১২

না

না

না

পেদা ীত-২০১২
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ী সজল কুমার দাস, মাধ িমক, ১৭-০৬-১৯৬২  ২৭-০৩-১৯৯৭-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. পেদা ীত-২০১২ ......

সচ ও জলপথ ০৪.০৫.২০১৬ উ.ব.স. .....

ীমতী রীতা দাশ , িব.এ, ১১-০২-১৯৬৫ ১০-০৪-১৯৯৭-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. পেদা ীত-২০১২ ......

উ  িশ া ০৪.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

ীমতী অিনতা রায়, িব.এ.(অনাস), ০৮-০৯-১৯৭১  ১৯-১১-১৯৯৭-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১২ ......

উ া , াণ ও পনুবাসন ০৪.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

ী শেলন কুমার ম ল, িব.এ., ০৪-০৭-১৯৬৪  ২৪-০২-১৯৯৮-িপওন ০৫.১২.২০১২--অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১২ ......

আিদবাসী উ য়ন ০৪.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

ীমতী রি তা সাউ, উ  মাধ িমক

ক) ২৪.০৯.২০০৭ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:উ:জা: পেদা ীত-২০১৫
......

ম
খ) ঘ- ণী ০৪.০৫.২০১৬-উ.ব.স.

ী অেশাক ভ াচায , মাধ িমক, ১৬-০১-১৯৬২  ০৭-০৫-১৯৯৭-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. পেদা ীত-২০১২

কৃিষ ০৫.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

ী শা  কুমার সাহা, মাধ িমক, ০৫-০৩-১৯৬৩ ১৩-০৫-১৯৯৭- চৗিকদার ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১২ ......

অথ ০৫.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

ী লাল দাস, মাধ িমক, ২৫-১০-১৯৬৫  ১৬-০৫-১৯৯৭-িপওন ০৫.১২.২০১২-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১২ ......

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ১০.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

না

১২৬৮

১২৬৯

১২৭০

ও.িব.িস.

১২৭১

১২৬৬

১২৬৭

১২৬৪

১২৬৫ না

০১.১২.১৯৮১

Page 159 of 241



 উ রবগ য় সহায়ক Gradation List of UDAs issued vide no - 13 PAR(CCW) dated 17.01.2022       

ী িশবনাথ সরকার, িব. কম. ৩০/০৪/১৯৭৮ ১৮-০১-২০০৮-অ.ব.ক. ১৩-১২-১২-অ.ব.স. না ানা র-২০১২ ......

কৃিষ িবপনন ১৩-১২-১২-অ.ব.স. ১০.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

ী শা  দ, িব.এ. ০২-১২-১৯৮১ ১৪.০৭.২০০৮-অ.ব.ক. ১১.০২.২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১২ ......

পৗর িবষয়ক ১১.০২.২০১৩-অ.ব.স. ১১.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

ী সৗরীশ আইচ, িব.কম. ০১-০৬-১৯৭৯ ১৮-০২-২০০৯-অ.ব.ক. ১৩-১২-১২-অ.ব.স. না ানা র-২০১২ ......

িনভর গা ী ও িনযিু ১৩-১২-১২-অ.ব.স. ১২.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

ী হম  কুমার ম ল, উ  মাধ িমক, ২৭-০৯-৬৬ ক) ০৯-০৩-১৯৯৯ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১৩ ......

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস খ) দােরায়ান কাম নাইট গাড ১২.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

ী অিরিজত ব , িব.এসিস. ১৪-০৫-১৯৭৯ ০১-০৪-২০০৯-অ.ব.ক. ১৩-১২-১২-অ.ব.স. না ানা র-২০১২ ......

রবন িবষয়ক ১৩-১২-১২-অ.ব.স. ১৭.০৫.২০১৬ উ.ব.স.

ী ই  শখর রায়, িব.এসিস. ১৮/০৮/১৯৭৩ ২৩/০৪/২০০৯-অ.ব.ক. ১৩-১২-১২-অ.ব.স. না ানা র-২০১২ ......

িবিধ ১৩-১২-১২-অ.ব.স. ০১.০৬.২০১৬ উ.ব.স.

ী রাজীব ব , িব.কম.(অ) ০২-০৫-১৯৭৯ ২৩-০৪-২০০৯-অ.ব.ক. ১৩-১২-১২-অ.ব.স. না ানা র-২০১২ ......

পিরক না ১৩-১২-১২-অ.ব.স. ০১.০৬.২০১৬ উ.ব.স.

ী তারাপদ ি পাঠী, মাধ িমক ৩০-০৯-১৯৭৩ ২৪-০৪-২০০৯-অ.ব.ক. ১৩-১২-১২-অ.ব.স. না ানা র-২০১২ ......

রা ায়  উেদ াগ এবং িশ  পনুগঠন ১৩-১২-১২-অ.ব.স. ০১.০৬.২০১৬ উ.ব.স.

১২৭৫

১২৭২

১২৭৯

১২৭৩

১২৭৭

১২৭৬

১২৭৮

১২৭৪
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ী অিভিজৎ কু ু, িব.এসিস. ১২-০৯-১৯৭৬ ২৩-০৪-২০০৯-অ.ব.ক. ১৩-১২-১২-অ.ব.স. না ানা র-২০১২ ......

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব ১৩-১২-১২-অ.ব.স. ০১.০৬.২০১৬ উ.ব.স.

ী দবিজত ঘাষ দি দার, িব.এসিস. ০৩-০৩-১৯৭৬ ২৩-০৪-২০০৯-অ.ব.ক. ১৩-১২-১২-অ.ব.স. না ানা র-২০১২ ......

কৃিষ ১৩-১২-১২-অ.ব.স. ০১.০৬.২০১৬ উ.ব.স.

ী নের  ছ ী, উ মাধ িমক ২১-০১-৭১ ১১/০৫/১৯৯২-গহৃ ল র ১৯.১২.২০০৭-অ.ব.স পেদা ীত-২০০৭ ......

পিরবহন ২৯.০৬.২০১৬- উ.ব.স.

ী শ র কুমার ভ াচায, িব.কম. ২৮-০৯-১৯৬৭ ২১-০৪-২০০৩-ম ু া: প  ১৮-১২-১২-অ.ব.স. না পদা িরত-২০১২ ......

তদারিক আেয়াগ ০১.০৭২০১৬ উ.ব.স.

ী দাম ঘাষ, াতক ০৪-০২-১৯৭৮ ০৮-১২-২০০৬-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩

কৃিষ িবপনন ০১.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী শা  মাইিত, এম. এ. ২৮-১১-১৯৮০ ১১-০৩-২০০৮-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩

নগর উ য়ন ০১.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী াগত বাস, িব. কম.(অ) ০৮-০৩-১৯৭৭ ০৭-০২-২০০৮-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ........

ভূিম ও ভূিম সং ার ০১.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী মািহনী মাহন পাল ০৫-০৭-১৯৭৯ ২৩-০৭-২০০৮-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ........

Dte Of EOI under Home & Hill 
Aff

০১.০৭.২০১৬-উ.ব.স.

১২৮০

১২৮৪

১২৮৩

১২৮২

১২৮১

১২৮৬

১২৮৫

১২৮৭

না
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ী িমত সা াল ০৪-০১-১৯৭৫ ১৫-১০-২০০৬-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ........

অথ ২০.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী অতীশ ভ াচায , িব.এসিস. (অ) ০৭-০৭-১৯৮১ ২১/০৮/২০০৮-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ........

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ২৬.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ীমতী মনািম চ বতী পাল, এম.এ. ০৩-০১-১৯৮০ ২২/০৫/২০০৯-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ........

পতূ ২৬.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ীমতী মৗিমতা িব াস, াতক ১২-০৩-১৯৭৯ ২৭-০৫-২০০৯-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ........

রা ২৬.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী ভাষ দাস,  মাধ িমক, ১১-০১-৬৫ ক) ২৫-০১-১৯৯৯ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১৩

জনিশ া সার ও াগার পিরেষবা খ) িপয়ন ২৬.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী দবািশষ ম ল,  মাধ িমক, ১৯-০১-৬৩ ক) ১৭-০২-১৯৯৯ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১৩ ........

অথ খ) দােরায়ান ২৬.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী বলুান িশউিল,  মাধ িমক, ০২-০৭-৬৬ ক) ১৪-০৬-১৯৯৯ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত:  জা: পেদা ীত-২০১৩

ারা খ) িপয়ন ২৬.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী ত য় ব , িব.কম. ০৮-১২-১৯৭৭ ১৫-০২-২০০৮-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ২০০৪/৩২৫

উ া , াণ ও পনুবাসন ২৭.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

১২৯৩

১২৯৫

১২৯০

১২৮৯

১২৯১

১২৯২

১২৯৪

১২৮৮
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ী অিসত কুমার চ , াতক ১০-০১-১৯৭৫ ২৮-০৮-২০০৯-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. ও.িব.িস. ানা র-২০১৩ ২০০৪/৫৯১

রা ২৭.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী িব ব দ, াতক ২৪-০৯-১৯৭৪ ২১-১২-২০০৯-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ২০০৪/৭৫৮

রা ২৭.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী আশীষ ফিদকার ০১-০৬-১৯৮২ ০১-০৪-২০১০-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ২০০৫/৪০৯

অথ ২৭.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী কুশল ম ু ,ু  মাধ িমক, ০৪-০১-৭৬ ক) ০১-০৩-১৯৯৯ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত: উ: জা: পেদা ীত-২০১৩

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব খ) ঘ- ণী ২৭.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী পিরেতাষ সমা ার,  মাধ িমক, ০৬-০৭-৬৩ ক) ২৪-০৬-১৯৯৯ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১৩

উ িশ া খ) িপয়ন ২৭.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ীমতী সেহলী সরকার, ২৬-০১-১৯৮৫ ০৮-০২-২০১০-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩

সচ ও জলপথ ২৮.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী সামনাথ চ াটা ী, িব.এসিস. ১৫-১২-১৯৮০ ২৩-০৭-২০১০-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব ২৮.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ীমতী কােয়লী আশ, াতক ২৮-০৬-১৯৮৩ ১৭-০৮-২০১০-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ২৮.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

১২৯৭

১২৯৯

১৩০১

১৩০২

১২৯৮

১৩০০

১৩০৩

১২৯৬
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ী কৗিশক চে াপাধ ায়, িব. এসিস. 
(অ)

৩১-১২-১৯৭৯ ২৬-০৭-২০১০-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ২০০৫/৪৬০

রা ২৮.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী িশবশ র সন, িব.এ. ২০-০৮-১৯৮৬ ২৬-০৭-২০১০-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ২০০৫/৪৭২

প ােয়ত ও ােমা য়ন ২৮.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী নীল কুমার রজক, িব.কম ০২-০১-৮১ ক) ১৯-০৭-১৯৯৯ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত:  জা: পেদা ীত-২০১৩

তথ  ও সং ৃিত খ) িপয়ন ২৮.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী অিভেষক চৗধরুী, িব.এসিস.(অ) ০৬-১১-১৯৮১ ২৯-০৭-২০১০-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩

পতূ ২৯.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী পায়ন মাইিত, িব.এ. ০১-১০-১৯৮০ ২৮-০৭-২০১০-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩

রা ২৯.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

পলাশ চ বতী, িব. এসিস. ১৯-০৫-১৯৮২ ১৩-০৭-২০১০-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ২০০৪/৩৮২

কিমবগ ও শাসিনক সং ার ২৯.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী যশ ম ল, উ মাধ িমক ১৬-০৮-১৯৮২ ০৭-০৫-২০১০-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ২০০৪/৪২১

বন ২৯.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

ী িচ  র ন রায়, মাধ িমক, ২৪-১২-৬৩ ক) ১৮-১১-১৯৯৯ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১৩

অথ খ) িপয়ন ২৯.০৭.২০১৬ উ.ব.স.

১৩০৯

১৩০৮

১৩০৬

১৩০৫

১৩০৪

১৩০৭

১৩১১

১৩১০
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মা: িজয়াউল হক হালদার ২০-১০-১৯৭৭ ২০-০৭-২০১০-অ.ব.ক. ২৪-১২-২০১৩-অ.ব.স. না ানা র-২০১৩ ২০০৫/৪০৮

ীড়া ০১.০৮.২০১৬-উ.ব.স.

ী িস াথ কুমার দাস, মাধ িমক ০১.০৪.১৯৬৫ ক) ০৫.০৭.১৯৮২ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

ভূিম ও ভূিম সং ার খ) িপওন ০১.০৮.২০১৬-উ.ব.স.

ী পলাশ সন , উ মাধ িমক ১২-১০-১৯৬৩ ২২-০৫-১৯৯৬ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স.
না

পিরবহন ঘ- নী ০১.০৮.২০১৬-উ.ব.স.

ী সে াষ টুডু,  মাধ িমক, ০৯-০৭-৬২ ক) ১৯-০৩-১৯৯৯ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত: উ: জা: পেদা ীত-২০১৩

কৃিষ খ) িপয়ন ০১.০৮.২০১৬-উ.ব.স.

ী িশবনাথ দাস, উ  মাধ িমক, ১০-০১-৬২ ক) ৩০-০৫-১৯৯৭ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

রা খ) িপয়ন ০২.০৮.২০১৬-উ.ব.স.

ী শা  িম , মাধ িমক, ১০-০১-৬৬ ক) ০৩-০৬-১৯৯৭ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

ীড়া খ) চৗিকদার ০২.০৮.২০১৬-উ.ব.স.

ী শি পদ দাস, উ  মাধ িমক, ০১-০৫-৬৪ ক) ১১-০৭-১৯৯৭ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

প ােয়ত ও ােমা য়ন খ) িপয়ন ০২.০৮.২০১৬-উ.ব.স.

ী দব সাদ সাহা, মাধ িমক
১০.০৬.১৯৬৪ ক) ২৫.১১.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: পেদা ীত-২০১৫

রা
খ) িপয়ন

০২.০৮.২০১৬-উ.ব.স.

১৩১৭

১৩১৯

১৩১২

১৩১৩

১৩১৪

১৩১৮

১৩১৫

১৩১৬
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ী দীপ কুমার দ, উ  মাধ িমক, ২২-০৪-৬৩ ০১-০৬-১৯৯৬ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) পিরচারক
১৬.০৮.২০১৬-উ.ব.স.

ী পীযূষ কাি  রায়, মাধ িমক

ক) ২৭.১২.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: পেদা ীত-২০১৫
উ িশ া

খ) সংবাদবাহক ১৬.০৮.২০১৬-উ.ব.স.

ী তারক ঘাষাল, উ  মাধ িমক, ০২-০২-৬৩ ক) ১৩-০৮-১৯৯৭ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

খাদ  ও সরবরাহ খ) িপয়ন ২৪.০৮.২০১৬- উ.ব.স.

ীমতী পািল িম , উ  মাধ িমক
ক) ০৮.০২.২০০৬ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:উ:জা: পেদা ীত-২০১৫

অথ
খ) িপয়ন

২৪.০৮.২০১৬- উ.ব.স.

ী অেলাক কুমার ব ানাজী, উ  
মাধ িমক,

১০-০৭-৬৫ ক) ২৯-০৮-১৯৯৭ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

আবাসন খ) িপয়ন ২৫.০৮.২০১৬- উ.ব.স.

ীমতী চ া পাল (দাস) মাধ িমক
ক) ০৭.০২.২০০০ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: পেদা ীত-২০১৫

কািরগরী িশ া  ও িশ ণ
খ) সংবাদবাহক

২৫.০৮.২০১৬- উ.ব.স.

ী পন বসাক, মাধ িমক, ১৫-১২-৬২ ক) ১৬-০৯-১৯৯৭ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

পিরষদীয় িবষয়ক খ) িপয়ন ২৬.০৮.২০১৬- উ.ব.স.

ী তপন দবনাথ, মাধ িমক, ১৬-০২-৬৫ ক) ২২-০৯-১৯৯৭ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স.
অ া  অন সর 

ণী
পেদা ীত-২০১৩

ভূিম ও ভূিম সং ার খ) িপয়ন ৩০.০৮.২০১৬-উ.ব.স.
১৩২৭

১৩২৫

১৩২৪

১৩২০

১৩২৬

১৩২২

১৩২১

১৩২৩

১০.০৬.১৯৬৪

০৯.০২.১৯৭২

০৩.০৩.১৯৬৬
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ী রবী  নাথ দাস,  মাধ িমক, ০৮-০১-৬৪ ক) ১৮-১১-১৯৯৭ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

অথ খ) িপয়ন ০১.০৯.২০১৬-উ.ব.স.

ী িনমল কুমার জা ,              
উ  মাধ িমক,

০৪-০১-৬৫ ক) ২৫-১১-১৯৯৭ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

ম খ) ঘ- ণী ০১.০৯.২০১৬-উ.ব.স.

ী িব িজৎ সাধখুাঁ, উ  মাধ িমক, ২৬-০৫-৬৫ ক) ১৫-১২-১৯৯৭ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স.
অ া  অন সর 

ণী
পেদা ীত-২০১৩

অথ খ) িপয়ন ০১.০৯.২০১৬-উ.ব.স.

ী েখ  শখর শীল,  উ  মাধ িমক, ০১-০১-৬৪ ক) ২৪-০২-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স.
অ া  অন সর 

ণী
পেদা ীত-২০১৩

উ া , াণ ও পনুবাসন খ) িপয়ন ০১.০৯.২০১৬-উ.ব.স.

ীমতী ামলী হালদার,  মাধ িমক, ০৮-০২-৬৫ ক) ১৬-০৩-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

উ  িশ া খ) িপয়ন ০১.০৯.২০১৬-উ.ব.স.

 তােহর হােসন,  িব.কম., ১০-১১-৭৭ ক) ১৬-০৩-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া খ) িপয়ন ০১.০৯.২০১৬-উ.ব.স.

ী গৗতম দাস, মাধ িমক

ক) ১৫.০৩.২০০০ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: পেদা ীত-২০১৫
িবপযয় ব ব াপন

খ) িপয়ন
০১.০৯.২০১৬-উ.ব.স.

ী গাপাল মজমুদার, মাধ িমক, ১৫-০৭-৬৩ ক) ১৭-০৩-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

া  ও পিরবার কল াণ খ) িপয়ন ২৭.০৯.২০১৬-উ.ব.স.

১৩৩৪

১৩২৯

১৩৩৫

১৩২৮

১৩৩০

১৩৩২

১৩৩৩

১৩৩১

০৫.০১.১৯৬২
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ীমতী অ লী ঘাষ, িব.এ ২৭-১২-৬২ ক) ০৪-০৫-১৯৯৮, ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

নারী ও িশ  িবকাশ এবং সমাজ 
কল াণ

খ) িপয়ন ২৭.০৯.২০১৬-উ.ব.স.

ী তপন কুমার ম ল, উ  মাধ িমক
ক) ২৪.০৮.২০০০ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: পেদা ীত-২০১৫

অথ
খ) িপয়ন

২৭.০৯.২০১৬-উ.ব.স.

ী স ীপ ঘাষ, িব.কম.,িলব, সােয়ে  
শংসাপ

০৩-১১-৬২ ক) ২৯-০৬-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

জনিশ া সার ও াগার পিরেষবা খ) দােরায়ান ২৮.০৯.২০১৬-উ.ব.স.

ী িবমল কুমার দাস,মাধ িমক
ক) ১১.০৯.২০০০ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: পেদা ীত-২০১৫

ভূিম ও ভূিম সং ার
খ) িপয়ন ২৮.০৯.২০১৬-উ.ব.স.

ীমতী আরিত সন,  মাধ িমক, ১৩-১০-৬৪ ক) ০১-০৭-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

রা খ) িপয়ন ০১.১০.২০১৬-উ.ব.স.

ী অিভিজৎ দাস,                      
উ  মাধ িমক,

২৭-১১-৬৫ ক) ১৩-০৭-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স.
অ া  অন সর 

ণী
পেদা ীত-২০১৩

রা খ) িপয়ন ০১.১০.২০১৬-উ.ব.স.

ী েদ াৎ কুমার সরদার, মাধ িমক
ক) ২০.১০.২০০০ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: পেদা ীত-২০১৫

িবপযয় ব ব াপন
খ) িপয়ন

০১.১০.২০১৬-উ.ব.স.

 মহ: শাবী ইমাম, িব.এ. ১১-০১-৭২ ক) ০৪-০৯-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

অথ খ) িপয়ন ০৪.১০.২০১৬-উ.ব.স.

১৩৩৭

১৩৩৮

১৩৪১

১৩৪৩

১৩৩৯

১৩৩৬

১৩৪২

১৩৪০

০৭.১১.১৯৬৫

৩০.১১.১৯৬৫

০১.০১.১৯৬৩

Page 168 of 241



 উ রবগ য় সহায়ক Gradation List of UDAs issued vide no - 13 PAR(CCW) dated 17.01.2022       

ী স ীব কুমার দ,  উ  মাধ িমক, ০৯-০৯-৬৫ ক) ১১-০৯-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

নগর উ য়ন খ) িপয়ন ০৪.১০.২০১৬-উ.ব.স.

ী ত কুমার দাস, জিুনয়র িডে ামা

ক)২৮.১১.২০০০ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: পেদা ীত-২০১৫
ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব

খ) প বাহক ১৭.১০.২০১৬-উ.ব.স.

ীমতী নিমতা দ, িব,এ. ২৭-১২-৬২ ক) ২২-০৯-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

িবচার খ) িপয়ন ১৮.১০.২০১৬-উ.ব.স.

ী ভাষ সরকার,  মাধ িমক, ১৫-০৮-৭৫ ক) ০১-১০-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

মৎ খ) ঘ- ণী ১৮.১০.২০১৬-উ.ব.স.

ীমতী রাধা গা ামী,  মাধ িমক, ১৬-০৯-৬৪ ক) ২৬-১০-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

উ  িশ া খ) িপয়ন ১৮.১০.২০১৬-উ.ব.স.

ী পন কুমার মাইকাপ, িব.কম., ০৪-০১-৬৩ ক) ২৮-১০-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক খ) িপয়ন ২০.১০.২০১৬-উ.ব.স.

ী রি ত কুমার ঘাষ, মাধ িমক
০৩.০২.১৯৬২ ক)২৯.০৯.১৯৯৫ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

িবদ ালয় িশ া

খ) অডারিল িপয়ন ০১.১১.২০১৬-উ.ব.স.
ী ম ু ভৗিমক, মাধ িমক

৩০.০৬.১৯৭৪ ক)১৬.১২.১৯৯৮ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

প:ব: শাসিনক আদালত
খ)িপয়ন ০১.১২.২০১৬-উ.ব.স.

১৩৪৯

১৩৪৫

১৩৪৭

১৫.০৮.১৯৬৪

১৩৫০

১৩৪৮

১৩৫১

১৩৪৬

১৩৪৪
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ী দব ত ঘাষ, মাধ িমক

০৫.১১.১৯৬২ ক) ১৯.০২.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫
পতূ

খ) িপয়ন ০১.১২.২০১৬-উ.ব.স.
ী বীেরন চ  মাহাত, াতক

০২.১১.১৯৬৫ ক) ১৭.১০.১৯৯৭ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

অথ

খ) অডারিল ০১.১২.২০১৬-উ.ব.স.
ী অ প কুমার রায়েচৗধরুী, উ  

মাধ িমক ০১.১০.১৯৬৬ ক) ০৮.০৬.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

া  ও পিরবার কল াণ

খ) িপয়ন ০১.১২.২০১৬-উ.ব.স.
ী সনৎ ামািনক, এম.এ. িব.এড.

২৮.০১.১৯৬৩ ক)০৯.০৬.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

খ) িপয়ন ০১.১২.২০১৬-উ.ব.স.
ী অসীম পাল, উ  মাধ িমক

ক) ২৯.০৬.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

উ া , াণ ও পনুবাসন
খ) িপয়ন ০১.১২.২০১৬-উ.ব.স.

ী রাতুল হালদার,উ  মাধ িমক

১৪.০১.২০১০-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: ানা র-২০১৫
রা

০১.১২.২০১৬-উ.ব.স.
ী িদলীপ মজমুদার, িব.এস.িস.

০৪.০১.২০১০-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: ানা র-২০১৫
পতূ

০১.১২.২০১৬-উ.ব.স.
ী চ ন ঘাষ, মাধ িমক

০৭.০৯.১৯৬৩ ক)১৬.০৮.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫
পতূ

খ) িপয়ন ০১.০১.২০১৭-উ.ব.স.

১৩৫৬

১৩৫৪

১৩৫৫

১৩৫৮

১৩৫৭

১৩৫৩

১৩৫২

১৩৫৯

১১.০২.১৯৭৮

০২.০২.১৯৭৫

০১.০১.১৯৭৫
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ী জয়  ম ল, িব.ফামা (আয়:ু)

১২.১০.২০১০-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: ানা র-২০১৫
কিমবগ ও শাসিনক সং ার

০১.০১.২০১৭-উ.ব.স.
ী ত ন িব াস, িব.এস.িস.

১৫.০৯.২০১০-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: ানা র-২০১৫
রাজ পােলর (গহৃ ালী) সিচবালয়

০১.০১.২০১৭-উ.ব.স.
ীমতী ামলী সদার,িব.এ.

৩০.১১.২০০৬
২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

অথ

খ) ম ু েলখক
০১.০১.২০১৭- উ.ব.স.

ী পাথ দাস বরাগ , িব.কম.(অনাস)
৩১.১২.১৯৬৭ ক) ০৪.১০.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

উ  িশ া

খ) অডারিল ০৭.০১.২০১৭-উ.ব.স.
ী ঝ ু মাইিত, মাধ িমক

২৫.০৯.১৯৬৪ ক) ১৭.১১.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫
রা

খ) ঘ- ণী ০৭.০১.২০১৭-উ.ব.স.
ী দীপ কুমার দাস, উ  মাধ িমক

০২.১০.১৯৬২ ক) ১৯.১১.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫
পতূ

খ) িপয়ন ০৯.০১.২০১৭-উ.ব.স.
ী তাপস চ  আচায , মাধ িমক

১৬.১২.১৯৬৪ ক) ১৯.১১.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫
তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক

খ) িপয়ন ০৯.০১.২০১৭-উ.ব.স.
ীমতী ব না দাস, িব.এ.

১১.০১.১৯৬৮ ক) ১৯.১১.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

অথ

খ) ঘ- ণী ০৯.০১.২০১৭-উ.ব.স.

১৩৬৪

১৩৬৭

১২.০৫.১৯৮৬

১৩৬৫

১৩৬৬

১৩৬১

১৩৬০

১০.১১.১৯৮৪

১৩৬২

১৩৬৩

১৩.০১.১৯৮১ ত:উ:জা:

িপ.এস.িস.-
২০০৫/৪৬৮

ানা র-২০১৬
িপ.এস.িস.২০০৫/৮৬

৫
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ী যতী  নাথ দাস, মাধ িমক
১০.০৮.১৯৬৩ ক) ২২.১১.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

ভূিম ও ভূিম সং ার
খ) িপয়ন ০৯.০১.২০১৭-উ.ব.স.

ী দীপ কুমার দব, উ  মাধ িমক
১৬.১১.১৯৬৫ ক) ২২.১১.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

ভূিম ও ভূিম সং ার

খ) িপয়ন ০৯.০১.২০১৭-উ.ব.স.
ী স  কুমার দাস,  িব.কম.

১৫.০৯.২০১০-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: ানা র-২০১৫
রা  এবং পাবত  িবষয়ক

০৯.০১.২০১৭-উ.ব.স.
ী শা  সাহা, িব.কম

ক) ১৭.১১.২০০৩-ম ু েলখক ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: ানা র-২০১৫
কািরগরী িশ া  ও িশ ণ

খ) ১৪.০৩.২০১৪-অ.ব.ক. ০৯.০১.২০১৭-উ.ব.স.
ী পন কুমার ভৗিমক, উ  মাধ িমক

১২.০৩.১৯৬৬ ক) ৩০.১১.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫
কিমবগ ও শাসিনক সং ার

খ) দােরায়ান ১০.০১.২০১৭-উ.ব.স.
ী েপশ ম ল,

খ) ৩০.১১.২০০৭-ম.ু া.প.
১০.০১.২০১৭-উ.ব.স.

পিরষদীয় িবষয়ক
২৮.০৫.২০১৫ অ.ব.স.

ী ভাস চ  রায়, উ  মাধ িমক
ক) ০৯-০১-২০০২ ২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

নগর উ য়ন
খ) িপয়ন

১০.০১.২০১৭-উ.ব.স.

ী ঝ ু বা ই, মাধ িমক, ক) ০৬-০২-২০০২ ২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

িশ  ও বািণজ
খ) িপয়ন

১১.০১.২০১৭-উ.ব.স.

২১.১১.১৯৬৩

১৩৭৪ ০১.০৫.১৯৬২

১৩৭০

১৩৭৫

১৩৭১

১৩৬৮

১৩৭৩

১৩৬৯

১৩৭২

১০.১২.১৯৭৯

ত:জা:

ত:জা: পেদা ীত-২০১৫

পদা র-২০১৫ত:জা:

িপ.এস.িস.-
২০০৫/১৯১ 

িশিথিলকৃত মান 
তািলকা-২

০২.০১.১৯৭৯

০৯.১১.১৯৭৫

পেদা ীত-২০১৫
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ী িবজন সরকার, মাধ িমক, ক) ১৯-০২-২০০২ ২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

নগর উ য়ন এবং পৗর িবষয়ক
খ) িপয়ন

১৩.০১.২০১৭-উ.ব.স.

ীমতী ল ী জয়েশায়ারা লাল,  
মাধ িমক,

১৫-০১-৬৭ ক) ১৬-০৮-১৯৯৯ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১৩

কৃিষ খ) িপয়ন ১৬.০১.২০১৭-উ.ব.স.

ী গািব  চ াটাজী, মাধ িমক
ক) ০১.০৬.২০০০ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

কিমবগ ও শাসিনক সং ার
খ) িপয়ন ১৬.০১.২০১৭-উ.ব.স.

ী মেনাজ কুমার দাস, মাধ িমক
ক) ১৩.০৬.২০০০(অপ:) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

পতূ
খ)িপয়ন ১৬.০১.২০১৭-উ.ব.স.

ী সে াষ িব াস, মাধ িমক, ক) ১৪-০৩-২০০২ ২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

রা ায়  উেদ াগ এবং িশ  পনুগঠন
খ) িপয়ন ১৭.০১.২০১৭-উ.ব.স.

ী তপন দাস, মাধ িমক
ক)১৬.০৬.২০০০ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

িবচার
খ) িপয়ন ১৮.০১.২০১৭-উ.ব.স.

ী ণয় কুমার বড়ুয়া,  মাধ িমক, ৩১-১২-৭৩ ক) ২৪-০২-১৯৯৯ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত: উ: জা: পেদা ীত-২০১৩

রা  এবং পাবত  িবষয়ক খ) িপয়ন ০১.০২.২০১৭-উ.ব.স.

ী শচীন কুমার সাউ, উ  মাধ িমক, ২১-০৪-৭৯ ক) ০২-১২-১৯৯৯ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত: উ: জা: পেদা ীত-২০১৩

রা  এবং পাবত  িবষয়ক খ) দােরায়ান ০১.০২.২০১৭-উ.ব.স.

১২.০৭.১৯৬৬

১৩৮২

১৩৮০

১৩৮১

১৩৮৩

১৩৭৭

১৩৭৯

১৩৭৮

১৩৭৬

২৭.০৭.১৯৬৩

পেদা ীত-২০১৫ত:জা:

০৭.০৭.১৯৬২ ত:জা: পেদা ীত-২০১৫

০৩.০৪.১৯৬৩

০৮.০৭.১৯৬৪
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ী পাথ দ, মাধ িমক

ক) ২৮.০৬.২০০০ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫
ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন খ) িপয়ন

০১.০২.২০১৭-উ.ব.স.

ীমতী স ীতা চ ব ী, মাধ িমক
ক) ১১.০৭.২০০০ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

িবচার

খ)িপয়ন
০১.০২.২০১৭-উ.ব.স.

ী স ীব সরকার, িব.এস.িস

০৫.১২.২০০৮-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. না ানা র-২০১৫
াণী স দ িবকাশ

০১.০২.২০১৭-উ.ব.স.

ী অিভিজৎ রি ত, িব.এ.

১৭.০৯.২০১০-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. না ানা র-২০১৫
অথ

০১.০২.২০১৭-উ.ব.স.

ী রিজৎ সন ,

১৩.১১.২০০৯-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. না ানা র-২০১৫
উপেভা া িবষয়ক

০১.০২.২০১৭-উ.ব.স.

ী প সাতঁরা, িব.কম.

ক)১১.১০.২০১০
২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

Anti Corruption Branch
খ) অ.ব.ক. ০১.০২.২০১৭-উ.ব.স.

ী বীর সাহা, িব.কম. ১০-০২-৬৭ ক) ০১-১০-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

খাদ  ও সরবরাহ খ) িপয়ন ১৪.০২.২০১৭-উ.ব.স.

ী রােজশ চ ব ী, িব.এ.
১৮.১০.১৯৭৫ ক) ০৫.০৩.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

রাজ  তদাকরী আেয়াগ

খ) িপয়ন
১৪.০২.২০১৭-উ.ব.স.

২০.১২.১৯৭৬

৩১.১০.১৯৭৯ ত.জা ানা র-২০১৬

২৩.১১.১৯৭৮

০১.০১.১৯৬৬

১৩৮৭

১৩৮৫

১৩৮৪

১৩৯১

১৩৮৯

১৩৯০

১৩৮৬

১৩৮৮

১১.০১.১৯৬৭

১০.১১.১৯৮১
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ী সত িজৎ কমকার,

১৫.১২.২০০৯-অ.ব.ক.
১৪.০২.২০১৭-উ.ব.স.

ও.িব.িস. ানা র-২০১৫
........

জনিশ া সার ও াগার পিরেষবা

১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স.
ী অেশাক কুমার সরদার, মাধ িমক

ক)২২.০২.২০১২
২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

া  ও পিরবার কল াণ

খ) অ.ব.ক.
১৪.০২.২০১৭-উ.ব.স.

ী দীপ ঘাষ, িব.িব.এ.(অ)

১০.০৯.২০১০-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. না ানা র-২০১৫
অন সর ণী কল াণ

১৫.০২.২০১৭-উ.ব.স.

ী জয়দীপ রথ, উ মাধ িমক

৩০.০৭.২০১০-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. না ানা র-২০১৫
রাজ পােলর(গহৃ:) সিচবালয়

১৫.০২.২০১৭-উ.ব.স.

ীমতী ঋতুপণা ভ াচায ,  এম.এ.

১৩.১০.২০১০ ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. না ানা র-২০১৫
অথ

১৫.০২.২০১৭-উ.ব.স.

ী সৗেমন অিধকারী, িব.এ.

১৫.০৯.২০১০-অ.ব.ক.
১৫.০২.২০১৭-উ.ব.স.

না ানা র-২০১৫
খাদ  ও সরবরাহ

১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স.
ী সমের  ম ল, িব.এস.িস.

১৬.০৯.২০১০-অ.ব.ক.
১৫.০২.২০১৭-উ.ব.স.

না ানা র-২০১৫
পতূ

১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স.
ী িমত বাৈড়, িব.ই. ইন 

ইনফরেমশন টকেনালিজ ক) ১৬.০৮.২০১১
২৪.০৫.২০১৬ অ.ব.স.

যবুকল াণ এবং ীড়া

খ) অ.ব.ক.
১৫.০২.২০১৭-উ.ব.স.

২৩.০১.১৯৮৪

০৪.১২.১৯৮১

১৮.০৯.১৯৮৪

১৩৯৮

১৩৯৭

১৩৯৬

১৩৯২

১৩৯৫

১৩৯৪

১৩৯৩

১৩৯৯

২৫.০৭.১৯৮০

১২.১২.১৯৭৬

ত:জা: ানা র-২০১৬

িপ.এস.িস 
২০০৭/১০ R.S.L.

ত:জা: ানা র-২০১৬

০৭.০১.১৯৭৮

০৪.০৬.১৯৭৬

১৮.০১.১৯৮৩
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ী ু িদরাম টুডু, উ  মাধ িমক
ক) ০৮.০৮.১৯৯৪

২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.
Food Safety Commission Under 
H&FW

খ) িপয়ন
১৫.০২.২০১৭- উ.ব.স.

ী স য় কুমার রাম, িব.কম. ০১.১২.১৯৭৮ ক) ২৮.০৪.২০০৩ ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৬

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন খ) িপয়ন ১৫.০২.২০১৭- উ.ব.স.

ী শা  রায়, উ  মাধ িমক ২৭.১০.১৯৬৬ ক) ১১-০৭-২০০৩- িপয়ন ১৭.০২.২০১৭- উ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৬

রা  এবং পাবত  িবষয়ক খ) ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
ী ভাশীষ চ ব ী,

২২.১২.২০১০-অ.ব.ক.
২০.০২.২০১৭-উ.ব.স.

না ানা র-২০১৫
উ  িশ া, িব ান ও যিু  এবং 
জব যিু ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স.
ীমতী শিম া চ াটা ী,  িব.এস.িস.

১৪.০৯.২০১০-অ.ব.স.
২০.০২.২০১৭- উ.ব.স.

না ানা র-২০১৫
প:ব: তথ  আেয়াগ

১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স.
ী গৗরী শ র িসনহা, উ মাধ িমক

২২.০২.২০১১-অ.ব.ক.
২৩.০২.২০১৭- উ.ব.স.

না ানা র-২০১৫
নগর উ য়ন এবং পৗর িবষয়ক

১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স.
ী িব িজৎ ব ানাজী,  াতেকা র

০১.১০.২০১০-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. না ানা র-২০১৫
অথ

০১.০৩.২০১৭- উ.ব.স.
ী প ু ক কুমার ব ,  িব.এস.িস.

২৯.১২.২০১১-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. না ানা র-২০১৫
রা  এবং পাবত  িবষয়ক

০১.০৩.২০১৭- উ.ব.স.

২০.০১.১৯৮২

০৭.১০.১৯৭৯

১০.০১.১৯৭৬

১১.১২.১৯৮২

১৪০৪

১৪০১

১৪০৫

১৪০০

১৪০৬

১৪০৭

১৪০২

১৪০৩

১৯.০৭.১৯৮০

িপ.এস.িস.-
২০৪/৭৪৬

পেদা ীত-২০১৫

ত:উ:জা:

১২.০২.১৯৮১
িপ.এস.িস.-
২০০৪/৬৯৮
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ী অিমতাভ দ , িব.এস.িস, িব.এড, 
এম.এ. ৩০.১২.২০১১-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. না ানা র-২০১৫
িবদ ালয় িশ া

০১.০৩.২০১৭- উ.ব.স.
ী িশব শ র পাল,   মাধ িমক

ক) ১৬.১২.১৯৯৭-ঘ ণী ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. ও.িব.িস. ানা র-২০১৫
রা  এবং পাবত  িবষয়ক

খ) ৩০.১০.২০১২-অ.ব.ক.
০১.০৩.২০১৭- উ.ব.স.

ী জয় কুমার দাস, মাধ িমক ০৬.০৩.১৯৬৫
ক) ৩০-০৯-২০০৫

০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৬

অথ
খ) হাউস ল র

০১.০৩.২০১৭- উ.ব.স.
মা: আফতাব উ ীন মা া, মাধ িমক

ক)৩১.০৫.১৯৯৯-ঘ ণী ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. না ানা র-২০১৫
পিরষদীয় িবষয়ক

খ) ৩১.১০.১০১২-অ.ব.ক. ০৭.০৩.২০১৭- উ.ব.স.
ী মন গা ুলী,

ক)১৫.০৬.২০১০-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. না
রা  এবং পাবত  িবষয়ক

০৮.০৩.২০১৭- উ.ব.স.
ী অং মান ঘাষ,

ক)২৭.১০.২০১০-অ.ব.ক. ১৩.০২.২০১৫-অ.ব.স. না
িপ.এস.িস.-
২০০৫/৭২৪

প:ব:ভূিম সং ার ও জাস  আদালত
০৮.০৩.২০১৭- উ.ব.স.

সখ হা ন আলী ম ল, মাধ িমক

ক) ০২.০৯.১৯৯৭

২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

পতূ
খ) প-িড

০৯.০৩.২০১৭- উ.ব.স.

ী গৗতম চ বতী, মাধ িমক ক)২৯.০৯.১৯৯৭
২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

নগর উ য়ন এবং পৗর িবষয়ক

খ) ঘ ণী

০৯.০৩.২০১৭- উ.ব.স.

০৩.০১.১৯৬৯

০২.১১.১৯৬৬

০৯.০১.১৯৮১

১৭.১২.১৯৬৪

১৪০৯

১৪১০

১৪০৮

১৪১৫

১৪১১

১৪১৪

১৪১২

১৪১৩

০৬.০১.১৯৭৭

পেদা ীত-২০১৫

না

পেদা ীত-২০১৫

২০.০১.১৯৬৪

১৫.০৯.১৯৭৪

না
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ী শা  ব ানাজী, মাধ িমক, ০১.০৬.২০০৬-িপওন
১১.০৩.২০১৭- উ.ব.স.

Food Safety Commission Under 
H&FW ২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

ী সাধন সাঁতরা,  মাধ িমক,
২৭-০৭-২০০০-িপওন  

৩১-০৩-২০১৭ পেদা ীত-২০১৫

পতূ
২৯-০১-২০১৬-অ.ব.স.

ী েখ  মজমুদার, উ  মাধ িমক, ক) ০১-০৮-২০০০-িপয়ন
৩১.০৩.২০১৭

প:ব: ভূিম সং ার ও জাস  আদালত
খ) ২৯.০১.২০১৬-অ.ব.স.

ী ধন য় িম , মাধ িমক,
 ০২-০৮-২০০০-িপয়ন  

৩১.০৩.২০১৭
নগর উ য়ন এবং পৗর িবষয়ক

২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

ী তুষার কাি  মখুাজী, উ  মাধ িমক,  ১৬-০৮-২০০০- িপয়ন
৩১.০৩.২০১৭

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক 
িতর া ২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

ী শ র চ  কমকার, মাধ িমক
ক) ২৪-১০-২০০০-িপয়ন  

৩১.০৩.২০১৭

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) ২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

ী অণব ন র, উ  মাধ িমক ২১.০৯.১৯৮৫ ০৮.১০.২০১০-অ.ব.ক. ৩১.০৩.২০১৭
ত:জা:

হানা িরত-২০১৬
নগর উ য়ন এবং পৗর িবষয়ক

০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী গাপাল চ  দাস, উ  মাধ িমক ১৩.১১.১৯৬৩ ০৮.০২.২০০৬-িপয়ন ৩১.০৩.২০১৭
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

িশ , বািণজ  এবং উেদ াগ ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

পেদা ীত-২০১৫১৬.০৮.১৯৬৬

২১.০৪.১৯৬২

০১.০৬.১৯৬২

২৬.০৬.১৯৬৪

১৪১৮ ০২.০২.১৯৬৫

০৬.০৬.১৯৬২

১৪২২

১৪২০

১৪১৭

১৪১৬

১৪২৩

১৪১৯

১৪২১

পেদা ীত-২০১৫

না

ও.িব.িস.

না

পেদা ীত-২০১৫

না

পেদা ীত-২০১৫

না

না

পেদা ীত-২০১৫
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ীমতী রীতা রায়, মাধ িমক ১৫.০৫.১৯৬৪ ০৮.০২.২০০৬-িপয়ন ৩১.০৩.২০১৭
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

িবচার ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী ব ণ কুমার আওন, মাধ িমক, ০১-০৪-৬৭  ০৩-০৬-১৯৯৭-িপয়ন ০১.০৪.২০১৭
অ া  অন সর 

ণী
পেদা ীত-২০১৩

মৎ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স.

ী ত ণ কাি  দ, মাধ িমক,  ০৩-০৮-২০০১-িপয়ন ০১.০৪.২০১৭

অথ
২৯.০১.২০১৬- অ.ব.স.

ীমতী অচনা দাস, িব.এ., ১৩.১০.১৯৬৬ ক)২৮.১২.২০০৬-ঘ ণী
০১.০৪.২০১৭ ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

উ িশ া, িব ান ও যিু  এবং 
জব যিু খ)১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী অেশাক রায়, জিুন: িডপ ইন ইি ০২.১১.১৯৬৪ ০৯.০৪.২০০৭-নাইট গাড
০১.০৪.২০১৭ ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

পতূ ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ীমতী উমা সন(বে াপাধ ায়), িব.এ, ০৬-০৯-২০০১- িপয়ন ০৩.০৪.২০১৭

িশ , বািণজ  এবং উেদ াগ ২৯.০১.২০১৬- অ.ব.স.

ী অ য় মাইিত, িব.কম., ০৭-০৯-২০০১-িপয়ন ০৩.০৪.২০১৭

িবিধ
২৯.০১.২০১৬- অ.ব.স.

ীমতী েলখা দাস,মাধ িমক
০১-১১-২০০১-িপয়ন ০৩.০৪.২০১৭

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

২৯.০১.২০১৬- অ.ব.স.

৩১.১০.১৯৬৩ পেদা ীত-২০১৫

পেদা ীত-২০১৫

১৪২৪

২৪.১১.১৯৬৭

১২.০৫.১৯৬৬

০৯.০৭.১৯৬৬

১৪২৯

১৪২৬

১৪৩০

১৪২৭

১৪২৫

১৪২৮

১৪৩১ পেদা ীত-২০১৫না

না

না পেদা ীত-২০১৫

না
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ী দীপক কুমার সন,উ  মাধ িমক
১৮-০১-২০০২-িপয়ন ০৩.০৪.২০১৭

পিরক না
২৯.০১.২০১৬-অ.ব.স.

ী দবাশীষ তালকুদার, উ  মাধ িমক, ২৮-০১-২০০২-িপয়ন ০৩.০৪.২০১৭

পি মা ল উ য়ন
২৯.০১.২০১৬-অ.ব.স.

ী অেলাক ঘাষ, াতক

 ১৪.০৩.২০০৮-অ.ব.ক.
০৫.০৪.২০১৭

অথ
২৯.০১.২০১৬-অ.ব.স.

ী ভাষ ম ল, িব.কম.

 ০২.১২.২০১০-অ.ব.ক.
০৬.০৪.২০১৭

প ােয়ত ও ােমা য়ন
২৯.০১.২০১৬-অ.ব.স.

ী অ ান চ বতী, উ  মাধ িমক

০১.০৮.২০১১-অ.ব.ক.
০৭.০৪.২০১৭

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

২৯.০১.২০১৬-অ.ব.স.

ী জয়  চ ব ী, িব.কম.

ক)৩০.০৭.২০১০-অ.ব.ক.
০৮.০৪.২০১৭

ীড়া
খ)২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

ী প ব চ বতী, িব.কম.

০৯.১২.২০১০-অ.ব.ক.
০৮.০৪.২০১৭

িপ.এস.িস 
২০০৬/৬৪২

পতূ
২৯.০১.২০১৬-অ.ব.স.

ী রিজত ম ল, িব.এসিস.
১১.০৮.২০১১-অ..ব.ক.

১০.০৪.২০১৭

জলস দ অ স ান ও উ য়ন
২৯.০১.২০১৬-অ.ব.স.

ানা র-২০১৬

ানা র-২০১৬

িপ.এস.িস 
২০০৬/৫৮৩

১৭.১২.১৯৭৯

িপ.এস.িস 
২০০৬/৪৬৮

০৯.০১.১৯৬৫

না

২০.০৬.১৯৭৮

১৭.০৭.১৯৬৫ না

না

ানা র-২০১৬
িপ.এস.িস 
২০০৪/৫৭৬

০৫.০৯.১৯৭৮ ও.িব.িস.

০১.০১.১৯৮৩

২৯.১০.১৯৭৬

০৪.০১.১৯৮০

১৪৩৬

১৪৩৯

১৪৩৮

১৪৩৪

১৪৩৫

১৪৩৩

১৪৩২

১৪৩৭

পেদা ীত-২০১৫

ানা র-২০১৬

ানা র-২০১৬না
িপ.এস.িস 
২০০৬/৭২৮

না

না

পেদা ীত-২০১৫

িপ.এস.িস 
২০০৬/৪৮৩

ানা র-২০১৬

না
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ী িদব িত ভূঞ া, িব.এসিস

ক)১৬.১১.২০১০
০১.০৫.২০১৭

কিমবগ ও শাসিনক সং ার
খ)২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

ী ম  হাজরা, াতক,

ক) ১০.১২.২০০৯
০১.০৫.২০১৭

অথ
খ)২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

ীমতী ঝু া চৗধরুী, িব.এসিস.

ক) ১৫.০২.২০১২
২৪.০৫.২০১৭

উ িশ া, িব ান ও যিু  এবং 
জব যিু

খ)২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

ীমতী মৗিমতা পে , িব.এসিস.

ক)১৩.০৭.২০১২
২৪.০৫.২০১৭

অথ
খ)২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

ী রিজৎ পাল, িব.কম.(অনাস)

ক) ২৭.০১.২০১২
২৪.০৫.২০১৭

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ)২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

ী গৗতম কুমার ঢালী, িব.কম.

ক) ৩০.০১.২০১২
২৪.০৫.২০১৭

পতূ খ)২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

ী তীক রায়, িব.কম(অ.)

ক) ০৪.০৩.২০১১
২৪.০৫.২০১৭

কৃিষ
খ)২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

ী কািতক ভ াচায, মাধ িমক, ০৩.০৬.১৯৬৪ ক) ০৫.০৯.২০০১
২৬.০৫.২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৬

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন খ)০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

িপ.এস.িস 
২০০৬/৭৫৯

১১.০৮.১৯৭৭ ও.িব.িস.

িপ.এস.িস 
২০০৭/৫০০

ানা র-২০১৬

না ানা র-২০১৬

িপ.এস.িস 
২০০৭/৫২৯

০৬.০৭.১৯৭৫ না ানা র-২০১৬

িপ.এস.িস 
২০০৭/৫০৩

০৮.০১.১৯৮১

িপ.এস.িস 
২০০৭/৫৩২

না ানা র-২০১৬

২০.০৮.১৯৮৮ না

০৭.০১.১৯৭৫

ানা র-২০১৬

িপ.এস.িস 
২০০৭/৫০১

না

২৭.১১.১৯৭৫

না০১.০২.১৯৮২

ানা র-২০১৬

১৪৪২

১৪৪৩

১৪৪৫

১৪৪৬

১৪৪৪

১৪৪৭

১৪৪১

১৪৪০

ানা র-২০১৬
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ীমতী শফালী কমকার, িব.এ. ১০.০৫.১৯৬৬ ক) ০১.০২.২০০২
২৯.০৫.২০১৭

পেদা ীত-২০১৬

অথ খ)০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী উপান  পাল, উ  মাধ িমক ১০.০৫.১৯৬৭ ক) ১৯.০২.২০০২-িপয়ন
০১.০৬.২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৬

অথ খ)০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী অ প ঘাষ, উ  মাধ িমক ০৩.০২.১৯৬৬ ক) ২৮.০২.২০০২- িপয়ন
০১.০৬.২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৬

প:ব:করাধান আদালত খ)০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী শা  িম , মাধ িমক ২০.১২.১৯৬৫ ক) ১৫.০৩.২০০২
০১.০৬.২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৬

অথ খ)০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী স  ব ানাজী, মাধ িমক ০৫.০৮.১৯৬৪ ক) ০৯.০৭.২০০২-িপয়ন ০৭.০৬.২০১৭
না

পেদা ীত-২০১৬

উ িশ া, িব ান ও যিু  এবং 
জব যিু খ)০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী িশবনাথ গা ুলী, উ  মাধ িমক ০৭.১০.১৯৬৫ ক)১৯.০৯.২০০২-িপয়ন ০৭.০৬.২০১৭
না

পেদা ীত-২০১৬

প ােয়ত ও ােমা য়ন খ)০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী িব নাথ কর, িব.কম. ৩১.১২.১৯৬৫ ক)১৯.০৯.২০০২-িপয়ন ০৭.০৬.২০১৭
না

পেদা ীত-২০১৬

জন া  কািরগরী খ)০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী েদব কুমার ম ল, মাধ িমক ০২.০১.১৯৬৬ ক) ১৯.০৯.২০০২-িপয়ন ০৭.০৬.২০১৭
ও.িব.িস.

পেদা ীত-২০১৬

রা  এবং পাবত  িবষয়ক খ)০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

না

১৪৪৯

১৪৫৪

১৪৫০

১৪৫৩

১৪৪৮

১৪৫২

১৪৫৫

১৪৫১
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ীমতী রীনা হাড়(কমকার)মাধ িমক ২৬.১২.১৯৬৪ ক) ২৫.০৯.২০০২-িপওন ০১-০৭-২০১৭
না

পেদা ীত-২০১৬

পতূ খ)০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী ত িম , উ  মাধ িমক ০৯.১১.১৯৬৩ ক) ০২.০১.২০০৩-িপওন ০১-০৭-২০১৭
না

পেদা ীত-২০১৬

রা  এবং পাবত  িবষয়ক খ) ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী কৃ  মজমুদার, িব.কম ০৮.০৮.১৯৭৭ ক) ১৬.০২.২০১০-অ.ব.ক ০১-০৭-২০১৭
ত:জা:

ানা িরত-২০১৭

পিরক না, পিরসংখ াণ ও কায ম 
পযেব ণ খ) ১৮.০৫.২০১৭-অ.ব.স 

ী পলুক ভ াচায , মাধ িমক ১১.০৪.১৯৬৫ ক) ৩০.০১.২০০৩-িপওন
২০-০৭-২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৬

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ খ) ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী ত কুমার দাস, মাধ িমক ১৬.০২.১৯৬৪ ক) ০৫.০২.২০০৩-িপওন
২০-০৭-২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৬

া  ও পিরবার কল াণ খ) ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী ত ণ কুমার দ , মাধ িমক ২৮.০১.১৯৬৪ ক) ১০.০২.২০০৩-িপওন
২০-০৭-২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৬

অথ খ) ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী অিভিজৎ চ বতী, মাধ িমক ১০.০৮.১৯৬৬ ক) ১০.০২.২০০৩-িপওন
২০-০৭-২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৬

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া খ) ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী তারক নাথ সাহা, মাধ িমক ০৮.০৭.১৯৮৩ ক) ১০.০৩.২০০৩-িপওন
২০-০৭-২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৬

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

১৪৬০

১৪৬৩

১৪৫৬

১৪৬২

১৪৫৮

১৪৫৭

১৪৬১

১৪৫৯
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িব  মহ দ, মাধ িমক ২৪.০৫.১৯৬৬ ক) ০৯.০৯.২০০৩-িপওন
২০-০৭-২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৬

রা  এবং পাবত  িবষয়ক খ) ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ীমতী রীতা চ বতী, মাধ িমক ১৮.০১.১৯৬৭ ক) ২২.১০.২০০৩-িপওন
২০-০৭-২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৬

অথ খ)০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী মনীষেদব নাথ, িব.এস.িস. ০৮.০৭.১৯৭৭ ক) ০৩.১১.২০০৩-িপওন
২০-০৭-২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৬

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন খ)০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী শা  কমকার, াতক(সা ািনক) ০১.০১.১৯৭৮ ক) ১১.১২.২০০৯-অ.ব.ক
২১-০৭-২০১৭ ও.িব.িস.

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৫/৮৬৯

িবচার খ) ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী সৗম দীপ ব ী, াতক ১৮.১১.১৯৮২ ক) ২৬.০৭.২০১০-অ.ব.ক
২১-০৭-২০১৭ না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৩৭৮

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া খ) ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী দবাশীষ আচায , াতক ১১.০১.১৯৮১ ক) ১১.১০.২০১০-অ.ব.ক
২১-০৭-২০১৭ না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৪৩৬

নারী,িশ িবকাশ এবং সমাজকল াণ 
িবভােগর অধীন  মিহলা কিমশন ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী তুফান হািত, উ  মাধ িমক ১৫.০৫.১৯৮০ ক) ১৩.০৯.২০১০-অ.ব.ক.
২১-০৭-২০১৭ না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৪৪৫

পতূ ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী মানস কুমার নাথ, াতক ১৬.০৯.১৯৭৯ ক) ২৬.০৭.২০১০-অ.ব.ক
২৫-০৭-২০১৭ না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৪৭০

পতূ খ)০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

১৪৭০

১৪৬৬

১৪৬৫

১৪৬৮

১৪৭১

১৪৬৪

১৪৬৯

১৪৬৭
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ী কৗিশক অিধকারী, িব.কম. ১০.০৩.১৯৮২ ক) ০৬.১২.২০১০-অ.ব.ক
২৫-০৭-২০১৭ না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৪৭৪

জলস দ অ স ান ও উ য়ন খ)০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী পাথ সারথী চ বতী, িব.এসিস. ০৯.০৭.১৯৭৯ ক) ০৩.১২.২০১০-অ.ব.ক.
২৫-০৭-২০১৭ না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৪৭৬

রা  এবং পাবত  িবষয়ক খ)০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী অিনবান সন, িব.এসিস. ১১.০৬.১৯৮৩ ক) ২৭.০৯.২০১০-অ.ব.ক ১১-০৮-২০১৭
না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৪৭৭

অথ খ)০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী রঘনুাথ ভ াচায , উ  মাধ িমক ২২.০২.১৯৭৭ ক) ২৬.০৭.২০১০-অ.ব.ক ১১-০৮-২০১৭
না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৪৮৯

পতূ খ)০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী ত য় িম , িব.এসিস. ২৭.১১.১৯৮০ ক) ০৫.১০.২০১০-অ.ব.ক.
১২.০৮.২০১৭ না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৫১৫

ম খ)০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী ভিজৎ িব াস, াতক ০৭.১২.১৯৭৬ ক) ২৬.০৭.২০১০-অ.ব.ক ১৮-০৮-২০১৭
না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৫২৬

অথ খ)০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী িকেশার কুমার সরদার,মাধ িমক ১৫.০৮.১৯৬৭ ক) ১৭.০১.২০০৭-অ.ব.ক ১৮-০৮-২০১৭
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক 
িতর া খ)০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী মলয় মখুাজী, উ  মাধ িমক ২০.০৯.১৯৭৮ ক) ০৮.১০.২০১০-অ.ব.ক
০১-০৯-২০১৭ না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৫৪৪

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া খ) ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

১৪৭৬

১৪৭৩

১৪৭৮

১৪৭৪

১৪৭৯

১৪৭৭

১৪৭২

১৪৭৫
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ী অত  ম ল, াতক ০৮.০৭.১৯৭৬ ক) ২৬.০৭.২০১০-অ.ব.ক
০২-০৯-২০১৭ না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৫৭১

অথ খ) ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী মানব শরন মা া, িব.কম. ০১.০৪.১৯৭৭ ক) ২০.১০.২০১০-অ.ব.ক
০২-০৯-২০১৭ না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৫৮৯

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ীমতী তনয়া দ, এম.এসিস. ২০.০৮.১৯৮২ ক) ১৬.১১.২০১০-অ.ব.ক
০৪-০৯-২০১৭

না হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৬০২

কািরগরী িশ া ও িশ ণ এবং 
দ তা উ য়ন খ) ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী সমীরণ দবনাথ, িব.কম ২৪.০৫.১৯৮০ ক) ০৮.০৯.২০১০-অ.ব.ক
০৪-০৯-২০১৭ না

হানা িরত-২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৬/৬৫০

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ খ) ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ীমতী ক া ঘাষ,এম.এসিস. ১৩.১১.১৯৮৭ ক) ১১.০৮.২০১১
০৪-০৯-২০১৭ ও.িব.িস.

হানা িরত-২০১৬ নন-িপ.এস.িস.

অথ খ) ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী পাথ নাথ, িব.কম. ১১.০৪.১৯৮১ ক)১৬.০৮.২০১১
০৬-০৯-২০১৭ না

ানা িরত - ২০১৬ নন-িপ.এস.িস.

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী িবেদশ মা া, এম.এ. ১৯.০৫.১৯৮১ ক) ০২.০৫.২০১২
০৬-০৯-২০১৭ না

ানা িরত - ২০১৬
িপ.এস.িস-
২০০৭/৫৮১

প ােয়ত ও ােমা য়ন খ) ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী িপনাকী িকেশার দ , উ  মাধ িমক ৩০.০৯.১৯৭২ ক) ৩১.০১.২০০০- প িড
০৬-০৯-২০১৭ না

ানা িরত - ২০১৬ নন-িপ.এস.িস.

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

১৪৮৭

১৪৮৪

১৪৮১

১৪৮৫

১৪৮২

১৪৮৩

১৪৮০

১৪৮৬
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ী জয় বিণক,উ  মাধ িমক ১৮.১২.১৯৮২ ক) ২৭.০২.২০০৮- নশ হরী
০৭-০৯-২০১৭ ও.িব.িস.

ানা িরত - ২০১৬ নন-িপ.এস.িস.

পতূ খ) ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

ী দব ত পাল,উ  মাধ িমক ২০.১১.১৯৭১ ক) ২২.০২.২০০০- প িড
০৭-০৯-২০১৭

না ানা িরত - ২০১৬ নন-িপ.এস.িস.

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ০২.১১.২০১৬-অ.ব.স.

আলমগীর, হাই মা াসা ০৮.০৩.১৯৬৬ ক)২১.০৫.২০০৪-িপওন
০৭-০৯-২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৭

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী ভগীরথ ধান, িব.কম. ১৬.০১.১৯৬৭ ক) ১৬.১২.২০০৫-িপওন ১৪-০৯-২০১৭
না

পেদা ীত-২০১৭

পযটন খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী দীপ কুমার ম ল, উ  মাধ িমক ০৫.০৭.১৯৬৪ ক)২৮.১২.২০০৬-ঘ ণী ২০-০৯-২০১৭
না

পেদা ীত-২০১৭

রবন িবষয়ক খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ীমতী কােবরী জা , িব.এ. ০৪.০৯.১৯৬৭ ক) ১২.০১.২০০৭-িপওন ২১-০৯-২০১৭
না

পেদা ীত-২০১৭

পতূ খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ীমতী া হালদার (ম ল) িব.এ. ২য় 
বষ ১৫.০৪.১৯৬৬ ক) ০৪.০৪.২০০৭-ঘ ণী ২১-০৯-২০১৭

না
পেদা ীত-২০১৭

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী শ র চ  চ , মাধ িমক ০২.০১.১৯৬৭ ক)১৫.০৫.২০০৭-িপওন ২১-০৯-২০১৭
ও.িব.িস.

পেদা ীত-২০১৭

খাদ  ি য়াকরণ িশ  ও উদ ানপালন খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

১৪৯৩

১৪৯০

১৪৯৪

১৪৮৮

১৪৯১

১৪৯৫

১৪৮৯

১৪৯২
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ী সামনাথ চ বতী, িব.এসিস ০২.০১.১৯৮৪ ক) ২৩.১১.২০০৯-অ.ব.ক ২২-০৯-২০১৭
না

ানা িরত-২০১৭

রবন িবষয়ক খ) ১৮.০৫.২০১৭-অ.ব.স 

ীমতী আ না সাহা, মাধ িমক ০১.১০.১৯৬৭
ক) ২০-০২-২০০৪-িপওন

১২.১০.২০১৭
না

পেদা ীত-২০১৬

খাদ  ি য়াকরণ িশ  ও উদ ানপালন
খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

ী গৗতম বরা,  মাধ িমক, ২৫-১২-৭৫ ক) ২৮-০১-১৯৯৮-িপওন ২৭.১০.২০১৭ না পেদা ীত-২০১৩

খাদ  ি য়াকরণ িশ  ও উদ ানপালন
খ) ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স.

ী িনতাই চ  ম ল,  মাধ িমক, ০২-১১-৭১ ক) ০২-০৭-১৯৯৮-ঘ ণী ২৭.১০.২০১৭ ত: জা: পেদা ীত-২০১৩

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স.

ী িনলয় পাল, মাধ িমক

০১.০৫.১৯৮১ ক) ০৫.১০.১৯৯৯-ঘ ণী
২৭.১০.২০১৭

না পেদা ীত-২০১৫
া  ও পিরবার কল াণ

খ) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স.
ী সামনাথ দাস, মাধ িমক

০১.০৮.১৯৭৯ ক) ০১.১১.১৯৯৯-ঘ ণী
২৭.১০.২০১৭

না পেদা ীত-২০১৫

অ াি  কারাপশান া

খ) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স.
ী ণয় জানা, মাধ িমক

২৮.০১.১৯৭৮ ক) ২৯.১১.১৯৯৯-ঘ ণী
২৭.১০.২০১৭

না পেদা ীত-২০১৫
রাজ পােলর (গহৃ ালী) সিচবালয়

খ) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স.
ী জহর লাল ঘাষ, মাধ িমক

ক) ১৬.০২.২০০০-িপওন ২৭.১০.২০১৭ না পেদা ীত-২০১৫

রবন িবষয়ক

খ) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স.

১৫.০৯.১৯৭২

১৪৯৬

১৫০০

১৪৯৭

১৪৯৮

১৪৯৯

১৫০১

১৫০২

১৫০৩
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ী অ প কুমার মাল, এম.এ.
ক) ২৩.০৩.২০০১-িপওন

২৭.১০.২০১৭
ত:জা: পেদা ীত-২০১৫

খাদ  ি য়াকরণ িশ  ও উদ ানপালন খ) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স.
ী গৗতম বড়ুয়া, উ  মাধ িমক

ক) ২০.০৯.২০০২-িপওন
২৭.১০.২০১৭

ত:উ:জা: পেদা ীত-২০১৫

াণী স দ িবকাশ

খ) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স.
ী অিময় সেরন, মাধ িমক

ক)১৯.০৬.১০০৭-িপওন
২৭.১০.২০১৭

ত:উ:জা: পেদা ীত-২০১৫

তদারিক আেয়াগ
খ) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স.

ী ভাষ করী, উ  মাধ িমক, ক) ২৮-০২-২০০১-ঘ ণী

অথ
খ) ২৯.০১.২০১৬- অ.ব.স.

ী ভাত কুমার পিড়য়া, মাধ িমক, ক) ১১-০৭-২০০১-ঘ ণী

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক
খ) ২৯.০১.২০১৬- অ.ব.স.

ী কািতক চ  ন র, মাধ িমক, ক) ২৭-০২-২০০২-ঘ ণী

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক
খ) ২৯.০১.২০১৬- অ.ব.স.

ী ধমদাস ম ু ,ূ মাধ িমক ক) ১৯.০৯.২০০৮-িপওন

সচ ও জলপথ
খ) ২৯.০১.২০১৬- অ.ব.স.

ী সৗম  দাসমজমুদার, িব.কম. ২৪.০৯.১৯৭৬ ক) ১২.০৯.২০০২-অডারিল ২৭.১০.২০১৭
না

পেদা ীত-২০১৬

অন সর ণী কল াণ খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

১৮.০১.১৯৬৮ ত:জা: পেদা ীত-২০১৫

পেদা ীত-২০১৫

পেদা ীত-২০১৫

২৭.১০.২০১৭

২৭.১০.২০১৭

২৭.১০.২০১৭

না

ত:উ:জা: পেদা ীত-২০১৫২৭.১০.২০১৭

৩১.১২.১৯৭৯

১৯.০৩.১৯৭৩

০৭.১১.১৯৭৭ না

২৪.১০.১৯৭৫

১৫০৫

১৫০৬

১৫০৮

০১.০১.১৯৭৩

২৫.১০.১৯৮০

১৫০৯

১৫০৭

১৫০৪

১৫১১

১৫১০
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ী িব ব পা , মাধ িমক ১৫.০১.১৯৭৬ ক)২৪.১০.২০০২-িপওন ২৭.১০.২০১৭
না

পেদা ীত-২০১৬

খাদ  ি য়াকরণ িশ  ও উদ ানপালন খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

ী অিন  িব াস, িব.এ. ০৯.১০.১৯৮১ ক) ৩১.০৩.২০০৩-িপওন ২৭.১০.২০১৭
না

পেদা ীত-২০১৬

িবচার খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

ী স য় কুমার বািরক, িব.কম. ১৯.১০.১৯৭৮ ক)১৯.১১.২০০৩-িপওন ২৭.১০.২০১৭
না

পেদা ীত-২০১৬

রবন িবষয়ক খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

ীমতী প া সাধখুাঁ চ বতী, 
িব.এ.(অ:) ০৮.১১.১৯৮০ ক) ১৯.১১.২০০৩-িপওন ২৭.১০.২০১৭

না
পেদা ীত-২০১৬

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

ী সৗরভ িম ী, মাধ িমক ১৫.০৮.১৯৮৫
ক) ০১-০২-২০০৫-িপওন

২৭.১০.২০১৭
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৬

মৎ খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

ী দীপক কুমার মাহােতা, মাধ িমক ০৩.০৫.১৯৮৩ ক)২১.০৭.২০০৬-িপওন ২৭.১০.২০১৭
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

পযটন খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী বাি  দাস, িব.কম. ২২.১০.১৯৮৫ ক)২৩.০৮.২০০৬-ঘ ণী ২৭.১০.২০১৭
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

ভূিম ও ভূিম সং ার ও উ া , াণ ও 
পনুবাসন খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী সহেদব সেরন, মাধ িমক ০৯.০৪.১৯৭৮ ক) ০১.১০.২০০৮-চাপরািশ
০১.১১.২০১৭ ত:উ:জা:

পেদা ীত-২০১৬

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক খ) ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

১৫১৫

১৫১৬

১৫১৭

১৫১৮

১৫১২

১৫১৩

১৫১৯

১৫১৪
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ী বাবল ুমমু,ু মাধ িমক ০৫.০১.১৯৮০
ক) ০৬-০৩-২০০৯-িপওন ০১.১১.২০১৭ ত:উ:জা:

পেদা ীত-২০১৬

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ)০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী িশব শ র বরাগ ,   মাধ িমক ০৫.০২.১৯৮৪ ক) ১৮.০৪.২০০৫-িপওন
০১.১১.২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৭

িবিধ খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী অসীম মাদক, মাধ িমক ০১.০৪.১৯৮১ ক)২৬.০৫.২০০৬-অডারিল িপওন
০১.১১.২০১৭ ও.িব.িস

পেদা ীত-২০১৭

পতূ খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ীমতী পাপড়ী ঘাষ চৗধরুী, 
আই.এস.িস-XII ১২.১০.১৯৮৪ ক)০৪.০৯.২০০৬-িপওন

০১.১২.২০১৭ না
পেদা ীত-২০১৭

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী ম চাঁদ গাদঁ, মাধ িমক(িদ ী) ০৫.০৩.১৯৮০ ক) ২৯.০৬.২০০৯-িপওন
০১.১২.২০১৭ ত:উ:জা:

পেদা ীত-২০১৭

খাদ  ও সরবরাহ খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী স ীব মখুাজী, িব.কম. ১৭.১১.১৯৭৪ ক) ০৮.০৯.২০০৬-িপওন
০১.১২.২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৭

পিরবহন খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী সৗরভ দাশ , িব.কম. ২০.০৪.১৯৭৬ ক) ১৩.০২.২০০৭-িপওন
০১.১২.২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৭

ম খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী েবাধ চ  বসরা, িব.এ.(অ) ০৩.০১.১৯৮২ ক) ০৫.০৯.২০১১-িপওন
০১.১২.২০১৭ ত:উ:জা:

পেদা ীত-২০১৭

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক 
িতর া খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

১৫২৭

১৫২৫

১৫২২

১৫২৬

১৫২০

১৫২৩

১৫২৪

১৫২১
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ী সৗমাল  মখুাজী, িব.এ., ২৭.১২.১৯৮০ ক) ১৯.০২.২০০৭-িপওন
০১.১২.২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৭

রবন িবষয়ক খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ীমতী অ পমা মিুখয়া, মাধ িমক ০৫.০৩.১৯৮০ ক)০৫.০৩.২০০৭-িপওন
০১.১২.২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৭

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী সৗম কাি  দ, উ  মাধ িমক ১৬.১১.১৯৮৫ ক) ০৬.০৬.২০০৭-িপওন
১২.১২.২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৭

সচ ও জলপথ খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী শা  চ াটাজী, িব.কম. ০৯.০১.১৯৭৩ ক)০৮.০২.২০০৬-িপওন
১৮.১২.২০১৭ না

পেদা ীত-২০১৭

প ােয়ত ও ােমা য়ন খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী জ ািতময় সা ারা, উ মাধ িমক ০২-০৫-৭০ ক)২৪-০৮-১৯৯৫-িপওন ১৮.১২.২০১৭ না পেদা ীত-২০১৩

পযটন খ)৩১.০১.২০১৪-অ.ব.স

ীমতী সিবতা সরকার, মাধ িমক

ক) ১৫.১১.২০০০-িপওন
১৮.১২.২০১৭

ত:জা: পেদা ীত-২০১৫
পযটন

খ) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স.
ী প ানন দাস অিধকারী, িব.এ.

ক) ১০.০৯.২০০১-িপওন
১৮.১২.২০১৭

ত:জা: পেদা ীত-২০১৫

পযটন
খ) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স.

ী িনমাই চ  সাহা, মাধ িমক ১৯.০৬.১৯৭০ ক) ১৯.০৯.২০০২-িপওন
১৮.১২.২০১৭ ত:জা:

পেদা ীত-২০১৬
পযটন

খ) ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

১৫.০৯.১৯৭৭

১৫৩৩

১৫২৮

১৫৩৪

১৫৩২

১৫৩৫

১৫২৯

১৫৩১

১৫৩০

০৬.০১.১৯৭২
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ী অন  চ ব ী, মাধ িমক ১৮.১১.১৯৭২ ক) ২৯-১২-১৯৯৭-িপওন ০১-০১-২০১৮ না পেদা ীত-২০১৩

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স.

ী গৗতম রায় চৗধরুী, মাধ িমক
২১.১২.১৯৬৭ ক) ৩০.১১.১৯৯৯-িপওন

০১-০১-২০১৮
না পেদা ীত-২০১৫

অথ
খ) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স.

ীমতী পা চ বতী(বাগ),মাধ িমক ১৮.১০.১৯৭৫ ক) ১৯.০৯.২০০২-িপওন
০১-০১-২০১৮ ত:জা:

পেদা ীত-২০১৬

িনভর গা ী ও িনযিু খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

ীমতী মনা সাহা(দাস),উ মাধ িমক ০২.০১.১৯৭০ ক) ২৭.০৯.২০০২-িপওন ৩০.০১.২০১৮-উ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৬

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

শািহ ল কালাম আহেমদ, িব.এ. ২০.০৮.১৯৭৯ ক) ১৬.০৬.২০০৩-িপওন ৩০.০১.২০১৮-উ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৬

উ িশ া, িব ান ও যিু  এবং জব যিু খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

ীমতী িরিন পাল(কু ু) িব.এ.(অ:) ২৭.১০.১৯৭১ ক) ০৩.১১.২০০৩-ঘ ণী ৩০.০১.২০১৮-উ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৬

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

ী শা  িদ া, মাধ িমক ২০.০৮.১৯৮৩ ক) ১০.১১.২০০৩-িপওন ৩০.০১.২০১৮-উ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৬

রাজ পােলর সিচবালয় খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

ী ত দ , মাধ িমক ০৯.০১.১৯৭৯ ক) ১৭.১১.২০০৩-িপওন ৩০.০১.২০১৮-উ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৬

নারী,িশ িবকাশ এবং সমাজকল াণ খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

১৫৪২

১৫৪০

১৫৩৮

১৫৩৭

১৫৪৩

১৫৪১

১৫৩৯

১৫৩৬
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ীমতী র া মজমুদার, উ  মাধ িমক ০১.০৮.১৯৭৭
ক) ০১-১২-২০০৩-িপওন

৩০.০১.২০১৮-উ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৬

অথ খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

ী সমর কুমার দাস, িব.কম ১১.০১.১৯৭১ ক) ২৩.০৫.২০০৬-িপওন ৩০.০১.২০১৮-উ.ব.স.
ও.িব.িস

পেদা ীত-২০১৭

ম খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ীমতী প া ন র( সাধখুা)ঁ উ  
মাধ িমক ০২.০২.১৯৮০ ক) ১১.০৮.২০০৬-িপওন ৩০.০১.২০১৮-উ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৭

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী কৃে  বাস, মাধ িমক ০২.১১.১৯৬৯ ক)০২.০১.২০০৭-িপওন ৩০.০১.২০১৮-উ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৭

অথ খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী নীল কুমার িসং, িব.কম. ২৯.০৪.১৯৭৬ ক) ২৭.০২.২০০৭-িপওন ৩০.০১.২০১৮-উ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৭

ACB under P.A.R & e-Governance খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
ীমতী পনা হালদার 

(িব াস),মাধ িমক ক) ১৬.০৬.২০০০-িপওন ৩০.০১.২০১৮-উ.ব.স. ত:জা: পেদা ীত-২০১৫

উ িশ া, িব ান ও যিু  এবং জব যিু খ) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স.

ী অেশাক মমু,ু মাধ িমক ০৫.০১.১৯৭০ ক) ০৩.০৪.২০০২-িপওন ৩০.০১.২০১৮-উ.ব.স.
ত:উ:জা:

পেদা ীত-২০১৬

িবিধ খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

ী নীলাি  শখর বাস, িব.কম. ০৯.০৮.১৯৭৭
ক) ০১-০২-২০০৫-িপওন

৩১.০১.২০১৮-উ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৬

জলস দ অ স ান ও উ য়ন খ) ০৫.১০.২০১৬-অ.ব.স.

০৩.০১.১৯৮১

১৫৪৪

১৫৪৭

১৫৪৫

১৫৫০

১৫৪৮

১৫৫১

১৫৪৯

১৫৪৬
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ী গৗতম িশকদার, মাধ িমক(আসাম) ১৩.০৯.১৯৭৩ ক) ১৫.১১.২০০৬-িপওন ৩১.০১.২০১৮-উ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৭

অথ খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী িবমল চ  আদক,মাধ িমক
১৮.০৬.১৯৬৬

ক) ১৬-০৩-১৯৯৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

পিরবহন
খ) িপয়ন ২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী শাি  দাস,উ মাধ িমক
০৩.০২.১৯৬৫

ক) ২০-০১-২০০৬
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ত:জা:
পেদা ীত-২০১৮

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ
খ) িপওন, বিসক ড

২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী পলাশ কু ু, মাধ িমক,
১৫.০১.১৯৭৩

ক) ২০-০৭-২০০৭
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

অথ খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী ভি পদ জানা, উ  মাধ িমক ২১.১১.১৯৬৪ ক) ২৮.০৮.২০০৭ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

নারী,িশ িবকাশ এবং সমাজকল াণ খ) িপয়ন, বিসক ড ২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী দবাশীষ মখুাজী, মাধ িমক,
০৮.০৩.১৯৬৭

ক) ১৩-০৯-২০০৭
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

রবন িবষয়ক খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী দী  তপাদার, উ  মাধ িমক
২৬.১১.১৯৭৯

ক) ১৯/০৯/২০০৭
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

 ম ু াক আহেমদ, হাই মা াসা
০৩.০১.১৯৬৭

ক) ২১-০৯-২০০৭
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

প ােয়ত ও ােমা য়ন খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

১৫৫২

১৫৫৭

১৫৫৫

১৫৫৪

১৫৫৬

১৫৫৯

১৫৫৩

১৫৫৮
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ী গািব  অিধকারী, উ মাধ িমক,
০৫.০১.১৯৬৭

ক) ২৫-০২-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

তথ  ও সং ৃিত খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী ণব কুমার মখুাজী, উ  মাধ িমক
১০.০৩.১৯৬৩

ক) ২৭-০২-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

ম খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী অসীম ভ াচায , মাধ িমক
০৬.০৮.১৯৬৪

ক) ২৭-০২-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী িবজলী সাহা, উ মাধ িমক,
১৫.০৮.১৯৬৪

ক) ২৭-০২-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

ম খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী তুিহন মখুাজী, িব.কম
০৪.০৪.১৯৬৫

ক)২৭.০২.২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

ভূিম এবং ভূিম সং ার ও উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ)িপওন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী শ ু নাথ সরদার, মাধ িমক
১৯.০৩.১৯৭১

ক) ২৭-০২-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ত: জা:
পেদা ীত-২০১৮

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী পাথ দব, মাধ িমক,
১২.০১.১৯৬৪

ক) ২৯-০২-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

নারী,িশ িবকাশ এবং সমাজকল াণ খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী কািলপদ দাস, উ  মাধ িমক
০৭.০৭.১৯৬৩

ক) ২৪-০৩-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

কািরগরী িশ া ও িশ ণ খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

১৫৬১

১৫৬৪

১৫৬০

১৫৬৬

১৫৬৫

১৫৬৭

১৫৬২

১৫৬৩
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ী রিজৎ ঘাষ, উ মাধ িমক,
০৩.০৫.১৯৬৭

ক) ০৯-০৫-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ও.িব.িস
পেদা ীত-২০১৮

অথ খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী সহেদও দাস, উ  মাধ িমক
২৩.০৮.১৯৬৭

ক) ১৪-০৭-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ত:জা:
পেদা ীত-২০১৮

উ িশ া, িব ান ও যিু  এবং জব 
যিু

খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী অিসত কুমার ম ল,  িব.এ.
২৬.০৩.১৯৭৩

ক) ২৯-০৭-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ত:জা:
পেদা ীত-২০১৮

অথ খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী সমীরণ ধর, িব.কম
১৪.০৯.১৯৮০

ক)০৬.০৮.২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

ভূিম এবং ভূিম সং ার ও উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ)িপওন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী ত িব াস, িব.এ.,
১৭.১২.১৯৬৬

ক) ১১-০৮-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

খাদ  ও সরবরাহ খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী ত সাহা,  মাধ িমক
১০.১০.১৯৭২

ক) ১৮-০৮-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ত:জা:
পেদা ীত-২০১৮

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

খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী শা  কংসবিণক, উ  মাধ িমক
২১.০৪.১৯৬৬

ক) ১০-০৯-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

কৃিষ খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

িনিশকা  রায়, উ মাধ িমক
০৬.০১.১৯৭১

ক) ১৫-০৯-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

কৃিষ খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

১৫৭২

১৫৭১

১৫৭৪

১৫৬৮

১৫৬৯

১৫৭৩

১৫৭০

১৫৭৫
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ী অিভিজত , উ  মাধ িমক
০৬.০১.১৯৬৮

ক) ১৯-০৯-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব খ) ঘ- ণী
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

আব ল হািলম সরদার, এম.এ.
০৮.০৮.১৯৮২

ক) ২২-০৯-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

প:ব: ভূিম সং ার ও জাস  আদালত খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী হিরেমাহন ামািণক, উ  মাধ িমক,
০৫.০২.১৯৬৮

ক) ৩১-১০-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ত:জা:
পেদা ীত-২০১৮

বন খ) মাটর কার ি নার
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী িব নাথ চ বতী, উ  মাধ িমক
০২.১২.১৯৭৯

ক) ০৫-১১-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

প:ব: মানবািধকার কিমশন খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী প ব কুমার ঘাষ, হাই মা াসা
১০.০১.১৯৮১

ক) ১৪-১১-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী ির ু সমা ার,  িব.এ.
০৫.০৫.১৯৬৭

ক) ১৯.১১.২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী রাজা সাহা, িব.কম.
২৭.১২.১৯৭৫

ক) ১৯-১১-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

বন খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী বাবল ুসরকার, মাধ িমক
১৩.০১.১৯৬৯

ক)০২.১২.২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ত:জা:
পেদা ীত-২০১৮

পিরবহন খ)িপওন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

১৫৭৮

১৫৮১

১৫৭৭

১৫৮৩

১৫৮০

১৫৭৯

১৫৮২

১৫৭৬
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ীমতী শা তী সাহা, উ মাধ িমক
১০.১১.১৯৯০

ক) ২১.০১.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ত:জা:
পেদা ীত-২০১৮

অথ খ) িপয়ন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী গৗতম ম ল, মাধ িমক
১৭.০১.১৯৬৮

ক)০৩.০৩.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ত:জা:
পেদা ীত-২০১৮

রা  ও পাবত  িবষয়ক
খ)িপয়ন

২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী সনাতন দলইু,উ মাধ িমক
২৮.০৮.১৯৬৬

ক)০৬.০৩.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ত:জা:
পেদা ীত-২০১৮

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) িপওন
২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ী েকন মদুী, উ  মাধ িমক ২৫.০৪.১৯৯০ ক) ০৮.১২.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
ত:উ:জা:

পেদা ীত-২০১৮

া  ও পিরবার কল াণ খ) িপয়ন, বিসক ড ২২.০২.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী িমতা সরকার, উ  মাধ িমক
০৮.০৩.১৯৬২

ক) ১৬-১২-২০০৮
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

অথ খ) িপয়ন
০১.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী িব িজৎ ভৗিমক, াজেুয়ট
৩১.০১.১৯৭৮

ক) ১৮.০২.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

ভূিম এবং ভূিম সং ার ও উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) িপয়ন, বিসক ড
০১.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী সায়ন দাস, মাধ িমক
১৬.০১.১৯৯০

ক) ২০.০২.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

অথ খ) িপয়ন
০৬.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ীমতী ঝনা বমন,মাধ িমক
১৯.১০.১৯৬৬

ক) ১৮.০৫.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ত:জা:
পেদা ীত-২০১৮

অথ খ) িপওন
০৬.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

িপএসিস মধা 
তািলকা- 
(এস.িট.সংরি ত-
৩) ৩১.২০০৯ সাল

১৫৯১

১৫৮৮

১৫৯০

১৫৮৫

১৫৮৬

১৫৮৪

১৫৮৯

১৫৮৭
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ী িবনয় অিধকারী, িব.এসিস
২৭.০১.১৯৮৫

ক) ২৫-০২-২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) িপয়ন
০৭.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী দীপ দাস, মাধ িমক
১১.১১.১৯৬৫

ক) ০৭-০৪-২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

ভূিম এবং ভূিম সং ার ও উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) িপয়ন
০৭.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী পীতম মজমুদার,িব.এ.
০১.০১.১৯৬৩

ক) ১৪-০৫-২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

ভূিম এবং ভূিম সং ার ও উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) প-িড
০৭.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী শা  চ াটাজী, িব.এ
০৩.১১.১৯৭৭

ক)১৮.০৫.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

া  ও পিরবার কল াণ খ)ম ােস ার িপওন
০৭.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী সামনাথ মািলক, মাধ িমক
২৩.০৫.১৯৮৮

ক) ২৩.০২.২০১১
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ত:জা:
পেদা ীত-২০১৮

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) িপয়ন, বিসক ড
০৭.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ীমতী িচরা ঘাষ(িববাহপবূ  ম ল), 
সা ািনক াতক ২৬.১০.১৯৮৪

ক)১৮.০৫.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

ও.িব.িস.
পেদা ীত-২০১৮

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ)অিফস িপওন
০৮.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ীমতী িশখা মাইিত, উ মাধ িমক
০৬.০৪.১৯৬৫

ক)২০.০৫.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

অথ খ)িপওন( বিসক ড)
০৮.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী শা  রায়, িব.এ.(অ) ২০.১২.১৯৭৮ ক) িপয়ন, বিসক ড ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৮

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) ০৫.১২.২০১১ ০৮.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

১৩৫(২০০৯ সাল)

১৫৯৬

১৫৯৮

১৫৯৫

১৫৯৪

১৫৯৯

১৫৯৭

১৫৯২

১৫৯৩
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ীমতী জাতা কমকার, িব.এস.িস
০১.০২.১৯৬৮

ক) ২০-০৫-২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক খ) িপয়ন
০৯.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী অসীম হালদার, িব.এ. ০৪.০৫.১৯৮১ ক) ২৮.০৯.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৮

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ খ) িপয়ন, বিসক ড ০৯.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী অণব সন, উ মাধ িমক
০৩.০২.১৯৮৮

ক)২৫.০৫.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

পিরষদীয় িবষয়ক খ)িপওন
১০.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী শ র রায়, িব.কম.
০৮.০৮.১৯৮০

ক) ০৫-০৬-২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

রা  ও পাবত  িবষয়ক(মখু ম ীর 
দ র)

খ) িপয়ন
১৩.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী গাপাল চ  গরানী, িব.কম.
১৪.০১.১৯৭২

ক) ১৬-০৬-২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) িপয়ন
১৬.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী মানস রায়, মাধ িমক
২৩.১১.১৯৮৮

ক) ২৬.০৬.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক খ) িপয়ন
১৬.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী িজত িব াস, িব.এ. ০৯.০১.১৯৮৮ ক) ১২.১২.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৮

পিরবহন খ) িপয়ন ১৬.০৩.২০১৮-অ.ব.স.

ী পন সরকার, উ  মাধ িমক
০২.০৬.১৯৭২

ক) ২৯-০৬-২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

কৃিষ িবপনন খ) িপয়ন
০১-০৪-২০১৮-উ.ব.স

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

১১২১(২০০৯ সাল)

১৬০৬

১৬০২

১৬০৭

১৬০৩

১৬০৪

১৬০০

১৬০৫

১৬০১

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

১৪০৮(২০০৯ সাল)
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ী অ নাভ সাতঁরা, িব.এসিস
২৩.০৬.১৯৮৪

ক)১৬.০৭.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

পতূ খ)ম ােস ার িপওন
০১-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ীমতী পারিমতা মখুা ী (ব ানাজী), 
এম.এ ০৪.০১.১৯৮৪

ক) ২৯.০৭.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া খ) িপয়ন
০১-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী অ প িব াস, াতক ১৯.০৫.১৯৮১ ক) ১৫.০২.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৮

পিরবহন খ) িপওন ( বিসক ড) ০১-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী কৗিশক ঘাষ, উ  মাধ িমক
৩০.১১.১৯৮৯

ক) ০৮.১২.২০০৯
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক( পৗর) খ) িপয়ন
০৯-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী কাশ সাদ িসং, াতক(সা ািনক) ২৫.০৪.১৯৭২
ক) ১৯.০২.২০১০

২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
ও.িব.িস.

পেদা ীত-২০১৮

প ােয়ত ও ােমা য়ন খ) িপয়ন
০৯-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী িব িজৎ মি ক, িব.এস.িস(২ ইয়ারস) ০৩.০৫.১৯৭৩ ক) ২৩.০৯.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৮

অথ খ) িপয়ন, বিসক ড ০৯-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী রিজৎ পাল, উ মাধ িমক, ১৯.১০.১৯৮৮
ক) ৩০.০৩.২০১০

২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

সচ ও জলপথ
খ) িপয়ন

১০-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী সত িজৎ মখুা ী, িব.এসিস(অ:) ১৫.০৫.১৯৮৮
ক) ০৬.০৪.২০১০

২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া
খ) ঘ ণী

১০-০৪-২০১৮-উ.ব.স

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

২৩৮৫(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

২০৭০(২০০৯ সাল)

১৬১২

১৬১০

১৬০৮

১৬০৯

১৬১১

১৬১৩

১৬১৫

১৬১৪
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ী প জ িনেয়াগী, মাধ িমক ২৭.০৪.১৯৭৯
ক) ০৮.০৪.২০১০

২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

পিরষদীয় িবষয়ক
খ) িপয়ন

১০-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী মাদাে সর হােসন, িব.এস.িস. ২৬.০১.১৯৮৪
ক) ২৩.০৪.২০১০

২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

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

১০-০৪-২০১৮-উ.ব.স

মহ: সাদাবরু রহমান, াতক ১৪.০৩.১৯৮৭
ক) ০৯.০৬.২০১০

২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

া  ও পিরবার কল াণ
খ) িপয়ন

১০-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী জয় সাহা, িব.কম. ১৪.১০.১৯৯০
ক) ১৯/০৮/২০১০

২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

রা  ও পাবত  িবষয়ক
খ) ম ােস ার িপয়ন

১০-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী অয়ন সাহা, িব.এসিস. (আই.িট.) ১৩.০৯.১৯৮১ ক) ১৯.১০.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
ত:জা:

কৃিষ িবপনন খ) িপয়ন, বিসক ড ১০-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ীমতী অিপতা বমন(কর), িব.এ.(অ)
০৪.০২.১৯৮৪

ক) ২২.১২.২০১০
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

অথ খ)  িপয়ন ১১-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী ীিজত মনন, িসিনয়র সেক ারী
৩০.০৪.১৯৯০

ক) ০৩.০২.২০১১
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

ম খ)িপয়ন
১১-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী িচরি ৎ সরকার, মাধ িমক
২৭.১১.১৯৮৩

ক) ০১.০৩.২০১১
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

কৃিষ িবপনন খ) ঘ ণী
১১-০৪-২০১৮-উ.ব.স

১৬১৬

১৬১৭

১৬২০

১৬২১

১৬১৮

১৬১৯

১৬২৩

১৬২২
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ী দী  পাল, িব.কম.
১২.০৫.১৯৮১

ক) ১৯.০৫.২০১১
২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

তদারিক আেয়াগ খ) িপয়ন
১২-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী বা া ব ানাজী, িব.এ. ০৮.০৪.১৯৭৫ ক) ৩০.০৮.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

পতূ খ) িপয়ন ১২-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ীমতী িপংিক চ বতী(সাহা), এম.এ ২৭.০৪.১৯৮৩ ক) ০১.১২.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

কৃিষ িবপনন খ) িপয়ন ১২-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী দীপ দ , মাধ িমক ০২.১১.১৯৭৮ ক) ০১.০৯.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

পতূ খ) িপয়ন ১২-০৪-২০১৮-উ.ব.স

 ইজহার আলম,  মাধ িমক, ১০-০৬-৭৩ ক) ০৪-০২-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৩

সমবায় খ) িপয়ন
১৬-০৪-২০১৮-উ.ব.স

সখ মায়াে ম হােসন,  উ  
মাধ িমক ৩০.১১.১৯৭৬ ক) ২৬.০৩.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

........

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন
খ) িপয়ন ১৬-০৪-২০১৮-উ.ব.স

ী ধরম সাদ চৗধরী,মাধ িমক
০৬.১১.১৯৭৭ ক) ২২.১২.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. ত:জা: পেদা ীত-২০১৫

পি মা ল উ য়ন
খ) িপয়ন ০১-০৫-২০১৮-উ.ব.স

ী ামল কুমার মাইিত
ক) ০১-০৮-২০০০

২৯.০১.২০১৬-অ.ব.স.

পতূ
খ) িপয়ন

০৩-০৫-২০১৮-উ.ব.স

পেদা ীত-২০১৫

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

৩৩(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

৪৩(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

৫৭(২০০৯ সাল)

২০.১২.১৯৭৮ না

১৬২৯

১৬২৪

১৬৩১

১৬২৭

১৬২৮

১৬২৬

১৬২৫

১৬৩০
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ী মকুু  গােয়ন, উ  মাধ িমক ২২.০৫.১৯৮২
ক) ২৪-০৩-২০০৫

০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৬

অথ
খ) িপয়ন

০৩-০৫-২০১৮-উ.ব.স

ী সামনাথ িসনহা, িব.এ., ০১.০১.১৯৮১ ক)২৪.০৫.২০০৬ ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৭

পি মা ল উ য়ন খ) ঘ- ণী ০৪-০৫-২০১৮-উ.ব.স

ী ি তা নাথ, উ  মাধ িমক ২৫.১১.১৯৮১ ক) ০৬.০৬.২০০৭ ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৭

পি মা ল উ য়ন খ) িপয়ন ০৪-০৫-২০১৮-উ.ব.স

ী রাজ কুমার বমন, মাধ িমক ১১.০৫.১৯৮৮ ০১.০৭.২০০৭ ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক খ) িপয়ন ০৪-০৫-২০১৮-উ.ব.স

ী েখ  চ বতী, উ  মাধ িমক ২৫.০১.১৯৭৮ ক) ২৪.০৮.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক খ) িপয়ন, বিসক ড ০৪-০৫-২০১৮-উ.ব.স

ী মলয় ম ল, িব.এস.িস. ০১.০২.১৯৭৫ ক) ২০.১০.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
ও.িব.িস.

পেদা ীত-২০১৮

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) িপয়ন, বিসক ড ০৪-০৫-২০১৮-উ.ব.স

ী মন ম ল, িব.এ. ০২.০৭.১৯৭৭ ক) ০৭.০৯.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

পি মা ল উ য়ন খ) িপয়ন, বিসক ড ০৪-০৫-২০১৮-উ.ব.স

ী সামনাথ চ বতী, িব.এসিস. ২০.০৮.১৯৭৯ ক) ১২.০৯.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ খ) িপয়ন, বিসক ড ০৪-০৫-২০১৮-উ.ব.স

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

৬১(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

৬৩(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

৬৮(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

৯৮(২০০৯ সাল)

১৬৩৭

১৬৩৮

১৬৩৯

১৬৩৬

১৬৩৪

১৬৩৩

১৬৩৫

১৬৩২
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ী সিমত িম , িব.এ. ০৫.০১.১৯৭৮ ক) ২৪.০৮.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

পি মা ল উ য়ন খ) িপওন ( বিসক ড) ০৪-০৫-২০১৮-উ.ব.স

ীমতী রীনা দাস, িব.এস.িস.(অ) ৩১.১০.১৯৭৩ ক) ১৮.১০.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

Housing Industry Regulatory 
Authority under Housing খ) িপওন ( বিসক ড) ০১.০৬.২০১৮-উ.ব.স.

ী তাপস মখুাজী, িব.কম.(অ) ০২.০১.১৯৮২ ক) ০২.০৯.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

অন সর ণী কল াণ খ) িপয়ন, বিসক ড ০১.০৬.২০১৮-উ.ব.স.

ী রতন সরদার, উ  মাধ িমক ১২.০৭.১৯৮৩ ক)১৭.০২.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮
িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক 
িতর া(িব.ব  শাখা) খ) িপয়ন, বিসক ড ০১.০৬.২০১৮-উ.ব.স.

ী অ ণ ন ী, উ  মাধ িমক ০৮.০৪.১৯৮৫ ক) ১২.০৯.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন খ) িপয়ন, বিসক ড ০১.০৬.২০১৮-উ.ব.স.

ী পলুক , উ  মাধ িমক ৩১.১২.১৯৭৯ ক) ২৯.০৮.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

রা  ও পাবত  িবষয়ক ক) িপয়ন, বিসক ড ০১.০৬.২০১৮-উ.ব.স.

ী দীপ র সাধ,ু িব.এ.(অ) ২৪.০১.১৯৭৭ ক) ১৬.০৯.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক( পৗর) খ) িপয়ন ০১.০৬.২০১৮-উ.ব.স.

ী শা  ম ল, াতক ১২.০৪.১৯৮৫ ক) ২৩.০৮.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
ও.িব.িস.

পেদা ীত-২০১৮

পতূ ক) িপয়ন ০১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

৩৮৯(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

৪১৬(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

৪২৫(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

২৬৭(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

১০৩(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

১৬৭(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

২৮২(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

২৯২(২০০৯ সাল)

১৬৪৬

১৬৪০

১৬৪৩

১৬৪৭

১৬৪১

১৬৪৫

১৬৪৪

১৬৪২
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ী অিরিজৎ চ ব ী, িব.এস.িস(অ) ০২.০১.১৯৮৭ ক) ১৬.০৩.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) িপয়ন, বিসক ড ০১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী নারায়ন চ  দবনাথ, িব.কম.(অ) ০৭.০১.১৯৮০ ক) ১৯.০৯.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
ও.িব.িস.

পেদা ীত-২০১৮

অন সর ণী কল াণ খ) িপওন ( বিসক ড) ০১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী িব প রায়, উ  মাধ িমক ২০.১০.১৯৭৯ ক) ০৩.০২.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

কৃিষ খ) িপয়ন, বিসক ড ০১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী অিমত কুমার সরকার, িব.কম. ১৬.১১.১৯৭৮ ক) ২৫.০১.২০১২- িপওন  ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

পতূ ০১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী দীপ ভ , এম.কম. ২২.১১.১৯৭৩ ক) ০৯.০৩.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

অথ খ) িপয়ন, বিসক ড ০১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী তুিহন ব , িব.কম. ১২.১১.১৯৮০ ক) ৩০.১২.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

কৃিষ খ) িপয়ন, বিসক ড ০১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী কে াল ন ী, াতক ২২.০১.১৯৮৬ ক)২২.০২.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

িশ , বািণজ  ও উেদ াগ খ) ম ােস ার িপয়ন ০১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী স য় মাদক, উ  মাধ িমক ০৬.০১.১৯৭৭ ক) ০৫.০৩.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
ও.িব.িস.

পেদা ীত-২০১৮

পিরবহন খ) চাপরািশ ০১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

১৮০৩(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

৩১৩৯(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

৬১৫(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

১৬৬১(২০০৯ সাল)

১৬৪৯

১৬৫১

১৬৫২

১৬৫৩

১৬৪৮

১৬৫৫

১৬৫৪

১৬৫০
িপএসিস মধা 

তািলকা- 
১৬৩০(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

১৬৬৪(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

১৭১০(২০০৯ সাল)

িপএসিস মধা 
তািলকা- 

৯৮০(২০০৯ সাল)
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ী অসীম দাস, উ  মাধ িমক ০২.০৮.১৯৭৪ ক)০৮.১২.২০১১ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

অথ খ) িপয়ন, বিসক ড ০১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী অিভেষক সরকার, মাধ িমক ১০.০৩.১৯৮৮ ক) ১২.০৬.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
ও.িব.িস.

পেদা ীত-২০১৮

প ােয়ত ও ােমা য়ন ক) িপয়ন, বিসক ড ০১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী সামা রায়, িব.এ. ৩১.১২.১৯৬৭ ক) ০৮.০৮.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

Housing Industry Appellate 
Tribunal under Housing খ) িপয়ন, বিসক ড ০১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী দবাশীষ বাস, িব.কম. ০৭.১০.১৯৮৩ ক) ২৬.০৯.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন খ)িপয়ন, বিসক ড ০৫.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী িশবাণী হাওলাদার,  মাধ িমক, ০৭-০১-৭০ ক) ১২-০৬-১৯৯৮ ৩১-০১-২০১৪-অ.ব.স. ত: জা: পেদা ীত-২০১৩

কৃিষ খ) িপয়ন
১৮.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী ি িদব সরকার,িব.এ.(অনাস)
১০.০৬.১৯৭৪ ক) ২৩.০৬.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

ম
খ) িপয়ন ১৮.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী অপনা সাহা, মাধ িমক ১১.১১.১৯৭৩ ক) ২২.০৫.২০০৩ ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৬

অথ খ) িপয়ন ১৯.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী মীরা অিধকারী(িব াস) মাধ িমক ২২.০১.১৯৭২ ক) ১৯.০৫.২০০৬ ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) িপয়ন ১৯.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

১৬৬১

১৬৫৯

১৬৬২

১৬৬৩

১৬৫৮

১৬৬০

১৬৫৭

১৬৫৬
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ী লালন কুমার িসং, মাধ িমক ১০.০৩.১৯৭৮ ক) ২৩.০৮.২০০৬ ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৭

অথ খ) িপয়ন, বিসক ড ১৯.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী শ র বাস, মাধ িমক ০৩.১০.১৯৬৯ ক)২৫.০১.২০০৭ ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৭

অথ খ) িপয়ন ১৯.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী দবাশীষ বিণক, মাধ িমক ০৬.০১.১৯৭৮ ক) ১১.০৭.২০০৭ ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
ও.িব.িস.

পেদা ীত-২০১৭

প ােয়ত ও ােমা য়ন খ) অডারিল িপয়ন ১৯.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী অজনু ম ু ,ু াতক ১২.১২.১৯৭৯ ক) ০৫.০৫.২০১০ ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.
ত:উ:জা:

পেদা ীত-২০১৭

অথ খ) িপয়ন ১৯.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী রতন বরা, িব.কম.(অ) ২৬.১১.১৯৯১ ক) ০৪.১০.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

রা  ও পাবত  িবষয়ক(Programme 
Implementation Cell at CMRO খ) িপয়ন, বিসক ড ১৯.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী মি তা সরকার, িব.এ.(অ) ০৪.০২.১৯৮৬ ক) ০২.১১.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

অথ খ) িপয়ন, বিসক ড ১৯.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

শািমন রজা িসি কী, মাধ িমক ০৫.০৩.১৯৭৬ ক) ২১.১১.২০১২ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স. পেদা ীত-২০১৮

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন খ) িপয়ন, বিসক ড ১৯.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী বীর ব , উ  মাধ িমক ৩১.১০.১৯৬৮ ক) ১৮.০১.২০১৩ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

তথ  ও সং ৃিত খ) িপয়ন বিসক ড ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

১৬৭১

১৬৬৯

১৬৬৬

১৬৬৮

১৬৬৫

১৬৭০

১৬৬৭

১৬৬৪
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ী স ীৎ অিধকারী, িব.কম. ০২.০৭.১৯৮১ ক) ০৯.০৯.২০১৩ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৮

Housing Industry Appellate 
Tribunal under Housing খ) িপয়ন, বিসক ড ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী অনীক কুমার বে াপাধ ায়, 
িব.এসিস(অ) ১৩.০৫.১৯৮৯ ক) ২৪.০১.২০১৪ ২১.০২.২০১৮-অ.ব.স.

না
পেদা ীত-২০১৮

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) িপয়ন, বিসক ড ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী ধমদাস সাম, িব.কম(অ) ০৯.১০.১৯৮০ ক) ৩১.১২.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮

জলস দ অ স ান ও উ য়ন খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী মিল রায়েচৗধরুী, িব.এসিস ২৭.০১.১৯৭৮ ক) ২২.১২.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/400 G.S.L

আবাসন খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী শশী শখর দ , এম.এ. ১৮.১০.১৯৭৮ ক)০৮.১০.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/403 G.S.L

Housing Industry Appellate 
Tribunal under Housing খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী অিমতাভ ব ু, এম.এ ০১.০৩.১৯৮১ ক)১৯.১০.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/475 G.S.L

পিরক না,পিরসংখ ান ও কমসূচী 
পযেব ণ খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী ভ র ভ াচায , এম.এ ১৫.০৯.১৯৮০ ক)১৫.০৯.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/505 G.S.L

িবচার খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী পাথ তীম চৗধরুী, িব.এসিস(অ) ০৩.১১.১৯৭৯ ক) ২৮.০৯.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/510 G.S.L

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক 
িতর া(িব.ব  শাখা) খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

PSC 2006/373 G.S.L১৬৭৪

১৬৭২

১৬৭৬

১৬৭৯

১৬৭৫

১৬৭৭

১৬৭৩

১৬৭৮
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ী অত  ম ল, িব.এসিস ০২.১১.১৯৭৭ ক)১৫.০৯.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮

অথ খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী শা  রায়, িব.এসিস ২৮.১০.১৯৭৬ ক) ১১.১০.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/528 G.S.L

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী মন রায়, িব.এসিস ১০.০১.১৯৭৪ ক) ১৩.১০.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/550 G.S.L

পতূ খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী উ ম চ াটাজী, এম.এ ০২.১১.১৯৮৩ ক) ০৬.১২.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/552 G.S.L

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী দব ী সরকার, িব.এসিস(অ) ২৪.০৮.১৯৮৫ ক) ১৩.১০.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/557 G.S.L

পিরষদীয় িবষয়ক খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী ই াশীষ কু ু, িব.এসিস ২১.০৬.১৯৭৯ ক)১২.১০.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/572 G.S.L

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী বণালী সাহা, াতক ২৬.০২.১৯৮০ ক) ০৬.১২.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/581 G.S.L

অথ খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী সায় নী ভ াচায , াতেকা র ১৭.১২.১৯৮২ ক)১৩.১০.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/586 G.S.L

া  ও পিরবার কল াণ খ) অ.ব.স. ২০.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

PSC 2006/512 G.S.L

১৬৮৬

১৬৮০

১৬৮৩

১৬৮৪

১৬৮৫

১৬৮২

১৬৮১

১৬৮৭
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ী িবজয়  িব াস, এম.এ ০৪.০৭.১৯৭৫ ক)১২.০৮.২০১১ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/646 G.S.L

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) অ.ব.স. ২১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী দী  বাইরী, এম.এ ২৮.০৭.১৯৭৯ ক)২০.১২.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/647 G.S.L

পিরবহন খ) অ.ব.স. ২১.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী ডািলম সন, িব.এসিস ১০.১২.১৯৭২ ক)২১.১২.২০১০ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/687 G.S.L

অথ খ) অ.ব.স. ২৩.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী হম  কুমার ম ল, িব.এ ২০.০১.১৯৭৬ ক)১২.০৪.২০১০-অ.ব.ক ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
ও.িব.িস.

ানা িরত-২০১৮ PSC 2006/716 G.S.L

িব ৎ ও অ চিলত শি র উৎস খ)০১.১১.২০১০-অ.ব.স ২৭.০৭.২০১৮-উ.ব.স.

ী সৗিম  বে াপাধ ায়, উ মাধ িমক ২৯.০১.১৯৬৭ ক) ০৩.০৬.১৯৯৯-িপওন ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ Non-PSC

প:ব: তথ  আেয়াগ খ) ২৫.০৯.২০১২-অ.ব.স ২৮.০৮.২০১৮-উ.ব.স.

ী ির ু চ াটাজী, াতক ২৮.১১.১৯৭৪ ক) ২৭.০১.২০০৬-টাইিপ ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
না

ানা িরত-২০১৮ Non-PSC

রাজ পােলর সিচবালয় খ) ০৭.০৬.২০১৭ অ.ব.ক. ২৮.০৮.২০১৮-উ.ব.স.

মা: আিসফ ইকবাল ল র, ০৫.০৩.১৯৮৭ ক)২০.০৫.২০১৩-িপওন ০৩.০৫.২০১৮-অ.ব.স.
ও.িব.িস.-এ

ানা িরত-২০১৮ Non-PSC

সমবায় খ)২৮.০৬.২০১৭-অ.ব.ক ২৮.০৮.২০১৮-উ.ব.স.

ী ভালানাথ মা া,   মাধ িমক
 ২৩.১০.১৯৯৭-িপওন

১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক ২৮.০৮.২০১৮-উ.ব.স.

ত: জা: পেদা ীত-২০১৮২১.০৪.১৯৬৮

১৬৮৮

১৬৯০

১৬৮৯

১৬৯৫

১৬৯৪

১৬৯৩

১৬৯১

১৬৯২
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ী অিমতাভ দাস,মাধ িমক ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

অথ ২৮.০৮.২০১৮-উ.ব.স.

ী অজয় কুমার রায়, মাধ িমক ১৫-১১-২০০৭-িপওন ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

প ােয়ত ও ােমা য়ন ০১.০৯.২০১৮-উ.ব.স.
ী অ প ভ াচায , মাধ িমক

০৫.০৬.১৯৭৮ ক) ২৮.০৭.১৯৯৯ ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স. না পেদা ীত-২০১৫

Dte Of EOI under Home & Hill Aff খ) ফরাস
০১.১০.২০১৮-উ.ব.স.

ীমতী মৗ মী দাস ,উ  মাধ িমক ২৪.০৫.১৯৮২ ক)১০.০৬.২০০২-Gr.D
০১.১০.২০১৮ না

পেদা ীত-২০১৬

Dte Of EOI under Home & Hill Aff ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী হািশষ মাইিত, উ  মাধ িমক ০১.০১.১৯৭৪ ক) ২৩.০৫.২০০৩
০১.১০.২০১৮ না

পেদা ীত-২০১৬

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী িদলীপ ম ল, মাধ িমক ১৪-১২-২০০৭-িপওন

Dte Of EOI under Home & Hill Aff ১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

ী মািহত পাল, মাধ িমক, ০৪-০১-২০০৮-িপওন

জলস দ অ স ান ও উ য়ন
১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

ীমতী মৗ মী ঘাষ, িব.এ. ০১-১০-২০০৮-িপওন

অথ
১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

০১.১০.২০১৮

০৩.০৮.২০০৭-িপওন ত: জা: পেদা ীত-২০১৮

২৬.১২.১৯৬৯ ও.িব.িস. পেদা ীত-২০১৮

০৩.০১.১৯৭৪ পেদা ীত-২০১৮

০৭.০৫.১৯৮৩

ও.িব.িস. পেদা ীত-২০১৮

০১.০৭.১৯৭৭ ০১.১০.২০১৮ না পেদা ীত-২০১৮

০১.১০.২০১৮

ত: জা:

১০.১১.১৯৭০

১৬৯৬

১৭০৩

১৭০০

১৭০১

১৬৯৯

১৬৯৮

১৭০২

১৬৯৭
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ীমতী নবনীতা সরকার, াতক ৩১-১০-২০০৮-িপওন

Dte Of EOI under Home & Hill Aff
১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী স ীপ পাল, উ মাধ িমক ০৬.০৩.২০০৯-িপওন

তদারিক আেয়াগ ১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

ী সমীর ঘটক, উ মাধ িমক ২৫.০৩.২০০৯-িপওন

ম
১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

ী দীপ অিধকারী, উ  মাধ িমক ২৫.০৩.২০০৯-িপওন

Dte Of EOI under Home & Hill Aff
১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

ী পলাশ বমন, মাধ িমক ০৫.০২.১৯৮১ ০১.০৬.২০০৯- িপওন ত: জা: পেদা ীত-২০১৮

Dte Of EOI under Home & Hill Aff
১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

ী আশীষ ম ল, মাধ িমক
১৫.০৭.২০০৯- িপওন

িবচার ১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

ী মঘনাদ বাে , িব.এ.
১৪.০৯.২০১১- িপওন

কিমবগ ও শাসিনক সং ার
১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

ীমতী মনা ঘাষ( দ সরকার), 
াতেকা র

২৭.০৪.২০০৯-িপওন

িবচার
১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

পেদা ীত-২০১৮

০৩.১০.১৯৮৮ ০১.১০.২০১৮ না

না পেদা ীত-২০১৮২৬.১১.১৯৮২

পেদা ীত-২০১৮

০৩.০৯.১৯৬৯

১৮.০৯.১৯৭২

০২.১০.২০১৮

১৪.০২.১৯৮৭ ০১.১০.২০১৮ ত:উ:জা:

০৫.১২.১৯৮২ ০১.১০.২০১৮ ত: জা: পেদা ীত-২০১৮

০১.১০.২০১৮ না

না পেদা ীত-২০১৮

িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা (এস.িট. 
সংরি ত-৩) ৭২, 

২০০৯ সাল

০১.১০.২০১৮

পেদা ীত-২০১৮

না পেদা ীত-২০১৮

 ১০.১১.১৯৭৬

০১.১০.২০১৮

০১.১০.২০১৮

১৭০৭

১৭০৫

১৭০৬

১৭০৪

১৭১০

১৭০৯

১৭১১

১৭০৮
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ী ি য়নাথ সরকার, মাধ িমক
২৪.০৯.২০০৯- িপওন

িবচার
১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

ী অরিব  কুমার রাম, মাধ িমক
১৮.০৮.২০০৯- িপওন

াণী স দ িবকাশ
১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

ী মািনক রাউল, মাধ িমক
১২.০৪.২০১০- িপওন

Dte Of EOI under Home & Hill Aff
১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

ী শতাবলু শখ, মাধ িমক
১৮.০৬.২০১০- িপওন

কািরগরী িশ া ও িশ ণ এবং 
দ তা উ য়ন

১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

ী সৗগত রায়, উ  মাধ িমক
১৮.০২.২০১১- িপওন

Dte Of EOI under Home & Hill Aff ১৪-০৮-২০১৮-অ.ব.স

সখ রমজান আলী, মাধ িমক
০৭.০১.২০১১(অপ:)-িপওন

Dte Of EOI under Home & Hill Aff
১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী মন কৃ  ম , িব.এ.,
ক) ১৮-০৮-২০০০-িপওন  

কৃিষ
খ) ২৯.০১.২০১৬- অ.ব.স.

ীমতী অপনা হালদার, মাধ িমক ০১.১১.১৯৬৮ ক)১৯.০৭.২০০৬-িপওন ০১.১২.২০১৮
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

িবচার খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

পেদা ীত-২০১৮

০১.০৫.১৯৮৫ ০৩.১০.২০১৮

ত:জা: পেদা ীত-২০১৮

০১.১১.২০১৮ না

পেদা ীত-২০১৫

২০.০৫.১৯৬৮ ০২.১০.২০১৮ ত: জা: পেদা ীত-২০১৮

না

না পেদা ীত-২০১৮

০৫.১০.১৯৭১ ০৫.১০.২০১৮

ত: জা: পেদা ীত-২০১৮

২০.০১.১৯৭৮ ০৯.১০.২০১৮ না পেদা ীত-২০১৮

১১.১০.১৯৮৩ ০৪.১০.২০১৮

১০.০২.১৯৮৭ ০৫.১০.২০১৮

১৭১৭

১৭১৬

১৭১৫

১৭১৯

২৫.১০. ১৯৬৮

১৭১৩

১৭১৮

১৭১৪

১৭১২

Page 215 of 241



 উ রবগ য় সহায়ক Gradation List of UDAs issued vide no - 13 PAR(CCW) dated 17.01.2022       

ীমতী অ পণূা সাধখুাঁ, িব.এ.
১২.০১.২০১১- িপওন

অথ
১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ীমতী িস ু ী িগির, িব.এ.
২৬.০৮.২০১১- িপওন

মৎ
১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী উ ম কু কার, এম.এ.
২৯.১২.২০১১- িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক
১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ীমতী ম য়া দ , এম.এ.
২৫.০৮.২০১১-িপওন

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ
১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী কুতুবউি ন সরদার, াতক
২৮.১১.২০১১- িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক
১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী ষ ীচরন পাল, াতক
১৯.১২.২০১১- িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী লাল সরকার, াতক
২৯.১১.২০১১-িপওন

সমবায়
১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী ামল কুমার ভূঞ া, মাধ িমক
২০.০৯.২০১১- িপওন

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক
১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

০১.১২.২০১৮ না পেদা ীত-২০১৮

িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

১৩১(২০০৯ সাল)

িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

২৭৫(২০০৯ সাল)

িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

৩৪০(২০০৯ সাল)

িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

৩৪৮(২০০৯ সাল)

িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

৩৬১(২০০৯ সাল)

িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

৪২৪(২০০৯ সাল)

২৬.০৬.১৯৭৮ ০১.১২.২০১৮ না পেদা ীত-২০১৮

১৩.০৭.১৯৮৫ ০১.১২.২০১৮ ও.িব.িস.(িব)

০২.০১.১৯৭৫

০৬.০৮.১৯৭৩ ০১.১২.২০১৮ ও.িব.িস. পেদা ীত-২০১৮

২৩.০৩.১৯৮৩ ০১.১২.২০১৮ ও.িব.িস.(এ) পেদা ীত-২০১৮

পেদা ীত-২০১৮

০৯.০১.১৯৭৬ ০১.১২.২০১৮ ত:জা: পেদা ীত-২০১৮

১৫.০৬.১৯৭২ ০১.১২.২০১৮ না পেদা ীত-২০১৮

১৬.০৩.১৯৮২ ০১.১২.২০১৮ না পেদা ীত-২০১৮

১৭২৫

১৭২৪

১৭২১

১৭২০

১৭২৩

১৭২২

১৭২৬

১৭২৭
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ী দবী সাদ ভ াচায , িব.এসিস.
১৪.০৭.২০১১- িপওন

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

১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী ীকা  সরকার, মাধ িমক
০১.১১.২০১১- িপওন

পতূ
১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ীমতী া িব াস, িব.এ.
ক) ১৫.১১.২০০০-িপওন ০১.০১.২০১৯ ত:জা: পেদা ীত-২০১৫

প ােয়ত ও ােমা য়ন
খ) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স.

ীমতী া ঘাষ, মাধ িমক ১২.১২.১৯৭৩ ক) ২৯.০৮.২০০৬-িপওন ০১.০১.২০১৯
না

পেদা ীত-২০১৭

বন খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী িব িজৎ ব , মাধ িমক ২২.০১.১৯৮৩ ক) ১২.০৭.২০০৭-িপওন ০১.০১.২০১৯
না

পেদা ীত-২০১৭

অথ খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী আন  কুমার সন, িব.এসিস.
ক) ২৬.০৭.২০১১-িপওন

প: ব: শাসিনক আদালত
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী রাম ঘরািম, াতক
ক) ০৯.০২.২০১২- িপওন

প: ব: শাসিনক আদালত
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী দব সাদ হালদার, াতক
ক) ২৭.০৪.২০১২-িপওন

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

০১.০১.২০১৯

িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

১২৯১(২০০৯ সাল)

িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

১১০৬(২০০৯ সাল)

০১.১২.২০১৮ ত:জা:

ত:জা: পেদা ীত-২০১৮

ত:জা: পেদা ীত-২০১৮

১১.০১.১৯৭৬ ০১.০১.২০১৯ ও.িব.িস. পেদা ীত-২০১৮

িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

৫৩৪(২০০৯ সাল)

িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

১০৯৯(২০০৯ সাল)

১৬.০৫.১৯৭০

পেদা ীত-২০১৮

০২.০১.১৯৭৯ ০১.১২.২০১৮ না পেদা ীত-২০১৮১৭২৮

১৫.০২.১৯৮৩

১৭৩২

১৭৩৫

১৭৩৩

১৭৩৪

১৭৩১

১৭২৯

১৭৩০

২৯.০৭.১৯৮৬ ০১.০১.২০১৯

িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

১২৯৬(২০০৯ সাল)

১০.১২.১৯৭৬
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ী অেশাক কুমার তালকুদার,িব.এ.
ক) ২৭.১২.২০১১- িপওন

অথ
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী িব ব ম ল, িব.এ.
ক) ০৫.০৩.২০১২- িপওন

িবদ ালয় িশ া
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী বা েদব সরকার, সা ািনক াতক
ক) ২০.০৩.২০১২- িপওন

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী হম  কুমার ন র, িব.এ.(অ)
ক) ০৬.০২.২০১২- িপওন

প ােয়ত ও ােমা য়ন
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী িব নাথ ম ল, িব.কম.
ক) ২৫.০৫.২০১২- িপওন

িনভর গা ী ও িনযিু  
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী িটংকু সমা ার, িব.এ.
ক) ২৫.০৭.২০১২- িপওন

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী চ ন অিধকারী, িব.কম.
ক) ১৭.০৯.২০১২- িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী েভ  রায়, উ  মাধ িমক
ক) ১৭.০৯.২০১২- িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

০১.০১.২০১৯ ত:জা: পেদা ীত-২০১৮

ত:জা: পেদা ীত-২০১৮

০১.০৪.১৯৮১ ০১.০১.২০১৯

১৭৪৩

১৭৩৮

১৭৪২

১৭৩৯

১৭৪০

১৭৩৬

১৭৩৭

১৭৪১

০৬.০৩.১৯৮১

পেদা ীত-২০১৮ িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

১৯৮০(২০০৯ সাল)

পেদা ীত-২০১৮

১৫.০৯.১৯৭৩ ০১.০১.২০১৯ ত:জা:

০৮.০৯.১৯৭৭ িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

৪১০৮(২০০৯ সাল)

২১.১০.১৯৭০ ০১.০১.২০১৯ ত:জা:

ত:জা: িপ.এস.িস. মধা 
তািলকা 

৪১৮০(২০০৯ সাল)

পেদা ীত-২০১৮

০৬.০১.১৯৭২ ০১.০১.২০১৯ ত:জা: পেদা ীত-২০১৮

০৭.০৮.১৯৬৭ ০১.০১.২০১৯

পেদা ীত-২০১৮১৮.১১.১৯৭৬ ১৯.০১.২০১৯ ও.িব.িস.

না পেদা ীত-২০১৮

১৯.০১.২০১৯
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ী অেলাক সাহা, উ  মাধ িমক
ক) ২৬.০৯.২০১২- িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী দীপ িসং, মাধ িমক
ক) ১৭.১০.২০১২- িপওন

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

খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী রাজা িসকদার, উ  মাধ িমক
ক) ২৪.১২.২০১২- িপওন

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ীমতী স ীতা রায়েচৗধরুী( দ),এম.এ
ক) ১০.০১.২০১৩- িপওন

ম
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী ম রু আলম, িব.এ.(অ)
ক) ২২.০১.২০১৩- িপওন

ম
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ীমতী সীমা দাস, মাধ িমক
ক) ০১.০২.২০১৩- িপওন

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক 
িতর া(িব.ব  শাখা) খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী ম ু ম ল, উ  মাধ িমক
ক) ০৭.০৩.২০১৩- িপওন

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী রিজৎ ম ল, াতক
ক) ১৯.০৪.২০১৩- িপওন

উ িশ া
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

১৭.১০.১৯৬৫ ২১.০১.২০১৯ না

১৫.০১.১৯৭৯ ১৯.০১.২০১৯ ত:জা:

১৭৫১

১৭৪৮

১৭৫০

১৭৪৬

১৭৪৫

১৭৪৭

১৭৪৯

১৭৪৪

০৬.০১.১৯৮১ ১৯.০১.২০১৯ না

পেদা ীত-২০১৮

পেদা ীত-২০১৮

০৭.১২.১৯৮৩ ২১.০১.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৮

ও.িব.িস.(এ)

পেদা ীত-২০১৮

পেদা ীত-২০১৮

পেদা ীত-২০১৮

০৪.০২.১৯৮৯ ২১.০১.২০১৯

০১.০৪.১৯৯২ ২১.০১.২০১৯

০২.১১.১৯৮৩ ২১.০১.২০১৯ ত:জা: পেদা ীত-২০১৮

১৪.১১.১৯৭৯ ২১.০১.২০১৯ ত:জা:

না পেদা ীত-২০১৮
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ী সৗিম  দাস, িব.এ.
ক) ১৫.০৭.২০১৩- িপওন

বন
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী অমর কাি  হালদার, মাধ িমক
ক) ১৩.০৯.২০১৩- িপওন

পিরবহন
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ীমতী শ া সন, উ  মাধ িমক
ক) ১৭.০৯.২০১৩- িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ীমতী িবউিট দাস, িব.এ.
ক) ২৪.০৯.২০১৩- িপওন

অথ
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ীমতী ি তা খাড়ঁা, িব.এ.
ক) ২৪.০৯.২০১৩- িপওন

কিমবগ ও শাসিনক সং ার
খ) ১৪.০৮.২০১৮-অ.ব.স

ী জয়েদব ঘাষাল, উ  মাধ িমক ০১.০২.১৯৬৯
ক) ০৪-০২-২০০৫-িপওন

০১.০২.২০১৯
না

পেদা ীত-২০১৬

অথ খ) ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.

ী িব মিজৎ বমন, উ  মাধ িমক ২৪.০৭.১৯৮৭ ক) ০৬.১১.২০০৬- প-িড ০৮.০৩.২০১৯
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

রা  ও পাবত  িবষয়ক
খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ীমতী িম া বিণক, মাধ িমক ১১.১২.১৯৬৯ ক) ১০.০৭.২০০৭-িপওন ০৮.০৩.২০১৯
না

পেদা ীত-২০১৭

সচ ও জলপথ খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

২২.০৫.১৯৮৮ ২২.০১.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৮

১৮.০৩.১৯৯২ ২২.০১.২০১৯ না

২৭.০৭.১৯৮৭

০৬.১১.১৯৭৮

১৭৫৬

১৭৫৯

১৭৫৮

১৭৫৭

১৭৫৪

১৭৫২

১৭৫৫

১৭৫৩

২১.০৪.১৯৭৭

পেদা ীত-২০১৮

২২.০১.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৮

২২.০১.২০১৯

২১.০১.২০১৯ ত:জা: পেদা ীত-২০১৮

ত:জা: পেদা ীত-২০১৮
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ীমতী আলপনা করণ, মাধ িমক ক) ১৩-০৪-১৯৯৫-িপওন

আবাসন
খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী অ প কুমার রায়,মাধ িমক ১৫.০৮.১৯৬৪ ক) ২৩.১২.১৯৯৯-িপওন না

পতূ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী অিভিজৎ ঘাষ, উ মাধ িমক, ০৬.০৬.১৯৭১ ক) ২৭-১১-২০০৭-িপওন না

অথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী বাদল চ  হালদার, উ  মাধ িমক, ২৫.১২.১৯৬৮ ক) ১৭-১২-২০০৭-িপওন ত:জা:

কৃিষ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী গাপাল চ  বরা, মাধ িমক ১৫.০১.১৯৭১ ক) ১৯.০৩.২০০৮-িপওন

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ীমতী জাতা হালদার (িব াস), িব.এ. ০৫.০৯.১৯৬৮ ক) ১৬-০৭-২০০৮-িপওন ত:জা:

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী রােজশ চৗধরুী, মাধ িমক, ৩১.১২.১৯৬৯ ক) ২২-০৭-২০০৮-িপওন ত:জা:

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী অিজত দাস, উ  মাধ িমক ১৫.১০.১৯৬৮ ক)  ০৮.০৯.২০০৮-িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

পেদা ীত-২০১৯

পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯

০৯.০৩.২০১৯

১৭৬২

১৭৬৭

১৭৬১

১৭৬৬

১৭৬০

১৭৬৩

১৭৬৫

১৭৬৪

০৯.০৩.২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

ত:জা:

পেদা ীত-২০১৯

২৫.১০.১৯৬২

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯
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ী পলাশ বমন, উ  মাধ িমক ০৮.০৭.১৯৮২ ক) ০৫.১২.২০০৮-িপওন

অথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী তাপস কুমার িব াস, মাধ িমক ০৬-০৭-১৯৬৮ ক) ১৬-০১-২০০৯- প িড ত:জা:

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী তপন দ , মাধ িমক ১৬.১০.১৯৭০ ক)০২.০৩.২০০৯-িপওন না

অথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী কুনাল ম ল, মাধ িমক ১৩.০২.১৯৮৫ ক)১৮.০৫.২০০৯-িপওন

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী অ ণ কুমার রায়, মাধ িমক ০৯.১১.১৯৭৩ ক) ১৬.০৬.২০০৯-িপওন না

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী শিমত মখুা ী, িব.কম. ৩০.০৩.১৯৮০ ক) ২৩.০৯.২০০৯-িপওন না

প ােয়ত ও ােমা য়ন খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী সূয দীপ দাস, মাধ িমক ২০.০১.১৯৮৫ ক) ১০.১২.২০০৯-িপওন না

তদারিক আেয়াগ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী অপবূ কুমার মাইিত, মাধ িমক
০১.০৮.১৯৭৩ ক) ১৮/০২/২০১০-িপওন না

িশ ,বািণজ  ও উেদ াগ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

পেদা ীত-২০১৯

পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯

পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯

১৭৭৫

১৭৭২

১৭৬৯

১৭৭৩

১৭৭১

১৭৭০

১৭৭৪

১৭৬৮ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ ত:জা: পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ ত:জা:

পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯

০৯.০৩.২০১৯
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ী ত য় সাফুঁই, উ  মাধ িমক
০৪.০৫.১৯৮৭ ক) ১৫/০৩/২০১০-িপওন না

িনভর গা ী ও িনযিু খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ীমতী পিূণমা সরকার(রায়), মাধ িমক ০১.০৬.১৯৭৫ ক) ০৯.১২.২০১০-িপওন না

তদারিক আেয়াগ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী পম ন ী, উ  মাধ িমক ২৮.০২.১৯৯০ ক) ১৬.০৬.২০১১-িপওন না

মৎ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী দীপ বরা, মাধ িমক
০৮.০৬.১৯৮২

ক) ১১.০১.২০১২-িপওন
না

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী অিভিজৎ ঘটক, মাধ িমক ০৭.০৩.১৯৭৬ ক) ১৭.০৯.২০১২-িপওন না

অথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী রিব মাইিত, মাধ িমক ০৬.১০.১৯৮১
ক) ১৮.০৯.২০১২-িপওন

অথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী অ প কুমার লাহা, উ মাধ িমক ০৪.১২.১৯৭২ ক) ২৫.০৯.২০১২-িপওন না

িবচার খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী দবাশীষ পাল, াতক,
২৮.০৮.১৯৭৭ ক) ০১.১০.২০১২-িপওন ও.িব.িস

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

১৭৮৩

১৭৮২

১৭৮১

১৭৭৮

১৭৮০

১৭৭৬

১৭৭৯

১৭৭৭

পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯
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ী বীর ঘাষ, উ  মাধ িমক
৩১.১২.১৯৮০

ক) ১৯.১০.২০১২-িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক
খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী নীল রজক, িব.এ.
০৩.০৬.১৯৯০

ক) ০১.০১.২০১৩-িপওন
ত:জা:

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী ই িজৎ িব াস, উ  মাধ িমক
১০.০৩.১৯৮২

ক) ২২.০৫.২০১৩-িপওন
ত:জা:

উ িশ া খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী অেলাক সাতঁরা, উ মাধ িমক
১৮.০১.১৯৮৭

ক)১৯.০৮.২০১৩-িপওন
না

া  ও পিরবার কল াণ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী কৃ  কুমার চৗধারী, উ মাধ িমক
২৪.১০.১৯৯৪

ক)২২.০৮.২০১৩-িপওন
ত:জা:

া  ও পিরবার কল াণ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী স য় ন ী, িব.এ.
০৮.০৩.১৯৮৬

ক)২৬.০৮.২০১৩-িপওন
ও.িব.িস

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ীমতী কাকিল সাহা, াতক
১২.০৯.১৯৭২

ক)১০.০৯.২০১৩-িপওন
না

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ীমতী ই ানী কী িনয়া, িব.এ.
০৫.০১.১৯৮২

ক) ২৫.০৯.২০১৩-িপওন
ত:জা:

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

১৭৮৭

১৭৯১

১৭৮৫

১৭৮৮

১৭৮৬

১৭৯০

১৭৮৪

১৭৮৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯
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ী দবাশীষ চ বতী, মাধ িমক
২৮.০৮.১৯৬৭

ক) ০৮.১০.২০১৩-িপওন
না

পতূ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী িব িজৎ পাল, উ  মাধ িমক ০৬.০৯.১৯৬৮
ক)০১.১১.২০১৩-িপওন

অথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী িহম  বসাক, িব.এ.(অ)
২৮.০৭.১৯৮৭

ক)১৯.১১.২০১৩-িপওন

িব ান ও যিু  ও জব যিু খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী চ নাথ রায়, উ  মাধ িমক
০৩.০২.১৯৮২

ক)২৮.১১.২০১৩-িপওন

াণী স দ িবকাশ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী িব িজৎ কমকার, িব.এ.
১০.১১.১৯৮৭

ক)০২.১২.২০১৩-িপওন

িবপযয় ব ব াপন এবং অসামিরক 
িতর া (অ: : শাখা)

খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী অিমত কু ু, িব.এ.
২৪.০৬.১৯৯০

ক)০২.১২.২০১৩-িপওন

আিদবাসী উ য়ন খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী অমর পাল, উ  মাধ িমক
২৭.০৫.১৯৯০

ক)০৪.১২.২০১৩-িপওন

সমবায় খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ীমতী মালতী ভ  (ম ল), উ  
মাধ িমক ০৩.০৪.১৯৮১

ক)১২.১২.২০১৩-িপওন

সচ ও জলপথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

১৭৯২

১৭৯৯

১৭৯৮

১৭৯৩

১৭৯৭

১৭৯৫

১৭৯৬

১৭৯৪

পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ ত:জা: পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না

০৯.০৩.২০১৯ ত:জা: পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯
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ীমতী অ রা চ াটাজী, উ  মাধ িমক
২৯.০৯.১৯৯২

ক)২৪.১২.২০১৩-িপওন

পিরবহন খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী শা  পাল, িব.কম.(অ)
২৫.০৪.১৯৮৮

ক)০৫.০২.২০১৪-িপওন

ম খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ীমতী ত ী দাস,িব.কম.
২৪.০৫.১৯৮৩

ক)০৭.০২.২০১৪-িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী সােমন চ াটাজী, উ মাধ িমক
০১.০৭.১৯৮২

ক)১৩.০২.২০১৪-িপওন

অথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী দবদাস সাহা, িব.এ .িস
০৫.০১.১৯৬৯

ক)২৪.০২.২০১৪-িপওন

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী রিজৎ িব াস, মাধ িমক
১৩.০৬.১৯৮৪

ক)২৭.০২.২০১৪-িপওন

রা ায়  উেদ াগ ও িশ  পনুগঠন খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী প জ পা , িব.কম.
১১.০৬.১৯৬৫

ক) ২০.০৫.২০১৪-িপওন

অথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ীমতী সামা সাহা, এম.এ.
০১.০৫.১৯৭১

ক) ০৬.০৬.২০১৪-িপওন

কৃিষ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

১৮০৪

১৮০৬

১৮০৭

১৮০১

১৮০২

১৮০৩

১৮০৫

১৮০০ ০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ ত:জা: পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯
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সয়দ সাহাবাজ আিল, মাধ িমক
১৯.০৩.১৯৮৪

ক) ২৩.০৭.২০১৪-িপওন

প ােয়ত ও ােমা য়ন খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী রাজা পাল, িব.এ.
০১.১২.১৯৭৬

ক) ৩০.০৭.২০১৪-িপওন

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ীমতী ি য়া া ব ানাজী, উ মাধ িমক
১৯.০৯.১৯৯২

ক) ০৯.০৯.২০১৪-িপওন

সচ ও জলপথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী িতম মাইিত,উ মাধ িমক
১৯.০১.১৯৮০

ক) ২৫.০৯.২০১৪-িপওন

অথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী ম ু ািকন জমাদার,উ মাধ িমক
০২-০৪-১৯৯০

ক) ২৯.০৯.২০১৪-িপওন

সংখ ালঘ ুিবষয়ক ও মা াসা িশ া খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী িমত কু ু, উ  মাধ িমক
০২.১১.১৯৯৩

ক) ৩০.১০.২০১৪-িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

সয়দ ওয়ািসম ইকবাল, িব.এ.
২২.০৯.১৯৮৫

ক) ১৩.১১.২০১৪-িপওন

ম খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী কুমার সেরন, মাধ িমক
০৪.১১.১৯৮৭

ক) ১৯.১১.২০১৪-িপওন

অথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

১৮১০

১৮১৫

১৮০৯

১৮১২

১৮১৪

১৮১১

১৮১৩

১৮০৮

০৯.০৩.২০১৯

০৯.০৩.২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ ও.িব.িস পেদা ীত-২০১৯

পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ ও.িব.িস-এ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯

না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ ত:উ:জা: পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯

না পেদা ীত-২০১৯

না পেদা ীত-২০১৯

ত:জা:
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ী রাজ সন, মাধ িমক
২১.১০.১৯৭৬

ক) ২৬.১২.২০১৪-িপওন
না

পতূ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ীমতী ি য়া া সদার, উ মাধ িমক
২৫.০৫.১৯৯৪

ক) ০১.০১.২০১৫-িপওন

ম খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী শা  ব ানাজী, াতক
১৫.০৮.১৯৮৬

ক) ০২.০১.২০১৫-িপওন

পতূ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী িব ম রায়, মাধ িমক
৩১.০১.১৯৮৭

ক) ০৮.০১.২০১৫-িপওন

ু  ও ছাট উেদ াগ এবং ব খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী মধসুূদন িগির, উ  মাধ িমক
২৩.০৬.১৯৮৯

ক) ২১.০১.২০১৫-িপওন

অথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

সয়দা শামিসল আেরিফনা,িব.এ.(অ)
১২.০৮.১৯৮৭

ক) ০৩.০৩.২০১৫-িপওন

পিরক না ও পিরসংখ ান খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

সয়দ গালাম িনজামিু ন, উ মাধ িমক
০১.০৪.১৯৮৯

ক) ২০.০৩.২০১৫-িপওন

ম খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী অিরিজত সরকার, উ মাধ িমক
২১.০৬.১৯৯৬

ক) ০৯.০৪.২০১৫-িপওন

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

১৮১৯

১৮১৬

১৮১৭

১৮১৮

১৮২১

১৮২২

১৮২০

১৮২৩

০৯.০৩.২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ ও.িব.িস.(এ) পেদা ীত-২০১৯

পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ ত:জা: পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ ত:জা: পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

ত:জা:
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ী জে নজয় সরকার, উ  মাধ িমক ০২.০৫.১৯৮৩
ক) ১৩.০৪.২০১৫-িপওন

িবদ ালয় িশ া খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী ঋজ ুভঁূইয়া, মাধ িমক
০৫.০৪.১৯৯৪

ক) ২০.০৪.২০১৫-িপওন

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

খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী ভদীপ িম ী, াতক
২২.০৩.১৯৯০

ক) ২৯.০৪.২০১৫-িপওন

অথ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী েরশ কুমার, উ  মাধ িমক ১৬.০৩.১৯৬৯ ক) ২২.০৮.২০০৬- প-িড ১৬.০৩.২০১৯
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

পিরবহন খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ীমতী সিবতা মাইিত,উ মাধ িমক
০৩.০১.১৯৮১

ক) ২৫.০৫.২০১৫-িপওন ১৬.০৩.২০১৯

ম খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ী অ প কুমার ম ল, উ মাধ িমক
২১.০৩.১৯৬৪

ক) ১৭.০৭.২০১৫-িপওন

আবাসন খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

ীমতী একতা দাস, উ মাধ িমক ১৪.০৫.১৯৮৭ ক) ১৬.০৯.২০১৩-অ.ব.ক ১৯.০৩.২০১৯ ানা িরত-২০১৯

পতূ খ) ১৮.০২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী ির ু ব ানাজী, িব.এ
০৩.০১.১৯৬৮

ক) ০৯.১০.২০১৫-িপওন

মৎ খ) ০৮.০৩.২০১৯-অ.ব.স.

১৮২৫

১৮২৭

১৮২৮

১৮২৬

১৮২৯

১৮৩১

১৮৩০

১৮২৪

১৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

ত: জা:

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

২০.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ না পেদা ীত-২০১৯

০৯.০৩.২০১৯ ত:জা: পেদা ীত-২০১৯

না পেদা ীত-২০১৯
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ী অভীক ভ , িব. ট ৩০.০৭.১৯৯১ ক) ১৫.০৬.২০১৫-অ.ব.ক ২১.০৩.২০১৯ ও.িব.িস-িব ানা িরত-২০১৯

পিরবহন খ) ১৮.০২.২০১৯-অ.ব.স

ী দবিজৎ দাস,িব.এ ১০.০১.১৯৭২ ক) ১২.০৮.২০১৫-অ.ব.ক ২৯.০৩.২০১৯ না ানা িরত-২০১৯

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) ১৮.০২.২০১৯-অ.ব.স

ী তুষার চ বতী, মাধ িমক ০৮.০৫.১৯৬৯ ক)০১.০৩.২০০৩ ০৫.১০.২০১৬ অ.ব.স.
না

পেদা ীত-২০১৬

া  ও পিরবার কল াণ খ) প-িড ০৯.০৫.২০১৯-উ.ব.স

ী স য় দাস, মাধ িমক ০৭.০৮.১৯৬৯ ক) ২৭.০৬.২০০৭-ঘ ণী ০৮.০৮.২০১৯-উ.ব.স
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

অথ খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী সমীর সরকার, মাধ িমক ১৯.১১.১৯৬৯ ক) ০৫.০৩.২০০৭-ঘ ণী ২৭.০৮.২০১৯-উ.ব.স
ত:জা:

পেদা ীত-২০১৭

পিরবহন খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ীমতী ইিত ম ল, এম.এ. ০১.০৯.১৯৬৯ ক) ০৪.১০.২০০৫-িপওন ০২.০৯.২০১৯-উ.ব.স
না

পেদা ীত-২০১৭

িবচার খ) ১৬.০২.২০১৭-অ.ব.স.

ী দব ুভ াচায ,  মাধ িমক, ক) ২৯-০৬-২০০১-িপওন

পিরেবশ
খ) ২৯.০১.২০১৬ অ.ব.স.

ী বস  ুি ট, মাধ িমক ক) ২১.০৯.১৯৮৯-িপওন

পিরবহন খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

১৪.১২.১৯৬৯ ১৫.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৫

২৮.০৭.১৯৬৯ ২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯১৮৩৯

১৮৩৪

১৮৩৮

১৮৩৭

১৮৩৫

১৮৩২

১৮৩৩

১৮৩৬
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ী গৗতম পাল, মাধ িমক ক) ২৭.১০.১৯৯৭-িপওন

কািরগরী িশ া ও িশ ণ এবং দ তা উ য়ন
খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী দীপক রাই,মাধ িমক ১০.০৮.১৯৭১ ক) ০৮.১১.২০০৬-িপওন ও.িব.িস

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী সাগর সরকার, মাধ িমক ১৬.০১.১৯৮৪ ক) ০৬.০৮.২০০৭-িপওন ত:জা:

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী িস াথ ম ল, উ  মাধ িমক ০৯.০১.১৯৭১ ক) ৩১-১০-২০০৮-িপওন না

প ােয়ত ও ােমা য়ন খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী র ন কুমার জানা, মাধ িমক ২১.০৩.১৯৭৪ ক) ০৩.০৭.২০০৯-িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী দীপ মালাকার, মাধ িমক ০৭.০৩.১৯৭৩ ক) ২৬.১১.২০০৯-িপওন ত:জা:

প: ব: তদারিক আেয়াগ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

মহ: সােলক হাসান, মাধ িমক
০৬.১২.১৯৮১ ক) ১৯.০৪.২০১০-িপওন না

প ােয়ত ও ােমা য়ন খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী মণীষা বরা ঘাষ, মাধ িমক ১১.০৩.১৯৮৯ ক)  ২৮.১০.২০১০-িপওন

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

১৩.০৩.১৯৬৪ ২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

১৮৪৪

১৮৪৩

১৮৪৬

১৮৪৫

১৮৪৭

১৮৪২

১৮৪০

১৮৪১

Page 231 of 241



 উ রবগ য় সহায়ক Gradation List of UDAs issued vide no - 13 PAR(CCW) dated 17.01.2022       

ীমতী সািবনা িবিব, িব.এ. ১৫.০১.১৯৭৭ ক) ০১.০৩.২০১১-িপওন

অথ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী হাশীষ মখুাজী, িব.এ
২১.১২.১৯৭৩ ক) ২৭.১০.২০১১-িপওন না

নারী ও িশ িবকাশ ও সমাজকল াণ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী পনুম দাস,উ  মাধ িমক
১৩.০৬.১৯৮২ ক)০১.১০.২০১২-িপওন না

পিরক না ও পিরসংখ ান খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী মিক চৗধরুী ( ঘাষ), মাধ িমক
১০.০৮.১৯৮৫ ক)১৯.১২.২০১২-িপওন

কৃিষ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী ভিজৎ চ বতী, াতক
২৭.১১.১৯৮৫ ক) ০১.০১.২০১৩-িপওন না

অথ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী বাবল ুকুমী,উ মাধ িমক
০৮.০২.১৯৭৭ ক) ১২/০৬/২০১৩-িপওন ও.িব.িস

উপেভা া িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমিত মি কা ব ানাজী,উ মাধ িমক
২৫.০৯.১৯৭৪

ক) ২৮/০৬/২০১৩-িপওন
না

পতূ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী িচ র ন ঘাড়াই, এম.এ.
২৪.০৯.১৯৭৮ ক)  ০৮.১০.২০১৩-িপওন না

অথ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

১৮৫২

১৮৫৪

১৮৫৫

১৮৫৩

১৮৪৮

১৮৫১

১৮৪৯

১৮৫০
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ী সেরাজ িঘিমরাজ, িব.এ
১২.১০.১৯৯০ ক) ২৩.১০.২০১৩-িপওন ত:জা:

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী লনুা ঘাষ ( পাল), িব.এ ০৭.০১.১৯৭৩ ক) ২৫.১০.২০১৩-িপওন না

িব ৎ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

শখ হািবব আলী, িব.এ.
০২.০১.১৯৮২ ক) ২৯.১১.২০১৩-িপওন না

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী পারিমতা সন, িব.এস.িস.
০৩.০৫.১৯৯০

ক) ২৩.১২.২০১৩-িপওন
না

উ িশ া খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী মানস জানা, মাধ িমক
১৫.০৩.১৯৮৬ ক) ০৩.০১.২০১৪-িপওন না

াণী স দ িবকাশ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী কিনকা ঠাকুর েসন, মাধ িমক
২৯.০৯.১৯৬৭

ক) ১৭.০২.২০১৪-িপওন
ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী ভিজৎ দাস, মাধ িমক
৩০.১২.১৯৮৫ ক) ১৯.০৫.২০১৪-িপওন না

সচ ও জলপথ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী জয়দীপ িসংহরায়, িব.কম.
১৬.০৯.১৯৭২ ক) ০৩.০৬.২০১৪-িপওন না

রা  ও পাবত  িবষয়ক
খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

১৮৬২

১৮৫৭

১৮৫৯

১৮৫৬

১৮৫৮

১৮৬০

১৮৬৩

১৮৬১
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 সিহ ল বাগািন, াতক
১৫.০৪.১৯৮৮

ক) ০৪.০৯.২০১৪-িপওন

পতূ
খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী িদলীপ মি ক, িব.এ.(অ)
০৪.০৬.১৯৭৪

ক)১৮.০৯.২০১৪-িপওন
ত:জা:

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী িজয়া-উল মা া,হাই মা াসা
১০.০২.১৯৭৬

ক) ২৯.০৯.২০১৪-িপওন
ও.িব.িস-এ

অথ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী অিভিজৎ ঘাষ, মাধ িমক ১০.০৩.১৯৬৯
ক)০৩.১১.২০১৪-িপওন

না

াণী স দ িবকাশ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী সৗরভ ভ াচায , িব.এ.এল.এল.িব.
২৩.১১.১৯৮৪

ক)১৩.১১.২০১৪-িপওন
না

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী রাজা শ র মজমুদার, মাধ িমক
০১.০১.১৯৮২

ক)০৫.০১.২০১৫-িপওন
না

রাজ পােলর সিচবালয় খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী অপ ুরায়, িব.এ.
১৬.০৩.১৯৯০

ক)০৮.০১.২০১৫-িপওন
ত:জা:

সচ ও জলপথ
খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী দীপ কুমার সরকার, উ মাধ িমক
০৬.১০.১৯৭৩

ক)১৩.০১.২০১৫-িপওন
না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

১৮৬৭

১৮৬৫

১৮৭০

১৮৬৪

১৮৭১

১৮৬৯

১৮৬৬

১৮৬৮
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ী ইমরান ইসলাম, উ মাধ িমক
২৩.০৪.১৯৯৪

ক) ২৭.০২.২০১৫-িপওন
ও.িব.িস-এ

ু , ছাট ও মাঝাির উেদ াগ এবং ব খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী ক না দাস,িব.এ (অ:)
১৬.০৮.১৯৯০

ক) ০১.০৪.২০১৫-িপওন
ত:জা:

া  ও পিরবার কল াণ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

িমজা র ইসলাম, মাধ িমক
১৩.০২.১৯৯৩

ক) ০৭.০৪.২০১৫-িপওন

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী দবাশীষ দাস, াতক
১৭.০১.১৯৭৮

ক) ১০.০৪.২০১৫-িপওন

অথ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী ঝুমিক ভ াচায ,মাধ িমক
২৮.০১.১৯৮১

ক) ১৩.০৪.২০১৫-িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী পাথ িতম দাস, িব.এ
০৫.১০.১৯৮৫

ক)০৬.০৫.২০১৫-িপওন

িব ৎ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী সি তা চ বতী, এম.এসিস
২৬.০৫.১৯৮৯

ক)১৪.০৫.২০১৫-িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী ভাষ হালদার, উ মাধ িমক
১১.০৫.১৯৮৬

ক)১৯.০৫.২০১৫-িপওন

খাদ  ও সরবরাহ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স

না পেদা ীত-২০১৯

না পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স ত:জা: পেদা ীত-২০১৯১৮৭৭

১৮৭৯

১৮৭৫

১৮৭২

১৮৭৬

১৮৭৮

১৮৭৩

১৮৭৪
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ী সৗরভ বসাক, উ  মাধ িমক
৩১.০৭.১৯৯০

ক) ২১.০৫.২০১৫-িপওন

াণী স দ িবকাশ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী মৗিমতা গা ুলী, িব.এ.
২৯.০১.১৯৮৫

ক) ০১.০৬.২০১৫-িপওন

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী উদয়ন সন, উ  মাধ িমক
০৯.০২.১৯৮৯

ক) ০৫.০৬.২০১৫-িপওন

অথ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী িরয়া ভকত, িব.এ.
৩০.০৭.১৯৯২

ক) ১২.০৬.২০১৫-িপওন

া  ও পিরবার কল াণ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী ি য়া া পাল, িব.এ.
০৮.১০.১৯৮৮

ক) ০৭.০৮.২০১৫- প িড

পিরবহন খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী কােবরী বমন, াতক
১৮.১১.১৯৯১

ক) ২৮.০৮.২০১৫-িপওন

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী স ীপ হালদার, মাধ িমক
০৫.০৩.১৯৮৩

ক) ১৭.০৯.২০১৫-িপওন

ম খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী অিনমা দাস, উ মাধ িমক
০২.০২.১৯৯০

ক) ০৫.১১.২০১৫-িপওন

কৃিষ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স ত:জা: পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স ত:জা: পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স ত:জা: পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স না পেদা ীত-২০১৯

১৮৮১

১৮৮৫

১৮৮৪

১৮৮০

১৮৮৬

১৮৮৩

১৮৮৭

১৮৮২
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ী জন দাস, িব.এ.
০৪.০৩.১৯৮৯

ক) ২৩.১২.২০১৫-িপওন

পিরবহন খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী বাপাই সরদার, উ  মাধ িমক
২২.১২.১৯৯১

ক) ২৮.১২.২০১৫-িপওন

সচ ও জলপথ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী সাথ লট, উ মাধ িমক
১৫.০১.১৯৮১

ক) ০৮.০৬.২০১৬-িপওন

কািরগরী িশ া ও িশ ণ এবং 
দ তা উ য়ন

খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী মেনাজ মা া, িব.এ.(অ.) ১৫.১১.১৯৮৫
ক) ১১.০৮.২০১৫-িপওন

০১.০১.২০২০-উ.ব.স না

খাদ  ও সরবরাহ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী েবন ভ াচায, িব.কম.(অ)
২২.০৬.১৯৮৭

ক) ২০.০৮.২০১৫-িপওন
না

খাদ  ও সরবরাহ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী অণব মজমুদার, উ মাধ িমক
২৮.০১.১৯৮৪

ক) ২৭.০৮.২০১৫-িপওন
না

িবচার খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী সি তা রায় ব ানাজী, িব.এ.
১৭.০৯.১৯৮৪

ক) ২৭.০৮.২০১৫-িপওন
না

তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক
খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী অির ম ঘাষ, াতক
১৫.০৬.১৯৮৬

ক) ২৭.০৮.২০১৫-িপওন
না

নগেরা য়ন ও পৗর িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স ত:জা: পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স ত:জা: পেদা ীত-২০১৯

২৭.১২.২০১৯-উ.ব.স ত: উঃ জা: পেদা ীত-২০১৯

১৮৯৫

১৮৮৯

১৮৯২

১৮৯০

১৮৯৪

১৮৯১

১৮৯৩

১৮৮৮

পেদা ীত-২০১৯

০১.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০১.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০১.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০১.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯
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ী সৗিমক দ , উ  মাধ িমক
০৬.১১.১৯৮৩

ক)০৩.০৯.২০১৫-িপওন
না

িব ৎ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী পিব  মাইিত, িব.এস.িস.
০৬.০৬.১৯৯২

ক)০৩.০৯.২০১৫-িপওন
না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী ম য়া দলইু, িব.এস.িস
২১.০৬.১৯৭৭

ক)১১.০৯.২০১৫-িপওন
না

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

খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী সা  বাি কী, উ মাধ িমক
১০.১১.১৯৯৩

ক)১৬.০৯.২০১৫-িপওন
না

পতূ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী অিভেষক িসনহা, িব.কম.
১৬.০৮.১৯৮৬

ক)১৮.০৯.২০১৫-িপওন
না

অথ
খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী অিপতা সাহা, উ মাধ িমক
০৫.০৮.১৯৯৩

ক)১৮.০৯.২০১৫-িপওন
না

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী কাকিল কর, িব.কম.
০১.০১.১৯৭৬

ক) ১৩.১০.২০১৫-িপওন
না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী িস াথ , এম.কম
১০.০৬.১৯৮৫

ক) ১৫.১০.২০১৫-িপওন
না

ভূিম ও ভূিম সং ার এবং উ া , াণ 
ও পনুবাসন

খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

১৯০১

১৮৯৮

১৯০০

১৮৯৭

১৮৯৬

১৮৯৯

১৯০৩

১৯০২

০৮.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৮.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

পেদা ীত-২০১৯

০৮.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৮.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৮.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৮.০১.২০২০-উ.ব.স
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ী অ নীল হ, িব.কম
২১.০৭.১৯৮৭

ক) ১৫.১০.২০১৫-িপওন
না

অথ
খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী কৃ া দ , িব.এ.
৩১.০৩.১৯৮৭

ক) ৩০.১০.২০১৫-িপওন
না

ীড়া ও যবুকল াণ( ীড়া)
খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী অমর কুমার দাস, উ মাধ িমক
২৯.০৮.১৯৮৭

ক) ৩০.১০.২০১৫-িপওন
না

সচ ও জলপথ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী িমত চৗধরুী, উ মাধ িমক
৩১.০৮.১৯৯৩

ক)০২.১১.২০১৫-িপওন
না

পতূ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী ক না হাজরা, মাধ িমক
১৩.০১.১৯৭৩

ক)১৯.১১.২০১৫-িপওন
না

িবদ ালয় িশ া খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী িজৎ ভৗিমক, িব.কম.
১১.০২.১৯৯০

ক)৩০.১১.২০১৫-িপওন
না

অথ
খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী উৎপল সাহা, িব.কম
০৯.০১.১৯৭৫

ক)০১.১২.২০১৫-িপওন
না

কৃিষ
খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী িমত দ , মাধ িমক
০২.০৯.১৯৮২

ক)০৪.১২.২০১৫-িপওন
ও.িব.িস

িবপযয় ব ব াপন ও অসামিরক 
িতর া(অ.  শাখা)

খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

১৯০৫

১৯১১

১৯১০

১৯০৯

১৯০৭

১৯০৮

১৯০৪

১৯০৬

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯
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সািববলু রহমান, মাধ িমক
২৪.০১.১৯৮৪

ক)০৪.১২.২০১৫-িপওন
না

িব ৎ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী কুনাল ব ানাজী, উ  মাধ িমক
২০.১১.১৯৮৩

ক)০৮.১২.২০১৫-িপওন
না

অথ
খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী াগতা ব ানাজী, িব.এসিস
০৩.০৫.১৯৯১

ক)১৫.১২.২০১৫-িপওন
না

পতূ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী কৗ ভ চ াটাজী, উ মাধ িমক
০৭.১০.১৯৯৩

ক)১৭.১২.২০১৫-িপওন
না

পযটন খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী তাপ কুমার নােয়ক, উ মাধ িমক
০৯.০২.১৯৮৭

ক)০৮.০২.২০১৬-িপওন
না

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী দবাশীষ রাণা, মাধ িমক
২৭.০১.১৯৮০

ক)১৭.০২.২০১৬-িপওন
না

রা  ও পাবত  িবষয়ক
খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী সি ত ভ , িব.এ.
০৫.০২.১৯৯০

ক)১৯.০২.২০১৬-িপওন
না

পিরবহন খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী স ীব বাঁ ড়ী,উ মাধ িমক
১১.১০.১৯৯০

ক)১৯.০২.২০১৬-িপওন
না

অথ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

১৯১৪

১৯১৫

১৯১৬

১৯১৯

১৯১৭

১৯১৩

১৯১২

১৯১৮

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

০৯.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

১৪.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

১৫.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯
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ীমতী স ীতা ভ াচায, াতেকা র
১৯.০৩.১৯৯৩

ক)১৯.০২.২০১৬-িপওন
না

া  ও পিরবার কল াণ খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী শিম া নাথ,িব.এ
৩০.০৪.১৯৯৩

ক)২৫.০২.২০১৬-িপওন
না

সংেশাধন শাসন
খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

সখ ওয়ািশম, এম.এ.
২৬.০৬.১৯৮৮

ক) ২২.০৪.২০১৬-িপওন
না

কিমবগ ও শাসিনক সং ার খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী মন দব, মাধ িমক
০২.০৪. ১৯৮৪

ক)০১.০৬.২০১৬-িপওন
না

আিদবাসী উ য়ন খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী ত য় দাস, িব.এ.
২০.০৭.১৯৮৮

ক)০৮.০৬.২০১৬-িপওন
ও.িব.িস

িবদ ালয় িশ া খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী সৗরভ পাল, িব.এ.(অ)
০৭.০৭.১৯৯২

ক)১৩.০৬.২০১৬-িপওন
না

রা  ও পাবত  িবষয়ক খ) ২৬.১২.২০১৯-অ.ব.স

ীমতী অিদিত দাস, এম.এ
২৪.১১.১৯৮৪ ক)০৬.০১.২০১৬-অ.ব.ক না

পতূ খ) ২৭.১২.২০১৯-অ.ব.স

ী অিমতাভ দাস, মাধ িমক ০৯.০৬.১৯৭০
ক)১৬.০২.২০০০-িপওন

না

রা  ও পাবত  িবষয়ক
খ) ০৬.০২.২০১৫-অ.ব.স.

১৯২০

১৯২৩

১৯২৭

১৯২৬

১৯২২

১৯২১

১৯২৪

১৯২৫ ২০.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

২০.০১.২০২০-উ.ব.স ানা িরত-২০১৯

১০.০৬.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৫

১৬.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

১৭.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

১৮.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

১৮.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯

১৮.০১.২০২০-উ.ব.স পেদা ীত-২০১৯
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