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চিটাগাাং ইউচিয়া ফার্ট িলাইজাি চলিঃ 

িাঙ্গাচিয়া, িট্টগ্রাম। 

তারিখ : ০৮-০৩-২০২২ রি. 

কম িিািীদিি তাচলকা 

 

 

ক্রিঃ নাং নাম পিবী নরি নং 

 

এমরি’ি দপ্তি : 

 

1.  মমািঃ জাহাঙ্গীি আলম ওএচিচির্ট ১১৬ 

 

 

রিএম (প্রশাসন) এি দপ্তি : 

 

1.  মমািঃ বািশা চমঞা চ  ৌঃ ষাঁটচলর ৌঃকাম-কচপিঃ অপািঃ ১১৩ 

2.  মমািঃ মিকান্দি আলী মিকর্ ি িট িাি ৫৮৫ 

 

 

সাধািণ/প্রশাসন : 

 

1.  মমািঃ চিিাজুল ইিলাম অচফি িহকািী ৩২২ 

2.  চনলুফা আকতাি বানু ওএচিচির্ট ৪৩১ 

3.  মমািঃ আব্দুল জচলল মিকর্ ি িট িাি ৫৫৬ 

4.  িাচজব বড়ুয়া এমএলএিএি (এর্হক) ৪৯২ 

 

 

শ্রমকল্যাণ/প্রশাসন : 

 

1.  মমািঃ শাহজাহান ওএচিচির্ট ২৯০ 

মসরিদ/প্রশাসন : 

 

1.  নাচজম উচিন কাদজমী মপশ ইমাম-২ (এর্হক) ৪৮৫ 

2.  হাদফজ সুলতান আহদমি মুয়াচিন ১৫১ 

3.  কািী আব্দুল খাদলক চ  ৌঃ মুয়াচিন ৪১২ 

 

 

এস্টেট/প্রশাসন : 

 

1.  মমাহাম্মি উল্লাহ জুিঃ চিচির্ট ৫৯১ 

2.  বাবুল কুমাি মালী সুইপাি ৫৬৭ 

 

 

 লমান  াতা-০২ 
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ক্রিঃ নাং নাম পিবী নরি নং 

 

 রিবহন/প্রশাসন : 

 

1.  আলাউচিন আহদমি ওএচিচির্ট ২৫৩ 

2.  মমািঃ চমাচমন উল্লাহ ড্রাইভাি (হালকা) ৩৭২ 

3.  মমািঃ নুরুল আকতাি মিকর্ ি িট িাি ৫০২ 

4.  চমাৌঃ মগালাম ফারুক মহাদিন গাড়ী িালক ৫২ 

5.  মমািঃ হাচববুি িহমান গাড়ী িালক ৯৮ 

6.  মমািঃ হািান আলী গাড়ী িালক ১৯৭ 

7.  মমািঃ ইচলয়াছ গাড়ী িালক ১৯৮ 

8.  মমািঃ মাহবুবুল আলম গাড়ী িালক ৩৩০ 

9.  মমািঃ জরসম উচিন গাড়ী িালক ৪০৭ 

10.  মমািঃ আব্দুল খাদলক গাড়ী িালক ৪৭৩ 

11.  মমািঃ লাভলুি িহমান গাড়ী িালক ৪৭৪ 

12.  মমািঃ জাহাঙ্গীি আলম গাড়ী িালক ৪০০ 

13.  চমাৌঃ রসিাি রময়া গাড়ী িালক ৫৯৪ 

 

 

রনিা ত্তা/প্রশাসন : 

 

1.  মমািঃ ওমি ফারুক চনিাপত্তা পচিিশ িক ৮৫ 

2.  মমািঃ মঞ্জু চময়া িহিঃ চনিাপত্তা পচিিশ িক ২১১ 

3.  মমািঃ মমাসমলম উচিন িহিঃ চনিাপত্তা পচিিশ িক ৪৫০ 

4.  কমল বড়ুয়া চনিাপত্তা হাচবলিাি ৪৯৭ 

5.  মমািঃ শাহািাৎ মহাদিন চনিাপত্তা হাচবলিাি ৫০০ 

6.  মমািঃ মিকান্দাি আলী চনিাপত্তা হাচবলিাি ২০৪ 

7.  মমািঃ আবদুি িালাম আজাি চনিাপত্তা হাচবলিাি ৪৬১ 

8.  চিকম বড়ুয়া চনিাপত্তা প্রহিী ৫০১ 

9.  উচিাং ম ায়াই মািমা চনিাপত্তা প্রহিী ৫৩৪ 

10.  মমািঃ আলা উচিন চনিাপত্তা প্রহিী ৫৩৭ 

11.  মমািঃ মিাকনুিামান চনিাপত্তা প্রহিী ৫৩৮ 

12.  আদনায়াি মহাদিন চনিাপত্তা প্রহিী ৫৬১ 

13.  মমািঃ মহচিন চনিাপত্তা প্রহিী ৫০৩ 

14.  মমািঃ কাঞ্চন আলী হাওলািাি চনিাপত্তা প্রহিী ৫৮৯ 

15.  িচিন্দ্র জলিাশ মিকির্ িট িাি ৫২২ 

 

 

 লমান  াতা-০৩ 
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চমরিস্টকল/প্রশাসন : 

 

ক্রিঃ নাং নাম পিবী নরি নং 

1.  চমাসাম্মৎ পািভীন আক্তাি নাি ি ৪৫৩ 

2.  িন্চজতা  বড়ুয়া নাি ি ১৭০ 

3.  মমািঃ নুরুল হুিা চিচনয়ি ক্লাকি ১৬৬ 

4.  কামাল উচিন আহস্টমি শাহ মড্রিাি ১৬৯ 

5.  চমাৌঃ জচহরুল আলম অচফি িহকািী ২৯২ 

6.  আদয়শা সুলতানা এএচিচির্ট ৪৮৮ 

7.  মমািঃ মািফত উল্লাহ ল্যাবদিটিী িহকািী ৫৭০ 

8.  আব্দুল হাচলম জুিঃ চিচির্ট ৫৪৪ 

9.  চিদতন বড়ুয়া এমএলএিএি ৪৯১ 

10.  মন্টু কুমাি মালী সুইপাি ৫২৬ 

 

 

স্কুল এন্ড কস্টলি/প্রশাসন : 

 

1.  মমািঃ মগালাম িিওয়াি িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৪৫ 

2.  জগিীশ িন্দ্র মি িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৫৮ 

3.  মমািঃ আব্দুল কুদ্দুি পাদটায়ািী িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৭৩ 

4.  মমািঃ ওমি ফারুক িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৭৪ 

5.  িামসুন নাহাি িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৪৮ 

6.  মমািঃ আবদুল মচজি িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৫৫ 

7.  খুিচশিা মবগম িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৬৭ 

8.  মমািঃ ইউসুফ িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৭২ 

9.  অমদলন্দু বল িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৬১ 

10.  মাধব িন্দ্র মি িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৬২ 

11.  িন্দ্র কান্ত জয়ধি িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৫৯ 

12.  আদলয়া মবগম িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৬৯ 

13.  নাজমুন নাহাি িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৬৮ 

14.  চমাৌঃ সাইফুল ইসলাম িহিঃ রশক্ষক মান-১ ৭৫ 

15.  চমাৌঃ শাহিালাল শিীফ চম লভী মান-১ ৭৬ 

16.  নীচলমা িত্ত িহিঃ রশরক্ষকা মান-২ ১০ 

17.  কাউিাি পািভীন িহিঃ রশরক্ষকা মান-২ ৫২ 

18.  িীদপন্দ্র না  চবশ্বাি িহিঃ রশক্ষক মান-২ ৪৯ 

19.  আফদিাজা মবগম িহিঃ রশরক্ষকা মান-২ ৫৪ 

20.  মমাহাম্মদ নাজমুছ ছাদকি জুচনয়ি স্কুল রশক্ষক ৭১ 

21.  িাদবয়া আক্তাি জুচনয়ি রশরক্ষকা ৩৪ 

22.  নয়ন আিা মবগম চিচনয়ি ক্লাকি ৩৩৪ 

23.  চিনাি িন্দ্র মালাকাি সুইপাি ৫২৮ 

 

 লমান  াতা-০৪ 
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রহসাব ও অি থ : 

 

ক্রিঃ নাং নাম পিবী নরি নং 

1.  মমািঃ িচফকুল ইিলাম চহিাব িহকািী ৩৩৭ 

2.  মমািঃ আব্দুি িাত্তাি চহিাব িহকািী ৪৫১ 

3.  মমািঃ ফচিি উচিন এএচিচির্ট ৪৯৪ 

4.  চমাৌঃ নূস্টি আলম রমঞা চহিাব িহকািী ৫৯৩ 

5.  মমািঃ অচহদুল হক কাজী মিকির্ িট িাি ৫৮৩ 

  

ক্রয় /বারণরিিক : 

 

1.  মমািঃ ছালাহ উচিন ক্রয় িহকািী ১০১ 

2.  মমািঃ শহীি মহাদিন সুপািভাইজাি মান-১ ৫৪১ 

  

রব নন/বারণরিিক : 

 

1.  মমািঃ আচমরুল ইিলাম চবক্রয় িহকািী ৩২১ 

2.  মমািঃ িচফকুল ইিলাম ভান্ডাি িক্ষক ৪৪০ 

3.  মমািঃ িাহাব উদ্দীন চহিাব িহকািী ৩৭৬ 

4.  মমািঃ আবদুন নূি ওএচিচির্ট ২৮৯ 

5.  মমািঃ এনাদয়ত উল্লাহ ওএচিচির্ট ৪৩০ 

6.  মশখ িাহাব উচিন ওএচিচির্ট ৫১০ 

7.  কাঞ্চন বড়ুয়া চবক্রয় িহকািী ৪৭৯ 

8.  মমািঃ মিদলায়াি মহাদিন ওএচিচির্ট ৫৮৭ 

9.  চমাৌঃ মচফজ উচিন ঠাকুি চবক্রয় িহকািী ২০৭ 

10.  মশখ চফদিাজ আহদমি টাচল ক্লাকি ২৩৬ 

11.  মমািঃ চিিারুল আলম টাচল ক্লাকি ৪২৮ 

12.  চমাৌঃ িাদিক মহাদিন চশপন টাচল ক্লাকি ৫৬৪ 

13.  মমািঃ রুহুল আচমন মিকির্ িট িাি ৫৬ 

14.  মমািঃ মচফজুল ইিলাম ভূঞা মিকর্ ি িট িাি ৪৮৯ 

15.  মমািঃ আব্দুল কুদ্দুস মিকর্ ি িট িাি ৪০৪ 

16.  চমাৌঃ আচমনুল হক মিকর্ ি িট িাি ৫৬৯ 

17.  মমািঃ আিাদুিামান মকচমকযাল িট িাি ৫৮৪ 

 

এমর আইরস/বারণরিিক : 

 

1.  মমািঃ আচমনুল হক অচফি িহকািী ২৩১ 

2.  আবু শাহািত মহাদিন ভান্ডাি িক্ষক ৩৮১ 

3.  প্রিীপ কুমাি বড়ুয়া ভান্ডাি িক্ষক ২৬৯ 

4.  মমািঃ ইছহাক অচফি িহকািী ৫০৮ 

5.  ইফদতখায়রুল আচজম চবক্রয় িহকািী ৫৪৮ 

6.  নুি মমাহাম্মি ভান্ডাি িক্ষক ৫৫০ 

7.  আবদুল্লাহ মমাহাম্মি ঈশা অচফি িহকািী ৫৭৫ 

8.  মমািঃ ওিমান গচি সুপািভাইজাি মান-১ ৫৭২ 

9.  মাখম িন্দ্র িাশ ভান্ডাি িক্ষক ৫৭৪ 

10.  মগালাম মমাস্তফা অচফি িহকািী ৫৮২ 

11.  মমািঃ নুরুল আচমন মিকির্ িট িাি ৫৭৮ 

 লমান  াতা-০৫ 
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ক্রিঃ নাং নাম পিবী নরি নং 

 

রিএম দপ্তি (অ াস্টিশন) : 

 

1.  মমািঃ কামরুল হক মিকির্ িট িাি ৫৮৮ 

 

 

এিাস্টমারনয়া/উৎ াদন : 

 

1.  মমািঃ িাঁি চময়া অচফি িহকািী ৩৪২ 

 

 

ইউরিয়া/উৎ াদন : 

 

1.  মমািঃ হারুন অি িশীি ওএচিচির্ট ২৩৪ 

 

 

ইউটিরলটি/উৎ াদন : 

 

1.  ফচিি উচিন আহমি মিৌধুিী ওএচিচির্ট ২২৯ 

 

 

এফর রি (বাল্ক)/উৎ াদন : 

 

1.  চমাৌঃ ফিহাি চ  ধুিী জুচনয়ি ক্লাকি ৫৩৩ 

 

 

ইকুই স্টমন্ট/এমটিএস : 

 

1.  আবু বক্কি চিচিক ড্রাইভাি ৫৫৯ 

 

 

রবদ্যিৎ/এমটিএস : 

 

1.  চবনয় ভূষন িাি ওএচিচির্ট ৪৮৩ 

2.  চমাৌঃ আহাদ চমাল্লা চ াট থাি ৫৯২ 

 

 

ইন্সট্রসু্টমন্ট/এমটিএস : 

 

1.  মমািঃ আবুল বশি মিকর্ ি িট িাি ৩৯৬ 

2.  মমািঃ আচতকুি িহমান মটচলদফান অপাদিটি ৪৬৯ 

 

 লমান  াতা-০৬ 



H:\Samiran Marma(AM)\Website\Staff List.doc 

 

:- ০৬ -: 

 

ক্রিঃ নাং নাম পিবী নরি নং 

 

পুিস্টক শল রবভাগ : 

 

1.  মমািঃ জয়নাল আদবিীন অচফি িহকািী ১৬৮ 

2.  হারুন অি িচশি জুচনয়ি ক্লাকি ৫৭৬ 

 

 

চটকরনকিাল রবভাগ : 

 

1.  মমািঃ হারুন অি িচশি ওএচিচির্ট ৪৩৭ 

 

 

ল্যাবস্টিটিী/টিএস : 

 

1.  চনজাম উচিন ওএচিচির্ট ২৯৪ 

2.  চিপু কুমাি মালী জমািাি ৫২৭ 

3.  মমািঃ মনসুি আলী মিকির্ িট িাি ৪৩৮ 

4.  চমজানুি িহমান মিকির্ িট িাি ৪৮১ 

5.  মমািঃ মবিন ভূঞা মিকির্ িট িাি ৫৭৯ 

6.  িতন মাচল মিকর্ ি িট িাি ৫১৫ 

 

 

ফায়াি এন্ড চসফটি/টিএস : 

 

1.  মমািঃ বাহাি উচিন ফায়াি মকায়ার্ চলর্াি ১৪৩ 

2.  ফকরুল আলম ফায়াি মকায়ার্ চলর্াি ৫৭৩ 

3.  িাদলহ আহদমি ভূঞা উপ- ফায়াি মকায়ার্ রলৌঃ ৩০৮ 

4.  এয়াি মমাহাম্মি ফায়াি মকায়ার্ রলৌঃ ১৫২ 

5.  মমািঃ ইউসুফ আলী হাওলািাি-১ উপ- ফায়াি মকায়ার্ রলৌঃ ১৩৯ 

6.  মমািঃ বাবুল চময়া িহিঃ ফায়াি মকায়ার্ িন রলৌঃ ৪৫৮ 

7.  মমািঃ হাচবব উল্লিাহ িহিঃ ফায়াি মকায়ার্ িন রলৌঃ ৫৫৫ 

8.  মমািঃ আব্দুি িামাি িহিঃ ফায়াি মকায়ার্ িন রলৌঃ ৪৬৬ 

9.  বামং মািমা িহিঃ ফায়াি মকায়ার্ িন রলৌঃ ৫৯০ 

10.  মমািঃ মহলাল উচিন মিৌধুিী অচফি িহকািী ২০৩ 

11.  মমািঃ আইনুল হক মিকর্ ি িট িাি ৪৬৭ 

 

ড্রাইভাি : 

 

1.  অমল িাশ গাড়ী িালক ৫৫২ 

 

 


