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ঃ নং নাম পদবী ঃ নং নাম পদবী 

১। মাঃ নজর ল ইসলাম সােভয়ার (িনয়িমত) ২৪। মাঃ র ইসলাম সড়ক িমক (ওয়াকচাজ) 

২। মাঃ আ ল কালাম আজাদ াফ ান (িনয়িমত) ২৫। মাঃ রজব আলী -ঐ- 

৩। জনাব মাঃ মক ল হােসন ক ািশয়ার (ওয়াকচাজ) ২৬। মাঃ ছিহর ি ন -ঐ- 

৪। মাঃ রিফ ল ইসলাম কা সহকারী (ওয়াকচাজ) ২৭। মাঃ আলম হােসন -ঐ- 

৫। মাঃ মাসেলম উ ীন -ঐ- ২৮। মাঃ লাল িময়া-২ -ঐ- 

৬। িব,এম, শাহজামাল -ঐ- ২৯। মাঃ রিবউল ইসলাম াক সহকারী (ওয়াকচাজ) 

৭। মাঃ আ র রা াক                    সহকারী াকািনক (ওয়াকচাজ) ৩০। মাঃ আ ল আিজজ -ঐ- 

৮। মাঃ আ ল মিজদ রালার চালক (ওয়াকচাজ) ৩১। মাঃ জহর আলী মিল (ওয়াকচাজ) 

৯। মাঃ র ল ইসলাম -ঐ- ৩২। মাঃ তাইজাল হক -ঐ- 

১০। মাঃ আ ব আলী াক চালক (ওয়াকচাজ) ৩৩। মাঃ ব ল শখ -ঐ- 

১১। মাঃ মিজবর রহমান -ঐ- ৩৪। মাঃ জাহা ীর হােসন -ঐ- 

১২। মাঃ শিহ ল ইসলাম জীপ চালক (ওয়াকচাজ) ৩৫। মাঃ আ ল মা ান -ঐ- 

১৩। মাঃ মাহা ব হােসন এম.এল.এস.এস. (ওয়াকচাজ) ৩৬। মাঃ আঃ মাতােলব চৗিকদার (ওয়াকচাজ) 

১৪। শখ আিরফ হাসান -ঐ- ৩৭। মাঃ আসা ামান  কি উটার অপােরটর (মা ার 
রাল) 

১৫। মাঃ মায়াে ম হােসন -ঐ- ৩৮। মাঃ কাসা ে াজা িসরাজ 
উ ীন হােসন -ঐ- 

১৬। মাঃ িমনাজ উি ন -ঐ- ৩৯। মাঃ আ ল হাসান জায়া ার -ঐ- 

১৭। মাঃ জাহা ীর আলম -ঐ- ৪০। িশদা খা ন অিফস সহকারী (মা ার রাল) 

১৮। মাঃ লাল িময়া সড়ক িমক (ওয়াকচাজ) ৪১। মাঃ মাশারফ হােসন পা  চালক (মা ার রাল) 

১৯। মাঃ আ  ব র -ঐ- ৪২। হািসনা ইসলাম এম.এল.এস.এস. (মা ার 
রাল) 

২০। মাঃ কােশম আলী -ঐ- ৪৩। মাছাঃ হািসনা বগম ঝা দার (মা ার রাল) 

২১। মাঃ আলম বাদশা -ঐ- ৪৪।  মাঃ জফর সড়ক িমক (মা ার রাল) 

২২। মাঃ মািমন শখ -ঐ- ৪৫। মাঃ আ ল মািমন চৗিকদার (মা ারেরাল) 

২৩। মাঃ নওয়াব আলী -ঐ- ৪৬। মাঃ িল  -ঐ- 

 


