
আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন প্রলশক্ষণ লকন্দ্র 

৪৯,লনউ ইস্কোটন,ঢোকো-১০০০ 

 

আরলিএটিলস,ঢোকোর লিলিন্ন লেডের কর্ মচোরীর অনুডর্োলিত িিসংখ্যো, িতমর্োন  অিস্থো ও  শূণ্য িডির লিিরণ: 

 

ক্রঃ  

নং 

িডির নোর্ অনুডর্োলিত 

িডির 

সংখ্যো 

পুরণকৃত 

িডির 

সংখ্যো 

শূণ্য িডির 

সংখ্যো 

র্ন্তব্য 

০১. উি-িলরচোিক ০১ ০১ ... জনোি শোলির আহম্মি,উি-িলরচোিক(উিসলচি) 

০২. সহকোরী িলরচোিক ০২ ০২ ... (১) জনোি লর্োঃ র্োসুি আির্,সহকোলর িলরচোিক  (প্রলশক্ষণ 

ও অর্ ম) 

(২) জনোি লর্োহোম্মি আব্দুি কোডির,সহকোলর িলরচোিক 

(প্রশোসন) 

০৩. লটকলনকযোি 

সুিোরিোইজোর 

০১ .... ০১ আরলিএটিলস, ঢোকোর সোডিক লটকলনকযোি সুিোরিোইজোর 

জনোি এস.এর্ লিয়োকত আিী গত ২২/১২/২০১৮ লি. তোলরখ 

হডত অিসডরোত্তর ছুটিডত গর্ন করোয়  িিটি শূন্য রডয়ডে   

০৪. জুলনয়র প্রলশক্ষক ০১ ০১ ... জনোি লর্োঃ জসীর্ উদ্দীন 

০৫. প্রধোন সহকোলর ০১ ০১ ... জনোি এইচ.এর্ আির্গীর িোটওয়োরী 

০৬. লহসোি রক্ষক ০১ ০১ ... জনোি লর্ো : আব্দুল্লোহ আি র্োমুন খোন 

০৭. িলরসংখ্যোন সহকোলর ০১ .... ০১ িিটি শূন্য 

০৮. প্রলশক্ষণ সহকোলর ০১ ০১ ... জনোি লর্োঃ সডরোয়োর লহোডসন 

০৯. কযোটোিগোর ০১ ০১ ... জনোি লর্োসো: শওকত য়োরো খোনর্ 

১০. কলিউটোর অিোডরটর ০১ ০১ ... জনোি আসর্ো আফডরোজ 

১১. কযোলশয়োর ০১ ০১ ... জনোি টুটুি ধর 

১২. সাঁট-মুদ্রোক্ষলরক ০১ ০১ ... জনোি লর্ো: সোইদুজ্জোর্োন 

১৩. মুদ্রোক্ষলরক ০১ ০১ ... জনোি িোকী লিগর্ 

১৪. েরলর্টর 

সুিোরিোইজোর 

০১ ০১ ... জনোি লর্ো:রলিউি আির্ 

১৫. লনম্নর্োন সহকোলর ০১ ০১ ... জনোি লর্ো: র্োহোবুবুর রহর্োন ইয়োলেন 

১৬. ফডটোকলি অিোডরটর ০১ ০১ ...  জনোি সসকত লহোসোইন 

১৭. গোড়ীচোিক ০১ ০১ ... জনোি লর্ো : আির্ সরিোর 

১৮. িোবুলচ ম ০১ ০১ ... জনোি লর্ো: সোইফুি ইসিোর্ 

১৯. লকডচন িয় ০১ ০১ ... জনোি লর্ো: সলহি লহোডসন 

২০. অলফস সহোয়ক ০৫ ০২ ০৩ ০৩ টি িি শূন্য 

২১. িলরচ্ছন্নতোকর্ী ০১ ০১ ... জনোি লর্ো: রলফকুি ইসিোর্ 

২২. লনরোিত্তোকর্ী ০১ .... ০১ িিটি শূন্য 

২৩. ইডিকলিলশয়োন কোর্ 

িোি অিোডরটর 

০১ .... ০১ িিটি শূন্য 

২৪. রুর্িয় ০১ ০১ ... জনোি লর্োঃরলফকুি ইসিোর্ 

                               লর্োট ২৯ ২২ ০৭  

 

 

লিঃদ্র: জনোি লরোলজনো ভ ূঁইয়ো, উচ্চর্োন সহকোলর অলতলরক্ত লহডসডি এ লকডন্দ্র কর্ মরত রডয়ডেন।  

 


