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কম �কত�া/কম �চারীগেণর �কািভড-১৯ সং�মণ সং�া� ত�  
  তািরখ: ২৫ �লাই ২০২১  
ছক-ক: �কািভড-১৯ আ�া� কম �কত�া/কম �চারীর ত�  
 

�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। 

জনাব �সয়দ �লিফকার আলী 
উপ-পিরচালক 

অথ � পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৮৪১০২২৩৩৩ 

 

০৬-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২০-০৬-২০২০ 
২৭-০৬-২০২০ 

o+  

২। 

জনাব আফেরাজা �লতানা 
উপ-পিরচালক 

তদ� ও �ংখলা পিরদ�র 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৭৭০১৫১৫৭৩  

০৩-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৬-০৬-২০২০ o+  

৩। 

জনাব িমজ�া �মাহা�দ হািফজ 
িনব �াহী �েকৗশলী 

এনািজ� অিড�ং ইউিনট িবভাগ, 
িবউেবা, �িম�া 

 

২৪-০৫-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
০৩-০৬-২০২০ B+  

৪। 

জনাব িগয়াস ইবেন আলম 
সহকারী �ধান �েকৗশলী 

িবতরণ দি�ণা�ল, 
িবউেবা, চ��াম  

০২-০৬-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৬-০৬-২০২০  
২৩-০৬-২০২০ 

A+ 

�র, কািশ, 
�াদ, গ� িছল 

না ও 
ডায়ািরয়া 

৫। 

জনাব এম আির�র রহমান খান 
িনব �াহী �েকৗশলী 

�ত� িনম �াণ িবভাগ-২, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৫৫৫৮২৪২৭ 

১৮-০৬-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৬-০৭-২০২০ B+ �র 

৬। 

জনাব মেনােতাষ �মার পাল 
িনব �াহী �েকৗশলী 

�লনা ৩৩০ �মঃওঃ �েয়ল �েয়ল ক�াই� 
সাইেকল িব��ৎ �ক� িনম �াণ �ক�,  

িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১২০৬১৬৯৯ 

 

১৮-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৭-২০২০ B+ 

�র, �াদ 
িছল না, �ান 

িছল না, 
পাতলা 

পায়খানা ও 
গলােবথা 

৭। 

জনাব ডাঃ মেনায়ারা �লতানা 
�মিডেকল অিফসার (িসিনয়র ��ড) 
�ধান িচিকৎসা কম �কত�ার দ�র, 

িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৭৭৪৮৮৮৬৭  

০৪-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৮-০৬-২০২০ AB+ 

 

৮। 

জনাব এ. �ক. এম. এরশা�ল বারী 
িনব �াহী �েকৗশলী 

ওয়াক�শপ ১-২  ইউিনট, �ঘাড়াশাল িব��ৎ 
�ক�, িবউেবা, পলাশ, নরিসংদী 

০১৭৭৭৭৬০০৫৮  

০৭-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২১-০৬-২০২০ B+ 

হালকা �র, 
মাথা�াথা, 

�ানশি� �াস, 
�ব �লতা, কািশ 

৯। 

জনাব �মাঃ শাম�ে�াহা 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী 

ন�া ও পিরদশ �ন-১ পিরদ�র, 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৮১৮৪৯৮৭০৯ 

৩১-০৫-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২০-০৬-২০২০ o+ 

�র, অ�াজমা, 
�াসক�, 
অি�েজন 

ঘাটিত, �াণ-�াদ 
িবলীন, শরীর 
�াথা, �ব �লতা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০। 

জনাব মিতউর রহমান 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী 

�ত�কম � পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৫২৭৯৫৭৬  

১৩-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৭-০৬-২০২০ o+ 

�র, �াদ িছল 
না, �াণশি� 

িবলীন,মারা�ক 
শরীর �াথা ও 

�ব �লতা 

১১। 

জনাব �মাঃ �ফরেদৗস 
সহকারী �েকৗশলী 

��াডা অপােরশন িডিভশন, 
িবউেবা, চ��াম  

৩০-০৫-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৫-০৬-২০২০ B+ 

�র, শরীর 
�চ� �থা, 

কািশ, 
�াসক� 

১২। 

জনাব সািরকা িসরাজ রাফা 
সহকারী �েকৗশলী 

আইিপিপ �সল-৩, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৭২৬৮৭৮০৬ 

 

০৫-০৫-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৭-০৫-২০২০ A+ 

 �র, সিদ �, 
কািশ,�াদ ও 
গ�হীনতা, 
���াসক�, 
ডায়িরয়া 

১৩। 

জনাব �মাহা�দ ফয়�ল ইসলাম 
সহকারী �েকৗশলী 

টারবাইন সংর�ণ, ৫-৬ নং ইউিনট, 
�ঘাড়াশাল িব��ৎ �ক�, 

িবউেবা, পলাশ, নরিসংদী  

১০-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

১৫-০৬-২০২০ A+ 
�র, কািশ, 
গলা�াথা, 

বিম, �াসক� 

১৪। 

জনাব �সয়দ আহেমদ 
সহকারী �েকৗশলী 

�জনােরটর এ� �ইচিগয়ার িবভাগ, 
২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� তাপ িব��ৎ �ক�, 

িবউেবা, িসি�রগ�, নারায়ণগ�  
০১৭১৫১৫৪৫৩৭ 

 

১০-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

২৪-০৬-২০২০ A+ 

�র,সিদ �কািশ
গলা�থা, 
শরীর�থা, 
ডায়িরয়া, 
�াসক� 
�ব �লতা 

১৫। 

জনাব শামীমা �লতানা 
সহকারী পিরচালক (�শাসন) 

কম �চারী পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৬৪১১৯০৩  

১৪-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৯-০৬-২০২০ B+  

১৬। 

জনাব �মা: শােহ�ন �র শােহদ 
সহকারী পিরচালক (�শাসন) 

�ব�াপক (সংর�ণ) এর দ�র, 
২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� তাপ িব��ৎ �ক�, 

িবউেবা, িসি�রগ�, নারায়ণগ� 
০১৮১৫৫৫৯৮৬১ 

 

০১-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

১৫-০৬-২০২০ o+ 

তী� �র, 
কািশ, 

�াষক�, 
শরীর �থা ও 

�ব �লতা 

১৭। 

জনাব �মাঃ সিফ�ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক (িহসাব) 
�য় পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭৬৮৬২২৩৩৯  

৩০-০৫-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৮-০৬-২০২০ 
২৮-০৬-২০২০ 

B+  

১৮। 

জনাব মাহ�ব হাসান 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

টংগী ৮০ �মঃওঃ �াস টারবাইন 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, ট�ী, গাজী�র 

০১৭২১৯৬৫৮৫৭  

২২-০৫-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০২-০৬-২০২০ B+ 

�র, সিদ �, 
কািশ, 

গলা�থা, 
গ�হীণতা 

১৯। 

জনাব �মাসারফ �হােসন 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 
�ক�ীয় িনয়�ণ ক�, 

ক�মার অ�ােফয়াস �, িবউেবা, ঢাকা 

 ৩১-০৫-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
   

২০। 

জনাব আ��াহ আল ইয়ািছন 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

চকিরয়া িব��ৎ সরবরাহ, 
িবউেবা, ক�বাজার 

 

০৮-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৭-২০২০ o+ 

মাথা �থা, 
�র, সারা 

শরীর �থা, 
কািশ, �ব �ল 

 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১। 

জনাব আহেমদ ইমাম �জন 
উপ-সহকারী �েকৗশলী, 

�ক�ীয় অিভেযাগ �ক�, িব��ৎ ভবন, 
ক�মার অ�ােফয়াস �, িবউেবা, ঢাকা 

 ০৩-০৫-২০২০ 
০৭-০৬-২০২০ তািরেখ 

কম ��েল �যাগদান 
কেরেছন 

০৫-০৬-২০২০   

২২। 

জনাব �মাঃ সােনায়ার �হােসন 
সহকারী িহসাব র�ক 

মহা�ব�াপক, বািণিজ�ক পিরচালন 
এর দ�র, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১১৯৫৯৫৯৯  

১২-০৬-২০২০ 

�ত 
(িতিন ১৫-০৬-২০২০ 

তািরেখ ���বরণ 
কেরেছন) 

 o+  

২৩। 

জনাব �মাঃ মহ�ত উ�াহ 
সহকারী িহসাব র�ক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-১, 
িবউেবা, �িম�া 
০১৪০১৪১৮১০০  

১২-০৬-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২২-০৬-২০২০ B+  

২৪। 

জনাব রিহমা খা�ন 
উ�মান সহকারী 

িডেজল �জনােরশন, িবউেবা, ঢাকা 
০১৬৭৬৮১৫৫০০  

০৪-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৭-০৬-২০২০ A+ 

�র, �াদ-
�াণশি� 
িবলীন 

২৫। 

জনাব আ�ল হাই 
উ�মান সহকারী 

নবায়নেযা� �ালানী এবং গেবষনা ও উ�য়ন 
পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 

০১৮১৬৪০০৬৮৯  

২৭-০৫-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৩-০৬-২০২০ 
০৭-০৬-২০২০ 

AB+ 

�র, �াদ-
�াণশি� 

নাই, মারা�ক 
শরীর �থা ও 

�ব �লতা 

২৬। 

জনাব �মাঃ জিহ�ল ইসলাম 
উ�মান সহকারী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-৩, 
িবউেবা, �িম�া 
০১৭১১১২২১২৬  

১৩-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৫-০৬-২০২০ AB+ 

�র, সিদ �, 
কািশ, গলা 

�থা 

২৭। 

জনাব �মাঃ �হদােয়ত �হােসন খান 
উ�মান িহসাব সহকারী 

�ি� ও উপেদ�া �শাসন, 
�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১৮৮১৮০৪৩  

১০-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৫-০৬-২০২০ 
৩০-০৬-২০২০ 

A+  

২৮। 

জনাব উে� হািববা 
উ�মান িহসাব সহকারী 

িহসাব পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৬২৬৪১৪২৭৪  

৩১-০৫-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১২-০৬-২০২০ 
২৫-০৬-২০২০ 

B+  

২৯। 

জনাব �মাঃ নিজর আহেমদ 
উ�মান িহসাব সহকারী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-১, 
িবউেবা, �িম�া 

০১৭১৮৯৮৩৪৬৬  

০২-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২২-০৬-২০২০ o+   

৩০। 

জনাব �মাঃ নািছ�ল হক �চৗ�রী 
উ�মান িহসাব সহকারী 

ত�াবধায়ক �েকৗশলী’র দ�র, পিরচালন ও 
সংর�ণ সােক�ল, িবউেবা, �িম�া 

 ২৫-০৫-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+  

৩১। 

জনাব �মাঃ আ�ল আলীম 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 

�ত�কম � পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৬১৪০০৩৫৬৩ 

 

১৮-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০১-০৭-২০২০ AB+ �র, কািশ 

৩২। 

জনাব আেমনা �বগম 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 

আইিপিপ �সল-২, িবউেবা, ঢাকা 
০১৯৬৬১৬৬৮০৬ 

 

১৫-০৬-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৭-২০২০ A+  



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৩। 

জনাব এরশাদ আলী 
টারবাইন এেটনেড�-িস 

�র সংর�ণ িবভাগ, ২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, িসি�রগ�,নারায়ণগ� 

০১৯১২৯১৩১৮০ 

 

০২-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

২৪-০৬-২০২০ o+ 

�াড ��সার 
উঠানামা, 
অ�িচ, 
�ব �লতা 

৩৪। 

জনাব খিল�র রহমান পােটায়ারী 
লাইন�ান-িস 

িব�য় িবতরণ িবভাগ, ��িডয়াম, 
িবউেবা, চ��াম  

০৭-০৬-২০২০ 
১৪-০৬-২০২০ 

�� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

১১-০৬-২০২০ o+ 

মাথা �থা, 
�র, সারা 

শরীর �থা, 
গলা �থা, 
শরীর �ব �ল 

৩৫। 

জনাব �মাঃ কাই�ম �চৗ�রী 
ইেলকি�িশয়ান-িব 

িব�য় িবতরণ িবভাগ, হাটহাজারী, 
িবউেবা, চ��াম 

 

১১-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৬-০৬-২০২০ B+ 

�র, �িদ �, 
কািশ, গলা 

�াথা 

৩৬। 

জনাব �মাহা�দ �মাবারক �হােসন 
এসিবএ 

৩৩/১১ �কিভ জা�ািলয়া উপেক�,  
িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-৩, িবউেবা, �িম�া 

০১৭২০৫২২৯৮৮ 

১৭-০৫-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১২-০৬-২০২০ o+ 

�র, �িদ �, 
কািশ 

৩৭। 

জনাব �মাহা�দ �সিলম 
এসিবএ 

৩৩/১১ �কিভ জা�ািলয়া উপেক�,  
িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-৩, িবউেবা, �িম�া 

০১৫৫৫০১৮৬৮৫  

২১-০৫-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২১-০৬-২০২০ B+ 

�র, �িদ �, 
কািশ 

৩৮। 

জনাব �মাঃ ��ল ইসলাম  
িমটার পাঠক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-২, 
িবউেবা, �িম�া 

 

০১-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৫-০৬-২০২০ A+ 

�র, �িদ �-
কািশ, 

গলা�থা, 
�াষক� 

৩৯। 

জনাব �মাঃ আ�ল হক 
লাইন�ান-এ 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, 
িবউেবা, �ন�েকানা 
০১৭১২৩৫৫৭০৮  

০৫-০৬-২০২০ 

�ত 
(িতিন হিবগ� ২৫০ শ�া 

সদর হাসপাতােল 
িচিকৎসাধীণ অব�ায়  
৩১-০৫-২০২০ তািরখ 
���বরণ কেরেছন) 

  
�র, কািশ, 

�াসক� 

৪০। 

জনাব �মাঃ আির��মান 
গাড়ীচালক 

�ি� ও উপেদ�া �শাসন, 
�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১০৮৬৮৬০৯  

১৮-০৫-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৭-০৬-২০২০ B-  

৪১। 

জনাব জ��ল ইসলাম 
গাড়ীচালক (অ�া�ুেল�) 

চ��াম িব��ৎ �ক� 
রাউজান, চ��াম. 
০১৭১২১২৩৯১০  

১৭-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৯-০৬-২০২০ B+ �র, �াষক� 

৪২। 

জনাব �জাবােয়র আহেমদ 
সাহা�কারী 

বাঘাবািড় িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, শাহজাদ�র, িসরাজগ� 

০১৭৮৩৪৮৫৯৪৮ 

 ১২-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+  

৪৩। 

জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম 
িনরাপ�া �হরী 

িনরাপ�া ও অ�স�ান পিরদ�র, 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৭৯৪৮৪৮৫৩৩  

২৬-০৫-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৪-০৬-২০২০ A+  



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৪। 

জনাব এমরা�ল ইসলাম 
িনরাপ�া �হরী 

টংগী ৮০ �মঃওঃ �াস টারবাইন 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, ট�ী, গাজী�র 

 

০৫-০৬-২০২০ 

�ত 
(িতিন ০৫-০৬-২০২০ 

তািরেখ ���বরণ 
কেরেছন) 

   

৪৫। 

জনাব �মাঃ রমজান আলী 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

�িলয়ারচর িব��ৎ সরবরাহ, 
িবউেবা, �ভরব, িকেশারগ� 

০১৭৪১২৯০৭৪৩  

১৯-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৮-০৬-২০২০ AB+ �র, কািশ 

৪৬। 

জনাব �মাঃ ইউ�ফ 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 
িব��ৎ পিরক�না পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 

০১৯১৮৭৬৬৬১৪ 

১৬-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৬-০৬-২০২০ B+ 

�র, �াণশি� 
ও �েখর �াদ 

িবলীন, 
মারা�ক শরীর 

�াথা ও 
�ব �লতা 

৪৭। 

জনাব ��ল িশকদার 
আবািসক �েকৗশলী (সহকারী �েকৗশলী) 

�চৗ��াম িব��ৎ সরবরাহ, 
িবউেবা, �িম�া 
০১৯১৭৮৯৪৬২৯  

২১-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B- �র, কািশ 

৪৮। 

জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান 
�মিশিন�-িব 

ওয়াক�শপ িবভাগ, ১-২ ইউিনট, �ঘাড়াশাল 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, পলাশ, নরিসংদী 

০১৯৩৭০১৬৪০২  

১৩-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৭-২০২০ B+ 

�র, 
�ানশি�, 
�ব �লতা, 
কািশ 

৪৯। 

জনাব �মাঃ িগয়াস উি�ন 
টান �ার-িব 

ওয়াক�শপ িবভাগ, ১-২ ইউিনট, �ঘাড়াশাল 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, পলাশ, নরিসংদী 

০১৬৩১৯৬১৪৩৭  

১৩-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৭-২০২০ B+ 

�র, 
�ানশি�, 
�ব �লতা, 
কািশ 

৫০। 

জনাব �মাঃ হাবীবউ�াহ 
অিতির� পিরচালক 

িহসাব পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১১১৪৭৬০০ 

 

২২-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৭-০৭-২০২০ B+  

৫১। 

জনাব �মাঃ িসরা�ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক (িহসাব) 

�িশ�ণ একােডমী, িবউেবা, ক�বাজার 
০১৭৯৮৩০১৭২০ 

 

২১-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৫-০৭-২০২০ 
০৮-০৭-২০২০ 

A+ 

�িদ �, �র, 
গলা�াথা, কািশ, 
শাষক�, �াদ-

�ানহীণ 

৫২। 

জনাব �মাঃ �খাকন �মা�া 
গাড়ীচালক (�দিনক ম�রীেত) 

�িশ�ণ একােডমী, িবউেবা, ক�বাজার 
০১৭১০৮০০৯৪২ 

 

২১-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
৩০-০৬-২০২০ A+ 

�িদ �, �র, 
গলা�াথা, 

পাতলা পায়খানা, 
�াদ-�ানহীণ 

৫৩। 

জনাব �মাঃ জািক�ল ইসলাম সরকার 
উপ-পিরচালক (িনব �াহী �েকৗশলী) 

ন�া ও পিরদশ �ন-১ পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৮১১৪৮৫৩২০ 

 

১৭-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৯-০৬-২০২০ o+ 

�পট খারাপ, 
মারা�ক 
�াসক� 

৫৪। 

জনাব �মাঃ ওয়ািল��ামান 
ই��ুেম� �মকািনক-এ 

িডেজল �জনােরশন, িবউেবা, ঢাকা 
০১৫৫২১৪৬২০২ 

 

২২-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৩-০৭-২০২০ B+ 

�র, �াণশি� 
�াদ নাই, 
মারা�ক 

শরীর �াথা 
ও �ব �লতা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৫। 

জনাব �মাঃ �খারেশদ আলম �ইঁয়া 
সহকারী �েকৗশলী 

িবিবয়ানা-৩, ৪০০ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, নবীগ�, হিবগ� 

০১৭১১১৭১০৭৩  

১১-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৯-০৬-২০২০  উপসগ �হীণ 

৫৬। 

জনাব �মাঃ নজ�ল হক 
িফটার-িস 

িবিবয়ানা-৩, ৪০০ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, নবীগ�, হিবগ� 

০১৮৮৯৯৩২৫০৬ 

 ১১-০৬-২০২০ অব�ান জানা যাে� না     

৫৭। 

জনাব ি�� মাহ�দ র� 
সাহা�কারী 

িবিবয়ানা-৩, ৪০০ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, নবীগ�, হিবগ� 

০১৭৩০৯৭২২৭৮  

১১-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
  

�র, কািশ, 
�চ� শরীর 

�থা ও 
�ব �লতা 

৫৮। 

জনাব মা�দ রানা 
সাহা�কারী 

িবিবয়ানা-৩, ৪০০ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, নবীগ�, হিবগ� 

০১৯৬৬০১৬৩৭২  

১১-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
  

�র, কািশ, 
শরীর �ব �ল 

৫৯। 

জনাব �মাঃ আওর�েজব 
উপ-পিরচালক (�শাসন) 

�িশ�ণ একােডমী, িবউেবা, ক�বাজার 
০১৭৭৭৭৪৩২১১ 

 

২৪-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৭-০৭-২০২০ 
০৯-০৭-২০২০ 

A+ 
�র, 

গলা�াথা, 
�ানহীণ 

৬০। 

জনাব �মাঃ �গালাম ম��জা 
উপ-মহা�ব�াপক (ত�াবধায়ক �েকৗশলী) 

মহা�ব�াপক এর দ�র, 
বািণিজ�ক পিরচালন, িবউেবা, ঢাকা  

২৩-০৬-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৫-০৭-২০২০ B+ 

�র, শরীর 
�াথা, �াদ-
গ� িছল না 

৬১। 

জনাব �মাঃ �মায়ন কবীর 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 
�ক�ীয় িনয়�ণ ক�, 

ক�মার অ�ােফয়াস �, িবউেবা, ঢাকা 

 ২৫-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
   

৬২। 

জনাব আ�ল গিণ 
সহকারী িহসাব র�ক 

চকিরয়া িব��ৎ সরবরাহ,  
িবউেবা, ক�বাজার  

২১-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৮-০৭-২০২০ AB+ 

�র, কািশ, 
�াদ, গ� িছল 

না ও 
ডায়িরয়া 

৬৩। 

জনাব আিমর �হােসন 
িসিনয়র িমটার পিরদশ �ক 
চকিরয়া িব��ৎ সরবরাহ,  

িবউেবা,ক�বাজার  

২১-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৮-০৭-২০২০ B+ 

মাথা �থা, 
�র, সারা 

শরীর �থা, 
কািশ, �ব �ল 

৬৪। 

জনাব �মাঃ মা�দ মীর 
সাহা�কারী 

রা� িব��ৎ সরবরাহ,  
িবউেবা, ক�বাজার  

২২-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৬-০৭-২০২০ B+ 

মাথা �থা, 
�র, সিদ �, 

কািশ, �ব �ল 

৬৫। 

জনাব �মা: ইউ�ফ 
উ�মান িহসাব সহকারী 
�চৗ��াম িব��ৎ সরবরাহ 
িবউেবা, �চৗ��াম, �িম�া 

০১৮৭৯২১৩৩০০  

১৫-০৬-২০২০ 

�ত, �িম�া �মিডেকল কেলজ 
হাসপাতােল  

১৯-০৬-২০২০ তািরেখ 
���বরণ কেরেছন  

[িতিন ০৫-০২-২০২০ তািরেখ 
অবসরউ�র ��েত গমন কেরন] 

 o+ 
�র,  

গলা �থা, 
শাষক� 

৬৬। 

জনাব কাম��ামান �েবল 
লাইন�ান-এ 

�িড়চং িব��ৎ সরবরাহ, িবউেবা, �িম�া 
০১৬৭৬১৮৯৯৪৯  

১১-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০২-০৭-২০২০ B+ 

�র, কািশ, 
শরীর �থা, 

�াদ-�াণ িছল 
না 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৭। 

জনাব �মাঃ আ�ল �হােসন  
িমটার পাঠক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �চৗ�হনী, 
িবউেবা, �নায়াখালী 
০১৭১২১২১৮১৫  

২০-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A-  

৬৮। 

জনাব �মা: তাজ উি�ন 
সাহা�কারী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �চৗ�হনী, 
িবউেবা, �নায়াখালী 
০১৮১৮৪৭১৬৩৪  

২০-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+  

৬৯। 

জনাব �মা: আ� তােহর �সিলম 
সাহা�কারী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �চৗ�হনী, 
িবউেবা, �নায়াখালী 
০১৮৩৯৮৮১৫৩২  

১৮-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+  

৭০। 

জনাব আব�ল ফা�াহ �মাহা�দ �মা�ািফ�র রহমান 

িনব �াহী �েকৗশলী 
িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, 

িবউেবা, ল�ী�র 
০১৮১৮১৬৫৪২৪ 

 

২১-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 AB+  

৭১। 

জনাব �মাঃ আিছ�ল �দা 
সহকারী পিরচালক (িহসাব) 

আিহদ, চিবস, িবউেবা, চ��াম 
০১৮২০৫৬৩৫৩৬  

২৩-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৯-০৭-২০২০ 
১৩-০৭-২০২০ 

o+ 

�র, শরীর 
�থা, কািশ, 

সিদ �, 
গলা�থা 

৭২। 

জনাব �মাসাঃ মাক�দা �বগম 
অিফস সহায়ক 

িহসাব পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৮১৬১২০৯৫১ 
০১৭৯৮৮৯৫৬২২  

১৩-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৭-০৭-২০২০ o+  

৭৩। 

জনাব আখতার জাহান 
সহকারী �েকৗশলী 

কায ��ম পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৮২৯১০৭৯৭৪  

২৬-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৪-০৭-২০২০ o+ �র 

৭৪। 

জনাব �মা: আেনায়ার �হােসন 
উ�মান সহকারী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, 
িবউেবা, ল�ী�র 
০১৭১১৯৮৯৬৯৫ 

 

২৪-০৬-২০২০ 

�ত 
[কেরানা উপসগ � িনেয় 
হাসপাতােল ভিত� হেয়  
২২-০৬-২০২০ তািরখ 
স��া ০৭:০০ ঘ�কায় 
���বরণ কেরেছন] 

 B+  

৭৫। 

জনাব �মাঃ আ� �সা 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, ��িডয়াম, 
িবউেবা, চ��াম 
০১৮৪৫৯৫০১৬৬  

১৪-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৭-২০২০ o+ 

মাথা �থা, 
�র, সারা 

শরীর �থা, 
কািশ, �ব �ল 

৭৬। 

জনাব �মাঃ �মা�ন কিবর 
সহকারী �েকৗশলী 
িবতরণ িবভাগ, 

িবউেবা, ক�বাজার  

২৩-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৭-২০২০ 
০৬-০৭-২০২০ 

A+ 

�র, মাথা 
�থা, সিদ �, 

কািশ, 
ডায়ািরয়া 

৭৭। 

জনাব �মাঃ স�জ �াপারী 
সাহা�কারী 

িবতরণ িবভাগ, 
িবউেবা, ক�বাজার 
০১৮২২৯৫৬১০০  

২৩-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 AB+ 

কািশ,গলা 
�থা, �েকর 
ডানপােশ 

�থা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৮। 

জনাব �মা: শািমম আক� 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �ভরব, 
িবউেবা, িকেশারগ� 
০১৯৩০১৩৮২১৬  

২৭-০৬-২০২০ 
 

�� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

১৩-০৭-২০২০ o+ �র, কািশ 

৭৯। 

জনাব �মাঃ আ�ল আিজজ �চৗ�রী 
ইেলকি�িশয়ান-এ 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ 
িবউেবা, �মৗলভীবাজার 

০১৭১১৯৩৫২৬৩  

২২-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 o+ 

�র, গলা ও 
শরীের �থা 

এবং 
ডায়িরয়া 

৮০। 

জনাব মাক��র রহমান 
সহকারী �ধান �েকৗশলী 

(�ব�াপক, পিরচালন িহেসেব পদি�ত) 
২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� তাপ িব��ৎ �ক�, 

িবউেবা, িসি�রগ�, নারায়ণগ� 
০১৩১৩০৯৬০৯৭ 

 

১৯-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+ 

�র, মাথা �থা, 
অিন�া, একটানা 

১৩ িদন ১০২ িডি� 
�র এবং �েক ও 

�পেট �থা,  
শািররীক �ব �লতা 

ও ডায়িরয়া 

৮১। 

জনাব সাহা িদপক �মার  
িসিনয়র �াফ নাস � 

কণ ��লী পািন িব��ৎ �ক�, িবউেবা, কা�াই, 
রা�ামা� [চ��াম তাপ িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাউজান, চ��ােম কম �রত] 

০১৭৫১৮৬৪৯১৮  

২৩-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন ০৮-০৭-২০২০ A+ 

�র, �াষক�, 
মাথা�াথা, 
�ান-�াদ 

িবলীন, শরীর 
�ব �ল 

৮২। 

জনাব �মাঃ আ�ল কিরম 
�ফার�ান-িড 

িশকলবাহা ১৫০ �মঃওঃ িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, চ��াম 
০১৭০৩১১৫৩৪৩  

১৫-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ 

�র, কািশ, 
�াসক� 

৮৩। 

জনাব িরিজয়া খা�ন 
উপ-পিরচালক 

�য় পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৫৫৫৭৫৪৪৩  

২৪-০৬-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৯-০৭-২০২০ B+  

৮৪। 

জনাব �মাঃ বা�ল �হােসন 
স�ট��া�িরক-কাম-কি�উটার অপােরটর 

কম �চারী পিরদ�র, 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৭৮২৯৫৪৭৭৩ (��)  

০৫-০৫-২০২০ 

�ত 

[১৩-০৬-২০২০ তািরখ 

���বরণ কেরেছন] 

 o+  

৮৫। 

জনাব এস এম মাহ�ব �মারেশদ 
িসিনয়র ভা�ার কম �কত�া 

শাহজীবাজার িব��ৎ �ক�, িবউেবা, হিবগ� 
০১৭১৫৯২৪৬০৭ 

১৪-০৬-২০২০ 

�ত 

[এ এম �জড হাসপাতাল, 

উ�র বা�া, ঢাকায় 

আইিসউেত িচিকৎসাধীণ 

২৯-০৬-২০২০ তািরখ 

���বরণ কেরেছন] 

 A+ 
�র, �িদ �, 
�াষক� 

৮৬। 

জনাব �শখ ওিলয়ার রহমান 
সহকারী পিরচালক (িনরাপ�া) 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৯১৫৫৬৬৯৬৮  

২৮-০৬-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৭-০৭-২০২০ B+ 

�র, কািশ, 
গলা�াথা, 

অ�িচ 

৮৭। 

জনাব �মাঃ এহছা�ল হক 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

�ঘাড়াশাল ৩য় ইউিনট িরপাওয়ািরং িব��ৎ 
�ক� িনম �াণ �ক�,িবউেবা,পলাশ,নরািসংদী 

০১৭১২৩২৬৯৩৭  

২৫-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৪-০৮-২০২০ AB+ 

�র, �াণশি� 
ও �াদ 

িবলীন, শরীর 
�াথা ও 
�ব �লতা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৮। 

জনাব জা�া�ল �ফরেদৗস সী� 
উপ-পিরচালক (�শাসন) 

কায ��ম পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৬৮৪২৭৬৩ 

 

২৯-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২০-০৭-২০২০ A+ 

�র, হাইপার 
�টনশন 

৮৯। 

জনাব �মাঃ আ�ল কােশম 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

�িশ�ণ একােডিম, িবউেবা, ক�বাজার। 
০১৭৭৪২৪৭১৮৭ 

 

৩০-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন ১৪-০৭-২০২০ o+ �িদ � ও �র 

৯০। 

জনাব �মাঃ জিসম উি�ন 
উ�মান িহসাব সহকারী 

�িশ�ণ একােডমী, িবউেবা, ক�বাজার 
০১৯১৩৯৪৩০৪১ 

 

৩০-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১২-০৭-২০২০ 
১৯-০৭-২০২০ 

B+ 

�িদ �, �র, 
গলা�াথা, 

�াষক�, �াদ 
ও �ানহীণ 

৯১। 

জনাব �মাঃ �তৗিহ�ল ইসলাম 
��ার িকপার-িব 

 ���ি� ও �ানা�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১২২৬১১১৭  

১৫-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৯-০৬-২০২০ o+ �র 

৯২। 

জনাব রনিজত কাি� �দব 
লাইন�ান-িব 

িবতরন িবভাগ, প�য়া, িবউেবা, চ��াম 
০১৮১৫৫২৮৯২৪  

২২-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৬-০৭-২০২০  

মাথা �থা, 
�র, সারা 

শরীর �থা, 
কািশ, �ব �ল 

৯৩। 

জনাব ইিলয়াস মাহ�দ 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, মাদারবাড়ী, 
িবউেবা, িবউেবা, চ��াম 

০১৭২২৩৩৭৭১১  

২৯-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৫-০৭-২০২০ AB+ 

�র, সিদ �, 
কািশ 

৯৪। 

জনাব �মাঃ এনােয়ত �হােসন  
সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-৩, িবউেবা, �িম�া 
০১৭৪০৮৭০২০৪ 

 

২৮-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 o+ 

�র, সিদ �, 
কািশ 

৯৫। 

জনাব �মাঃ আলমগীর �হােসন িরয়াজ 
সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, 
িবউেবা, ল�ী�র 
০১৭১০৩৬৪৬৯৭ 

 

২৪-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 o+  

৯৬। 

জনাব �মাঃ জামাল �হােসন 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, 
িবউেবা, ল�ী�র 
০১৮৫৪৫৭৬১০৩ 

 

২৪-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 o+  

৯৭। 

জনাব �মাঃ আব�ল মা�ান 
সহকারী িহসাব র�ক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, 
িবউেবা, ল�ী�র 
০১৭২১৪৪১৪২৩ 

 

২৪-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+  

৯৮। 

জনাব �মাঃ �মা�ফা কামাল পাটওয়ারী 
উ�মান সহকারী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, 
িবউেবা, ল�ী�র 
০১৮১৭১০৭০৮৫  

২৩-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 o+  



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৯। 

জনাব �মাঃ আলমগীর কবীর 
সহকারী পিরচালক (িহসাব) 

আ�িলক িহসাব দ�র, িবউেবা, �িম�া 
০১৬৭৪৮০৮৯৬১ 

 

২৮-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৭-০৭-২০২০ o+  

১০০। 

জনাব �মাহা�দ হা��র রশীদ 
উপ-পিরচালক (িহসাব) 

আ�িলক িহসাব দ�র, চিবস,  
িবউেবা, চ��াম 
০১৭৫৫৬০৭৯৬৩  

০২-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১২-০৭-২০২০ B+  

১০১। 

জনাব আ��াহ �নামান  
�ধান �েকৗশলী 

�ত�কম �, িবউেবা, ঢাকা 
০১৮১৯২২১৬৮৭ 

 

১৬-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০২-০৭-২০২০ A+ �র, �াষক� 

১০২। 

জনাব �মাঃ আলী�ি�ন �দওয়ান 
�াবেরটরী সহকারী-িব 

পিরচালন সােক�ল, ২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� 
তাপ িব��ৎ �ক�, িবউেবা, নারায়ণগ� 

০১৭৩৩৫৪৮৫৭৪ 

 
 

 ২৯-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

১২-০৭-২০২০ AB+ 
�র, কািশ ও 

গলা�থা 

১০৩। 

জনাব ডাঃ মাক��র রহমান 
�ধান িচিকৎসা কম �কত�া 

িবউেবা, ঢাকা 
০১৮১৯২৪৪০১৩ 

 

১৫-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 o+  

১০৪। 

জনাব �সয়দ এনাম �রজা 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী 

�িশ�ণ ও �পশা উ�য়ন পিরদ�র, 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৬৭৬৬৮২৩১২  

০৪-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৭-০৭-২০২০ B+  

১০৫। 

জনাব �মাঃ আ�স সালাম 
পিরচালক 

স�ি� ও যানবাহন পিরদ�র, 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৮১৯২৪৯৯১৮  

২৭-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৭-২০২০ B+  

১০৬। 

জনাব মাহ�ব কিবর 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, ি�শাল, 
িবউেবা, ময়মনিসংহ 

০১৭৫২৯৮৪৬৫২  

২৯-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৩-০৭-২০২০ B+ 

�র, কািশ, 
গলা�থা 

১০৭। 

জনাব �মা: কাম��ামান 
িনব �াহী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-২, 
িবউেবা, িব-বাড়ীয়া 

 

০৫-০৭-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৬-০৭-২০২০ o+  

১০৮। 

জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

ব�রহাট িব��ৎ সরবরাহ,  
িবউেবা, �কা�ািনগ�, �নায়াখালী 

০১৭৭৭৬২৮৯৪৬  

২২-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 o+ 

�র, কািশ, 
গলা�থা, 
�াষক� ও 
ডায়িরয়া 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৯। 

জনাব �মাঃ মা��র রিশদ 
এসিবএ-এ 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-১, 
িবউেবা, �িম�া 
০১৭১৮০২১৬৩৫  

১৮-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+  

১১০। 

জনাব �মাঃ বদ�ল �হােসন ফিকর 
সাহা�কারী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-৩, 
িবউেবা, িসেলট 
০১৭১২৫৫৪২৪৬ 

 

 
৩০-০৬-২০২০ 

�� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

 B+ 
�র, মাথা 

�থা, শরীর 
�থা 

১১১। 

জনাব �মাঃ িলটন খান  
গাড়ীচালক 

আইিপিপ �সল-২, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭২১১৫৭৯০৬  

২৮-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৫-০৭-২০২০ B+   

১১২। 

জনাব �মাঃ জালাল খান  
গাড়ীচালক 

আইিপিপ �সল-২, িবউেবা, ঢাকা 
০১৩০৯২৮৭২৮৩ 

 

০৫-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১২-০৮-২০২০ A+  

১১৩। 

জনাব �মাঃ এরশা�ল হক 
গাড়ীচালক 

আইিপিপ �সল-২, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৩২৩৯৪৩২৯  

 

০৮-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৭-০৭-২০২০ B+  

১১৪। 

জনাব �মাঃ এমদা�ল হক 
�ফার�ান-িব 

যাি�ক িবভাগ, �গাপালগ� ১০০ �মঃওঃ 
িপিকং িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �গাপালগ� 

০১৭১৭১১৬১০৪  

০৩-০৭-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন  

২৩-০৭-২০২০ A+ 

�র, কািশ, 
�াষক� ও 
শারীিরক 
�ব �লতা 

১১৫। 

জনাব মিনর �হােসন  
সাহা�কারী 

িবিবয়ানা-৩, ৪০০ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, নবীগ�, হিবগ� 

০১৯২৪৫১১৯৬০  

২৫-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
  

�র, বিম, 
হালকা 

গলা�থা 

১১৬। 

জনাব আ.ন.ম. বজ�র রিশদ  
সহকারী �েকৗশলী 

টংগী ৮০ �মঃওঃ �াস টারবাইন 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, ট�ী, গাজী�র 

০১৭১১৪৪১৭৮৩  

২৫-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 AB+ 

�র, হাত-পা 
�থা 

১১৭। 

জনাব �মাঃ �িজ�র রহমান  
উপ-সহকারী �েকৗশলী 
বিরশাল �াস টারবাইন 

িব��ৎ �ক�, িবউেবা,বিরশাল 
০১৭১৫২৭৫৩৮৫  

২২-০৬-২০২০ 
��থ 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ �র, কািশ  

১১৮। 

জনাব �মাঃ শাম�ি�ন 
অিফস সহায়ক  

�কায়াক, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৩০২১২১৭২, ০১৬৭৩১৪৮৯০৭ 

 

২০-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৬-০৭-২০২০ AB+  

১১৯। 

জনাব �নাটন �মার দাস 
িফটার-িড 

�জনােরশন িডেজল িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১০৮৭৭৩৪১ 

 

০৭-০৭-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
০৫-০৮-২০২০ AB- �র, �াষক� 

 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২০। 

জনাব িচংহলা মং মারমা 
িনব �াহী �েকৗশলী 

িবতরণ িবভাগ, িবউেবা, বা�রবান 
০১৭৫৫৫৮৩০৩৫ 

 

০৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 o+ 

�র, ক� 
জেম, হালকা 

কািশ, ও 
ডায়িরয়া 

১২১। 

জনাব এ.এস.এম সািকব-উল-ইসলাম 
সহকারী �েকৗশলী 

িবতরণ িবভাগ, িবউেবা, বা�রবান 
০১৭০৭৭৯২৪৪৯৫  

০৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 AB+ হালকা সিদ � 

১২২। 

জনাব �মাঃ িমনহা�ল ইসলাম 
সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �ভরব, 
িবউেবা,  িকেশারগ� 

০১৫২১৪৩৪৮০২  

২৮-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন  
১২-০৭-২০২০ B+ �র, কািশ 

১২৩। 

জনাব �মাঃ �র �হােসন 
িফটার-িস 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, ি�শাল, 
িবউেবা, ময়মনিসংহ 

০১৯২১৯৫৫৪৫৫  

০৫-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন  
২৭-০৭-২০২০ o- 

�র 
 
 

১২৪। 

জনাব �কৗিশক ভ� 
সহকারী �েকৗশলী 

এনািজ� অিড�ং ইউিনট িবভাগ, 
িবউেবা, ময়মনিসংহ 

০১৯১৫৮৬১২৯৪  

০৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২০-০৭-২০২০ A- 

�র, গলা 
�াথা 

১২৫। 

জনাব গাজী আিজ�র রহমান  
সহকারী িহসাবর�ক  

অথ � পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা  
০১৭৬৬৫৫৬০৮০  

০৪-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৮-০৭-২০২০ AB+  

১২৬। 

জনাব ত� িব�াস 
সহকারী পিরচালক (িহসাব) 
অথ � পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 

০১৬৭৫৪৯৬২০৮  

১০-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২২-০৭-২০২০ o+  

১২৭। 

জনাব �মাঃ তির�ল ইসলাম 
িনরাপ�া �হরী  

�ভালা িডেজল িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �ভালা 
০১৭২৫৭৬৯৮৭৮  

০৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৩-০৭-২০২০ B+ 

�র, কািশ, 
গলা�াথা, 

�াদ-
গ�হীনতা 

১২৮। 

জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান 
িনরাপ�া �হরী  

���ি� ও �ানা�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৬২৩৮৩৮৪৭ 

 

০৬-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২২-০৭-২০২০ AB- �র, �াষক� 

১২৯। 

জনাব আফেরাজা �হনা  
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 

কম �চারী পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৯১৮১৪৯১৮৩  

২৬-০৬-২০২০ 
২৫-০৭-২০২০ 
০৮-০৮-২০২০ 
১৫-০৮-২০২০ 
১৮-০৮-২০২০ 

�� 
৩১-০৮-২০২০ তািরখ 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৭-০৮-২০২০ B+ 

�র,মাথা�াথা, 
বিম, �াদ ন�, 

শারীিরক 
�ব �লতা 

১৩০। 

জনাব �মাঃ আসা��ামান আকন 
উপ-পিরচালক (স�ি�) 

স�ি� ও যানবাহন পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৬৬৬৭৫০১৩  

১৪-০৭-২০২০ 
২৮-০৭-২০২০ 

�� 
কােজ �যাগদান কেরেছন  

০৮-০৮-২০২০ AB+  

১৩১। 

জনাব ফািতমা আ�ার 
উ�মান িহসাব সহকারী 

আিহদ, িসি�রগ�, িবউেবা, নারায়নগ� 
০১৯১৪৮০৪১৮১  

২৬-০৬-২০২০ 
১৬-০৭-২০২০ 
০৮-০৮-২০২০ 

�� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

২০-০৮-২০২০ B+  

১৩২। 

জনাব শাহী�র আখতার 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 

অিডট পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৯৪৩১২০৭৪৩  

০৯-০৭-২০২০ 
২২-০৭-২০২০ 

�� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

২৯-০৭-২০২০ A+  



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩৩। 

জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম  
পা� এেটনেড� 

�ত� িনম �াণ িবভাগ-১, িবউেবা, ঢাকা 
০১৯১৬৮৩৩৬২৩ 

 

১১-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৬-০৭-২০২০  

�র, শরীর 
�াথা, গলা 

�াথা 

১৩৪। 

জনাব �মাহাং �হােসন ইমাম 
িনব �াহী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরন িবভাগ, আ�াবাদ,  
িবউেবা, চ��াম 
০১৭৫৫৫৮৩০০৭  

০২-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 AB+ 

�র, মাথা 
�াথা 

১৩৫। 

জনাব �েকৗশলী �ম� �মার �দবনাথ 
িনব �াহী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরন িবভাগ, কা�রঘাট,  
িবউেবা, চ��াম 
০১৭৫৫৫৮৩০০৪  

০৮-০৭-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২১-০৭-২০২০ o+ 

�র, সিদ � 
কািশ ও গলা 

�াথা 

১৩৬। 

জনাব �মাঃ খায়�ল আলম 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �ল�র, 
িবউেবা, ময়মনিসংহ 
০১৭৬৩৩৬৬২৪০  

১০-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৪-০৭-২০২০ A+ �র, কািশ 

১৩৭। 

জনাব �মাঃ আির�ল ইসলাম 
সহকারী িহসাবর�ক 

আিহদ, িসি�রগ� িব��ৎ �ক�,  
িবউেবা, নারায়নগ� 
০১৭২১৪২১৬৫৮  

১২-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন  
৩০-০৭-২০২০ o+  

১৩৮। 

জনাব প�জ ভ�াচা� 
উপ-পিরচালক 

�য় পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৫৫৫৯১৬৫৮  

১৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন  
৩০-০৭-২০২০ B+  

১৩৯। 

জনাব তানবীর রহমান 
সহকারী পিরচালক (িহসাব) 

এস িব ইউ পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৯১২৬১৪৫৬২  

০২-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৯-০৭-২০২০ AB+ 

�র, �াদ-
গ�হীনতা, 

ঠা�া 

১৪০। 

জনাব �মাহা�দ জািহ�ল ইসলাম �মা�া 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

হাটহাজারী ১০০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, চ��াম 
০১৭১২৮৯৯৫৩৯  

০৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+ 

�র, �িদ �, 
মাথা�াথা, 
�াষক�, 

শরীর �াথা 

১৪১। 

�শখ আল মাহ�দ পলাশ 
ইনস�েুম� �মকািনক-এ 

�গাপালগ� ১০০ �মঃ ওঃ িপিকং িব��ৎ 
�ক�, িবউেবা, �গাপালগ� 

০১৭১৬৮৮৪৫৮০  

১২-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+ 

�র, কািশ, 
�াষক�, 

শরীর �াথা 

১৪২। 

জনাব �মাঃ আলাউি�ন খ� 
গাড়ীচালক 

িনরাপ�া ও অ�স�ান পিরদ�র,  
িবউেবা, ঢাকা 

০১৭২৪৫৮২৯৭০  

১৬-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৮-২০২০ AB+  

১৪৩। 

জনাব �সয়দ �মা�ন কিবর 
লাইন�ান-এ 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, িবউেবা, হিবগ� 
০১৭৪১২৩৭২৫৫  

০৪-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 AB+ 

�চ� �র, 
গলা�াথা 

১৪৪। 

জনাব এফ. এম. আ�া��ামান 
উ�মান িহসাব সহকারী 
িপিসেপাল িনম �াণ ��া�,  

িবউেবা, চ��াম 
০১৭১১০১২২০৬ 

 

১৯-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৫-০৭-২০২০ B+ �র, কািশ 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪৫। 

জনাব �মাঃ �লাল �হােসন 
�ক� পিরচালক (অিতঃ দািয়�) 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক� 
চ��াম �জান, িবউেবা, চ��াম 

০১৮৬৬৯৫৫৪৪০ 

 

১৩-০৭-২০২০ 

ইসলািম �াংক হসিপটাল, 
ঢাকায় িচিকৎসা �শেষ �� 

হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

 B+ 
�র, 

মাথা�থা ও 
কািশ 

১৪৬। 

জনাব �মাহা�দ ইমাম �হােসন 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী 

পওস সােক�ল, চ�েমে�া (�ব �), 
িবউেবা, চ��াম 
০১৭৭৭৭৬০০২৯  

০৯-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২২-০৭-২০২০ o+ 

�র, শরীর 
�থা, কািশ, 
গলা �থা 

১৪৭। 

জনাব এ.�ক.এম  রিফ�ল হক িশকদার 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী (ভার�া�) 

��াডা পিরচালন িবভাগ, িবউেবা, চ��াম 
১৬৭৬২৮৯১৪৬  

০৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৭-০৭-২০২০ o+ 

�র, শরীর 
�থা, কািশ, 
গলা �থা 

১৪৮। 

জনাব �েকৗঃ শহী�ল ইসলাম �ধা 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী 

পওস সােক�ল, চ�েমে�া (পি�ম) 
িবউেবা, চ��াম 
০১৭১৩৮৫০০২২  

০৯-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২১-০৭-২০২০ A+ 

�র, সিদ � ও 
কািশ 

১৪৯। 

জনাব �খারেশদা আ�ার 
লাইন�ান-এ 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-১, িবউেবা, �িম�া 
০১৬২৫৪০৭৪২০  

০২-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+  

১৫০। 

জনাব �গাপাল চ� ম�মদার 
সহকারী িহসাবর�ক 

ব�রহাট িব��ৎ সরবরাহ, 
িবউেবা, �কা�ানীগ�, �নায়াখালী 

০১৭৪১৬৫৬৩৪৫ 
 

০৯-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 o+  

১৫১। 

জনাব �মাঃ জাহা�ীর আলম 
সাহা�কারী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, িবউেবা, চ�দ�র 
০১৮৩০৫০০৯৭৫  

০৯-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+  

১৫২। 

জনাব �মাঃ আ�ল �হােসন 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, িবউেবা, চ�দ�র 
০১৮১৮৬৩২১৭৪  

১১-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 o+  

১৫৩। 

জনাব �মাঃ কাম�ল ইসলাম 
সাহা�কারী 

আইএ�িস ১-২ ইউিনট, �ঘাড়াশাল তাপ 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, পলাশ, নরিসংদী 

০১৭১০৫৬১৩৩৯ 

 

১৫-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

২৮-০৬-২০২০ AB+ 

�র, শরীর 
�াথা, কািশ, 
�াদ/�াণ িছল 
না, �ব �লতা 

১৫৪। 

জনাব �মাঃ মা�দ  
সাহা�কারী 

আইএ�িস ১-২ ইউিনট, �ঘাড়াশাল তাপ 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, পলাশ, নরিসংদী 

০১৭৪১১৫৫৩৮১ 

 

১৫-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

২৯-০৬-২০২০ AB+ 

�র, শরীর 
�াথা, কািশ, 
�াদ/�াণ িছল 
না, �ব �লতা 

১৫৫। 

জনাব িখেরাদ �মাহন দাস ব� 
িনব �াহী �েকৗশলী (যাি�ক) 

�ঘাড়াশাল তাপ িব��ৎ �ক�,  
িবউেবা, পলাশ, নরিসংদী 

০১৭৭৭৭৬০০৫৬ 

 
 
 

 

১৫-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

২৯-০৬-২০২০ AB+ �র, কািশ 

১৫৬। 

জনাব �মাঃ শাম��ামান  
অিফস সহায়ক 

�ঘাড়াশাল তাপ িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, পলাশ, নরিসংদী 

০১৬৮০৮৭৯২৮০ 

 

১৫-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

২৯-০৬-২০২০ o+ �র, �িদ � 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫৭। 

জনাব �মাঃ আিম�ল হক  
সহকারী �েকৗশলী (ভার�া�) 

৭ম ইউিনট, �ঘাড়াশাল তাপ িব��ৎ �ক�,  
িবউেবা, পলাশ, নরিসংদী 

০১৯২৬৮০২২৬৪ 

 

১৫-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

০২-০৭-২০২০ A+ 
�র, কািশ, 
�াদহীণতা, 

শরীর �ব �লতা 

১৫৮। 

জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
সহকারী �েকৗশলী 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৮২২৪৫৬৫১২  

২০-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৫-০৮-২০২০ B+ 

�র, গলা ও 
শরীর �থা, 

অ�িচ 

১৫৯। 

জনাব �মাঃ আ�া��ামান 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৯১৪৯৯৫১৬৪  

২০-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১০-০৮-২০২০ o+ 

�র, গলা ও 
শরীর �থা, 

অ�িচ 

১৬০। 

জনাব মাহ�জ আহেমদ 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৭৪৩১৩০৩০৫  

২০-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২২-০৮-২০২০ o+ 

�র, গলা ও 
শরীর �থা, 

অ�িচ 

১৬১। 

জনাব �পন �মার সরকার 
সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, গফরগ�ও, 
িবউেবা, ময়মনিসংহ 

০১৭৮২৫৭৯২৫২  

১৩-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৮-২০২০ B+ �র, কািশ 

১৬২। 

জনাব �মাঃ আ�ল �মােমন 
সাহা�কারী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �ভরব, 
িবউেবা, িকেশারগ� 
০১৭৫৬৯৯৬৩১২ 

 

১৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৮-২০২০  

�র, কািশ, 
গলা �াথা 

১৬৩। 

জনাব �মাঃ আেনায়া�ল ইসলাম 
উপ-পিরচালক (িহসাব) 
�কায়াক, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১৫৮৬৪৯২৪  

১৭-০৭-২০২০ 
০৪-০৮-২০২০ 

�� 
কােজ �যাগদান কেরেছন  

১৩-০৮-২০২০   

১৬৪। 

জনাব মিনর উি�ন 
সাহা�কারী (��ষেণ অিফস সহায়ক) 

�ধান �েকৗশলী’র দ�র, 
িব��ৎ �ক� িনম �াণ, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭২০২১৩২৭৩ 

 

২২-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৬-০৮-২০২০ o+ 

�র, কািশ, 
তী� শরীর 

�াথা 

১৬৫। 

জনাব কা� িকেশার বিণক 
সহকারী �েকৗশলী 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন, চ��াম �জান 
(২য় পয �ায়), িবউেবা, চ��াম 

০১৯৫৩৪০৭৩১৩ 

 ০৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ 

�িদ �, কািশ, 
শরীর �াথা 
এবং �াদ 
�াণ নাই 

১৬৬। 

জনাব কাম�ন নাহার  
সহকারী পিরচালক (�শাসন) 

সংগঠন ও প�িত পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৫০৫৪৬৫৩  

২২-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৮-২০২০ A+  

১৬৭। 

জনাব �মাঃ সাম�ল আলম (�মন) 
অিফস সহায়ক (�দিনক ম�রীেত) 

�িশ�ণ একােডমী, িবউেবা, ক�বাজার 
০১৬৩২৪৬৪৩০৩  

০৩-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৬-০৭-২০২০ B+ 

�িদ �, �র, 
গলা�াথা, 

পাতলা পায়খানা, 
�াদ-�ানহীণ 

১৬৮। 

জনাব �মাঃ তানভীর আহেমদ 
উ�মান িহসাব সহকারী 

সংগঠন ও প�িত পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৯১৪০৪০০০৭  

২৩-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৫-০৮-২০২০ AB+  



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬৯। 

জনাব তামা�া �ফরেদৗস  
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 
িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, িবউেবা, হিবগ�  

০১৭৭১০৬১১৭৯   

২২-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ 

�াষক�, 
�চ� �র ও 

কািশ  

১৭০। 

জনাব �মাঃ ওমর ফা�ক 
িফটার-এ 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৭৪৩৭৫৩৯১৮   

০৫-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৯-০৭-২০২০ B+ 

�র, 
গলা�াথা, 

কািশ, 
�াসক� 

১৭১। 

জনাব আিতয়ার রহমান 
ফাম �ািস� 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৩০১৮৭০২৯৬   

০৫-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৭-০৭-২০২০ B+ 

�র, 
গলা�াথা, 
ডায়িরয়া 

১৭২। 

জনাব �মাঃ ফা�ক হাওলাদার 
লাইন�ান িস 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৭১৫৪৪২৩৯৯  

১০-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৮-০৭-২০২০ B+ 

�র, 
গলা�াথা, 
ডায়িরয়া, 
বিম, কািশ 

১৭৩। 

জনাব কিফল উি�ন 
উপ-সহকারী �েকৗশলী  

চ�দ�র ১৫০ �মঃওঃ িসিসিপিপ িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, চ�দ�র 
০১৭১১৪১৬৭৯২  

২১-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
   

১৭৪। 

জনাব কাম�ল ইসলাম 
সাহা�কারী  

চ�দ�র ১৫০ �মঃওঃ িসিসিপিপ িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, চ�দ�র 

০১৭৩৩৪২৫৭৬৮ 

 ০৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
   

১৭৫। 

জনাব অমেলশ চ� তরফদার 
সাহা�কারী 

ফিরদ�র ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, ফিরদ�র 

০১৭১৫৬২১১০৩, ০১৬৪৬৯৮৯০৩৭ 

 ২১-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 o+  

১৭৬। 

জনাব �শখ মাহতাব �হােসন 
এেটনেড�-িব 

ফিরদ�র ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, ফিরদ�র 
০১৯১৬৩৪২৬৪২ 

 ২৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+  

১৭৭।  

জনাব �মাঃ মহ�ত �হােসন 
সহকারী �েকৗশলী 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৭২৭৮৬৬০৪৯  

২১-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৫-০৮-২০২০ A+  

১৭৮। 

জনাব �মাঃ আই�ব আলী 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৭১৮৪৫২৪৬৪  

২১-০৭-২০২০ 

ইউনাইেটড হসাপাতাল, 
ঢাকায় িচিকৎসাধীণ 

অব�ায় ১০-০৮-২০২০ 
তািরখ ���বরণ কেরেছন 

 B+ 

�র, শরীর ও 
গলা�াথা, 

অ�িচ, 
�াষক� 

১৭৯। 

জনাব �শখ আল মাহ�দ পলাশ 
ইন�েম� �মকািনক-এ (ইেলি�ক�াল) 

�গাপালগ� ১০০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, �গাপালগ� 
০১৭১৬৮৮৪৫৮০  

১২-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+ 

�কনা কািশ, 
�র, শরীর 

�ব �ল, 
�াসক� 

১৮০। 

জনাব আ� �ছা �মা�া 
সাহা�কারী 

�গাপালগ� ১০০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, �গাপালগ� 
০১৭৩৫৪৪৫৮৬৬  

২৩-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ 

�কনা কািশ, 
�র, শরীর 

�ব �ল, 
�াসক� 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮১। 

জনাব �েকৗঃ �সয়দ আিমর �হােসন 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরন িবভাগ, �লশী, 
িবউেবা, চ��াম 

০১৭৮৮৩৬৩৭৭৮  

১৫-০৭-২০২০ 
২৩-০৭-২০২০ 

�� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

০১-০৮-২০২০ A+ 

মাথা �থা, 
�র, সিদ �, 

কািশ, 
�ব �লতা 

১৮২। 

জনাব �মাঃ র�ল িময়া 
গাড়ীচালক 

িব�য় ও িবতরন িবভাগ, আ�াবাদ 
িবউেবা, চ��াম 

০১৮১৬৫৫৬৮৯৮  

১২-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+ 

�র, 
মাথা�াথা 

১৮৩। 

জনাব �মাঃ রািকব উল হাসান 
সহকারী িহসাব র�ক 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, 
িবউেবা, ময়মনিসংহ  

১৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১২-০৮-২০২০ B+ 

গলা �াথা, 
�র, �কনা 

কািশ 

১৮৪। 

জনাব �মাঃ আশরা�ল আলম 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-২, িবউেবা, টা�াইল 
০১৭১১৯৮৯৩৬০  

২৪-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৮-০৮-২০২০ o+ �র 

১৮৫।  

জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম মািনক 
গাড়ীচালক 

আইিপিপ �সল-২, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৯৪৬৫৯৬৬৬  

২৮-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১২-০৮-২০২০ A+   

১৮৬। 

জনাব �সয়দ �মা: সােদ�র রহমান 
উপ-পিরচালক (িহসাব) 

আিহদ, িবউেবা, ট�ী, গাজী�র 
০১৮১১৪৮৫১৫৩  

২৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৮-০৮-২০২০ o+  

১৮৭। 

জনাব গাজী �মা: শাম�ল আলম 
সহকারী পিরচালক 

অিডট পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১১৪৬৫৭৩০  

২৯-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২০-০৮-২০২০ A+  

১৮৮। 

জনাব �মাঃ ফািহ��ামান 
িহসাবর�ক 

অিডট পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৯৭৫৯৩৩৩৭০ 

 ২৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+  

১৮৯। 

জনাব �মাঃ ইমন রহমান 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 

�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৫৭৪৩৮৫৫  

৩১-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+ 

হালকা �র, 
�াদ-�াণ নাই 

১৯০। 

জনাব জ�রা খা�ন 
�ি�েক�ং �মিশন অপােরটর 

�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা 
০১৯৩৭০৮০৯২১  

০২-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ 

�র, কািশ, 
�াণ নাই, 
�াষক�, 
�ব �লতা 

১৯১। 

জনাব �মা: জামাল উি�ন 
উ�মান িহসাব সহকারী 

আিহদ, িবউেবা, কা�াই, রা�ামা� 
০১৭১১১২৯৮৩৫ 

 ২২-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+  

১৯২। 

জনাব �মাঃ শাহজাহান িব�াস 
িফটার িব 

�লনা িব��ৎ �ক�, �লনা 
০১৯২০৬৫০৯৩৮  

২৬-০৭-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১২-০৮-২০২০ B+ 

�র, 
গলা�াথা, 

কািশ 

১৯৩। 

জনাব �মাঃ �দেলায়ার �হােসন 
সাহা�কারী 

চ�পাইনবাবগ� ১০০ �মঃওঃ িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, আম�রা, চ�পাইনবাবগ�  

২৫-০৭-২০২০ 
��  

২২-০৮-২০২০ তািরখ 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

১৫-০৮-২০২০ B+ হালকা �র 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৪। 

জনাব �মাঃ আ�ল আলী 
এসিবএ-িস 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �লাউড়া, 
িবউেবা, �মৗলভীবাজার 

০১৭১৫৪০৯৫২৭ 

 

২৮-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ 

�র, কািশ ও 
হালকা গলা 

�াথা 

১৯৫। 

জনাব �মাঃ রানা ইকবাল 
উপসিচব (সং�াপন) 

�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৫৮৫০৯৯১ 

 

০৫-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৬-০৮-২০২০ o+ 

অবসাদ, �র, 
হ�িচ-কািশ,  

মাথা ও শরীর 
�াথা, �াণ 

নাই, �ব �লতা  

১৯৬। 

জনাব �মাঃ আসলাম উ�ীন 
�ক� পিরচালক (তঃ�ঃ), 

�সয়দ�র ১৫০ �মঃওঃ িস�ল সাইেকল 
িব��ৎ �ক� িনম �াণ �ক�, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭০৮১৬৮৮৮৯ 

 

০৫-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৬-০৮-২০২০ A+ 

�র, কািশ, 
তী� শরীর 

�াথা 

১৯৭। 

জনাব �মাঃ আ�ল খােয়র 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী 

�ত� িনম �াণ িবভাগ-২, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৫২০০৯৮০ 

 

২৯-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
৩১-০৭-২০২০ 
১৫-০৮-২০২০ 

A+ 
অি�েজন 
ঘাটিত ও 
ডায়িরয়া 

১৯৮। 

জনাব �ামল চ� মালাকার 
ইেলকি�িশয়ান-এ 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-১, িবউেবা, িসেলট 
০১৭১১৩৬০৬১২ 

 

০৪-০৭-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 o+ 

�র, কািশ, 
�াসক� ও 
হালকা গলা 

�াথা 

১৯৯। 

জনাব �মাঃ ইকিতয়ার উি�ন 
সাহা�কারী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, 
িবউেবা, �মৗলভীবাজার 

০১৭২৮০৫৮৫০৩  

২৯-০৬-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 AB+ 

�র, কািশ ও 
হালকা গলা 

�াথা 

২০০। 

জনাব নাঈ�র রহমান 
সাহা�কারী 

অেটা-কে�াল িবভাগ, িসি�রগ� তাপ িব��ৎ 
�ক�, িবউেবা, নারায়ণগ� 

০১৭২০৩৮৯৭০৮ 

 

০৮-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৫-০৮-২০২০ B+ 

হ�িচ, কািশ ও 
�াদ নাই 

২০১। 

জনাব �েকৗঃ �মাঃ শহী�ল ইসলাম 
িনব �াহী �েকৗশলী 

িবতরন িবভাগ, িবউেবা, �ফনী 
০১৮৪১১২১২৪৮ 

 

২৯-০৭-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 A+ 

�র, �াথা, 
�াসক�, 
অি�েজন 

ঘাটিত, �াণ 
নাই, কািশ 

২০২। 

জনাব �মাঃ এমদাদ উ�াহ 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িবতরন িবভাগ, িবউেবা, �ফনী 
০১৬৮৩৬৬২৯৮৬ 

 

২০-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৬-০৮-২০২০ A+ 

�র, �াথা, 
কািশ, �াণ 

নাই ও 
�ব �লতা 

২০৩। 

জনাব �মাঃ মাহ��ল হাসান 
সহকারী �েকৗশলী 

িবতরন িবভাগ, িবউেবা, �ফনী 
০১৯১৩৩৩০৭২২ 

 

০৩-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 O+ 

�র, �াথা, 
কািশ, �াণ 

নাই, �ব �লতা 
ও ডায়িরয়া 

২০৪। 

জনাব িহে�াল ব�য়া 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িবতরন িবভাগ, িবউেবা, খাগড়াছিড় 
০১৮৪০২৩৪১৩২  

৩০-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
   

২০৫। 

জনাব �মাঃ হাসান মাহ�দ 
িনব �াহী �েকৗশলী 

বিরশাল �াস টারবাইন িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, বিরশাল 
০১৭১২৫৬১৯১৪  

০৯-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 O+ 

শরীর �াথা, 
মাথা �াথা, 
�� কািশ 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০৬। 

জনাব �মাঃ আিজ�র রহমান 
ই��ুেম� �মকািনক-এ 

বিরশাল �াস টারবাইন িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, বিরশাল 
০১৭১২০০৭৪৮১  

০৯-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 O+ 

�র, শরীর 
�াথা, মাথা 
�াথা, গলা 
�াথা ও �� 

কািশ 

২০৭। 

জনাব ইকবাল আহেমদ 
উ�মান িহসাব সহকারী 

আিহদ, িবউেবা, ট�ী, গাজী�র 
০১৮১৯১৪৭৩৯৯  

২৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 O+  

২০৮। 

জনাব জাহা�ীর �হােসন 
িফটার-িস 

�ত� িনম �াণ িবভাগ-২, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৬৪২৪৩৪৮ 

 

১০-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
৩১-০৮-২০২০ A+ 

�র,  
ডায়িরয়া, 
গলা�াথা 

২০৯। 

জনাব �মাঃ ইমা�ল ইসলাম 
সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, হািলশহর,  
িবউেবা, চ��াম 
০১৭১২০৬৭৬৯৬  

২৩-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৫-০৮-২০২০ O+ 

�র, �িদ �, 
কািশ 

২১০। 

জনাব আ�ল হােশম 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-হাটহাজারী, 
িবউেবা, চ��াম  

২০-০৭-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
০৬-০৮-২০২০ B+ 

�র, সিদ � ও 
কািশ 

২১১। 

জনাব এস এম আশরাফ আলী 
সহকারী িহসাব র�ক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �লশী, 
িবউেবা, চ��াম 
০১৭১১০১১৭৫২  

১৮-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৫-০৭-২০২০ O+ 

�র, শরীর 
�থা, কািশ, 
সিদ �, গলা 

�থা 

২১২। 

জনাব �মাঃ আ�র রা�াক 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, কা�রঘাট, 
িবউেবা, চ��াম 
০১৭১৯০৯৯০৮৮  

৩০-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 O+ 

�র, গলা 
�াথা ও 
নােকর 

�ানশি� নাই 

২১৩। 

জনাব আ�ল কােশম 
লাইন�ান-এ 

িবতরণ িবভাগ, িবউেবা, ক�বাজার 
০১৫৮৫৩৫১০৩  

০৪-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 AB+ �র ও কািশ 

২১৪। 

জনাব আ��াহ আল মাহ�দ 
সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, িনউ�িরং 
িবউেবা, চ��াম 

০১৭৪৩৫৮৮৩৮৭  

২৪-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 O+ 

�র,কািশ, 
শারীিরক 
�ব �লতা, 
�াসক�, 
গ�হীনতা 

২১৫। 

জনাব �মাঃ আহসান উি�ন 
��ার িকপার-িব 

িততাস ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, �িম�া 
০১৭০৪৫৪৪৮৮৮ 

 ১৭-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৯-০৮-২০২০ B+  

২১৬। 

জনাব �মাঃ আয়নাল হক 
এ�ােটনেড�-এ 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৮২২৪৫৬৫১২  

২৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৫-০৮-২০২০ A+ উপসগ �হীণ 

২১৭। 

জনাব �মাঃ আলমগীর �হােসন 
পাওয়ার হাউজ ি�নার (আউটেসািস �ং) 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৯১৪৯৯৫১৬৪  

২৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৫-০৮-২০২০  উপসগ �হীণ 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১৮। 

জনাব �মাঃ �লতান-এ-আলী আসগর 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৭১৭৬৬২৪৩১  

২৯-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৫-০৮-২০২০ A+ 

�র, কািশ, 
শরীর �াথা, 
অ�িচ, �াণ 

নাই 

২১৯। 

জনাব �মাঃ শাহীন আলী 
ইেলকি�িশয়ান-এ 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৯৪৩৬০৩২৬৪  

৩১-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৫-০৮-২০২০ O+ 

�র, গলা ও 
�েক �াথা, 
অ�িচ, �াণ 

নাই 

২২০। 

জনাব �মাঃ শিহ�ল ইসলাম 
সহকারী �েকৗশলী 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৯২০৭৬৯২২৮  

১৩-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০১-০৯-২০২০ B+ 

হালকা গলা 
�াথা, কািশ, 
শরীর �াথা, 

�ব �লতা 

২২১। 

জনাব �মাঃ আল-ইমরান 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িদরাই িব��ৎ সরবরাহ, িবউেবা, �নামগ� 
০১৭৪৭২৩৭০৪৩ 

 

০৫-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২০-০৮-২০২০ O+ 

�র, কািশ ও 
হালকা গলা 

�াথা 

২২২। 

জনাব �মাঃ শির�র রহমান �চৗ�রী 
সহকারী �েকৗশলী  

�ভড়ামারা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �ি�য়া 
০১৭১৮৬৫২৯৯২  

১৮-০৮-২০২০ 

ইমপালস হাসপাতাল, 
ঢাকায় িচিকৎসাধীণ 

অব�ায় ২৩-০৮-২০২০ 
তািরখ ���বরণ কেরেছন 

 A+  

২২৩। 

জনাব �মাঃ �জন আলী 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

�ভড়ামারা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �ি�য়া 
০১৭৫৫৩২৭১৮১ 

 ১৮-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+  

২২৪। 

জনাব �মাঃ আ� নােছর 
সাহা�কারী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ,  
িবউেবা, চ�দ�র  

১৩-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+  

২২৫। 

জনাব �েকৗঃ �হােসন মাহ�দ শামীম ফরহাদ 
িনব �াহী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �চৗ�হনী, 
িবউেবা,  �নায়াখালী 

০১৮৪১১২১২৫১  

০৫-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ 

�র, �থা, 
কািশ, �াদ ও 
�ান নাই এবং 

�ব �লতা 

২২৬। 

জনাব �মাঃ রািকব উি�ন 
লাইন�ান-এ 

হািতয়া িব��ৎ সরবরাহ, িবউেবা, �নায়াখালী 
০১৬৮৯৩৬৪৭৮১  

০৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ 

�র, কািশ, 
সিদ �, মাথা 
�াথাসহ 
অ�া� 

২২৭। 

জনাব �জন সরকার 
িনরাপ�া �হরী 

হািতয়া িব��ৎ সরবরাহ, িবউেবা, �নায়াখালী 
০১৮১২৫৯৬৯৬০  

০৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ 

�র, কািশ, 
সিদ �, মাথা 
�াথাসহ 
অ�া� 

২২৮। 

জনাব �েকৗশলী �বীর �মার �দ 
�ধান �েকৗশলী 

িব��ৎ �ক� িনম �াণ, িবউেবা, ঢাকা 
০১৮১৯২৩৮০১৭ 

 

১৯-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০২-০৯-২০২০ O+ 

�র, গলা 
�াথা, কািশ, 
তী� শরীর 

�াথা 

২২৯। 

জনাব �েকৗঃ �গািব� চ� লাহা 
�ব�াপক (ত�াবধায়ক �েকৗশলী) 

চ�দ�র ১৫০ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল িব��ৎ 
�ক�, িবউেবা, চ�দ�র  

০১৭৬৮২৪৩০৬০  

১৭-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৯-০৯-২০২০ B+  



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩০। 

জনাব কাজী মা�দ িময়া 
সহকারী �েকৗশলী 

�লনা িব��ৎ �ক� ও �লনা ৩৩০ �মঃওঃ 
কসািবেকিনম �াণ�ক�,িবউেবা,�লনা(অঃদাঃ) 

০১৭১২০৬৮৬৪৪  

১৬-০৮-২০২০ ��  
কােজ �যাগদান কেরেছন 

২৬-০৮-২০২০ B+ �র, কািশ 

২৩১। 

জনাব �মাঃ খিল�র রহমান 
ই��ুেম� �মকািনক-িড 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৯৯৭৫১০২৭৬  

২৯-০৭-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১২-০৯-২০২০ B+ 

�র, 
গলা�াথা, 

কািশ 

২৩২। 

জনাব �দীপ �মার �বরাগী 
�িনয়র িশ�ক 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০৭৩২৭০০৩২৪  

১৭-০৭-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৭-০৮-২০২০ A+ 

�র, 
গলা�াথা, 

কািশ 

২৩৩। 

জনাব �মাঃ ইউ�ছ খান 
উ�মান সহকারী 

সংগঠন ও প�িত পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৭২৪৫৬৮৩ 

 ১৯-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৯-২০২০ B+  

২৩৪। 

জনাব �মাঃ জিহ�ল ইসলাম 
উ�মান িহসাব সহকারী  

কনভারশন অব ১৫০ �মঃওঃ িসেলট িজ� � 
২২৫ �মঃওঃ িসিসিপিপ �ক�, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭৮০০১৫৭৫৭ 

 

১৮-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 O+ 

ঠা�া, কািশ, 
�র, শরীর, 
মাথা ও গলা 
�াথা, �ান 

নাই 

২৩৫। 

জনাব �মাঃ আ�ল কালাম  
সহকারী িহসাবর�ক 

তদ� ও �ংখলা পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১২৪৬৬০৩৯  

১১-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০১-০৯-২০২০ A+  

২৩৬। 

জনাব �মাঃ জাহা�ীর আলম 
সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �ষালশহর,  
িবউেবা, চ��াম  

০৫-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ 

�র, শরীর 
�থা, কািশ, 
সিদ �, গলা 

�াথা 

২৩৭। 

জনাব �মাঃ শাহজাহান 
সাহা�কারী 

আ�িলক �ত� িনম �াণ িবভাগ, িবউেবা, চ��াম 
০১৭৭০-৪৮৫৩৮৮ 

 ২০-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 AB+ 

সিদ �, কািশ, 
�র,ডায়িরয়া, 
শরীর �াথা 

২৩৮। 

জনাব �মাঃ �মাখেল�র রহমান 
লাইন�ান-এ 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-২ (দি�ণ), 
িবউেবা, ময়মনিসংহ 

০১৭১১২৪৯৩৭৭  

০৭-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৯-০৮-২০২০  

�র, কািশ ও  
গলা �াথা 

২৩৯। 

জনাব �মাঃ আ�ল হাই 
িমঠার পাঠক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, গফরগ�ও, 
িবউেবা, ময়মনিসংহ 

০১৭১৬৩৭৭৭০৪  

০৬-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৩-০৮-২০২০ A+ 

�র, কািশ ও  
গলা �াথা 

২৪০। 

জনাব �মাঃ নাজ�ল �হাসাইন 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

�ক� িবভাগ-১, রং�র �জান িব��ৎ িবতরণ 
�ব�া উ�য়ন �ক�, িবউেবা, রং�র 

০১৭৬৩৮৭০২৪২  

১৩-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+  

২৪১। 

জনাব ডাঃ �মাঃ আ� হায়াত 
�মিডেকল অিফসার 

কণ ��লী পািন িব��ৎ �ক�, কা�াই, 
িবউেবা, রা�ামা� 
০১৯৭০০৩৫১৫  

৩০-০৭-২০২০ �� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

২১-০৮-২০২০ A+  



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪২। 

জনাব �মাঃ আিস��ামান 
সহকারী �েকৗশলী 

কণ ��লী পািন িব��ৎ �ক�, কা�াই,  
িবউেবা, রা�ামা� 
০১৩০১০২৭৯৭৬  

১১-০৮-২০২০ 
�� 

কম ��েল �যাগদান 
কেরেছন 

২৭-০৮-২০২০ O+  

২৪৩। 

জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম  
�ধান �েকৗশলী 

িবতরণ �ক�ীয় অ�ল, িবউেবা, ময়মনিসংহ 
০১৭১১৫৯৫১২৬  

২৮-০৮-২০২০ �� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

০৫-০৯-২০২০ B+ 
�র, 

গলা�াথা 

২৪৫। 

জনাব �মাঃ নািসম �হােসন 
��া� অপােরটর-িস 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৭১২৯৬৩৬০৫  

২৮-০৮-২০২০ �� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

০৬-০৯-২০২০ A+ 
�র, 

গলা�াথা, 
কািশ 

২৪৬। 

জনাব প� সরকার 
িনরাপ�া �হরী 

চ��াম িব��ৎ �ক�, রাউজান,  
িবউেবা, চ��াম   

২৫-০৭-২০২০ �� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

১৬-০৮-২০২০ A+ �র, �াষক� 

২৪৭। 

জনাব �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ আখ� 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী 

�িশ�ণ ও �পশা উ�য়ন পিরদ�র,  
িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১১৩৩০০৪৪ 

 ০৩-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২০-০৮-২০২০   

২৪৮। 

�মাঃ �বারহান উি�ন িময়া 
 এসিবএ-িস 

 �লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৭১২৯৮৯২৬৮  

২১-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৬-০৯-২০২০ B+ �র 

২৪৯। 

জনাব �েকৗঃ �মাঃ শাম�ল আলম 
সদ� (িবতরণ) 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �, ঢাকা 
০১৮১১৪৮৫১৪৫  

২৪-০৮-২০২০ 
িতিন �� হেয় 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 AB+ 

মাথা �াথা, 
�র, সিদ � 

 

২৫০। 

জনাব লািক আকতার 
অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক 

পিরচালন ও সংর�ণ সােক�ল,  
চ�েমে�া (�ব �), িবউেবা, চ��াম  

১৭-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 O+ 

�র, কািশ, 
ডােয়িরয়া 

২৫১। 
জনাব �মাঃ সিহ�ল ইসলাম 

সহকারী পিরচালক (জনসংেযাগ) 
িবতরণ দি�ণা�ল, িবউেবা, চ��াম 

 

১৩-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৯-০৮-২০২০ O+ 

�র, শরীর 
�াথা, কািশ, 
সিদ �, মাথা ও 
গলা �াথা 

২৫২। 

জনাব আ�স সামাদ 
অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক 
সংগঠন ও প�িত পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১৬৩৩৯২৩৮  

০২-০৯-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৫-১০-২০২০ B+ 

�র, শরীর 
�াথা, �চ� 
মাথা �াথা 

২৫৩। 

জনাব �মাঃ এনা�ল হক 
উপ-পিরচালক (িহসাব) 

আিহদ, চ�দ�র ১৫০ �মঃ ওঃ ক�াই� 
সাইেকল িব��ৎ �ক�, িবউেবা, চ�দ�র 

০১৭৩৬১৬৩৬৯৭  

৩০-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৫-০৯-২০২০ O+  

২৫৪। 

জনাব �লতানা �বগম 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
অথ � পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১৪৫৪৫৮৮০ 

 ০৪-০৯-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+  



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৫৫। 

জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান 
িসিনয়র ডাটা এি� কে�াল অপােরটর 

�িম�া কি�উটার �ক�, িবউেবা, �িম�া 
০১৯১২৭৬১৬৯৬  

১০-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৮-০৭-২০২০ AB+ 

�র, �াথা, 
কািশ, �াণ 

নাই,�াসক�, 
অি�েজন 
ঘাটিত 

২৫৬। 

জনাব �মাঃ জািমল �হােসন 
িসিনয়র রসায়নিবদ  

২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� তাপ িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, িসি�রগ�, নারায়ণগ� 

০১৬৭২৫৪২৭৭৮ 

 

২৪-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১০-০৯-২০২০ B+ 

�র, কািশ, 
�� �াষক� 

২৫৭। 

জনাব �মাঃ শাহ আলম 
অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, আ�াবাদ,  
িবউেবা, চ��াম 
০১৭১১৯৪২১০০  

১৮-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
৩০-০৮-২০২০ B+ 

�র, সম� 
শরীর �থা, 
সিদ �, কািশ, 

২৫৮। 

জনাব �েকৗঃ �মাঃ আ�ল কােদর গিন 
িনব �াহী �েকৗশলী 

িবতরণ িবভাগ, িবউেবা, ক�বাজার 
 ০১৭৫৫৫৮৩০১৭  

০৬-০৯-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ সিদ � ও �র 

২৫৯। 

জনাব �মাঃ �মাফা�ল �হাসাইন 
সহকারী িহসাবর�ক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, ঘাটাইল,  
িবউেবা, টা�াইল  

�ায়ী �কানা: িপতা: �ত চান মা�দ সরকার 
�াম: ঘাটাইল (�ামলী) পি�মপাড়া, 

ডাক+উপেজলা: ঘাটাইল, �জলা-টা�াইল 

 

২৯-০৭-২০২০ 
২৬-০৭-২০২০ তািরেখ 

���বরণ কেরেছন 
  

�র, কািশ, 
�াসক� 

২৬০। 

জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম 
টারবাইন এ�ােটনেড�-িড 

৭ নং ইউিনট, পিরচালন িবভাগ, �ঘাড়াশাল 
িব��ৎ �ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭১২২৬৬৭৮৯ 

 

১৪-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

 B+ 
কািশ, শরীর 

�ব �লতা 

২৬১। 

জনাব �মাঃ কাম�ল ইসলাম 
�া� অপােরটর-িব 

১-২ নং ইউিনট, পিরচালন িবভাগ, �ঘাড়াশাল 
িব��ৎ �ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭৩২৮৫৫৪৭৭ 

 

১৪-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

 O+ 
গলা �াথা, 
কািশ, শরীর 

�ব �লতা 

২৬২। 

জনাব �মাঃ সাখাওয়াৎ �হােসন �ঞা 
�া� অপােরটর-িস 

৫-৬ নং ইউিনট, পিরচালন িবভাগ, �ঘাড়াশাল 
িব��ৎ �ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৯৩৭০১৬১৫৮ 

 

১৪-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

 A+ 
কািশ, শরীর 

�ব �লতা 

২৬৩। 

জনাব �মা�ািফ�র রহমান 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

৩নং িরপাওয়াড � িসিসিপিপ �ক�, �ঘাড়াশাল 
িব��ৎ �ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭২৯৫১২০৫১ 

 

১৫-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

 A+ 
কািশ, শরীর 

�ব �লতা 

২৬৪। 

জনাব �মাঃ সাই�র রহমান 
�মিসিন�-িস 

১-২ নং ইউিনট, সংর�ণ িবভাগ, �ঘাড়াশাল 
িব��ৎ �ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৯১৭৪৯৮৬৪৮ 

 

১৫-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

 B+ 
কািশ, শরীর 

�ব �লতা 

২৬৫। 

জনাব আশরাফ উি�ন 
িফটার-এ 

১-২ নং ইউিনট, বয়লার, পিরচালন িবভাগ, 
�ঘাড়াশাল িব��ৎ �ক�, পলাশ,  

িবউেবা, নরিসংদী 

 

১৪-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

 B+ 
গলা �াথা, 
কািশ, শরীর 

�ব �লতা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৬৬। 

জনাব �র আলম 
িফটার-িব 

১-২ নং ইউিনট, সংর�ণ িবভাগ, �ঘাড়াশাল 
িব��ৎ �ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭২৭৩২৭৭৮৮ 

 

১৫-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

 O+ 
�র, গলা 

�াথা, কািশ, 
শরীর �ব �লতা 

২৬৭। 

জনাব শামীম আল-মা�ন 
িফটার-এ 

১-২ নং ইউিনট, সংর�ণ িবভাগ, �ঘাড়াশাল 
িব��ৎ �ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৮৪৬৬৫৬৯৭০ 

 

১৩-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

০২-০৭-২০২০ A+ �র, সিদ � 

২৬৮। 

জনাব �মাঃ আসা��ামান 
ি�ল�ান 

১-২ নং ইউিনট, সংর�ণ িবভাগ, �ঘাড়াশাল 
িব��ৎ �ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭১৩৫৯৯৯১৭ 

 

১৩-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

০৬-০৭-২০২০ O+ �র, কািশ 

২৬৯। 

জনাব নাজ�ল হক 
সাহা�কারী 

১-২ নং ইউিনট, সংর�ণ িবভাগ, �ঘাড়াশাল 
িব��ৎ �ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৯২৫৮৯৮৫৯৯ 

 

১৩-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

০৬-০৭-২০২০ O+ 

�র, কািশ, 
গলা �াথা, 

�াদ-ঘাণ িছল 
না, �ব �লতা 

২৭০। 

জনাব ��ল �হােসন 
আেম �চার উই�ার-এ 

১-২ নং ইউিনট, সংর�ণ িবভাগ, �ঘাড়াশাল 
িব��ৎ �ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭৫৪৩৯০৮৮২ 

 

১৫-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

০৬-০৭-২০২০ B- 
�র, কািশ, 

�ব �লতা 

২৭১। 

জনাব শিফউল আলম 
সহকারী �েকৗশলী 

�ঘাড়াশাল িব��ৎ �ক�, পলাশ, 
িবউেবা, নরিসংদী 
০১৯১৫৩০১০১০ 

 

১৪-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

০৪-০৭-২০২০  
�র, কািশ, 

শরীর �ব �লতা 

২৭২। 

জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন 
ইেলকি�িশয়ান-এ 

৫-৬ নং ইউিনট, সংর�ণ িবভাগ, �ঘাড়াশাল 
িব��ৎ �ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭১২৯৮৩১৭৬ 

 

০৬-০৭-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

২৮-০৭-২০২০ B+ 
�র, কািশ, 

শরীর �ব �লতা 

২৭৩। 

জনাব �মাঃ আফতাব উি�ন 
�ফার�ান-িড 

বয়লার, ৫-৬ নং ইউিনট, �ঘাড়াশাল িব��ৎ 
�ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭২১৩৫৮৮৪৩ 

 

১৪-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

  
�র, কািশ, 

শরীর �ব �লতা 

২৭৪। 

জনাব কাম�ন নাহার 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 
৫-৬ নং ইউিনট, সংর�ণ িবভাগ, �ঘাড়াশাল 

িব��ৎ �ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 
০১৭৩১১২৩১৪৪ 

 

১৫-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

  
কািশ, শরীর 

�ব �লতা 

২৭৫। 

জনাব �মাঃ �দেলায়ার �হােসন খ�কার 
উ�মান সহকারী 

৪ নং ইউিনট, �ঘাড়াশাল িব��ৎ �ক�,  
পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৮১৯৪৫২৯৮৬ 

 

১৪-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

  শরীর �ব �লতা 

২৭৬। 

জনাব �মাঃ কাম�ল ইসলাম 
�া� অপােরটর-িব 

১-২ নং ইউিনট, �ঘাড়াশাল িব��ৎ �ক�, 
পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭৩২৮৫৫৪৭৭ 

 

১৪-০৬-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

  
�র, কািশ, 

শরীর �ব �লতা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৭৭। 

জনাব �মাঃ হাসান আল জািম 
সহকারী িহসাবর�ক 

এসিবইউ পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১০৫০৩৭৩১  

০৯-০৯-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+  

২৭৮। 

জনাব শাহনাজ পারভীন 
সহকারী �েকৗশলী 

চ��াম ও �লনা ১৩২০ �মঃওঃx২ 
কয়লািভি�ক িব��ৎ �ক� িনম �াণ �ক�, 

িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৬৩৯৬২০৬ 

 

০৬-০৯-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৭-০৯-২০২০ B+ 

�র, সিদ �,  
কািশ. 

২৭৯। 

জনাব আ� �মাঃ �ফরদাউস িময়া 
গাড়ীচালক 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৯৩৩৮৫৮৭৪৭  

২২-০৮-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১২-০৯-২০২০ O+ �র  

২৮০। 

জনাব িনিপ পাল 
সহকারী �েকৗশলী 

ি�-�পইড িমটািরং িসে�ম পিরদ�র, 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৪০২১০৪৯৪০  

১৭-০৯-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 O+ 

�র, কািশ, 
গলা �াথা 

২৮১। 

জনাব �মাঃ কায়সার বা�ল 
গাড়ীচালক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ,  
িবউেবা, জামাল�র 
০১৮৪০৫৪৬০৯৯  

২৭-০৮-২০২০ 

০৪-০৯-২০২০ তািরখ 
জামাল�র হইেত 

ময়মনিসংহ �মিডেকল 
কেলজ হাসপাতােল আসার 

পেথ রা�ায় ���বরণ 
কেরন 

 B+ 
�র, গলা 

�াথা 

২৮২। 

জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান 
ই��ুেম� �মকািনক 

১-২ ইউিনট(সংর�ণ), �ঘাড়াশাল িব��ৎ 
�ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭১৯৮৫৩৬৪২ 
 

২০-০৮-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

০৩-০৯-২০২০ A+ 
�র, কািশ, 

�ব �লতা 

২৮৩। 

জনাব �মাঃ �সালাইমান 
�াকি�থ-এ 

১-২ ইউিনট(সংর�ণ), �ঘাড়াশাল িব��ৎ 
�ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭১৫১৩২৯০৮  

২০-০৭-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

১৭-০৮-২০২০ O+ 

�র, শরীর 
�থা, কািশ, 

�ানশি� 
�াস, �ব �লতা 

২৮৪। 

জনাব �মাসা�ৎ পারভীন আ�ার 
 অিফস সহায়ক 

৫-৬ ইউিনট (সংর�ণ), �ঘাড়াশাল িব��ৎ 
�ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭১৫১৩২৯০৮ 
 

২৩-০৭-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

১৭-০৮-২০২০ B- 

�র, শরীর 
�থা, কািশ, 

�ানশি� 
�াস, �ব �লতা 

২৮৫। 

জনাব �মাঃ �সােহল �মা�া 
সহকারী িশ�ক 

িবউেবা উ� িব�ালয়, �ঘাড়াশাল িব��ৎ 
�ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭২৩৮০০৬৯৯ 
 

২১-০৭-২০২০ 
িতিন �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

 O+ 

�র, শরীর 
�থা, কািশ, 

�ানশি� 
�াস, �ব �লতা 

২৮৬। 

জনাব �মাঃ আিজ�ল ইসলাম 
টারবাইন এেটনড�া�-িস 

�সয়দ�র ২০ �মঃওঃ �াস টারবাইন িব��ৎ 
�ক�, িবউেবা, নীলফামারী 

০১৭১৯০৮৩৩০১ 

 ১৯-০৮-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 AB+  

২৮৭। 

জনাব �মাঃ গাজীউর রহমান আ�াস  
সাহা�কারী  

শাহজীবাজার ৩৩০ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, হিবগ�   

১৫-০৭-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০২-০৮-২০২০  

�র, �িদ �, 
কািশ ও গলা 

�াথা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৮৮। 

জনাব �মাঃ রিহম উ��াহ 
সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, রাম�র 
িবউেবা, চ��াম 
০১৭৪২৪৪৫৯৬৫  

২৭-০৭-২০২০ 
��থ  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৭-০৮-২০২০ O+ 

�র, �িদ �, 
কািশ ও 
�াষক�, 
�াথা 

২৮৯। 

জনাব �মাঃ আরাফাত �হােসন আক� 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ পাথরঘাটা, 
িবউেবা, চ��াম 
০১৮৭৫৯৪৬৮০৯  

৩০-০৮-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+ 

�র, সিদ �, 
কািশ 

২৯০। 

জনাব �মাঃ আ�র রিহম 
এসিবএ-িড 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �ষালশহর 
িবউেবা, চ��াম 
০১৭১৫০৯৮৫০৯  

১৪-০৯-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 A+ 

�র, �িদ �, 
কািশ ও 
�াষক�, 
�াথা 

২৯১। 

জনাব িন� �লতানা 
িসিনয়র ডাটা এি� কে�াল অপােরটর 

চ��াম কি�উটার �ক�, 
িবউেবা, আ�াবাদ, চ��াম 

০১৫৫৮৫৬১৫৫২ 

ছিব �কােশ 
অিন�ক 

০৯-০৭-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৩-০৭-২০২০ O+ 

�র, কািশ, 
সারা শরীর 
�াথা, গ� 
িছল না 

২৯২। 

জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন �ইঁয়া 
 সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-৩,  
িবউেবা, িসেলট 
০১৭৩৬৭৯১৫৪৭  

২২-০৯-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ 

�র, �াষক�, 
�াদ-গ� 

িবলীন, শরীর 
�াথা, 
�ব �লতা 

২৯৩। 

জনাব �মা: মহিসন �হােসন জয় 
সাহা�কারী 

সংগঠন ও প�িত পিরদ�র, 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৫৩৩৬০৭৩৪৮  

২৩-০৯-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৮-১০-২০২০ O+  

২৯৪। 

জনাব �মাঃ �ফরেদৗস আহেমদ 
িমটার পাঠক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ 
িবউেবা, �মৗলভীবাজার 

০১৭১১৭৮৮০৮৯  

১০-০৯-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৩-০৯-২০২০ AB+ 

�র, কািশ, 
�াদ-�ান 
িছল না 

২৯৫। 

জনাব �মাঃ �হফ�ল বারী  
সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, আ�গ�,  
িবউেবা, �া�ণবািড়য়া 

০১৭১১১১১৯০০ 
 

২৩-০৯-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 B+ 

�র, 
গলা�থা, 
�াসক�, 
�ব �লতা 

২৯৬। 

জনাব �মাঃ ছাইেয়�র রহমান 
অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, আ�গ�, 
িবউেবা, �া�ণবািড়য়া  

০১৭১৫৯৭১৫৪৪  

 

১৪-০৮-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২০-০৮-২০২০ A+ 

�র, কািশ 
গলা�থা,  
�ব �লতা 

২৯৭। 

জনাব �মাঃ মা��র রহমান 
সহকারী পিরচালক (িহসাব) 

�কায়াক, িবউেবা, ঢাকা 
০১৯১২১৪০০৮৬  

২৯-০৯-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৭-১০-২০২০ B+ �র 

২৯৮। 

জনাব �মাঃ �বলােয়ত �হােসন 
গাড়ীচালক 

স�ি� ও যানবাহন পিরদ�র,  
িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১১৭০৮৪৩৪ 

 ০৪-০৮-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+   



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৯৯। 

জনাব �শখ খায়��ামান  
সহকারী পিরচালক (স�ি�) 
স�ি� ও যানবাহন পিরদ�র,  

িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১০৮৮৮১৭৮ 

 ০৯-০৯-২০২০ 
��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১২-০৯-২০২০ 
১৫-০৯-২০২০ 

A+  

৩০০। 

জনাব �মাঃ রাহা�ল ইসলাম  
িনরাপ�া �হরী 

স�ি� ও যানবাহন পিরদ�র,  
িবউেবা, ঢাকা 

০১৯৩৩৪৪৩৪৫৫ 

 ০৬-০৯-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+  

৩০১। 

জনাব �মাঃ জসীম উি�ন  
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, িসেলট 
িবভাগ, িবউেবা, িসেলট 

০১৭২৬৪৮০৭১৫  

১৪-০৯-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৯-০৯-২০২০ A+ 

 �র, 
মাথা�াথা, 

�ব �লতা 

৩০২। 

জনাব �মাঃ �খারেশদ আলম 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী  

�িশ�ণ ও �পশা উ�য়ন পিরদ�র,  
িবউেবা, ঢাকা  

০১৭৯১৭৪৩৪৮২ 

 ২৪-০৯-২০২০  
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১১-১০-২০২০ A+  

�িদ �, �র, 
গলা�থা, 

কািশ, 
ডায়িরয়া, 

�াদ-�ানহীণ 

৩০৩। 

জনাব সিহদ ডা�য়া  
স�ট��া�িরক-কাম-কি�উটার অপােরটর 

�িশ�ণ ও �পশা উ�য়ন পিরদ�র,  
িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১১৫৭৬৪২৬ 

 ১২-০৮-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১২-০৯-২০২০ B+ 

�িদ �, �র, 
গলা�থা, 

কািশ, 
ডায়িরয়া, 

�াদ-�ানহীণ 

৩০৪। 

জনাব �মাঃ �� তা�কদার  
সাহা�কারী  

�িশ�ণওেপশা উ�য়ন পিরদ�র,িবউেবা,ঢাকা 
০১৯৮৯৭৯৫৭১৫ 

 ১৪-০৮-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০২-০৯-২০২০ O+ 

�িদ �, �র, 
গলা�থা, কািশ, 
ডায়িরয়া, �াদ-

�ানহীণ 

৩০৫। 

জনাব কাজী �মাঃ আই�ব ইকবাল 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

�েকৗশল একােডমী, কা�াই,  
িবউেবা, রা�ামা� 
০১৬২৪৬৮১৬৭৬  

২৭-০৬-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৯-০৭-২০২০ O+ 

�িদ �, �র, 
নাক ব�, 

কািশ, �াদ 
�ান িছল না 

৩০৬। 

জনাব �মাঃ ��ল ইসলাম  
সহকারী �েকৗশলী 

ফিরদ�র ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, ফিরদ�র 
০১৭১৪৩৫২৬৩৫ 

 ২৮-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৩-০৯-২০২০ O+   

৩০৭। 

জনাব এ এইচ এম �ৎ�ল কবীর 
সহকারী ��া�ামার  

ঢাকা কি�উটার �ক�, িবউেবা, ঢাকা 
০১৫৫৩৭০২৭০৭  

০৫-১০-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন  
২৬-১০-২০২০ O+ 

�িদ �, �র, 
কািশ 

৩০৮।  

জনাব �মাঃ দাউ�র রহমান 
উ�মান সহকারী 

পিরচালন ও সংর�ণ সােক�ল, িবউেবা, �নায়াখালী 

০১৭১৪৬৫০৮২১  

২০-০৯-২০২০ 
িবএসএমএমইউ এ 

িচিকৎসা �হণকরতঃ িনজ 
বাসায় অব�ান করেছন 

 A+ 

�চ� �র, 
�াষক�, 
শািররীক 
�ব �লতা 

৩০৯। 

জনাব শােহদ �মাহা�দ �মেহদী ইকবাল 
িনব �াহী �েকৗশলী 

এনািজ� অিড�ং ইউিনট, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৬২৯৫৮৬৮  

১৬-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০২-০৯-২০২০ A+  

৩১০। 

জনাব �মাঃ আ�াফ আলী 
িহসাবর�ক 

আ�িলক িহসাব দ�র, �ঘাড়াশাল িব��ৎ 
�ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৬৭২৭৫৪৭৭৩ 

 

১৪-০৬-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১২-০৭-২০২০ AB+ 

�র, শরীর 
�াথা, কািশ, 
�াদ-�ানহীণ, 

�ব �লতা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩১১। 

জনাব �মাঃ আিতউর রহমান খান 
উ�মান িহসাব সহকারী 

আ�িলক িহসাব দ�র, �ঘাড়াশাল িব��ৎ 
�ক�, পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭৭৪০৪২০১৪ 

 

১৪-০৬-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০১-০৭-২০২০ O+ 

�র, শরীর 
�াথা, কািশ, 
�াদ-�ানহীণ, 

�ব �লতা 

৩১২। 

জনাব রাজ �মার  
ই��ুেম� �মকািন�-িব 

�ঘাড়াশাল িব��ৎ �ক�, পলাশ,  
িবউেবা, নরিসংদী 
০১৭৫৯১৮১৯৮০ 

 

১৩-০৬-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
৩০-০৬-২০২০ B+ 

কািশ,  
�াদ-�ানহীণ, 
শরীর �ব �লতা 

৩১৩। 

জনাব আেনায়া�ল আজম খান 
�া� অপােরটর-িব 

৩ ন�র ইউিনট, �ঘাড়াশাল িব��ৎ �ক�, 
পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭১১৭৩৮৭৮৯ 

 

১৩-০৬-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৫-০৬-২০২০ O+ 

কািশ,  
�াদ-�ানহীণ, 
শরীর �ব �লতা 

৩১৪। 

জনাব �মাঃ আ� রায়হান সাআদাত 
িসিনয়র রসায়নিবদ 

১-২ ন�র ইউিনট, �ঘাড়াশাল িব��ৎ �ক�, 
পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭১৯৪০২৫২৬ 

 

২৬-০৮-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১০-০৯-২০২০ A+ 

�র, শরীর 
�াথা, কািশ, 
�াদ-�ানহীণ, 

�ব �লতা 

৩১৫। 

জনাব �মাঃ কাজী �মাকারম  
�া� অপােরটর-িস (টারবাইন) 

১-২ ন�র ইউিনট, �ঘাড়াশাল িব��ৎ �ক�, 
পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৯২০০৭৭০০০ 

 

২৩-০৮-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৫-০৯-২০২০ A+ 

�র, শরীর 
�াথা, কািশ, 
�াদ-�ানহীণ, 

�ব �লতা 

৩১৬। 

জনাব �মাঃ �রিশদ আলম 
�ফার�ান-িস 

যাি�ক সংর�ণ িবভাগ-১, কণ ��লী পািন 
িব��ৎ �ক�, কা�াই, িবউেবা, রা�ামা� 

০১৮২০৩১৫৮৭৩  

২৯-০৭-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৫-০৮-২০২০ B+  

৩১৭। 

জনাব মেনায়ারা �বগম  
িমডওয়াইফ 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৭৬৬৬৩৫৯৬০  

১০-০৯-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৮-০৯-২০২০ B+ �র, কািশ 

৩১৮। 

জনাব �মাঃ ফিসয়ার রহমান 
ওেয়�ার-িব 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৯১৫১৯৩৮৩৩  

১৫-০৯-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ 

�র, কািশ, 
�াষক�, 
�ধাম�া 

৩১৯। 

জনাব মেনাজ িম� 
সাহা�কারী 

�ভালা ২২৫ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল িব��ৎ 
�ক�, িবউেবা, �ভালা 

০১৭১২০০২২০৬ 

 ১০-০৮-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
২৪-০৮-২০২০ B+  

৩২০। 

জনাব ডাঃ রিকব আহেমদ �দওয়ান 
�মিডেকল অিফসার 

পিরচালন ও সংর�ণ সােক�ল, 
িবতরণ অ�ল, িবউেবা, িসেলট 

০১৭১৫১১৮৮৬৩ 
 

০৯-১০-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 A+ 

�র, কািশ, 
�ব �লতা, �� 

�াসক� 

৩২১। 

জনাব �মাঃ ফজ�ল হক 
�ধান �েকৗশলী 

�াইেভট �জনােরশন (আইিপিপ/িপিপিপ) 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৭৫৫৫৮২৪৬৭ 
 

০৬-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৩-০৯-২০২০ O+ 

�র, মাথা 
�াথা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩২২। 

জনাব �মাঃ �মজবাহ উি�ন 
সহকারী �েকৗশলী 

আইিপিপ �সল-১ পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৬৭৪৮১৫৭৮৮  

২৩-০৯-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
06-10-2020 B+ 

সিদ �, কািশ, 
�ান ও �েখর 

�াদ চেল 
যাওয়া 

৩২৩। 

জনাব �মা: এরশা�ল হক 
সাহা�কারী 

সদ� (�কা�ািন অ�ােফয়াস �) এর দ�র, 
�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা 

০১৯৫৬৩৬৯২৩৮ 

 ১৬-১০-২০২০ 
বত�মােন �� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৫-১০-২০২০ A+ 

�র, কািশ, 
শরীর �াথা 

৩২৪। 

জনাব �মাঃ শাম�ল আলম তা�কদার 
ইেলি�িশয়ান-িস 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-৫, 
িবউেবা, িসেলট 
০১৭১১৯৬৭৩৬০  

০৬-০৮-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৩-০৮-২০২০ O+ 

�র, কািশ, 
�াসক�  ও 
হালকা গলা 

�াথা 

৩২৫। 

জনাব �মাঃ আমজাদ �হােসন 
উ�মান সহকারী 

�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৩৩৫৩৪৫০৩ 

 

১৩-১০-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৭-১০-২০২০ AB+ 

�র, ঠা�া, 
শরীর �াথা  

৩২৬। 

জনাব �মাঃ জিসম উি�ন �ধানীয়া 
সহকারী পিরচালক (িহসাব) 

ি�-�পইড িমটািরং িসে�ম পিরদ�র, 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১৫৩৮৩৭৭৮  

১৪-১০-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 O+ �র, কািশ 

৩২৭। 

জনাব �মাঃ সােদ�ল ইসলাম 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 

ি�-�পইড িমটািরং িসে�ম পিরদ�র, 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১৬৯২২৩৫৫  

১৫-১০-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 B+ �র, কািশ 

৩২৮। 

জনাব �মা: তাির�ল ইসলাম 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (িহসাব) 

�কায়াক, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১০৪২০৬১৯ 

 ২৯-০৯-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৪-১০-২০২০ A+  

৩২৯। 

জনাব �মাঃ রিবউল হাসান 
িনব �াহী �েকৗশলী 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�,  
ময়মনিসংহ �জান, িবউেবা, ময়মনিসংহ  

২৪-১০-২০২০ 
�� হেয় ১৭-১১-২০২০ 
তািরখ কােজ �যাগদান 

কেরেছন। 
০৭-১১-২০২০ B+ 

গলা �াথা, 
�র 

৩৩০। 

জনাব �মাঃ ইমিতয়াজ কিবর মাদল 
ভা�ার র�ক-িব 

�জনােরশন িডেজল, িবউেবা, ঢাকা 
০১৮১৫৫৩২৩৪৮ 

 ২৪-১০-২০২০ 
বত�মােন �� হেয় কােজ 

�যাগদান কেরেছন 
১১-১১-২০২০ B+ 

ঠা�া, কািশ, 
�র, শরীর, 
মাথা ও গলা 
�াথা, �ান 

নাই 

৩৩১। 

জনাব কািনজ ফােতমা 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 
িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-২, িবউেবা, িসেলট 

০১৭১০৭০৯৮০৬  

২৮-০৮-২০২০ 
বত�মােন ��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৪-০৯-২০২০ B+ 

�র, কািশ, 
�াসক� ও 
হালকা গলা 

�াথা 

৩৩২। 

জনাব �মাঃ �শােয়�র রহমান 
ভা�ার কম �কত�া 

�য় পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা  
০১৭১১৪৭৪৬১০  

১২-১০-২০২০ 
বত�মােন ��  

কােজ �যাগদান কেরেছন  
২৫-১০-২০২০ O+ 

�র, কািশ, 
মাথােঘারা ও 

শািররীক 
�ব �লতা  

৩৩৩। 

জনাব ব�ন চ� দাস 
সহকারী িহসাবর�ক 

�জ�া�র িব��ৎ সরবরাহ, িবউেবা, িসেলট 
০১৭১৩৮১০৮০২  

২৭-০৯-২০২০ 
মাউ� এেডারা হাসপাতােল 

িচিকৎসা �হণ কেরেছন 
১৫-১০-২০২০ AB+ 

�র, সিদ � , 
কািশ এবং 
শরীর �াথা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৩৪। 

জনাব �মাঃ ��ল আিমন  
ইেলকি�িশয়ান-এ 

�জনােরশন িডেজল, িবউেবা, ঢাকা 
০১৯১৪৪৮৯৯০২  

২৯-১০-২০২০ 
বত�মােন �� হেয় কােজ 

�যাগদান কেরেছন 
২৮-১১-২০২০ O+ 

ঠা�া, কািশ, 
�র, শরীর 
�াথা, �ান 

নাই 

৩৩৫। 

জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম 
 িফটার-িস 

�জনােরশন িডেজল, িবউেবা, ঢাকা  
০১৭১৭১৪৬৯০৫  

২৫-১০-২০২০ 
বত�মােন �� হেয় কােজ 

�যাগদান কেরেছন 
০৭-১১-২০২০ B+ 

�র, শরীর, 
মাথা ও গলা 
�াথা, �ান 

নাই 

৩৩৬। 

জনাব সায়লা আকতার ি�য়াংকা 
সাহা�কারী 

�জনােরশন িডেজল, িবউেবা, ঢাকা 
০১৫৩৪১০৫৯৩৯  

০১-১১-২০২০ 
বত�মােন �� হেয় কােজ 

�যাগদান কেরেছন 
২০-১১-২০২০ B+ 

ঠা�া, কািশ, 
�র, �াথা, 
গলা �াথা, 
�ান নাই 

৩৩৭। 

জনাব �মাঃ আেনায়া�ল কিবর  
িসিনয়র ভা�ার কম �কত�া  

�জনােরশন িডেজল, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১১০৭০৮১১  

১১-১১-২০২০ 

ি�েস� হাসপাতাল, 
উ�রায় িচিকৎসা �হণ 
কেরেছন, বত�মােন �� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

১৬-১১-২০২০ A+ 

ঠা�া, কািশ, 
�র, �াথা, 
গলা �াথা, 
�ান নাই 

৩৩৮। 

জনাব শািহন আহেমদ 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 

�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৮৯৮৮৭৮৮৫  

০৮-১১-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 B+ 

�র, ঠা�া, 
কািশ, শরীর 

�াথা  

৩৩৯। 

জনাব �মা. জাহা�ীর আলম 
�াফ ফেটা�াফার 

জনসংেযাগ পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১১২৮৮৫০৮ 

 

০৫-১১-২০২০ 
বত�মােন ��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৪-১১-২০২০ O+ 

হালকা �র, 
মাথা�াথা, 

�াণশি� �াস, 
�ব �লতা, কািশ 

৩৪০। 

জনাব �মাঃ জিমর আলী 
সহকারী �েকৗশলী  

কনভাস �ন অব ১৫০ �মঃওঃ িসেলট িজ� � 
২২৫ �মঃওঃ িসিসিপিপ �ক�,  

িবউেবা, িসেলট 
 

১৬-১১-২০২০ 
১৬-১১-২০২০ তািরখ 

���বরণ কেরন 
  

ঠা�া, কািশ, 
�র, শরীর, 
গলা ও মাথা 
�াথা, �ান 

নাই 

৩৪১। 

জনাব আিসক রহমান  
�ব�াপক (ত�াবধায়ক �েকৗশলী) 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৭০৯৬৪১৯১৬  

১২-১১-২০২০ 
িনজ বাসায় 

�কায়াের�াইেন আেছন 
২৪-১১-২০২০  AB+ 

�র, অ�িচ ও 
�াণশি� 

�লাপ 

৩৪২। 

জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 
কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 

িবউেবা, রাজশাহী 
০১৭২৯৫৬৪৯৫৫   

১২-১১-২০২০ 
বত�মােন �� হেয় কােজ 

�যাগদান কেরেছন 
২৪-১১-২০২০ B+ 

�র, অ�িচ ও 
�াণশি� 

�লাপ 

৩৪৩। 

জনাব �মাঃ �গালাম সােরায়ার �হােসন 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 
কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 

িবউেবা, রাজশাহী 
০১৬৭২৩২২৯০০  

১৪-১১-২০২০ 
বত�মােন �� হেয় কােজ 

�যাগদান কেরেছন 
২৬-১১-২০২০ B+ উপসগ � িবহীন 

৩৪৪। 

জনাব �েকৗশলী আ�েতাষ রায় 
সদ� (পিরক�না ও উ�য়ন) 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �, ঢাকা 
০১৮১৯২২৯৮০৪   

১৪-১১-২০২০ 
বত�মােন �� হেয় কােজ 

�যাগদান কেরেছন 
২৫-১১-২০২০ AB+ 

�র, অ�িচ ও 
�াণশি� 

�লাপ 

৩৪৫। 

জনাব কাজী আবসার উি�ন আহেমদ  
�ধান �েকৗশলী (িপএ�িড) 

িবউেবা, ঢাকা 
০১৮১২২৯৮৪০  

১৫-১১-২০২০ 
বত�মােন �� হেয় কােজ 

�যাগদান কেরেছন 
২৯-১১-২০২০ B+ 

ঠা�া, কািশ, 
�র, �াথা, 
গলা �াথা, 
�ান নাই 

৩৪৬। 

জনাব �সয়দ আশরা�ল �হােসন 
উ�মান সহকারী 

�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা 
০১৯৭১৩৮৩৪৪৮  

১৬-১১-২০২০ 

এভারেকয়ার হসাপাতাল, 
ঢাকায় িচিকৎসা �হণ 
কেরেছন, বত�মােন ��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 

 B+ 

�র, ঠা�া, 
কািশ, শরীর 
�াথা, অ�িচ, 

�ান নাই  



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৪৭। 

জনাব তােহ�ল ইসলাম 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 

�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭২৬৩০২৫৬০  

১৬-১১-২০২০ 
বত�মােন ��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৫-১১-২০২০ B+ 

�র, ঠা�া, 
কািশ, শরীর 
�াথা, অ�িচ, 

�ান নাই 

৩৪৮। 

জনাব �মাঃ সিফ�ল ইসলাম 
পিরচালক 

িহসাব পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৮১৯২৩৭০৭৫  

১২-১১-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 B+ 

�র, কািশ, 
অ�িচ ও 
�াণশি� 

�লাপ 

৩৪৯। 

জনাব কাজী আসরা�ল হক 
িনয়�ক, িহসাব ও অথ � 

িবউেবা, ঢাকা 
০১৮১৯২৩৭০৭৬  

১৭-১১-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 B+ 

�র, কািশ, 
অ�িচ ও 
�াণশি� 

�লাপ 

৩৫০। 

জনাব শ�র চ� চ�বত�  
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 

আিহদ, শাহজীবাজার িব��ৎ �ক�,  
িবউেবা, হিবগ�  

 ২১-০৯-২০২০ 

ই�ািহম �জনােরল 
হসাপাতাল, ওয়ারী, ঢাকায় 
িচিকৎসা �হণ কেরেছন। 

বত�মােন �� হেয় 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

৩০-০৯-২০২০  

�র, ঠা�া, 
কািশ, শরীর 

�াথা, অ�িচ, 
�ান নাই ও 

�াষক�  

৩৫১। 

জনাব মমতাজ পারভীন 
উপ-পিরচালক 

�ক�ীয় ছাপাখানা, জনসংেযাগ পিরদ�র 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৩১৩০৯৬১৪৯  

১৯-১১-২০২০ 
বত�মােন ��  

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-১২-২০২০ B+ 

হালকা �র, 
মাথা�াথা, 
�াণশি� 

�াস, �ব �লতা, 
কািশ 

৩৫২। 

জনাব �ঃ �সােহল রানা 
উপ-পিরচালক (িনব �াহী �েকৗশলী) 

িব��ৎ পিরক�না পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৫৫৫৮২৪৮৫ 

 

১৯-১১-২০২০ 

�াশনাল হাট � ফাউে�শন, 
ঢাকায় িচিকৎসা �হণ 
কেরেছন, বত�মােন �� 
কােজ �যাগদান কেরেছন  

০২-১২-২০২০ O+ 

ঠা�া, কািশ, 
�র, �াথা 
হালকা গলা 

�াথা, �ান নাই 

৩৫৩। 

জনাব এ �ক মিফজউি�ন আহেমদ 
�ক� পিরচালক (ত�াবধায়ক �েকৗশলী) 

শাহজীবাজার ১০০ �মঃওঃ িজ� িব��ৎ �ক� 
 িনম �াণ �ক�, িবউেবা, ঢাকা 

০১৩১৩০৯৬১৩৯ 

 

১৮-১১-২০২০ 

আজগর আলী হাসপাতােল 
িচিকৎসা িচিকৎসা �হণ 
কেরেছন, বত�মােন �� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

২৯-১১-২০২০  O+ 

ঠা�া, কািশ, 
�র, �াথা 
হালকা গলা 
�াথা, �ান 

নাই 

৩৫৪। 

জনাব �মাঃ �লিফকার আলী 
পিরচালক 

�কাল পাওয়ার �জনােরশন পিরদ�র 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১২-১২৪৭৭২  

০৯-১১-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 B+ 

�র, সিদ �,  
কািশ 

৩৫৫। 

জনাব �মাঃ নাজ�ল হক 
উপ-পিরচালক (িনব �াহী �েকৗশলী) 

�কাল পাওয়ার �জনােরশন পিরদ�র, 
িবউেবা, ঢাকা। 

০১৭০৯-৬৪১৯৪৭ 

 ২৫-১০-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৫-১১-২০২০ B+ 

�র, কািশ,  
�ান ও �েখর 

�াদ চেল  
যাওয়া 

৩৫৬। 

জনাব সরদার �মাঃ কাম�ল হাসান 
টারবাইন এেটনেড�-িড 

�ভালা ২২৫�মঃওঃ ক�াই� সাইেকল িব��ৎ 
�ক�, িবউেবা, �ভালা 

০১৭১৪৮৯৬৭৮৭  

০১-০৯-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
০৯-০৯-২০২০ AB+  

৩৫৭। 

জনাব �র আলম  
�পই�ার-এ 

�র সংর�ণ সােক�ল, ২১০�মঃওঃ িসি�রগ� 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, িসি�রগ�, নারায়ণগ�  

০১৮২৪৮১৭৭০৪  

১৬-১১-২০২০ 

খান�র ২৫০ শ�ািবিশ� 
হাসপাতাল, নারায়নগে� 

২২-১১-২০২০ হেত 
িচিকৎসাধীণ আেছন 

  AB+ 
কািশ ও �� 

�াষক�  

৩৫৮। 

আ� �মাঃ মােজ�ল বারী �ইঁয়া 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী 

ন�া ও পিরদশ �ন-১ পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৬৪৮৯৫৩০  

০৮-১১-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৬-১১-২০২০ O+ 

�র, ডায়িরয়া, 

�াণশি�  

�াস ও �াদ  
চেল যাওয়া 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৫৯।  

জনাব �মাঃ আওলাদ �হােসন আলী 
গাড়ীচালক 

�ম ও ক�াণ পিরদ�র,  
িবউেবা, ঢাকা  

১২-১১-২০২০ 
ঢাকা �মিডেকল কেলজ 
হাসপাতােল িচিকৎসাধীণ 

অব�ায় ���বরণ কেরেছন 
  

�র, শরীর ও 
গলা �াথা, 
�াষক�, 

িনউেমািনয়া  

৩৬০। 

জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান 
�ধান �েকৗশলী 

শাহজীবাজার ৩৩০ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, হিবগ�  

০১৭০৯৬৪১৮৮০  

২০-১১-২০২০ 

িতিন ইবেন িসনা 
হাসপাতাল, ক�াণ�র, 
ঢাকায় িচিকৎসা �হণ 
�শেষ �� হেয় কােজ 
�যাগদান কেরেছন 

২৩-১২-২০২০ O+ 

�চ� �াসক�  

ও িনউেমািনয়া, 

�র, ঠা�া,  
শরীর �থা, 

ডায়িরয়া 

৩৬১। 

জনাব আল মা�ন হাওলাদার 
তিড়ৎিবদ-এ 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-�ষালশহর, 
িবউেবা, চ��াম 
০১৭১২১০১৯১৭  

২৫-১১-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 AB+ 

�র, �িদ � 
কািশ, �াস 
ক�, �থা-

�বদনা। 

৩৬২। 

জনাব �মাঃ �সাহাগ �বপারী 
আবািসক �েকৗশলী(উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী) 

কা�াই িব��ৎ সরবরাহ 
িবউেবা, রা�ামা�  

১২-১১-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 B+ 

�র, �িদ � 
কািশ, গলা, 

�থা, �াদগ� 
িবহীন। 

৩৬৩। 

জনাব �মাঃ ওিলউ�াহ  
উ�মান সহকারী 

�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭২০৬৭৭৫৩১ 

 ০২-১২-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 AB+ 

�র, �িদ � 
কািশ, গলা ও 
শরীর �থা, 

অ�িচ  

৩৬৪। 

জনাব আহেমদ জিহর খান 
পিরচালক 

নবায়নেযা� �ালািন এবং গেবষণা ও উ�য়ন 
পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭৫৫৫১৬৬১৯  

০২-১২-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
২৬-১২-২০২০ A+ 

কািশ, �র, 
গলা ও শরীর 
�থা, অ�িচ 

৩৬৫। 

জনাব �তাফােয়ল আহাে�দ 
উপ-পিরচালক (িহসাব) 

আিহদ, িবউেবা, িসি�রগ� 
০১৭১৬৯৭৭১৯৪ 

 ০৯-১২-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 B+  

৩৬৬। 

জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম 
উ�মান িহসাব সহকারী 

আিহদ, িবউেবা, িসি�রগ� 
০১৭১২১৮০০১১ 

 ০৯-১২-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
   

৩৬৭। 

জনাব �মাঃ আশরা�ল ইসলাম 
সদ� (উৎপাদন) 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �, ঢাকা 
০১৮১৯২২৯৮৩৪  

০৪-১২-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 A+ �র, সিদ � 

৩৬৮। 

জনাব �মাঃ সােলহ 
িনব �াহী �েকৗশলী 

�ক� অিফস-২, িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন 
�ক�, ময়মনিসংহ �জান, িবউেবা, টা�াইল  

০৭-১২-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 B+ 

�র, �কনা 
কািশ, �াদ-
�ান শি� 

িবলীন 

৩৬৯। 

জনাব খ�ন �হা�দ আলী 
িনব �াহী �েকৗশলী 

কনভারশন অব ১৫০�মঃওঃ িসেলট িজ� 
�২২৫�মঃওঃ িসিসিপিপ �ক�, িবউেবা, 

িসেলট ০১৭৭৭৭৬০০১৬ 

 

২৩-১১-২০২০ 
িনজ বাসায় 

�কায়াের�াইেন আেছন 
০৮-১২-২০২০ B+ 

হালকা কািশ, 
�র, শরীর 

�াথা 

৩৭০। 

জনাব �মাঃ মেনায়ার জািহদ খান  
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী 

িব��ৎ পিরক�না পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৮২২৮৮৩০  

২৭-১১-২০২০ 

�াবএইড হাসপাতাল, 
ধানমি�েত িচিকৎসা  

�হণ কেরেছন, বত�মােন ��, 
২৪-১২-২০২০ তািরখ কােজ 

�যাগদান কেরেছন  

১৮-১২-২০২০ B+ 

মাথা ও �েক 
�াথা, 

অি�েজন 
��তা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৭১। 

জনাব িবনয় �ষণ হালদার  
উ�মান সহকারী  

সংর�ণ সােক�ল, ২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� 
তাপ িব��ৎ �ক�, িবউেবা, নারায়ণগ� 

০১৭২০২১০১৪৫ 

 

৩০-১১-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 A+ 

�র, �িদ �, ও 
কািশ 

৩৭২। 

জনাব িনতাই চ� সরকার  
ইেলকি�িশয়ান-িস 

অেটাকে�াল িবভাগ,২১০�মঃওঃ িসি�রগ� 
তাপ িব��ৎ �ক�, িবউেবা, নারায়ণগ� 

০১৭৯৭৩৩৯৯০৯  

 

০৮-১২-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 B+ 

�র ও শরীর 
�াথা 

৩৭৩। 

জনাব রতন �মার পাল 
�ক� পিরচালক (অঃ�ঃ�ঃ) 

িবিবয়ানা দি�ণ, ৪০০ �মঃওঃ িব��ৎ �ক� 
িনম �াণ �ক�, িবউেবা, হিবগ�  

০১৭৭৭৭৪৩২০৫  

  

০১-১২-২০২০ 

�ীণ লাইফ হাসপাতাল, 
ঢাকায় িচিকৎসা �হণ 
কেরেছন, বত�মােন �� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

১০-১২-২০২০ B+ 
কািশ, �র, 
শরীর �াথা 

৩৭৪। 

জনাব �মাঃ �িজ�র রহমান 
উপ-পিরচালক (িনঃ�ঃ) 

কায ��ম পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৮২৮১৭২২০৬ 

 

২৯-১০-২০২০ 
িনজ বাসায় 

�কায়াের�াইেন আেছন 
১১-১২-২০২০ AB+ 

�র ও গলা 
�াথা 

৩৭৫। 

জনাব আফেরাজা হক 
সহকারী �েকৗশলী 

কায ��ম পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭২১৬০০৯৭৭ 

 

২৯-১১-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 A+ 

�র, গলা 
�াথা, কািশ, 
শরীর �াথা, 
�� �াসক� 
ও �ব �লতা 

৩৭৬। 

জনাব খািলদা �বগম ��র 
উ�মান সহকারী 

িসএ�এম, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৬৬৫৯৭০২৫ 

 

১৯-১২-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 O+ 

�র, গলা 
�াথা, কাশী, 
শরীর �াথা 

৩৭৭। 

জনাব �মাঃ ��ল ইসলাম 
�ফার�ান-িস 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-১ 
িবউেবা, িসেলট 
০১৭১১৪৮৪৬৪৩ 

 

০৮-১২-২০২০ 

মাউ� এেডারা হাসপাতােল 
িচিকৎসাধী �হণ,  

�� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

 O+ 

�র, কািশ, 
�াসক� ও 
হালকা গলা 

�াথা 

৩৭৮। 

জনাব �মাঃ শহীদ �রজা 
িনব �াহী �েকৗশলী (সংর�ণ) 

�বড়া ৭০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, পাবনা 

০১৮২৮১৯০৯৬৫  

২১-১২-২০২০ 

ঢাকা� জাপান-বাংলােদশ 
���শীপ হাসপাতােল 
িচিকৎসা িনেয়েছন,  

�� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

 O- 

ঠা�া, কািশ, 
�াসক�, 

�াদহীনতা, 
�ব �লতা 

৩৭৯। 

জনাব �মাঃ ময়�ল �হােসন 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 
সদ� (উৎপাদন) এর দ�র, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭৩২৬৬০৮৩৮  

১২-১২-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
২৩-১২-২০২০ AB+ 

�র, ঠা�া, 
শরীর �থা, 

অ�িচ 

৩৮০। 

জনাব রা�ল সাহা  
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী 

�ব��িতক সর�াম পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা  
০১৬৭০৬৮০৬০২ 

 

২২-১২-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 AB+ 

�র, �াণ 
শি�-�াদ 

িবলীন, শরীর 
�াথা,�ব �লতা 

৩৮১। 

জনাব �মাঃ হািব�র রহমান �চৗ�রী 
উ�মান সহকারী 

আিহদ, িবউেবা, িস�রগ� 
০১৯১২৯২১৪৯০  

১৮-১১-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
২৫-১২-২০২০ B+   

৩৮২। 

জনাব �মাঃ �সিলম 
উপ-পিরচালক(িহসাব) 

আিহদ, বাঘাবাড়ী িব��ৎ �ক�,  
িবউেবা, িসরাজগ�  
০১৭০৯৬৪১৯৭১  

২৮-১২-২০২০ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

০৪-০১-২০২১ O+  



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৮৩। 

জনাব �মাঃ বা�ী শাহিরয়ার 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

বাঘাবাড়ী িব��ৎ �ক�, িবউেবা, িসরাজগ�  
 ০১৭১২৪৪৩৭১৮  

২৮-১২-২০২০ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

০৪-০১-২০২১ O+  

৩৮৪। 

জনাব পলাশ �মাহ� 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

বাঘাবাড়ী িব��ৎ �ক�, িবউেবা, িসরাজগ� 
০১৭৪০২৪৪৬০০  

০৪-০১-২০২১ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

২২-০১-২০২১ O+ �র, ঠা�া 

৩৮৫। 

জনাব �র �মাহা�দ 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

বাঘাবাড়ী িব��ৎ �ক�, িবউেবা, িসরাজগ� 
০১৭৭৬৫১৩৩০৩  

০৪-০১-২০২১ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

১৮-০১-২০২১ O+ �র, ঠা�া 

৩৮৬। 

জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম 
এসিবএ-িস 

ট�ী ৮০ �মঃওঃ িজ� িব��ৎ �ক�, িবউেবা, 
ট�ী, গাজী�র  

০১৭১১৯০৯৫৪৬ 
 

১৩-১১-২০২০ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

২৮-১১-২০২০ B- 

�র, সিদ �, 
কািশ, 

গলা�াথা, 
গ�হীনতা 

৩৮৭। 

জনাব �মাঃ আ� বকর 
ফাম �ািস� 

ট�ী ৮০ �মঃওঃ িজ� িব��ৎ �ক�, িবউেবা, 
ট�ী, গাজী�র  

০১৭১০৬৬৭৭৭৬  

১৩-১২-২০২০ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

২৩-১২-২০২০ O+ 

�র, সিদ �, 
কািশ, 

গলা�াথা, 
গ�হীনতা 

৩৮৮। 

জনাব �মাঃ শাম�ল হক 
��ার িকপার  

ট�ী ৮০ �মঃওঃ িজ� িব��ৎ �ক�, িবউেবা, 
ট�ী, গাজী�র   

০১৬৭৬২৬৮২৪৩  

১৮-০৯-২০২০ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

০৭-১০-২০২০ B+ 

�র, সিদ �, 
কািশ, 

গলা�াথা, 
গ�হীনতা 

 
৩৮৯। 

জনাব �মাছাঃ জিমলা খা�ন 
উ�মান সহকারী 

ঢাকা কি�উটার �ক�,  
িবউেবা, ঢাকা  

১৮-১২-২০২০ 

০৯-০১-২০২১ তািরখ 
আইিসিডিডআরিব’�ত 
িচিকৎসাধীণ অব�ায় 
���বরণ কেরেছন 

   

৩৯০। 

জনাব কাম��াহার �বগম 
িসিনয়র ডা�া এি� কে�াল অপােরটর  

ঢাকা কি�উটার �ক�,  
িবউেবা, ঢাকা   

০২-১১-২০২০ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

১৭-১১-২০২০ B+ 

�র, ঠা�া, 
সিদ �, কািশ, 
গলা�াথা, 

�ালােপাড়া, 
গ�হীনতা ও 

�ব �লতা 

৩৯১। 

জনাব �মাঃ রিবউল আওয়াল �েবল 
সহকারী পিরচালক 

তদ� ও �ংখলা পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৮৫৭৬৪৬৮৫৬ 

 ০৯-০১-২০২১ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

২১-০১-২০২১ O+  

৩৯২। 

জনাব �মাঃ আব�ল হািকম 
সহকারী িহসাবর�ক  

িবতরণ িবভাগ, িবউেবা, �নায়াখালী 
০১৭১৬২৯৬১২০  

১৭-১১-২০২০ 

মাইজদী �জনােরল 
হাসপাতাল, �নায়াখালীেত 

িচিকৎসা �শেষ িনজ 
বাসায় অব�ান করেছন 

০৭-১২-২০২০ A+ 

�র, �াসক�, 
ডায়িরয়া ও 
শারীিরক 
�ব �লতা 

৩৯৩। 

জনাব �ভাষ �চৗ�রী 
সহকারী �েকৗশলী 

কা�াই িব��ৎ সরবরাহ 
িবউেবা, রা�ামা�  

৩০-১২-২০২০ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন  

১৪-০১-২০২১ B+ 

�র, গলা 
�াথা, �� 
কািশ, মাথা 

�াথা 

৩৯৪। 

জনাব �মাঃ �মাফা�ল �হােসন 
�ধান �েকৗশলী 

িবতরণ �িম�া অ�ল 
িবউেবা, �িম�া 

০১৫৫৪৩২৬৬৯৭  

২৭-০১-২০২১ 

২৮-০১-২০২১ তািরখ 
আেনায়ার খান মডাণ � 
�মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােল িচিকৎসা �শেষ 

�� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

 O+ 

�র, কািশ, 
মাথা �াথা,  
�াণ নাই ও 

�ব �লতা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৯৫। 

জনাব আ� �মাঃ সাঈদ �হােসন সরকার 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (িহসাব) 

�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা  
 ০১৭১১৩৯২৯১১  

 

০৯-০১-২০২১ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

৩০-০১-২০২১ B+ 

�র, ঠা�া, 
সিদ �, কািশ, 
গলা�াথা, 

�ালােপাড়া, 
গ�হীনতা ও 

�ব �লতা  

৩৯৬। 

জনাব এইচ এম িজয়াউি�ন 
উপপিরচালক 

কম �চারী পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৮৩৩৩১৭৯৮৭ 

 

২৬-১১-২০২০ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

১১-১২-২০২০  

�র, শরীর 
�াথা,  �াণ 

নাই ও 
�ব �লতা 

৩৯৭। 

�মাঃ �সিলম শরীফ 
সাহা�কারী 

িব��ৎ িবতরন �ব�া উ�য়ন �ক� চ��াম 
�জান, ক�া� অিফস, ঢাকা 

০১৭১২-৮৮১২১৮ 

 

০৬-১২-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
২৭-১২-২০২০  

�র, কািশ, 
মাথা �াথা, 
গলা �াথা 
ও �াসক� 

৩৯৮। 

জনাব �মাঃ িফেরাজ উ�ীন 
সহকারী �েকৗশলী 

বাঘাবাড়ী িব��ৎ �ক�, িবউেবা, িসরাজগ� 
০১৭৭৭২৪৫৬৫৯  

১০-০১-২০২১ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

২১-০১-২০২১ O+ 
�র, 

গলা�াথা, 
মাথা�াথা 

৩৯৯। 

জনাব এস. এম. নািস�ি�ন 
সহকারী �েকৗশলী 

িবিবয়ানা-৩ ক�াই� সাইেকল িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, হিবগ� 
০১৯৩৫৯১৩৪০৮   

০৪-১১-২০২০ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

 O+ 
�র, কািশ, 
শরীর �ব �ল, 

�াসক�   

৪০০। 

জনাব �মাঃ মা��র রহমান 
সহকারী পিরচালক (��ার) 

িবিবয়ানা-৩ ক�াই� সাইেকল িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, হিবগ� 
০১৫১৫২৬২৭৯৪  

০৪-১১-২০২০ �� হেয় কােজ �যাগদান 
কেরেছন 

 O+ 
�র, কািশ,  
শরীর �াথা, 
মাথা �াথা 

৪০১। 

জনাব �মাঃ মাহ�ব আহেমদ 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িবিবয়ানা-৩ ক�াই� সাইেকল িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, হিবগ� 

০১৭১২-৫৯৯২৬৮  

২৯-১০-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
  

�র, কািশ,  
শরীর �াথা, 
মাথা �াথা 

৪০২। 

জনাব �মাঃ �সিলম �হােসন 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িবিবয়ানা-৩ ক�াই� সাইেকল িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, হিবগ� 

০১৯১৭-০৮০৮১৬ 
 

০৫-১১-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
  

�র, কািশ, 
�চ� শরীর 
�াথা, শরীর 

�ব �ল 

৪০৩। 

জনাব �মাঃ আব��াহ-আল-মা�ন 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িবিবয়ানা-৩ ক�াই� সাইেকল িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, হিবগ� 

০১৭১৭-০৪২৬৯৬ 
 

০৫-১১-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
  

�র, কািশ, 
শরীর�াথা, 
গলা�াথা, 

�ব �ল,গ�হীন,  
পায়খানা 

৪০৪। 

জনাব �মাঃ আির�র রহমান 
সহকারী �েকৗশলী 

বাঘাবাড়ী িব��ৎ �ক�, িবউেবা, িসরাজগ� 
০১১২৬১৭২৩৯ 

 

১২-০১-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
০১-০২-২০২১ O+ 

�র, কািশ, 
গলা �াথা, 
�াসক� 

৪০৫। 

জনাব জাহা�ীর আহেমদ 
গািড়চালক, �ব�াপক (পিরচালন) এর দ�র, 
২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� তাপ িব��ৎ �ক�, 

িবউেবা, নারায়ণগ� 
০১৭১৮০২৩৬৬৫ 

 ১৮-০৩-২০২১ 

২৫ মাচ � ২০২১ তািরখ 
���বরণ কেরেছন 

[Irreversible Cardio-

Respiratory Failure due 
to cardiac arrest with 
Covid-19, Dhanmondi 

Clinic Pvt. Ltd.] 

  
�র, �াসক�, 

কািশ 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪০৬। 

জনাব �মাঃ ইকবাল �হােসন 
িনরাপ�া �হরী, �ব�াপক (পিরচালন) এর 
দ�র, ২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� তাপ িব��ৎ 

�ক�, িবউেবা, নারায়ণগ� 
০১৭১৮০২৩৬৬৫  

১৩-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন  
০৪-০৪-২০২১  

�র ও 
গলা�থা 

৪০৭। 

জনাব �মাঃ আলমগীর �হােসন 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িসেলট ২২৫ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল িব��ৎ 
�ক�, িবউেবা, �মারগ�ও, িসেলট 

০১৭১১ ২৭৫৭১২ 

 

২৩-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
০৮-০৪-২০২১ O+ 

�র, 
মাথা�াথা 

৪০৮। 

জনাব তানভীর আহেমদ  
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী  

িব��ৎ পিরক�না পিরদ�র,  
িবউেবা, ঢাকা  

 ২১-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
২০-০৪-২০২১  

�র,মাথা�াথা, 
�াষক�, �েক 
�াথা, �াদ-গ� 

নাই 

৪০৯। 

জনাব � এম রািফউল হাসান 
সহকারী �েকৗশলী  

িব��ৎ পিরক�না পিরদ�র,  
িবউেবা, ঢাকা 

 ২৫-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
০৮-০৪-২০২১  

�র, 
মাথা�াথা, 

�াদ-গ� নাই 

৪১০। 

জনাব মাহ�ব �মারেশদ  
উপ-পিরচালক 

কম �চারী পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৫৫৫৮২৪০৮ 

 ২৬-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 B+  

৪১১। 

জনাব �মাহা�দ মেনায়ার �হােসন 
উপ-পিরচালক 

কম �চারী পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৫৫৫৮২৪০৭ 

 ২০-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 O+  

৪১২। 

জনাব �মাঃ বিন আিমন 
উপ-পিরচালক 

তদ� ও �ংখলা পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৬৪৪৪১৪৩  

২৫-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
১০-০৪-২০২১ B+ 

�র, মাথা�াথা, 
�ালােপাড়া, �রস 
উঠা, শরীর �চ� 
�থা ও � �বলতা 

৪১৩। 

জনাব আির�ল হাসান 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 

তদ� ও �ংখলা পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৭০২৯১০১  

২১-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
০৬-০৪-২০২১ O+ 

�র, �িদ �, 
�চ� শরীর 
�াথা ও 
� �বলতা 

৪১৪। 

জনাব �মাঃ তাির�ল ইসলাম 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 

তদ� ও �ংখলা পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৬২৩১৬৬৬৭৯  

১৭-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন  
০২-০৪-২০২১ B+ 

�র, ঠা�া 
কািশ, 

শারীিরক 
� �বলতা 

৪১৫। 

জনাব �মাসাঃ আেয়শা খা�ন 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 

কম �চারী পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৩২৭৪১৫৪৪ 

 ০৩-০৪-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 O+  

৪১৬। 

জনাব �মাঃ �মাতােলব 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 

কম �চারী পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৬৭৬২২৮৮৯৩ 

 ০২-০৪-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 B+  

৪১৭। 

জনাব ডাঃ ফাহিমদা খানম  
িসিনয়র �মিডেকল অিফসার  

�ধান িচিকৎসা কম �কত�ার দ�র,িবউেবা,ঢাকা 
০১৭০৮১৪৯৫০০ 

 ০৪-০৪-২০২১ 

ই� �শওড়াপাড়া বাসা 
ন�র-১০৮০, �াট-HA। 

িনজ বাসায় আইেসােলশেন 
আেছন 

 B+  

৪১৮। 

জনাব �শখ জিহর �হােসন  
�া�ন িনয়�ক, িহসাব ও অথ � (PRL��) 

িনয়�ক (িহসাব ও অথ �) এর দ�র, 
িবউেবা, ঢাকা  

০১৮১৬৩৬৫৩২৯ 

 ৩০-০৩-২০২১ 
�� হেয় 

বাসায় আেছন  
  

�র, কািশ, 
�ব �লতা, 

মাথা�াথা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪১৯। 

জনাব িশবলী সািদক খান 
উ�মান িহসাব সহকারী 
�ি� উপেদ�া �শাসন,  

িবউেবা, ঢাকা  

০৫-০৪-২০২১ 
িনজ বাসা, আদাবর, 

�ামলী, �মাঃ�র, ঢাকায় 
আইেসােলশেন আেছন 

 B+  

৪২০। 

জনাব নাজিনন নাহার িন� 
সহকারী �েকৗশলী 

নবায়নেযা� �ালািন এবং গেবষণা ও উ�য়ন 
পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা, 

০১৮৭৬৮৯৬০৫৪  

১৯-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
০৫-০৪-২০২১ B+ 

মাথা�াথা, 
�র,কািশ, 
বিম,�াদ ও 
�াণ শি� 

�াস 

৪২১। 

জনাব �মাঃ ফির�ল ইসলাম  
 

০১৭১৩০০৭৬৩৯ 
 

 ১০-০৩-২০২১ 
১১৩৭, পি�ম �েরর চালা, 

�ল �রাড, ভাটারা,  
ঢাকা-১২১৯ 

 

  

৪২২। 

জনাব �মা�ািফ�র রহমান 
সহকারী �েকৗশলী 

সদ� (উৎপাদন) এর দ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৫৪৬৭৯৩৩৮ 

 ৩০-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
১৫-০৪-২০২১ O+ 

গ�হীনতা, 
শরীর �াথা 

৪২৩। 

জনাব �মাঃ বািক�ল ইসলাম 
ইেলকি�িশয়ান-এ 

�ধান �েকৗশলী, সািভ �েসস এর দ�র,  
িবউেবা, ঢাকা  

 ০১-০৪-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
২১-০৪-২০২১  

�র, �িদ �, 
শরীর 

�ালােপাড়া 

৪২৪। 

জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম 
সহকারী �েকৗশলী 

হির�র ১০০ �মঃওঃ িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, নারায়নগ�  
০১৭০৬৯২০৭১৬ 

 ০৭-০৪-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 O+ 

�র, শরীর 
�াথা, কািশ 

৪২৫। 

জনাব �মাঃ রািক�ল হাসান  
সাহা�কারী 

�ভড়ামারা িব��ৎ �ক�,  
িবউেবা, �ি�য়া 
০১৭৩৯৮৪৮৭১৪ 

 ০৯-০৪-২০২১ 

�ি�য়া সদর হাসপাতাল ও 
পরবত�েত মহাখালী িডএনিসিস 

�কািভড-১৯ িবেশষািয়ত 
হাসপাতােল আইিসইউেত 

িচিকৎসাধীন অব�ায়           
২৪-০৫-২০২১ তািরখ ���বরণ 

কেরেছন 

  

�র, কািশ, 
শরীর �াথা, 

�াষক�, 
�স�স 
আ�া� 

৪২৬। 

জনাব �মাঃ আব�ল আউয়াল 
�ফার�ান-িড 

�মজািরং িবভাগ, �ব�াপক (সংর�ণ) এর 
দ�র, ২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� তাপ িব��ৎ 

�ক�, িবউেবা, নারায়ণগ� 
০১৮৬৪৩২১৬২১ 

 ১০-০৪-২০২১ 
িতিন িব��ৎ �কে� িনজ 
বাসায় আইেসােলশেন 

আেছন 
  

�র ও 
�াসক� 

৪২৭। 

জনাব �মাঃ সিফ�ল ইসলাম 
সাহা�কারী 

�মজািরং িবভাগ, �ব�াপক (সংর�ণ) এর 
দ�র, ২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� তাপ িব��ৎ 

�ক�, িবউেবা, নারায়ণগ� 
০১৬৭২৪৯১৫৭২ 

 ১১-০৪-২০২১ 
�� হেয় 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
  

�র, কািশ ও 
���াসক� 

৪২৮। 

জনাব �মাঃ সাই��াহ িময়া 
টারবাইন এ�ােটনেড�-িড 

�ব�াপক (পিরচালন) এর দ�র,  
২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� তাপ িব��ৎ �ক�, 

িবউেবা, নারায়ণগ� 
০১৮৭৭৭৪৪৭১৪ 

 ০৮-০৪-২০২১ 
০৯-০৪-২০২১ তািরেখ 

���বরণ কেরেছন 
  কািশ 

৪২৯। 

জনাব �শখ মঈন উি�ন                                    
�ক� পিরচালক (তঃ�ঃ)                      

কনভাস �ন অব িসেলট, ১৫০�মঃওঃ িসিসিপিপ 
িনম �ান �ক�, িবউেবা, িসেলট।    

০১৭৫৫৬০৫৯৬৪, ০১৭১৩১০৫৫৪৫ 

 

১১-০৪-২০২১ 
�� হেয় 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২০-০৪-২০২১ B+ 

�র, ঠা�া, 
কািশ ও 

শরীর �াথা 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৩০। 

জনাব জিসম উি�ন খােদম 
িনব �াহী �েকৗশলী 

�ঘাড়াশাল ৪থ � ইউিনট ির-পাওয়ািরং �ক�, 
নরিসংদী ০১৭১২১৪৮০৭৬  

১১-০৪-২০২১ 
�� হেয় 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৬-০৫-২০২১ AB+ 

�র, �িদ �, 
ঠা�া, কািশ, 
�েক চাপ ও 

�ব �লতা 

৪৩১। 

জনাব �তীিত চাকমা 
িনব �াহী �েকৗশলী                    

আ�িলক �ত� িনম �াণ িবভাগ, িবউেবা, চ��াম 
০১৭৫৫-৫৭৬৭৪৭ 

 

২৯-০৩-২০২১ 
�� হেয় 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১০-০৪-২০২১ B+ 

�র, কািশ ও 
হালকা শরীর 

�াথা 

৪৩২। 

জনাব �মাহা�দ আজম 
সহকারী �েকৗশলী 

কনভারশন অব ১৫০�মঃওঃ িসেলট িজ� � 
২২৫ �মঃওঃ িসিসিপিপ �ক�,িবউেবা,িসেলট 

০১৭২২৮৭২৮১৮ 

 

০১-০৪-২০২১ 
�� হেয় 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৬-০৪-২০২১ A- 

কািশ, �র, গলা, 
মাথা, শরীর 

�াথা, �ানশি� 
ও �াদ িবলীন, 

ডায়িরয়া, 
�ব �লতা 

৪৩৩। 

জনাব �মাঃ রায়হান িসকদার 
সহকারী পিরচালক (বািণিজ�ক পিরচালন) 
মহা�ব�াপক, বািণিজ�ক পিরচালন এর 

দ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১২০১১২০৫  

০৮-০৪-২০২১ 
�গাপালগ� িনজ বাসায় 
আইেসােলশেন আেছন 

 A+ 

�াদ-গ� নাই, 
গলা�াথা, 
পাতলা 

পায়খানা ও 
�র 

৪৩৪। 

জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম �চৗ�রী 
িমটার পিরদশ �ক 

িব�য়ওিবতরণিবভাগ,রাম�র,িবউেবা,চ��াম 
০১৮৩৭০২০৩২২ 

 ১০-১২-২০২০ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
২৬-১২-২০২০ A+ 

�র, কািশ, 
�াদ-গ� িছল 

না ও 
ডায়িরয়া 

৪৩৫। 

জনাব হাসনাইন আহমদ িজয়াদ 
সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, িবউেবা, ি�শাল 
০১৭৩৫৫৩৮৯০৪  

২৯-০৩-২০২১ 
�সওরা িডিব �রাড, সদর, 
ময়মনিসংহ িনজ বাসায় 
আইেসােলশেন আেছন 

১২-০৪-২০২১ 
B+ 

 
�র, গলা 

�াথা 

৪৩৬। 

জনাব আ�া��ামান 
উ�মান িহসাব সহকারী 

পঃ ও সঃ সােক�ল-২, িবউেবা, ময়মনিসংহ 
০১৭১৮৫৬৭১৩৫  

১১-০৪-২০২১ 
�শর�র িনজ বাসায় 

আইেসােলশেন আেছন 
২৪-০৪-২০২১ B+ 

�র, গলা 
�াথা 

৪৩৭। 

জনাব �মাঃ আেনায়া�ল ইসলাম 
িনব �াহী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-১ (উ�র),  
িবউেবা, ময়মনিসংহ 

০১৭৫৫৫৮১৩৬৪ 
 

১৩-০৪-২০২১ 
�গাহাইল �রাড, কা�ার, িস 
এ� িব, ব�ড়া িনজ বাসায় 

আইেসােলশেন আেছন 
২৪-০৪-২০২১ 

B- 
 

�র, গলা 
�াথা 

৪৩৮। 

জনাব নীর�ন �� 
আবািসক �েকৗশলী (সহকারী �েকৗশলী) 

হা�য়াঘাট িব��ৎ সরবরাহ,  
িবউেবা, ময়মনিসংহ 

০১৭৫৫৫৮১৩৭০  

১৩-০৪-২০২১ 
৬৭, পি�ত পাড়া, সদর, 
ময়মনিসংহ িনজ বাসায় 
আইেসােলশেন আেছন 

২২-০৪-২০২১ O+ 
�র, গলা 

�াথা 

৪৩৯। 

জনাব �মাঃ নাজ�ল হাসান �ইঁয়া 
িনব �াহী �েকৗশলী 

এনািজ� অিড�ং ইউিনট িবভাগ,  
িবউেবা, ময়মনিসংহ 

০১৭১৮০৫০৮৬৪  

০৭-০৪-২০২১ 

বাড়ী ন�র-৫০, ১ ন�র 
�ল �রাড, নাি�পাড়া, 

িখলগ�ও, ঢাকা িনজ বাসায় 
আইেসােলশেন আেছন 

২৩-০৪-২০২১ O+ 
�র, গলা 

�াথা 

৪৪০। 

জনাব ি�েফন 
ঝা�দার 

�র িনম �াণ িবভাগ, �ব�াপক (সংর�ণ) এর 
দ�র, ২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� তাপ িব��ৎ 

�ক�, িবউেবা, নারায়ণগ� 
০১৯২৩২৬৬৩৭৩ 

 ১৪-০৪-২০২১ 
িতিন িনজ বািড়েত 

আইেসােলশেন আেছন 
  

কািশ ও �� 
�াসক� 

৪৪১। 

জনাব �মাহা�াদ রিফ�ল ইসলাম 
সহকারী �েকৗশলী 

�ব�াপক (সংর�ণ) এর দ�র, ২১০ �মঃওঃ 
িসি�রগ� তাপ িব��ৎ �ক�, িবউেবা, 

নারায়ণগ� 

 ২২-০৪-২০২১ 
িতিন িনজ বািড়েত 

আইেসােলশেন আেছন 
  �র ও কািশ 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১৮১৫০০৬৮৬২ 

৪৪২। 

জনাব �মাসাঃ খািদজা আ�ার 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (িহসাব) 

�কায়াক, িবউেবা, ঢাকা 
০১৬৭১৭৩০৬৪৮ 

 ০২-০৪-২০২১ 
িতিন িনজ বাসায় 

�কায়ােরি�েন আেছন 
  

তী� �র, 
অ�িচ ও 
পাতলা 

পায়খানা 

৪৪৩। 

জনাব �হাসাইন আহমদ, 
�ব�াপক, তঃ �েকৗঃ (ভার�া�) 

�গাপালগ� ১০০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, �গাপালগ� 
০১৭৫৫-৫৯২১৫২  

০৩-০৪-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 B+ 

�কনা কািশ, 
�র, শরীর 

�ব �ল ও �াথা 
এবং �েক 

�াথা 

৪৪৪। 

জনাব �মাঃ �সিলম �হােসন 
ভা�ার র�ক-িব 

কাটাখালী ৫০�মঃওঃ িপিকংিব��ৎ �ক�  
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৭২৫৭৩৩৪৩১  

৩১-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
২০-০৪-২০২১ O+ 

হালকা 
ঠা�াসহ 

অ�িচ ও �ান 
শি� �লাপ 

৪৪৫। 

জনাব �মাঃ আ�ল কােদর 
উ�মান সহকারী 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৭১৮৪৪৯৫৬০  

০৮-০৪-২০২১ 
বাসা-এন/এইচ ১৩০, 

�াম/রা�া-২৮, খািলশ�ের 
িনজ বাসায় আইেসােলশেন 

 B+ 
�র, কািশ, 
�াসক�, 
�ধাম�া 

৪৪৬। 

জনাব �মাঃ �র �হােসন সরকার 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

�ত� িনম �াণ িবভাগ-২, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭২২২১৪৬৪৯  

১৯-০৪-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
 O+ 

�র, কািশ 
মাথা�াথা, 
�েক �াথা, 
শরীর �ব �ল 

৪৪৭। 

জনাব সজল চাকলাদার 
আবািসক �েকৗশলী (সহকারী �েকৗশলী) 
�জ�া�র িব��ৎ সরবরাহ, িবউেবা, িসেলট 

০১৭৫৫৫৮২৩৪৮ 
০১৭২৪৩১৫০৭১   

২৬-০৪-২০২১ 
িতিন িনজ বাসায় 

�কায়ােরি�েন আেছন 
 A+ 

�র, মাথা 
�াথা 

৪৪৮। 

জনাব হাওলাদার �মাঃ িসরা�ল ইসলাম 
�ক� পিরচালক (�ধান �েকৗশলী) 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, কিম�া 
�জান, িবউেবা, �িম�া 

০১৩১৩০৯৬১৪৮  

 ২৫-০৪-২০২১ 
িনজ বাসায় আইেসােলশেন 

িচিকৎসাধীন আেছন 
   

৪৪৯। 

জনাব �মাঃ �তাফা�ল �হােসন 
�ক� পিরচালক (�ধান �েকৗশলী) 

�ঘাড়াশাল ৪থ � ইউিনট ির-পাওয়ািরং �ক�, 
পলাশ, িবউেবা, নরিসংদী 

০১৭৩০৪৬৪৮২৭  

১৪-০৪-২০২১ 
হাসপাতাল ও বাসা 

িচিকৎসা �শেষ �� হেয় 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

০৫-০৫-২০২১ O+ 

�র, কািশ, 
�াদ, গ� িছল 

না ও 
ডায়িরয়া  

৪৫০। 

জনাব �মাঃ িসরা�ল ইসলাম 
�ফার�ান-এ 

�ক�ীয় সর�াম �মরামত কারখানা, 
িবউেবা, ট�ী, গাজী�র 

�ায়ী �কানা: �াম: কািদরপাড়া, ডাকঘর: 
রাধানগর, উপেজলা: ��র, �জলা-মা�রা 

০১৭১২৫৩২৭৯৫ 
 

১২-০৪-২০২১ 

১৩-০৪-২০২১ হেত এনাম 
�মিডেকেল ও ১৯-০৪-২০২১ 
হেত মহাখালী িডএনিসিস 
�কািভড-১৯ িবেশষািয়ত 
হাসপাতােল িচিকৎসাধীন 
অব�ায় ০৭-০৫-২০২১ 

তািরখ ���বরণ কেরেছন 

  

�র, কািশ, 
�াষক�, 
�স�স ও 

িকডনী 
আ�া� 

৪৫১। 

জনাব সাঈদ মাহ�দ 
উপপিরচালক (িনব �াহী  �েকৗশলী) 

�ক� পিরক�না পিরদ�র, 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৮১৬৫৩৩৬৩৪  

০৫-০৪-২০২১ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৩-০৪-২০২১ O+ 

�াদ ও গ� 
িছল না, মা�া 
�থা, �চােখ 
ইনেফকশন, 

�ব �লতা 

৪৫২। 

জনাব মািরয়া আ�ার 
সহকারী �েকৗশলী 

�ক� পিরক�না পিরদ�র, 
িবউেবা, ঢাকা 

০১৯২৬৫২৮৬৯০  

১২-০৪-২০২১ 
২৫-০৪-২০২১ 

�� 
কােজ �যাগদান কেরেছন 

০৩-০৫-২০২১ O+ 

�াদ ও গ� িছল 
না, মা�া �থা, 

�েক  �থা,   
হারিপস র �াশ, 

�ব �লতা। 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৫৩। 

জনাব িদল আফেরাজ খা�ন 
সহকারী িহসাব র�ক 

আ�িলক িহসাব দ�র, িবউেবা, িসেলট 
০১৭১১৩০১০৮৭ 

 

১৬-০৪-২০২১ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
 O+ 

�র, 
গলা�াথা, 
শরীর�াথা 

৪৫৪। 

জনাব �েকৗঃ �মাঃ �মারেশদ উি�ন  
পিরচালক 

চ��াম �িশ�ণ �ক�, িবউেবা, চ��াম 
০১৭৫৫৬০৭৯৬৮ 

 ০২-০১-২০২১ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১৩-০১-২০২১ O+ 

 কািশ, শরীর 
�াথা, অ�িচ 

৪৫৫। 
জনাব ইসিমত �জরীন �কয়া 

অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 
চ��াম �িশ�ণ �ক�, িবউেবা, চ��াম 

 ৩০-১০-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
১১-১১-২০২০   

৪৫৬। 

জনাব �মাহা�দ �মা�ন কিবর ম�মদার 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী 

�লনা ৩৩০ �মঃওঃ �েয়ল �েয়ল ক�াই� 
সাইেকল িব��ৎ �ক� �ক�, িবউেবা, �লনা 

০১৭১১২৪১১৬২ 

 ৩০-০৩-২০২১ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৩-০৫-২০২১ A+ 

�র, �াষক�, 
�াণ-�াদ 
িবলীন 

৪৫৭। 

জনাব �মাঃ শােহ�ল আিজম (সজল) 
িনব �াহী �েকৗশলী 

অিতির� �ক� পিরচালক (অিতঃ দািয়�) 
িবিবয়ানা ৩ ৪০০ �মঃওঃ িসিসিপিপ িনম �াণ 

�ক�, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭২৭২৬১৩৪০  

১৩-০৪-২০২১ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০২-০৫-২০২১ A+ 

�র, �িদ �-
কািশ, �েক 
চাপ অ��ত 
হওয়া, শরীর 

�ব �লতা 

৪৫৮। 

জনাব তাহিম�র রহমান 
সহকারী  �েকৗশলী 

িবিবয়ানা দি�ণ ৪০০ �মঃওঃ িসিসিপিপ, 
িবউেবা, নবীগ�, হিবগ� 

০১৬৮০৫৫৪৪৩৬  

২৮-১১-২০২০ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৮-১২-২০২০ B+ 

�াদ িছল না, 
মাথা �থা, 

�ব �লতা 

৪৫৯। 

জনাব �মাঃ আ� �হলাল �সােহল 
সহকারী  �েকৗশলী 

িবিবয়ানা দি�ণ ৪০০ �মঃওঃ িসিসিপিপ, 
িবউেবা, নবীগ�, হিবগ� 

০১৩১২৭৮২৮৫৯  

২০-০৪-২০২১ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৪-০৫-২০২১ B+ 

জর, কািশ, 
�াদ িছল না, 
মাথা �থা, 

�ব �লতা 

৪৬০। 

জনাব আেনায়ার জািহদ 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-৩,  
িবউেবা, িসেলট 

০১৭৩৮৬৬৯৪৭০  

২২-০৫-২০২১ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৭-০৬-২০২১ AB+ 

�র, মাথা 
�াথা 

৪৬১। 

জনাব আল-ইমরান 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িদরাই িব��ৎ সরবরাহ, িবউেবা, �নামগ� 
০১৯১৫৮৯২৬৮৬   

০৭-০৬-২০২১ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৮-০৬-২০২১ B+ 

�েক �াথা, 
হালকা �র,  

বিম বিম ভাব 

৪৬২। 

জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম িমলন 
�িনয়র িশ�ষক 

িবউেবা উ� িব�ালয়, জা�ািলয়া, �িম�া 
০১৭২৯৮২৮০৬৩ 

 

২৪-০৩-২০২১ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৫-০৪-২০২১ O+ 

�র, কািশ, 
মাথা ভার, 

�াথা, কািশ, 
�াণ নাই ও 

�ব �লতা 

৪৬৩। 

জনাব �মাঃ মিন��ামান 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িসেলট ২২৫ �মঃওঃ কসািবেক, িবউেবা, 
�মারগ�ও, িসেলট 
০১৭৪৫২০৭০৭৫  

০৭-০৪-২০২১ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
২৩-০৪-২০২১ B+  



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৬৪। 

জনাব ডাঃ িসরা�ম �িনরা 
�মিডেকল অিফসার 

িসেলট ২২৫ �মঃওঃ কসািবেক, িবউেবা, 
�মারগ�ও, িসেলট 
০১৬২৫৪৭০৪৩৯  

১৬-০৪-২০২১ 
�� 

কােজ �যাগদান কেরেছন 
০৩-০৫-২০২১ O+  

৪৬৫। 

জনাব িব��ৎ আচা��য  
িনব �াহী �েকৗশলী 

িসেলট ২২৫ �মঃওঃ কসািবেক, িবউেবা, 
�মারগ�ও, িসেলট 
০১৭১৩৮৫০০৩২ 

 ১৩-০৬-২০২১ 
বাসায় �কায়ােরি�েন 

আেছন 
 B+  

৪৬৬। 

জনাব �মাঃ �বলােয়ত �হােসন 
উ�মান িহসাব সহকারী 

নািলতাবাড়ী িব��ৎ সরবরাহ,  
িবউেবা, �শর�র 

 

১৪-০৬-২০২১ 
১৯-০৬-২০২১ তািরেখ 

���বরণ কেরেছন 
 B+ 

�র, গলা 
�থা ও 
�াষক� 

৪৬৭। 

জনাব �মাঃ ইউ�ফ আলী 
উপপিরচালক (িহসাব) 

আিহদ, কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ 
�ক�, িবউেবা, রাজশাহী  

২২-০৪-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
২০-০৫-২০২১ B+ 

কািশ ও 
�রসহ অ�িচ 

৪৬৮। 

জনাব ওয়ােসক আহেমদ 
সহকারী �েকৗশলী 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�,  
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৯১১৭৬৯৫৬৬  

২৭-০৫-২০২১ 
�হাম �কায়ােরি�েন  

আেছন 
 B+ 

কািশ ও �র, 
গলা�াথা 

৪৬৯। 

জনাব �মাঃ ইউ�ফ আিল 
সহকারী �েকৗশলী 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�,  
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৭৩৭৫০৭৪৮৭  

২৭-০৫-২০২১ 
�হাম �কায়ােরি�েন  

আেছন 
 B+ 

কািশ, �র, 
মাথা �াথা, 
গলা�াথা 

৪৭০। 

জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান 
সাহা�কারী 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৬৭২৩২২৯০০  

২৯-০৫-২০২১ 
�হাম �কায়ােরি�েন  

আেছন 
  

�র, অ�িচ, 
�াণশি� 

�লাপ 

৪৭১। 

জনাব িফেরাজ আহেমদ 
এ�ােটনেড�-এ 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৭২৫৭৩৩৪৩১ 

 

৩১-০৫-২০২১ 
�হাম �কায়ােরি�েন  

আেছন 
 O+ 

�র, অ�িচ, 
�াণশি� 

�লাপ 

৪৭২। 

জনাব �মাঃ জাহা�ীর আলম 
িনব �াহী �েকৗশলী (সংর�ণ) 

সা�াহার ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, ব�ড়া 

০১৭৭৪৯৫২৯০২  

২০-০৬-২০২১ 
�হাম �কায়ােরি�েন  

আেছন 
  

�র, সিদ �, 
কািশ, শরীর 

�াথা 

৪৭৩। 

জনাব �মাঃ আব�ল আিজজ 
�া� অপােরশন-িস 

িশকলবাহা ২২৫ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, চ��াম 

০১৭১৫৯৭৯৬০২  

২৬-০৪-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
০৫-০৫-২০২১ B+  

৪৭৪। 

জনাব �হা�দ তানভীর হায়দার 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী 

িশকলবাহা ২২৫ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, চ��াম 

০১৭২৫৩৬০৬১৭ 

 ১০-০৪-২০২১ 
িপিডিব অিফসাস � কেলানী, 

জামালখােন �হাম 
�কায়ােরি�েন আেছন 

২২-০৪-২০২১ A+  



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৭৫। 

জনাব �মাঃ রােশদ আহেমদ জগ� 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �লাউড়া 
িবউেবা, �মৗলভীবাজার 

০১৭২৮১৩১০১৪  

০৯-০৬-২০২১ 
িনজ বাসায় �কায়ােরি�েন 

আেছন 
২৭-০৬-২০২১ B+ 

�র, কািশ 
এবং �াদ 

নাই 

৪৭৬। 

জনাব �মাঃ আনসা�ল কিবর 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �লাউড়া, 
িবউেবা, �মৗলভীবাজার 

০১৭৬৪০৬১৬৩৬ 

 

 

০৮-০৬-২০২১ 

�য়ার হাসপাতাল িলঃ, 
পা�পথ, ঢাকায় িচিকৎসা 
�হণ কেরেছন। বত�মােন 

�হাম �কায়ােরি�েন আেছন 

৩০-০৬-২০২১ O+ 

�র, �িদ �, 
কািশ, 

�াসক�, 
ডায়িরয়া 

৪৭৭। 

জনাব কাওসার �হােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব (আইন) 
�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১০৫২০৪৩১ 
 

২২-০৬-২০২১ 
িনজ বাসায় �কায়ােরি�েন 

আেছন 
৩০-০৬-২০২১ B+ 

�র, শরীর 
�াথা, অ�িচ 
ও �াণশি� 

�লাপ 

৪৭৮। 

জনাব �মাঃ আই�ব আলী 
উপপিরচালক (িহসাব) 

অিডট পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৮১৯৬৪৭৮০০ 

 

৩০-০৬-২০২১ 
িনজ বাসায় �কায়ােরি�েন 

আেছন 
 O+ 

�র, শরীর 
�াথা, অ�িচ 
ও �াণশি� 

�লাপ 

৪৭৯। 

জনাব আজহা�ল ইসলাম 
সহকারী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ-৪, িবউেবা, িসেলট 
০১৬৮৩৪৮৪২৫৬  

০৩-০৭-২০২১ 
িনজ বাসায় �কায়ােরি�েন 

আেছন 
 AB+  

৪৮০। 

জনাব �মাঃ শাহ আলম 
�ব�াপক (তঃ �ঃ) 

ফিরদ�র ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, ফিরদ�র 
০১৭৬৬৬৭৫০২৭ 

 ০২-০৭-২০২১ 
গাজী �মিডেকল কেলজ 

হাসপাতাল, �লনায় 
িচিকৎসাধীন আেছন 

 A+  

৪৮১। 

জনাব �মাঃ আহসান হাবীব �চৗ�রী 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

 ফিরদ�র ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, ফিরদ�র 
০১৭৩১৯৩০৯৩০ 

 ২৮-০৬-২০২১ 
িনজ বাসায় �কায়ােরি�েন 

আেছন 
 A+  

৪৮২। 

জনাব �মাঃ আিমর �হােসন 
�া� অপােরটর-এ 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৭১২৭৬৬১৩৮  

২৩-০৬-২০২১ 
�লনা িব��ৎ �কে�র িনজ 

বাসায় আইেসােলশেন 
আেছন 

 O+ �র, কািশ 

৪৮৩। 

জনাব �মাঃ মিম�র রহমান 
িনরাপ� �হরী 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৫৩১৮৫১৩৯৪  

২৫-০৬-২০২১ 
�লনা িব��ৎ �কে�র িনজ 

বাসায় আইেসােলশেন 
আেছন 

 B+ �র, কািশ 

৪৮৪। 

জনাব �মাঃ �মারেশ�র রহমান 
িনরাপ� �হরী 

�লনা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �লনা 
০১৯২৩৩২১৯৮৩  

১৬-০৬-২০২১ 
িনজ বাসায় আইেসােলশেন 

আেছন 
 A+ �র, কািশ 

৪৮৫। 

জনাব �মাঃ আ�ল মােলক 
আবািসক �েকৗশলী(উপিবভাগীয় �েকৗশলী) 

িদরাই িব��ৎ সরবরাহ,  
িবউেবা, �নামগ� 
০১৭৫৫৫৮২৩৪৬  

২৩-০৫-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
০৫-০৬-২০২১ O+ 

�র, �েক 
�াথা, 

মাথা�াথা, 
�াসক� 

৪৮৬। 

জনাব �মাঃ সিফ�ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক (িহসাব) 

আিহদ, িবউেবা,  
ট�ী, গাজী�র  

২৫-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
১০-০৪-২০২১ A+ 

জর, কািশ, 
�থা, �াদ-
গ� িছল না 

 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৮৭। 

জনাব �মাঃ আ�স সালাম 
অিফস সহায়ক 

অিডট পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭১৮৫১৭৮৫৮  

১৬-০৪-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন। 
২৯-০৪-২০২১ B+ 

�র, সিদ �, 
কািশ 

৪৮৮। 

জনাব ফােতমা �বগম 
অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক 

অিডট পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৬২৫৯৯৬৬৩৫  

২৫-০২-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন। 
১৪-০৩-২০২১ AB+ 

�র, সিদ �, 
কািশ 

৪৮৯। 

জনাব আেনায়া�ল আিজম  
রসায়নিবদ  

৭ম ইউিনট, �ঘাড়াশাল িব��ৎ �ক�,  
িবউেবা, পলাশ, নরিসংদী  

১৭-০৩-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
১৫-০৫-২০২১ AB+ 

�র,�াদ-�াণ 
িছল না,শরীর 
�থা,ডায়িরয়া 

ও �াষক� 

৪৯০। 

জনাব �মাঃ আ� জাফর 
উ�মান িহসাব সহকারী 

আ�িলক িহসাব দ�র, িবউেবা, �নায়াখালী 
০১৭১৮৪৬৫৩৯৭  

০৭-০৪-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
২৮-০৪-২০২১ O+ 

�র, �াষক�, 
মাথা�াথা ও 

শারীিরক 
�ব �লতা 

৪৯১। 

জনাব �দীপ �মার �সন 
সহকারী �েকৗশলী 

পিরচালন িবভাগ, িশকলবাহা ২২৫�মঃওঃ 
ক�াই� সাইেকল িব��ৎ �ক�,িবউেবা,চ��াম 

০১৮৪২৬৭৫০০০ 

 ৩০-০১-২০২১ 
হাজারী �লইন, িনজ বাসা, 

কেতায়ালী, চ��াম 
১৩-০২-২০২১ B+  

৪৯২। 

জনাব �মা: মািনক িময়া 
িনরাপ�া �হরী 

পিরচালন িবভাগ, িসি�রগ� তাপ িব��ৎ 
�ক�, িবউেবা, নারায়নগ� 

০১৮১২৬৪৩৯৯৭  

২৯-০৬-২০২১ 
িনজ বাসায় আইেসােলশেন 

আেছন 
 O+ 

�র, 
গলা�াথা 

৪৯৩। 

জনাব �মাঃ আ�ছ সালাম 
িনরাপ�া �হরী 

পিরচালন িবভাগ, িসি�রগ� তাপ িব��ৎ 
�ক�, িবউেবা, নারায়নগ� 

০১৯২১৫৮৭১০২  

২৪-০৬-২০২১ 
িনজ বাসায় আইেসােলশেন 

আেছন 
 O+ 

�র, 
গলা�াথা 

৪৯৪। 

জনাব �িহন রায় 
িনরাপ�া �হরী 

পিরচালন িবভাগ, িসি�রগ� তাপ িব��ৎ 
�ক�, িবউেবা, নারায়নগ� 

০১৯৬৩২৮৪৮৯৮  

২৮-০৬-২০২১ 
িনজ বাসায় আইেসােলশেন 

আেছন 
 B+ 

�র, 
গলা�াথা 

৪৯৫। 

জনাব �মা: শাহজাহান 
উপিবভাগীয় �েকৗশলী 

িসি�রগ� তাপ িব��ৎ �ক�, িবউেবা, 
নারায়নগ� 

০১৭১৫২৬০৫৪০  

২৭-০৬-২০২১ 
িনজ বাসায় আইেসােলশেন 

আেছন 
 B+ �র, কািশ 

৪৯৬। 

জনাব �মাহা�দ �হােসন 
উ�মান িহসাব সহকারী 

িসি�রগ� তাপ িব��ৎ �ক�, িবউেবা, 
নারায়নগ� 

০১৭৪১৭৭৭১২৭  

২৯-০৬-২০২১ 
িনজ বাসায় আইেসােলশেন 

আেছন 
  �র, কািশ 

৪৯৭। 

জনাব �মাঃ কাম�ল �সাইন                              
সাহা�কারী 

�ধান �েকৗশলী, সািভ �েসস এর দ�র, 
িবউেবা, ঢাকা 

 ২৯-০৬-২০২১ 
িনজ বাসায় আইেসােলশেন 

আেছন 
 O+ 

�র, ঠা�া ও 
খাবাের অ�িচ 

৪৯৮। 

জনাব এ িব এম ফা�ক �হােসন 
িনব �াহী �েকৗশলী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, ি�শাল, 
িবউেবা, ময়মনিসংহ  

০৯-০৭-২০২১ 
বািতরকল, সদর, 

ময়মনিসংেহ িনজ বাসায় 
আইেসােলশেন আেছন 

 AB+ 

�র, গলা 
�াথা, শরীর 

�া�া 
 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, কম ��ল, �মাবাইল ন�র ছিব 
�কািভড-১৯ 
শনাে�র 
তািরখ 

বত�মান অব�ান 
(হাসপাতাল/আইেসােলশন/ 

�কায়াের�াইন) 

�কািভড-১৯ 
�নেগ�ভ 

শনাে�র তািরখ 

রে�র 
�প 

সং�মেণর 
ল�ণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৯৯। 

জনাব খাজা মেয়ন উি�ন 
লাইন�ান-এ 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �য়া�র, 
িবউেবা, টা�াইল 
০১৮৪১১৮৭৫৫৬  

২৮-০৬-২০২১ 

�েয়ত বাংলােদশ �ম�ী 
সরকারী হাসপাতােল 
িচিকৎসাধীণ অব�ায়   
০৭-০৭-২০২১ তািরখ 
���বরণ কেরেছন 

  
�র, গলা 
�াথা ও 
�াষক� 

৫০০। 

জনাব �মাঃ শামীম হাওলাদার, 
সহকারী পিরচালক (িহসাব) 

আিহদ ২০ �মঃওঃ রং�র িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রং�র 

০১৮৩৩৯৩৩৫৮২  

১২-০৫-২০২১ 
�� হেয় কােজ �যাগদান 

কেরেছন 
২৫-০৫-২০২১ B+ 

�র, সিদ �, 
কািশ 

৫০১। 

জনাব গনপিত িব�াস 
উপসহকারী �েকৗশলী 

ফিরদ�র ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, ফিরদ�র 
০১৮৮০৭৮১৯৩৯ 

 ০৮-০৭-২০২১ 
মা�রা সদর হাসপাতােল 

িচিকৎসাধীন 
 B+ 

�র, সিদ �, 
কািশ, 

�াষক�, 
শরীর �াথা 

৫০২। 

জনাব সা�াদ খালাসী 
উ�মান িহসাব সহকারী 

ফিরদ�র ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, ফিরদ�র 
০১৮৪৭৩০৫১৫২ 

 ০৮-০৭-২০২১ 
িনজ বাসায় �কায়ােরি�েন 

আেছন 
 A+ 

�র, সিদ �, 
কািশ 

৫০৩। 

জনাব নীতীশ দ� 
উপসিচব (�শাসন) 

সদ� (�শাসন) এর দ�র, 
�ক�ীয় সিচবালয়, িবউেবা, ঢাকা 

০১৭১৭৯৬৮৫৮৯  

১৭-০৭-২০২১ 
িনজ বাসায় আইেসােলশেন 

আেছন 
 B+ 

�র, সিদ �, 
ঘােড় �াথা, 
গ� িছল না 

৫০৪। 

জনাব �মাঃ আ� রায়হান 
উপসহকারী �েকৗশলী 
�ক�ীয় িনয়�ণ ক�, 

ক�মার এ�ােফয়াস � দ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৫৩৩৩৭৯৮৭৯  

২২-০৭-২০২১ 
িনজ বাসায় �কায়ােরি�েন 

আেছন 
 A+ 

�র, সিদ �, কািশ, 
শরীর �াথা, 

ঘাণশি� নাই ও 
গলায় সম�া 

 
ছক-খ: �কািভড-১৯ সং�া� সািব �ক ত�  
 

�িতেবদেনর 
তািরখ 

�কািভড-১৯ সনা� 
হেয়েছন (জন) 

�কািভড-১৯ শনা� হওয়ার পর �নেগ�ভ 
হেয়েছন/আেরা� লাভ কেরেছন (জন) 

বত�মােন হাসপাতােল 
আেছন (জন) 

বত�মােন �কায়াের�াইন বা 
আইেসােলশেন আেছন (জন) 

���বরণ কেরেছন 
(জন) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২৫-০৭-২০২১ ৫০৪ জন  ৪৪৯জন  ০২ জন ৩৯ জন  ২০ জন  

 
ছক-গ: �কািভড-১৯ সং�মেণ ���বরণকারী কম �কত�া/কম �চারীর ত�  
 
�িমক 

নং 
নাম, পদবী, �শষ কম ��ল, 

�ায়ী �কানা 
ছিব 

�কািভড-১৯ 
শনাে�র তািরখ 

���বরেণর 
তািরখ 

সং�মেণর ল�ণ ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। 

জনাব �মাঃ সােনায়ার �হােসন 
সহকারী িহসাবর�ক 

মহা�ব�াপক, বািণিজ�ক পিরচালন  
এর দ�র, িবউেবা, ঢাকা  

০১৭১১৯৫৯৫৯৯   

১২-০৬-২০২০ ১৫-০৬-২০২০   

২। 

জনাব �মাঃ আ�ল হক 
লাইন�ান-এ 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, িবউেবা, �ন�েকানা 
�ায়ী �কানা: িপতা-�ত লাল িময়া, 

�াম+ডাকঘর-িরিচ, থানা ও �জলা-হিবগ� 
০১৭১২৩৫৫৭০৮ 

 

০৫-০৬-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ 
�র, কািশ, 

�াসক� 

হিবগ� ২৫০ শ�া 
সদর হাসপাতােল 

িচিকৎসাধীণ অব�ায় 
���বরণ কেরন 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, �শষ কম ��ল, 
�ায়ী �কানা 

ছিব 
�কািভড-১৯ 

শনাে�র তািরখ 
���বরেণর 

তািরখ 
সং�মেণর ল�ণ ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩। 

জনাব এমরা�ল ইসলাম 
িনরাপ�া �হরী 

টংগী ৮০ �মঃওঃ �াস টারবাইন 
িব��ৎ �ক�, িবউেবা, ট�ী, গাজী�র 

 

০৫-০৬-২০২০ ০৫-০৬-২০২০  
ট�ী� মর�ন 

কবর�ােন ত�েক দাফন 
করা হেয়েছ 

৪। 

জনাব �মা: ইউ�ফ 
উ�মান িহসাব সহকারী 
�চৗ��াম িব��ৎ সরবরাহ 
িবউেবা, �চৗ��াম, �িম�া 

০১৮৭৯২১৩৩০০  

১৫-০৬-২০২০ ১৯-০৬-২০২০ 
�র, গলা �থা, 

শাষক� 

�িম�া �মিডেকল কেলজ 
হাসপাতােল িচিকৎসাধীণ 
অব�ায় ���বরণ কেরন 
[িতিন ০৫-০২-২০২০ 

তািরেখ অবসরউ�র ��েত 
গমন কেরন] 

৫। 

জনাব �মা: আেনায়ার �হােসন 
উ�মান সহকারী 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, িবউেবা, ল�ী�র 
�ায়ী �কানা: আেনায়ার িভলা, �রহান উি�ন 

�ইঁয়া মসিজদ সংল� বাসা, �রহান উি�ন �ইঁয়া 
�রাড, সদর, ল�ী�র, ০১৭১১৯৮৯৬৯৫ 

 

২৪-০৬-২০২০ 
২২-০৬-২০২০ 
স��া ০৭:০০ 

ঘ�কায় 
 

কেরানা উপসগ � িনেয় 
হাসপাতােল ভিত� হেয় 
২২-০৬-২০২০ তািরখ 

���বরণ কেরেছন 

৬। 

জনাব �মাঃ বা�ল �হােসন 
স�ট��া�িরক-কাম-কি�উটার অপােরটর 

কম �চারী পিরদ�র, িবউেবা, ঢাকা 
০১৭৮২৯৫৪৭৭৩ (��)  

০৫-০৫-২০২০ ১৩-০৬-২০২০   

৭। 

জনাব এস এম মাহ�ব �মারেশদ 
িসিনয়র ভা�ার কম �কত�া 

শাহজীবাজার িব��ৎ �ক�,  
িবউেবা, হিবগ� 
০১৭১৫৯২৪৬০৭  

১৪-০৬-২০২০ ২৯-০৬-২০২০ 
�র, �িদ �,  
�াষক� 

এএম�জড হাসপাতাল, 

উ�র বা�া, ঢাকায় 

আইিসউেত 

িচিকৎসাধীণ অব�ায় 

���বরণ কেরেছন 

৮। 

জনাব �মাঃ আই�ব আলী 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী 

কাটাখালী ৫০ �মঃওঃ িপিকং িব��ৎ �ক�, 
িবউেবা, রাজশাহী 
০১৭১৮৪৫২৪৬৪  

২১-০৭-২০২০ ১০-০৮-২০২০ 
�র, শরীর ও 

গলা�াথা, অ�িচ, 
�াষক� 

ইউনাইেটড হসাপাতাল, 

ঢাকায় িচিকৎসাধীণ 

অব�ায় ���বরণ 

কেরেছন 

৯। 

জনাব �মাঃ শির�র রহমান �চৗ�রী 
সহকারী �েকৗশলী 

�ভড়ামারা িব��ৎ �ক�, িবউেবা, �ি�য়া 
০১৭১৮৬৫২৯৯২  

১৮-০৮-২০২০ ২৩-০৮-২০২০  

ইমপালস হাসপাতাল, 

ঢাকায় িচিকৎসাধীণ 

অব�ায় ���বরণ 

কেরেছন 

১০। 

জনাব �মাঃ �মাফা�ল �হাসাইন 
সহকারী িহসাবর�ক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, ঘাটাইল,  
িবউেবা, টা�াইল  

�ায়ী �কানা: িপতা: �ত চান মা�দ সরকার 
�াম: ঘাটাইল (�ামলী) পি�মপাড়া, 

ডাক+উপেজলা: ঘাটাইল, �জলা-টা�াইল 

 

২৯-০৭-২০২০ ২৬-০৭-২০২০  
�র, কািশ, 

�াসক� 

কেরানা উপসগ � িনেয় 
২৬-০৭-২০২০ তািরেখ 

���বরণ কেরেছন 

১১।  

জনাব �মাঃ কায়সার বা�ল 
গাড়ীচালক 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ,  
িবউেবা, জামাল�র 
০১৮৪০৫৪৬০৯৯  

২৭-০৮-২০২০ ০৪-০৯-২০২০ 
�র,  

গলা �াথা 

০৪-০৯-২০২০ তািরখ 
জামাল�র হইেত 

ময়মনিসংহ �মিডেকল 
কেলজ হাসপাতােল 
আসার পেথ রা�ায় 
���বরণ কেরন 

১২। 

জনাব �মাঃ জিমর আলী 
সহকারী �েকৗশলী  

কনভাস �ন অব ১৫০ �মঃওঃ িসেলট িজ� � ২২৫ 
�মঃওঃ িসিসিপিপ �ক�, িবউেবা, িসেলট 

�ায়ী �কানা: �মা�য়ারা মনিজল, বাসা নং-৭৩/২, ���া 
একতা, ওয়াড � নং-০৯, নেরািসং �লা, বাগবাড়ী, িসেলট  

 

১৬-১১-২০২০ ১৬-১১-২০২০ 

ঠা�া, কািশ, �র, 
শরীর, গলা ও 

মাথা �াথা, �ান 
নাই 

 



�িমক 
নং 

নাম, পদবী, �শষ কম ��ল, 
�ায়ী �কানা 

ছিব 
�কািভড-১৯ 

শনাে�র তািরখ 
���বরেণর 

তািরখ 
সং�মেণর ল�ণ ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩। 

জনাব �মাঃ আওলাদ �হােসন আলী 
গাড়ীচালক   

�ম ও ক�াণ পিরদ�র,  
িবউেবা, ঢাকা   

১২-১১-২০২০ ২৬-১১-২০২০ 

�র, শরীর ও 
গলা �াথা, 
�াষক�, 

িনউেমািনয়া 

ঢাকা �মিডেকল কেলজ 
হাসপাতােল 

িচিকৎসাধীণ অব�ায় 
���বরণ কেরেছন 

১৪। 

জনাব �মাছাঃ জিমলা খা�ন 
উ�মান সহকারী 

ঢাকা কি�উটার �ক�,  
িবউেবা, ঢাকা 

 

১৮-১২-২০২০ ০৯-০১-২০২১   
আইিসিডিডআরিব’�ত 
িচিকৎসাধীণ অব�ায় 
���বরণ কেরেছন 

১৫। 

জনাব জাহা�ীর আহেমদ 
গািড়চালক 

�ব�াপক (পিরচালন) এর দ�র, ২১০ �মঃওঃ 
িসি�রগ� তাপ িব��ৎ �ক�, িবউেবা, নারায়ণগ� 

০১৭১৮০২৩৬৬৫ 

 ১৮-০৩-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ 
�র, �াসক�, 

কািশ 

[Irreversible Cardio 

Respiratory Failure 
due to cardiac arrest 

with Covid-19, 
Dhanmondi Clinic 

Pvt. Ltd.] 

১৬। 

জনাব �মাঃ সাই��াহ িময়া 
টারবাইন এ�ােটনেড�-িড 

�ব�াপক (পিরচালন) এর দ�র,  
২১০ �মঃওঃ িসি�রগ� তাপ িব��ৎ �ক�, 

িবউেবা, নারায়ণগ� 
০১৮৭৭৭৪৪৭১৪ 

 ০৮-০৪-২০২১ ০৯-০৪-২০২১ কািশ  

১৭। 

জনাব �মাঃ িসরা�ল ইসলাম 
�ফার�ান-এ 

�ক�ীয় সর�াম �মরামত কারখানা, 
িবউেবা, ট�ী, গাজী�র 

�ায়ী �কানা: �াম: কািদরপাড়া, ডাকঘর: 
রাধানগর, উপেজলা: ��র, �জলা-মা�রা 

০১৭১২৫৩২৭৯৫ 
 

১২-০৪-২০২১ ০৭-০৫-২০২১ 
�র, কািশ, 

�াষক�, �স�স 
ও িকডনী আ�া� 

১৩-০৪-২০২১ হেত এনাম 
�মিডেকেল ও           

১৯-০৪-২০২১ হেত 
মহাখালী িডএনিসিস 

�কািভড-১৯ িবেশষািয়ত 
হাসপাতােল িচিকৎসাধীন 
অব�ায় ০৭-০৫-২০২১ 

তািরখ ���বরণ কেরেছন 

১৮।  

জনাব �মাঃ রািক�ল হাসান  
সাহা�কারী 

�ভড়ামারা িব��ৎ �ক�,  
িবউেবা, �ি�য়া 
০১৭৩৯৮৪৮৭১৪ 

 ০৯-০৪-২০২১ ২৪-০৫-২০২১ 

�র, কািশ, শরীর 
�াথা, �াষক�, 
�স�স আ�া�  

�ি�য়া সদর হাসপাতাল 
ও পরবত�েত মহাখালী 
িডএনিসিস �কািভড-১৯ 
িবেশষািয়ত হাসপাতােল 

আইিসইউেত 
িচিকৎসাধীন অব�ায়  
২৪-০৫-২০২১ তািরখ 
���বরণ কেরেছন  

১৯। 

জনাব �মাঃ �বলােয়ত �হােসন 
উ�মান িহসাব সহকারী 

নািলতাবাড়ী িব��ৎ সরবরাহ,  
িবউেবা, �শর�র 

 

১৪-০৬-২০২১ ১৯-০৬-২০২১ 
�র, গলা �াথা 

ও �াষক� 
১৯-০৬-২০২১ তািরেখ 

���বরণ কেরেছন 

২০। 

জনাব খাজা মেয়ন উি�ন 
লাইন�ান-এ 

িব�য় ও িবতরণ িবভাগ, �য়া�র, 
িবউেবা, টা�াইল 
০১৮৪১১৮৭৫৫৬  

২৮-০৬-২০২১ ০৭-০৭-২০২১ 
�র, গলা �াথা 

ও �াষক� 

�েয়ত বাংলােদশ 
�ম�ী সরকারী 
হাসপাতােল 

িচিকৎসাধীণ অব�ায়   
০৭-০৭-২০২১ তািরখ 
���বরণ কেরেছন 

 

   

 
  

 
 

 
 
 
 

(সাই�ল ইসলাম আজাদ)  
সিচব  

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �  
: ০২-৯৫৫৪২০৯    

secretary@bpdb.gov.bd  
 
 
 




