
 
 

  

 

 

 

         

                                                                                       

                                                                                            

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

জনফর - ৩জন 
 

১* রযচারক   

১* ব্যরিগত সহকাযী 

১* এভএরএসএস 

জনফর - ৩জন 
 

১* রতরযি রযচারক  

১* এভএরএসএস 

১* সাঁটরররকায 

জরয াখা 

জনফর - ৫৯জন 
 

১* যুগ্ম-রযচারক  (জরয)  

৬* উ-রযচারক (জরয) 

১৪* সহঃ রযচারক (জরয) 

২২* উ-সহকাযী রযচারক 

(জরয) 

১* ষ্টেননা টাআরে 

১* রনম্নভান সহকাযী 

১৩* রীডসম্যান 

১* এভএরএসএস 

ষ্টজায়ায-বাটা াখা 

জনফর - ৬৯জন 
 

১* যুগ্ম- রযচারক (টাআড) 

১* উ-রযচারক (টাআড) 

২* সহকাযী রযচারক (টাআড) 

১* সহকাযী 

১* ষ্টেননা টাআরে 

১* রনম্নভান সহকাযী 

২* ষ্টগজ করে 

২৭* নটা ষ্টগজ ানযটয 

৩২* ষ্টগজ যীডায 

১* এভএরএসএস 

 

মন্ত্রায়ন াখা 

 জনফর - ১১জন 

 
১*তত্ত্বাফধায়ক প্রনকৌরী (মন্ত্রায়ন) 

১* রনফ বাহী প্রনকৌরী (মন্ত্রায়ন) 

৩* সহকাযী প্রনকৌরী (মন্ত্রায়ন) 

১* সুায বাআজায (আনকা:) 

১* মন্ত্ররফদ 

১* রনম্নভান সহকাযী 

১* ষ্টভকারনক্স 

১* ষ্টোয কীায 

১* এভএরএসএস 

 

প্রাসন াখা 

জনফর – ১০ জন 

১* প্রাসরনক কভ বকতবা 

২* সহকাযী সভন্বয় কভ বকতবা 

২* সহকাযী  

৪* রনম্নভান সহকাযী/মুদ্াঃ 

১* এভএরএসএস 

১* গাড ব সরচফারনয়য  

১* ঝাড়ুদায 

কানট বাগ্রারপ াখা 

জনফর - ২৯জন 
 

১* উ-রযচারক (কানট বা) 

১* সহকাযী রযচারক (কানট বা) 

১* ংকন কভ বকতবা 

১* ভানরচত্র কভ বকতবা 

১* সহকাযী ভানরচত্র কভ বকতবা 

২* উর্ধ্বতন নক্সারফদ 

৫* নক্সারফদ 

৯* ষ্টেসায 

২* ভানরচত্র সহকাযী 

১* রনম্নভান সহকাযী 

১* দপ্তযী 

১* ব্লু-রপ্রন্টায 

১* ব্লু-রপ্রন্টায খারাসী 

১* এভএরএসএস 

রডরজরএস াখা 

জনফর - ৬জন 

 
১* ষ্টচআন কভান্ডায 

১* সহকাযী ষ্টচআন কভান্ডায 

১* সহকাযী মারন্ত্রক প্রনকৌরী 

১* সুায বাআজায (এরস) 

১* সুায বাআজায (যক্ষণ) 

১* রনম্নভান সহকাযী 

রডরজরএস ফীকন ষ্টেন, মনায  

জনফর - ১২জন 
 

১* রনফ বাহী প্রনকৌরী (রডরজরএস) 

৩* সহকাযী প্রনকৌরী (রডরজরএস) 

১* রডনজর ষ্টভকারনক 

৪* রয়ন/গাড ব  

১* ষ্টচৌরকদায/কুক 

১* ভারর 

১* ঝাড়ুদায 

 

রডরজরএস ফীকন ষ্টেন, ভয়ভনরসংহ  

জনফর - ১২জন 
 

১* রনফ বাহী প্রনকৌরী (রডরজরএস) 

৩* সহকাযী প্রনকৌরী (রডরজরএস) 

১* রডনজর ষ্টভকারনক 

৪* রয়ন/গাড ব  

১* ষ্টচৌরকদায/কুক 

১* ভারর 

১* ঝাড়ুদায 
 

 

রডরজরএস অযএভ ষ্টেন, নাযায়ণগঞ্জ  

জনফর - ১২জন 
 

১* রনফ বাহী প্রনকৌরী (রডরজরএস) 

৩* সহকাযী প্রনকৌরী (রডরজরএস) 

১* রডনজর ষ্টভকারনক 

৪* রয়ন/গাড ব  

১* ষ্টচৌরকদায/কুক 

১* ভারর 

১* ঝাড়ুদায 

রডরজরএস রনয়ন্ত্রণ ষ্টেন, ঢাকা 

জনফর - ১২জন 
 

১* রনফ বাহী প্রনকৌরী (রডরজরএস) 

৩* সহকাযী প্রনকৌরী (রডরজরএস) 

৩* ভরনটয ানযটয 

৩* রয়ন/গাড ব  

১* ষ্টচৌরকদায/কুক 

১* ভারর 

রডরজরএস ফীকন ষ্টেন, চেগ্রাভ 

জনফর - ১২জন 
 

১* রনফ বাহী প্রনকৌরী (রডরজরএস) 

৩* সহকাযী প্রনকৌরী (রডরজরএস) 

১* রডনজর ষ্টভকারনক 

৪* রয়ন/গাড ব  

১* ষ্টচৌরকদায/কুক 

১* ভারর 

১* ঝাড়ুদায 

 

হাআনরাগ্রারপ রফবানগয সাংগঠরনক কাঠানভা 

ষ্টভাট জনফর - ২৫৪জন 

রযকল্পনা ও সভন্বয়  

জনফর - ৪ জন 
 

১* উ-রযচারক (জঃ ঃ) 

২* সহঃ রযচারক (জঃ ঃ) 

১* সহকাযী 


