
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাঅন ৌপবাঅন ৌপ--কর্তৃ পনের বন্দর ও কর্তৃ পনের বন্দর ও পররবহ  রবভানের বরৃ্মাপররবহ  রবভানের বরৃ্মা  অ নুমারির্   অ নুমারির্ অোৃন াগ্রামঅোৃন াগ্রাম  
 বর্তমান অনুমমাদির্ জনবমের দববরণঃ 

১ম শ্রেণী ৩৫ জন 

২য় শ্রেণী ২১ জন 

৩য় শ্রেণী ২১০ জন 

৪র্ ত শ্রেণী ২৮৯ জন 

শ্রমাট ৫৫৫ জন 

 

(জ বল-৩ জ ) 
পররচালক(বন্দর ও পররবহ )-----১ 
বযরিের্ সহকারী  ------------১ 
অরিস সহায়ক --------------১ 

 

(জ বল-৩ জ ) 
অরর্ররি পররচালক(বন্দর ও পররবহ )--১ 
বযরিের্ সহকারী  ----------------১ 
অরিস সহায়ক  -----------------১ 

 

অপানরশ  রিরভশ (জ বল-৩ জ ) 
 
 
 

যগু্ম-পররচালক ----------১ 
বযরিের্ সহকারী  ---------১ 
অরিস সহায়ক  ----------১ 

 

বন্দর শাখাবন্দর শাখা    
(জ বল-১২ জ ) 

উপ-পররচালক --------১ 
সহকারী-পররচালক -----১ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া©---২ 
সহকারী -------------৩ 
টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর---৪ 
অরিস সহায়ক ---------১ 
 

লঞ্চ ও ফিরী শাখালঞ্চ ও ফিরী শাখা  
(জ বল-৫ জ ) 

 

সহকারী-পররচালক -------১ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া©----১ 
সহকারী --------------১ 
টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর ---১ 
অরিস সহায়ক-----------১ 
 

কানোৃ সারভৃস শাখাকানোৃ সারভৃস শাখা  
 (জ বল-৪ জ ) 

 
সহকারী-পররচালক ------১ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া©---১ 
সহকারী -------------১ 
টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর --১ 

প্রশাস  শাখাপ্রশাস  শাখা  
(জ বল-১৪ জ ) 

যগু্ম-পররচালক ---১ 
উপ-পররচালক-----------১ 
সহকারী-পররচালক -------১ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া----১ 
সহকারী --------------৩ 
সাাঁটমদু্রােররক ----------১ 
টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর --৩ 
অরিস সহায়ক----------৩ 

 

ভাড়া ও উন্ন  শাখাভাড়া ও উন্ন  শাখা  
(জ বল-৫ জ ) 

 
উপ-পররচালক --------১ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া---২ 
 টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর--১ 
অরিস সহায়ক---------১ 

 

যাত্রী পররবহ  শাখাযাত্রী পররবহ  শাখা    
(জ বল-৬ জ ) 

 

সহকারী-পররচালক -------১ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া ----২ 
অরিস সহায়ক-----------৩ 
 

জররপ ও পররসংখযা  শাজররপ ও পররসংখযা  শাখাখা 
(জ বল-৮ জ ) 

 

উপ-পররচালক ----------১ 
সহকারী-পররচালক -------২ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া ----২ 
টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর ----১ 
অরিস সহায়ক-----------২ 

 

ফকাস্টাল ফকাফকাস্টাল ফকা--অরিৃন শ  অরিৃন শ  
শাখাশাখা  

(জ বল-১ জ ) 

 
 

অরিস সহায়ক -----১ 
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ঢাকা  িী বন্দরঢাকা  িী বন্দর  
(জ বল-১১২  জ ) 

যগু্ম-পররচালক----------------১ 
বন্দর ও পররবহ  কমকৃরৃ্া -------১ 
সহকারী বন্দর ও পররবহ  কমকৃরৃ্া---২ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া --------১ 
সহকারী -------------------৬ 
সাাঁটমদু্রােররক ---------------১ 
সপুারভাইজার --------------১ 
টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর -------৩ 
শলু্ক আিায়কারী ------------৩৫ 
ফে  ড্রাইভার --------------১ 
অরিস সহায়ক ---------------২ 
শলু্ক প্রহরী ----------------৩৫ 
কুর্ রবশ ------------------৪ 
কয়াল -------------------৪ 
সইুপার ------------------১৫ 

বররশাল বররশাল  িী বন্দর িী বন্দর  
(জ বল-৫০জ ) 

 

যগু্ম-পররচালক----১ 
বন্দর ও পররবহ  কমকৃরৃ্া---১ 
সহকারী বওপ কমকৃরৃ্া ---১ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া---১ 
সহকারী --------------৩ 
সুপারভাইজার--------১ 
টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর --৩ 
শলু্ক আিায়কারী -----১৩ 
অরিস সহায়ক---------১ 
শলু্ক প্রহরী-----------১৩ 
টারম ৃাল োিৃ---------১০ 
সইুপার --------------২ 
 

 ারায়ণেঞ্জ  িী বন্দর ারায়ণেঞ্জ  িী বন্দর  
(জ বল-৭১ জ ) 

 

যগু্ম-পররচালক---------১ 
বন্দর ও পররবহ  কমকৃরৃ্া -------১ 
সহকারী বন্দর ও পররবহ  কমকৃরৃ্া--১ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া ------১ 
সহকারী -------------------৬ 
সুপারভাইজার/ফকয়ারনটকার-----১ 
টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর -------৩ 
শলু্ক আিায়কারী -----------২১ 
ফে  ড্রাইভার -------------২ 
িকৃরলফ্ট ড্রাইভার -------------১ 
অরিস সহায়ক -----------২ 
শলু্ক প্রহরী -------------২১ 
সইুপার ---------------১০ 
 

 

খলু া  িী বন্দরখলু া  িী বন্দর  
(জ বল-৮৩ জ ) 

 

যগু্ম-পররচালক-----১ 
বন্দর ও পররবহ  কমকৃরৃ্া ---১ 
সহকারী বওপ কমকৃরৃ্া ---১ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া ----১ 
সহকারী ---------------৬ 
সপুারভাইজার/ফকয়ারনটকার--১ 

টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর----৩ 
শলু্ক আিায়কারী ------১৫ 
রসে ালমযা -----------১১ 

অরিস সহায়ক----------২ 
শলু্ক প্রহরী -----------২৭ 
কুর্ রবশ ------------৩ 
কয়াল--------------৪ 
সইুপার ---------------৭ 
 

চট্টগ্রাম িপ্তর চট্টগ্রাম িপ্তর   
(জ বল-২২ জ ) 

উপ-পররচালক ---------১ 
সহকারী-পররচালক ------১ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া---১ 
সহকারী --------------১ 
সাাঁটমদু্রােররক ----------১ 
টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর --২ 
টারম ৃাল োিৃ---------১২ 
অরিস সহায়ক---------১ 
 াইট োিৃ ----------১ 
সইুপার -------------১ 
 

পটুয়াখালী  িী বন্দরপটুয়াখালী  িী বন্দর  
(জ বল-২৩ জ ) 

সহকারী বন্দর ও পররবহ  কমকৃরৃ্া---১ 
সহকারী -------------------১ 
K¨vwkqvi --------------১ 
টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর --------২ 
শলু্ক আিায়কারী ----------৬ 
অরিস সহায়ক--------------১ 
শলু্ক প্রহরী ----------------২ 
টারম ৃাল োিৃ--------------৬ 

সইুপার -------------------৩ 
 

আররচাআররচা,, েরবাড়ী েরবাড়ী,,ফিৌলর্রিয়া  িী বন্দরফিৌলর্রিয়া  িী বন্দর  

(জ বল-৭৪ জ ) 
 

সহকারী বন্দর ও পররবহ  কমকৃরৃ্া-------১ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া--------------১ 
সহকারী-------------------------------১ 
সপুারভাইজার/ফকয়ারনটকার-----------৩ 
টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর ------------১ 
শলু্ক আিায়কারী ----------------১৮ 
অরিস সহায়ক-------------------১ 
শলু্ক প্রহরী --------------------৩৫ 
সইুপার ------------------------১৩ 
 

চাাঁিপরুচাাঁিপরু   িী বন্দর িী বন্দর  
(জ বল-৪৩জ ) 

বন্দর ও পররবহ  কমকৃরৃ্া -----১ 
সহকারী বওপ কমকৃরৃ্া -------১ 
সহকারী সমন্বয় কমকৃরৃ্া--------১ 
সহকারী -----------------৩ 
সপুারভাইজার/ফকয়ারনটকার------১ 
টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর ------৩ 
শলু্ক আিায়কারী ------------১৪ 
অরিস সহায়ক -------------২ 
শলু্ক প্রহরী ---------------১২ 
সইুপার ------------------৫ 
 

বাঘাবাড়ীবাঘাবাড়ী   িী বন্দর িী বন্দর  
(জ বল-১৩ জ ) 

সহকারী বন্দর ও পররবহ  কমকৃরৃ্া---১ 
সহকারী -------------------১ 
টাইরপষ্ট/করপিঃঅপানরটর --------২ 
শলু্ক আিায়কারী ----------৩ 
অরিস সহায়ক--------------১ 
শলু্ক প্রহরী ----------------৩ 
সইুপার -------------------২ 
 

০১ 


