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বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/গকাম্পানীসমূগের কর্ মকতমা/কর্ মচারীগদর ককাবভড-১৯ সংক্রর্ণ সংক্রান্ত তথ্যাবদর ছক 

দপ্তর/সংস্থা/গকাম্পাবনর নার্ঃ িাংলাগদশ পল্লী বিদ্যুতায়ন কিাড ম 

ককাবভড-১৯ আক্রান্ত কর্ মকতমা/কর্ মচারীর তথ্যঃ 
 

 

ক্রমিক

নং 

বাংলাদেশ পল্লী 

মবদ্যুতায়ন ববার্ ড ও 

সমিমতসমূহ 

নাি, পেবী, কি ডস্থল, বিাবাইল নম্বর বকামির্-১৯ 

শনাদের তামরখ 

বতডিান অবস্থান 

(হাসপাতাল/আইদসাদলশন/

বকায়াদরন্টাইন) 

বকামির্-১৯ 

বনদেটিি শনাদের 

তামরখ 

রদের গ্রুপ সংক্রিদের লক্ষে ছমব 

1.  

বাপমবদবা 

িারুফা সুলতানা 

সহকারী পমরচালক 

পমবস ঋে ও বাদেট পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা 

০১৯০৮-১৫৫৩৮৫ 

০৬/০৩/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৮/০৩/২০২১ মব+ 
জ্বর, সমে ড, কামশ, 

ঠান্ডা ও িাথা ব্যাথা 

 

2.  

ফাহাে হায়োর 

সহকারী প্রদকৌশলী 

কা ডক্রি পমরকল্পনা পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা, ঢাকা। ০১৭২৪-৯৪০৫৫৬ 

১৪/০৩/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৫/০৪/২০২১ ও+ 

জ্বর, িাথা ব্যথা, পা 

ব্যথা, ঘ্রাণহীনতা, 

অবসাদ, কামশ ও 

শরীমরক দ্যব ডলতা  

3.  

বিাহাম্মে সাইফুল ইসলাি 

সহকারী পমরচালক 

মসএসএন্ডএি পমরেপ্তর 

বাপমবদবা, ঢাকা। ০১৯১৪-৪৬৮৭৯৫ 

১৭/০৩/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৬/০৪/২০২১ ও+ 
জ্বর, িাথা ব্যাথা ও 

স্বাে ও  েন্ধহীন 

 

4.  

আরিান আহসান 

পমরচালক (অথ ড) 

অিুন্তরীে মনরীক্ষা পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা-০১৭১৬-৫০৪৭৪৫ 

২৫-০৩-২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন 
 

০২/০৫/২০২১ 
এ+ কামশ ও েলা ব্যাথা 

 

5.  

মিেডা িমরয়ি োিান 

উপ-পমরচালক (প্রশাসন) 

পমবস তেন্ত ও অনুসন্ধান পমরেপ্তর 

বাপমবদবা, ০১৭১২৬৯৪১৩৯ 

৩১/০৩/২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন 
 

১৭/০৪/২০২১ 
এমব+ 

জ্বর,  

েলা ব্যাথা 

কফ 
 

6.  

বিাছাাঃ বরদহনা খাতুন 

কমি: মুদ্রা:-কাি-অমফস সহকারী 

অমতমরে প্রধান প্রদকৌশলী 

(পমরচালন, রক্ষোদবক্ষে ও মবতরে) 

এর কা ডালয়, বাপমবদবা, ঢাকা।  

১৬/০৩/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন 
 

১৮/০৫/২০২১ 
এমব+ খুশখুদশ কামশ 
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7.  

বিাাঃ আসাফউদদৌলা 

সমচব 

বাপমবদবা, ঢাকা-০১৭৭৪-৮০১১০৬ 

৩১/০৩/২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৩/০৪/২০২১ মব- 

জ্বর, সর্দ ি, কার্ি ও 

িরীর ব্যাথা, 

খাবারর অরুর্ি  

8.  

বিাাঃ কািরুজ্জািান 

কমিউটার মুদ্রাক্ষমরক-কাি-অমফস 

সহকারী 

সমচবালয়, বাপমবদবা, ঢাকা। 

০১৭৫০-৭০৭৩৩৪ 

২৪/০৩/২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৯/০৪/২০২১ মব- 

জ্বর, সর্দ ি, কার্ি ও 

িরীর ব্যাথা, 

খাবারর স্বাদ না 

পাওয়া  

9.  

বিাাঃ বসমলি উমদন 

অমফস সহায়ক 

সমচবালয়, বাপমবদবা, ঢাকা। 

০১৭৫০-৭০৭৩৩৪ 

০১/০৪/২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৫/০৪/২০২১ মব- জ্বর, কার্ি, ব্যাথা, 

 

10.  

েনাব বক.এি.রমবউল কমরি 

সেস্য বসবা বকা-অমর্ ডদনটর 

কক্সবাোর পমবস 

(বতডিাদন বকন্দ্রীয় অঞ্চল পমরেপ্তদর 

সংযুে) ০১৭১১৯৭২২৭৪ 

০১/০৪/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৬/০৪/২০২১ ও+ 
জ্বর, কামশ, েলা 

ব্যথা 
- 

11.  

নােমুন নাহার মিমল 

মবমলং সহকারী 

র্নরাপত্তা ও অনুসন্ধান র্বভাগ,  

সম্পর্ত্ত ও লর্ির্িক পমরেপ্তর 

০১৬১৭২২৪৪৩৫ 

০২/০৪/২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৩/০৪/২০২১ মব- 

জ্বর, ঠাণ্ডা, 

মাথাব্যথা ও বুরক 

ব্যথা 
 

12.  

বেৌতি চন্দ্র রায়  

অমফস সহায়ক  

সমচব-এর েপ্তর, বাপমবদবার্ ড 

১৭৩৭৮২৩৩৯৬  

০৭-০৪-২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৫/০৪/২০২১ A+ 

জ্বর, সমে ড, কামশ, 

শরীর ব্যাথা, স্বাে ও 

েন্ধ না পাওয়া 

ইতুামে।  

13.  

লাকী বরো  

পমরচ্ছন্নতা কিী 

অিুন্তরীে মনরীক্ষা পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা-০১৭৩০-৬৪২৫১১ 

০৩/০৪/২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৫/০৪/২০২১ মব+ 
জ্বর, সর্দ ি ও গলা 

ব্যাথা 

 

14.  

বিাাঃ আবুল িনসুর বচৌধুরী 

উপ-পমরচালক (কামরেরী) 

মেআইএস-এর কা ডালয় বাপমবদবা, 

০২-০৪-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৪/০৪/২০২১ 
ও+ 

 

জ্বর, ব্যাথা, খাবাদর 

অরুচী, নাদক ঘ্রান 

না পাওয়া।  
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ঢাকা 

০১৭১২-৬০১৮১৭ 

15.  

অমনক বচৌধুরী 

সহকারী পমরচালক 

পমবস িমনটমরং ও ব্য: প: (পূ.অ.) 

পমরেপ্তর, বাপমবদবা, ঢাকা। 

০১৭৭৫২১৬৭০৬  

৩১/০৩/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২১/০৪/২০২১ 
এ+ 

 
- 

 

16.  

বলমলন মিপুরা ধািাই 

সহকারী প্রদকৌশলী 

প্রকল্প পমরচালদকর কা ডালয় 

ইউআরইমর্এস; মর্মসএসমর্ 

বাপমবদবা, ঢাকা। 

০৭-০৪-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২১/০৪/২০২১ 
ও+ 

 

জ্বর,কামশ, েলা 

ব্যাথা ও পাতলা 

পায়খানা 
 

17.  

বিাাঃ আরাফাত রহিান 

কমি: মুদ্রা:-কাি-অমফস সহকারী 

প্রকল্প পমরচালদকর কা ডালয় 

ইউআরইমর্এস;মর্মসএসমর্ 

বাপমবদবা, ঢাকা। 

১২-০৪-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৪/০৪/২০২১ 
মব+ 

 

জ্বর,কামশ, েলা 

ব্যাথা ও স্বাে  

েন্ধহীন 
 

18.  

সুফল চন্দ্র বে  

উপ-পমরচালক (কামেরী) 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী (গ্রীর্ ও 

উপদকন্দ্র) মবিাে, বাপমবদবা, ঢাকা। 

০১৭১৯-৩৮২৯৯৪ 

০৩-০৪-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২১/০৪/২০২১ 
ও+ 

 

জ্বর,শরীর ব্যাথা ও 

বুদক ব্যাথা 

 

19.  

বিাাঃ আলািীন বহাদসন 

সহকারী প্রদকৌশলী 

সিমি ও লমেমিক পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা, ঢাকা। 

০১৮৩৫৬০১৩৮৪ 

০৪/০৪/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২১/০৪/২০২১ ও+ 
জ্বর, িাথাব্যাথা, 

স্বাে ও েন্ধহীন 

 

20.  

বিাাঃ আিোে বহাদসন 

সেস্য (পমরকল্পনা ও উন্নয়ন) 

সেস্য (পমরকল্পনা ও উন্নয়ন)-এর 

েপ্তর, বাপমবদবা। ০১৭৬৯-৪০০০০৯ 

 

০৭/০৪/২০২১  
সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২০/০৪/২০২১ এ+ 

 

জ্বর, িাথা ব্যাথা ও  

খাবাদরর বকান েন্ধ 

পাদচ্ছন না। 
 

21.  

বিাাঃ ওির ফারুক 

উপ-সহকারী প্রদকৌশলী 

মনব ডাহী বপ্রদকৌশলী (এসওমর্)-এর 

২২/০৩/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৪/০৪/২০২১ মব- 
জ্বর, ঠান্ডা ও িাথা 

ব্যাথা 
- 
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েপ্তর, বাপমবদবা, িয়িনমসংহ (উির), 

০১৭১৮-৩৫৬৫০৭ 

22.  

আমরফ রব্বানী 

সহকারী প্রদকৌশলী 

মনব ডাহী প্রদকৌশলরীর কা ডালয়, 

বাপমবদবা, মসদলট। ০১৮৭৬২৩৮৮৯৫ 

১০/০৪/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৭/০৪/২০২১ ও+ 
জ্বর, কামশ, েলা 

ব্যথা 

 

23.  

বরাকুনুজ্জািান খান 

সহকারী প্রদকৌশলী,  

মসদিি অপাদরশন পমরেপ্তর 

বাপমবদবা, সের েপ্তর, ঢাকা। 

০১৬১০-২৫৩৫৪৫ 

১৬/০৪/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৮/০৫/২০২১ ও+ 
জ্বর, কামশ, েলা 

ব্যথা 

 

24.  

মসেরাতুল মুনতাহা তাছমি 

সহকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

কি ডচারী প্রশাসন পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা। ০১৮২৯৮১১২৪৪ 

২৩-০৪-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৫/০৫/২০২১ এমব+ জ্বর, শরীর ব্যাথা 

 

25.  

বিাসাাঃ সুলতানা রামেয়া 

সহকারী প্রদকৌশলী 

এিমপমপএসআই প্রকল্প 

০১৮৪০৭৯০৯৮২ 

২৯/০৪/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১২/০৫/২০২১ মব+ 
জ্বর, সমে ড ও শরীর 

ব্যথা 
 

26.  

তপন কুমার গগালদার 

র্সরিম এনার্লি 

আইর্সটি পর্রদপ্তর,  বাপর্বরবা, ঢাকা। 

গমাবাইল নং- ০১৮১৭-৫৮৩২১৮ 

১২/০৪/২০২১  সুস্থ হদয় কাদে ব ােোন ২৬/০৪/২০২১ এমব+ জ্বর, খুস খুস কার্ি 

 

27.  

ইসিত আরা আোর 

লাইন মনি ডাে পমরেশ ডক 

এসইএন্ডমর্ পমরেপ্তর, বাপমবদবা। 

০১৬২৪-৮০৪৪৭১ 

১৭/০৪/২০২১ সুস্থ হদয় কাদে ব ােোন ১২/০৫/২০২১ এ+ 

জ্বর, েলাব্যাথা, 

কামশ. হাত-পা 

ব্যাথা 
 

28.  

বিাাঃ শামহন আোর 

সহকারী গরাগ্রামার 

আইর্সটি পর্রদপ্তর, বাপর্বরবা, ঢাকা। 

০১৭০১-০১১৯৯৭ 

১০/০৪/২০২১ সুস্থ হদয় কাদে ব ােোন ২৮/০৪/২০২১ ও+ 

জ্বর, খুস খুস 

কার্ি,শরীর 

ব্যাথা,শ্বাস কষ্ট 
 

29.  

বিাাঃ আিোে বহাদসন 

উপ-সহকারী প্রদকৌশলী 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলীর কা ডালয়, 

২২/০৪/২০২১ সুস্থ হদয় কাদে ব ােোন ০৭/০৫/২০২১ মব+ 
জ্বর, কামশ, েলা 

ব্যথা 
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চট্টগ্রাি বোন, চট্টগ্রাি। 

০১৯৯৮৯৯৬০৬৫ 

30.  

বিাাঃ সামব্বর বহাদসন 

মনরাপিা প্রহরী  

মনব ডাহী প্রদকৌশলীর কা ডালয়,১.৫ 

এিমসমসমপ, বাপমবদবা, মসরােেঞ্জ 

০১৭০৫৫৪৯৮৮৪  

২৮-০৪-২০২১ সুস্থ হদয় কাদে ব ােোন ১৬-০৫-২০২১ ও- 
হালকা জ্বর ও 

খুসখুদস কামশ 

 

31.  

বরাদিল চাকিা 

লাইন মনি ডাে পমরেশ ডক 

মনব ডাহী প্রদকৌশলীর কা ডালয়, 

বাপমবদবা, চট্টগ্রাি (উির), ০১৮১১-

২৩৫২০২ 

১৮/০৫/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০১-০৬-২০২১ ও-পমেটিি 
জ্বর, শরীর ব্যাথা ও 

সমে ড/কামশ। 
 

32.  

বিাাঃ িমনরুজ্জািান খান 

মনব ডাহী প্রদকৌশলী ও 

পমরচালক (কামরেরী)/ তাঃপ্রাঃ(চাঃোাঃ) 

মনব ডাহী প্রদকৌশলীর কা ডালয়, 

মসদিি অপাদরশন ওয়াকডশপ 

বাপমবদবা, খুলনা, 01776562653 

০৯-০৬-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৬-০৬-২০২১ এ+ 
শরীরব্যাথা ও 

হালকা জ্বর। 

 

33.  

গমাোঃ মাসুদ রানা 

সহকারী ররকৌিলী, 

বাপর্বরবা,ঠাকুরগাঁও। 

০১৫২১৪৬৩২৩১ 

১৭-০৬-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৫-০৭-২০২১ মব+ 
জ্বর, শুকনা কামশ, 

সমে ড 

 

34.  

বিাাঃ িয়নূল হাসান 

মনব ডাহী প্রদকৌশলী (চাঃোাঃ) 

০১৭১১০৭৪৮৪৩ 

১৮/০৬/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৬-০৭-২০২১ র্ব+ 
জ্বর, িাথা ব্যাথা 

শ্বাসকষ্ট 

 

35.  

বিা: আেিীর বহাদসন 

পেবী: অমফস সহায়ক 

পমবস িাঃ ও ব্য: প: (পূব ডাঞ্চল) 

পমরেপ্তর, ০১৭১৫৫৬৪৭৬৫ 

২৭/০৬/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৭/০৭/২০২১ - জ্বর 

 

36.  

বিাাঃ আমবে বহাদসন 

সহকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

কি ডচারী প্রশাসন পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা। 

বিাবাইলাঃ ০১৭১১৫৭৯৫৫৮ 

২৮/০৬/২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৪-০৭-২০২১ ও+ 

জ্বর, সমে ড, কামশ, 

শ্বাস কষ্ট, স্বাে ও 

েন্ধ না পাওয়া 

ইতুামে।  
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37.  

মুন্তামসর রহিান 

সহকারী প্রদকৌশলী 

প্রকল্প পমরচালদকর েপ্তর 

শতিাে পল্লী মবদ্যুতায়দনর েন্য 

মবতরে বনটওয়াকড সম্প্রসারে 

(মর্এিমসএস) সংদশামধত, প্রকল্প, 

বাপমবদবা, ০১৭২১-২৪২৭৩৭। 

৩০/০৬/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১২-০৭-২০২১ ও+ শামররীক িাদব সুস্থ। - 

38.  

সুশান্ত কুিার ব াষ 

োমিচালক 

 মনাঃপ্রাঃ(এসওমর্) এর কা ডালয় 

 দশার 

০১৭৮১০২৬০৮৫ 

৩০-০৬-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৫/০৭/২০২১ ও+ মৃদ্য জ্বর - 

39.  

তছমলিা পারিীন 

পেবী: উপ-পমরচালক 

পমবস িাঃ ও ব্য: প: (পূব ডাঞ্চল) 

পমরেপ্তর, ০১৭৬৯৯২৪৩১৪ 

০১/০৭/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৬/০৭/২০২১ এমব+ জ্বর, সেী, কামশ 

 

40.  

হামববুল্লাহ নামহে 

সহকারী প্রদকৌশলী 

প্রধান প্রদকৌশলী (প্রকল্প)-এর েপ্তর, 

বাপমবদবা, ঢাকা। ০১৫২০০৯০৯৫৫ 

০৩/০৭/২০২১ 

 
সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৮/০৮/২০২১ এ+ 

েলা ব্যাথা, শরীল 

ব্যাথা, জ্বর, কামশ ও 

দ্যব ডলতা। 
 

41.  

মিেডা িানসুরা ববেি 

সাঁট মুদ্রাক্ষমরক কাি কমিউটার 

অপাদরটর 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলীর কা ডালয়, 

 দশার বোন, বাপমবদবা। 

০১৯৫৯-৪০৭৯১০ 

০৪-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৫/০৮/২০২১ এমব+ 

জ্বর, সমে ড, কামশ, 

েলা ব্যাথা, 

র্ায়মরয়া ইতুামে। 

 

42.  

বতাহা বহাসাইন 

সহকারী প্রদকৌশলী, বাপমবদবা, পাবনা 

০১৭৪৫২৮৫১৮৫ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৯-০৭-২০২১ এ+ জ্বর, সমে ড, কামশ। - 

43.  

বিাাঃ শাহ আলি 

োমিচালক 

পূতড অমর্ট বসল, মনয়ন্ত্রক (অথ ড ও 

মহসাব) এর েপ্তর বাপমবদবা, ঢাকা, 

০১৭৭০৫৬৫৩৪৮ 

০৩-০৭-২০২১ 
০৫-০৭-২০২১ তামরদখ 

মৃতুুবরে কদরন। 
-  

জ্বর, েলাব্যাথা, 

কামশ। 
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44.  

বিাাঃ রমবউল ইসলাি 

সহকারী প্রদকৌশলী 

মনব ডাহী প্রদকৌশলীর কা ডালয় 

বাপমবদবা রােশাহী। 

০১৭৩৭০২১৭০৮ 

০৬-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ৩১-০৭-২০২১ ও+ 
জ্বর, সমে ড, কামশ, 

শ্বাস কষ্ট, 

 

45.  

বিাাঃ আশরাফুল োিান 

ইদলকমিমশয়ান 

পূতড ও রক্ষোদবক্ষে, বাপমবদবা, 

ঢাকা। 

০১৮১৬- ১৮৪১০৭ 

০১/০৭/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১২-০৭-২০২১ এ+ জ্বর, সমে ড, কামশ, 

 

46.  

বিাাঃ ইিাদ্যল ইসলাি 

সহকারী প্রদকৌশলী 

মনাঃপ্রাঃ (এসওমর্) এর কা ডালয় 

 দশার, ০১৭৮১০২৬০৮৫ 

০৫-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৭-০৭-২০২১ - 

সাব ডক্ষমনক 

অমক্সদেন সাদপাদট ড 

আদছন, প্রথদি মৃদ্য 

জ্বর, কামশ থাকদলও 

বতডিাদন নাই, প্রচন্ড 

শ্বাস কষ্ট। 

 

47.  

বিাাঃ ইউনুস আলী 

িালী 

সাধারে প্রশাসন মবিাে, সিমি ও 

লমেমিক পমরেপ্তর, বাপমবদবা, ঢাকা। 

০১৭২৬১৭৫৩৩৫ 

০৬-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৩-০৭-২০২১ এমব+ জ্বর, সমে ড, কামশ, 

 

48.  

বিাাঃ আফোল বহাদসন, 

লাইন মনি ডাে পমরেশ ডক, 

মনব ডাহী প্রদকৌশলী (এসওমর্) এর 

কা ডালয়, বাপমবদবা, রংপুর। 

বিাবাইল: 01718-634789 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২২-০৮-২০২১ এমব+ 

(১) হালকা জ্বর 

(২) কাঁমশ 

 

 

49.  

সুবে ডা সরকার 

উপ-সহকারী প্রদকৌশলী, 

wbtcÖt(GmIwW) Gi Kvt, h‡kvi, 

০১৭16537178 

07/07/2021 সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৯-০৭-২০২১ we+ 

R¡i, Kvwk, ¯^v`-

MÜnxb, Mjv I 

gv_v e¨v_v 

 

50.  

বিাাঃ বসালায়িান কমবর 

উপ-সহকারী প্রদকৌশলী 

মনাঃ প্রাঃ কা ডালয়(এসওমর্), 

পটুয়াখালী, ০১৭১৬৯১৬৯১৫ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৯-০৭-২০২১ ও+ জ্বর, সমে ড, কামশ, 
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51.  

বিাাঃআাঃ হামলি ভ ূঁইয়া 

োমিচালক 

মনাঃপ্রাঃ কা ডালয়(এসওমর্), 

পটুয়াখালী,০১৭৩৯০২৪৫৮৪ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৫-০৭-২০২১ ও+ জ্বর, সমে ড, কামশ, 

 

52.  

আসফাকুর রহমান 

উপ-সহকারী ররকৌিলী 

বাপর্বরবা,নীলফামারী 

(০১৭৩৭৮৭৯৯১৯) 

08/07/2021 সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২২-০৭-২০২১ এমব+ 
শুকনা কামশ,সমে ড, 

েলা ব্যথা 

 

53.  

nvwmbv LvZzb, †ó‡bv Mªvdvi, 

wbtcÖt(GmIwW) Gi Kvt, h‡kvi, 

০১৯12181854 

08/07/2021 সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৯-০৭-২০২১ ও+ 

R¡i, Kvwk, ¯^v`-

MÜnxb, Mjv I 

gv_v e¨v_v  

54.  

Rbve †gvt ivweŸ nvmvb, 

wbivcËv cÖnix, wbtcÖt(GmIwW) Gi 

Kvt, h‡kvi, 01773678053 

08/07/2021 সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৫-০৮-২০২১ Gwe+ 

g„ ỳ R¡i, Kvwk, Mjv 

I gv_v e¨v_v, ¯^v`-

MÜnxb, g„ ỳ k¦vm 

Kó 
 

55.  

বিাাঃ শহীদ্যল ইসলাি 

উপ-সহকারী প্রদকৌশলী 

মনাঃ প্রাঃ (এসওমর্) 

বাপমবদবা,বমরশাল। 

০১৬৪০১৫৫৬৬০ 

১৩-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৫-০৮-২০২১ I+ জ্বর, সমে ড, কামশ, 

 

56.  

বিাাঃ আবুল বহাদসন 

োমিচালক 

মনাঃ প্রাঃ (এসওমর্) কাাঃ 

বাপমবদবা,িয়িনমসংহ (োঃ) 

০১৯৮৯৪৫৬৭৫২ 

১২-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ৩০-০৭-২০২১ I- জ্বর, সমে ড, কামশ, - 

57.  

বিাাঃ হামফজুর রহিান 

র্াটা এমি অপাদরটর 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলীর কা ডালয়, 

 দশার বোন,  দশার। 

০১৯৫৯৪০৭৮৭৬ 

১২-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৭-০৭-২০২১ I+ 

জ্বর, সমে ড, কামশ, 

র্ায়মরয়া। 

 

58.  

বিাাঃ মিোনুর রহিান 

ইদলকমিকুাল মফটার 

মনব ডাহী প্রদকৌশলীর কা ডালয়, 

মসদিি অপাদরশন ওয়াকডশপ 

১৪-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৭-০৭-২০২১ ও-পমেটিি 
শরীরব্যাথা ও 

হালকা জ্বর। 
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বাপমবদবা,খুলনা, 01622561739 

59.  

পুরনমেৎ হালোর 

সহকারী প্রদকৌশলী 

মনব ডাহী প্রদকৌশলীর 

কা ডালয়(এসওমর্), পটুয়াখালী, 

০১৭৭১১২৩০৬৭ 

১৭-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৫-০৮-২০২১ মব+ 
শরীরব্যাথা ও 

হালকা জ্বর। 

 

60.  

বিা: আবু রায়হান 

মনরাপিা প্রহরী 

মনব ডাহী প্রদকৌশলীর, কা ডালয় 

(এসওমর্), বগুিা, ০১৭৯৮১৬১৭৫৮ 

১৯-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৫-০৮-২০২১ ও-পমেটিি 
শরীরব্যাথা ও 

হালকা জ্বর। 
- 

61.  

শাহ বিাাঃ আলিেীর কমবর 

মনব ডাহী প্রদকৌশলী (এসওমর্) 

মনব ডাহী প্রদকৌশলীর কা ডালয় 

(এসওমর্), বফেী, ০১৭১১৯৫২০১৬ 

১৯-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৮-০৮-২০২১ এ-পমেটিি 
শরীরব্যাথা ও 

হালকা জ্বর। 

 

62.  

আ.কা.ি.শামহনুল হক 

উপ-পমরচালক (অথ ড) 

িালািাল মহসাব মবিাে, মহসাব 

পমরেপ্তর, বাপমবদবা 

০১৭৮৮১৮৯২১২ 

১২-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৫-০৮-২০২১ মব+ শারীমরক িাদব সুস্থ - 

63.  

বরাকসানা পারিীন 

মহসাবরক্ষক 

ববতন শাখা, , মহসাব পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা। ০১৭৯৫৭০৬২৬৪ 

১৫-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৩-০৮-২০২১ এ+ শারীমরক িাদব সুস্থ - 

64.  

িনাব গমাোঃ খার্লদ গহারসন, 

সাঁটর্লর্পকার-কাম-কর্ম্পউটার 

অপাররটর 

কা ডক্রি পমরকল্পনা পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা, ঢাকা। ০১৫৫২-৩২৮৭৫৭ 

২০/০৭/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৪/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, িাথা ব্যথা, পা 

ব্যথা, ঘ্রাণহীনতা, 

অবসাদ, কামশ ও 

শরীমরক দ্যব ডলতা 
 

65.  

সুব্রত কুিার োশ 

লাইন মনি ডাে পমরেশ ডক 

বাপমবদবা, বফনী। ০১৭১২০৭০৪৩৫ 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৯/০৮/২০২১ ও+  - 
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66.  

নূর গমাহাম্মদ খান  

উপ-পর্রিালক (রোঃ) িোঃদাোঃ ও 

একান্ত সর্িব, সদস্য (র্বতরণ ও 

পর্রিালন), বাপর্বরবার্ ি,ঢাকা।  

01672089820 

২৬-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৮/০৮/২০২১ ও+ 

শরীরব্যাথা ও 

হালকাজ্বর, সর্দ ি 

কার্ি 
 

67.  

শরীফা আোর 

 সাঁট মুদ্রাক্ষমরক কাি কমিউটার 

অপাদরটর 

বাপমবদবা, বমরশাল ০১৭০৩১৮৮০৮৮ 

২৬/০৭/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০২/০৯/২০২১ ও+ 

জ্বর, িাথা ব্যথা, 

অবসাদ, কামশ, ও 

শরীমরক দ্যব ডলতা 
 

68.  

বিাাঃ বসমলি মিয়া 

উপ-পমরচালক (কামরেমর) 

প্রকল্প পমরচালদকর েপ্তর, “শতিাে 

পল্লী মবদ্যুতায়দনর েন্য মবতরে 

বনটওয়াকড সম্প্রসারে (ঢাকা, 

িয়িনমসংহ, চট্টগ্রাি ও মসদলট 

মবিাে) (সংদশামধত)” প্রকল্প, 

বাপমবববার্ ড, ঢাকা। ০১৭১৫১৩০৬৪১ 

২৬-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১০-০৮-২০২১ মব+ 
শারীমরক দ্যব ডলতা, 

খাবাদর অনীহা। 

 

69.  

এমনফার সুলতানা 

উপ-পমরচালক (প্রশাসন) 

পমবস িমনটমরং ও ব্যবাঃপমরাঃ 

(োঃঅাঃ) ০১৬৭৬৭১৬৪৯৫ 

২৬-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১০-০৮-২০২১ ও+ 
জ্বর, িাথা ব্যথা, 

অবসাদ, কামশ, 

 

70.  

বিাাঃ িইনুল হাসান 

উপ-পমরচালক(প্রশাসন) 

বচয়ারম্যান -এর েপ্তর, বাপমবদবা, 

ঢাকা। ০১৯২৭২০৯৩৮৭ 

২৬-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৭-০৮-২০২১ ও+ জ্বর, িাথা ব্যথা, - 

71.  

মেলীপ কুিার রায় 

উপ-সহকারী প্রদকৌশলী 

মনব ডাহী প্রদকৌশলীর কা ডালয় 

(এসওমর্), বোপালেঞ্জ। 

০১৭১৮১৭৫৫২০ 

২৭-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১১-০৮-২০২১ ও+ 
জ্বর, িাথা ব্যথা, 

ঘ্রাণহীনতা 

 

72.  

বিাাঃ আব্দুল ওহাব বিাল্লা 

োিীচালক 

পমবস িমনটমরং ও ব্যাঃ পাঃ (পাঃঅাঃ) 

পমরেপ্তর, বাপমবদবা, ঢাকা। 

২৭/০৭/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২২/০৮/২০২১ ও+ জ্বর ও কামশ 
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০১৯২২-৯১৯৯১২ 

73.  

োন্নাত উন নাহার 

উপ-পমরচালক (প্রশাসন) চ: ো: 

কা ডক্রি পমরকল্পনা পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা, ঢাকা। ০১৭১৬-৩৩১০২০ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৭/০৮/২০২১ এমব+ 

জ্বর, িাথা ব্যথা, পা 

ব্যথা, ঘ্রাণহীনতা, 

অবসাদ, কামশ, 

শ্বাসকষ্ট ও শরীমরক 

দ্যব ডলতা 
 

74.  

গমাোঃ রর্ফকুল ইসলাম 

পমরচালক 

মসদিি অপাদরশন, বসিাল 

বাপমবদবা, ঢাকা। ০১৬৭৪৩২৭১৮৬ 

৩১-০৮-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন 
১৩-০৮-২০২১ 

১৪-০৯-২০২১ 
ও+ 

জ্বর, সমে ড, কামশ, 

শরীরব্যাথা, স্বাে ও 

েন্ধ না পাওয়া 

ইতুামে।  

75.  

গমাোঃ আিরাফুল আলম 

সহকারী ররকৌিলী ও 

একান্ত সর্িব, সদস্য (র্বতরণ ও 

পর্রিালন), বাপর্বরবার্ ি, ঢাকা। 

01719247757 

২৯-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১২-০৮-২০২১ ও+ 
বপদট সিস্যা, 

বমি বমি িাব 

 

76.  

বিাাঃ শািীি আহসান 

পমরচালক (প্রশাসন) 

পমবস িমনটমরং ও ব্যবাঃ পমরাঃ 

(োঃঅাঃ), ০১৭২৭১৫২৪৭০ 

২৯-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৩-০৮-২০২১ মব+ 
জ্বর, িাথা ব্যথা, 

অবসাদ, কামশ, 

 

77.  

বিাাঃ শমরফুল ইসলাি 

উপ-পমরচালক (কমরেরী) 

এিমসইমপ (খুলনামর্মিশন) প্রকল্প 

বাপমবদবা, ঢাকা। ০১৭৩৭-৭১৯৩২৯ 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৬/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, িাথা ব্যথা, 

েলা ব্যথা, 

ঘ্রাণহীনতা, অবসাদ 

ও শরীমরক দ্যব ডলতা 
 

78.  

বিাহাম্মে আসাদ্যজ্জািান খান 

সহকারী প্রদকৌশলী 

এিমসইমপ (খুলনামর্মিশন) প্রকল্প 

বাপমবদবা, ঢাকা। ০১৯১৫-১৮০৯৫৯ 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১০/০৮/২০২১ ও+ 

জ্বর, িাথা ব্যথা, 

পাতলা-পায়খানা ও 

শরীমরক দ্যব ডলতা 

 

79.  

বিাাঃ আলীি উমদন 

মসমকউমরটি োর্ ড 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলীর কা ডালয়, 

চট্টগ্রাি বোন, চট্টগ্রাি। 

০১৭৮২৭০৬৯১৭ 

২৭-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৫-০৯-২০২১ - 

জ্বর, িাথা ব্যথা, 

েলা ব্যথা, 

ঘ্রাণহীনতা, অবসাদ 

ও শরীমরক দ্যব ডলতা  
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80.  

বিাাঃ আিোে বহাসাইন 

মহসাবরক্ষক 

অিুন্তরীে মনরীক্ষা পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা, ঢাকা। ০১৭১৮৮০৪৮২৯ 

২৮-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৯-০৮-২০২১ এ+ জ্বর, কামশ 

 

81.  

বিাাঃ রাফায়াত মবন বহারাদয়রা 

মনব ডাহী প্রদকৌশলী কা ডালয়, 

মেনােপুর, বাপমবদবা। 

০১-০৮-২০২১ 
বাসায় আইদসাদলশদন 

রদয়দছন। 
- - জ্বর, কামশ - 

82.  

বিাাঃ আব্দুল হান্নান 

বিার বহলপার 

বকন্দ্রীয় পণ্যাোর, বাপমবদবা, চট্টগ্রাি। 

০১৭২৪১৫৭৮৭৭ 

০১-০৮-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১২-০৮-২০২১ মব+ - 

 

83.  

বিাাঃ শািীি বহাদসন 

লাইন মনি ডাে পমরেশ ডক 

মনব ডাহী প্রদকৌশলীর (এসওমর্), 

পটুয়াখালী 

০২-০৮-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৯-০৮-২০২১ মব+ - - 

84.  

মুহাম্মে আমরফ উমদন 

সহকারী প্রদকৌশলী 

মনব ডাহী প্রদকৌশলীর কা ডালয়, 

চট্টগ্রাি(উির) 

০২-০৮-২০২১ 
বাসায় আইদসাদলশদন 

রদয়দছন। 
- মব+ 

জ্বর, িাথা ব্যথা, 

েলা ব্যথা, 

ঘ্রাণহীনতা 

- 

85.  

বিাাঃ বফরদেৌসজ্জািান 

উপ-সহকারী প্রদকৌশলী মনব ডাহী 

প্রদকৌশলী (এসওমর্) এর কা ডালয়, 

বগুিা। ০১৭০৬৯৯৯২২৩ 

০৬-০৮-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১২-০৮-২০২১ - 

জ্বর, িাথা ব্যথা, 

েলা ব্যথা, 

ঘ্রাণহীনতা 

- 

86.  

বিাাঃ আব্দুল আমলি 

বাবুমচ ড কাি বকয়ারদটকার 

মনব ডাহী প্রদকৌশলী(এসওমর্) এর 

কা ডালয়, বগুিা। ০১৭২৩৯৮৪০৮০ 

- সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৮-০৭-২০২১ - 

জ্বর, কামশ ও 

হালকা োঁ ব্যথা 
 

87.  

বিাাঃ আমসফ ইকবাল হাশিী 

সহকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

পমবস িমনটমরং ও ব্য. প. (ে. অ.) 

পমরেপ্তর,  বাপমবদবা, ঢাকা। 

বিাবাইল নং- 01724080185 

০৩/০৮/২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৮-০৮-২০২১ - 
জ্বর, কামশ ও িাথা 

ব্যাথা 

 

88.  
বিাাঃ সািীউল ইসলাি 

কমিউটার মুদ্রাক্ষমরক-কাি-অমফস 
০৫/০৮/২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ৩১/০৮/২১ - 

জ্বর, কামশ ও িাথা 

ব্যাথা 
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সহকারী 

পমবস িমনটমরং ও ব্য. প. (ে. অ.) 

পমরেপ্তর,  বাপমবদবা, ঢাকা। 

বিাবাইল নং- 01737192123 

89.  

বিাাঃ শমফকুল ইসলাি 

সহকারী প্রদকৌশলী 

মনব ডাহী প্রদকৌশলী(এসওমর্) এর 

কা ডালয়, ঢাকা (েমক্ষে)। 

০৯-০৮-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২০-০৮-২০২১ ও+ 
জ্বর, িাথা ব্যথা, 

েলা ব্যথা, 
- 

90.  

বিা: ইিরান খান 

মফল্ড েদবষো কি ডকতডা 

পমবস িমনটমরং ও ব্য: প: (পূব ডাঞ্চল) 

পমরেপ্তর 

বিা: ০১৭৭৯-৮৫১৪১৫ 

১০/০৮/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২০-০৮-২০২১ - - 

 

91.  

বিাহাম্মে শমহদ্যল কমরি 

পমরচালক 

পমবস িমনটমরং ব্যাঃপাঃ (বকাঃঅাঃ) 

পমরেপ্তর 

০১৭১২-৬৭৩০৪৪ 

০১/০৯/২০২১ 

(২য় বার) 
সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন 

১৮-০৯-২০২১ 

(২য় বার বনদেটিি) 
ও+ 

ঠান্ডা এবং ঘ্রাে না 

পাওয়া 

 

92.  

বিাাঃ আতাউর রহিান 

তত্ত্বাবধায়ক ( ানবাহন) 

সিমি ও লমেমিক পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা। ০১৭১২০৮৮২৪৩ 

১৩-০৮-২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১৮-০৮-২০২১ এ+ 
জ্বর, সমে ড, কামশ, 

ইতুামে। 

 

93.  

এমলন সুলতানা 

উপ-পমরচালক(কামরেরী) 

এসইএন্ডমর্ পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা, ঢাকা। ০১৯১৪৮৬৪২৫৬ 

১৭/০৮/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৮-০৯-২০২১ মব+ 

েলা ব্যাথা, জ্বর, 

িাথা ব্যাথা, হাত ও 

পা ব্যাথা ও কামশ। 
 

94.  

মবকাশ চন্দ্র বে 

মনব ডাহী প্রদকৌশলী(এসওমর্) 

বাপমবদবা, িামনকেঞ্জ। 

০১৭১১৩৬২৪৭৯ 

১৮/০৮/২০২১ হাসপাতাদল -  - জ্বর, িাথা ব্যাথা, - 

95.  

বিাাঃ েমসি উমদন 

সহকারী প্রদকৌশলী 

মনব ডাহী প্রদকৌশলীর কা ডালয় মর্এনই, 

মর্এিমসএস, বাপমবদবা, নারায়নেঞ্জ। 

০৮-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ৩০-০৭-২০২১ এ+ 

জ্বর, িাথা ব্যাথা, 

পাতলা পায়খানা  

ইতুামে। 

- 
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০১৫৩৪৭১৮৩৩৯ 

96.  

বোলাি রাব্বী 

মনরীক্ষক 

অিুন্তরীে মনরীক্ষা পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা, ঢাকা। ০১৯১৫১৮৭৮৩৬ 

২৫-০৭-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১১-০৮-২০২১ এ+ জ্বর, িাথা ব্যাথা, - 

97.  

বিাছাাঃ নােিা ববেি 

পমরছন্নতা কিী 

পমবস িমনটমরং ও ব্য. প. (ে. অ.) 

পমরেপ্তর,  বাপমবদবা, ঢাকা। 

বিাবাইল নং- ০১৭৭৪১১০৩৪৪ 

১১/০৮/২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১১/০৮/২০২১ - 
জ্বর, কামশ ও িাথা 

ব্যাথা 
 

 

98.  

বিাাঃ নেমুল হক 

মনয়ন্ত্রক (অথ ড ও মহসাব) 

মনয়ন্ত্রক (অথ ড ও মহসাব)-এর েপ্তর 

বাপমবদবা, ঢাকা। ০১৭৬৯-৪০০০০৬ 

২০-০৮-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৭-০৯-২০২১ এমব+ 
ঠান্ডা, কফ ও শরীর 

ব্যাথা 

 

99.  

সবুে মৃধা, উপ-সহকারী প্রদকৌশলী, 

মনব ডাহী প্রদকৌশলী(এসওমর্), 

বাপমবদবা, নরমসংেী। ০১৭৪৮-

৭০৭৫১৭ 

১৯-০৮-২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২৯-০৮-২০২১ এ+ 

জ্বর, িাথা ব্যাথা, 

পাতলা পায়খানা  

ইতুামে। 
 

100.  

বিাাঃ বসালাইিান বহাসাইন মরয়াে , 

অমফস সহায়ক, মনব ডাহী 

প্রদকৌশলী(এসওমর্), বাপমবদবা, 

নরমসংেী। ০১৯০৯-৮৩৬৪৯৯ 

২১-০৮-২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ০৬-০৯-২০২১ মব+ 

জ্বর, িাথা ব্যাথা, 

পাতলা পায়খানা  

ইতুামে। 
 

101.  

োমকয়া সুলতানা 

বটমলদফান অপাদরটর 

সিমি ও লমেমিক পমরেপ্তর, 

বাপমবদবা, ঢাকা। 

বিাবাইলাঃ ০১৯৩৯৭৫৩১২৫ 

২৭-০৮-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন 

১৩/০৯/২০২১ B(+) জ্বর, িাথা ব্যাথা, 

 

102.  

বিাাঃ িইনুল ইসলাি বেওয়ান 

সাঁট মুদ্রাক্ষমরক-কাি-কমিউটার 

অপাদরটর 

কি ডচারী প্রশাসন পমরেপ্তর, বাপমবদবা। 

বিাবাইলাঃ ০১৭২৬০২২২৪৪ 

 

০৪-০৯-২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২২-০৯-২০২১ O+ 
জ্বর, কামশ, শরীর 

ব্যাথা ইতুামে। 
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103.  

বিাাঃ আল ওয়ামস সামকফ 

সহকারী প্রদকৌশলী 

মনাঃপ্রাঃ (এসওমর্) এর কা ডালয়, ঢাকা 

োঃ 

০১৭৭৪৬৭০৪৩৬ 

০৬-০৯-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ২২-০৯-২০২১ AB+   

104.  

সুব্রত োস শুি 

সহকারী প্রদকৌশলী, মনব ডাহী 

প্রদকৌশলীর কা ডালয় কুমিল্লা (েমক্ষে) 

বাপমবদবা। 

০১৫২১৪৫৩১০২ 

৩০-০৮-২০২১ 

 
সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন ১০-০৯-২০২১ O+ 

জ্বর, কামশ, শরীর 

ব্যাথা ইতুামে। 

 

105.  

বিাাঃ ইিরানুল হক 

সহকারী প্রদকৌশলী, মনব ডাহী 

প্রদকৌশলীর কা ডালয় চট্টগ্রাি (উির), 

বাপমবদবা। 

০১৬৭৭৬১৯৯২২ 

৩০-০৮-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন  ১৩-০৯-২০২১ O+ 
জ্বর, কামশ, শরীর 

ব্যাথা ইতুামে। 

 

106.  

মুিতামহনাহ েসীি সহকারী 

প্রদকৌশলী মসদিি অপাদরশন 

পমরেপ্তর বাপমবদবা,  

বিাবাইলাঃ ০১৭১১৩৩৫১৭০ 

১৫-০৯-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন  ১৩-10-২০২১ এ+ 
জ্বর, কামশ, 

িাথাব্যথা। 

 

107.  

বিাাঃ ইউসুফ বচৌধুরী 

সহকারী প্রদকৌশলী 

মনাঃ প্রাঃ কা ডালয় (এসওমর্), নাদটার। 

০১৭৩১৮৪৫৫৪৯ 

১৮-০৯-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন  30-09-2021 এ+ জ্বর ও কামশ 

 

108.  

বিাাঃ বসমলি আহদিে মরয়াে  

সহকারী পমরচালক (প্রশাসন)  

সংগ্রহ পমরেপ্তর 

বিাবাইল নং- ০১৭২৮-০১০৮৯০ 

২৩-০৯-২০২১  সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন  10-10-2021 B (+)  
জ্বর, সমে ড-কামশ, 

শারীমরক দ্যব ডলতা। 

 

109.  

বিাাঃ বরাকুনুজ্জািান খাঁন 

সহকারী প্রদকৌশলী 

অমতমরে প্রধানপ্রদকৌশলী (মপএন্ডমর্) 

০১৬১০২৫৪৫১৯ 

 

২9-০৯-২০২১ সুস্থু হদয় কাদে ব ােোন  06-10-2021 O+ 
জ্বর, কামশ, ঠান্ডা 

ইতুামে। 
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110.  

চন্দন কৃষ্ণ পাল  

উপ-পমরচালক (অথ ড)  

প্রকল্প পমরচালদকর েপ্তর, 

“শতিাে পল্লী মবদ্যুতায়দনর েন্য 

মবতরে বনটওয়াকড সম্প্রসারে (ঢাকা, 

িয়িনমসংহ, চট্টগ্রাি ও মসদলট 

মবিাে) (সংদশামধত)” প্রকল্প, 

০১৬৭৭১৩৪৬৫৬ 

০১-১০-২০২১  
বাসায় আইদসাদলশদন 

রদয়দছন। 

- 

 
O (+ve) 

শারীমরক িাদব 

দ্যর ডল। 

 

111.  

খায়রুল ইসলাি 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী (চ.ো.)  

প্রকল্প পমরচালদকর েপ্তর, “শতিাে 

পল্লী মবদ্যুতায়দনর েন্য মবতরে 

বনটওয়াকড সম্প্রসারে (ঢাকা, 

িয়িনমসংহ, চট্টগ্রাি ও মসদলট 

মবিাে) (সংদশামধত)” প্রকল্প, 

বাংলাদেশ পল্লী মবদ্যুতায়ন ববার্ ড, 

ঢাকা।  

বিাবাইল নং- ০১৯৫৩৩৮৭০৮৭ 

০৫-১০-২০২১ মরাঃ 
বাসায় আইদসাদলশদন 

রদয়দছন। 

- 

 
O (+ve) 

শারীমরক িাদব 

দ্যর ডল। 
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112.  

ঢাকা পবিস-১ 

রবকবুল হাসান 

সহকারী জুবনয়র ইবিবনয়ার (ইএন্ডবস) 

০১৬৮২২৬০৮০৭ 

২৪-০৩-২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৪/২০২১বি. বি- 
জ্বর,  গলাব্যাথা, 

কাবি 

 

113.  

য ারয়িদা আক্তার 

সহকারী কযাবিয়ার 

০১৭৬৭৭৬৩২৪২ 

০৪-০৪-২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮/০৪/২০২১বি. এ+ জ্বর,  কাবি 

 

114.  

যমাোঃ যসবলম যরো (২) 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৫৩৯৫১৮৮১ 

০৭-০৪-২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২১/০৪/২০২১বি. ও+ 
জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা  

115.  

িামীম আরা স্মৃতী 

বিবলিং সহকারী 

০১৭৩৪১৯৭৯২৭ 

২১-০৪-২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৬-০৫-২০২১ এ+ জ্বর 
 

116.  

যমাোঃ মহায়েল হক সরকার 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৭৩২৫৪২১০০ 

২৪-০৪-২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৬-০৫-২০২১ বি+ 
ঠান্ডা, জ্বর, সবদ ি, 

কাবি 

 

117.  

আবেো োন্নাত 

সহকারী প্লান্ট বহসাি রক্ষক 

০১৭৭০২০৫৯৭৪ 

২১-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪-০৭-২০২১ ও+ জ্বর, সবদ ি, কাবি 

 

118.  

যমাোঃ েবমর যহায়সন 

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৭২৮০৬৫৩১৬ 

২৮-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৭/২০২১ এ+ জ্বর, সবদ ি, কাবি 

 

119.  

যমাোঃ বমোনুর রহমান 

বনরাপত্তা প্রহরী 

01734035988 

৩১-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭-০৮-২০২১ বি+ 
জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা 

 

120.  

তাহবরম যহায়সন বরহাম 

লাইনম্যান যেড-২ 

01917398966 

০১-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭-০৮-২০২১ ও+ জ্বর, কাবি 
 

121.  

আবরো সুলতানা 

সহকারী প্লান্ট বহসাি রক্ষক 

01712863838 

১৩-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৯/০৮/২০২১ বি+ 
জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা 

 



Page-2         

122.  

ঢাকা পবিস-২ 

যমাোঃ মবেদুল ইসলাম 

সহকারী জুবনয়ার ইবিবনয়ার 

০১৭১১-৪৫৪৯০১ 

০৫-০৩-২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ ও+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

123.  

যমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 

সহকারী জুবনয়র ইবিবনয়ার (সদর) 

০১৯১১-৩৯০৮৮২ 

০৪-০৪-২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ এবি+ জ্বর ও ব্যাথা 

 

124.  

সয়রায়ার আলম পলাি 

অবেস সহায়ক 

০১৩১০-৪১৪৩০২ 
১১-০৪-২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ ও+ জ্বর ও ব্যাথা 

 

125.  

ইসমত আরা 

বিবলিং সহকারী 

০১৭১২-৯১৯৫৬৩ 

১৭-০৪-২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ ও+ জ্বর ও ব্যাথা 

 

126.  

আহমদ মাহমুদুল আলম 

জুবনয়ার ইবিবনয়ার 

০১৭৩৪-৩৬৩০৬০ 

২১-০৪-২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ ও+ জ্বর ও ব্যাথা 

 

127.  

যমাোঃ যরোউল কবরম  

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৮১৫২৫৪৪০৩ 

১৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৭/২০২১ বি+ জ্বর, ব্যাথ্যা,সবদ ি 

- 

128.  

যমাোঃ সাল্লাহ উবিন 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

০১৭৬৯৪০০৪১৫  

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৫/০৭/২০২১ বি+ জ্বর, ব্যাথ্যা,সবদ ি 

- 

129.  

যমাোঃ িবেউল আলম 

অবেস সহায়ক 

০১৭১৯৪২৮৯২৯ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ ও+ কাবি,সবদ ি 

- 

130.  

যদিরাে পাল 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৭৫৭০৫৮৫ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৭/২০২১ এ+ কাবি,সবদ ি 

- 

131.  

যমাোঃ আবরে বময়া 

লাইন ক্রু যলয়েল-১ 

০১৬১০৮৮৮১৪৪ 

১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর,  মাথা ব্যাথ্যা, 

কাবি 

- 

132.  
আবু তায়লি 

লাইনম্যান যেড-১ 
১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩০/০৮/২০২১ ও+ জ্বর,  মাথা ব্যাথ্যা, 

- 
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০১৭৩৭০৮০৪৮৪ 

133.  

রবহমা  াতুন 

বিবলিং সুপারোইোর 

০১৯১১৪৩৪৭৭৬ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৮/২০২১ এ+ জ্বর 

- 

134.  

যমাোঃ মবেবুর রহমান 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৮২৯৮০৪৪৭৬ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৮/২০২১ বি+ জ্বর,  িরীর ব্যাথ্যা, 

- 

135.  

সুিান্ত রায় 

বডবেএম 

০১৭৬৯৪০০১৩৮ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩১/০৭/২০২১ এ+ 
হালকা কাবি, স্বাদ 

ও গন্ধহীন 

- 

136.  

যমাোঃ িরকত  উল্লাহ 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৮৭৭২৫২৫৪ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৮/২০২১ ও+ 
হালকা কাবি, জ্বর, 

মাথা ব্যাথ্যা 

- 

137.  

যমাোঃ েয়নাল আয়িদীন 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৩৭০৮০৪৮৪ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৮/২০২১ এ+ জ্বর,  মাথা ব্যাথ্যা, 

- 

138.  

যমাোঃ বমোনুর রহমান 

জুবনয়র ইবিবনয়ার (চোঃদাোঃ) 

০১৭৫৩০৩০৩২৩ 

২০/০৭/২০২১ 
০১/০৮/২০২১ তাবরয়  

মৃতুযিরণ কয়রন। 
- বি+ শ্বাসকষ্ট 

 

139.  

যমাোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৮২৭৭৪৯৩৯০ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৩/০৮/২০২১ বি+ 
জ্বর,  িরীরব্যাথ্যা, 

বুকব্যাথ্যা 

- 

140.  

যমাোঃ বেয়রাে কবির 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৬৮৯৮১৩৮৩ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৮/২০২১ বি+ 
হালকা কাবি, মাথা 

ব্যাথ্যা 

- 

141.  

ঢাকা পবিস-৩ 

মবেিনা যিগম  

বিবলিং সহকারী 

০১৭১১৯৮০০৬৮ 

১৬/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বি+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

এিিং দুি িলতা 
 

142.  
পবিত্র সরকার 

সহকারী বহসািরক্ষক 
২৩/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৫/০৩/২০২১ এবি+ 

জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

এিিং দুি িলতা  

143.  
যমাোঃ যগালাম রব্বানী 

অবেস সহায়ক 
৩১/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৪/২০২১ বি+ 

জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

এিিং দুি িলতা  
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144.  

লায়লা পারেীন 

কযাবিয়ার ০৮/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বি+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

এিিং দুি িলতা 
 

145.  

মামুন বময়া 

লাইনম্যান যেড-১ ০৫/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বি+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

এিিং দুি িলতা 
 

146.  

 াবলদ যমাোঃ সালাহউবিন যোয়ারদার 

বডবেএম ০৫/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বি+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

এিিং দুি িলতা 
 

147.  

কুলসুম আক্তার  

বিবলিং সহকারী ১২/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বি+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

এিিং দুি িলতা 
 

148.  
যমাোঃ যিলাল যহায়সন  

অবেস সহায়ক 
১৩/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ এ+ 

জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

এিিং দুি িলতা 
 

149.  

যমাোঃ যোিায়য়র আলী 

বডবেএম ১৫/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বি+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

এিিং দুি িলতা 
 

150.  

আকবলমা ইয়াসবমন 

বিবলিং সহকারী ১৫/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বি+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

এিিং দুি িলতা 
 

151.  

যমাোঃ তানেীর হাসান বরয়াদ 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

 

১৮-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বি+ 
জ্বর, িবরর ব্যাথা, 

মাথা ব্যাথা 

 

152.  

যমাোঃ মামুনুর রবিদ 

বনরাপত্তা প্রহরী ১৮-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ ও+ 

জ্বর, িাবররীক 

দূি িলতা,  াওয়া 

অরুবচ 

 

153.  

যমাোঃ ইকিাল যহায়সন 

বনরাপত্তা প্রহরী ১৯-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ এ+ 

জ্বর, িাবররীক 

দূি িলতা,  াওয়া 

অরুবচ 

 

154.  
যমাোঃ মাহামুদুল হক  

লাইনয়েকবনবিয়ান 
২০-০৫-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২০/০৫/২০২১ ও+ 

জ্বর, িবরর ব্যাথা, 

মাথা ব্যাথা 

 

155.  
যমাোঃ মামুন অর রবিদ 

বডবেএম 
২৬-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৭-০৬-২০২১ বি+ 

জ্বর, িবরর ব্যাথা, 

মাথা ব্যাথা 
 

156.  
যমাোঃ যমািারে যহায়সন 

আইটি 
২৯-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩০-০৬-২০২১ বি+ 

জ্বর, িবরর ব্যাথা, 

মাথা ব্যাথা 
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157.  
যমাোঃ যরোউল কবরম 

কুক কাম যকয়ার যেকার 
২৯-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩০-০৬-২০২১ এ+ 

জ্বর, িবরর ব্যাথা, 

মাথা ব্যাথা 
 

158.  

যমাোঃ োময়িদ আলী 

সহকারী জুবনয়র ইবিবনয়ার (অন-

প্রয়িিন) 

০৫-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৬-০৭-২০২১ ও+ 
জ্বর, িবরর ব্যাথা, 

মাথা ব্যাথা  

159.  
যমাোঃ যমািারক যহায়সন 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 
০৬-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭-০৭-২০২১ বি+ 

জ্বর, িবরর ব্যাথা, 

মাথা ব্যাথা 
 

160.  
যমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 
০৬-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭-০৭-২০২১ এ+ 

জ্বর, িবরর ব্যাথা, 

মাথা ব্যাথা 
 

161.  
যমাোঃ রাো বময়া 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 
১৪-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৪-০৭-২০২১ এবি+ 

জ্বর, িবরর ব্যাথা, 

মাথা ব্যাথা 
 

162.  
যমাোঃ আবিক আহয়েদ 

লাইনম্যান যেড-১ 
০৫-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭-০৮-২০২১ ও+ 

জ্বর, িবরর ব্যাথা, 

মাথা ব্যাথা 
 

163.  
যমাোঃ আল মামুন 

লাইনম্যান যেড-১ 
০৮/০৯/২০২১ যহাম যকায়ায়রন্টাইন - বি+ 

জ্বর, িবরর ব্যাথা, 

মাথা ব্যাথা 

 

164.  

ঢাকা পবিস-৪ 

মাহবুবুর রহমান 

বসবনয়ার যেনায়রল ম্যায়নোর 

০১৭১৬-০৮৩৮৪৪ 

০৪/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৫/২০২১ এ+ জ্বর, ঠান্ডা ও কাবি 

 

165.  

যমাোঃ আব্দুল েবলল মৃধা 

অবেস সহায়ক 

০১৯১৪-৮০৪৪০০ 

০৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৬/০৫/২০২১ এ+ জ্বর, ঠান্ডা ও কাবি 
 

166.  

মাফুো আক্তার 

সহারী প্লান্ট  বহসািরক্ষক 

০১৬৭৪-০০৮৫১৮ 

২৪.০৩.২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বি+ ঠান্ডা, জ্বর ও কাবি 
 

167.  

বনলুো ইয়াসবমন কবিউোর 

অপায়রের সদর  দপ্তর 

01725749549 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৬/০৮/২০২১ এ+ 
ঠান্ডা, জ্বর ও 

কাবি  

168.  

লবলতা আক্তার 

ডাো এবি অপায়রের 

01798848769 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৪/০৮/২০২১ ও+ 
ঠান্ডা, জ্বর ও 

কাবি  
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169.  

যমাোঃ নুরুল ইসলাম 

লাইনম্যান যেড-১ 

01723438754 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৪/০৮/২০২১ বি+ 
ঠান্ডা, জ্বর ও 

কাবি থাকায়  

170.  

নারায়ণগি পবিস-

১ 

যমাোঃ নাবির উবিন আহয়েদ 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭১০-৫৫৮৪৭৫ 

১৫/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৫/২০২১ ও + 
 

িরীর ব্যাথা ও  জ্বর  
 

171.  

আবুল কালাম আোদ 

বিবলিং সুপারোইোর 

০১৭১২-২৮৯২২৪ 

২৩/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৫/২০২১ বি + িরীর ব্যাথা ওজ্বর 
 

172.  

যমাোঃ যরোউল কবরম 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭১২-৮২৩২৭১ 

২৪/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৫/২০২১ বি + িরীর ব্যাথা ও  জ্বর  
 

173.  

যমাোঃ েবসম উবিন 

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৬৩১-৪৮৪৭৪৮ 

২৭/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৫/২০২১ ও + 
 

িরীর ব্যাথা ও  জ্বর  
 

174.  

যমাোঃ বিবিক যি  

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৭৫৭-০৬৩৬৫৪ 

২৭/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৫/২০২১ এ - 

 

শুরুয়ত িরীর ব্যাথা 

ও  জ্বর 
 

175.  

মুহােদ বেয়াউল কবরম ভূঞা 

এনয়োস ি যকা-অবড িয়নের 

০১৫২১-৩৫১২২২ 

৩১/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৫/২০২১ এবি + 
 

িরীর ব্যাথা ও  জ্বর   

176.  

যমাোঃ মবহদুল ইসলাম 

বপইউবস/এমএসবস 

০১৭১২-৬৭৪৮৪৫ 

৩১/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৫/২০২১ বি+ 
শুরুয়ত িরীয়র জ্বর 

ও ব্যথা   

177.  

আল ইমরান 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৫৩৮৮২০০৯ 

১২/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ এ+ 
শুরুয়ত িরীয়র জ্বর  ও 

ঠান্ডা বিল।  

178.  

যমাোঃ সাঈদ হাসান 

জুবনয়র ইবিবনয়ার (ইএন্ডবস) 

017146933568 

৩০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৬/০৭/২০২১ ও+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা 
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179.  

যমাোঃ িবেকুল ইসলাম 

লাইনম্যান যেড-১ 

01743010886 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৯/০৭/২০২১ এ+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা 
 

180.  

তানবেলা োন্নতুল নাঈম 

ডাো এবি অপায়রের 

01842785158 

০৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৮/২০২১ বি+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা 
 

181.  

োরুক আহয়েদ 

ড্রাইোর 

01819743995 

১০/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৮/২০২১ বি+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি 

গলা ব্যাথা   

182.  

যমাোঃ ইমরান  ান 

লাইনম্যান যেড-১ 

01405196787 

১৭/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৮/২০২১ বি+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি 

গলা ব্যাথা  

183.  

োয়তমা  াতুন 

কবিউোর অপায়রের 

01990854911 

১৯/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৪/০৮/২০২১ বি+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি 

গলা ব্যাথা 
 

184.  

যমাোঃ মবিউর রহমান যচৌধুরী 

জুবনয়র ইবিবনয়ার (আইটি) 

01751747277 

২২/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ এ+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি 

গলা ব্যাথা 
 

185.  

যমাোঃ আবু তায়হর 

লাইনম্যান যেড-১ 

01795238945 

২৮/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮/০৮/২০২১ ও+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা । 
 

186.  

যমাোঃ ইসমাইল যহায়সন 

অবেস সহায়ক 

01778082037 

০১/০৮/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৮/২০২১ এ+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা। 
 

187.  

যমাোঃ সাধন বময়া 

অবেস সহায়ক 

01722098308 

০৬/০৮/২১ যহাম যকায়ায়রন্টাইন - ও+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা। 
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188.  

যমাোঃ আবনসুর রহমান 

লাইন যেকবনবিয়ান 

01710004749 

০৬/০৮/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২২/০৮/২০২১ বি+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা। 
 

189.  

েনাি মাবলহা মুনতাহা 

ডাো এবি অপায়রের 

01779112547 

০৮/০৮/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২২/০৮/২০২১ এ+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা । 

 

190.  

যমাোঃ আল আবমন 

লাইনক্রু যলয়েল-১ 

01810487284 

০৯/০৮/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৫/০৮/২০২১ বি+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা । 
 

191.  

যমাোঃ মুোবহদ সরকার 

লাইনম্যান যেড-১ 

01818928139 

২৫/০৮/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৯/০৯/২০২১ বি+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা । 

 

192.  

েনাি যমাোঃ ইব্রাবহম যহায়সন 

লাইনম্যান যেড-১ 

যসানারগাঁ যোনাল অবেস 

যমািাইল নিং-01722948255 

৩১/০৮/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১২/০৯/২০২১ AB+ 
শুরুয়ত জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যাথা ।  

 

193.  

নারায়ণগি পবিস-

২ 

মাহমুদা 

সহকারী কযাবিয়ার  

০১৫১৫৬৩১২১৭ 

০১/৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৩/০৪/২০২১ এ+ 
জ্বর,ঠান্ডা, কাবি, 

িরীর ব্যাথা 
 

194.  

যমাোঃ আলাউবিন 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭৭১১৫৭৫৩৯ 

০৩/৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৪/২০২১ এবি+ জ্বর,ঠান্ডা, কাবি 

 

195.  

সুিল চন্দ্র সরকার 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭১৬২২০১৩৮ 

০৬/৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২০/০৪/২০২১ বি+ 

জ্বর,ঠান্ডা, কাবি, 

িরীর ব্যাথা, মাথা 

ব্যাথা 
 

196.  

ইন্দ্রবেত চন্দ্র 

এবেএম (প্রিাসন) 

০১৮৩৩৪৪৬৬৭১ 

০৭/৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৩/০৪/২০২১ বি+ 
জ্বর,ঠান্ডা, কাবি, 

িরীর ব্যাথা  

197.  

য ারয়িদা যিগম 

কযাবিয়ার 

০১৭১০৯১১৮২৮ 

০৮/৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৪/০৪/২০২১ বি+ 
জ্বর,ঠান্ডা, কাবি, 

মাথা ব্যাথা 
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198.  

যমাোঃ আব্দুল লবতে পায়োয়ারী 

পাওয়ার ইউে যকা-অবড িয়নের 

০১৭১২৭৯৮৯২০ 

০৯/৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৩/০৫/২০২১ এ+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 
 

199.  

যরায়কয়া যিগম 

বিবলিং সুপারোইোর 

যগাপালদী যোনাল অবেস 

০১৯৫০০৪৬৩৫২ 

১১/৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৬/২০২১ ও+ 
জ্বর, ঠান্ডা, 

কাবি,শ্বাস কস্ট 
 

200.  

যমাোঃ আবেজুর রহমান 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৬৩৮৬৫৪৫৮৭ 

০৫/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ বি+ জ্বর,সবদ ি,মাথা ব্যথা 
 

201.  

যমাোঃ রবিউল্লাহ 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

(চোঃবেোঃ) 

০১৮১২৬৩১১৬১ 

১০/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৬/০৭/২০২১ এবি+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি  

202.  

যমাোঃ আলী আহােদ 

লাইন যেকবনবময়ান 

০১৭১৮২৬৬৬১০ 

১৩/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 
 

203.  

যমাোঃ িবেকুল ইসলাম (য়সাহাগ) 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৭১২০৪১৩৩৯ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩১/০৭/২০২১ বি+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি  

204.  

রাবব্ব বময়া 

লাইন শ্রবমক 

০১৯৯৩৭৩৫৯১৬ 

২০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ ও+ জ্বর,সবদ ি,মাথা ব্যথা 

 

205.  

লাবিবুল িািার যমাহােদ আলী 

যডপুটি যেনায়রল ম্যায়নোর 

০১৭১১৫৮৬৩৪৫ 

২১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১১/০৮/২০২১ বি+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 
 

206.  

সাবন আহয়েদ োলাল 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৩৬৭০৮৭২১ 

২১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৮/২০২১ বি+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি  

207.  

যমাোঃ আব্দুল কায়দর 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭২৬২০৭০৫১ 

২১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 
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208.  

যমাোঃ োরুক যহায়সন 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭২০৬৩৯৩০৯ 

২১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৮/২০২১ এ+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 

 

209.  

যমাোঃ কাবরমুল ইসলাম 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৭৫৩৬৭৯০০ 

২১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি  

210.  

যমাোঃ যময়হদী হািান 

লাইন শ্রবমক (কাে নাই মজুরী নাই) 

০১৭১৯৪৫১১৯৯ 

২১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 
 

211.  

বপন্টু রিন যিপারী 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭০৯৩৭৩৭০৯ 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৯/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি  

212.  

যমাোঃ বমোনুর রহমান 

বমোর যেষ্টার 

০১৭১২৩৪২০৭৫ 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৮/২০২১ ও+ জ্বর,সবদ ি,মাথা ব্যথা  

213.  

মাহমুদা  াতুন 

কবিউোর অপায়রের 

যগাপালদী যোনাল অবেস 

০১৭৩২২৯২৭২২ 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৮/২০২১ এ+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 
 

214.  

যেরয়দৌসী সুলতানা 

বিবলিং সহকারী 

০১৯১৬০৩০৫৮৬ 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ এ+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 
 

215.  

যমাোঃ আলাউবিন 

এনয়োস িয়মন্ট যকা-অবড িয়নের 

০১৭১৫৮০১৫৩৬ 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 
 

216.  

বিশ্বনাথ রায় 

ওয়যাবরিং পবরদি িক 

০১৭১২৬২৩২২০ 

২৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ এ+ জ্বর,সবদ ি,মাথা ব্যথা  

217.  

দয়াল িাহ 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

০১৬০৯৬৪২৪৩৪ 

২৭/০৭/২০২১ আইয়সায়লিন - এ+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 
 

218.  

যমাোঃ রবিউল ইসলাম 

বমোর যেষ্টার 

০১৭২২৪৭০০২৮ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৮/২০২১ বি+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি  
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219.  

যমাোঃ আবনসুর রহমান 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

(চোঃবেোঃ) 

০১৮১৬-৮৮২৭৬৯ 

০২/০৮/২০২১ 
০২/০৮/২০২১  তাবরয়  

মৃতুযিরণ কয়রন। 

জ্বর, ঠান্ডা,কাবি, 

শ্বাস কষ্ট 
- - 

- 

220.  

মুহােদ আিরাফুল আলম 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৮১৬৩৫৩৪৭২ 

০৭/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 

 

221.  

যমাোঃ রাহাত উজ্জামান 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৫০৪২৪৮০৮ 

৩১-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৯/২০২১ ও+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 

 

222.  

নরবসিংদী  

পবিস-১ 

যমাোঃ আবতয়ার রহমান 

িাবুবচ ি 

০১৭২৪৫৩৮০৫৩ 

২১/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৪/২০২১ বি+ জ্বর, ঠান্ডা 

 

223.  

বিকাি চন্দ্র িম িন 

সহকারী প্লান্ট বহসাি রক্ষক 

০১৭১০৩৬৩৮৭৭ 

২৪/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭/০৪/২০২১ বি+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি। 
 

224.  

যমাোঃ রুয়িল  

লাইনক্রু যলয়েল-১ 

০১৬৪৭-৩৬৭২১৫ 

১১/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৫/০৫/২০২১ বি+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি। 

 

225.  

যমাোঃ বনোম উবিন 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৯১৬-৯১৮৬৬৬ 

০১/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১২/০৬/২০২১ ও+ 

জ্বর, গলা ব্যাথা, 

মাথা ব্যাথা এিিং 

প্রসায়ি 

ইনয়েকিন। 

- 

226.  

যমাোঃ হাবসবুর রহমান িাওন 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৯২২-৫৩২১৬৮ 

২১/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২২/০৬/২০২১ ও+ 
শ্বাস কষ্ট, জ্বর, 

ঠান্ডা, কাবি 

 

227.  

যমাোঃ িাইফুল ইসলাম 

যস্টার কীপার 

০১৭১১২৮৯৮২৫ 

২১/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৫/০৬/২০২১ এ+ শ্বাস কষ্ট, কাবি 

 

228.  

মমাোঃ মহবসন মৃধা 

বমটার বরডার কাম ম্যাসসঞ্জার 

০১৭৫০-৩৩৮০৮৬ 

১৯/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৬/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 
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229.  

মমাোঃ মসাসহল রানা 

বমটার বরডার কাম ম্যাসসঞ্জার 

০১৭২১-৭৮০২৭২ 

২৬/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৬/০৮/২০২১ এ+ জ্বর, ঠান্ডা 

 

230.  

সুলতানা ইয়াসবমন 

সহকারী কযাবিয়ার 

০১৭২৮২৭৭৬৬২ 

২৭/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৬/০৯/২০২১ বি+ জ্বর, ঠান্ডা 

 

231.  

যমাোঃ আব্দুল আউয়াল 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৮১৭-৪০৩০৩৭ 

২৮/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২২/০৮/২০২১ এবি+ জ্বর, ঠান্ডা 

 

232.  

যমাোঃ বনোম উবিন 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৪৬৯৩৪৪১ 

২৯/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৪/০৮/২১ বি+ জ্বর, ঠান্ডা 

 

233.  

যরাকসানা আক্তার 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

০১৭৪৪২৮৮০০৬ 

২৯/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৪/০৮/২০২১ এ+ জ্বর, ঠান্ডা 

- 

234.  

যমািয়ল উবিন 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৩৪-০১২৩১১ 

৩১/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১২/০৮/২১ বি+ জ্বর, ঠান্ডা 

 

235.  

আবুল খাসয়র মমাোঃ ইমবতয়াজ আলী 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৬৭৫৯০৬৬ 

০২/০৮/২১ইং সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, ঠান্ডা 

- 

236.  

মমাোঃ ইব্রাবহম খবলল 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭২২৪৪৭৭০০ 

০২/০৮/২১ইং সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, ঠান্ডা 

- 

237.  

মসবলনা আফসরাজ 

বিবলং সহকারী (এক অিস্থাসন মসিা) 

০১৭৪৬৭৯০৫৯১ 

০২/০৮/২১ইং সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৩/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, ঠান্ডা,কাবি 

- 

238.  

মমাোঃ মনজাম উবিন 

লাইন মটকবনবিয়ান 

কাঠাবলয়া অবিস াগ মকন্দ্র 

০১৯১৬-৯১৮৬৬৬ 

০৫/০৮/২১ ইং সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৩/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যাথা। 

- 

239.  

বমলন বময়া 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৬১৫৬৩৩১৭৩ 

১৩/০৮/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৫/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যাথা। 

- 
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240.  

আিমা যিগম 

বিবলিং সহকারী 

০১৮৬৯৮৩০৩৮০ 

১৪/০৮/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৪/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যাথা। 

- 

241.  

আয়িক আহােদ 

লাইনম্যান যেড-১ (সদর দপ্তর) 

০১৭৩৩-০২১৭১৯ 

৩১/০৮/২১ ইিং সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৯/২০২১ A+  জ্বর, ঠান্ডা 

 

242.  

যমাোঃ সালা উবিন 

জুবনয়র ইবিবনয়ার (সদর দপ্তর) 

01826028870 

07/10/2021 আইয়সায়লিন  বি+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি 

 

243.  

নরবসিংদী  

পবিস-২ 

যমাোঃ রবেকুল ইসলাম 

পাওয়ার ইউে যকা-অবড িয়নের 

০১৭১৩-৭৬৪৯৩৩ 

০৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২০/০৪/২০২১ এ+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি। 
 

244.  

যমাোঃ েবসম উবিন 

লাইনম্যান যেড-১ 

01854898544 

১৪/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৪/০৫/২০২১ এবি+ 
ঠান্ডা, জ্বর, কাবি ও 

গলা ব্যাথা 
 

245.  

বকয়িার কুমার মন্ডল 

ওয়যাবরিং পবরদি িক 

০১৭২৪৬১৯০৬৭ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৩/০৭/২০২১ এ+ 
ঠান্ডা, জ্বর ও 

কাবিসহ গলা ব্যাথা  

246.  

যমাোঃ আবরে যনওয়াে 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৫৩৮৯৬১২০ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৬/০৮/২০২১ ও+ 

কাবি আয়ি 

(হালকা), মুয়  স্বাদ 

ও গন্ধ নাই।  

247.  

যমাোঃ নাবসর আহয়মদ 

লাইনম্যান যেড-১ (চোঃ দাোঃ) 

০১৭২৬৯১৩০১৩ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৮/২০২১ এ+ 

িরীর ব্যাথ্যা, কাবি 

আয়ি (হালকা), 

মুয়  স্বাদ ও গন্ধ 

নাই। 

 

248.  

যমাোঃ আব্দুর রহমান 

জুবনয়র ইবিবনয়ার (চোঃ দাোঃ) 

০১৮১৯৪৮৫৬২৪ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৬/০৭/২০২১ বি+ িধুমাত্র কাবি। 

 

249.  

যমাোঃ রায়হান িরীে 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৯১৬১০০৩২ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৮/২০২১ বি+ 

িরীর ব্যাথ্যা ও 

হাবি-কাবি আয়ি 

(হালকা), মুয়  স্বাদ 

ও গন্ধ নাই। 

 

250.  
যমাোঃ য ারয়িদ আলম 

যডপুটি যেনায়রল ম্যায়নোর 
২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭/০৮/২০২১ ও+ 

জ্বর আয়ি, িরীর 

ব্যাথ্যা, কাবি, মাথা 

- 
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০১৭৬৯৪০০২২২ ব্যাথা আয়ি 

(হালকা)। 

251.  

যমাোঃ ই বতয়ার আহয়মদ 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

০১৭৩৩৮২৪৪২৮ 

২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৮/২০২১ বি+ হালকা জ্বর আয়ি। 

- 

252.  

যমাোঃ যমািারে যহায়সন 

ওয়যাবরিং পবরদি িক 

০১৭১৫৭৪০৯২৩ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৮/২০২১ ও+ 

জ্বর আয়ি,িরীর 

ব্যাথ্যা, কাবি আয়ি 

(হালকা)। 

- 

253.  

যমাোঃ এনায়য়ত যহায়সন 

লাইন যেকবনবিয়ান 

সাপমারা অবেয় াগ যকন্দ্র 

রায়পুরা যোনাল অবেস 

০১৭৮৯২৯৩৫৫ 

১৩/০৯/২০২১ আইয়সায়লিন - ও+ 
ব্যাথ্যা, কাবি আয়ি 

(হালকা) 

 

254.  

মাবনকগি পবিস 

োরোনা ইসলাম 

সহকারী কযাবিয়ার 

০১৭৪৯-৩৩৯৫০৪ 

২৭/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১২/০৪/২০২১ ও+ জ্বর, ঠান্ডা, কাবি। 

 

255.  

যমািাোঃ িায়করা  াতুন 

বিবলিং সুপারোইোর 

০১৭১১-৯৮৭৭৫৭ 

০৮/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৪/০৪/২০২১ এ+ 
শ্বাসকষ্ট, জ্বর ও 

কাবি 
 

256.  

যমািাোঃ সানবেদা  াতুন 

ডাো এবি অপায়রের 

০১৩১৪-৪০৮৪৪০ 

১১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৬/০৪/২০২১ ও+ 
ঠান্ডা, বুয়ক ব্যাথা ও 

কাবি 

 

257.  

আবরফুজ্জামান 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

০১৯১১-৮৯০২২৫  

১১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২২/০৪/২০২১ এ- জ্বর 

 

258.  

যমাোঃ কামরুল যহায়সন 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

০১৯২১-৫৪১৮১৩ 

১৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বি+ 
ঠান্ডা, বুয়ক ব্যাথা, 

জ্বর ও কাবি 

 

259.  

রুহুল আবমন 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

উথুলী সাি-যোনাল অবেস 

২০/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৯/০৪/২০২১ ও+ জ্বর 
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260.  

িীয়রি চন্দ্র তরেদার 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৭১২-৮৭৬২৪৩ 

১৮/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৫/২০২১ এ+ উপসগ িহীন 

 

261.  

সারবমন সুলতানা 

বিবলিং সহকারী 

০১৭১৬-২৮১১৫২ 

০১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৬/০৭/২০২১ বি+ জ্বর ও কাবি 

 

262.  

কবহনুর েবরদা 

বিবলিং সহকারী 

০১৭০৮-৩৭৯৪৪৮ 

০১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৭/০৭/২০২১ ও+ জ্বর ও কাবি 

 

263.  

যমািাোঃ িিনম যমাস্তারী 

বিবলিং সহকারী 

০১৭১৪-৫৮৭৭৯৩ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৭/২০২১ এ+ জ্বর ও সবদ ি 

 

264.  

েগন্নাথ রাহা 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

০১৭২৪-৮৮৮৩৭৬ 

১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৮/২০২১ বি+ জ্বর ও কাবি 

 

265.  

যমাোঃ িাবহন আলম 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

(চোঃবেোঃ) 

০১৭০৯-২৮৫৩৯৬ 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৮/২০২১ বি+ জ্বর ও সবদ ি 

 

266.  

যমাোঃ বনয়াে যমায়ি িদ 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৪১২৬৪০৫৪ 

২৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১১/০৮/২০২১ বি- জ্বর ও সবদ ি 

 

267.  

িাহীনুর রহমান 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৬২৮-৩৪৪১২৫ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১২/০৮/২০২১ বি+ জ্বর ও কাবি 

 

268.  

যমাোঃ িামীম আল মামুন 

লাইনয়েকবনবিয়ান 

০১৭২৮-৫১৪০০৬ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৮/২০২১ ও+ জ্বর ও কাবি 

 

269.  

যমাোঃ আবু িকর বসবিক 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৪-৮০৩৬৬৮ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১২/০৮/২০২১ এ+ জ্বর ও সবদ ি 
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270.  

যমাোঃ আকাি বময়া 

লাইন ক্রু যলয়েল-১ (চোঃবেোঃ) 

০১৯০২-৪১৮২০৫ 

২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৬/০৮/২০২১ ও+ জ্বর ও কাবি 

 

271.  

যমাোঃ িামীম আল মামুন 

সহোঃ জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭১৪-৪৮৪০৪২ 

২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১২/০৮/২০২১ বি+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

272.  

 ন্দকার তুবহন 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭২৫-৯৪২৫৮৪ 

৩০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮-০৮-২০২১ বি+ জ্বর ও সবদ ি 

 

273.  

যমাোঃ নােমুল হাসান 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

০১৭৫৫-৬০৭৩৮৩ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৭/০৮/২০২১ এ+ জ্বর ও কাবি 

 

274.  

মাহমুদা আঞ্জুমান 

বিবলিং সুপারোইোর 

০১৭৭৭-৩২৯৪১৬ 

৩০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৮/২০২১ ও+ শ্বাসকষ্ট ও জ্বর 

 

275.  

যমাোঃ োবহদ আল মামুন 

ওয়যাবরিং পবরদি িক 

০১৭৮২-৫০০৫৫০ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৮/২০২১ বি+ জ্বর ও সবদ ি 

 

276.  

যমাোঃ সাইয়য়দুর রহমান 

বহসািরক্ষক 

০১৭১৯-৫৯৮১৫৬ 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৮/২০২১ বি+ জ্বর ও কাবি 

 

277.  

স্বপ্না রানী বিশ্বাস 

কযাবিয়ার 

০১৭২১-২১৫২০১ 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২২/০৯/২০২১ ও+ শ্বাসকষ্ট ও জ্বর 

 

278.  

িীতল কুমার মন্ডল 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৬৭-৭৩৫৮৯০ 

০২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৬/০৮/২০২১ ও+ জ্বর ও সবদ ি 

 

279.  

যমাোঃ যতাোজ্জল যহায়সন 

ড্রাইোর 

০১৭৭৬-৩১১৯৯৯ 

০৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৬/০৮/২০২১ বি+ জ্বর ও কাবি 

 

280.  

যমাোঃ মাসুদ আলম 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৪-৯৪৬৮৬১ 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৬/০৮/২০২১ বি+ জ্বর ও কাবি 
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281.  

যমাোঃ আব্দুল িায়তন 

ড্রাইোর 

০১৭৫৭-৪৪৮৭৬১ 

০৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১১/০৮/২০২১ এ+ োল 
 

282.  

যদিনাথ যচৌধুরী 

পাওয়ার ইউে যকা-অবড িয়নের 

০১৭১২-৯৫৪১৬১ 

১০/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৩/০৮/২০২১ বি+ জ্বর ও কাবি 

 

283.  

যমাোঃ সাইফূল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম-ম্যয়সিার 

০১৭২৪-১৬৯৬৫৫ 

১০/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৩/০৮/২০২১ বি+ জ্বর ও সবদ ি 
 

284.  

োঙ্গাইল পবিস 

যমাোঃ আব্দুল মান্নান 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৭০-৮৮৮৭৩৩৪ 

০২/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৪/২০২১ ও+ উপসগ িহীন 

 

285.  

যহায়সন যমাোঃ আব্দুল হাই 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

০১৯২২-৬৩৭৭৪০ 

১৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৬/০৫/২০২১ ও+ বুয়ক ব্যাথা 

 

286.  

যমাোঃ আবমনুল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

০১৬২৭৮৮৮৫০৩ 

১০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৬/২০২১ এ+ 
জ্বর,কাবি ও গাসয় 

ব্যাথা  

287.  

আব্দুস সাত্তার 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

০১৭১৪৬৫৩৯৩৮ 

১০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৭/০৬/২০২১ এ+ 
জ্বর,কাবি ও গাসয় 

ব্যাথা  

288.  

যমাোঃ মকবুল যহায়সন 

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৯৬২৪৭৯৮২৪ 

২১/০৬/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৩/০৭/২০২১ এ+ 

জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

িরীর ব্যথা,  ািায়র 

অরুবচ। 

 

289.  

যমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৭৪০০৮৮৮৪৬ 

২১/০৬/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৩/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, মাথা ব্যাথা। 
 

290.  

হুমায়রা যিগম 

কবিউোর অপায়রের 

০১৭২৭২৩১৯২৭ 

২১/০৬/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১২/০৭/২০২১ বি+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

িরীর ব্যথা।  

291.  

কৃষ্ণ চন্দ্র িম িণ 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৯৩৩১০২০৮০ 

২৩/০৬/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ বি+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

 ািায়র অরুবচ।  
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292.  

যমাোঃ আবেজুল হক 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৩২৫৬৯৮২১ 

২৩/০৬/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

িরীর ব্যথা।  

293.  

যমাোঃ  াোির রহমান 

বমোর বরডার-কাম-ম্যায়সিার 

(চবক্তোঃ) 

০১৭৬৮২৯৯৩০০ 

২৪/০৬/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৬/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর,  ািায়র 

অরুবচ।  

294.  

যমাোঃ িাহ োমান রাজু 

বমোর বরডার-কাম-ম্যায়সিার 

(চবক্তোঃ) 

০১৭১৬৯৪৩২৯২ 

২৫/০৬/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১০/০৭/২০২১ এ+ 

হালকা জ্বর, গায়য় 

ব্যথা,  ািায়র 

অরুবচ। 
 

295.  

যমাোঃ বরপন বময়া 

জুবনয়র ইবিবনয়ার (আইটি) 

০১৭৩২১১৯৫৫৬ 

২৮/০৬/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৯/০৭/২০২১ এ+ 

হালকা জ্বর, গায়য় 

ব্যথা, কাবি, 

 ািায়র অরুবচ।  

296.  

যমাোঃ আব্দুর রবহম 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৭৭৯৪১৪৪৯ 

৩০/০৬/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৯/০৭/২০২১ বি+ 
হালকা জ্বর, কাবি, 

িরীর ব্যথা।  

297.  

যমাোঃ যমাস্তাবেজুর রহমান 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৯৭৬৫৭৭৬৯৩ 

০৬/০৭/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৬/০৭/২০২১ ও+ 
িবম, জ্বর ও সারা 

িরীর ব্যথা  

298.  

যমাোঃ আলমগীর যহায়সন 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭২২৩৭৩৪১৬ 

০৭/০৭/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৬/০৭/২০২১ এবি+ 

হালকা জ্বর, মাথা  

ব্যথা ও িবম িবম 

োি  

299.  

যমাোঃ সাইদুর রহমান 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭৫৫১৫৯৭৩৪ 

০৮/০৭/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৮/২০২১ এবি+ 

হালকা জ্বর, মাথা  

ব্যথা, কাবি, িরীর 

ব্যথা। 
 

300.  

আইবরন  ানম 

বিবলিং সহকারী 

০১৭১৬৭৭৩৭১৮ 

১০/০৭/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৮/২০২১ এ+ 

হালকা জ্বর, িরীর 

মাথা ও গলা ব্যাথা, 

হালকা কাবি।  

301.  

তাহবমনা সুলতানা 

বিবলিং সহকারী 

০১৭২৭৭০৮৭৫০ 

১৪/০৭/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৮/২০২১ ও+ 

হালকা জ্বর, িরীর 

ব্যাথা, িরীর দুি িল, 

কাবি 
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302.  

যমাোঃ রবন বময়া 

লাইন শ্রবমক (কাে নাই মজুরী নাই) 

০১৭২৫০২৪৩৪৬ 

১১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৬/০৮/২০২১ ও+ 
হালকা জ্বর, িরীর 

ব্যাথা।  

303.  

গােীপুর পবিস-১ 

বিবির কুমার রায় 

পাওয়ার  ইউে যকা-অবড িয়নের 

০১৭১৮-১৭৪৭৬৩ 

২৩/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৯/০৪/২০২১ বি+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট  

304.  

নােবমন সুলতানা 

বিবলিং সহকারী 

০১৭১২৬৭৮৯১০ 

৩০/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৯/০৪/২০২১ বি+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট  

305.  

সুমাইয়া আক্তার  

ডাো এবি অপায়রের 

০১৭৫৯-৪০২৪৩৭ 

০৩/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৪/২০২১ ও+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট  

306.  

েনাি যমা: আসাদুল ইসলাম 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

যমািাইল নিং-০১৭১২৩৩৭৯৭৯ 

০৬/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২১/০৪/২০২১ ও+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট 
 

307.  

যমাসা: হাবেো  াতুন 

সহকারী কযাবিয়ার  

০১৭১৭৪০৬৪৫৯ 

০৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৬/০৪/২০২১ বি+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট  

308.  

যমা: যমাোখ্ ারুল ইসলাম 

এনয়োস িয়মন্ট যকা-অবড িয়নের  

০১৭১৮০৪৮৭১২ 

০৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৬/০৪/২০২১ বি+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট  

309.  

মবনরা  াতুন  

বিবলিং সহকারী  

০১৭৭১৫৩০২৭৫  

১২/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৫/২০২১ বি+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট  

310.  

যমা: আব্দুল মায়লক  

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

০১৮১৮৮৩৯৬৮৫ 

১১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৫/২০২১ ও+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট 

 

311.  

যমা: আতাউল হক 

বপইউবস 

০১৮১৯৮৮১৯ 

১৫/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৭/০৪/২০২১ এ+ শুকনা কাবি ও জ্বর  

312.  

এসএম হাবিবুর রহমান 

কযাবিয়ার 

০১৭১২২২২৩১০৯৬ 

১৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট 
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313.  

যমা: যমািাররে  যহায়সন 

সহকারী জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭১১২৬৪৭১৬ 

১৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট 
 

314.  

েনাি বেবনয়া োেবরন 

কবিউোর অপারের 

যমািাইল নিং-০১৭১৮০১২১৫৫৯৪ 

২১/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৭/২০২১ বি+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট  

315.  

যমা: োহাঙ্গীর আলম 

এবেএম (প্রিাসন) 

০১৭২৩৫৬৯০০৮ 

২৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৭/২০২১ এ+ শুকনা কাবি ও জ্বর  

316.  

কামাল যহায়সন 

বডবেএম 

০১৭২৫৩৬৪৪৭৩ 

২৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট  

317.  

যমা: সাবব্বর যহায়সন হয়রত 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭২৯৯২৯৯৮৭ 

০১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৯/২০২১ ও+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট 
 

318.  

যমা: রায়িদুর রায়হান 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

০১৭২৩৯৭২২৭৭ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১২/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট 
 

319.  

িাহনাে োবতমা 

বিবলিং সহকারী 

০১৭১৭৫৮০৬২৪ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৭/২০২১ এ- 
জ্বর ও 

িরীরব্যাথাশ্বাসকষ্ট  

320.  

যমা: আ: মবমন 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৭১২৯৫২৯৩৫ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৯/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর ও 

িরীরব্যাথাশ্বাসকষ্ট 

 

321.  

যমাহােদ আলী 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

০১৭৪৫৬০৭৩৮০ 

১৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৯/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর ও 

িরীরব্যাথাশ্বাসকষ্ট 

 

322.  

যময়হদী হাসান 

সহকারী জুবনয়র ইবিবনয়ার (আইটি) 

০১৮৭৯৪০৫৭৫৯ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১১/০৮/২০২১ বি+ 
জ্বর ও 

িরীরব্যাথাশ্বাসকষ্ট 
 

323.  

যমাহােদ হাবমদুল ইসলাম 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭০৪৭৫৭৫০৩ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭/০৮/২০২১ বি+ 
জ্বর ও 

িরীরব্যাথাশ্বাসকষ্ট 
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324.  

যমাহােদ আসলাম যহায়সন 

এনয়োস িয়মন্ট যকা-অবড িয়নের 

০১৭১২৮৮৯৪৭৭ 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৮/২০২১ বি+ 
জ্বর ও 

িরীরব্যাথাশ্বাসকষ্ট 

 

325.  

হাবিিা আক্তার 

কযাবিয়ার 

০১৭১০৫৮৭৫৫৮ 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৬/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর ও 

িরীরব্যাথাশ্বাসকষ্ট 
 

326.  

যমা: ময়নুল ইসলাম 

ওয়যাবরিং পবরদি িক 

০১৭০৩৩৪৬১৭১ 

৩০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৯/০৮/২০২১ বি+ 
জ্বর ও 

িরীরব্যাথাশ্বাসকষ্ট 
 

327.  

যমা: রবিদ বময়া 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

০১৭২২০৯২০৩১ 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২১/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর ও 

িরীরব্যাথাশ্বাসকষ্ট 

- 

328.  

যমা: সাইফুল ইসলাম 

অবেস সহায়ক 

০১৮১৪৩২২৪১৮ 

০২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৯/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর ও 

িরীরব্যাথাশ্বাসকষ্ট 
 

329.  

কৃষ্ণ চন্দ্র বিশ্বাস 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

০১৭২৮৬৫২২২৬ 

০৩/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৯/২০২১ এ+ 
জ্বর ও 

িরীরব্যাথাশ্বাসকষ্ট 
 

330.  

যমা: যসায়হল বময়া 

সহকারী এনয়োস িয়মন্ট যকা-

অবড িয়নের 

০১৬২০৭২৯৬৫৩ 

০৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২১/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট  

331.  

আবু আল োবির 

বমোর বরডার কাম 

ম্যায়সিার(চবক্তবেবত্তক) 

০১৭৩৬৫০৯২৯৫ 

০৯/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৯/২০২১ এ+ 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকষ্ট  

332.  

গােীপুর  

পবিস-২ 

িাহীন যমাল্লা 

এনয়োস িয়মন্ট যকা-অবড িয়নের 

০১৭১২০৭২০৭৬ 

৩১.০৩.২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১২/০৪/২০২১ বি+ 
জ্বর, িরীর ব্যাথা, 

গলা ব্যাথা  

333.  

যমািাোঃ যিয়হলী  াতৃন 

ডাো এবি অপায়রের 

০১৭৪৩৩৭৯৪২৭ 

২৩.০৪.২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭/০৫/২০২১ এ+ জ্বর, িরীর ব্যাথা 
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334.  

যমাোঃ আল-আবমন বময়া 

লাইনক্রু যলয়িল-১ 

০১৭৭৮-০৫০৭৫০ 

৩০/০৬/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭/০৭/২০২১ ও+ 
িরীর ব্যাথা, গলা 

ব্যাথা  

335.  

যমাোঃ বমোনুর রহমান 

অবেস সহায়ক 

০১৭১৪৯৮৭০৬০ 

০৮/০৭/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৬/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর, িরীর ব্যাথা, 

গলা ব্যাথা  

336.  

মাধি চন্দ্র িম িন 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

(চবক্তবেবত্তক) 

০১৯১৮-৯৭৬৯০০ 

২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৮/২০২১ বি+ 
জ্বর, গলা ব্যাথা, 

িরীর ব্যাথা 
 

337.  

যমাোঃ আবু নঈম িাহ 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৬-০৭৩৭৩১ 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৬/০৮/২০২১ বি+ 
জ্বর, গলা ব্যাথা, 

িরীর ব্যাথা  

338.  

েনাি যমাোঃ িাহবরয়ার রবন 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

(চবক্তবেবত্তক) 

০১৯১৩৬৬৯০৬২ 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৪/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, গলা ব্যাথা, 

িরীর ব্যাথা  

339.  

যমাোঃ সাইফুল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

(চবক্তবেবত্তক) 

০১৭২১০৮৩৫০৪ 

০৯/০৮/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩০/০৮/২০২১ বি+ 
জ্বর, গলা ব্যাথা, 

িরীর ব্যাথা 
 

340.  

যমাহােদ সরওয়ার োহান 

যেনায়রল ম্যায়নোর (চোঃ দাোঃ) 

যমািাইল নিং-০১৮১৯-৬১৯০১৬ 

০৩/০৯/২০২১ আইয়সায়লিন 

 O+ জ্বর, ঠান্ডা, িরীর 

ব্যাথা 

 
 

341.  

ময়মনবসিংহ 

পবিস-১ 

যমাোঃ  াবলদ হাসান আকন্দ(সুেন) 

লাইন শ্রবমক (কানামনা) 
২৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১১/০৭/২০২১ বি+ 

জ্বর ও হাত পায়য়র 

বগরায় ব্যথা 

 

342.  
যমাোঃ যসায়হল বময়া 

অবেস সহায়ক 
০৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৮/২০২১ বি+ 

জ্বর ও হাত পায়য়র 

বগরায় ব্যথা 
 

343.  
এবহয়ার েরহাদ (সুমন) 

কুক-কাম যকয়ার যেকার 
১৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৮/২০২১  - 

জ্বর ও হাত পায়য়র 

বগরায় ব্যথা 
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344.  
মাহমুদা  াতুন 

বিবলিং সহকারী 
৩১/০৭/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৫/০৮/২০২১  বি+ 

জ্বর ও হাত পায়য়র 

বগরায় ব্যথা 
 

345.  
যমাোঃ আবমর যহায়সন 

লাইনম্যান যেড-১ 
০১/০৮/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১১/০৮/২০২১  ও- 

জ্বর ও হাত পায়য়র 

বগরায় ব্যথা 
 

346.  
মুহােদ হুমায়ুন কবির 

সহোঃ বহসািরক্ষক 
০৫/০৮/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১২/০৮/২০২১  এ+ 

ঠান্ডা-জ্বর,  ািায়র 

স্বাদহীন ও িরীর 

দুি িলতা 
 

347.  
েনাি যমাোঃ হ রত আলী 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 
২৮/০৮/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান 

১৯/০৯/২০২১ 

 
বি+ 

িারীবরকোয়ি 

অসুস্থ্ ও দুি িল 
 

348.  
আব্দুস সাত্তার 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 
০১/০৯/২০২১  সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮/০৯/২০২১ বি+ 

িারীবরকোয়ি 

অসুস্থ্ ও দুি িল 

 

349.  

ময়মনবসিংহ 

পবিস-২ 

যমাোঃ আবেবুর রহমান 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৯২১-২৩৪৭০৩ 

২০/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৪/০৬/২০২১ ও+ 
 ািায়র অরুবচ , কাবি 

ও গায়য় ব্যাথা  

350.  

যমাোঃ যমাস্তাবেজুর রহমান 

ড্রাইোর 

০১৭১৭-৮৮৫০৫৭ 

১৮/০৬/২০২১ 

 
সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৬/০৬/২০২১ এ+ 

জ্বর, শ্বাস কষ্ট 

 ািায়র অরুবচ, 

কাবি ও গায়য় 

ব্যাথা 

 

351.  

যমাোঃ মনজুর ইসলাম 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৫৩৩-৪৬৮৮৬৮ 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৯/০৭/২০২১ ও+ 

জ্বর, শ্বাস কষ্ট 

 ািায়র অরুবচ, 

কাবি ও গায়য় 

ব্যাথা 

 

352.  
মহবসনা যিগম 

বিবলিং সহকারী 
০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩০/০৭/২০২১ বি+ 

জ্বর, শ্বাস কষ্ট 

 ািায়র অরুবচ, 

কাবি ও গায়য় 

ব্যাথা 
 

353.  
যমাোঃ আলীম গােী 

বনরাপত্তা প্রহরী 
১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৯/০৭/২০২১ ও+ 

জ্বর, 

শ্বাসকষ্ট, ািায়র 

অরুবচ, কাবি ও 

গায়য় ব্যাথা 
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354.  
যমাোঃ মাহবুি আলম 

লাইনম্যান যেড-১ 
১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৯/০৭/২০২১ ও+ 

জ্বর, 

শ্বাসকষ্ট, ািায়র 

অরুবচ, কাবি ও 

গায়য় ব্যাথা 

 

355.  
যমাোঃ হুমায়ুন কিীর 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 
১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৭/২০২১ বি+ 

জ্বর, 

শ্বাসকষ্ট, ািায়র 

অরুবচ, কাবি ও 

গায়য় ব্যাথা 
 

356.  

যমাোঃ বেল্লুর রহমান যসায়হল 

এবেএম(ওএন্ডএম) 

০১৮১৬-৬৬১৭২৫ 

১৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৮/২০২১ ও+ 

জ্বর,  ািায়র অরুবচ, 

কাবি ও গায়য় 

ব্যাথা 
 

357.  

যমাোঃ মবতউর রহমান ভূইয়া 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

(চবক্তবেবত্তক) 

০১৮৬৬৬৬৪৫৯৪ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৫/০৮/২০২১ বি+ 

জ্বর, , ািায়র অরুবচ 

কাবি ও গায়য় 

ব্যাথা 

 

358.  

েনাি যমাোঃ সাবব্বর যহায়সন 

সহকারী জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭২১৭১১৮৯৯ 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৫/০৮/২০২১ ও+ 

জ্বর, , ািায়র অরুবচ 

কাবি ও গায়য় 

ব্যাথা 
 

359.  

েনাি সুমন কুমার সাহা 

বহসাি রক্ষক 

০১৭১৮৭৩২২৭৫ 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান 26/08/2021 - 

জ্বর, , ািায়র অরুবচ 

কাবি ও গায়য় 

ব্যাথা  

360.  

যমাোঃ রাবকি যহায়সন 

লাইন ক্র যলয়েল-১ (চবক্তবেবত্তক) 

০১৭৩৫-৭৮২২৪৭ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৮/২০২১ বি+ 

জ্বর,  ািায়র অরুবচ, 

কাবি ও গায়য় 

ব্যাথা  

361.  

যমাোঃ রবিউল আলম 

লাইনক্রু যলয়েল-১ (চবক্তবেবত্তক) 

০১৭৩৪৬৭৩৭৮৫ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান 10/08/2021 বি+ 

জ্বর,  ািায়র অরুবচ, 

কাবি ও গায়য় 

ব্যাথা 
 

362.  

যমাোঃ সাইফুল ইসলাম 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৭১৬৫৭৪৫৬৬ 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮/০৮/২০২১ ও+ 

জ্বর,  ািায়র অরুবচ, 

কাবি ও গায়য় 

ব্যাথা  

363.  

যমাোঃ আতাউল গবণ 

লাইনম্যান যেড-২ 

০১৭২৪৩৫১৩০৯ 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮/০৮/২০২১ বি+ 

জ্বর,  ািায়র অরুবচ, 

কাবি ও গায়য় 

ব্যাথা  
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364.  

ময়মনবসিংহ 

পবিস-৩ 

রবিত কুমার সরকার 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

০১৭৫১-৬৪১০১৮ 

০২/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮/০৪/২০২১ এ+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

365.  

যমাোঃ েবহরুল ইসলাম 

ওয়যাবরিং পবরদি িক 

০১৬১৬৭১৬৮২০ 

২৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১২/০৭/২০২১ বি- জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

- 

366.  

মৃদুল যোয়ারদার 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৭৫৮৩২০৪৭৫ 

০৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮/০৭/২০২১ বি+ জ্বর ও িরীর ব্যথা 

- 

367.  

যমাহােদ যমা য়লছুর রহমান 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৯১৬০৯২৭২৮ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৮/২০২১ ও+ জ্বর ও িরীর ব্যথা 

- 

368.  

দীপক চন্দ্র দাস 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৮৬৪৭০৬২ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩১/০৭/২০২১ বি+ জ্বর ও িরীর ব্যথা 

- 

369.  

যমাহােদ যমা য়লছুর রহমান 

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৭৪৬৮০০৮২০ 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭/০৯/২০২১ ও+ জ্বর ও িরীর ব্যথা 

- 

370.  

যমাোঃ দুলাল বময়া 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৭১৭২১০০৯৩ 

১৭/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৫/০৯/২০২১ এ+ জ্বর ও িরীর ব্যথা 

- 

371.  

যনত্রয়কাণা পবিস 

যমাোঃ িবেকুল আলম 

বপবসএম 

০১৭৩৪৭৭৩৪৩৪ 

১৬.০৪.২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৭/০৪/২০২১ এ+ হালকা জ্বর ও কাবি  

372.  

যমাোঃ আলাউবিন 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৬৮৯১৪৮৮ 

১২/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২২/০৫/২০২১ বি+ 
যকান উপসগ ি 

বিদ্যমান যনই।  

373.  

সাথী আক্তার 

সহকারী কযাবিয়ার 

০১৭৩৯৭৩৫৯৬৬ 

২৭/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১১/০৭/২০২১ এবি+ 

িতিমায়ন যকান 

লক্ষন যনই সুস্থ্য 

আয়িন। 

 

374.  

যমাোঃ সবুে বময়া 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৭১৫৬৮৭৭৬১ 

২৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান 11/07/2021 ও+ 

িতিমায়ন যকান 

উপসগ ি  বিদ্যমান 

যনই 
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375.  

যমাোঃ সাইফুজ্জামান 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৭৭৫৭৯৭০৭০ 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান 28/07/2021 বি+ 

িতিমায়ন শ্বাসকষ্ট, 

বুয়ক ব্যাথ্যা, িরীর 

দুি িল ও জ্বর 

বিদ্যমান। 

 

376.  

যরোউল কবরম 

বনরাপত্তা প্রহরী (আউট মসাবস সং) 

০১৯২২৮১৪৬৩৯ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৪/০৮/২০২১ এ+ 

িতিমায়ন জ্বর ও 

মাথা ব্যাথা 

বিদ্যমান। 

 

377.  

যসবলম যরো 

লাইন শ্রবমক (কাে নাই মজুরী নাই) 

০১৭৬২০৭৪৭৪৯ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান 28/07/2021 ও+ 

িতিমায়ন জ্বর, িরীর 

ব্যাথা ও গলা ব্যাথা 

বিদ্যমান। 
 

378.  

যমাোঃ মবনরুল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

(চবক্তোঃ) 

01903630162 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৫/০৮/২০২১ বি+ 
িতিমায়ন মাথা 

ব্যাথ্যা বিদ্যমান 
 

379.  

যমাোঃ হায়িম আলী 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

(চবক্তোঃ) 

01935642827 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৫/০৮/২০২১ বি+ 
িতিমায়ন জ্বর 

বিদ্যমান 
 

380.  

সরুয়ার যহায়সন 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

(চবক্তোঃ) 

01905837095 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান 28/07/2021 এবি+ 
িতিমায়ন মাথা 

ব্যাথ্যা বিদ্যমান 

 

381.  

যমাোঃ মামুনুর রবিদ 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

(চবক্তোঃ) 

01932888214 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান 29/07/2021 ও+ 

িতিমায়ন মাথা 

ব্যাথা, সবদ ি ও গলা 

ব্যাথা বিদ্যমান। 

 

382.  

এস এম িাকলাইন 

অবেস সহায়ক 

01703870509 

১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান 27/07/2021 এ+ 

িতিমায়ন যকান 

উপসগ ি বিদ্যমান 

যনই 

 

383.  

আবিয়া  াতুন 

কবিউোর অপায়রের 

01997117668 

১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৫/০৮/২০২১ বি+ 
িতিমায়ন গলা 

ব্যাথ্যা বিদ্যমান  

384.  
যমাোঃ বরপন বময়া 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 
১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৫/০৮/২০২১ ও+ 

িতিমায়ন িরীর 

দুি িল  
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(চবক্তোঃ) 

01777872675 

385.  

যমাোঃ বসরাে আলী  ান 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

(চবক্তোঃ) 

01760757493 

১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৫/০৭/২০২১ ও- 

িতিমায়ন যকান 

উপসগ ি বিদ্যমান 

যনই 

 

386.  

যমাোঃ োরুক যহায়সন 

লাইনম্যান যেড-১ 

01755301792 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৫/০৮/২০২১ এ+ 

িতিমায়ন জ্বর, িরীর 

ব্যাথা ও মাথা 

ব্যাথা বিদ্যমান 

 

387.  

যমাোঃ  ায়রুল ইসলাম 

লাইন যেকবনবিয়ান 

01768456885 

১৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭/০৮/২০২১ ও+ 

িতিমায়ন জ্বর, িরীর 

ব্যাথা ও মাথা 

ব্যাথা বিদ্যমান। 
 

388.  

যমাোঃ জুয়য়ল বময়া 

লাইনম্যান যেড-১ 

01928163413 

২৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭/০৮/২০২১ বি+ 

িতিমায়ন কাবি 

বিদ্যমান এিিং  

স্বাদ ও ঘ্রাণ িবক্ত 

যনই। 

 

389.  

যমাোঃ িাহ আলম িাহীন 

লাইন যেকবনবিয়ান 

01717564006 

২৪/০৭/২০২১ 
০২/০৮/২০২১ তাবরয়  

মৃতুযিরণ কয়রন। 
- এবি+ 

িতিমায়ন জ্বর ও 

সবদ ি বিদ্যমান 
 

390.  

যমাোঃ রবকি উবিন 

লাইন যেকবনবিয়ান 

01712128293 

২৮/০৭/২০২১বি 

 
সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৮/২০২১ বি+ 

িতিমায়ন জ্বর ও 

সবদ ি বিদ্যমান  

391.  

যমাোঃ ওয়াবিম আলী 

লাইনম্যান যেড-১ 

01729746253 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ বি+ 

িতিমায়ন িরীর 

দুি িল ও মাথা 

ব্যাথ্যা বিদ্যমান  

392.  

যমাহােদ মাসুদুজ্জামান 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

01769401650 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ বি+ 
িতিমায়ন জ্বর ও 

সবদ ি বিদ্যমান  

393.  

যমাোঃ হাসান আলী 

এনয়োস িয়মন্ট যকা-অবড িয়নের 

01672631529 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৬/০৮/২০২১ বি+ 

িতিমায়ন সবদ ি ও 

মাথা ব্যাথা 

বিদ্যমান  
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394.  

যমাোঃ মাকছুদুর রহমান 

এনয়োস িয়মন্ট যকা-অবড িয়নের 

01711463233 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৩/০৮/২০২১ বি+ 

িতিমায়ন যকান 

লক্ষন যনই সুস্থ্য 

আয়িন। 
 

395.  

বিহাি উবিন 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

01767720452 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৮/২০২১ বি+ 
িতিমায়ন জ্বর ও 

সবদ ি বিদ্যমান 

 

396.  

যমাহােদ আব্দুর রবহম 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

01716062975 

০৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৮/২০২১ ও+ 
িতিমায়ন কাবি 

বিদ্যমান 

 

397.  

মাসুদ বময়া 

লাইনম্যান যেড-১ 

01792147042 

০৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৩/০৮/২০২১ এ+ 
িতিমায়ন জ্বর ও 

সবদ ি বিদ্যমান 

 

398.  

োরুক বময়া 

লাইনক্রু যলয়েল-১ (চবক্তবেবত্তক) 

01951924975 

০৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২১/০৮/২০২১ ও+ 
িতিমায়ন জ্বর ও 

সবদ ি বিদ্যমান  

399.  

যমাোঃ েরহাদ বমঞা 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

01727249703 

০৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৬/০৮/২০২১ ও+ 

িতিমায়ন সবদ ি 

বিদ্যমান ও িরীর 

দুি িল  

400.  

যমাোঃ যরোউল কবরম 

যকয়ার যেকার 

01712600475 

২১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৯/২০২১ বি+ 
িতিমায়ন িরীর 

দুি িল 
 

401.  

লায়লা যমাস্তাইনা 

সহোঃ এনয়োস িয়মন্ট যকা-অবড িয়নের 

সদর দপ্তর 

01686507382 

২৫/০৯/২০২১বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭/১০/২০২১ O+ 

িতিমায়ন ঠান্ডা, 

কাবি, যপয়ের 

সমস্যা ও িরীর 

দূি িল 
 

402.  

বকয়িারগি পবিস 

যমাোঃ ওয়াবলউর রহমান 

এবেএম (প্রিাসন)  

01769400533 

১৮/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৬/০৫/২০২১ ও+ 
ের, মাথা ব্যাথা, 

কাবি  

403.  

যমাোঃ যমেিাহুল আলম 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৬-০১৯১৮ 

২৪/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৬/২০২১ ও+ 
ের, মাথা ব্যাথা, 

কাবি  

404.  
োবরয়া মবমন 

সহকারী কযাবিয়ার 
২৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২০/০৭/২০২১ এ+ 

জ্বর,মাথা 

ব্যাথা,কাবি 
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01781039392 

405.  

যরো নাবহদা পারেীন 

কযাবিয়ার 

01710975869 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২০/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর,মাথা 

ব্যাথা,কাবি  

406.  

যমাোঃ নাবসর আহয়েদ 

বমোর যেবস্টিং সুপারোইোর 

01752059084 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৬/০৭/২০২১ বি+ 
জ্বর,মাথা 

ব্যাথা,কাবি 
 

407.  

যমাোঃ যদয়লায়ার যহাসাইন 

লাইনম্যান যেড-১ 

01742425833 

১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৭/২০২১ বি+ শ্বাস কষ্ট,জ্বর  

408.  

এয়কএম আল আোদ  াঁন 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

01812146090 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর,মাথা 

ব্যাথা,কাবি 

 

409.  

যমাোঃ রমোন আলী 

লাইনম্যান যেড-১ 

01777243961 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩১/০৭/২০২১ এবি+ 
জ্বর, কাবি িরীর 

ব্যাথা 
 

410.  

যমাোঃ ইসাহাক যহায়সন 

লাইনম্যান যেড-১ 

01751595323 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩১/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি িরীর 

ব্যাথা 
 

411.  

আয়য়িা যেরয়দৌসী িারবমন 

কবিউোর অপায়রের 

01721440716 

১৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩১/০৭/২০২১ বি+ জ্বর, কাবি 

 

412.  

যমািাোঃ বিউলী সুলতানা 

ডাো এবি অপায়রের 

01788294609 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৬/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি িরীর 

ব্যাথা 

 

413.  

যমাোঃ আয়নায়ার সাদাত  ান 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

(চবক্তবেবত্তক) 

01641726150 

২২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৮/২০২১ বি+ 
জ্বর, কাবি, িরীর 

ব্যাথা  

414.  

যমাোঃ নেরূল ইসলাম 

লাইনম্যান যলয়েল-১ 

01714607316 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি, িরীর 

ব্যাথা 
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415.  

যমাোঃ তািবলমুল আলম 

সহকারী এনয়োস িয়মন্ট যকা-

অবড িয়নের 

01716117069 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, কাবি িরীর 

ব্যাথা গলা ব্যাথা 
 

416.  

নুর যমাহােদ-৩ 

লাইনম্যান যেড-১ 

01719054126 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৮/২০২১ এবি+ জ্বর, বুক ব্যাথা 
 

417.  

যমাোঃ মামুন বময়া 

লাইনম্যান যলয়েল-১ 

01633947539 

২৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, কাবি িরীর 

ব্যাথা 
 

418.  

যমাোঃ আবমনুল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

01729896678 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৪/০৮/২০২১ এবি+ 
জ্বর, কাবি িরীর 

ব্যাথা  

419.  

যমাোঃ েরহাদ বময়া 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

01303833840 

৩০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি িরীর 

ব্যাথা  

420.  

যমাোঃ  াইরুল িািার 

এনয়োস িয়মন্ট যকা-অবড িয়নের 

01711328458 

০৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩০/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, কাবি িরীর 

ব্যাথা গলা ব্যাথা  

421.  

যমাোঃ রুমান বময়া 

লাইন ক্রু যলয়েল-১ 

০১৯৪৯১৬৮২৩৮ 

১২/০৯/২০২১ যকায়ায়রবন্টন - ও+ 
জ্বর, কাবি িরীর 

ব্যাথা গলা ব্যাথা 

 

422.  

মুন্সীগি পবিস 

যমাোঃ আবেজুল হক 

বমোর যেবস্টিং সুপারোইোর 

01916429388 

২৩/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বি+ 
কাবি, শ্বাসকষ্ট, বুয়ক 

ব্যাথা, জ্বর  

423.  

মুবি িদা  াতন 

সহকারী কযাবিয়ার 

 01726470164 

২৬/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বি+ জ্বর, সবদ ি, কাবি 
 

424.  

নাবসমা নােনীন 

বিবলিং সুপারোইোর 

০১৭২০৩৩১১৬৩ 

১৮/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৭/২০২১ বি+ জ্বর, সবদ ি, কাবি 

 

425.  

যমাোঃ এনামুল হক যসবলম 

লাইন যেকবনবিয়ান (চোঃ দাোঃ) 

01939917368 

২৭/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান 26/07/2021 ও+ জ্বর, সবদ ি ও কাবি 
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426.  

যমাোঃ আকির আলী 

লাইনম্যান যেড-১ 

01724585522 

২৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৭/২০২১ ও+ 
মাথাব্যাথা, জ্বর, 

সবদ ি ও কাবি 
 

427.  

যমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 

লাইনক্রু যলয়েল-১ 

01741403973 

২৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৭/২০২১ এ+ 
মাথাব্যাথা, জ্বর, 

সবদ ি ও কাবি  

428.  

যমাোঃ রবকবুল হাসান 

লাইনম্যান যেড-১ 

01747533139 

০২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩১/০৭/২০২১ এবি+ জ্বর, সবদ ি ও কাবি  

429.  

যমাোঃ এহসানুল কবরম 

লাইনম্যান যেড-১ 

01719348485 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৬/০৮/২০২১ বি+ 

জ্বর, শুকনাকাবি, 

মাথাব্যাখ্যা, 

গলাব্যাখ্যা 

 

430.  

যমাোঃ নুরুল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

01734347613 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৮/২০২১ বি+ 

িরীরব্যাথা, 

মাথাব্যাথা, জ্বর, ও 

কাবি 
 

431.  

যমাোঃ ইয়াবিন 

লাইনম্যান যেড-১ 

01918848459 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৮/২০২১ ও+ 

িরীরব্যাথা, 

মাথাব্যাথা, জ্বর, ও 

কাবি 

 

432.  

যমাোঃ আক্তারুজ্জামান 

লাইন যেকবনবিয়ান 

01914493399 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান 30/07/2021 ও+ 

জ্বর, শুকনাকাবি, 

মাথাব্যাখ্যা, 

গলাব্যাখ্যা 
 

433.  

যমাোঃ মবনর যহায়সন 

লাইনক্রু যলয়েল-১ 

01776676631 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান 30/07/2021 বি+ জ্বর, সবদ ি, কাবি 

 

434.  

যমাোঃ ওমর আলী 

লাইনক্রু যলয়েল-১ 

 01629888340 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৫/০৮/২০২১ বি+ জ্বর, সবদ ি ও কাবি 
 

435.  

যমাোঃ রবেকুল ইসলাম 

লাইন যেকবনবিয়ান  

01710277943 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩১/০৭/২০২১ এ+ জ্বর, সবদ ি ও কাবি 

 

436.  

যমাোঃ সাবকল আহয়মদ  ান 

ওয়যাবরিং পবরদি িক 

01792320089 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০১/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি ও 

শ্বাসকষ্ট  
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437.  

যমাোঃ সাইদুর রহমান 

যডপুটি যেনায়রল ম্যায়নোর 

01769400200 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৮/২০২১ এ+ জ্বর, সবদ ি ও কাবি 
 

438.  

যমাোঃ আল মামুন সবুে 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

01722738207 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৯/২০২১ ও+ জ্বর, সবদ ি ও কাবি 
 

439.  

যমাোঃ রাবেউর রহমান রাজু 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

01724545391 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৬/০৯/২০২১ এ+ 
মাথাব্যাথা, জ্বর, 

সবদ ি ও কাবি  

440.  

যমাোঃ বরপন বময়া 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

01920554597 

০৬/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৩/০৯/২০২১ ও+ জ্বর, সবদ ি ও কাবি 
 

441.  

যমাোঃ যমাহসীন আলী 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

(চবক্তোঃ) 

01731452447 

০৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ৩১/০৮/২০২১ ও+ 
বুয়ক ব্যাথ্যা ও 

কাবি  

442.  

যমাোঃ িবেউল আলম 

বডবেএম 

01711164632 

১২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৯/২০২১ বি+ জ্বর, সবদ ি ও কাবি 

 

443.  

যমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 

বমোর বরডার-কাম-ম্যায়সিার 

01724009738 

২৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান 17/09/2021 এ+ জ্বর, সবদ ি ও কাবি 

 

444.  

যমাোঃ হাবনে আলী 

লাইনম্যান যেড-১ 

01716-075459 

২৬/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৮/০৯/২০২১ এবি+ জ্বর, সবদ ি ও কাবি 

 

445.  

েনাি রুহুল আবমন 

লাইন ক্রু যলয়েল-১ 

মুন্সীগি যোনাল অবেস 

যমািাইল নিং- 01735-426053 

২৪/০৯/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৫/১০/২০২১ বি+ জ্বর,  সবদ ি, কাবি 

 

446.  

যমাোঃ রবেকুল ইসলাম 

এনয়োস িয়মন্ট যকা-অবড িয়নের 

সদর দপ্তর 

০১৭৫৬৬০৩৮৪৪ 

০৭/০৯/২০২১ 

(২য় িার আক্রান্ত) 

যকায়ায়রবন্টন 

 
- ও+ 

জ্বর,  সবদ ি, কাবি 
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447.  

োমালপুর পবিস 

যগালাম নিী 

সহকারী জুবনয়র ইবিবনয়ার 
২৫/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২০/০৬/২০২১ এ+ 

 ািায়র গন্ধ ও 

স্বাদহীনতা 

 

448.  

যমাোঃ যি  েবরদ 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

০১৭৯৭-৯৬৯৬৪৮ 

৩০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৭/২০২১ বি+ 

জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যথ্যা ও িারীবরক 

দূি িলতা 
 

449.  

যমাোঃ িাহ আলম 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

(চোঃবেোঃ) 

০১৭১৪-২৬০০৮৬ 

৩০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৭/২০২১ বি+ 

ঠান্ডা, জ্বর, কাবি, 

িরীর ব্যথ্যা ও 

িারীবরক দূি িলতা 

 

450.  

যমাোঃ যসালায়মান তালুকদার 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

০১৭১৮-২৯৪২৩৫ 

০১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৭/২০২১ বি+ 

, জ্বর, কাবি, মাথা 

ব্যথ্যা ও িারীবরক 

দূি িলতা 

 

451.  

যমািাোঃ নুরুন্নাহার যিগম 

বিবলিং সহকারী 

০১৭২৩-৯২৭৩১৩ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮/০৭/২০২১ বি+ 

জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যথ্যা ও িারীবরক 

দূি িলতা  

452.  

যমাোঃ িাদল বময়া 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭৪৭-৪৯৬১০৫ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাি ও 

িারীবরক দূি িলতা 
 

453.  

এস এম সুমন 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৮-৬২০১১৫ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৩/০৭/২০২১ বি+ 
কাবি ও িারীবরক 

দূি িলতা  

454.  

যমাোঃ মাবনক বময়া 

লাইন শ্রবমক 

০১৭৮৫-৫৫৪০৬৭ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৭/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি ও 

িারীবরক দূি িলতা 
 

455.  

যমাোঃ িবেকুল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম- ম্যায়সিার 

০১৭১৮-৯৮৭৬৮৭ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি ও 

িারীবরক দূি িলতা  

456.  

যমাোঃ হািানুজ্জামান 

বমোর বরডার কাম- ম্যায়সিার 

০১৮৩৪-৯১৩৪৫৩ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৭/২০২১ বি+ 

কাবি, গলা ব্যথ্যা 

ও িারীবরক 

দূি িলতা 
 

457.  

যমাোঃ আোঃ মান্নান 

বমোর বরডার কাম- ম্যায়সিার 

০১৯৮৮-৯২১৭৬০ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৭/২০২১ ও+ 

কাবি, গলা ব্যথ্যা 

ও িারীবরক 

দূি িলতা 
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458.  

যমাোঃ যতৌবহদুল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম- ম্যায়সিার 

০১৭৯৫-৮৮৬৩৯১ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮/০৭/২০২১ বি+ 
জ্বর, কাবি ও 

িারীবরক দূি িলতা  

459.  

যমাোঃ আনু বময়া 

বমোর বরডার কাম- ম্যায়সিার 

০১৭০৬-৮৩২৪৩৯ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮/০৭/২০২১ বি+ 
জ্বর, কাবি ও 

িারীবরক দূি িলতা  

460.  

যমাোঃ রবন বময়া 

বমোর বরডার কাম- ম্যায়সিার 

০১৯১৮-০৮০১১০ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮/০৭/২০২১ এবি+ 

কাবি, গলা ব্যথ্যা 

ও িারীবরক 

দূি িলতা 
 

461.  

যমাোঃ মবেজুল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম- ম্যায়সিার 

০১৭৩৩-৬২৮১৬৯ 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৮/০৭/২০২১ বি+ 
জ্বর, কাবি,  ও 

িারীবরক দূি িলতা 

 

462.  

যমাোঃ োলাল উবিন 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৭১৬-৫৫৬৮০০ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যথ্যা ও িারীবরক 

দূি িলতা 
 

463.  

যমাোঃ োবহদুল ইসলাম 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৯৭০-৫৮২৪৭০ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৬/০৮/২০২১ ও+ 

হালকা জ্বর,  কাবি, 

গলা ব্যথ্যা ও 

পাতলা পায় ানা 

 

464.  

যমাোঃ সালাহ উবিন 

লাইন শ্রবমক 

০১৭০৯-০০৯০০৭ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৪/০৮/২০২১ ও+ 
হালকা জ্বর,  কাবি 

ও গলা ব্যথ্যা 

 

465.  

মুহোঃ বিোে উবিন মবল্লক 

বডবেএম 

০১৭১৬-৪৪২০৭০ 

০৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৭/০৮/২০২১ ও+ 
হালকা জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যথ্যা 
 

466.  

যমাোঃ োবকর যহায়সন 

অবেস সহায়ক 

০১৯৫২-২১২৩০৫ 

১০/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২০/০৮/২০২১ ও+ 
হালকা জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যথ্যা 

 

467.  

যমাোঃ িাবুল বময়া 

লাইন যেকবনবিয়ান 

০১৭৪৮-০৫০২৫৫ 

১৩/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৯/০৮/২০২১ ও+ 

হালকা জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যথ্যা ও 

িাবররীক দূি িলতা 
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468.  

যমািাোঃ খুরবিদা  াতুন 

সহকারী কযাবিয়ার 

01729-983903 

২৩/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭/০৯/২০২১ এ- 

হালকা জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যথ্যা ও 

িাবররীক দূি িলতা 

 

469.  

যমাোঃ যময়হদী হাসান বরপন 

লাইনম্যান যেড-১ 

01883-22124 

২৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৭/০৯/২০২১ এ+ 

হালকা জ্বর, কাবি, 

গলা ব্যথ্যা ও 

 ািায়র স্বাদহীনতা 

 

470.  

যিরপুর পবিস 

যমাোঃ েবহরুল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

(চবক্তবেবত্তক) 

০১৭৫৭-৯৭৮৮৩৬ 

২২/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৪/০৭/২০২১ ও+ 

জ্বর 

(িতিমায়ন 

যনয়গটিে) 

- 

471.  

যমাোঃ মবনরুজ্জামান 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৯-২৬৭৬১০ 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৭/২০২১ বি+ আমািয় এিিং জ্বর 

- 

472.  

অবল উবিন আহয়মদ 

এবেএম (অথ ি) 

০১৯১৩-৫৭২৩৫০ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ বি+ 
িরীর দুি িল এিিং 

োরসাম্যহীনতা 

- 

473.  

কামরুন্নাহার-১ 

বিবলিং সহকারী 

০১৭১৯-৫২৯৮৬৫ 

০৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৭/২০২১ ও+ 
কাবি এিিং িরীর 

দুি িল 

- 

474.  

যমাোঃ আব্দুল আবেে 

বমোর বরোঃ কাম-ম্যায়সিার (চোঃবে) 

০১৯১১-৪৬৮১৮৩ 

০৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৫/০৭/২০২১ বি+ 
সবদ ি, কাবি এিিং 

িরীর দুি িল 

- 

475.  

যমাোঃ আহসান হাবিি 

লাইনক্রু যলয়েল-১ (চবক্তবেবত্তক) 

০১৭৩১-৩৩৮০৫১ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ ও+ সবদ ি, কাবি ও জ্বর 

- 

476.  

যমাোঃ বিল্লাল যহায়সন ভূ ূঁইয়া 

বমোর বরোঃ কাম-ম্যায়সিার (চোঃবে) 

০১৭৬২-২২৫৫৪৮ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৭/০৭/২০২১ বি+ 
সবদ ি , কাবি এিিং 

বুয়ক ব্যাথা 

- 

477.  

যমাোঃ বসবিকুর রহমান 

লাইনম্যান যেড-১ 

০১৭১২-৩০৫২৩৯ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, সবদ ি  এিিং 

কাবি 

- 
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478.  

যমাোঃ িাইফুল ইসলাম-১ 

বমোর বরোঃ কাম-ম্যায়সিার (চোঃবে) 

০১৯৪৯-৩১৪৭৬৮ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৭/২০২১ বি+ জ্বর এিিং কাবি 

 

479.  

যমাোঃ িেলুর রহমান-১ 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার  

০১৯৫৩-৮১৯৪২১ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৮/০৭/২০২১ বি+ জ্বর এিিং কাবি 

 

480.  

যমাোঃ িাবহনুর ইসলাম 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার  

০১৭৯৬-১৪৬৯৫৬ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ২৯/০৭/২০২১ বি+ 
জ্বর এিিং মাথা 

ব্যাথা 

 

481.  

যমাোঃ আব্দুল লবতে 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার  

০১৭১৭-৬২৫১৮৬ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০২/০৮/২০২১ বি+ 
িরীর দুি িল এিিং 

িরীর ব্যাথা 

 

482.  

প্রদীপ কুমার রায় 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

০১৯৩৫-১১৭৭০৫ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৪/০৮/২০২১ বি+  ািায়রর স্বাদ যনই 

 

483.  

যমাোঃ বল ন সরকার 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার  

০১৭৩৭-৩৪৬৪৮৮ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ০৪/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, সবদ ি  এিিং 

কাবি 

 

484.  

যকাবহনুর  াতুন 

বিবলিং সহকারী 

০১৭৭৫-০৭৩৭৭৭ 

২০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ এ+ 
শ্বাসকষ্ট এিিং িরীর 

দুি িল 
- 

485.  

মনু কুমার হবরেন 

পবরচ্ছন্নতাকমী 

০১৮৬৮-৯৬৯৭৯১ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ বি+ 
জ্বর এিিং িরীর 

দুি িল 
- 

486.  

যমাোঃ আয়নায়ার যহাসাইন 

ওয়যাবরিং পবরদি িক 

017617499010 

৩১/০৮২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে য াগদান ১৩/০৯/২০২১ বি+ আমািয় এিিং জ্বর - 
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487.  

পাবনা পববস-১ 

মমাোঃ ওয়াবিম উল্লাহ 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৮১৬-৯০৬৩৬৭ 

২৭/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৮/০৫/২০২১ বব+ 
মাথা ব্যাথা, জ্বর, 

িাবররীক দুব বলতা   

488.  

মমাোঃ আলমগীর ইবয়ন োলাল 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৪-৪০১৬৬৫ 

২০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৪/০৭/২০২১ বব+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা  

489.  

মমাোঃ আলাউবিন সরকার 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৪-৬৬৭৯৮৬ 

২২/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৩/০৭/২০২১ ও+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা 
 

490.  

মমাোঃ বিয়রাে মাহমুদ 

লাইনম্যান মেড-২ 

০১৩১৬-২০০৪৩৭ 

০১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১১/০৮/২০২১ বব+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা  

491.  

িাহ মমাোঃ সুবহন বময়া 

সহকারী এনয়িাস বয়মন্ট মকা-অবড বয়নের 

০১৭১০-২৬৫১২১ 

০১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৭/০৭/২০২১ বব+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা  

492.  

েনাব সাজ্জাদ 

অবিস সহায়ক 

০১৯১৫-১৪৪৮১২ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০১/০৮/২০২১ বব+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা 
 

493.  

মমািাোঃ বমতালী খাতুন 

সহকারী কযাবিয়ার 

০১৭১৬-১১৩৩৬৭ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৮/২০২১ বব+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা  

494.  

মমাোঃ োবহদ হাসান 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৩৮-১০৬৭২৬ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৭/০৮/২০২১ এ+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা 
 

495.  

মমাোঃ মগালাম মওলা 

এমআরবসএম 

০১৭৪৭-৫৬৩৮৯৫ 

১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৪/০৯/২০২১ বব+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর ও 

শ্বাস কষ্ট  

496.  

মমাোঃ িবরদ মহায়সন 

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৭৬৬-৮৮০৭৩২ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৭/০৮/২০২১ বব+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা  

497.  

মমাোঃ আবরি মহায়সন 

ড্রাইভার 

০১৭১৮-৭৯৬৬৭৪ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান 

২৩/০৮/২০২১ 

 এ+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা 
 

498.  

েনাব মমাোঃ োবহদ হাসান 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ (চুবিবভবত্তক) 

০১৩০৩-১৫৩১৩৩ 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১২/০৮/২০২১ এ+ -- 
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499.  

মমাোঃ এমদাদুল হক 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৮১৮৬৬৯১ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১২/০৮/২০২১ ও- 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা 

 

500.  

মমাোঃ সাদ আহয়েদ 

লাইন শ্রবমক (কাে নাই মজুরী নাই) 

০১৭৬৩০২২০৫৯ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০১/০৮/২০২১ বব+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা 
 

501.  

মমাোঃ িামীম মরো 

এমআরবসএম (চুবিবভবত্তক) 

০১৯১৭-০৫৫০১৩ 

০২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২১/০৮/২০২১ বব+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা 
 

502.  

মমাোঃ মাবনক উর োমান 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭২০-৫৪৪১৬১ 

০৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৮/২০২১ বব+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা  

503.  

মমাোঃ হারুন অর রবিদ 

এমআরবসএম (বনয়বমত) 

০১৭১৫-৯৭৫২৮৬ 

১০/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৮/২০২১ এ+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা 
 

504.  

মমাোঃ মসায়হল রানা 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৩৫-৩৫০৩২২ 

১০/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮/০৮/২০২১ বব+ 
মাথা ব্যাথ্যা, জ্বর 

িাবররীক দূব বলতা 
 

505.  

পাবনা পববস-২ 

মমাোঃ মবিজুল ইসলাম 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৬৬-৫৬৬৯৩৯ 

০৭/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৫/২০২১ বব+ জ্বর, সবদ ব ও কাবি 

 

506.  

রায়বয়া খাতুন 

ডাো এবি অপায়রের 

০১৭৭৬-২৫৫৮৩৩ 

১৪/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৫/২০২১ বব+ জ্বর, কাবি ও  শ্বাসকষ্ট 

 

507.  

মমাোঃ রুয়বল বময়া 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৪৩-৫৪০৫১৫ 

২০/০৪/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৫/২০২১ ও+ 
জ্বর,  কাবি ও িরীর 

ব্যথা  

508.  

মমাোঃ আলমগীর মহায়সন 

সহোঃ জুবনয়র ইবিবনয়ার, সদর দপ্তর 

০১৭৪০-৮৮৮৬৩০ 

২৭/০৪/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৫/২০২১ বব+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা  

509.  

মমাোঃ কায়িম আলী 

লাইনম্যান মেড-১, সদর দপ্তর 

০১৭৬৪-৮৩০৪৫১  

২৯/০৪/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৬/০৫/২০২১ বব+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা 

 

510.  

দীপু চন্দ্র বম বন 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ (চুবিবভবত্তক),  

০১৭৬৭-১৫৫৯৮১ 

২৯/০৪/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৩/০৫/২০২১ এ+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা 
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511.  

মমাোঃ বরপন আলী 

ড্রাইভার, সদর দপ্তর 

০১৭১৬-৫০৮০১৭ 

২৯/০৪/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২২/০৫/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা 

 

512.  

মমািাোঃ মেসবমন য়ারা 

বববলিং সহকারী 

০১৭২৯-৭৫৯৪৪২ 

২৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা 

 

513.  

শ্রী সয়তাষ চন্দ্র রায় 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার  

০১৭৪৭-৮৬৫০০৬ 

৩০/০৬/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২০/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা  

514.  

মমাোঃ আয়নায়ার মহায়সন 

লাইন মেকবনবিয়ান ও ইনচােব 

০১৭২৫-০১২১৯৪ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২১/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা  

515.  

মমািাোঃ বিউলী খাতুন 

বববলিং সহকারী 

০১৭১০-৬০৯৫৬৬ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২২/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা  

516.  

মমাোঃ আল আবমন 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৩৪-১৩৫০৫৬ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা 
 

517.  

মমািাোঃ পাবপয়া মহায়সন লায়লা 

বববলিং সহকারী 

০১৮১৫-৪৯৭৯৮৪ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৩/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা  

518.  

মমাোঃ িাবমরুল ইসলাম 

লাইনম্যান মেড-১ (চোঃ দাোঃ) 

০১৭১৯-৭৩৭৯৩২ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা 
 

519.  

মমািাোঃ ববউটি পারভীন 

বববলিং সহকারী 

০১৭৩৫৪৮১৩১৪ 

১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১০/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা 
 

520.  

মমািাোঃ এসয়মতারা পারভীন 

বববলিং সহকারী 

০১৭৭০৩২৭৯৬৯ 

১৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৯/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা  

521.  

মমাোঃ আবুল কালাম আোদ-২ 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭৩৯-৪৬৪৭৭৫ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১২/০৮/২০২১ বব+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা  

522.  

মমাোঃ আলী হাসান 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭২৬-১১৯৬৮১ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা  
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523.  

বলবল রানী সাহা 

বববলিং সহকারী 

০১৭৭২-৪৪২৩৯৯ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২২/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা  

524.  

মমাোঃ সাইদুর রহমান 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭১৭৭৮৭০৯০ 

১১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি ও িরীর 

ব্যথা 
 

525.  

মাগুরা পববস 

ছাবিনা খাতুন 

বিব িং সহকারী 

০১৭১৭৯৫২৩০৬ 

০৮/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৫/২০২১ ও+ 
জ্বর, সবদ ি, কাবি, গ া 

ব্যাথা, শ্বাসকষ্ট 
 

526.  

মসাহানী আিার 

ডাো এবি অপায়রের 

01724160999 

১০/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৬/০৪/২০২১ এ+ জ্বর, সবদ ি, কাবি, 
 

527.  
মমাোঃ আবনচুর রহমান 

বমোর বরডার-কাম-ম্যায়সিার  (চুবিোঃ) 
2০/06/২০21 সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩০/০৬/2021 বব+ 

জ্বর,সবদ ব, কাবি, 

ডায়বরয়া 
 

528.  

খন্দকার আব্দুল ওয়াদুদ 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার 

(চুবিবভবত্তক) 

01734-606795 

১৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০১/০৭/২০২১ এ+ জ্বর, সবদ ি, কাবি, 

- 

529.  

মমাোঃ আিরাফুল আলম 

মলান্ট বহসাব রক্ষক 

01720337668 

০৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান 17/07/2021 এ+ জ্বর, সবদ ি, কাবি, 

 

530.  

মময়হরপুর পববস 

মমাোঃ আবু বক্কার 

মালী 

০১৭০১-৬৪৭৭০২ 

২১-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৬/০৫/২১বি: এবব+ 
জ্বর, গ া ও মাথা 

ব্যাথা  

531.  

মমাসাোঃ চায়না আিার 

বববলিং সহকারী 

০১৭১০-৬৯০৮৫৮ 

০১-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৯/০৬/২১বি: এবব+ 
জ্বর, গ া ও মাথা 

ব্যাথা এিিং শ্বাসকষ্ট  

532.  

মমা: ওয়াবহদুর রহমান (তুবহন) 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ 

০১৭৭৯৪৬৩৪২৬ 

০৭/০৬/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০১/০৭/২১বি: ও+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

গলা ব্যাথা 
 

533.  

মমা: কামরুজ্জামান 

লান্ট বহসাব রক্ষক 

০১৭১৮৭৮৩৪৭১ 

২১/০৬/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৮/০৭/২১বি: ও+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

গলা ব্যাথা 

 

534.  

মমা: মােহারুল ইসলাম 

সহকারী জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭২৪৮৭৫০৮২ 

২৩/০৬/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৮/০৭/২১বি: ও+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

গলা ব্যাথা 
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535.  

মমািা: মেসবমন আরা 

বববলিং সহকারী 

০১৯৫২৬১৫৫৭৬ 

২৪/০৬/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৩/০৭/২১বি: বব+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

গলা ব্যাথা,  শ্বাসকষ্ট 

 

536.  

মমা: নেরুল ইসলাম 

বপওন কাম-ম্যায়সিার  (বনয়বমত) 

০১৯১২৬৪৫৪৩৫ 

২৭-০৬-২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১০/০৭/২১বি: এ+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

গলা ব্যাথা  

537.  

মমাহােদ মুহাইবমনুন ইসলাম 

এবেএম(ওএন্ডএম) 

০১৭৬৯৪০২৩৬৭ 

২৮-০৬-২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮-০৭-২০২১ এ+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

গলা ব্যাথা 
 

538.  

েীবন চন্দ্র সরকার 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৭১৩৯৫৯৯৮ 

২৯-০৬-২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮-০৭-২০২১ ও+ জ্বর, সবদ ব-কাবি 

 

539.  

মমা: মসাহাগ মহায়সন 

লাইন ক্রু মলয়ভল-১ (চুবিবভবত্তক) 

০১৭১৪৭৬২৮২৮ 

৩০-০৬-২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮-০৭-২০২১ ও+ হালকা জ্বর 

 

540.  

মরায়কয়া খাতুন 

বববলিং সুপারভাইোর 

০১৯১৮৭৮৪৭২৬ 

০২-০৭-২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৭-০৭-২০২১ এ+ 
জ্বর, িরীর ব্যাথ্যা, 

স্বাদ গন্ধ মনই 
 

541.  

মমা: আলতাি মহায়সন 

জুবনয়র ইবিবনয়ার(ওএন্ডএম) 

০১৯৯২২৩৫৮৫০ 

০২-০৭-২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮-০৭-২০২১ এ+ 
জ্বর, িাবররীক 

দুব বলতা 

- 

542.  

মমা: িময়সর আলী 

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৭২৭১৩২০৬৭ 

০৩-০৭-২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮-০৭-২০২১ বব+ 
জ্বর, িরীর ব্যাথ্যা, 

স্বাদ গন্ধ মনই 

 

543.  

মমা: োবমরুল ইসলাম 

ড্রাইভার 

০১৭২০৫০৯৪৩১ 

০৫/০৭/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮-০৭-২০২১ এবব+ জ্বর, সবদ ব,কাবি 

- 

544.  

মমা: িাবহনুর ইসলাম 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭৪১৪১৫০১৩ 

০৬/০৭/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮-০৭-২০২১ এবব+ জ্বর, সবদ ব,কাবি 
 

545.  

লাবক খাতুন 

ডাো এবি অপায়রের 

০১৭৬২৮৭৩০৫৬ 

০৬/০৭/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮-০৭-২০২১ বব+ জ্বর, সবদ ব,কাবি 

 

546.  

মমা: সাইদুল ইসলাম 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৮৫৭০৬৮৩ 

০৭/০৭/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৯-০৭-২০২১ ও+ জ্বর, সবদ ব,কাবি 
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547.  

আেবমরা সুলতানা 

বববলিং সহকারী 

০১৯২২১০৮০৯১ 

০৪/০৭/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮-০৭-২০২১ বব+ জ্বর, সবদ ব,কাবি 

 

548.  

মমা: মমাোয়েল মহায়সন 

বপওন কাম ম্যায়সিার  

০১৭৩৬৮২৯৬৪৪ 

০৫/০৭/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮-০৭-২০২১ এ+ জ্বর, সবদ ব, কাবি 

- 

549.  

মীর মমা: আবু সায়য়ম 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৫৩৮৮৯৫৪ 

০৫/০৭/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৪/০৮/২০২১ এ+ জ্বর, সবদ ব, কাবি 

- 

550.  

মমা: রওিন আলম 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭১৩৭৯৩৩২৩ 

০৮/০৭/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৫/০৮/২০২১ বব+ জ্বর 

 

551.  

সুবিল চন্দ্র রববদাস 

অবিস সহায়ক 

০১৭৯৩১৭৬৬০৫ 

০৮/০৭/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৬/০৮/২০২১ এ+ জ্বর, গলা ব্যাথ্যা 

 

552.  

কামাল মহায়সন 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার  

(চুবিবভবত্তক) 

০১৯১১২৮৮৪৫৫ 

১০/০৭/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৪/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, সবদ ব-কাবি, 

শ্বাসকষ্ট  

553.  

মমা: সাইদ আয়নায়ার 

লাইন শ্রবমক (কাে নাই মজুরী নাই) 

০১৯১৬২৮৮৯৬০ 

১৭/০৭/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৬/০৭/২০২১বি: ও+ জ্বর, সবদ ব-কাবি 

- 

554.  

নায়োর পববস-১ 

মমাোঃ আবিকুর রহমান 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭০৩৪৯৪৯৪২ 

২২/০৬/২০২১ বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৩/০৭/২০২১ বিোঃ বব+ জ্বর 

- 

555.  

মমাোঃ বেলুর রবিদ 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭২৮৯৯৬৭৮৬ 

০৫/০৬/২০২১ বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৬/০৭/২০২১ বিোঃ বব+ জ্বর 

 

556.  

মমািাোঃ বদলরুবা খাতুন বববলিং সহকারী 

(বনয়বমত) 

০১৭১০৬৯৯১৩৫ 

১৯/০৬/২০২১ বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৩/০৭/২০২১ বিোঃ ও+ জ্বর 

-- 

557.  

মমাোঃ মসালায়মান আলী 

মালী 

০১৭৫২০৫৩০৭৯ 

১৩/০৭/২০২১ বিোঃ মহাম মকায়ায়রন্টাইন - বব+ জ্বর 

- 

558.  
মমাোঃ মবিোর রহমান লাইন 

মেকবনবিয়ান 
২৬/০৭/২০২১ বিোঃ মহাম মকায়ায়রন্টাইন - ও+ জ্বর 

- 
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০১৭১৯৬৬৯২৭৬ 

559.  

মমাোঃ বাবুল মহায়সন 

এমআরবসএম (চুোঃ বভোঃ) 

বাগাবতপাড়া সাব-মোনাল অবিস 

৩১/০৭/২০২১ বিোঃ মহাম মকায়ায়রন্টাইন - এ+ জ্বর 

- 

560.  

নায়োর পববস-২ 

মোহরা বিবরন 

বববলিং সহকারী 

০১৭২৮৮৬০৩৮৫ 

২৫.০৪.২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২০/০৫/২০২১ ও+ জ্বর ও সবদ ব 

 

561.  

মমাোঃ িামীম আলী 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৩১৭-৬৭৬৪৫৭ 

২২/০৬/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ ও+ - 

 

562.  

মমাোঃ িাবহন আলম 

লাইনক্র মলয়ভল-১ 

01773-286270 

২৪/০৬/২০২১বি: সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১১/০৭/২০২১ বব+ - 

 

563.  

মমাোঃ নােমুল হক 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৪৪-৬৬২৯৩৭ 

২৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ ও+ জ্বর,সবদ ব, কাবি 
 

564.  

মরোউল কবরম খান 

মডপুটি মেনায়রল ম্যায়নোর 

০১৭৬৯৪০২২১১ 

৩০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৪/০৭/২০২১ এ+ জ্বর,সবদ ব, কাবি 

 

565.  

মমাোঃ মুনসুর আলী 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭২৪-৭৩৬০২৮ 

০১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৯/০৮/২০২১ বব+ জ্বর,সবদ ব, কাবি 
 

566.  

মমািাোঃ নাবিমা খাতুন 

বববলিং সহকারী 

০৭৩৫-৩৩৫৩৫৬ 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৭/০৭/২০২১ বব+ জ্বর,সবদ ব, কাবি  

567.  

মমাোঃ আব্দুস মসাবহান 

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৭৪০৬১৯৭৩৫ 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর,সবদ ব, কাবি 

বুয়কব্যাথা 
 

568.  

মমাোঃ আবমরুল ইসলাম 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭১৪৯৭২৬২৬ 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ ও+ জ্বর  

569.  

মমাোঃ  বগয়াস উবিন 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার  

০১৭২৮৪৩৪৫৮৩ 

০৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১১/০৭/২০২১ এ+ 
 

জ্বর  
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570.  

মমাোঃ  রাবেবুল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার  

০১৭১৯৭৯৮১০ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৭/২০২১ ও+ জ্বর 
 

571.  

মমািাোঃ নােমা খাতুন বলো 

কবিউোর অপায়রের 

০১৭৭৬৬০০২২৭ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২০২১ ও+ 
 

জ্বর  

572.  

মমাোঃ িাবহন মরো 

কুক কাম মকয়ার মেকার 

০১৭৮১১৩৭৯৮৯ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৭/২০২১ ও+ 
 

জ্বর 
 

573.  

মদওয়ান মমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৩০৯৩৪৯৪৯ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৫/০৮/২০২১ ও- জ্বর/বুয়ক ব্যাথা 

 

574.  

মমাোঃ আবিকুর রহমান 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার  (চুবিোঃ) 

০১৭১৮৭৩১৮৭০ 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৩/০৮/২০২১ ও+ জ্বর/বুয়ক ব্যাথা 

 

575.  

মমািাোঃ মরায়কয়া 

সহকারী কযাবিয়ার 

দয়ারামপুর সাব মোনাল অবিস 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৮/২০২১ ও+ জ্বর 

 

576.  

মমাোঃ আল-আবমন 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৮৩৫২৮২৯৯ 

১৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪-০৮-২০২১বিোঃ এবব+ জ্বর, কাবি 

 

577.  

েনাব মমাোঃ নােমুল ইসলাম 

সহকারী লান্ট বহসাব রক্ষক 

বাঘা মোনাল অবিস 

মমাবাইল নিং-০১৭১৯-৩২৮৩৮১ 

০৩/০৯/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৯/২০২১ 

B+ 

(বব-

পয়েটিভ) 

জ্বর,কাবি , ঘ্রান না 

পাওয়া 

 

578.  

িবরদপুর পববস 

প্রমানন্দ মদবনাথ 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭২৪৪১৪০৪০ 

২৬/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৫/২০২১ বব+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা  

579.  

বরতু খাতুন 

বববলিং সহকারী (কাে নাই মজুরী নাই) 

মমাবাোঃ০১৭৩৮৩৭০৫১৩ 

০৮/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২০/০৫/২০২১ এ(+) 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা  

580.  

মমাোঃ রুহুল আবমন 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার  

(চুবিবভবত্তক) 

মমাবাোঃ০১৭১২৩৬৪৮২৭ 

২২/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১২/০৭/২০২১ বব (+) 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা 
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581.  

মমাোঃ মরোউর রহমান 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১২৫৩৪১২১ 

২৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮/০৭/২০২১ বব+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা  

582.  

মমাোঃ েবহরুল ইসলাম 

ইবস 

০১৭১৬৪৯৫১৪২ 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ ও+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা  

583.  

মমাোঃ জুলকার নাঈম 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭২২৯৫৫৫৪৯ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ এ+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা  

584.  

মমাোঃ মাসুদ উল কবরম 

লান্ট বহসাবরক্ষক 

০১৭১২৬৫০০৫০ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৬/০৭/২০২১ এ+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা 
 

585.  

পাথ ব বাকচী 

লাইনম্যান মেড-২ 

০১৭৫৫৮১৯৬৩১ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮/০৭/২০২১ ও+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা  

586.  

গীতা রানী সরকার 

কবিউোর অপায়রের 

০১৭৭৫৯২৪৯৬৯ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৬/০৭/২০২১ বব+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা 
 

587.  

মুহােদ মবিে উিীন 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭২৯৮১৯৫২৯ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮/০৭/২০২১ এ+ - 

 

588.  

প্রবীর দত্ত 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

(চুবিবভবত্তক) 

০১৭১২১৯৪৭৫৬ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৭/২০২১ ও+ - 

 

589.  

মমাোঃ ওবাদুর রহমান 

লাইন শ্রবমক (কাে নাই মজুরী নাই) 

০১৭২০০৪৯০৯৯ 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩০/০৭/২০২১ বব+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা  

590.  

সাইদুর রহমান 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৮২৯৮৬৭৭৮ 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৮/২০২১ ও+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা  

591.  

মমাোঃ িবিকুল ইসলাম 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৪৭৯৪৭৫১১ 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০১/০৮/২০২১ বব- 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা 
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592.  

মমাোঃ ইকবাল হাসান 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৮১২১০৪৫৬০ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০২/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা  

593.  

এ,য়ক, এম আলাউবিন 

বডবেএম (সদর দপ্তর-কাবরগবর) চোঃদাোঃ 

০১৭৬৯৪০২১২৫ 

১৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০২/০৮/২০২১ ও+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা  

594.  

মমাোঃ আব্দুল কায়দর 

লাইনম্যান মেড-২ 

০১৭৫৫১৮৪৮৭৮ 

১৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০১/০৮/২০২১ বব+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা  

595.  

েনাব মিখ বমরন আলী 

পাওয়ার ইউে মকা-অবড বয়নের 

০১৭৭১২৬৬০০১ 

২৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা  

596.  

মমাোঃ পান্নু বময়া 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার  

(চুবিবভবত্তক) 

০১৭২৭৯৯৭৯৬৬ 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৮/২০২১ ও+ 

জ্বর, সবদ বকাবি, সারা 

িরীর ব্যথা ও মাথা 

ব্যথা 
 

597.  

 য়িার পববস-১ 

পঙ্কে কুমার মজুমদার 

লাইনম্যান মেড-২ 

০১৭২৩৮৮২৪৮২ 

১৮/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১২/০৬/২০২১ এ- 
জ্বর, কাবি ও মাথা 

ব্যাথা 

 

598.  

নাবদরা পারভীন 

সহকারী কযাবিয়ার 

০১৯৩৯৯১৪৬০৫ 

২৪/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০১/০৬/২০২১ বব- শ্বাস কষ্ট, জ্বর ও কাবি 

 

599.  

সাইফুল্লাহ 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৬১৭৮১২০৬  

২৪/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৬/২০২১ বব+ 
কািী আয়ি, নায়ক ঘ্রান 

পায়না। 

 

600.  

মৃতুযিয় ভট্টাচার্য্ব 

লাইনম্যান মেহ-১ 

০১৭২৮৫৬৭৪২৮ 

২৭/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১০/০৬/২০২১ বব+ 
িারীবরক অবস্থ্া 

উন্নবতর বদয়ক। 
 

601.  

মমাোঃ রাবিউল ইসলাম, 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৮১৫৭০৫৯৬৬ 

০৫/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২২/০৬/২০২১ বব+ জ্বর, কাবি,শ্বাসকষ্ট 

 

602.  

আয়মনা খাতুন, 

বববলিং সহকারী 

০১৭৪৬৩৭৩৫২৬ 

০৭/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৩/০৬/২০২১ ও+ 

জ্বর, গায়য় ব্যাথা, 

কাবি, ঘ্রান িবি 

নাই।  
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603.  

মমাোঃ বনয়ামুল হাসান,  

সহোঃ জুবনোঃ ইবিোঃ 

০১৯৪৩১৭৬৯১৮ 

০৮/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৬/২০২১ এ+ কাবি, িরীর ব্যাথা। 

 

604.  

মৃতুযিয় মন্ডল 

এলএম-১ 

০১৭৭৯৮৮২২০১ 

০৮/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৬/২০২১ বব+ 
জ্বর, গায়য় ব্যাথা, 

ঘ্রান িবি নাই  

 

605.  

মমাোঃ িাবকল বময়া 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৯৭১৬৫৬৯০০ 

১২/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৭/০৬/২০২১ ও+ 
জ্বর ও কাবি, 

শ্বাসকষ্ট 

 

606.  

মমাোঃ আব্দুল্লাহ, 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭১২০৯৮৬২০ 

১৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৬/০৬/২০২১ বব+ জ্বর ও কাবি 

 

607.  

মমাোঃ িাোহান আলী 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১২৩০৯৪৮০ 

১৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩০/০৬/২০২১ ও+ 
জ্বর ও কাবি, 

শ্বাসকষ্ট 

 

608.  

মমাোঃ মবনরুল ইসলাম 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৫৭৯০০৩২৯ 

১৫/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮/০৬/২০২১ এবব+ জ্বর, সবদ ব ও শ্বাসকষ্ট 

 

609.  

মরিাত পারভীন 

বববলিং সহকারী 

০১৭২১৫৮২৪৮০ 

১৭/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩০/০৬/২০২১- ও+ 

জ্বর, সবদ ব, মাথা-গায়য় 

ব্যাথা, ঘ্রান িবি 

নাই।  

610.  

সুদাম চন্দ্র রায় 

ওয়যাবরিং পবরদি বক 

০১৮৩৭৬৯২০৩৯ 

১৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৫/০৭/২১ এ+ হালকা কাবি আয়ি। 

 

611.  

আবু নাঈম 

লাইনম্যান মেড-১ 

01717817446 

২০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৩/০৭/২১ বব+ 

জ্বর, কাবি গায়য় 

ব্যাথা, ঘ্রান িবি 

নাই।  

612.  

মমা: নাবেম উবিন 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭২৩১১৯৯৮৯ 

২০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৩/০৭/২১ ও+ 
হালকা জ্বর গায়য় 

ব্যাথা 
 

613.  

মমা: রায়হান মহায়সন 

লাইনম্যান মেড-১ 

01717249441 

২০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৩/০৭/২১ ও+ 

জ্বর, সবদ ব, কাবি, 

গায়য়, ব্যাথা, ঘ্রান 

িবি নাই। 
 

614.  

মমা: িয়সাল আহয়েদ 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ 

01726033530 

২০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৩/০৭/২১ বব+ 
জ্বর, সবদ ব, কািী, 

মাথা- ব্যাথা  
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615.  

প্রয়ক োঃ বালী আবুল কালাম 

মডপুটি মেনায়রল ম্যায়নোর (চলবত 

দাবয়ত্ব) 

০১৭১১৯৭২৩০৩ 

২০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৪/০৭/২১ বব+ 
গলায় ব্যাথা, সবদ ব ও 

কাবি 
 

616.  

মমাোঃ ইমরুল কায়য়স 

সহোঃ  জুবনয়র ইবিবনয়ার (ইএন্ডবস) 

০১৯১৮৮০৪৮৫৮ 

২১/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩০/০৬/২০২১ এ+ প্রায় সুস্থ্য 

 

617.  

মমা: মামুনুর রিীদ 

লাইনম্যান মেড-২ 

০১৯৪৮৮৭৪৪২০ 

২৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৭/০৭/২১ এ+ 

জ্বর, সবদ ব,কাবি, 

িরীয়র ব্যাথা, ঘ্রান 

িবি নাই  

618.  

ওবহদ মাতুব্বর 

অবিস সহায়ক 

০১৭৫৭২৪৭৫০৯ 

২৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৭/০৭/২১ ও+ 

জ্বর, সবদ ব, মাথা-গায়য় 

ব্যাথা, ঘ্রান িবি 

নাই, পাতলা 

পায়খানা হয়ে 

 

619.  

মমাোঃ িবিকুল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার  

০১৯৫৫২৩৩৩৫০ 

২৫/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৭/২১ বব+ হালকা জ্বর 

 

620.  

মমাোঃ মামুন ববশ্বাস 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৮০২১২৫৪৪ 

২৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৬/০৭/২১ ও+ জ্বর, সবদ ব ও কাবি 

 

 

621.  

মমাোঃ িাহাদাৎ মহায়সন 

এনয়িাস বয়মন্ট মকা-অবড বয়নের 

০১৭১২৮৪৬২২৮ 

২৭/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৪/০৭/২১ বব+ সবদ ব ও মাথা ব্যাথা 
 

622.  

েনাব ববভূবত সরকার 

মমম্বার সাবভ বস মকা-অবড বয়নের 

০১৭১৭১৫৭৫৬৭ 

২৭/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২০/০৭/২১ এ+ জ্বর ও শ্বাসকষ্ট। 

 

623.  

মময়হরুনয়নিা 

কযাবিয়ার 

০১৭১৬৬৩৭০১৪ 

৩০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৭/২১ এবব+ 
জ্বর, মাথা ও গায়য় 

ব্যথা। 

 

624.  

লাইলুন নাহার 

সহকারী কযাবিয়ার 

০১৭২৫৯১৫৩২৫ 

২৮/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৭/০৭/২১ বব+ 
জ্বর, সবদ ব, কাবি ও 

িরীবরক দূব বলতা 
 

625.  

মমািাোঃ আয়নায়ারা খাতুন 

সহকারী কযাবিয়ার 

০১৭১৭১৭৭১৬৪ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৮/০৭/২১ এ+ 
জ্বর, সবদ ব, মাথা 

ব্যাথা, 
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626.  

মমাোঃ োমাত আলী 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭৯০৮৪৯৪৫৫ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২১ ও+ 
মাথা ব্যাথা, গায়য় 

ব্যাথা ও জ্বর  

627.  

নাবিমা খাতুন 

কবিউোর অপায়রের 

০১৭১৯৮৩৮৮৮৭ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮/০৭/২০২১ ও+ 
সবদ ব, কাবি ও 

িারীবরক দূব বলতা  

628.  

সিয় ববশ্বাস 

লাইনম্যান মেড-২ 

০১৭৬১৫১৫৩৭৪ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২১ ও+ 

মাথা ব্যাথা, গায়য় 

ব্যাথা, জ্বর, কাবি ও 

িরীর দূব বল 
 

629.  

মমা: কামাল মহায়সন 

বমোর বরডার-কাম-ম্যায়সিার  

০১৭২৪৪১৫২৩৯ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২১ বব+ 

হালকা জ্বর, সবদ ব, 

কাবি ও ঘ্রান িবি 

নাই। 

 

630.  

অয়িাক কুমার িম বা 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৫৩৫০৩২৫০ 

০৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২১ এ+ জ্বর, সবদ ব ও কাবি 
 

631.  

মমা: সাঈদ মহায়সন 

এবেএম (এমএস) 

০১৭৬৯৪০০৪৯৬ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২০/০৭/২১ এবব+ 
হালকা সবদ ব ও ঘ্রান 

িবি নাই।  

632.  

মক, এম িামীম আহসান 

এনয়িাস বয়মন্ট মকা-অবড বয়নের 

০১৯৩৯৯১৫৩১৫ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩১/০৭/২০২১ বব+ 

জ্বর, হালকা সবদ ব ও 

কাবি, ঘ্রান িবি ও 

মুয়খ স্বাদ নাই। 
 

633.  

মমাোঃ হাসান োবহদ 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৮৪২৫৬৬২৮০ 

৩০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৩/০৮/২০২১ ও+ 

হালকা জ্বর, সবদ ব, 

কাবি ও ঘ্রানিবি 

নাই।  

634.  

মমাোঃ সুলতান সালাউিীন 

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৭২৪৮৪৭৫২৩ 

০৯/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২০/০৮/২০২১ ও+ জ্বর 

 

635.  

মমাোঃ মময়হদী হাসান সুমন 

িাি বা মোনাল অবিস 

০১৭৫১৬০৭২১০ 

০৯/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৩/০৮/২০২১ বব- 
গায়য় ব্যাথা ও প্রচন্ড 

মাথা ব্যাথা 
 

636.  

বরপন ববশ্বাস 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ 

০১৭৭৪৯৬৫৭৬৭ 

১৬/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮/০৮/২০২১ এ+ গায়য় ব্যাথা ও জ্বর 
 

637.   য়িার পববস-২ 

হাবিজুর রহমান খান 

এলএম-১ 

০১৭৪১-৮২২৩৯৬ 

২৪/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৭/০৬/২১ এ+ জ্বর 

 



Page-14         

638.  

এয়কএম মহায়সন আলী 

লাইনম্যান 

০১৭১৩-৯২২৬৭১ 

১৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৭/২১ এ+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

শ্বাসকষ্ট 

 

639.  

ববকাি চন্দ্র অবিকারী 

ওয়যাবরিং পবরদি বক 

০১৭১৬-৭৭৯৬১৯ 

১৭/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০১/০৭/২১ ও+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

সবদ ব, কাবি  

640.  

মিখ িাহমত আলী 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার  

০১৭৫৬-৮৯৪৭৯৫ 

১৭/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৩/০৬/২১ ও+ জ্বর 

 

641.  

এম.এম হাবিজুর রহমান 

বমোর মেবষ্টিং সুপারভাইোর 

০১৭১২-৬৭৭৩২৩ 

২৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৭/০৭/২১ বব+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

সবদ ব, কাবি।  

642.  

মমাোঃ মবনরুজ্জামান 

ইবস 

০১৯১৩-২৬১৩২০ 

২১/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৭/০৭/২১ ও+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

সবদ ব, কাবি। 
 

643.  

মমাোঃ িবরফুল ইসলাম 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৬২৮-৭২৫৯৬০ 

২৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, মাথা ব্যাথা, 

সবদ ব, কাবি। 
 

644.  

মমাোঃ নেরুল ইসলাম 

এইবস 

০১৭১০-৯৭৯৯৪৭ 

২৬/০৬/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ বব+ সবদ ব, জ্বর 

 

645.  

মমাোঃ মবতয়ার রহমান 

এমআরবসএম 

01857478780 

২৭/০৬/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১১/০৭/২০২১ ও+ জ্বর 

 

646.  

মমাোঃ আব্দুস সালাম 

এমআরবসএম 

01956234083 

২৭/০৬/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১১/০৭/২০২১ বব+ সবদ ব, জ্বর 

 

647.  

েবরনা পারভীন 

বববলিং সহকারী 

০১৭৩১-৬৮১৪৯৯ 

৩০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১২/০৭/২০২১ এ+ - 
 

648.  

মমািাোঃ মঞ্জুয়ারা খাতুন 

বববলিং সহকারী 

০১৭১২-৩৯৩৮৬৭ 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২০/০৭/২০২১ বব+ সবদ ব, জ্বর 

 

649.  

মমাোঃ বরয়াে উবিন খান 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৭০-৪১২২৫৫ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৮/০৭/২০২১ এ+ সবদ ব, জ্বর 
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650.  

মমাোঃ িবিকুল ইসলাম 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭১৯-১৯৬৪৬৯ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৮/০৭/২০২১ এ+ সবদ ব, জ্বর 
 

651.  

মাহাতাব উিীন 

এমআরবসএম 

০১৯৭৩২৩২৩৮৮ 

০৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৮/০৭/২০২১ বব+ সবদ ব, জ্বর 

 

652.  

মমাোঃ বেল্লুর রহমান 

বমোর বরডার কাম-ম্যাোঃ 

০১৭৪৭-১৮৬৪০৩ 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৪/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

653.  

আিয়রাো খাতুন 

ববএস, সদর দপ্তর 

 ০১৭১৫-৩৫৯৩৬৪ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৮/২০২১ এ+ জ্বর, শ্বাস কষ্ট 

 

654.  

মমাোঃ নরুল ইসলাম 

ওয়যাবরিং পবরদি বক 

01920-067320 

০১/০৮/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১২/০৮/২০২১ এ+ জ্বর- মাথা ব্যাথা 

 

655.  

মমাোঃ রুয়বল হুসাইন 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার  

(চুবিবভবত্তক) 

01303-124195 

০১/০৮/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৬/০৮/২০২১ বব+ জ্বর- মাথা ব্যাথা 

 

656.  

মমাোঃ রবিকুল ইসলাম 

জুবনোঃইবিোঃ,নওয়াপাড়া মোোঃঅোঃ 

০১৭১৮-০০২৩৬৪ 

০৯/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০২/০৯/২০২১ ও+ জ্বর, শ্বাস কষ্ট 

 

657.  

মমাোঃ মমািারি মহায়সন 

লাইনম্যান মেড-১,মকিবপুর 

০১৭৭৮-৩৬৫৬৩২ 

১৭/০৮/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০২/০৯/২০২১ এ+ জ্বর, শ্বাস কষ্ট 

 

658.  

সাতক্ষীরা পববস 

মমাোঃ আয়নুল হক 

ম্যায়সিার  (বনয়বমত) 

০১৭২৯-৮২৩২৪০ 

২৫/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৩/০৬/২০২১ ও+ 
জ্বর , শ্বাসকষ্ট, কাবি , 

সমস্ত িরীয়র ব্যাথা 

 

659.  

মমাোঃ সুলতান আহয়মদ 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭৩৫৩১৪০৩৫ 

০৫/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৩/০৬/২০২১ ও+ 
জ্বর , শ্বাসকষ্ট, কাবি , 

সমস্ত িরীয়র ব্যাথা 

 

660.  

মমা: মামুন মিখ 

ওয়াবরিং পবরদি বক 

মমাবইল নিং-01716375715 

১৩-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২০/০৬/২০২১ এ+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 



Page-16         

661.  

কামরুন নাহার 

সহকারী কযাবিয়ার 

মমাবাইল নিং- 01773169220 

১৬-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৩/০৭/২০২১ বব+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

662.  

মাসুম ববল্লাহ 

লাইনম্যান মেড-১ 

মমাবাইল নিং-01714673972 

১৭-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩০/০৬/২০২১ এ+ 
জ্বর , শ্বাসকষ্ট, কাবি 

, সমস্ত িরীয়র ব্যাথা 
 

663.  

ববশ্ববেৎ দাস 

লাইন মেকবনবিয়ান 

মমাবাইল নিং-01961613104 

১৮-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০২/০৭/২০২১ বব+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

664.  

িবকর সাইদুজ্জামান 

সহোঃ জুবনোঃ ইবিোঃ (চোঃদাোঃ) 

০১৯১৪০২১২৬০ 

২০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮/০৬/২০২১ বব+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

665.  

মমাোঃ মকয়িদুল রহমান 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭২২-৮৪০৭৮০ 

২১/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৩/০৭/২০২১ বব+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

666.  

মমাোঃ রায়হান সরকার রবন 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৪০-৪৬৮১৪৬ 

২১/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৬/২০২১ এবব+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

667.  

েয়য়দব সরকার 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৭৮-৬৩৩৬৮৪ 

২১/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৩/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

668.  

ইমরান মহায়সন 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ 

০১৭৬৬-৭৮০৮০২ 

২১/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৬/২০২১ ও+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

669.  

মমাোঃ ইবলয়াস মহায়সন 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

০১৭৬৭০৭৫৩৫২ 

২৫/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর , শ্বাসকষ্ট, কাবি 

, সমস্ত িরীয়র ব্যাথা 
 

670.  

মৃনাল কাবত সাহা 

লাইনয়েকবনবিয়ান 

0192-2470445 

২৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৩/০৭/২০২১ বব+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

671.  

তাসবলমা খাতুন 

ডাো এবি অপায়রের 

০১৭৭৬-৯১৯১৫৬ 

২৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১০/০৭/২০২১ এবব+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

672.  

ববিান চন্দ্র ববশ্বাস 

বমোর মেবষ্টিং সুপারভাইোর 

01705-28226 

২৮/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২০/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর , শ্বাসকষ্ট, কাবি 

, সমস্ত িরীয়র ব্যাথা 
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673.  

মবনরা খাতুন 

সহকারী কযাবিয়ার 

01995-338707 

২৮/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ বব+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 
 

674.  

মমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন 

বমোরবরডার কাম ম্যায়সিার  (চুবিোঃ) 

01723-892431 

২৮/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৮/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

675.  

মমাোঃ বমোনুর রহমান 

লাইনয়েকবনবিয়ান 

01716209153 

২৮/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১১/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 
 

676.  

পল্লব দাি 

সহোঃ জুবনোঃ ইবিোঃ 

01946594928 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৮/০৭/২০২১ বব+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

677.  

মমাোঃ আোরুল ইসলাম (সুমন) 

লাইনম্যান মেড-১ 

01946550712 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 
 

678.  

রমোন মহায়সন 

লাইন শ্রবমক 

01719-644243 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

679.  

মমাোঃ বিয়রাে কবীর 

বমোরবরডার কাম ম্যায়সিার  

01734088129 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২০২১ এ+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

680.  

মমাোঃ আল আবমন মহায়সন 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৭-৪১৪৭৮২ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০১/০৮/২০২১ বব- জ্বর, মাথা ব্যাথা 
 

681.  

মমাোঃ হাবববুর রহমান 

লাইনম্যান মেড-১ 

01837787094 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০২/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 

 

682.  

মমাোঃ পারয়ভে আহয়েদ 

লাইন ক্রু মলয়ভল-১ 

০১৮৬২-৪৭৫৩০৯ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০২/০৮/২০২১ এবব+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 
 

683.  

মমাোঃ মলাকমান মহায়সন 

জুবনোঃ ইবিোঃ (চোঃদাোঃ) 

01716324474 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০২/০৮/২০২১ বব+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 
 

684.  

মরয়হনা পারভীন 

বববলিং সহকারী 

01721537838 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৮/২০২১ বব+ জ্বর, মাথা ব্যাথা 
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685.  

কুবষ্টয়া পববস 

মমাোঃ আবরফু  ইস াম 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭২৩-২৭০৪১১ 

২৯/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৪/০৬/২০২১ বি+ ঠান্ডা ও জ্বর 

 

686.  

মমাোঃ আল-িাহবরয়ার সাগর 

লাইনম্যান মেড-১(চোঃদাোঃ) 

০১৩১৪-২৮২৪০১ 

৩১/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৮/০৬/২০২১ ও+ 
ঠান্ডা, জ্বর, গ াব্যাথা 

ও শ্বাসকষ্ট 
 

687.  

মমাোঃ আবুল বাসার 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ 

০১৮৭৭০৭৮২৩১ 

০৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৬/০৬/২০২১ বি+ জ্বর ও কাবি 

 

688.  

মমাোঃ মবহউিীন 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭২৪৩৩২৯৭২ 

১০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৭/০৬/২০২১ বি+ 
জ্বর,কাবি ও গায়য় 

ব্যাথা 

 

689.  

মমাোঃ টিপু সুলতান 

বপয়ন কাম ম্যায়সিার (বনয়বমত) 

০১৭২৪-২২১৮০৭ 

১২/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৭/০৬/২০২১ ও+ জ্বর, সবদ ি ও কাবি 

 

690.  

মমাোঃ ওমর আলী 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

০১৭১৮-৬৩০০২২ 

১৭/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৭/২০২১ বি+ 
জ্বর ও নায়ক ঘ্রান 

নাই 
 

691.  

মমাোঃ রবিকুল ইসলাম 

লাইনয়েকবনবিয়ান 

০১৭১৭-৪১০৮৮২ 

২১/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১০/০৭/২০২১ বি+ 
জ্বর,কাবি,ঠান্ডা ও 

নায়ক ঘ্রান নাই 
 

692.  

মমাোঃ রাজ্জাক আলী 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৩১৭-৮৫২৮০৪ 

২২/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১১/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর,সবদ ি,কাবি ও 

মাথা যন্ত্রনা  

693.  

মমাোঃ তােউবিন 

লাইনয়েকবনবিয়ান 

০১৯৩০-২৫৮২০২ 

২২/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১০/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর, মাথা যন্ত্রনা ও 

গায়য় ব্যাথা  

694.  

আবু বকর 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ 

০১৭০৫-৮৪৯৪৭৮ 

২৭/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১২/০৭/২০২১ বব- জ্বর, ঠান্ডা ও কাবি 
 

695.  

খাইরুল ইসলাম 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৫৭-৫৭১৭৯৭ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর,কাবি  ও গায়য় 

ব্যাথা  

696.  

আখতারুজ্জামান 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৩৮-৫৬৫২৩৩ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর,ঠান্ডা,কাবি  ও 

গায়য় ব্যাথা  
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697.  

মমাোঃ রায়সল উবিন 

সহোঃ জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭৪২-১৮৮৫৬৫ 

০৫/৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ ও+ নায়ক গন্ধ নাই 

 

698.  

মমাোঃ আবুল বাসার 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১০-৭৫৫৮৩৫ 

০৫/৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৫/০৮/২০২১ এ+ জ্বর 

 

699.  

মমাোঃ ইউসুি আলী 

ওয়যাবরিং পবরদি বক 

০১৯১৯-১৪২৩০০ 

০৫/৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৮/০৭/২০২১ ও+ জ্বর 
 

700.  

মসাহাগ বময়া 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৫৭-১০০৭৪৬ 

২৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৪/০৭/২০২১ এ- জ্বর,সবদ ি ও কাবি 
 

701.  

মমাোঃ হাসানুজ্জামান 

ওয়যাবরিং পবরদি বক 

০১৭১৬-৫২০০১২ 

০৬/৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৭/০৮/২০২১ এ- জ্বর,গায়য় ব্যাথা 

 

702.  

মমাোঃ বাদিা আলমগীর 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১২-৫৩৩৯৮২ 

০৫/৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮/০৭/২০২১ বব+ জ্বর 
 

703.  

মমাোঃ আবরফুজ্জামান 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার  

০১৭১৯৮৬৩৭২৫ 

০৭/০৭/২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৫/০৮/২০২১ ও+ জ্বর,ঠান্ডা ও কাবি 

 

704.  

মমাোঃ মিয়রগুল ইসলাম 

লাইনম্যান মেড-১(চোঃদাোঃ) 

০১৯৬৫-৯৩৯০৪৫ 

০৮/৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৬/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর,গ াব্যাথা,ঠান্ডা 

ও কাবি  

705.  

মমাোঃ হাবসবুল ইসলাম 

লাইনম্যান মেড-২ 

০১৭০৩-৬১২৫৬৫ 

১০/৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১২/০৮/২০২১ এ+ জ্বর ও সবদ ি  

706.  

মমাোঃ রমোন আলী 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ 

০১৭৭৩০২২৭০৫ 

১০/৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১১/০৮/২০২১ বব+ 
জ্বর, সবদ ি,কাবি ও 

গ াব্যাথা  

707.  

মমাোঃ ইমাম আলী 

লাইনয়েকবনবিয়ান 

০১৭১৮-৮৫১১৮২ 

১১/৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৪/০৮/২০২১ ও+ জ্বর ও গায়য়ব্যাথা 

 

708.  

সাববহা সুলতানা 

ডাো এবি অপায়রের 

০১৫৩৩৪৮৪৪২৭ 

১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৭/২০২১ এবব+ কাবি ও গায়য়ব্যাথা 
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709.  

মমাোঃ আোঃ মবেদ 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার   

০১৭৩২৭৩০৩৬০ 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৮/২০২১ বব+ জ্বর, সবদ ি ও কাবি 

 

710.  

মমাোঃ িওকত মহায়সন 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার  

(চুবিবভবত্তক) 

০১৭১৪৮৬১২৮১ 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৩/০৮/২০২১ বব+ 
জ্বর ও নায়ক ঘ্রান 

নাই  

711.  

কল্পনা খাতুন 

বববলিং সহকারী 

০১৭০৬২৩৬৫২ 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৩/০৮/২০২১ বব+ 
জ্বর,কাবি,ঠান্ডা ও 

নায়ক ঘ্রান নাই 

 

712.  

মমািাোঃ মসরাোম মবনরা 

ডাো এবি অপায়রের 

০১৯২৫৮৫৯৯০১ 

১৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৯/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর,সবদ ি,কাবি ও 

মাথা যন্ত্রনা 
 

713.  

রীবত রানী 

বববলিং সহকারী 

০১৯৩৭৫১৬৬১ 

১৭/০৭/২০২১ 
২৩/০৭/২০২১ তাবরয়খ 

মৃতুযবরণ কয়রন। 
- - 

জ্বর, মাথা যন্ত্রনা, 

গায়য় ব্যাথা ও 

শ্বাসকষ্ট  

714.  

মমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৬৯২১৩২০ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৮/২০২১ বব+ 
জ্বর,কাবি,ঠান্ডা ও 

নায়ক ঘ্রান নাই  

715.  

সাববনা ইয়াসমীন 

বববলিং সহকারী 

০১৭১২৩৭৭০৬৫ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২০/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর,সবদ ি,কাবি ও 

মাথা যন্ত্রনা  

716.  

আকাি ববরাগী 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার  

(চুবিবভবত্তক) 

০১৮৩৯২২৮১২৩ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৪/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, মাথা যন্ত্রনা ও 

গায়য় ব্যাথা 
 

717.  

মমািাোঃ তায়হদা খাতুন 

বববলিং সহকারী 

০১৭১০৬০৮৩৯৪ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২১/০৮/২০২১ ও+ জ্বর ও গায়য় ব্যাথা 

 

718.  

মমাোঃ আবুল কায়িম 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার 

(চুবিবভবত্তক) 

০১৭২৭৫৪০৮০২ 

২৫/০৭/২০২১ মহাম মকায়ায়রন্টাইন - এবব+ 
জ্বর,কাবি ও গলা 

ব্যাথা  

719.  

মমািাোঃ সুরাইয়া খাতুন 

বববলিং সুপারভাইোর 

০১৭৭৩-৮২০৩৭৮ 

২৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৪/০৮/২০২১ এ+ 

ডাইবরয়া,মাথা 

 ন্ত্রনা,শ্বাসকষ্ট, 

গায়য় ব্যাথা ও জ্বর  
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720.  

মমাোঃ বতয়ব আলী 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৪-৩০৮৪৯৭ 

২৮/৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১০/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর,ঠান্ডা,কাবি গায়য় 

ব্যাথা 
 

721.  

মমাোঃ ওয়মদুল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার  (চুবি 

বভবত্তক) 

০১৬০৯০৩০১৬৭ 

৩১/৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর,ডাইবরয়া, 

ঘ্রান নাই ও কাবি  

722.  

মমাোঃ মাসুদ কবরম 

এনয়িাস বয়মন্ট মকা-অবড বয়নের 

০১৭১৯-৪১০৪৪৪ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৯/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর,গায়য় ব্যাথা ও 

গলা ব্যাথা 

 

723.  

মমাোঃ িাহাবুল ইসলাম 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার  (চুবি 

বভবত্তক) 

০১৯১৪-৩১৯৫৪৪ 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৮/২০২১ বব+ 
জ্বর,কাবি ও ঘ্রান 

নাই  

724.  

বরপন মিখ 

সহকারী জুবনয়র ইবিবনয়ার 

মখাকসা সাব মোনাল অবিস 

০১৯২৫-৬৮৮৫৩৮ 

২৯/০৯/২০২১বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৪/১০/২০২১ ও+ জ্বর ও কাবি 

 

725.  

বায়গরহাে পববস 

বপ্রয়ািংকা মবল্লক 

ডাো এবি অপায়রের 

০১৭৪৯৮০০৭৮৫ 

০৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৬/২০২১ এ+ 
জ্বর, সবিব,কাবি ও 

িরীর ব্যাথা। 
 

726.  

নােমুল হাসান 

এবেএম(ওএন্ডএম) 

০১৭৬৯৪০৭২৯৫ 

২২/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮/০৬/২০২১ ও+ 
জ্বর, সবিব,কাবি ও 

িরীর ব্যাথা। 
 

727.  

অনত কুমার রায় 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭১৯৩০৮১৭২ 

১৫/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১০/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর, সবিব,কাবি ও 

িরীর ব্যাথা। 
 

728.  

মমাোঃ ইকবালুর রহমান 

সহোঃ জুবনয়র ইবিবনয়ার (ইএন্ডবস) 

০১৭৭৫৩৪৫৫৯৪ 

২৬/০৬/২০২১বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৭/২০২১ বব+ 

জ্বর, সবিব,কাবি ও 

িরীর ব্যাথা। 

 
 

729.  

আবিষ কুমার মঘাষাল 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৭৯৭৮৯৫৮ 

২৯/০৬/২০২১বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৭/২০২১ বব+ 

জ্বর, সবিব,কাবি ও 

িরীর ব্যাথা। 

  

730.  

আসমাউল মহাসনা 

কযাবিয়ার 

০১৭১৬-৯৬৩৪৩৪ 

২৯/০৬/২০২১বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২২/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, গলা ব্যাথা 

কাবি  
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731.  

আয়নায়ারা খাতুন 

কবিউোর অপায়রের 

০১৭৮৩-৯৬০০১৫ 

২৯/০৬/২০২১বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৭/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর, গলা ব্যাথা 

কাবি 
 

732.  

রাহুল সরকার 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭২২৮২৩২১০ 

০১/০৭/২০২১বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৪/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, সবিব,কাবি ও 

িরীর ব্যাথা। 
 

733.  

মমাোঃ মাহফুজুর রহমান 

এবেএম(ওএন্ডএম) 

০১৭৬৯৪০০২৯০ 

০৬/০৭/২০২১বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২০২১ এবব+ 
জ্বর, সবিব,কাবি ও 

িরীর ব্যাথা। 
 

734.  

মমাোঃ আিারুজ্জামান 

লাইন মেকানবিয়ান 

০১৭৩৪৯৩৩৫৪৪ 

০৬/০৭/২০২১বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৭/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, সবিব,কাবি ও 

িরীর ব্যাথা। 
 

735.  

নীলকাত হালদার 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৬০৪০২৬২০ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৭/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, গলা ব্যাথা 

কাবি,মাথা ব্যাথা  

736.  

ববপুল কুমার দাস 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৮৮৪৩৭৭২ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৯/০৮/২০২১ ও+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

737.  

সাববতা রানী দাস 

কবিউোর অপয়রের 

০১৭১৭০৪৪৮৯১ 

০৯/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২১/০৮/২০২১ বব+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

738.  

মাদারীপুর পববস 

মমাোঃ আব্বাস আলী মাতুব্বর 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৬৭৪৬৪০৭৮ 

০৯-০৬-২১ বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২০-০৬-২০২১ বব+ 

জ্বর ও হালকা কাবি 

বিল, তয়ব বতবমায়ন 

মনই।  

739.  

মমাোঃ মত বহদুর রহমান 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

০১৭৫৯৮৭৬৬৭৬ 

০৪-০৭-২১বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪-০৭-২০২১ এ+ 
জ্বর ও হালকা কাবি 

বিল 
 

740.  

সুেন চন্দ্র পাল 

লাইন মেকবনবিয়ান 

মমাবাোঃ০১৭১৪২৭৯৭৮৮ 

২৬-০৭-২০২১ বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৩-০৮-২০২১ বিোঃ বব+ 
জ্বর ও হা কা কাবি 

আয়ছ। 

 

741.  

ববমল বমত্র 

বহসাব রক্ষক 

০১৭১৬৮০৩০৩৭ 

২৯-০৭-২০২১ বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০২/০৯/২০২১ বব+ 
জ্বর ও হা কা কাবি 

আয়ছ। 
 

742.  

মমাোঃ কববর মহায়সন িরীি 

বনরাপত্তা প্রহরী 

বিবচর মোনাল অবিস, মাপববস। 

০১-০৮-২০২১ বরোঃ 
০২-০৮-২০২১ বরোঃ তাবরয়খ 

মৃতুুিরণ কয়রন। 

জ্বর ও হা কা কাবি 

বিল। 
- - 

- 
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743.  

মমাোঃ নাজমু  ইস াম 

 াইনম্যান মেড-১ 

০১৮১৯৭২৫৯৯৫ 

০১-০৮-২০২১ বরোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫-০৮-২০২১ বিোঃ এ+ 
জ্বর ও হা কা কাবি 

আয়ছ। 

 

744.  

সসয়দা আছমা আকতার 

অবিস মসয়েটারী 

০১৭১২৬০৮৫২১ 

০২-০৮-২১ বরোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৮-০৮-২০২১ বিোঃ এ+ 
জ্বর ও হা কা কাবি 

আয়ছ। 
 

745.  

মমাোঃ আব্দু  মায়জদ 

বডবজএম 

০১৭৬৯৪০২৬৯০ 

০৩-০৮-২১বরোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯-০৮-২০২১ বিোঃ ও+ 
জ্বর ও হা কা কাবি 

আয়ছ।  

746.  

মিখ মমাস্তাবিজুর রহমান 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭২১৬৫২২২৬ 

০৭-০৮-২০২১ বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২২-০৮-২০২১ বিোঃ বব+ 
জ্বর ও হা কা কাবি 

আয়ছ। 
 

747.  

লুবনা আকতার 

বববলিং সহকারী 

০১৯১৮২৮১৬২৪ 

১০-০৮-২০২১ বিোঃ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২২-০৮-২০২১ বিোঃ বব+ 

জ্বর ও হা কা কাবি 

বছ , তয়ি িতিমায়ন 

মনই। 
 

748.  

বিনাইদহ পববস 

মমাোঃ সাবকব আল হাসান 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ 

০১৯২৫-৫২৫৪৪৮ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যাথা 

 

749.  

মমাোঃ রববউল ইসলাম 

এমটিএস 

০১৭২০-১৪১৯৪৪ 

০৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩১/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যাথা 

 

750.  

বাসব চক্রবতী 

সহোঃ জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭৪৭-১০৭২৩৭ 

০৯/০৭/২০২১ মহাম মকায়ায়রবন্টন - বব+ 
জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যাথা 

 

751.  

মমাোঃ মায়নায়ার মহায়সন 

লাইন মেবকবনবিয়ান (চোঃদাোঃ) 

০১৭৩৬-২৮৮১৫১ 

০৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩১/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যাথা 

 

752.  

মমাোঃ মসবলম উবিন 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭২০-৫৪৪১৩৩ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩১/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যাথা 
 

753.  

পান্না খাতুন 

বববলিং সহকারী 

০১৩১০-৯৯০০২৫ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যাথা 
 

754.  
িাতনা রানী 

বববলিং সহকারী 
১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২০২১ ও+ 

জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যাথা 
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০১৭৪৩-০৩৫২৫৭ 

755.  

মমািাোঃ মরক্সনা আিার 

বববলিং সহকারী 

০১৭২৭-০০৮৬১০ 

১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩১/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর, কাবি, গলা 

ব্যাথা 
 

756.  

িরীয়তপুর পববস 

মমাোঃ আব্দুল্লাহ 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৪০৮২৩১৩৭ 

৩০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১২/০৭/২০২১ এ+ 

হালকা জ্বর, সবদ ব, 

কাবি, খাওয়ায় 

অরুচী।  

757.  

মমাোঃ মসায়হল মৃিা 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ 

০১৭৮৯৮৫৩৪৩৮ 

০১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৭/০৭/২০২১ এবব+ 
হালকা জ্বর, সবদ ব, 

কাবি 
 

758.  

বনবিত কুমার চন্দ 

সহকারী বহসাব রক্ষক 

০১৭১১২০৯৯৬৩ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৭/২০২১ এ+ 

হালকা জ্বর, সবদ ব, 

কাবি ও নায়ক মকান 

গন্ধ পায়না।  

759.  

মমাোঃ আিার মহায়সন 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ 

০১৭৪৫৪৫২৭৬৬ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩১/০৭/২০২১ এবব+ 
হালকা জ্বর, সবদ ব, 

কাবি ও ববম 
 

760.  

পবরয়তাষ হালদার 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার  

(চুবিবভবত্তক) 

০১৭২০৯৪৬৫০৬ 

২২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৮/২০২১ বব+ 
জ্বর, সবদ ব, গলাব্যাথা 

ও ববম  

761.  

িবিউল আলম 

অবিস সহায়ক 

০১৭৩৩৪১৫৫৮৬ 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৬/০৮/২০২১ ও+ 
হালকা জ্বর, 

িরীরব্যাথা 

 

762.  

মমাোঃ মমাোয়েল হক 

বমোর বরডার কাম-ম্যায়সিার  

(চুবিবভবত্তক) 

০১৯১৬৩২৮১৬৬ 

১০/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৫/০৯/২০২১ ও+ 

শ্বাসকষ্ট, জ্বর, ঠান্ডা, 

স্বাদ ও ঘ্রাণ িবি 

মনই। 
 

763.  

ময়নাে মবপারী 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ (চুবিবভবত্তক) 

০১৭৬২১৯১২১২ 

১০/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩১/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, ঠান্ডা, 

মাথাব্যাথা, স্বাদ ও 

ঘ্রাণ িবি মনই। 

 

764.  

মমাোঃ মুিা কাবলমুল্লাহ 

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৭১০৮৩৭১৮৫ 

১৩/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০১/০৯/২০২১ ও+ 

জ্বর, ঠান্ডা, 

মাথাব্যাথা, স্বাদ ও 

ঘ্রাণ িবি মনই।  
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765.  

এযাবন অপ বা বাড়ড় 

কযাবিয়ার 

০১৭৩২৫৯০১২০ 

২৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৯/০৯/২০২১ ও+ 
জ্বর ও ঘ্রাণ িবি 

মনই। 
 

766.  

নােমুল হাসান 

এবেএম(ওএন্ডএম) 

 ০১৭৬৯৪০৭৮৩১ 
১৪/০৯/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৭/০৯/২০২১ ও+ 

জ্বর, ঠান্ডা ও মাথা 

ব্যাথা। 

 

767.  

মসানালী বসাক 

ডাো এবি অপায়রের 

০১৭৩৬১৯৬৮৪৪ 

১৯/০৯/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৭/১০/২০২১ ও+ 
জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও মাথা 

ব্যাথা। 

 

768.  

মগাপালগি পববস 

মমাোঃ মরোউল কবরম 

বডবেএম 

০১৭১২-৬০৬৪৭৫ 

১৯/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৮/০৩/২০২১ বব+ 
জ্বর, সবদ ব,শ্বাসকষ্ট ও 

িরীর ব্যাথা  

 

769.  

মমাোঃ বাচ্চু বময়া 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৮-৮২১৮২৫ 

০৭/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২১/০৪/২০২১ ও+ জ্বর, সবদ ব,গলা ব্যাথা 

 

770.  

মমাোঃ িামীম আহয়েদ 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

০১৭১২৪০৬৪৮৪ 

১২/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৯/০৪/২০২১ এ+ 
হালকা জ্বর ও গলা 

ব্যাথা 

 

771.  

মমাোঃ আলমগীর মহায়সন 

লাইনম্যান মেড-১ 

01716139413 

১৮/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৫/২০২১ এ+ হালকা জ্বর 

 

772.  
রসুল মিখ 

লাইনম্যান মেড-১ 
০৯/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৫/০৬/২০২১ ও+ জ্বর, কাবি 

- 

773.  

মমাোঃ বসরাজুল ইসলাম 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৯৫৫৯০৬০৬১ 

১০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১১/০৭/২০২১ ও+ 

জ্বর, গলা ব্যাথা, 

মাথা ব্যাথা এবিং 

প্রসায়ব ইনয়িকিন। 
 

774.  

মমাোঃ কামা  মহায়সন (তানভীর) 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭১৫-৫১১৬৫৩ 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, কাবি ও সবদ ব  

 

775.  

মমাোঃ আবমনু  ইস াম 

 াইনম্যান মেড-১ 

০১৭৩২-০০১০১০ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর ও ব্যাথা। িরীর 

অয়নক দুব বল 
 

776.  
খাইরু  মমাল্যা 

 াইনক্রু ম য়ভ -১ (চুবিবভবিক) 
০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২০২১ এ+ 

জ্বর ও ব্যাথা, িরীর 

অয়নক দুব বল 
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০১৭৯৩-৭১৯২৩৯ 

777.  

মিখ মমাোঃ আব্দুস সা াম 

জুোঃ ইোঃ (ওএন্ডএম) 

০১৭১৫-৫০৩৭৬১ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৬/০৭/২০২১ বব+ জ্বর, কাবি ও সবদ ব 

 

778.  

মিখ বমজানুর রহমান 

সহোঃ বহসাি রক্ষক 

০১৭১৬-৬৮২৪০৯ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর ও ব্যাথা, িরীর 

অয়নক দুব বল 
 

779.  

মমাোঃ মাজহারু  ইস াম 

 াইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৯-১৪৭৫৪৪ 

০৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২০২১ এবব+ 
জ্বর ও ব্যাথা, িরীর 

অয়নক দুব বল 
 

780.  

মমাোঃ ইমরান মহায়সন 

 াইনম্যান মেড-১ 

০১৭৪২১৯১০৮৫ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর ও ব্যাথা। িরীর 

অয়নক দুব বল। 
 

781.  

মমাোঃ সাদ্দাম মহায়সন 

 াইনম্যান মেড-১ 

০১৭৫৪৮১৬৩১৪ 

১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৬/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও 

কাবি। 
 

782.  

ব টন চন্দ্র িী  

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭৪৩৯১৫৫৫৩ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ৩১/০৭/২০২১ এ+ 

নাক ও মুখ বদয়য় 

মকান বকছুর গন্ধ ও 

স্বাদ পায় না 
 

783.  

প্রভাত মন্ডল 

বমোর মেষ্টার 

01739-841602 

২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২২/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর,  ঠান্ডা িবদ ব ও 

গলাব্যাথা। 

 

784.  

মিরয়দৌস আহয়মদ 

এবজএম (ওএন্ডএম) 

01936-871396 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান 13/08/2021 বব+ 
জ্বর,  ঠান্ডা িবদ ব ও 

গলাব্যাথা। 

 

785.  

মমাোঃ মাসুদুর রহমান 

লাইন মেকবনবিয়ান 

01712-494363 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান 12/08/2021 বব+ 
জ্বর,  ঠান্ডা িবদ ব ও 

গলাব্যাথা। 
 

786.  

মমাোঃ মদয় ায়ার মহায়সন 

অবিস সহায়ক 

01731-196887 

২৮/০৭/২০২১ 
০৬/০৮/২০২১ বিোঃ তাবরয়খ 

মৃতুযবরণ কয়রন। 
- বব+ 

জ্বর,  ঠান্ডা িবদ ব ও 

গলাব্যাথা। 

 

787.  

মমাোঃ ইয়াবসন 

অবিস সহায়ক 

01719-711464 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৬/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও 

কাবি। 
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788.  

মমাোঃ নাবজম উবদ্দন 

এবজএম (অথ ি) 

01712-617451 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৮/২০২১ বব+ 
জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও 

কাবি। 

 

789.  

জনাি বমতা রানী দাি 

সহোঃ প্লান্ট বহসাি রক্ষক 

01732-673897 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান 12/08/2021 বব+ 
জ্বর,  ঠান্ডা িবদ ব ও 

গলাব্যাথা। 

 

790.  

মমাোঃ সুমন বময়া 

ড্রাইভার 

01926-305393 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৮/২০২১ বব+ 
জ্বর,  ঠান্ডা িবদ ব ও 

গলাব্যাথা। 

 

791.  

মমাোঃ জামা  মহায়সন 

এ টি (চোঃ দাোঃ) 

০১৯১৪৫৮৮৩৭৯ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৪/০৮/২০২১ এবব+ 
জ্বর, িরীর ব্যাথা, 

হালকা কাবি 

 

792.  

মমাোঃ মবনর মহায়সন বিকদার 

 াইন শ্রবমক (কাজ নাই মজুরী নাই) 

০১৮৩২৪৯৫২৪১ 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৯/০৮/২০২১ বব+ 
জ্বর,  ঠান্ডা িবদ ব ও 

গলাব্যাথা। 

 

793.  

নাজমা খাতুন 

বিব িং সহকারী 

০১৭৩৪৯১৪১৩৭ 

০৩/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৮/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর,কাবি,িরীর 

ব্যাথা, 

 

794.  

নাজমু  মহাসাইন 

 াইন শ্রবমক (কাজ নাই মজুরী নাই) 

০১৩০১৫৪২৫৮৭ 

০৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর,কাবি,িরীর 

ব্যাথা, 

 

795.  

আবু সায় হ মমাহাম্মদ নাবসম 

বমটার বরডার-কাম-ম্যায়সিার  সদর 

দপ্তর 

০১৭২১১৮৫৪৩৬ 

১০/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, িরীর ব্যাথা, 

হালকা কাবি  

796.  

িাহানারা খাতুন 

সহকারী কুাবিয়ার 

০১৭০৫-৯৮৭৮০১ 

২৬/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৮/০৯/২০২১ ও- 
জ্বর, িরীর ব্যাথা, 

হালকা কাবি 

 

797.  

খুলনা পববস 

মমাোঃ সাইদুল ইসলাম  

লাইন মেকবনবিয়ান 

৯১৭১৮৮৪৫৮৯৯ 

২৭/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৫/২০২১ এবব+ জ্বর ও কাবি 

 

798.  

বসয়দ সাজ্জাদুল আেম 

এবেএম (ওএন্ডএম) 

০১৭১৯৪৬১৪৩৬ 

২৯/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৫/২০২১ বব+  মাথা ব্যাথা 
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799.  

মমািাোঃ সুলতানা আিার 

বববলিং সুপারভাইোর 

০১৯১২-৮৩২৪২৮ 

০৬/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৫/২০২১ এ+ মাথা ব্যাথা 

 

800.  

মাহমুদ নান্না 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৬-৭০৪৩৫০ 

০৩/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৫/২০২১ ও+ মাথা ব্যাথা ও ববম 

 

801.  

িারহানা খাতুন 

ডাো  এবি অপায়রের 

০১৭৯৭১৭১০৭১ 

০৭/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৫/২০২১ ও+ জ্বর, মাথা জ্বলা 

 

802.  

মমাোঃ হাবিবুর রহমান 

সহকারী মষ্টার বকপার 

০১৭৭৩০০১৭৭৭ 
১১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৫/০৫/২০২১ ও+ জ্বর 

 

803.  

মমাোঃ আবুল মহায়সন 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭১৯৬৫৩০৭৬ 

২৭/০৩/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১২/০৪/২০২১ বব+ 
কাবি গায়য় ব্যাথা এবিং 

জ্বর 

 

804.  

মমািাোঃ সুলতানা আকতার 

বববলিং সুপারভাইোর 

০১৯১২৮৩২৪২৮ 

০৬/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৪/০৪/২০২১ এ+ জ্বর, গা ব্যথা ও ঠান্ডা 

 

805.  

এস এম লুৎির রহমান 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭১৬-২৬৫২৩৮ 

১৩/০৬/২০২১ 
১৭/০৬/২০২১ তাবরয়খ 

মৃতুযবরণ কয়রন। 
- - জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

806.  

মিখ আিাদুজ্জামান 

ওয়যাবরিং পবরদি বক 

০১৭৩৬৫৫৪৩২৩ 

২২/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১১/০৭/২০২১ এ+ সবদ ব ও জ্বর 

 

807.  

আলী মহায়সন েবন 

বমোর বরডার কাম ম্যায়সিার (চুোঃবভোঃ) 

01813-061061 

২৭/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১১/০৭/২০২১ বব+ 
সবদ ব, কাবি ও জ্বর 

 
 

808.  

মমাোঃ িারুক মহায়সন 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৬৩৫৬৪৩৩০ 

২৮/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১০/০৭/২০২১ ও+ 
সবদ ব ও জ্বর 

 
 

809.  

মমাোঃ মুবহববুল্লাহ 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৭৯৫১৪৫৯১৫ 

২৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৬/০৭/২০২১ এবব+ জ্বর 

 



Page-29         

810.  

মমাোঃ আল আবমন 

লাইনক্রু মলয়ভল-১ 

০১৭৩৯২৫৪১২৩ 

৩০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৪/০৭/২০২১ ও+ 
সবদ ব, কাবি ও জ্বর 

 

 

811.  

মমাোঃ বসবিকুর রহমান 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৩৮১৯৯৫১২ 

৩০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৪/০৭/২০২১ বব+ 
সবদ ব, কাবি ও জ্বর 

 
 

812.  

মিখ আসাদুজ্জামান 

ওয়যাবরিং পবরদি বক 

০১৭১১৩০১৪০২ 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৪/০৭/২০২১ ও+ 
কাবি, গায়য় ব্যাথা ও 

জ্বর 

 

813.  

সুিল কুমার পাল 

লাইন মেকবনবিয়ান 

০১৯৫৭৬১২০৯৬ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৭/২০২১ ও+ কাবি ও জ্বর 

 

814.  

মমাোঃ হাবসবুল হাসান 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৯৩৩-১৯৭২০০ 

০৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১২/০৭/২০২১ ও+ 
কাবি ও জ্বর 

 

 

815.  

সাগর সুিা সাহা 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭২৬৮৮৪৯৩৬ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৬/৭/২০২১ বব+ 
জ্বর 

 

 

816.  

মমাোঃ নাবসর উবিন সরদার 

বনরাপিা প্রহরী 

০১৭১২৬১১৩৭৫ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৯/০৮/২০২১ বব+ 
(জ্বর, হা কা কাবি 

ও িরীর ব্যাথা 
 

817.  

আব্দু  হাবকম সরদার 

সহকারী লান্ট বহসাব রক্ষক 

০১৭১২১৪৯৪৯৯ 

০২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৮/২০২১ বব+ 
(হা কা জ্বর, িরীর 

ব্যাথা 
 

818.  

মমাোঃ বহিজুর রহমান 

সহকারী জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭২৯৩৯০০৮২ 

১১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ২৫/০৮/২০২১ বব+ 
জ্বর, সবদ ি,কাবি ও 

িরীর ব্যাথা 

 

819.  

মদি প্রসাদ বিশ্বাস 

মমম্বার সাবভ িস মকা-অবড িয়নটর 

০১৭১৬৯৫৪৬৭১ 

১৭/০৮/২০২১ মহাম মকায়ায়রন্টাইন - এ+ 
জ্বর, মাথাব্যাথা ও 

হা কা কাবি 
 

820.  

বমেবা খায়রুল আহসান 

জুবনয়র ইবিবনয়ার 

০১৭১২৫৩৮৪৪৯ 

২২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ০৪/০৯/২০২১ ও+ 
জ্বর, হা কা কাবি ও 

িরীরব্যাথা 

- 

821.  

েনাব মমাোঃ িাবহন মহায়সন 

লাইনম্যান মেড-১ 

মমািাই  নম্বর-০১৭৩৩২৪৬৮৬৪ 

০৫/০৯/২০২১ সুস্থ্য হয়য় কায়ে ম াগদান ১৯/০৯/২০২১ B+ জ্বর, সবদ ি ও কাবি  
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822.  

গাইবান্ধা পববস 

মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম 

ওয়্যাররিং পররদর্ শক 

০১৭৫৪-৬৬৩০৫৫ 

১১-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৬/০৫/২০২১ এরি+ জ্বর, কারর্ ও র্াসকষ্ট 

 

823.  

য াোঃ মমহফুজ রহমান 

ওয়্যাররিং পররদর্ শক 

০১৭৩৮১৪৪৯৬৫ 

২৯-০৬-২০২১ ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৯/০৭/২০২১ বব+ 

জ্বর, গায়য়্ ব্যথা, 

মাথা ব্যথা, স্বরদ শ স্বরদ শ 

ভাি 

- 

824.  

মমাোঃ ররিকুল ইসলাম 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭২১৮৫৬০২৪ 

০৩-০৭-২০২১ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ৩০/০৭/২০২১ররোঃ বব+ 

প্রচন্ড জ্বর, সরদ শ, গলা 

ব্যাথা, ঘনঘন হাঁরচ, 

র্রীর ব্যথা 

- 

825.  

মমাোঃ জান্নাতুল মিরয়দৌস 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭৪৭৮৩১৮৬১ 

০৬-০৭-২০২১র োঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ৩০/০৭/২০২১ররোঃ বব+ গায়য়্ ব্যথা, জ্বর 

- 

826.  

মুহাোঃ মহারসন আলী প্রধান 

মষ্টার কীপার 

০১৭২০৫০২০৫৪ 

০৭-০৭-২০২১র োঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৫/০৮/২০২১ররোঃ ও+ জ্বর জ্বর 

- 

827.  

মমাছাোঃ নুসরাত জাহান  ানম 

কযারর্য়্ার 

০১৭২৩৯১৩৪২৩ 

০৮-০৭-২০২১র োঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০১/০৮/২০২১ররোঃ এ+ 
জ্বর জ্বর, গলা ব্যথা, 

স্বরদ শ, কারর্ 

- 

828.  

মমাোঃ মগালাম আজম 

রনরাপত্তা প্রহরী 

০১৭৩৭৪৮৭২০৮ 

০৯-০৭-২০২১র োঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৩/০৭/২০২১ররোঃ ও+ 
জ্বর, গলা ব্যথা, স্বরদ শ, 

কারর্ 

- 

829.  

মমাছাোঃ িায়্তুন্নাহার 

করিউটার অপায়রটর 

০১৭১৪৯১০৩২৬ 

১৪-০৭-২০২১ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৮/০৮/২০২১ররোঃ বব+ 

জ্বর, গলা ব্যথা, স্বরদ শ, 

কারর্, গায়য়্ ব্যাথা, 

িব  বব  ভাব 

- 

830.  

মমাোঃ  রললুর রহমান 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৯১৭৮১৯২৭২ 

১৭-০৭-২০২১ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৭/০৮/২০২১ররোঃ ও+ 
জ্বর, গন্ধ পাওয়্া যায়্ 

না, র্রীয়র ব্যথা 
 

831.  

মমাোঃ মরতউর রহমান 

লাইনম্যান মেড-১ 

০১৭২৪৬২০৯৩৭ 

২৩-০৭-২০২১ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২০/০৮/২০২১ররোঃ এ+ 
জ্বর, স্বাদ-ঘ্রান রছল 

না, মাথা ব্যথা  

832.  

মমাোঃ রিয়রাজ মহায়সন 

রমটার ররডার কাম ম্যাোঃ(চোঃরভোঃ) 

০১৭৪৮-১৭১১২১ 

২৮-০৭-২০২১ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫/০৮/২০২১ররোঃ ও+ 
গলা ব্যথা, জ্বর, 

র্ারীররক দূি শল  
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833.  

মমাোঃ আ তারুজ্জামান 

রডরজএম 

০১৭৬৯৪০২২৩৩ 

২৯-০৭-২০২১ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১২/০৮/২০২১ররোঃ এ+ 

কারর্, জ্বর, র্রীর 

ব্যাথা, গলা ব্যাথা, 

গন্ধা পাওয়্া যায়্রন।  

834.  

প্রয়কৌোঃ রিপ্লি কুমার সরকার 

রডরজএম (সদর-কাররগরী) 

০১৭১২২২৫৪০৬ 

২৯/০৭/২০২১ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৫/০৮/২০২১ররোঃ এ+ 
জ্বর, জ্বর, মাথা 

ব্যাথা, কারর্, দূি শলতা 
 

835.  

মমাোঃ ময়নায়্ার মহায়সন 

রমটার ররডার কাম ম্যাোঃ (চোঃ রভোঃ) 

০১৭৩০১৮৬৮৮১ 

০১/০৮/২০২১ ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৬/০৮/২০২১ররোঃ ও+ 
জ্ব, মাথা ব্যাথা, বুয়ক 

ব্যাথা  

836.  

মমাছাোঃ নাজমা  াতুন 

সহকারী কযারর্য়্ার 

০১৬৪২-১৩৭২৩৯ 

০৫/০৮/২০২১ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১১/০৯/২০২১ এ+ 
জ্বর, কারর্, র্রীর 

ব্যাথা 

 

837.  

মমাোঃ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন 

ড্রাইভার 

01712702070 

০৭/০৮/২০২১ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ৩০-০৮-২০২১ররোঃ বব+ জ্বর জ্ব, র্রীর ব্যাথা 

 

838.  

এ মক এম আররফুর রহমান  ান 

ইরস, মগারিন্দগঞ্জ মজানাল অরিস 

০১৭১৪৭৩২৮০৮ 

০৫/০৮/২০২১ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৮/০৮/২০২১ররোঃ বব+ 
কাঁরর্, সরদ শ, র্রীর 

দূি শল 

 

839.  

মমাোঃ আবু রায়্হান 

সহোঃ জুরনোঃ ইরঞ্জোঃ (ইএন্ডরস) 

০১৭৭৩৩৪৮৪৮০ 

২৯/০৮/২০২১ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫/০৯/২০২১ AB+ 

গলা ব্যাথা, জ্বর, 

 াওয়্া অরুরচ 

 

840.  

মমাোঃ আব্দুল হারকম 

রমটার ররডার কাম ম্যায়সঞ্জার (চোঃ রভোঃ) 

মগারিন্দগঞ্জ মজানা অরিস 

০১৭২৪৫৮৩৩৮৬ 

২৩/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১১/০৯/২০২১ O+ 

কারর্, জ্বর, গায়য়্ 

ব্যথা, শ্বাস কষ্ট 

 

841.  

মমাছাোঃ িরিতা আক্তার 

রিরলিং সহকারী (কানামনা) 

মিানারপাড়া মজাোঃ অোঃঢ 

০১৭৮৬৪৬৫৩৪৪ 

০৩/০৯/২০২১ ররোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৮/০৯/২০২১ O+ 

গলা ব্যাথা, িরম ভাি, 

র্রীর দূি শল 

 

842.  বদনােপুর পববস-১ 

ফাবহ া ববনয়ে রহ ান 

জুবনের ইবিবনোর (আইটি) 

০১৭৫০৫১৫৭১৬ 

১৪-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ ও+ জ্বর, সরদ শ, কারর্  
 



 

Page-3         

843.  

য াছাোঃ নুয়রস্তা যবগ  

ববব িং সহকারী 

ববর  যোনা  অবফস 

 ক্ষীপুর সদর ঠাকুরগাঁও 

০১৭৬৫৪০৩৪৮৮ 

১৪-০৪-২০২১ 
১৯/০৪/২০২১ তাররয়  মৃতুযিরণ 

কয়রন। 
- - জ্বর ও সরদ শ 

 

844.  

য াছাোঃ ববউটি আরা 

ববব িং সহকারী 

০১৭৮৮০৬০০২৩ 

১৫-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ রি+ জ্বর ওসরদ শ 
 

845.  

য াোঃ নেরু  ইস া  

 াইন যেকবনবিোন 

০১৭১৩৭৯২৮২৫ 

২৬-০৫-২০২১ যহা  যকাোয়রবিন - রি+ জ্বর ওসরদ শ 
 

846.  

য াোঃ আয়নাোর যহায়সন 

এবেএ  (ওএন্ডএ ) 

০১৭১৩৭৯২৮২৫ 

১৭/০৬/২০২১ আইয়সায় িন - এবব+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

847.  

য াোঃ যরাকনুজ্জা ান 

সহ: জুবনের ইবিবনোর (ইএন্ডবস) 

০১৭৬১৫০১২২০ 

১৭/০৬/২০২১ আইয়সায় িন - ও+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 
 

848.  

য াোঃ রববউ  ইস া  

ব োর বরডার কা  ম্যায়সনিার 

০১৭২৫৮৬০৯৮৮৮ 

১৪/০৬/২০২১ আইয়সায় িন - বব+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

849.  

য াোঃ নাবেরু  ইস া  

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৯৮৪৮০৪১১ 

১৭/০৬/২০২১ আইয়সায় িন - এবব+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

850.  

য াোঃ োনবভর কববর 

সহকারী জুবনের ইবিবনোর (ওএন্ডএ ) 

০১৭৫০৩৩২১৫৪ 

২১/০৬/২০২১ আইয়সায় িন - এবব+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

851.  

য াোঃ আবেউর ইস া  

 াইনম্যান 

০১৭১৬৭২০৭০৮ 

২২/০৬/২০২১ আইয়সায় িন - বব+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

852.  

য াোঃ ফরহাদ যহায়সন 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৯৫১৯৯৯৭ 

২২/০৬/২০২১ আইয়সায় িন - ও+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

853.  
য াোঃ সফর  উবিন সরদার 

বসবকউবরটি গাড ড 
২৩/০৬/২০২১ আইয়সায় িন - এবব+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 
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০১৭১০০৪৭০৪৫ 

854.  

য াছাোঃ যরেওোনা ববনয়ে ই া  

ববব িং সহকারী 

০১৭১৪০৭৫১৯২ 

২৮/০৬/২০২১ বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৮/০৮/২০২১ বব+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

855.  

য াোঃ রায়স  কববর 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৫৫২২৮৩৮৯ 

০১/০৭/২০২১ বরোঃ আইয়সায় িন - বব+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

856.  

উজ্জ  কু ার য াষ 

এ এ বসএস 

০১৭২১৭৯১১১১ 

০৪/০৭/২০২১ বরোঃ আইয়সায় িন - বব+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

857.  

য াোঃ সাইফু  আ   

বডবেএ  

০১৮৮১১৬২৭৬৪ 

০৭/০৭/২০২১ বরোঃ 
সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান 

কয়রয়ছন 
০৮/০৮/২০২১ বব+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

858.  

য াোঃ যসায়হ  রানা 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৪৪৭৫৯৩৩৪ 

০৮/০৭/২০২১ বরোঃ আইয়সায় িন - এবব+ জ্বর ও িরীর ব্যাথা 

 

859.  

সন্দীপ রাে 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৩৭৩৮০৭৯১ 

০৮/০৭/২০২১ বরোঃ আইয়সায় িন - এ+ জ্বর 

 

860.  

য াোঃ ব োনুর রহ ান 

সহকারী বহসাব রক্ষক 

০১৮৯২২৭১২৩৫ 

১৩.০৭.২০২১ আইয়সায় িন - ও+ জ্বর 

 

861.  

সসেদ হারুনুর রবিদ 

বসবকউারাে গাড ড 

রাণীরবন্দর যোনা  অবফস 

যগাববন্দগি, গাইবান্ধা 

১৫.০৭.২০২১ 
১৫.০৭.২০২১ োবরয়ে 

মৃত্যযবরণ কয়রন। 
- - জ্বর ও স্ববদ ড 

- 

862.  

য াোঃ িবরফু  ইস া  

সহকারী যটার  বকপার 

০১৭৩৭৫৩৩০৭০২ 

১৬.০৭.২০২১ আইয়সায় িন - ও+ জ্বর 

 

863.  

য াোঃ সাইফু  ইস া  

বেএ  

০১৭৫০০৯০৪২২ 

২৬.০৭.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৪/০৯/২০২১ এ+ জ্বর 
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864.  

য াোঃ  ামুনুর রবিদ 

ব োর বরডার কা  ম্যায়সিার 

০১৭২৮০০৬৬১৬ 

২৬.০৭.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫/০৮/২০২১ ও+ জ্বর 

 

865.  

 াে া আক্তার বানু 

অবফস যসয়েোরী 

০১৭৪৭৪৩৩৯৮৩ 

২৮.০৭.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৭/০৮/২০২১ ও+ জ্বর 

 

866.  

ক   কৃষ্ঞ রাে 

এ  এ -১ 

০১৭৭৪১৫৭৭১৬ 

২৮.০৭.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৩/০৮/২০২১ বব+ জ্বর 

 

867.  

য াছাোঃ ফবরদা িাহীন 

ববএস 

০১৭২২১৫৯১৬৫ 

৩১.০৭.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৯/০৯/২০২১ বব+ জ্বর 

 

868.  

য াোঃ সাজ্জাদ যহায়সন 

ইবস 

০১৭১৪৬০১০৯৯ 

০১.০৮.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৬/০৮/২০২১ ও+ জ্বর 
 

869.  

য াোঃ আবু সাইদ 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৭৮৪৩০৪৩ 

০৩.০৮.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২১/০৮/২০২১ ও+ জ্বর 

 

870.  

য াোঃ ইব্রাবহ  যিে 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৬৬৭৪৯১৬৮ 

০৩.০৮.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৪/০৮/২০২১ ও+ জ্বর 

 

871.  

য াোঃ যহায়সন েয়ন্দাকার 

এ টি 

যবাচাগি সাব যোনা অবফস 

০১৭২৮১৫০৬৯০ 

২০.০৮.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৬.০৯.২০২১ B+ জ্বর 

 

872.  

য াোঃ নুরু  আ ীন 

কুক কা  যকোর যেকার 

০১৭২৮১৫০৬৯০ 

০৪.০৮.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৫/০৮/২০২১ ও+ জ্বর 

 

873.  

য াছাোঃ োহানারা যবগ  

ববএস 

রানীরবন্দর  যোনা  অবফস 

০১৭২২১৫৯১৬৫ 

০২.০৯.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২১/০৯/২০২১ B+ জ্বর 

 

874.  বদনােপুর পববস-২ 

য াছাোঃ  াহফুো আক্তার 

ডাো এবি অপায়রের 

০১৭২২৭২০৬৬৪ 

১৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৪/০৬/২০২১ ও+ R¡i, কাবি 
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875.  

য াোঃ গফুর আ ী 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৩৭৩৪৭৭৩৯ 

১৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৬/০৭/২০২১ বব+ R¡i, কাবি 

 

876.  

য াোঃ  ামুনুর রবিদ 

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

০১৭৩৩১৮৯৭৯৯ 

১৫/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১০/০৭/২০২১ ও+ R¡i, কাবি 

 

877.  

য াোঃ আব্দুর রাজ্জাক 

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

০১৯২০৩৬০৫০১ 

২৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৯/০৭/২০২১ ও+ R¡i, কাবি 

 

878.  

মমাোঃ রজল্লুর রহমান 

পাওয়্ার ইউজ মকা-অরড শয়নটর 

০১৭১৩৭৯২৬৫৭ 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৪/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, কারর্ 

 

879.  

মমাছাোঃ মররয়্ম মিগম 

রিরলিং সুপারভাইজার 

০১৭১৮১৫৭৮১৬ 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৪/০৭/২০২১ বব- জ্বর, কারর্ 
 

880.  

মমাছাোঃ মজসরমন জাহান 

রিরলিং সহকারী 

০১৭১৭৮১৭৯৬৭ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫/০৮/২০২১ বব+ জ্বর, কারর্ 

 

881.  

মমাছাোঃ মাহফুজা মিগম 

রিরলিং সহকারী 

০১৭৯-৬০৮২০২০ 

০২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৩/০৮/২০২১ বব+ জ্বর, কারর্ 

 

882.  

রােিাহী পববস 

য াোঃ আব্দু  ওোয়হদ 

জুবনের ইবিবনোর 

01712620918 

১২-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বব+ জ্বর, কাবি 

 

883.  

য াোঃ আ ী যহায়সন 

 াইনম্যান যেড-১ 

01748915218 

১৭-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ এ+ জ্বর, কাবি 

 

884.  

য াোঃ িাহাদে যহায়সন 

 াইনম্যান যেড-১ 

01779137323 

১৭-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৭/০৫/২০২১ বব+ জ্বর, কাবি 

 

885.  

য াোঃ নুর সা া  

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৯০৫২০৫২৫৯ 

১৯-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৮/০৫/২০২১ ও+ জ্বর, কাবি 

- 

886.  
য াসাোঃ যসানা ী োত্যন 

ববব িং সহকারী 
০১/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৭-০৬-২০২১ ও+ জ্বর ও কাবি 

- 
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০১৭২৩-৩৪১৮০১ 

887.  

য াোঃ ওস ান গবণ 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭২৩৭৩২৬৯০ 

০৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৯-০৭-২০২১ বব+ জ্বর ও কাবি 

- 

888.  

য াসাোঃ বিউ ী পারভীন 

কবিউোর অপায়রের 

০১৭৪১-৮৫০৪৪১ 

১০/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২২-০৬-২০২১ এ+ জ্বর ও কাবি 

- 

889.  

য াোঃ যসায়হ  রানা 

ব োর বরডার কা  ম্যায়সিার 

(চুবক্তবভবত্তক) 

01795145046 

১৫-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৪-০৭-২০২১ এবব+ জ্বর, কারর্ 

- 

890.  

য াোঃ  বনরুজ্জা ান 

সহকারী প্লাি বহসাব রক্ষক 

01710967165 

০৩-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪-০৭-২০২১ এ+ জ্বর, কারর্ 

- 

891.  

য াোঃ যগা া   াসু  

ওেযাবরিং পবরদি ডক 

01720966196 

১৯-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৪-০৮-২০২১ এ+ জ্বর, কারর্ 

- 

892.  

য াোঃ নুরু  হক 

 াইনয়েকবনিোন 

01714895267 

২৪-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, কারর্ 

- 

893.  

য াোঃ  হবসন  ঞ্জুর 

ড্রাইভার 

01794100345 

০২-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৩/০৮/২০২১ বব+ জ্বর, কারর্ 

- 

894.  

 ীর য াোঃ িবফউ  আ   

 াইনম্যান যেড-১ 

01718359314 

০৩-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৪/০৮/২০২১ বব+ জ্বর, কারর্ 

- 

895.  

মমাসাোঃ নারছমা  াতুন 

রিরলিং সহকারী 

01723341801 

০৪-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৯/০৮/২০২১ বব+ জ্বর, কারর্ 

- 

896.  

য াোঃ যগা া  য াস্তফা 

 াইনম্যান যেড-১ 

01772176071 

০৮-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২১/০০৮/২০২১ এবব- জ্বর, কারর্ 

- 

897.  
য াোঃ সায়রাোর উবিন 

ব োর বরডার কা  ম্যায়সিার 
০৮-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২১/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, কারর্ 

- 
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01721333324 

898.  

য াোঃ সায়দক উর রহ ান 

 াইনয়েকবনবিোন 

01914627162 

০৯-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৩/০৮/২০২১ বব- জ্বর, কারর্ 

- 

899.  

রিংপুর পববস-১ 

য াোঃ িাহ সু োন  াহমুদ 

এইবস 

০১৭২৯-৮১৩৯২৮ 

১৩/০৬/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৩/০৭/২১ ও+ জ্বর,গ া ব্যাথা  

900.  

য াছাোঃ হায়েরা োত্যন 

ববব িং সুপারভাইোর 

০১৭১২-২৩০৩৯২ 

১৪/০৬/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ৩০/০৬/২১ ও+ জ্বর,গ া ব্যাথা  

901.  

য াোঃ  াসুদ রানা 

সহকারী জুবনের ইবিবোর 

01772021634 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান - এ+ জ্বর,গ া ব্যাথা  

902.  

য াোঃ আবু বক্কর বসবিক 

 াইনয়েকবনবিোন 

01716576908 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৮/০৭/২০২১ ও+ জ্বর,গ া ব্যাথা 

 

903.  

য াোঃ স্বপন চন্দ্র সরকার 

 াইনম্যান যেড-১ 

01743401822 

০৮/০৭/২০২১ আইয়সায় িন - ও+ জ্বর,গ া ব্যাথা 

 

904.  

য াোঃ েহুরু  ইস া  

বনরাপত্তা প্রহরী 

01925305485 

০৮/০৭/২০২১ আইয়সায় িন - বব+ জ্বর,গ া ব্যাথা 
 

905.  

য াোঃ আিকর আ ী  াগ ার 

যকোর যেকার 

01929408363 

০৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৭/০৭/২০২১ ও+ জ্বর,গ া ব্যাথা 

 

906.  

য াোঃ কা রুজ্জা ান 

জুবনের ইবিবনোর 

০১৭১১-২১৯৭৩৬ 

১০/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৫/০৭/২০২১ বব+ জ্বর,গ া ব্যাথা 
 

907.  

য াছাোঃ আফসারা যবগ  

ববব িং সহকারী 

০১৭১২-৬৯৪১৮৭ 

১১/০৭/২১ আইয়সায় িন - বব+ জ্বর,গ া ব্যাথা 
 

908.  

য বরনা আক্তার 

সহকারী কযাবিোর 

০১৭৮৫-২৯১১৫৫ 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ ও+ জ্বর,গ া ব্যাথা 
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909.  

য াোঃ সাইফু  ইস া  

ওেযাবরিং পবরদি ডক 

০১৭১২-২৯৩১৪৯ 

১০/০৭/২১ আইয়সায় িন - বব+ জ্বর,গ া ব্যাথা 

 

910.  

য াোঃ দুলু ব ো 

ওেযাবরিং পবরদি ডক 

০১৭৩৬-৬২৬১২৯ 

১১/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৭/০৭/২০২১ ও+ জ্বর,গ া ব্যাথা 
 

911.  

য াোঃ য ািারফ যহায়সন 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭১২-৫৩৭৬১০ 

১২/০৭/২১ আইয়সায় িন - ও+ জ্বর,গ া ব্যাথা 

 

912.  

য াোঃ রবহদু  ইস া  

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭১২-৭২৫৮৮৮ 

১০/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৬/০৮/২০২১ বব+ জ্বর,গ া ব্যাথা 
 

913.  

য াোঃ আ ফাে উবিন 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭২৫-৬২০৬৬৯ 

১৩/০৭/২১ আইয়সায় িন - বব+ জ্বর,গ া ব্যাথা 

 

914.  

য াোঃ আব্দু  য াোয় ব প্রধান 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭০৯-৩৩৭৭১৬ 

১৩/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৬/০৮/২০২১ ও+ জ্বর,গ া ব্যাথা 

 

915.  

য াোঃ আব্দুর রাজ্জাক 

বপইউবস 

০১৭১৬-২১৩০১২ 

১৮/০৭/২১ আইয়সায় িন - বব+ জ্বর,গ া ব্যাথা 

 

916.  

পবর   চন্দ্র ব ডন 

সহকারী বহসাব রক্ষক 

০১৭১২-৩১৬৩৯৪ 

২৪/০৭/২১ আইয়সায় িন - বব+ জ্বর,গ া ব্যাথা 

 

917.  

আিরাফুজ্জা ান বকসী 

এনয়ফাস ডয় ি যকা-অবড ডয়নের 

০১৭১০-৪৮৮৩৭৮ 

২৬/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৯/০৭/২০২১ বব+ জ্বর,গ া ব্যাথা 
 

918.  

য াোঃ রববউ  ইস া  

ব োর বরডার-কা  ম্যায়সিার 

০১৭১৫-৪১৯৭৩০ 

২৭/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ এ+ জ্বর,গ া ব্যাথা 

 

919.  

এ  এ নুরু  ইস া  

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৬৭-৩৩১২৯৪ 

২৮/০৭/২১ আইয়সায় িন - এ- জ্বর,গ া ব্যাথা 

 

920.  

য াোঃ েহুরু  ইস া  

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৮৬-২৯৯২২৯ 

২৯/০৭/২১ আইয়সায় িন - বব+ জ্বর,গ া ব্যাথা 
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921.  

য াোঃ এ দাদু  হক 

 াইম্যান যেড-১ 

০১৬৮৭-৬৯২৮৬২ 

০১/০৮/২১ আইয়সায় িন - বব+ জ্বর,গ া ব্যাথা 

 

922.  

য াোঃ ফর ান আ ী 

 াইন যেকবনবিোন 

০১৭৭৩-১৬১২৭৫ 

০২/০৮/২১ আইয়সায় িন - এ+ জ্বর,গ া ব্যাথা 
 

923.  

য াোঃ যরোউ  কবর  

ব োর যেবটিং সুপারভাইোর 

০১৭৬৫-৮৮৮৬৪২ 

০৫/০৮/২১ আইয়সায় িন - ও+ জ্বর,গ া ব্যাথা 

 

924.  

য াোঃ আব্দুর রবহ  সরকার 

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

০১৭২৪১৩৭৫৫০ 

০৭/০৮/২০২১ আইয়সায় িন - এবব+ জ্বর,গ া ব্যাথা 
 

925.  

রিংপুর পববস-২ 

য াোঃ বু বু  আহয়েদ 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭২১-৪৫২৩৯০ 

১৮/০৪/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২২/০৫/২০২১ এবব+ 
জ্বর, সবদ ড, কাবি, 

হা কা গ াব্যাথা 
 

926.  

য াোঃ বরোজু  ইস া  

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৭-৮৭৮৬১৯ 

০৪/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৮/০৫/২০২১ ও- জ্বর, গ াব্যথা 
 

927.  

য াোঃ ফেয়  রাবি িা ী  

এবেএ (ওএন্ডএ ) 

০১৭৬৯-৪০০৭৬১ 

০৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৯/০৮/২০২১ বব+ 
জ্বর, সবদ ড, কাবি, 

বুকব্যথা  

928.  

য াোঃ ব েন ব ো 

 াইনম্যান যেড-১ (চোঃ দাোঃ) 

০১৭৩০-৯৬৩১৮৯ 

০৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৯/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর, সবদ ড, কাবি, 

িরীর ব্যথা, শ্বাসকট 
 

929.  

বরপন কু ার রাে 

জুবনের ইবিবনোর (ওএন্ডএ ) 

০১৭২২-৯৩৮৬৩৫ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৬/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, সবদ ড, কাবি 
 

930.  

য াোঃ আক্কাছ আ ী 

কযাবিোর (সা বেক বরোস্ত) 

০১৭১৭-৯২৮৪৮৮ 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৯/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর, সবদ ড, কাবি,  

শ্বাসকট  

931.  

য াোঃ িাহীন আ   

 াইনক্রু য য়ভ -১ (চুবক্তবভবত্তক) 

০১৭৭৬-৮৫৮২০৪ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৩/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর, সবদ ড, কাবি,  

শ্বাসকট  
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932.  

য াোঃ সবুে ব ো 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৯৫-১০১০১৩ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৩/০৭/২০২১ বব+ 
জ্বর, সবদ ড, কাবি, 

িরীর ব্যাথা  

933.  

য াোঃ আব্দুস সা া  

জুবনের ইবিবনোর (ওএন্ডএ ) 

০১৭১৫-৪৬৩৭৪৪ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ বব+ 
গ াব্যাথা,  াথা 

ব্যাথা  

934.  

য াোঃ আব্দু  কাইয়ূ  

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৪-৫১৪৮১৪ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৯/০৭/২০২১ ও+ 

প্রচন্ড জ্বর, হা কা 

সবদ ড-কাবি,  াথা 

ব্যাথা  

935.  

য াোঃ নেরু  ইস া  

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭১২-৪৩৬৪৪৩ 

২২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৭/০৮/২০২১ ও+ 

প্রচন্ড  াথা ব্যাথা, 

জ্বর, িরীর ব্যাথা 

এবিং দূব ড , হা কা 

সবদ ড-কাবি 

 

936.  

বগুড়া পববস-১ 

য াোঃ য ায়নাোরু  ইস া  বফয়রােী 

বডবেএ  

 01769400092 

০৮/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৯/০৫/২০২১ বব+ জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

937.  
ব য়সস নুর বানু যহায়সন 

ব োর যেবটিং সুপারভাইোর 
১৮/০৬/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৩-০৭-২০২১ - জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

938.  

য াোঃ েবস  উবিন 

 াইনম্যান যেড-২ 

01711714922 

০৪/০৭/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৯-০৭-২০২১ বব+ জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

939.  

য াছাোঃ পারভীন আক্তার 

কযাবিোর 

01705731661 

০৪/০৭/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৬-০৮-২০২১ এ+ জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

940.  

য াোঃ আব্দু   বেফ প্রা াবনক 

 াইন যেকবনবিোন 

01712436223 

০৪/০৭/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৮-০৭-২০২১ বব+ জ্বর, সবদ ড, কাবি 
 

941.  

য াোঃ িহীদু  ইস া  

বহসাব রক্ষক 

01716680115 

০৭/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৯-০৭-২০২১ ও+ জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

942.  

য াোঃ েেনা  আয়বদীন 

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

01738182425 

০৮/০৭/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৩-০৮-২০২১ - জ্বর, সবদ ড, কাবি 
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943.  

য াোঃ আহয়েদ আ ী 

 াইন যেকবনবিোন 

01717091662 

১২/০৭/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৯-০৮-২০২১ - জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

944.  

য াোঃ হাবফজুর রহ ান 

 াইনম্যান যেড-১ 

01718960780 

১৪/০৭/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৮-০৭-২০২১ বব+ জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

945.  

েন্দকার যফৌবেো যফরয়দৌস 

ববব িং সহকারী 

01710814447 

১৮/০৭/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০২-০৮-২০২১ - জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

946.  

িবহদা আক্তার বানু 

অবফস যসেোরী 

017800557300 

২২/০৭/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৪-০৮-২০২১ - জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

947.  

ওোবহদা িারব ন 

সহোঃ কযাবিোর 

01747569417 

২৩/০৭/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৪-০৮-২০২১ - জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

948.  

ব ঠু চন্দ্র রে 

ব োর বরডার কা  ম্যায়সিার 

01737366339 

২৩/০৭/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৭-০৮-২০২১ - জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

949.  

য াছাোঃ  াসুদা যরয়হনা 

কবিউোর অপায়রের 

01721418309 

০৩/০৮/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪-০৮-২০২১ - জ্বর, সবদ ড, কাবি 
 

950.  

য াছাোঃ সানবেদা আফবরন 

ডাো এবি অপায়রের 

01720570447 

০২/০৮/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৮-০৮-২০২১ - জ্বর, সবদ ড, কাবি 
 

951.  

য াোঃ আব্দুর রবহ  

 াইনম্যান যেড-১ 

0161245141 

১৬/০৮/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৭/০৯/২০২১ - জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

952.  

েীবনান্দ রাে 

 াইনম্যান যেড-১ 

017188579047 

১৭/০৮/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২২/০৮/২১ - জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

953.  

য াোঃ রহু  আব ন 

 াইনম্যান যেড-১ 

01766407090 

২০/০৮/২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৬/০৯/২০২১ - জ্বর, সবদ ড, কাবি 

 

954.  বগুড়া পববস-২ 
য া: ফেরু  আ   

বডবেএ  
২০-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৫/০৫/২০২১ বব+ জ্বর, কারর্, গলা ব্যাথা 
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01769400093 

955.  

য াোঃ আিরাফ 

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৯১৫০৭২৬৬২ 

১২-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৮-০৭-২০২১ - 
জ্বর, কারর্, 

গলাব্যাথা,ইতযারদ 

 

956.  

য াোঃ য াস্তাক আহয় দ 

প্লাি একাউয়িি 

০১৯৭০৯১২০৩৭ 

২২-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৯-০৭-২০২১ - 
জ্বর, কারর্, 

গলাব্যাথা,ইতযারদ 

 

957.  

য াোঃ সাবেোর রহ ান 

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার (চুোঃবভ) 

০১৭৪৬০৯১৬৭৮ 

২৪-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৯-০৭-২০২১ - 
জ্বর, কারর্, 

গলাব্যাথা,ইতযারদ 

- 

958.  

য াোঃ যোরয়িদ আ   

 াইন যেকবনবিোন 

০১৭৩৩-২৮৭২০৫ 

২৯-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৩-০৭-২০২১ - 
জ্বর, কারর্, 

গলাব্যাথা,ইতযারদ 

 

959.  

য াছাোঃ িাব  া  োন  

ববব িং সহকারী 

০১৭১৭-০১৭০৭০ 

০১-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৮-০৮-২০২১ - 
জ্বর, কারর্, 

গলাব্যাথা,ইতযারদ 

 

960.  

কয়লা  ববশ্বাস 

সহকারী যটার কীপার 

০১৭১৬-৪৪৮২৫৫ 

০১-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪-০৭-২০২১ - 
জ্বর, কারর্, 

গলাব্যাথা,ইতযারদ 

 

961.  

য াছাোঃ ফারোনা ইোসব ন 

ববব িং সহকারী 

০১৭৪৫৫-০৫৫৬৯ 

০১-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫-০৭-২০২১ - 
জ্বর, কারর্, 

গলাব্যাথা,ইতযারদ 

- 

962.  

োো নাবে  উবিন 

জুবনের ইবিবনোর 

০১৭১৬২০৯৭৮৬ 

০৩-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৩-০৭-২০২১ - 
জ্বর, কারর্, 

গলাব্যাথা,ইতযারদ 

- 

963.  

হীয়রন্দ্র নাথ ব ডন 

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার (চুোঃবভ) 

যসানাে া যোনা  অবফস 

১২-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৭-০৭-২০২১ - 
জ্বর, কারর্, 

গলাব্যাথা,ইতযারদ 
 

964.  েেপুরহাে পববস 

আয়েদা আেোর োহান 

ববব িং সহকারী 

০১৭১০১৪৮১২৯ 

১৭-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৬/০৪/২০২১ ও+ 
পাে া পােোনা ও 

বব  
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965.  

য াোঃ কা া  যহায়সন 

 াইনম্যান যেড-১ 

আয়ক্ক পুর যোনা  অবফস 

০১৭১৩৭১৫৫৩৮ 

২৯-০৫-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৩/০৬/২০২১ এবব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা  

966.  

য াোঃ সায়হদ যহায়সন 

 াইনম্যান যেড-১ 

আয়ক্ক পুর যোনা  অবফস 

০১৭২৩৪৮৭৯৩০ 

৩০-০৫-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২১/০৬/২০২১ এ+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

967.  

য াোঃ সািা  যহায়সন 

 াইনক্রু য য়ভ -১(চুোঃবভোঃ) 

আয়ক্ক পুর যোনা  অবফস 

০১৭৫০৩৩৩৭০১ 

৩০-০৫-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৩/০৬/২০২১ বব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

968.  

য াোঃ নুর আ    ন্ড  

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭১৭২১৪৬২৬ 

০৯-০৬-২০২১ইিং সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৩-০৬-২০২১ এ+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

969.  

োেরুন্নাহার 

ববব িং সুপারভাইোর 

০১৭১৬০৩৫৪৯২ 

১০-০৬-২০২১ইিং সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৪-০৭-২০২১ ও+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

970.  

রওনক োহান  

ববব িং সহকারী 

০১৭১৯৫৪৯৯৭৫ 

১০-০৬-২০২১ইিং সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৩-০৭-২০২১ ও+ 
জ্বর ও স্বাদহীন, 

গন্ধহীন ।  

 

971.  

য াোঃ আহসানু  বািার  

ব োর যেবটিং সুপারভাইোর 

০১৭২৩৬২০২৬০ 

০৫-০৬-২০২১ইিং সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৫-০৬-২০২১ বব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

972.  

য াোঃ আনারু  ইস া   

 াইনম্যান যেড-০১ 

০১৭৭০৯৫৮০৮৪ 

২৭-০৬-২০২১ইিং সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫-০৭-২০২১ বব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

973.  

য াোঃ সুেন আ ী  

 াইনক্রু য য়ভ -১  

০১৭৮২৪৫০৭৬৬ 

০৭-০৬-২০২১ইিং সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২১-০৬-২০২১ এবব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

974.  

য াোঃ নুরু  ইস া  

 াইনম্যান যেড-০১ 

01746405839 

১০-০৬-২০২১ইিং সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৩-০৬-২০২১ বব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

975.  
য াোঃ সায়দকু  ইস া   

wgUvi wiWvi Kvg-g¨v‡mÄvi 

১১-০৬-২০২১ইিং সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪-০৬-২০২১ ও+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 
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01746405839 

976.  

কাবনে ফায়ে া 

ববব িং সহকারী 

01948740986 

১২-০৬-২০২১ইিং সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৯-০৭-২০২১ ও+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 
 

977.  

িাকরু  আ   

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৫০১২৩৮৫৭ 

০৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৬-০৬-২০২১ ও+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

978.  

য াোঃ আব্দু   বেফ 

ব োর বরডার কা  ম্যায়সিার 

০১৭৩৪২৯১৫৭৫ 

০৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৮-০৬-২০২১ ও+ 
জ্বর ও স্বাদহীন, 

গন্ধহীন ।   

979.  

য াোঃ োবকর যহায়সন 

 াইনয়েকবনবিোন 

০১৯৩৮৭৪২৬৪৫ 

৩০/০৫/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০১-০৬-২০২১ ও+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

980.  

য াোঃ আব্দু  বাবরক 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৯১২৬৩৪৬৭৭ 

০৮/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২১-০৬-২০২১ ও+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 
 

981.  

য াোঃ রববউ  ইস া  

 াইনক্রু য য়ভ -১ (চুোঃবভোঃ) 

০১৪০১১২৫৫৪৩ 

০৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫-০৬-২০২১ বব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 
 

982.  

য াোঃ  াবু যহাসাইন 

 াইনক্রু য য়ভ -১ (চুোঃবভোঃ) 

০১৭০৫৩৬২২৭৫ 

০৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৯-০৬-২০২১ বব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

983.  

য াোঃ আব্দু    ীন 

 াইনয়েকবনবিোন 

০১৭১৬৪৩৭৫৩৬ 

১২/০৬/১০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৬-০৬-২০২১ বব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

984.  

য াোঃ আবু  কা া  আোদ  

এ বসএ   

০১৭৪৪৫৭১৪২৮ 

০৭/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৩-০৬-২০২১ এ+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

985.  

য াোঃ সাবদকু  ইস া   

এ বসএ   

য াবাোঃ০১৭৫১০৭৫০১৯ 

১৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৮-০৬-২০২১ ও+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

986.  

য াোঃ আওো  যহায়সন 

এনয়ফাস ডয় ি যকা-অবড ডয়নের 

০১৭৮২১০৮৭২৫ 

১৫/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৪-০৭-২০২১ বব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 
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987.  

যদবব্রে ববশ্বাস 

সহকারী বহসাবরক্ষক 

০১৭২৬৪২৪৩৮৪ 

১৫/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৪-০৭-২০২১ ও+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

988.  

য াোঃ এনোজু  ইস া  

জুবনের ইবিবনোর 

০১৭৩৩২৮৮২১৬ 

২১/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৫-০৭-২০২১ ও+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

989.  

য াোঃ রায়িদু  ইস া  

অবফস সহােক 

০১৭৭৯১৫১৯৩৭ 

২৭/০৬/২০২১ 

 
সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৭-০৭-২০২১ এবব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

990.  

য াোঃ যগা া  রসু  

 াইনয়েকবনবিোন 

০১৭৬১৮৪৫৩০৩ 

২৭/০৬/২০২১ 

 
সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১০-০৭-২০২১ ও+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

991.  

য াোঃ আয়নাোরু  ইস া  

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭১২৩৬২৪০২ 

২৭/০৬/২০২১ 

 
সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫-০৭-২০২১ বব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

992.  

য াোঃ  াসুদ রানা 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৬৮৮৭৯৭৩১ 

২৭/০৬/২০২১ 

 
সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১২-০৭-২০২১ বব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

993.  

োঁন য াোঃ রুহু  আব ন 

অবফস সহােক 

০১৯১৯৮১১৭২৭ 

২৮-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১১-০৭-২০২১ ও+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

994.  

য াোঃ আনছার আ ী 

বনরাপত্তা প্রহরী 

০১৭৪৫৯৮২৯১৪ 

০১-০৭-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৪-০৭-২০২১ বব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

995.  

য াোঃ আস া  যহায়সন 

ব োর যেটার 

০১৭২৪৫৯৭৫৮৭ 

২২-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১০-০৭-২০২১ ও+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

996.  

য াোঃ যগা া  রিানী যচৌধুরী 

অবফস সহােক 

০১৭০৪৮৫০৭৬০ 

২২-০৬-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৯-০৭-২০২১ বব+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

997.  

য াোঃ সািা  যহায়সন 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৪৩৫৭৬৬৫৫ 

০৫-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২২-০৮-২০২১ ও+ জ্বর ও গায়ে ব্যাথ্যা 

 

998.  নওগাঁ পববস-১ 
শ্রী ব  ন কু ার 

ওেযাবরিং পবরদি ডক 
০৪-০৭-২০২১ বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৯/০৭/২০২১ বরোঃ বব- যকান উপসগ ড নাই 
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999.  
য াোঃ সায়েদুর রহ ান 

 াইনম্যান যেড-১ 
০৮-০৭-২০২১ বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ ও+ যকান উপসগ ড নাই 

 

1000.  
য াোঃ েবববুর রহ ান 

এ এসবস 
১৫/০৭/২০২১ বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৩/০৮/২০২১ এবব+ 

গ া ব্যাথা, 

জ্বর, শ্বাসকট 

 

1001.  
য াোঃ সাবকবুর রহ ান 

 াইনম্যান যেড-১ 
২৪/০৭/২০২১ বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৭/০৮/২০২১ ও+ 

গ া ব্যাথা, 

জ্বর, শ্বাসকট 

 

1002.  
য াোঃ  াহমুদুন নবী 

 াইনম্যান যেড-১ 
২৪/০৭/২০২১ বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৭/০৮/২০২১ এ+ 

গ া ব্যাথা, 

জ্বর, শ্বাসকট 

 

1003.  
য াোঃ কা রুজ্জা ান 

জুবনের ইবিবনোর 
২৫/০৭/২০২১ বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৫/০৮/২০২১ ও+ 

গ া ব্যাথা, 

জ্বর, শ্বাসকট 

 

1004.  

নওগাঁ পববস-২ 

য াোঃ আবেকুর রহ ান 

এনয়ফাস ডয় ি যকা-অবড ডয়নের 

০১৭২১১০৪৯৪১। 

১৯-০৪-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫/০৫/২০২১ বব+ জ্বর, কাবি 

 

1005.  

য াোঃ িবহদু  ইস া  

সহকারী জুবনের ইবিবনোর 

০১৭৭৪০১৯৬৬৪ 

১৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৫/০৭/২০২১ এ+ - 

 

1006.  

য াোঃ িাহ আ   

ওেযাবরিং পবরদি ডক, 

০১৭৩৬৭৬০৭৩৮ 

১৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৫/০৭/২০২১ বব+ - 

 

1007.  

য াোঃ এ দাদু  হক 

জুবনের ইবিবনোর (আইটি) 

০১৭১০৮৯৪৩০০ 

১৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০১/০৭/২০২১ বব+ - 

 

1008.  

য াোঃ আব নু  ইস া  

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

(চুবক্তবভবত্তক) 

০১৭১০২৬৪৫০০ 

১৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ৩০/০৬/২০২১ ও+ - 
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1009.  

য াোঃ য য়হদী হাসান 

 াইনক্রু য য়ভ -১ 

০১৭৯৭৯৪০৫৭৯ 

২৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ ও+ - 

 

1010.  

য াোঃ একরামু  হক 

সদস্য যসবা যকা-অবড ডয়নের 

০১৭১৭৪৪৭৭৭২ 

২৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ এ+ - 

 

1011.  

য াোঃ সুবফোর রহ ান 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৯৭৫৩২২৯৭ 

২৫/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১২/০৭/২০২১ এ+ - 

 

1012.  

য াোঃ আহাসান উলাহ 

জুবনের ইবিবনোর 

০১৭১২-৫৭৫২২৩ 

২৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ বব+  

 

1013.  

য াোঃ হারুন-অর-রবিদ 

সহকারী জুবনের ইবিবনোর 

০১৭১৮২৭০৭১২ 

২৭/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ ও+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

 

1014.  

য াোঃ আোউর রহ ান 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৩৩১৬৩৫৫৯ 

২৮/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ ও+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

 

1015.  

য াোঃ আব্দু   ববন 

ইবস 

০১৭২৫০৯১২৮২ 

২৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৯/০৭/২০২১ এ+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

 

1016.  

য াোঃ বসরাজু  ইস া  

বহসাবরক্ষক 

০১৭১৯৯১৫৭৬০ 

২৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ এবব+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

- 

1017.  

ই রু  কায়েছ 

অবফস সহােক 

০১৮৭০১৬৬৮৪২ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫/০৭/২০২১ বব+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

 

1018.  

বদপিংকর চন্দ্র রাে 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৩৭১৬২৭৮৬ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ বব+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

 

1019.  

য াোঃ যগায়েন ইস া  

 াইন শ্রব ক 

০১৭৪৩২৫৫০৯২ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ এ+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

 

1020.  
য াোঃ আব্দু  আ ী  

ব োর বরডার-কা -ম্যায়সিার 
০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ বব+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

- 



 

Page-19         

০১৭২২৬১৩৩৪৮ 

1021.  

য াোঃ রাবকব যহায়সন 

ড্রাইভার 

০১৭৩৬২৮৫৩৯৭ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ বব+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

 

1022.  

হারুন-অর-রবিদ 

সহকারী যটার কীপার 

০১৭২৯৯১৯৮৪৩ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৭/০৭/২০২১ ও+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

 

1023.  

য াোঃ যরাব ে উিীন 

বপইউবস 

০১৭১৬৩৮১০৯৬ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ বব+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

- 

1024.  

েনাব বরপন কু ার দা  

যডপুটি যেনায়র  ম্যায়নোর (সদর-

কাবরগরী) 

০১৭৬৯৪০০২০৯ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৩/০৭/২০২১ বব+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

 

1025.  

য াোঃ আব ফ রানা 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৮৪৬০৬৫২৯৬ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ এ+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

 

1026.  

য াহাোঃ যগা া  রিানী 

সহকারী বহসাবরক্ষক 

০১৭৬২৬১৮৭৬২ 

০৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৭/২০২১ এ+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

 

1027.  

য াছাোঃ ফবরদা পারভীন 

কবিউোর অপায়রের 

০১৭৪২৭৫৪৯৬২ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৫/০৭/২০২১ এ+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

 

1028.  

য াোঃ িা ী  যরো 

ব োর-বরডার-কা  ম্যায়সিার 

০১৭১৯২৪১৮৫০ 

০৯/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৮/০৮/২০২১ ও+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

-  

1029.  

য াোঃ  বনরু  ইস া  

ব োর-বরডার-কা -ম্যায়সিার 

০১৭১৭৪০০৫৭৪ 

১২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ৩১/০৮/২০২১ বব+ সবদ ড, কাবি, জ্বর 

 

1030.  বসরােগি পববস-১ 

সু ন যগা দার 

সহকারী জুবনের ইবিবনোর (আইটি) 

০১৭৭৬৫৬৪৬৬২ 

২৯/০৬/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৭/০৭/২১ ও+ 

জ্বর, িরীর দূব ড , 

োবার েহয়ন স্বাদ ও 

গন্ধ যনই।  
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1031.  

িারব ন সু োনা 

কবিউোর অপায়রের 

০১৭১২৪৩২৪৪৮৬ 

২৮/০৬/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫/০৭/২১ বব+ 

জ্বর , সবদ ড, কাবি,  

শ্বাসকট, িরীর দূব ড  

এবিং োবার েহয়ন 

স্বাদ ও গন্ধ যনই। 

 

1032.  

য াোঃ হাবফজুর রহ ান 

ড্রাইভার 

০১৭০৭৮১৩৬৩৫ 

০৫/০৭/২১  সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৫/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, কাবি এবিং 

োবার েহয়ন স্বাদ ও 

গন্ধ যনই। 
 

1033.  

য াোঃ ওোয়েদ আ ী 

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

০১৭৩৭৩৯৪৬১৪ 

১০/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ৩১/০৭/২১ এ+ 

জ্বর , সবদ ড,োবার 

েহয়ন স্বাদ ও গন্ধ 

যনই। 
 

1034.  

আহসানু  হাবসব 

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

০১৭১৬০০০৩১১ 

১১/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ৩১/০৭/২১ ও+ 

জ্বর , সবদ ড,োবার 

েহয়ন স্বাদ ও গন্ধ 

যনই। 
 

1035.  

য াোঃ  বেফুজ্জা ান 

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

০১৭১১৩১১৪৩৪ 

১৬/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ৩১/০৭/২১ বব+ 

জ্বর , সবদ ড,োবার 

েহয়ন স্বাদ ও গন্ধ 

যনই।  

1036.  

য াোঃ নায়েদ আ ী 

 াইন যেকবনবিোন 

০১৭৪১২১৫৫৯৪ 

২৫/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৬/০৮/২০২১ বব+ 
জ্বর , কাবি ও 

 াথাব্যাথা। 
 

1037.  

য াোঃ যসা াে ান ব ো 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭১০৭০২০০৭ 

২৬/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৮/২০২১ বব- 
জ্বর , কাবি ও 

 াথাব্যাথা। 
 

1038.  

য াোঃ আব্দু  আ ী  ব ো 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৪৭৮৭৮৪৪০ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ বব+ 

জ্বর , াথাব্যাথা, 

িরীর ব্যাথা  

শ্বাসকট, োবার 

েহয়ন স্বাদ ও গন্ধ 

যনই। 

 

1039.  

য াোঃ রাজু আহয়েদ 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৪৯-০৫৯০১২ 

০৭/০৮/২১ বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৬/০৮/২০২১ ও+ জ্বর  ও গ াব্যাথা 

 

1040.  

বসরােগি পববস-২ 

য াহােদ আব্দুর রিীদ 

ব োর যেবটিং সুপারভাইোর 

০১৭১৬-৩২২৩৮৫ 

১২.০৪.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৫/০৫/২০২১ এ+ 
হা কা বুক ব্যাথা ও 

কাবি 
 

1041.  

য াোঃ রবফকু  ইস া  

এবেএ (এ এস) 

০১৭৬৯-৪০২১৩৯ 

২৯.০৬.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৩.০৭.২১ এ+ িাবররীক দুব ড ো 
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1042.  

য াছাোঃ োহব না যহায়সন 

সহোঃ কযাবিোর 

০১৭৩১-৪১৯৬৭২ 

০৫.০৭.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৯.০৭.২১ এ(-) জ্বর ও কাবি 
 

1043.  

য াোঃ আব্দু   ান্নান 

বপবসএ  

০১৭৬৪-৭৭৩৬৩৫ 

০৫.০৭.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৭.০৭.২১ এবব+ জ্বর ও কাবি 

 

1044.  

য াোঃ আবু রােহান বাদিা 

সহোঃ বহসাব রক্ষক 

০১৯১২-৪৫৭২৩০ 

০৭.০৭.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪.০৭.২১ বব(-) জ্বর ও কাবি 

 

1045.  

য াোঃ োহািংগীর আ   

 াইন যেকবনবিোন 

০১৭১৮-৮৫৯১৮৮ 

১১.০৭.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৩.০৭.২১ এ+ জ্বর ও কাবি  

1046.  

য াোঃ োহাঙ্গীর আ   

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

(চুবক্তবভবত্তক) 

০১৯৩৬৬৭৪৫০৬ 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৬.০৭.২১ বব+ জ্বর ও শ্বাসকট  

1047.  

য াছাোঃ  ঞ্জুোরা োত্যন 

ববব িং সহকারী 

০১৭২৭-৩০১৯৫০ 

১৭.০৭.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১০.০৮.২১ বব+ 
জ্বর, কাবি ও 

শ্বাসকট 

 

1048.  

য াোঃ ব োনুর রহ ান 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৩৪-২১৭৪৪১ 

২৬.০৭.২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৩.০৮.২১ ও+ 
জ্বর ও িারীবরক 

দূব ড ো 
 

1049.  

বরপন হা দার 

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

(চুবক্তবভবত্তক) 

০১৯১৭-৯৩৯৪৯৯ 

০১.০৮.২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৫.০৮.২১ ও+ 
জ্বর, কাবি ও 

শ্বাসকট  

1050.  

চাঁপাইনবাবগি 

পববস 

য াোঃ ফারুক যহায়সন 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৯২২৪৭৯২৫ 

২৩.০৫.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৫/০৬/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি, িরীর 

ব্যাথা,  াথা ব্যথা 

 

1051.  

য াোঃ বেল্লুর রহ ান 

 াইন যেকবনবিোন 

০১৭৭৪০০৮৩৮২ 

২৩.০৫.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১০/০৬/২০২১ এ+ জ্বর,কাবি, শ্বাসকট 
 

1052.  

য াসাোঃ যিফা ী োত্যন  

কবিউোর অপায়রের 

০১৭৭৬-৮০৩৯২ 

২৪.০৫.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫/০৬/২০২১ ও+ 
জ্বর, িরীর ও  াথা 

প্রচন্ড ব্যাথা, শ্বাসকট।  
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1053.  

য াসাোঃ আফসানা হক 

সহকারী কযাবিোর 

০১৭১০৫১৮১৫৮ 

২৯.০৫.২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৫/০৬/২০২১ ও+ 
জ্বর, কাবি ও পাে া 

পােোনা  

1054.  

য াসাোঃ যসব না আকোর োহান 

কযাবিোর 

০১৭২০৫৪৪০৩১ 

০৭.০৬.২০২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৬/০৬/২০২১ বব+ 
গন্ধ অনুভব করয়ে 

পায়র না।  

 

1055.  

য াোঃ  বনরূ  ইস া  

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

(চুবক্তবভবত্তক) 

০১৭৫৪-৫২৩৮৭৯ 

১৭/০৬/২০২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৮/০৭/২০২১ ও+ 
সবদ ড 

  

1056.  

য াোঃ রাবকবু  ইস া  

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

(চুবক্তবভবত্তক) 

০১৭৬৭-০৫৯৬৬৩ 

১৮/০৬/২০২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০২/০৭/২০২১ ও+ সবদ ড 
 

1057.  

য াোঃ সা  ান োন 

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

(চুবক্তবভবত্তক) 

০১৭৬৮-৪৭১০২৫ 

১৪/০৬/২০২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৮/০৭/২০২১ এ+ জ্বর 

 

1058.  

য াোঃ আফো   ন্ড  

প্লাি বহসাব রক্ষক 

০১৭২২-০৪৫৭২৫ 

২৫/০৬/২০২১বরোঃ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১০/০৭/২০২১ এবব+ 
কাবি, িারীবরক 

দুব ড ো 
 

1059.  

নী ফা ারী পববস 

য াোঃ আিরাফুজ্জা ান 

অবফস সহােক 

০১৭০৪০৭৬৯৬০ 

১৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৪/০৬/২০২১ ও+ 
জ্বর, সবদ ড, কাবি ও 

গ া ব্যাথা 

 

1060.  

বদ ীপ চন্দ্র ব ডণ 

বডবেএ  (সদর-কাবরগরী) 

০১৭৬৯৪০২১২১ 

০২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৬/০৭/২০২১ বব+ জ্বর ও সবদ ড কাবি 

 

1061.  

য াোঃ আকরা  যহায়সন 

ব োর বরডার কা  ম্যায়সিার (চুোঃবভোঃ) 

০১৭৩৮৩৪৩৯২১ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৭/০৭/২০২১ এ+ জ্বর ও সবদ ড কাবি 

 

1062.  

য াোঃ বরোজু  ইস া  

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৫০-৫৯৩০০৫ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৬/০৭/২০২১ এ- জ্বর ও সবদ ড কাবি 
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1063.  

েপন চন্দ্র রাে 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৩৭-৭৭২৬৯২ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৬/০৭/২০২১ এ+ জ্বর ও সবদ ড 

 

1064.  

দীপু চন্দ্র রাে 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৫১-২৭৯৯২০ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২২/০৭/২০২১ বব+ জ্বর ও সবদ ড কাবি 

 

1065.  

য াোঃ োইরু  আ   

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭২৩-৫১৩৩২৬ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৯/০৭/২০২১ এ+ জ্বর ও গ া ব্যাথা 

 

1066.  

য াছাোঃ যরাকসানা পারভীন 

ববব িং সহকারী 

০১৭১৮-৮৭৯৯৬৫ 

১৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৯/০৭/২০২১ ও+ জ্বর ও সবদ ড কাবি 
 

1067.  

য াছাোঃ িাহানাে পারভীন 

ববব িং সহকারী 

০১৭৯২-৮৯৮৩৯৩ 

১৮/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০২/০৮/২০২১ বব+ জ্বর ও সবদ ড কাবি 

 

1068.  

য াোঃ  ামুন যহায়সন 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭২২-৩১৩৭৮০ 

১৮/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০২/০৮/২০২১ এ+ জ্বর ও সবদ ড কাবি 

 

1069.  

য াোঃ আবু সাঈদ 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭২২-৯৮০৭০৮ 

৩১/০৭/২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১০/০৮/২০২১ এ+ সবদ ড ও কাবি 

 

1070.  

য াোঃ িবহদু  ইস া  

পবরচ্ছন্নক ী 

০১৭৮১-০৬৫৪৫৫ 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ১৯/০৮/২০২১ ও- জ্বর ও সবদ ড 

 

1071.  

য াোঃ যরোউ  কবর  

 াইন যেকবনবিোন 

01717447890 

২৯/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৯/০৯/২০২১ ও+ জ্বর ও সবদ ড কাবি 

 

1072.  

য াোঃ রেন রানা 

যডা ার যোোঃ অোঃ 

01767238850 

০৯/০৯/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২১/০৯/২০২১ ও+ জ্বর ও সবদ ড কাবি 

 

1073.  

যোৎস্না রানী সরকার 

কবিউোর অপায়রের 

০১৭৯-৪৮৪৯৮৮৫ 

১৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০১/০৯/২০২১ এ+ হা কা জ্বর ও সবদ ড 
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1074.  

ঠাকুরগাঁও পববস 

য াোঃ সাইফু  ইস া  

 াইনম্যান যেড-২ 
২৭/০৬/২০২১ হাসপাো  - বব+ শ্বাসকষ্ট 

 

1075.  
েনাব বিবরন বানু 

(কযাবিোর) 
২৮/০৬/২০২১ যহা  যকাোয়রবিয়ন  এ+ জ্বর, স্ববদ ড 

 

1076.  
েনাব নাে া োত্যন 

সহকারী কযাবিোর 
০৬/০৭/২০২১ যহা  যকাোয়রবিয়ন  এবব+ জ্বর, স্ববদ ড 

 

1077.  

য য়হদী হাসান 

যডপুটি যেনায়র  ম্যায়নোর 

(পঞ্চগড় যোনা  অবফস) 

২৬/০৭/২০২১ যহা  যকাোয়রিাইন - বব+ িরীর ব্যাথা, দুব ড ো 

 

1078.  

কুবড়- া  পববস 

য াোঃ যরোউ  ইস া , 

ব োর বরডার কা -ম্যায়সিার 

(চুবক্তবভবত্তক) 

০১৭৪৯৭৯৬২৩৩ 

০১-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৭-০৮-২০২১ ও+ 
জ্বর, সবদ ড 

কাবি ও গ া ব্যাথা 

- 

1079.  

য াোঃ যহ ালুর রহ ান, 

সহকারী যেনায়র  ম্যায়নোর 

(ওএন্ডএ ) 

০১৭৬৯৪০০৫৪১ 

০৩-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৫/০৮/২০২১ ও+ নাই 

- 

1080.  

চন্দ্র নাথ ব ডন 

 াইনম্যান যেড-১ 

০১৭৭৪২৪১৮৩১ 

০৯-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ২৫-০৮-২০২১ বব+ 
জ্বর, সবদ ড 

কাবি ও গ া ব্যাথা 

- 

1081.  

বফয়রাো োন  

ববব িং সুপারভাইোর (চোঃদাোঃ) 

সদর দপ্তর 

০১৭৪৯৫০২৭৮৪ 

১৮-০৮-২০২১ সুস্থ্য হয়ে কায়ে য াগদান ০৫-০৯-২০২১ ও+ জ্বর 

 

1082.  

এ.এস.এ  রাবকবু  হাসান,  

এবেএ  (ওএন্ডএ ) 

উব পুর যোনা  অবফস 

য াবাই  নিং- 01744-803432 

১৮-০৯-২০২১ যহা  যকাোয়রবিন  O+ 

প্রচন্ড জ্বর , গ া - 

 াথা ব্যাথা, সবদ ড ও 

কফ যুক্ত কাবি 

 

http://pbs.thakurgaon.gov.bd/site/officer_list/f7b05d86-ac5f-4f50-8a50-e33efce7bb5a/
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1083.  

পিররোজপুর িপিস 

মমোোঃ আব্দুল হোপিম 

মমম্বোর সোপভ িস মিো-অপড িরেটর 

০১৭২০-৪৬৩৬২০ 

১৩-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ এ+ 
জ্বর,িোপি, 

মোথোব্যোথো  

1084.  

সসেদো মমরমোরী ইেোসমীে 

পিপলিং সহিোরী 

০১৭১৭৮৫৯৫৩৫ 

১৫-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ ও+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো  

1085.  
সুমে মরজো 

সহিোরী জুপেেোর ইপিপেেোর 

০১৮৮৪৬৯৯৪৬৫ 

১২/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৬/২০২১ এ+ 
জ্বর,কাশি ও গায়ে 

ব্যাথা 

- 

1086.  
পেরোিদ দোস 

এপজএম (প্রিোসে/মোেিসম্পদ) 

০১৭১৫১৯০৬৭০ 

১৯-০৬-২১পরোঃ মহোম মিোেোররন্টোইে 
 

- 
ও+ 

জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো  

1087.  
মমোোঃ মমোসোপির মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড -২ 

০১৭৪৩৮৬৫৭৩৬ 

১৯-০৬-২১পরোঃ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো  

1088.  
পুপলে মদ 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৭৩৬২৫৬২১৭ 

২০-০৬-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬-০৭-২১পরোঃ এ+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো  

1089.  
মমোোঃ িপিকুল ইসলোম 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭০৮৭২৫৬১৫ 

০৫-০৭-২১পরোঃ হোসিোতোল - এপি+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো 

- 

1090.  

মমোোঃ মহপসে 

লোইে ক্রু মলরভল-১ 

০১৭৩২১২৬৯০৭ 

০৫-০৭-২১পরোঃ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো 
 

1091.  

পেতযোেন্দ িম িে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭১৬৪৬১১৮৯ 

০৬-০৭-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭-০৮-২১পরোঃ ও+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো  

1092.  
মমোোঃ হোরুে অর রপিদ 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭২৪৪৬৮০৮৬ 

০৭-০৭-২১পরোঃ মহোম মিোেোররন্টোইে - ও+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো 
 

1093.  
মমোোঃ আবুল িোিোর 

লোইে মটিপেপিেোে (চোঃ দোোঃ) 

০১৭৪৩০০৩১০০ 

০৮-০৭-২১পরোঃ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো 
 

1094.  
মমোোঃ আরেোেোর মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 
১০-০৭-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬-০৮-২১পরোঃ ও+ 

জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো 

- 
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(চুপিপভপিি) 

০১৭৪৪৮৬৮১৯৪ 

1095.  
েোজমুে সুলতোেো পেিো 

সহোঃ িযোপিেোর (অে-প্ররিিে) 

০১৭১৫২৬৮১৭২ 

১০-০৭-২১পরোঃ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো  

1096.  
মমোোঃ িপরফুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-২ 

০১৭৩৯৪৮৪১৯১ 

১১-০৭-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫-০৭-২১পরোঃ পি+ 
জ্বর/ গলো ব্যথো/ 

মোথোব্যোথো 

- 

1097.  

মপিউর রহমোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭১৫৬৮১৮৭৪ 

০৬-০৭-২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬-০৭-২১পরোঃ এ+ 
জ্বর/ গলো ব্যথো/ 

মোথোব্যোথো 

- 

1098.  
মররহেো খোতুে 

পিপলিং সুিোরভোইজোর (চোঃ দোোঃ) 

০১৭১২৭৩৩৯৭৭ 

১৩-০৭-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ৩১-০৭-২১পরোঃ এ+ 
জ্বর/ গলো ব্যথো/ 

মোথোব্যোথো 

- 

1099.  

মমোোঃ ইপলেোছ 

লোইে ক্রু মলরভল -১ 

০১৮৭০৯৫৭২২৩ 

২৫-০৭-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০২-০৮-২১পরোঃ এ+ 
জ্বর/গলো ব্যথো/ 

মোথোব্যোথো 

- 

1100.  

এম,পড ওেোপহদুজ্জোমোে 

পডপজএম (চোঃদোোঃ) 

০১৭৬৯৪০০২৪২ 

০৪-০৮-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮-০৮-২১পরোঃ ও+ 
জ্বর/ গলো ব্যথো/ 

মোথোব্যোথো 

 

1101.  

পলটে রোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৪৫২৬৮৩৯৬ 

১০-০৮-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪-০৮-২১পরোঃ পি+ 
জ্বর/ গলো ব্যথো/ 

মোথোব্যোথো 

 

1102.  

চট্টেোম িপিস-১ 

আব্দুল িোরছদ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৮১৪৮৩৭৪৫৯ 

২০/০৩/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬/০৪/২০২১ পি+ 
ঠোন্ডো, বুরি ব্যোথো, জ্বর 

ও িোপি  

1103.  

মিখ মমোোঃ িোররভজ  মহর 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১১৬৬৮৭৬৫ 

০১-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৪/২০২১ এ+ 
জ্বর,  শ্বোসিষ্ট, িোপি ও 

গলো ব্যোথো 

 

1104.  

মমোছোোঃ সুমোইেো পিেরত সোঈদ 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৮৫০৬৪৬৫৩১ 

২৬-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৬/২০২১ এ+ 
জ্বর,  শ্বোসিষ্ট, িোপি ও 

গলো ব্যোথো 

 

1105.  
মপহদুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-২ 
০৪-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪-০৭-২০২১ এ+ 

জ্বর, ,িোপি , িরীর  

ব্যোথো ও গলো ব্যোথো 

- 
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০১৭৮৯৯৩০৪৩৬ 

1106.  

মমোোঃ পসরোজুল ইসলোম 

পমটোর মটষ্টোর 

০১৭৮৬১৬৪৯১৪ 

১২-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪-০৮-২০২১ ও+ 
জ্বর,িোপি,িরীর  

ব্যোথো ও গলো ব্যোথো। 

 

1107.  

মমতোজ আলী 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭৪৬৭৮৩৪৬৭ 

১৪-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫-০৭-২০২১ পি+ শ্বোসিষ্ট 

 

1108.  

মমোোঃ আিজোল মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭২৮৮৮১১৪১ 

১৪-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫-০৭-২০২১ পি+ 
জ্বর,িরীর  ব্যোথো 

 
 

1109.  

মমোোঃ মোহবুবুল আলম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭২৭১৩৩৪২৯ 

১৮-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫-০৭-২০২১ এ+ জ্বর ও শ্বোসিষ্ট 

 

1110.  

মমোোঃ খোইরুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৮৩৬৪২২৮৮১ 

২৯-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 

১৫/০৮/২০২১ 

 পি+ জ্বর,িোপি 

 

1111.  

জেোি মমোোঃ ইপিস পমেো 

পেরোিিো প্রহরী 

মমোিোইল েিং-০১৮৩৫৯২৯১১৯ 

০৯-০৮-২০২১ 

সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 

৩১-০৮-২০২১ A+ জ্বর, িোপি  

3 

1.08.21 

 

1112.  

চট্টেোম িপিস-২ 

তওসীি জোপমল মচৌধুরী 

এইজএম (এমএস) 

০১৭৬৮৪০০৩৫১ 

১৫-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 

১৫/০৫/২০২১ 

 ও+ জ্বর ও িোপি  

 

1113.  

মমোোঃ আপমরুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৩৬৩৫৬৭২০ 

২৪-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৪/২০২১ এ+ জ্বর,  িোপি  

 

1114.  

মমোোঃ মমরহপদ হোসোে 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

০১৮৩৭৩৬০৪১৭ 

২৮-০৫-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৬/২০২১ এপি+ জ্বর ও িোপি 

 

1115.  

জীিে কুমোর পিশ্বোস 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৮১৮১৪০৩১০ 

২৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৭/২০২১ পি+ জ্বর ও িোপি 
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1116.  

রুস্তম আলী 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

০১৮৩৮২৬৬০৩ 

২৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৭/২০২১ এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1117.  

জেোি গরেি পসিদোর 

পহসোি সহিোরী 

০১৭১৪৫০২৮৭১ 

২৫-০৬-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৭/২০২১ ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1118.  

পহররো মদওেোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৫৫৩৩৫০৯৯৪ 

০৩-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ A+ জ্বর ও িোপি 

 

1119.  

মমোোঃ িহীদুল ইসলোম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৬৪৫০৭৬০৬৮ 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০-০৮-২০২১ ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1120.  

মগোিোল চন্দ্র দোস 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৭৩১৩২১১৫০ 

২৯/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ জ্বর ও িোপি 

 

1121.  

রুহুল আপমে 

জুপেের ইপিপেেোর 

01711067800 

২৮-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১-০৮-২০২১ ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1122.  

চট্টেোম িপিস-৩ 

মমোহোম্মদ মুসো 

জুপেেোর ইপিপেেোর 

০১৮১৩-০৫৫৮৮২ 

০২/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২০/০৪/২০২১ ও+ জ্বর ও িরীর ব্যোথো 
 

1123.  

মমোোঃ মপেরুজ্জোমোে 

িোওেোর ইউজ মিো-অপড িরেটর 

০১৭১২-২১০৯৩৬ 

১১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৪/২০২১ ও+ জ্বর ও ব্যোথো 

 

1124.  

জেোি চন্দ লোল চোিমো 

সহ: জুপে:ইপিপেেোর (ইআরইউ) 

01557-036805 

১৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৭/২০২১ পি+ সপদ ি, িোপি 

 

1125.  

মমোোঃ জপমর উপিে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

01811-941627 

২৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৭/২০২১ পি- 

জ্বর, সপদ ি, িোপি, 

গলোব্যোথো এিিং 

গলোব্যোথো 

 

1126.  
পমঠুে আহরমদ 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

01892588253 

২৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৭/২০২১ পি+ জ্বর, িরীর ব্যোথো 
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1127.  

মসৌরভ িড়ুেো 

লোইে মটিপেপিেোে 

01733239293 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৭/২০২১ পি+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি, 

গলোব্যোথো 

 

1128.  

জেোি চম্পি িড়ুেো 

লোইে মটিপেপিেোে 

মমোিোইল- 01816857011 

02/09/2021  

 
মহোম মিোেোররপন্টে  O+ 

হোলিো জ্বর ও 

খোিোরর স্বোদ মেই। 
 

1129.  

মভোলো িপিস 

মমোোঃ পগেোস উপিে 

ড্রোইভোর 

০১৭২০-৩৪৫১৭৩ 

১১-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৪/২০২১ পি+ হোলিো জ্বর ও িোপি 

 

1130.  

সোপমেো আিোর 

পিপলিং সহিোরী (িোজ েোই মজুরী েোই) 

০১৬২৭-১৫৭৯১৫ 

২৬/০৭/২০২১ 

(০৩/০৯/২০২১ পরোঃ 

৩ে মটরষ্ট িরজটিভ) 

সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে  ১২/০৯/২০২১ ও + জ্বর ও শ্বোসিষ্ট 

 

1131.  

হোরজরো আিোর 

পিপলিং সহিোরী (িোজ েোই মজুরী েোই) 

০১৭৮৭-২৫০৪৮৭ 

২৬/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে - ও + জ্বর ও শ্বোসিষ্ট 

 

1132.  
মমোোঃ আব্দুল জপলল 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১৫-২০৪৫৬৩ 

২৮/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে - এ+ ঠোন্ডো জ্বর ও িোপি 

 

1133.  

মমোোঃ িোরুি মৃধো 

পমটোর পরডোর-িোম-ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

০১৭৩১-৯৩৭৬৫৪ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২০২১ এপি+ 
ঠোন্ডো, জ্বর, মোথো 

ব্যোথো ও িোপি  

1134.  

প্রদীি কুমোর হোলদোর 

পমটোর পরডোর-িোম-ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

০১৮৩০-৩০৩২৯২ 

০২/০৮/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে - এ+ ঠোন্ডো জ্বর ও িোপি 
 

1135.  

মমোোঃসোমছুপিে িোমীম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

তজুমপিে সোোঃরজোোঃঅপিস 

০১৭৮৯৪৬২০৪৭ 

২৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৯/২০২১ এ+ - 

 

1136.  

মমোোঃ েজরুল ইসলোম 

লোইে মটিপেপিেোে 

তজুমপিে সোি-মজোেোল অোঃ 

017316966736 

২৬/০৮/২০২১ 

(১০/০৯/২০২১ পরোঃ 

২ে মটরষ্ট িরজটিভ)  

মহোম মিোেোররপন্টে - এপি+ 
ঠোন্ডো, জ্বর, মোথো 

ব্যোথো ও িোপি 
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1137.  
মমোোঃ এমরোে মহোরসে 

লোইে শ্রপমি (িোেোমেো) 

২৬/০৮/২০২১ 

(০৯/০৯/২০২১ পরোঃ 

৩ে মটরষ্ট িরজটিভ) 

মহোম মিোেোররপন্টে - এ+ ঠোন্ডো জ্বর ও িোপি 

 

1138.  

মমোোঃ মহলোল উপিে 

পমটোর পরডোর-িোম-ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

০১৭২৭-৪৮৭৩৭২ 

০৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৮/২০২১ এ+ 
ঠোন্ডো জ্বর, মোথো 

ব্যোথ্যো ও িোপি  

1139.  

িক্সিোজোর িপিস 

মমোোঃ মিলোল আহরমদ মচৌধুরী 

অপিস সহোেি 

০১৭২০-৫৫১৯৫০ 

০১/০৪/২০২১  সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৪/২০২১ পি+ 
জ্বর, িোপি, শ্বোসিষ্ট ও 

ডোেপরেো  

1140.  

মি. এম. রপিউল 

সদস্য মসিো মিো-অপড িরেটর 

০১৭১১৯৭২২৭৪ 

০১/০৪/২০২১  সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৪/২০২১ ও+ 
জ্বর, ঠোন্ডো ও ঘ্রোে েো 

িোওেো 
 

1141.  

মমোোঃ সোইফুর রহমোে 

সহিোরী পহসোিরক্ষি 

০১৮১৮৯৬৬০০৪ 

২৩/০৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬/০৬/২০২১ ও+ জ্বর,িোপি, গলোব্যোথো 

 

1142.  

ইরলিট্রে পমত্র 

এপজএম (ওএন্ডএম) 

০১৮৪৫৮১০৯৫৫ 

২৫/৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৯/০৬/২০২১ ও+ জ্বর,িোপি, গলোব্যোথো 

 

1143.  

মমোোঃ হোপিবুর রহমোে িোরুিী 

প্লোন্ট পহসোিরক্ষি 

০১৮১৬২৪৪৩৪০ 

২৭/৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৬/২০২১ পি+ জ্বর,িোপি, গলোব্যোথো 

 

1144.  

পদিো িড়ুেো 

িপম্পউটোর অিোররটর 

০১৮১৫৬৭৩৬৯২ 

০৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৬/২০২১ ও+ 
জ্বর, সপদ ি, 

িোপি 

 

1145.  

মমোোঃ আরেোেোর মহোরসে 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৮১৪৩১৯৬৩০ 

২৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, িরীর ব্যোথো 

িি িোপি 
 

1146.  

মমোোঃ জপহর উপিে 

পিেে িোম-ম্যোরসিোর 

০১৮৪৫০৯৯৪৩২ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ ও+ সপদ ি 

 

1147.  

মমোোঃ জোহোঙ্গীর আলম 

পমটোর পরডোর-িোম-

ম্যোরসিোর(চুপিপভপিি) 

০১৮১৬৮০৮২৯৩ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ৩১/০৭/২০২১ ও- িোপি  
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1148.  

উদেে দোি গুপ্ত 

এপজএম (ওএন্ডএম) 

০১৯৬১৪১৫৫৩২ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, িোপি 

 

1149.  

মমোোঃ আক্কোছ আলী 

এেরিোস িরমন্ট মিো-অপড িরেটর 

০১৭৩৫৯৭৫৯৪৮ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৭/২০২১ পি+ জ্বর, িোপি 

 

1150.  

ভরিি চোিমো 

পমটোর পরডোর-িোম-

ম্যোরসিোর(চুপিপভপিি) 

০১৮২১৩৪১৬৩৯ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৭/২০২১ ও+ িোপি 

 

1151.  

মিপলে চোিমো 

এপজএম (ওএন্ডএম) 

০১৫১৬১৫১৯৪৯ 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৭/২০২১ পি+ িোপি, িরীর ব্যোথো 

 

1152.  

মমোোঃ মপহে উপিে 

পমটোর পরডোর-িোম-

ম্যোরসিোর(চুপিপভপিি) 

০১৬৪৪২৭০৬৭৪ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ এ+ জ্বর, শ্বোসিষ্ট  

1153.  

পিধূ ব্রত দোি 

পমটোর পরডোর-িোম-ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

০১৮৪৫৭১৫১৪৫ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, শ্বোসিষ্ট  

1154.  

মমোোঃ মোহোবুি মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৪৭৪৮১৮০১ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, িরীর ব্যোথো, 

িোপি  

1155.  

তসপলমো খোেম সুপম 

(িোজ েোই মজুরী েোই) 

০১৭৬৭৯৪৬০৪১ 

১৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬/০৮/২০২১ ও+ জ্বর  

1156.  
মমোোঃ মমোস্তোপিজুর রহমোে 

পেরোিিো প্রহরী 

০১৭১৯৭০৬০৩৯ 

২১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২০২১ এ+ 
শ্বোসিষ্ট ও শুিেো 

িোপি 
 

1157.  

মীর মরজোউল িপরম 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১২১৫৯৫৭৮ 

২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৮/২০২১ এ+ জ্বর ও সপদ ি 

 

1158.  

মমোোঃ িজলোর রহমোে 

অপিস সহোেি 

০১৭৪৯৩৭০১৮১ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৮/২০২১ এ- িরীর ব্যোথো ও জ্বর 
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1159.  

মমোোঃ মসপলম উপিে 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৯৫৭৯৭২৫২১ 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ পি+ 
সপদ ি, িরীর ব্যোথো ও 

জ্বর 
 

1160.  

মমোোঃ নুরুজ্জোমোে 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

০১৮৭৯৪১০১৯৫ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২০/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, সপদ ি, ওিোপি 

 

1161.  

মমোহোম্মদ হোসোে 

পমটোর পরডোর-িোম-ম্যোরসিোর  

০১৭৫২৩৩৬৩৩৭ 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ পি+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি ও 

গলোব্যোথো 
 

1162.  
আব্দুল িোরদর 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

০১৮৫৫৯৬৩৩৪৪ 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ এপি+ জ্বর, সপদ ি, ও িোপি 

 

1163.  
সোপিেো ইেোছপমে 

পিপলিং সুিোরভোইজোর 

০১৮৫৫৯৬৩৩৪৪ 

১৭/০৯/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে  এ+ 
জ্বর, িোপি, ঘোরে ও 

পিরঠ ব্যথো 

 

1164.  

িপরিোল িপিস-১ 

রোপিজো ইেোসপমে 

অপিস মসরেটোপর 

০১৯২৯৬০৪২৫৯ 

১০/০৪/২০২১  সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ এপি+ 

গলো শুপিরে  োওেো, 

মোথো ব্যথো, 

 হোলিো জ্বর। 

 

1165.  
িোরপভে আিোর 

িপম্পউটোর অিোররটর 

০১৭৩১২৫০২৫০ 

১০/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ এ+ 
জ্বর, িোপি, ঘোরে ও 

পিরঠ ব্যথো 
 

1166.  
িোমীম আরো খোেম 

পিপলিং সহিোরী 

০১৭১৭৭৩১৬৭৬ 

১০/০৪/২০২১ 

 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৪/২০২১ ও+ 

জ্বর, িোপি, মোথো ব্যথো, 

িরীর ব্যথো, শ্বোসিষ্ট  

1167.  

পমশু মপে রোে 

সহোঃ জুপেোঃ ইপি (আইটি) 

০১৭১৯৪৩৭২০৪ 

১২/০৪/২০২১  সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ ও- 
জ্বর, সপদ ি, িরীর ব্যথো, 

িোপি  

1168.  
মমোোঃ তোেজীল মহোরসে আিে 

লোইে শ্রপমি (িোজ েোই মজুরী েোই) 

০১৭৫১১৬৩৫০৯ 

১২/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৪/২০২১ এ+ 
জ্বর, মোথো ব্যথো, গলো 

ব্যথো 
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1169.  
প্ররিৌোঃ মুহোম্মদ িপিকুল ইসলোম 

পডপজএম (িোপরগরী) 

০১৭১৩০৯৫৩২৭ 

১৪/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৪/২০২১ ও+ 
িরীর ব্যথো, িোপি, 

হোলিো জ্বর  

1170.  

মররিিো সুলতোেো 

পিপলিং সহিোরী 

মমোিোোঃ ০১৭১২১৯৩৭০৬ 

২০/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৫/২০২১ 
পি+ 

জ্বর, িোপি, িরীর 

ব্যথো, শ্বোসিষ্ট 
 

1171.  

মমোোঃ মুকুল মহোরসে 

লোইে মটিপেপিেোে 

মমোিোোঃ ০১৭২৯১০১০৩৯ 

২১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৪/২০২১ 
পি+ 

হোলিো িোপি, জ্বর, 

মোথো ব্যথো 
 

1172.  

িরীি মোহোবুি মহোরসে 

অপিস সহোেি 

মমোিোোঃ ০১৭৩৯০৯৭৯৪৫ 

২১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬/০৫/২০২১ 
পি+ 

িোপি, মোথো ব্যথো, 

িরীর ব্যথো। 
 

1173.  
হোরুে অর রিীদ 

জুপেের ইপিপেেোর 

মমোিোোঃ ০১৭৪৯২৬১৭১৮ 

২২/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬/০৫/২০২১ 
ও+ 

জ্বর, িরীর ব্যথো, 

িোপি।  

1174.  

মমোোঃ মোিসুদুর রহমোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

১৭১০৫৪৮৯৭৯ 

২৬/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৫/২০২১ 
পি+ 

িরীর ব্যথো, িোপি, 

জ্বর, সপদ ি। 

 

1175.  

সিংযুি সরিোর 

সহিোরী  পহসোিরক্ষি 

০১৭৪৩৮৫৯৯৪৩ 

০২/০৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৫/২০২১ 
এ+ 

জ্বর, মোথো ব্যোথো ও 

িোরীর দুি িলতো 
 

1176.  

মমোোঃ মোইনুল 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯৪৭৮৪১৯১৩ 

০৫/০৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৫/২০২১ এ+ 

জ্বর, বুরি ব্যোথো ও 

িোরীর দুি িলতো এিিং 

িোপি 
 

1177.  

মমোোঃ িোলোম 

ড্রোইভোর 

মমোিোোঃ০১৭১৯৯৩৫০৪৮ 

২৭/০৬/২০২১ শরিঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৭/২০২১ পরোঃ ও+ 
শিশি বিতমায়ি সুস্থ্য 

আয়েি। 
 

1178.  

মমোোঃ হোবুল মৃধো 

প্লোন্ট পহসোি রক্ষি 

০১৭২১১৮২০৫৭ 

২৯/০৬/২০২১ শরিঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৭/২০২১ পি+ 

জ্বর, কাশি, 

মাথাব্যাথা, দূব তল 

ইিযাশি। 

- 

1179.  

মমোোঃ মমোিোররি মহোরসে 

কুি –িোম মিেোর মটিোর 

০১৭৯১৯৯১০৩২ 

০২/০৭/২০২১ শরিঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৭/২০২১ পি+ 
জ্বর, কাশি, 

মাথাব্যাথা। 

 



 

Page-10         

1180.  
মমোোঃ িপিকুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 
০৩/০৭/২০২১ শরিঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২২০২১ এপি+ 

জ্বর, 

কাশি,মাথাব্যাথা। 

- 

1181.  
মমোোঃ আপেচুর রহমোে 

এপজএম (ওএন্ডএম) 
০৪/০৭/২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৭/২০২১ এ+ 

জ্বর, 

কাশি,মাথাব্যাথা। 

- 

1182.  
মমোোঃ আবু মুসো 

পেরোিিো প্রহরী 
০৪/০৭/২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৭/২০২১  

জ্বর, 

কাশি,মাথাব্যাথা। 

- 

1183.  
মমোোঃ মমোেোরজ্জম মহোরসে 

পেরোিিো প্রহরী 
০৪/০৭/২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৭/২০২১  

জ্বর, 

কাশি,মাথাব্যাথা। 

- 

1184.  

আিন্দ কুমার কুন্ড 

শিশিএম 

০১৭৬৯৪০০০৮৫ 

০৫/০৭/২০২১ 

 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৭/২০২১ ও+ 

জ্বর, 

কাশি,মাথাব্যাথা। 

- 

1185.  

মিখ মমোোঃ মরজোউল িপরম 

সহোঃ জুপেের ইপিপেেোর 

০১৭১৯-৬০৮১৮৫ 

০৫/০৭/২০২১ 

পরোঃ 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ পি+ 

জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1186.  
মমোোঃ পমজোনুর রহমোে 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

01734-710446 

০৮/০৭/২০২১ 

 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ ও+ 

জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1187.  

মমোোঃ েোপজম উপিে 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

01711-125015 

০৯/০৭/২০২১ 

 
মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 

জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1188.  
মমোোঃ হোরুে অর রিীদ 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

01623-308064 

০৯/০৭/২০২১ 

 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ পি+ 

জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1189.  

মমোোঃ েোরজম আলী সরদোর 

পেরোিিো প্রহরী 

০১৭৩৫-৭৬৪২৩১ 

০৯/০৭/২০২১ পরোঃ 

 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৭/২০২১ পি+ 

জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1190.  
মমািঃ মশিরু্জ্জামাি 

লোইে মটিপেপিেোে 
০৯/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৭/২০২১ এ+ 

জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1191.  

মমোোঃ পিররোজ হোিং 

ড্রোইভোর 

০১৭১৬৬৪১৫৭৩ 

 

১২/০৭/২০২১ 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ ও+ - 

- 

1192.  

মমোোঃ পেজোম উপিে 

পমোঃ মটোঃ সুিোরোঃ 

০১৭১৬২৬৭১৭১ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৮/২০২১ এ+ - 

- 
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1193.  
প্ররিৌিলী আিদুল মন্নোে 

পসপেের মজেোররল ম্যোরেোর 

০১৭৬৯৪০০০১২ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ৩১/০৭/২০২১ পি+ 
খুসখুরস িোপি, গলো 

চুলিোপে, িরীর ব্যোথো 

- 

1194.  

মমোোঃ আবুল িোিোর 

পেরোিিো প্রহরী 

০১৭৫৮৪০৪২১০ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৮/২০২১ - 
জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1195.  

দীিি মসে 

লোইেম্যোে মেড-১  

০১৭৫৯৮১৫৩৭৬ 

২৭/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৮/২০২১ পি+ 
জ্বর, িোপি ও িরীর 

ব্যোথো। 

- 

1196.  
েোপহদ িপরম 

ওেযোপরিং িপরদি িি 
২৯/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৮/২০২১ পি+ 

জ্বর, িোপি ও িরীর 

ব্যোথো। 

- 

1197.  
মমোোঃ িোমরুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মলরভল-১ 
২৯/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২০২১ পি+ 

জ্বর, িোপি ও িরীর 

ব্যোথো। 

- 

1198.  
মমোোঃ সোজ্জোত মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 
০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৮/২০২১ - 

খুসখুরস িোপি, গলো 

চুলিোপে, িরীর ব্যোথো 

- 

1199.  

িপরিোল িপিস-২ 

মমোোঃ আব্দুল লপতি হোওলোদোর 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭২১-৬৮৫৫২৭ 

৩০/০৩/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ ও+ 
জ্বর, মোথো ব্যোথো, িরীর 

ব্যোথো ও িোপি  

1200.  

মুহোম্মদ আছিো উপিে 

জুপেোঃ ইপিপেেোর (ওএন্ডএম) 

01923133342 

১০/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - ও+ 
জ্বর েোই, সপদ ি েোই, 

মোথোব্যোথো েোই। 
 

1201.  

রপিকুল ইসলোম 

সহোঃ জুপেের ইপিোঃ (ওএন্ডএম) 

০১৯২৪৮০১৭২৯ 

১১/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি িরজটিভ 

জ্বর েোই, মোথোব্যোথো 

েোই,  িরীর ব্যোথো 

েোই,িরীর দূি িল 

আরছ। 

 

1202. 7 

মমোোঃ তোেভীর আহরম্মদ 

সহোঃ প্লোন্ট পহসোি রক্ষি আগগলঝোেো 

০১৭১৯৩১৫৪২৫ 

১১/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - ও+ 

গোরে ব্যোথো, বুরি 

ব্যোথো,   সপদ ি ও 

িরীর দূি িল আরছ। 

 

1203.  
জরমোোঃ ইমরোে 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

০১৭৭৯৪৫৭৫৭১ 

১৩/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - এপি+ 

জ্বর েোই, মোথোব্যোথো 

েোই,  িরীর ব্যোথো 

েোই,িরীর দূি িল 

আরছ। 

 

1204.  
েোপছমো মিগম 

পমটোর মমিোপেি িোম সুিোর 
১৪/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 

জ্বর েোই, মোথোব্যোথো 

েোই,  িরীর ব্যোথো 
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০১৭২১১৮৭৯২২ েোই,িরীর দূি িল 

আরছ। 

1205.  
উজ্জল িেোল 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৪২৪০৩২৭২ 

১৭/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ সপদ ি ও িোপি আরছ  

 

1206.  
মমরহদী হোসোে (2) 

লোইেম্যোে মেড-২ 

০১৮৮৬২১৩৪০৭ 

১৭/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 
িোপি আরছ, িরীর 

দূি িল। 
 

1207.  

মমোোঃ পমজোনুর রহমোে 

পহসোি রক্ষি (চোঃ দোোঃ) 

০১৭১২৪৯৮৫২৭ 

১৭/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 

হোলিো জ্বর আরছ, 

মোথোব্যোথো ও বুরি 

ব্যোথো আরছ, িরীর 

দুি িল। 

 

1208.  
মমোোঃ মরজোউল ইসলোম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01912058645 

১৮/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 

হোলিো জ্বর, সপদ ি ও 

িোপি আরছ। িরীর 

দূি িল। 

- 

1209.  
িোেে িোলো 

পিপলিং সুিোরভোইজোর 

0178737955 

২৪/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 
হোলিো জ্বর আরছ, 

িোপি আরছ। 

- 

1210.  

ইেোসপমে সুলতোেো 

িপম্পউটোর অিোররটর 

01750673164 

২৪/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - এ+ 
জ্বর েোই, িরীর 

ব্যোথো, িরীর দুি িল 

- 

1211.  

মঞ্জু রোেী দোস 

িযোপিেোর 

০১৭৯৫২২৬২১৮ 

২৬/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে - এ+ 

জ্বর েোই, বুরি ব্যোথো 

েোই। হোলিো িোপি 

আরছ, িরীর দুি িল।  

1212.  

েোপহদুর রহমোে 

পমটোর মটষ্টোর 

০১৭২৩৭৪৬৬৮৮ 

২৭/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে - ও+ 

হোলিো জ্বর, িোপি ও 

গলো ব্যোথো আরছ, 

িরীর দুি িল।  

1213.  
মহিী আিোর 

পিপলিং সহিোরী (পেেপমত) 

01725394240 

২৯/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে - পি- 

জ্বর আরছ, িরীর 

দূি িল, স্বোস িষ্ট িমু 

আরছ। 

- 

1214.  

মমোোঃ সোইফুল ইসলোম-২ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01790422577 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ ও+ 

জ্বর েোই, িোপি 

আরছ, মোথোব্যোথো 

আরছ। 
 

1215.  মমোোঃ সোলোহ উপিে-১ ০৪/০৮/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ জ্বর েোই, গলোব্যোথো - 
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লোইেম্যোে মেড-১ 

01718897532 

ও িরীর দূি িল। 

1216.  
মমোোঃ মমরহদী হোসোে-১ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01759042940 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর িম,সপদ ি, িোপি 

ও মোথোব্যোথো আরছ। 

- 

1217.  

ঝোলিোঠি িপিস 

মমোোঃ আবুল মহোরসে 

মমম্বোর সোপভ িস মিো-অপডরেটর 

০১৭১২২৫৬৩২৫ 

২৫/০৩/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৪/২০২১ পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি। 

 

1218.  

মমোোঃ আরেোেোর মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৭৭১১৭৮৫৬৭৮ 

০১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৪/২০২১ পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি। 

 

1219.  

প্রগতী রোে 

ডোটো এপি অিোররটর 

০১৭৭৬-১৮৬৪৯৫ 

০৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৫/২০২১ পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি। 

 

1220.  
মমোোঃ মহপসেো খোতুে 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৭০৭৯২৬২১১ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর,িোপি, 

গলোব্যোথো 

 

1221.  

মমোোঃ েোপসর উপিে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯১৫৫২৬০ 

০৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৭/২০২১ পি+ 
জ্বর,িোপি, 

গলোব্যোথো 

 

1222.  
এইচ এম আশরফুর রহমাি 

লাইিম্যাি মেি-২ 

০১৭১৬-৯৫০৫৭৮ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর,কাশি, 

গলাব্যাথা 

 

1223.  

মমািঃ আব্দুল িশলল 

লাইিম্যাি মেি-১ 

১৭৯২৯৭১২৪১ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ শব+ 
জ্বর,কাশি 

 

 

1224.  

মমো: িেজুল্লোহ িোবুল 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৩৯৩৬৪৯০৭ 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, 

গোব্যোথা 

 

1225.  
প্ররিৌ: মমো: ওমর িোরুি 

পডপজএম (সদর দপ্তর-িোপরগরী) 

০১৫৩৪-৮০৫৯৫৬ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর,মাথাব্যাথা 

গলাব্যাথা 
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1226.  

মেোেোখোলী িপিস 

েোজমো আিোর 

সহোঃিযোপিেোর 

01812747080 

২৩/০৩/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৪/২০২১ এি+ উিসগ িহীে 

 

1227.  

মপজবুর রহমোে,  

সহোঃ জুেের ইপিপেেোর,  

০১৮৬০০২৩৫৪৫ 

০৮-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ পি+ জ্বর, িরীর ব্যোথো। 

 

1228.  

মমোোঃ সোইফুল ইসলোম 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

০১৭৮৬৫৯৮১৮৫ 

১১-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ পি+ জ্বর, িরীর ব্যোথো। 

 

1229.  
মমোোঃ ইব্রোহীম 

এপজএম (ইএন্ডপস) 

০১৭৬৯৪০০৭০২ 

২০-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ এ+ জ্বর  ও িোপি 

 

1230.  
মমোোঃ আিদুল আপজজ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯১৫৭২৩৫০১ 

২৩-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ পি+ 
জ্বর, ম্বোষিষ্ট, িরীর 

ব্যোথো। 
 

1231.  
মমোোঃ আব্দুর রপহম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯১৫৭২৩৫০১ 

০১-০৫-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৫/২০২১ পি+ 
জ্বর, ম্বোষিষ্ট, িরীর 

ব্যোথো।  

1232.  
মমোোঃ ওমর িোরুি 

ইপস 

০১৭১৫-৬৪৭৩৫৩ 

০৩-০৫-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৫/২০২১ এ+ উিসগ িহীে 
 

1233.  
পরটে িোপলত 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১০৮৫৭৩৫০ 

২০/০৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৬/২০২১ এপি+ জ্বর, সপদ ি, িোপি 
 

1234.  
পিপি হোজরো 

পিপলিং সহিোরী 

০১৮৩৩২১৪৭০৮ 

০৭/০৬/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২০২১ পরোঃ ও+ 

মোথো ব্যোথো, িরীর 

ব্যোথো, স্বোদ েো 

িোওেো।  

1235.  
মমোোঃ মোহোবুবুর রহমোে মজুমদোর 

সহোঃ জুোঃ ইপিোঃ (আইটি) 

০১৭৯৭৩৯৭৯৩৫ 

২০/০৬/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৭/২০২১ পরোঃ পি+ 
জ্বর, মোথো ব্যোথো, 

িরীর ব্যোথো। 
 

1236.  
মমোস্তিো আপমনুর রোরিদ 

পডপজএম (চোঃদোোঃ) 

০১৮৬৫-০৩৬৮২১ 

২৩/০৬/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬/০৭/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, গলো 

ব্যোথো, মোথো ব্যোথো, 

িরীর ব্যোথো, স্বোদ েো 

িোওেো। 
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1237.  
মমোোঃ এিরোম হি 

পমটোর  পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

০১৮১২৪৩৬৩২৮ 

০৬/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, গলো 

ব্যোথো, মোথো ব্যোথো, 

িরীর ব্যোথো।  

1238.  
মমোোঃ হোরুে অর রপিদ 

পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

০১৯৩৯-২৬৩৩৭৬ 

০৬/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৭/২০২১ পরোঃ পি+ 
জ্বর, ম্বোষিষ্ট, িরীর 

ব্যোথো। 

 

1239.  
মমোোঃ সোইদুর রহমোে 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

০১৮৬৮-২৫৯২৪৯ 

০৯/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০২/০৮/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, মোথো 

ব্যোথো, িরীর ব্যোথো, 

স্বোদ েো িোওেো। 
 

1240.  

মমোোঃ মদরলোেোর মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

০১৮২০-০৫৬৪৯৬ 

১০/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ পরোঃ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

মোথো ব্যোথো, িরীর 

ব্যোথো।  

1241.  

মমোহোম্মদ মতোরোি আলী 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

০১৭৭০-১০৪৭১৪ 

১০/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০২/০৮/২০২১ পরোঃ ও+ গলো ব্যোথো 

 

1242.  

মমোোঃ জপহরুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

১৭২১২৬০৭২৭ 

১৩/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২০২১ পরোঃ ও- 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

মোথো ব্যোথো, িরীর 

ব্যোথো। 
 

1243.  
মমোোঃ ইিিোল মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭১২-২৭৪২৫০ 

২৫/০৭/২০২১ পরোঃ মিোেোররপন্টে - ও+ 
িোপি, গলো ব্যোথো, 

স্বোদ েো িোওেো 

 

1244.  

মমোোঃ জোহোঙ্গীর আলম 

পমটোর মটপষ্টিং সুিোরভোইজোর 

০১৭১২-৬৫১১৪৩ 

০৫/০৮/২০২১ পরোঃ মিোেোররপন্টে - ও+ িোপি, গলো ব্যোথ 

 

1245.  

িটুেোখোলী িপিস 

কশিকা রািী সরকার 

শবশলিং সহকারী 

০১৭২৫-৫৬২৩৪৬ 

০৫/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ ও+ সপদ ি 

 

1246.  
রোপহমো মিগম 

পিপলিং সহিোরী (িোজ েোই মজুরী েোই) 

িরগুেো মজোেোল অপিস 

০৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর,সপদ ি, িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1247.  

মমািঃ হাসাি মাহমুি 

সহকারী জুশিিঃ ইশজিঃ 

০১৯১৬৮৩৮৫৪৭ 

১৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৬/২০২১ পি+ জ্বর,সপদ ি, িোপি 
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1248.  
মিখ নুরুল ইসলোম 

লোইেরটিপেপিেোে 

িটুেোখোলী িপিস 

১২/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ 
জ্বর,সপদ ি, িোপি, শ্বোস 

িষ্ট 
 

1249.  

এি এম সোইদুর রহমোে 

এপজএম (প্রিোসে) 

01769400730 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর,সপদ ি, িোপি, শ্বোস 

িষ্ট 
 

1250.  
শুভিংির কুমোর সোহো 

পমটোর মটপষ্টিং সুিোরভোইজোর 
১৯/০৭/২০২১. আইরসোরলিে - এ+ 

জ্বর,সপদ ি, িোপি, শ্বোস 

িষ্ট 
 

1251.  

িপিতো রোেী চেিতী 

অপিস মসরেটোরী 

01712695023 

২১/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - ও+ জ্বর,সপদ ি, িোপি 

 

1252.  
আছমো আিোর 

পিপলিং সহিোরী 

01705365666 

২২/০৭/২০২১ 
মলবুখোলী পসএমএইচ 

হোসিোতোল, িটুেোখোলী 
- ও+ জ্বর 

 

1253.  
পিপরেো খোতুে 

ডোটো এপি অিোররটর 

01533006948 

২১/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - ও+ 
জ্বর,সপদ ি, িোপি, শ্বোস 

িষ্ট 
 

1254.  

পমতু হোলদোর 

পিপলিং সহিোরী 

01962191287 

২১/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ জ্বর,সপদ ি, িোপি 
 

1255.  
মমোোঃ জোপির মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01719717140 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ পি+ জ্বর ও সপদ ি 

 

1256.  
মমোোঃ হোপিজুর রহমোে 

জুপেের ইপিপেেোর 

01715802847 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৯/০৮/২০২১ এ+ জ্বর,হোপচ, সপদ ি, িোপি 

 

1257.  
মমোোঃ মজোিোরের আলী 

লোইে মটিপেপিেোে 

01763902025 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৯/০৮/২০২১ এ+ জ্বর, সপদ ি, িোপি 

 

1258.  
মমোোঃ আলোউপিে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01821974501 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৯/০৮/২০২১ ও+ জ্বর,হোপচ, সপদ ি, িোপি 
 

1259.  
রেপজৎ চন্দ্র দোস 

লোইেম্যোে ম্যোে -১ 

01731522322 

২৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৯/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, গলোব্যোথো িোপি 

- 
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1260.  
স্বিে কুমোর রোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01745520968 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ ি, িোপি 

 

1261.  
স্বোগতম দোস 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01731231158 

২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ এ-পয়িটিভ জ্বর, সপদ ি, িোপি 

 

1262.  
মমোোঃআসোদুল ইসলোম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01611248709 

২৬/০৭/২০২১ ইিং সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৮/২০২১ ও+ জ্বোর, সপদ ি,গলোব্যথো 

 

1263.  
মমোোঃ পমরে আহরম্মদ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯২৪১৯১৪৫৫ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২০২১ এ+ 

হোপচ,জ্বর, সপদ ি, 

িোপি, িরীর ব্যোথো, 

গলোব্যোথো, মিটব্যোথো, 

পডরসেট্যোপর 

 

1264.  
জেোি কৃষ্ণ িোন্ত গোইে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01727818701 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২০২১ এপি+ জ্বর ও সপদ ি, িোপি 

 

1265.  
মহোসরেেোরো মিগম 

পিপলিং সহিোরী 

01884596692 

০৪-০৮-২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৮/২০২১ পি+ জ্বর ও সপদ ি, িোপি 
 

1266.  
মমোোঃ হোপিবুর রহমোে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01757094342 

০৪-০৮-২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৮/২০২১ পি+ জ্বর ও সপদ ি, িোপি 
 

1267.  
মমোোঃ পিররোজ আলম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01783629271 

০৪-০৮-২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৮/২০২১ পি+ জ্বর ও সপদ ি, িোপি 

 

1268.  
মমোোঃ জোন্নোত তুলিদোর 

সহোঃ জুপেোঃ ইিোঃ 

01704106453 

০৮/০৮/২০২১ বাসাে শচশকৎসাধীি - ও+ জ্বর ও সপদ ি, িোপি 

 

1269.  

লক্ষীপুর িপিস 

মমোোঃ িোহ আলম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮৭৪৯২৬৯৩১ 

১৭-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ পি+ 

হোলিো জ্বর, িোপি ও 

েোি    পদরে রি িেো 

। 
 

1270.  

হোপলমো আিোর 

পিপলিং সহিোরী 

১০৭২১৩২২৩২৮ 

১৯-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৫/২০২১ পি+ 
হোলিো জ্বর, িোপি ও 

খোিোরর দুগন্ধ ।  
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1271.  

জেোি নুর আলম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৮৪৫৬৫৯৯৩৯ 

২৬-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৪/২০২১ পি+ 
সপদ ি, িোপি, খোিোরর 

গন্ধ িোে েো ও দূি িলতো  

1272.  

মমোোঃ আশ্রোফুল ইসলোম সসিত 

লোইেক্রু মলরভল-১ (চুপিপভপিি) 

০১৭০৬৯১৪৫৩৬ 

২৭-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৫/২০২১ এপি+ িাঁপি ও দূি িলতো 

 

1273.  

এস এম মোহমুদুল হোসোে 

সহিোরী জুপেেোর ইপিপেেোর (আইটি) 

০১৭৮০২৫১৬৫১ 
২৮-০৪-২০২১ 

০২/০৫/২০২১ িাশরয়ে মৃত্যযবরণ 

কয়রি। 
- - 

িরীর দুি িল, গলো 

মঠোট শুপিরে আরস , 

মোথো ব্যোথো , খোিোরর 

অরুপচ, িোস িস্ট 

 

1274.  
মমোোঃ আরেোেোর মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুপিোঃ) 
০৫-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪-০৭-২০২১ এপি+ 

জ্বর, সদী,িোপি ও 

মুরখ স্বোদ েোই 
 

1275.  
মমোোঃ সোইদুল ইসলোম পমটোর পরডোর িোম 

ম্যোরসিোর (চুপিোঃ) 
০৫-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭-০৭-২০২১ এ+ 

জ্বর, সদী,িোপি ও 

মুরখ স্বোদ েোই 
 

1276.  
পরিংকু রোেী মঘোষ 

পিপলিং সহিোরী 
১২-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮-০৭-২০২১ এ+ 

জ্বর, সদী,িোপি ও 

মুরখ স্বোদ েোই 

 

1277.  
মমোোঃ মোমুে পমেো 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুপিোঃ) 
১২-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮-০৭-২০২১ পি+ 

জ্বর, সদী,িোপি ও 

মুরখ স্বোদ েোই 
 

1278.  
িোজল চন্দ্র 

পমটোর মটষ্টোর 
১২-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১-০৮-২০২১ ও+ 

জ্বর, সদী,িোপি দুি িল 

ও শ্বোসিষ্ঠ 
 

1279.  
মমোোঃ পমরোজুল হি 

লোইেম্যোে মেড-১ 
১৮-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬-০৮-২০২১ ও+ 

জ্বর, সদী,িোপি ও 

মুরখ স্বোদ েোই 
 

1280.  
িীপথ রোেী মজুমদোর 

পিপলিং সহিোরী 

০১৭১০৩০৬৬৯১ 

২৬-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪-০৮-২০২১ পি+ 
দুি িলতো, িোপি, 

খোিোরর রুপচ মেই  

1281.  

মমোোঃ মহলোল 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮৩১৩৩৫৫৩১ 

২৭-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪-০৮-২০২১ পি+ 

জ্বর, িোপি, 

গলোব্যোথো, হোত িো 

ব্যোথো  

1282.  
মমোোঃ ইিিোল মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮১৭০৫৯০৮৬ 

০১-০৮-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬-০৮-২০২১ এ+ 
জ্বর, িোপি, গলোব্যোথো, 

হোত িো ব্যোথো । 
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1283.  
আরলেো আিোর 

পিপলিং সহিোরী 

০১৯২৩২১৯৪৮৮ 

০১-০৮-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯-০৮-২০২১ পি+ 
জ্বর, িোপি, গলোব্যোথো, 

হোত িো ব্যোথো। 
 

1284.  
প্রদীি কুমোর িমিিোর 

পহসোি রক্ষি 

০১৭২৭৬৫৯৩০৩ 

০৩-০৮-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩-০৮-২০২১ এ+ িোপি, গলোব্যোথো 
 

1285.  
হোপিজুর রহমোে 

লোইেক্রু মলরভল-১ (চুপি পভপিি) 

০১৩১৯০৯০৫৯১ 

০৩-০৮-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, িোপি, গলোব্যোথো 
 

1286.  
অপহদো সুলতোেো 

ডোটো এপি অিোররটর 

০১৯৬৯০০০১৪০ 

০৩-০৮-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭-০৮-২০২১ এ+ 
জ্বর, িোপি, মোথোব্যোথো 

মুরখ স্বোদ েোই  

1287.  
আব্দুল হোই পরিে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮১১২২২০০২ 

০৬-০৮-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩-০৮-২০২১ এ+ িরীর দুি িল 

 

1288.  

মিেী িপিস 

মমোোঃ মোমুনুর রপিদ 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮৫৪৪১২৭৬৭ 

১৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ পি+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি ও 

িরীর ব্যোথো 
 

1289.  
পিলপিছ আিোর 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৭০০৭৭৪০৯৮ 

২৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৭/২০২১ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি , 

িরীর ব্যোথো ও 

শ্বোসিষ্ট  

1290.  
মমোোঃ সুরুজ পমেো 

পিপসএম (পেেপমত) 

০১৭১৯৩৩২৮৪০ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1291.  

মমোোঃ জপহরুল ইসলোম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৯১৭২৭০৬৯০ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1292.  
মমোোঃ আপেসুর রহমোে খাঁে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭১৯৭৮১২২৮ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি ও 

িরীর ব্যোথো  

1293.  
রতে কুমোর ব্যোিোরী 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭২০১৭৯৪৬০ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২০২১ ও+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি, 

মোথো ব্যোথো, িপম ও 

শ্বোসিষ্ট।  

1294.  

মমোোঃ তোমপহদ উপিে 

সহোঃজুপেের ইপিপেেোর 

০১৮৮৩৪৪০৯৮৪ 

২৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৭/২০২১ এপি+ 
জ্বর,  িোপি  ও 

গলোব্যোথো। 
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1295.  
মমোোঃ মরজোউল িপরম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮৭৭৯৩৭৬৪৪ 

২৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৭/২০২১ পি+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি ও 

মোথো ব্যোথো। 

 

1296.  
জে প্রিোি িোল 

জুপেের ইপিপেেোর 

০১৭৫৩০৬০৪৭২ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৮/২০২১ ওপি+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি ও 

িরীর ব্যোথো 
 

1297.  
মমোোঃ ওেোপহদুর রহমোে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮৪৫১২৬৭২৮ 

১১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি ও 

শ্বোসিষ্ট  

1298.  

মমোোঃ সপিকুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

দোগেভূঞো মজোেোল অপিস 

০১৭১২২৪৬৪২৬ 

০৬/০৯/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৯/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি   

 

1299.  

পসরলট িপিস-১ 

মিখ আব্দুল িোপছত 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01716001090 

০৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২১/০৪/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1300.  
পরিে কুমোর চন্দ 

 জুপেের ইপিপেেোর (ওএন্ডএম) 

01727472030 

০৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৭/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1301.  

মমোোঃ িোহীনুর রহমোে পদপু 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01765075371 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1302.  
মমোোঃ পমজোনুর রহমোে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1303.  
মোরজোে মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

২১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৮/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1304.  
মমোোঃ মদরলোেোর মহোরসে (এে) 

লোইেম্যোে মেড-১ 
২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৮/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1305.  
মমোোঃ মমোিোপহদ মহোরসে সজল 

লোইেক্রু মলরভল-১ (চুপিপভপিি) 
২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৯/২০২১ ও+ িররোেো উিসগ ি 
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1306.  
মমোোঃ জোমোল উপিে 

জুপে র ইপিপেেোর (ওএন্ডএম) 
০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৮/২০২১ এপি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1307.  
িোপিেো আিোর িকুল 

সহিোরী িযোপিেোর 
০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৮/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1308.  
মমোোঃ ইউনুছ আলী 

লোইে মটিপেপিেোে 
৩০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৮/২০২১ ও+ িররোেো উিসগ ি 

 

1309.  
আরেিো সুলতোেো 

পিপলিং সুিোরভোইজোর 
১৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৯/২০২১ পি- - 

 

1310.  
অিলী রোেী মসে 

পিপলিং সহিোরী 
১৭/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৯/২০২১ ও+ - 

 

1311.  

পসরলট িপিস-২ 

মমোোঃ িপিউর রহমোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৬৬৭০২৫৭৮ 

০৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৯/২০২১ পি+ - 

- 

1312.  
রোেো আহরমদ 

সহোঃ মজেোররল ম্যোরেজোর (ওএন্ডএম) 

০১৭৫১৯৭৩৬১৬ 

০৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৮/২০২১ ও+ িতিমোরে অসুস্থ্য 

- 

1313.  
আিম জোিোপরেো 

লোইেক্রু মলরভল-১(চুপিপভপিি) 

০১৭১৪-৩০৪৫১৮ 

১৭/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৯/২০২১ পি+ িতিমোরে অসুস্থ্য 

- 

1314.  

ব্রোহ্মণিোপেেো িপিস 

মমোোঃ ইসমোইল মহোরসে 

ওেোপরিং িপরদি িি 

০১৯৭২-০৩৫০৫০ 

১৭/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২১/০৪/২০২১ ও+ জর, মোথো ব্যোথো, িোপি 

- 

1315.  

মমোোঃ আবুল িোলোম আজোদ 

ড্রোইভোর 

০১৭৩৫-৮৯২০৪৭ 

০৮/০৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৫/২০২১ পরোঃ ও+ জর, মোথো ব্যোথো, িোপি 

 

1316.  
সোমসুন্নোহোর মজুমদোর 

পিপলিং সহিোরী 

01721842610 

২৬/০৬/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০২/০৮/২০২১ পরোঃ এপি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

- 

1317.  

মমোোঃ মোমুে পমেো 

লোইেম্যোে মেড-১ 

িসিো মজোেোল 

অপিস,01869422231 

০৫/০৭/২০২১ 
১৩/০৭/২০২১ তোপররখ 

মৃতুযিরণ িররে। 
- ও+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

- 
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1318.  
আলোপমে মিখ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01731123619 

০৮/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ পরোঃ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

- 

1319.  
মমোোঃ মমোরমে আলী 

পেরোিিো প্রহরী 

01710840881 

১০/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৭/২০২১ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

- 

1320.  
মমোোঃ রোরসল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01736453732 

১০/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০২/০৮/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1321.  
মমোোঃ আবু িক্কর 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01739828790 

১০/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1322.  
মমোোঃ হুমোয়ুে িপির 

পমটোর মটস্টোর 

01710633119 

১১/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

 

1323.  
জেোি মমোোঃ হোরুে অর রপিদ 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01764299515 

১২/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ পরোঃ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1324.  
মমোোঃ হোপিবুর রহমোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01935331428 

১৪/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ পরোঃ ও+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1325.  
িোপতিি সোহো 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01685370230 

১৪/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৮/২০২১ পরোঃ ও+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

 

1326.  
মমোোঃ মগোলোম মমোস্তিো 

লোইে মটিপেপিেোে 

01916128733 

২৪/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৮/২০২১ পরোঃ ও+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1327.  
মমোোঃ িোমোল মহোসোইে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01716199182 

২৬/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৮/২০২১ পরোঃ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1328.  
মমোোঃ মেোমোে পিিদোর 

লোইক্রু মলরভল-১ 

01735088804 

২৮/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২০/০৮/২০২১ পরোঃ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো  

1329.  
মমোোঃ আব্দুল্লোহ আল িোিী 

লোইেরটিপেপিেোে 
০২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 
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পিিপুর সোি মজোেোল অপিস িোপররীি দূি িলতো 

1330. সু
স্থ্য

 

হ

মে

 

িো

মজ

 

ম ো

গ

দো

ে 

মমোোঃ পহরে পমেো 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01767756551 

০২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ৩০/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

 

1331.  
মমোোঃ মসোরহল পমেো 

লোইেম্যোে মেড-১ 

েিীেগর মজোেোল অপিস 

০৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২০২১ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1332.  
সুিোন্ত কুমোর মজুমদোর 

লোইেরটিপেপিেোে 

01737-024622 

১১/০৮/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1333.  
মমািঃ মশহউশিি 

লাইি মেকশিশিোি 

০১৭১১৪৭৬৩৬৩ 

১৭/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৯/২০২১ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো  

1334.  
মসোহোগ সুলতোেো 

পিপলিং সহিোরী 

01818566591 

২৫/০৮/২০২১ শরিঃ আইরসোরলিে - ও+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1335.  

মমৌলভীিোজোর 

িপিস 

রতে কৃষ্ণ মচৌধুরী 

িোওেোর ইউজ মিো-অপড িরেটর 

০১৭১২-২৬৫৬১৯ 

০৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৪/২০২১ পি+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 
 

1336.  
সসেদ আলী 

পেরোিিো প্রহরী 

০১৭৪৫-৭১৩৮৩০ 

১৩/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৫/২০২১ পি+ জ্বর, িোপি। 
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1337.  
মুহোম্মদ িহীদুল ইসলোম 

জুপেোঃ ইপিোঃ (ওএন্ডএম) 

০১৭১২৬৮৩৯০০ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর, গলোব্যথো, 

িরীরব্যথো ও িোপি। 

- 

1338.  
মমোোঃ িপরফুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৬২৯৮৯০৪২০ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 

- 

1339.  
মমোোঃ মমোস্তোপিজুর রহমোে 

পডপজএম 

০১৭৬৯৪০০১৯৪ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 

- 

1340.  

মমোছোোঃ ইিমো আিোর 

ডোটো এপি অিোররটর 

০১৭৭৪৬১৩৯৯৭ 

২২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 

- 

1341.  

মমোোঃ মসোহোগ পমেো 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01788249602 

১৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২০২১ পি+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 
 

1342.  
মমোোঃ মোহবুবুল আলম 

এ ই পস 

01737970029 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 

 

1343.  
মমোোঃ মমোস্তোপিজুর রহমোে 

এ ই পস 

০১৬৭৭৫৫৬৭২৫ 

২১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬-০৯-২০২১ ও+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 

 

1344.  

মমোোঃ আপজজুল হি 

লোইে মটিরেপিেোে 

01752288144 

২৩/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 22/09/2021 ও+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 

 

1345.  

হপিগি িপিস 

মদওেোে ছোপিেো ইেোসপমে 

পিপলিং সহিোরী 

০১৭৮৪০৮৮৩০৮ 

২০/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৫/২০২১ পি+ মোরঝ মোরঝ শ্বোসিষ্ট 
 

1346.  
মমোোঃ সজীি মিখ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01712638350 

05/06/2021পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৬/২০২১ এ+ 
িতিমোরে মিোে 

উিসগ ি েোই। 
 

1347.  
মমোোঃ পমরোজুল ইসলোম 

লোইে মটিপেপিেোে 

01713810960 

০৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২০২১ ও+ 
মোথোব্যোথো, জ্বর, 

সপদ িিোপি। 
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1348.  
পিেটে তোলুিদোর 

এপজএম (এইচআর) 

01769402574 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২০/০৭/২০২১ ও+ 
মোথোব্যোথো, জ্বর, 

সপদ িিোপি। 

 

1349.  
মমতোজ মিগম 

িপম্পউটোর অিোররটর 

01777245195 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২১/০৭/২০২১ এপি+ 
হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি, গলো 
 

1350.  
আবুল িোলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৭৯-০৮১৮৯৭ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ এপি+ জ্বর, সপদ ি,িোপি 

 

1351.  
নুর মমোহোম্মদ গোজী 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭১২৬৯৬৪৭০ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৭/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ ি,িোপি 

 

1352.  
মমোোঃ আলমগীর মহোরসে 

লোইেক্রু মলরভল -১ 

০১৭৫৩৬৯৯০২৫ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, সপদ ি,িোপি 

 

1353.  
মমোোঃ মমোরি িদ আলম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৫০১৩২৪২৬ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ ি,িোপি 
 

1354.  
মমোোঃ আপেসুর রহমোে 

ওেযোপরিং িপরদি িি 

০১৭২৪০৩২০৫৭ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৭/২০২১ ও+ হোলিো জ্বর, িোপি 

 

1355.  
মমোোঃ অপলনুর পমেো 

পেরোিিো প্রহরী 

০১৭৩৩৫০২২৬৮ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৭/২০২১ পি+ শুিরেো িোপি 

 

1356.  
মমোোঃ সুমে পমেো 

লোইে ক্রু মলরভল -১ 

01753173319 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ ও+ জ্বর সপদ ি িোপি 

 

1357.  
জোন্নোতুল মোওেো তোন্নী 

পিপলিং সহিোরী (িোজ েোই মজুরী েোই) 

01700806644 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২১/০৮/২০২১ পি+ 

স্বোসিষ্ট থোিোে 

হোসিোতোরল ভপতি। 

িতিমোরে অিস্থ্োর 

উন্নপত 

 

1358.  
অজে কুমোর তোলুিদোর 

জুপেের ইপিপেেোর 

01712783752 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৮/২০২১ এপি+ 
িতিমোরে মিোে 

উিসগ ি মেই 
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1359.  
প্ররিৌ: মমোোঃ মোমুে মমোল্লো 

পডপজএম (চোঃদোোঃ) 

01769400158 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২০২১ পি+ 

মিোপভট-১৯ এর 

উিসগ ি পিদ্যমোে 

এিিং িোপররীি অিস্থ্ো 

পস্থ্পতিীল 

 

1360.  
মমোোঃ ইমোম উপিে 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

০১৭৫৯-৫৪০৭৪৬ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৮/২০২১ ও+ 
হোলিো জ্বর, িোপি 

আরছ 
 

1361.  
টিটু মহলদোর 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01700819896 

১৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৮/২০২১ এ+ 
হোলিো জ্বর, িোপি 

আরছ 
 

1362.  
মমোোঃ আবু দোউদ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01797163925 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৮/২০২১ ও+ 
িররোেো উিসগ ি 

পিদ্যমোে 

 

1363.  
মুপহত মহোরসে 

লোইেক্রু মলরভল-১, 

01744254797 

২৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, সপদ ি, িোপি 

 

1364.  
প্ররিৌোঃ মুহোোঃ ইসমোত িোমোল 

পডপজএম 

01769407677 

২৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ৩১/০৭/২০২১ ও+ 
িররোেো উিসগ ি 

পিদ্যমোে 

 

1365.  
মমোোঃ সোরহবুল ইসলোম 

ওেযোপরিং িপরদি িি 

01740282733 

২৫/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ ও+ 
হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি পিদ্যমোে। 

- 

1366.  
মমোোঃ উপিল আহরম্মদ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৭৮-৮৬৫৮৫৮ 

২৫/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৮/২০২১ এপি+ 
হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি পিদ্যমোে। 

 

1367.  
মমোছোোঃ হোরিজো মিগম 

পিপলিং সহিোরী 

০১৭৩১২৪৯১৯৩ 

২৫/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৮/২০২১ এপি+ 
হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি পিদ্যমোে। 

 

1368.  
মুকুল রিে ভট্টোচোর্য্ি   

পমটোর মটপস্টিং সুিোরভোইজোর 

০১৭১৮৬৩১৩১৯ 

২৭/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৯/০৮/২০২১ পি+ 
ডোেপরেো, জ্বর, িোপি 

ও দুি িলতো । 
 

1369.  
পিগ্ধো ভট্টোচোপ ি 

পিপলিং সহিোরী(NWNP) 

০১৭৬৭৭৪১১৩১ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, সপদ িিোপি ও 

মোথোব্যোথো। 
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1370.  
মমোোঃ রোপি পমেো 

লোইেম্যোে মলরভল ক্রু 

০১৯১৩৩১৮৮৪৫ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, সপদ িিোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

 

1371.  
মমোোঃ িোহোউপিে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01726537425 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৮/২০২১ এ+ 
হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি 
 

1372.  
অনুজ মচৌধুরী 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৭২৮৩৯১৩৫২ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৮/২০২১ এপি+ 
হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি 

 

1373.  
মমোোঃ িোজল আহরমদ 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৭৬৩০৩৬২০৩ 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ িিোপি 

 

1374.  
মমোোঃ আলমগীর মহোরসে 

ম্যোরসিোর (পেেপমত) 

০১৬৩৯-৬২০২৮৭ 

০৬/০৮/২০২১ মিোেোররপন্টে - পি+ 

হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1375.  

সুেোমগি িপিস 

মগোলোম রোিী পমপজ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৪৪-১৯২৫২১ 

০৮/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, 

মোথোব্যথো,িরীরব্যথো, 

সপদ ি, িোপি 
 

1376.  
মমোোঃ মপহউিীে সরিোর 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯১৪-৭২১৪৯৮ 

২৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, , সপদ ি, িোপি,  

বুি ব্যথো, পেশ্বোরস 

সমস্যো 
 

1377.  

মমোোঃ আপমনুর ইসলোম 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

০১৭৪৫-০২৪১৮৭ 

২৫/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, গলোব্যোথোা্, সপদ ি 

িোপি 
 

1378.  
মমোছোোঃ পজেোসপমে আরো 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৭১৪-৬০৪৪৬৬ 

২৫/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৮/২০২১ পি+ 
মোথো ব্যোথো, খোিোরর 

স্বোদ েোই 

 

1379.  
মমোোঃ েোজমুল আহসোে 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১২-৭৭৭৪৬৭ 

২৬/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1380.  
মমোোঃ সোখোওেোত মহোরসে িোরটোেোরী 

জুপেেোর ইপিপেেোর (আইটি) 

০১৭৯৯-৮৮৬১২৯ 

২৭/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২০২১ পি+ 
জ্বর, , িরীর ব্যোথোা্, 

খোিোরর স্বোদ েোই 
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1381.  
মমোোঃ িহীদুল ইসলোম 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১২-৮৪২৩৪৪ 

২৭/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, িোপি, িপম 

 

1382.  
মমোোঃ আোঃ রহমোে 

িপরচ্ছন্ন িমী 

০১৫১৬-০৮৩৬৪৭ 

২৭/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, িরীর ব্যথো, 

িোপি 
 

1383.  
মমোোঃ িওিত আলী 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭২১-১৬২১২৩ 

০১/০৮/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, িোতলো 

িোেখোেো, িোপি, 

িরীরর ব্যোথো 
 

1384.  
মমোোঃ জপমর মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৩২-৮৬২৯১১ 

০১/০৮/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, গলোব্যথো, িোপি 

 

1385.  
মমোোঃ জোপির মহোরসে 

লোইেক্রু মলরভল-১ (চুপিপভপিি) 

০১৭৮৩-১৭৭৯১৩ 

০১/০৮/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ ও+ 

গলোব্যথো, িোপি,  

শ্বোসিষ্ট, গন্ধ িোওেো 

 োে েো, খোিোরর রুপচ 

েোই। 

 

1386.  
মমোোঃ আোঃ খোরলি 

জুপেের ইপিপেেোর 

০১৭৫২-৩৩৪৬১৩ 

০৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, িোপি,সপদ ি 

 

1387.  
মমোোঃ মুিরসদুল মপমে 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১২-২৮৫৬৬৭ 

০৭/০৮/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, িোপি,সপদ ি, 

িরীর ব্যথো 
 

1388.  
মমোোঃ আসলোম উপিে 

এেরিোস িরমন্ট মিো-অপড িরেটর 

০১৭২৬-৯০৫৭৬১ 

১০/০৮/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, িোপি,সপদ ি 

 

1389.  

মমোোঃ আবু ইউসুি 

সহিোরী জুপেের ইপিপেেোর (ইএন্ডপস) 

০১৭৮৬-৬০৫৯৩০ 

১২/০৮/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ ি 

 

1390.  

মমোোঃ জোরহদ আহমদ 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি),সদর দপ্তর 

মমোিোইল েিং-০১৭৬৭-২৫৭৫৭১ 

১৩/০৯/২০২১পরোঃ মিোেোররপন্টে  O+ 
জ্বর, িোপি,সপদ ি, 

িরীর ব্যথো 

 

1391.  
মমোোঃ সোিোম মহোরসে 

ওেযোপরিং িপরদি িি 
১৮/০৯/২০২১ মিোেোররপন্টে  এ+ 

জ্বর, িোপি,সপদ ি, 

িরীর ব্যথো 
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০১৭২১৩৩৪২৬৯ 

1392.  

কুপমল্লো িপিস-১ 

মগোলোম রহমোে 

ওেযোপরিং িপরদি িি  

০১৭১৪-৭৭৪৬১৬ 

২৪-০৪-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1393.  
িপরদো ইেোছপমে 

িযোপিেোর 

০১৭২১-৮৪২৫২২ 

২৬-০৬-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৭/২১ এ+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1394.  
মোেমুেো ইেোছপমে 

সহোঃ িযোপিেোর 

০১৭৩৮১৬৩২৯৭ 

০৩/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1395.  
মমোোঃ পরেোদ মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-২ 

০১৭৮৮৩৯৬১৭০ 

০৮/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1396.  
রোজীি আহরমদ 

এইপস 

০১৭১২৫১১৬৪৬ 

১২/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1397.  
মমোোঃ িহীদুল ইসলোম 

সহোঃজুপেোঃ ইপিোঃ (ওএন্ডএম) 

০১৩০৮০৯০২৯৪ 

১২/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৭/২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 
 

1398.  
মমোোঃ আবুল িোলোম আজোদ 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুোঃপভোঃ) 

০১৭৬০৪৬৬১১৮ 

১৩/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৭/২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1399.  
মমোোঃ জহুরুল হি 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুোঃপভোঃ) 

০১৭২৫৮৭৮০৬৮ 

১৩/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৭/২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1400.  

রোরিদো িোরভীে 

পিপলিং সহিোরী 

০১৯২২-৮২১১৫৮ 

১৫/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২১/০৮/২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 
 

1401.  

িোরতমো খোেরুেরেছো 

সহোঃ এেরিোস িরমন্ট মিো-অপড িরেটর 

০১৮৪২-৩৮২২৬৪ 

১৪/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৮/২১ এপি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1402.  

মমোসোম্মৎ পিপরেো আিোর 

পিপলিংসহিোরী (আইপড-১৮৯৭) 

০১৮১৪-৯৪৮৭৩৬ 

১৪/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৭/২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 
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1403.  

তোর মমোহোম্মদ 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

(পেেপমত) 

০১৭১৪-৮৫৬৪০৮ 

১৪/০৭/২১ 
২৭/০৭/২১পরোঃ মৃতুযিরণ 

িররে 
- এপি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি  

1404.  

পমজোনুর রহমোে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুোঃপভোঃ) 

০১৮১৪-২৪২৯৪৪ 

১৪/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৭/২১ ও- জ্বর, সপদ ি ও িোপি 
 

1405.  

সজল দোস 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুোঃপভোঃ) 

০১৮৩২-৭২২৫২৬ 

১৪/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৮/২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1406.  

তোররি মহোরসে 

সহোঃ জুপেের ইপিপেেোর 

০১৮১২-৫০৪০৫৩ 

২৮/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৮/২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1407.  

মমোোঃ ইউসুি পমেো 

লোইেম্যোে মলরভল-১ 

০১৬৩১১৫৬১৯৬ 

২৮/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৮/২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1408.  

আজোহোর আলী 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুোঃপভোঃ) 

০১৭৩৪১৫৪৮০২ 

২৮/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৮/২১ এ+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1409.  

মমোোঃ মোজহোরুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৬৬৯৭৬১০২ 

০৯/০৮/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৮/২১ পি+ 
হোলিো িোপি, গলো 

ব্যোথো, বুি ব্যথো 
 

1410.  

কুপমল্লো িপিস-২ 

মমোোঃ রোরসল 

লোইে শ্রপমি (িোজ েোই মুজরী েোই) 

০১৮৬৫৩৫৬৫৪৯ 

১৩/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1411.  

মমোোঃ আব্দুল জিোর 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৩৪৬২৩৫৭৯ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৮/২০২১ এ- 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 

 

1412.  

মমোোঃ আব্দুল্লোহ মসখ 

ইপস 

০১৭২২৮৪৮০৩৩ 

২৬/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - এ+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1413.  

িোরপমে আিোর 

ডোটো এপি অিোররটর 

০১৬৪৬৭৪৭৪৪৮ 

২৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ পি+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
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1414.  

মমোোঃ জুেোরেদ 

এপজএম (ইএণ্ডপস) 

০১৮৪২৮৫৩৭৭৫ 

২৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1415.  

মমোোঃ মোহবুবুল ইসলোম 

এপজএম (ওএণ্ডএম) 

০১৮১২৬৬৪৮৭৯ 

৩১/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1416.  

সুিণ িো আিোর 

এমটিএস 

০১৭৫১৭৯৩১৭২ 

৩১/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1417.  

মমোোঃ রোজু আহরমদ 

লোইে ম্যোে মেড-১ 

০১৮৬৬৪৭৭৯৮২ 

০১/০৮/২০২১ আইরসোরলিে - এ+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1418.  

জোন্নোতুল মিররদৌস 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৬৩২২০৫৮৮৪ 

১২/০৮/২০২১ আইরসোরলিে - ও+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 

 

1419.  

কুপমল্লো িপিস-৩ 

মমোোঃ মপিজুর রহমোে খোে  

এপজএম (প্রিোসে) 

০১৭২১ ৩০৩০৪০ 

২৭/০৩/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৪/২০২১ ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1420.  

মমোোঃ িোহজোমোল 

ওেযোপরিং িপরদি িি 

০১৭১৬ ৭৪২৩৩৬ 

১৪/০৩/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৪/২০২১ এপি+ জ্বর, িোপি 
 

1421.  

প্ররিৌোঃ মমোহোম্মদ আলী মহোরসে 

পসপেের মজেোররল ম্যোরেজোর  

০১৭৬৯ ৪০০৭৩৩  

০৩/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৫/২০২১ পি+ জ্বর ও িরীর ব্যোথ্যো 

 

1422.  

মমোোঃ মইনুল মহোরসে 

ওেযোপরিং িপরদি িি 

০১৭১৭৫৮৭৭৬৭ 
১৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ 

ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1423.  

মমোোঃ মহলোল উপিে 

পমটোর পরডোর-িোম ম্যোরসিোর 

০১৭২৪৭২১০৫৫ 

২১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ 
পি+ জ্বর ও িোপি 

 

1424.  

মমোোঃ সোইফুল ইসলোম 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭২৭ ৯৯০৩১৮ 

২১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ 
ও+ জ্বর ও িোপি 
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1425.  

মমোোঃ ইউনুস আলী মন্ডল 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭২৮০৮২৮৭৮ 

১৯/০৫/২০২১ 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৬/২০২১ 

এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1426.  
মমোোঃ মপেরুজ্জোমোে 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭৩৫ ২২৬২৬৬ 

০১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৭/২০২১ পি+ জ্বর ও িোপি 

 

1427.  

আরেোেোর মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯১৩ ৮২৬২৯৯ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1428.  
লোইজু আিোর 

সহোঃিযোপিেোর 

০১৮৪৯ ৫৪৪৪৩৬ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২০২১ ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1429.  

মমোোঃ আিদুল মোন্নোে 

কুি-িোম মিেোররটিোর 

০১৭২৪ ৫৮৫৯৩৭ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ পি+ জ্বর ও িোপি 

 

1430.  
মমোোঃ মমোতোরলি মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 
০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ পি+ জ্বর ও িোপি 

 

1431.  
মুহোম্মদ িপহদুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 
১৮/০৭/২০২১ 

২১/০৭/২০২১ তোপররখ 

মৃতুযিরণ িররে। 
 - 

জ্বর ও িোপি এিিং 

শ্বোসিষ্ট 

- 

1432.  
মমোোঃ ইিিোল মহোরসে 

ওেযোপরিং িপরদি িি 

০১৮৪২ ৮৬৭২৫৬ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৮/২০২১ এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1433.  
মমোোঃ আব্দুল িোররি 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৮৬ ৯০৮১৯১ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৮/২০২১ ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1434.  

মমোোঃ মোসুদ রোেো মচৌধুরী 

সহিোরী জুপেের ইপিেেোর 

০১৭১৯ ৯৫৯৯৮০ 

২৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 29/08/2021 পি- জ্বর ও িোপি 

 

1435.  
মমোোঃ ইসমোইল মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৪৬ ৬৩১৭৪১ 

২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 31/08/2021 এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1436.  
িোপিেো িোরভীে রূিো 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৭৭৫ ০৬০০৩৩ 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৮/২০২১ পি+ 
জ্বর, িোপি ও গলো 

ব্যোথো 
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1437.  
মগোলিোে আরো মিগম 

পিপলিং সুিোরভোইজোর 

০১৯২১ ০০২৮৬৫ 

০৭/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৮/২০২১ এ+ জ্বর ও িোপি 

 

 

1438.  
মসপলেো আিোর 

মডপুটি মজেোররল ম্যোরেজোর 

০১৭১৬ ৩৯১৯৯৩ 

১১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, িোপি ও গলো 

ব্যোথো 
 

1439.  
তোেভীর আহরম্মদ 

এপজএম (অথ ি-পহসোি) 

০১৭৬৯ ৪০১৯৯৮ 

১৩/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৮/২০২১ এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1440.  

মমোোঃ মপিজুল ইসলোম 

লোইেরটিপেপিেোে 

০১৭২৪ ৩৬০৩৯২ 

২১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 05/09/2021 এ+ জ্বর, িোপি ও 

 

1441.  

ছোলমো আিোর 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৮৭২ ৯০০২৭৭ 

২১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 06/09/2021 এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1442.  

কুপমল্লো িপিস-৪ 

মমোোঃ মগোলজোর আরেোেোর মহোরসে মচৌধুরী 

সহিোরী মজেোররল ম্যোরেজোর 
০৭/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ ও+ 

জ্বর, সপদ ি,শ্বোসিষ্ট ও 

িরীর ব্যোথো 

 

1443.  

মমোোঃ মপিউর রহমোে 

সহিোরী  প্লোন্ট  পহসোি রক্ষি 

০১৭১২১২৭৪৯৯ 

০৮/০৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৫/২০২১ পি+ 
জ্বর, সপদ ি,শ্বোসিষ্ট ও 

িরীর ব্যোথো  

1444.  

পদিঙ্কর কুমোর কুন্ডু 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৬৩৮২৪৬৮৮০ 

১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ৩১/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর, সপদ ি ও গলো 

ব্যোথো  

 

1445.  

মমোোঃ জোমোল উপিে 

লোইেম্যোে মেড-২ 

০১৭৮২৮৩৭০০৬ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, সপদ ি ও গলো 

ব্যোথো 
 

1446.  

মরপজেো আিোর 

পিপলিং সহিোরী (িোেোমেো) 

সদর দপ্তর 

01994623970 

২৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 20/09/2021 পি+ 
জ্বর, সপদ ি ও গলো 

ব্যোথো 

 

1447.  
চাঁদপুর  

িপিস-১ 

মমোোঃ আব্দুল মপতে, পিপসএম, িচুেো 

মজোেোল অপিস, েোম: জোহোেোিোদ, 

মিো:+থোেোোঃ মেোেোখোলী সদর, মজলো: 

মেোেোখোলী। 

৩১/০৩/২০২১ পরোঃ 
০৬/০৪/২০২১ পরোঃ তোপররখ 

মৃতুযিরণ িররে। 
- - জ্বর, িোপি, শ্বোসিষ্ট 
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1448.  

মমোোঃ মমোস্তিো মহোরসে 

পিপসএম 

01731877848 

১৪/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৫/২০২১ পি জ্বর, িোপি, শ্বোসিষ্ট 

 

1449.  

িলোিী চেিতী 

িপম্পউটোর অিোররটর 

01712678389 

১৮/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ পি জ্বর, িোপি, শ্বোসিষ্ট 

 

1450.  

মমোোঃ হোপিবুর রহমোে 

কুি িোম মিেোর মটিোর  

01723259427 

১৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ পি জ্বর, িোপি, শ্বোসিষ্ট 

 

1451.  

মমোোঃ রোপিবুল হোছোে 

লোইে ক্রু মলরভল-১ 

01813-582748 

১২/০৭/২০২১ পরোঃ মিোেোররন্টোইে - পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1452.  

মুহোম্মদ মুপজবুর রহমোে 

এপজএম (ওএন্ডএম) 

01814139322 

০১/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - এ+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1453.  
মমোহোম্মদ আরেোেোর মহোসোইে, এপজএম 

(ওএন্ডএম) 

01859016998 

০২/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1454.  

মমোোঃ মোসুদ রোেো 

সহিোরী জুপেের ইপিপেেোর (আইটি) 

01717314254 

০৩/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - ও+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1455.  

মমোোঃ আোঃ রহমোে 

মোলী 

01734034525 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1456.  
মমোোঃ িোমরুল হোসোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

িচুেো মজোোঃ অোঃ 

০৪/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1457.  

মমোোঃ মসোরহল ভূইেো 

লোইেম্যোে মেড-১ 

িচুেো মজোোঃ অোঃ 

০৪/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - এ+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1458.  

মমোহোম্মদ সমোছু উপিে 

এপজএম (অথ ি) 

01708398599 

০৭/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1459.  
মমোোঃ জপহরুল ইসলোম 

লোইে মটিপেপিেোে 
০৭/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - এ+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 
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 01776404507 

1460.  

চাঁদপুর িপিস-২ 

মমোোঃ মপিে মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোোঃ 

০১৮১৪৯০৮৯১০ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৮/২০২১ পি+ হোলিো জ্বর 

 

1461.  
মুিোি পিপরেো 

পিপলিং সহিোরী (িোজ েোই মজুরী েোই) 
২৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৮/২০২১ এ+ হোলিো জ্বর 

 

1462.  
মমোোঃ আোঃ রোজ্জোি 

লোইেম্যোে মেড-১ 
২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৮/২০২১ এ+ হোলিো জ্বর 

 

1463.  
রোরিদ পমপজ 

লোইে শ্রপমি (িোজ েোই মজুরী েোই) 
২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ ও+ হোলিো জ্বর 

 

1464.  
মমোোঃ িোহপরেোর িোরহদ 

এপজএম (ওএন্ডএম) 
০২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৮/২০২১ ও+ হোলিো জ্বর ও িোপি 

 

1465.  
আহমদ আলী 

িযোপিেোর 
১৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৯/২০২১ পি+ জ্বর 

 

1466.  
িোহোেোজ মিগম 

িপম্পউটোর অিোররটর 
১৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৯/২০২১ ও+ জ্বর 

 

1467.  
মমোোঃ আলোউপিে মজুমদোর 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুোঃপভোঃ) 
০৩/০৯/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 18/09/2021 O+ জ্বর 
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1083.  

পিররোজপুর িপিস 

মমোোঃ আব্দুল হোপিম 

মমম্বোর সোপভ িস মিো-অপড িরেটর 

০১৭২০-৪৬৩৬২০ 

১৩-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ এ+ 
জ্বর,িোপি, 

মোথোব্যোথো  

1084.  

সসেদো মমরমোরী ইেোসমীে 

পিপলিং সহিোরী 

০১৭১৭৮৫৯৫৩৫ 

১৫-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ ও+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো  

1085.  
সুমে মরজো 

সহিোরী জুপেেোর ইপিপেেোর 

০১৮৮৪৬৯৯৪৬৫ 

১২/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৬/২০২১ এ+ 
জ্বর,কাশি ও গায়ে 

ব্যাথা 

- 

1086.  
পেরোিদ দোস 

এপজএম (প্রিোসে/মোেিসম্পদ) 

০১৭১৫১৯০৬৭০ 

১৯-০৬-২১পরোঃ মহোম মিোেোররন্টোইে 
 

- 
ও+ 

জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো  

1087.  
মমোোঃ মমোসোপির মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড -২ 

০১৭৪৩৮৬৫৭৩৬ 

১৯-০৬-২১পরোঃ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো  

1088.  
পুপলে মদ 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৭৩৬২৫৬২১৭ 

২০-০৬-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬-০৭-২১পরোঃ এ+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো  

1089.  
মমোোঃ িপিকুল ইসলোম 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭০৮৭২৫৬১৫ 

০৫-০৭-২১পরোঃ হোসিোতোল - এপি+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো 

- 

1090.  

মমোোঃ মহপসে 

লোইে ক্রু মলরভল-১ 

০১৭৩২১২৬৯০৭ 

০৫-০৭-২১পরোঃ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো 
 

1091.  

পেতযোেন্দ িম িে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭১৬৪৬১১৮৯ 

০৬-০৭-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭-০৮-২১পরোঃ ও+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো  

1092.  
মমোোঃ হোরুে অর রপিদ 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭২৪৪৬৮০৮৬ 

০৭-০৭-২১পরোঃ মহোম মিোেোররন্টোইে - ও+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো 
 

1093.  
মমোোঃ আবুল িোিোর 

লোইে মটিপেপিেোে (চোঃ দোোঃ) 

০১৭৪৩০০৩১০০ 

০৮-০৭-২১পরোঃ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো 
 

1094.  
মমোোঃ আরেোেোর মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 
১০-০৭-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬-০৮-২১পরোঃ ও+ 

জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো 

- 
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(চুপিপভপিি) 

০১৭৪৪৮৬৮১৯৪ 

1095.  
েোজমুে সুলতোেো পেিো 

সহোঃ িযোপিেোর (অে-প্ররিিে) 

০১৭১৫২৬৮১৭২ 

১০-০৭-২১পরোঃ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 
জ্বর/ িোপি/ 

মোথোব্যোথো  

1096.  
মমোোঃ িপরফুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-২ 

০১৭৩৯৪৮৪১৯১ 

১১-০৭-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫-০৭-২১পরোঃ পি+ 
জ্বর/ গলো ব্যথো/ 

মোথোব্যোথো 

- 

1097.  

মপিউর রহমোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭১৫৬৮১৮৭৪ 

০৬-০৭-২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬-০৭-২১পরোঃ এ+ 
জ্বর/ গলো ব্যথো/ 

মোথোব্যোথো 

- 

1098.  
মররহেো খোতুে 

পিপলিং সুিোরভোইজোর (চোঃ দোোঃ) 

০১৭১২৭৩৩৯৭৭ 

১৩-০৭-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ৩১-০৭-২১পরোঃ এ+ 
জ্বর/ গলো ব্যথো/ 

মোথোব্যোথো 

- 

1099.  

মমোোঃ ইপলেোছ 

লোইে ক্রু মলরভল -১ 

০১৮৭০৯৫৭২২৩ 

২৫-০৭-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০২-০৮-২১পরোঃ এ+ 
জ্বর/গলো ব্যথো/ 

মোথোব্যোথো 

- 

1100.  

এম,পড ওেোপহদুজ্জোমোে 

পডপজএম (চোঃদোোঃ) 

০১৭৬৯৪০০২৪২ 

০৪-০৮-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮-০৮-২১পরোঃ ও+ 
জ্বর/ গলো ব্যথো/ 

মোথোব্যোথো 

 

1101.  

পলটে রোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৪৫২৬৮৩৯৬ 

১০-০৮-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪-০৮-২১পরোঃ পি+ 
জ্বর/ গলো ব্যথো/ 

মোথোব্যোথো 

 

1102.  

চট্টেোম িপিস-১ 

আব্দুল িোরছদ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৮১৪৮৩৭৪৫৯ 

২০/০৩/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬/০৪/২০২১ পি+ 
ঠোন্ডো, বুরি ব্যোথো, জ্বর 

ও িোপি  

1103.  

মিখ মমোোঃ িোররভজ  মহর 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১১৬৬৮৭৬৫ 

০১-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৪/২০২১ এ+ 
জ্বর,  শ্বোসিষ্ট, িোপি ও 

গলো ব্যোথো 

 

1104.  

মমোছোোঃ সুমোইেো পিেরত সোঈদ 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৮৫০৬৪৬৫৩১ 

২৬-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৬/২০২১ এ+ 
জ্বর,  শ্বোসিষ্ট, িোপি ও 

গলো ব্যোথো 

 

1105.  
মপহদুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-২ 
০৪-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪-০৭-২০২১ এ+ 

জ্বর, ,িোপি , িরীর  

ব্যোথো ও গলো ব্যোথো 

- 
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০১৭৮৯৯৩০৪৩৬ 

1106.  

মমোোঃ পসরোজুল ইসলোম 

পমটোর মটষ্টোর 

০১৭৮৬১৬৪৯১৪ 

১২-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪-০৮-২০২১ ও+ 
জ্বর,িোপি,িরীর  

ব্যোথো ও গলো ব্যোথো। 

 

1107.  

মমতোজ আলী 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭৪৬৭৮৩৪৬৭ 

১৪-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫-০৭-২০২১ পি+ শ্বোসিষ্ট 

 

1108.  

মমোোঃ আিজোল মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭২৮৮৮১১৪১ 

১৪-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫-০৭-২০২১ পি+ 
জ্বর,িরীর  ব্যোথো 

 
 

1109.  

মমোোঃ মোহবুবুল আলম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭২৭১৩৩৪২৯ 

১৮-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫-০৭-২০২১ এ+ জ্বর ও শ্বোসিষ্ট 

 

1110.  

মমোোঃ খোইরুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৮৩৬৪২২৮৮১ 

২৯-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 

১৫/০৮/২০২১ 

 পি+ জ্বর,িোপি 

 

1111.  

জেোি মমোোঃ ইপিস পমেো 

পেরোিিো প্রহরী 

মমোিোইল েিং-০১৮৩৫৯২৯১১৯ 

০৯-০৮-২০২১ 

সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 

৩১-০৮-২০২১ A+ জ্বর, িোপি  

3 

1.08.21 

 

1112.  

চট্টেোম িপিস-২ 

তওসীি জোপমল মচৌধুরী 

এইজএম (এমএস) 

০১৭৬৮৪০০৩৫১ 

১৫-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 

১৫/০৫/২০২১ 

 ও+ জ্বর ও িোপি  

 

1113.  

মমোোঃ আপমরুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৩৬৩৫৬৭২০ 

২৪-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৪/২০২১ এ+ জ্বর,  িোপি  

 

1114.  

মমোোঃ মমরহপদ হোসোে 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

০১৮৩৭৩৬০৪১৭ 

২৮-০৫-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৬/২০২১ এপি+ জ্বর ও িোপি 

 

1115.  

জীিে কুমোর পিশ্বোস 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৮১৮১৪০৩১০ 

২৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৭/২০২১ পি+ জ্বর ও িোপি 
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1116.  

রুস্তম আলী 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

০১৮৩৮২৬৬০৩ 

২৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৭/২০২১ এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1117.  

জেোি গরেি পসিদোর 

পহসোি সহিোরী 

০১৭১৪৫০২৮৭১ 

২৫-০৬-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৭/২০২১ ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1118.  

পহররো মদওেোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৫৫৩৩৫০৯৯৪ 

০৩-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ A+ জ্বর ও িোপি 

 

1119.  

মমোোঃ িহীদুল ইসলোম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৬৪৫০৭৬০৬৮ 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০-০৮-২০২১ ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1120.  

মগোিোল চন্দ্র দোস 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৭৩১৩২১১৫০ 

২৯/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ জ্বর ও িোপি 

 

1121.  

রুহুল আপমে 

জুপেের ইপিপেেোর 

01711067800 

২৮-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১-০৮-২০২১ ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1122.  

চট্টেোম িপিস-৩ 

মমোহোম্মদ মুসো 

জুপেেোর ইপিপেেোর 

০১৮১৩-০৫৫৮৮২ 

০২/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২০/০৪/২০২১ ও+ জ্বর ও িরীর ব্যোথো 
 

1123.  

মমোোঃ মপেরুজ্জোমোে 

িোওেোর ইউজ মিো-অপড িরেটর 

০১৭১২-২১০৯৩৬ 

১১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৪/২০২১ ও+ জ্বর ও ব্যোথো 

 

1124.  

জেোি চন্দ লোল চোিমো 

সহ: জুপে:ইপিপেেোর (ইআরইউ) 

01557-036805 

১৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৭/২০২১ পি+ সপদ ি, িোপি 

 

1125.  

মমোোঃ জপমর উপিে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

01811-941627 

২৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৭/২০২১ পি- 

জ্বর, সপদ ি, িোপি, 

গলোব্যোথো এিিং 

গলোব্যোথো 

 

1126.  
পমঠুে আহরমদ 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

01892588253 

২৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৭/২০২১ পি+ জ্বর, িরীর ব্যোথো 
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1127.  

মসৌরভ িড়ুেো 

লোইে মটিপেপিেোে 

01733239293 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৭/২০২১ পি+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি, 

গলোব্যোথো 

 

1128.  

জেোি চম্পি িড়ুেো 

লোইে মটিপেপিেোে 

মমোিোইল- 01816857011 

02/09/2021  

 
মহোম মিোেোররপন্টে  O+ 

হোলিো জ্বর ও 

খোিোরর স্বোদ মেই। 
 

1129.  

মভোলো িপিস 

মমোোঃ পগেোস উপিে 

ড্রোইভোর 

০১৭২০-৩৪৫১৭৩ 

১১-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৪/২০২১ পি+ হোলিো জ্বর ও িোপি 

 

1130.  

সোপমেো আিোর 

পিপলিং সহিোরী (িোজ েোই মজুরী েোই) 

০১৬২৭-১৫৭৯১৫ 

২৬/০৭/২০২১ 

(০৩/০৯/২০২১ পরোঃ 

৩ে মটরষ্ট িরজটিভ) 

সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে  ১২/০৯/২০২১ ও + জ্বর ও শ্বোসিষ্ট 

 

1131.  

হোরজরো আিোর 

পিপলিং সহিোরী (িোজ েোই মজুরী েোই) 

০১৭৮৭-২৫০৪৮৭ 

২৬/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে - ও + জ্বর ও শ্বোসিষ্ট 

 

1132.  
মমোোঃ আব্দুল জপলল 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১৫-২০৪৫৬৩ 

২৮/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে - এ+ ঠোন্ডো জ্বর ও িোপি 

 

1133.  

মমোোঃ িোরুি মৃধো 

পমটোর পরডোর-িোম-ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

০১৭৩১-৯৩৭৬৫৪ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২০২১ এপি+ 
ঠোন্ডো, জ্বর, মোথো 

ব্যোথো ও িোপি  

1134.  

প্রদীি কুমোর হোলদোর 

পমটোর পরডোর-িোম-ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

০১৮৩০-৩০৩২৯২ 

০২/০৮/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে - এ+ ঠোন্ডো জ্বর ও িোপি 
 

1135.  

মমোোঃসোমছুপিে িোমীম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

তজুমপিে সোোঃরজোোঃঅপিস 

০১৭৮৯৪৬২০৪৭ 

২৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৯/২০২১ এ+ - 

 

1136.  

মমোোঃ েজরুল ইসলোম 

লোইে মটিপেপিেোে 

তজুমপিে সোি-মজোেোল অোঃ 

017316966736 

২৬/০৮/২০২১ 

(১০/০৯/২০২১ পরোঃ 

২ে মটরষ্ট িরজটিভ)  

মহোম মিোেোররপন্টে - এপি+ 
ঠোন্ডো, জ্বর, মোথো 

ব্যোথো ও িোপি 
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1137.  
মমোোঃ এমরোে মহোরসে 

লোইে শ্রপমি (িোেোমেো) 

২৬/০৮/২০২১ 

(০৯/০৯/২০২১ পরোঃ 

৩ে মটরষ্ট িরজটিভ) 

মহোম মিোেোররপন্টে - এ+ ঠোন্ডো জ্বর ও িোপি 

 

1138.  

মমোোঃ মহলোল উপিে 

পমটোর পরডোর-িোম-ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

০১৭২৭-৪৮৭৩৭২ 

০৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৮/২০২১ এ+ 
ঠোন্ডো জ্বর, মোথো 

ব্যোথ্যো ও িোপি  

1139.  

িক্সিোজোর িপিস 

মমোোঃ মিলোল আহরমদ মচৌধুরী 

অপিস সহোেি 

০১৭২০-৫৫১৯৫০ 

০১/০৪/২০২১  সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৪/২০২১ পি+ 
জ্বর, িোপি, শ্বোসিষ্ট ও 

ডোেপরেো  

1140.  

মি. এম. রপিউল 

সদস্য মসিো মিো-অপড িরেটর 

০১৭১১৯৭২২৭৪ 

০১/০৪/২০২১  সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৪/২০২১ ও+ 
জ্বর, ঠোন্ডো ও ঘ্রোে েো 

িোওেো 
 

1141.  

মমোোঃ সোইফুর রহমোে 

সহিোরী পহসোিরক্ষি 

০১৮১৮৯৬৬০০৪ 

২৩/০৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬/০৬/২০২১ ও+ জ্বর,িোপি, গলোব্যোথো 

 

1142.  

ইরলিট্রে পমত্র 

এপজএম (ওএন্ডএম) 

০১৮৪৫৮১০৯৫৫ 

২৫/৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৯/০৬/২০২১ ও+ জ্বর,িোপি, গলোব্যোথো 

 

1143.  

মমোোঃ হোপিবুর রহমোে িোরুিী 

প্লোন্ট পহসোিরক্ষি 

০১৮১৬২৪৪৩৪০ 

২৭/৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৬/২০২১ পি+ জ্বর,িোপি, গলোব্যোথো 

 

1144.  

পদিো িড়ুেো 

িপম্পউটোর অিোররটর 

০১৮১৫৬৭৩৬৯২ 

০৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৬/২০২১ ও+ 
জ্বর, সপদ ি, 

িোপি 

 

1145.  

মমোোঃ আরেোেোর মহোরসে 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৮১৪৩১৯৬৩০ 

২৪/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, িরীর ব্যোথো 

িি িোপি 
 

1146.  

মমোোঃ জপহর উপিে 

পিেে িোম-ম্যোরসিোর 

০১৮৪৫০৯৯৪৩২ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ ও+ সপদ ি 

 

1147.  

মমোোঃ জোহোঙ্গীর আলম 

পমটোর পরডোর-িোম-

ম্যোরসিোর(চুপিপভপিি) 

০১৮১৬৮০৮২৯৩ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ৩১/০৭/২০২১ ও- িোপি  
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1148.  

উদেে দোি গুপ্ত 

এপজএম (ওএন্ডএম) 

০১৯৬১৪১৫৫৩২ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, িোপি 

 

1149.  

মমোোঃ আক্কোছ আলী 

এেরিোস িরমন্ট মিো-অপড িরেটর 

০১৭৩৫৯৭৫৯৪৮ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৭/২০২১ পি+ জ্বর, িোপি 

 

1150.  

ভরিি চোিমো 

পমটোর পরডোর-িোম-

ম্যোরসিোর(চুপিপভপিি) 

০১৮২১৩৪১৬৩৯ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৭/২০২১ ও+ িোপি 

 

1151.  

মিপলে চোিমো 

এপজএম (ওএন্ডএম) 

০১৫১৬১৫১৯৪৯ 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৭/২০২১ পি+ িোপি, িরীর ব্যোথো 

 

1152.  

মমোোঃ মপহে উপিে 

পমটোর পরডোর-িোম-

ম্যোরসিোর(চুপিপভপিি) 

০১৬৪৪২৭০৬৭৪ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ এ+ জ্বর, শ্বোসিষ্ট  

1153.  

পিধূ ব্রত দোি 

পমটোর পরডোর-িোম-ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

০১৮৪৫৭১৫১৪৫ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, শ্বোসিষ্ট  

1154.  

মমোোঃ মোহোবুি মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৪৭৪৮১৮০১ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, িরীর ব্যোথো, 

িোপি  

1155.  

তসপলমো খোেম সুপম 

(িোজ েোই মজুরী েোই) 

০১৭৬৭৯৪৬০৪১ 

১৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬/০৮/২০২১ ও+ জ্বর  

1156.  
মমোোঃ মমোস্তোপিজুর রহমোে 

পেরোিিো প্রহরী 

০১৭১৯৭০৬০৩৯ 

২১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২০২১ এ+ 
শ্বোসিষ্ট ও শুিেো 

িোপি 
 

1157.  

মীর মরজোউল িপরম 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১২১৫৯৫৭৮ 

২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৮/২০২১ এ+ জ্বর ও সপদ ি 

 

1158.  

মমোোঃ িজলোর রহমোে 

অপিস সহোেি 

০১৭৪৯৩৭০১৮১ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৮/২০২১ এ- িরীর ব্যোথো ও জ্বর 
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1159.  

মমোোঃ মসপলম উপিে 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৯৫৭৯৭২৫২১ 

২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ পি+ 
সপদ ি, িরীর ব্যোথো ও 

জ্বর 
 

1160.  

মমোোঃ নুরুজ্জোমোে 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

০১৮৭৯৪১০১৯৫ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২০/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, সপদ ি, ওিোপি 

 

1161.  

মমোহোম্মদ হোসোে 

পমটোর পরডোর-িোম-ম্যোরসিোর  

০১৭৫২৩৩৬৩৩৭ 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ পি+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি ও 

গলোব্যোথো 
 

1162.  
আব্দুল িোরদর 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

০১৮৫৫৯৬৩৩৪৪ 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ এপি+ জ্বর, সপদ ি, ও িোপি 

 

1163.  
সোপিেো ইেোছপমে 

পিপলিং সুিোরভোইজোর 

০১৮৫৫৯৬৩৩৪৪ 

১৭/০৯/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে  এ+ 
জ্বর, িোপি, ঘোরে ও 

পিরঠ ব্যথো 

 

1164.  

িপরিোল িপিস-১ 

রোপিজো ইেোসপমে 

অপিস মসরেটোপর 

০১৯২৯৬০৪২৫৯ 

১০/০৪/২০২১  সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ এপি+ 

গলো শুপিরে  োওেো, 

মোথো ব্যথো, 

 হোলিো জ্বর। 

 

1165.  
িোরপভে আিোর 

িপম্পউটোর অিোররটর 

০১৭৩১২৫০২৫০ 

১০/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ এ+ 
জ্বর, িোপি, ঘোরে ও 

পিরঠ ব্যথো 
 

1166.  
িোমীম আরো খোেম 

পিপলিং সহিোরী 

০১৭১৭৭৩১৬৭৬ 

১০/০৪/২০২১ 

 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৪/২০২১ ও+ 

জ্বর, িোপি, মোথো ব্যথো, 

িরীর ব্যথো, শ্বোসিষ্ট  

1167.  

পমশু মপে রোে 

সহোঃ জুপেোঃ ইপি (আইটি) 

০১৭১৯৪৩৭২০৪ 

১২/০৪/২০২১  সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ ও- 
জ্বর, সপদ ি, িরীর ব্যথো, 

িোপি  

1168.  
মমোোঃ তোেজীল মহোরসে আিে 

লোইে শ্রপমি (িোজ েোই মজুরী েোই) 

০১৭৫১১৬৩৫০৯ 

১২/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৪/২০২১ এ+ 
জ্বর, মোথো ব্যথো, গলো 

ব্যথো 
 



 

Page-9         

1169.  
প্ররিৌোঃ মুহোম্মদ িপিকুল ইসলোম 

পডপজএম (িোপরগরী) 

০১৭১৩০৯৫৩২৭ 

১৪/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৪/২০২১ ও+ 
িরীর ব্যথো, িোপি, 

হোলিো জ্বর  

1170.  

মররিিো সুলতোেো 

পিপলিং সহিোরী 

মমোিোোঃ ০১৭১২১৯৩৭০৬ 

২০/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৫/২০২১ 
পি+ 

জ্বর, িোপি, িরীর 

ব্যথো, শ্বোসিষ্ট 
 

1171.  

মমোোঃ মুকুল মহোরসে 

লোইে মটিপেপিেোে 

মমোিোোঃ ০১৭২৯১০১০৩৯ 

২১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৪/২০২১ 
পি+ 

হোলিো িোপি, জ্বর, 

মোথো ব্যথো 
 

1172.  

িরীি মোহোবুি মহোরসে 

অপিস সহোেি 

মমোিোোঃ ০১৭৩৯০৯৭৯৪৫ 

২১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬/০৫/২০২১ 
পি+ 

িোপি, মোথো ব্যথো, 

িরীর ব্যথো। 
 

1173.  
হোরুে অর রিীদ 

জুপেের ইপিপেেোর 

মমোিোোঃ ০১৭৪৯২৬১৭১৮ 

২২/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬/০৫/২০২১ 
ও+ 

জ্বর, িরীর ব্যথো, 

িোপি।  

1174.  

মমোোঃ মোিসুদুর রহমোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

১৭১০৫৪৮৯৭৯ 

২৬/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৫/২০২১ 
পি+ 

িরীর ব্যথো, িোপি, 

জ্বর, সপদ ি। 

 

1175.  

সিংযুি সরিোর 

সহিোরী  পহসোিরক্ষি 

০১৭৪৩৮৫৯৯৪৩ 

০২/০৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৫/২০২১ 
এ+ 

জ্বর, মোথো ব্যোথো ও 

িোরীর দুি িলতো 
 

1176.  

মমোোঃ মোইনুল 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯৪৭৮৪১৯১৩ 

০৫/০৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৫/২০২১ এ+ 

জ্বর, বুরি ব্যোথো ও 

িোরীর দুি িলতো এিিং 

িোপি 
 

1177.  

মমোোঃ িোলোম 

ড্রোইভোর 

মমোিোোঃ০১৭১৯৯৩৫০৪৮ 

২৭/০৬/২০২১ শরিঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৭/২০২১ পরোঃ ও+ 
শিশি বিতমায়ি সুস্থ্য 

আয়েি। 
 

1178.  

মমোোঃ হোবুল মৃধো 

প্লোন্ট পহসোি রক্ষি 

০১৭২১১৮২০৫৭ 

২৯/০৬/২০২১ শরিঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৭/২০২১ পি+ 

জ্বর, কাশি, 

মাথাব্যাথা, দূব তল 

ইিযাশি। 

- 

1179.  

মমোোঃ মমোিোররি মহোরসে 

কুি –িোম মিেোর মটিোর 

০১৭৯১৯৯১০৩২ 

০২/০৭/২০২১ শরিঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৭/২০২১ পি+ 
জ্বর, কাশি, 

মাথাব্যাথা। 

 



 

Page-10         

1180.  
মমোোঃ িপিকুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 
০৩/০৭/২০২১ শরিঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২২০২১ এপি+ 

জ্বর, 

কাশি,মাথাব্যাথা। 

- 

1181.  
মমোোঃ আপেচুর রহমোে 

এপজএম (ওএন্ডএম) 
০৪/০৭/২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৭/২০২১ এ+ 

জ্বর, 

কাশি,মাথাব্যাথা। 

- 

1182.  
মমোোঃ আবু মুসো 

পেরোিিো প্রহরী 
০৪/০৭/২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৭/২০২১  

জ্বর, 

কাশি,মাথাব্যাথা। 

- 

1183.  
মমোোঃ মমোেোরজ্জম মহোরসে 

পেরোিিো প্রহরী 
০৪/০৭/২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৭/২০২১  

জ্বর, 

কাশি,মাথাব্যাথা। 

- 

1184.  

আিন্দ কুমার কুন্ড 

শিশিএম 

০১৭৬৯৪০০০৮৫ 

০৫/০৭/২০২১ 

 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৭/২০২১ ও+ 

জ্বর, 

কাশি,মাথাব্যাথা। 

- 

1185.  

মিখ মমোোঃ মরজোউল িপরম 

সহোঃ জুপেের ইপিপেেোর 

০১৭১৯-৬০৮১৮৫ 

০৫/০৭/২০২১ 

পরোঃ 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ পি+ 

জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1186.  
মমোোঃ পমজোনুর রহমোে 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

01734-710446 

০৮/০৭/২০২১ 

 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ ও+ 

জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1187.  

মমোোঃ েোপজম উপিে 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

01711-125015 

০৯/০৭/২০২১ 

 
মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 

জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1188.  
মমোোঃ হোরুে অর রিীদ 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

01623-308064 

০৯/০৭/২০২১ 

 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ পি+ 

জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1189.  

মমোোঃ েোরজম আলী সরদোর 

পেরোিিো প্রহরী 

০১৭৩৫-৭৬৪২৩১ 

০৯/০৭/২০২১ পরোঃ 

 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৭/২০২১ পি+ 

জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1190.  
মমািঃ মশিরু্জ্জামাি 

লোইে মটিপেপিেোে 
০৯/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৭/২০২১ এ+ 

জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1191.  

মমোোঃ পিররোজ হোিং 

ড্রোইভোর 

০১৭১৬৬৪১৫৭৩ 

 

১২/০৭/২০২১ 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ ও+ - 

- 

1192.  

মমোোঃ পেজোম উপিে 

পমোঃ মটোঃ সুিোরোঃ 

০১৭১৬২৬৭১৭১ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৮/২০২১ এ+ - 

- 
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1193.  
প্ররিৌিলী আিদুল মন্নোে 

পসপেের মজেোররল ম্যোরেোর 

০১৭৬৯৪০০০১২ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ৩১/০৭/২০২১ পি+ 
খুসখুরস িোপি, গলো 

চুলিোপে, িরীর ব্যোথো 

- 

1194.  

মমোোঃ আবুল িোিোর 

পেরোিিো প্রহরী 

০১৭৫৮৪০৪২১০ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৮/২০২১ - 
জ্বর, িোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1195.  

দীিি মসে 

লোইেম্যোে মেড-১  

০১৭৫৯৮১৫৩৭৬ 

২৭/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৮/২০২১ পি+ 
জ্বর, িোপি ও িরীর 

ব্যোথো। 

- 

1196.  
েোপহদ িপরম 

ওেযোপরিং িপরদি িি 
২৯/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৮/২০২১ পি+ 

জ্বর, িোপি ও িরীর 

ব্যোথো। 

- 

1197.  
মমোোঃ িোমরুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মলরভল-১ 
২৯/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২০২১ পি+ 

জ্বর, িোপি ও িরীর 

ব্যোথো। 

- 

1198.  
মমোোঃ সোজ্জোত মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 
০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৮/২০২১ - 

খুসখুরস িোপি, গলো 

চুলিোপে, িরীর ব্যোথো 

- 

1199.  

িপরিোল িপিস-২ 

মমোোঃ আব্দুল লপতি হোওলোদোর 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭২১-৬৮৫৫২৭ 

৩০/০৩/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ ও+ 
জ্বর, মোথো ব্যোথো, িরীর 

ব্যোথো ও িোপি  

1200.  

মুহোম্মদ আছিো উপিে 

জুপেোঃ ইপিপেেোর (ওএন্ডএম) 

01923133342 

১০/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - ও+ 
জ্বর েোই, সপদ ি েোই, 

মোথোব্যোথো েোই। 
 

1201.  

রপিকুল ইসলোম 

সহোঃ জুপেের ইপিোঃ (ওএন্ডএম) 

০১৯২৪৮০১৭২৯ 

১১/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি িরজটিভ 

জ্বর েোই, মোথোব্যোথো 

েোই,  িরীর ব্যোথো 

েোই,িরীর দূি িল 

আরছ। 

 

1202. 7 

মমোোঃ তোেভীর আহরম্মদ 

সহোঃ প্লোন্ট পহসোি রক্ষি আগগলঝোেো 

০১৭১৯৩১৫৪২৫ 

১১/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - ও+ 

গোরে ব্যোথো, বুরি 

ব্যোথো,   সপদ ি ও 

িরীর দূি িল আরছ। 

 

1203.  
জরমোোঃ ইমরোে 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

০১৭৭৯৪৫৭৫৭১ 

১৩/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - এপি+ 

জ্বর েোই, মোথোব্যোথো 

েোই,  িরীর ব্যোথো 

েোই,িরীর দূি িল 

আরছ। 

 

1204.  
েোপছমো মিগম 

পমটোর মমিোপেি িোম সুিোর 
১৪/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 

জ্বর েোই, মোথোব্যোথো 

েোই,  িরীর ব্যোথো 
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০১৭২১১৮৭৯২২ েোই,িরীর দূি িল 

আরছ। 

1205.  
উজ্জল িেোল 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৪২৪০৩২৭২ 

১৭/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ সপদ ি ও িোপি আরছ  

 

1206.  
মমরহদী হোসোে (2) 

লোইেম্যোে মেড-২ 

০১৮৮৬২১৩৪০৭ 

১৭/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 
িোপি আরছ, িরীর 

দূি িল। 
 

1207.  

মমোোঃ পমজোনুর রহমোে 

পহসোি রক্ষি (চোঃ দোোঃ) 

০১৭১২৪৯৮৫২৭ 

১৭/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 

হোলিো জ্বর আরছ, 

মোথোব্যোথো ও বুরি 

ব্যোথো আরছ, িরীর 

দুি িল। 

 

1208.  
মমোোঃ মরজোউল ইসলোম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01912058645 

১৮/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 

হোলিো জ্বর, সপদ ি ও 

িোপি আরছ। িরীর 

দূি িল। 

- 

1209.  
িোেে িোলো 

পিপলিং সুিোরভোইজোর 

0178737955 

২৪/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ 
হোলিো জ্বর আরছ, 

িোপি আরছ। 

- 

1210.  

ইেোসপমে সুলতোেো 

িপম্পউটোর অিোররটর 

01750673164 

২৪/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - এ+ 
জ্বর েোই, িরীর 

ব্যোথো, িরীর দুি িল 

- 

1211.  

মঞ্জু রোেী দোস 

িযোপিেোর 

০১৭৯৫২২৬২১৮ 

২৬/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে - এ+ 

জ্বর েোই, বুরি ব্যোথো 

েোই। হোলিো িোপি 

আরছ, িরীর দুি িল।  

1212.  

েোপহদুর রহমোে 

পমটোর মটষ্টোর 

০১৭২৩৭৪৬৬৮৮ 

২৭/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে - ও+ 

হোলিো জ্বর, িোপি ও 

গলো ব্যোথো আরছ, 

িরীর দুি িল।  

1213.  
মহিী আিোর 

পিপলিং সহিোরী (পেেপমত) 

01725394240 

২৯/০৭/২০২১ মহোম মিোেোররপন্টে - পি- 

জ্বর আরছ, িরীর 

দূি িল, স্বোস িষ্ট িমু 

আরছ। 

- 

1214.  

মমোোঃ সোইফুল ইসলোম-২ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01790422577 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ ও+ 

জ্বর েোই, িোপি 

আরছ, মোথোব্যোথো 

আরছ। 
 

1215.  মমোোঃ সোলোহ উপিে-১ ০৪/০৮/২০২১ মহোম মিোেোররন্টোইে - পি+ জ্বর েোই, গলোব্যোথো - 
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লোইেম্যোে মেড-১ 

01718897532 

ও িরীর দূি িল। 

1216.  
মমোোঃ মমরহদী হোসোে-১ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01759042940 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর িম,সপদ ি, িোপি 

ও মোথোব্যোথো আরছ। 

- 

1217.  

ঝোলিোঠি িপিস 

মমোোঃ আবুল মহোরসে 

মমম্বোর সোপভ িস মিো-অপডরেটর 

০১৭১২২৫৬৩২৫ 

২৫/০৩/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৪/২০২১ পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি। 

 

1218.  

মমোোঃ আরেোেোর মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৭৭১১৭৮৫৬৭৮ 

০১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৪/২০২১ পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি। 

 

1219.  

প্রগতী রোে 

ডোটো এপি অিোররটর 

০১৭৭৬-১৮৬৪৯৫ 

০৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৫/২০২১ পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি। 

 

1220.  
মমোোঃ মহপসেো খোতুে 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৭০৭৯২৬২১১ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর,িোপি, 

গলোব্যোথো 

 

1221.  

মমোোঃ েোপসর উপিে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯১৫৫২৬০ 

০৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৭/২০২১ পি+ 
জ্বর,িোপি, 

গলোব্যোথো 

 

1222.  
এইচ এম আশরফুর রহমাি 

লাইিম্যাি মেি-২ 

০১৭১৬-৯৫০৫৭৮ 

১৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর,কাশি, 

গলাব্যাথা 

 

1223.  

মমািঃ আব্দুল িশলল 

লাইিম্যাি মেি-১ 

১৭৯২৯৭১২৪১ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ শব+ 
জ্বর,কাশি 

 

 

1224.  

মমো: িেজুল্লোহ িোবুল 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৩৯৩৬৪৯০৭ 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, 

গোব্যোথা 

 

1225.  
প্ররিৌ: মমো: ওমর িোরুি 

পডপজএম (সদর দপ্তর-িোপরগরী) 

০১৫৩৪-৮০৫৯৫৬ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর,মাথাব্যাথা 

গলাব্যাথা 
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1226.  

মেোেোখোলী িপিস 

েোজমো আিোর 

সহোঃিযোপিেোর 

01812747080 

২৩/০৩/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৪/২০২১ এি+ উিসগ িহীে 

 

1227.  

মপজবুর রহমোে,  

সহোঃ জুেের ইপিপেেোর,  

০১৮৬০০২৩৫৪৫ 

০৮-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ পি+ জ্বর, িরীর ব্যোথো। 

 

1228.  

মমোোঃ সোইফুল ইসলোম 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

০১৭৮৬৫৯৮১৮৫ 

১১-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ পি+ জ্বর, িরীর ব্যোথো। 

 

1229.  
মমোোঃ ইব্রোহীম 

এপজএম (ইএন্ডপস) 

০১৭৬৯৪০০৭০২ 

২০-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ এ+ জ্বর  ও িোপি 

 

1230.  
মমোোঃ আিদুল আপজজ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯১৫৭২৩৫০১ 

২৩-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ পি+ 
জ্বর, ম্বোষিষ্ট, িরীর 

ব্যোথো। 
 

1231.  
মমোোঃ আব্দুর রপহম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯১৫৭২৩৫০১ 

০১-০৫-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৫/২০২১ পি+ 
জ্বর, ম্বোষিষ্ট, িরীর 

ব্যোথো।  

1232.  
মমোোঃ ওমর িোরুি 

ইপস 

০১৭১৫-৬৪৭৩৫৩ 

০৩-০৫-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৫/২০২১ এ+ উিসগ িহীে 
 

1233.  
পরটে িোপলত 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১০৮৫৭৩৫০ 

২০/০৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৬/২০২১ এপি+ জ্বর, সপদ ি, িোপি 
 

1234.  
পিপি হোজরো 

পিপলিং সহিোরী 

০১৮৩৩২১৪৭০৮ 

০৭/০৬/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২০২১ পরোঃ ও+ 

মোথো ব্যোথো, িরীর 

ব্যোথো, স্বোদ েো 

িোওেো।  

1235.  
মমোোঃ মোহোবুবুর রহমোে মজুমদোর 

সহোঃ জুোঃ ইপিোঃ (আইটি) 

০১৭৯৭৩৯৭৯৩৫ 

২০/০৬/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৭/২০২১ পরোঃ পি+ 
জ্বর, মোথো ব্যোথো, 

িরীর ব্যোথো। 
 

1236.  
মমোস্তিো আপমনুর রোরিদ 

পডপজএম (চোঃদোোঃ) 

০১৮৬৫-০৩৬৮২১ 

২৩/০৬/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৬/০৭/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, গলো 

ব্যোথো, মোথো ব্যোথো, 

িরীর ব্যোথো, স্বোদ েো 

িোওেো। 
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1237.  
মমোোঃ এিরোম হি 

পমটোর  পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

০১৮১২৪৩৬৩২৮ 

০৬/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, গলো 

ব্যোথো, মোথো ব্যোথো, 

িরীর ব্যোথো।  

1238.  
মমোোঃ হোরুে অর রপিদ 

পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

০১৯৩৯-২৬৩৩৭৬ 

০৬/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৭/২০২১ পরোঃ পি+ 
জ্বর, ম্বোষিষ্ট, িরীর 

ব্যোথো। 

 

1239.  
মমোোঃ সোইদুর রহমোে 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

০১৮৬৮-২৫৯২৪৯ 

০৯/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০২/০৮/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, মোথো 

ব্যোথো, িরীর ব্যোথো, 

স্বোদ েো িোওেো। 
 

1240.  

মমোোঃ মদরলোেোর মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

০১৮২০-০৫৬৪৯৬ 

১০/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ পরোঃ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

মোথো ব্যোথো, িরীর 

ব্যোথো।  

1241.  

মমোহোম্মদ মতোরোি আলী 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

০১৭৭০-১০৪৭১৪ 

১০/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০২/০৮/২০২১ পরোঃ ও+ গলো ব্যোথো 

 

1242.  

মমোোঃ জপহরুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

১৭২১২৬০৭২৭ 

১৩/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২০২১ পরোঃ ও- 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

মোথো ব্যোথো, িরীর 

ব্যোথো। 
 

1243.  
মমোোঃ ইিিোল মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭১২-২৭৪২৫০ 

২৫/০৭/২০২১ পরোঃ মিোেোররপন্টে - ও+ 
িোপি, গলো ব্যোথো, 

স্বোদ েো িোওেো 

 

1244.  

মমোোঃ জোহোঙ্গীর আলম 

পমটোর মটপষ্টিং সুিোরভোইজোর 

০১৭১২-৬৫১১৪৩ 

০৫/০৮/২০২১ পরোঃ মিোেোররপন্টে - ও+ িোপি, গলো ব্যোথ 

 

1245.  

িটুেোখোলী িপিস 

কশিকা রািী সরকার 

শবশলিং সহকারী 

০১৭২৫-৫৬২৩৪৬ 

০৫/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ ও+ সপদ ি 

 

1246.  
রোপহমো মিগম 

পিপলিং সহিোরী (িোজ েোই মজুরী েোই) 

িরগুেো মজোেোল অপিস 

০৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর,সপদ ি, িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1247.  

মমািঃ হাসাি মাহমুি 

সহকারী জুশিিঃ ইশজিঃ 

০১৯১৬৮৩৮৫৪৭ 

১৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৬/২০২১ পি+ জ্বর,সপদ ি, িোপি 
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1248.  
মিখ নুরুল ইসলোম 

লোইেরটিপেপিেোে 

িটুেোখোলী িপিস 

১২/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ 
জ্বর,সপদ ি, িোপি, শ্বোস 

িষ্ট 
 

1249.  

এি এম সোইদুর রহমোে 

এপজএম (প্রিোসে) 

01769400730 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর,সপদ ি, িোপি, শ্বোস 

িষ্ট 
 

1250.  
শুভিংির কুমোর সোহো 

পমটোর মটপষ্টিং সুিোরভোইজোর 
১৯/০৭/২০২১. আইরসোরলিে - এ+ 

জ্বর,সপদ ি, িোপি, শ্বোস 

িষ্ট 
 

1251.  

িপিতো রোেী চেিতী 

অপিস মসরেটোরী 

01712695023 

২১/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - ও+ জ্বর,সপদ ি, িোপি 

 

1252.  
আছমো আিোর 

পিপলিং সহিোরী 

01705365666 

২২/০৭/২০২১ 
মলবুখোলী পসএমএইচ 

হোসিোতোল, িটুেোখোলী 
- ও+ জ্বর 

 

1253.  
পিপরেো খোতুে 

ডোটো এপি অিোররটর 

01533006948 

২১/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - ও+ 
জ্বর,সপদ ি, িোপি, শ্বোস 

িষ্ট 
 

1254.  

পমতু হোলদোর 

পিপলিং সহিোরী 

01962191287 

২১/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ জ্বর,সপদ ি, িোপি 
 

1255.  
মমোোঃ জোপির মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01719717140 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ পি+ জ্বর ও সপদ ি 

 

1256.  
মমোোঃ হোপিজুর রহমোে 

জুপেের ইপিপেেোর 

01715802847 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৯/০৮/২০২১ এ+ জ্বর,হোপচ, সপদ ি, িোপি 

 

1257.  
মমোোঃ মজোিোরের আলী 

লোইে মটিপেপিেোে 

01763902025 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৯/০৮/২০২১ এ+ জ্বর, সপদ ি, িোপি 

 

1258.  
মমোোঃ আলোউপিে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01821974501 

২৪/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৯/০৮/২০২১ ও+ জ্বর,হোপচ, সপদ ি, িোপি 
 

1259.  
রেপজৎ চন্দ্র দোস 

লোইেম্যোে ম্যোে -১ 

01731522322 

২৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৯/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, গলোব্যোথো িোপি 

- 
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1260.  
স্বিে কুমোর রোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01745520968 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ ি, িোপি 

 

1261.  
স্বোগতম দোস 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01731231158 

২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ এ-পয়িটিভ জ্বর, সপদ ি, িোপি 

 

1262.  
মমোোঃআসোদুল ইসলোম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01611248709 

২৬/০৭/২০২১ ইিং সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৮/২০২১ ও+ জ্বোর, সপদ ি,গলোব্যথো 

 

1263.  
মমোোঃ পমরে আহরম্মদ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯২৪১৯১৪৫৫ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২০২১ এ+ 

হোপচ,জ্বর, সপদ ি, 

িোপি, িরীর ব্যোথো, 

গলোব্যোথো, মিটব্যোথো, 

পডরসেট্যোপর 

 

1264.  
জেোি কৃষ্ণ িোন্ত গোইে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01727818701 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২০২১ এপি+ জ্বর ও সপদ ি, িোপি 

 

1265.  
মহোসরেেোরো মিগম 

পিপলিং সহিোরী 

01884596692 

০৪-০৮-২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৮/২০২১ পি+ জ্বর ও সপদ ি, িোপি 
 

1266.  
মমোোঃ হোপিবুর রহমোে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01757094342 

০৪-০৮-২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৮/২০২১ পি+ জ্বর ও সপদ ি, িোপি 
 

1267.  
মমোোঃ পিররোজ আলম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01783629271 

০৪-০৮-২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৮/২০২১ পি+ জ্বর ও সপদ ি, িোপি 

 

1268.  
মমোোঃ জোন্নোত তুলিদোর 

সহোঃ জুপেোঃ ইিোঃ 

01704106453 

০৮/০৮/২০২১ বাসাে শচশকৎসাধীি - ও+ জ্বর ও সপদ ি, িোপি 

 

1269.  

লক্ষীপুর িপিস 

মমোোঃ িোহ আলম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮৭৪৯২৬৯৩১ 

১৭-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ পি+ 

হোলিো জ্বর, িোপি ও 

েোি    পদরে রি িেো 

। 
 

1270.  

হোপলমো আিোর 

পিপলিং সহিোরী 

১০৭২১৩২২৩২৮ 

১৯-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৫/২০২১ পি+ 
হোলিো জ্বর, িোপি ও 

খোিোরর দুগন্ধ ।  
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1271.  

জেোি নুর আলম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৮৪৫৬৫৯৯৩৯ 

২৬-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৪/২০২১ পি+ 
সপদ ি, িোপি, খোিোরর 

গন্ধ িোে েো ও দূি িলতো  

1272.  

মমোোঃ আশ্রোফুল ইসলোম সসিত 

লোইেক্রু মলরভল-১ (চুপিপভপিি) 

০১৭০৬৯১৪৫৩৬ 

২৭-০৪-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৫/২০২১ এপি+ িাঁপি ও দূি িলতো 

 

1273.  

এস এম মোহমুদুল হোসোে 

সহিোরী জুপেেোর ইপিপেেোর (আইটি) 

০১৭৮০২৫১৬৫১ 
২৮-০৪-২০২১ 

০২/০৫/২০২১ িাশরয়ে মৃত্যযবরণ 

কয়রি। 
- - 

িরীর দুি িল, গলো 

মঠোট শুপিরে আরস , 

মোথো ব্যোথো , খোিোরর 

অরুপচ, িোস িস্ট 

 

1274.  
মমোোঃ আরেোেোর মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুপিোঃ) 
০৫-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪-০৭-২০২১ এপি+ 

জ্বর, সদী,িোপি ও 

মুরখ স্বোদ েোই 
 

1275.  
মমোোঃ সোইদুল ইসলোম পমটোর পরডোর িোম 

ম্যোরসিোর (চুপিোঃ) 
০৫-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭-০৭-২০২১ এ+ 

জ্বর, সদী,িোপি ও 

মুরখ স্বোদ েোই 
 

1276.  
পরিংকু রোেী মঘোষ 

পিপলিং সহিোরী 
১২-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮-০৭-২০২১ এ+ 

জ্বর, সদী,িোপি ও 

মুরখ স্বোদ েোই 

 

1277.  
মমোোঃ মোমুে পমেো 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুপিোঃ) 
১২-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮-০৭-২০২১ পি+ 

জ্বর, সদী,িোপি ও 

মুরখ স্বোদ েোই 
 

1278.  
িোজল চন্দ্র 

পমটোর মটষ্টোর 
১২-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১-০৮-২০২১ ও+ 

জ্বর, সদী,িোপি দুি িল 

ও শ্বোসিষ্ঠ 
 

1279.  
মমোোঃ পমরোজুল হি 

লোইেম্যোে মেড-১ 
১৮-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬-০৮-২০২১ ও+ 

জ্বর, সদী,িোপি ও 

মুরখ স্বোদ েোই 
 

1280.  
িীপথ রোেী মজুমদোর 

পিপলিং সহিোরী 

০১৭১০৩০৬৬৯১ 

২৬-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪-০৮-২০২১ পি+ 
দুি িলতো, িোপি, 

খোিোরর রুপচ মেই  

1281.  

মমোোঃ মহলোল 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮৩১৩৩৫৫৩১ 

২৭-০৭-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪-০৮-২০২১ পি+ 

জ্বর, িোপি, 

গলোব্যোথো, হোত িো 

ব্যোথো  

1282.  
মমোোঃ ইিিোল মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮১৭০৫৯০৮৬ 

০১-০৮-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬-০৮-২০২১ এ+ 
জ্বর, িোপি, গলোব্যোথো, 

হোত িো ব্যোথো । 
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1283.  
আরলেো আিোর 

পিপলিং সহিোরী 

০১৯২৩২১৯৪৮৮ 

০১-০৮-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯-০৮-২০২১ পি+ 
জ্বর, িোপি, গলোব্যোথো, 

হোত িো ব্যোথো। 
 

1284.  
প্রদীি কুমোর িমিিোর 

পহসোি রক্ষি 

০১৭২৭৬৫৯৩০৩ 

০৩-০৮-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩-০৮-২০২১ এ+ িোপি, গলোব্যোথো 
 

1285.  
হোপিজুর রহমোে 

লোইেক্রু মলরভল-১ (চুপি পভপিি) 

০১৩১৯০৯০৫৯১ 

০৩-০৮-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, িোপি, গলোব্যোথো 
 

1286.  
অপহদো সুলতোেো 

ডোটো এপি অিোররটর 

০১৯৬৯০০০১৪০ 

০৩-০৮-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭-০৮-২০২১ এ+ 
জ্বর, িোপি, মোথোব্যোথো 

মুরখ স্বোদ েোই  

1287.  
আব্দুল হোই পরিে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮১১২২২০০২ 

০৬-০৮-২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩-০৮-২০২১ এ+ িরীর দুি িল 

 

1288.  

মিেী িপিস 

মমোোঃ মোমুনুর রপিদ 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮৫৪৪১২৭৬৭ 

১৩/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ পি+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি ও 

িরীর ব্যোথো 
 

1289.  
পিলপিছ আিোর 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৭০০৭৭৪০৯৮ 

২৯/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৭/২০২১ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি , 

িরীর ব্যোথো ও 

শ্বোসিষ্ট  

1290.  
মমোোঃ সুরুজ পমেো 

পিপসএম (পেেপমত) 

০১৭১৯৩৩২৮৪০ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1291.  

মমোোঃ জপহরুল ইসলোম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৯১৭২৭০৬৯০ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1292.  
মমোোঃ আপেসুর রহমোে খাঁে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭১৯৭৮১২২৮ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি ও 

িরীর ব্যোথো  

1293.  
রতে কুমোর ব্যোিোরী 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭২০১৭৯৪৬০ 

১৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২০২১ ও+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি, 

মোথো ব্যোথো, িপম ও 

শ্বোসিষ্ট।  

1294.  

মমোোঃ তোমপহদ উপিে 

সহোঃজুপেের ইপিপেেোর 

০১৮৮৩৪৪০৯৮৪ 

২৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৭/২০২১ এপি+ 
জ্বর,  িোপি  ও 

গলোব্যোথো। 
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1295.  
মমোোঃ মরজোউল িপরম 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮৭৭৯৩৭৬৪৪ 

২৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৭/২০২১ পি+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি ও 

মোথো ব্যোথো। 

 

1296.  
জে প্রিোি িোল 

জুপেের ইপিপেেোর 

০১৭৫৩০৬০৪৭২ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৮/২০২১ ওপি+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি ও 

িরীর ব্যোথো 
 

1297.  
মমোোঃ ওেোপহদুর রহমোে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৮৪৫১২৬৭২৮ 

১১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, সপদ ি, িোপি ও 

শ্বোসিষ্ট  

1298.  

মমোোঃ সপিকুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

দোগেভূঞো মজোেোল অপিস 

০১৭১২২৪৬৪২৬ 

০৬/০৯/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৯/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি   

 

1299.  

পসরলট িপিস-১ 

মিখ আব্দুল িোপছত 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01716001090 

০৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২১/০৪/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1300.  
পরিে কুমোর চন্দ 

 জুপেের ইপিপেেোর (ওএন্ডএম) 

01727472030 

০৬/০৬/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৭/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1301.  

মমোোঃ িোহীনুর রহমোে পদপু 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01765075371 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1302.  
মমোোঃ পমজোনুর রহমোে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1303.  
মোরজোে মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

২১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৮/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1304.  
মমোোঃ মদরলোেোর মহোরসে (এে) 

লোইেম্যোে মেড-১ 
২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৮/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1305.  
মমোোঃ মমোিোপহদ মহোরসে সজল 

লোইেক্রু মলরভল-১ (চুপিপভপিি) 
২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৯/২০২১ ও+ িররোেো উিসগ ি 
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1306.  
মমোোঃ জোমোল উপিে 

জুপে র ইপিপেেোর (ওএন্ডএম) 
০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৮/২০২১ এপি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1307.  
িোপিেো আিোর িকুল 

সহিোরী িযোপিেোর 
০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৮/২০২১ পি+ িররোেো উিসগ ি 

 

1308.  
মমোোঃ ইউনুছ আলী 

লোইে মটিপেপিেোে 
৩০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৮/২০২১ ও+ িররোেো উিসগ ি 

 

1309.  
আরেিো সুলতোেো 

পিপলিং সুিোরভোইজোর 
১৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৯/২০২১ পি- - 

 

1310.  
অিলী রোেী মসে 

পিপলিং সহিোরী 
১৭/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৯/২০২১ ও+ - 

 

1311.  

পসরলট িপিস-২ 

মমোোঃ িপিউর রহমোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৬৬৭০২৫৭৮ 

০৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৯/২০২১ পি+ - 

- 

1312.  
রোেো আহরমদ 

সহোঃ মজেোররল ম্যোরেজোর (ওএন্ডএম) 

০১৭৫১৯৭৩৬১৬ 

০৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৮/২০২১ ও+ িতিমোরে অসুস্থ্য 

- 

1313.  
আিম জোিোপরেো 

লোইেক্রু মলরভল-১(চুপিপভপিি) 

০১৭১৪-৩০৪৫১৮ 

১৭/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৯/২০২১ পি+ িতিমোরে অসুস্থ্য 

- 

1314.  

ব্রোহ্মণিোপেেো িপিস 

মমোোঃ ইসমোইল মহোরসে 

ওেোপরিং িপরদি িি 

০১৯৭২-০৩৫০৫০ 

১৭/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২১/০৪/২০২১ ও+ জর, মোথো ব্যোথো, িোপি 

- 

1315.  

মমোোঃ আবুল িোলোম আজোদ 

ড্রোইভোর 

০১৭৩৫-৮৯২০৪৭ 

০৮/০৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৫/২০২১ পরোঃ ও+ জর, মোথো ব্যোথো, িোপি 

 

1316.  
সোমসুন্নোহোর মজুমদোর 

পিপলিং সহিোরী 

01721842610 

২৬/০৬/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০২/০৮/২০২১ পরোঃ এপি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

- 

1317.  

মমোোঃ মোমুে পমেো 

লোইেম্যোে মেড-১ 

িসিো মজোেোল 

অপিস,01869422231 

০৫/০৭/২০২১ 
১৩/০৭/২০২১ তোপররখ 

মৃতুযিরণ িররে। 
- ও+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

- 
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1318.  
আলোপমে মিখ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01731123619 

০৮/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ পরোঃ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

- 

1319.  
মমোোঃ মমোরমে আলী 

পেরোিিো প্রহরী 

01710840881 

১০/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৭/২০২১ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

- 

1320.  
মমোোঃ রোরসল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01736453732 

১০/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০২/০৮/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1321.  
মমোোঃ আবু িক্কর 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01739828790 

১০/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1322.  
মমোোঃ হুমোয়ুে িপির 

পমটোর মটস্টোর 

01710633119 

১১/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

 

1323.  
জেোি মমোোঃ হোরুে অর রপিদ 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01764299515 

১২/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ পরোঃ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1324.  
মমোোঃ হোপিবুর রহমোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01935331428 

১৪/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ পরোঃ ও+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1325.  
িোপতিি সোহো 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01685370230 

১৪/০৭/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৮/২০২১ পরোঃ ও+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

 

1326.  
মমোোঃ মগোলোম মমোস্তিো 

লোইে মটিপেপিেোে 

01916128733 

২৪/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৮/২০২১ পরোঃ ও+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1327.  
মমোোঃ িোমোল মহোসোইে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01716199182 

২৬/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৮/২০২১ পরোঃ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1328.  
মমোোঃ মেোমোে পিিদোর 

লোইক্রু মলরভল-১ 

01735088804 

২৮/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২০/০৮/২০২১ পরোঃ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো  

1329.  
মমোোঃ আব্দুল্লোহ আল িোিী 

লোইেরটিপেপিেোে 
০২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ পরোঃ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 
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পিিপুর সোি মজোেোল অপিস িোপররীি দূি িলতো 

1330. সু
স্থ্য

 

হ

মে

 

িো

মজ

 

ম ো

গ

দো

ে 

মমোোঃ পহরে পমেো 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01767756551 

০২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ৩০/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 

 

1331.  
মমোোঃ মসোরহল পমেো 

লোইেম্যোে মেড-১ 

েিীেগর মজোেোল অপিস 

০৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২০২১ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1332.  
সুিোন্ত কুমোর মজুমদোর 

লোইেরটিপেপিেোে 

01737-024622 

১১/০৮/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1333.  
মমািঃ মশহউশিি 

লাইি মেকশিশিোি 

০১৭১১৪৭৬৩৬৩ 

১৭/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৯/২০২১ পি+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো  

1334.  
মসোহোগ সুলতোেো 

পিপলিং সহিোরী 

01818566591 

২৫/০৮/২০২১ শরিঃ আইরসোরলিে - ও+ 

জ্বর, সপদ ি, িোপি 

গলোব্যোথো ও 

িোপররীি দূি িলতো 
 

1335.  

মমৌলভীিোজোর 

িপিস 

রতে কৃষ্ণ মচৌধুরী 

িোওেোর ইউজ মিো-অপড িরেটর 

০১৭১২-২৬৫৬১৯ 

০৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৪/২০২১ পি+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 
 

1336.  
সসেদ আলী 

পেরোিিো প্রহরী 

০১৭৪৫-৭১৩৮৩০ 

১৩/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৫/২০২১ পি+ জ্বর, িোপি। 

 



 

Page-24         

1337.  
মুহোম্মদ িহীদুল ইসলোম 

জুপেোঃ ইপিোঃ (ওএন্ডএম) 

০১৭১২৬৮৩৯০০ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর, গলোব্যথো, 

িরীরব্যথো ও িোপি। 

- 

1338.  
মমোোঃ িপরফুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৬২৯৮৯০৪২০ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 

- 

1339.  
মমোোঃ মমোস্তোপিজুর রহমোে 

পডপজএম 

০১৭৬৯৪০০১৯৪ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 

- 

1340.  

মমোছোোঃ ইিমো আিোর 

ডোটো এপি অিোররটর 

০১৭৭৪৬১৩৯৯৭ 

২২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 

- 

1341.  

মমোোঃ মসোহোগ পমেো 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01788249602 

১৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২০২১ পি+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 
 

1342.  
মমোোঃ মোহবুবুল আলম 

এ ই পস 

01737970029 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 

 

1343.  
মমোোঃ মমোস্তোপিজুর রহমোে 

এ ই পস 

০১৬৭৭৫৫৬৭২৫ 

২১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬-০৯-২০২১ ও+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 

 

1344.  

মমোোঃ আপজজুল হি 

লোইে মটিরেপিেোে 

01752288144 

২৩/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 22/09/2021 ও+ 
জ্বর, গলোব্যথো ও 

িোপি। 

 

1345.  

হপিগি িপিস 

মদওেোে ছোপিেো ইেোসপমে 

পিপলিং সহিোরী 

০১৭৮৪০৮৮৩০৮ 

২০/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৫/২০২১ পি+ মোরঝ মোরঝ শ্বোসিষ্ট 
 

1346.  
মমোোঃ সজীি মিখ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01712638350 

05/06/2021পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৬/২০২১ এ+ 
িতিমোরে মিোে 

উিসগ ি েোই। 
 

1347.  
মমোোঃ পমরোজুল ইসলোম 

লোইে মটিপেপিেোে 

01713810960 

০৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২০২১ ও+ 
মোথোব্যোথো, জ্বর, 

সপদ িিোপি। 
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1348.  
পিেটে তোলুিদোর 

এপজএম (এইচআর) 

01769402574 

০৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২০/০৭/২০২১ ও+ 
মোথোব্যোথো, জ্বর, 

সপদ িিোপি। 

 

1349.  
মমতোজ মিগম 

িপম্পউটোর অিোররটর 

01777245195 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২১/০৭/২০২১ এপি+ 
হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি, গলো 
 

1350.  
আবুল িোলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৭৯-০৮১৮৯৭ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ এপি+ জ্বর, সপদ ি,িোপি 

 

1351.  
নুর মমোহোম্মদ গোজী 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭১২৬৯৬৪৭০ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৭/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ ি,িোপি 

 

1352.  
মমোোঃ আলমগীর মহোরসে 

লোইেক্রু মলরভল -১ 

০১৭৫৩৬৯৯০২৫ 

০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৭/২০২১ ও+ জ্বর, সপদ ি,িোপি 

 

1353.  
মমোোঃ মমোরি িদ আলম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৫০১৩২৪২৬ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ ি,িোপি 
 

1354.  
মমোোঃ আপেসুর রহমোে 

ওেযোপরিং িপরদি িি 

০১৭২৪০৩২০৫৭ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৭/২০২১ ও+ হোলিো জ্বর, িোপি 

 

1355.  
মমোোঃ অপলনুর পমেো 

পেরোিিো প্রহরী 

০১৭৩৩৫০২২৬৮ 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৭/২০২১ পি+ শুিরেো িোপি 

 

1356.  
মমোোঃ সুমে পমেো 

লোইে ক্রু মলরভল -১ 

01753173319 

১০/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ ও+ জ্বর সপদ ি িোপি 

 

1357.  
জোন্নোতুল মোওেো তোন্নী 

পিপলিং সহিোরী (িোজ েোই মজুরী েোই) 

01700806644 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২১/০৮/২০২১ পি+ 

স্বোসিষ্ট থোিোে 

হোসিোতোরল ভপতি। 

িতিমোরে অিস্থ্োর 

উন্নপত 

 

1358.  
অজে কুমোর তোলুিদোর 

জুপেের ইপিপেেোর 

01712783752 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৮/২০২১ এপি+ 
িতিমোরে মিোে 

উিসগ ি মেই 
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1359.  
প্ররিৌ: মমোোঃ মোমুে মমোল্লো 

পডপজএম (চোঃদোোঃ) 

01769400158 

১৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২০২১ পি+ 

মিোপভট-১৯ এর 

উিসগ ি পিদ্যমোে 

এিিং িোপররীি অিস্থ্ো 

পস্থ্পতিীল 

 

1360.  
মমোোঃ ইমোম উপিে 

লোইেক্রু মলরভল-১ 

০১৭৫৯-৫৪০৭৪৬ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৮/২০২১ ও+ 
হোলিো জ্বর, িোপি 

আরছ 
 

1361.  
টিটু মহলদোর 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01700819896 

১৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৮/২০২১ এ+ 
হোলিো জ্বর, িোপি 

আরছ 
 

1362.  
মমোোঃ আবু দোউদ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

01797163925 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৮/২০২১ ও+ 
িররোেো উিসগ ি 

পিদ্যমোে 

 

1363.  
মুপহত মহোরসে 

লোইেক্রু মলরভল-১, 

01744254797 

২৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, সপদ ি, িোপি 

 

1364.  
প্ররিৌোঃ মুহোোঃ ইসমোত িোমোল 

পডপজএম 

01769407677 

২৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ৩১/০৭/২০২১ ও+ 
িররোেো উিসগ ি 

পিদ্যমোে 

 

1365.  
মমোোঃ সোরহবুল ইসলোম 

ওেযোপরিং িপরদি িি 

01740282733 

২৫/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ ও+ 
হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি পিদ্যমোে। 

- 

1366.  
মমোোঃ উপিল আহরম্মদ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৭৮-৮৬৫৮৫৮ 

২৫/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৮/২০২১ এপি+ 
হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি পিদ্যমোে। 

 

1367.  
মমোছোোঃ হোরিজো মিগম 

পিপলিং সহিোরী 

০১৭৩১২৪৯১৯৩ 

২৫/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৮/২০২১ এপি+ 
হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি পিদ্যমোে। 

 

1368.  
মুকুল রিে ভট্টোচোর্য্ি   

পমটোর মটপস্টিং সুিোরভোইজোর 

০১৭১৮৬৩১৩১৯ 

২৭/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৯/০৮/২০২১ পি+ 
ডোেপরেো, জ্বর, িোপি 

ও দুি িলতো । 
 

1369.  
পিগ্ধো ভট্টোচোপ ি 

পিপলিং সহিোরী(NWNP) 

০১৭৬৭৭৪১১৩১ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, সপদ িিোপি ও 

মোথোব্যোথো। 
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1370.  
মমোোঃ রোপি পমেো 

লোইেম্যোে মলরভল ক্রু 

০১৯১৩৩১৮৮৪৫ 

২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, সপদ িিোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

 

1371.  
মমোোঃ িোহোউপিে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

01726537425 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৬/০৮/২০২১ এ+ 
হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি 
 

1372.  
অনুজ মচৌধুরী 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৭২৮৩৯১৩৫২ 

৩১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৮/২০২১ এপি+ 
হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি 

 

1373.  
মমোোঃ িোজল আহরমদ 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

০১৭৬৩০৩৬২০৩ 

০১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ িিোপি 

 

1374.  
মমোোঃ আলমগীর মহোরসে 

ম্যোরসিোর (পেেপমত) 

০১৬৩৯-৬২০২৮৭ 

০৬/০৮/২০২১ মিোেোররপন্টে - পি+ 

হোলিো জ্বর, 

সপদ িিোপি ও 

মোথোব্যোথো। 

- 

1375.  

সুেোমগি িপিস 

মগোলোম রোিী পমপজ 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৪৪-১৯২৫২১ 

০৮/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, 

মোথোব্যথো,িরীরব্যথো, 

সপদ ি, িোপি 
 

1376.  
মমোোঃ মপহউিীে সরিোর 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯১৪-৭২১৪৯৮ 

২৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, , সপদ ি, িোপি,  

বুি ব্যথো, পেশ্বোরস 

সমস্যো 
 

1377.  

মমোোঃ আপমনুর ইসলোম 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি) 

০১৭৪৫-০২৪১৮৭ 

২৫/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, গলোব্যোথোা্, সপদ ি 

িোপি 
 

1378.  
মমোছোোঃ পজেোসপমে আরো 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৭১৪-৬০৪৪৬৬ 

২৫/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৮/২০২১ পি+ 
মোথো ব্যোথো, খোিোরর 

স্বোদ েোই 

 

1379.  
মমোোঃ েোজমুল আহসোে 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১২-৭৭৭৪৬৭ 

২৬/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1380.  
মমোোঃ সোখোওেোত মহোরসে িোরটোেোরী 

জুপেেোর ইপিপেেোর (আইটি) 

০১৭৯৯-৮৮৬১২৯ 

২৭/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২০২১ পি+ 
জ্বর, , িরীর ব্যোথোা্, 

খোিোরর স্বোদ েোই 
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1381.  
মমোোঃ িহীদুল ইসলোম 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১২-৮৪২৩৪৪ 

২৭/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১১/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, িোপি, িপম 

 

1382.  
মমোোঃ আোঃ রহমোে 

িপরচ্ছন্ন িমী 

০১৫১৬-০৮৩৬৪৭ 

২৭/০৭/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, িরীর ব্যথো, 

িোপি 
 

1383.  
মমোোঃ িওিত আলী 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭২১-১৬২১২৩ 

০১/০৮/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ এ+ 

জ্বর, িোতলো 

িোেখোেো, িোপি, 

িরীরর ব্যোথো 
 

1384.  
মমোোঃ জপমর মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৩২-৮৬২৯১১ 

০১/০৮/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৯/০৮/২০২১ ও+ জ্বর, গলোব্যথো, িোপি 

 

1385.  
মমোোঃ জোপির মহোরসে 

লোইেক্রু মলরভল-১ (চুপিপভপিি) 

০১৭৮৩-১৭৭৯১৩ 

০১/০৮/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ ও+ 

গলোব্যথো, িোপি,  

শ্বোসিষ্ট, গন্ধ িোওেো 

 োে েো, খোিোরর রুপচ 

েোই। 

 

1386.  
মমোোঃ আোঃ খোরলি 

জুপেের ইপিপেেোর 

০১৭৫২-৩৩৪৬১৩ 

০৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, িোপি,সপদ ি 

 

1387.  
মমোোঃ মুিরসদুল মপমে 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭১২-২৮৫৬৬৭ 

০৭/০৮/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, িোপি,সপদ ি, 

িরীর ব্যথো 
 

1388.  
মমোোঃ আসলোম উপিে 

এেরিোস িরমন্ট মিো-অপড িরেটর 

০১৭২৬-৯০৫৭৬১ 

১০/০৮/২০২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, িোপি,সপদ ি 

 

1389.  

মমোোঃ আবু ইউসুি 

সহিোরী জুপেের ইপিপেেোর (ইএন্ডপস) 

০১৭৮৬-৬০৫৯৩০ 

১২/০৮/২০২১ পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, সপদ ি 

 

1390.  

মমোোঃ জোরহদ আহমদ 

পমটোর পরডোর িোম-ম্যোরসিোর 

(চুপিপভপিি),সদর দপ্তর 

মমোিোইল েিং-০১৭৬৭-২৫৭৫৭১ 

১৩/০৯/২০২১পরোঃ মিোেোররপন্টে  O+ 
জ্বর, িোপি,সপদ ি, 

িরীর ব্যথো 

 

1391.  
মমোোঃ সোিোম মহোরসে 

ওেযোপরিং িপরদি িি 
১৮/০৯/২০২১ মিোেোররপন্টে  এ+ 

জ্বর, িোপি,সপদ ি, 

িরীর ব্যথো 
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০১৭২১৩৩৪২৬৯ 

1392.  

কুপমল্লো িপিস-১ 

মগোলোম রহমোে 

ওেযোপরিং িপরদি িি  

০১৭১৪-৭৭৪৬১৬ 

২৪-০৪-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1393.  
িপরদো ইেোছপমে 

িযোপিেোর 

০১৭২১-৮৪২৫২২ 

২৬-০৬-২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৭/২১ এ+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1394.  
মোেমুেো ইেোছপমে 

সহোঃ িযোপিেোর 

০১৭৩৮১৬৩২৯৭ 

০৩/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৫/০৮/২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1395.  
মমোোঃ পরেোদ মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-২ 

০১৭৮৮৩৯৬১৭০ 

০৮/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৪/০৮/২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1396.  
রোজীি আহরমদ 

এইপস 

০১৭১২৫১১৬৪৬ 

১২/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1397.  
মমোোঃ িহীদুল ইসলোম 

সহোঃজুপেোঃ ইপিোঃ (ওএন্ডএম) 

০১৩০৮০৯০২৯৪ 

১২/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২২/০৭/২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 
 

1398.  
মমোোঃ আবুল িোলোম আজোদ 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুোঃপভোঃ) 

০১৭৬০৪৬৬১১৮ 

১৩/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৭/২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1399.  
মমোোঃ জহুরুল হি 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুোঃপভোঃ) 

০১৭২৫৮৭৮০৬৮ 

১৩/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৭/২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1400.  

রোরিদো িোরভীে 

পিপলিং সহিোরী 

০১৯২২-৮২১১৫৮ 

১৫/০৭/২১পরোঃ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২১/০৮/২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 
 

1401.  

িোরতমো খোেরুেরেছো 

সহোঃ এেরিোস িরমন্ট মিো-অপড িরেটর 

০১৮৪২-৩৮২২৬৪ 

১৪/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৮/২১ এপি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1402.  

মমোসোম্মৎ পিপরেো আিোর 

পিপলিংসহিোরী (আইপড-১৮৯৭) 

০১৮১৪-৯৪৮৭৩৬ 

১৪/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৭/০৭/২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 
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1403.  

তোর মমোহোম্মদ 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর 

(পেেপমত) 

০১৭১৪-৮৫৬৪০৮ 

১৪/০৭/২১ 
২৭/০৭/২১পরোঃ মৃতুযিরণ 

িররে 
- এপি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি  

1404.  

পমজোনুর রহমোে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুোঃপভোঃ) 

০১৮১৪-২৪২৯৪৪ 

১৪/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৭/২১ ও- জ্বর, সপদ ি ও িোপি 
 

1405.  

সজল দোস 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুোঃপভোঃ) 

০১৮৩২-৭২২৫২৬ 

১৪/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৪/০৮/২১ ও+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1406.  

তোররি মহোরসে 

সহোঃ জুপেের ইপিপেেোর 

০১৮১২-৫০৪০৫৩ 

২৮/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৮/২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1407.  

মমোোঃ ইউসুি পমেো 

লোইেম্যোে মলরভল-১ 

০১৬৩১১৫৬১৯৬ 

২৮/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৮/২১ পি+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1408.  

আজোহোর আলী 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুোঃপভোঃ) 

০১৭৩৪১৫৪৮০২ 

২৮/০৭/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১২/০৮/২১ এ+ জ্বর, সপদ ি ও িোপি 

 

1409.  

মমোোঃ মোজহোরুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৬৬৯৭৬১০২ 

০৯/০৮/২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৮/২১ পি+ 
হোলিো িোপি, গলো 

ব্যোথো, বুি ব্যথো 
 

1410.  

কুপমল্লো িপিস-২ 

মমোোঃ রোরসল 

লোইে শ্রপমি (িোজ েোই মুজরী েোই) 

০১৮৬৫৩৫৬৫৪৯ 

১৩/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1411.  

মমোোঃ আব্দুল জিোর 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৩৪৬২৩৫৭৯ 

২৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৮/২০২১ এ- 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 

 

1412.  

মমোোঃ আব্দুল্লোহ মসখ 

ইপস 

০১৭২২৮৪৮০৩৩ 

২৬/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - এ+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1413.  

িোরপমে আিোর 

ডোটো এপি অিোররটর 

০১৬৪৬৭৪৭৪৪৮ 

২৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ পি+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
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1414.  

মমোোঃ জুেোরেদ 

এপজএম (ইএণ্ডপস) 

০১৮৪২৮৫৩৭৭৫ 

২৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৭/০৮/২০২১ ও+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1415.  

মমোোঃ মোহবুবুল ইসলোম 

এপজএম (ওএণ্ডএম) 

০১৮১২৬৬৪৮৭৯ 

৩১/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1416.  

সুিণ িো আিোর 

এমটিএস 

০১৭৫১৭৯৩১৭২ 

৩১/০৭/২০২১ আইরসোরলিে - পি+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1417.  

মমোোঃ রোজু আহরমদ 

লোইে ম্যোে মেড-১ 

০১৮৬৬৪৭৭৯৮২ 

০১/০৮/২০২১ আইরসোরলিে - এ+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 
 

1418.  

জোন্নোতুল মিররদৌস 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৬৩২২০৫৮৮৪ 

১২/০৮/২০২১ আইরসোরলিে - ও+ 
জ্বর, সপদ ি,িোপি, 

শ্বোসিষ্ট 

 

1419.  

কুপমল্লো িপিস-৩ 

মমোোঃ মপিজুর রহমোে খোে  

এপজএম (প্রিোসে) 

০১৭২১ ৩০৩০৪০ 

২৭/০৩/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৪/২০২১ ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1420.  

মমোোঃ িোহজোমোল 

ওেযোপরিং িপরদি িি 

০১৭১৬ ৭৪২৩৩৬ 

১৪/০৩/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৮/০৪/২০২১ এপি+ জ্বর, িোপি 
 

1421.  

প্ররিৌোঃ মমোহোম্মদ আলী মহোরসে 

পসপেের মজেোররল ম্যোরেজোর  

০১৭৬৯ ৪০০৭৩৩  

০৩/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৫/২০২১ পি+ জ্বর ও িরীর ব্যোথ্যো 

 

1422.  

মমোোঃ মইনুল মহোরসে 

ওেযোপরিং িপরদি িি 

০১৭১৭৫৮৭৭৬৭ 
১৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ 

ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1423.  

মমোোঃ মহলোল উপিে 

পমটোর পরডোর-িোম ম্যোরসিোর 

০১৭২৪৭২১০৫৫ 

২১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ 
পি+ জ্বর ও িোপি 

 

1424.  

মমোোঃ সোইফুল ইসলোম 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭২৭ ৯৯০৩১৮ 

২১/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ 
ও+ জ্বর ও িোপি 
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1425.  

মমোোঃ ইউনুস আলী মন্ডল 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭২৮০৮২৮৭৮ 

১৯/০৫/২০২১ 
সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৬/২০২১ 

এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1426.  
মমোোঃ মপেরুজ্জোমোে 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৭৩৫ ২২৬২৬৬ 

০১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৭/২০২১ পি+ জ্বর ও িোপি 

 

1427.  

আরেোেোর মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৯১৩ ৮২৬২৯৯ 

০৩/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৪/০৭/২০২১ এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1428.  
লোইজু আিোর 

সহোঃিযোপিেোর 

০১৮৪৯ ৫৪৪৪৩৬ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৭/২০২১ ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1429.  

মমোোঃ আিদুল মোন্নোে 

কুি-িোম মিেোররটিোর 

০১৭২৪ ৫৮৫৯৩৭ 

০৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৬/০৭/২০২১ পি+ জ্বর ও িোপি 

 

1430.  
মমোোঃ মমোতোরলি মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 
০৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৭/২০২১ পি+ জ্বর ও িোপি 

 

1431.  
মুহোম্মদ িপহদুল ইসলোম 

লোইেম্যোে মেড-১ 
১৮/০৭/২০২১ 

২১/০৭/২০২১ তোপররখ 

মৃতুযিরণ িররে। 
 - 

জ্বর ও িোপি এিিং 

শ্বোসিষ্ট 

- 

1432.  
মমোোঃ ইিিোল মহোরসে 

ওেযোপরিং িপরদি িি 

০১৮৪২ ৮৬৭২৫৬ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৮/২০২১ এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1433.  
মমোোঃ আব্দুল িোররি 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৮৬ ৯০৮১৯১ 

১৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৮/২০২১ ও+ জ্বর ও িোপি 

 

1434.  

মমোোঃ মোসুদ রোেো মচৌধুরী 

সহিোরী জুপেের ইপিেেোর 

০১৭১৯ ৯৫৯৯৮০ 

২৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 29/08/2021 পি- জ্বর ও িোপি 

 

1435.  
মমোোঃ ইসমোইল মহোরসে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

০১৭৪৬ ৬৩১৭৪১ 

২৬/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 31/08/2021 এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1436.  
িোপিেো িোরভীে রূিো 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৭৭৫ ০৬০০৩৩ 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৮/২০২১ পি+ 
জ্বর, িোপি ও গলো 

ব্যোথো 
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1437.  
মগোলিোে আরো মিগম 

পিপলিং সুিোরভোইজোর 

০১৯২১ ০০২৮৬৫ 

০৭/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৮/২০২১ এ+ জ্বর ও িোপি 

 

 

1438.  
মসপলেো আিোর 

মডপুটি মজেোররল ম্যোরেজোর 

০১৭১৬ ৩৯১৯৯৩ 

১১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৮/২০২১ এ+ 
জ্বর, িোপি ও গলো 

ব্যোথো 
 

1439.  
তোেভীর আহরম্মদ 

এপজএম (অথ ি-পহসোি) 

০১৭৬৯ ৪০১৯৯৮ 

১৩/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৩/০৮/২০২১ এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1440.  

মমোোঃ মপিজুল ইসলোম 

লোইেরটিপেপিেোে 

০১৭২৪ ৩৬০৩৯২ 

২১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 05/09/2021 এ+ জ্বর, িোপি ও 

 

1441.  

ছোলমো আিোর 

সহিোরী িযোপিেোর 

০১৮৭২ ৯০০২৭৭ 

২১/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 06/09/2021 এ+ জ্বর ও িোপি 

 

1442.  

কুপমল্লো িপিস-৪ 

মমোোঃ মগোলজোর আরেোেোর মহোরসে মচৌধুরী 

সহিোরী মজেোররল ম্যোরেজোর 
০৭/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ ও+ 

জ্বর, সপদ ি,শ্বোসিষ্ট ও 

িরীর ব্যোথো 

 

1443.  

মমোোঃ মপিউর রহমোে 

সহিোরী  প্লোন্ট  পহসোি রক্ষি 

০১৭১২১২৭৪৯৯ 

০৮/০৫/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৫/০৫/২০২১ পি+ 
জ্বর, সপদ ি,শ্বোসিষ্ট ও 

িরীর ব্যোথো  

1444.  

পদিঙ্কর কুমোর কুন্ডু 

লোইে মটিপেপিেোে 

০১৬৩৮২৪৬৮৮০ 

১২/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ৩১/০৭/২০২১ এ+ 
জ্বর, সপদ ি ও গলো 

ব্যোথো  

 

1445.  

মমোোঃ জোমোল উপিে 

লোইেম্যোে মেড-২ 

০১৭৮২৮৩৭০০৬ 

১৫/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ২৭/০৭/২০২১ ও+ 
জ্বর, সপদ ি ও গলো 

ব্যোথো 
 

1446.  

মরপজেো আিোর 

পিপলিং সহিোরী (িোেোমেো) 

সদর দপ্তর 

01994623970 

২৫/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 20/09/2021 পি+ 
জ্বর, সপদ ি ও গলো 

ব্যোথো 

 

1447.  
চাঁদপুর  

িপিস-১ 

মমোোঃ আব্দুল মপতে, পিপসএম, িচুেো 

মজোেোল অপিস, েোম: জোহোেোিোদ, 

মিো:+থোেোোঃ মেোেোখোলী সদর, মজলো: 

মেোেোখোলী। 

৩১/০৩/২০২১ পরোঃ 
০৬/০৪/২০২১ পরোঃ তোপররখ 

মৃতুযিরণ িররে। 
- - জ্বর, িোপি, শ্বোসিষ্ট 
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1448.  

মমোোঃ মমোস্তিো মহোরসে 

পিপসএম 

01731877848 

১৪/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৫/২০২১ পি জ্বর, িোপি, শ্বোসিষ্ট 

 

1449.  

িলোিী চেিতী 

িপম্পউটোর অিোররটর 

01712678389 

১৮/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ পি জ্বর, িোপি, শ্বোসিষ্ট 

 

1450.  

মমোোঃ হোপিবুর রহমোে 

কুি িোম মিেোর মটিোর  

01723259427 

১৯/০৪/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৫/০৫/২০২১ পি জ্বর, িোপি, শ্বোসিষ্ট 

 

1451.  

মমোোঃ রোপিবুল হোছোে 

লোইে ক্রু মলরভল-১ 

01813-582748 

১২/০৭/২০২১ পরোঃ মিোেোররন্টোইে - পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1452.  

মুহোম্মদ মুপজবুর রহমোে 

এপজএম (ওএন্ডএম) 

01814139322 

০১/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - এ+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1453.  
মমোহোম্মদ আরেোেোর মহোসোইে, এপজএম 

(ওএন্ডএম) 

01859016998 

০২/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1454.  

মমোোঃ মোসুদ রোেো 

সহিোরী জুপেের ইপিপেেোর (আইটি) 

01717314254 

০৩/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - ও+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1455.  

মমোোঃ আোঃ রহমোে 

মোলী 

01734034525 

০৪/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৯/০৮/২০২১ পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1456.  
মমোোঃ িোমরুল হোসোে 

লোইেম্যোে মেড-১ 

িচুেো মজোোঃ অোঃ 

০৪/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1457.  

মমোোঃ মসোরহল ভূইেো 

লোইেম্যোে মেড-১ 

িচুেো মজোোঃ অোঃ 

০৪/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - এ+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1458.  

মমোহোম্মদ সমোছু উপিে 

এপজএম (অথ ি) 

01708398599 

০৭/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - পি+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 

 

1459.  
মমোোঃ জপহরুল ইসলোম 

লোইে মটিপেপিেোে 
০৭/০৮/২০২১ মিোেোররন্টোইে - এ+ জ্বর, ঠোন্ডো, িোপি 
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1460.  

চাঁদপুর িপিস-২ 

মমোোঃ মপিে মহোরসে 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোোঃ 

০১৮১৪৯০৮৯১০ 

১১/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৮/২০২১ পি+ হোলিো জ্বর 

 

1461.  
মুিোি পিপরেো 

পিপলিং সহিোরী (িোজ েোই মজুরী েোই) 
২৭/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৮/০৮/২০২১ এ+ হোলিো জ্বর 

 

1462.  
মমোোঃ আোঃ রোজ্জোি 

লোইেম্যোে মেড-১ 
২৮/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০৩/০৮/২০২১ এ+ হোলিো জ্বর 

 

1463.  
রোরিদ পমপজ 

লোইে শ্রপমি (িোজ েোই মজুরী েোই) 
২৯/০৭/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১০/০৮/২০২১ ও+ হোলিো জ্বর 

 

1464.  
মমোোঃ িোহপরেোর িোরহদ 

এপজএম (ওএন্ডএম) 
০২/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ১৮/০৮/২০২১ ও+ হোলিো জ্বর ও িোপি 

 

1465.  
আহমদ আলী 

িযোপিেোর 
১৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৯/২০২১ পি+ জ্বর 

 

1466.  
িোহোেোজ মিগম 

িপম্পউটোর অিোররটর 
১৮/০৮/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে ০১/০৯/২০২১ ও+ জ্বর 

 

1467.  
মমোোঃ আলোউপিে মজুমদোর 

পমটোর পরডোর িোম ম্যোরসিোর (চুোঃপভোঃ) 
০৩/০৯/২০২১ সুস্থ্য হরে িোরজ ম োগদোে 18/09/2021 O+ জ্বর 
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ছক-ে ককোভিড-১৯ সংক্রমনে মৃত্যুবরণকোরী কম িকতিো/কম ির্োরীর তথ্যঃ 

 

ক্রভমক 

েং 
সভমভতর েোম 

েোম, পদবী, কম িস্থল, কমোবোইল 

েম্বর 

ককোভিড-১৯ শেোনক্তর 

তোভরখ 

মৃত্যুবরনণর  

তোভরখ 
সংক্রমনণর লক্ষণ মন্তব্য ছভব 

1.  

বোপভবনবো 

শ্রী ভবেন্দ কুমোর দোস 

অফিস সহায়ক 

ফিরাপত্তা ও অনুসন্ধাি ফিভাগ 

সম্পফত্ত ও লফিফিক পভরদপ্তর 

০১৭১৮-৯৬৮০৩২ 

০২/১১/২০২০ ০৫/১১/২০২০ফি. 
জ্বর, ঠাণ্ডা এিং 

খাদ্যে অরুফি 

কুনেত মমত্রী 

হোসপোতোনল 

মৃত্যুবরণ কনরনছে। 
 

2.  

কমোঃ শোহ আলম 

েোভির্োলক 

পূতি অভডট কসল, ভেেন্ত্রক (অর্ ি 

ও ভহসোব) এর দপ্তর বোপভবনবো, 

ঢোকো, ০১৭৭০৫৬৫৩৪৮ 

০৩-০৭-২০২১ 

০৫-০৭-২০২১ ভরঃ 

তোভরনখ মৃত্যুবরণ 

কনরনছে। 

জ্বর, েলোব্যোর্ো, 

কোভশ। 
- 

 

3.  
মুন্সীেঞ্জ 

পভবস 

কমোঃ খভললুর রহমোে 

লোইেম্যোে কেড-১  

েোমঃ মভতেোখোলী, ডোকঘরঃ কহোভডং 

েং-০৩, কলে েং- ০৬, ভশপইেোড ি,  

কজলোঃ খুলেো। 

২০/০৪/২০২০ ১৮/০৪/২০২০ 
জ্বর, কোভশ, শ্বোসকষ্ট ও 

পোতলো পোেখোেো ভছল 

কনরোেোর উপসে ি ভেনে  

মুন্সীেঞ্জ সদর 

হোসপোতোনল মৃত্যুবরণ 

করোর পনর েমুেো 

পরীক্ষো করো হে।  

4.  
েোরোেেেঞ্জ 

পভবস-১ 

কমোঃ ওমর ফোরুক  

ভমটোর ভরডোর কোম ম্যোনসঞ্জোর েোমঃ 

বরুরকোভন্দ, ডোকঘরঃ ধেোনেোছো 

বোজোর, র্োেোঃ মতলব উত্তর,  

কজলোঃ র্োদপুর। 

২৫/০৫/২০২০ ২৬/০৫/২০২০ 
শুরুনত জ্বর, েলো ব্যোর্ো 

ও কোভশ ভছল 

েোনমর বোভিনত 

মৃত্যবরণ কনরনছে। 

 

5.  

কুভমল্লো 

পভবস-১ 

কল্পেো রোেী কদ 

ভবভলং সুপোরিোইজোর 

েোমঃ তোলপুকুর  পোি, (পভিম 

পোিো), উপঃ ককোতেোলী,  

কজলোঃ কুভমল্লো। 

২১/০৬/২০২০ ১০/০৬/২০২০ হোলকো জ্বর ভছল 

মৃত্যুবরণ করোর পর 

েমুেো পরীক্ষো করো 

হে। 

 

6.  

জেোব তোর কমোহোম্মদ 

ভমটোর ভরডোর কোম ম্যোনসঞ্জোর (ভেেভমত) 

ককোম্পোেীেঞ্জ কজোেোল অভফস 

০১৭১৪-৮৫৬৪০৮ 

১৪/০৭/২১ ২৭/০৭/২১ভরঃ 
জ্বর, সভদ ি, কোভশ ও 

শ্বোসকষ্ট 

মহোখোলী ককোভিড 

হোসপোতোনল মৃত্যু 
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ক্রভমক 

েং 
সভমভতর েোম 

েোম, পদবী, কম িস্থল, কমোবোইল 

েম্বর 

ককোভিড-১৯ শেোনক্তর 

তোভরখ 

মৃত্যুবরনণর  

তোভরখ 
সংক্রমনণর লক্ষণ মন্তব্য ছভব 

7.  

জেোব কমোঃ আলমেীর কহোনসে 

ভেরোপত্তো প্রহরী  

সদর দপ্তর, কুভমল্লো পভবস-১। ১৩/০৯/২০ ০৭/০৯/২০ 

মৃত্যুকোনল হোলকো শ্বোস 

কষ্টসহ বুনক ব্যোর্ো 

ভছল। 

মৃত্যুবরণ করোর পর 

েমুেো পরীক্ষো করো 

হে। 
 

8.  
েোনটোর 

পভবস-১ 

কমোঃ শহীদ্যল ইসলোম 

ভমটোর ভরডোর কোম ম্যোনসঞ্জোর 

পুঠিেো কজোেোল অভফস 

ভপতো-শব্দর আলী 

মোতো- কমোছোঃ সভখেো কবেম 

েোম-কিোলোবোভি, কপোষ্ট-পবো, র্োেো-

শোহমুখদ্যম,রোজশোহী 

০৭/০৭/২০২০ ০৬/০৭/২০২০ 
ভেউনমোভেেো ও 

কসভিক শক 

মৃত্যু সেনদর বণ িেো 

অনুর্োেী বভণ িত 

কম ির্োরী ককোভিড-১৯ 

সংক্রমনণর কোরনণ 

মৃত্যুবরণ কনরনছে। 
 

9.  

র্াঁদপুর 

পভবস-১ 

কমোহোম্মদ মহসীে 

এভজএম (ওএন্ডএম) 

শোহরোভি কজোেোল অভফস 

র্াঁদপুর পভবস-১ 

১৩/০৭/২০২০ ১৫/০৭/২০২০ 
জ্বর, কাফি 

ও শ্বোসকষ্ট 

েীে লোইফ হোসপোতোল, 

ঢোকোে মৃত্যুবরণ 

কনরনছে 

 

10.  

কমোঃ আব্দুল মভতে, ভপভসএম, কচুেো 

কজোেোল অভফস, েোম: জোহোেোবোদ, 

কপো:+র্োেোঃ কেোেোখোলী সদর, কজলো: 

কেোেোখোলী। 

৩১/০৩/২০২১ ভরঃ ০৬/০৪/২০২১ জ্বর, কোভশ, শ্বোসকষ্ট - 

 

11.  
েওোঁ 

পভবস-২ 

কমোঃ মভফজুর রহমোে 

জুভেের ইভঞ্জভেেোর (পওর) 

সোপোহোর কজোেোল অভফস 

ভপতো-মৃত মভজবর রহমোে 

মোতো-মৃত করনবকো কবেম 

েোম-কজোেোইপুর, ডোক: কশনখর ককোলো  

উপনজলো-বগুিো সদর, কজলো- বগুিো। 

১৬/০৮/২০২০ (মৃত্যু বরণ 

করোর পর ভরনপোট ি পোওেো 

র্োে) 

১৪/০৮/২০২০ 

সকোল ৭:৩০ ঘটিকো 

সভদ ি, কোভশ, জ্বর, 

শ্বোসকষ্ট এবং 

ভেউনমোভেেো 

শহীদ ভজেোউর 

রহমোে ভমভডনকল 

কনলজ হোসপোতোনল 

মৃত্যুবরণ কনরনছে। 

 

12.  খুলেো পভবস 

কমোঃ আব্দুল জব্বোর হোওলোদোর 

ড্রোইিোর 

েোম-মেহোটী, ডোক-মেহোটী শ্রীরোমপুর 

উপনজলো-রুপসো, কজলো-খুলেো 

১৪/০৮/২০২০ ২৩/০৮/২০২০ জ্বর - 
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ক্রভমক 

েং 
সভমভতর েোম 

েোম, পদবী, কম িস্থল, কমোবোইল 

েম্বর 

ককোভিড-১৯ শেোনক্তর 

তোভরখ 

মৃত্যুবরনণর  

তোভরখ 
সংক্রমনণর লক্ষণ মন্তব্য ছভব 

13.  

এস এম লুৎফর রহমোে 

লোইে কটকভেভশেোে 

০১৭১৬-২৬৫২৩৮ 
১৩/০৬/২০২১ 

মৃত্যুবরণ 

(১৭/০৬/২০২১) 
জ্বর ও িরীর ব্যাথা - 

 

14.  ঠোকুরোঁও পভবস 

আব্দুল মভতে 

এভজএম (ওএন্ডএম) রোেীসংককল 

সোব কজোেোল অভফস 

০১৭৬৯৪০০৪১১  

১৯/১২/২০২০ ১৯/১২/২০২০ 
শ্বোসকষ্ট 

আব্দুর রভহম 

কমভডনকল কনলজ 

হসভপতোনল মৃতুবরণ 

কনরনছে। 

 

15.  

ভদেোজপুর 

পভবস-১ 

কমোছোঃ নুনরিো কবেম 

ভবভলং সহকোরী 

ভবরল কজোেোল অভফস 

লক্ষীপুর সদর ঠোকুরোঁও 

০১৭৬৫৪০৩৪৮৮ 

১৪-০৪-২০২১ ১৯/০৪/২০২১ জ্বর ও সফদ ি - 

 

16.  

মসেদ হোরুনুর রভশদ 

ভসভকউোরোট েোড ি 

রোণীরবন্দর কজোেোল অভফস 

কেোভবন্দেঞ্জ, েোইবোন্ধো 

১৫.০৭.২০২১ ১৫.০৭.২০২১ জ্বর ও স্বভদ ি - - 

17.  লক্ষীপুর পভবস 

এস এম মোহমুদ্যল হোসোে 

সহকোরী জুভেেোর ইভঞ্জভেেোর 

(আইটি) 

০১৭৮০২৫১৬৫১ 

২৮-০৪-২০২১ ০২/০৫/২০২১ 

শরীর দ্যব িল, েলো কঠোট 

শুভকনে আনস , মোর্ো 

ব্যোর্ো , খোবোনর অরুভর্, 

শোস কস্ট 

- 

 

18.  
ব্রোহ্মণবোভিেো 

পভবস 

কমোঃ মোমুে ভমেো 

লোইেম্যোে কেড-১ 

কসবো কজোেোল 

অভফস,01869422231 

০৫/০৭/২০২১ ১৩/০৭/২০২১ - - - 

19.  কুভষ্টেো পভবস 

রীভত রোেী 

ভবভলং সহকোরী 

০১৯৩৭৫১৬৬১ 

১৭/০৭/২০২১ ২৩/০৭/২০২১ 

জ্বর, মাথা যন্ত্রিা, 

গাদ্যয় ব্যাথা ও 

শ্বাসকষ্ট 

- 
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ক্রভমক 

েং 
সভমভতর েোম 

েোম, পদবী, কম িস্থল, কমোবোইল 

েম্বর 

ককোভিড-১৯ শেোনক্তর 

তোভরখ 

মৃত্যুবরনণর  

তোভরখ 
সংক্রমনণর লক্ষণ মন্তব্য ছভব 

20.  কুভমল্লো পভবস-৩ 
মুহোম্মদ শভহদ্যল ইসলোম 

লোইেম্যোে কেড-১ 
১৮/০৭/২০২১ ২১/০৭/২০২১ 

জ্বর ও কোভশ এবং 

শ্বোসকষ্ট 
- - 

21.  ঢোকো পভবস-২ 

কমোঃ ভমজোনুর রহমোে 

জুভেের ইভঞ্জভেেোর (র্ঃদোঃ) 

০১৭৫৩০৩০৩২৩ 

২০/০৭/২০২১ ০১/০৮/২০২১ শ্বোসকষ্ট  

েোরোেণেঞ্জ (খোেপুর) 

সরকোভর হোসপোতোনল 

আইভসইউ-কত 

ভর্ভকৎসোধীে অবস্থোে 

মৃত্যুবরণ কনরে  

22.  মোদোরীপুর পভবস 

কমোঃ কভবর কহোনসে শরীফ 

ভেরোপত্তো প্রহরী 

ভশবর্র কজোেোল অভফস, মোপভবস। 

০১-০৮-২০২১ ফিিঃ ০২-০৮-২০২১ ফিিঃ 
জ্বর ও হালকা কাফি 

ভছল। 
- - 

23.  
কেোপোলেঞ্জ 

পভবস 

মমািঃ মদদ্যলায়ার মহাদ্যসি 

অফিস সহায়ক 

ককোটোলীপোিো কজোেোল অভফস 

01731-196887 

২৮/০৭/২০২১ ০৬/০৮/২০২১ 
জ্বর,  ঠোন্ডো শভদ ি ও 

েলোব্যোর্ো। 

ভতভে খুলেো েোজী 

কমভডনকল হোসপোতোনল 

ভর্ভকৎসোধীে অবস্থোে 

মৃত্যুবরণ কনরে।  

24.  
েোরোেণেঞ্জ 

পভবস-২ 

কমোঃ আভেসুর রহমোে 

ভমটোর ভরডোর কোম-ম্যোনসঞ্জোর (চুঃভিঃ) 

কম িস্থল-আিোইহোজোর কজোেোল  

০১৮১৬-৮৮২৭৬৯ 

০২/০৮/২০২১ ০২/০৮/২০২১ 
জ্বর, ঠোন্ডো,কোভশ, 

শ্বোস কষ্ট 
- - 

25.  কেত্রনকোণো পভবস 

কমোঃ শোহ আলম শোহীে 

লোইেনটকভেভশেোে 

শ্যোমেঞ্জ ইনন্ডোর সোব-কস্টশে 

01717564006 

২৪/০৭/২০২১ ০২/০৮/২০২১ জ্বর ও সভদ ি - 

 

 

 




