
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 
 

কি উটার অপােরটর পেদ অপােরটর’স অ াপ ড টে  উ ীণ াথ েদর তািলকা: 

িমক নং রাল নং াথ র নাম ও িপতার নাম 

1.  ১২ সােহল রানা, িপতা: আ ল হাসাইন। 

2.  ৩৬ রাফসান জািন, িপতা: সাইফউি ন আহেমদ 

3.  ৩৭ ইমারাত হােসন, িপতা: আলী আহেমদ িময়া 

4.  ৪৭ মাঃ সােদক িময়া, িপতা: মাঃেগালাপ িময়া 

5.  ৬৫ মাঃ আ  রােসল, িপতা: মাঃমকেল ররহমান 

6.  ৬৬ মাঃ হা ন, িপতা: আব ল বারী 

7.  ৮১ মাঃ জসীম উি ন, িপতা: আব স ছালাম ধা 

8.  ৯২ মাঃ আরাফাত হােসন, িপতা: মাঃআ স সামাদ খান 

9.  ৯৮ মাঃ ল হােসন, িপতা: মাঃেতাজাে ল হক 

10.  ১৫৪ অিমতাভ রায় িপতা: স ল চ  রায়।  

11.  ১৭৯ মাঃ গালাম আজম, িপতা: মাঃআ  তােলব মা া 

12.  ১৯২ মাঃ সাহাগ হােসন, িপতা: এম.এ. সাবাহান হাওলাদার 

13.  ২১৪ মাঃ ইকবাল হােসন িপতা: ত: আঃমা ান মাদবর। 

14.  ২১৬ মাহ ল ইসলাম িপতা: মাবারক হােসন।  

15.  ২২৮ মাঃ সােহল তা কদার িপতা: মাঃজালাল তা কদার। 

16.  ২৫৯ আল আিমন িপতা: আ ল মা ান। 

17.  ২৬০ মাঃ মাহা ব আলম ইমন িপতা: মাঃআল হাসান ইমাম। 

18.  ২৬৫ পেরশ চ  ম ল িপতা; তেজ  নাথ ম ল।  

19.  ২৮১ মাঃ আদম আলী, িপতা: মাঃসমেশর আলী।  

20.  ২৯৯ শাহানাজ পারভীন িপতা: মাঃআেনায়ার হােসন। 

21.  ৩২০ মাঃ নািছর উি ন িপতা: ত; মাঃআব র রব িময়া। 

22.  ৩২৩ মাঃ বাইর রহমান িপতা: মাঃ আলী হাসান মা া। 

23.  ৩৩৭ মাঃ খান জাহান আলী িপতা: মাঃ নজ ল ইসলাম।  

24.  ৩৪৯ মাঃ আিশ ল ইসলাম িপতা: মাঃেহদােয় ল ইসলাম। 

25.  ৩৭৬ মাঃ রােশ ল হকিপতা: মাঃ ল আিমন। 

26.  ৩৮২ িমজা রর হমান িপতা: জ িময়া। 

27.  ৪১৪  লতান, িপতা: মাঃ তায়জাল জায়া ার। 



িমক নং রাল নং াথ র নাম ও িপতার নাম 

28.  ৪১৯ মাঃ আমান উ াহ, িপতা: মাঃআিন র রহমান। 

29.  ৪৪৩ মাঃ আব স সামাদ, িপতা: মাঃমহর আলী। 

30.  ৪৬৩ মাহা দ জাকািরয়া হাবীব, িপতা: মাহা দ আ ল হােসন। 

31.  ৪৭৩ মাহ জ আলম, িপতা: মিজবর রহমান। 

32.  ৪৭৯ মাঃ মন র রহমান, িসি কী, িপতা: মাঃিসি ক আহেমদ। 

33.  ৫০৬ আ  তােহর, িপতা: সিফ র রহমান। 

34.  ৫১৯ মাঃ মাহ র রহমান, িপতা: আিম ল ইসলাম। 

35.  ৫৫২ আ  আহেমদ েবল, িপতা: হা দ  আ  নািসর 

36.  ৫৫৩ মাঃ জিহ ল ইসলাম, িপতা: মাঃআ ল হাই তা কদার। 

37.  ৫৫৭ মাঃ তির ামান, িপতা: মাঃিমজা র রহমান 

38.  ৫৬২ কািনজ ফােতমা, িপতা: মাঃকামাল হােসন 

39.  ৫৬৬ এ. িব. এম. আেনায়ার হােসন, িপতা: মাঃিসরা ল হক। 

40.  ৫৭৮ জয়নাল আেবদীন, িপতা: মাঃআ াস আলী 

41.  ৫৮৬ মাঃ িমজা র রহমান, িপতা: মাঃেমাফা ল হােসন 

42.  ৬০০ অেনল ব য়া, িপতা: ত িদলীপ ব য়া 

43.  ৬০১ মাঃ সা াম হােসন, িপতা: মাঃসাম র রহমান মাড়ল 

44.  ৬০৫ মাঃ সােজ ল ইসলাম, িপতা: মাঃএনা ল হক 

 
াথ েদর াত : 
 উি িখত াথ েদর মৗিখক পরী া আগামী ০২/০৪/২০১৭ তািরখ সকাল ১০:০০ টা থেক বাংলােদশ 

কমচারী ক াণ বাড ঢাকায় অ ি ত হেব; 
 মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  াথ র সকল িশ াগত যা তা এবং কাটার সপে  লসনদ অব ই 

সােথ আনেত হেব; 
 মৗিখক পরী ায় অংশ হণ করার জ  াথ েদর কান েবশপ  রণ করা হেব না; 
 মৗিখক পরী ার সময় িলিখত পরী ার েবশপ  অব ই সােথ আনেত হেব; 
 মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/ িড এ দান করা হেব না। 

 
 

(এস. এম. মঈন উ ীন আহে দ) 
উপপিরচালক ( শাসন) 

ও 
সদ  সিচব, ৩য় িণর পেদ িনেয়াগ সং া  বাছাই কিম  

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড। 


