
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 
 

সহকারী া ামার পেদ ১১/৪/২০১৭ ি . তািরেখ অ ি ত Standard Programing Test - এ 
উ ীণ াথ েদর তািলকা: 

. নং 
রালনং 

াথ রনাম ও িপতারনাম 

1.  ০৩। দী  রায়, িপতা: জগদীশ চ  রায়। 

2.  ৮৩। মাঃ ফরহাদ খান পাঠান, িপতা: মাঃ বদর উি ন খান পাঠান। 

3.  ৮৭। মাঃ শির ল হক ধান, িপতা: মাঃ জািহ ল হক ধান। 

4.  ১০৬। এম আই মাঃ বাকী িব াহ, িপতা: মাঃ শরাফত আলী। 

5.  ১১৬। মাঃ সােহল রানা, িপতা: মাঃ িগয়াস উি ন। 

6.  ১৬১। পাপন চ  সরকার, িপতা: জীবন চ  সরকার। 

7.  ১৬৬। খ ঃ মাঃ ছাই ল ইসলাম, িপতা; খ ঃ মাঃ মাফা ল হােসন। 

8.  ১৭০। মাইয়া সায়মা, িপতা: মাঃ শাহাব উি ন। 

9.  ২২০। িমজান সরদার, িপতা: ইমরান সরদার। 

10. ২৩৯। িমজা র রহমান হাওলাদার, িপতা: আব ল জ ার হাওলাদার 

11. ২৫৭। নীিতশ র ন ভৗিমক, িপতা: জগদীশ চ  ভৗিমক। 

12. ৩২৯। অিহ ল সরকার, িপতা: ত. নমি ন সরকার। 

13. ৪১২। মাঃ একরাম হােসন, িপতা: মাঃ আফছার আলী। 

14. ৪৩৩। মন ম মদার, িপতা: িবমল  ম মদার। 

15. ৪৫৮। মাছাঃ মা মা আখতার, িপতা: মাঃ মেনায়ার হােসন। 



. নং 
রালনং 

াথ রনাম ও িপতারনাম 

16. ৫৪১। মাঃ মাহ জ হাওলাদার, িপতা: আব র রিশদ হাওলাদার। 

17. ৫৬৩। মাঃ রিফ ল ইসলাম, িপতা: মাঃ আঃ ছা ার। 

18. ৬৫৪। িব াল িময়া, িপতা:  িময়া। 

19. ৬৬০। শাহ হা দ বােয়ত আলম, িপতা: শিফউল আলম ইি স। 

20. ৭৮৬। মাঃ সিলম হােসন, িপতা: মাঃ মন র রহমান। 

21. ৮৪১। আ ল কােশম, িপতা: আ ল কােদর। 

22. ৮৬১। মাঃ আলবাব হােসন চৗ রী, িপতা: মাঃআ ল কালাম চৗ রী। 

23. ১০৩০। তানজা ল ইসলাম িম , িপতা: মাঃ কাম ল ইসলাম। 
 

াথ েদর াত :  

 উি িখত াথ েদর মৗিখক পরী া আগামী ১২/০৪/২০১৭ তািরখ িবকাল ০২:০০ টা থেক 

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড, ঢাকায় অ ি তহেব; 

 মৗিখক পরী ায় অংশ হণ করার জ  াথ েদর কান েবশপ  রণ করা হেবনা; 

 মৗিখক পরী ার সময় িলিখত পরী ার েবশপ ,  িশ াগত যা তার সকল ল সনদ 

এবং কাটার সমথেন মাণপ  অব ই সােথ আনেত হেব; 

 মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার এ/িডএ দান করা হেবনা। 
 

 

( মাহা দ কফােয়ত উ া ) 
পিরচালক ( শাসন) 

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 
ও 
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১ম িণর পেদ িনেয়াগ সং া  বাছাই কিম  

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 


