
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 
 

 
সহকারী া ামার পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র তািলকা 

 

িমক 
নং 

রাল নং সহকারী া ামার পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

1.  ০২। স য় দবনাথ, িপতা: নপাল চ  দবনাথ। 

2.  ০৩। দী  রায়, িপতা: জগদীশ চ  রায়। 

3.  ০৫। অসীম মার মাদক, িপতা: শীল চ  মাদক। 

4.  ০৭। সানিজদা রািফন, িপতা: মিফজ উি ন আহেমদ। 

5.  ১১। মাঃ শিফ ল ইসলাম িপতা: মাঃ আকমাল হােসন। 

6.  ১৬। মাঃ িমজা র রহমান, িপতা: মাঃ ইউ ছ খান। 

7.  ২৫। মাঃ ওমর ফা ক,  িপতা মাঃ আ ল স। 

8.  ৩১। মাঃ সাফায়াত ইসলাম, িপতা মাঃ ল ইসলাম 

9.  ৩২। মাঃ সিলম, িপতা মাঃ আব স সাবাহান। 

10.  ৪৮। মাঃ রাদ হাসান, িপতা: মাঃ ওয়া দ শখ। 

11.  ৪৯। মাঃ নািছ ামান 

12.  ৫১। আল মেহদী হাসান, িপতা: মাঃ তয়ব আলী। 

13.  ৫৪। এস.এম.িজ. আযম, িপতা: মাঃ আ  বা ার। 

14.  ৫৫। িহেমল িব াস, িপতা:  িনলমিন িব াস। 

15.  ৫৬। অ পম রায়, িপতা: ি তীশ চ  রায়। 



িমক 
নং 

রাল নং সহকারী া ামার পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

16.  ৫৭। মন রায়, িপতা: রতন রায়। 

17.  ৫৯। নয়ন মার দ  , িপতা: পন মার দ । 

18.  ৬১। মাঃ িহন রজা, িপতা: মাঃ আলীকদর। 

19.  ৬৫। মাঃ সজীব খ ন িপতা: মাঃ আঃ ম খ ন। 

20.  ৬৭। মাঃ মাহা দ আলী, িপতা: মাঃ মাসেলম আলী। 

21.  ৬৯। বাহার উি ন মাহ দ, িপতা: মাঃ ইয়ািছন। 

22.  ৭১। মাঃ আসা ামান, িপতা: মাঃ আিম ল হক। 

23.  ৭২। মাহা দ নজ ল ইসলাম, িপতা: মাঃ ল ইসলাম। 

24.  ৭৫। মিন ামান, িপতা: মাঃ হািব র রহমান। 

25.  ৭৬। আব াহ আল ইয়ািসন, িপতা: জামাল উ ীন আহমদ। 

26.  ৭৮। মাঃ ফারহান নওেরাজ র, িপতা: মাঃ র আলম। 

27.  ৮৩। মাঃ ফরহাদ খান পাঠান, িপতা: মাঃ বদর উি ন খান পাঠান। 

28.  ৮৫। শামীম আহেমদ, িপতা: আ ল জ ার। 

29.  ৮৭। মাঃ শির ল হক ধান, িপতা: মাঃ জািহ ল হক ধান। 

30.  ৮৮। শা ীর আহা দ, িপতা: মাঃ রিফ ল ইসলাম। 

31.  ৮৯। র জাহান, িপতা: র মাহা াদ। 

32.  ৯০। রিফ াহ, িপতা: জােন আলম। 

33.  ৯৫। মাঃ ওয়ািছল িবন মািলক, িপতা: মাঃ আ ল মািলক। 

34.  ৯৮। দ ত মার, িপতা: সাধন মার। 

35.  ১০০। িতিথ , িপতা: বল । 



িমক 
নং 

রাল নং সহকারী া ামার পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

36.  ১০২। মাঃ মাসাে র হােসন, িপতা: মাঃ ল ইসলাম। 

37.  ১০৬। এম আই মাঃ বাকী িব াহ, িপতা: মাঃ শরাফত আলী। 

38.  ১০৭। মাঃ ন নবী, িপতা: মাঃ আ ল মিতন। 

39.  ১১১। মাঃ দেলায়ার হােসন, িপতা: ফজ ল কিরম। 

40.  ১১৫। মাঃ সালমান রহমান, িপতা: মাঃ আঃ হািমদ। 

41.  ১১৬। মাঃ সােহল রানা, িপতা: মাঃ িগয়াস উি ন। 

42.  ১৩০। ম মদার তােরক মাহ দ, িপতা: আব ল বােরক ম মদার। 

43.  ১৩২। মাঃ মেহ ামান সরকার, িপতা: মাঃ শাহজাহান সরকার। 

44.  ১৩৩। মাঃ আ  বকর িসি ক, িপতা: মাঃ আফসার আলী ম ল। 

45.  ১৪৩। জগব  সাম, িপতা: মার সাম। 

46.  ১৪৮। আ র রিহম হাওলাদার, িপতা: আ ল কােদর হাওলাদার। 

47.  ১৫৪। মাঃ আিজ র রহমান, িপতা: মাঃ মন ার আলী। 

48.  ১৬০। শামীম মাড়ল, িপতা: জসীম উ ীন মাড়ল। 

49.  ১৬১। পাপন চ  সরকার, িপতা: জীবন চ  সরকার। 

50.  ১৬২। অ ভা রানী সাহা, িপতা: বলরাম সাহা। 

51.  ১৬৬। খ ঃ মাঃ ছাই ল ইসলাম, িপতা; খ ঃ মাঃ মাফা ল 
হােসন। 

52.  ১৭০। মাইয়া সায়মা, িপতা: মাঃ শাহাব উি ন। 

53.  ১৮৩। মাঃ ওবাই ল ইসলাম, িপতা: ত. মাঃ শাখাওয়াত হাসন 
খা কার। 

54.  ১৮৪। মাঃ হািক ল আহসান, িপতা: মাঃ আ ল গ র। 

55.  ২০২। প মার সাহা, িপতা: ধাং  মার সাহা। 



িমক 
নং 

রাল নং সহকারী া ামার পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

56.  ২০৭। মাঃ আ ল কিরম িপতা: মাঃ আফছার আলী। 

57.  ২১৮। মাঃ ওয়ািশ র রহমান, িপতা: মাঃ আঃ জিলল। 

58.  ২২০। িমজান সরদার, িপতা: ইমরান সরদার। 

59.  ২২২। িব ব চ  দবনাথ, িপতা: ল ন চ  দবনাথ। 

60.  ২৩১। মাঃ পারেভজ রহমান, িপতা: মাঃ রয়াজ াহ ইয়া। 

61.  ২৩৮। মাঃ আল- গািলব, িপতা: র ল আিমন। 

62.  ২৩৯। মাঃ িমজা র রহমান হাওলাদার, িপতা: আব ল জ ার 
হাওলাদার। 

63.  ২৪১। কাম ন নাহার তািনয়া, িপতা: কাজী আিজ ল ইসলাম। 

64.  ২৪৩। ভাশীষ ভৗিমক, িবরাজ কাি  ভৗিমক। 

65.  ২৪৮। মাঃ আসগার হাসাইন, িপতা: ত. মাতাহার হােসন। 

66.  ২৫৭। নীিতশ র ন ভৗিমক, িপতা: জগদীশ চ  ভৗিমক। 

67.  ২৫৮। মাঃ ইকবাল হােসন, িপতা: মাঃ আ তােহর হােসন। 

68.  ২৬১। অসীম মার পাল, িপতা: িবজয় শংকর পাল। 

69.  ২৬২। মাঃ আলমগীর হােসন, িপতা: মাঃ আ ল মাতােলব। 

70.  ২৬৩। মাঃ িমরা ল ইসলাম, িপতা: মাঃ রজব আলী। 

71.  ২৮৪। আসা ামান িপয়াল, িপতা: ডা. মাঃ আখতা ামান। 

72.  ২৯১। এস.এম খােলক উল বাসার, িপতা: মাঃ বদর উি ন সখ। 

73.  ৩০৮। মাহা দ আব াহ-আল-শািফ, িপতা: মাঃ আলী আকবর। 

74.  ৩০৯। মাঃ রা  আহেমদ, িপতা: মাঃ বা ল হােসন। 

75.  ৩২০। ত মার ঘাষ, িপতা: জয়েদব ঘাষ। 



িমক 
নং 

রাল নং সহকারী া ামার পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

76.  ৩২১। মাঃ আিরফ চৗ রী, িপতা: মাঃ মাহ র রহমান। 

77.  ৩২৯। অিহ ল সরকার, িপতা: ত. নমি ন সরকার। 

78.  ৩৩০। মাঃ জাফর ইকবাল, িপতা: মাঃ হােচন আলী। 

79.  ৩৩৩। তৗিসফ মাহা দ, িপতা: তৗিহ র রহমান। 

80.  ৩৩৯। মাঃ সােহল আহে দ, িপতা: মাঃ আলা উি ন। 

81.  ৩৪১। ওয়ািস আহেমদ, িপতা: এ. ক,এম. ফজ ল হক। 

82.  ৩৪৬। িবপাশা বপারী, িপতা: ধীের  নাথ বপারী। 

83.  ৩৫০। মাছাঃ সািনয়াজ পারভীন, িপতা: মাঃ শাহজাহান আলী। 

84.  ৩৫৪। মাঃ আিশক মাহ দ, িপতা: মাঃ আব ল আউয়াল। 

85.  ৩৫৫। মেনাজ মার িব াস, িপতা: গািব  িব াস। 

86.  ৩৬২। খা েন জা াত, িপতা: মাঃ জাহা ীর আলম। 

87.  ৩৬৮। মাঃ জািকর আহেমদ শাহ, িপতা: আলী আহেমদ শাহ। 

88.  ৩৮৪। মাঃ আেনায়ার পারেভজ, িপতা: মাঃ িরয়া ল ইসলাম। 

89.  ৩৮৮। মাঃ িরপন িময়া, িপতা: মাঃ শাহজাহান িময়া। 

90.  ৩৯০। নবনীতা হালদার, িপতা:রনিজত হালদার। 

91.  ৩৯৫। মাঃ িমজা র রহমান, িপতা: মাঃ ৎফর রহমান। 

92.  ৩৯৯। শখ আ া ল িশ ল, িপতা: শখ মাঃ শাম ল হক। 

93.  ৪০২। রামানা নাসিরন িমিম, িপতা: সালাউি ন াফ। 

94.  ৪০৪। রািশদা আ ার, িপতা: হা ন অর রিশদ। 

95.  ৪০৯। মাঃ আিজ ন হক, িপতা: ত. আিজ র রহমান। 



িমক 
নং 

রাল নং সহকারী া ামার পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

96.  ৪১১। মাঃ ের আলম িসি কী, িপতা: ত. আ  বকর িসি ক। 

97.  ৪১২। মাঃ একরাম হােসন, িপতা: মাঃ আফছার আলী। 

98.  ৪২২। মাঃ িনয়া ল সাইন, িপতা: মাঃ ল আিমন। 

99.  ৪২৭। মাঃ আশরাফ িস ীক, িপতা: মাঃ জয়নাল আেবদীন। 

100. ৪৩৩। মন ম মদার, িপতা: িবমল  ম মদার। 

101. ৪৩৪। শা  মার ম ল, িপতা: ত. চা  চ  ম ল। 

102. ৪৩৮। সমীর চ  দাস, িপতা: মার চ  দাস। 

103. ৪৪১। ইসিতয়ািক উি ন আহেমদ, িপতা:  ইয়ার আহেমদ। 

104. ৪৪৪। মাঃ মেহদী হাসান, িপতা: মাঃ আ র রহমান। 

105. ৪৪৫। মাঃ সাহাব উ াহ, িপতা: মাঃ সিফউ াহ। 

106. ৪৪৬। শাপলা পারভীন, িপতা: আ ল মােলক খান। 

107. ৪৪৮। িব  মার ঘাষ, িপতা: ক না মার ঘাষ। 

108. ৪৫২। দবাশীষ মার দ, িপতা: বা েদব দ। 

109. ৪৫৭। মাঃ শাহজাহান, িপতা: মাঃ কাম ামান। 

110. ৪৫৮। মাছাঃ মা মা আখতার, িপতা: মাঃ মেনায়ার হােসন। 

111. ৪৭৪। সয়দ ইসা ল হাসান, িপতা: সয়দ িমজা র রহমান। 

112. ৪৭৬। মাছাঃ রােশদা খা ন, িপতা: মাঃ আজাদ আলী সরকার। 

113. ৪৮১। কাজী ওয়াসী আিকব, িপতা: কাজী রা া ল ইসলাম। 

114. ৪৮৫। মাঃ িমজা র রহমান, িপতা: আ  সাঈদ। 

115. ৪৮৭। রেহনা খা ন, িপতা: কাজী হা নর রিশদ। 



িমক 
নং 

রাল নং সহকারী া ামার পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

116. ৪৮৮। মাঃ ইম ল কােয়স, িপতা: মাঃ নজ ল ইসলাম। 

117. ৪৯০। মাঃ সাই র রহমান, িপতা: ত. আ ল গ ফার। 

118. ৪৯৪। মাঃ ামান, িপতা: মাঃ আহসান উ াহ। 

119. ৪৯৭। মাঃ েবল সরকার, িপতা: মাঃ আ র রহমান। 

120. ৫০৪। মাঃ রািজ ল হক, িপতা: মাঃ জ ল হক। 

121. ৫০৭। মাঃ ই াহীম শাহ, িপতা: বিদউল আলম শাহ। 

122. ৫০৯। তাওিসফ আেবদীন চৗ রী, িপতা: জয়নাল আেবদীন চৗ রী। 

123. ৫১০। নািহদ মা মা আকতার, িপতা: নজ ল ইসলাম। 

124. ৫১২। মাঃ জােবদ আলী, িপতা: মাঃ ন র মা া। 

125. ৫১৩। মাঃ মা ািকম হাসান, িপতা: মাঃ ওবায় ল হক। 

126. ৫১৪। এ. ক.এম. শিফউল আলম, িপতা: মাঃ শাহজাহান। 

127. ৫১৮। মাঃ মাশাররফ হােসন, িপতা: মাঃ আ  ফা ক িসি কী। 

128. ৫৩১। শখ মাঃ রাজীব, িপতা: শখ মাঃ আ ল হাই। 

129. ৫৩৮। তমািলকা রহমান, িপতা: মাঃ আব র রহমান। 

130. ৫৪১। মাঃ মাহ জ হাওলাদার, িপতা: আব র রিশদ হাওলাদার। 

131. ৫৬৩। মাঃ রিফ ল ইসলাম, িপতা: মাঃ আঃ ছা ার। 

132. ৫৭৫। জােবদ আল-ফয়সাল, িপতা: মাঃ ফােয়কউ ামান। 

133. ৫৭৬। মাহদী হাসান, িপতা: মাঃ আ র রা াক। 

134. ৫৭৭। িব িজৎ ঘাষ, িপতা: মার ঘাষ। 

135. ৫৮৮। দীনব  কমকার, িপতা; িনমাই চ  কমকার। 



িমক 
নং 

রাল নং সহকারী া ামার পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

136. ৬০৬। মাঃ িশহাব উি ন, িপতা: মাঃ িসরাজ উি ন। 

137. ৬০৮। আ  হনা ফরেদৗস সােলহীন, িপতা: মাঃ মেহ ল ইসলাম। 

138. ৬১২। িমজা র রহমান, িপতা: নঈম উি ন। 

139. ৬১৩। মাহা দ িসরা ল ইসলাম, িপতা: মাহা দ আলী। 

140. ৬১৭। ক.এম. রািগ ল হক, িপতা: ক.এম. হলাল উি ন। 

141. ৬২৩। মাঃ সা াদ হােসন, িপতা: মাঃ সাখাওয়াত হােসন। 

142. ৬২৭। মাঃ হািম র রহমান, িপতা: মাঃ আ র রােশদ। 

143. ৬৩০। নাজ ল হক, িপতা: ফজ ল হক। 

144. ৬৩২। ইসমত আরা, িপতা: মাঃ ইয়ািছন আলী। 

145. ৬৩৫। মাঃ রিক ল হাসান, িপতা: মাঃ বজ র রহমান। 

146. ৬৪৭। মাঃ রায়হান িকবিরয়া রিন, িপতা: মাঃ আ ল মিজদ। 

147. ৬৪৯। মাঃ রাদ হােসন, িপতা: মাঃ সয়দ আলী। 

148. ৬৫৪। িব াল িময়া, িপতা:  িময়া। 

149. ৬৫৫। ফায়াদ আল কাউছার, িপতা: মাঃ আফছার। 

150. ৬৬০। শাহ হা দ বােয়ত আলম, িপতা: শিফউল আলম ইি স। 

151. ৬৬৪। মেহদী হাসান, িপতা: আ  ইউ ফ। 

152. ৬৬৭। িরনা আ ার িপতা: মাঃ নজ ল ইসলাম। 

153. ৬৭০। মাঃ মা ন অর রিশদ, িপতা: ত. হা ন অর রিশদ। 

154. ৬৭৩। হা দ অিহদ উ াহ, িপতা: আ ল মিতন। 

155. ৬৭৪। মাছাঃ িনপা পারভীন, িপতা: মাঃ শাহজাহান আলী শখ। 



িমক 
নং 

রাল নং সহকারী া ামার পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

156. ৬৭৫। অিনি তা সাহা, িপতা: অেলাক মার সাহা। 

157. ৬৭৬। মাঃ পারেভজ হাওলাদার, িপতা: মাঃ খিললউর রহমান। 

158. ৬৭৭। মা দ রানা, িপতা: নবাব আলী। 

159. ৬৭৯। িরপন মার , িপতা: নীল । 

160. ৬৮২। এস. ক. মও ল হক, িপতা: এস. ক. আেনায়া ল হক। 

161. ৬৯২। মাঃ রামান মা া, িপতা: সাহরাব হােসন মা া। 

162. ৬৯৯। অিনক দাস, িপতা: নেরশ  চ  দাস। 

163. ৭১০। সামসাদ িবনেত এহসান, িপতা: আিম ল এহসান। 

164. ৭১২। জ ন নাহার নাসিরন, িপতা: মাঃ জয়নাল আেবদীন। 

165. ৭১৪। এস.এম. আকাশ, িপতা; মাঃ আশরাফ আলী। 

166. ৭১৭। মাঃ নাজ ল আিমন চৗ রী, িপতা; মাঃ ফিসয়ার রহমান 
চৗ রী। 

167. ৭২১। এ.এইচ, এম. তাসবীর ফিরদ, িপতা: কাজী ফির ল আলম। 

168. ৭২২। মাহ র রহমান চৗ রী, িপতা: মাহা দ সি র রহমান 
চৗ রী। 

169. ৭২৪। মাঃ শাহ আলম পলাশ, িপতা; মাঃ আ র রা াক। 

170. ৭২৫। শারিমন আফেরাজ, িপতা: িনজাম উি ন। 

171. ৭২৬। উে  হািদয়া আ ার, িপতা; মাঃ হািব র রহমান। 

172. ৭২৭। রহ মা তারা ম, িপতা: মাঃ মিতউর রহমান। 

173. ৭৫১। িব ম রায়, িপতা: বীের  রায়। 

174. ৭৫৫। মাঃ মাই ল ইসলাম, িপতা: মাঃ রিফ ল ইসলাম। 

175. ৭৬৪। ইশরাক রহমান, িপতা; মাঃ হািব র রহমান । 



িমক 
নং 

রাল নং সহকারী া ামার পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

176. ৭৬৭। মাঃ য়াদ আল-আিমন, িপতা: মাঃ ওয়ােহদ আলী। 

177. ৭৭৫। মাহ ল আলম, িপতা; জালাল উি ন। 

178. ৭৮০। মাঃ আশা ামান েবল, িপতা: মাঃ গালাম র নী। 

179. ৭৮১। মাঃ মাই ল ইসলাম। িপতা: আ র রিশদ হাওলাদার। 

180. ৭৮৬। মাঃ সিলম হােসন, িপতা: মাঃ মন র রহমান। 

181. ৭৮৮। মাঃ আ ল খােয়র রিন, িপতা: মাঃ আ ল জ ার। 

182. ৭৯০। ফােতমা জ জা রা, িপতা: হা ন অর রিশদ। 

183. ৭৯১। মিতউর রহমান, িপতা: ত. সেলমান আলী। 

184. ৭৯২। মাঃ আ ল মািমন, িপতা: মাঃ জয়নাল আেবদীন। 

185. ৭৯৭। ইমরান হাসান, িপতা; হাসান আ ল হাদী। 

186. ৭৯৮। িব ৎ হাজরা, িপতা: িবধান হাজরা। 

187. ৮০১। শা  সাহা, িপতা: দীপ সাহা। 

188. ৮০৩। মাঃ কিবর হােসন, িপতা: মাঃ বজ র রহমান। 

189. ৮১৫। মাঃ শিহ ল ইসলাম, িপতা: মাঃ মর আলী। 

190. ৮১৬। িদিলপ মার দাস, িপতা: শশাংক মাহন দাস। 

191. ৮১৮। আশরা ল ইসলাম, িপতা: র মাহা দ। 

192. ৮২৩। মাঃ আ র রা াক, িপতা: মাঃ আ ল হািকম মা া। 

193. ৮২৯। িব িত ষন ামািনক, িপতা: িনর ন চ  ামািনক। 

194. ৮৩০। ল আিমন ,িপতা: আেয়শ উি ন। 

195. ৮৩২। মাঃ সাদাকা ল বারী, িপতা: শাহ মাঃ ফজ ল হক। 
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রাল নং সহকারী া ামার পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

196. ৮৩৪। মাঃ আলমগীর হােসন, িপতা: মাঃ আমজাত হােসন। 

197. ৮৩৫। মাঃ মন পারেভজ, িপতা: মাঃ বিদ ল ইসলাম। 

198. ৮৩৭। রাকসানা রহমান, িপতা: মাঃ হািব র রহমান। 

199. ৮৩৯। মাঃ সাহারাব হােসন, িপতা: মাঃ আ  তােহর আক । 

200. ৮৪১। আ ল কােশম, িপতা: আ ল কােদর। 

201. ৮৪২। মাঃ মা ািফ র রহমান, িপতা: মাঃ মাকারম আলী। 

202. ৮৫২। পািপয়া নাছরীন, িপতা: আ ল হািমদ সরকার। 

203. ৮৬১। মাঃ আলবাব হােসন চৗ রী, িপতা: মাঃ আ ল কালাম চৗ রী। 

204. ৮৬২। িব  নাথ দ , িপতা: ভাষ মার দ । 

205. ৮৬৩। মিন ল ইসলাম, িপতা: ল ইসলাম। 

206. ৮৬৬। মাহা দ সাই র রহমান আক , িপতা: মাঃ আ ল কােদর 
আক । 

207. ৮৬৮। িচ  মার, িপতা: অিজত সরকার। 

208. ৮৭০। চয়ন চ  ম মদার, িপতা: মিন  চ  ম মদার। 

209. ৮৭৪। মাঃ তৗিফ র রহমান, িপতা: মাঃ আিজ র রহমান। 

210. ৮৭৬।  লতান, িপতা: মাঃ তায়জাল জায়া ার। 

211. ৮৭৯। আিন র রহমান, িপতা: হােসম আলী। 

212. ৮৮২। মাঃ তৗিহ ল ইসলাম, িপতা: মাঃ তিমজ উ ীন আক । 

213. ৮৮৩। মাহা দ িমজা র রহমান, িপতা: মাহা দ দেলায়ার হােসন। 

214. ৮৮৪। মি ক মা ািফ র রহমান, িপতা: মি ক কা ল হােসন। 

215. ৮৮৫। কাজী মাহা দ হােসন মঈ ীন, িপতা: কাজী আজী ল হক। 
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216. ৮৮৬। কা  মার ম ল, িপতা: ত. গৗরপদ ম ল। 

217. ৮৮৭। মাঃ আ ল হােসন, িপতা: মাঃ আ ল হক িময়া। 

218. ৮৮৮। ছ রা আ ার, িপতা: মাঃ হােসন সরদার। 

219. ৮৯০। আফিরন শাহিরয়া ি য়াংকা, িপতা: মাঃ মাতােলব ল র। 

220. ৮৯৫। মাঃ হাসা ামান, িপতা: মাঃ মাকতা র রহমান। 

221. ৯০২। মাঃ িমজা র রহমান, িপতা: মাঃ ইসাহাক আলী। 

222. ৯৪১। আরিসল আিজম, িপতা: মাঃ নওশাদ আলী। 

223. ৯৪৫। পারেভজ আহাে দ, িপতা: ত. তয়ব আলী হাওলাদার। 

224. ৯৫১। মাঃ তির ল ইসলাম, িপতা: মাঃ তিববর রহমান। 

225. ৯৫৯। মাঃ সালাহ উি ন কােদর, িপতা: জিহর উ ীন আহেমদ। 

226. ৯৬১। মাহ ল ইসলাম, িপতা: জমেশদ িময়া। 

227. ৯৭২। আিম ল ইসলাম, িপতা: আঃ রিসদ মা ববর। 

228. ৯৭৩। মাঃ আ াহ আল মাসউদ, িপতা: মাঃ আ স সালাম। 

229. ৯৭৪। এ.এইচ. এম. িরয়া ল ইসলাম, িপতা: এ.এস.এম. নজ ল 
ইসলাম। 

230. ৯৭৭। খিল র রহমান, িপতা: আকতা ামান। 

231. ৯৮০। র মাহা দ সাহােয়ব, িপতা: মাঃ ওয়ােজদ আলী। 

232. ৯৮২। মাঃ আল মা দ, িপতা: এ. ক.এম. শাম ল ইসলাম। 

233. ৯৮৩। ফারজানা ইসলাম, িপতা: ল ইসলাম। 

234. ৯৮৪। ফারহানা রহমান, িপতা: মাঃ হািব র রহমান। 

235. ৯৮৫। নাজিরন খা ন, িপতা: মাঃ আসা ল ইসলাম। 
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236. ৯৯১। মাঃ আসাদউ ামান, িপতা: মাঃ মিনরউ ামান। 

237. ৯৯৭। মা ন কিবর, িপতা:  ইকরা ল ইসলাম। 

238. ৯৯৯। আিত র রহমান,িপতা: ত. আ র রহমান। 

239. ১০০২। মাঃ আশরা ল ইসলাম, িপতা: মাঃ রওশন আলী। 

240. ১০০৩। সাই ি ন, িপতা: আ ল জা ার। 

241. ১০০৭। মাঃ ওসমান গিন, িপতা: মাঃ আজগর আলী। 

242. ১০০৮। চায়না খা ন, িপতা: আ র রিহম। 

243. ১০০৯। মা ন হােসন, িপতা: সেমজ উি ন। 

244. ১০১০। দবাশীষ দ, িপতা: িনেপ  দ। 

245. ১০১১। মাঃ মাশারফ হােসন, িপতা: মাহা দ আলী। 

246. ১০১২। মাঃ এনােয়ত উ াহ, িপতা: মাঃ আ ল মাতেলব। 

247. ১০১৩। িবজয় মার ম ল, িপতা: রনিজত মার ম ল। 

248. ১০১৮। মাঃ সা াদ হােসন, িপতা: মাঃ ওয়ােজদ আলী। 

249. ১০১৯। ফজেল হাসান সািকব, িপতা: মাজা ফর আহেমদ। 

250. ১০২৪। হা দ তািরক আখতার, িপতা: হা দ িসরা ল হক। 

251. ১০২৫। সাই ল হাসান সকত, িপতা: মাঃ রজাউল কিরম। 

252. ১০২৯। মাঃ রাদ িময়া, িপতা: মাঃ আলাল উি ন। 

253. ১০৩০। তানজা ল ইসলাম িম , িপতা: মাঃ কাম ল ইসলাম। 

254. ১০৩৪। মাঃ রামান িময়া, িপতা: মাঃ িসরাজ িময়া। 

255. ১০৩৬। মা াসীম িব াহ িম ক, িপতা: মাঃ আ ল মােলক। 



িমক 
নং 

রাল নং সহকারী া ামার পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

256. ১০৩৮। মাঃ মিশউর রহমান, িপতা: মাঃ মিতউর রহমান। 

257. ১০৩৯। জা া ল ফরেদৗস অ রা, িপতা: এ. ক.এম. আ র রব। 

258. ১০৪১। আিরফ হােসন, িপতা: মাঃ হমােয়ত হােসন। 

259. ১০৪৪। মাঃ কৗিশ ামান, িপতা: মাঃ হািম র রহমান। 

260. ১০৪৫। অ রাধা কমকার, িপতা: অবনী কমকার। 

261. ১০৫১। মাঃ মাহ ল হাসান, িপতা: মাঃ খারেশদ আলম। 

262. ১০৫২। উ ল মার, িপতা: অিনল মার িব াস। 

263. ১০৫৫। িনশান মার িসংহ, িপতা: ব  মার িসংহ। 

264. ১০৫৬। মাহা দ জিহ ল আলম, িপতা: মাহা দ শাহ আলম। 

265. ১০৫৭। ৎ ন নাহার, িপতা: আিম ল হক। 

266. ১০৫৮। মিরয়ম আ ার, িপতা: মীর আিমর হােসন। 

267. ১০৬৮। মাঃআহসান হািবব, িপতা: মাঃ ৎফর রহমান। 

268. ১০৭৪। মাঃ আলম হােসন, িপতা: মাঃ র িময়া। 

 

াথ েদর াত : 

 উি িখত াথ েদর Standard Programing Test আগামী 

৩১/০৩/২০১৭ তািরখ সকাল ১০:০০ টা থেক বাংলােদশ কি উটার কাউি েল 

অ ি ত হেব; 

 Standard Programing Test এ অংশ হণ করার জ  াথ েদর কান 

েবশপ  রণ করা হেব না; 

 Standard Programing Test এর সময় িলিখত পরী ার েবশপ  

অব ই সােথ আনেত হেব; 



 Standard Programing Test এ অংশ হেণর জ  কান কার 

এ/িডএ দান করা হেব না। 

 

                                   ( মাহা দ কফােয়ত উ াহ) 

পিরচালক ( শাসন) 
ও 

সদ  সিচব  
১ম িণ পেদ িনেয়াগ সং া  বাছাই কিম  

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 
 


