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বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 
 

 

কি উটার অপােরটর পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ েদর তািলকা: 
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কি উটার অপােরটর পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

১ ১ : আল মা ন, িপতা: মাঃ ম ফা আকন। 

২ ৪ মাছা: িশিরনা আ ার, িপতা: মাঃ শিহ ল ইসলাম। 

৩ ৫ মাঃ লাকমান হােসন, িপতা: মাঃ মাহ জ িময়া। 

৪ ৯ মাঃ আিম ল ইসলাম, িপতা: মাঃ আিতয়ার রহমান। 

৫ ১১ মন হােসন, িপতা: মাঃ আ  ছােলক। 

৬ ১২ সােহল রানা, িপতা: আ ল হাসাইন। 

৭ ১৩ মাঃ জািকর হােসন, িপতা: মাঃ আ ল কালাম। 

৮ ১৯ মাঃ শাহানশাহ ইকবাল, িপতা: মাঃ জাফর ইকবাল। 

৯ ২০ মাঃ জন আলী, িপতা: মাঃ রজাউল হক 

১০ ২১ মাহেছনা, িপতা: আ র রউফ 

১১ ২২ মাঃ আ স ছােলক, িপতা: মাঃ আ ল জ ার 

১২ ২৫ মাঃ হাবী র রহমান িলটন, িপতা: মাঃ মাজাে ল হক 

১৩ ২৬ মাঃ শামীম পারেভজ, িপতা: মাঃ রিফ ল ইসলাম 

১৪ ২৮ মাঃ ল ল হােসন, িপতা: মাঃ শাহজাহান হােসন 

১৫ ২৯ এ ক এম কাম ল হাসান ইঁয়া, িপতা: মাঃ আ ল মা ান ইঁয়া 

১৬ ৩০ শামীম িময়া,  

১৭ ৩৪ নাজ ল হক, িপতা: িমলন িময়া 

১৮ ৩৬ রাফসান জািন, িপতা: সাইফউি ন আহেমদ 

১৯ ৩৭ ইমারাত হােসন, িপতা: আলী আহেমদ িময়া 
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২০ ৪১ সা াম হাসাইন, িপতা: আ  বা ার িসি ক 

২১ ৪৫ িজ া ন নছা মৗ মী, িপতা: জািকউল আলম 

২২ ৪৭ মাঃ সােদক িময়া, িপতা: মাঃ গালাপ িময়া 

২৩ ৪৯ মাঃ  িময়া, িপতা: মাহা দ আ র রিশদ 

২৪ ৫০ লাকমান হােসন, িপতা: মাহা দ আলী 

২৫ ৫১ শিহ াহ িপতা: মাঃ পা  ঞা 

২৬ ৫২ মাঃ মিন ল হক, িপতা: মাঃ আেনায়া ল হক 

২৭ ৬৫ মাঃ আ  রােসল, িপতা: মাঃ মকেল র রহমান 

২৮ ৬৬ মাঃ হা ন, িপতা: আব ল বারী 

২৯ ৬৮ মাঃ এনা ল হক, িপতা: মাঃ নজ ল ইসলাম 

৩০ ৬৯ িরয়া ল ইসলাম, িপতা: মাখেল র রহমান 

৩১ ৭১ মাঃ িব াল হােসন, িপতা: মাঃ আ ল আউয়াল 

৩২ ৭৭ মাঃ দেলায়ার হােসন, িপতা: মাঃ মাফা ল হােসন 

৩৩ ৮১ মাঃ জসীম উি ন, িপতা: আব স ছালাম ধা 

৩৪ ৮২ মাঃ ফরহাদ হােসন, িপতা: আ ল ছ খ ন 

৩৫ ৯০ তােয়ব িমরান, িপতা:  কিলম উি ন 

৩৬ ৯২ মাঃ আরাফাত হােসন, িপতা: মাঃ আ স সামাদ খান 

৩৭ ৯৩ মাঃ হা ন অর রিশদ, িপতা: মাঃ আ  ইউ ফ আলী 

৩৮ ৯৮ মাঃ ল হােসন, িপতা: মাঃ তাজাে ল হক 

৩৯ ১২১ িলিপ বগম, িপতা: মাঃ শা  আলম 

৪০ ১২২ আিজ ল ইসলাম, িপতা: শাম ীন ইঁয়া 

৪১ ১২৬ এস.এম ফিরদ, িপতা: মা হািব র রহমান 

৪২ ১২৭ িমিহর চ  ভৗিমক, িপতা: সে াষ র ন ভৗিমক 

৪৩ ১৪১ ল আমীন, িপতা: মাঃ ল ইসলাম 
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কি উটার অপােরটর পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

৪৪ ১৪৩ মাঃ ল িময়া, িপতা: মাঃ আমজাদ হােসন 

৪৫ ১৪৭ মাঃ শিহ ল ইসলাম, িপতা: মাঃ জয়নাল আেবদীন 

৪৬ ১৫২ আব ল আল মা ন িপতা: মাঃ জিহ ল ইসলাম। 

৪৭ ১৫৪ অিমতাভ রায় িপতা: স ল চ  রায়।  

৪৮ ১৫৫ মাঃ সৗরভ উি ন িপতা: শখ শিফউি ন। 

৪৯ ১৫৬ মিন ামান সক িপতা: নািজর সক।  

৫০ ১৫৮ স জ িসকদার িপতা: শতদল িসকদার। 

৫১ ১৫৯ রাজীব মার ম ল িপতা: জগদাশ চ  ম ল। 

৫২ ১৬৫ মাঃ আসা ল হক িপতা: মাঃ গােল র রহমান। 

৫৩ ১৬৭ মাঃ মেহদী িবন সাইদ িপতা: মাঃ সাই র রহমান। 

৫৪ ১৭১ ি তম বমণ িপতা: গীয় রবী  নাথ বমণ। 

৫৫ ১৭৩ সিলম উি ন, িপতা: আলাউি ন 

৫৬ ১৭৪ মন আহমদ, িপতা: মাঃ আ ল কােসম 

৫৭ ১৭৯ মাঃ গালাম আজম, িপতা: মাঃ আ  তােলব মা া 

৫৮ ১৮৬ মাঃ মাতােলব হােসন, িপতা: মর ম ই াইল হােসন 

৫৯ ১৯১ মাঃ শাহীন আলম, িপতা: মাঃ আ ল হােসম 

৬০ ১৯২ মাঃ সাহাগ হােসন, িপতা: এম.এ. সাবাহান হাওলাদার 

৬১ ১৯৩ মাঃ কিবর হােসন, িপতা: জিহ ল ইসলাম 

৬২ ১৯৯ পিরনীতা হালদার িপতা: গৗরা  লাল হালদার। 

৬৩ ২০৪ আিমর হােসন িপতা: আঃ মিতন।  

৬৪ ২০৬ মাঃ মাশারফ হােসন িপতা: মাঃ ছাহরাব আলী। 

৬৫ ২০৭ মাঃ এমরান হােসন িপতা: মাঃ শাম ল হক। 

৬৬ ২০৯ মাঃ আশরা ল হক িপতা: মাঃ র ইসলাম। 

৬৭ ২১১ মাঃ সােহল আলম িপতা: মাঃ ইয়া ব আলী। 
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৬৮ ২১২ তপন মার রায় িপতা: ত: রবী  নাথ বমণ। 

৬৯ ২১৩ মাঃ ফির ল ইসলাম িপতা: মাঃ নাব আলী। 

৭০ ২১৪ মাঃ ইকবাল হােসন িপতা: ত: আঃ মা ান মাদবর। 

৭১ ২১৬ মাহ ল ইসলাম িপতা: মাবারক হােসন।  

৭২ ২২১ মাঃ শিফ র রহমান রানা িপতা: মাঃ মিতউর রহমান। 

৭৩ ২২২ মন মার ম মদার িপতা: শংকর মার ম মদার। 

৭৪ ২২৪ ফারজানা আ ার িপতা: মাঃ মিতউর রহমান। 

৭৫ ২২৬ তাফাে ল হাসাইন িপতা: ত: হািকম আলী হাওলাদার।  

৭৬ ২২৮ মাঃ সােহল তা কদার িপতা: মাঃ জালাল তা কদার। 

৭৭ ২২৯ মাঃ মাবাে ল ইসলাম িপতা: মাঃ নওয়াব আলী। 

৭৮ ২৩২ মাঃ মাবারক হােসন িপতা: ত: মাঃ জয়নাল আেবদীন। 

৭৯ ২৩৪ মাঃ ল আিমন িপতা: মাঃ মামতাজ উি ন। 

৮০ ২৩৫ আ রািকব মাহা দ আসা ামান িপতা: মাহা দ ল আিমন। 

৮১ ২৪২ মাঃ শাহী র ইসলাম িপতা: মাঃ আ ল কােশম।  

৮২ ২৪৪ মিফ ল ইসলাম িপতা: আ স সালাম। 

৮৩ ২৪৫ শাহ ইমাম মিবন িজ াহ িপতা: মাঃ সাই ল ইসলাম। 

৮৪ ২৪৬ ন ল চ  রায় িপতা: মদন মাহন রায়। 

৮৫ ২৪৭ িবজয় চ  দব নাথ িপতা: সানা বহন দব নাথ। 

৮৬ ২৫১ মাঃ ল আমীন িপতা: মাঃ ই াজ উ ীন। 

৮৭ ২৫৭ মাঃ বলাল হাসাইন িপতা: মাঃ বােরক সক।  

৮৮ ২৫৯ আল আিমন িপতা: আ ল মা ান। 

৮৯ ২৬০ মাঃ মাহা ব আলম ইমন িপতা: মাঃ আল হাসান ইমাম। 

৯০ ২৬১ মাঃ মায়াে ম হােসন  িপতা: মাঃ মাবারক হােসন ঞা। 

৯১ ২৬৩ মাঃ বা ল হােসন িপতা: মাঃ মতেল র রহমান। 
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৯২ ২৬৪ অসীম মার ম ল িপতা: অিনল  ম ল। 

৯৩ ২৬৫ পেরশ চ  ম ল িপতা; তেজ  নাথ ম ল।  

৯৪ ২৬৭ মাছা: আসমা সরকার িপতা: মাঃ অঅ ল কালাম সরকার। 

৯৫ ২৭৬ মাঃ রা ল ইসলাম িপতা; শখ আমজাদ হােসন । 

৯৬ ২৮১ মাঃ আদম আলী, িপতা: মাঃ সমেশর আলী।  

৯৭ ২৮৪ মক ল হাসাইন িপতা: আঃ বিরশদ িময়া। 

৯৮ ২৮৫ মাঃ আিম ল ইসলাম িপতা: মাঃ আমজাদ হােসন। 

৯৯ ২৮৮ মাঃ নািহদ আলম িপতা: মাঃ আব ল মিতন। 

১০০ ২৯১ মাঃ রােশ বী িপতা: মাঃ আ ল মািমন। 

১০১ ২৯২ রাদ হােসন িপতা: এেলম সরদার। 

১০২ ২৯৪ মাঃ সিফউ াহ িপতা: মাঃ বজ র রহমান। 

১০৩ ২৯৫ মাঃ কাই ম উি ন িপতা: িফয়া খা ন। 

১০৪ ২৯৬ শিফ ল ইসলাম িপতা: পাগল আলকাছ। 

১০৫ ২৯৮ মিম র রহমান িপতা: মিজদ আলী। 

১০৬ ২৯৯ শাহানাজ পারভীন িপতা: মাঃ আেনায়ার হােসন। 

১০৭ ৩০১ শ মার  িপতা: ল ন চ   । 

১০৮ ৩০২ মাঃ জাকািরয়া িপতা: মাঃ ই াহীম ধা। 

১০৯ ৩০৩ মাঃ আ  আলী সােবর িপতা: ত: নােদর আলী হাওলাদার। 

১১০ ৩০৫ মাঃ আল মিবন িপতা: ত: মাঃ সিলম উি ন। 

১১১ ৩০৮ মাঃ এরশাদ িময়া িপতা: মাঃ আলী িময়া। 

১১২ ৩১২ শাহ জালাল খ কার িপতা: আব ল মােলক খ কার। 

১১৩ ৩১৬ পারভীন আ ার িপতা: জয়নাল শখ। 

১১৪ ৩১৯ আ ল খােয়র িপতা: িসরা ল ইসলাম। 

১১৫ ৩২০ মাঃ নািছর উি ন িপতা: ত; মাঃ আব র রব িময়া। 
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কি উটার অপােরটর পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

১১৬ ৩২৩ মাঃ বাইর রহমান িপতা: মাঃ আলী হাসান মা া। 

১১৭ ৩৩৫ মাঃ মিন র রহমান িপতা: গালাম ম ফা হাওলাদার। 

১১৮ ৩৩৬ মাঃ িমজা র রহমান িপতা: মাঃ হায়দার আলী।  

১১৯ ৩৩৭ মাঃ খান জাহান আলী িপতা: মাঃ নজ ল ইসলাম।  

১২০ ৩৪১ মাঃ িমরাজ উ ীন িপতা: মাঃ িনয়ামত আলী ম ল। 

১২১ ৩৪৫ মাঃ রিবউল কিরম িপতা: মাঃ আ ল হািকম। 

১২২ ৩৪৬ মাঃ জিহর রায়হান িপতা: মাঃ আ ল হািকম। 

১২৩ ৩৪৯ মাঃ আিশ ল ইসলাম িপতা: মাঃ হদােয় ল ইসলাম। 

১২৪ ৩৫০ তানভীর আহেমদ িপতা: শামছউি ন আহেমদ। 

১২৫ ৩৫৩ ফারজানা আ ার িপতা: িব. এম ফজ র রহমান। 

১২৬ ৩৫৪ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা: আ ল লিতফ খান। 

১২৭ ৩৫৮ মাঃ হািব র রহমান িপতা: হা ন অর রিশদ ম ল। 

১২৮ ৩৬১ মাঃ আশরা ল আলম িপতা: মাঃ আ ল জ ার সরদার। 

১২৯ ৩৬২ মাঃ আজা র রহমান িপতা: মাঃ তয়ব আলী। 

১৩০ ৩৬৩ সিজব িসকদার িপতা: মিজদ িসকদার। 

১৩১ ৩৭২ মাঃ িশহাব উ ীন িপতা: মাঃ আঃ খােলক মা া। 

১৩২ ৩৭৩ মাঃ কাম ল হাসান িপতা: মাঃ মা ন কিব  

১৩৩ ৩৭৬ মাঃ রােশ ল হক িপতা: মাঃ ল আিমন। 

১৩৪ ৩৮১ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা: মাঃ আব ল মা ান। 

১৩৫ ৩৮২ িমজা র রহমান িপতা: জ িময়া। 

১৩৬ ৩৮৪ মাঃ মহিসন বাদল িপতা: মাঃ শিহ াহ।  

১৩৭ ৩৯০ শােহদ মাহ দ িপতা: মাঃ সিহ র রহমান।  

১৩৮ ৩৯১ মাঃ আলতাফ হােসন িপতা: মাঃ আ ল কিরম। 

১৩৯ ৩৯৪ মাঃ আ র রা াক িপতা: মাঃ আ ল আহাদ।  



িমক 
নং 

রাল 
নং 

কি উটার অপােরটর পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

১৪০ ৩৯৫ মাঃ মন ল কিরম িপতা: মাঃ খাকন িময়া।  

১৪১ ৩৯৮ রাজ িশকদার িপতা: মাঃ ম  িশকদার। 

১৪২ ৩৯৯ মাঃ নািছ ল হক িপতা: মাঃ আঃ মানােয়ম। 

১৪৩ ৪০০ মাঃ তৗিহ ল ইসলাম িপতা: মাঃ ল ইসলাম। 

১৪৪ ৪০৫ মাঃ জিহর রায়হান, িপতা: মাঃ ফারকান িশকদার। 

১৪৫ ৪০৬ মাঃ মেহদী হাসান, িপতা: মাঃ ইি র রহমান খান। 

১৪৬ ৪০৭ মাঃ কাম ল ইসলাম, িপতা: মাঃ জয়নাল শরীফ। 

১৪৭ ৪০৮ রতন মার সাহা, িপতা: মেনার ন সাহা। 

১৪৮ ৪১২ িব ল চ  দাশ, িপতা: বের  মার দাশ। 

১৪৯ ৪১৪  লতান, িপতা: মাঃ তায়জাল জায়া ার। 

১৫০ ৪১৬ মাঃ আ  বিসর, িপতা: আ ল ওহাব। 

১৫১ ৪১৮ মাঃ ইিলয়াছ, িপতা: মাঃ আ: মােলক। 

১৫২ ৪১৯ মাঃ আমান উ াহ, িপতা: মাঃ আিন র রহমান। 

১৫৩ ৪২০ উে  হাফছা, িপতা: মিজবর রহমান। 

১৫৪ ৪৩৩ জগদীশ চ  রায়, িপতা: িনতাই চ  রায়। 

১৫৫ ৪৩৭ মাঃ েবল মাহ দ, িপতা: আ ল সা ার। 

১৫৬ ৪৩৮ মাহা দ মাহ র রহমান, িপতা: মাহা দ আ ল হক। 

১৫৭ ৪৩৯ মাঃ নাজ ল দা, িপতা: মাঃ নজ ল ইসলাম। 

১৫৮ ৪৪৩ মাঃ আব স সামাদ, িপতা: মাঃ মহর আলী। 

১৫৯ ৪৪৪ মাঃ আেনায়ার জািহদ, িপতা: মাঃ আ ল জা ার। 

১৬০ ৪৬১ তাসিলমা আ ার, িপতা: মাঃ ল ইসলাম। 

১৬১ ৪৬৩ মাহা দ জাকািরয়া হাবীব, িপতা: মাহা দ আ ল হােসন। 

১৬২ ৪৬৫ লব মার কর, িপতা: তারা পদ কর। 

১৬৩ ৪৬৮ মাঃ আশরা ামান, িপতা: মাঃ আনছার আলী। 



িমক 
নং 

রাল 
নং 

কি উটার অপােরটর পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

১৬৪ ৪৭০ মাঃ আল হাসান, িপতা: এিব জিলল। 

১৬৫ ৪৭৩ মাহ জ আলম, িপতা: মিজবর রহমান। 

১৬৬ ৪৭৭ মাঃ আতাউর রহমান, িপতা: মাঃ আ  তােলব। 

১৬৭ ৪৭৯ মাঃ মন র রহমান, িসি কী, িপতা: মাঃ িসি ক আহেমদ। 

১৬৮ ৪৮৩ মাঃ জািহ ল ইসলাম, িপতা: আ: রা াক হাং। 

১৬৯ ৪৯০ মা ন কিবর, িপতা; সােদক মা র। 

১৭০ ৪৯২ মাঃ ইি স, িপতা: ত: মাঃ ল আিমন। 

১৭১ ৪৯৮ মাহা দ মা াক-উর-রহমান, িপতা: মাহা দ মাজাে ল হক। 

১৭২ ৫০৩ মাঃ আিন র রহমান, িপতা: মাঃ আ: সালাম মা া। 

১৭৩ ৫০৬ আ  তােহর, িপতা: সিফ র রহমান। 

১৭৪ ৫১৩ মাঃ কিবর হােসন, িপতা: মাঃ দরত আলী। 

১৭৫ ৫১৭ মাঃ আ াহ আল মা ন, িপতা: মাঃ শাহ জামাল। 

১৭৬ ৫১৯ মাঃ মাহ র রহমান, িপতা: আিম ল ইসলাম। 

১৭৭ ৫২২ তা ল ইসলাম রিন, িপতা: মাঃ আ ল কালাম। 

১৭৮ ৫২৩ হা দ শরী ল ইসলাম, িপতা: হা দ আই ল ইসলাম 

১৭৯ ৫২৬ মাঃ জািহদ হাসান, িপতা: এস.এম. আ ল খােলক। 

১৮০ ৫২৭ মাঃ আশরা ল ইসলাম, িপতা: মাঃ মাসেলম উি ন। 

১৮১ ৫২৮ নাইচ আকতার ফারজানা, িপতা মাঃ িনয়ামত আল ম ল। 

১৮২ ৫৩২ চাইলা  মারমা, িপতা: মংহলা  মারমা 

১৮৩ ৫৩৪ আয়শা আ ার, িপতা: মাঃ আসাদ উ াহ ঞা। 

১৮৪ ৫৩৫ মাঃ রা ামান, িপতা: মাঃ আ র রা াক। 

১৮৫ ৫৩৮ মাঃ মাশারফ হােসন, িপতা; মাঃ আমজাত আলী। 

১৮৬ ৫৪৩ মাঃ নাঈ র রহমান, িপতা: মাঃ সাহরব হােসন 

১৮৭ ৫৫১ শখ মাঃ শামী ামান, িপতা: মাঃ আ ল মিতন। 



িমক 
নং 

রাল 
নং 

কি উটার অপােরটর পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ র নাম 

১৮৮ ৫৫২ আ  আহেমদ েবল, িপতা: হা দ আ  নািসর 

১৮৯ ৫৫৩ মাঃ জিহ ল ইসলাম, িপতা: মাঃ আ ল হাই তা কদার। 

১৯০ ৫৫৪ শাহা র ইসলাম, িপতা: আ র রা াক 

১৯১ ৫৫৭ মাঃ তির ামান, িপতা: মাঃ িমজা র রহমান 

১৯২ ৫৬১ নািসমা খা ন, িপতা: ল ইসলাম 

১৯৩ ৫৬২ কািনজ ফােতমা, িপতা: মাঃ কামাল হােসন 

১৯৪ ৫৬৬ এ. িব. এম. আেনায়ার হােসন, িপতা: মাঃ িসরা ল হক। 

১৯৫ ৫৬৮ মাঃ জিহ ল ইসলাম, িপতা: মাঃ ইউ ছ আলী খান। 

১৯৬ ৫৭৫ তাসিলমা আ ার, িপতা: মাঃ আ ল খােলক 

১৯৭ ৫৭৬ মাঃ সােহল রানা, িপতা: মাঃ আকতার আলী। 

১৯৮ ৫৭৭ মাঃ ল আিমন, িপতা: মাঃ হা র রিশদ 

১৯৯ ৫৭৮ জয়নাল আেবদীন, িপতা: মাঃ আ াস আলী 

২০০ ৫৮৬ মাঃ িমজা র রহমান, িপতা: মাঃ মাফা ল হােসন 

২০১ ৫৯৩ পলাশ ঘাষ, িপতা: ম দন ঘাষ 

২০২ ৬০০ অেনল ব য়া, িপতা: ত িদলীপ ব য়া 

২০৩ ৬০১ মাঃ সা াম হােসন, িপতা: মাঃ সাম র রহমান মাড়ল 

২০৪ ৬০২ এহসা ল কিরম, িপতা: ইমান উি ন িসকদার 

২০৫ ৬০৫ মাঃ সােজ ল ইসলাম, িপতা: মাঃ এনা ল হক 

২০৬ ৬১১ ন ল বমন, িপতা: বন বমন। 

২০৭ ৬১৩ মাহা দ আ র রউফ ম ল, িপতা: মাহা দ আ ল হােশম ম ল 

২০৮ ৬১৭ . সাই ল ইসলাম, িপতা: আ ল মিতন 

 

 

 

 



াথ েদর াত : 

 উি িখত াথ েদর Computer Aptitude Test আগামী ১৮/০৩/২০১৭ তািরখ 

সকাল ১০:০০ টা থেক বাংলােদশ িশ া ত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস), পলাশী, 

ঢাকায় অ ি ত হেব; 

 Computer Aptitude Test এ অংশ হণ করার জ  াথ েদর কান েবশপ  

রণ করা হেব না; 

 Computer Aptitude Test এর সময় িলিখত পরী ার েবশপ  অব ই সােথ 

আনেত হেব; 

 Computer Aptitude Test এ অংশ হেণর জ  কান কার এ/িডএ দান করা 

হেব না। 

 

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

ও 
সদ  সিচব 

৩য় িণ পেদ িনেয়াগ সং া  বাছাই কিম  
বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড। 

 


