
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 
 

অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ 
াথ েদর তািলকা: 

িমক 
নং 

রাল নং অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ 
াথ েদরনাম 

১ ৩ মাঃ রেবল, িপতা: মাঃ ম ার আলী খিলফা 

২ ৪ শাম াহার, িপতা: আ ল কালাম 

৩ ৭ আ ল কাই ম, িপতা: আল  িময়া 

৪ ১১ া ভৗিমক, িপতা: অ  ভৗিমক 

৫ ১৩ ৎ ন নাহার, িপতা: আব ল মা ান খ কার 

৬ ২০ মাঃ ন নবী ম মদার, িপতা: মাঃ ল আিমন 

৭ ২১ মাঃ সােলহীন, িপতা: মাঃ হািব র রহমান 

৮ ২৩ রােকশ ঘাষ, িপতা: মাঃ অিসত ঘাষ 

৯ ২৪ সালায়মান হােসন, িপতা: মািনক িময়া 

১০ ২৫ মেহদী হাসান, িপতা: মিমন উি ন 

১১ ২৬ মাঃ মাহ ল খা ন, িপতা: মাঃ মিতউর রহমান  

১২ ২৭ মাঃ শািফউ াহ, িপতা: মাঃ শহী াহ  

১৩ ২৯ িসি র রহমান িপতা: হািনফ সরদার 

১৪ ৩০ মাঃ শিফ র রহমান িপতা: মাঃ িলয়াকত আলী 

১৫ ৩২ মাঃ আরমান, িপতা: মাঃ আফতাব উি ন 

১৬ ৩৩ নাজ ল হক িপতা: মাঃ আকরা ল হক  

১৭ ৩৫ মাঃ মা র রিশদ িপতা: মাঃ রিবউল ইসলাম 

১৮ ৩৬ আব া-আল-ইসলাম, িপতা: আব স সামাদ 



িমক 
নং 

রাল নং অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ 
াথ েদরনাম 

১৯ ৩৭ মাঃ আ র রহমান, িপতা: আ  তােহর  

২০ ৪৩ শখ সাঈদী হাসান, িপতা: শখ আ ল মািমন 

২১ ৪৫ নাসিরন আ ার, িপতা: গালাম মা ফা 

২২ ৪৭ ফ ী রানী রায়, িপতা: হির মাহন  

২৩ ৪৮ শখ িজয়া ল ইসলাম, িপতা: শখ আ  ব র িস ীক 

২৪ ৫১ মাঃ ফা ক হােসন, িপতা: ত: ঈছা শখ 

২৫ ৫৪ আহসান হাবীব িছয়াম, িপতা: িছি র রহমান 

২৬ ৫৫ মাঃ রােসল হােসন, িপতা: মাঃ আিজবর মা া 

২৭ ৫৮ খােলদা আ ার িপতা: আঃ খােলক সরদার 

২৮ ৬৩ রািজয়া লতানা, িপতা: মাঃ রিবউল আউয়াল 

২৯ ৬৬ মাঃ আশরা ল ইসলাম, িপতা: ত: আ ল কােশম 

৩০ ৬৯ মাঃ সাই ল ইসলাম (মা ন) 

৩১ ৭৮ সািদকা আলম িপতা: মাঃ খিল র রহমান 

৩২ ৮১ আ াহ আল মা ম িপতা: মাঃ শরীফ উি ন 

৩৩ ৮২ আল মা ন িপতা: ত: হিলম  

৩৪ ৮৩ মাঃ িমজা র রহমান িপতা: মাঃ ফজ ল হক হাওলাদার 

৩৫ ৮৬ িমজা ল ইসলাম িপতা: ওমর ফ ক 

৩৬ ৯৫ মাঃ ল কিরম িপতা: মাঃ ফজ ল কিরম 

৩৭ ১০০ মাঃ আলাউি ন িপতা: মাঃ আ ল কােশম  

৩৮ ১০১ মাঃ ের আলম িপতা: মাঃ ম  িময়া 

৩৯ ১০৫ মাঃ আ  হািনফ িপতা: মাঃ মাতােলব ধা 

৪০ ১০৯ িজিনয়া আ ার িপতা: মাঃ  হােসন  

৪১ ১১০ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা: আ ল বােরক সরদার 

৪২ ১১১ মাঃ জািমল হাসাইন িপতা: মাঃ রমজান আলী 



িমক 
নং 

রাল নং অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ 
াথ েদরনাম 

৪৩ ১১৩ মাঃ আিশক উি ন িপতা: ত: মাঃ আ ল নঈম 

৪৪ ১১৬ পালী আ ার িপতা: মাঃ মাজাে ল হক 

৪৫ ১১৭ িবনা আ ার িপতা: মাঃ ল ইসলাম  

৪৬ ১১৮ মাঃ তাসনীম নাল িপতা: মাঃ মামতাজ উি ন 

৪৭ ১১৯ মাঃ িদদা ল আলম িপতা: মাঃ আিজ ল হক 

৪৮ ১২০ মাঃ শাহ আলম িপতা: ত: লালিময়া াং 

৪৯ ১২৪ মা ািফজ িপতা: িনজাম উি ন 

৫০ ১২৫ কাম ল হাসান পলাশ িপতা: জামাল উি ন 

৫১ ১২৬ মাঃ দেলায়ার হােসন িপতা: মাঃ আ ল লিতফ 

৫২ ১৩০ মা: আ র রিহম, িপতা:  

৫৩ ১৩৮ মা ািফ র রহমান িপতা: ত আ ল মাতােলব সরকার 

৫৪ ১৪২ মাঃ জাকািরয়া িপতা: মাঃ বা ল িময়া 

৫৫ ১৪৪ জামাল উি ন িপতা: ল ইসলাম িসকদার 

৫৬ ১৪৭ আশরা ল ইসলাম িপতা: মাঃ আইন উি ন ইয়া 

৫৭ ১৪৯ মাঃ রািশ ল ইসলাম িপতা: রিফ ল ইসলাম 

৫৮ ১৫০ মাঃ বিশ ল ইসলাম িপতা: মাঃ িসরা ল ইসলাম 

৫৯ ১৫১ সািদয়া আলম পােয়ল িপতা: মাঃ শাহ আলম 

৬০ ১৫২ মাঃ সােহল িময়া িপতা: মাঃ হায়দার আলী  

৬১ ১৫৩ মাহা দ ওসমান গিন িপতা: মাহা দ িছি র রহমান 

৬২ ১৬০ মাঃ সাহাদাত হােসন হাওলাদার িপতা: মাঃ আ স সােলক 

৬৩ ১৬২ ফােতমা খা ন িপতা: মিনর আহে দ 

৬৪ ১৬৬ িরফাত আরা বগম িপতা: এস.এম িসরাজ উদ দৗলা 

৬৫ ১৭১ মেহদী হাসান, িপতা: ল ইসলাম 

৬৬ ১৭২ সাই ল ইসলাম িপতা: মাঃ তােহর উি ন 



িমক 
নং 

রাল নং অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ 
াথ েদরনাম 

৬৭ ১৭৪ মাঃ চান িময়া িপত: আ ল মােলক 

৬৮ ১৭৬ মাঃ রাউ র ইসলাম িপতা: আ র রিশদ িময়া 

৬৯ ১৮০ মাহ র রহমান িপতা: লাল িময়া 

৭০ ১৮৫ মাঃ রািকব চৗ রী িপতা: মাঃ তা ল ইসলাম চৗ রী 

৭১ ১৮৬ শিহ ল ইসলাম িপতা: মাঃ বর ি ন বপারী  

৭২ ২০০ মায়াে ম হােসন িপতা: কিলমউি ন 

৭৩ ২১০ নািসর উি ন িপতা: আ ল ওয়ােজদ 

৭৪ ২১১ মাঃ ামান িপতা: মাঃ বলাল উি ন  

৭৫ ২১৬ িনশাত ইয়াসিমন িপতা: মাঃ আ স সামাদ 

৭৬ ২১৮ মাঃ আল আিমন িময়া িপতা: মাঃ মাহা বার রহমান 

৭৭ ২২৮ মাঃ র উি ন িপতা: মাঃ জ আলী 

৭৮ ২৩০ মাঃ র মাহা দ িপতা: আ র রিশদ  

৭৯ ২৩১ আ সােল মাঃ সােহল িপতা: অঅব র রা াক রাড়ী  

৮০ ২৩৬ ফািহম মাহ দ িপতা: মাঃ আ ল জালাল 

৮১ ২৪৪ মাহা র রহমান িপতা: মিজ র রহমান মা া 

৮২ ২৫৭ মাঃ হািব র রহমান িপতা: মাঃ ন ল হােসন 

৮৩ ২৬৩ আ ল ওয়াহাব িপতা: েসন আলী 

৮৪ ২৬৪ মাঃ মাজহা ল ইসলাম িপতা: মাঃ মজ  িময়া 

৮৫ ২৬৫ মাঃ আল-আিমন িপতা: মাঃ ইমাম আলী 

৮৬ ২৬৬ িলজা আ ার  িপতা: মাঃ ল দা 

৮৭ ২৬৭ মাঃ ফয়সাল হােসন িপতা: ত: তাফা ল হােসন 

৮৮ ২৭৪ পন উি ন িপতা:আ ল ওয়ােজদ 

৮৯ ২৭৫ কাজী অঅলী র হােসন িপতা: কাজী বরকত উ াহ 

৯০ ২৭৭ মাঃ আির র রহমান িপতা: মাঃ ইউ স হাওলাদার 



িমক 
নং 

রাল নং অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ 
াথ েদরনাম 

৯১ ২৮৪ বাকী িব াহ িপতা: সকা ার আলী 

৯২ ২৮৬ মাঃ ফা ক হােসন, িপতা: আ ল হাই 

৯৩ ২৮৭ মাঃ জন িময়া িপতা: মাঃ আিজ ল হক 

৯৪ ২৮৮ মাঃ মাহ জ িময়া িপতা: ত: আ ল কািদর 

৯৫ ২৮৯ মাঃ সানাউ াহ িপতা: মাঃ ল ইসলাম 

৯৬ ২৯২ মাঃ রােশদ হাসান িপতা: মাঃ সয়দ আলী  

৯৭ ২৯৭ ফারহানা িকসমত আরা মৗ, িপতা: মাঃ গালাম িকবিরয়া 

৯৮ ২৯৮ মাঃ শরীফ িময়া িপতা: মাঃ জয়নাল আেবদীন 

৯৯ ২৯৯ সােহল আহে দ িপত:আ ল কালাম অঅজাদ 

১০০ ৩০১ লাবনী রায় িপতা:নারায়ন রায়। 

১০১ ৩০৮ মাছাঃ মা আ ার িপতা: মাঃ আ ল আহাদ। 

১০২ ৩১২ মাছাঃ আেমনা আ ার িপতা: মাঃ আমজাদ হােসন। 

১০৩ ৩১৪ উ ম চৗ রী িপতা: ত হলাদ চৗ রী। 

১০৪ ৩১৫ মাঃ ল হাদা িপতা: মাঃ ম ফা আলী। 

১০৫ ৩১৯ মাঃ রােশ র রায়হান িপতা: মাঃ আ র রা াক। 

১০৬ ৩২৩ মাছাঃ রািজয়া খা ন িপতা: মাঃ আ র রা াক। 

১০৭ ৩২৪ মাঃ সােহল রানা িপতা: মাঃ হা ান িময়া। 

১০৮ ৩২৭ মাঃ জিহ ল ইসলাম িপতা: মাঃ আ ল আিজজ। 

১০৯ ৩২৯ মাঃ শাহাদ হােসন িপতা: মাঃ ই াহীম ামািনক। 

১১০ ৩৩০ িহন িময়া িপতা:ইসাহাক হাওলাদার। 

১১১ ৩৩২ মাঃ মিশউর রহমান হাওলাদারিপতা: মাঃ মিতয়ার রহমান হাওলাদার। 

১১২ ৩৩৩ মাঃ তির ল ইসলাম িপতা: মাঃ আ ল ওহাব। 

১১৩ ৩৩৪ রািহমা বগম  িপতা: মাঃ মক ল দফাদার। 

১১৪ ৩৩৬ মাহা দ সৗরভ িময়া িপতা: মাহা দ শাম ি ন। 



িমক 
নং 

রাল নং অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ 
াথ েদরনাম 

১১৫ ৩৩৭ মাঃ সাহাগ িময়া িপতা:জনাব মাঃ িময়াজ উি ন। 

১১৬ ৩৩৮ মাঃ আ ল লিতফ িপতা: মাঃ আ ল মিজদ। 

১১৭ ৩৪৩ আিম র রহমান িপতা:আ ল গ র। 

১১৮ ৩৫৮ মাঃ আনসা ল ইসলাম  িপতা: মাঃ ই াহীম। 

১১৯ ৩৫৯ মাঃ মন িময়া িপতা:মর ম আ ল হাই। 

১২০ ৩৬০ মাঃ অন  িপতা: মাঃ আ ল হািমদ। 

১২১ ৩৬১ মাহা র রহমান িপতা:িজ া রহমান খান। 

১২২ ৩৬৩ মাঃ জামাল উি ন িপতা: আলমাচ মা া। 

১২৩ ৩৬৯ ির া বগম  িপতা:আ ল মিতন। 

১২৪ ৩৭৯ শিফক ইসলাম িপতা: ল আমীন। 

১২৫ ৩৯৪ িলয়াকত হােসন িপত: মা ফা হাওলাদার। 

১২৬ ৩৯৭ মাঃ শািহ র রহমান িপতা: মাঃ আ াছ আলী। 

১২৭ ৪০৪ িজ.এম ফা ক আহেমদ িপতা: মাঃ আ  বকর গাজী। 

১২৮ ৪০৫ মাঃ জালাল উি ন িপতা: মাঃ জাহা ীর আলম। 

১২৯ ৪১৩ মাঃ আ ল কািদর িপতা: মাঃ আ ল খােলক। 

১৩০ ৪২৪ পনা রানী িপতা: ধার ন বমণ।  

১৩১ ৪২৭ আব ল হািমদ িপতা: মাঃ িফ জ িময়া। 

১৩২ ৪৩০ মাঃ সােহল আহে দ িপতা: মাঃ শাম ল হক। 

১৩৩ ৪৩১ মাঃ িজয়া ল  ইসলাম িপতা: মাঃ আ ল খােলক মা া। 

১৩৪ ৪৩৪ মাঃ হািব র রহমান িপতা: মাঃ লাকমান হােসন। 

১৩৫ ৪৩৬ মাঃ আজহা ল ইসলাম        িপতা: মাঃ আঃ লিতফ। 

১৩৬ ৪৩৭ ইয়ািছন িময়া িপতা:হা ন িময়া। 

১৩৭ ৪৩৮ মাঃ আেনায়ার হােসন িপতা: মাঃ আর  িময়া। 

১৩৮ ৪৩৯ র আহ দ     িপতা: মাঃ হােছন আলী। 
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১৩৯ ৪৪০ মাঃ রিবন িময়া িপতা: মাঃ জামাল উি ন। 

১৪০ ৪৪১ মাঃ িব াল হােসন িপতা: আ র রহমান।  

১৪১ ৪৪২ মাঃ িমজা র রহমান িপতা: মাঃ িসি র রহমান। 

১৪২ ৪৪৪ খািদজা খা ন িপতা: মাঃ মাছেলম  

১৪৩ ৪৪৬ মাঃ ইউ ফ আলী ম ল িপতা: মাঃ আঃ গ র ম ল। 

১৪৪ ৪৪৭ ফা ক হােসন িপতা:হযরত আলী। 

১৪৫ ৪৫১ মাঃ িরজন িময়া িপতা: ত: িনজাম িময়া।  

১৪৬ ৪৫২ হােজরা খা ন িপতা: মাঃ হযরত আলী। 

১৪৭ ৪৬৪ মাঃ আলমগীর হােসন িপতা: মাঃ ইসলাম উি ন। 

১৪৮ ৪৭২ মাঃ মাহ জার রহমান িপতা: মাঃ মিজবর রহমান। 

১৪৯ ৪৭৫ মাঃ আব াহ আল ফা ক িপতা: মাঃ আেনায়ার হােসন। 

১৫০ ৪৮২ মাঃ রজাহান আ ার িপতা: মাঃ ল ইসলাম।  

১৫১ ৪৮৫ মাছাঃ শারিমন আ ার িপতা: মাঃ আ স সা ার। 

১৫২ ৪৮৭ মাঃ আিম ল ইসলাম িপতা: মাঃ বে র আলী শখ। 

১৫৩ ৪৯৫ মাঃ আেখর আলী িপতা: মাঃ হােছন আলী শখ। 

১৫৪ ৪৯৮ সািমউর রােয়দ অ র িপতা: সয়দ আ স সালাম। 

১৫৫ ৫০০ রািশ ল হক  িপতা:শাহাব উি ন 

১৫৬ ৫০৬ মাঃ এমদা ল হক িপতা: মাঃ শাম ল ইসলাম।  

১৫৭ ৫১৩ মাহা দ আ ল খােয়র িপতা: মাহা দ হািব র রহমান। 

১৫৮ ৫১৪ মাহা দ আ ল বাশার িপতা: মাহা দ হািব র রহমান। 

১৫৯ ৫১৭ সােহল রানা িপতা: মাঃ আ র রিহম খ কার। 

১৬০ ৫১৯ মাঃ সজীব হােসন িপতা: ত: খ কার ল স। 

১৬১ ৫৩০ মাহা দ ল ইসলাম িপতা: মাহা দ ছাই র রহমান। 

১৬২ ৫৩২ রা  আহে দ িপতা: মাঃ হািম ল ইসলাম  
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১৬৩ ৫৪৪ মাঃ সাহা ল আলম িপতা: মাঃ আ ল কালাম আজাদ। 

১৬৪ ৫৫৪ পন চ  বমন িপতা:রাজ মার চ । 

১৬৫ ৫৫৯ তাসিলমা আ ার িপতা: মাঃ আ ল হােসম। 

১৬৬ ৫৬৮ সমীর ম ল িপতা: মার ম ল। 

১৬৭ ৫৬৯ মাঃ িমজার উি ন িপতা: মাঃ জাহা ীর আলম। 

১৬৮ ৫৭০ মাঃ ন নবী িপতা: মাঃ িব াল হােসন। 

১৬৯ ৫৭১ এ. ক.এম ফয় াহ িপতা: এম.এ হািলম। 

১৭০ ৫৭২ মাঃ শিহ ল ইসলাম িপতা: মাঃ ফকর উি ন। 

১৭১ ৫৭৩ সি ব চ      িপতা: গ য় নারায়নচ । 

১৭২ ৫৭৯ মাঃ আব ল হাই িপতা: মাঃ আব ল মিজদ। 

১৭৩ ৫৮২ রজওয়া র রহমান িপতা: মাঃ আ ল বারী ম ল। 

১৭৪ ৫৮৭ মিন ল ইসলাম িপতা: মাঃ আয়নাল হক। 

১৭৫ ৫৮৮ র আলম   িপত: ত:ইসমাইল হােসন।  

১৭৬ ৫৮৯ লীমািপতা: মাঃেসােমদ গাজী 

১৭৭ ৫৯২ মাশারফ হােসন িপতা: মাঃ আফাজ উি ন। 

১৭৮ ৫৯৩ জিল আফেরাজ িপতা: মাঃ ওিহ ামান মা া। 

১৭৯ ৫৯৫ মাঃ রােশদ    িপতা: মাঃ কিরম।  

১৮০ ৬১৮ হিরচরন দাস িপতা:হের  চ  দাস। 

১৮১ ৬২৬ মাছাঃ লাবনী আ ার িপতা: মাঃ লাব  িময়া। 

১৮২ ৬৩১ ই  আ ার িপতা: ত:িম  ফিকর। 

১৮৩ ৬৩৩ মাঃ তাির ল ইসলাম িপতা: মাঃ লতান আহেমদ। 

১৮৪ ৬৩৪ মাঃ রজাউল ইসলাম িপতা: মাঃ মিজ র রহমান। 

১৮৫ ৬৩৫ তািনয়া লতানা িপতা: মাঃ তাফাে ল হােসন। 

১৮৬ ৬৪৫ মাঃ আলািমন ইসলাম িপতা: মাঃ র ইসলাম। 
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১৮৭ ৬৪৭ মাঃ আির ল ইসলাম িপতা: র মাহা দ সরকার। 

১৮৮ ৬৪৯ মাঃ খাই ল ইসলাম িপতা: মাঃ আ ল কািদর। 

১৮৯ ৬৫৬ িরনা খা ন িপতা: আ ল কােদর।  

১৯০ ৬৫৮ মাঃ িমজা র রহমান আক  িপতা: মাঃ আ ল কািদর আক । 

১৯১ ৬৬১ িলজা আ ার  িপতা: মাঃ ইসলাম উি ন। 

১৯২ ৬৬২ ফিরদা ইয়াসমীন িপতা:আ ল আহাদ। 

১৯৩ ৬৬৫ মাঃ িরপন হােসন িপতা: মাঃ ছিহর উি ন। 

১৯৪ ৬৬৬ মাঃ দেলায়ার হােসন িপতা: মাঃ আঃ রিশদ। 

১৯৫ ৬৬৯ মাঃ অিল উ াহ িপতা: মাঃ আলা উি ন। 

১৯৬ ৬৭২ মাঃ আশরা ল আলম িপতা: মাঃ হািব র রহমান। 

১৯৭ ৬৭৬ রািহমা বগম িপতা:আ ল বাসার খান। 

১৯৮ ৬৭৯ মাঃ রােছল িময়া িপতা: মাঃ রিশ ল ইসলাম। 

১৯৯ ৬৮০ মাঃ তির ল ইসলাম িপতা: মাঃ আ ল আিজজ। 

২০০ ৬৮৩ রতন মার রায় িপতা: গৗর পদ রায়। 

২০১ ৬৮৭ এস. এম মেহদী হাসান িপতা: মাঃ আঃ কিরম সরকার। 

২০২ ৬৮৮ শাপলা খা ন িপতা: মাঃ জালাল উি ন। 

২০৩ ৬৯২ স াট শাহজাহান িপতা: মাঃ লাকমান হােসন। 

২০৪ ৬৯৩ মাঃ আিশ র রহমান িপতা: আিজ ল হক। 

২০৫ ৬৯৫ মাছাঃ নাসিরন আকতার িপতা: মাঃ ল ইসলাম। 

২০৬ ৭০০ রিফ ল ইসলাম িপতা: মাঃ তাজল হক। 

২০৭ ৭১৪ মাছাঃ শামীমা খা ন িপতা: মাঃ রিফ ল ইসলাম। 

২০৮ ৭২৫ সজল দাস িপতা: শীল দাস। 

২০৯ ৭২৭ িজয়াউর রহমান িপতা: তফিসর আহে দ পাইক। 

২১০ ৭২৮ আলীম উি ন খান িপতা: মাঃ লতান উি ন। 
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২১১ ৭৩১ মাঃ আিম ল ইসলাম িপতা: মাঃ হািব র রহমান। 

২১২ ৭৫৫ মাঃ আলমগীর িপতা: মাঃ সােহদ আলী। 

২১৩ ৭৫৬ মাঃ শির ল আলম িপতা: মাঃ েবদ আলী। 

২১৪ ৭৫৭ আহসান হাবীব িপতা: ত: আফাজ উি ন। 

২১৫ ৭৫৮ রাজীব রায় চৗ রী িপতা:রনিজত রায় চৗ রী। 

২১৬ ৭৫৯ মািনকা খা ন িপতা: মাঃ সােলমান হােসন। 

২১৭ ৭৬৮ আফিরন জাহান িবথী িপতা: িসরা ল হক। 

২১৮ ৭৭৪ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা: মাঃ মাহ র রহমান। 

২১৯ ৭৭৯ হামেদ রাি  িপতা: আিমন উ া। 

২২০ ৭৮৩ মাঃ মিম ল ইসলাম িপতা: আ ল হক। 

২২১ ৭৮৮ মাঃ সারওয়ার হােসন িপতা: ইসমাইল হােসন। 

২২২ ৭৯২ আেনায়ার হােসন িপতা:মিজ র রহমান। 

২২৩ ৭৯৩ মাঃ শাহাদাত হােসন িপতা: ত: কাজী মা ার হােসন। 

২২৪ ৭৯৪ ফাহিমদা খা ন িপতা: ত: মাঃ আ ল কােশম। 

২২৫ ৭৯৭ গাজী িসফাউল হক িপতা: গাজী আ  হাচান। 

২২৬ ৭৯৮ আশরা ল ইসলাম িপতা: আ ল জ ার।  

২২৭ ৮০২ মাঃ আলমগীর কিবর িপতা: মাঃ আঃ রা াক। 

২২৮ ৮০৬ তারা িময়া িপতা: মাহা দ আলী। 

২২৯ ৮০৯ আ র রউফ িপতা:ই হীম খিলল। 

২৩০ ৮২০ আসা ামান িপতা: শিফ ল ইসলাম মা া। 

২৩১ ৮২১ িব ভ সরকার িপতা: ত: িবন  সরকার। 

২৩২ ৮২৩ মাঃ আিন র রহমান িপতা: মাঃ মা ার আলী। 

২৩৩ ৮৩৭ আির ল ইসলাম িপতা: ৎফর রহমান। 

২৩৪ ৮৩৯ মাঃ মা ািফ র রহমান িপতা: মাঃ আশা ল ইসলাম। 
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২৩৫ ৮৪৭ হা দ বলােয়ত হােসন িপতা:আ ল ম ান হাওলাদার। 

২৩৬ ৮৫২ অসীম চ  ম মদার িপতা: খেগ  চ  ম মদার। 

২৩৭ ৮৫৭ মাঃ আজাদ হােসন িপতা: মাঃ আঃ গ র বপারী। 

২৩৮ ৮৫৮ মাঃ আিত র রহমান িপতা: মাঃ ৎফর রহমান। 

২৩৯ ৮৫৯ মাঃ সােহল রানা িপতা: মাঃ কমর উ ীন। 

২৪০ ৮৬০ সািহ র রহমান িপতা:জািহদ শখ। 

২৪১ ৮৬২ শিহ ল ইসলাম িপতা:আলী আকবর। 

২৪২ ৮৬৬ মাঃ িরয়াদ হােসন িপতা: মাঃ শাহাদা হােসন। 

২৪৩ ৮৬৮ মাসাঃ ফারজানা আ ার িপতা: মাঃ লতান ফিকর। 

২৪৪ ৮৭২ মাঃ জ ল ইসলাম িপতা: মাঃ আ ল কােদর। 

২৪৫ ৮৭৩ মাঃ আিম র রহমান িপতা: মাঃ মিজবর রহমান। 

২৪৬ ৮৭৪ শামিছয়া  ফরেদৗস িপয়া িপতা: আ স সালাম। 

২৪৭ ৮৯১ মাহা দ ইকবাল হােসন িপতা: আ স ছিলম। 

২৪৮ ৮৯৭ মাঃ রিফ ল ইসলাম িপতা: শখ জালাল উি ন।  

২৪৯ ৯০০ মাঃ শিহ ল ইসলাম িপতা: মাঃ মিনর উি ন। 

২৫০ ৯০২ নািদয়া আ ার িপতা: মাঃ আলী হােসন। 

২৫১ ৯০৫ মাঃ শাহ আলী িপতা: ত: মাঃ নজ ল ইসলাম। 

২৫২ ৯২১ পািপয়া লতানা িপতা: আলী আজগর। 

২৫৩ ৯৩৩ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা: মাঃ মাশারফ হােসন। 

২৫৪ ৯৩৭ মাঃ ল আমীন িপতা: মাঃ িগয়াস উ ীন। 

২৫৫ ৯৩৮ মাঃ ইমামত হােসন িপতা: ত: আ ল আছাদ। 

২৫৬ ৯৩৯ মাঃ আসা ামান আসাদ িপতা: মাঃ ওবাই ল হক। 

২৫৭ ৯৪৩ মাঃ শািফ ল ইসলাম িপতা: মাঃ আফতাব উি ন। 

২৫৮ ৯৪৭ মাঃ িসরা ল ইসলাম িপতা: মাঃ আ  তােহর। 
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২৫৯ ৯৫০ মাঃ শামীম হােসন িপতা: ত: আিলমউ ীন।  

২৬০ ৯৫১ শামীম আহেমদ িপতা: মাঃ তছিলম উি ন। 

২৬১ ৯৫৩ মাঃ শামীম মাহ ব িপতা: মাঃ আউ ব আলী। 

২৬২ ৯৫৬ মাঃ মরা ল ইসলাম িপতা: অঅ স ছালাম। 

২৬৩ ৯৫৭ রােশ ল ইসলাম েবল িপতা: মহিশন আলী সরকার। 

২৬৪ ৯৫৯ মাঃ মাশারফ হােসন িপতা: মাঃ আঃ গ র বপারী। 

২৬৫ ৯৬০ সািকব আহে দ িপতা:এিড আ ল হা ান।  

২৬৬ ৯৬১ সাই র রহমান িপতা:আ ল হােসন।  

২৬৭ ৯৬৬ মাঃ শামী হাসাইন িপতা: মাঃ নািসর উি ন। 

২৬৮ ৯৬৭ মাছাঃ ছািময়া খা ন িপতা: মাঃ আ স ছামাদ। 

২৬৯ ৯৭১ সৗরভ রায় িপতা: িদিলষ রায়। 

২৭০ ৯৭৬ মাঃ আশরা ল আলম িপতা: মাঃ রজাউল ইসলাম।  

২৭১ ৯৭৯ মাঃ আ ল মােলক িপতা: ত: জা িময়া। 

২৭২ ৯৮১ ন নবী িপতা: রজাউল কবীর। 

২৭৩ ৯৮৫ ফারজানা রিশদ চিত িপতা: মাঃ হা ন অর রিশদ। 

২৭৪ ৯৮৯ মাঃ জিহ ল ইসলাম িপতা: মাঃ আঃ হািমদ। 

২৭৫ ৯৯৪ মাঃ আিত ল ইসলাম িপতা: মাঃ ছাহরাব আলী। 

২৭৬ ৯৯৫ সািনয়া লতানা িপতা:মিজ র রহমান।  

২৭৭ ১০০১ েয়খা আ ার িপতা: রিফ ল হােসন। 

২৭৮ ১০০৩ আিবদা লতানা িপতা:আ র রা াক।  

২৭৯ ১০০৪ মাহিফজা আ ার ইিত িপতা: মাঃ আ ল আিজজ।   

২৮০ ১০১৪ মাঃ মা ম িব াহ িপতা: আব ল আউয়াল ইয়া। 

২৮১ ১০১৫ চ ল মার সরকার িপতা: অ  চ  সরকার। 

২৮২ ১০২১ মাঃ মিন ামান িপতা: মাঃ ল আিমন। 
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২৮৩ ১০২২ সজল মার সরকার িপতা: মার চ  সরকার। 

২৮৪ ১০২৫ িবনা আ ার িপতা: মাঃ রহমত আলী। 

২৮৫ ১০২৬ মি ক তায় ল ইসলাম িপতা: মি ক ফা ামান। 

২৮৬ ১০২৭  মার পাল িপতা: উ ম মার পাল। 

২৮৭ ১০২৯ কনক দবনাথ িপতা: িনতাই দবনাথ। 

২৮৮ ১০৩১ মাসা: িশখা বগম িপতা: মাঃ মা ািফ র রহমান।  

২৮৯ ১০৩৬ মাঃ আ া ল আলম সরকার িপতা: মাঃ আ ল কােশম সরকার। 

২৯০ ১০৩৮ মাঃ শাহীন কিবর িপতা: মাঃ লাল িময়া।  

২৯১ ১০৩৯ মাঃ ফয়সাল হক িপতা: মাঃ ফজ ল হক।  

২৯২ ১০৪০ মাঃ মজবা র রহমান িপতা: মাঃ সাহার উি ন।  

২৯৩ ১০৬১ মাঃ সা াম হােসন িপতা: মাঃ আ  তােহর। 

২৯৪ ১০৬৪ িলটন চ  রায় িপতা: ধীর চ  দাস। 

২৯৫ ১০৬৮ ইফেতখা ল আলম িপতা: ত: আ ল ওয়া দ।  

২৯৬ ১০৭৪ মাঃ আ  হািনফ সািন বা  িপতা: মর ম মা ফা খান।  

২৯৭ ১০৭৮ মন িময়া িপতা: আ ল মাতােলব। 

২৯৮ ১০৮১ মাঃ ইউ ফ আলী িপতা: মাঃ আ ল কােসম।  

২৯৯ ১০৮৩ উ ম চ  রায় িপতা: হিরশ চ  রায়। 

৩০০ ১০৮৪ মাঃ আ ল হায়াত িপতা: ত: রিবউল কিরম। 

৩০১ ১০৮৫ মাঃ তামিজ র রহমান িপতা: মাঃ বা ল হাসাইন। 

৩০২ ১০৮৬ মাঃ রই ল হক িপতা: মাঃ আ ল মিজদ। 

৩০৩ ১০৮৭ িনিখল বািরক িপতা: িনমল চ  বািরক। 

৩০৪ ১০৮৮ মাঃ তাইরান িময়া িপতা: মাওঃ মাঃ জািকর হােসন িময়া। 

৩০৫ ১০৯০ ইকবাল হােসন িপতা: লতান আহে দ। 

৩০৬ ১০৯৫ মাছাঃ আসমা খা ন িপতা: মাঃ আলী আকবার। 
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৩০৭ ১০৯৬ অিভ দ হােসন িপতা: ী ইকবাল হােসন। 

৩০৮ ১১০৬ িশহিমন আ ার িপতা: মাঃ আ ল লিতফ খান। 

৩০৯ ১১০৮ কমেলশ িব াস িপতা: নের নাথ িব াস। 

৩১০ ১১১৭ রা  চৗ রী িপতা: িচ র ন চৗ রী। 

৩১১ ১১২৯ সিজ ল হাসান িপতা:ছাই ল ইসলাম।  

৩১২ ১১৩৬ শাহিরমা হক িপতা: মাঃ আিজ ল হক।  

৩১৩ ১১৫১ আলমগীর কবীর িপতা: আ ল বারী। 

৩১৪ ১১৫২ উ ল চ  দাস িপতা:শাি  র ন দাস। 

৩১৫ ১১৫৩ ফারজানা বিব িপতা: মাঃ সিলম উ ীন।  

৩১৬ ১১৬২ মাঃ সা াম হােসন িপতা: মাঃ আকবর হােসন। 

৩১৭ ১১৬৮ মাঃ মাসউদ উল নবী িপতা: মর ম আমজাদ হােসন। 

৩১৮ ১১৭৬ মাঃ সাহাগ মি ক িপতা: আনছার মি ক। 

৩১৯ ১১৭৯ মাঃ তির ল ইসলাম িপতা: মাঃ ছাইন উি ন।  

৩২০ ১১৮২ কাউসার আহেমদ ইয়া িপতা: মাঃ ইসমাইল ইঁয়া।  

৩২১ ১১৮৭ ফা ক আহে দ িপতা: মাঃ আ ল হােসন।  

৩২২ ১১৮৯ মাঃ সােহল রানা িপতা:িকতাব আলী। 

৩২৩ ১১৯৯ ঝনা আ ার  িপতা: মাঃ ল ইসলাম। 

৩২৪ ১২০৮ মাহা বা আ ার িপতা: মাঃ আ ল মােলক। 

৩২৫ ১২১৩ মাঃ জািহ ল ইসলাম িপতা: মাঃ ইছাহক কাজী।  

৩২৬ ১২১৪ জািকর হােসন িপতা: মাখেল র রহমান। 

৩২৭ ১২১৯ মাঃ শাহাদাৎ হােসন িপতা: মাঃ ফা ক বয়াতী। 

৩২৮ ১২২২ মাঃ িরফা ল আিমন িপতা: এ.এ খােয়র। 

৩২৯ ১২২৪ আেমনা খা ন িপতা: কাজী আিম ল ইসলাম।  

৩৩০ ১২২৬ পা আ ার িপতা:আ  শহীদ। 
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৩৩১ ১২৩৮ মাঃ রােশ ল হাসান িপতা: মাঃ হািব র রহমান। 

৩৩২ ১২৪২ মাঃ আ  সাঈদ িপতা: মাঃ কিলম উ ীন আক । 

৩৩৩ ১২৫৩ িরেমল ব য়া িপতা: িদলীপ ব য়া। 

৩৩৪ ১২৬৩ িনরা পারভীন া িপতা: মাঃ মাহ ল আলম। 

৩৩৫ ১২৬৭ মাঃ আলম হােসন িপতা: মাঃ ফােতম আলী। 

৩৩৬ ১২৬৮ মাঃ লা িময়া িপতা: মাঃ আ ল জিলল। 

৩৩৭ ১২৮৪ মাঃ আ তােলব িপতা:আহানউি ন। 

৩৩৮ ১২৮৫ মাঃ সাি র আহেমদ িপতা: ত: হািসম উি ন। 

৩৩৯ ১২৮৮ িবধান সরকার িপতা: াম র সরকার। 

৩৪০ ১২৯৪ মাঃ শাম র রহমান িপতা: আ ল মা ান। 

৩৪১ ১২৯৯ মাঃ এনা ল হক িপতা: মাঃ হােসন আলী। 

৩৪২ ১৩০৬ িনপা আ ার িপতা: মাকেল র রহমান। 

৩৪৩ ১৩০৮ খ কার মাঃ আিরফ িব াহ িপতা: খ কার মাঃ আ ল কােদর। 

৩৪৪ ১৩১৮ মাঃ আির ল ইসলাম িপতা: মাঃ ইি ছ আলী। 

৩৪৫ ১৩৩৪ মাঃ আ স স র িপতা: মাঃ নজ ল ইসলাম। 

৩৪৬ ১৩৪৬ নাজ ন নাহার িলমা িপতা: আ ল কােশম। 

৩৪৭ ১৩৫০ মাঃ মাহ ব আলম খান িপতা: মাঃ আই ব খান। 

৩৪৮ ১৩৫৫ সাই ল ইসলাম িপতা: আ ল মাতােলব।  

৩৪৯ ১৩৬৭ ইফেতখার আহেমদ িপতা: মাঃ ইিলয়াস উি ন। 

৩৫০ ১৩৬৮ মাঃ রায়হান িপতা: আ ল হািমদ।  

৩৫১ ১৩৭০ রিবন চ  আচা  িপতা: নীল চ  আচা । 

৩৫২ ১৩৭১ মাঃ আসা ল হক িপতা: আ ল ওয়ােহদ।  

৩৫৩ ১৩৭২ মাঃ শাহিরয়ার ইমন িপতা: রনবী। 

৩৫৪ ১৩৭৩ ভ দ  িপতা:বা ল দ   
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৩৫৫ ১৩৭৪ মাঃ র হাসাইন িপতা: মাঃ আঃ লিতফ। 

৩৫৬ ১৩৭৭ িজত ম ল িপতা: হিরদাস ম ল। 

৩৫৭ ১৩৯৩ নয়ন মার সাহা িপতা: সি ত সাহা। 

৩৫৮ ১৩৯৪ বণা মা ারী িপতা: জয়নাল আেবদীন।  

৩৫৯ ১৩৯৬ মাঃ সা া র রহমান িপতা: মাঃ বজ র রহমান। 

৩৬০ ১৩৯৯ শায়লা পারভীন িপতা: মাঃ জািকর হােসন। 

৩৬১ ১৪০৪ মাঃ মেনায়ার হােসন িপতা: সািফর উি ন।  

৩৬২ ১৪০৫ মাঃ ছাই র রহমান িপতা: মাঃ রহমত আলী। 

৩৬৩ ১৪০৬ নাজিমন নাহার আক  িপতা: ফজ ল হক আক ।  

৩৬৪ ১৪০৭ ধন য় িব াস িপতা: ভাষ চ  িব াস। 

৩৬৫ ১৪০৯ মাঃ হািছ র রহমান িপতা: আ ল ওয়া দ। 

৩৬৬ ১৪১৩ মাঃ ইয়াসীন িপতা: মাকেলছ বপারী  

৩৬৭ ১৪১৯ নাসিরন নাহার িপতা: মাবারক শখ। 

৩৬৮ ১৪২১ মাঃ ওমর ফা ক িপতা: মাঃ ফজ ল হক। 

৩৬৯ ১৪২৬ মাঃ রমজান আলী িপতা: ত: র উ ীন। 

৩৭০ ১৪২৯ িব ব ম ল িপতা: বাউল ম ল। 

৩৭১ ১৪৩০ মহরীন মা ফা মিনরা িপতা: মাঃ গালাম মা াফা। 

৩৭২ ১৪৫১ মাঃ আলতাফ হােসন িপতা: মাঃ আ র রহমান সরকার। 

৩৭৩ ১৪৬০ মাঃ মিনর হােসন িপতা: মাঃ আফসার আলী। 

৩৭৪ ১৪৭৩ এম.এ বাসার ী িপতা: মাঃ ফজ র রহমান ী। 

৩৭৫ ১৪৭৭ দীপক মার সরকার িপতা: িবমল চ  সরকার। 

৩৭৬ ১৪৯০ মাঃ শািহন খান িপতা: খিল র রহমান খান। 

৩৭৭ ১৫০২ মাহা দ মিহ উি ন িপতা: মাঃ লাল িময়া। 

৩৭৮ ১৫০৩ মাহা দ ইয়ািসন আল আরাফাত িপতা; আ ল আিজজ। 
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৩৭৯ ১৫০৯ মাহা দ তােয়ব হােসন িপতা: আ ল আিজজ। 

৩৮০ ১৫৩৩ মাঃ ন ল ইসলাম িপতা: মাঃ চ ন িময়া। 

৩৮১ ১৫৪২ ইমরান সরদার িপতা: ফার  সদরার। 

৩৮২ ১৫৫৪ মাঃ শির ল হােসন িপতা: মাঃ কােশম।  

৩৮৩ ১৫৬০ মাঃ মিহ ল হাসান িপতা: মাঃ হািসম উি ন। 

৩৮৪ ১৫৬৪ মাছাঃ সরাত জাহান ইঁ  িপতা: মাঃ শাম ল হক। 

৩৮৫ ১৫৬৯ রহ মা লতানা িপতা: মাঃ নািসর উি ন। 

৩৮৬ ১৫৭০ বা েদব ব  িপতা: িনমল মার ব । 

৩৮৭ ১৫৭৭ আেলয়া ফরেদৗস িপতা: আ ল আওয়াল খান। 

৩৮৮ ১৫৭৮ জয়নাল আবিদন িপতা: মাতাহার হােসন। 

৩৮৯ ১৫৮৪ িব ম ম মদার িপতা: মরন ম মদার। 

৩৯০ ১৬৩৯ বা ল চ  দাস িপতা: িবিচ  মার দাস। 

৩৯১ ১৬৪২ মাঃ বােয়র আলম িপতা: মাঃ শাহ আলম হাওলাদার। 

৩৯২ ১৬৪৭ মাঃ বাহার উ ীন িপতা: মাঃ সমেসর আলী। 

৩৯৩ ১৬৫৪ মাঃ শির ল ইসলাম িপতা: মাঃ িব াল হােসন। 

৩৯৪ ১৬৬৫ সািনয়া আ ার িপতা: মাঃ সাহরব হােসন। 

৩৯৫ ১৬৬৬ মাঃ আ র রহমান িপতা: মাঃ ওয়ােহদ আলী সরদার। 

৩৯৬ ১৬৬৮ মাঃ মা ন কিবর িপতা: মাঃ মিজবর রহমান। 

৩৯৭ ১৬৮৫ ফারহানা িপতা: ফির র আলম। 

৩৯৮ ১৬৯৩ মাঃ আিম ল হক িপতা: িছি র রহমান।  

৩৯৯ ১৬৯৯ আল-আমীন িপতা: আ ল বােরক। 

৪০০ ১৭০২ মাহা দ আেনায়ার হােসন িপতা: মাঃ ফজ ল হক। 

৪০১ ১৭০৪ মাছা: সালমা খা ন, িপতা: মাঃ হািব র রহমান। 

৪০২ ১৭১২ মন ভ চা  িপতা: িদলীপ ভ চা । 
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৪০৩ ১৭১৪ তামা া আ ার িপতা: আ ল হা ান।  

৪০৪ ১৭২২ খ কার ফাহা ল ইসলাম িপতা: খ কার নজ ল ইসলাম। 

৪০৫ ১৭২৩ মাঃ মা ািফ র রহমান চৗ রী। 

৪০৬ ১৭৩১ মাঃ আল আিমন িপতা: মাঃ হা ন সরকার। 

৪০৭ ১৭৩৫  মার সাহা িপতা: িবজয় মার সাহা। 

৪০৮ ১৭৩৬ মাঃ হািদউ ামান িপতা: শখ আঃ আিলম।  

৪০৯ ১৭৪১ স য় পাল িপতা: রােধ াম পাল। 

৪১০ ১৭৪২ শারিমন আ ার িপতা: মাঃ আলা উি ন। 

৪১১ ১৭৪৩ মক ল হােসন িপতা: তবিদল হােসন। 

৪১২ ১৭৭৭ মাঃ মা ম িব াহ িপতা: মাঃ আব র রা াক। 

৪১৩ ১৭৭৯ মাঃ সাই ল ইসলাম ী িপতা: মাঃ বা  ী। 

৪১৪ ১৭৮১ খািদজা আখতার িপতা: মাঃ আ স ছামাদ। 

৪১৫ ১৭৮৭ মাঃ নাজ ল হক িপতা: মাঃ রিফ ল ইসলাম। 

৪১৬ ১৮৩০ মাঃ আ ল কালাম আজাদ িপতা: ত: িসরাজ উি ন ঞা। 

৪১৭ ১৮৪০ মাঃ মন রানা িপতা: মাঃ হািদস িময়া। 

৪১৮ ১৮৪৩ মাঃ ফির ল হাসান িপতা: মাঃ আ ল মা ান।  

৪১৯ ১৮৪৪ শখ রিবউল আলম িপতা: শখ শাম র রহমান। 

৪২০ ১৮৪৭ মাঃ রািক ল হক িপতা: মাঃ আিম ল হক। 

৪২১ ১৮৫৯ মাঃ আেরিফন আল-আিমন িপতা: মাঃ আলাউি ন। 

৪২২ ১৮৭৭ মাঃ িলংকন িময়া িপতা:  মাঃ কিফল উ ীন।  

৪২৩ ১৮৭৮ মাঃ কিবর িময়া িপতা: মাঃ মহ ত আলী। 

৪২৪ ১৮৭৯ মাঃ মা ািফ র রহমান  িপতা: মাঃ আব ল আওয়াল। 

৪২৫ ১৮৮০ শাহেনওয়াজ িপতা: আ ছ ছা ার।  

৪২৬ ১৮৮১ মাঃ মাহ ল হাসানা িপতা: মাঃ সালাইমান খ কার। 
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৪২৭ ১৮৮৩ মাঃ আিজ ল হক  িপতা: মাঃ মিতউর রহমান। 

৪২৮ ১৮৮৭ মাঃ আব ল আউয়াল ম মদার। 

৪২৯ ১৮৯৬ মাঃ নাজ ল হায়দার া। 

৪৩০ ১৯০৪ মাঃ খােল ামান িপতা: মাঃ লাল িময়া। 

৪৩১ ১৯০৮ মাঃ ই াহীম িপতা: মাঃ আব র রিশদ সরদার। 

৪৩২ ১৯১৯ শাহ মাঃ শিফক িপতা: শাহ তাহার নািদ ামান। 

৪৩৩ ১৯২২ মাহা ল ইসলাম িপতা: শিফ ল ইসলাম। 

৪৩৪ ১৯২৬ মাহ দা খা ন িপতা: মিজবর রহমান।  

৪৩৫ ১৯৩০ মাছাঃ মােশদা খা ন িপতা: মাঃ ম াজ আলী। 

৪৩৬ ১৯৩৪ মাঃ ফা ক হােসন িপতা: মাঃ ফজ র রহমান। 

৪৩৭ ১৯৬২ উ ম চ  দাস িপতা: িবজয় চ  দাস। 

৪৩৮ ১৯৬৪ মাহা দ শিফউল আলম িপতা: মাহা দ শাহাবউি ন। 

৪৩৯ ১৯৬৮ মাঃ রােশদ লাকমান িপতা: মাঃ আলম উি ন। 

৪৪০ ১৯৭৯ মাঃ আ র রিশদ িপতা: আ  ব র িসি ক। 

৪৪১ ১৯৮০ মাঃ জমেসদ জািমল অ  িপতা: মাঃ আ ল কালাম আজাদ। 

৪৪২ ১৯৮১ মাঃ আ ল আলীম িপতা: মাঃ অেহদ আলী। 

৪৪৩ ১৯৮২ মাঃ কাজী আির ল ইসলাম িপতা: মাঃ আ  তােহর। 

৪৪৪ ১৯৮৫ তাসিলমা আ ার িপতা: মাঃ হািসদ িময়া। 

৪৪৫ ১৯৯৬ মাঃ শাহাদাৎ হােসন িপতা: মাঃ হলাল উি ন। 

৪৪৬ ২০০৮ মাঃ আিন র রহমান িপতা: মাঃ চাে  আলী হাওলাদার। 

 

 

 

 

 



াথ েদর াত : 

 উি িখত াথ েদর Computer টাইপ এর গিত পরী া আগামী ২৫/০৩/২০১৭ তািরখ সকাল ১০:০০ টা 

থেক বাংলােদশ িশ া ত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস), পলাশী, ঢাকায় অ ি ত হেব; 

 Computer টাইপ এর গিত পরী ায় অংশ হণ করার জ  াথ েদর কান েবশপ  রণ করা হেব না; 

 Computer টাইপ এর গিত পরী ার সময় িলিখত পরী ার েবশপ  অব ই সােথ আনেত হেব; 

 Computer টাইপ এর গিত পরী ায় 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। 

 


