
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 
 

গেবষণা কমকতা পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ েদর তািলকা 

িমক 
নং 

রালনং গেবষণা কমকতা পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ েদর নাম 

1.  ১২ জয়  র ন িবজয় রী, িপতা:  র ন িবজয় রী 

2.  ১৭ জাহান লশান, িপতা: মা: আ ল মিজদ 

3.  ২১ মা: সাই র রহমান, িপতা: মা: আ ল কােশম মীর 

4.  ২২ মা: নািহদ হাসান, িপতা: মা: ছায়াল উি ন 

5.  ২৩ িবভাস চাকমা, িপতা: যতীন িবকাশ চাকমা 

6.  ২৭ মা: মেহদী হাসান, িপতা: মা; জােন আলম 

7.  ২৯ সিলম আহেমদ িরয়াদ, িপতা: মাহা দ শাহজাহান 

8.  ৩১ সানিজদা ইসলাম, িপতা: মা: সাই ল ইসলাম 

9.  ৩৩ মা: মাখেল র রহমান ঞা, িপতা: নাবআলী ঞা 

10. ৪০ িজ এম মন ল মিজদ, িপতা: িজ এম আব ল মিজদ 

11. ৫৬ শামীমা ইয়াছিমন, িপতা: মা: তাফা ল হােসন ইয়া 

12. ৬০ মা: সানিবম ইসলাম, িপতা: মা: সানাউল হক 

13. ৬৭ সাই ল ইসলাম,  িপতা: রিবউল আলম 

14. ৭১ মা: ইকতা ল ইসলাম, িপতা: মা: র ইসলাম িময়া 

15. ৭৪ লইজা াত, িপতা: মা: শাহাজাহান 

16. ৭৮ মাহা দ আব র রিহম, িপতা: মাহা দ আ ল হােশম 

17. ৭৯ মা: শির ল ইসলাম, িপতা: রেমাহা দ গাজী 

18. ৮১ মাছা: নাসিরন নাহার, িপতা: মা: আ ল মােলক িব াস 

19. ৮২ মা: ইকবাল হােসন, িপতা: মা: সলাইমান িব াস 

20. ৮৫ আিজজা লতানা,  িপতা: মা: আশরা ল আলম 



িমক 
নং 

রালনং গেবষণা কমকতা পেদ িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ েদর নাম 

21. ৮৮ মা: আ হাসান, িপতা: মা: তফিছর উি ন 

22. ৯৭ আেয়শা হােসন, িপতা: মা: গালাম হােসন 

23. ৯৮ মা: সাঈ ামান, িপতা: সবেদল মা া 

24. ১০০ তাজিনম জাহান খী, িপতা: মা: আ ল মা ান 

25. ১০৩ িম  চাকমা, িপতা: িনেরাদবরণ চাকমা 

26. ১১৫ মা: আ াহ-আল-মা ন, িপতা: মা: আব ল হক 

27. ১১৮ ফরহাদ আহেমদ, িপতা: রিশদ আহেমদ 

28. ১২১ শারিমন আখতার, িপতাঃ মাঃ মাসেলম উ ীন 

29. ১২৭ মা: ইমদা ল হক, িপতা: মা: আ স সালাম 

30. ১২৯ হািববা লতানা, িপতা: হািফ র রহমান 

31. ১৩২ তিনমা রিশদ, িপতা: হা ন উর রিশদ 

32. ১৩৪ মা রা নািহদ, িপতা:  শখ সােলহ আহা দ 

33. ১৩৮ তানিজনা আ ার, িপতা: মা: র উি ন ইয়া 

34. ১৪০ মা: শির ল ইসলাম, িপতা:  মা: আিন র রহমান 

35. ১৪৮ মাহা দ সাঈদ ইসলাম, িপতা: আ স সাবহান িশকদার 

36. ১৫০ মাছা: ইয়াছিমন খা ন, িপতা: মা: ইসলাম উি ন শাহ 

37. ১৫৩ মা: কাজলিমিজ, িপতা: মা: িসি কিমিজ 

38. ১৫৫ মা: সাহরাব হােসন, িপতা: রিফ ল আলম 

39. ১৬৫ জােয়ত আলী , িপতা: আ ল ওহাব 

40. ১৭৯ আহ দ আলফা াহ, িপতা: শিফক আহাে দ 

41. ১৮৭ মাঃ হাবী াহ খান, িপতা: মাঃেমাবাে র আলী খান 

42. ১৮৮ মাঃ বাকী িব াহ, িপতা: মাঃমিজ র রহমান 
 

 

 



াথ েদর াত : 

 ১-২১ নং িমেক উি িখত াথ েদর মৗিখক পরী া আগামী ১৬/০৩/২০১৭ তািরখ সকাল ১০:০০ টা 
থেক ধান কাযালেয় হণ করা হেব; 

 ২২-৪২ নং িমেক উি িখত াথ েদর মৗিখক পরী া আগামী ১৬/০৩/২০১৭ তািরখ র ০২.০০ টা 
থেক ধান কাযালেয় হণ করা হেব; 

 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর লকিপ সােথ আনেত হেব; 

 মৗিখক পরী ায় অংশ হণ করার জ  াথ েদর কান েবশপ  রণ করা হেবনা; 
 িলিখত পরী ার েবশপ  অব ই সােথ আনেত হেব; 

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

                                                      
(িশিরন আখতার) 

মহাপিরচালক 
ও 

সভাপিত 
১ম িণর পেদ কমচারী িনেয়ােগর বাছাই কিম  

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 
 


