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াপনাপন

বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালেয়র ০বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালেয়র ২১ আগ  ২০১৯ তািরেখর ৮০.০০.০০০০.৩০১( গাপনীয়).১১.২৩৪০.১৯-২১০
সং ক পে র পািরেশর পিরে ি েত, িলশ ক ক াক চাকির া  যাচাই িতেবদন ও া  পরী ার িতেবদেন কান িব প ম  না থাকায় চাকির ( বতন ও
ভাতািদ) আেদশ, ২০১৫ এর ৳ ২২০০০-৫৩০৬০/- (৯ম ড) বতন েম এবং চিলত অ া  ভাতািদসহ িন বিণত শেত িনে া  াথ েদর বাংলােদশ িশ াত  ও
পিরসং ান েরা ( ানেবইস) -এর ‘সহকারী া ামার’ -এর  পেদ স ণ অ ায়ী িভি েত িনেয়াগ করা হেলা :

িমক নং াথ র নাম,
িপতা ও মাতার নাম এবং রিজঃ নং ায়ী কানা

১) নামঃ খােলদ হােসন, িপতাঃ  আব ল মা ান,
মাতাঃ সাম ন নাহার, রিজঃ নং: ০০২৭২৪।

বািড়র নাম: আব ল মা ান িবএসিসর বািড়, াম: সয়দ র ( ব), পা  : পাচরা, পা  
কাড: ৩৭০৫, উপেজলা : ল ী র সদর, জলা: ল ী র।

২) নামঃ মাঃ মই ল ইসলাম,িপতাঃ মাঃ িছি র রহমান,
মাতাঃ মােজদা বগম, রিজঃ নং: ০০৩৩৪৬।

িব াল ি র বািড়, ামঃ িহরা র, পাঃ নিবয়াবাদ, থানাঃ বাংগরা বাজার, উপেজলাঃ 
রাদনগর পা  কাডঃ ৩৫৪৩, জলাঃ িম া।

৩) নামঃ মাঃ নাঈম রজা, িপতাঃ মাঃ িমজা র রহমান খান,
মাতাঃ শাম াহার বগম, রিজঃ নং: ০০২৬৯৫।

বাসা/ হাি ং: খান বািড়, ামঃ সরাৈতল দি ণ, ডাকঘরঃ িনকরাইল-১৯৭৬
থানাঃ কািলহািত, জলাঃ টা াইল।

৪) নামঃ মাঃ ির ল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ ইসরাইল হােসন,
মাতাঃ হািসনা খা ন, রিজঃ নং: ০০১৬৪৩। ামঃ+ পা ঃ কাটাখালী, উপেজলাঃ চাটেমাহর, জলাঃ পাবনা ।

৫) নামঃ মাঃ ওমর ফা ক সাগর, িপতাঃ মাঃ আেনায়ার হােসন,
মাতাঃ মাসাঃ ঝণা আ ার, রিজঃ নং: ৪০০১৭৬।

াম :১৭৭, ৪ নং কােসম নগর সড়ক বাই লন, গ ামারী, ডাকঘর: লনা সদর-৯১০০, 
থানা: লনা সদর, জলা: লনা।

৬) নামঃ গৗতম মার সরকার, িপতাঃ কাি  ষণ সরকার,
মাতাঃ ম  রানী সরকার, রিজঃ নং: ০০৪৩২২। ামঃ মার গাড়ী, পাঃ হািলম নগর, উপেজলাঃ পলাশবাড়ী, জলাঃ গাইবা া।

৭) নামঃ িজ, এম, ইসরাফীল ইসলাম, িপতাঃ িজ, এম, র হা দ,
মাতাঃ রিহমা বগম, রিজঃ নং: ০০০১৫৪। ামঃ ল া, পা ঃ জ য়া, থানাঃ তালা, জলাঃ সাত ীরা।

৮) নামঃ আশীষ ম মদার, িপতাঃ দবরাজ ম মদার,
মাতাঃ অ না ম মদার, রিজঃ নং: ৩০০২০২।

মি র বাড়ী ( েজ  মহাজন বাড়ী), ামঃ আমানউ াহ, পা ঃ আকবরহাট, থানাঃ স ীপ, 
জলাঃ চ াম।

৯) নামঃ মাঃ হা ন অর রিশদ, িপতাঃ মাঃ আ ল জিলল,
মাতাঃ মাছাঃ হািলমা বগম, রিজঃ নং: ৭০০১২৫। ামঃ ন রাম ফেত র, ডাকঘরঃ পানবাজার, উপেজলাঃ পীরগ , জলাঃ রং র।

১০) নামঃ তানভীর আহমদ, িপতাঃ ডাঃ মা াক আহমদ,
মাতাঃ রাশনা আকতার চৗ রী, িজঃ নং:৩০০৩২৮।

হাি ং-৯১/৯৪ রাদ র, রা াঃ আপন গােডন কিমউিন  স ার, মাহা দ র, ডাকঘরঃ 
চা াও - ৪০০০, থানাঃ পা লাইশ, চ াম িস  কেপােরশন, চ াম।

১১) নামঃ মাঃ আ  রায়হান, িপতাঃ মাঃ মাজাফফর হােসন,
মাতাঃ রেহনা িবিব, রিজঃ নং: ২০০০৩৯। াম : বল র, ডাকঘর : িনকড়িদঘী, থানা/উপেজলা : াচিবিব, জলা : জয় রহাট।

১২) নামঃ গােয় ী পাল, িপতাঃ পন চ  পাল,
মাতাঃ রখা রানী পাল, রিজঃ নং: ০০০২৬০। াম: তাপকা , ডাকঘর: ঢা িরয়া, উপেজলা: মিনরাম র, জলা: যেশার। 

১৩) নামঃ সকত দ, িপতাঃ সজল দ,
মাতাঃ অনজনা দ, রিজঃ নং: ৩০০২৯৭।

অ  সে াষ বা র বাড়ী, ামঃ ল রমাই, পা ঃ রাং নীয়া, ৭ নং ওয়াড, রাং নীয়া 
পৗরসভা, রাং নীয়া, চ াম ।

১৪) নামঃ মাঃ মাশেফ র রহমান, িপতাঃ মাঃ মন র রহমান,
মাতাঃ মিরনা বগম, রিজঃ নং: ৭০০১৭৬।

বাসা নং- ১৮৪৩, ামঃ িমজা র, পা ঃ িদনাজ র সদর-৫২০০, উপেজলাঃ িদনাজ র 
সদর, জলাঃ িদনাজ র।

১৫) নামঃ মাঃ রিবউল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ রাজা িময়া,
মাতাঃ মেহলা বগম, রিজঃ নং: ০০৫৩১৯। ামঃ চর সা িরয়া, ডাকঘরঃ সা িরয়া, থানাঃ সা িরয়া, জলাঃ মািনকগ ।

১৬) নামঃ মাঃ জািহদ হাসান, িপতাঃ মাঃ আজমত আলী,
মাতাঃ জািকয়া লতানা, রিজঃ নং: ০০২৯১৬। াম: গ াহরী, ডাকঘর: ড়ািলয়া, উপেজলা: ম র, জলা: টা াইল।

১৭) নামঃ সাঈফা খানম িলজা, িপতাঃ মাঃ আিম ল ইসলাম ল,
মাতাঃ িমেসস পারভীন ইসলাম, িজঃ নং: ০০৪৮১১। বািড় নং ৪৭, ম ম র, থানাঃ সদর, জলাঃ যেশার।

১৮) নামঃ মাঃ তাির ল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ রিবউল হক,
মাতাঃ আ রা খা ন, রিজঃ নং: ০০৪১২২। ামঃ মািমন র, ডাকঃ নীলমিণগ , উপেজলাঃ য়াডা া, জলাঃ য়াডা া। 

১৯) নামঃ উ ল মার শীল, িপতাঃ অিনল মার শীল,
মাতাঃ অ লী রানী, রিজঃ নং: ০০২৪৭৮।

বাসা/ হাি ং: ৯৬, াম/রা াঃ কেলজ রাড, সাহা বাড়ী, ডাকঘরঃ গলািচপা-৮৬৪০, 
গলািচপা পৗরসভা, গলািচপা, জলাঃ প য়াখালী |

২০) নামঃ ফরহাদ মা: শাহিরয়ার, িপতাঃ আ ল কােশম িসকদার,
মাতাঃ শিরফা বগম িসকদার, রিজঃ নং: ৩০০৪৩৩।

বাসাঃ আ ল কােশেমর বািড়,  ামঃ আফাজ উি ন িসকদার পাড়া, লমশীখালী ,
 ডাকঘরঃ লমশীখালী, পা  কাডঃ ৪৭২০, থানাঃ বিদয়া, জলাঃ ক বাজার।

১



২১) নামঃ মাঃ িপ  মা া, িপতাঃ মাঃ জাহা ীর মা া,
মাতাঃ ল ম বগম, রিজঃ নং: ০০০৪৮৯। ামঃ শাভারাম র, ডাকঘরঃ অি কা র, থানাঃ সদর, জলাঃ ফিরদ র।

২২) নামঃ িরপন িব াস, িপতাঃ পন িব াস,
মাতাঃ ি  িব াস, রিজঃ নং: ০০১৬৭০। ামঃ বড় ডামরা র, ডাকঘরঃ ঠামা া, থানাঃ গাপালগ  সদর, জলাঃ গাপালগ ।

২৩) নামঃ মাঃ রায়হান িকবিরয়া রিন, িপতাঃ মাঃ আ ল মিজদ,
মাতাঃ ানা বগম, রিজঃ নং: ৭০০১৬৪।

াম: দি ণ বডি়ভটা, ডাকঘর: বডি়ভটা - ৫৩২০, উপেজলা: িকেশারগ , জলা: 
নীলফামারী।

২৪) নামঃ অনীক সাহা, িপতাঃ িজত মার সাহা,
মাতাঃ চিরতা সাহা, রিজঃ নং: ৩০০৩৯৯।

ামঃ দি ণ সােবক রাং নীয়া, ডাকঘরঃ িনভর রাং নীয়া, থানাঃ রাং নীয়া, জলাঃ 
চ াম। 

২৫) নামঃ ছয়দ মাঃ আজহার হাসাইন, িপতাঃ  ছয়দ আ  ছােদক 
মাঃ ছা, মাতাঃ রােকয়া বগম, রিজঃ নং: ৩০০৩০৯।

ামঃ ছয়দ বাড়ী, পা ঃ ব জায়ারা, পা  কাডঃ ৪৩৮০, থানাঃ চ নাইশ, জলাঃ 
চ াম।

২৬) নামঃ মাঃ িমরাজ মাহ দ, িপতাঃ আব স সালাম মা র
মাতাঃ  রািজয়া বগম, রিজঃ নং: ৫০০০৮৬। ামঃ ন য়াবাগী (বা রা), পা ঃ ন য়াবাগী, উপেজলাঃ গলািচপা, জলাঃ প য়াখালী।

২৭) নামঃ মাঃ তৗিহ ল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ সাই র রহমান,
মাতাঃ মাছাঃ মেনায়ারা বগম, রিজঃ নং: ৭০০১৮৮। ামঃ আনসার ডা ী, পা ঃ ভরিনয়া হাট, থানাঃ রাণীসংৈকল , জলাঃ ঠা র াও।

২৮) নামঃ মাসাঃ ইসেমাতারা খা ন, িপতাঃ মাঃ মা াজ আলী,
মাতাঃ মাসাঃ তােহরা খা ন, রিজঃ নং: ২০০১৬৫। ামঃ আলাই র (হাজামপাড়া মাড়), ডাকঘরঃ িকেশার র, থানাঃ বাঘা, জলাঃ রাজশাহী।

২।            শতাবলী :

ক)          যাগদােনর তািরখ হেত এ িনেয়াগ কাযকর হেব;
খ)           িনেয়াগ া  ি  যাগদােনর তািরখ হেত ০২ ( ই) বৎসেরর জ  িশ ানিবশ িহেসেব কমরত থাকেবন। িশ ানিবশ থাকাকালীন ক প  যিদ মেন কেরন য,

ার আচরণ ও কম সে াষজনক নয় বা কমদ  হবার স াবনা নই তেব িনেয়াগকারী ক প  তার চাকির অবসান ঘটােত পারেব।
গ)          িনেয়াগ া  ি  কান সরকাির বা বসরকাির দ ের কমরত থাকেল যথাযথ ক পে র িনকট হেত অ াহিত (Release))   হণ করেত হেব;
ঘ)                চাকিরেত যাগদানকােল িনেয়াগ া  ি েক যাগদানপে র সােথ ৩০০.০০ (িতনশত) টাকা ে র নন- িডিশয়াল াে  এ মেম এক  ব  স াদন করেত
হেব য, িতিন িনেজর বা পিরবােরর অ া  সদ েদর জ  কান যৗ ক িনেবন না এবং কান যৗ ক িদেবন না;
ঙ)           যাগদােনর সময় এ ােনর লকিপ দশন বক ফেটাকিপ দািখল করেত হেব;
চ)           এ াপেন িনিদ ভােব বিণত হয়িন, এ প ে  সরকােরর চিলত আইন, আেদশ, িবিধমালা এবং সরকার ক ক িনধািরত িবিধ-িবধান ারা িনয়ি ত হেব;
ছ)            বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালয় ক ক ণীত মধা ম এবং নন-ক াডার কমকতা  ও কমচাির ( জ তা ও পেদা িত)িবিধমালা, ২০১১ অ যায়ী ার
জ তা িনধািরত হেব;

জ)           চাকিরেত যাগদােনর জ  কান মণ ভাতা/ দিনক ভাতা দান করা হেব না।

৩।           উপিরি িখত শতাবলীর আওতায় চাকিরেত যাগদােন স ত হেল আগামী ২৩ আগ  ২০২০/০৮ ভা  ১৪২৭ তািরেখর মে  ‘মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াত
ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস), ১নং সানার াও রাড (পলাশী-নীলে ত), ঢাকা’ বরাবর যাগদান করার জ  অ েরাধ করা হেলা। িনধািরত তািরেখর মে  চাকিরেত
যাগদান না করেল িতিন চাকিরেত যাগদান করেত স ত নন বেল ধের নয়া হেব এবং এ িনেয়াগ বািতল বেল গ  হেব।

৪।           যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জন ােথ এ াপন জাির করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

৩০-৭-২০২০

মাহা দ আ  নােসর বগ
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৯১৩০
ইেমইল: sas_admin1@moedu.gov.bd

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.১১.০৮৫.১৭.৩৯৬/১(৪০) তািরখ: ১৫ াবণ ১৪২৭
৩০ লাই ২০২০

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা ( জ তার িভি েত নয়) : 
১) সিচব, বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালয়, রাতন িবমান ব র ভবন, তজ াও, ঢাকা।
২) অিতির  সিচব ( শাসন ও অথ), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস), ঢাকা।
৪) সিচব (অিতির  দািয় ), উ ৃ  কমচারী অিধশাখা, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) উপসিচব ( শাসন), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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৬) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৮) উপম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) উপ পিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা ( াপন  পরবত  গেজেট কাশ করার জ  অ েরাধ করা হেলা)।
১০) িসিনয়র িসে ম এনািল , মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ( াপন  এ িবভােগর ওেয়ব সাইেট আপেলাড করার
অ েরাধসহ)।
১১) ধান িহসাবর ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫, রানা প ন, ঢাকা।
১২) িহসাবর ণ কমকতা, শাসিনক িবভাগ, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস), ঢাকা।
১৩) জনাব খােলদ হােসন, িপতাঃ আব ল মা ান, মাতাঃ সাম ন নাহার, রিজঃ নং: ০০২৭২৪, বািড়র নাম: আব ল মা ান িবএসিসর বািড়, াম: সয়দ র ( ব),
পা  : পাচরা, পা  কাড: ৩৭০৫, উপেজলা : ল ী র সদর, জলা: ল ী র।
১৪) জনাব মাঃ মই ল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ িছি র রহমান, মাতাঃ মােজদা বগম, রিজঃ নং: ০০৩৩৪৬, িব াল ি র বািড়, ামঃ িহরা র, পাঃ নিবয়াবাদ,
থানাঃ বাংগরা বাজার, উপেজলাঃ রাদনগর পা  কাডঃ ৩৫৪৩, জলাঃ িম া।
১৫) জনাব মাঃ নাঈম রজা, িপতাঃ মাঃ িমজা র রহমান খান, মাতাঃ শাম াহার বগম, রিজঃ নং: ০০২৬৯৫, বাসা/ হাি ং: খান বািড়, ামঃ সরাৈতল
দি ণ, ডাকঘরঃ িনকরাইল-১৯৭৬ থানাঃ কািলহািত, জলাঃ টা াইল।
১৬) জনাব মাঃ ির ল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ ইসরাইল হােসন, মাতাঃ হািসনা খা ন, রিজঃ নং: ০০১৬৪৩, ামঃ+ পা ঃ কাটাখালী, উপেজলাঃ চাটেমাহর,
জলাঃ পাবনা ।
১৭) জনাব মাঃ ওমর ফা ক সাগর, িপতাঃ মাঃ আেনায়ার হােসন, মাতাঃ মাসাঃ ঝণা আ ার, রিজঃ নং: ৪০০১৭৬, াম :১৭৭, ৪ নং কােসম নগর সড়ক বাই
লন, গ ামারী, ডাকঘর: লনা সদর-৯১০০, থানা: লনা সদর, জলা: লনা।
১৮) জনাব গৗতম মার সরকার, িপতাঃ কাি  ষণ সরকার, মাতাঃ ম  রানী সরকার, রিজঃ নং: ০০৪৩২২, ামঃ মার গাড়ী, পাঃ হািলম নগর, উপেজলাঃ
পলাশবাড়ী, জলাঃ গাইবা া।
১৯) জনাব িজ, এম, ইসরাফীল ইসলাম, িপতাঃ িজ, এম, র হা দ, মাতাঃ রিহমা বগম, রিজঃ নং: ০০০১৫৪, ামঃ ল া, পা ঃ জ য়া, থানাঃ তালা,
জলাঃ সাত ীরা।
২০) জনাব আশীষ ম মদার, িপতাঃ দবরাজ ম মদার, মাতাঃ অ না ম মদার, রিজঃ নং: ৩০০২০২, মি র বাড়ী ( েজ  মহাজন বাড়ী), ামঃ আমানউ াহ,
পা ঃ আকবরহাট, থানাঃ স ীপ, জলাঃ চ াম।
২১) জনাব মাঃ হা ন অর রিশদ, িপতাঃ মাঃ আ ল জিলল, মাতাঃ মাছাঃ হািলমা বগম, রিজঃ নং: ৭০০১২৫, ামঃ ন রাম ফেত র, ডাকঘরঃ পানবাজার,
উপেজলাঃ পীরগ , জলাঃ রং র।
২২) জনাব তানভীর আহমদ, িপতাঃ ডাঃ মা াক আহমদ, মাতাঃ রাশনা আকতার চৗ রী, িজঃ নং:৩০০৩২৮, হাি ং-৯১/৯৪ রাদ র, রা াঃ আপন গােডন
কিমউিন  স ার, মাহা দ র, ডাকঘরঃ চা াও - ৪০০০, থানাঃ পা লাইশ, চ াম িস  কেপােরশন, চ াম।
২৩) জনাব মাঃ আ  রায়হান, িপতাঃ মাঃ মাজাফফর হােসন, মাতাঃ রেহনা িবিব, রিজঃ নং: ২০০০৩৯, াম : বল র, ডাকঘর : িনকড়িদঘী, থানা/উপেজলা :

াচিবিব, জলা : জয় রহাট।
২৪) জনাব গােয় ী পাল, িপতাঃ পন চ  পাল, মাতাঃ রখা রানী পাল, রিজঃ নং: ০০০২৬০, াম: তাপকা , ডাকঘর: ঢা িরয়া, উপেজলা: মিনরাম র, জলা:
যেশার।
২৫) জনাব সকত দ, িপতাঃ সজল দ, মাতাঃ অনজনা দ, রিজঃ নং: ৩০০২৯৭, অ  সে াষ বা র বাড়ী, ামঃ ল রমাই, পা ঃ রাং নীয়া, ৭ নং ওয়াড,
রাং নীয়া পৗরসভা, রাং নীয়া, চ াম ।
২৬) জনাব মাঃ মাশেফ র রহমান, িপতাঃ মাঃ মন র রহমান, মাতাঃ মিরনা বগম, রিজঃ নং: ৭০০১৭৬, বাসা নং- ১৮৪৩, ামঃ িমজা র, পা ঃ
িদনাজ র সদর-৫২০০, উপেজলাঃ িদনাজ র সদর, জলাঃ িদনাজ র।
২৭) জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ রাজা িময়া, মাতাঃ মেহলা বগম, রিজঃ নং: ০০৫৩১৯, ামঃ চর সা িরয়া, ডাকঘরঃ সা িরয়া, থানাঃ সা িরয়া,
জলাঃ মািনকগ ।
২৮) জনাব মাঃ জািহদ হাসান, িপতাঃ মাঃ আজমত আলী, মাতাঃ জািকয়া লতানা, রিজঃ নং: ০০২৯১৬, াম: গ াহরী, ডাকঘর: ড়ািলয়া, উপেজলা: ম র,
জলা: টা াইল।
২৯) জনাব সাঈফা খানম িলজা, িপতাঃ মাঃ আিম ল ইসলাম ল, মাতাঃ িমেসস পারভীন ইসলাম, িজঃ নং: ০০৪৮১১, বািড় নং ৪৭, ম ম র, থানাঃ সদর,
জলাঃ যেশার।
৩০) জনাব মাঃ তাির ল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ রিবউল হক, মাতাঃ আ রা খা ন, রিজঃ নং: ০০৪১২২, ামঃ মািমন র, ডাকঃ নীলমিণগ , উপেজলাঃ
য়াডা া, জলাঃ য়াডা া।

৩১) জনাব উ ল মার শীল, িপতাঃ অিনল মার শীল, মাতাঃ অ লী রানী, রিজঃ নং: ০০২৪৭৮, বাসা/ হাি ং: ৯৬, াম/রা াঃ কেলজ রাড, সাহা বাড়ী,
ডাকঘরঃ গলািচপা-৮৬৪০, গলািচপা পৗরসভা, গলািচপা, জলাঃ প য়াখালী।
৩২) জনাব ফরহাদ মা: শাহিরয়ার, িপতাঃ আ ল কােশম িসকদার, মাতাঃ শিরফা বগম িসকদার, রিজঃ নং: ৩০০৪৩৩, বাসাঃ আ ল কােশেমর বািড়, ামঃ
আফাজ উি ন িসকদার পাড়া, লমশীখালী , ডাকঘরঃ লমশীখালী, পা  কাডঃ ৪৭২০, থানাঃ বিদয়া, জলাঃ ক বাজার।
৩৩) জনাব মাঃ িপ  মা া, িপতাঃ মাঃ জাহা ীর মা া, মাতাঃ ল ম বগম, রিজঃ নং: ০০০৪৮৯, ামঃ শাভারাম র, ডাকঘরঃ অি কা র, থানাঃ সদর,
জলাঃ ফিরদ র।
৩৪) জনাব িরপন িব াস, িপতাঃ পন িব াস, মাতাঃ ি  িব াস, রিজঃ নং: ০০১৬৭০, ামঃ বড় ডামরা র, ডাকঘরঃ ঠামা া, থানাঃ গাপালগ  সদর,
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জলাঃ গাপালগ ।
৩৫) জনাব মাঃ রায়হান িকবিরয়া রিন, িপতাঃ মাঃ আ ল মিজদ, মাতাঃ ানা বগম, রিজঃ নং: ৭০০১৬৪, াম: দি ণ বডি়ভটা, ডাকঘর: বডি়ভটা - ৫৩২০,
উপেজলা: িকেশারগ , জলা: নীলফামারী।
৩৬) জনাব অনীক সাহা, িপতাঃ িজত মার সাহা, মাতাঃ চিরতা সাহা, রিজঃ নং: ৩০০৩৯৯, ামঃ দি ণ সােবক রাং নীয়া, ডাকঘরঃ িনভর রাং নীয়া,
থানাঃ রাং নীয়া, জলাঃ চ াম।
৩৭) জনাব ছয়দ মাঃ আজহার হাসাইন, িপতাঃ ছয়দ আ  ছােদক মাঃ ছা, মাতাঃ রােকয়া বগম, রিজঃ নং: ৩০০৩০৯,, ামঃ ছয়দ বাড়ী, পা ঃ ব
জায়ারা, পা  কাডঃ ৪৩৮০, থানাঃ চ নাইশ, জলাঃ চ াম।
৩৮) জনাব মাঃ িমরাজ মাহ দ, িপতাঃ আব স সালাম মা র মাতাঃ রািজয়া বগম, রিজঃ নং: ৫০০০৮৬, ামঃ ন য়াবাগী (বা রা), পা ঃ ন য়াবাগী,
উপেজলাঃ গলািচপা, জলাঃ প য়াখালী।
৩৯) জনাব মাঃ তৗিহ ল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ সাই র রহমান, মাতাঃ মাছাঃ মেনায়ারা বগম, রিজঃ নং: ৭০০১৮৮, ামঃ আনসার ডা ী, পা ঃ ভরিনয়া হাট,
থানাঃ রাণীসংৈকল , জলাঃ ঠা র াও।
৪০) জনাব মাসাঃ ইসেমাতারা খা ন, িপতাঃ মাঃ মা াজ আলী, মাতাঃ মাসাঃ তােহরা খা ন, রিজঃ নং: ২০০১৬৫, ামঃ আলাই র (হাজামপাড়া মাড়),
ডাকঘরঃ িকেশার র, থানাঃ বাঘা, জলাঃ রাজশাহী।

৪


