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নথি নম্বর : ৮০.০০.০০০০.৪০১.১৮.০১৯.২১-২৮৯                                                                        ZvwiL : 
০১ চৈত্র ১৪২৭ 

১৫ মাৈ চ ২০২১ 

অমিস আদেশ 

বাাংলাদেশ সরকারী কম চ কথমশন সথৈবালদের কযাডার শাখা কর্তচক গৃহীতব্য ৪১তম থব.থস.এস. পরীক্ষা-২০১৯ এর থিথলথমনাথর টেস্ট [MCQ 

type] আগামী ১৯.০৩.২০২১ তাথরখ সকাল ১০:০০ থমথনে হদত দুপুর ১২:০০ থমথনে পর্ চন্ত ঢাকাস্থ ১৬০ টি টকদে অনুথিত হদব। উক্ত পরীক্ষা 

সুষ্ঠভুাদব পমরিালনা ও সম্পদের লদক্ষে মনম্নবমণ মত কর্ মকতমা ও কর্ মিারীদেরদক (শজেষ্ঠতার ক্রর্ানুসাদর নয়) তাঁদের নাদর্র পাদবম বমণ মত োময়ত্বপ্রাপ্ত 

পদে উমিমিত পরীক্ষা শকদে মনদে মশক্রদর্ োময়ত্ব প্রোন করা লদলা :  

1.  শকে : শহীে বীর উত্তম টলেঃ আদনাোর গাল চস কদলজ, ঢাকা টসনাথনবাস, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১৫০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ হাথববুল্লাহ, পথরসাংখ্যান কম চকতচা (ইউথনে-১২) 

 

প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ আসলাম টহাদসন, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (থবজ্ঞ সেদের েপ্তর) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব টমােঃ আবুল কাদশম, অথিস সহােক (জনসাংদর্াগ শাখা)  অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

  

2.  শকে : আেমজী কযান্টনদমন্ট পাবথলক স্কুল, ঢাকা টসনাথনবাস, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : ২২০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ শথিকুল ইসলাম, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব জেতুন রাে, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) পমরেশ মক 

3.  জনাব টমােঃ শরীফুল ইসলাম ভুইো, টডসপাস রাইডার (ইস্যয শাখা) সলকারী 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক সলকারী 

5.  জনাব টসখ ইসমাইল টহাদসন, অথিস সহােক (ইউথনে-১২) অমিস সলায়ক 

6.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

 

3.  শকে : থনর্চর কযান্টনদমন্ট পাবথলক স্কুল এন্ড কদলজ, ঢাকা টসনাথনবাস, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৯০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব আব্দুস সালাম, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক সলকারী 

3.  জনাব খন্দকার রাজু আহদমে রানা, অথিস সহােক (ইউথনে-২) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

4.  শকে : বাাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কদলজ, থনর্চর, ঢাকা টসনাথনবাস, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৭৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমাহাম্মে টমাবারক টহাদসন, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ রুহুল আথমন, অথিস সহােক (থবজ্ঞ সেে-৬ এর েপ্তর) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/০২ 
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-০২- 

 

5.  শকে : শহীে বীর থবক্রম রথমজ উথিন কযান্টনদমন্ট স্কুল, ঢাকা টসনাথনবাস, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১১৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমাহাম্মে আলমগীর হক, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ টসথলম টরজা, অথিস সহােক (ইউথনে-১২) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

6.  শকে : মুসথলম মডান চ একাদডথম, ঢাকা টসনাথনবাস, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১০৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ নূরুল ইসলাম, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক সলকারী 

3.  জনাব থবশ্বনাি রাে, অথিস সহােক (ইউথনে-১) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

7.  শকে : ঢাকা কযান্টনদমন্ট টবাড চ আেশ চ থবদ্যাথনদকতন, মাথনকেী, ঢাকা কযান্টনদমন্ট, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১০০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব বজলুর রহমান নাথজর, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক সলকারী 

3.  জনাব থলেন রাে, অথিস সহােক (ইউথনে-৪) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

8.  শকে : টসনাপল্লী হাই স্কুল, ঢাকা টসনাথনবাস, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৮০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব লাবনী খান, ব্যথিগত কম চকতচা (ইউথনে-৮) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ আশরাফুল ইসলাম, অথিস সহােক (ইউথনে-১৩) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

9.  শকে : জাথতর জনক বঙ্গবন্ধু টশখ মুথজবুর রহমান সরকাথর মহাথবদ্যালে, উত্তরা, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৮৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ শথিকুর রহমান, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ টেদলাোর টহাসাইন, অথিস সহােক (ইউথনে-১০) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/০৩ 



-০৩- 

 

10.  শকে : রাজউক উত্তরা মদডল কদলজ, টসক্টর-৬, উত্তরা মদডল োউন, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৭৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব এ.থব.এম আবু বাকার থিথিক, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ জাথকর টহাদসন, অথিস সহােক (থবজ্ঞ সেে-৮ এর েপ্তর) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

11.  শকে : মাইলদস্টান কদলজ, ৪৪, গরীব-ই-টনওোজ এথিথনউ, টসক্টর-১১, উত্তরা মদডল োউন, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১৬৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আবদুর রশীে, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ জাদহদুল ইসলাম, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-১) সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ টমাস্তিা, টডসপাস রাইডার (ইস্যয শাখা) সলকারী 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক সলকারী 

5.  জনাব টমােঃ থজেউল হক, অথিস সহােক (ইউথনে-৮) অমিস সলায়ক 

6.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

12.  শকে : ঢাকা উইদমন কদলজ, টরাড-১৭/এ, টসক্টর-১২, উত্তরা মদডল োউন, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৭৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টগালাপ থমো, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

13.  শকে : উত্তরা োউন কদলজ, প্লে নাং-২৪, টরাড নাং-৭থড, টসক্টর-৯, উত্তরা, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৬০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ মথনরুজ্জামান, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

14.  শকে : বঙ্গমাতা টশখ িথজলাতুদেিা মুথজব সরকাথর মাধ্যথমক থবদ্যালে, হাথজ কযাপ টরাড, উত্তরা, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৭০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনব টমাহাম্মে ইসলাম শাহ, সহকারী পথরৈালক (ইউথনে-৭) 

 

প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক সলকারী 

3.  জনাব স্যখন আৈার্য্চ, অমিস সলায়ক (ইউমনট-১০) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

ক্রমশ/০৪ 



-০৪- 

15.  শকে : কুথম চদোলা হাই স্কুল এন্ড কদলজ, থখলদক্ষত, ঢাকা-১২০৯ 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১৭০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আদনাোর টহাদসন, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব অথনথন্দতা টৈৌধুরী, সাঁে মুদ্ােঃ কাম কথপেঃ অপােঃ (ইউথনে-৭) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব টমােঃ থরপন রাে, অমিস সলায়ক (নন-কোডার শািা) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

16.  শকে : উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কদলজ, টসক্টর-৭, টরাড নাং-১ ও ২৭, উত্তরা মদডল োউন, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২৭০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব পান্নু ৈে টে, পথরৈালক (ইউথনে-১২) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব এ.এইৈ.এম. আিারুজ্জামান, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) পমরেশ মক 

3.  জনাব আবুল কালাম আজাে, িথশক্ষণ সহকারী (তথ্য িযুথি শাখা) সলকারী 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

5.  জনাব রতন কুমার রাে, অথিস সহােক (ইউথনে-৫) অমিস সলায়ক 

6.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

17.  শকে : থসথিল এথিদেশন উচ্চ থবদ্যালে, হর্রত শাহজালাল আন্তজচাথতক থবমান বন্দর, কুথম চদোলা, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১০০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ জেনাল আদবেীন, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ মুথজবুর রহমান, অথিস সহােক (থবজ্ঞ সেদের েপ্তর) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

18.  শকে : নওোব হাথববুল্লাহ মদডল স্কুল এন্ড কদলজ, শাহজালাল এথিথনউ, টসক্টর-৪, উত্তরা মদডল োউন, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২৫০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টমাস্তাথিজুর রহমান, সহকারী সথৈব  

(িবাসী কল্যাণ ও চবদেথশক কম চসাংস্থান মন্ত্রণালে)  

প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ টমাস্তাথিজুর রহমান, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  পমরেশ মক 

3.  জনাব খােরুল ইসলাম, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (িশাসন-৩) সলকারী 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

5.  জনাব টমােঃ আিারুজ্জামান, অথিস সহােক (থবজ্ঞ সেদের েপ্তর) অমিস সলায়ক 

6.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

19.  শকে : উত্তরা গাল চস হাই স্কুল এন্ড কদলজ, টরাড- ২ ও ৫, টসক্টর-৬, উত্তরা মদডল োউন, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৩৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টমাস্তিা কামাল, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/০৫ 



-০৫- 

 
20.  শকে : মাদলকা বানু আেশ চ থবদ্যাথনদকতন, ৫/থস, টসক্টর-৮, আব্দুল্লাহপুর, উত্তরা, ঢাকা  

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৬০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব মাঈনুল হাসান, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

21.  শকে : আ.ই.এস. উচ্চ মাধ্যথমক থবদ্যালে, টসক্টর-৫, টরাড-৬/এ, উত্তরা মদডল োউন, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১০৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব নাথেম আহদমে, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমািােঃ ৈাদমলী টবগম, অথিস সহােক (ইউথনে-৯) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

 
22.  শকে : ঢাকা টরথসদডনথসোল মদডল কদলজ, টমাহাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২০০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ জাহাঙ্গীর হাওলাোর, সহকারী সথৈব (যুব ও ক্রীিা মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টসাহানা নাজনীন, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (নন-কযাডার শাখা) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব টমােঃ মাছুম থমো, অথিস সহােক (ইউথনে-৪) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

23.  শকে : টমাহাম্মেপুর সরকাথর কদলজ, সাত মসথজে টরাড, টমাহাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১০০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ রথকবুর রহমান থমনা, িশাসথনক কম চকতচা (িশাসন-৫) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টরশমা আিার, অথিস সহােক (ইউথনে-৭) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

24.  শকে : আলহাজ্ব মকবুল টহাদসন থবশ্বথবদ্যালে কদলজ, কাদেরাবাে হাউথজাং, কাোস্যর, টমাহাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১২০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব শারথমন আিার, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-১০) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ রাদশে টৈৌধুরী, অথিস সহােক (নন-কযাডার শাখা) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

ক্রমশ/০৬ 

 



 

-০৬- 

25.  শকে : শ্যামলী টেক্সোইল ইথিথনোথরাং কদলজ, ১৪/২৬, শাহজাহান টরাড, োউন হল, টমাহাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৭০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ শহীদুল্লাহ, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-২) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব আিমা আিার, আো [দমথডকযাল] অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

26.  শকে : টমাহাম্মেপুর টকেীে কদলজ, ৩১২/৩, নূরজাহান টরাড, টমাহাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১৭৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমাজাদম্মল হক, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-১৩) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব রাথজব সাহা, সাঁে মুদ্ােঃ কাম কথপেঃ অপােঃ (ইউথনে-১০) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক সলকারী 

4.  জনাব আদমনা আিার ইিা, অথিস সহােক (ইউথনে-৩) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

27.  শকে : বােশাহ িেসাল ইনথস্টটিউে (স্কুল এন্ড কদলজ), থরাং টরাড, শ্যামলী, টমাহাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১৬০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ মাহফুজুর রহমান, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব উদম্ম কুলস্যম, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-১৩) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব আশরাফুল হক, অথিস সহােক (আইন শাখা) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

28.  শকে : টমাহাম্মেপুর মথহলা কদলজ, নূরজাহান টরাড, টমাহাম্মেপুর, ঢাকা  

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১২০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমািােঃ বুলবুথল খাতুন, ব্যিগত কম চকতচা (উপসথৈব বাদজে ও উনেন এর েপ্তর) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ রাদসল থমো, অথিস সহােক (থবজ্ঞ সেদের েপ্তর) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

29.  শকে : ঢাকা টস্টে কদলজ, প্লে-১/৩, ব্লক-ই, নূরজাহান টরাড, টমাহাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১০০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমাহাম্মে রথিকুল ইসলাম, উপপথরৈালক (ইউথনে-১১) 

 

প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ আলমাস্যর রহমান, সহকারী পথরৈালক [ইউথনে-৪] পমরেশ মক 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব টমােঃ টমাহােদমনুল, অথিস সহােক (ইউথনে-১০) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/০৭ 



-০৭- 

 

30.  শকে : টমাহাম্মেপুর সরকাথর উচ্চ থবদ্যালে, হুমায়ুন টরাড, টমাহাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১৭৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আবুল কালাম আজাে, ব্যথিগত কম চকতচা (ইউথনে-১০) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব িথরো পারিীন, সাঁে মুদ্ােঃ কাম কথপেঃ অপােঃ (ইউথনে-২) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব টমােঃ রাদমল টহাদসন, অথিস সহােক (ইউথনে-১১) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

31.  শকে : টমাহাম্মেপুর কমাথশ চোল ইনথস্টটিউে সরকাথর মাধ্যথমক থবদ্যালে, সাত মসথজে টরাড, টমাহাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৯০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব মামুন-আল-হাসান, সহকারী পথরৈালক (ইউথনে-১০) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব জথসম উথিন খান, অথিস সহােক (থবজ্ঞ সেদের েপ্তর)  অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

32.  শকে : লালর্াটিয়া লাউমজাং শসাসাইটি উচ্চ র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয়, ব্লক-মব , লালর্াটিয়া, শর্ালাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৮00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব রাদবো টবগম, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-১২) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ রাজু আহদম্মে, অথিস সহােক (ইউথনে-২) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

33.  শকে : মকশলয় বামলকা মবদ্যালয় ও কদলজ, তাজর্লল শরাড, শর্ালাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৯৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টসতারা-ই-জাথমন, ব্যিগত কম চকতচা (আইন শাখা) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ থজনারুল ইসলাম, অথিস সহােক (ইউথনে-৪) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

34.  শকে : ঢাকা উদ্যান সরকামর র্লামবদ্যালয়, শর্ালাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 900 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব মঞ্জু শ্রী টেবী, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ আথমনুল ইসলাম, অথিস সহােক (উপসথৈব অি চ ও টসবা এর েপ্তর) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

ক্রমশ/০৮ 

 



-০৮- 

35.  শকে : লালমাটিো মথহলা কদলজ, লালমাটিো, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১500 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ রুহুল আমীন-২, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব িারজানা আিার আরজু, সাঁে মুদ্ােঃ কাম কথপেঃ অপােঃ (আইন শাখা) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব রাহুল কাথন্ত ধর, অথিস সহােক (ইউথনে-১) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

36.  শকে : লালমাটিো উচ্চ বাথলকা থবদ্যালে, টমাহাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1৮00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আব্দুর রাজ্জাক গাজী, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব মাহমুো খাতুন, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-১০) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক ০২ জন সলকারী 

4.  জনাব টমােঃ রতনুজ্জামান, অথিস সহােক (ইউথনে-৮) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

37.  শকে : সরকাথর টমাহাম্মেপুর মদডল স্কুল অযান্ড কদলজ, গজনবী টরাড, কদলজ টগইে, টমাহাম্মেপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২২০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ জথসম উথিন, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  

 

প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ রুহুল আমীন, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) পমরেশ মক 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক ০২ জন সলকারী 

4.  জনাব টমােঃ কাউিার আলম, অথিস সহােক (ইউথনে-৪) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

38.  শকে : ঢাকা র্মললা পমলদটকমনক ইন্সটিটিউট, শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : 700 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ মঞ্জুর রহমান সরকার, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ আব্দুর ওোথহে, অথিস সহােক (তথ্য িযুথি শাখা) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

39.  শকে : শশদরবাাংলা নগর সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, শশদরবাাংলা নগর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা :  1600  জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আদনাোর পারদিজ, উধ চতন গদবষণা ও পথরসাংখ্যান কম চকতচা (ইউথনে-১২) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ নূরুল ইসলাম আকন, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-৭) পমরেশ মক 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব অথনমা রানী, অথিস সহােক (ইউথনে-১২) অমিস সলায়ক 

5.  জনাব মনজু খাতুন, অথিস সহােক (আইন শাখা) অমিস সলায়ক 

6.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/০৯ 



-০৯- 

40.  শকে : শশদর বাাংলা নগর সরকারী বালক উচ্চ মবদ্যালয়, শশদরবাাংলা নগর,  ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1000 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টিরদেৌস আলী, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব এ.থব.এম. সামছুউথিন, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-৫)  সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব টমােঃ শামীম টরজা, অথিস সহােক (ইউথনে-৫)  অমিস সলায়ক 

5.  জনাব আেশা থসথিকা, অথিস সহােক (ইউথনে-৮)  অমিস সলায়ক 

6.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

41.    শকে : বঙ্গবন্ধু টশখ মুথজব একাদডথম, শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা [ইাংদরমজ ভাস মন]  

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 10২7 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ জথহরুল ইসলাম, উপপথরৈালক (ইউথনে-৯) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ টমাসদলম উথিন, িশাসথনক কম চকতচা (ইস্যয শাখা) পমরেশ মক 

3.  জনাব চসেো আথতো স্যলতান, সাঁে মুদ্ােঃ কাম কথপেঃ অপােঃ (ইউথনে-১০) সলকারী 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক ০২ জন সলকারী 

5.  জনাব টমােঃ আবুল হাদশম, অথিস সহােক (নন-কযাডার শাখা) অমিস সলায়ক 

6.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

42.  শকে : রাজধানী উচ্চ মবদ্যালয়, র্ামনক মর্য়া এমভমনউ, শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 750 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব শাহানারা খানম, ব্যথিগত কম চকতচা (ইউথনে-৪) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক ০২ জন সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ হাথনি থমো, অথিস সহােক (থবজ্ঞ সেদের েপ্তর) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

43.  শকে : ইদডন মথহলা কদলজ, আথজমপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 3০০০ জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব মামুন মাহবুব, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব জাথকর টহাদসন, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) পমরেশ মক 

3.  জনাব আব্দুল আলীম, সাঁে মুদ্ােঃ কাম কথপেঃ অপােঃ (ইউথনে-৪) সলকারী 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক ০২ জন সলকারী 

5.  জনাব মন্টু কুমার শীল, অথিস সহােক (ইউথনে-৮) অমিস সলায়ক 

6.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

 

44.  শকে : গাল মস্থ্ে অে মনীমত কদলজ, আমজর্পুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1৬00 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমাহাম্মে আশরাফুল ইসলাম, উপপথরৈালক (ইউথনে-৩) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  টবগম িারহানা আিার, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-২) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব মাসরুর ইব্রাহীম থিে, অথিস সহােক (আইন শাখা) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/১০ 



-১০- 

 
45.  শকে : আমজর্পুর গভন মদর্ন্ট গাল মস স্কুল এন্ড কদলজ, আমজর্পুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২০০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব এম.এ. মাোন, উপপথরৈালক (ইউথনে-৭) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব উমর িারুক টরাকন, সাঁে মুদ্ােঃ কাম কথপেঃ অপােঃ (ইউথনে-১২) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব টমােঃ টখারদশে আলম, অথিস সহােক (ইউথনে-১১) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

46.  শকে : ওদয়স্ট এন্ড লাই স্কুল, আমজর্পুর টরাড [পুরাতন কবরস্থাদনর থবপরীদত], ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 8০0 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমািােঃ মদনাোরা টবগম, ব্যিগত কম চকতচা (নন-কযাডার শাখা) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ থমলন সরকার, অথিস সহােক (ইউথনে-১১) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

47.  শকে : রায়লান স্কুল এন্ড কদলজ, ৩৭/৬-এ, আমজর্পুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 700 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ শাহাবুথিন আহদম্মে, ব্যথিগত কম চকতচা (থবজ্ঞ সেে-১০ এর েপ্তর) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

48.  শকেঃ লালবাগ সরকামর র্দডল স্কুল এন্ড কদলজ, ৪৩/২, আর.এন.মড. শরাড, লালবাগ, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1৫৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব সদন্তাষ ৈে পাল, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব থমজচা নূর-ই-তামাো, সাঁে মুদ্ােঃ কাম কথপেঃ অপােঃ (নন-কযাডার শাখা) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  টশখ জুবাদের ইসলাম, অথিস সহােক (ইউথনে-২) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

49.    শকে : সরকামর বঙ্গবন্ধু কদলজ, পিবী, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : ১১০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী পথরৈালক (ইউথনে-১) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমজবাহ উথিন, অথিস সহােক (ইউথনে-১২) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

ক্রমশ/১১ 
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50.  শকে : ভাসানদটক সরকামর কদলজ, কািরুল, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 700 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব শাহানাজ পারিীন, ব্যথিগত কম চকতচা (থবজ্ঞ সেে-২ এর েপ্তর) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ টলমন ইসলাম, অথিস সহােক (ইউথনে-৬) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

51.  শকে : মর্রপুর কদলজ, শসকশন-২, মর্রপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : ২600 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ িারুক টহাদসন, সহকারী সথৈব (থশল্প মন্ত্রণালে) 

  

প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ রথবউল আউোল, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) পমরেশ মক 

3.  জনাব টমািােঃ ইোসথমন আিার, কথপউোর মুদ্াক্ষথরক (নন-কযাডার শাখা) সলকারী 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

5.  জনাব নাজমা আিার, অথিস সহােক (ইউথনে-৪) অমিস সলায়ক 

6.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

52.  শকেঃ ঢাকা মশক্ষা শবাড ম ল্যাবদরটমর স্কুল এণ্ড কদলজ, মপ্রমন্সপাল আবুল কাদশর্ সড়ক, মর্রপুর-১, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1350 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  টবগম পাথপো স্যলতানা, উপপথরৈালক (ইউথনে-৮) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব থনজাম উথিন, কথপউোর মুদ্াক্ষথরক (ইউথনে-৪) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব হাসানুজ্জামান, অথিস সহােক (ইস্যয শাখা) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

53.  শকে : র্ীরপুর বাাংলা উচ্চ র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয় (বামলকা শািা), শসকশন-০৬, পিবী, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা:  1000  জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব আবু তাদহর থমো, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব শারথমন আিার স্বণ চা, অথিস সহােক (ইউথনে-১৩) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

54.  শকে : র্ীরপুর বাাংলা উচ্চ র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয় (বালক শািা), শসকশন-১১, পিবী, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1500 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব এ.থব.এম. আল আমীন, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) 

 

প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব থনলুিা ইোসথমন, কথপউোর মুদ্াক্ষথরক (ইউথনে-২) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব থশরীন আিার, অথিস সহােক (ইউথনে-৬) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/১২ 
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55.  শকে : সরকামর রূপনগর র্দডল স্কুল অোন্ড  কদলজ, শরাড নাং-১৬, রূপনগর আ/এ,  মর্রপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1600 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব সেরুল টহাদসন শামীম, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব মুিা আিার, কথপউোর মুদ্াক্ষথরক (ইউথনে-৭) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব টমােঃ থশহাবুল ইসলাম, অথিস সহােক (ইউথনে-৯) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

56.  শকে : কল্যাণপুর গাল মস স্কুল ও কদলজ,  মর্রপুর,  ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৯00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টখাকন থমো, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  

 

প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ থলেন, অথিস সহােক (ইউথনে-৭) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

57.  শকে : সাদরাজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কদলজ, ৩০, শসনপাড়া পব মতা, মর্রপুর-১০, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : ৮00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব নাসরীন জাহান, সহকারী পথরৈালক (ইউথনে-৯) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ হাথমম টৈৌধুরী, অথিস সহােক (ইউথনে-৭) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

58.  শকে : মর্রপুর সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, মর্রপুর-১, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৪00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টরাকসানা আিার, ব্যথিগত কম চকতচা (ইউথনে-৫) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

59.  শকে : গ্রীনমিল্ড স্কুল এন্ড কদলজ, প্লট-৩,  ব্লক-মস, এমভমনউ-২ , মর্রপুর-১০, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1500 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ শথিউল্লাহ, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব ৈঞ্চল কুমার মন্ডল, কথপউোর মুদ্াক্ষথরক (ইউথনে-১০) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক ০২ জন সলকারী 

4.   জনাব টমােঃ জথসম উথিন, অথিস সহােক (ইউথনে-৩) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/১৩ 

 



 

-১৩- 

60.  শকে : আেশ ম উচ্চ মবদ্যালয়, মর্রপুর-১০, কািরুল, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২৬00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব আবদুল মাোন থমো, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ আথনস্যর রহমান, িশাসথনক কম চকতচা (িশাসন-৩) পমরেশ মক 

3.  জনাব টমােঃ রথবউল কথরম, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) পমরেশ মক 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

5.  জনাব টমােঃ আেঃ জথলল মজুমোর, অথিস সহােক (থবজ্ঞ সেদের েপ্তর) অমিস সলায়ক 

6.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

61.  শকে : এি.এর্. ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কদলজ, র্াজার শরাড, মর্রপুর-১,  ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৭00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আলাউথিন, িাশাসথনক কম চকতচা (আইন শাখা) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক ০২ জন সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

62.  শকে : লর্রত শাহ্ আলী উচ্চ বামলকা মবদ্যালয়, শসকশন-১, মর্রপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : 1২00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব রুমা খানম, গদবষণা কম চকতচা (ইউথনে-১২)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ নাজমুল কবীর, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (জনসাংদর্াগ শাখা) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব টমােঃ হাথিজ, অথিস সহােক (িশাসন-২) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

63.  শকে : বমশর উমিন আেশ ম উচ্চ র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয়, ২৩৭/৩, আলম্মেনগর, মর্রপুর-১, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 900 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব কুেরতী নাথসর উথিন, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-৮) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব রথিকুল ইসলাম, অথিস সহােক (িশাসন-৬) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

64.  শকে : রূপনগর সরকামর র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয়, রূপনগর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৩50 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আব্দুল কুদ্দুস, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-২) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক ০২ জন সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/১৪ 

 



 

 

-১৪- 

 

65.  শকে : পিবী র্াদজদুল ইসলার্ র্দডল লাই স্কুল, পিবী,  ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৮00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব মথল খাতুন, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-৩) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ ইথলোস টহাদসন িারুক, অথিস সহােক (তথ্য িযুথি শাখা) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

66.  শকে : ন্যাশনাল বাাংলা উচ্চ থবদ্যালে, টসকশন-২, থমরপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৮০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব নাজমা টবগম, িশাসথনক কম চকতচা (আইন শাখা) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব সথিকুল ইসলাম, অথিস সহােক (থবজ্ঞ সেদের েপ্তর) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

67.  শকে : এস.ও.এস. হারম্যান টমইনার কদলজ, থমরপুর-১৩, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৩০0 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ রাথশদুর রহমান, ব্যথিগত কম চকতচা (ইউথনে-৩) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

68.  শকে : র্দডল একাদডমর্, থিথিপাল আবুল কাদশম সিক,  পাইকপাড়া সরকারী (মড-টাইপ) কদলানী মর্রপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1২00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ ওসমান গথণ, সহকারী পথরৈালক (নন-কযাডার শাখা) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব স্মৃথত রানী শীল, সাঁে মুদ্ােঃ কাম কথপেঃ অপােঃ (ইউথনে-১১) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

69.  শকে : উত্তর কািরুল উচ্চ মবদ্যালয়, ঢাকা শসনামনবাস, কািরুল, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৭00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব কথনকা রানী, িশাসথনক কম চকতচা (নন-কযাডার শাখা) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ মাহবুবুল আলম, অথিস সহােক (সথৈব মদহােদের েপ্তর) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

ক্রমশ/১৫ 



 

-১৫- 

 

70.  শকে : লাজী আশ্রাি আলী লাই স্কুল, পূব ম শশওড়াপাড়া, কািরুল, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1০00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব সাথহো খাতুন, লাইদব্রথরোন (লাইদব্রথর শাখা) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব পারিীন আিার, িশাসথনক কম চকতচা (িশাসন-২) পমরেশ মক 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব রথন, অথিস সহােক (িশাসন-২) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

 

71.  শকে : আলীর্ উমিন উচ্চ মবদ্যালয়, পীদররবাগ, মর্রপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 550 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আবু তাদহর, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-১) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

72.    শকে : লাজী আলী শলাদসন উচ্চ মবদ্যালয়, মর্রপুর-১৩,  ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৬৫0 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব স্যখ রিন থমত্র, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-১১) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

73.  শকে : র্ীরপুর মসদ্ধান্ত লাই স্কুল, োরুস সালার্ (শলীে বুমদ্ধজীবী কবরস্থ্াদনর পাদবম), র্ীরপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 800 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টমাশাররি টহাসাইন, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-৭) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

 

74.  শকে : োরুসসালার্ সরকামর র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয়, (শলীে বুমদ্ধজীবী স্মৃমতদসৌধ সাংলগ্ন) মর্রপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৮00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমাহাম্মে কবীর টহাদসন, জুথনের গদবষণা কম চকতচা (ইউথনে-১২) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

ক্রমশ/১৬ 

 



 

-১৬- 

 

75.  শকে : কালশী ইসলামর্য়া উচ্চ মবদ্যালয়, ১১/ই, পিবী, মর্রপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৬৫0 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমাসদলমা খাতুন, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-৬) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ আহাে টহাদসন, অথিস সহােক (িশাসন-২) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

76.  শকে : ভাষানদটক সরকামর র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয়, ভাষানদটক, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 800 জন 

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টিরদেৌস আলম, সহকারী পথরৈালক (ইউথনে-১৩) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

77.  শকে : ইবরামলর্পুর সালালউমিন মশক্ষালয়, পূব ম শশওড়াপাড়া, মর্রপুর, কািরুল, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১০০0 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব শামস্যন নাহার, সহকারী পথরৈালক (ইউথনে-১১) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ শহীে হাওলাোর, অথিস সহােক (িশাসন-২) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

78.  শকে : ঢাকা কমাস চ কদলজ, ঢাকা কমাস চ কদলজ টরাড, থমরপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : 3২00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ জাহাঙ্গীর টহাদসন, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ থজোউর রহমান, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) পমরেশ মক 

3.  জনাব আলথমনা টবগম, সাঁে মুদ্ােঃ কাম কথপেঃ অপােঃ (ইউথনে-৫) সলকারী 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

79.  শকে :  থবথসআইথস কদলজ, থমরপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২২০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমাহাম্মে শাহজাহান থমো, সহকারী সথৈব (িবাসী কল্যাণ ও চবদেথশক কম চসাংস্থান 

মন্ত্রণালে)  

প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব রনথজৎ কুমার টমােক, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (নন-কযাডার শাখা) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/১৭ 

 



 

-১৭- 

 

80.  শকে : মীরপুর গাল চস আইথডোল ল্যাবদরেরী ইনথস্টটিউে, থমরপুর-১০, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা:  ৩০০০  জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমাহাম্মে আিার টহাদসন, সহকারী সথৈব (বাথণজয মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব আব্দুল মথতন, ডাো এথি অপাদরের (তথ্য িযুথি শাখা) সলকারী 

3.  জনাব রাদশদুল হাসান সথজব, কথপউোর মুদ্াক্ষথরক (সথৈব মদহােদের েপ্তর) সলকারী 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

81.  শকে : সরকাথর বাঙলা কদলজ, থমরপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২২00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমাহাম্মে মাথহদুর রহমান, পথরৈালক (ইউথনে-৫) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব শ্যাম ৈরণ িামাথনক, সহকারী পথরৈালক (ইউথনে-৩) পমরেশ মক 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

82.  শকে : এম.থড.থস. মদডল ইনথস্টটিউে, ১২-থব পল্লবী, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : ১০00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব চসেে টমাহাম্মে িরহান উথিন, ব্যথিগত কম চকতচা (থবজ্ঞ সেে-১৩ এর েপ্তর) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টসাদহল আমীন, অথিস সহােক [িশাসন-৩] অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

83.  শকে : হারুণ টমাল্লা থডথি কদলজ, থমরপুর ১২, সাগুপতা হাউথজাং, পল্লবী, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১০০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ শাহাবুথিন, িশাসথনক কম চকতচা (জনসাংদর্াগ শাখা)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

84.  শকে : ঢাকা কদলজ, ধানর্মন্ড, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : ২৪০0 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আথনছুন নবী, সহকারী সথৈব (দলথজসদলটিি ও সাংসে থবষেক থবিাগ) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ আবুল কালাম, িশাসথনক কম চকতচা (িশাসন-২) পমরেশ মক 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক ০২ জন সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/১৮ 

 



 

-১৮- 

 

85.  শকে : সরকামর টিিাস ম শেমনাং কদলজ, ধানর্মন্ড, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : 1৪00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ শথি উল্লাহ, উপপথরৈালক (ইউথনে-১) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব তাসথলমা আিার, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-৯) পমরেশ মক 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

86.  শকে : ঢাকা থসটি কদলজ, টরাড নাং-২, ধানমথি, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১৪০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টহদলনা টবগম, উপপথরৈালক (ইউথনে-৬) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ আব্দুল আথজম, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (নন-কযাডার শাখা) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

87.  শকে : মনউ র্দডল মডমগ্র কদলজ, রাদসল স্কয়ার, শুক্রাবাে, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1৫00 জন   

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব এস.এস.এম. থগোস উিীন, উপপথরৈালক (ইউথনে-১০) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ টরজাউল কথরম, সাঁে মুদ্ােঃ কাম কথপেঃ অপােঃ (নন-কযাডার শাখা) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

88.  শকে : ইউমনভামস মটি উইদর্ন স শিডাদরশন কদলজ, লাউজ নম্বর-১৬ এবাং ১৬/১ (নতুন-১৩), শরাড নম্বর-৬, ধানর্মন্ড আ/এ, 

ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১০০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ শওকত টসথলম, সহকারী পথরৈালক (ইউথনে-২) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

89.  শকে : ডক্টর র্ামলকা কদলজ, ৭/এ, ধানর্মন্ড, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা:  ১২50  জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমািােঃ টসথলনা স্যলতানা, সহকারী সথৈব (খাদ্য মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

ক্রমশ/১৯ 



-১৯- 

 

90.  শকে : গবন মদর্ন্ট ল্যাবদরটমর লাই স্কুল, মনউ র্াদকমট, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1500 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ লুৎির রহমান, সহকারী পথরৈালক (ইউথনে-১৩) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ আলমগীর টহাদসন, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-৪) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

91.  শকে : ধানর্মন্ড সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, শরাড-১১/এ, ধানর্মন্ড আ/এ, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1২০0 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব এইৈ.এম. আথরফুর রহমান, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ সাকওোত, অথিস সহােক (িশাসন-২) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

92.  শকে : জমরনা মসকোর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয় ও কদলজ, ২৯৫/এ, টামল অমিস শরাড, রাদয়র বাজার, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1০00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আদনাোর টহাদসন, সহকারী পথরৈালক (ইউথনে-৬) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

93.  শকে : শর্দলরুমেসা গাল মস স্কুল এন্ড কদলজ, ৫৪/১, নে ম সার্কমলার শরাড, ধানর্মন্ড, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৮00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ থমজানুর রহমান-২, ব্যথিগত কম চকতচা (থবজ্ঞ সেে-১৪ এর েপ্তর) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

94.  শকে : মনউ র্দডল বহুমুিী উচ্চ মবদ্যালয়, শুক্রাবাে (রাদসল স্কয়ার),  ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা:  ৮00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব আব্দুর রথহম হাওলাোর, সহকারী পথরৈালক (ইউথনে-১২) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

 

 

ক্রমশ/২০ 

 

 



 

-২০- 

 

95.  শকে : রাদয়র বাজার উচ্চ মবদ্যালয়, ধানর্মন্ড, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১১00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আবদুল মাোন, সহকারী সথৈব (স্বাস্থয থবষেক মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব শাথকব টসখ, অথিস সহােক (িশাসন-২) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

96.  শকে : ওদয়স্ট ধানর্মন্ড ইউসুি লাই স্কুল, পমির্ ধানর্মন্ড (শাংকর), ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৬৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ রথবউল ইসলাম, ব্যথিগত কম চকতচা (থবজ্ঞ সেে-৭ এর েপ্তর) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

97.  শকে : শলীে শশি রাদসল সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, লাজারীবাগ, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা:  800 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আদনাোরুল কবীর, ব্যথিগত কম চকতচা (ইউথনে-৯) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

98.  শকে : সাদললা উচ্চ র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয় (স্কুল এন্ড কদলজ), ৬১, নীলাম্বর সালা শরাড, মনউর্াদকমট, লাজারীবাগ, ঢাকা  

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১১50 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব আব্দুল আলীম, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

 

99.  শকে :  শলীে শবগর্ শশি িমজলাতুন শনছা মুমজব সরকামর র্লামবদ্যালয়, লাজারীবাগ, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 700 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমাহাম্মে কামরুল আহসান, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক ০২ জন সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ িারুক টহাদসন, অথিস সহােক (িশাসন-২) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

ক্রমশ/২১ 
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100.  শকে : শবগর্ বেরুদেসা সরকামর র্মললা কদলজ, বকশীবাজার, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২৫00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব আথজজুর রহমান, সহকারী সথৈব (দরলপি মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ খথললুর রহমান, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) পমরেশ মক 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

 

101.  শকে : সরকামর র্াদ্রাসা-ই-আমলয়া, বিমশবাজার, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : 1500 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আথমনুল হক, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব সতীশ লাল, অথিস সহােক  অথিস সহােক  

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

102.  শকে : শশি শবারলানুিীন শপাস্ট গ্রাজুদয়ট কদলজ, ৬২, নামজমুউমিন শরাড, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২000 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব আথজম উিীন তালুকোর, সহকারী সথৈব (ধম চ থবষেক মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব শর্াঃ জার্াল শলাদসন, সাব শপাস্ট র্াস্টার [ইসুে শািা] সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব টমােঃ এমোদুল ইসলাম, অথিস সহােক (সথৈব মদহােদের েপ্তর) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

103.  শকে : ঢাকা র্লানগর র্মললা কদলজ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : ৩০00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ একরামুল হক টৈৌধুরী, সহকারী সথৈব (ডাক ও টেথলদর্াগাদর্াগ থবিাগ) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ থমজানুর রহমান, সাঁে মুদ্ােঃ কাম কথপেঃ অপােঃ (ইউথনে-৭) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব টমােঃ শাহীন  হাওলাোর, অথিস সহােক  অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

 

104.  শকে : নবর্কর্ার ইনমস্টটিউশন ও ড. শলীদুিাল কদলজ, ১৬, উদর্শ েত্ত শরাড, বকমশবাজার, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1২00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ নজরুল ইসলাম, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/২২ 
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105.  শকে : সরকাথর শহীে টসাহরাওোেী কদলজ, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : ১৫00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টমদহেী হাসান, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব শর্াঃ আমর্রুল ইসলার্, অমিস সলায়ক [প্রশাসন-২]  অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

106.  শকে : িজলুল লক র্মললা কদলজ, ১২ অক্ষয় োস শলন, শগন্ডামরয়া, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1৬00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আবু হাথরস থমো, সহকারী সথৈব (মুথিযুদ্ধ থবষেক মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক ০২ জন সলকারী 

3.  টমািােঃ শারথমন আিার, অথিস সহােক  অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

107.  শকে : শসন্ট্রাল উইদর্ন্স কদলজ, ১৩/২, অিে োস টলন, টিকাটুমল,  ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1২00জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ জাির আলী, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ থজোরুল ইসলাম, অথিস সহােক  অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

108.  শকে : টিকাটুমল কার্রুদেসা সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, টিকাটুমল, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1100 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ মথতউর রসূল, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব রুপই ৈে োস, অথিস সহােক  অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

109.  শকে : আরর্ামনদটালা সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, ১নাং আবুল িায়রাত শরাড, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা:  1400  জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ মথিজুল ইসলাম, সহকারী সথৈব (কৃথষ মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব আব্দুর রথশে, অথিস সহােক  অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/২৩ 
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110.  শকে : ঢাকা গভ. মুসমলর্ লাই স্কুল, বালাদুর শাহ্ পাকম, সেরঘাট, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1০00 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমািােঃ িথরো ইোসথমন, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব শর্াঃ বজলুর রমশে, শপকার [ইসুে শািা] সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

111.  শকে : নবাবপুর সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, কাপ্তান বাজার, ওয়ারী, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা:  750  জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব মুহাম্মে টতৌথহদুজ্জামান, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

112.  শকে : বাাংলাবাজার সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, সুত্রাপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1১00 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আব্দুস সাত্তার, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

113.  শকে : শশদর বাাংলা বামলকা র্লামবদ্যালয় [পূব মতন নারী মশক্ষা র্মির], ২০ লাটদিালা শরাড, টিকাটুমল, ঢাকা  

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1৫50 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ কামাল টহাদসন, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

114.  শকে : শপাগজ ল্যাবদরটমর স্কুল অোন্ড কদলজ, আই.ই.আর. জগোে মববমবদ্যালয়, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1০50 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টগালাম টমাস্তিা, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 
 

115.  শকে : আলদর্ে বাওয়ানী একাদডর্ী স্কুল এন্ড কদলজ, ৩-৫, শক.মপ শঘাষ স্ট্রীট, আরর্ানীদটালা, বাবুবাজার, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২600 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ জাথহদুল ইসলাম, সহকারী সথৈব (অি চ মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব থলেন, অমিস সলায়ক [প্রশাসন-২]  অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/২৪ 

 



-২৪- 

116.  শকে : র্মনজা রলর্ান গাল মস স্কুল অোন্ড কদলজ, ২৩-২৬ রজনী শিৌধুরী শরাড, শগন্ডামরয়া, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : ৭৫০ জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব মুহাম্মে মুখদলছুর রহমান, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

117.  শকে : আদনায়ারা শবগর্ মুসমলর্ বামলকা উচ্চ মবদ্যালয় ও কদলজ, ১৩ নামজর্ উমিন শরাড, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1650 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ হাথববুর রহমান, সহকারী সথৈব (থবজ্ঞান ও িযুথি মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব আব্দুর রথশে, অমিস সলায়ক [প্রশাসন-২]  অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

118.  শকে : ঢাকা কদলমজদয়ট স্কুল, সেরঘাট, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1০00 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টগালাম সদরাোর, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

119.  শকে : আনির্য়ী বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, ১৭/১৮, কামজমুমিন মসমিকী শলন, আরর্ামনদটালা, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1৫00 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ ইব্রাহীম থনোজী, সহকারী সথৈব (থবজ্ঞান ও িযুথি মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব র্াইদুল ইসলার্, অমিস সলঃ কার্-কমম্পঃ মুদ্রাঃ [প্রশাসন-৫] সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

120.  শকে : কথব নজরুল সরকাথর কদলজ, সেরঘাে, ঢাকা। 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১৮50 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টসথলম থসকোর, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

 
 

121.  শকে : মসদদ্ধবরী  কদলজ, ২৫ শলীে সাাংবামেক শসমলনা পারভীন সড়ক [১১৮ মসদদ্ধবরী সার্কমলার শরাড], র্গবাজার, 

ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : ২৩50 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আথনস্যর রহমান, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব রাথজো স্যলতানা, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-৮) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব রূপাই ৈে োস, অমিস সলায়ক [প্রশাসন-২] অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন  অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/২৫ 

 



-২৫- 

 

122.  শকে : লামববুিাহ্ বালার কদলজ, শামন্তনগর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২৭00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব আবদুর রথশে খান, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব থশউথল টবগম, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-১০) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব এরশাদুর রহমান, অথিস সহােক (িকল্প) অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

 

123.  শকে : মসদদ্ধবরী গাল মস কদলজ, ১৪৮ মনউ শবইলী শরাড, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২৫00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আব্দুর রথশে, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ খথললুর রহমান, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-৬) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  জনাব রুপন ৈে োস, অমিস সলায়ক [প্রশাসন-২] অমিস সলায়ক 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

 

124.  শকে : মর্জমা আব্বাস র্মললা মডগ্রী কদলজ, শালজালানপুর, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : 1০00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব আল-আথমন, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব শ্যমলী আিার, কথপউোর মুদ্াক্ষথরক (ইউথনে-১১) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

125.  শকে : মিলগাঁও র্দডল কদলজ, ব্লক-মস,৭২১/১, মিলগাঁও শিৌরাস্তা, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২৪00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ লুৎির রহমান, সহকারী সথৈব (থবদুযৎ থবিাগ) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ রাদশে ভূইো, কথপউোর মুদ্াক্ষথরক (িশাসন-৫) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

 

126.  শকে : ঢাকা ইর্মপমরয়াল কদলজ, বামড়-৩৫-৪৩, ব্লক-মব, শরাড-২, জহুরুল ইসলার্ মসটি, আিতাব নগর বাড্ডা, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : 1২00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব মুহাম্মে আথরফুজ্জামান, সহকারী থহসাব রক্ষণ কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/২৬ 

 



-২৬- 

 

127.  শকে : মিলগাঁও সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, মিলগাঁও, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1২00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  কাজী থনোমুল ইসলাম, সহকারী সথৈব (দরলপি মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

128.  শকে : কের্তলা পূব ম বাসাদবা স্কুল এন্ড কদলজ, ২৮/৩, কের্তলা, বাসাদবা ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২000 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমাহাম্মে জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব শামীমা আিার, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-৮) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

 

129.  শকে : মিলগাঁও গাল মস স্কুল এন্ড কদলজ, মিলগাঁও, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1৭00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ হাথবব উল্লাহ, সহকারী সথৈব (দুদর্ চাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ আেঃ মাোন, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-৩) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

130.  শকে : রাজারবাগ পুমলশ লাইন স্ স্কুল এন্ড কদলজ, রাজারবাগ, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1২00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ মথহউথিন শামীম, সহকারী সথৈব (স্থানীে সরকার থবিাগ) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব নূর টমাহাম্মে, অথিস সহােক (িকল্প)  অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

131.  শকে : ইস্পালামন বামলকা মবদ্যালয় ও র্লামবদ্যালয়, ৩, রাদশে িান শর্নন সড়ক (মনউ ইস্কাটন শরাড), র্গবাজার, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৭৫0 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আবদুল বাকী, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

ক্রমশ/২৭ 

 

 

 



 

-২৭- 

132.  শকে : আলী আলর্ে স্কুল এন্ড কদলজ, েমক্ষণ শগাড়ান, মিলগাঁও, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1৬50 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টহলাল উথিন, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ থরোজ উথিন, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-৪) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

133.  শকে :  মবটিমসএল আইমডয়াল স্কুল (সাদবক টি এন্ড টি উচ্চ মবদ্যালয়), র্গবাজার, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৭00 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টবলাদেত টহাদসন, িশাসথনক কম চকতচা (নন-কযাডার শাখা) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

134.  শকে : মসদদ্ধবরী বালক উচ্চ মবদ্যালয়, ৭৭ মসদদ্ধবরী, রর্না, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 900 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ িাদেক টহাদসন, ব্যিগত কম চকতচা (ইউথনে-৭)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

135.  শকে : মবয়ার্ র্দডল স্কুল এন্ড কদলজ, ৬৩ মনউ ইস্কাটন, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৮50 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ কামাল টহাদসন, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-১২) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক ০২ জন সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

136.  শকে : রার্পুরা একরামুদেছা বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, মিলগাঁও, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 15০0 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ হারুন অর রথশে, সহকারী সথৈব (পথরকল্পনা থবিাগ) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব মদনাোরা খাতুন, েপ্তথর (নন-কযাডার শাখা) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

137.  শকে : রার্পুরা একরামুদেছা উচ্চ মবদ্যালয়, রার্পুরা, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 800 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আব্দুর রহমান, িশাসথনক কম চকতচা (নন-কযাডার শাখা) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/২৮ 



-২৮- 

 
138.  শকে : সবুজবাগ সরকাথর কদলজ, সবুজবাগ, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৯00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ মথহবুল টহথকম, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  টমািা: জাহানারা টবগম, অথিস সহােক  অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

139.  শকে : মগবাজার গাল মস হাই স্কুল, ৫২, থসদদ্ধশ্বরী, রমনা, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১১০০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আসলাম টহাদসন, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

140.  শকে : থিকারুনথনসা নূন স্কুল এন্ড কদলজ, ১/এ, থনউ টবইলী টরাড, ঢাকা [কদলজ শাখা] 

টিনুয: ০১ 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২500 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব মুহাম্মে টমাোদজ্জম টহাদসন, সহকারী সথৈব (তথ্য মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ টসথলম, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (লাইদব্রথর শাখা) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

 

141.  শকে : থিকারুনথনসা নূন স্কুল এন্ড কদলজ, ১/এ, থনউ টবইলী টরাড, ঢাকা [মূল িবন, স্কুল শাখা] 

টিনুয: ০২ 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ২000 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ শওকত ওসমান, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব নুর জাহান খাতুন, িশাসথনক কম চকতচা (উপসথৈব বাদজে ও উেেন এর েপ্তর) পমরেশ মক 

3.  জনাব টমােঃ বাবুল আলম, েপ্তথর (ইউথনে-৮) সলকারী 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

5.  আউেটসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

142.  শকে : ঢাকা পমলদটকমনক ইন্সটিটিউট, শতজগাঁও, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১৬00 জন 

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব আথজজুর রহমান তালুকোর, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ রথিকুল ইসলাম, কথপউোর মুদ্াক্ষথরক (আইন শাখা) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/২৯ 

 



-২৯- 

 

143.  শকে : টতজগাঁও কদলজ, ১৬ ইথন্দরা টরাড, িার্ মদগট, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 4000 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টেবাশীষ বথণক, এসাইনদমন্ট অথিসার (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ শথিকুল ইসলাম, কথপউোর মুদ্াক্ষথরক (তথ্য িযুথি শাখা) সলকারী 

3.  জনাব টমােঃ হাসানুজ্জামান, থহসাব সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (িকল্প) সলকারী 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

 

144.  শকে : শতজগাঁও সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, শতজগাঁও, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1৭00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব আিদরাজা তানথজন, উপপথরৈালক (ইউথনে-৪) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব ইসমত আরা, িশাসথনক কম চকতা (িশাসন-৬) পমরেশ মক 

3.  জনাব টমােঃ থজোউল হক, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (িকল্প) সলকারী 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

145.  শকে : শতজগাঁও সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, ৮০, কাজী নজরুল ইসলার্ এমভমনউ, িার্ মদগট, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১১00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব উদম্ম খাদের কুলস্যম, উপপথরৈালক (ইউথনে-৫) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  টবগম সাথবনা আিার, অথিস সহােক (আইটি শাখা) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

146.  শকে : মসমভল এমভদয়শন স্কুল এন্ড কদলজ, পুরাতন মবর্ান বির শরাড, শতজগাঁও, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1৪00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আথজজুল হক, থসথনের সহকারী সথৈব (ইউথনে-১০) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব এস.এম. হাথনফুর রহমান, কথপউোর মুদ্াক্ষথরক (ইউথনে-৯) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

147.  শকে : গবন মদর্ন্ট সাদয়ন্স লাইস্কুল, শতজগাঁও, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ১০৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আথতকুর রহমান, ব্যথিগত কম চকতচা (ইউথনে-১৩) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

ক্রমশ/৩৩ 

 



-৩০- 

 

148.  শকে : শতজগাঁও আেশ ম স্কুল এন্ড কদলজ, ৪৪৬, শতজগাঁও মশল্প এলাকা, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1500 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টেদলাোরা খাতুন, সহকারী সথৈব (স্থানীে সরকার থবিাগ) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ সাদজদুল কবীর, েপ্তরী (ইউথনে-১) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

149.  শকে : বাাংলাদেশ ইনমস্টটিউট অব গ্লাস এন্ড মসরামর্কস, শতজগাঁও, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 600 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ শাহ আলম, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-৪) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

150.  শকে : নাজনীন স্কুল এন্ড কদলজ, পূব ম রাজাবাজার, শতজগাঁও, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৭০০ জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ ইব্রাহীম থমো, িশাসথনক কম চকতচা (ইউথনে-৪) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

151.  শকে : র্মতমিল সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, র্মতমিল, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 1৫00 জন 

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ আদনাোরুল ইসলাম, িশাসথনক কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ কামরুজ্জামান, সাঁে মুদ্ােঃ কাম কথপেঃ অপােঃ (িশাসন-২) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

152.  শকে : র্মতমিল সরকামর বালক  উচ্চ মবদ্যালয়, র্মতমিল, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : ১৬৫০ জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব ইথদ্স আলী, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৩ জন অমিস সলায়ক 

 

153.  শকে : আরার্বাগ লাই স্কুল ও কদলজ আরার্বাগ, র্মতমিল, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: 10৫0 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব এস.এম. টমাস্তাক আহদমে, ব্যথিগত কম চকতচা (থবজ্ঞ সেে-৬ এর েপ্তর) 

 

প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  টবগম র্ণ চা টবগম, অথিস সহােক  অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

ক্রমশ/৩১ 



 

-৩১- 

 

154.  শকে : টি এন্ড টি উচ্চ মবদ্যালয়, র্মতমিল, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : 1২00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টশখ মাহফুজুর রহমান, সহকারী পথরৈালক (নন-কযাডার শাখা) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ মথনরুল ইসলাম, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-৬) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

155.  শকে : শসগুন বামগিা লাই স্কুল, ২৬/১, শতাপিানা শরাড, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা : 1৩00 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ নাথসর উথিন, সহকারী পথরৈালক (ইউথনে-৮) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব টমােঃ লুৎফুর বারী টতাহা, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (িকল্প) সলকারী 

3.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

156.  শকে : টি এন্ড টি র্মললা কদলজ, ওয়োরদলস কম্পাউন্ড, র্লািালী, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৯৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ শাহজাহান আলী, ব্যথিগত কম চকতচা (থবজ্ঞ সেে-১২ এর েপ্তর) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  টমািা: মনজু খাতুন, অথিস সহােক (আইন শাখা) অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

157.  শকে : গুলশান র্দডল লাই স্কুল এন্ড কদলজ, শরাড-৮৬, গুলশান-২, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৫৫০ জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টকিাতুল্লাহ, ব্যথিগত কম চকতচা (ইউথনে-১১) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 

158.  শকে : র্লািালী র্দডল লাই স্কুল, র্লািালী, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৮৩0 জন  

ক্রমর্ক 

নম্বর 

নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টরদোোনুল ইসলাম, ব্যথিগত কম চকতচা (থবজ্ঞ সেে-৩ এর েপ্তর) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  জনাব টমাহাম্মে আলী , অথিস সহােক  অমিস সলায়ক 

4.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০১ জন অমিস সলায়ক 

 

ক্রমশ/৩২ 

 



-৩২- 

 

159.  শকে : সরকারী কাঁলাৈােপুর লাই স্কুল এন্ড কদলজ, গুলশান-২, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৭৫0 জন   

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব কাওিার-ই-আলম, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে) প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

3.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০২ জন অমিস সলায়ক 

 
160.  শকে : সরকামর মততুর্ীর কদলজ, র্লািালী, ঢাকা 

তামরি ও সর্য় :            ১৯ র্াি ম ২০২১ (১০:০০টা শেদক ১২:০০টা পর্ মন্ত), প্রােী সাংখ্যা: ৩101 জন  

ক্রমর্ক নম্বর নার্ ও পেমব  োময়ত্বপ্রাপ্ত পে 

1.  জনাব টমােঃ টরজাউল করীম, সহকারী সথৈব (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  প্রধান পমরেশ মক 

(সর্ন্বয়কারী-শকে) 

2.  জনাব স্বপন কুমার োস, ব্যথিগত কম চকতচা (জনিশাসন মন্ত্রণালে)  পমরেশ মক 

3.  জনাব টমােঃ সেরুল ইসলাম, অথিস সহেঃ কাম কথপেঃ মুদ্ােঃ (ইউথনে-১) সলকারী 

4.  কতচব্যরত গাথি ৈালক  সলকারী 

5.  আউেদসাথস চাং হদত িাপ্ত টলবার ০৪ জন অমিস সলায়ক 

 

২। পরীক্ষা টকদে োথেত্বিাপ্ত কম চকতচা-কম চৈারীবৃন্দ ১৯.০৩.২০২১ তাথরখ রাত ৪:০০ ঘটিকাে কদিালরুদম উপথস্থত হদে পরীক্ষার টগাপনীে 

কাগজপত্র িহণপূব চক পরীক্ষা টকেথিথত্তক টকদে গমন কদর স্যিিুাদব পরীক্ষা পথরৈালনা ও সপদের সাথব চক োথেত্ব পালন করদবন।  
 

৩। পুথলশী থনরাপত্তাে পরীক্ষার টগাপনীে কাগজপত্র থনরাপদে পরীক্ষা টকদে টপৌিাদনা এবাং কথমশন সথৈবালে িবদন জমা িোন থনথিতকরদণর 

িদোজনীে ব্যবস্থা িহণ করদবন। 

 

৪। পরীক্ষার শকদে োময়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা-কর্ মিারীবৃি অে ম র্ন্ত্রণালদয়র অে ম মবভাদগর ০৬.০৩.২০১৭ এবাং ১৪.০৯.২০১৭ তামরদির ০৭.০০.০০০০.১৭২.৩৭ 

.০০১.১৫-৫৩ এবাং ০৭.০০.০০০০. ১৭২.৩৭.০০১.১৫-২০০ নম্বর পদত্রর মনদে মশনা অনুর্ায়ী পামরদতামষক প্রা্য  লদবন।  

 

৫। পরীক্ষা িহদণ োথেত্বপ্রাপ্ত প্রধান পমরেশ মক (সর্ন্বয়কারী-শকে) তাঁর অধীদন ন্যস্ত কর্ মকতমা-কর্ মিারীদের লামজরা স্বাক্ষর গ্রলণপূব মক লামজরা শীট পরীক্ষা 

সাংক্রান্ত সাংমিষ্ট কাগজপদত্রর সাদে পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক (নন-কোডার) এর মনকট পরীক্ষা শশদষ জর্া মেদবন। 

  

স্বাক্ষথরত/- 

জামর্লা শবনর্ 
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নথি নম্বর : ৮০.০০.০০০০.৪০১.১৮.০১৯.২১-২৮৯/১(৫০)                                                               ZvwiL : 
 ০১ চিত্র ১৪২৭ 

১৫ মাৈ চ ২০২১ 

সেয় অবগমতর ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থ্া/কার্ মক্রর্ গ্রলদণর জন্য অনুমলমপ শপ্ররণ করা লদলা: 

1.  পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক (কোডার), বাাংলাদেশ সরকারী কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা। 

2.  উপসমিব (প্রশাসন/অে ম ও শসবা/বাদজট/পমরিালক (কোডার), বাাংলাদেশ সরকারী কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা। 

3.  শিয়ারম্যাদনর একান্ত সমিব (র্াননীয় শিয়ারম্যাদনর সেয় অবগমতর জন্য), বাাংলাদেশ সরকারী কর্ ম কমর্শন, ঢাকা। 

4.  থসদস্টম এনাথলস্ট, বাাংলাদেশ সরকারী কম চ কথমশন সথৈবালে, ঢাকা (ওদেব সাইদে িকাশ থনথিত করার অনুদরাধসহ)  

5.  সমিদবর একান্ত সমিব (সমিব র্দলােদয়র সেয় অবগমতর জন্য), বাাংলাদেশ সরকারী কর্ ম কমর্শন, ঢাকা। 

6.  উপপমরিালক, প্রশাসন-৪ (র্ানবালন), বাাংলাদেশ সরকারী কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা (প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক গাড়ী সরবরাল করার জন্য 

অনুদরাধসল)। 

7.  সলকারী সমিব (প্রশাসন-২), বাাংলাদেশ সরকারী কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা (ইদলকমেমশয়ান, শজনাদরটর অপাদরটর ও মলিটম্যান এর র্োসর্দয় 

অমিদস উপমস্থ্মত মনমিতকরদণর অনুদরাধসল)। 

8.  মলসাবরক্ষণ কর্ মকতমা, বাাংলাদেশ সরকারী কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা। 

9.  ব্যমক্তগত কর্ মকতমা, মবজ্ঞ সেস্য - সকল (মবজ্ঞ সেস্য র্দলােদয়র সেয় অবগমতর জন্য), বাাংলাদেশ সরকারী কর্ ম কমর্শন, ঢাকা। 

10.  অমতমরক্ত সমিদবর ব্যমক্তগত কর্ মকতমা (অমতমরক্ত সমিব র্দলােদয়র সেয় অবগমতর জন্য), বাাংলাদেশ সরকারী কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা। 
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