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নাং:- ৮০.০০.০০০০.৪০১.৪১.০৩৪.২১-৬৩২                                                             তাররখ : 
০৫ কারতিক ১৪২৮ 

২১ অকটাবর ২০২১ 

অমিস আদেশ 

       বাাংলাকেশ সরকারী কর্ ি করর্শন কর্তিক ৪৩তর্ রব.রস.এস. এর রপ্ররলরর্নারর টেস্ট (MCQ Type) িরীক্ষা আগার্ী ২৯ 

অকটাবর ২০২১ তাররখ সকাল ১০:০০ রর্রনে হকত ১২:০০ রর্রনে ির্ িন্ত ঢাকাস্থ ১৬৭ টি টককে অনুরষ্ঠত হকব। উক্ত িরীক্ষা 

সুষ্ঠুভাকব গ্রহকের লকক্ষে বাাংলাকেশ সরকারী কর্ ি করর্শন সরিবালয় এবাং রবরভন্ন র্ন্ত্রনালয়/রবভাকগর রনম্নবরে িত কর্ িকতিা ও কর্ িিারীকের 

(কযেষ্ঠতার ক্রর্ানুসাকর নয়) নাকর্র িাকবি উরিরখত িরীক্ষা টককের োরয়ত্ব িালকনর যন্য রনকে িশক্রকর্ অনুকরাধ করা হকলা। 
 

 

 

ক. সেরঘাট/টিকাটুমল/সূত্রাপুর অঞ্চল 

 

1)  

 

টকে :  েরনয়া ককলয, েরনয়া, র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২৩৬ 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৩৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ র্হরসন আলর্, িররিালক (ইউরনে-৮) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ আবদুল র্ান্নান, সহকারী সরিব (যনরনরািত্ত রবভাগ) িররেশ িক 

3.  যনাব টর্াোঃ রাকশে ভূইয়া, করপোঃ মুদ্াোঃ (প্রশাসন-৫) সহকারী 

4.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

2)  

 

টকে :  িজলুল হক র্মহলা কদলজ, ১২ অক্ষয় োস শলন, শগন্ডামরয়া, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৭০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আরনছুন নবী, সহকারী সরিব (কলরযসকলটিভ ও সাংসে রবষয়ক রবভাগ) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব সুখন আিার্য্ি, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১০) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

3)  

 

টকে :  র্মনজা রহর্ান গাল মস স্কুল অযান্ড কদলজ, ২৩-২৬ রজনী শিৌধুরী শরাড, শগন্ডামরয়া, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৭৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব আরযর্ উদ্দীন তালুকোর, সহকারী সরিব (ধর্ ি রবষয়ক র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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4)  

 

টকে :  নবাবপুর সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, কাপ্তান বাজার, ওয়ারী, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আবু হাররস রর্য়া, সহকারী সরিব (মুরক্তযুদ্ধ রবষয়ক র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

5)  

 

টকে :  কমব নজরুল সরকামর কদলজ, সেরঘাট, ঢাকা। 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৮৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আকনায়ার টহাকসন, উিিররিালক (ইউরনে-১২) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

6)  

 

টকে :  ঢাকা কদলমজদয়ট স্কুল, সেরঘাট, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১১০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ র্ামুন টহাকসন, সহকারী সরিব (অে িননরতক সপকি রবভাগ) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব খায়রুল ইসলার্, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (প্রশাসন-৩) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

7)  

 

টকে :  ঢাকা গভ. মুসমলর্ হাই স্কুল, বাহাদুর শাহ্ পাকম, সেরঘাট, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টর্াস্তিা কার্াল, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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8)  

 

টকে :  শপাগজ ল্যাবদরটমর স্কুল অযান্ড কদলজ, আই.ই.আর. জগন্নাথ মবশ্বমবদ্যালয়, ৬ মিত্তরঞ্জন 

এমভমনউ, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১১০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব বযলুর রহর্ান নারযর, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

9)  

 

টকে :  ঢাকা র্হানগর র্মহলা কদলজ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২৪০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টর্াস্তারিজুর রহর্ান, সহকারী সরিব (প্রবাসী কল্যাে ও ববকেরশক 

কর্ িসাংস্থান র্ন্ত্রোলয়) 

প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ টরযাউল কররর্, সাঁে-মুদ্াোঃ কার্-করপোঃ অিাোঃ (নন-কোডার শাখা) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

10)  

 

টকে :  সরকামর শহীে শসাহরাওয়ােী কদলজ, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ হারববুিাহ, িররসাংখ্যান কর্ িকতিা (ইউরনে-১২) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

11)  

 

টকে :  শসন্ট্রাল উইদর্ন্স কদলজ, ১৩/২, অভয় োস শলন, টিকাটুমল,ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব আবদুর ররহর্ হাওলাোর, সহকারী িররিালক (ইউরনে-১২) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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12)  

 

টকে :  টিকাটুমল কার্রুদন্নসা সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, টিকাটুমল, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১১০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব এইি.এর্. আররফুর রহর্ান, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

13)  

 

টকে :  বাাংলাবাজার সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, সুত্রাপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ বতয়াবুর রহর্ান টর্াল্যা, সহকারী সরিব (প্ররতরক্ষা র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

14)  

 

টকে :  শশদর বাাংলা বামলকা র্হামবদ্যালয় [পূব মতন নারী মশক্ষা র্মির], ২০ হাটদ ালা শরাড, 

টিকাটুমল, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৪০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টরযাউল কররর্, সহকারী িররিালক (সরকারর র্ানবাহন অরধেপ্তর) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ আব্দুল ওয়ারহে, অরিস সহায়ক (তথ্য ও প্রযুরক্ত শাখা) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

15)  

 

টকে :  শবগর্ বেরুদন্নসা সরকামর র্মহলা কদলজ, বকশীবাজার, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২৭০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ র্রিজুল ইসলার্, সহকারী সরিব (কৃরষ র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব রারযব সাহা, সাঁে-মুদ্াোঃ কার্-করপোঃ অিাোঃ (ইউরনে-১০) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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16)  

 

টকে :  সরকামর র্াদ্রাসা-ই-আমলয়া, বকমশবাজার, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ যাহাঙ্গীর হাওলাোর, সহকারী সরিব (যুব ক্রীড়া র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব রলয়ন রায়, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৪) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

17)  

 

টকে :  শশ  শবারহানুদ্দীন শপাস্ট গ্রাজুদয়ট কদলজ, ৬২, নামজমুউমদ্দন শরাড, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ তাজুল ইসলার্, সহকারী সরিব (অে িননরতক সপকি রবভাগ) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ শরিকুল ইসলার্, করপোঃ মুদ্াোঃ (তথ্য ও প্রযুরক্ত শাখা) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

18)  

 

টকে :  নবকুর্ার ইনমস্টটিউশন ও ড. শহীদুল্লাহ কদলজ, ১৬, উদর্শ েত্ত শরাড, বকমশবাজার, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৪০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব আবদুল র্ান্নান রর্য়া, সহকারী সরিব (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ ররিন রায়, অরিস সহায়ক (নন-কোডার শাখা) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

19)  

 

টকে :  আরর্ামনদটালা সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, ১নাং আবুল  ায়রাত শরাড,ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আবু বকর রসরদ্দক, সহকারী সরিব (রশল্প র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ শার্ীর্ টরযা, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১০) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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20)  

 

টকে :  আহদর্ে বাওয়ানী একাদডর্ী স্কুল এন্ড কদলজ, ৩-৫, শক.মপ শঘাষ স্ট্রীট, আরর্ানীদটালা, বাবুবাজার, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২৬০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ কার্াল টহাকসন, সহকারী সরিব (স্বাস্থে ও টসবা রবভাগ) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব আব্দুল আলীর্, সাঁে-মুদ্াোঃ কার্-করপোঃ অিাোঃ (ইউরনে-৪) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  টশখ ইসর্াইল টহাকসন, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১২) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

21)  

 

টকে :  আদনায়ারা শবগর্ মুসমলর্ বামলকা উচ্চ মবদ্যালয় ও কদলজ, ১৩ নামজর্ উমদ্দন শরাড, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব র্ামুন র্াহবুব, সহকারী সরিব (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ আব্দুল কররর্, িকোকরি অিাকরের (প্রশাসন-৩) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

22)  

 

টকে :  আনির্য়ী বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, ১৭/১৮, কামজমুমদ্দন মসমদ্দকী শলন, আরর্ামনদটালা, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৭০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ যারকর টহাকসন খান, সহকারী সরিব (প্রােরর্ক ও গেরশক্ষা র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ আররফুর রহর্ান, অরিস সহায়ক (প্রশাসন-২) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 . র্মতমিল/রর্না অঞ্চল 

23)  

 

টকে :  কর্লাপুর টশকর বাাংলা টরলওকয় স্কুল এন্ড ককলয [উচ্চ র্াধ্যরর্ক ককলয ও রবযকনস 

ম্যাকনযকর্ন্ট ককলয], কর্লাপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ যারহদুল ইসলার্, সহকারী সরিব (করলিে র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব উর্র িারুক টরাকন, সাঁে-মুদ্াোঃ কার্-করপোঃ অিাোঃ (ইউরনে-১২) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 



পৃষ্ঠা 7 এর 43 

 

 

 

24)  

 

টকে :  কর্লাপুর স্কুল এন্ড ককলয, ২০, র্ায়াকানন (রবব টরাড), সবুযবাগ, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৬০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব আব্দুস সালার্, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

25)  

 

টকে :  র্মতমিল সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, র্মতমিল, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ নূরুল ইসলার্ আকন, সহকারী িররিালক (ইউরনে-৪) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

26)  

 

টকে :  র্মতমিল সরকামর বালক উচ্চ মবদ্যালয়, র্মতমিল, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ ইব্রাহীর্ রর্য়া, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (ইউরনে-৪) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

27)  

 

টকে :  আরার্বাগ হাই স্কুল ও কদলজ আরার্বাগ, র্মতমিল, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ কার্াল টহাকসন, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (ইউরনে-১২) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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28)  

 

টকে :  টি এন্ড টি উচ্চ মবদ্যালয়, র্মতমিল, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আব্দুর রহর্ান, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (নন-কোডার শাখা) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

29)  

 

টকে :  শসগুন বামগিা হাই স্কুল, ২৬/১, শতাপ ানা শরাড, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৩০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব কুেরতী নারসর উরদ্দন, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (ইউরনে-৮) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

গ. ধানর্মন্ড  অঞ্চল 

30)  

 

টকে :  সাদলহা উচ্চ র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয় (স্কুল এন্ড কদলজ), ৬১, নীলাম্বর সাহা শরাড, 

মনউর্াদকমট,হাজারীবাগ, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টবলাকয়ত টহাকসন, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (নন-কোডার শাখা) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

31)  

 

টকে :  শহীে শবগর্ শশ  িমজলাতুন শনছা মুমজব সরকামর র্হামবদ্যালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৭০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টর্াশাররি টহাসাইন, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (ইউরনে-৭) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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32)  

 

টকে :  ঢাকা কদলজ, ধানর্মন্ড, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২৪০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব আরযজুর রহর্ান, সহকারী সরিব (আরে িক প্ররতষ্ঠান রবভাগ) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ সেরুল ইসলার্, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-১) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব টর্াোঃ রর্যান আলী, অরিস সহায়ক (প্রশাসন-২) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

33)  

 

টকে :  গবন মদর্ন্ট ল্যাবদরটমর হাই স্কুল, মনউ র্াদকমট, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব সুখ রঞ্জন রর্ত্র, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (ইউরনে-১১) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

34)  

 

টকে :  সরকামর টিিাস ম শেমনাং কদলজ, ধানর্মন্ড, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আলাউরদ্দন, সহকারী িররিালক (ইউরনে-১০) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

35)  

 

টকে :  ঢাকা মসটি কদলজ, শরাড নাং-২, ধানর্মি, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৪০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ শরিকুল ইসলার্, সহকারী সরিব (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব আয়শা রসরদ্দকা, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৮) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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36)  

 

টকে :  মনউ র্দডল মডমগ্র কদলজ, রাদসল স্কয়ার, শুক্রাবাে, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াছাোঃ বুলবুরল খাতুন, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (বাকযে ও উন্নয়ন এর েপ্তর) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

37)  

 

টকে :  মনউ র্দডল বহুমু ী উচ্চ মবদ্যালয়, শুক্রাবাে (রাদসল স্কয়ার),  ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ শাহাবুরদ্দন আহাকর্ে, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (রবজ্ঞ সেস্য এর েপ্তর) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ যারকর টহাকসন, অরিস সহায়ক (রবজ্ঞ সেস্য এর েপ্তর) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

38)  

 

টকে :  ইউমনভামস মটি উইদর্ন স শিডাদরশন কদলজ, হাউজ নম্বর-১৬ এবাং ১৬/১ (নতুন-১৩), শরাড 

নম্বর-৬, ধানর্মন্ড আ/এ, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ ছাকেক টহাকসন, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (ইউরনে-৭) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
39)  

 

টকে :  ডক্টর র্ামলকা কদলজ, ৭/এ, ধানর্মন্ড, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১১৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আবদুল কুদ্দুস, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (ইউরনে-২) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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40)  

 

টকে :  ধানর্মন্ড সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, শরাড-১১/এ, ধানর্মন্ড আ/এ, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টকিাতুিাহ, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (ইউরনে-১১) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
41)  

 

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

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আবুল কালার্ আযাে, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (ইউরনে-১০) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
42)  

 

টকে :  শর্দহরুমন্নসা গাল মস স্কুল এন্ড কদলজ, ৫৪/১, নথ ম সাকুমলার শরাড, ধানর্মন্ড,ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াহাম্মে কবীর টহাকসন, জুরনয়র গকবষো কর্ িকতিা (ইউরনে-১২) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
43)  

 

টকে :  রাদয়র বাজার উচ্চ মবদ্যালয়, ধানর্মন্ড, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব বছয়ে টর্াহাম্মে িরহান উরদ্দন, ব্যরক্তগত কর্িকতিা (রবজ্ঞ সেস্য এর েপ্তর) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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44)  

 

টকে :  ওদয়স্ট ধানর্মন্ড ইউসুি হাই স্কুল, পমির্ ধানর্মন্ড (শাংকর), ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আকনায়ারুল কবীর, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (ইউরনে-৯) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

ঘ. র্হা ালী/গুলশান অঞ্চল 

45)  

 

টকে :  শহীে শশ  রাদসল সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ এনামুল হক খান, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়)  প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
46)  

 

টকে :  গুলশান র্দডল হাই স্কুল এন্ড কদলজ, শরাড-৮৬, গুলশান-২, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াহাম্মে আলর্গীর হক, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
47)  

 

টকে :  সরকারী কাঁলািােপুর হাই স্কুল এন্ড কদলজ, গুলশান-২, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৭৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াহাম্মে টর্াবারক টহাকসন, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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48)  

 

টকে :  টি এন্ড টি র্মহলা কদলজ, ওয়যারদলস কম্পাউন্ড, র্হা ালী, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৯৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ হারুন অর ররশে, সহকারী সরিব (িররকল্পনা রবভাগ) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
49)  

 

টকে :  সরকামর মততুর্ীর কদলজ, র্হা ালী, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৪৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ শরি উিাহ, উিিররিালক (ইউরনে-১) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব আব্দুল আলীর্, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) িররেশ িক 

3.  যনাব রর্যিা নূর-ই-তার্ান্না, সাঁে-মুদ্াোঃ কার্-করপোঃ অিাোঃ (নন-কোডার শাখা) সহকারী 

4.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০৪ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
50)  

 

টকে :  আই, রি, এইি, স্কুল এন্ড ককলয, র্হাখালী, বনানী, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৭৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ নূরুল ইসলার্, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
51)  

 

টকে :  র্হা ালী র্দডল হাই স্কুল, র্হা ালী, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৪০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ ইব্রাহীর্ রনয়াযী, সহকারী সরিব (রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ রযনারুল ইসলার্, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৪) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 



পৃষ্ঠা 14 এর 43 

 

 

 

ঙ. র্গবাজার/ম লগাঁও/শামিনগর অঞ্চল 

 
52)  

 

টকে :  আলী আহর্ে স্কুল এন্ড কদলজ, েমক্ষণ শগাড়ান, ম লগাঁও, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ শরিকুল বারী, সহকারী সরিব (মুরক্তযুদ্ধ রবষয়ক র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ এর্োদুল ইসলার্, অরিস সহায়ক (সরিব র্কহােকয়র েপ্তর) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
53)  

 

টকে :  েরক্ষে বনশ্রী র্কডল হাই স্কুল এন্ড ককলয, ইস্টান ি হাউরযাং প্রকযট, টগাড়ান, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৬০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আশরাফুল আযাে, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
54)  

 

টকে :  রার্পুরা একরামুদন্নছা বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, ম লগাঁও, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব র্াঈনুল হাসান, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব িঞ্চল কুর্ার র্ন্ডল, করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-১০) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
55)  

 

টকে :  রার্পুরা একরামুদন্নছা উচ্চ মবদ্যালয়, রার্পুরা, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ যয়নাল আকবেীন, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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56)  

 

টকে :  ম লগাঁও র্দডল কদলজ, ব্লক-মস,৭২১/১, ম লগাঁও শিৌরাস্তা,ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৩২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব কাযী রনয়ামুল ইসলার্, সহকারী সরিব (করলিে র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ রর্যানুল হক আকন্দ, সাঁে-মুদ্াোঃ কার্-করপোঃ অিাোঃ (ইউরনে-৭) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব রর্ঠু িে রায় রেপু, অরিস সহায়ক (প্রশাসন-২) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
57)  

 

টকে :  ম লগাঁও সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, ম লগাঁও, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব যারকর টহাকসন, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) 

 

প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ র্াইদুল ইসলার্, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (প্রশাসন-৫) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
58)  

 

টকে :  কের্তলা পূব ম বাসাদবা স্কুল এন্ড কদলজ, ২৮/৩, কের্তলা, বাসাদবা, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব ইর্ার্ টহাকসন, সহকারী সরিব (কলরযসকলটিভ ও সাংসে রবষয়ক রবভাগ) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব শার্ীর্া আক্তার, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-৮) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব ররবউল ইসলার্, অরিস সহায়ক (প্রশাসন-২) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
59)  

 

টকে :  ম লগাঁও গাল মস স্কুল এন্ড কদলজ, ম লগাঁও, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৭০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ র্রহউদ্দীন শার্ীর্, সহকারী সরিব (স্থানীয় সরকার রবভাগ) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব শ্যার্লী আক্তার, করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-১১) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব টর্াোঃ ছকাত টহাকসন, অরিস সহায়ক (প্রশাসন-২) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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60)  

 

টকে :  মর্জমা আব্বাস র্মহলা মডগ্রী কদলজ, শাহজাহানপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব এ.রব.এর্. আল আর্ীন, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
61)  

 

টকে :  সবুজবাগ সরকামর কদলজ, সবুজবাগ, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ সেরুল টহাকসন শার্ীর্, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব রাহুল কারন্ত ধর, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
62)  

 

টকে :  সাউে িকয়ন্ট স্কুল এন্ড ককলয, র্ারলবাগ, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৪০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব আবদুিাহ-আল-র্ামুন, িররিালক (ইউরনে-১১) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব কাউসার আলর্ খান, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) িররেশ িক 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব টর্াোঃ রলেন, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৭) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
63)  

 

টকে :  রাজারবাগ পুমলশ লাইন ্সস্কুল এন্ড কদলজ, রাজারবাগ, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টহলাল উরদ্দন, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব রুির্ িে োস, অরিস সহায়ক (প্রশাসন-২) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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64)  

 

টকে :  ঢাকা ইর্মপমরয়াল কদলজ, বামড়-৩৫-৪৩, ব্লক-মব, শরাড-২, জহুরুল ইসলার্ মসটি, আিতাব 

নগর বাড্ডা, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব যয়তুন রায়, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব রযয়ারুল ইসলার্, অরিস সহায়ক (প্রশাসন-২) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
65)  

 

টকে :  সাতারকুল স্কুল এন্ড ককলয, বাড্ডা, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টিরকেৌস আলর্, সহকারী িররিালক (ইউরনে-১৩) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
66)  

 

টকে :  মসদেশ্বরী বালক উচ্চ মবদ্যালয়, ৭৭ মসদেশ্বরী, রর্না,ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৯০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব মুহাম্মে টতৌরহদুজ্জার্ান, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
67)  

 

টকে :  মবয়ার্ র্দডল স্কুল এন্ড কদলজ, ৬৩ মনউ ইস্কাটন, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টগালার্ সকরায়ার, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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68)  

 

টকে :  মসদেশ্বরী গাল মস কদলজ, ১৪৮ মনউ শবইলী শরাড, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ সুলতান উরদ্দন, সহকারী সরিব (মুরক্তযুদ্ধ রবষয়ক র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব িররো সুলতানা, সাঁে-মুদ্াোঃ কার্-করপোঃ অিাোঃ (ইউরনে-২) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব টর্াোঃ আরর্নুল ইসলার্, অরিস সহায়ক (উিসরিব অে ি ও টসবা এর েপ্তর) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
69)  

 

টকে :  মভকারুনমনসা নূন স্কুল এন্ড কদলজ, ১/এ, মনউ শবইলী শরাড, ঢাকা [কদলজ শা া] 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৭০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব ইবকন যার্ান টর্াোঃ িয়সাল করবর, অোসাইনকর্ন্ট অরিসার (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান  

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব কাওছার-ই-আলর্, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) িররেশ িক 

 কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
70)  

 

টকে :  মভকারুনমনসা নূন স্কুল এন্ড কদলজ, ১/এ, মনউ শবইলী শরাড, ঢাকা [মূল ভবন, স্কুল শা া] 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ ওসর্ান গরন, সহকারী িররিালক (নন-কোডার শাখা) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব নাযর্া আক্তার, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৪) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
71)  

 

টকে :  হামববুল্লাহ্ বাহার কদলজ, শামিনগর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব খন্দকার র্রর্নুর রহর্ান, সহকারী সরিব (মুরক্তযুদ্ধ রবষয়ক র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ আব্দুল আরযর্, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (নন-কোডার শাখা) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব টর্াোঃ যরসর্ উরদ্দন, অরিস সহায়ক (রবজ্ঞ সেস্য এর েপ্তর) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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72)  

 

টকে :  ইস্পাহামন বামলকা মবদ্যালয় ও র্হামবদ্যালয়, ৩, রাদশে  ান শর্নন সড়ক (মনউ ইস্কাটন শরাড), র্গবাজার, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১১০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ র্রহবুল টহরকর্, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টলর্ন ইসলার্, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৬) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
73)  

 

টকে :  মসদেশ্বরী  কদলজ, ২৫ শহীে সাাংবামেক শসমলনা পারভীন সড়ক [১১৮ মসদেশ্বরী সাকুমলার 

শরাড], র্গবাজার, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২৪০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ যাহাঙ্গীর টহাকসন, সহকারী সরিব (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব কার্রুন নাহার, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) িররেশ িক 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব রতন কুর্ার রায়, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৫) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
74)  

 

টকে :  র্গবাজার গাল মস হাই স্কুল, ৫২, মসদেশ্বরী, রর্না, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১১০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ যাির আলী, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ রশহাবুল ইসলার্, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৯) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
75)  

 

টকে :  মবটিমসএল আইমডয়াল স্কুল (সাদবক টি এন্ড টি উচ্চ মবদ্যালয়), র্গবাজার, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৭০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব মুহাম্মে আররফুজ্জার্ান, সহোঃ রহসাবরক্ষে কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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ি. িার্ মদগট অঞ্চল 

 

76)  

 

টকে :  ঢাকা পমলদটকমনক ইন্সটিটিউট, শতজগাঁও, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ শওকত ওসর্ান, সহকারী সরিব (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ আলর্গীর টহাকসন, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-৪) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব আকর্না আক্তার ইভা, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৩) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
77)  

 

টকে :  রবরয টপ্রস হাই স্কুল, টতযগাঁও রশল্প এলাকা, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব শওকত টসরলর্, সহকারী িররিালক (ইউরনে-২) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টরশর্া আক্তার, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৭) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
78)  

 

টকে :  শতজগাঁও কদলজ, ১৬ ইমিরা শরাড, িার্ মদগট, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৫০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ রলয়াকত আলী, সহকারী টপ্রাগ্রার্ার (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব তাসরলর্া আক্তার, প্রশাসরনক কর্িকতিা (ইউরনে-৯) িররেশ িক 

3.  যনাব অরিন্তে সরকার, সাঁে-মুদ্াোঃ কার্-করপোঃ অিাোঃ (প্রশাসন-৫) সহকারী 

4.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

5.  যনাব টর্াোঃ টর্াহাইকর্নুল, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১০) অরিস সহায়ক 

6.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০৪ যন অরিস সহায়ক 

 
79)  

 

টকে :  শতজগাঁও সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, শতজগাঁও, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৭০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ শাহ যালাল, সহকারী সরিব (স্থানীয় সরকার রবভাগ) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব এ.রব.এর্. সার্ছুরদ্দন, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-৫) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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80)  

 

টকে :  গবন মদর্ন্ট সাদয়ন্স হাইস্কুল, শতজগাঁও, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আরনসুর রহর্ান, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (প্রশাসন-৩) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
81)  

 

টকে :  শতজগাঁও আেশ ম স্কুল এন্ড কদলজ, ৪৪৬, শতজগাঁও মশল্প এলাকা, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৬০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ নারসর উরদ্দন, সহকারী িররিালক (ইউরনে-৮) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব রারযয়া সুলতানা, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-৮) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
82)  

 

টকে :  বাাংলাদেশ ইনমস্টটিউট অব গ্লাস এন্ড মসরামর্কস, শতজগাঁও, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব লাবনী খান, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (ইউরনে-৮) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
83)  

 

টকে :  রব.এ.এি. শাহীন ককলয, পুরাতন রবর্ান বন্দর টরাড, টতযগাঁও, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৩৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ র্াহফুজুর রহর্ান, িররিালক (ইউরনে-৯) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ একরামুল হক টিৌধুরী, সহকারী সরিব (ডাক ও টেরলকর্াগাকর্াগ র্ন্ত্রোলয়) িররেশ িক 

3.  যনাব টর্াোঃ র্াহবুবুর রহর্ান, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) িররেশ িক 

4.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

5.  যনাব টর্াোঃ হারনি রর্য়া, অরিস সহায়ক (রবজ্ঞ সেস্য এর েপ্তর) অরিস সহায়ক 

6.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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84)  

 

টকে :  নাজনীন স্কুল এন্ড কদলজ, পূব ম রাজাবাজার, শতজগাঁও, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ ররবউল কররর্, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

ছ.আমজর্পুর অঞ্চল 

 
85)  

 

টকে :  রায়হান স্কুল এন্ড কদলজ, ৩৭/৬-এ, আমজর্পুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৭০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াহাম্মে কার্রুল আহসান, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
86)  

 

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

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আবদুর রশীে, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ আোঃ র্ান্নান, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-৩) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
87)  

 

টকে :  ওদয়স্ট এন্ড হাই স্কুল, আমজর্পুর শরাড [পুরাতন কবরস্থাদনর মবপরীদত], ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টর্কহেী হাসান, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) 

  

প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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88)  

 

টকে :  আমজর্পুর গভন মদর্ন্ট গাল মস স্কুল এন্ড কদলজ, আমজর্পুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব শরন কুর্ার বড়ুয়া, সহকারী সরিব (মুরক্তযুদ্ধ রবষয়ক র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব উকম্ম কুলসুর্, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-১৩) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

89)  

 

টকে :  ইদডন র্মহলা কদলজ, আমজর্পুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৩৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব এর্.এ. র্ান্নান, উিিররিালক (ইউরনে-৭)  প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ টর্াস্তারিজুর রহর্ান, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) িররেশ িক 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব টর্াোঃ রাকশে টিৌধুরী, অরিস সহায়ক (নন-কোডার শাখা) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

90)  

 

টকে :  গভন মদর্ন্ট কদলজ অব আযাপ্লাইড মহউম্যান সাইন্স [পূদব মর গাহ মস্থয অথ মনীমত কদলজ] 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৬০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব র্ামুন আল হাসান, সহকারী িররিালক (ইউরনে-১০) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ র্রনরুল ইসলার্, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-৬) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

জ. উত্তরা অঞ্চল 

91)  

 

টকে :  র্াইলদস্টান কদলজ, মেয়াবামড়, তুরাগ, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াহাম্মে আক্তার টহাকসন, সহকারী সরিব (বারেযে র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব আবুল কালার্ আযাে, প্ররশক্ষে সহকারী (তথ্য ও প্রযুরক্ত শাখা) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব রর্লন সরকার, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১১) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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92)  

 

টকে :  উত্তরা টাউন কদলজ, প্লট নাং-২৪, শরাড নাং-৭মড, শসক্টর-৯, উত্তরা, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৬০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আনুয়ারুল ইসলার্, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়)  প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
93)  

 

টকে :  উত্তরা গাল মস হাই স্কুল এন্ড কদলজ, শরাড-২ ও ৫, শসক্টর-৬, উত্তরা র্দডল টাউন,ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৫৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টগালার্ টর্াস্তিা, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
94)  

 

টকে :  আই.ই.এস উচ্চ র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয়, শসক্টর-৫, শরাড-৬/এ, উত্তরা র্দডল টাউন, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আকনায়ার টহাকসন, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব আশরাফুল হক, অরিস সহায়ক (আইন শাখা) অরিস সহায়ক 

 

 

 
95)  

 

টকে :  ঢাকা উইদর্ন কলেজ, শরাড-১৭/এ,  শসক্টর-১২, উত্তরা র্দডল টাউন, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৭৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ নযরুল ইসলার্, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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96)  

 

টকে :  র্াদলকাবানু আেশ ম মবদ্যামনদকতন, ৫/মস, শসক্টর-৮, আব্দুল্লাহ্ পুর, উত্তরা, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৬০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ র্াহফুজুর রহর্ান, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
97)  

 

টকে :  নওয়াব হামববুল্লাহ র্দডল স্কুল এন্ড কদলজ, শাহজালাল এমভমনউ, শসক্টর-৪, উত্তরা র্দডল 

টাউন,ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আরনসুর রহর্ান, সহকারী সরিব (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ টসরলর্, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (লাইকব্ররর শাখা) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব ইব্রাহীর্ র্াসরুর রপ্রয়, অরিস সহায়ক (আইন শাখা) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
98)  

 

টকে :  উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কদলজ, শসক্টর-৭, শরাড নাং-১ ও ২৭, উত্তরা র্দডল টাউন, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৩০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব আবদুর ররশে খান, সহকারী সরিব (রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব আব্দুল র্রতন, ডাো এরি অিাকরের (তথ্য ও প্রযুরক্ত শাখা) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব টর্াোঃ কাউসার আলর্, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৪) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
99)  

 

টকে :  রাজউক উত্তরা র্দডল কদলজ, শসক্টর-৬, উত্তরা র্দডল টাউন, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ রযয়াউর রহর্ান, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ টসাহরাব টহাকসন, অরিস সহায়ক (রবজ্ঞ সেস্য এর েপ্তর) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 



পৃষ্ঠা 26 এর 43 

 

100)  

 

টকে :  বঙ্গর্াতা শশ  িমজলাতুদন্নছা মুমজব সরকামর র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয়, হামজ কযাম্প শরাড, 

উত্তরা, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৭০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব আল-আরর্ন, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়)  প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
101)  

 

টকে :  মসমভল এমভদয়শন উচ্চ মবদ্যালয়, হযরত শাহজালাল আিজমামতক মবর্ান বির, কুমর্ মদটালা, 

ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আবদুর রাজ্জাক গাযী, সহকারী সরিব (বারেযে র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব সারবনা ইয়াসরর্ন, অরিস সহায়ক (তথ্য ও প্রযুরক্ত শাখা) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
102)  

 

টকে :  কুমর্ মদটালা হাই স্কুল এন্ড কদলজ, ম লদক্ষত, ঢাকা, ১২০৯ 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ লুৎফুর রহর্ান, সহকারী সরিব (রবদুেৎ রবভাগ) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ খরললুর রহর্ান, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) িররেশ িক 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০৪ যন অরিস সহায়ক 

 

 

ি. ঢাকা শসনামনবাস অঞ্চল 

 
103)  

 

টকে :  শহীে বীর উত্তর্ শল: আদনায়ার গাল মস কদলজ, ঢাকা শসনামনবাস, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টসরলর্ রসকোর, সহকারী সরিব (র্াধ্যরর্ক ও উচ্চরশক্ষা রবভাগ) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব ররিকুল ইসলার্, অরিস সহায়ক (প্রশাসন-৬) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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104)  

 

টকে :  আের্জী কযান্টনদর্ন্ট পাবমলক স্কুল, ঢাকা শসনামনবাস, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াহাম্মে ররিকুল ইসলার্, উিিররিালক (ইউরনে-১১) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ টখারকশে আলর্, অরিস সহায়ক (রবজ্ঞ সেস্য এর েপ্তর) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

105)  

 

টকে :  মনিমর কযান্টনদর্ন্টপাবমলক স্কুল ও কদলজ, ঢাকা শসনামনবাস, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৯০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব র্ঞ্জু শ্রী টেবী, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
106)  

 

টকে :  বাাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এি কদলজ, মনিমর, ঢাকা শসনামনবাস, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৭৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ রুহুল আর্ীন-১, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
107)  

 

টকে :  শহীে বীর মবক্রর্ রমর্জ উমদ্দন কযান্টনদর্ন্ট স্কুল, ঢাকা শসনামনবাস, ঢাকা   

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১১৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ রুহুল আর্ীন-২, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়)  প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ নাযমুল কবীর, অরিস সহোঃ কার্ করপোঃ মুদ্াোঃ (যনসাংকর্াগ শাখা) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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108)  

 

টকে :  মুসমলর্ র্ডান ম একাদডমর্, ঢাকা শসনামনবাস, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১১০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব স্বিন কুর্ার োস, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়)  প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব রশউরল টবগর্, অরিস সহোঃ কার্ করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-১০) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
109)  

 

টকে :  ঢাকা কযান্টনদর্ন্ট শবাড ম আেশ ম মবদ্যামনদকতন, র্ামনকেী, ঢাকা কযান্টনদর্ন্ট, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব ইরদ্স আলী, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব রনরযত কুর্ার টর্ােক, অরিস সহোঃ কার্ করপোঃ মুদ্াোঃ (নন-কোডার শাখা) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
110)  

 

টকে :  শসনাপল্লী হাই স্কুল, ঢাকা শসনামনবাস, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আরর্নুর রহর্ান, সহকারী সরিব (বাস্তবায়ন িররবীক্ষে ও মূল্যায়ন রবভাগ) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

111)  

 

টকে :  বীরকশষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউি িাবরলক ককলয, রিলখানা, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৩৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব িান্নু িে টে, িররিালক (ইউরনে-১২) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ আরযজুল হক, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) িররেশ িক 

3.  যনাব রনযার্ উরদ্দন, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-৪) সহকারী 

4.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

5.  যনাব টর্াোঃ টেলওয়ার টহাসাইন, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১০) অরিস সহায়ক 

6.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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112)  

 

টকে :  লালর্াটিয়া হাউমজাং শসাসাইটি উচ্চ র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয়, ব্লক-মব , লালর্াটিয়া, শর্াহাম্মেপুর,ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৭৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আরর্নুল হক, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ নূর টর্াহাম্মে, অরিস সহায়ক (প্রকল্প িররিালককর েপ্তর) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

113)  

 

টকে :  আলহাজ্ব র্কবুল শহাদসন মবশ্বমবদ্যালয় কদলজ, কাদেরাবাে হাউমজাং, কাটাসুর, শর্াহাম্মেপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৯০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব শাররর্ন আক্তার, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (ইউরনে-১০) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
114)  

 

টকে :  শর্াহাম্মেপুর সরকামর কদলজ, সাতর্সমজে শরাড, শর্াহাম্মেপুর,ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ শাহ আলর্, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (ইউরনে-৪) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
115)  

 

টকে :  শর্াহাম্মেপুর র্মহলা কদলজ, নুরজাহান শরাড, শর্াহাম্মেপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াছাোঃ িররো ইয়াসরর্ন, সহকারী সরিব (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ রযয়াউল হক, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১৪) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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116)  

 

টকে :  ঢাকা উদ্যান সরকামর র্হামবদ্যালয়, শর্াহাম্মেপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৯০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টশখ র্াহফুজুর রহর্ান, সহকারী িররিালক (নন-কোডার শাখা) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
117)  

 

টকে :  শর্াহাম্মেপুর শকন্দ্রীয় কদলজ, ৩১২/৩, নুরজাহান শরাড, শর্াহাম্মেপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৭০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াযাকম্মল হক, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (ইউরনে-১৩) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ ররয়ায উরদ্দন, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-৪) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

118)  

 

টকে :  বােশাহ্ িয়সল ইনমস্টটিউট (স্কুল এন্ড কদলজ), মরাং শরাড, শ্যার্লী, শর্াহাম্মেপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৬০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব নূরুন্নাহার আকরলর্া ইলা, অোসাইনকর্ন্ট অরিসার (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব অরনরন্দতা টিৌধুরী, সাঁে-মুদ্াোঃ কার্-করপোঃ অিাোঃ (ইউরনে-৭) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
119)  

 

টকে :  ঢাকা শস্টট কদলজ, প্লট-১/৩, ব্লক-ই, নুরজাহান শরাড, শর্াহাম্মেপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আব্দুস সাত্তার, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ এরশাদুর রহর্ান, অরিস সহায়ক  (প্রকল্প িররিালককর েপ্তর) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 



পৃষ্ঠা 31 এর 43 

 

 

 

 
120)  

 

টকে :  শর্াহাম্মেপুর সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, হুর্ায়ুন শরাড, শর্াহাম্মেপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আব্দুর ররশে, সহকারী সরিব (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ যাকহদুল ইসলার্, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-১) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
121)  

 

টকে :  শর্াহাম্মেপুর কর্ামশ ময়াল ইনমস্টটিউট সরকামর র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয়, সাতর্সমজে শরাড, 

শর্াহাম্মেপুর,ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৯৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব সকন্তাষ িে িাল, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ হাসানুজ্জান, রহসাব সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ  (প্রকল্প িররিালককর েপ্তর) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
122)  

 

টকে :  মকশলয় বামলকা মবদ্যালয় ও কদলজ, তাজর্হল শরাড, শর্াহাম্মেপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৯৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব আরযজুর রহর্ান তালুকোর, সহকারী সরিব (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
123)  

 

টকে :  লালর্াটিয়া র্মহলা কদলজ, লালর্াটিয়া, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াছাোঃ টসরলনা সুলতানা, সহকারী সরিব (খাদ্য র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ লুৎির বারী টতাহা, অরিস সহোঃ কার্ করপোঃ মুদ্াোঃ (প্রকল্প িররিালককর েপ্তর) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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124)  

 

টকে :  লালর্াটিয়া উচ্চ বামলকা মবদ্যালয়, শর্াহাম্মেপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব রুর্া খানর্, গকবষো কর্ িকতিা (ইউরনে-১২) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টবলাল টর্াহাম্মে সর্ীর, িকোকরি অিাকরের (প্রশাসন-৩) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব টর্যবাহ উরদ্দন, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১২) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
125)  

 

টকে :  সরকামর শর্াহাম্মেপুর র্দডল স্কুল অযান্ড কদলজ, গজনবী শরাড, কদলজ শগইট, শর্াহাম্মেপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টেকলায়ারা খাতুন, সহকারী সরিব (শ্রর্ ও কর্ িসাংস্থান র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব আলরর্না টবগর্, সাঁে-মুদ্াোঃ কার্-করপোঃ অিাোঃ (ইউরনে-৫) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব র্ন্টু কুর্ার শীল, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৮) অরিস সহায়ক 

 

 

126)  

 

টকে :  ঢাকা শরমসদডনমসয়াল র্দডল কদলজ, শর্াহাম্মেপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াহাম্মে যাহাঙ্গীর আলর্, সহকারী সরিব (রশল্প র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব িারযানা আক্তার আরজু, সাঁে-মুদ্াোঃ কার্-করপোঃ অিাোঃ (ইউরনে-১৪) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব যরসর্ উরদ্দন, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৩) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

ট. মর্রপুর অঞ্চল 

 
127)  

 

টকে :  সরকামর বঙ্গবন্ধু কদলজ, পল্লবী, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০৪৫ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ র্রনরুজ্জার্ান, প্রশাসরনক কর্িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ আশরাফুল ইসলার্, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১৩) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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128)  

 

টকে :  হারুণ শর্াল্লা মডমগ্র কদলজ, মর্রপুর ১২, সাগুপতা হাউমজাং, পল্লবী, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ ওয়াকযে আলী, িররিালক (ইউরনে-১) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব এ.রব.এর্. আবু বাকার রছরদ্দক, প্রশাসরনক কর্িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) িররেশ িক 

3.  যনাব টর্াোঃ সাকযদুল কবীর, েপ্তরর (ইউরনে-১) সহকারী 

4.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

129)  

 

টকে :  সরকামর রূপনগর র্দডল স্কুল অযান্ড  কদলজ, শরাড নাং-১৬, রূপনগর আ/এ,মর্রপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াহাম্মে ইসলার্ শাহ, সহকারী িররিালক (ইউরনে-৭) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব র্াহমুো খাতুন, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-১০) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব টর্াোঃ হারিয, অরিস সহায়ক (প্রশাসন-২) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

130)  

 

টকে :  রূপনগর সরকামর র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয়, রূপনগর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব মুহাম্মে মুখকলছুর রহর্ান, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
131)  

 

টকে :  পল্লবী র্াদজদুল ইসলার্ র্দডল হাই স্কুল, পল্লবী,  ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ শহীদুিাহ, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (ইউরনে-২) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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132)  

 

টকে :  কালশী ইসলামর্য়া উচ্চ মবদ্যালয়, ১১/ই, পল্লবী, মর্রপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৬৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আবু তাকহর, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (ইউরনে-১) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
133) 

 

টকে :  এর্.মড.মস. র্দডল ইনমস্টটিউট, ১২-মব পল্লবী, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টিরকেৌস আলী, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ বাবুল আলর্, েপ্তরর (ইউরনে-৯) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
134)  

 

টকে :  ঢাকা কর্াস ম কদলজ, ঢাকা কর্াস ম কদলজ শরাড, মর্রপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ হারবব উিাহ, সহকারী সরিব (দূকর্ িাগ ব্যবস্থািনা ও ত্রাে র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ রযয়াউল হক, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (প্রকল্প িররিালককর েপ্তর) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব টর্াোঃ ইরলয়াস টহাকসন িারুক, অরিস সহায়ক (তথ্য ও প্রযুরক্ত শাখা) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
135)  

 

টকে :  মবমসআইমস কদলজ, মর্রপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টগালার্ টহাকসন, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (আইন শাখা) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ খরললুর রহর্ান, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-৬) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন  সহকারী 

4.  যনাব টর্াোঃ টসরলর্ টরযা, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১২) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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136)  

 

টকে :  িিবী র্রহলা রডরগ্র ককলয, ১২/ই, িিবী, রর্রপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৭০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব নাসরীন যাহান, সহকারী িররিালক (ইউরনে-৯) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব রশররন আক্তার, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৬) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

137)  

 

টকে :  ডটর মুহাম্মে শহীদুিাহ আেশ ি উচ্চ র্াধ্যরর্ক রবদ্যািীঠ(স্কুল এন্ড ককলয], টসকশন ১২/এ, 

িিবী, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আরতকুর রহর্ান, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (ইউরনে-১৩) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
138)  

 

টকে :  র্ীরপুর বাাংলা উচ্চ র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয় (বামলকা শা া), শসকশন-০৬, পল্লবী, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১১৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টরাকসানা আক্তার, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (ইউরনে-৫) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ রতনুজ্জার্ান, অরিস সহায়ক (ইউরনে-৮) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
139)  

 

টকে :  র্ীরপুর বাাংলা উচ্চ র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয় (বালক শা া), শসকশন-১১, পল্লবী, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব এস.এর্. টর্াস্তাক আহকর্ে, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (রবজ্ঞ সেকস্যর েপ্তর) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াছাোঃ ইয়াসরর্ন আক্তার, করপোঃ মুদ্াোঃ (নন-কোডার শাখা) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব টর্াোঃ রাজু আহকম্মে, অরিস সহায়ক (ইউরনে-২) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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140)  

 

টকে :  ভাষানদটক সরকামর র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয়, ভাষানদটক, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব আব্দুল গরন, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (রবজ্ঞ সেস্য এর েপ্তর) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

141)  

 

টকে :  ভাসানদটক সরকামর কদলজ, কািরুল, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৭৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব ইসর্ত আরা, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (প্রশাসরনক-৬) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
142)  

 

টকে :  মর্রপুর সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, মর্রপুর-১, ঢাকা  

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৯৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব শাহানারা খানর্, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (ইউরনে-৪) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

 
143)  

 

টকে :  র্ীরপুর মসোি হাই স্কুল, োরুস সালার্ (শহীে বুমেজীবী কবরস্থাদনর পাদশ্বম), র্ীরপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব বরেরুজ্জার্ান, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (রবজ্ঞ সেস্য এর েপ্তর) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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144)  

 

টকে :  োরুস সালার্ সরকামর র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয়, (শহীে বুমেজীবী স্মৃমতদসৌধ সাংলগ্ন) মর্রপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ রারশদুর রহর্ান, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (ইউরনে-৩) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
145)  

 

টকে :  ঢাকা মশক্ষা শবাড ম ল্যাবদরটমর স্কুল এি কদলজ, মপ্রমন্সপাল আবুল কাদশর্ সড়ক, মর্রপুর-১, 

ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৩৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব শ্যার্ িরন প্রার্ারনক, সহকারী িররিালক (ইউরনে-৩) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ আক্তারুজ্জার্ান, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১১) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
146)  

 

টকে :  এস.ও.এস. হারম্যান শর্ইনার কদলজ, মর্রপুর-১৩, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৩০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টগালাি রর্য়া, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
147)  

 

টকে :  হাজী আলী শহাদসন উচ্চ মবদ্যালয়, মর্রপুর-১৩, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৬৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আসলার্ টহাকসন, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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148)  

 

টকে :  উত্তর কািরুল উচ্চ মবদ্যালয়, ঢাকা শসনামনবাস, কািরুল, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৭৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব রাকবয়া টবগর্, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (ইউরনে-১২) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব র্কনায়ারা খাতুন, েপ্তরর (নন-কোডার শাখা) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
149)  

 

টকে :  কল্যাণপুর গাল মস স্কুল ও কদলজ, মর্রপুর,  ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৯০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ টখাকন রর্য়া, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
150)  

 

টকে :  সাদরাজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কদলজ, ৩০, শসনপাড়া পব মতা, মর্রপুর-১০, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব র্রল খাতুন, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (ইউরনে-৩) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
151)  

 

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

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৫০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব শারহো খাতুন, লাইকব্রররয়ান (লাইকব্ররর শাখা) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ ররিকুর ইসলার্, করপোঃ মুদ্াোঃ (আইন শাখা) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব টর্াোঃ রুহুল আর্ীন, অরিস সহায়ক (রবজ্ঞ সেস্য এর েপ্তর) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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152)  

 

টকে :  র্ীরপুর গাল মস আইমডয়াল ল্যাবদরটরী ইনমস্টটিউট, মর্রপুর-১০, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৩০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব এস.এস.এর্. রগয়াস উদ্দীন, উিিররিালক (ইউরনে-১০) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব িারহানা আক্তার, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-২) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  যনাব টরাকর্ল টহাকসন, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১১) অরিস সহায়ক 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
153)  

 

টকে :  আেশ ম উচ্চ মবদ্যালয়, মর্রপুর-১০, কািরুল, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২৬০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব উকম্ম খাকয়র কুলসুর্, উিিররিালক (ইউরনে-৫) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব এস.এর্. হারনফুর রহর্ান, করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-৯) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
154)  

 

টকে :  মর্রপুর কদলজ, শসকশন-২, মর্রপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২৬০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব মুহাম্মে টর্ায়াকজ্জর্ টহাকসন, সহকারী সরিব (তথ্য র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ যসীর্ উরদ্দন, ব্যরক্তগত কর্িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) িররেশ িক 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
155)  

 

টকে :  ন্যাশনাল বাাংলা উচ্চ মবদ্যালয়, শসকশন-২, মর্রপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ ররকবুর রহর্ান রর্না, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (প্রশাসন-৫) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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156)  

 

টকে :  র্দডল একাদডমর্, মপ্রমন্সপাল আবুল কাদশর্ সড়ক,  পাইকপাড়া সরকারী (মড-টাইপ) কদলানী 

মর্রপুর, ঢাকা [ইাংদরমজ ভাস মন] 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১২২৬ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব নাযর্া টবগর্, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (আইন শাখা) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব রববনাে রায়, অরিস সহায়ক (ইউরনে-১) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
157)  

 

টকে :  সরকামর বাঙলা কদলজ, মর্রপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ২২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব িারিয়া সুলতানা, উিিররিালক (ইউরনে-৮) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব টর্াোঃ ররবউল আলর্, সহকারী গ্রন্থাগাররক (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) িররেশ িক 

3.  যনাব টসাহানা নাযনীন, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (নন-কোডার শাখা) সহকারী 

4.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

5.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
158)  

 

টকে :  র্রনপুর উচ্চ রবদ্যালয় ও ককলয (মূল বালক শাখা, ৬০ রিে রাস্তা সাংলগ্ন), র্রনপুর, রর্রপুর, 

ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ যাহাঙ্গীর আলর্, সহকারী িররিালক (ইউরনে-১) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব স্মৃরত রানী শীল, করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-১১) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
159)  

 

টকে :  বমশর উমদ্দন আেশ ম উচ্চ র্াধ্যমর্ক মবদ্যালয়, ২৩৭/৩, আহম্মেনগর,মর্রপুর-১,ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৯০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব আবু তাকহর রর্য়া, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব সুলতানা রারযয়া, টেরলকিান অিাকরের (প্রশাসন-৩) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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160)  

 

টকে :  ইবরামহর্পুর সালাহউমদ্দন মশক্ষালয়, পূব ম শশওড়াপাড়া, মর্রপুর, কািরুল, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ লুৎির রহর্ান, সহকারী িররিালক (ইউরনে-১৩) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
161)  

 

টকে :  হাজী আশ্রাি আলী হাই স্কুল, পূব ম শশওড়াপাড়া, কািরুল, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১০০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব িারভীন আক্তার, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (প্রশাসন-২) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
162)  

 

টকে :  আলীর্ উমদ্দন উচ্চ মবদ্যালয়, পীদররবাগ, মর্রপুর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৫৫০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব করনকা রানী, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (নন-কোডার শাখা) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 

ঠ. শশদরবাাংলা নগর/আগারগাঁও অঞ্চল 

163)  

 

টকে :  রাজধানী উচ্চ মবদ্যালয়, র্ামনক মর্য়া এমভমনউ, শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ৮০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব নূরযাহান টবগর্, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (বাকযে ও উন্নয়ন শাখা) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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164)  

 

টকে :  শশদরবাাংলা নগর সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, শশদরবাাংলা নগর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৬০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব এস.এর্. ইসরারিল টহাকসন, উিিররিালক (ইউরনে-২) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  টশখ জুবাকয়র ইসলার্, অরিস সহায়ক (ইউরনে-২) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 
165)  

 

টকে :  শশদর বাাংলা নগর সরকারী বালক উচ্চ মবদ্যালয়, শশদরবাাংলা নগর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১৬০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব  শার্সুন নাহার, সহকারী িররিালক (ইউরনে-১১) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  যনাব রনলুিা ইয়াসরর্ন, অরিস সহোঃ কার্-করপোঃ মুদ্াোঃ (ইউরনে-১৪) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
166)  

 

টকে :  বঙ্গবন্ধু শশ  মুমজব একাদডমর্, শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১১০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ র্ঞ্জুর রহর্ান সরকার, প্রশাসরনক কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

3.  যনাব টর্াোঃ আবুল হাকশর্, অরিস সহায়ক (নন-কোডার শাখা) অরিস সহায়ক 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০১ যন অরিস সহায়ক 

 

 

 
167)  

 

টকে :  ঢাকা র্মহলা পমলদটকমনক ইন্সটিটিউট, শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা 

তাররখ ও সর্য় : তাররখ : ২৯.১০.২০২১ সর্য় : সকাল ১০.০০ ো টেকক দুপুর ১২.০০ ো ির্ িন্ত 

প্রােী সাংখ্যা : ১২০০ যন। 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

নার্ ও িেরব োরয়ত্বপ্রাপ্ত িে 

1.  যনাব টর্াোঃ আবদুল বাকী, ব্যরক্তগত কর্ িকতিা (যনপ্রশাসন র্ন্ত্রোলয়) প্রধান িররেশ িক 

(সর্ন্বয়কারী টককে) 

2.  বসয়ো আরতয়া সুলতান, সাঁে-মুদ্াোঃ কার্-করপোঃ অিাোঃ (ইউরনে-১০) সহকারী 

3.  কতিব্যরত গারড়িালক-০২ যন সহকারী 

4.  আউেকসারস িাং হকত প্রাপ্ত টলবার ০২ যন অরিস সহায়ক 
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২। িরীক্ষা টককে োরয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ িকতিা/কর্ িিারীগে িরীক্ষাররেন রাত ০৪:০০ ঘটিকার র্কধ্য ককিালরুকর্ উিরস্থত হকয় টকেরভরত্তক িরীক্ষার 

টগািনীয় কাগযিত্র গ্রহেপূব িক িরীক্ষা টককে গর্ন ককর সুষ্ঠুভাকব িরীক্ষা িররিালনা ও সপকন্নর সারব িক োরয়ত্ব িালন করকবন। 

 

৩। পুরলশী রনরািত্তায় িরীক্ষার টগািনীয় কাগযিত্র রনরািকে িরীক্ষা টককে টিৌছাকনা এবাং করর্শন সরিবালয় ভবকন যর্া প্রোন 

রনরিতকরকের প্রকয়াযনীয় ব্যবস্থা গ্রহে করকবন। 

 

৪। িরীক্ষা সাংক্রান্ত োরয়ত্ব িালকন আরে িক সাংকেষ রবষকয় অে ি র্ন্ত্রোলকয়র অে ি র্ন্ত্রোলকয়র A_© wefv‡Mi 07.04.2021 Zvwi‡Li 

07.00.0000. 172.32.015.21-74 b¤^i ¯§viK Ges evsjv‡`k miKvix Kg© Kwgkb mwPevj‡qi 25.07.2021 Zvwi‡Li 

৮০.০০.০০০০. ৪০১.৩৫.০১৭.২১-৪৩৬ নম্বর অরিস আকেশ এবাং অে ি রবভাকগর ১৭ অকটাবর ২০২১ তাররকখর ০৭.০০.০০০০.১৭২.৩৭. 

০০১.১৫-৩১৮ নম্বর স্মারককর অাংশ প্রকর্াযে হকব। 

 

৫। িরীক্ষা গ্রহকে োরয়ত্বপ্রাপ্ত প্রধান িররেশ িক (সর্ন্বয়কারী-টকে) তাঁর অধীকন ন্যস্ত কর্ িকতিা/কর্ িিারীগকের হারযরা স্বাক্ষর গ্রহেপূব িক 

হারযরা শীে িরীক্ষা সাংক্রান্ত সাংরেষ্ট কাগযিকত্রর সাকে িরীক্ষা রনয়ন্ত্রক (নন-কোডার) এর রনকে িরীক্ষা টশকষ যর্া রেকবন। 

  

 

 

 

 

স্বাক্ষররত/- 

টসখ শরীফুল ইসলার্ 

সহকারী িররিালক [প্রশাসন-১] 

‡dvb : 550066৫৮ 

bpsc_section@yahoo.com 
 

 

নাং: ৮০.০০.০০০০.৪০১.৪১.০৩৪.২১-৬৩২(২১০)                                                       তাররখ : 
০৫ কারতিক ১৪২৮ 

২১ অকটাবর ২০২১ 

সেয় অবগরতর ও প্রকয়াযনীয় ব্যবস্থা/কার্ িক্রর্ গ্রহকের যন্য অনুরলরি টপ্ররে করা হকলা : 

1.  িরীক্ষা রনয়ন্ত্রক (কোডার/নন-কোডার), বাাংলাকেশ সরকারী কর্ ি করর্শন সরিবালয়, ঢাকা। 

2.  উিসরিব (প্রশাসন/অে ি ও টসবা/বাকযে/িররিালক (সকল), বাাংলাকেশ সরকারী কর্ ি করর্শন সরিবালয়, ঢাকা। 

3.  টিয়ারম্যাকনর একান্ত সরিব (র্াননীয় টিয়ারম্যাকনর সেয় অবগরতর যন্য), বাাংলাকেশ সরকারী কর্ ি করর্শন, ঢাকা। 

4.  সরিকবর একান্ত সরিব (সরিব র্কহােকয়র সেয় অবগরতর যন্য), বাাংলাকেশ সরকারী কর্ ি করর্শন, ঢাকা। 

5.  উিিররিালক, প্রশাসন-৪ (র্ানবাহন), বাাংলাকেশ সরকারী কর্ ি করর্শন সরিবালয়, ঢাকা (প্রকয়াযনীয় সাংখ্যক গাড়ী সরবরাহ করার 

যন্য অনুকরাধসহ)। 

6.  সহকারী সরিব (প্রশাসন-২), বাাংলাকেশ সরকারী কর্ ি করর্শন সরিবালয়, ঢাকা (ইকলকরিরশয়ান, টযনাকরের অিাকরের ও রলিেম্যান 

এর র্োসর্কয় অরিকস উিরস্থরত রনরিতকরকের অনুকরাধসহ)। 

7.  রহসাবরক্ষে কর্ িকতিা, বাাংলাকেশ সরকারী কর্ ি করর্শন সরিবালয়, ঢাকা।  

8.  ব্যরক্তগত কর্ িকতিা, রবজ্ঞ সেস্য (সকল), বাাংলাকেশ সরকারী কর্ ি করর্শন সরিবালয়, ঢাকা (রবজ্ঞ সেস্য র্কহােকয়র সেয় অবগরতর যন্য)। 

9.  অরতররক্ত সরিকবর ব্যরক্তগত কর্িকতিা (অরতররক্ত সরিব র্কহােকয়র সেয় অবগরতর যন্য),বাাংলাকেশ সরকারী কর্ি করর্শন সরিবালয়, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

টসখ শরীফুল ইসলার্ 

সহকারী িররিালক [প্রশাসন-১] 

 


