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�ারক ন�র: ৩৩.০৫.২৬৭২.২০১.২৬.০২৬.২১.৩১৪
তািরখ: 

১৩ অে�াবর ২০২১
িবষয়:
িনেয়াগ আেদশ।
     বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��টউট (িবএলআরআই), সাভার, ঢাকা এর রাজ� খাতভূ� নবস�ৃজত
�ব�ািনক কম �কত�ার ৩৮ (আট��শ) �ট শনূ� পেদ সরাসির িনেয়ােগর জন� গত ২৩/০৯/২০২১,
২৫/০৯/২০২১, ২৬/০৯/২০২১, ২৮/০৯/২০২১, ২৯/০৯/২০২১, ৩০/০৯/২০২১ ও ০২/১০/২০২১ ি�ঃ তািরেখ
িনেয়াগ ও পেদা�িত কিম�ট-২ কতৃ�ক সুপািরশকৃত, মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র (�ারক
নং-৩৩.০০.০০০০.১১৮.১৫.৫৭১.১৯.৪৭০; তািরখ: ২৮ আি�ন ১৪২৮/১৩ অে�াবর ২০২১ ি�ঃ) অনুেমাদেনর
��ি�েত এবং িবএলআরআই 'পিরচালনা �বাড�' এর পরবত� সভার অনুেমাদন সােপে� িন�বিণ �ত
�াথ�েদরেক তােঁদর নােমর িবপরীেত বিণ �ত পদ ও �বতন ��েড িনে�া� শত�সােপে� স�ূণ � অ�ায়ীভােব
িনেয়াগ করা হেলাঃ

�িমক
নং

নাম ও পূণ � �ায়ী �ঠকানা 
(�জ��তার িভি�েত নয়)

পেদর নাম ও �বতন ��ড
 (�প-��ল ২০১৫ অনুযায়ী)

১. জনাব �মাঃ আশরাফুল ইসলাম
িপতাঃ �মাঃ আ�লু মােলক
মাতাঃ িরণা �বগম
�ামঃ ওয়ািলয়া 
ডাকঘরঃ �ডইরী ফাম �, �পা� �কাডঃ ১৩৪১
উপেজলাঃ সাভার, �জলাঃ ঢাকা

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

২. জনাব শাহানা নাজনীন
িপতাঃ �মাঃ ইউনুছ
মাতাঃ নাজমুন নাহার
�ামঃ উ�র আলীপুর
ডাকঘরঃ ফিরদপুর সদর, �পা� �কাডঃ ৭৮০০
উপেজলাঃ সদর উপেজলা, ফিরদপুর, �জলাঃ ফিরদপুর

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৩. জনাব �মাঃ তাছিম�ল ইসলাম
িপতাঃ �মাঃ আবু ইউছ� ফ

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

২৮ আি�ন ১৪২৮
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মাতাঃ �মাসাঃ �রেহনা �বগম
�ামঃ ০৮ নং ওয়াড�, বাউফল �পৗরসভা
ডাকঘরঃ বাউফল, �পা� �কাডঃ ৮৬২০
উপেজলাঃ বাউফল, �জলাঃ পট�য়াখালী

৪. জনাব �মাঃ আিরফুল ইসলাম
িপতাঃ �মাঃ হািফজরু রহমান
মাতাঃ আঞ্জয়ুারা �বগম
�ামঃ প��ম ঝাউগড়া
ডাকঘরঃ পলাশীবাজার, �পা� �কাডঃ ২০১২
উপেজলাঃ �মলা�হ, �জলাঃ জামালপুর

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৫. জনাব �মাঃ হািফজরু রহমান
িপতাঃ �মাঃ শাহজাহান
মাতাঃ জাহানারা
�ামঃ গা�জরপাড়
ডাকঘরঃ গা�জরপাড়, �পা� �কাডঃ ৮২২০
উপেজলাঃ উ�জরপুর, �জলাঃ বিরশাল

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৬. জনাব আেয়শা িস�ীকা আফসানা
িপতাঃ �মাঃ আলাউ��ন বাঘা
মাতাঃ শািমমা আকতার
�ামঃ পাইনািদ নত�ন মহ�া (ঘ-৩৩৪)
ডাকঘরঃ িমজিম�জ, �পা� �কাডঃ ১৪৩০
উপেজলাঃ নারায়ণগ� সদর, �জলাঃ নারায়ণগ�

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৭. জনাব ইনাম আহেমদ
িপতাঃ �মাখেলসুর রহমান
মাতাঃ মেনায়ারা রহমান
�ামঃ দি�ণ ঠনঠিনয়া
ডাকঘরঃ ব�ড়া সদর, �পা� �কাডঃ ৫৮০০
উপেজলাঃ ব�ড়া সদর, �জলাঃ ব�ড়া

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৮. জনাব শাহানাজ �ফরেদৗসী �সজঁিুত
িপতাঃ সিফজল হক
মাতাঃ ফােতমা �বগম �িব
�ামঃ মাঝপাড়া
ডাকঘরঃ টািলয়াপাড়া, �পা� �কাডঃ ২১৪০, 
উপেজলাঃ বকশীগ�, �জলাঃ জামালপুর

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৯. জনাব মািনক িময়া
িপতাঃ �মাঃ খিললুর রহমান
মাতাঃ সােজদা �বগম
�ামঃ কয়ড়া
ডাকঘরঃ আমডালা, �পা� �কাডঃ ১৮৫০
উপেজলাঃ িশবালয়, �জলাঃ মািনকগ�

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

১০. জনাব সািদয়া আফিরন
িপতাঃ এ. �ক. এম. আ�জজলু হক
মাতাঃ �জবুন নাহার
�ামঃ পয়ারকা��
ডাকঘরঃ মু�াগাছা, �পা� �কাডঃ ২২১০
উপেজলাঃ মু�াগাছা, �জলাঃ ময়মনিসংহ

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

১১. জনাব �মাঃ �মা�াইন িব�াহ
িপতাঃ �মাঃ �মাতােকদ িব�াহ
মাতাঃ িনশওয়াত নাহার

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯
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�ামঃ �গালমু�া
ডাকঘরঃ �গালমু�া, �পা� �কাডঃ ৫৩৩০
উপেজলাঃ জলঢাকা, �জলাঃ নীলফামারী

১২. জনাব আবু হািরছ িময়া
িপতাঃ �মাঃ সুজা-উদ্-��ৗলা িময়া
মাতাঃ �মাছাঃ শিহদা �বগম
�ামঃ দি�ণ জামুডা�া
ডাকঘরঃ িকশামত �খজ,ু �পা� �কাডঃ ৫৭১০
উপেজলাঃ সাদু�াপুর, �জলাঃ গাইবা�া

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

১৩. জনাব �মাঃ আিসফ �হােসন �জহাদী
িপতাঃ �মাঃ জািকর �হােসন
মাতাঃ নূরজাহান �বগম
�ামঃ পূব � �গাহাইল কা�� বাড়ী নং ১০/এ 
ডাকঘরঃ সদর, ময়মনিসংহ, �পা� �কাডঃ ২২০০
উপেজলাঃ সদর, ময়মনিসংহ, �জলাঃ ময়মনিসংহ

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

১৪. জনাব ফারজানা ইয়াছিমন
িপতাঃ �মাঃ জােয়দুল হক
মাতাঃ ফিরদা হক
�ামঃ ১৩৭৮, ওয়াড� নং ২৮, আকুয়া ওয়ারেলস �রাড,
ময়মনিসংহ িস�ট করেপােরশন
ডাকঘরঃ ময়মনিসংহ সদর, �পা� �কাডঃ ২২০০
উপেজলাঃ ময়মনিসংহ, �জলাঃ ময়মনিসংহ

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

১৫. জনাব �মাহা�দ মাহবুব হাসান 
িপতাঃ �মাহা�দ রিফকুল ইসলাম
মাতাঃ মাহবুবা �বগম
�ামঃ কারার পাড়া
ডাকঘরঃ পূব � �ঝিনয়া, �পা� �কাডঃ ২১৩০
উপেজলাঃ �বরদী, �জলাঃ �শরপুর

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

১৬. জনাব িমজানুর রহমান খান
িপতাঃ �মাঃ হািফজরু রহমান খান
মাতাঃ ফারজানা আ�ার রীনা
�ামঃ জীবনপুর
ডাকঘরঃ সমাজ, �পা� �কাডঃ ২৪৪৬
উপেজলাঃ �মাহনগ�, �জলাঃ �ন�েকানা

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

১৭. জনাব খাই�ন নাহার িসিথ 
িপতাঃ �মাঃ আখতা�ল ইসলাম
মাতাঃ তাসিমন আরা �বগম
�ামঃ িনউজমুা পাড়া, �রাড: ক�াে�ন �রাড, বািড় নং- ৯২/১
ডাকঘরঃ রংপুর �ধান ডাকঘর, �পা� �কাডঃ ৫৪০০
উপেজলাঃ রংপুর সদর , �জলাঃ রংপুর

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

১৮. জনাব �মাঃ �দেলায়ার �হােসন ছামী
িপতাঃ �মাঃ নজ�ল ইসলাম
মাতাঃ �দৗলত� ে�ছা
�ামঃ কুশমাইল
ডাকঘরঃ ছিলরবাজার, �পা� �কাডঃ ২২১৬
উপেজলাঃ ফুলবাড়ীয়া, �জলাঃ ময়মনিসংহ

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

১৯. জনাব �মাছাঃ না�জয়া আকতার
িপতাঃ �মাঃ �জাবােয়র

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯
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মাতাঃ �মাছাঃ হািববা আকতার
�ামঃ খনজনপুর
ডাকঘরঃ খনজনপুর, �পা� �কাডঃ ৫৯০০
উপেজলাঃ জয়পুরহাট, �জলাঃ জয়পুরহাট

২০. জনাব সুকুমার রায়
িপতাঃ ত� েলশ চ� রায়
মাতাঃ পূণ � বালা রায়
�ামঃ িডমলা
ডাকঘরঃ িডমলা, �পা� �কাডঃ ৫৩৫০
উপেজলাঃ িডমলা, �জলাঃ নীলফামারী

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

২১. জনাব িদপু রায়
িপতাঃ খেগ� চ� রায়
মাতাঃ দীিপকা রায়
�ামঃ ইয়ারপুর
ডাকঘরঃ �জরােবা, �পা� �কাডঃ ১৩৪১
উপেজলাঃ সাভার, �জলাঃ ঢাকা

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

২২. জনাব আিমনুল ইসলাম
িপতাঃ নজ�ল ইসলাম
মাতাঃ নূ��াহার
�ামঃ উলুয়া�ট
ডাকঘরঃ কচ�রা, �পা� �কাডঃ ২৪৮০
উপেজলাঃ �ক�য়ুা, �জলাঃ �ন�েকানা

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

২৩. জনাব িবজয় বড়ুয়া
িপতাঃ িদলীপ বড়ুয়া
মাতাঃ রিবতা বড়ুয়া
�ামঃ নাির�া 
ডাকঘরঃ এম চর হাট, �পা� �কাডঃ ৪৩৯৬
উপেজলাঃ �লাহাগাড়া, �জলাঃ চ��াম

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

২৪. জনাব সাইদুল ইসলাম
িপতাঃ আ. রিশদ �জামা�ার
মাতাঃ িশ�ী �বগম
�ামঃ দি�ণ কাকিচড়া
ডাকঘরঃ �িদঘাটা কাকিচড়া, �পা� �কাডঃ ৮৭৩০
উপেজলাঃ বামণা, �জলাঃ বর�না

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

২৫. জনাব জািমলা বুেয়জা বুপাশা
িপতাঃ �মাঃ নুর ইসলাম সরকার
মাতাঃ �মাছাঃ আকিলমা খাত�ন
�ামঃ ইসলামবাগ
ডাকঘরঃ ঠাকুরগাওঁ, �পা� �কাডঃ ৫১০০
উপেজলাঃ ঠাকুরগাওঁ সদর, �জলাঃ ঠাকুরগাওঁ

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

২৬. জনাব �মাঃ িমজানুর রহমান মানু
িপতাঃ �মাঃ আঃ আ�জজ সরকার
মাতাঃ �মাছাঃ জা�াত�ন �নছা
�ামঃ উ�র �ভালানাথপুর
ডাকঘরঃ �বেদশীর হাট
�পা� �কাডঃ ৫২৪০
উপেজলাঃ িচিরর ব�র, �জলাঃ িদনাজপুর

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

২৭. জনাব সািদয়া িবনেত সদ�ল
িপতাঃ �মাঃ সদ�ল ইসলাম

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯
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মাতাঃ হােজরা ইসলাম
�ামঃ হাসঁরাজ
ডাকঘরঃ হিরখালী, �পা� �কাডঃ ৫৮২৬
উপেজলাঃ �সানাতলা, �জলাঃ ব�ড়া

২৮. জনাব �দব�ত রায়
িপতাঃ মহােদব রায়
মাতাঃ ভারতী রায়
�ামঃ মেনাহরপুর
ডাকঘরঃ মেনাহরপুর, �পা� �কাডঃ ৭৪৪০ 
উপেজলাঃ মিনরামপুর, �জলাঃ যেশার

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

২৯. জনাব আল-আিমন �হাসাইন
িপতাঃ আফজাল �হাসাইন
মাতাঃ আঞ্জমুেনায়ারা
�ামঃ দি�ণ রামশালা
ডাকঘরঃ জাফরপুর, �পা� �কাডঃ ৫৯৪০
উপেজলাঃ আে�লপুর, �জলাঃ জয়পুরহাট

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৩০. জনাব আেনায়ার �হােসন
িপতাঃ মতৃ মুিনর উ��ন সরদার
মাতাঃ নাজমা খাত�ন
�ামঃ �গানা
ডাকঘরঃ �গানা, �পা� �কাডঃ ৬৫৯০
উপেজলাঃ রানীনগর, �জলাঃ নওগা ঁ

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৩১. জনাব তান�জনা আ�ার
িপতাঃ �মাঃ আবু সােলক
মাতাঃ �মাছাঃ �হেলনা খাত�ন
�ামঃ চরঈ�রিদয়া
ডাকঘরঃ লাল কু�ঠ দরবার শরীফ, �পা� �কাডঃ ২২০০
উপেজলাঃ ময়মনিসংহ সদর, �জলাঃ ময়মনিসংহ

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৩২. জনাব �সািনয়া সুলতানা
িপতাঃ �মাঃ �ছালাইমান আক� 
মাতাঃ �সিলনা �ছালাইমান
�ামঃ মারতা
ডাকঘরঃ মারতা, �পা� �কাডঃ ১৭০০
উপেজলাঃ �পুর, �জলাঃ গাজীপুর

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৩৩. জনাব শারমীন আ�ার ত� িল
িপতাঃ �মাঃ আ�সু সামাদ সরকার
�ামীঃ �মাহা�দ রািশদুল ইসলাম রাজন
মাতাঃ আনার আ�ার
�ামঃ মাঝু�টয়া
ডাকঘরঃ পাকু�টয়া, �পা� �কাডঃ ১৯৩৯
উপেজলাঃ নাগরপুর, �জলাঃ টা�াইল

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৩৪. জনাব দীপা দাস
িপতাঃ ধীেরন চ� দাস
মাতাঃ িশ�ী দাস
�ামঃ কলমা দি�ণ, 
�হা��ং-১৩৬/১, �ক -এ
ডাকঘরঃ সাভার �ডইরী ফাম �, �পা� �কাডঃ ১৩৪৩
উপেজলাঃ সাভার, �জলাঃ ঢাকা

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৩৫. জনাব খািদজা ত�ত তািহরা �ব�ািনক কম �কত�া
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িপতাঃ ড. �মা. আ�সু ছালাম
মাতাঃ ফিরদা আকতার
�ামঃ ৯৩, �কওয়াটখালী
ডাকঘরঃ �কওয়াটখালী, �পা� �কাডঃ ২২০১
উপেজলাঃ ময়মনিসংহ সদর, �জলাঃ ময়মনিসংহ

�বতন ��ড-৯

৩৬. জনাব িলিপ রানী সরকার
িপতাঃ বাদল চ� সরকার 
মাতাঃ সুিচ�া রানী সরকার
�ামঃ ২০৩/২৮, �গালকপুর লজ, 
কািলবাড়ী �রাড
ডাকঘরঃ সদর, �পা� �কাডঃ ২২০০
উপেজলাঃ ময়মনিসংহ সদর, �জলাঃ ময়মনিসংহ

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৩৭. জনাব ইশিতয়াক আহ�দ িপহান
িপতাঃ আলী আহ�দ
মাতাঃ �মিরন পারভীন
�ামঃ বলাইনওগা
ডাকঘরঃ �ন�েকানা সদর, �পা� �কাডঃ ২৪০০
উপেজলাঃ �ন�েকানা সদর, �জলাঃ �ন�েকানা 

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

৩৮. জনাব িনশাত জাহান
িপতাঃ মাহফুজার রহমান
মাতাঃ মমতাজ িশিরন
�ামঃ �বাহাইল
ডাকঘরঃ �বাহাইল, �পা� �কাডঃ ৫৮০১
উপেজলাঃ শাজাহানপুর, �জলাঃ ব�ড়া

�ব�ািনক কম �কত�া
�বতন ��ড-৯

শত�াবলীঃ

১।  এই িনেয়ােগর �থম ৬ (ছয়) মাস িশ�ানিবস কাল িহসােব গণ� করা হেব। উ� সমেয় তারঁ কাজ
ও আচরণ সে�াষজনক না হেল চাকিরর ধারাবািহকতা র�া করা হেব না।
২। ঢাকার িসিভল সাজ�েনর িনকট �থেক শারীিরক উপযু�তার সনদপ� চাকিরেত �যাগদােনর ১
(এক) স�ােহর মেধ� দািখল করেত হেব।

৩।  তারঁ পূব � পিরচয় পুিলশ �ারা তদ� করা হেব এবং পুিলেশর িরেপাট� সে�াষজনক না হেল চাকির
হেত অপসারণ করা হেব।

৪।  চাকিরেত �যাগদােনর সময় পূব �তন অিফেসর ছাড়প� দািখল করেত হেব (�েযাজ� ��ে�)।

৫।  উপযু� কতৃ�প� �কান �কার কারণ �দশ �ন না কের এবং এক মােসর �না�টশ �দান কের অথবা
উ� �না�টেশর পিরবেত� ০১ (এক) মােসর �বতন �দান কের �কান িশ�ানিবেসর চাকিরর অবসান
ঘটােত পারেবন এবং িশ�ানিবস তারঁ চাকির অবসােনর কারেণ �কান �কার �িতপূরণ পােবন না।
৬।  �কান িশ�ানিবস তারঁ অিভ�ায় উে�খপূব �ক এক মােসর িলিখত পূব � �না�টশ �দান না কের তার
চাকির ত�াগ করেত পারেবন না, এবং এ�প �না�টশ �দােন ব�থ �তার ��ে�, িতিন ইন���টউটেক তার
এক মােসর �বতেনর সমপিরমান টাকা �িতপূরণ িহেসেব �দান করেত বাধ� থাকেবন। 

৭।  উপযু� কতৃ�প� �কান �কার কারণ না দিশ �েয়ই �কান কম �চািরেক ন�ই িদেনর �না�টশ �দান
কের অথবা ন�ই িদেনর �বতন নগদ পিরেশাধ কের তােঁক চাকির হেত অপসারণ করেত পারেবন।

৮।  �কান কম �চাির উপযু� কতৃ�পে�র িনকট তারঁ অিভ�ায় উে�খপূব �ক িতন মােসর িলিখত পূব �
�না�টশ �দান না কের তারঁ চাকির ত�াগ করেত বা চাকির হেত িবরত থাকেত পারেবন না এবং ঐ�প
�না�টশ �দােন ব�থ �তার ��ে�, িতিন ইন���টউটেক তারঁ িতন মােসর �বতেনর সমপিরমান টাকা
�িতপূরণ িহেসেব �দান করেত বাধ� থাকেবন। 

           ৯। িতিন বাংলােদেশর �য �কান �ােন চাকির করেত বাধ� থাকেবন।

�
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          ১০।  এই িনেয়াগ সংি�� পেদ �যাগদােনর তািরখ �থেক কায �কর হেব।

          ১১।  ‘�যৗত�ক িনেবন না এবং পিরবােরর অন� সদেস�র জন� �যৗত�ক িদেবন না’ মেম � �ঘাষণা প�
�যাগদান পে�র সে� দািখল করেত হেব।

           ১২।  বিণ �ত শত�াবলী �মেন এই িনেয়াগপ� জািরর ১ (এক) মােসর মেধ� িনেয়াগ�া� �াথ�েক
ইনি��টউেটর মহাপিরচালক বরাবের �যাগদান করেত হেব। িনধ �ািরত সমেয়র মেধ� �যাগদান না করেল
িনেয়াগ আেদশ বািতল বেল গণ� হেব।

১৩-১০-২০২১
 
 
. 

ড. �মাঃ আবদুল জিলল
মহাপিরচালক

�ফান: +৮৮ ০২ ২২৪৪৯১৬৭৬
ফ�া�: +৮৮ ০২ ২২৪৪৯১৬৭৫

ইেমইল: dg@blri.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৩.০৫.২৬৭২.২০১.২৬.০২৬.২১.৩১৪/১(৬১)
তািরখ: 

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল (�জ��তার িভি�েত নয়): 
১) সিচব, মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) অিতির� পিরচালক, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��টউট।
৩) মুখ� �ব�ািনক কম �কত�া, বাঘাবাড়ী আ�িলক �ক�, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা
ইনি��টউট।
৪) সকল িবভাগীয় �ধান, িবএলআরআই, সাভার, ঢাকা।
৫) িবএলআরআই এর আ�িলক �কে�র ��শন ইন-চাজ�গণ।
৬) িসে�ম এনািল�, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��টউট (িবএলআরআই এর ওেয়ব সাইেট
আপেলাড করার জন� অনুেরাধ করা হেলা)।
৭) ঊ� �তন �ব�ািনক কম �কত�া , গেবষণা খামার, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��টউট।
৮) জনাব �মাঃ আশরাফুল ইসলাম, িপতাঃ �মাঃ আ�লু মােলক, মাতাঃ িরণা �বগম, �ামঃ ওয়ািলয়া,
ডাকঘরঃ �ডইরী ফাম �, �পা� �কাডঃ ১৩৪১, উপেজলাঃ সাভার, �জলাঃ ঢাকা।
৯) জনাব শাহানা নাজনীন, িপতাঃ �মাঃ ইউনুছ, মাতাঃ নাজমুন নাহার, �ামঃ উ�র আলীপুর,
ডাকঘরঃ ফিরদপুর সদর, �পা� �কাডঃ ৭৮০০, উপেজলাঃ সদর উপেজলা, ফিরদপুর, �জলাঃ
ফিরদপুর।
১০) জনাব �মাঃ তাছিম�ল ইসলাম, িপতাঃ �মাঃ আবু ইউছ� ফ, মাতাঃ �মাসাঃ �রেহনা �বগম, �ামঃ
০৮ নং ওয়াড�, বাউফল �পৗরসভা, ডাকঘরঃ বাউফল, �পা� �কাডঃ ৮৬২০, উপেজলাঃ বাউফল,
�জলাঃ পট�য়াখালী।
১১) জনাব �মাঃ আিরফুল ইসলাম, িপতাঃ �মাঃ হািফজরু রহমান, মাতাঃ আঞ্জয়ুারা �বগম, �ামঃ
প��ম ঝাউগড়া, ডাকঘরঃ পলাশীবাজার, �পা� �কাডঃ ২০১২, উপেজলাঃ �মলা�হ, �জলাঃ
জামালপুর।
১২) জনাব �মাঃ হািফজরু রহমান, িপতাঃ �মাঃ শাহজাহান, মাতাঃ জাহানারা, �ামঃ গা�জরপাড়,
ডাকঘরঃ গা�জরপাড়, �পা� �কাডঃ ৮২২০, উপেজলাঃ উ�জরপুর, �জলাঃ বিরশাল।

২৮ আি�ন ১৪২৮
১৩ অে�াবর ২০২১
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১৩) জনাব আেয়শা িস�ীকা আফসানা, িপতাঃ �মাঃ আলাউ��ন বাঘা, মাতাঃ শািমমা আকতার,
�ামঃ পাইনািদ নত�ন মহ�া (ঘ-৩৩৪), ডাকঘরঃ িমজিম�জ, �পা� �কাডঃ ১৪৩০, উপেজলাঃ
নারায়ণগ� সদর, �জলাঃ নারায়ণগ�।
১৪) জনাব ইনাম আহেমদ, িপতাঃ �মাখেলসুর রহমান, মাতাঃ মেনায়ারা রহমান, �ামঃ দি�ণ
ঠনঠিনয়া, ডাকঘরঃ ব�ড়া সদর, �পা� �কাডঃ ৫৮০০, উপেজলাঃ ব�ড়া সদর, �জলাঃ ব�ড়া।
১৫) জনাব শাহানাজ �ফরেদৗসী �সজঁিুত, িপতাঃ সিফজল হক, মাতাঃ ফােতমা �বগম �িব, �ামঃ
মাঝপাড়া, ডাকঘরঃ টািলয়াপাড়া, �পা� �কাডঃ ২১৪০, উপেজলাঃ বকশীগ�, �জলাঃ জামালপুর।
১৬) জনাব মািনক িময়া, িপতাঃ �মাঃ খিললুর রহমান, মাতাঃ সােজদা �বগম, �ামঃ কয়ড়া, ডাকঘরঃ
আমডালা, �পা� �কাডঃ ১৮৫০, উপেজলাঃ িশবালয়, �জলাঃ মািনকগ�।
১৭) জনাব সািদয়া আফিরন, িপতাঃ এ. �ক. এম. আ�জজলু হক, মাতাঃ �জবুন নাহার, �ামঃ
পয়ারকা��, ডাকঘরঃ মু�াগাছা, �পা� �কাডঃ ২২১০, উপেজলাঃ মু�াগাছা, �জলাঃ ময়মনিসংহ।
১৮) জনাব �মাঃ �মা�াইন িব�াহ, িপতাঃ �মাঃ �মাতােকদ িব�াহ, মাতাঃ িনশওয়াত নাহার, �ামঃ
�গালমু�া, ডাকঘরঃ �গালমু�া, �পা� �কাডঃ ৫৩৩০, উপেজলাঃ জলঢাকা, �জলাঃ নীলফামারী।
১৯) জনাব আবু হািরছ িময়া, িপতাঃ �মাঃ সুজা-উদ্-��ৗলা িময়া, মাতাঃ �মাছাঃ শিহদা �বগম, �ামঃ
দি�ণ জামুডা�া, ডাকঘরঃ িকশামত �খজ,ু �পা� �কাডঃ ৫৭১০, উপেজলাঃ সাদু�াপুর, �জলাঃ
গাইবা�া।
২০) জনাব �মাঃ আিসফ �হােসন �জহাদী, িপতাঃ �মাঃ জািকর �হােসন, মাতাঃ নূরজাহান �বগম,
�ামঃ পূব � �গাহাইল কা�� বাড়ী নং ১০/এ, ডাকঘরঃ সদর, ময়মনিসংহ, �পা� �কাডঃ ২২০০,
উপেজলাঃ সদর, ময়মনিসংহ, �জলাঃ ময়মনিসংহ।
২১) জনাব ফারজানা ইয়াছিমন, িপতাঃ �মাঃ জােয়দুল হক, মাতাঃ ফিরদা হক, �ামঃ ১৩৭৮, ওয়াড�
নং ২৮, আকুয়া ওয়ারেলস �রাড, ময়মনিসংহ িস�ট করেপােরশন, ডাকঘরঃ ময়মনিসংহ সদর,
�পা� �কাডঃ ২২০০, উপেজলাঃ ময়মনিসংহ, �জলাঃ ময়মনিসংহ।
২২) জনাব �মাহা�দ মাহবুব হাসান, িপতাঃ �মাহা�দ রিফকুল ইসলাম, মাতাঃ মাহবুবা �বগম, �ামঃ
কারার পাড়া, ডাকঘরঃ পূব � �ঝিনয়া, �পা� �কাডঃ ২১৩০, উপেজলাঃ �বরদী, �জলাঃ �শরপুর।
২৩) জনাব িমজানুর রহমান খান, িপতাঃ �মাঃ হািফজরু রহমান খান, মাতাঃ ফারজানা আ�ার রীনা,
�ামঃ জীবনপুর, ডাকঘরঃ সমাজ, �পা� �কাডঃ ২৪৪৬, উপেজলাঃ �মাহনগ�, �জলাঃ �ন�েকানা।
২৪) জনাব খাই�ন নাহার িসিথ, িপতাঃ �মাঃ আখতা�ল ইসলাম, মাতাঃ তাসিমন আরা �বগম, �ামঃ
িনউজমুা পাড়া, �রাড: ক�াে�ন �রাড, বািড় নং- ৯২/১, ডাকঘরঃ রংপুর �ধান ডাকঘর, �পা�
�কাডঃ ৫৪০০, উপেজলাঃ রংপুর সদর , �জলাঃ রংপুর।
২৫) জনাব �মাঃ �দেলায়ার �হােসন ছামী, িপতাঃ �মাঃ নজ�ল ইসলাম, মাতাঃ �দৗলত� ে�ছা, �ামঃ
কুশমাইল, ডাকঘরঃ ছিলরবাজার, �পা� �কাডঃ ২২১৬, উপেজলাঃ ফুলবাড়ীয়া, �জলাঃ
ময়মনিসংহ।
২৬) জনাব �মাছাঃ না�জয়া আকতার, িপতাঃ �মাঃ �জাবােয়র, মাতাঃ �মাছাঃ হািববা আকতার, �ামঃ
খনজনপুর, ডাকঘরঃ খনজনপুর, �পা� �কাডঃ ৫৯০০, উপেজলাঃ জয়পুরহাট, �জলাঃ জয়পুরহাট।
২৭) জনাব সুকুমার রায়, িপতাঃ ত� েলশ চ� রায়, মাতাঃ পূণ � বালা রায়, �ামঃ িডমলা, ডাকঘরঃ
িডমলা, �পা� �কাডঃ ৫৩৫০, উপেজলাঃ িডমলা, �জলাঃ নীলফামারী।
২৮) জনাব িদপু রায়, িপতাঃ খেগ� চ� রায়, মাতাঃ দীিপকা রায়, �ামঃ ইয়ারপুর, ডাকঘরঃ �জরােবা,
�পা� �কাডঃ ১৩৪১ উপেজলাঃ সাভার, �জলাঃ ঢাকা।
২৯) জনাব আিমনুল ইসলাম, িপতাঃ নজ�ল ইসলাম, মাতাঃ নূ��াহার, �ামঃ উলুয়া�ট, ডাকঘরঃ
কচ�রা, �পা� �কাডঃ ২৪৮০, উপেজলাঃ �ক�য়ুা, �জলাঃ �ন�েকানা।
৩০) জনাব িবজয় বড়ুয়া, িপতাঃ িদলীপ বড়ুয়া, মাতাঃ রিবতা বড়ুয়া, �ামঃ নাির�া, ডাকঘরঃ এম চর
হাট, �পা� �কাডঃ ৪৩৯৬, উপেজলাঃ �লাহাগাড়া, �জলাঃ চ��াম।
৩১) জনাব সাইদুল ইসলাম, িপতাঃ আ. রিশদ �জামা�ার, মাতাঃ িশ�ী �বগম, �ামঃ দি�ণ
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কাকিচড়া, ডাকঘরঃ �িদঘাটা কাকিচড়া, �পা� �কাডঃ ৮৭৩০, উপেজলাঃ বামণা, �জলাঃ বর�না।
৩২) জনাব জািমলা বুেয়জা বুপাশা, িপতাঃ �মাঃ নুর ইসলাম সরকার, মাতাঃ �মাছাঃ আকিলমা খাত�ন,
�ামঃ ইসলামবাগ, ডাকঘরঃ ঠাকুরগাওঁ, �পা� �কাডঃ ৫১০০, উপেজলাঃ ঠাকুরগাওঁ সদর, �জলাঃ
ঠাকুরগাওঁ।
৩৩) জনাব �মাঃ িমজানুর রহমান মানু, িপতাঃ �মাঃ আঃ আ�জজ সরকার, মাতাঃ �মাছাঃ জা�াত�ন
�নছা, �ামঃ উ�র �ভালানাথপুর, ডাকঘরঃ �বেদশীর হাট, �পা� �কাডঃ ৫২৪০, উপেজলাঃ িচিরর
ব�র, �জলাঃ িদনাজপুর।
৩৪) জনাব সািদয়া িবনেত সদ�ল, িপতাঃ �মাঃ সদ�ল ইসলাম, মাতাঃ হােজরা ইসলাম, �ামঃ
হাসঁরাজ, ডাকঘরঃ হিরখালী, �পা� �কাডঃ ৫৮২৬, উপেজলাঃ �সানাতলা, �জলাঃ ব�ড়া।
৩৫) জনাব �দব�ত রায়, িপতাঃ মহােদব রায়, মাতাঃ ভারতী রায়, �ামঃ মেনাহরপুর, ডাকঘরঃ
মেনাহরপুর, �পা� �কাডঃ ৭৪৪০, উপেজলাঃ মিনরামপুর, �জলাঃ যেশার।
৩৬) জনাব আল-আিমন �হাসাইন, িপতাঃ আফজাল �হাসাইন, মাতাঃ আঞ্জমুেনায়ারা, �ামঃ
দি�ণ রামশালা, ডাকঘরঃ জাফরপুর, �পা� �কাডঃ ৫৯৪০, উপেজলাঃ আে�লপুর, �জলাঃ
জয়পুরহাট।
৩৭) জনাব আেনায়ার �হােসন, িপতাঃ মতৃ মুিনর উ��ন সরদার, মাতাঃ নাজমা খাত�ন, �ামঃ �গানা,
ডাকঘরঃ �গানা, �পা� �কাডঃ ৬৫৯০, উপেজলাঃ রানীনগর, �জলাঃ নওগা।ঁ
৩৮) জনাব তান�জনা আ�ার, িপতাঃ �মাঃ আবু সােলক, মাতাঃ �মাছাঃ �হেলনা খাত�ন, �ামঃ
চরঈ�রিদয়া, ডাকঘরঃ লাল কু�ঠ দরবার শরীফ, �পা� �কাডঃ ২২০০, উপেজলাঃ ময়মনিসংহ সদর,
�জলাঃ ময়মনিসংহ।
৩৯) জনাব �সািনয়া সুলতানা, িপতাঃ �মাঃ �ছালাইমান আক� , মাতাঃ �সিলনা �ছালাইমান, �ামঃ
মারতা, ডাকঘরঃ মারতা, �পা� �কাডঃ ১৭০০, উপেজলাঃ �পুর, �জলাঃ গাজীপুর।
৪০) জনাব শারমীন আ�ার ত� িল, িপতাঃ �মাঃ আ�সু সামাদ সরকার, �ামীঃ �মাহা�দ রািশদুল
ইসলাম রাজন, মাতাঃ আনার আ�ার, �ামঃ মাঝু�টয়া, ডাকঘরঃ পাকু�টয়া, �পা� �কাডঃ ১৯৩৯,
উপেজলাঃ নাগরপুর, �জলাঃ টা�াইল।
৪১) জনাব দীপা দাস, িপতাঃ ধীেরন চ� দাস, মাতাঃ িশ�ী দাস, �ামঃ কলমা দি�ণ, �হা��ং-১৩৬/১,
�ক –এ, ডাকঘরঃ সাভার �ডইরী ফাম �, �পা� �কাডঃ ১৩৪৩, উপেজলাঃ সাভার, �জলাঃ ঢাকা।
৪২) জনাব খািদজা ত�ত তািহরা, িপতাঃ ড. �মা. আ�সু ছালাম, মাতাঃ ফিরদা আকতার, �ামঃ ৯৩,
�কওয়াটখালী, ডাকঘরঃ �কওয়াটখালী, �পা� �কাডঃ ২২০১, উপেজলাঃ ময়মনিসংহ সদর, �জলাঃ
ময়মনিসংহ।
৪৩) জনাব িলিপ রানী সরকার, িপতাঃ বাদল চ� সরকার, মাতাঃ সুিচ�া রানী সরকার, �ামঃ
২০৩/২৮, �গালকপুর লজ, কািলবাড়ী �রাড, ডাকঘরঃ সদর, �পা� �কাডঃ ২২০০, উপেজলাঃ
ময়মনিসংহ সদর, �জলাঃ ময়মনিসংহ।
৪৪) জনাব ইশিতয়াক আহ�দ িপহান, িপতাঃ আলী আহ�দ, মাতাঃ �মিরন পারভীন, �ামঃ
বলাইনওগা, ডাকঘরঃ �ন�েকানা সদর, �পা� �কাডঃ ২৪০০, উপেজলাঃ �ন�েকানা সদর, �জলাঃ
�ন�েকানা।
৪৫) জনাব িনশাত জাহান, িপতাঃ মাহফুজার রহমান, মাতাঃ মমতাজ িশিরন, �ামঃ �বাহাইল,
ডাকঘরঃ �বাহাইল, �পা� �কাডঃ ৫৮০১, উপেজলাঃ শাজাহানপুর, �জলাঃ ব�ড়া।
৪৬) িহসাবর�ণ কম �কত�া (অিতির� দািয়�), িহসাব শাখা, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা
ইনি��টউট।
৪৭) িনরাপ�া কম �কত�া, িনরাপ�া শাখা, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��টউট।
৪৮) উ�মান সহকারী, �শাসন শাখা, বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি��টউট।
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১৩-১০-২০২১
ড. �মাঃ আবদুল জিলল 
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