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বিষ : আইটি সংক্রান্ত ০২(দুই) টি পয়ে বিবখত পরীক্ষার সম সূচী সংক্রান্ত। 

 

 সাধারণ িীমা কয়প পায়রশয়নর ‘বসবন র বসয়েম এনাবিে’ এিং ‘কয়রাি অপায়রটর’-এর শূন্য পয়ে আয়িেনকারী প্রার্থীয়ের বিবখত 

পরীক্ষা বনয়নাক্ত ছয়ক িবণ পত তাবরখ ও সম সূচী অনুযা ী অনুবিত হয়িেঃ- 
  

ক্রেঃ নং পয়ের নাম ও গ্রেি পরীক্ষার তাবরখ পরীক্ষার সম  পরীক্ষার গ্রকন্দ্র 

1.  
বসবন র বসয়েম এনাবিে; গ্রেি-৪ ১৪-১২-২০২১ 

 

বিকাি ৩:০০ ঘটিকা 
 

এসবিবস গ্রেবনং গ্রসন্টার 

সাধারণ িীমা ভিন (৫ম তিা) 

৩৩, বেিকুশা িা/এ, ঢাকা-১০০০। 
2.  কয়রাি অপায়রটর; গ্রেি-১৬ ১৪-১২-২০২১ বিকাি ৩:০০ ঘটিকা 

 

 ইয়তাময়ে গ্রযাগ্য প্রার্থীয়ের িতপমান/পত্র গ্রযাগায়যায়গর ঠিকানা  িাকয়যায়গ প্রয়িশপত্র গ্রপ্ররণ করা হয় য়ছ। বিবখত পরীক্ষা  অংশেহয়ণর 

জন্য উক্ত প্রয়িশপত্র ব্যিহার করয়ত হয়ি এিং পরিতী পরীক্ষার জন্য প্রয়িশপত্রটি সংরক্ষণ করয়ত হয়ি। পরিতী পরীক্ষার জন্য নতুন 

কয়র গ্রকান প্রয়িশপত্র ইস্যু করা হয়ি না। প্রার্থীয়ের গ্রকাবভি-১৯ স্বাস্থ্ুবিবধ অনুসরণপূি পক পরীক্ষা  অংশেহণ করয়ত হয়ি। গ্রকান প্রার্থীর 

প্রয়িশপত্র সংক্রান্ত গ্রকান সমস্যা র্থাকয়ি কয়প পায়রশয়নর প্রধান কায পািয় র মানি সম্পে বিভায়গ গ্রযাগায়যায়গর পরামশ প গ্রে া হয়িা। 
  

 

‘বসবন র বসয়েম এনাবিে’ পয়ে গ্রযাগ্য প্রার্থীয়ের তাবিকা 

ক্র. নং পরীক্ষার্থীর নাম গ্ররাি নম্বর 

1.  গ্রমাহাম্মে নূর গ্রহায়সন খাঁন 11001 

2.  মুহাম্মে কামাি গ্রহায়সন 11002 

3.  গ্রমাহাম্মে নাজমুি ইসিাম মৃধা 11003 

4.  গ্রমােঃ আসাদুজ্জামান সরকার 11004 

5.  গ্রমােঃ হাবনফ 11005 

6.  গ্রমােঃ আশরাফুি আিম 11006 

7.  গ্রমােঃ গ্রময়হেী হাসান 11007 
 

‘কয়রাি অপায়রটর’ পয়ে গ্রযাগ্য প্রার্থীয়ের তাবিকা 

ক্র.

নং 
পরীক্ষার্থীর নাম 

গ্ররাি 

নম্বর 
 

ক্র.

নং 
পরীক্ষার্থীর নাম 

গ্ররাি 

নম্বর 
 

ক্র.

নং 
পরীক্ষার্থীর নাম গ্ররাি নম্বর 

1.  গ্রমােঃ এনামুি হক 12001  17.  গ্রমাহাম্মে আবমরুি আজাে 12017  33.  বহয়মি বম া 12033 

2.  কনক চন্দ্র রা  12002  18.  কাজী গ্রমরাজুি ইসিাম 12018  34.  গ্রমােঃ সবজি বম া 12034 

3.  গ্রমােঃ শবফকুি ইসিাম 12003  19.  গ্রমােঃ গ্ররজু ানুর রহমান 12019  35.  রায়কশ পন পা চক্রির্ত্তী 12035 

4.  তাজুি ইসিাম 12004  20.  নূর আশরাফ 12020  36.  গ্রমােঃ আিদুল্লাহ 12036 

5.  আবু সাঈে 12005  21.  গ্রজািায় র রহমান 12021  37.  গ্রমােঃ স্যজন আহয়ম্মে 12037 

6.  গ্রমােঃ শামীম হা োর 12006  22.  ইমোদুি হক 12022  38.  গ্রমােঃ শামীম গ্রহায়সন 12038 

7.  বমিন কুমার গ্রঘাষ 12007  23.  রুকুন উবিন 12023  39.  গ্রমােঃ নিী গ্রহায়সন 12039 

8.  গ্রমােঃ গ্রমাজায়ম্মি হক 12008  24.  গ্রমােঃ আবরফুি গ্রহায়সন 12024  40.  সাধন কুমার পাি 12040 

9.  গ্রমাছােঃ িবতফা আকতার 12009  25.  কামাি উবিন 12025  41.  শবফকুি ইসিাম 12041 

10.  গ্রমােঃ তাজুি ইসিাম 12010  26.  গ্রমােঃ নজরুি ইসিাম 12026  42.  বশবশর কুমার বশকারী 12042 

11.  গ্রমােঃ বজ া উবিন 12011  27.  বজ াউি কবরম 12027  43.  গ্রমােঃ জাবহদুি ইসিাম 12043 

12.  গ্রমােঃ উমর ফারুক 12012  28.  গ্রমােঃ তবরকুি ইসিাম িাপ্পী 12028  44.  গ্রমােঃ ই াচান 12044 

13.  স্যিীর কুমার পাি 12013  29.  গ্রমােঃ শামীম খান 12029  45.  রায়শদুর রহমান 12045 

14.  গ্রমােঃ হুমায়ুন কবির বহয়মি 12014  30.  গ্রমােঃ মহবসন আিী 12030  46.  গ্রমােঃ রমজান গ্রশখ 12046 

15.  গ্রমােঃ সাে গ্রহায়সন 12015  31.  গ্রমােঃ ছাইদুর রহমান 12031  47.  কামরুি ইসিাম 12047 

16.  গ্রমােঃ জাবহে হাসান 12016  32.  গ্রমােঃ জাবহদুি হক 12032   

 

(য়মােঃ আিদুি িায়রক) 

গ্রিপুটি গ্রজনায়রি ম্যায়নজার  


