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কিাি নং মন্তব্য েক্ষ নং
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প্রার্থী গণনাোিী পদে আদিেন েিায় 

সুপািভাইজাি পদেি 2024 কিািটি 

িারতিপূি বে 1158 কিািটি ইসুু 

েিা হদিা।
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2039

2040
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2042             েক্ষ নং-০১      

    (েরক্ষণ রিরডং 

রনচতিা)

কমৌসুমী কমাোঃ আোঃ মরজে িাঁন

কমাোঃ িরেবুি ইসিাম কমাোঃ আতাি আিী

পািভাঙ্গুড়া

কমাোঃ আবু সাইে কমাোঃ আোঃ িাদিে

              েক্ষ নং-০১        

(েরক্ষণ রিরডং রনচতিা)

কমাোঃ ওয়ারিে হাসান মৃত. আোঃ গফুি

কমাোঃ জুদয়ি িানা কমাোঃ আয়াজ সিোি

কমাছাোঃ তানরজিা িাতুন কমাোঃ কসানা উল্লাহ

রেিপা াি

কমাোঃ ছান্নু রময়া

মরনিা আেদিাজ কমাোঃ মরনরুজ্জামান

কমাছাোঃ িতা িাতুন কমাোঃ লুৎেি িহমান

কমাোঃ  রেকুি ইসিাম কমাোঃ ময়নুি হে

কমাোঃ সািাওয়াত কহাদসন কমাোঃ আোঃ িরতে

কমাোঃ আোঃ আিীম কমাোঃ সানাউল্লাহ

          েক্ষ নং-০১         

 (েরক্ষণ রিরডং রনচতিা)

আয় া রসরিো আরজম উরিন

কমাোঃ আোঃ আিী কমাোঃ  াহজাহান আিী

কমাোঃ হারেজ আি কিরুনী কমাোঃ আোঃ িরতে

কমাোঃ আক্কাস আিী কমাোঃ মারনে আিী

কমাোঃ ইিাে আিী

কমাোঃ জামাি উরিন কমাোঃ ইউনুচ আিী

কমাছাোঃ  ািরমন সুিতানা কমাোঃ  রহদুি ইসিাম

কমাোঃ হারেজুি িহমান কহিাি উরিন

কমাোঃ জারিস আিম মৃত. জয়নাি

কমাোঃ আদনায়াি কহাদসন মৃত. োদিাগ আিী

কমাোঃ আদনায়াি কহাদসন কমাোঃ সাত্তাি আিী

কমাোঃ আোঃ মান্নাে

কমাোঃ আোঃ আরিম

          েক্ষ নং-০১        

 (েরক্ষণ রিরডং রনচতিা)

রনলুো ইয়াসরমন ইসহাে আিী

কমাোঃ আরনসুি িহমান কমাোঃ োমাি কহাদসন

কমাোঃ আসাদুজ্জামান কমাোঃ আবুি হাদসম

মরেজ উরিন আোঃ মাদজে

 াপিা িাতুন সামায়ন আিী

েদল্লাি কুমাি েম বোি োিীপে েম বোি

জান্নাতুি কেিদেৌস কমাোঃ জামাত আিী

কমাোঃ আোঃ আরজজ কমাোঃ আজগি আিী

আোঃ জব্বাি ইসিাইি কহাদসন

 াহনাজ পািভীন জামাত আিী

কমাোঃ  াহােৎ কহাসাইন কমাোঃ আোঃ গফুি

সায়মা আক্তাি

ইউরনয়ন /কপৌিস

ভা
পিীক্ষার্থীি নাম রপতা/মাতাি নাম

১ ৪ ৫

অষ্টমরনষা

বুিবুরি িাতুন  িীে আহাদেে

কমাোঃ সুিতান মাহমুে

কমাোঃ আক্তাি কহাদসন

েনায়ািা পািভীন আোঃ আরজজ

কমাোঃ  রেকুি ইসিাম কমাোঃ িরিলুি িহমান

কমাোঃ রজল্লুি িহমান মৃত. মমতাজ প্রাং

িানমরিচ

কমাোঃ কোিিান আিী

ইয়ারহয়া নজরুি ইসিাম

আোঃ হারমে আবু তাদহি

*** প্রদি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )
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কেন্দ্র: সিোরি ভাঙ্গুড়া ইউরনয়ন উচ্চ রিদ্যা: ও েদিজ ,তারিি : ৭ কেব্রুয়ারি ,২০২০,সময়:সোি ১১.০০ টা
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 ারহনুি ইসিাম  রহদুি ইসিাম

আোঃ মরতন কমাোঃ মরেজ প্রাং

কমাছাোঃ কিজওয়ানা মৃত. েিজ আিী

ভাঙ্গুড়া

রুহুি আরমন আবু িক্কাি িাঁন

        েক্ষ নং- ০২       

(েরক্ষণ রিরডং রনচতিা)

কমাোঃ আি-মামুন কমাোঃ ইউনুচ আিী

কমাোঃ কমদহেী হাসান মৃত. কগািাপ সিোি

কমাোঃ সািাওয়াত কহাদসন কমাোঃ জাদিে আিী

কমাছাোঃ আতু ী িাতুন কমাোঃ কতাোজ্জি কহাদসন

        েক্ষ নং- ০২        

(েরক্ষণ রিরডং রনচতিা)

টুম্পা িায় শ্রী রনম বি কুমাি িায়

জান্নাতুি কেৌিদেৌস  াহজাহান আিী

ইর তা জাহান কমৌসুরম কমাোঃ আোঃ কমাতাদিি

কমাোঃ কেিদেৌস আিম কমাোঃ হাসান আিী

কমাোঃ  রিফুি ইসিাম

কমাোঃ আিারমন কহাসাইন কমাোঃ চাঁে আিী

েরিো িাতুন কমাোঃ েজলুি হে

কমাোঃ কমদহরে হাসান কমাোঃ কিােমান কহাদসন

আরছয়া িাতুন কমাোঃ আব্দুস সামাে 

রির্থী সিোি িিাত আিী

জান্নাতুি কেৌিদেৌস িমজান আিী িান

কমাোঃ আিমাস কহাসাইন কমাোঃ আোঃ ির ে

কপৌিসভা

কমাোঃ িমজান আিী কমাোঃ আদিে আিী

মৃত. ছাদিদুি ইসিাম

কমাোঃ ইমিান কহাদসন কমাোঃ আোঃ কুিস

োরনজ োদতমা
এ.কে.এম আক্তাি 

কহাদসন

কমাোঃ িাদিে কহাদসন কমাোঃ আোঃ আরজজ

কহিাি উরিন কমাোঃ  রহদুি ইসিাম

েরনো সুিতানা কমা: নািারুি ইসিাম

আমাতুজ কজাহিা কমািািে কহাদসন

কমাোঃ হান্নান আিী কমাোঃ আেছাি আিী

রি.এম সানাউল্লাহ কমাোঃ কসদেন্দাি আিী

কমাছাোঃ সার্থী িাতুন স্বামী: সুমন কহাদসন

োরিনা োরিনা কোিাে আিী

      েক্ষ নং- ০২       

(েরক্ষণ রিরডং রনচতিা)

সুমন আহদমে কোিিান আিী

কসরিম উরিন কমাোঃ আবু জােি

আহােে আিী জয়নাি কমাল্লা

কমাছাোঃ দুিািী পািভীন কমাোঃ নুরুি হে

কমাোঃ হারসি উরিন

কমাোঃ এোব্বি কহাদসন কমাোঃ আেছাি আিী

িরেবুি ইসিাম নুরুজ্জামান

১ ৪ ৫

পািভাঙ্গুড়া

কমাছাোঃ  াপিা পারিন কমাোঃ আোঃ হারমে

কমাোঃ নারিি উরিন

রমল্টন আহদমে জাহাঙ্গীি আিম

কমাোঃ মুজারহদুি ইসিাম নারজম উরিন

ছরি িানী সিোি দুিাি চন্দ্র সিোি

জারেয়া পািভীন রুপা জাহাঙ্গীি আিম

কিােসানা পািভীন ইউসুে আিী

            েক্ষ নং-০১      

    (েরক্ষণ রিরডং 

রনচতিা)

কমাোঃ আবুি হাসান কমাোঃ আব্দুস সাত্তাি

কমাোঃ এি াে আিী কমাোঃ আব্দুি িরহম

ইউরনয়ন /কপৌিস

ভা
পিীক্ষার্থীি নাম রপতা/মাতাি নাম

পািভাঙ্গুড়া

*** প্রদি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )
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কিাি নং েক্ষ নং

৩ ৬

2089

2090

2091
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2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106 সবুজ আিী

2107 কমাোঃ রুদিি আিী

প্রার্থী সুপািভাইজাি পদে আদিেন 

েিায় তাি 1298 কিািটি িারতি 

েিত: 2107 কিািটি ইসুু েিা 

হদিা।

2108 নারহে ইিদন আি হাসান

প্রার্থী সুপািভাইজাি পদে আদিেন 

েিায় তাি 1594 কিািটি িারতি 

েিত: 2108 কিািটি ইসুু েিা 

হদিা।

2109

প্রার্থী সুপািভাইজাি পদে আদিেন 

েিায় তাি 1647 কিািটি িারতি 

েিত: 2109 কিািটি ইসুু েিা 

হদিা।

       েক্ষ নং- ০৩     

 (েরক্ষণ রিরডং 

রনচতিা)

অনারমো পািভীন আিতাে কহাদসন

আরতো নারছমা পািভীন

হারসবুি িহমান মৃত. আোঃ হারমে

সীমা পািভীন জয়নাি আদিেীন

জামাি উরিন

মন্ডদতাষ

 ামীম আহদেে আোঃ মান্নান

       েক্ষ নং- ০৩      

(েরক্ষণ রিরডং 

রনচতিা)

 ািরমন িাতুন কমাোঃ কসাহাগ আিী

কমাোঃ এনামুি হাসান আিী আহেে

আিরজনা আক্তাি

কমাোঃ মামুনুি ির ে কমাোঃ নারজম উরিন

মারনে কহাদসন কমাোঃ আবুি োদ ম

কমাোঃ তুষাি ইমিান কমাোঃ কতাোজ্জি কহাদসন

কমাোঃ আদিপ কহাদসন

কমাোঃ সুমাউজ্জামান কমাোঃ মুকুি কহাদসন

খুর য়ািা পািভীন িরিলুি িহমান

কমাোঃ মরজিি িহমান কমাোঃ আবুি োদ ম

কমাোঃ সাইদুি িহমান

মিহুম আবু িক্কি

১ ৪ ৫

ভাঙ্গুড়া

তাছরিমা ইয়াসরমন আবু তাদহি

আজাহাি আিী

আিজু আিা পািভীন আদনায়াি কহাদসন

সজি আহদমে পাদভি কমাোঃ কগািাম কমাস্তো

ইউরনয়ন /কপৌিস

ভা
পিীক্ষার্থীি নাম রপতা/মাতাি নাম

আোঃ িাদিে

*** প্রদি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )


