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 mvaviY exgv K‡c©v‡ik‡bi Ô†cÖvMÖvgviÕ Ges ÔGwm÷¨v›U †gBb‡UBb¨vÝ BwÄwbqviÕ-Gi k~b¨ c‡` Av‡e`bKvix cÖv_©x‡`i 

wjwLZ cixÿv AvMvgx 17-09-2021 ZvwiL AbywôZ n‡e| B‡Zvg‡a¨ †hvM¨ cÖv_©x‡`i eZ©gvb/cÎ †hvMv‡hv‡Mi 

wVKvbvq WvK‡hv‡M cÖ‡ekcÎ †cÖiY Kiv n‡q‡Q| wjwLZ cixÿvq AskMÖn‡Yi Rb¨ D³ cÖ‡ekcÎ e¨envi Ki‡Z n‡e| 

bZzb K‡i †Kvb cÖ‡ekcÎ Bmy¨ Kiv n‡e bv| wb‡¤œ cixÿvi ’̄vb, ZvwiL, mgq Ges †hvM¨ cÖv_©x‡`i ZvwjKv D‡jøL 

Kiv n‡jvt- 

 

µt 

bs µt bs 

c‡`i bvg I †MÖW cixÿvi ZvwiL cixÿvi mgq cixÿvi †K› ª̀ 

1.  

†cÖvMÖvgvi 

†MÖW-06 

17-09-2021 mKvj 11:00 NwUKv Gmwewm †Uªwbs †m›Uvi 

mvaviY exgv feb (5g Zjv) 

33, w`jKzkv ev/G, XvKv-1000| 2.  

Gwm÷¨v›U †gBb‡UBb¨vÝ BwÄwbqvi  

†MÖW-09 

17-09-2021 mKvj 11:00 NwUKv 

 

: য োগ্য প্রোর্থীদের তোলিকো : 
 

†cÖvMÖvgvi c‡`i cÖv_©x 

µt bs cixÿv_©xi bvg †ivj b¤̂i 

1. য োোঃ য োস্তোলিজুর রহ োন ১০০০১ 

2. রোলিবুি হোসোন ১০০০২ 

3. য োোঃ রোলিবুি ইসিো  ১০০০৩ 

4. য োোঃ আবুি পোশো ১০০০৪ 

5. য োোঃ লিদরোজুর রহ োন ১০০০৫ 

6. িগন্নোর্থ েত্ত ১০০০৬ 

7. আদনোয়োর পোরদেি ১০০০৭ 

 

Gwm÷¨v›U †gBb‡UBb¨vÝ BwÄwbqvi c‡`i cÖv_©x 

µt bs cixÿv_©xi bvg †ivj b¤̂i  µt bs cixÿv_©xi bvg †ivj b¤̂i 

1. সরেোর য োোঃ আবু তোিহো ২০০০১  14. নুরুি আল ন ২০০১৪ 

2. য োোঃ এ রোন যহোদসন ২০০০২  15. ইস োইি যহোসোইন ২০০১৫ 

3. আলরি আহ ে ২০০০৩  16. য োোঃ  োহমুদুি হোসোন পোদ োয়োরী ২০০১৬ 

4. রোইহোন উর রহ োন ২০০০৪  17. য োোঃ আশরোি উি আনো  ২০০১৭ 

5. িোরহোনো আিদরোি ২০০০৫  18. হুদর িোন্নোত রোিলি ২০০১৮ 

6. রলিউি হোসোন ২০০০৬  19. লুিনো িোহোন ২০০১৯ 

7. য োোঃ আলসি খোন ২০০০৭  20. আিদরোিো সুিতোনো যুর্থী ২০০২০ 

8. য োোঃ  লনর যহোদসন ২০০০৮  21. য োোঃ ইব্রোলহ  আব্দুল্লোহ ২০০২১ 

9. য োোঃ সোইদুর রহ োন ২০০০৯  22. য োোঃ সোলকি কো োি ২০০২২ 

10. য োোঃ শলিউি আি  খোন ২০০১০  23. শো সুি আদরলিন ২০০২৩ 

11. য োোঃ আলকি িোদিে ২০০১১  24. সোজ্জোদুি ইসিো  ২০০২৪ 

12. য োোঃ সোঈে লিন রোজ্জোক ২০০১২  25. য োোঃ ও র িোরুক ২০০২৫ 

13. য োিোদেি যহোদসন যসোহোগ ২০০১৩  26. প্রতযোশো য োেক ২০০২৬ 

 

 

†gvt Ave`yj ev‡iK 

†WcywU †Rbv‡ij g¨v‡bRvi (gvbe m¤ú`) 

wjwLZ cixÿvi mgqm~Px msµvšÍ weÁwß 


