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বাংলােদশ �যাাাা ডর সা � ে�ং ং ইইিশি 
মাি ভবি 

 �রাল ি�র 

১১৬-ক, �তজগাঁ, েশ� সলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
 

 
পেদর িাম: েিরাপ�া �হরী (�চৗেকদার)। 
�রাল ি�র : ২৫০০১ হেত ২৫০৫৪ পয ড্ ।  
�মৗেখক পরী�ার তােরখ: ১৫-১০-২০১৭ে�ঃ, রময় : রকাল ১০.০০ া। 
পরী�ার �ক� : বাংলােদশ �যাাাা ডর সা � ে�ং ং ইইিশি (েবসরইটং) 

 মাি ভবি, ১১৬/ক, �তজগাঁ েশ/স, ঢাকা-১২০৮। 
 
*** �মৗেখক পরী�ার রময় েশ�াগত �যা�তা ঁ রংে�� অ�া� েবষেয়র রকল রিদপে�র মলকেপ রােে 
টিেত হেব। 
 

টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

২৫০০১ িাম : �মাহা�দ মঈনল হক 
েপতার িাম : মত: �মাতাহার টলী 
�ায়ী  কািা :  �াম: শাহজািী 
ংিেিয়ি:  ভাড়রা (৭িং ঁয়াা ড) 
 াাকঘর: খাষ শাহজািী, �পা� �কাা: ১৯৩০ 
িপেজলা: িাগরপর, �জলা:  াংগাংল। 

২৫০০২ িাম : �মাঃ টবল কালাম টজাদ  
েপতার িাম : �মাঃ টমজাদ �হােরি  
বতডমাি  কািা:  �যে�: �মাঃ খােলদ কবীর 
৫/সফ (৩য় তলা) পলাশী 
ররকারী অেফরার ড �কায়া ডার 
পলাশী, টেজমপর, ঢাকা-১২০৫। 

২৫০০৩ িাম : মেজবর রহমাি টলােমি 
েপতার িাম : �মাঃ ঁমর ফারক 
বতডমাি  কািা : মেজবর রহমাি টলােমি 
েিরাপ�া �হরী, ৫ �জলা �ক�, েবসরইটং 
১১৬/ক, �তজগাঁ েশ/স, ঢাকা-১২০৮। 

২৫০০৪ িাম : মেিরুামাি 
েপতার িাম : কালাম �মা�া 
বতডমাি  কািা : কালাম �মা�া 
 �িােেদ,  ঁয়াা ড িং-২,  দ�েক�য়া  
�পা� �কাা: ৭৯০১, িপেজলা: মাদারীপর  
�জলা: মাদারীপর। 

২৫০০৫ িাম : �মা: রাংফল ংরলাম 
েপতার িাম : মত: লাল েময়া 
বতডমাি  কািা : �াম-েচিাডলী ৮িং ব্ল্যাক 
াাকঘর: েচিাডলী, �পা� �কাা: ২০২২  
িপেজলা-ংরলামপর, �জলা-জামালপর। 

২৫০০৬ িাম : �মাঃ ঁবােয়দর রহমাি ইে া 
েপতার িাম : �মাঃ �মাতােলব �মা�া  
বতডমাি  কািা :  �াম-পে�ম চর � পােখালা  
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 �রাল ি�র টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

(�গালাপদী মাতববর াাাী), ংিেিয়ি : োে�রচর  
াাকঘর: �গ�েমা�ারহা , িপেজলা : রদর 
�জলা: ফেরদপর-৭৮০০। 

২৫০০৭ িাম: �মাঃ ংমরাি �হােরি 
েপতার িাম: টঃ রালাম �শখ 
বতডমাি  কািা:  �যে�: �মাঃ মেশির রহমাি 
৫/৮, �ার ৈরয়দ �রাা, �া  িং-ের-৩ 
�মাহা�দপর , াাকঘর: �মাহা�দপর 
�পা� �কাা িং ১২০৭, �জলা: ঢাকা।  

২৫০০৮ িাম : টল-টমীি 
েপতার িাম : �মাঃ ছােবদ টলী 
বতডমাি  কািা: ২০৯ কা�ারচর 
ংিেিয়ি : ১২ িং চর �গায়ােলিী 
াাকঘর : কা�ারচর, �পা� �কাা : ২০২০ 
িপেজলা: ংরলামপর, �জলা: জামালপর। 

২৫০০৯ িাম: মকবল ররদার 
েপতার িাম: রঁি টলী ররদার 
বতডমাি  কািা:  �যে�: �মাঃ টঃ রব খাি 
কযােশয়ার, েব াক, �তজগাঁ েশ/স, ঢাকা-১২০৮।  

২৫০১০ িাম: �মাঃ শাঁি 
েপতার িাম: �মাঃ ট�ল রা�ার 
বতডমাি  কািা:  মা-বাবার �দায়া স�ার�াংজ 
��পরা বাড়ী-১০১,েজ-সমবাড়ী, রাতারকল �রাা 
ি: বা�া, ঁয়াা ড-০৮, াাকঘর-বা�া 
�জলা: ঢাকা-১২১২। 

২৫০১১ িাম : �মাঃ েিজাম িে�ি 
েপতার িাম : �মাঃ হােিফ পাে ায়ারী  
বতডমাি  কািা: �যে� : �মা: হােিফ পা য়ারী  
�পয়ার খাি, �াম-মছাকাে�, বা�া,  ৫িং ঁয়াা ড 
 াাকঘর : পাংল  বা�া,  �পা� �কাা-৮৩০০  
িপেজলা-�ভালা রদর, �জলা-�ভালা। 

২৫০১২ িাম : সেদব ররকার 
েপতার িাম : চাি �মাহি ররকার 
বতডমাি  কািা : ১৪/৩, সকলাল দার �লি (২য় তলা) 
কাগজীে ালা, ঢাকা রদর, �পা� �কাা-১১০০ 
িপেজলা-স�াপর, �জলা-ঢাকা। 

২৫০১৩ িাম : �মাঃ ট�ল কােদর েজলািী 
েপতার িাম : �মাঃ নরল ংরলাম 
বতডমাি  কািা :  কাে� মােলর বাড়ী 
ৈরয়দ �াম, ঁয়াা ড িং ০২, াাকঘর- �খরয়াজািী 
বাজার,  �পা� �কাা-২২০০, িপেজলা-মুাগাছা  
�জলা-ময়মিেরংহ। 

২৫০১৪ িাম : �মাঃ েজয়াির রহমাি 
েপতার িাম : �মাঃ ট�ল হােমদ 
বতডমাি  কািা :  �মাঃ েজয়াির রহমাি 
েবভাগীয় �মে�ালেজ ং েপ�ের , েবসরইটং  
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 �রাল ি�র টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

১১৬/ক, �তজগাঁ েশ/স, ঢাকা-১২০৮। 
২৫০১৫ িাম: �মাঃ েিফাত ফেকর  

েপতার িাম: �মাঃ �মাফাুল �হােরি ফেকর  
বতডমাি  কািা: ফেকর বােড়, �াম-েচকাদী, 
সকদয়ােরয়া ঁয়াা ড-০৩, াাকঘর-হােতরেদয়া 
�পা� �কাা-১৬৫১, িপেজলা-মেিাহরদী 
�জলা-িরেরংদী। 

২৫০১৬ িাম: �মাঃ শােকল টহেমদ  
েপতার িাম: �মাঃ েমট �মাাা 
বতডমাি  কািা: �মাঃ েমট �মাাা, �াম-কামার�াম  
াাকঘর-কামার�াম, �পা� �কাা- ৭৮৭০  
িপেজলা-টলফাাাাা, �জলা-ফেরদপর। 

২৫০১৭ িাম: �মাঃ জােহদল ংরলাম  
েপতার িাম:�মাঃ বেরর ি�ীি 
বতডমাি  কািা: �াম-েমজডাপর, ঁয়াা ড িং-২ 
াাকঘর-েমজডাপর, িপেজলা-টে ায়ারী 
�জলা-প�গড়। 

২৫০১৮ িাম : �মাঃ জয়িাল টেবেদি  
েপতার িাম : মত. �মাঃ রামসল হক  ভংয়া  
 বতডমাি  কািা :  েশ� ম�ণালয়, েশ� ভবি 
৯১, মেতেঝল বা/স, াাকঘর-মেতেঝল 
�পা� �কাা-১০০০, �জলা-ঢাকা। 

২৫০১৯ িাম: �মাঃ মেহি িে�ি 
েপতার িাম: মত. তাজল 
বতডমাি  কািা:  বারা : ১৬৯/স, শাে্ েিেকতি 
ঁয়াা ড: ২৪, াাকঘর- ঢাকা পেলে কেিক ংিে�ইি  
�পা� �কাা-১২০৮, োিা: �তজগাঁ েশ/স 
�জলা: ঢাকা। 

২৫০২০ িাম : �মাঃ �মাশােরফ 
েপতার িাম : টেমর �হােরি মৃা 
বতডমাি  কািা : �যে�: �মাঃ টঃ রব খাি 
কযােশয়ার, েব াক, �তজগাঁ েশ/স, ঢাকা-১২০৮।  

২৫০২১ িাম : �মাঃ মেির 
েপতার িাম : �মাঃ বজলর রহমাি  ভা 
বতডমাি  কািা: �াম: �ব�াই 
াাকঘর : িীলগ� (২৩০৩) 
িপেজলা : েকেশারগ� রদর, �জলা: েকেশারগ�।  

২৫০২২ িাম: �মাঃ খাংরল ংরলাম 
েপতার িাম: মত-ফয়জাল টক� 
বতডমাি  কািা : �যে� : মত-ফয়জাল টক� 
�াম: �ামবােড়য়া, ঁয়াা ড: কােয়মপর  
াাকঘর : গাড়াদহ,  �পা�েকাা:৬৭৭০ 
িপেজলা: শাহজাদপর, �জলা: েররাজগ�। 

২৫০২৩ িাম: �মাঃ �বলাল ররকার 
েপতার িাম: �মাঃ ময়নল হক ররকার 
বতডমাি  কািা : �যে� : �মাছা: লাবিী �বগম 
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 �রাল ি�র টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

৪ে ড তলা, ক� িং-৪৩৭, েশ� ম�ণালয় 
মেতেঝল বা/স, ঢাকা-১০০০। 

২৫০২৪ িাম : েশহাব �হােরি 
েপতার িাম : �মাঃ রুল টেমি  
বতডমাি  কািা : �যে�: �মাঃ রুল টেমি 
হাঁলাদার 
েিরাপ�া শাখা, �া�য অেৃদ�র, েরসমসরো �ক�ীয় 
ঔষৃাগার, ৩০ শহীদ তাজিে�ি টহেমদ �রেণ 
ঁয়াা ড-২৪, াাকঘর: ঢাকা পেলে কেিক ং ইইি  
�তজগাঁ েশ/স, ঢাকা-১২০৮। 

২৫০২৫ িাম: তপ রায় 
েপতার িাম: শংকর চ� রায় 
বতডমাি  কািা : বারা িং-২৭  �াম : কলাঘা  
ংিেিয়ি: ২িং কলাঘা , াাকঘর : কলাঘা  
�পা�েকাা : ৫৫০০, িপেজলা : লালমেিরহা  
�জলা : লালমেিরহা । 

২৫০২৬ িাম : �মাঃ মামনর রেশদ 
েপতার িাম : �মাঃ টব েময়া 
বতডমাি  কািা: �াম: কােছমার চর 
ংিেিয়ি: �গায়ােলর চর, াাকঘর: �গায়ােলর চর  
�পা�েকাা:২০২০, িপেজলা: ংরলামপর  
�জলা: জামালপর। 

২৫০২৭ িাম: টব ংিসফ 
েপতার িাম: �মাঃ জয়িাল মৃা 
বতডমাি  কািা: �যে�: �মা: জয়িাল মৃা 
বারা িং-৬৫০, �াম: দশেমিা, ংিেিয়ি: দশেমিা 
(২িং ঁয়াা ড),  িপেজলা: দশেমিা 
�জলা: পটয়াখালী-৮৬৩০। 

২৫০২৮ িাম: �েরিেজৎ হালদার 
েপতার িাম: �শা্ হালদার 
বতডমাি  কািা : �যে�: �শা্ হালদার 
�হা: িং-২২৫, �াম: শশীদ, ঁয়াা ড: রমদয় কাাা  
াাকঘর : ৈমশািী, �পা�েকাা : ৮৪০৪ 
িপেজলা: �িছারাবাদ (�রপকাাী) 
�জলা: েপেরাজপর। 

২৫০২৯ িাম: �মাঃ টশাদল হক 
েপতার িাম : �মাঃ টশরাফ ভাাারী 
বতডমাি  কািা :  �যে�: �মাঃ টশরাফ ভাাারী  
�াম: মশরংল, ঁয়াা ড িং-০৮, াাকঘর: খরখড়ী  
�পা�েকাা:৬২০৪, িপেজলা: পবা 
�জলা: রাজশাহী। 

২৫০৩০ িাম: �মাঃ টব নর টলম েরে�কী 
েপতার িাম: �মাঃ �রজািল কেরম 
বতডমাি  কািা :  �যে�: �মাঃ �রজািল কেরম  
�াম: হেরশংকরপর, ৬িং মাইকা া ঁয়াা ড িং-০৫  
াাকঘর: েপেরজপর, িপেজলা: �গাদাগাড়ী 
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�জলা: রাজশাহী-৬২৯০। 
২৫০৩১ িাম: �মাঃ ছােববর �হােরি 

েপতার িাম: �মাঃ ট�র ছালাম �াং 
বতডমাি  কািা : �াম: �বায়াংলমারী, ঁয়াা ড িং-০৪  
াাকঘর: রােেয়া, �পা�েকাা িং-৬৬৭০ 
িপেজলা: রােেয়া, �জলা: পাবিা। 

২৫০৩২ িাম: �মাঃ ট�ল মেজদ 
েপতার িাম: মত. তােহর টলী 
বতডমাি  কািা: �াম: ৃােিারা,  ংিেিয়ি : কামার গা  
াাকঘর: মালেশরা, �পা�েকাা িং-৬২৩০, 
িপেজলা: তােিার, �জলা: রাজশাহী। 

২৫০৩৩ িাম: �মাঃ টঃ কােদর �রাহাগ 
েপতার িাম: �মাঃ রেফকল ংরলাম 
বতডমাি  কািা : �যে�: শাহ মংনল ংরলাম 
েবসরইটং,েবেরক েশ� িগরী, ংিেিয়ি: কািেিয়া  
�পা� �কাা িং-৮২০০, িপেজলা: বেরশাল রদর  
�জলা:বেরশাল। 

২৫০৩৪ িাম: �মাঃ রেবিল কেরম 
েপতার িাম: �মাঃ টজাদ �ামােিক 
বতডমাি  কািা : �যে�: �মাছা: �রেলিা পারভীি 
অেফর রহায়ক, েবসরইটং, পা  ঁ ব� শাখা 
১১৬/ক, �তজগাঁ েশ/স, ঢাকা-১২০৮। 

২৫০৩৫ িাম : টলী নর 
েপতার িাম : �মাঃ জহর েময়া 
বতডমাি  কািা : �যে�: টলী নর 
েবসরইটং, ১১৬/ক, ঁয়াা ড িং-২৪ 
াাকঘর: �তজগাঁ েশ/স, �পা� �কাা িং-১২০৮ 
�তজগাঁ েশ�া�ল োিা, �জলা: ঢাকা। 

২৫০৩৬ িাম: �মাঃ টরমাি �মা�া 
েপতার িাম: মত. ট�ল বােরক �মা�া 
বতডমাি  কািা : �যে� : অ�ােপকা খরশীদা হক  
বারা িং-২৩/৩, �াম : �াংক  ািি, ঁয়াা ড: ৯  
াাকঘর : রাভার, �পা� �কাা িং- ১৩৪০ 
িপেজলা: রাভার, �জলা: ঢাকা। 

২৫০৩৭ িাম: রুল টেমি গাজী 
েপতার িাম: ট�র রবর গাজী 
বতডমাি  কািা: �াম: ংরলাম কাই 
ংিেিয়ি: ৭িং ংরলাম কাই, ঁয়াা ড িং-০৪  
াাকঘর : ংরলাম কাই, �পা� �কাা িং-৯৪২১  
িপেজলা: তালা, �জলা: রাত�ীরা। 

২৫০৩৮ িাম : �মাঃ টেজজল ঢালী 
েপতার িাম : �মাঃ জাহাাীর ঢালী 
বতডমাি  কািা: �যে�: �মাঃ শরীফল ংরলাম 
িপ-রহকারী �েকৗশলী, েরেভল ৫ �জলা �ক� 
েবসরইটং, ১১৬/ক, �তজগাঁ েশ/স 
ঢাকা-১২০৮। 
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 �রাল ি�র টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

২৫০৩৯ িাম : সজি মাল  
েপতার িাম : টি� মাল  
বতডমাি  কািা: �যে�: ট�ল রেশদ �মা�া 
েবসরইটং, ১১৬/ক, �তজগাঁ েশ/স,  
ঁয়াা ড-২৪,াাকঘর:ঢাকা পেলে কেিক 
ংিে�ইি ,�পা�েকাা:১২০৮, ঢাকা। 

২৫০৪০ িাম: রাংদ �শখ  
েপতার িাম:নর িে�ি �শখ 
বতডমাি  কািা:  �াম: মহারাজপর,   
ংিেিয়ি: বর্পর, াাকঘর: িদয়পর 
�পা�েকাা: ৭৮০০, িপেজলা : রাজবাড়ী রদর  
�জলা: রাজবাড়ী। 

২৫০৪১ িাম : �মাঃ রেবল  
েপতার িাম : �মাঃ শামসল হক 
বতডমাি  কািা: �যে�: �মাঃ ররদার হারাি 
১িং োেপটং মরেজদ মােকড  �াফ �কাঃ  
�বগিবােড়, াাকঘর: পেলে কেিক 
�পা�েকাা: ১২০৮, িপেজলা: �তজগাঁ 
�জলা: ঢাকা। 

২৫০৪২ িাম: �মাঃ রেি 
েপতার িাম : �মাহা�দ শােহদল টলম �লাদী  
বতডমাি  কািা: �াম: েমজডাপর াাকঘর: হাজরাপর  
িপেজলা: মাগরা রদর, �জলা: মাগরা।  

২৫০৪৩ িাম : বাহারল ংরলাম  
েপতার িাম : মেিরল ংরলাম গাজী 
বতডমাি  কািা: �যে�: ট�ল কাংয়ম খাি 
াাব রহকারী, ঁয়াি �প রােভ ডর �র�ার 
েবসরইটং,১১৬/ক, �তজগাঁ েশ/স, ঢাকা-১২০৮। 

২৫০৪৪ িাম : েপকল ি�ী  
েপতার িাম : সেিল চ� ি�ী 
�যে�: সেিল চ� ি�ী, িেপ� াাুার বােড় 
বােড় িং-৬০৬, �াম: �গালকপর 
ংিেিয়ি: ৫িং শভপর, াাক: �গালকপর 
িপেজলা: তজমে�ি,�জলা: �ভালা-৮৩৫০।  

২৫০৪৫ িাম: েজ�র রহমাি 
েপতার িাম: �মাঃ শেরফল ংরলাম 
বতডমাি  কািা: �যে�: �মাঃ শেরফল ংরলাম  
�াম: �ৃায়াংল, ংিেিয়ি: মহ�দপর 
াাক: �ৃায়াংল,িপেজলা: মহ�দপর 
�জলা: মাগরা-৭৬৩০। 

২৫০৪৬ িাম : শামীম �হােরি 
েপতার িাম : �মাঃ �মাজাে�ল �হােরি হাঁলাদার  
বারা িং-৩৬, �াম:�কাষাবর, ংিেিয়ি: দােড়য়াল  
াাকঘর: কামারখালী, িপেজলা: বােকরগ�  
বেরশাল-৮২৮০। 

২৫০৪৭ িাম: তািেবর �হােরি 
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 �রাল ি�র টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

েপতার িাম: শাহ টলম হাঁলাদার 
বতডমাি  কািা: বারা: হাঁলাদার বাড়ী 
�াম: রাজাবাড়ীয়া,  ংিেিয়ি: �মা�ার হা  
াাকঘর: রাজাবাড়ীয়া, িপেজলা: িলেছই 
�জলা: ঝালকা -৮৪২০। 

২৫০৪৮ িাম : মাসম �শখ 
েপতার িাম : মত. শেহদল হক 
বতডমাি  কািা: �যে�: শেহদল ংরলাম,  
বারা: িাজমা �বোং ��ার, ৭৭৯, মেিপর  ল (মল) 
াাকঘর: েমরপর-২, ঢাকা-১২১৬। 

২৫০৪৯ িাম: �মাঃ ংিসফ েময়া 
েপতার িাম : মত. �মাঃ ফজলর রহমাি  
বতডমাি  কািা: �যে�: �মাঃ টলী (অেফর রহায়ক) 
েবসরইটং ট�েলক অেফর, জা�ুরী মাা 
ট�াবাদ, চ��াম। 

২৫০৫০ িাম: �মাঃ রােরল পাাাি 
েপতার িাম: টবল কােশম পাাাি 
বতডমাি  কািা: বােড়-৩, �রাা-১০, লাংি-১৪ 
�রকশি: ১১, �ক-ের, ঁয়াা ড িং-৩, াাকঘর: প�বী  
িপেজলা: েমরপর, �জলা:ঢাকা-১২১৬। 

২৫০৫১ িাম: �মাঃ মাসদ রািা 
েপতার িাম: �মাঃ ট�ল খােলক 
বতডমাি  কািা: �াম: �ামবাড়ীয়া,  
ংিেিয়ি : কােয়মপর, াাকঘর: গাড়াদহ 
�পা�েকাা: ৬৭৭০, িপেজলা: শাহজাদপর  
�জলা: েররাজগ�। 

২৫০৫২ িাম: মেফজল ংরলাম 
েপতার িাম: মত. টে�ল টেল ররদার 
বতডমাি  কািা:  �াম: ি�র দৃখালী বড় কাে� 
ংিেিয়ি: দৃখালী-০৯, াাকঘর: হেবগ� 
িপেজলা: মাদারীপর , �জলা: মাদারীপর-৭৯০৩।  

২৫০৫৩ িাম: �মাঃ ফরহাদ �হােরি 
েপতার িাম: টঃ লেতফ 
বতডমাি  কািা: �যে�: �মাঃ শাহজাহাি ফেকর 
(অেফর রহায়ক), েিব ডাচি কেমশি রেচবালয় 
েিব ডাচি ভবি, আগারগাঁ, ঢাকা।   

২৫০৫৪ িাম: �মাঃ টেরফ �হােরি 
েপতার িাম: টবদর রব 
বতডমাি  কািা:  ৩০৬/৪ পব ড �গাড়াি  
২ িং ঁয়াা ড, ঢাকা দক্ষেণ েরই করেপােরশি 
েখলগাঁ, ঢাকা-১২১৯। 

 


