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বিজ্ঞবি
বিএসএমআরএএইউ এর ০৭টি শূন্য পদে (০৩ জন প্রভাষক, ০১ জন সহকারী পবরচালক, ০১ জন সহকারী বহসািরক্ষণ
কমমকর্মা, ০১ জন বহসািরক্ষক ও ০১ জন ল্যাি টেকবনবিয়ান) বনদয়াদের বনবমদে ট াগ্য প্রার্থীদের
বলবির্ পরীক্ষা গ্রহণ প্রসদে
বিদরানাদম িবণ মর্ ০৭টি শূন্যপদে বনদয়াদের বনবমদে প্রার্থীেদণর বলবির্ পরীক্ষা আোমী ২১ আগস্ট ২০২১ র্াবরদি (সহকারী পবরচালক ও
প্রভাষক পদে সকাল ১০০০-১১৩০ ঘটিকা প মন্ত এিং সহকারী বহসািরক্ষণ কমমকর্মা, বহসািরক্ষক ও ল্যাি টেকবনবিয়ান পদে বিকাল
১৫০০-১৬৩০ ঘটিকা) বিশ্ববিদ্যালদয়র অস্থায়ী কযাম্পাস (পুরার্ন বিমান িন্দর, টর্জোঁও, ঢাকা) এ অনুবির্ হদি।
পদের নামঃ সহকারী পবরচালক
প্রার্থীর নাম
টমাঃ টসাদহল রানা
টিি িামীম হাসান
টমাঃ রবিউল ইসলাম
বনয়াজ আব্দুল্লাহ
টক. এম. আবর্ক আেনান
টমাহাম্মে জবহরুল আলম
এ.বি.এম. িরীফ-উে-টেৌলা
র্ানবজন রহমান
কুতুি উবিন বচির্ী
টমাঃ রুস্তম আলী
নয়ন অবিকারী
মাকসুো কামাল রুমী
টমাঃ কবলম উিীন
টমাঃ লুৎফুল কবির
টমাঃ আসাদুজ্জামান
টমাঃ আব্দল আবজজ
টমাঃ ইমোে টহাদসন িান
টমাঃ আবু হাবনফা টমদহেী
টমাঃ আর্াউর রহমান
এস.এম. বজয়াউল হক
টমাঃ আবু িক্কর বসবিক
ইসমর্ র্াজদমরী সালসাবিল
টমাঃ সাইফুল ইসলাম
টমাঃ জবসম উিীন
আব্দুল্লাহ আল মবর্

বপর্ার নাম
টমাঃ বেয়াস উবিন
টমাঃ এিলাছুর রহমান
টমাঃ আফছার আলী
আফজাল টহাদসন
টক.এ.এস.এম. ফাইজুল্লাহ
টমাহাম্মে িাহ আলম
এ.বি.এম. িামসুে-টেৌলা
টমাঃ বমজানুর রহমান
জামাল বচির্ী
টমাঃ জামাল উিীন
বিধু ভূষণ অবিকারী
কামাল উবিন আহম্মে
টমাঃ ফজলুল কবরম
টমাঃ এনাদয়র্ উল্লাহ
টমাঃ আমজাে টহাদসন
টমাঃ আঃ মবজে
টমাঃ ইবলয়াস িান
টমাঃ আকরাম টহাদসন
টমাঃ আবুল টহাসাইন
টমাঃ টমাসদলম উবিন সরোর
টমাঃ রইছ উবিন
এ.টক.এম জয়নুল আদিেীন
টমাঃ আব্দুল হাবমে
বছবিক উল্যা পাদোয়ারী
আলাউবিন টিি

বনজ টজলা
রাজিাহী
িাদেরহাে
লালমবনরহাে
রংপুর
ঢাকা
কুবমল্লা
ঢাকা
ঢাকা
ব্রাক্ষণিাবিয়া
বেনাজপুর
লালমবনরহাে
বসরাজেঞ্জ
পঞ্চেি
ঢাকা
রংপুর
নাদোর
বসরাজেঞ্জ
রংপুর
খুলনা
রাজিািী
টনত্রদকানা
ঢাকা
রংপুর
লক্ষ্মীপুর
রাজিািী
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জার্ীয় পবরচয়পত্র নম্বর
১৯৮৯৮১১৯৪৫৪৭৯৭২৭৩
১৯৮৭০১১১৪৭৯০০০০০৫
৫৯৭৭৩৭২২০৯
৪৬৩৬৮৬১৯০০
১৯৯৩২৬৯১৬১৬০০০১৩০
১৯০৪৩৫৬১৩৪
৯১২৪৮৬৩৬২৩
২৬৯৯০৪০৭১৩২৬৯
১৯৯২১২২১৩০৩০০০০৬১
৩৭৩৮৮৫১১৬৫
২৩৫৭৯১৩৩৩০
৮২৪১৭০৩৬৫৪
৯১০০৮০০৫৩২
১৯৭৩৬৭২৫৮১১৮৬১০২৭
৮৫২৪৯১২১৪৬৮৩৮
৫৯৯০৮৬১২০৪
২৮১৬৮৯১৫৪৯
৩৭২৮২১৮৭৭১
১৯৯০৪১১৩৮১৭০০০১২৯
১৯৮৭১৫১৩৭৩৫৯৭৩২২২
৭২১৭৪৯৪১২৪৭৬৪
২৬৯৯২৩৭৫৭০৯২০
৪১৯৫২৫৪৬২০
৩২৬২৭২০৯১৯
৮৬৬৩০৪৩৯৫১

টরাল নম্বর
২০২১০০১
২০২১০০২
২০২১০০৩
২০২১০০৪
২০২১০০৫
২০২১০০৬
২০২১০০৭
২০২১০০৮
২০২১০০৯
২০২১০১০
২০২১০১১
২০২১০১২
২০২১০১৩
২০২১০১৪
২০২১০১৫
২০২১০১৬
২০২১০১৭
২০২১০১৮
২০২১০১৯
২০২১০২০
২০২১০২১
২০২১০২২
২০২১০২৩
২০২১০২৪
২০২১০২৫

পদের নামঃ সহকারী বহসািরক্ষণ কমমকর্মা
প্রার্থীর নাম
টরজওয়ানা র্ািাসসুম রুমু
টমাঃ টনওয়াজ িরীফ
টমাঃ সম্রাে সরকার
টমাঃ মামুন সরকার
টমাঃ রুহুল বকস্ত্
টমাঃ ফরহাে আহদমে
টমাঃ নাবহে পারদভজ
মুহাম্মে িামসুল কবরম
সাবেয়া িাহবরন
সুব্রর্ কুমার কুন্ডু
নাবসর উবিন ভূইূঁ য়া
সাবেয়া রহমান স্বণ মা
কাজী রাহাজুল হাসান
বহলালী জাহান
রবকবুল ইসলাম

বপর্ার নাম
মরহুম আবু হাসান মাহমুে
টমাঃ আদনায়ারুল কিীর
টমাঃ টর্াফাজ্জল টহাদসন
টমাঃ িবরফউবিন সরকার
টমাঃ আব্দুল েবণ
টমাঃ কাবছর উবিন
টমাঃ আইয়ুি টহাদসন
মরহুম মুহাম্মে টসবলম
টমাঃ সালাউবিন
নি কুমার কুন্ডু
টমাঃ জাফর ভূইূঁ য়া
মৃর্ টমাঃ মবজির রহমান
কাজী জয়নাল আদিেীন
টমাঃ িজলুর রহমান
আব্দুর রউফ টমাল্লা

বনজ টজলা
ঢাকা
লক্ষ্মীপুর
নাদোর
োজীপুর
কুবিগ্রাম
লালমবনরহাে
নওোঁ
চট্টগ্রাম
নারায়নেঞ্জ
লালমবনরহাে
ফবরেপুর
ঢাকা
নিাইল
ঢাকা
টোপালেঞ্জ

জার্ীয় পবরচয়পত্র নম্বর
৫০৬৮১২৩৩৬২
১৯৯১৬৭১৫৮৩১০০০৬২০
৮৬৯৪৯৩৫৯৫১
৫৫৩১৪৩১০০৪
২৩৯২৬৪৪৭৪২
১৯৯৩৫২১৫৫৬৫০০০১২১
১৯৯১৬৪১৪৭৫৪০০০১১৩
৭৭৮৫১১২২৬৪
১৯৯৫৬৭২০২০৯০০০০৫০
২৩৯৮০৫৩১৮৭
৪১৮২৩২৩১৭২
৪৬৩৫৪৮৫১৮০
৭৩৫৩৭৫২১৫২
১৫০৫৪৬২৭৫২
৩৫১৬০০১৬৩২

টরাল নম্বর
২০২১০২৬
২০২১০২৭
২০২১০২৮
২০২১০২৯
২০২১০৩০
২০২১০৩১
২০২১০৩২
২০২১০৩৩
২০২১০৩৪
২০২১০৩৫
২০২১০৩৬
২০২১০৩৭
২০২১০৩৮
২০২১০৩৯
২০২১০৪০

বপর্ার নাম
টমাঃ নাবছর উবিন
টমাঃ আঃ ওহাি
টমাঃ আব্দুল েবণ
টমাঃ আব্দুল মান্নান
কাবর্মক সাহা
আব্দুল রাজ্জাক
টমাঃ আলর্াি টহাদসন
টমাঃ বেয়াস উবিন
টমাঃ টসািাহান বসকোর
অবজর্ চন্দ্র সাহা
আব্দুর রিীে
মৃর্: শুকুর আলী
টমাঃ আব্দুল লবর্ফ
টমাঃ জাফর ভূইূঁ য়া
আব্দুর রবিে
টমাঃ আদনায়ার উল্যা
মাইনুর আলম
টমাঃ টমাস্তফা কামাল
টমাঃ আবুল কাদিম
এ.বি.এম. রমজান আলী
টমাঃ হাসমতুর রহমান
সনবজর্ চন্দ্র িীল

বনজ টজলা
মুবিেঞ্জ
নারায়নেঞ্জ
কুবিগ্রাম
লালমবনরহাে
নরবসংেী
রাজিািী
লালমবনরহাে
িগুিা
ঝালকাঠি
লালমবনরহাে
ঢাকা
মাবনকেঞ্জ
লালমবনরহাে
ফবরেপুর
বকদিারেঞ্জ
লক্ষ্মীপুর
টনায়ািালী
চাঁেপুর
বেনাজপুর
লালমবনরহাে
োংোইল
কুবমল্লা

জার্ীয় পবরচয়পত্র নম্বর
৭৩০৮৩০৫৮৮২
২৪০৫০০৪২৯৮
২৩৯২৬৪৪৭৪২
২৮০৫৫৫৮১৭৪
১৯৯৪৬৮১৫২২১০০০০৬৩
১৪৮২২২৩০৮৬
১৯৩১১৬৫৫৬৫
৭৩১১৩১৮৫০০
১৫০২৫৯৫১৮২
১৯৯১৫২২৫৫০৫০০০০৫০
৬৮৬৬৪৮৭৪৭০
৫৯৬৮৬৮৭৪০৯
১৯৯১৫২২৫৫০৯০০০০৯৪
৪১৮২৩২৩১৭২
১৯৯৫৪৮১৪৫২৮০০০০৩১
১৯২১৩৫৬৫৮৮
১৯৯২৭৫১০৭৮০০০০৩১৩
১৫০২৭৯০১৩০
১৯৯২২৭১৪৭৮১০০০১৭৭
৭৮০৬৪৯৯৬৯০
৫৫২৩৮০০৭৬০
৯১৫০৩২৫৮১০

টরাল নম্বর
২০২১০৪১
২০২১০৪২
২০২১০৪৩
২০২১০৪৪
২০২১০৪৫
২০২১০৪৬
২০২১০৪৭
২০২১০৪৮
২০২১০৪৯
২০২১০৫০
২০২১০৫১
২০২১০৫২
২০২১০৫৩
২০২১০৫৪
২০২১০৫৫
২০২১০৫৬
২০২১০৫৭
২০২১০৫৮
২০২১০৫৯
২০২১০৬০
২০২১০৬১
২০২১০৬২

পদের নামঃ বহসািরক্ষক
প্রার্থীর নাম
বনপা আক্তার
র্াবনয়া আক্তার
টমাঃ রুহুল বকস্ত্
মানবজলা বনিার্ লুবস
বিপ্লি সাহা
নাবহো আক্তার
টমাঃ আলমেীর টহাদসন
টমাঃ বিহাি উবিন
টমাঃ রুদিল বসকোর
অপূি ম কুমার সাহা
নূর আিরাফ
পারদভজ আহদমে
টমাঃ িাবহন আলম
নাবসর উবিন ভূইূঁ য়া
ইসমাইল টহাদসন
টমাঃ টসাদহল টহাদসন
টমাঃ ফিরুল আলম
টমাঃ মাহমুদুল হাসান
টোলাম রব্বানী
এ.বি.এম. কামরুল টরজা
র্ানভীর রহমান টসাহান
প্রিান্ত রনজন অমর

2/৪

পদের নামঃ ল্যাি টেকবনবিয়ান
প্রার্থীর নাম

বপর্ার নাম

বনজ টজলা

জার্ীয় পবরচয়পত্র নম্বর

টরাল নম্বর

টমাঃ ওমর ফারুক

টমাঃ সবফকুল ইসলাম

কুবমল্লা

১৪৭৫৫৯৮৯০৮

২০২১০৬৩

টমাঃ বমনার টহাদসন

টমাঃ টোলাম টমাস্তফা

ময়মনবসংহ

১৯৯৪৬১১৫২৩৩০০০৪১৪

২০২১০৬৪

টমাঃ ইমাম উিীন

টমাঃ রাহার্ উল্লাহ

চট্টগ্রাম

১৯৮৯১৫২৭০০৯৯৯৬৭৯৩

২০২১০৬৫

টমাঃ টোলাম নিী

টমাঃ আব্দুল আবজজ টমাল্লা

বসরাজেঞ্জ

১৯৯৪৮৮১৬৭৬৫০০০২৩৫

২০২১০৬৬

সুমন কুমার সরকার

সুদিাি চন্দ্র সরকার

ঢাকা

৭৩৫২৬২৪৯৬৪

২০২১০৬৭

টমাঃ টমাস্তাবফজুর রহমান

টমাঃ মবর্উর রহমান

কুবিগ্রাম

১৯৯২২৭১৩০৭১০০০২৮৯

২০২১০৬৮

টমাঃ আল-আবমন টিি

টমাঃ িাহজাহান আলী

পািনা

১৯৯৩৭৬১৮৩১৯০০০১৭৪

২০২১০৬৯

বজন্নার্ সুলর্ানা

টমাঃ মবনর টহাদসন

কুবমল্লা

৩৩০৬৫০৬৯৪৪

২০২১০৭০

টমাঃ মামুন বময়া মাহামুে

টমাঃ আবু র্াদহর মন্ডল

রংপুর

১৯৯১৮৫১৫৮২৬০০০০২৪

২০২১০৭১

িাহজামাল

ছকমল টহাদসন

লালমবনরহাে

৬৮৫৯৬৪৮৪৪৩

২০২১০৭২

টমাঃ কবির টহাদসন

টমাঃ ইউসুফ আলী

কুবমল্লা

১৯৯২১৯১২৭২০০০০০০৭

২০২১০৭৩

মুহাম্মে জাদির টহাদসন

মৃর্ নুরুল আলম

চট্টগ্রাম

১৯৯৪১৫১৭০৩০০০০০৯৭

২০২১০৭৪

টমাঃ রবিউল ইসলাম

টমাঃ ইউসুফ আলী টিি

কুবিয়া

২৩৬৪৮২৫২৪৬

২০২১০৭৫

িাবকল আহদমে

টমাঃ টমায়াদজ্জম টহাদসন

বেনাজপুর

৮৬৬৩৩৫৫২০৭

২০২১০৭৬

টমাছাঃ বমনুফা আফবরন

টমাঃ খুরবিদুজ্জামান

োইিান্ধা

১৯২৮১৭৫৮৪১

২০২১০৭৭

র্পু ির

মৃর্ অবজর্ ির

চট্টগ্রাম

১৯৯১১৫১০৮৪৪০০০৪০৪

২০২১০৭৮
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পদের নামঃ প্রভাষক
প্রার্থীর নাম
িাহরুি িান
টমাঃ আসবফকুর রহমান
টমাঃ হাবসি ট ািাদয়র
টমাঃ টর্ৌবফক ইসলাম নূর
এস.এম. ইিবর্য়াক ইিদন সালাম
নাবফজ আহদমে িান
টমাঃ ওমর ফারুক
িাহনাজ পারভীন
টমাঃ সাবব্বর এজাজ
জীিন নাহার
আল আবমন বিশ্বাস
আবের্য রাজিংিী
আবমনুন নাহার
মাহনুমা রহমান বরন্তী
আব্দুল্লাহ-আল-ট ািাদয়র
টমাঃ জুদয়ল বময়া
বরফার্ রহমান
টমাছাঃ বিিা মবন
টসৌদমন্দু রায়
আবনসুর রহমান
মমর্াজ টিেম পান্না
িামসুন্নাহার িন্দকার
টমাঃ আবু িকর বসিীক
ইসবর্য়াক আহদমে
বফদরাজ সরকার
টমাঃ র্ািরীফুল ইসলাম
হুসাইন মুহাম্মে কামরুজ্জামান
টমাহাম্মে সাইফুল্লাহ িওকর্
টমাহাম্মে বেহান রহমান
টমাঃ সািাওয়ার্ টহাদসন

বপর্ার নাম
িাহদনওয়াজ িান
টমাঃ আফসার আলী
টমাঃ আব্দুল িাদর্ন বমঞা
টমাঃ রবফকুল ইসলাম
আিদুস সালাম
মনসুর আহদমে িান
ইনর্াজ আলী
সািাওয়ার্ টহাদসন
টমাঃ িবহদুল ইসলাম
িামছুল হক
আব্দুল মবজে বিশ্বাস
রাম চরণ রাজিংিী
আিরাফুল আলম
আবুল কালাম টরজা
মরহুম আমজাে টহাদসন
টমাঃ আব্দুল টমার্াদলি
টমাঃ সাইদুর রহমান
টমাঃ িজলুল হক
স্বপন কুমার রায়
আজের টমাল্লা
হাসান আহদমে
টমাঃ আব্দুল কবরম
টমাঃ রবফকুল ইসলাম
টমাহাম্মে মবহউবিন
আব্দুর রাজ্জাক
টমাঃ আবজজুল ইসলাম
টমাঃ সাইফুল ইসলাম
টমাঃ িওকর্ আলী
সরকার
এ,টক,এম ফজলুর রহমান
টমাঃ নাবজম উবিন

বনজ টজলা
সার্ক্ষীরা
নঁওো
নারায়নেঞ্জ
বসরাজেঞ্জ
ঢাকা
ঢাকা
নঁওো
জামালপুর
চুয়াডাো
োোইল
পািনা
মাবনকেঞ্জ
বসরাজেঞ্জ
ময়মনবসংহ
কুবিয়া
ময়মনবসংহ
ঢাকা
টমদহরপুর
খুলনা
রাজিািী
কুবমল্লা
ঢাকা
বেনাজপুর
টভালা
রংপুর
লালমবনরহাে
রংপুর
কুবিগ্রাম

জার্ীয় পবরচয়পত্র নম্বর
১৯৫৭২২৭৯৫০
১৯৯২২৬৯৬৪০৬০০০৬৬৩
৫৫৫৫৪২৫২৩৯
৮৬৬৪৭৯৮৭৮৫
৬৪০২০১০১৭৪
৮২৩০৪৬৭৩৬০
১৯৯৩৬৪১৮৫৪২০০০০৬০
২৮২০১৮৩৩০৫
৬৪০৭১৩০১০০
৩২৬৬৪৫০২৩২
৯৫৬৯৫০৫৪৬৫
১৫০৮১৯৮৬২৭
১৯৯৪৮৮২৯৪০৩০০০০১৪
৩৭৩৫১০৯৭৩২
২৮০৪৮৫১৯৫০
৩২৫৫৯৯০৪৫৩
১৫০২২৮৬৪৬৯
৫০৮৯৯২৭৯৮১
১৯৯২৪৭১১৭৫২০০০০২০
৩৭৪৬৮৯৩৪১৫
৮২৪৬৭৩৬৮২৪
১৫০৮০৭৯৫৫৩
১৯৯৩২৭১৭৭৭৭০০০০০২
১০০৪০১৪৪০১
১৯৯৩৮৫২০৩০৭০০০০৪১
২৮৫৩২০৫৫৭৯
৯৫৫২৮৫৬৫৮৬
৫৯৭১০১০৫৯৯

টরাল নম্বর
২০২১০৭৯
২০২১০৮০
২০২১০৮১
২০২১০৮২
২০২১০৮৩
২০২১০৮৪
২০২১০৮৫
২০২১০৮৬
২০২১০৮৭
২০২১০৮৮
২০২১০৮৯
২০২১০৯০
২০২১০৯১
২০২১০৯২
২০২১০৯৩
২০২১০৯৪
২০২১০৯৫
২০২১০৯৬
২০২১০৯৭
২০২১০৯৮
২০২১০৯৯
২০২১১০০
২০২১১০১
২০২১১০২
২০২১১০৩
২০২১১০৪
২০২১১০৫
২০২১১০৬

ঢাকা
ময়মনবসংহ

৮৬৫৭৯৯১৩৩০
৫০৮৮৯৩০৬৮৯

২০২১১০৭
২০২১১০৮

উপদরাবল্লবির্ প্রার্থীেদণর প্রদিিপত্র আোমী ১৮-২০ আগস্ট ২০২১ র্াবরদি সকাল ১০০০ ঘটিকা হদর্ ১৬০০ ঘটিকা প মন্ত বিশ্ববিদ্যালদয়র
অস্থায়ী কযাম্পাদসর র্থ্যদকন্দ্র হদর্ প্রোন করা হদি। এছািা পরীক্ষার বেন (২১ আেস্ট ২০২১) পরীক্ষা শুরু হওয়ার ০১ ঘণ্টা পূদি মও
প্রদিিপত্র সংগ্রহ করা াদি। বনি মাবরর্ সমদয়র মদে সকলদক প্রদিিপত্র সংগ্রহ করার জন্য অনুদরাি করা হল।

টরবজস্ট্রার
বিএসএমআরএএইউ

4/৪

