বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা ইনস্টিটিউট
ঈশ্বরেী, পাবনা।
নাং- স্টবএসআরআই/এ-১/২০১৬/৫৮০

তাস্টরখঃ ১৬/০৮/২০১৬ স্টি.

বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা ইনস্টিটিউট এর সমস্টিত গদবষণা কার্ যক্রম জ ারোরকরণ শীষ যক প্রকদের স্টিসাব
সিকারী পদে প্রার্থী স্টনব যাচনেদনর য ল স্টলস্টখত পরী আগামী ০৩/০৯/২০১৬ তাস্টরখ জরা শস্টনবার সকাল ১০ঃঃ০০
ঘটিকায় বাাংলাদেশ কৃস্টষ গদবষণা কাউস্টিল, নতুন স্টবমান বন্দর সড়ক, ফামযদগট, ঢাকা-১২১৫ জত অনুস্টিত িইদব।
স্টনমণবস্টণ যত প্রার্থীদের স্টলস্টখত পরী য় অাংশ গ্রিদণর য ল অনুদরাধ করা িইল। স্টলস্টখত পরী য় উত্তীণ য প্রার্থীদের
জমৌস্টখক পরী ০৩/০৯/২০১৬ তাস্টরদখ একই স্থাদন অনুস্টিত িইদব।
জরাল নাং
১।
২।
৩।

৪।

প্রার্থীর নাম ও বতযমান জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
জমা. আসাদুল ইসলাম
স্টপতা- জমা. আব্দুর রাজ্জাক
স্টিসাব স্টবভাগ, স্টবএসআরআই, ঈশ্বরেী, পাবনা।
জমা. মাসুে রানা
স্টপতা- জমা. াস্টিে জিাদসন
স্টিসাব স্টবভাগ, স্টবএসআরআই, ঈশ্বরেী, পাবনা।
তপন কুমার মন্ডল
স্টপতা- মৃতুুঞ্জয় মন্ডল
গ্রাম- নওয়াদেঁকী
ডাকঘর- নওয়াদেঁকী
উপদ লা- শ্যামনগর
উপদ লা- সাত রা।
জমা. ইমোদুল িক স্টমলন
স্টপতা- স্টসস্টিক খান
২২৬/৫, জসাসাইটি, ওয়াড য নাং-৩৩, জমািাম্মেপুর
ঢাকা-১২০৭।

স্বা স্টরত/(ড. জমা. সাইদুর রিমান)
প্রধান, প্রশাসন স্টবভাগ।
পরী র্থীদের প্রস্টত স্টনদে যশাবলীঃ
১. প্রতুয়দনর য ল পরী র্থীদক অবশ্যই প্রদবশপত্র সদে আস্টনদত িইদব এবাং কতযব্যরত পস্টরেশযকদক জেখাইদত
িইদব।
২. পরী র্থীদক কাদলা কাস্টলর বলদপন সদে আস্টনদত িইদব। পরী র্থীদক পরী র খাতায় কাদলা কাস্টলর বলদপন
ব্যস্টতত অয ল জকান কলম এবাং জপনস্টসল ব্যবিার করা র্াইদব না।
৩. পরী জকদে জকান ধরদনর ইদলকট্রস্টনক্স র্ন্ত্রপাস্টত (জমাবাইল, কুালকুদলটর এবাং স্টডস্ট টাল ঘস্টড়) বিন করা সম্পূণ যভাদব
স্টনস্টষদ্ধ।
৪. এই পরী য় অাংশ গ্রিদণর য ল জকান প্রকার টিএ/স্টডএ প্রোন করা িইদব না।

বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা ইনস্টিটিউট
ঈশ্বরেী, পাবনা।
নাং- স্টবএসআরআই/এ-১/২০১৬/৫৮০

তাস্টরখঃ ১৬/০৮/২০১৬ স্টি.

বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা ইনস্টিটিউট এর সমস্টিত গদবষণা কার্ যক্রম জ ারোরকরণ শীষ যক প্রকদের ববজ্ঞাস্টনক
সিকারী পদে প্রার্থী স্টনব যাচনেদনর য ল স্টলস্টখত পরী আগামী ০৩/০৯/২০১৬ তাস্টরখ জরা শস্টনবার সকাল ১০ঃঃ০০ ঘটিকায়
বাাংলাদেশ কৃস্টষ গদবষণা কাউস্টিল, নতুন স্টবমান বন্দর সড়ক, ফামযদগট, ঢাকা-১২১৫ জত অনুস্টিত িইদব। স্টনমণবস্টণ যত
প্রার্থীদের স্টলস্টখত পরী য় অাংশ গ্রিদণর য ল অনুদরাধ করা িইল। স্টলস্টখত পরী য় উত্তীণ য প্রার্থীদের জমৌস্টখক পরী
০৩/০৯/২০১৬ তাস্টরদখ একই স্থাদন অনুস্টিত িইদব।
জরাল নাং
1|

2|

3|

4|
5|

6|

7|

8|

9|

10|
11|

12|

13|
14|

প্রার্থীর নাম ও বতযমান জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
জমা. আদনায়ার জিাদসন
স্টপতা- জমা. তস্টববর রিমান
গ্রাম- স্টডমপুকুর, ডাকঘর-মুন্নাটুলী িাট, উপদ লা- িস্টরপুর
জ লা- ঠাকুরগাঁও।
জমা. িাসানুল ইসলাম
স্টপতা-জমা. আব্দুস সাত্তার
গ্রাম-টিআইস্টব জরাড আস্টতয়ার কদলানী
ডাকঘর-বসয়েপুর
উপদ লা-বসয়েপুর, জ লা-নীলফামারী।
জমাছা. শারস্টমন আক্তার রম্নপা
স্টপতা- জমা. শস্টফকুল ইসলাম
গ্রাম- উত্তর রাঘবপুর
ডাকঘর- মািমুেপুর, উপদ লা- পাবনা সের, জ লা- পাবনা।
জমা. আদনায়ার জিাদসন
স্টপতা-জমা. রম্নহুল আস্টমন
গ্রাম-আস্টমর খাঁ কুড়া, ডাকঘর- বাঘাইতলা, উপদ লা- িালুয়াঘাট জ লা- ময়মনস্টসাংি।
সু ন কুমার
স্টপতা- অবন সরকার
গ্রাম- জেদবাত্তর স্টিন্দুপাড়া
ডাকঘর- জেদবাত্তর, উপদ লা- আটঘস্টরয়া, জ লা-পাবনা।
রওশন আলম
স্টপতা- মদয় উস্টিন
গ্রাম- অস্টভরামপুর
ডাকঘর- চনোঁেভা, উপদ লা- আটঘস্টরয়া, জ লা- পাবনা।
লুৎফর রিমান
স্টপতা- আলমগীর স্টময়া
গ্রাম- বাস্টলজুরী
ডাকঘর- বাস্টলজুরী, উপদ লা- শ্রীবরেী, জ লা- জশরপুর।
জমা. আষাঢ় আিদমে
স্টপতা- জমা. ইউসুফ আলী
গ্রাম- জকাকতাপাড়া (কুমারপাড়া)
ডাকঘর- বাগ ানা, উপদ লা- পাঁচনেস্টবস্টব, জ লা- য়পুরিাট।
জমা. জুদয়ল
স্টপতা- জমা. রম্নহুল আস্টমন
গ্রাম- ১৭৮/১, জশদরবাাংলা বাইদলন, নাস্ট রিাট
ডাকঘর- বাস্টনয়া খামার (সাব), উপদ লা- জসানাডাো
জ লা- খুলনা।
জমা. জবলাল জিাসাইন
স্টপতা- জমা. ইস্টিস আলী
গ্রাম- ৬২/এ, মসস্ট ে পাড়া, শাস্টমত্মবাগ, ডাকঘর- শাস্টমত্মনগর মস্টতস্টিল, ঢাকা-১২১৭।
জমা. মািমুদুল ইসলাম
স্টপতা- জমা. তস্টফ উিীন প্রামাস্টনক
গ্রাম- খাঁর ানী
ডাকঘর- োশুস্টড়য়া, উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
জমা. রাস্টকবুল ইসলাম
স্টপতা- জমা. আবুল কাদশম প্রামাস্টণক
গ্রাম- কন্দপযপুর
ডাকঘর- জেদবাত্তর, উপদ লা- আটঘস্টরয়া, জ লা- পাবনা।
জমা. সাস্টমউলস্নাি সরকার
স্টপতা- জমা. সাইফুল িক সরকার
গ্রাম- ধনকুমত্মী (মাস্টনক মস্টঞ্জল), জপাষ্ট- চনোন্দাইদকানা, জশরপুর বগুড়া।
জমা. িারম্নন অর রস্টশে
স্টপতা- জমা. রস্টবউল কস্টরম
গ্রাম- মাকড়শন
ডাকঘর- কুন্দইল, উপদ লা- তাড়াশ, জ লা- স্টসরা গঞ্জ।
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প্রার্থীর নাম ও বতযমান জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
মাস্টরয়া আিদমে রম্নস্টম
স্টপতা- জমা. নাস্ট ম উস্টিন
গ্রাম- স্টেউ
ডাকঘর- ফুলপুর, উপদ লা- ফুলপুর, জ লা- ময়মনস্টসাংি।
জমা. মাস্টনক জিাসাইন
স্টপতা- জমা. আতািার আলী
গ্রাম- গড়মাটি
ডাকঘর- গড়মাটি, উপদ লা- বড়াইগ্রাম, জ লা- নাদটার।
ইমা িক
স্টপতা- জমা. এমোদুল িক
গ্রাম- রামকামত্মপুর
ডাকঘর- উলস্নাপাড়া
উপদ লা- উলস্নাপাড়া, জ লা- স্টসরা গঞ্জ।
আশীষ কুমার সরকার
স্টপতা- অমরী কুমার সরকার
৪২২, মীরিা ীর বাগ, র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
জমা. তস্টরকুল ইসলাম
স্টপতা- মৃত তস্টববুর রিমান সরোর
গ্রাম- জচনেৌবাস্টড়য়া (উত্তর পাড়া)
ডাকঘর- শাঁখরা জকামর পুর, উপদ লা- সাত রা সের
জ লা- সাত রা
রস্টফকুল ইসলাম
স্টপতা- আব্দুর রস্টশে
গ্রাম- ফারদকা স্টসস্টন্ডদকট
৬৯/১, পান্থপর্থ, ৮ স্টব, সুভাস্ত্ত্ত টাওয়ার, ঢাকা-১২০৫।
জমা. াফর ইকবাল
জমা. ওমর আলী
গ্রাম- মাসকাটাস্টেঘী
ডাকঘর- শ্যামপুর, উপদ লা- পবা, জ লা- রা শািী।
জমা. মািমুে িাসান
স্টপতা- জমা. জরাসত্মম আলী
গ্রাম- ঘাঘটপাড়া
ডাকঘর- আদেলপুর, উপদ লা- রাংপুর সের, জ লা- রাংপুর।
স্টশমুল কুমার অস্টধকারী
স্টপতা- মুকুল চনেে অস্টধকারী
গ্রাম- তাদনার, স্টিন্দুপাড়া
ডাকঘর- তাদনার, উপ লা- তাদনার, জ লা- রা শািী।
নদরশ চনেে জসন
স্টপতা- ব্রদ ে নার্থ জসন
গ্রাম- মািানপুর
ডাকঘর- মািানপুর, উপদ লা- বীরগঞ্জ, জ লা- স্টেনা পুর।
েীপক কুমার রায়
স্টপতা- র নী কামত্ম রায়
গ্রাম- আর ী গলািার
ডাকঘর- কাউগা, উপদ লা- স্টচনেস্টরর বন্দর, জ লা- স্টেনা পুর।
জমা. ইমরান জিাদসন
স্টপতা- জমা. আব্দুর রস্টশে সানা
গ্রাম- খাস্টলয়া
ডাকঘর- খা রা, উপদ লা- আশাশুনী, জ লা- সাত রা
জমা. রাদসল রানা
স্টপতা- জমা. খস্টতব উিীন
গ্রাম- কচুবাড়ী কৃষ্টপুর
ডাকঘর- সালন্দর, উপদ লা- ঠাকুরগাঁও সের, জ লা- ঠাকুরগাঁও।
জমা. মািবুবুর রিমান
স্টপতা- জমা. িাস্টবুবর রিমান
রম্নম নাং-৩৪১২, শিীে স্মৃস্টত িল, বুদয়ট, ঢাকা-১০০০।
জমা. আবু ািীে আলী
স্টপতা- জমা. িাদ র উস্টিন জমালস্না
গ্রাম- আরাম বাড়ীয়া
ডাকঘর- ধাপাড়ী, উপদ লা- ঈশ্বরেী
জ লা- পাবনা।
জমা. ফায়জুল ইসলাম
প্রর্দে- জমা. আব্দুল মুস্ট ে, ববজ্ঞাস্টনক সিকারী
আর.এ.আর.এস, স্টবএআরআই, ঈশ্বরেী, পাবনা।
জমা. রাস্টকবুল ইসলাম
স্টপতা- জমা. খাদলক
গ্রাম- পাস্টরলা
য
ডাকঘর- োওয়াকাস্টন্দ, উপদ লা- দুগাপুর
জ লা- রা শািী।
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প্রার্থীর নাম ও বতযমান জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
জমা. সাস্টফউল িক
স্টপতা- জমা. মািাবুল িক
গ্রাম- দুলযভপুর
ডাকঘর- বীর কুৎসা, উপদ লা- নলডাো
জ লা- নাদটার।
আব্দু আল ফা
স্টপতা- জখারদশে আলম স্টবশ্বাস
গ্রাম- জচনেয়ারম্যান বাস্টড়, বাস্টলয়ােিা
ডাকঘর- খস্টলশখালী
উপদ লা- তালা, জ লা- সাত রা
জসািরাফ হুসাইন
স্টপতা- স্টগন্দু ম
গ্রাম- এনাদয়তনগর
ডাকঘর- এনাদয়তনগর, উপদ লা- কালস্টকস্টন, জ লা- মাোরীপুর।
স্টসনস্টর্থয়া সাবস্টরন বৃস্টষ্ট
স্টপতা- জিাদসন আলী
গ্রাম- চনোন্দাই জরাড, জগাপালপুর
ডাকঘর- রা াপুরিাট, উপদ লা- বড়াইগ্রাম
জ লা- নাদটার।
জমা. রাস্টশদুল ইসলাম
স্টপতা- জমা. রস্টবউল কস্টরম
গ্রাম- স্টবয লাবাড়ী
ডাকঘর- কাদটাংগাঁ, উপদ লা- চনোটদমাির
জ লা- পাবনা।
মািবুবা স্টসস্টিকা
স্টপতা- জমা. আব্দুল জমাদমন
গ্রাম- জর্াস্টগনীমুরা (কান্দাপাড়া)
ডাকঘর- জর্াস্টগনীমুরা
র্থানা- জশরপুর, জ লা- জশরপুর।
জমা. ইয়াকুব আলী
স্টপতা- আইয়ুব আলী
গ্রাম- কেমতলী
ডাকঘর- কুর্াবাসী
উপদ লা- চনোটদমাির,জ লা- পাবনা।
জমা. শািাবুল আলম মৃধা
স্টপতা- জমা. ািােীর আলম মৃধা
গ্রাম- িস্টরয়ান মৃধা পাড়া
ডাকঘর- রা শািী সুগার স্টমলস
উপদ লা- পবা (আরএমস্টপ-মস্টতিার)
জ লা- রা শািী।
ওয়াদিদুজ্জামান
স্টপতা- জমা. জগালাম জমাসত্মফা তালুকোর
গ্রাম- কাস্টলপুর
ডাকঘর- কুকুয়া
উপদ লা- আমতলী, জ লা- বরগুনা।
জমা. মািাবুর রিমান
স্টপতা- জমা. ফুলস্টময়া
গ্রাম- কাস্টচনে চনের, ডাকঘর- জমালস্নার চনের
জ লা- গাইবান্ধা।
সাধক ঢালী
স্টপতা- স্টকরণ চনেে ঢালী
গ্রাম- সুকদেবপুর
ডাকঘর- ধুস্টলির, উপদ লা- সাত রা
জ লা- সাত রা।
জমািা. জসাদিল রানা
স্টপতা- জমািা. এনামুল িক
গ্রাম- মাস্ট িাট
ডাকঘর- িালসা, উপদ লা- স্টমরপুর
জ লা।
জমা. স্টফদরাজুর রিমান
স্টপতা- জমা. আব্দুল মান্নান
গ্রাম- বাঁশগ্রাম
ডাকঘর- দুব যাচনোরা, উপদ লা- কুমারখালী
জ লা- কুস্টষ্টয়া।
জমা. ইউনুস আলী
স্টপতা- জমা. আবুল কাদসম
আই.জক জরাড, প্রাণ আরএফএল জকাম্পানী স্টবস্টডাং (িাসান সাদিদবর বারড়ী), য়নগর, ঈশ্বরেী, পাবনা।
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প্রার্থীর নাম ও বতযমান জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
জমা. রস্টবউল ইসলাম
স্টপতা- জমা. আব্দুর রিমান
গ্রাম- সািাপুর
ডাকঘর- সািাপুর
উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
জসাদিল রানা
স্টপতা- বাবর আলী
গ্রাম- ল কুন্ডা
ডাকঘর- ল কুন্ডা
উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
সু ান কুমার
স্টপতা- কানু রাম মিমত্ম
গ্রাম- প্র াপাড়া
ডাকঘর- পীরগঞ্জ
উপদ লা- পীরগঞ্জ, জ লা- রাংপুর।
জমা. আদনায়ার পারদভ
স্টপতা- জমা. বােল স্টময়া
গ্রাম- দুরমুট
ডাকঘর- দুরমুট
উপদ লা- জমলান্দি, জ লা- ামালপুর।
আফ ালুল বাসার
স্টপতা- সাইদুর রিমান
গ্রাম- বাসা- ১৯০, জগাল ারবাগ/মুস্টিপাড়া
ডাকঘর- রা শািী জকাট য
উপদ লা- জবায়াস্টলয়া, জ লা- রা শািী।
জমা. আব্দুল মস্ট ে
স্টপতা- জমা. কস্টফল উিীন
গ্রাম- মাটিন্দর কামারপাড়া
ডাকঘর- স্টশশািাট
উপদ লা- পেীতলা, জ লা- নওগাঁ।
জমা. সাজ্জাদুর রিমান
স্টপতা- জমা. নওদশর আলী স্টবশ্বাস
গ্রাম- জিস্টডয়াম পাড়া
ডাকঘর- মাগুরা
উপদ লা- মাগুরা সের, জ লা- মাগুরা।
াস্টিদুল ইসলাম
স্টপতা- আবু বকর স্টছস্টিক
গ্রাম- স্টছস্টিক পাড়া
ডাকঘর- জসানািার, উপদ লা- জেবীগঞ্জ
জ লা- পঞ্চগড়।
জমা. এনামুল িক
স্টপতা- জমা. আব্দুর রস্টিম
গ্রাম- জশদর বাাংলা সড়ক, পুরাতন গরম্ন িাট
ডাকঘর- জশরপুর টাউন
উপদ লা- জশরপুর সের
জ লা- জশরপুর।
জমা. এরশাে আলী
স্টপতা- জমা. নওশাে আলী
গ্রাম- উত্তর িাদড়ায়া জেবীর ডাো
ডাকঘর- নীলফামারী
উপদ লা- নীলফামারী, জ লা- নীলফামারী।
জমা. সুমন আলী
স্টপতা- জমা. রম্নসত্মম আলী
গ্রাম- জভামরােি
ডাকঘর- স্টরয়া বাগ
উপদ লা- পীরগঞ্জ, জ লা- ঠাকুরগাঁও।
জমা. জমাসত্মাক জর া
স্টপতা- মৃত জসস্টলম জর া
গ্রাম- িা ারী জকাম্পানীর স্টবস্টডাং কৃষ্ণরামপুর
ডাকঘর- মাই েী জকাট য
উপদ লা- সের, জ লা- জনায়াখালী।
স্টমথুন কুমার সরকার
স্টপতা- েীদনশ চনেে সরকার
গ্রাম- বেলাগাড়ী
ডাকঘর- সাদুল্যাপুর
উপদ লা- সাদুল্যাপুর, জ লা- গাইবান্ধা।
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প্রার্থীর নাম ও বতযমান জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
জমা. পস্নাবন জশখ
স্টপতা- জমা. িাস্টকম আলী জশখ
গ্রাম- স্টবষ্ণুপুর
ডাকঘর- পাঁচুস্টরয়া
উপদ লা- জগায়ালন্দ, জ লা- রা বাড়ী।
আব্দুস সালাম
স্টপতা- কস্টছর উস্টিন
সড়কঃ ১/স্টড, বাসাঃ ১৮০, স্টনকুঞ্জ-২, স্টখল ত, ঢাকা-১২২৯।
জমা. জমাশারফ জিাদসন
স্টপতা- জমা. িাস্টনফ আলী
গ্রাম- িা রাডাো
ডাকঘর- বাগেি
উপদ লা- জেবীগঞ্জ, জ লা- পঞ্চগড়।
াস্টকর জিাসাইন
স্টপতা- আদয়ন উস্টিন
গ্রাম- জগাস্টবন্দপুর
ডাকঘর- বাঁশচনেড়া
উপদ লা- ামালপুর সের, জ লা- ামালপুর।
রাদশদুল ইসলাম
স্টপতা- মৃত আব্দুস ছাত্তার
গ্রাম- কুলানন্দপুর
ডাকঘর- বলগাড়ী
উপদ লা- জঘাড়াঘাট, জ লা- স্টেনা পুর।
স্টিরা চনেে
স্টপতা- মদিশ চনেে
গ্রাম- রা াস্টেঘী
ডাকঘর- মু াস্টিোবাে
উপ লা- রানীশাংকাইল, জ লা- ঠাকুরগাঁও।
ফ লুল িক
স্টপতা- আস্ট জুল িক
গ্রাম- পাঁচনে গাঁও
ডাকঘর- পাঁচনে গাঁও
উপদ লা- নাস্টলতাবাড়ী, জ লা- জশরপুর।
স্টবদুুৎ তরফোর
স্টবমদলন্দু তরফোর
গ্রাম- উ ানোসপাড়া
ডাকঘর- পা লারচনের
উপদ লা- স্টত্রশাল, জ লা- ময়মনস্টসাংি।
নাঈমা ইয়াসস্টমন
প্রর্দে- জমা. ফদয় উলস্নাি, ৫০ এমএম আলী জরাড, নস্বাস্থু প্রদকৌশল অস্টধেপ্তদরর আবাস্টসক বাস ভবন
ডাকঘর- জকাদতায়ালী
উপদ লা- জকাদতায়ালী
জ লা- চনেট্টগ্রাম।
জমা. ওমর ফারম্নক
স্টপতা- জমা. মকবুল জিাদসন
গ্রাম- জিাদসনপুর
ডাকঘর- পরানখালী, উপদ লা- জভড়ামারা
জ লা- কুস্টষ্টয়া।
জমা. আবুল িাসান
স্টপতা- জমা. বাবলু প্রাাং
গ্রাম- রস্টশনা বাড়ী
ডাকঘর- বালুয়া, উপদ লা- জসানাদতালা
জ লা- বগুড়া।
জমা. কা ল জিাদসন
স্টপতা- জমা. শাি আলম
গ্রাম- ৩০৭, বামনপুর েত্ত পাড়া
ডাকঘর- য়পুরিাট, উপদ লা- য়পুরিাট
জ লা- য়পুরিাট।
জমা. আশরাফুল আলম
স্টপতা- জমা. তািা উিীন
গ্রাম- জবায়ালমারী
ডাকঘর- নীলমস্টনগঞ্জ, উপদ লা- চুয়াডাো সের
জ লা- চুয়াডাো।
মধুসুেন সরকার
স্টপতা- অস্টভমায ল সরকার
গ্রাম- র্মুনা নওোবশ
ডাকঘর- জগাড়াইিাট, উপদ লা- উস্টলপুর
জ লা- কুস্টড়গ্রাম।
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প্রার্থীর নাম ও বতযমান জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
জমা. শাস্টকল জিাদসন
স্টপতা- জমা. সাস্টববর জিাদসন
গ্রাম- এল-৪৭২/১১২, ফদতদমািাম্মেপুর
ডাকঘর- ঈশ্বরেী
উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
জকৌস্টশক কুমার কুন্ডু
স্টপতা- স্টনদপন চনেে কুন্ডু
গ্রাম- নূর মিলস্না
ডাকঘর- ঈশ্বরেী
উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
স্টেপাংকর চনেে রায়
স্টপতা- উস্টকল চনেে রায়
গ্রাম- সে যার পাড়া
ডাকঘর- মাদড়য়া
উপদ লা- জবাো, জ লা- পঞ্চগড়।
জমা. রস্টবউল ইসলাম
স্টপতা- জমা. আছাদুল সরোর
গ্রাম- ডিরশশলা
ডাকঘর- ঈশ্বরেী, উপদ লা- লালপুর
জ লা- নাদটার।
মস্টতউর রিমান
স্টপতা- ইমত্মা আলী সরোর
গ্রাম- চনেরস্টমরকামারী জসন্টার পাড়া
ডাকঘর- য়নগর, উপদ লা- ঈশ্বরেী
জ লা- পাবনা।
জমা. সবু জিাদসন
স্টপতা- জমািাম্মে আলী
গ্রাম- উত্তর রাঘবপুর
ডাকঘর- মািমুেপুর, উপদ লা- পাবনা সের
জ লা- পাবনা।
আব্দু আল মামুন
স্টপতা- জমা. আ িার আলী
গ্রাম- ে ণ নাস্টরচনো (ভাটাপাড়া)
ডাকঘর- ঈশ্বরেী
র্থানা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
জমা. জমদিেী িাসান পাপ্পু
স্টপতা- জমা. আদনায়ার জিাদসন
গ্রাম- জেদবাত্তর
ডাকঘর- জেদবাত্তর
উপদ লা- আটঘস্টরয়া, জ লা- পাবনা।
জমা. ওমর ফারম্নক
স্টপতা- জমা. মকবুল জিাদসন
গ্রাম- জিাদসনপুর
ডাকঘর- পরানখালী
উপদ লা- জভড়ামারা, জ লা- কুস্টষ্টয়া।
জরশমা খাতুন
স্টপতা- জমা. মস্টিউস্টিন
গ্রাম- রসুলপুর
ডাকঘর- রসুলপুর
উপদ লা- সাত রা, জ লা- সাত রা
জমা. মািাবুবুর রিমান
স্টপতা- জমা. মুনসুর রিমান
গ্রাম- ে
বড়গাছা
ডাকঘর- নাদটার
উপদ লা- নাদটার, জ লা- নাদটার।
জমা. স্টসরাজুল ইসলাম
স্টপতা- জমা. আফসার আলী সরোর
গ্রাম- রায়পুর
ডাকঘর- েয়ারামপুর, উপদ লা- লালপুর
জ লা- নাদটার।
জমা. রাজু আিদমে
স্টপতা- জমা. আশান আলী
গ্রাম- শ্রীদকাল
ডাকঘর- স্টডদেেি
উপদ লা- চুয়াডাো, জ লা- চুয়াডাো।
জমা. ীবন আিদমে
স্টপতা- জমা. আক্তার জিাদসন
গ্রাম- সাঁড়া পাদনর িাট
ডাকঘর- পাকশী
উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
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জমা. মািফুজুর রিমান
স্টপতা- জমা. িারম্নন অর রস্টশে
গ্রাম- আঃ রাজ্জাক িাাং কমদপস্নক্স, তরমুগস্টরয়া
ডাকঘর- মাোরীপুর সের
উপদ লা- মাোরীপুর সের, জ লা- মাোরীপুর।
জমা. আস্টতয়ার জিাদসন
স্টপতা- জমা. আবুল কালাম
গ্রাম- বাড়ইপাড়া
ডাকঘর- জপাড়াডাো, উপদ লা- সু ানগর
জ লা- পাবনা।
পস্টবন চনেে বমযন
স্টপতা- জেদবন চনেে বমযন
গ্রাম- লাের গ্রাম
ডাকঘর- নতুনিাট
উপদ লা- জবাো, জ লা- পঞ্চগড়।
জমা. ম নু স্টময়া
স্টপতা- জমা. জমাখদলছার রিমান
গ্রাম- িস্টরপুর উত্তরপাড়া
ডাকঘর- স্টকচনেক, উপদ লা- স্টশবগঞ্জ
জ লা- বগুড়া।
স্টনপা স্টবশ্বাস
স্টপতা- স্টনবাস স্টবশ্বাস
গ্রাম- য়পুর, সাপািার গালযস স্কুল জরাড
ডাকঘর- সাপািার
উপদ লা- সাপািার, জ লা- নওগাঁ।
ওসমান গস্টণ
স্টপতা- মৃত আবুল জিাদসন
গ্রাম- স্টেয়াড়সািাপুর ৪৬৯/১০
ডাকঘর- স্টেয়াড়সািাপুর
উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
জমা. ফারম্নক মন্ডল
স্টপতা- জমা. জমান্নাফ মন্ডল
গ্রাম- য়দেব
ডাকঘর- ছাস্টন্দয়াপুর
উপদ লা- আব্দুলস্নাপুর,জ লা- গাইবান্ধা।
জমা. স্টমলন জিাদসন
স্টপতা- জমা. নুরম্নল ইসলাম প্রামাস্টনক
গ্রাম- মাস্টনকনগর, পূব যপাড়া
ডাকঘর- য়নগর
উপদ লা- ইশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
জমা. স্টশমুল জিাদসন
স্টপতা- জমা. নািারম্নল ইসলাম
গ্রাম- পূব য মস্টিষকুস্টন্ড
ডাকঘর- মস্টিষকুস্টন্ড, উপদ লা- জেৌলতপুর
জ লা- কুস্টষ্টয়া।
জশখ ফস্টরে উস্টিন
স্টপতা- জশখ আবুল কাদশম
গ্রাম- ১৩৯, স্ট -৩, জশখ সাদিব বা ার (মস্টন্দদরর গস্টল)
ডাকঘর- জপাসত্মা, উপদ লা- লালবাগ
জ লা- ঢাকা-১২১১।
জমা. আস্টমনুল ইসলাম
স্টপতা- জমা. আনছার আলী
গ্রাম- েমেমা
ডাকঘর- বকুলতলা বা ার
উপদ লা- ামালপুর সের, জ লা- ামালপুর।
জমা. আঃ কুদ্দুছ
স্টপতা- আঃ মান্নান
গ্রাম- কচুয়া
ডাকঘর- কচুয়া, উপদ লা- সস্টখপুর
জ লা- টাোইল।
জতৌস্টফক স্টবন মািাবুব
স্টপতা- জমা. মািাবুব আলম
গ্রাম- মধ্য অরণদকালা, শিীে আস্টমন পাড়া
ডাকঘর- ঈশ্বরেী
উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
সুকুমার রায়
স্টপতা- স্টেদ ে নার্থ রায়
গ্রাম- মাস্টলিাটা
ডাকঘর- কাদমার িাট
উপদ লা- কািাদরাল, জ লা- স্টেনা পুর।
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জমাছা. রম্নমানা আক্তার
স্টপতা- জমা. ফুল খাঁ আলী
গ্রাম- পূব য জটাংরী, জশরশাি জরাড, পূব য মার্থা
ডাকঘর- ঈশ্বরেী, উপদ লা- ঈশ্বরেী
জ লা- পাবনা।
জমাছা. লায়লা আফস্টরন
স্টপতা- মৃত ইউনুস আলী প্রাাং
গ্রাম- মধ্য অরণদকালা (ওয়াপো জগট)
ডাকঘর- ঈশ্বরেী
উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
জমা. স্টম ানুর রিমান
স্টপতা- জমা. ন রম্নল ইসলাম
গ্রাম- কমলপুর জরাড, জগাপীনার্থপুর
ডাকঘর- জগাোগাড়ী িাট
উপদ লা- সের, জ লা- স্টেনা পুর।
জমা. মামুন জিাদসন
স্টপতা- জমা. জমাতাদলব জিাদসন
গ্রাম- ডিরশশলা
ডাকঘর- ঈশ্বরেী
উপদ লা- লালপুর, জ লা- নাদটার।
সাবু জচনেৌধুরী
স্টপতা- ভুপাল জচনেৌধুরী
গ্রাম- জচনেৌধুরীপাড়া (বড়ুয়াপাড়া)
ডাকঘর- স্টম যপুর
উপদ লা- িাটি ারী, জ লা- চনেট্টগ্রাগ্রাম।
িস্টরসাধন বমযন
স্টপতা- নীলকামত্ম বমযন
গ্রাম- আস্করপুর
ডাকঘর- নানকর
উপদ লা- স্টমটাপুকুর, জ লা- রাংপুর।
জমাছা. রাখী
স্টপতা- টি,আই,এম, জমাকাররম
গ্রাম- য়পুর পাড়া
ডাকঘর- বগুড়া, উপদ লা- বগুড়া
জ লা- বগুড়া।
আব্দুলস্নাি আল মামুন
স্টপতা- শাি ািান
গ্রাম- স্টবল সড়ক, বড় স্টশলা
ডাকঘর- স্টম যাপুর, উপদ লা- জগাপালপুর, জ লা- টাোইল।
উৎপল কুমার জঘাষ
স্টপতা- জসৌর চনেে জঘাষ
গ্রাম- জব পাড়া
ডাকঘর- নলডাো, উপদ লা- কালীগঞ্জ, জ লা- স্টিনাইেি।
জমা. জমাত্তাদলব জিাদসন
স্টপতা- জমা. য়নাল আদবেীন
গ্রাম- রস্টত/জসালাগাড়ী
ডাকঘর- ডাাংরার িাট, উপদ লা- রা ারিাট, জ লা- কুস্টড়গ্রাম।
জমা. ফ দল রাববী
স্টপতা- জমা. শাি আলম
গ্রাম- মধুপুর
ডাকঘর- লাস্টিড়ী, উপদ লা- বাস্টলয়াডােী, জ লা- ঠাকুরগাঁও।
জমা. ইসমাইল জিাদসন
স্টপতা- জমা. মািাতাব উস্টিন খান
সূর্ যমুখী স্টবস্টডাং-০৯, বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরেী, পাবনা।
জমা. মামুনুর রস্টশে
স্টপতা- জমা. আব্দুলস্নাি সরোর
গ্রাম- স্টকসমত প্রতাপ পুর
ডাকঘর- স্টিমাদয়তপুর, উপদ লা- পাবনা সের, জ লা- পাবনা।
পলাশ চনেে রায়
স্টপতা- নদরেনার্থ রায়
গ্রাম- পস্টিম বষ যা
ডাকঘর- জছাট সুলতানপুর, উপদ লা- জবাচনোগঞ্জ
জ লা- স্টেনা পুর।
জমা. মুরাে িাসান খান
স্টপতা- জমা. শাি ািান খান
গ্রাম- ৫৭, জবড়াডাো
ডাকঘর- রা বাড়ী, উপদ লা- রা বাড়ী সের
জ লা- রা বাড়ী।
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জমা. বায়দুর রিমান
স্টপতা- জমা. জমাসত্মফা আলম
গ্রাম- জভামরােি
ডাকঘর- স্টরয়া বাগ, উপদ লা- পীরগঞ্জ, জ লা- ঠাকুরগাঁও।
জমা. ব লুর রিমান
স্টপতা- জমা. জতারাব আলী স্টবশ্বাস
গ্রাম- মাস্টনকনগর পূব যপাড়া
ডাকঘর- য়নগর, উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
জমাছা. আস্টখ খাতুন
স্টপতা- জমা. কামাল জিাদসন
গ্রাম- উত্তর বাঘইল
ডাকঘর- পাকশী, উপদ লা- ইশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
জেদলায়ার জিাদসন
স্টপতা- মৃত আবুল িাদশম
গ্রাম- পাকুস্টরয়া
ডাকঘর- আমস্টেয়া
উপদ লা- নরস্টসাংেী সের, জ লা- নরস্টসাংেী ।
আস্ট া খাতুন
স্টপতা- জমা. জগালাম জমাসত্মফা
গ্রাম- পূব য জটাংরী (ঈেগাি জরাড)
ডাকঘর- ঈশ্বরেী, উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
স্টব কুমার পাল
স্টপতা- স্টবমল কুমার পাল
গ্রাম- আট্টাকী
ডাকঘর- ফস্টকরিাট, উপদ লা- ফস্টকরিাট, জ লা- বাদগরিাট।
মািবুবা খাতুন
স্টপতা- মস্ট বুল িক
গ্রাম- সু াপুর
ডাকঘর- সু াপুর, উপদ লা- সের, জ লা- জনায়াখালী।
জমা. আশরাফুল ইসলাম
স্টপতা- জমা. চনোঁন স্টময়া
গ্রাম- জমাাংলাকুটি
ডাকঘর- জমাাংলাকুটি, উপদ লা- পীরগাছা, জ লা- রাংপুর।
আঃ আিাে
স্টপতা- আবু বকর স্টছিীক
গ্রাম- জতকাটা পাড়া
ডাকঘর- োওকাস্টন্দ, উপদ লা- পবা, জ লা- রা শািী।
স্ট কু শীল
স্টপতা- সুনীল শীল
এম এম ম্যানশন, স্টচনেকনেমত্মী
ফদতয়াবাে, িাটিা ারী, চনেট্টগ্রাম।
জমা. স্টরদকট রিমান
স্টপতা- জমা. মন্টু স্টময়া
গ্রাম- বকগাড়ী পাড়া
ডাকঘর- বািাদুর পুর, উপদ লা- জভড়ামারা, জ লা- কুস্টষ্টয়া।
এইচনে,এম, শাওন
স্টপতা- জমা. আ িারম্নল ইসলাম আ াে
গ্রাম- রস্টিমপুর, বশলপাড়া, ডাকঘর- ঈশ্বরেী
উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
জমা. না মুস সাস্টকব
স্টপতা- জমা. নুরম্নল ইসলাম
গ্রাম- আিাম্মেপুর, ডাকঘর- রাকসা, উপদ লা- লালপুর
জ লা- নাদটার।
সুলতানা পারভীন
স্টপতা- জমািাম্মে আ িারম্নল ইসলাম
গ্রাম- েস্ট যপাড়া
ডাকঘর- স্টবয লাশফর, উপদ লা- টাোইল সের
জ লা- টাোইল।
জমা. জমা স্টফজুর রিমান
স্টপতা- জমা. স্টলয়াকত আলী সরোর
গ্রাম- জকোরপুর
ডাকঘর- মেলদকাট, উপদ লা- জকশবপুর, জ লা- র্দশার।
সনস্ট ত কুমার
স্টপতা- নারায়ন চনেে
গ্রাম- বড় মাধাই মুড়ী
ডাকঘর- কাস্টতলা, উপদ লা- বাগমারা, জ লা- রা শািী।
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প্রার্থীর নাম ও বতযমান জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
জমা. মস্টন মান
স্টপতা- মৃত আঃ িাস্টমে
গ্রাম- োদমােরপুর স্টমল বা ার
ডাকঘর- বড়বাড়ী, উপদ লা- রাংপুর সের
জ লা- রাংপুর।
জমা. আসাদুজ্জামান
স্টপতা- জমা. জমাসদলম উিীন আকন্দ
গ্রাম- রায় জেৌলতপুর েঃ
ডাকঘর- রায় জেৌলতপুর, উপদ লা- কামারখন্দ
জ লা- স্টসরা গঞ্জ।
জমা. সুলতান আলী
স্টপতা- জমা. সাখাওয়াত জিাদসন
গ্রাম- তারম্নটিয়া
ডাকঘর- রস্টশোবাে, উপদ লা- উলস্নাপাড়া
জ লা- স্টসরা গঞ্জ।
জমা. না মুল িাসান
স্টপতা- আঃ িক মাতুববর
গ্রাম- আেমপুর
ডাকঘর- মাস্টনকেি, উপদ লা- ভাো
জ লা- ফস্টরেপুর।
আশরাফুল ইসলাম
স্টপতা- জমা. আদনায়ার জিাদসন
গ্রাম- আরামবাড়ীয়া
ডাকঘর- ধাপাড়ী, উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
জমা. কাওসার আিদমে
স্টপতা- মৃত সাদনায়ার জিাদসন
গ্রাম- পাড়দকালা, সরকার পাড়া
ডাকঘর- শাি ােপুর, উপদ লা- শাি ােপুর
জ লা- স্টসরা গঞ্জ।
জমা. তাস্টরকুল ইসলাম
স্টপতা- জমা. এনামুল িক
গ্রাম- ইদত্তিাে ভবন, িা ী আসত্মর আলী জরাড
খাঁ পাড়া, আউচনে পাড়া
ডাকঘর- স্টনশাত নগর, উপদ লা- টেী, জ লা- গা ীপুর।
স্টন ইসলাম
স্টপতা- শস্টিদুল ইসলাম
গ্রাম- সাদিব নগর
ডাকঘর- বিল বাড়ীয়া, উপদ লা- স্টমরপুর, জ লা- কুস্টষ্টয়া।
ফার ানা আক্তার
স্টপতা- জমা. স্টফদরা আলম
সূর্ যমুস্টখ ই ১০, স্টবএসআরআই, ঈশ্বরেী, পাবনা।
মৃতুুঞ্জয় রায়
স্টপতা- মৃত
কা রায়
গ্রাম- এলাই গাঁও
ডাকঘর- ভাবকী, উপদ লা- বীরগঞ্জ, জ লা- স্টেনা পুর।
জমা. ফয়সাল জিাদসন
স্টপতা- জমা. াস্টকর জিাদসন
য া, প্রস্টশ ণ প্রস্টতিান
পস্টরবার কল্যাণ পস্টরেস্টশক
কালী বাড়ী জরাড বস্টরশাল।
জমা. না মুল হুসাইন
স্টপতা- জমা. স্টনকবার আলী
গ্রাম- কৃষ্ণপুর (সুদবাধপুর)
ডাকঘর- েশযনা, উপদ লা- চুয়াডাো, জ লা- চুয়াডাো।
মৃনাল সরকার
স্টপতা- জগাস্টবন্দ সরকার
গ্রাম- মস্টিষা ডাো
ডাকঘর- মস্টিষা ডাো, উপদ লা- আশাশুস্টন
জ লা- সাত রা।
আস্টরফুল ইসলাম
স্টপতা- তকদছে আলী
কুস্টষ্টয়া সুগার স্টমলস আবাস্টসক এলাকা
বাসা নাং-২৬, ওয়াড য নাং-১৭
ডাকঘর- গস্টত, উপদ লা- কুস্টষ্টয়া সের, জ লা- কুস্টষ্টয়া।
পলাশ কুমার জচনেৌধুরী
স্টপতা- প্রেীপ কুমার জচনেৌধুরী
গ্রাম + জপাষ্ট- লাস্টিড়ী জমািনপুর
র্থানা- উলস্নাপাড়া, জ লা- স্টসরা গঞ্জ।
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প্রার্থীর নাম ও বতযমান জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
জমা. সািাম জিাদসন (রাদসল)
স্টপতা- জমা. জমাশাদরফ জিাদসন
গ্রাম- রানাগাতী
জপাষ্ট- ফুলতলা, র্থানা- অভয়নগর, জ লা- র্দশার।
সমীর কুমার জঘাষ
স্টপতা- সুকুমার চনেে জঘাষ
গ্রাম- কস্টরমপুর
ডাকঘর- আব্দুল পুর, উপদ লা- লালপুর, জ লা- নাদটার।
জমা. জকরামত আলী
স্টপতা- জমা. ইসিাক আলী
গ্রাম- িামলা জকালা
ডাকঘর- নগরডালা, উপদ লা- শাি ােপুর, জ লা- স্টসরা গঞ্জ।
জমা. উজ্জল জিাদসন
স্টপতা- জমা. েস্টবর উস্টিন
গ্রাম- চনেরদপার না
ডাকঘর- জপার না, উপদ লা- শাি ােপুর, জ লা- স্টসরা গঞ্জ।
জমা. আব্দুর রাজ্জাক
স্টপতা- জমা. নাস্ট র জিাদসন
গ্রাম- উত্তর জবরম্নবন্দ েঃপাড়া
ডাকঘর- স্টশমুলবাড়ী, উপদ লা- লঢাকা
জ লা- নীলফামারী।
জমা. আস্টতকুর রিমান
স্টপতা- জমা. আব্দুল গফুর
গ্রাম- জছাটখাতা/িা ীপাড়া
ডাকঘর- ডাস্টলয়া, উপদ লা- স্টডমলা, জ লা- নীলফামারী।
জমা. মস্টমদুল িক
স্টপতা- জমা. ন রম্নল ইসলাম
গ্রাম- কাস্টলকাপুর
ডাকঘর- কাস্টলকাপুর, উপদ লা- স্টকদশারগঞ্জ
জ লা- নীলফামারী।
তানভীর আিাদম্মে
স্টপতা- জমা. আব্দুর রাজ্জাক
গ্রাম- উত্তর চনোউস্টলয়াপস্টট্ট
ডাকঘর- স্টেনা পুর, উপদ লা- সের
জ লা- স্টেনা পুর।
জমা. মাশ কস্টবর
স্টপতা- জমা. আব্দুল গফুর
গ্রাম- চনেরস্টমরকামারী
ডাকঘর- য়নগর, উপদ লা- ঈশ্বরেী, জ লা- পাবনা।
জমা. সাইফুজ্জামান
স্টপতা- মৃত শস্টিদুল ইসলাম
প্রর্দে- জসতারা বানু
গ্রাম- গাইন পাড়া
ডাকঘর- স্টসাংড়া, উপদ লা- স্টসাংড়া, জ লা- নাদটার।
জমািা. ই াজুল িক
স্টপতা- জমািা. এরামুল িক
গ্রাম- জশামসপুর
ডাকঘর- জখাকসা, উপদ লা- জখাকসা, জ লা- কুস্টষ্টয়া।
জমা. াস্টিে িাসান
স্টপতা- জমা. একরামুল িক
গ্রাম- আোবাড়ীয়া
ডাকঘর- গরম্নড়া, উপদ লা- জেৌলতপুর, জ লা- কুস্টষ্টয়া।
জমা. হুসাইন মািমুে
স্টপতা- মৃত আব্দুল মস্টতন
গ্রাম- কাোই বােলা
ডাকঘর- শ্রীফলতলা, উপদ লা- শাি ােপুর, জ লা- স্টসরা গঞ্জ।

/(ড. জমা. সাইদুর রিমান)
প্রধান, প্রশাসন স্টবভাগ।
পরী র্থীদের প্রস্টত স্টনদে যশাবলীঃ
১. প্রতুয়দনর য ল পরী র্থীদক অবশ্যই প্রদবশপত্র সদে আস্টনদত িইদব এবাং কতযব্যরত পস্টরেশযকদক জেখাইদত িইদব।
২. পরী র্থীদক কাদলা কাস্টলর বলদপন সদে আস্টনদত িইদব। পরী র্থীদক পরী র খাতায় কাদলা কাস্টলর বলদপন ব্যস্টতত অয ল জকান
কলম এবাং জপনস্টসল ব্যবিার করা র্াইদব না।
৩. পরী জকদে জকান ধরদনর ইদলকট্রস্টনক্স র্ন্ত্রপাস্টত (জমাবাইল, কুালকুদলটর এবাং স্টডস্ট টাল ঘস্টড়) বিন করা সম্পূণ যভাদব স্টনস্টষদ্ধ।
৪. এই প
য় অাংশ গ্রিদণর য ল জকান প্রকার টিএ/স্টডএ প্রোন করা িইদব না।

বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা ইনস্টিটিউট
ঈশ্বরেী, পাবনা।
নাং- স্টবএসআরআই/এ-১/২০১৬/৫৭৯

তাস্টরখঃ ১৬/০৮/২০১৬ স্টি.

বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা ইনস্টিটিউট এর সমস্টিত গদবষণা কার্ যক্রম জ ারোরকরণ শীষ যক প্রকদের অস্টফস
সিকারী কাম কস্টম্পউটার অপাদরটর পদে প্রার্থী স্টনব যাচনেদনর য ল স্টলস্টখত পরী আগামী ০৩/০৯/২০১৬ তাস্টরখ জরা
শস্টনবার সকাল ১০ঃঃ০০ ঘটিকায় বাাংলাদেশ কৃস্টষ গদবষণা কাউস্টিল, নতুন স্টবমান বন্দর সড়ক, ফামযদগট, ঢাকা-১২১৫ জত
অনুস্টিত িইদব। স্টনমণবস্টণ যত প্রার্থীদের-জক স্টলস্টখত পরী য় অাংশ গ্রিদণর য ল অনুদরাধ করা িইল। স্টলস্টখত পরী য় উত্তীণ য
প্রার্থীদের জমৌস্টখক পরী ০৩/০৯/২০১৬ তাস্টরদখ একই স্থাদন অনুস্টিত িইদব।

জরাল নাং
1|

2|
3|

4|

5|

6|
7|

8|

প্রার্থীর নাম ও বতযমান জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
জমা. ইমরান জিাদসন
স্টপতা- জমা. শওকত আলী
গ্রাম-মা স্টেয়া পুরাতন জরল লাইন
ইউস্টনয়ন-০৬নাং ওয়াড য, ডাকঘর-ধাপাড়ী
জপাি জকাড য-৬৬২০, উপদ লা-ঈশ্বরেী, জ লা-পাবনা।
জমা. শামছুল ইসলাম
স্টপতা- জমা. আবুল কাদশম
বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা ইনস্টিটিউট, সাংগ্রি শখা ঈশ্বরেী, পাবনা।
জমাছা. জকয়া
স্টপতা- জগালাম মািাবুব রিমান
বাসা- এমএস জকালনী (৩য় তলা)
গ্রাম-নূর মিলস্না, ইউস্টনয়ন/ওয়াড-৪নাং, ডাকঘর-ঈশ্বরেী
জপাি-৬৬২০, উপদ লা-ঈশ্বরেী, জ লা-পাবনা।
জমা. জসস্টলম জিাদসন
স্টপতা- লালন উস্টিন
গ্রাম-স্টচনের্থস্টলয়া
ইউস্টনয়ন/ওয়ড-১নাং পাঁকা, ডাকঘর-জলাকমানপুর
জপাি-৬৪১০, উপদ লা-বাগাস্টত পাড়া
জ লা-নাদটার।
নাব জমা. াফরম্নল আনাম স্টশবলু
স্টপতা- মৃত খাইরম্নল আলম
কা ী পাড়া, চনোটদমািার জপৌরসভা, ওয়াড নাং-০৪, চনোটদমাির
জপাি জকাড য- ৬৬৩০, উপদ লা-চনোটদমাির
জ লা-পাবনা।
নাব রম্নমানা পারভীন
স্টপতা- এএন শািাব উস্টিন আিদমে
যুব প্রস্টশ ণ জকে, মদিেপুর পাবনা, পাবনা সের, জপািঃ কুাস্টলদকা কটন স্টমলস-৬৬০১, পাবনা।
নাব খাদলো আক্তার
স্টপতা- জমা. ইয়াকুব আলী
গ্রাম-চনেররম্নপপুর নরগাড়ী, ডাকঘর-স্টেয়ার সািাপুর
জপাি জকাড য-৬৬২০, উপদ লা-ঈশ্বরেী, জ লা-পাবনা।
জমা. িাস্টবব িায়োর
স্টপতা- জমা. িায়োর আলী
গ্রাম-পাটিকাবাড়ী, ডাকঘর-ঈশ্বরেী, জপাি জকাড-৬৬২০ উপদ লা-লালপুর, জ লা-নাদটার।

স্বা স্টরত/(ড. জমা. সাইদুর রিমান)
প্রধান, প্রশাসন স্টবভাগ।
পরী র্থীদের প্রস্টত স্টনদে যশাবলীঃ
১. প্রতুয়দনর য ল পরী র্থীদক অবশ্যই প্রদবশপত্র সদে আস্টনদত িইদব এবাং কতযব্যরত পস্টরেশযকদক জেখাইদত িইদব।
২. পরী র্থীদক কাদলা কাস্টলর বলদপন সদে আস্টনদত িইদব। পরী র্থীদক পরী র খাতায় কাদলা কাস্টলর বলদপন ব্যস্টতত অয ল জকান
কলম এবাং জপনস্টসল ব্যবিার করা র্াইদব না।
৩. পরী জকদে জকান ধরদনর ইদলকট্রস্টনক্স র্ন্ত্রপাস্টত (জমাবাইল, কুালকুদলটর এবাং স্টডস্ট টাল ঘস্টড়) বিন করা সম্পূণ যভাদব স্টনস্টষদ্ধ।
৪. এই পরী য় অাংশ গ্রিদণর য ল জকান প্রকার টিএ/স্টডএ প্রোন করা িইদব না।

