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মেকানিকযাল এনিস্ট্যান্ট পদে প্রাপ্ত চাকনিি আদেেদিি িঠিক তানলকা 
(নেজ্ঞনপ্তি স্মািক িং-৩৫.০৩.০০০০.০০১.১১.০৮১.১৭-৩০২, তানিখঃ ২২.০১.২০১৮নি:) 

 

 
 

ক্রনেক  মিাল িং িাে নপতাি িাে োতাি িাে মেলা নেদেষ মকাটা 

1.  ০০১ মোঃ মিাহিাে মহাদিি  মোঃ আদিায়াি মহাদিি  েিীফা ইয়ািেীি  ঢাকা  

2.  ০০২ মোঃ হািাি  মোঃ আলী আশ্রাফ মোল্ল্যা রুনু মেগে  ঢাকা  

3.  ০০৩ মোঃ সুেি নেয়া  মৃতঃ আব্দুল েেোি  লাইলী মেগে ঢাকা  

4.  ০০৪ লাইজু মেগে  মৃতঃ ফখরুল আলে  নেনে খানেো  ঢাকা  

5.  ০০৫ আকাে মেে   প্রেীপ চন্দ্র োি  েীলা িািী োি ঢাকা  

6.  ০০৬ মোঃ োেীে মহাদিি  মোঃ আব্দুল হানলে  ফাদতো মেগে ঢাকা  

7.  ০০৭ মোঃ হারুি উি িনেে   মোঃ শুকুি আলী  নেনি ঢাকা  

8.  ০০৮ আল আনেি  হািম্নি অি িনেে  সুনফয়া  ঢাকা  

9.  ০০৯ িাইসুল ইিলাে িবুে  োহাঙ্গীি আলে  নিো মেগে ঢাকা  

10.  ০১০ মোঃ আিােউজ্জাোি  মোঃ েনিরুউজ্জাোি   পািভীি োোি  ঢাকা  

11.  ০১১ নিফাত মহািাইি  নেলস্নাল মহািাইি  তািনলো  ঢাকা  

12.  ০১২ মোঃ নুরুল ইিলাে নিিােী   মোঃ এোে মহাদিি নিিােী  নুি িাহাি মেগে ঢাকা  

13.  ০১৩ নুি আহদেে  মোঃ েনিি মহাদিি  েদিায়ািা মেগে ঢাকা  

14.  ০১৪ মোঃ এিামুল হক  মোঃ কায়োি আলী  িানেো মেগে ঢাকা  

15.  ০১৫ চুেনক আক্তাি মোঃ ফেলুি িহোি িালো ঢাকা  

16.  ০১৬ মোঃ িাঈে খাি  হান্নাি খাি  িম্ননেয়া মেগে  ঢাকা  

17.  ০১৭ আতাউি িহোি  েনিি মহািাইি  নপয়ািা মেগে  িািায়ণগঞ্জ  

18.  ০১৮ মোঃ আনিফুি িহোি মোঃ অনল উলস্নাহ মেগে িােসুন্নাহাি িািায়ণগঞ্জ  

19.  ০১৯ মোহােে িেরুল ইিলাে   আব্দুল েনতি  আদিায়ািা মেগে  িিনিংেী  

20.  ০২০ মোঃ োনহি নেয়া  মোঃ তািা নেয়া  খাদলো মেগে িিনিংেী  

21.  ০২১ নেহাবুি  মৃতঃ েনতউি িহোি   মহাদিি আিা  িিনিংেী  

22.  ০২২ িাইদুজ্জাোি  মৃতঃ চাঁি নেয়া  নেিা মেগে িিনিংেী  

23.  ০২৩ নপ্রন্স মগাপাল োি  নেধাি চন্দ্র োি  োিেত্মী িািী োি  গােীপুি  

24.  ০২৪ মোঃ িাদিল আদহেে  েনেি আহদেে  নুিম্নি িাহাি  গােীপুি  

25.  ০২৫ মোঃ িবুে নেয়া  মোঃ আলেগীি   মহািদিআিা মেগে গােীপুি  

26.  ০২৬ িািা িিোি  েনতউি িহোি িিোি  িািগীছ আক্তাি  গােীপুি  

27.  ০২৭ মোঃ মিাদহল খাি  মোঃ আলতাফ মহাদিি খাি   মহািদি আিা  গােীপুি  

28.  ০২৮ মোঃ মিোউল কনিে  আব্দুি িনেে   মিখা মেগে টাংগাইল  

29.  ০২৯ মোঃ সুলতাি আহদেে  মোঃ নুিম্নল ইিলাে  খুনকয়া খাতুি  েয়েিনিংহ  

30.  ০৩০                মোঃ েনেনুল ইিলাে  মোঃ িাো নেয়া  মোিিা মেগে  েয়েিনিংহ  

31.  ০৩১ মোঃ িেরুল ইিলাে  মোঃ োনহদুল ইিলাে  িনহো মেগে  চট্টগ্রাে  

32.  ০৩২ োমুি মোঃ কায়ছাি  আদিায়াি অদেছাি  োহাোহাি মেগে চট্টগ্রাে  

33.  ০৩৩ মুহােে িাদেদুল আলে  মুহােে হািম্নি নেয়া  িনহো মেগে  চট্টগ্রাে  

34.  ০৩৪ অনুপ োি  মিপাল োি  পািম্নল োি চট্টগ্রাে  

35.  ০৩৫ মোঃ েনহি উনিি  িােসু উনিি  নুি িাহাি মেগে চট্টগ্রাে  

36.  ০৩৬ মোহােে েনহরুল ইিলাে   মোঃ োফিম্নল ইিলাে   মিনলিা মেগে চট্টগ্রাে  

37.  ০৩৭ মোঃ নিয়াদুি িহোি   মোহােে আব্দুি শুক্কুি   মিদহিা মেগে  চট্টগ্রাে  

38.  ০৩৮ নিপুি মেেিাথ  স্বপি চন্দ্র িাথ  েীনপ্ত প্রভা মভীনেক  চট্টগ্রাে  

39.  ০৩৯ িয়ি োে  নেনপি োে  িত্না োে  চট্টগ্রাে  

40.  ০৪০ আহদেদুল েনেি  আবুল েেি  কােিম্নি িাহাি  চট্টগ্রাে  

41.  ০৪১ তাজুল ইিলাে  মোঃ আবুল কাদেে  কােরুি িাহাি  চট্টগ্রাে  

42.  ০৪২ মোঃ োমুনুি িনেে  আব্দুি িহোি  আনেো খাতুি  কক্সোোি  

43.  ০৪৩ োহিাে মোঃ নেিারুল ইিলাে  োেীো নেলিম্নে  ফনিদুল আলে  োন্দিোি  

44.  ০৪৪ জুদয়ল মেে   োেল মেে   মেেী মেে  িাঙ্গাোটি  

45.  ০৪৫ মোঃ আবুল কালাে আোে  মোঃ আবু তাদহি  মৃতঃ নুি োনু  মফিী  

46.  ০৪৬ আব্দুল্ল্াহ আল মিাোি   োহবুবুল হক  ফুিোহাি  মফিী  

47.  ০৪৭ মোহােে আদলফ মহাদিি  মোহােে আহােে উলস্নাহ   মেদলায়ািা মেগে  লক্ষ্মীপুি  

48.  ০৪৮ মোঃ আবুল োোে  আলী আহদেে  িানেয়া মেগে  কুনেলস্না  

49.  ০৪৯ মোঃ নুদি আলে  মৃতঃ আব্দুল োন্নাি   মোিাঃ লুৎফুন্নাহাি  কুনেলস্না  

50.  ০৫০ মোঃ আেিাফুল ইিলাে  মোঃ আঃ িে   মোিাঃ নফদিাো মেগে  কুনেলস্না  

51.  ০৫১ োহাঙ্গীি আলে  িনফকুল ইিলাে  পািম্নল আক্তাি  কুনেলস্না  

52.  ০৫২ িঞ্জীে েজুেোি  সুিীল েজুেোি  েয়েত্মী েজুেোি  কুনেলস্না  

53.  ০৫৩ মোঃ সুলতাি  মোঃ দুলাল মহাদিি   মোিাঃ নুনুি মেগে  চাঁেপুি  
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ক্রনেক  মিাল িং িাে নপতাি িাে োতাি িাে মেলা নেদেষ মকাটা 

54.  ০৫৪ মোঃ আদিায়ািম্নল হক  মোঃ োেছুল হক  আদেিা মেগে  চাঁেপুি  

55.  ০৫৫ মোহােে আলী  মোঃ সুিোি আলী  আদিিা মেগে  িােোহী  

56.  ০৫৬ মোঃ মিাহানুি িহোি  মোঃ আব্দুল হানকে  মোিাঃ ইিিাত োহাি  েগুড়া  

57.  ০৫৭ মোঃ আব্দুল আহাে  হানেবুি িহোি  মোিাঃ আফরুো আকতাি েগুড়া  

58.  ০৫৮ মোঃ নুরুল ইিলাে   মোঃ েয়লাল আদেেীি  মোিাঃ িদেলা খাতুি  পােিা  

59.  ০৫৯ খন্দকাি আনিফ োহনিয়াি  খন্দকাি আব্দুল োিী  োেসুি িাহাি   পােিা  

60.  ০৬০ মোঃ িাইসুল ইিলাে  মোঃ আব্দুি িালাে িিকাি  মোিাঃ নিতা খাতুি  পােিা  

61.  ০৬১ মোঃ িােমুল হািাি  মোঃ আব্দুল েনলল নেয়া  োহমুো িািনিি  পােিা  

62.  ০৬২ মোঃ নুি ইিলাে  মোঃ মতাফাজ্জল মহাদিি  নেদিি আদেিা মেগে  পােিা  

63.  ০৬৩ িােীে কুোি েন্ডল  নচওিঞ্জি েন্ডল  আিতী িািী েন্ডল  িাদটাি  

64.  ০৬৪ মোঃ িানেনকি োইে  মোঃ েহীদুল ইিলাে  মোিাঃ োনহো মেগে  িাদটাি  

65.  ০৬৫ মোঃ হানফজুি িহোি  মোঃ েহুরুল ইিলাে  মৃতঃ নেউলী মেগে  িাদটাি  

66. ০৬৬ মোঃ িাইদুল ইিলাে  মোঃ েনিে উনিি  মোিাঃ আনেিম্নি মেগে  িাদটাি  

67.  ০৬৭ শ্রী নেেি কুোি সুএধি  শ্রী তািা পে সুএধি  আলপিা িািী  িাদটাি  

68.  ০৬৮ মোঃ োনহে মচীধুিী  মৃতঃ োহ আলে মচীধুিী  মোিাঃ িাদেো মেগে  িাদটাি  

69.  ০৬৯ মোঃ কােরুল ইিলাে   েয়িাল আদেেীি  অঞ্জিা খাতুি  নিিােগঞ্জ  

70.  ০৭০ মোঃ খুলুে হািাি  মোঃ োহোহাি োেো  মোছাঃ আয়ো নিনিকা  িংপুি  

71.  ০৭১ মোঃ োহ আলে োেো  মোঃ আেোে মহাদিি  ছনেিা মেগে  িংপুি  

72.  ০৭২ মোঃ আব্দুি িাজ্জাক  মোঃ আতাি উল্ল্াহ  মোছাঃ ছুফুিা মেগে  িংপুি  

73.  ০৭৩ মোঃ িাজ্জাে মহাদিি  মোঃ মিদকন্দাি আলী  মোিাঃ মখাদতো মেগে  িংপুি  

74.  ০৭৪ মোঃ েনতউি িহোি  মোঃ আছাদুল হক  মোিাঃ োমুো মেগে  িংপুি  

75.  ০৭৫ মোঃ েনতউি িহোি  মোঃ নুরুল হক  মোদেো  মেগে  িংপুি  

76.  ০৭৬ মোঃ আনিফ নেয়া  মোঃ আতা নেয়া  মোিাঃ েনেলা মেগে গাইোন্ধা  

77.  ০৭৭ মোঃ িঞ্জু নেয়া মোঃ োেল নেয়া  িনহো মেগে  গাইোন্ধা  

78.  ০৭৮ মোঃ িনেউল ইিলাে  মোঃ আঃ আনেে  মোিাঃ মিনেয়া মেগে  কুনড়গ্রাে  

79.  ০৭৯ মোঃ োহমুদুল হািাি  মোঃ িাখাওয়াত মহাদিি   মোিাঃ িওেি আিা  কুনড়গ্রাে  

80.  ০৮০ মোঃ িম্নদেল নিকোি   মোঃ আক্কাি নিকোি   মোিাঃ িাদেয়া মেগে  কুনড়গ্রাে  

81.  ০৮১ নিপি চন্দ্র িায়  োসু চন্দ্র িায়  সুেনত িািী িায়  নেিােপুি  

82.  ০৮২ মোঃ োসুে িািা  মোঃ মলাকোি আলী  মোছাঃ োরুফা মেগে  নেিােপুি  

83.  ০৮৩ এ মক এে নুরুল ইিলাে  আবু ইউনুি  তছনলো খাতুি  নেিােপুি  

84.  ০৮৪ মোঃ আনতক  ইিলাে   মোঃ আেগাি আলী  মোিাঃ মিাদকয়া মেগে   নেিােপুি  

85.  ০৮৫ মোঃ িানকে মহাদিি  মোঃ নিয়াজুল ইিলাে  মোিাঃ মিাদকয়া মেগে  নেিােপুি  

86.  ০৮৬ মোঃ োসুে িািা  মোঃ আব্দুি মিােহাি  োসুিা মেগে  নেিােপুি  

87.  ০৮৭ সুেি চন্দ্র পাল  স্বপি চন্দ্র পাল   মিখা িািী পাল  নেিােপুি  

88.  ০৮৮ েকদছদুি িহোি  মৃতঃ লুৎফি িহোি  েদফো খাতুি  নেিােপুি  

89.  ০৮৯ মোঃ িায়হাি োবু   মোঃ আিছাি আলী   মোিাঃ িাদেয়া মেগে নেিােপুি  

90.  ০৯০ মোঃ োমুে িািা   মোঃ েকবুল মহাদিি   মোিাঃ নুরুন্নাহাি মেগে নেিােপুি  

91.  ০৯১ মোঃ মোস্তানফজুি িহোি   মোঃ আব্দুল আনেে  মোিাঃ েনিয়ে  ঠাকুড়গাও  

92.  ০৯২ িবুে িঞ্জি োছাড়  প্রভাষ চন্দ্র োছাড়  োলতী োছাড়  খুলিা  

93.  ০৯৩ মোঃ তরুি মহাদিি  মোঃ আব্দুি িনেে  ফনিো পািভীি  কুনিয়া  

94.  ০৯৪ মোঃ মোস্তানফজুি িহোি  মোঃ মগালাে মোস্তানফ    মোিাঃ আিনেিা খাতুি  কুনিয়া  

95.  ০৯৫ তাইফুি িহোি  মোঃ িওয়াে আলী   মোিাঃ মিাদকয়া মেগে  কুনিয়া  

96.  ০৯৬ োউে মহাদিি   মোঃ আিাদুি িহোি  নুি োহাি মেগে  কুনিয়া  

97.  ০৯৭ োেনুি িনেে  মোঃ মোয়াদেে মহাদিি  েনেিিা মেগে  চুয়াডাংগা  

98.  ০৯৮ মোঃ ওনহদুল ইিলাে  মোঃ আঃ খাদলক  মোছাঃ মিািাভানু  চুয়াডাংগা  

99.  ০৯৯ মোঃ তুনহি আলে  মোঃ িেে আলী  মোছাঃ যমুিা মেগে  চুয়াডাংগা  

100.  ১০০ মোঃ োহবুবুল আলে  মোঃ মোোহাি আলী  মোিাঃ মোোইো খাতুি  চুয়াডাংগা  

101.  ১০১ মোঃ আনিফুল ইিলাে  আহােে আলী  মোিাঃ নুিোহাি খাতুি  মেদহিপুি  

102.  ১০২ মোঃ োছুে আহদেে মচীধুিী  োকসুে মচীধুিী  নেনিি আক্তাি মচীধুিী  হনেগঞ্জ  
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ক্রনেক  মিাল িং িাে নপতাি িাে োতাি িাে মেলা নেদেষ মকাটা 

103.  ১০৩ নেমুল অনধকািী  মিপাল অনধকািী  োন্তিা অনধকািী   হনেগঞ্জ  

104.  ১০৪ মোঃ মোতাদহি মহাদিি  মোহােে মহাদিি  মোিাঃ আনেজু মন্নছা  হনেগঞ্জ  

105.  ১০৫ মোঃ েনিে উনিি  মোঃ ইউনুছ নেয়া   মোিাঃ িানেয়া খাতুি হনেগঞ্জ  

106.  ১০৬ নিয়ামুল ইিলাে  মোঃ োবুল নেয়া  েনিয়ে  মেগে  মেৌলভীোোি  

 ১০৭ উওে চন্দ্র হাওলাোি  গদিে চন্দ্র হাওলাোি  লিী োলা  েনিোল  

 ১০৮ নচন্ময় শুহ  িেদিন্দ্র িাথ শুহ  েনি কণা োি  েনিোল  

 ১০৯ মোঃ আনিফ  মোঃ োেো নেয়া  েদিায়ািা  েনিোল  

 ১১০ মোঃ হািাি  মোঃ আলী আশ্রাফ মোলস্না  রুনু মেগে   েনিোল  

 ১১১ অরূপ কৃষ্ণ নেকোি  মৃতঃ অমুল্য কুোি নেকোি  মৃতঃ মেফালী নেকোি  েনিোল  

 ১১২ মোঃ তাজুল ইিলাে  মোঃ এিামুল হক  ফনিো মেগে  েনিোল  

 ১১৩ মোঃ েনহরুল ইিলাে োনহে   মোঃ মেদলায়াি মহাদিি  মোিাঃ হানিিা মেগে  েনিোল  

 ১১৪ মোঃ হুোয়ুি কনেি  আব্দুি িালাে হাওলাোি  মিনেয়া মেগে  েনিোল  

 ১১৫ এি এে মেফতাহ উনিি  এি এে হানেবুি িহোি  ফনিো মেগে  েনিোল  

 ১১৬ মোঃ নেয়াউল হািাি  মোঃ আিছাি আলী িিোি  েেতাে  েনিোল  

 ১১৭ সুো েন্ডল  সুেীল েন্ডল  নেপীকা িািী  েনিোল  

 ১১৮ তািভীি মহাদিি  আব্দুি িনহে  নিলুফা মেগে  েনিোল  

 ১১৯ িাইফুল ইিলাে  ইিাহাক হাওলাোি  িনহো মেগে  েনিোল  

 ১২০ অেয় কুোি নেকোি  অমৃত লাল নেকোি  নিতা িািী নেকোি  েনিোল  

 ১২১ মোঃ িাইদুল ইিলাে োনকল  েনফকুল ইিলাে   মকানহনুি মেগে  েনিোল  

 ১২২ মোঃ োরুফুি িহোি   মোঃ আকতাি মহাদিি  োকসুো আক্তাি মুকুল েনিোল  

 ১২৩ মোঃ আবুল েোি মোঃ সুলতাি মৃধা  মোিাঃ আদিায়ািা মেগে  পটুয়াখালী  

 ১২৪ নিপি িাহা  িাধা কান্ত িাহা   অচ িিা িাহা  পটুয়াখালী  

 ১২৫ মোঃ মিোউল কনিে  মোঃ ছালাে মেগ মোিাঃ োনকয়া মেগে  পটুয়াখালী  

 ১২৬ মোঃ কােরুল কনেি   আব্দুল লনতফ হাওলাোি  মোিাঃ িনহো মেগে পটুয়াখালী  

 


