
চক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন 

প্রধান কার্ যালয় 

 

পন্ডের নামঃ সহকারী মহাব্যবস্থাপক (আইসসটি, হার্ যওয়যার মমইনন্ডেন্ডনন্স ও সরসাচ য/আইসসটি, সফেওয়যার ও র্কুন্ডমন্ডেশন) 

সময়ঃ বিকাল ৪:৩০ টায়  স্থানঃ বমরপুর গাল লস আইবিয়াল ল্যািররটবর ইনবিটিউট, বমরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬ 

 

ক্রবমক 

নং 
ররাল নম্বর প্রার্থীর নাম ও সপতার নাম সনজ মজলা 

১ ০১০১0001 জনাব মমাঃ কামরুজ্জামন 

মমাঃ সুলতান মজামাদ্দার 

বরগুনা 

২ ০১০১০০০২ জনাব মমাঃ সজয়াউর রহমান 

মমাঃ সসসদ্দকুর রহমান 

বরগুনা 

৩ ০১০2০০০৩ জনাব মমাঃ জাসহদুল হক 

মমাঃআঃমান্নান মমাল্লা 

বসরশাল  

৪ ০১০২০০০৪ জনাব মমাঃ মমন্ডহেী হাসান 

মমাঃ মমাশাররফ মহান্ডসন 

বসরশাল  

৫ ০১০6০০০৫ জনাব উজ্জল মজুমোর 

রমনী রঞ্জন মজুমোর 

সপন্ডরাজপুর 

৬ ০১০৬০০০৬ জনাব সসদ্ধার্থ য সুন্দর মেল 

শংকর কুমার মেল 

সপন্ডরাজপুর 

৭ ০2০8০০০৭ জনাব মাসনক লাল মেবনার্থ 

সুকুমার মেবনার্থ 

ব্রাক্ষণবাড়ীয়া 

৮ ০২০9০০০৮ জনাব মমাঃ শরীফ মহান্ডসন 

মমাঃ এনামুল হক 

চাঁেপুর 

৯ ০২10০০০৯ এ,এম,এম, মুঈনুল ইসলাম মচৌধুরী 

মুহাম্মে আবদুল কাইয়ুম মচৌধুরী 

চট্রগ্রাম 

১০ ০২১০০০১০ এ,এইচ,এম তাসবীর ফসরে 

কাজী ফসরদুল আলম 

চট্রগ্রাম 

১১ ০২১০০০১১ মমাহাম্মে ইকবাল মহান্ডসন 

মমাহাম্মে আবুল কালাম 

চট্রগ্রাম 

১২ ০২১1০০১২ জনাব মমাঃ মেন্ডলায়ার মহান্ডসন 

ফজলুল কসরম 

কুসমল্লা 

১৩ ০২১3০০১৩ জনাব মমাহাম্মে মবলান্ডয়ত মহান্ডসন 

মমাহাম্মে আবদুল গফুর 

মফনী 

১৪ ০২১3০০১৪ প্রন্ডকৌশলী মমাঃ ইয়াকুব আলী 

মজুমোর 

আলহাজ্ব মশখ আহন্ডমে মজুমো 

মফনী 

১৫ ০২১4০০১৫ জনাব পসরন্ডতাষ চাকমা 

সবজয় সসংহ চাকমা 

খাগড়াছসড় 

১৬ ০২১6০০১৬ জনাব মমাঃ আবদুর রাজ্জাক 

মমাঃ আসল আজম  

মনায়াখালী 

১৭ ০২১৬০০১৭ জনাব সবকাশ কাসি মজুমোর  

র্তীন্দ্র কুমার মজুমোর 

মনায়াখালী 

১৮ ০3১8০০১৮ জনাব মমাহাম্মে শামসুল ইসলাম 

মমাঃ শসহদুল ইসলাম 

ঢাকা 

১৯ ০৩১৮০০১৯ জনাব জাসকশাহসরয়ার কনক 

সব,এম, আবু ইউসুফ 

ঢাকা 

২০ ০৩১9০০২০ জনাব মমাঃ আসনসুর রহমান 

মমাঃ মুস্তাসফজুর রহমান 

ফসরেপুর 

২১ ০৩20০০২১ জনাব মুহাম্মে মমাস্তাসফজুর রহমান  

মুহাম্মে নুরুল ইসলাম 

গাজীপুর 

২২ ০৩২1০০২২ জনাব সুকাি ভাবুক 

সুধীর ভাবুক  

মগাপালগঞ্জ 

২৩ ০৩২১০০২৩ জনাব গাউস মুন্সী মগাপালগঞ্জ 

ক্রবমক 

নং 
ররাল নম্বর প্রার্থীর নাম ও সপতার নাম সনজ মজলা 

মমাঃ মমাকান্ডদ্দস মুন্সী 

২৪ ০৩২2০০২৪ জনাব সবল্লাল মহান্ডসন 

আবুসছসদ্দক সময়া 

সকন্ডশারগঞ্জ 

২৫ ০৩২6০০২৫ জনাব মমাঃ অসনক ইসলাম 

মমাঃ খসললুর রহমান 

নারায়ণগঞ্জ 

২৬ ০৩২7০০২৬ জনাব সবল্লাল সময়া 

দুদু সময়া 

নরসসংেী 

২৭ ০৩২৭০০২৭ জনাব মাহমুদুল হাসান 

মমাঃ মকরামত আলী 

নরসসংেী 

২৮ ০৩২8০০২৮ জনাব মমাহাম্মে মসহউসদ্দন মশখ 

মমাঃ সামজদ্দীন মশখ 

রাজবাড়ী 

২৯ ০৩২৮০০২৯ এ,টি,এম ওবায়দুস মসাবহান 

সমঃ আবদুল মসাবহান 

রাজবাড়ী 

৩০ ০৩২9০০৩০ জনাব আসনসুজ্জামান 

মজরা উল কসরম 

শরীয়তপুর 

৩১ ০৩30০০৩১ জনাব মমাঃ হুমায়ুন কসবর 

মমাঃ আঃ মান্নান 

োংগাইল 

৩২ ০4৩২০০৩২ জনাব মমাঃ আসরফুল হক সবশ্বাস  

মমাঃ আসজজুল হক সবশ্বাস  

চুয়ার্াঙ্গা 

৩৩ ০৪৩3০০৩৩ জনাব তরুন সবশ্বাস 

মগালক সবশ্বাস 

র্ন্ডশার 

৩৪ ০৪৩6০০৩৪ মবগম মীর উন্ডম্ম তাওহীো 

মীর ইউনুচ আলী সময়া 

কুসিয়া 

৩৫ ০৪৩৬০০৩৫ জনাব শামীম মাহাবুব 

আব্দুল কুদ্দুস 

কুসিয়া 

৩৬ ০৪40০০৩৬ জনাব প্রশাি কুমার মহাড় 

সংগ্রাম সবজয় মহাড় 

সাতক্ষীরা 

৩৭ ০5৪1০০৩৭ জনাব মমাঃ মতৌসহদুর রহমান 

মমাঃ হাসফজার রহমান 

বগুড়া 

৩৮ ০5৪১০০৩৮ জনাব মমাঃ আসবে হাসান 

মমাঃ আসজজুল হক 

বগুড়া 

৩৯ ০5৪১০০৩৯ জনাব মমাঃ কামরুজ্জামান 

মমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বগুড়া 

৪০ ০5৪১০০৪০ জনাব মমাঃ শাহাসরয়া আলম 

মমাঃ মুসা মেল (সবশু) 

বগুড়া 

৪১ ০5৪2০০৪১ জনাব মমাহাঃ কামরুজ্জামান 

মমাহাঃ সাইবুর রহমান 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

৪২ ০5৪4০০৪২ জনাব রাসজবুল হাসান 

মমাঃ নান্ডয়ব আলী 

পাবনা 

৪৩ ০5৪৪০০৪৩ জনাব সুশাি কুমার চক্রবর্ত্তী 

প্রভাষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী 

পাবনা 

৪৪ ০5৪৪০০৪৪ জনাব মমাঃ সজয়াউর রহমান 

মমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

পাবনা 

৪৫ ০5৪5০০৪৫ জনাব এস,এম, রান্ডসল 

মমাঃ সাইদুর রহমান 

নওগাঁ 

৪৬ ০5৪৫০০৪৬ জনাব মমাঃ হাসসনুর রহমান নওগাঁ 



ক্রবমক 

নং 
ররাল নম্বর প্রার্থীর নাম ও সপতার নাম সনজ মজলা 

মমাঃ হাসববর রহমান 

৪৭ ০5৪৫০০৪৭ মমাঃ মহান্ডসন আলী ফয়জুল 

মমাঃ মমাজাহার মমাল্লা 

নওগাঁ 

৪৮ ০5৪6০০৪৮ জনাব মমাঃ আব্দুর রসকব 

মমাঃ আব্দুল ওহাব 

নান্ডোর 

৪৯ ০5৪7০০৪৯ মমাঃ আব্দুল কান্ডের মসহউসদ্দন 

মমাঃ মসতউর রহমান 

রাজশাহী 

৫০ ০652০০৫০ মমাঃ তাশরীফুল হাবীব সবন 

তালুকোর  মমাঃ আবদুস সালাম 

 লালমসনরহাে 

৫১ ০৬53০০৫১ জনাব মমাঃ সমল্টন খন্দকার 

মমাঃ আবদুল আসজজ 

নীলফামারী 

৫২ ০৬৫4০০৫২ জনাব মমাঃ মাহমুদুল হাসান 

মমাঃ মমাখন্ডলছার রহমান 

পঞ্চগড় 

৫৩ ০৬৫5০০৫৩ জনাব মমাঃ মমন্ডহরাব আলীম 

মমাঃ আবুল কালাম 

রংপুর 

ক্রবমক 

নং 
ররাল নম্বর প্রার্থীর নাম ও সপতার নাম সনজ মজলা 

৫৪ ০৬৫৫০০৫৪ জনাব মুহাম্মে মাহমুে-উল-ইসলাম 

মুহাম্মে মাহবুব-উল-ইসলাম 

রংপুর 

৫৫ ০৬৫6০০৫৫ আবু নাঈম জনাব মমাঃন্ডশান্ডয়ব  

মৃত  মমাঃ মসকান্দার আলী 

ঠাকুরগাঁও 

৫৬ ০7৫7০০৫৬ জনাব সপনাক কাসি মেব 

প্রন্ডজশ চন্দ্র মেব 

হসবগঞ্জ 

৫৭ ০৭৫৭০০৫৭ মমাঃ আন্ডনায়ার মহান্ডসন মচৌধুরী 

মরহুম মমাঃ জান্ডবে আলী মচৌধুরী 

হসবগঞ্জ 

৫৮ ০861০০৫৮ জনাব মমাহাম্মে সাজ্জাদুল ইসলাম 

মমাহাম্মে সরয়াজুল ইসলাম 

ময়মনসসংহ 

৫৯ ০৮৬১০০৫৯ জনাব শাহ মমাহাম্মে ইমরান 

মমাঃ শাহজাহান 

ময়মনসসংহ 

৬০ ০৮৬2০০৬০ জনাব চন্দন কুমার মমােক 

মেন্ডবন্দ্র নার্থ মমােক 

মশরপুর 

 


