
 

ররোল নম্বর পরীক্ষোর্থীর নোম পদবী ও কম মস্থল 

চোকুররতে 

র োগদোতনর 

েোররখ 

র  সকল পতে 

পরীক্ষো রদতে ইচ্ছুক 

 

বোাংলোতদশ জুরিরসয়োল সোরভ মস করমশন সরচবোলয় 

পরীক্ষো রনয়ন্ত্রতকর দপ্তর 

১৫, কতলজ ররোি, ঢোকো-১০০০। 
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১৭/1১/201৯ 

(ররববোর) 
cÖ_g cÎ wØZxq cÎ 

c~ev©nè 10.00 - 1.00 NwUKv ch©šÍ Acivnè 2.00 - 5.00 NwUKv ch©šÍ 
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ররোল নম্বর পরীক্ষোর্থীর নোম পদবী ও কম মস্থল 

চোকুররতে 

র োগদোতনর 

েোররখ 

র  সকল পতে 

পরীক্ষো রদতে ইচ্ছুক 

১ 
সুমোইয়ো রহমোন সহকোরী জজ, ঢোকো ০১-০৮-১২ প্রর্থম ও রিেীয় পে 

২ 
েোরনয়ো ইসলোম জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, রেনী ২৫-১১-১৪ প্রর্থম ও রিেীয় পে 

৩ 
রমোঃ আল-রমহবুব জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, রাংপুর ১৫-১১-১৫ প্রর্থম পে 

৪ 
েোররহো রনোশীন বর্ণী জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, চুয়োিোঙ্গো ২২-০১-১৭ প্রর্থম ও রিেীয় পে 

৫ 
ইসরোে জোহোন জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, সুনোমগঞ্জ ২২-০১-১৭ প্রর্থম পে 

৬ 
সোরদয়ো আেসোনো ররমো 

রজলো রলগ্যোল এইি অরেসোর 

(সহকোরী জজ) রকতশোরগঞ্জ 

২২-০১-১৭ প্রর্থম পে 

৭ 
রমোহোম্মদ নোরসম মোহমুদ সহকোরী জজ, রভোলো ২২-০১-১৭ প্রর্থম ও রিেীয় পে 

৮ 
েোরজোনো ইয়োছরমন সহকোরী জজ, রসতলট ২২-০১-১৭ প্রর্থম পে 

৯ 
েোররয়ো আরজু জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, জোমোলপুর ২২-০১-১৭ প্রর্থম ও রিেীয় পে 

১০ 
েোরনয়ো সুলেোনো রলরপ জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, রগোপোলগঞ্জ ২২-০১-১৭ প্রর্থম পে 

১১ 
সোইফুল ইসলোম জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, নওগোাঁ ০১-০৩-১৮ চতুর্থ ম পে 

১২ 
রমছবোহ উরিন আহমদ জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, সুনোমগঞ্জ ০১-০৩-১৮ প্রর্থম পে 

১৩ 
শ্রোবর্ণী দোস সহকোরী জজ, পোবনো ০১-০৩-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

 



 

ররোল নম্বর পরীক্ষোর্থীর নোম পদবী ও কম মস্থল 

চোকুররতে 

র োগদোতনর 

েোররখ 

র  সকল পতে 

পরীক্ষো রদতে ইচ্ছুক 

 

১৪ 
রসরলনো খোতুন সহকোরী জজ, নররসাংদী ০১-০৩-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৫ 
সরিেো ইসলোম সহকোরী জজ, বগুড়ো ০১-০৩-১৮ প্রর্থম ও তৃেীয় পে 

১৬ 
রমজমো শোয়লো সহকোরী জজ, বগুড়ো ০১-০৩-১৮ প্রর্থম পে 

১৭ 
ইসমে আরো সহকোরী জজ, বগুড়ো ০১-০৩-১৮ প্রর্থম পে 

১৮ 
রক, এম, হোরেজুর রহমোন সহকোরী জজ, বগুড়ো ০১-০৩-১৮ প্রর্থম পে 

১৯ 
েোতেমো তুজ রজোহরো মুনো সহকোরী জজ, বররশোল ০১-০৩-১৮ প্রর্থম পে 

২০ 
সোরির রমোঃ খোরলদ জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, বররশোল ০১-০৩-১৮ প্রর্থম পে 

২১ 
রমোহোম্মদ রশহোব উিীন জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, পটুয়োখোলী ০১-০৩-১৮ তৃেীয় পে 

২২ 
সোইতয়দ রমোঃ শোেোয়োে সহকোরী জজ, রাংপুর ০১-০৩-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

২৩ 
রশখ আরনসুজ্জোমোন জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, ঝোলকোঠি ০১-০৩-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

২৪ 
রমোঃ েররকুল ইসলোম সহকোরী জজ, রঝনোইদহ ০১-০৩-১৮ রিেীয়  ও চতুর্থ ম পে 

২৫ 
রক এম আলমগীর রহোসোইন সহকোরী জজ, রঝনোইদহ ০১-০৩-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

২৬ 
এম. এ. আজহোরুল ইসলোম জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, রঝনোইদহ ০১-০৩-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয় ও 

চতুর্থ ম পে 

২৭ 
রমোঃ রোগীব নূর জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, সুনোমগঞ্জ ০১-০৩-১৮ প্রর্থম পত্র 

২৮ 
েোরনয়ো আক্তোর সহকোরী জজ, বররশোল ০১-০৩-১৮ প্রর্থম  ও রিেীয় পে 

২৯ 
রমোহোম্মদ রগোলোম রমোস্তেো সহকোরী জজ, নওগোাঁ ০১-০৩-১৮ চতুর্থ ম পে 

৩০ 
রমোঃ শররফুল ইসলোম খোন জুরিরসয়োল ম্যোরজতেট, রশরপুর ০১-০৩-১৮ চতুর্থ ম পে 

৩১ 
শোররমন সুলেোনো সুরম সহকোরী জজ, রশরপুর ০১-০৩-১৮ রিেীয় পে 

৩২ 
রমোঃ টিপু সুলেোন সহকোরী জজ, ঠোকুরগোাঁও ১৯-০৪-১৮ প্রর্থম ও তৃেীয় পে 

৩৩ 
রমতহনোজ আেতরোজ সহকোরী জজ, ময়মনরসাংহ ১৯-০৪-১৮ প্রর্থম পে 

৩৪ 
শররফুল হক সহকোরী জজ, রসতলট ১৯-০৪-১৮ প্রর্থম পে 

৩৫ 
রমোঃ রমসবোহ উরিন খোন সহকোরী জজ, মোদোরীপুর ০১-০৮-১৮ রিেীয় পে 

৩৬ 
ইসরোে জোহোন করল সহকোরী জজ, রসতলট ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম , রিেীয় , 

তৃেীয়  ও চতুর্থ ম পে 



 

ররোল নম্বর পরীক্ষোর্থীর নোম পদবী ও কম মস্থল 

চোকুররতে 

র োগদোতনর 

েোররখ 

র  সকল পতে 

পরীক্ষো রদতে ইচ্ছুক 

 

৩৭ 
রমোঃ অরল উল্লোহ সহকোরী জজ, রসতলট ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয় , 

তৃেীয়  ও চতুর্থ ম পে 

৩৮ 
আরবদো সুলেোনো মরল সহকোরী জজ, রসতলট ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৩৯ 
আশীষ রোয় সহকোরী জজ, েররদপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৪০ 
েরনমো রহমোন সহকোরী জজ, রনেতকোনো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৪১ 
আররফুল ইসলোম সহকোরী জজ, রনেতকোনো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৪২ 
মোহবুব আলম সহকোরী জজ, নোতটোর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৪৩ 
সোয়মো আেরীন হীমো সহকোরী জজ, নোতটোর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৪৪ 
আইভীন আক্তোর সহকোরী জজ, নোতটোর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৪৫ 
শরেকুল ইসলোম সহকোরী জজ, েররদপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৪৬ 
রওনক জোহোন সহকোরী জজ, পোবনো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৪৭ 
রমোঃ হোসোন আল আজোদ সহকোরী জজ, পোবনো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৪৮ 
আবদুল হোরলম সহকোরী জজ, পোবনো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৪৯ 
আছমো সুলেোনো সহকোরী জজ, রনেতকোনো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৫০ 
রদলরুবো আেতরোজ রেরর্থ সহকোরী জজ, ব্রোহ্মর্ণবোরড়য়ো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৫১ 
রমোহোম্মদ সরেকুল ইসলোম সহকোরী জজ, মোগুরো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৫২ 
রমোঃ মোরুে হোসোন সহকোরী জজ, সোেক্ষীরো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৫৩ 
রমোঃ ইমরোন আহতম্মদ সহকোরী জজ, সোেক্ষীরো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৫৪ 
মোরুে আল্লোম সহকোরী জজ, রোজশোহী ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৫৫ 
নুসরোে খোনম সহকোরী জজ, রোজবোড়ী ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৫৬ 
রমঘো গুপ্তো সহকোরী জজ, কুরিয়ো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৫৭ 
রোইসো সরকোর সহকোরী জজ, কুরিয়ো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৫৮ 
রমোঃ সোইফুল ইসলোম সহকোরী জজ, রভোলো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৫৯ 
রমোঃ সোিোম রহোতসন সহকোরী জজ, রনেতকোনো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 



 

ররোল নম্বর পরীক্ষোর্থীর নোম পদবী ও কম মস্থল 

চোকুররতে 

র োগদোতনর 

েোররখ 

র  সকল পতে 

পরীক্ষো রদতে ইচ্ছুক 

 

৬০ 
কোজী শরীফুল ইসলোম সহকোরী জজ, রনোয়োখোলী ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৬১ 
রদলরুবো ইয়োছরমন সহকোরী জজ, রনোয়োখোলী ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৬২ 
মুহোম্মদ রবলোল রহোছোইন সহকোরী জজ, রনোয়োখোলী ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৬৩ 
রমোঃ সোরজদ-উল-হোসোন রচ াং সহকোরী জজ, হরবগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৬৪ 
অরভরজৎ রচ ধুরী সহকোরী জজ, হরবগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৬৫ 
রমোঃ আলমগীর রহোতসন সহকোরী জজ, হরবগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৬৬ 
আসোদুজ্জোমোন সহকোরী জজ, কুরড়গ্রোম ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৬৭ 
ররেোে আরো সুলেোনো সহকোরী জজ, রকতশোরগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৬৮ 
রমোঃ সোতয়ম খোন সহকোরী জজ, রকতশোরগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৬৯ 
নুসরোে জোহোন সহকোরী জজ, নররসাংদী ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৭০ 
উতম্ম হোরববো সহকোরী জজ, রকতশোরগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৭১ 
সোইমুন আল ইসলোম সহকোরী জজ, রসরোজগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৭২ 
রমোঃ মরহদুল হোসোন সহকোরী জজ, রগোপোলগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৭৩ 
ইেতেখোর শোহররয়োর সহকোরী জজ, জয়পুরহোট ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৭৪ 
রমোঃ মরনরুল  ইসলোম সহকোরী জজ, জয়পুরহোট ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৭৫ 
রমোঃ রমতহদী হোসোন সহকোরী জজ, ঠোকুরগোাঁও ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৭৬ 
েোেররমো েোবোসুম সহকোরী জজ, লক্ষ্মীপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৭৭ 
রমোঃ নুরুল আরমন সহকোরী জজ, ঝোলকোঠি ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৭৮ 
সোরোহ েোরজোনো হক সহকোরী জজ, ঝোলকোঠি ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৭৯ 
আররফুর রহমোন সহকোরী জজ, বরগুনো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৮০ 
রমোঃ েোজুল ইসলোম রসোহোগ সহকোরী জজ, ময়মনরসাংহ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৮১ 
সব্যসোচী রোয় সহকোরী জজ, বোতগরহোট ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৮২ 
অবরিকো রোয় সহকোরী জজ, বোতগরহোট ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 



 

ররোল নম্বর পরীক্ষোর্থীর নোম পদবী ও কম মস্থল 

চোকুররতে 

র োগদোতনর 

েোররখ 

র  সকল পতে 

পরীক্ষো রদতে ইচ্ছুক 

 

৮৩ 
রমোহোম্মদ আতনোয়োর রহোতসন সহকোরী জজ, রনেতকোনো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৮৪ 
নূর রমোহোম্মদ ভ াঁইয়ো সহকোরী জজ, রসরোজগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৮৫ 
জুবোইদো নোসররন বন মো সহকোরী জজ, বোতগরহোট ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৮৬ 
রমোঃ শোওন রহোতসন সহকোরী জজ, বোতগরহোট ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৮৭ 
রমোঃ েোমরজদ আহতমদ সহকোরী জজ, েররদপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৮৮ 
অনন্যো রোয় সহকোরী জজ, বগুড়ো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৮৯ 
রোহুল রদ সহকোরী জজ, বগুড়ো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৯০ 
শোহররয়োর শোমস সহকোরী জজ, বগুড়ো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৯১ 
রমোছোঃ মোসুমো খোনম যুরর্থ সহকোরী জজ, বগুড়ো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৯২ 
কোরে আল আজোদ সহকোরী জজ, বগুড়ো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৯৩ 
রলটন চন্দ্র রোয় সহকোরী জজ, পিগড় ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৯৪ 
েোরহোনো হক ইয়োমীম সহকোরী জজ, নওগোাঁ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৯৫ 
নোজমুল হোসোন সহকোরী জজ, নওগোাঁ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৯৬ 
রমোঃ রে রহদুজ্জোমোন সহকোরী জজ, নওগোাঁ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৯৭ 
রমোঃ জুনোতয়দ খোন সহকোরী জজ, নওগোাঁ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৯৮ 
রুখসোনো খোনম সহকোরী জজ, নওগোাঁ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

৯৯ 
রোরগব মোহেোব সহকোরী জজ, কুরমল্লো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১০০ 
রমোঃ ররয়োজুল কোউসোর সহকোরী জজ, রম লভীবোজোর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১০১ 
রসোতহল ভইয়ো সহকোরী জজ, রম লভীবোজোর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১০২ 
রমোঃ রমতহদী হোসোন সহকোরী জজ, রাংপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১০৩ 
মোসুমো আক্তোর সহকোরী জজ, কুরমল্লো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১০৪ 
ররবউল ইসলোম সহকোরী জজ, কুরড়গ্রোম ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১০৫ 
নুসরোে জোহোন খোন সহকোরী জজ, রোজশোহী ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 



 

ররোল নম্বর পরীক্ষোর্থীর নোম পদবী ও কম মস্থল 

চোকুররতে 

র োগদোতনর 

েোররখ 

র  সকল পতে 

পরীক্ষো রদতে ইচ্ছুক 

 

১০৬ 
রমোঃ রোরকবুল হোসোন ররক সহকোরী জজ, রোজশোহী ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১০৭ 
রমোঃ রমনহোজ উরিন েরোজী সহকোরী জজ, রসরোজগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১০৮ 
রমোঃ আরমোন রহোতসন সহকোরী জজ, চুয়োিোঙ্গো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১০৯ 
রমোছোঃ নীলো খোতুন সহকোরী জজ, চুয়োিোঙ্গো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১১০ 
আররেো রচ ধুরী রহতমল সহকোরী জজ, মোরনকগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১১১ 
মুরজবুর রহমোন সহকোরী জজ, টোঙ্গোইল ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১১২ 
এম সোইফুল ইসলোম সহকোরী জজ, টোঙ্গোইল ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১১৩ 
রদোলন রবশ্বোস সহকোরী জজ, টোঙ্গোইল ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১১৪ 
শুভপর্ণ মো চন্দ সহকোরী জজ, টোঙ্গোইল ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১১৫ 
রুমোনো আক্তোর সহকোরী জজ, রপতরোজপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১১৬ 
বন্যো খোতুন সহকোরী জজ, রপতরোজপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১১৭ 
মোহফুজুর রহমোন সহকোরী জজ, রপতরোজপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১১৮ 
রমোঃ েররদুজ্জোমোন সহকোরী জজ, রঝনোইদহ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১১৯ 
রশখ মুজোরহদুল ইসলোম সহকোরী জজ, মুন্সীগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১২০ 
রমোঃ ররপন রহোতসন সহকোরী জজ, রঝনোইদহ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১২১ 
রমোঃ কোমোল রহোতসন সহকোরী জজ, রকতশোরগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১২২ 
েোহরমনো আক্তোর েমো সহকোরী জজ, নোরোয়র্ণগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১২৩ 
রমোহোম্মদ আর যুর রহমোন সহকোরী জজ, জোমোলপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১২৪ 
রমোঃ সুমন রময়ো সহকোরী জজ, গোইবোন্ধো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১২৫ 
মরনরুল ইসলোম সহকোরী জজ, জোমোলপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১২৬ 
রমোহনো আলমগীর সহকোরী জজ, খুলনো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১২৭ 
েন্ময় কুমোর রদ সহকোরী জজ, সুনোমগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১২৮ 
রমোঃ রোরকবুল হোসোন সহকোরী জজ, বররশোল ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 



 

ররোল নম্বর পরীক্ষোর্থীর নোম পদবী ও কম মস্থল 

চোকুররতে 

র োগদোতনর 

েোররখ 

র  সকল পতে 

পরীক্ষো রদতে ইচ্ছুক 

 

১২৯ 
আসমো জোহোন সহকোরী জজ, ময়মনরসাংহ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৩০ 
েোমোন্নো সহকোরী জজ, বররশোল ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম,  রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৩১ 
আতয়শো রসরিকো সহকোরী জজ, রদনোজপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৩২ 
রমোঃ নোজমুল করবর সহকোরী জজ, রগোপোলগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৩৩ 
রমোঃ আবদুল আলীম সহকোরী জজ, সুনোমগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৩৪ 
রমোহোম্মদ রমোস্তেো সহকোরী জজ, সুনোমগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৩৫ 
রমোঃ সোলোউরিন সহকোরী জজ, শরীয়েপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৩৬ 
এস. এম. সোদোকোে মোহমুদ সহকোরী জজ, কুরড়গ্রোম ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৩৭ 
রমোঃ মঞ্জুরুল ইসলোম সহকোরী জজ, ময়মনরসাংহ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৩৮ 
রমোহোম্মদ রমজোনুল হক সহকোরী জজ, রসতলট ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৩৯ 
এ. এইচ. এম. রোয়হোন রচ ধুরী সহকোরী জজ, রসতলট ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৪০ 
রমোঃ েয়সোল আহতমদ সহকোরী জজ, রদনোজপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৪১ 
রমোঃ মজনু রময়ো সহকোরী জজ, রদনোজপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৪২ 
রমোঃ নূর-ই-জোরহদ সহকোরী জজ, ময়মনরসাংহ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৪৩ 
েোলমো প্রধোন সহকোরী জজ, রদনোজপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৪৪ 
ররজোউল কররম বোাঁধন সহকোরী জজ,  তশোর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৪৫ 
বর্ণ মোলী রোনী সহকোরী জজ,  তশোর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৪৬ 
রগ র সুন্দর রবশ্বোস সহকোরী জজ,  তশোর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৪৭ 
রমোঃ সোলমোন আহতমদ শুভ সহকোরী জজ,  তশোর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম,  রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৪৮ 
রজসরমন নোহোর সহকোরী জজ, মোদোরীপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৪৯ 
রমোঃ ইসমোইল সহকোরী জজ, চোাঁদপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৫০ 
রমরর্থলো রোনী দোস সহকোরী জজ, চোাঁদপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৫১ 
ঈরশেো শবনম সহকোরী জজ, চোাঁপোইনবোবগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 



 

ররোল নম্বর পরীক্ষোর্থীর নোম পদবী ও কম মস্থল 

চোকুররতে 

র োগদোতনর 

েোররখ 

র  সকল পতে 

পরীক্ষো রদতে ইচ্ছুক 

 

১৫২ 
রমোঃ শোি ইসলোম মরল্লক সহকোরী জজ, নীলেোমোরী ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৫৩ 
ছরগর আহতমদ সহকোরী জজ, শরীয়েপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৫৪ 
আশররে রবনতে খোতয়র সহকোরী জজ, নীলেোমোরী ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়,  তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৫৫ 
রনশোে সুলেোনো সহকোরী জজ, চট্টগ্রোম ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৫৬ 
কোমোল উিীন সহকোরী জজ, চট্টগ্রোম ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৫৭ 
আেোউল্লোহ সহকোরী জজ, চট্টগ্রোম ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৫৮ 
আতয়শো রছরিকো সহকোরী জজ, চোাঁপোইনবোবগঞ্জ ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৫৯ 
রররম সোহো সহকোরী জজ, খুলনো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৬০ 
কোমরুল হোসোন সহকোরী জজ, রশরপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৬১ 
রমোঃ আেোউল্লোহ সহকোরী জজ, রশরপুর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৬২ 
রমোহোম্মদ রজয়োউল হক সহকোরী জজ, কক্সবোজোর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়,  তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৬৩ 
মুহোম্মদ রবলোল সহকোরী জজ, কক্সবোজোর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়,  তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৬৪ 
েোহরমদো সোত্তোর সহকোরী জজ, কক্সবোজোর ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়,  তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৬৫ 
রমোঃ রুতবল রশখ সহকোরী জজ, খুলনো ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়,  তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৬৬ 
ররতনসোাঁ খোন সহকোরী জজ, পটুয়োখোলী ২৬-১১-১৮ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৬৭ 
রমোঃ রগোলোম রকবররয়ো সহকোরী জজ, রভোলো ০১-০৮-১৯ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 

১৬৮ 
শোররমন নোহোর সহকোরী জজ,  তশোর ০১-০৮-১৯ 

প্রর্থম, রিেীয়, তৃেীয় 

ও চতুর্থ ম পে 
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