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ররাল নাং  পরীক্ষার্থীর নাি পেবী ও কি িস্থল 

িাকুডরদত 

র াগোদনর 

তাডরখ  

র  িকল পদে পরীক্ষা ডেদত ইচ্ছুক 

১ 
সুিাইয়া রহিান িহকারী জজ, ঢাকা 

০১-০৮-১২ প্রর্থি ও ডিতীয় পে 

২ 
ফাডরহা রনাশীন বর্ণী 

জুডিডিয়াল ম্যাডজদেট, 

চুয়ািাঙ্গা ২২-০১-১৭ প্রর্থি পে 

৩ 
রিাঃ রগালাি ডকবডরয়া িহকারী জজ, রভালা 

০১-০৮-১৯ প্রর্থি পে 

৪ 
ডিছবাহ উডিন আহিে 

জুডিডিয়াল ম্যাডজদেট, 

সুনািগঞ্জ 

০১-০৩-১৮ প্রর্থি পে 

৫ 
িডিতা ইিলাি িহকারী জজ, বগুড়া 

০১-০৩-১৮ প্রর্থি ও তৃতীয় পে 

৬ 
রক, এি, হাডফজুর রহিান িহকারী জজ, বগুড়া 

০১-০৩-১৮ প্রর্থি পে 

৭ 
রক এি আলিগীর রহািাইন িহকারী জজ, ডিনাইেহ 

০১-০৩-১৮  িতুর্থ ি পে 

৮ 
ফাদতিা তুজ রজাহরা মুনা িহকারী জজ, বডরশাল 

০১-০৩-১৮ প্রর্থি পে 

৯ 
িাডির রিাঃ খাডলে 

জুডিডিয়াল ম্যাডজদেট, 

বডরশাল ০১-০৩-১৮ প্রর্থি পে 

১০ 
রশখ আডনসুজ্জািান 

জুডিডিয়াল ম্যাডজদেট, 

িালকাঠি  ০১-০৩-১৮  িতুর্থ ি পে 

১১ 
রিাঃ জুদয়ল রানা িহকারী জজ,  দশার 

০১-০৩-১৮  ডিতীয় পে 

১২ 
রিডলনা খাতুন িহকারী জজ, নরডিাংেী 

০১-০৩-১৮ প্রর্থি পে 

১৩ 
ররািানা আক্তার িহকারী জজ, ডকদশারগঞ্জ 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৪ 
ফারজানা তাবািসুি রিরী িহকারী জজ, িট্টগ্রাি 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৫ 
রিাঃ শান্ত ইিলাি িডিক িহকারী জজ, নীলফািারী 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 



ররাল নাং  পরীক্ষার্থীর নাি পেবী ও কি িস্থল 

িাকুডরদত 

র াগোদনর 

তাডরখ  

র  িকল পদে পরীক্ষা ডেদত ইচ্ছুক 

১৬ 
ররদনিাাঁ খান  িহকারী জজ, পটুয়াখালী 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

১৭ 
রিাদহল ভূইয়া িহকারী জজ, রিৌলভীবাজার 

২৬-১১-১৮  প্রর্থি পে 

১৮ 
রিাঃ আশরাফুজ্জািান িহকারী জজ, লালিডনরহাট 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৯ 
িাদহো আক্তার সুিী িহকারী জজ, রিৌলভীবাজার 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

২০ 
রিাঃ রুদবল রশখ িহকারী জজ, খুলনা 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

২১ 
রওনক জাহান  িহকারী জজ, পাবনা 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

২২ 
রাহুল রে িহকারী জজ, বগুড়া 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

২৩ 
শাহডরয়ার শািি িহকারী জজ, বগুড়া 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

২৪ 
অনন্যা রায় িহকারী জজ, বগুড়া 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

২৫ 
কাডফ আল আজাে িহকারী জজ, বগুড়া 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

২৬ 
রিাছাঃ িাসুিা খানি যুডর্থ িহকারী জজ, বগুড়া 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি ও তৃতীয় পে 

২৭ 
তালিা প্রধান িহকারী জজ, ডেনাজপুর 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

২৮ 
কাউিার পারভীন িহকারী জজ, গাইবান্দা 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

২৯ 
ছডগর আহদিে িহকারী জজ, শরীয়তপুর 

২৬-১১-১৮  িতুর্থ ি পে 

৩০ 
রিাঃ িডহদুল হািান িহকারী জজ, রগাপালগঞ্জ 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৩১ 
রিাঃ আদনায়ার রহাদিন  িহকারী জজ, পটুয়াখালী 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৩২ 
ররািানা আক্তার িহকারী জজ, ডপদরাজপুর 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৩৩ 
রিাঃ ইিিাইল িহকারী জজ, িাাঁেপুর 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৩৪ 
ভগবতী রানী িহকারী জজ, পিগড় 

২৬-১১-১৯ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৩৫ 
রিাঃ রাডকবুল হািান িহকারী জজ, বডরশাল 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৩৬ 
আডরফুর রহিান িহকারী জজ, বরগুনা 

২৬-১১-১৮  িতুর্থ ি পে 

৩৭ 
রিাঃ নুরুল আডিন িহকারী জজ, িালকাঠি 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৩৮ 
িারাহ ফারজানা হক িহকারী জজ, িালকাঠি 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 



ররাল নাং  পরীক্ষার্থীর নাি পেবী ও কি িস্থল 

িাকুডরদত 

র াগোদনর 

তাডরখ  

র  িকল পদে পরীক্ষা ডেদত ইচ্ছুক 

৩৯ 
রজিডিন নাহার িহকারী জজ, িাোরীপুর 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৪০ 
আতাউিাহ িহকারী জজ, িট্টগ্রাি 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৪১ 
রোলন ডবশ্বাি িহকারী জজ, টাঙ্গাইল 

২৫-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৪২ 
মুডজবুর রহিান িহকারী জজ, টাঙ্গাইল 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৪৩ 
মুহাম্মে ওির ফারুক 

িহকারী জজ 

(িাংযুক্তঃ আইন ও ডবিার ডবভাগ) 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৪৪ 
রুখিানা খানি িহকারী জজ, নওগাাঁ 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৪৫ 
রিাঃ রতৌডহদুজ্জািান িহকারী জজ, নওগাাঁ 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৪৬ 
এি িাইফুল ইিলাি িহকারী জজ, টাঙ্গাইল 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৪৭ 
ফাহডিো িাত্তার িহকারী জজ, কক্সবাজার 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৪৮ 
আডরফা রিৌধুরী ডহদিল িহকারী জজ, িাডনকগঞ্জ 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৪৯ 
রিাঃ িালিান আহদিে শুভ িহকারী জজ,  দশার 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি ও ডিতীয় পে 

৫০ 
ররজাউল কডরি বাাঁধন িহকারী জজ,  দশার 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি ও িতুর্থ ি পে 

৫১ 
এি. এি. িাোকাত িাহমুে িহকারী জজ, কুডড়গ্রাি 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৫২ 
িাসুিা আক্তার িহকারী জজ, কুডিিা 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে 

৫৩ 
ঈডশতা শবনি িহকারী জজ, িাাঁপাইনবাবগঞ্জ 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি ও ডিতীয় পে 

৫৪ 
ডেলরুবা আফদরাজ ডতডর্থ  িহকারী জজ, ব্রাহ্মর্ণবাডড়য়া 

২৬-১১-১৮ প্রর্থি পে  

৫৫ 
রগালাি রসুল িহকারী জজ, ডপদরাজপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৫৬ 
রিাঃ আজহারুল ইিলাি িহকারী জজ, ডপদরাজপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৫৭ 
ফাহডিো ডপয়া িহকারী জজ, রগাপালগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৫৮ 
রিাঃ জাডহদুর রহিান িহকারী জজ, িাতক্ষীরা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৫৯ 
রিা. বায়ডজে রায়হান িহকারী জজ, পটুয়াখালী 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৬০ 
আবদুিাহ আল হাডিব িহকারী জজ,  রভালা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৬১ 
রিাঃ ফজলুর রহিান িহকারী জজ, রভালা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 
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৬২ 
রিাঃ জান্নাতুল ইিলাি িহকারী জজ, বগুড়া 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৬৩ 
রিাছাঃ আয়শা ডিডিকা ইিা িহকারী জজ, বগুড়া 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৬৪ 
অডভডজত িরকার সুব্রত িহকারী জজ, বগুড়া 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৬৫ 
মুডিনুল হক  িহকারী জজ, রিৌলভীবাজার 

২৮-০২-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৬৬ 
ওির ফারুক িহকারী জজ, বগুড়া 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৬৭ 
রিাহাম্মে আলিগীর িহকারী জজ, রিৌলভীবাজার 

২৮-০২-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৬৮ 
রিাঃ হাডিব উিাহ ডপয়াি িহকারী জজ, সুনািগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৬৯ 
রতৌডফকুল ইিলাি  িহকারী জজ, সুনািগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৭০ 
মুহাম্মে ফারহান িাডেক িহকারী জজ, সুনািগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৭১ 
রিাঃ জুলহাি উডিন  িহকারী জজ, সুনািগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৭২ 
ডেোরুল আলি  িহকারী জজ, সুনািগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৭৩ 
জান্নাতুল রফরদেৌি িহকারী জজ, নরডিাংেী 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৭৪ 
জয় ডনদশার নাগ িহকারী জজ, নীলফািারী 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৭৫ 
হাডিবুজ্জািান  িহকারী জজ, ডেনাজপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৭৬ 
আলডবরুনী িীর িহকারী জজ, ডেনাজপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৭৭ 
ডশমু িরকার িহকারী জজ, রনায়াখালী  

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৭৮ 
উম্মা ডবডব িহকারী জজ, লক্ষ্মীপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৭৯ 
ফাদতিা-তুজ-রজাহরা িহকারী জজ, িাাঁেপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৮০ 
নুিরাত জাহান ডজডনয়া িহকারী জজ, িাাঁেপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৮১ 
লাভলী শীল িহকারী জজ, িাাঁেপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৮২ 
িডতউর রহিান িহকারী জজ, রাংপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৮৩ 
রিাঃ আবু রহনা ডিডিকী িহকারী জজ, রাংপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৮৪ 
রিাঃ ওয়াডজদুর রহিান িহকারী জজ, ফডরেপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 
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৮৫ 
িজীব রিৌধুরী িহকারী জজ, জয়পুরহাট 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৮৬ 
িনতাজ আলী িহকারী জজ, গাইবান্দা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৮৭ 
লাভলী নাজনীন িহকারী জজ, ডিরাজগঞ্জ 

 ১১-০৩-

২০২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৮৮ 
নুিরাত জাহান িহকারী জজ, ডিরাজগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৮৯ 
রিাঃ রতৌডহদুল ইিলাি িহকারী জজ, পাবনা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৯০ 
শারডিন রিৌধুরী িহকারী জজ, পাবনা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৯১ 
রিাছা. আয়শা আক্তার  িহকারী জজ, ডিনাইেহ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৯২ 
রিাঃ ডরয়াে হািান িহকারী জজ, ডিনাইেহ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৯৩ 
িানা খাতুন িহকারী জজ, বাদগরহাট 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৯৪ 
জাডকয়া সুলতানা িহকারী জজ, বাদগরহাট 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৯৫ 
রিাঃ আবদুল হাডিে িহকারী জজ, হডবগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৯৬ 
কাজী রিা. আবু জাদহর বােল িহকারী জজ, হডবগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৯৭ 
রিাঃ শাখাওয়াত রহাদিন িহকারী জজ, িয়িনডিাংহ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৯৮ 
িম্পা িহকারী জজ, িয়িনডিাংহ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

৯৯ 
ডরয়াজ উডিন িহকারী জজ, িয়িনডিাংহ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১০০ 
মুহাম্মে আবুল িনছুর িহকারী জজ, জািালপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১০১ 
এ. রক. এি ডছফাতুিাহ্ িহকারী জজ, জািালপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১০২ 
রিাঃ ডছফাত উিাহ িহকারী জজ, হডবগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১০৩ 
রিাঃ ওবায়দুল হক রুডি িহকারী জজ, গাইবান্দা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১০৪ 
রিাঃ রিাখদলছুর রহিান িহকারী জজ, কুডিয়া 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১০৫ 
রিাঃ আখতারুজ্জািান িহকারী জজ, কুডিয়া 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১০৬ 
নূরুল আডিন ভূইয়া িহকারী জজ, রশরপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১০৭ 
রিাঃ রাডকবুল হািান িহকারী জজ, রশরপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 
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১০৮ 
আডরফ ডবিাহ্ তাদরক িহকারী জজ, ব্রাহ্মর্ণবাডড়য়া 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১০৯ 
ররৌনক জাহান তাডক িহকারী জজ, রনেদকানা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১১০ 
রিাঃ রাডকবুল হক িহকারী জজ, কুডড়গ্রাি 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১১১ 
রিাহাম্মে আডতকুজ্জািান িহকারী জজ, বডরশাল 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১১২ 
রিাহাম্মে শাদহদুল আলি িহকারী জজ, ব্রাহ্মর্ণবাডড়য়া 

১১-০৩-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১১৩ 
স্বাগত িাম্য িহকারী জজ, ব্রাহ্মর্ণবাডড়য়া 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১১৪ 
ডিরাজুল ইিলাি রাদিল িহকারী জজ, বডরশাল 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১১৫ 
নজরুল ইিলাি িহকারী জজ, বরগুনা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১১৬ 
রিা. রিাহাগ আলী িহকারী জজ, নীলফািারী 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১১৭ 
রিাস্তাডফজুর রহিান িহকারী জজ, বডরশাল 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১১৮ 
রিাস্তাডফজুর রহিান িহকারী জজ, ডকদশারগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১১৯ 
নুরুল হারুন িহকারী জজ, ডকদশারগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১২০ 
ইিিাইল রহািাইন  িহকারী জজ, ডকদশারগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১২১ 
আফদরাজা সুলতানা সুইটি িহকারী জজ, িাোরীপুর 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১২২ 
এি. এি. আলাউডিন িাহমুে িহকারী জজ, ডকদশারগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১২৩ 
রিাঃ হাডিদুল ইিলাি িহকারী জজ, রনেদকানা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১২৪ 
আফিানা ইিলাি রুডি িহকারী জজ, রফনী 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১২৫ 
সুেীপ্ত তালুকোর িহকারী জজ, রনেদকানা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১২৬ 
রিাঃ আলিগীর রহাদিন িহকারী জজ, রাজশাহী 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১২৭ 
িডিকা িক্রবতী িহকারী জজ, রাজশাহী 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১২৮ 
রিাঃ ফারুক রহাদিন িহকারী জজ, ঠাকুরগাাঁও 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১২৯ 
রিাঃ শাহ জািাল িহকারী জজ, ডিদলট 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৩০ 
রিাঃ রুদবল ডিয়া িহকারী জজ, ডিদলট 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 



ররাল নাং  পরীক্ষার্থীর নাি পেবী ও কি িস্থল 

িাকুডরদত 

র াগোদনর 

তাডরখ  

র  িকল পদে পরীক্ষা ডেদত ইচ্ছুক 

১৩১ 
রিাঃ ইকবাল রহাদিন িহকারী জজ, ডিদলট 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৩২ 
রিাহাম্মে িাজ্জাে রহাদিন িহকারী জজ, ডিদলট 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৩৩ 
আবদুিাহ আল রনািান িহকারী জজ, ডিদলট 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৩৪ 
তহডিনা খাতুন িহকারী জজ, নাদটার 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৩৫ 
রিাছাঃ জান্নাতুন রনছা িহকারী জজ, নাদটার 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৩৬ 
রিাঃ ইব্রাডহি আলী িহকারী জজ, নওগাাঁ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৩৭ 
পাাঁপডড় বড়ুয়া িহকারী জজ, কক্সবাজার 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৩৮ 
তডনিা িন্ডল তডন িহকারী জজ, খুলনা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৩৯ 
রিানাডলিা িডন িহকারী জজ, িাডনকগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৪০ 
নওরীন ইিলাি িহকারী জজ, িাডনকগঞ্জ 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৪১ 
িাইিানাহ আক্তার িডন িহকারী জজ, কুডিিা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৪২ 
ডজডনয়া আক্তার িহকারী জজ, টাঙ্গাইল 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৪৩ 
ররাকিানা পারভীন িহকারী জজ, টাঙ্গাইল 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৪৪ 
রিাঃ ইকবাল রহাদিন িহকারী জজ, িাগুরা 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৪৫ 
ততয়ব উডিন  িহকারী জজ, টাঙ্গাইল 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৪৬ 
রাজীব কুিার রায় িহকারী জজ, কুডড়গ্রাি 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৪৭ 
ডলটন োি িহকারী জজ, নড়াইল 

২৭-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৪৮ 
রিাঃ আফজাল রহাদিন িহকারী জজ, নড়াইল 

১১-০৩-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

১৪৯ 
রডহিা খাতুন িহকারী জজ, লালিডনরহাট 

২৮-০১-২০ প্রর্থি, ডিতীয়, তৃতীয় ও িতুর্থ ি পে 

            

          স্বাক্ষডরত 

                                                                                                                     পরীক্ষা ডনয়ন্ত্রক 

বাাংলাদেশ জুডিডিয়াল িাডভ িি কডিশন িডিবালয়                                                                                                  
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