
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা। 

 
 
 
অ  ১৯ নেভ র ২০২১ তািরেখ বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ােনর রাজ  খাত  কাচ ( টিনস), 

কাচ (ি েকট), কাচ ( টবল), কাচ (কাবািড) ও কাচ (ভিলবল)  পেদ জনবল িনেয়ােগর িনিমে  িলিখত ও 
বহািরক পরী া (িনেয়াগ পরী া) অ ি ত হয়। িলিখত ও বহািরক পরী ায় া  ন েরর িভি েত আগামী 

২২/১১/২০২১ তািরেখ অ ে য় মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর লে  তািলকা কাশ করা হেলা। মৗিখক 
পরী ার জ  িনবািচত িন বিণত াথ গণেক আগামী ২২/১১/২০২১ তািরখ সকাল ৯.০০ ঘ কায় িবেকএসিপ’ ত 
(িজরানী, সাভার, ঢাকা) অ ে য় মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। 
 

পেদর নাম: কাচ ( টিনস) 
 

রাল ন র নাম, িপতা ও মাতার নাম 
১। ঈিষতা আফেরাজ 

িপতা: মা: রমজান আলী 
মাতা: মাছা: লাভলী বগম  

২। মা: রােশ ল ইসলাম 
িপতা: মাহা দ আলী 
মাতা: রওশন আরা বগম  

৩। ক এম ইতরাৎ হািমদ 
িপতা: এ াডেভােকট এম এ হািমদ 
মাতা: িমেসস ফিরদা হািমদ  

 

 

পেদর নাম: কাচ (ি েকট), আ িলক িশ ণ ক , িদনাজ র। 
 

রাল ন র নাম, িপতা ও মাতার নাম 
১। মাঃ িনয়াজ মােশদ (নািহদ) 

িপতা: মাঃ মােমন 
মাতা: মাহ বা আ ার 

৩। মনীষ হাওলাদার 
িপতা: মেনার ন হাওলাদার 
মাতা: মীনা রানী হাওলাদার 

৪। ডিল রানী সরকার 
িপতা: গািব  চ  সরকার 
মাতা: ভারতী রানী সরকার 

৬। ভ সরকার 
িপতা: িশ  সরকার 
মাতা: মায়া সরকার 

৭। আ াহ আল মা ফ 
িপতা: আহ দ আলী াং 
মাতা: মাসাঃ পয়ারা খা ন 

 
 
  



পেদর নাম: কাচ ( টবল), আ িলক িশ ণ ক , িদনাজ র। 
রাল ন র নাম, িপতা ও মাতার নাম 

১। মাঃ শাহা র রহমান 
িপতা: ছাে র রহমান 
মাতা: সাম ন নীহার 

২। মলয় চ  বমন 
িপতা: অিনল চ  বমন 
মাতা: িমলন তারা বমন 

৫। ইখাইিচং মারমা 
িপতা: উ ই খই মারমা 
মাতা: অংসামা মারমা 

৬। কনক আমন চাকমা 
িপতা: ষেক  চাকমা 
মাতা: বলা রানী চাকমা 

৮। মাঃ রােশদ খান িমলন 
িপতা: মাঃ আঃ রিহম খান 
মাতা: আরিজনা খা ন 

 
 
পেদর নাম: কাচ (কাবািড)  

রাল ন র নাম, িপতা ও মাতার নাম 
১। খান মাঃ ইমিতয়াজ 

িপতা: জিসম উি ন 
মাতা: লতানা জিসম 

৩। কাজী শাহীন আরা 
িপতা: কাজী মা র রহমান 
মাতা: মাসাঃ রােবয়া খা ন 

৪। মাঃ শা   আলম 
িপতা: মাঃ আ র রিশদ 
মাতা: িপয়ারা বগম 

 

পেদর নাম: কাচ (ভিলবল) 
রাল ন র নাম, িপতা ও মাতার নাম 

১। মাঃ হাসা ামান 
িপতা: মাঃ মহসীন আলী 
মাতা: মাছাঃ িম য়ারা খা ন 

২। সমীর মার রায় 
িপতা: অমল  রায় 
মাতা: িশখা রানী রায় 

৪। সােহলী লতানা 
িপতা: শখ মাঃ আহসান আলী 
মাতা: আফেরাজা বগম 

৫। জাহানারা খা ন া 
িপতা: শখ জামাল উি ন 
মাতা: মেনায়ারা বগম 

৬। মাঃ হীরক আলী 
িপতা: মাঃ রজাউল কিরম 
মাতা: মাছাঃ ফিরদা খা ন 
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