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10001 ভাপরুা আকতায এ. কক. এভ. কগারাভ কভাস্তপা আফপয়া খাতুন 24/08/1992

10002 শুব আম্মেদ এ. এভ. ভামুনূয যফদ কম্মরী কপযম্মদৌ 30/12/1995

10003 মাযীন তাফনভ তাফন কভাোঃ ফদরুর ক াম্মটায়াযী নাফভ আযা কফগভ 03/07/1994

10004 যাজীফ চন্দ্র ীর জগন্নাথ চন্দ্র ীর মৃদুরী যানী ীর 01/12/1991

10005 কাউায আম্মভদ ফনয়াজ কভাােদ কপযম্মদৌফ কফগভ 25/12/1992

10006 অর্জনু কদফনাথ অধীয কদফনাথ ঝযনা কদফনাথ 18/06/1993

10007 আফভনা ফফনম্মত আফযপ আবু াভীভ কভাোঃ আফযপ ফফযন আকতায 14/04/1994

10008 ফিতা প্রবা ারদায যতন কুভায ারদায কান্তা যানী ারদায 30/09/1995

10009 কভাোঃফজন্নাতুয যভান কভাোঃ কগারাভ কভাস্তপা াফপয়া কফগভ 31/12/1991

10010 তুলায আম্মভদ কভজফা উফিন যন আযা সুরতানা 01/04/1993

10011 ফদরুর আরভ ভাবুবুর আরভ াম্মজদা খাতুন 25/05/1987

10012 ফমুর ফকদায শ্রীকান্ত ফকদায শ্যাভরী ফকদায 05/03/1989

10013 কভাোঃ যফকবুর াান কভাোঃ কাম্মন আরী কভাছাোঃ কযজান খাতুন 26/11/1992

10014 কভাোঃ নাফফর জায়াদ কভাোঃ আব্দুয যভান ইভাত আযা 15/02/1994

10015 উজভা তাফকন তফন উফিন আম্মভদ কগুপতা আঞ্জুভ আফজজ 31/03/1993

10016 কভা: ইব্রাফভ খফরর কভা: আব্দুর খাম্মরক নাজনীন সুরতানা 28/02/1995

10017 কভাাোদ আানুর াফফফ কভাাোদ ভনসুয যভান ানা যভান 07/02/1991

10018 াথ ুপ্রফতভ কবৌফভক প্রতীক কুভায কবৌফভক কল্পনা যাণী চক্রফতী 07/09/1995

10019 অফনক নাা অফত ফযণ নাা চন্দনা নাা 08/10/1992

10020 যাহুর যকায অরুন কুভায যকায াফতুী যকায 20/09/1993

10021 কভাোঃ ততমুয কাম্মন কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কভাছাোঃ ফাদরুন াফনা 25/11/1989

10022 নূয মুােদ তালুকদায ভাম্মরক তালুকদায কুফনূয আক্তায 01/07/1992

10023 কভাোঃ আনা কাম্মন কভাোঃ অাারাদ কাম্মন ভাম্মজদা কফগভ 11/11/1996

10024 নাজমুন নাায এ এভ আব্দুর কফযভ কখাম্মদজা কফগভ 01/12/1991

10025 কভা:ককৌফক আম্মেদ কভা:কভাজাম্মের ক কভাছা: কফনুয কফগভ 31/10/1994

10026 ফজফযীর আােদ কভাোঃ কতাজােুর ক কভাছাোঃ খায়রুন কনা 22/02/1990

10027 কভম্মদী াান র্জরফপকায ভঞ্জুয়াযা খাতুন 19/12/1993

10028 কভাোঃ নূরুর ইরাভ কভাোঃ নফয উফিন কভাাোঃ নাজভা কফগভ 20/12/1990

10029 কভাোঃ আফভনুর ইরাভ কভাোঃ াভশুফিন কাজী কজাম্মফদা কফগভ 01/12/1990

10030 তাফনভ আাম্মেদ াীন কভা: ভফন ভাতাব্বয নুযজাান কফগভ 05/01/1994

10031 এ এভ আফযপৄর আান কভাোঃ আবু জাপয কভাছাোঃ ভামুদা ইয়াফভন 01/04/1989

10032 কভাোঃ নাজমুর কাম্মন কভাোঃ াাদাত কাম্মন াফনা খাতুন 03/02/1990

10033 কদফাফ ঝা দীম্মন্দ্র নাথ ঝা কযখা চক্রফতী 11/11/1992

10034 কভাোঃ ইভযান কাাইন খান কভাোঃ আেদ আরী খান ভারুপা কফগভ 15/11/1990

10035 খন্দকায আর কভাফভন কভাোঃ ভফনরুজ্জাভান কভাছাোঃ ফফযন আক্তায 16/11/1994

10036 ইভফতয়াজ আম্মভদ ইমু কভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ ইখফতয়াযা কফগভ 09/02/1988

10037 কভাোঃ আর-পাযাফী যভান মৃত ফফদউয যভান ভফজনুা আক্তায 15/09/1994

10038 এভ. ফযয়াাদ ইরাভ এভ. এ. ারাভ আপম্মযাজা ারাভ 13/09/1992

10039 কভাোঃ আযাপৄর আরভ কভাোঃ ফপকুর ইরাভ যাম্মফয়া খাতুন 20/02/1990

10040 নূপুয যানী াা ম্ময কুভায াা ফদপ্তী যানী াা 15/01/1991

10041 াফব্বদ ইফনুর গপৄয শুব কভাোঃ আফদুর গপৄয ফফযন আক্তায 23/06/1995

10042 ারুন অয যফদ আোঃরফতপ প্রধান আম্ময়া কফগভ 31/12/1989

10043 উম্মে ারভা কভাাযযপ কাম্মন আম্ময়া আক্তায 23/12/1993

10044 কভাোঃ ইয়াফছয আযাপাত কভাোঃ আরী আজগয খাম্মরদা আজগয 01/01/1994

10045 সুজয় কভকুায কভর কুভায কভকুায কল্পনা যানী কচৌধুযী 02/10/1994

বোোউববোবড ে ০৩/১২/২০১৭ তোপ বখ  পনব োগ পবজ্ঞপি রমোতোববক সহকো ী প্রবকৌশলী (পু ) বে স োসপ  জনবল 

পনব োবগ  লবযে ০৯/০২/২০১৮ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত 

 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

10046 কভা : াান াযম্মবজ কভা : ারুনুয যফদ কজফভন আক্তায 15/10/1988

10047 কভাোঃ ভামুন ারাদায আব্দু শুকুয ারাদায যাফজয়া কফগভ 30/11/1990

10048 ফণ ুক কভাোঃ কভাজাম্মের ক ায়রা ক 17/03/1992

10049 কভাোঃ আাদুজ্জাভান কভাোঃ আব্দুর ভান্নান আম্মফদা খানভ 30/11/1993

10050 এভ. নাফদ যভান এভ. কভাফপকুয যভান নাফছভা কফগভ 30/11/1993

10051 কভাোঃ যাফকবুর ইরাভ কভাোঃ কভানাম্ময়ভ খাঁন কভাছাোঃ কযম্মনা খাতুন 31/12/1994

10052 কভাস্তাক আম্মভদ যাাত কভাোঃ তফপর উফিন কভাছাোঃ আয়া খাতুন 28/01/1994

10053 ভফনরুজ্জাভান রুম্মফর কভাোঃ ভতুজু আফর যাম্মফয়া কফগভ 27/12/1993

10054 উত্র ফড়ুয়া প্রবাকয ফড়ুয়া কৃষ্ণা ফড়ুয়া 30/06/1986

10055 আফদরা সুরতানা কভাোঃ কগারাভ এরাী ফভম্ম. াম্মজযা খাতুন 24/04/1995

10056 কভাোঃ জাফদুর কফফয আবুর ফাায াানাজ াযবীন 06/06/1993

10057 াান র্জফাম্ময়য কভাোঃ জাাঙ্গীয কাম্মন সুযাইয়া াযবীন 28/08/1995

10058 ফভন্টু চন্দ্র ভর্জভদায উম্মভ চন্দ্র ভর্জভদায ধ্রুফতাযা ভর্জভদায 25/12/1988

10059 আযাপাত আম্মভদ কভাোঃ াখায়াত আরভগীয কফরভা আক্তায 02/06/1995

10060 ইপম্মতখায ইরাভ নুরুর ইরাভ ানাজ কফগভ 29/09/1993

10061 কভাোঃ াফরুর ইরাভ কভাোঃ ায়খুর ইরাভ ছফরভা ইরাভ 17/01/1995

10062 জান্নাতুর কপযম্মদৌ ফজা কভাোঃ আখতায কাম্মন খাফদজা আখতায 08/12/1989

10063 এ. ফকউ. এভ. জহুরুজ্জাভান কভাোঃ যফফউজ্জাভান কভাছাোঃ কজাহুযা খাতুন 22/03/1994

10064 কভাোঃ আফভনুয যভান ফদুয যভান জাফকয়া সুরতানা 31/03/1993

10065 আযাপৄজ্জাভান কভাোঃ অফদুজ্জাভান কফরনা াযফবন 15/04/1986

10066 কভাোঃ ফপাত উ াফব্বয কাান কভাোঃ কভায়াম্মজ্জভ কাম্মন কদয়ান কভাাোঃ াানা কফগভ 11/09/1991

10067 কভাোঃ আযাপৄর আরভ কভাোঃ আরাউফিন যকায যফভা খাতুন 05/11/1990

10068 কভাোঃ পাযান আফফয কক. এভ. নাফজভ উফিন আপম্মযাজা সুরতানা 26/09/1992

10069 ফপ্রতভ ার যনজন কানফত ার অরুণা ার 17/11/1992

10070 কভাোঃ পযাদ আরী যকায কভাোঃ কযাস্তভ আরী যকায কভাছাোঃ কপযম্মদৌফছ ফফফফ 19/08/1990

10071 মুাোদ আব্দুর জাব্বায কভাোঃ আস্তাউয যভান ভভতাজ 05/01/1993

10072 কভাোঃ মুম্মনভ াহ ফযয়ায কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কভাছাোঃ গুরনাায কফগভ 28/12/1995

10073 কভাোঃ ভম্মদ তীফফযজ এ এভ া আরভ ফদর আপম্মযাজ কফগভ 30/11/1994

10074 প্রদী কুভায ীর ভম্মনাযন ীর ন্ধ্যা যানী ীর 02/06/1990

10075 কভাোঃ কতৌফদুর ইরাভ ফাফয কভাোঃ আফভনুর ইরাভ আখতায ভাফফনা 01/01/1994

10076 সুজন কুভায দা ফফনয় কুভায দা কল্পনা যাণী দা 25/09/1992

10077 াথী ার প্রফীয ার কফফী ার 01/05/1994

10078 খন্দকায যাউপৄয যভান খন্দকায ফভজানুয যভান কভাছাোঃ নুযজাান কফগভ 12/06/1994

10079 নজরুর ইরাভ কভাােদ ইউসুপ াভছুন নাায 04/08/1988

10080 যাহুর ফফশ্বা ফফভর ফফশ্বা ান্তা াফরত 04/01/1993

10081 কভাােদ ভফনরুজ্জাভান ভফনয ফদুর ইরাভ ভফযয়ভ াযফবন 18/10/1993

10082 যার্জ আম্মেদ কভাোঃ াফফবুয যভান কভাছাোঃ ফযনা খাতুন 29/01/1990

10083 নাফদ াান আব্দুর কভাতাফরফ ফনলুপা ইয়াফভন 14/03/1995

10084 প্রণফ চাকভা াফভয ফফকা চাকভা নফনতা চাকভা 13/02/1988

10085 আর-আভীন আব্দু কাযাফ যফভছা কফগভ 31/12/1989

10086 কভাোঃ খায়রুজ্জাভান ভ ূঁইয়া কভাোঃ জয়নার আম্মফদীন ভ ূঁইয়া াফনা কফগভ 11/10/1991

10087 কযাভন চন্দ্র যায় কদফব্রত যায় কপারী যায় 05/10/1989

10088 কভাোঃ কপযম্মদৌ য়াফদ কভাোঃ াভসুর আরভ কভাছাোঃ আনর্জ আযা 01/01/1990

10089 রুা দা নৎ কুভায দা দীারী দা 10/12/1989

10090 কভাোঃ যাফপউ ইরাভ কভাোঃ ভান গফন আঞ্জুয়াযা গফন 19/02/1991
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10091 আাদুজ্জাভান ফন্টু কভাোঃ আরাউফিন কদম্মরায়াযা কফগভ 30/09/1992

10092 কভাোঃ ইকফার কাম্মন কভাোঃ আবুর কাম্মভ কভাছাোঃ াফফনা কফগভ 25/11/1989

10093 কভাোঃ যফদুর ইরাভ কভাোঃ আান আরী খাফদজা 01/01/1992

10094 কভাোঃ কভাজাম্মের ক কভাোঃ কভাম্মরভ উফিন আইফয াযবীন 31/12/1987

10095 কভা: যাম্মদ খান যফন কভা: করাকভান কাম্মন খান কভাছা: াম্মজদা কফগভ 05/11/1992

10096 কভাােদ াাদাত কাম্মন ভর্জভদায কভাােদ াম্মরউফিন ভর্জভদায াফদা আকতায 01/11/1993

10097 তন্ময় ফড়ুয়া ফফদুযৎ কুভায ফড়ুয়া কফফতা ফড়ুয়া 14/08/1992

10098 নাফপা নায়ার খন্দকায কভাোঃ ভাহ্ফপৄর্জর আরভ তাফভদা নাফভা 30/11/1992

10099 কাজী াভছুম্মজ্জাা কাজী আফভরুর ইরাভ খাফদজা খাতুন 28/08/1991

10100 কভাোঃ আখতাযউজ্জাভান কযাকন কভাোঃ জাভার উফিন আম্মভনা খাতুন 17/11/1994

10101 কভা: কাম্মর াান কভা: খফরলুয যভান কভাছা: ভফজনুা খাতুন 10/01/1989

10102 ভাজারুর ক কভাোঃ আব্দুর ভান্নান ারুর কফগভ 22/11/1989

10103 গাজী াজ্জাদ কাাইন এ কক এভ াইপৄর আরভ কজফভন আকতায 29/05/1993

10104 কাম্মর তালুকদায ভকবুর তালুকদায নাজভা তালুকদায 24/12/1988

10105 কভাোঃ ইব্রাফভ কখ কভাোঃ আরাউফিন কখ জাানাযা কফগভ 10/11/1995

10106 পাযাত আফজজ ীন কভাোঃ আফজর্জর ক আম্মনায়াযা কফগভ 02/04/1993

10107 তাফযকুর ইরাভ কভাোঃ াফফফ পযাম্ময়জী াযবীন কফগভ 01/05/1994

10108 অনর কাফন্ত ভন্ডর তচতন্য কুভায ভন্ডর ভাধুযী ভন্ডর 01/01/1992

10109 ভফনংকয কীরু্ত্নীয়া বফফন্ধু  কীরু্ত্নীয়া ঝনাু  কীরু্ত্নীয়া 25/10/1991

10110 কভাোঃ ভামুনায াযম্মবজ কভাোঃ আম্মনায়ায াযম্মবজ। পফযদা কফগভ 05/10/1988

10111 সুব্রত যায় কচৌধুযী বফম্মতাল যায় কচৌধুযী প্রবা যাণী বট্টাচার্য্ু 05/09/1993

10112 প্রফীয কুভায ার যাভকৃষ্ণ ার প্রফণতা যাণী 12/06/1993

10113 আম্ময়া আখতায কভাা: এনামুর ক ফনলুপায ক 31/12/1993

10114 আব্দুর গাপপায খান আব্দুর াম্মপজ খান তয়দা ারভা 25/12/1989

10115 কদয়ান আযাপৄর াযম্মবজ কভাোঃ ানাউল্লা কদয়ান সুরতানা াযবীন 15/11/1994

10116 এ. এভ. আফফয াান কভাাোদ আফজজ াান পাফযয়া ফনভ 05/12/1993

10117 কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাোঃ উেত কখ কভাছাোঃ আম্মভনা খাতুন 05/03/1992

10118 খাফরদ ফফন য়াফরদ কভাোঃ কভাস্তপা কাভার কজবুম্মন্নছা খানভ 26/09/1995

10119 তমদ আাদুর ইরাভ তমদ নজরুর ইরাভ কজবুম্মন্নছা 27/10/1988

10120 আফনকা তাফন কভাা: াভসুর আরভ ানাজ আফভনা নাায 25/08/1993

10121 কভাোঃম্মভম্মদী াান খান কভাোঃাখায়াত কাম্মনখান ফভম্মোঃলুৎুন্নাায 12/10/1991

10122 কভাাোদ ভনর্জরুর ইরাভ মৃত ইউসুপ আরী াফনা খাতুন 16/04/1989

10123 কভাোঃ কাায আরভ কভাোঃ খাইরুর আরভ ফভফরআযা ফফফফ 01/06/1991

10124 মুফপকুয যভান শুব এইচ.এভ.ফভজানুয যভান কযখা সুরতানা 12/09/1994

10125 কভাোঃ ভফনুর ইরাভ মৃত যফফউর আরভ ভম্মনায়াযা কফগভ 19/03/1990

10126 পাফভদা শুকফযমা কভা: কফফরুজ্জাভান াানাজ াযবীন 01/05/1992

10127 মুন্সী রুহুর আফভন মুন্সী আব্দুয যীদ যাম্মফয়া খাতুন 08/09/1988

10128 কভাােদ এভদাদুর ক কভাােদ আরী আক্কা ভাসুভা আক্তায 25/12/1992

10129 কভা: আবু াঈদ ভযহুভ সুরতান আরী কভাছা: ভফজনুা কফগভ 21/11/1993

10130 াইপৄফিন আম্মভদ কভাোঃ কফরভ উফিন নুয নাায 04/05/1989

10131 কভাোঃ ইভযান াান যকায কভাোঃ আব্দুর ভান্নান যকায কভাছাোঃ আকতাফযকা াযবীন 01/10/1992

10132 অরুফভতা প্রাদ কগাার প্রাদ আযতী প্রাদ 12/11/1990

10133 এভ, এ, রফতপ কভাোঃ আব্দু কাফান যদায কভাছাোঃ কযম্মনা ফফফফ 30/11/1992

10134 কাজী কভাোঃ আযাপাত কাজী কভাোঃ জহুরুর ইরাভ কভাছােৎ নূয আকতায কফগভ 05/10/1989

10135 কভাোঃ াীন আরভ কভাোঃ জফরুর ইরাভ কভাছাোঃ আনর্জভান আযা কফগভ 25/12/1992
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10136 কভাোঃ আব্দুর মুক্তাফদয খান কভাোঃ আযাপৄজ্জাভান খান ানাজ াযবীন 08/12/1994

10137 কভাোঃ আফন ায়দায খান কভাোঃ নুরুর ইরাভ খান ানাজ কফগভ 10/05/1994

10138 ভয পারুক কভাোঃ াীন কভাোঃ কাভার উফিন ভায়পৄর আক্তায 01/03/1989

10139 কভাােদ ভনর্জরুর ইরাভ মৃত ইউসুপ আরী াফনা খাতুন 16/04/1989

10140 াইপ আম্মভদ অফনক নাফজয আম্মভদ ভভতাজ আম্মভদ 18/11/1993

10141 ভফন ইকফার কচৌধুযী কভাোঃ ভফপর্জয যভান রুফজনা কফগভ 31/12/1988

10142 কভাোঃ াাফযয়ায কভাোঃ আব্দুর ভফজদ কভাাোঃকফনুয খাতুন 06/04/1993

10143 আব্দুল্লা আর নূয আম্মক কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কভাছাোঃ নাজভা কফগভ 18/10/1995

10144 াানা কভানা কভাােদ াজাান াভসুন নাায 06/06/1991

10145 অফবফপ্রয় চক্রফতী ব্রজরার চক্রফতী প্রফতভা চক্রফতী 12/09/1989

10146 কভাোঃ ইফতয়াক নাফয কভাোঃ নাফয উফিন কভাাোঃ ফনাযী কফগভ 12/11/1992

10147 ভামুদ আম্মভদ াম্মপম আম্মভদ ফনলুপা আক্তায ভর্জভদায 01/07/1992

10148 কভাোঃ কযজাউর ক কভাোঃ আরী আকফয ছাম্মরা কফগভ 15/09/1994

10149 কভাোঃ াফবুর ইরাভ কভাোঃ ফদুর ইরাভ ভইয়াঁ কভাছাোঃ কাম্মন-আযা কফগভ 01/06/1989

10150 কভম্মদী াান ফরভন নুয কারায়ভান নাজভা কফগভ 01/01/1992

10151 অনন্য ইরাভ ফনঝযু ফ এভ ফপকুর ইরাভ কজফভন আকতায 27/11/1994

10152 কভাোঃ ভঈন উফিন কভাোঃ আব্দুর ভফতন কভাকম্মছদা খাতুন 20/05/1993

10153 কভাোঃ কাফফরুর ইরাভ কভাোঃ যফপকুর ইরাভ াফদা খাতুন 28/11/1990

10154 কভাোঃ াফযয়ায কাম্মন কভাোঃ কাম্মন আরী য ফানু 08/12/1993

10155 াভসু জ্জাভান কগারাভ কভাস্তপা কখাম্মদজা কফগভ 04/12/1989

10156 পাফভ আম্মভদ কভাোঃ পারুক কাম্মন কপারী াযফবন 01/11/1994

10157 কভাোঃ আফকুয যভান কভাোঃ আব্দুর গপৄয াফনা কফগভ 31/12/1989

10158 পারুকুজ্জাভান কভাোঃ কভায়াম্মজ্জভ কাম্মন যফভা খাতুন 28/02/1989

10159 জফর ফভনু গম্মজন্দ্র চন্দ্র ফভনু ভঞ্জু যানী ফভনু 17/04/1989

10160 কাাগ কভাল্লা াফফবুয কভাল্লা কুরসুভ কফগভ 01/09/1994

10161 এ,এ,এভ, পয়র ফফন আরভ কভাোঃ াভসুর আরভ আফযপা কফগভ 21/11/1989

10162 আর মুজাফদী কভাাোদ ভাসুদুর ক কভাোঃ কভাজাারুর ক ফদর আপম্মযাজা ক 28/02/1994

10163 কক. এভ. াকী ইনজীর কভাোঃ কভাস্তপা খান কপযম্মদৌী কফগভ 23/03/1995

10164 ারভা নাফযন ফফিকী আবু ফকয ফফিকী সুফপয়া নাফযন 18/01/1992

10165 কভা ভামুদুর াান ভ ূঁইমা কভা কজর কাম্মন ভ ূঁইমা কযা কফগভ 24/12/1994

10166 শ্যাভর কুভায যকায সুীর যকায টগযী যকায 15/09/1994

10167 শুভ্র কুভায চক্রফতী ভান কুভায চক্রফতী ারুর চক্রফতী 10/11/1993

10168 কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ কভাাোঃ ফয়াযা খাতুন 07/05/1989

10169 ফভশু কুভায প্রাং দুরার চন্দ্র প্রাং ফফতা যাণী 20/10/1993

10170 কভাোঃ ভফনরুর ইরাভ কভাোঃ জায়দুর ইরাভ কভাাোঃ াম্ময়যা কফগভ 14/10/1990

10171 কভাোঃ র্জফাম্ময়য যীপ কভাোঃ ফজলুয যীদ কভাছাোঃ জাানাযা কফগভ 09/01/1993

10172 কভা: আফভরুর ইরাভ কভা: নজরুর ইরাভ যফভা কফগভ 25/11/1993

10173 কভাোঃ াফকবুর াান আবুর ফাায ফফশ্বা পাফযদা ইয়াছফভন 01/01/1994

10174 কভাোঃ াইপৄর ইরাভ আোঃ খাম্মরক ফকদায রুফয়া কফগভ 13/06/1988

10175 এভ.এ. যভান আবু তাম্মরফ আঞ্জুভান্দ আযা 16/10/1994

10176 ানজানা যভান উফফ ু আফযপৄয যভান পাযানা যভান 01/07/1995

10177 কভাোঃ জাম্মদুয যভান কভাোঃ ফপকুর ইরাভ কভাছাোঃ তফভনা আকতায 02/03/1993

10178 কভাোঃ াফব্বয কাম্মন কভাোঃ াাফউফিন কফরনা আক্তায 02/07/1995

10179 নাঈভ ফভয়া আবুর কাম্মভ ছাম্মযা কফগভ 15/10/1994

10180 কুন্তর ফফশ্বা তরুন কুভায ফফশ্বা ফরফকা ফফশ্বা 20/12/1994
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10181 কভাোঃ তফযকুর ইরাভ ভারানা ভয আরী যউম্মপান কনছা 15/02/1989

10182 ািাভ কাম্মন রার মুাোদ নূযজাান কফগভা 25/12/1991

10183 অফচন্তয ফং কগারাফ ফাবু ফং কাজর ফনা 05/01/1989

10184 অফনক দা গুপ্ত ফরুন দা গুপ্ত রুভা দা গুপ্তা 23/05/1992

10185 ফভনাজ আম্মভদ কাবন কভাোঃ ভছিয আরী কজফভন আক্তায 14/02/1995

10186 কভাোঃ ানফজত যানা কভাোঃ াভসুফিন ভন্ডর মৃতোঃ পফজরা কফগভ 20/01/1990

10187 পাযানা আপফযন পারুক উর জাফভর াফফনা জাফভর 04/04/1993

10188 কভাোঃ াজাান আরী াফদকুর ইরাভ নুরুন্নাায কফগভ 11/11/1988

10189 নাফজপা ফজয়া এ এভ ফজয়াউয যভান যাম্মফয়া নাফগু 12/08/1993

10190 করাা যায় তৃফপ্ত যায় ঝনাু যায় 16/11/1989

10191 তাফনয়া খান কভাোঃ ছাম্মনায়ায কাম্মন খান রায়রা খান 21/08/1993

10192 কভাোঃ আান াফীফ কভাোঃ ফভজানুয যভান পাফভা খাতুন 04/01/1992

10193 আান াফীফ কভাোঃ আব্দুর আফজজ াযবীন কফগভ 02/01/1994

10194 কভাা: াথী াযবীন মৃত- কভাকাম্মি কাম্মন কভাা: ভাম্মরকা খাতুন 31/12/1986

10195 কভাোঃ কযজয়ানুয যভান কভাোঃ কভাস্তাফপর্জয যভান কভাছাোঃ কযাকানা খাতুন 17/03/1992

10196 কভাোঃ আব্দুর কাম্মদয কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কযাম্মকয়া কফগভ 10/10/1992

10197 কভা: কফরভ কযজা কভা: আপজার কাম্মন কখ ফদরাযা কফগভ 01/01/1989

10198 কজাানা াযভীন কভাোঃ কগারাভ যসুর খায়রুন নাায 12/04/1991

10199 ফাঁধন াা ফফজন কুভায াা ভাধুযী যানী াা 19/10/1994

10200 কদফব্রত চক্রফতী কদফ দুরার চক্রফতী চন্দনা চক্রফতী 10/06/1993

10201 ায়ভা আক্তায কভাোঃ নাফজভ উফিন াফদা আক্তায 01/11/1989

10202 কভাােদ পারুকুয যভান কভা: জাাঙ্গীয কছম্মনায়াযা কফগভ 10/03/1994

10203 পাফযয়া াযফযন পফযদ উফিন কচৌধুযী াফভভা কচৌধুযী 06/02/1992

10204 কভাোঃ াজারার কভাোঃ আব্দুর ভফজদ কভাছাোঃ াযফবন সুরতানা 31/12/1990

10205 ঐী ঊফভরুা ফফশ্বা মৃত উজ্জর কুভায ফফশ্বা কুম্মরী ফাশ্বা 01/01/1995

10206 কভাোঃ াম্মর আম্মভদ কভাোঃ কফফয আভদ কফরনা আম্মভদ 25/11/1995

10207 ইযপানুর ইরাভ কভাোঃ ইপম্মতখারুর ইরাভ াটয়াযী যাম্মপজা ইরাভ 21/12/1994

10208 কৃষ্ণ দ যাজ ফংী রক্ষণ যাজ ফংী ফচফন যাজ ফংী 10/10/1990

10209 কভাোঃ কজারুর ইরাভ কভাোঃ ইয়াফন আরী াভনুয খাতুন 16/07/1992

10210 শুবাকয ফড়ুয়া মৃদুর কাফন্ত ফড়ুয়া ফজনা ফড়ুয়া 17/11/1989

10211 কভাাোঃ ভফযয়ভ আখতায কভাোঃ আব্দুর ভান্নান কভাাোঃ কযানা কফগভ 20/10/1989

10212 কভাোঃ ভাাবুম্মফ আরভ কভাোঃ আব্দুর াফভদ কভাছাোঃ সুফপয়া াফভদ 16/01/1992

10213 াগয যকায ধীম্মযন্দ্রনাথ যকায বাযতী যকায 05/02/1994

10214 কভাোঃ কভাছান্না গাফরফ কভাোঃ কযাস্তভ আরী কভাছাোঃ ভফজনুা কফগভ 06/10/1994

10215 কভাোঃ ইফনুর য়াযা কভাোঃ আব্দু ারাভ াযবীন ফানু 22/06/1991

10216 সুফীয যকায ম্মফশু্বয যকায কনা যানী যায় 22/10/1995

10217 তানফজনুয আক্তায কভাোঃ আব্দু ারাভ ফভয়া াানুয কফগভ 28/11/1991

10218 আর-আভীন আব্দুর কভাতাম্মরফ তাফরভা কফগভ 07/11/1989

10219 নাফপজ তানফজভ কখ আবু তাম্ময নীনা ফনাত ইরাভ 01/12/1995

10220 কভাোঃ আাদুজ্জাভান কভাোঃ কগারাভ কভাস্তপা কভাছাোঃ আনর্জয়াযা খাতুন 10/10/1995

10221 কভাোঃ ভাজারুর ভান্নান কভাোঃ ইউসুপ আরী কজাভািায ভম্মনায়াযা কফগভ 25/03/1989

10222 কভাোঃ আফদুল্লা আর ভামুন নূয আম্মভদ াযবীন আক্তায 30/11/1988

10223 এ, এভ, যফকবুর ইরাভ জমনুর আম্মফফদন কজাহুযা কফগভ 01/12/1990

10224 সুভন কাফন্ত কদ সুধাংশু ফফকা কদ ফল্পী যানী কদ 22/11/1992

10225 কভাোঃ নাফদ ভফন র্জম্ময়র কভাোঃ নূয নফী কভাফাম্মশ্বযা কফগভ 20/12/1988
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10226 কাযী প্রম্মকৌরী (ফফবর) কভাোঃ ককান্দায আরী যীপ ভামুদা কফগভ 25/03/1992

10227 স্বপ্নীর যায় ফযাম্ব কুভায যায় নীরা যানী যায় 25/10/1992

10228 ভাতুযা আফভনা আব্দুর ভফতন জীফনম্মনছা 12/12/1993

10229 ফদর াফভনা ফদফা দীর মুােদ ফদলু াানা কফগভ 18/03/1995

10230 কভাোঃ যাম্মদুর াান কভাোঃ আফদুর ভফভন কভাাোঃ কাম্মনয়াযা কফগভ 31/12/1987

10231 কভাোঃ নুরুল্লাহ আর াদযী কভাোঃ াদরুর ইরাভ কভাাোঃ ফফযন জাান 15/11/1990

10232 অাাাূঁফখ কযায়াজা উদয়ন কুভায কযায়াজা ী যানী ফিপুযা 28/11/1993

10233 নাফবরা আপাযী আপছায গফণ ইয়াফভন কফগভ 21/07/1994

10234 াম্ময়খ ফফন কাাইন কভাোঃ আভীয কাম্মন ইযাৎ যীভা 02/07/1995

10235 ানফজদা জাভান কভাোঃ াম্ময়দুজ্জাভান কজবুন্নাায 03/10/1990

10236 কভাোঃ াকুয আফদুয যফ ফভয়া কভাাোঃ কযাফজনা কফগভ 15/10/1994

10237 সুব্রত ফফশ্বা ম্ময কৃষ্ণ ফফশ্বা কযফা যানী ফফশ্বা 24/08/1994

10238 কভা: এম্মতামুর াান কভা: আব্দুয যফদ এফাদুন কনছা 01/01/1994

10239 কভাোঃ ীদুজ্জাভান মুন্সী কভাোঃ াাফ উিীন মুন্সী ফফউটি াযবীন 07/03/1993

10240 কভাোঃ কভাাযযপ কাম্মন কভাোঃ আব্দুয যভান কভাাোঃ কভাম্মভদা খাতুন 20/02/1989

10241 এ,এভ, ফদদারুর ইরাভ কভাোঃ যীপ উল্লা ফফযন আক্তায 01/01/1988

10242 কভাোঃ আব্দুয যাীভ কভাোঃ আব্দুর ফাযী কভাল্লা জাফভরা কফগভ 17/03/1992

10243 কভাোঃ াইপৄর ইরাভ কভাোঃ া আরভ কভাাোঃ জাানাযা কফগভ 20/02/1990

10244 শ্রী অনু কুভায ফভি শ্রী অরুন কুভায ফভি শ্রী সুফভতা যানী ফভি 21/11/1991

10245 কভাোঃ ইভযান কাম্মন কভাোঃ নুরুর ইরাভ কভাাোঃ ফফযনা আপম্মযাজ 20/11/1992

10246 ভামুদ যীপ কভাোঃ আবুর কাম্মভ যকায সুরতানা 25/12/1991

10247 ভামুদুর াান াজাান কফাযী খাম্মরদা কফগভ 30/06/1993

10248 মুফপক আেদ মুফনয আেদ খুযীদা আেদ 24/08/1992

10249 ফফব্বয আম্মভদ এ.ফফ.এভ. আখতারুজ্জাভান াফদা খাতুন 08/08/1991

10250 কভাোঃ পজম্মর যাব্বী কভাোঃ তাম্মযক ফফিকী যাম্মফয়া খাতুন 15/05/1995

10251 পয়ার আম্মেদ কভাোঃ াভসুফিন কভাাোঃ কনা কফগভ 29/10/1991

10252 কভা: আফনছুয যভান কভা: আব্দুর আফজজ যকায কভাছা: ডফর কফগভ 09/12/1990

10253 কভাােদ  ইকফার কাম্মন কভাােদ ইফরয়াছ সুরতানা যাফজয়া 01/01/1990

10254 কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক কভাোঃ আব্দুর গপৄয কভাছাোঃ ারভা খাতুন 01/01/1992

10255 কভাোঃ াান আর ভামুন কভাোঃ মুল্লুকচাঁদ ভাফরথা কভাছাোঃ রুফয়া কফগভ 25/02/1992

10256 কভা: া ুকভায়াম্মজ্জভ কভা: আব্দুর খাম্মরক কভাল্লা ানাজ াযবীন 30/11/1992

10257 াফনুয ইরাভ নুযম্মম্মভাাোদ যদায খায়রুন কনছা 14/02/1990

10258 কভা; আফভনুর ইরাভ কভাোঃ দুদু ফভয়া তাম্মযা কফগভ 15/06/1992

10259 কভাোঃ াইপৄর ইরাভ কভাোঃ াইদুর ইরাভ কভাছাোঃ ভাসুদা খাতুন 10/11/1991

10260 অনুভ ার যতন কুভায ার ঊলা ার 17/10/1991

10261 আর আভীন কভাোঃ আপছায আরী জাানাযা 28/12/1992

10262 আব্দুল্লা আর- াদী কভাোঃ আবুর াম্মভ খান কাম্মন আযা কফগভ 15/09/1993

10263 কাাইনী নূয যীদ ফভযন অয যীদ কাম্মন আযা যীদ 29/12/1988

10264 নফযন তাফাসুভ কগারাভ ভরা স্বপ্না নাছযীন 18/09/1995

10265 কভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভামুন কভাোঃ আপজার কাম্মন ককাফনূয কফগভ 03/10/1988

10266 াফভা ফফনম্মত ীদ কভা. ীদুল্লা ফভয়া কপযদাউফ কফগভ 11/01/1995

10267 জফভ উফিন ীদুর ইরাভ ভম্মনায়াযা কফগভ 15/10/1990

10268 কভাোঃ পারুক ফভয়া কভাোঃ নুয মুােদ ফউফর কফগভ 20/12/1989

10269 কভাোঃ আফখনুজ্জাভান কভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ কভাছাোঃ আনর্জয়াযা কফগভ 20/04/1994

10270 কভাোঃ ভফনরুর ইরাভ কভাোঃ যফপকুর ইরাভ ভফযয়ভ কফগভ 01/01/1991
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10271 কভাোঃ আরভগীয কভাোঃ কযাস্তভ আরী কভাছাোঃ আকফরভা কফগভ 18/07/1989

10272 কভাোঃ কভাস্তাফপর্জয যভান কভাোঃ আব্দুর ভফজদ কভাছাোঃ ভভতাজ াযবীন 09/10/1994

10273 আনফজরা তাফাচ্ছুভ কক এভ আরাউিীন খন্দকায রাকী 04/12/1993

10274 জর ফফশ্বা ম্মন্তাল ফফশ্বা রফতকা ফফশ্বা 24/10/1992

10275 কভাোঃ নাজমুর নাফপ কভাোঃ জয়নার আম্মফদীন লুৎপৄন নাায রতা 09/04/1994

10276 কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ জফভরা কফগভ 15/01/1990

10277 কভাোঃ ফযয়ার্জর ক কভাোঃ ভামুনুয যফদ কভাছাোঃ ফফরফক কফগভ 05/08/1992

10278 কভা: সুভন কাম্মন কভা: ফযপৄর ইরাভ কভাছা: ভভতাজ কফগভ 05/03/1991

10279 কভা: অন্তয জাফভর কভা: কগারাভ কভাস্তপা কজযাৎনা খাতুন 13/10/1994

10280 পয়ার ফাযী ফমুর য়াম্মজদ আরী পাম্মতভা খাতুন 08/11/1993

10281 কভাোঃ কাম্মর কাম্মন কভাোঃ াফনপ আকন্দ কম্মরনা কফগভ 12/01/1989

10282 কভাোঃফজয়াউয যভান কভাোঃ নূরুর ইরাভ আম্মজরা খাতুন 03/08/1988

10283 কভাোঃ ফজয়া উিীন আফযপ কভাোঃ আবু তছয়দ নাজভা আক্তায 17/09/1994

10284 অফবফজৎ াা ফনযঞ্জন াা ীরা াা 19/05/1995

10285 ফভদযী জাান কভাোঃ াফভদুয যভান কভফযনা াযবীন 21/11/1992

10286 কভাোঃভাজারুর ইরাভ কভাোঃআফভনুর ইরাভ তয়দা আপম্মযাজা ইরাভ 08/11/1988

10287 অফবম্মলক গাইন ননীম্মগাার গাইন কযখা গাইন 10/09/1994

10288 কভাোঃ যীপৄর ইরাভ কভাোঃ ভব্বত আরী আম্মনায়াযা কফগভ 05/02/1992

10289 কভাোঃ ইয়াফছন কভাোঃ ফযার্জর  ইরাভ পাম্মতভা কফগভ 01/01/1993

10290 কভাোঃ ফভনার্জর ইরাভ কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ কভাাোঃ কতাযা কফগভ 01/01/1993

10291 কভাোঃ ফযপৄর আরভ আব্দুর াফরভ পফযদা কফগভ 10/10/1990

10292 কভাোঃ ফযাদ জাভান কভাোঃ ককাফাজ্জাভান কভাছাোঃ ফযতা ইয়াছফভন 10/09/1993

10293 মুাোদ  কপযম্মদৌসুর কফফয কভাোঃ আবুর কাম্মভ কপযম্মদৌফ কফগভ 04/04/1991

10294 কাবন ফড়ুয়া ভীযণ ফড়ুয়া ফকুর ফড়ুয়া 16/10/1993

10295 আফপ যভান খান ফভজানুয যভান খান আম্ময়া আক্তায 28/04/1995

10296 আফফদ াান কভনন নাফয উফিন আম্মভদ জাফকয়া কফগভ 15/09/1993

10297 দীঙ্কয কুভায দা াযান চন্দ্র দা ভায়া যানী দা 08/11/1993

10298 কভাোঃ ফফল্লার কাম্মন কভাোঃ তয়দ আরী কভাোঃ ফফরফকছ আক্তায 01/07/1990

10299 কভাোঃ কাউায ফাবু যার্জ কভাোঃ নজরুর ইরাভ কাভরুন্নাায 30/12/1994

10300 অয়ন কুভায কদ যতন কুভায কদ কফযী কদ 02/11/1994

10301 কভাোঃ আান - উর - ক কভাোঃ ভাপৄর্জর ক আম্মরয়া আখতায 09/09/1995

10302 কভাোঃ আবূ নাম্ময াফকফ কভাোঃ আবু তাম্মরফ নাজনীন আক্তায 03/09/1993

10303 আফদুয যভান কগারাভ কভাস্তপা ফফফফ জয়নফ 10/01/1991

10304 কভাোঃ যাজীফ আম্মভদ কভাোঃ আব্দুর য়াম্মদ যকায কভাছাোঃ যন আযা কফগভ 01/11/1993

10305 ফভজানুয যভান াজী নূয আােদ ভাম্ময়া কফগভ 21/02/1989

10306 কভাােদ ফনজাভ উফিন তার্জর ইরাভ াানা কপযম্মদৌী 23/07/1994

10307 জীফ কুভায দা সুম্ময চন্দ্র দা ফীনা যানী ফভনু 14/01/1994

10308 তয়দ আফপ মুােদ তয়দ ফরয়াকত আরী তয়দা ইভত আযা 10/07/1995

10309 অাাফপয়া জাফন কভাোঃ অাাখতারুজ্জাভান জান্নাতুর কানা 25/01/1995

10310 কভাোঃ ভাাবুফ ভর্জভদায মৃত াম্মনয়াজ ভর্জভদায কভাাোঃ ভাপৄজা কফগভ 16/09/1993

10311 কযজা আম্মভদ আফদুর রফতপ কফগভ লুৎপৄননাায 19/05/1993

10312 আব্দুল্লা আর ভামুন আব্দুয যফদ আম্মরয়া আক্তায 08/03/1993

10313 আভজাদ কাম্মন যফন াম্মপজ আম্মভদ কপযম্মদৌ কফগভ 12/03/1994

10314 কভাাোঃ কাম্মর যানা কভাাোঃ নইভ উফিন কভাাোঃ াম্মজদা কফগভ 17/07/1991

10315 কক এভ ারা উফিন কভাোঃ জাভার উফিন খান তাছফরভা কফগভ 15/12/1992
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10316 এ. এভ. ারভান কাম্মন াফব্বয কখ াপাম্ময়ত কাম্মন কাম্মন আযা খাতুন 01/12/1995

10317 কভাোঃ নাঈভ ইরাভ কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ ানাজ ইরাভ 01/11/1993

10318 ফযপপাত পাযজানা কভাোঃ পফযদ উফিন যফভা খাতুন 22/09/1994

10319 কভাোঃ আফজর্জর ইরাভ খান কভাোঃ আযাপৄর ইরাভ খান ফভম্ম কযম্মনা ফানু 27/05/1990

10320 প্রীতভ ফকদায জয় গকুর চন্দ্র ফকদায ভঞ্জু যানী ফকদায 25/07/1989

10321 কভাোঃ তানবীয কাম্মন কভাোঃ কভাাম্মযপ কাম্মন কপযদাউী কফগভ 02/11/1993

10322 কভা: যাফকবুর ইরাভ কভা: আ: াফকভ আভফফয়া 10/05/1991

10323 কভাোঃ মুযাদুজ্জাভান মুযাদ কভাোঃ আম্মনায়ারুর ইরাভ এ. এ. ভাপৄজা ইরাভ 11/11/1993

10324 কভাোঃ ভইনুর কাম্মন কভাোঃ কভাাযযপ কাম্মন কযম্মনা কফগভ 21/02/1992

10325 কভাোঃ আফকুয যভান কভাোঃ পজলুর ক কভাল্লা কফরনা আক্তায 24/04/1992

10326 কভাোঃ যাফকবুর আরভ কভাোঃ ভাবুবুর আরভ জান্নাতুর কযাকানা 23/11/1992

10327 এ.টি .এভ তাীদুর ইরাভ এ.টি .এভ ফপকুর ইরাভ জয়নফ ফফফফ নাফগু 15/05/1992

10328 তাফভয়া আান ডোঃ াফফ কভাােদ আান নুযজাান আম্মভদ 10/02/1993

10329 কাজী ায়াৎ ভাসুদ কাজী কগারাভ ভরা কযক্সনা কফগভ 10/10/1988

10330 শুভ্রম্মদফ চক্রফতী শ্যাভম্মদফ চক্রফতী যভা চক্রফতী 05/06/1994

10331 তয়দ ফযয়াজ উফিন তয়দ াভসুর আরভ ফখা াযবীন 25/11/1993

10332 কভাোঃ জয়নার আম্মফদীন কভাোঃ বুল্লা যদায কভাছাোঃ াফরভা কফগভ 20/05/1991

10333 কভাোঃ কাভরুজ্জাভান নুয কভাোঃ আফদুন নুয নাফভা কফগভ 05/03/1992

10334 কভাোঃ তাজফভনুয যভান কভাোঃ আম্মরপ উফিন কভাছাোঃ াানাজ াযবীন 04/03/1992

10335 দীা যকায মৃত-কগাফফন্দ চন্দ্র যকায ঊলা যানী যকায 25/01/1992

10336 কভাোঃ ানাউর ক কভাোঃ তাম্মছয আরী াম্মভনা খাতুন 09/02/1990

10337 কভাোঃ াফফ আজাদ আফদু ারাভ আজাদ ফাফরী আজাদ 05/01/1989

10338 আফপ কযভান কভা: খফরলুয যভান আযর্জভান আযা 06/01/1993

10339 কভা. জাফদ াান কভা. কতাপাজ্জর কাম্মন ফফউটি াযফবন 23/10/1992

10340 শ্যাভম্মরন্দু কদফনাথ যফদন্দু কদফনাথ যাধা কদফনাথ 02/11/1988

10341 কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ কভাোঃ আফজর্জর ক কভাছাোঃ াানাজ াযবীন 10/08/1995

10342 কভাকায যফীন কভা: আব্দুর জাব্বায ভফযয়ভ কফগভ 24/10/1991

10343 ইযপাত াযফভন কভাোঃ ারুন উয যফদ াফনা নাফগু 14/03/1995

10344 াফফযনা কভজাফীন এ,কক,এভ আফতকুয যভান যাফজয়া আকতায 08/06/1991

10345 যাইয়ানা ইয়াযীফ কভা: ফদরুর আরভ াম্ময়খা নূয ানাত নাায 11/04/1993

10346 কভাোঃ আফযপৄর কফীয কভাোঃ আব্দু ছারাভ কভাছাোঃ কযফজয়া খাতুন 31/12/1990

10347 ভামুদুর াান াইপৄর ইরাভ ভঞ্জুয়াযা কফগভ 18/09/1995

10348 কভাছা: ভফজনুা খাতুন কভাাোদ আরী কফগভ ফফরফক আরী 16/06/1989

10349 কাজী আম্মফদ আর মুক্তাফদয কাজী আব্দুর জাম্ময যাম্মফয়া খাতুন 29/10/1993

10350 আব্দুর জফরর কাম্মন কভাােদ াফকয কাম্মন তাভান্না ফানু 10/10/1992

10351 কভাোঃ যাাত াান কভাোঃ ইউছু নফী নাফছভা আক্তায 24/08/1995

10352 শ্রী যফক কুভায দা যতন কুভায দা তৃফপ্ত যাণী দা 12/11/1991

10353 াফদয়া নম্মযাজ মুফনয়া কভাোঃ নম্মযাজ পাযাজী ীভা যফদী 07/03/1995

10354 কভাোঃ ভাসুদ যানা কভাোঃ আব্দু ার্ত্ায ভয়না খানভ 07/02/1988

10355 এযাদুর আম্মনায়ায এভ. ফপউর আম্মনায়ায রুভা আকতায 17/07/1994

10356 ভাজারুর ইরাভ কাকন আরাউফিন আজাদ ফভজান ভফনযা কফগভ 26/07/1992

10357 কভা:আফতকুয যভান কভা:কভাজাম্মের ক সুফপয়া কফগভ 24/10/1991

10358 ভাবুবুয যভান এ, কক, এভ, কভাম্মর উফিন ভম্মনায়াযা ভ ূঁইয়া 01/06/1992

10359 তৃণা পুযকায়স্থ তয নাযায়ণ পুযকায়স্থ অঞ্জনা পুযকায়স্থ 18/03/1988

10360 কভাোঃ ভামূদুর াান কভাোঃ াইদুয যভান যন আযা 01/01/1994
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10361 য়াফ উফিন আম্মেদ আফমমৄর ক াফনা আক্তায 08/11/1992

10362 কতৌফপকুর ইরাভ কভাোঃ ফপকুর ইরাভ আম্মভনা খাতুন 15/10/1994

10363 কভাোঃ ভামুন-অয-যফদ কভাোঃ এরাী ফক্স যকায কভাছাোঃ যন আযা কফগভ 21/11/1993

10364 কভাোঃ যফফউর ইরাভ কভাোঃ খফরলুয যভান কভাছাোঃ আছভা খাতুন 25/10/1993

10365 কভাোঃ আফক আব্দুল্লা কভাোঃ ভীয জাান ফাকী কভাাোঃ আকম্মরভা কফগভ 15/10/1993

10366 কভা: জফভ উফিন কভা: আবু ইউসুপ ফভম্ম াম্মরা আক্তায 10/04/1988

10367 নুয-ই-জান্নাত নাফয উফিন নুযজাান কফগভ 26/11/1991

10368 কভাোঃ ভাবুফ আরভ কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ াফরভা খাতুন 07/08/1994

10369 তুলায আম্মভদ পজলুর ক পফযদা ইয়াফভন 23/11/1994

10370 মুোঃ কত ভান কভাােদ ইউনুছ সুফপয়া কফগভ 29/10/1994

10371 কভাােদ াীন আফভয উফিন ারুর আক্তায 13/06/1979

10372 কভাোঃ তানবীয াছান কভাোঃ আরী ায়দায ফভম্ম কাভরুন নাায 30/12/1993

10373 কভাোঃ আব্দুয যফদ কভাোঃ আপছায আরী যাফদা ফফফফ 02/01/1990

10374 গাজী কভাোঃ ইভযান গাজী কভাোঃ আফদুর ভান্নান ফভম্ম াযবীন আক্তায 26/01/1995

10375 কভাোঃ ািাভ কাাইন কভাোঃ যাম্মদ উিীন কভাছাোঃ যাফদা কফগভ 31/12/1993

10376 আফফদ আজাদ কনাম্মফর আবুর কারাভ আজাদ কজবুন নাায 31/12/1989

10377 কভাোঃ কযজাউর কফযভ কভাোঃ ফপকুর আরভ আক্তাযা কফগভ 10/06/1992

10378 ভানী চাকভা রীরা কভান চাকভা পুস্প যানী চাকভা 01/07/1989

10379 পাফযা তাফনভ যভান মুা নুরুয যভান কজফযন ফাফত 01/02/1993

10380 ইফতয়াক আম্মভদ কভাোঃ কগারাভ াযয়ায যাম্মফয়া াযয়ায 10/08/1992

10381 টি, এভ, কযদয়ান -উর- ক কভাোঃ আব্দুর ক তালুকদায যন আযা 28/12/1991

10382 কখ াফদুয যাভান কখ আব্দুর াই াভীভা আক্তায 09/01/1993

10383 কভাোঃ ভাসুদ যানা মৃত আোঃ ভান্নান কভাছাোঃ াাযা 17/04/1991

10384 কভাােদ আযাপাত কাম্মন কভাােদ াপাম্ময়ত কাম্মন কভাাোৎ কযানা াযফবন 01/01/1991

10385 এ,কক,এভ, তাফযকুর ইরাভ এ,এ,এভ, নজরুর ইরাভ কভাছাোঃ কাম্মনয়াযা কফগভ 01/06/1989

10386 যদায কভাোঃ কভাস্তাফকভ কভাোঃ জারালুর কভাযম্মদ আঞ্জুভান আযা 12/08/1995

10387 কভাোঃ জাফকরুর ইরাভ কভাোঃ আম্মনায়ারুর ইরাভ জাফকয়া সুরতানা 17/07/1992

10388 অফদফত াা জীফন কৃষ্ণ াা ঝুমু যানী কািায 10/09/1994

10389 জীফ ভ ূঁইয়া ারুণ-অয-যীদ াানাজ কফগভ 10/08/1988

10390 নূয মুােদ কভাোঃ জয়নার আম্মফদীন ফভম্ম আপম্মযাজা খানভ 27/07/1988

10391 কাফপয়া নাজনীন কভাোঃ আফদুর ফাম্মতন কযাকানা কফগভ 29/10/1994

10392 কভাোঃ কভাস্তাফপর্জয যভান কভাোঃ আব্দু ছাম্মরক কাম্মন আযা খাতুন 14/08/1992

10393 ভাযগুফ মুফপক কভাোঃ ভফতউয যভান কফগভ সুফপয়া কচৌধুযী 01/01/1994

10394 কভাোঃ তাফযকুর ইরাভ কভাোঃ আফভরুর ইরাভ নাফভা খাতুন 25/09/1993

10395 কভাোঃ আফযপ কাম্মন কভাোঃ যীপ কাম্মন কভাাোঃ যাম্মফয়া কফগভ 01/01/1994

10396 কভাোঃ আফকবুর ইরাভ এ. কক. আজাদ কভাছাোঃ ফভা খাতুন 17/06/1994

10397 কভাোঃ কযজাউর ক তাফনভ কভাপাজ্জর কাম্মন যাফজয়া সুরতানা 05/02/1994

10398 কভাোঃ কভম্মদী াান ফভমু কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু কভাছাোঃ াম্মজযা খাতুন 20/05/1991

10399 কভাোঃ  আব্দুল্লা আর পারুক কভাোঃ ফপকুয যভান এয়াকুম্মতয কনছা 06/02/1989

10400 কভাোঃ ভাজারুর ইরাভ কভাোঃ াম্মদকুর ইরাভ চাম্মভরী ইরাভ 20/12/1992

10401 কভাোঃ আফযপৄয যভান কভাোঃ ভফতয়ায যভান ফভম্ম কযম্মনা কফগভ 31/07/1994

10402 ফফয কুভায দা অরুন কুভায দা যীনা যানী দা 02/08/1995

10403 কভাোঃ আফকুয যভান কভাোঃ র্জরা উফিন ফ কফগভ 01/01/1996

10404 এ. এ .আর কাইয়ুভ শুব কভাোঃ ভান্নানুয যভান কভাছাোঃ াফনুয আকতায 27/11/1994

10405 নাঈভ ইরাভ কভাোঃ জাফদুর ইরাভ তাযীন সুরতানা 17/10/1990
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10406 তূময়ু কুভায দা কাজর কুভায দা রূনা দা 05/06/1993

10407 আব্দুয যাজ্জাক কগারাভ কভাস্তপা াম্ময়যা 15/08/1989

10408 কভাোঃ ফদুর ইরাভ কভাোঃ আব্দুর াফ কভাােৎ কযাম্মকয়া কফগভ 01/12/1988

10409 আবা অযফণ ইরাভ কভাোঃ ভফনরুর ইরাভ কপযম্মদৌ আক্তায 14/02/1995

10410 এ.এভ. াঈদুয যভান এ.এভ. মুফজবুয যভান াানাজ যভান 31/10/1994

10411 কভাোঃ ভফউফিন াান কভাোঃ হুভায়ুন কফীয ারভা সুরতানা 31/03/1994

10412 কভাোঃ বুজ খান কভাোঃ আকতায খান কভাছাোঃ সুফপয়া কফগভ 20/10/1994

10413 ভফপর্জর কাম্মন যফপকুর কাম্মন াানা সুরতানা 18/01/1994

10414 অপু কদফ অধীয কদফ ভঞ্জু কদফ 29/08/1991

10415 কভাোঃ ফাবু ক কভাোঃ আব্দুর গফণ ভাফরথা ভফভা কফগভ 01/07/1992

10416 ািাভ কাম্মন কয ভামুদ কাফনয়া কফগভ 25/07/1991

10417 কভাোঃ যাপান জানী কভাোঃ আব্দুয যফদ জান্নাতুর কপযম্মদৌ 11/07/1991

10418 কভাােদ কতৌফদুর ইরাভ কভাােদ ইরাভ পারুক কজাযা কফগভ 21/11/1991

10419 এ, কজড, এভ, কভাস্তাফদুর ইরাভ কভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ফদররুফা খানভ 25/02/1995

10420 খাফদজা আক্তায আবুর খাম্ময়য খাইরুন কনা 06/11/1995

10421 কভাোঃ ভফনরুজ্জাভান কভাোঃ ভনসুয উফিন ছাম্মরা কফগভ 11/11/1990

10422 কভাোঃ আফদূয যভান কভাোঃ আফদুর াই আপম্মযাজা কফগভ 09/11/1991

10423 ফভজাু কভম্মদী াযম্মবজ নাফরুর র্জরফপকায াানাযা াযবীন 30/11/1992

10424 কভাোঃ কযজাউর কফফয কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কভাছাোঃ ফযনা আক্তায 15/02/1990

10425 কভাোঃ র্জরফপকায যভান কভাোঃ ফাদা যকায কভাছাোঃ াীন আকতায 25/12/1993

10426 কাজী আফজর্জয যভান কাজী আফতকুয যভান আফজর্জন নাায 20/03/1991

10427 এ, এভ আর ভামুদ এ, টি, এভ কভাস্তাফপর্জয যভান ভাফজয়ুা আক্তায 20/03/1991

10428 কভাোঃ তাকফবরুর আরভ খান কৌযব কভাোঃ মুম্মরভ উফিন খান নূযজাান কফগভ 24/08/1994

10429 কভাোঃ নম্মযাজ ফযাজী কভাোঃ াফফবুয যাভান ফভম্ম কযাজী আম্মভদ 11/02/1992

10430 ফপ্রন্স কযজা মুন্সী আব্দু ার্ত্ায যাফমুন কফগভ 02/04/1988

10431 কভাোঃ জফয উফিন আাম্মেদ কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ ঝণাু কফগভ 12/09/1989

10432 কভাাোদ  পয়ার কভাোঃ ফাচ্চু ফভয়া ফভম্ম াযফবন 08/09/1993

10433 কভাোঃ াইদুয যভান াইভ কভাোঃ ফাদা ফভয়া নাযফগ কফগভ 25/12/1994

10434 কভাোঃ তুফন কযজা কভাোঃ আোঃ ছারাভ তহুযা কফগভ 06/01/1994

10435 ফজ, আয, এভ, ভয পারুক কভাোঃ আব্দুর াই যাম্মফয়া ফভজাু 10/12/1994

10436 মাযীন তাফনভ কভাোঃ াভ-উদ-কদাা তালুকদায নাযীন নাায 01/08/1991

10437 তন্মী কনয়াজ এ. এন. এভ. াফীফ নাফযা াফীফ 10/11/1988

10438 কদয়ান কাভরুর াান কদয়ান আব্দুর কুদ্দু কভাছাোঃ ভভতাজ কফগভ 30/07/1992

10439 ভাফপর্জয যভান কভাোঃ মুফজবুয যভান াানা যভান 02/08/1989

10440 এভ, এভ, আফপ নয়াজ আফদুর কুদ্দু ভফল্লক খুযফদা খাতুন 13/02/1993

10441 কভাোঃ ভাসুদ যানা কভাোঃ আব্দুর আফজজ খান কভাছাোঃ াম্মজযা খাতুন 31/12/1995

10442 কভা: বুজ ফভয়া কভা: পফযদ আম্মভদ কভাছা: খাফদজা াযবীন 31/12/1989

10443 ভানসুযা আক্তায কভাোঃ আব্দু কছাফান নাজনীন আক্তায 24/09/1990

10444 অনুভ চক্রফতী পুরক চক্রফতী ফমু চক্রফতী 25/11/1993

10445 কভাোঃ কভাাইফভনুর ফফিকী কভাোঃ কভাজাম্মের ক ফফিকী ভাফজয়ুা ফফিকা 03/12/1994

10446 কপযম্মদৌ আরভ মৃত কভাোঃ অফরয়ায যভান নাজভা কফগভ 06/03/1992

10447 কভাোঃ াজ্জাদুর ইরাভ কচৌধুযী কভাোঃ রুহুর আফভন কচৌধুযী কভাছাোঃ পাম্মতভা কফগভ 12/12/1986

10448 আযাপৄর আরভ আফভরুর ইরাভ াভসুন নাায 30/05/1994

10449 কভাোঃ ভইনুর ইরাভ মুকুর লুৎপয যভান ভফল্লকা কফগভ 14/09/1994

10450 এভ আাদুজ্জাভান কভা: কারায়ভান কভাল্যা াানাযা কফগভ 25/12/1992
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10451 কভাোঃ আব্দু ছার্ত্ায কভাোঃ আফজর্জর ক াম্মরা কফগভ 10/11/1992

10452 কভাাোঃ াফযীন ভাপৄজ কভাোঃ ভাপৄর্জর আরভ কভাাোঃ কতাযা কফগভ 15/10/1995

10453 তফযকুর ইরাভ আরভ আরী প্রাং তাম্মযা কফগভ 20/11/1992

10454 ফরজা পাযানা কগারাভ পারুক ভ ূঁইয়া জাানাযা আক্তায 12/01/1988

10455 কভাোঃ এখরা উফিন কভাোঃ আব্দুর জাব্বায আম্মভযা কফগভ 01/01/1993

10456 াইভন যায়ান কভাোঃ আব্দু ারাভ করীনা আক্তায 02/07/1992

10457 কভাোঃ আবু যাপাত ফফিক কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কফরনা ইরাভ 13/11/1992

10458 মুাোঃ জাফদ াান কভাাোঃ আফদুর কভার্ত্াফরফ উম্মে কুরসুভ কাউায 14/10/1994

10459 কভাোঃ আফভনুর আফজভ কভাোঃ আম্মনায়ায আফজভ আম্মনায়াযা কফগভ 22/09/1989

10460 কভাোঃ াফযয়ায আফকপ কভাোঃ আব্দুর রফতপ কভাছাোঃ াফনুয াযবীন 14/12/1994

10461 কভাোঃ ইভন কভাল্লা কভাোঃ আযাপ উফিন াফপয়া কফগভ 31/12/1993

10462 কাজী পয়ার ফাযী পূণ ু কাজী যফপকুর ফাযী কাজী আকফরভা ফাযী 15/12/1993

10463 যাম্মক চন্দ্র দা সূবাল চন্দ্র দা কানারী যানী দা 30/11/1991

10464 কভাোঃ াফপর্জয যভান কভাোঃ আযাপ আরী াফপজা খাতুন 31/12/1994

10465 কভাোঃ ইভাভ কাম্মন কভাোঃ আবু সুফপমান ঢারী রামরা নূয 13/08/1991

10466 কভাোঃ আানুর ক তালুকদায কভাোঃ আফভনুর ক তালুকদায ারভা আক্তায 11/06/1993

10467 কভাোঃ জান - ই - আরভ কভাোঃ জাভার উফিন র্জম্ময়র াযফবন 10/03/1991

10468 কভাোঃ তানবীয হুাইন যীপ কভাোঃ কভাাযযপ কাম্মন কভাাোঃ তফভনা কফগভ 02/10/1993

10469 কভাোঃ-কভনাজ কভাোঃ-কযয়াজ কভাছাোঃ- গুরান কফগভ 06/12/1993

10470 ইফরয়া কাাইন কারাইভান আরী াম্মযা কফগভ 01/01/1989

10471 কাজর কদফনাথ সুফর কদফনাথ যস্বতী যানী কদফী 29/12/1994

10472 কভাোঃ আরী আকফয ভান্নান ভাঝী যীয়ত কনছা 15/10/1988

10473 কভাোঃ াফফবুয যভান কভাোঃ আব্দুর াফকভ কযম্মনা কফগভ 18/10/1993

10474 কভাোঃ ফপকুয যভান এ.ফফ.এভ. ফফিক কভাাোঃ ফপম্মযাজা  ফফিক 26/10/1989

10475 কভাোঃ কভম্মদী াান কৌযব কভাোঃ আফদুর ভফজদ ভভতাজ কফগভ 01/01/1995

10476 তন্ময় কদফনাথ ফনযঞ্জন চন্দ্র নাথ যীনা কদফনাথ 12/11/1994

10477 কভাোঃ ফপকুর ইরাভ মৃত আব্দুয যভান দুরাই কফগভ 02/08/1993

10478 ফযন ফফশ্বা ফনরম্মকাভর ফফশ্বা কফরপৄর ফফশ্বা 03/08/1990

10479 কভাোঃ ািাভ কাম্মন কভাোঃ অম্মফদ আরী গাজী পাম্মতভা খাতুন 20/09/1994

10480 আভান উল্লা সুরুতুজ্জাভান আম্মভনা কফগভ 03/04/1991

10481 কভাোঃ যাম্মদুর ইরাভ কভাোঃ আব্দু ারাভ যাউপা আকতায 23/12/1991

10482 পাযানা ইয়াফভন ফফরী কভাোঃ ভয পারুক কভাাোঃ কজানা আযা খাতুন 15/09/1992

10483 ইকফতয়ায আম্মভদ কভাোঃ হুভায়ুন কফফয পফযদা ইয়াছফভন 28/07/1994

10484 ফজফনয়া কপযম্মদৌ কভাাম্মিকুর ক রায়রা ফযীন 08/03/1991

10485 কভা. এনামুর াান আোঃ গফণ যদায কযাম্মকয়া কফগভ 14/04/1989

10486 কাযাফ কাম্মন কভাোঃ নান্নু ফভয়া ঢারী াম্মজদা কফগভ 30/07/1993

10487 আল্লাভাম্মভাম্মদু . ভ. ায়দায আরী পফজরা খাতুন 22/10/1991

10488 কভাোঃ ভাাদী াান আব্দুর ভাম্মরক ারাদায কফরনা কফগভ 25/12/1993

10489 কভাোঃ াভসুর কফফয মৃত কভাোঃ নজরুর ইরাভ মৃত উম্মে কুরসুভ 05/02/1993

10490 কভাোঃ ফপউর ইরাভ জীফ কভাোঃ অফদুর ইরাভ াম্মজদা আকতায 10/07/1993

10491 কভাোঃ আবু সুফপয়ান কভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ আম্ময়া খাতুন 01/07/1988

10492 া য়াফরউর ক কচৌধুযী া কতাজাম্মের  ক কচৌধুযী কখাম্মদজা ক 01/12/1993

10493 াথ ুযকায কগাার চন্দ্র যকায অনুা যকায 12/08/1995

10494 কক আই এভ ইকফার কভাোঃ যফপক উল্লাহ নূযজাান কফগভ 06/07/1992

10495 াম্মজযা খাতুন কভাোঃ আবুর কাম্মভ নাফগু আক্তায 16/05/1993
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10496 শ্রী ফকম্মায কুভায বন্দরার ঋফল নান্দ যানী 12/10/1989

10497 কভা: আফতকুর ইরাভ কভা: তজপত আরী কভাছা: কনম্মযা কফগভ 02/10/1993

10498 কভা: নাফছয উফিন কভা: আব্দুর কফরভ াফরভা খাতুন 10/05/1992

10499 কভাোঃ আফদুল্লাহ আর আযাপাত পফউিীন আম্মভদ আম্মনায়াযা কফগভ 26/02/1991

10500 বুরবুর আম্মভদ কভাোঃ এরাী ফক খান কভাছাোঃ যম্মান ইজদানী 25/09/1993

10501 ফজফ কুভায ফং যাম্মজন্দ্র নাথ ফং কম্মভতা যানী 25/04/1993

10502 আপানা ক কভাোঃ আম্মনায়ারুর ক কযম্মফকা সুরতানা 10/10/1994

10503 আফদুল্লা আর ভামুদ আফদুয যাজ্জাক ী মৃত: যাফভা কফগভ 27/10/1989

10504 সুরতানা যাফজয়া নাজভা কভাোঃ আফদুর াফভদ আপম্মযাজা াফভদ 10/03/1994

10505 ফক্তা তালুকদায দুরার কৃষ্ণ তালুকদায গাম্ময়িী তালুকদায 16/01/1995

10506 প্রীতভ দ প্রণয় যঞ্জন দ ফফজন দ 01/01/1990

10507 কখ কভা: কুদযত ই এরাী কখ কগারাভ কভাস্তপা কযম্মফকা কফগভ 12/01/1993

10508 ফভরন চন্দ্র যকায ভনীন্দ্র নাথ যকায কযফা যাণী যকায 21/11/1989

10509 ইভরুর কচৌধুযী আব্দুর রফতপ কচৌধুযী পাযজানা আক্তায 13/10/1993

10510 কভাোঃ াফযয়ায ইরাভ ফাারুর ইরাভ কভাছাোঃ লুৎপৄন নাায 20/10/1992

10511 কভাোঃ াঈদ আর ভামুন অফনক কভাোঃ াইপৄর ইরাভ আঞ্জুভান আযা 22/07/1995

10512 কভা: তুলায আরভ কভা: আবুর কারাভ  আজাদ জাানাযা খাতুন 30/12/1993

10513 াহ কভাোঃ আযাপৄর ক াহ কভাোঃ ফজয়াউর ক আম্মনায়াযা কফগভ 13/01/1989

10514 কভাোঃ নাজমুর হুাইন কভাোঃ ইকফতয়ায যভান কুরসুভ কফগভ 10/12/1994

10515 কভাোঃ াম্মজদুর ইরাভ কভাোঃ ইকফার কাম্মন কভাছোঃ াযফবন ফানু 22/12/1989

10516 পয়ার পফকয আম্মনায়ায হুম্মন পফকয ইপপাত আযা কফগভ 01/11/1989

10517 ফযপাইয়াত আম্মভদ কভাোঃ খুযীদ আরভ াযফভন আক্তায 21/02/1993

10518 তুফন ফফশ্বা ফফশ্বনাথ ফফশ্বা কভযী ফফশ্বা 15/01/1990

10519 অফনফাুন কচৌধুযী যফফ ংকয কচৌধুযী কদফী কচৌধুযী 03/11/1990

10520 অণফু ফড়ুয়া মৃত সুজন ফড়ুয়া কৃষ্ণা ফড়ুয়া 11/09/1994

10521 কভাোঃ নাজমুর ক কভাোঃ ফফিকুয যভান তয়দা াভছুন্নাায 16/07/1994

10522 প্রম্মজ ফফশ্বা প্রকা চন্দ্র ফফশ্বা ভারা যানী ফফশ্বা 30/07/1992

10523 ফজ, এভ, মুকতাফদয কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন আকতাফয কফগভ 23/12/1993

10524 কভাোঃ ািাভ কাম্মন কভাোঃ আোঃ ফাকী কভাল্যা কভাছাোঃ সুরতানা কফগভ 14/12/1992

10525 কভা: াম্মদকুর ইরাভ কভা: াইপৄর ইরাভ কপযম্মদৌী সুরতানা 01/01/1994

10526 বুরবুর আম্মভদ পজলুর ক আম্ময়া কফগভ 11/02/1991

10527 কভাোঃ আবু কজাফাম্ময়য কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাছাোঃ আছভা কফগভ 30/10/1992

10528 ইফতয়াক ইভাভ ফছফিকী কভাােদ ইভাভ ফক্স ইছভত ইভাভ ফছফিকা 21/07/1993

10529 কভাোঃ কাভরুজ্জাভান কভাোঃ আব্দুর ভন্নান কফফয কভাছাোঃ কফনুয কফগভ 25/09/1991

10530 আব্দু াভাদ কাফান ার আফভনা খাতুন 05/12/1991

10531 কভাােদ ইকযাভ খান মৃত ইউসুপ খান কফরনা ইউসুপ 12/01/1991

10532 আম্ময়া ফিীকা কভাোঃ আফনসুয যভান তয়দা কভাফাম্মস্বযা কফগভ 08/09/1993

10533 কভাোঃ যায়ান াযম্মবজ কভাোঃ ইউনু আরী কভাছাোঃ কযম্মনা াযবীন 01/01/1989

10534 কভাোঃ ভাবুফ আরভ কভাোঃ আব্দু শুকুয কজায়ািুায কভাা:  াম্মজযা খাতুন 10/05/1990

10535 কাজী তাফযকুর ইরাভ কাজী খুযম্মদ আরভ যন আযা আক্তায 10/10/1995

10536 কভাোঃ কযাকনূজ্জাভান জয় কভাস্তপা কাভার কযম্মনা কাভার 01/11/1994

10537 কভাোঃ ভাবুফ আরভ কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ কভাছাোঃ ভফজদা কফগভ 07/11/1990

10538 ফরটন চন্দ্র ান্ত যাভ দা পৄর যাণী 03/10/1991

10539 কভা: ভারুপ াান াফব্বয কভা: আব্দুর খাম্মরক খান কভাছা: াফভদা কফগভ 05/03/1992

10540 কভাোঃ যাফফউর ইরাভ কভাোঃ আব্দুর জফরর কভাছাোঃ কযাভান কফগভ 01/07/1992
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10541 আশ্রাপৄর ইরাভ ভভতাজ উফিন কপারী আক্তায 05/12/1991

10542 কভাোঃ াজ্জাদ কাম্মন কভাোঃ আব্দু ছারাভ কখ কভাছাোঃ সুরতানা যাফজয়া 29/10/1994

10543 কভাোঃ তানবীয াান ভাসুভ কভাোঃ কভাজাম্মের ক ভাফনক তাফভনা কফগভ মুক্তা 05/11/1994

10544 ভধুসূদন ভফল্লক দানন্দ ভফল্লক ঊলা যাণী ভফল্লক 25/05/1988

10545 ভফপর্জর ইরাভ ইভাইর কদয়ান কপারী কফগভ 31/12/1991

10546 কভাােদ াইদুয যভান তকত কভাােদ াফফবুয যভান নুরুন-নাায কফগভ 01/01/1992

10547 কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাোঃ াাবুফিন তফভনা কফগভ 07/08/1992

10548 কভাােদ লুৎপয যভান কভা: আভান উল্লা ছাম্মদকা কফগভ 31/12/1994

10549 ফপকুর ইরাভ কভাোঃ আব্দুর ান্নান জাানাযা খাতুন 05/12/1991

10550 ফাপ্পা কুভায ার চন্দন কুভায ার স্বযস্বতী যানী ার 15/07/1990

10551 কভাোঃ যাফখর যায়ান কভাোঃ আব্দুর আয়ার কভাছাোঃ কযৌন আযা কফগভ 11/12/1992

10552 কভাোঃ কতৌফদুর ইরাভ কভাোঃ কভাপাজ্জর কাম্মন াফফফা কাম্মন 30/11/1992

10553 ফজ. এভ. পযাদ পয়ার যফন কভা: আতাউয যভান গাজী যফভা খাতুন 28/11/1990

10554 কভাোঃফভযাজ গাজী কভাোঃ কগারাভ কভাস্তপা গাজী খাফদজা াযবীন 15/08/1995

10555 কভাোঃ কভাাযপ কাম্মন কভাোঃ আব্দুর ভফতন াফনা কফগভ 20/04/1992

10556 কভা: ানাউল্লা কভা: তাম্ময়জ উফিন কখ ভম্মনায়াযা খাতুন 24/01/1988

10557 ফাবুজ্জাভান কভাোঃ কাভরুজ্জাভান ফফযন ফিীকা 30/06/1992

10558 কাজী াম্মযায়ায জাান কাজী কভাোঃ াজাান াম্মজদা জাান 24/11/1990

10559 কভাোঃ কভাস্তাফকন আরভ মৃতোঃ কয আরী মৃতোঃ ভফজদা খাতুন 04/10/1991

10560 কভাোঃ যফফউর ইরাভ কভাোঃ াফপজ উফিন খাফরদা ইয়াফভন 01/01/1996

10561 আবু াঈদ কভাোঃ আফপ ইকফার কভাোঃ নূরূর ইরাভ খন্দকায আভা কপযম্মদৌী 11/02/1991

10562 কভাোঃ ভফউয যভান কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক কভাছাোঃ ভাপরুজা কফগভ 12/10/1994

10563 ফচন্ময় দর্ত্ ফচর্ত্যঞ্জন দর্ত্ ভভতা দর্ত্ 15/12/1990

10564 কভাোঃ কভায়াম্মজ্জভ কাম্মন আবু তাম্ময ানা আক্তায 03/03/1992

10565 কভাোঃভাামুদুয যভান কভাোঃআফজজায যভান কভম্মরুন কনছা 29/11/1990

10566 সুদীপ্ত যায় ম্মন্তাল চন্দ্র যায় গীতা যায় 06/07/1994

10567 কভা: আফকফ াান ফসুফনয়া কভা: আকফয আরী ফসুফনয়া রুফফনা ইয়াছফভন 01/07/1995

10568 নাজমু াফকফ কভাোঃ কাম্মমমুর ক ফফশ্বা উম্মে জাান 15/09/1990

10569 কভাােদ পৄয়াদ াান কভাােদ আবুর কাম্মন কফগভ খাইরুন নাায 04/10/1988

10570 কভা: াীন খান কভা: াভসুর ক কভাম্মভনা খাতুন 08/11/1989

10571 নূয-ই-তানফজনা ফজতু কভাোঃ নুরুর হুদা ভাম্মরকা জান্নাত 13/10/1991

10572 কদয়ান যফকবুর াান কদয়ান কফযমুর ক তাফভনা আক্তায 25/04/1994

10573 কভাোঃ আফপপ যভান কচৌধুযী কভাোঃ আফজর্জয যভান কচৌধুযী ভাহ বুফা কফগভ 24/09/1993

10574 কভাোঃ আবু াঈদ কভাোঃ যফপকুর ইরাভ ফভম্ম কাম্মরী যফপক 26/11/1991

10575 নাফপা ইরাভ কভাোঃ াইপৄর ইরাভ ফভম্ম াানাজ আযর্জ 10/08/1994

10576 শুম্মবন্দু ফফশ্বা কগৌয দ ফফশ্বা ফফথীকা ফফশ্বা 12/08/1992

10577 পাাফভদ আপম্মযাজ কখ আাান - উর - কফীয নাজভা আম্মযফপন 26/01/1989

10578 কভাোঃ ারা উফিন কভাোঃ ইভাইর কাম্মন কভাাোঃ কযাফজ কফগভ 02/09/1988

10579 অফভত ার ঞ্জয় ার ভায়া ার 30/09/1990

10580 কভাােদ নাফকফ- আর- আান কভাােদ াভছুর কাক নাফদা আপম্মযাজ 31/12/1992

10581 ভাবুফা আকতায াম্মদক আরী ভম্মনায়াযা কফগভ 25/01/1993

10582 ফভযার্জভ মুফনযা ফপ্রয়া কভাোঃ কভাজাারুর ইরাভ কচৌোঃ কভাছাোঃ জাানাযা ইরাভ 13/10/1992

10583 এ. এভ. ফযপাত-ফফন-যফপক এভ. যফপকুর ইরাভ ফভম্ম. ফফযনা ক 30/06/1992

10584 কভাোঃ ফপকুর ইরাভ কভাোঃ শুকচান কভাল্লা াাতন কনা 27/12/1991

10585 আবুর াান কভাােদ াইপৄল্লা কভাোঃ আবু ফাক্কায যকায কভাাোঃ জাানাযা কফগভ 16/03/1995
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10586 এ. এভ. জহুরুর ইরাভ এ. এভ. ভামুদ আরভ জহুযা কফগভ 02/12/1993

10587 অফভত কুভায ফভি স্বন কুভায ফভি স্বপ্না যানী ফভি 17/11/1989

10588 কভাোঃ ভামুদুয যভান কভাোঃ আফজর্জয যভান কভাছাোঃ আম্মরয়া যভান 06/04/1995

10589 কভাোঃ ভাইদুর ইরাভ কভাোঃ আব্দুর ফাম্মতন ফভমা কভাছাোঃ সুফপমা কফগভ 12/01/1988

10590 কভা: কভম্মদী াান কভা: জাফদুয যীভ াাযা ফানু 10/12/1994

10591 ভাপৄর্জয যভান আফদুর কভাতাম্মরফ াইক াভসুন নাায 19/02/1991

10592 পারুক আম্মভদ কভাোঃ আয়ুফ আরী কাম্মনয়াযা কফগভ 15/06/1989

10593 কভাোঃ করাকভান কাম্মন কভাোঃ আবুর কাম্মভ এনাায আকতায 30/12/1995

10594 যাইা যউপ আব্দুয যউপ কযম্মফকা আক্তায 16/06/1989

10595 কভাোঃ ইকফার কাম্মন সুভন কভাোঃ নফাফ আরী কভাাোঃ াভসুন নাায কফগভ 20/05/1989

10596 প্রনফ কুভায দা ফযদ দা নফভতা যানী দা 29/12/1992

10597 এপ এভ ভামুন এপ এভ াফপর্জয যভান কজফভন আযা সুরতানা 27/12/1994

10598 প্রম্মনফজত ভন্ডর ভীয ভন্ডর করুনা ভন্ডর 25/12/1990

10599 খান রুফাম্ময়ত-উর-ইরাভ খান আোঃ ভান্নান জাফভরা কফগভ 28/11/1993

10600 কভাোঃ ভামুদুর াান কভাোঃ ভফন উিীন যন আযা 28/12/1988

10601 মৃন্ময় যায় ভফরন চন্দ্র যায় বাযতী যানী যায় 15/12/1992

10602 কভাোঃ াম্মরীন যীপ কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাছাোঃ যফদা সুরতানা 01/01/1992

10603 কভাোঃ ভাসুভ ফাবু কভাোঃ আবুর কাম্মভ কভাছাোঃ সুফপয়া কফগভ 09/05/1988

10604 ফভঠুন ফড়ুয়া াধন ফড়ুয়া অফনভা ফড়ুয়া 15/03/1989

10605 ফফভফত চন্দ্র যায় যফীন্দ্র নাথ যায় মমুনা যানী যায় 28/11/1989

10606 তাইপ ভামুদ াভসুর ক কযাম্মকয়া কফগভ 23/08/1992

10607 কভা: ারাউফিন মৃত আবুর কাম্মন কফগ কভাছা:কভাম্মভনা কফয়া 05/08/1990

10608 প্রদীপ্ত ফফনক দী প্রনফ কুভায ফফনক ফচনু যানী ফফনক 18/09/1993

10609 কভাোঃ আফযপৄয যভান কভাোঃ কদম্মরায়ায কাম্মন ফল্পী কফগভ 18/09/1990

10610 কতৌফদুয যভান ভর্জভদায কভাোঃ ফভজানুয যভান ভর্জভদায পফজয়া যভান 21/11/1994

10611 কভাোঃ ফফরী াম্মদক কভাোঃ আবু জাম্ময ছারভা কফগভ 30/12/1987

10612 কক এভ ভাাতাফ উফিন যার্জ কভাোঃ কযম্মজায়ান খন্দকায কভাাোঃ াম্মজদা কফগভ 24/05/1994

10613 ফফ.এভ.াইপৄয যভান কভা: জাপয কাম্মন ফফশ্বা কভাছাোঃ পাম্মতভা ইয়াফভন 09/08/1992

10614 অনুভ ফকী প্ররাদ চন্দ্র ফকী আফনতা যাণী 02/02/1988

10615 কভাোঃ নাজমু াদাত কভাোঃ কত আফর করী কত 24/05/1988

10616 কভা: ইব্রাফভ খফরর কভা: আপাজউিীন কভাল্যা ভফযয়ভ কফগভ 22/08/1992

10617 কভাোঃ নজরুর ইরাভ কভাোঃ আফদুছ ছারাভ নাছফযন আক্তায 31/12/1993

10618 আব্দুল্লা আর ভামুন ভযহুভ কভাােদ আরী াফনা আক্তায 05/06/1988

10619 কভা: আযাপৄম্মিৌরা ফদপু কভা: আ: ফাযী তযপদায আযর্জভান ফানু 02/02/1993

10620 পয়ার আম্মভদ কভাোঃ আোঃ যফভ কযাম্মকয়া কফগভ 20/10/1993

10621 এ, এভ, াজীবুয যভান এ, এভ, াীদুয যভান আছভা খাতুন 28/12/1992

10622 কভাোঃ যায়ান ইভফতয়াজ কভাোঃ াফপর্জয যভান কযাফজনা কফগভ 25/11/1994

10623 কফাযান উফিন াভসুফিন আম্মভদ াীন আম্মভদ 15/12/1991

10624 আরাউফিন কখ রারফভয়া কখ আম্মরয়া কফগভ 05/07/1992

10625 তানবীয আভদ কগারাভ কভাস্তপা নাফযা খাতুন 19/12/1990

10626 াফভযা নফন আরভ কভাোঃ ফপকুর আরভ পফযদা ইয়াছফভন 27/09/1993

10627 ভাপৄর্জয যভান কভাম্মরভ কখ ভাসুদা কফগভ 04/02/1994

10628 াফফবুয যভান কভাোঃ ফনজাভ উফিন কভাম্মভনা কফগভ 01/01/1990

10629 কভাোঃ াইপৄর ইরাভ ভঙ্গর যকায আযপত কনছা 31/12/1991

10630 কভাোঃ আবু কায়াইফ কভাোঃ এ. এপ. আম্মেদ আরী াভীভা আক্তায 01/01/1994
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10631 কভাোঃ কভম্মদী াান কভাোঃ খফরলুয যভান কভাছাোঃ াফনা কফগভ 07/07/1995

10632 পাফতয আম্মভদ কভাোঃ আতাউয যভান রুফভনা াযবীন 01/05/1995

10633 কভাোঃ ইভফতয়াজ কাম্মন কভাোঃ আবু াফন ফভম্ম নাজভা াযফবন 17/12/1994

10634 ভাজাফীন ানাজ জাভার এ. নাম্ময াফভভা আক্তায 02/06/1991

10635 কভাোঃ াফভউর ফাায কভাোঃ মুখম্মরছুয যভান াফভভ আযা যভান 12/12/1992

10636 আফযপ কাম্মন পজলুর কফযভ নুরুন নাায 22/12/1992

10637 কভাোঃ আবুফক্কয আরীঅাাকফয জাানাযা 08/10/1990

10638 কভাোঃ ফপউর আফরভ মৃত ম্মফদ আফর াভসুম্মন্নায কফয়া 11/11/1991

10639 কভৌসুভী আক্তায কভাোঃ কগারাভ কভাস্তপা মুকুর কফগভ 06/09/1993

10640 তয়দ যাব্বরু াান তয়দ আাবুর াান রাইলুন নাায 20/06/1995

10641 অণফু দর্ত্ ফফকা চন্দ্র দর্ত্ অঞ্জনা যানী কবৌফভক 03/04/1992

10642 কভাোঃ আবু তারা নূযী কভাোঃ আবু তাম্মরফ ফভয়া কভাছাোঃ নূযজাান খাতুন 31/12/1990

10643 কভাোঃ ইয়াফয আযাপাত ফযয়াদ কভাোঃ ফাম্ময়দুর ক যফভা কফগভ 25/07/1990

10644 খাইরুন নাায এভদাদুর ক যনআযা কফগভ 23/11/1982

10645 কভাোঃ ফযদমান কাম্মন কভাোঃ কফজাউর কাম্মন কাভরুণ্ণাায 07/11/1994

10646 কভাোঃ ভাম্মজদ ভফল্লক কভাোঃ ফাফযক ভফল্লক কভাাোঃ াফরভা কফগভ 30/11/1988

10647 মুাোদ কাভরুর আফযফপন মুাোদ আপায আরী ভভতাজ কফগভ 17/12/1989

10648 কাজী জাফভউর ফাায কাজী কভাস্তপা কাভার কাজী ফদররুফা কাভার 29/08/1994

10649 ফফপ্লফ চন্দ্র দা অরুন চন্দ্র দা অচনুা যানী দা 25/09/1992

10650 প্রতা চন্দ্র ভর্জভদায ভম্মনায চন্দ্র ভর্জভদায পূফণভুা যানী 10/11/1990

10651 কভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ তালুকদায কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু তালুকদায ারভা খাতুন 27/11/1990

10652 অনু ফফশ্বা অভম্মরন্দু ফফশ্বা ফরা ফফশ্বা 31/12/1992

10653 কাফর ফকংকয াা কাফর দ াা ফনবা াা 02/01/1988

10654 কভাোঃ আর ভামুন আবুর কাম্মভ পফযদা ইয়াছফভন 01/01/1990

10655 কভা: ফভজানুয যভান কভা: কাম্মন আরী কভাছা: ফকনা কফগভ 10/11/1988

10656 মুয়াফদুর ইরাভ ফদুর ইরাভ পাম্মতভা কফগভ 31/12/1994

10657 াঈদ মুােদ ফভপাকুর আম্মফদীন মুােদ জয়নুর আম্মফদীন আজাদ পাম্মতভা কজাযা াকী 01/12/1992

10658 কভাোঃ আর নাইমুর ইরাভ কভাোঃ মুনসুয যভান ফনলুপা ইয়াফভন 01/12/1994

10659 মুােদ কগারাভ আজভ মুােদ আবুর কারাভ কযাম্মকয়া কফগভ 21/04/1993

10660 পূফণভুা দা প্রান্ত কুভায দা রফতকা দা 13/08/1993

10661 পয়ার ভাহ মুদ করার উফিন ভযহুভা কাম্রুন নাায 10/01/1994

10662 কভাোঃ ভয পারুক কভাােদ আরী ফনলুপা কফগভ 05/08/1994

10663 কভাোঃ জয়নার আম্মফদীন কভাোঃ াফপজায যভান কভাছাোঃ জফযনা কফগভ 27/10/1992

10664 জান্নাতুন কপযম্মদৌ র্জূঁই ফজল্লুয যভান তাম্মযা যভান 22/01/1991

10665 আফযপা নাফযন কভাোঃ আবুর ফাায নাফভা ফাায 15/11/1990

10666 কভাোঃ কাাইন ইভাভ কভাোঃ কারাইভান কাভরুন নাায 15/11/1990

10667 কভাোঃ কাম্মন আরী কভাোঃ কভাম্মরভ আরী আনর্জভানয়াযা 10/03/1991

10668 কভাোঃ কফরভ াম্মদ মৃত আব্দুয যভান কভাছাোঃ াভছুন্নাায কফগভ 15/10/1992

10669 এ, এভ, নুয-ই- আরভ কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক কভাছাোঃ কভম্মরুন্নাায 07/05/1993

10670 ফনফাযণ চক্রফতী ফনফকান্ত চক্রফতী ভঞ্জু যানী চক্রফতী 10/10/1989

10671 এ. এভ. পৄয়াদ এ. টি. এভ. নাফভ পাফভা খাতুন 10/10/1994

10672 কভাছাোঃ যনাআযা ফফিকা কভাোঃ ফফিকুয যাভান কভাছাোঃ ভভতাজ ফফিকা 02/01/1988

10673 সুদীপ্ত নাথ ফপ্রয়ভ কনার চন্দ্র নাথ ফপ্রা যানী ভর্জভদায 20/08/1994

10674 কভাোঃ ভাসুদ যানা কভাোঃ াভসুর আরভ কভাছাোঃ ভফজনুা আরভ ভারফত 09/11/1990

10675 দীক ারদায জগদানন্দ ারদায সুফভ ারদায 05/03/1988
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10676 তাফনয়া খাতুন যীপৄর ইরাভ আনর্জ ভান আযা 15/07/1992

10677 কাাগ দা যাহুর কভান ফাঁফ দা স্বপ্না যানী দা 05/11/1994

10678 াফকফা তাফাসুভ ক কখ এনামুর ক াম্মনয়াজ ক 22/01/1992

10679 কভাোঃ আান াফীফ কভাোঃ আোদ আরী ভভতাজ কফগভ 08/03/1991

10680 যফন কুভায কঘাল যনফজৎ চন্দ্র কঘাল ফদারী যানী কঘাল 03/02/1988

10681 কভাোঃ আর-য়াফ-াফকপ কভাোঃ য়াম্মদ আরী াানা কফগভ 24/11/1995

10682 ফযাঝুভ ভফনযা আা কভাোঃ ফযার্জর ক ভঞা াফরভা আক্তায 16/08/1994

10683 নূম্ময আরভ ফফিক আদভ আরী ভম্মনায়াযা কফগভ 14/11/1993

10684 কভাোঃ ফামুজ্জাভান কভাোঃ কাভরুজ্জাভান কফগভ আছভা াযফভন কচৌধুযী 05/12/1991

10685 প্রান্ত ারদায ফযভর চন্দ্র ারদায সুফচিা যানী ারদায 20/02/1991

10686 কনাফন াইয়াযা কাজী কতাপাম্ময়র কাম্মন গুরনাজ কফগভ 30/03/1995

10687 নুয াফফনা ফকদায কফরভ জাানঙ্গীয ফকদায নূয জাান কফগভ 31/10/1988

10688 সুভন ফকদায ফফশ্বফজৎ ফকদায ইন্দ্রা ফকদায 25/12/1992

10689 কভাোঃ কফর উফিন কভাোঃ আবু তাম্ময জান্নাত আযা কফগভ 10/11/1990

10690 কভাোঃ খাম্মরকুজ্জাভান কভাোঃ আবুর পজর যাম্মফয়া খাতুন 18/09/1990

10691 পাাদ ফফন ভামুদ ফযাজ উফিন ভামুদ পাযানা ইয়াছফভন 01/06/1991

10692 কভাোঃ ইভানুম্ময়র ইরাভ ইভন কভাোঃ আফভনুর ইরাভ ভারুফা খাতুন 16/05/1991

10693 অধযা তাফন কভাোঃ কভাাযযপ কাম্মন াফভভা কফগভ 23/06/1994

10694 কভাোঃ ভাসুদ যানা কভাোঃ আব্দুর াভাদ কভাছাোঃ যানু কফগভ 19/08/1990

10695 নাফজপা তাফাসুভ (কভৌ) ভযহুভ খান কভাোঃ ইকফার যন আযা খানভ 07/01/1994

10696 সুান্ত ফিপুযা াফন্ত কুভায ফিপুযা কণ ুযানী ফিপুযা 15/09/1993

10697 কভা: াজ্জাদুর ইরাভ কভা: আরভগীয কফফয কভাছা: াফভা খাতুন 20/10/1993

10698 কতৌফপক াান কভাোঃ াফপজায যভান নাফছভা আখতায 29/09/1996

10699 কভাোঃ জফরুর ইরাভ কভাোঃ আফদুর খাম্মরক জাম্মভনা কফগভ 17/10/1990

10700 কভাোঃ আবুর াান যানা কভাোঃ নুরুর ইরাভ াছনা কফগভ 10/08/1990

10701 কভাোঃ আফদুয যাফকফ কভাোঃ নম্ময আরী কভাছাোঃ রুফফয়া খাতুন 30/11/1991

10702 কভাোঃ অাাব্দুর কাম্মদয কভাোঃ আব্দুর খাম্মরক লুফয়াযা খাতুন 01/01/1991

10703 ফজয়াউ াম্মরকীন এ,ফফ,ফফিক াহ্ফজাদী কফগভ 30/03/1993

10704 কাজী আফজর্জর ক কাজী নজরুর ক কাজী আফজর্জন কনছা 18/09/1994

10705 কভৌফভতা সুযবী মুফনয়া কভাোঃ াখায়াত কাম্মন ফপম্মযাজা কফগভ 16/12/1995

10706 র্জফরয়া ফজায াভসুফিন ফভয়া াানাযা কফগভ 08/10/1993

10707 কভাোঃ জাফভর কাম্মন কভাোঃ আরাউফিন কজাম্মরখা কফগভ 18/11/1990

10708 আাদুজ্জাভান কগারা আরী ভাম্মরকা কফগভ 01/02/1992

10709 আফপ আম্মনায়ায কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন ফদর-এ-আযা কফগভ 15/12/1994

10710 কভাস্তাকীভ াযীপ াইদ ভাাবুফ াান ফপম্মযাজ পাম্মতভা ইয়াফভন 25/12/1993

10711 কভাোঃ আর-আফভন ইরাভ কভাোঃ াইপৄর ইরাভ রুফফনা আক্তায 10/05/1995

10712 কাফনজ পাফতভা ফভফভ কভাোঃ কাভার উফিন খান াফনা ইয়াফভন 17/12/1995

10713 যাম্মজন কদ ফভরন কদ কফরা কদ 10/05/1991

10714 াফভযা ভামুদ এ. এভ. ভামুদ কাম্মন াভীভ সুরতানা 06/08/1993

10715 তয়দ াপকাত আরী এ.এভ. দাকত আরী তয়দা আযম্মদা াযবীন 02/04/1991

10716 ফফয চন্দ্র কদফনাথ কগাম্মশ্বয চন্দ্র কদফনাথ ফফতা যাণী কদফনাথ 12/02/1992

10717 কভাোঃ জফভ উফিন এ. টি. এভ. তয়দ আম্মভদ ভাপৄজা কফগভ 26/03/1991

10718 কভাোঃ কাম্রুর ইরাভ কভাোঃ ভাযপত উল্লাহ ফভম্ম কুরসুভ কফগভ 02/12/1994

10719 কভাোঃ কভম্মদী াান কভাোঃ আব্দুর ভফজদ কজায়ািুায াফনা কজায়ািুায 16/12/1992

10720 কভাোঃ হুভায়ুন কফফয কভাোঃ আফকুয যভান কভাছাোঃ নাজভা কফগভ 10/01/1993
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10721 কভাোঃ কতৌফদুর ইরাভ কভাোঃ াইপৄর ইরাভ কভাাোৎ পাম্মতভা াযবীন 27/06/1993

10722 খান কভাোঃ যাা কভাোঃ কফরভ খান যাম্মফয়া খানভ 19/11/1994

10723 কভাোঃ আফফদুয যভান কভাোঃ আবুর ভনসুয ভামুদা খাতুন 11/01/1992

10724 াথ ুপ্রতীভ ফভি চীন্দ্র নাথ ফভি কল্পনা যানী ফভি 31/12/1988

10725 যত্না াা ফচর্ত্ যঞ্জন াা রক্ষী াা 25/02/1994

10726 ফরংকন  ফফশ্বা ফফজয়  ফফশ্বা অচনুা ফফশ্বা 20/11/1994

10727 কভাােদ াইদুয যভান আব্দুর কদ্দু যাফভা কফগভ 01/03/1985

10728 অনতু ফর ফনযঞ্জন ফর ফরা ফর 11/02/1993

10729 যফি কািায যফঞ্জত কািায ভম্মনাযভা কািায 28/11/1994

10730 কভাোঃ ভভতার্জর যায়ান কভাোঃ কভাজাম্মের ক কভাছাোঃ যাম্মনা আক্তায জাান 30/09/1992

10731 কভাোঃ আব্দুল্লা আর ফাকী কভাোঃ কভাতাায আরী যকায কভাছাোঃ াানাযা কফগভ 09/11/1992

10732 জয়া ান্যার কল্যান কুভায ান্যার কনা যানী ান্যার 18/03/1993

10733 াফদয়া ফযপাত ান্তা ফগয়া উফিন আম্মভদ াভীভ আযা কফগভ 31/12/1993

10734 রা আম্মভদ কভাোঃ নাফজভ উফিন কভাছাোঃ আম্মনায়াযা খাতুন 14/11/1992

10735 কভাোঃ ভফউয যভান ফভশু াহ কভাোঃ আপজার কাম্মন াহ কভাছাোঃ াম্মযা খাতুন 10/12/1991

10736 পারুক আব্দুল্লা কভাােদ ইাক খফদজা কফগভ 16/05/1994

10737 জান্নাতুর কপযম্মদৌী সুফভ াইপৄফিন ইয়াফয়া তারীভা  খাতুন 23/02/1991

10738 কভাোঃ আরী ায়দায কভাোঃ কাম্মন আরী াফফনা কফগভ 26/12/1994

10739 কভাাোদ কগারাভ যাব্বানী মৃত এ কক এভ য়াফদুর ইরাভ কদম্মরায়াযা কফগভ 10/04/1988

10740 তানফজনা াফফফ আান াফফফ ভম্মনায়াযা াফফফ 08/01/1993

10741 কভা: াম্মদ ইকফার নুয কভাােদ রায়রা কফগভ 18/01/1990

10742 ফাফ আাম্মেদ নাফজভ উফিন াানাজ আক্তায 26/10/1994

10743 নাফদ কনাভান কভাোঃ ফজলুর কফযভ নাফছভা কফযভ 08/01/1992

10744 কভাোঃ াীনূয যভান কভাোঃ আব্দুর ভান্নান কযাম্মকয়া কফগভ 07/11/1989

10745 কভাোঃ ছাম্মনায়ায কাম্মন কভাোঃ আভত া কভাছাোঃ যাফদা ফফফফ 22/08/1990

10746 কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাোঃ আনছায আরী সুফপয়া কফগভ 05/08/1989

10747 আযাপ আরী ফফিফক কভাোঃ কানাজ উফিন যন আযা 10/10/1990

10748 কভাোঃ আযাপৄর আরভ কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক আম্মরয়া কফগভ 01/01/1993

10749 আফক ায়দায কযদয়ান ফপকুয যভান াভসুন নাায 02/11/1992

10750 কভাোঃ ফফয আম্মভদ কভাোঃ আফজর্জর ক াফরভা কফগভ 05/10/1991

10751 কভাোঃ তাম্মযক াান কভাোঃ ফপকুর ইরাভ কপযম্মদৌী কফগভ 01/07/1993

10752 কভাোঃ তফযকুর ইরাভ কভাোঃ ফাফয আরী কভাল্যা কভাাোঃ কপাফর কফগভ 10/01/1995

10753 সুফজত যায় সুনীর কুভায যায় কজযাৎস্দা যায় 28/05/1994

10754 নাায ফকদায কভাোঃ ইউসুপ আরী ফকদায াযবীন ফকদায 13/10/1993

10755 ফাবু কুভায ফফশ্বা ফফধু ভলন ফফশ্বা কযখা যানী ফফশ্বা 16/01/1991

10756 এ.কক.এভ. কভাপাক্কায কাম্মন কভাোঃ আবুর খাম্ময়য কভাছাোঃ কাম্মন আযা কফগভ 13/10/1988

10757 কভাোঃ ফভদুর কাম্মন কভাোঃ াভসুর মৃধা কভাছাোঃ ভফজনুা ফফফফ 19/05/1993

10758 কভাোঃ ইয়াফছন কভাস্তাফপজ কভাোঃ কভাস্তাফপর্জয যভান জাানাযা আক্তায 12/01/1989

10759 যতন যকায পফনভুলন যকায কপারী যানী যকায 31/12/1986

10760 কভাোঃ এানুর কফফয কভাোঃ কযজাউর কফযভ গুরফাায কফগভ 31/12/1992

10761 ভফযয়ভ ফফনম্মত আফজজ কভা. আফদুর আফজজ ভু ূঁঞা কভাা. ভামুদা খানভ 19/11/1991

10762 কভা: ফাবুর ফভয়া কভা: ছাম্মনায়ায কাম্মন াম্মজদা কফগভ 06/05/1994

10763 পজম্মর আফজভ াইপ এ,এ,এভ, ভফবুর ইরাভ পফযদা ইরাভ 01/07/1994

10764 নাফপ পাযান আফনসুর ইরাভ লুৎপা খান 16/08/1994

10765 কভাোঃ যাম্মদুর কফফয কভাোঃ আব্দুর আফজজ কযম্মনা আফজজ 07/09/1993
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10766 কভাোঃ ইকযামুর কফফয কভাোঃ ইন্তাজ আফর আফছয়া কফগভ 01/01/1993

10767 কভা: আব্দুর আর ভাকসুদ ফফফ কভা: সুফপ ফভমা বানু কফগভ 05/01/1992

10768 আাদুজ্জাভান আভজাদ কাম্মন ফদররুফা কফগভ 20/10/1989

10769 ফজান আম্মভদ াাফ উফিন আম্মভদ জান্নাতুর কপযম্মদৌী 03/03/1993

10770 কভা: রুহুর আফভন যকায সুভন কভা: নজরুর ইরাভ যকায কভাছা: কপারী কফগভ 03/05/1993

10771 কভাোঃ াফকবুজ্জাভান কভাোঃ সুরতান ভামুদ কাফনয়ায াযবীন 30/06/1995

10772 কভাোঃ ফফল্লার কাম্মন কভাোঃ কভাাযপ কাম্মন যফভা কফগভ 27/09/1995

10773 কভাোঃ আফকুয যভান কভাোঃ আকফয কাম্মন াযবীন কফগভ 04/02/1993

10774 আবুর ানাত কাজর কভাোঃ আব্দুর গফন াম্মজযা খাতুন 21/02/1989

10775 ফপক মুেদ াম্মনয়াজ আব্দুর কুদ্দু করীনা আক্তায 22/09/1989

10776 াফব্বয-উর-ইরাভ ভফদুর ইরাভ াযবীন আক্তায 18/11/1993

10777 াজ্জাদ আম্মভদ ফদনায কভাোঃ আাদ ফভয়া কজবুম্মন্নছা খাতুন 20/05/1993

10778 কভাোঃ াজ্জাদ কাম্মন কভাোঃ ভফজফয যভান জাম্মযা কফগভ 25/08/1993

10779 কভা: ফভরটন কাম্মন কভা:মুনছুয আরী প্রাং কভাছা:কম্মরনা কফগভ 17/12/1989

10780 কভাোঃ  আফতকুয  যভান কভাোঃ  াফপর্জয যভান আফছয়া খাতুন 12/12/1993

10781 কভাোঃ কায়াইফ ইভযান কভাোঃ ইভাইর কাম্মন সুযাইয়া কফগভ 01/01/1994

10782 কভাোঃ সুভন কাম্মন কভাোঃ নূরুর ইরাভ কভাছাোঃ াফনা আক্তায 01/02/1994

10783 কভম্মদী াছান কভাোঃ া আরভ ফনলুপা কফগভ 08/07/1996

10784 কভাোঃ নাজমুর ইরাভ যকায কভাোঃ  আফভনুর ইরাভ যকায কভাছাোঃ নুফযভা খাতুন 08/09/1993

10785 আব্দুন নূয নাঈভ কভাোঃ কভম্ময উফিন ফভয়া াভসুন্নাায কফগভ 30/12/1995

10786 কভাোঃ ভফনরুর ইরাভ মৃত ছাম্মফদ আরী কভাছাোঃ জফরভন খাতুন 21/12/1991

10787 কভাোঃ আবু তাফরফ পাফভদুয যভান কভাোঃ াফফবুয যভান কভাাোঃ আকতারুন কনা 30/06/1989

10788 ফয়া কুভায কন প্রদুযৎ কুভায কন সুনীতা যানী কন 19/08/1990

10789 এ. এভ. তানবীয কাম্মন কভাোঃ কভাতাায কাম্মন যান জাান কচৌধুযী 30/11/1991

10790 কভাোঃ পয়ার ছফগয আােদ আভাতুন্নুয আক্তায 20/12/1988

10791 ইপপাত পাযজানা ক কভাোঃ যফফউর ক াফভভ আযা আম্মেদ 27/10/1993

10792 আবু ায়াদ ভাপৄর্জয যভান ভফজয়ুা আক্তায 15/12/1995

10793 কভাোঃ আব্দু কাম্মর কভাোঃ আবুর কাম্মন কভাছাোঃ কফরনা খাতুন 03/04/1991

10794 এ, ফফ, এভ, য়াফর  উল্লাহ কভাোঃ সুরতান উফিন ভ ূঁইয়া জাানাযা খানভ 11/12/1993

10795 াফকবুর াান কভাোঃ কগারা কাম্মন াানাজ কফগভ 19/10/1992

10796 কভাোঃ াস্দাইন আম্মভদ কভাোঃ নাফয উড্ডীন কফগভ কম্মরনা আখতায 26/12/1992

10797 কভাোঃ ভাসুদুয যভান কভাোঃ ভফতউয যভান সুফপয়া কফগভ 09/10/1994

10798 এভ আপজার কাাইন জয়নার আম্মফদীন াফদা কফগভ 08/06/1993

10799 ভফউয যভান কভাাযযপ কাম্মন াফনুয কফগভ 09/02/1994

10800 এভ. ভামুদুর াান কভাোঃ াফপর্জয যভান কভাাোঃ যাম্মপজা কফগভ 12/08/1994

10801 কভা: আফতয়ায যভান কভা: আইনার ক কভাা: কযাফকয়া কফগভ 30/10/1989

10802 াভীভা আক্তায াভসুজ্জাভান াভসুন নাায 20/05/1990

10803 কভাোঃ ফজান াান কভাোঃ আব্দুর ান্নান কজবুম্মন্না 25/02/1994

10804 আব্দুল্লা আর ারুন কভা: পজলুর ক াভছুন্নাায 28/06/1993

10805 কজফকা যভান কভা: াইদুয যভান কভম্মরুন কনা 07/06/1994

10806 সুব্রত দা সুবাল দা কৃষ্ণা দাী 01/01/1991

10807 অফভত কদ ফভরন কাফন্ত কদ অরু্চ্না প্রবা কদ 10/08/1994

10808 এ.এপ.এভ. কতৌফদুর আরভ এ.এপ.এভ. ভফউর আরভ নাজনীন কফগভ 15/12/1994

10809 তয়দ াভ -ঈ-যাব্বী তয়দ াাদাত কাম্মন নাফপজা আপম্মযাজা আখতায 16/08/1995

10810 কভাোঃ ফপউর আরভ কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ নাজভা আরভ 03/02/1993
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10811 কভা: ফপকুয যভান আােদ আরী আকফরভা খাতুন 30/11/1990

10812 কভাোঃ ভফনয কাম্মন কভাোঃ কগারাভ নফী কভাছাোঃ ভম্মনায়াযা কফগভ 31/10/1994

10813 খাম্মরদ ভামুদ এান কভাোঃ নুরুর আরভ কভাছােদ খাম্মরদা কফগভ 06/10/1993

10814 কভা: াীন কযজা কভাোঃ কারায়ভান কাম্মন ভফযয়ভ কফগভ 03/10/1994

10815 ফভযাজ কভাল্লা আবুর কাম্মন কভাল্লা রাইর্জ কফগভ 28/12/1994

10816 শুবাীল যায় অমৃত কুভায যায় মুক্তা যানী যায় 22/06/1992

10817 কভাোঃ জয়নার আম্মফদীন কভাোঃ আম্ময়ন উিীন ানা 06/01/1989

10818 সুভন যায় যত যায় নফভতা যায় 13/11/1991

10819 ফফদুযৎ কুভায ভণ্ডর তফদ্যনাথ ভণ্ডর ভাধফী যাণী 20/12/1989

10820 কভাছাোঃ াানাযা ফফিকা কভাোঃ ফফিকুয যাভান কভাছাোঃ ভভতাজ ফফিকা 02/01/1988

10821 কভাোঃ াান তাম্মযক কভাোঃ কতাপাজ্জর কাম্মন ফনফরভা কাম্মন 29/12/1992

10822 কভাোঃ পাাদ কাম্মন কচীধুযী যভত আরী পাম্মতভা আক্তায 31/12/1994

10823 ম্মন্তাল কভকুায অভর চন্দ্র কভকুায গীতা যাণী কভকুায 01/10/1992

10824 কভা:কাভরুর াান ফকদায কভা: ায়দায আরী ফকদায ফখনা কফগভ 12/12/1986

10825 কভাোঃ ফফপ্লফ কাম্মন কভাোঃ কতাপাজ্জর কাম্মন রাবরী আক্তায 02/03/1992

10826 এভ, এ, আর- ভামুন কভাোঃ াঈদুয যভান যাফদা খাতুন 05/06/1994

10827 প্রীতভ কুভায যকায ফফপুর কুভায যকায ীভা যাণী ফং যায় 08/11/1995

10828 কক.এভ. াফকফ কাম্মন কাজী র্জরফপকায আরী ভভতাজ াযবীন 06/02/1995

10829 কভাোঃ যাম্মদুর াান কভাোঃ যজ্জফ আরী াম্মজদা আরী 25/03/1990

10830 ইনামুর াান জয়নার আম্মফদীন যন আযা কফগভ 10/05/1991

10831 কভাোঃ আরা উফিন কভাোঃ ছাম্মরহ উফিন যাম্মনা কফগভ 15/08/1994

10832 কভাোঃ আনাপ হুাইন ফদরী াা আরনা াা 20/11/1992

10833 কভাােদ ফভনার্জয আম্মভদ কভাােদ ভঞ্জুয আম্মভদ কাফনজ পাম্মতভা ফউরী 13/02/1989

10834 ফনাত তাভান্না কফরাম্ময়ত কাম্মন কযাম্মকয়া কফগভ 11/04/1994

10835 পাযাদ তানীভ এ. এভ. আফদুল্লা াভত জাান 01/01/1992

10836 াানা আক্তায এা াজাান আরী তালুকদায াফদা আক্তায 20/11/1992

10837 কভাোঃ াম্ময়দুর আম্মযফপন কভাোঃ নুরুর ইরাভ যীনা ইরাভ 23/01/1995

10838 দুজয়ু আযর্জ এভ. র্জরফপকায আরী আপম্মযাজা রুফী 05/10/1991

10839 এ.এ.এভ. াইপৄর ইরাভ কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক ফভয়াঁ কভাাোৎ আম্ময়া কফগভ 25/02/1991

10840 ইফ্পাত তানফজন ফ আফজর্জর ইরাভ কাম্মন আযা কফগভ 06/03/1994

10841 ফনা চক্রফর্ত্ী কগাার চক্রফর্ত্ী ফপ্রা চক্রফর্ত্ী 25/04/1993

10842 কভাোঃ কভাস্তপা আভীন কভাোঃ কজাফাইয কফদুযা কফগভ 10/12/1991

10843 কভাোঃ যফকবুর ইরাভ মৃত আব্দুয যফদ ভাফফয়া খাতুন 31/12/1991

10844 অফনক কচৌধুযী অফজত কুভায কচৌধুযী অচনুা যাণী কচৌধুযী 18/07/1993

10845 ভামুদ াপকাত আফভন কভাােদ নুরুর আফভন ভযয়াফযদা কফগভ 30/09/1995

10846 কভাোঃ আযাপাত াান কভাোঃ ভাবুবুয যভান ভফযয়ভ কফগভ 29/12/1992

10847 ইযাক তাফনভ কাম্মন কভাোঃ আরতাপ কাম্মন আপম্মযাজা কাম্মন 09/08/1992

10848 কৌযব কচৌধুযী ব্রম্মজন্দ্রনাথ কচৌধুযী বুরা কচৌধুযী 15/12/1991

10849 ফপ্রতভ যকায অম্মাক কুভায যকায ফউফর যাণী যকায 02/04/1994

10850 এ.এভ. এনামুর ক কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাছাোঃ নাজভা ইরাভ 10/11/1991

10851 পারুক আম্মভদ ফফিক আরী কপযম্মদৌফ কফগভ 03/04/1991

10852 কভাোঃ নুযনফী ফরংকন কভাোঃ াহ্ফজাান জাানূয কফগভ 27/11/1993

10853 রুহুর আফভন শুকুয আরী কযম্মনা াযবীন 14/11/1990

10854 ভাপৄর্জয যভান আবু ফকয ফিীক ভাফফয়া খাতুন 31/12/1992

10855 তয়দা তাফভনা তয়দ া আরভ তয়দা ভফযয়ভ আরভ 02/02/1992
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10856 য়াফছরাতুন নাায কভাাোঃ আফদুল্লা কখ ভাবুফা কখ 13/12/1995

10857 তয়দ আযাদ আরী তয়দ কত আরী যন আযা কত 14/10/1991

10858 কভাোঃ তানবীয াান এইচ.এভ. াান- উর- কফফয ারভা াান 19/12/1995

10859 ফাফ কাম্মন িযণ কভাোঃ াইপৄর ইরাভ াানা াযবীন 20/09/1994

10860 কভাোঃ অফদুর ইরাভ ফকদায কভাোঃ ফপকুর ইরাভ ফকদায ছাম্মনায়াযা কফগভ 22/06/1994

10861 কভাোঃ জাফদুর ইরাভ কভাোঃ জাাঙ্গীয কাম্মন নুরুন্নাায কফগভ 27/07/1993

10862 কভাোঃ াফকফ াান ফাফ কভাোঃ যফফউর আরভ াফনা আক্তায 15/07/1995

10863 কভাোঃ কাভযরুজ্জাভান কভাোঃ াভসুজ্জাভান কপফযনা আখতায 05/10/1992

10864 কভাোঃ পযভান ফভয়া কভাোঃ নজরুর ইরাভ পাম্মতভা নজরুর 17/10/1994

10865 কভাোঃ ভামুন কাম্মন কভাোঃ আপজার কাম্মন কভাছাোঃ পফযদা কফগভ 23/12/1992

10866 কভাোঃ তানবীয হুাইন কভাোঃ লুৎপয যভান কভাাোঃ তানজীযা াযবীন 18/01/1991

10867 কফক ভণ্ডর কঙ্কণ চন্দ্র ভণ্ডর ান্না যানী ভণ্ডর 16/12/1992

10868 কভাোঃ াফভদুয যভান আব্দুর রফতপ যাম্মফয়া খাতুন 01/06/1995

10869 ফরংকন যকায পুফরন ফফাযী যকায গায়িী যকায 09/08/1993

10870 অফবফজৎ যকায নফজৎ কুভায  যকায মৄফথকা যাণী যকায 01/09/1994

10871 যায়ান কনাভান আব্দুর ান্নান কভাল্লা ভামুদা আক্তায 24/10/1991

10872 ভয যীপ াঠান যীপ মুযম্মদ াঠান নাফদযা াঠান 04/11/1990

10873 কখ যাজফীয হুদা কখ তছফরভ উফিন যাম্মফয়া খাতুন 21/02/1991

10874 কভাছাোঃ ারভা কফগভ মৃত াম্মদক আরী কভাছাোঃ পফজরা খাতুন 20/08/1985

10875 কভাোঃ কাভরুজ্জাভান খান কভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ কভাছাোঃ আম্মনছা খাতুন 11/11/1989

10876 পাফভদা যভান যীভা কভাোঃ  াফপর্জয যভান আফছয়া  খাতুন 14/06/1992

10877 এ, এ, এভ ভামুন কাছায মুােদ আব্দুর াফরভ আঞ্জুভান আযা খানভ 04/09/1995

10878 মুােদ ইফরয়াছ আভদুয যভান ভম্মনায়াযা কফগভ 04/07/1990

10879 কভাোঃ নূয-এ-াান কভাোঃ ইভাইর কাম্মন কভাছাোঃ নূরুন নাায 20/11/1992

10880 কভাােদ াফযয়ায যভান ফযয়াদ কভাোঃ ফভজানুয যভান জান্নাতুর কপযম্মদৌ 03/05/1995

10881 অফবম্মলক কচৌধুযী অনু কাফন্ত কচৌধুযী যীতা ধয 12/10/1994

10882 কভাোঃ ইয়াফযফ ইভযান ইফত কভাোঃ াইপৄয যভান ইভাভ ইযাত যভান 24/08/1993

10883 কভাোঃ ফযপৄর ইরাভ কভাোঃ আব্দু ারাভ ানুপা খাতুন 01/01/1992

10884 কভাোঃ াফদুর ইরাভ কভাোঃ ভয়নার ক াফনা ইয়াভীন 01/11/1995

10885 অরূ কুভায কুন্ডু অরুন কুভায কুন্ডু কৃষ্ণা যানী কুন্ডু 09/12/1988

10886 কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাোঃ ভতাম্মরফ যকায কভাছাোঃ কাম্মনয়াযা ফফফফ 18/08/1989

10887 আবু াঈদ কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ াম্মজযা কফগভ 10/09/1991

10888 কভাোঃআরাভ ফাফয কভাোঃম্মভাভতাজ আরী আম্ময়া ফিীকা 15/07/1990

10889 কায়াইফ ইফম্মন াান কক. এভ. াান ায়ভা াান 02/12/1993

10890 কভাোঃ আতাউর কফযভ ভামুদ এ এভ আাদুল্লা কভাছাোঃ যাম্মদা 22/12/1992

10891 ফযর্জ চন্দ্র াা গাজর কুভায াা কফনকা যানী 20/12/1993

10892 ইপম্মতখারুর আরভ আবুর খাম্ময়য পাম্মতভা আক্তায 10/02/1992

10893 াযা াম্মদক কভা: াম্মদকুর ইরাভ কভাকম্মদা খাতুন 13/12/1994

10894 শুব রারা দুরার কাফন্ত রারা ান্না রারা 18/02/1990

10895 কভাোঃ কযাভানুজ্জাভান কভাোঃ আক্তারুজ্জাভান যাফজয়া আক্তায 02/11/1995

10896 কভাোঃ আজারুর ইরাভ কভাোঃ আফভরুর ইরাভ আফম্বয়া ইরাভ 01/05/1991

10897 শ্রী ননী কগাার শ্রী ফফজয় চন্দ্র যকায শ্রীভফত যাণী যকায 15/01/1991

10898 তয়দ াইপৄয যভান তয়দ ভফবুয যভান তয়দা াভছুন নাায 27/02/1993

10899 জান্নাতুর কপযম্মদৌী ফফনম্মত কফপর কফপর উফিন আম্মেদ যায়ানা আম্মেদ 27/12/1995

10900 কভাোঃ াইপৄর ইরাভ কভাোঃ আপছায আরী কভাছাোঃ কযফজয়া ফফফফ 30/11/1995
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10901 কভা: ারভান আম্মযপীন কভা: কযজাউর কফযভ ফফরফক তালুকদায 05/11/1994

10902 বুরবুর কাম্মন আব্দুর ফাম্মছদ কফগভ 01/01/1988

10903 আযভান নাফয খান ফনয়ামুর নাফয খান রাফফন খান 20/03/1994

10904 কভাোঃ যাপাম্ময়র এ. এইচ. এভ. তফরভ উিীন াফনা কফগভ 31/12/1992

10905 পয়ার আম্মভদ কভাোঃ আব্দু ারাভ ফপম্মযাজা কফগভ 01/08/1989

10906 কভাোঃ আফপকুয যভান কভাোঃ আফনসুয যভান তাফরভা যভান 01/01/1995

10907 কভাোঃ আফভয াভজা কভাোঃ নূরুর ইরাভ াফভদা খাতুন 10/12/1992

10908 তয়দ কভাস্তপা আফপ তয়দ জাাঙ্গীয আরভ কভাছাোঃ আকরীভা খাতুন 08/11/1995

10909 আফপপা আনতাযা খান কভা: আপতাফ কাম্মন খান পফযদা ইমাভীন 11/02/1992

10910 কভাোঃ জাম্মফদ াান কভাোঃ ভফনয আভদ পাম্মতভা কফগভ 15/09/1993

10911 তাযীপ আম্মেদ কভাোঃ আইয়ুফ আরী কযম্মফকা াযবীন 01/01/1993

10912 জফন আক্তায াফফবুয যভান কফফফ আক্তায 19/04/1989

10913 কভা: য়াজকুরুনী কভা:আব্দু াভাদ কভাছা: কযনুকা ফফফফ 31/12/1990

10914 কভাোঃ আবুর কাম্মন কভাোঃ ফপকুর ইরাভ কভাা: কাম্মনয়াযা কফগভ 30/09/1994

10915 াফফবুয কযজা আভদ াান যাম্মফয়া কফগভ 01/06/1994

10916 কভাোঃ কাম্ময় ারাদায আব্দুর ভাম্মরক ারাদায লুৎপৄন কনচ্ছা 31/12/1989

10917 কভাাোঃ ফদুর ইরাভ কভাাোঃ াইপৄর ইরাভ ফউরী খাতুন 28/12/1992

10918 মুাইফভনুর আরভ পাইয়াজ মুাোদ পকরুর আরভ খাম্মরদা আক্তায 01/01/1992

10919 আকা দর্ত্ সুফনর দর্ত্ ফযনা দর্ত্ 31/12/1993

10920 কভাোঃ ফজান কভাোঃ পজলুয যভান আম্ময়া খাতুন 03/10/1993

10921 সুভাইয়া ভাফযয়াভ কগারাভ মুতাুজা তয়দা নাজভা আক্তায 04/12/1991

10922 কভাোঃ কাভার কাম্মন কভাোঃ আব্দুয যফভ নূয জাান কফগভ 01/01/1991

10923 কভাোঃ সুভন আম্মভদ কভাোঃ াভসুর ক াফন্ত কফগভ 28/11/1989

10924 কভাোঃ াাবুিীন কভাোঃ আব্দুয যভান পফকয াম্মরা খাতুন 01/01/1988

10925 আফদুল্লা আর ভামুন ভয পারুক ফফফফ কুরছুভ 30/11/1989

10926 কখানূয তাফাসুভ আবুর কারাভ আজাদ পফযদা ইয়াফভন 17/08/1992

10927 যাপজাফন ইয়াায আব্দুর আউয়ার যীপ আপম্মযাজা খানভ 31/12/1994

10928 পাফযা যভান কভাোঃ ফপকুয যভান কচৌধুযী তয়দা কনাদ ফানু 14/06/1994

10929 কভাোঃ আবু তাম্ময কভাল্লা কভাোঃ আযর্জ কভাল্লা কযাম্মকয়া কফগভ 07/08/1988

10930 কভাোঃ কযাভান াান াম্মবর কভাোঃ ফযজাউর কভাল্লা কভাছাোঃ াযফবন আক্তায 09/07/1995

10931 কভাোঃ খাইরুর ইরাভ কভাোঃ কাম্মদয কফাযী কভাাোঃ কতাযা কফগভ 05/02/1994

10932 জাাঙ্গীয আরভ আাোদ আরী জাদা খাতুন 22/09/1990

10933 আফফয খান যাতুর কভাোঃ জফয উল্লা কভাাোৎ কভাম্মছনা 12/06/1994

10934 কভাোঃ খায়রুর আরভ আবুর খাম্ময়য জাম্ময়দা কফগভ 16/05/1990

10935 কভা: ানফদদ আনাভ কভা: খায়রুর আনাভ কযম্মনা আনাভ 31/12/1987

10936 খন্দকায যাজীফ আম্মভদ আবুর ফাায নুরুন নাায 21/02/1988

10937 কভাোঃ কাম্মর যানা কভাোঃ পজলুয যভান াভছুন নাায 02/04/1991

10938 ফফাা যায় সুভন্ত কুভায যায় কযনুকা যায় 25/12/1990

10939 কভাোঃ ভফতউয যভান কভাোঃ াম্মতভ আরী কভাাোঃ াম্মপজা ফফফফ 23/03/1990

10940 ফপকুয যভান াপী াফীবুয যভান ফজন্নাতুন নাায 10/09/1993

10941 আয়া আক্তায কযজাউর কফযভ ভামুদা খানভ 12/12/1994

10942 কভৌফভতা আম্মভদ কভাম্মরভ উফিন আম্মভদ রুম্মভরী আম্মভদ 23/10/1992

10943 আফদুল্লা-আর-যাজীফ ফভরটন কভাোঃ যফফউল্লা যফফন কভম্মরুন কনছা 03/02/1990

10944 কভাোঃ াাদাত কাম্মন কভাোঃ আব্দুর ফাযী কযানা আক্তায 01/01/1993

10945 কভাোঃ াাদাৎ কাম্মন াম্মটায়াযী কভাোঃ আবুর কাম্মন াফনা আক্তায 01/01/1989
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10946 পম্ময়জ আেদ আরী কাম্মন াভছুন নাায 03/01/1990

10947 এ এ এভ রুফাইয়াৎ কভাোঃ আব্দুয যফভ উম্মে কুরছুভ 26/10/1991

10948 কভাোঃ াফভউর ক ফচতী কভাোঃ ফজয়াউর ক ফচতী রুফফনা ফচতী 11/05/1991

10949 কভাোঃ আযাপৄর আরভ মৃত আফজর্জয যভান কভাছা. াইদা কফগভ 01/10/1989

10950 কভাোঃ আবু াীদ কভাোঃ ভয আরী াাযা ফানু 03/07/1990

10951 কভাোঃ যাফকফ াান কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক কভাছাোঃ ভন্জর্জভা কফগভ 07/01/1994

10952 কভাােদ  আফযপৄয যভান কভা.আবুর খাম্ময়য ততয়ফা খাতুন 10/08/1988

10953 কভাজাফদুর ইরাভ কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ কাভরুননাায কফগভ 31/12/1988

10954 ভনর্জরুর াান আব্দুয যাজ্জাক এইচ আয ককয়া 21/12/1994

10955 কভা: কগারাভ ফকফফযয়া কভা: াফফবুয যভান াম্মজদা কফগভ 02/01/1987

10956 ভনীল চন্দ্র দা মুকুর চন্দ্র দা অঞ্জরী যাণী দা 06/01/1994

10957 কভাাোদ ইউসুপ জাফভর কভাাোদ কাভরুর ইরাভ াানা ইরাভ 31/03/1992

10958 াফপনা মুস্তাযী াম  কভাোঃ ানয়াজ কভাছাোঃ ভাপৄজা কফগভ 17/12/1995

10959 সুলভন কভাদক ভম্মন্দ্র চন্দ্র কভাদক বাযতী যানী কভাদক 13/10/1994

10960 কভাোঃ আবু ফকয ফফিকী কভাোঃ ইন্তাজ ফভয়া পাম্মতা কফগভ 01/06/1992

10961 কভা: মুতাফদ যাতুর কভা: জারার উফিন কভম্মরুন কনছা কফগভ 19/04/1995

10962 কভা: এভামুর কভাযাফরন তালুকদায কভা: ফজলুয যফদ তালুকদায কভাছা: নাজফনন আক্তায 27/12/1988

10963 এ, এভ, কভাস্তাক আম্মভদ কচৌধুযী কভা: ভনর্জরুর  ইরাভ কচৌধুযী ভফযয়াভ ইরাভ 01/01/1996

10964 এ. এভ. আব্দুর ান্নান এ. এভ.  জাাঙ্গীয আরভ আকরীভা  আক্তায 01/11/1989

10965 ায়রা াযবীন আব্দুয যাজ্জাক কযাম্মকয়া কফগভ 15/06/1990

10966 ফনফত কুভায ফনম্মযন্দ্রনাথ প্রাভাফনক ফান্তী যানী 21/07/1990

10967 আব্দুল্লা আর ভাসুভ কভাোঃ নজরুর ইরাভ কফরনা আক্তায 01/12/1995

10968 কভাোঃ ফযভন কভাোঃ এজাায ফভয়া কযনু কফগভ 25/09/1993

10969 তুফন শুভ্র দা ফযভর কাফন্ত দা কনরী দা 20/01/1991

10970 এ. এপ. এভ. ভফউিীন আরভগীয কভাােদ আরী ভন্ডর পাম্মতভা কফগভ 01/01/1991

10971 কভাোঃ কভাস্তপা কাভার কভাোঃ আক্তায কাভার ফভম্ম ফদলু আযা কাভার 23/12/1995

10972 কভাোঃ াানুজ্জাভান কভাোঃ আম্ময়জ উফিন ভন্ডর কভাছাোঃ াফনা ফফফফ 14/10/1983

10973 ফাফযযা খন্দকায খন্দকায আব্দুর ফাম্মদ কফরভা াযবীন 05/02/1995

10974 কভাোঃ কভম্মদী াান কভাোঃ আবুর ফাায কভাাোঃ কভফযনা খাতুন 02/02/1993

10975 কভা: াইপৄফিন খান কভা: আবুর াম্মভ খান াফফকুন নাায 19/10/1988

10976 কভাোঃ কতাফ উফিন কভাোঃ াাফ উফিন কভাাোৎ ভাসুদা কফগভ 27/02/1992

10977 এনামুর ক ছাম্ময়দুর ক কজাছনা আযা কফগভ 26/06/1991

10978 যানা ীর অফজত ীর অনু ীর 07/02/1993

10979 াাদাত যভান কভা: মূা নুরুম্মন্নছা কফগভ 31/12/1994

10980 কভা াফভউর ক কভা ফজয়াউর ক াফফনা ইয়াভীন 10/04/1994

10981 আবু কভাাোদ র্জনাম্ময়দ কভাাোদ কযজাউর ক আযফপনা কফগভ 27/06/1991

10982 কভাোঃ যফকবুর াান আোঃ যাজ্জাক কভাল্লা আকফরভা খানভ 09/07/1991

10983 কভাোঃ কভান্তাফয যভান কভাোঃ আব্দুর ভর্ত্াফরফ নাফদ আযাপী 01/10/1993

10984 কভাোঃ ভফনরুর ক ফজাদী কভাোঃ কভাজাম্মের ক কভাছাোঃ জাফদা াযবীন 12/06/1995

10985 তাীদ ফফন যভতুল্লা এ. এভ. যভতুল্লা কভাছাোঃ ারভা খাতুন 12/12/1994

10986 কভাোঃ ফপ উল্লা কভাোঃ াভসুর ক কভাছাোঃ ফদা কফগভ 15/06/1989

10987 াযফভন সুরতানা কখ কাযাফ কাম্মন ভাপম্মযাজা াযফবন 10/04/1994

10988 কভা: অাারাউর ক রা কভা : াফফবুয যভান ফভম্ম াানা াযবীন 31/12/1988

10989 ফযয়াদ কভাম্মদু ফাফ কভা : আরতাপ কাম্মন তাফরভা কফগভ 18/02/1994

10990 আফপদ কাভরুর আযাফপ কভাোঃ কযজাউর কফযভ আপম্মযাজা কফগভ 30/11/1995
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পনব োবগ  লবযে ০৯/০২/২০১৮ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত 

 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

10991 কভাোঃ আব্দু কাফান কভাোঃ াফজফয যভান কভাাোঃ াভছুন নাায 01/01/1996

10992 কভাোঃ ভয পারুক কভাোঃ টুকু কভাল্লা তাফরভা কফগভ 20/12/1994

10993 কভাোঃ ফযপাত াান এ. এইচ. এভ. াভসুয যীদ নাজভা যীদ 07/10/1995

10994 পাম্মতভা-তুজ-কজাযা এ.এইচ.এভ. ইকযামুর ক ইউ. এইচ.এভ. আন্জর্জভান আযা 19/03/1992

10995 াম্মকয আভদ কভাস্তাক আােদ াানাযা খানভ 05/06/1993

10996 কভাোঃ ফভজফা-উর-আরভ ফফদউর আরভ ফভম্ম যন আযা কফগভ 04/12/1992

10997 শ্রীকান্ত দা মুকুট চন্দ্র দা যস্বতী যানী দা 04/07/1994

10998 আবু জাফদ কভাোঃ হুভায়ন কফফয কভাোঃ আব্দুর ফাযী কভাছাোঃ জাইভা খাতুন 10/04/1988

10999 ইম্মরাযা ফযফছর আগফিন অংকুয ফযফছর কযখা ফযফছর 16/11/1989

11000 কভাোঃ াাবুফিন কভাোঃ কভাপাজ্জর কাম্মন ফনরু ফফফফ 01/01/1992

11001 ককৌফক আম্মভদ কভাোঃ আব্দুয যফদ আজভ আযা খানভ 11/07/1992

11002 কভাোঃ যাম্মদুর ইরাভ কভাোঃ াভসুর ক কভাাোঃ আম্মভনা কফগভ 30/11/1990

11003 াগয তকত ভন্ডর স্বন কুভায ভন্ডর কফনকা ভন্ডর 30/12/1988

11004 কভা . াান ইভাভ কভা. কাম্মন আরী ফযার্জভ মুফনযা 01/12/1993

11005 ফযন ভাহ মুদ কভাোঃ কাভরুর কাম্মন কভাাোঃ যফঙ্গরা কফগভ 07/06/1993

11006 কভাোঃ কভম্মদী াান আব্দুর ভাম্মরক াঠান কপযম্মদৌফ আযা 31/12/1992

11007 অফনক আরভগীয কভাোঃ আরাউিীন কাম্মন আযা 23/08/1991

11008 কভাোঃ াভছুর আম্মযফপন কভাোঃ ীদ াান ভাকসুদা াান 14/05/1989

11009 অম্লান কচৌধুযী স্বগীয় অঞ্জন কুভায কচৌধুযী শুভ্রা যায় কচৌধুযী 16/08/1993

11010 ভামুদুর াান আব্দুর ভফতন জীফন 01/01/1991

11011 ইভফতয়াজ ভামুদ মুােদ নজ্রুর ইরাভ ফজনাত কযম্মনা আকতায 18/04/1995

11012 এ,এভ,ভয পারুক কভাোঃ আব্দুর কভান্নাপ কভাছাোঃ যন আযা কপযম্মদৌ 20/11/1988

11013 কভাোঃ কগারাভ আজভ মৃত ভফজফয যভান াম্মভনা কফয়া 14/02/1991

11014 ফমনাত আযা কভাোঃ যফপকুর ইরাভ ফভম্ম সুরতানা নাফছযা 26/09/1991

11015 কভাোঃভাফদুর ইরাভ কভাোঃভকছুদ আরী ভণ্ডর কভাছাোঃপফযদা সুরতানা 31/12/1992

11016 সুভন আম্মেদ কভাোঃ আব্দুয যাফদ কভাছাোঃ কযানা খাতুন 12/01/1990

11017 ফযন চন্দ্র ভাম্মরা ক্ষীম্মযাদ চন্দ্র ভাম্মরা উর্ত্াযা যানী ভাম্মরা 11/12/1993

11018 জাীন-ইফম্মন-আম্মফদীন ভাবুফ-উর-আম্মফদীন কতৌফদা আখতায 01/01/1995

11019 সুভাইয়া তাফাসুভ মুফনয আম্মেদ াফছনা আক্তায কযখা 18/11/1994

11020 ‡gvt †mv‡nj ivbv ‡gvt nvq`vi Avjx ‡gvQvt mvwn`v †eMg 04/04/1988

11021 ইনজাভাভ-উর-ক কভাোঃ ফযার্জর ক নাফভা ক 16/04/1995

11022 ফয়া াা প্রাণ কগাার াা ফানা াা 20/06/1994

11023 আখরাক আভদ কভাোঃ আফভরুর ইরাভ াফপয়া খাতুন 01/02/1990

11024 জয় প্রকা নন্দী কাজর নন্দী ফঝনু নন্দী 01/10/1993

11025 ানফজদা ইরাভ অফচ ু কভাোঃ ফপকুর ইরাভ ারভা আক্তায 05/12/1994

11026 কযাভান ফভয়া আোঃ ভান্নান যফভা কফগভ 01/01/1994

11027 কভাােদ জফয ভাজায কভাোঃ কভাজাারুর ইরাভ কদম্মরায়াযা কফগভ 08/11/1992

11028 কাম্মর যানা আপজার কাম্মন রফতপা কফগভ 21/04/1990

11029 তানফজভ আম্মভদ কভাোঃ আাদুয যভান তানফজভা যভান 10/01/1994

11030 াভীভ আযা ক কভাোঃ জফরুর ক আফম্বয়া কফগভ 07/11/1994

11031 জান্নাতুর আরভ কভাোঃ র্জরফপকুর আরভ মুযম্মদা আরভ 10/10/1995

11032 এ. কক. এভ. ভফতুর আফদফ এ. কক. এভ. লুৎপয যভান ভাপৄজা খানভ 19/11/1993

11033 কভাস্তপা আম্মভদ ারুন আম্মভদ কখায়াজ ানাজ াযবীন 12/11/1993

11034 কভাোঃ ইফতয়াক নয়ন কভাোঃ ইউসুপ আরী াযবীন আকতায 27/02/1995

11035 ভফনরুজ্জাভান আব্দুয যাভান ভফছনা কফগভ 17/01/1991
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

11036 পাফযা আজাদ আফনকা মুােদ আবুর কারাভ আজাদ পাম্মতভা ভাবুফা আক্তায 07/01/1995

11037 আব্দুল্লা আর  কভাম্মভন কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক খুফজস্তা আক্তায 03/10/1994

11038 কাফর্ত্ক চন্দ্র গাইন তাযক চন্দ্র গাইন ফান্তী যানী গাইন 27/12/1991

11039 তভার চক্রফতী তা চন্দ্র চক্রফতী ফভনাক্ষী ভর্জভদায 01/08/1994

11040 কভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন কভাোঃ াফনপ কভাল্লা কভাাোঃ রক্ষ্মী কনছা 07/05/1992

11041 কভাোঃ কযাভান াছান ভঞা আম্মনায়ায কাম্মন কাম্মনয়াযা কফগভ 01/07/1990

11042 য়াফরদ ফফন কপযম্মদৌ া ভাোদ কপযম্মদৌ কযফজনা কপযম্মদৌ 06/06/1996

11043 অফনক দা কৃলন চন্দ্র দা ফফতা দা 03/11/1992

11044 কভাোঃ আব্দুর কাম্মদয কভাোঃ াইদুয যভান কভাছাোঃ জাফরভা কফগভ 17/08/1990

11045 অনু দা ফদরী দা স্বপ্না দা 10/10/1989

11046 ফকপায়াত াফপয়া ফপউর কফযভ ককাফনুয কযজা ফানু 20/10/1994

11047 কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাোঃ া আরভ কযাম্মকমা কফগভ 01/06/1994

11048 কভাোঃ মুফপক-উ-াম্মরীন এানুর কফীয ভাবুফা আক্তায 23/12/1994

11049 যায়ান ভাামুদ কভাোঃ কভাস্তপা ফভয়া আম্মরানুয কফগভ 01/01/1994

11050 পয়ার কফফয অয়ন ফজ  এভ ভামুদ ইরাভ জাাঙ্গীয ভযফজনা াযবীন ফভফর 02/03/1992

11051 নাইমূর ক ভ ূঁঞা আফভনুর ক ভ ূঁঞা াফরভা খাতুন 06/02/1993

11052 কভাোঃ ভারুপ কাম্মন কভাোঃ কভাাযপ কাম্মন াভছুন নাায 18/04/1992

11053 কভাোঃ আবুর কাম্মভ ভানা কভাোঃ আবু াান ফফউটি াান 10/10/1991

11054 ইভফতয়াজ আম্মভদ ভুইয়া কভা:ভান গফন ভুইয়া না ফভা কফগভ 14/10/1988

11055 কভাোঃ ইভযান কাম্মন কভাোঃ নজরুর ইরাভ াানাজ কফগভ 25/02/1993

11056 কভাোঃ ইপম্মতখায কাম্মন কভাোঃ কগারাভ কাম্মন অফরউন কনছা 25/04/1993

11057 এ.এভ. নাঈভ কভাোঃ আজাদ আরী নাজভা কফগভ 17/09/1994

11058 কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ কভাোঃ আবুর কাম্মন ফভম্ম তাফরভা কফগভ 01/01/1988

11059 কাম্মরী সুরতানা আান উল্লাহ ইয়াফভন কফগভ 11/08/1994

11060 কভাোঃ আফকুর আরভ কভাোঃ াভছুর আরভ কভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা কফগভ 20/03/1993

11061 তাফনভ সুরতানা কভাোঃ ইফি আরী ভাপৄজা কফগভ 05/10/1992

11062 সুভাইয়া পাইরুজ এভ. এইচ. এভ. ফপকুর ইরাভ পাফযয়ার পাযানা 08/08/1994

11063 তানবীয ক কভাোঃ নাজমুর ক আফভনা খাতুন 07/12/1993

11064 কভাোঃ আফকুজ্জাভান কভাোঃ আাদুজ্জাভান ফাবু কভাছাোঃ আযাপৄন নাায 16/11/1991

11065 কভা:- ফফন আফভন কভা:- আবুফকয উম্মে ছারভা 10/10/1991

11066 কভাোঃ তারা ফফন যীপ কভাোঃ যীপৄর আরভ কভাছাোঃ আইফযন াযবীন 24/02/1992

11067 যাজীফ চন্দ্র কদফ নাথ কগাার চন্দ্র কদফ নাথ সুধা যানী কদফ নাথ 11/12/1989

11068 ফযজয়ান ইরাভ কচৌধুযী তফভর্জর ইরাভ কচৌধুযী কপযম্মদৌী কফগভ 01/11/1995

11069 ভাফভদা তুর উফভ ু ভফজবুয যভান া কাভরুন কনছা 26/10/1991

11070 ইপম্মতখায াফপ কভা: ফদুর ইরাভ কভাা: ফযপা খাতুন 16/12/1994

11071 কভাোঃ কভাাইফভনুর ইরাভ কভাম্মরভ উফিন আম্মভদ কভাছাোঃ আল্পনা কফগভ 30/06/1995

11072 াযয়ায জাান নাঈভ মৃত কভাোঃ াজাান আরী খান নাঈমুন নাায ককাযাঈী 14/08/1987

11073 গাফরফ মুযীদ কভাোঃ কভায়াম্মজ্জভ কাম্মন ভাসুদা াযবীন 25/08/1994

11074 আবু াঈদ কভাোঃ  াফফ কভাোঃ আব্দুছ ছারাভ যকায কভাছাোঃ কফরনা আখতায ফভযা 26/10/1994

11075 সুফভত কচৌধুযী সুফজত কচৌধুযী অনাফভকা কচৌধুযী 20/12/1992

11076 কভাোঃ পাফভ াান কভাোঃ ভাসুদ াান আফককুন কনছা 29/01/1994

11077 কভাোঃ লুৎপয যভান  াফন কভাোঃ ইফি ফভয়া কজানা কফগভ 27/08/1994

11078 কভাোঃ নাফছয উফিন আব্দুর ভাম্মরক নাজভা কফগভ 01/11/1988

11079 কভা: ভাসুদুয যভান আব্দুর খাম্মরক কাম্মন ফনলুপা কফগভ 01/01/1989

11080 কভাোঃ ভাসুভ ক কভাোঃ পজলুর ক যাফভা কফগভ 15/10/1994
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11081 কচৌ: াফভয়া আক্তায কভা. াভসুর কাম্মন কচৌ: আম্মরয়া াভসুর 05/05/1993

11082 যফফউর ইরাভ নুয আম্মভদ ভফনযা কফগভ 22/11/1989

11083 কভা: ফাম্ময়জীদ আম্মভদ তুলায কভা: াজাান যকায কজফভন আক্তায 10/09/1994

11084 আফভয কাম্মন ারুন অয যফদ ভানুয়াযা কফগভ 01/11/1994

11085 কভাোঃ আতাউয যভান কভাোঃ আব্দুর ভান্নান কফগভ আফজযন কনছা 25/10/1989

11086 কভাোঃ য়াফরদ আযাদ ফযন কভাোঃ আফভনুর ইরাভ কভাছাোঃ কাম্মন আযা কফগভ 04/11/1995

11087 কভাোঃ আফতকুর গফন কভাোঃ ভান গফন কভাাোঃ ফয়াযা কফগভ 01/01/1995

11088 কভাােদ কজাফাম্ময়য কাম্মন কভাােদ আব্দুয যাজ্জাক আম্ময়া খাতুন 10/02/1990

11089 কভাোঃ ইভযান ারাদায মৃত কভাোঃ ফযাজ ারাদায কভম্মযজা কফগভ 05/12/1990

11090 ফফপ্লফ চন্দ্র যায় ফাবুর চন্দ্র যায় ফভনা যাণী যায় 05/07/1991

11091 খাঁন ভদুদ আম্মভদ কভাোঃ আরী আরাভ খাঁন াযবীন আরাভ 15/10/1991

11092 কভা: কফরভ ফভমা কভা: কভাপাজ্জর কাম্মন ান্না খাতুন 05/10/1991

11093 যাম্ময়প কভাােদ আফপ ঊল্লা কভাোঃ ইকফার কাম্মন খান খাম্মরদা আকতায 24/12/1989

11094 কাায আম্মভদ কভাোঃ কভাজাম্মের ক কভাছাোঃ ফকভত আযা 21/10/1988

11095 কভাোঃ আযাপাত জাফভর রুভান কভাোঃ যফপকুর ইরাভ যনাযা কফগভ 01/01/1989

11096 কভাােদ  ভামুদুর  াান কভা: জাাঙ্গীয  আরভ নাজমুন  নাায 25/09/1992

11097 ভফনরুর াজ ফযজন কভাোঃ াজ্জাদ আরী খান ফযাজ্জুভ ভফনযা খাতুন 18/12/1996

11098 আপানা ফফিকা কভা আপজার কাাইন াভীভ আযা কফগভ 15/04/1991

11099 স্বণাু কচৌধুযী ভম্মন্তাল কচৌধুযী ছফফ কচৌধুযী 10/01/1995

11100 কভা: ভাবুফ আরভ কভা: কভাজাম্মের ক াম্মরা কফগভ 29/04/1993

11101 কভাোঃ নূয -এ-ইরাভ কভাোঃ ভফজফয যভান কভাছা াোঃ নুরুন্নাায কফগভ 01/01/1994

11102 কভাোঃইভযান কাম্মন কভাোঃভনর্জয কাফদয এফযনা াযবীন 30/10/1990

11103 কভাােদ ফযপৄর ইরাভ কভাােদ াাফ ঊফিন কযাম্মকয়া কফগভ 08/05/1992

11104 কভাোঃ ভয পারুক আরী আক্কাছ ফফরাম্মতয কনছা 15/03/1992

11105 অফবফজৎ দা অনু যঞ্জন দা ফভনতী যানী যায় 21/11/1994

11106 কাজী কাভরুজ্জাভান কাজী ইাক ফনলুপায ইয়াফভন 19/01/1991

11107 কজযাফতযাভ ভফল্লক ফবু মতী চন্দ্র ভফল্লক ফরা ভফল্লক 27/10/1993

11108 কভাোঃ কাায কাম্মন কভাোঃ ভকবুর কাম্মন কভাছাোঃ কাভরুন্নাায কফগভ 31/12/1995

11109 কভাোঃ াানুর ফাননা া নুয কভাােদ ারাদায ফভনাযা কফগভ 01/01/1991

11110 যাম্মদুর াান কভাোঃ ারুন-অয-যফদ াফপয়া খাতুন 10/10/1995

11111 কভাোঃ রুম্মফর কাম্মন কভাোঃ ফফরাম্ময়ত কাম্মন কভাা: কযানা কফগভ 16/03/1989

11112 যাম্মর আম্মভদ কভাোঃ য়াম্মজদ ফভয়া ভায়াযানী আক্তায 10/11/1992

11113 কভাোঃ ফযপৄর ইরাভ কভাোঃ খফরলুয যভান কভাছাোঃ ম্মভজা খাতুন 01/12/1991

11114 সুভাইয়া ফফম্মন্ত ভান্নান কভাােদ আব্দুর ভান্নান কভাােৎ রায়রাতুন নাায 31/12/1994

11115 অীভ কুভায ফফশ্বা যাম্মজন্দ্র নাথ ফফশ্বা গীতা যানী 04/12/1986

11116 সুদীপ্ত কচৌধুযী স্বন কুভায কচৌধুযী যভা কচৌধুযী 12/02/1995

11117 কভাোঃ ইভফতয়াজ াযয়ায কভাোঃ াযয়ায ফভজাু নাজনীন কফগভ 07/05/1995

11118 কপা-উজ-জাভান কভাোঃ নাফজভ উফিন কভাছাোঃ পাম্মতভা খাতুন 01/09/1995

11119 জাভী আন- নাম্মবদ ইরাভ কভাোঃ নজরুর ইরাভ কজফভন আযা 14/08/1994

11120 কভাোঃ য়াফদ াফদক কভাোঃ য়াম্মদ আরী কফযমুম্মন্নছা খানভ 14/02/1993

11121 সুফভত যায় তন যায় লুনা যায় 01/03/1992

11122 কভাছাোঃ সুযাইয়া াফ কভাোঃ াান আরী আকতায ফানু 26/08/1994

11123 এ.এভ. অফনক ইরাভ এ.এভ. ীদুর ইরাভ রকীয়া াীন 20/08/1993

11124 আফফয ভামুদ কভাোঃ কফরাম্ময়ত কাম্মন আইনুয নাায কফগভ 31/12/1991

11125 কভাোঃ আফপ ফভয়া আব্দু কাফাান যাম্মজদা কফগভ 10/05/1994
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11126 কভাোঃ পফযদ াান কভাোঃ নূরুর কাম্মন আকন্দ জফা যানী 20/10/1995

11127 কখ ফযদয়ান কপযম্মদৌ কখ কভছফাহুর ক আকফরভা খানভ 03/11/1994

11128 কভাােদ কযজয়ান কাম্মন কভাোঃ নজরুর কাম্মন কযফজনা আপম্মযাজ 27/06/1988

11129 কভাোঃ যফপকুর ইরাভ মৃত কভাোঃ আব্দুর জফরর কভাল্লা যাম্মফয়া কফগভ 12/10/1986

11130 কভম্মদী াান মৃতোঃ কভাোঃ কনছায উফিন সুরতানা খুযীদা আক্তায 31/12/1991

11131 নয়ন দা অফজত দা প্রফতবা দা 04/05/1990

11132 আব্দুর ান্নান ইভযান এ, কক, এভ, আব্দুর ভন্নান কযানা কফগভ 02/12/1992

11133 কভাোঃ কফফয কাম্মন কভাোঃ আাান আরী কভাাোঃ ভানর্জযা কফগভ 30/09/1993

11134 কভাোঃ ভাসুদ যানা কভাোঃ নজরুর ইরাভ কভাছাোঃ াযফবন সুরতানা 25/09/1994

11135 কভাোঃ ভফউয যভান কভাোঃ ভফতউয যভান সুফপয়া কফগভ 05/06/1992

11136 সুফভত পুযকায়স্থ তযব্রত পুযকায়স্থ ফন্দনা পুযকায়স্থ 22/10/1994

11137 সুান্ত গু ম্মন্তাল কুভায গু কদারা যানী গু 16/02/1990

11138 কভাোঃ আফতকুর ইরাভ কভাোঃ আফভনুর ইরাভ কুফনুয ইরাভ 10/10/1992

11139 ইায়াত ভানুন কভাোঃ াভসুয যভান কভাছাোঃ আপম্মযাজা ফানু 01/01/1996

11140 কযজয়ানা কফযভ কভাোঃ ফদরুর কফযভ জাানাযা কফযভ 01/01/1993

11141 কভাোঃ াজ্জাদুর ফাযী কভাোঃ ভতলুফ আম্মভদ কভাছাোঃ রায়রা আযর্জভান্দ ফানু 08/07/1994

11142 কভা: আব্দুর ফাযী কভা: পজলুর ক কভাছা: ফফউটি কফগভ 01/06/1992

11143 এভযান কাম্মন কভাোঃ আব্দু ছার্ত্ায নুরুন্নাায 27/02/1994

11144 রুম্পা কচৌধুযী সুফফভর কচৌধুযী ফন্দনা কচৌধুযী 01/09/1994

11145 অপু যায় অভর কৃষ্ণ যায় অরকা যাণী যায় 15/10/1994

11146 ফফকা চন্দ্র গুপ্ত ম্ময চন্দ্র গুপ্ত যস্বতী যানী 05/02/1995

11147 কভাোঃ যপযাজ কাাইন কভাোঃ ফযয়াজ উিীন সুযাইয়া াযবীন 01/01/1992

11148 কভাোঃ জফরুর আফভন কভাোঃ নুরুর আফভন যজফীয কনছা 22/11/1993

11149 কভাোঃ কযাম্মফর ফভয়া াজী কভাোঃ এরাফ ফভয়া কযাম্মকয়া কফগভ 10/11/1985

11150 কভাোঃ করাকভান কাাইন কভাোঃ ককান্দয আরী লুৎপৄননাায 20/04/1991

11151 কাজী পখরুর আরভ কাজী কখাযম্মদ আরভ ফভম্ম যাম্মদা আরভ 18/06/1990

11152 ফযপাত আর কভাজাফিদ আবু নাম্মছয কভাোঃ নাফজরুর ক ভাবুফা গুরান 06/12/1993

11153 জাভার উফিন াইদুয যভান কুরসুভ কফগভ 02/07/1988

11154 কভাোঃ ইব্রাীভ ভ ূঁইয়া ফাপ্পী ভযহুভ কভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ ভ ূঁইয়া াানাযা আখতায 14/10/1993

11155 কভাোঃ তাফযকুর ইরাভ তয়দ মুফজবুয যভান কভাাোঃ কফনুয কফগভ 10/08/1990

11156 কভাোঃ নাজমুর হুদা যকায কভাোঃ াইদারুর ইরাভ যকায কভাছাোঃ াভীভা আখতায জাান 01/10/1994

11157 ফযতা খাতুন ইন্তাজ ভাফরথা যফভা কফগভ 17/10/1990

11158 কভাোঃ এনাভ কফীয যকায কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক যকায মৃত মুফনযা কফগভ 27/01/1990

11159 কভা: আফদুর আফজভ কভা: আফদুর ভাম্মরক াীন আক্তায 17/03/1995

11160 কভাোঃ যফফউর ইরাভ কভাোঃ আব্দুর কফযভ যাফজয়া খাতুন 15/02/1988

11161 াফন আম্মভদ াফপজ আম্মভদ ানাজ কফগভ 31/12/1994

11162 কভাোঃ ইব্রাীভ কাম্মন কভাোঃ পারুক কাম্মন ইযাফন কফগভ 15/08/1994

11163 কভাোঃ পজম্মর যাব্বী কভাোঃ আব্দুয যভান পফযদা ইয়াফভন 16/03/1990

11164 কভাোঃ ভামুদুর াান ভােদ আরী কভাছাোঃ ানা কনা 18/10/1986

11165 কভাোঃ আফভনুর ইরাভ কভাোঃ আরাফ ফক কভাছাোঃ যনাযা কফগভ 31/12/1989

11166 ইপম্মতখায ভামুদ কভাোঃ আফভরুর ইরাভ ফদলুয়াযা কফগভ 01/01/1993

11167 কভাোঃ য়ারীউল্লা কখ কভাোঃ আব্দুয যফদ কখ কভাছাোঃ আয়া কফগভ 23/10/1992

11168 তরুন কুভায ফফশ্বা তাযক চন্দ্র ফফশ্বা আযফত যানী ফফশ্বা 05/04/1992

11169 কভাোঃ তাম্মযকুয যভান এ.এভ. কাভার উিীন কয়ারুন কনছা 12/10/1990

11170 কভাোঃ নাফজয কাম্মন কভাোঃ আজভ ফভয়া াফদা কফগভ 15/05/1993
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11171 কভাোঃ যাম্মদুর ইরাভ মৃধা কভাোঃ কভাকম্মদ আরী মৃধা কযম্মফকা কফগভ 08/07/1993

11172 াইকা নফন নফযন প্রোঃ ডোঃ কভাোঃ আফদুর ভফতন কাাম্মন আযা ভফতন 20/07/1993

11173 কৌফভত কুভায ভন্ডর সুকুভায ভন্ডর কপারী ভন্ডর 20/10/1992

11174 কভাোঃ জাফদুর ইরাভ কভাোঃ ইফি আরী জফভরা কফগভ 16/02/1991

11175 কভাোঃ আফরনুয যভান কভাোঃ ভামুদ উিীন ছাফরভা খাতুন 25/01/1990

11176 পাযানা কফফয ইনামুর কফফয যফভা কফগভ 20/08/1992

11177 জফরুর কাইয়ুভ কভাোঃ আফদুর কাইয়ুভ কফরনা আক্তায 14/05/1991

11178 ভানতাকা ভাজাফফন ভভ ভকছুদ আম্মভদ যাফজয়া খাতুন 09/03/1995

11179 ফজনাত নাজনীন কভাোঃ যফপকুর ইরাভ ইভত আযা কফগভ 21/10/1994

11180 কভাোঃ আফদুর ফাফত কভাোঃ আফদুয যউপ কচৌধুযী আপারুন কনা 30/01/1994

11181 কভাোঃ যফফউর ইরাভ কভাোঃ আব্দুর ভান্নান ফভম্ম কাভরুন কনছা 05/12/1990

11182 কভাোঃ তানফজভ ইরাভ কভাোঃ ভাম্মযকুর ইরাভ কভাছাোঃ সুফপয়া আক্তায 10/09/1991

11183 দভয়ফন্ত যায় সুীর চন্দ্র যায় ফভ প্রবা যায় 10/10/1993

11184 কভাছাোঃ াফভভা ফফযন কভাোঃ ফজলুয যভান কভাছাোঃ কম্মভরা খাতুন 01/01/1991

11185 কভাোঃ কাম্মর যানা কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক ছারভা খাতুন 12/05/1990

11186 কভা: াফপর্জর কফযভ কভা: কযজাউর কফযভ ানা কনা 21/04/1989

11187 কভম্মরুন ফনা ম্পা কভাোঃ ভয়নুর ক ভনফজরা আক্তায 02/08/1994

11188 সুব্রত দা ফনযঞ্জন দা সুপ্রীফত দা 19/10/1992

11189 তানফজরা তাজফযন কভাোঃ কযজাউর কফযভ ভন্জর্জ আযা কফগভ 31/10/1992

11190 কভাোঃ ইয়াফভন ক কভাোঃ ইয়াকুফ আরী আফছয়া কফগভ 16/09/1990

11191 কভাোঃ কভাতাফছভ ফফল্লা কভাোঃ তাপাজ্জর কাম্মন ানাযা কফগভ 31/12/1993

11192 নাঈভ কাভার কভাস্তপা কাভার যত্না কফগভ 15/11/1992

11193 যায়ানা সুরতানা কভাোঃ কভাাযযপ কাম্মন কভাম্মদুা কফগভ 25/12/1994

11194 আবু ান্নান পযাদ এ. কক. এভ. আবু নাম্মছয খাঁন কযখা নাম্মছয 02/07/1989

11195 কভাোঃ কভাক্তারুজ্জাভান যদায কভাোঃ নুযর ইরাভ যদায আম্মরয়া খাতুন 29/12/1993

11196 কভাােদ আব্দুর কাইয়ূভ কভাােদ কভাম্মরভ উফিন যফভা আক্তায 01/08/1987

11197 উর্ত্ভ ফয মতীন্দ্রনাথ ফয পুষ্প ফয 31/10/1988

11198 াযজানা ফফনম্মত যফপক ঈযা এম্মকএভ যফপকুর ইরাভ ভাসুযা কফগভ 25/10/1993

11199 ফনরয় কচৌধুযী ঞ্চানন কচৌধুযী কনকন দা েুা 01/07/1994

11200 কভাোঃ পাাদ আর আভীন কভাোঃ রুহুর আভীন কফগভ কভাপাাফযন 20/05/1991

11201 াফদক যভান কভাোঃ লূৎপয যভান কাজী পফযদা যভান 13/11/1990

11202 াফব্বয ভামুদ াগয কভাোঃ ইব্রাফভ খাম্মরদা অাাক্তায 21/11/1994

11203 উজ্জ্বর ভন্ডর ফভাংশু ভন্ডর ফদফকা ভন্ডর 15/11/1994

11204 কভাোঃ ফযয়াদুর ইরাভ কভাোঃ আম্মনায়ারুর ইরাভ জাফভরা খাতুন 13/05/1992

11205 আনন্দ কঘাল ফযভর কুভায কঘাল কফফী যানী কঘাল 27/09/1993

11206 নাফদ াযম্মবজ পযাজী ইভদাদুর ক পযাজী নুরুন নাায 09/12/1994

11207 কভাোঃ আরাফভন কভাোঃ কভাকাম্মিছ পফকয যাম্মফয়া খাতুন 25/11/1989

11208 কভাোঃ াজারার কভাোঃ জাভার কাম্মন কচৌধুযী ানাজ আখতায 31/12/1996

11209 যদায কভাোঃ আান আরী ভেদ আরী কযম্মফকা সুরতানা 29/10/1993

11210 কভা: াানুর ইরাভ কভা: নূযর ইরাভ াফরভা কফগভ 05/11/1990

11211 কভাোঃকাছায পফকয কভাোঃআাদ আরী পফকয ফদররুফা কফগভ 10/11/1990

11212 কাফনয়া আক্তায ভযহুভ াজাান আরী ভাম্মজদা কফগভ 17/04/1995

11213 এ. এ. এভ. তানবীয কভা: একযামুর ক যফভা ক 12/01/1991

11214 আ. জ. ভ. ইপম্মতখায কভাােদ ইফরমাছ কযাকানা আকতায 03/06/1994

11215 কভাোঃভাফনুয ইরাভ কয আরী নান্নু কভাছাোঃ মুঞ্জুযা খাতুন 17/06/1989
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11216 কভাোঃ কাযাফ কাম্মন াম্মবর কভাোঃাভছুর ক কভাছাোঃ ায়া কফগভ 03/01/1991

11217 কভাোঃ নাফপ মুজতাফা খাঁন কভাোঃ নয়াম্মজ আরী খাঁন জান্নাতুন কপযম্মদৌ 01/01/1988

11218 কভাোঃ আর - আফভন কভাোঃ জয়নার আম্মফফদন াফকদায কভাছাোঃ আম্মফদা কফগভ 11/10/1993

11219 ফফশ্বফজত কুভায দা নফকুভায দা কাজর যানী দা 20/12/1991

11220 কভাোঃ তানফজর ইরাভ ভু ূঁইয়া কভাোঃ তার্জর ইরাভ ভু ূঁইয়া তাফভনা নাযীন 21/01/1991

11221 অনন্যা ার টুম্পা অরুন ার যঞ্জুশ্রী কুন্ডু 14/09/1994

11222 কভাোঃ যাম্মর আম্মভদ কভাোঃ আক্তায কাম্মন আম্মনায়াযা খাতুন 11/01/1994

11223 কভাােদ আবুর াচনাত তকত কভাােদ আবুর কারাভ আজাদ ভম্মনায়াযা কফগভ 12/04/1993

11224 জাফদ আরভ। কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ । ফভম্ম জাফকয়া সুরতানা। 01/01/1992

11225 মুাোঃ ফপকুর ইরাভ মুাোঃ ফপউল্লা াানাজ কফগভ 02/10/1988

11226 এফানা াফযয়া কভাােদ এফাদুর ক ভুঞাঁ াম্ময়ভা াীন সুরতানা 08/09/1994

11227 শুব কঘাল নাযায়ণ কঘাল ফনবা দর্ত্ 01/01/1993

11228 কভাোঃ া আরভ কভাোঃ আব্দুয যফভ কভাছাোঃ ভভতাজ কফগভ 03/01/1988

11229 কভাোঃ কযজাউর কফযভ কভাোঃ দুরার কাম্মন রূারী খাতুন 15/12/1992

11230 ফযার্জর ফভল্লাত কচৌধুযী আফকপ ভাহুদুয যভান কচৌধুযী রুভাইয়া যফকফ কচৌধুযী 05/09/1995

11231 াযাফজন ায়ভা ক ফপকুর ক যকায াীন ক 29/04/1994

11232 প্রকান চাকভা সুভফত যঞ্জন চাকভা পুস্পাযানী চাকভা 12/03/1993

11233 কভাোঃ আফভরুর ইরাভ কভাোঃ আব্দুর ফাযী কপারী কফগভ 05/12/1989

11234 কগাার কুভায াা ফনফখর চন্দ্র াা ফফন্দু যানী াা 10/02/1991

11235 অফনম্মভল ফফশ্বা ক্ষীম্মযাদ ফযন ফফশ্বা কযখা যানী ফফশ্বা 29/10/1992

11236 কভাোঃ পাফমুজ্জাভান খান কভাোঃ ভফনরুজ্জাভান খান রুভা জাভান 14/11/1993

11237 কভাোঃ আইনুন ফনাত খান কভাোঃ যফপকুর ইরাভ খান আপম্মযাজা কফগভ 10/01/1992

11238 কযাান আম্মভদ কভাোঃ াজ্জাদ কাম্মন কভাছাোঃ ফপম্মযাজা কফগভ 05/12/1995

11239 কভাোঃ যীপৄজ্জাভান এ কক এভ ফফদউজ্জাভান াফপজা আক্তায 05/01/1988

11240 নুযাত জাান ফনাত কভাোঃ ইছাাক আরী তাফভনা আরী 07/03/1994

11241 রা চন্দ্র দা সুবাল চন্দ্র দা যঙ্গ যানী দা 01/11/1989

11242 কাবন যকায শ্রীফা যকায াগফযকা যকায 30/10/1994

11243 কভাোঃ ভামুদুন নফী কভাোঃ আফজর্জর ক কভাছাোঃ তহুযা খাতুন 01/02/1990

11244 প্রম্মনফজৎ ার আনন্দ কভান ার কানা যানী ার 31/12/1993

11245 কভা: ইপম্মতখায ফভমা কভা: আরতাপ ফভমা কফনুয কফগভ 15/06/1994

11246 কফরার আরী মৃত কভাফাযক আরী ভন্ডর যম্মদা কফয়া 05/02/1990

11247 কভাোঃ কভানাম্ময়ভ া ফরখন কভাোঃ আব্দুয যফভ ফরন াভীভা যফভ ফভনা 30/12/1995

11248 কভাোঃ আান াফীফ কভাোঃ আব্দুর াভীদ কভাছাোঃ যাম্মফয়া খাতুন 18/11/1992

11249 আকায যাফজন যভান কভাোঃ আফদূয যভান ভন্ডর আছভা খাতুন 19/12/1989

11250 তানবীয আরভ কভাোঃ াভসুর আরভ ফদররুফা আরভ 21/08/1993

11251 কভাোঃ আফকুয যভান তালুকদায কভাোঃ আাদুজ্জাভান তালুকদায কজফভন পাযজানা 01/08/1995

11252 কভাোঃ যাম্মর কাম্মন আব্দুয যভান ফফযনা কফগভ 05/05/1989

11253 কাজী ািাভ কাম্মন মৃত কাজী আবু ছাম্ময়দ কাজী সুরুজ ফানু 10/01/1994

11254 কভাোঃ আফভমুর ইান ফজান কভাোঃ ফপকুর ইরাভ কভাছাোঃ সুরতানা ভাবুফা 31/10/1994

11255 ইফরয়া আম্মভদ ফযটু ফফদয উফিন আম্মভদ যন আযা কফগভ 22/08/1995

11256 ভঞ্জুরুর আরভ আফপ যফদুর আরভ কাম্রুন নাায 31/07/1994

11257 াপাত ভামুদ কভাোঃ য়াফজ উল্লা কযাম্মকয়া কফগভ 18/03/1994

11258 খন্দকায অফযফ খন্দকায যীপৄর ইরাভ ভাবুফা জাান 28/12/1993

11259 কভাোঃ ভনর্জরুর কাম্মন কভাোঃ আরতাপ কাম্মন ভাবুফ আযা কাম্মন 01/07/1991

11260 াফকফ ভামুদ কভাোঃ য়াফজ উল্লা কযাম্মকয়া কফগভ 07/09/1991
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

11261 নাফজপা তাফাসুভ কভা: আভদুয যফভ নাফভা আক্তায 17/12/1991

11262 আযাপৄন  নাায কভাখম্মরছুয যভান আপম্মযাজা কফগভ 31/07/1991

11263 কভাোঃ আব্দুর আউয়ার কভাোঃ পাইর্জর ইরাভ না আক্তায 08/10/1991

11264 কখ কপর্জর ফাযী কখ কখাযম্মদ আরী কজাৎস্দা আক্তায 26/06/1989

11265 কভাোঃ াফযয়ায ভাামুদ তুলায কভাোঃ কতাজ্জাম্মের ক সুফপয়া সুরতানা 04/01/1991

11266 কভা:াফকফ কনমাজ। কভা:াফভভ কনমাজ। কভাছা:াফদা খাতুন। 22/03/1990

11267 কভাােদ ইফতয়াক াম্মযায়ায মৃত পখরুর আরভ াম্মযায়ায ানা কচৌধুযী 01/09/1988

11268 কভাোঃমুফাফশ্বয কাম্মন ভাশুক কভাোঃম্মভামাম্মজ্জভ  কাম্মন াানা কফগভ 12/10/1995

11269 খাইরুর ইরাভ াফপর্জর ইরাভ খাতুম্মন জান্নাত 10/01/1992

11270 সুদীপ্ত চক্রফতী কানু চক্রফতী স্বফস্ত চক্রফতী 05/08/1994

11271 তয়দ নূম্ময আরভ তয়দ যফপকুর আরভ কভাাোঃ যফভা খাতুন 12/07/1990

11272 কভাছাোঃ নাফদ পাযজানা ফমু কভাোঃ আব্দু ার্ত্ায যকায কভাছাোঃ ফফরফক আক্তায 01/07/1989

11273 ফাফ উফিন কভাম্মরভ উফিন নাফদযা াযফবন 01/01/1989

11274 কভাোঃ নাজমুর আরভ কভাোঃ ইফরয়াছ কাাইন নাজভা কফগভ 31/07/1990

11275 কভাোঃ ইভযান কাম্মন ভইয়া মৃত আব্দুর কভাম্মভন ভইয়া উম্মে ারভা 01/01/1991

11276 কভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ কভাোঃ কাম্মভ কভাল্লা কভাছাোঃ ফরফর কফগভ 07/09/1992

11277 কাবন ফভি যম্মভন্দ্র নাথ ফভি অফনতা যাণী ফভি 05/09/1993

11278 ফফনয় ব্যানাজী ফফদ্যাধয ব্যানাজী চন্দ্রম্মযখা ব্যানাজী 22/04/1991

11279 কভাোঃ আফযপ কাম্মন কভাোঃ ফনয়াভত কাম্মন কভাাোঃ আঞ্জুভান আযা কফগভ 27/12/1989

11280 কভাোঃ আব্দুর জব্বায কভাোঃ আব্দুয যফভ কভাছাোঃ ঝণাু খাতুন 05/12/1991

11281 কভাোঃ তানফজয যভান কভাোঃ খায়রুর আরভ কাম্মন আযা কফগভ 24/11/1990

11282 কভাোঃ নূরুজ্জাভান কভাোঃ কজাফায়দুয যভান কভাছাোঃ নাফছভা যভান 28/03/1989

11283 কভাোঃ আফদুর কাম্মদয কভাোঃ কারাইভান াফপয়া খাতুন 11/12/1989

11284 এ.এভ.ফপ্রন্স আব্দু ছার্ত্ায শ্রাফণী ছার্ত্ায 20/06/1991

11285 কভাোঃ নূরুজ্জাভান কভাোঃ আপছায আরী কভাছাোঃ নূরুন্নাায কফগভ 04/11/1992

11286 কভাোঃ কভম্মদী াান ভামুন কভাোঃ নজরুর ইরাভ চফকনা কফগভ 01/06/1993

11287 কভাোঃ আফভনুর ইরাভ কখ কভাোঃ নুরুর ইরাভ কখ আম্ময়া 31/12/1989

11288 এ. এভ. ভয পারুক এ. এভ. ফযার্জর ইরাভ কাম্মন আযা ফযাজ 16/07/1992

11289 কভাোঃ আফতকুয যভান কভাোঃ াভসুর ক াফদা খাতুন 01/03/1991

11290 আাদ উল্লা আছরাভ উফিন ছাফপরা আক্তায 02/01/1990

11291 াফনু াা কভর চন্দ্র াা পুফষ্পতা াা 10/03/1991

11292 কভাোঃ ভঈন উফিন কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ সুফপয়া কফগভ 15/11/1991

11293 কভাোঃ আফযপৄর ইরাভ কভাোঃ আরীনূয ইরাভ আফভনা খাতুন 11/01/1993

11294 ফভঠুন ার ভনীন্দ্র নাথ ার অফনতা ার 31/12/1993

11295 কভাোঃ ভামুন কাম্মন কভাোঃ আব্দুর ভান্নান কভাছাোঃ খুফদা কফগভ 14/04/1989

11296 কভাোঃ য়াফদুজ্জাভান কভাোঃ ফরটন ফভয়া নাজভা কফগভ 04/08/1995

11297 কভাোঃ কভাাইফভনুর ক কভাোঃ এনামুর ক ভনফজরা আকতায 28/11/1993

11298 কভাোঃ াইপৄর ইরাভ কভাোঃ াভছুর ক খান কভাাোঃ চন্দন ফফফফ 01/12/1988

11299 মুােদ ানাত কভাােদ াফনপ হুযভম্মতয কনছা 01/01/1993

11300 কভাাোদ াইপৄর ইরাভ কভাোঃ কাভরুজ্জাভান সুফপয়া আক্তায 13/07/1992

11301 আাদুর ইরাভ কানাউল্লা ভাম্মজদা খাতুন 23/08/1990

11302 ফভঞা মুােদ মৄফাম্ময়য আফদুর ভান্নান ফভঞা কাম্মন আযা 30/03/1993

11303 কভাোঃ তাফযকুর াান কভাোঃ মুরকুচ ফভঞা যন আযা কফগভ 01/12/1994

11304 কভাোঃ আব্দুয যাফকফ াান কভাোঃ আব্দুয যউপ ফরফকা ইয়াফভন 23/01/1992

11305 কভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন কভাোঃ নম্ময আরী যদায আম্মরয়া কফগভ 25/07/1993
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পনব োবগ  লবযে ০৯/০২/২০১৮ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত 

 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

11306 ফফশ্বফজত াা ফনফখর চন্দ্র াা জয়তাযা াা 14/03/1991

11307 াফব্বয আম্মেদ ফফিকী আবু ফকয ফছফিক কফরনা ফফিক 13/01/1995

11308 এভ.এ. াভীভ কভাোঃ াফপজ উফিন কভাছাোঃ কনা কফগভ 09/11/1989

11309 ফভন কুভায সূিধয নম্ময কুভায সূিধয কল্পনা যানী সূিধয 21/12/1993

11310 কাজী কতৌফপক আফজভ কাজী আম্মনায়ারুর আফজভ ফফযন আক্তায 09/10/1993

11311 যাহুর ভর্জভদায জীফন কৃষ্ণ ভর্জভদায ফউরী যানী 31/12/1992

11312 সুফদপ্ত খফতফ কভাোঃ খফতবুয যভান ফফরফক যভান 26/10/1991

11313 কভাোঃ কপযম্মদৌ কভাোঃ াহ জাান কাম্মনয়াযা জাান 15/11/1990

11314 কভাােদ আফফদ কাম্মন কভাােদ আবুর কাম্মন নাফভা কফগভ 31/12/1993

11315 াাফযয়ায কভাস্তপা কভাস্তপা কাভার াানাজ আক্তায 15/08/1993

11316 কভাােদ মুন-ই-মুর ইরাভ নাফজভ উিীন তমদা াভসুজ্জাান 01/07/1993

11317 কভাোঃ ফপাত কাম্মন খান কভাোঃ আরাদ কাম্মন খাঁন কভজাফফন কাম্মন 01/04/1992

11318 ভাফভদ াফভনুয যভান ফভজানুয যভান াইপৄন নাায কফগভ 25/04/1995

11319 কভাোঃ াভ উফিন কভাোঃ আরাউফিন যাসুরা নাজফভন 07/11/1990

11320 কখ ভাপৄর্জয যভান কখ াভসুয যভান কভাফনা খাতুন 05/12/1991

11321 কভাােদ যাম্মর যানা কভাােদ আব্দু াভাদ মুন্সী ফভম্ম নুযজাান কফগভ 31/12/1992

11322 কভা:যফাম্ময়ত ইরাভ কভা:নডরুর ইরাভ সুরতানা নাজনীন 01/01/1994

11323 আেদ আান উল্লা ভর্জভদায কভাােদ াজাান ভর্জভদায কভাােৎ আম্ময়া ভর্জভদায 25/07/1989

11324 কভাোঃ আফযপৄর ইরাভ কভাোঃ আয়ুফ আরী কভাছাোঃ াফরভা খাতুন 09/02/1989

11325 সুভনা ক কভাোঃ যফকবুর ক াযবীন সুরতানা 01/10/1991

11326 কভাোঃ ইকফার কাাইন কভাোঃ াভসুফিন আকন কযাম্মকয়া কফগভ 07/10/1989

11327 কভাোঃ নাজমু াফকফ ভফনয উফিন ভম্মনায়াযা কফগভ 04/01/1990

11328 অফনক ার অপূফ ুকুভায ার কগৌযী ার 20/09/1990

11329 কভাোঃ আরী আমভ কভাোঃ আব্দুর জফফায াভছুন্নাায 22/11/1995

11330 াইপৄর ইরাভ যকায কভাম্মর উফিন আম্মভদ আম্মভনা কফগভ 05/03/1988

11331 কভাোঃ কতৌফদুর ইরাভ কভাোঃ াজাান ফভয়া কফনুয কফগভ 17/11/1992

11332 ফভনার্জর ইরাভ কভাোঃ ভফপর্জর ইরাভ ফফনম্মত কাম্মভ ানাতুর আম্মযপ 04/11/1993

11333 কভাোঃ ইভাইর কাম্মন ফফিকী কভাোঃ আবু ফকয ফফিকী তয়দা নাজভা ফফিকী 01/12/1993

11334 তানীভ রুফাম্ময়ত এ এভ নজরুর ইরাভ রুফী কফগভ 30/01/1989

11335 কভাোঃ আফক যাব্বানী কভাোঃ আবুর কাম্মভ কভাাোঃ কযাফজনা আখতায 30/04/1995

11336 কভাোঃ রুম্মফর কাম্মন কভাোঃ আপছায আরী যফদা কফগুভ 01/01/1992

11337 ফকদায কভাোঃ ফযয়াদ আযাপাত কভাোঃ আফদু াভাদ ফকদায নাফযন আক্তায 20/05/1990

11338 নাফফরা যীদ খন্দকায খন্দকায আব্দুয যীদ আফপয়া করী খান 11/05/1995

11339 খাম্মরদুর ইরাভ আজায আরী আজাবুম্মন্না 03/01/1990

11340 আফজর্জর ইরাভ আরী অাাশ্রাপ ছাম্মরা কফগভ 25/03/1990

11341 কভাোঃ জাফদ াান কাবন কভাোঃ আব্দুর ান্নান কভাল্লা কজাছনা কফগভ 18/11/1993

11342 উজ্জ্বর ভফল্লক অনাফদ ভফল্লক ফফবা যাণী ভফল্লক 03/10/1995

11343 মুােদ পজম্মর যাব্বী কভাোঃ াম্ম আরভ নাফছভা আরভ 20/07/1994

11344 আরী ভীন আরী আজগয কভাাোঃ যীপা কফগভ 01/01/1992

11345 সুভন কুভায কদফনাথ গুফনাথ চন্দ্র কদফনাথ ফফজরী যানী 20/10/1989

11346 আফভনুর ইরাভ আতাউয যভান আফভনা কফগভ 08/03/1989

11347 ভাফতুন ফনাত এ. কক. এভ. কভাপাজ্জর কাম্মন রুছানা কফগভ 31/10/1992

11348 ফদব্য চক্রফতী ফভরন কাফন্ত চক্রফতী ঊলা বট্টাচার্য্ু 01/10/1994

11349 ভফউিীন আভদ আফদুর ভান্নান খায়রুন নাায 03/02/1995

11350 কভনাজ মুফপকা কভাোঃ কগারাভ কভাস্তপা কপযম্মদৌী যকায 01/01/1993
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11351 কভাোঃ ফজয়াউর ক কভাোঃ ভনর্জরুর ক াযবীন আক্তায 29/01/1991

11352 কভাোঃ ইফতজুা াান তযপদায কভাোঃ আযাপ কাম্মন তযপদায াযবীন কফগভ 18/11/1993

11353 কভাোঃ কাম্মর যানা কভাোঃ আপছায কাম্মন কভাছাোঃ ছপৄযা খাতুন 01/05/1990

11354 কভা: রা যায়ান কভা: আব্দুয যফদ কভাছা: ফল্পী কফগভ 20/12/1993

11355 কভা: পফযদ উফিন কভাােদ আরী কভাছা: যফভা খাতুন 10/10/1988

11356 সুদীপ্ত ফফশ্বা সুকুভায ফফশ্বা আঞ্জফর ফফশ্বা 14/12/1991

11357 কভাোঃ ভাজারুর ইরাভ কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন জাানাযা কফগভ 27/12/1994

11358 া-ফযদ াহ ম্মনয়াজ আরী আকফয প্রাভাফনক াভীভ আখতায 25/12/1989

11359 তরুন ভফল্লক যায় জীম্মতন্দ্র নাথ যায় াযথী যানী যায় 25/10/1991

11360 কভাোঃ ফযয়াদ আনাযী কভাোঃ ভভতাজ উফিন জাফকয়া কপযম্মদৌী 15/12/1994

11361 যানা প্রতা যায় ফনভমু্মরন্দু যায় সুফচিা যানী যায় 25/06/1992

11362 দীপ্ত দা গুপ্ত অরুন দা গুপ্ত ঊলা যানী দা 14/04/1990

11363 াফরভা খাতুন কভাোঃ কভাম্ময়ত উফিন পফকয খাফদজা কফগভ 01/01/1996

11364 কভাােদ আফজর্জয যভান সুজন কভাোঃ আব্দু ীদ কভাছাোঃ যাম্মফয়া খাতুন 01/02/1992

11365 কভাোঃ তানফজমুর আরভ কভাোঃ ফদদারুর আরভ কাউছায াযবীন 26/02/1994

11366 কভাোঃ  াীণূয অাারভ কভাোঃঅাাব্দুর ভাম্মরক াহ কভাছাোঃ াম্মযা কফগভ 21/05/1991

11367 ীভান্ত াা স্বন কুভায াা চাম্মভরী যানী াা 29/11/1991

11368 কভাোঃ আফক আম্মভদ এ. এভ. আব্দুর য়াদুদ ককাম্মযী যন আযা ককাম্মযী 01/05/1994

11369 নুযাত নূয ভাইা নূয কভাাোদ আঞ্জভান আযা 29/04/1994

11370 কভাোঃ ভামুদুর াান ান কভাোঃ কফরভ কযজা ভভতাজ ঊলা 30/11/1991

11371 কভাোঃ কভাতাায কাম্মন কভাোঃ তাপাজ্জর কাম্মন কভাাোঃ ভভতাজ কফগভ 30/06/1989

11372 ম্মরন চাকভা কস্দ যঞ্জন চাকভা কযভী চাকভা 21/10/1994

11373 কজানাম্ময়দ কাইছায কৌযব জাাঙ্গীয আরভ জাানাযা আক্তায 17/08/1992

11374 রূক ার ক্ষুফদযাভ ার স্বপ্না যানী ার 31/12/1991

11375 কভাাযপ কাম্মন ভফপর্জর ইরাভ নুপা কফগভ 12/11/1991

11376 তাফনা ইরাভ কভাোঃ ীদুর ইরাভ জাফদা ইয়াভীন 19/11/1992

11377 কভাোঃ আফপ যায়ান শুব কভাোঃ জফরুর ইরাভ ভীযফয ারভা আকতায 20/02/1994

11378 ফনাত তাফনভ যাকা কভাোঃ খফফয উফিন যানু আম্মভদ 16/12/1993

11379 কভাোঃ আফযপৄজ্জাভান কভাোঃ ভফনরুজ্জাভান নাজভা জাভান 11/01/1994

11380 কভাোঃ পারুক কাম্মন কভাোঃ ভফভনুয যভান কভাছাোঃ াফফনা কফগভ 17/12/1992

11381 নূয-এ-আভাউর হুনা কভাোঃ ফজন্নাতুর ইরাভ কফগভ কযানা ইরাভ 07/07/1991

11382 কভা: ফভঠুন কান আব্দুর াফরভ কভরা কফগভ 01/04/1989

11383 নাজমু াফকফ যীপৄর ইরাভ কফরনা আখতায 14/05/1993

11384 কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কভাোঃ নজরুর ইরাভ আম্মনায়াযা কফগভ 31/12/1992

11385 কভাোঃ কভাম্মদু উজ জাভান মৃত কভাোঃ ফরয়াকত আরী ভণ্ডর কভাম্মদুা াযবীন 25/12/1994

11386 কভাোঃ নাজমুর ইরাভ কভাোঃ আব্দুর গপপায কভাছাোঃ নাফজভা সুরতানা 06/10/1994

11387 কভাোঃ আাদুজ্জাভান কভাোঃ আইয়ুফ কাম্মন আঞ্জুভানাযা কফগভ 22/10/1991

11388 এ. এভ. ইপম্মতখায কাম্মন শুব কভাোঃ করাকভান কাম্মন পাম্মতভা নুরুন কফযভ 30/04/1995

11389 কভাোঃ জাফদুর আরভ কভাোঃ নূরুর আফভন তাফনয়া াযবীন 23/01/1994

11390 কভাোঃ ভঈনূর কাম্মন কভাোঃ কতৌফদূর ইরাভ কগাম্মরআযজান কফগভ 21/08/1993

11391 কভাোঃ আব্দুর ভান্নান কভাোঃ আব্দুর খাম্মরক যকায কভাছাোঃ ভারফত খাতুন 11/07/1988

11392 কভাোঃ নাজমুর ইরাভ কভাোঃ কাছারুর ইরাভ াানাজ ইরাভ 17/12/1992

11393 কভাোঃ ফনান কভাোঃ সুরতান ফভয়া আম্মরাতাজ কফগভ 15/08/1993

11394 াান ভামুদ কভাোঃ কভাজাম্মের ক কভাছাোঃ পফযদা কফগভ 01/08/1988

11395 কভাোঃ কগারাভ ফকফফযয়া আবুর কাাইন ফভম্মোঃ াানাজ কাাইন 11/10/1989
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

11396 ফভফর কভাান্ত অভয চন্দ্র কভাান্ত যফনতা ফফশ্বা 01/02/1985

11397 ফপউয যভান ার্ত্ায ফভঞা যন আযা কফগভ 01/04/1990

11398 মুনতাফয আম্মভদ কজায়াযদায কভাোঃ ফজয়াউর আফযফপন ভফজনুা কফগভ 10/09/1994

11399 এ,এভ,যায়ানুর ইরাভ এ,এভ,কাভরুর কাম্মন কভাছাোঃ ফযক্তা খাতুন 15/12/1994

11400 কভাোঃ াম্মদুজ্জাভান কভাোঃ কাভরুজ্জাভান কভাছাোঃ কফরনা আক্তায 10/07/1994

11401 উৎর কুভায ারদায দুরার চন্দ্র ারদায চায়না যানী ারদায 05/10/1992

11402 কভা:ইয়াফছন কভা:কভাাযপ কাম্মন আম্মরয়া কফগভ 06/05/1992

11403 ারাভ ফাবু ফনজাভ উফিন ারভা আক্তায 15/08/1990

11404 ভাম্ময আর কভাফভন আফদুর কভাফভন পফযদা ইমাফভন 04/02/1993

11405 কভাোঃ আফপ আনর্জভ কভাোঃ ফদুর ইরাভ আপম্মযাজা ইরাভ 24/12/1995

11406 স্বন ভর্জভদায ফযদা ভর্জভদায ভফল্লকা ভর্জভদায 26/12/1990

11407 কভাোঃ জফভ উফিন ারাদায কভাোঃ ককান্দায আরী ারাদায ফভনাযা কফগভ 10/07/1990

11408 সুইট কুভায যাভদ ফন্ডত চায়না যানী 18/08/1988

11409 আনন্দ কুভায ভন্ত কভান চন্দ্র ভন্ত শ্যাভরী যানী ভন্ত 02/08/1993

11410 কভাছাোঃ আফকদা আপম্মযাজ কভাোঃ নূয নফী কভাছাোঃ আপম্মযাজা কফগভ 19/12/1992

11411 কভাোঃ তানবীয কাম্মন কভাোঃ ভীন আরী কভাছাোঃ যঞ্জনা কফগভ 04/01/1994

11412 যফজ আরভ াহ  আরভ কাভরুন নাায 26/04/1993

11413 কভাোঃ ভফনুর ইরাভ কভাোঃ পখরুর ইরাভ ভম্মনায়াযা কফগভ 24/04/1993

11414 কভা: ইভযান কাম্মন কভা: নজরুর ইরাভ কভাছা: আকফরভা কফগভ 02/02/1991

11415 আফযপ ায়দায আরী তাছফরভা কফগভ 26/08/1990

11416 আেদ ভজতফা আরী কভাোঃ এযাদ আরী কভাাোঃ ভম্মনায়াযা কফগভ 12/02/1994

11417 কভাোঃ আফক যসুর কভাোঃ আব্দুর য়াদুদ যফভা খাতুন 28/12/1990

11418 আাদুজ্জাভান আরাউফিন ারাদায আম্মরয়া কফগভ 21/04/1992

11419 তাছনীভ আম্মভদ খাম্মদভ কভাোঃছাম্মদক খাম্মদভ কভম্মরুন কনছা কভম্মরুন কনছা 01/01/1989

11420 কভাোঃ াফপউর মুজনাফফন কভাোঃ আব্দুর ভান্নান রাবরী ইয়াছফভন 30/10/1993

11421 ফরটন আম্মভদ খান ভফজফয যভান খান পফযদা যভান 11/02/1991

11422 কভাোঃ সুভন যানা কগারাভ কভাস্তপা সুফপয়া কফগভ 10/10/1986

11423 নুযাত ইয়াফভন কভাোঃ নুরুর ক ভাপৄজা ক 23/08/1992

11424 কভাোঃ ইভযান কাম্মন মৃত কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন াানাযা খাতুন 15/10/1990

11425 কভাোঃ ভফনরুর ক কভাোঃ ইকযামুর ক তাফজ কফগভ 01/01/1992

11426 ঞ্জীফ ফফশ্বা আীল ফফশ্বা কডইজী ফফশ্বা 21/11/1989

11427 এ.এভ. ফভনারুর ইরাভ কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাছাোঃ হুম্মন জাান 21/12/1993

11428 ভান্না কদ ভাফনক রার কদ ফপ্রা যানী কদ 15/01/1993

11429 কজৌর আযফবন াম্মনায়ায কাম্মন জান্নাতুন কপযম্মদৌফ 24/04/1995

11430 পাফভদা নীন কনাবা ভফনয আম্মভদ ভর্জভদায কজবুন নাায 10/09/1995

11431 কভৌফভতা দা ভাফনক রার দা ঝুনু  যানী দা 15/10/1993

11432 কভা: আযাপৄর ইরাভ কভা: আরী আকফয  কনাভান পফজরা খাতুন 27/07/1990

11433 যানা দা যতন চন্দ্র দা গীতা যানী দা 29/10/1989

11434 কভাোঃ পায়র্জয যভান মৃত কভাোঃ পজলুয যভান আঞ্জুয়াযা কফগভ 24/12/1990

11435 াফবুর াান কভাোঃ আব্দুর কভাতাম্মরফ আভাউর কানা 01/01/1988

11436 কভাােদ ািাভ কাম্মন কভাােদ আবুর ভনছুয ফফফফ ান্নান 10/08/1993

11437 কভাোঃ আব্দু বুয কদয়ান আব্দুর জব্বায কভাাোঃ যফভা খাতুন 28/01/1994

11438 নাফফরা নাায এভ, এ, কভাতাফরফ পাম্মতভা খাতুন 17/04/1994

11439 কভা: অফদুজ্জাভান কভা: আইউফ আরী ফফযনা আক্তায 01/08/1991

11440 কভাোঃ ারাহউফিন কাাগ কভাোঃ যফপকুর ইরাভ যনাযা 01/12/1994
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

11441 কভা: আবু কনাভান কভা: কখাযম্মদ আরভ কভাফাম্মশ্বযা কফগভ 15/08/1989

11442 াপায়াত পারুক কচৌধুযী ইউসুপ পারুক কচৌধুযী কভাযম্মদা কফগভ 18/06/1995

11443 ফয়া কুভায াা ফদরী কুভায াা যীতা যানী াা 01/12/1988

11444 কভাোঃ াফভদুর ক কভাোঃ ছফপয উফিন যাফদা খাতুন 26/11/1994

11445 াম্ময়ভ আভদ আভদুয যভান কাফনজ সুফপয়া 10/12/1994

11446 কভাোঃ জফভ উফিন কভাোঃ আম্মরক ফভয়া র্জম্মরখা কফগভ 20/01/1994

11447 পাফভা াভাদ ী কভাোঃ ভম্ময আফর আকন ারভা খানভ 31/12/1992

11448 এভ এ াভাদ কভাোঃ উরপত কাম্মন কভাছাোঃ াম্মজযা খাতুন 24/11/1989

11449 কভাোঃ আভানউল্লা (আভান) কভাোঃ আব্দুল্লা ভভতাজ কফগভ 07/01/1992

11450 কভা:বুরবুর কাম্মন কভাোঃভভতাজ কাম্মন সুফপয়া ফফফফ 01/01/1991

11451 কভা: াজ্জাদুর ইরাভ কভা: ভনসুয আরী করুনা কফগভ 14/12/1992

11452 কভাোঃ াপাত াঈদ কচৌধুযী কভাোঃ আবু াঈদ কচৌধুযী কফরনা কচৌধুযী 21/11/1992

11453 আফতকুয যভান জভািায আফদুর ভাম্মরক জভািায াম্মরা কফগভ 02/02/1989

11454 কভাোঃ সুভন ফভয়া কভাোঃ আবুর কাম্মন কভাছাোঃ কযাম্মকয়া কফগভ 15/03/1993

11455 কভাোঃ নাজমুর কফফয কভাোঃ হুভায়ুন কফফয নাফগু আক্তায 13/11/1993

11456 কভাোঃ নাঈভ কাম্মন কভাোঃ ফজল্লুয যভান নাফছভা যভান 16/02/1992

11457 জাফদ াান ম্মন্তাল আরী পফকয কফভারা খাতুন 28/12/1992

11458 কভাোঃ ভফনরুজ্জাভান কভাোঃ আোঃ ভফতন ফভয়া কযাম্মকয়া কফগভ 01/01/1993

11459 ইযাত জাান রুভানা কভাোঃ ইাক ভফল্লক ানাজ াযবীন 04/06/1994

11460 কভম্মফদ াান ফভযাজ এভ এ ভন্নান কফরনা কফগভ 10/09/1994

11461 এ, এভ, াম্মদ যীপ কভাোঃ ইয়াফছন আরী াভীভা আক্তায 05/11/1991

11462 অফনফন্দতা কদ কৃষ্ণ প্রাদ কদ তী কনা কদ 10/06/1993

11463 কভাোঃ কভাফাযক কাম্মন কভাোঃ ভফন আরী কভাছাোঃ কযানা খাতুন 14/02/1991

11464 কভাোঃ যাম্মদীন কভাোঃ একযামুর ক কভাছাোঃ আযফজনা কফগভ 18/08/1995

11465 াফযয়ায যকায াজাান যকায কজফভন যকায 27/05/1994

11466 শুভ্র কবৌফভক সুম্মক কবৌফভক ভতা কবৌফভক 01/09/1993

11467 কভাোঃ আব্দুর খাম্মরক আবু জাপয আম্মভদ আফছয়া খানভ 30/01/1991

11468 ইভাইর কাাইন কভাোঃ পজলুর ক নফীজান ফগভ 01/01/1990

11469 ভামুদ কাম্মন মুোঃ আরাদ কাম্মন ভভতাজ কফগভ 31/12/1987

11470 াথপু্রফতভ ার প্রবাত যঞ্জন ার ীভা যানী ার 03/12/1991

11471 তন্ময় চক্রফতী জীম্মফ নাথ চক্রফতী তাী চক্রফতী 09/07/1995

11472 শুব াা অফনর চন্দ্র াা কযখা যানী াা 31/12/1987

11473 কভাোঃ আফদুল্লা আর ভাফনক কভাোঃ আব্দুর গাপপায কভাছাোঃ াম্মজযা কফগভ 01/12/1989

11474 সুব্রত কুভায ম্মন্তাল কুভায ফান্তী যানী 06/08/1990

11475 রুভন কাফন্ত দা শ্যভা কান্ত দা অফভতা যানী দা 13/11/1994

11476 কভাোঃ আফকুয যভান কভাোঃ ফফিকুয যভান কযম্মফকা সুরতানা 31/12/1995

11477 কভাোঃ আজয়াদ আম্মনায়ায কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন আকতারুন কনছা 03/08/1994

11478 নাঈভ যায়ান খান এ, এপ, এভ, এ, কাইউভ খান তয়দা নাছযীন কফগভ 13/05/1993

11479 াফকফ ফফন যাফপ ড, এ, কক, এভ, যফপউর ইরাভ ড, াফভভা কফগভ 23/12/1994

11480 কভাােদ ইয়াফন কাম্মন র্জম্ময়র জাপয আম্মভদ াানাজ কফগভ 03/09/1993

11481 আ. ন. ভ. ভাপৄর্জয যভান কভাোঃ আফনসুয যভান নাজমুন নাায 22/12/1992

11482 সুফিতা কদ দুরার চন্দ্র কদ রক্ষ্মী যানী কদ 11/07/1993

11483 এ এভ ভামুদুর ক এ এভ কভাজাম্মের ক সুম্মরখা ক 24/05/1993

11484 কভাোঃ ভামুদুর আরভ কভাোঃ কভম্মক আরভ ভাফরয়া আরভ 21/06/1992

11485 পাফভ মুনতাফয কভাোঃ কগারাভ কভাস্তপা কপযম্মদৌী খানভ 19/11/1995
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

11486 জাাযাত আর অতুন আফদুর জফরর জাফয়া ফরন 16/04/1993

11487 াফরা াযজানা কভাোঃ আব্দুর ফাকী যন আক্তায 30/12/1990

11488 কভাোঃ আফযপৄর ক কভাোঃ াম্মছন আরী যাম্মদা কফগভ 01/01/1990

11489 কভাোঃ কযাভান ফভয়া কভাোঃ ফাবুর ফভয়া নূযজাান কফগভ 05/08/1992

11490 কভাােদ তন্ময় জাভান এ,কক,এভ, ভফনরুজ্জাভান কপারী জাভান 11/04/1992

11491 কভাোঃ ইভযান ইরাভ কভাোঃ নুরুর ইরাভ ইমাভীন ইরাভ 01/02/1992

11492 কভাোঃ যায়ানুর কফফয কভাোঃ আব্দুর ভান্নান কভাছাোঃ নুযফানু 25/07/1990

11493 ান আম্মভদ মুণ্ণা কভাতাক আম্মভদ ভাপৄজা আম্মভদ 01/08/1991

11494 এ, এভ, জাফদ াান কভাোঃ আজাায আরী আকতাযী কফগভ 31/12/1993

11495 অফনফাুণ যকায অভর চন্দ্র যকায অচনুা যাণী যকায 25/07/1993

11496 কভাোঃ ইব্রাফভ কাম্মন কভাোঃ ফগয়া উিীন কতাযা 12/11/1994

11497 মুাযাযত মুফাফযা আফতয়া কভাোঃ কভাস্তপা াফদা কভাস্তপা 28/06/1994

11498 কভাোঃ আফযপৄর ইরাভ কভাোঃ আব্দুর আফজজ আঞ্জুয়াযা কফগভ 03/07/1994

11499 কভা: যফফন আরী কভা: ভফতউয যভান কভাা: পফজরা কফগভ 30/11/1994

11500 কপযম্মদৌ আখতায াযফভন কভা: আফদুর াই ফফরফক অাাখতায 02/12/1991

11501 কভাছা: ভাবুফা খাতুন কভা: যভত আরী কভাছা: নূযজাান কফগভ 02/12/1993

11502 কভা: ভামুন ইরাভ কভা: ভন্তাজ আরী কভাছা: ভম্মনায়াযা কফগভ 01/06/1993

11503 কভাোঃ ফযপৄর ইরাভ কভাোঃ াভাদ প্রাভাফনক আভা খাতুন 10/12/1989

11504 ইফত আক্তায আযাপ আরী ছাম্ময়যা আরী 01/02/1994

11505 কদফমানী চক্রফর্ত্ী ডা: কদফদা চক্রফর্ত্ী সুজাতা বট্টাচার্য্ু 01/08/1994

11506 কভাোঃ আতাউল্লা কভাোঃ কযজাউর কফযভ কভাাোঃ আফতয়া সুরতানা 13/08/1992

11507 কভা: কগারাভ কভাস্তপা কভা: ইউসুপ আরী কভাছা: ভফজনুা কফগভ 01/01/1988

11508 কভা কতৌফপকুর ইরাভ আবু তাম্ময কভাা ফরফরপা কফগভ 02/04/1989

11509 আম্ময়া ফফনম্মত আরী কভাােদ আরী খাফদজা আরী 25/09/1992

11510 আফতক াফযয়ায ধ্রুফ এ.কক.এভ. যফপকুর ইরাভ ভম্মনায়াযা ইরাভ 11/10/1995

11511 ইযপান াফীফ কভাোঃ আফদুর আরীভ কজফভন আযা কফগভ 01/02/1988

11512 আপানা আক্তায আইয়ুফ খান ঝণাু কফগভ 07/10/1992

11513 ফাসুম্মদফ কুভায ীর ঞ্চানন ীর ফনভরুা যানী ীর 05/05/1991

11514 াান াফযয়ায কভা. নজরুর ইরাভ ভাকুযা কফগভ 03/11/1995

11515 সুজীফন কুভায কঘাল ফদফাকয চন্দ্র কঘাল গায়িী যাণী কঘাল 25/10/1990

11516 কভাোঃ নাইমুর ইরাভ ভফভ কভাোঃ হুভায়ুন কফীয ভাবুফা খানভ 30/03/1994

11517 কভাোঃ যাফকবুর আরভ কভাোঃ ভাবুফ আরভ কযাকানা কফগভ 28/07/1993

11518 কভাোঃ ফভরন াান কভাোঃ কাম্মরভান আরী কভাাোঃ কভম্মরুন কনছা 20/11/1993

11519 কখ নাঈভ - উ - সুরতান কখ কভাোঃ ারা উফিন পাফভদা  সুরতানা 22/03/1993

11520 কভাোঃ ইভযান কচীধুযী পফযদ কচীধুযী চন্দ্রবানু 17/10/1994

11521 কভম্মদী াান উজ্জ্বর আম্মফদ আরী পাফভা কফগভ 30/03/1995

11522 কভাোঃ আফভনুয যভান কভাোঃ আবুর কারাভ আম্মনায়াযা কফগভ 02/01/1990

11523 কভা: আফযপৄয যভান াখায়াত কাম্মন ভভতাজ কফগভ 01/01/1991

11524 কভাাোদ াজারার আব্দু ছার্ত্ায নূয জাান কফগভ 01/07/1992

11525 এ. আফভনা আপফযন এ. এভ. কভানাম্ময়ভ কাজী ভামুদা কপযম্মদৌ 23/04/1993

11526 কভাোঃ যফদুর ভামুয যাফপদ কভাােদ কাফাইফ জফযনা আকতায 26/01/1994

11527 কভা: ানাত কাম্মন কভা: আব্দুয যফদ ফফশ্বা কভাছা: যম্মভছা খাতুন 25/10/1990

11528 iv‡Rk ˆKix kxZ Kzgvi ˆKix MxZv ivYx ˆKix 01/06/1990

11529 কভাছা: কভকাতুন জান্নাত কভা: াজাান আরী কভাছা: চাম্মভরী কফগভ 30/11/1992

11530 কভা: আফদুল্লা-আয-কযাভান কভা: আফদুয যীদ কভাছা: রুফভয়া খাতুন 12/12/1993
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

11531 কভাোঃ ফভযাজ উফিন কভাোঃ ভফজবুয যভান ফযনা যভান 16/12/1991

11532 কগাকুর চন্দ্র ার কগাফফন্দ চন্দ্র ার চায়না ার 08/07/1992

11533 আব্দুল্লা আর নাফভ আবুর কাম্মভ যাম্মদা কফগভ 10/03/1992

11534 াইক কভাােদ কজায়াযদায কগারাভ কভাােদ কজায়াযদায াম্ময়যা কজায়াযদায 04/01/1992

11535 কভাোঃ মুকাফিভ কাম্মন কভাোঃ কভাাযযাপ কাম্মন ভামুদা খাতুন 30/08/1994

11536 কভাোঃ তীপ াান মৃত কভাোঃ ফরয়াকত কাম্মন ফভজাু ানা কফগভ ফভফর 11/11/1992

11537 কাায আম্মভদ জফয উফিন আম্মভদ তাফভনা আম্মভদ 31/07/1989

11538 কভাােদ যাম্মদুজ্জাভান কভাােদ রুহুর আফভন লুৎপৄন নাায 18/12/1992

11539 কভাোঃ নাফফর আম্মভদ কভাোঃ নূরুর ইরাভ কভাাোঃ নাফযন  ফানু 10/11/1994

11540 রুম্মফর আাম্মেদ যফন কভাোঃ কফরভ ফফযন আক্তায 01/07/1993

11541 মুাোদ ভাসুদ যানা কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক ভভতাজ কফগভ 07/01/1991

11542 কভাোঃ াফফবুয যভান যফপজ  উফিন খান কভাছাোঃ আফছয়া খাতুন 27/01/1988

11543 কভা:  াখায়াত  ারাভ আব্দু ারাভ কভা: আফযপ কভাছা: কাম্মন আযা 28/09/1991

11544 ভামুদুর াান তুফন এভ. এ. খাম্মরক কভম্মরুন কনছা 01/07/1990

11545 কভা: ইযাফপর কাম্মন ইফিছ আরী লুত্পা কফগভ 13/01/1990

11546 তাফভভ-উর-াান আোঃ তায়াপ ফনগায সুরতানা 31/12/1994

11547 কভা যীপৄর আরভ কভা আবুর াফভ ফযপৄন্নাায 01/01/1994

11548 কভাোঃ আবু ইউসুপ কভানম্মজয আরী ভাফফয়া খাতুন 31/12/1993

11549 কভাোঃ কভাস্তাফপর্জয যভান কভাোঃ জফভ উিীন খারা কফগভ 31/12/1989

11550 কযাখানা াযবীন কভাোঃ ফযয়ার্জর ইরাভ াানাজ াযবীন 22/08/1993

11551 যফভা খাতুন ইভাইর কাম্মন াম্মযা কফগভ 28/12/1991

11552 কভাোঃ আতাম্ময় যাব্বী মৃতোঃ এ,টি,এভ ভভতাজ উফিন াভসুন্নাায 26/05/1992

11553 কভা: পয়র্জর ফাযী কভা: আব্দুর াফ খান কভাছা: ফফউটি খানভ 25/03/1990

11554 সুদী কুভায যকায প্রদী কুভায যকায কল্পনা যাণী যকায 01/06/1990

11555 যাজীফ চন্দ্র কদ ফযভর চন্দ্র কদ কজানা যানী কদ 01/10/1990

11556 আম্মনায়ায জাান ভফজবুর ক ফনলুপা ইয়াছফভন 01/07/1991

11557 কভা: ভাতাফ উফিন কভা: ইভান আফর ভফযয়ভ কফগভ 11/06/1989

11558 াফদ কভাোঃ র্জরকায নাইন কভাোঃ জাফদ াান াফভভ আযা কফগভ 15/11/1989

11559 াফজদ কভাযম্মদ কগারাভ কভাযম্মদ ফফযন কভাযম্মদ 04/08/1989

11560 আফপ মুাফব্বয আফদুর াফরভ রায়রা াফরভ 12/07/1994

11561 কভাোঃ াফফবুয যভান যফপজ  উফিন খান কভাছাোঃ আফছয়া খাতুন 27/01/1988

11562 কভাোঃ যাফকবুর াান কভাোঃ আব্দুর নূয কভাছাোঃ পাযজানা আক্তায 25/10/1993

11563 কভা: নাফদ াান কভা: রুহুর আফভন কভাছা: নূযজাান কফগভ 21/03/1995

11564 কভাোঃ াফপন আম্মভদ ইফি আম্মভদ াফভভা আক্তায 13/10/1994

11565 কভাোঃ আবু নাফপ কভাোঃ আব্দুর ভান্নান ফভয়া আক্তায জাান নীলুপা কফগভ 25/08/1996

11566 কৌম্য কখয ার ফকুর চন্দ্র ার নফভতা যানী ার 30/12/1992

11567 ফপ্রয়নাথ যায় াভ চন্দ্র ফভণু ফফন্দা ফফন যায় 25/10/1988

11568 তন চক্রফর্ত্ী ফজম্মতন্দ্র ফকম্মায চক্রফর্ত্ী াফফিী চক্রফর্ত্ী 03/02/1992

11569 কাঞ্চন কুভায যায় চীন্দ্র নাথ যায় চানফারা যায় 25/10/1990

11570 কভাোঃ াফব্বয কাম্মন কভাোঃ ভম্মনায়ায কাম্মন াানাযা কফগভ 05/10/1990

11571 আর-আফভন কভাোঃ রফন ফভয়া সুযাইয়া কফগভ 27/12/1989

11572 জীফ যকায স্বন কুভায যকায অঞ্জনা যানী যকায 31/12/1995

11573 নাজমুর ইরাভ কভাোঃ ফদুর ইরাভ নাজভা কফগভ 25/12/1992

11574 কভাোঃ জফরুর ইরাভ কভাোঃ আোঃ রফতপ কভাাোঃ জাম্মফদা কফগভ 12/12/1992

11575 নাজমু াফকফ এ. ফফ. এভ. আফদুর ক কফরনা কফগভ 11/10/1991
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11576 আর ভামুদ াান কভাোঃ াইপৄর ইরাভ কদম্মরায়াযা াযবীন 19/06/1992

11577 ফযপপাত াযীন ফযফদ কভাোঃ আগা করারী াভফজদা করী 11/12/1994

11578 প্রনফ ফপ্রতভ যায় অভর যায় ছায়া যায় 14/10/1995

11579 ফতম্মরার্ত্ভা যায় অফনর চন্দ্রর যায় ক্ষভা কচৌধুযী 31/07/1990

11580 কভাোঃ আফজর্জর ক কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাছাোঃ াফভদা কফগভ 25/12/1993

11581 কভাোঃ যীপ কভাল্লা কভাোঃ কাম্মন কভাল্লা ভামুদা কফগভ 01/12/1990

11582 কভাোঃ আর- এভযান যকায মৃতোঃ আব্দুর রাফতপ যকায কযম্মনা কফগভ 25/04/1990

11583 কভাোঃ আবু যায়ান কভাোঃ যভজান আরী কভাছা কযম্মনা কফগভ 25/07/1989

11584 কভাোঃ কভম্মদী াান কভাোঃ ভীন আরী কভাছাোঃ পফযদা াযবীন 21/10/1992

11585 তয়দ নাফবদ জাভান তয়দ আরী নাফভ খফরলুজ্জাভান তয়দা যাফকফা জাভান 15/01/1989

11586 কভাোঃ ভাারুর কফীয কভাোঃ খাইরুর কফীয কভাছাোঃ পাফভদা খানাভ 22/07/1992

11587 অনন্যা যকায দীক কুভায যকায ফীফথ যানী যকায 20/12/1994

11588 কভাোঃ আযাপৄর ইরাভ কভাোঃ আব্দুয যভান আছভা খাতুন 21/02/1989

11589 ফফভম্মরন্দু কন ফফষ্ণু দ কন অন্নপূণাু কন 04/03/1991

11590 কভাোঃ ফজম্মল্ল ইরাফ ইফম্মন ারাভ কভাোঃ আব্দু ারাভ কভাছাোঃ কাম্রুন্নাায কফগভ 31/01/1991

11591 অমৃত সূি ধূয কগাার সূি ধূয ফীনা যানী সূি ধূয 15/11/1993

11592 আব্দুল্লা আর ভামুন কভাোঃ নজরুর ইরাভ ভতুজুা কফগভ 08/06/1995

11593 সুভাইয়া পাফতভা মৃতোঃ যফপকুর ক কভাাোঃ কজাফাইদা খাতুন 01/01/1994

11594 কখান্দকায নাজমু াফকফ কখান্দকায ফদুয যভান ফদরাযা যভান 21/11/1993

11595 তাফাবুভ ভাাজাফফন যাকা কভাোঃ আবু তাম্ময াখায়াত ভাপৄজা 12/10/1994

11596 সুজন ারদায ফাসুম্মদফ ারদায ফফতা যানী ারদায 01/01/1994

11597 তফযৎ কাফন্ত ার কনার কাফন্ত ার জয়শ্রী ার 02/06/1992

11598 অনুভ কদফ যায় অফজত ফযন কদফ যায় অচনুা কদফ যায় 14/01/1995

11599 আন নাজমুন াফকফ কভাোঃ ফদ উল্লা ভম্মনায়াযা কফগভ 24/11/1996

11600 কভাোঃ কযজাউর ইরাভ ভাসুভ কভাােদ আরী যফভা খাতুন 31/12/1991

11601 ভাবুফ এ ইরাভ আফভরুর ইরাভ স্বযফণ ুইরাভ 31/12/1989

11602 অাাফক কচৌধুযী কাজর কচৌধুযী কৃষ্ণা কচৌধুযী 20/10/1998

11603 কভাোঃ আব্দুর আফরভ কভাোঃ খয়ফায প্রাভাফনক আম্মরপা খাতুন 19/12/1992

11604 ানফজদা পাযানা কভাোঃ ভফন গুরান আযা কফগভ 08/01/1992

11605 এ.এ.এভ য়াফভ আকযাভ কভাোঃ আব্দুর ভান্নান কভাছাোঃ ফজবুম্মন্নছা 05/05/1995

11606 তাফভভ াভদানী কভাোঃ কগারাভ দাম্মস্তগীয াফনা আক্তায 12/10/1992

11607 কভাোঃ ফফরী াফদক কভাোঃ াফফবুয যভান কভাছাোঃ াফরা খাতুন 01/09/1993

11608 ফফি কুভায যায় অনাথ চন্দ্র যায় ভায়া যানী যায় 15/12/1993

11609 কভাোঃআদনান ইফম্মন াান কভাোঃাান ীদ াইপৄল্লা যফভা কচৌধুযী 24/02/1992

11610 ফফজয় াফযয়ায া আরভ ভাফনক যাফজয়া আখতায 12/11/1990

11611 অফনক কচৌধুযী কদফন্ধু কচৌধুযী ফপ্রা কচৌধুযী 17/11/1992

11612 কভাোঃ আবু সুফপয়ান যায়ান কভাোঃ আরভগীয কাম্মন াযবীন কফগভ কী 02/08/1995

11613 ঞ্জয় চন্দ্র দা ফাবুর চন্দ্র দা তাী যানী দা 20/04/1988

11614 কভাোঃ আযাপাত াকরাম্ময়ন এভ, এ, কভাতাম্মরফ পাম্মতভা কজাযা 27/12/1992

11615 কভাোঃ কজাফাম্ময়য াফফফ কভাোঃ ইয়াকুফ আরী কতাযা কফগভ 03/09/1992

11616 কভাোঃ আব্দুয যফ কভাস্তপা কাভার াম্মরা খাতুন 20/10/1988

11617 ভাপৄর্জয যভান কভা : কভাাযপ কাম্মইন কভাাোঃ : ফযীন আপম্মযাজ 07/04/1995

11618 কভাোঃ সুরুজ্জাভান কভাোঃ করার কভাছাোঃ ফখনা কফগভ 13/05/1991

11619 এ.এভ তানজীদ আম্মভদ কভাোঃ নুরুর ইরাভ সুযাইয়া আকতায 12/07/1993

11620 কভাোঃ আব্দুল্লা-আর-তানফজভ কভাোঃ  আব্দু কাফান কভাাোঃ তানফজরা কপযম্মদৌ 01/01/1990
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11621 বম্মফ চন্দ্র যায় ফাদর চন্দ্র যায় যাফধকা যানী যায় 25/05/1995

11622 কভাোঃ নাজমুর ক কভাোঃ তয়দ আরী কভাাোঃ যম্মভা কফগভ 16/01/1991

11623 কভাোঃ আরআফভন কভাোঃ কফরভ ফভয়া কভাছাোঃ আঙ্গুযা খাতুন 04/09/1990

11624 কুরসুভ আক্তায আব্দুর ভান্নান মৃত-ভভতাজ কফগভ 14/11/1992

11625 কভা: ইভদাদুর ক কভা: ইয়াফছন আরী রাইরী কফগভ 15/12/1992

11626 াযফভন জাভান কভাোঃ আফনছুজ্জাভান রুফফয়া জাভান 25/12/1991

11627 ফযপাত কজফফন প্রীফত কভা জাাঙ্গীয কাম্মন কযফা আক্তায 11/04/1993

11628 কাম্মন আর য়াফ কভাােদ কভায়াম্মজ্জভ কাম্মন তয়দা ভফনযা ফানু 08/12/1992

11629 কভাফাযক কাম্মন খান আকফয আরী খান রাবরী ইয়াফভন 20/06/1992

11630 ফভনায আম্মভদ খান কভাোঃ মুছা খান কভাছাোঃ যাফদা খান 18/11/1992

11631 এ এ এভ তানবীয াফভদ কভাোঃ আফদুর াফভদ ভভতাজ আযা াফভদ 16/12/1992

11632 াপাম্ময়তুর ইরাভ কভাোঃ াইপৄর ইরাভ কাজী যাপত জাান 19/09/1995

11633 নাজমুর ইরাভ ফজান আজারুর ইরাভ নাজভা ইরাভ 24/04/1994

11634 াফফবুয যভান াভছু ফভয়া আফভনা কফগভ 26/04/1994

11635 কভা: কনপাউয যভান কভা: আব্দুর ভফজদ যদায কভাছা: পফজরাতুন কনছা 30/12/1991

11636 অনফু চাকভা জ্ঞান যঞ্জন চাকভা ফারী চাকভা 01/07/1991

11637 যফপকুর ইরাভ মৃত াজী কাম্মন ফভয়া মৃত ভফযয়ভ কফগভ 25/12/1993

11638 কভাোঃ ভামুদুর াান কভাোঃ আম্মফদ আরী কভাছাোঃ কাম্মনয়াযা কফগভ 23/06/1988

11639 কভাোঃ কভায়াম্মজ্জভ কাাইন কভাোঃ আব্দুর আফজজ াফপয়া খাতুন 20/08/1993

11640 কভাোঃ াভীভ আখতায কভাোঃ াফফবুয যভান কভাাোঃ াভীভা খাতুন 02/08/1994

11641 অফযন্দভ াা সুনীর কুভায াা ন্ধ্যা াা 19/11/1993

11642 উম্মে উভাযা এ, এভ, ভাবুবুয যভান ভভতাজ কফগভ 26/10/1989

11643 যাম্মদুর ইরাভ কভাোঃ কফরভ উফিন যাম্মদা আক্তায 01/01/1992

11644 তাফভদ াইপ আম্মভদ াইপৄল্লা তালুকদায কাায জাান 31/12/1993

11645 নূযাত জাান ফনা কভাোঃ কফরভ ফভয়াজী ইয়াছফভন আক্তায 01/12/1995

11646 াথ ুপ্রতীভ ফড়ুয়া ফনদান ফফকা ফড়ুয়া ফভতা ফড়ুয়া 06/06/1994

11647 এ. এ. এভ. আফক যাভান কভা: ফপকুয যভান পফযদা কজফভন 19/12/1993

11648 কভাোঃ নাজমু াফকফ কভাোঃ জফভদায যভান কভাছাোঃ াভছুন নাায 27/08/1993

11649 কভাোঃ আফযপ কাম্মন কভাোঃ আবুর ফাায যনা কফগভ 01/01/1992

11650 কভাোঃ যাম্মদুর ইরাভ কভাোঃ কযজাউর আরভ কভাছাোঃ কযাম্মভনা কফগভ 07/06/1995

11651 কভা: জাফকয হুাইন ইভাইর হুাইন পৄযা সুরতানা 05/10/1990

11652 কভাোঃ আবু জাফদ কভাোঃ আবু াঈদ জাফদা সুরতানা 10/11/1991

11653 কভাোঃ নাজমু াফকফ কভাোঃ ফগয়া উফিন াফনা আক্তায 18/01/1991

11654 আফপ ভামুদ অফনক কভাোঃ কভাযম্মদ ভামুদ আপম্মযাজা আখতায জাান 23/12/1994

11655 কভা: আম্মনায়ায কাম্মন কভা: নয়া ফভয়া কভাছা: কযনু আকতায 26/12/1988

11656 গাফরফ ইযাক কচৌধুযী কভাোঃ কফরকুজ্জাভান কচৌধুযী কভাছাোঃ আঞ্জুভ নাফদ কচৌধুযী 20/06/1994

11657 কভাোঃ ভাইনুয যভান কভাোঃ মুফজবুয যভান নাফদযা কফগভ 23/05/1993

11658 কযদয়ানুর ক জাফভ কভাোঃ পজলুর ক নাজভা ক 15/12/1992

11659 এ.কক.এভ.খাফরকুজ্জাভান কভাোঃনম্মরুজ্জাভান আকফরভা জাভান 12/12/1993

11660 কভাোঃ ভফনরুজ্জাভান কভাোঃ আবুর াম্মভ কযনুকা কফগভ 23/10/1994

11661 কভাোঃ ভঈনুর ইরাভ এ. টি. এভ. আব্দুর জফরর ানা কনা 01/12/1992

11662 কায়ছায ভামুদ কভাোঃ নজরুর ইরাভ কাউছায আকতায 27/12/1992

11663 কভা: ফযয়াদ কভাম্মদু ফযজবী কভা: আবু তয়দ ভফযয়ভ কফগভ 07/05/1989

11664 কভাোঃ আবুর ফাায কভাোঃ কফরভ যকায আরাভযা ইয়াফভন 14/09/1993

11665 াান কভা: কতৌফপক এরাী এ.এভ. যফপউয যভান নাফছভা াীন 15/08/1994
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11666 কভাােদ আফযপৄয যভান কভাােদ ইছাাক ফভয়া কভাছােদ ছাম্মরা কফগভ 31/12/1992

11667 আফপ কভাাোদ ইকফার কাম্মন ান কভাোঃ কাযাফ কাম্মন আজফভফয কয়াযী কফগভ 05/03/1988

11668 কভাোঃ আফযপৄজ্জাভান কভাোঃ আব্দুয যফভ খান মৃত- কভাাোঃ যানী কফগভ 18/11/1992

11669 কভাোঃ ইভনুয যভান কভাোঃ দুরালুয যভান ভম্মনায়াযা কফগভ 17/06/1991

11670 ফগয়া উফিন আবুর াম্মভ ভফভনা কফগভ 10/09/1990

11671 কভাাোঃ ইভযান নাফজয কভাোঃ দয উিীন কভাছাোঃ নুযজাান কফগভ 15/08/1989

11672 ইভযান আভদ ইভাইর আরী ফফবুন কনা 01/04/1988

11673 অফভত চন্দ্র ভণ্ডর কৃষ্ণ চন্দ্র ভণ্ডর কফনকা ভণ্ডর 01/01/1994

11674 সুভাইয়া ভাহ্ফজাফীন মুকুট ভম্ময়জ উফিন আম্মভদ ভামুদা সুরতানা আম্মভদ 30/09/1991

11675 এ এভ আম্মরকজান্ডায কভাোঃ আবুর কাম্মভ যকায ফভম্ম. আনর্জভান আযা কফগভ 12/12/1988

11676 কভাোঃ মুফভনুয যভান মৃত যফজফ উফিন কভাছাোঃ আম্মভনা খাতুন 29/09/1992

11677 ফযন কাফন্ত ফফশ্বা সুখযঞ্জন  ফফশ্বা ঝনাু যানী  ফফশ্বা 03/05/1986

11678 কভাছাোঃ মুক্তা ফানু কভাোঃ কভাতাম্মরফ ফভঞা কভাছাোঃ নাফভা কফগভ 12/12/1990

11679 কভাোঃ পযাদ কাম্মন কভাোঃ যভত আরী কভাছাোঃ াছনা কফগভ 01/01/1994

11680 খন্দকায কভাোঃ আব্দুর কভার্ত্াফরফ খন্দকায আব্দু বুয কভাছাোঃ কভাম্মনায়াযা কফগভ 27/09/1989

11681 কাজী কভাােদ ফযপ উফিন কাজী কভাােদ ীদ উল্লা কাজী ইয়াফভন আকতায 20/05/1991

11682 কাজী য়ারীউর াান কাজী যভত উল্লা াানা কফগভ 15/12/1992

11683 ভাপৄজ আম্মভদ কভা:আব্দুর রফতপ ভাফরতা ককাফনুয কফগভ 28/12/1990

11684 কতৌফদুয যভান কভাোঃ আব্দুয যফভ টিনু শুকফযয়া জান্নাত 06/12/1992

11685 কভাোঃ ভফউয যভান কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাাোঃ ারুর কফগভ 15/06/1988

11686 এতামুর াান ফপাত আবু ইউসুপ াম্মরা ইউসুপ 06/12/1993

11687 কভাোঃ জাফকয কাম্মন কভাোঃ আবুর কাম্মভ জাানাযা কফগভ 03/11/1993

11688 কভাোঃ আউয়ার কাম্মন কভাোঃ রারভফিন কফাযী কযফজয়া খাতুন 03/04/1990

11689 কাজী কাম্মন অাায যাফপ কাজী ফপউল্লা ফদ্রুফন্না কভযী 01/12/1994

11690 ফডবাইন ম্ময়রথ চাকভা ভম্মনাযভ চাকভা ফফপুরা চাকভা 06/05/1994

11691 কভাোঃ ইনজাভামুর ক কভাোঃ আফভয উফিন ভািায কভাছা:কযাফকয়া কফগভ 01/01/1991

11692 াদফভনা যাজ্জাক কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক া াভীভ আযা কফগভ 01/02/1993

11693 কভাোঃ আফকুয যভান কভাোঃ ভকবুর কাম্মন আপম্মযাজা কফগভ 15/12/1990

11694 কভা: াভম্মযাজ আর ফফরুনী কভা: ফাইদুর ইরাভ কভাা: ফপম্মযাজা কফগভ 17/09/1994

11695 ভাতলুফ আম্মেদ সুভন কভা. আব্দুয যভান ইনছান আযা কফগভ 01/09/1995

11696 এ, এভ, আফরভ উজ-জাভান এ, এভ, ইরাফ ফখ এফরজা খাতুন 19/03/1990

11697 এ. এভ. আফনসুর ইরাভ কভাোঃ জাফকয কাম্মন কভাাোঃ কগারনাায 16/12/1994

11698 কভাোঃ াজ্জাদ কাম্মন জীফ কভাোঃ কতাপাজ্জর কাম্মন াম্মজদা কফগভ 18/08/1988

11699 কজাফাম্ময়য আম্মভদ ার্জ জয়নার আম্মফদীন ভাতুব্বয কপারী কফগভ 03/03/1994

11700 কাজী ভফন উিীন কাজী নম্মজ উিীন কভাাোঃ কাম্মনয়াযা কফগভ 03/02/1988

11701 কভাােদ আবু তাম্ময কনায়াফ আরী ভাস্টায পাম্মতভা কফগভ 04/08/1989

11702 কভাোঃ াইপৄল্লা আফদুয যউপ নূযজাান কফগভ 15/05/1988

11703 কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কভাোঃ আভজাদ কাম্মন আঞ্জু আযা 01/01/1991

11704 যাফকফ উফিন আভাদ মৃত জাভালুফিন আভাদ ফয়াযা কফগভ 17/10/1991

11705 াভভী অাাখতায অাাফদুর জফরর ফকদায কৌম্মনআযা কফগভ 15/11/1991

11706 যাপাত তানবীয আম্মভদ কভাোঃ নফাফ আরী আরপা কফগভ 01/08/1994

11707 কভাোঃ কফাযান উফিন খান কভাোঃ যফপকুর ইরাভ যউপন ইরাভ 11/09/1991

11708 আপফযনা আফভন আফভনুর ইরাভ খুযফদ জাান 09/09/1993

11709 কভাোঃ আাদুজ্জাভান রুভ কভাোঃ আকযামুজ্জাভান ফভরন াফনা কফগভ 25/11/1988

11710 কভাোঃ যফফউর াান ভফনয কাম্মন যফভা আক্তায 28/08/1992
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11711 যত্নদী াা মৃত তন াা সুম্মরখা াা 13/10/1993

11712 কভাােদ ভফন উফিন ফনয়াজ কভাোঃ আইউফ আরী কতাযা কফগভ 16/11/1988

11713 কভাোঃ কাছারুর ইরাভ কভাোঃ পজলুর ক কাম্মন আযা কফগভ 23/12/1994

11714 কভাোঃ যাতুর াান কভাোঃ আবুর ানাত জাানাযা কফগভ 20/12/1992

11715 নাফপ াফদক খান কভাোঃ তাম্মযক আইয়ুফ খান রাইলুন নাায 23/03/1995

11716 কভাোঃ কভাম্মর উফিন কভাোঃ নফীয কাম্মন কফযমুন কনছা 31/12/1988

11717 কভাোঃ ফজল্লুয যভান কভাোঃ আব্দুর াফকভ কভাাোঃ ভঞ্জুযা খাতুন 15/05/1988

11718 ছাফভউর পয উফিন ছাাযা 03/02/1989

11719 কভাছাোঃ নাায আকতায কভাোঃ আবু ফাদা কভাছাোঃ আনর্জয়াযা কফগভ 28/02/1992

11720 কভাোঃভম্মম্মদী াান যাব্বী কভাোঃ ারুন অয যফদ কভাছাোঃ ইযাত জাান 19/09/1995

11721 কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ কভাোঃ আফনায যভান কভাছাোঃ কম্মরনা ফফফফ 28/12/1993

11722 য়াফভ আকযাভ জাফয উফিন মুযাত জাান 17/01/1989

11723 কভাোঃ আর- ইভযান কভাোঃ আব্দুয যফ ফকম্মদয ভাামুদা কফগভ 15/06/1991

11724 কভাোঃ আাদুজ্জাভান নূয কভাোঃ আাদ আরী নাফযন জাান ারভা 10/11/1993

11725 দীফকা যায় যফীন্দ্রনাথ যায় রফঙ্গ রতা যায় 01/08/1993

11726 কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক কভাোঃ ভয আরী কভাছাোঃ কযফজয়া ফফফফ 01/10/1990

11727 কভাোঃ াাদাৎ কাম্মন কভাোঃ এনামুর ক াফছনা কফগভ 15/09/1988

11728 কভা : ভামুনুয যফদ কভা : ভফপজ উফিন মৃত-কদম্মরায়াযা কফগভ 15/12/1988

11729 কভাোঃ াহ  আযাপৄর াফক কভাোঃ াহ জাান নুযজাান 28/09/1993

11730 কভা: আফযপৄর ইরাভ কচৌধুযী কভা: নজরুর ইরাভ কচৌধুযী কভাছােৎ ানাজ ইরাভ কচৌধুযী 27/11/1992

11731 কভা: আর আফভন কাম্মন কভা: আবু াঈদ যকায আয়া খাতুন 17/06/1990

11732 আফতক াফযয়ায নুয কভাোঃ কগারাভ যয়ায আকফরভা ফফউটি 25/10/1994

11733 পাফভদ আম্মভদ পফযদ আম্মভদ আম্ময়া কফগভ 13/03/1992

11734 কভাম্মনা করাা কভা. কভাফন াম্মটায়াযী পফযদা কফগভ 04/06/1994

11735 ভাতুযা ফফনম্মত এভযান কভাোঃ এভযান আরী ভম্মনায়াযা এভযান 01/01/1988

11736 কভাোঃ ভাবুফ আরভ আোঃ ার্ত্ায পাম্মতভা কফগভ 01/01/1992

11737 কভাাোঃ আব্দুর ভাম্মজদ কভাোঃ কভাপাজ্জর কাম্মন কভাছাোঃ ফদা খাতুন 18/04/1982

11738 তাফভদ কভাস্তপা কগারাভ কভাস্তপা াফনা কভাস্তপা 16/09/1995

11739 এ,ফফ,এভ, কযজয়ানুয যভান কভাোঃ আব্দুর ফাযী রায়রা আযর্জভান্দ ফানু 26/10/1996

11740 সুফপ্রয় দা স্মৃতী চন্দ্র দা ফীনা শ্রী কদয়ানজী 15/11/1993

11741 কভা: আফযপৄর ইরাভ কভা: নুরুর আরভ ভাসুভা আক্তায 07/10/1991

11742 কভাোঃ াম্মদকুয যভান কভাোঃ আরভগীয ফফশ্বা াফফনা ইয়াফভন 13/10/1988

11743 কভাম্মছনা আক্তায কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ াটয়াযী নাফগু কফগভ 01/07/1994

11744 ইফতয়াক ভামুদ ইভদাদুর ক ভামুদা কাক 01/10/1992

11745 ফম্মভর কাম্মন ইকফার কাম্মন কযাকানা কফগভ 16/11/1994

11746 তাফনভ জাভান কভাোঃ ফফদউজ্জাভান আযফছনা ইয়াফভন 18/10/1994

11747 কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাোঃ আকভার কাম্মন কভাছাোঃ কযফজয়া খাতুন 22/05/1986

11748 াফদয়া ভইয়া ম্পা আব্দু ারাভ ভইয়া াযবীন নাায আম্মভদ 03/02/1995

11749 যাজীফ াম্মন্ড যাম্মজন্দ্র নাথ াম্মন্ড কযখা যানী ফাড়ৈ 09/01/1994

11750 কভা: াইপৄর ইরাভ কভা: কখাযম্মদ আরী ফখনা খাতুন 11/02/1994

11751 জন রা াদা ফপফর াদা ফনরীভা মুযমু 05/03/1988

11752 সুভন কুভায ফসু স্বম্মদ কুভায ফসু ীভা ফসু 15/11/1991

11753 পাম্মতভা-তুজ-কজাযা এ.এইচ.এভ. ইকযামুর ক ইউ. এইচ.এভ. আন্জর্জভান আযা 19/03/1992

11754 কভাোঃ কতৌফদুর ইরাভ আফদুর কাফদয াযবীন আকতায 17/11/1992

11755 খন্দকায ভফউয যভান খন্দকায ভাপৄজায যভান কভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা কফগভ 18/04/1994
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11756 কভাোঃাম্মজদুর ইরাভ কভাোঃফদুর ইরাভ কভাছাোঃছফখনা কফগভ 11/10/1991

11757 কভাোঃ জাফকয কাম্মন কভাোঃ াম্মদ আরী কখ কভাছাোঃ যাফভা খাতুন 06/02/1992

11758 এ, এভ, ভামুদুর াান কভাোঃ কভাজাারুর ইরাভ কাম্মন আযা কফগভ 19/12/1988

11759 ভাফযন ফফনম্মত ইরাভ এ. ফফ. এভ. মুনীরুর ইরাভ ভফযয়ভ কফগভ 26/12/1991

11760 অফভতাব কচৌধুযী অমৃত কচৌধুযী তভম্মএয়ী দ 01/10/1995

11761 াফফফা সুরতানা াফফবুয যভান কফরনা আক্তায 10/12/1994

11762 অংকন কাফন্ত ার চান ফদন ার তাটিনী কভকুায 01/01/1994

11763 কভাোঃ াহ  মুফভনুর ইরাভ মুফভন কভাোঃ আব্দুর খাম্মরক ভামুদা আক্তায 18/11/1994

11764 কভাোঃ ফযপৄর ইরাভ আবুর ফাায ফজন্নাহ কভাছাোঃ ারভা আকতায 15/10/1992

11765 ভীয কুভায কুণ্ডু ফফভান চন্দ্র কুণ্ডু ফফতা যাণী কুণ্ডু 18/12/1992

11766 মুোঃ আব্দুয যফভ মুোঃ ফযপৄর ইারাভ কভাাোঃ আফরয়া কফগভ 25/11/1992

11767 কভাোঃ যফকবুর ইরাভ কভাোঃ করাকভান াফকভ কভাছাোঃ পফযদা খাতুন 16/07/1992

11768 আবু াান াফপর্জয যভান াম্মজযা কফগভ 28/12/1991

11769 কভাোঃ আর - মুকতাফদয কভাোঃ পফযদুজ্জাভান কভাাোঃ কজফভনয়াযা 20/11/1995

11770 কভাোঃ তানবীয আযাপ কভাোঃ আযাপ আরী াানাজ াযবীন 19/12/1993

11771 আব্দুল্লা আর ভামুন ফাধন ফযপৄর আরভ খান ফভনাযা সুরতানা 10/05/1993

11772 কভাোঃ াম্মজদুয যভান কভাোঃ ফযয়াজ উফিন কভাছাোঃ াফফনা কফগভ 05/02/1992

11773 কভাোঃ নাারুর ইরাভ কভাোঃ ভফয উফিন কভাাোঃ ফনলুপা ইয়াফভন 27/09/1992

11774 ভাসুভ ফফল্লা নুম্ময আরভ ফফফফ পাম্মতভা 21/10/1988

11775 কভাোঃ াকুয কাম্মন কভাোঃ আরী কাম্মন কভাাোঃ যম্মভনা 13/01/1990

11776 তানবীয আভাদ কভাোঃ কখায়াজ ফকদায তাফভনা ফানু 06/10/1991

11777 আক্তায কাম্মন আবু কাম্মন মৃধা কফগভ নুরুন নাায 02/01/1988

11778 দীপ্ত প্রয দর্ত্ যজত ফযণ দর্ত্ কফরী দর্ত্ 10/01/1993

11779 কৃষ্ণ দ ফফশ্বা ফম্মফন্দ্রনাথ ফফশ্বা কল্পনা ফফশ্বা 20/10/1990

11780 কাভরুর াান আবু ফাম্মছদ কাম্মনয়াযা 06/04/1991

11781 কভাোঃ কযজানুয যভান কভাোঃ ফজল্লুয যভান কাভরুন নাায 20/10/1990

11782 কভাোঃ ফভনাজ উফিন কভাোঃ াাফ উফিন কযানা আক্তায 31/12/1991

11783 কভাোঃ কযজাউর কফযভ কভাোঃ নূরুর ইরাভ কফগভ কযাম্মকয়া 01/07/1988

11784 কভাোঃ আবুর ফাায কভাোঃ কগারাভ যাব্বানী কভাছাোঃ পফযদা কফগভ 11/08/1992

11785 কভাোঃ ফরয়াকত কাম্মন কভাোঃ আবু কভাল্যা কভাাোঃ রুফরয়া কফগভ 05/08/1991

11786 পাফভা আকতায কভাোঃ আক্কা আরী কযফজয়া কফগভ 18/06/1992

11787 ফনাত নায়রা জাভান কভাোঃ খায়রুজ্জাভান ভম্মনায়াযা সুরতানা জাভান 10/09/1993

11788 াানুর ক ম্রাট াভছুর ক কফগভ সুফপমা ক 01/12/1994

11789 ানজানা ায়দায কভাোঃ ায়দায আরী াভীভা ায়দায 21/05/1988

11790 কভাোঃ আযাপাতুর আরভ কভাোঃ ভাাবুবুর আরভ জান্নাতুর কপযম্মদৌী 07/11/1991

11791 টি. এভ. যাফজমুর আরীভ যার্জ টি. এভ. ফযার্জর ইরাভ টি. এভ. যনাযা ইরাভ 05/08/1992

11792 কভাোঃ কারাইভান কভাোঃ জাাঙ্গীয কাম্মন ফভম্মোঃ খাফদজা কফগভ 30/11/1993

11793 ফনম্মফফদতা যায় কাফভনী কান্ত যায় কাকরী যায় 20/12/1995

11794 ফপ্রয়াংকা দা সুকুভায দা া প্রফতভা দা 02/03/1993

11795 আফকুয যভান কভা: কুতুবুয যভান কাভরুন নাায 27/07/1991

11796 কভাোঃতাকদীরুর আরভ ফপ উল্লা নুযজাান কফগভ 01/01/1991

11797 াভীভা নাছফযন কভাোঃ াজাান লূৎপৄন নাায 09/07/1991

11798 াধন কুভায ফফশ্বা যভানাথ ফফশ্বা গঙ্গা যানী ফফশ্বা 05/07/1990

11799 টিটু চন্দ্র যায় সুবাল চন্দ্র যায় কজাৎস্দা যানী যায় 04/04/1995

11800 কভাোঃ পযাদ   ফফিকী কভাোঃ ইউসুপ   ফফিকী ইয়াফভন আক্তায 07/12/1990
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11801 অফনম্মকত ার আীল কুভায ার ফভরুা ার 12/09/1993

11802 রাফংানু তালুকদায চাইগ্যপ্রু তালুকদায ভাভাু সুইক্রাপ্রু তালুকদায ভাভাু 20/10/1993

11803 তয়দ তাফযকুয যভান তয়দ আফতকুয যভান কযম্মনা কফগভ 15/12/1987

11804 কভাোঃ র্জফাম্ময়য ভাসুদ কভাোঃ আবু ভাসুদ কভাাোঃ নাফদ নাায 28/08/1994

11805 ফপম্মযাজ আম্মভদ আব্দুর কছাফান কযফজমা কফগভ 15/03/1988

11806 কভা: কযজাউর কফযভ মৃত রুহুর আফভন কভাছা: ভফজনুা আফভন 15/06/1991

11807 কভাোঃ নাজমুর াছন কভাোঃ আব্দুয যফভ কভাাোঃ কপযম্মদৌফ কফগভ 20/03/1994

11808 তানফজভা আক্তায আবু আম্মভদ যাফজয়া কফগভ 05/12/1989

11809 ভফনকা ফড়ুয়া প্রবাকয ফড়ুয়া কৃষ্ণা ফড়ুয়া 20/01/1990

11810 কভাোঃ ইপম্মতখায াান কভাোঃ াফনপ ভর্জভদায ফফফফ ভফযয়ভ 17/02/1995

11811 আফকুয যভান আযাপ আরী কভম্মরুন কনছা 19/09/1991

11812 এ. আয. আফতক কভাোঃ আব্দুর গপৄয কভাা. আঞ্জুভান আযা কফগভ 20/10/1991

11813 নূয মুােদ কভাোঃ অব্দুর জফরর কভাছাোঃ কজফভন অাাকতায 29/04/1993

11814 ফরংকন বট্টাচার্য্ু তরুন বট্টাচার্য্ু ীমু বট্টাচার্য্ু 08/09/1991

11815 সুানত দা ীমৄল দা ডরী দা 19/03/1989

11816 কভাোঃ যাফকবুর আরভ কভাোঃ যফপকুর ইরাভ নুযজাান কফগভ 19/10/1992

11817 কভাোঃ ফততুভীয াান কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ কভাছাোঃ যন আযা কফগভ 21/09/1991

11818 নুযাত জাান কজফযন কভাোঃ কযজাউর ক ফভয়া াঈদা খাতুন 19/12/1994

11819 খ. ভ. আরী কাাইন কভা: খাজা ভাঈন ঊফিন কাম্মন আযা কফগভ 05/12/1990

11820 কভাোঃআাদুয যভান কভাোঃ জফভ উফিন কভাছাোঃ ভফভনা কফগভ 01/10/1995

11821 যাফজয়া সুরতানা টুম্পা কভাোঃ কছায উিীন যদায াানা কফগভ 31/12/1994

11822 কভাোঃ াফবুর াান যাাত কভাোঃ াইদুর ইরাভ কাম্মনয়াযা ফফউটি 28/12/1993

11823 পাফভদা আফজজ আফজজ উল্যা কাভরুন নাায 04/09/1995

11824 শুব ফাক ংকজ কুভায ফাক ঝনাু যানী ফাক 01/01/1989

11825 কভাোঃ আদনান কাম্মন খান কভাোঃ যফপকুর ইরাভ খান আখতায ফানু 30/12/1988

11826 কভাোঃ আোঃ ফাযী কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ কভাফরভা খাতুন 16/11/1992

11827 কভাোঃ কভম্মদী াান উজ্জর কভাোঃ ফাবুর কাম্মন কপযদাউ কফগভ 30/09/1995

11828 কভাোঃ কফরাম্ময়ত কাম্মন কভাাযপ কাম্মন ফফরফক কফগভ 18/12/1993

11829 কাজর কুভায অফধকাযী কগাফফন্দ চন্দ্র অফধকাযী স্বযস্বতী অফধকাযী 15/11/1992

11830 এ,কক,এভ, একযাভ উফিন ডোঃ কভাোঃ কাভার উফিন পাম্মতভা কাভার 07/01/1986

11831 কভাোঃ ান ইরাভ কভাোঃ কত আরী কভাাোঃ কফরনা কফগভ 12/02/1990

11832 কভাোঃ আযভান জাভান কভাোঃ নূরুজ্জাভান াফফনা জাভান 13/11/1989

11833 কভা: নাফদ কাম্মন কভা: কফরাম্ময়ত কাম্মন নাজভা  ইয়াফভন 09/12/1991

11834 কভাোঃ আব্দুল্লা - আর কনাভান াযম্মবজ কভাোঃ আক্কাছ আরী কভাছাোঃ পাম্মতভা ইয়াছফভন 15/12/1992

11835 ভাবুবুয যভান কভাোঃ আফনছুয যভান কভাছাোঃ নাজমুন নাায 15/09/1992

11836 কভাকতাফদয ফফল্লা মৃত আবু জাপয ককাযায়ফয়া ফানু 10/05/1995

11837 ইাক কাম্মন াফভয কাম্মন নুযজাান কফগভ 28/04/1993

11838 কভাোঃ কভম্মদী ভামুদ ভ ূঁইয়া কভাোঃ ভাইন উফিন ভ ূঁইয়া নাজমুন নাায 18/04/1994

11839 কভাোঃ ফপকুয যভান আব্দুর ভান্নান খান পফজরাতুম্মন্না 28/07/1992

11840 কগারাভ ফকফফযয়া তভার কভাোঃ ফভনাজ উফিন তাফভনা আক্তায 27/01/1992

11841 কভাোঃ আর আাদ কভাাোঃ আকফয আরী কভাছাোঃ াাযা খানভ 01/01/1995

11842 াজ্জাদ হুাইন কভাোঃ কদরয়ায কাম্মন কছফরনা খাতুন 24/10/1992

11843 াফফা তাফাসুভ কভাোঃ বুরবুর কাম্মন কফরনা বুরবুর 03/02/1994

11844 জাাঙীয আরভ কচৌধুযী াম্ময়ভ কতৌফদ ফখ্ত কচৌধুযী নাযফগ কফগভ কচৌধুযী 15/09/1993

11845 তনয় ার করাকনাথ ার যত্না ার 04/05/1993
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11846 কভাোঃ আব্দুর কভাফভন কভাোঃ কাম্মন আরী ফযফজয়া কফগভ 10/10/1992

11847 সুরতানা জাান দ্বীা কভাোঃ াহ জাান তালুকদায জাানাযা কফগভ 28/09/1993

11848 যাজীফ কুভায দা যতন চন্দ্র দা গীতা যানী দা 19/02/1990

11849 কভাোঃ ভামুনুয যভান কভাোঃ ভাবুবুয যভান লুৎপা কফগভ 31/12/1992

11850 অনুজ কুভায কদ অফজৎ কুভায কদ কযখা যানী কদ 14/06/1992

11851 কভাোঃ কতৌফপ কভাযম্মদ া ম্মভাস্তপা কভাযম্মদ াযফভন আপম্মযাজা খানভ 05/03/1992

11852 কভাোঃ াানুজ্জাভান কভাোঃ ভয়নুর ক কভাছাোঃ াছনা কফগভ 12/12/1994

11853 কভাোঃ াফদকুর জাান ফযদান কভাোঃ াজাান াফনা জাান 31/12/1994

11854 কভা : আফকুয যভান কভা : ফযার্জর  ইরাভ কভাছা : আপরুজা কফগভ 10/10/1991

11855 আ.ন.ভ. আফযপৄয যভান মৃত কভাোঃ আতাউয যভান ফভম্ম নাফগু আক্তায 27/05/1993

11856 কভাোঃ আয-যাফফ রুভ কভাোঃ নূয কাম্মন ানাজ নূয রুভা 27/12/1994

11857 প্রনফ কুভায কঘাল যাখার চন্দ্র কঘাল ফীনা যানী কঘাল 01/09/1994

11858 কভাোঃ ভামুনুয যভান মুন্সী াফপর্জয যভান কযাম্মভচা কফগভ 15/03/1987

11859 কভাোঃ ভফনরুজ্জাভান কভাোঃ আব্দুর ভফজদ কভাম্মরভা খাতুন 30/04/1991

11860 কভা: কাভরুর ইরাভ এভ. এ. তাম্ময াম্মটামাযী আম্মমা আক্তায 01/01/1991

11861 কভাোঃ ানফজদুয যাভান কভাোঃ আজাায আরী ভণ্ডর কফরনা কফগভ 19/12/1992

11862 প্রীতভ যকায ধীম্মযন্দ্র চন্দ্র যকায ফপ্রা যকায 25/12/1995

11863 ইভযান কাম্মন ভাাবুফ আরভ নাফভা কফগভ 05/02/1988

11864 কভাোঃ কাভরুর াান কভাোঃ াখায়াত কাম্মন কভাছাোঃ াপা কফগভ 30/11/1989

11865 কভা: াজ্জাদুর ইরাভ কচৌধুযী কভা: নজরুর ইরাভ কচৌধুযী জাম্মদা কফগভ 14/10/1991

11866 কভাোঃ র্জফাইয ভাাবুফ কভাোঃ কগারাভ যব্বানী কভাছাোঃ কফরনা াযবীন 08/11/1992

11867 কভাোঃ যাফকবুর াান যফভজ আভদ আফয়া কফগভ 20/03/1991

11868 কভাোঃ ভা বুফ আর মুাইফভন কভাোঃ গয আর ফভয়া কভায়াম্মক্ষরুন কনা 06/07/1992

11869 আবু-কনা কভাস্তপা কাভার কভা: আফভনুর ইরাভ ভঞ্জুয়াযা ইরাভ 25/12/1988

11870 এ,এভ,কতৌফকরুর ইরাভ এ,এভ, আোঃ ছারাভ াানাযা কফগভ 20/08/1994

11871 কভাােদ ভয ফফন জাম্মদ কভাােদ জাম্মদ কাম্মন রুনা রামরা 13/01/1993

11872 কভাোঃ নাাাজমুর ইরাভ কভাোঃ আফভনুর ইরাভ নাযফগ সুরতানা 14/04/1994

11873 ান্তনু কচৌধুযী ফফভফত যঞ্জন কচৌধুযী াফন্ত কচৌধুযী 15/02/1989

11874 কভাোঃ াাদাত কাম্মন কভাোঃ ফপকুয যভান ফভনু আক্তায 30/12/1995

11875 উম্মে কুরসুভ কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক জাফভরা কফগভ 17/12/1989

11876 কভাোঃ যাফকবুর ক কভাজাম্মের ক কযানা াযবীন 23/12/1988

11877 কভাোঃ আবুর াান কাবন কভাোঃ াভসুর ক যনাযা কফগভ 25/05/1993

11878 কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাোঃ কভাখম্মরছুয যভান ভাম্মজদা কফগভ 17/02/1991

11879 কভা: ভাাবুফ যভান কভা: কাফপজ উিীন আফভনা কফগভ 01/03/1998

11880 তানফবয াান তুযান লুৎপয যভান কযম্মনা কফগভা 06/07/1993

11881 কতৌফদুর ইরাভ আবুর কাম্মন ফভয়া নুরুন কনা 15/04/1992

11882 ফযয়াাত ইভফতয়াজ এ. এপ. এভ. কযজাউর কফযভ ফফিকী কাম্মন আযা 07/04/1994

11883 আযাপৄজ্জাভান খান কভাোঃ আফনসুজ্জাভান খান পাফভদা খানভ 24/01/1995

11884 ইস্কান্দায ায়াৎ ভামুদ যাফজ উিীন ভাপৄজা খানভ 25/06/1993

11885 কভাোঃ ভাভদুদুয যভান তানবীয কভাোঃ ফপম্মযার্জয যভান রায়রা নাজনীন 31/12/1992

11886 পাযানা আপম্মযাজ কভাোঃ মযত আরী আক্তারুনম্মনা 18/04/1990

11887 াানা ীদুল্লা নাফছভা কফগভ 04/01/1990

11888 কভাোঃ ভাপৄর্জয যভান কভাোঃ পজলুর ক কভাছাোঃ আপম্মানাযা ক 24/12/1992

11889 াম্মযায়ায আরভ কভাল্লা আব্দুর ক ভায়া ক 31/01/1993

11890 কভাোঃ াফভউর আম্মযফপন কভাোঃ আব্দু ার্ত্ায তযপদায তয়দা আফয়ুা আভান 12/08/1995
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11891 কভাোঃ কযজয়ান কাম্মন কভাোঃ কদম্মরায়ায কাম্মন যাম্মরা কফগভ 01/06/1994

11892 যাফজফ ফফণক যণফজৎ কুভায ফফণক ভঞ্জু ফফণক 13/10/1991

11893 কাফতকু যায় ভাফনক যায় ঊলা যানী যায় 01/01/1995

11894 াফফযনা াফযন কভা:এফয়া ভফনযা খাতুন 13/11/1990

11895 এ, এপ, এভ কাভরুর াান কভাোঃ আান উল্লা আভাতুত তাম্মযা 04/01/1991

11896 কভাোঃ পাইর্জর ইরাভ কভাোঃ কজাদ কাম্মন কভাছাোঃ কপযম্মদৌ আযা 30/12/1990

11897 কভা: আর ভামুন অয যফদ ভইয়া কভা: আরী আযাপ ভইয়া কভাা: কখাম্মদজা কফগভ কচীধুযী 15/11/1983

11898 কভাোঃ আফদুর াফরভ মৃত কভাোঃ ফদরুর আরভ আফযপা খাতুন 05/02/1993

11899 কভাোঃ ািাভ কাম্মন কভাোঃ ভফতউয যভান কভাছাোঃ দুলু কফগভ 01/05/1994

11900 কভাোঃ াইখ ফফন ভফজদ অনীক আব্দুর ভফজদ ফফশ্বা ইউ এ খুযীদ আখতায 03/12/1993

11901 াভস্ কজফযন খান স্বণাু আফভনুর ক খান নাজনীন খান 04/11/1993

11902 কভাোঃ মুঞ্জুরুর আরভ কভাোঃ আব্দুয যফভ কভাছাোঃ ভফজনুা খাতুন 21/01/1990

11903 শুব াা ফযভর চন্দ্র াা রূনা াা 04/11/1992

11904 াফভয়া রুফাইয়াত কখ ফনজাভ উফিন কফগভ কযাম্মকয়া 12/10/1994

11905 আর আফভন আব্দুর কাফদয মুন্সী ফযফজয়া কফগভ 04/01/1990

11906 নাজমু াফকফ আম্মভদ ফপম্মযাজ আম্মভদ নাফভ আম্মভদ 01/10/1993

11907 শুব ফাক ম্মন্তাল কুভায ফাক ফর ফাক 21/10/1995

11908 তয়দা জান্নাতুর কপযম্মদৌ তয়দ জারার উফিন আপম্মযাজা ফফযন 16/06/1992

11909 যায়ান কপযম্মদৌ কভাোঃ জাপয যাম্মনা কফগভ 03/07/1990

11910 কভাোঃ আর াফযয়া কাম্মন কভাোঃ আবূ দাউদ কভাছাোঃ াযবীনা খাতুন 05/06/1989

11911 ফড, এভ, ফগয়া ভাফরক কভাোঃ আব্দুর াই কভাছাোঃ কযৌন আযা তালুকদায 17/05/1990

11912 আপফযদা নায়ায অথই কভাোঃ আনাউয যভান নাজভা সুরতানা 03/07/1994

11913 কভাোঃ ইযাত খান কভাোঃ ইউসুপ খান র্জম্মরখা খাতুন 20/04/1993

11914 কভাোঃ ইকফার ফফশ্বা কভাোঃ কভাাম্মযপ ফফশ্বা ভম্মনায়াযা কফগভ 10/10/1991

11915 কৌফভক ভফল্লক কজযাফতভয়ু ভফল্লক কল্পনা ভফল্লক 26/12/1990

11916 াপা ফফনম্মত জাফকয এ. এভ. জাফকয কাম্মন াফফনা ইয়াফভন 08/12/1994

11917 এ এইচ এভ নুরুর হুদা কভাোঃ নফজয কাম্মন তস্য়দা ভাসুদা খাতুন 30/11/1989

11918 কভাোঃ আযাপাত ইভাভ ফকদায কভাোঃ ফফদউর আরভ ফকদায কভাছাোঃ যাম্মদা কফগভ 09/04/1990

11919 কভাোঃ তানবীয কাম্মন কভাোঃ কতাজাম্মের কাম্মন ফনলুপায ইয়াফভন 10/11/1988

11920 কভাোঃ আব্দুল্লা আর-ইভযান কভাোঃ ফাফলুয যাফদ ফফরফকছ কফগভ 01/01/1991

11921 তাফভদা আপফযন তাফন আব্দুর কুদ্দু কভাল্লা াফদা কফগভ 02/03/1992

11922 কভম্মদী াান ফভশুক মুোঃ ারুন-অয-যীদ ভফনযা সুরতানা ভফন 01/01/1994

11923 ভাম্মাাোঃ াফকমুজ্জাভান াহ ভাম্মাাোঃ নম্মপর উফিন া াফছনা ফানু 28/12/1990

11924 এ. এভ. তানবীয উর আরভ এ. এভ. ফফদউর আরভ আনর্জভান আযা কফগভ 30/12/1993

11925 শুভ্র কাফন্তনাথ ফভশু কখাকন চন্দ্র কদফনাথ কানন ফারা াা 22/03/1994

11926 মুােদ আফতকুর াান আব্দু ার্ত্ায উম্মে কুরসুভ 03/02/1988

11927 ভারুপ আম্মভদ তালুকদায আব্দুর য়াম্মদ তালুকদায কভাছাোঃ যাফভা আক্তায 12/01/1990

11928 কাফবত ফড়ুয়া অভর কাফন্ত ফড়ুয়া কভৌসুভী তালুকদায 12/03/1992

11929 শ্রাফস্তী কযাোন কভাোঃ খফরলুয যভান খাম্মরদা ইয়াফভন 25/11/1995

11930 কাায আম্মভদ কভাোঃ পযভান আরী ভণ্ডর কভাছাোঃ কাম্রুন্নাায কফগভ 25/11/1991

11931 জান্নাতুর কপযম্মদৌ কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন ানাজ খান 07/02/1988

11932 কভাোঃ ফদরুজ্জাভান মৃত কভাোঃ জয়নার আম্মফদীন ারাদায কভাাোঃ আম্মভনা কফগভ 02/03/1989

11933 কভাোঃ আবু াঈদ কভাোঃ আব্দুর ভফতন কভাছাোঃ তছফরভা কফগভ 17/12/1990

11934 অাাবু আনমৄভ কৌযব কভা: আবু ইউনুছ কডইজী কতাাম্মিক 12/12/1989

11935 কভাোঃ যাফকফ কাম্মন কভাোঃ আবুর  কাম্মন কভাাোঃ যাফদা 15/12/1992
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11936 কভাোঃ জাফদুর ইরাভ কভাোঃ নুরুর ইরাভ নুযজাান কফগভ 01/01/1991

11937 কভাোঃ াইদুয যভান কভাোঃ পজলুয যভান াম্মরভা খাতুন 23/02/1988

11938 কভাোঃ াভীভ াান কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক ারভা আক্তায 25/11/1990

11939 আফকুয যভান আতাউয যভান নাজভা কফগভ 22/04/1992

11940 াফফবুয যভান খান আযর্জর ইরাভ খান তানফজনা কফগভ 01/01/1992

11941 াযাপ ইরাভ প্রফভ এটিএভ াম্মদকুর ইরাভ তালুকদায নাজমুন নাায 15/07/1995

11942 ভফনরুর ক াঠান ভফভনুর ক াঠান ভফযয়ভ কফগভ 19/02/1993

11943 া আরভ কভাজাম্মের ক কপারী খাতুন 15/11/1993

11944 ফফয কুভায ফকদায অফভত সুীর ফযন ফকদায ফফতা যানী ফকদায 05/11/1995

11945 কৌযব দা অধীয যঞ্জন দা রাবরী দা 20/10/1994

11946 ফরা বক্ত ধীম্মযন্দ্র নাথ বক্ত প্রফভরা বক্ত 01/02/1987

11947 কভাোঃ কভাফন কভাোঃ কভাস্তপা কফাযী পফযদা কফগভ 02/02/1991

11948 কাজী ভাইনুর ইরাভ কাজী ফযার্জর  ইরাভ াানা আক্তায কফগভ 01/01/1988

11949 াভীভ যফদ াভছুর ইরাভ যীপা কফগভ 10/05/1992

11950 কভাোঃ াাফযয়ায ইকযাভ কভাোঃ াযয়ায কাম্মন ফফিকী কভাাোঃ াফনা আযমৄ 24/09/1992

11951 তানবীয ায়দায করাকভান ায়দায ভভতাজ কফগভ 02/04/1993

11952 পাযান খান কচৌধুযী আব্দুয যীদ খান কচৌধুযী পফজরাতুন খানভ কচৌধুযী 22/08/1994

11953 পাফভ ভ ূঁইয়া কতাপাজ্জর কাম্মন ভ ূঁইয়া যাম্মফয়া 22/07/1988

11954 অরু কদ যকায চঞ্চর কদ যকায অরুনা কদ যকায 17/06/1995

11955 কভাোঃ জাফকয কাম্মন কভাোঃমুক্তায কাম্মন জাানাযা কফগভ 31/12/1988

11956 কাফবক চাকভা ফায়যন চাকভা কনাবা কদয়ান 17/12/1992

11957 কভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন কভাোঃ জাকাফযয়া কভাল্লা স্বনা কফগভ 01/02/1993

11958 ফজনাত সুরতানা জয়া কভাোঃ আব্দুর জব্বায বুরবুর কফগভ 27/01/1995

11959 নাফপ ায়দায খাফরদ ায়দায কাভরুন নাায 23/09/1992

11960 কভাোঃ কভাস্তাইন ফফল্লা কভাোঃ কভাখম্মরছুয যভান কভাছাোঃ ডায়না কফগভ 25/12/1992

11961 কভাোঃ ভঈনুর ফাায ফাবু কভাোঃ আবুর ফাায ফফযন কফগভ 29/05/1993

11962 কভাোঃ াীন ঊল্লা কভাোঃ দাযগ আরী লুৎপা কফগভ 31/12/1992

11963 তানবীয আম্মভদ কাভার ঊফিন আম্মভদ কভাছাোঃ ভভতাজ কফগভ 01/07/1993

11964 এ. এভ. যপযাজ আম্মভদ কভাোঃ ভাফনক উফিন সুফপয়া কফগভ 30/06/1990

11965 কভাোঃ জাফদুর আরভ কভাোঃ আনায আরী ফযীন আখতায 01/11/1994

11966 কভাোঃ ফদরুর আরভ কভাোঃ আবুর কাম্মন মুছােত ানাজ  সুরতানা 01/01/1993

11967 কভাা: তাফভনা কফগভ কভা:ইউনুছ ফভমা কভাা: াভসুননাায  কফগভ 05/03/1992

11968 ভফউর ইরাভ মৃত ভাইনুর ইরাভ পাম্মতা খাতুন 31/12/1986

11969 এইচ.এভ. তানবীয ইরাী কভাোঃ দাউদ ইরাী লুৎপৄন নাায খান 01/01/1992

11970 কভা: ভাফন উফিন কভা: নাফয উফিন পৄর জাান 10/12/1995

11971 কভাোঃ ভাপৄজ কাম্মন কভাোঃ ছাইম্ময়দুর ইরাভ পফভা কফগভ 05/01/1988

11972 মুােদ ফভনাজ উফিন মুােদ জফভয আম্মভদ যাফজয়া কফগভ 30/06/1994

11973 জাফদ কপযম্মদৌ কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ কপযম্মদৌী কফগভ 19/01/1994

11974 কভাোঃ যাফকফ াান কভাোঃ ছাম্মকন ভফল্লক কযাম্মকয়া কফগভ 10/10/1994

11975 তানবীয আম্মভদ ফফিকী আবুর কারাভ আজাদ কাজী াানা আজাদ 30/06/1995

11976 আভাউর হুনা কভাোঃ আব্দুর াই ভ ূঁইয়া খাম্মরদা ইয়াছফভন 30/08/1993

11977 ানফজদা আপফযন ড. কভা. আব্দুর ভফভন ানাজ াযবীন 31/12/1988

11978 ভামুন ফভয়া আব্দুর ভন্নান নুম্মযন কনছা 23/03/1992

11979 কভাােদ াইদুয যভান কভাােদ খফরলুয যভান ফফযন আক্তায 11/01/1991

11980 কভা: ফযয়াজ উফিন কভা: জাীভ উফিন কযম্মনা কফগভ 09/08/1993
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11981 কভাোঃ ফনজামুর ক ভর্জভদায কভাোঃ নুরুর ক ভর্জভদায পাম্মতভা খাতুন 01/02/1992

11982 কভাোঃ রুম্মফর খফরপা ফদুর ইরাভ খফরপা নাফভা কফগভ 05/12/1991

11983 ানফজদা আরভ স্বনাু কভা: াইপৄর আরভ ফপম্মযাজা আরভ 30/08/1992

11984 কভাোঃ আফতকুয যভান কভাোঃ ফভজানুয যভান ফভম্ম ভফজনুা খানভ 25/01/1993

11985 তয়দ াইদুয যভান তয়দ ভাকছুদুয যভান ছফকনা খানভ 22/09/1994

11986 ইযাত যফদ ডোঃ কভাোঃ আব্দুয যফদ খাফদজা আখতায 01/03/1995

11987 কভম্মদী াান আবু তাম্ময জাানাযা কফগভ 27/01/1995

11988 গাজী তফভজ উফিন কভাোঃ ফপউল্লা তাফভনা খানভ 08/01/1993

11989 কভাোঃ আম্মজদুর যকায কভাোঃ কভাপাম্মচ্ছর যকায কভাছাোঃ াম্মজদা খাতুন 05/11/1994

11990 কভাোঃ ভফনরুজ্জাভান কভাোঃ রাম্ময়ছ ফভয়া যফভা কফগভ 01/09/1992

11991 কভাোঃ াানুজ্জাভান কভাোঃ আরাফাক্স কভাছাোঃ াফরভা ফফফফ 23/11/1988

11992 কাভযান কাম্মন নাফজভ উফিন াফফফা কফগভ 01/08/1992

11993 ফযপাত আম্মভদ মৃধা পারুক আম্মভদ মৃধা াফনা আম্মভদ মৃধা 30/05/1990

11994 আফদুল্লা আর পাযাফী আয়ুফ আরী খান ফফরফক আক্তায 09/12/1994

11995 কভাোঃ আবুর াান কভাোঃ আবুর ফাায ককাফনূয খান 01/01/1995

11996 কভাোঃ আফকুয যভান কভাোঃ আরাভগীয াভছুন্নাায কফগভ 20/08/1994

11997 যাজন াা ফফজন কুভায াা গীতা াা 15/01/1992

11998 কভাোঃ ািাভ কাম্মন আবুর খাম্ময়য ভম্মনায়াযা কফগভ 01/01/1992

11999 প্রবা কদফনাথ প্রদী কদফনাথ ভাধফী যানী কদফনাথ 20/01/1990

12000 কভাোঃ আফযপৄজ্জাভান কভাােদ আরী কভাাোঃ সুম্মভযা কফগভ 21/11/1991

12001 তাম্মযক াান কভাোঃ আব্দুর াদী তাফভনা আক্তায 12/02/1992

12002 কদম্মফ চন্দ্র দা তুলায কাফন্ত দা া ভফন যানী 09/01/1993

12003 কভাােদ নাফছয উফিন কভাােদ মুকসুদ আম্মভদ ফভম্ম কাম্মনমাযা কফগভ 28/10/1990

12004 ভাজফযা ইরাভ কভাোঃ নজরুর ইরাভ কযাম্মকয়া কফগভ 02/03/1995

12005 আবু যাফপ সুজন এ টি কক ক নাছফযন ক 26/12/1993

12006 কভা: ইপম্মতখায াফছফ কভা: আব্দু ছাভাদ ভাপৄজা াান 29/11/1988

12007 মুেদ াফযয়ায াপাম্ময়ত কাম্মন মুেদ কদম্মরায়ায কাম্মন কপযম্মদৌী যভান 20/01/1991

12008 কভাোঃ াম্মদুজ্জাভান কভাোঃ াভছুর আরভ কভাছাোঃ আনফজযা আরভ 10/03/1990

12009 ইফতয়াক াান কভাোঃ আইয়ুফ আরী ারভা আইয়ুফ 30/11/1991

12010 এনামুর নাফয কফরভ কযজা নাজভা কযজা 05/10/1991

12011 দীপু সুিধয াফন্ত সুিধয দীারী সুিধয 10/09/1992

12012 কভাোঃ াইদুয যভান খা   ন কভাোঃ নূয আরভ খান কভাছাোঃ াানাজ আক্তায 23/12/1994

12013 কভাােদ আফক যভান কভাোঃ আবুর কাম্মভ. কভাছাোঃ াভীভ আযা কফগভ 12/12/1993

12014 আফযপ নূয কভাােদ নূরুন নফী নূয এভ নূয 16/11/1989

12015 তানফয জাভান আফক কভাোঃ আাদুজ্জাভান নাফযন সুরতানা 02/10/1995

12016 আর-মুতাফভ ফফল্লাহ ারুনুয যফদ উম্মে ারভা 03/03/1992

12017 ভফতন ভণ্ডর জব্বায ভণ্ডর ভনয়াযা কফগভ 25/10/1992

12018 কভাােদ ফকফ যভান কভাোঃ আবুর কাম্মভ কভাছাোঃ াভীভ আযা কফগভ 28/11/1992

12019 আফদুল্লা আর ভামুন কভা: যফপকুর ইরাভ াীনুয কফগভ 10/12/1993

12020 অরু যতন যকায নাযায়ণ চন্দ্র যকায ফকুর যকায 16/06/1994

12021 মুস্তাফকভ ফফল্লা   কভাোঃ নজরুর ইরাভ কভাছাোঃ আন্জর্জভান আযা 12/12/1992

12022 তাফযন জাান ফভতু ডাোঃ কভাোঃ আব্দুর াফরভ জাানাযা াফরভ 29/07/1992

12023 কভা: এনামুর এান কভা: ভফন াফ কফগভ 14/09/1988

12024 কযাদী কচৌধুযী ফাধন ফাবুর কচৌধুযী ভাবুফা  আক্তায কচৌধুযী 06/12/1991

12025 কাম্ময়ম্মরভ আপনান ভ ূঁঞা কভাোঃ আবু তাম্ময ভ ূঁঞা আভা যভান 30/07/1992
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12026 আব্দুর কাম্মদয কভাজাফদ কভা: ভফউফিন আকরীভা কফগভ 01/01/1988

12027 ফভনার্জর ক কভাোঃ াভসুর ক মুক্তা ফানু 06/12/1994

12028 পাফযয়া াযফভন নাফজভ উফিন কচৌধুযী ফননা কচৌধুযী 27/12/1988

12029 কভাোঃ আফযপৄর ইরাভ কভাোঃ ফাদা ফভয়া আভা কফগভ 10/02/1992

12030 তাীদা তাফভনা খন্দকায ফভজানুয যভান কযম্মফকা খাতুন 27/08/1990

12031 কদফফল ুকচৌধুযী ফফকা যঞ্জন কচৌধুযী এনাক্ষী কচৌধুযী 10/12/1994

12032 কভাােদ আফযপৄর ইরাভ কভাোঃ জফরুর ইরাভ কযখা ইরাভ 12/07/1990

12033 কুভায স্বফস্তক স্বন কুভায কফাযী অচনুা যাণী সূতায 15/01/1995

12034 কভাোঃ তুফন াান কভাোঃ াইপৄর ইরাভ কভাাোঃ তাম্মযা কফগভ 20/08/1994

12035 ফকরয় তভি কভম্মর তভি রুী তভি 15/08/1994

12036 কভাোঃম্মখ পফযদ কভাোঃফপউল্লা নাফছভা আক্তায 03/03/1989

12037 কভাোঃ কভম্মযাফ াযম্মবজ কভাোঃ াম্মজদুয যভান ভভতাজ যভান 02/01/1989

12038 কভাোঃ আফপ উল্লা কচৌধুযী কভাতজুা আাদ উল্লা কচৌধুযী কভাচ্ছাোঃ াানাজ াযবীন 20/12/1992

12039 কভা: ইউসুপ াহ কভা: নাফয উফিন নূয াফদা 27/04/1993

12040 নূয জাান কফগভ ফভতু কভাোঃ আব্দুয যাফদ ভম্মনাআযা কফগভ 31/12/1993

12041 পাযা নাজ ফনফধ কভাতাক আভদ াযফবন পাম্মতভা 14/01/1996

12042 দীন ঢারী দীক ঢারী কপারী ঢারী 01/01/1993

12043 পজলুর াফফফ কচৌধুযী াফফবুর ক কচৌধুযী ভযহুভা কভম্ময নাজ কফগভ 30/10/1992

12044 কভাোঃ আফতকুয যভান কভাোঃ জাভার উফিন কভাছাোঃ ভফজনুা কফগভ 01/03/1992

12045 কভাোঃ যাম্মর কচৌধুযী কভাোঃ ারুন - অয - যীদ কজাম্মফদা ভইয়া 31/12/1990

12046 াভ তানীভ রুফাইয়া কভাাোদ ছাম্মদকুর ইরাভ কযম্মফকা কফগভ 10/01/1993

12047 জাম্ময়দ ফফন াইপ কভাোঃ াইপৄর ইরাভ জাানাযা ইরাভ 06/10/1993

12048 আফপয়া তাফাস্ সুভ ফনাত কভাোঃ আপাজ উিীন নূয ভাহ পৄজা আক্তায করী 13/09/1995

12049 কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাোঃ ভাতাফ উিীন ভফজনুা খাতুন 29/12/1988

12050 কভাোঃ যয়ায আরভ কচৌধযী কভাোঃ আভজাদ আরী রৎপা কফগভ কচৌধযী 12/09/1988

12051 কভাোঃ ভাবুফ াান কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাছাোঃ ফখনা কফগভ 01/01/1989

12052 কভাোঃ তাফভভ নুয ইরাভ কভাোঃ আবু তাম্ময াফনা আখতায 20/12/1991

12053 কভাোঃ আাদুর ইরাভ কভাোঃ কফরাম্ময়ত কাম্মন কভাছাোঃ সুফপয়া খাতুন 16/11/1990

12054 কভাোঃরুম্মফর ভীয কভাোঃ আবূছাম্ময়দ ভীয কভাছাোঃ ারুর আক্তায 27/10/1989

12055 কভাছাোঃ রুভানা আপম্মযাজ কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাছাোঃ  ককাফনুয ইরাভ 16/06/1989

12056 কভাােদ াাদাৎ কাম্মন কভাােদ নসু ফভয়া কফগভ কগারা ফানু 23/03/1992

12057 াযফভরা আপা কভাোঃ খফরলুয যভান ফফিকী রুখানা াফছন 22/10/1995

12058 কভা: আফভনুর ইরাভ কভা: নজরুর ইরাভ কভাছা: নূয নাায কফগভ 10/11/1988

12059 নুাইফা তাফাসুভ কভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ কভাছাোঃ ভফযয়ভ খাতুন 20/11/1993

12060 কভাোঃ জাপায ইকফার কভাোঃ জব্বায াটয়াযী পফযদা কফগভ 01/11/1992

12061 কখ পম্ময়জ আভদ কখ আভদ পফযদা ইয়াফভন 27/09/1991

12062 কতৌফপক আম্মভদ নাফজভ উফিন আম্মভদ কপযম্মদৌী আম্মভদ 30/11/1994

12063 কভাোঃ ভাবুফ আরভ কভাোঃ নুরুন্নফী ভাছুভা কফগভ 01/03/1988

12064 কভাোঃ ফযন ফভয়া কভাোঃ আউয়ার ফভয়া নূযজাান কফগভ 05/08/1989

12065 কাজী াফভন মাফপ কাজী াফযমায কাম্মন রুফাইদা কজাযা 12/11/1996

12066 পজলুর াফীফ ভাসুদ কভাােদ আফদুয যফভ ছাম্মরা কফগভ 11/11/1989

12067 এ. এভ. যাম্মদুজ্জাভান কভাোঃ আানউল্লা যদায কভাছাোঃ াফদা কফগভ 15/12/1993

12068 কদম্মরায়ায কাাইন ফগয়া উফিন যফভা কফগভ 01/01/1992

12069 কভাোঃ কভম্মদী ফফন কভাস্তপা কভাস্তপা কাভার াঈদা আপম্মযাজ 31/12/1989

12070 মুােদ আবু যায়ান মুােদ আব্দুয যফভ যাম্মরা কফগভ 04/01/1995
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12071 কভাোঃ কভম্মদী াান কভাোঃ আব্দুর কাম্মদয ভভতাজ কফগভ 25/08/1990

12072 পাযানা ভর্জভদায ফরভা ইফি ফভয়া ভর্জভদায কযৌানাযা ভর্জভদায 01/07/1994

12073 কতৌফকয আম্মভদ কভাছফরভ উফিন আম্মভদ কযানা আম্মভদ 11/12/1995

12074 পাফভদা খানভ অফব কভাোঃ আম্মনায়ারুর কাাইন ারভা কফগভ 21/11/1995

12075 আবু াফনপ খন্দকায কভাোঃ  আরী রাী কফগভ 17/08/1993

12076 কভাোঃ পফযদ উিীন পজলুর কফযভ কভাছােদ খাফদজা কফগভ 01/06/1992

12077 ইফযনা তাফনভ কযজাউর াান ছাম্মরভা খাতুন 02/11/1995

12078 কভা: কাভার কাম্মন কভা: আব্দুয যফদ ঢারী আম্মভনা কফগভ 31/12/1988

12079 কভাোঃ ভামুনূয যীদ কভাোঃ কভাজাায আরী ভামুদা কফগভ 11/02/1992

12080 াফকর ভামুদ কভা: কাম্মন নীলুপা সুরতানা 15/02/1992

12081 কভাফাযক কাম্মন কভাজাম্মের কাম্মন ফরফর কফগভ 26/04/1990

12082 কভা: ভামুন গাজী ভাম্মা: কাঞ্চন আরী গাজী াফরভা কফগভ 10/09/1989

12083 কভাোঃ ভাকুরুর ইরাভ কভাোঃ কভাপাক্ষারুর ইরাভ কভাস্টোঃ াফভভা আকতায 13/12/1996

12084 কভাােদ ভফবুর াান কভাােদ াান কাজী উম্মে তাম্মযা কফগভ 05/06/1993

12085 অপু কভকুায ফভরন কভকুায রক্ষী যানী কভকুায 31/12/1994

12086 কভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন কভাোঃ ভভতাজ উফিন কভাছাোঃ আম্মনায়াযা কফগভ 23/12/1989

12087 ল্টূ ঘটক প্রবাল ঘটক ফরফকা ঘটক 08/11/1995

12088 কভাোঃ াফপর্জয যভান মৃত কভাোঃ ইভাইর কাম্মন কভাল্লা াম্মপজা কফগভ 21/07/1992

12089 কচৌধুযী রুাফ ফপউর ভারা কচৌধুযী আক্তায জাান কচৌধুযী 23/08/1994

12090 কভাোঃ ফযপৄর ইরাভ কভাোঃ াভসুর ইরাভ কফগভ যরন আযা 31/12/1994

12091 াভাযা কজফযন কভাোঃ ফভজানুয যভান যফভা আক্তায 30/12/1992

12092 ফদায়ন ফকদায ভনম্মভান ফকদায অন্নপূণাু ফকদায 26/12/1993

12093 কভাোঃ য়াদুদ যভান কভাোঃ আবুর কাম্মভ যাম্মফয়া খাতুন 10/12/1990

12094 কভাোঃ তানবীয ইরাভ কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাছাোঃ নূযজাান 20/11/1995

12095 কভা:তানবীয যভান কভা:ফযয়াজ উিীন কভাছা:সুরতানা নাইভা 06/09/1988

12096 উম্মে সুভাইয়া কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক ভ ূঁইয়া াফনা আক্তায 27/08/1995

12097 কভাোঃ ভামুদুন নফী কভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ পাফযদা ইয়াফভন 10/06/1992

12098 কভাােদ তকত কাম্মন কারাই কভাোঃ জয়নার আম্মফফদন সুফপয়া কফগভ 30/12/1994

12099 কভাোঃ ফায়দুল্লা খান কভাোঃ ফরয়াকত আরী খান ফভম্ম,নাফছভা াযবীন 18/10/1993

12100 কভাোঃ আফজর্জয যভান কভাোঃ ফফজয উফিন কভাছাোঃ সুফপয়া কফগভ 01/02/1994

12101 কভাোঃ কগারাভ কভাস্তপা কভাোঃ াভছুর ক ভয়না কফগভ 01/10/1991

12102 কভাােদ ীদ ফভয়া কভাােদ নূরুর ইরাভ াফনুয কফগভ 10/01/1988

12103 সুরতান যকায আব্দুর কফযভ সুরুজা কফগভ 06/11/1993

12104 কভাোঃ াানুয কফীয কভাোঃ কাভরুজ্জাভান কভাছাোঃ াফছনা খাতুন 15/10/1989

12105 কভাোঃ ইউনুছ ফভমা কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ াফরভা কফগভ 28/12/1993

12106 কভাোঃ াইপৄর ইরাভ মৃত কভাোঃ ভফপর্জর ইরাভ কভম্মরুন কনছা 01/10/1989

12107 আফপ কাম্মন আফফয কভাোঃ আকতায কাম্মন যকায আভা আকতায 10/10/1994

12108 কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাোঃ আব্দুয যভান কভাছাোঃ মুফরভা খাতুন 25/10/1991

12109 কভাোঃ নাফদুর ইরাভ কভাোঃ ভাতাফ কাম্মন পৄম্মরয়াযা ফফফফ 01/12/1993

12110 আফফয কাম্মন আব্বা উফিন নাায কফগভ 13/08/1991

12111 এ.এভ. কগারাভ যাব্বানী কভাোঃ আতাউয যভান কভাছাোঃ কযম্মনা ফফফফ 18/10/1991

12112 কভা াীনুয ইরাভ কভা নু য ইরাভ কভাছা ছাম্মরা কফগভ 12/10/1993

12113 কভাোঃ আফপৄয যভান কভাোঃ আফভয কাম্মন াযফভন  কাম্মন 30/03/1995

12114 ইভযান ায়দায কভাোঃ যফপকুর ায়দায াযবীন ায়দায 07/06/1991

12115 ভামুদুর াান কভাোঃ াভসুর ক নুযজাান কফগভ 15/08/1988
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12116 ফভজাু যাইর্জর ইরাভ ফভজাু আভজাদ কাম্মন যাম্মরা আক্তায 10/02/1992

12117 কভাোঃআব্দুর কাম্মদয ফজরানী কভাোঃম্মরাকভান কাম্মন াানাজ আক্তায 02/07/1992

12118 ফপাত তাফপ আফজভ কভাোঃ নাফমুর আফজভ ভভতাজ কফগভ 26/08/1993

12119 ইপম্মতখায আরভ দীপ্ত কখাযম্মদ আরভ ইভাত আযা আরভ 01/11/1993

12120 আপানা আরভ আঁফখ ভাাবুবুর আরভ াম্মদা আরভ 08/03/1993

12121 ঞ্জীফ যকায ান যকায মু্ভনাথ নীরা যকায 21/05/1995

12122 কভাোঃ আবুজাপয কভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ কভাছাোঃ াানাযা ফফফফ 12/12/1991

12123 কভা: াাদাত কাম্মন কভা: কফনজীয আম্মভদ কভাছা: ফউরী আক্তায 01/07/1991

12124 পাফভ আভাদ এ.কক.এভ কাভরুজ্জাভান আযাপৄন কনছা 02/11/1995

12125 াদভান ভনর্জয কভাোঃ ভনর্জয কাম্মদয কাভরুন নাায 07/07/1992

12126 কভা : াফযয়ায কভা : ইব্রাফভ ফফযন কফগভ 31/12/1988

12127 ঞ্জয় কাফন্ত কদ সুবাল চন্দ্র কদ কগৌফয যানী কদ 01/07/1991

12128 াদভান াফকফ প্রতীক কভাোঃ ারাউফিন াভীভা আক্তায 08/09/1990

12129 কভা:ফযপৄর ইরাভ কভা:জয়নার আম্মফফদন লুৎপৄয নাায 15/08/1991

12130 তাফনা আপম্মযাজ কভাোঃ কগারাভ কভাস্তাপা রায়রা আখতায 28/05/1994

12131 সুফফনয় ফফশ্বা নয়ন ফফজয় কৃষ্ণ ফফশ্বা ননী যানী ফফশ্বা 01/10/1994

12132 কভাোঃভাজারুর ইরাভ নজরুর ইরাভ ভফযয়ভ কফগভ 03/10/1991

12133 কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ মৃতোঃ নূয কভাােদ ছপৄযা কফয়া 24/11/1988

12134 মুাোদ যাফকবুর ইরাভ মুাোদ নূরুর ইরাভ াটয়াযী কাউম্ম আযা ইরাভ 15/10/1992

12135 কভাোঃ আপছায কাম্মন কভাোঃ আরভগীয কাম্মন কযাশ্ন আযা কফগভ 25/07/1989

12136 কভাােদ কাভরুজ্জাভান কভাােদ আব্দুর ফাম্মতন াভছুন নাায 01/06/1989

12137 নাজমুর ইরাভ আব্দুয যীদ নূযজাান কফগভ 05/11/1992

12138 কভাস্তাক আভদ কভাোঃ আোঃ ারাভ কভাছাোঃ পাম্মতভা-তুজ-জম্মাযা 07/11/1993

12139 পযাদ হুাইন আব্দুর আফজজ রুনু আক্তায 04/01/1992

12140 নাারুর জান্নাত কভা: কজম্ময আরী যদায ভফজনুা সুরতানা 29/12/1994

12141 কভাোঃ যাফকফ ফভমা কভাোঃ াান ফভয়া যাম্মপজা কফগভ 28/01/1992

12142 কভাোঃ ভাাবুবুয যভান যাম্মদ কভাোঃ ভফজবুয যভান ভনর্জয়াযা াযফবন 10/09/1992

12143 কভা: ভামুদুয যভান কভা: আবুর কাম্মভ যকায কভাছা: কজানা কফগভ 18/12/1990

12144 উম্মে াপা খানভ আবুর ফয ফকদায াম্মকযা ভভতাজ 01/01/1990

12145 কভাোঃাফফনুয যভান কভাোঃারুন অয যফদ ফপম্মযাজা কফগভ 01/08/1991

12146 কভাোঃ াফব্বয আম্মভদ কভাোঃ ফযার্জর ক কাজী কপযম্মদৌফ আক্তায 31/12/1990

12147 কভাাোদ কতাপাম্ময়র ইরাভ কভাোঃ তার্জর ইরাভ াভছুন নাায ভফন 02/02/1988

12148 যায়ান খান অপু এ.টি.এভ. কদম্মরায়ায কাম্মন খান যাফজয়া সুরতানা 03/12/1991

12149 কভাোঃ সুরতান ফফন এভাজ কভাোঃ এভাজ উিীন কভাছাোঃ সুরতানা যাফজয়া 29/12/1993

12150 সুভন চন্দ্র কঘাল প্রপৄল্ল চন্দ্র কঘাল অঞ্জরী যাণী কঘাল 01/11/1990

12151 কদফফজৎ যকায তন্ময় উম্মন্দ্র নাথ যকায ঝণাু ফফশ্বা 31/12/1995

12152 াম্মজদ যভান ভামুদুর ক াযফবন আক্তায 04/02/1993

12153 কভাোঃ রুহুর আফভন কভাোঃ নূরুর ইরাভ কফগভ কযাম্মকয়া 02/06/1994

12154 কাাাোঃ হুভায়ুন কফয কাাাোঃ আব্দুর কাাফ্পায কাাছাোঃ জযনা খাতুন 25/08/1988

12155 নাফপা তাফাসুভ ফদুর ইরাভ কাভরুন নাায 20/11/1993

12156 কভা: তফযকুর ইরাভ কভা: আফতকুল্লা মৃধা কয়াযা কফগভ 01/12/1992

12157 কভাোঃ আব্দুয  যাজ্জাক কভাোঃ আব্দুয যাফদ াায ফানু 09/09/1993

12158 সুদী দা তূম ু সুফা চন্দ্র দা গীতা যানী দা 20/05/1993

12159 খন্দকায জীফ াান খন্দকায আব্দুর ভান্নান ফউফর খন্দকায 01/01/1991

12160 আক্তারুজ্জাভান নূরুর আফভন ভইয়া পাম্মতভা ইরাভ 26/09/1994
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12161 নুয তাফভদ খান দীন কভাােদ খান কাভরুন নাায 21/12/1992

12162 স্বণাু কবৌফভক ভীয কবৌফভক শুভ্রা কবৌফভক 14/01/1994

12163 কভাোঃ জাফকয াান আকন্দ কভাোঃ আব্দুর াফভদ আকন্দ কভাছাোঃ াফরভা খাতুন 18/12/1991

12164 কভাোঃ আফপ ইদযী কভাোঃ ইফি আরী জাফদা ইদযী 02/01/1992

12165 কভাোঃ আবু হুযাইযা কভাোঃ আব্দুর খাম্মরক কভাাোঃ কফনুয কফগভ 18/05/1990

12166 জান্নাতুর আনায কভাোঃ া আরভ জাানাযা কফগভ 01/11/1994

12167 কভাোঃ তাফযকুর ইরাভ কভাোঃ আফভনুর ইরাভ জাফকয়া ইরাভ 16/08/1993

12168 কছাটন দা নান্টূ দা ভীযা দা 29/12/1992

12169 ইয়াফন আযাপাত মুন্সী ফাইদুর ইরাভ কাফনয়া ইরাভ 18/12/1992

12170 কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাোঃ ফজন্নত আরী কভাছাোঃ কভাম্মছনা খাতুন 05/10/1991

12171 কভাাোদ কভম্মদী াান কভাোঃ আব্দু ারাভ কভাম্মদুা কফগভ 16/09/1992

12172 ফদররুফা আক্তায কভাোঃ আব্দুর আউয়ার ারাদায নূযজাান কফগভ 15/03/1991

12173 কভাাোদ আযভান কচৌধুযী কভাপাজ্জর কাম্মন কচৌধুযী কাভরুন কণছা 06/10/1988

12174 আভাদ পাফভ কভাোঃ নূরুর ক কখান্দকায যাম্মদা কফগভ 07/09/1993

12175 খাফদজা আক্তায কভা: ফযাজ ফভমা াফফা খানভ 15/04/1989

12176 কভাোঃ যফফন ফন ফপম্মযাজ কভাোঃ পজরায যভান কভাছাোঃ কযম্মনা কফগভ 04/05/1989

12177 কভাোঃ আরাউফিন খান কভাোঃ চুন্নু খান ভভতাজ কফগভ 01/03/1993

12178 কভাাোঃ পাযানা কজফভন কভাোঃ দফরর উফিন ফফশ্বা কভাাোঃ যফভা াযবীন 21/11/1991

12179 াহ  কভাস্তপা কতৌফদুজ্জাভান াহ  কভাস্তপা কাভার াম্মজদা কাভার 30/06/1994

12180 ারভা আপফযন কভাোঃ কাভার উিীন খাম্মরদা কফগভ 13/12/1994

12181 কভাোঃ যফন আফভয ফকদায আম্ময়া কফগভ 10/10/1992

12182 আব্রাাভ যকায আবু জারার ফাদা জাকীয়া জাভান 05/10/1994

12183 ফভঠুন ার ফফভর চন্দ্র ার পূফনভুা ার 27/10/1991

12184 কভাোঃ যাফকফ কাম্মন খান কভাোঃ কভায়াম্মজ্জভ কাম্মন খান সুফপয়া খান 21/02/1993

12185 কভাোঃ আবু তারা কভাোঃ াম্মদকুর ইরাভ কভাাোঃ কনক ফানু 01/12/1990

12186 মুনতাফয মুফনভ এ. এইছ. এভ পারুক ভানছুযা আক্তায 24/09/1995

12187 ইভাভ মুাোদ তাফক কক এভ আরী ইভফতয়াজ লুৎপৄন নাায 16/09/1994

12188 কভাোঃ ভাজায ইফম্মন কভাফাযক কভাোঃ কভাফাযক কাম্মন াযবীন কফগভ 12/06/1994

12189 তাীদা জাান কভাোঃ আব্দুর খাম্মরক াম্মরা আক্তায 23/02/1994

12190 কপ্রাজ্জর খীা সুধা স্মৃফত খীা সুফভতা চাকভা 08/10/1994

12191 ভামুদুয যভান আব্দুয যউপ ভম্মনায়াযা কফগভ 12/12/1992

12192 কভাোঃ আাযা াফযয়ায অফনক কভাোঃ ভফনরুর আরভ আম্ময়া ফফিকা 27/12/1994

12193 যায়ান ভামুদ াননান কভাােদ আফদুর াননান আযর্জভন্দ আযা ফানু 11/12/1992

12194 মুয়ীনুর ইরাভ আরাউফিন ারাদায আম্মনায়াযা 07/02/1988

12195 কাভরুজ্জাভান আফর কাম্মন খান নুযজাান কফগভ 06/12/1990

12196 ছাভছুদ কদাা আব্দু ছাভাদ যদায আকতায ফানু 31/12/1992

12197 আফনকা বুযা কভা অাাব্দু ছার্ত্ায ফফশ্বা আছপা ছার্ত্ায 25/09/1995

12198 কভাোঃ যফকবুর াান কভাোঃ আরভা কাম্মইন যাাতুন কনছা 27/06/1992

12199 কভা: আফতকুয যভান কভা: ভম্মতফয যভান কভাছা: চায়না কফগভ 20/06/1993

12200 কভাোঃ াইপৄর ইরাভ কভাোঃ আব্দু ার্ত্ায কভাছাোঃ কদম্মরায়াযা ফফফফ 01/12/1995

12201 কপযদাউ আেদ কভা. আরা উফিন কভাছা. পফযদা ইয়াছফভন 28/02/1995

12202 কভাোঃ যাফকফ উর াফপজ কভাোঃ আল্লা াফপজ উম্মে নূয ফনলুপা াযবীন 28/09/1995

12203 ভাকদুভা জাান ফাঁধন কভাোঃ আবুফকয তালুকদায কাম্মন আযা কফফী 10/07/1994

12204 আবু জাপয কভাোঃ যাম্মদ খান কভা : ভভম্মযজ খান নাজভা কফগভ 03/04/1988

12205 কভাোঃ এনামুর কফফয কভাোঃ ভম্ময আরী যকায কভাছাোঃ কগারাজান 15/10/1990
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12206 মুােদ াইপৄর ইরাভ কভাােদ ইকযামুর ক কযাম্মকয়া কফগভ 30/01/1994

12207 কভাোঃ ইভাভ কাম্মন মৃত কভাোঃ আফভয কাম্মন নাজভা আক্তায 01/10/1992

12208 কভা : ভাফনক কাম্মন কভা : ইছাাক আরী কভাছা :ফফজরী খাতুন 15/08/1988

12209 কভাোঃ ভফভনুর ইরাভ কভাোঃ আফতয়ায যভান কভাছাোঃ ভফভা কফগভ 02/04/1994

12210 কভাোঃ আযাপৄর ইরাভ কভাোঃ কগারাভ কভাস্তপা কভাছাোঃ কযফজয়া কফগভ 11/09/1989

12211 কভাোঃ নাফরুজ্জাভান খান ফাধন কভাোঃ নূরুজ্জাভান খান নাফযন আক্তায 25/10/1993

12212 কভাোঃ আফকুজ্জাভান ভুইয়া কভাোঃ ফদরুজ্জাভান ভুইয়া নাজভা কফগভ 07/09/1989

12213 পযাদ আম্মভদ াম্মর আম্মভদ যাম্মফয়া আক্তায 17/12/1991

12214 ধ্রুফ কজযাফত ঢারী ফনযঞ্জন ঢারী ফপ্রা ঢারী 04/08/1994

12215 কভা: কগারাভ যব্বানী কযজবী কভা: ফজল্লায যভান কভাছা: যফভা কফগভ 13/07/1990

12216 কভাােদ ভফপর্জর ইরাভ কভাােদ জম্ময়ন উিীন ভঞ্জুয়াযা কফগভ 16/01/1990

12217 কতৌফক তাভীদ যভান কভাোঃ ফায়দূয যভান রূকানা আক্তায 26/12/1993

12218 কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক কভাোঃ আব্দুর ফাম্মছদ ফউরী কফগভ 25/10/1989

12219 আফতপ কাম্মন দী কভাোঃ ভাবুফ কাম্মন আভাতুর কাম্মন 15/09/1993

12220 এনাম্ময়ত ভাছুভ রার কভাােদ নাফভা আক্তায 08/08/1991

12221 সুকান্ত চাকভা গম্মজন্দ্র রার চাকভা ভযানী চাকভা 23/11/1994

12222 এ. এইচ. এভ. রুফাইমাত কাাইন কভা: আযম্মদ আরী নাফছভা কাাইনী 02/12/1992

12223 তানবীয আম্মভদ কভাোঃ আবু আযাপ ফভফজ নাফছভা আক্তায 07/08/1992

12224 কভাোঃ খাম্মরকুজ্জাভান কভাোঃ ভফতয়য যভান র্জম্মরখা খাতুন 04/02/1994

12225 কভাোঃ ভামুদুর াান কভাোঃ কফরার কাম্মন কভাছাোঃ াম্মজযা খাতুন 05/01/1992

12226 কভাোঃ যাম্মদুয ক কভাোঃ আম্মন্নছ আরী আম্ময়া খাতুন 18/01/1988

12227 আফপ ইফতয়াক কভাোঃ ভফতউয  যভান আপম্মযাজা যভান 19/03/1995

12228 আফজর্জর াফকভ মুােদ আরী াম্মরা খাতুন 20/04/1993

12229 অফনফাুণ যকায যতন যকায ফখা যকায 25/12/1992

12230 আর আভীন আজগয আরী আঙ্গুফয কফগভ 30/05/1994

12231 ভাপৄজ আম্মভদ আব্দুয জব্বায ভফল্লক াফদা কফগভ 15/12/1992

12232 ফপাত কাম্মন াইদুয  যভান কযম্মনা াযবীন 24/11/1993

12233 কভাোঃ াম্মদকুর ইরাভ াীন কভাোঃ কতাজাম্মের ক ফফযনা আক্তায 01/01/1992

12234 কাম্মন কভাোঃ অফনক আব্দু াভাদ আজাদ কফফতা কাম্মন 22/08/1992

12235 াফফা সুরতানা ফযফভ ভয আরী ফখফতয়ায কম্মরনা ভয 14/07/1993

12236 যাজন কদ রুভ কদ প্রীফত কদ 05/08/1992

12237 কভাোঃ আফকুয যভান কভাোঃ আব্দুর জফরর আযাপৄন কনছা 27/10/1994

12238 পাফভাহ তাফাস্সসুভ কভা. নজরুর ইরাভ ফনলুপা কফগভ 17/09/1994

12239 (ভা: (য়কযনী (ভা: য়া(দুয যভান ফনভ মুস্তাযী 01/01/1990

12240 কভাোঃ যাম্মর ভন্ডর মৃত কভাোঃ কফযভ ভন্ডর কভাছা: আম্মনায়াযা কফগভ 18/02/1989

12241 ফভঠুন কুভায ার অফত কুভায ার সুফনাু যানী ার 02/07/1995

12242 কভাোঃ কভম্মদী াান কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ ভাম্মজদা খানভ 01/04/1989

12243 ফদুজ্জাভান আরার কভাোঃ ফকুর কাম্মন াম্মজযা কফগভ 12/12/1991

12244 কখ মুাোদ াফফফ আব্দুল্লা কখ মুাোদ আব্দুর াফদ াফভভা ইভত আযা 18/11/1992

12245 কাানুয যভান কভাোঃ আরভা উফিন কভম্মরুম্মন্না 10/12/1993

12246 কাম্রুন্নাায কভাোঃ আবু আান সুযাইয়া কফগভ 19/11/1995

12247 কভাােদ াফপর্জয যভান কভা:কতাপাজ্জর কাম্মন কপযম্মদৌফ কফগভ 04/04/1991

12248 কভাোঃ নূরুন্নফী চাঁদ কভাোঃ নজরুর ইরাভ কভাছাোঃ লুৎপৄন ফফফফ 04/09/1992

12249 কভাোঃ ইকযাভ উিীন কভাোঃ াাফ উিীন ফদররুফা কফগভ 01/01/1990

12250 কভাোঃ জফয উফিন কভাোঃ ফগয়া উফিন ারভা আক্তায 28/04/1994
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12251 মুাোদ ফায়দুল্লা আযায কভাোঃ আবুর কাম্মভ াফনুয 30/12/1994

12252 শুব যকায অমৃত রার যকায ফনবা যানী যকায 25/10/1993

12253 আফক ফফন ভাবুফ কভাোঃ ভাবুবুয যভান আফভনা খান ইউসুপজাই 28/09/1988

12254 াফয়া ফফশ্বা তাযাদ ফফশ্বা ফভন্টু যানী ফফশ্বা 27/07/1991

12255 ভাবুবুর আরভ কভা: ভফনরুজ্জাভান ছাফয়দা জাভান 01/06/1988

12256 ইযাত জাান অফন কভাোঃ আফভয কাম্মন নাফভা কফগভ 26/09/1992

12257 কভাোঃ যাম্মর ারাদায কভাোঃ আোঃ খাম্মরক ারাদায কভাাোঃ নূযজাান কফগভ 10/07/1993

12258 ভানর্জযা মুাযযপ মুােদ মুাযযপ কাম্মন নাফগু আক্তায ফানু 04/10/1991

12259 কাজী কভাােদ আযাপৄর মুফনভ কাজী ভামুদ আম্মভদ নাজভা কফগভ 10/02/1989

12260 কভাোঃ আফপ কাম্মন কভাোঃ জাফদ কাম্মন কভাছাোঃ ভম্মনায়াযা কফগভ 05/07/1991

12261 যদায কভাােদ যাফপদ কনয়াজ যদায কভাােদ াহ  কনয়াজ উেুর ফাযাকাত জাফকয়া ভাফরক 06/12/1993

12262 কভাোঃ যাফদুয যভান কভাোঃ ভফতউয যভান যাফদা কফগভ 10/04/1990

12263 রা াা ম্ময চন্দ্র াা অম্মরাকা যানী াা 31/12/1991

12264 পাফতভা পাযীন াপা াফপর্জয যভান ভামুদা াান 01/09/1993

12265 কভাোঃ কভম্মদী াান কভাোঃ াফভদুয যভান কভাছাোঃ ভম্মদা খাতুন 16/12/1991

12266 কভাোঃ আান াফফফ কভাোঃ ফভজানুয যভান পাফভা খাতুন 04/01/1992

12267 কভাোঃ সুভন ফভয়া কভাোঃ আব্বাছ আরী ভভতাজ কফগভ 19/09/1992

12268 ইযাত জাান ইা কাভার উফিন আম্মভদ যাফদা খানভ 18/09/1995

12269 নাফজয়া সুরতানা জফভ উফিন যাম্মদা াযবীন 25/12/1992

12270 বফম্মতাল যায় ভম্মন্দ্র নাথ যায় পুতুর যানী যায় 18/11/1991

12271 কভা:আর-আফভন ভামুদ কভা: ফফরার কাম্মন াম্মটামাযী খাম্মরদা আকতায 01/01/1993

12272 কভাোঃ াম্মযায়ায ভামুদ পজলুর ক কফরনা াযবীন 01/09/1992

12273 এ ,ফফ, কক, এভ, আতপৄর াই কভা: আব্দুর জফরর কভাছা: আম্মরয়া কফগভ 04/05/1993

12274 কভাোঃ াজ্জাদ কাম্মন কভাোঃ আবুর ফাায াভীভা াযবীন 03/02/1990

12275 কভাোঃ আফতকুয যভান কভাোঃ াফভদুয যভান আঙ্গুযা কফগভ 09/04/1994

12276 াদভান তীপ ইভফতয়াজ আম্মভদ াভীভা খাতুন 04/05/1993

12277 কভা:কগারাভ ফকফফযয়া কভা:আ:ফাম্মযক ারাদায ফভনাযা কফগভ 01/09/1984

12278 কভাোঃ কভাাইফভনুর ইরাভ কভাোঃ নুরুর ইরাভ আপম্মযাজা বুরবুর 03/03/1993

12279 কভাোঃ যাইসুর আম্মফদীন কভাোঃ রুহুর আভীন আন্জর্জভান আযা কফগভ 23/01/1992

12280 কাভাোঃ াফান আকতায কাভাোঃ আফদুর ফাফাযক যনআযা 06/06/1990

12281 কভাোঃ ফযয়াদ-উর-াান কভাোঃ ভম্মরউিীন ভফযয়ভ াযবীন 24/10/1994

12282 কভাোঃ আদনান আর যীপ কভাোঃ কযজাউর কফযভ কভাছাোঃ াানা কফযভ 29/09/1990

12283 কভাোঃ ইফতয়াক য়াফভ কভাোঃ আফভনুর ইরাভ কভাছাোঃ ফফরফক ফানু 20/10/1993

12284 পুনভ ভফল্লক প্রধীয ভফল্লক ভঞ্জু ভফল্লক 25/11/1990

12285 ফনক্কন তালুকদায ফনফখর তালুকদায ফফজয়া তালুকদায 17/01/1994

12286 কভাোঃ াফরভ াদভান কভাোঃ আব্দু ছারাভ কভাছাোঃ াফফনা ইয়াফভন 07/01/1996

12287 আব্দুল্লা আর াভ কভাোঃ কতাপায উিীন কভাল্লা কাম্মনয়াযা কফগভ 08/11/1992

12288 কভাোঃ জয়নার কাম্মন কভাোঃ আফনছায যভান কভাাোঃ ঝযনা কফগভ 16/12/1993

12289 কভাোঃ আম্মনায়ারুর আফজভ কভাোঃ আব্দুর খাম্মরক কভাছাোঃ আপম্মযাজা কফগভ 20/07/1995

12290 সুপ্রকা অফধকাযী সুধীয যঞ্জন অফধকাযী টফক যানী অফধকাযী 15/12/1990

12291 কভাোঃ আফকুয যভান কভাোঃ আব্দুর য়াম্মদ কভাছাোঃ াভানা কফগভ 15/01/1994

12292 আফদয়াত আন নূয খান আব্দুয যফভ খান াযফভ যভান 20/09/1994

12293 কভাোঃ পয়ার আভদ াফব্বয আভদ কুরসুভা খাতুন 06/09/1990

12294 মুফপদুর ইরাভ ীদুর ক নাজমুন্নাায 18/12/1994

12295 অয়ন ফড়ুয়া ফযম্মভান ফড়ুয়া খুফ ফড়ুয়া 15/12/1992
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12296 যভনী কান্ত ফভনু ভম্মন্দ্র নাথ ফভনু আয়ভনী যানী 11/06/1992

12297 কদয়ান াফযজাতুর ইরাভ কভাোঃ সুরতান আম্মভদ কভাছাোঃ াফরভা সুরতান 07/03/1990

12298 দীফপ্ত অফনক ধয সুনীর চন্দ্র ধয যভা যানী দা 15/10/1994

12299 কভাোঃ ভফবুর ইরাভ টফন কভাোঃ আফজর্জর ক কভাছাোঃ মুখম্মরছা খাতুন 14/02/1992

12300 কভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ফপম্মযাজ কভাোঃ কগারাভ নফী কভাছাোঃ ফপম্মযাজা কফগভ 10/10/1990

12301 বাস্কয াা নফ কুভায াা বাযতী যানী াা 31/12/1990

12302 কভাোঃ াফভউর আফরভ াহ কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন াহ পাম্মতভা কফগভ 10/02/1989

12303 কভা: আম্মক ভামুদ কভা: আব্দুর খাম্মরক াফরভা খাতুন 04/12/1988

12304 কক, এভ মুাফি আরভ কক, এভ জাাঙ্গীয আরভ ভভতাজ আরভ 01/01/1994

12305 এইচ, এভ, লুৎপৄর ফাযী কভাোঃ আজারুর ইরাভ কভাাোঃ রায়রী ফানু 31/12/1992

12306 অম্মাক তরু কচৌধুযী পৃথ্বী কুভায কচৌধুযী ভায়া কচৌধুযী 28/07/1990

12307 াযভীন ভামুদ কফপর উদদীন ভামুদ াভছুন নাায ভামুদ 29/10/1990

12308 কদাম্ময়ত কাম্মন আব্দুর জফরর াফনা কফগভ 07/02/1989

12309 কভাোঃ ানাইন খুযম্মদ ভাফনক মৃত আযাপৄর আরভ ানা কফগভ 26/11/1992

12310 আফযপ যামান কভাোঃ াভছুাুফিন কযখা আক্তায 29/09/1991

12311 কভাোঃ আরী কযজা খান আব্দুর রফতপ াফনা খাতুন 01/01/1994

12312 কভা. নূয আরভ াভত কফাযী াম্মরা কফগভ 08/03/1988

12313 ফম্মভর কাফন্ত দা কভান রার দা ফল্পী যানী দা 01/08/1995

12314 ভারুপা যভান ভফতয়ায যভান জহুযা কফগভ 09/10/1993

12315 নাজভীন  আক্তায মৃত: করাজ উফিন ভম্মরা খাতুন 18/07/1983

12316 কভাোঃ যফফউর ইরাভ কভাোঃ কভৌম্মজআরী ফকদায ভনছুযা কফগভ 12/08/1991

12317 কভা: ফজকু ফভয়া কভা: কারা ফভয়া যাম্মদা কফগভ 12/05/1993

12318 কভাোঃ আতাউয যভান নুয কভাােদ যাফভা খাতুন 13/12/1993

12319 কভাোঃ আব্দুয যাফজফ কভাোঃ আব্দুর ভান্নান কভাাোঃ কযৌনাযা কফগভ 12/10/1990

12320 যাপাত ইফম্মন কভাযম্মদ আভজাদ কভাযম্মদ ভাসুদা খানভ 03/09/1992

12321 কজাফায়দুর আরভ আব্দুর জব্বায কপযড়দাফছ কফগভ 01/01/1996

12322 ভা পৄজায যভান খাইরুর ইরাভ আপরুজা কফগভ 30/10/1993

12323 কাজী যাফকবুর াান কাজী কপযম্মদৌ কভাছাোঃ খাম্মরদা কফগভ 28/04/1994

12324 খাইরুর ইরাভ আাদুজ্জাভান যাফদা কফগভ 01/12/1992

12325 নাজভীন আযা কভাোঃ নজরুর ইরাভ ভাাবুফা খানভ 26/01/1992

12326 তাফভনা আক্তায কভা আকযাভ কাম্মন াম্মজদা কফগভ 05/03/1992

12327 কভা: আফযপ উিীন আবুর কাম্মভ তাম্মযা কফগভ 23/03/1988

12328 তাভান্না যভান কভাোঃ আফনসুয যভান ভম্মনায়াযা কফগভ 27/01/1995

12329 ফফজয় কুভায দাল গম্মনল চন্দ্র দাল যত্না যানী দাল 31/12/1990

12330 কভাোঃ পাাদ জাফভর কভাোঃ তাম্ময জাফভর কভাাোঃ কজফভন জাফভর 03/03/1992

12331 ফফপ্লফ চন্দ্র ীর মৃত. ফজম্মতন্দ্র চন্দ্র ীর ফদারী যানী ীর 21/04/1996

12332 আর - আফভন আোঃ যফভ াইক ানাজ াযবীন 15/10/1995

12333 কভাোঃ ভয পারুক কভাোঃ ইয়াফন ফভয়া কাম্মনআযা কফগভ 15/10/1994

12334 কভাোঃ আবুর ফাায কভাোঃ কভাম্মন্তজায যভান ভন্ডর কভাছাোঃ কফরী কফগভ 02/12/1993

12335 কভাােদ কভম্মদী াান কভাােদ যফকবুর াান ভভতাজ কফগভ 01/01/1991

12336 কাম্মর ভামুদ গাজী আব্দুর আউয়ার কযাম্মকয়া 01/03/1990

12337 ফম্মল্লার চাকভা াফন্ত জীফন চাকভা ী যানী চাকভা 04/12/1993

12338 ইযাত জাান কদারন কভাোঃ কদম্মরায়ায কাম্মন কভাাোঃ কভম্মরুন কনছা 01/12/1992

12339 কভাোঃ আবু াম্মর কভাোঃ ভাম্মজদ আরী ফভম্ম ানাজ াযবীন 15/11/1994

12340 তাফভদা নাায কচৌধুযী কভাোঃ কারাইভান কাাইন কচৌধুযী কভাছাোঃ াম্মদা কফগভ কচৌধুযী 01/07/1992
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12341 কভাা ইফভন কভাোঃ াদ পারুক আম্মভদ পাফভদা কপযম্মদৌ 07/10/1993

12342 কভা: যাহুর ইরাভ কভা: াাদত কাম্মন ফদররূফা ানাজ 10/04/1995

12343 পাফযা ইনাভ যাইা এ.ফড.এভ. এনামুর ক ারভা াযবীন 29/12/1989

12344 আতাউয গফণ রা ভয গফণ ছারভা কফগভ 25/10/1992

12345 কভা:পারুক ভন্ডর কভা: ভাম্মরক ভন্ডর ভয়না কফগভ 23/07/1990

12346 পাফভদা যফপক যফপক আম্মভদ কচৌধুযী ফদর আপম্মযাজা কচৌধুযী 20/05/1989

12347 এ,এভ,নাফদুজ্জাভান এ,এভ,ভফনরুজ্জাভান কভাছাোঃনাফগু সুরতানা 01/11/1994

12348 ফযপৄর ইরাভ দুরার যকায াফপয়া কফগভ 18/10/1992

12349 কভাোঃ আবু াঈদ নূয কভাােদ কভাছাোঃ যাফফয়া খাতুন 17/01/1985

12350 এ ফফ এভ মাফকর আেদ এ ফফ এভ কভাাম্মদ আেদ ফমাযা কফগভ 27/02/1994

12351 কভাোঃ কাম্মন কভাোঃ আব্দুর ভফজদ যাফদা কফগভ 10/02/1993

12352 ভনীলা কািায কখাকন কািায যাধা যানী যায় কচৌধুযী 18/07/1993

12353 কভাোঃ সুভন প্রাং কভাোঃ কফপর উফিন প্রাং কদম্মরায়াযা ফফফফ 22/12/1988

12354 কভাোঃ ফনয়ামুর ইরাভ কভাোঃ আব্দু ছারাভ ভফযয়ভ ছারাভ 11/05/1995

12355 জীফন কুভায কঘাল গুফ নাথ কঘাল ফফজরী কঘাল 18/08/1992

12356 কভাোঃ কভাফভনুয যভান কভাোঃ া আরভ যকায ফভনাযা কফগভ 05/11/1991

12357 মুেদ আফযপৄর ইরাভ কভা: জজ ফভয়া াফপয়া কফগভ 27/11/1991

12358 কভাোঃ কভাস্তাফপর্জয যভান কভাোঃ ভফজবুয যভান কভাছাোঃ সুফপয়া কফগভ 01/12/1990

12359 ইভযান খান অপু কভাোঃ ফভনার্জয যভান খান পাম্মতভা আক্তায 10/10/1994

12360 কভাোঃ নাজমুর ইরাভ কভাোঃ দফরলুর যভান তাং কভাছাোঃ জীফন কনছা খাতুন 31/12/1995

12361 কভাোঃ ভফয়ান সুরতান কভাোঃ ভফদুয যভান আরবা সুরতানা 10/10/1994

12362 পাফভ আােদ এ,কক,এভ, ইব্রাফভ কজানা আযা কফগভ 24/02/1988

12363 কাজী ভাবুবুয যভান কাজী আরভা কাম্মন কভাা. জফযনা কফগভ 17/12/1993

12364 যার্জ আম্মেদ কভাোঃ কভাস্তপা কভাফাযা খাতুন 01/01/1992

12365 াঈদ াান তাফভভ কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক াম্মজযা আক্তায 02/05/1991

12366 ইযাত ফাকী ফণ ু এ কজ এভ আব্দুল্যাম্মর ফাকী কাভরুন নাায 13/10/1994

12367 ফিতা কগারদায ফাদর কুভায কগারদায ফনম্মফফদতা ফভি 15/04/1994

12368 কভাোঃ ফাফ উিীন পারুক আাম্মেদ কভাাোঃ াফফনা ইয়াফভন 01/06/1989

12369 কভা:আফপ আর কজাফাম্ময়য কভা: আব্দুর আফজজ আফজজা খাতুন 13/04/1996

12370 কভাোঃ ইয়াফয়া কভাোঃ ইব্রাীভ খরীর বুযজান কফগভ 15/12/1989

12371 ফনয়াভাতুল্লা ান কভাোঃ াাফ উফিন আম্ময়া কফগভ 03/12/1989

12372 কভাোঃ নাজমুর ইরাভ নজরুর ইরাভ নাজভা ইরাভ 01/01/1993

12373 মুােদ াপায়াত আম্মভদ মুােদ আকতায জয়নাফ ফফফফ 19/12/1993

12374 আফপ আম্মভদ কভাোঃ আব্দুর রফতপ আম্মযপা খাতুন 01/01/1993

12375 পাফভদা পাফযয়া ফফথ এভ.ভখম্মরছুয যভান তয়দা াানা  যভান 12/04/1995

12376 নন্দন চন্দ্র যায় নাযায়ন চন্দ্র যায় কপাফর যানী 07/12/1994

12377 াইদুর গফন এ.কক.এভ.নাফছমুর গফন কযফজনা সুরতানা 31/12/1994

12378 রুোন আফদফ কতাপাম্ময়র আম্মভদ তয়দা নাজভা আক্তায 29/04/1992

12379 কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু কভাল্লা কভাছা: ফযনা খাতুন 25/07/1991

12380 আফনকা তাফন কভাোঃ আব্দুয যউপ কাম্রুম্মন্নছা  সুযাইয়া 23/01/1994

12381 কভাোঃ আফভনুর ইরাভ খান আবু কাছায খান কভাছাোঃ লুৎপৄন কনছা 25/12/1994

12382 আপানা ইযাত খান কভাোঃ ফফয কাম্মইন খান তাম্মযা ারয়া 20/06/1991

12383 ফফ, এভ আাদুজ্জাভান নূয কভাোঃ াইপৄর ইরাভ ভ ূঁইয়া কভাছাোঃ কযাম্মকয়া খাতুন 01/06/1991

12384 এ, এভ, আফফদ াান এ, এভ, আবুর কারাভ আজাদ আফফদা সুরতানা 15/12/1994

12385 কভাোঃ কাাগ কাম্মন এভ, এ ভান্নান তয়দা আম্মরয়া কফগভ কফরনা 01/02/1989
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12386 কভাোঃ কাভরুর ইরাভ কভাোঃ যফপকুর ইরাভ লুৎপৄন কনছা 29/04/1992

12387 কভাোঃ াদত কাম্মন কভাোঃ কভায আরী কাফনজ পাম্মতভা 01/01/1988

12388 কভাোঃ আফযপৄজ্জাভান কভাোঃ আাদুজ্জাভান কভাাোঃ সুযাইয়া কফগভ 15/07/1994

12389 নয়ন কুভায যতন চন্দ্র যকায শ্রীভফত কল্পনা যানী 15/12/1990

12390 অফনক কদফনাথ জয় অফনী কভান নাথ পূফণভুা কদফনাথ 16/12/1993

12391 আফকুয যভান পয়ার কভা: ভাতাফ কাম্মন কপযম্মদৌী আযা 10/02/1995

12392 কভাোঃম্মাম্মর যানা কভাোঃ আব্দুর ফাম্মতন ফয়াযা কফগভ 13/05/1995

12393 কভাোঃ ইভযান কাম্মন কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক কভাছাোঃ ইভা খাতুন 30/12/1993

12394 আক্তায কাম্মন ামু কারায়ভান আরী আম্মনায়াযা খাতুন 07/02/1992

12395 তানউঈয ভামুদ কভাোঃ আবুর কারাভ ভামুদা কফগভ 17/12/1995

12396 কভাোঃ ফজয়াউর ক ছাম্ময়যউদদীন ভণ্ডর ভম্মভনা কফগভ 01/01/1989

12397 য়াফদুর আরভ মুন্না ফদদারুর আরভ কচৌধুযী সুফপয়া কফগভ 16/10/1991

12398 কভাোঃ আফতক উল্লা তুলায কভাোঃ এযাদ উল্লা াম্মরা আক্তায ফফরফক 01/01/1991

12399 কভাোঃ ভম্মনায়ায কাম্মন কভাোঃ আফনছুয যভান ভম্মনায়াযা খাতুন 15/01/1990

12400 অফভত ভর্জভদায ফাবুর ভর্জভদায াফফিী কদফী 22/06/1993

12401 কভা : আফীয কাম্মন কভা : আযাপ কাম্মন নান্নু পফযদা াযবীন 11/10/1993

12402 তয়দা ফযতু তয়দ কাভার উফিন তয়দা কাম্মফযী কাভার 31/12/1995

12403 সুজন যায় ফতাম্বয যায় কপারী যায় 27/10/1991

12404 এ,এভ,ইয়াফছন কভাোঃআব্দুয যফদ সুরতানা যাফজয়া আক্তায 27/02/1994

12405 আখতাযা খাতুন আফখলুয যভান ফফউটি কফগভ 12/10/1994

12406 কভাোঃ কাভরুর াান কভাোঃ াম্মন আরী কভাাোঃ পাম্মতভা কফগভ 13/10/1991

12407 কভাোঃ আাদুজ্জাভান কভাোঃ আব্দুর আফজজ াভছুন নাায 10/11/1983

12408 কভাোঃ ছানাউল্লা াভীভ কভাোঃ ছাইদুয যভান ছাম্মনায়াযা াযবীন 20/12/1993

12409 কভাোঃ পাইকূজ্জাভান যাম্মর কভাোঃ আবুর কারাভ কভাাোঃ যীনা কফগভ 01/12/1990

12410 কভাোঃ আফকুর ইরাভ কভাোঃ ভফভনুর ইরাভ কভাাোঃ নাফভা কফগভ 06/07/1995

12411 কভা: পখম্ময আরভ পয়ার আব্দুয যাজ্জাক কয়াযা কফগভ 10/01/1993

12412 কখ নাফদ াযম্মবজ কখ ফজলুয যাভান ফভনু াযফবন 10/04/1994

12413 কখান্দকায নাফদভ ভামুদ কখান্দকায কভাোঃ আব্দু ারাভ কভাছাোঃ নাফভা আখতায 10/12/1994

12414 আফফদ কাম্মন কভাোঃ ইস্কান্দায আরী ারাদায আপম্মযাজা কফগভ 09/03/1995

12415 আপাক আফভন খান ভাফ আফভনুর ইরাভ খান ফফফফ খাফদজা 14/08/1994

12416 াাদাৎ কাম্মন কভাোঃ কাভার উফিন তাছফরভা খানাভ 08/06/1994

12417 Md. Forhad Afsar 

Bhuiyan

কভা: নুরুর ক ভু ূঁইয়া যাফফয়া কফগভ 20/04/1994

12418 খন্দকায এভ.এ. মুফত খন্দকায জারার উিীন ানাজ াযবীন 15/09/1994

12419 কাভরুর ইরাভ তপু কভাোঃ ইফি আরী কভাল্লা াফনূয কফগভ 05/06/1994

12420 কভাোঃ আবু াম্মর তালুকদায আবু কভাাোদ তালুকদায াযবীন তালুকদায 27/11/1991

12421 কভা: যাম্মর াযম্মবজ ভঈনফিন আম্মভদ কফগভ কযাম্মকয়া 28/10/1990

12422 র্জনাইদ আম্মভদ আকফয আরী নূরুন্নাায 01/10/1995

12423 কভাোঃ আাবুর ইয়াফভন আফপ কভাোঃ আব্দুর খাম্মরক কভাছাোঃ আংগুযা কফগভ 20/10/1995

12424 কতৌফপক উজ্জাভান কভা: আব্দুর ভফজদ আম্মনায়াযা কফগভ 10/10/1992

12425 এনামুর ক ইযাইর কাম্মন কফনুয 04/10/1994

12426 কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ কভাোঃ আবু তাম্ময াফরভা খাতুন 01/01/1992

12427 আরপা ইয়াফভন ফনফ কভাোঃ ভাপৄজায যভান ফভম্ম আম্মরয়া যভান 07/02/1992

12428 পাম্মতভা ফফনম্মত ফপম্মযাজ ফপম্মযাজ কভাোঃ ফাায যাফদা খাতুন 14/12/1995

12429 পাফযফা কাম্মন কভাাযপ কাম্মন ভ ূঁইয়া ারভা আক্তায 17/02/1995

12430 কাভরুজ্জাভান কতাপাজ্জর কাম্মন আম্ময়া কফগভ 01/04/1990
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12431 ফভজানুর ক কভাোঃ এনামুর ক যন আযা কফগভ 11/10/1988

12432 ফনয়াজ কভাম্মদু ফফয উল্যা ফভয়া নাজভা আক্তায 10/11/1991

12433 মুােদ ানাইন কাাইন কভাোঃ াম্মদক কাাইন পফযদা ইয়াফভন 14/12/1991

12434 াথ ুফফশ্বা নম্মযন্দ্র নাথ ফফশ্বা তাী ফফশ্বা 21/12/1994

12435 মুােদ তানবীয যায়ান মুােদ াাবুল্লা লুৎপৄফন্নছা খানভ 14/06/1993

12436 াথ ুফপ্রতভ কদ মৃত: প্রাণম্মতাল কুভায কদ ফীনা যাণী কদ 03/04/1994

12437 আেদ কতাাফভভ আরভ কভাোঃ ভকম্মছদুর আরভ তফভনা আরভ কল্পনা 30/11/1996

12438 কভাোঃ যফফউর াান কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক আম্মনায়াযা কফগভ 15/02/1995

12439 ফনভরু চন্দ্র যায় পূণ ুচন্দ্র যায় ফান্তী যানী 09/02/1994

12440 কভাোঃ নাঈমুর কায়ায কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কভাছাোঃ নাযফগ আম্মনায়ায 25/09/1993

12441 কভাোঃ কাযাফ কাম্মন াম্মদ কাভরুর আছান কযৌন আছান 14/07/1989

12442 যাম্মদুর াান আব্দুর কাম্মদয ভাবুফা কফগভ 31/12/1994

12443 কভাােদ আফপ ইকফার ভযহুভ কভাােদ আব্দুর কভাতাম্মরফ নাজমুন নাায 02/10/1991

12444 কভা: কফরভ উফিন কভাক্তায আভদ ভাম্মরকা কফগভ 06/09/1989

12445 কভাোঃ রা ফভয়া কভাোঃ আবুর কাম্মভ আকন্দ কভাছাোঃ ভাম্মজদা কফগভ 11/05/1988

12446 কভাোঃ যানা কভম্মদী তুফন কভাোঃ আবু াভা যাফজয়া কফগভ 12/08/1993

12447 কভা. কখাযম্মদ আরভ কভা. আব্দু ার্ত্ায কভাছা. কখাযম্মদা কফগভ 29/12/1992

12448 কভা : য়াফরউর ইরাভ কভা : ফদুর আরভ ফকদায ফকভৎ আযা 28/12/1991

12449 কভা: াইজ উফিন কভা: ারা উফিন আছভা আক্তায 26/10/1993

12450 াইপৄর ইরাভ াম্ময়ন উফিন আম্মনায়াযা খাতুন 15/02/1988

12451 এ.ফফ.এভ. আাদুজ্জাভান কভাাোঃ আফভনুর ইরাভ কভাাোঃ াফফনা ইয়াফভন 30/11/1990

12452 এ.এভ.জাকাফযয়া তানফজভ কভাােদ া আরভ া ম্মভাােৎ াফদা আকতায 11/07/1992

12453 আব্দুর কুদ্দুছ কভাোঃ দুরার কফাযী কগারাী কফগভ 08/10/1992

12454 কভাোঃযাম্মর যানা আেদ দাুয কাম্মনয়াযা কফগভ 11/07/1993

12455 যীপ আম্মেদ পম্ময়জ আম্মেদ আম্ময়া খাতুন 17/12/1993

12456 ভাবুবুর ইফতয়াক আম্মভদ কভাোঃ যফপকুর ইরাভ ানাজ কফগভ 20/02/1995

12457 পাইভা ভামুদ আবু জাপয ভামুদ আপম্মযাজা ভামুদ 18/09/1995

12458 আম্মভদ কত আরবী কত আরী নাফযন আখতায 12/11/1991

12459 কভা: ফগয়া উিীন কভা : আরতাপ কাম্মন জাম্মদা কফগভ 09/10/1986

12460 ফপ্রয়াংকা কদ ফক্তদ কদ ভীযা কদ 05/06/1991

12461 কভাোঃ কাভরুজ্জাভান মৃত াাজউফিন কভাাোঃ ভাসুদা কফগভ 01/01/1995

12462 ইম্মডন চাকভা সুম্ময কুভায চাকভা ফফম্মযাজা চাকভা 15/05/1993

12463 আান াফীফ কভা.পখরুর ইরাভ ানাজ ইরাভ 20/07/1995

12464 মাফযন তাফনভ কচৌধুযী কভাোঃ ভফনরুর ইরাভ কচৌধুযী াীন আক্তায 28/05/1996

12465 কভাোঃ নাফভ উফিন কভাোঃ ফরয়াকত অাারী নাগী আক্তায 28/07/1991

12466 কভাোঃ জাকাফযয়া কাম্মন কভাোঃ আব্দুর ভফজদ য বানু 31/12/1991

12467 কভাোঃ ভভতার্জর ইরাভ কভাোঃ কগারাভ কভাস্তপা ভভতাজ কফগভ 30/12/1993

12468 ফকংশুক ফড়ুয়া ংকজ ফড়ুয়া শ্যাভরী ফড়ুয়া 31/12/1993

12469 কভাোঃ কভম্মদী াান াযম্মবজ ফফয আম্মভদ যদায কভাছাোঃ ানাজ াযবীন 10/12/1995

12470 কভা:ভান গফন কভা:আয়নার ক কভাছা:আম্মনায়াযা কফগভ 15/07/1992

12471 কভাোঃ আর কাইয়ুভ পফকয আম্মভদ আরী নুরুন নাায কফগভ 04/05/1989

12472 কভাোঃ যাম্মর উফিন কভাোঃ জাম্মফদ আরী কভাাোঃ যাম্মদা কফগভ 25/12/1990

12473 কগৌতভ ফড়ুয়া দুরার চন্দ্র ফড়ুয়া কানন ফড়ুয়া 31/12/1993

12474 জাফদুর াান আফছপ কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন র্জম্মরখা কফগভ 28/09/1992

12475 কভাোঃ আতাউয যভান কভাোঃ আব্দু ার্ত্ায কভাছাোঃ আফছয়া কফগভ 28/01/1995
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

12476 কভাোঃ মুফপকুয যভান কভাোঃ আব্দুর াফরভ কভাছাোঃ আকতারুন নাায 01/05/1994

12477 নাফদা জাভান সুফভ কভা: আফনসুজ্জাভান কখাম্মদজা জাভান 11/10/1994

12478 এ, এভ, াম্মনয়াজ কভাোঃ ভফতউয যভান গুরান আযা 25/06/1995

12479 কভা: াান পারুক কভা: ফাা উফিন কভাছা: পাম্মতভা খাতুন 01/01/1986

12480 কভজফাউর ইরাভ আরী াান ছাভছুন নাায 28/10/1994

12481 আব্দুল্লা আর পাাদ কভাােদ পারুক ফছফিকা কফগভ 01/09/1994

12482 তয়দা রাফভয়া ভানাজ তয়দ ফপ আম্মভদ ফদররুফা কফগভ 14/04/1995

12483 কভাোঃ ফযপৄর ইরাভ কভাোঃ আব্দুয যভান কভাছাোঃ আছভা খাতুন 18/07/1995

12484 াহ নূয আরভ যফপকুর ইরাভ ফভয়াজী াানাযা কফগভ 18/07/1994

12485 রুনা খাতুন কভাোঃ াজারার কভাাোঃ নূযজাান কফগভ 01/01/1992

12486 কভাোঃ ইফরয়া পারুক কভাোঃ জাম্ময়দ আরী ইংযাজন কফগভ 23/01/1992

12487 কভাোঃ কাম্মর কভাোঃ যফপকুর ইরাভ ায়া কফগভ 01/01/1993

12488 কভাোঃ আযাপৄর আরভ কভাোঃ আব্দুর াফভদ আম্মনায়াযা কফগভ 02/07/1989

12489 ছাফভউর ইরাভ ততয়ফ আরী ছাম্মরা কফগভ 31/12/1989

12490 কভাোঃ ভাসুভ আম্মভদ কভাোঃ সুরতান আম্মভদ ভাকসুদা কফগভ 11/12/1990

12491 কভাোঃ আফতক ভাসুভ কভাোঃ আম্ময়জ উফিন কভাছাোঃ আম্ময়া কফগভ 09/10/1994

12492 কভাোঃ কযজাউর কফযভ কভাোঃ দুরার কাম্মন কভাছাোঃ ফযনা াযবীন 09/02/1991

12493 কভাোঃ ইনজাভামুর ক অফভ যফভর্জর ক করী ক 20/04/1995

12494 সুভন যায় অফফনা যায় ভঞ্জু যায় 25/12/1990

12495 াযফভন আকতায সুফভ াভসুিীন আভদ যাফজয়া কফগভ 10/03/1993

12496 কভাোঃ আশ্রাপৄর ক কভাোঃআফভনুর ক াটমাযী আম্মমা কফগভ 01/07/1988

12497 অফরউর ইরাভ কভা: আফদুছ ছারাভ ারাদায ভামুদা কফগভ 01/01/1995

12498 সুজয় চন্দ্র ার যনফজৎ চন্দ্র ার অরূনা যানী ার 30/06/1991

12499 ারভান াফকফ কভাোঃ আব্দুর আফজজ াম্মনায়াযা সুরতানা 20/06/1994

12500 কখ কভম্মদী াান কখ ফভজানুয যভান নুরুন্নাায কফগভ 01/01/1991

12501 আফনসুয যভান নফভয উিীন আকফরভা খাতুন 15/02/1991

12502 কভাােদ াইপৄর ইরাভ কভাােদ ভফউফিন কযাম্মকয়া কফগভ 15/10/1988

12503 এ.এইচ.এভ.নুরুন্নফী এ.এভ.আব্দুর জব্বায যকায কফগভ সুফপয়া খাতুন 24/08/1988

12504 কভাোঃ আফকুজ্জাভান টুটুর কভাোঃ ফরয়াকত আরী কভাছাোঃ জাানাযা কফগভ 12/05/1995

12505 কভাোঃ ছাম্মদকুয যভান কভাোঃ ফজলুয যভান জহুযা খাতুন 02/07/1995

12506 আভা উর হুনা কভাোঃ কুদযত আরী নূরুন্নাায কফগভ 17/02/1991

12507 হুভায়যা কফীয ফপ্রয়াংকা হুভায়ূন কফীয নাফগু কফীয 02/12/1992

12508 এভ.এভ.াজাান ইরাভ কভাোঃ ফদুর ইরাভ কভাছাোঃ াম্মদা কফগভ 05/10/1995

12509 াগয াা শুব সুবাল চন্দ্র াা রাবরী াা 13/01/1992

12510 কভাোঃ যাম্মদুর ক কভাোঃ আব্দুর রফতপ প্রাং কভাছাোঃ রুফী কফগভ 20/12/1989

12511 কভাোঃ পজম্মর ইনাভ কভাোঃ আবু াফনপ কপযম্মদৌফ কফগভ 13/11/1993

12512 কভাোঃ জাফদুয যভান াফপর্জয যভান ভফজনুা কফগভ 24/11/1992

12513 কভাোঃ রুভন াান কভাোঃ পজলুয যভান কফরনা াযবীন 31/12/1993

12514 আব্দু ারাভ ফযয়াজ উফিন ায়া কফগভ 01/11/1988

12515 কভাােদ আপায সুজন কভাােদ আবুর কাম্মভ কপযম্মদৌফ কফগভ 24/07/1990

12516 কভাোঃ আর- আফভন নুরুর ইরাভ কভাছাোঃ আম্মভনা খাতুন 17/10/1995

12517 নীফরভা আক্তায খোঃ আব্দুর াফভদ জাফকয়া াফভদ 01/10/1990

12518 সুরতানা খাতুন কভা. জাাঙ্গীয আরভ াম্ময়যা 18/12/1994

12519 তাফযকুর ইরাভ খন্দকায আফভনুর ইরাভ খন্দকায উম্মে কুরছুভ 10/12/1992

12520 কভাোঃ যাফকবুর ইরাভ কভাোঃ াভসুর আরী ফফোঃ াম্মজদা খাতুন 18/04/1993
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

12521 কভাোঃ পযাদ কাম্মন কভাোঃ আোঃ ার্ত্ায পাম্মতভা কফগভ 20/12/1992

12522 কভাোঃ কপযম্মদৌ জাভান কভাোঃ এনামুর ক কভাছাোঃ কপযম্মদৌী খাতুন 30/06/1992

12523 কভাোঃ যাম্মদুর আরভ কচৌধুযী কভাোঃ ফপকুর আরভ কচৌধুযী ইভত আযা 30/10/1995

12524 জফভয উফিন কভাোঃ নুরুর ইরাভ যন আযা কফগভ 25/09/1990

12525 কভাোঃ কতৌফদ াান কভাোঃ ততয়ফ আরী ফভয়া কাম্মনয়াযা কফগভ 01/06/1990

12526 াম্মর আফদফ তুযা আজারুর ইরাভ াম্মরা কফগভ 22/01/1990

12527 কভাোঃ াইপৄর ইরাভ কভাোঃ া আরভ কভাাোঃ জাানাযা কফগভ 20/02/1990

12528 কভাোঃ ারুন অয যফদ কভাোঃ আব্দু ার্ত্ায কভাছাোঃ াফফফা খাতুন 31/12/1994

12529 কভাোঃ াহ ম্মনয়াজ কভাোঃ াহ জাান আরী এ, ভাতাফা াান 03/08/1995

12530 আফযপৄয যভান তার্জর ইরাভ কাজর কযখা 01/01/1993

12531 আান াফীফ াফীফ ইব্রাফভ যভত উল্লা কখাম্মদজা কফগভ 01/10/1992

12532 কভাোঃ কনয়াজ যীপ কভাোঃ কজাাক আরী কভাচ্ছাোঃ াম্মপজা কফগভ 12/10/1990

12533 কভাোঃ সুভন ফভয়া কভাোঃ যইছ উফিন কভাছাোঃ ফভরন আক্তায 15/12/1987

12534 এ,এভ,ভাপৄর্জয যভান কানন এ,এভ,ভাবুফ-উর-আরভ কযানা াযবীন 12/04/1995

12535 কভাোঃ ভাফয আফপ কভাোঃ আব্দুর ভাবুদ াফভনা ভাবুদ 03/06/1993

12536 কভাোঃ এনামুর ক যাফভ কভাোঃ আফজর্জর ক আকফরভা আক্তায 20/08/1995

12537 ভফযয়ভ কফগভ কভাোঃম্মভাতাম্মরফ কাম্মন কভাছাোঃইম্মভতাযা কফগভ 05/01/1992

12538 আব্দুল্লা আর ভামুন কভাোঃ ফজলুয যভান আভা খাতুন 01/12/1991

12539 ানফজদা আপম্মযাজ ফযভা কভাজাপপয আম্মভদ যন আকতায 01/03/1993

12540 কভাোঃ খায়রুর ইরাভ কভাোঃ কাফফয কাম্মন পফযদা কফগভ 09/12/1992

12541 নাফজয়া নায়ায াফা এ.এভ. নাজীয আরী নাফছভা াীন 02/10/1994

12542 অফনত াান কভাল্লা কভাোঃ নাফজভ উফিন াভীভ আকতায 18/06/1994

12543 কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু কভাোঃআব্দুয যভান কপারী কফগভ 25/11/1994

12544 কভাোঃ ফপাত আর-ফয়াভ মৃত কভাোঃ কম্মকন্দায আরী ারাদায কভাাোঃ কফরনা আক্তায 09/11/1991

12545 কভাোঃ কভাফাযক কাম্মন মৃত.কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক কযাম্মকয়া কফগভ 25/12/1988

12546 কভাোঃ আফতকুয যভান কভাোঃ নূরুর আফভন যাম্মফয়া কফগভ 01/01/1991

12547 কভাােদ কফযমুর আফছায কচৌধুযী কভাােদ নুরুর আফছায কচৌধুযী লুৎপা ফনখাত আযা 19/09/1994

12548 পফযদ কাম্মন ইভাভ আরী ারভা খাতুন 20/03/1991

12549 কভাোঃ ভামুদুর াান কভাোঃ াভছুর আরভ কভাছাোঃ ফখনা আরভ 18/10/1994

12550 কভাোঃ ভয পারুক ফায়দূর ক ফনলুপা কফগভ 03/01/1991

12551 কভাস্তাফযন আক্তায কভা: কভাস্তাফপর্জয যভান রাবফর কফগভ 25/12/1993

12552 কভা: নাঈভ নূয কচৌধুযী কভা: নাজমুর কাম্মন কচৌধুযী াযবীন আযা কফগভ 20/06/1993

12553 কভাোঃ ভাফনক খাঁ কভাোঃ আইয়ুফ আরী সুফপয়া খাতুন 15/05/1989

12554 অীভ ব্রক্ষচাযী অনুম্মতাল ব্রক্ষচাযী জয়ন্তী ব্রক্ষচাযী 18/04/1992

12555 কভা: জাপরুর আরভ মৃত. এ.ফফ.এভ. যন আরভ ভ ূঁইয়া কাজী তাফভনা আক্তায 03/12/1992

12556 কভাোঃ নজরুর ইরাভ ভফন কভাোঃ াাদৎ আরী কখ কভাাোঃ নুযজাান কফগভ 20/05/1988

12557 কভাোঃ ভামুনুয যফদ কভাোঃ ভকবুর কাম্মন ভন্ডর কভাছাোঃ কযনুকা কফগভ 15/12/1995

12558 কভা: আভীয কাাইন খান মৃত আফদুর ভান্নান খান কভাছা: সুফপয়া খাতুন 01/01/1972

12559 মৄ ূঁফথ যায় জয়ন্ত কুভায যায় জয়ন্তী যায় 11/09/1993

12560 কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ কভাোঃ তাম্মরফ ভন্ডর কভাছাোঃ ভফযয়ভ ফানু 31/12/1988

12561 কভাস্তারুী সুরতানা কভাোঃ কভাস্তাফপর্জয যভান কভাছাোঃ সুফপয়া যভান 01/08/1993

12562 কাজী আপম্মযাজা নূয উফভ ু কাজী নূয আম্মভদ কাজী ভাামুদা আক্তায 03/05/1991

12563 আব্দু ার্ত্ায আর াফন ফপকুয যভান সুফপয়া কফগভ 05/10/1993

12564 কভৌসুভী আইফযন ফফ.এভ. তকব্বয ছাম্মফদা াযবীন 27/02/1991

12565 ানজানা ায়াফিতা কভাোঃ যফপকুয যভান াযবীন আক্তায 28/11/1995
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পনব োবগ  লবযে ০৯/০২/২০১৮ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত 

 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

12566 কভাোঃ াফকউয যভান কভাোঃ াইদুয যভান কফরনা যভান 19/12/1992

12567 ানফজদ খান কৌযব যফভ খান কজবুন কনছা যফভ 23/06/1996

12568 কভাোঃ কতৌফদুর ইরাভ কভাোঃ ভাম্মনায়ায কাম্মন কভাছাোঃ াফদয়া খাতুন 17/11/1994

12569 আম্মভদ আফযায ইয়াফকনী কভাোঃ আম্মভদুয যভান তয়দা নাযফগ আখতায 13/04/1995

12570 াফজদা ইরাভ দীনা কভাোঃ ভফনরুর ইরাভ কয়াযা কফগভ 10/02/1996

12571 কগারাভ মুফকত াম্মযায়ায কগারাভ কভাস্তপা াযবীন কভাস্তপা 24/07/1994

12572 মুাোদ ঈপফতয়ারুর ইরাভ কভাোঃ নজরুর ইরাভ াপছা কফগভ 01/12/1992

12573 তাম্মযক ভামুদ ছাম্মনায়ায কাম্মন আকফরভা কফগভ 01/02/1989

12574 কভাোঃ আোঃ  যাজ্জাক কভাোঃ আোঃ  কাফদয কভাাোঃ সুম্মরখা কফগভ 27/12/1991

12575 দ্বীন কভাাো কখ পফযদ নাজভা আক্তায 31/12/1989

12576 কভাোঃ ফযপৄর ইরাভ কভাোঃ আবুর কাম্মন পফকয কভাছাোঃ কয়াযা কফগভ 01/01/1992

12577 কভাোঃ রুম্মফর যানা কভাোঃ জাভাতুর ইরাভ কভাছাোঃ নাফছভা াযফবন 05/02/1991

12578 কভাস্তপা আম্মনায়ায  সুভন াফভভ আম্মনায়ায কপযম্মদৌফ কফগভ 31/12/1990

12579 কভাোঃ আফযপৄর ইরাভ কভাোঃ নুরুর ইরাভ কভাছা: নুরুন নাায 01/12/1995

12580 বুজ কচৌধুযী মৃদুর কাফন্ত কচৌধুযী ফনানী ভর্জভদায 26/11/1992

12581 যাফপয়া আখতায কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু উম্মে ছারভা 21/10/1988

12582 ফযটু কচৌধুযী নজীফ কচৌধুযী রক্ষ্মী কচৌধুযী 21/12/1991

12583 ফভত  কুন্ডু মৃত কাফতকু চন্ড কুন্ডু কফর যাফন কুন্ডু 20/11/1991

12584 কভাোঃ যাফকন পয়ার কভাোঃ যন াফীফ কভাছাোঃ রুনা রাইরা 25/11/1995

12585 অণু ার ফদরী কুভায ার ফফতা ার 25/02/1990

12586 কভাোঃ যাফজফ যদায কভাোঃ কফল্লার যদায জাম্মফদা কফগভ 02/12/1990

12587 াযফভন ফিীকা আবুর ফাায ইয়াফভন আক্তায 02/10/1993

12588 তানীভ কাভার াো ড. কভাোঃ খাম্মরদ কাভার াফভদা আক্তায 30/04/1993

12589 ইফফযর্জ  ইব্রাফভ কভাোঃ ইব্রাফভ খফরর নাফভদা নাায 08/03/1993

12590 কতাপাম্ময়র আম্মেদ ফজলুয যভান যাম্মরা আক্তায 01/01/1992

12591 যাম্মর ফভয়া আরতাপ কাম্মন কযম্মনা আক্তায. 24/12/1991

12592 কফনফজয ক কভৌ কভাোঃ কযার্জর ক ায়রা ফফরফক 02/01/1996

12593 আফকফ আদনান কভাোঃ আম্মনায়ারুর আরভ আকানা আকফায 03/04/1992

12594 কভাোঃ ভয়নুর ইরাভ কভাোঃ আবুর খাম্ময়য কভাছাোঃ ভফনজা খাতুন 12/10/1995

12595 কভাোঃ কভাখম্মরছুয যভান কভাোঃ কম্মব্বছ আরী যাম্মদা 03/01/1989

12596 সুদনু যকায সুফীয কুভায যকায শুক্লা যকায 12/12/1993

12597 শ্রাফন্তী ার বজন চন্দ্র ার কমাগভায়া ার 02/12/1993

12598 অফভত াান ফফয এ.কক.এভ জাপয উল্লযা কপযম্মদৌফ কফগভ 26/12/1994

12599 ভম্মনাজ কুভায আচার্য্ু কফনু ফাদন আচার্য্ু ঝনাু আচার্য্ু 06/06/1989

12600 আকতারুজজাভান আফভয কাম্মন াম্মজদা আকতায 22/10/1989

12601 কখ ভামুদুয যভান কখ ভফপর্জয যভান তয়দা কফরনা কভাম্মদু 09/07/1992

12602 কখ কভাোঃ আব্দুয যভান কখ কভাোঃ কছায উফিন তাফরভা কফগভ 01/12/1990

12603 ইখফতয়ায উফিন আম্মভদ এ ফফ এভ আরাউফিন কাজর কযখা 07/09/1992

12604 ভম্মনাজ কুভায যকায ভফত ভলণ যকায ফফবা যানী যকায 31/12/1993

12605 কভাোঃ তানবীয কভম্মদী অপু কখ কগারাভ কভাস্তপা কভাাোঃ ভভতাজ খানভ 15/06/1995

12606 কভাোঃ আপাকুয যভান কভাোঃ ফভজানুয যভান কযানা কফগভ 08/05/1994

12607 আর আফভন ভাম্মা: ায়াত আরী আম্মরয়া কফগভ 20/12/1986

12608 অফভত ভািায ফনযঞ্জন ভািায পুতুর যানী 01/02/1993

12609 কভাোঃ যায়ানুর ক কভাোঃ আবুর কারাভ কম্মরনা আক্তায 23/02/1988

12610 কভাোঃ নফফউর ইরাভ কভাোঃ ভফতমায যভান কভাছাোঃ রাবরী যভান 30/10/1991

Page 58 of 86



র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম মোতো  নোম জন্ম তোপ খ মন্তব্য

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)

বোোউববোবড ে ০৩/১২/২০১৭ তোপ বখ  পনব োগ পবজ্ঞপি রমোতোববক সহকো ী প্রবকৌশলী (পু ) বে স োসপ  জনবল 
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

12611 মুফকত ইকফার ান কভাোঃ আফভনুয যভান ভন্জর্জ যভান 06/09/1994

12612 কভাোঃ যাফজফ খন্দকায কভাোঃ াম্মদকুর ইরাভ নাজনীন কফগভ 13/08/1990

12613 কভা. আবু ায়াত কভা. আইয়ুফ আরী নাফভা কফগভ 01/07/1994

12614 যাপান জাফন ভফজফয যভান যাম্মফয়া কফগভ 15/07/1989

12615 গাজী ভাজারু ইরাভ গাজী কযজানুয যভান ফাারুনম্মনছা 05/06/1989

12616 জান্নাতুর কপযম্মদৌ কভাজাম্মরুর ক ভম্মনায়াযা কফগভ 01/01/1989

12617 কদফাীল যকায সুীর কুভায যকায যভা যানী যকায 03/08/1993

12618 তন্ময় ফফশ্বা নম্মফন্দু কখয ফফশ্বা কপারী ফফশ্বা 19/01/1991

12619 কভাোঃ কভম্মদী াান কভাোঃ দুরার কাম্মন আঞ্জুভান আযা 28/10/1995

12620 এ.এ.এভ.াফভউর ইরাভ কভাোঃ ফদুর ইরাভ াভছুন্নাায কফগভ 07/09/1994

12621 কভা: ইফম্মন জাকাফযয়া কভা: াফভউয যভান কভাছা: জীফন আযা 09/10/1989

12622 কভাোঃ ভামুন ফভয়া কভাোঃ কতাতা ফভয়া অম্মভরা কফগভ 21/01/1990

12623 উন্নফত ফকদায ফচর্ত্ যঞ্জন ফকদায  ন্ধ্া যানী ফকদায 23/11/1995

12624 পাযান াফদক এ,কক,এভ ভফ উফিন নাফযন আক্তায 29/11/1994

12625 ফনাত তাফনভ ফপ্রয়াংকা কভাোঃ ছাইদুয যভান সুরতানা কভম্মরুন ফনা 18/04/1994

12626 কভাোঃ আর-আফভন এ. ফফ. এভ. ফছফিক ককাফনুয ফছফিকী 23/12/1991

12627 কভাোঃ অাার-অাাফভন এভ. এ. ভফতন কভাাোঃ যাফদা কফগভ 02/03/1993

12628 কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক কভাোঃ যাফপকুর ইরাভ রায়রা কফগভ 20/10/1989

12629 আর আফভন যফপকুর ইরাভ যফভা কফগভ 15/01/1988

12630 কভাোঃযায়ান কাম্মন কভাোঃযীপ উিীন কভাছাোঃআনফজযা খাতুন 07/06/1989

12631 কভা:জফরুর ইরাভ কভা:ইউনুচ কভাা:যাফভা কফগভ 01/01/1991

12632 অফভত কুভায যায় স্বগীয় ফমৄল কুভায যায় অঞ্জরী যাণী যায় 12/05/1995

12633 কভাোঃ ািাভ কাম্মন কভাোঃ আফভয কাম্মন কগারজায কফগভ 20/10/1990

12634 কভাোঃ কযজাউর কফযভ কভাোঃ কদৌরতজাভান কভাল্লা কভাছা:ভফযয়ভ  কফগভ 06/01/1988

12635 কভাোঃ জাাঙ্গীয কাজী আোঃ যভান কাজী কখাম্মদজা কফগভ 05/02/1991

12636 কগারাভ কভাস্তপা কতাপাজ্জর কাম্মন কজায়াযদায কগারাী খাতুন 31/03/1998

12637 কভম্মদী াান াইপৄর ইরাভ কভাকম্মছদা খাতুন 14/07/1993

12638 ফখয চন্দ্র যায় সূম ুকুভায যায় জ্ঞাম্মনাফারা যায় 25/03/1992

12639 তানবীয আম্মভদ আফজর্জয যভান ভাছুভা আক্তায 10/11/1992

12640 প্রান্ত ফফশ্বা সুম্মম্মফাধ যঞ্জন ফফশ্বা প্রীফত ফফশ্বা 19/09/1994

12641 কভাোঃ আাদুজ্জাভান যার্জ কক.এভ. আরভগীয কাম্মন ঞ্জাানাযা আরভ 30/11/1991

12642 নাফজপা আনর্জভ কভা. আব্দু ারাভ ভরদায াযফবন আফানা 01/10/1994

12643 কভাোঃ ভামুদুর াান মৃত কারায়ভান আরী কভাছাোঃ ভাফরা খাতুন 03/11/1990

12644 কভাোঃ নাজমুর ক কভাোঃ জাফকয কাম্মন কভাছাোঃ নাজভা কফগভ 25/01/1994

12645 ফভযাজ আম্মেদ কভাোঃয়াম্মজদ আরী কভাছাোঃআজফভযা খাতুন 09/05/1992

12646 কভাোঃ ফযয়ার্জর ক কভাোঃ কভযার্জর ক তয়দা লুলু আক্তায 18/10/1994

12647 কভাোঃ আফনছুয যভান আজাদ কভাোঃ আকফয আরী কভাছাোঃ আম্মভনা কফগভ 25/12/1995

12648 কভা: ইভাইর কাম্মন ভ ূঁইয়া কভা: নুরুর ইরাভ ভ ূঁইয়া অফজপা কফগভ 01/01/1990

12649 সুচয়ন চক্রফতী কৌফভক কদম্মফা যঞ্জন চক্রফতী সুফপ্ত বট্টাচার্য্ু 01/01/1995

12650 পারুক আভদ কভাোঃ আব্দুর আফজজ কাফনজ পাম্মতভা 01/01/1993

12651 ভাজীদুর াান ভর্জভদায আবুর াম্মভ ভর্জভদায কযফজয়া আক্তায 31/12/1994

12652 কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কভাোঃ ইউনু আরী মৃত আম্মনায়াযা খাতুন 01/08/1993

12653 াাদাৎ হুাইন মৃত কবুতয কচাকদায মৃত ফকুর 11/02/1988

12654 ঙ্কজ কুভায ফেুন অফনর কুভায ফভনু প্রফভরা যানী যায় 03/03/1993

12655 ভাইদুর ইরাভ ফদ আভদ খফরর াভছুন নাায 01/08/1992
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

12656 কভা. ভফতউয যভান খান কভা. রুস্তভ আরী খান ভম্মনামাযা  কফগভ 20/10/1992

12657 ভান কুভাযী চাকভা অফনর কুভায চাকভা কজানাকী চাকভা 28/10/1993

12658 কভাোঃ আযাপৄর আরভ কভাোঃ আম্মনায়ারুর ক কভাছাোঃ আভা াযবীন 21/11/1995

12659 াফব্বয আম্মেদ কভাোঃ আবুর ভনসুয ছাইপৄন্নাায 31/12/1991

12660 তয়দ ফজয়ান আম্মভদ কাফান তয়দ এজাজ আভদ কছাফান ইভত আযা কচৌধুযী 05/01/1995

12661 ফযপৄর ইরাভ ইমাফছন আরী নাজভা খাতুন 05/03/1988

12662 কভাোঃ াচানুয যভান কভাোঃ নুরুর ইরাভ কভাছাোঃ াম্মচনা কফগভ 14/08/1990

12663 কভাোঃ কাম্মর যানা কভাোঃ আব্দুর াফ কভাছাোঃ ছবুযা খাতুন 28/12/1990

12664 কভাোঃ ভফপৄর ইরাভ কভাোঃ ভম্ময়ন উফিন কভাল্লা াানাযা কফগভ 30/11/1989

12665 ফনরয় াযম্মবজ আফভয াভজা ফনলুপায ইয়াফভন 09/10/1992

12666 ফভতৄন দা কভান রার দা অচনুা যানী দা 09/01/1994

12667 কভা: াইপৄর ইরাভ কভা:  নুরুর ইরাভ াফরভা কফগভ 14/03/1988

12668 াফপজা আক্তায ঝুভা কভাোঃ আব্দুর ফাম্মছদ জফভরা আক্তায 21/09/1991

12669 কভাোঃ ফরক্সন কভাোঃ ইউসুপ কযাকানা 12/06/1992

12670 াদভান আম্মভদ াফকফ ভফনয উফিন কফরনা আম্মভদ 18/08/1994

12671 কভাোঃাম্মজদুয যভান কভাোঃআতাউয যভান কভাছাোঃানাজ যভান 01/01/1996

12672 আফপপা সুরতানা প্রীতুর কভা: আান উল্লা নুয নাজফনন সুরতানা 24/12/1993

12673 এফফ. ভাম্মরক এফফ. গপৄয তালুকদায কপারী কফগভ 19/05/1992

12674 কফরভ অাাম্মভদ আব্দুর াফভ নুপা কফগভ 01/01/1994

12675 কভা: কযজাউর কফযভ কচৌধুযী পফযদুয কযজা কচৌধুযী জাানাযা কচৌধুযী 04/03/1988

12676 ফভজাু কভাাইফভনুর ইরাভ ফভজাু কভাোঃ ভাবুবুর ইরাভ ভাসুদা খাতুন 04/02/1994

12677 ফনার পম্ময়জী কভাোঃ কগারাভ ম্মযায়ায তাফভনা ইযাত জাান 30/03/1990

12678 ফগয়া উফিন ইফিছ ফভয়া আম্ময়া খাতুন 15/11/1989

12679 কভাোঃ য়াফভ আতায কভাোঃ  আতায আমযা জযাফীন 02/07/1991

12680 কচৌধুযী আফপ আম্মভদ কভাোঃ এভাজ উফিন আনর্জভান আযা 11/08/1990

12681 কভাোঃ আযাপৄর আরভ কভাোঃ জয়নুর দাুয কভাছাোঃ াফরভা খাতুন 10/04/1994

12682 প্রভানন্দ ফভনু অনন্ত কুভায ফভনু ভনা যানী যাম 20/07/1989

12683 ককৌফক ফাক কৃষ্ণ দ ফাক রক্ষ্মী যাণী ফাক 28/04/1994

12684 আব্দুর আফজজ কভা:আদু তাম্ময আম্মরমা কফগভ 12/06/1993

12685 পাযজানা কভমাফীন তুফর কভাোঃ কযজাউর কফযভ াভীভা নাফগু 30/12/1993

12686 কভাোঃ াফযয়ায ইরাভ াফকর কভাোঃ নজ্রুর ইরাভ কভাছাোঃ াানাজ কফগভ 01/09/1994

12687 কভাোঃ ফযজাউর কফযভ কভাোঃ জাভার কভাল্লা য়াম্মজদা খাতুন 07/07/1993

12688 খাফদজা ফফনম্মত জারার কক ফফ জারার উফিন আম্মভদ াভীভ আযা 06/02/1994

12689 ফপাত যায়ান খান পজলুর ক খান কপারী খানভ 25/07/1992

12690 কছাটন কচৌধুযী মৃত ফযভর কচৌধুযী ফভনফত কচৌধুযী 17/07/1994

12691 কভাোঃ কাভরুজ্জাভান কাাগ কভাোঃ আর কাভার ভইয়া আম্মনায়ায কফগভ 04/01/1991

12692 কভা: ান াাফযয়ায কভা: আবু াম্মর ফভম্ম ফকুর কফগভ 30/12/1992

12693 কভাােদ কাউছায াফভদ কভাােদ কভাকসুদ আম্মভদ ফভম্ম কাম্মনয়াযা  কফগভ 04/12/1988

12694 কভাোঃ আফনছুয যভান কভাোঃ হুভায়ূন কফফয আম্মনায়াযা কফগভ 06/06/1988

12695 কভা: আফনসুয  যভান কভা: আজগায আরী কভাা: আভা কফগভ 10/05/1992

12696 কভাা োঃ আব্দুয যভান কভাা োঃ আযাপ উফিন আফনা কফগভ 02/11/1989

12697 কভাোঃআান াফফফ কভাোঃ আব্দুছ ার্ত্ায ফফনাযা কফগভ 28/06/1990

12698 কভাোঃ কযজাউর কফযভ কভাোঃ আরাউফিন নুযজাান কফগভ 06/06/1993

12699 কাজর চন্দ্র নাথ সুকুভায চন্দ্র নাথ ফভনু যাণী কদফী 01/10/1990

12700 কাজী াভছুন্নাায ফভতা কাজী ভফতয়ায যভান কাজী ফয়াযা যভান 10/06/1993
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12701 কভাোঃ আরাভ কাম্মন কভাোঃ ফযকাত আরী কভাাোঃ কযাম্মভছা খাতুন 14/05/1990

12702 কভাোঃ া আভান ার্জ কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাছাোঃ াানাজ কফগভ 24/12/1993

12703 কভাোঃ ইভযান কাম্মন কভাোঃ ইফরয়াছ কাম্মন কভাছাোঃ খাম্মরদা াযফবন 31/03/1994

12704 ইপার্জর ক নাজভী এভ. আযাপৄর ক নাজভী জফর কফগভ কচৌধুযী 16/04/1993

12705 কভাোঃ আযাপ আরী কভাোঃ ভান্নান ভু ূঁইয়া আভাফন কফগভ 01/04/1994

12706 মুফজবুয যভান ভয়নুর ইরাভ াফদয়া কফগভ 29/12/1993

12707 ভামুদ কাম্মন আনাভ কভাোঃ আমপায কাম্মন কভাাোঃ নাফভা খাতুন 13/11/1995

12708 ফযন কুভায াা ভফনন্দ্রা নাথ াা ফীণা যানী াা 05/12/1988

12709 াফফযনা কভম্মনাজ কভাোঃ কভাজাফদুর ইরাভ নাজভা আক্তায 13/08/1994

12710 কভাোঃ  কভাস্তাফপর্জয  যভান আব্দুর আম্মরভ ফভয়া তাফরভা কফগভ 14/10/1988

12711 কভাােদ এান উল্লা কভাোঃ া য়াফর উল্লা আভা খাতুন 30/11/1989

12712 কভাোঃ মুফপকুয যভান কভাোঃ াফভদুয যভান কভাাোঃ মুম্মরভা ফফফফ 15/11/1992

12713 আইফযন তালুকদায কভাোঃ সুজাফত আরী তালুকদায কমাফায়দা খাতুন 01/01/1991

12714 পাযজানা আক্তায কভাোঃ কদম্মরায়ায কাম্মন ফপম্মযাজা কফগভ 03/07/1992

12715 পযাদুর ইরাভ মুােদ ইফরয়া াযফবন আক্তায 10/11/1993

12716 কভাাোদ কাম্মর যানা কভাাোদ ফফল্লার কাম্মন সুফপয়া কফগভ 12/01/1988

12717 তভফথরী যায় ভরয় কাফন্ত যায় জফা যায় 23/06/1993

12718 কভাোঃ নাফয উফিন কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ নাফদ সুরতানা 01/07/1989

12719 তানবীয কভাােদ জাাঙ্গীয কফরভ কভাােদ জাাঙ্গীয কপযম্মদৌফ কফগভ 17/10/1995

12720 কভাোঃ যাইসুর ইরাভ আোঃ ারাভ ারাদায কাজর আক্তায 01/01/1992

12721 খন্দকায কভম্মদী াান খন্দকায কগারাভ কভাস্তপা াযবীন আক্তায 30/11/1990

12722 ফভরন কুভায কাৈ কৃষ্ণ দ কাৈ ফভনা যানী কাৈ 08/12/1991

12723 কভাোঃ আরভগীয কাম্মন কভাোঃ রাম্ময়ভ উফিন াম্মযা কফগভ 07/08/1992

12724 াফযয়ায কভাােদ যায়ান পফয আভদ ফদররুফা কফগভ 01/11/1995

12725 কভাোঃ ভফতউয যভান কভাোঃ আব্দু াভাদ ভম্মনায়াযা কফগভ 28/12/1992

12726 ফভঠুন কদফনাথ ঠাকুযদা কদফনাথ মম্মাদা যানী কদফনাথ 02/11/1994

12727 াফফযনা ভভতাজ কভা: াভছুর ফভল্লাত পাম্মতভা কফগভ 07/11/1994

12728 কভাোঃ নাজমুর ইরাভ কভাোঃ াফফবুয যভান নাফছভা আক্তায 12/08/1993

12729 তয়দা পাফভা াযফভন কভাাোদ ফখফতয়ায উফিন কজফভন আযা কফগভ 29/04/1989

12730 ফভজানুয যভান ভীয কাম্মন র্জম্মফদা খাতুন 11/12/1988

12731 কভাোঃমুাইফভনুর ইরাভ কভাোঃআব্দু ছারাভ ভভতাজ কফগভ 31/12/1994

12732 কভাোঃ কাম্মর যানা কভাোঃ কভাজাম্মের ক ফভনু কফগভ 07/08/1992

12733 কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাোঃ মুস্তাফপর্জয যভান যাফফয়া খাতুন 20/02/1993

12734 ফদম্মন চাকভা ফকযণ কুভায চাকভা কুসুফভতা কদয়ান 16/06/1993

12735 কভাোঃ াানুয যফদ কভাোঃ অাাভজাদ অাারী কাম্মন অাাযা খাতুন 17/09/1989

12736 কভাোঃ এভদাদ াান কভাোঃ আব্দুর জব্বায সুযাইয়া কফগভ 08/02/1994

12737 কভা.নাজমুর ইরাভ কভা. আফদুর কাম্মদয ফভয়া ছাপাতম্মতন কনছা 10/03/1994

12738 াফযন ইরাভ এ. এভ. ফদুর ইরাভ জাানাযা আকতায 28/08/1993

12739 কভাোঃ াফনুর ইরাভ কভাোঃ আকফয কাম্মন কভাাোঃ ফযপা কফগভ 31/12/1994

12740 কখ াহ ফযয়ায ক কখ ফজকরুর ক াভীভা আখ তায 04/10/1992

12741 কভাোঃ য়াীভ আক্রাভ আব্দুর রফতপ কভাল্যা কযানা আক্তায 01/01/1992

12742 কভাোঃ াফব্বয আর কাাইন কভাোঃ কভায়াম্মজ্জভ কাাইন আয়া ফফিকা 27/07/1991

12743 এইচ,এভ, আফপউয যভান কভাোঃ ভফতউয যভান ভাবুফা আক্তায 05/06/1989

12744 কভা : াভছুর ইরাভ কভা : আবু জাপয কভাছা : সুফপয়া কফগভ 16/08/1994

12745 কভাোঃ ইভযান কাম্মন মৃতোঃ ফগয়া উফিন জহুযা খাতুন 12/03/1991
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12746 কভাোঃ ভফবুর াান কভাোঃ জাাঙ্গীয কফফয কযাফজনা আক্তায 12/12/1993

12747 কক এভ কারায়ভান তুফন কভাোঃ কফরভ খান আজফভযী সুরতানা ারুর 06/08/1994

12748 প্তফল ুচাকভা যত্ন কুভায চাকভা কফনকা চাকভা 22/01/1993

12749 কভাোঃ া আরভ কভাোঃ াজাান আরী কভাছাোঃ নাজভা কফগভ 10/12/1992

12750 কভাোঃ ভান পারুক কভাোঃ আব্দু ারাভ কযম্মফকা খাতুন 06/10/1993

12751 কভাোঃ ইভযান কভাোঃ কখাযম্মদ আরভ ভম্মনায়াযা কফগভ 24/08/1993

12752 আব্দুল্লা-আর-ভামুন ভাবুফ-উর-আরভ আম্মফদা সুরতানা 01/01/1992

12753 কভাোঃ াঈদ াান কভাোঃ এনামুর ক াানাজ ক 03/01/1992

12754 তয়দ াদাত কভাম্মদু তয়দ আব্দুয যাজ্জাক তয়দা কযানা যাজ্জাক 01/07/1993

12755 কভা: ভফ নাফপ কভা: ভখম্মরসুফ ফভান কভাছা: খাইফুন নাাফ 08/01/1992

12756 নুযাত জাান আৱদু ারাভ যফভা খাতুন 30/01/1995

12757 কভাোঃ ভার্জজ-এ-যাফব্ব কভাোঃ কভাখম্মরসুয যভান কভাছাোঃ কযম্মজায়ান কফগভ 01/01/1996

12758 নূনাফজউল্লা আব্দুয যভান লুৎপা কফগভ 20/08/1992

12759 কভা: াফকবুর াান কভা: ভাামুদুর াান কভাা: াযবীন সুরতানা 15/12/1994

12760 আফছয়া খাতুন কভাোঃ আব্দুছ ছাভাদ সুযাইয়া াযবীন 26/11/1989

12761 কভাোঃ যভজান আরী কভাোঃ নূয ইরাভ কভাছাোঃ জায়ম্মভনা কফগভ 05/11/1993

12762 ভাহ্ফীদ ক এ. কক. এভ. কযজাউর কফযভ আফজর্জন কনা 14/12/1995

12763 ভীয পম্ময়জ যভান ভীয পজলুয যভান ভভতাজ াযবীন 01/06/1992

12764 এ.এ.এভ.াম্ময়ভ কভাোঃ আম্মনায়ারুর ক কফরনা আকতায 31/10/1989

12765 াফদয়া নফন কভাোঃ ম্মযায়ায কখ াভীভ আযা 03/12/1995

12766 তানফজভ কাম্মন কভাোঃ আবুর কাম্মন নাফদ সুরতানা 10/04/1995

12767 নুঝাত তাফাস্সসুভ এ.কক.ভ. ফজলুয যভান কভাা: নাফদ যভান 10/12/1992

12768 কভা: আফতয়ায যভান কভাোঃ জাফদ কাম্মন অাাপম্মযাজা আক্তায 15/10/1990

12769 কভাোঃ ভাসুদ যানা কভাোঃ ইজাবুর ক কভাছাোঃ ম্মজপা খাতুন 25/12/1994

12770 কভাোঃ সুজন ভামুদ কভাোঃ কানাই খান কভাছাোঃ াম্মযা খাতুন 11/11/1994

12771 উৎর কগাস্বাভী ভম্মনাযঞ্জন কগাস্বাভী কভরতা কগাস্বাভী 11/12/1991

12772 কভা: ভামুনূয যফদ ভন্ডর কভা: নুরুর ইরাভ কভাছা: কম্মভরা কফগভ 14/02/1988

12773 কভাোঃ ইফরয়া কাম্মন কভাোঃ ভাবুবুয যভান কভাছাোঃ আম্মনায়াযা খাতুন 15/06/1989

12774 অফনক ফফশ্বা কদফাীল ফফশ্বা ইফন্দযা দা 21/12/1992

12775 এ. এ. আর-যাফপ কভাোঃ যাফপকুর ইরাভ ইয়াফভন নাায 23/08/1994

12776 এ, এ, নাম্ময আর- কফাাযী এ, এভ, কভাফাযক কাম্মন আপম্মযাজা কফগভ 21/12/1992

12777 কভাোঃ আফতকুয যভান কভাোঃ ফফল্লার ভন্ডর কভাাোঃ নুযজাান কফগভ 15/06/1994

12778 কভাোঃ ইকযামুর কাম্মন আরী আম্মেদ কপযম্মদৌী কফগভ 10/01/1991

12779 তানফজর কফীয কফীয উফিন আম্মভদ নাফযন কফীয 20/07/1990

12780 খুযযভ জা মুযাদ কভাোঃআবুর কাাইন কচৌধুযী াফনা আক্তায 01/11/1994

12781 কাজর যকায কভাোঃ আবুর কাম্মভ যকায জাানাযা কফগভ 18/01/1991

12782 কভা: সুরতান ভামুদ কভা: ফদুর ইরাভ নুরুন্নাায কফগভ 16/11/1990

12783 কভাোঃ ারুন অয যফদ কভাোঃ আব্দুর কফযভ কভাছাোঃ পফযদা ফানু 01/03/1989

12784 ফফজয়া যায় গার চন্দ্র যায় ফফল্প যাফন যায় 07/02/1995

12785 কভাোঃ কাম্মর যানা কভাোঃ আব্দুর আফজজ ছম্মফদা খাতুন 30/11/1988

12786 কভাোঃ নজরুর ইরাভ কভাোঃ করাকভান কভাল্যা কভাছাোঃ যাফরা খাতুন 06/12/1991

12787 তনুকা কদ তন কদ যত্না কদ 28/04/1994

12788 কভাোঃ আান াফীফ কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু ছাম্মফযা খাতুন 08/11/1990

12789 কভাোঃ ফযয়ার্জর ইরাভ কভাোঃ াম্মদুর ইরাভ কভাছাোঃ ফযনা কফগভ 07/07/1991

12790 উর্ত্যা সূিধয ফনফখর চন্দ্র সূিধয জয়া সূিধয 02/05/1994
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12791 কভাোঃ আফভনুর ইরাভ ান কভাোঃ জাভম্মদুর আরভ কাম্মনয়াযা কফগভ 20/04/1993

12792 এ, এ, এভ, নাজমু াফকফ কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাছাোঃ ভাম্মরকা াযবীন 02/11/1994

12793 কভাোঃ কাছায আম্মভদ কভাোঃ আফদুর কুদ্দু খাঁন নাফদা সুরতানা 25/12/1991

12794 াথ ুপ্রতীভ যায় সুধাংশু কুভায যায় ফযনা যানী যায় 04/01/1995

12795 কভাোঃ কভানযযপ কাম্মন ইব্রাফভ খফরর যায়ানা কফগভ 25/03/1992

12796 কভা: পফযদুজ্জাভান পফযদ কভা: আবুর কাম্মভ কভাা. পফযদা কফগভ 01/06/1992

12797 কভাোঃ তানবীয আম্মভদ কভাোঃ খাম্মদভ আফর যদায কভাছাোঃ আম্মরয়া খাতুন 02/01/1989

12798 ািাভ কাাইন নুরুর আফায কনু আযা 01/06/1993

12799 ফভনাজ ভম্মনায়ায অফন কভাোঃ ভফতয়ুয যভান ভাছুযা কফগভ 16/12/1994

12800 যীপ কভাোঃ দরুদ কাাইন কভাোঃ াাদাত কাাইন ঝণাু আক্তায 15/05/1991

12801 াানাত আরভগীয আরভগীয কভাোঃ াম্মনয়াজ যাম্মরা াযবীন 27/02/1994

12802 কভাােদ আর-াফব্বয কাম্মন কভাােদ ভকদুভ জারার কভাােৎ ভাসুদা খানভ 18/12/1992

12803 মুােদ াফকফ যকায মুােদ সুরতান উফিন াফন আযা 06/06/1991

12804 কভাোঃ আর আফভন কভাোঃ আবুর কাম্মন কফগভ আপম্মযাজা আকতায ফানু 31/12/1984

12805 ভাপৄজা আক্তায ভাাতাফ উফিন যাফজয়া সুরতানা 15/06/1994

12806 কভা: তার্জর ইরাভ কভা: কফফয ফভয়া ফভম্ম. যাফদা কফগভ 05/02/1989

12807 যফফউর ইরাভ কখাযম্মদ আরভ আফভনা কফগভ 07/10/1994

12808 কদফাীল ভর্জভদায ফাংী ফদন ভর্জভদায ফভনতী যানী ভর্জভদায 18/02/1988

12809 যাজীফ আচার্য্ু তম্মরন্দয   আচার্য্ু বুরবুফর আচার্য্ু 01/12/1992

12810 কভাোঃ নয়ন াান মৃত কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ ফভা ফানু 13/08/1992

12811 এ. এভ. মুফপকুর ক যদায ফযার্জর ক কজফভনা ফযাজ 24/05/1994

12812 কভাোঃ রুহুর আফভন কভাোঃ াা আরভ কভাছাোঃ আপম্মযাজ কফগভ 31/12/1992

12813 কভা: াফনুয যভান কভা: আব্দুর ফাম্মদ কভাছা: াানাজ কফগভ 20/12/1990

12814 কভাোঃ আফযপৄয যভান কচৌধুযী কভাোঃ ফখম্মতয়ায উফিন কচৌধুযী যাম্মদা কফগভ 09/11/1993

12815 জান্নাত আযা জযত আরী কযনুকা কফগভ 10/11/1992

12816 নাজমু কাম্মন াফকফ আরতাপ কাম্মন নায়না আরতাপ 24/08/1992

12817 াভীভ কযজা কভাোঃ লুৎপয যভান যাফদা কফগভ 21/06/1989

12818 আফদুল্লা আর ভামুন কভাোঃ আবুর কারাভ যাম্মনা আক্তায 03/11/1990

12819 য়াফযছুন খান আফিতা ভারুর ক খান ফরবী খান 05/08/1995

12820 ভয পারুক ভফতউয যভান আম্মনায়াযা কফগভ 28/09/1993

12821 কভাোঃ ইযপান-উর কাাইন কভাোঃ খাম্মরদ কাাইন উম্মে আয়ভন আক্তায 12/12/1992

12822 যাফকবুর াান খান আফজর্জয যভান খান ভাফজয়ুা খানভ 24/10/1992

12823 কভাোঃ ািাভ কাম্মন কভাোঃ াম্মদ আরী কনা কফগভ 27/12/1994

12824 কভাোঃ গাফরফ আান খান কভাোঃ আব্দু কাফান খান কভাাোঃ ফদা খাতুন 01/01/1995

12825 পাম্মতভা যভান খফরলুয যভান জাানাযা কফগভ 29/04/1992

12826 কভাোঃ খাইরুর কাফফয খান কভাোঃ ায়দায আরী খান কখাম্মদজা খানভ 15/10/1993

12827 নাজনীন আকতায কভাোঃ নজরুর ইরাভ াম্মজযা ইরাভ 12/07/1990

12828 তাীদ আম্মভদ পারুক আম্মভদ নাারুন  কনছা 03/08/1992

12829 কভাোঃ জাকাফযয়া কফফয কভাোঃ হুভায়ুন কফফয কজযাৎস্দা আক্তায 31/03/1993

12830 ফযপাত আযা পাযফযন কভাোঃ আফদুয যউপ ফভঞা ফপম্মযাজা কফগভ 20/12/1994

12831 াফফ কখ আভম্মজদ কখ এফরজা কফগভ 24/11/1990

12832 আপাযা তাফনয়া কভাোঃ পারুক কনয়াজ ভফন াানাযা খাতুন 17/11/1994

12833 নফযনা যফভ আব্দুয যফভ কযানা কফগভ 24/10/1993

12834 কভাোঃ আব্দুল্লা-আর-াদী কভা; আব্দুর কভাফভন কভাছাোঃ নাজভা কফগভ 11/10/1994

12835 নাফবদ াযয়ায কভাোঃ যয়ায জাান আখতায জাান 04/03/1994
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12836 াযাাত কাাইন াফযতা াখায়াত কাাইন ফাবুর পাম্মতভা কাাইন 02/02/1993

12837 আকযাভ াফকর তুম ু কভাোঃ াম্মযায়ায আরভ াানাজ কফগভ 19/12/1994

12838 নাফদয়া সুরতানা কভাােদ  নাফরুফিন কযাম্মে্মা খানভ 01/01/1992

12839 কভাোঃ ফগয়া উফিন কভাোঃ খফরলুয যভান কভফযনা াযবীন 01/01/1988

12840 কভাাোঃ কভাফপকুয যভান কভাাোঃ কতাউয যভান কভাাোঃ ভফযয়ভ কফগভ 01/12/1991

12841 াফফকুন নাায কভাোঃ াহ আরভ ভ ূঁইয়া নাফভা আপম্মযাজ 01/01/1996

12842 কভা: াইদুজ্জাভান ফমু কভা: াভছুর ক আম্মরয়া কপযম্মদৌী 09/02/1991

12843 পাযান রাফফফ খন্দকায কাভার উফিন ারভা কফগভ 17/05/1991

12844 কভাোঃ াভীভ আম্মভদ কভাোঃ পযা উফদদন াম্মদা খাতুন 20/12/1992

12845 কভাোঃ যাফকফ াান এ. এ. এভ. আব্দু ছারাভ কভাছাোঃ যাম্মদা খানভ 27/07/1994

12846 যীপ য়াফদ পয়ার এ এভ য়াফদুর আরভ পাম্মতভা আক্তায 24/08/1992

12847 াইপৄর আরভ আফযপ কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কফরনা কফগভ 01/01/1996

12848 লুৎপয যভান আছান ভণ্ডর যাফভা খাতুন 07/12/1993

12849 আফদফ াইপ কভাোঃ আব্দুর ভান্নান ােী আকতায 09/11/1996

12850 কভাোঃ ফভনানুয যভান কভাোঃ ফজলুয যভান কফরনা াযফবন 10/10/1993

12851 াইদুর আজাদ আবুর কারাভ আজাদ কযাম্মকয়া আজাদ 31/08/1989

12852 ফযদ যায় ভম্মনাযঞ্জন যায় াযফত যাণী যায় 02/01/1991

12853 কভাোঃ কযজাউর কফযভ কভাোঃ আোঃ যাজ্জাক নাজভা কফগভ 15/02/1993

12854 কভাোঃ আফকুর ইরাভ কভাোঃ পজরায যভান কভাছাোঃ আফভনা কফগভ 12/05/1993

12855 কভম্মদী াান জফয আরী আম্মনায়াযা কফগভ 21/10/1994

12856 কভাােদ ইফরয়াছ আব্দু ার্ত্ায যফভা 03/01/1993

12857 কভাোঃ াইদুয যভান কভাোঃ কানা উল্লা কভাছাোঃ রুারী খাতুন 22/11/1993

12858 ইকযামুর ফখফতয়ায াইপৄর ইরাভ কভা. াাফউফিন নাজনীন সুযাইয়া 22/09/1993

12859 কভাোঃ ভাইদুর ইরাভ কভাোঃ আব্দুর াফভদ কভাছাোঃ ভাম্মজদা কফগভ 15/09/1992

12860 অপূফ ুকুভায দা প্রবাল চন্দ্র দা প্রনতী যানী দা 31/12/1994

12861 কগৌতভ ফফশ্বা কদম্মফ ফফশ্বা যভা ফফশ্বা 30/11/1988

12862 কভাোঃ আফপৄর ইরাভ কভাোঃ আফভনুর ইরাভ াযবীন ইরাভ 28/11/1993

12863 কভাোঃ কাম্মন ভাদী কভাোঃ আবুর কাম্মন ভাহ্ফপৄজা কাম্মন 13/07/1992

12864 কভাোঃ নাফপভ ইফতয়াক কভাোঃ একযামুর ক প্রধান কভাছাোঃ ফনলুপা ইয়াফভন 30/11/1994

12865 কভাোঃ পফযদুয যভান ফদয উফিন পফজরা কফগভ 07/09/1993

12866 কভাোঃ আর-আফভন কভাোঃ জয়নার আম্মফদী ন কভাছাোঃআম্মযপা কফগভ 20/02/1991

12867 কভাোঃ াাফ উফিন কভাোঃ আবু তাম্ময পৄরভফত 20/08/1990

12868 তুফলত চাকভা ফভফয কুভায চাকভা তনয়া চাকভা 30/09/1993

12869 আানুর আরভ কচৌধুযী কভাস্তপা আম্মনায়ায কচৌধুযী কত আযা কফগভ 01/07/1993

12870 কভাোঃ াইপৄয যভান কভাোঃ কভাীন াফন সুরতানা 15/12/1995

12871 কভাোঃ াভীভ কযজা কভাোঃ আতাউর গফণ ভানী কপাফর কফগভ 07/12/1992

12872 পাযান পাইয়াজ কভাােদ ফপকুর ইরাভ পয়র্জন নাায 29/09/1993

12873 কভাোঃ নাফদুর ইরাভ কভাোঃ নুরুর ইরাভ ারুর আক্তায 03/09/1990

12874 আফপ আান আান উল্লা জান্নাতুর কপযম্মদৌ 31/12/1994

12875 ইপম্মতখায াম্মযায়ায ধ্রুফ কগারাভ কভাস্তপা াম্মযায়ায ইয়াফভন াম্মযায়ায 21/09/1994

12876 কভাোঃ সুভন কাম্মন কভাোঃ আয়নার ক াফদা কফগভ 20/11/1994

12877 আফপ ভামুদ আব্দুর কুদ্দু আকফরভা কফগভ 01/12/1995

12878 কামছায আম্মেদ কভা: আান াফীফ কভাছা: রাইরী কফগভ 26/11/1991

12879 কভাােদ ভফনরুর ক ফাফলু মৃত পজলুর ক ার্জ কফগভ 10/02/1993

12880 কভাোঃ আফযপৄজ্জাভান কভাোঃ ইব্রাফভ খফরর াফনা খাতুন 07/11/1992
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12881 কভাোঃ াইপৄফিন ভাফনক কভাোঃ ভফউফিন ফকদায কভাাোঃ ভামুদা খাতুন 17/12/1990

12882 কভাোঃ ফপক ভন্ডর কভাোঃ মুকছুদুয যভান ারুর আক্তায 04/06/1991

12883 কভাোঃ ইভযান কাম্মন কভাোঃ আভজাদ কাম্মন কভাছাোঃ কযফা খাতুন 05/02/1992

12884 কভাোঃ ভাসুদ কযজা আোঃ যফদ ারাদায ফযফজয়া কফগভ 05/02/1992

12885 কদয়ান কভাোঃ াফফফ উল্লাহ ইব্রাীভ কদয়ান নাজভা কফগভ 21/10/1991

12886 কভাোঃ ভঞ্জুরুর াান কভাোঃ আবুর াম্মভ ভাছুভা কফগভ 02/01/1993

12887 আফ ারদায ধীম্মযন্দ্রনাথ ারদায অঞ্জফর যানী ারদায 20/09/1995

12888 এ.এভ.ফভনার্জয যভান কভাোঃ নুরুর ইরাভ কভাছাোঃ কপারী খাতুন 12/01/1994

12889 নাঈভ কাজী রফতপ কাজী জফযনা কফগভ 30/12/1993

12890 কখ কভম্মদী াান কখ ভফনরুজ্জাভান ফাফলু াফনা কফগভ 15/12/1992

12891 কভাোঃ তানবীয আম্মেদ কভাোঃ কারায়ভান কাম্মন কভাছাোঃ াফফনা ইয়াভীন 12/02/1992

12892 কভাোঃ কফরভ কাম্মন মৃত আম্মভদ আরী কভাছাোঃ তহুযা খাতুন 10/01/1990

12893 কভা: মুাফব্বয-ফফন-মুজাফ্পয আম্মভদ ড. কভা: মুজাফ্পয আম্মভদ কজফভন আখতায 16/07/1993

12894 শুবাফল কঘাল নীায কাফন্ত কঘাল রক্ষী যানী কঘাল 27/08/1994

12895 কভাস্তপা নাজমু াফকফ কভাোঃ জাভার উফিন কভাছাোঃ কযাম্মকয়া াযবীন 02/08/1993

12896 কাকন যানা নুরুর ইরাভ ফফউটি কফগভ 01/10/1991

12897 আনর্জভ কাফান কচৌধুযী ইউসুপ কাফান কচৌধুযী র্জম্মফদা সুরতানা 02/04/1995

12898 এ.কক.এভ.ভামুদ-উর-াান কভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ফনলুপা আজাদ 07/08/1988

12899 ককৌফক ফড়ুয়া নীায কাজর কাফন্ত কচৌধুযী যত্না ফড়ুয়া 30/03/1993

12900 কভাোঃ ইকফার কাম্মন আরপৄ ফভয়া সূমফুান ফফফফ 19/05/1991

12901 কাভাোঃ কাভাম্মযদ আরী কাভাোঃ  নুয কাাম্মান কাভাছাোঃ কাভাম্মাভনা খাতুন 12/11/1988

12902 মুােদ কাম্মর মুােদ ভাামুদুর ক নুয জাান কফগভ 20/02/1994

12903 আবু জায কভাোঃ ফভনাজ উিীন আম্মভদ ভঈন উফিন আম্মভদ াফরভা খানভ কভযী 30/01/1994

12904 াভ তাফনভ কভাোঃ কম্মকন্দায আবু ায়াত কভাম্মভনা খান 24/05/1994

12905 কভাোঃ ফপম্মযাজ কফফয কভাোঃ জফফয উফিন কপযম্মদৌী খাতুন 28/12/1988

12906 াঈদী কভাােদ আবুর কারাভ কযাজ উিীন আম্মেদ কভাছা: আছভা খাতুন 25/11/1989

12907 মুাোদ আবু ভাছুভ ভ ূঁইয়া মুাোদ আবু ইউসুপ ভ ূঁইয়া কভাাোৎ ভাম্মজদা কফগভ 20/09/1992

12908 অনু কুভায কঘাল উর্ত্ভ কুভায কঘাল কপারী যানী কঘাল 05/11/1989

12909 কভাোঃ আব্দুর আাদ কভাোঃ আব্দুর াফরভ তাফভনা াযবীন 01/01/1994

12910 আব্দুল্লা ভয আবু ফক্কায ফফিক কপযম্মদৌফ কফগভ 27/11/1990

12911 কভাোঃ সুাম্ময়ফ ফভয়া কভাোঃ াজাান ফভয়া কভাছাোঃ াম্মজদা আক্তায 01/02/1994

12912 তানবীয আম্মভদ আব্দুর ভাম্মরক আপম্মযাজা কফগভ 01/02/1990

12913 অণফু দা ফাফশ্ব নাথ দা স্বীকৃফাত দা 15/09/1993

12914 সুব্রত কুভায ফফশ্বা তম্মরন্দ্রনাথ ফফশ্বা মুফক্ত যানী ফফশ্বা 20/05/1992

12915 কভাোঃ ফজনারুর ইরাভ কভাোঃ নফীয উফিন কভাাোঃ কানচন কফগভ 20/12/1993

12916 ইজফাতুর কজফভন ফয়া কভাোঃ আপাজ উল্লা জাানাযা কফগভ 01/11/1995

12917 কভাোঃ ভয পারুক আবু ইউসুপ খন্দকায কপযম্মদৌী আক্তায 29/08/1992

12918 কভাোঃ ভফনফ কাম্মন কভাোঃ তাম্মরুর ইরাভ কভাাোঃ ফভনা াযবীন 15/06/1991

12919 তাফনভ যাাত কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু কভাছাোঃ পাযানা াযবীন 30/10/1995

12920 অফভত দা ীমল কাফন্ত দা দীফপ্ত দা 10/10/1989

12921 যীপ আােদ ফযার্জর ইরাভ কযাফজনা কফগভ 18/10/1991

12922 মুােদ াানুয যভান া মুােদ ইউসুপ আরী জাফভরা কফগভ 15/12/1993

12923 কভাোঃ আব্দুল্লা আর কাফপ কভাোঃ লুৎপয যভান কভাছাোঃ আফভনা কফগভ 28/02/1995

12924 কভাোঃ ইভযান খান কভাোঃ কভাম্মরভ খান কপযম্মদৌী কফগভ 15/10/1992

12925 ফাফ উফিন ইফি আরী ঢারী নাফভা কফগভ 01/12/1994
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12926 কভাোঃ নূযনফী আকন্দ কভাোঃ ছাম্মদক আরী আকন্দ নূযনাায কফগভ 22/04/1989

12927 কভাােদ া আরভ কচৌধুযী কভাােদ মুছা কচৌধুযী াভীভ আক্তায 01/08/1993

12928 কভাোঃ এভদাদুর ক কভাোঃ কভাক্তায আরী কভাছাোঃ  আম্মনায়াযা কফগভ 20/12/1989

12929 কভাোঃ আফকুয ইরাভ প্রধান কভাোঃ নুরুর ইরাভ প্রধান কভাছাোঃ আম্মনায়াযা কফগভ 25/11/1992

12930 রুপাকা তাফাসুভ কভাোঃ লুৎপয যভান কভাছাোঃ আফভনা কফগভ 23/11/1990

12931 কভাোঃ ফফরী কভাোঃ তফপর্জর ইরাভ আঁফখ ইরাভ 25/12/1992

12932 কভাোঃ যফফউর াান কভাোঃ কফপর উফিন কভাছাোঃ আম্মরয়া খাতুন 07/10/1988

12933 এ.আই.এভ. আফভমুর এম্মাান মৃত আব্দুর ান্নান কভাছাোঃ ফরফর কফগভ 10/01/1995

12934 কভাোঃ আব্দুল্লা আর-কভাাইফভন কভাোঃ আব্দুয যফদ কভাছাোঃ নাযফগছ আক্তায 10/01/1994

12935 কভাোঃ াফফউয যভান খান কভাোঃ আফভনুয যভান খান ফফিকা যভান 30/12/1994

12936 উম্মে কুরসুভ কভাোঃ আব্দুর ক ভফযমভ আক্তায 09/04/1993

12937 কভম্মদী াান এনাম্ময়ত যাব্বী কচৌধুযী জাানাযা কফগভ 13/12/1993

12938 আব্দুল্লা ইফম্মন পারুক কভাােদ পারুক কপযম্মদৌী কফগভ 08/02/1992

12939 তাফনভ ইরাভ কভাোঃ তাফযপৄর ইরাভ কদৌরতুন নাায ইরাভ 24/11/1994

12940 কভাোঃ জাফকরুর ইরাভ কভাোঃ আফজর্জর ইরাভ কভাছাোঃ রাইরী কফগভ 25/12/1995

12941 কভনাজ তাফাসুভ কভা: য়াফদুর আরভ ফযতুন কনছা 06/06/1988

12942 ব্যাচী যায় ভানম্মফন্দ্র যায় ফভরুা যায় 25/09/1995

12943 মুফপযা যভান ড. পয়র্জয যভান কযম্মনা যভান 01/12/1994

12944 কভাোঃ াজ্জাদ কফফয কভাোঃ আব্দুর আরী ফভয়া যন আযা কফগভ 12/12/1994

12945 কভাােদ নাফদুর গফণ কভাােদ ভান গফণ ইয়াছফভন আযা কফগভ 01/09/1994

12946 কভম্মদী াান যাব্বী কভাোঃ জারার উফিন কযফজয়া কফগভ 01/11/1995

12947 ইফতয়াক ভামুদ কভাোঃ ফগয়া উফিন আম্মভদ ফকফভয়া কফযনা 31/10/1991

12948 কভা :কযজাউর কফযভ কভা :াফ মুফন্স কভাা :ভাম্মজদা কফগভ 10/05/1992

12949 কজফকা জাভান কভাোঃ াভছুজ্জাভান ফফরফকছ জাভান 09/01/1995

12950 তয়দ নাজমুর কাম্মন তয়দ আরী যকায কভাছাোঃ নুযনাায কফগভ 14/01/1990

12951 াইপৄর ইরাভ জাম্মফয আবু তাম্ময নাযফগ সুরতানা 27/09/1991

12952 নাফফরা ফফনম্মত দুদ কভাোঃ আব্দুর দুদ কভাাোঃ সুফপয়া খাতুন 25/08/1994

12953 কভাোঃ াভসুজ্জাভান কভাোঃ এভদাদুর ক াাযা ফফফফ 03/11/1993

12954 কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাোঃ আবুাভা কভাছাোঃ ানাজ াযবীন 05/01/1994

12955 কভাোঃ নাজমু াফকফ কভাোঃ ভফনরুজ্জাভান ইভত আযা কফগভ 28/12/1993

12956 কযজয়ানা কাম্মদয মৄথী কভাোঃ আব্দুর কাম্মদয কযানা আক্তায 04/10/1992

12957 জান্নাতুর কপযম্মদৌ রাফনী কভাোঃ কফযমুজ্জাভান কাম্মন আযা কফগভ 21/08/1996

12958 কভাোঃআফযপৄজ্জাভান কভাোঃআফনসুজ্জাভান আফযপা খাতুন 08/01/1992

12959 এ এভ আফক ইকফার কভাোঃ াম্মফদ আরী আফছয়া াযফভন 27/08/1994

12960 কভাোঃ কনয়াজ কভাম্মদু কভাোঃ আব্দুয যফদ যকায কভাছাোঃ কভম্মরুন কনছা 21/11/1992

12961 নাজমুন রায়রা কভাোঃ জফভ উফিন আপম্মযাজা কফগভ 04/03/1992

12962 আফপ আম্মভদ আবু আম্মভদ াভসুন নাায 11/11/1989

12963 কভাোঃ ইভফতয়াজ উফিন কচৌধুযী কভাোঃ ইপম্মতখায উফিন কচৌধুযী নূযজাান কচৌধুযী 21/12/1991

12964 সুদী ভণ্ডর নাযায়ণ চন্দ্র  ভণ্ডর কগৌফয ভণ্ডর 01/01/1991

12965 কভা: ইপফতয়াজ আেদ যাফব্ব কভা: আবু জাম্ময কফরনা আক্তায 26/07/1994

12966 মুােদ ভফন কভম্মদী কভাাোদ এয়াকুফ া যাম্মফয়া ফযী 15/12/1990

12967 কভাোঃ ভাবুবুয যভান কভাোঃ আফদুর কাফদয ভাবুফা কফগভ 23/03/1992

12968 তয়দ রাফফফ উর ইরাভ তয়দ জহুরুর ইরাভ াানা আপম্মযাজ 01/01/1996

12969 উম্মে আফপয়া কভৌসুভী কভাোঃ আজাায আরী কভাম্মছনা কফগভ 17/06/1995

12970 ফপ্রয়াঙ্কা কঘাল সুনীর কুভায কঘাল ডফর কঘাল 15/10/1993
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12971 কভাোঃ কপযম্মদৌ াযম্মবজ কভাোঃ াহ াফভভ ভাকসুদা াযফবন 03/04/1993

12972 তাফনয়া নাফয কভাোঃ নাফয উফিন খান ফযীন আখতায 30/12/1993

12973 উম্মে সুভাইয়া কভাল্লা কগারাভ আজভ মুফদুা খাতুন 27/07/1996

12974 কখ আম্মযফপন নূয কখ নূয কভাাোদ াফদা ইয়াফভন 24/11/1990

12975 কভা. ইনফতায যভান কভা. মুফপকুয যভান কযাকানা যভান 23/10/1993

12976 কখাযম্মদ জাান আইয়ুফ আরী খান ফজন্নাত কযানা 01/12/1989

12977 কভাোঃ জাপরুর আরভ কভাোঃ কভাপাজ্জর কাম্মন জাানাযা কফগভ 08/11/1988

12978 কভাোঃ াহ আরভ কভাোঃ আফদুর রফতপ াানাযা আক্তায 31/12/1990

12979 কভাোঃ জাফদুর ইরাভ এ. এভ. া-ই-আরভ কজফভন জাান 31/12/1994

12980 কভাোঃ ভয পারুক কভাোঃ াজাান ফভয়া কভাছাোঃ জাানাযা কফগভ 03/09/1991

12981 তাজফকয়া আভদ প্রম্মপয আভদ কাম্মন কখাম্মদজা কফগভ 13/07/1990

12982 আদনান নফজফ কভাোঃনফজফ খাম্মরদা কফগভ 18/10/1994

12983 রা চন্দ্র ার নাযায়ণ চন্দ্র ার কফা যানী ার 04/11/1988

12984 কভা জাভম্মদুর ক কভা আফজর্জর ক কভাা নূয নাায ফফফফ 31/12/1993

12985 কভাোঃ ারভান মুযাদ আম্মনায়ায কাম্মন মুযাদী নপা কফগভ 28/09/1990

12986 াভ তানুবা কভাোঃ াম্মদকুর ইরাভ কযম্মফকা কফগভ 30/09/1991

12987 মুঈদ াফকফ কভৌসুভ কভাোঃ ভনসুয আরী ভাহ্মুদা খাতুন 05/12/1992

12988 পাফযয়া আরভ কভাোঃ ফপম্মযাজ আরভ ফকদায ভাকসুদা আক্তায 29/12/1992

12989 নুযাত াযভীন ভফউিীন আভদ তমদা সুফপমা নাযীন 30/12/1995

12990 আফকুর আরভ খান আযাপৄর আরভ খান াভসুন নাায 07/01/1993

12991 কভাোঃ ফপকুর ইরাভ আব্দু ছারাভ কযনুজা খাতুন 06/11/1993

12992 কভাোঃ ইয়াফন আযাপাত খান কভাোঃ ভব্বত খান কযাম্মকয়া কফগভ 23/06/1992

12993 কভাোঃ  াইদুয যভান াফফবুল্লা াযফভন আক্তায 01/01/1990

12994 কভাোঃ াাদাত কাম্মন কভাোঃ কগারাভ যসুর কজাযা কফগভ 05/01/1989

12995 করার খান আব্দুয যভান খান ভভতাজ কফগভ 27/10/1993

12996 কভাোঃ ানাইন কভাম্ম ু   দ ফাদা-ই-আরভ উম্মে াফফফা 20/04/1995

12997 কভাোঃ যাফকফ কাাইন কভাোঃ যইছ উিীন াীনূয আক্তায 11/08/1994

12998 ফজ. এভ. কতাপাম্ময়র আম্মভদ ফজ. এভ. খফরলুয যভান ফজ. এভ. ভফযয়ভ খফরর 27/03/1993

12999 এইচ.এভ যা য়ান াফীফ কভাোঃ আব্দুর ফাম্মযক নাজভা কফগভ 01/01/1993

13000 কভাোঃ ভাবুফ – অয – যফদ ারুন – অয – যফদ আফপয়া খাতুন 01/01/1993

13001 ভারুপা খানভ আবুর আরভ খান তয়দা ফনগায সুরতানা 02/08/1994

13002 ইপাত াান  ান কভাোঃ াখায়াৎ কাম্মন যফভা কাম্মন 24/08/1991

13003 জান্নাত আযা কপযম্মদৌ কভাোঃ ভফজবুয যভান ফভম্ম াযফবন আক্তায 22/02/1996

13004 আফপ উর াফকফ কভাােদ নুরুর আফছায াম্মজদা আকতায 10/06/1993

13005 কভাোঃ তানফবয ইরাভ কভাোঃ তার্জর ইরাভ ফফযন আক্তায 18/10/1993

13006 কভাোঃ ায়াৎ ভামুদ কভাোঃ আরভগীয যকায াভীভা সুরতানা 30/11/1996

13007 কভাোঃ াফপউফিন কভাোঃ াাবুফিন াইভা নাফয 11/11/1995

13008 কভাোঃ জাফকয কাম্মন খান কভাোঃ ফকতাফ আরী খান জাানাযা কফগভ 07/08/1991

13009 কভা: কা ম্ময়ফ  ম্মযায়ায াফীফ  ম্মভা:া ফফবুয যভান কভাছা:া ফদা খাতুন 30/11/1992

13010 ইন্দু ভাধফ তালুকদায করুণা ফন্ধু তালুকদায চন্দনা যায় 15/05/1993

13011 কভাোঃ ফযপৄর ইরাভ কভাোঃ যফপকুর ইরাভ আঞ্জয়াযা খাতুন 02/12/1995

13012 সুআ কঘাল সুধীয চন্দ্র কঘাল আম্মরা দা 10/04/1992

13013 আফকদুর ইরাভ কভাোঃ আবুর কাম্মন আযফজনা কফগভ 12/12/1989

13014 কভাফপকুয যভান কভাােদ ইউনুছ পাম্মতভা কফগভ 12/01/1992

13015 দীন থান্দায নম্মগন্দ্র থান্দায সুরতা থান্দায 17/10/1988
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13016 কভা: আকযাভ আরী কভা: অাাইয়ুফ আরী আম্ময়া খাতুন 30/10/1991

13017 কভাোঃ আযভান কাাইন কভাোঃ হুভায়ূন কফফয কযাম্মকয়া কফগভ 15/07/1988

13018 ফখফতয়ায ভয ইভফতয়াজ আম্মভদ ফফিকী কাজী াফনা আক্তায 26/03/1990

13019 কাজী জাম্মন আরভ  ফফিকী কভাোঃ আবু তাম্ময ফযপা কফগভ 01/01/1992

13020 মু. ফদদারুর আরভ মু. াভসুর ক কযাকানা কফগভ 11/04/1994

13021 ইযাত জাান কভাোঃ আব্দু াভাদ কভাছাোঃ কফনুয কফগভ 07/02/1995

13022 পাাদ আােদ পম্ময়জ আােদ কফরনা আক্তায 17/11/1992

13023 কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কভাোঃ আব্দুয যফদ কভাাোঃ আফঞ্জযা 04/10/1992

13024 কভাোঃ ইয়াফন ফভয়া কভাোঃ নুরুর ইরাভ াানা কফগভ 15/03/1989

13025 কভাোঃ তানফীয কভাস্তপা কভাোঃ কগারাভ কভাস্তপা তফভনা কভাস্তপা 18/08/1992

13026 কভাোঃ ফযয়ার্জর ইরাভ কভা: আব্দুয যউপ কভাল্লা াভসুয নাায 30/12/1992

13027 কভাোঃ কগারাভ াকরাইন ফজভ কভাোঃ নজরুর ইরাভ কভাছাোঃ নাফদযা কফগভ 22/12/1994

13028 কভাোঃ আফকুয যভান কভাোঃ আোঃ যাজ্জাক কভাছাোঃ আঞ্জূয়াযা ফফফফ 23/04/1992

13029 তানবীয আম্মভদ কভাোঃ নফয উফিন াীনা াযবীন 08/09/1995

13030 আবু াফনপ কভা: ইব্রাফভ আকফরভা কফগভ 20/06/1989

13031 কভাােদ কাম্মর ভাাবুফ আরভ নাজভা কফগভ 10/07/1993

13032 কভাোঃ আব্দুর ভফতন কভাোঃ আব্দুর জব্বায কভাছাোঃ কভাফভনা ফফফফ 26/08/1989

13033 কভাোঃ কযজাউর কফযভ কভাোঃ আছারত জাভান কভাছাোঃ কফরনা আক্তায 22/02/1995

13034 নাফফর আম্মভদ যাফকফ কভাোঃ ফজলুয যভান কযানা াযবীন 05/09/1994

13035 প্রীতভ ার ফাদর চন্দ্র ার ফল্পী ার 23/12/1994

13036 জীফনানন্দ ভন্ডর ফফকা চন্দ্র ভন্ডর কল্যাণী ভন্ডর 24/11/1988

13037 াফপজূয যভান মৃতোঃ াফফবুয যভান াফভদা আক্তায 27/10/1991

13038 কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কগারাভ আম্মেদ কভাছাোঃ াানা খাতুন 29/03/1994

13039 কভা. ইভযান তাম্ময কভা. ারা উফিন তাফভনা কফগভ 30/08/1993

13040 যতন কুভায সূএধয নীরদ সূএধয দুরারী যানী সূএধয 10/03/1992

13041 কাজী আফনকা তাফন কাজী আবু াঈদ নাজনীন আখতায 15/06/1994

13042 কভাোঃ ইপম্মতখায কাম্মন কভাোঃ যয়ায কাম্মন কভাছাোঃ তাফরভা খাতুন 15/11/1992

13043 তানবীয আম্মভদ কভাোঃ নফজবুয যভান কপারী জাান 17/09/1993

13044 নাফজয়া াান কচৌধুযী ভযহুভ আবুর াান কচৌধুযী যাম্মফয়া াান কচৌধুযী 24/12/1990

13045 কভাোঃ আব্দুর াফকভ নফজয আম্মভদ আফছয়া খাতুন 10/10/1992

13046 কভাোঃ আরী াান কচৌধুযী কভাোঃ খফরলুয যাভান যন আক্তায। 15/09/1990

13047 কভা: আযাপৄর আরভ কভা: জয়নার আম্মফফদন কভাছা: আঞ্জুআযা কফগভ 26/08/1989

13048 অফবফজৎ দা নাযায়ণ দা রীরাফতী যানী 06/12/1995

13049 উম্মে ায়ভা কতু কভাোঃআবুর কারাভ আজাদ আম্মনায়াযা কফগভ 16/12/1992

13050 এ.এভ. াফযয়ায ইরাভ কভাোঃ কতৌফদুর ইরাভ কভাছাোঃ ফফযন আখতায 17/09/1993

13051 কভাোঃ কভম্মদী াান কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কযাকানা কফগভ 12/08/1995

13052 সুভন হুাইন আইয়ুফ আরী আম্মঞ্জযা কফগভ 15/11/1990

13053 আফফয যভান স্বপ্নীর কভা. ভফতয়ায যভান সুরতানা যভান 05/10/1994

13054 কভাোঃ কফরার কাম্মন কভাোঃ ফাবুর কাম্মন কভাছাোঃ ফফরফকছ আযা কফগভ 28/12/1989

13055 কভা: ভঈনুর ইরাভ কভা: আব্দুর ভাম্মরক কযানা আক্তায 27/07/1993

13056 কভাোঃ ইভযান কাম্মন কভাোঃ আরাভ কাম্মন নাফগু খাতুন 30/12/1994

13057 কদফফজত চন্দ্র দা ফনফখর চন্দ্র দা অচনুা যানী দা 09/09/1991

13058 আব্দুল্লা আর পারুক পযায়জী কভাোঃ আব্দুর াফরভ পযায়জী ককাফনূয কফগভ 17/11/1993

13059 ইয়াফছন আরভ কভাােদ আব্দুর াফকভ আছভা কফগভ 22/11/1995

13060 অনু কুভায দা ফাফলু  কুভায দা পৄরকুভাযী দা 25/11/1992
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13061 যাজীফ আম্মভদ কভাোঃ াম্মতভ আরী সুফপয়া কফগভ 22/08/1992

13062 ভনর্জরুর াান কভাাযযপ কাম্মন ফফিকা কফগভ 12/10/1993

13063 নাফদ ইফম্মন যভান যাম্মর কভাোঃ ফফিকুয যভান আপম্মযাজ আক্তায রাফক 28/12/1994

13064 গাজী ভামুদুর াান ারুন অয যফদ ভাফপয়া কফগভ 17/10/1993

13065 কভাোঃ যফকবুর আরভ যাফকফ কভাোঃ ইয়াফছন আরী ফযক্তা কফগভ 20/12/1993

13066 কভাোঃ াভীভ কাম্মম্মন কভাোঃ আবুর কাম্মন কভাছাোঃ াায ফানু 30/12/1991

13067 এ. এভ. তাম্মযক ফফন ছফগয ছফগয আম্মভদ যফভা কফগভ 21/08/1987

13068 কভাোঃ যাফকফ াান কভাোঃ আব্দুর ফাযী কযাখানা আক্তায 15/07/1992

13069 কৌযব যঞ্জন কদফ ফফকা যঞ্জন কদফ যািী কদফ 28/12/1992

13070 তানীভ ক ভীভ কভাোঃ আফজর্জর ক নূযজাান কফগভ 17/08/1992

13071 কভাোঃ আর করার কভাোঃ াাজান আরী কভাছাোঃ আফপয়া ফগভ 13/07/1990

13072 াফফবুয যভান যপত আরী কজবুম্মন্নছা কফগভ 10/01/1994

13073 খন্দকায যাউপৄন কফযভ খন্দকায ফদরুর আনাভ ভভতাজ া কনয়াজ 22/09/1991

13074 এ. এভ. ফভনাজ এ. এভ. আর-ভাসুদ াভসুন নাায 06/02/1995

13075 কাম্মর যানা কভাোঃ ফদুয যভান যফভা কফগভ 05/02/1990

13076 ভামুদুর াান ফাঘা আব্দুয যফদ ফাঘা ভাসুদা যফদ 30/12/1994

13077 কভাোঃ কভম্মদী াান কভাোঃ কযজাউর কফযভ কভাৈর কভাছাোঃ কাম্মনয়াযা খানভ 15/12/1989

13078 কভাোঃ আরী ইভযান কাাইন ফংকু কভাোঃ আজগয আরী আম্মনায়াযা কফগভ কফফী 04/11/1991

13079 কভাোঃ আব্দুর আাদ যাফপ কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কভাছাোঃ আঞ্জু ভান আযা 11/12/1995

13080 াম্মর আম্মভদ কভাোঃ নাফজভ উিীন ানাজ াযবীন 01/01/1993

13081 কভাোঃ ফযন আরী কভাোঃ াভজাদ আরী কভাছাোঃ কযাম্মকয়া কফগভ 25/10/1988

13082 নাফজয়া কজফযন কভাোঃ কাভরুজ জাভান কযানা ইয়াফভন কচৌধুযী 14/05/1992

13083 কভাাোঃ ফাফয আরী কভাাোঃ আফযপৄর ইরাভ ম্মরা কফগভ 17/01/1995

13084 কভাোঃ আযাপাত উর ইরাভ কভাোঃ া আরভ যদায াফপজা কফগভ 30/07/1992

13085 কভাোঃআাদুজ্জাভান ফরটন কভাোঃআব্দুর াফ কভাাোঃআফযপা কফগভ 18/04/1994

13086 কভা: াফভভ কাম্মন কভা: আভজাদ কাম্মন কভাা: াানাজ কফগভ 22/05/1988

13087 কভাোঃ আফযপৄর ইরাভ কভাোঃ আব্দু ার্ত্ায ভন্ডর কভাছাোঃ কযম্মনা কচৌধুযী 01/11/1989

13088 কভাোঃ ফপম্মযাজ আম্মভদ কভাোঃ নজরুর ইরাভ ফপম্মযাজা খাতুন 08/03/1991

13089 কভা: নাঈভ উফিন কভা: কুদ্দুসুয যভান খাম্মরদা কফগভ 14/08/1991

13090 শ্রাফণী কচৌধুযী জর কাফন্ত কচৌধুযী করুণা কচৌধুযী 06/08/1994

13091 কভাোঃ ভফনরুর ইরাভ খন্দকায কভাোঃ যফপকুর ইরাভ খন্দকায। ফভফর খানভ। 15/07/1988

13092 কনৌফযন কভৌ কভাোঃ কভাফভনুয যভান নীগায সুরতানা 07/12/1994

13093 কভাোঃ আব্দুয যফদ কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক কভাাোঃ কযাম্মকয়া খাতুন 01/01/1992

13094 কভাোঃ কভাফভনুর ইরাভ কভাোঃ কভাজাম্মের ক ভম্মনায়াযা কফগুভ 29/12/1995

13095 শ্রী অীভ কুভায যকায শ্রী আনন্দ কুভায যকায সূফচ যানী 20/08/1991

13096 কভাোঃএযাদুর ক কভাোঃ আবু াইদ আরী কভাছাোঃ কযম্মনা ফফফফ 25/10/1991

13097 কভাোঃ কাভরুর াান কভাোঃ াইপৄর কদয়ান ভম্মনায়াযা কফগভ 28/12/1995

13098 রুহুর আফভন ফযয়াদ কভাোঃ ীদ উল্লা ভম্মনায়াযা কফগভ 19/01/1990

13099 আম্মক ইরাী কভাোঃ নুরুজ্জাভান াম্মদা খানভ 17/03/1990

13100 কভাোঃ াইপৄর ইরাভ কভাোঃ নূরুর ইরাভ কখাম্মদজা কফগভ 15/09/1995

13101 নাফদা সুরতানা কভা :যভজান আরী কভাম্মরভা খাতুন 14/09/1993

13102 কভাোঃ ভামুদুর াান কভাোঃ জহুরুর ক ভামুদা ক 07/12/1990

13103 আপম্মযাজ াদীমা কভা:আবুর ফাায এনামুর ক পাম্মতভা কফগভ 14/06/1992

13104 আীল কচৌধুযী ম্মন্তাল কচৌধুযী দূগাু কচৌধূযী 29/06/1992

13105 কভাােদ যাম্মর ফভয়া কভাােদ আান উল্লা যফভা খাতুন 01/04/1990
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13106 কাবন দা পুফরন ফফাফয দা করী দা 16/12/1993

13107 কভাোঃ ফভরন ফভয়া কভাোঃ ভান্নান ফভয়া ফভনা খাতুন 10/04/1994

13108 কভাোঃ যফফউর ইরাভ কভাোঃ াহ্ফজাান ফভয়া খাম্মরদা কফগভ 04/12/1988

13109 কভৌসুভী আক্তায মুমু এভ এ ভাম্মরক কফরনা াযবীন 09/01/1996

13110 কভা: জাফদ াান এভ. এ. জফরর ককাফনূয অাাক্তায ফরফ 01/01/1992

13111 কভাোঃ ভফনরুর ইরাভ কভাোঃ কভাজাম্মের যকায কভাছাt ভনু খাতুন 27/03/1991

13112 ফভকাত-এ-জাভানা ফভফথন যাফফনা াযবীন কভযাজ এ যসূর 01/06/1993

13113 তন্ময় কুভায ভরী তাযক চন্দ্র ভরী ফখা যাফন ভরী 20/06/1993

13114 যভত আরী াদত আরী কযফজয়া খাতুন 01/01/1993

13115 কভাোঃ রুম্মফর জাভার উিীন াভশুন নাায 15/11/1992

13116 কভাোঃ তাম্মযক আফজজ কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক রায়রা আক্তায ফানু 12/12/1994

13117 ফযার্জভ মুফনযা কভা: ফছিীক আফভন তালুকদায ফনগায সুরতানা 21/04/1992

13118 যাজন ভর্জভদায যফীন্দ্র ভর্জভদায ফযতা ভর্জভদায 30/08/1994

13119 কভাোঃ পৄর ফভয়া কভাোঃ আপাজ উিীন আকন্দ কভাছাোঃ জফযনা কফগভ 18/01/1989

13120 কভাোঃ তাফনভ ায়দায কভাোঃ ফরয়াকত আরী াানাজ াযবীন 28/08/1991

13121 কভাোঃ াভীভ াান াফন কভাোঃ কাযাফ আরী কভাছাোঃ যাম্মফয়া খাতুন 23/11/1994

13122 ফফভর দা ফযদ দা ঝণাু দা 05/01/1990

13123 কদম্মরায়ায কাাইন আফরভফিন ফপম্মযাজা 25/11/1991

13124 ফফপ্র ফসু জগদী চন্দ্র ফসু ফফানী ফসু 02/06/1992

13125 ইযাফপর ফভরন কভাাোদ ততয়ফ ফভম্ম াভছুন নাায 15/04/1991

13126 আফযপৄর ক আযাপৄর ক াভীভা ক 12/01/1993

13127 খুযীদা ইয়াফভন কভাোঃ আব্দুর খাম্মরক ভামুদা কফগভ 13/10/1992

13128 কভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন কভাোঃ আপছায আরী খাঁন কভাছাোঃ ভম্মনায়াযা কফগভ 05/01/1988

13129 অফতুা ভর্জভদায কখাকন ভর্জভদায গীতা দা গুপ্তা 27/10/1993

13130 জয়ন্ত চন্দ্র সুএধয দুরার চন্দ্র সুএধয শ্রীভফত কগৌযী সুএধয 28/10/1993

13131 প্রফঞ্জত দা কাফন্ত রার দা মুকুর যানী দা 14/07/1991

13132 মুাোদ কগারাভ আমভ মুাোদ কগারাভ কফফয ফভয়া ভাোৎ পাম্মতভা কফফয 04/11/1991

13133 এ.টি.এভ জাকাফযয়া কপযম্মদৌ কভা:আব্দুর কভার্ত্াফরফ ফপম্মযাজা কফগভ 10/10/1988

13134 কভাােদ জাফদুর ইরাভ কভাােদ যফপকুর ইরাভ ইভত আযা কফগভ 19/05/1993

13135 কভাোঃ াফফবুয যভান কভাোঃ মযত আরী াফরভা খাতুন 05/05/1994

13136 কভাোঃ কভাস্তপা কাভার কভাোঃ আবু তাম্মরফ প্রাভাফনক কভাছাোঃ খাফদজা খাতুন 15/05/1988

13137 কভাজাম্ময উর কফফয হুভায়ূন কফীয য়াফভা কফীয 10/04/1995

13138 কভাোঃ াফক্কক র্জনাম্ময়দ কভাোঃ ভফতয়ায যভান কভাছাোঃ াফন সুরতানা 01/09/1991

13139 কভাোঃ জাম্মফয কাম্মন কভাোঃ ভফউফিন সুযাইয়া কফগভ 08/10/1993

13140 কভাোঃ ভফদুর ইরাভ কভাোঃ ইফরয়া কাম্মন ারুর কফগভ 28/12/1990

13141 াজ্জাদ কাম্মন কভা. আফনসুয যভান কভাছা. র্জম্মরখা যভান 05/06/1992

13142 ফজ. এভ. যাইসুর ইরাভ কভা. যফপকুর ইরাভ ভাপৄজা খাতুন 20/12/1993

13143 অফবফজৎ ফফশ্বা ফফষ্ণু দ ফফশ্বা ভারা যানী ফফশ্বা 02/12/1991

13144 প্রাফন্তক কচৌধুযী কৃলাণ নাযায়ন কচৌধুযী ফখা যানী গু 30/08/1996

13145 কাজী তফযকুজ্জাভান কাজী আবু কাম্মন আক্তায হুম্মন আযা 11/02/1989

13146 এ. এভ. নাজমুর আফভন কভাোঃ নুয-আর-আফভন ফভম্ম নাযফগ কভাম্মদুা 17/06/1995

13147 কভাোঃ াফপভ খান কভাোঃ আব্দু ছারাভ সুরতানা যাফজয়া খানভ 25/10/1994

13148 আফদুল্লা আর ভামুন আফদুর ভফতন আম্মনায়াযা কফগভ 30/12/1991

13149 কভাোঃ কাম্মর যানা। কভাোঃ কাযাফ আরী। াফপয়া খাতুন। 30/12/1989

13150 সুদীপ্ত কুভায দা সুবাল চন্দ্র দা কুসুভ যানী দা 10/11/1995
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13151 আীল ব্রত তকযী যাজনাযায়ন তকযী বাযতী যানী তকযী 05/01/1991

13152 কভাোঃ কপাযকান খান কভাোঃ কাভরুজ্জাভান খান াভসুন্নাায 02/07/1994

13153 ফচর্ত্যঞ্জন ার ফফভর চন্দ্র ার গীতা যানী ার 31/12/1990

13154 ফযভন কদ ম্মন্তাল কদ স্বপ্না কদ 10/10/1993

13155 নাজমুর াান কভাোঃ পযাদুজ্জাভান নাযফগ জাভান 19/11/1993

13156 কভাোঃ কভাতাম্ময কাম্মন কভাোঃম্মভাাযপ কাম্মন ভভতাজ কফগভ 22/11/1989

13157 কভাোঃ ফপকুর ইরাভ কভাোঃ নূরুর আভীন জহুযা খাতুন 04/10/1994

13158 মুফফব্বন ভাদী কভাোঃ জফরুর কভাোঃ আপছায আরী ফভয়া জাানাযা কফগভ 08/09/1991

13159 কভাোঃ আাদুজ্জাভান ফভঞা কভাোঃ নুরুজ্জাভান ফভঞা কভাছাোঃ কযাফজনা আক্তায 26/07/1993

13160 কভাোঃ ইজারুর ক আজাদ কভাোঃ মুক্তায আরী কভাছাোঃ কজাযা খাতুন 14/08/1994

13161 তয়দ নুয-ই আরভ তয়দ আব্দুর জাফরর জাফকয়া সুরতানা 16/12/1995

13162 তয চন্দ্র ফং মুকুন্দ মুযাযী ফং ফফম্মা যানী 08/10/1989

13163 অপ্রফতভ কুভায চক্রফর্ত্ী অফখর কুভায চক্রফর্ত্ী সুব্রতা যাণী বট্টাচার্য্ু 01/01/1993

13164 জীফন কুভায  যায় কৃষ্ণ কান্ত যায় কজযাৎস্দা যাণী যায় 18/12/1993

13165 ফজনাত কাাইন এডম্মবাম্মকট কভাোঃ নুরুর কাাইন বুরবুর আখতায ফরফর 29/06/1989

13166 কভাােদ ইফরয়াছ আজগয কভাােদ নুরুর আফছায াফভদা ফানু 05/07/1990

13167 যাউপৄন যাব্বী কৌযব আভজাদ কাম্মন জযা কফগভ 25/10/1992

13168 এ এভ খাফরদ াান কভাোঃ ম্মযায়ায কখ ফভম্ম াভীভ আযা 01/01/1992

13169 তাফয়া যাফব্ব ভয যাফব্ব কযফজনা কাম্মন 04/09/1988

13170 ারাতুন কফগভ কভা: ভকবুর ফভয়া ায়ারুন কফগভ 28/07/1994

13171 কগাার চন্দ্র াা কযম্ব নাথ াা যনফজতা াা 14/12/1989

13172 কখ জাফভর উফিন আম্মভদ যাতুর কভাোঃ জারার উফিন কখ নাফভা জারার 17/03/1993

13173 কভাোঃ ভাজারুর ইরাভ কভাোঃ ফদুর ইরাভ ছাইদাতুন কনছা 01/12/1995

13174 উম্মে াফফফা কভাোঃ যর্ত্ন আরী আকন্দ ফফরফক পাম্মতভা 07/03/1993

13175 কভাােদ আফজর্জর াফকভ কভাােদ আবুর কারাভ কযাকানা ানাত 21/10/1993

13176 কভাোঃ ফদুর ইরাভ কভাোঃ আবুর ভনছুয াভছুন্নাায কফগভ 05/11/1993

13177 আফফয যভান কভাোঃ আফনছুয যভান াযবীন আক্তায 03/03/1993

13178 কভাোঃ কভাীন উফিন কভাল্লা আফদুর াফ কভাল্লা কফগভ কযাম্মকয়া 01/11/1992

13179 মুফকত কাম্মন াফভদুয যভান ভনর্জ আযা 03/03/1994

13180 কত ইকফার কভম্মযাজ এনামুর ক কচৌধুযী কযৌন আযা কফগভ 01/01/1992

13181 কভাোঃ আফকুয যভান কভাোঃ ফফিকুয যভান আভা কফগভ 11/08/1992

13182 রুফাইয়া তাভান্না কভাোঃ র্জরা উফিন ভভতাজ কফগভ পাফভদা 20/05/1995

13183 কভাোঃ কাম্মর যানা কভাোঃ আব্দুর খাম্মরক পফযদা কফগভ 01/12/1989

13184 কভাোঃ াফকর ভন্ডর কভাোঃ ফকুর ভন্ডর কভাছাোঃ াম্মজদা কফগভ 03/01/1995

13185 কভাোঃ াাদুর ইরাভ কভাোঃ আরাউফিন কভাাোঃ দরুন কনা 31/12/1993

13186 অফভত চক্রফর্ত্ী কজযাফত কৃষ্ণ চক্রফর্ত্ী ফউরী চক্রফর্ত্ী 25/09/1990

13187 আব্দুল্লা আর াদীক কভাোঃ আব্দু ার্ত্ায আভা আক্তায 20/02/1992

13188 আবু আর কতাফভ কদয়ান তুফন তফপজ উফিন উফিন র্জম্মরখা আক্তায 19/07/1993

13189 মুাোঃ াফজদুয যভান কভাোঃ পারুক গাজী ফয়াযা কফগভ 10/01/1994

13190 আফদু াভাদ আফদুর াই কভাম্মনা আক্তায 13/12/1991

13191 কভাোঃ আান াফীফ কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু টুফর কফগভ 20/12/1993

13192 তাীদা তানীভ কভাোঃ ফজল্লুয যভান কভাছাোঃ ফখনা খাতুন 31/12/1995

13193 কভাোঃ ফপউর ইরাভ কভাোঃ াইপৄর ইরাভ নাফজযা কফগভ 15/11/1989

13194 এ, এভ, াফনুয কভাোঃ আকফয যকায কযানা কফগভ 01/12/1993

13195 কভাোঃ যাম্মদুজ্জাভান কভাোঃ জাভার উফিন কভাছাোঃ রুফফয়া খাতুন 20/08/1994
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13196 আর আভীন খান ফযাজী তনী আফভনুর ইরাভ খান ভামুদা খাতুন 23/09/1992

13197 কভাোঃ আর ভামুন কভাোঃ আব্দুয যাফদ কভাছাোঃ াফপছা খাতুন 05/06/1992

13198 এ, এভ, আফযপৄয যাভান কভাোঃ আব্দুর খাম্মরক কভাাোঃ পফজরাতুন কনা 01/01/1991

13199 কভা: কযজাউর কফযভ কভা: আছান উল্লযা পয়র্জম্মন্নছা 01/07/1993

13200 াঈদ াযম্মবজ আম্মভদ আব্দুল্লা ানী াযবীন আক্তায 20/06/1989

13201 কভাোঃযফফউর ইরাভ কভাোঃজারার আম্মভদ আক্তাযা কফগভ 01/07/1992

13202 আব্দুল্লা আর মুকতাফদয নুরুন্নফফ যকায ভাপৄজা যকায 25/04/1994

13203 ইভাভ নাজমু াম্মরীন কভাোঃ ইভাভ জাপয ভফজনুা কফগভ 04/09/1992

13204 অফবফজৎ দা ঞ্চয় কুভায দা ফপ্রা দা 01/05/1991

13205 কভাোঃ কুতুফ উফিন কভাোঃ আব্দুর াফ ভম্মনায়াযা কফগভ 13/04/1990

13206 তাফযকুর ইরাভ ককযাভত আফর কভাল্লা াম্মজযা কফগভ 01/10/1993

13207 কখ আইভান কী কভাোঃ আবু নঈভ কখ কযানা সুরতানা ফফাা 16/05/1992

13208 নুযাত কজফফন ফফিকী ইপম্মতখারুর ইরাভ ফফিকী আম্মনায়াযা ফফিকী 22/12/1995

13209 কভাোঃ আবুর মুর্ত্াকী কভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ভভতাজ কফগভ 04/09/1991

13210 কভাোঃ াান আকন কভাোঃ করার উফিন পাফযদা কফগভ 01/01/1994

13211 াযাফান তহুযা াফ কভাোঃ আব্দুর াফ তযপদায পাযজানা ইরাভ 10/02/1991

13212 কভাোঃ কফরভ কাম্মন কভাোঃ ইভাইর কাম্মন াাযা কফগভ 11/11/1988

13213 আব্দুয যাজ্জাক আব্দুর রফতপ কপযম্মদৌফ কফগভ 31/12/1993

13214 ‡gvt iv‡k`y¾vgvb iwb ‡gvt Avkivd Avjx ivYx †eMg 20/10/1990

13215 কভাোঃ ফপম্মযাজ আরভ কভাোঃ কভাজাম্মের ক কভাছাোঃ কপযম্মদৌী আযা 31/03/1994

13216 াফভয়া সুরতানা কভাোঃ আব্দু কছাফান হুম্মন কফা 14/09/1995

13217 কভাোঃ াখায়াত কাম্মন খাঁন কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক খাঁন ফভম্ম সুফপয়া আক্তায 31/07/1992

13218 ফজ. এভ. যাম্মদ আরভ কভাোঃ ভয়নুয যভান কভাছাোঃ খাম্মরদা কফগভ 11/11/1990

13219 কভাোঃ কভাাইফভনুর ইরাভ কভাোঃ ভফপজ ঊফিন ভফত ফযণ কনছা 22/11/1993

13220 কভা ফনজাভ উফিন কভা যফপকুর ইরাভ কযাম্মকয়া কফগভ 19/09/1994

13221 মূােদ তফযকুর ইরাভ মুেদ আম্মনায়ারুর ইরাভ সুযাইয়া কচৌধুযী 03/12/1993

13222 কভাোঃ াইদুয যভান এভ.এইচ. আফনসুয যভান কাভরুন্নাায 22/06/1993

13223 কভাোঃ ইউসুপ খাঁন কভাোঃ ইভফতয়াজ খান কভাছাোঃ াম্মরা খাতুন 23/08/1994

13224 কভাােদ ভাফন ক ভ ূঁইয়া কভাােদ কভাম্মভনুর ক ভ ূঁইয়া জাানাযা াযবীন 31/12/1996

13225 কভাোঃ কতৌফদুর ইরাভ কভাোঃ জফরুর ইরাভ লুৎপৄন নাায 15/11/1993

13226 তানবীয আম্মভদ কভাোঃ পজলুয যভান আফজনুা যভান 19/10/1989

13227 কভাোঃ রুম্মফর কখ কভাোঃ ফজল্লু কখ কযম্মনা খানভ 29/08/1990

13228 যাফজফ ভন্ডর ফাসুম্মদফ ভন্ডর স্মৃফত কনা ভন্ডর 10/09/1990

13229 কভাোঃ জফরুর ইরাভ কভাোঃ আব্দুয যভান কজাহুযা খাতুন 05/10/1988

13230 কল্যাণ কুভায কঘাল প্রান্ত কুভায কঘাল কফনকা কঘাল 12/10/1992

13231 কভাোঃ কভাস্তাফপর্জয যভান নাঈভ কভাোঃ লুৎপয যভান আপম্মযাজা যভান ফফরফক 28/01/1995

13232 তভন্তী ফারা ফফনয় কৃষ্ণ ফারা গীতা যানী যকায 17/06/1994

13233 পাফযয়া মুজীফ ফপক-উর-মুজীফ নাফযন কচৌধুযী 05/04/1993

13234 এ. এভ. ভাবুফ াান হুভায়ুন কফফয কফরনা কফগভ 30/12/1992

13235 কভাোঃ াফফবুয যভান আবুর কাম্মভ ানা কফগভ 07/09/1992

13236 কভাছাোঃ কফরনা কভাস্তাযী কইখ কফরভাজাদ কভাছাোঃ কযম্মনা খাতুন 10/02/1991

13237 াফদুর ইরাভ জীফ ফগয়া উফি্দন পফযদা ইয়াফভন 30/11/1994

13238 কভাোঃ াইপৄর ইরাভ ভযহুভ নূরুজ্জাভান যাফজয়া কফগভ 23/05/1991

13239 কভাোঃ নাফদ আর াান কভাোঃ জারার উফিন কভাাোঃ নাফছভা কফগভ 20/10/1994

13240 তয়দ মুঞ্জুয আরী তয়দ ভম্মনায়ায আরী কভাাোঃ াফদা কফগভ 11/09/1995
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13241 চন্দন কুভায যকায নকুর চন্দ্র যকায ভারতী যাণী যকায 01/07/1988

13242 াংক ফফশ্বা শ্রীফা চন্দ্র ফফশ্বা কানন ফারা ফফশ্বা 23/02/1991

13243 কভাোঃ তানবীরুর আম্মফদীন কভাোঃ জয়নার আম্মফদীন ভফজয়ুা সুরতানা পারুকী 05/05/1994

13244 কভাােদ পাযান াভশুর আরভ খুযীদা কফগভ 10/10/1992

13245 কভাোঃ আফযপৄর ক কভাোঃ এনামুর ক কভাছাোঃ আম্ময়া কফগভ 01/01/1993

13246 কভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ কভাোঃ আব্দুর কাম্মদয কভাছাোঃ নূযজাান খাতুন 01/08/1988

13247 কভাোঃ জাফভর উফিন কভাোঃ নাফছয উফিন কভাছাোঃ নাফগু খাতুন 10/05/1994

13248 কভাোঃ াহ আরভ মৃত আবুর কারাভ কভাাোঃ যনাযা 08/07/1993

13249 কভাোঃ ভাসুদ যানা কভাোঃ আজগায আরী াহ কভাাোঃআপম্মযাজা কফগভ 01/01/1992

13250 কভাোঃ যফফউর াান এ ফফ এভ আরী ায়দায ফপম্মযাজা কফগভ 29/09/1991

13251 কভা যাফকবুর ইরাভ কভা আব্দুর রফতপ কভাছা কযাকানা কফগভ 25/10/1992

13252 কভাোঃ আফভয কাম্মন কভাোঃ ভফনয কাম্মন আপম্মযাজা কফগভ 05/03/1992

13253 অফভত কচৌধুযী নানী কগাার কচৌধুযী কপাফরকা কচৌধুযী 04/11/1992

13254 ফপ্রয়ভ ধয কদারন কাফন্ত ধয ফযতু ধয 08/05/1992

13255 শুবাীল যকায াযাধন যকায তী যকায 01/01/1993

13256 কৌফবক ভন্ডর অনুভ ভম্মনাযঞ্জন ভন্ডর অভরা ভন্ডর 01/12/1993

13257 যাম্মর ফভয়া পজর ক নাযফগ আক্তায 15/06/1993

13258 এজাজ আম্মভদ এ, ফফ, এভ, এযাদুর ইরাভ কফরনা আক্তায 26/11/1992

13259 কভা: ইভযান ারাদায কভা: আ: াফকভ ারাদায াফপয়া খানভ 01/03/1990

13260 কভাোঃ যাম্মর ফকদায কভাোঃ আতাায ফকদায কভাাোঃ াফপয়া কফগভ 11/08/1989

13261 উর্ত্ভ ফভস্ত্রী যফফন্দ্রনাথ ফভস্ত্রী তুরী ফভস্ত্রী 20/11/1988

13262 কভাোঃ ভাপৄর্জর ইরাভ কভাোঃ পারুক ফভয়া াফদা খানভ 07/11/1989

13263 কভা:াফন আরভ ফরয়ায যভান কুরসুভ কফগভ 20/01/1991

13264 ফাসু কদফ চাকভা অরুণ ফফকা চাকভা ভম্মনাফীণা চাকভা 19/09/1995

13265 কভা: আফযপৄর ইরাভ কভা: আফজর্জয যভান কভাছা: আঙ্গুযী কফগভ 04/03/1990

13266 ায়ভা াম্মরা কভাোঃ জাফদ াান কযাজী সুরতানা 06/01/1993

13267 রুফাইয়া যাাত কভাোঃ খুযফদ আরভ কফরনা আপম্মযাজ 28/05/1994

13268 তকী কভাােদ তাফভদ কভাোঃ আব্দু ারাভ নাযীন আক্তায 01/01/1995

13269 কভাোঃ কাভরুর াান কভাােদ মুছা ভম্মনায়াযা কফগভ 11/07/1991

13270 কভাােদ কফপর উফিন কফীয ফগয়া উফিন আম্মভদ পফযদা ইয়াছফভন 26/03/1994

13271 কভাোঃ আাদুজ্জাভান ফাফপ্প আব্দুর াফকভ ব্যাাযী কভাছাোঃ আখতাযা জাান ইফত 06/02/1995

13272 কভাোঃ ভারুপ াান কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাছাোঃ কভম্মরুন কনা 01/01/1991

13273 যাম্মদ ভামুদ নয়ন নজরুর ইরাভ আম্মনায়াযা কফগভ 25/02/1993

13274 কভাোঃ াান ফভঞা র্জম্ময়র কভাোঃ তছয উিীন কযফজয়া কফগভ 19/03/1992

13275 এনামুর ক ভইয়া সুরতান আম্মভদ কজাযা খাতুন 14/10/1993

13276 কভাোঃ ফনরন আরী কভাোঃ আফজর্জর ক কভাছাোঃ াফরভা খাতুন 05/08/1989

13277 যাহুরম্মদফ ার ফযম্মতাল কুভায ার ভফরনা যানী ার 29/10/1992

13278 কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাোঃ াফনপ ভভতাজ কফগভ 10/08/1994

13279 কভাোঃ াফব্বয কাম্মন কভাোঃ জয়নার আম্মফদীন কজফভন আক্তায 02/11/1994

13280 ঞ্জম যায় ভীয কুভায যায় ফখা যায় 07/11/1991

13281 কভাছাোঃ াভীভা আকতায কভাোঃ আবু াম্মরক কভাছাোঃ নাছফযন জাান 29/11/1994

13282 কভাোঃ ভাবুবুয যভান কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক ভফভা কফগভ 01/08/1991

13283 কভাোঃ নাফজভ উফিন কভাোঃ ফফিকুয যভান নাজভা কফগভ 01/03/1992

13284 ভাবুবুয যভান াভছুর ক ভম্মনায়াযা খাতুন 17/01/1993

13285 কভাোঃ যাাত আম্মভদ কভাোঃ আবুর কারাভ কফরনা সুরতানা 03/09/1992
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13286 কভাোঃ কজাহুয-উজ-জাভান কভাোঃ জফভ উিীন কভাাোঃ খাম্মরদা খাতুন 30/11/1995

13287 যফপক কভাোঃ াফযয়ায আব্দুর াই জাম্মযী াভসুন নাায 19/07/1989

13288 কভা: জাভার কাম্মন কভা: আইয়ূফ আরী ভাফপয়া খাতুন 02/02/1988

13289 শুভ্র কদফ নাথ ব্রম্মজন্দ্র চন্দ্র নাথ সুফপ্রয়া কদফ নাথ 22/01/1992

13290 রুন চাকভা কনফুীয চাকভা কভনকা চাকভা 26/02/1993

13291 আফদুল্লা আর ইভযান ীদ উল্লা সুফপয়া সুরতানা 01/01/1994

13292 কভা: সুভন কাম্মন অাােদ অাারী গাজী কভাছা: ভম্মনায়াযা খাতুন 01/12/1990

13293 কভাোঃ আবু জাপয কভাোঃ রার ফভয়া কজাম্মফদা খাতুন 21/05/1989

13294 কভাোঃ ইরাহুর আরভ কভাোঃ াভসুর আরভ ইভত আযা কফগভ 31/12/1987

13295 কভাোঃ তাভীদুয যভান ভ ূঁইয়া কভাোঃ হুভায়ুন কফফয ভ ূঁইয়া তাফভনা খানভ 05/09/1992

13296 ফভঠুন কদ শ্রীফা কদ ফফাণী কদ 13/10/1994

13297 আফপ আম্মভদ কভাোঃ আফদূয যফভ পফযদা ইয়াফভন 22/11/1989

13298 কভাোঃ াভাউন আরী কভাোঃ আব্দুয যউপ কভাাোঃ কযাফজনা খাতুন 10/01/1994

13299 কভাোঃজাফদুর ইরাভ কভাোঃ র্জরফপকায কাাইন কভাম্মদুা কফগভ 20/09/1991

13300 কভাোঃ ইভাইর কাম্মন কভাোঃ াফফবুয যভান জাানাযা কফগভ 13/05/1990

13301 কভাোঃ নূয ইরাভ কভাোঃ নয়াফ আরী লুৎপা কফগভ 30/11/1988

13302 কভা: ভাপৄর্জর ক কভা: রুহুর আফভন াযবীন আফভভ 21/06/1993

13303 কাজর ভফল্লক জগদী ভফল্লক মৃত ফখা যানী ভফল্লক 27/12/1989

13304 পয়ার আম্মভদ ীদ উল্লা াানাজ  কফগভ 12/12/1991

13305 কভাোঃ জাফদ কাম্মন কখাকন কভাোঃ মযত আরী মৃত জাফভনা ফফফফ 12/07/1989

13306 কভাোঃআফতকুয যাভান কভাোঃখাফরলুয যাভান কভাাোঃম্মভম্মরুন কনছা 29/08/1989

13307 কভাোঃ ইয়াফছন কভাল্লা কভাোঃ াভসুর ক কভাল্লা ফভম্মোঃ াফনা ক 30/05/1991

13308 কভাোঃ াযম্মবজ কাম্মন কভাোঃ ফাবুর কাম্মন আকতায ফানু 05/11/1988

13309 যায়ান আরী খান কভাোঃ কাম্মন আরী খান কভাছাোঃ কযম্মনা কফগভ 13/11/1988

13310 কভা:কগারাভ ফকফফযমা কভা:কগারাভ কভাস্তপা কভফযনা কফগভ 30/08/1993

13311 প্রকা কুভায াা প্রদুযৎ কুভায াা স্বপ্না যানী াা 04/03/1993

13312 প্রবাত কুভায ারদায ফাসুম্মদফ ারদায মৃত কগারাী যাণী 25/10/1991

13313 ফজয়াউদদীন আম্মভদ কভাোঃজয়নার আম্মফদীন কয়াযাম্মফগভভীয 21/09/1991

13314 আফপ নাফবদ কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন ভইয়া কাম্মন আযা কফগভ 01/04/1995

13315 ফফ ংকয দর্ত্ অফজত দর্ত্ যভা দর্ত্ 07/06/1993

13316 মুােদ াফফবুল্লা কভজফা মুােদ আফদুর আরীভ কযম্মনা আকতায 02/05/1990

13317 ঐফকা যায় গান্ধ্ী কুভায যায় ফযুী যায় 14/11/1993

13318 ানফজদা আক্তায মুেদ ফদ  উল্লা তাফভনা  আক্তায 26/05/1993

13319 তয়দ কভম্মদী াান ভীয কভাাোদ হুভায়ূন কফফয ভাকসুদা কফগভ 01/09/1992

13320 এ.ফফ.এভ. আফক এ.ফফ.এভ. তাফযক যন আযা কফগভ 01/01/1992

13321 কভাোঃ আফযপৄননফী কভাোঃ কযজাউননফী কভাছাোঃ আনর্জভান আযা ফানু 30/08/1993

13322 কভাোঃ ভামুদ াান কভাোঃ আব্দুর ভানান কভাছাোঃ ভাফফয়া কফগভ 09/10/1994

13323 কভা ফগয়া উফিন কভা এভযান ভঞাঁ নুম্মযন কনায কফগভ 31/03/1990

13324 কভাোঃ সুজন আফর কভাোঃ খাইরুর ইরাভ কভাাোঃ নাফভা কফগভ 06/06/1994

13325 কভাোঃ ভফনরুর ইরাভ কচৌধুযী কভাোঃ নজরুর ইরাভ কচৌধুযী কজবুম্মন্নছা কফগভ 20/01/1988

13326 তানফজনা  াযফভন কভাোঃ তফভজ উফিন পফযদা ইয়াফভন 20/08/1994

13327 কভাোঃ আফতপ ইফম্মন ায়দায কভাোঃ ায়দায আরী কত আযা 01/02/1995

13328 মুাোদ মুফপকুয যভান খান মুাোদ ভফতউয যভান খান তাফরভা যভান 30/03/1992

13329 কভাোঃফভজানুয যভান কভাোঃ আম্মফদ আরী কভাছাোঃভফজনা কফগভ 10/10/1990

13330 ফফ, এভ, ফপকুর ইরাভ কভাোঃ আব্দুর ান্নান ফফশ্বা ফভম্ম নাফযন নাায 17/05/1995
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13331 কভাোঃ তারা ভামুদ কভাোঃ আব্দু াভাদ কভাছাোঃ কযর্জনা কফগুভ 10/02/1991

13332 যায়ান যভান আফদুর কাায়াদুদ কভাল্যা খাফদজা কফগভ 24/03/1991

13333 কভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক কভাোঃ ফফল্লার কাম্মন কভাছাোঃ নাফগু কফগভ 30/11/1989

13334 ফফজয় ফকদায ফকম্মায ফকদায যানী ফকদায 18/12/1993

13335 জয়ন্ত ভামুদ কভাোঃ যফকবুর ইরাভ ানা ভম্মনায়াযা 01/01/1989

13336 কভাোঃ রুম্মভন যায়ান রুহুর আফভন যফভা আফভন 01/11/1993

13337 কভাোঃ জয়নুর আম্মফদীন কভাোঃ আউয়ার প্রাভাফনক ফজফীতন কনা 25/02/1988

13338 তানফবয আরভ খান ফপকুর আরভ খান আম্মরয়া আক্তায জফর 25/11/1994

13339 কভাাোদ আফদুল্লা পারুক ভাবুফ উল্লা াম্মজদা আক্তায 01/01/1990

13340 ফযয়ার্জর ইরাভ াজাান কজাম্মফদা খাতুন 10/12/1991

13341 মুােদ আযাপ উফিন মুােদ আফদুর ভান্নান াানা কফগভ 06/12/1991

13342 কভাোঃ এনামুর ক কভাোঃ ইফরয়া ফভয়া আম্মরয়া কফগভ 01/01/1990

13343 কভাোঃ আভান উল্লা আভান কভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ াানা কফগভ 30/06/1994

13344 পৄয়াদ ফফন নাফছয কভাোঃ নাফছয উফিন তাাদায কযভা আক্তায 01/10/1991

13345 াপপাত যাব্বী মুনাঈভ হুযভত আরী ফফশ্বা আনর্জভান আযা 25/07/1994

13346 জান্নাতুর কপযম্মদৌ কভাোঃ নূরুর আরভ আপম্মযাজা কফগভ 28/03/1992

13347 কভাোঃ কভাফাযক কাম্মন কভাোঃ নুরুর ইরাভ কভাছাোঃ নুরুন্নাায 12/10/1989

13348 ফনরয় ভিায যফীন্দ্র নাথ ভিায ফনম্মফফদতা ভিায 20/11/1994

13349 রুভানা াভাদ আফদু াভাদ পযাদ ফানু 15/09/1992

13350 কৌম্য কচৌধুযী প্রয়াত ভ্রভয যঞ্জন কচৌধুযী কদফীকা কচৌধুযী 27/11/1993

13351 কভাোঃ াফযয়ায আম্মফদীন কভাোঃ আবু ফকয াযবীন সুরতানা 13/11/1993

13352 এ.এভ. ভাাবুবুর আরভ কভাোঃ আম্মনায়ারুর আরভ ফফরফক কফগভ 30/12/1993

13353 কভাস্তাফপর্জয যভান ভাবুবুয যভান খুযফদা যভান 01/07/1990

13354 কভাোঃ াান ইভাভ কভাোঃ ইফি আরী কভাাোঃ াফনা কফগভ 22/08/1991

13355 ভাশুকা কজায়ািুায ভাসুদ একযাভ কজায়ািুায তয়দা াভছুন নাায 09/11/1993

13356 কভাোঃ কযাকন াান কভাোঃ আফজর্জর ক উম্মে াানাযা কপযম্মদৌী 05/01/1992

13357 াফজয়া আপফযন কভাোঃ াজাান আরতাজ কফগভ 28/12/1992

13358 ভফযয়ভ আজাদ কভাোঃ আবুর কাম্মভ আজাদ আঞ্জু ভান আযা কফগভ 28/02/1996

13359 কভাোঃম্মভম্মদী াান আবুর খাম্ময়য কখ ায়া আরভ 20/01/1994

13360 কভাোঃ ায়পৄল্লা ভামুদ কভাোঃ আব্দুর কভান্নাপ খন্দকায কভাছাোঃ ভাম্মজদা কফগভ 23/04/1991

13361 শুভ্র প্রকা ার কগৌযাঙ্গ চন্দ্র ার অজন্তা যানী ার 01/07/1992

13362 রা দা অমৃত দা সুফভিা দা 30/03/1991

13363 আজাায মুাোদ ফভকাত কভাোঃ ফদুর ক কফরনা আখতায 01/05/1996

13364 কভা: যইচ উফিন কভা: অাাফরভ উফিন কভাছা: যাফজয়া কফগভ 20/12/1989

13365 কভাোঃ ফজল্লুয যভান খান কভাোঃ আব্দুর ভান্নান খান যাফদা খাতুন 03/12/1988

13366 মৄফাম্ময়ত কাম্মন ফাারুর আরাভ জহুযা কফগভ 06/11/1993

13367 কভাোঃ আবু ফাইদা কভাোঃ কযার্জর ইরাভ কভাাোঃ মুফনযা খাতুন 24/11/1994

13368 কভাোঃ ফযপৄর াদাত কভাোঃ ফপউর আরভ কভাছাোঃ ছাম্মযা আরভ 02/11/1990

13369 তানফীয যভান ইভন কভাোঃ কভাস্তাফপর্জয যভান ভফজনুা কভাস্তাফপজ 07/03/1994

13370 কভাোঃ া জারার খাঁ কভাোঃ কাযাফ আরী খাঁ কভাছাোঃ কপফন্স কফগভ 10/07/1988

13371 কভা: রফতপৄয যভান ফফিক কভা: আবু ফকয ফফিক কভাছা: রফতপা খানভ 01/01/1994

13372 আবু তয়দ কভাােদ আফভনুয যফদ আব্দুয যফদ আম্মভদ আফভনা কফগভ 28/01/1972

13373 অজয় কুভায শুব ফযভর চন্দ্র যকায ীভা যাণী যকায 08/07/1994

13374 কভাোঃ আফযপৄর ইরাভ কভাোঃ ভফফ উল্লা কযৌনাযা কফগভ 19/02/1990

13375 কভাােদ কভাাযযপ কাম্মন কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কভাােৎ কযাম্মকয়া কফগভ 25/12/1981
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13376 ন্দী াা ফদরী কুভায াা স্বপ্না াা 01/01/1994

13377 কখ ইয়াফন কখ ানায়াজ কখ াফভভা 19/12/1994

13378 মুােদ আরাউিীন মুােদ জয়নুর আম্মফদীন কভাছা কজানা আযা কফগভ 05/06/1988

13379 যার্জ আেদ কভা. এচাক আরী নাফছভা কফগভ 10/11/1988

13380 কভাোঃ আর করার কভাোঃ ভফজবুয যভান কভাছাোঃ কযাম্মকয়া যভান 31/05/1989

13381 পজলুয যভান আফতকুয যভান কযানাযা কফগভ 01/10/1992

13382 কভম্মদী াান াজদায  যভান ফপম্মযাজা কফগভ 20/12/1990

13383 াযফভন সুরতানা কভাোঃ ভফজফায যভান া ঈদা যভান 20/10/1995

13384 রীনা যকায যঞ্জন যকায শ্যাভরী যকায 07/01/1994

13385 মুােদ যায়ান মুােদ ইউসুপ আরী াফদা আক্তায 20/06/1994

13386 স্বাগতভ দা গুপ্ত ফফকা দা গুপ্ত ফফানী দা গুপ্ত 20/12/1992

13387 পাম্মতভা সুরতানা কভাোঃ আরী কাম্মন নাফভা কাম্মন 09/12/1992

13388 কভা: কফরভ আভদ কভা: াজাান আভদ ফউফর কফগভ 14/04/1994

13389 ফফশ্বফজৎ চন্দ্র কবৌফভক ফনফা চন্দ্র কবৌফভক রাফন্য যানী কবৌফভক 01/02/1992

13390 যাজন চক্রফতী জীফন কৃষ্ণ চক্রফতী যাজরক্ষ্মী চক্রফতী 05/01/1995

13391 কযজয়ান ভামুদ কভা: আব্দুর ভফতন ফদররুফা খাতুন 16/06/1991

13392 ইপপাত সুরতানা পফযদ আম্মভদ রায়রা কফগভ 30/07/1994

13393 আব্দু াভাদ কভাোঃ আভজাদ আরম্মতনুয 05/01/1995

13394 খন্দকায তাফপকুয যভান খন্দকায াইদ ফাম্মকয াফরভা ইয়াফভন 13/03/1992

13395 কাম্মর আম্মভদ আব্দু ছার্ত্ায ভাম্মজদা কফগভ 05/06/1991

13396 কভা: আরানাইন ফভঠু কভা: আব্দুর ভন্নান কচৌধুযী াফনা আক্তায খানভ 12/01/1994

13397 কভাাোঃ ইপযাত আরভ কভাোঃ ইপম্মতখায আরভ কভাাোঃ আম্মনায়াযা কফগভ 01/02/1987

13398 কভা: ভাপৄর্জয যভান আব্দুর কুদ্দুছ উম্মে কুরছুভ 07/10/1988

13399 সুজন ফভয়া কভাােদ আফদুর াই মৃত নাছফযন কফগভ 01/01/1988

13400 াঈদ কভাফাযক ফক্ত ফদরয়ায ফক্ত হুম্মন আযা 13/04/1994

13401 কভাা: সুরতানা যাফজয়া কভা: আব্দুয যভান কভাল্লা কভাা: আম্ময়া খাতুন 05/09/1993

13402 যাফকফ আর ভামুদ াইপ উফিন ভামুদ আম্মনায়াযা াযবীন 11/06/1993

13403 ভামুদুর াান কভাোঃ আব্দুর ভান্নান আফছয়া কফগভ 20/08/1994

13404 কভাোঃআর-ফকফফযয়া কভাোঃযফপকুর ইরাভ পাইভা ফফফফ 05/08/1994

13405 তানবীয আম্মভদ কভা: আাদুজ্জাভান নাজনীন কপযম্মদৌ 20/01/1994

13406 কভা: াপাম্ময়ত কাম্মন কফরভ  আম্মভদ কপযম্মদৌফ কফগভ 01/07/1994

13407 ভামুদুর াান ফজফ কভাোঃ ভফনরুর ক ফফউটি সুরতানা 31/12/1995

13408 কভা: পফযদুর ইরাভ কভা: ফফদউর ইরাভ পাম্মতভা ইরাভ 16/06/1991

13409 কভা: নূয আরভ এ.কক.এভ. কফফয নাফপজা কফগভ 01/01/1991

13410 তয়দ াদভান াফকফ তয়দ আবু তাম্মরফ ইয়াছফভন কফগভ 18/08/1995

13411 কভাোঃ যফপকুর ইরাভ কভাোঃ আব্দুয যভান ফযফানু 31/12/1993

13412 প্রান্ত কদফ নাথ ভনীন্দ্র কুভায নাথ ফফজরী যানী নাথ 01/02/1989

13413 সুব্রত যায় সুবাল চন্দ্র যায় ফনম্মফদীতা যায় 20/05/1994

13414 কভাোঃ কভম্মফদ াান াফপ কভাোঃ আোঃ ভাফতন কচৌধুযী কভাছাোঃ াফরভা কফগভ 01/12/1994

13415 কভাোঃ খায়রুর াান কভাোঃচান ফভয়া খাম্মরদা খাতুন 08/06/1994

13416 কভাোঃ যফকবুর হুদা কভাোঃ ভফজফয যভান কযাম্মকয়া কফগভ 03/02/1995

13417 আফকফ আব্দুল্লা ভাদী কভা কযান আরী াফভদা কযান 31/01/1995

13418 আফপ যাভান যাফব্ব কভা. ভফতয়ায যভান কযাজী যভান 18/07/1995

13419 জান্নাতুর কপযম্মদৌ কভাোঃ আব্দুর ভাননান প্রফার নাজভা াযবীন 08/01/1994

13420 সুকম্মদফ  ফফশ্বা কগাকুর  ফফশ্বা ফভাফঙ্গনী  ফফশ্বা 04/05/1989
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13421 কভাোঃ নাফয উফিন কভাোঃ াম্মরক উফিন নাফগু কফগভ 06/10/1991

13422 কভা: আফজভ যদায কভা: তফভজ উফিন যদায আমা ফফিকা 30/11/1994

13423 কভাোঃ াভ যন কভাোঃ আব্দুয যফভ আভা যন 03/04/1993

13424 াঈখ কভাাোদ আরাবী কভা: াজাান কভাাোৎ খাফদজা মাাফ 17/12/1994

13425 কভাােদ তাফন ইরাভ কভাোঃ াফভদুর ইরাভ ফদররুফা ইয়াছফভন 01/01/1994

13426 জয়ন্ত কুভায যায় সুধন্য চন্দ্র যায় জনা যানী যায় 07/03/1992

13427 কগৌযাঙ্গ কুভায ভাু ফাসুম্মদফ ভাু ছায়া যাণী ভাু 01/12/1994

13428 আাদুজ্জাভান ভাাবুফ আরভ আকতাযা ফানু 10/04/1989

13429 ফফনতা যাম ভম্মনাজ কুভায যাম যীনা াা 19/06/1991

13430 আবুর কারাভ আব্দুর ফাম্মদ াফনা কফগভ 02/06/1992

13431 ভামুদ আর পারুক আরাজ্ব ভফপজ উফিন কভাল্লা আম্মনায়াযা ফফফফ 10/08/1988

13432 ািাভ কাম্মন যার্জ া কভা: মুম্মদু আরভ নুরুন্নাায কফগভ 02/07/1992

13433 ভীয কাম্মন আফভয কাম্মন কজফভন আক্তায 10/12/1989

13434 কভাাোদ আদনান আফভন কভাাং নুরুর আফভন আঞ্জুভানাযা কফগভ 30/10/1993

13435 মুেদ ফাফ ভইয়া মুেদ াীন ভইয়া তাফভনা খানভ 25/10/1994

13436 ান দা যফন কগৌযাঙ্গ দা াফফিী দা 02/04/1990

13437 কভাোঃ যাফকফ াান যার্জ কভাোঃ নাফয উিীন কভাাোঃ তাফরভা আক্তায 01/05/1991

13438 এ. এভ. কভম্মদী কভাস্তাফপজ কভাোঃ কভাস্তাফপর্জয যভান কাভরুন নাায ফভরা 21/04/1994

13439 কপাম্ময়ত কাম্মন কভাোঃ ইফরয়াছ কভাল্লা কফগভ যাফজয়া সুরতানা 08/04/1991

13440 কভাোঃাানুর ক কভাোঃফায়দুর ক তফভনা ক 08/11/1993

13441 কভাাোদ ারাউফিন ভফতউয যাভান ফফউটি কফগভ 03/06/1989

13442 ইকযাভীয কযজা ইপাত কফরভ কযজা ইমাফভন কযজা 01/11/1996

13443 কভাোঃ কাম্মর যানা কভাোঃ আযাপৄর আরাভ কভাছাোঃ ফখনা খাতুন 05/12/1992

13444 নয়ন যায় ফদ্বম্মজন্দ্র নাথ যায় কল্পনা যানী যায় 29/01/1993

13445 কভাোঃ ফগয়া উফিন কচৌধুযী কভাোঃ আব্বা উফিন কচৌধুযী কয ফানু 28/11/1989

13446 ফজল্লুয যভান জারার উফিন ভাম্মরকা কফগভ 01/03/1992

13447 য়াফদুন নফী কচৌধুযী নুরুন নফী কচৌধুযী াভসুন নাায কচৌধুযী 12/01/1993

13448 কভাোঃ কাান কচৌধুযী কভাোঃ আইয়ুফ আরী কচৌধুযী কভাছাোঃ আকতাযা কফগভ কচৌধুযী 07/07/1992

13449 াফফফা নুযাত জাান স্বপ্না কভাোঃ ারুন-অয-যফদ যকায নূরুন নাায কফগভ 20/10/1991

13450 কভাোঃ নুরুর ইরাভ মৃতোঃ কভাোঃ ফপকুর আরভ াভসুয নাায কফগভ 01/01/1991

13451 আবু কাম্ময়ফ মৃত ইয়াফছন আরী ানা ফানু 02/05/1987

13452 কভাোঃ াফপর্জয যভান কভাোঃ লুৎপয যভান কভাাোঃ াম্মজযা খাতুন 31/12/1987

13453 আব্দুর ফদ তফছয উফিন উম্মে 01/01/1987

13454 নুয-ই-অাারভ কভাোঃ রার ফভয়া রাইরী কফগভ 30/12/1991

13455 তয়দ কভাোঃ আজভাঈন ভাতাফ তয়দ হুভায়ুন কফফয াভছুন নাায 18/10/1993

13456 কভাোঃ হুভায়ুন আম্মভদ ভইয়া কভাোঃ নূরুর ক ভইয়া ফভনু ভইয়া 26/03/1988

13457 কভাোঃ আফযপৄর ইরাভ কভাোঃ জহুরুর ইরাভ আকফরভা কফগভ 01/10/1989

13458 নুযাত জাান ফনলু কভাােদ নূরুর ইরাভ াানা ইরাভ 20/10/1993

13459 কগুপতা কভনাজ কভাোঃ াদী নাফছভা াযবীন 20/01/1992

13460 কভাোঃ কনাভান কাম্মন কভাোঃ তার্জর ইরাভ আম্মনায়াযা কফগভ 23/10/1988

13461 ফাফরী ফনভ কভা: কাায আরী জয়গুন কনা 26/12/1992

13462 কভাোঃ াফযয়ায ইফম্মন াভ(যফথ) কভাোঃ াভসুর আরভ যাফপয়া াানা 27/05/1994

13463 াফচং প্রু কচৌধুযী ভংতৄই কচৌধুযী ফভচাইন্দা ভাযভা 10/07/1991

13464 যফীন্দ্র চক্রফতী জীফন কৃষ্ণ চক্রফতী ফদপু চক্রফতী 03/12/1992

13465 কভাোঃ আফপৄর ইরাভ তয়দ ফপকুর ইরাভ জাানাযা কফগভ 04/11/1991
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13466 কভাোঃ নাফফর কাম্মন কভাোঃ ফফল্লার কাম্মন খান কাভরুন নাায 21/06/1991

13467 কভাাোদ নাজমুর কাম্মন কভাোঃ ইফরয়া কাম্মন ফভয়া নাজমুন নাায 16/09/1990

13468 া জারার আব্দুর াফভদ া ভাযানী 15/02/1988

13469 আফজর্জর াফকভ আফজর্জর যসুর কফনুয আক্তায 01/01/1994

13470 কভাোঃ কভম্মদী াান অাাফদুয যফভ কজফভন অাাক্তায 21/09/1991

13471 কখ অাাযভান কাম্মর কভাোঃ ততয়বুর ইরাভ অাাম্মরয়া ইরাভ 18/10/1990

13472 কভাোঃ আফযপৄয যভান কভাোঃ াহ  আরভ কভাছাোঃ আম্মরয়া খাতুন 04/09/1990

13473 কভাোঃ আবু কনাভান ফফিকী কভাোঃ আবু ফকয ফফিক াফনা আক্তায 10/12/1991

13474 মুােদ যাইয়ান আরভ কভাোঃ া আরভ কফরনা আক্তায 14/12/1993

13475 নূম্ময আপানুয জান্নাত কভাোঃ আরতাপৄয যভান কপারী আক্তায 02/07/1991

13476 এ এভ. জাফদ াান কভাােদ ায়দায আরই কভাােদ কনা খাতুন 01/11/1992

13477 কভাোঃ খাইরুর ইরাভ কভাোঃ পজলুয যভান যফভা কফগভ 31/10/1987

13478 কভাোঃ াইদুয যভান সুরতান আম্মভদ কভাাোঃ াফনা আক্তায 15/12/1994

13479 কভা: কাভরুর াান কভা:  পম্ময়জ উফিন ফভম্ম: াভসুননাায কফগভ 26/12/1989

13480 দীন কভাােদ করারী আব্দুয যাজ্জাক ফভয়া নাজভা আক্তায 10/01/1990

13481 নযীন রাইরা বুফফর কভা: কাম্মন উফিন কভাছা: কনা আক্তায 24/08/1993

13482 কভাোঃ আান াফীফ কভাোঃ আকফয আরী নাদীযা ইয়াফভন 15/06/1989

13483 জান্নাতুন কনছা রাফভয়া এ.এভ. পারুক কাম্মন ফযপৄন কনছা 26/09/1993

13484 কভা: ইকযামুর ক কভা: ইফি আফর কভাছা: াফয়া খাতুন 31/12/1989

13485 কভাোঃ কাম্মর যানা ভুইয়া কভা আব্দুর ভাম্মরক ভ ূঁইয়া ানাজ কফগভ 20/02/1992

13486 আফনসুর ইরাভ এ ফফ ভ জাাঙ্গীয াভশুন নাায কফগভ 04/10/1989

13487 ফযফ্পাত আপফযন কান্তা কভা: ফপম্মযাজ ফভয়া ফপম্মযাজা কফগভ 03/09/1992

13488 ফনাত তাফনভ াভসুর ইরাভ কভরুন কনা 01/01/1994

13489 এ, এভ, যাফপউ কখ কভাােদ আব্দুয যফদ ফভম্ম কফরনা আক্তায 01/01/1993

13490 কভাােদ আফদুর আয়ার া ম্মভাােদ নূরুচ্ছপা কুতুফী খফদজা কফগভ 01/03/1994

13491 উজ্জ্বর আভদ কভা: আব্দুর কফযভ ভয়রুন কনা 05/10/1991

13492 কভাোঃ নাজমু াফকফ কভাোঃ ইভাভ উিীন নূযী কফগভ উম্মে কুরসুভ 27/11/1991

13493 আভা কপযম্মদৌ কভাোঃ আফভনুর ক সুফপয়া কফগভ 14/01/1992

13494 তয়দ ইয়াদ কভাযম্মদ পাফকয কভফা উফিন আম্মিদ াম্মজদা কফগভ 10/09/1994

13495 কভনাজ ফদর আপম্মযাজ আবু খাম্মরদ কভাোঃ কভাফভন ানফজরা কফগভ ফমু 14/04/1994

13496 কভাোঃ উভান গফন পুরক কভাোঃ কভাফাযক কাম্মন লুাুৎপা কফগভ 31/12/1991

13497 ভয পারুক এভ জফভ উফিন উম্মে াফনা 25/12/1993

13498 কভাোঃ য়াফভ আকযাভ কভাোঃ ফযাজ ফভয়া অম্মরা কফগভ 17/11/1994

13499 কভা: যায়ান ফকফফযয়া যফন কভা: আব্দুর ভফজদ রুোনা কফগভ 26/06/1991

13500 কভাোঃ ভাসুদ াযম্মবজ কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাাোঃ কাফভজা কফগভ 15/12/1989

13501 রায়রা আক্তায কভাোঃ আব্দুর রফতপ যকায কভাাোঃ কফরনা খাতুন 31/12/1992

13502 নাজমু াফকফ কভাোঃ আরভগীয কাম্মন আফখনূয 03/02/1994

13503 তাফনয়া ফনজাভ কভা.ফনজাভ উফিন কগাম্মরনুয রাফতপা রতা 26/08/1993

13504 ইভযান কাম্মন কভাোঃজাাঙ্গীয আরভ আম্মরয়া কফগভ 01/07/1992

13505 কভা: ফপম্মযাজ যায়ান কভা: কভাকাম্মের ক আকফরভা াযবীন 11/12/1990

13506 ফজাদুর ইরাভ জয়নার আম্মফদীন পাফতভা কফগভ 31/12/1988

13507 কভাােদ ভাকসুদুয যভান কভাোঃ ভাফদুয যভান াফফনা ইয়াফভন 02/01/1993

13508 কভাোঃ জফরুর ইরাভ কভাোঃ নজরুর ইরাভ নুপা ইরাভ 03/01/1993

13509 কভাোঃ াফকর আমভ কভাাোঃ আব্দুর ভান্নান কভাাোঃ ফদযাতুর মুনতাা 01/01/1990

13510 আফযপ উল্লা ফনজাভী ফরভ উল্লা ফনজাভী জাানাযা কফগভ 22/12/1992
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

13511 কভাোঃ যাফকবুর ইরাভ কভাোঃ আপতাফ উফিন াফনুয আক্তায 03/12/1990

13512 কভাোঃ াজ্জাদ কাম্মন কভাোঃ ফপকুয যভান াফনুয কফগভ 01/07/1990

13513 কভাোঃজাম্মফদ ফভয়াদাদ আরাজ্ব আব্দুর জব্বায মৃধা কভাাোঃভাম্মজদা কফগভ 02/05/1989

13514 কভাোঃ ফভরন যানা কভাোঃ কভাকাম্মি প্রাভাফনক কভাছাোঃ আফছয়া খাতুন 10/11/1990

13515 আবুর খাম্ময়য নাফয আম্মভদ কাম্মন আযা কফগভ 05/03/1988

13516 এইচ. এভ. াযম্মবজ কফফয দফফয ফউ িন আম্মভদ াযবীন আক্তায 01/01/1993

13517 াান াফযয়ায কভাোঃ আব্দুর ফাম্মযক ানাজ কফগভ 05/12/1993

13518 কভাোঃ পয়ার ক কভাোঃ ফজয়াউর ক পকফযয়া জান্নাত 01/07/1992

13519 কভাোঃ আবূর কাম্মন কভাোঃ দাম্মনচ আফর যাফভা কফগভ 10/12/1989

13520 ফফয চন্দ্র যায় প্রপৄল্ল কুভায যায় গীতা যানী যায় 18/06/1994

13521 কভাোঃ ভফউফিন কভাোঃ আব্দু ারাভ আকন্দ জয়নফ কফগভ 12/08/1989

13522 কভাোঃ ভামুন কাম্মন কভাোঃ ারুনুয যফদ ছাম্মরা কফগভ 20/12/1988

13523 কভাোঃ আবুর ফাায কভাল্লা কভাোঃ আব্দুর কভাতাম্মরফ কভাল্লা ভাপৄজা খাতুন 31/12/1989

13524 কভা. কাায কাম্মন আবুর কারাভ কভা. াইপৄল্লা কভাা. াফনা কফগভ 06/11/1990

13525 কভাোঃ জাকাফযয়া াফফফ কভাোঃ আফভনুয যভান অফজপা কফগভ 21/03/1989

13526 তানবীয আম্মেদ কভাোঃ াইপৄর ইরাভ কভাছাোঃ কযম্মনা াযবীন 15/11/1994

13527 ইযাত ফস্দা এভ এভ আফতয়ায যাভান কযানা খানভ 30/06/1992

13528 সুজন ভামুদ কভাোঃ মুম্মদু আরী াফনা কফগভ 10/04/1992

13529 কভাোঃ াভসুর আরভ জীভ উফিন যদায কভাছাোঃ াভীভা আযা 24/01/1988

13530 কভাোঃ ভম্ময আরভ কভাোঃ াফযছ উফিন রুনা কফগভ 27/05/1992

13531 নাফযন সুরতানা  ফভতু আরহ্বাজ কভাােদ আফর কফরনা আক্তায 03/10/1993

13532 কগৌয ফফশ্বা যফীন্দ্রনাথ ফফশ্বা সুকতাযা ফফশ্বা 20/11/1993

13533 তাভান্না ইমাফভন আব্দুয যাজ্জাক কপযম্মদৌী কফগভ 03/10/1990

13534 এ,কক,এভ আযাপাত আদনান যভান কভাোঃ াফফবুয যভান আযাপৄন নাায 22/11/1989

13535 কভাোঃ ভফনরুজ্জাভান কভাোঃ আব্দুর ভফতন কভাছাোঃ কভফযনা কফগভ 31/12/1992

13536 কভাােদ কতৌফদুর ইরাভ কভাােদ ফযার্জর ইরাভ তাফভনা কফগভ 11/10/1993

13537 কভাোঃফভজানুয যভান কভাোঃনজরুর ইরাভ াানাজ কফগভ 17/12/1989

13538 ারভা আরভ কভাোঃ াহ  আরভ াম্মজদা কফগভ 01/01/1992

13539 কভাোঃ যাজীফ কাাইন কভাোঃ মুফজবুয যভান কভাছা. যাম্মজদা খাতুন 15/01/1989

13540 কভা: যাম্মর াযম্মবজ কভা: াইপৄর ইরাভ কভাা: আন্জর্জয়াযা কফগভ 09/12/1988

13541 আরী আান ফদুর ইরাভ আম্মভা কফগভ 15/01/1995

13542 ফযয়াদ কভাোঃ আবু তাম্ময কভাোঃ অফর উল্যা যকায জাানাযা কফগভ 18/08/1990

13543 কভাোঃ ফযদুয়ানুর ক মুন্না কফপর উফিন াফভদা কফগভ 02/06/1994

13544 কভাোঃ ফযপাত কফযভ এ, টি, এভ, কযমাউর কফযভ কভাছাোঃ কযাকানা কফগভ 01/01/1994

13545 কভাোঃ াঈদ যভান আবু াঈদ কভাোঃ মুফজবুয যভান াঈদা যভান 01/10/1993

13546 কভাোঃ াখায়াত আরভ কভাোঃ আব্দুর খাম্মরক কভাছা: আপম্মযাজা াযবীন 13/07/1995

13547 কভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ কভাোঃ আবুর কাম্মভ কভাছাোঃ াম্মরা কফগভ 12/05/1991

13548 াম্মরা আকতায কভাোঃ ফদুল্লা ফপম্মযাজা কফগভ 11/12/1994

13549 কভাোঃ আবুর খাম্ময়য কভাোঃ মুফজবুয যভান যাম্মজদা খাতুন 13/12/1991

13550 কভাোঃ ানুর াফীফ কভাোঃ াফীফ এান ীযা কচৌধুযী 10/08/1994

13551 কভাোঃ জাফভয কাম্মন কভাোঃ আব্দুর আয়ার আম্ময়া খাতুন 01/01/1988

13552 কভাোঃ আযপানুর ইরাভ আকন্দ ভযহুভ নজরুর ইরাভ আকন্দ আফজজা ইরাভ 07/12/1991

13553 নূয কনয়াজ লুতপয যভান নুরুন্নাায কফগভ 03/08/1992

13554 কভাোঃ ভয পারুক মুন্সী াযম্মবজ কভাোঃ মুফজবুয যভান মুন্সী কভাাোঃ আফপয়া কফগভ 20/01/1994

13555 আব্দুল্লা আর ভামুন আব্দুয যফ াভছুন নাায 25/06/1992
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পনব োবগ  লবযে ০৯/০২/২০১৮ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত 

 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

13556 কভাোঃ আব্দুর কফযভ কভাোঃ আব্দুর কফযভ কভাছাোঃ ভামুদা খাতুন 02/03/1989

13557 কভাছা: পাযজানা ইয়াফভন কভা: ফফফয যভান কভাছা: ভফযয়ভ কফগভ 20/01/1993

13558 কভাোঃ কযজাউর াান কভাোঃ আফজর্জয যভান কানাযা কফগভ 21/06/1988

13559 কখান্দকায যাকীন আর জায়াদ কখান্দকায অফরউর ইরাভ যাফদা কফগভ 01/01/1995

13560 পজম্মর যাফব্ব খন্দকায পাম্ময়কুজ্জাভান পাফভা 15/11/1994

13561 এ এভ যাম্মদ ম্মযায়ায  র্জম্ময়র কভাোঃ আব্দু ারাভ কভাছাোঃ জহুযা খাতুন 01/11/1989

13562 কভাোঃ আবু ফক্কয ফফিক কভাোঃ ফনজামুর ক কভাছাোঃ জাানাযা কফগভ 01/01/1990

13563 কভাোঃ াান আরী কভাোঃ পজলুয যভান কভাাোঃ াফফফা খাতুন 02/03/1989

13564 কভাোঃ মুযাদুজ্জাভান কভাোঃ আব্দুছ ারাভ আম্মনায়াযা কফগভ 20/12/1991

13565 কভাোঃ কাম্মন নাফদভ কভাোঃ াজ্জাদ কাম্মন নাফভা াজ্জাদ 26/07/1993

13566 কখ কভা: নাফদুর ইরাভ কখ কভা: নজরুর ইরাভ পফযদা কফগভ 25/09/1989

13567 তানফজন ভামুদ ভাামুদ উর আরভ ফফযন ভাামুদ 01/12/1991

13568 শ্রী সুফর চন্দ্র নাথ শ্রী কমাম্মগন্দ্র চন্দ্র নাথ রীরা যানী নাথ 12/08/1992

13569 আবু াম্ময়ভ খান কভাোঃ আব্দুর গপৄয খান াম্মজদা কফগভ 20/11/1992

13570 ইভযান াম্মরহ  যাাত এ এভ কভাভতার্জর ইরাভ খ নাফভা আখতায 11/06/1995

13571 কভা: যাফকবুর ইরাভ কভা: ভফতয যভান কভাছা: কযাফভা খাতুন 11/03/1989

13572 কভাোঃ আফনসুয যভান কভাোঃ কাম্মদয ভন্ডর কভাছা: ফভরা খাতুন 20/10/1989

13573 াশ্বতী যকায অম্মাক কুভায যকায ভাফপ্ত যকায 15/12/1995

13574 কভাোঃ জফরুর ইরাভ কভাোঃ নজরুর ইরাভ নাফযন জাান 01/06/1991

13575 খোঃ কভম্মদী াান জর খোঃ আফদুর ভফতন াম্মজদা আক্তায 30/10/1994

13576 এভ ফড ভফউিীন এভ ফড আব্দু ারাভ মুকুর কফগভ 01/08/1993

13577 কভাােদ কযজাউর কফযভ কভাােদ আব্দুয যাজ্জাক আফছয়া 01/01/1988

13578 াম্মফকুন নাায কভা: ফযার্জর ক নুয আকতায 20/12/1993

13579 কভাোঃ আযাপৄর ইরাভ কভাোঃ ফাবুর ফভয়া ারুর আক্তায 30/10/1991

13580 কভাোঃ ভাসুদ ফভয়া কভাোঃ ইভাইর লুৎপৄম্মন্নছা 12/05/1990

13581 ফভজাু কভাোঃ কভাামম্মভনুর আনাভ ফভজাু কভাোঃ ভাাবুফ আনাভ কাজী ভভতাজ কভম্ময 05/07/1995

13582 কভাোঃ ভামুদুর াান নূয আম্মভদ কভাছা. কপযম্মদৌী কফগভ 06/09/1993

13583 ানা রুী ফাধন কভাোঃ াজাান কভাছা: আমুদা কফগভ 18/10/1994

13584 কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ কভাোঃ ফাচ্চু প্রাং কভাছাোঃ ফযার্জন ফফফফ 18/10/1990

13585 অফবম্মলক সুীর সুফর চন্দ্র ীর তপু কযখা সুীর 31/12/1993

13586 কভাোঃ অফর-উয-যভান কভাোঃ খফরর-উয-যভান ছাফভনা াযবীন 21/01/1995

13587 যকায াফফকুন নাায যকায কভাােদ ভাবুবুর আরভ কদলুয়াযা কফগভ 18/08/1991

13588 কভাোঃ াফভউর ইরাভ কভাোঃ ইয়াকুফ আরী কভাছাোঃ ভম্মভনা কফগভ 01/01/1992

13589 াফদয়া মুনমুন কভা: আব্দুর য়াম্মযছ াযা খাতুন 29/06/1990

13590 াফফযনা ফজান যাপা এ,কক,এভ, াভসুর ইরাভ কচৌধুযী যাানা ইরাভ 15/12/1993

13591 াফভদুর আান কভাোঃ আব্দুয যফভ াফভদা আর াইদ 25/08/1991

13592 যাম্মদ যভান কভাাম্মোদ ফপউল্লা ফউফর আক্তায 25/06/1996

13593 য়াফয়া তানবীয ভীয ভফনরুর ইরাভ াভসুন নাায 18/01/1991

13594 াফযজাত আরভ কৌযব কভাোঃ ফদুর আরভ ফভম্ম কযখা ফদ 13/10/1990

13595 কভাোঃ জাভান ভুইয়া কভাোঃ অফছউজ্জাভান ভুইয়া াভসুন্নাায কফগভ 17/08/1990

13596 পাফতভা নাজনীন কভাোঃ কফাযান উিীন নাফযন আক্তায 30/06/1991

13597 প্রফতবা ভন্ডর ফাসুম্মদফ ভন্ডর াফ যানী 10/03/1991

13598 ফযপাত আর াইপ কভাোঃ জাম্মফদুর ইরাভ াভসুন নাায 29/07/1993

13599 ফযপাত যভান কভাাম্মিকুয যাভান াঈদা কফগভ 07/11/1994

13600 এ.এভ.এভ. মুাইফভন কভাোঃ কতাপাজ্জর ক কুযযাতুর আইন 05/01/1995
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13601 কভা: নূয-এ-আরভ মুফনভ আব্দুর খফফয ফভয়া কদম্মরায়াযা কফগভ 01/01/1994

13602 কভাোঃ কভম্মদী াান তালুকদায কভাোঃ ফভজানুয যভান তালুকদায পাযজানা যভান ফভফর 06/10/1994

13603 এ.য়াই.এভ ছাম্মযায়ায জাান আব্দুর ফজাদ প্রাং াভীভ আযা কফগভ 08/01/1995

13604 গাজী কভা. ফযয়াাত আফভন গাজী কভা. রুহুর আফভন কভাােৎ স্বপ্না আক্তায 01/02/1990

13605 কভাোঃ কভায়াম্মজ্জভ কাম্মন কভাোঃ ভম্ময়ন উফিন কভাাোঃ যাম্মফয়া কফগভ 20/06/1994

13606 আফদুল্লা-আর-াফফ কভাোঃ র্জরফপকায আরী খান আপম্মযাজা খাতুন 17/10/1994

13607 প্রাফন্তক চক্রফতী ফযদ চক্রফতী অফনতা চক্রফতী 07/09/1994

13608 আম্মভদ আবু মাম্ময়দ অফভ রুস্তভ আম্মভদ আম্মনায়াযা কচৌধুযী 25/04/1989

13609 জফন ফড়ুয়া ফভরন ফড়ুয়া রুফফ ফড়ুয়া 04/01/1993

13610 কদফাীল যায় তয নাযায়ন যায় আযফত যানী যায় 10/01/1989

13611 কভাোঃ ইকফার কাম্মন যফন কভাোঃ কত আরী এফরজা কফগভ 23/10/1988

13612 ভাবুবুয যভান আপার্জিীন ভইয়া উম্মে াফফফা আক্তায 20/05/1984

13613 কভাোঃ আফজর্জল্লা কভাোঃ আব্দুয যীদ যফভা কফগভ 22/12/1991

13614 যফক ফড়ুয়া হৃদয় ফড়ুয়া াধনা ফড়ুয়া 15/01/1991

13615 কভাোঃ আর- আফভন কভাোঃ নুয ইরাভ আম্মরয়া খাতুন 01/01/1991

13616 আফকফ ফজান খান ফযপ উফিন খান আখতায জাান 09/10/1993

13617 কভাোঃ ফরটন ফভয়া ভন্নাছ আরী সুরতানা যাফজয়া 13/10/1988

13618 নম্মযাজ  কভাোঃ তাম্মযক কভাোঃ নূরুর আরাভ ভীয তাজ কভযী আরভ 01/01/1994

13619 ত্বাীন ভীভ কভাোঃ যফফউর ইরাভ যাম্মফয়া খাতুন 01/01/1995

13620 জাফযপ জাভান খন্দকায খন্দকায খাম্মরকুজ্জাভান কজফভন আখতায 02/12/1994

13621 কভাোঃ যীপৄর ইরাভ কভাোঃ কগারাভ কভাস্তপা কভাছাোঃ কপারী কফগভ 10/10/1991

13622 কভাোঃ আাদুজ্জাভান ফয়ার কভাোঃ উেত আরী আফম্বয়া খানভ াথী 08/12/1992

13623 যাজাদ উফিন কভা: ফদয উফিন াফদা কফগভ 25/11/1991

13624 কভাোঃ কভাস্তাফপর্জয যীদ কভাোঃ আপতাবুয যীদ যানাযা খাতুন 28/12/1990

13625 াফব্বয আম্মেদ কভাোঃ আব্দুয যফদ াফরভা খাতুন 01/10/1992

13626 কভাোঃ াপাম্ময়ত জাফভর কভাোঃ জহুরুর ক াযপৄন নাায 12/09/1993

13627 মুাোদ র্জনাইদ আফছায কচৌধুযী নূরুর আফছায কচৌধুযী াজাদী আফছায কচৌধুযী 31/12/1989

13628 কাজী যাম্মদুর ইরাভ কাজী াজ্জাদুর ইরাভ যাম্মপজা াযবীন 10/05/1992

13629 কভাোঃ ফফযপৄর ক কভাোঃ আক্তায কাম্মন কফরনা আক্তায 30/05/1991

13630 মুােদ আফকুয যভান ভ ূঁইয়া মুােদ ভাবুবুয যভান ভ ূঁইয়া খাফদজা কফগভ 01/02/1990

13631 কভাোঃ যাম্মর কভাোঃ আফদূয যফ পফযদা কফগভ 18/09/1993

13632 কভাোঃ াফযয়ায আরভ কভাোঃ আজাারুর আরভ কভাছাোঃ ানাজ কফগভ 16/10/1992

13633 তয়দা জান্নাতুর য়াযদাহ এ. কজড. এভ. জারার উফিন কদম্মরায়াযা কফগভ 06/10/1993

13634 কভাোঃ াফন আফযপৄর ইরাভ কভাোঃ আব্দুর গফণ আকতায ফানু 20/11/1988

13635 কখ ইরামুর ক কখ আব্দুর য়াদুদ কফগভ য়াদুদ 01/12/1989

13636 কভাোঃ ফতাদ তাফযক আবু তাফযক কযখা তাফযক 24/09/1992

13637 জাম্ময য়াফভ আম্মনায়ায কাম্মন নূযজাান কফগভ 01/01/1989

13638 কভা: াজ্জাদ কাম্মন খান কভা: ভকবুর কাম্মন খান লুৎপা আক্তায 14/08/1992

13639 জয়ংকয তফদ্য যনফজত তফদ্য জয়শ্রী তফদ্য 25/07/1992

13640 ভীন কচৌধুযী মুক্তায কাম্মন াফনা কফগভ 01/04/1993

13641 কভাছা: আনর্জভান আযা খাতুন কভা: আম্মতায়ায কাম্মন কভাছা: র্জম্মরখা কফগভ 10/10/1990

13642 কভাোঃ াান-উজ-জাভান কভাোঃ আব্দুয যউপ াফনা াযফবন 23/07/1988

13643 কভাোঃ পযাদ কাম্মন কভাোঃ কম্মকন্দায আরী কভাছাোঃ পফযদা কফগভ 12/05/1992

13644 কভাোঃ য়াফদ কযজা নুরুর হুদা যাফজয়া কফগভ 01/02/1991

13645 কভাোঃ কনয়াজ যীপ কভাোঃ যীপৄর ইরাভ কযাম্মকয়া ইরাভ 24/08/1994
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

13646 কভাোঃ ইউসুপ কাম্মন খান কভাোঃ াাদাত কাম্মন খান কযৌনঅাাযা কফগভ 25/12/1995

13647 কভাাোদ যাইসুর াান া ম্মভাাোদ র্জরফপকায আরী কযানা আক্তায 27/11/1989

13648 কভাোঃ নাফয উফিন কভাোঃ আব্দুর জফরর নাফভা আক্তায 31/12/1991

13649 ইয়াফয আযাপাত রুম্মফর াভসুর আরভ আম্মনায়াযা কফগভ 13/02/1993

13650 কভাোঃভফনয কাাইন কভাোঃআব্দুয যভান কভাাোৎম্মভাযম্মদা কফগভ 21/10/1991

13651 কভাোঃ ইব্রাীভ াযম্মবজ কভাোঃ ইছভাইর কাম্মন কভাছাোঃ আফযপা ইয়াফভন 29/04/1989

13652 কভাোঃ ফজল্লুয  যভান কভাোঃ নজরুর ইরাভ কভাছাোঃজাম্মভনা খাতুন 14/04/1992

13653 ভাজারুর ইরাভ মৃত আবু ফকয ফফিক কপযম্মদৌী আক্তায 31/12/1995

13654 ভাামুদ াান তুলায কভাোঃাভত আরী ারুর কফগভ 11/09/1994

13655 কভাোঃ কগারাভ ম্মযায়ায কভাোঃ কগারাভ ফকফফযয়া কজাৎছনা াযবীন 24/09/1993

13656 তয়দ কাস্ ফন জাাফ ক্বাভায তয়দ জফভ উফিন নাফভা আক্তায 19/10/1989

13657 কাজী কভাোঃ ভাঈনউফিন কাজী কভাোঃ সুরতান আম্মেদ ফফযনা কফগভ 01/03/1989

13658 কভাোঃ যাম্মদুজ্জাভান কভাোঃ ভফনয উফিন আম্ময়া খাতুন 10/11/1992

13659 কভা: ভাাবুফ আরভ কভা: কনছায আম্মভদ নাজভা আম্মভদ 27/04/1992

13660 কভাোঃ কতৌফদুর াান মৃত ভফজফয যভান কভাছাোঃ আম্মরয়া খাতুন 04/01/1993

13661 কভাোঃ ইউসুপ ফভয়া কভাোঃ াভছুর ক আম্মরয়া কফগভ 15/05/1991

13662 আভান আম্মফদীন পাাদ পজলুয যভান কচৌধুযী াভম্মদ জাান 05/05/1992

13663 ািাভ কাাইন কভাোঃ কভায়াম্মজ্জভ কাম্মন ানা কফগভ 10/05/1992

13664 ায়রা ইয়াফভন সুফনাু কভাোঃ ভয পারুক খাঁন রুফভ 19/06/1993

13665 কভাোঃ ভাসুভ কভাোঃ আব্দুর রফতপ কভাাোঃ ফভনাযা কফগভ 01/01/1985

13666 উদ্ভফ ার ভধুব্রত ার ফখা ার 02/04/1992

13667 তাফজনা তাভান্না খানভ ফংফক কভাোঃ জাভার উফিন খান াইফভন আযা 05/09/1996

13668 কভাোঃ আরভগীয কফীয কভাোঃ আব্দুর জব্বায কখ আম্মভনা  কফগভ 13/02/1990

13669 কভাোঃ ভাকুরুর আরভ কভাোঃ আব্দুর জফরর কভাছাোঃ ভামুদা খানভ 08/01/1992

13670 কভাোঃ ফভনার্জর আরভ ফনজাভী। কভাোঃ া আরভ ফনজাভী। তয়দা খাম্মরছা কফগভ। 28/06/1991

13671 ভাবুফ আরভ কফরাম্ময়ত কাম্মন ফভনাযা কফগভ 08/10/1990

13672 তাফনন ইরাভ আব্দুর কুদ্দু তাম্মজনুয কফগভ 01/01/1991

13673 কভাোঃ ইভদাদুয যভান কভাোঃ াজাান আরী জাফভরা খাতুন 25/02/1991

13674 কভাোঃ আফযপ কাম্মন কভাোঃ আব্দুর আফজজ কভাাোঃ যাফজয়া সুরতানা 05/02/1994

13675 কভা: াযম্মবজ আরভ কভা: যফপকুর আরভ যাফজয়া কফগভ 30/12/1992

13676 আফভনুর ফাায ফপকুয যভান আম্ময়া কফগভ 12/08/1991

13677 াঈদ ভামুদ-উর আফভন কভাােদ নুরুর আফভন আম্মরয়া কফগভ 19/09/1988

13678 স্বণাু খাতুন কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মুফন্স কফরনা খাতুন 29/12/1991

13679 ফফ, এভ, াম্মরীন আীক কাান কভাোঃ আীকুর আরভ াীনাজ ফকুর 01/07/1993

13680 ঞ্জয় সূিধয অফনর চন্দ্র সূিধয ফখা যাণী যায় 04/05/1995

13681 াফপর্জয যভান আবুর কারাভ আজাদ াভসুন নাায 25/12/1993

13682 কভা: তানবীয ইফতয়াক ান এ. কক. এভ. ইদুর কফযভ কভাছা: াভসুন্নাায 04/05/1991

13683 কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ কভাোঃ আোঃ যফদ কভাছাোঃ জাানাযা কফগভ 10/07/1990

13684 বগীযথ কদ প্রবাত কদ ঝণাু কদ 10/11/1994

13685 কভা: ফভজানুয যভান কভা আব্দুর খাম্মরক ভামুদা কফগভ 07/02/1995

13686 যফপকুর ফাযী ফযার্জর ইরাভ ফাারূন কনছা 30/09/1993

13687 আাভফন কভাোঃ আজারুর ইরাভ আম্মরয়া কফগভ 10/11/1993

13688 কভাোঃ ভফনরুর আরভ কভাোঃ ইউচু ারুন কফগভ নুয ফানু 22/04/1993

13689 তমদ আফযপৄর্ যভান কভা: খাফরলুয যভান কভাৎ াযফভন জাান 01/11/1993

13690 মীশু াা স্বন কুভায াা ীভা যানী াা 01/12/1989
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

13691 অনুভা পাযা া ম্মভাোঃ জফরুর ক ভামুদা কচৌধুযী 16/08/1991

13692 কভাোঃ নাফয আর পাাদ ফাপ্পী কভাোঃ আজফাায আরী কভাছাোঃ নাফযন সুরতানা 31/12/1993

13693 আফপভা সুরতানা কভা: আযাপৄর আরভ কভাা: যানী সুরতানা 30/04/1993

13694 কভাোঃ আযপান আরী কভাোঃ ারুন-অয-যফদ কভাছাোঃ কতাযা কফগভ 10/12/1992

13695 কভাাোঃ আবু াঈদ কভাোঃ াীন আখতায কভাাোঃ এফভ কফগভ 20/12/1993

13696 াফকফ াান কভাোঃ জফরুর ইরাভ কফরনা আক্তায 10/06/1990

13697 কভা: কভম্মদী াান কভা: আজাায আরী যকায কভাছা: আক্তায জাান কফগভ 10/10/1989

13698 তানবীয কাম্মন আবুর কাম্মন াভছুন নাায 07/08/1995

13699 কভা: আবু াফনপা কভা: আপাজ উফিন াফপজা খাতুন 12/12/1990

13700 কভা: আবু নাম্ময কভা: াইদুয যভান কভাা: সুরতানা কফগভ 01/01/1990

13701 কভাোঃ াহ আরভ কভাোঃ াজাান আরী কভাছাোঃ জফযনা খাতুন 05/04/1991

13702 আাদুর ইরাভ এইচ, এভ, তার্জর ইরাভ আয়া ইরাভ 15/12/1991

13703 কভা.কভাফন আফর কভা. রফাই ভন্ডর কভাা. ভয়না ফফফফ 02/02/1992

13704 কভাোঃ যফপকুর ইরাভ াফপর্জয যভান ফযনা কফগভ 03/06/1990

13705 নাফদ াান নূরুর ইরাভ নূযজাান আক্তায ফানু 28/10/1993

13706 এ. এভ. আফযায কাম্মন আফপ এ. এভ. পারুক  কাম্মন াম্মরা কফগভ 11/12/1993

13707 জয় প্রকা চাকভা জ্ঞান কজযাফত চাকভা অফভয় ফারা চাকভা 10/11/1990

13708 পাফভদা জাান আবু ইউসুপ জাানাযা কফগভ 21/11/1992

13709 কভাোঃ াইদুয যভান কভাোঃ আফনছুয যভান কভাছাোঃ কফরনা যভান 31/12/1992

13710 আম্মনায়ায কাম্মন ভাফদ কদম্মরায়ায কাম্মন আম্মনায়াযা কফগভ 26/01/1992

13711 কভাোঃ মুনতাফয াম্মরীন কভাোঃ আরী কচৌধুযী ফদররুফা আক্তায 10/07/1995

13712 যতন কুভায যায় ভাধফ চন্দ্র যায় ফভনাফত যাণী যায় 29/12/1988

13713 কভাােম্মদ এভযান কাাইন কভাোঃ যফপক নুযজাান 05/12/1991

13714 কভাোঃ াজ্জাদ কাাইন আনু ফভয়া াম্মকযা কফগভ 17/08/1994

13715 কভাােদ আযভান উল্লা কভাােদ একযাভ উল্লা জাানুয কফগভ 28/04/1992

13716 াম্মবর আম্মভদ কৌযব কভাোঃ আফভরুর ইরাভ াফদা ইরাভ 28/02/1994

13717 কভাোঃ ভামুন খান কভাোঃ আব্দুছ ছারাভ খান ারুর আক্তায 15/10/1988

13718 কভা: আফনছুজ্জাভান মৃত. াফফবুয যভান কভাছা: আপম্মযাজা কফগভ 20/08/1988

13719 নুযাত জাান কভাোঃ আবুর কাম্মভ কচৌধুযী কাফনজ তাছফরভা 12/11/1989

13720 ফযন কুভায কুন্ডু যফঞ্জত কুভায কুন্ডু তৃষ্ণা যানী কুন্ডু 11/10/1993

13721 সুব্রত ফাক যণফজৎ কুভায ফাক ফদারী ফাক 25/12/1990

13722 াফযয়া জাান ফপউফিন খান কভাা: কপারী কফগভ 08/12/1992

13723 কভাোঃ আবু সুফপয়ান কভাোঃ আম্মনায়ায কাম্মন কফগভ আম্মনায়াযা কাম্মন 15/10/1995

13724 কভাোঃ আফফয সুরতান খান কভাোঃ সুরতান উিীন খান লুৎপা সুরতানা 10/09/1990

13725 পাফযা কফগভ কভাোঃ হুভায়ন কফীয ফভম্ম াভছুন নাায 10/05/1992

13726 কভাোঃ আবুর কাম্মন কভাোঃ যজফ আরী ভভতাজ কফগভ 07/01/1994

13727 কভাোঃ ভফতউয যাভান কভাোঃ কভয উফিন ভয়না খাতুন 16/01/1989

13728 মুাোঃ তাফযক াান মৃাোঃ আব্দুর াই তাম্মযা খাতুন 07/02/1992

13729 কভাোঃ াইপৄর ইরাভ আব্দুর াফকভ ভইয়া কযাকানা কফগভ 01/10/1989

13730 কভা তাফনুর কাম্মন মুকুর কভা ফদুয যভান নাফভা আকতায 13/02/1994

13731 কভাোঃ ভাসুদ যানা সুজন কভাোঃ াহ  আরভ ভফল্লক যফভা কফগভ 01/07/1991

13732 কভাোঃ কভম্মদী াান কভাোঃ এ খাম্মরক তালুকদায নূযজাান কফগভ 04/10/1992

13733 কভাোঃ ভাবুবুয যভান কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ ফভফজ জাানাযা কফগভ 31/12/1987

13734 কভা: রুানী ফফশ্বা কভা: আব্দুর াফকভ ভাম্মজদা কফগভ 05/10/1989

13735 জান্নাতুর নাঈভ আনন্দী কভাোঃ যফপক উল্লযা লুলু আর ভাযজান 02/06/1995
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বোোউববোবড ে ০৩/১২/২০১৭ তোপ বখ  পনব োগ পবজ্ঞপি রমোতোববক সহকো ী প্রবকৌশলী (পু ) বে স োসপ  জনবল 

পনব োবগ  লবযে ০৯/০২/২০১৮ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত 

 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

13736 দী কুভায ার অভর ার ফচিা যানী ার 13/02/1993

13737 কঝাটন দর্ত্ ম্মন্তাল দর্ত্ দ্মা দর্ত্ 04/03/1990

13738 কভাোঃ াফজদ াফযয়ায কভাোঃ ফদুর ইরাভ ভম্মনায়াযা খাতুন 09/06/1988

13739 কভাোঃ ভফভনুর ক কভাোঃ আব্দু ার্ত্ায কভাছাোঃ ভফজনুা কফগভ 15/09/1989

13740 কভাোঃ জাকাফযয়া ইনজাভাভ কভাোঃ জফভ উফিন কপযম্মদৌফ কফগভ 17/02/1993

13741 কভাোঃ কাছায াফন কভাোঃ যায়ান উফিন াীন সুরতানা 30/09/1994

13742 মুফপকুর ইরাভ আব্দুর াফভদ ভম্মনায়াযা 01/07/1995

13743 কভাোঃ কাভরুজ্জাভান কভাোঃ ভকবুর কাম্মন কভাছাোঃ আছভা কফগভ 16/11/1993

13744 কভাোঃ নাফপউয যভান কভাোঃ াফফবুয যভান নাফযন যভান 01/01/1994

13745 াযফভন আক্তায কভাোঃ াভছুয যভান আক্তায ফানু 28/12/1992

13746 কভাোঃ ইভযান কাম্মন কভাোঃ আফনছায যভান কভাছাোঃ ইছভত আযা কফগভ 24/04/1990

13747 কভাোঃ ইভযান আরী কখ ইফরয়া ফফযনা কফগভ 10/12/1991

13748 কভাোঃ ইভামুর ইরাভ নফজয আম্মভদ কভাছাোঃ কযাকানা কফগভ 10/07/1993

13749 কভাোঃ নাজমুর াান কভাোঃ ততয়ফ উফিন কভাাোঃ াম্মজদা আক্তায 14/10/1993

13750 শুবদী কয ফনভরু কাফন্ত কয কফফী কন 14/03/1993

13751 র্জম্ময়র ফফশ্বা সুকুভায চন্দ্র ফফশ্বা ফরফকা ারদায 10/06/1992

13752 কভা: কজারুর ইরাভ মৃত কভাজাায আরী কভাা: আনুয়াযা কফগভ 07/10/1994

13753 ধনঞ্জয় কদফনাথ ম্মন্তাল কুভায নাথ পৄলু যানী যকায 09/11/1994

13754 পাফভদা ফরা ভযহুভ কভাস্তপা পারুক কাম্মন াইদা আখতায 09/12/1989

13755 আব্দুর াফভদ কভাোঃ যফফউর ইরাভ কভাাোঃ কপযম্মদৌী কফগভ 01/04/1993

13756 কভাােদ কযাভানুর ইরাভ কভাােদ নুরুর ইরাভ কযাভানা ইরাভ 15/10/1994

13757 কভাোঃ াফবুর াান কভাোঃ কফরভ কযজা নুযজাান খাতুন 28/11/1993

13758 কভাোঃ ফভজানুয  যভান কভাােদ আরী কযানা কফগভ 02/02/1989

13759 মুস্তাফপদুর ক আফদুজ জাম্ময ফফযনা আক্তায 01/12/1994

13760 কভাোঃ ফপউয যভান কভাোঃ আব্দুর জব্বায কভাছাোঃ কপারী কফগভ 05/11/1992

13761 যীভা াা যনফজত াা অফনতা াা 08/11/1993

13762 পাাদ ভামুদ কভম্মদী ফপম্মযাজ ভামুদ ইকফার ানাজ ভামুদ 26/03/1994

13763 অরুনাব যায় আনন্দ চন্দ্র যায় বানু যানী যায় 16/12/1990

13764 পাফযয়া যভান ভাকসুদুয যভান ফকভত আযা 14/08/1996

13765 কভাোঃ ভামূনায যফদ কভাোঃ ফফযজ উফিন কভায়াম্মজ্জভা খাতুন 01/03/1991

13766 অণফু কদফনাথ অফজত কুভায কদফনাথ কযখা যাণী কদফী 02/08/1995

13767 কভাোঃ আযাপাত খান কভাোঃ নূরুজ্জাভান খান আম্মভনা কফগভ 08/07/1991

13768 কভাছাোঃ রুভা খাতুন কভাোঃ আপজার কাম্মন কভাছাোঃ তফভনা কফগভ 04/09/1990

13769 নূয-এ কপযম্মদৌ ভফনকা ভফতন কভা: আব্দুর ভফতন নাজনীন নাায 29/11/1995

13770 কভাোঃ আবু কাযায়যা কভাোঃ আব্দুর ান্নান কভাছাোঃ কানাবান কফগভ 01/01/1990

13771 প্রফার াা ফাদর াা প্রফতভা াা 06/05/1991

13772 নাফদয়া আক্তায কভাোঃ নাফয  উল্লা লুতপৄন নাায 23/12/1991

13773 কভাোঃ অাাফযপৄর ইরাভ কভাোঃ অাাব্দুর গপৄয কখ াম্মজযা কফগভ 01/12/1992

13774 কভাোঃ াইপৄর ইরাভ যফন কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ ফযাজ কাভরুজ জাান রুফন 23/11/1992

13775 াজ্জাদুয যভান কভাোঃ ভফপর্জয যভান কফরনা কফগভ 13/03/1994

13776 কভাম্মপকা ভাাবুফা আক্তায কভাোঃ কভাফপকুয যভান কভাাোঃ পফযদা আক্তায 05/12/1993

13777 এ, এভ, আখতারুর ইরাভ এ. এভ. াঈদুর ভান্নান কভাাোঃ আক্তারুন কনছা 31/08/1991

13778 কভা: নাফদুর ইরাভ কভা: ভকবুর াান াফয়া খাতুন 20/10/1991

13779 কভা: াগয ভন্ডর কভা: কাম্মন ভন্ডর কভাছা: াম্মভদা ফফফফ 03/03/1991

13780 কভাোঃ জাাঙ্গীয কাম্মন কভাোঃ আব্দুয যফদ পফকয কভাছাোঃ আপম্মযাজা খাতুন 15/06/1992
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 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

13781 কভা: নজরুর ইরাভ কভা: আব্দুর য়াম্মদ কভাছা: জাফপযন কনছা 02/03/1990

13782 কভাোঃ াফকফ কাম্মন কভাোঃ ফযার্জর ইরাভ আফছয়া 13/12/1988

13783 া কভাাোদ যায়ান কভাোঃ কফরভ া কফরনা আক্তায 10/02/1994

13784 কভাোঃ ভাকছুদুয যভান এ. এভ. ফফয উফিন কভাাোঃ নুযনাজফনন 01/01/1994

13785 এ, এভ, আম্মফদ কাম্মন কভা আকযাভ কাম্মন আম্মরয়া কফগভ 07/07/1995

13786 ফযপাত জাান কভাোঃ আব্দুয যফদ াহ াফনা আক্তায পারুকী 21/11/1989

13787 কভাোঃ ভফউয যভান ভ ূঁঞা আফদুর ভান্নান ভ ূঁঞা কযাম্মকয়া কফগভ 01/11/1989

13788 কভা: াাবুিীন কভা: নুরুন্নফী াফদা ইয়াফভন 15/11/1991

13789 কভাোঃ তাফযকুর ইরাভ কভাোঃ াম্ম আরভ কভাাোঃ তাফরভা আক্তায 25/03/1994

13790 আযাপাত যভান ফখফতয়ায যভান জাানাযা আক্তায 04/07/1994

13791 কভাোঃ ইয়াফন আযাপাত কভাোঃ আব্দুর আউয়ার কযানা আক্তায 15/09/1994

13792 বুজ চন্দ্র যকায ফফ ংকয যকায কিৌদী যাণী যকায 26/05/1991

13793 পয়ার আম্মমদ কভাোঃ র্জরফপকায আরী কখাবুন নাায 13/11/1988

13794 এ. এ. এভ. ফযয়াজ উফিন কভা. নাফজভ উফিন আপম্মযাজা কফগভ 01/01/1994

13795 কভা:আকফয আরী কভা:ফজয়া উফিন কযনু কফগভ 07/09/1991

13796 পৃথ্বী দর্ত্ ফফভুফত ভলণ দর্ত্ রাকী দর্ত্ 05/01/1993

13797 মুােদ তাফযপ ফফন য়াফর কভা: য়ারী উল্লা জাফভরা  ইয়াফভন 01/09/1993

13798 সুভাইয়া খাতুন কভা: জাভার উফিন আম্মভদ ভভতাজ কফগভ 15/01/1991

13799 আফদতয প্রাদ কদ সুনীর কাফন্ত কদ যীনা কদ 01/12/1993

13800 কভা:আবু াঈদ কভা: আরতাফ কাাইন াফদা কফগভ 14/12/1991

13801 কভাোঃ নজরুর ইরাভ কভাোঃ আক্কা আরী ভফযয়ভ কফগভ 10/03/1989

13802 াফকফ যায়ান এ.টি.এভ যফপকুর ইরাভ াানা ফানু 09/01/1996

13803 কভাোঃ ভামুদ াান আ, , ভ, ভাপৄজ উল্লা জাানাযা ভাপৄজ 12/08/1991

13804 কভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন কভাোঃ ফায়দুয যভান কফগভ লুৎপৄম্মন্নছা 09/06/1989

13805 এ, এভ, ভারুপ াান নাফন কভাোঃ কখ আম্মক উল্লাহ কভাছাোঃ যন আযা আক্তায 11/11/1992

13806 কভাোঃ আফযপ কভাোঃ বুজ অরুনা আক্তায 10/12/1990

13807 কভাোঃ আপজালুর ইরাভ কভাোঃ নজরুর ইরাভ ভন্ডর ফভম্মোঃ আপম্মযাজা বুরবুর 22/09/1993

13808 মৃনার কাফন্ত ভধু ভম্মনাযঞ্জন ভধু ফফতা যানী ভধু 30/10/1989

13809 কভাােদ আফরমুজ্জাভান কভাােদ ইফরয়াচুয যভান ফভম্ম কম্মরনা কফগভ 13/08/1992

13810 ভাশুক যভান ভফজফয যভান মুনর্জযা কফগভ 17/07/1994

13811 কভা:ইভদাদ কাাইন আফদুর াই খান আম্মরয়া কফগভ 10/08/1988

13812 কভাোঃ জাফভদুর ইরাভ কভাোঃ কম্মকন্দায আরী জাানাযা কফগভ 12/11/1989

13813 কভাোঃ ফযয়াদ কাম্মন কভাোঃ কদম্মরায়ায কাম্মন নাজমুন নাায 01/02/1993

13814 াফকর কভাােদ আযাপ কভাােদ আবুর ফাায াফভদা আখতায 07/01/1991

13815 চঞর কুভায গাম্ময়ন ভরয় কুভায গাম্ময়ন শ্যাভা যানী গাম্ময়ন 05/11/1991

13816 কভাোঃ আব্দুর ভফতন কভাোঃ কুফাদ হুাইন মৃধা কভাম্মভনা খাতুন 09/10/1989

13817 আবূ ফকয ফফিক আফদুর য়াাফ ফজন্নাতুন কনা 10/12/1994

13818 পাফভ আোদ ভভতাজ কদৌরতানা আঞ্জুভান আযা কফগভ 13/12/1993

13819 া কভায়াম্মজ্জভ কভাোঃআফনসুয যভান রাইকা কফগভ 13/04/1989

13820 কভাোঃ নাফপউর ক কভাোঃ ভকছুদুর ক নাফছভা ক 03/12/1989

13821 কভাোঃ পারুক কাম্মন কভাোঃ কাভার কাম্মন কভাাোঃ ারুর কফগভ 02/01/1994

13822 কাাইন আম্মভদ ম্মর াম্মর আম্মভদ াফদা াযবীন 08/08/1993

13823 কভাোঃ আফভনুয যভান কভাোঃ কাইউভ ফভয়া তাছফরভা কফগভ 11/07/1989

13824 নজমু াফফযন কভাোঃ ফজলুয যভান পাম্মতভা কফগভ 09/09/1988

13825 কভাোঃ আযাপৄর ইরাভ কভাোঃ আফদুর কাইয়ুভ যন আযা 01/01/1991
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র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম মোতো  নোম জন্ম তোপ খ মন্তব্য

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)

বোোউববোবড ে ০৩/১২/২০১৭ তোপ বখ  পনব োগ পবজ্ঞপি রমোতোববক সহকো ী প্রবকৌশলী (পু ) বে স োসপ  জনবল 

পনব োবগ  লবযে ০৯/০২/২০১৮ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত 

 ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোাঃ

13826 ংকজ কুভায ভন্ত ভধু সুদন ভন্ত পারৃনী যানী ভন্ত 08/11/1993

13827 কভাোঃ াফব্বয কাম্মন রুহুর আফভন যকায ভামুদা খাতুন 01/03/1988

13828 কাম্মন অাাভদ আব্দুর গপৄয সুযভা কফগভ 15/12/1993

13829 আবুর াছান আফদুর ভফতন আফপয়া খাতুন 01/06/1990

13830 নাফযন সুরতানা জাভার উফিন নুযজাান কফগভ 25/08/1989

13831 যাইয়ান কচৌধুযী কভাোঃ আব্দুর ভান্নান কচৌধুযী কযাম্মকয়া সুরতানা 18/10/1991

13832 াথ ুাযফথ দর্ত্ ফনফয কুভায দর্ত্ প্রফতভা দর্ত্ 01/08/1991

13833 ইকফতয়ায উফিন রুহুর আফভন ভভতাজ কফগভ 05/05/1990

13834 স্বপ্না আক্তায ফভতা কভাোঃ ইউসুপ আরী প্রাং মৃতোঃ াফভদা কফগভ 18/11/1993

13835 কভাোঃ মুফপকুয যভান কভাোঃ পজলুর কফযভ নাজমুন আযা কফগভ 10/05/1994

13836 কভা: তফযকুর ইরাভ কভা: আফভনুর ইরাভ ান্না আখতায 20/06/1989

13837 কভা াজ্জাদ আর ান্নান কভা ভনর্জরুর ান্নান নাজমুন নাায 27/02/1991

13838 কভাোঃ ফভজানুয যভান কভাোঃ যফপক আরী কভাছাোঃ যফভা কফগভ 08/05/1990

13839 ভাপৄর্জয যাভান কভাাোদ আরী ফজন্না সুফপয়া আক্তায 15/03/1993

13840 আরাউিীন আউয়ার কভাোঃ আব্দুর আউয়ার াফন আক্তায 14/03/1993

13841 ান্তনু কঘাল ফদরী কুভায কঘাল ফভতা যানী কঘাল 14/11/1992

13842 কভাোঃ পারুক কাম্মন কভাোঃ কনকফয কাম্মন াম্ময়যা খাতুন 17/06/1990

13843 াআদ আর ভাসুদ কভাোঃ ভাসুদুর ক াফনা ইয়াফভন 25/11/1993

13844 কভাাোদ জারার উিীন পফযদুর আরভ ফদলুআযা কফগভ 01/07/1990

13845 ফম্মল্লার ফাক উর্ত্ভ ফাক সুজাতা যানী ফাক 10/06/1989

13846 ফফজন চন্দ্র যায় ব্রজন চন্দ্র যায় বগফতী যানী যায় 01/11/1992

13847 কভাছাোঃ মুভতাফনা খাতুন কভাোঃ ছাম্মদকুর ইরাভ কভাছাোঃ ফনগা ুসুরতানা 09/05/1994

13848 কভাোঃ ইারুহুল্লা কভাোঃ যফপকুর ইরাভ পাম্মতভা কফগভ 02/02/1994

13849 কভাোঃ নাজমুর হুদা কভাোঃ ইযাইর ক কভাাোঃ নাফগনা নাজনীন 27/11/1988

13850 কভা: আক্তায কাম্মন কভা: আকফয কাম্মন াম্মজযা খাতুন 10/09/1990

13851 কভাোঃ পয়ার াান কভাোঃ াভসুর ক কপযম্মদৌী কফগভ 16/11/1993

13852 কভাোঃ আফীরুর আরীভ কভাোঃ ইউনুছ ফাযী আফজনাযা ফাযী 27/07/1991

13853 যাম্মর কভাোঃ ইব্রাীভ কভাোঃ ইউসুপ ফভয়া সুফপয়া আক্তায 31/12/1989

13854 কভাোঃ যাফকবুর জাাঙ্গীয কভাোঃ যফপকুর ইরাভ জাানাযা খাতুন 31/12/1994

13855 তাফভনা নাফযন কভা: তফযকুর ইরাভ কভাা: নাফভা কফগভ 15/06/1993

13856 াইপ কাভার কভাােদ কফপর উফিন ারভা াযবীন 30/11/1990

13857 আভদ ফফন যাফগফ জীভ উফিন আভদ উম্মে ইরাভ 01/07/1995

13858 কাফনতা আপফযন কভাােদ আফদুয যফভ উম্মে ারভা 30/12/1993

13859 কভাোঃ পাযান-আর-াফকফ জ্ঞানী কভাোঃ ফপম্মযাজ ারুন সুরতানা আক্তায 05/12/1991

13860 কভম্মদী াান কাজী যফপকুর ইরাভ াফনা খানভ 21/11/1995

13861 কভাোঃ কাছায কাম্মন কভাোঃ আরতাপ কাম্মন াফকনা আক্তায খান 01/12/1991
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