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10001 মভাোঃ আরামভন মভয়া মভাোঃ আতাায আরী মুসুল্লী 

মভাাোঃ ভননায়াযা

ফযগুনা 05/08/1987

10002 মভাোঃ আর আভীন মানন মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 

কাজর মফগভ

মনযাজনৄয 10/05/1995

10003 মভাোঃ পয়ার মদর মভাাম্মদ

মজরজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 31/12/1987

10004 রা চন্দ্র মভাদক অমফনা চন্দ্র মভাদক 

ফীনা যানী মভাদক

ভয়ভনমিং 06/12/1993

10005 আ. াভাদ আজাদ া মভাাম্মদ ভূইয়া 

মভাছাম্মৎভননায়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 12/12/1994

10006 সকত চাকভা মফভূমত জীফন চাকভা

সুীরা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 23/07/1990

10007 মভাোঃ মপনযাজ মভয়া মৃত মগারাভ মভাস্তপা 

মভাছাোঃ মপনযাজা মফগভ

কুমিগ্রাভ 1/1/1900

10008 মভাোঃ ভমদুর আরভ মভাোঃ ভাাবুবুর আরভ 

ভমযয়ভ

ফমযার 12/11/1986

10009 মভাোঃ মখাকন মভয়া মভাোঃ আব্দুর খানরক প্রাভামনক 

মভাাোঃ  মগারাী মফগভ

ফগুিা 17/12/1995

10010 মভাোঃ আবু যায়ান মপনযাজ মভাোঃ ামফবুয যভান 

মভাছাোঃ মযননা ফানু

মদনাজনৄয 06/08/1990

10011 মভাোঃ মযজাউর াান মভাোঃ ইভাভ আরী 

যজনা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 01/01/1990

10012 মভটন চাকভা মফদ্যা সুযন চাকভা 

দয়াভমন চাকভা

যাঙ্গাভাটি 14/06/1993

10013 প্রীতভ দা যতন কুভায দা 

মচনু দা

চট্টগ্রাভ 08/01/1991

10014 মভাোঃ ইকফার মানন মভাোঃ ইমি আরী 

মভাছাোঃ ানাজ াযবীন

াফনা 16/10/1992

10015 মভাোঃ ভানায়ায মানন  মভাোঃ মভাজানম্মর ক 

ানজযা মফগভ

টুয়াখারী 25/02/1990

10016 মভাোঃ যমফউর আউয়ার মৃতোঃ মভাোঃ ইমিছ আরী 

মভাাম্মৎ যমভজা মফগভ

কুমভল্লা 15/06/1988

10017 মভতারী ার তন কুভায ার 

মফতা যানী ার

খুরনা 22/11/1993

10018 মভাোঃ মুনীয মানন মৃতোঃ মভাপাজ্জর মানন 

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

যিংনৄয 26/02/1993

10019 মভাোঃ আজভাইন কমফয মভাোঃ একযাভ কমফয 

মভাছাোঃ মমরনা আক্তায

মদনাজনৄয 12/11/1995

10020 কাঞ্চন কুভায মদ মনযঞ্জন কুভায মদ 

কাজর যানী মদ

মপনী 01/08/1992

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ
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10021 মকলু দা যতন দা 

রুতী দা

চট্টগ্রাভ 11/10/1994

10022 মভাোঃ  আমভনুর ইরাভ মভাল্লা মৃতোঃ আোঃ যমভ মভাল্লা 

ভননায়াযা মফগভ

ফমযার 01/02/1991

10023 জর সুীর ননী মগাার সুীর 

ননী যানী সুীর

কক্সফাজায 26/03/1995

10024 ওকত মানন যামকফ সয়দ আজাদ আনভদ

আযাফুন নাায াথী

ফমযার 26/10/1993

10025 মভাাম্মদ আফদুয যউপ মভাাম্মদ আফদুর ভানরক 

নুয জাান মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/04/1988

10026 মভাোঃ আবু ফাায মরটন মভাোঃ আব্দুর ামভদ 

মভাছাোঃ মুকুর নাায

যাজাী 15/09/1988

10027 মভাোঃ ফানয়জীদ মভাোঃ আতাায উমিন াওরাদায 

মভাাোঃ নুয-জাান মফগভ

টুয়াখারী 15/12/1994

10028 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ ইাক মভয়া 

আয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 02/05/1989

10029 মভাোঃ খামরদ াান মভাোঃ ইয়ামছন আরী 

খানরদা

জয়নৄযাট 31/12/1996

10030 মভাোঃ রা মানন মভাোঃ আযাফুর 

মভাছাোঃ ারুর

নওগাঁ 07/12/1989

10031 মভাোঃ পারুক মানন মভাল্যা মভাোঃ মনছায আরী মভাল্যা 

মযপা মফগভ

খুরনা 02/01/1989

10032 মভাোঃ পাযক মানন আব্দুর কদ্দুছ 

আননায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 25/10/1990

10033 গাজী ীদউর ইরাভ গাজী াভসুয যভান 

মৃতোঃ মভাছা কমনুয খাতুন

াতক্ষীযা 16/11/1987

10034 মজানামক আক্তায মভাোঃ উভয আরী 

াযবীন আক্তায

মভৌরবীফাজায 26/07/1996

10035 আবুর ানাত াটওয়াযী মভাোঃ মভাযনদ আরভ 

মাননয়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 15/02/1993

10036 ইন্দ্রমজত কুভায মফশ্বা প্রবাল চন্দ্র মফশ্বা 

অমনভা যানী মফশ্বা

ভাগুযা 10/12/1994

10037 মভাোঃ ামকর খন্দকায মভাোঃ আমভনুর ক খন্দকায 

সুযাইয়া মফগভ

গাজীনৄয 01/03/1995

10038 ািাভ মানন মতাযা আরী 

ভানজদা

নানটায 1/1/1900

10039 সুলন কুভায জনগ চন্দ্র 

ফুমদয়া যানী

নওগাঁ 18/06/1991

10040 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মৃত চাঁদ আরী মভয়া 

তামরভা মফওয়া

াফনা 30/10/1990
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10041 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর রমতপ মভয়া

আননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 24/08/1990

10042 যানদুজ্জাভান ওয়ানজদ আরী মভাল্লা 

খুম খাতুন

কুমিয়া 15/01/1993

10043 মভাোঃ মযাজুর ইরাভ মভাোঃ ামফবুয যভান 

মভাছাোঃ যানফয়া মফগভ

যিংনৄয 30/04/1995

10044 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ মভাজাায আরী যকায 

মভাছাোঃ জমযনা মফগভ

গাইফান্ধা 03/03/1987

10045 মভাোঃ নুরুন্নফী মভাোঃ মানন আরী 

নুরুন্নাায

রারভমনযাট 25/07/1987

10046 মখ মভাাম্মদ ারুন অয যমদ মভাোঃ আবুয কানভ 

মভাাোঃ ামরভা খাতুন

মনত্রনকানা 01/01/1990

10047 কাজী মভাোঃ যানদুর ইরাভ কাজী মভাোঃ আবুর খানয়য 

মযানা মফগভ

কুমভল্লা 03/01/1990

10048 যমফন মভয়া খমরলুয যভান 

ফাননছা মফগভ

জাভারনৄয 24/10/1995

10049 মভাোঃ তানবীয আানভদ মভাোঃ ফাবুর াওরাদায 

মভাাোঃ ামনা মফগভ

ঝারকাঠী 27/10/1993

10050 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ মতৌমদুর ইরাভ 

মভাছাোঃ আছভা মফগভ

ফগুিা 20/03/1990

10051 মভাোঃ াজ্জাদ মানন মভাোঃ আব্দু াত্তায 

মভাছাোঃ ামদা মফগভ

মদনাজনৄয 18/09/1993

10052 মভাোঃ ামযয়ায কমফয মভাোঃ মভাখনরছুয যভান 

মৃত ামফা আক্তায ফানু

যিংনৄয 01/01/1987

10053 মভাোঃ ামকরুর ইরাভ মভাোঃ ছাভছুর আরভ 

মভাছাোঃ যমভছা মফগভ

যিংনৄয 10/01/1996

10054 মভাোঃ মভাকাযযভ মানন মৃতোঃ মজানাফ আরী 

ভাবুফা মফগভ

যিংনৄয 05/10/1996

10055 চয়ন দা যফীন্দ্রনাথ দা 

প্রমভরা দা

নিাইর 19/05/1993

10056 জারার উমিন মভাোঃ জাভার উমিন 

অমজপা মফগভ

মপনী 01/01/1995

10057 এভ. ইভযান মানন নজরুর ইরাভ মভয়া

সুমপয়া নজরুর

ভাগুযা 10/08/1992

10058 মভাোঃ ইব্রাীভ খমরর উল্লা মভাোঃ ামফবুল্লা ফাায 

পানতভা  ফগভ

মবারা 08/07/1997

10059 মভাোঃ মনজাভ উিীন মভাাম্মদ মদদারুর আরভ 

মভাছাম্মদ খানরদা াযবীন

চট্টগ্রাভ 07/08/1989

10060 মভাোঃ আমনছুজ্জাভান মভাোঃ আনয়নউিীন 

নুরুন্নাায

কুমিয়া 17/01/1990
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10061 মমাায আর মদাদানয়ব মভাোঃ আব্দুর ক 

মভাছাোঃ যানফয়া খাতুন

মনায 16/08/1993

10062 মভাোঃ  াছনাইন মভাোঃ াজাান াওরাদায 

যমভা মফগভ

মবারা 01/01/1990

10063 মভাোঃ আর ভামুন মভাোঃ ারুনূয যমদ 

মযানাযা মফগভ

চাঁদনৄয 02/02/1990

10064 কল্যান নাথ মননৄ যানী মদফী 

মৃত দয়ার ময নাথ

চট্টগ্রাভ 18/11/1991

10065 মভাোঃ াভসুয যভান মভাোঃ নুয নফী 

মাননয়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1994

10066 মভাোঃ নাজমুর যীপ মভাোঃ আবু জাপয যীপ 

আনরয়া মফগভ

পমযদনৄয 01/05/1988

10067 মভাোঃ াীনুয ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভমজদ 

মভাছাোঃ আমছয়া মফগভ

নীরপাভাযী 01/12/1991

10068 মভাাম্মদ আর আমভন মানন সুভন মভাাম্মদ মকাফাদ মানন 

জাানাযা মফগভ

জয়নৄযাট 09/04/1996

10069 মভাোঃ তামযকুর ইরাভ মভাোঃ তছমকন উিীন 

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

মদনাজনৄয 09/01/1989

10070 মভাোঃ কাভরুর াান মচৌধুযী াভসুমিন মচৌধুযী 

মযান পানতভা

চাঁদনৄয 10/01/1994

10071 ামভভ আনম্মদ মভাোঃ মজল্লুয যভান তালুকদায 

মভাছাোঃ াাযা মফগভ

নওগাঁ 21/12/1989

10072 শ্যাভ চযন যায় প্রফুল্ল চন্দ্র যায় 

কল্পনা যানী যায়

নীরপাভাযী 18/02/1995

10073 যমপকুর ইরাভ মৃত মগয়া উমিন (ভন্ডর)

যামফয়া মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1991

10074 মভাোঃ ভামুন-উর-াান মভাোঃ যভত উল্লা 

াভসুন নাায

যিংনৄয 11/10/1991

10075 মভাোঃ াাজাদা মভাস্তামদয মভাস্তপা ইয়ামছন 

নামদযা মফগভ

নওগাঁ 25/06/1989

10076 মুাম্মদ ভাসুদুয যভান ইমিছ মভয়া 

ামরভা খাতুন

কুমভল্লা 01/04/1994

10077 মভাোঃ আবু তারা মভাোঃ জানয উিীন 

মভাছাোঃ যওনাযা মফগভ

ফগুিা 10/07/1994

10078 নামছয উমিন ভমপজুর ইরাভ 

মভাাোঃ নাজভা মফগভ

কুমভল্লা 01/12/1994

10079 মভাোঃ আরী আজভ খাঁন মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 

মভাছাোঃ আছভা মফগভ

াফনা 19/07/1995

10080 মভাোঃ যায়ানুয যভান মযানর সয়দ মভাোঃ মমরভ 

মজযাৎস্না মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1990
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10081 ামযয়ায ভামুদ ভযহুভ জামদুর ইরাভ 

মভাছাোঃ জমভরা খাতুন

াফনা 02/12/1989

10082 আবুর ফাায মুাম্মদ সুরাইভান মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান 

মভাাোঃ আনভনা মফগভ

ফমযার 26/09/1995

10083 মভাোঃ ভমন মানন মভাোঃ আব্দু ারাভ 

মভাছাোঃ মভমযনা মফগভ

মদনাজনৄয 01/07/1995

10084 মফপ্রদা মভৌমরক মফভর চন্দ্র মভৌমরক 

ভায়া যানী মভৌমরক

ফমযার 25/10/1992

10085 এ.এভ.এভ.মভান েদ মভানভন মভাোঃ মগারাভ যভান 

মমরনা ফানু

ঢাকা 15/03/1992

10086 মভাোঃ রুনফর মাাইন মভাোঃ ইরাক মভাল্যা 

মনায মফগভ

খুরনা 10/12/1991

10087 ভাছুভ ছায়াদাত ামফবুয যভান মফশ্বা 

যানফয়া খাতুন

খুরনা 01/02/1993

10088 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ আোঃ গমন 

পানতভা মফগভ

খুরনা 14/03/1993

10089 এ.এভ.দুজেয় মভাোঃ ায়দায আরী 

মভন. ানভরা মফগভ

মগাারগঞ্জ 12/02/1993

10090 াজ্জাদ মভাল্যা আোঃ ক মভাল্যা 

ামছনা মফগভ

খুরনা 02/04/1994

10091 মভাোঃ ানৄর মভয়া ফন মভাোঃ লুৎয যভান 

ময়াযা মফগভ

যিংনৄয 19/11/1990

10092 মভাোঃ মভাকনরছুয যভান মভাোঃ মভাকানি মানন 

খামদজা মফগভ

াতক্ষীযা 06/06/1993

10093 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ মভাোঃ আরতাফ মাননাঁ 

ভননায়াযা মফগভ

ফমযার 02/09/1987

10094 মভাোঃ াীন মযজা মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

মভাছাোঃ মফজা মফগভ

মযাজগঞ্জ 09/09/1989

10095 ভননায়ারুর ক াভসুর ক 

স্বপ্না সুরতানা

গাজীনৄয 01/10/1994

10096 মভাোঃ ভাামুদ উর আমভন ফকী মভাোঃ আমভনূর ইরাভ ফকী 

মভাছাোঃ ভাাবুফা আখতায

কুমিগ্রাভ 03/06/1989

10097 আাদুজ্জাভান মভাোঃ আযাপ আরী 

াযবীন মফগভ

ফগুিা 30/12/1993

10098 মরিংকন ফারুযী করুনা কান্ত ফারুযী 

সুনীমত যামন ফারুযী

ভাদাযীনৄয 20/06/1994

10099 মভাোঃ মযজাউর কমযভ মৃত মভাোঃ ওাফ আরী াওরাদায 

ভননায়াযা মফগভ

ফমযার 01/02/1991

10100 মভাোঃ পযাদ মাাইন তপাজ্জর মানন 

াভসুন নাায

ভয়ভনমিং 01/02/1990
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10101 এপ.এভ.আযাফুজ্জাভান এপ.এভ. মভাফাযক আরী

আযাফুনন্না

জাভারনৄয 16/09/1994

10102 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মৃত আরাউমিন াওরাদায 

ামরভা খাতুন

মনযাজনৄয 11/11/1989

10103 মভাোঃ দুরার মানন মভাোঃ আব্দুর জমরর 

মভাছাোঃ নূনয আক্তায

মদনাজনৄয 01/01/1987

10104 মভাোঃ জামকয মানন মভাোঃ আতাউয যভান

জাানাযা মফগভ

মদনাজনৄয 01/03/1989

10105 আদভ আরী মভাোঃ ওয়ারী উল্লা

ভমজদা মফগভ

চাঁদনৄয 07/08/1995

10106 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ এভযান আরী

মভাছাোঃ নাগভা মফগভ

মদনাজনৄয 12/06/1989

10107 মভাোঃ রা মানন মভাোঃ মদুর ইরাভ 

মভাছাোঃ মযফানু

জয়নৄযাট 05/09/1990

10108 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ আব্দুর ান্নান 

মভাছাোঃ মযামজ মফগভ

নানটায 15/04/1996

10109 মভাোঃ আরা উমিন মভাোঃ ইমিছ মভয়া 

নাজমুন নাায

মনায়াখারী 01/07/1990

10110 মভাোঃ ভাছুভ মফল্লা খান মভাোঃ নূযউল্লা খান 

মভাছাোঃ ভানজদা মফগভ

াতক্ষীযা 01/07/1993

10111 মভাাম্মদ আাদুজ্জাভান মভাাম্মদ আননায়ায মানন 

আনয়া মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 04/07/1991

10112 মভাোঃ আযাফুর আরভ মভাোঃ আোঃ ভমজদ 

মভাছাোঃ মযানভনা খাতুন

াফনা 28/12/1987

10113 মভাোঃ মভাাইমভনুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর আমভন 

মভাাোঃ ানরা াযবীন

মনত্রনকানা 10/06/1995

10114 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ ছমচয আনভদ 

ছানরখা

মবারা 01/01/1995

10115 আয়াতুল্লা মভয়া মৃত মপনযাজ মভয়া 

ামদা মফগভ

পমযদনৄয 12/12/1989

10116 মভাোঃ কাভরুর াান ামফফ মভাোঃ খমরলুয যভান

কমনুয মফগভ

ঠাকুযগাঁও 19/09/1991

10117 মভাছাোঃ রুভা মফগভ মপযনদৌ যভান 

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

মদনাজনৄয 15/04/1992

10118 ানদুর ভাওরা মভাাম্মদ মগারাভ ভাওরা 

ভমযয়ভ মফগভ

মপনী 11/08/1993

10119 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান মভাোঃ নওয়াফ আরী

মভাছাোঃ যানপজা মফগভ

যিংনৄয 30/11/1995

10120 মভাোঃ খায়রুর মভানভন আরী আনভদ মানন 

আকমরভা

জাভারনৄয 31/12/1991
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10121 মভাোঃ মভাকনরছুয ভমভন মভাোঃ আজারুর ইরাভ 

মযানকয়া মফগভ

ভামনকগঞ্জ 11/12/1994

10122 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ পামভ মভাোঃ আজারুর ইরাভ 

মযানকয়া মফগভ

ভামনকগঞ্জ 15/07/1990

10123 মভাোঃ জময উমিন জয়নার আনফমদন 

ানরভা খাতুন

মপনী 01/01/1990

10124 কাভরুজ্জাভান মদুর ইরাভ 

াানা খাতুন

মযাজগঞ্জ 05/07/1995

10125 মভাোঃ কাওছায মানন াওরাদায মভাোঃ আরতাপ মানন াওরাদায 

পমযদা মফগভ

খুরনা 24/09/1992

10126 াগয আনম্মদ মভাোঃ আমতয়ায যভান 

মভাছাোঃ মপযনদৌী মফগভ

কুমিয়া 15/03/1992

10127 রুহুর আমভন াাদৎ প্রাভামনক 

ভানজদা খাতুন

যাজফািী 11/04/1994

10128 মভনদী াান মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ যওন-আযা-াযবীন

মযাজগঞ্জ 01/05/1991

10129 মভাছাোঃ যামজয়া সুরতানা মভাোঃ আব্দুয যভান াানা 

মপারী  মফগভ

নওগাঁ 01/06/1988

10130 নূয মভাাম্মদ (যানছর) মভাোঃ আোঃ মভাতানরফ 

নূরুন্নাায মফগভ

মযনৄয 01/11/1995

10131 মভাোঃ ভাছুভ মফল্লা মভাোঃ মভৌপাজ্জয মানন 

ইয়াছমভন সুরতানা

মনায 04/10/1995

10132 আমযফুর ক মুজানম্মর ক 

আযজুদা মফগভ

চাঁদনৄয 06/08/1991

10133 মভাোঃ আর আমভন আফদুর রমতপ 

নামগ েছ মফগভ

মবারা 09/02/1994

10134 মভাোঃ ামনুয আরভ মভাোঃ আবুর কানভ 

মভাছাোঃ মপনযাজা মফগভ

নওগাঁ 13/10/1990

10135 ফাদর মভয়া মভাোঃ ভনসুয আরী

মভাছাোঃ ভমজযন মফগভ

রারভমনযাট 15/10/1993

10136 মময মফশ্বা মফনফকানন্দ মফশ্বা 

মনয়তী যানী মফশ্বা

ভামনকগঞ্জ 15/10/1992

10137 মভঠুন চন্দ্র াা সুমজত চন্দ্র াা 

কাজর যানী াা

কুমভল্লা 04/04/1993

10138 মভাোঃ আব্দুর আরীভ মভাোঃ আক্কাছ আরী 

মমযন মফগভ

টাঙ্গাইর 17/01/1989

10139 আরভগীয মাাইন আনভাদারী মক 

আল্লাদী মফগভ

ভামনকগঞ্জ 1/1/1900

10140 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মভাোঃ আব্দুর াই 

মনতাযা মফগভ

নওগাঁ 16/12/1993
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10141 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মভাোঃ সফুয যভান 

মভাাোঃ নামদা মফগভ

মদনাজনৄয 25/10/1989

10142 খায়রুর াান মভাোঃ আনছায আরী 

মভাছাোঃ আনয়া মফমফ

যাজাী 10/11/1994

10143 মভাোঃ এখনতখায আরভ মভাোঃ ভাাবুবুয যভান 

যীপা মফগভ

ভাগুযা 30/12/1984

10144 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান মফাযী মভাোঃ মভানরভ উমিন 

কুরসুভ মফগভ

পমযদনৄয 03/01/1989

10145 মযপাত পামতভা মভাোঃ মযাকন উমিন 

মকামনূয আক্তায

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/07/1996

10146 মভাোঃ ভামুন অয যীদ মভাোঃ াভছুর ক  

মৃতোঃ আনভনা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 19/05/1991

10147 ামপজুয যভান আরাউমিন আনভদ

মভান েদা মফগভ

টুয়াখারী 02/01/1992

10148 মগাার যকায ভননাযঞ্জন যকায 

খনা যানী যকায

নাযায়নগঞ্জ 05/11/1993

10149 এ এভ তামযক াান মভাোঃ আফদু ারাভ 

আযাফুন আযা

ভামনকগঞ্জ 02/11/1992

10150 বুজ চন্দ্র ভজুভদায নাযায়ন চন্দ্র ভজুভদায

ফকুর যানী ভজুভদায

চট্টগ্রাভ 05/10/1990

10151 মযাজুর ভমনয ওভান গমন

ভননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1995

10152 মভাোঃ যায়ান উর ইরাভ জানন আরভ

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 25/12/1990

10153 মভাোঃ আজাদ মভয়া মভাোঃ মানাউল্লা মভয়া

যামফয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 20/12/1992

10154 মমাফানয়য মানন আোঃ রমতপ

ইভত আযা

নওগাঁ 22/12/1992

10155 ভনজুয মানন খান মভাোঃ ানয়স্তা খান

ামফা মফগভ

চট্টগ্রাভ 25/12/1992

10156 মভাাম্মদ এভদাদুর ইরাভ মভাোঃ জমভ উমিন

মাননয়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/10/1994

10157 মভাাম্মদ জাকামযয়া ভযহুভ াজী নুয মভাাম্মদ

মানন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 21/07/1992

10158 যায় চন্দ্র চাকভা মৃত জ্ঞানদ চাকভা

মযন বা চাকভা

খাগিাছমি 15/10/1991

10159 নাঈভ মমরভ খমরপা

ভভতাজ মফগভ

মনযাজনৄয 10/02/1993

10160 মভাোঃ াান ভামুদ মভাোঃ মাযাফ মানন

মভাছাোঃ ভননায়াযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/03/1987
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10161 নাজমুর ক আব্দুর াই

নামছভা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1994

10162 আমযপ মভয়া মনজাভ উমিন

মযামকয়া মফগভ

মযনৄয 06/06/1993

10163 মভাোঃ যানদ মভাাযপ মভাোঃ যানদ আজগয

মভাছাোঃ ামপজা মফগভ

কুমিয়া 20/02/1990

10164 মভাোঃ ামফফ উল্লা মভাোঃ ওয়ারী উল্লা

মপারী মফগভ

কুমভল্লা 12/03/1994

10165 মভাোঃ যামি মভাোঃ জয়নার আনফদীন

মানন আযা মফগভ

ঢাকা 20/08/1993

10166 মভাোঃ মভজানুয যভান মযত আরী

মভাননায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 30/11/1993

10167 মভাোঃ ইভাইর যকায মভাোঃ আরী আকফয যকায

াযবীন আক্তায

ব্রাহ্মনফামিয়া 07/02/1992

10168 আযাপ-আর-মানন মভাোঃ নূরুজ্জাভান

মৃত ভনরভা মফগভ

াফনা 01/01/1987

10169 মভাোঃ আমভরুর ইরাভ মভাোঃ আফদুর ক

মভাাোঃ আনভনা মফগভ

ফযগুনা 01/09/1989

10170 মভাোঃ মভাযনদ মৃত মভাোঃ ামছ মভয়া

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/04/1989

10171 মভাোঃ জমভ উিীন খান খান আব্দুর মভাতানরফ

জামভরা খানভ

নিাইর 10/01/1991

10172 তরুন যায় মনযন্দ্র নাথ যায়

ামন্ত যানী

ঞ্চগি 14/02/1993

10173 মভাোঃ যামদুর ইরাভ খান মভাোঃ মদুর ইরাভ খান

মভাছাোঃ মযানকয়া খাতুন

কুমিয়া 09/10/1990

10174 মভাোঃ মযদওয়ান মানন আব্দুর ফানযক াওরাদায

মভাা তাছমরভা মফগভ

ঝারকাঠী 01/06/1995

10175 মভযাজ মানন াাফ উমিন

অমজপা খাতুন

মনায়াখারী 20/06/1993

10176 মভাোঃ আর কাভার মভাোঃ আজাায আরী

মভাছাোঃ অনরদা মফগভ

কুমিগ্রাভ 26/10/1990

10177 মভাোঃ আবু যায়ান মভাোঃ ভভতাজ প্রধান

মভাছাোঃ মযনা মফগভ

গাইফান্ধা 27/11/1995

10178 পামভা তুজ মজাযা কণা আব্দুয যাজ্জাক

যামজয়া সুরতানা

মনায 24/01/1995

10179 ইব্রাীভ খমরর আবু ামনপা

নাজভা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1995

10180 মভাোঃ ারুন-অয-যমদ মভাোঃ ামনপ গাজী

পমযদা মফগভ

ফযগুনা 10/03/1996
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10181 ামবুজ্জাভান এভদাদুর ক

মযকনানা মফগভ

মনায 13/11/1995

10182 মপকুর ইরাভ মৃত নূয মাফান

জাানাযা মফগভ

মদনাজনৄয 01/01/1991

10183 মভাোঃ ামফবুয যভান ামফফ মভাোঃ ভমজদুর ক যকায

মভাছাোঃ ানজযা মফগভ

গাইফান্ধা 15/10/1995

10184 মভাোঃ সুজন  মভয়া মভাোঃ কাইয়ুভ যকায

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

গাইফান্ধা 25/11/1993

10185 মভাোঃ হৃদয় যকায মভাোঃ সতফয যভান

মভাছাোঃ াময়া মফগভ

গাইফান্ধা 05/01/1995

10186 আব্দুয যভান ভনরভ উিীন

মযানভরা খাতুন

মঝনাইদ 10/08/1993

10187 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ আজাারুর ইরাভ

রুনকয়া মফগভ

মযনৄয 04/01/1993

10188 জাাঙ্গীয আরভ পজলুর ক

জামভনা খাতুন

ভয়ভনমিং 15/11/1994

10189 মপকুর ইরাভ আজাারুর ইরাভ

রুনকয়া মফগভ

মযনৄয 01/01/1995

10190 মভাোঃ মভঠু যদায মভাোঃ মফরানয়ত যদায

মভাাোঃ আমফদা াযমবন

ফমযার 01/03/1993

10191 মভাোঃ নাজমুর মানন মভাোঃ াহ্ আরভ মচৌধুযী

নাজভা মচৌধুযী

যাজাী 04/05/1990

10192 াভীভ মভয়া আোঃ ভান্নান

াানাজ মফগভ

চাঁদনৄয 07/07/1989

10193 মনার মফশ্বা মৃত মক্ষমত মফশ্বা

মযনুকা মফশ্বা

মগাারগঞ্জ 12/10/1991

10194 মভাোঃ ভামনকুজ্জামভর মযয়াজ মৃত মক্ষমত মফশ্বা

মযনুকা মফশ্বা

টুয়াখারী 21/03/1995

10195 মভাোঃ যীফুর ইরাভ দাউদ আরী মভয়া

রুভানা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/04/1994

10196 জাকামযয়া ইরাভ মদনায নুরুর ইরাভ

মদলুয়াযা

মকনাযগঞ্জ 01/01/1990

10197 মভাোঃ নাজমুর াচান মভাোঃ নাময মুন্পী

ানদা মফগভ

মগাারগঞ্জ 15/03/1992

10198 মভাোঃ মফল্টু মভয়া মভাোঃ মুনসুয আরী

মভাছাোঃ যওন আযা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 25/06/1989

10199 মভাোঃ ভামুদ মানন মৃধা মভাোঃ ভমন মৃধা

মছতাযা মফগভ

পমযদনৄয 18/07/1989

10200 মভাোঃ জুনয়র যানা মভাোঃ ভাজভ আরী

ভমরদা মফগভ

টাঙ্গাইর 12/10/1992
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10201 মভাোঃ ামকফ আর-াান মভাোঃ ফাদা মভয়া

রাকী খাতুন

ভাগুযা 10/10/1994

10202 ফরাই ার াযান চন্দ্র ার

সুরতা যানী ার

যাজফািী 31/12/1988

10203 মভাোঃ মভাজামদুয যভান মখ মভাোঃ আরভগীয

আভা মফগভ

খুরনা 31/12/1990

10204 ভাজারুর ইরাভ মভাোঃ মভান্তাজ আরী

ভাফুজা মফগভ

জাভারনৄয 02/02/1993

10205 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ মভাাম্মদ মপাযকান

মভাাোঃ নামগ ে আযা াযবীন

টুয়াখারী 15/11/1991

10206 াযনবজ আনভদ মভাোঃ ময়নার মানন

মপযনদৌী মফগভ

কুমভল্লা 05/01/1993

10207 মভাোঃ াখাওয়াত মানন মভাোঃ আঙ্গুয মভয়া

মভাছাোঃ আনভনা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 15/12/1990

10208 আমযফুর ইরাভ মদ উল্যা

ভননায়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/08/1996

10209 মভাোঃ আবুর মানন মচৌধুযী রুহুর আমভন মচৌধুযী

তভজুনফয মনছা

মপনী 08/06/1994

10210 মভাোঃ তমযকুর ইরাভ মভাোঃ মভজানুয যভান

রাইরী খাতুন

মঝনাইদ 02/08/1995

10211 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ ইব্রাীভ

ামছনা মফগভ

মপনী 07/04/1992

10212 মভাোঃ আবু ইউসুপ মভাোঃ াাফ উমিন

যওন আযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1992

10213 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ ভমতউয যভান

মজানফদা

মদনাজনৄয 01/04/1994

10214 আবু াঈদ মভাোঃ পারুক মানন

মদনরায়াযা আপযীন মমযন

ঝারকাঠী 14/12/1996

10215 মভনমদ াছান মভাোঃ আমভয মানন

মানন আযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/01/1994

10216 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ আব্দুয যউপ

মভাছাোঃ মজন্নাতুর াযবীন

াফনা 07/04/1994

10217 মভাোঃ মপকুর ইরাভ মভাোঃ া আরভ

মৃত আনভরা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1994

10218 াভছুর আরভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাচ্াোঃ মভনুয়াযা মফগভ

কুমভল্লা 20/11/1995

10219 মভাোঃ হৃদয় াান অমভ মভাোঃ আইয়ুফ মানন

মভাছাোঃ যওনাযা খাতুন

াফনা 01/06/1996

10220 মভাোঃ জুনয়র যানা মভাোঃ নূরুর আভীন

মভাছাোঃ জমযনা মফগভ

মদনাজনৄয 24/01/1991
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10221 মভাোঃ আমযপ মভাোঃ ইমি

তাছমরভা মফগভ

মবারা 25/12/1991

10222 বুজ কুভায ীর মদক কুভায ীর

কৃষ্ণা ীর

মনায 10/07/1987

10223 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মখ যমপকুর ইরাভ

আপনযাজা মফগভ

মনায 21/02/1992

10224 তৃণা মভত্র মুকুর মভত্র

ফকুরী যানী মবৌমভক

মুমন্পগঞ্জ 30/11/1993

10225 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ আবুর মানন

ানয়যা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 25/10/1993

10226 মভাোঃ াখাওয়াত মানন মভাোঃ মযয়াজ উমিন

মভাছাোঃ ামভদা খাতুন

কুমিয়া 08/11/1993

10227 মভাোঃ ফুয়াদ াান মভাোঃ আবু নঈভ খাঁন

মভাছাোঃ ভনজুয়াযা মফগভ

মনায 09/11/1996

10228 মভাাোঃ ভানদা খাতুন মভাোঃ জমফয়ায যভান

মভাাোঃ আমিয়া মফগভ

যাজাী

10229 মতু কুভায যকায শ্রী সুনীর চন্দ্র যকায

মনয়মত যানী যকায

নানটায 11/06/1992

10230 ইউসুফ মভয়া ইউনু রপ্তী

মৃত াভচুন্নাায

ভাদাযীনৄয 15/08/1990

10231 প্ররাদ ভন্ডর মৃত মযভর ভন্ডর

কাঞ্চন ভারা ভন্ডর

যাজফািী 27/11/1990

10232 মভাোঃ ভানজদুর ইরাভ মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভানজদা খাতুন

মঝনাইদ 08/11/1995

10233 ারভা আক্তায আবু তানয

ানজদা আকতায

কুমভল্লা 11/05/1992

10234 মভাোঃ নূরুজ্জাভান মভাোঃ নামফরুর ইরাভ

ভভতাজ মফগভ

মবারা 02/11/1995

10235 মভাোঃ মাাগ মভয়া মভাোঃ মজল্লুয যভান

মভাছাোঃ চম্পা

মকনাযগঞ্জ 10/11/1990

10236 মভাোঃ আযাফুর আরভ মভাোঃ জয়নার আনফদীন

মভাছাোঃ যমভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/03/1993

10237 মভাোঃ আবু যায়ান মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভনা মফগভ

মযাজগঞ্জ 04/07/1995

10238 াইফুর ইরাভ তালুকদায আফদুর ভানরক তালুকদায

ছমকনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 11/12/1989

10239 আযাপাত উর-কমফয নূরুর কমফয

মজবুন মনছা

চট্টগ্রাভ 18/01/1993

10240 মদানয়র ফড়ুয়া প্রকা ফড়ুয়া

নন্দা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 25/06/1993
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10241 যমফউর আরভ ভূ ূঁঞা া আরভ ভূঞাঁ

ামছনা মফগভ

মপনী 02/06/1993

10242 যমপক উমিন াভছুর ক

ভনঝুযা মফগভ

মপনী 01/01/1995

10243 মভাোঃ মরাকভান মভাোঃ আছভত আরী

ামছনা খাতুন

মপনী 25/11/1994

10244 উজ্জর আনম্মদ আোঃ যাজ্জাক

আজুপা মফগভ

নওগাঁ 10/12/1990

10245 মভনদী াান মভাাযযপ মানন (যন্জজু)

মযনফকা মফগভ যত্না

টাঙ্গাইর 17/03/1995

10246 মভাোঃ াইদুর ইরাভ ামফবুয যভান

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

ভয়ভনমিং 01/12/1990

10247 জয়ন্ত কুভায মিং শ্রী জয়নদফ মিং

মফরমনী মিং

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/01/1994

10248 অমভত কুভায যাা অমভ কুভায যাা

ভমনকা যানী যাা

যাজাী 13/02/1992

10249 মভাাোঃ ভাবুফ আরভ মভাোঃ আফদুয যভান

মভাাোঃ মযনা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 19/02/1994

10250 মভাোঃ আবুর কানভ মৃত ামকভ উমিন

মভাছাোঃ ভমতজান

ঠাকুযগাঁও 01/12/1987

10251 আব্দুর রমতপ মভানরখ উমিন

ফাননছা মফগভ

ভয়ভনমিং 08/05/1992

10252 যানর খন্দকায ানফ আরী খন্দকায

ভননায়াযা মফগভ

নওগাঁ 05/02/1993

10253 নামছয আনভদ মভাোঃ ওয়ামকর উিীন

মভাছাোঃ নূযজাান

াফনা 29/06/1987

10254 মভাোঃ আাদুজ্জাভান ান্ত মভাোঃ চানমভয়া মজাভািায

মভাাোঃ াভসুননাায মফউটি

ঝারকাঠী 15/11/1993

10255 মভজানুয যভান মভাোঃ আব্দুর ামরভ

মযানকয়া মফগভ

জাভারনৄয 08/09/1995

10256 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ রমতপ

জনফদা মফগভ

ঢাকা 05/07/1991

10257 মভাোঃ আপজার মানন মভাোঃ আবুর ামভ

ভাপরুজা আক্তায

ভয়ভনমিং 12/12/1995

10258 মভাোঃ াভীভ মানন মভাোঃ ছাইদুয যভান

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

মযাজগঞ্জ 05/08/1992

10259 মভাোঃ আরভগীয মক মভাোঃ মানা মক

আনরয়া মফগভ

পমযদনৄয 01/10/1991

10260 মভাোঃ আবু মুছা মভাোঃ ইব্রাীভ মানন

আমিয়া মফগভ

নীরপাভাযী 25/04/1994
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10261 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মভাোঃ জভনদ আরী

মভাছাোঃ ভামফয়া মফমফ

নওগাঁ 03/11/1990

10262 সুনভধ চাকভা মযন চাকভা

অঞ্জনা চাকভা

খাগিাছমি 15/02/1993

10263 মভাোঃ মানর গাজী আফদুর রমতপ গাজী

খামদজা মফগভ

ঝারকাঠী 08/08/1989

10264 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ চান মভয়া

মভাছাোঃ মনরনা খাতুন

সুনাভগঞ্জ 30/05/1995

10265 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ আরাউিীন

মভাছাোঃ মজানা মফগভ

মদনাজনৄয 20/06/1995

10266 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মৃত মভানরভ

মভাছাোঃ ভানজদা মফমফ

যাজাী 10/05/1994

10267 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ আোঃ জমরর মভঞা

মভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা মফগভ

নানটায 19/06/1988

10268 তভামরকা ারদায অমজত কুভায ারদায

কল্পনা যানী ভন্ডর

মনযাজনৄয 05/06/1991

10269 মভাোঃ মফাযানুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর ামভদ

ারাভা

নানটায 01/01/1992

10270 াইদ ভামুদ ভকবুর মানন

মফগুনা খাতুন

কুমিয়া 05/06/1994

10271 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাোঃ ফাচ্চু মভয়া

যামদা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 28/10/1995

10272 মভাোঃ মভাজানম্মর ক মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাাোঃ ঝণ ো খাতুন

নওগাঁ 10/02/1993

10273 ভামুদুর াান মভাোঃ মভাজাপপয মানন

ভানরকা ফানু

ঢাকা 14/02/1992

10274 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান ভমনয মভাোঃ ভকনছদ আরী

মভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা

মদনাজনৄয 09/03/1995

10275 খন্দকায ইয়ময়া আরভ ানবর খন্দকায মদুর ইরাভ

মমরনা আক্তায মচৌধুযী

ব্রাহ্মনফামিয়া 11/01/1992

10276 মভাোঃ ভমতউয যভান মভাোঃ মভানরভ উিীন ভন্ডর

মভাছাোঃ মজানফদা খাতুন

াফনা 31/12/1995

10277 মদফাীল সফদ্য মযনতাল সফদ্য

ফরা সফদ্য

মযয়তনৄয 05/10/1988

10278 মভাোঃ আব্দুর আমরভ মভাোঃ ভয়রার মাাইন

ানকদা খাতুন

াফনা 20/12/1994

10279 মভাোঃ জমভ উমিন মভাোঃ পজুরর খাঁন

যরা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 22/10/1993

10280 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ জারার উমিন

মভাছাোঃ মউমর মফগভ

ফগুিা 21/11/1995
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10281 আরাউমিন মভাাযপ মানন

যাননা মফগভ

কুমভল্লা 12/05/1995

10282 মভাোঃ ামভভ মযজা মভাোঃ ভনতাজ আরী

 মভাাোঃ নামযা মফগভ

যাজাী 14/05/1989

10283 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

আঞ্জুয়াযা খাতুন

াফনা 01/12/1995

10284 মভাোঃ ামিয মানন মভাোঃ আব্দুয যাজজাক

মভাছাোঃ ছমকনা খাতুন

মঝনাইদ 04/10/1993

10285 মনজ্জর চন্দ্র মদফনাথ মনভাই চন্দ্র মদফনাথ

জয়া যানী মদফনাথ

ফমযার 12/03/1990

10286 মভাোঃ যমফউর আউয়ার মভাোঃ আপজার মানন

মভাাোঃ মখানদজা মফগভ

ঢাকা 06/09/1993

10287 মভাোঃ আমনসুয যভান মৃত আবু মছমিক

আনভনা খাতুন

মনায 18/10/1992

10288 মভাোঃ নাজমুর হুদা (ফাবু) মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

যিংনৄয 15/07/1994

10289 এ এভ ইকযামুর আদর আতাউর কমযভ

মদররুফা মফগভ

ভয়ভনমিং 01/01/1993

10290 মভাোঃ আমভনুর ইরাভ মভাোঃ ওভয আরী

মভাছাোঃ আমিয়া মফগভ

নানটায 09/11/1993

10291 সুভন কুভায ভন্ত মননন চন্দ্র ভন্ত

সুমভ যানী ভন্ত

মদনাজনৄয 23/02/1993

10292 মভাোঃ জীভ উিীন আব্দুর খানরক

মভাছাোঃ ানজদা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 29/11/1994

10293 মভাোঃ তাওীদুর ইরাভ মভাোঃ ইউনুচ মজাভািায

মভাাোঃ তমভনা মফগভ

টুয়াখারী 20/12/1992

10294 মভাোঃ আবু তানয নপদ আরী

জমযপা মফগভ

মদনাজনৄয 24/08/1993

10295 রুনফর যানা আব্দুয যমদ

মযামকয়া

গাজীনৄয 03/01/1991

10296 মভাোঃ আবু ানয়ভ এইচ, এভ, আবু পারুক

মভাাোঃ নাজভা মফগভ

ফমযার 01/01/1990

10297 মভাোঃ আবুফকয মমিক মভাোঃ মুজাপয আরী

ভইফুর মফগভ

টাঙ্গাইর 28/12/1994

10298 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ আফদুয যমদ াওরাদায

নুযজাান মফগভ

ফমযার 07/10/1991

10299 মভাছাোঃ মযমু াযবীন মভাোঃ ামপজুর ইরাভ

রাবরী মফগভ

মদনাজনৄয 21/01/1996

10300 মভাোঃ তানবীয খান (যননা) মভাোঃ জাাঙ্গীয খান

ভামুদা খানভ

ফমযার 10/10/1994
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10301 রুমফনা াযবীন মভাোঃ াইফুিীন

ানযা ফানু

মদনাজনৄয 15/05/1995

10302 এইচ. এভ. আমপ আনভদ মভাোঃ মতাপাজ্জর মানন

আকমরভা মফগভ

ঢাকা 19/01/1994

10303 মুস্তামপজুয ইফনন মতৌমদ মভাোঃ তমদুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভনছুযা মফগভ

মদনাজনৄয 29/11/1995

10304 মভাোঃ মরাকভান মানন মভাোঃ আকফায মানন

মভাাোঃ মুম েদা মফগভ

ফমযার 23/09/1995

10305 মুাম্মদ যমকবুর আরভ মুাম্মদ ইউছু

মযবু আকতায

চট্টগ্রাভ 15/02/1995

10306 া আরী জাাঙ্গীয

খামদজা

চাঁদনৄয 06/11/1991

10307 সুরতান আরী াহ্ মভাোঃ আব্দুর আওয়ার াহ্

মভাছাোঃ জনফদা খাতুন

মফগঞ্জ 01/01/1995

10308 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ছানয়দ আরী

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

টাঙ্গাইর 02/01/1994

10309 মভাোঃ মভাকনরছুয যভান মভাোঃ যমভ উমিন

মভাাোঃ ভারুপা মফগভ

মদনাজনৄয 03/01/1991

10310 মভাোঃ ওভান গমন মভাোঃ ামপজায যভান

মভাছাোঃ মপযনদৌী মফগভ

ফগুিা 25/09/1993

10311 মভাোঃ রুহুর আমভন মভাোঃ ইউনু আরী

মভাছাোঃ যানফয়া মফগভ

জাভারনৄয 20/04/1988

10312 মভাোঃ পমযদ াান মভাোঃ াঞ্জাফ আরী

যানফয়া মফগভ

ভাগুযা 01/08/1996

10313 জাকামযয়া আবু তানয

আপনযাজা মফগভ

ভয়ভনমিং 30/04/1991

10314 ফাবুর আকতায ভময়ায যভান

যওনাযা মফগভ

মনায 03/01/1990

10315 জানয়দ মানন ভামরক মজয়াউর মানন ভামরক

মদররুফা াযমবন

চুয়াডাঙ্গা 15/08/1992

10316 অমননভল কয যতন যঞ্জন কয

স্মৃমত যানী কয

মনায়াখারী 20/06/1996

10317  মভাোঃ ইউনু মভয়া আফদুর গমন

সয়দী মফগভ

রক্ষীনৄয 01/03/1991

10318 মভাোঃ জীভ উমিন পারুক আম্মদ

মজানা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 25/11/1991

10319 মভাোঃ মাাগ আর পারুক মভাোঃ আব্দু মাফান মফশ্বা

মভাছাোঃ আমছয়া মফগভ

াফনা 06/06/1992

10320 মভাোঃ মভাজাপপয মানন মভাোঃ পজলুর ক

ভননায়ায মফগভ

নানটায 01/01/1994
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10321 ইকযামুর ক মদওয়ান মভাোঃ ায়দায মদওয়ান

মভাছাোঃ মখানদজা মফগভ

পমযদনৄয 02/08/1990

10322 মগারাভ ামবুর আরভ মজ. এভ. আরভগীয

মপযনদৌী মফগভ

ফগুিা 28/06/1995

10323 মানর যানা মানন আরী

মখনা মফগভ

ঢাকা 01/02/1991

10324 মভাোঃ মফনৄর মানন মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মফউটি মফগভ

টাঙ্গাইর 13/04/1994

10325 মভাোঃ মতৌমপক াান মভাোঃ আবু তানরফ খান

মভাছাোঃ পানতভা খানভ

ভয়ভনমিং 09/12/1991

10326 াইফুর ইরাভ আ. আওয়ার

খানদজা

পমযদনৄয 03/06/1994

10327 মভাোঃ আবুয ফাায নয়ন মৃতোঃ আফদুর আমজজ

ারভা মফগভ

ভয়ভনমিং 07/06/1988

10328 মভাোঃ ভাসুভ মযজা যদায আভজাদ মানন

ানুপা মফগভ

যাজাী 15/01/1990

10329 মভাোঃ াইদ াান মভাোঃ তানমজর মানন

মভাাোঃ ানকযা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 04/04/1990

10330 কাভরুজ্জাভান কাজর আব্দুর কামদয

মযানকয়া মফগভ

গাজীনৄয 05/05/1992

10331 মভাোঃ জানন আরভ জমন মৃত ফুর মভয়া

মযনুয়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 21/02/1991

10332 ামদুর ইরাভ জারার উমিন

আনরয়া মফগভ

যাজাী 01/07/1993

10333 এ. এভ. মনওয়াজ যীপ এ. এভ. াইফুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভমযয়ভ মফগভ

নওগাঁ 30/10/1993

10334 মভাোঃ পারুক আরী মৃধা এযাদ আরী মৃধা

ামরভা মফমফ

নওগাঁ 05/07/1993

10335 মভনদী মভাস্তপা মভাস্তপা নুরুর ইরাভ

মভন আনভনা খাতুন

কুমিয়া 14/05/1992

10336 ফময আনভদ মভাাম্মদ আরী

সুরতানা যামজয়া আক্তায

ঢাকা 01/01/1990

10337 মভাোঃ আব্দুর আরীভ মভাোঃ যান আরী মদওয়ান

মযানকয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 01/09/1994

10338 মজ. এভ. যামপউর াান মপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযানা মফগভ

ফগুিা 14/07/1994

10339 মভাাম্মদ ামদুয যভান মভাাম্মদ আবু ফকয মমিকী

মভাছাোঃ মমরনা ইয়ামভন

জাভারনৄয 30/03/1991

10340 মভাোঃ কমনুয ইরাভ মভাোঃ মভানরভ উমিন

অজুপা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/09/1991
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10341 মযাজুভ ভমনযা মভাোঃ আব্দু ারাভ মচৌধুযী

মভাছাোঃ াথী মফগভ

যিংনৄয 25/12/1992

10342 মভাাম্মদ ভমউয যভান মভাাম্মদ ছনফয আরী ভন্ডর

মভাছাোঃ মযমজয়া মফগভ

জাভারনৄয 10/07/1991

10343 মভাোঃ যজ্জফ আরী মভাোঃ আব্দুর আমজজ

মখানদজা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 10/09/1993

10344 ামকযা সুরতানা আমভনুর ক

াভছুন্নাায

ফগুিা 16/03/1993

10345 চয়ন কুভায মদফ শুভ্র শ্রী যাভ চন্দ্র মদফ

জয়ন্তী যানী মদফ

ভয়ভনমিং 05/03/1987

10346 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ আনফদ আরী

ভানজদা

াফনা 04/07/1994

10347 মভাোঃ মফমন আমভন মভাোঃ নুরুর হুদা

াভছুন নাায

মনায়াখারী 31/12/1990

10348 মভাোঃ যামজফ মানন মভাোঃ আওরাদ মানন

নাজভা আক্তায

ভামনকগঞ্জ 16/12/1991

10349 অীভ চন্দ্র ভজুভদায যাখার চন্দ্র ভজুভদায

অনজু যাণী ভজুভদায

চট্টগ্রাভ 01/01/1995

10350 মভাোঃ কাভরুর আরভ কামুন মভাোঃ মিীকুয যভান ভীয

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

াফনা 30/06/1987

10351 মভাোঃ ভনসুয আনভদ মভাোঃ ভমজবুর ক

মভাছাোঃ ময়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/09/1991

10352 এ. এভ. আমতক াান মভাোঃ মগয়া উিীন

মভাাোঃ ানজদা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 17/08/1990

10353 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ ছাভচুর ক

যানরা খাতুন

গাইফান্ধা 16/09/1991

10354 মভাোঃ মগারাভ যািানী মভাোঃ আব্দুয যউপ

যমভছা খাতুন

মদনাজনৄয 01/01/1990

10355 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ নূয মভাাম্মাদ

াভীভা সুরতানা

মযাজগঞ্জ 11/01/1992

10356 মভাোঃ ইভাভ মানন মভাোঃ াজাান

ফকুর

মপনী 23/04/1992

10357 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ কাওছায মফশ্বা

আঞ্জুোঃয়াযা মফগভ

কুমিয়া 30/06/1994

10358 যামগফ াান যমপকুর ইরাভ

যমদা মফগভ

গাইফান্ধা 13/09/1994

10359 মভাোঃ জামভনুয মযজা জাভার মভাোঃ আব্দুর কমযভ

মভাছাোঃ মগানরনুয মফগভ

গাইফান্ধা 10/01/1993

10360 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ ভাবুফ আরভ

ভমজেনা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 05/11/1990
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10361 জুনয়র যানা মযয়াজ উমিন

জুনরখা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 09/04/1995

10362 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ আব্দু ছাভাদ

মভাছাোঃ ভনমজরা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1992

10363 ইমরয়া ভামুদ মরার উমিন

আমছয়া খাতুন

ঢাকা 01/01/1991

10364 মনায যঞ্জন ারাদায মনকুঞ্জ ফীাময ারদায

মযখা যানী ারদায

মনযাজনৄয 10/12/1987

10365 ভন্জজুরুর ইরাভ ভমজবুয যভান

আনভনা আক্তায

ঢাকা 28/11/1988

10366 আবু ফকয মিীক মভাাম্মদ আরী

ামপজা খাতুন

াতক্ষীযা 03/02/1994

10367 ফরাই চন্দ্র যকায সুকল্যান যকায

মফতা যকায

খুরনা 29/12/1987

10368 মভাোঃ ভননায়ায মানন মভাোঃ মমিক মানন

ভননায়াযা মফগভ

ঢাকা 26/09/1991

10369 যামকবুর আরভ আরী আনভদ

যওন আযা মফগভ

চাঁদনৄয 12/01/1994

10370 ইয়ামভন আনভদ মভাোঃ ইউসুপ আরী মজাভািায

কমনুয মফগভ

টুয়াখারী 30/11/1993

10371 যায়ান আরভ ফজরায যভান

মযননা ইয়াছমভন

কুমিগ্রাভ 11/12/1992

10372 ইকফার মাাইন মভশু আননায়ায মাাইন

জাানাযা আক্তায

মনায়াখারী 20/01/1994

10373 মভাোঃ আমকুয যভান মভাোঃ আমজজুর ইরাভ

ভমজেনা মফগভ

নওগাঁ 31/12/1994

10374 মভাোঃ আতাউয যভান মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ াানাজ মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 31/10/1995

10375 মভাোঃ তানযক আরভ মমিক মভাোঃ আবু ফকয মমিক

মপনযাজা মফগভ

কুমভল্লা 23/03/1994

10376 া মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভয়া া মভাোঃ পজলুর ক

মভাছাোঃ এনভতাযা মফগভ

যিংনৄয 12/08/1993

10377 মভৌসুভ কুভায দা সুনফাধ কুভায দা

অমরতা যানী দা

াফনা 16/09/1987

10378 াযমভন আক্তায মৃতোঃ মপনযাজ খানঁ নুনঁ

মদনরায়াযা াযবীন

কুমভল্লা 20/01/1987

10379 মভাোঃ মাাগ মভয়া মভাোঃ ভমজফয যভান

মভাছাোঃ ানা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1988

10380 টিটন মদফনাথ মনতাই মদফনাথ

কভরা মদফী

ব্রাহ্মনফামিয়া 08/09/1991
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10381 মভাোঃ টুটুর মভয়া মভাোঃ এভদাদুর ক

মযনুয়াযা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 15/07/1992

10382 মভাোঃ জানদুর আরভ মভাোঃ ইভাঈর মচৌধুযী

মৃত নুরুনাায

চট্টগ্রাভ 13/11/1992

10383 জয়া মদ ফাদর কামন্ত মদ

মজযামত মদ

চট্টগ্রাভ 01/08/1995

10384 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মভাোঃ ারুনুয যমদ

মপযনদৌ মফগভ

মনায়াখারী 08/01/1994

10385 মভাোঃ নামজভ উিীন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মযৌনাযা মফগভ

কুমভল্লা 16/05/1993

10386 মানর আনভদ আরী আনভদ

ছবুযণ মনছা

নিাইর 01/06/1989

10387 মভাোঃ নুয নফী মযয়ত উল্যা

ছবুযা খাতুন

মপনী 03/01/1991

10388 মভাোঃ ামকর যমদ আভদ

মছনুয়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/03/1994

10389 মভাোঃ মযজাউর কমযভ মৃত আফদুর কমযভ

নুরুন্নাায মফগভ

চট্টগ্রাভ 25/12/1990

10390 মভাোঃ ইব্রামভ আরভ রুনফর মভাোঃ মমিক গাজী

সুমপয়া মফগভ

খুরনা 15/10/1993

10391 মভাোঃ মভাাযপ মানন মভাোঃ এনামুর ক

মছননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 07/05/1995

10392 সুনয কয মনভ ের চন্দ্র কয

মৃত ন্ধযা যানী কয

ফানগযাট 20/08/1987

10393 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ ফাফলু মানন

মভাছাোঃ কুরছুভ মফগভ

নানটায 25/05/1994

10394 মভাোঃ ইভাইর মানন মভাোঃ মুছা

মভাছাোঃ মজাযা মফগভ

নীরপাভাযী 06/07/1993

10395 এ. এ. এভ. ছানর আম্মদ মখান্দকায নজরুর ইরাভ

পমযদা মফগভ

মঝনাইদ 14/05/1988

10396 াারুখ খান ইতু আয়ুফ খান

মদররুফা াননওয়াজ

কক্সফাজায 31/12/1994

10397 মভাোঃ সুরতান ভামুদ মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক

মভাছাোঃ মপামর খাতুন

মযাজগঞ্জ 25/05/1992

10398 আব্দুয যমভ মভাল্যা মভাোঃ ারুন-অয-যমদ মভাল্যা

নামভা মফগভ

নিাইর 22/11/1995

10399 মভাোঃ বুজ মানন মভাোঃ নূযনফী ভন্ডর

 মভাছাোঃ মফরমক আযা মফগভ

নওগাঁ 31/12/1990

10400 ভামুদুর আমজভ মভাোঃ আমজভ মানন

আনয়া মানন

মফগঞ্জ 01/02/1987
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10401 মভাোঃ ামপজুর ইরাভ মভাোঃ নূয ইরাভ

ামরভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1995

10402 পারুকুজ্জাভান খায়রুর মানন

মপযনদৌী খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 20/07/1991

10403 মভাাম্মদ আাফ উিীন ানপজ নুরুর আরভ

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 28/12/1995

10404 মভাোঃ মগারাভ যিানী মৃত ফমছয উমিন মভাল্লা

মভাছাোঃ আনফদা মফগভ

ফগুিা 01/12/1993

10405 মভাোঃ মপনযাজ মচৌধুযী মভাোঃ আরভগীয মানন

মভাছাোঃ মপন্পী মফগভ

যিংনৄয 28/02/1992

10406 মভাোঃ মতাপানয়র যভান মভাোঃ আমজজুয যভান

হুনভযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 06/03/1993

10407 ভামুদ াান মভভ মভাোঃ আব্দুর জিায

ভমজেনা মফগভ

কুমিগ্রাভ 10/01/1991

10408 মমরভ আনভদ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মমরনা াযবীন

যাজাী 25/07/1991

10409 আাদ মাাইন মভাোঃ পয আরী ভীয

নাজভা মফগভ

ফমযার 17/08/1994

10410 মভাোঃ আরাজ উমিন মভাোঃ নামজভ উমিন

মভাছাোঃ পমযদা মফগভ

াফনা 07/06/1993

10411 মভাোঃ ামকর াহ্ মভাোঃ াহ্ জাান আরী াহ্

মভাছাোঃ মজাযা মফগভ

মদনাজনৄয 05/10/1993

10412 ইউসুপ মভাোঃ আমভরুর মভানভনীন মভাাোঃ আফদু মছাফান

মভাছাোঃ যানরা ইয়ামভন

রারভমনযাট 07/03/1993

10413 যাভকৃষ্ণ যায় কারীদ যায়

কাজরী যানী যায়

রারভমনযাট 06/08/1994

10414 মনউটন চন্দ্র মজায়ািায ননয চন্দ্র মজায়ািায

ন্ধযা যানী মজায়ািায

যাজফািী 10/01/1989

10415 ভারুপ আভাদ মচৌধুযী মভাোঃ আব্দু ারাভ মচৌধুযী

মভনরুন মনা মচৌধুযী

যাজাী 25/11/1990

10416 মভাোঃ একযামুর াান মভাোঃ ইয়াকুফ মানন

মভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা মফগভ

ফগুিা 08/09/1994

10417 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার মভাোঃ মজয়াউর ইরাভ

মভাাোঃ মুকুর মফগভ

ফমযার 04/03/1989

10418 ওভয পারুক মভাজানম্মর ক

মপনযাজা

ফগুিা 30/11/1994

10419 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ মৃত আব্দুয যাজ্জাক মফাযী

তানমজরা মফগভ

ফমযার 12/07/1989

10420 মভাোঃ আর-ইভযান মভরন মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাছাোঃ মভাননায়াযা মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/06/1996
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10421 মভল্টন চন্দ্র অমধকাযী মদনন  চন্দ্র অমধকাযী

প্রবাতী যানী অমধকাযী

টুয়াখারী 23/12/1995

10422 মভাাম্মদ ভাাদী াান জনাফ মভাাম্মদ আব্দু াত্তায মভয়া

মভাাোঃ ভাকসুদা মফগভ

ফমযার 30/08/1991

10423 যীপ মভাোঃ আব্দুররা আর ভামুন মভাোঃ াভছুর ক যীপ

মফগভ যামভা খাতুন

ফমযার 21/02/1988

10424 মভাোঃ াইফুর ইরাভ শুব মভাোঃ আব্দুয যমদ

মভাছাোঃ াভছুন নাায

মযাজগঞ্জ 15/10/1996

10425 আর াান আনছায আরী

মফরমকছ ফানু

মদনাজনৄয 21/07/1994

10426 মভাোঃ জামকয মানন মভাোঃ আরী আজ্জভ

মভাছাোঃ মযনা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/01/1990

10427 মভাোঃ আবু কারাভ মভাোঃ কুযফান আরী

মভাছাোঃ কমনুয খাতুন

মনায 23/12/1994

10428 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ যামদুর াান

মভাছাোঃ ভমনযা াযবীন

মযাজগঞ্জ 12/06/1995

10429 মভাোঃ মনভর আনম্মদ আব্দুর জিায

সুমপয়া মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 07/01/1991

10430 যমকফ াান মৃত আব্দুয যমভ

মযানকয়া খাতুন

টাঙ্গাইর 01/11/1992

10431 মভাোঃ আব্দুরাহ্ ইফনন মুনসুয মভাোঃ মুনসুয যভান

নূয জাান মফগভ

নানটায 10/12/1990

10432 মদ্ধাথ ে মঘাল কানাই রার মঘাল

সুমনতা মঘাল

পমযদনৄয 22/07/1995

10433 মভাোঃ নুয ইরাভ মভাোঃ মতাপানজ্জর মানন

মভন আনভনা

াফনা 01/10/1992

10434 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ কওছায আরী মফশ্বা

তামভনা মফগভ

নিাইর 12/04/1992

10435 এ. এ. এভ নামজউয যভান মভল্লাদুয যভান

ভাসুদা আক্তায

মপনী 30/12/1990

10436 আবু াজ্জাদ মভাোঃ ামকর মভাোঃ আবু মছারায়ভান যকায

মভাছাোঃ ামভদা মফগভ

গাইফান্ধা 25/10/1989

10437 মভাাম্মদ দ্বীন ইরাভ মভাাম্মদ ভঞ্জুরুর ক

মভাছাম্মত ানযা আক্তায

মনত্রনকানা 15/12/1989

10438 এভযান মানন নুয আরভ

াযমবন আক্তায

রক্ষীনৄয 25/06/1993

10439 আবু সুমপয়ান মভাাম্মদ মাাইন

ভানজদা মফগভ

কুমভল্লা 25/12/1989

10440 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ াভছুর ক খান

মদর আপনযাজা মফগভ

জাভারনৄয 22/11/1986
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10441 মভাোঃ ামনপ কাজী মভাোঃ ইউছুপ

পানতভা মফগভ

মপনী

10442 মভাোঃ মদুর আরভ মভাোঃ নুরুর আরভ

ভননায়াযা মফগভ

মপনী 27/07/1988

10443 মভাোঃ আবুতানয যকায মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু যকায

ঝযনা মফগভ

মদনাজনৄয 04/01/1990

10444 তামভভ মভপতাহুর কমযভ মভা: আব্দুর কমযভ

ভমনা কমযভ

কুমিয়া 25/07/1996

10445 মভা: ইপতায মাাইন মভা: আরী মাাইন

আমছয়া খাতুন

মবারা 06/10/1992

10446 মভা: যফউর ইরাভ আকন্দ মভা: আব্দুয যভান আকন্দ

মভাছা: যওনাযা মফগভ

গাইফান্ধা 20/01/1988

10447 মভা: আমভনুর ইরাভ মভা: মফল্লার মানন

আননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 05/12/1995

10448 মভা: যানদুর ইরাভ মৃত আরী আমজভ মখ

মভাছা: রাইরী মফগভ

মযাজগঞ্জ 21/04/1987

10449 ভাফুজুয যভান ামফবুয যভান

াযনবজ আক্তায

মনত্রনকানা 01/07/1996

10450 যানা কভ েকায মচত্তযঞ্জন কভ েকায

চন্দনা যানী কভ েকায

মকনাযগঞ্জ 11/11/1993

10451 আয়া আক্তায মভা: আ: ছারাভ

হুনা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 03/01/1992

10452 মভা: াইফুর ইরাভ মভা: আবুর ামভ

মভাছা: আমিয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 07/02/1995

10453 মভা: মপকুর আরভ মভা: মখাযনদ আরভ

মভাছা: ানযা মফগভ

মদনাজনৄয 12/02/1991

10454 মভাাম্মদ জুনয়র যানা মভাাম্মদ জমরুর ইরাভ

মভাাম্মৎ াভছুন্নাায

কুমভল্লা 30/11/1993

10455 ইয়াদুর াজাযী যমফন মযত আরী াজাযী

আমপয়া খাতুন

চাঁদনৄয 30/12/1991

10456 তানবীয াান (যাজু) জুরমপকায আরভ

মমরনা খাতুন

ভয়ভনমিং 28/05/1995

10457 মভাোঃ মভাজামদুর ইরাভ মভাোঃ ইয়ামছন মভাল্লা

খানরদা আক্তায

মপনী 01/01/1993

10458 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ সুজাফ আরী যকায

মভাছাোঃ আননায়াযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/07/1996

10459 মভাোঃ ইভযান ইফনন ছাভদানী মভাোঃ মগারাভ ছাভদানী

জীফন নাায

ভয়ভনমিং 04/03/1989

10460 এভদাদ উল্যা আফদুর ওয়াদুদ

মছভনা খাতুন

মপনী 01/07/1994
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10461 মভাোঃ যানর আোঃ কামদয

মযননা খাতুন

মকনাযগঞ্জ 25/09/1992

10462 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ আরভগীয মানন

মভাছাোঃ মতাযা মফগভ

ফগুিা 04/12/1994

10463 নাজমুর াান মপাত মভাাম্মদ আমভয াভজা

মযানখয়া মফগভ

কক্সফাজায 01/01/1993

10464 মভাোঃ যাজু আানভদ আাম্মদ আরী

রুনা মফগভ

ভয়ভনমিং 11/07/1990

10465 মনভ ের চন্দ্র ঋমল তযনী চন্দ্র ঋমল

অযমভরা যানী ঋমল

ব্রাহ্মনফামিয়া 10/06/1991

10466 াথ ে াযথী দা ীতফা দা

কভরা ফারা দা

মনায়াখারী 01/01/1992

10467 মভাাম্মদ মাাইন ামফফ উল্যা

ময়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1996

10468 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ ওভয আরী

মভাছাোঃ যামভা খাতুন

াফনা 12/11/1994

10469 উজ্জর চন্দ্র দা রক্ষন চন্দ্র দা

আনরা যানী দা

ঝারকাঠী 05/12/1989

10470 মভাোঃ আক্তায উদ জাভান যানা মভাোঃ াাফ উমিন মফশ্বা

াযবীন মফগভ

ফমযার 01/01/1996

10471 খামরদ ভামুদ আবুর কানভ ভামুদ

মমরনা ভামুদ

পমযদনৄয 01/03/1992

10472 সুধানযন্দু চাকভা মৃত প্রবাত চাকভা

প্রমভরা চাকভা

খাগিাছমি 02/04/1990

10473 মভাাম্মদ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ াপছা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 06/06/1989

10474 মভাোঃ ািাভ মানন মভাোঃ াআরভ

নয়ন মফগভ

মনায়াখারী 26/02/1994

10475 া যান খায়রুন মনছা

আরী মানন

নাযায়নগঞ্জ 10/06/1989

10476 মভাোঃ মভাক্তায মানন মভাোঃ আভজাদ মানন

মভাাোঃ নূরুন্নাায খাতুন

কুমিয়া 15/05/1993

10477 মজময়া মভাোঃ আব্দু বুয খমরপা

যামজয়া মফগভ

ঝারকাঠী 31/12/1994

10478 মভাোঃ আপজার মাাইন মভাোঃ আননায়ায মানন খাঁন

যমভা খাতুন

াতক্ষীযা 01/01/1991

10479 জমভয উমিন াত্তায মখ

ভানজদা

ভাগুযা 05/01/1991

10480 কাজী আযাফুর আরভ মৃত কাজী মযাজুর ইরাভ

মৃত আনরয়া মফগভ

নিাইর 25/10/1989
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10481 মভাোঃ সুভন উিীন নাময উিীন

মভাছাোঃ মজাছনা খাতুন

মঝনাইদ 09/02/1994

10482 কাজী যীফুর ইরাভ মৃত কাজী দানাজুর ইরাভ

মযনুয়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 10/10/1991

10483 মভাোঃ ভাসুভ যানা মভাোঃ মদদায মভয়া

ানজদা মফগভ

নযমিংদী 20/02/1994

10484 মভাোঃ ফামরুজ্জাভান মভাোঃ আবু তানরফ

মভাছাোঃ ফাঁনচনা খাতুন

মভনযনৄয 03/02/1988

10485 মভাোঃ মনজাভ উমিন মভাোঃ আফদুয যভান

মছভনা আযা মফগভ

মনায়াখারী 02/01/1987

10486 আাদুজ্জাভান মভাোঃ নুরুজ্জাভান

াানাজ মফগভ

মবারা 12/02/1989

10487 মভাোঃ নাজমুর আরভ তুলায মভাোঃ মরয়াকত আরী

আনভনা মফগভ

মনায 25/12/1992

10488 মভাোঃ আবুর ফাায মভাোঃ আবুর কারাভ

মযৌন আক্তায

মনায়াখারী 31/12/1990

10489 মভাোঃ াাদত মানন মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাছাোঃ শ্যাভরী খাতুন

মযাজগঞ্জ 25/09/1995

10490 মভাোঃ ওকত জামভর মানর মভাোঃ খমরলুয যভান

াানাজ মফগভ

ভয়ভনমিং 02/11/1996

10491 মভাোঃ যানা মানন মভাোঃ যায়ান আরী

মভাছাোঃ যওন আযা

াফনা 10/10/1990

10492 মভাোঃ আজারুর ইরাভ মভাোঃ ভনজুয মানন

ভমযয়ভ মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1994

10493 সুব্রত সফদ্য মগানন্দ্র সফদ্য

ঊলা যানী সফদ্য

সুনাভগঞ্জ 05/10/1995

10494 মভাোঃ আব্দুয যফ মভয়া মভাোঃ মভাকানিছ মানন

রুমফয়া মফগভ

ভাগুযা 01/04/1993

10495 মযন চক্রফতী জয় মফমচত্র চক্রফতী

কল্পনা চক্রফতী

ভয়ভনমিং 17/07/1991

10496 ভামুদুর াানা তাওীদ ানপজ আভদ

মমরনা আক্তায

রক্ষীনৄয 26/06/1987

10497 মভাোঃ ভামনক আরী মভাোঃ ইউছুপ আরী

যওন আযা মফগভ

াফনা 25/08/1995

10498 মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন ফাবু মভাোঃ মভাজানম্মর ক চুন্নু

মভাছাোঃ াানাজ মফগভ

াফনা 21/06/1993

10499 একযামুর ক মভাোঃ ইয়ামছন আরী

মভাছাোঃ মযননা মফগভ

যাজাী 05/08/1990

10500 সয়দ মযাভান মভঞা সয়দ আব্দুয যীদ

সয়দা আনয়া মফগভ

ফগুিা 15/08/1992
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10501 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ ময়ারুর ইরাভ

রতা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 04/05/1994

10502 মভাোঃ যানা ইরাভ মভাোঃ আব্দুর গমন

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 20/04/1995

10503 মভাোঃ ভমতউয যভান মভাোঃ মদরফয যভান

মভাছাোঃ রাইমর মফমফ

ফগুিা 01/01/1991

10504 মভশু কভ েকায কৃৃ্ষ্ণ মভরন কভ েকায

যভা কভ েকায

চট্টগ্রাভ 11/12/1995

10505 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ নুরুর আমভন

কাভরুন্নাায আমভন

মনত্রনকানা 25/12/1992

10506 যামজবুয যভান এ. মক. এভ. ছানয়দুয যভান

সুরতানা যামজয়া

টাঙ্গাইর 15/02/1993

10507 ভাধফ চন্দ্র াা মখাকন কুভায াা

চায়না যানী াা

মগাারগঞ্জ 05/04/1992

10508 মভাোঃ মদুর ইরাভ মভাোঃ মভাাযপ মানন

সুমপয়া মফগভ

জাভারনৄয 01/09/1989

10509 সুব্রত ভন্ডর সুনয চন্দ্র ভন্ডর

কনক যায়

মনযাজনৄয 02/03/1992

10510 মভাোঃ নাঈমুয যভান মভাোঃ মদনরায়ায মাাইন

নাজভা মফগভ

মবারা 17/03/1994

10511 মানর আনভদ মভাোঃ দুপয আরী

নামভা খাতুন

ভয়ভনমিং 18/02/1987

10512 মভাোঃ আভজাদ মানন মভাোঃ জাভার উিীন

যওন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/11/1995

10513 মভাোঃ ামন ভামুদ মভাোঃ আমভয মানন াওরাদায

চানবানু মফগভ

টুয়াখারী 10/12/1994

10514 মভাোঃ মপউজ্জাভান মভাোঃ আমজজুর ক

মভাছাোঃ তমভনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 18/03/1991

10515 আলুপা খাতুন মভাফাযক আরী

মকামরননার মফগভ

ফগুিা 18/05/1993

10516 আনভদ পয়ার মভাোঃ ামপজুয যভান

মভাাোঃ ারুর আকতায জাান

ফগুিা 31/12/1993

10517 মযয়াজুর ইরাভ ামফবুয যভান

খামদজা

ফযগুনা 01/12/1994

10518 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ মভাকনছদ আরী

নমফযন মনছা

ভামনকগঞ্জ 31/12/1992

10519 মযজা এভ.এ.াই এভ আমজজায মভাল্যা

াানাজ মফগভ

খুরনা 04/01/1995

10520 মভাাম্মদ ভাবুবুর ক মভাাম্মদ াভছুর ক

কাওকাফা মফগভ

মনায়াখারী 31/12/1987
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10521 মভাোঃ মযজাউর কমযভ মভাোঃ নূরুর আভীন

মভাাোঃ মপযনদৌী মফগভ

ফমযার 01/01/1993

10522 মভাাম্মদ নামছয উিীন আবুর মানন

আননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/02/1993

10523 মভাোঃ নুনয আজাদ মভাোঃ আরতাপ মানন

নুয জাান

যিংনৄয 01/01/1991

10524 ারাউমিন মজয়া খমরলুয যভান

তাছমরভা মফগভ

ফানগযাট 01/02/1995

10525 মভাোঃ ামভদুয যভান নূরু মভাল্লা

ামভদা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 01/10/1996

10526 মভাোঃ নুযনফী মখ মৃত আব্দুর রমতপ মখ

মভাোঃ যামজয়া মফগভ

াফনা 01/05/1992

10527 মভাোঃ আব্দুয যভান মযমজয়া খাতুন

মভাোঃ জযত আরী

কুমিয়া 01/01/1996

10528 কাভরুর ইরাভ াঠান ভনুমভয়া াঠান

াভছুন্নাায

কুমভল্লা 24/09/1993

10529 মভাোঃ আমভরুর ইরাভ এ. এভ. াজাান

মদরাযা আপনযাজ

মগাারগঞ্জ 01/08/1996

10530 মভাোঃ মভাস্তামকভ মানন মভাাম্মদ আরী

মভাছাোঃ মফউটি ফানু

নওগাঁ 22/10/1994

10531 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ াইদুয যভান

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

ফগুিা 15/02/1995

10532 মপকুর ইরাভ াভসুর ক

মউরী মফগভ

কুমিগ্রাভ 14/10/1995

10533 নাঈমুর ইরাভ মৃত আব্দুর রমতপ প্রাভামনক

মভাছাোঃ মনা খাতুন

াফনা 21/11/1995

10534 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাোঃ মগয়া উমিন

মযনু মফগভ

জাভারনৄয 30/01/1993

10535 আরভগীয মানন আফদুয যফ

মপনযাজা মফগভ

কুমভল্লা 07/06/1990

10536 বুজ মৃধা আবুর কানভ মৃধা

যানফয়া মফগভ

পমযদনৄয 02/01/1996

10537 মভাোঃ আমভনুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর মানন

মভাছাোঃ ভননায়াযা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 01/04/1993

10538 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ আবু ানয়ভ াীন

যানদা মফগভ

ফমযার 30/12/1995

10539 মভাাোঃ ইয়ামভন আক্তায আোঃ ভানরক মকদায

ভভতাজ মফগভ

ফমযার 20/04/1989

10540 মভাোঃ ভাসুভ মফল্লা মভাোঃ মভযজাান

মভাাোঃ ানরা মফগভ

ফমযার 25/12/1994
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10541 মভাোঃ মভাায়মভনুর ইরাভ মভাোঃ এভদাদুর ক

মভাছাোঃ মযানকয়া খাতুন

াফনা 25/12/1994

10542 মমৄল চন্দ্র যায় মৃত মদরী কুভায যায়

জয়ন্তী যানী যায়

মদনাজনৄয 12/04/1987

10543 মভাোঃ আর ভামুন মভাোঃ গামজ মভাল্লা

মভাছাোঃ পানতভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 31/12/1990

10544 মুম েদা জাান মভাোঃ আবু মুছা

যামদা মফগভ

াফনা 21/07/1993

10545 মভাোঃ যমফউজ্জাভান ভূইয়া মভাোঃ ইযাইর ভূইয়া

তামভনা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 02/03/1994

10546 মভাোঃ যমপক মভয়া মভাোঃ আোঃ ভান্নান

মভাছাোঃ যামভা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 12/12/1993

10547 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ আবুর ানভ

ানদা আক্তায

ভয়ভনমিং 02/12/1993

10548 মভাোঃ মদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ সুরতানা যামজয়া

যিংনৄয 04/04/1994

10549 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ আব্দুর আমজজ যকায

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

মযাজগঞ্জ 25/01/1989

10550 মভাোঃ ছাইদুয যভান (াঈদ) মভাোঃ আব্দুয যমদ যকায

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

গাইফান্ধা 30/07/1993

10551 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ মতাপাজ্জর মানন

মফরমকছ মফগভ

জাভারনৄয 01/09/1994

10552 তানমবরুর ইরাভ মগারাভ যিানী

তাইয়াতুন মনছা

কুমিগ্রাভ 26/02/1989

10553 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ইভযান মভাোঃ আপাজ উমিন

মভাচাোঃ াভছুন নাায

নওগাঁ 01/01/1995

10554 মভাোঃ আরাভ মানন মভাোঃ মারাইভান আরী

আননায়াযা মফগভ

নওগাঁ 19/01/1992

10555 ভমন আরভ কুতুবুর আরভ

ভমযয়ভ মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 21/03/1989

10556 যাজন চন্দ্র দা কৃষ্ণ চন্দ্র দা

মযতু যানী দা

মকনাযগঞ্জ 15/03/1994

10557 মভাোঃ াাদাত মানন মভাোঃ মপ আরভ

যাননা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 20/09/1995

10558 অনরাক কুভায অমজত চন্দ্র

মযনুকা যানী

যাজাী 01/01/1991

10559 মচত্তযঞ্জন যকায যতন কুভায যকায

আযতী যানী যকায

গাজীনৄয 03/07/1991

10560 ইকমতয়ায যভান মভাোঃ মভামভন উমিন মভাল্লা

ভমযয়াভ মফগভ

ভাগুযা 01/01/1993
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10561 মভাোঃ আানুর ক মভাোঃ ভমজফয যভান

মভাছাোঃ আমিয়া মফগভ

যাজাী 08/06/1994

10562 ভামুনুয যমদ ভমপজ উমিন

মননযজান মফমফ

যাজাী 10/12/1996

10563 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ মভানরভ উিীন

রতা ফানু

ফগুিা 31/12/1986

10564 মভাাম্মদ মগারাভ মভৌরা মভাাম্মদ আব্দু শুকুয

আননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1997

10565 কাজী মভাোঃ ামযয়ায কাজী মভাোঃ জানকয

পমযদা ইয়াছমভন

চট্টগ্রাভ 31/07/1992

10566 মভাোঃ ভাকভাদুর ভমভন মভাোঃ আবুর ানভ ভমভন

পানতভা মফগভ

গাজীনৄয 01/01/1995

10567 মভাোঃ তানযকুর ইরাভ মভাোঃ মতাফাযক মভঞা

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/10/1987

10568 মভাোঃ আবুর কারাভ মভাোঃ আছভত উল্লযা

খুযমদা মফগভ

কুমভল্লা 03/01/1990

10569 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ তপাজ্জর মানন

মযখা মফগভ

ভয়ভনমিং 27/11/1994

10570 মভাোঃ রুহুর আমভন প্রধান মভাোঃ আবুর কানভ প্রধান

মভাছাোঃ রুমফনা আক্তায

গাইফান্ধা 30/12/1988

10571 মভাোঃ ভারুপ মচৌধুযী মভাোঃ মযাকন মচৌধুযী

ভমফয়া মচৌধুযী

ভামনকগঞ্জ 01/01/1987

10572 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ জমভয উিীন

কুরসুভ মফগভ

ঠাকুযগাঁও 01/03/1996

10573 মভাোঃ আরী আভদ মভাোঃ ছকন আরী

মজন্নাতুয মনছা

কুমভল্লা 25/11/1995

10574 মযন চন্দ্র যায় নৄমরন চন্দ্র যায়

মগন্ধাী যানী যায়

যিংনৄয 10/02/1996

10575 নরন চাকভা ধনরার চাকভা

অমনকা চাকভা

খাগিাছমি 10/08/1994

10576 মভাোঃ ভারুপ াান ভাসুদ মভাোঃ আব্দুয যউপ

ভননায়াযা মফগভ

যিংনৄয 10/07/1991

10577 মভাোঃ আমকুজ্জাভান হৃদয় মভাোঃ আমতকুজ্জাভান

রাবরী মফগভ

নযমিংদী 13/03/1994

10578 মভাোঃ ানদকুয যভান মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাছাোঃ াাযা মফগভ

কুমিয়া 22/08/1987

10579 স্বরূ মচৌধুযী অমনর ফযন মচৌধুযী

অ েনা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 22/05/1993

10580 মভাোঃ ানযায়ায মানন মভাোঃ আমভয মানন

ফুযা মফগভ

নযমিংদী 24/02/1990

Page 29 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

10581 মভাোঃ তমযকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কমযভ

সুমপয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 08/02/1992

10582 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ পজনর যামি

মভাাোঃ মজানাযা মফগভ

যাজাী 05/07/1993

10583 মভাোঃ াাননওয়াজ মানন মভাোঃ মভাক্তামরফ মানন

মভাছাোঃ াানাযা মফগভ

যাজাী 20/12/1994

10584 মভাোঃ হুয়ায়ুন কফীয মভাোঃ ামকদুর ইরাভ মৃধা

ানজযা মফগভ

যাজফািী 15/02/1988

10585 মভাোঃ জামকরুর ইরাভ মভাোঃ আননায়ায মানন

ামনা মফগভ

খুরনা 06/04/1987

10586 ইযাত জাান আমখ মভাোঃ জাাঙ্গীয মানন

যামদা আক্তায

ফমযার 30/05/1993

10587 মভাাম্মদ াযনবজ আবুর ানভ

নুয-নাায মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/11/1991

10588 মভাোঃ আব্দুয যামকফ মভাোঃ ভমন মযজা

মভাোঃ মযানকয়া মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 20/11/1994

10589 মভাোঃ তানরুর অদুত যকায মভাোঃ আব্দুর ামকভ

মভাছাোঃ ছাননায়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 11/04/1990

10590 মভাোঃ জামকয মানন মভাোঃ যভজান খান

জানয়দা মফগভ

পমযদনৄয 15/08/1993

10591 মভাোঃ আমভনুর ইরাভ মভাোঃ ফাফয আরী

আননায়াযা মফগভ

ভয়ভনমিং 15/01/1995

10592 মভাোঃ আননায়ায মানন মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক 

মভাছাোঃ জামভরা খাতুন

াতক্ষীযা 30/11/1992

10593 মদারন চন্দ্র ভজুভদায সুবাল চন্দ্র ভজুভদায 

ঝন ো যাণী ভজুভদায

মনায়াখারী 30/11/1992

10594 মভাোঃ ামফবুয যভান াওরাদায মভাোঃ আব্দুর মভাতানরফ াওরাদায 

ানজযা মফগভ

ফমযার 15/09/1987

10595 হুভায়ন কফীয আব্দুর জমরর 

আনজুয়াযা মফগভ

ফগুিা 13/10/1996

10596 মভাছাোঃ জনী খাতুন মভাোঃ ভাদায ফক 

মভাছাোঃ পানতভা খাতুন

কুমিয়া 15/07/1995

10597 ভয দত্ত অরুন কামন্ত দত্ত 

াম দত্ত

চট্টগ্রাভ 15/12/1990

10598 যমকবুর াান াজাান আরী 

মযানকয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/06/1993

10599 াযনবজ ভমল্লক মভাোঃ কাজর ভমল্লক 

াানাজ াযমবন

ভয়ভনমিং 07/03/1996

10600 মভাোঃ মদনায মানন মভাল্লা মৃতোঃ আব্দু াত্তায মভাল্লা 

মভন লুৎফুনন্না

ফানগযাট 15/11/1986
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10601 মভাোঃ আবু ানর মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মানন আযা মফগভ

ফমযার 08/10/1993

10602 উজ্জর তালুকদায মনভন্দ্র তালুকদায 

কমনকা তালুকদায

সুনাভগঞ্জ 08/08/1988

10603 মভাোঃ মভনদুর ইরাভ মৃত জাভার উিীন 

ভামফয়া মফওয়া

ফগুিা

10604 মভাোঃ মখাযনদ আরভ নূয মুাম্মদ 

খুনজদা মফগভ

মযনৄয 26/10/1994

10605 মমরভ ভামুদ চান ভামুদ 

ানজদা মফগভ

মযনৄয 19/03/1989

10606 মভাোঃ া জারার মভাোঃ জাপয আনম্মদ 

ানজযা মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1992

10607 যানদুজ্জাভান ওয়ানজদ আরী মভাল্লা 

খুম খাতুন

কুমিয়া 15/01/1993

10608 কমফয মানন ফলু মভয়া 

কভরা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 01/12/1992

10609 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ মদুর ইরাভ 

জান্নাতুন মপযনদৌ

মদনাজনৄয 08/02/1995

10610 রা ভমল্লক সুকনদফ ভমল্লক 

নীমরভা ভমল্লক

মগাারগঞ্জ 24/01/1993

10611 মগাার চন্দ্র যায় মগৌয চন্দ্র যায় 

সুবা যানী যায়

ভামনকগঞ্জ 04/04/1990

10612 মভাোঃ আননায়ারুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর গফুয 

ভননায়াযা মফগভ

মনায 01/01/1992

10613 যমকবুর ইরাভ প্রধান আরী প্রধান 

ভমযয়ভ মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1993

10614 মভাোঃ ামন মভাির মৃতোঃ আযাপ মভাির 

মভাছাোঃ ামদা মফগভ

খুরনা 15/12/1994

10615 অটর ফিার অমূল্য যঞ্জন ফিার 

মনয়তী যানী ফিার

মনযাজনৄয 06/01/1993

10616 আমভয াভজা  আইয়ুফ আরী 

ানয়যা মফগুভ

নানটায 01/01/1995

10617 মভাোঃ মভনদী াান ান্ত আব্দুর জািায 

মী আক্তায

মনত্রনকানা 12/03/1994

10618 মভাোঃ আফদুয যভান খান মভাোঃ আতাায মানন খান 

মাননয়াযা মফগভ

ফমযার 01/01/1992

10619 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ মভানরভ উমিন 

মানন আযা

টাঙ্গাইর 07/11/1991

10620 অমবনলক মফশ্বা মদ্বনজন্দ্ররার মফশ্বা 

ভভতা যানী মফশ্বা

খুরনা 23/12/1994
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10621 যতন কুভায দা যভনী মভান দা 

মফতা যানী দা

রারভমনযাট 31/12/1988

10622 মভাোঃ রুনফর মভয়া আব্দুর ভান্নান ল্যাদা  

যওন আযা

টুয়াখারী 26/09/1992

10623 মভাোঃ যামজবুর াান কাজী আবুর কারাভ 

মভাাোঃ মমযয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 14/11/1986

10624 আর ভামুন আজারুর ইরাভ 

মভানদজা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/12/1994

10625 মভাোঃ ামকর মফশ্বা মভাোঃ মযফুর ইরাভ 

জামদা খাতুন

াফনা 20/12/1996

10626 মভাোঃ াীন আরভ মভাোঃ আোঃ ছাত্তায মকদায 

মভাছাোঃ আঞ্জুযা খাতুন

মনায 03/12/1993

10627 মভাোঃ আননায়ায মানন মভাোঃ আয়নুর ক 

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/02/1994

10628 নুয ইরাভ মভাোঃ ভমজফয যভান 

মভাছাোঃ আনরভা মফগভ

রারভমনযাট 28/12/1993

10629 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ মফরার মানন 

জহুযা মফগভ

টাঙ্গাইর 05/12/1994

10630 মভাোঃ ইনজাভাভ ভাাবুফ মভাোঃ ভাাবুফ-উর-ইরাভ 

মভাছাোঃ আঞ্জুভান ভাাবুফ

যিংনৄয 28/11/1995

10631 মভাোঃ নুরুর ইরাভ খান মভাোঃ শুক্কুয আরী খান 

পাযজানা াযবীন

ঢাকা 28/12/1993

10632 মভাোঃ ারুন-অয-যমদ মভাোঃ যানদুর ইরাভ 

ামনা খাতুন

কুমিয়া 15/08/1987

10633 মভাোঃ আবু সুমপয়ান মভাোঃ আব্দুর রমতপ ভন্ডর 

মভাছাোঃ মমরনা

জয়নৄযাট 10/12/1994

10634 মভাোঃ ইয়ামছয আযাপাত মৃত এ.এভ.আব্দুর খানরক 

মভাছাোঃ ভমযয়ভ খাতুন

মযাজগঞ্জ 31/10/1986

10635 মভাোঃ আভজাদ মানন মভানর উমিন আনভদ 

মভানরভা মফগভ

গাজীনৄয 03/01/1990

10636 মভাোঃ আমভনুর ইরাভ মভাোঃ ামফবুয যভান 

মভাছাোঃ ভানরকা মফগভ

যিংনৄয 03/02/1988

10637 মভাোঃ আব্দুর আরীভ মভাোঃ মদুয যভান 

মভাছাোঃ গুনরছা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 15/08/1993

10638 মভাোঃ াভসুর ইরাভ আব্দুর নানয 

নামভা আক্তায

ভাগুযা 09/11/1989

10639 রমতপ াান মভাকনছদ আরী 

বুমর মফগভ

জাভারনৄয 15/07/1996

10640 মভাোঃ আবু ইউসু মভাোঃ আত্তা আরী 

মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 06/09/1990
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10641 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ আমতকুর ইরাভ 

মভাছাোঃ যাননা ফানু

মদনাজনৄয 10/11/1995

10642 সুভন মভয়া নওনয মভয়া 

চন্দ্র ফানু

জাভারনৄয 02/01/1993

10643 মভাোঃ ামিয মানন মভাোঃ মভানানছপ াওরাদায 

মভাাোঃ নূযজাান মফগভ

টুয়াখারী 20/10/1995

10644 ভামুদ উর আরভ মভাোঃ াপাতুর আরভ 

ভাামুদা মফগভ

কুমিগ্রাভ 12/11/1992

10645 মভাোঃ যওন ামফফ মভাোঃ ানছন আরী যদায 

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

কুমিগ্রাভ 20/09/1990

10646 মভাাম্মদ আরী আব্দুর ভান্নান 

নূযজাান মফগভ

কুমভল্লা 01/03/1992

10647 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ ভমতয়ায যভান 

মভাাোঃ মপনযাজা মফগভ

ঝারকাঠী 01/01/1993

10648 মভাোঃ আবুর াান মভাোঃ আনছায আরী 

ামপজা মফগভ

জাভারনৄয 13/04/1994

10649 মভাোঃ আননায়ায মানন মভাোঃ ারুন-অয-যমদ  

আভা মফগভ

জাভারনৄয 29/11/1992

10650 মভাোঃ যানদুর াান মভাোঃ ভমপজুর ক 

মভাছাোঃ মাাগী মফগভ

মঝনাইদ 15/05/1995

10651 মভাোঃ াভসুর ক আইনার ক 

তামভনা মফগভ

যাজাী 21/12/1993

10652 মভাোঃ ামকর খান মভাোঃ ামনপ 

ফদরুন্নাায

ফান্দযফান 08/10/1993

10653 মভাোঃ পাযান মাাইন ািাভ মভাোঃ আনছায আরী 

মভাছাোঃ মপনযাজা খাতুন

ঞ্চগি 01/10/1991

10654 ভামুদুর াান আনছায আরী 

যামজয়া মফগভ

াফনা 05/08/1995

10655 অনু কুভায যায় অমত কুভায যায় 

রক্ষী যাণী যায়

মনায 04/09/1993

10656 ফরুন চন্দ্র ভজুভদায মৃনার কামন্ত দা 

কল্পনা যানী ভজুভদায

মনায়াখারী 01/01/1992

10657 সুব্রত চন্দ্র যকায জগদী চন্দ্র যকায 

ফীনা যানী যকায

মনত্রনকানা 01/11/1989

10658 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আব্দুয যমদ প্রধান 

মভননুয যভান

নানটায 29/01/1995

10659 মভাোঃ মপকুর আরভ মভাোঃ আস্বাদ আরী 

নামভা আকতায

মগাারগঞ্জ 01/05/1996

10660 ভামুদুর াান নাজমুর আান 

মভাযনদা মফগভ

ঢাকা 06/12/1993
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10661 মভাোঃ মভনদী াান এভ এ জমরর াওরাদায 

মভন ামনা মফগভ

মনযাজনৄয 02/03/1989

10662 মভাোঃ আর আমভন মৃত মভাোঃ মছমিকুয যভান 

মভাাম্মৎ মযমজয়া মফগভ

ফান্দযফান 01/01/1989

10663 মভাোঃ আবু ফকয মিীক মভাোঃ ামদকুর ইরাভ 

মভাাোঃ সুমপয়া মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 05/02/1996

10664 মভাোঃ মখাযনদ আরভ আব্দুর ামভদ 

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 15/11/1989

10665 কযফী তরুয়া কমরঙ্গ তরুয়া 

মফবা যানী  ফিার

মনযাজনৄয 15/08/1993

10666 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ ভজুভদায মভাোঃ আবুর কানভ ভজুভদায 

নামযন ভজুভদায

ঢাকা 15/11/1987

10667 মভাোঃ যমফউর াছান মভাোঃ পজলুয যভান 

মভাছাোঃ মদনরায়াযা খাতুন

জাভারনৄয 16/12/1987

10668 মভাোঃ ভানজদুয যভান জমযনা মফগভ 

মভাোঃ ভাইন উমিন

টাঙ্গাইর 09/12/1992

10669 মভাাম্মদ নাজমুর মাাইন মভাোঃ মপ উমিন 

াছনা মনা

মযনৄয 11/11/1988

10670 মভাোঃ ভাকসুদুয যভান মভাোঃ সুরতান আনভদ 

নূয জাান মফগভ

মনযাজনৄয 02/12/1994

10671 মভাোঃ আর-আমভন াান তুমকে মভাোঃ আব্দুল্লা রস্কায 

ামনা মফগভ

ভাগুযা 28/01/1994

10672 মফরার যকায মভাোঃ আবু ফক্কয মমিক

মভাছাোঃ মযাকানা মফগভ

যিংনৄয 05/07/1992

10673 মভাোঃ তুমন মভয়া মভাোঃ জুযান আরী 

মভাছাোঃ যামভা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/06/1991

10674 শ্রী মফজয় কুভায সূত্র ধয দুরার চন্দ্র সূত্র ধয 

জয়ন্তী যানী সূত্র ধয

মযাজগঞ্জ 18/07/1995

10675 মভাোঃ যামজফ আনভদ মভাোঃ মখায়াজ ভন্ডর 

মযানকয়া মফগভ

যাজফািী 12/03/1994

10676 মভাোঃ আব্দুয যমভ আব্দুর মভানাপ ফাদা 

নূয মফগভ

কক্সফাজায 31/12/1996

10677 াভীভ আনভদ মনপাজউিীন ভন্ডর 

ছামকযন মনছা

যাজফািী 22/07/1992

10678 মযন কুভায যায় যানজন্দ্র নাথ যায় 

ামভত্রী যানী যায়

মদনাজনৄয 01/01/1992

10679 মভাাম্মদ আবুর ানভ মভাাম্মদ ইকান্দয মভয়া 

আননায়াযা

মকনাযগঞ্জ 02/12/1989

10680 মভনদী াান ভাসুদ মভাোঃ াজাান 

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

মনত্রনকানা 06/10/1994
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10681 মভাোঃ াানুজ্জাভান সুজন মভাোঃ ানছন আরী ভন্ডর 

মভাছাোঃ ামনা মফগভ

রারভমনযাট 12/01/1993

10682 মভাোঃ আর- আমভন মানন মভাোঃ জাভার যদায 

মভাছাোঃ আমিয়া মফগভ

নওগাঁ 25/08/1992

10683 মৌযব গাইন মৃত মফষ্ণু দ গাইন 

ভাধুযী গাইন

খুরনা 05/12/1989

10684 াযনবজ মগারাভ মভাস্তপা

াযবীন

চাঁদনৄয 15/05/1990

10685 মভাোঃ নূয আরভ মমিক মভাোঃ ছুকু মভয়া 

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

গাইফান্ধা 03/12/1992

10686 নমজৎ কুভায ারদায মৃত সুফর চন্দ্র ারদায

মৃত ভায়া যানী ারদায

মযাজগঞ্জ 15/06/1990

10687 মভাছাোঃ াময়া সুরতানা মভাোঃ আমভন উমিন প্রািং 

মভাছাোঃ ারুর মফগভ

াফনা 15/12/1992

10688 মভাোঃ ওকত মানন মভাোঃ ামভদুয যভান

কাজর মফগভ

নওগাঁ 09/01/1993

10689 মভাোঃ নামছয উমিন মভাোঃ হুভায়ুন কমফয 

মকনা খাতুন

রক্ষীনৄয 09/10/1994

10690 আমতকুর ইরাভ জহুরুর ইরাভ 

আছভা মফমফ

যাজাী 10/12/1996

10691 াাবুর ইরাভ সুভন মজন্নাত আরী 

াানাযা মফগভ

মদনাজনৄয 02/03/1996

10692 মদরী কুভায চক্রফতী যতী চক্রফতী 

মাবনা মদফী

মুমন্পগঞ্জ 01/05/1990

10693 মভাোঃ ফকুর মানন মভাোঃ ামফবুয যভান 

মভাছাোঃ রাইরী খাতুন

মযাজগঞ্জ 31/10/1994

10694 পাযান ামযয়ায এ,মক,এভ নজভর ক 

মফগভ াভশুন্নাায

যিংনৄয 07/10/1995

10695 মভাোঃ মদনরায়ায মানন আনয়য উমিন 

মভাছাোঃ যানদা মফগভ

নওগাঁ 24/11/1993

10696 আমপ ভামুদ মভাোঃ াভসুর আরভ 

ভাসুভা আক্তায

কুমিয়া 02/08/1992

10697 মভাোঃ এান াফীফ মভাোঃ আব্দুর ভমভন 

আপনযাজা বুরবুর

চুয়াডাঙ্গা 01/03/1987

10698 মুাম্মাদ ামবুয যভান মুাোঃ আোঃ খানরক মভয়া

ামরভা মফগভ

যাজফািী 15/12/1994

10699 মুজতামদুর আজাদ আবুর ফাায আজাদ 

ামছনা মফগভ

নযমিংদী 21/08/1995

10700 মভাোঃ মগারাভ ভাবুফ ফাকী আরাজ্ব ওভান গনী 

মভাছাোঃ মগারাী মফগভ

ফগুিা 15/08/1992
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10701 মভাোঃ ভাসুভ মফল্লা মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

নুরুন্নাায মফগভ

ফযগুনা 08/12/1990

10702 জহুরুর ইরাভ আব্দু াভাদ 

জমযনা

াফনা 15/05/1989

10703 মভাোঃ মযফুর মভয়া মভাোঃ ভতুর মভয়া 

মভাছাোঃ ডুরডুরী মফগভ

যিংনৄয 01/03/1995

10704 মভাোঃ রুনফর মভাোঃ আমরয়ায যভান 

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

যিংনৄয 11/07/1993

10705 মযজাউর ছাফীয আব্দুর কমযভ

সুরতানা যামজয়া

ভয়ভনমিং 20/09/1991

10706 মভাোঃ আতাউল্লা মভাোঃ খমরর মভয়া 

ানরা মফগভ

কুমভল্লা 04/02/1987

10707 আন্না আক্তাযী মভাোঃ মফরানয়ত মানন 

মরমরফ মফগভ

পমযদনৄয 21/03/1996

10708 ইমতয়ন চাকভা দয়াযাভ চাকভা 

কান্দযী চাকভা

খাগিাছমি 20/03/1994

10709 মভাোঃ ভামনক মভয়া মভাোঃ আমতয়ায যভান 

মভাছাোঃ নুযভরী মফগভ

যিংনৄয 07/08/1993

10710 আব্দুল্লা-আর-মনাভান মভাোঃ ভাতাফ মানন 

মভাাোঃ নামভা মফগভ

ফমযার 01/11/1994

10711 সুভন যকায মগামফন্দ যকায 

অঞ্জনা যকায

মগাারগঞ্জ 20/12/1995

10712 মভাোঃ যাতুর াান মভাোঃ নাজমুর হুদা 

াযমবন খাতুন

যিংনৄয 18/08/1992

10713 জাাঙ্গীয আরভ াজ্জাদ আরী 

আনভনা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/11/1993

10714 মভাোঃ মফরার মাাইন মভাোঃ যইছ মভয়া 

মভাছাোঃ ভরা মফগভ

নযমিংদী 20/07/1994

10715 মভাোঃ ভাবুবুর আরভ মভাোঃ ভভনদর মানন 

মভাছাোঃ ভাফুজা মফগভ

যিংনৄয 10/08/1993

10716 মভাোঃ মতাপাজ্জর মাাইন মভাোঃ ফাচ্চু মভয়া 

ভামপয়া খাতুন

কুমভল্লা 08/10/1991

10717 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ আইউফ আরী াওরাদায 

ভামনুয মফগভ

ফমযার 03/01/1987

10718 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ নূরুর ইরাভ

ভমনয়াযা মফগভ

জাভারনৄয 10/12/1989

10719 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাবুফ আব্দুর ভানরক াওরাদায 

ারুর মফগভ

মযয়তনৄয 04/01/1994

10720 চন্দন কুভায াা মচম্ময় াা 

ছায়া যানী াা

মগাারগঞ্জ 02/08/1992
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10721 মভাোঃ মমরভ মভাোঃ যজফ আরী 

মভাছাোঃ মমরনা মফগভ

কুমিয়া 19/10/1992

10722 মভাোঃ ইব্রাীভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা 

খামদজা মফগভ

ফমযার 30/11/1993

10723 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ া আরভ 

াযবীন আক্তায

টুয়াখারী 31/12/1993

10724 মভাোঃ মরালুয যমদ মুাম্মদ নমকয 

আননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/03/1995

10725 মভাোঃ আব্দুর ভান্নান মৃত ছানকয আরী 

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফওয়া

মযাজগঞ্জ 25/12/1987

10726 মভাোঃ খানরদ মফন সুরতান মভাোঃ নামজভ উমিন

সুমপয়া মফগভ

মদনাজনৄয 25/10/1993

10727 মভাোঃ াান মভাোঃ মপকুর ইরাভ 

ফুরজান মফমফ

মবারা 10/10/1988

10728 মভাোঃ মফদুযৎ খান মভাোঃ আক্তায খান 

মফদানা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/12/1992

10729 মভাোঃ ামভউর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা 

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/03/1994

10730 জীফন আনম্মদ মভাোঃ াভসুর ক 

যানদা মফগভ

নওগাঁ 04/03/1994

10731 মভাোঃ ভামুদুর াান মযকাফদায মভাোঃ ভমজবুয যভান মযকাফদায 

যমভজা খাতুন

নযমিংদী 01/01/1988

10732 মভাোঃ মভাাযযপ মানন মভাোঃ জারার উিীন

ছমভরুন মনছা

টাঙ্গাইর 10/01/1987

10733 বনফ চন্দ্র মফশ্বা সুদ েন চন্দ্র মফশ্বা

ফানা ফানী মফশ্বা

মকনাযগঞ্জ 08/12/1986

10734 মভাোঃ কাউায ভামুদ মভাোঃ তাযা মভয়া 

ডমর মফগভ

কুমভল্লা 07/05/1990

10735 মভাোঃ আবু জামদ মভাোঃ ইয়াকুফ মানন 

মভাছাোঃ াান্নাযা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 08/10/1995

10736 পামতভা জান্নাত সুরুজ জাভান 

মভান েদা মফগভ

জাভারনৄয 30/12/1994

10737 মভাোঃ মাাগ যানা মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

মভাছাোঃ আয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/10/1993

10738 মভাোঃ ইউনু আরী মভাোঃ ইয়াকুফ আরী

নুপা খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/08/1996

10739 মভাোঃ ভানদুজ্জাভান মভাোঃ এনামুর ক

চায়না আকতায

নীরপাভাযী 28/11/1990

10740 মভাোঃ ামভউর ামদক মভাোঃ কমপর উমিন

ানাজ াযবীন

ফগুিা 16/11/1993
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10741 মভাোঃ আতাউয যভান মভাোঃ আব্দুয যমদ

মভাছাোঃ আমভনা খাতুন

মযাজগঞ্জ 20/09/1991

10742 মভাোঃ হুভায়ন কমফয মভাোঃ আব্দুয যমভ

মভাছাোঃ ামছনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 15/09/1989

10743 মভাোঃ আজাদুর ক মভাোঃ আব্দুদ দানয়ন

মভাছাোঃ খামদজা খাতুন

াফনা 15/08/1995

10744 মভাোঃ তারা খন্দকায মভাোঃ খন্দকায যওন

ফামকয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/12/1993

10745 মভাাম্মদ ভমনয মাাইন মভাোঃ মপ উল্লা

আয়ানতন মনছা

রক্ষীনৄয 01/01/1989

10746 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ আোঃ ভান্নান মভয়া

মভাছাোঃ মফউটি মফগভ

যিংনৄয 20/10/1989

10747 মভাোঃ ইয়ামন মভাোঃ মভাাযপ মানন

মমরনা জাান

ঢাকা 30/08/1996

10748 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মৃত যজফ আরী

মৃত মজন্নাতুন মনছা

নীরপাভাযী 01/06/1989

10749 া মনওয়াজ আরী আশ্রা

ামদা মফগভ

মনায়াখারী 01/04/1994

10750 মভাোঃ জীভউিীন মভাোঃ মগয়াউমিন

জয়নফ মফগভ

গাজীনৄয 24/09/1992

10751 যামকবুয ইরাভ নূরুর ইরাভ

যমভা মফগভ

যাজফািী 15/08/1995

10752 নুযান মভাোঃ আযাদুর ইরাভ

মৃত মযমজয়া মফগভ

যাজফািী 25/08/1992

10753 মভাোঃ আমনছুয যভান মভাোঃ আমভরুর ক

যামজয়া সুরতানা

জাভারনৄয 20/02/1991

10754 যাজা যায় প্ররাদ জীফন চন্দ্র যায়

সুরুফারা যানী যায়

ঞ্চগি 01/01/1993

10755 অমনক চন্দ্র সফদ্য ফাবুর চন্দ্র সফদ্য

মযা যানী

ফমযার 20/07/1994

10756 অন্তযা ইয়ামভন মভাোঃ আননায়ায-ঊর-ইরাভ

মভাছাোঃ সুনরখা মফগভ

মযাজগঞ্জ 17/08/1995

10757 মভাাম্মদ মনজাভ উমিন আব্দুশুক্কুয

ছনরভা খাতুন

কক্সফাজায 04/05/1994

10758 ামিয আনভদ মভাোঃ মভাজাপপয মানন

মভাছাোঃ ইভত আযা

াফনা 15/01/1990

10759 ছামভয মানন আফদুর ামভ

মভাননয়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 07/08/1992

10760 মভাাম্মদ মভনদী াান মভাাম্মদ কাভার হুাইন

মযাকানা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 05/05/1994

Page 38 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

10761 ামবুর াান মভযাজ মচৌমকদায

নুপা মফগভ

ভাদাযীনৄয 15/02/1993

10762 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ পজলুর ক

মযনু মফগভ

মনযাজনৄয 10/12/1986

10763 মভাাম্মদ মদনরায়ায মাাইন আফদুর ভান্নান

জমযনা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/10/1990

10764 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ আয়নুর ক

মভাছাোঃ াজযা মফগভ

ফগুিা 08/06/1995

10765 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ জফুয আরী

মভাছাোঃ আনরভা খাতুন

মদনাজনৄয 15/07/1992

10766 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

ামদা মফগভ

নওগাঁ 02/01/1993

10767 মভাোঃ আবু সুমপয়ান মৃত: আব্দুছ ছাত্তায

ছানরভা খাতুন

টাঙ্গাইর 01/01/1987

10768 মযদওয়ান আভদ ামভভ মভাোঃ আবু তানয

নাজভা আক্তায

চট্টগ্রাভ 01/01/1993

10769 মভাোঃ আশ্রাফুর ইরাভ াইফুর ইরাভ কাজী

কাভরুন্নাায

মযয়তনৄয 12/05/1988

10770 ামভভ আভান অমপ আভান উল্যা ভামঝ

স্বাধীনা মফগভ

মযয়তনৄয 01/02/1993

10771 সুব্রত মবৌমভক মনার মবৌমভক

মাবা মবৌমভক

নাযায়নগঞ্জ 16/12/1986

10772 শ্যাভর দত্ত স্বন কুভায দত্ত

মফতা যাণী দত্ত

ভামনকগঞ্জ 15/08/1993

10773 কাজী মভাোঃ মযয়াজুর ইরাভ কাজী হুভায়ুন কফীয

মযানকয়া মফগভ

মনায়াখারী 05/05/1995

10774 ইভযান মখ মখ মভাজাপপয মানন

রুমভচা মফগভ

ফানগযাট 08/12/1996

10775 মভাোঃ াান আরী মভাোঃ মরয়াকত আরী

মভাছাোঃ াম মফগভ

টাঙ্গাইর 30/11/1986

10776 মফরার মানন ইয়াকুফ আরী যদায

মফমফজান

নওগাঁ 15/01/1989

10777 মপনযাজ খান পজলু খান

মপযনদৌমছ মফগভ

যাজাী 19/07/1992

10778 ারুন-অয-যমদ াভসুর আরভ

তমভনান

নওগাঁ 14/08/1993

10779 মক. এভ. জমরুয ইরাভ আোঃ ভানরক মখান্দকায

নুয জাান মফগভ

ফমযার 01/01/1995

10780 কাজী আমযফুয যভান কাজী আব্দুর রমতপ

জাানাযা াযবীন

াতক্ষীযা 01/12/1990
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10781 মভাোঃ আর-ভামুন াান মভাোঃ ানভ আরী

ভভতাজ মফগভ

মনযাজনৄয 18/08/1993

10782 মভাোঃ ভনজুরুর আরভ মভাোঃ ভমজবুয যভান

আনরয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 12/11/1994

10783 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মৃত াান আরী

মভাছাোঃ ামরভা মফওয়া

নানটায 22/02/1989

10784 মভাোঃ কামফর মানন মভাোঃ আোঃ াত্তায

মভানভনা খাতুন

নানটায 15/10/1991

10785 মভাোঃ রুহুর আমভন মৃত আব্দুর ফাযী

মভাছাোঃ মভমযনা খাতুন

ফগুিা 10/10/1988

10786 মভাস্তপা ভঈন মভাস্তপা জাভান

মভাছাোঃ ভভতাজ মযীন

মভনযনৄয 06/11/1992

10787 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মৃত আব্দুর াই

মভাছাোঃ মযখা খাতুন

যাজাী 30/09/1989

10788 যভজান আরী মৃত ইমি আরী

মজানফদা খাতুন

ঢাকা 15/09/1989

10789 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ ইউনুস্ মৃধা

মভাাোঃ মযনা মফগভ

টুয়াখারী 30/03/1990

10790 মভাোঃ ফমন আমভন মভাোঃ আোঃ জমরর যদায

মভাাোঃ আনভনা মফগভ

ফমযার 01/12/1994

10791 মভাোঃ ামফবুয যভান আব্দুর ভমজদ মফশ্বা

সুমপয়া মফগভ

খুরনা 05/05/1989

10792 মভাোঃ মফরানয়ত মানন মভাোঃ আব্দু মাফাান

মভাছাোঃ আযামপয়া খাতুন

ফগুিা 24/12/1992

10793 মনমখর চন্দ্র যায় মগাার চন্দ্র যায়

ভঞ্জু যায়

ফমযার 05/07/1987

10794 মভাোঃ আবুর কারাভ তানজর মফগভ

মভাোঃ মগয়া উমিন

ঢাকা 04/02/1991

10795 মভাোঃ মদনরায়ায মানন মভাোঃ নুরুর ক

মভাাোঃ য ফানু

ঢাকা 24/05/1989

10796 মভাোঃ নুরুন্নফী মভরন মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

াভত-উন-মনছা

নাযায়নগঞ্জ 04/09/1992

10797 মভাোঃ আজাারুর ইরাভ মভাোঃ ফাচ্চা মভয়া

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

যিংনৄয 15/11/1993

10798 কনক যায় মৃত সুধীয যায়

মফতা যাণী যায়

মদনাজনৄয 28/10/1995

10799 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ

মৃত মানন আযা মফগভ

সুনাভগঞ্জ 01/01/1993

10800 মভাোঃ ভাইনুিীন মৃত মভাোঃ কমরভউল্লযা

মৃত মজাৎস্না মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 11/07/1989
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10801 মভাোঃ এনাভ মানন মভাোঃ আব্দুর জিায ভন্ডর

মভাাোঃ মাননআযা মফগভ

নওগাঁ 05/08/1992

10802 মভাোঃ যায়ান তানযক মভাোঃ তাইফুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযানা াযবীন

যিংনৄয 31/07/1996

10803 মভাোঃ নামপজুর ক মভাোঃ মুমজবুর ক

মভাছাোঃ জুনরখা খাতুন

কুমিয়া 23/03/1993

10804 দুরাময আক্তায মভাোঃ মরার উমিন মভাল্লা

াভীভা াযবীন

টুয়াখারী 19/11/1992

10805 আমনছুয যভান খুযমদ আরভ

পানতভা খাতুন

মপনী 06/11/1995

10806 মভাোঃ নামদ কাভার মভাোঃ আরা উিীন

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

াফনা 07/01/1993

10807 মভাোঃ ইউনুছ মভয়া মভাোঃ ামনপ মভয়া

জাানাযা মফগভ

মনায়াখারী 01/09/1993

10808 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ মভায়ানজ্জভ মানন

বুরবুমর আক্তায

টাঙ্গাইর 08/01/1991

10809 মভাোঃ আননায়ায মানন াভছুর ক

ানয়যা খাতুন

ব্রাহ্মনফামিয়া 31/07/1991

10810 মভাোঃ জাকামযয়া মভাোঃ নান্নু মভয়া

মযানকয়া মফগভ

নযমিংদী 15/03/1992

10811 মভাোঃ ওফায়দুর আমভন সকত মভাোঃ নুরুর ইরাভ মকদায

আমভনা ইরাভ

চাঁদনৄয 30/12/1988

10812 মভাোঃ াজ্জাদুর ক মভাোঃ াজাান

রাবরী জাান

ব্রাহ্মনফামিয়া 12/05/1991

10813 মভাোঃ ভামনক মভয়া মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ ভাফুজা মফগভ

জাভারনৄয 16/02/1992

10814 ামকর আনভদ মভাোঃ ভমপজুয যভান

ফকুর মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1993

10815 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ পারুকুর ইরাভ

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

ভয়ভনমিং 15/09/1995

10816 আফদুয যভান জাাঙ্গীয আরভ

আছভা আরভ

চাঁদনৄয 10/03/1995

10817 মভাোঃ আব্দুয যউপ মভাোঃ দাউদ আরী মভয়া

মভাছাোঃ ামরভা মফগভ

যাজফািী 08/01/1990

10818 ভামুদ আরভ মভাোঃ ইভাইর মাাইন

মভাাোঃ মাননয়াযা মফগভ

ফমযার 01/01/1993

10819 ভীয ারাভ াজারার

যওনাযা

মুমন্পগঞ্জ 06/06/1993

10820 াভীভ মভয়া নূরুর ইরাভ

যামজয়া ইরাভ

পমযদনৄয 28/08/1996
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10821 মভাোঃ মপাত মানন মভাোঃ আব্দুর মভাতানরফ

মভাছাোঃ মানন আযা মফগভ

জাভারনৄয 03/04/1993

10822 জয়ন্ত কমফযাজ জীফন চন্দ্র ীর

কল্যানী যায়

টুয়াখারী 24/12/1990

10823 মৃতুযঞ্জয় যায় ভমনযাভ যায়

মনমরভা যানী যায়

নীরপাভাযী 03/02/1987

10824 মভাোঃ ভাফুজুর াান মভাোঃ আব্দুর ভমতন

উনম্ম কুরছুভ

ভয়ভনমিং 25/08/1991

10825 ওভান গমন আব্দুর ামদ

তমভনা মফগভ

ফানগযাট 10/06/1992

10826 মভাোঃ পারুক আনভদ আব্দুর ভমজদ

মৃত যানফয়া

টাঙ্গাইর 10/03/1988

10827 গাজী আমনসুয যভান াাদাৎ মানন গাজী

নাজভা মফগভ

মগাারগঞ্জ 27/12/1993

10828 মভাোঃ ভইনুর াান মভাোঃ মমরভ মভাল্যা

মভাছাোঃ ঝন ো মফগভ

ভাগুযা 01/02/1993

10829 আব্দুল্লা-আর-ভামুদ এভ. এভ. ভঞ্জুরুর ক

যানয়জা মফগভ

খুরনা 25/11/1995

10830 মভাোঃ ফাবুর আক্তায মভাোঃ ানকায়াত মানন

ভননায়াযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 17/08/1993

10831 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মরু মভাোঃ পজলুয যভান াওরাদায

ভভতাজ মফগভ

ফানগযাট 25/11/1992

10832 মভাোঃ আর-ভামুন যকায মভাোঃ আব্দুর ভমজদ যকায

মভাছাোঃ আনরয়া মফগভ

নানটায 10/09/1991

10833 মভাোঃ আব্দুর ভানরক মভাোঃ আব্দুর জমরর

মভাছাোঃ পানতভা মফগভ

গাইফান্ধা 10/10/1992

10834 মভাোঃ আর ভামুদ ভন্ডর মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক ভন্ডর

মভাছাোঃ মযনফকা সুরতানা

জয়নৄযাট 27/09/1994

10835 যাজু আনম্মদ মভাোঃ ভাসুদ যানা

মভাছাোঃ ছানরা মফগভ

নওগাঁ 02/11/1992

10836 মপকুর ইরাভ আব্দুয যফ মফশ্বা

মজন্নাত মযননা

যাজফািী 15/10/1993

10837 মভাোঃ ামবুর ইরাভ এ. এভ. আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ জনফদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 02/02/1995

10838 মভাোঃ ভামুদ াান মাাগ মভাোঃ আব্দু ছারাভ াওরাদায

ামছনা মফগভ

ঝারকাঠী 01/01/1991

10839 মরটন মফশ্বা দানন্দ মফশ্বা

ারুর মফশ্বা

মগাারগঞ্জ 10/08/1987

10840 শ্রী উজ্জর কুভায যায় শ্রী নতযন্দ্রনাথ যায়

কল্পনা যাণী যায়

নীরপাভাযী 20/02/1993
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অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

10841 এ. এভ. মভনদী াান মভাোঃ পমযদ মভয়া

ময়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 18/09/1992

10842 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আবুর াান গাজী

মভাছাোঃ ামভদা খাতুন

মনায 22/03/1992

10843 মযাজুর ইরাভ তাজুর ইরাভ

ানা মনা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 10/03/1994

10844 মভাোঃ আব্দুর আর ভাসুদ মভাোঃ ইব্রামভ মানন

মভাছাোঃ নুরুন্নাায মউমর

কুমিয়া 01/05/1995

10845 রুভা বট্টাচার্য্ে অজয় কুভায বট্টাচার্য্ে

কমফতা বট্টাচার্য্ে

াতক্ষীযা 15/08/1991

10846 পাযানা সুরতানা ভমউর আরভ

আযমজনা খানভ

পমযদনৄয 01/01/1993

10847 মভাছাোঃ যমভা খাতুন মভাোঃ ানভ আরী

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

াফনা 29/08/1990

10848 উত্তভ কুভায যায় নারুনগাার যায়

ছমফতা যানী

যিংনৄয 03/02/1989

10849 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ ওভান গণী খান

তাযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 07/05/1996

10850 আফদুল্লা আর ভামুদ াজী মভাোঃ আফদুর ভমভন

মফমফ জয়নফা

মপনী 16/12/1991

10851 মভাোঃ রুনফর যানা মভাোঃ যভ আরী

ামপয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 28/08/1993

10852 অ েন কুভায ফভ েণ অমশ্বনী কুভায ফভ েণ

ন্ধযা যাণী ফভ েণ

রারভমনযাট 20/12/1994

10853 মভাোঃ মভন্টু মভয়া মভাোঃ আমভয মানন

ভামপয়া মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 15/10/1988

10854 মনয়ামুর ফাায জানদ মভয়া

ভাসুদা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 01/06/1987

10855 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ ামপজুয যভান

যনমজনা মফগভ

রারভমনযাট 08/05/1994

10856 আমযফুর ইরাভ মভনয আরী

াযবীন আক্তায

গাজীনৄয 15/06/1988

10857 তন চন্দ্র যকায খনগন্দ্র নাথ যকায

মৃত শ্যাভ দাম যকায

টাঙ্গাইর 15/11/1990

10858 মভাোঃ যমপকুল্লাহ্ মভানয়ত উিীন আনভদ

ারুর মফগভ

টুয়াখারী 15/12/1996

10859 নওাদ মনওয়াজ মনতুর মভাোঃ মভজানুয যভান

নূযন্নাায মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1994

10860 ারাউমিন আনভদ মখাযনদ আরভ

মপনযাজা মফগভ

যাজফািী 20/05/1996
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10861 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মৃত ায়দায আরী

মৃত যমভছা মফওয়া

মযাজগঞ্জ 20/01/1989

10862 মভযাজ মানন মভনাজ উমিন মফাযী

মযানকয়া মফগভ

ফমযার 01/01/1990

10863 মভাোঃ ামপজুয যভান মভাোঃ মমরভ মখ

মভাাোঃ ামভদা মফগভ

পমযদনৄয 09/02/1995

10864 আননায়ায মানন আব্দুর খুম েদ

জহুযা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 20/08/1988

10865 পয়ার আনভদ মভাোঃ জমরলুয যভান

মভাাোঃ ামনা মফগভ

ঝারকাঠী 30/12/1993

10866 মভাোঃ ানদ আনভদ মভাোঃ মমিকুয যভান 

মভাছাোঃ কল্পনা মফগভ

ফগুিা 05/02/1992

10867 মভাোঃ মানর যানা যকায মভাোঃ রুহুর আভীন যকায

মপারী মফগভ

গাইফান্ধা 08/01/1993

10868 নজীত মভব্রভ মড. ধনাই মভব্রভ

মপ্রমকরা াঁদা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 10/11/1994

10869 মাাগ চন্দ্র দা মফনশ্বশ্বয দা

খুকী যানী দা

মনায়াখারী 01/01/1989

10870 নূয ইরাভ আরাউিীন ভন্ডর

ভভতাজ মফগভ

নওগাঁ 18/09/1993

10871 মভাোঃ নূয আরভ মভাোঃ মকযাভত আরী

নুয জাান আক্তায

কুমভল্লা 20/11/1995

10872 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ মাযাফ মানন

মমরনা আক্তায

ঝারকাঠী 30/03/1995

10873 মভাোঃ স্বন ইরাভ মভাোঃ আবুর কানভ

মভাছাোঃ ভননায়াযা খাতুন

কুমিয়া 28/01/1991

10874 মভাোঃ আবু তানরফ মভাোঃ আব্দুর গফুয

মভাছাোঃ ছারভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/01/1993

10875 মভাোঃ আবু াইদ মভাোঃ আমভন মভাল্যা

ছবুযা

ভামনকগঞ্জ 05/03/1990

10876 মভাোঃ মদুর ইরাভ মভাোঃ াান আরী

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

মযাজগঞ্জ 20/11/1986

10877 ামপজুয যভান মভাোঃ আব্দুর াই

াভীভা আক্তায

মনযাজনৄয 04/04/1988

10878 যমপকুর ইরাভ মজরার উমিন

মমযন আক্তায

যাজফািী 07/08/1992

10879 অমভত কুভায মভত্র দুরার কুভায মভত্র

ান্তা যানী মভত্র

ভাগুযা 15/11/1992

10880 জুরা উমিন ইমি আরী

ামভদা মফগভ

জাভারনৄয 15/11/1992
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10881 ামকর ামযয়ায আফদুর কাইয়ুভ

মযমজয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/07/1991

10882 মভাোঃ মফরানয়ত মানন মভাোঃ যমভ উল্লা

মভাছাোঃ ানরা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 05/01/1994

10883 মভাোঃ পাইন উমিন মভাোঃ মতাতা মভয়া

মভাছাোঃ পমজরা মফমফ

ফগুিা 15/06/1991

10884 মভাোঃ ীযণ উজ্জাভান মফ. এভ. মাননউজ্জাভান

মনরনা আক্তায

চাঁদনৄয 16/07/1994

10885 মভাোঃ ভাফুজুর ইরাভ মভাোঃ যজ্জফ আরী

ভামপয়া মফগভ

কুমভল্লা 10/09/1990

10886 মভাোঃ মপনযাজ আনভদ মভাোঃ পজলুর ক

মভাছাোঃ ভমযয়ভ খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/02/1990

10887 মভাোঃ আননায়ায মানন মভাোঃ াভসুর আরভ

আন্জজুয়াযা খাতুন

াফনা 01/12/1989

10888 মফমফ মজাযা মিংমক মৃতোঃ মভাোঃ আব্দুর খানরক

মযানা াযবীন

াতক্ষীযা 05/03/1990

10889 মভাোঃ মজফ মভয়া মভাোঃ আব্দুর ামকভ যািী

মভাাোঃ মজমভন মফগভ

টুয়াখারী 01/06/1995

10890 মভাোঃ আব্দুর খানরক মভাোঃ পমকয চাঁদ

মভাছাোঃ মফনদনা

াফনা 25/04/1995

10891 দীক কুভায ফভ েন দীনন চন্দ্র ফভ েন

রুভা যানী

ঞ্চগি 05/06/1996

10892 মভাোঃ ইভাইর মানন মভাোঃ মনজাভ উমিন

ভায়া যানী মফগভ

কুমভল্লা 28/07/1992

10893 মভাোঃ মগয়া উমিন মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মগারাী মফগভ

টাঙ্গাইর 17/09/1992

10894 মভনদী াান মচৌধুযী মভাোঃ ছযওয়ায জাান মচৌধুযী

ানাজ াযবীন

জাভারনৄয 30/11/1989

10895 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ ইয়াকুফ আরী

মভাছাোঃ মযক্তা মফগভ

গাইফান্ধা 15/01/1991

10896 ভামুদ আর াান মভাোঃ ভমজবুয যভান

ভামুদা মফগভ

ঝারকাঠী 12/12/1989

10897 আরী মানন াজী অব্দুর জমরর

মপনযাজা মফগভ

কুমভল্লা 12/02/1993

10898 যমফউর ইরাভ আউয়ার আবুর মানন

ইমছযন মফগভ

রারভমনযাট 31/12/1994

10899 মভাোঃ আমযপ উমিন মভাোঃ ানদকুর ইরাভ

মভাাোঃ াানাযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 17/01/1991

10900 মভাোঃ জামদ াান মভাোঃ ভজনু  ইরাভ

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

মযাজগঞ্জ 10/12/1995
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10901 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ কুদযত আরী

মগারাী আক্তায

টাঙ্গাইর 10/05/1995

10902 মভাোঃ মরার মভয়া মভাাম্মদ আরী

ইজ্জাতুন মনছা

জাভারনৄয 30/12/1993

10903 মভাোঃ আননায়ায মানন মভাোঃ ইভাইর

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

ঢাকা 29/11/1986

10904 মভাোঃ মযভন মভয়া মভাোঃ একযামুর ক

মভাছাোঃ ভকফুযা মফগভ

নীরপাভাযী 15/12/1995

10905 মভাোঃ মযনয়র মাফান মভাোঃ মজল্লুয যভান

মভাছাোঃ আউমরয়া মফগভ

ফগুিা 16/12/1988

10906 মখ জাভার টিটু রুস্তভ আরী (মৃত)

মপনযাজা মফগভ (মৃত)

মনায়াখারী 01/01/1988

10907 মনকয চন্দ্র ফারা মননযাদ চন্দ্র ফারা

 আনরা কানী

টুয়াখারী 12/04/1995

10908 মভাোঃ ভামনক-উজ-জাভান মুযাদ মৃতোঃ মভাোঃ মুমরভ উিীন

মভাছাোঃ ভানজদা মফগভ

যাজাী 15/07/1985

10909 মকদায মভাাম্মদ খামরদ মানন মভাোঃ মরয়াকত আরী মকদায

ারভা মফগভ

পমযদনৄয 22/01/1988

10910 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ মভাোঃ ামভউর ক

মভাছাোঃ ভানজদা মফগভ

জাভারনৄয 18/03/1996

10911 মভাোঃ মগারাভ আজভ মভাোঃ ইউনুছ আরী

মভাছাোঃ ভামনা মফগভ

মদনাজনৄয 15/07/1994

10912 মভাোঃ াভীভ াান মভাোঃ আব্দুর াদী

মভাছাোঃ ছাইফুন নাায

গাইফান্ধা 15/09/1994

10913 মভাোঃ আরী আকফয মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

মভাছাোঃ পমযদা মফগভ

ঞ্চগি 11/10/1988

10914 মভাোঃ ওয়ামভ উমিন মৃতোঃ মভাোঃ আোঃ গমন ভন্ডর

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

মদনাজনৄয 10/06/1989

10915 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যমদ মখ

জাানাযা খাতুন

যাজফািী 30/06/1990

10916 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ ভমতয়ায যভান

মভাছাোঃ ভননায়াযা খাতুন

মদনাজনৄয 30/12/1989

10917 মভাোঃ মভাাইনভন তালুকদায মভাোঃ আোঃ ভান্নান তালুকদায

মভাছাোঃ মফউটি াযবীন

মযাজগঞ্জ 02/09/1994

10918 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ ভূঞা মভাোঃ যমপকুর ইরাভ ভূঞা

আভা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 31/12/1994

10919 মভাোঃ যওন উর ইরাভ াজাান মভঞা

যানপজা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/02/1987

10920 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

সুমপয়া মমযন

নযমিংদী 05/03/1990
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10921 মভাোঃ যামকবুর ইরাভ যাজু মভাোঃ আরতাফুয যভান

ছাননায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 05/01/1994

10922 মভাোঃ নফীন খান পযভান খান

মযনু মফগভ

টাঙ্গাইর 23/08/1988

10923 আর-আভীন খান া-আরভ খান

রুনু মফগভ

ফমযার 16/05/1995

10924 আব্দুর কাইয়ুভ মকদায মভাোঃ জয়নার আনফদীন মকদায

কাভরুন্নাায

গাজীনৄয 15/12/1992

10925 মভাোঃ কাভার মানন মৃতোঃ মখ আব্দুয যাজ্জাক

নুযজাান মফগভ

াতক্ষীযা 07/02/1993

10926 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ আব্দুর গফুয 

মভান েদা মফগভ

ফগুিা 27/10/1989

10927 মভাোঃ ভমদুর ইরাভ মভাোঃ ভমজফয যভান

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

যিংনৄয 01/02/1992

10928 মভাোঃ পয়জুর কমফয পযাদ মভাোঃ হুভায়ূন কমফয

মভাছাোঃ ভানজদা খাতুন

কুমিয়া 17/09/1993

10929 মভাোঃ জামদুর ইরাভ ামন মভাোঃ রুস্তভ আরী

াভছুন্নাায

মনায়াখারী 02/07/1992

10930 মভাোঃ নূয-এ-আরভ মমিকী মভাোঃ মফল্লার মানন

মভাছাোঃ নূরুন্নাায মফগভ

জাভারনৄয 10/12/1995

10931 এ এভ মযন মভাোঃ জয়নার আনফদীন

মভাছাোঃ আমপয়া মফগভ

মঝনাইদ 01/04/1990

10932 মভাোঃ জমরুর ইরাভ মভাোঃ াজাান

মজনরকা আক্তায

ভামনকগঞ্জ 01/04/1988

10933 মযন কুভায দা নৄমরন চন্দ্র দা

ন্ধযা যানী দা

টাঙ্গাইর 01/03/1989

10934 মভাছাোঃ ভমনকা আক্তায মভাোঃ ভকনরছুয যভান

মভাছাোঃ নাযমগছ আক্তায

কুমিয়া 15/07/1994

10935 মভাোঃ যানর মাাইন মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

মযাজগঞ্জ 26/11/1994

10936 মভাোঃ যানদুর আরভ ান মভাোঃ রুহুর আরভ

জান্নাতুর মপযনদৌ রাবরী

পমযদনৄয 31/12/1995

10937 মভাোঃ সকত দ োয মভাোঃ ামফবুয যভান যদায

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 01/02/1995

10938 কাজী আফদুর ভান্নান াজী আফদুর জমরর

জয়নফ মফমফ

কুমভল্লা 01/06/1991

10939 মভাোঃ মফরানয়ত মানন যাজু যমপকুর ইরাভ

ামরভা আক্তায

কুমভল্লা 01/02/1987

10940 মভাোঃ আমযপ মুন্পী আনভদ মুন্পী

যমভা মফগভ

চাঁদনৄয 28/04/1988
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10941 মভাোঃ মযয়াজ-উর-ক মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

খানরদা মফগভ

পমযদনৄয 27/10/1996

10942 রুহুর আমভন জারার পমকয

আকমরভা মফগভ

পমযদনৄয 10/03/1993

10943 মভাোঃ আবু যায়ান মভাোঃ আমনছুয যভান

মভাছাোঃ আনজনা মফগভ

ফগুিা 02/09/1992

10944 মভাোঃ আমযপ াান মভাোঃ মগয়া উমিন

লুৎফুন্নাায

ভয়ভনমিং 03/12/1994

10945 মভাোঃ আাদুজ্জাভান নূয মভাোঃ আমছ উমিন

মভাছাোঃ তানযা খাতুন

যিংনৄয 06/03/1993

10946 মভাোঃ মযানবর প্রধান মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

াযবীন মফগভ

চাঁদনৄয 01/05/1993

10947 মভাোঃ ইব্রামভ খমরর মভাোঃ মফাযান মদওয়ান

াভসুন নাায

মুমন্পগঞ্জ 01/01/1996

10948 মভাোঃ নূয ইরাভ মভাোঃ এান আরী

মভাাোঃ নূযজাান মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 21/11/1994

10949 যানফয়া সুরতানা মভাোঃ আব্দু ছারাভ

যামভা খাতুন

নওগাঁ 27/12/1993

10950 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভারুপ মভাোঃ আব্দুয যমদ

লুৎপা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 26/12/1995

10951 পখরুর ইরাভ অমর আশ্বাদ

ময়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/02/1989

10952 আকমরভা আক্তায মৃতোঃ মভাোঃ আব্দুর কানভ

আননায়াযা মফগভ

মযয়তনৄয 15/01/1991

10953 মভাোঃ ামবুর ইরাভ মভাোঃ ইভাভ আরী

নূযজাান মফগভ

টাঙ্গাইর 12/04/1994

10954 জমন চাকভা মজযামত মফকা চাকভা

মভনভাযী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 05/11/1987

10955 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ আফদুয যউপ

াননয়াযা মফগভ

কুমভল্লা 10/12/1992

10956 মপকুর ইরাভ মকান্দায আরী 

াভসুন্নাায

ভাদাযীনৄয 20/12/1988

10957 কাজী ইব্রাীভ খমরর কাজী একযামুর ক

নামভা আতরাদুয যওন

মগাারগঞ্জ 02/11/1988

10958 মভাোঃ আননায়ারুর ক মভাোঃ আকযাভ মানন

মভাছাোঃ রাবরী ইয়ামভন

নওগাঁ 10/07/1994

10959 মভাছাোঃ াযমভন আকতায মভাোঃ মফরার মানন যদায

মভাছাোঃ দুরারী মফগভ

জয়নৄযাট 02/01/1992

10960 নজন কামন্ত দা যতন কুভায দা

মদারী যানী দা

ফগুিা 01/01/1994
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10961 শুব কুভায দা স্বন চন্দ্র দা

মাবা যাণী দা

ফগুিা 01/01/1996

10962 মভজানুয যভান আব্দুর ভান্নান

মভাযনদা

নীরপাভাযী 11/06/1994

10963 মনভাই কুভায প্রাভামনক নৃনন চন্দ্র প্রাভামনক

অঞ্জরী যানী

যাজাী 27/11/1990

10964 মরভন চাকভা ামন্ত কুভায চাকভা

তনা চাকভা

খাগিাছমি 05/01/1992

10965 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ আমভয আপজার

আনয়া মফগভ

াফনা 24/08/1993

10966 মভাোঃ াহ্ মনওয়াজ মানন মভাোঃ মপকুর ইরাভ

াানাযা মফগভ

কুমভল্লা 18/12/1993

10967 মভাোঃ ভামুদুয যভান আোঃ যমদ ভািায

মপারী মফগভ

চাঁদনৄয 03/06/1991

10968 মৃনার কামন্ত যায় ধযনী কুভায যায়

মনযা ফারা যায়

মদনাজনৄয 25/11/1984

10969 মভাোঃ ামপজুয যভান মভাোঃ নূয-এ-আরভ

মভাাোঃ ভাকসুদা মফগভ

ফমযার 14/03/1993

10970 মভাযনদ আরভ ভমনয আাম্মদ

ভননায়াযা মফগভ

মপনী 21/05/1990

10971 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ মভাখনরসুয যভান

মভাাোঃ নাজভা মফগভ

যাজাী 07/05/1995

10972 া মভাোঃ াজ্জাদ মানন া মভাোঃ কাভার মানন

নামছভা আক্তায

মনায়াখারী 06/08/2016

10973 মন কুভায যায় যাধাকান্ত যায়

ামফত্রী যানী

কুমিগ্রাভ 23/11/1994

10974 মভাোঃ ফানয়মজদ মফাস্তাভী মৃত পনয়জ উমিন

মভাছাোঃ আনয়রা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1992

10975 মভাোঃ কনক মভয়া মভাোঃ াভছুর ক

কল্পনা মফগভ

জাভারনৄয 23/12/1994

10976 তা যঞ্জন তালুকদায আযাধন তালুকদায

ভাধুযী যাণী তালুকদায

সুনাভগঞ্জ 15/04/1990

10977 মভাোঃ জীফন মখ মভাোঃ জাসু মখ

মভাছাোঃ ামচনা মফগভ

পমযদনৄয 08/11/1988

10978 মভাোঃ মভরন মানন মভাোঃ ফদয উিীন

মভাছাোঃ ামপজা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 20/06/1995

10979 মভাোঃ মুনমজর আনভদ মভাোঃ মানাউল্লা ভন্ডর

মভাছাোঃ ভভতা মফগভ

মযাজগঞ্জ 10/01/1994

10980 মভাোঃ তমযকুর ইরাভ মভাোঃ আজাায আরী

ানা খাতুন

ঠাকুযগাঁও 02/10/1990
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10981 মখাকন কুভায যায় শ্রী খনগশ্বয যায়

শ্রীভমত গানয়ত্রী যানী যায়

নীরপাভাযী 30/12/1992

10982 মভাাোঃ আভজাদ মানন মভাোঃ মুমন্প মভয়া

মদনরাওয়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 25/09/1988

10983 মভাাম্মদ ইমরয়াছ মভাাম্মদ ইব্রাীভ

নুয আনয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/12/1994

10984 মভাোঃ ছামভউর ইরাভ মৃতোঃ আব্দুর ওয়ানদ

মভাাোঃ ানজদা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1988

10985 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

যিংনৄয 21/05/1994

10986 মভাোঃ আর-ইভযান মৃত-মপকুর ইরাভ

মভমযনা খাতুন

ফগুিা 20/10/1995

10987 মভাোঃ আর-আমভন (আযভান) আব্দুর আউয়ার

আনয়া

মকনাযগঞ্জ 02/01/1992

10988 মুাম্মদ মভাজানম্মর মানন মভাোঃ তপাজ্জর মানন

মভাছাম্মদ মছননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 21/08/1988

10989 মভাাম্মদ াাদাত মানন মভাাম্মদ নুয কারাভ

মভাাম্মদ মদরদায মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/05/1988

10990 মভাোঃ মযাজ-উদ-মদৌরা ভযহুভ আফদুর মভানাপ

খমতজা মফগভ

চট্টগ্রাভ 17/11/1988

10991 সুপ্রকা ফড়ুয়া মফদায়ন ফড়ুয়া

মভনা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 08/08/1993

10992 এ, এভ, আবুর ানাত আবুর কারাভ আজাদ

কুরসুভ ফাায

কক্সফাজায 24/11/1992

10993 মভাোঃ মুমবুয যভান মৃত আছাফ আরী

ভয়মুন মনছা

মনরট 15/09/1993

10994 মভাোঃ ানদকুর ইরাভ মভাোঃ ভাইনুমিন মখ

ভননায়াযা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 15/12/1990

10995 শ্রী ভনী চন্দ্র যায় মফণয় ভূলন যায়

ন্ধ যা যানী যায়

গাইফান্ধা 05/11/1991

10996 মভাাম্মদ ানদুর আরভ মভাক্তায আভদ

াজু আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 25/02/1991

10997 মভাকাযযাভ আানম্মদ মভাোঃ আকফয আরী

মভাছাোঃ আরীজা খাতুন

গাজীনৄয 22/06/1989

10998 চম্পক ফড়ুয়া মৃত ামন্ত মপ্রয় ফড়ুয়া

মভনু ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 01/07/1989

10999 আীল াত্র িংকয াত্র

কল্পনা াত্র

খুরনা 05/08/1990

11000 মভাোঃ ভমনরুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ জমরর মফশ্বা

মভাছাোঃ আনয়া মফগভ

কুমিয়া 05/11/1990
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11001 মভাোঃ আব্দুর আরীভ মভাোঃ নফীয উিীন মভাল্লা

ভমযয়ভ খাতুন

মযাজগঞ্জ 02/01/1996

11002 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ নুয জাভান

রায়রা মফগভ

চট্টগ্রাভ 13/12/1994

11003 শ্রী দ্বীিংকয যায় শ্রী সুনযন্দ্র যায়

শ্রী ভমত অন্ন যাণী যায়

ঞ্চগি 12/07/1994

11004 মভাোঃ মরাকভানুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

লুৎপা ইরাভ

ঢাকা 30/06/1993

11005 মুামিয আরভ মপকুর ইরাভ

মভানদা মফগভ

মদনাজনৄয 04/02/1993

11006 মভাোঃ ফামক-মফল্লা মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

ানজযা মফগভ

নানটায 24/07/1995

11007 মভাাোঃ মতামদুয যভান মভাোঃ মাবুর ক

মভাাোঃ সুমপয়া মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 25/12/1994

11008 মভঠুন চন্দ্র ফারা ভননায ফারা

অচ েনা যানী ফারা

ফমযার 07/07/1993

11009 মভাোঃ মফরার মানন মভাোঃ আরী মভাাম্মদ

ানভদা মফগভ

যাজাী 16/01/1988

11010 মভাোঃ মযজা ভন্ডর মভাোঃ আোঃ গফুয ভন্ডর

মভাছাোঃ মযনু মফগভ

ফগুিা 30/05/1993

11011 মভাোঃ মজফ কাওছায মভাোঃ মখ ারাভ

কমনুয আক্তায

মুমন্পগঞ্জ 10/09/1988

11012 মভাোঃ াইদুয যভান মৃতোঃ ছদয উিীন

মভাছাোঃ আনভনা খাতুন

মনায 14/11/1990

11013 মভাোঃ জামকয হুাইন মৃত: াভসুর ক

ছমকনা মফগভ

ঢাকা 20/11/1991

11014 মভাাম্মদ মাফ উিীন মভাাম্মদ মভাস্তাপা আরী মযপী

মভনযামঙ্গজ

চট্টগ্রাভ 01/03/1993

11015 মভাাম্মদ ইউনুছুয যভান মভাাম্মদ আব্দুর জিায

রুমফ আকতায

চট্টগ্রাভ 05/03/1995

11016 মভা: মানর যানা মভা: আ: মছাফাান

ারুর খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1990

11017 যামকবুর ইরাভ মানর আমজভ উমিণ

রুমফয়া খাতুন

কুমিয়া 15/09/1988

11018 সয়দ ানয়ভ  নূয মপউর াান খানরদ

ানাজ পানতভা

চট্টগ্রাভ 08/05/1994

11019 রুনফর আনভদ ফানছদ মভয়া

ছামপয়া মফগভ

কুমভল্লা 10/03/1994

11020 মফরমক আক্তায মভা: নুরুর ইরাভ

পমযদা ইরাভ

টুয়াখারী 25/08/1990
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11021 মভা: মানর মানন মভা: রুহুর আমভন

মমযনা আক্তায

রক্ষ্মীনৄয 13/11/1993

11022 মভা: ওয়ারী উল্লা মভা: নুরুর ইরাভ

আমছয়া খাতুন

টাঙ্গাইর 01/01/1991

11023 মভা: আমতকুর ইরাভ মৃত মভা: নামজভউমিন

মভাাম্মাৎ জাানাযা মফগভ

ঝারকাঠী 25/01/1987

11024 জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ জভনদ আরী

মভাছা: জমযনা মফগভ

মযনৄয 01/12/1994

11025 মযভন আনম্মদ মভা: আব্দুয যমদ

মপনযাজা খাতুন

মঝনাইদ 05/10/1994

11026 দুজেয় আনভদ মভা: আ:রমতপ মফশ্বা

রুমফয়া খাতুন

াফনা 21/09/1992

11027 মভা: নূরুন নফী মভা: নূয মভাাম্মদ

নূযজাান মফগভ

ঢাকা 07/04/1987

11028 মভা: আমনসুয যভান মভা: াাদত আরী 

মভাছা: আঞ্জুয়াযা খাতুন

াফনা 01/07/1995

11029 নয়ন কামন্ত ার কাজর যাণী ার

মমানগ চন্দ্র ার

কুমভল্লা 05/01/1988

11030 মভাাম্মদ নূরুর আরভ মভাাম্মদ তাজুর ইরাভ

আনভনা মফগভ

মপনী 31/12/1988

11031 মৄফানয়য আনভদ াটওয়াযী মতাপানয়র আনভদ াটওয়াযী

নাজভা মফগভ

চাঁদনৄয 10/11/1993

11032 মভা: মমরভ মদনৄ মভা: াভসুর ক

সুমপয়া মফগভ

নযমিংদী 03/07/1987

11033 নাযায়ন মদফ নাথ মগাার চন্দ্র মদফ নাথ

মনভ েরা যানী মদফ নাথ

কুমভল্লা 01/11/1990

11034 মভা: নামছভ উমিন মভা: ইউনুছ আরী

ানজদা মফগভ

জাভারনৄয 02/01/1993

11035 মভা: মযাজুর ইরাভ মভা: কমফয প্রািং

মভাছা: ভমজেনা খাতুন

াফনা 01/10/1994

11036 মভা: নূয আরভ তালুকদায মভা: আফজার মানন তালুকদায

মভন নুয জাান মফগভ

ফানগযাট 03/02/1988

11037 মভা: এনামুর ক মভা: পযাদ আরী

মভাছা: াানা াযবীন

মযাজগঞ্জ 03/03/1994

11038 মভা: াইফুর ইরাভ মভা: আব্দুর আমজজ াওরাদায

মনলুপা মফগভ

ফমযার 25/12/1986

11039 মভা: ামনুয যভান মভা: মভাকাযভ মানন

মভাছা: মানন আযা

মদনাজনৄয 28/12/1993

11040 মভা: আকতারুজ্জাভান মৃত কনয় উিীন

মভাা: মতাকমরভা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 23/10/1990
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11041 মভা: আযাফুর ইরাভ মভা: া আরভ মকদায

ারভা মকদায

টুয়াখারী 15/01/1992

11042 মভা: জাাঙ্গীয আরভ মভা: মরয়াকত আরী

মভাছা: আযজুভান ফানু

মদনাজনৄয 03/01/1992

11043 মভা: ভাবুবুয যভান া আরভ

পানতভা মফগভ

মনায়াখারী 02/01/1990

11044 মভা: ভমন উিীন াভসু উিীন

নুয নাায মফগভ

চট্টগ্রাভ 25/08/1992

11045 মকদায আকা মকদায যমকবুর ইরাভ

ভমনযা মফগভ

নিাইর 07/02/1996

11046 মভা: নাঈভ আনভদ মভা: আননায়ায মানন

মভাছা: নুযানী মফগভ

মযনৄয 01/01/1994

11047 মভা: আর ইভযান মকদায দাউদ মানন

মভানভাতাজ মফগভ

নিাইর 19/02/1993

11048 মভা: আভান উল্লা মভা: আমভনুর ফাায

মমযয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/11/1992

11049 মভা: ামযয়া মযভান মৃত: আ: গমন

মভাছা: পমজরা মফগভ

জাভারনৄয 20/11/1992

11050 মভা: মভনদী াান মভা: ভকবুর মানন

মভাছা: ামরভা মফগভ

নিাইর 03/08/1992

11051 ভামুদুর াান দুরার উমিন

ভভতা মফগভ

ভয়ভনমিং 29/04/1995

11052 মভভত উল্লা মভা: আবুর পজর

মভাছা: আছভা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 01/01/1990

11053 মভা: মভাস্তামপজুয যভান মভা: জভনদ আরী

ভমযয়ভ মফমফ

নীরপাভাযী 01/01/1991

11054 মভাছা: ান্না খাতুন মভা: আব্দুর কানদয মদওয়ান

মভাছা: আযমজনা মফগভ

জয়নৄযাট 25/04/1989

11055 মভা: াইফুর ইরাভ মৃত আব্দুর গমন

মভাছা: আনরয়া মফগভ

াফনা 01/10/1990

11056 সকত দা যমঞ্জত কুভায দা

কল্পনা যানী দা

ভামনকগঞ্জ 08/12/1994

11057 মভা: ইব্রামভ মানন মভা: ামফবুয যভান

মভাা: রাইজু মফগভ

যাজফািী 25/12/1996

11058 মভা: তমযকুর ইরাভ আব্দুয যাজ্জাক

তানজদা খাতুন

নানটায 01/01/1994

11059 মভা: কায়ায আনম্মদ মৃত মভা: নরুউমিন

ঝন ো আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 20/03/1994

11060 মভা: মাাগ ডা: মভা: আরাউমিন

খামদজা মফগভ

টুয়াখারী 05/06/1990
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11061 মভা: আরতাপ মানন ভূইয়া মভা: ওয়াজ উমিন ভূইয়া

মফরমক মফগভ

নযমিংদী 05/03/1993

11062 মভা: মভনদুর ভাসুদ মভা: আব্দুর জমরর

ভননায়াযা খাতুন

াতক্ষীযা 27/11/1989

11063 মযজওয়ানুর কমযভ আব্দু ছাত্তায

খামদজা

খুরনা 30/05/1991

11064 মভা: ামপজুর ইরাভ মভা: আব্দুয যমভ পমকয

মভাছা: ানপজা মফগভ

জয়নৄযাট 15/12/1995

11065 মভা: আবু াান মভা: আব্দুর াই

মভাা: পানতভা খাতুন

াতক্ষীযা 03/05/1988

11066 মভা: াযীয়ায যভান মৃত মভা: ভতুেজ আরী

মযমজয়া খাতুন

ব্রাহ্মনফামিয়া 02/01/1990

11067 মভাাম্মদ উল্লা ভারুপ মভা: যমপকুর ইরাভ

জান্নতুর পানতভা

চাঁদনৄয 15/09/1990

11068 ভমন তালুকদায নুরুর আমভন

ামছনা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1993

11069 নুয আরভ ামন মৃত ভমজবুয যভান

মজাযা খানভ

ঢাকা 02/02/1990

11070 আমতকুয যভান মতাপানজ্জর

আঞ্জুয়াযা

কুমিয়া 10/10/1993

11071 মক এভ াানুর ইরাভ মৃত আব্দুর ওয়ানদ খাঁন

ামরভা

নওগাঁ 21/01/1989

11072 াভীভ ওভান মভা: াবুমিন

াানুয মফগভ

মবারা 18/11/1995

11073 আমযফুর ইরাভ আব্দুর কাইয়ুভ

আমিয়া মফগভ

যিংনৄয 06/11/1995

11074 মভা: আমদর মভঞা মভা: আব্দুয যভান মভঞা

মভাা: ামনা মফগভ

যাজাী 28/12/1988

11075 মভা: জামদ াান মভা: লুৎপয যভান

মভাছা: আনভনা মফগভ

ভাগুযা 16/09/1994

11076 মভা: আান ামফফ আপছানা মফগভ

মভা: জমভ উমিন

মদনাজনৄয 07/07/1994

11077 মভা: আবু ানয়ভ মভা: আব্দুর কাইয়ুভ

মভাা: সুনয়দা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 18/10/1991

11078 কাজী ভাসুদুর ক মৃত কাজী আবুর কারাভ

ময়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1987

11079 মভা: ামকউর আরভ মভা: মতাভমজদ মানন

মভাছা: ফুযা মফগভ

নানটায 20/07/1992

11080 মভা: যামজফ আরী মভা: আ: আাদ আরী

মভাছা: যানরা মফগভ

যাজাী 10/12/1995
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11081 মভা: মাানুয যভান মভা: ইভদাদুর ক

মভাছা:  সুমপয়া মফগভ

নানটায 20/09/1995

11082 মভা: নুযনফী মানন মভা: আকফয আরী

রাইরী খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1992

11083 সকত যকায মযয যকায

তাী যানী যকায

মঝনাইদ 12/11/1991

11084 মভা: যমপকুর ইরাভ মভা: আোদ মভয়া

পয়জুন মনছা

কুমভল্লা 20/02/1987

11085 মনয়াজ ভামুদ মভা: াভসূর আরভ

ামনুয মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1990

11086 মভা: জমরুর ইরাভ মভা: জাাঙ্গীয মানন মভাল্লা

মযীন আক্তায

ফমযার 05/05/1989

11087 শ্রী কনক কুভায মভান্ত শ্রী দুরার চন্দ্র মভান্ত

শ্রীভমত মযখা যানী মভান্ত

ফগুিা 11/08/1987

11088 জানরুর মভাস্তামকভ আফদু ছাত্তায

মখানদজা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1993

11089 মভা: মুযাদু জ্জাভান মভা: ময উিীন

মভাছা: আছভা মফগভ

ঞ্চগি 16/10/1992

11090 মভা: তামভদুয যভান মভা: আবুর আান

মভাা: াীন সুরতানা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 05/07/1996

11091 অমভতাব ারদায ফাসুনদফ ারদায

মনবা যানী

ফানগযাট 01/11/1994

11092 মভা: া জাভার মভা: মযাজুর ইরাভ

মভাা: যওনাযা মফগভ

যাজাী 14/12/1994

11093 আব্দুর আমরভ ভাসুভ আর আমভন মচৌধুযী

মভাা: ভাকসুযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1995

11094 মভা: ইভরুর কানয় মভা: আবু-াঈদ

চায়না মফগভ

নিাইর 22/02/1995

11095 মভা: মভজফা-মফন-কাইজায মভা: কাইজায মানন

মভাছা: ামভভা মানন

কুমিয়া 24/12/1995

11096 াওন ামকর াাদাৎ মানন

ামপয়া মফগভ

ফমযার 13/12/1993

11097 এপ. এভ. ফাারুর ইরাভ মভা: ফাফয আরী

ামরভা মফগভ

মনায 01/08/1992

11098 মজয়া উমিন আফদুর খানরক

মদনরায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 07/01/1990

11099 মভাাম্মদ াইফুর ইরাভ মভাাম্মদ যীফুর ইরাভ

াযমভন সুরতানাাা

ব্রাহ্মনফামিয়া 31/12/1990

11100 মভা: যাামতর আনকীন মৃত আরাজ্জ্ব মযাজুর ইরাভ

মভাছা: যমপকা মফগভ

যিংনৄয 16/12/1993
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11101 মভা: আব্দুর জিায মভা: আবু ফক্কয মমিক

মভাা: জাানাযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 30/01/1988

11102 মভা: আনর ভামুদ মভা: আরভগীয মানন

মাছা: রমতপা খাতুন

মযাজগঞ্জ 09/10/1991

11103 মভা: মভনদী াান মানর মভা: ভকবুর মানন

মভাছা: ানজযা মফগভ

মযনৄয 01/01/1990

11104 শুব যঞ্জন দা সনরন্দ্র কুভায দা

আযতী যানী দা

মভৌরবীফাজায 05/07/1992

11105 মভা: ারা উমিন পমকয উমিন

মানন আযা মফগভ

মনায়াখারী 03/02/1991

11106 মভা: জামনুয ইরাভ মৃত মভা: আব্দুর গমন

মভাছা: জনফদা মফগভ

নীরপাভাযী 04/12/1988

11107 মভা: মফল্লার মাাইন মভা: আব্দুর ভান্নান মৃধা

পামতভা মফগভ

টুয়াখারী 01/02/1990

11108 মভা: মদুর ইরাভ মভা: যমপকুর ইরাভ

জহুযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1994

11109 মভা: ইভযান মানন মভা: মমিকুয যভান

মভাছা: ভুমরনা মফগভ

মঝনাইদ 19/10/1994

11110 মভা: ািাভ মানন মজাফানয়য মভা: াভীভ আক্তায

াাজাদী মফগভ

যাজাী 10/11/1992

11111 অনৄ চন্দ্র মদ অরুন চন্দ্র মদ

ভারা যানী মদ

মযয়তনৄয 08/11/1993

11112 নৄরক মফাযী মঘাল মফজন মফাযী মঘাল

ীতা যানী কুযী

রক্ষ্মীনৄয 08/07/1991

11113 মভা: ভাঈনুর আরভ মভা: ইউনুছ

কামনজ পানতভা

চট্টগ্রাভ 22/11/1987

11114 মভা: রুনফর আনভদ খান মভা: পজলুর ক খান

মভাছা: রুখছানা মফগভ

মযাজগঞ্জ 30/12/1991

11115 মভা: নামদ মফন ইরাভ মভা: মভনরুর ইরাভ

মভাা: নামভা খাতুন

মদনাজনৄয 02/04/1989

11116 মভা: ভামুদুর াান মভা: ভনয়ন উিীন খন্দকায

মভাছা: মভাযনদা খন্দকায

ফগুিা 01/01/1990

11117 মভজো াান যািানী মভজো াাদৎ মানন

নূযনাায মফগভ

গাইফান্ধা 01/09/1992

11118 মভা: আমভনুর ইরাভ মভা: আ: কানদয

মভাছা: আছফুর খাতুন

মযাজগঞ্জ 20/11/1992

11119 মভা: যমপকুর ইরাভ মভা: আব্দুয যমভ

ভভতাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 10/04/1991

11120 খন্দকায ভাইদুর ইরাভ খন্দকায মপযনদৌ আরভ

মভাছাোঃ ভমযয়ভ মফগভ

যিংনৄয 22/08/1992
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11121 আব্দুল্লা যইছ উমিন ভন্ডর

কমনুয মফগভ

জাভারনৄয 30/06/1992

11122 মনতু চন্দ্র াভন্ত মনমখর চন্দ্র াভন্ত

উজ্জরা যাণী াভন্ত

ভয়ভনমিং 10/10/1992

11123 এযানানরা ফড়ুয়া মতনজন্দ্র ফড়ুয়া

মভনু ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 01/02/1994

11124 মভা: রুহুর আভীন ইউসুপ আরী

মযমজয়া খাতুন

যাজফািী 05/11/1994

11125 মভা: আবু াঈদ মভা: ছময উমিন মভাল্লা

ভভতাজ মফগভ

নানটায 10/08/1992

11126 ভাবুবুয যভান নামজয মাছাইন

ানরায মফগভ

মভনযনৄয 01/07/1995

11127 মভা: মদুর ইরাভ মভা: পজর কমযভ

মযানকয়া মফগভ

মনায়াখারী 11/07/1995

11128 মভা: মজাউয যভান মভা: মতাউয যভান

মভাা: ানজযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 08/07/1991

11129 মদুর ইরাভ আব্দু মাফান

ভমরা খাতুন

মকনাযগঞ্জ 22/04/1991

11130 শুব াা শ্যাভর াা

সুমপ্রয়া াা

মগাারগঞ্জ 31/12/1991

11131 মভা: যামজফ মভয়া মভা: ায়দায আরী মভয়া

আঞ্জুভননায়াযা মফগভ

পমযদনৄয 30/12/1986

11132 মভা: তামযকুর ইরাভ মভা: আবু ানর

মযানকয়া মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1992

11133 জমরুর ইরাভ আফদুর জমরর

জুনরখা মফগভ

কুমভল্লা 01/07/1992

11134 মভযাজ উমিন আনম্মদ ভমনয আনম্মদ

মফমফ পানতভা

মনায়াখারী 01/01/1987

11135 মভা: মভজানুয যভান মভা: নামছয আম্মদ

মগানরনুয মফগভ

মবারা 25/09/1987

11136 সুজন আরী ইয়ারুর ইরাভ

মকামনুয মফগভ

কুমিয়া 08/06/1995

11137 গনজন যায় মমতন যায়

মফনা ফারা

মদনাজনৄয 13/12/1995

11138 জীভ উমিন মৃত আব্দুর আউয়ার

জয়গুন মফমফ

কুমভল্লা 15/07/1989

11139 মভা: আব্দুয যমদ মভা: ওফায়দুর ইরাভ

মভাছা: যমদা মফগভ

নীরপাভাযী 18/06/1995

11140 ামযয়য আরভগীয মখ লুৎপয যভান

মমরনা আক্তায

াতক্ষীযা 20/11/1995
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11141 মভা: ানরকুয যভান মভা: মভযাজ মানন

মভাছা: আনভনা মফগভ

নওগাঁ 31/12/1992

11142 আর আমভন আকফয খান

ভমপজা খাতুন

গাজীনৄয 01/01/1991

11143 মভাাম্মদ ইভাইর মানন অমর আাম্মদ

াননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1989

11144 মভা: মপকুর ইরাভ মৃত আব্দুর কুদ্দু

মভাছা: ামনুয মফগভ

নানটায 25/12/1994

11145 মভা: এযাদুয যভান মচৌধুযী মভা: আমভনুয যভান মচৌধুযী

যওন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/10/1989

11146 ইযাইর মুমন্প আজগয আরী মুমন্প

ভভতাজ মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/01/1989

11147 মভা: ামফবুয যভান মভা: ঠান্ডু মভয়া

মযননা মফগভ

ঢাকা 02/02/1993

11148 মভা: মৌযব াান মভা: তামযক আনভদ

সুমপয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 01/02/1992

11149 মভা: ইভযান আরী মভা: ানয আরী

াভসুন্নাায

নানটায 10/07/1992

11150 মভাাম্মাদ যামজবুর ক মভাল্যা মভা: নুরুর ক মভাল্যা

যানফয়া মফগভ

পমযদনৄয 31/12/1986

11151 মভা: যাপান জামন মভা: নাময উমিন

মভাছা: ারভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 01/12/1994

11152 মভা: মদ মখ মভা: াভচুর ক মখ

জাানাযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 02/10/1993

11153 মভা: নূয আরভ মভা: াাজাদা

মভাছা: নূয ফানু

যিংনৄয 07/11/1992

11154 মৌযব চন্দ্র াা মখাকন চন্দ্র াা

মখা যানী াা

চাঁদনৄয 04/08/1994

11155 মভা ভামুদুর াান মভাোঃ মভাস্তাক আনভদ

মভাছাোঃ ামভদা মফগভ

াফনা 01/01/1994

11156 রুকুনুজ্জাভান ইভাইর মানন

রুমকয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 01/05/1995

11157 মময কুভায যকায অমবরাল যকায

ডমর যকায

মদনাজনৄয 26/11/1994

11158 মভাোঃ বুজ ভামুদ মভাোঃ পখয উমিন

মযপা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 27/11/1992

11159 মখ ভাকসুদুর ইরাভ মখ আব্দুর খানরক

ভভতাজ মফগভ

খুরনা 02/09/1988

11160 আরভগীয কমফয মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাির

মমযনা মফগভ

খুরনা 06/09/1993
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11161 ভাজারুর ইরাভ তাজুর ইরাভ

ামযছা খাতুন

মপনী 01/01/1992

11162 ঞ্জয় চন্দ্র যকায াযনাথ দা

ন্ধা যানী দা

মপনী 01/05/1994

11163 মভাোঃ ভমজবুয যভান মৃত. মভাোঃ মভাজানম্মর ক

মভাাোঃ আননায়াযা মফগভ

ফমযার 12/10/1992

11164 উত্তভ কুভায মন সুনযন্দ্রনাথ মন

প্রমভরা যাণী মন

ঠাকুযগাঁও 05/12/1994

11165 মভাোঃ ভঞ্জুরুর ক মভাোঃ মফরার মানন

মভাছাোঃভভতাজ মফগভ

যিংনৄয 13/11/1992

11166 মভাোঃ াাদৎ মানন মভাোঃ আরতাফ মানন

মভাছাোঃ াানাজ মফগভ

াফনা 12/11/1995

11167 মভাোঃ আননায়ায মানন মভাোঃ নুয ইরাভ

আমনছা মফগভ

যিংনৄয 28/04/1992

11168 মভাোঃ মপউর ইরাভ মভাোঃ মযফুর ইরাভ

মভাছাোঃ ানদা খাতুন

কুমিয়া 02/10/1992

11169 কাউায ভামুদ আব্দুর বুয

খামদজা (জাানাযা)

নাযায়নগঞ্জ 15/05/1989

11170 মজয়াউয যভান ভাদায আরী ভন্ডর

মভানভনা খাতুন

যাজফািী 20/11/1993

11171 মভাোঃ ভঈনুর ইরাভ মভাোঃ ভমজবুয যভান

মকামনুয মফগভ

মনায 07/01/1990

11172 মভাোঃ নাজমুর মানন মভাোঃ যভজান আরী

মভাছাোঃ তাজনুয মফগভ

যিংনৄয 01/01/1993

11173 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ মুনছুয যভান

মভাছাোঃ খাইরুন মনছা

নওগাঁ 01/12/1989

11174 মযন চন্দ্র কভ েকায ফকুর চন্দ্র কভ েকায

মদপ্তী যানী

চাঁাইনফাফগঞ্জ 31/12/1994

11175 জামকয মাাইন পমযদুর আরভ

মজমভন আক্তায

চট্টগ্রাভ 01/12/1992

11176 মভাোঃ ামফবুয যভান খান মভাোঃ ারুন অয যমদ

মভাাোঃ মভনাযা মফগভ

ফমযার 15/12/1987

11177 মভাোঃ াজাান কমফয মৃত. নূয আরী মফশ্বা

মছামকনা মফগভ

নিাইর 10/01/1989

11178 মভাোঃ মযাজুর মভাস্তপা মচীধুযী মভাোঃ রুহুর আমভন মচৌধুযী

যমভা আকতায

চট্টগ্রাভ 02/02/1990

11179 মভনদী াান আব্দুর ভমতন

মাননয়াযা মফগভ

নানটায 05/12/1995

11180 মভাোঃ আমযপ মানন আব্দুর রমতপ

মযানকয়া মফগভ

গাজীনৄয 14/09/1993
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11181 মভাোঃ ওভান আরী আব্দুর জিায

ানাজ মফগভ

ঢাকা 09/12/1992

11182 তা কুভায মফশ্বা মগামফন্দ কুভায মফশ্বা

অচ েনা যানী মফশ্বা

ভাগুযা 08/10/1995

11183 মভাোঃ এভদাদুর ক মভাোঃ ইয়ামছন আরী

মভাছাোঃ মযামকয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 30/06/1989

11184 মভাোঃ পমযদুর ইরাভ আব্দুর কদ্দু

ভধুভারা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 10/05/1989

11185 আরাভ মানন তনৄ মভাোঃ ইব্রামভ াওরাদায

মভাাোঃ মনাযা মফগভ

ফমযার 12/01/1988

11186 যানর আনভদ যমপকুর ইরাভ

নাজভা আক্তায

কুমভল্লা 31/12/1993

11187 আবু মভাোঃ আননায়ায ভযহুভ আগায আরী

আমিয়া আক্তায

মদনাজনৄয 01/03/1972

11188 মভাোঃ ামযয়ায মানন তা মভাোঃ যাপ উমিন

খানরদা আক্তায

মযনৄয 10/12/1993

11189 মভাোঃ ভাসুদুর ক মভাোঃ আবুর কানভ

আকমরভা মফগভ

মুমন্পগঞ্জ 06/01/1989

11190 মভাোঃ মভরন মানন  মভাোঃ জাভার উমিন

মভাছাোঃ চান ফানু

ঞ্চগি 28/05/1992

11191 মভাোঃ মততুভীয মানন মভাল্লযা আব্দুর কুদ্দু

মফগভ সুমপয়া কুদ্দু

খুরনা 25/06/1989

11192 উত্তভ কুভায দা আীল কুভায দা

ঝণ ো যানী দা

াতক্ষীযা 05/06/1989

11193 সুভন যায় সুমনর চন্দ্র যায়

মভনা যানী যায়

নীরপাভাযী 26/09/1994

11194 মভাছাোঃ মমু খাতুন মৃত. আব্দুর ফাকী

মভাছাোঃ আমিয়া মফগভ

যিংনৄয 10/04/1992

11195 শ্রী সুান্ত যায় শ্রী সুফা যায়

শ্রী বাযতী যানী যায়

নীরপাভাযী 12/03/1991

11196 মফপ্লফ কুভায দুরার কৃষ্ণ মঘাল

ারুর যানী

ভাগুযা 01/07/1990

11197 শ্রী নয়ন কুভায শ্রী দুরার চন্দ্র ীর

শ্রীভমত াগমযকা যানী

াফনা 07/01/1993

11198 মভাোঃ ভমপকুয যভান মভাোঃ আকভার মানন

মভাছাোঃ ভমতনা মফগভ

যিংনৄয 08/10/1991

11199 মভাোঃ আমভনুয ইরাভ মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ আপরুজা মফগভ

যিংনৄয 15/11/1995

11200 আব্দুল্লা-আর-পযভান মপনযাজুর ক

ফুর নাায

মকনাযগঞ্জ 05/01/1993
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11201 ইকযামুর ক মযভমন মভাোঃ পজলুর ক

জানয়দা মফগভ

নযমিংদী 03/05/1995

11202 মভাোঃ নুয মভাাম্মদ মভাোঃ মজয়াদ আরী

মভাছাোঃ নুযী মফগভ

গাইফান্ধা 07/08/1993

11203 মভাোঃ পারুক মানন মভাোঃ ছুনু মভয়া

মজানা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/05/1991

11204 মভাোঃ ভামনক যভান মভাোঃ আজায আরী

ভাফুজা মফগভ

ফগুিা 21/09/1996

11205 মভাছাোঃ নামগ ে আক্তায মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ ামভদা খাতুন

যিংনৄয 07/11/1989

11206 মভাোঃ আব্দুয যফ মখ মভাোঃ আযাপ মানন

ঝন ো মফগভ

খুরনা 11/12/1986

11207 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ ইযামপর ক

ামফফা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 31/12/1994

11208 মভাোঃ ানদকুয যভান মভাোঃ আভজাদ মানন

মভাছাোঃ ামদা মফগভ

যিংনৄয 11/01/1994

11209 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ আব্দুর আমজজ

মৃত. যানদা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 30/12/1988

11210 মভাোঃ মুছা মভয়া মভাোঃ আব্দুর গমন মভয়া

মভাছাোঃ মভান েদা মফগভ

গাইফান্ধা 18/10/1994

11211 মভাোঃ মনজাভ উমিন মভাোঃ ামপজুয যভান

মভাছাোঃ ভমযয়ভ মফগভ

াফনা 12/10/1995

11212 মভাোঃ ভাফুজ আরভ াভছুিীন

আনরা মফগভ

মনত্রনকানা 23/11/1995

11213 অমূল্য চন্দ্র ভ ো ভাধাই চন্দ্র ভ ো

মনযরা যানী

ঠাকুযগাঁও 10/08/1993

11214 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ মকভত আরী

াভতে ফানু

নানটায 08/08/2016

11215 ভাবুবুয যভান মভাোঃ আরী মানন

ভামুদা মফগভ

চাঁদনৄয 10/11/1989

11216 মভাোঃ যীপ মানন মফাযান মভমঝ

কুরসুভ মফগভ

মুন্পীগঞ্জ 25/04/1994

11217 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান মভাোঃ জারার উমিন

মভাছাোঃ মযামজনা খাতুন

কুমিয়া 15/12/1994

11218 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আছারত আরী

মভাছাোঃ এমরজ মফগভ

মযাজগঞ্জ 17/08/1991

11219 মভাোঃ মজনারুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ াযবীনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 25/10/1989

11220 আমভরুর ইরাভ ামফবুল্লা

মখানদজা খাতুন

ভয়ভনমিং 12/01/1992
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11221 অয়ন কুভায মচৌধুযী যাধাকান্ত মচৌধুযী

নমভতা যানী মচৌধুযী

মনায 10/06/1991

11222 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ মযাজুর ক

মভাছাোঃ ামদা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 30/12/1994

11223 মভাোঃ মপযনদৌ মভয়া মৃত. আবুর কানভ

মভাছাোঃ তানযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 04/07/1991

11224 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মভাোঃ ভমনরুর ইরাভ

াভছুন নাায

কুমভল্লা 18/12/1987

11225 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভামুন মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ

মযননা মফগভ

ভয়ভনমিং 20/10/1986

11226 এ.মক. এভ নাজমুর ক খান মভাোঃ নজরুর ইরাভ খান

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

কুমিয়া 30/01/1992

11227 এ.এভ ভমনরুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুয যভান

মযমজয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/12/1990

11228 মভাাম্মদ ারাউিীন মভাোঃ মানরভান

মভাযনদা আকতায

চট্টগ্রাভ 21/07/1990

11229 মভাোঃ াাদত মানন মভাোঃ আবু ফক্কায মখ

সূম ে মফগভ

মযাজগঞ্জ 20/12/1989

11230 মভাোঃ আব্দুর আরীভ মভাোঃ আব্দুর গমন

আনয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 20/11/1992

11231 আমনসুয যভান এযাদ আরী

যমভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/07/1992

11232 মভাোঃ ানযায়ায মাাইন মৌযব মৃত. মারতান আভদ

মভাস্তপা মফগভ

কক্সফাজায 12/01/1991

11233 মভাোঃ পখরুর ইরাভ মভাোঃ াজাান

ভানজদা মফগভ

কুমভল্লা 16/11/1992

11234 মভাোঃ এনামুর ইরাভ মভাোঃ জারার উমিন

ানজযা খাতুন

ভয়ভনমিং 17/04/1992

11235 আর ভামুদ ভামুন মভাোঃ ভমনরুর ইরাভ

মভন পমযদা ইয়ামভন

মযাজগঞ্জ 09/09/1991

11236 আমজজুর ক মৃত. আোঃ আমরভ

ামযচা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 03/11/1988

11237 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ খানরক াওরাদায

মভাছাোঃ াওয়া মফগভ

মনযাজনৄয 10/03/1990

11238 মভাোঃ মনজাভ-উমিন ারুন-অয-যমদ

মভাছাোঃ নূয-জাান

ব্রাহ্মনফামিয়া 12/07/1993

11239 মভাোঃ াইভন ইরাভ মভাোঃ আমভরুর ইরাভ

মভাছাোঃ াানাজ

কুমিয়া 05/11/1995

11240 মভাোঃ আরভগীয মভাোঃ মুক্তায

মভাছাোঃ আছভা খাতুন

াফনা 18/10/1993
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11241 মভাোঃ পযাদ আনভদ ভূ ূঁইঞা ভাসুদ আনম্মদ ভূ ূঁইয়া

মভানছনা মফগভ

রক্ষীনৄয 24/01/1989

11242 মভাোঃ তামযকুর ইরাভ মগারাভ মভাস্তপা

জান্নাতুর মপযনদৌ

চট্টগ্রাভ 20/08/1995

11243 ফরুন ফাছাি মযদ ফাছাি

মভযা ফাছাি

খুরনা 24/10/1990

11244 মভাোঃ আয়নুর ক মখ মভাোঃ ভমনয উমিন মখ

মভাছাোঃ আকমরভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1995

11245 কাউছায আরভ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

আনভনা খাতুন

ভামনকগঞ্জ 25/10/1993

11246 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আজাায আরী

মভাছাোঃ জাানাযা ফানু

মদনাজনৄয 02/03/1994

11247 মভাোঃ মভযাজুর ইরাভ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাছা আননচা মফগভ

কুমিয়া 24/01/1989

11248 মভাাম্মদ ামজুর ইরাভ তানবীয মভাাম্মদ মপকুর ইরাভ

যানরা মফগভ

কুমভল্লা 14/11/1990

11249 আমভযা খানভ আান াফীয

মভনাযা খানভ

ভাদাযীনৄয 01/01/1994

11250 আভীয াভজা আোঃ যফ মকদায

ানরা মফগভ

মযয়তনৄয 12/07/1993

11251 রা মফশ্বা কভর মফশ্বা

প্রমতভা যানী

টুয়াখারী 15/10/1994

11252 মভাস্তাক আভদ মভাোঃ আবুর কারাভ

খুম খাতুন

াফনা 10/12/1992

11253 মভাোঃ আব্দুর খানরক মভাোঃ এনামুর ক

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

াফনা 01/10/1992

11254 মভাোঃ মুনসুয আরভ মভাোঃ নূয আরভ

মভাাোঃ ামদা াযবীন

টুয়াখারী 01/01/1989

11255 নৄরক ার অমূল্য চন্দ্র ার

স্বপ্না যানী ার

মযাজগঞ্জ 25/07/1987

11256 মভাোঃ মারায়ভান ক মভাোঃ মভাজানম্মর ক াওরাদায

নুরুন নাায মফগভ

ফমযার 08/02/1993

11257 মভাোঃ ছানফদ ফনানী খান মভাোঃ আবুর মানন খান

মৃত. আনরয়া মফগভ

যাজফািী 20/10/1990

11258 মভাোঃ কাউায আরভ াটওয়াযী মভাোঃ আবুর কানভ াওয়াযী

ানজযা মফগভ

ঢাকা 12/10/1991

11259 যতন কুভায ার মনতাই চন্দ্র ার

কভরা যানী ার

খুরনা 01/07/1991

11260 মভাোঃ ভাসুভ ফাবুর মভাোঃ মভাজানম্মর ক 

মভাছাোঃ ভামুদা মফগভ

যিংনৄয 31/12/1988
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11261 চন্দ্র মখয উনন্দ্রনাথ

কাজরী যাণী

ফগুিা 10/10/1991

11262 মভাোঃ ভামুন ক মভাোঃ জিংনদ ইরাভ

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

কুমিয়া 21/10/1995

11263 মভাোঃ জাপয ইকফার মৃত. মভাোঃ াজাান

ানাজ মফগভ

মবারা 15/10/1994

11264 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আমভনুয ইরাভ

ভামুদা মফগভ

জাভারনৄয 01/06/1996

11265 মভাাম্মদ মাাগ আজাদ মভাাম্মদ আব্দুয যমদ

মভাাম্মদ ামদা মফগভ

কুমভল্লা 20/06/1991

11266 আমযপা সুরতানা মভজানুয যভান

আননায়াযা ানবীন

কুমিয়া 12/03/1990

11267 মভোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ াইদুর ইরাভ

নুযজাান মফগভ

নওগাঁ 18/12/1992

11268 আর-আমভন জমযফ উমিন

ানজদা মফগভ

মদনাজনৄয 20/10/1996

11269 মভাোঃ মানর আভদ মভাোঃ কারা মভয়া

মভাছাোঃ যমপকুন মনছা

সুনাভগঞ্জ 07/12/1992

11270 াভীভ আভদ মভাোঃ আরা উমিন

আপতারুন মনছা

মনরট 01/01/1993

11271 মভাোঃ ইভামুর মানন মভাোঃ মভজানুয যভান

মভাছাোঃ ামদা খাতুন

াফনা 12/10/1994

11272 ইভাইর মাাইন আবুর কানভ

রুী মফগভ

ভামনকগঞ্জ 15/06/1990

11273 মভাোঃ আবু ফক্কয মছমিক মভাোঃ যমপক

মযানা মফগভ

মপনী 01/10/1990

11274 মভাোঃ ানদ মানন ঞ্জয় মভাোঃ াইদুয যভান

মভাছাোঃ মখনা খাতুন

কুমিয়া 25/09/1994

11275 মভাোঃ ামদুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক যকায

মভাছাোঃ রুমফয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 24/01/1987

11276 রুহুর আমভন আরী আনম্মদ

রুমফ মফগভ

কুমভল্লা 01/03/1995

11277 মভাাম্মদ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাাোঃ সুযাইয়া মফগভ

যাজাী 14/12/1996

11278 মভাোঃ াাদাত মানন মভাোঃ আইনুর ক

জমযনা মফগভ

মযাজগঞ্জ 10/11/1990

11279 মদনরায়ায মানন মভাোঃ ফমদউর আরভ

ামছনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/04/1985

11280 মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ ভযহুভ আব্দুর খামরক

হুননয়াযা মফগভ

মভৌরবীফাজায 10/10/1987

Page 64 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

11281 মভাোঃ ামন ানযায়ায ামকর মভাোঃ ভাাবুফয যভান

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

মদনাজনৄয 07/07/1991

11282 ান্তমজৎ চক্রফতী অমনর কুভায চক্রফতী

করুনা যানী চক্রফতী

নিাইর 18/10/1991

11283 মভাোঃ  যভাত উল্লা আব্দুয যমভ

ামফফা

মনযাজনৄয 30/01/1991

11284 এ. এভ জামভউর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 06/12/1989

11285 মভাোঃ হুভায়ুন কমফয আফদু ারাভ াওরাদায

মযময়া মফগভ

ফমযার 20/10/1989

11286 মভাোঃ পযাদ াান মভাোঃ আব্দুর রমতপ

মভন পানতভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 12/11/1994

11287 মভাোঃ যামদুর ইরাভ মভাোঃ যনিয আরী যদায

মভাছাোঃ মভানভনা মফগভ

নানটায 06/11/1989

11288 মভাস্তপা কাভার আভজাদ মানন

ামদা মফগভ

গাজীনৄয 06/11/1991

11289 আব্দুর ফাকী আব্দু াত্তায

তামভা মফগভ

মদনাজনৄয 20/10/1996

11290 মভাোঃ আমনছুয যভান মভাোঃ মকযাভত আরী

মভাছাোঃ আমছয়া মফগভ

াতক্ষীযা 13/12/1986

11291 মগৌয ার যাসুার

যাইধনী ার

টাঙ্গাইর 12/10/1994

11292 অনফ ে াওরাদায সুনীর চন্দ্র  ারদায 

আযতী যানী  ারদায

ফমযার 11/10/1992

11293 মদফাীল ারদায মগৌযাঙ্গ রার াওরাদায

প্রবাতী াওরাদায

মনযাজনৄয 25/03/1992

11294 মভাছাোঃ জান্নাতুর মপযনদৌ মভাোঃ আভজাদ মানন

মভাছাোঃ বুমর মফগভ

জয়নৄযাট 02/01/1995

11295 সুব্রত মফক্রভ সুান্ত মফক্রভ

কুসুভ  যানী মফক্রভ

ফমযার 20/12/1993

11296 মভাোঃ ানুয ইরাভ াগয মভাোঃ আোঃ রমতপ মভয়া

াায ফানু মফগভ

যিংনৄয 12/11/1990

11297 যামজফ ভজুভদায শ্যাভর ভজুভদায

যস্বতী ভজুভদায

রক্ষীনৄয 10/11/1988

11298 মভাোঃ মতৌমদুর ইরাভ মভাোঃ আবুর মানন আকন

ভভতাজ মফগভ

ফমযার 02/11/1990

11299 কু কুভায দত্ত াঙ্ক মভান দত্ত

তুরী যানী দত্ত

ভয়ভনমিং 12/03/1992

11300 পযাদ মানন আটিয়া জামকয মানন আটিয়া

মযানকয়া মফগভ

মনায়াখারী 10/01/1991
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11301 তন্য় চক্রফতী মদরী চক্রফতী

ইরা যানী

কুমভল্লা 15/10/1992

11302 মভাোঃ টিনৄ সুরতান মভাোঃ ায়দায আরী

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

নীরপাভাযী 25/10/1993

11303 যমন মঘাল চক্রধয মঘাল

দূগ ো যানী মঘাল

নিাইর 12/12/1991

11304 মভাোঃ নুয আরভ খন্দকায মভাোঃ জয়নুর আনফদীন খন্দকায

মভাছাোঃ নুয মনায

মযাজগঞ্জ 01/01/1989

11305 মভাোঃ কাভরুর হুদা মভাোঃ আবুর কানভ

ছমকনা মফগভ

মপনী 06/12/1993

11306 মভাোঃ সুভন আরী মভাোঃ আমভনুয ইরাভ

মভাছাোঃ হুনন আযা

মদনাজনৄয 30/10/1991

11307 মভাোঃ আব্দুয যমভ মভাোঃ নুযর ইরাভ

মভাছাোঃ নুয জাান মফগভ

মদনাজনৄয 03/10/1988

11308 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ যকায মভাোঃ নজরুর ইরাভ যকায

মভাোঃ আপনযাজা মফগভ

ফগুিা 07/02/1990

11309 মভাোঃ যাফুর াান মৃত আব্দু ছারাভ

মভাছাোঃ যামদা মফগভ

ভয়ভনমিং 10/05/1995

11310 মভাোঃ তাযাজুর ইরাভ মভাোঃ ওভান প্রািং

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

ফগুিা 31/12/1986

11311 মভাোঃ আমযফুর ক ‘আব্দুর কদ্দুছ

ইনভ আযা

ভয়ভনমিং 01/01/1996

11312 ভামুদুর াান মভাাম্মদ আযাস্তুর

মফমফ আনভনা

রক্ষীনৄয 28/11/1991

11313 মভাাম্মদ মকান্দয ফাদা মভাাম্মদ মযাজুর ভাওরা

মৃত মজাৎস্না আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1993

11314 মভাোঃ জানবদ ইকফার মূন েদ মভাোঃ ইকফার মূন েদ

নামদযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/04/1991

11315 মুক্তা যাভ যায় জগদী চন্দ্র যায়

ঞ্চভী যানী যায়

মদনাজনৄয 10/06/1992

11316 মভাোঃ মফাযান উমিন মভাোঃ াাফ উমিন

ফাননছা মফগভ

মনত্রনকানা 10/12/1989

11317 স্বজন ভ ো মজত ফযণ ভ ো

ারুর ভ ো

চট্টগ্রাভ 31/03/1993

11318 মভাোঃ আমতক াান মভাোঃ আব্দু ারাভ

যানদা মফগভ

ফগুিা 01/01/1994

11319 মভাোঃ ছানয়দ মানন মভাোঃ যমফউর মানন

মভাস্তপা খাতুন

চট্টগ্রাভ 28/11/1991

11320 তুলায চন্দ্র ীর মক্ষতী চন্দ্র ীর

ভঞ্জু যানী ীর

মনায়াখারী 02/11/1994
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11321 মভাোঃ যীফুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ ছারাভ

মভাাোঃ াযবীন আক্তায

কুমভল্লা 01/01/1992

11322 আাদুজ্জাভান মভাোঃ আতারুজ্জাভান

মভাছাোঃ যওন জাান

যিংনৄয 29/09/1992

11323 মভাোঃ আমযফুর ক মভাোঃ আমভরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মনরনা মফগভ

মদনাজনৄয 12/05/1992

11324 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ ভভতাজ আরী

মভাছাোঃ আনয়া আক্তায

মদনাজনৄয 21/08/1992

11325 মভাোঃ মযন মভয়া মভাোঃ াভছুর ক

মভাছাোঃ যমফরা খাতুন

ভয়ভনমিং 19/10/1995

11326 মভাোঃ আব্দুর আাদ মৃত আব্দুছ াভাদ

মযননা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 08/07/1988

11327 মভাোঃ উজ্জ্বর মভয়া মভাোঃ আয আরী

মভাছাোঃ ভমযয়ভ মফগভ

জাভারনৄয 10/06/1990

11328 মভাোঃ মগারাভ আমভ মভাোঃ জামকয মানন

আমছয়া খাতুন

াফনা 12/10/1994

11329 ননয চন্দ্র যায় মযভর চন্দ্র যায়

মচনু যানী দত্ত

মনায়াখারী 01/01/1992

11330 আমনছুয যভান মভাোঃ আজাারুর ইরাভ

জাানাযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/04/1989

11331 আমনসুর মকফমযয়া ভূইয়া মভাোঃ সুজাত আরী ভূইয়া

মজানা মফগভ

ঢাকা 10/11/1990

11332 যামজফ আরী আব্দু ারাভ

বুলুয়াযা মফগভ

যাজাী 18/11/1991

11333 মভাোঃ নামবদ াান মভাোঃ ীদুর ইরাভ

মভছাোঃ আননায়াযা

মনায 08/08/1994

11334 আব্দুয যভান যানর মভাাম্মদ ইফনন ছউদ

আননায়াযা মফগভ

মঝনাইদ 17/10/1994

11335 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার মভাোঃ ফানছয মখ

কনভরা

টাঙ্গাইর 05/06/1990

11336 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মভাোঃ আবুর কানভ

মভাছাোঃ আিীয়া মফগভ

যিংনৄয 10/11/1993

11337 মভাোঃ ইয়াকুফ আরী মৃত নয়া মভয়া

মভাছাোঃ মকামনুয মফগভ

যিংনৄয 12/04/1992

11338 মভাোঃ মভাজামদুর ইরাভ মভাোঃ ইব্রাীভ

মভাচ্াোঃ পানতভা খাতুন

মনায়াখারী 02/10/1986

11339 মভাোঃ আবু আর মানাইন মভাোঃ আবু তানয

মভনা আকতায

চট্টগ্রাভ 18/12/1992

11340 মযাজুর ইরাভ মভাোঃ ইউছুপ

কুরসুভ মফগভ

চট্টগ্রাভ 07/12/1992
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11341 মভাোঃ ভারুপ ইরাভ মভাোঃ আফদুর আমজজ

আয়া আক্তায

ফযগুনা 31/12/1996

11342 মভাাম্মদ ইভযান নামজয মৃত মভাাম্মদ আব্দুর কামদয

নূয ভর মফগভ

নযমিংদী 20/05/1995

11343 মভাোঃ খাতাভী া মভাোঃ ভমউমিন

জাানাযা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 28/04/1991

11344 যাজন কুভায নাথ মদু মগাার নাথ

প্রমতবা যানী মদফী

মপনী 20/11/1992

11345 মভাোঃ আাদুজ্জাভান রুনফর মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ ভনরা মফগভ

ঢাকা 10/05/1990

11346 মভাোঃ মরভন মভয়া মভাোঃ আবু ফক্কয

ভমজেনা মফগভ

যিংনৄয 11/08/1994

11347 মভাোঃ াগয খান মভাোঃ জামকয খান

ামদা মফগভ

যিংনৄয 05/03/1994

11348 মভাোঃ আননায়ায মানন মভাোঃ আিাছ আরী যকায

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

নানটায 25/11/1988

11349 মযফুর ইরাভ আবুর মানন

সুযাইয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 15/12/1994

11350 সুরতানা আক্তায মভাোঃ আব্দুয যমদ

মযজওয়ানা মফগভ

চট্টগ্রাভ 21/12/1990

11351 মভাোঃ আমযফুয যভান মভাোঃ মযয়াজুর ক

আনভনা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1997

11352 মভাোঃ ইভদাদুর ক মভাোঃ মভাজানম্মর ক

াওয়া খাতুন

াফনা 20/11/1994

11353 মভাোঃ যীফুর ইরাভ ভমপজুর ইরাভ

পানতভা মফগভ

কুমভল্লা 05/01/1991

11354 মভাোঃ মযপ মানন মভাোঃ আবুর মানন

মযৌন মফগভ

রক্ষীনৄয 12/04/1992

11355 আমযফুর ইরাভ আবুর কারাভ

াননা মফগভ

মপনী 01/01/1993

11356 মভাোঃ ভাসুদ যানা (সুভন) মভাোঃ খমরলুয যভান

মভাছাোঃ ভামুদা মফগভ

মযাজগঞ্জ 07/12/1995

11357 মভাাম্মদ এনামুর ইরাভ মভাাম্মদ যমপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ যত্না মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 10/09/1990

11358 মভাোঃ ভমনরুর ইরাভ জীফ মভাোঃ মপকুর ইরাভ

নামগ ে ইরাভ

নাযায়নগঞ্জ 15/06/1992

11359 মভাোঃ ভাফুজুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর মফাযী

নুনযন নাায আক্তায

ভাদাযীনৄয 07/05/1988

11360 মভাোঃ ভামদুর ইরাভ মভাোঃ জাভার উমিন ভূইয়া

ভানরকা খাতুন

টাঙ্গাইর 31/12/1993
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11361 মনাভান াজ্জাদ মভাাম্মদ ামপজুয যভান

পমযদা যভান

চাঁদনৄয 01/01/1992

11362 তুলায কামন্ত যায় চক্রনভান যায়

মাবা যানী যায়

ঠাকুযগাঁও 01/01/1995

11363 মভাোঃ জমন মভাোঃ পমযদ

মযামজ আকতায

যাঙ্গাভাটি 10/05/1994

11364 এ.এভ. আইয়ুফ মানন মভাোঃ মফরানয়ত মানন

ভননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/02/1990

11365 মভাাম্মদ মপাযকান উমিন মভাাম্মদ মফরার উমিন

মভাছাম্মৎ আনযপা খাতুন

চট্টগ্রাভ 01/02/1990

11366 উল্লা চক্রফত্তী দুরার চক্রফত্তী

গীতা চক্রফত্তী

যাঙ্গাভাটি 02/03/1992

11367 তুমর দা অমূল্য যতন দা

ফাফী দা

চট্টগ্রাভ 07/01/1995

11368 মভাাম্মদ ইব্রাীভ মভাাম্মদ আফদুল্যা

জাানাযা মফগভ

মনায়াখারী 19/01/1995

11369 মভাোঃ আমযফুয যভান মভাোঃ ইয়াকুফ আরী

মভাছাোঃ ভায়া াযবীন

মনায 08/02/1993

11370 জমন ফড়ুয়া মৃত সুবাল ফড়ুয়া

ভীযা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 10/11/1988

11371 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ মফরার মানন

মভাছাোঃ ামনুয মফগভ

মযাজগঞ্জ 09/02/1988

11372 মভাাম্মাদ যমফউর আউয়ার মভাাম্মাদ ওকত আরী

ভভতাজ মফগভ

মকনাযগঞ্জ 11/11/1993

11373 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ মভাজানম্মর ক

মুনরভা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 23/11/1994

11374 মভাোঃ রুনফর মানন মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ ছাননায়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 15/11/1993

11375 মভাোঃ া মনওয়াজ ইভন মভাোঃ মভাফাযক মানন

নুরুন্নাায খানভ

ঝারকাঠী 28/01/1995

11376 মভাোঃ খাইরুর কমফয মভাোঃ ইভাভ মানন

আনরয়া মফগভ

নযমিংদী 18/05/1993

11377 মভাোঃ মযাজুর ইরাভ মভাোঃ মনকন্দায আরী

মভাাোঃ ামপয়া মফগভ

ফানগযাট 12/09/1995

11378 মভাোঃ মভনবুবুর ক এ.এভ. জহুরুর ক

ভহুয়া মফগভ

ফানগযাট 23/03/1993

11379 মভাোঃ মভজানুয যভান মানর মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

যামভা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 28/04/1989

11380 মভাোঃ পযাদ মানন মভাোঃ নুযর ইরাভ

মভাছাোঃ মপযনদৌী মফগভ

মদনাজনৄয 02/01/1995
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11381 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান মভাোঃ আমনছুয যভান

মভাছাোঃ ভয়না মফগভ

যাজাী 28/11/1993

11382 মভাোঃ মপকুর ইরাভ কাজী মভাোঃ ামফবুয যভান কাজী

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

মগাারগঞ্জ 18/10/1990

11383 মভাোঃ ভমফনুর াান মভাোঃ আরভ কমফয

মভাাোঃ পমযদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 28/12/1989

11384 মভানানয়ভ আনভদ ভূঞা মভাোঃ আফদুর ভানরক ভূঞা

মযানকয়া আক্তায

মকনাযগঞ্জ 27/08/1991

11385 এনানয়ত উল্লযা আব্দুর কাইয়ুভ

ছানয়যা মফগভ

কুমভল্লা 01/02/1995

11386 মফশ্বা াভীভ মযজা মফশ্বা কওছায উিীন

মযানকয়া মফগভ

াতক্ষীযা 23/09/1992

11387 মফরার মানন মনকন্দায আরী

মযফুন

নওগাঁ 15/04/1994

11388 সুভন চন্দ্র মভত্র সুখযঞ্জন মভত্র

ভভতা যানী

টুয়াখারী 08/02/1989

11389 মভাোঃ নাঈভ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

পানতভা

ভয়ভনমিং 01/12/1994

11390 ীমল যকায মফনৄর যকায

অঞ্জনা যকায

ভাগুযা 25/06/1995

11391 ল্লফ কুভায দা সুমজত কুভায দা

তমযতা যানী দা

ভয়ভনমিং 15/02/1993

11392 মদক চন্দ্র ার মৃত মযভর চন্দ্র ার

করনা যানী ার

ফমযার 15/06/1996

11393 মভাোঃ মভাীন মভাোঃ আমতয়ায যভান

মনাযা মফগভ

পমযদনৄয 01/10/1987

11394 মভাোঃ জয় মচৌধুযী মভাোঃ ানতভ আরী মচৌধুযী

মভাছাোঃ মানন আযা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1990

11395 মভাোঃ পখরুর ইরাভ মুন্পী মভাোঃ ভমনরুর ইরাভ (মুন্পী)

মনলুপা ইয়াছমভন

চাঁদনৄয 16/04/1989

11396 মভাোঃ ামছনুয যভান আোঃ কাইয়ুভ যকায

ভারুপা মফগভ

যিংনৄয 01/01/1993

11397 জীফ কুভায াা মদরী কুভায াা

ন্ধযা যানী াা

গাইফান্ধা 12/10/1989

11398 সুদীপ্ত যকায হৃদয় অমফনা চন্দ্র যকায

মফবা যানী

টুয়াখারী 01/01/1996

11399 মভায়ানজ্জভ মানন নজরুর ইরাভ

ছানরা মফগভ

চাঁদনৄয 15/03/1991

11400 মভাোঃ ামিয মানন মভাোঃ াাবুিীন

মপারী খাতুন

াফনা 15/06/1993
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11401 মভাস্তপা কাভার মভাোঃ নুরুজ্জাভান 

ভামুদা াযবীন

গাজীনৄয 19/09/1994

11402 মভাোঃ আবু সুমপয়ান মভাোঃ ছপয আরী

মভাছাোঃ ানযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 06/09/1988

11403 আমযপ ামকর যমন মভাোঃ আফদুয যফ

ামনা আক্তায

ভামনকগঞ্জ 04/12/1991

11404 মভাাম্মদ ীদ মানন মভাাম্মদ আরী মানন

যীপা খাতুন

ঢাকা 21/01/1987

11405 মভাোঃ মভাজাফ্পয মানন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

ভাছুভা ইরাভ

ফগুিা 02/12/1991

11406 চন্দন কুভায যায় ভননাঞ্জন যায়

ভাযী যানী

ঠাকুযগাঁও 15/10/1994

11407 মভনায ভামুদ রা মভাোঃ মভানর উমিন

মভাাম্মৎ মজাস্না আক্তায

কুমভল্লা 04/04/1990

11408 মভাোঃ মভনাজুর ইরাভ মভাোঃ ানভ আরী খাঁন

মভাছাোঃ মভনা খাতুন

াফনা 02/01/1996

11409 টিটন চাকভা সূর্য্ে মন চাকভা

মভযতা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 05/02/1995

11410 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ আনফদ আরী

মযাফা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 14/08/1992

11411 পাাদ ফাদা পজলুর ক

পানতভা আক্তায

গাজীনৄয 01/01/1990

11412 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আরাউমিন 

মভাছাোঃ জাভফুর খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/12/1995

11413 কাভরুর ইরাভ মভানরভ উমিন

মপনযাজা খাতুন

ভয়ভনমিং 18/01/1993

11414 সুমনতা মচৌধুযী সুভাযী মচৌধুযী

মদরী চন্দ্র মচৌধুযী

ভয়ভনমিং 07/10/1992

11415 মভাোঃ এনত ামূর ক মভাোঃ মভজানুর ক

মযানকয়া মফগভ

গাজীনৄয 12/03/1989

11416 আফদুর আর ভামুন ানপজ আভদ

আযাধন মফগভ (ভায়া)

মপনী 15/01/1994

11417 মভাোঃ মানয়ফ াান মাাগ মভাোঃ আরতাপ মানন

মভাছাোঃ মফরী মফগভ

গাইফান্ধা 23/06/1994

11418 মভাোঃ াীনুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

ছাননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1994

11419 মভাোঃ নমকফ উমিন মভাোঃ আবুর ফয

খামদজা মফগভ

ফমযার 01/07/1992

11420 মভাোঃ ামবুর াান মভাোঃ াায আরী

ামরভা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 04/01/1995
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11421 িংকজ মচৌধুযী খান  মচৌধুযী

খুকী  মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 13/07/1989

11422 যানা দা ননয দা

স্বপ্না দা

চট্টগ্রাভ 15/11/1992

11423 মভাযনদ আরী মভাাম্মদ আরী

মছননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/04/1990

11424 আব্দুল্লা আর ভাসুদ মভাোঃ যতন যকায

ানজযা মফগভ

চাঁদনৄয 19/12/1993

11425 মভাোঃ ইভমতয়াজ আনভদ মভাোঃ ভমজফয যভান

মভছাোঃ ভমরা মফগভ

নীরপাভাযী 01/01/1988

11426 আব্দুর আরীভ মভাোঃ াাদৎ মানন

ছানরা মফগভ

ঞ্চগি 08/08/1989

11427 মভাছাোঃ মভৌসুভী আক্তায মভাোঃ ভমনরুর ইরাভ

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা মফগভ

মনায 01/12/1992

11428 মভাোঃ মানর মচৌধুযী মচৌধুযী মভাাম্মদ আরী

ভামুদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/10/1994

11429 আননায়ারুর কমফয মৌযব হুভায়ুন কমফয

পানতভা নামগ ে

চট্টগ্রাভ 15/12/1993

11430 মভাোঃ ফদরুর মাাইন মনছায আনভদ

মৃত আননায়যা মফগভ

মপনী 19/12/1991

11431 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ আযাপ

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

াফনা 20/11/1988

11432 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ আবু তানয

আনয়া আক্তায

মপনী 12/03/1991

11433 মভাোঃ মযাজুর ইরাভ আফদুর শুকুয

মভাছাোঃ মদলু আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 31/12/1986

11434 মুাোঃ আরী মানন মুাোঃ যমপক মানন

আনয়া মফগভ

কুমভল্লা 03/01/1991

11435 মভঠুন ফড়ুয়া তয মপ্রয় ফড়ুয়া

ইরা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 21/06/1993

11436 মভাছাোঃ আমভনা খাতুন মভাোঃ আরভগীয মানন

মভাছাোঃ ামদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 24/03/1995

11437 জাপয আাম্মদ মভাোঃ মভাস্তপা

মছননায়াযা মফগভ

মপনী 07/07/1993

11438 আফদুর ামরভ ামযয়ায মভাোঃ ইব্রামভ 

ামন আযা আক্তায

মনায়াখারী 15/09/1992

11439 মভাোঃ পয়জুর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মপনযাজা মফগভ

জাভারনৄয 15/11/1994

11440 মভাোঃ আব্দুর ান্নান মভাোঃ আব্দুর ভমজদ

মযানকয়া মফগভ

মনায 30/01/1987
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11441 মভাোঃ হুভায়ূন কমফয মভাোঃ মরার উমিন

মভাছাোঃ মনরনা খাতুন

ভয়ভনমিং 18/10/1991

11442 ইভাইর মানন মৃত এ.এভ.মযদন উমিন

নামছভা আকতায

মনায়াখারী 03/01/1996

11443 মভাোঃ মরার  উমিন এ. এভ. মদানয়ত উল্লা

াযবীন মফগভ

ফানগযাট 27/12/1993

11444 মভাোঃ তামযকুর ইরাভ মভাোঃ মফরার মানন

মভাছাোঃ ামন্ত মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/03/1990

11445 উজ্জ্বর চন্দ্র সূত্রধয যনভন্দ্রনাথ সূত্রধয

জফা যানী সূত্রধয

গাইফান্ধা 13/11/1989

11446 আরী আজগয মভাোঃ মারায়ভান

মভন াভছুন নাায

মনায়াখারী 01/07/1993

11447 ভারুজ আনভদ মভাোঃ মভাখনরছুয যভান

পমজরাতুনন্নছা

াতক্ষীযা 20/10/1994

11448 মভাোঃ মানর উমিন মভাোঃ ফাায উমিন

নুযজাান মফগভ

মনায়াখারী 03/12/1994

11449 মভাোঃ মদুর ইরাভ মভাোঃ মপকুর ইরাভ

মভাাোঃ মপামর মফগভ

যাজাী 31/12/1986

11450 মভাোঃ আর - আমভন মভাোঃ আবুর মানন

অনদা মফগভ

গাইফান্ধা 15/05/1996

11451 মভাোঃ মভরন আরী মভাোঃ হুযভত আরী

মভাছাোঃ কমনুয মফগভ

কুমিয়া 10/11/1994

11452 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

নাজভা আক্তায

কুমভল্লা 15/01/1993

11453 মভাোঃ তানবীয আনভদ মভাোঃ াভসুর ক

মভাছাোঃ আভা-উর-হুনা

াফনা 24/04/1989

11454 মভাোঃ মরটন উমিন মখ মভাোঃ ভনয়ন উমিন মখ

মভাছাোঃ শুখজান খাতুন

াফনা 12/12/1986

11455 মভাোঃ াাদাত মানন রুনফর মভাোঃ আবুর মানন

মখাযনদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/03/1992

11456 আননায়ায মানন আবু তানয

আনরয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1990

11457 অনৄ ভজুভদায ফাবুর ভজুভদায

গীতা যাণী ভজুভদায

মনায়াখারী 08/07/1995

11458 াাদাত মানন মৃত মভাোঃ ামপ উল্লা

মদনরায়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/03/1994

11459 মভাাম্মদ খমরলুয যায়ান মপউর  আরভ

খমদজা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/05/1988

11460 মভাোঃ ামদকুর ইরাভ মভাোঃ নয়ান উমিন

মমরনা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/12/1992
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11461 মভাোঃ ভাসুদায যভান মভাোঃ আমনছায যভান

ভানজদা খাতুন

যিংনৄয 10/05/1992

11462 মভাস্তামপজুয যভান (তরুন) ভমউমিন

আজমভযা মফগভ

নযমিংদী 16/04/1995

11463 মভাোঃ মমরভ উিীন মভাোঃ ইমি মভয়া

াভছুন নাায

রক্ষীনৄয 05/06/1995

11464 ভাামুদুর াান আোঃ ভানজদ মভাল্লা 

াানা সুরতানা

পমযদনৄয 11/12/1995

11465 মভাোঃ আমজজুর ক মভাোঃ আজাায আরী

মভাছাোঃ মভানভনা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/12/1993

11466 মভাোঃ রাবলু মভয়া মভাোঃ াভছুর ক

রাইরী মফগভ

টাঙ্গাইর 12/01/1990

11467 আফদুল্লা আর - পয়ার আফদুর াই

যানদা আক্তায

মপনী 01/01/1995

11468 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ জয়নার আনফদীন

জানযকা খাতুন

ভয়ভনমিং 05/10/1992

11469 জুনয়র যানা আব্দুয যভান

আনভনা মফগভ

টাঙ্গাইর 29/11/1992

11470 মভাোঃ যামদুজ্জাভান ফকুর মভাোঃ আব্দুয যফ

মভাছাোঃ যামভা খাতুন

মভনযনৄয 20/08/1989

11471 মভাোঃ নূরুজ্জাভান ফাফলু জয়নার আনফদীন

আমভনা মফগভ

মভৌরবীফাজায 05/07/1993

11472 আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ নাময উমিন মৃধা

মভাাোঃ মনলুপা ইয়ামভন

টুয়াখারী 01/02/1991

11473 মভাোঃ কাইয়ুভ মভাল্লা মভাোঃ ইযপান মভাল্লা

আয়া মফগভ

যাজফািী 20/01/1994

11474 এ. এভ. জুনয়র যানা মভাোঃ ভমপজ মখ

ামনা মফগভ

নিাইর 17/09/1993

11475 মদুর ইরাভ আব্দুর রমতপ

জীফন মনছা

ফগুিা 01/07/1988

11476 মভাোঃ নাময উমিন মভাল্লা মভাোঃ ফমছয উমিন মভাল্লা

মভাছাোঃ আাযা মফগভ

কুমিয়া 27/10/1992

11477 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ আনছায আরী

মনবুযা খাতুন

মনায 14/02/1995

11478 মভাোঃ ওকত মানন মভাোঃ পজলুয যভান

মভাছাোঃ চায়না খাতুন

কুমিয়া 18/01/1989

11479 এ. এভ. দ্বীন আভীন মভাোঃ আরী মযজা

মফগভ যওন আযা খাতুন

াফনা 07/01/1993

11480 মভাোঃ মগয়াউমিন মভয়া মভাোঃ মমরভ াওরাদায

ামদা মফগভ

মযয়তনৄয 01/02/1994
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11481 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ এ. এভ. মপকুর ইরাভ

মপযনদৌম মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1995

11482 মভাোঃ নাময উমিন মভাোঃ াভছুর ক

নামগ ে সুরতানা

টাঙ্গাইর 01/12/1994

11483 মভাোঃ পজলুর ক মভাোঃ ানফ আরী

মভাছাোঃ ামনা খাতুন

ঠাকুযগাঁও 07/08/1995

11484 সুভন চন্দ্র যকায মফধু ভুলন যকায

উলা যানী যকায

টাঙ্গাইর 11/05/1987

11485 মভাোঃ কাওছায আনভদ মভাোঃ ীদুর ইরাভ

ভামুদা মফগভ

টুয়াখারী 01/05/1996

11486 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ ভাইনুিীন

ভননায়াযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/09/1993

11487 মভাোঃ জুনয়র খান মগারাভ মভাস্তপা খান

যীপা মফগভ

মগাারগঞ্জ 12/09/1989

11488 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ আতাউয যভান

মমরনা মফগভ

ঢাকা 20/11/1993

11489 মভাোঃ যামকফ মানন মভাোঃ ভস্তপা মচৌমকদায

যামভা মফগভ

টুয়াখারী 06/10/1993

11490 মভাোঃ আজাায আরী মভাোঃ নুরুজ্জাভান

মভাছাোঃ যনদা

জাভারনৄয 12/05/1991

11491 সুজন কুভায যায় সুধীয চন্দ্র যায়

অমভও যানী যায়

মদনাজনৄয 18/11/1989

11492 মভাোঃ আবুর মানন মৃত মকাযফান আরী

মভাছাোঃ মামকনা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/06/1989

11493 মভাোঃ যায়ান াযনবজ মভাোঃ জামদুয যভান

আঞ্জুভান আযা মফগভ

মনায 15/03/1994

11494 ফরযাভ মভান্ত ভানদফ মভান্ত

মপারী মভান্ত

ফগুিা 28/12/1995

11495 মভাোঃ নামদ াান মভাোঃ আব্দুর আরীভ

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 27/10/1995

11496 মভাোঃ আব্দুর আউয়ার ভজুভদায মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান ভজুভদায

মভাাোঃ অমজপা মফগভ

কুমভল্লা 01/08/1990

11497 তাইভী খন্দকায খন্দকায আব্দু াত্তায

াানাজ াযবীন

ফমযার 06/10/1996

11498 মভাোঃ ানফ আরী মভাোঃ মানরভান প্রাোঃ

ারভা মফগভ

াফনা 10/03/1991

11499 মভাফাযক আরী সুরুজ্জাভান

ভভতাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 12/03/1995

11500 কমফয আনভদ ছাননায়ায যভান

যমদা যভান

টাঙ্গাইর 11/09/1991
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11501 মনয়াভতুল্লা পজলুর ক

নামছভা খাতুন

াফনা 07/12/1995

11502 স্বণ ো সুভী াা মৃত. নীনযন্দ্র নাথ াা

ঝণ ো যানী াা

ভাগুযা 01/01/1990

11503 হৃমত্তেক মকদায যফীন্দ্র নাখ মকদায

মখা যানী

মনযাজনৄয 14/11/1995

11504 মভাোঃ ভমউয যভান মভাোঃ নওনয আরী

ামদা মফগভ

ভাগুযা 15/03/1994

11505 মভাোঃ আকযাভ মানন মভাোঃ আকফায মানন

াাযা মফগভ

খুরনা 10/07/1991

11506 মভাোঃ তমযকুর ইরাভ মভাোঃ মভানয়ত উিীন

মুকুর আক্তায

মনযাজনৄয 29/03/1993

11507 মভাোঃ যানদ ইফনন আজাদ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ যওন আযা াযবীন

মযাজগঞ্জ 25/12/1994

11508 মভাোঃ নামদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর আমজজ

মযানকয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 16/02/1990

11509 মযপ মানন আনছায আরী

মযমজয়া মফগভ

মনায 05/07/1995

11510 মভাোঃ মমাবুয যভান মভাোঃ াভছুর ক

ামরভা খাতুন

মযনৄয 25/12/1989

11511 পানতভা আক্তায মৃত নুরুমিন আনভদ

কমনুয মফগভ

কুমিয়া 06/09/1990

11512 একযামুর াান আোঃ আমজজ

জয়নফ মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1994

11513 এ. এভ. মফপ্লফ মভাোঃ জমভ উমিন

মভাছাোঃ ানযা খাতুন

মনত্রনকানা 15/12/1989

11514 মভাোঃ আকা আল্ ভামুন মভাোঃ যভজান আরী

সুমপয়া আকতায

টাঙ্গাইর 12/10/1988

11515 তাভান্না নামযন মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ ারুর াযবীন

ভাগুযা 21/01/1993

11516 মভাোঃ আযাপাত জাান মভাোঃ আযজ উল্লা

মভাাোঃ মদর আপনযাজা

মভনযনৄয 22/05/1992

11517 সুজন যকায মদফদা যকায

অল্যা যানী যকায

যাজফািী 07/02/1994

11518 মভাোঃ মদুর ইরাভ মভাোঃ মভাকনছদ খাঁন

আননায়াযা খাতুন

াফনা 15/06/1988

11519 মভাোঃ মফরার মানন মৃতোঃ জনীয়মিন মখ

মভাছাোঃ মকতযী মফগভ

যাজফািী 01/06/1987

11520 মভাোঃ জামদ াান মভাোঃ আব্দুয যীদ

জাানাযা আক্তায

গাজীনৄয 01/01/1996
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11521 অনাক চন্দ্র যায় মফভর চন্দ্র যায়

চম্পরা যাণী যায়

মদনাজনৄয 18/04/1994

11522 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ আমজজুয যভান

মভন মপনযাজা মফগভ

াফনা 25/07/1990

11523 মভাোঃ াাদাৎ মানন মভাোঃ আপতাফ উমিন

মভাছাোঃ মমরনা খাতুন

ভয়ভনমিং 15/02/1995

11524 নীনরন্দু দা যায় মনতাই দ দা যায়

ঝন ো যানী দা

মভৌরবীফাজায 06/12/1992

11525 মভাোঃ তমযকুর ইরাভ মভাোঃ যনমজত আরী

মভাছাোঃ ভামফয়া খাতুন

মভনযনৄয 16/07/1995

11526 মভাোঃ আবু মভাস্তামযপ যাজন মভাোঃ খমরলুয যভান

আযাফুন্নাায

ভয়ভনমিং 15/12/1990

11527 ানদ আনভদ পজর আনভদ

ভাকসুদা মফগভ

মনায 01/10/1993

11528 তা মফশ্বা মৃত যৎ চন্দ্র মফশ্বা

মৃতোঃ মনবা মফশ্বা

খুরনা 20/03/1988

11529 মভাোঃ ািাভ মানন মভাোঃ ারুন অয যমদ

মভাছাোঃ ানজদা খাতুন

ভয়ভনমিং 24/09/1993

11530 মভাোঃ াইফুর আনযমপন মভাোঃ আননায়ায মানন

মৃতোঃ আমপয়া ামন

খুরনা 17/04/1992

11531 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ াজাান আরী

আমপয়া মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1993

11532 খমরর আভদ ভাবুফ আফদুর ভান্নান

জাানাযা মফগভ

চাঁদনৄয 10/06/1990

11533 মভাোঃ মভাাইমভনুর ইরাভ আব্দুর পানকয

মভাছাোঃ ভমযয়ভ মফগভ

যিংনৄয 02/10/1992

11534 ভাননফন্দ্র মফশ্বা ভননাজ মফশ্বা

ঙ্গীতা মফশ্বা

ফানগযাট 23/09/1995

11535 মভাোঃ ইয়াময-ই-আযাপাত মভাোঃ আবুর াান

মভাাোঃ সুমপয়া খাতুন

নওগাঁ 05/03/1992

11536 মভাোঃ আননায়ারুর ইরাভ মভাোঃ াইফুয যভান

মভাছাোঃ আকমরভা খানভ

ভাগুযা 10/10/1996

11537 মভাোঃ আভানুল্লাহ্ মভাোঃ আব্দুর আজীজ

মভাাোঃ আনয়া খাতুন

যাজাী 16/12/1989

11538 মভাোঃ মাফ আনম্মদ মভাোঃ মানন মখ

মভাছাোঃ ভানজদা খাতুন

কুমিয়া 15/10/1994

11539 মভাোঃ আমযপ মানন মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

যমচয়া খাতুন

মবারা 06/02/1997

11540 জীফ যকায মননন যকায

মনস্কৃমত যানী যকায

টাঙ্গাইর 27/11/1996
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11541 মভাোঃ আরভগীয মানন মভাোঃ ভময উিীন মভয়া

মভাছাোঃ আভা মফগভ

টাঙ্গাইর 06/06/1996

11542 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ ওয়ামদুয যভান

মভাাোঃ সুমপয়া কাভার

কুমভল্লা 05/06/1989

11543 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আব্দুর জিায

মভাছাোঃ মানন আযা

ভয়ভনমিং 10/01/1989

11544 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু মখ

মভাছাোঃ মযখা মফগভ

মযাজগঞ্জ 07/12/1995

11545 মভাোঃ াখাওয়াত মানন খান আবুর মানন খান

আকমরভা মফগভ

খুরনা 01/12/1993

11546 মনভ ের চন্দ্র মঘাল সুধীয চন্দ্র মঘাল

মফতা যানী মঘাল

ঝারকাঠী 31/07/1987

11547 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ আরতাপ ভামুদ

মতৌমদা আক্তায

নওগাঁ 20/02/1992

11548 মভাোঃ মভজান মচৌধুযী আননায়ায মানন

মযানকয়া সুরতানা

চট্টগ্রাভ 28/03/1995

11549 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ আব্দুর ভমতন

ারভা মফগভ

জয়নৄযাট 10/11/1994

11550 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার মভাোঃ মপকুয যভান

পানতভা খাতুন

মদনাজনৄয 20/01/1988

11551 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ ামফবুয যভান

তামরভা মফগভ

ফানগযাট 15/07/1988

11552 নজীফ মত্রনৄযা মকম কুভায মত্রনৄযা

অঞ্চরা যানী মত্রনৄযা

খাগিাছমি 26/10/1995

11553 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ মফমরছা মফগভ

ফগুিা 29/10/1993

11554 আজাদ আনভদ মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ পমযদা াযবীন

ফগুিা 29/06/1996

11555 মভাোঃ মযত মফরার মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মফরমকছ মফগভ

গাইফান্ধা 30/05/1990

11556 মভাোঃ কাজী আযাফুর ইরাভ মভাোঃ কাজী আবু ভানরক

মভাছাোঃ অমজপা মফগভ

যিংনৄয 10/05/1987

11557 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ পজলুয যভান

জাানাযা

মকনাযগঞ্জ 28/10/1993

11558 াইপ আনভদ াভসুর ক

ামদা মফগভ

ফগুিা 14/01/1992

11559 মভাোঃ আমকুয যাভান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1988

11560 মভাোঃ মপউর ক মাবন মভাোঃ াভসুর ক

মভন মখনা ক

জাভারনৄয 15/11/1992

Page 78 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

11561 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ ভাসুদ মভাোঃ আব্দুর ভমজদ

নামগ ে সুরতানা

মযাজগঞ্জ 30/12/1995

11562 মভাাম্মদ াছান উমিন মভাোঃ মপউর আরভ

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/08/1988

11563 াযবীন মফগভ মভাোঃ ারুন - অয- যমদ

াননা মফগভ

নযমিংদী 10/10/1991

11564 মভাাম্মদ ামকয মানন মভাাম্মদ আব্রু মভয়া

মভাছাম্মত জমভরা খাতুন

মফগঞ্জ 10/11/1994

11565 মভাোঃ নাজমুর খান মভাোঃ আোঃ ছত্তায খান

নূযজাান খানভ

ফমযার 10/12/1993

11566 মভাোঃ মদনরায়ায মানন মভাোঃ মফল্লার পমকয

মজানা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 30/12/1996

11567 মভাোঃ াখাওয়াত মানন মভাোঃ মফরানয়ত মানন ভািায

সুমপয়া মফগভ

মবারা 17/08/1995

11568 মরিংকন যায় ফাদর যায়

অন্জজু যানী

ভয়ভনমিং 01/02/1995

11569 ামকফ খান মভাোঃ ামপজ উমিন

মমযন আক্তায

টাঙ্গাইর 12/03/1991

11570 মভাোঃ ইমরয়াছ আফদুর ভন্নান

পানতভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 04/07/1991

11571 আজাদ মানন সুরুজ মভয়া

মযনা মফগভ

মপনী 31/12/1992

11572 ানদকুর ইরাভ আপজার মানন

ছানদকা মফগভ

মদনাজনৄয 18/09/1996

11573 আব্দুল্লা দুলু ভূ ূঁইয়া

মখনা খাতুন

কুমভল্লা 03/10/1993

11574 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মৃত: আপাজ আরী যকায

মৃত: সুমপয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 08/08/1989

11575 মভাোঃ আউয়ুফ আরী মভাোঃ আকফয আরী

মভাছাোঃ ডামরভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 23/04/1987

11576 শ্রী মগৌতভ কুভায ারদায শ্রী মগাার চন্দ্র ারদায

বমক্ত যানী ারদায

নানটায 14/07/1987

11577 মভাোঃ াজ্জাদ মানন মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ াানাজ াযবীন

মদনাজনৄয 29/12/1991

11578 আযপত আরী মযাজউমিন মভয়া

মছানফযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 10/03/1991

11579 মভাোঃ আাদুয জাভান মভাোঃ আান আরী

মভাছাোঃ মরমর মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 02/10/1993

11580 মভাোঃ ামন আক্তায মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ াায বানু

মযাজগঞ্জ 29/03/1989
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11581 মভাোঃ নূযউমিন যকায মভাোঃ আননায়ায উমিন যকায

নামছভা নাজনীন

ঢাকা 01/01/1994

11582 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ আঞ্জুাানা মফগভ

গাইফান্ধা 15/10/1994

11583 মভাোঃ আরভগীয মানন মভাোঃ মকাযফান আরী

ামভদা খাতুন

াফনা 25/08/1989

11584 ান্তনু দা শুকনদফ দা

টুলু যানী দা

ফানগযাট 26/10/1989

11585 মভাোঃ জর মক মভাোঃ জর মক

ছানযা মফগভ

পমযদনৄয 05/06/1994

11586 মভাোঃ আরভগীয মানন মভাোঃ াভছুর ক

মভাছাোঃ আকমরভা মফগভ

রারভমনযাট 24/09/1988

11587 পানতভা আক্তায রামভয়া মভাোঃ আব্দুয যউপ

কমনুয আক্তায

মনায়াখারী 20/10/1992

11588 মভাোঃ নামদ াান মভাোঃ ভনসুয যভান

মভাাোঃ নামভা মফগভ

যাজাী 15/10/1994

11589 আান াফীফ ামভদুর ইরাভ

যামফয়া খাতুন

মভনযনৄয 17/09/1990

11590 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ আমভন মভাল্লা

ছানরা মফগভ

যাজফািী 17/07/1991

11591 মভাোঃ আমযপ রুহুর আমভন

নুযজাান মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/03/1992

11592 মভাোঃ াভীভ মানন মভাোঃ আব্দুর কমযভ

াভছুন নাায

ঢাকা 01/01/1993

11593 মভাোঃ জামকয মানন মভাোঃ জাাঙ্গীয মানন

মভাাোঃ ামখ মফগভ

মনযাজনৄয 15/01/1991

11594 আব্দুল্লা আর াযনবজ ভকনছদ আরী

াযবীনা মফগভ

মঝনাইদ 25/12/1995

11595 ারাভ মফশ্বা  জারার উমিান

ভননায়াযা মফগভ

যাজফািী 05/07/1996

11596 কাজী যায়ান সুরতানা কাজী াভসুর ইরাভ

ানা মনা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 28/08/1993

11597 মভমর দত্ত মবু দত্ত

অমর দত্ত

চট্টগ্রাভ 09/01/1987

11598 কাজী ইযাত জাান কনা কাজী মভাস্তামপজুয যভান

মযভা যভান

যাঙ্গাভাটি 25/10/1994

11599 ভধুসূদন যায় যনভ চন্দ্র যায়

যক্ষা যানী দা

ঠাকুযগাঁও 01/01/1986

11600 জুনয়র কামন্ত মচৌধুযী মুদূর কামন্ত মচৌধুযী

মজযাস্না যানী মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 06/11/1991
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11601 মভাোঃ আবুর ফাায মভাোঃ আব্দুর ওাফ আকন্দ

াীদা মফগভ

মদনাজনৄয 01/01/1990

11602 মভাোঃ পয়ার াান মৃত যমফউর ক মফশ্বা

মভাছাোঃ ভমজেনা খাতুন

কুমিয়া 19/12/1996

11603 আবু তানয মভাোঃ ভমউিীন মভাোঃ আফদুর ক

ভমযয়ভ মফগভ

কুমভল্লা 18/07/1993

11604 নীায যঞ্জন ভাানতা মচত্ত যঞ্জন ভাানতা

মগৌযী যানী ভাানতা

নানটায 12/12/1989

11605 মভাোঃ আবু ামনপ পমযদ উিীন

কদময মফগভ

কুমভল্লা 12/12/1995

11606 মভাোঃ তামযকুজ্জাভান মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

পমজরা খাতুন

মদনাজনৄয 10/02/1994

11607 প্রান কৃষ্ণ মফভর চন্দ্র

ভায়া যানী

মদনাজনৄয 11/07/1995

11608 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ‘ মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ আনভনা মফগভ

রারভমনযাট 08/06/1995

11609 মভাোঃ জমভ উমিন মভাোঃ মফরানয়ত মানন

ফকুর মফগভ

টাঙ্গাইর 17/04/1995

11610 মভাোঃ আরী যানা মভাোঃ মযফুয যভান

াস্না াযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/10/1990

11611 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ আোঃ াই

মভাছাোঃ ভয়না মফগভ

জাভারনৄয 28/10/1992

11612 নামযন আক্তায সুমভ মভাোঃ হুভায়ুন কমফয

নামগ ে কমফয

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/12/1991

11613 ভমনরুজ্জাভান ভমনয মভাোঃ এনামুর ক

ামনা আক্তায

মনত্রনকানা 01/12/1994

11614 মভাোঃ যাইসুর ইরাভ মভাোঃ মাযাফ আরী

ানরা খাতুন

ভয়ভনমিং 09/01/1991

11615 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ মযজাউর কমযভ

মভাছাোঃ আযাফুনন্নছা খাতুন

মভনযনৄয 07/02/1987

11616 মভাোঃ নুনয আমকুজ্জাভান মভাোঃ নুনয কাভরুজ্জাভান

মভাাোঃ ভভতাজ জাান

চাঁাইনফাফগঞ্জ 25/10/1989

11617 মভাোঃ নুযনফী যকায মভাোঃ আব্দুর ভমভন যকায

নুয-নাায মফগভ

মযাজগঞ্জ 13/12/1994

11618 মভাোঃ াী আরভ মভাোঃ মারাইভান মুন্পী

যাাতুন মনা

যাজাী 02/02/1987

11619 ভাসুভ মফল্লা মভাোঃ ভমজবুয যভান মভাল্লা

জাানাযা আক্তায

ফমযার 07/01/1993

11620 মভাোঃ মপনযাজ আর ভামুন মভাোঃ আরপাজ উমিন

মভাছাোঃ পামভা খাতুন

কুমিয়া 20/01/1994
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11621 মভাোঃ ভাাবুফ মখ মভাোঃ পারুক মখ

মভাাোঃ ভামফয়া মফগভ

যাজাী 05/01/1995

11622 মভাোঃ মুন্নাপ মানন মভাোঃ আমভন মখ

ানকযা মফগভ

যাজফািী 30/10/1992

11623 মভাোঃ আরাজ যকায মভাোঃ আননায়ায মানন

মভাছাোঃ আনরয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 11/07/1994

11624 মভাোঃ ইভন ভামুদ মভাোঃ কমছভ উমিন

সুমপয়া মফগভ

গাজীনৄয 05/02/1988

11625 মভাোঃ আযাফুর আরভ মভাোঃ চাঁনমভয়া

মভাছাোঃ চায়না খাতুন

মযাজগঞ্জ 12/07/1995

11626 আর-আমভন মদনরায়ায মানন ভাদফয

আনভনা মফগভ

মযয়তনৄয 12/09/1990

11627 মভাোঃ জয়নুর আনফদীন মভাোঃ আরীভ উিীন

বুরবুরী

মদনাজনৄয 17/11/1992

11628 মভাোঃ মতৌমপকুয যভান মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ ানজদা মফগভ

মঝনাইদ 11/07/1992

11629 নুরুজ্জাভান যভজান আরী

জাানাযা মফগভ

াফনা 01/04/1993

11630 মভাোঃ মদুর ইরাভ এ.এভ. ভমনয উিীন

মভাছাোঃ আয়া আযা

মদনাজনৄয 16/10/1990

11631 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ খমরলুয যভান

মরম আক্তায

ভামনকগঞ্জ 15/11/1995

11632 মভাোঃ যামপউর াান আবু ামনপ

মভাছাোঃ মযমজনা খাতুন

াফনা 01/01/1996

11633 মভাস্তাইন মফল্লা আব্দুর ফাযী

মভাাোঃ আমনছা মফগভ

যিংনৄয 18/12/1995

11634 নামজভ উমিন মভাোঃ াইদুজ্জাভান

নাজভা মফগভ

ভাদাযীনৄয 20/09/1993

11635 মভাোঃ নূয নফী মভাোঃ মতাছানিক মানন

মভাছাোঃ মযপা মফগভ

মদনাজনৄয 15/11/1993

11636 কাউছায আনভদ আবুর মানন আকন্দ

পমযদা ইয়ামভন

ভয়ভনমিং 01/06/1994

11637 মভাোঃ আযফুর আরভ মভাোঃ আনফদ আরী যকায

যামজয়া সুরতান

ভয়ভনমিং 02/06/1987

11638 মভাোঃ ভানজদুয যভান মভাোঃ ভাাতাফ আরী

মভাছাোঃ ভাপরুজা মফগভ

মদনাজনৄয 22/03/1993

11639 মভাোঃ আমনছুয যভান মভাোঃ াাদাত

মভাছাোঃ মজানা মফগভ

যাজফািী 15/06/1994

11640 াইভ আযভান ভাইনিীন

মযাকানা মফগভ

মদনাজনৄয 06/09/1995
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11641 মভাোঃ ভাসুদ াযনবজ মৃতোঃ ায়দায আরী

মভাছাোঃ ছমফযন মনছা

মঝনাইদ 02/11/1995

11642 মভাোঃ আবু আর াপী মভাোঃ াঈদ আরী ভন্ডর

মভাছাোঃ মফউটী মফগভ

নওগাঁ 16/10/1991

11643 মভাোঃ মপনযাজ মাাইন ভামনক মভাোঃ মানাউরা

মভাছাোঃ রুমফয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 05/01/1989

11644 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ মভায়ানজ্জভ মানন

মভাাোঃ ভননায়াযা খানভ

নওগাঁ 16/12/1987

11645 মভাোঃ আব্দুর ামপজ মভাোঃ ভমতয়ায যভান

মভাছাোঃ আনরয়া মফগভ

নীরপাভাযী 05/09/1991

11646 মভাোঃ মাানুর ইরাভ মভাোঃ াারুর ইরাভ

মভাছাোঃ ামরভা খাতুন

কুমিয়া 01/12/1995

11647 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ আব্দুর ান্নান মফশ্বা

আনরয়া মফগভ

কুমিয়া 19/10/1991

11648 মভাোঃ আমভনুর ইরাভ মভাোঃ আভানুল্লা

ভননায়াযা মফগভ

নানটায 01/01/1994

11649 মভাোঃ জামদুয যভান খমরলুয যভান

খমতজা খাতুন

রক্ষীনৄয 01/01/1989

11650 মভাোঃ ভমন মযপ মভাোঃ মদ মভয়া

পানতভা মফগভ

গাজীনৄয 01/03/1991

11651 আরী আজগয ক মভাোঃ যমফউর ক

আনরয়া মফগভ

মপনী 07/10/1994

11652 আবু ামভ মভাোঃ দাউদ আরী

মভাাোঃ ভানসূযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 21/01/1996

11653 মভাোঃ জীভ উিীন মকদায মভাোঃ আব্দুর জমরর মকদায

মভাাোঃ তমভনা মফগভ

ভাদাযীনৄয 25/06/1987

11654 নামদুর ইরাভ নফী মানন

নূরুন্নাায মফগভ

ভয়ভনমিং 01/01/1994

11655 মড এভ. আমকুয যভান মডএভ. ভমভদায যভান

মভাছাোঃ পানতভা মফগভ

ঞ্চগি 04/02/1993

11656 মভাোঃ আক্কা আরী মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 03/05/1993

11657 মভাোঃ ইভযান হুাইন মভাোঃ আব্দু াভাদ খান

পমজরাতুনন্নছা

াফনা 06/12/1996

11658 আমছফুর আরভ াভসুর আরভ

যামজয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 04/02/1993

11659 মযভর কুভায াা যফীন্দ্রনাথ াা

চায়না যানী াা

মযাজগঞ্জ 19/12/1993

11660 মভাোঃ জামদ মানন মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ জানয়দা খাতুন

াফনা 20/12/1986

Page 83 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

11661 রুহুর আমভন মভাখনরছুয যভান

যামফয়া খাতুন

ভয়ভনমিং 05/12/1995

11662 মভনদী াান তুলায আোঃ াই

মদনরায়াযা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 17/06/1996

11663 মভাোঃ ওকত মানন মভাোঃ ইউচু‘

খুযমদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/11/1994

11664 মভাোঃ রুনফর ভন্ডর মভাোঃ আরা উিীন ভন্ডর

যমভা মফগভ

পমযদনৄয 03/05/1996

11665 মভাাম্মদ আমজভ উমিন ভূঞা এ মক এভ ভাঈন উমিন ভূঞা

আনভনা মফগভ

মনায়াখারী 05/06/1994

11666 যমপক উল্লা মদানয়ত উল্লা

মভাযনদা খাতুন

মনায়াখারী 30/12/1992

11667 মভাোঃ মভাকািায াান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

আকমরভা খাতুন

মঝনাইদ 15/03/1988

11668 মযপা মযজওয়ানা খান মভাোঃ যমপকুর আরভ খান

মানন আযা মফগভ

ফমযার 19/12/1994

11669 মভাাম্মদ নাজমূর াাদত মভাোঃ ামনপ উমিন

মভাছাোঃ মভান েদা মফগভ

জাভারনৄয 15/05/1994

11670 মভাোঃ মপকুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ যানরা াযবীন

যাজফািী 29/01/1989

11671 মভাোঃ আোঃ আওয়ার মভাোঃ মভাজানম্মর ক

আকমরভা মফগভ

জাভারনৄয 07/07/1996

11672 মভাোঃ আব্দুর ভমভন মভাোঃ ময আরী ভন্ডর

মভাছাোঃ নূয জাান

মঝনাইদ 23/07/1988

11673 মভাোঃ আমকুয যভান ফাঁধন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ আল্পনা মফগভ

মযাজগঞ্জ 22/12/1995

11674 পযাদ আনভদ জাপয আনভদ

পমযদা আকতায

কুমভল্লা 10/08/1991

11675 মভাোঃ াীন আব্দুর ভমজদ আনভদ

মভান েদা মফগভ

ফমযার 06/03/1993

11676 মপকুর ইরাভ মভাোঃ আবুর ফাায

পানতভা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 29/12/1991

11677 তন্য় যকায মনভাই যকায

তৃমপ্ত ভন্ডর

ভাগুযা 20/02/1991

11678 মভাোঃ ওভান মভাোঃ কমফয

মযননা মফগভ

চট্টগ্রাভ 11/01/1990

11679 পজরায যভান আজগায আরী

পানতভা মফগভ

নীরপাভাযী 25/08/1992

11680 কাজী ারাউমিন আনভদ কাজী ফাাউমিন আনভদ

মপারী আনভদ

ভামনকগঞ্জ 14/11/1984
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11681 মভাোঃ পয়ার ভযহুভ কাভার উিীন

পযীদা মফগভ

খাগিাছমি 03/07/1992

11682 মভাাম্মদ কাভার উিীন মভাাম্মদ আব্দুছ ছাত্তায

‘ামরভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/02/1995

11683 মফটু চাকভা মভশ্ব মভত্র চাকভা

তয যানী চাকভা

খাগিাছমি 15/12/1994

11684 কাজী ইকফার মাাইন যমন মভাাম্মদ ইমরয়াছ

জীফন আযা মফগভ

মপনী 01/02/1992

11685 মভাোঃ মতাপায়রুর ইরাভ (মযাকন) মভাোঃ নূয ইরাভ

মভাছাোঃ তামজভা মফগভ

রারভমনযাট 15/10/1992

11686 তনয় তালুকদায প্রীমত মফকা তালুকদায

শ্যাভরী খীা

খাগিাছমি 29/09/1994

11687 ভাামুদুর াান আব্দুর ভান্নান মভয়া

জয়নফ মফমফ

ভাদাযীনৄয 11/09/1993

11688 জমরুর ইরাভ আব্দুর ফানযক

ভানজদা খাতুন

ভয়ভনমিং 15/06/1992

11689 মভাোঃ জাপয ায়দায মভাোঃ আমরয়ায যভান

মভাছাোঃ মজন্নাত-আযা-মফগভ

ঞ্চগি 31/12/1989

11690 ভতলুফয যভান মভকাতুয যভান

ভকনছদা মফগভ

ঞ্চগি 08/11/1991

11691 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ মভাোঃ ামফবুয যভান খমরপা

কমনুয মফগভ

ফানগযাট 04/02/1990

11692 মভাোঃ ামজয আরী মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভাাোঃ নামজযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 07/11/1988

11693 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ খানদমুর ইরাভ

আমছয়া মফগভ

নওগাঁ 23/12/1990

11694 মভাোঃ ফকুর মানন মৃত আমভয মানন

মভাছাোঃ বুমর খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/06/1991

11695 মাাইন আভদ ইভাইর মাাইন

পমযদা ইয়ামভন

মবারা 01/01/1990

11696 মভাোঃ ভমপজুর ক ভন্ডর মভাোঃ নুরুর আমভন

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1995

11697 মভাোঃ মভনারুর ইরাভ(যমন) মভাোঃ যমপক

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

ঠাকুযগাঁও 15/12/1988

11698 মুাম্মদ মাফ উিীন মযাজ-উদ-মদৌরা

মভাাম্মৎ পমজরা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/05/1992

11699 স্বনদ মফশ্বা ফরযাভ মফশ্বা

কামরদাী মফশ্বা

মগাারগঞ্জ 29/11/1991

11700 প্ররাদ কুভায মঘাল প্রফীয কুভায মঘাল

ইমত যানী মঘাল

কুমিয়া 31/12/1993
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11701 মভাোঃ নুয মভাাম্মদ মন্টু মৃত ামপজুর ক

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 25/10/1993

11702 মভাোঃ মফরার মানন মভাোঃ ানচন আরী‘

মভন পানতভা মফগভ

ফমযার 28/10/1987

11703 ছমফউর আরভ আব্দু াভাদ

যনা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 21/03/1990

11704 মভাোঃ অমর উল্লা মৃত মভাোঃ ওভয পারুক

মভরা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 20/01/1994

11705 মভাোঃ আবু দাউদ মভাোঃ আোঃ ভমজদ

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

াফনা 22/11/1990

11706 মভাোঃ আোঃ াই মরটন মভাোঃ আব্দু াত্তায প্রািং

মভাছাোঃ ামনা খাতুন

াফনা 27/12/1986

11707 মভাোঃ ময়ায ভামুদ মভাোঃ ভময উিীন

মভাছাোঃ পরন মনছা

াফনা 06/01/1990

11708 বুজ দা গুপ্ত ফাবুর দা গুপ্ত

মযনৄ যানী দা

মনায়াখারী 07/07/1995

11709 নামদুজ্জাভান মুনছুয আরী

নাযগীছ সুরতানা

াতক্ষীযা 24/02/1993

11710 মভাোঃ ভাাফুজুয যভান মভাোঃ াদাৎ মানন

ভাাবুফা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 29/12/1996

11711 মভাোঃ আমকুজ্জাভান মভাোঃ াদাৎ মানন

ভাাবুফা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 10/11/1993

11712 মভাোঃ আপাকুয যভান মভাোঃ আশ্রাপ আরী খান

মযমন আক্তায

টুয়াখারী 30/12/1992

11713 মভাোঃ পমযদউজ্জাভান মভাোঃ নুরুজ্জাভান খন্দকায

মভাছাোঃ পমজরা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 03/04/1994

11714 মভাোঃ রুনফর যানা মভাোঃ ানছন আরী আকন্দ

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 20/11/1995

11715 মভাোঃ মযয়াজুর ইরাভ আব্দুয যাজ্জাক াওরাদায

মভাছাোঃ মযনু মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1987

11716 মভাোঃ আোঃ আরীভ মভাোঃ মভাযনদ আরভ

জাানাযা মফগভ

চাঁদনৄয 20/12/1993

11717 মভাোঃ াওনুয যভান মভাোঃ াভসুর ক

মপারী মফগভ

টাঙ্গাইর 10/05/1994

11718 কৃষ্ণ যকায ভঙ্গর যকায

যিংভারা যকায

টাঙ্গাইর 18/02/1995

11719 মভাোঃ যমদুর ইরাভ মভাোঃ যবুর মখ

মভাছাোঃ যমদা মফগভ

কুমিয়া 04/05/1995

11720 উৎর কুভায মফশ্বা মনভাই চন্দ্র মফশ্বা

াধনা যানী মফশ্বা

কুমিয়া 06/12/1996
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11721 মভাোঃ আর-ভামুন মভাোঃ আমভয মানন

খানরদা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 29/09/1995

11722 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ‘ মভাোঃ াখাওয়াত মানন

মভাছাোঃ চানভরী মফগভ

মযাজগঞ্জ 21/10/1988

11723 মভাোঃ মুনছুয যভান মভাোঃ আরভ যভান

মভাছাোঃ মুনমজরা মফগভ

মযাজগঞ্জ 24/12/1995

11724 তনয় কুভায যাজফিংী চীন্দ্র যাজফিংী

মযনু যানী যাজফিংী

টাঙ্গাইর 12/02/1989

11725 আজভীয মানন আপছায আরী

জুনরখা মফগভ

নওগাঁ 01/01/1992

11726 মভাোঃ রুনফর ইরাভ মভাোঃ পজলুর ক

মভাছাোঃ মজানফদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1997

11727 মভাোঃ আমযফুয যভান আোঃ খানরক মফাযী

কমনুয মফগভ

ফমযার 30/10/1989

11728 জুনয়র চন্দ্র মদ ভামনক রার মদ

মচনু যানী মদ

মনায়াখারী 01/05/1994

11729 মভাোঃ তানযক আমজজ মভাোঃ আব্দুর কমযভ

মভাছাোঃ  মযখা খাতুন

াফনা 06/05/1996

11730 মফ. এভ. আব্দুল্লামর কাপী মভাোঃ মযাকন উমিন ভূইয়া

মভাছাোঃ াভছুন্নাায

মযাজগঞ্জ 06/10/1996

11731 মভাোঃ ভাফুজুয যাভান মভাোঃ ভতউয যভান

উনম্ম কুরছুভ

গাইফান্ধা 10/11/1995

11732 মযন মভয়া মভাোঃ নান্না মভয়া

মাননয়াযা মফগভ

ফমযার 15/09/1991

11733 মভাোঃ াইখুর ইরাভ মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

মনায 11/05/1996

11734 ভমনরুর ইরাভ ইিী আরী

ভামফয়া খাতুন

কুমিয়া 20/02/1991

11735 আমতকুজ্জাভান মভাোঃ ভভতাজ আরী

মভাছাোঃ লুৎপা মফগভ

মদনাজনৄয 03/04/1996

11736 মভাোঃ মানর মভাোঃ মভাানযপ মানন

ভাামুদা মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1995

11737 রুনফর মভয়া মভাাযপ মানন

যাণী মফগভ

টাঙ্গাইর 10/09/1995

11738 এ.মফ.এভ ভতুেজা মদ মৃত. এভ এ মদ

নূয জাান

মফগঞ্জ 15/10/1995

11739 পাযানা আক্তায মভাোঃ কুদ্দুছ মভয়া

মভাছাোঃ কভরা মফগভ

মফগঞ্জ 03/04/1994

11740 যানর যকায মভাোঃ ফয আরী

মদনরায়াযা

গাজীনৄয 27/03/1992
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11741 মভাোঃ ায়দায আরী মভাোঃ াান আরী

মভাছাোঃ ামভদা মফগভ

মদনাজনৄয 07/04/1991

11742 মভাোঃ আমফদ মানন সকত মভাোঃ আোঃ ামভদ

ভাকসুদা মফগভ

গাজীনৄয 16/11/1994

11743 ীতর মফশ্বা কামতেক মফশ্বা

ফীনা মফশ্বা

ঢাকা 20/11/1995

11744 খানরদ ভামুদ আজাদী আবুর কারাভ আজাদ

আভা খানভ

মনত্রনকানা 23/12/1994

11745 মভাোঃ াভীভ মযজা মভাোঃ াজাান আরী

মুক্তা মফগভ

যিংনৄয 09/07/1989

11746 মভাোঃ আযাপাত যভান ফজলুয যভান

ছানরা মফগভ

ফমযার 05/03/1994

11747 নাঈভ াান মভাোঃখমরলুয যভান

নাজভা মফগভ

ফযগুনা 01/01/1995

11748 মভাোঃ তাকমফয মভয়া মনজাভ মভয়া

চায়না মফগভ

মগাারগঞ্জ 22/06/1995

11749 মভাাম্মদ ভননায়ায মানন মুন্না মভাাম্মদ নুরুজ্জাভান

মভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা মফগভ

জয়নৄযাট 22/11/1993

11750 ভামুদুর াান মভাাম্মদ আরী

শ্যাভরী মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 12/01/1992

11751 আাদুজ্জাভান মভাোঃ াভসুর ক

আকমরভা মফগভ

মযয়তনৄয 03/09/1994

11752 মভাোঃ জানফয মানন মভাোঃ আাম্মাদ আরী াওরাদায

মভাাোঃ ফকুর মফগভ

ফমযার 20/12/1994

11753 মভাোঃ  আইয়ুফ আরী মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাাোঃ মনা মফগভ

টুয়াখারী 03/03/1993

11754 আযাফুর কফীয ইনস্তায আরী

জীফন নাায

জাভারনৄয 01/01/1992

11755 মভাোঃ জমভ উমিন মভাোঃ সুরতান মফশ্বা

মজাযা মফগভ

ফমযার 09/12/1992

11756 মভাোঃ াখাওয়াত মানন মৃত. মভাোঃ াজাান মভাল্যা

ছবুযন মনছা

পমযদনৄয 07/02/1991

11757 সুব্রত মঘাল কৃষ্ণ কভর মঘাল

কফযী মঘাল

মবারা 03/12/1994

11758 মভাোঃ মভান েদুর ইরাভ মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ মযনুকা মফগভ

গাইফান্ধা 21/07/1992

11759 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ মভাস্তপা কাভার

মভাাোঃ ামদা মফগভ

কুমভল্লা 03/04/1996

11760 মমুর ভজুভদায মফননাদ মফাযী ভজুভদায

কভর যানী ভজুভদায

মনায়াখারী 21/02/1987
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11761 মভাোঃ আমনসুয যভান মভাোঃ ইভাৃ্ঈর

ফুযা খাতুন

টুয়াখারী 21/02/1990

11762 মভাোঃ পয়ার আানম্মদ মভাোঃ ইব্রামভ মানন

মভাছাোঃ পামতভা মফগভ

নানটায 30/08/1995

11763 মভাোঃ নাজমুর াান াভসুর আরভ

মযমজয়া আরভ

পমযদনৄয 02/01/1985

11764 মভাোঃ যজফ আরী মভাোঃ ইউনু আরী

মভাছাোঃ আযমজনা মফগভ

মদনাজনৄয 13/07/1994

11765 মভাোঃ আমনসুয যভান মভাোঃাজাান াওরাদায

ানরা মফগভ

টুয়াখারী 16/04/1994

11766 মভাোঃ আর-আমভন আফদুর জিায খান

সুভী মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1996

11767 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ মভাোঃ জাভার উিীন

মভাছাোঃ ভমভনা মফগভ

কুমিগ্রাভ 25/03/1993

11768 মভাাম্মদ মভজফা উমিন মভাোঃ মনজাভ উমিন

মভাছাোঃ দুমরয়া মফগভ

ভাদাযীনৄয 28/10/1989

11769 মভাোঃ াখাওয়াত মানন মভাোঃ পজলুর ক

যামভা মফগভ

টুয়াখারী 15/10/1989

11770 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আব্দুর ামভদ

রাইরী খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/08/1987

11771 মযন কুভায াওরাদায ভননাযঞ্জন াওরাদায

মাবা যানী

টুয়াখারী 05/12/1991

11772 মভাোঃ নাজমুর াছান মভাোঃ ামনপ াটওয়াযী

মখানদজা মফগভ

মনায়াখারী 15/03/1995

11773 মভাোঃ পযভান আরী মভাোঃ কামছভ উমিন

মভাছাোঃ পমজরা মফগভ

ভয়ভনমিং 01/02/1989

11774 মভাোঃ আফদুয যভান মভাোঃ আফদুল্লা

আনভনা মফগভ

মপনী 29/01/1995

11775 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাোঃ দুদু মভয়া

মভাছাোঃ আমভনা খাতুন

যিংনৄয 25/12/1988

11776 মভাোঃ আমভয মানর মৃত. আভজাদ মানন

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 05/10/1988

11777 ইমরয়া ভামুদ মভাজাপপয আভদ

আননায়াযা মফগভ

কক্সফাজায 01/01/1995

11778 মভাোঃ ামভদুয যভান মভাোঃ আবুর কারাভ

ামভদা মফগভ

জাভারনৄয 16/05/1995

11779 জয়নার আনফদীন াভসুর আরভ

মমরনা আকতায

চট্টগ্রাভ 10/11/1995

11780 আব্দুর ামকভ আবুর কারাভ আজাদ

আনরয়া মফগভ

াফনা 02/12/1994
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11781 মভাোঃ যানর আননায়ায মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ লুৎফুন মনা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 05/12/1988

11782 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ ধুলু ভন্ডর

মভাছাোঃ নাযমগছ মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 08/10/1993

11783 মভাোঃ াইফুর ইরাভ ভজুভদায মৃত. সয়দ আাম্মদ ভজুভদায

মভানভনা মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1990

11784 মভাোঃ পয়ার মানন মভাোঃ আব্দুর খানরক

মফমফ আনয়া

মবারা 05/01/1990

11785 ফাবুর দত্ত স্বন দত্ত

সুমভতা দত্ত

চট্টগ্রাভ 24/01/1991

11786 শ্রীকান্ত সফদ্য সুনয চন্দ্র  যায়

অনুযাধা মন

চট্টগ্রাভ 01/01/1989

11787 মভাোঃ নুরুর আরভ মভাোঃ আবুর ানভ

ামপয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/11/1991

11788 াান ভামুদ মভাোঃ আব্দুয যমভ

মযমজয়া মফগভ

খুরনা 19/10/1990

11789 মভাোঃ ামপজুর ইরাভ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

ামভদা মফগভ

মুমন্পগঞ্জ 01/01/1990

11790 মভাোঃ মাাইন মভাল্লা ফযকত আরী মভাল্লা

খুী মফগভ

মগাারগঞ্জ 15/11/1994

11791 এ মক এভ ইভযান মাাইন মভাোঃ ইউনুচ মভয়া

াীন আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1989

11792 মভাোঃ আকতায মানন মভাোঃ নুয মানন

মমরনা মানন

কক্সফাজায 01/01/1996

11793 মদায়ন চাকভা চক্রকান্ত চাকভা

আযমত ফারা চাকভা

খাগিাছমি 31/12/1991

11794 মভাোঃ ভানজদুর ইরাভ মভাোঃ নামছয আরী

মভাছাোঃ ভামুদা খাতুন

যিংনৄয 17/05/1992

11795 মভাোঃ মনজাভ উিীন মৃত. মভাোঃ ফদউর আরভ

মভাছাোঃ মজফান্নুয মফগভ

চট্টগ্রাভ 31/12/1992

11796 মযফুর ইরাভ মকদায মৃত. ছানর আভদ

মফগভ তাজ

কক্সফাজায 10/07/1994

11797 মভাৃ্োঃ মভাফাযক মানন মভাোঃ মফল্লার মানন

ভননায়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1991

11798 মফকা কুভায মগাারচন্দ্র ভাানতা

আনরা যানী

মযাজগঞ্জ 20/12/1992

11799 দ্বীন মভাাম্মদ মৃত. আব্দুর ভমজদ

মভাছাোঃ ামরভা খাতুন

ভয়ভনমিং 08/02/1994

11800 ফাপ্পাযাজ মচৌধুযী মগীয সুন্দয মচীধুযী

ফাপ্পা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 02/04/1989
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11801 মভাোঃ আব্দুর ভান্নান মভাোঃ আব্দুর আউয়ার

মভাছাোঃ ভাকসুদা আক্তায

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/12/1989

11802 মভাোঃ মযয়াজ মচৌধুযী মভাোঃ াভছুর আরভ

মভাছাোঃ ছাাযা খাতুন

কক্সফাজায 06/04/1995

11803 এ,মফ,এভ আমপ ানদ আবুর ফাায

মভাাোঃ মমরনা মফগভ

কুমভল্লা 05/01/1989

11804 মভাোঃ মাাইন নূরুর আরভ

য ফানু

চট্টগ্রাভ 18/01/1996

11805 নয়ন কুভায নাথ যফীন্দ্র নাথ

ভঞ্জু যানী মদফী

চট্টগ্রাভ 24/10/1992

11806 মভাোঃ ইপনতখায মাাইন নুয আরভ

মমরনা মাাইন

চট্টগ্রাভ 30/10/1991

11807 মভাাযপ মাছাইন সুভন আফদুর ভানরক

যানদা মফগভ

কক্সফাজায 23/11/1989

11808 মভাোঃ তাপমমুর আরভ মচৌধুযী মভাোঃ নুরুর ইরাভ মচীধুযী

তছমরভা ইয়ামভন

চট্টগ্রাভ 16/04/1992

11809 কাউায মভদ আব্দুর খানরক

ভভতাজ

চাঁদনৄয 01/01/1992

11810 মভাোঃ পখরুর ইরাভ মাবন মভাোঃাভসুর আরভ খান পমযদ

মভন সুযাইয়া আরভ

ফমযার 01/01/1996

11811 মভাোঃ মভাযাদ মানন মভাোঃ ওভয আরী

ভমজেনা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 08/04/1993

11812 মভাোঃ তাকফীয মানন মভাোঃ মদুর ইরাভ

তাযাফানু খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/12/1992

11813 আফদুর জমরর আফদুর াই

আননায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 14/12/1993

11814 মভাোঃ মখ পমযদ আরী মভাোঃআকছায আরী

মভাছাোঃ মপযনদৌম মফগভ

াফনা 02/01/1994

11815 মভাোঃ পযাদ আরী মভাোঃ আপছায আরী

মভাছাোঃ মপযনদৌম মফগভ

াফনা 01/10/1990

11816 জানদুর ইরাভ কাভার উমিন

ামছনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/02/1995

11817 মভাোঃ যামকফ মানন মভাোঃাজাান 

খুযীদা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1993

11818 মভাছাোঃাযমভন আক্তায মভাোঃ আব্দুর ভমভন

মভাছাোঃ মযপা মফগভ

মদনাজনৄয 12/12/1993

11819 নয়ন কুভায যায় শ্রী অমফনা চন্দ্র

অরকা যানী

ঠাকুযগাঁও 30/08/1991

11820 এভ.এভ াইফুয যভান মভাোঃ আব্দু াত্তাময

মভাছাোঃ মুনমজরা খাতুন

াফনা 01/01/1992
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11821 মভাোঃ তাইরুর ইরাভ মভাোঃ জাপয আরী

মভাাোঃ জানফদা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/07/1987

11822 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃমনজাভ উমিন

মপনযাজা মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/12/1988

11823 এইচ এভ ভতুেজা ভযহুভ ভহ্জজুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ াভত আযা

মদনাজনৄয 18/06/1986

11824 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান মখ মভাোঃ ভাবুবুয যভান মখ

ভমনযা াযবীন

খুরনা 02/12/1993

11825 মভাোঃ নামছয উিীন মভাোঃ ইব্রাীভ

নামছভা আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1989

11826 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ মৃত. আমভয আরী

মভাছাোঃ ামভদা খাতুন

মভনযনৄয 18/04/1988

11827 উজ্জর ঘযাভী যফীন্দ্রনাথ ঘযাভী

ভমরনা ঘযাভী

ফমযার 05/02/1992

11828 মভাোঃ ইয়াকুফ ায়দায মৃত. মভাোঃ আব্দুর ওাফ

াননয়াযা মফগভ

কুমভল্লা 30/11/1989

11829 মভাোঃ ইকযাভ হুনন মভাোঃ আফদুর ভমজদ

নুপা খাতুন

কুমভল্লা 15/10/1992

11830 মভাোঃ যমপকুর ইযাভ মৃত. মভাোঃ ভমজদ াওরাদায

মভন াযবীন মফগভ

টুয়াখারী 01/02/1993

11831 মভাাম্মদ আবু াঈদ মভাাম্মদ তমদুর আরভ

াভীভা আক্তায

চট্টগ্রাভ 21/04/1996

11832 সুব্রত মচৌধুযী বযত মচৌধুযী

অঞ্জরী মচীধুযী

মগাারগঞ্জ 15/06/1990

11833 মুাম্মদ ওভান গমন মুাম্মদ আয়ুফ আরী

মুম েদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 23/11/1996

11834 মভাোঃ াপানয়ত মানন আমভয মানন

আপনযাজা মফগভ

কুমভল্লা 17/02/1989

11835  মভাাম্মদ আফদুর কানদয মজরানী মভাাম্মদ আব্দুল্লা

আনরয়া মফগভ

মনায়াখারী 05/06/1994

11836 প্রান্ত চক্রফতী মদরী  চক্রফতী

যনু  চক্রফতী

চট্টগ্রাভ 20/06/1995

11837 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ মদনরায়ায মানন

মভাাোঃ ামদা মফগভ

ফযগুনা 03/04/1994

11838 মভাোঃ তমযকুর ইরাভ মফরানয়ত মানন

চায়না মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/06/1994

11839 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান াভসুমিন ভন্ডর

আয়া খাতুন

মঝনাইদ 01/01/1990

11840 মভাোঃ যানর যানা মভাোঃ আব্দুর যাজ্জাক ভন্ডর

মভাছাোঃ মজাফায়দা াযবীন

মযাজগঞ্জ 15/08/1991
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11841 মভাোঃ আযাপাত মানন মভাোঃ ইমি আরী মচৌধুযী

যউপা আক্তায

ভয়ভনমিং 17/01/1990

11842 মভাোঃ খমরলুয যভান গাজী মভাোঃ রুহুর আমভন গাজী

মনলুপা ইয়ামভন

নযমিংদী 15/07/1995

11843 মভাোঃ মভাযামরন ভাফুজ মভাোঃ ামফবুয যভান

মভাছাোঃ ভাফুজা মফগভ

ভাগুযা 02/09/1995

11844 মভাোঃ মপকুর ইযাভ মভাোঃ মভাাযপ

মভাছাোঃ মযপা

নওগাঁ 11/04/1992

11845 অমযন্দভ ারদায মফভর কুভায ারদায

মভরন যানী ারদায

মনযাজনৄয 18/12/1991

11846 আবু াঈদ মভাোঃ াভসুর ক

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 01/09/1992

11847 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ আকমরভা মফগভ

কুমিগ্রাভ 01/01/1990

11848 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ আোঃ যমদ

সুরুতন

টাঙ্গাইর 01/02/1993

11849 মভাোঃ যানর মপকুর ভাওরা

াভসুন নাায

চট্টগ্রাভ 01/12/1991

11850 সুব্রত মফশ্বা মঞ্জত মফশ্বা

রমতকা যানী মফশ্বা

ভাগুযা 27/07/1995

11851 যাজন যকায মযজাউর কমযভ যকায

ামও সুরতানা

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/12/1992

11852 মাানুয যভান মাান মভাোঃ ভমপজুয যভান

াানা যভান

চাঁাইনফাফগঞ্জ 24/10/1995

11853 মভাোঃ মপউল্লা মভাোঃ অমরউল্লা

যানফয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 01/11/1993

11854 মভাোঃ আকফয মাাইন মভাোঃ আব্দুর ওাফ গাজী

বানু মফমফ

াতক্ষীযা 24/04/1994

11855 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃআমজজুর ইরাভ

আভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/03/1990

11856 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ ভাতাফ উমিন

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

জয়নৄযাট 25/11/1989

11857 মভাোঃ আর ইভযান কাজী পারুক আনভদ

মভাোঃ রাকী ভভতাজ

ফমযার 15/07/1995

11858 মভাোঃ আর ভামুন মভাোঃ মযফুর ইযাভ

মফযাফুর মফগভ

নওগাঁ 01/09/1996

11859 মভাোঃ মপনযাজ াান মভাোঃ মভাতাায মানন

মভাছাোঃ মপনযাজা আক্তায

মদনাজনৄয 08/01/1990

11860 মভাোঃ ফামি মভজো মৃত. জফান আরী

মৃত. ানজযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1991
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11861 সু মাবন ভজুভদায মভাোঃ হুভায়ুন কমফয ভজুভদায

মভাছাোঃ সুযাইয়া আক্তায

ঞ্চগি 31/12/1987

11862 মভাোঃ আব্দুর আাদ মভাোঃ আজাদুয যভান

মভাছাোঃ যানদা মফগভ

গাইফান্ধা 20/08/1995

11863 মভাোঃ মনয়ামুর মানন মভাোঃ নওাদ মানন

মভাাোঃ মনলুপা মফগভ

মযয়তনৄয 08/06/1990

11864 মভাোঃ ইব্রামভ খমরর মভাোঃ আব্দু ারাভ

ামভদা খাতুন

ভয়ভনমিং 05/08/1993

11865 তা কুভায ভন্ডর সুফর চন্দ্র ভন্ডর

তুযী যাণী ভন্ডর

নানটায 29/11/1996

11866 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মভাোঃ মখাযনদ আরভ

মভাাোঃ ভযত

নওগাঁ 05/06/1996

11867 রুকাইয়া সুরতানা মভাোঃ াান আরী মখ

রুভানা মফগভ

খুরনা 04/01/1995

11868 মভাোঃ ভমভনুর ইরাভ মভাোঃ আমভনুর ইরাভ

মভাছাোঃ মভমযনা খাতুন

যিংনৄয 15/07/1990

11869 এপ.এভ জামদুয ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ামভদ

যানরা খাতুন

নানটায 01/03/1989

11870 যায়ান ইরাভ ভানপর আরভ

মযখা মফমফ

নওগাঁ 15/10/1994

11871 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ জামদ াান

ামকরা মফগভ

াতক্ষীযা 02/04/1994

11872 মযাজুর ইরাভ মৃত. াইদুর ইরাভ

মৃত. পমজরা খাতুন

ভয়ভনমিং 25/10/1993

11873 মভাোঃ আননায়ারুর ক সুহৃদ মভাোঃ মযাজুর ক

আঞ্জুভান আযা

ভয়ভনমিং 31/12/1993

11874 সুব্রত যকায নীরযতন যকায

উভা যানী যকায

ফানগযাট 06/02/1989

11875 মুাম্মদ মাাইন মভাাম্মদ মরাকাভান

খানরদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 11/02/1992

11876 ামনপ খান মভা: ভমতউয যভান খান

মভাছা: কভরা খাতুন

মকনাযগঞ্জ 01/03/1992

11877 মভা: ভমনরুজ্জাভান মভা: ভকবুর মানন

মপনযাজা মফগভ

মযনৄয 01/11/1994

11878 মভা: াজ্জাদুর ইরাভ মভা: ামপজ উমিন

ানযা আক্তায খাতুন

মনত্রনকানা 17/11/1994

11879 মভা: আরী মানন মভা: আব্দুর খানরক মুন্পী

মভাছা: জয়গন মনছা

ভয়ভনমিং 02/03/1987

11880 অমজত কুভায যায় মৃত আনন্দ ভন যায়

ঊলা যানী যায়

মদনাজনৄয 17/09/1987
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11881 মুাম্মদ জানফয মানন মুাম্মদ নুরুর আরভ

জানদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/09/1994

11882 কাভরুর াান াৃ্ওন নামভ াান ফাবুর

কাভরুনন্নছা াান

কক্সফাজায 01/12/1994

11883 মভা: মভাজানম্মর ক মভা: আব্দুর ক

পানতভা আক্তায

চট্টগ্রাভ 02/02/1991

11884 মভা: ানদকুয যভান া আরভ

ছানরা খাতুন

যিংনৄয 07/10/1992

11885 ফাসুনদফ চন্দ্র যায় সুনয চন্দ্র যায়

ফাতাম ফারা

মদনাজনৄয 25/06/1988

11886 ডামরভ কুভায যায় যফীন্দ্র নাথ যায়

জয়ভমন যানী যায়

মদনাজনৄয 05/07/1994

11887 মভা: আমভনুর ইরাভ মভা: আবুর কানভ

মভাছা: যমদা মফগভ

ফগুিা 30/01/1996

11888 প্রনয় কুভায দা মযভর কুভায দা

মৃত মফতা যানী দা

কুমভল্লা 11/01/1994

11889 মভা: াভীভ মযজা মভা: আব্দু াভাদ

মভাছা: নফীজান খাতুন

াফনা 05/07/1991

11890 াজারার সুভন আফদুর কুিছ

মফফী আক্তায

ঢাকা 20/09/1990

11891 মভা: মভনদী াান মভা: তানয আরী

ভননায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 15/11/1994

11892 মভা: মদুর ইরাভ মভা: মভাস্তামপজায যভান

মভাছা: মযননা খাতুন

ফগুিা 01/06/1987

11893 মযফুর াান মভা: মগয়া উমিন

পানতভা খাতুন

ভয়ভনমিং 08/08/1987

11894 মভা: মগারাভ ানযায়ায মানন মভা: যভজান আরী

মভাছা: ছানয়দা জাান

মনত্রনকানা 02/01/1996

11895 আবুর কারাভ আজাদ আরাউমিন ভন্ডর

যানফয়া মফগভ

যাজফািী 15/10/1990

11896 জামদ াান ভতনরফ আরী খাঁন

জামদা খাতুন

াতক্ষীযা 01/06/1991

11897 মভা: মানর মভা: মভাস্তপা

আননায়াযা মফগভ

মবারা 01/11/1995

11898 মভা: াজু মভঞা মভা: আযাপ আরী

মভাছা: ানজযা মফগভ

মদনাজনৄয 01/03/1993

11899 আবুর কারাভ ফাবু মভয়া

রুফানু মফগভ

সুনাভগঞ্জ 08/10/1994

11900 মভা: আব্দুয যীভ মভা: আননায়ায মানন

কমনুয মফগভ

নীরপাভাযী 09/08/1993
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11901 এ.এভ. জামদুর ইরাভ মৃত মভা: জুিান উমিন মখ

মভাছা: আনয়া খাতুন

ঢাকা 17/03/1986

11902 মভা: মযজওয়ানুর ইরাভ যমপকুর ইরাভ

যানফয়া মফগভ

রারভমনযাট 30/01/1994

11903 মভা: জাাঙ্গীয আরভ মভা: আভজাদ মানন

জাানাযা

কুমিগ্রাভ 31/05/1988

11904 মভা: ছানা উল্লা মভা: আবু তানয

মযামখয়া আক্তায

ভয়ভনমিং 24/12/1992

11905 মভা: মগারাভ জাকামযয়া মানন মভা: মদনরায়ায মানন

মভাছা: মযননা াযমবন

ফগুিা 02/04/1991

11906 মভা: মভাস্তাকুয যভান মভাাযপ মানন খান

নামছভা আক্তায

মনযাজনৄয 07/02/1990

11907 মভা: আবু াঈদ ইভন মভা: ামফবুল্লা তালুকদায

ইয়াছমভন আক্তায

মনত্রনকানা 12/02/1995

11908 ছানর মফন যামকফ জাপয আানম্মদ

আনয়া নূয আক্তায

মনায়াখারী 01/02/1995

11909 সকত কুভায ভাানতা মমানগ চন্দ্র ভাানতা

ামন্ত যানী ভাানতা

মযাজগঞ্জ 24/06/1992

11910 মভা: আপজার মানন মভা: রুহুর আমভন গাইন

যওনাযা খাতুন

াতক্ষীযা 30/12/1992

11911 মভা: মযজাউর কমযভ মভা: যমপকুর ইরাভ

মভাা: ভমযয়ভ মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 18/11/1994

11912 পয়ার যভান মভা: আমনছুয যভান

নূযজাান আক্তায

টাঙ্গাইর 01/07/1993

11913 মভা: নামন ামযয়ায মভা: নজরুর ইরাভ

মভাছা: মযমজনা ইরাভ

জয়নৄযাট 07/07/1995

11914 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভা: তমরভ উমিন

মভাা: ভমযয়ভ মফগভ

যাজাী 18/02/1995

11915 মভা: আান াফীফ মচৌধুযী মভা: হুভায়ুন কমফয মচৌধুযী

মভাছা: যামজনা মফগভ

মদনাজনৄয 11/12/1989

11916 মভাোঃ: আর- আমভন মানন মভা: পয়জুয যভান

আকতাযা মফগভ

মদনাজনৄয 18/11/1996

11917 মভা: যঞ্জু আনম্মদ মভা: মগয়া উমিন

মযানকয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 20/03/1990

11918 তরুন চন্দ্র যায় মৃত ময চন্দ্র যায়

 মজযাৎস্না ফারা

ঠাকুযগাঁও 22/10/1995

11919 মভা: রুনফর খাঁন মভা: ইমি আরী খাঁন

ভননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 06/02/1993

11920 মভা: আব্দুর আরীভ মভা: আবুর কারাভ আজাদ

মভাছা: আনরয়া মফগভ

াফনা 09/07/1996
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11921 মভা: সুরুজ মভয়া আব্দুর কানদয

মভাছা: মভানছনা মফগভ

যিংনৄয 22/07/1994

11922 মভা: জামদুর ইরাভ মভা: ানদ আরী

জামদা খাতুন

ভয়ভনমিং 15/03/1992

11923 মভা: জামকয মানন মভা: আযাপ আরী

জাানাযা খাতুন

ভয়ভনমিং 11/02/1994

11924 ভনছুয মরার আবুর কানভ

জাানাযা মফগভ

যাজফািী 04/02/1992

11925 মভা: ভমন আরী মভা: ানযায়ায কফীয

মভাছা: যামজয়া মফগুভ

ফগুিা 27/12/1993

11926 মভা: আব্দুর ামরভ মভা: ামফবুয যভান

মভাছা: মনা মফগভ

াফনা 20/11/1992

11927 মভাোঃ: আমজজুর ক ফকুর মৃত আাফ আরী

মভাছা: পানতভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/09/1990

11928 কাভরুর াান আব্দুর াই

নামছভা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 07/08/1989

11929 মখয ভন্ডর শ্যাভর ভন্ডর

উমভ েরা ভন্ডর

ফানগযাট 01/03/1990

11930 মভা: যামকবুর াান জমরুর ক

ামফনা ইয়ামভন

টুয়াখারী 05/03/1996

11931 সুজয় ভন্ডর কানাই রার ভন্ডর

বাগ্য যাণী ভন্ডর

ঢাকা 07/09/1992

11932 মভাোঃ: াজুয়াজজাভান মভা: আব্দুর জমরর

মভাছা: াছুন্নাায মফগভ

কুমিগ্রাভ 15/05/1989

11933 মভা: যামজবুর ইরাভ মভা: যমপকুর ইরাভ

মভাা: আপনযাজা াযবীন

টুয়াখারী 09/12/1994

11934 ওফাইদুয যভান ছাইদুয যভান

নামছভা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 01/04/1995

11935 মভা: ািাভ ারভান আব্দুর কুৃ্দ্দু তালুকদায

মভাছাোঃ ভাযমজয়া মফগভ

জাভারনৄয 15/01/1993

11936 মভা: মযনজায়ান মানন মভা: আব্দুয যাজ্জাক

মভাছা: মযানকয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 15/09/1995

11937 মখ আব্দুল্লা আর ভামুন মখ নূয মভাাম্মদ

ভমনযা মফগভ

খুরনা 21/01/1995

11938 মভা: ইভযান মানন মভা: আইউফ আরী

ামনা মফগভ

ফমযার 08/08/1995

11939 মভাোঃ: আব্দুয যাজ্জাক মভা: নজরুর ইরাভ

মভাছা: মভনরুন মনছা

মদনাজনৄয 05/03/1988

11940 মভা: পজলুয যভান মভা; নরভান আরী

মভাছা: পানতভা খাতুন

মদনাজনৄয 08/11/1986
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11941 মভা: হুভায়ুন যীদ মভা: আমজজুয যভান

মৃত মভাছা: ানরা খাতুন

ঠাকুযগাঁও 30/12/1994

11942 মভনদী াান ভামুনুয যমদ

তমভনা মফগভ

জয়নৄযাট 12/05/1990

11943 মভাোঃ আরভগীয তযপদায আননায়ায মাাইন তযপদায

মমরনা মফগভ

জাভারনৄয 25/10/1995

11944 মভা: আমতক ামযয়ায মভা: আব্দুর ক

ামভদা মফগভ

জাভারনৄয 28/12/1995

11945 মভা: মফরানয়ত মানন মভা: ভমজফয যভান

মভাছা: মফরমকছ মফগভ

মদনাজনৄয 15/08/1990

11946 মভা: জামকয মাাইন মৃত মভা: মারাইভান াওরাদায

মভাা: ভননায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 30/10/1992

11947 মভা: ভামুদ মফরারী মভা: মানছন আরী

ানজযা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/04/1996

11948 মভাাম্মদ জানফদ আফদুর ওাফ

মজাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/05/1990

11949 অতনু াা ইমু প্রফীয াা

ীভা াা

মপনী 01/10/1993

11950 অজয় কুভায মকদায মৃতোঃ অমৃত রার মকদায

মযতা যানী মকদায

ফমযার 05/11/1992

11951 মভা: যভত আরী মভা: আরতাপ মানন

মভাছা: ছমফতন মনছা

রারভমনযাট 01/11/1986

11952 মভা: মাযাফ উিীন মভা: আরউমিন

মাননয়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 21/11/1992

11953 মভা: মভজানুয যভান মভা: ভাঈন উমিন

মফমফ যমভা

মবারা 05/01/1992

11954 মভা: রুহুর আমভন মভা: ভমজফয যাভান

মভাছা: যানপজা খাতুন

কুমিয়া 24/06/1995

11955 মভাপাজ্জর মানন মভাোঃ সুন্দয আরী

আমছয়া খাতুন

নযমিংদী 10/10/1992

11956 ভীয মযয়াদ মপযনদৌ ভীয আব্দুর ভান্নান

তমননা খানভ

কুমিয়া 27/09/1993

11957 মভা: আব্দু াত্তায মভা: ইভাইর মানন

ানযা মফগভ

টাঙ্গাইর 02/10/1989

11958 মভা: ইপাকুর আরভ মভা: এযাদুর আরভ

ানজযা আরভ

মকনাযগঞ্জ 15/07/1988

11959 মভাোঃ: াইফুমিন আনভদ মভা: কমফয মভয়া

মভাছা: গুরনাায মফগভ

সুনাভগঞ্জ 25/08/1992

11960 ওভয পারুক আব্দুয নামছয

পানতভা মফগভ

কুমিগ্রাভ 28/08/1992
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11961 মভা: মভনদী াান মভা: মভাখনরছুয যভান

নুরুন্নাায মভনা

ভয়ভনমিং 15/11/1992

11962 মভাোঃ: আরভগীয মানন মভা: মছায আরী ভন্ডর

মভাছা: খামদজা খাতুন

ভয়ভনমিং 17/07/1987

11963 মভাোঃ: তাজুর ইরাভ মভা: জরকানদয ভূইয়া

মভাা: নুযজাান মফগভ

চাঁদনৄয 02/01/1987

11964 মভা: ভামুদুয যভান মভা: মভাস্তামপজুয যভান

ভানরকা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1994

11965 মভা: যীপ উমিন তালুকদায আবুর কারাভ তালুকদায

মযমজয়া আক্তায

সুনাভগঞ্জ 03/01/1990

11966 মভা: ভামুদুর ক ভামুন মভা: াভছুর ক

নাযমগ সুরতানা

ঢাকা 16/10/1989

11967 মভাাম্মদ যমপকুর ইরাভ মভা: ভমপজুর ইরাভ

নামছভা মফগভ

ভয়ভনমিং 04/04/1991

11968 মমরভ মাাইন ফাদা মভয়া

কমনুয মফগভ

জাভারনৄয 15/04/1990

11969 গাজী মভা: আাদুজ্জাভান গাজী মভা: একযাভ-উর ক

আননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1992

11970 মুাম্মদ মভাজানম্মর মানন মুাম্মদ মুমজবুয যভান

ভননায়াযা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 15/02/1994

11971 মভা: জাকামযয়া মভা : মনকন্দায

মভাছা: জাানাযা

যাজাী 08/09/1993

11972 মভা: জাকামযয়া মভা: জারার আনভদ যািী

রাইরী মফগভ

ঝারকাঠী 02/04/1989

11973 মভাোঃ ভাফুজুয যভান মগারাভ মভাকনদ মভয়া

জাানাযা মফগভ

ফমযার 13/01/1990

11974 মভা: নুয মানন মভা: মযাজুর ইরাভ

মভাছা: নুয ফানু

ঞ্চগি 12/11/1995

11975 মভা: ামভভ যানা মভা: াাবুমিন মভাল্লা

মভাছা: ভনভনা মফগভ

নানটায 07/12/1995

11976 আীল চন্দ্র মদফনাথ সুখযঞ্জন মদফনাথ

মনবা যানী মদফনাথ

ঝারকাঠী 15/01/1987

11977 মভাোঃ: ইয়ামছন আযাপাত মভা: মযজাউর কযীভ

মভাা: পমজরাতুনন্না

যাজাী 12/10/1994

11978 মভা: যানর মভা: যভজান আরী

ামরভা মফগভ

রক্ষীনৄয 18/11/1993

11979 মভা: ভাবুফ আরভ মভা: জারার আকন

ামদা াযবীন

টুয়াখারী 01/06/1988

11980 মভা: মুমজবুয যভান মভা: ারুনুয যমদ

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/09/1992
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11981 মজকু মচৌধুযী শ্রীদী মচৌধুযী

ফানা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 18/11/1994

11982 মভাাম্মদ জানফদ মানন মভাাম্মদ ভাবুফ আরভ

ানয়যা মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/04/1994

11983 মভা: আব্দুর ভমভন মভা: আব্দুয যভান

মভাছা: মভাননায়াযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 07/01/1996

11984 মভা: ভামুন মানন মৃত মভা: া আরভ

ভননায়াযা মফগভ

মবারা 10/07/1993

11985 যওনক - উর - াান মগারাভ ছাযওয়ায

যামজয়া ছাযওয়ায

মনায 31/12/1993

11986 মভা: াভীভ মানন মভা: আব্দুল্লা মফশ্বা

মভাছা: াানাজ মফগভ

মঝনাইদ 20/10/1996

11987 মভা: আমভনুয ইরাভ আব্দুর ভমজদ

মৃত আনভনা মফগভ

পমযদনৄয 08/07/1996

11988 পখরুর ইরাভ আবুর খানয়য

ানদা আকতায

মপনী 15/07/1987

11989 মভা: ফখমতয়ায পয়ার শুব মভা: ইভমতয়াজ উিীন

মভাছা: মফরমক ফানু

মদনাজনৄয 01/02/1991

11990 মভা: ভঈন উমিন মভা: আননায়ায মানন

ভভতাজ মফগভ

াফনা 05/12/1986

11991 মভা: হুভায়ন কফীয মাাগ মভাাম্মদ আরী

মমরনা মফগভ

মঝনাইদ 07/08/1987

11992 মভা: তুমন ইরাভ মভা: াাজান আরী

মভাছা: ছামফয়া খাতুন

মঝনাইদ 05/09/1994

11993 নূয মানন মভা: ওকত আরী

ময়াযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 11/10/1989

11994 মভা: আমতকুয যভান মভা: াভছুর ক

আনভনা মফগভ

টাঙ্গাইর 21/05/1991

11995 মময চাকভা তরুন কামন্ত চাকভা

প্রমতভা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 01/10/1987

11996 মভা: ইভযান মানন (মযন) যমজ উমিন

যমভচা মফগভ

টাঙ্গাইর 25/05/1993

11997 মভা: নাজমুর মাাইন মভা: আ: কমযভ

মভাছা: সুমপয়া খাতুন

ভয়ভনমিং 19/10/1992

11998 মভা: মভজফাউর ইরাভ মভাোঃ: ভানজভ আরী

মভাছা: যওনাযা মফগভ

জয়নৄযাট 18/09/1996

11999 মভা: ামভউর ইরাভ মভা: আমভরুর ইরাভ

মভাা: মযননা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/04/1994

12000 মভাোঃ: আব্দুর জমরর মভা: মপ

ামছনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/11/1992
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12001 মভাোঃ: যামদুর ইরাভ মভরন মভা: মভাজানম্মর ক মভািংরা

মভাছা: মমরনা াযবীন

াফনা 24/12/1992

12002 াানুজ্জাভান আবুর কারাভ আাদ

ামরভা মফগভ

মঝনাইদ 02/03/1995

12003 মভা: কাভার মানন মভা: আনারুর ইরাভ

যওনআযা খাতুন

মদনাজনৄয 30/12/1993

12004 মভা: আনরফুয যভান মভাোঃ আবু ফক্কয মছমিক 

মভাছা: আপরুজা মফগভ

মদনাজনৄয 01/01/1994

12005 মভা: মভঠু মভয়া মভা: নুরুর আমভন মখ

মভাছা: ভমরনা মফগভ

গাইফান্ধা 06/01/1994

12006 ফাদর যায় জগৎ ফন্ধু যায়

কানন ফারা যায়

নীরপাভাযী 01/01/1996

12007 মকনতা চাকভা াধন চন্দ্র চাকভা

মফতা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 01/01/1996

12008 মভাছা: নূয- ফানু আনভদ আরী খন্দকায

াাযা মফগভ

ফগুিা 10/12/1992

12009 বুজ দা ভথুযা দা

ভায়া যানী

মদনাজনৄয 08/08/1990

12010 ভঞ্জুরুর ইরাভ মভা: আপজার মানন

মভাছা: ভননায়াযা াযবীন

ভাগুযা 26/03/1994

12011 মভা: ানদকুয যভান মভা: নুযফক্ত মভয়া

মভাছা: ানযা মফগভ

যিংনৄয 01/01/1988

12012 মভাাম্মদ ভামুনুয যীদ মভা: ারুন অয যমদ

ামফনা ইয়ামভন

ফমযার 06/12/1994

12013 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আব্দুর ফাায

ময়াযা মফগভ

কুমভল্লা 12/11/1988

12014 মভাোঃ রাফীফ বুরবুর আব্দুর খানরক

ভমযয়ভ খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 08/08/1994

12015 মভাাম্মদ ইভযান হুাইন মভাোঃ আকযাভ হুাইন

ভানজদা মফগভ

মগাারগঞ্জ 12/02/1989

12016 মভাোঃ আমফুয যভান আমক মভাোঃ আমযপ যকায

কাজর যকায

গাজীনৄয 05/12/1994

12017 মভাোঃ ামপজুয যভান মভাোঃ মম্মত আরী

াওয়া মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1995

12018 মভাোঃ ামভদুর ইরাভ মভাোঃ চাঁদ মভয়া ভন্ডর

যভমত মফগভ

গাইফান্ধা 10/06/1996

12019 মভাোঃ ইাক মফাযী মভাোঃ সুরাইভান মফাযী

মফগভ লুৎপনননছা

মযয়তনৄয 01/01/1987

12020 মুকুট কুভায যকায যফীন্দ্র নাথ যকায

ঝযনা যানী যকায

মযাজগঞ্জ 27/01/1992
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12021 মভাোঃ মযজাউর ক আমক ওভয পারুক

নাজভা খাতুন

মকনাযগঞ্জ 30/11/1994

12022 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর আমভন

মভাছাোঃ আনভজা খাতুন

যিংনৄয 20/07/1990

12023 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ আব্দু ছারাভ

ামভদা

যিংনৄয 10/01/1987

12024 মভাোঃ মযজাউর কমযভ মৃতোঃ ফাানতুল্লা

মৃতোঃ মজানা মফগভ

রারভমনযাট 15/03/1996

12025 এ.মফ.এভ. ামযয়ায কফীয মৃতোঃ যভজান আরী প্রধান

মভাছাোঃ মনলুপায জাান

গাইফান্ধা 30/09/1990

12026 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ াযনবজ মভাোঃ ফাবুর মভাল্লা

ারভা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 14/06/1993

12027 মভাোঃ একযামুর ক মভাোঃ ছাত্তায ামকদায

মভাছাোঃ রুমফ খাতুন

ফগুিা 28/11/2016

12028 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ আবু তানরফ মুন্পী

মপারী মফগভ

পমযদনৄয 01/01/1991

12029 মভাোঃ পারুক মানন মভাোঃ মখ পমযদ

জাানাযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 06/06/1989

12030 মভাোঃ হুভায়ুন কমফয মভাোঃ আব্দুয যমদ প্রািং

মভাছাোঃ মফরী মফগভ

ফগুিা 01/12/1993

12031 মল কুভায যকায নতন যকায

অঞ্জরী যানী

জয়নৄযাট 07/08/1993

12032 কাজী সকত আরভ কাজী আরতাপ মানন

ানা মনা

ভাগুযা 17/11/1994

12033 আব্দুর জমরর এ. কামদয

নাজভা খাতুন

টাঙ্গাইর 02/10/1989

12034 তয নাযায়ন ার যনজীত ার

ভাধফী যানী ার

নানটায 20/10/1992

12035 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ আনফদ আরী

মভাছাোঃ ামনা খাতুন

মভনযনৄয 05/08/1987

12036 যমফউর াান মভয উমিন

ানভদা মফমফ

যাজাী 05/12/1994

12037 উজ্জর মফশ্বা মনভ ের মফশ্বা

মফজয়া মফশ্বা

ফমযার 20/12/1987

12038 আাদুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর জিায

নুয জাান

মদনাজনৄয 09/10/1989

12039 নূয মভাাম্মদ মভাোঃ ানতভ আরী

মভাছাোঃ আননায়াযা খাতুন

ভয়ভনমিং 11/10/1989

12040 মভাাম্মদ াভসুনিাা মভাাম্মদ আবু তানরফ

নভানযখা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/12/1988
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12041 মভাোঃ ামিয মানন মভাোঃ আরীমুিীন ভন্ডর

মভাছাোঃ াভসুন্নাায

যাজাী 18/10/1994

12042 মনরয় চন্দ্র কয মফকা চন্দ্র কয

সুমভ যানী কয

টাঙ্গাইর 29/07/1996

12043 মভাোঃ া নুয আরভ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

াানাজ মফগভ

খুরনা 15/10/1994

12044 যাহুর চন্দ্র দা মখাকন চন্দ্র দা

স্বপ্নো যানী দা

মনায়াখারী 01/07/1989

12045 া আরভ মভাোঃ খমরলুয যভান

মভাছাোঃ াাযা মফগভ

নওগাঁ 15/06/1992

12046 মভাোঃ মযভন মানন মভাোঃ ফাচ্চু মভয়া া

মভাাম্মদ মকামনুয মফগভ

চাঁদনৄয 09/07/1988

12047 মভাোঃ মতৌমদুর ইরাভ ভজুভদায মভাোঃ ভাসুদ াযনবজ ভজুভদায

মভাাোঃ াীনা মফগভ

কুমভল্লা 01/08/1990

12048 মনয়াজ মভাাম্মদ আফদুল্লা মভাোঃ ীদউল্লা

নামভা মফগভ

নযমিংদী 14/08/1988

12049 মভাস্তামপজুয যভান খন্দকায আব্দুয যমদ

ভমজেনা মফগভ

াফনা 02/01/1993

12050 মভাছাোঃ মযাভানা আপনযাজা মযনা মৃত আবু তানয মফশ্বা

মভাছাোঃ মপনযাজা খাতুন

মনায 10/10/1989

12051 ভরয় াা সুমধমিয াা

প্রমতবা াা

পমযদনৄয 15/11/1990

12052 মভাোঃ আযাপ আরী মচৌধযী মভাোঃ আব্দুর আমজভ মচৌধুযী

কুরছুভা খাতুন

চট্টগ্রাভ 16/07/1988

12053 ভঈন উিীন এ.এভ. নুরুর ক (ফীয প্রতীক)

জাান আযা মফগভ

কক্সফাজায 26/12/1994

12054 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ মভাোঃ ভাাবুয যভান

মভাছাোঃ মভনা মফগভ

গাইফান্ধা 13/08/1994

12055 মভাোঃ াীন আরভ মভাোঃ ভমপজুর ক

ছানরা মফগভ

রারভমনযাট 02/03/1994

12056 মভাোঃ মভজানুয যভান  মভাোঃ মগত্তন

আকতাযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/08/1990

12057 মভাোঃ মাাগ এভ.এ. সয়দ

জাানাযা মফগভ

খাগিাছমি 28/06/1989

12058 মভাোঃ ভামপজুর ইরাভ মভাোঃ খমরলুয যভান

মজানফদা খানভ

নওগাঁ 20/12/1994

12059 জয়নদফ ার শ্রীফা ার

সুমচত্রা ার

চট্টগ্রাভ 15/07/1992

12060 মাাগ চন্দ্র যায় বযত চন্দ্র যায়

সুবামলনী যানী

ফগুিা 01/01/1988
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12061 মভাোঃ ভাছুদ যানা আমজজুর ইরাভ

লুফনা আক্তায

জয়নৄযাট 20/02/1996

12062 আরী আপজার আনভদ মভাোঃ জজ মভয়া

মযামকয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/07/1995

12063 মভাোঃ আরী আজভ খন্দকায মৃত ভানজদ আরী খন্দকায

ামরভা খাতুন

ভাদাযীনৄয 05/02/1995

12064 মভাোঃ আমতকুর ইরাভ আমক মভজফা উমিন

আভা আনভদ

গাজীনৄয 12/12/1996

12065 ঞ্জয় কভ েকায অরুন কভ েকায

ভঞ্জু যানী কভ েকায

পমযদনৄয 01/01/1993

12066 মভাোঃ যানর আরী মভাোঃ আকায আরী

মভাছাোঃ মমযনা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/08/1988

12067 মফবা কুভায দা দীমর কুভায দা

বাযতী যানী দা

াফনা 04/01/1995

12068 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান

মভাছাোঃ মফরমকছ মফগভ

জাভারনৄয 22/02/1993

12069 মভাোঃ রুনফর মানন মভাোঃ মগারাভ ানযায়ায

যমভা খাতুন

যাজফািী 01/11/1990

12070 মৃতুযঞ্জয় ভন্ডর সুান্ত কুভায ভন্ডর

মনবা যানী ভন্ডর

যাজফািী 12/06/1994

12071 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাাোঃ াভছুন নাায

কুমভল্লা 01/11/1993

12072 মভাোঃ ারুন মভয়া মৃত মপ উল্লা মভয়া

ামভদা মফগভ

কুমিগ্রাভ 16/07/1987

12073 মরটন চন্দ্র ভাজন সুনদফ চন্দ্র ভাজন

আবা যানী

মবারা 05/03/1991

12074 মভাোঃ আযাপাত ইরাভ আব্দুর ফাযক মকদায

মাননয়াযা মফগভ

ফমযার 10/09/1995

12075 মভাোঃ ভমফবুল্লা মনয়াজ মভাোঃ পারুকউজ্জাভান

মযননা াযবীন

ফমযার 05/05/1992

12076 মভাাম্মদ াছান উর ক মভাাম্মদ নুয আরী

াওয়া নুয মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/09/1993

12077 মভাোঃ ানদুর ইরাভ নুরুর ইরাভ

ভানজদা খানভ

কক্সফাজায 18/03/1991

12078 মভাোঃ আরাজ উমিন মভাোঃ আব্দুর ভানরক ভন্ডর

মভনা খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/06/1993

12079 মভাোঃ াযনবজ াওরাদায আব্দুর ভন্নান াওরাদায

মমরনা াযবীন

ঝারকাঠী 01/01/1994

12080 কমরভন ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভন্নান পমকয

াময়া মফগভ

ফমযার 20/12/1994
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12081 মভাোঃ আমতকুর ইরাভ মৃত মগারাভ ভওরা

মভাছাোঃ চায়না খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/10/1988

12082 ভামুনায যীদ ফাকানি মানন মভাল্যা

মজন্নাতুন মনছা

মগাারগঞ্জ 25/05/1991

12083 নুয মভাাম্মদ ভমজেউর ক

ঝযনা ফানু

জয়নৄযাট 01/02/1994

12084 নুযাত জাান মৃতোঃ ীদুর ইরাভ

মভননায়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 15/08/1995

12085 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ কাভার উিীন

ানয়যা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1989

12086 মভাোঃ জমন মভাোঃ মপযনদৌ আরী

রুজী খানভ

নওগাঁ 10/02/1989

12087 মভাোঃ নুরুর হুদা মৃত াভসুর আরভ

ছফুযা খাতুন

চট্টগ্রাভ 10/12/1990

12088 মভাোঃ াপানয়ত মানন মদ উল্লযা

পানতভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/07/1995

12089 জরকামন্ত যকায ামন্তযাভ যকায

ইপনরাতা যকায

পমযদনৄয 26/10/1994

12090 মভাোঃ ামযয়ায মাাইন মভাোঃ আোঃ কমযভ

মভাছাোঃ মমরনা খাতুন

াফনা 12/10/1994

12091 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভাসুদ আকন্দ মভাোঃ আোঃ রমতপ আকন্দ

মভাছাোঃ ভামুদা আক্তায

গাইফান্ধা 02/01/1992

12092 মভাোঃ আমতকুয যভান মরভ উল্লযা

মানন আযা মফগভ

মপনী 01/01/1990

12093 মভল্টন ভন্ডর মনভ ের ভন্ডর

মফবা যানী ভন্ডর

মনযাজনৄয 01/07/1987

12094 মনরুন চাকভা বাযত চন্দ্র চাকভা

জাকনী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 05/01/1993

12095 সুভা াযবীন মৃত মভাোঃ ইউনু আরী

মনরনা মফগভ

খুরনা 05/01/1988

12096 মভাোঃ আাদুজ্জাভান আব্দুয যফ

রাকী মফগভ

ঝারকাঠী 21/12/1993

12097 মভাোঃ আমজজুর ক মভাোঃ আযাফুর ক

মমযন আক্তায

চট্টগ্রাভ 21/09/1993

12098 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মভাোঃ আভানউল্লা তালুকদায

ভামুদা তালুকদায

মযাজগঞ্জ 30/06/1992

12099 ইব্রাীভ খমরর উল্যা আবুর মানন

মযৌন আযা

মপনী 01/01/1989

12100 মভাোঃ যীফুর ইরাভ মভাোঃ রুহুর আমভন

াভসুন নাায মফগভ

মপনী 10/04/1990
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12101 মভাাম্মদ আপতাবুর আরভ মভাাম্মদ আমভনুর ক

নুয জাান

চট্টগ্রাভ 02/01/1992

12102 মভাোঃ আরভগীয মানন মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ রারফানু মফগভ

যাজাী 01/01/1992

12103 রুক মচৌধুযী মদনৄ মচৌধুযী

অমনভা মচৌধুযী

ফান্দযফান 10/01/1988

12104 মভাোঃ ভমউয যভান মভাোঃ মযাজুর ক ভািায

যানফয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1990

12105 মুাম্মদ মতৌমদুর ইরাভ মৃত মুাম্মদ মদানয়তুর ইরাভ

মছননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/10/1987

12106 প্রননমজৎ কুভায যায় ভামনক চন্দ্র ফভ েন

ারুর যানী যায়

যিংনৄয 12/03/1993

12107 যায়ান উিীন আনভদ আযাপ উিীন আনম্মদ

মফরমক আকতায

চট্টগ্রাভ 30/12/1990

12108 মভাোঃ আরামভন মানন মভাোঃ ছানদক আরী মভাল্লা

আনভনা খাতুন

াফনা 17/12/1992

12109 মভাোঃ মযজফা মচৌিং মৃত নামছয উিীন মচৌিং

ভভতাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/02/1989

12110 াধন চন্দ্র অমধকাযী যৎ চন্দ্র অমধকাযী

সুমভত্রা যানী

নীরপাভাযী 12/09/1990

12111 মভাোঃ মানর যানা মৃতোঃ দমফরুর ইরাভ

মৃতোঃ ভননায়াযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 22/09/1992

12112 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মৃত জাতরু মভাাম্মদ

মভাছাোঃ মযপা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 16/10/1988

12113 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/09/1990

12114 মভাোঃ ামকফ াান ভামুদ মভাোঃ আব্দুয যমভ যকায

সুরতানা যামজয়া

মদনাজনৄয 15/09/1996

12115 আননায়ায মানন মদনরায়ায মানন

ানজযা মফগভ

কুমভল্লা 02/02/1987

12116 মভাোঃ আমপ মনওয়াজ মভাোঃ আবু ফক্কয মমিক (মচমন)

মভাছাোঃ তানজুয়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 10/08/1994

12117 মভাোঃ এযাদুর ক এভাোঃ আমভনুর ক

আমরমুন মনছাৃ্

চট্টগ্রাভ 13/11/1993

12118 ইভাইর মানন ফজলুয যভান

মপযনদৌী মফগভ

টাঙ্গাইর 20/01/1996

12119 মভাোঃ ামিয ইরাভ মভাোঃ াাবুমিন (ানা)

আননায়াযা মফগভ

খুরনা 12/09/1990

12120 মভাোঃ যায়ান মখ মভাোঃ আনছায আরী মখ

ানজযা মফগভ

াফনা 16/03/1989
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12121 মভাোঃ মভজানুয যভান মগারদায মভাোঃ ভাতা মগারদায

মযমজয়া মফগভ

াতক্ষীযা 25/04/1993

12122 মভাোঃ নুনয আরভ ানর আনভদ

নূযন নাায

চাঁদনৄয 11/10/1990

12123 মভাোঃ মমুর আরী মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ আপনযাজা খাতুন

মভনযনৄয 01/03/1996

12124 মগয়া কাভার মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মভাাোঃ তামরভা মফগভ

যাজাী 10/01/1994

12125 যায়ান উর ইরাভ আব্দুর জিায

আননায়াযা মফগভ

ভয়ভনমিং 02/01/1993

12126 মৌযব কুভায ভজুভদায সফিনাথ ভজুভদায

ডমর যানী ভজুভদায

ফগুিা 28/10/1994

12127 মভাোঃ াীদুর ইরাভ মভাোঃ সুরতান আরী

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

রারভমনযাট 01/07/1993

12128 মভাোঃ ভামুনুয যীদ মভাোঃ নফাফ আরী

মভাছাোঃ মভাননায়াযা মফগভ

ফগুিা 12/11/1992

12129 মভাাম্মদ যভজানুর ইরাভ মভাাৃ্ম্মদ নুরুর ইরাভ

যওন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 26/09/1989

12130 মভাোঃ মযপাত মানন মভাোঃ আরপাত মানন

মভন মউরী মফগভ

মনযাজনৄয 15/01/1996

12131 জামদ আান যানর মতাপানজ্জর মাাইন যাজা মভয়া

মফগভ ভামুদা মাাইন

যিংনৄয 26/12/1996

12132 াইফুর ইরাভ ানফ উল্যা

মাননয়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/02/1990

12133 সুখনদফ দা মগাার কৃষ্ণ দা

াা দা

কক্সফাজায 01/01/1993

12134 আব্দুল্লা আর ভানছুয মৃত আমজজুয যভান

মৃত ভভতা

টাঙ্গাইর 18/02/1992

12135 কাজী জামদুর ইরাভ কাজী শুকুয আরী

রাইরী মফগভ

ভামনকগঞ্জ 05/10/1990

12136 মভাোঃ ইভযান আরী মভাোঃ ইভাইর মানন

মভাাোঃ নুযজাান মফমফ

নওগাঁ 20/06/1994

12137 মাযাফ মানন আবুর কানভ

ভমজেভা খাতুন

মনায়াখারী 01/05/1993

12138 খন্দকায আরউমিন াপী খন্দকায মগারাভ আউমরয়া

খন্দকায যামজয়া

টাঙ্গাইর 01/01/1995

12139 মগাার চন্দ্র ভজুভদায যাভ কৃষ্ণ ভজুভদায

মর যানী ভজুভদায

মঝনাইদ 07/05/1993

12140 মভাোঃ জুম্মা খান মভাোঃ ইউসুফ আরী খাঁ

মভাছাোঃ ানজযা খাতুন

মঝনাইদ 7/21/0021
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12141 তন চন্দ্র মতত চন্দ্র

গীতা যানী

যিংনৄয 06/05/1996

12142 মভাোঃ জমভ উমিন মভাোঃ মনায়াফ আরী

মযানকয়া মফগভ

মবারা 03/05/1994

12143 মভাোঃ খামরদ াান মৃতোঃ ছাননায়ায মানন

খানরদা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/01/1988

12144 শুকমযয়া সুরতানা মুঈন মভাোঃ আমজজুর ক

লুৎপন মনছা

ভয়ভনমিং 25/05/1995

12145 মভাোঃ মখাযনদ আরভ মভাোঃ ইফযাীভ

ছানরা খাতুন

ভয়ভনমিং 11/07/1991

12146 মযাজুর ইরাভ আবুর কারাভ

নূযজাান মফগভ

মভৌরবীফাজায 08/08/1995

12147 মভাোঃ যানর খান আফদু ারাভ খান

মভান েদা মফগভ

ফমযার 08/07/1991

12148 মভাোঃ মুকুর মভয়া মভাোঃ জমরর মভয়া

মভাছাোঃ যওনাযা মফগভ মজমনক

কুমিগ্রাভ 05/01/1995

12149 মভাোঃ আব্দু ারাভ মভাোঃ খমরলুয যভান

মভাছাোঃ ামভদা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/06/1993

12150 াান ামযয়ায মভাোঃ পজলুয যভান

মপযনদৌ আযা মফগভ

মনত্রনকানা 31/12/1993

12151 মভাোঃ মভাকনরসুয যভান মভাোঃ আমজজুয যভান

মভাাোঃ মভানভদা

নওগাঁ 10/08/1989

12152 মভাোঃ পযাদ মাাইন রুহুর কুদ্দু গাজী

রমতফুন মনছা

াতক্ষীযা 12/02/1992

12153 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ আোঃ আওয়ার

মভাছাোঃ মমযনা মফগভ

জাভারনৄয 07/01/1991

12154 মভাোঃ আননায়ায মানন মভাোঃ ইউচুপ

মমযন আক্তায

মপনী 01/01/1993

12155 মভাোঃ আযাফুা র আরভ নূয মুাম্মদ খাঁন

ানরা মফগভ

নিাইর 09/09/1994

12156 আক্তারুর রুহুর কুদ্দু যদায

জামভরা খাতুন

াতক্ষীযা 02/12/1992

12157 মভাোঃ মযফুর ইরাভ া মভাোঃ মভাজাফ্পয যাাভ

মভাছাোঃ মযপা মফগভ

মদনাজনৄয 31/12/1994

12158 মভাোঃ মফরার গাজী মভাোঃ মনছায আরী গাজী

রমতপা মফগভ

খুরনা 17/01/1996

12159 মভাোঃ আমনসুয যভান মভাোঃ আব্দুর মভামভন

মভাছাোঃ আমনা খাতুন

কুমিয়া 25/03/1991

12160 ভঞ্জুরুর ইরাভ নজরুর ইরাভ

বুমল্ল মফগভ

কুমিগ্রাভ 21/09/1994
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12161 মভাোঃ মরয়াকত আরী মভাোঃ আব্দুয যউপ

ামছনা মফগভ

কুমিগ্রাভ 10/12/1991

12162 মভাোঃ জীভ উমিন মভাোঃ জানফদ আরী

মভাছাোঃ মভানরভা মফগভ

কুমিগ্রাভ 12/08/1989

12163 রুহুর আমভন আতাফ আরী

রাইরী মফগভ

টাঙ্গাইর 03/05/1993

12164 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান নামজয মভাোঃ মফাযান উমিন নামজয

আননায়াযা মফগভ

নযমিংদী 01/03/1988

12165 মরটন দা মকুর দা

রক্ষী যাণী দা

মনায 05/03/1988

12166 মভাছাোঃ উনম্ম ামফফা মভাোঃ ামফবুয যভান

মভাছাোঃ ভমজেনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 27/10/1995

12167 মভাোঃ ামযয়ায আরভ মভাোঃ া আরভ মকদায

ম েয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 30/12/1991

12168 ভাকসুদা আক্তায মৃত ামপজ উমিন

ানকযা মফগভ

ঢাকা 01/01/1993

12169 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যমভ

যমদা মফগভ

নীরপাভাযী 16/07/1992

12170 ভাফুজুর ক মচৌধুযী মভাোঃ ওয়ামরউর ক মচৌধুযী

নূযজাান মফগভ

মদনাজনৄয 13/11/1990

12171 মফপ্লফ ীর সুভন্ত ীর

ভারনা ীর

খুরনা 10/10/1989

12172 াানুর ফান্না ায়দায আরী

আপনযাজা াযবীন

াতক্ষীযা 25/06/1989

12173 মভাোঃ ীদুর ইরাভ মভাোঃ মভানরভ

ানজদা মফগভ

গাজীনৄয 02/05/1992

12174 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মৃত খন্দকায ভাবুফ এরাী

মভাছাোঃ আননায়াযা খাতুন

াফনা 03/12/1990

12175 মভাোঃ ফানয়মজদ মানন মভাোঃ জারার উমিন

যানফয়া খাতুন

কুমিয়া 11/09/1992

12176 মভাোঃ যানদ খান মভাোঃ মগারাভ যমপক খান

নাযমগ আক্তায

পমযদনৄয 05/01/1989

12177 আরভগীয মানন মভাোঃ আব্দুয ছাভাদ

ভানরকা মফগভ

জাভারনৄয 11/04/1990

12178 মভাোঃ মগয়া উিীন মভাোঃ যমপক

রুমভ আকতায

চট্টগ্রাভ 14/02/1993

12179 আভদ মুমপক আভদ নুয

জাানাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 21/05/1988

12180 মভাোঃ ভাজাারুর ইরাভ যমন মভাোঃ আবুর মানন ভমল্লক

রুনু মফগভ

ফযগুনা 20/10/1989
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12181 মনযঞ্জন চন্দ্র যায় ননগন্দ্র নাথ যায়

ামন্ত যাণী যায়

রারভমনযাট 20/12/1991

12182 মভাোঃ াইদুজ্জাভান যকায মভাোঃ একযামুর ক যকায

মপযনদৌী মফগভ

কুমভল্লা 01/02/1994

12183 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান মযন মভাোঃ আব্দুর ামভদ া

মভনা মফগভ

নানটায 15/06/1991

12184 আননায়ায জামদ তমফবুয যভান

নূয নাায মফগভ

মনায 04/11/1996

12185 মভাোঃ তামরভ মানন ভূইয়া ানবর মভাোঃ াাদত মানন ভূইয়া

পানতভা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 31/01/1992

12186 মভাোঃ জামদুর ক মভনছয আানম্মদ

কাভরুন নাায

মবারা 12/07/1991

12187 জামদুয যভান এ. এ. এভ. আব্দুয যফ

মজাযা মফগভ

কুমভল্লা 18/03/1992

12188 আমকুয যভান নজরুর ইরাভ

ভননায়াযা মফগভ

যিংনৄয 18/11/1992

12189 মভাোঃ মফপ্লফ মানন মভাোঃ করভ মানন

মভাছাোঃ মজজান খাতুন

কুমিয়া 15/07/1996

12190 মভাোঃ ইমতয়াক আজাদ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ নূযজাান াযবীন

ফগুিা 01/01/1995

12191 আব্দুর খানরক যমফউর ইরাভ

ান্না খাতুন

কুমিয়া 01/12/1993

12192 মদনৄ কুভায দা মযধন দা

কাজর যানী দা

মফগঞ্জ 20/12/1995

12193 ইভদাদুর ক মভরন মভাোঃ ইজাায আরী গাজী

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

খুরনা 30/12/1987

12194 সতনয়বুয যভান মখ তছলু মখ

মজমভন মফগভ

নিাইর 25/12/1994

12195 নাজমুর মানন নাঈভ মভাোঃ আব্দুর ভমতন

নামযন সুরতানা

মনত্রনকানা 04/08/1995

12196 মভাোঃ আমনছুয যভান মভাোঃ তাজুর ইরাভ

মযামকয়া মফগভ

কুমভল্লা 08/07/1993

12197 মভাোঃ নযায়ায মানন মননৄ মভাোঃ আরভগীয মানন

নুযজাান মফগভ

ঢাকা 11/03/1995

12198 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাাম্মদ আরভ

যমভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 07/08/1988

12199 ভানদফ কুভায ামরত মননযাদ যঞ্জন ামরত

ভমত ামন্ত যাণী

মনায 03/04/1991

12200 আদনান আর ফাচ্চু মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মফশ্বা

মভাছাোঃ মপনযাজা মফগভ

কুমিয়া 21/04/1995
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12201 আোঃ আাদ মৃত আজগয আরী

মভাছাোঃ আনজদা মফওয়া

নানটায 03/02/1990

12202 মভাোঃ আকতায ামভদ মমিকী মভাোঃ আবু জাপয জায়দায

মভাছাোঃ আনফদা মফমফ

ফগুিা 01/02/1996

12203 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ ারুন-অয-যমদ

মভাাোঃ মনরনা মফগভ

ফমযার 07/05/1994

12204 মভাোঃ মজফ মানন মভাোঃ মপজ উমিন

যমভা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 25/09/1991

12205 মভাোঃ াভসুর আরভ মভাোঃ রুহুর ইরাভ

মভাাোঃ মমযন সুরতানা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 25/03/1993

12206 মভাোঃ আান ামফফ মভাোঃ মপনদৌ আরভ

মভাছাোঃ নামগ ে মফগভ

ফগুিা 11/11/1995

12207 সয়দ মুমপকুয যভান সয়দ মনকন্দায আরী

আপনযাজা মফগভ

নিাইর 01/09/1992

12208 মভাোঃ ামনপ আরী মভাোঃ ামফবুয যভান

মভাছাোঃ ননকা মফগভ

নানটায 15/11/1995

12209 মখ যানা মভাোঃ জারার মখ

মরমকা মফগভ

াতক্ষীযা 05/04/1996

12210 মভাোঃ ভারুপ যদায মৃত আবুর কারাভ যদায

মভাাোঃ মযমজয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 24/08/1993

12211 মভাোঃ াগয আরী মভাোঃ নুয মানন

মভাছাোঃ পমযদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/02/1993

12212 মভাোঃ পনয়জুজ্জাভান মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান

মভাছাোঃ তামরভা আক্তায

মনায 10/10/1992

12213 মভাোঃ নাময উমিন মখ মনজাভ

মদনরায়াযা মফগভ

ফানগযাট 17/08/1989

12214 মভাোঃ াীদুজ্জাভান মভাোঃ মখাযনদুজ্জাভান

মখনা মফগভ

খুরনা 07/12/1990

12215 মভাোঃ শ্যামুনয়র ইরাভ মভাোঃ আননায়ায মানন

মভাছাোঃ ামনা আক্তায

যিংনৄয 10/10/1994

12216 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান মভাোঃ নুরুননফী

মভাছাোঃ মজানা মফগভ

যিংনৄয 30/03/1996

12217 মভাোঃ জযাকী ানাত মভাোঃ নূনযই- আরভ

মভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা

যিংনৄয 02/02/1995

12218 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মযত আরী

মাননয়াযা মফগভ

ফমযার 05/12/1986

12219 মভাোঃ মাবুর াান মভাোঃ আরতাপ মাাইন

মভাছাোঃ সুরতানা মফমফ

ফগুিা 20/12/1991

12220 মন্টু কুভায াযান চন্দ্র

কল্পনা যানী

নওগাঁ 10/10/1991
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12221 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ াজাান

মভাাোঃ মজবুনন্নছা

মনযাজনৄয 22/11/1991

12222 মতাপানয়র মানন রুহুর আমভন

আয়া মফগভ

চাঁদনৄয 20/03/1990

12223 এমডন চাকভা সুনখন্দু মফকা চাকভা

নৄমথকা চাকভা

খাগিাছমি 23/03/1987

12224 নূনয-আরভ মজান আব্দুর ামকভ মখ

মভাাোঃ নামছভা খাতুন

ফানগযাট 01/01/1992

12225 সুভন কুভায ফাগচী জাপয ফাগচী

মপারী ফাগচী

কুমিয়া 20/10/1987

12226 মভাোঃ ভাবুবুর ক মভাোঃ মভাজানম্মর ক

উনম্ম ারভা

াফনা 30/10/1994

12227 এ. এভ. ভামুদুর াান মভাোঃ আব্দুর ভানরক

মভমযনা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 25/12/1988

12228 মভনদী াান মভাল্লা এ. খানরক মভাল্লা

আমভনা মফগভ

টাঙ্গাইর 17/09/1991

12229 ইফনুর কাউায মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

নাজমুন নাায

ভয়ভনমিং 31/10/1987

12230 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ আরতাপ মানন

রাইরী মফগভ

টাঙ্গাইর 07/06/1996

12231 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ নামজভ উমিন

মভাছাোঃ ামজযন

টাঙ্গাইর 15/12/1993

12232 মভাোঃ আতা উল্যা মভাোঃ আছান উল্যা

জাান আযা মফগভ

মপনী 31/07/1988

12233 মভাোঃ মযপাত ফাাদুয মভাোঃ আরাউমিন ফাাদুয

যানফয়া আক্তায

ঢাকা 04/04/1992

12234 জমভ উিীন মুাম্মদ জয়নার আনফদীন

লুৎফুন নাায মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/05/1986

12235 মভাোঃ আমনছুয যভান মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মৃত আনভনা মফগভ

কুমভল্লা 12/03/1993

12236 জমরুর ইরাভ মযাজুর ইরাভ

জান্নাতুর মপযদাউ

মনায়াখারী 01/01/1993

12237 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ ামফবুয যভান

নামছভা মফগভ

ঢাকা 02/09/1991

12238 মভাোঃ ভমনয মানন মভাোঃ পমযদ আভদ

মফমফ যমভা

মবারা 01/09/1988

12239 সুরতানুর ইরাভ মৃত আব্দু ছাত্তায

বুরবুমর আক্তায

ভামনকগঞ্জ 16/11/1987

12240 মভাোঃ যীফুর ইরাভ মভাোঃ ওভয আরী

আননছা মফগভ

গাজীনৄয 13/05/1992
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12241 মভাাম্মদ মভজানুয যভান মভাাম্মদ ান্ত মভয়া

মভাছাম্মদ নূনযা আক্তায

মনত্রনকানা 01/12/1990

12242 মভাোঃ উভয ভারুপ মভাোঃ মপকুর ইরাভ সুরুজ

মমযন জাান াযবীন

নযমিংদী 01/07/1990

12243 মভাোঃ ইভযান মানন খান মভাোঃ আফদুর কুদ্দু খান

মভন জাানাযা মফগভ

ফমযার 15/05/1991

12244 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আরতাপ মাাইন

মভাাোঃ তামরভা মফগভ

টুয়াখারী 04/08/1993

12245 মভাোঃ মদুর ইরাভ মভাোঃ মরার মজায়ািায

মভাছাোঃ বুরবুমর াযবীন

মযাজগঞ্জ 20/02/1987

12246 আনয়া আক্তায মভাোঃ আব্দুর কানদয মখ

চানভরী মফগভ

গাজীনৄয 07/01/1989

12247 ভীয মভাোঃ পযাদুর ইরাভ ভীয মভাোঃ তাজুর ইরাভ

মপযনদৌী আক্তায

চাঁদনৄয 01/01/1996

12248 মভাোঃ ফাবুর খন্দকায মভাোঃ নূরুর ইরাভ

পানতভা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/02/1993

12249 মভাোঃ ইমরয়া মানন মভাোঃ আমজভ উমিন

পানতভা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/03/1993

12250 মভাোঃ যমকবুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ান্নান যদায

মভাাোঃ যমজনা মফগভ

ফমযার 05/01/1991

12251 যামকফ তালুকদায ভামুন জাভার উমিন তালুকদায

মযানকয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 06/01/1993

12252 সয়দ ভাজারুর ইরাভ মৃত সয়দ ইভাইর মানন

ামনা মফগভ

ভয়ভনমিং 15/10/1988

12253 মভাাম্মদ উজ্জ্বর মকদায মভাাম্মদ মপযনদৌ মকদায

মভাাোঃ নুযজাান মফগভ

পমযদনৄয 25/12/1994

12254 মুবুফ াান ভূ ূঁঞা আব্দুর ভমতন ভূ ূঁঞা

আননায়াযা মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1991

12255 এনানয়ত মানন ভাছুভ মভাোঃ মভাজাায আরী

াছনা মফগভ

পমযদনৄয 28/02/1991

12256 মভাোঃ আফদুর ফামযক মভাোঃ ওয়ারী উল্লা যমদ

ামদা মফগভ

চাঁদনৄয 01/12/1992

12257 মফপ্লফ কুভায মফশ্বা মফদ মফশ্বা

মদফরা মফশ্বা

মনায 02/03/1993

12258 নাজমুন কায়ায াভসুর ইরাভ কায়ায

াীনুয কায়ায

চট্টগ্রাভ 30/11/1991

12259 মভাাম্মদ নাজমুর াান তুলায মভাোঃ আব্দুর ভমতন

াযমবন আক্তায

ভয়ভনমিং 12/10/1990

12260 মভাোঃ ভময়য যভান মভাোঃ উভা উিীন

ভমজেনা মফগভ

ঞ্চগি 15/03/1989
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12261 মভাাম্মদ কমফয মখ জময উমিন মখ

ানজদা খাতুন

মনত্রনকানা 01/01/1990

12262 মভাাম্মদ আরী মজন্না মভাোঃ রুহুর আভীন

মভাছাোঃ মজাছনাযা মফগভ

ভয়ভনমিং 22/11/1991

12263 প্রদী চন্দ্র ার ভন্টু কুভায ার

অঞ্জরী যানী ার

মপনী 05/01/1993

12264 মগৌতভ ফাইন মগৌযাঙ্গ ফাইন

সুমথকা ফাইন

ফমযার 07/10/1995

12265 মভাোঃ তানযক ভামুদ মভাোঃ ওভান মকদায

নামযন আক্তায

ভামনকগঞ্জ 12/12/1993

12266 শ্রীধাভ চন্দ্র মন কৃন চন্দ্র মন

যীনা যানী মন

মকনাযগঞ্জ 07/05/1993

12267 মভাোঃ যামজফ মানন মভাোঃ জামকয মানন

কাজর আক্তায

ভামনকগঞ্জ 17/12/1995

12268 মভাোঃ মভান্নাপ আরী মভাোঃ জুিান মভাল্লা

মভাছাোঃ ভয়না খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/01/1991

12269 মভাোঃ আকযাভ মাাইন মকদায এ. এ. ামরভ মকদায

মভন আকমরভা আক্তায

ভামনকগঞ্জ 27/07/1994

12270 এ. এভ. ান্থ এ, এভ. মভাস্তপা

আক্তাযী মফগভ

ঢাকা 15/08/1995

12271 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ মভাক্তায আরী

কমযফানু আক্তায

টাঙ্গাইর 02/01/1991

12272 মভাোঃ বুজ খান মভাোঃ মভাকনছদ আরী খান

ারুর আক্তায

ভামনকগঞ্জ 22/09/1993

12273 মভাোঃ ািাভ মানন মভাোঃ আবু তানরফ মভয়া

মভাছাোঃ মযনু আযা মফগভ

ভয়ভনমিং 12/12/1994

12274 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাাবুফ আমভরুর ইরাভ

রমতপা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 24/11/1995

12275 মানর যানা ভাবুফ ইরাভ

াীনুয মফগভ

নযমিংদী 22/02/1992

12276 মদীকা যকায মদফা দ্বীনন্দ্র নাথ যকায

ভমর যকায

ঢাকা 01/01/1995

12277 মভাোঃ মভনাজুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু মাফাান

মভাছাোঃ ভানজদা মফগভ

নীরপাভাযী 15/04/1992

12278 মভাোঃ মমুর াান মভাোঃ আোঃ গমন

যী ফানু

ঞ্চগি 04/03/1987

12279 মভাোঃ নাজমুর হুদা যকায মভাোঃ মভানরভ উমিন যকায

মভাছাোঃ ছানযা মফগভ

মদনাজনৄয 04/05/1991

12280 খোঃ মভামভন মানন খোঃ আজভত আরী

বুরবুমর মফগভ

টাঙ্গাইর 17/04/1995
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12281 আভানুর কফীয মফশ্বা মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মজন্নাতুর মপযনদৌী

কুমিয়া 10/10/1991

12282 মভাোঃ আমভনুয যভান মভাোঃ আমভয াভজা

মভাছাোঃ াানাযা খাতুন

মঝনাইদ 21/05/1994

12283 মভাস্তামকন মভাাম্মদ ামভউ মৃতোঃ ফহুলুর ইরাভ

মভাছাোঃ সুযাইয়া আক্তায

মযাজগঞ্জ 22/10/1995

12284 মভনদী াান ভামুন আব্দুয যাজ্জাক মভয়া

ভননায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 17/11/1994

12285 মগৌযাঙ্গ চন্দ্র মদফনাথ কৃষ্ণ চন্দ্র মদফনাথ

প্রমভরা যাণী মদফনাথ

ভয়ভনমিং 30/12/1995

12286 মভাোঃ কাওছাি মক ফাবু মক

মকামনুয মফগভ

যাজফািী 21/03/1995

12287 ভমনয মানন মভাোঃ মভাস্তপা

মযমজয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/03/1995

12288 এ. এভ. ামভদুয যভান মভাোঃ পযাদ মানন

মভাছাোঃ ানজযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1994

12289 মভাোঃ আব্দুর খানরক মৃতোঃ মভাোঃ আমজজুর ক

মভাছাোঃ খামদজা মফমফ

ফগুিা 10/12/1994

12290 মুাম্মদ তামযকুর ইরাভ সুজন মুাম্মদ নুরুর ইরাভ

যীনা মফগভ

ফমযার 02/05/1992

12291 মভাোঃ আব্দুল্লা আর মভজান আম্মদ আরী

মভাছাোঃ ভাকসুদা আম্মদ

ফগুিা 30/11/1994

12292 যামকবুর ইরাভ জাপয মভাল্লা

ামনুয মফগভ

মগাারগঞ্জ 13/11/1995

12293 মখ যানা মখ ভমজফয যভান

রুনা আকতায

পমযদনৄয 01/01/1995

12294 মভাোঃ আরভা মভাোঃ ওভান মভাল্যা

জুনরখা

মযয়তনৄয 23/08/1990

12295 মভাাম্মদ াযনবজ ভূ ূঁইয়া মভাোঃ জিায ভূ ূঁইয়া

ছানরা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 25/02/1993

12296 মভাোঃ ামভদুয যভান মভাোঃ তমভজ উিীন

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

মদনাজনৄয 15/10/1995

12297 মভাোঃ ভমদুর ইরাভ মৃতোঃ জাাঙ্গীয মানন

মভাছাোঃ যামজয়া খাতুন

াফনা 10/01/1995

12298 ামভভ আনভদ া মভাাম্মদ

জয়নফ মফগভ

যাজাী 10/12/1992

12299 মভাোঃ মভজানুয যভান আব্দুর ান্নান ভূইয়া

আপনযাজা মফগভ

ফমযার 15/03/1991

12300 মভাোঃ মযজাউর কমযভ মভাোঃ আব্দুর কানদয

খামদজা আক্তায

ঝারকাঠী 01/01/1992
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12301 মভাোঃ তাওীদ আরভ মভাোঃ াইফুর ইরাভ

তানযা খাতুন

ব্রাহ্মনফামিয়া 30/12/1992

12302 মভাোঃ যানর খান মভাোঃ আদভ আরী খান

পমযদা মফগভ

ঝারকাঠী 27/07/1990

12303 ভমনরুর ইরাভ মখাকন খাঁন

ভমজেনা

াফনা 01/01/1995

12304 যমপকুর ইরাভ আোঃ যাজ্জাক

জুফাইদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 12/01/1991

12305 মভা: হুাইন আভদ মভা: আব্দুর াই

মভাছা: ছামফযা খাতুন

মফগঞ্জ 10/10/1988

12306 মভা: ওয়ামদ মযয়াদ জামদুর ক

মযননা মফগভ

চট্টগ্রাভ 17/03/1996

12307 জীফ আানম্মদ পারুক আানম্মদ

যওন আযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 26/09/1990

12308 মভা: সুভন মযজা মভা: আাদুর ইরাভ

মকামনুয মফগভ

মঝনাইদ 20/11/1995

12309 মপযনদৌ আনভদ সুরতানা আনম্মদ আকন

পমযদা ইয়ামভন

ফমযার 30/12/1993

12310 এ. এভ. ামকর আনভদ মভা: আফদু মছাফান মৃধা

পমজরাতুন মনছা

টুয়াখারী 01/04/1995

12311 মযাকানা আক্তায মভা: মযাজুর ইরাভ

চামভমর াযবীন

ফগুিা 15/02/1992

12312 মভা: তমযকুর ইরাভ মভা: নওয়ানজত আরী

মভাছা: ভমযয়ভ মনছা

চুয়াডাঙ্গা 18/08/1994

12313 মভা: ভাকবুর মানন মভা: মগারাভ যিানী

ভাকসুদা আক্তায

টাঙ্গাইর 06/07/1996

12314 মভা: ভামুদ খান মভা: মগারাভ মভাস্তপা

মভাা: ময়াযা মফগভ

ফযগুনা 28/02/1994

12315 মভা: াানুয যভান মভা: আব্দুয যভান খাঁন

মভাছা: াানাযা খাতুন

াফনা 01/06/1990

12316 মভা: আবু মনাভান মভা: মযজাউর কমযভ

ভামফয়া মফগভ

জয়নৄযাট 15/12/1995

12317 মভা: পয়ার যকায মভা: মাাইন যকায

ামদা আক্তায

কুমভল্লা 01/05/1995

12318 মভাাম্মদ ইভযান মানন মভাাম্মদ জাাঙ্গীয আরভ

ইয়াছমভন আকতায

চট্টগ্রাভ 25/02/1994

12319 মভা: আইয়ুফ মভা: জাাঙ্গীয আরভ

মপযনদৌ আযা মফগভ

মনায়াখারী 26/08/1989

12320 মভা: নাজমুর ক মভা: আজগয আরী

মভাছা: কমছযন খাতুন

াফনা 06/10/1990
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12321 মভা: মজ্জদ ইরাভ মভা: মদুর ইরাভ

মভাছা: নামভা ইরাভ

মঝনাইদ 11/12/1994

12322 আমযফুজ্জাভান মভা: সুজাউমিন গাইন

মভাছা: ছমকনা খাতুন

াতক্ষীযা 12/11/1989

12323 মভা: াইফুজ্জাভান মভা: আবু তানয ানটায়াযী

খামদজা মফগভ

মনায 20/01/1991

12324 মভা: যমপক খান মভা: আকফয খান

মযানকয়া মফগভ

নীরপাভাযী 01/01/1994

12325 মভাোঃ যামদুর ইরাভ ভযহুভ মভাস্তামপজুয যভান

াভচুন্নাায

াফনা 03/02/1989

12326 ফাৃ্চ্চু মভয়া আব্দুর ফানতন

খামদজা াযবীন

াফনা 18/11/1994

12327 এ. এভ নাজমুর হুাইন মভা: ফাফয আরী

মভাছা: ভননায়াযা মফগভ

মনায 01/03/1989

12328 জান্নাতুন নাায আব্দুর ফাযী তালুকদায

মযানকয়া ফাযী

মযনৄয 25/01/1998

12329 মভা: রুহুর মানন মভা: মভাজাফ্পয মানন

মভাছা: ামদা মফগভ

যাজফািী 09/12/1989

12330 ইভাইর মাাইন মযামভজ উমিন

হুভায়যা মফগভ

মযাজগঞ্জ 10/10/1990

12331 এ. আরীভ মভা: এফাদত মানন

আইমযন মফগভ

ভামনকগঞ্জ 25/03/1996

12332 মভা: মভাস্তামপজুয যভান মভা: আবু ামনপ

মভাছা: কুমনুয মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1995

12333 যামজফ অমভরুর ইরাভ

যামভা

জাভারনৄয 05/01/1996

12334 ারভা প্রধান মভা: আব্দু ারাভ প্রধান

ভননায়াযা মফগভ

নীরপাভাযী 11/08/1987

12335 মভা: আরাজ উমিন মভা: ইভান আরী 

আনরয়া খাতুন

াফনা 09/12/1994

12336 মভাোঃ: ওমদুর ইরাভ মভা: আব্দুর খানরক

মভাছা: মানাবানু

চুয়াডাঙ্গা 25/11/1993

12337 বানু যায় মফনী ভাধফ যায়

সুমভত্রা যানী

ঠাকুযগাঁও 25/07/1995

12338 মভা: মপনযাজ আরী মভা: ামতভ আরী

মভাছা: ভধু ভারা

সুনাভগঞ্জ 28/04/1989

12339 মভাোঃ পজনর যািী মভা: ামভদুর ইরাভ

মভাছা: ফানু ইরাভ

নীরপাভাযী 25/04/1993

12340 আব্দুয যমভ মভা: যতন ভাতুিয

আনভনা মফগভ

পমযদনৄয 10/08/1994
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12341 মনযঞ্জন কুভায যমফদা মভানরার যমফদা

মযভী যানী

গাইফান্ধা 10/11/1986

12342 মভা: ভমভন উল্লা মভা: াাজান

মফমফ খামদজা

রক্ষীনৄয 30/09/1995

12343 মভা: আমযফুজ্জাভান মভা: আমজফয যভান

মভাছা: ময়াযা মফগভ

াফনা 12/08/1992

12344 মভা: নামজভ উমিন মভা: ানফ আরী

নামছভা মফগভ

কুমিয়া 30/12/1996

12345 মুাম্মদ পখরুিীন মভাাম্মদ ইউছুপ

যানরা আক্তায

মপনী 10/06/1993

12346 মভা: আমকুয যভান প্লাফন মভা: াজাান আরী খান

আকমরভা খানভ

ভামনকগঞ্জ 05/07/1996

12347 রুনফর মভা: মকান্দায আরী

ানাযা

গাজীনৄয 17/11/1995

12348 মভা: াইমুন ইরাভ মভা: মযাজুর ইরাভ

ানজদা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/12/1991

12349 মভা: রুহুর আমভন মভা: মভাতাায মানন

মভাছা: রুখানা ািবীন

মদনাজনৄয 07/08/1990

12350 মভা: াভীভ মযজা মৃত া জারার

াীনুয মফগভ

জয়নৄযাট 15/12/1993

12351 মভা: জয়নার ভীয মভা: াান আমর ভীয

জাানাযা মফগভ

নিাইর 15/11/1993

12352 ান-ফড়ুয়া প্রসূন-কামন্ত ফড়ুয়া

মফবা-ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 06/01/1991

12353 আযাফুর ইরাভ আবুর মাাইন

াানুয মফগভ

ফমযার 03/10/1996

12354 মভা: ািাভ মাাইন আব্দুর াভাদ ভাতফয

জমযনা মফগভ

মযয়তনৄয 25/04/1991

12355 হুভায়ন কমফয পমযদ মখ

ডমর খাতুন

ফগুিা 30/10/1992

12356 এ এভ তাজীভ ভামুদ মভা: আযাপ আরী

মভাছা: তামরভা আযাপ

ভাগুযা 21/12/1994

12357 মভা: াখাওয়াত মানন মভা: কাঞ্চন আরী মকদায

মভাা: ভভতাজ মফগভ

ফমযার 21/05/1996

12358 মভাাম্মদ াাফ উিীন মরটন মভাাম্মদ আব্দুর খানরক

পানতভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 22/03/1992

12359 মভা: মদনরায়ায মানন মভা: াভছুর ক

মভাছা: মদৌরতন মনছা

নীরপাভাযী 27/10/1993

12360 মভা: ভারুপ মানন মভা: মতাপাজ্জর মানন

ভামুদা মফগভ

ফগুিা 30/12/1992
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12361 মভা: মানর যানা আবুর কারাভ

ভমজযন মনছা

ফগুিা 01/01/1993

12362 মভা: আর আমভন মানন মভা: আব্দু ারাভ

আঙ্গুযা মফগভ

মযাজগঞ্জ 10/05/1992

12363 মভা: মভাস্তপা কাভার মভা: তানরফ আরী

মভাা: যমভা খাতুন

টাঙ্গাইর 05/02/1995

12364 মভা: মভাস্তামপজুয যভান স্বাক্ষয মভা: মভজানুয যভান

অঞ্জরী ফাযী

মঝনাইদ 08/08/1996

12365 মভা: ামভভ মযজা মভা: মযফুর ইরাভ 

মভাছা: মপারী খাতুন

কুমিয়া 14/10/1995

12366 মভা: আকতারুর ইরাভ মভা: আব্দুর ভান্নান

ানজা খাতুন

মদনাজনৄয 01/09/1994

12367 মভা: মফরানয়ত মানন মভা: নুরুর ইরাভ

মজন্নাতুন মনা

মবারা 10/01/1994

12368 আব্দুর ভান্নান মৃতোঃ মযাজুর মখ

বুরবুমর খাতুন

ভামনকগঞ্জ 07/07/1992

12369 মভা: নাজাতুর ইরাভ নওনযাজ এ. এ. এভ. আব্দুর াই

মভাছা: মনলুপায খানভ

মদনাজনৄয 29/10/1990

12370 মভা: াজ্জাদ মানন মভা: মদ উল্লযা

ামন আক্তায

কুমভল্লা 01/11/1995

12371 মভা: মরকছন আরী মভা: আব্দুর ভান্নান

মভাছা : মনলুপা মফগভ

নওগাঁ 31/10/1989

12372 মভা: মপকুর ইরাভ মভা: মযত আরী

মভাছা: ছমনা খাতুন

ভয়ভনমিং 30/11/1987

12373 মফপ্লফ কুভায যকায মবু দ যকায

নৄষ্প যানী যকায

ভাগুযা 10/06/1991

12374 মভা: তভার মানন মভা: যভজান আমর ভন্ডর

মভাছা: নমফনযান মফমফ

ভাগুযা 30/06/1993

12375 মভা: ভমভনুর ইরাভ মভা: আব্দু াত্তায

মভাছা: রাইরী মফগভ

যিংনৄয 03/04/1995

12376 মভা: ভাসুদ যানা মভা: আজাায আরী

মভাছা: আননায়াযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/12/1994

12377 মভাোঃ ারুন অয যমদ মভা: এদুর ক

মভাা: ারুর মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/11/1991

12378 মভাোঃ: কাভার মানন মভা: নুরুর ইরাভ

যানফয়া মফগভ

কুমভল্লা 29/05/1993

12379 আফদুল্লা আর জানফদ মভা: জহুরুর আরভ

ভভতাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 11/12/1995

12380 এ. এভ জামদ াান এ. এভ া আরী

মভাছা: পানতভা মফগভ

মযাজগঞ্জ 20/12/1988

Page 119 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

12381 মভাাম্মদ ইভাইর ানপজ মভাাম্মদ আরী

মভাছাম্মৎ ামছনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/02/1994

12382 পযরুখ আনম্মদ মভা: নুরুন্নফী আকন্দ

মভাছা: পানতভা মফগভ

মযনৄয 01/06/1995

12383 মভা: আবু যায়ান খান মৃতোঃ মভা: পজলুয যভান খান

সুমপয়া খানভ

টাঙ্গাইর 12/10/1989

12384 পয়জুয যভান ভাবুবুর আরভ

মদররুফা আক্তায

ভয়ভনমিং 01/01/1990

12385 মভা: মভনদী াান মভা: আব্দুর খানরক

মভাছা: ভাফুজা মফগভ

গাইফান্ধা 16/06/1991

12386 ইভযান মানন মভা: মফা মভয়া

চাম্পা মফগভ

টাঙ্গাইর 28/03/1993

12387 মভাোঃ মতাপাজ্জর মানন মভা: ানচন মভাল্লা

মভাছা: জামরমুন মনা

মযাজগঞ্জ 15/12/1988

12388 আমযফুর ইরাভ জমরর মভয়া

আমছয়া খাতুন

যিংনৄয 06/12/1989

12389 মভা: ানবীয াান মভা: মপউর ইরাভ

মভাছা: কাকরী খাতুন

কুমিয়া 03/06/1995

12390 মভা: খানদমুর ফানদ মৃতোঃ আিা আরী

ভমনা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 13/05/1991

12391 মভা: জীফন মানন মৃতোঃ নুরুর ক

কুরসুভ মফগভ

ঢাকা 10/07/1993

12392 ভমতয়ায আব্দু াত্তায

মাননয়াযা

যাজফািী 05/02/1994

12393 মভা: জাাঙ্গীয আরভ মভা: আব্দুর ামভদ পমকয

মভাছা: ভভতাজ খাতুন

াফনা 02/12/1994

12394 মভা: আবুর কারাভ আজাদ মভা: জয়নার আনফদীন

মভাছা: আমফযন মনছা

কুমিগ্রাভ 25/10/1988

12395 জামদুর ইরাভ আমভনুর ইরাভ

মমরনা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1995

12396 আননায়ায মানন আবুর কারাভ

মকামনুয মফগভ

মনায়াখারী 21/12/1994

12397 মভা: াইফুর ইরাভ মভা: নুয মানন

জান্নাতুর মপযদাউছ

রক্ষীনৄয 15/09/1995

12398 মভাোঃ: আাদুজ্জাভান মভা: আনছায উমিন

মভন মানননয়াযা মফগভ

মযয়তনৄয 20/03/1995

12399 মভাোঃ অনৄ সুরতান মৃতোঃ আোঃ যাজ্জাক মফশ্বা

জমযনা মফগভ

মনায 26/08/1995

12400 কৃষ্ণ কুভায াা মৃতোঃ মদরী চন্দ্র াা

ততী যানী াা

মযাজগঞ্জ 08/12/1992
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12401 মভাাম্মদ াাফ উিীন আফদুর ওাফ

ানাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 25/01/1992

12402 মভা: ভয়নুর াান ভমউমিন আনভদ

মভাছা যানরা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 28/04/1987

12403 মভা: ারাউমিন সুরুজ মভয়া

সুযাইয়া মফগভ

কুমভল্লা 01/08/1990

12404 মভাাম্মদ মভজানুয যভান াজী মভাাম্মদ আরভ া (ভাস্টায)

আননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/11/1989

12405 মভা: যীফুর ইরাভ মভা: মভাখনরছুয যভান ভন্ডর

মভাছা: াীন মফগভ

যিংনৄয 30/12/1992

12406 মভা: ইব্রাীভ মভা: মভাজানম্মর ক

মভাছা: ঝণ ো মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 05/07/1991

12407 মভা: মজফ মানন মভাোঃ: নভজ উমিন

ভানরকা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/12/1993

12408 মভা: উজ্জর মানন মভা: নূয ইরাভ

মভাছা: রাবরী খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/07/1989

12409 মভা: ইয়াময আযাপাত আবুর কারাভ আজাদ

যামরা মফগভ

মগাারগঞ্জ 14/04/1995

12410 মভা: যমন মভা: মদনরায়ায মানন

যানু মফগভ

খুরনা 07/02/1991

12411 মফ. এভ আবুর ানাত ওয়ানজদ আরী মফশ্বা

নামছভা মফগভ

ফানগযাট 27/10/1990

12412 মভা: কাভরুর াান মভা: ভমজবুয যভান

মপযনদৌী মফগভ

মনায়াখারী 31/12/1990

12413 যমথন যকায মনতাই দ যকায

প্রমতভা যানী যকায

মঝনাইদ 31/12/1987

12414 যমত ভন্ডর আমিয় ভন্ডর

মৃত মকনথমযনা ভন্ডর

মভনযনৄয 12/02/1995

12415 মভা: আব্দু ারাভ মভা: নুরুন্নফী

মভাছা: ছানযা মফগভ

যিংনৄয 15/10/1985

12416 মভা: ভমনরুর ইরাভ মভা: মভাতানরফ মাাইন মভাল্লা

মভাছা: আনমজযা খাতুন

কুমিয়া 08/05/1990

12417 মাফ উমিন মভা: মনকন্দায আরী ভন্ডর

যানদা আক্তায

নওগাঁ 15/05/1995

12418 মভা: ইভযান যকায মৃত আব্দুর মমকভ

মভনা আক্তায

ভয়ভনমিং 05/01/1988

12419 মভা: ভাসুদ যানা মভা: মরাজ উমিন

মভাছা: সুমযয়া মফগভ

গাজীনৄয 05/03/1991

12420 মভা: াভীভ আক্তায মভা: মভাজ্জানম্মর ক

মভাছা: সুনফদা মফগভ

যাজাী 01/11/1993
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12421 ফদরুর াান আব্দুল্লা আজাদ মযাজী

মানন আযা

যাজাী 22/01/1992

12422 মভা: উভয পারুক মভা: মুনসুয আরী

পানতভা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 01/03/1990

12423 মফথীকা যায় শ্রী কানাই রার যায়

শ্রী ভমত মফযদা যানী যায়

মদনাজনৄয 12/12/1994

12424 রুহুর আমভন মভা: আবুর মানন

মভাছা: যওনাযা

নওগাঁ 13/12/1993

12425 এ. এভ মভযাজুর আজাদ আবুর কারাভ আজাদ

মভনা াযবীন

াফনা 11/07/1996

12426 মভা: পয়ার যভান মৃত মভা: ামফবুয যভান

মৃত পানতভা মফগভ

কুমভল্লা 09/08/1995

12427 মভা: ামনুয যভান মভা: আমজজুর ক

মভাছা: াাযা খাতুন

কুমিয়া 25/11/1989

12428 জুনয়র আনভদ মভা: যমপকুর ইরাভ

মভাা: মভযন মফমফ

চাঁদনৄয 05/03/1993

12429 ভন চন্দ্র যায় সুকুভায যায়

করুনা ফারা যায়

মদনাজনৄয 17/01/1994

12430 মভা: বুজ মানন মৃত মভা: ভমপজুয যভান মভাল্যা

বুনযান মনছা মফগভ

নিাইর 25/12/1991

12431 ভইনুিীন মুনসুয আরী

ভামনজা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 03/12/1991

12432 মভা: যামকবুর াান মভাোঃ আরভ আরী

মভাছাোঃ যনভছা মফগভ

াফনা 20/12/1994

12433 মভা: মভাস্তামপজুয যভান মভা: নজরুর ইরাভ

মভাছা: ভমযয়ভ মফগভ

কুমিগ্রাভ 29/10/1992

12434 মভা: াইফুর ইরাভ মভা: আফদুর ভান্নান

মভাছা: ফানা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 19/12/1992

12435 নাজভা মফগভ মভা: মভাকনদ আরী

মভাছা: মযানকয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 15/11/1995

12436 মভা: মমরভ আানম্মদ আব্দুর রমতপ

মমরনা খাতুন

জাভারনৄয 25/01/1994

12437 মভা: াান াওরাদায মভা: ায়দায আরী াওরাদায

মভাা: জাানাযা মফগভ

ফমযার 21/05/1993

12438 মভা: মযফুর ইরাভ মগয়া উমিন

মযপা মফগভ

টাঙ্গাইর 07/12/1991

12439 আর আমভন যাজু মভা: খাজা মভয়া

আননায়াযা মফগভ

যিংনৄয 05/10/1993

12440 এ. এভ াইয়ুভ ই াান মভাোঃ ামফবুয যভান

পামতভা খাতুন

মনায 02/01/1994
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12441 মভা: মভনদী াান মভা: নাময উমিন

নাজভা মফগভ

মনায 05/01/1993

12442 মভা: রুহুর আমভন যকায মভা: জয়নার আনফদীন

মৃত মভাছা: ছানরা মফগভ

যিংনৄয 17/02/1989

12443 জয়ন্ত চন্দ্র যকায মফজয় মজনতন্দ্র নাথ যকায

অমনতা যানী যকায

মদনাজনৄয 01/01/1993

12444 মদনফ চন্দ্র যায় মপ্রভময যায়

ঝণ ো যানী যায়

মদনাজনৄয 12/01/1995

12445 মভা: ভামুনুয যমদ মভাোঃ: চাঁন মভয়া

মভাছা: ভামুদা ইয়ামভন

গাইফান্ধা 12/06/1989

12446 মভা: াজাান মভা: ইব্রাীভ

আনভনা মফগভ

মনায়াখারী 20/12/1993

12447 ফদরুজ্জাভান আব্দু ছাত্তায

নূয জাান খাতুন

াতক্ষীযা 31/12/1994

12448 মভাোঃ াজ্জাদ মানন মভাোঃ ায়দায আরী

মভাছাোঃ ছামভনা মফগভ

মদনাজনৄয 02/01/1996

12449 মভাোঃ ইভযান আরী মভাোঃ মভানরভ উমিন

মভাছাোঃ রুমফয়া খাতুন

নানটায 07/11/1989

12450 মরটন কুভায ভজুভদায উত্তভ কুভায ভজুভদায

ফকুর যানী ভজুভদায

মনরট 01/04/1987

12451 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভনরুন মনছা

মভনযনৄয 19/12/1990

12452 যায়ান ইরাভ মভাোঃ জনাফ আরী

ময়াযী মফগভ

মদনাজনৄয 02/10/1995

12453 যসুর আভদ ময়ায আভদ

আনরয়া মফগভ

মপনী 31/01/1992

12454 আ.ন.ভ. জানয়দ াান মভাোঃ ভাফুজায যভান

মভাছাোঃ মজাফায়দা খাতুন

কুমিগ্রাভ 01/11/1989

12455 জহুরুর ইরাভ আকতায মানন

তানযা মফগভ

মদনাজনৄয 20/04/1994

12456 মভাোঃ রুনফর ভন্ডর মভাোঃ জময ভন্ডর

মভাছাোঃ মফনদনা মফগভ

জয়নৄযাট 08/02/1994

12457 মভাোঃ াভীভ কাউছায মভাোঃ ক্কু মভয়া

মখানদজা মফগভ

কুমভল্লা 14/12/1989

12458 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ আফদু মভয়া

পানতভা মফগভ

কুমভল্লা 20/06/1994

12459 মভাোঃ ওকত আরী মভাোঃ মযত আরী

সুমপয়া মফগভ

ফগুিা 10/12/1989

12460 মক. এভ. আমযফুয যভান এভ. আব্দুচ্ারাভ

নুয আকতায

চট্টগ্রাভ 26/04/1990
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12461 ইপযাত উিীন এ. এভ. ভঈনুমিন

যওন আক্তায

চট্টগ্রাভ 15/02/1993

12462 মভাোঃ ইযামপর খান মভাোঃ নূরুর ইরাভ খান

কল্পনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 03/07/1989

12463 মভাোঃ রুভানুয যভান যমন মভাোঃ আব্দুর ভানজদ মখ

মভাছাোঃ ামভদা খাতুন

াফনা 03/11/1994

12464 মভাাম্মদ নাজমুর াান মভাাম্মদ জাপয ইভাভ

জাানাযা মফগভ

কুমভল্লা 23/08/1995

12465 অরুন চন্দ্র যায় প্রবাত চন্দ্র যায়

মজানা মদফী

ঠাকুযগাঁও 15/09/1993

12466 মভাোঃ খানরদুয যভান মভাোঃ আবুফকয মিীক

আনরয়া খাতুন

মঝনাইদ 15/12/1996

12467 পাযানা আপনযাজ মভাোঃ আকভর মানন

মভাছাোঃ আমছয়া খাতুন

কুমিয়া 27/10/1995

12468 যমফউর আরভ মভাাম্মদ মাছন

জন্নাতুর মপযনদৌ

কক্সফাজায 03/03/1996

12469 মযয়াদ মানন মানন আম্মদ

আনয়া আক্তায

মনায়াখারী 18/07/1995

12470 মভাোঃ ইকফার াান মভাোঃ াজাান যকায

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1995

12471 মভাাম্মদ ইভাভ মানন মভাোঃ পযাদ মানন

মভাছাোঃ মফদানা মফগভ

নানটায 25/02/1995

12472 মভাোঃ যামজফ মভাোঃ আক্কা আরী

মভাাোঃ রমতপা মফগভ

যাজাী 05/03/1995

12473 মভাোঃ সুভন মভয়া মভাোঃ খাজা মভয়া

ামছনা মফগভ

গাইফান্ধা 25/09/1994

12474 মানন মভাফাযক সুভন মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

ভভতাজ াযবীন

যাজফািী 10/10/1994

12475 আবুক যদায আন মভাোঃ ওভান যদায

ভননায়াযা মফগভ

যাজফািী 16/11/1994

12476 মভাোঃ ারুন উয যমদ মভাোঃ আব্দুর ফানযক

মভাছাোঃ মপযনদৌী খাতুন

ভামনকগঞ্জ 31/08/1995

12477 ইাযত খাঁ মভাোঃ কানভ খাঁ

আনভনা মফগভ

যাজফািী 12/08/1994

12478 মভাোঃ ামভউর ক মভাোঃ ইভাইর ভন্ডর

মভাছাোঃ ভাতুয়াযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1987

12479 মভাোঃ ামবুয যভান ারুন-অয-যমদ

মভাছাোঃ মভানায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 01/03/1994

12480 মভাোঃ আমকবুর ক মভাোঃ আনছারুর ক

মভাছাোঃ আনজুয়াযা

নীরপাভাযী 25/10/1990
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12481 ভাবুফায যভান নজরুর ইরাভ

ভনমজরা

যিংনৄয 21/07/1989

12482 সুভন চন্দ্র দা মু্ভ চন্দ্র দা

কল্পনা যানী দা

টাঙ্গাইর 11/11/1991

12483 আাদুজ্জাভান ইউনু আরী

জমভরা

টাঙ্গাইর 01/10/1995

12484 উত্তভ কুভায ভন্ডর মগৌয চন্দ্র ভন্ডর

মনৄর যানী ভন্ডর

মগাারগঞ্জ 01/03/1995

12485 ফাবুর মভঞা আবুর কানভ

ভানজদা খাতুন

ভয়ভনমিং 16/04/1991

12486 মভাোঃ আব্দু ারাভ মভাোঃ ফজলুয যমদ

মভাছাোঃ যমদা মফগভ

জয়নৄযাট 06/11/1996

12487 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ পমযদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মভনয মনগায মফগভ

নানটায 10/12/1997

12488 মদনরায়ায মানন আব্দুর জিায

াাযা ফানু

নওগাঁ 03/02/1996

12489 মভাোঃ আবু ফক্কায াজী জানয আরী মখ

মভাছাোঃ মফগভ াযা

মযাজগঞ্জ 01/01/1991

12490 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ রুহুর আমভন

ছবুযা খাতুন

মপনী 08/02/1990

12491 মভাোঃ আব্দুর ান্নান মভাোঃ আব্দুর রমতপ

রুমজনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1994

12492 মভাোঃ জামকয মানন এযাদ উল্লযা

নুয নাায

কুমভল্লা 08/03/1995

12493 মভাোঃ তুমন মানন মভাোঃ পারুক মানন

মভাছাোঃ মফরী মফগভ

নানটায 06/06/1994

12494 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ রাবু মভয়া

আভা আকতায

টাঙ্গাইর 01/10/1993

12495 মভাোঃ আবুর খানয়য মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাাোঃ ভনজু-য়াযা-মফগভ

কুমভল্লা 25/12/1991

12496 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ আভান উমিন যকায

মভাছাোঃ মপনযাজা মফগভ

মযাজগঞ্জ 30/12/1996

12497 সুভাইয়া লুৎপা মভাোঃ মদুর ইরাভ

মযনা মফগভ

যিংনৄয 03/02/1995

12498 ািাভ মাাইন মভাোঃ আব্দুয যভান

ভাফুজা মফগভ

কক্সফাজায 15/04/1996

12499 মভাোঃ যাজু মভয়া মভাোঃ আরী মভয়া

মভাছাোঃ কাভরুননাায মফগভ

পমযদনৄয 25/11/1993

12500 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আজানম্মর ক

নূয ফানু মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1996
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12501 আফদুর আরী এাক মভয়া

তফুযা খাতুন

মনায়াখারী 10/03/1995

12502 মভাোঃ ামভকুর ইরাভ মভাোঃ মমরভ মভয়া

মভাছাোঃ ারুর মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1995

12503 মভাোঃ পজলুর ক ভূঞাঁ মভাোঃ াআরভ ভূঞাঁ

মগারাপনযাজ মফগভ

মনায়াখারী 01/03/1990

12504 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মৃত আব্দুর জিায

জহুযা মফগভ

জাভারনৄয 10/07/1990

12505 মভাোঃ মতৌমদুর াান ামকর মভাোঃ আননায়ায মানন

ভমযয়ভ খাতুন

মযাজগঞ্জ 31/03/1993

12506 সুভন কুভায যকায শ্রী মযদা যকায

শ্রী ভমত আযমত যানী যকায

ভাগুযা 15/10/1987

12507 মভাোঃ আযাপ উমিন মভাোঃ নাময উমিন

মভানযা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 21/11/1988

12508 আরভগীয মানন আব্দু ছারাভ মক

জাানাযা মফগভ

পমযদনৄয 08/03/1992

12509 মভাোঃ ফাবুর মানন মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ জহুযা মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/07/1991

12510 মজযামতল যায় বনফ যায়

যঞ্জনা যায়

মদনাজনৄয 25/12/1995

12511 মভাোঃ পয়ার মভাোঃ নুরুর মভানভন

ঝযনা মফগভ

মনায়াখারী 05/08/1993

12512 মভাোঃ ইভযান আরী মভাোঃ নুরুর আমভন

মভাছাোঃ কমনূয মফগভ

গাইফান্ধা 01/10/1991

12513 মভাস্তামপজায যভান াভছুর ক

মভানভনা মফগভ

কুমিগ্রাভ 05/05/1994

12514 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মখয়া মফগভ

নানটায 07/11/1991

12515 আফদুল্লা আর ভামুদ আবু সয়দ মভাোঃ ইকফার মানন

তাছমরভা খানভ

ঢাকা 10/11/1995

12516 ইউসুপ আভীন মরার উমিন

ামভনা মফগভ

জাভারনৄয 01/02/1994

12517 মভাোঃ ইভাভ মানন মভাোঃ আবুর মানন

ামনা আক্তায

নযমিংদী 19/09/1992

12518 মভাোঃ মযজাউর কমযভ পমকয মভাোঃ মভাাযপ মানন পমকয

মযানা মফগভ

কুমভল্লা 01/02/1994

12519 মভাোঃ ভমনয মানন মভাোঃ মভাপানজ্জর মানন

জানদা মফগভ

পমযদনৄয 25/08/1987

12520 মভাোঃ ভাসুদ কায়ায মভাোঃ নুরুর আমভন খান

মভাছাোঃ মভানভনা খাতুন

যিংনৄয 18/07/1993
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12521 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ মভানভন

রাইরা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 01/08/1992

12522 মভাোঃ আবু ফকয মমিক মভাোঃ ফজলুয যভান

াননয়াযা মফগভ

টুয়াখারী 04/03/1990

12523 াজ্জাদ মানন মভাাযপ মানন

পানতভা মফগভ

রক্ষীনৄয 11/07/1993

12524 মভাোঃ ইভযান মানন মুমরভ উমিন

নয়ন আক্তায

রক্ষীনৄয 25/09/1991

12525 মভাোঃ আমজজুর  ক মভাোঃ সুরতান আানম্মদ

মৃত আননায়াযা খাতুন

ভয়ভনমিং 02/02/1992

12526 যমফউর ইরাভ রুনফর আক্কাছ আরী

ছানয়দা আক্তায

গাজীনৄয 03/12/1996

12527 আব্দুর কমযভ ভনসুয আভদ

মযননা মফগভ

মনরট 22/02/1992

12528 াপাত সুরতান মভন্টু মভাোঃ টিনৄ সুরতান

মযভা সুরতানা

মগাারগঞ্জ 20/04/1996

12529 মভাোঃ ভাফুজায যভান মভাোঃ আপতাফ উিীন 

আপরুজা মফগভ

জয়নৄযাট 12/04/1992

12530 মভাোঃ নুয-এ-আরভ মিীকী মভাোঃ াজ্জাদ আরী

ানযা মফগভ

ঞ্চগি 20/06/1992

12531 মভাোঃ আমভন মানন মভাোঃ আবুর মানন

ামনা মফগভ

মঝনাইদ 20/10/1995

12532 মভাোঃ ারা উমিন কমফয মভাোঃ কমপর উমিন যকায

মভাছাোঃ ওদা মফগভ

গাইফান্ধা 25/12/1988

12533 মভাোঃ মভযাজুর ইরাভ মৃত আব্দুর রমতপ

মভাছাোঃ মনলুপা ইয়ামভন

গাইফান্ধা 01/01/1995

12534 রুনফর দা মৃদুর দা

ভীযা দা

চট্টগ্রাভ 04/06/1990

12535 সয়দ মতৌমপক সয়দ মজায়ানদর

জাানাযা মফগভ

টাঙ্গাইর 24/11/1988

12536 মভাোঃ আব্দুয যমভ মভাোঃ ইয়ামছন আরী মভাল্লা

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

নানটায 02/02/1987

12537 মভাোঃ ীদুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কারাভ

মভনরুন মনচ্া

যাঙ্গাভাটি 10/05/1988

12538 আফদুর ভানরক মভাোঃ আমজজুর ভাওরা

রাইরী মফগভ

মনায়াখারী 28/01/1990

12539 মুোঃ মনজাভ উমিন আনভদ কমফয

আনয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/04/1992

12540 মভাোঃ আমভনুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু ারাভ

আমিয়া মফগভ

মদনাজনৄয 03/10/1994
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12541 খন্দকায যামকফ াান খন্দকায আব্দুর ভাবুদ

মভাছাোঃ যানভা মফগভ

গাইফান্ধা 12/11/1988

12542 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ ফদয উমিন

আনরয়া মফগভ

ভামনকগঞ্জ 30/12/1995

12543 মদফাীল যায় আশুনতাল যায়

মভরতা যায়

খুরনা 15/11/1991

12544 মভাোঃ আজভমভয়া মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন

মুকুর মফগভ

জাভারনৄয 20/08/1995

12545 আমজজুর ক মাান দুরার মভয়া

নুযজাান

মকনাযগঞ্জ 01/01/1995

12546 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ইাাক আরী

মভন ভঞ্জু আযা মফগভ

মদনাজনৄয 10/07/1992

12547 মভাোঃ ভাফুজুয যভান মভাোঃ াাদত মাাইন

ামনা

াফনা 01/01/1995

12548 আর ভামুন মভাোঃ আব্দুয যফ

আঞ্জুভান আযা

পমযদনৄয 20/10/1989

12549 মভাোঃ আরামভন আব্দু াভাদ

জমযনা মফগভ

টাঙ্গাইর 04/05/1995

12550 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ আব্দুর ভমজদ

জাানাযা মফগভ

ভয়ভনমিং 31/12/1992

12551 মভাোঃ দুরার উমিন খান মভাোঃ আমজভ উমিন খান

মভাছাোঃ মভাননায়াযা মফগভ

যাজফািী 25/11/1986

12552 যতন চন্দ্র নৄমরন চন্দ্র

আযতী যানী

মনযাজনৄয 25/12/1989

12553 মভাোঃ এভযান মানন মভাোঃ আব্দুর আমজজ

মভাাোঃ মযানকয়া মফগভ

নওগাঁ 10/09/1993

12554 মভাোঃ জুাইয মাাইন মভাোঃ ফমদউজ্জাভান

মভাছাোঃ জানফদা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1994

12555 মভাোঃ জুনয়র যানা মভাোঃ ানদ আরী

মভাাোঃ তানযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/06/1992

12556 মভাোঃ ফাফলুয যমদ মভাোঃ মফবুয যভান

মভাছাোঃ মনায ফানু

নীরপাভাযী 08/05/1989

12557 মভাস্তাক আনভদ মপ উমিন

রাকী মফগভ

টাঙ্গাইর 25/11/1994

12558 মভাোঃ মযপ তানবীয আয়নার মফাযী

জনফদা

ভামনকগঞ্জ 01/02/1994

12559 সুজন দা যাহুর মভািংশু মফভর দা

মফনৄরা যানী দা

কক্সফাজায 25/07/1993

12560 মজান আনভদ জমন মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ যওনাযা মফগভ

জাভারনৄয 27/07/1995
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12561 আান াফীফ অন্তয আখতারুর ইরাভ

আঞ্জুভান আযা মফগভ

কুমিগ্রাভ 19/11/1996

12562 মভাোঃ ইপনতখারুর আরভ সয়দ জাপয আম্মদ

কাভরুন নাায

চট্টগ্রাভ 07/11/1995

12563 মপ্রন্প কুভায যকায প্রনফাধ কুভায যকায

ভারা যানী যকায

ভাদাযীনৄয 01/05/1991

12564 মভাোঃ তানবীয মানন মভাোঃ মানন আরী

মভাছাোঃ ফনভ মভাস্তাযী

াফনা 21/09/1994

12565 মখ াানুজ্জাভান মভাোঃ আরাউমিন মখ

মভাছাোঃ যামজয়া খাতুন

কুমিয়া 03/04/1995

12566 মভাোঃ আতাারুর ইরাভ মভাোঃ আমভনুর ইরাভ

মযানা সুরতানা

াতক্ষীযা 15/03/1991

12567 ইনামুর াান যমফউর ইরাভ

াানাযা মফগভ

াতক্ষীযা 01/04/1994

12568 আমপ ভামুদ মভাোঃ াইদুয যভান

মখ মমযন

াফনা 01/01/1993

12569 মভাোঃ নূয নফী মভাোঃ যমপকুর আরভ

মযজীয়া মফগভ

জয়নৄযাট 04/05/1992

12570 কাওছায আনভদ আব্দুর খানরক াওরাদায

যানী মফগভ

ফমযার 30/12/1987

12571 মভাোঃ আব্দুয যমদ মৃত আবু ফকয মমিক

রুমফয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 31/12/1992

12572 নামদয়া সুরতানা আব্দুর আমজজ

আমছয়া মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 23/12/1989

12573 খামদজা খাতুন মভাোঃ আবুর মানন

উনম্ম কুরছুভ

ভয়ভনমিং 18/08/1992

12574 মফরার খান মভাোঃ পজলুর ক খান

মফরমক মফগভ

জাভারনৄয 09/11/1990

12575 ভতুেজা ইকফার মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

যাজাী 15/06/1991

12576 মভাোঃ আর আমভন এভ. এ. কামদয

তামরভা খানভ

ভাদাযীনৄয 18/02/1991

12577 মভাোঃ আরী াহ্ যািী মভাোঃ আরী াহ্ মনওয়াজ

মভাছাোঃ সুরতানা মফগভ

ফগুিা 27/06/1988

12578 মভাোঃ আবু ফকয মছমিক মভাোঃ ামনপ

মফমফ যমভা

মবারা 08/01/1992

12579 মভাোঃ নূয ইরাভ মভাোঃ পযাদ আরী

মভাছাোঃ আনজদা মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/01/1992

12580 মভাোঃ আান উল্লা মভাোঃ আমতকুল্লা

ছামফনা ইয়াছমভন

মকনাযগঞ্জ 29/12/1991
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12581 মভাোঃ মতৌমদুর ইরাভ মভাোঃ তাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ পামভা মফগভ

যিংনৄয 22/03/1995

12582 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মৃত মভাোঃ নামজভ উিীন মভয়া

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/08/1989

12583 মভাোঃ ইব্রামভ মানন মভাোঃ জাাঙ্গীয াওরাদায

ামনুয মফগভ

ঝারকাঠী 03/01/1993

12584 জয় মফশ্বা মদরী মফশ্বা

মভরনী মফশ্বা

মনযাজনৄয 12/01/1992

12585 মভাোঃ মগারাভ পারুক মভাোঃ খমফয উমিন

মভাছাোঃ আমছয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 20/08/1993

12586 মভাোঃ আব্দুয যানদ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ মুম েদা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1996

12587 মভাোঃ ইভযান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

খামদজা মফগভ

চট্টগ্রাভ 14/10/1991

12588 মভাোঃ আিংগুয আরভ মভাোঃ নমজয মানন

মভাছাোঃ আঞ্জু মফগভ

কুমিগ্রাভ 10/07/1995

12589 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ আযনদ আরী

ছারভা মফগভ

টাঙ্গাইর 09/12/1992

12590 মভাোঃ নূনয আরভ আিা আব্দুয যভান

মযমজয়া মফগভ

মবারা 03/06/1989

12591 অজয় মদফ ভ ো যফীন্দ্র নাথ মদফ ভ ো

সুজরা যানী মদফ ভ ো

মদনাজনৄয 06/08/1992

12592 প্রদী মবৌমভক মযারার মবৌমভক

মফষ্ণু মপ্রয়া মদফী

মপনী 01/06/1989

12593 আমপ কফীয মভাোঃ হুভায়ূন কফীয

াভসুননাায

ঢাকা 03/07/1992

12594 মভাোঃ যামজবুর ইরাভ মভাোঃ ইউনুছ দ োয

ামফফা খাতুন

যাজাী 01/05/1990

12595 মুাম্মদ ইয়ামছন মুাম্মদ আরী

আননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 08/05/1987

12596 মভাাম্মদ মযাকন উমিন আনভদ আরী

মভানছনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/02/1990

12597 মভাোঃ মযজা াযনবজ মভাোঃ যইচ উিীন

পমযদা মফমফ

নওগাঁ 01/02/1994

12598 মভাোঃ মাান আনম্মদ মভাোঃ ইজাবুর ক

মজাৎস্না মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 09/11/1992

12599 মভাোঃ ভমদুর ইরাভ মভাোঃ াখাওয়াত মানন

মভাছাোঃ তামভনা মফগভ

াফনা 07/12/1992

12600 মনক্রটি ফারা অশুনতাল ফারা

অমনতা ফারা

মগাারগঞ্জ 10/02/1989
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12601 মভাোঃ জয়নার আনফদীন্ মভাোঃ খমরলুয যভান

আনরায়া

টাঙ্গাইর 30/09/1993

12602 মভাোঃ আফদু ারাভ মভাোঃ ামনপ

মযানকয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1987

12603 মভাোঃ ভামুদুর াান খাঁন মভাোঃ আপতায  উিীন খাঁন

মভাছাোঃ আমছয়া খাতুন

মকনাযগঞ্জ 20/02/1992

12604 মভাোঃ নফাফ আরী মভাোঃ আব্দুর াভাদ

মভাছাোঃ আকমরভা মফমফ

যাজাী 07/06/1993

12605 মভাোঃ মযান উমিন মচৌধুযী মভাোঃ রুস্তভ আরী মচৌধুযী

ঝযনা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/09/1993

12606 মভাোঃ ওফায়দুয যভান মভাোঃ আমনছুয যভান

মভাছাোঃ উনম্ম আযা মফগভ

গাইফান্ধা 18/01/1993

12607 যমফউর ইরাভ আফদুর ভন্নান

মযমজয়া মফগভ

মনায়াখারী 15/01/1993

12608 বুজ যজন ফাছাি প্রবানফ চন্দ্র ফাছাি

ভারতী ফাছাি

খুরনা 18/02/1991

12609 মভাোঃ ভামুদুর ক মৌযব মভাোঃ ইভামুর ক

মভাছাোঃ পমযদা ইয়ামভন

াফনা 24/10/1995

12610 মভাাম্মদ া যান জয়নার আফমদন

নুয জাান মফগভ

মনায়াখারী 15/06/1992

12611 নাঈভ মভয়া অমরউল্লা মভয়া

যামফয়া আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 15/11/1992

12612 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আব্দুর আউয়ার

মভাছাোঃ ভাসুদা মফগভ

যিংনৄয 10/12/1989

12613 কৃষ্ণ কুভায যকুভায

মরচু

মগাারগঞ্জ 01/12/1989

12614 আমযপ মফল্লা মভানরভ উমিন

আঞ্জুভানাযা

নওগাঁ 25/11/1992

12615 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ আমভয উমিন

আননায়াযা

মকনাযগঞ্জ 31/12/1995

12616 সুভন চন্দ্র দা সুমর চন্দ্র দা

গীতা যানী দা

মনযাজনৄয 08/11/1995

12617 মভাোঃ ইজায উিীন মভাোঃ মজয উিীন

ভানজদা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 15/05/1993

12618 মভাোঃ ভমদুর কমফয মভাোঃ মকাফাদ মানন

ভমজেনা মফগভ

মনায 10/01/1992

12619 ান্না আক্তায মভাোঃ আরাউিীন

আনভনা  আক্তায

মনত্রনকানা 10/03/1993

12620 মভাোঃ নামজভ উমিন মভাোঃ আব্দুর ভমজদ

যামজয়া সুরতানা

গাজীনৄয 07/08/1987
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12621 আর-আমভন মখরু মভয়া

নুপা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/12/1988

12622 মভাোঃ ভাতউর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ওয়াাৃ্ফ মভয়া

মভাছাোঃ ভজলুভা মফগভ

যিংনৄয 28/08/1989

12623 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ মভযাজুর ইরাভ

ামনা মফগভ

ভাগুযা 04/08/1994

12624 মভাোঃ মদুর ইরাভ মৃতোঃ জমযপ উমিন

মভাছাোঃ এমরজা মফগভ

যিংনৄয 30/10/1992

12625 মভাোঃ ামদকুর আরভ মভাোঃ খুযীদ আরভ

ভঞ্জু ভননায়াযা

যাজাী 10/10/1992

12626 ভমনরুর ইরাভ মৃতোঃ আমজজুর ইরাভ

মভাতাাযা মফগভ

নীরপাভাযী 16/05/1993

12627 ভমতউয যভান মভযাজুর ইরাভ

রুনভরা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 28/10/1995

12628 এ. মক. এভ. াভছুর হুদা যকায মৃত আযাফুর ইরাভ যকায

মভাছাোঃ ানদা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1988

12629 মভাোঃ যামকফ মানন মভাোঃ আরভগীয মানন

মফগভ ারুর

চট্টগ্রাভ 10/04/1993

12630 মভাোঃ আবু ানর মূা মভাোঃ ারাভ কমফয

মনলুপা ইয়ামভন

ফমযার 06/06/1991

12631 যঞ্জন কামন্ত দা ফীযরার দা

নৄতুর যানী দা

কুমভল্লা 25/11/1992

12632 মভাোঃ মফরার মানন‘ মনছারুর আরভ

মভাছাোঃ জুনরখা মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/01/1995

12633 মছাটন দত্ত অরুন দত্ত

নমভতা প্রবা দত্ত

চট্টগ্রাভ 10/08/1990

12634 মময কুভায ার ধনযঞ্জন ার

‘কাজর যানী ার

কুমভল্লা 10/04/1991

12635 মভাোঃ আান ামফফ মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ আনভনা মফমফ

ফগুিা 01/10/1995

12636 মযটন ফড়ুয়া মৃত শুব যঞ্জর ফড়ুয়া

মযবা ফড়ুয়া

কক্সফাজায 27/11/1988

12637 যমফন চক্রফতী অধীয চক্রফতী

প্রবা চক্রফতী

চট্টগ্রাভ 15/10/1988

12638 ভাইনকর আচার্য্ে মফজয় আচার্য্ে

ঝুনু আচার্য্ে

চট্টগ্রাভ 02/01/1987

12639 মভাোঃ ভাফুজুয যভান মভাোঃ আব্দুর জমরর

পমযদা মফগভ

কুমিগ্রাভ 19/03/1988

12640 মজান মভয়া জয়নার আনফদীন

মযাকানা আক্তায

চাঁদনৄয 31/12/1992
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12641 মভাোঃ ভাভনুর ইরাভ (ভামুন) মভাোঃ ানয আরী

মভাছাোঃ আয়া মফগভ

যিংনৄয 01/12/1994

12642 মভাোঃ জামকয মানন আপজার মানন

জমযনা

টাঙ্গাইর 01/01/1995

12643 মভাোঃ নাজমুর াান খান মভাোঃ আব্দু মাফাান খান

ামনা মফগভ

ঝারকাঠী 01/02/1992

12644 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ ইভাইর মানন

মভাছাোঃ কমনুয খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/10/1991

12645 তামনয়া নাছমযন মভাোঃ ইয়ামছন আরী

রুমফনা নামযন

মযাজগঞ্জ 06/07/1992

12646 মমিকুয যভান আকফয আরী

ভভতাজ মফগভ

যাজফািী 01/06/1993

12647 াগয চন্দ মগাার কৃষ্ণ চন্দ

মুকুর চন্দ

ভামনকগঞ্জ 30/12/1993

12648 মদফাীল যকায মনযঞ্জন যকায

দূগ ো যানী যকায

ভামনকগঞ্জ 20/11/1994

12649 মভাোঃ মজয়াউয যভান মৃত ভান্নান মভয়া

জহুযা খাতুন

গাজীনৄয 15/04/1987

12650 মভাোঃ টুটুর আনম্মদ মভাোঃ যই উিীন

মভাাোঃ ভামফয়া মফগভ

যাজাী 15/03/1987

12651 মভাোঃ মখ পমযদ মভাোঃ ওকত আরী আকন্দ

ামরভা মফগভ

জাভারনৄয 23/12/1988

12652 মভাোঃ জামকরুর ইরাভ মভাোঃ মখাযনদ আরী

মভাছাোঃ জায়ফুর মনছা

াফনা 21/10/1992

12653 ভামযয়া তাকাছুভ মগারাভ মভাস্তপা

মভাছাোঃ গুরান নাায

যিংনৄয 01/01/1990

12654 আবুর ফাায চাঁন মভয়া

মজমভন মফগভ

মকনাযগঞ্জ 01/01/1995

12655 মভাোঃ ভাসুভ মভয়া তাইজুর ইরাভ

নাযমগছ মফগভ

নযমিংদী 03/09/1996

12656 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ নামফয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/07/1991

12657 মভাোঃ আরতাপ মাাইন মভাোঃ মদ আরী

মভাছাোঃ জানভরা খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/01/1992

12658 মভাোঃ রুহুর আমভন মভাোঃ মুমজফয যভান

নূয জাান

জয়নৄযাট 02/09/1992

12659 মভাোঃ াভীভ আরী মভাোঃ আপায আরী

মভন ানদকা মফগভ

মদনাজনৄয 30/12/1989

12660 মভাোঃ মাানুয যভান মভাোঃ ভাসুদ যানা

মভাছাোঃ ছামফনা ইয়ামভন

নানটায 13/08/1992
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12661 মভাোঃ ইয়ামন মভয়া মভাোঃ তাজুর ইরাভ

আননায়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 09/11/1990

12662 মানর াভাদ এভ.এ. াইদ াা

মভান েদা মফগভ

নযমিংদী 23/12/1986

12663 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আজাারুর ইরাভ

মভাছাোঃ রাবরী মফগভ

যিংনৄয 07/09/1990

12664 আব্দুল্লা যদায রারফয আরী যদায

াাযা

নওগাঁ 07/04/1994

12665 আবু ফক্কয মভাোঃ ছামকফ মভাোঃ আকতারুজ্জাভান (মজল্লুয)

মভাাোঃ সুমপয়া আকতায

চাঁাইনফাফগঞ্জ 04/10/1994

12666 াছান যীপ মভাোঃ মদুর ইরাভ

নূয নাায

মনায়াখারী 15/06/1991

12667 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ ভাতাফ মানন খান

ভমযয়ভ মফগভ

ফযগুনা 25/08/1987

12668 মগারাভ মভাািীয মগারাভ মভাাম্মদ

মপৌমজয়া খানভ

নযমিংদী 04/01/1996

12669 মভাোঃ মাযাফ মাাইন মভাোঃ মযজাউর কমযভ ভন্ডর

মভাছাোঃ ামনুয মফগভ

গাইফান্ধা 01/06/1990

12670 ইবা যকায ানদক  মভয়া

আনভনা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/07/1992

12671 মভাোঃ ভাফুজুয যভান মভাোঃ ভমজফয যভান

মভাছাোঃ তামভনা যভান

মদনাজনৄয 08/07/1991

12672 মভাোঃ ভাবুবুর াান মভাোঃ মদনরায়ায মানন

মভাাোঃ মফরমকছ জাান

নযমিংদী 08/10/1987

12673 মভাোঃ মফাযান আনভদ যানর মভাোঃ ময আরী

ভমযয়ভ সুরতানা

কুমিয়া 18/02/1992

12674 মভাোঃ মনয়াজ ভামুদ পয়র মভাোঃ াভছুর আরভ

মনলুপায ইয়াছমভন

চাঁদনৄয 07/09/1990

12675 মভাম্মদ াপানয়ত উল্লা মভাোঃ যমপকউল্লা

ভননায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1990

12676 ামিয আানম্মদ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ রাবরী খাতুন

কুমিয়া 09/01/1992

12677 মভাোঃ মারায়ভান মানন মৃতোঃ কাভার উমিন

মভাছাোঃ ভানরকা খাতুন

কুমিয়া 01/03/1990

12678 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আব্দুর আমজজ

মভাছাোঃ খামদজা খাতুন

মনায 15/12/1991

12679 মজ. এভ. ইভযান হুাইন মজ. এভ. ভকবুর হুাইন

সুমপয়া ভকবুর

খুরনা 01/01/1996

12680 মপারী খাতুন মভাোঃ ইিী আরী

াানাজ াযবীন

মনায 12/09/1996
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12681 মভাছাোঃ মামনয়া সুরতানা মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ আইমযন াযবীন

মঝনাইদ 25/02/1993

12682 হৃদয় চন্দ্র াা ভাধফ চন্দ্র াা

মখা যানী াা

কুমভল্লা 09/06/1993

12683 আবু ফকয মমিক আব্দুর ফাযী

ামছনা মফগভ

ফগুিা 21/12/1990

12684 সুনীর চন্দ্র যাজনাথ যমফ দা

শ্রীভমত যাজভমত যানী

ফগুিা 12/11/1995

12685 মভাোঃ ইউছুপ আরী‘ নূয মভাাম্মদ

মভাছাোঃ মফরমকছ ফানু

নওগাঁ 06/02/1993

12686 যওয়ায কাভার মুাম্মদ নুরুর ইরাভ

জাান আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/02/1992

12687 যাকীফ আনভদ মভাোঃ নাময উমিন

মভাছাোঃ রুমফয়া খাতুন

কুমিয়া 05/09/1995

12688 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ আবুর ভান্নান মভয়া (মভান্নাপ)

সুমপয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 10/10/1988

12689 মভাোঃ আব্দুর াই মৃত আব্দুর জমরর

ামভদা মফওয়া

জয়নৄযাট 08/04/1991

12690 মভাোঃ ীদুর ইরাভ মৃত মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাম্মদ তাছমরভা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 05/01/1992

12691 মুাম্মদ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ ামফবুয যভান

মযমজয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/06/1993

12692 এনানয়ত উল্লা আছান উল্লা

আমজভা খাতুন

মনায়াখারী 01/06/1995

12693 মভাোঃ মযজওয়ানুর ক মভাোঃ নূযর ক

মভাছাোঃ কমনুয আপনযাজা

রারভমনযাট 17/12/1987

12694 মুক্তা যানী দা মদফব্রত দা

ভঞ্জু যানী দা

ব্রাহ্মনফামিয়া 15/07/1991

12695 মভাোঃ এ কউমজফ আরী মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মভাছাোঃ াানাজ মফগভ

মভনযনৄয 20/06/1994

12696 আব্দুল্লা আর ভাছুভ আবু মছমিক মভয়া

মনা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 10/02/1989

12697 মভাোঃ মগারাভ মুনতাজো মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মজন্নাত আযা

মদনাজনৄয 14/01/1988

12698 ওভয পারুক যমফউর ইরাভ

মযখা মফগভ

মঝনাইদ 07/05/1994

12699 মভাোঃ ফায়জীদ াান মভাোঃ রুহুর আভীন

মভানরভা মফগভ

নওগাঁ 24/10/1993

12700 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ মভনছয যািী

রাকী মফগভ

ফমযার 07/08/1990
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12701 ায়দায আরী আব্দুর ামভদ

আভা মফগভ

খুরনা 18/09/1992

12702 জুনর তালুকদায মফজয় কুভায তালুকদায

মযক্তা চাকভা

খাগিাছমি 16/06/1990

12703 মভাোঃ রুহুর আভীন মৃত আরতাফ মানন

মপনযাজা আক্তায

ভয়ভনমিং 05/12/1992

12704 আফদুল্লা আর ভামুন আফদুর মভামভন

ছানরা আক্তায

মপনী 05/01/1988

12705 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ মৃত মযজাউর কমযভ

মভাছাোঃ ভাাফুজা মফগভ

মদনাজনৄয 30/10/1991

12706 জর কুভায মদ নয চন্দ্র মদ

মফরী যানী মদ

জাভারনৄয 07/04/1991

12707 ামন ভাযভা ভিংরাপ্রু ভাজন

অিংক্রা মচৌধুযানী

খাগিাছমি 05/01/1989

12708 যামকফ াান ফাফলু মভয়া

পানতভা মফগভ

ফগুিা 01/01/1994

12709 উজ্জ্বর মফশ্বা উানন্দ মফশ্বা

চম্পা মফশ্বা

মগাারগঞ্জ 04/04/1987

12710 মভাোঃ ভাসুদ াযনবজ মভাোঃ মরয়াকত আরী

মভাাোঃ ারুর মফগভ

যাজাী 27/09/1991

12711 মভজো মভাোঃ যমফউর মানন মভজো মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভজো কামনজ পানতভা

চট্টগ্রাভ 02/01/1989

12712 মভাোঃ ামপউর ইরাভ খান মভাোঃ আমভনুর ইরাভ খান

মভাছাোঃ াানাজ মফগভ

যিংনৄয 15/10/1995

12713 মভাোঃ নাময উিীন মভাোঃ নুয মভয়া

আনভনা মফগভ

নিাইর 15/01/1994

12714 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মভাছাোঃ ভমতজান মফমফ

নওগাঁ 01/04/1991

12715 স্বন কুভায যকায আমশ্বনী চন্দ্র যকায

মানা যানী

গাইফান্ধা 01/08/1990

12716 জামভনা যভান মভাোঃ মজল্লুয যভান

ামনুয আক্তায

মফগঞ্জ 01/11/1990

12717 মভাোঃ াীন যদয মভাোঃ মভাস্তপা যদায

মযভা আক্তায

মনযাজনৄয 01/01/1995

12718 কুর মফশ্বা কৃষ্ণ দ মফশ্বা

াম যানী মফশ্বা

নিাইর 31/12/1991

12719 সুভাইয়া ারভা মভাোঃ মারায়ভান 

মানন আযা মফগভ

াফনা 13/04/1992

12720 মভাোঃ আবু যানর মভাোঃ ভনরভ প্রািং

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

াফনা 20/10/1995
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12721 সুজন ভন্ডর মফনয় কৃষ্ণ ভন্ডর

আঞ্জরী ভন্ডর

ফানগযাট 08/11/1994

12722 মভাোঃ যমফউর াান মৃত ছানা উল্লা

মভাছাোঃ ছফুযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 11/08/1985

12723 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ মভরন মানন

ামনুয মফগভ

খুরনা 10/11/1996

12724 আান উল্লা মৃত ওফাইদুর ক

সুমপয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 07/02/1990

12725 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ মকপাতুল্লা

খায়রুন মনছা

যাজাী 10/02/1992

12726 শ্রী মৌযব চন্দ্র ফভ েন শ্রী মদনফন্দ্র নাথ ফভ েন

শ্রী ভমত ামন্ত যানী

গাইফান্ধা 01/02/1989

12727 জহুরুর ইরাভ আমভনুয যীদ

মজানা

নওগাঁ 01/01/1995

12728 মননৄন চাকভা নয়ন কুভায চাকভা

কুসুমভকা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 12/11/1995

12729 মভাোঃ ওফায়দুর ক মযপাত মভাোঃ মনজাভ উমিন

ভানজদা খাতুন

ভয়ভনমিং 27/06/1995

12730 আমতকুয যভান যানদ এভ.এ. ভান্নান

ামভদা মফগভ

নযমিংদী 05/12/1993

12731 মভাোঃ ইভযান মাাইন মভাোঃ আফদুর ভান্নান মৃধা

মভাাোঃ পমযদা মফগভ

টুয়াখারী 11/10/1995

12732 মভাোঃ যামকবুর ইভাভ মৃত নজরুর ইরাভ

মভাাোঃ ভঞ্জুয়াযা ইরাভ

কুমভল্লা 31/12/1988

12733 অমনফ োন যায় মযভর যায়

মাবা যায়

খুরনা 06/03/1994

12734 এভ. মানর মভনদী মৃত আবু ফক্কায মিীক

কমযমুন মনছা

মনায 20/05/1988

12735 াইফুল্লা আব্দুল্লা

জাানাযা

াতক্ষীযা 01/10/1996

12736 জাভার মানন ানফ আরী

তানজরা মফগভ

ভাদাযীনৄয 11/07/1990

12737 শুব নন্দী সুনীর কুভায নন্দী

ফান্তী যানী নন্দী

কুমিয়া 20/09/1996

12738 মভাোঃ নূরুর আমভন মভাোঃ আবুর মানন

অরুনা মফগভ

কুমিয়া 04/01/1988

12739 মভাোঃ রুনফর আনভদ মভাোঃ আব্দু াত্তায

াফজান মফগভ

টাঙ্গাইর 01/06/1993

12740 মযভা খাতুন মজন্না মখ

আরভ আযা মফগভ

কুমিয়া 25/11/1991

Page 137 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

12741 যমকবুর ইরাভ মৃত মদদায মখ

মভাাোঃ াযবীন মখ

খুরনা 24/12/1996

12742 ছাদাদ আনভদ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ নুরতানা মযমজয়া

কুমিয়া 10/10/1992

12743 মভাোঃ নামদুর ইরাভ যানর মভাোঃ আরভগীয মানন

মমরনা মফগভ

চাঁদনৄয 05/12/1995

12744 প্রান্ত চন্দ্র ফভ েন মগাার চন্দ্র ফভ েন

মজযাৎস্না যানী ফভ েন

গাইফান্ধা 01/01/1995

12745 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ আমছমুিীন

মভানভনা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1987

12746 মভাোঃ আকনছদ আরী মভাোঃ কারাঁচাদ

মভাছাোঃ আঙ্গুযা মফগভ

নানটায 02/02/1990

12747 নামদ াান মযত আরী

ভমজেনা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 13/12/1988

12748 মভাোঃ নাময উমিন নুয মভাাম্মদ যকায

নুযজাান মফগভ

কুমিগ্রাভ 05/07/1991

12749 মযন যকায গনন যকায

মল্পী যকায

ঢাকা 03/11/1994

12750 মভাোঃ াযনবজ আনভদ মভাোঃ মদনরায়ায মানন

াযবীন আক্তায

ভাদাযীনৄয 30/12/1993

12751 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান মক মভাোঃ মভাতানরফ মানন মক

ভননায়াযা মফগভ

পমযদনৄয 25/12/1991

12752 সুজন মদফনাথ ধীনযন্দ্র মদফনাথ

ভারতী যানী মদফনাথ

ঠাকুযগাঁও 10/02/1996

12753 মভাোঃ আপতাফ মাাইন মভাোঃ মনকন্দায আরী মভাল্লা

মভাছাোঃ উনম্ম কুরছুভ

াফনা 30/12/1991

12754 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ নমজয উমিন মফশ্বা

মভাছাোঃ ফুযা খাতুন

াফনা 16/10/1991

12755 মভাোঃ ভাামুদুর াান মভাোঃ আব্দুর ভমজদ

জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 25/01/1993

12756 অমভত মদ সুমনভ ের কামন্ত মদ

ভমনকা মদ

মনযাজনৄয 09/10/1990

12757 মভাোঃ জুনয়র মানন মভাোঃ আরপাজ উমিন

ানযছা মফগভ

গাজীনৄয 01/01/1987

12758 মফা যায় দ্বীনফন্ধু যায়

সুমচত্রা যানী যায়

মদনাজনৄয 13/02/1995

12759 আযাফুর ইরাভ তামযক মভাাোঃ আব্দুর ভমজদ (উমকর)

মভাছাোঃ ামপজুন্নাায

াফনা 15/07/1995

12760 মভাোঃ আর-আমভন মৃত আব্দুর ামরভ

পানতভা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1990
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12761 মভাোঃ াইফুমিন মভাোঃ ফাফয আমর মফশ্বা

মভাছাোঃ ানরা মফগভ

ভাগুযা 01/01/1993

12762 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মভান েদা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1995

12763 মভাোঃ মুক্তা আরভ মভাোঃ আব্দুর ভমজদ

মভাছাোঃ তানমজনা মফগভ

ঞ্চগি 21/06/1993

12764 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আব্দু ছাভাদ

মভাছাোঃ ডরী মফগভ

মযাজগঞ্জ 22/11/1985

12765 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ ারুন-অয-যমদ

মভাছাোঃ মজানা মফগভ

মযনৄয 01/01/1993

12766 মভাোঃ াইফুর আরভ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মভাাম্মৎ মদনরায়াযা মফগভ

কুমভল্লা 25/10/1988

12767 পারুক কফীয মভাোঃ াজাান কফীয

পারৃনী কফীয

ভয়ভনমিং 01/07/1992

12768 মভাোঃ আবু াঈদ বুজ মভাোঃ মজন্নাত আরী

মফগভ াভছুন্নাায

াফনা 15/01/1993

12769 মভাাম্মদ ইউছু মৃত মদনরায়ায মানন

মৃত াভসুন নাায মফগভ

চট্টগ্রাভ 02/05/1989

12770 মভাাম্মদ ইকফার মানন মভাাম্মদ কাভার উমিন

যমভা আকতায

চট্টগ্রাভ 31/12/1995

12771 ভীভ মযপাত তানছুভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মযক্তা ফানু

নওগাঁ 17/08/1994

12772 মভাাম্মদ ওয়ামরউয যভান মভাাম্মদ আব্দুর আাদ

জাানাযা মফগভ

মনরট 31/12/1994

12773 মগৌতভ চাকভা মজযামতভয় চাকভা

দয়া যানী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 01/05/1993

12774 মভাোঃ তামযকুর ইরাভ মৃত কামজ নজরুর ইরাভ

পমজরাতুন মনছা

মবারা 05/02/1992

12775 মভাোঃ মুমফন াওরাদায মভাোঃ আফজার াওরাদায

মভাাোঃ মভনাযা মফগভ

ফানগযাট 21/01/1990

12776 আাদুজ্জাভান যমকফ উিীন

তমরভা খাতুন

কুমিয়া 06/05/1994

12777 মভাোঃ াইমুন আরভ মতু ভীয মভাোঃ আকতায মানন

মভাছাোঃ মমরনা খাতুন

মযাজগঞ্জ 07/07/1990

12778 মভাোঃ াইফুয যভান াহ্ আরভ

ছানরা মফগভ

যিংনৄয 10/08/1993

12779 মভাোঃ ফাবুর মানন মভাোঃ ভমজবুয যভান

মভাাোঃ মরচন মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 17/07/1992

12780 মরটন কুভায মফশ্বা সুপ্রবাত মফশ্বা

চাঁন কুভাযী মফশ্বা

নিাইর 27/11/1995
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12781 মভাোঃ আরভগীয মানন মভাোঃ মদনরায়ায মানন

ভানজদা মফগভ

ঢাকা 04/12/1994

12782 গাজী মভাোঃ মরার উিীন মভাোঃ আফদু াভাদ

তানযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 06/08/1989

12783 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযমজয়া সুরতানা

যাজফািী 11/07/1991

12784 মযদা ফারা মযভর ফারা

চরা ফারা

মগাারগঞ্জ 25/10/1991

12785 মভাোঃ মফাযান উমিন মভাোঃ যউপ মভাল্যা

সুমপয়া খাতুন

ভাগুযা 30/12/1994

12786 মভাোঃ ভামুদুর ক মভাোঃ াভসুর ক

মভাোঃ ভমযয়ভ মফগভ

মদনাজনৄয 21/12/1990

12787 মভাোঃ াইফুর ইরাভ যদায মভাোঃ নযায়ায মানন যদায

মভাাোঃ খামদজা মফগভ

মনযাজনৄয 27/05/1994

12788 মভাোঃ আব্দুর ামরভ মভাোঃ আব্দুর আমজজ

মভাাোঃ ানফজা মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1988

12789 মভজানুয যভান মৃত মভাোঃ মকতাফ আরী

মভাছাোঃ ছমপরা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1994

12790 মভাোঃ ভাাবুয যভান মভাোঃ আব্দুর আমজজ

পানতভা খাতুন

ভয়ভনমিং 28/05/1991

12791 মভাোঃ জুনয়র মভয়া মভাোঃ াভছুর আরভ

মভাছাোঃ জুনরখা মফগভ

ফগুিা 01/01/1990

12792 মভাোঃ মভনার মানন মভাোঃ যনয়জ উমিন

মভাছাোঃ ফুরঝুময মফগভ

যাজাী 20/07/1992

12793 মভাোঃ আরী  মানন খন্দকায মদনরায়ায মানন

ভানতায়াযা মানন

ঢাকা 02/04/1990

12794 মভাাম্মদ া আরভ মভাাম্মদ ইউছু

মগারনাায ইয়াছমভন

মনায়াখারী 01/01/1995

12795 ভমযয়ভ মনছা রুমফ মভাোঃ মরয়াকত আরী

যওন আযা মফগভ

কুমভল্লা 02/07/1995

12796 াান ইভাভ ভূইয়া মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ ভূইয়া

াভছুন নাায মফগভ

কুমভল্লা 01/10/1993

12797 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মভাোঃ ামফবুয যভান

মভাছাোঃ আকমরভা মফগভ

গাইফান্ধা 10/07/1989

12798 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ মারায়ভান গমণ

মভাছাোঃ ভাছুদা খাতুন

মদনাজনৄয 05/06/1990

12799 মভাোঃ ামপজুর ইরাভ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

ানজযা মফগভ

টাঙ্গাইর 05/12/1992

12800 মভাোঃ আমযপ মানন মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

ামদা মফগভ

টাঙ্গাইর 14/10/1993
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12801 স্বনদ ভজুভদায স্বন ভজুভদায

অঞ্জনা যানী ভজুভদায

ফমযার 05/01/1996

12802 মভঠুন কুভায দা অরুন চন্দ্র দা

মযনা যানী দা

ফানগযাট 08/07/1988

12803 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ দুদু যকায

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

ফগুিা 25/12/1994

12804 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ নূয আরভ

মভাছাোঃ রুমজনা মফগভ

ফগুিা 07/10/1995

12805 মভাোঃ ইভাইর প্রধানীয়া মৃত মভাোঃ াভছুর ক প্রধানীয়া

মৃত মমরনা

চাঁদনৄয 10/08/1993

12806 মভাোঃ হুভায়ন কমফয মভাোঃ ভান্নান খাঁন

মভাাোঃ মাননয়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1990

12807 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ খানরক মভয়া

আননায়াযা

টাঙ্গাইর 06/01/1991

12808 মভাোঃ যামমুর ইরাভ মভাোঃ মনজাভ উমিন

মভাছাোঃ মভানরভা মফগভ

নওগাঁ 01/03/1989

12809 মভাোঃ যানদ াছান মভাোঃ আব্দায আরী

মভাছাোঃ মুম েদা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 31/12/1991

12810 মভাোঃ রাবলু পমকয মভাোঃ আব্দুর ামরভ পমকয

মাননয়াযা মফগভ

ফানগযাট 14/10/1995

12811 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ াইদুয যভান

মভাছাোঃ মভান েদা মফগভ

কুমিগ্রাভ 20/10/1995

12812 মভাোঃ আননায়ায াদী মভাোঃ আোঃ ভান্নান ভন্ডর

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 15/12/1996

12813 মভাোঃ মনজারুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

ানরা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 10/12/1991

12814 মভাোঃ মৌযবউজজভান মভাোঃ ায়াত আরী

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 27/07/1988

12815 মভাোঃ ওয়ামকর ক মভাোঃ মজকরুর ক

মভাছাোঃ নমুজা মফগভ

নীরপাভাযী 01/02/1994

12816 আবু মনাভান মভাোঃ আব্দুর কদ্দুছ

ানযা খাতুন

ভয়ভনমিং 20/02/1995

12817 মফমনভয় চাকভা াধন মফকা চাকভা

রক্ষ্মী চাকভা

খাগিাছমি 01/12/1989

12818 মব্রত চন্দ্র নাথ মচত্ত যঞ্জন নাথ

মফটু ফারা মদফী

খাগিাছমি 11/01/1995

12819 মভাোঃ মুননছপ আরী মভাোঃ াভসুনজ্জাা

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 10/03/1992

12820 যাজু আনভদ মভাোঃ জারার উমিন

মভাছাোঃ জামকয়া খাতুন

াফনা 25/11/1996
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12821 মভাোঃ মভাস্তামকন খন্দকায মভাোঃ নজীয মানন খন্দকায

মভাছাোঃ ভামুদা মফগভ

রারভমনযাট 15/03/1996

12822 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ মভায়ানজ্জভ মানন

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

মদনাজনৄয 12/11/1995

12823 মভাোঃ ভমনরুর ইরাভ মভাোঃ জাভার উমিন

আমভযন মনছা

াফনা 13/10/1994

12824 মভাোঃ যামজফ মানন ভমজফয মুন্পী

মনছাতুন মফগভ

ভামনকগঞ্জ 22/07/1995

12825 মভাোঃ আবু ফানছদ আরী ফাচ্চু মভাোঃ আভানত মানন

মভাছাোঃ ছানরা খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/01/1988

12826 মভাোঃ ম্রাট মাাইন ামফবুল্লা মভাোঃ াজাভার

মভাছাোঃ ানছনা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1996

12827 ারুন অয যমদ আমকুয মযজা

ামনা ভভতাজ

মনত্রনকানা 20/09/1995

12828 াইফুর ইরাভ মভাোঃ ফজলু মভয়া

আমিয়া খাতুন

নযমিংদী 22/12/1995

12829 াযতাজ আমজজ ছাব্দায আরী

মপযনদৌী খাতুন

কুমিয়া 25/08/1991

12830 মভাোঃ মখাকন যানা মভাোঃ মজয়ারুর ক

মভাছাোঃ মখানদজা খাতুন

মযনৄয 20/05/1996

12831 মযজাউর কমযভ আনফদ আরী

মযনজকা মফমফ

যাজাী 06/06/1991

12832 মভাোঃ আরাউমিন মভাোঃ ফমদউর আরভ

নুযজাান মফগভ

চাঁদনৄয 08/06/1993

12833 মভাোঃ মপযনদৌ াান মভাোঃ তাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ মপনযাজা খাতুন

ভয়ভনমিং 27/11/1993

12834 মভাোঃ মাাগ মভয়া মভাোঃ মফরার মানন

াওয়া মফগভ

জাভারনৄয 10/11/1993

12835 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ ইউসুপ আরী

মভাছাোঃ ছানযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/11/1988

12836 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মভানরভা মফগভ

মদনাজনৄয 30/11/1993

12837 মভাোঃ মপনযাজ মানন মভাোঃ জুফযাজ মানন

মভাছাোঃ ভানরকা খাতুন

কুমিয়া 16/05/1991

12838 মভাাম্মদ া যান ভজুভদায মৃত মভাাম্মদ াভছুর ক ভজুভদায

াভছুন্নাায

কুমভল্লা 01/02/1990

12839 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ মভাজানম্মর ক

মভাছাোঃ নুয মফগভ

রারভমনযাট 28/05/1990

12840 মভাোঃ আমভনুয যভান মভাোঃ ফাদা মভয়া

আনভনা মফগভ

রারভমনযাট 10/02/1994
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12841 মভাোঃ রুহুর আমভন মভাোঃ ভামন আরী

মভাছাোঃ আমছয়া খাতুন

মভনযনৄয 25/08/1992

12842 মভাোঃ সুজন যানা মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মজমভন মফগভ

নানটায 28/07/1989

12843 মভাোঃ যায়ান আরী মভাোঃ আবুর ফাায

যামরা

াফনা 01/02/1992

12844 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ বুয

ামরভা মফগভ

নানটায 20/01/1991

12845 মভাোঃ জামকয মানন মভাোঃ আরাউমিন প্রািং

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

াফনা 05/07/1988

12846 মভাোঃ যায়ান উল্যা মখ মদ উল্যা

মমরনা আপনযাজ

রক্ষীনৄয 01/01/1991

12847 যানর আনম্মদ মভাোঃ মভাননায়ারুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

কুমিয়া 03/09/1992

12848 মভাোঃ সুভন মভাোঃ জয়নার আনফদীন

মভাাোঃ নুযজাান মফগভ

ফযগুনা 01/12/1989

12849 মভাোঃ জামকরুর ইরাভ মভাোঃ মুনছুয যভান

মভাছাোঃ জানদা মফগভ

মযাজগঞ্জ 13/10/1988

12850 আব্দুর কমযভ আাম্মদ উল্যা

ছানরা মফগভ

মনায়াখারী 30/12/1990

12851 মভাোঃ ািাভ মানন মভাোঃ আব্দুর রমতপ

মভাছাোঃ াযবীন সুরতানা

াফনা 28/12/1994

12852 আব্দুয যমভ মভাোঃ পজলুয যভান

ভননায়াযা মফগভ

যাজাী 05/01/1995

12853 মভাোঃ যামপউর ইরাভ মভাোঃ ফাবুর মভয়া

মভাছাোঃ মযনফকা মফগভ

যিংনৄয 03/03/1993

12854 মভাোঃ সতয়বুয যভান মভাোঃ হুভায়ুন কমফয

মভাছাোঃ তমকনা মফগভ

নীরপাভাযী 01/01/1989

12855 মভাোঃ পয়ার আনভদ মভাোঃ ারুন-অয-যমদ

পানতভা মফগভ

নযমিংদী 12/10/1992

12856 মভাোঃ যানর উজ্জাভান মভাোঃ আতাউর গমন

মভাছাোঃ মুমরভা খাতুন

কুমিয়া 05/05/1991

12857 মভাোঃ ামনপ মকদায মভাোঃ আনক্কর আরী

মভাাোঃ াানাযা মফগভ

যাজাী 28/08/1990

12858 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মভাোঃ আব্দুর খানরক

ভাসুদা মফগভ

জয়নৄযাট 07/05/1993

12859 মুজামদুয যভান মভাোঃ ামফবুয যভান

মতামরভা মফগভ

যাজাী 01/01/1994

12860 মভাাোঃ রুভা আক্তায মভাোঃ আোঃ যফ

মভাাোঃ ভামুদা মফগভ

ফযগুনা 07/12/1993
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12861 জুফানয়য ইফনন মানন মভাোঃ আবুর মানন

কাভরুন নাায

খুরনা 22/07/1990

12862 মভাোঃ ারুন অয যমদ মভাোঃ ইভাইর মানন

মভাাোঃ সুযাইয়া ইভাইর

ঢাকা 12/12/1990

12863 মভাোঃ আবু ানাত াওন মৃত আব্দুর ফানযক

হুনা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 08/12/1995

12864 মফশ্বনাথ মফশ্বা ী ভূলণ মফশ্বা

মকযণ ফারা মফশ্বা

নীরপাভাযী 17/03/1992

12865 মভাোঃ ইকফার মানন মভাোঃ ইভাইর মানন

মভাছাোঃ যানদা মফগভ

নানটায 25/02/1991

12866 জান্নাতুর মপযনদৌ মভাোঃ ইমিছ আরী

আছভা মফগভ

ভয়ভনমিং 31/12/1994

12867 মভাোঃ জীফ মানন মভাোঃ ানফ আরী যকায

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

মযাজগঞ্জ 20/09/1994

12868 মভাোঃ যানদ ইকফার মভাোঃ নূয এ ারাভ

মভাাোঃ যানদা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1993

12869 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ নূয মানন

ভমজরা খাতুন

ভয়ভনমিং 12/02/1993

12870 মভাোঃ যানর আনভদ মভাোঃ আোঃ ভমজদ

মভাছাোঃ মখানদজা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/03/1996

12871 মভাোঃ আরতাপ মানন মভাাম্মদ আরী

আছভা খাতুন

রারভমনযাট 20/01/1992

12872 মভাোঃ আাদুজ্জাভান তুলায মভাোঃ আব্দুর রমতপ ভন্ডর

মভাছাোঃ আভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 13/01/1996

12873 যানা ামভদ মভাজাপপয মাাইন

ানা মফমফ

নওগাঁ 04/03/1994

12874 মভাোঃ পাইদুয যভান মভাোঃ াইদুয যভান

পমযদা ইয়ামভন

ভয়ভনমিং 05/08/1987

12875 মভাোঃ জামকয মাাইন মভাোঃ আোঃ কমযভ মৃধা

মভাাোঃ যওনাযা

টুয়াখারী 04/04/1994

12876 মদফর চন্দ্র ফভ েন ধীনযন্দ্র চন্দ্র ফভ েন

উলা যানী ফভ েন

ভয়ভনমিং 18/10/1989

12877 মভাোঃ আমভনুর ইরাভ (মভন্টু) মভাোঃ দুদু মভয়া

মভাছাোঃ মভনা মফগভ

জাভারনৄয 01/03/1987

12878 মভাোঃ া আরী মভাোঃ আব্দুর কানদয

মভাছাোঃ াঈদা খান

মভনযনৄয 01/07/1987

12879 দীক কুভায মচৌধুযী উদয় কুভায মচৌধুযী

মদারী যানী মচৌধুযী

মদনাজনৄয 05/06/1991

12880 মভাোঃ ইভযান আরী মভাোঃ মফরার মানন

মভাছাোঃ ামরভা খাতুন

ঠাকুযগাঁও 28/12/1992
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12881 মভাছাোঃ আকতাযা খাতুন মভাোঃ আকফয মানন

মভাছাোঃ যানদা মফগভ

যিংনৄয 04/03/1993

12882 মভাোঃ তামযক-উর-ইরাভ মভাোঃ  মতাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ রমতপা মফগভ

নীরপাভাযী 03/12/1994

12883 মভাোঃ তানযক জামভর মভাোঃ ছাইদুর ইরাভ

জান্নাতুর মপযনদৌম

জয়নৄযাট 11/12/1994

12884 মভাোঃ আকফয আরী মভাোঃ আমজভ উমিন

মভাাোঃ াাযা মফগভ

যাজাী 05/10/1989

12885 মভাোঃ ভাসুভ মভয়া মভাোঃ মপনযাজ কমফয

মভাছাোঃ আমছয়া মফগভ

গাইফান্ধা 10/12/1990

12886 মভাোঃ মমরভ মভয়া মভাোঃ আবু ফক্কয মমিক

মমরনা মফগভ

যিংনৄয 07/11/1991

12887 মভাোঃ ারাউমিন সুভন মভাোঃ মভাতানরফ মুমন্প

ভানমজরা মফগভ

ভাদাযীনৄয 01/02/1992

12888 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মৃত. আব্দু ারাভ

মযখা খাতুন

কুমিয়া 27/04/1994

12889 মভাোঃ মুননছপ আরী মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভমজেনা খাতুন

মদনাজনৄয 28/01/1992

12890 মভাোঃ জামকয মানন মভাোঃ আব্দুয যমভ

জাানাযা মফগভ

মদনাজনৄয 01/01/1993

12891 অনফ ে কুভায দা প্রদী কুভায দা

প্রমতবা যাণী দা

পমযদনৄয 24/09/1987

12892 মভাছাোঃ উনম্ম কুরছুভ মভাোঃ ফাদা মভঞা

মভাছাোঃ ছানরা মফগভ

ফগুিা 30/12/1995

12893 ভাউদুয যভান ভা আরভ যকায

মৃত. ভানজদা খাতুন

গাইফান্ধা 01/01/1988

12894 মভাোঃ তাজমুর মানন মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ যানফয়া খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 31/12/1988

12895 ভাউদুয যভান আব্দুর ফাকী

আপনযাজা খাতুন

ফগুিা 10/10/1992

12896 মভাোঃ নাজমুর আরভ যানর মভাোঃ নামজভ উমিন

যমভা নামজভ

গাজীনৄয 28/12/1989

12897 জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আবু তানয

মভাছাোঃ ামদা খাতুন

াফনা 09/11/1994

12898 মভাোঃ যানর াান মভাোঃ কাভার মানন

মভাছাোঃ যমজ মফগভ

যাজাী 01/01/1988

12899 মভাোঃ াীন মভয়া মভাোঃ যমজ উমিন

মভাাোঃ মদনরায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 17/08/1991

12900 মভাোঃ ামজদুয ইরাভ মভাোঃ পমছয উমিন

মভাছাোঃ মমযনা খাতুন

মযনৄয 30/10/1994
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12901 মভাোঃ ভামুনুয যমদ ভাসুভ মভাোঃ আমজজুর ক

মভাছাোঃ মভান েদা মফগভ

নীরপাভাযী 31/10/1995

12902 মুাম্মদ কাইয়ুভ মক আবু

নাছমযন

পমযদনৄয 01/01/1987

12903 মভাোঃ মভনদী াান মৃত. মভাোঃ মগয়া উমিন

মযনা মফগভ

ফমযার 20/08/1990

12904 মভাোঃ নাঈভ উমিন আব্দুর রমতপ

নাছমযন সুরতানা

মপনী 27/11/1994

12905 মভাোঃ ইউসুপ মভাোঃ ভমউমিন

যমভা আক্তায

চট্টগ্রাভ 01/05/1989

12906 মভাোঃ শুকচাদ মভয়া মৃত. আইয়ুফ আরী

জয়গন খাতুন

মযাজগঞ্জ 22/09/1992

12907 মভা মানর মভা মুছা

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 25/12/1994

12908 মভাোঃ ভামুনুয যমদ খান মৃত. াছান আরী খান

মভাছাোঃ অমজপা

টাঙ্গাইর 15/06/1993

12909 মভাোঃ আরী ায়দায মভাোঃ আরী আিা

মভাছাোঃ ানবীন মফগভ

াফনা 25/09/1994

12910 মভাোঃ জুনয়র খান মভাোঃ আজাদ খান

মভাাোঃ নাজনীন মফগভ

ফমযার 21/10/1992

12911 আনভনা আক্তায মৃত. কারা মভয়া

যানরা মফগভ

খাগিাছমি 03/06/1994

12912 মগারাভ যািানী মভাোঃ মদনরায়ায মানন াওরাদায

মজানা মফগভ

ফমযার 15/12/1995

12913 মভাোঃ যামকবুয ইরাভ মভাোঃ ইউসুপ আরী

মযানকয়া মফগভ

ভামনকগঞ্জ 10/12/1988

12914 মভাোঃ যানর মৃত. আব্দুর ভানরক াওরাদায

যামদা মফগভ

ভাদাযীনৄয 01/09/1994

12915 া মভাোঃ নামছয উমিন মভাোঃ আমভনুর ক

ানজযা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 17/08/1990

12916 এনামুর ক মভাোঃ আোঃ যমভ

মভাছাোঃ ভয়ফুর মফমফ

যাজাী 04/12/1992

12917 মভাোঃ জুনয়র ভামুদ মভাোঃ ামপজুয যভান

মভাছাোঃ মখনা মফগভ

ভাগুযা 10/06/1996

12918 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ ইমি মফশ্বা

আননায়াযা মফগভ

ভাগুযা 01/06/1992

12919 মভাোঃ াানুর ক মভাোঃ মযজফানুর ক

মভাছাোঃ নামছভা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1994

12920 জমন কামন্ত নাথ অমজত কামন্ত নাথ

ারুর ভয়ী মদফী

কক্সফাজায 01/11/1992
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অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

12921 মভাোঃ মভাজানম্মর মানন মভাোঃ ইভাইর হুনন

মভনয  মনকা

মনায়াখারী 19/02/1995

12922 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ মপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ ামভনা ইরাভ

যিংনৄয 02/08/1993

12923 আবু মানন মভাোঃ এখরাছ মভাোঃ দরুর ইরাভ

মনলুপা ইয়ামভন

মদনাজনৄয 16/01/1989

12924 মভাোঃ যমনউজ্জাভান মভাোঃ আাদুজ্জাভান

নূয বানু

মনায 31/12/1994

12925 হুাইন আনভদ মভাোঃ আব্দু াত্তায

মখনা মফগভ

মঝনাইদ 18/06/1994

12926 মভাোঃ সুরতান ভামুদ মভাোঃ ওভান গমন 

সয়দা ভাসুভা আক্তায

ফগুিা 29/08/1994

12927 মভাোঃ আমনসুয যভান মভাোঃ নুরুর ইরাভ

আনভনা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 01/06/1990

12928 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ আবুর কানভ

মভাছাোঃ যমভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 05/05/1988

12929 মভাোঃ মভামভন উমিন মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মভানভনা মফগভ

মঝনাইদ 07/09/1994

12930 মভাোঃ জীভ উমিন মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

মদনাজনৄয 19/03/1990

12931 মভাোঃ আক্তায মানন মভাোঃ মপ উমিন

আকমরভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 09/04/1991

12932 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ ডমর মফগভ

জয়নৄযাট 31/12/1994

12933 ভাজারুর ইরাভ াভসুর আরভ

মভাছনরভা খাতুন

মদনাজনৄয 15/03/1990

12934 মজয়াউয যভান ামফবুয যভান

মখানাায ামফফ

কুমভল্লা 05/03/1989

12935 মভাোঃ যামকবুর াান মভাোঃ রাবু মভয়া

মভাছাোঃ ামভদা মফগভ

মযাজগঞ্জ 20/09/1992

12936 আব্দুল্লা আর ভাউদ মৃত. এভদাদাউল্লা

মৃত. নূযজাান মফগভ

মকনাযগঞ্জ 02/12/1996

12937 গাজী যানর গাজী আোঃ গমন

মভনাযা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1990

12938 মভাোঃ যাাত মানন মভাোঃ ইভাঈর মানন

মভাাোঃ ামজদা মফগভ

টুয়াখারী 02/09/1995

12939 মভাোঃ রুহুর আভীন এ,মক,এভ খমরলুয যভান

মভাছাোঃ যমভা খাতুন

াফনা 01/01/1996

12940 ামদয়া আপযীন মভাোঃ াজাান

মরমরপা আক্তায

গাজীনৄয 14/04/1996
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12941 মভাোঃ কমফয মানন মভাোঃ নামজভ উমিন

াভছুন নাায

মবারা 01/03/1990

12942 আব্দুল্লা আর-ভামুন মভাোঃ মপউল্লযা

মযানকয়া মফগভ

মবারা 10/02/1989

12943 মভাোঃ াযনবজ মানন াননায়ায মানন

পামভা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 15/06/1993

12944 ইব্রাীভ খমরর মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন

আনভনা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/03/1988

12945 মভাোঃ মযয়াজ নুরুর ইরাভ ানটায়াযী

জাানাযা মফগভ

মবারা 10/12/1991

12946 মুমকদুর ক মভাজাারুর ক

মভাছাোঃ  আননায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 09/02/1994

12947 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ামকভ খান

বুরবুমর মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/01/1993

12948 মভাোঃ এযাদ আরী মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ মরমর খাতুন

মযাজগঞ্জ 05/10/1989

12949 মভাোঃ ভমন মভাোঃ আনু মভয়া

মভাস্াোঃ জমভরা মফগভ

কুমভল্লা 30/05/1993

12950 মভাোঃ ভাফুজ আনভদ ভামুন মভাোঃ দমফরুর ইরাভ

মভাোঃ উনম্ম কুরছুভ

ঠাকুযগাঁও 11/01/1993

12951 নৄরক ফড়ূয়া যমঞ্জত কুভায ফড়ূয়া

মঝনু ফড়ূয়া

চট্টগ্রাভ 20/10/1993

12952 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ মকযাভত আরী মভাল্লা

মভাছাোঃ ভননায়াযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1990

12953 সয়দ যমকবুর ইরাভ ফাকা মফল্লা

রুমফয়া মফগভ

ভামনকগঞ্জ 16/07/1992

12954 মভাাোঃ ামদকুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ গফুয আরী

মভাাোঃ মপামর মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/11/1989

12955 মভাোঃ ভামুন মভয়া মভাোঃ মরবু মভয়া

মভাছাোঃ ভাফুজা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1993

12956 মভাোঃ াজারার মভাোঃ যমজ উমিন

মভাছাোঃ মজানফদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 22/05/1994

12957 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ আোঃ খানরক

মভাছাোঃ ইাযন মনছা

মনায 08/04/1995

12958 মভাোঃ আবু মাাইন মনছায আনভদ

মভাছাোঃ গুরফদন মফগভ

জয়নৄযাট 30/12/1995

12959 মভাোঃ আযাফুর আযাপাত মভাোঃ আইয়ুফ আরী

আনভনা খাতুন

মনায়াখারী 01/01/1996

12960 মভাোঃ মভঠুন  যদায মভাোঃ ভনপদ যদায

ছানযা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 11/02/1993
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অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

12961 মভাোঃ খায়রুর আরভ আবুর আমজজ খান

মভাাোঃ মভযা মফগভ

নিাইর 08/05/1991

12962 মভাোঃ মজকরুর াান আ.প.ভ আব্দুর ফাযী

জহুযা আক্তায

ভয়ভনমিং 07/11/1989

12963 মভাোঃ ানজদুর কমযভ মভাোঃ ভতরফ মানন প্রািং

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

ফগুিা 05/02/1994

12964 মভাোঃ কায়নকাফাদ আফদুর রমতপ

জাানাযা মফগভ

কুমভল্লা 12/12/1994

12965 মভাোঃ পায়জুর আরভ যমন মভাোঃ া আরভ গাজী

মভন পমযদা আরভ

ফমযার 01/01/1990

12966 মখ জুফানয়য আরী মৃত. মখ আমভন আরী

মযননা মফগভ

মনায 13/03/1996

12967 মভাোঃ চঞ্চর মানন মভাোঃ মুকুর মভয়া

জাানাযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1991

12968 মভাোঃ সুজন আরী মভাোঃ আমভয মানন

মভাছাোঃ ময়াযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 20/03/1995

12969 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ আপছায আরী

মভাছাোঃ ভমযয়ভ মফমফ

ফগুিা 04/11/1994

12970 মভাোঃ ভমভনুর ইরাভ অমব মভাোঃ এনানয়ত মানন

মভাছাোঃ যানুয়াযা মফগভ

ফমযার 01/12/1996

12971 মভাোঃ পযাদ মানন মভাোঃ ইছাক আরী

মপযনদৌম মফগভ

ফগুিা 30/12/1988

12972 মযজবী আনভদ  মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক

মভাছাোঃ যওন আযা

মযাজগঞ্জ 01/01/1996

12973 মভাোঃ ািাভ মানন মভাোঃ ভঙ্গর আরী মখ

মখনা মফগভ

কুমিয়া 12/12/1994

12974 মফশ্বমজৎ চন্দ্র  যকায প্রভথ্য চন্দ্র যকায

শ্রী ভমত জয়ন্তী যানী

মদনাজনৄয 05/05/1991

12975 মভাোঃ আমকুর ইরাভ মভাোঃ মযজাউর ইরাভ

যওন আযা

মনায 06/10/1992

12976 মভাোঃ মজয়াউয যভান মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মযননা খাতুন

মনায 15/10/1994

12977 মভাোঃ যানর আরী মৃত. মভাকবুর মানন

মভাাোঃ মভানরভা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 21/10/1991

12978 মভাোঃ মযন মভয়া মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ উরী মফগভ

মযাজগঞ্জ 03/02/1992

12979 মভাোঃ উজ্জর মকদায মভাোঃ পজলু মকদায

মখানদজা মফগভ

টাঙ্গাইর 05/03/1994

12980 মভাোঃ আর ভামুন মৃত. মভাোঃ জময উমিন

মভাছাোঃ নুরুন্নাায

মযাজগঞ্জ 09/09/1990
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অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

12981 মভাোঃ মযাজুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক মভাল্লা

মভাছাোঃ বুরবুমর খাতুন

াফনা 02/01/1989

12982 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মৃত. াইনয়দ আরী

নুরুন নাায মফগভ

ভয়ভনমিং 30/07/1988

12983 মভাোঃ জমরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ান্নান

মনরনা খাতুন

মকনাযগঞ্জ 09/04/1994

12984 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ আনভজ উমিন

মপনযাজা মফগভ

জাভারনৄয 28/11/1993

12985 মভাোঃ জমরুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাাোঃ পামজরা ইরাভ

ফযগুনা 01/08/1993

12986 মভাোঃ বুজ মভয়া মভাোঃ ভমতউয যভান

মভাছাোঃ মখানদজা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1993

12987 দীন চন্দ্র সফদ্য মদরী চন্দ্র সফদ্য

ন্ধযা যানী সফদ্য

ফমযার 25/08/1994

12988 মভাোঃ জামদুর ইরাভ আব্দুর ভান্নান

সুমপয়া

ঝারকাঠী 08/10/1993

12989 মভজানুয যভান আব্দুর রমতপ

আভা মফমফ

ফগুিা 01/03/1990

12990 যামকফ মাাইন আব্দয যমদ

যামফয়া খাতুন

ভয়ভনমিং 30/11/1995

12991 মযভা সুরতানা মভাোঃ আব্দুয  যমদ

মপারী খাতুন

কুমিয়া 08/12/1995

12992 মভাোঃ ভানজদুয যভান মভাোঃ ামপজ উমিন

আঞ্জুয়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 31/12/1993

12993 মভাোঃ মাানুয যভান মভাোঃ আব্দুর  ামকভ

মভাছাোঃ ইযাত জাান

ফগুিা 15/10/1991

12994 আকা মমিক মখ

কমযভন মনছা

পমযদনৄয 07/03/1993

12995 ভমনরুর ইরাভ মভাোঃ নন্তল মভাল্লা

তামভনা

ভামনকগঞ্জ 19/12/1993

12996 মভাোঃ মাাগ মভয়া মভাোঃ ফাদা মভয়া

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

জাভারনৄয 05/02/1987

12997 মভাোঃ যানর মভয়া মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

গাইফান্ধা 14/10/1995

12998 ভাসুদ আরভ খুযনদ আরভ

মফনদনা আক্তায

মনত্রনকানা 13/07/1992

12999 মভাোঃ নূয আরভ মমিক মভাোঃ সয়দ জাভান

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

কুমিগ্রাভ 15/10/1990

13000 াইফুর ইরাভ মভাছনর উমিন

মযানকয়া মফগভ

নযমিংদী 05/04/1992
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13001 অনু ভন্ডর অরুন ভন্ডর

ফান্তী ভন্ডর

খুরনা 15/11/1995

13002 আর আমরপ আরী মৃতোঃ মভাজাপপয আভদ

মভাস্তপা খাতুন

চট্টগ্রাভ 23/04/1991

13003 মভাোঃ আভান মানন মভাোঃ পজলুর ক

ামপয়া মফগভ

কুমভল্লা 22/11/1994

13004 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ মদুর আরভ

নামদা

ফমযার 01/01/1992

13005 মভাোঃ মপকুর ইরাভ নুযনভাাম্মদ

ফুরজান মফগভ

ঢাকা 10/06/1990

13006 মভাোঃ মযন আরী মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

নাজভা খাতুন

াফনা 04/02/1995

13007 কৃষ্ণকুভায দা যনভ চন্দ্র দা

মদফী যাণী

পমযদনৄয 14/06/1992

13008 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আব্দুর ভমজদ

নামগ ে মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 18/09/1992

13009 াান আরী এনামুর ক

আনুয়াযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1993

13010 মভাোঃ রুনফর মভাোঃ আমপয উমিন

ানাযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 09/12/1992

13011 মখ আমক যভান মখ লুৎপয যভান

মখ মভনা যভান

খুরনা 14/11/1996

13012 মভাোঃ ানজদুর ইরাভ মভাোঃ ইয়ায আরী

বুনযান মনছা

মনায 10/09/1992

13013 সয়দ মভাোঃ তমযকুর ইরাভ সয়দ মভাোঃ মভাজানম্মর মানন

মভন মফরমক সুরতানা

যিংনৄয 31/12/1993

13014 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মভাোঃ আব্দুর ওাফ

মভাছাোঃ বুরবুর খাতুন

নওগাঁ 01/09/1991

13015 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ তপনছয আরী

মযানকয়া মফগভ

মঝনাইদ 21/12/1993

13016 মভাোঃ মভান খান আোঃ যমদ খান

খামদজা মফগভ

চাঁদনৄয 15/08/1994

13017 প্রননমজৎ কুভায মফশ্বা প্রবাল চন্দ্র মফশ্বা

করুনা যানী মফশ্বা

মনায 04/11/1994

13018 মযফুর ইরাভ াজাান

আমছয়া আক্তায

ভয়ভনমিং 01/01/1989

13019 এ.এভ. াীন মভাোঃ আনায মকদায

ামদা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1992

13020 মভাোঃ নাময উমিন মভাোঃ মযত আরী

যানু মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 02/11/1992
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13021 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মৃত আব্দু ছারাভ

মভাছাোঃ মযমজয়া আক্তায

ভয়ভনমিং 11/08/1989

13022 মখ মযজওয়ানুর কমফয এ.এভ জাভাত আরী

মযানকয়া মফগভ

ঢাকা 07/10/1988

13023 মভাোঃ যাজু মভাোঃ ইউছুপ 

াযবীন আক্তায

টুয়াখারী 12/03/1994

13024 ািাভ মানন ামফবুয যভান

নাজভা

যাজফািী 31/12/1994

13025 মভাোঃ আমফ াান (কাভার) মভাোঃ মযাজুর ক ঘযাভী

মভাাোঃ জুনরখা মফগভ

ভাদাযীনৄয 01/01/1987

13026 মভাোঃ ভমনরুর ইরাভ মভাোঃ ভনরভ উমিন ভন্ডর

মভাছাোঃ জানদা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 13/10/1988

13027 এভ.এ. কাওায খান এভ.এ ান্নান খান

মভাছাোঃ নামগ ে মুম েদা

ভয়ভনমিং 22/11/1990

13028 যাতুর নকনযক মনতাই মযমছর (মৃত)

মকমত্রন নকনযক

টাঙ্গাইর 20/08/1996

13029 মভাোঃ াান ভামুদ মভাোঃ ইমি আরী

জুনরখা মফগভ

টাঙ্গাইর 06/02/1994

13030 মযফুর ইরাভ মভাোঃ মভাজাপয উমিন

পমযদা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/05/1990

13031 মভাাম্মদ মযফুর ইরাভ মভাোঃ আমভন

মফমফ পানতভা

মপনী 06/03/1988

13032 মভাোঃ ফাচ্চু মভয়া মভাোঃ আোঃ যফ াওরাদায

ছানরা মফগভ

টুয়াখারী 04/10/1992

13033 মভাোঃ ভঞ্জুয আরভ মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান

চাঁনফরু মফগভ

মবারা 10/02/1995

13034 মভাোঃ মপযনদৌ আর-ভামুন মভাোঃ ছাভসুয যভান

মভাছাোঃ মপযনদৌী যভান

মনায 02/07/1987

13035 ভীয আরভগীয মানন ভীয ভমপজুয যভান

ভারুপা খাতুন

াতক্ষীযা 13/05/1992

13036 উমভ ে মদ উত্তভ কুভায মদ

চাঁা যানী মদ

ফমযার 22/05/1995

13037 মুঈনুর ইরাভ আব্দুয যাজ্জাক যদায

ামনুয মফগভ

ভাদাযীনৄয 20/12/1996

13038 রুনফর চন্দ্র দা মমানগন্দ্র চন্দ্র দা

মনরভমন যানী দা

সুনাভগঞ্জ 11/05/1989

13039 মভাোঃ মগারাভ মকফমযয়া মভাোঃ কুতুফ উমিন

মভাছাোঃ ভাছুভা সুরতানা

চুয়াডাঙ্গা 02/02/1993

13040 মভাছাোঃ সুযামন তাফাছুভ মভাোঃ ভামুনুয যীদ

মভাছাোঃ নামভা মফগভ

ফগুিা 01/01/1995
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13041 মভাোঃ জয়নুর আনফদীন মভাোঃ রুস্তভ আরী

ামজয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/03/1988

13042 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ মভান্তাজ আরী

ভাছুযা

াফনা 31/12/1993

13043 মভাোঃ মতৌমদুজ্জাভান মভাোঃ খাইরুর ইরাভ

মভাাোঃ যামদা খাতুন

মভনযনৄয 01/01/1992

13044 মভাোঃ আমযপ মখ মভাোঃ আপতাফ উমিন

মভাাোঃ মনরনা মফগভ

নযমিংদী 10/02/1995

13045 মভাোঃ আমভরুর ইরাভ মভাোঃ মগয়া উিীন

মভাছাোঃ আছভা খাতুন

াফনা 30/12/1992

13046 মভাোঃ আযাফুর ক মভাোঃ মারায়ভান 

মজমভন আক্তায

ব্রাহ্মণফামিয়া 14/09/1992

13047 মভাোঃ াছানুয ক আফদুর খানরক

ননী আক্তায

মপনী 04/01/1994

13048 মফাভনক যদায মফভূতী ভূলন যদায

ীরা যানী যদায

খুরনা 09/11/1995

13049 আবু ফককায মিীক আব্দুর জিায

মযৌফুনাযা মফগভ

াতক্ষীযা 28/10/1996

13050 ান্তনু যায় মতত ফন যায়

ছমফ যানী যায়

মনযাজনৄয 24/08/1987

13051 মভাোঃ ভাসুভ মফল্লা মভাোঃ মগারাভ ফাযী যদায

সুমপয়া খাতুন

াতক্ষীযা 16/05/1994

13052 অমননভ কুভায অমধকাযী মখাকন অমধকাযী

মফথীকা যানী অমধকাযী

মনায 10/02/1992

13053 প্রকা কুভায ায়দায মগামফন্দ ারদায

মপারী ারদায

ভামনকগঞ্জ 15/12/1994

13054 মভাোঃ াজ্জাদুর ইরাভ  মভাোঃ ারাভ মখ

ভমযয়ভ মফগভ

নিাইর 03/02/1995

13055 ভামুদুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

ভামুদা ইরাভ

ভামনকগঞ্জ 19/04/1994

13056 মভাোঃ যমফউর আরভ মভাোঃ নুরুজ্জাভান

নূযজাান মফগভ

মনায়াখারী 12/06/1994

13057 মভাোঃ জামরজ ভামুদ মভাোঃ ভকবুর মানন

মভাাোঃ মনলুপা মফগভ

ফমযার 25/11/1993

13058 মভাোঃ আমকুয যভান মভাোঃ মপউর ইরাভ

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

ঞ্চগি 01/01/1994

13059 আফদুল্লা আর ভামুন আব্দুর অমদ

মযনুকা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 13/09/1989

13060 আব্দুরারা আনছায আরী কয়ার

মযানকয়া মফগভ

াতক্ষীযা 18/03/1992

Page 153 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

13061 কাভরুর াান আফদুর আরী

ভায়া মফগভ

মনায়াখারী 27/12/1994

13062 এ.এভ যমফন াান এ.এভ আব্দুয যাজ্জাক

সয়দা হুমযয়া মফগভ

পমযদনৄয 10/11/1987

13063 মভাোঃ এ.এপ. পামভ ওভান গমন

হুনয জান্নাত

কক্সফাজায 29/12/1995

13064 মভাোঃ আমজজুয যভান মভাোঃ আব্দু ছাভাদ

মভাছাোঃ আিীয়া মফগভ

ফগুিা 28/08/1989

13065 মভাোঃ মভঠুন আরী মৃত জয়নার ভামথরা

মভাছাোঃ ছাভসুন নাায

াফনা 02/04/1994

13066 মভাোঃ কমপর উমিন মৃত জয়নার আনফদীন

মভাছাোঃ কভরা খাতুন

ফগুিা 27/11/1992

13067 মননৄন ভন্ডর মনমখর যঞ্জন ভন্ডর

শ্যাভরী ভন্ডর

মনযাজনৄয 29/12/1988

13068 মভাোঃ নফাফ ারাউমিন মভাোঃ মকতাফ আরী

মভাাোঃ আনভনা খাতুন

কুমিয়া 08/03/1989

13069 মভাোঃ মুস্তাক আরী মভাোঃ আবু তানরফ

কযমদয়া

নানটায 01/01/1994

13070 সুব্রত চন্দ্র দা সুবাল চন্দ্র দা

কুযভা যানী দা

ভামনকগঞ্জ 27/11/1992

13071 মভাোঃ ভমজবুয যভান মভাোঃ ভমতউয যভান

নাজভা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 01/05/1991

13072 মভাোঃ াভীভ মভয়া মভাোঃ মদনরায়ায প্রাভামনক

যও নাযা মফগভ

ফগুিা 09/01/1991

13073 ওকত উভান াভসুর ক

ময়াযা মফগভ

গাজীনৄয 20/12/1996

13074 সুজন চন্দ্র দা মক্ষমত চন্দ্র দা

মরমর যানী দা

ফমযার 22/07/1993

13075 যমন কুভায শুব মনযাদ চন্দ্র ফভ েন

ছমফতা যানী

যিংনৄয 27/10/1995

13076 মভাোঃ মপাউর ইরাভ মভাোঃ জয়নুর আনফদীন

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

যিংনৄয 04/11/1993

13077 মভাোঃ নুরুজ্জাভান মভাোঃ মকযাভত আরী

মযামজনা মফগভ

নিাইর 09/02/1994

13078 মভাোঃ আমভনুর ইরাভ মভাোঃ আজাায আরী

ইনাযা মফগভ

টুয়াখারী 11/10/1993

13079 মভাোঃ মদনরায়ায মানন মভাোঃ ভননায়ায মানন

মদানরনা মফগভ

পমযদনৄয 08/11/1992

13080 ভীয মঘাল কৃষ্ণ মভান মঘাল

ীভা যানী মঘাল

মকনাযগঞ্জ 03/08/1991
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13081 সূনম েয মতু যায় নদফ চন্দ্র যায়

গায়ত্রী যানী যায়

মবারা 12/06/1990

13082 নুয উমিন খান আবু তানয

মযমজয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1995

13083 মভাোঃ যমফউর (ফাায) মভাোঃ চাঁন মভয়া মুন্পী

মভাাোঃ কমনুয মফগভ

টুয়াখারী 30/12/1990

13084 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যমভ

পামভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/10/1993

13085 মভাোঃ মগারাভ ভামুদুন নফী মৃত আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ ানদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 12/10/1994

13086 মভাোঃ নূয মানন মভাোঃ নূরুর ইরাভ

আনভনা থাতুন

মনায়াখারী 11/11/1987

13087 মভাোঃ আমতকুয যভান মজফ ামফবুয যভান

আমভনা খাতুন

চট্টগ্রাভ 03/05/1992

13088 যায়ান কমফয মভাখনছদ আরী

ামছনা মফগভ

গাইফান্ধা 01/10/1994

13089 মভাোঃ মৌমভত ইফনন যায়ান মভাোঃ আবু যায়ান

মভাছাোঃ মভনরুন মনছা

জাভারনৄয 03/09/1996

13090 মভাোঃ সুরতান ভামুদ মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাাোঃ জামকয়া সুরতানা

মযাজগঞ্জ 25/01/1994

13091 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ আবুর কানভ

ামনুয মফগভ

ঢাকা 01/01/1991

13092 মভাোঃ আতাউয যভান মভাোঃ জয়নার আনফদীন

মভাছাোঃ আননায়াযা খাতুন

াফনা 07/01/1995

13093 মভাোঃ মন মভয়া আযাপ আরী

মমযনা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1991

13094 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ ভমজফয ইরাভ

মভাছাোঃ যামরা খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/12/1987

13095 সুজন মভয়া মখাযনদ আরভ

ভননায়াযা

টাঙ্গাইর 24/06/1994

13096 এ.এভ. যমফউর আরভ রুনফর এ.এভ. মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

কুমিগ্রাভ 19/10/1992

13097 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ রুছানা মফগভ

মদনাজনৄয 01/01/1992

13098 এনামুর ক মভাোঃ আনজদ আরী মখ

আকমরভা খাতুন

াফনা 10/08/1995

13099 মরার উমিন আব্দু ারাভ

মকামনুয

পমযদনৄয 01/01/1992

13100 মভাোঃ মবুর মানন মৃত মযজাউর যকায

মৃত মযননা খাতুন

কুমিয়া 25/09/1994
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13101 ভাফুজ ইফনন ভামুদ মভাোঃ ভামুদুয যভান

মৃত মযানা আক্তায উভানী

মভৌরবীফাজায 01/09/1992

13102 মভাোঃ আব্দুয যমভ মভাোঃ আফদুর কমযভ

রুমফয়া খাতুন

াফনা 26/12/1995

13103 মভাোঃ আব্দুর খানরক মভাোঃ ওভয আরী

ভানরকা খাতুন

াফনা 20/12/1993

13104 মভাোঃ যানদুর আরভ মভাোঃ আব্দুয যমপক

ামভদা মফগভ

জাভারনৄয 07/08/1994

13105 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মৃত ভমজফয যভান

মভাছাোঃ ভানজদা খাতুন

যিংনৄয 01/01/1994

13106 রুনফর আভদ মভাোঃ পয়জুয যভান

জানদা আক্তায

মনরট 07/07/1994

13107 মভাোঃ মযপ যকায মভাোঃ ভমপজ যকায

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 25/04/1995

13108 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযনা মফমফ

নানটায 15/12/1993

13109 মযয়ত উল্যা মৃত-মদ উল্যা

মফমফ ভমযয়াভ

মপনী 10/06/1993

13110 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর মানন

রাইরী

ফগুিা 01/03/1995

13111 মভাোঃ যামকবুর াান মভাোঃ ভমজবুয যভান

মভাাোঃ মযানকয়া মফগভ

মবারা 10/11/1995

13112 ান্ত কুভায দা মান রার দা

মভন্তী যানী দা

নওগাঁ 10/12/1989

13113 জীফ কুভায াা মান রার দা

মভন্তী যানী দা

নওগাঁ 07/02/1996

13114 মভাোঃ াইফুয যভান াওন মভাোঃ মদনরায়ায মানন খান

মভাাোঃ াানাযা আক্তায

ফমযার 08/08/1996

13115 মভাোঃ মভাফাযক মানন মভাোঃ অমদুয যভান

মভাাোঃ পারুর মফগভ

কুমভল্লা 08/01/1996

13116 মভাোঃ ামপজুয যভান মৃত মভাোঃ যীপ উল্লা

যামভা খাতুন

ঢাকা 06/11/1995

13117 আননায়ায মানন মভাোঃ ভমজবুয যভান

মভাাোঃ যামদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 16/02/1995

13118 মভাোঃ াখাওয়াত মানন মভাোঃ আব্দুর ফানতন

মমরনা মফগভ

গাজীনৄয 04/03/1989

13119 মজফ চন্দ্র দা চীন্দ্র চন্দ্র দা

ভারতী যানী দা

কুমভল্লা 14/11/1994

13120 মভাোঃ যভজান আরী মভাল্লা মভাোঃ আব্দুর খানরক মভাল্লা

যামভা মফগভ

াফনা 10/11/1996
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13121 মকনায কুভায দত্ত মীশু যতন কামন্ত দত্ত

যত্না যানী দত্ত

চট্টগ্রাভ 10/10/1994

13122 মভাোঃ নাজমুর মানন মভাোঃ লুৎপয যভান

আঞ্জুভান আযা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 07/05/1994

13123 মভাোঃ যমপউর ইরাভ জমরুর ইরাভ

মযনা আক্তায

ঢাকা 22/10/1994

13124 মভাোঃ আমভয পয়ার মভাোঃ ওফায়দুয যভান

মভাছাোঃ মপনযাজা খাতুন

াফনা 01/01/1993

13125 শ্রাফনী ভন্ডর ধীনযন্দ্র নাথ ভন্ডর 

মভনা ভন্ডর

খুরনা 22/12/1991

13126 মভাোঃ ইছানুয যভান আব্দুর জিায গাইন

মযানকয়া খাতুন

খুরনা 09/07/1991

13127 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ মযনদায়ানুর ফাযী

আনরয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1996

13128 মলু ফড়ুয়া ভীযন ফড়ুয়া

কৃষ্ণা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 01/02/1992

13129 মভাোঃ ভননায়ারুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভানরক

ভনমজরা মফগভ

মদনাজনৄয 10/06/1995

13130 মভাোঃ নামজয আনম্মদ আফদুর ভমতন যদায

মৃত ভাইফুর মনছা

চাঁদনৄয 05/06/1991

13131 মভাোঃ আকতায উজ জাভান ভযহুভ তমছয উিীন

মভাছাোঃ আযাফুন মনছা

কুমিয়া 23/12/1992

13132 মভাোঃ াযনবজ ামযয়ায মভাোঃ মভাখনরছুয যভান

ভরুয কুসুভ

কুমভল্লা 20/12/1990

13133 ভমতউয যভান মভাোঃ আকফয আরী

মভাাোঃ আনরয়া মফগভ

যাজাী 01/07/1994

13134 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মভাোঃ তমছয উিীন

মৃত ভননায়াযা

জয়নৄযাট 12/02/1993

13135 মকতন চাকভা মৃত মত্রন চাকভা

সুদীপ্তা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 30/12/1988

13136 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

ফামফতা খাতুন

মঝনাইদ 16/08/1994

13137 মভাোঃ ভমউমিন মুমকত মানন আাভদ খান

পানতভা খাতুন

রক্ষীনৄয 30/12/1989

13138 জাগযন ফড়ুয়া কদর মভত্র ফড়ুয়া

ভীযা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 01/11/1988

13139 মরার উিীন ভমনয আানভদ

ছমকনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 19/01/1994

13140 ইভযানুর াান মচৌধুযী আব্দুর আরীভ মচৌধুযী

নাজভা মচৌধুযী

ভামনকগঞ্জ 30/12/1995
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13141 মারায়ভান ইউসুপ আরী

মযানকয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 15/11/1992

13142 মভাোঃ মভাক্তায মানন রুহুর আমভন

আনভমযয মনছা

রক্ষীনৄয 01/05/1992

13143 মভাোঃ মফল্লার মানন মভাোঃ আোঃ কমযভ

ফকুর আক্তায

কুমভল্লা 25/07/1996

13144 াভীভা আক্তায মভাোঃ মগয়া উিীন

জাানাযা মফগভ

মনায 15/10/1989

13145 আজগয আরী মভাোঃ মরাকভান

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/08/1991

13146 মফশ্বমজৎ দা মদরী দা

মযতা দা

চট্টগ্রাভ 01/01/1992

13147 মভাোঃ মদুর ইরাভ মভাোঃ আবু মমিক (মমিকুয যভান)

মভাছাোঃ াযীপা মফগভ

নানটায 18/05/1993

13148 হুভায়ুন কমফয ছানফয আভদ

লুলু আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 17/07/1989

13149 মভাোঃ মগারাভ যিানী ভযহুভ মভাোঃ ইউনুছ মভয়া

নুয নাায মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/05/1992

13150 নামছয উমিন নুরু নফী

মতাযা মফগভ

মপনী 25/12/1987

13151 এ.এভ. জানয়দ-উর-মভান েদ মভাোঃ মাযাফ আরী মখ

মভন ানা

যাজফািী 07/12/1996

13152 মফটন ফড়ুয়া জ্ঞান প্রকা ফড়ুয়া

ভন্টু যানী ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 13/06/1993

13153 মভাোঃ ভাসুদ যানা সুজন মভাোঃ মজর ক

মভাছাোঃ জনফদা মফগভ

মযাজগঞ্জ 12/12/1990

13154 মভাোঃ আব্দুর ফানযক মৃত আমজজুর খাতুন

মভাোঃ আব্দুর ফানযক

াফনা 03/08/1990

13155 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

পানতভা মফগভ

কুমভল্লা 15/11/1985

13156 ফামপ্প কভ েকায ফাসুনদফ কভ েকায

অমনভা কভ েকান

মযয়তনৄয 01/01/1990

13157 যামজয়া সুরতানা মভাোঃ লুৎপয যভান

ামজয়া সুরতানা

নওগাঁ 10/06/1992

13158 মখ ইভযানুর ামভদ মৃত মখ আব্দুর ওয়াদুদ

যওনাযা মফগভ

মনায 28/08/1989

13159 সুদ্বী ভজুভদায মমৄল কামন্ত ভজুভদায

মদফী ভজুভদায

ভাগুযা 09/03/1991

13160 মভাোঃ যামপকুর ইরাভ মভাোঃাোঃ মযাস্তভ আরী

মভাছাোঃ গুরনাায

যিংনৄয 25/06/1993
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13161 মভাোঃ যামজন আর ামক মভাোঃ পজলুর ক

মভাছাোঃ যামজয়া ক

ঞ্চগি 15/06/1990

13162 মভাোঃ আর-আমভন আশ্রাফ আরী

আকমরভা মফগভ

টুয়াখারী 20/04/1994

13163 মভাোঃ আমতকুয যভান ভূইয়া মভয আম্মদ ভূইয়া

আননায়াযা মফগভ

মপনী 17/04/1994

13164 মভাোঃ আব্দুর ভমতন মভাোঃাোঃ আব্দুর খানরক

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

যাজাী 15/09/1992

13165 মভাোঃ আভজাদ মানন ইব্রাীভ খমরর

মযামনয়া মফগভ

চাঁদনৄয 21/12/1992

13166 মভাোঃ কাওায মানন মভাোঃাোঃ ভমনয মানন

ভাসুভা মফগভ

রক্ষীনৄয 10/01/1993

13167 মভাোঃ এনামুর মানন মভাোঃ ইাাক ভমল্লক

আছভা মফগভ

পমযদনৄয 10/09/1992

13168 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ ইমি আরী

মভাছাোঃ মযমজয়া খাতুন

াফনা 10/09/1991

13169 তানযক ভামুদ মরটন মভাোঃ মভাজানম্মর ক

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

ভামনকগঞ্জ 16/10/1990

13170 তা কুভায যায় মজনতন্দ্র নাথ যায়

স্বপ্না যানী যায়

রারভমনযাট 31/12/1990

13171 মভাোঃ মভাযনদ আরভ মভাোঃ আমজজায যভান

মখানতজা মফগভ

যিংনৄয 29/12/1991

13172 মভাোঃ মরটন ইরাভ মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভাছাোঃ াভছুন নাায

ভাগুযা 05/03/1989

13173 তনভয় যায় মৃত যঞ্জন যায়

মাবা যানী যায়

পমযদনৄয 11/09/1987

13174 মভাোঃ ইভামুর ইরাভ মভাোঃ জনাফ আরী

মভাাোঃ যমভা মফমফ

াতক্ষীযা 01/10/1996

13175 মভাোঃ কাভরুর হুদা মমরভ যমপক আভদ

মফৌন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/03/1991

13176 মযন তালুকদায মভাোঃ মানন তালুকদায

সুমপয়া মফগভ

পমযদনৄয 14/01/1991

13177 মভাোঃ মভনদী াান মৃত খমরলুয যভান

মভাছাোঃ ামভদা মফগভ

যিংনৄয 07/06/1994

13178 মভাস্তপা কাভার আবুর কারাভ

ভননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/04/1990

13179 মভাোঃ ভাাবুবুয যভান মভাোঃ মতাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

জাভারনৄয 22/11/1988

13180 মভাোঃ ফযজাান আরভ মৃত জাাঙ্গীয আরভ

মভাছাোঃ মফউটি

াফনা 31/12/1996
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13181 মভাোঃ রুর আমভন মানর মভাোঃ আব্দুর আমজজ

ানজযা খাতুন

চট্টগ্রাভ 16/07/1993

13182 মভাোঃ ামফফল্লা ামফফ মভাোঃ আইয়ুফ আরী

ভমপদা খাতুন

াতক্ষীযা 01/06/1992

13183 সয়দ আজমুর আরী সয়দ ভমনরুজ্জাভান

মনরনা মফগভ

নিাইর 22/06/1992

13184 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃাোঃ ভমতয়ায যভান

মভাছাোঃ মমযন আক্তায

যিংনৄয 07/05/1989

13185 আরাভ ইকফার াভশুর আরভ

ছানফকা মফগভ

কক্সফাজায 20/02/1994

13186 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ মগারাভ ছনযায়ায

নূযজাান মফগভ

নিাইর 27/10/1987

13187 আবু কাউছায মভাক্তর মানন

যানুআযা মফগভ

কুমভল্লা 28/01/1994

13188 আর-ইভযান খান আোঃ মভাতানরফ

ছানয়যা মফগভ

ফানগযাট 25/12/1993

13189 মভাোঃ মভাজানম্মর ক মভাোঃ আব্দুর াই

যামফয়া খাতুন

মকনাযগঞ্জ 01/07/1995

13190 নাজমুর ক াজাান আরী

মাননয়াযা মফগভ

ফগুিা 28/01/1993

13191 মভাোঃ ভমন উমিন মভাোঃ ামনপ

মনলুপা মফগভ

খাগিাছমি 10/10/1991

13192 মভাাম্মদ ইমতয়াক মানন াাদাত মানন

াানা আক্তায

মপনী 02/02/1995

13193 মভাোঃ মযন যকায মভাোঃ আব্দু াভাদ যকায

মভাছাোঃ যনমজদা যকায

মযাজগঞ্জ 01/01/1996

13194 মভাোঃ নামছয মানন মভাোঃ ভাঈন উিীন

ভননায়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 30/11/1996

13195 মভাোঃ তন্য় াযনবজ মভাোঃ আব্দুর ওয়াদুদ

াানাজ াযবীন

মঝনাইদ 25/11/1992

13196 াজ্জাদ হুাইন নুয মভাাম্মদ

ছায়যা মফগভ

মনায 01/01/1992

13197 মভাোঃ সছয়দ মাছাইন মভাোঃাোঃ মযান আরী

নুযজাান মফগভ

চট্টগ্রাভ 07/01/1993

13198  মভাোঃ ওয়ামভ া মভাোঃ ইমি আরী

ওয়ানযছা মফগভ

মদনাজনৄয 27/11/1993

13199 মভাোঃ আর-ভামুন মভাোঃ আবু-তানরফ

াানা মফগভ

পমযদনৄয 05/03/1991

13200 আফদুর কাইয়ুভ মভাোঃ ইউনুছ মভয়া

মাননয়াযা মফগভ

কুমভল্লা 10/08/1993
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13201 শ্যাভরী খুকী াজাান

বুনরছা মফগভ

মযনৄয 15/08/1989

13202 মভাোঃ রা আফ্রাদ মভাোঃ মদুল্লা আফ্রাদ

মযৌনাযা মফগভ

নযমিংদী 20/10/1990

13203 মভাোঃ পয়ার াযনবজ মভাোঃ জাাঙ্গীয পারুক

মভাাোঃ ভাকসুদা মফগভ

ফমযার 15/10/1992

13204 মযদওয়ানুর ক ারুন অয যমদ

আনভনা মফগভ

টুয়াখারী 05/11/1994

13205 আনভদ আমক মভাোঃাোঃ আযাপ উমিন

নাজভা আক্তায

টাঙ্গাইর 21/09/1994

13206 মভাোঃ কুতুফ উমিন মযন মৃত মভাোঃ আপছায আরী (ফীোঃমু)

আমভনা মফগভ

মভৌরবীফাজায 13/02/1991

13207 মভাছাোঃ সুফণ ো আক্তায মভাোঃ আমভনুর ইরাভ খান

সুভাঈয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 20/12/1994

13208 মীশু মিং তন রার মিং

মগৌযী মিং

চট্টগ্রাভ 20/12/1991

13209 হুাইন মুাম্মদ আযাদুর ক মভৌরবী মুাম্মদ ভাবুবুর ক

খামদজা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/10/1988

13210 মভাোঃ ভময উিীন আব্দুর আমজজ

ভমযয়ভ মফগভ

ভামনকগঞ্জ 10/08/1994

13211 হৃদয় ফাগচী মৃত ভননাযঞ্জন ফাগচী

মদারী ফাগচী

মগাারগঞ্জ 08/05/1992

13212 জামকরুর ইরাভ যমপকুর ইরাভ

আঞ্জুভানাযা মফগভ

মনত্রনকানা 31/12/1996

13213 শ্রী সুদ েন জায়দায মৃত চীন্দ্রনাথ জায়দায

শ্রীভমত মপারী যানী জায়দায

ফগুিা 01/01/1988

13214 এইচ. এভ. মাাগ মানন মভাোঃ আবুর মানন াওরাদায

মভাাোঃ সুযাইয়া মফগভ

টুয়াখারী 12/10/1992

13215 মফভর চন্দ্র দা মনার চন্দ্র দা

মভনতী যানী দা

কুমভল্লা 05/01/1990

13216 দীক ার বনফন্দ্র চন্দ্র ার

উলা যানী ার

টাঙ্গাইর 01/01/1991

13217 মভাোঃ ইয়াজুর ক মৃত জহুযর ক

মভাছাোঃ মনকজাান মফমফ

াতক্ষীযা 01/07/1987

13218 মভাোঃ তানমজরুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

খামদজা মফগভ

ফমযার 15/09/1992

13219 মভাোঃ যামকবুর াান মভাোঃ কাভরুর আরভ

মভাছাোঃ মযানকয়া খাতুন

াফনা 04/06/1994

13220 মভাোঃ ভমজফয যভান মভাোঃ জানফদ আরী

মভাছাোঃ মভনযজান মফগভ

নানটায 05/08/1992
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13221 হুভায়ূন যীদ মভাোঃ ারুন-অয-যীদ

মভাছাোঃ খামদজা আকতায

চট্টগ্রাভ 05/06/1989

13222 কাওছায আনম্মদ মভাোঃ রুহুর  আভীন

মভাছাোঃ ারুর খাতুন

মযাজগঞ্জ 03/01/1995

13223 মভাোঃ আফদুয যভান মভাোঃ আফদুয যমভ প্যাদা

মগার ছানযা

টুয়াখারী 20/04/1994

13224 মভাোঃ যানর যকায মভাোঃ মভাফাযক মানন

মপযনদৌম মফগভ

কুমভল্লা 17/07/1994

13225 অনন্যা দা সনরন চন্দ্র দা

কল্পনা দা

টুয়াখারী 28/04/1991

13226 মভাোঃ আবু জামদ মখাদী এভ.এ. জমরর

মভাছাোঃ ানরা মফগভ

কুমিগ্রাভ 29/12/1987

13227 মভাোঃ ানদ মানন মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ াাযা মফমফ

জয়নৄযাট 11/03/1993

13228 নয কুভায প্রদী কুভায

দীারী যানী

ফগুিা 15/06/1991

13229 মভাোঃ মানর যানা ভয়ান মভাল্লা

মভাছাোঃ আয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1994

13230 যাাত মানন াপানয়ৎ মানন

ানুয

ফমযার 05/04/1991

13231 মভাোঃ স্বন মভয়া মভাোঃ আছয উমিন

মভাছাোঃ াভসুন নাায মফগভ

গাইফান্ধা 30/09/1993

13232 মভাোঃ আমকুয যভান মভাোঃ ভাবুবুয যভান(ফকুর)

আনজুভান আযা

াফনা 01/01/1994

13233 মভাোঃ খাইরুর ইরাভ মভাোঃ মভাক্তায মানন

মভাছাোঃ খুম খাতুন

াফনা 16/01/1990

13234 মভাোঃ জানদুর আরভ মভাোঃ আবুর ফয

ামভদা াযবীন

চট্টগ্রাভ 12/06/1991

13235 মভাোঃ ামপজুর ইরাভ মভাোঃ ভময উমিন

ানরা মফগভ

াফনা 17/05/1987

13236 মভাোঃ মনভর মভাোঃ নজরুর ইরাভ

রুনকয়া মফগভ

নযমিংদী 07/11/1995

13237 মভাোঃ মভরন মানন মভাোঃ জাভার উিীন

মভাছাোঃ মভনু মফমফ

যাজাী 25/12/1994

13238 মভাোঃ আকতায মানন মভাোঃ আফদুর আমজজ ভূইয়া

মযৌন আযা মফগভ

কুমভল্লা 15/01/1993

13239 মভাোঃ আব্দুয ভান্নান মভাোঃ আোঃ ফানছদ

পানতভা মফগভ

টাঙ্গাইর 05/01/1996

13240 মভাোঃ নাজমুর াান ভজুভদায মভাোঃ মভাস্তপা কাভার ভজুভদায

নাজভা মফগভ

কুমভল্লা 05/11/1994
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13241 মগারাভ ানরীন মভাোঃ খাজা ারাউমিন আান

মভাাম্মৎ মুম েদা মফগভ

কুমভল্লা 28/01/1995

13242 মভাোঃ তানযক মানন মভাোঃ আব্দুর ামভদ গাজী

যওনাযা মফগভ

মনায 17/10/1993

13243 মভাোঃ জুনয়র যানা মভাোঃ মদনরায়ায মানন

মভাছাোঃ াানা মফগভ

মযনৄয 04/02/1994

13244 আমপ মমিকী এ.মফ. এভ. মমিকী

আাতুন মমিকী

মনায 16/12/1989

13245 সয়দ াইফুর ইরাভ সয়দ মযাজ উিীন

ভভতাজ মফগভ

নযমিংদী 18/07/1989

13246 মভাোঃ মভনদী াান মৃত আরাউমিন প্রাভামনক

আনরয়া মফগভ

কুমিয়া 01/09/1990

13247 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাোঃাোঃ মপকুর ইরাভ

চম্পা খাতুন

কুমিয়া 19/12/1995

13248 ামপয়া ইরাভ মভাোঃ লুৎপয যভান

ভানজদা মফগভ

কুমিয়া 26/11/1996

13249 মভাোঃ াাবুমিন মৃত মযাজুর ইরাভ

াানূয মফগভ

ফমযার 20/12/1993

13250 মভাোঃ জয়নার আনফদীন মভাোঃ াাবুর আরভ

খুযমদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1994

13251 আরী মানন মভাোঃ ইছাক আরী

যানফয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 02/03/1988

13252 আনর ার জীফন ার

অ েনা ার

নযমিংদী 18/03/1991

13253 মভাোঃ ওমদুর ইরাভ মভাোঃাোঃ আব্দুর ামকভ াওরাদায

মভাাোঃ নাজভা মফগভ

ঝারকাঠী 01/01/1987

13254 নাঈমূয াান মভাোঃ আরী মানন

নামছভা আক্তায

ভামনকগঞ্জ 01/01/1994

13255 াভায়ন আব্দুর ফানযক

তামরভা

নানটায 11/10/1992

13256 সুরতানা মভাোঃ ভময উমিন

ভননায়াযা

াফনা 30/12/1993

13257 নামজয আনভদ মভাোঃাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ ানজদা খাতুন

াফনা 02/11/1991

13258 মফতা কুভায মদ যকায প্রান্ত কুভায মদ যকায

ইমত যানী মদ যকয

ফগুিা 19/10/1987

13259 মযফুর ইরাভ ইভমতয়াজ উমিন

মভাস্তপা মফগভ

চট্টগ্রাভ 11/08/1992

13260 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ ফাবু মভাাম্মদ আরী

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

মযাজগঞ্জ 07/09/1992
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13261 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃাোঃ াাবুিীন

মভাছাোঃ মযনফকা খাতুন

মঝনাইদ 04/04/1989

13262 মভাোঃ পয়ার াান মভাোঃ ভমনয

মভাাোঃ পমযদা

যাজাী 01/09/1992

13263 মভাোঃ মযনভর মানন মভাোঃ আজাদুর

মভাছাোঃ সুমখ খাতুন

কুমিয়া 02/11/1994

13264 মভাোঃ ামনুর ইরাভ মভাোঃ আবুর ানভ

ামনা মফগভ

াতক্ষীযা 22/01/1987

13265 মভাোঃ ওভয ানী মভাোঃ আব্দুর খানরক

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

াফনা 20/10/1994

13266 যানর যমপকুর ইরাভ

মনা আক্তায

ভয়ভনমিং 16/12/1993

13267 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ ইব্রামভ মখ

মভাছাোঃ যামদা মফগভ

কুমিয়া 25/08/1993

13268 কাভরুর াান মৃত কাভার মানন

কমনুয মফগভ

গাজীনৄয 28/12/1993

13269 মভাোঃ ছানদকুর ইরাভ মৃত মপকুর ইরাভ

মৃত খুযীদা জাান

ভয়ভনমিং 12/10/1990

13270 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ জমভ উমিন

যানী মফগভ

ঢাকা 01/11/1994

13271 কমফয আনম্মদ মভাোঃ ইব্রাীভ

মভাছাোঃ যামজয়া খাতুন

কুমভল্লা 22/09/1989

13272 ামভদুজ্জাভান আফদুয যউ

আনরয়া মফগভ

মপনী 28/02/1993

13273 মভাছাোঃ ায়ভা জাান মভাোঃ আব্দুর মাফাান া

মভাছাোঃ কাজরী মফগভ

াফনা 09/05/1996

13274 মভাোঃ মমরভ ভন্ডর মভাোঃ আরতাপ মানন

মমরনা মফগভ

নওগাঁ 05/05/1994

13275 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ নূয ইরাভ

মজানফদা মফগভ

কুমিগ্রাভ 04/01/1989

13276 মৄফাইয হুাইন আব্দুয যফ মফশ্বা

মভাছাোঃ যমভা খাতুন

মনায 31/12/1992

13277 মভাোঃ ভমভন উমিন মভাোঃ জমভ উমিন

মভাছাোঃ তনভজা মফগভ

যাজাী 11/05/1996

13278 এ এভ. ভমউয যভান মযপ আরতাপ মানন

খামদজা াযবীন

ফমযার 01/06/1989

13279 মভাোঃ ওমরউর ইরাভ মভাোঃ মপকুর ইরাভ

মভাাোঃ তানযা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/10/1988

13280 মকনায যকায ঙ্কজ যকায

অনৄী যকায

খুরনা 05/04/1991
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13281 মুাম্মদ ওভয পারুক মুাম্মদ আরী মভয়া

মপনযাজা মফগভ

কুমভল্লা 01/12/1995

13282 মভাোঃ াজ্জাদ মানন মভাোঃ পমযদ মভয়া

সুমযয়া মফগভ

কুমভল্লা 05/06/1996

13283 ওমদুজ্জাভান ইভান আরী প্রািং

সুমপয়া খাতুন

াফনা 25/11/1991

13284 মভাোঃ মরয়াকত আরী মভাোঃ আনফদুর ইরাভ

লুৎপা মফগভ

নীরপাভাযী 14/11/1990

13285 মভাোঃ ভমউয যভান মভাোঃ মগারাভ মভাতুেজা

ানা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1992

13286 মভাোঃ আব্দুর আমরভ মভাোঃ বাদু আরী

মভাছাোঃ বুলুজান মনছা

কুমিয়া 11/10/1990

13287 কাজী আমফুর ইরাভ কাজী াভছুর ক

মফউটি আক্তায

টাঙ্গাইর 03/05/1986

13288 মভাোঃ আবু যায়ান মভাোঃাোঃ আব্দুয যমদ

মভাাোঃ ভমজেনা

নানটায 18/08/1989

13289 াভীভ ায়দায মভাোঃ ঈভাঈর মভয়া

মভাছাোঃ ইমঞ্জর খাতুন

মকনাযগঞ্জ 07/06/1989

13290 এ. এভ. অমরউর ইরাভ এ.এভ. ইমরয়া

মযাজী মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/12/1993

13291 নাজমুর াান মভাোঃ ভমজবুয যভান

নযীন মফগভ

মনযাজনৄয 21/07/1996

13292 মভাোঃ াভীভ াান মভাোঃ আবু ফক্কয মছমিক

মমরনা মফগভ

ভয়ভনমিং 03/02/1990

13293 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ ভকবুর মানন

মভাছাোঃ যানদা মফগভ

গাইফান্ধা 01/10/1994

13294 আবুর কানভ মৃত আব্দুর মগাপযান

আমছয়া খাতুন

মনায়াখারী 01/01/1994

13295 মভাোঃ এযাদ উল্যা মভাোঃ ভমপজ উল্যা

আনয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1992

13296 মভাোঃ সুজন মভয়া মৃত আিাছ আরী

নূযজাান মফগভ

চাঁদনৄয 08/08/1993

13297 মভাোঃ মগারাভ যিানী মভাোঃ রাফলু মভয়া

মভাছাোঃ যানজকা মফগভ

যিংনৄয 02/02/1993

13298 মভাোঃ মজানুয যভান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ মজানা খাতুন

াফনা 26/10/1993

13299 মভাোঃ তুমন মানন মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ তহুযা মফগভ

াফনা 07/08/1989

13300 মভাোঃ মাানুয যভান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ মজানা খাতুন

াফনা 02/10/1996
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13301 এ. এপ. এভ. নাজমুর মাাইন পারুক মভাোঃ মভাতাায মাাইন

নাজভা মফগভ

কুমভল্লা 10/01/1992

13302 মভাোঃ মভযাজ াওরাদায আোঃ যফ াওরাদায

ভভতাজ মফগভ

মনযাজনৄয 01/01/1996

13303 মভাোঃ ামিয মাাইন মভাোঃ মতাপাজ্জর মাাইন

মযকতা মফগভ

মদনাজনৄয 21/12/1995

13304 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু যকায

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

মযাজগঞ্জ 12/11/1990

13305 পারুক আনম্মদ মভাোঃ মভানাজ্জর মানন 

ঝযনা মফগভ

জাভারনৄয 20/12/1993

13306 মফজন ভজুভদায তা ভজুভদায 

ভায়া ভজুভদায

মগাারগঞ্জ 10/11/1991

13307 মভাোঃ ামপজুয যভান মভাোঃ আমনছুয যভান 

মভাাোঃ ামনা মফগভ

টাঙ্গাইর 27/06/1993

13308 মভাম্মদ জাাঙ্গীয যানা যায়ান আনম্মদ 

জাানাযা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 16/06/1988

13309 ানজদুর ইরাভ মৃত নামজভ উমিন 

ভানজদা মফগভ

টাঙ্গাইর 18/10/1991

13310 মভাোঃ খানদমুর ইরাভ মভাোঃ যমজর ক 

খামদজা মফগভ

গাইফান্ধা 01/09/1995

13311 মযজাউর ক মযন মভাোঃ তমভজ উমিন 

মভাছাোঃ মযৌনাযা মফগভ

নযমিংদী 10/10/1994

13312 আব্দুল্লা-আর-ভামুন রুহুর আমভন 

নূযজাান মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 28/06/1995

13313 প্রতা কুভায াা িংকজ কুভায াা 

ভাধফী যানী াা

ভামনকগঞ্জ 10/12/1992

13314 একযামুর ইরাভ জারার উমিন 

যানফয়া মফগভ

নানটায 15/02/1994

13315 মভাোঃ আর আমভন মভাোঃ আব্দুর কযীভ 

মভাছাোঃ ানরী মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/01/1995

13316 জমরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জমরর 

জুনরখা মফগভ

াফনা 10/10/1992

13317 যানদ মফগভ ভনছুয যভান 

যাীদা যভান

াফনা 01/01/1994

13318 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ আবুর কানভ 

মভাছাোঃ াানাজ াযবীন

াফনা 01/09/1996

13319 মভাোঃ রুনফর মানন মভাোঃ মখাযনদ আরভ 

মভাছাোঃ মজানা মফগভ

ফগুিা 11/10/1992

13320 মভাোঃ মাাগ ফাবু মভাোঃ া আরভ 

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 12/12/1994
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13321 মভাোঃ ভাকছুদুয যভান মভাোঃ ভমতউয যভান 

ভামুদা মফগভ

জাভারনৄয 12/12/1995

13322 মভাোঃ যায়ান ফাবু মভাোঃ ইমি আরী 

মভাছাোঃ মযননা মফগভ

জয়নৄযাট 11/10/1994

13323 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ মভাোঃ মতাজানম্মর ক 

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

গাইফান্ধা 27/07/1993

13324 মভাোঃ ামভউর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জািায 

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

গাইফান্ধা 01/12/1993

13325 আমনছা মভাোঃ াভাদ 

নূরুন্নাায

ভয়ভনমিং 20/04/1996

13326 আনভদ মাাইন মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

মভাছাোঃ ভামুদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 27/04/1994

13327 নৄরক ারদায যাখার চন্দ্র ারদায 

মফতা ারদায

ঝারকাঠী 12/12/1995

13328 মৌযব মদফনাথ ভননামজত মদফনাথ 

ভায়া যানী মদফনাথ

মঝনাইদ 28/07/1996

13329 মভাোঃ তামযকুজ্জাভান  মভাোঃ যমপকুর ইরাভ 

মভাছাোঃ যামভা খাতুন

মনায 04/01/1996

13330 মভাোঃ াখাওয়াত মানন মভাোঃ ানভ আরী 

মভাছাোঃ মযফা খাতুন

কুমিয়া 03/02/1990

13331 মভাজানম্মর ক তপাজ্জর মানন 

ভভতাজ মফগভ

ভয়ভনমিং 09/09/1989

13332 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ সুরতান তযপদায 

নাজমুন নাায

জাভারনৄয 12/10/1994

13333 মভাোঃ মতাযাফ মানন মভাোঃ এছাক মভয়া 

পানতভা আক্তায

মপনী 15/12/1990

13334 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ ওয়ানদ আরী 

মভাাোঃ জানভরা খাতুন

টাঙ্গাইর 10/03/1989

13335 নমজৎ যায় নাতন যায় 

প্রমভরা যায়

মনযাজনৄয 01/08/1987

13336 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ আবুর ফাায মুন্পী 

মাননয়াযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 27/10/1992

13337 মভাোঃ ফজলু মখ মভাোঃ আযাপ আরী 

মভাছাোঃ পানতভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 05/11/1994

13338 মভাোঃ ভাভদর াান মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

ভভতাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 04/03/1995

13339 মভাোঃ াজ্জাদুয যভান মভাোঃ াইদুয যভান 

ভাফুজা আক্তায

ঢাকা 30/06/1995

13340 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ আয়নার ক 

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 10/12/1989
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13341 মভঠুন কুভায মফশ্বা ভন্টু কুভায মফশ্বা 

মফনতা যানী মফশ্বা

নিাইর 15/01/1990

13342 সুজন চাকভা ভয়ূয ধ্বজ চাকভা 

ারুরা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 19/03/1990

13343 মভাোঃ কাভরুর মানন মভাোঃ আবু ছানয়দ 

ছানরা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1989

13344 সুভন ার মননযাধ কুভায ার 

কমফতা যানী ার

খুরনা 15/12/1989

13345 যতন মফকা চাকভা রক্ষী কুভায চাকভা 

মনফ োন সূচী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 07/03/1991

13346 মভাোঃ াছান উমিন মভাোঃ আফদুয যউপ 

ামছনা মফগভ

মপনী 25/12/1994

13347 মভাোঃ এভদাদুর ক মচৌধুযী মভাোঃ আফদুর ক মচৌধুযী 

ামন আযা আক্তায

মপনী 30/11/1991

13348 ভূলন চাকভা মকনা ধন চাকভা 

সুমজতা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 01/07/1994

13349 মভাোঃ জাাঙ্গীয মানন মভাোঃ ইউনুছ আরী 

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

পমযদনৄয 31/12/1992

13350 মভাোঃ মজয়ারুর মাাইন মভাোঃ মফরানয়ত মাাইন 

ভমজেনা খাতুন

রারভমনযাট 07/08/1991

13351 মভাোঃ নামদ াান মনধু মভয়া 

মযানকয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 22/01/1996

13352 মভাোঃ ারাহ্ উমিন মভাোঃ আব্দুয যউপ 

মভাছাোঃ াভচ্ছুন্নাায মফগভ

রারভমনযাট 25/12/1993

13353 াওন মদফনাথ ভননাযঞ্জন মদফনাথ 

গীতা মদফনাথ

ফানগযাট 27/10/1996

13354 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ াজাার মখ 

ভমজেনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 28/09/1996

13355 সুযঞ্জন যানা অরুণ যানা

অমনভা যানা

ফানগযাট 01/06/1996

13356 মুস্তপা াান যানদ যদায মগারাভ যভান 

ভাফুজা মফগভ

খুরনা 17/10/1992

13357 তানযক মানন মকযাভত আরী 

আনভনা খাতুন

নাযায়নগঞ্জ 11/07/1993

13358 মভাোঃ মতৌমপকুয যভান মৃতোঃ ওয়ানজদ আরী 

মভাছাোঃ ানাজ াযবীন

মঝনাইদ 01/11/1995

13359 মমাফানয়য ইরাভ মখ মভাোঃ ইভান আরী 

মমাফায়দা ইভান

মুমন্পগঞ্জ 16/12/1994

13360 মভাোঃ ইভযান মফন ভামুদ মভাোঃ ভামুদ আরী 

রারভমন মফগভ

ঢাকা 30/10/1995
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13361 মভাোঃ মভাকামিয মানন  মভাোঃ ীদুর ইরাভ 

ভননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/12/1996

13362 তাপমরুর ইরাভ উজ্জ্বর মৃতোঃ আব্দুয যাজ্জ্বাক 

নামভা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 08/08/1997

13363 মভাাম্মদ  আরী মৃতোঃ আবু ফকয মমিক

মভাছাোঃ যামফয়া খাতুন

মকনাযগঞ্জ 26/01/1996

13364 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ যভজান আরী 

মজাস্না মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 10/12/1992

13365 মভাোঃ নফীয মানন মভাোঃ আতাউয যভান 

মখাননাযা

নাযায়নগঞ্জ 05/10/1995

13366 মভাোঃ যামকফ মফল্লা মৃত নুয মভাাম্মদ াওরাদায 

মভাাোঃ যামদা মফগভ

ফানগযাট 21/09/1991

13367 জামদ াান মপ্রন্প মফাযান উমিন 

ভননায়াযা মফগভ

গাজীনৄয 20/12/1995

13368 মভাোঃ মযত আরী মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মভাছাোঃ ামনা মফগভ

রারভমনযাট 11/10/1994

13369 এ.এ.এভ. যায়ান াযনবজ মভাোঃ মযজাউর কমযভ 

মভাছাোঃ আনফদা সুরতানা

যাজাী 22/10/1990

13370 মভাোঃ মুনতামকভ মানন ভযহুভ মগারাভ আম্মদ 

যানফয়া মফগভ

ঠাকুযগাঁও 01/01/1993

13371 মভাাম্মদ মতাপায়র মভাাম্মদ ইউনুছ

যওন আযা আকতায

চট্টগ্রাভ 15/07/1989

13372 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ মভানরভ উমিন 

াইদা মফগভ

টাঙ্গাইর 29/06/1988

13373 মভাোঃ আোঃ যভান মভাল্লা মভাোঃ ফাায মভাল্লা 

মযানা মফগভ

মগাারগঞ্জ 02/01/1988

13374 এভ,টি,এ,আরভ অনন্ত জাাঙ্গীয আরভ 

আভা ামভদ

কুমভল্লা 01/01/1995

13375 আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ পজলুর কমযভ 

কাঞ্চন ভারা

ঢাকা 01/10/1988

13376 মভাস্তাক আনম্মদ আবুর কানভ 

ভননায়াযা মফগভ

ফগুিা 05/10/1991

13377 খাজা মভাোঃ ভাইনমিন খান ভযহুভ জহুরুর ক 

মভাছাোঃ মভনাযা খাতুন

মযনৄয 02/06/1990

13378 ামভভ- উর-মজাদ ারুনায যমদ 

মমযন আক্তায

পমযদনৄয 09/11/1992

13379 আব্দুল্লা আর মরার মভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

মযানকয়া মফগভ

যাজফািী 30/07/1991

13380 মভাোঃ নামজভউিীণ মকদায মভাোঃ নুরুর ক মকদায 

ভমঞ্জরা মফগভ

ঢাকা 17/07/1995
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13381 এইচ,এভ আমভনুর ইরাভ মভাোঃ আতাউয যভান 

মভাছাোঃ আমভনা আতাউয

যিংনৄয 16/06/1995

13382 মভাোঃ আমজভ উমিন মচৌধুযী মভাোঃ আোঃ ারাভ মচৌধুযী 

নামদযা মফগভ

কুমভল্লা 01/12/1994

13383 মভাোঃ যামদুর ইরাভ মভাোঃ আকফয আরী 

মভাছাোঃ মযানকয়া খাতুন

কুমিয়া 30/12/1992

13384 মভাোঃ নানপ উমিন মভাোঃ খরুর আরভ

মভাা আাফুন্নাায

পমযদনৄয 08/09/1996

13385 মভাোঃ নুযন্নফী মভাোঃ জামদুর ইরাভ 

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

যিংনৄয 08/10/1993

13386 মভাছাোঃ মযাকাইয়া খাতুন মভাোঃ এভদাদুর ক 

মভাছাোঃ মানন আযা মফগভ

যিংনৄয 15/03/1992

13387 মভাোঃ াজ্জাদ মানন মভাোঃ আব্দুর খানরক 

মউরী মফগভ

যিংনৄয 23/11/1996

13388 াইফুর ইরাভ মৃত যমপকুর ইরাভ 

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 17/11/1986

13389 মভাোঃ মাযাফ মানন মভাোঃ জয়নার আনফদীন 

মভাছাোঃ মযৌনাযা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 31/12/1986

13390 মভাোঃ ামকয ভামুদ এ.মক.এভ.াইফুর ইরাভ খান 

মভন কাভরুন নাায ইরাভ

মদনাজনৄয 02/01/1987

13391 আজমুর ক লুৎপয যভান 

মননা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 08/09/1989

13392 আভজাদ মানন ছানফয়দুর ক 

 জাান মফগভ

মনায়াখারী 16/12/1993

13393 মভাোঃ নূরুর আমভন যকায মভাোঃ ভনু মভয়া যকায 

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 10/06/1990

13394 যাভ প্রাদ যায় মগাার চন্দ্র যায় 

লরতা যানী যায়

মদনাজনৄয 23/03/1993

13395 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আ আমজজ 

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 01/02/1991

13396 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আোঃ ছারাভ 

মভাছাোঃ মযনা খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/10/1995

13397 মভাোঃ বুজ যকায মভাোঃ মভাপাজ্জর যকায 

মভাছাোঃ আনভনা খাতুন

মযাজগঞ্জ 31/12/1996

13398 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ আতাউয যভান

মভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা মফগভ

যিংনৄয 10/10/1993

13399 অমভত কুভায াা িংকজ যঞ্জন াা 

ভাধফী রতা াা

ভামনকগঞ্জ 12/12/1993

13400 হুভাইন কমফয যভজান আরী 

মনছা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 06/02/1995
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13401 অমবমজৎ কুভায মদফনাথ মনতাই চন্দ্র মদফনাথ 

নৄষ্প মদফনাথ

খুরনা 05/12/1986

13402 মভাোঃ নুরুজ্জাভান যকায মৃত আবুর কানভ 

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

কুমিগ্রাভ 03/04/1992

13403 মভাোঃ পযাদ মানন মভাোঃ এযাদ আরী 

পমযদা

যিংনৄয 20/09/1992

13404 মভাোঃ সুজাউদ মদৌরা মভাোঃ আব্দুর ভমজদ াহ্ 

মভাছাোঃ াভছুন নাায

নীরপাভাযী 11/04/1992

13405 মভাোঃ খাইরুজ্জাভান মভাোঃ জভনদ আরী 

মভাছাোঃ খানরদা মফগভ

কুমিগ্রাভ 20/03/1992

13406 মভাোঃ ানদ মানন মভাোঃ আবুর মানন 

মভন সুমপয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 12/11/1989

13407 মভাোঃ বুজ মানন মভাোঃ লুৎপয যভান 

মভাছাোঃ এমভতাযা

নওগাঁ 24/08/1994

13408 াান আনম্মদ মভাোঃ ছাইদুর ইরাভ  

যওন ামনন

াফনা 30/10/1996

13409 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ যমফউর মানন 

মভাছাোঃ মমরনা আক্তায

মনায 23/09/1995

13410 মভাাম্মদ নামছয উমিন পমযদ আাম্মদ 

াযজাান মফগভ

মপনী 11/11/1993

13411 মভনরুন মনা মভাোঃ খভত আরী 

মভাছাোঃ ভামুদা মফগভ

রারভমনযাট 11/10/1995

13412 াইফুর ইরাভ নুয উল্লা 

ভননায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1994

13413 মভাোঃ সুভন মানন মভাোঃ ভমপজুয যভান 

মযননা মফগভ

নিাইর 23/09/1996

13414 মভাোঃ মভাকাযযভ মানন মভাোঃ আব্দুর খানরক 

মভাছাোঃ মভমযনা আক্তায

মদনাজনৄয 15/10/1995

13415 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ ভমনয মানন 

মভাাোঃ পামতভা মফগভ

টুয়াখারী 05/07/1995

13416 মভাোঃ মানর দুয়াযী মভাোঃ এনানয়ত মানন দুয়াযী 

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

ফমযার 23/12/1990

13417 ভানছুযা খাতুন মভাোঃ মযাজ আরী 

ছমখনা খাতুন

ভয়ভনমিং 29/12/1995

13418 মদফব্রত যকায যান যকায 

মপারী যানী যকায

াতক্ষীযা 10/09/1994

13419 মবু কুভায ার মগাার চন্দ্র ার 

নৄষ্প যানী ার

পমযদনৄয 25/07/1989

13420 মদনরায়ায মানন জীফন মক 

ছমকনা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 25/04/1995
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13421 ামিয আনভদ খান মৃত মকাফাদ আরী খান 

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

কুমিয়া 12/08/1995

13422 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ পজলুয যভান 

মভাছাোঃ মপযনদৌী মফগভ

নানটায 13/01/1988

13423 মভাোঃ যানর মভয়া মভাোঃ াইজ উিীন 

ভানছুযা মফগভ

নযমিংদী 18/10/1994

13424 চন্দন কুভায যায় অমনতয যায় 

বুরবুমর ফারা যায়

মদনাজনৄয 10/11/1990

13425 মভাোঃ ইব্রামভ খমরর মভাোঃ আতাউয যভান 

মভাাোঃ রুমর মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/09/1993

13426 মভাোঃ ামদ আরী মভাোঃ সতয়ফ আরী মভাল্লা 

মভাছাোঃ ভাকসুদা মফগভ

নওগাঁ 10/10/1991

13427 মভাোঃ াভাউর ক মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

াভসুন্নাায

মঝনাইদ 25/11/1988

13428 মভাোঃ ফমদউজ্জাভান মভাোঃ মারায়ভান তালুকদায 

বুরবুমর মফগভ

মযাজগঞ্জ 02/03/1990

13429 মভাোঃ ভমনমুর ইরাভ াওরাদায মভাোঃ াজাান াওরাদায 

ময়াযা মফগভ

ঢাকা 06/10/1988

13430 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ আব্দু াভাদ 

মভাছাোঃ পমজরা খাতুন

মদনাজনৄয 22/07/1988

13431 ভামুদ মানন ভাসুভ মভাোঃ মপউর ইরাভ 

জমরনুয

চাঁাইনফাফগঞ্জ 05/03/1995

13432 মভাোঃ আমতকুয যভান  নভাোঃ ামফবুয যভান 

মমরনা াযবীন

নিাইর 05/05/1993

13433 আফদুল্লা আর ভামুন আফদুর ভমতন 

যমভা খাতুন

মনায়াখারী 01/01/1992

13434 এপ,এভ,ইভযানুর ইরাভ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ ভূ ূঁইয়া 

মফগভ পানতা ইরাভ

রক্ষ্মীনৄয 01/07/1992

13435 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর রমতপ 

মানাফান খাতুন

মযাজগঞ্জ 09/10/1991

13436 মভাোঃ ইভাইর মানন মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

পানতভা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1988

13437 মভাোঃ  ামবুর াান যামি মভাোঃ পযাদ মানন 

ামরভা মফগভ

জাভারনৄয 02/05/1994

13438 মভাোঃ আফদুল্লা আর ইয়ামছন মভাোঃ আফদুর কুদ্দু 

মযান আযা

যাঙ্গাভাটি 03/03/1991

13439 মজাদ মানন খানদমুর ইরাভ 

যানদা মফগভ

ফগুিা 05/02/1992

13440 মভাোঃ নাময উমিন মভাোঃ আব্দুর ভমতন 

নামভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 28/10/1992
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13441 আোঃ যমভ ভাওরান ক যকায 

ছানরা মফগভ

ঢাকা 05/09/1993

13442 মভাোঃ যামকফ মানন মৃত আরফু মভয়া 

ভননায়াযা মফগভ

কুমভল্লা 24/01/1993

13443 এ.এভ.আননায়ায াান এ.মক.এভ.মফবুল্লা 

আননায়াযা মফগভ

ভয়ভনমিং 06/11/1990

13444 মভাোঃ ভারুপ াান মভাোঃ আবু জাপয 

ামদা খাতুন

কুমিয়া 15/01/1987

13445 মভাোঃ জামদ ানযায়ায মভাোঃ তমপজ উিীন 

রমতপা মফগভ

নওগাঁ 13/02/1991

13446 মভাোঃ আরভগীয মযজা মভাোঃ আযজাদ আরী প্রািং 

আমভনা মফগভ

নওগাঁ 22/02/1990

13447 মভাোঃ যামকবুর াান মভাোঃ আমনছুয যভান 

ভননায়াযা মফগভ

মযাজগঞ্জ 17/11/1994

13448 আননায়ায মাাইন খান মভাোঃ ইভাভ আরী 

ানা মফগভ

জাভারনৄয 01/02/1991

13449 মভাোঃ ভাবুফ আরভ খান মভাোঃ দয জভা খান 

ভানজদা আক্তায

মনত্রনকানা 08/12/1989

13450 ভাফুজ আর ভামুন ভমতয়ায যভান 

আমভযন মনছা

টাঙ্গাইর 01/01/1996

13451 মজ,এভ,কমফয আাদ মভাোঃ আফদু াত্তায মজাভািায

নাজমুন নাায

টুয়াখারী 21/01/1994

13452 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ জামদুর ক 

মভাছাোঃ ারুর আক্তায

যিংনৄয 07/07/1994

13453 সুলমভতা আক্তায মভাোঃ নুরুর ইরাভ 

ামদা খাতুন

যাজফািী 01/10/1995

13454 মভাোঃ ানজদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর আরীভ

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

কুমিগ্রাভ 12/12/1990

13455 মভাোঃ আকতারুজ্জাভান মভাোঃ আপাজ উিীন

মৃত আময়া মফগভ

নওগাঁ 20/08/1994

13456 মগাার মভস্ত্রী সুকুভায মভস্ত্রী

একাদী মভস্ত্রী

াতক্ষীযা 12/11/1993

13457 মভাোঃ নামদ াান মভাোঃ জহুরুর ক

মভাাোঃ নামযন মফগভ

যাজাী 11/08/1995

13458 মভাোঃ মুযারীন মাাইন মভাোঃ কাভার উমিন

মভাছাোঃ ানযা মফগভ

কুমিগ্রাভ 28/02/1991

13459 মভাোঃ মভাস্তাক আনম্মদ আব্দুর গাপপায মভয়া

ভভতাজ মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 03/10/1994

13460 মভাোঃ আযাপ উমিন া-আরভ তালুকদায

মখাযনদা মফগভ

কুমভল্লা 13/06/1995
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13461 আ.ন.ভ. মভাস্তপা কাভার মভাোঃ আোঃ ভান্নান মভয়া

তানযা মফগভ

চাঁদনৄয 02/01/1994

13462 মমু যানী প্রফুল্ল চন্দ্র মভান্ত

নৄষ্প যানী মভান্ত

ফগুিা 22/05/1996

13463 যানদ আরভ াভছুর ক

মযানকয়া

চাঁদনৄয 31/12/1991

13464 মভাোঃ ামদয়ায খান মভাোঃ ভমপজ খান

াওয়া মফগভ

নিাইর 30/12/1995

13465 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ যমফউর কমযভ

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

াফনা 23/12/1994

13466 মনরয় ভন্ডর মনার ভন্ডর

কাগমত ভন্ডর

ভাদাযীনৄয 01/01/1993

13467 মভাোঃ জুনানয়দ মানন মভাোঃ আভীয মানন

ারুর আক্তায

ভয়ভনমিং 01/08/1990

13468 মভাোঃ ামভউর ইরাভ মভাোঃ মুছা যদায

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 11/05/1994

13469 ওকত হুাইন ইয়ামছন মুমনয

ানাজ

ফমযার 25/12/1992

13470 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ দমফরুর ইরাভ

যওনাযা

ঞ্চগি 03/10/1990

13471 মভাোঃ কাউায মাাইন মভাোঃ কমফরুর ইরাভ

আমযপা মফগভ

পমযদনৄয 20/12/1991

13472 অরক যকায অযমফন্দু যকায

যভা যানী যকায

যাজাী 14/05/1996

13473 নূয মভাাম্মদ মভাোঃ মযত আরী

যমভা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 01/01/1990

13474 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ আজগায আরী

কমনুয খাতুন

মযাজগঞ্জ 05/01/1994

13475 মভাোঃ এপতাদুর ইরাভ মৃত নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযননা মফওয়া

ফগুিা 10/04/1992

13476 মভাাম্মদ একযামুর ক মভাাম্মদ ভমনরুর ইরাভ

মযৌন আযা মফগভ

কুমভল্লা 28/11/1990

13477 মভাোঃ মরার উমিন ভামুন মভাোঃ ফুর মভয়া

জাানাযা মফগভ

কুমভল্লা 10/05/1994

13478 মভাোঃ যীফুর ইরাভ মৃত আোঃ ভান্নান

মৃত যমভা খাতুন

মকনাযগঞ্জ 28/07/1989

13479 মভাোঃ আবু জানয খান মকফমযয়া মভাাম্মদ আরী আকফয খাঁন

আছভা খানভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 12/11/1991

13480 মভাোঃ আব্দুল্লা আর মনাভান মভাোঃ যমপকুর ইরাভ আকন্দ

মভাছাোঃ পমযদা ইয়ামভন

ভয়ভনমিং 13/06/1995
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13481 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ ইকযামুয যভান

রাবরী মফগভ

জাভারনৄয 17/07/1995

13482 মরটন মফাযী উদ্বেয মফাযী

মমুনা মফাযী

পমযদনৄয 27/11/1996

13483 মভাোঃ সুরতান ভামুদ মভাোঃ ফজলুয যভান

মভাোঃ মপারী মফগভ

যিংনৄয 10/12/1994

13484 মভাোঃ আননায়ারুর ইরাভ মভাোঃ ভনসুয আরী

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 25/09/1994

13485 মদফাীল মবৌমভক দুগ োদা মবৌমভক

দীামর মবৌমভক

ভয়ভনমিং 15/09/1989

13486 মভাাম্মদ মভজাজুর ক মৃত মভাাম্মদ মকতাফ আরী

মভাছাোঃ আনভনা আক্তায

মনত্রনকানা 08/08/1991

13487 মভাোঃ ওয়ামভ আকযাভ মভাোঃ আব্দুর রমতপ

কদফানু মফগভ

গাজীনৄয 08/11/1991

13488 ামদয়া আক্তায ভীয আমনসুয যভান

পানতভা মফগভ

ফযগুনা 27/08/1995

13489 মভাোঃ যফুজ্জাভান মভাোঃ কমফয মভাল্যা

ানরা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/03/1991

13490 মভাোঃ ভমউয যভান মভাোঃ মভাজানম্মর ক

মভনরুন মফগভ

ফানগযাট 14/04/1990

13491 ানাইন আনভদ াভীভ মভাোঃ কমর উমিন

নুয নাায মফগভ

মপনী 27/12/1991

13492 মভাোঃ রুহুর আমভন যতন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ কুরসুভ মফগভ

নানটায 10/02/1991

13493 মক,এভ, যামদুর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ যভান খান

মভাছাোঃ ামদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/07/1994

13494 মভাাম্মদ আবুর ানভ মভাোঃ মফরার উিীন

মদনরায়াযা মফগভ

ভয়ভনমিং 01/01/1987

13495 মভাোঃ আমনছুয যভান পারুক মভাোঃ আোঃ আমজজ

মভাছাোঃ পমযদা মফগভ

নানটায 30/12/1996

13496 মভাোঃ আমযফুজ্জাভান মভাোঃ আরভগীয মানন

জাানাযা মফগভ

মনায 02/03/1995

13497 মভাোঃ জামদ াান যাগ মভাোঃ মভাতাায মানন

মভাছাোঃ আপনযাজা মফগভ

ফগুিা 02/12/1991

13498 মাাগ আনম্মদ মভাোঃ ামভদুর ইরাভ

মভাছাোঃ কমনুয মফগভ

ফগুিা 15/01/1996

13499 এ.এভ মতাপাজ্জর মানন এ.এভ. আব্দুর কামদয

মযনু আক্তায খানভ

মনত্রনকানা 01/01/1993

13500 মভাোঃ মগারাভ যািী মৃত মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ ামরভা মফগভ

াফনা 23/07/1995
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13501 মভাোঃ ভামুদুর াান ভামুন মভাোঃাোঃ আব্দুর মভাতামরফ

মভাছাোঃ ঝন ো মফগভ

াফনা 07/05/1992

13502 আযাপ উমিন মভাোঃ ামপজ উমিন

ানজদা খাতুন

মনত্রনকানা 07/03/1994

13503 রুন ফড়ুয়া স্বন ফড়ুয়া

মাবা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 10/11/1990

13504 মভাোঃ ামভউর ইরাভ মভাোঃ আবু ামনপা

মভাছাোঃ ানযা ফানু

ঠাকুযগাঁও 20/11/1994

13505 মভাোঃ ারাউমিন আনভদ ফাধন মভাোঃ কাভার উমিন

মভাছাোঃ যানী খাতুন

াফনা 15/09/1995

13506 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আান আরী

মভাছাোঃ আভা খাতুন

াফনা 10/08/1992

13507 মভাোঃ মপনযাজ আরী মভাছাোঃ ভধুভারা

মভাোঃ ামতভ আরী

সুনাভগঞ্জ 28/04/1989

13508 মভাোঃ মপনযাজ আর ভামুন মভাোঃ াফদুর ক

মপনযাজা

ঠাকুযগাঁও 04/04/1994

13509 মভাোঃ আমভনুর ক মভাোঃ মতাযাফ আরী

মভাছাোঃ যামদা খাতুন

াফনা 13/10/1994

13510 াইভ মানন াভসুর আরভ

কদবানু

টাঙ্গাইর 25/12/1996

13511 মভাোঃ মদুজ্জাভান মভাোঃ আবুর মানন মখ

ামদা মফগভ

খুরনা 20/10/1996

13512 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ ানভ মভয়া

াননা আক্তায

কুমভল্লা 16/10/1992

13513 মভাোঃ মযয়াজুর ইরাভ মভাোঃ মভাানযপ াওরাদায

ভমজেনা মফগভ

ফানগযাট 10/02/1994

13514 এ.এইচ.এভ আযাফুর ইরাভ মুন্পী মভাাম্মদ আবুর মানন মুন্পী

মভাাোঃ মাননয়াযা মফগভ

কুমভল্লা 05/03/1992

13515 মভাোঃ মযনকার কফীয মভাোঃ পজলুয যভান

মভাছাোঃ ামছনা মফগভ

মনায 14/03/1990

13516 শ্রী নন্দন কুভায মন শ্রী নাযায়ন চন্দ্র মন

প্রমতবা যানী মন

ফগুিা 31/12/1991

13517 মভাোঃ মজাফানয়য মানন মভাোঃ ইমি আরী

মদলুয়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 08/03/1991

13518 মাননয়াযা ভাাবুফা মভাোঃ ামফবুয যভান

নুরুন্নাায

মদনাজনৄয 10/08/1995

13519 মভাোঃ আমতকুয যভান মৃত আব্দুর মভাতানরফ মভয়া

মভাছাোঃ আয়া মফগভ

কুমিগ্রাভ 05/10/1990

13520 মভনদী াান মভাোঃ মভাক্তায মানন

মভাছাোঃ ামপজা খাতুন

মযাজগঞ্জ 27/10/1994
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13521 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ মভাোঃ আবুর কারাভ মভয়া

মরউজা মফগভ

পমযদনৄয 02/01/1994

13522 মভাোঃ মভজানুয যভান াওন মভাোঃ আবুর মানন াওরাদায

যামদা মফগভ

মযয়তনৄয

13523 মভাোঃ ামকফ াান মভাোঃ মতাপাজ্জর মানন

মযাকানাৃ্ আক্তায

টাঙ্গাইর 07/11/1990

13524 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ আবু ফক্কয মমিক

মভাছাোঃ আয়া খাতুন

াফনা 01/01/1996

13525 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ আমভয মানন

মভাাোঃ তামরভা মফগভ

ফমযার 08/06/1996

13526 মভাোঃ ফাদর মানন মভাোঃ নামছয উমিন

ামফয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 28/12/1994

13527 মভাোঃ ওভান আরী মানন

যওন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 25/05/1989

13528 আোঃ খানরক আোঃ ভমজদ

যওনাযা

নওগাঁ 25/10/1992

13529 মভাোঃ ভাতাফ মানন মভাোঃ ামপজায যভান

মভাছাোঃ মভমযনা মফগভ

ফগুিা 01/01/1995

13530 মভাোঃ পয়জুয যভান মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মভাছাোঃ মপনযাজা মফগভ

রারভমনযাট 25/07/1995

13531 মভাোঃ রুহুর আমভন মভাোঃ মযজাউর ইরাভ

মভাছাোঃ াযবীন আক্তায

ফগুিা 22/08/1989

13532 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ সুরুজ মভয়

আনভনা মফগভ

ভয়ভনমিং 20/12/1992

13533 মভাোঃ রুহুর আমভন মভাোঃ আরী আকফয

মভাছাোঃ যানফয়া আক্তায

ভয়ভনমিং 01/01/1991

13534 আান ঊল্লা মভাস্তপা কাভার

মাননয়াযা মফগভ

কুমভল্লা 05/10/1993

13535 প্রান্ত যকায দুরার যকায

চম্পা যকায

চট্টগ্রাভ 01/01/1989

13536 মভাোঃ আভজাদ মানন আননায়ায মানন

মযমজয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/08/1993

13537 মভাোঃ খামরদ মানন মভাোঃ মরয়াকত আরী প্রাভামনক

মভাছাোঃ আভা খাতুন

কুমিয়া 20/11/1995

13538 মপযনদৌী জাভার মেঁজুমত জাভার উিীন

মযানকয়া মফগভ

মনরট 09/11/1992

13539 মভাোঃ নাময উমিন মভাোঃ মযাহ্

মভাছাোঃ মফনু মফগভ

টাঙ্গাইর 11/06/1993

13540 মুাম্মদ আতাউয যভান মুাম্মদ মভাাযযপ মানন

নামছভা আক্তায

চাঁদনৄয 22/06/1994
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13541 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ ারুন-অয-যীদ

মকামনুয আক্তায

টাঙ্গাইর 01/03/1989

13542 মভাোঃ াাকুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ যভান

মভাাোঃ মমরনা খাতুন

নানটায 16/12/1987

13543 মায়াইফ আভাদ মভাোঃ আব্দুর আমজজ

ানজদা আক্তায

মনত্রনকানা 01/01/1993

13544 মভাোঃ আবু ামনপ মভাোঃ আব্দু ারাভ

মাননয়াযা মফগভ

ফানগযাট 01/01/1992

13545 মভাোঃ তাযাজুর ইরাভ মভাোঃ আপছায আরী

মভাছাোঃ াাযন মফগভ

যিংনৄয 25/09/1993

13546 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ ওভয আরী গাজী

মভাছাোঃ মজাযা খাতুন

াতক্ষীযা 05/06/1992

13547 আবুর াান আবুর কারাভ আজাদ

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 05/11/1995

13548 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ যমদ জাভার

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/10/1991

13549 মভাাম্মদ ইভযান মানন মভাাম্মদ মরয়াকত মানন

নাজভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 09/02/1994

13550 মদনরায়ায মানন মৃত মভাোঃ আবুর ফাায

ছানরা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1994

13551 আফদুর ামনপ ভজুভদায আফদুর ামরভ ভজুভদায

মযানকয়া মফগভ

মপনী 22/12/1988

13552 মভাোঃ আজাদুয যভান মভাোঃ আপজার মানন

ামফকুন নাায

খুরনা 31/12/1995

13553 তা যায় মনাফন্ত যায়

কল্পনা যায়

ভামনকগঞ্জ 20/12/1986

13554 যীপ মভাোঃ মভনদী াান আব্দুয যভান যীপ

যওন আযা মফগভ

ফমযার 05/01/1992

13555 মভাোঃ ানয়স্তা খান মভাোঃ ফাবুর আক্তায খান

ামরভা আক্তায

নিাইর 31/12/1992

13556 মভাোঃ সুরুজ্জাভান যকায মভাোঃ জামকরুর ইরাভ

মভাছাোঃ সূম ে মফগভ

গাইফান্ধা 02/01/1993

13557 াপা খাতুন মভাোঃ ামফবুয যভান

আনভনা মফগভ

নওগাঁ

13558 মভাোঃ আরী আকফয যানা মভাোঃ আজাায আরী

মভাছাোঃ জয়নফ মফগভ

নানটায 30/11/1993

13559 ফানয়মজদ ভমতউয যভান

পানতভা

মকনাযগঞ্জ 11/11/1995

13560 মভাোঃ আননায়ারুর কমযভ আোঃ কমযভ

যানদা খাতুন

মকনাযগঞ্জ 30/12/1995
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13561 াথ ে মদফনাথ প্রনভাদ চন্দ্রনাথ

মভতা মদফনাথ

মনায 01/01/1991

13562 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আাম্মদ আরী

মভাছাোঃ নুযজাান খাতুন

মভনযনৄয 20/03/1988

13563 জানয়দ মফশ্বা আননায়ায মফশ্বা

মপারী মফগভ

মগাারগঞ্জ 02/02/1991

13564 অমভয় কুভায াা সুফর চন্দ্র াা

ভীতা যানী াা

ফানগযাট 26/11/1988

13565 াজারার মানন মভাোঃ কদ্দুছ মভয়া

ামনুয মফগভ

টাঙ্গাইর 01/02/1990

13566 মভয়া মভাোঃ মপকুর ইরাভ সুভন মভাোঃ মভাতানরফ মভয়া

মভাছাোঃ আমকযন মনছা

মঝনাইদ 06/10/1989

13567 মভাোঃ আভজাদ  মাাইন মভাোঃ আব্দুর আমজজ

আননায়াযা মফগভ

গাজীনৄয 01/12/1988

13568 মভাোঃ মপকুয যভান মভাোঃ আব্দুর ামরভ

মভাাোঃ মজানা মফগভ

ঢাকা 15/06/1993

13569 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ মরার উমিন

জাানাযা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 13/02/1991

13570 আপাকুর ক মানন আভদ

জাানাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 22/01/1995

13571 মভাোঃ ভাছুভ যানা মভাোঃ া আরভ

মাননাযা মফগভ

কুমভল্লা 03/02/1987

13572 মভাোঃ আর-ভামুন খান মভা রুস্তুভ আরী খান

যামভা মফগভ

ফমযার 01/11/1993

13573 মভাাম্মদ যায়ান মভাাম্মদ নূরুর আমভন খাঁন

ানপজা মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/11/1991

13574 সয়দ মভাোঃ যভততুল্লা-ফাপ্পী মৃত সয়দ মভাোঃ আোঃ যমদ

মৃত সয়দা নূযজাান মফগভ

খুরনা 05/01/1988

13575 মফশ্বনাথ যকায মফনু যকায

চায়না যকায

গাজীনৄয 14/01/1993

13576 ইমতয়াক ভামুদ মভাোঃ এনামুর ক

মভাাোঃ ইয়ামভন সুরতানা

যাজাী 20/11/1986

13577 আবু ামনপ আব্দুর জািায

ভাজকুযা খাতুন

যাজাী 29/11/1995

13578 মভাোঃ আমনছুয যভান মভাোঃ আবুর কানভ াঠান

ামছনা আক্তায রাইরী

জাভারনৄয 01/03/1987

13579 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ মদদায মভয়া

মভাছাোঃ ামফফা মফগভ

ভাদাযীনৄয 07/05/1987

13580 মখ পমযদ উমিন মভাোঃ াাদাৎ মানন

মপনযাজা মফগভ

মনায 12/06/1991
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13581 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ নূয মভাাম্মদ প্রািং

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

ফগুিা 30/10/1988

13582 মভাোঃ সুরতান ভামুদ মভাোঃ ানগয আরী

মভাছাোঃ পমজরাতুনননছা

মযাজগঞ্জ 12/12/1991

13583 মভাোঃ আযাফুজ্জাভান মভাোঃ আবুর খানয়য

আনফদা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 30/12/1992

13584 মযন ভন্ডর ফাসুনদফ ভন্ডর

যভা ভন্ডর

মনায 27/07/1995

13585 নামউয যভান ভমপদুয যভান

নামযন তারাত

যাজাী 01/01/1995

13586 মভাোঃ মফল্লার মানন মভাোঃ জারার উিীন

যনক্কয়া মফগভ

মনায 19/10/1995

13587 মভাোঃ ইভাইর ানটায়াযী মৃত মভাোঃ আিা আরী ানটায়াযী

আকীভন মফমফ

ঢাকা 20/12/1987

13588 মভাোঃ যমকবুর হুদা মভাোঃ নজরুর ইরাভ

জুনফদা খাতুন

ভয়ভনমিং 30/05/1996

13589 মনউমজ আক্তায মৃত সুরুজ আরী

মভাছাোঃ যানফয়া খাতুন

ভয়ভনমিং 20/12/1992

13590 াযমভন আক্তায মভাোঃ আব্দুর ভমতন

ামদয়া মরমর

ভয়ভনমিং 31/12/1996

13591 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ কাভরুর াান

রাকু াান

মবারা 22/09/1992

13592 মভাোঃ ভাামুদুর াান মভাোঃ যভজান আরী

মভাছাোঃ রমতপা মফগভ

মদনাজনৄয 01/01/1995

13593 নুরুন্নফী ইরাভ মতা ও ভাতায নাভ 

উনল্লখ নাই

জয়নৄযাট 25/11/1989

13594 মভাোঃ পাযমদন ইরাভ মভাোঃ দমফয উমিন

মভাছাোঃ আকমরভা মফগভ

গাইফান্ধা 01/02/1991

13595 মভাোঃ আমতক যভান মভাোঃ ইভাদ উিীন প্রািং

যওন আযা মফগভ

যাজাী 01/12/1992

13596 মভাোঃ পনয়জ আনম্মদ মভাোঃ পমযদ উমিন

াযবীন মফগভ

ফমযার 20/04/1991

13597 ভমদুর ইরাভ মভাোঃ মুমজবুয যভান

নাজনভযী মফগভ

খুরনা 25/12/1991

13598 মভাোঃ আব্দুর ামরভ মভাোঃ আমনছুয যভান

মভাাোঃ নুরুন নাায

যাজাী 15/11/1988

13599 াইফুর ইরাভ আবুর খানয়য

মপনযাজা মফগভ

মপনী 30/03/1993

13600 মখ মগারাভ যিানী যাজীফ মখ মগারাভ কুদ্দু

আকমরভা খাতুন

াতক্ষীযা 01/06/1993
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অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

13601 মভাোঃ পাযজানুর ইরাভ মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভাছাোঃ উনম্ম কুরসুভ

রারভমনযাট 28/04/1994

13602 মভাোঃ এিংযাজ আরী মভাোঃ ানছন আরী

ছায়যা মফগভ

মযনৄয 04/01/1993

13603 মানর যানা যপযাজ উমিন

জানয়দা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/12/1990

13604 মফকা চন্দ্র যকায মগৌয চন্দ্র যকায

মদপ্তী যানী

মদনাজনৄয 05/06/1994

13605 আবু াঈদ মভাোঃ সুজন মভাোঃ তমফফয যভান

াানা মফগভ

গাইফান্ধা 30/10/1995

13606 মভাোঃ মজাফানয়দ হুাইন মভাোঃ এভদাদুর ক

জুনরখা খাতুন

ভয়ভনমিং 25/01/1987

13607 মজাফানয়য আান আান কমফয

আননায়াযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 01/01/1987

13608 মভাোঃ তানযকুর ইরাভ ানপজ মভাোঃ আবুর  মভাজাফ্পয

খানরছা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1988

13609 মভাোঃ ভাসুদ যানা মৃত. আবুর ভান্নান

ভানজদা খাতুন

াফনা 15/08/1992

13610 এ. এভ আমভনুর ইরাভ মভাোঃ ীদুর ইরাভ

জাানাযা ইরাভ

চাঁদনৄয 10/12/1995

13611 মুাম্মদ আরভ া ছানরকুয যভান

াইযা খাতুন

চট্টগ্রাভ 11/12/1986

13612 তা মচৌধুযী তন মচৌধুযী

যত্না মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 31/12/1989

13613 মুযাদুজ্জাভান মুযাদ আয়নুর ক

ভননায়াযা মফগভ

মযাজগঞ্জ 27/11/1995

13614 জান্নাতুর আদন অথী আবুর মানন

ামনা মফগভ

ভাগুযা 18/02/1991

13615 যাাত-মফন-কাভার কাভার মানন

মদারী মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/01/1995

13616 মভাোঃ যানর মানন মভাোঃ মভাজানম্মর ক 

মভাছাোঃ যানফয়া মফগভ

নওগাঁ 15/10/1995

13617 নাজমুর আরভ মভাোঃ মভাজানম্মর ক যদায

নামযন জাান

কুমভল্লা 17/03/1993

13618 মভাোঃ নামজভ আনভদ মভাোঃ জামভউর ইরাভ

নূযনাায মফগভ

মদনাজনৄয 10/01/1994

13619 মনরয় মকদায মনতাই মকদায

মননফমদত মকদায

ঢাকা 20/09/1993

13620 আব্দুর কাইয়ুভ যমপক পমকয

যানরা মফগভ

পমযদনৄয 18/07/1991
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বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 
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অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

13621 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাাোঃ ানরা মফগভ

টুয়াখারী 28/12/1992

13622 মভাোঃ আব্দুল্লানর ফাযী মভাোঃ আব্দুর ভানজদ প্রাভামনক

মভাছাোঃ মযানকয়া মফমফ প্রাভামনক

নওগাঁ 18/07/1991

13623 মভাোঃ যানর মভয়া মভাোঃ াাফ উিীন

মভাছাোঃ ছানরা খাতুন

মকনাযগঞ্জ 01/01/1989

13624 মভাোঃ আাদ-উজ-জাভান মভাোঃ আমতয়ায যভান

মযানকয়া যভান

মঝনাইদ 06/02/1987

13625 মখ ভীত উজ জাভান মখ জাভার উিীন

মভন জাানাযা জাভান

খুরনা 07/12/1995

13626 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ ভমনয মানন

াননা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 24/05/1992

13627 মফরার মানন াজাান আরী

মফগুনী মফগভ

ফগুিা 17/12/1995

13628 মভাোঃ াান মভাোঃ াজাান

ামনুয মফগভ

টুয়াখারী 05/10/1991

13629 মবু মুযমু কতন মুযমু

ান্তী নযন

মদনাজনৄয 17/03/1992

13630 মভাোঃ পযাদ মানন মভাোঃ ানফ আরী

ানযা খাতুন

ভয়ভনমিং 25/07/1995

13631 মফভর যায় কভর যায়

চন্দনা যানী যায়

ভয়ভনমিং 26/03/1988

13632 মভাোঃ মভযাজুর ইরাভ মভাোঃ আকফয আরী

মভাছাোঃ মযননা মফগভ

ফগুিা 09/11/1993

13633 মভাোঃ উজ্জর মানন মভাোঃ ইভাজ উমিন

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

কুমিয়া 02/04/1988

13634 জয়ন্ত কুভায ার নকুর চন্দ্র ার

ামফত্রী যানী ার

ফগুিা 10/10/1995

13635 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ আফদু াত্তায আকন

মভাাোঃ জাানায মফগভ

ফযগুনা 25/11/1996

13636 আাদুজজাভান নুযনভাাম্মদ

নামগ ে খাতুন

াতক্ষীযা 18/05/1992

13637 মজ,এভ রুনফর আব্দুর খানরক গাজী

আয়া মফমফ

খুরনা 05/04/1995

13638 মভাাম্মদ আর ভাবুদ মভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান

নুয নাায মফগভ

চট্টগ্রাভ 07/08/1989

13639 মভাাম্মদ ভমনরুজ্জাভান ভামুন মভাাম্মদ সুরতান মানন

মভন ারুর মফগভ

ঝারকাঠী 21/11/1995

13640 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ আব্দুর গাপপায

নাজভা মফগভ

মযাজগঞ্জ 02/01/1996
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13641 মভাোঃ াইমুন মভাোঃ জমফউল্লা

পমযদা আক্তায

রক্ষীনৄয 25/04/1994

13642 মভাোঃ জমরুর ইরাভ আোঃ ভান্নান

জহুযা মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1994

13643 মভাোঃ াভসুজ্জাভান মভাোঃ আবুর মানন

াভছুন্নাায

ঢাকা 20/02/1994

13644 সুান্ত ারদায নাযায়ণ চন্দ্র ারদায

ামফত্রী ারদায

মনযাজনৄয 10/08/1991

13645 মভাোঃ জামদুর ইরাভ ফময আনভদ

লুৎফুন মনা

যাজাী 25/08/1990

13646 মভাোঃ আখতারুজ্জাভান মভাোঃ রুহুর আমভন

মভাছাোঃ আমভনা মফগভ

রারভমনযাট 01/07/1989

13647 মভাোঃ ামপয়ায যভান বুজ মভাোঃ জময আরী

য ফানু

নীরপাভাযী 20/07/1991

13648 মভাোঃ মযান উমিন মভাোঃ মভাফাযক মানন

ভননায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/02/1991

13649 এ. এভ তামযকুর ইরাভ মভাোঃ জাাঙ্গীয মানন

াানা াযবীন

ফমযার 01/01/1993

13650 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মচৌধুযী আফদুর ভানরক মচৌধুযী

মভাাোঃ ামনা আক্তায

ফমযার 30/06/1987

13651 াপায়াত উল্যা নুরুর আমভন

আনভনা াীন নাজভা

চট্টগ্রাভ 14/08/1995

13652 আভা আক্তায মভাোঃ ামনপ

ামরভা মফগভ

ফমযার 18/02/1992

13653 মভাোঃ আযাপ মানন মভাোঃ ারুন-অয-যীদ

মফফী আক্তায

নযমিংদী 20/08/1993

13654 মভঠুন ভমল্লক তুলায ভমল্লক

মমফকা ভমল্লক

মনায 06/12/1987

13655 মভাোঃ যামকবুর াান মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাাোঃ মযখা মফগভ

টুয়াখারী 08/05/1992

13656 মভাছাোঃ ামফফা মফগভ মতা ও ভাতায নাভ উনল্লখ নাই মদনাজনৄয 03/02/1993

13657 যমফউর আউয়ার ামনপ উমিন

মপারী মফগভ

মযনৄয 01/05/1995

13658 মভাস্তামপজুয যভান ারুনয যমদ

যানদা াযবীন

টাঙ্গাইর 06/03/1996

13659 মভাোঃ কায়ায মভাল্লা মভাোঃ মতানয়ফ আরী মভাল্লা

মভাছাোঃ মযনু খাতুন

নিাইর 26/12/1995

13660 জুযান খান নাময উমিন খান

যত্না মফগভ

জাভারনৄয 24/01/1996
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13661 তুলায কামন্ত দা সুকুভায চন্দ্র দা

উমভ েরা যানী দা

মগাারগঞ্জ 01/01/1985

13662 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ নূরুর ক

ানা মনা

নওগাঁ 08/01/1993

13663 মভাোঃ তাযীপ-উর-ইরাভ মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ ডামরয়া মফগভ

নওগাঁ 07/03/1991

13664 মভাোঃ পারুক মভাোঃ ইয়ামছন কাজী

মফমফ আয়া

মবারা 31/01/1990

13665 মভাোঃ আাদুজ্জাভান আাদ মভাোঃ ভাাবুয যভান

মভাছাোঃ আমনছা মফগভ

মদনাজনৄয 18/12/1995

13666 মভঠুন যায় সনরন্দ নাথ যায়

মৃত. মভনমত যায়

নীরপাভাযী 25/03/1992

13667 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ  পারুক

নামগ ে পারুক

টুয়াখারী 06/10/1991

13668 মভাোঃ যমকবুর ইরাভ মভাোঃ ভাাবুফ ভন্ডর

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

নানটায 10/09/1994

13669 মভাোঃ মপনযাজ আনভদ মভাোঃ মভনাজ উিীন

মপযনদৌমছ খাতুন

াতক্ষীযা 10/12/1995

13670 মভাোঃ ওকত আরী (স্বন) মভাোঃ পজলুর কমযভ

মভাছাোঃ াীনা মফগভ

জাভারনৄয 05/12/1995

13671 ওভয পারুক মভাোঃ ারুন অয যীদ

মভাাোঃ ভঞ্জুভা মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1994

13672 মভাোঃ যানদ মভয়া মভাোঃ ফময আনম্মদ

জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 03/10/1990

13673 মভাোঃ যানর ভন্ডর মভাোঃ আব্দুর আমজজ ভন্ডর

মভাছাোঃ মযননা াযবীন

নানটায 02/11/1992

13674 মভাোঃ পরুক মাাইন মভাোঃ গননজয আরী

মভাছাোঃ পমযদা মফগভ

মঝনাইদ 01/11/1990

13675 মভাোঃ ওয়ামদুর ইরাভ মভাোঃ মপনযাজ মখ

আনরয়া মফগভ

খুরনা 09/10/1992

13676 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ ছানদমুর ক

মভাছাোঃ মভানভনা খাতুন

মদনাজনৄয 04/01/1995

13677 যমফ িংকয মঘাল মৃত. মগাি দ মঘাল

মমুনা মঘাল

াতক্ষীযা 20/12/1990

13678 মভাোঃ রুহুর আমভন ভন্ডর মভাোঃ আোঃ খানদভ আরী ভন্ডর

মভাছাোঃ মনলুপা মফগভ

গাইফান্ধা 28/02/1989

13679 মভাোঃ মভনাজুর ইরাভ মভাোঃ একান্দায আরী

নুযজাান মফগভ

ভাদাযীনৄয 05/07/1989

13680 মভাোঃ রুনফর আনভদ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ ছামভয়াযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 21/04/1994
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13681 যাজন াা মগৌযাঙ্গ াা

মতু যানী াা

মনত্রনকানা 12/03/1995

13682 ামজদুর ভানরক মভাল্লা

মফনুযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1994

13683 মভাোঃ মফল্লার মানন মভাোঃ আরতাফ মানন

মভাছাোঃ যানজরা খাতুন

কুমিয়া 18/08/1994

13684 মভাোঃ জুনয়র মানন মভাোঃ আবুর মানন

কভরা মফগভ

মযয়তনৄয 21/11/1995

13685 নাজমুছ াাদাৎ মভাোঃ ভাাবুবুর কযীভ

াানাযা

াতক্ষীযা 04/01/1995

13686 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মভাোঃ আব্দুর ভানরক

তাছমরভা মফগভ

ফমযার 02/01/1994

13687 মুাোঃ নাঈমুর াান জাপয উল্লা

যানফয়া মফগভ

মনায়াখারী 26/02/1996

13688 মভাোঃ মভানাঈভ মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মগননায়াযা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 18/03/1995

13689 মভাোঃ আনখয মভয়া মভাোঃ যজফ উমিন

আমভজন মফগভ

যিংনৄয 05/12/1994

13690 মভাোঃ জাপয ইভাভ মভাোঃ আব্দুর ফানযক মফাযী

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

মযয়তনৄয 04/09/1995

13691 মভাোঃ ইয়ামন মভাোঃ মখ পমযদ

ানুয মফগভ

মবারা 02/01/1996

13692 সুরতান ভামুন াভজা ানপজ যমপক উমিন আাম্মদ

ভামযপা সুরতানা

কুমিয়া 26/12/1989

13693 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

এভ এ টি ামনা ইরাভ

ভাগুযা 20/05/1991

13694 মভাস্তপা কাভার  মারায়ভান মাাইন

যনভছা খাতুন

াফনা 01/07/1993

13695 মভাোঃ আযাপাত মানন মৃত. জয়নার আনফদীন

মভাছাোঃ নামগ েছ মফগভ

যিংনৄয 12/03/1991

13696 মভাোঃ মজাফানয়য মানন খান মৃত. মভাোঃ মযাজ খান

মভাছাোঃ মনলুপা আক্তায খানভ

ভয়ভনমিং 03/06/1990

13697 যানদুর ইরাভ ামফবুয যভান

আকমরভা মফগভ

মযয়তনৄয 20/12/1995

13698 পমযদ খান যানর মভাোঃ ইউসুপ খান

পমযদা মফগভ

ভয়ভনমিং 19/05/1994

13699 মভাোঃ আমভনুর ইরাভ মৃত. ানাউল্লা

মভাছাোঃ ানজদা মফগভ

যিংনৄয 01/01/1993

13700 মড.এভ আমনসুয যভান মড.এভ মভজানুয যভান

মভাছাোঃ সুরতানা মফগভ

যাজফািী 15/06/1989
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13701 ভামযয়া আক্তায ইমত আব্দুর ভানরক

মভাছাোঃ াভছুন্নাায

মভনযনৄয 01/04/1993

13702 অীভ মভস্ত্রী অমূল্য কুভায মভস্ত্রী

াধনা মভস্ত্রী

মনযাজনৄয 15/12/1989

13703 মভাোঃ ইমরয়া উমিন আোঃ ক াওরাদায

মভাাোঃ অজুপা মফগভ

টুয়াখারী 13/05/1995

13704 মজয়া উমিন আোঃ ভান্নান মফাযী

ামদা মফগভ

ভাদাযীনৄয 31/12/1990

13705 মভাোঃ মমরভ মযজা মভাোঃ আব্দুর কমযভ

মভাছাোঃ ামরভা খাতুন

মভনযনৄয 03/01/1995

13706 সথরাউ ভাযভা ভিংভিং ভাযভা

মভপ্রু ভাযভা

খাগিাছমি 26/05/1992

13707 তা স্ানার মফভর স্ানার

দীারী স্ানার

াতক্ষীযা 22/11/1990

13708 মভন্ত যকায মৃত. চন্দ্র মভান যকায

ভারতী যানী

ঢাকা 28/12/1986

13709 মভাাম্মদ ামভদুয যভান মভাোঃ আবুর মানন

খানরদা নামযন

মযনৄয 25/01/1991

13710 মভাোঃ আযাপাত আর আজাদ আননায়ায মানন

কাভরুন নাায মফগভ

চট্টগ্রাভ 29/11/1990

13711 মভাোঃ ইভযান খান মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

ঠাকুযগাঁও 15/02/1993

13712 তন্য় মঘাল তন মঘাল

মফজয়া রক্ষী মঘাল

ফমযার 01/01/1987

13713 যীপা আক্তায মভাোঃ াভসুর আরভ

মৃত. াানা মফগভ

যিংনৄয 25/12/1995

13714 ামপজুয যভান ভমভনুর ক

ানা মফগভ

যিংনৄয 01/02/1992

13715 মভাোঃ ছামভদুর ইরাভ মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভাছাোঃ জানয়দা মফগভ

মযাজগঞ্জ 25/09/1993

13716 মভাফামশ্বয আভদ জজ মভয়া

আননায়াযা মফগভ

মনত্রনকানা 05/02/1994

13717 মভাোঃ মভাকছুদুর ভমভন মভাোঃ আকফয মভাল্লা

মভাছাোঃ ডামরভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/12/1994

13718 যমফউর ইরাভ নূরুর ইরাভ

পমযদা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/10/1995

13719 মভাোঃ মভপতাহুয যভান মভাোঃ তাননন গাজী

যানপজা মফগভ

খুরনা 14/06/1992

13720 মনয়াভতউল্লা মভাোঃ মনজাভ উমিন

মজমভন

মনযাজনৄয 12/08/1995
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13721 মভাোঃ মমুর মভয়া আব্দুয যমদ

মপারী আক্তায

ব্রাহ্মনফামিয়া 25/12/1995

13722 অীভ কুভায যকায বালান চন্দ্র যকায

কুভাযী ান্তনা যানী

নানটায 20/04/1991

13723 মভাোঃ াাদাত মানন নূয মভাাম্মদ

মভাছাম্মৎ জামকয়া মফগভ

যাঙ্গাভাটি 15/07/1988

13724 নৄমকন চাকভা জ্ঞান মজযামত চাকভা

মযভা চাকভা

খাগিাছমি 15/05/1987

13725 মভাোঃ আর- আমভন আকন্দ মভাোঃ আমনছায যভান

মভাছাোঃ াজযা মফগভ

গাইফান্ধা 01/03/1990

13726 যাভকৃষ্ণ যায় মদফনাথ চন্দ্র যায়

আযতী যানী

কুমিগ্রাভ 21/04/1993

13727 মভাোঃ ামজবুয যভান মভাোঃ আবু তানয

ানজদা মফগভ

যাজফািী 10/02/1987

13728 এ.এভ আমফদ আরী মভাোঃ ভনয আরী

ভাবুফা আরী

মগাারগঞ্জ 11/01/1989

13729 মভাোঃ মজাফানয়য মানন মভাোঃ আবুর মানন

মযানা

াতক্ষীযা 01/06/1989

13730 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মাযাফ আরী

কামযভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 31/12/1995

13731 শ্যাভর মভত্র সুকুভায মভত্র

সুমনতী মভত্র

মনযাজনৄয 31/12/1990

13732 মভাোঃ মযাান যকায যনজু মভাোঃ নূয জাভার

মভাছাোঃ অমজপা মফগভ

যিংনৄয 14/08/1993

13733 মভাোঃ ভাাবুফ মাাইন মভাোঃ মতায়ানক্কর আমভন

মৃত. ভানরকা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 10/08/1989

13734 মভাোঃ কামযমুর ভাওরা মভাোঃ াভছুিীন

ানাজ াযমবন

চট্টগ্রাভ 01/01/1994

13735 ভামনক চন্দ্র দা রুচান দা

শ্রীভমত দা

গাজীনৄয 18/03/1993

13736 মভাোঃ কাউছায আনভদ মভাোঃ রুহুর আমভন

আনভনা মফগভ

কুমভল্লা 25/09/1990

13737 মভাোঃ আরভগীয কমফয মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ মপযনদৌী মফগভ

মদনাজনৄয 01/07/1989

13738 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ আরতাপ মানন

মভাাোঃ পমযদা মফগভ

মনায 08/07/1990

13739 মভাোঃ ভননায়ায মানন মভাোঃ মভাজাায আরী

মভাছাোঃ মকামনুয মফগভ

মদনাজনৄয 11/12/1994

13740 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ কফ উমিন আকন্দ 

মভাছাোঃ তানযা মফগভ

কুমিগ্রাভ 13/10/1991
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13741 মভনদী াান মভাোঃ আরভগীয খাঁন

মরম মফগভ

গাজীনৄয 01/05/1995

13742 মভাোঃ কাওায ামভদ মভাোঃ আব্দুর জমরর

ভানছুযা মফগভ

চাঁদনৄয 20/07/1994

13743 জামকয মানন ফুরচাঁদ মানন

তামরভা খাতুন

াফনা 30/11/1996

13744 মভাোঃ মভাজানম্মর ক আব্দুর ভান্নান

ভানরকা খাতুন

মনত্রনকানা 05/06/1995

13745 মভাোঃ গমন মভয়া মভাোঃ আব্দুর াই মভয়া

মভাছাোঃ মগানরনুয মফগভ

গাইফান্ধা 07/06/1994

13746 মভাোঃ ইব্রামভ ভূ ূঁইয়া মভাোঃ ামপজুয যভান

স্বযবানু মফগভ

টাঙ্গাইর 09/12/1994

13747 খমরলুয যভান মপকুর ইরাভ

খায়রুন মনছা

যিংনৄয 12/03/1996

13748 মভা: মমাফানয়য মভা: সুরতান

আনরয়া মফগভ

মনযাজনৄয 01/01/1992

13749 মভাাম্মদ নাঈমু ামকফ যমদ আভদ

নামছভা আক্তায

চট্টগ্রাভ 27/04/1993

13750 মভা: আমভরুর ইরাভ ফীয মুমক্তনমাদ্ধা মভা: আবুর মানন

আমিয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 01/08/1992

13751 মভা: খায়রুর ইরাভ মভা: জাািংগীয আরভ

মভাছা: খানরদা মফগভ

ফগুিা 25/12/1986

13752 শুবমজৎ ার অরুন কুভায ার

মখা যানী ার

মযয়তনৄয 09/12/1993

13753 মফপ্লফ চক্রফত্তী মফজন চক্রফত্তী

যত্না চক্রফত্তী

চট্টগ্রাভ 01/12/1989

13754 মভা: াইদুয যভান মভা: আব্দুর মভাতানরফ ভন্ডর

মভা: কনৄযা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 05/11/1988

13755 মভা: ভমনরুজ্জাভান মভা: ভমপজ উমিন

মুযমদা খাতুন

ভয়ভনমিং 05/05/1992

13756 মভা: ািাভ মানন মভা: নুরুর ইরাভ প্রধান

মভাছা: আঞ্জুয়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1994

13757 ফলু দত্ত মফধু ভূলণ দত্ত

শুক্লা যানী দত্ত

মভৌরবীফাজায 27/01/1992

13758 মভা: তাইজুর ইরাভ মভা: মপনযাজ আরভ

মভাা: খামদজা মফগভ

ঝারকাঠী 28/12/1991

13759 মভা: আবু াঈদ মভা: মভায়ানজ্জভ মানন মকদায

মভাছা: যমভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/07/1992

13760 ফাইমজদ মানন মনাভান মভা: আবু ানর

মভাা: যামদা

ফযগুনা 20/04/1994
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13761 মুাম্মদ নফীদ আরী মুাম্মদ জভনদ আরভ

খমতজা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/11/1994

13762 মভাোঃ ভমভনুয যভান মভা: আব্দুর আমজজ

আনভনা মফগভ

জাভারনৄয 04/06/1991

13763 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভা: আমভয মানন

নাছমযন আক্তায

ব্রাহ্মনফামিয়া 02/04/1989

13764 মভা: ইউসুফ আরী মভা: াভছুর ক

মযছন

মযাজগঞ্জ 01/12/1994

13765 মভা: আফদুয যভান মভা: নুয নফী

জাান আযা মফগভ

মপনী 01/08/1990

13766 মভা: নামজমুনিৌরা মভা: াআরভ

মভাছা: নাজভা খাতুন

কুমিগ্রাভ 05/11/1988

13767 সুভন কুভায যকায ভনীন্দ্র নাথ ারদায

মভনতী যানী ারদায

ঞ্চগি 01/01/1989

13768 মভা: আরভগীয কমফয মভা: হুভায়ুন কমফয

পমযদা খাতুন

ভয়ভনমিং 30/12/1992

13769 মভা: ইকফার ভামুদ মভা: মমিক মফশ্বা

মভাছা: পমযদা খাতুন

কুমিয়া 08/12/1992

13770 সয়দ আতাউর গমন সয়দ আব্দুর আউয়ার

সুমপয়া খাতুন

মভৌরবীফাজায 16/10/1989

13771 মভা: আফদুল্লা - আর- ভামুন মভা: মছমিক

মযানা আক্তায

মপনী 07/11/1989

13772 মভা: াীন আরভ মভা: আননচ াওরাদায

মভাা: কমনুয মফগভ

টুয়াখারী 01/03/1993

13773 মভা: ফাবুর মানন মভা: কামছয উমিন

মভাছা: পানতভা মফগভ

রারভমনযাট 10/12/1988

13774 মভা: কাভরুর মভা: মরার

মভাছা: যমভা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 19/12/1995

13775 মভাাম্মদ ারুন অয যমদ মভাাম্মদ ানছন আরী

আনয়া খাতুন

ভয়ভনমিং 30/12/1986

13776 উজ্জ্বর চন্দ্র াওরাদায মনভ ের চন্দ্র াওরাদায

রক্ষী যানী াওরাদায

টুয়াখারী 12/06/1996

13777 আফদুয যমভ আবু নানছয

আনভনা মফগভ

মনায়াখারী 05/03/1995

13778 মভা: যামকবুর াান আফদু মাফাান

মযননা মফগভ

টুয়াখারী 01/06/1995

13779 তানবীয ভামুদ াভীভ মরয়াকত আরী

নুযজাান মফগভ

চাঁদনৄয 08/04/1996

13780 মভা: মযত আরী প্রধান মভা: মভাতানরফ আরী প্রধান

মভাছা: মযানা মফগভ

গাইফান্ধা 01/12/1990
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13781 রায়রা াযভীন মজ. এভ আরতাপ মানন

মভন রুনা রায়রা

টুয়াখারী 11/11/1993

13782 অরমিন চাকভা ভাননক রার চাকভা

আন্ত যানী চাকভা

খাগিাছমি 05/10/1989

13783 মফনৄর ভধু মৃতোঃ ফাঞ্ছাযাভ ভধু

মফথীকা যাণী ানন্ড

মগাারগঞ্জ 02/01/1992

13784 মভা: মভনদী াান ইপযাদ মভা: আবু তানরফ

মভাা: ারভা আক্তায

ভয়ভনমিং 19/04/1993

13785 মভা: আর-আমভন মভা: মকাযফান আরী

মভাছা: আঞ্জুয়াযা খাতুন

মনায 02/11/1993

13786 মভাোঃ: াাফ উমিন মভা: আব্দুর ভমতন

কুদরুনতয মনছা

কুমভল্লা 12/02/1989

13787 মভাোঃ জাাঙ্গীয কফীয মভা: যমপকুর ইরাভ

মভাছা: মমরনা খাতুন

মনায 06/05/1989

13788 মভাোঃমভজানুয যভান ভন্ডর মভা: নূরুর ইরাভ 

মভাছা: রাবমর মফগভ

ফগুিা 31/12/1987

13789 মভা: মযত আরী মভা: জারার উমিন

মভাছা: চায়না মফগভ

যাজফািী 12/12/1989

13790 সয়দ ামযয়ায ানদক সয়দ জাপয ানদক

সয়দা ানাযা মফগভ

ভাগুযা 02/11/1991

13791 মভা: আতাউয যভান মভা; শুকুয প্রাভামনক

ভামনক জান মফগভ

নানটায 10/06/1989

13792 মভা: নাময উমিন মভা: আবু াভা

মভাছা: নজুপা খাতুন

জাভারনৄয 01/05/1991

13793 আকযাভ মাাইন আফদুয যাজ্জাক

মমুরী মফগভ

ফগুিা 25/10/1993

13794 মভা: াইফুল্লা মযজা মভা: রুস্তভ আরী

মভন মযনু মফগভ

ফযগুনা 10/12/1994

13795 মভাোঃ মভজানুয যভান খান মভা: আবু ামনপ খান

মভাছা: আননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 05/12/1986

13796 মভা: আযাফুর আরভ মভা: ারুন অয যীদ

মভাছা: মভনাযা মফগভ

কুমিগ্রাভ 15/02/1989

13797 মভা: ীদুর ইারাভ মভা: শুকুয আরী 

মভাছা: ানরা মফগভ

মঝনাইদ 16/11/1992

13798 যমফন মখ মভা: আরাউমিন

কুরছুভ মগভ

াফনা 15/04/1996

13799 মভা: মপনযাজ মানন মভা: ওভান যদায

মভাছা: নামজকা খাতুন

াফনা 14/04/1995

13800 মভা: মযাজুর ইরাভ মভা: ইন্তাজ আরী

ভানজদা খাতুন

াফনা 01/12/1996
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13801 মভানপক মভাজানম্মর ায়দায মযজ্জাকুর ায়দায

ভভতাজ মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1996

13802 মভা: াভীভ মানন মভা: মগারাভ ভওরা

মভাছা: মমযনা খাতুন

াফনা 14/12/1995

13803 উভাকান্ত মিং কভরাকান্ত মিং

থানযা মদফী

মভৌরবীফাজায 31/12/1988

13804 আব্দুল্লা আর আমভন নামছয উমিন

মছানরভা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1993

13805 মফশ্বজীৎ যায় যনমজৎ যায়

মগৌমযযায়

ফমযার 12/12/1995

13806 মপযনদৌ আমপ মৃত আবুর মানন

মপযনদৌী মফগভ

কুমিয়া 27/09/1991

13807 মভা: পখরুর ইরাভ ভজুভদায আবুর ানভ ভজুভদায

মাননয়াযা মফগভ

মপনী 06/04/1995

13808 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভা: আব্দুর গফুয

মভাছা: পানতভা খাতুন

রারভমনযাট 10/03/1994

13809 মভা: ওয়াজ কযনী মভা: ইরাভ মফশ্বা

মযনফকা মফগভ

ভাগুযা 12/09/1996

13810 মভা: এভদাদুর ক মভা: ানফ আরী

মভাছা: এনন্তজা খাতুন

যিংনৄয 24/06/1989

13811 মভা: যমপকুর ইরাভ মভা: আব্দুর খানরক

যমভজা খাতুন

গাজীনৄয 09/12/1990

13812 মভাা: াযমভন আক্তায মমু মভা:তমযকুর ইরাভ

মভাা: াভীভ আযা মফগভ

যাজাী 05/11/1994

13813 মভাোঃ: আর ভামুন াগয মৃত নুরুর ইরাভ

মভনা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 20/06/1996

13814 মভা: আফদুয যভান (ফাবুর) মভা: আবু তানয মভয়া

মভাছা: কুরছুভ মফগভ

জাভারনৄয 01/02/1991

13815 মভা: ানজদুর ইরাভ মভাোঃ: আমজজুয যভান

মভাছা: মপারী মফগভ

মযাজগঞ্জ 16/10/1988

13816 মপকুর ইরাভ ামনপ ভমল্লক

খামদজা মফগভ

ঢাকা 14/12/1994

13817 মভা: াাদত মানন আবু াঈদ মভয়া

আছভা মফগভ

টাঙ্গাইর 26/07/1992

13818 মভা: আব্দুয যাজ্জাক তালুকদায মভা: মরার উমিন তালুকদায

মভাছা: রূারী খাতুন

মযাজগঞ্জ 31/12/1986

13819 মভাোঃ: আতাউয আমভন মভা: আব্দুয যমদ

মভাছা: আমভনা মফগভ

মযাজগঞ্জ 04/07/1992

13820 মপযনদৌী মকদায আবুর কানভ মকদায

সুমপয়া মকদায

ভামনকগঞ্জ 30/08/1994
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13821 মায়াযা আক্তায ঝুভা মভা: ইয়াকুফ আরী

পানতভা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1992

13822 এ. মক . এভ াজাান মভা: ইভাইর মানন

ানাজ মফগভ

ভয়ভনমিং 28/02/1990

13823 মভা: নাজমুর াান ভযহুভ নজরুর ইরাভ

মভাা: ানা মনা ফানু

মদনাজনৄয 06/09/1986

13824 মভা: আরী মযজা মভা: আবু াইদ মখ

মভাছা: মরমর মফগভ

মযাজগঞ্জ 12/12/1994

13825 মভা: রুনফর মানন মৃত মগয়া উমিন প্রাভামনক

পমযদা মফগভ

মযাজগঞ্জ 21/08/1995

13826 মভা: ভমপজুর ইরাভ মভা: ভভতাজ উমিন

মভাছা: মভাছনরভা খাতুন

াতক্ষীযা 30/10/1988

13827 মভা: জামদুয যভান মভা: আমজজুয যভান

নামদযা আক্তায

খুরনা 02/01/1990

13828 আকফয মাাইন আরভগীয মাাইন

াভছুন্নাায

াতক্ষীযা 12/10/1991

13829 ামপজুয যভান মভা: আরী মভয়া মখ

ামপজা মফগভ

মগাারগঞ্জ 23/07/1995

13830 মৌযব চযাটাজী াধন চযাটাজী

সুনরখা চযাটাজী

াতক্ষীযা 05/04/1990

13831 ভমদুর ইরাভ নুয ইরাভ

আশুযা খাতুন

াতক্ষীযা 02/02/1993

13832 মভা: মপনযাজ যভান মভা: ামপজুয যভান

মভাছা: পানতভা খাতুন

াফনা 10/09/1990

13833 জাাঙ্গীয আরভ মভা: তাযা মভয়া

ারুর আক্তায

টাঙ্গাইর 16/06/1989

13834 মৃদুর কামন্ত াা ভধুসুদন াা

মপ্রা াা

মবারা 06/10/1987

13835 মভা: মতৌমদুর ইরাভ মপউর আরভ

াপছা মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/12/1993

13836 ামপজুয যভান ভমজবুয যভান

পমযদা আক্তায

মনত্রনকানা 01/10/1990

13837 মভাোঃ যায়ানুয ইরাভ মভা: মপকুর ইরাভ

নুপা মফগভ

নযমিংদী 01/01/1991

13838 মভা: াা আরী মভাাম্মদ আরী

মভাছা: ঝযনা মফগভ

জাভারনৄয 01/02/1993

13839 মভাোঃ ইভাইর মানন মভা: মানন আরী

মফরমকছ মফগভ

নযমিংদী 01/01/1991

13840 মভা: ওয়ামরউল্লা মভা: মযাজুর ইরাভ

জুনা

ভয়ভনমিং 03/12/1992
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13841 নাজমু ামকফ ভাসুদ াযনবজ

নামগ ে আক্তায

াফনা 12/11/1995

13842 এ.মক. এভ মযাত যায়ান মৃত এ মক এভ জাকামযয়া

যামজয়া মফগভ

কুমভল্লা 05/05/1994

13843 তামভদ াান ইভাইর মানন

খামদজা মফগভ

মদনাজনৄয

13844 মভনদী াান মভা: আব্দুল্লা মর ফাকী

মভানরভা মফগভ

জাভারনৄয 15/04/1991

13845 মভা: মভাফাযক মানন খান মৃত: মগারাভ মভাাম্মদ খান

নাজভা খাতুন

মনত্রনকানা 01/01/1988

13846 মভা: যত ইভাভ ামন মভা: াাফউমিন

মভাছা: ামনা মফগভ

কুমিগ্রাভ 12/12/1987

13847 মভা: মভাস্তামপজুয যভান মভা: ভমজফয যভান

মভাছা: আপনযাজা খাতুন

কুমিয়া 10/03/1992

13848 প্রদী চন্দ্র যায় সুনয চন্দ্র যায়

লমি যানী যায়

মদনাজনৄয 04/09/1993

13849 মভা: যায়ান াযনবজ মভা: আবু াঈদ ভন্ডর

যওন আযা

ফগুিা 04/08/1990

13850 াযনবজ াান মভা: আব্দুয যউপ মখ

মানন আযা াযবীন

নিাইর 05/07/1995

13851 মভাাম্মদ ইভাভ াান মভাাম্মদ আবুর কানভ

লুৎফুন নাায

মনায়াখারী 24/05/1992

13852 যমদ আনম্মদ মৃত মভা: আমভনুর ইরাভ 

মভাছা: যওন আযা আক্তায

গাইফান্ধা 30/01/1991

13853 জগদী চন্দ্র যায় শ্রী ব্রনজন্দ্র নাথ যায়

শ্রী ভায়া যাণী যায়

মদনাজনৄয 12/07/1993

13854 মভা: আমফদুয যভান ভামন মভা: ছানয়দ মভয়া

জাানাযা মফগভ

মফগঞ্জ 24/12/1993

13855 মভাছা: মাননয়াযা খাতুন মভা: আযাফুর আরভ

মভাছা: মযননা খাতুন

কুমিয়া 10/10/1996

13856 মরাকভান খাঁন এভযান খাঁন

ামছনা মফগভ

ভয়ভনমিং 02/05/1991

13857 মভা: ভাজারুর ইরাভ মৌযব মভা: াাজাভার

মভাছা: ভমজেনা খাতুন

ঠাকুযগাঁও 05/08/1995

13858 মযভন খান মভা: মভাখনরছুয যভান

মযতা আক্তায

যাজফািী 25/08/1995

13859 াজ্জাদ মানন আবুর কানভ

মপযনদৌ মফগভ

চট্টগ্রাভ 02/12/1987

13860 মভা: মযফুয যভান মভা: আবুর মানন

মমরনা আক্তায

খুরনা 22/06/1996
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13861 মভা: াাদত মানন মভা: নওনয মকদায

জহুযা মফগভ

টাঙ্গাইর 21/12/1992

13862 রা মভান্ত মৃত: গনন মভান্ত (ফীযমুমক্তনমাদ্ধা)

মপারী মভান্ত

যিংনৄয 11/06/1990

13863 এরটন চাকভা মৃত জগৎভয় চাকভা

কমচনানা চাকভা

খাগিাছমি 04/08/1989

13864 মভা: জাইদুর ইরাভ মভা: আব্দুর াই

মভাছা: সুমপয়া মফগভ

কুমিগ্রাভ 25/10/1994

13865 মভা: ভামুনুয যীদ মভা: ানফ আরী গাজী

নামগ ে মফগভ

মনায 15/10/1993

13866 মভা: রুভান মানন মৃত মভা: মভাজানম্মর মকদায

মভাা: রুময়া মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1992

13867 মভা: আমজজুর ক মভা: সছয়দ

নুযজাান মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1988

13868 মভা: তামনভ যকায মভা: আ: আমজজ যকায

আমকভন মনছা

ভয়ভনমিং 01/01/1991

13869 মভা: আমভনুর ইরাভ মভাাম্মদ জারার উিীন

ছামভউন মনছা

ঢাকা 11/11/1988

13870 মদযাজ মৃধা জময উমিন

আমছয়া মফগভ

ভামনকগঞ্জ 01/09/1992

13871 মভা: জাাঙ্গীয আরভ মভা: াানুয আরভ

মভাছা: জাানাযা মফগভ

যিংনৄয 06/06/1993

13872 তামনয়া আক্তায আরী মানন

ইয়ামভন মফগভ

মনত্রনকানা 25/01/1990

13873 ইভামুর ইরাভ ামপজুয যভান

আননায়াযা

পমযদনৄয 07/02/1994

13874 মভা: ভাবুফ আরভ মৃত ভজান আরী প্রা.

মভাছা: মভানরভা মফওয়া

নওগাঁ 18/06/1995

13875 মভা: াভসুজ্জাভান মভা: আবুর কারাভ আজাদ তালুকদায

মভাছা: মযানভনা খাতুন

জয়নৄযাট 28/06/1992

13876 াইফুর ইরাভ ভামুদুর াান

মভাা:খামদজা আকতায

মনযাজনৄয 15/12/1994

13877 উত্তভ কুভায ীর মফশ্বিয চন্দ্র ীর

মজাছনা যানী

গাইফান্ধা 05/11/1988

13878 মভা: মপকুয যভান আব্দুয যভান

মভাছা: যমভছা খাতুন

ভয়ভনমিং 30/11/1987

13879 মদপ্ত কুভায াা ভননাযঞ্জন াা

মদপ্তী যানী াা

ফানগযাট 03/10/1995

13880 মভাাম্মদ আরী ামকর মভা: আযাপ আরী

মভাছা: মজানাযা মফগভ

মদনাজনৄয 15/04/1995
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13881 মভাছা: জান্নাতুর আযামফয়া মৃত: মগারাভ মভাস্তপা

মভাছা: ানমজদা মফগভ

যিংনৄয 07/05/1995

13882 মভা: নামছভ মযপ মৃত আরভগীয ফাদা

মভাছা: নামছভা মফগভ

যিংনৄয 17/05/1996

13883 মভা: তামযকুজ্জাভান মভা: এভাজ উমিন

মভাছা: ছমফরা খাতুন

যিংনৄয 28/08/1993

13884 মভাছা: রুারী খাতুন মভা: আমজজায যভান

মভাছা: আঞ্জুয়াযা মফগভ

ফগুিা 01/01/1990

13885 মভা: আব্দুল্লা আর ভাসুদ মভা: নুরুর ইরাভ

মযনা মফগভ

কুমভল্লা 10/08/1994

13886 আমনছুয যভান মদুর ইরাভ

আন্বী মফগভ

নানটায 10/08/1994

13887 টি. এভ জাপরুর াান মৃত পজলুর ক তালুকদায

মৃত ারভা মফগভ

মযাজগঞ্জ 30/08/1988

13888 মপ্রন্প ভন্ডর অমরপ মনযঞ্জন ভন্ডর

যামধকা ভন্ডর

ফানগযাট 20/11/1987

13889 মভা: তমযকুর ইরাভ মভা: মযাজুর ইরাভ

সুযাইয়া মফগভ

কুমভল্লা 20/01/1992

13890 াভীভা আযা মফগভ রাকী ভযহুভ মভাাম্মদ ছারাভত আরী

জাানাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 09/05/1990

13891 মভাাম্মদ পয়ার মফন আননায়ায ভাজারুর আননায়ায

রায়রা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/01/1992

13892 মভা: মভনাজ মভকাত যীপ মভা: নাজমুর ক

মভাছা: আঙ্গুয খানভ

নওগাঁ 28/11/1993

13893 মভা: আমকুজ্জাভান মভা: আযাপ আরী

মভাছা: নাছমযন আখায

কুমিয়া 15/10/1994

13894 মভা: তাননুয যভান মভা: আজাায মানন

মভন: তমভনা মফগভ

মদনাজনৄয 01/11/1994

13895 মাাগ ইরাভ মভাস্তপা কাভার

সুমপয়া মফগভ

মদনাজনৄয 10/01/1993

13896 মভাোঃ আরমুনছুয মভাোঃ ওফানয়দুয যভান

উমভয়া মফগভ

ফমযার 01/06/1990

13897 মভাাম্মদ ািাভ মাাইন ামিয মৃত. আবুর কানভ

ামপজা আকতায

ভয়ভনমিং 21/06/1993

13898 মভাোঃ স্বন মভয়া ভজমর মভয়া

ছানরভা খাতুন

মনত্রনকানা 01/01/1993

13899 ওভয পারুক ওফানয়দ উল্লা

মগারানপয মনছা

মনায়াখারী 08/12/1987

13900 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আোঃ ফানযক

সুমপয়া মফগভ

জাভারনৄয 12/10/1995
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13901 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভামুন মভাোঃ াখাওয়াত মানন

মভাছাোঃ মরম খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/12/1993

13902 মভাোঃ নযায়ায ইরাভ মভাোঃ আোঃ আউয়ার

মভাছাোঃ ছমরা খাতুন

কুমিগ্রাভ 30/03/1995

13903 মভাোঃ কমফয  যকায মভাোঃ আব্দুছ ছাত্তায যকায

াভছুন্নাায

টাঙ্গাইর 01/11/1993

13904 মভাোঃ আবু ানয়ভ আকন্দ মভাোঃ মভাকতায আরভ

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

মদনাজনৄয 01/06/1992

13905 জীফন মফশ্বা ভননাযঞ্জন মফশ্বা

শ্রীভমত মফশ্বা

ফমযার 25/11/1992

13906 মভাোঃ াভসুর ক মৃত. আপতাফ উমিন

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 12/11/1988

13907 নুরুর ক নামজভ উমিন

ারুর মফগভ

ফযগুনা 04/01/1993

13908 মভাোঃ নূয ইরাভ মভাোঃ আমজজুর ক

আছভা মফগভ

জয়নৄযাট 17/04/1994

13909 এ মক এভ ভাকছুদুয যভান মক এভ যায়ানুর ক

মপনযাজা যায়ান

খুরনা 01/03/1995

13910 মভাোঃ াারুর ইরাভ মভাোঃ ওভয আরী

মভাছাোঃ াানা খাতুন

াফনা 31/12/1993

13911 মভাোঃ নাজমুর আরভ মভাোঃ আছাদুজ্জাভান

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

াফনা 10/07/1995

13912 মভাোঃ ইকফার মানন ভযহুভ ামফবুয যভান

জফা কুসুভ

গাজীনৄয 22/04/1988

13913 মভাোঃ আবু যায়ান মভাোঃ সুরতান তযপদায

মভাছাোঃ মদর আপনযাজা মফগভ

জাভারনৄয 26/03/1988

13914 াজ্জাদ মাাইন মভাোঃ আব্দুর আমজজ

মযভা খাতুন

মঝনাইদ 12/05/1997

13915 ামফফ উল্যা মভাোঃ ীদ উল্যা

মফগভ মযানকয়া

মপনী 01/01/1992

13916 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ মভাকবুর মানন

মভাছাোঃ ফুযা খাতুন

ফগুিা 03/03/1989

13917 মভাোঃ পযাদ যকায মভাোঃ জাাঙ্গীয মানন

আনভনা আক্তায

চাঁদনৄয 17/04/1987

13918 জামদ মানন আবু তানয

মখানদজা মফগভ

কুমভল্লা 09/10/1992

13919 মতাপানয়র আনভদ আব্দুর আউয়ার

তামভদা আক্তায

ভয়ভনমিং 11/01/1993

13920 মভাছাোঃ মজানাকী খাতুন মভাোঃ জাভাত আরী

মভাছাোঃ মরলুপা ইয়ামভন

মভনযনৄয 08/12/1992
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13921 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ আফদুর ফাযী

নাজভা মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1995

13922 প্রননমজৎ কৃষ্ণ মননয়াগী স্বন কৃষ্ণ মননয়াগী

াফ েতী যানী মঘাল

মকনাযগঞ্জ 30/11/1991

13923 মযফুর ইরাভ মভাোঃ মফরানয়ত মানন

সুমপয়া খাতুন

গাজীনৄয 03/11/1995

13924 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভাছাোঃ নামছভা মফগভ

নীরপাভাযী 03/01/1995

13925 মভাোঃ মতৌমপকুর ইরাভ মভাোঃ ওয়ানদ আরী

মভাছাোঃ তছমকনা মফগভ

মদনাজনৄয 01/01/1995

13926 মভাোঃ ীদুর ইরাভ রুহুর আমভন

মফমফ পানতভা

মপনী 01/01/1993

13927 মভাোঃ আরভাছ মাাইন মভাোঃ আব্দু ছাভাদ

মছমরনা খাতুন

াফনা 30/12/1993

13928 মভাছাোঃ মাননয়াযা সুরতানা মভনা মভাোঃ ানতভ আরী

ামরভা খাতুন

াফনা 07/11/1994

13929 মভাোঃ মছমিক মভাোঃ ামনপ

যামজয়া মফগভ

মবারা 01/01/1996

13930 মভাছাোঃ াযমবনা আক্তায ডমর মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ কুরছুভ মনছা

মভনযনৄয 11/10/1991

13931 সুজন ভন্ডর আব্দু াভাদ

মযমজয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 01/02/1992

13932 ভাামুদুর াান ভাবুফ উর আরভ

মানন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 18/10/1992

13933 মভাোঃ মজফ মভাোঃ ইভাইর

ভাযজাান মফগভ

মনায়াখারী 24/05/1993

13934 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কানভ

মভাাোঃ মভান েদা মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1993

13935 মভাাম্মদ আবু সতয়ফ মভাাম্মদ আবুর ফয

মভৌনভনা খাতুন

চট্টগ্রাভ 18/10/1987

13936 ভাফুজ অয যাহুর মভাোঃ ভমত ভয়া

ভাফুজা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1995

13937 মভাোঃ ফানয়জীদ াান মভাোঃ া-আরভ

াময়া মফগভ

কুমভল্লা 20/03/1995

13938 মভাোঃ যায়ান আরী মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান

মযনফকা সুরতানা

মঝনাইদ 20/11/1992

13939 মভটন মচৌধুযী বক্ত যঞ্জন মচৌধুযী

প্রভীরা যানী মচৌধুযী

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/09/1992

13940 মভাোঃ তানবীয আম্মদ মভাোঃ আফদুর যাজ্জাক

াযবীন মফগভ

কুমভল্লা 25/03/1993
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13941 মখ মভাাইমভনুর ইরাভ মখ মুঞ্জুরুর ক

মভাছাোঃ ামরভা আক্তায

ভয়ভনমিং 25/10/2016

13942 মভাোঃ ানবর ভামুদ মভাোঃ ামনপ মখ

করুনা মফগভ

মনায 05/10/1990

13943 মভাোঃ ান্নান গাজী মভাোঃ মভাকনরচুয যভান

মভাাোঃ নুপা মফগভ

টুয়াখারী 05/01/1995

13944 মভাোঃ ামনুয ইরাভ মভাোঃ মতাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ ছাননা মফগভ

নীরপাভাযী 09/08/1995

13945 মভাছাম্মৎ জানয়দা আক্তায মভাোঃ যতন মভয়া

মভাছাম্মৎ নুপা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/09/1995

13946 মভাোঃ নানফদ াান মভাোঃ আইয়ুফ আরী

নাজভা আক্তায

পমযদনৄয 01/12/1994

13947 মভাছাম্মৎ জায়নাফ আক্তায মভাোঃ যতন মভয়া

মভাাম্মৎ নুপা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 12/03/1993

13948 যমফউর ক ানটায়াযী ভামফ উল্যা ানটায়াযী

মভানভনা মফগভ

মপনী 01/05/1987

13949 মভাোঃ নুরুর হুদা মৃত. ওভান গনী

মভাছাোঃ নুরুন মনায

মদনাজনৄয 07/11/1986

13950 মভাোঃ যানদুর ক মভাোঃ ভাতাফ মানন

মভাছাোঃ ভাফুজা আক্তায

ফগুিা 06/07/1996

13951 ভনজুরুর ইরাভ মৃত. আব্দুর আমজজ

মপনযাজা মফগভ

াতক্ষীযা 23/06/1994

13952 মভাোঃ জুনয়র খান মভাোঃ পজলুয যভান খান

কুরসুভ আক্তায

মনত্রনকানা 10/09/1988

13953 মভাোঃ আমরভ মানন মভাোঃ আতাউয যভান

মভাাোঃ াযাফান তহুযা

ঢাকা 25/05/1993

13954 মযয়াজুর ইরাভ মৃত. লুৎপয যভান খান

যানফয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 06/02/1991

13955 মভাোঃ কমফয মানন জমরুর ক

মভাাোঃ মরমর মফগভ

ভামনকগঞ্জ 18/04/1990

13956 এ.এভ.এভ নামছভ পমযদুর ইরাভ

নাইছ সুরতানা

গাইফান্ধা 16/11/1996

13957 মভাোঃ মভায়ানজ্জভ মানন মভাোঃ মদওয়ান আরী

ারভা মফগভ

চাঁদনৄয 13/04/1994

13958 মভাোঃ াজ্জাদ মানন মভাোঃ মনকন্দায আরী

মভাছাোঃ মখানতজা মফগভ

যিংনৄয 15/10/1994

13959 মভাোঃ কাভার মানন মভাোঃ মকান্দায াওরাদায

মভাাোঃ ানরা মফগভ

ফযগুনা 08/10/1990

13960 মভাোঃ আাদ মভাোঃ আবুর কানভ

মভাছাোঃ ানজদা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 10/08/1993
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13961 রুহুর আমভন আব্দুর ভমজদ

নামছভা আক্তায ভামুদা

ফগুিা 15/11/1994

13962 মুজামদুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কানভ

পানতভা মফগভ

কুমভল্লা 01/11/1995

13963 মভাোঃ াইফুর ইরাভ ভাসুভ মভাোঃ পারুক াওরাদায

নামছভা মফগভ

ঝারকাঠী 01/11/1992

13964 মভাোঃ আোঃ ভানজদ মভাোঃ নূরুর ক

মভাছাোঃ মযননা আক্তায

ভয়ভনমিং 02/04/1991

13965 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাাম্মদ আরী

মভাছাোঃ চামুরী মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1996

13966 মপ্রয়ািংকা ার ার পনীন্দ্র  নাথ

াধনা যানী ার

জাভারনৄয 04/01/1992

13967 মভাোঃ তুলায জুনানয়ত মৃত. গাজী আফদুর ামরভ

মভাাোঃ জামকয়া াযবীন

ফমযার 20/09/1991

13968 আাদুজ্জাভান ইভান আরী

আননছা

নানটায 01/12/1992

13969 মভাোঃ আব্দুর ভমভন মভাোঃ আব্দুর যউপ

ভভতা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1995

13970 মভাোঃ রুনফর মানন মভাোঃ আনা মভয়া

াভছু ন্নাায

কুমভল্লা 16/04/1992

13971 মভাোঃ নাজমুর কমযভ আফদুর কমযভ ভূ ূঁঞা

লুৎফুনননছা

ঢাকা 01/01/1989

13972 মভাোঃ নাওমুর ইরাভ ভারুপ মভাোঃ ামরভ মভয়া

মভাছাোঃ নুনযপা মফগভ

যিংনৄয 15/05/1994

13973 মভাোঃ বুজ মভয়া মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ ভানজদা মফগভ

যিংনৄয 10/10/1993

13974 মভাোঃ জুরা উমিন মভাোঃ আোঃ জমরর

মভাছাোঃ মযানকয়া

জাভারনৄয 30/10/1994

13975 জারার আভদ মপনযাজ আভদ

ানদী আক্তায

মপনী 02/01/1993

13976 মভাোঃ ময়া মভয়া মভাোঃ আরাভ মভয়া

মভাছাোঃ জমর মফগভ

াফনা 01/01/1995

13977 মভাছাোঃ ামপজা খাতুন মভাোঃ ামফবুয যভান

মভাছাোঃ মফনু খাতুন

াফনা 28/03/1996

13978 মফনয় মফাযী মৃত. মযদ মফাযী

মৃত. ারুর যাণী মফাযী

ভামনকগঞ্জ 15/12/1993

13979 মভাোঃ আফদুয যমভ মভাোঃ মঠান আরী

ানরা মফগভ

কক্সফাজায 10/05/1995

13980 মযজা-ই-যািী মভাোঃ াভসুর আরভ

মনলুপায ইয়ামভন

নযমিংদী 26/12/1993
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13981 াগয যকায স্বন যকায

প্রমতভা যকায

জয়নৄযাট 15/04/1994

13982 মগারাভ আনভদ মমরভ দ োয

ানরা মফগভ

রক্ষীনৄয 15/09/1995

13983 মভাোঃ আমনসুয যভান পয়ার মভাোঃ জমভ উিীন

পমযদা ইয়াভীন

নযমিংদী 04/08/1994

13984 মভাোঃ জামকয মানন মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

জীফন মনছা

মযাজগঞ্জ 01/01/1997

13985 মভাোঃ ারুন-অয-যমদ অময উমিন আনভদ

মভাছাোঃ যামদা মফগভ

মদনাজনৄয 24/04/1991

13986 মভাোঃ জামদ াান মৃত. আব্দু াভাদ

যওন আযা

নওগাঁ 30/09/1994

13987 মভাোঃ মপনযাজ মানন আোঃ ারাভ

মপযনদৌী মফমফ

নওগাঁ 03/03/1992

13988 মভাোঃ আরী ায়দায ভুইয়া মভাোঃ ইমি আরভ ভুইয়া

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 19/04/1988

13989 ভামনক ভধু কৃষ্ণ কান্ত ভধু

ভাযনী ভধু

মগাারগঞ্জ 29/10/1993

13990 াভীভা সুরতানা ভমতয়ায যভান

মফরমক খাতুন

কুমিয়া 09/01/1995

13991 মভাোঃ ওয়ামজউর ইরাভ মভাোঃ আমজজুর ইরাভ

মভাছাোঃ ওয়ামদা ইরাভ

চুয়াডাঙ্গা 18/10/1995

13992 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ ভাবুবুর ক

ইভত আযা

মপনী 02/01/1991

13993 ামপজ আর আাদ ওভান গমন

াময়া খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 27/12/1994

13994 মভাাম্মদ উল্লা মগারাভ মভাস্তপা

ভননায়াযা মফগভ

ভয়ভনমিং 12/06/1995

13995 তানবীয মানন ভভতাজ মফগভ

আরাউমিন ভীয়া

যাজফািী 20/07/1994

13996 মভাোঃ মযয়াজ মভান েদ স্বাধীন মভাোঃ ভমতয়ায যভান

মভাছাোঃ মযননা খাতুন

মদনাজনৄয 23/05/1989

13997 মভাোঃ আব্দুয যফ মফশ্বা মভাোঃ মকাযফান আরী মফশ্বা

মভাছাোঃ মমরনা ফানু

াফনা 15/12/1988

13998 মভাোঃ আমগপ জাভান মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মযানকয়া মফগভ

নানটায 30/01/1991

13999 কাজী াখাওয়াত মানন তাজুর ইরাভ

আনয়া খাতুন

মপনী 02/01/1991

14000 মপনযাজ আনভদ মভাোঃ মভানরভ আরী

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

যাজাী 15/01/1987
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14001 মভাোঃ যামপউর াান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ মযাজী মফগভ

ফগুিা 31/12/1995

14002 তামজন সুরতানা মভাোঃ মতাফানযক মানন

মযানা াযবীন

মঝনাইদ 06/12/1992

14003 মভাোঃ আজারুর ইরাভ মভাোঃ আভজাদ মানন

আননায়াযা মফগভ

ভয়ভনমিং 01/07/1995

14004 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ যানফয়া সুরতানা

জয়নৄযাট 03/10/1993

14005 মাবন ভাজমত নন্তাল কুভায ভাজমত

কমনকা যানা

খুরনা 15/09/1994

14006 মভাোঃ মৌযব উজজাৃ্ভান মভাোঃ ায়াত আরী

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 27/07/1988

14007 মভাোঃ ইভদাদুর ক মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 25/02/1990

14008 ইিংমকিং মভত্র মপ্রয়ািংকা অমত ফযন মভত্র

নীমরভা সফদ্য

মনযাজনৄয 26/12/1993

14009 মভাোঃ মরার ভীয মভাোঃ দুরার ভীয

আপনযাজা মফগভ

কুমভল্লা 02/03/1993

14010 মভাোঃ মফনজীয মানন মভাোঃ মফরার মানন

মপনযাজা মফগভ

পমযদনৄয 01/01/1995

14011 মভাোঃ আননায়ায জামদ মভাোঃ আবু তানরফ

মভাছাোঃ মজমভন নাায

মনায 24/07/1995

14012 মভাোঃ মভজফা উিীন মভাোঃ ওকত আরী

মভাছাোঃ ামনা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 10/12/1994

14013 মভাোঃ বুজ আনভদ মভাোঃ আরতাপ মানন

মভাছাোঃ ছফুযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 12/09/1992

14014 মভাোঃ জুনফয আরভ মভাোঃ আভজাদ আরী

াভছুন মনায

মনরট 11/07/1989

14015 খামদজা আক্তায সুমভ মভাোঃ কমফয মানন

ছানরা মফগভ

কুমভল্লা 01/03/1994

14016 কনক যকায ীনযন যকায

াগমযকা যকায

যাজাী 04/10/1994

14017 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ ভমনরুর ক

মভাাোঃ সুমপয়া খাতুন

কুমভল্লা 31/12/1989

14018 ামভর াান াআরভ আপাজ উমিন পযাজী

াাতন মনছা

গাজীনৄয 26/01/1990

14019 আব্দুর আরীভ মভাোঃ মনকন্দায আরী মকদায

মপনযাজা মফগভ

মনযাজনৄয 05/11/1993

14020 মফনৄর কভ েকায ফাদর কৃষ্ণ কভ েকায

মানারী যানী কভ েকায

টুয়াখারী 10/09/1995
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14021 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভশুক মভাোঃ নজরুর ইরাভ

উমভ ে ইরাভ

ভয়ভনমিং 01/12/1989

14022 মভাোঃ ইভাইর মানন মভাোঃ পযজ আরী

মভাছাোঃ নখয ফানু

চুয়াডাঙ্গা 08/10/1995

14023 প্ররয় ার মপ্রভানন্দ ার

চায়না ার

ভামনকগঞ্জ 02/10/1995

14024 মদফাীল যকায মফভর যকায

উত্তযা যকায

নিাইর 15/10/1990

14025 মভাোঃ ামিয মানন মভাোঃ ওয়ামর উল্লা মফাযী

জাানাযা আক্তায

চাঁদনৄয 25/07/1992

14026 মভাোঃ জুনয়র ইরাভ মভাোঃ নুরুজ্জাভান যকায

মভাছাোঃ আক্তাযা ফানু

ঞ্চগি 03/04/1996

14027 মভাোঃ সুজন মভয়া মভাাম্মদ আবুর মানন

আননায়াযা মফগভ

মযনৄয 20/12/1986

14028 সয়দ মভাোঃ তামযকুর ইরাভ সয়দ মভাোঃ মদনরায়ায মানন

মভাাোঃ ভানজদা মফগভ

টুয়াখারী 01/03/1987

14029 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-নামকফ মভাোঃ আমভনুর ইরাভ

মভাছাোঃ মনলুপা ইয়ামভন

ফগুিা 06/08/1996

14030 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ জাভার মানন

আনপরা খাতুন

মযাজগঞ্জ 08/11/1990

14031 মভাোঃ াাদত মানন মভাোঃ আবুর পমকয

মভাছাোঃ ছানরা মফগভ

াফনা 01/03/1991

14032 মভাোঃ রুহুর আমভন মফশ্বা মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু মফশ্বা

মভাছাোঃ তাছমরভা মফগভ

াফনা 26/04/1989

14033 মভাোঃ াকফায আরী মভাোঃ আয়ুফ আরী

মভাছাোঃ মুছমরভা খাতুন

মভনযনৄয 01/10/1990

14034 মভাোঃ আবু মানন মভাোঃ  মতাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ ভমযয়ভ মফমফ

নওগাঁ 01/09/1987

14035 মভাোঃ আমভনুর ইরাভ মৃত: আননায়ারুর ক

মভাছাোঃ যওন আযা মফগভ

যিংনৄয 27/11/1988

14036 মভাোঃ মাাগ যানা মভাোঃফাফলু যভান

মভাছাোঃ পানতভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 04/01/1996

14037 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ আপনযাজা মফগভ

নওগাঁ 29/10/1993

14038 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর মানন

মভাছাোঃ বুযজান মফগভ

যাজাী 16/12/1996

14039 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ আব্দু ারাভ

আঙ্গুযা মফগভ

যাজাী 10/06/1991

14040 মভাোঃ মমরভ মভয়া মভাোঃ আযপান আরী

মপারী মফগভ

টাঙ্গাইর 12/08/1994
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14041 মভাোঃ নামছভ মভয়া মভাোঃ নজরুর ইরাভ

নাজভা খাতুন

ভামনকগঞ্জ 10/10/1995

14042 মভাোঃ জামকরুর ইরাভ মভাোঃ মভানরভ আরী

মভাছাোঃ জহুযা মফমফ

যাজাী 05/08/1995

14043 মভাোঃ মদুল্লাহ্ কায়ায মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

আমছয়া মফগভ

কুমভল্লা 18/02/1989

14044 পানতভা তুজ জনাযা ইব্রামভ মভয়া

ামদা মফগভ

ভয়ভনমিং 15/08/1992

14045 মভাোঃ ওয়াদুদ আরী মভাোঃ ভাাবুফায যভান

মভাছাোঃ ওয়ামজদা মফগভ

নীরপাভাযী 25/07/1995

14046 ময়া ফধ েন জগদী ফধ েন

চঞ্চরী যানী ফধ েন

ভয়ভনমিং 11/08/1993

14047 মভাোঃ রুনফর াান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ ভমজদা মফগভ

াফনা 15/09/1992

14048 মভাোঃ মভাাযযপ মানন মভাোঃ মকুর ইরাভ

মজানফদা মফগভ

চাঁদনৄয 15/01/1995

14049 মভাোঃ আজাদ মানন মভাোঃ আমভন উল্লযা

মকামনুয মফগভ

চাঁদনৄয 01/08/1995

14050 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ মভাোঃ পজলুর ক

মভাছাোঃ জান্নাতুর মপযনদৌ

াফনা 20/12/1995

14051 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মৃত. ানাউল্লা

মভাাোঃ আনভনা খাতুন

গাজীনৄয 18/05/1987

14052 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ আম্মদ আরী

মমরনা খাতুন

মদনাজনৄয 19/07/1993

14053 মজাফাইদা মজযীন মৃত. মভাাম্মদ ারুন

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 21/01/1992

14054 মভাোঃ আমকুয যভান ভমজবুর ক

আমযপা মফগভ

মদনাজনৄয 01/07/1995

14055 তযমজত যায় শ্রী বি নাযায়ন যায়

শ্রী প্রনভাদা যানী যায়

নীরপাভাযী 04/01/1994

14056 আব্দুর মভামভন মৃতোঃ াভসুজ্জাভান

ভমজযন মনাছা

কুমিয়া 08/10/1990

14057 াযনবজ মজায়ািায মভাোঃ নূরুর ইরাভ মজায়ািায

রমতপা ইরাভ

টাঙ্গাইর 09/02/1988

14058 মভাোঃ মানর ভামুদ মভাোঃ মমরভ মভয়া

মভাাোঃ কাজর মযখা

কুমভল্লা 01/03/1991

14059 মভাোঃ ইনামুর ক যামি মভাোঃ ভয়নছয আরী মফশ্বা

মভাছাোঃ মফউটি খাতুন

াফনা 15/02/1996

14060 মভাাম্মদ আননায়ায মানন াাদাত মানন

মভান েদা মফগভ

কুমভল্লা 04/02/1995
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14061 মভাোঃ আব্দুল্লা আর নামদ মভাোঃ জয়নুর আনফদীন

মভাছাোঃ মমযন আক্তায

ফগুিা 15/03/1995

14062 প্রণয় কামন্ত মদফ প্রমভত প্রদী কুভায মদফ

মদফা যাণী মদফ

মনরট 07/03/1994

14063 যদায আাদুজ্জাভান মভাোঃ আদভ আরী যদায

মভাাোঃ আমকদা মফগভ

ঝারকাঠী 30/05/1989

14064 মভাোঃ ইকফার মানন মভাোঃ আব্দুর ভান্নান খাঁন

মভাাোঃ মমরনা মফগভ

ফমযার 31/12/1988

14065 মভাোঃ াানুজ্জাভান যকায মৃত. াভছুর ক যকায

মভাছাোঃ মভাপনমরনা মফগভ

কুমিগ্রাভ 1/1/0001

14066 জমন মচৌধুযী অমনর মচৌধুযী

অমভতা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 31/12/1987

14067 মভাোঃ যানর মভাল্লা মভাোঃ আবুর কারাভ

ামনুয মফগভ

নযমিংদী 05/02/1992

14068 মভাোঃ াজাান মভাোঃ যমপক

মভাছাম্মৎ গানরদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/02/1994

14069 মক, এভ মভজানুয যভান মখাকন মভাোঃ নামজমুমিন খান

খামদজা মফওয়া

ফগুিা 31/12/1996

14070 যমপকুর ইরাভ আব্দুর কমযভ

যওনাযা আযা মফগভ

জাভারনৄয 23/12/1994

14071 মভাাোঃ যায়ান আরী মভাাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাাোঃ এনভরী মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 27/10/1996

14072 মভাোঃ াঈদুর ইরাভ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

তাছমরভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/01/1994

14073 নাজমভন আক্তায মভাোঃ খাজা নামজমুিীন

মভাছাোঃ মগারা নূয মফগভ

ফগুিা 25/12/1995

14074 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জমরর

মভাছাোঃ যানরা মফগভ

পমযদনৄয 10/02/1990

14075 মানর যানা ভমনয উমিন

জাানাযা মফগভ

ঢাকা 25/11/1994

14076 মপনযাজ আভদ আবু ফকয মিীক

ভমজেনা খাতুন

ফগুিা 01/10/1995

14077 মভাোঃ াযমজর াান মভাোঃ মভনছয আরী

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

ফগুিা 20/08/1991

14078 মভাোঃ এমরচ ভনয়জ উমিন

মমরনা াযবীন

জাভারনৄয 31/12/1996

14079 মভাোঃ আবুর াানাত আবু মমিক

ছমকনা মফগভ

কুমভল্লা 06/05/1994

14080 মভৌসুভী মচৌধুযী জারার উিীন মচৌধুযী

মৃত, সুমপয়া মচৌধুযী

মনত্রনকানা 15/07/1992
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14081 মভাাম্মদ মগারাভ াকরানয়ন মভাাম্মদ আর আমভন

জাানাযা মফগভ

চাঁদনৄয 31/10/1993

14082 জমভ মখ নযায়ায মখ

আনরয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 30/10/1993

14083 যঞ্জু মানন ভন্টু ভন্ডর

যঞ্জনা মফগভ

াফনা 12/11/1995

14084 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

জানদা খাতুন

ভামনকগঞ্জ 03/11/1990

14085 মভাোঃ আর আভীন ফীন আযাপী মভাোঃ আযাফুর ইরাভ

মানারী আকতায

নওগাঁ 08/09/1995

14086 যীপ মাাইন মভজানুয যভান

 মভযাজুন্নাায

ভয়ভনমিং 04/05/1995

14087 এ.এভ সুভন যদায যদায আাদুজ্জাভান

সুমপয়া মফগভ

খুরনা 16/06/1990

14088 মভাোঃ ইব্রাীভ যদায মভাোঃ আযনদ আরী যকায

মপৌমজয়া মফগভ

নানটায 15/01/1994

14089 মভাোঃ মজয়াউয যভান যকায মভাোঃ আবু াঈদ যকায

মভাছাোঃ জাানাযা াযবীন

ভয়ভনমিং 30/12/1996

14090 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ আককাছ আরী

ভাসুদা মফগভ

ভাদাযীনৄয 12/09/1990

14091 এ এভ যায়ান যাসুর এ এভ মগারাভ যসুর

এভ টি তাছমরভা াযবীন

খুরনা 10/07/1993

14092 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভমজদ

মভাাোঃ মপারী নামযন

টাঙ্গাইর 01/01/1991

14093 ভাজারুর ইরাভ আব্দুয যভান

আননায়াযা মফগভ

মনত্রনকানা 01/12/1995

14094 মভাোঃ াাদৎ মাাইন মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

ানজদা মফগভ

টাঙ্গাইর 03/02/1995

14095 াজ্জাদ মাাইন জর াইফুর ইরাভ

আপনযাজা মফগভ

জাভারনৄয 20/01/1996

14096 মভাোঃ ামকফ খাঁন মৃত. মভাোঃ নুরুর ইরাভ খাঁন

মমরনা াযবীন

টুয়াখারী 15/03/1988

14097 মভাোঃ মদুর ইরাভ মভাোঃ মনকফায আরী

ছমযনা খাতুন

াফনা 10/05/1996

14098 আবু াঈদ খান ভাবুফ আরভ

যামদা মফগভ

গাজীনৄয 05/01/1992

14099 মভাোঃ মভাাযপ মানন মভাোঃ আবুর কানভ

ামরভা মফগভ

কুমভল্লা 14/01/1994

14100 অভনয কুভায মফশ্বা অমনর কুভায মফশ্বা

মযখা যানী মফশ্বা

কুমিয়া 20/10/1990
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14101 মভাোঃ রামবন যকায মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন

মৃত. পানতভা খাতুন

যিংনৄয 11/09/1987

14102 মভাোঃ মজন্নত আরী মভাোঃ মভাস্তপা মফাযী

ানজযা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 11/10/1987

14103 মভাোঃ আর মভাামন মভাোঃ ভমদুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভামুদা মফগভ

গাইফান্ধা 14/03/1995

14104 অমত চন্দ্র যায় অতুর চন্দ্র যায়

ামফত্রী যানী

ফগুিা 25/10/1992

14105 মভাোঃ মাাগ আরী মভাোঃ ফাদা উয যভান

মভাছাোঃ আভমফয়া খাতুন

কুমিয়া 18/06/1989

14106 মজান আনম্মদ মভাোঃ জাভার উমিন

যামজয়া সুরতানা

চাঁদনৄয 03/12/1993

14107 মভাোঃ তুমন মভয়া মভাোঃ জমভ উমিন

ভননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 02/05/1991

14108 মভাোঃ াাদৎ মানন মভাোঃ মতাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ ামদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/12/1991

14109 মভাোঃ আব্দুয যমভ মভাোঃ আব্দুর ফানদ

মভাাোঃ ইজ্জাতন মনা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/10/1991

14110 অঘ েয মফশ্বা অরুন মফশ্বা

স্মৃমত কনা মফশ্বা

খুরনা 11/7/1949

14111 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ আব্দুর আমজজ

মভাছাোঃ পানতভা মফগভ

নানটায 15/07/1996

14112 মভাোঃ সুভন মভাোঃ আব্দুর গফুয প্রািং

লুৎফুনন্নছা

নওগাঁ 12/02/1996

14113  মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ মভাতানরফ মদা

ামদা মফগভ

মযয়তনৄয 13/08/1995

14114 মভাাম্মদ আফদুর কানদয মভাোঃ আইয়ুফ আরী

সুমপয়া মফগভ

মনায়াখারী 27/12/1991

14115 মভাাম্মদ কমফয মাাইন মভাোঃ আব্দুর আমজজ মভয়াজী

আিুনযনন্নছা

চাঁদনৄয 10/10/1987

14116 মভাোঃ যানর মভয়া মভাোঃ আবুর কারাভ

আঙ্গুযা মফগভ

যিংনৄয 01/01/1996

14117 মভাোঃ ভমউমিন এ,মক,এভ ভাইনউমিন

জাানাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/01/1989

14118 নামযন আক্তায নুয মভাাম্মাদ

নাজভা মফগভ

খুরনা 10/10/1990

14119 মভাোঃ পারুক মভয়া মভাোঃ মুনসুয আরী

আভা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 02/04/1994

14120 মপকুর ইরাভ মভাোঃ কুদ্দু যদায

ছানরা মফগভ

ফমযার 15/05/1995
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14121 মতৌমকয আনভদ মভাোঃ মভাজানম্মর ক 

তহুযা খাতুন

াফনা 05/12/1996

14122 াইফুয যভান ামকর ামপজুয যভান

ামদা মফগভ

ভাদাযীনৄয 26/12/1995

14123 মভাোঃ ানভ মখ ান্ত দানযাগ আরী মখ

মভাছাোঃ কুরছুভ মফগভ

যাজফািী 28/01/1989

14124 জাকামযয়া মানন মভাোঃ আপজার মানন

মভাছাোঃ আছভা মফগভ

ভয়ভনমিং 27/10/1995

14125 াইদুজ্জাভান তুমন এ,টি,এভ াহ্ জারার

মভাছাোঃ াযবীন আক্তায

চট্টগ্রাভ 30/09/1993

14126 মভাোঃ মগারাভ মকফমযয়া মভাোঃ মদনরায়ায মানন

আননায়াযা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 12/10/1987

14127 মভাোঃ ািাভ মানন ভজুভদায মভাোঃ পজলুয যভান ভজুভদায

যমভা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1990

14128 মন্টু রার দা রুচাঁদ দা

মমুনা যানী দা

ব্রাহ্মনফামিয়া 10/09/1993

14129 আবুর ভনসুয আনভদ মভাোঃ মরাকভান মমকভ

মফগভ মযানকয়া খাতুন

মনত্রনকানা 18/01/1990

14130 মভাোঃ নূরুর আমভন মভাোঃ আবুর কানভ

মভাছাোঃ ামরভা আক্তায

ভয়ভনমিং 25/12/1989

14131 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ পমযদা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 15/06/1989

14132 মভাোঃ পমযদুর ইরাভ মভাোঃ মকাযফান আরী

চানভরী মফগভ

জাভারনৄয 10/11/1995

14133 মভাোঃ এভদাদুর ক মভাাম্মদ আব্দুর ক

মপনযাজা খাতুন

ভয়ভনমিং 10/03/1987

14134 মভাোঃ পজনর যামি মভাোঃ মফরানয়ত মানন

ভননায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/07/1988

14135 কমপর উমিন ভাামুদ মযাজ উমিন আভদ

ামভভা নাছমযন

মপনী 31/12/1989

14136  আবু নাঈভ আব্দুর ভমজদ

মছমরনা মফগভ

ফগুিা 03/05/1995

14137 মনতাই আচার্য্ে মৃত. মনভ ের আচার্য্ে

মনয়মত আচার্য্ে

চট্টগ্রাভ 20/06/2016

14138 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

াানাজ াযবীন

গাজীনৄয 20/10/1988

14139 মভাোঃ নূয-ই-আরভ আক্রামুজ্জাভান

নূরুন্নাায

মযনৄয 21/12/1994

14140 মভোঃ আব্দুল্লা আর আমযমপন মভাোঃ আব্দুর ভানজদ

মভাছাোঃ মযমজনা মফগভ

নওগাঁ 19/01/1992
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14141 মভাাোঃ পাযানা আক্তায মভাোঃ ফাচ্চু মভয়া

মযননা মফগভ

কুমভল্লা 05/01/1994

14142 অিংতু ভাভ ো মৃত. ভিংানজ্ঞা ভাভ ো

অিংভা ভাভ ো

যাঙ্গাভাটি 10/08/1995

14143 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ ফানছয আরী

মভাছাোঃ ভানজদা মফগভ

নওগাঁ 24/12/1991

14144 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ পারুক খান

মযননা াযবীন

পমযদনৄয 17/02/1994

14145 এ,এভ মজল্লুয যভান মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ানজযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/08/1991

14146 মকৌমক ারদায মৃতোঃ মকযণ ারদায

মণভ েরা যানী ারদায

মগাারগঞ্জ 10/12/1990

14147 ইভযান মানন মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

ভমযয়ভ মফগভ

কুমভল্লা 06/08/1992

14148 মভাোঃ মভাকনছদুয যভান মভাোঃ নূরুয ইরাভ

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1992

14149 মভাাম্মদ আমভরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর মভাতানরফ

আনভনা মফগভ

ভয়ভনমিং 03/01/1992

14150 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ ওভয আরী

মভাছাোঃ ামভদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/06/1991

14151 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ আছারত জাভান

মভাছাোঃ মমরনা আক্তায

ফগুিা 22/02/1992

14152 মভাোঃ আজাদ আরী মভাোঃ ামফফয যভান

আকমরভা খাতুন

মদনাজনৄয 21/07/1992

14153 মভাোঃ আর আমভন মভাোঃ আবুর কারাভ

যওন আযা মফগভ

মনযাজনৄয 01/01/1990

14154 মভাোঃ াওন ইরাভ আোঃ জিায মভয়া

সুমপয়া মফগভ

মনযাজনৄয 01/02/1990

14155 শ্রী মযন যকায যফীন্দ্রনাথ যকায

(মৃত) অঞ্জরী যাণী

ফমযার 01/05/1988

14156 সুভন মভত্র সুনীর মভত্র

মভনমত যানী

ফযগুনা 31/01/1995

14157 মদব্য কৃমত চাকভা বাগীযথ চাকভা

ইন্দুনী চাকভা

খাগিাছমি 1/1/0001

14158 সুজন চন্দ্র যায় অমূল্য চন্দ্র যায়

আযতী যাণী

মদনাজনৄয 21/06/1995

14159 মভাোঃ আবু নানছয মভাোঃ নওনয আরী

মভাছাোঃ াইদা াযবীন

চুয়াডাঙ্গা 10/01/1988

14160 ানদ আনম্মদ ামকর কাওায আনভদ

নামছভা আক্তায

মবারা 03/05/1994
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14161 ফাাউমিন নুয মভাাম্মদ মফাযী

পকযন মনছা

মযয়তনৄয 01/11/1994

14162 মভাোঃ যানর মৃধা মভাোঃ মকযাভত আরী মৃধা

মযননা  মফগভ

টুয়াখারী 1/1/0001

14163 মভাোঃ আব্দুর ামকভ আননায়ারুর ইরাভ

ানপজা খাতুন

মদনাজনৄয 10/12/1990

14164 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

ামনা ইয়ামভন

ফগুিা 20/12/1994

14165 মভাোঃ তুলায মানন মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভানভনা মফগভ

মনায 10/08/1990

14166 জীয়ন চক্রফতী অতুর চক্রফতী

অভরা চক্রফতী

কুমিগ্রাভ 08/10/1990

14167 মভাোঃ লুৎফুর আমজজ মাাগ মভাোঃ দুদু মভয়া

মভন মমরনা আক্তায

মঝনাইদ 05/05/1996

14168 মভাোঃ আফদুর ভমতন কাউছায আফদুর জিায যদায

নূরুন্নাায

চাঁদনৄয 01/01/1988

14169 মভাোঃ আব্দু ারাভ মভাোঃ খমফবুয যভান

 মভাছাোঃ তছমরভা খাতুন

মদনাজনৄয 10/10/1993

14170 মভাোঃ ইভাইর মানন মভাোঃ া আরভ

পমযদা ইয়াছমভন

কুমভল্লা 15/02/1993

14171 মভাাোঃ যমদুর ইরাভ মভাোঃ ভমতয়য যভান

মৃত. যওন আযা

মদনাজনৄয 05/11/1992

14172 এনামুর াান আব্দুয যমভ

মমরনা মফগভ

পমযদনৄয 11/03/1996

14173 মভাোঃ ীদুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাাোঃ যওন আযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 10/05/1990

14174 সুজন কুভায যায় সুফা চন্দ্র যায়

স্বণ েরতা যায়

পমযদনৄয 01/11/1987

14175 মভাোঃ াানুজ্জাভান মভাোঃ ইউসুপ আরী

মগমনদা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 10/02/1989

14176 মখ মদনরায়ায মানন মভাোঃ মানন আরী

মনমযয়া খাতুন

ফানগযাট 01/01/1987

14177 আভদউল্লা মৃত. নূরুর ইরাভ

আমভনা মফগভ

টাঙ্গাইর 03/10/1995

14178 মভাোঃ ইভাইর মানন নুয ইরাভ

মযনা মফগভ

জাভারনৄয 20/02/1991

14179 এভ, আই মুন্না মভাোঃ চাঁন মভয়া

ভননায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 05/05/1993

14180 মভাোঃ ামপজুয যভান মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

মভাছাোঃ ামপজা খাতুন

াফনা 07/11/1994
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14181 মফপ্লফ ারদায মফশ্বম্ভয ারদায

সদফকী যানী

মযয়তনৄয 21/11/1988

14182 মভাোঃ ামিয আনম্মদ এভ. এ মমরভ

ানাজ াযবীন

ঠাকুযগাঁও 19/05/1987

14183 মভাোঃ মদুর ইরাভ ামন মভাোঃ জয়নার আনফদীন

মভাছাোঃ মুম েদা খাতুন

াফনা 05/10/1990

14184 মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক মভাোঃ পজলুর ক মভাল্লা

মভাছাোঃ মযনফকা াযবীন

কুমিয়া 17/05/1991

14185 মভাোঃ খায়রুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু ছারাভ

মভাাোঃ ভানরকা মফগভ

জাভারনৄয 03/08/1987

14186 মভাোঃ খমরলুয যভান মভাোঃ দাগয মখ

ভমযয়ভ খাতুন

টাঙ্গাইর 20/06/1994

14187 মভাোঃ সুভন যকায মভাোঃ জাভরুর ক

মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ

গাইফান্ধা 10/12/1988

14188 মভাোঃ যামকবুর াান আানম্মদ আরী

নূরুন্নাায আক্তায

ভয়ভনমিং 31/12/1992

14189 এ.এভ সুরতান ভামুদ মভাোঃ নামজভ উমিন

মভাছাোঃ যমভা মফগভ

রারভমনযাট 14/07/1989

14190 মভাোঃ জামদ াান মভাোঃ াইদুয যভান

মভাছাোঃ মফউটি খাতুন

নানটায 28/12/1994

14191 অমনন্দয টিকাদায অমচন্তয কুভায টিকাদায

নৄষ্পরতা টিকাদায

খুরনা 23/12/1994

14192 মভাোঃ াান আরী মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভাছাোঃ ামনা খাতুন

াফনা 01/09/1988

14193 মভাোঃ পাযমদন খান মভাোঃ ইউনু খান

নুযজাান খানভ

টাঙ্গাইর 02/07/1995

14194 মভাোঃ যভজান আরী খান মভাোঃ রুহুর আমভন খান

খায়রুনন্নছা

ভয়ভনমিং 28/11/1987

14195 মভাোঃ আমপ উজ্জাভান মভাোঃ তানযক উজ্জাভান

মভাাোঃ আখতাযী জাভান

চাঁাইনফাফগঞ্জ 14/12/1989

14196 মভাোঃ মরার উমিন মভাোঃ ওয়ানজদ আরী যকায

মভাছাোঃ ভয়ফুর মফগভ

মযাজগঞ্জ 15/03/1989

14197 মভাোঃ মপকুর ইরাভ মভাোঃ ানাউল্যাহ্ প্রািং

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

যাজাী 31/12/1994

14198 তাইবুয যভান আোঃ ওয়াাফ

খুনদজা মফমফ

যাজাী 20/07/1994

14199 মভাোঃ মযনভর মানন মৃত মভাোঃ াভসুর ক মভাল্লা

মপনযাজা মফগভ

টুয়াখারী 03/08/1987

14200 মভাোঃ আমযফুয যভান আব্দুর মভাতানরফ মভয়া

কমনুয মফগভ

টুয়াখারী 07/04/1988
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14201 মভাাম্মদ মভনদী াান খান যমফন মভাাম্মদ পজলুয যভান খান

কুরসুভ আক্তায খাতুন তালুকদায

মনত্রনকানা 03/03/1990

14202 মুন্না আরভ এ.মক.এভ. জাাঙ্গীয আরভ

নাজমভন আকতায

চট্টগ্রাভ 01/12/1994

14203 যানা মৃধা ামপজুয যভান

মনরনা মফগভ

ফানগযাট 01/01/1994

14204 কাজী জামকয াান মভাোঃ াইদুয যভান

মভাছাোঃ মকামনুয মফগভ

যিংনৄয 09/01/1990

14205 মভাোঃ ময়াভ আরী মভাোঃ ইউনুছ আরী

মভাছাোঃ মউরী মফগভ

মদনাজনৄয 04/04/1991

14206 মভাোঃ আপজার মানন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

নূরুন্নাায মফগভ

টাঙ্গাইর 06/11/1990

14207 মভাোঃ মখাযনদ আরভ মভাোঃ আব্দুর ফানযক

মভাাোঃ আননায়াযা মফগভ

ভয়ভনমিং 03/04/1994

14208 মারায়ভান ইফনন আনভদ এয়ায আনভদ

মদনরায়াযা মফগভ

মপনী 01/01/1994

14209 মভাোঃ আমভয মাাইন মৃত মভাোঃ মছাযত আরী

মৃত মজানা মফগভ

কুমভল্লা 31/12/1992

14210 মফরার হুাইন থমফফয যভান

ানরা খাতুন

মনায 14/12/1993

14211 নাজমুর াান নাময উমিন

ানজযা

যাজাী 22/02/1991

14212 খাজা ইরতুফ আনভদ মভাোঃ আনছায আরী

মভাছাোঃ তমভনা খাতুন

কুমিয়া 12/08/1988

14213 মভাোঃ আমজভ উমিন মভাোঃ সুরুজ প্রািং

আমজরা মফগভ

াফনা 01/01/1996

14214 মভাোঃ নওাদ আরী মভাোঃ মভনছয আরী

মভাছাোঃ মরম মফগভ

নীরপাভাযী 22/11/1990

14215 প্রান্ত কুভায মফশ্বা মযনতাল কুভায মফশ্বা

মৃত সুজারা যানী মফশ্বা

াফনা 05/02/1991

14216 আযভানুর ইরাভ আব্দুয যউপ

আঞ্জুয়াযা মফগভ

যিংনৄয 01/12/1993

14217 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ ামফবুয যভান

াযমবন আক্তায

ভয়ভনমিং 05/07/1993

14218 মভাোঃ মনাভান ভন্ডর মভাোঃ উনম্মদ আরী

মভাছাোঃ নাযমগছ মফগভ

গাইফান্ধা 01/10/1995

14219 মভাোঃ খামরদ াান মৃত মভাোঃ আবুর াান

মজবুন নাায

যাজাী 24/02/1992

14220 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ পজলুর ক

ভননায়াযা মফগভ

কুমভল্লা 08/01/1996
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14221 মভাস্তামপজুয যভান যমপকুর ইরাভ

ভননায়াযা

চট্টগ্রাভ 13/11/1993

14222 মভাোঃ াইফুর ইরাভ ফদরুনিাজা

াভসুন নাায

চট্টগ্রাভ 01/03/1994

14223 আবু সুমপয়ান মমিকী আবু ফকয মমিক

দুধজান মফগভ

টাঙ্গাইর 15/02/1989

14224 মকনায গাইন যফীন্দ্র নাথ গাইন

কুসুভ গাইন

াতক্ষীযা 08/03/1991

14225 অভর চন্দ্র যায় মৃত ভননভান যায়

গিংগা যানী যায়

রারভমনযাট 21/12/1994

14226 উনম্ম ারভা আব্দুয াত্তায

রায়রা মফগভ

মদনাজনৄয 05/06/1997

14227 মখ আান ামফফ মখ ামফবুয যভান

আপনযাজা সুরতানা

াতক্ষীযা 02/08/1990

14228 মভাোঃ ইভযান মাাইন মভাোঃ ভমতউয যভান

সুরতানা মফগভ

ঢাকা 31/07/1997

14229 মভাোঃ ভীন মভাোঃ আোঃ আমজজ

ভভতা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/11/1996

14230 মভাোঃ যামকবুর ইরাভ মভাোঃ আফরু আরী

মভাাোঃ রাইরা মফগভ

যাজাী 06/01/1993

14231 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ ওফাইদুর মভাল্লা

ামরভা মফগভ

ফানগযাট 06/10/1991

14232 ভীযন যকায ঠাকুযদা যকায

মফজরী যকায

খুরনা 03/06/1990

14233 জুনয়র ঢারী ামফবুয যভান ঢারী

আমিয়া মফগভ

মযয়তনৄয 03/02/1992

14234 এভ.এভ. নামদভ ায়দায মভাোঃ তমফফয যভান মভাল্যা

খানরদা মফগভ

নিাইর 13/12/1986

14235 মভাোঃ নুযাান ভন্ডর আব্দুর ভান্নান ভন্ডর

মভাছাোঃ লুৎপা মফগভ

কুমিগ্রাভ 13/05/1994

14236 মভাোঃ পয়ার ভমল্লক নূয মভাাম্মদ ভমল্লক

মভাাোঃ মপনযাজা মফগভ

ফমযার 04/10/1995

14237 মভাোঃ যানা ামভদ মভাোঃ মগারাভ মকফমযয়া

মভাছাোঃ ামরভা মফগভ

যিংনৄয 01/03/1995

14238 মভজানুয যভান ইউনু আরী

মজাছনা মফগভ

াফনা 05/11/1996

14239 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ মজফায যভান

মভাছাোঃ ছমকনা মফগভ

ঢাকা 20/11/1993

14240 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ ায়দায আরী

ামন্ত মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/01/1995
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14241 মভাোঃ তাজুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাাোঃ াননওয়াজ াযবীন

ফমযার 27/12/1994

14242 ভাাবুবুয যভান ভমতউয যভান

ভননায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1990

14243 প্রবাকযন চাকভা সুমজত কুভায চাকভা

ফুর কুভাযী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 15/11/1987

14244 মভাোঃ মযনজায়ানুর কমযভ মভাোঃ াইফুয যভান

মভাছাোঃ মযাজীনা ইয়াছভীন

নিাইর 17/08/1993

14245 মভাোঃ মভাযনদ আরভ আমযপ মভাোঃ আবুর কানভ

মযানা আক্তায

মনায়াখারী 01/10/1994

14246 মনজাভ উমিন মভাোঃ আবুর কারাভ

যমভা মফগভ

মনায়াখারী 20/06/1991

14247 মভাোঃ ািাভ মানন াইদুয যভান

যানফয়া মফগভ

মনায়াখারী 15/01/1992

14248 অমনর চাকভা প্রবাত চাকভা

কমনকা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 05/03/1992

14249 মভাোঃ যামকবুর ইরাভ মভাোঃ আয়ুফ আরী

মভাছাোঃ ানযা খাতুন

কুমিয়া 01/11/1986

14250 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ মভাোঃ আান ামফফ

মভাছাোঃ আনফদা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 01/01/1992

14251 অনুযাগ-আর-ইভযান মভাোঃ আরতাপ মানন

মভাছাোঃ নামছভা আখতায

মদনাজনৄয 27/10/1993

14252 মভাোঃ যানদুয যভান যানর মভাোঃ খমরলুয যভান

মভাছাোঃ াজু আক্তায

ভয়ভনমিং 07/07/1995

14253 মভাোঃ আবু ানয়ভ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

ামরভা মফগভ

কুমভল্লা 30/06/1996

14254 াজু দা অরুন দা

প্রমতভা দা

াতক্ষীযা 06/09/1995

14255 ামফবুল্লা মভাোঃ ওফায়দুয যভান

পানতভা মফগভ

জাভারনৄয 28/08/1990

14256 মভাোঃ আব্দুয যফ মভাোঃ মজনয আরী

মভাছাোঃ পানতভা মফগভ

াতক্ষীযা 15/12/1995

14257 মভাোঃ াজ্জাদুয যভান মভাোঃ মভজানুয যভান

মভাছাোঃ মুমরভা যভান

কুমিয়া 02/10/1995

14258 চন্দরার চাকভা ভঙ্গর দা চাকভা

মভমরনী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 17/04/1993

14259 আননায়ায মানন কামফর মভয়া

ইয়াযন

মুমন্পগঞ্জ 11/11/1991

14260 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভামুন মভাোঃ রুহুর আভীন

লুৎপন নাায

ভয়ভনমিং 08/06/1996
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14261 মভাোঃ আজগয মানন াাফ উমিন

মানন আযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1994

14262 পয়ার আনভদ খান মভাোঃ ামভ উমিন খান

মযানকয়া খানভ

ভয়ভনমিং 01/12/1989

14263 যামকফ াান আব্দুয যাজ্জাক

যানফয়া মফগভ

ফগুিা 27/12/1996

14264 মভাোঃ মদরওয়ায মাাইন মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ আনরয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 25/11/1994

14265 মভাোঃ হুভায়ুন আানম্মদ মনান মভাোঃ ভকবুর মানন

মভাছাোঃ াওয়া মফগভ

মযনৄয 10/12/1994

14266 জুনয়র যানা াভছুর ক

ভননায়াযা মফগভ

মনায 04/12/1995

14267 মভনদী াান নওনজ আরী

মুক্তা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/07/1996

14268 মভাোঃ সুরুজ মভয়া মভাোঃ মযয়াজ উমিন

যমভা খাতুন

ঢাকা 20/11/1995

14269 মভাোঃ পয়ার আনভদ মভাোঃ ীদুর ইরাভ

নূযজাান আক্তায

কুমভল্লা 10/06/1994

14270 মভাোঃ াভীভ ইরাভ মভাোঃ আমজজায যভান

মভাছাোঃ নুনযজা মফগভ

মদনাজনৄয 07/11/1993

14271 মভাোঃ জীফ আিা আরী

মভনাযা মফগভ

নযমিংদী 21/01/1995

14272 মভাোঃ ওয়ামছপ উমিন মভাোঃ নামজভ উমিন

মভাছাোঃ তাযমজভা খাতুন

কুমিয়া 01/09/1993

14273 আবু ানয়ভ মচৌধুযী ফাফয আরী

াভছুন্নাায মফগভ

কুমিগ্রাভ 24/10/1992

14274 খাতুন-ই-জান্নাত মভাোঃ আমনছুয যভান

তামভনা যভান

যিংনৄয 15/09/1994

14275 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ ইিংয়াজ খানঁ

াাতন মনছা

ভামনকগঞ্জ 01/02/1994

14276 জুনয়র মভয়া মভাোঃ মখলু মভয়া

মভাছাোঃ মখানদজা মফগভ

মফগঞ্জ 13/07/1994

14277 মভাোঃ কুতুফ উিীন প্রধান মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ উনম্ম কুরসুভ মফগভ

মদনাজনৄয 18/10/1988

14278 াাদাত মানন ভূ ূঁইয়া জয়নুর আনফদীন ভূ ূঁইয়া

মভাাম্মৎ কমনুয আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1990

14279 কাজী মভাোঃ মখ পমযদ কাজী নূয মভাাম্মদ

কাজী মভনয আকতায

মনায়াখারী 08/08/1993

14280 মভাোঃ যামকবুর ইরাভ জামকয মানন পয়াজী

উমিয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 30/12/1996
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14281 মভাোঃ সুজন মভয়া মভাোঃ মভাজানম্মর ক

মভাছাোঃ দুলুম মফগভ

যিংনৄয 06/10/1993

14282 মভাোঃ যীপ ভামুদ মভাোঃ মভাকনছদ যদায

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

মযাজগঞ্জ 20/06/1991

14283 মভাোঃ আর ভামুদ মযজা মভাোঃ আরতাপ মানন

মভাছাোঃ ামরভা মফগভ

মদনাজনৄয 20/02/1990

14284 মভাোঃ জাভার ফাদা মভাোঃ আবুর কানভ

মভাছাোঃ জামভনা মফগভ

রারভমনযাট 01/01/1990

14285 মভাোঃ কাওকাবুর ইরাভ মভাোঃ ভমভনুর ইরাভ

মভাছাোঃ কমনুয ইরাভ

রারভমনযাট 01/01/1987

14286 মভাাম্মদ নাজমুর াান মভাাম্মদ আব্দুর জমরর

নুয জাান

চাঁদনৄয 01/01/1987

14287 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ নূয মানন

মভাছাোঃ আমিয়া খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 08/12/1994

14288 মভাোঃ নামদ াান মাবন মভাোঃ ামফবুয যভান

মভাছাোঃ নাগী আক্তায

মনায 01/01/1996

14289 মভাোঃ মুনতাময ভামুন মভাোঃ আোঃ ছাত্তায

মফগভ ানরা খাতুন

চাঁদনৄয 01/10/1987

14290 মভাাোঃ ফনাজ মভাস্তাযী মভাোঃ াজাান আরী

মভাাোঃ ানাজ াযবীন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 02/02/1995

14291 মভাোঃ াজ্জাদ ভামুদ মভাোঃ াজাান মভয়া

মভনা মফগভ

টাঙ্গাইর 07/03/1993

14292 মভাোঃ এনানয়ত উল্লা মভাোঃ মভাজানম্মর ক

মপযনদৌী মফগভ

ভামনকগঞ্জ 04/05/1992

14293 মুনমুন সুরতানা মগারাভ মভাস্তপা

ামপয়া আক্তায

ভয়ভনমিং 10/01/1993

14294 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ জারার উমিন

আমভনা খাতুন

ভয়ভনমিং 10/11/1995

14295 যাজু যায় মৃত চন্দন যায়

অঞ্জরী যায়

ভয়ভনমিং 11/08/1995

14296 মভাোঃ যীফুর ইরাভ মৃত বুয যকায

মভাছাোঃ যামরা মফগভ

মযাজগঞ্জ 03/01/1993

14297 মভাোঃ মানর যানা (সুভন) মভাোঃ জনফদ আরী

মভাছাোঃ াানাযা খাতুন (াানা)

ফগুিা 06/01/1988

14298 মভাোঃ আমযফুয যভান মভাোঃ াভছুর ক

াযবীন আযা মফগভ

কুমভল্লা 18/10/1992

14299 মভাোঃ ভাসুদুর ক মৃত এনানয়ত আরী

মৃত মফযাফুর মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 24/11/1992

14300 মভাোঃ খামরদ াান মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মৃত খামদজা মফগভ

ফগুিা 21/12/1995
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14301 মভাোঃ মভাফাযক মানন মভাোঃ আমভয উমিন ভন্ডর

মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ

ফগুিা 31/08/1988

14302 সুব্রত যায় সুনীর ফযন যায়

আনরা যানী যায়

ফমযার 27/12/1991

14303 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ মভাোঃ আকযাভ মানন

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

নানটায 20/11/1992

14304 মভাোঃ তানবীয আনম্মদ মভাোঃ আব্দুর ভমতন

মভাছাোঃ মভনাযা মফগভ

ফগুিা 12/02/1992

14305 ওভান গনী আব্দুর জমরর

আনরয়া মফগভ

নানটায 01/10/1994

14306 মফজয় চন্দ্র যায় অধীয চন্দ্র যায়

আযতী যানী যায়

ঠাকুযগাঁও 27/01/1992

14307 মফবাল মফশ্বা যাভকৃষ্ণ মফশ্বা

ইরা যানী মফশ্বা

মগাারগঞ্জ 05/02/1991

14308 মভাোঃ যামকফ মমিকী মভাোঃ আব্দুয যভান

রাবরী আক্তায

ঢাকা 01/08/1996

14309 মভাোঃ আরভগীয মভাোঃ আব্দুয যমদ

মভাছাোঃ ময়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 31/12/1990

14310 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ আমভয মানন

মভাছাোঃ জানয়দা খাতুন

মযাজগঞ্জ 02/04/1993

14311 াানুয যভান মযাজুর ইরাভ

ানরা খাতুন

মঝনাইদ 10/06/1993

14312 ম ারদায মৃত ম্যযন ারদায

মৃত কাজর মফাযী

মনযাজনৄয 10/09/1994

14313 মভাোঃ ভমনয মানন মভাোঃ াভসুর ক

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

ভয়ভনমিং 20/09/1992

14314 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ ারুন-অয-যমদ

মভাাোঃ মগায মফগভ

টুয়াখারী 18/09/1994

14315 মভাোঃ ভাসুভ মফল্লা মভাোঃ মমরভ

কুরসুভ

টুয়াখারী 01/02/1991

14316 মভাোঃ শ্যাভর মানন মভাোঃ জনয়ন উমিন

ারুর আযা

কুমিয়া 01/02/1994

14317 মক.এভ. মযফুর ইরাভ সুভন মক.এভ. মভাজানম্মর ক

মভাাোঃ মজাছনা মফগভ

মযাজগঞ্জ 28/12/1993

14318 টিটু দত্ত মফভর দত্ত

ন্ধযা দত্ত

চট্টগ্রাভ 15/12/1993

14319 শুব দা মৃত আীল দা

রক্ষী দা

চট্টগ্রাভ 09/06/1993

14320 মৌযব যায় মচৌধুযী অমননভ যায়  মচৌধুযী

ইমন্দযা দা

চট্টগ্রাভ 28/04/1993
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14321 মনার দত্ত মজযামত রার দত্ত

অঞ্জরী যানী দত্ত

ফমযার 05/12/1986

14322 তানমজরা যামি মুনা ারুন অয যীদ

আনভনা মফগভ

মফগঞ্জ 01/09/1995

14323 মভাোঃ ভাসুভ মভাল্লা মভাোঃ াজাান মভাল্লা

ভভতাজ মফগভ

কুমভল্লা 10/12/1992

14324 মভাোঃ মযপাতুর ইরাভ মভাোঃ মযয়াজুর ইরাভ

মভাছাোঃ াানা মফগভ

যিংনৄয 18/09/1995

14325 তানবীয আনম্মদ মমিকী মভাোঃ মভাস্তপা কাভার মমিকী

ভভতাজ ভর

মযাজগঞ্জ 12/01/1988

14326 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ মভাজানম্মর মানন

মভাছাোঃ জনফদা খাতুন

াফনা 07/08/1991

14327 মভাোঃ মভনদী াান ইউসুপ আরী

মভাছাোঃ নাযগী মফগভ

যাজাী 27/10/1992

14328 মভাোঃ ভনজুরুর ইরাভ ভূ ূঁইয়া মভাোঃ আফদুর রমতপ ভূ ূঁইয়া

নুযজাান মফগভ

মনায়াখারী 30/04/1989

14329 মভাোঃ নাময উিীন মভাোঃ পজলুয যভান

মভাছাোঃ চানভরী মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 04/02/1992

14330 মভাোঃ াভছুর আনযমপন আব্দুয যমভ

মপারী আক্তায

মনায়াখারী 31/12/1993

14331 পখরুর আরভ মৃত আোঃ যাজ্জাক

আমজজা আক্তায

ভয়ভনমিং 30/12/1989

14332 মগান চন্দ্র যায় জগদী যায়

অভরা যানী যায়

পমযদনৄয 10/10/1992

14333 মভাোঃ আর-আমভন আব্দুর কুৃ্দ্দু মখ

ানভরা মফগভ

নিাইর 12/08/1990

14334 মমযন সুরতানা আব্দুর ভান্নান যকায

মমরনা আক্তায

কুমভল্লা 06/09/1992

14335 মনন চন্দ্র মদফ খনগন্দ্রনাথ মদফ

চম্পা যানী মদফী

মদনাজনৄয 20/02/1995

14336 পয়ার আরভ আোঃ ভামজদ

মযননা খাতুন

াতক্ষীযা 10/03/1992

14337 মভাোঃ ািাভ মানন মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মনা খাতুন

যাজফািী 30/11/1992

14338 আকতারুজ্জাভান নজরুর ইরাভ

াাজদী মফগভ

যিংনৄয 01/01/1993

14339 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ খমরলুয যভান

মভাছাোঃ ভনভনা খাতুন

াফনা 02/12/1990

14340 অিংনগাজয় ভাযভা ভিংরা ভাযভা

নৄলুভা ভাযভা

খাগিাছমি 31/01/1995
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14341 মভাোঃ াখাওয়াৎ মানন আব্দুর ওাফ

াানাজ মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 05/08/1993

14342 সুজন মভয়া ারুন মভয়াজী

মজানা মফগভ

চাঁদনৄয 25/03/1996

14343 ভঞ্জুয যিানী খায়রুর উদ ভঞ্জুয যিানী খায়রুর উভাভ

মমরনা আক্তায

মনায 24/11/1986

14344 মভাোঃ মপকুর ইরাভ মভাোঃ ভয়নার ক প্রাভামনক

ফুরভারা খাতুন

মযাজগঞ্জ 26/06/1988

14345 মভাোঃ রুহুর আমভন মভাোঃ ফজরায যভান

মভাাোঃ মযপা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 11/11/1993

14346 মভাাম্মদ আমভনুর ক মভাাম্মদ রুভত আরী

পমযদা খাতুন

মকনাযগঞ্জ 10/04/1988

14347 মানর যানা মযজাউর কমযভ

মাননয়াযা

নওগাঁ 04/02/1993

14348 মভাোঃ তানমবয মানন মভাোঃ মযফুর আরভ

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1989

14349 তামযক াান মাযাফ আরী

তাযা বানু

টাঙ্গাইর 22/11/1990

14350 সুজন মভনা মযাজ মভনা

মযামজনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 07/10/1994

14351 মভাোঃ তমপকায যভান মভাোঃ নুরুর ক

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

রারভমনযাট 11/12/1990

14352 সুজন যাজফিংী মৃত কামরতাযা যাজফিংী

জীনতন যাজফিংী

ভামনকগঞ্জ 08/10/1992

14353 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ আযাপ আরী

মভাছাোঃ পমজরা খাতুন

মনায 02/05/1990

14354 উৎর ফড়ুয়া প্রবাকয ফড়ুয়া

কৃষ্ণা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 30/06/1986

14355 াভাদ মফশ্বা আমজজ মফশ্বা

মদনরায়াযা মফগভ

নিাইর 25/11/1993

14356 মভাোঃ যভজান আরী মৃত মভাোঃ আব্দু মাফাান

মভাছাোঃ ামনা মফগভ

মদনাজনৄয 12/07/1993

14357 মভাোঃ যামকবুর াান মভরন মভাোঃ াারভ

আননায়াযা মফগভ

ফযগুনা 13/09/1988

14358 পাযজানা আক্তায মনা াইদুয যভান রুনফর

মভনরুনন্নছা মী

ফমযার 10/07/1991

14359 মভাোঃ আনর ভামুদ মভাোঃ মভায়ানজ্জভ মানন

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

ফগুিা 12/01/1988

14360 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ আপতাফ উমিন

মভাছাোঃ আনতায়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 25/01/1995
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14361 ভমনরুজ্জাভান মৃত আপছাযউমিন

জুনয়না াযবীন

নযমিংদী 10/06/1991

14362 মভাোঃ যায়ান উমিন যামকফ মভাোঃ আবু ফকয মভাল্লা

মমিকা মফগভ

ফমযার 25/09/1995

14363 মভজানুয যভান খান ছাভাদ খান

যামজয়া মফগভ

ভাদাযীনৄয 05/07/1992

14364 যমপকুর ইরাভ মভাোঃ ানতভ আরী

মমযনা মফগভ

জাভারনৄয 28/06/1991

14365 মভাোঃ মমুর মানন মভাোঃ ারুন-অয-যমদ

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

াফনা 24/05/1996

14366 মভাোঃ জয়নার আনফদীন মভাোঃ আোঃ ছারাভ আকন্দ

মভাছাোঃ অজুপা খাতুন

ভয়ভনমিং 10/12/1992

14367 মভাোঃ আরাভ যকায মৃত আব্দুর ভমজদ যকায

মভাছাোঃ আমিয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/10/1994

14368 মযননর চক্রফত্তী ফাদর চক্রফত্তী

মনরী যানী চক্রফত্তী

মনত্রনকানা 01/01/1985

14369 মভাোঃ মমরভ মযজা মভাোঃ আব্দুয যভান

াানাযা খাতুন

াফনা 30/12/1994

14370 মভাোঃ মভাফাযক মাাইন মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ ানজদা খাতুন

কুমিয়া 21/05/1990

14371 অমযত্রা মৃধা অনফ ে  কুভায মৃধা

তটিনী ভন্ডর

মনযাজনৄয 23/12/1993

14372 জামভলুয যভান আব্দুর ভানরক

াানাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 12/03/1993

14373 মভাোঃ াভীভ াযনবজ মভাোঃ াাজান আরী

মভাাোঃ মদা মফগভ

মদনাজনৄয 15/12/1995

14374 মযাভানা মফগভ মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

যিংনৄয 18/11/1995

14375 মভাোঃ মজয়াউর ক মভাোঃ আনছায আরী

মভাছাোঃ মজানফদা মফগভ

াফনা 09/07/1993

14376 াহ্ মভাাম্মদ ভাবুবুয যভান মভাোঃ আবুর ানভ পমকয

মযননা আক্তায

ভয়ভনমিং 22/11/1989

14377 মভাোঃ আব্দুর ান্নান মৃত মভাোঃ ইয়াকুফ আরী

মভাছাোঃ আমিয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 31/12/1989

14378 জয়ন্ত ার ীতর চন্দ্র ার

কল্পনা যানী ার

টাঙ্গাইর 17/12/1995

14379 াজ্জাদুর কমযভ পারুখ আাভদ

জাানাযা মফগভ

কক্সফাজায 06/10/1996

14380 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ ভকবুর মানন

মভাছাোঃ ভননায়াযা খাতুন

মঝনাইদ 08/08/1990
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14381 মভাাোঃ মভাাযপ মানন মভাাোঃ ানভজ উমিন

ভমযয়ভ মফগভ

টাঙ্গাইর 21/06/1994

14382 আভদ আমভনুর ইরাভ মৃত মুোঃ আব্দুর ভমজদ

আনভনা খাতুন

াফনা 10/01/1989

14383 মভাাোঃ াননওয়াজ কাওকাফ মভাাোঃ মপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ মনলুপা ইয়ামভন

যাজাী 15/07/1995

14384 মভাোঃ মভাাযপ মানন মভাোঃ মফরার মানন

মভাছাোঃ আপসুনাযা মফগভ

মদনাজনৄয 20/11/1991

14385 মভাোঃ মভরন আরী মভাোঃ ভমজবুর

মভাছাোঃ মফরমক আযা মফগভ

মদনাজনৄয 10/03/1992

14386 ইয়ামন আরী প্রজাবুর ক

াননয়াযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/07/1994

14387 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার মভাোঃ আব্দু াভাদ আকন্দ

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

ফগুিা 30/10/1994

14388 মভাোঃ া আরভ ফাদা মভাোঃ আভজাদ মানন

মভাছাোঃ ছমফযা মফগভ

যিংনৄয 09/07/1994

14389 মভাোঃ সুভন মাাইন মৃত মভাোঃ ভমতউয যভান

মুকুর মফগভ

ঝারকাঠী 01/03/1989

14390 মজমভন আক্তায মভাোঃ জানদুয যভান

মভন যামজয়া মফগভ

মদনাজনৄয 12/12/1994

14391 মভাোঃ নাজমুর যকায মৃত ভভতাজুয যভান যকায

মভাছাোঃ মফরমক যভান

ফগুিা 25/11/1985

14392 মভাোঃ আবু ামনপ মভাোঃ ফাচ্চু খন্দকায

মভাছাোঃ ানাজ াযবীন

াফনা 08/06/1993

14393 মভাোঃ মযজাউর ক মভাোঃ যভজান আরী

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 08/07/1994

14394 ভাবুফ ইরাী মভজানুয যভান

নুযজাান মফগভ

জাভারনৄয 26/10/1993

14395 মভাোঃ ইভযান মানন মৃত ভভতাজুয যভান

মভাছাোঃ মফরমক মফওয়া

ফগুিা 12/02/1990

14396 মভাোঃ মগারাভ আজভ মভাোঃ আনছায আরী

মভাছাোঃ মজাযা মফগভ

যিংনৄয 19/11/1991

14397 ইপনত খাইরুর ইরাভ মভাোঃ এনানয়ত মানন

উনম্ম ামফফা

মবারা 31/12/1997

14398 যীপ আনভদ দয উিীন

মফরমকছ মফমফ

নওগাঁ 10/11/1995

14399 মভাোঃ আদভ আরী আব্দুর ফাযী

ছমফরুন মনছা

মনায 24/11/1993

14400 মভাোঃ তানযক আবু তানয

নামছভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 08/05/1994
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14401 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ মমরভ মানন

আক্তারুন মনা

নানটায 18/08/1994

14402 মভাোঃ আর-আমভন মাাইন মভাোঃ আবু াভা

মভাছাোঃ নূযজাান

মযাজগঞ্জ 03/01/1996

14403 মভাোঃ ভানসুয যভান মভাোঃ ভমজফয যভান

মভাাোঃ যামদা মফগভ

যাজাী 01/11/1992

14404 নামছভা আক্তায মভাোঃ নজরুর ইরাভ

আভা মফগভ

জয়নৄযাট 27/12/1995

14405 মভাোঃ নুরুজ্জাভান মভাোঃ ইলু প্রাভামনক

যওন আযা মফগভ

াফনা 14/03/1996

14406 মভান কুভায মফশ্বা মৃত মচত্ত যঞ্জন মফশ্বা

রক্ষী যানী মফশ্বা

মনায 04/05/1990

14407 আব্দুর মুক্তাদীয আবুর ানভ

ছানরা মফগভ

পমযদনৄয 01/01/1995

14408 মভাোঃ আব্দু ারাভ মভাোঃ মাযাফ আরী

ামদা খাতুন

কুমিয়া 21/10/1990

14409 মফপ্লফ ারদায মফনয় ারদায

ফান্তী যানী ারদায

মনযাজনৄয 28/06/1995

14410 মভাোঃ আমপফুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মৃত আপনযাজা খাতুন

ফগুিা 04/12/1991

14411 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ ভমপজ উমিন

মযৌনাযা মফগভ

গাজীনৄয 10/02/1989

14412 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মৃত আবু মুছা যকায

মভাছাোঃ মউরী খাতুন

মযাজগঞ্জ 04/10/1987

14413 মভাোঃ াাদাত মানন মভাোঃ ভাবুফ সছয়ার 

আননায়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 17/02/1993

14414 মভাোঃ আর-আভীন মানন মভাোঃ সয়দ আরী 

মভাছাোঃ মফফী খাতুন

মঝনাইদ 04/01/1995

14415 মভাোঃ ামপউর আরভ মৃত ইভাইর প্রািং

মভাছাোঃ ানজদা মফওয়া

নওগাঁ 01/04/1990

14416 মভাোঃ নূরুন্নফী মানন মভাোঃ ভভতাজ মানন

মভাছাোঃ মজানা ফানু

জয়নৄযাট 11/03/1990

14417 মভাোঃ আান উল্লা মভাোঃ মগারা মভয়া

ামভদা মফগভ

নযমিংদী 20/11/1994

14418 এভযান মানন মখাযনদ আরভ

আনয়া মফগভ

কুমভল্লা 20/11/1995

14419 মভাোঃ আবু ফক্কয মমিক মভাোঃ এনামুর ক

মভাছাোঃ মজমভন আক্তায

ঠাকুযগাঁও 03/02/1996

14420 মভাোঃ আর আমভন আফদুর খানরক

মভাাোঃ াানুয মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1987
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14421 মভাোঃ মখ পমযদ মভাোঃ আবু ামনপ

ানপজা মফগভ

কুমভল্লা 01/04/1987

14422 অজুেন চন্দ্র যকায মৃত বনফ চন্দ্র যকায

অমভতা যানী

মদনাজনৄয 15/10/1995

14423 মভাোঃ পযাদ ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ পানতভা মফগভ

গাইফান্ধা 28/08/1993

14424 মভাোঃ জমভ উমিন মভাাম্মদ উল্লযা

মফমফ ভমযয়ভ

মনায়াখারী 10/05/1992

14425 মভাোঃ ইউসুপ আরী মৃ. মযাজ উিীন

মভাাোঃ আননায়াযা মফওয়া

মদনাজনৄয 12/11/1990

14426 ভিং মিং অিং ভাভ ো অিং মভায়াইমচিং

আনুভা ভাভ ো

ফান্দযফান 15/03/1989

14427 শুভ্র মম্ব্রভ দামননয়র মম্ব্রভ

ভঞ্জু মফশ্বা

যাজাী 16/07/1993

14428 কাউছায আনভদ মভাাম্মদ পমযদ মভয়া

মপযনদৌ মফগভ

নযমিংদী 17/12/1989

14429 মভাোঃ ইভযান মাাইন মৃত মভাাম্মদ উল্লা

মভননায়াযা মফগভ

কুমভল্লা 06/05/1995

14430 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ মভাফাযক আরী

আছভা মফমফ

যাজাী 12/02/1992

14431 মুাম্মদ পযাদুর ইরাভ আবু আম্মদ

ভভতাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 14/09/1995

14432 সুদীপ্ত আচার্য্ে মফশ্বানাথ আচার্য্ে

মভমর মদফী

চট্টগ্রাভ 15/12/1993

14433 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আরতাপ মানন খাঁন

মনগায সুরতানা

যাজাী 01/11/1995

14434 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ আভজাদ মাাইন াওরাদায

মভাাোঃ নুযজাান মফগভ

ফমযার 05/08/1995

14435 ডামরভ কুভায যায় ফীনযন্দ্রনাথ যায়

চাম্পা ফারা যায়

মদনাজনৄয 09/03/1992

14436 ঞ্জয় কুভায মবৌমভক তয ভূলন মবৌমভক

সুরতা যানী মবৌমভক

ব্রাহ্মনফামিয়া 18/02/1989

14437 মযাকানা আক্তায মভাোঃ ইব্রামভ ভন্ডর

মনা মফগভ

যাজফািী 28/02/1994

14438 আননায়রুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যমদ

াানা খাতুন

ভয়ভনমিং 10/05/1994

14439 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ আপছায আরী

মভাছাোঃ মনা মফগভ

গাইফান্ধা 02/08/1991

14440 মভাোঃ যমপকুজ্জাভান আকন্দ মভাোঃ জাভার উমিন আকন্দ

মভন মযানকয়া জাভার

ভয়ভনমিং 28/11/1987
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14441 মযমজয়াতুন জান্নাত মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন

মযানকয়া মানন

ভয়ভনমিং 19/09/1994

14442 মভাোঃ ারাউিীন মভাোঃ যফুিীন

মভনরুন মনা

খুরনা 25/08/1987

14443 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ মদুর ইরাভ

নাযমগ আক্তায

মনযাজনৄয 30/11/1990

14444 মভাোঃ পারুক মানন মভাাম্মদ আোঃ মমরভ

মভাছাোঃ আমভনা মফগভ

ভয়ভনমিং 22/12/1987

14445 উরার ভজুভদায ভনীন্দ্র ভজুভদায

ফন্ধনা যানী ভজুভদায

চট্টগ্রাভ 05/01/1993

14446 রুনকানুজ্জাভান আমককুর ইরাভ

মভনাযা খাতুন

ভয়ভনমিং 02/03/1994

14447 মভাাম্মদ কাভরুর ইরাভ মভাাম্মদ মযাজুর ইরাভ

মপনযাজা মফগভ

মপনী 05/05/1995

14448 ানমজদ আভাদ াজাান আরী

মযখা াযবীন

মযাজগঞ্জ 01/01/1994

14449 পয়ার আনভদ মভাোঃ কমফয মানন

াননা মফগভ

কুমভল্লা 08/10/1993

14450 মভাোঃ আবু ভাউদ মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ উনম্মানী

মযাজগঞ্জ 04/01/1988

14451 মভাোঃ কাভরুর াান মৃত কানভ আরী

মভাছাোঃ মযনফকা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 30/09/1992

14452 মভাোঃ মভরন মানন মভাোঃ মভাজানম্মর মানন

মভাছাোঃ মুনজুআযা মফগভ

জয়নৄযাট 20/08/1988

14453 মভাোঃ নাময উমিন মভাোঃ আোঃ কুদ্দু

মভাছাোঃ নামভা মফগভ

নানটায 10/08/1994

14454 মভাোঃ ায়াতুল্লা মভাোঃ আরী নূয

মভাছাোঃ ানা আযা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1994

14455 জীফ আনভদ মভাোঃ মখাযনদ আরভ

মভাছাোঃ পমযদা খাতুন

কুমিয়া 01/02/1996

14456 আব্দুল্লা আর ভামুন মৃত আাদুর ক

মভাকনছদা মফগভ

মদনাজনৄয 10/05/1993

14457 মভাোঃ মফপ্লফ মানন মভাোঃ মরয়াকত আরী মফশ্বা

মভাছাোঃ মভনরুন্নাায

যাজফািী 02/04/1989

14458 মভাস্তপা কাভার আইয়ুফ আরী

ভনচনা মফগভ

মদনাজনৄয 07/08/1996

14459 মভাোঃ ভাফুজুয যভান মভাোঃ মনজাভ উিীন

খামদজা মফগভ

ঢাকা 17/09/1995

14460 আমতকুয যভান সুরতান আনভদ

মভাাোঃ ওনদা মফগভ

কুমভল্লা 11/01/1994
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14461 ইভযান আনভদ মভাোঃ আবুর ানভ

মভাাোঃ কুরসুভ মফমফ

নাযায়নগঞ্জ 02/12/1995

14462 আর আমভ আইয়ুফ আরী মখ

পমযদা খাতুন

খুরনা 01/09/1992

14463 সুফীয ার স্বগীয় মনমখর ার

ফ েভঙ্গরী ার

ভয়ভনমিং 19/12/1993

14464 মভাোঃ িযু আরী মভাোঃ ভকনরছায যভান

মভাছাোঃ জানদা খাতুন

মদনাজনৄয 28/10/1993

14465 রা চাকভা যত্নমফায চাকভা

ামন্ত প্রবা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 10/12/1993

14466 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর গফুয

ানজযা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/01/1987

14467 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ মানন আরী

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

যিংনৄয 06/07/1990

14468 মভাোঃ পমযদ মভাোঃ যমপক

খানরদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/12/1991

14469 মভাোঃ আমনছুয ভূ ূঁইয়া মভাোঃ মপনযাজা ভূ ূঁইয়া

লুৎপা মফগভ

মদনাজনৄয 11/06/1989

14470 মভাোঃ ইভাভ মানন মভাোঃ মরয়াকত আরী ভূইয়া

ামনুয মফগভ

চাঁদনৄয 12/01/1992

14471 হুভায়ূন কমফয মভাোঃ ইয়ায আরী মখ

খুী মফগভ

মগাারগঞ্জ 06/10/1994

14472 মভাছাোঃ মমযন আক্তায মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ আনরয়া খাতুন

মদনাজনৄয 07/03/1993

14473 ওয়ামদ াভীভ াইফুর ইরাভ

আযমজনা খাতুন

মদনাজনৄয 19/04/1992

14474 মভাোঃ মফনৄর াান মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান

মভাছাোঃ যওনাযা মফগভ

ঞ্চগি 11/06/1995

14475 মভাোঃ রুহুল্যা আমাদ মভাোঃ মভাপাজ্জর মাাইন

মভাছাোঃ যওনাযা মফগভ

মদনাজনৄয 26/06/1992

14476 মভাোঃ ফকুর মানন মভাোঃ আইবুয যভান

মভাছাোঃ যওন আযা

মদনাজনৄয 28/11/1992

14477 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ইভাযত আরী

মভাছাোঃ মযনা খাতুন

মভনযনৄয 25/12/1989

14478 াননওয়াজ ভমনয আভদ

মজানা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/10/1988

14479 ান্না যায় শ্যাভাদ যায়

কুসুভ যায়

খুরনা 11/11/1994

14480 মভাোঃ উভয খামরদ রুমভ মভাোঃ আবু আনছায মফশ্বা

সুমপয়া আক্তায

যাজফািী 07/03/1988
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14481 তন দা খনগন্দ্র নাথ দা

নমন েভা দা

খুরনা 05/01/1995

14482 মভাোঃ ইাক আরী মভাোঃ ইভাইর মানন

ভধুভারা খাতুন

মযাজগঞ্জ 04/01/1992

14483 সুজন দা কারীদ দা

মখা দা

চট্টগ্রাভ 27/11/1995

14484 মভাোঃ আব্রাাভ মরিংকন মভাাোঃ দমফয উিীন

মভাছাোঃ কমনূয মনছা

চুয়াডাঙ্গা 01/01/1991

14485 মভাোঃ ভমনরুর ক মভাোঃ আমজজুর ক

মভাছাোঃ জমযনা খাতুন

ভয়ভনমিং 25/10/1993

14486 আবু হুযায়যা ভাফুজুয যভান

মজবুনন্নছা মফগভ

যিংনৄয 05/03/1995

14487 মভাোঃ মমরভ াান মভাোঃ ামদুর ইরাভ

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

মনায 14/05/1996

14488 মভাোঃ হুভায়ুন কমফয মভাোঃ মভাজাফ্পয মানন

মভাছাোঃ ানজযা মফমফ

জয়নৄযাট 31/03/1990

14489 মভাোঃ যামজবুর ইরাভ ভন্ডর মভাোঃ আবুর খানয়য ভন্ডর

মৃত: রুমফ মফগভ

গাইফান্ধা 20/10/1988

14490 মভাোঃ আব্দুর াদী মভাোঃ আব্দুর ওাফ ভন্ডর

মভাছাোঃ মভান েদা খাতুন

ফগুিা 21/10/1989

14491 মভাোঃ মভজানুয যভান মযাজুর ইরাভ

মযানকয়া মফগভ

গাজীনৄয 10/02/1992

14492 মভাোঃ আরভগীয মাাইন মভাোঃ আনফদ আরী

মভাছাোঃ ভানজদা খাতুন

মঝনাইদ 29/10/1991

14493 আমতকুয যভান যভজান আরী

আপনযাজা খাতুন

মঝনাইদ 28/12/1989

14494 মভাোঃ খাইরুর ইরাভ মভাোঃ যভত আরী মখ

মখানদজা মফগভ

াফনা 30/06/1993

14495 মভাোঃ মনজাভ উমিন মভাোঃ আরা উমিন

ামরভা মফগভ

ঝারকাঠী 01/03/1989

14496 মভাোঃ আব্দুরা আর ভামুন মভাোঃ আতাউয যভান ামভদী

তামরভা মফগভ

জাভারনৄয 12/05/1987

14497 াইদুজ্জাভান ফদরুজ্জাভান

াজভীন সুরতানা

গাজীনৄয 01/04/1995

14498 মঝনুক আক্তায মভাোঃ খমরলুয যভান

মজানা আক্তায

ভয়ভনমিং 03/02/1995

14499 আমযফুয যভান মভাোঃ মভাস্তামকয যভান

তাছমরভা মফগভ

ফমযার 07/10/1993

14500 মভাোঃ মযাজুর ইরাভ মভাোঃ পজলুয যভান

যানরা মফমফ

নওগাঁ 01/12/1990
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14501 মভাোঃ পয়ার ইরাভ এ, এপ, এভ, মগারাভ যিানী

মজন্নাত আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/04/1991

14502 তামভনা আক্তায ভমতউয যভান

যামজয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 30/06/1994

14503 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাছাোঃ আযমজনা খাতুন

কুমিয়া 10/10/1991

14504 তাইফুয যভান মভাোঃ নওয়াফ আরী

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

কুমিয়া 07/05/1992

14505 মভাোঃ যানর মৃধ ো মভাোঃ আোঃ কানদয মৃধা

মভাাোঃ আমিয়া মফগভ

টুয়াখারী 24/12/1990

14506 আর-মজয়াদ াবু আবু ফকয মমিক

ারুর মফগভ

ফমযার 12/07/1993

14507 ইযানী আক্তায মভাোঃ আরাউমিন মভয়া

পমযদা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 26/12/1996

14508 মভাোঃ ইভযান মানন ফময আনম্মদ ফাায

ভভতাজ মফগভ

কুমভল্লা 10/08/1992

14509 ফানয়জী কানদয মানরজ রুহুর কানদয

ভমজেনা মফগভ

কক্সফাজায 20/10/1995

14510 মভাোঃ মদানয়ত উল্লা খান মভাোঃ মভাখনরছুয যভান খান

মভাছাোঃ ভভতা খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/02/1987

14511 মভাোঃ মফপ্লফ মানন মভাোঃ মকযাভত আরী

মভাছাোঃ তামরভা মফগভ

মনায 20/12/1995

14512 মভাোঃ ভানজদুয যভান মযা মভাোঃ আবুর কানভ

মভাছাোঃ ভমরা মফগভ

মদনাজনৄয 01/02/1996

14513 মভাোঃ জীভ উিীন মভাল্লা মভাোঃ আভজাদ মানন মভাল্লা

মভাছাোঃ জনভরা মফগভ

কুমিগ্রাভ 15/05/1989

14514 এভ. মযজাউর কমযভ াভসুর আরভ

আননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/05/1993

14515 মদরী চন্দ্র ভ ো কামতেক চন্দ্র ভ ো

বাযতী যানী ভ ো

ঠাকুযগাঁও 06/11/1992

14516 মভাোঃ যানদ ভামুদ মভাোঃ আোঃ ফানতন

মভাছাোঃ মযননা আখতায

াফনা 10/08/1991

14517 মফভর চন্দ্র দা কানু রার দা

সুামন্ত যানী দা

মফগঞ্জ 02/01/1988

14518 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ মদনরায়ায মাাইন

মভাছাোঃ ামনা মফগভ

ফগুিা 25/11/1988

14519 মভাোঃ মপউজ্জাভান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

নওগাঁ 12/12/1992

14520 মভাোঃ আব্দু ারাভ মখ মভাোঃ াাবুিীন মখ

ারুর মফগভ

ফানগযাট 01/03/1993

Page 226 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

14521 মভাোঃ মজয়াউর ক মভাোঃ জারার মকদায

মযফা মফগভ

টুয়াখারী 25/10/1995

14522 মভাোঃ তাওীদ মানন মভাোঃ মমরভ খান

তাছমরভা মফগভ

ফমযার 11/10/1996

14523 শুব ভজুভদায িংকয ভজুভদায

মরমকা ভজুভদায

ফমযার 10/12/1992

14524 মভাোঃ যাজু আনভদ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

কুমিয়া 06/10/1993

14525 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

ডমর ইরাভ

মনায 01/11/1995

14526 মভাোঃ কাভার মানন মভাোঃ আরাউমিন াওরাদায

ানরা মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1986

14527 মভাোঃ মমাফানয়দ মৌযব মভাোঃ াাবুমিন

মভাছাোঃ মজমভন আক্তায

কুমিয়া 25/03/1996

14528 জয় ধয ফাদর ধয

ঞ্চু ধয

চট্টগ্রাভ 09/01/1991

14529 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ মমরভ াান

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

াফনা 01/05/1992

14530 মভাোঃ তমরভ উমিন মভাোঃ ইরাভ উমিন

মভাছাোঃ ভমভনা মফগভ

যিংনৄয 13/05/1990

14531 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ নুযভর মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/01/1988

14532 মভাোঃ নামছয উমিন মভাোঃ ফমছয উমিন 

মভাছাোঃ জয়নফ মফগভ

টাঙ্গাইর 10/03/1989

14533 মভাোঃ যমফউর াান মভাোঃ যমচ উমিন

মভাছাোঃ রাইরী খাতুন

মযাজগঞ্জ 24/03/1994

14534 মভাোঃ মমরভ মযজা মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

াফনা 05/08/1991

14535 আব্দুর আমরভ আব্দুয যউপ

সুমপয়া খাতুন

মদনাজনৄয 01/01/1994

14536 মভাোঃ জানফদ ওভয মভাাম্মদ আরী

মকামনুয মফগভ

মবারা 16/06/1994

14537 মভাোঃ মকাযফান আরী মভাোঃ আব্দু ছাত্তায আরী

মভাছাোঃ যামরা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1992

14538 মভাোঃ আবুর কানভ খন্দকায মৃত আকফয আরী খন্দকায

মপযনদৌী মফগভ

কুমিগ্রাভ 10/05/1991

14539 সুফর মগাস্বাভী ভাখন মগাস্বাভী

ছায়া মগাস্বাভী

চট্টগ্রাভ 25/08/1993

14540 মভাোঃ আবু াান মভাোঃ আবু ামনপ

তামযভা খাতুন

মনায 01/09/1992
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14541 মভাোঃ জামদুয যভান মচৌধুযী মগারাভ দস্তগীয মচৌধুযী

মভাছাোঃ ামদা খাতুন

মঝনাইদ 18/11/1986

14542 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মভাোঃ আবু তানয

মভাছাোঃ ভানরকা াযমবন

কুমিয়া 15/02/1990

14543 মভাোঃ নাঈমুর ানাত মচৌধুযী মভাোঃ ইমরয়াছ মচৌধুযী

মমযন আকতায

চট্টগ্রাভ 16/12/1993

14544 মভাোঃ পয়ার আনভদ মভাোঃ আবুর কানভ

নামযন জাান

নযমিংদী 09/10/1992

14545 মভাোঃ জামকয মানন মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ মভানভনা খাতুন

মঝনাইদ 30/12/1995

14546 নামরুর ইরাভ মানন ভন্ডর

নামছভা মফগভ

যাজফািী 23/11/1993

14547 কাকন ফড়ুয়া ফাবুর ফড়ুয়া

যভা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 20/05/1991

14548 মভাাম্মদ মগারাভ মকফমযয়া মৃত মভাাম্মদ পমযদ উিীন আনভদ

যানুয়াযা মফগভ

কুমভল্লা 27/11/1990

14549 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কানদয খান

মভাছাোঃ ভমযয়ভ মফগভ

াফনা 21/05/1990

14550 মভাোঃ যামকফ মভাল্লা মভাোঃ ভাতাফ উিীন মভাল্লা

মভাছাোঃ নূরুন নাায মফগভ

মফগঞ্জ 30/06/1992

14551 মভাোঃ ছাইদুয যভান মভাোঃ মভাক্তায মানন

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/12/1995

14552 মভাাম্মদ আরাউমিন আরী আকফয

ভাকসুদা মফগভ

মপনী 08/06/1989

14553 মভাোঃ নাজমুর কমফয মৃত আবু যায়ান (ফাফলু)

মভাছাোঃ রাইরী খাতুন

াফনা 08/06/1995

14554 কমফয মানন চাঁন মভয়া

কমনুয মফগভ

জাভারনৄয 01/08/1995

14555 অবীক ভজুভদায মৃণার কামন্ত ভজুভদায

কানন ফারা ভজুভদায

যাজফািী 02/02/1988

14556 আফদুল্লা আর মজরান মচৌধুযী নুরুর আফছায মচৌধুযী

জান্নাত আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/03/1988

14557 মুাম্মদ াাফ উমিন মৃত আবুর মানন

ামখজা খাতুন

চট্টগ্রাভ 05/11/1993

14558 অমবমজৎ চক্রফত্তী শ্যাভর চক্রফত্তী

যত্না চক্রফত্তী

চট্টগ্রাভ 31/12/1993

14559 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আফদুচ ছবুয

আনয়া আকতায

চট্টগ্রাভ 14/03/1995

14560 মুাম্মদ যওয়ায উমিন মচৌধুযী মভাোঃ নুরুচ্াা মচৌধুযী

জান্নাতুর মপযনদৌ

চট্টগ্রাভ 25/11/1988
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14561 মভাোঃ যামকফ াান মভাোঃ নূয ফখমতয়ায

মৃত মযজওয়ানা মফগভ

যিংনৄয 25/10/1995

14562 মভাোঃ আোঃ যমদ মভাোঃ আোঃ ারাভ দ োয

পানতভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/02/1994

14563 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মপনযাজা মফগভ

খুরনা 31/12/1994

14564 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

াানা মফগভ

মফগঞ্জ 12/11/1991

14565 মভাোঃ ইভদাদুর ক মভাোঃ কদয আরী

মভাছাোঃ মযমজয়া খাতুন

কুমিয়া 27/11/1994

14566 মভাোঃ আমতউয যভান মভাোঃ আব্দু াকুয

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

ঠাকুযগাঁও 02/12/1994

14567 মভাোঃ ইউনু মভয়া মভাোঃ জমভ মভয়া

মভাছাোঃ দুরারী মফগভ

যিংনৄয 31/12/1992

14568 মভাোঃ পাযান রামফফ যানর মভাোঃ ভমপজ উমিন

মভাছাোঃ খানরদা মফগভ

মদনাজনৄয 07/08/1989

14569 মভাোঃ নামমুর ইরাভ আব্দুর খানরক

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

যিংনৄয 01/09/1992

14570 সুভাইয়া আক্তায মৄথী ামপজুয যভান মমরভ

াযবীন সুরতানা

কুমিয়া 15/05/1995

14571 মভাোঃ আমভরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর খানরক

মভাছাোঃ আপনযাজা মফগভ

াফনা 16/07/1993

14572 িংকজ কুভায ভন্ত মৃতোঃ তাযাদ ভন্ত

তাী যানী ভন্ত

গাইফান্ধা 12/12/1993

14573 মভাোঃ মমাফানয়য মানন মদানয়ত উল্যা

মফরমকছ মফমফ

চাঁদনৄয 01/12/1990

14574 মভাোঃ ইভাইর হুাইন মভাোঃ ইউনুচ

যানদা মফগভ

টুয়াখারী 15/09/1994

14575 উজ্জর কুভায যায় নযন্দ্র নাথ যায়

ঊলা যানী যায়

রারভমনযাট 20/11/1994

14576 মভাাম্মদ এনামুর ক আব্দুর মভানাপ

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/05/1992

14577 মভাোঃ যামকবুর ইরাভ মভাোঃ পজলুর ক

মযানকয়া খাতুন

টাঙ্গাইর 10/01/1992

14578 সুজয় দত্ত অমজত কুভায দত্ত

মপারী দত্ত

চট্টগ্রাভ 10/07/1989

14579 ভান্না বট্টচার্য্ে তন কামন্ত বট্টচার্য্ে

যত্মাভয়ী চক্রফত্তী

চট্টগ্রাভ 09/01/1991

14580 মভাোঃ াইফুর ইরাভ আোঃ ত্তায মভাল্লা

পমযদা মফগভ

টুয়াখারী 28/12/1988
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14581 মভাোঃ মজদান আনম্মদ মভাোঃ আবু তানরফ মখ

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

মনযাজনৄয 03/04/1987

14582 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ মযত আরী মখ

ামরভা মফগভ

নানটায 18/01/1992

14583 আযাপাত মফন ারুন মভাোঃ ারুন

মজমভন আকতায

চট্টগ্রাভ 20/12/1996

14584 মভাোঃ যামকবুজ্জাভান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ামছনা

ফগুিা 16/10/1987

14585 মভাোঃ া আরভ মানন মভাোঃ নুয ভাাম্মদ

মভাছাোঃ মখাযনদা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1994

14586 মভাোঃ যানদ মভয়া মভাোঃ আব্দুর কমযভ মভয়া

মযামজনা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/06/1991

14587 যাজু আনভদ ওভান মফাযী

যমভা আক্তায

গাজীনৄয 25/07/1994

14588 মভাোঃ মাাগ যকায মভাোঃ আব্দুর ভান্নান ান্না

মভাছাোঃ মযনা খাতুন

াফনা 01/01/1996

14589 মভাোঃ নামজভ উিীন মভাোঃ ভাাবুর আরভ

মভাছাম্মৎ রায়রা মফগভ

চট্টগ্রাভ 06/02/1991

14590 মভাোঃ ভামুদুর াান মৃত: ভমতউয যভান

ভানজদা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/03/1988

14591 মভাোঃ মভযান াান মভাোঃ আরী আজগয মাাইন

মভাছাোঃ ভমজেনা খাতুন

নানটায 27/12/1994

14592 সুজন চন্দ্র যায় মমানগ চন্দ্র যায়

সুনীমত যানী যায়

রারভমনযাট 12/04/1994

14593 মভাোঃ রুহুর আমভন মভাোঃ আোঃ যীদ মভঞা

মভাছাোঃ মযানা খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/10/1993

14594 মগৌতভ চন্দ্র দা অমূল্য চন্দ্র দা

মৃতোঃ মফজমর যানী দা

মদনাজনৄয 18/12/1993

14595 মভাোঃ আননায়ারুর ইরাভ মভাোঃ মরার উমিন

মভাছাোঃ আনয়া খাতুন

যিংনৄয 10/07/1992

14596 মভাাম্মদ আরী মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাাোঃ মভাযনদা মফগভ

কুমভল্লা 30/06/1991

14597 সুব্রত মভত্র সুফর মভত্র

মফজরী যানী

ফযগুনা 28/10/1989

14598 মভাোঃ আবু তানরফ মভাোঃ আজাায আরী ঘযাভী

মযানকয়া মফগভ

ফমযার 02/04/1992

14599 মভাোঃ াভীভ মভয়া ল্যান্প নানয়ক মভাোঃ আব্দুর ভমজদ (ফীয প্রতীক)

মভাছাোঃ াভছুন নাায মফগভ

যিংনৄয 06/05/1993

14600 মভাোঃ মযাকন উমিন মভাখতায আভদ

নামছভা আখতায

চট্টগ্রাভ 15/05/1991
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14601 প্রদী চন্দ্র যকায সুবাল চন্দ্র যকায

িংকুযী যানী

টুয়াখারী 01/03/1992

14602 কল্যাণ ফাক শুব কৃষ্ণ চন্দ্র ফাক

ফন্দনা যানী ফাক

মদনাজনৄয 10/09/1992

14603 মভাোঃ যমকফ উমিন যকায আব্দুর মভাতামরফ

ভমযয়ভ মফগভ

চাঁদনৄয 08/12/1993

14604 মভাোঃ এনামুর কমফয মভাোঃ আব্দুাুর আউয়ার ভন্ডর

মভাছাোঃ ইনভাতাযা মফগভ

কুমিগ্রাভ 10/10/1989

14605 মভাোঃ যমকবুজ্জাভান (যামকফ) মৃতোঃ আমভনুয যভান

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

নীরপাভাযী 22/09/1994

14606 মভাোঃ ভননায়ায মানন মভরন মভাোঃ খমরলুয যভান

মভাছাোঃ ভমযয়ভ খাতুন

াফনা 20/11/1993

14607 মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন মৃত. াভছুর ক

তামভনা আক্তায

কুমভল্লা 01/01/1990

14608 মভাাম্মদ মগয়া উমিন আবুর ানভ

জন্নাতুর আদন

কক্সফাজায 01/05/1992

14609 মভাোঃ আব্দুর ফামযক মভাোঃ মভাানযপ গাজী

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

মঝনাইদ 02/12/1995

14610 মুাম্মদ মুমনয খান এ. মক. এভ কমরভ উল্লা খান

মপনযাজা খানভ

ঢাকা 31/12/1993

14611 মভাোঃ মভজানুয যভান মভঠুন মভাোঃ ভজলু মভয়া

নামছভা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 01/02/1994

14612 মভাোঃ মুস্তপা সুজন মভাোঃ আরতাপ মানন

মভাাোঃ আমজমুন মনছা

টুয়াখারী 16/07/1994

14613 মভাোঃ ইউনুছ মভয়া মভাোঃ আবু তানয

মভাাোঃ আননায়াযা মফগভ

কুমভল্লা 15/02/1994

14614 ভাসুদ যানা ভমনয মানন

মযানকয়া মফগভ

কুমভল্লা 28/09/1995

14615 মভাাম্মদ মপনযাজ ভামুদ মভাাম্মদ পারুক আনভদ

মজন্নাতুন মনছা

ঢাকা 18/03/1990

14616 ইনন্তখাফ মানন আপাক মানন

মদরাদ মানন

ঢাকা 01/02/1992

14617 মভাোঃ আব্দুয যফ মভাোঃ আব্দুয াত্তায

যানফয়া মফগভ

পমযদনৄয 20/03/1991

14618 তানযক াান ইজ্জত আরী যকায

ভভতাজ মফগভ

মযনৄয 15/06/1992

14619 মভাোঃ তামনন াান মভাোঃ নূরুর ইরাভ

জাানাযা ইরাভ

মকনাযগঞ্জ 01/02/1992

14620 মভাোঃ আব্দুর ওয়াাফ মভাোঃ আপছায আরী

মভাছাোঃ যানরা খাতুন

মযাজগঞ্জ 02/02/1993
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14621 মভাাম্মদ আজভর মাাইন মভাাম্মদ আননায়ারুর ইরাভ

নুরুন নাায

চট্টগ্রাভ 01/11/1990

14622 জামকয মাাইন মযাজুর ইরাভ

জাানাযা মফগভ

কুমভল্লা 01/02/1994

14623 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান মভাোঃ আব্দু মাফান

মভাছাোঃ ফুয়াযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/02/1991

14624 মভাোঃ কমযভ মভয়া অনদ আরী

সুমপয়া আক্তায

ভামনকগঞ্জ 10/08/1993

14625 মভাোঃ এযাদুয যভান মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ফনভ আক্তায

মনত্রনকানা 07/01/1987

14626 মভাোঃ মদনরায়ায মানন মভাোঃ আবুর কারাভ

আছভা আক্তায

মপনী 30/12/1990

14627 ভামুদুর াান মৃতোঃ মভাোঃ ারুন অয যমদ

মজবুনন্নছা মফগভ

চট্টগ্রাভ 27/01/1989

14628 মভাোঃ আযাপাত আরী মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মপনযাজা মফগভ

নিাইর 31/12/1990

14629 মভাোঃ ামপজুয যভান মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাছাোঃ ামরভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 12/06/1989

14630 মুাম্মদ খুযমদ আরভ ভনচুয আনভদ

নুয নাায মফগভ

চট্টগ্রাভ 17/03/1989

14631 মযভন আমদতয যায় জগদী চন্দ্র যায়

বাযতী যাণী যায়

ঠাকুযগাঁও 08/05/1995

14632 ফাদর চন্দ্র দা বজন চন্দ্র দা

মফতা যানী দা

কুমভল্লা 10/10/1991

14633 মভাোঃ যায়ান আরী মভাোঃ আইয়ুফ আরী

যাননা খাতুন

মদনাজনৄয 25/10/1988

14634 মভাাম্মদ মযজাউর কমযভ মভাোঃ আব্দুর খানরক

পমজরা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/12/1989

14635 এভ, এ, ানভ ানটায়াযী আবুর কানভ ানটায়াযী

মযানকয়া মফগভ

মপনী 01/02/1991

14636 মভাোঃ ামন মানন মভাোঃ আিা আরী আকন্দ

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

জয়নৄযাট 06/01/1991

14637 মভাোঃ ামফবুয যভান পযাজী মৃত আব্দুর ভানরক পযাজী

ানজদা মফগভ

কুমভল্লা 10/12/1993

14638 মযজন াযনবজ জয আরী

যানদা খাতুন

মঝনাইদ 19/11/1992

14639 যানদুর ইরাভ জয আরী

যানদা মফগভ

মঝনাইদ 01/02/1993

14640 মভাোঃ ভাসুদ আনভদ মভাোঃ ইমি আরী

ভামুদা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/10/1992
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14641 মুন্পী মভাাম্মদা মানর মুন্পী মভাাম্মদ ভামন মভয়া

মভাাোঃ ভননায়াযা মফগভ

মবারা 07/05/1993

14642 মভাোঃ ামকর াান মভাোঃ মরাকভান মানন

মভাছাোঃ ভাছুভা আক্তাযী

যাজফািী 16/12/1989

14643 মভাোঃ আরাভ মানন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

আছভা মফগভ

টাঙ্গাইর 07/12/1994

14644 মভাোঃ খমরলুয যভান মভাোঃ াাজান

মযনু মফগভ

রক্ষীনৄয 01/11/1995

14645 মভাাম্মদ ভমভ মভমছয মচৌধুযী মভাোঃ আবুর কানভ মচৌধুযী

পানতভা মচৌধুযী

কুমভল্লা 30/12/1986

14646 মভাোঃ নূয আরী মকদায মভাোঃ রার ভমদ মকদায

তাছমরভা মফগভ

ফানগযাট 13/01/1994

14647 মভাোঃ মপকুর ইরাভ মভাোঃ ভঞ্জুয মানন

মভাছাোঃ টগযী মফগভ

নওগাঁ 02/11/1993

14648 মভ মভৌসুভী খাতুন মৃত আোঃ কানদয পমকয 

নাযমগ মফগভ

খুরনা 08/10/1994

14649 নাজমুর াান পয়ার মভাোঃ আমতয়ায যভান

নাজভা মফগভ

পমযদনৄয 11/12/1994

14650 মভাোঃ ভমউয যভান মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাাোঃ মযনু মফগভ

টুয়াখারী 04/09/1992

14651 মভাোঃ পয়ার আানম্মদ মভাোঃ ভমতয়ায যভান

মভাছাোঃ মভভজান খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 04/09/1989

14652 নজরুর ইরাভ আব্দুর আমজজ যদায

যানফয়া মফগভ

াতক্ষীযা 15/11/1993

14653 মভাোঃ ভাসুদুয যভান মভাোঃ ভময়ায যভান

মভাছাোঃ যওনাযা খাতুন

মনায 01/11/1988

14654 মভাোঃ মভনমদ াান মভাোঃ আবুর কানভ মকদায

ারভা আক্তায

ফমযার 05/09/1994

14655 উজ্জ্বর কুভায যায় দীক কুভায যায়

মপারী যানী যায়

রারভমনযাট 24/12/1990

14656 আকা আনভদ যাজ মভাোঃ মুযাদ মানন

নাায মফগভ

খুরনা 25/12/1994

14657 মভাোঃ আমযপ মানন মভাোঃ কুাই মভাল্লা

ানরা মফগভ

পমযদনৄয 08/08/1988

14658 মভাোঃ সুভন আানম্মদ এ, মক, এভ তানয

াানা মফগভ

ঢাকা 30/11/1995

14659 াান মখ আব্দুর ভমজদ মখ

নাজভা মফগভ

খুরনা 14/10/1992

14660 মভাোঃ যায়ান যানদ মৃত আরাজ্ব াজাান আমর

মভাছাোঃ মযফা খাতুন

মযাজগঞ্জ 25/02/1993
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14661 যত্না খাতুন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

মনায 20/04/1995

14662 মননন্দ্র নাথ যকায সুনদন চন্দ্র যকায

ন্ধযা যানী

মদনাজনৄয 08/07/1995

14663 মভাোঃ যানর মভয়া মভাোঃ ছানদক আরী

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

মযনৄয 02/03/1993

14664 মভাোঃ যামভভ মানন মভাোঃ মযফুর ইরাভ

নাজভা মফগভ

খুরনা 24/11/1994

14665 াইপউিীন ভূইয়া ভমউিীন ভূইয়া

তামরভা আক্তায

কুমভল্লা 15/06/1994

14666 আব্দুল্লা আর মরার সুরতান ভামুদ

মকামনুয মফগভ

খুরনা 01/01/1988

14667 মভাোঃ আমভরুর ইরাভ মভাোঃ জানফদ আরী

মভাছাোঃ বুরবুরী খাতুন

মযাজগঞ্জ 05/04/1991

14668 মভাোঃ আমকুয যভান মভাোঃ সয়দ মভয়া

মভাছাোঃ নূযজাান

ব্রাহ্মনফামিয়া 27/07/1987

14669 মভাোঃ ারুন অয যীদ মভাোঃ ামভদুর ইরাভ

মভাছাোঃ দুরারী মফগভ

যিংনৄয 29/10/1994

14670 মভাোঃ আকযামুর আরভ মভাোঃ ামনপ

মযমজয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/08/1993

14671 মভাোঃ মানর যানা এ.মক.এভ. জাভার উমিন

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 13/02/1987

14672 মভাোঃ মানর খান মপনযাজ আনভদ খান

াননায়াযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 08/03/1994

14673 মভাোঃ মাানুয যভান মভাোঃ মমিক মানন

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 20/02/1989

14674 মভাোঃ টিনৄ সুরতান াাফ উমিন

আনভনা মফগভ

রক্ষীনৄয 15/02/1990

14675 প্রদী কুভায াওরাদায মনযন্দ্রনাথ াওরাদায

মাবা যাণী াওরাদায

মনযাজনৄয 05/01/1991

14676 মভাাোঃ পানতভা তুজ জহুযা মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মযমজয়া মফগভ

মযয়তনৄয 12/11/1991

14677 এ. এভ. মযয়াজ উমিন আনভদ মভাোঃ আব্দুর আরীভ পমকয

মভন াভীভা আক্তায

নিাইর 01/06/1987

14678 মভাোঃ মপনযাজ মভাল্লা মভাোঃ আব্দুর ীদ মভাল্লা

মভাাোঃ মপযনদৌী মফগভ

যাজাী 17/08/1995

14679 মভাোঃ ভাসুভ মভাল্লা মভাোঃ াজান মভাল্লা

ভভতাজ মফগভ

কুমভল্লা 10/12/1992

14680 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ াছান

যীনা আক্তায

চট্টগ্রাভ 02/06/1992
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14681 মভাোঃ জুনয়র যানা মভাোঃ াখাওয়াত মানন

নুয নাায মফগভ

মনায়াখারী 19/10/1994

14682 আভানুল্লা-আর-ভাসুভ মভাোঃ আব্দুয যীদ

মভাছাোঃ আনজুভান আযা মফগভ

জয়নৄযাট 15/07/1987

14683 মভাোঃ মভনমদ াান মভাোঃ রার মভয়া

মভাাোঃ ভননায়াযা মফগভ

ঝারকাঠী 02/01/1988

14684 মভাোঃ ামযয়ায মানন মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান

মফউটি মফগভ

ফমযার 23/12/1989

14685 মভাোঃ ভমনয মানন আব্দুর ওাফ

মযানাযা মফগভ

কুমভল্লা 25/11/1990

14686 মভাোঃ ানজদুর ইরাভ মভাোঃ ভময উিীন

মভাছাোঃ ারভা মফগভ

নানটায 02/12/1989

14687 মভাোঃ আর আমভন মৃত আফদায আরী

মভাছাোঃ ানরা খাতুন

রারভমনযাট 15/05/1994

14688 মভাোঃ নুযনফী ইরাভ মভাোঃ মযয়াজুর ইরাভ

নুযফানু মফগভ

কুমিগ্রাভ 15/10/1993

14689 মভাাোঃ আোঃ কাইউভ মভাাোঃ আব্দুয যভান

মভাাোঃ রুভারী মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 18/10/1992

14690 মভাোঃ রুহুর আমভন মভাোঃ ামফফয যভান

মভাছাোঃ মযননা মফগভ

ফগুিা 10/12/1995

14691 মভাোঃ আরী মানন মভাোঃ আরপাজ মানন

মভাছাোঃ যামজয়া সুরতানা

াতক্ষীযা 05/08/1994

14692 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাাম্মাৎ মজভীন নাায

মগাারগঞ্জ 28/11/1991

14693 মভাোঃ আবু াান মভাোঃ আবুর ানভ

ভমজেনা মফগভ

মনায়াখারী 23/11/1993

14694 যানদুজ্জাভান আশ্রাফ আরী

রুমফয়া মফগভ

মযনৄয 26/10/1988

14695 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আককা আরী

মভাছাোঃ ভনভনা

নানটায 02/12/1987

14696 মভাোঃ আবু ামনপ আব্দু ছারাভ

মভাছাোঃ যানফয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 17/10/1994

14697 মভাোঃ ওয়ামরদ াান মভাোঃ মান আরী

মভাাোঃ কমনুয মফগভ

যাজাী 05/06/1996

14698 সুব্রত যকায মযধয যকায

মপ্রতী যানী যকায

মনত্রনকানা 05/03/1996

14699 াথ ে তালুকদায ভীযন তালুকদায

াফ েতী যানী তালুকদায

মনত্রনকানা 07/02/1995

14700 মভাোঃ ামফরুজ্জাভান মভাোঃ সতমুয যভান

মভাছাোঃ ানয়ভা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 25/11/1989
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14701 এনামুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যীদ

মভাছাোঃ মখানদজা খাতুন

মনত্রনকানা 28/09/1996

14702 মভাোঃ আব্দুর ভানরক মভাোঃ খমরলুয যভান

ছানিা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1992

14703 নামদ াযনবজ ামফফায যভান

নাজভা মফগভ

যাজফািী 06/10/1996

14704 আমযফুর ইরাভ মখ যমফউর ইরাভ

মানরী মফগভ

মনায 10/06/1995

14705 ইভযান মানন ইভন ইভাইর মানন

যমভা আকতায

টাঙ্গাইর 04/09/1994

14706 মভাোঃ মযাভান আকন্দ মভাোঃ আননায়ায মানন আকন্দ

মযামকয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 02/01/1992

14707 মফাযান উমিন মভাোঃ নুরুর কমফয

মভাছাোঃ হুভায়যা মফগভ

কক্সফাজায 08/10/1992

14708 মভাোঃ মফদুযৎ ভমল্লক মভাোঃ ামফবুয ভমল্লক

মভাছাোঃ ামদা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 02/07/1990

14709 ইব্রাীভ খমরর মুমরভ খান

যওনাযা মফগভ

চাঁদনৄয 22/12/1993

14710 মভাোঃ আমপ মভাোঃ জময উমিন ফাফয

ারুর মফগভ

ফমযার 15/09/1994

14711 মভাোঃ মভাপানজ্জর মানন মভাোঃ আইয়ুফ আরী খান

ামরভা খাতুন

ফমযার 27/10/1991

14712 মভাোঃ মদুর ইরাভ মভাোঃ ভকবুর মানন

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

নানটায 10/11/1988

14713 মভাোঃ মমুর মাাইন মৃত নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মখনা মফগভ

কুমিয়া 29/10/1991

14714 রা চন্দ্র ভজুভদায যনমজত রার ভজুভদায

মবরা যানী ভজুভদায

মপনী 01/01/1991

14715 মভাোঃ ভামনক মানন মভাোঃ মাযাফ আরী খান

মভাছাোঃ মভনযা খাতুন

াফনা 10/03/1991

14716 মভাোঃ আমজকুজ্জাভান গাজী মমরভ মযজা (কানদয)

মভাছাোঃ মযনফকা সুরতানা

মযাজগঞ্জ 25/08/1993

14717 মভাোঃ খাঁন উজ্জ্বর মভাোঃ খাঁন মাযাফ

সুমপয়া খাতুন

ফানগযাট 10/08/1993

14718 াীন আনছায আরী

সুমপয়া খাতুন

াতক্ষীযা 13/12/1992

14719 মভাোঃ কাভার মানন মভাোঃ ময উমিন

মভাছাোঃ ছানরা মফগভ

রারভমনযাট 05/05/1990

14720 মক. এভ. তমযকুর ইরাভ  াীন মভাোঃ মদনরায়ায মানন খান

মভাাোঃ মজমভন আক্তায

মনযাজনৄয 25/11/1992

Page 236 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

14721 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ আব্দুর রমতপ মফশ্বা

মভাছাোঃ মউরী মফগভ

মযাজগঞ্জ 15/11/1989

14722 মভাোঃ ভঞ্জুয মভাযনদ মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ ামপজা খাতুন

মনায 01/01/1987

14723 মভাোঃ এযাদ মানন মভাোঃ জারার উমিন

জমযনা মফগভ

গাজীনৄয 10/10/1987

14724 মভাোঃ যানর আনম্মদ মৃত জানদুর ক

জাানাযা মফগভ

মদনাজনৄয 01/02/1991

14725 ভাফুজুয যভান আব্দুর ফানযক াওরাদায

যামদা মফগভ

ফমযার 16/06/1991

14726 মভাোঃ াভসুনিাা মভাোঃ ভনজুর ক

মভাাোঃ াভসুন্নাায মফগভ

মনযাজনৄয 04/01/1987

14727 গনণ যকায মগৌযঙ্গ যকায

মগারাী যকায

ঢাকা 20/11/1995

14728 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ ামভদুয যভান

ফাননছা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 15/11/1993

14729 মভাোঃ বুরবুর মানন মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান

মভাছাোঃ মভমন খাতুন

মযাজগঞ্জ 18/01/1993

14730 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

ছামরভা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/07/1993

14731 মভাোঃ আমতকুয যভান মৃত ইব্রামভ মানন

মভাছাোঃ মপযদাউ আযা

যাজাী 31/12/1992

14732 ইপপাত আযা মভাোঃ ইভাইর মানন

মভাছাোঃ জান্নামতয়া মানন

ফগুিা 10/03/1996

14733 মৃদুর চন্দ্র চন্দ রূন চন্দ্র চন্দ

মউমর চন্দ

কুমভল্লা 02/01/1990

14734 জান্নাতুর নাঈভা আকযাভ মানন

নাজভা মফগভ

ফানগযাট 25/12/1994

14735 মভাোঃ আবু ফকয মিীক মভাোঃ আব্দুয যমভ

মভাছাোঃ মপযনদৌম মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 02/03/1994

14736 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ওভান গমণ

মভাছাোঃ কুরছুভ মফগভ

াফনা 11/09/1987

14737 মভাোঃ ানজদুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভানরক

মভাছাোঃ মদা মফগভ

মদনাজনৄয 28/12/1992

14738 মভাছাোঃ মভনাযা খাতুন মভাোঃ মতাপানজ্জর মানন

মভাছাোঃ ভভতা মফগভ

যিংনৄয 27/11/1992

14739 মভাোঃ াইফুর ইরাভ আফদুয যফ মৃধা

জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 30/12/1993

14740 মভাোঃ আর কাওছায মভাল্লা আফদু ত্তায মভাল্লা

মভাোঃ জাানাযা মফগভ

ফমযার 25/12/1991
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14741 মজায যকায জগদী চন্দ্র যকায

ীযা যাণী যকায

মনত্রনকানা 15/06/1989

14742 মভাোঃ খমরলুয যভান মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মনা খাতুন

মযাজগঞ্জ 19/12/1988

14743 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ ছনযায়ায মাাইন

মভাছাোঃ ামরভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1995

14744 জীফন চন্দ্র ফভ েন নন্তাল চন্দ্র ফভ েন

কল্পনা যাণী

গাইফান্ধা 10/05/1991

14745 মভাোঃ আরাউমিন ভমজফয যভান

আননজা মফগভ

মদনাজনৄয 30/08/1994

14746 মরার উিীন কওছায আরী

ামদা মফগভ

খুরনা 03/06/1995

14747 মভাোঃ মযাজুর ইরাভ মভাোঃ াজাান ভন্ডর

ামছনা আক্তায

ভামনকগঞ্জ 06/12/1986

14748 মভাোঃ পযাদ মানন মভাোঃ ঈভান আরী

মভাছাোঃ পাইভা মফমফ

মদনাজনৄয 02/12/1995

14749 ফিংমকভ চাকভা মচত্ত যঞ্জন চাকভা

কানরানদফী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 25/12/1987

14750 মভাোঃ ভারুপ মানন মভাোঃ আননায়ায মাাইন

মভাা: ভমনযা মফগভ

ফমযার 30/11/1995

14751 মভাাম্মদ আরী মভাোঃ যমভজ উমিন

মভাছাোঃ ভানরকা াযবীন

াফনা 11/04/1989

14752 মভাোঃ মযয়ন মভাোঃ মদুল্লা কাওছায

মভাছাোঃ াভীভা আক্তায

াফনা 20/02/1996

14753 মভাোঃ ারুন-অয-যমদ নূয মভাাম্মদ

ান্না খানভ

টাঙ্গাইর 01/11/1995

14754 মভাোঃ যামজফ মানন মভাোঃ ভামনক মানন

মভাছাোঃ যামজয়া মফগভ

াফনা 07/01/1991

14755 মভাোঃ জুনয়র যানা মভাোঃ আবুফক্কয মমিক

ঝন ো মফগভ

মদনাজনৄয 01/08/1996

14756 ভামুন মভাোঃ মমিক মভাল্লা

আপনযাজা মফগভ

খুরনা 31/12/1996

14757 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ আবুর কারাভ তালুকদায

যামদা মফগভ

ঝারকাঠী 09/01/1993

14758 শ্রীকান্ত যায় জগদী চন্দ্র যায়

ভভতা যানী যায়

মদনাজনৄয 29/11/1989

14759 মভাোঃ আবু াঈদ যানা মভাোঃ আবু তানয

মযানকয়া মফগভ

মপনী 19/07/1988

14760 প্রনফ কুভায যকায ক্ষুমদযাভ যকায

কল্পনা যানী

মযাজগঞ্জ 01/02/1988
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14761 অমন াা াযাধন াা

গঙ্গা যানী াা

মনায়াখারী 31/12/1990

14762 মায়াইফ মফন নুয ভূ ূঁইয়া মৃত নুরুর আফায

ানদা আক্তায

মপনী 01/07/1991

14763 মভাোঃ জমভ উিীন মভাোঃ অমদ মভয়া

পানতভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/09/1993

14764 জামভর মানন মচৌধুযী জহুরুর পনয়জ মচৌধুযী

ানজযা মফগভ

মপনী 15/06/1988

14765 সুযাইয়া আক্তায সুভী ---

---

নযমিংদী 21/02/1988

14766 মভাোঃ আবু াান আরাজ জুরভাসুদ

আমভনা মফগভ

জাভারনৄয 21/11/1988

14767 মভাোঃ আননায়ায মানন মভাোঃ আমভয মানন

আননায়াযা মফগভ

মবারা 01/01/1991

14768 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মৃত আজগায আরী

মভাছাোঃ যানদা মফগভ

কুমিগ্রাভ 03/02/1989

14769 মভাদাময যভান আননায়ায মানন

মযনফকা খাতুন

নীরপাভাযী 17/05/1994

14770 জাাঙ্গীয আরভ আব্দুর ভান্নান

রুমভছা খাতুন

ভয়ভনমিং 07/05/1989

14771 মাবন ভজুভদায মক্ত দ ভজুভদায

ভীযা যামন ভজুভদায

মনায 25/07/1994

14772 মভাোঃ যভজান আরী মভাোঃ ইকফার মানন

মৃত ভনচনা মফগভ

নীরপাভাযী 13/03/1991

14773 মভাোঃ মগারাভ মকফমযয়া মভাোঃ আোঃ ভান্নান

মভাছাোঃ যমদা মফগভ

রারভমনযাট 10/05/1989

14774 মভাোঃ মুনপক আজভ মমিকী নামজভ উিীন আনভদ

মভাছাোঃ ভাফুজা খানভ

ঠাকুযগাঁও 05/10/1995

14775 মভাোঃ আজারুর ইরাভ মভাোঃ মযাজুর ক

আনভনা খাতুন

চাঁদনৄয 23/12/1994

14776 মভাোঃ ভকুরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ামকভ

মভাাোঃ ভামজনা খাতুন

মদনাজনৄয 22/03/1990

14777 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর মানন

মভাছাোঃ আনন্দযা মফগভ

যিংনৄয 31/08/1994

14778 মাাইন আরী আব্দুর গফুয

ভমযয়ভ মফগভ

ঠাকুযগাঁও 01/01/1995

14779 মভাোঃ াাদাৎ মানন মভাোঃ মতাতা মভঞা

মভাছাোঃ মমযন আক্তায

নীরপাভাযী 25/02/1995

14780 মভাোঃ নামদ াযনবজ মভাোঃ আব্দুর জমরর মভয়া

মভাছাোঃ নামযা মফগভ

যিংনৄয 29/10/1995
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14781 মভাোঃ নামদ াান মভাোঃ আব্দুর জমরর

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

যিংনৄয 08/10/1992

14782 তা কুভায যায় মবু দ যায়

মখা যায়

মনায 07/11/1990

14783 মভাোঃ সুরতান মযজা মৃত উভান গমন

যমভা খাতুন

ভয়ভনমিং 31/12/1988

14784 প্রদী ভমল্লক সুদীয কুভায ভমল্লক

ভঞ্জু যানী ভমল্লক

ফমযার 15/12/1995

14785 অমনক ইরাভ ম্রাট মখ জাাঙ্গীয মানন

মপনযাজা মানন

খুরনা 27/04/1995

14786 ফীনা যানী শ্যাভ প্রাদ

বাযতী যানী

গাইফান্ধা 30/11/1992

14787 মভাোঃ াজাভান আমযপ মভাোঃ াইদুয যভান

মভাছাোঃ জাানাযা যভান

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/12/1993

14788 মভাোঃ মগারাপ মানন মভাোঃ া আরভ

জাানাযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1994

14789 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ মভাস্তপা ব্যাাযী

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 10/08/1995

14790 মভাোঃ আাদ্দুত জাভান াজু মৃত. আরতাফ মানন

মভাছাোঃ ানজদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/03/1995

14791 মখ আমভরুর মানন মখ ভকবুর মানন

মভাছাোঃ আযজুয়াযা মফগভ

খুরনা 05/11/1989

14792 অমবমজৎ ভজুভদায প্রফীয কুভায ভজুভদায

মখা ভজুভদায

যিংনৄয 21/11/1986

14793 আবু াদাৎ মুাম্মদ ানয়ভ মভাোঃ াভছুর ক

কাভরুননাায

টাঙ্গাইর 01/10/1995

14794 কাজী মদনরায়ায মানন কাজী াীদ আরী

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 20/08/1994

14795 মভাোঃ এযাদ মানন মভাোঃ ামকভ উিীন

মভাছাোঃ কামভনা মফগভ

মদনাজনৄয 11/05/1985

14796 মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ মভাোঃ মভাজানম্মর ক 

মভাছাোঃ কমনূয মফগভ

জয়নৄযাট 07/07/1989

14797 মভাোঃ  আব্দুর ভান্নান যকায মভাোঃ আব্দু ছারাভ যকায

মভাছাোঃমরমর মফগভ

মযাজগঞ্জ 20/11/1989

14798 আরভগীয মানন ভনরভ উমিন

আনরয়া মফগভ

যাজফািী 03/12/1986

14799 মভাোঃ নুরুর আমভন মভাোঃ ফানদ যদায

মভাছাোঃ ভামুদা মফগভ

মযয়তনৄয 01/01/1992

14800 মভাোঃ জামদ াান মৃত. ফযাত আরী যকায

মভাছাোঃ খামদজা খাতুন

মযাজগঞ্জ 12/11/1993
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14801 মভাোঃ ইয়াময আযাপাত মভাোঃ আব্দুর গপপায

ামফফা আক্তায

ঠাকুযগাঁও 13/08/1995

14802 অভয কৃষ্ণ নাথ সফকুন্ঠ নাথ

মরলু যানী নাথ

সুনাভগঞ্জ 01/01/1987

14803 মভাোঃ আমজজুর ক মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

যমভা খাতুন

খুরনা 20/12/1989

14804 মভাোঃ মজফ আনভদ মভাোঃ আব্দুর ামরভ

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

জাভারনৄয 11/11/1995

14805 মভাোঃ যায়ানুজ্জাভান মভাোঃ আননায়ায মানন

মভাছাোঃ মযননা মফগভ

জাভারনৄয 10/01/1995

14806 ময রুহুর আমজজ আতাউয যভান

সুমপয়া সুরতানা

টাঙ্গাইর 01/01/1993

14807 মভাোঃ মপউজ্জাভান মভাোঃ াভছুজ্জাভান

সুমপয়া আক্তায

মকনাযগঞ্জ 10/12/1994

14808 ইভাভ আরী মখ আোঃ ছাভাদ মখ

রাইরী মফগভ

যাজফািী 10/12/1996

14809 মভাোঃ াভীভ আর ভামুন মভাোঃ আোঃ রমতপ 

মভাছাোঃ চায়না মফগভ

টাঙ্গাইর 07/08/1996

14810 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ রুস্তভ আরী

মভাছাোঃ যামভা মফগভ

টাঙ্গাইর 11/01/1995

14811 মভাোঃ মযজওয়ান আরী আওযঙ্গনজফ মচৌধুযী মৃত. জুরমপকায আরী আওযঙ্গনজফ মচৌধুযী

মভাছাোঃ সুরতানা পমযদা মপযনদৌম

ফগুিা 04/10/1991

14812 মভাোঃ ওয়ামরদ মানন মভাোঃ মতাপানয়র আাম্মদ

মকামনুয মফগভ

ফমযার 02/02/1995

14813 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আব্দুর ামভদ

যী ফানু

নওগাঁ 10/05/1994

14814 যফীন্দ্র নাথ যায় মফজয় চন্দ্র যায়

বানু ফারা যায়

নীরপাভাযী 07/05/1988

14815 মভাোঃ ভারুপ মানন মভাোঃ দুরার মানন

নাযগীছ মফগভ

জয়নৄযাট 01/12/1994

14816 মভাোঃ নুরুর ইরাভ মৃত. ভমপজ উিীন

মভাাোঃ ভননায়াযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/04/1996

14817 মভোঃ আর ভামুন মভাোঃ ামনপ উমিন

পমযদা মফগভ

রারভমনযাট 03/02/1990

14818 আর ভামুন অয যমদ মৃত. আব্দু ারাভ মভয়া

ভমযয়ভ মফওয়া

যিংনৄয 22/02/1992

14819 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ ছাইদুয যভান মৃধা

ভননায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 10/12/1992

14820 ধীভান কুভায মদ অমজত কুভায মদ

যীনা যানী মদ

চট্টগ্রাভ 20/10/1988
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14821 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মপনযাজা আক্তায

টাঙ্গাইর 15/09/1994

14822 মভাোঃ আর আমভন মভাোঃ মভাক্তায আরী মখ

ভননায়াযা মফগভ

ফানগযাট 20/06/1994

14823 অীভ কুভায াা অযমফন্দু াা

অীভা াা

ভাগুযা 28/12/1987

14824 সুভন চন্দ্র যায় শ্রী শ্যাভদ যায়

শ্রী মপারী যায়

মদনাজনৄয 01/04/1993

14825 মভাোঃ আমনসুয যভান মভাোঃ মছমিকুয যভান

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা মফগভ

াফনা 01/01/1995

14826 মভাাম্মদ মফরার মানন মভাাম্মদ আমভয মানন

মানন আযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1993

14827 রুনফর মানন ফাদা মভয়া

মভমযনা মফগভ

নীরপাভাযী 05/10/1993

14828 াভছুর আনযমপন ভমনরুর আরভ

আমজজা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 01/01/1992

14829 মভাোঃ াাদাত মাাইন মভাাম্মদ আরী

জানদা মফগভ

কক্সফাজায 15/06/1990

14830 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ আব্দুর রমতপ প্রাভামনক

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

াফনা 20/12/1991

14831 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ মফল্লার মানন

মভাাোঃ কুরসুভ মফগভ

ফমযার 05/01/1996

14832 আবু যায়ান আব্দুর ভান্নান মকদায

মভাাোঃ পানতভা মফগভ

ফমযার 30/12/1995

14833 মভাোঃ ভমন মযজা মভাোঃ আব্দু ছাত্তায 

মভাছাোঃ ানা খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/06/1993

14834 ইভদাদুর ক আমতকুয যভান

আনভনা খাতুন

ভয়ভনমিং 03/01/1990

14835 মভাোঃ রুনফর মভাোঃ নুয মানন াওরাদায

কমনুয

টুয়াখারী 02/03/1991

14836 মভাোঃ মুযাদ আরী মভাোঃ মভাাতাফ আরী

আমছয়া মফগভ

নওগাঁ 01/01/1995

14837 মুাোঃ আবু জাপয মভাোঃ খমরলুয যভান

নাযমগ াযবীন

মনযাজনৄয 01/08/1996

14838 মভাোঃ আব্দুয যমভ মভাোঃ আব্দুর ামভদ

মভাছাোঃ ভমযয়ভ মফগভ

ফগুিা 10/12/1995

14839 এনামুর ক রুনফর রুহুর আমভন

যামদা মফগভ

ভয়ভনমিং 20/10/1995

14840 মভাোঃ মনভর-মফন-ানযছ মভাোঃ ানযছ মভয়া

মভাছাোঃ মমরনা ানযছ

মকনাযগঞ্জ 12/08/1992

Page 242 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

14841 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ জয় মভাোঃ ভমজদ া

মভাছাোঃ মজানা মফগভ

মদনাজনৄয 20/01/1993

14842 মভাাম্মদ খানদমুর ইরাভ মভাাম্মদ আমভয মানন

খুযমদা মফগভ

ঢাকা 31/12/1992

14843 এইচ এভ ভামুদ কমর াওরাদায আবুর কারাভ াওরাদায

মযানকয়া মফগভ

ভাদাযীনৄয 10/01/1995

14844 মভাোঃ মযয়াদ খাঁন আোঃ যমদ খাঁন

আছভা খাঁন

কুমভল্লা 05/01/1992

14845 মভাোঃ মযাজুর ইরাভ মভাোঃ আভজাদ মফাযী

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/08/1993

14846 মভকাতুয যভান ারুনুয যভান

তামভনা মফগভ

চাঁদনৄয 25/02/1989

14847 মভাোঃ াভীভ মযজা মুন্না মভাোঃ মাযাফ আরী

মভছাোঃ মুমনজা মফগভ

মদনাজনৄয 27/09/1995

14848 মভাোঃ ামকর মভয়া মভাোঃ মভনাজ মভয়া

মভান েদা মফগভ

টাঙ্গাইর 02/07/1995

14849 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান মভাোঃ খানদমুর ইরাভ

ভমনযা মমযন

যিংনৄয 13/03/1989

14850 মভাছাোঃ সুইটি ইয়ামভন মভাোঃ আোঃ যমদ

মভাছাোঃ ামপয়া খাতুন

মঝনাইদ 09/11/1994

14851 মভাোঃ ভঞ্জুরুর আরভ মভাোঃ ভাবুফায যভান

মভছাোঃ রমতপা মফগভ

যিংনৄয 13/11/1990

14852 জুনয়র মভয়া মভানর উমিন

যমভা মফগভ

যিংনৄয 01/01/1991

14853 অমজত ারদায বফানী যনজন ারদায

ামযানী ারদায

মনযাজনৄয 18/03/1988

14854 এ.এভ আাদুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর খানরক যকায

ামনা আক্তায

ভয়ভনমিং 07/04/1990

14855 মভাোঃ ইমরয়া উমিন মভাোঃ জারার উমিন

জামভরা

াফনা 15/11/1994

14856 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ মভাখনরছায যভান

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

নীরপাভাযী 12/01/1995

14857 মভাোঃ মতৌমদুর ইরাভ পানয়জ মভাোঃ ায়দায আরী াওরাদায

মভাাোঃ তাছমরভা াযবীন

ফমযার 12/08/1996

14858 মভাাম্মদ ইভযান যকায আব্দুয যউপ যকায

মখানদজা মফগভ

কুমভল্লা 01/05/1991

14859 মননষ্পন্দু ভন্ডর নযময ভন্ডর 

মফতা ভন্ডর

খুরনা 31/12/1995

14860 ামযয়ায  মানন আরার উমিন

কদযজান

গাজীনৄয 03/04/1994
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অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

14861 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাোঃ ফাফলু ভন্ডর

মভাছাোঃ আযাফুন মনছা

জয়নৄযাট 15/07/1996

14862 টি এইচ এভ আভীরুর ইরাভ মভাোঃ আবু তানয

রাইরী মফগভ

মপনী 05/01/1993

14863 মভাোঃ মযপানয়ত উর আরভ মভাোঃ যমফউর আরভ

আঞ্জুভান আযা

মভনযনৄয 01/01/1991

14864 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ াজাান

জাানাযা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 13/08/1987

14865 আবু াঈভ যাতুর আবু মযজাউর কমযভ

যামদা মফগভ

পমযদনৄয 25/12/1992

14866 মভাোঃ াভীভ মাাইন মভাোঃ রুহুর আমভন

মভাাোঃ মভনাযা মফগভ

যাজাী 30/12/1992

14867 মভাোঃ যায়ান আরী মভাোঃ মভাকনরছুয যভান

মপনযাজা মফগভ

নওগাঁ 02/01/1993

14868 মভাোঃ তমছকুর ইরাভ মভাোঃ াাজান দপাদায

মভাছাোঃ রুনফরা খাতুন

কুমিয়া 12/03/1995

14869 মভাাম্মদ জমরুর ইরাভ মভাাম্মদ তপময আরভ

আনয়া আরভ

চট্টগ্রাভ 06/01/1993

14870 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ ভমতয়ায যভান

মভাছাোঃ যামফয়া মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 10/12/1988

14871 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু ছারাভ যদায

াানাজ মফগভ

মযাজগঞ্জ 15/12/1990

14872 মভাোঃ নামদ ভামুদ মভাোঃ পযাদ আরী

মভাছাোঃ াভসুন্নাায

টাঙ্গাইর 24/03/1989

14873 মভাোঃ াান ভামুদ মভাোঃ মকাযফান আরী

মভাছাোঃ সূর্য্ে খাতুন

মযাজগঞ্জ 22/03/1993

14874 মভাোঃ নামদভ ভামুদ মভাোঃ মভাযাদ মভয়া

মভাছাোঃ নামছভা মফগভ

জাভারনৄয 05/06/1996

14875 মভাোঃ যতন মভয়া মভাোঃ নাময উমিন

মদরজান মফগভ

ভামনকগঞ্জ 05/06/1989

14876 মভাোঃ  মযফুর ইরাভ মভাোঃ ারুন অয যমদ

কুরসুভ মফগভ

ফানগযাট 08/03/1992

14877 নামযন আক্তায মৃত. আফদুর জমরর

নুযজাান মফগভ

চট্টগ্রাভ 14/09/1996

14878 মভাোঃ মরার উমিন মভয়া মভাোঃ আাদ মভয়া

ভানরকা মফগভ

মগাারগঞ্জ 20/10/1993

14879 মভাোঃ আরামভন মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

ভাতুয়াযা মফগভ

যাজাী 24/07/1994

14880 মভাোঃ সুভন মযজা মভাোঃ ামফবুয যভান

মভাাোঃ মযামজনা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 31/12/1994
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14881 মভয চন্দ্র ভারী িংকয কুভায ভারী

যঞ্জনা যানী

ফমযার 25/11/1997

14882 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুদ মভাোঃ সতবুয যভান

সুরতানা যামজয়া

জাভারনৄয 01/01/1996

14883 যমপকুর ইরাভ মভাোঃ মফরানয়ত মানন

মযানকয়া মফগভ

জাভারনৄয 06/09/1992

14884 মভাোঃ পয়ার ফাযী স্মযন এভ,এ ামভদ

নামগ ে সুরতানা

গাইফান্ধা 04/10/1996

14885 মভাোঃ ামিয মানন মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

াফনা 24/12/1996

14886 মভাোঃ াজাান আরী মভাোঃ আবু াইদ

ানজদা খাতুন

াফনা 10/11/1996

14887 সুীর মফশ্বা সুনীর মফশ্বা

াযথী মফশ্বা

খুরনা 26/10/1988

14888 মখ পমযদ মভাোঃ পজলুর ক

মভাছাোঃ পানতভা মফগভ

জাভারনৄয 08/10/1995

14889 মভাোঃ াীন আরভ মভাোঃ ামদছ মভয়া

ামপয়া আক্তায

মকনাযগঞ্জ 03/03/1987

14890 যনী যানী প্রািং সুনফাধ কুভায প্রািং

মখা যানী প্রািং

যাজাী 10/10/1995

14891 মভাোঃ আর-ভামুন (যাজু) মভাোঃ জামকয মানন

মভাছাোঃ আনরয়া মফগভ

নানটায 20/10/1994

14892 মভাোঃ াানুজ্জাভান মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান

াভসূন নাায

চাঁদনৄয 01/01/1993

14893 মভাোঃ জয়নুর আনফদীন মভাোঃ ওয়ামভ উমিন

মভাছাোঃ মখানদজা মফগভ

জাভারনৄয 30/12/1988

14894 মভাোঃ যায়ান কমফয মভাোঃ জয়নার আনফমদন

মভাছাোঃ যামরা মফগভ

যিংনৄয 14/02/1996

14895 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর ভমতন

মভন মযানকয়া মফগভ

মনায়াখারী 04/12/1996

14896 মভাোঃ ািাভ মৃত. মভাোঃ আব্দুর ক

মভাছাোঃ মানন আযা

টাঙ্গাইর 25/10/1991

14897 মভাোঃ আব্দু াভাদ মভাোঃ সুরাইভান ভন্ডর

মভাাোঃ মখযনভান মফমফ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/08/1988

14898 মভাোঃ জামদ কাউায মৃত. মভাোঃ মভাজানম্মর ক 

মভাছাোঃ পমযদা মফগভ

মযনৄয 01/01/1990

14899 মভাোঃ আবু মমরভ মভাোঃ ামফবুয যভান

মযপা মফমফ

নওগাঁ

14900 তরুন কুভায মদফনাথ মগাার চন্দ্র মদফনাথ

তরুরতা যানী মদফনাথ

ফগুিা 10/01/1996
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14901 মভাোঃ আব্দুয যমদ মভাোঃ আভজাদ মানন

মভাছাোঃ সুযভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 22/10/1993

14902 মমরভ খান মভাোঃ আকফয আরী খান

ানরা খান

টাঙ্গাইর 08/10/1987

14903 মভাছাোঃ কামযভা খানভ মৃত. কানভ ভন্ডর

মভাছাোঃ মযামজনা মফমফ

নওগাঁ 05/01/1992

14904 মফকা চন্দ্র যকায যাধানাথ যকায

বাগ্য যানী যকায

ঢাকা 21/07/1995

14905 মভাোঃ নাময উমিন মভাোঃ নুরুজ্জাভান

মভাছাোঃ ভামফয়া খাতুন

মদনাজনৄয 28/11/1992

14906 মযনতাল চন্দ্র যায় নৄষ্প মজৎ যায়

ারুর যানী

মদনাজনৄয 04/03/1994

14907 মভাোঃ মদদারুর আরভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাাোঃ নুরুন্নাায

মনযাজনৄয 01/10/1991

14908 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু মাফান

মভাছাোঃ মযামজনা মফমফ

নওগাঁ 21/11/1992

14909 এ. এভ. জামকয মানন মকযন মভাোঃ ভাাবুয যভান

মভাাোঃ কমনুয মফগভ

নওগাঁ 22/09/1996

14910 মফরা কুভায যকায ফাসুনদফ যকায

মফতা যকায

নওগাঁ 01/01/1987

14911 মভাোঃ যাতুর াান মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

রুফা ইরাভ

মভনযনৄয 01/09/1995

14912 তাী সূত্র ধয নাযায়ন সূত্রধয

মদফী যানী সূত্র ধয

ভামনকগঞ্জ 19/10/1992

14913 মভাোঃ আমকুয যভান মভাোঃ যভজান আরী

ভভতাজ মফগভ

মনায 29/05/1995

14914 মভাোঃ আর ভামুন মভাোঃ আব্দুয যামদ

মভাছাোঃ আনরয়া খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 08/05/1994

14915 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান মভাোঃ তাজুর ইরাভ

ফযকতুনন্নছা

মনায 15/09/1994

14916 মভাোঃ মানর যানা আোঃ ারাভ

মযনু মফগভ

জাভারনৄয 25/02/1990

14917 মফত্র কুভায মন কালু যাভ মন

অমনতা যানী মন

ঞ্চগি 29/11/1993

14918 মভাোঃ ামবুর মানন সুজন মভাোঃ ইমরয়াছ মানন

মভাছাোঃ ামভনা আক্তায

গাইফান্ধা 09/07/1995

14919 সুযাইয়া আক্তায মতু মভাোঃ মছমিকুয যভান

মযণু আযা আক্তায

নওগাঁ 31/12/1996

14920 মভাোঃ মযজাউর কমযভ মভাোঃ জারার উমিন

মভাছাোঃ যমভা খাতুন

নানটায 05/06/1996
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14921 মভাোঃ মযপাত াান মভাোঃ মভাজাপপয মানন

মভাছাোঃ আিংগুযা মফগভ

যিংনৄয 05/01/1995

14922 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ াজাান কমফয

পানতভা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1994

14923 নূয আরভ নুয মভাাম্মদ

মযানকয়া মফগভ

মনায়াখারী 07/01/1996

14924 মভাোঃ া আজাদ ভামুন মভাোঃ গামজয়ায যভান

মভাছাোঃ আয়া মছমিকা

যিংনৄয 11/07/1992

14925 মভাোঃ াভছুর ইরাভ ভজুভদায াভছুর হুদা ভজুভদায

মমযনা আক্তায

মপনী 22/10/1994

14926 ভমনয মানন আব্দুর ান্নান

আনয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/03/1995

14927 আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যউপ

আমনছা মফগভ

টাঙ্গাইর 17/10/1993

14928 মভাোঃ ভাসুদ আনম্মদ মভাোঃ পজলুয যভান

মফরমক মফগভ

াতক্ষীযা 05/06/1989

14929 যাজীফ দত্ত মনভ ের দত্ত

যাখী দত্ত

চট্টগ্রাভ 10/12/1988

14930 শুব কুভায াা মনীত কুভায াা

অঞ্জু যাণী াা

চুয়াডাঙ্গা 24/11/1988

14931 আব্দুয যউপ আব্দুয যভান

ারভা

যাজাী 10/05/1994

14932 মছাটন মচৌধুযী শ্যাভর মচৌধুযী

রুমফ মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 13/10/1992

14933 মভাোঃ ওয়ামভ আরী মভাোঃ তমযকুর ইরাভ

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

মদনাজনৄয 08/01/1992

14934 যাইটন কামন্ত মদ মুকুর কামন্ত মদ

মফতা যাণী মদ

কক্সফাজায 01/07/1993

14935 মভাোঃ আব্দুর আউয়ার মভাোঃ াজাান আরী

য বানু

মযাজগঞ্জ 16/07/1991

14936 মভাোঃ ায়ান আরী মভাোঃ ওয়ানজদ আরী

মভন সূর্য্ে খাতুন

মযাজগঞ্জ 12/08/1992

14937 জীফ মবৌমভক মনার মবৌমভক

মাবাযানী মবৌমভক

নাযায়নগঞ্জ 16/12/1986

14938 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

মভাছাোঃ মকামনুয খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/12/1991

14939 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ মভাোঃ আোঃ াই

মভাাোঃ ভামুদা

ঝারকাঠী 10/10/1988

14940 মভাোঃ যভত উল্যা মভাোঃ ছমপ উল্যা

মতাযা মফগভ

চাঁদনৄয 07/02/1991
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14941 মভাোঃ নানয়ভ আরী মভাোঃ রমতফুয যভান

মজমভন খাতুন

যাজাী 29/12/1992

14942 াইফুমিন মভাোঃ অদুদ ভুইয়া

মভাাোঃ মপারী মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 20/12/1990

14943 যমকবুর ইরাভ াওরাদায মভাাম্মদ আরী াওরাদায

ানরা মফগভ

মগাারগঞ্জ 06/05/1993

14944 মভাোঃ যানদুর াান মভাোঃ আফদুর ামভদ

মভাাোঃ মযননা আক্তায

কুমভল্লা 25/05/1989

14945 মভাোঃ ইভরুর াান মভাোঃ যভজান আরী

জাানাযা খাতুন

ভয়ভনমিং 30/01/1992

14946 মভাোঃ আভান মানন আমভয মানন

ভাসুদা মফগভ

ফমযার 20/02/1993

14947 মানয়ফা মানন মভাোঃ মাযাফ মানন

আছভা আক্তায

ফমযার 12/04/1993

14948 যামজফ কযণী মনযঞ্জন কযণী

সুধা যানী

ভয়ভনমিং 23/08/1993

14949 মভাস্তামপজুয যভান ীদুর আরভ

নামযন আক্তায

নযমিংদী 16/12/1992

14950 যামজফ মফশ্বা ফাসুনদফ মফশ্বা

আরনা যকায

মবারা 07/05/1987

14951 মভাোঃ জামকয মানন আবুর ফাায

মদরাপনযাজ মফগভ

মপনী 01/01/1995

14952 মভাোঃ ইভাভ মানন মভাোঃ পজলুর  ক

ামপয়া মফগভ

কুমভল্লা 26/04/1994

14953 মভাোঃ াইদ উল্লা মভাোঃ আবুর কারাভ

মযৌনাযা মফগভ

মনায়াখারী 15/04/1993

14954 মভাোঃ নামদ াান মভাোঃ ইমরয়া কফীয

মভাাম্মাৎ নাছযীন সুরতানা

মগাারগঞ্জ 17/11/1988

14955 মভাোঃ ভামুদুর াান আফদুর ভমতন

ছানয়যা খাতুন

মপনী 01/01/1995

14956 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ মভনা খাতুন

মযাজগঞ্জ 08/01/1989

14957 সুরতানা মামনয়া মভাোঃ মভানয়ত উমিন

যামন মফগভ

চট্টগ্রাভ 22/12/1989

14958 মভাোঃ ভাফুজ আরভ মভাোঃ ভমন আরী

ভমনা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 05/02/1991

14959 মভাোঃ যমকবুর ইরাভ যামকফ মভাোঃ নওনদ আরী

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

মযনৄয 01/01/1996

14960 মভাোঃ যভত আরী মভাোঃ আব্দুর কাইউভ

মভাাোঃ খামদজা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 02/01/1994
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14961 যভতুল্লা মভাোঃ ভমজফয যভান

মভাছাোঃ আপনযাজা খাতুন

াফনা 06/06/1993

14962 সুরতান ভামুদ আব্দুয যাজ্জাক

ভমযয়ভ মফগভ

মনায 27/12/1991

14963 মভাাম্মদ ামফবুয যভান আব্দুর মভাতামরফ

াভীভা ইয়াছমভন

নযমিংদী 26/09/1993

14964 মভাোঃ মপকুর ইরাভ মভাোঃ মরার উিীন

মৃত মকনা মফগভ

ঞ্চগি 05/11/1991

14965 মগারাভ মকফমযয়া মৃত আনছারুর ইরাভ

মভাছাোঃ ানা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/11/1993

14966 মভাোঃ ওফায়দুয যভান নয়ান মভয়া

জানযা মফগভ

টাঙ্গাইর 27/11/1993

14967 মভাোঃ জানদুর ইরাভ মভাোঃ জারার উমিন

মপনযাজা খাতুন

ভয়ভনমিং 31/03/1990

14968 প্রান্ত যাা গঙ্গাধয যাা

মনতু যাা

খুরনা 14/12/1994

14969 মভাোঃ ভাকছুদুয যভান মভাোঃ আবুর কারাভ

ভভতাজ মফগভ

চাঁদনৄয 15/07/1990

14970 মভাোঃ আমকুয যভান মভাোঃ ইউসুপ আরী

মভনুয়াযা মফগভ

কুমভল্লা 15/12/1994

14971 মভাোঃ ভামুদ াান মভাোঃ ানফ আরী গাজী

মভন মমরনা মফগভ

ফানগযাট 02/07/1995

14972 মপকুর ইরাভ অনরক মভয়া

মযানকয়া মফগভ

নযমিংদী 17/12/1995

14973 মভাোঃ কাইায মানন মভাোঃ আভত আরী

মভাাোঃ কমনুয মফগভ

কুমিয়া 09/04/1994

14974 সুজন ভন্ডর মনভ ের ভন্ডর

সুমভত্রা ভন্ডর

ফানগযাট 12/12/1990

14975 ভারুপ মফল্লা যভজান আরী যদায

ভননায়াযা খাতুন

াতক্ষীযা 26/06/1994

14976 ভীয আবু ানর আনভদ ভীয মযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ আমছয়া খাতুন

কুমিয়া 13/12/1996

14977 মভাাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 02/04/1994

14978 মভাোঃ জাকামযয়া আকন মভাোঃ পারুক আকন

নামগ ে াযবীন

ফানগযাট 12/06/1994

14979 ম মভাোঃ পানয়কুজ্জাভান

মযনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 25/12/1995

14980 মভাোঃ ভমন মযজা মভাোঃ আব্দুর গমন

মভাাোঃ ভমজেনা মফগভ

মদনাজনৄয 03/12/1992
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14981 অনফ ে সূত্র ধয অমূল্য সূত্র ধয

স্বযতী সূত্র ধয

কুমভল্লা 16/06/1994

14982 মভাোঃ পযাদ আননায়ায পমযদ আভদ

নুয আনয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/02/1994

14983 যায়ান উিীন মচৌধুযী মনজাভ উিীন মচৌধুযী

মৃত মমযনা আক্তায

চট্টগ্রাভ 07/10/1994

14984 মভাোঃ ভভীনূর ইরাভ মভাোঃ ভমজবুয যভান

মভন আমভনা মফগভ

কুমভল্লা 08/08/1992

14985 মভাোঃ াজ্জাদ মানন মভাোঃ আরী মানন

ানদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 13/05/1992

14986 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ চাঁদ আরী

মভাছাোঃ যনকয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 02/12/1987

14987 মভাাম্মদ ভীয মাাইন মভাাম্মদ ইস্রামপর (মুমক্তনমাদ্ধা)

মভাাম্মদ জামভরা মফগভ

কুমভল্লা 07/11/1991

14988 মভাোঃ কাওছায জাভান মৃত মদুল্লা

মভাছাোঃ কুরছুভ আযা মফগভ

াফনা 12/12/1993

14989 মভাোঃ আমতকুয যভান মৃত ারুন অয যমদ াওরাদায

মভনাযা মফগভ

ফমযার 01/01/1991

14990 মদফাীল কুভায ভন্ডর মদমর কুভায ভন্ডর

উমভ েরা যানী

াতক্ষীযা 13/08/1995

14991 পযাদ মাাইন মভাোঃ পমযদ মভয়া

নুরুন নাায

যিংনৄয 28/12/1987

14992 অনফ ে কুভায দা গকুর দা

কাজর যাণী দা

টুয়াখারী 15/10/1994

14993 জামকরুর ইরাভ অনৄ মভাাম্মাদ আরী মজন্না

আঞ্জুয়াযা মফগভ

ভাগুযা 10/06/1996

14994 মভাোঃ নামভ মভাোঃ আওয়ার

মভাাোঃ নাজভা খাতুন

নওগাঁ 30/12/1994

14995 মভাছাোঃ মউরী আক্তায মভৌ মভাোঃ মভাস্তামপজায যভান

মভাছাোঃ পানতভা মফগভ

যিংনৄয 18/02/1995

14996 মভাোঃ মুনজুরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ ছযবানু খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/09/1993

14997 মানর ইরাভ আফদুর আমজজ

জায়তুন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/10/1996

14998 ভাঈন উমিন যকায মভাোঃ আপতাফ উমিন যকায

মভাাোঃ পমযদা আক্তায

মুমন্পগঞ্জ 11/12/1993

14999 মভাোঃ আননায়ায মানন মভাোঃ মখাযনদ আরভ

আনরয়া মফগভ

কুমভল্লা 08/09/1995

15000 ওয়ামরউল্লাহ্ আব্দুর কুদ্দুছ

াজযা খাতুন

নাযায়নগঞ্জ 11/12/1996
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15001 মভাোঃ মদুল্লা আর কাওছায মভাোঃ ারুন াওরাদায

ভভতাজ মফগভ

ফযগুনা 07/07/1994

15002 মভাোঃ যানদ মভনন রা মভাোঃ মযজাউর কমযভ

াময়া াযবীন

কুমিয়া 28/03/1996

15003 ফামপ্প যায় মফনয় চন্দ্র যায়

মৄমথকা যানী যায়

মগাারগঞ্জ 28/12/1995

15004 ইয়ামছন আরী আমজতুল্লা

আমভনা খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/07/1994

15005 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ াাআরী

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

মযাজগঞ্জ 31/12/1994

15006 মভাোঃ মভনদী ভাসুদ মভাোঃ ছানদক যকায

মখাযনদা মফগভ

চাঁদনৄয 16/04/1991

15007 মখ মুমকতুর ইরাভ মখ মদানয়তুর ইরাভ

ভাফুজা মফগভ

ঝারকাঠী 16/12/1992

15008 মাফ াান যমন মভাোঃ আননায়ায মানন

মভাছাোঃ জহুযা মফগভ

যাজফািী 01/02/1993

15009 মভাোঃ তরুনুজ্জাভান খাঁন মভাোঃ তপময উমিন

মভাছাোঃ মমরনা ফানু

কুমিয়া 20/03/1990

15010 মভাোঃ ভাসুভ মযজা মভাোঃ াইদুয যভান

মভাাোঃ কুরসুভ মফগভ

নওগাঁ 31/12/1993

15011 প্রনফ যায় মযনতাল যায়

মল্পী যায়

ভামনকগঞ্জ 15/06/1995

15012 মভাোঃ াজারার মভাোঃ াভসুর ক

মভাাোঃ ামন্জত্ম মফগভ

কুমভল্লা 25/11/1995

15013 এভ. এ. কানভ মভাোঃ ওভয গমণ

মফমফ আনয়া

মনায়াখারী 01/03/1990

15014 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

জহুযা ইরাভ

মনায়াখারী 01/01/1993

15015 মভাোঃ জাাঙ্গীয মানন মভাোঃ মকতাফ আরী

আনরকজান

পমযদনৄয 04/05/1994

15016 সুভন আনভদ ারভান মভাোঃ সুরতান আনভদ

মভাছাোঃ আয়তন মফগভ

মযনৄয 08/09/1996

15017 কাজী আবুর কানভ কাজী মভাাযযপ মানন

খায়রুন নাায

খুরনা 31/12/1993

15018 যনয়র চাকভা মফশ্ব মখয চাকভা

মযনা চাকভা

খাগিাছমি 25/06/1990

15019 মন চন্দ্র কয মফত্র চন্দ্র কয

মুকুর যানী কয

ফমযার 20/12/1991

15020 ভীয মভাোঃ আমনসুজ্জাভান ভীয মভাোঃ আবুর ফয

রায়রা মফগভ

চট্টগ্রাভ 28/04/1988
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15021 মভাোঃ আব্দুয যউপ মৃত আব্দুয যমভ

মভাছাোঃ ঝণ ো মফগভ

ফগুিা 03/02/1993

15022 ভাইনুিীন মৃধা আবুর কারাভ মৃধা

খামদজা মফগভ

ফমযার 05/04/1989

15023 মভাোঃ আমকুয যভান মভাোঃ আমতয়ায যভান

রাবরী খাতুন

মভনযনৄয 25/11/1990

15024 মভাোঃ ইমরয়াছ খান টুটুর মভাোঃ ইব্রামভ খমরর

মভাছাোঃ মমযনা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 06/01/1986

15025 আমভনুর ইরাভ মুনসুয আরী খান

মনলুপা খানভ

ফমযার 04/11/1989

15026 মভাোঃ মমিকুয যভান মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মউরী মফগভ

জাভারনৄয 30/12/1995

15027 মভাোঃ ান্নান আরী মভাোঃ ভীন আরী

আনজরা খাতুন

কুমিয়া 12/02/1991

15028 মভাোঃ আমভনুয যভান মভাোঃ আব্দুয যমদ

আনভনা খাতুন

াতক্ষীযা 12/09/1994

15029 মভাোঃ যওন ামফফ মভাোঃ াইদুর ইরাভ

মভাছাোঃ চাাতন মনছা

কুমিয়া 04/01/1992

15030 নান্নু ইউছু মানন

ামদা খাতুন

যাজফািী 10/08/1991

15031 মভাোঃ যামকফ মানন মভাোঃ নওয়াফ আরী

মভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা মফগভ

নীরপাভাযী 05/04/1993

15032 মভাোঃ আমযপ ফাদা মভাোঃ আোঃ ামভ আরী

মভাছাোঃ আকমরভা মফগভ

যিংনৄয 04/05/1994

15033 মভাোঃ মফরার মানন মভাোঃ চাঁন মভয়া

মভাছাোঃ মফরমকছ মফগভ

যিংনৄয 25/04/1994

15034 মভাাযপ মানন মভাোঃ ফমছয উমিন

জনফদা খাতুন

ভামনকগঞ্জ 08/09/1992

15035 মভাোঃ মুা আবুর ফাায

আমছয়া খাতুন

মপনী 22/04/1990

15036 যমকবুর ইরাভ ভমন মফশ্বা

রুফাইদা মফগভ

যাজফািী 02/04/1994

15037 াইফুর ইরাভ মফরানয়ত মানন

ছমকনা খাতুন

মপনী 18/06/1992

15038 মযজাউর আরভ ফাবু মভাাম্মদ আরভ

পানতভা মফগভ

কক্সফাজায 15/01/1995

15039 গাজ্জাদুর ইরাভ আইয়ুফ আরী

স্বপ্না মফগভ

টাঙ্গাইর 12/07/1995

15040 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যউপ

ানাজ াযবীন

মযাজগঞ্জ 17/10/1994
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15041 আব্দুর অাফ ভমউমিন

মযমজয়া মফগভ

যাজাী 05/01/1990

15042 মভাোঃ মযন মভয়া মভাোঃ ভমজফয যভান

মভাছাোঃ মযানা খাতুন

মযাজগঞ্জ 13/05/1995

15043 মভাোঃ আমজজুর ইরাভ মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ মযমজয়া মফগভ

যিংনৄয 31/12/1986

15044 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ মভাফাযক আরী

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

মনায 31/12/1994

15045 মভাোঃ ভামুন অয যমদ মভাোঃ নরভান আরী

মভাাোঃ উজরাখা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/10/1992

15046 মভাোঃ মপকুর ইরাভ আকন্দ মভাোঃ নুরুর ইরাভ আকন্দ

 সুজুপা মফগভ

জাভারনৄয 15/06/1987

15047 মভাোঃ ভমতউয যভান মভাোঃ আমভয উমিন

জমযনা মফগভ

জাভারনৄয 10/10/1990

15048 মভাোঃ মভাাযপ মানন মভাোঃ জামকয মানন

মভাাোঃ ানজযা খাতুন

ঢাকা 05/08/1988

15049 মখ মভাোঃ ভমন মখ মভাোঃ আরী আশ্বোদ

মভাাোঃ ানজদা মফগভ

কুমভল্লা 05/01/1992

15050 আরভ মানন ভমজফয যভান

ভমতন

মদনাজনৄয 06/10/1990

15051 ভরয় গাইন ভননাযঞ্জন গাইন

মফন্দুকনা গাইন

মগাারগঞ্জ 16/08/1996

15052 আব্দুল্লা আর ভামুন মগারাভ মভাস্তপা

ামপয়া আক্তায

মনত্রনকানা 28/09/1992

15053 মভাোঃ াইফুর ইরাভ (তা) মভাোঃ মভাস্তপা মভয়া

কাভরুন্নাায মফগভ

নযমিংদী 01/01/1991

15054 আাদ আরী মভাোঃ যভত আরী

পমজরা মফগভ

জাভারনৄয 31/05/1992

15055 মভাোঃ মুমকতুয যভান মভাোঃ আব্দুর ফানতন

পানতভা মফগভ

মনায়াখারী 11/01/1994

15056 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মখ মভাোঃ আবুর মানন মছমিক

মযানকয়া মফগভ

পমযদনৄয 04/12/1994

15057 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ াননায়ায মানন

আমছয়া খাতুন

ভামনকগঞ্জ 14/12/1989

15058 মভাোঃ নুরুর ইরাভ মভাোঃ মখাকন মভয়া

মপযনদৌম আক্তায

মপনী 01/12/1991

15059 মভাোঃ আব্দুর মভামভন মভাোঃ আবু মমিক

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 25/10/1991

15060 মভাোঃ ভামুন আর-ইরাভ মভাোঃ খমরলুয যভান

মভাছাোঃ াীনা খানভ

ভাগুযা 10/11/1990
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15061 আর ইভযান সকত ভীয হুভায়ুন কমফয

মভাাোঃ যাজননায মফগভ

ঝারকাঠী 25/12/1994

15062 মভাোঃ আব্দুল্যা আর-কামপ ানজদুয যভান

কমনুয মফগভ

টাঙ্গাইর 31/12/1994

15063 এভ. এভ. ওফাইদুয যভান মভাোঃ মজল্লুয যভান

মভাছাোঃ তানযা মফগভ

নওগাঁ 12/06/1991

15064 মভাোঃ ামফবুর ফাায মভাোঃ আোঃ আমজজ মভাল্লযা

ানজদা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/10/1994

15065 মভাোঃ আমজজুয যভান মভাোঃ আপজার মানন

মভাছাোঃ আঞ্জুআযা মফগভ

নওগাঁ 31/07/1987

15066 মভাোঃ আমযপ যকায মভাোঃ ামফবুয যভান যকায

যমভা মফগভ

চাঁদনৄয 14/01/1990

15067 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ আপজার মানন

মভাছাোঃ ভমযয়ভ মফগভ

নানটায 01/01/1990

15068 মভাোঃ াানুয আরভ আবুর ানভ

মাছনন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 02/03/1996

15069 মভাাম্মদ জামকয মাাইন মচৌধুযী জাপয আভদ মচৌধুযী

মজাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/10/1994

15070 ভমউর তানযক আব্দুর ভমজদ

খামদজা মফগভ

টাঙ্গাইর 12/12/1993

15071 যমফউর ইরাভ মভাোঃ ামনপ

আনরয়া মফগভ

ফানগযাট 08/08/1994

15072 মভাোঃ মদুর মভাোঃ নুরুর আমভন

পানতভা

ফমযার 12/01/1993

15073 ভীয আবু আাদ মৃত ভীয আব্দুর রমতপ

মৃত মভন জামভরা খাতুন

ভয়ভনমিং 30/12/1987

15074 মভাোঃ মযয়াাদ কাভার মভাোঃ ভমউয যভান

মজন্না মফগভ

মদনাজনৄয 19/12/1992

15075 মভাাম্মদ ভামুনুয যমদ মভাোঃ ারুনুয যমদ

জমযনা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1992

15076 মভাোঃ ইভাইর মানন মভাোঃ ফাফয আরী

মভাাোঃ ানজযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/08/1992

15077 এ, এভ, আনাচ যভান মভাোঃ আইয়ুফ আরী

ছমকনা খাতুন

াফনা 01/10/1993

15078 ঞ্জয় কুভায দ্ত্ত্ত অমনর কুভায দত্ত

কনা যানী দত্ত

াফনা 13/03/1994

15079 মভন মচৌধুযী স্বন মচৌধুযী

অমনভা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 20/12/1992

15080 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাসুভ মভাোঃ আব্দুর ামভদ মফশ্বা

মভাছাোঃ আনজুভানাযা খাতুন

মনায 14/01/1994
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15081 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ ইয়াকুফ আরী

ভমজেনা মফগভ

কুমিগ্রাভ 20/05/1993

15082 মভাোঃ মভনদী াছান ভূঞা মৃত মভাোঃ াজাান ভূঞা

ভমযয়ভ জাান

কুমভল্লা 16/10/1994

15083 মভাাম্মদ আতাউয কমফয প্রাভামনক মভাোঃ নূরুর হুদা প্ররাভামনক

মভাছাোঃ আভমফয়া মফগভ

গাইফান্ধা 10/01/1992

15084 ািাভ মাাইন মযাজুর ইরাভ মৃধা

পামত

ফমযার 19/10/1991

15085 মভাোঃ জর মভয়া মভাোঃ ধলু মভয়া

মভাছাোঃ ামনুয মফগভ

ফগুিা 05/12/1991

15086 সয়দ আমকুজ্জাভান সয়দ আকফয আরী

আমভরুনন্নছা

ফানগযাট 01/01/1989

15087 মভাোঃ মভানারুর উভাভ মভাোঃ াইদায আরী

মভাোঃ মভানয়াযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 08/02/1989

15088 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ মফরার মানন

মভাোঃ াানাজ মফগভ

নানটায 06/08/1994

15089 জয়ন্ত কুভায ভন্ডর খুযাযী মভান ভন্ডর

কাঞ্চন ফারা ভন্ডর

ফানগযাট 05/10/1989

15090 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আবুর মানন

কুরছুভ মনছা

াফনা 31/12/1991

15091 নুয মভাাম্মদ মভাোঃ পজলুর ক

াওয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1995

15092 মভাোঃ মদনরায়ায খান মভাোঃ ইছভাইর খান

মপযনদৌী মফগভ

ভয়ভনমিং 03/08/1988

15093 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাোঃ নুয ইরাভ

মভাছাোঃ যমদা মফগভ

মদনাজনৄয 18/12/1991

15094 মভাোঃ ভঞ্জুয মভান েদ মভাোঃ ভাবুাুবুয যভান

আভা সুরতানা

মদনাজনৄয 01/03/1996

15095 মভাোঃ জাপয ইভাভ মৃত মভাক্তার মানন

মভাচাোঃ জায়দা মফগভ

মযাজগঞ্জ 16/08/1989

15096 আমজজুর ক ওফায়দুর ক

নুয জাান

মনায়াখারী 01/01/1996

15097 মভনদী াান নুরুর ইরাভ

াানা মফগভ

ফমযার 25/12/1992

15098 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ আমভয মানন

বুজা মফগভ

মযনৄয 12/12/1993

15099 জানদুর ইরাভ া আরভ

যমদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 08/04/1993

15100 মভাোঃ রুভান কাজী কাজী আকা আরী

াানাজ াযবীন

নিাইর 12/01/1996
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15101 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাোঃ ভমনয উমিন

মভাছাোঃ মজন্নাতুনাায

মযাজগঞ্জ 20/10/1993

15102 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ ছনযায়ায মাাইন

মভাছাোঃ ামরভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1995

15103 মযজাউর কমযভ জারার মখ

মযমজয়া মফগভ

পমযদনৄয 09/09/1992

15104 জাকামযয়া মানন ভকবুর মানন

মজানফদা মফগভ

মদনাজনৄয 03/04/1993

15105 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাাম্মদ আরী

মভাছাোঃ ছানরা খাতুন

াফনা 05/07/1993

15106 ামফবুল্লা আবুর ানভ

ভমযয়াভ

াতক্ষীযা 15/09/1992

15107 জানফদ মানন ামফবুয যভান

জমযনা খাতুন

মকনাযগঞ্জ 01/01/1995

15108 মযভর চন্দ্র ক্ষমত্রয় মজযামতল চন্দ্র ক্ষমত্রয়

রমরতা যানী ক্ষমত্রয়

ভয়ভনমিং 10/12/1993

15109 যানর ভামুদ মভাোঃ মমিকুয যভান

মাননয়াযা খাতুন

যাজফািী 13/11/1990

15110 মখ মজয়াউয যভান মৃত মখ জাাঙ্গীয কমফয

মৃত ানজযা কমফয

খুরনা 23/12/1992

15111 কাজী ামযয়ায কাজী আবুর পজর

মদরাযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 05/02/1991

15112 াখাওয়াত মানন মগারাভ মানন

তামভনা মফগভ

চাঁদনৄয 02/09/1994

15113 আমভনুর ইরাভ আনভদ আরী

জাানাযা মফগভ

নওগাঁ 05/01/1993

15114 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাোঃ নমকফ উিীন

মভাাোঃ আঞ্জুভান আযা

যাজাী 15/05/1987

15115 মভাোঃ যামকফ মাাইন মভাোঃ াছান

মভানভনা খাতুন

মনায়াখারী 01/01/1995

15116 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ আনয়ন উমিন

মভাছাোঃ রুনা রায়রা

যাজাী 25/07/1993

15117 মভাোঃ আবুর ানাত মভাোঃ ামফবুয যভান

ামনুয মফগভ

খুরনা 15/12/1993

15118 তানমফয াান কাজী াভসু উমিন

ভননায়াযা মফগভ

কুমভল্লা 01/11/1991

15119 ভমনকুভায মগারক চন্দ্র যকায

াযথী যানী যকায

যাজফািী 08/04/1992

15120 াযমভন আক্তায াজাান আরী

যমভা মফগভ

যিংনৄয 18/06/1996
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15121 মভাোঃ ারুন অয যমদ মৃত যমজ উমিন

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

কুমিগ্রাভ 05/10/1989

15122 শ্রী ধযনী চন্দ্র যায় শ্রী মগনযন্দ্রনাথ যায়

শ্রীভমত জয়ন্তী যানী যায়

মদনাজনৄয 12/10/1990

15123 মভাোঃ াবুর মানন মভাোঃ আপছায আরী

মভাছাোঃ যমভা খাতুন

মনায 01/01/1990

15124 প্রান্ত কুভায যকায মনযন্দ্র নাথ যকায

ততী যানী যকায

ফগুিা 10/03/1990

15125 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ মযজাউর কমযভ

ভনপরা মফগভ

ফগুিা 25/12/1994

15126 মপনযাজ তালুকদায মপযনদৌ তালুকদায

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

ফগুিা 31/03/1994

15127 মভাোঃ ামভভ আানম্মদ ফাবুর আানম্মদ

যত্না মফগভ

মযয়তনৄয 10/10/1991

15128 মভাোঃ মভানরভ উমিন মভাোঃ আব্দুয যমভ

ভমজেনা মফগভ

কুমিগ্রাভ 12/11/1994

15129 উপ্রুঅিং ভাযভা াথথইপ্রু ভাযভা

ছাইরানয়য ভাযভা

খাগিাছমি 22/09/1993

15130 ভাজারুর ইরাভ ভাফুজুয যভান

অনুপা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 01/08/1992

15131 মভাোঃ আবুফক্কয মমিক মভাোঃ মদরওয়ায মানন

মভাছাোঃ ারভা মফগভ

কুমিগ্রাভ 20/12/1995

15132 মভাোঃ ইয়ামন আযাপাত মচৌধুযী ভযহুভ মভাোঃ মতাপানয়র আনভদ মচৌধুযী

মভন ানদা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 03/08/1990

15133 মক. এভ ভানজদুর কমফয নূয মভাাম্মদ

মভাছাোঃ ভানজদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/10/1995

15134 যনভশ্বয যায় ভননারু যায়

মা ফারা

মদনাজনৄয 20/05/1995

15135 মভাোঃ াীনুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর মমকভ

মভাছাোঃ মযখা মযজফীন

ভয়ভনমিং 10/07/1990

15136 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ জাভার ক

ামরভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 07/01/1992

15137 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান প্রাভামনক

মভাছাোঃ জয়নফ খাতুন

মযাজগঞ্জ 31/01/1993

15138 মভাোঃ আর ভামুন মভাোঃ জামদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মজানফদা খাতুন

মদনাজনৄয 01/01/1996

15139 মভনদী াান মযয়াজ উমিন

মমরনা সুরতানা

গাজীনৄয 10/07/1992

15140 তমযকুর ইরাভ মভাোঃ নূরুজ্জাভান

মজমভন আক্তায

ভয়ভনমিং 01/06/1994
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15141 মভাাম্মদ আবুর াানাত মভাাম্মদ মফরানয়ত মানন ভামুদ

পমযদা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1996

15142 মভাোঃ মায়াইফ যানা মভাোঃ মজাফায়দুয যভান

মভাছাোঃ াভছুর ন্নাায মফরী

নীরপাভাযী 10/10/1996

15143 মভাোঃ মপযনদৌ আরভ মভাোঃ আোঃ বুয মভয়া

মভাছাোঃ আনরয়া মফগভ

জাভারনৄয 01/07/1989

15144 মভাোঃ আকতারুজ্জাভান মৃত াজাান আরী

মভাছাোঃ মফরমকচ মফগভ

াফনা 27/12/1986

15145 ারভা আক্তায ইভাভ মানন ভূইয়া

মদনরায়াযা মফগভ

কুমভল্লা 02/01/1990

15146 কাজী মভাোঃ জামকয মানন কাজী আব্দুয যাজ্জাক

আনভনা মফগভ

কুমভল্লা 02/03/1988

15147 মভাোঃ আব্দুর আর-আভীন মভাোঃ নামজভ উমিন মখ

আনয়া খাতুন

জাভারনৄয 24/08/1992

15148 মদদারুর ানাত ভজুভদায াভছুর হুদা ভজুভদায

মদররুফা আক্তায

যাঙ্গাভাটি 01/01/1990

15149 মভাোঃ মপকুর ইরাভ মভাোঃ জয়নউিীন

মভাছাোঃ যনজীনা খাতুন

ঞ্চগি 10/11/1987

15150 মভাোঃ ভমউয যভান মৃত মজকরুর ক

মভাছাোঃ ভামুদা মফগভ

নীরপাভাযী 15/10/1988

15151 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ কমফয উিীন

মভাছাোঃ াজ্জাান মফগভ

মদনাজনৄয 10/10/1990

15152 হুভায়ুন পমযদ মভাোঃ ভমন আরী

মভাছাোঃ পানতভা মফগভ

কুমিগ্রাভ 17/04/1995

15153 মভাোঃ মযয়াজুর ইরাভ মভাোঃ ইমি আরী মকদায

মভাছাোঃ ামরভা মফগভ

মঝনাইদ 14/07/1992

15154 মভাোঃ ভমভ াান া আরভ মফাযী

যামদা মফগভ

ফমযার 01/01/1993

15155 মভাোঃ ইকফার ফাায মভাোঃ ইউনুছ

মুম েদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/05/1996

15156 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভাছাোঃ ময মফমফ

যাজাী 18/11/1990

15157 মনজাভ মফন জাভান আকতারুয জাভান ভূ ূঁঞা

মছভনাযা আকতায

মনায়াখারী 01/01/1989

15158 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ আমভরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভনন্তজা মফগভ

জয়নৄযাট 09/10/1988

15159 মভাোঃ আমকুর ইরাভ মভাোঃ ইকযামুর ইরাভ

মভাছাোঃ ানজযা মফগভ

পমযদনৄয 25/11/1991

15160 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ পজলুর ক

মভাছাোঃ নুরুন নাায মফগভ

মযাজগঞ্জ 09/08/1989
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15161 সুজন দা স্বন চন্দ্র দা

ভঞ্জু যানী দা

টাঙ্গাইর 10/02/1995

15162 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ মভাোঃ আতাউয যভান

সয়দা ভাফুজা মফগভ

টুয়াখারী 25/12/1995

15163 নয কামন্ত রুি মদ্বজভান রুি

যীনা যানী রুি

চট্টগ্রাভ 15/07/1995

15164 রুনফর ইরাভ মতাযাফ আরী

মখানদজা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 02/01/1993

15165 বুজ ফাথি যাভদ ফাথি

বগফতী ফাথি

মগাারগঞ্জ 20/09/1990

15166 মনফা মফশ্বা সুফা মফশ্বা

তৃমপ্ত মফশ্বা

মগাারগঞ্জ 30/05/1992

15167 মভাোঃ ইভদাদুর ক মভাোঃ ভমজবুয যভান

মভাছাোঃ মকয়া খাতুন

াফনা 10/12/1994

15168 মভাোঃ াভসুর আরভ মভাোঃ যাপ উমিন

মজানা মফগভ

মনত্রনকানা 10/01/1995

15169 মভাোঃ আরাউমিন মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ াভছুযন্নাায

কুমিয়া 11/02/1993

15170 মভাছাোঃ এমরজা খাতুন মভাোঃ ইব্রামভ মখ

মভাছাোঃ ামনা মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/10/1994

15171 মভজানুয যভান আযনদ আরী মখ

ইয়ামভন খাতুন

পমযদনৄয 25/08/1990

15172 মভাোঃ রুনফর আনভদ মভাোঃ মফল্লার মভয়া

মভাছাোঃ যীপা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 01/01/1989

15173 মভাোঃ জামকয মানন মভাোঃাোঃ ফজলুয যভান তালুকদায

মভাছাোঃ পানতভা খাতুন

ভয়ভনমিং 02/08/1992

15174 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ আয়ুফ আরী

নুযজাান খাতুন

াতক্ষীযা 12/09/1991

15175 মভাোঃ আননায়ায মাাইন রুহুর আমভন

ামরভা খাতুন

চট্টগ্রাভ 01/07/1992

15176 নত চন্দ্র যায় মদনফন্দ্র নাথ যায়

মভফারা যানী যায়

নীরপাভাযী 07/01/1989

15177 মভাোঃ ভমনয মানন আব্দুর ভান্নান

মমরনা মফগভ

নযমিংদী 10/04/1995

15178 জাাঙ্গীয আরভ কাজর মভয়া

জুনরখা মফগভ

নযমিংদী 03/02/1995

15179 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ ইয়ামছন আরী

মভাছাোঃ আমজজা মফগভ

মদনাজনৄয 20/02/1989

15180 মভাোঃ রুহুর আমভন মখ মভাোঃ পমযদ

মযনফকা সুরতানা

পমযদনৄয 05/09/1994
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15181 গড মফ্র অনৄ ভাযাক উএমন্দ্র ভাযাক

অচ েনা ভাযাক

টাঙ্গাইর 10/11/1993

15182 আমকদুর ইরাভ আব্দুর যাজ্জাক

মযমজয়া

নানটায 01/01/1996

15183 যমপকুর ইরাভ মপ উিীন

ভননায়াযা খাতুন

াফনা 31/12/1994

15184 মভাোঃ আমকুয যভান মভাোঃ ইমিছ আমর ফখমতয়ায

মভাছাোঃ ানরা মফগভ

ফমযার 15/03/1994

15185 মভাোঃ ারুন-অয-যমদ মভাোঃ আফদুয যাজ্জাক

পানতভা মফগভ

কুমভল্লা 17/09/1992

15186 মভাোঃ নাজমু ামকফ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

কাজর মযখা

কুমিয়া 09/12/1996

15187 মৄফযাজ যায় মজযামতল চন্দ্র যায়

বানু যানী যায়

নীরপাভাযী 20/06/1996

15188 মভাোঃ ভাসুদ আরভ মভাোঃ আোঃ ভমতন

জানদা

ফমযার 01/10/1990

15189 মভাোঃ মভনাজুর ইরাভ মভাোঃ ভনসুয আরী

মভাছাোঃ মভনায-ই-জাান

মদনাজনৄয 29/08/1991

15190 মদফাকয ভন্ত মফভর ভন্ত

কফযী যানী

মদনাজনৄয 22/08/1992

15191 ভীন আরী মভানরভ আরী

ভননায়াযা

যাজাী 15/06/1992

15192 মদমর চন্দ্র যায় মমানগশ্বয যায়

ঝনকাফারা

নীরপাভাযী 31/07/1990

15193 মভাোঃ খাইরুর ইরাভ মৃত আননায়ায মানন

মভাাোঃ জানদা মফগভ

কুমভল্লা 04/05/1992

15194 মভাোঃ আর-আভীন মভাোঃ আাদ আরী

মভাছাোঃ আযমজনা খাতুন

কুমিয়া 27/11/1996

15195 মভাোঃ ীদুজ্জাভান মভাোঃ ভাতিয যদায

মভাছাোঃ খায়রুনন্নছা

াতক্ষীযা 04/10/1993

15196 যায়ান যকায ামকর মভাোঃ নফী মানন যকায

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

গাজীনৄয 11/12/1987

15197 যভাকান্ত যকায যা কুভায যকায

মরী যানী যকায

সুনাভগঞ্জ 25/06/1995

15198 মভাোঃ ারভান ইফনন নাঈভ মভাোঃ মযপ খান

মভাছাোঃ ভভতা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/12/1995

15199 মভাোঃ সুরতান উমিন আব্দুর মমকভ

নাজভা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 15/10/1995

15200 মভাোঃ ামদকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যমদ

মভাছাোঃ মদা মফগভ

যিংনৄয 10/08/1995
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15201 মভাোঃ নাজমুর হুদা মৃত মভাোঃ আননায়ায মানন

আমতয়া

ফমযার 01/03/1995

15202 ভাইনুর াান মভাোঃ মগয়া উমিন

জাানাযা মফগভ

গাজীনৄয 15/03/1995

15203 মভাাম্মদ ভাসুদ যানা মভাোঃ মপনযাজ আরভ

মযানকয়া মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1990

15204 মভনদী াান আব্দুর ামভদ

মকামনুয মফগভ

মকনাযগঞ্জ 01/11/1987

15205 মভাোঃ আব্দুর ভমজদ ভন্ডর মভাোঃ ছাননায়ায মানন ভন্ডর

ভমর মফগভ

জয়নৄযাট 21/06/1989

15206 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ াজাান মভাল্লা

মভাছাোঃ মনরনা মফগভ

মনায 05/06/1985

15207 মভাোঃ আফদুর কামদয মজরানী মভাোঃ মুরতান আনভদ

ানজদা মফগভ

চাঁদনৄয 26/06/1996

15208 ািামুর ক ভন্ডর াভসুর ক ভন্ডর

যওন আযা মফগভ

কুমিগ্রাভ 05/01/1993

15209 মভাোঃ াজু মভয়া মভাোঃ াইদায যভান

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

গাইফান্ধা 20/10/1991

15210 আর-আমভন াইপ উমিন

নুপা মফগভ

টাঙ্গাইর 02/03/1996

15211 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক যদায মভাোঃ আবুর কানভ যদায

যওন আযা মফগভ

কুমিগ্রাভ 05/11/1986

15212 তামনয়া আক্তায মভাোঃ হুভায়ুন কমফয

মপযনদৌী মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1996

15213 মভাোঃ ভাফুজুয যভান মভাোঃ যমপকুর  ইরাভ

ারুর আক্তায

যাজাী 05/10/1995

15214 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ আমনছুয যভান

মভাছাোঃ ভমযয়ভ খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 15/08/1992

15215 যামদুর ইরাভ মভাোঃ জাভার উিীন

মফগভ জানদা জাভার

মযাজগঞ্জ 20/05/1996

15216 মভাোঃ আব্দুর ভমজদ ভযহুভ মরাকভান মফাযী

ভযহুভা ভামনকজান মফগভ

ঞ্চগি 10/09/1987

15217 মভাোঃ মজাফানয়দ মানন মভাোঃ মতাপাজ্জর মানন

মজানফদা মফগভ

জয়নৄযাট 17/02/1992

15218 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আবুর কানভ

পনতভা মফগভ

াতক্ষীযা 04/01/1992

15219 মভাোঃ যমফউর প্রধান মভাোঃ ফাদা প্রধান

মভাছাোঃ আকমরভা মফগভ

গাইফান্ধা 01/06/1995

15220 জমন ীর অজয় ীর

মৃত মযনু যানী ীর

চট্টগ্রাভ 26/11/1992
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15221 আবু সছয়দ মভাোঃ ইভমতয়াজ াান নুয আাম্মদ

মফগভ মযানকয়া

চট্টগ্রাভ 12/08/1991

15222 মভাোঃ ইভদাদ উল্লা মভাোঃ মানরভান

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 25/01/1992

15223 মভাোঃ এযাদ মাাইন মভাোঃ ামফবুয যভান

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

যিংনৄয 10/06/1993

15224 মভাোঃ আমকুজ্জাভান মভাোঃ াজাান মভয়া

বুরবুমর মফগভ

টাঙ্গাইর 12/11/1991

15225 বি কুভায যায় মগাার চন্দ্র যায়

মভমন যানী যায়

মদনাজনৄয 05/07/1993

15226 আপাকুয যভান মৃত ভমজফয যভান

আমছয়া খাতুন

মদনাজনৄয 08/12/1992

15227 কাভরুর ইরাভ পখরুর ইরাভ

আমিয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/11/1992

15228 মনীত মফশ্বা মনভাই চন্দ্র মফশ্বা

ভীযা যানী মফশ্বা

যাজফািী 03/01/1990

15229 অমজত ারদায অমখর ারদায

নমভতা ারদায

মগাারগঞ্জ 12/12/1988

15230 াখাওয়াত মানন মভাোঃ ইভাইর

মমযনা আক্তায

মপনী 31/12/1992

15231 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ মযত আরী

মভাছাোঃ আনভনা মফগভ

গাইফান্ধা 01/05/1996

15232 সুভা যানী মদ মদরী চন্দ্র মদ

ফানা যানী মদ

মকনাযগঞ্জ 27/10/1993

15233 এ. মক. এভ. মভাাযপ আযীপ এ. মক. এভ. মপকুর ক

জাানাযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 31/12/1988

15234 মভাোঃ মভজানুয যভান খান মভাোঃ ভকবুর মানন খান

মযমভ সুরতানা

নযমিংদী 23/09/1992

15235 এ. এভ. মদুয যভান মানন এভ. এভ. আমভয মানন

মভাাোঃ ারুর মফগভ

ফমযার 30/11/1990

15236 মভমযন চাকভা দয়ার চাকভা

যাজ মাবা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 17/03/1993

15237 মদফলী চাকভা নন্তাল মপ্রয় চাকভা

দ্মা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 05/08/1992

15238 মভাোঃ ািাভ মানন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মজবুন মনা

মদনাজনৄয 10/08/1993

15239 মভাোঃ খানদমুর ইরাভ মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ কমনুয মফগভ

জয়নৄযাট 12/12/1995

15240 উৎর কুভায যায় সুনফাধ চন্দ্র যায়

মনবা যাণী যায়

পমযদনৄয 13/05/1988

Page 262 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

15241 জনাদ েন কুভায যকায জয়নদফ চন্দ্র যকায

কল্পনা যানী যকায

াফনা 27/01/1993

15242 অনাক কুভায মফশ্বা অমশ্বনী কুভায মফশ্বা

গীতা যানী মফশ্বা

পমযদনৄয 10/01/1988

15243 মভাোঃ আবু জামদ মভাোঃ পজলুর ক

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

কুমিয়া 07/02/1994

15244 কাওায আরী আযভান আরী

সুমপয়া

চাঁাইনফাফগঞ্জ 25/05/1993

15245 তমযকুর ইরাভ মভাোঃ শুকুয আরী

জাানাযা খাতুন

াফনা 01/06/1996

15246 মভাোঃ আযাপাত যভান কাজী মভাোঃ আতাউয যভান

পানতভা মজাযা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 31/12/1995

15247 মভাোঃ আান ামফফ মভাোঃ ভমতয়ায যভান

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

কুমিয়া 30/11/1986

15248 মভাোঃ নামজভ উমিন মভাাম্মদ আরী

খুকী আরী

কুমভল্লা 15/01/1988

15249 পয়ার আনভদ আমভয মানন

পমজরনতয মনছা

কুমভল্লা 01/01/1993

15250 মাফ উমিন মারাইভান

াীন সুরতানা

কুমভল্লা 01/02/1994

15251 মভাোঃ পযাদ কফীয যকায মভাোঃ াজাান জমরর যকায

মভাছাোঃ পানতভা মফগভ

গাইফান্ধা 07/05/1989

15252 মভাোঃ অমনক াান মভাোঃ ইভদাদুর ক

মভাছাোঃ খানরদা মফগভ

কুমিয়া 15/02/1995

15253 জহুরুর ইরাভ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

ইয়ামভন মফগভ

মবারা 15/10/1996

15254 মভাোঃ মজফ মানন মভাোঃ আমভয আরী

মভাছাোঃ কাভরুন্নাায খাতুন

কুমিয়া 15/01/1993

15255 মভাোঃ আরী যানা মভাোঃ আরভগীয

আছভা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1987

15256 মভাোঃ ভাযজুময আনম্মদ মভাোঃ ভতলুফয যভান

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

যিংনৄয 31/12/1994

15257 মভাোঃ ওভয পারুক মৃত আবুর কানভ

মভাছাোঃ পামভা খাতুন

ভয়ভনমিং 20/08/1993

15258 জমরুর ইরাভ মযত আরী

মপনযাজা মফগভ

ভয়ভনমিং 20/02/1989

15259 মভাোঃ হুভায়ুন কমফয যায়ান মভাোঃ ামনপ

মভাছাৎোঃ কাভরুন নাায মফগভ

মনায়াখারী 31/12/1991

15260 মভাাম্মদ কাভরুর াছান মভাাম্মদ মকাযফান আরী

রাইরী মফগভ

মনায়াখারী 01/03/1995
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15261 আমতকুয যভান নাঈভ আরভ মকদায

তাছমরভা মফগভ

মযয়তনৄয 10/10/1993

15262 মভাোঃ আনক উল্যা মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

উনম্ম কুরছুভ

চাঁদনৄয 07/08/1992

15263 মভাোঃ যানদ মভাোঃ আরভগীয

আছভা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1989

15264 আব্দুর কুদ্দু আিা ঢারী

ানরা মফগভ

চাঁদনৄয 20/12/1993

15265 ামকবুর ইরাভ আব্দুর ভমজদ

মৃত ভননায়াযা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 11/07/1992

15266 মভাোঃ মজানানয়দ মানন মভাোঃ ভখনরচুয যভান

মভাছাোঃ মজমভন আক্তায

মভনযনৄয 20/08/1995

15267 ভীয াখাওয়াত মানন ভীয আননায়ায মানন

মভাছাোঃ ময়াযা মফগভ

ফগুিা 01/01/1995

15268 মর যানী াা শ্রী মতী চন্দ্র াা

সৃকৃভাযী যানী াা

ফগুিা 10/10/1987

15269 মভাোঃ আবুর াান মভাোঃ পমকয ভামরথ্যা

মভাছাোঃ আমপয়া খাতুন

মভনযনৄয 29/03/1991

15270 মভাোঃ ানাউল্লা মভাোঃ নুরুর আরভ

ামনা আকতায

চট্টগ্রাভ 22/12/1988

15271 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ মুঞ্জরুর ক

মভাছাোঃ মুম েদা মফগভ

ভয়ভনমিং 18/07/1996

15272 মানর যানা াজাান

মমরনা

জাভারনৄয 22/05/1991

15273 মভাোঃ আাদুর ইরাভ মভাোঃ জান্নাত আরী

মভাছাোঃ তাযাফুন মনছা

মভনযনৄয 27/05/1991

15274 মভাোঃ মজয়ারুর ইরাভ মভাোঃ জারার উমিন

যমভা খাতুন

ভয়ভনমিং 15/06/1993

15275 যাজন চন্দ্র কযনী মৃত যভনী চন্দ্র কযনী

মৃত রক্ষী যানী কযনী

ভয়ভনমিং 25/01/1994

15276 মভাোঃ আব্দুল্লা আর আমভন মভাোঃ আবু ফকয তালুকদায

ভভতাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 05/11/1995

15277 মভাোঃ মগারাভ কাওায মভাোঃ ইউনুছ আরী যীপ

মভাাোঃ াীনা সুরতানা

ঝারকাঠী 06/11/1991

15278 মভাোঃ ইভযান মানন মতু মভাোঃ মমরভ মযজা

মভাছাোঃ ামভদা মফগভ

কুমিয়া 04/10/1995

15279 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

নাজমুন্নাায

টুয়াখারী 05/07/1993

15280 এনামুর ক আব্দুর জিায

যওন আযা

টাঙ্গাইর 18/04/1992
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15281 মভাোঃ কয়ছয আভদ মভাোঃ জয়নার আনফদীন

ভমযয়ভ মফগভ

মনরট 01/03/1990

15282 াযমভন আকতায াভসুিীন

মফফী আকতায

চট্টগ্রাভ 13/06/1994

15283 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ নওনয আরী

মযানকয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/03/1990

15284 মভাোঃ জামদ মভাোঃ ইকফার

আভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/05/1991

15285 মভাোঃ মভাাইমভনুর ইরাভ মভাোঃ ভাতাফ মানন

আছভা াযবীন

ফগুিা 05/10/1994

15286 মভাোঃ মদনরায়ায মানন মৃত আব্দুর খানরক

মভাাোঃ সুমপয়া মফগভ

যাজাী 11/06/1995

15287 মভাোঃ ামভউর ক মভাোঃ পজলুর ক

ানরা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1988

15288 ওভয পারুক ছানদক প্রাভামনক

ছারভা খাতুন

াফনা 22/12/1994

15289 মভাোঃ রুনফর উমিন মভাোঃ মনকন্দায আরী

মভাছাোঃ ভামজেনা মফগভ

নওগাঁ 18/09/1991

15290 এ. মক. এভ. আযাফুর ক মৃত এ. মক. এভ. ভাফুজুর ক

মফগভ মফরী ক

মনত্রনকানা 21/10/1992

15291 মৌযব দা মগৌযাঙ্গ দা

ন্ধযা যাণী দা

সুনাভগঞ্জ 10/06/1990

15292 মানর যানা আয়ুফ  আরী মভাল্লা

মযপা খাতুন

াতক্ষীযা 10/09/1995

15293 াইফুর ইরাভ মভাোঃ আবুর াান

মভাছাোঃ মপামর মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1989

15294 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ মযজাউর কমযভ

মানন আযা

জাভারনৄয 05/03/1995

15295 আর-আমভন মানন আোঃ ছাত্তায

যওানাযা মফগভ

জাভারনৄয 01/06/1996

15296 অরক মচৌধুযী অমৃত মফাযী মচৌধুযী

শ্রীভমত মচৌধুযী

ব্রাহ্মনফামিয়া 12/10/1988

15297 ওফায়দুল্লা আর মফরার দযনফ আরী মভাির

যানফয়া সুরতানা

ফানগযাট 24/12/1994

15298 মভাোঃ াভীভ তালুকদায মভাোঃ ইন্তাজ আরী তালুকদায

মভাছাোঃ জমভরা মফগভ

জাভারনৄয 20/02/1989

15299 মভাোঃ ওভান গমণ মভাোঃ ওভয আমর

মভাছাোঃ ছযাতন মনছা

চুয়াডাঙ্গা 20/05/1992

15300 মভান েদুর আরভ আব্দুর াই

মজানা মফগভ

জাভারনৄয 27/11/1995
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15301 প্রান্ত মফশ্বা মগৌযাঙ্গ চন্দ্র মফশ্বা

মফরা যানী মফশ্বা

ভয়ভনমিং 15/10/1992

15302 জামকয়া মভামনা আননায়ায মানন তালুকদায

যওান আযা মফগভ

মযাজগঞ্জ 19/03/1991

15303 ামফকুন নাায মভাোঃ তয়জুর ইরাভ

াযাফান তহুযা

াতক্ষীযা 04/10/1996

15304 মভাোঃ ানদকুয যভান ভমতউয যভান

মানপতাজ যভান

মুমন্পগঞ্জ 01/12/1992

15305 মভাোঃ আবু যায়ান মভাোঃ ারুন-অয-যমদ

খানরদা মফগভ

যিংনৄয 25/10/1991

15306 মভাোঃ ভাাবুবুয যভান মভাোঃ মদুল্লা

মভানভনা খাতুন

মকনাযগঞ্জ 31/12/1989

15307 মভাাম্মদ আযভান মানন মভাাম্মদ যমপক

মভাছাম্মদ মফমফ জয়নফ

চট্টগ্রাভ 10/01/1999

15308 মুাম্মদ মগয়া উিীন জাপয আভদ

যামফয়া খাতুন

চট্টগ্রাভ 20/06/1994

15309 ভাফুজ যানা ভকবুর আনভদ

মভাতানযা মফগভ

কক্সফাজায 08/09/1991

15310 মভাোঃ আযাপাত কমফয আকা মভাোঃ মগারাভ পারুক

মভাছাোঃ আনভনা মফগভ

জয়নৄযাট 25/12/1995

15311 মভাাম্মদ ইভন আরাউমিন প্রধান

ভামুদা আক্তায

চাঁদনৄয 12/07/1990

15312 মভাোঃ মমরমুজ্জাভান াীন মভাোঃ আভভ খান

মভাাোঃ যানফয়া মফগভ

পমযদনৄয 31/01/1994

15313 মভাোঃ মভাজামদুর ইরাভ মভাোঃ মদুর ইরাভ

মৃত মদনরায়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/01/1994

15314 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

যামভা মফগভ

ফমযার 01/01/1994

15315 মভাোঃ মুযাদ মানন মভাোঃ মভাতানরফ খন্দকায

মৃত ভমনযা মফগভ

ফমযার 10/10/1991

15316 ইব্রাীভ খমরর আব্দুয যমদ

ামছনা মফগভ

ভয়ভনমিং 14/10/1989

15317 মভাোঃ যমফউর ইরাভ বুরবুর মভাোঃ ারুন অয যীদ

যানফয়া মফগভ

পমযদনৄয 01/11/1994

15318 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভাছাোঃ জুমরয়া খাতুন

াফনা 01/01/1991

15319 কামতেক মফশ্বা অভর ইন্দু মফশ্বা

শুকন্তরা ভজুভদায

মনায়াখারী 01/02/1989

15320 মভাোঃ ভাছুভ মফল্লার মভাোঃ আবুর ানভ

জুনরখা মফগভ

কুমভল্লা 16/06/1988
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15321 মভাোঃ মফাযান উমিন সুভন মভাোঃ মরার উমিন

মভনুয়াযা মফগভ

মনায়াখারী 11/10/1991

15322 মাাইন মভাোঃ নাঈভ মভাোঃ মফরানয়ত মানন

াীন আক্তায

মপনী 30/12/1995

15323 মভাোঃ ভামুন মভাোঃ ানদ আরী

মভাছাোঃ ফায়রা খাতুন

মযাজগঞ্জ 02/01/1995

15324 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মৃত মভাোঃ মদানরায়ায  মানন

ামনুয মফগভ

নযমিংদী 17/01/1993

15325 ামন আরভ মভাোঃ পজলুর ক

মভাছাোঃ ঞ্চভারা মফগভ

যিংনৄয 05/05/1992

15326 মভাোঃ আযাফুর আরভ মছাযাফ আরী

ানজযা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1996

15327 মভাাম্মদ ামপজুয যভান মভাোঃ আয়নার ক

মভাছাোঃ ানভদা মফগভ

জাভারনৄয 10/10/1994

15328 মভাোঃ তুমন আরভ মভাোঃ যজফ আরী

মভাছাোঃ মমুন মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 08/08/1990

15329 মভাোঃ মফল্লার মানন মভাোঃ মাযাফ আরী

মফউটি খাতুন

টাঙ্গাইর 25/11/1995

15330 ভমউমিন খন্দকায আননায়ায মানন খন্দকায

পমযদা ইয়াছমভন

চাঁদনৄয 26/08/1995

15331 মভাোঃ এভদাদুর ক মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ যামদা মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/12/1994

15332 শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দা শ্রী ননী মগাার দা

শ্রী আযতী ফারা দা

কুমভল্লা 01/01/1989

15333 মভাোঃ ামভদুয যভান মভাোঃ আননায়ায মানন

ানজযা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/11/1993

15334 মভঠুন কুভায ীর দুরার চন্দ্র ীর

অমনতা যানী ীর

াফনা 06/07/1993

15335 কাজী মুোঃ নুযউিীন কাজী মুোঃ ভমউিীন

সয়দা াযবীন আক্তায

চট্টগ্রাভ 05/01/1996

15336 মুাম্মদ ভাামুদুর াান মচৌধুযী মৃত আাভদুয যভান মচৌধুযী

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1993

15337 শ্রী উত্তভ কুভায ফভ েন শ্রী মচন চন্দ্র ফভ েন

শ্রীভমত ন্ধযা যানী

গাইফান্ধা 01/12/1990

15338 মভাোঃ তুমন ইরাভ মৃত আননায়ায মানন মফাযী

মফরমকছ মফগভ

ফগুিা 20/11/1993

15339 মভাোঃ মভাজাপপয মানন মভাোঃ মভাজাায যদায

মভাছাোঃ ামভদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/02/1994

15340 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাাোঃ মভাজানম্মর ক

মভাাোঃ ভামুদা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 24/07/1990
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15341 মভাোঃ মরয়ন মৃধা মভাোঃ আইয়ুফ আরী মৃধা

চায়না মফগভ

পমযদনৄয 10/09/1994

15342 মভাোঃ নামছয উমিন মৃত মভাোঃ ওভান মখ

মৃত ভভতাজ মফগভ

গাজীনৄয 01/04/1992

15343 মভাোঃ আাদ মানন মভাোঃ মভাজাায আরী

আকতয ফানু

নওগাঁ 25/10/1990

15344 মভাাম্মদ খানরদুজ্জাভান ভূইঁয়া মভাাম্মদ আব্দু ছাত্তায ভূইঁয়া

নাজমুন নাায

কুমভল্লা 26/07/1990

15345 মভাাম্মদ মপ্রন্প মচৌধুযী মভাোঃ ফজলুয যভান মচৌধুযী

মৌয়দা মুনরাইট আক্তায

পমযদনৄয 13/10/1990

15346 প্রবা কুভায প্রকা কুভায

কল্পনা যানী

নওগাঁ 10/12/1992

15347 জামকয মাাইন ান্নান ভাতুিয

ইয়াযন মনছা

মগাারগঞ্জ 10/10/1990

15348 মভাোঃ আক্তায মাছাইন নামছয আভদ

জন্নাত আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/01/1989

15349 াগয মদফ জয় ফকুর চন্দ্র মদফ

কমর যানী মদফ

মভৌরবীফাজায 31/12/1993

15350 মভাোঃ মভাানযপ আব্দুর কমযভ

ামরভা

মবারা 01/06/1995

15351 মভাোঃ মফপ্লফ মযজা মভাোঃ জমজেসুয যভান

মভাছাোঃ ামনা ফানু

ঠাকুযগাঁও 10/08/1995

15352 মভাোঃ আব্দুল্লা আর মনাভান মভাোঃ আব্দুর ফাযী

মভাছাোঃ মাননয়াযা মফগভ

জয়নৄযাট 01/01/1995

15353 আমনছুয যভান মৃত জয়নার আফদীন

মভাাোঃ মনলুপা মফগভ

কুমভল্লা 19/05/1993

15354 মভাোঃ ইপযাত ইরাভ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

নাজনীন আক্তায

কুমভল্লা 08/02/1994

15355 সুভন ভজুভদায মমল ভজুভদায

ভযনী ভজুভদায

রক্ষীনৄয 01/01/1987

15356 খন্দকায ভমউমিন আনভদ খন্দকায ছানর উমিন

মভাাোঃ লুৎপা খন্দকায

কুমভল্লা 15/12/1988

15357 মভাোঃ যামকফ মানন মভাোঃ খায়রুজ্জাভান

যািানা ফানু

মদনাজনৄয 13/12/1992

15358 যাজীফ ার মযভর ার

মররা ার

চট্টগ্রাভ 11/01/1990

15359 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ ছাইফুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযনা ফানু

জয়নৄযাট 24/11/1992

15360 মভাোঃ মভনদী াান পামভ মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ পানতভা খাতুন

াফনা 24/01/1991
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15361 মভাোঃ মরটন ভন্ডর মভাোঃ আবুর মানন ভন্ডর

জহুযা মফগভ

ফগুিা 12/03/1988

15362 ফানয়মজদ তয়মুজ আরী

মফরমকছ মফগভ

জাভারনৄয 01/12/1993

15363 মভাোঃ মমরভ মভাল্লা মভাোঃ ভান্নান মভাল্লা

কনভরা মফগভ

পমযদনৄয 18/09/1992

15364 মভাোঃ নাজমুর াচান মভাোঃ আননায়ায মানন

মভাাোঃ নাজভা মফগভ

মগাারগঞ্জ 18/11/1989

15365 মভাোঃ মনজাভ উমিন মভাোঃ লুৎপয যভান

মযমজয়া খাতুন

াফনা 15/10/1995

15366 মভাোঃ আমনছুয যভান মভাোঃ আোঃ ভমজদ

মভাাোঃ আননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 03/01/1994

15367 মভাোঃ বুলু ইরাভ মভাোঃ তমদুর ইরাভ

মভাছাোঃ বুরবুমর মফগভ

নীরপাভাযী 01/01/1992

15368 মভাোঃ যীফুর আরভ মভাোঃ ভমনরুর ক যকায

মৃত যায়ানা মফগভ

কুমভল্লা 22/08/1994

15369 মভাোঃ আনর ভামুদ মভাোঃ বুলু মভয়া যকায

মভাছাোঃ আনভনা মফগুভ

ফগুিা 13/05/1990

15370 আবু াঈদ ামন মভাোঃ আব্দুর ামকভ

আময়া মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 24/08/1996

15371 মভাোঃ ামকফ আম্মদ খান মভাোঃ মপকুর ইরাভ খান

ামদা আক্তায

মনত্রনকানা 28/02/1993

15372 মভাোঃ ামফর উমিন মভাোঃ আকতায উমিন

মভাছাোঃ মভানভনা মফগভ

নানটায 15/05/1991

15373 মভাোঃ মভাক্তায মাাইন মভাোঃ আব্দুর ামভদ মভাল্লা

মভাছাোঃ ামনপা মফগভ

াফনা 12/05/1993

15374 জুফানয়য কাউায মন মভাোঃ আব্দুছ াত্তায

সুমপয়া খাতুন

মকনাযগঞ্জ 20/06/1987

15375 মভাাম্মদ াান মৃত এ.মফ.এভ. মছমিক

ভভতাজ মফগভ

মনায়াখারী 12/01/1990

15376 মভাোঃ জনী আরী মভাোঃ মপযনদৌ আরী

মভাছাোঃ জমযনা মফগভ

ফগুিা 18/10/1993

15377 মভাোঃ াাজাান মকফমযয়া মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ মযাকানা মফগভ

নওগাঁ 01/12/1996

15378 মভাোঃ আখতারুজ্জাভান মভাোঃ মারায়ভান  ইরাভ

মভাছাোঃ জান্নাতুন মনছা

নীরপাভাযী 29/05/1995

15379 আমতকুয যভান আোঃ াই পমকয

লুৎপা

মযয়তনৄয 05/07/1990

15380 মযফুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

চানভরী

চাঁাইনফাফগঞ্জ 10/03/1987
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15381 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ আমনছুয যভান

সুমপয়া মফগভ

ফগুিা 11/12/1996

15382 মভাকাযযভ মানন ভঈন উমিন

আয়া মফমফ

নানটায 11/12/1990

15383 ম মকদায দুরার মকদায

মফজরী মকদায

মগাারগঞ্জ 03/03/1991

15384 নামজয মাাইন মদুর ইরাভ

নামগ েছ মফগভ

ফগুিা 10/11/1994

15385 মভাোঃ আননায়ায মানন মগয়া উমিন আনভদ

মযফুন মনছা

সুনাভগঞ্জ 25/08/1988

15386 মভাোঃ মযন মভয়া মভাোঃ আরাউমিন

খামদজা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 12/11/1993

15387 মভাোঃ নুয মানন মৃত মভাোঃ মগয়া উমিন

মভাছাোঃ ামরভা খাতুন

মদনাজনৄয 10/05/1991

15388 সুকান্ত কুভায ার সুনীর চন্দ্র ার

অনরাকা যানী ার

মনায 01/01/1996

15389 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ মভাপানজ্জর ক

মভাছাোঃ ভননায়াযা খাতুন

মনায 01/01/1993

15390 প্রীদ কুভায দা সুমনর মফকা দা

রাকী যানী দা

কক্সফাজায 18/02/1991

15391 নদফ কুভায দা জয়নদফ চন্দ্র দা

আযমত ফারা দা

ফগুিা 01/01/1996

15392 নয়ন মভয়া আজগয প্রািং

ানযা মফগভ

ফগুিা 30/10/1993

15393 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ আোঃ াভাদ প্রািং

মভাছাোঃ রমতফুন মনছা

ফগুিা 30/11/1995

15394 নাজমুর মুন্পী মনজাভ মুন্পী

যানু মফগভ

মগাারগঞ্জ 19/10/1992

15395 আক্তারুর ইরাভ াফান আরী

জামযয়া মফগভ

মনায 25/02/1993

15396 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ ামপজুয যভান

কুরছুভ মফমফ

মনায 05/05/1994

15397 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ এনামুর ক

মভাছাোঃ ভমজেনা মফমফ

যাজাী 01/01/1991

15398 মতৌমদুর ইরাভ  কারাভ মখ

ানযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 27/06/1996

15399 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ মছাফান আরী

মভাছাোঃ পানতভা মফগভ

গাইফান্ধা 12/12/1991

15400 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

মমযন সুরতানা

চুয়াডাঙ্গা 12/07/1989
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অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

15401 জমরুর ইরাভ মযাজুর ইরাভ

ভভতাজ মফগভ

খুরনা 03/02/1993

15402 মভাোঃ মনজাভ উমিন মভাোঃ মপযনদৌ আরভ

ানযা মফগভ

মনত্রনকানা 15/10/1993

15403 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার মৃত মভাোঃ আপছায উমিন াওরাদায

খানরদা মফগভ

ঝারকাঠী 01/01/1989

15404 মভাোঃ ভাাবুফ-উর-আরভ মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

মভাছাোঃ ভানজদা মফগভ

কুমিয়া 26/04/1995

15405 মভাোঃ ানয়দুজ্জাভান মভাোঃ ায়দায আরী

মযানকয়া মফগভ

পমযদনৄয 01/07/1993

15406 মভাোঃ াভীভ খন্দকায আব্দুর ফানতন

ানাজ মফগভ

ঝারকাঠী 01/08/1996

15407 মভাোঃ আযাফুর আরভ মভাোঃ ভাাবুবুর আরভ

তানযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/05/1992

15408 মভাোঃ তানযকুর ইরাভ মভাোঃ আফদুছ মছাফান যকায

মভাছাম্মৎ আয়া আক্তায

চট্টগ্রাভ 01/03/1989

15409 মানর যানা সুরতান আভদ

াভসুন নাায

নযমিংদী 21/03/1990

15410 নামপজ আনভদ মখ মভাজাপপয মানন

মৃত আমজেনা মফগভ

খুরনা 04/11/1992

15411 প্রতীক ধয মযনতাল চন্দ্র ধয

বুরবুমর যামন ধয

টাঙ্গাইর 09/09/1994

15412 উমু্মর খানয়য মভাছাোঃ পানতভা তুজ মজাযা মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ লুৎফুন মনছা

মদনাজনৄয 22/12/1991

15413 ফকুর কুভায যায় মৃত প্রফুল্ল কুভায যায়

বাযতী যায়

যিংনৄয 05/04/1992

15414 মভাোঃ মফরার মভাোঃ ামভদ মকদায

মভাাোঃ ভননায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 28/08/1993

15415 আফদুল্লা আর ভামুন মভাকবুর আনভদ

ভননায়াযা মফগভ

ঢাকা 30/10/1990

15416 ম্পদ যকায িংকয যকায

নমণ েভা যকায

মগাারগঞ্জ 21/12/1995

15417 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জমরর মখ

মভাছাোঃ যানফয়া মফগভ

কুমিগ্রাভ 18/10/1995

15418 মভাফাযক মানন মৃত ছানর আাম্মদ

পানতভা মফগভ

মপনী 17/04/1989

15419 মভাোঃ আমতকুয যভান ভূঞা ভাওোঃ আবু তানয ভূঞা

ভভতাজ মফগভ

কুমভল্লা 12/12/1995

15420 মভাোঃ রুনফর মানন মভাোঃ আব্দুর ওাফ

মভাছাোঃ জায়দা খাতুন

াফনা 22/02/1990
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15421 মভাোঃ যাহুর যভান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

আনরয়া মফগভ

াফনা 10/09/1995

15422 মভাোঃ ানূয াহ্ মভাোঃ জারার উমিন

জাানাযা মফগভ

মফগঞ্জ 01/01/1996

15423 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ ফমদউয যভান

পানতভা মফগভ

মগাারগঞ্জ 07/06/1993

15424 মভাাম্মদ আফদুর আরীভ ভমপজুর ইরাভ

ানজযা মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1992

15425 এ.এভ.ইমতয়াক মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ মযনফকা সুরতানা

কুমিয়া 14/02/1987

15426 াথ ে প্রমতভ যায় মকনায কুভায যায়

মভমন যায়

ফানগযাট 07/01/1996

15427 মভাোঃ আব্দুর মভামভন মভাোঃ ামফবুয যভান

ভানরকা মফগভ

মযাজগঞ্জ 31/12/1993

15428 মভাোঃ তাওমপকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ তানযণ মফগভ

গাইফান্ধা 11/10/1990

15429 মভাস্তপা কাভার আমভনুর ক

ভমজেনা মফমফ

যাজাী 05/12/1993

15430 মভযাজুর ইরাভ মভাোঃ মভানর উমিন

তাজমভযা মফগভ

খুরনা 29/03/1994

15431 আমযফুর ইরাভ ানফ আরী

মনরন মফগভ

ঝারকাঠী 20/10/1992

15432 এ.এভ.মযয়াজুর ইরাভ সুভন এ.এভ. াহ্ আরভ

মভাাোঃ মযননা মফগভ

ফমযার 30/06/1990

15433 জারার উমিন আনম্মদ মভাোঃ মরার উমিন ভািায

মপযনদৌম আযা মফগভ

টুয়াখারী 01/03/1993

15434 মভাোঃ কানয় াওরাদায মভাোঃ খমরর উয যভান

ভাননুয মফগভ

ফমযার 01/11/1995

15435 আর-আমভন মযাজুর ইরাভ মভয়া

পানতভা মফগভ

পমযদনৄয 01/02/1994

15436 সুজন চন্দ্র মভাদক স্বযমজৎ মভাদক

চন্দনা যানী মভাদক

মফগঞ্জ 01/05/1995

15437 মভাোঃ নাময উমিন নূয মভাাম্মদ ভূইয়া

নুরুন নাায মফগভ

ভাদাযীনৄয 15/04/1990

15438 মভাোঃ আমকুয যভান মৃত এজাায আরী

মফউটি মফগভ

ভাদাযীনৄয 07/05/1988

15439 মভাোঃ ভাইনুয যভান মথন মজায়ানরুয যভান

মৄমথকা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/01/1991

15440 মভাোঃ আননায়ায হুাইন মভাোঃ ফাঁচ্চু মভয়া

রুনদা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/07/1994
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15441 মভাোঃ ামভমুয যভান মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ াানাযা যভান

াফনা 22/10/1996

15442 মভাোঃ মরটন আরী মভাোঃ মকান্দায আরী

মভাাোঃ নানয়ভা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/03/1995

15443 মভাোঃ আননায়ায মানন মভাোঃ আব্দু ছাত্তায

মভাছাোঃ আঙ্গুযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/12/1992

15444 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ মিীকুর ইরাভ

মভাছাোঃ মজানা খাতুন

াফনা 15/06/1996

15445 মভাোঃ মনাভান াফীফ মভাোঃ আমজজুর ক

জহুযা

মকনাযগঞ্জ 01/01/1995

15446 মভাোঃ মভাায়নভনুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মমরনা আক্তায

চুয়াডাঙ্গা 23/10/1988

15447 মভাোঃ নূয-এ-আরভ মভাোঃ আব্দুর ামভদ

ামদা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 30/12/1987

15448 যাজু আনম্মদ মভাোঃ ছামভউর ইরাভ

মভাছাোঃ ানা মফগভ

জাভারনৄয 10/02/1995

15449 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মৃত মভাোঃ মছমিকুয যভান

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

ভাগুযা 08/07/1993

15450 মভাোঃ আকযাভ মানন নরুর ইরাভ

ভমযয়ভ মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 12/01/1994

15451 মভাোঃ ইভাইর ামকভ মৃত ইমরয়াচ মানন মভয়া

রাবরী ইয়মভন

মগাারগঞ্জ 01/07/1988

15452 এভ.এভ. ভাসুভ হুাইন মভাোঃ ওভান গমন মভাল্যা

মভাাোঃ রমতপা মফগভ

খুরনা 17/07/1992

15453 মফশ্ব ঘযাভী মফজয় ঘযাভী

জয়ন্তী ঘযাভী

ফমযার 08/05/1993

15454 অনু চন্দ্র াওরাদায মনমখর চন্দ্র াওরাদায

সুমচত্রা যানী

ফযগুনা 18/05/1992

15455 মভাোঃ ইউনুছ আরী মভাোঃ নওা মভয়া

মভাছাোঃ যওনাযা মফগভ

গাইফান্ধা 30/05/1991

15456 মভাোঃ মভরন মানন মভাোঃ ভনরভ আরী

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

কুমিয়া 24/07/1991

15457 মভাোঃ ভামুন যানা া জারার

মমরনা মফগভ

ঢাকা 25/03/1987

15458 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ াভসুর আরভ

মভাছাোঃ যামদা খাতুন

াফনা 12/02/1996

15459 মভাোঃ াাদুয আরভ াহ্ মভাোঃ আবু ফাককায মমিক

তানমজরা মফমফ

যাজাী 01/01/1990

15460 মভাোঃ মদনরায়ায াান  আোঃ যাজ্জাক

স্বপ্না মফগভ

ভয়ভনমিং 15/11/1993
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15461 মপকুর ইরাভ ীদুল্লা

ামপয়া মফগভ

নযমিংদী 03/04/1988

15462 ঞ্জীফ মদফনাথ মু্ভ মদফনাথ

কৃষ্ণা যানী মদফনাথ

ফমযার 02/01/1990

15463 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মভাোঃ আরতাফ মানন

মভাছাোঃ কাঞ্চন মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1994

15464 মভাোঃ াান ইভাভ মভাোঃ মরার উমিন

কাভরুন নাায

ঢাকা 02/07/1993

15465 আবুর াান আমজজুর ক

আমছয়া খাতুন

াফনা 10/09/1996

15466 মভাোঃ আকতারুজ্জাভান মৃত আাদুজ্জাভান

মভাছাোঃ আপরুজা আক্তায

ফগুিা 01/07/1993

15467 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ আরাউিীন

মভাছাোঃ আনভনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 15/08/1991

15468 মভাোঃ উভান গমন মভাোঃ মছমিক পমকয

ছানযা মফগভ

পমযদনৄয 15/06/1995

15469 মভাোঃ নওাদ মানন মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ

মজানফদা মফগভ

খুরনা 30/08/1991

15470 মভাোঃ ভমিযু যভান মভাোঃ ভমতয়ায যভান

মযানকয়া মফগভ

খুরনা 16/03/1994

15471 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

ভমযয়ভ ইরাভ

খুরনা 25/09/1989

15472 মাবন কুভায মফশ্বা সুবাল মফশ্বা

অঞ্জরী মফশ্বা

খুরনা 23/08/1994

15473 মনমখর চন্দ্র ভন্ডর কননক চন্দ্র ভন্ডর

তুরী যানী

খুরনা 16/04/1994

15474 মভাাম্মদ মতৌমদুয যভান মভাাম্মদ পজলুয যভান

ছানরা মফগভ

মনায 03/10/1990

15475 মভাোঃ তামদ মানন আাম্মদ আরী 

মভাছাোঃ আনরয়া মফগভ

মনায 11/10/1989

15476 মভাোঃ যামকফ াান মভাোঃ মতাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

ফগুিা 15/03/1992

15477 ভাফুজুয যভান আব্দুয যফ কাজী

ভানজদা মফগভ

পমযদনৄয 26/11/1994

15478 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ নূরুজ্জাভান

মভাাোঃ আছভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 02/01/1996

15479 মভাোঃ মরভন মানন মভাোঃ মভাজাপপয মানন

মভাছাোঃ নামছভা

নওগাঁ 23/03/1992

15480 মভাোঃ মুস্তামপজুয যভান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ চম্পা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 29/01/1991
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15481 আব্দুল্লা আর মনাভান ইউনু গাজী

মযনফকা খাতুন

াতক্ষীযা 26/10/1993

15482 মভাোঃ জমভ উমিন মভাোঃ আোঃ ভান্নান

মভাছাোঃ যামদা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 01/10/1992

15483 দীপ্ত াা মফশ্বনাথ াা

অমনতা াা

টাঙ্গাইর 13/08/1994

15484 মভাাম্মদ মদনরায়ায মানন নুয মভাাম্মদ

মভাছাোঃ যমভা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1989

15485 মভাোঃ ান্ত তালুকদায মভাোঃ আমভনুর ইরাভ তালুকদায

ারুর তালুকদায

টাঙ্গাইর 16/09/1993

15486 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মৃত াাজাান আরী া

মভাছাোঃ জানযা খাতুন

মদনাজনৄয 05/06/1993

15487 মভাোঃ ওয়ামভ খান মভাোঃ জাাঙ্গীয খান

মভাাোঃ যানফয়া খাতুন

যাজাী 01/01/1993

15488 মভাোঃ মখ াদী মখাকন মভাোঃ আজভর ক

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

যাজাী 13/04/1995

15489 মভাোঃ কাওছায ামভদ মভাোঃ আভজাদ মানন

মভাছাোঃ মকছভতাযা

াফনা 05/02/1987

15490 মভাোঃ যামদুজ্জাভান মভাোঃ যইচ উমিন

মভাছাোঃ মযমজয়া খাতুন

াফনা 12/12/1993

15491 মভাাম্মদ যানদুর ইরাভ যমপক মভয়া

ামনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/08/1989

15492 আব্দু ারাভ ছমফযন মফগভ

আব্দু বুয যদায

াতক্ষীযা 26/02/1994

15493 মভাোঃ আর-আমভন মৃত আরাজ্ব মভাোঃ আকফয আরী

মভাছাোঃ যামজয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 05/01/1991

15494 মভাোঃ াইফুল্লা মভাোঃ মভানরভ উমিন

মখানদজা মফগভ

খুরনা 05/01/1994

15495 মভাোঃ আর-আমভন মখ মভাোঃ াজাান আরী

জানদা খাতুন

াফনা 17/06/1993

15496 মভাোঃ আর-আমভন যকায মভাোঃ আব্দু ছাত্তায

মযানা আক্তায

মনত্রনকানা 01/01/1992

15497 আর-আমভন আোঃ ফাযীক

ামরভা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/06/1995

15498 এভ.এ.াান মভাোঃ মতাজানম্মর মানন

নামগ ে মফগভ

টাঙ্গাইর 21/06/1992

15499 মভাোঃ আমনসুয যভান মভাোঃ যভজান আরী

মপনযাজা মফগভ

টাঙ্গাইর 25/07/1991

15500 মভাোঃ ভামুনুয যমদ খান মভাোঃ মযজাউর কমযভ খান

ভমজেনা মফগভ

নওগাঁ 15/07/1993
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15501 মভযফ উমিন মভাোঃ আমল উমিন

মভনু ভভতাজ

খুরনা 15/11/1995

15502 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ পানতভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/10/1995

15503 মভাোঃ মজয়াউর াান মভাোঃ আনছায আরী যদায

ভভতাজ

ফমযার 03/03/1988

15504 মভাোঃ যামভ ভামুদ মৃত আব্দুর ভছমিয

ময়াযা মফগভ

মনরট 07/05/1994

15505 আব্দুল্লা-আর-ভামুন মভাোঃ আব্দুর খানরক

ভমনযা খাতুন

কুমিয়া 05/06/1988

15506 মনলুপা ইয়াভীন মখ মপকুর ইরাভ

ামনা খাতুন

াতক্ষীযা 25/01/1990

15507 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ মফরানয়ত মানন

আনয়া মফগভ

মনায়াখারী 02/12/1994

15508 মভাোঃ াভীভ মভাোঃ আযনদ আরী

ামফয়া মফগভ

ভামনকগঞ্জ 28/10/1993

15509 তানমজর মাাইন মাযাফ আরী

তাযা বানু

টাঙ্গাইর 31/12/1992

15510 মভাোঃ মরটন মানন মভাোঃ ইরাভ গাজী

আনরয়া মফগভ

মনায 05/07/1993

15511 আবু ানর মভাোঃ নামছভ মভাোঃ মভান েদুর ক

আমিয়া খাতুন

কুমিয়া 11/11/1992

15512 মফকা কুভায মফশ্বা াযান চন্দ্র মফশ্বা

ভভতা যানী মফশ্বা

নিাইর 05/11/1988

15513 উভয পারুক নান্টু আব্দুর ফানযক

মযামকয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 01/01/1994

15514 মভাোঃ কাভার মানন মভাোঃ ানর আনভদ

আনয়া মফগভ

কুমভল্লা 01/02/1994

15515 মুজতামদ মাযাফ আরী গাজী

আভা খাতুন

মনায 01/01/1996

15516 মভাছাোঃ ভমনযা খাতুন (ভমন) ভম্মদ আরী

মভাছাোঃ াভছুন্নাায

কুমিয়া 28/12/1994

15517 মভাোঃ ভাফুজুয যভান মভাোঃ খমরলুয যভান

াানা যভান

নাযায়নগঞ্জ 19/02/1991

15518 মভাোঃ াজ্জাদ মানন মভাোঃ আবুর মানন

রুফী আক্তায

মনায়াখারী 28/12/1989

15519 সুভন চন্দ্র ভজুভদায সুমধয চন্দ্র ভজুভদায

ঝন ো ভজুভদায

মনায়াখারী 01/12/1988

15520 মভাোঃ কমফরুর ইরাভ ানদ আরী

চাঁনু মফগভ

ভয়ভনমিং 22/08/1989
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15521 মভাোঃ জুনয়র খন্দকায আব্দুর কামদয খন্দকায

ানা মনা খানভ মী

নযমিংদী 15/11/1990

15522 মনভর আোঃ কামদয

ানা মনা মী

নযমিংদী 22/06/1996

15523 মভাোঃ াাদাত মানন মদনরায়ায মানন

নূয জাান মফগভ

মপনী 11/01/1988

15524 মভাোঃ যায়ান যকায মভাোঃ ভমপজ উিীন

পমযদা মফগভ

যাজাী 21/06/1993

15525 মভাাম্মদ ানদ আরভ মভাাম্মদ াভসুর আরভ

পমযদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 02/02/1987

15526 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-মনাভান আবু ইউছুপ

আনয়া আক্তায

মনায়াখারী 25/08/1992

15527 মভাোঃ মভযাজ মানন মভাোঃ আবুর মানন

ামপয়া আকতায

নাযায়নগঞ্জ 15/02/1992

15528 আবু জানদ আব্দুর আমজজ

মজন্নতুন মনছা

ফগুিা 05/03/1992

15529 মভাম্মদ াননওয়াজ খাঁন মৃত আকযাভ আরী

ছানয়দা খাতুন

ব্রাহ্মনফামিয়া 12/10/1990

15530 গাজী ভীন উিীন গাজী জাভার উিীন

নামভা আক্তায

টুয়াখারী 30/12/1988

15531 মভাোঃ আবুর কারাভ মভাোঃ দযনফ আরী

মযননা মফগভ

টাঙ্গাইর 04/05/1989

15532 ইব্রাীভ মানন আফদুয যমভ

মকনা মফগভ

মনায়াখারী 27/12/1992

15533 মভনদী াান মভাোঃ মভাজানম্মর ক

চানভরী মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1994

15534 মভাোঃ বুজ মভয়া মভাোঃ আোঃ ফাযীক

মভাছাোঃ াভছুন্নাায

জাভারনৄয 11/08/1994

15535 অমৃত ফাইন ভঙ্গর চন্দ্র ফাইন

মদফ যানী ফাইন

মগাারগঞ্জ 05/07/1991

15536 আযাপাত ইরাভ কমফয মানন

মযনু মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/10/1993

15537 মভাোঃ কাইয়ুভ মানন আোঃ ছত্তায াওরাদায

মভাাোঃ আমজতন মনা

টুয়াখারী 01/01/1988

15538 মভাোঃ মভানতানজমুর ক মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান

তামভনা মফগভ

ফগুিা 20/11/1993

15539 মমুর মদফনাথ সুবাল মদফনাথ

ন্ধযা মদফ নাথ

মনায 09/02/1994

15540 মভাোঃ নুরুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাাোঃ াযবীন আক্তায

মকনাযগঞ্জ 01/03/1996
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15541 মভাোঃ আনারুর ইরাভ মভাোঃ আয়নার ভন্ডর

মপারী মফগভ

ফগুিা 01/10/1993

15542 মভাাম্মদ এনামুর ক মভাাম্মদ আমভনুর ক

মযনু আকতায

চট্টগ্রাভ 10/08/1993

15543 মভাোঃ আমনসুয যভান মভাোঃ ভাাবুফ

আছভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 25/04/1991

15544 মভাোঃ যানর ইরাভ মভাোঃ রুহুর আমভন

মভাছাম্মৎ যমভা মফগভ

টুয়াখারী 19/11/1993

15545 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মভাযন েদা খাতুন

ফগুিা 01/03/1991

15546 মভাোঃ রুনফর ইরাভ মৃত মভাোঃ পইমুিীন

মভাছাোঃ ভমযয়ভ মফগভ

মদনাজনৄয 10/10/1995

15547 মভাোঃ আব্দুর ামকভ মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন

মভাোঃ ামরভা মফগভ

ফগুিা 01/02/1992

15548 মভাোঃ ভাাবুবুয যভান মভাোঃ ভমতউয যভান

াানাযা মফগভ

ফানগযাট 20/11/1994

15549 মভাোঃ াইফুর ইরাভ অমর আাম্মদ

কমনুয মফগভ

মনায়াখারী 02/01/1994

15550 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ মদ মভয়া

সুমযয়া মফগভ

কুমভল্লা 31/12/1995

15551 চন্দন কুভায চক্রফতী কানুরার চক্রফতী

কল্পনা যানী চক্রফতী

মফগঞ্জ 01/01/1993

15552 মভাোঃ মপকুর ইরাভ  মভাোঃ আব্দুর গফুয

ভানরকা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 20/08/1991

15553 মখ জামভর াান ায়দায আরী

মফগভ ভয়না

ফানগযাট 10/01/1994

15554 মভাোঃ ানজদুয যভান মভাোঃ আব্দুর ফানতন

মভাছাোঃ ছারভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 05/09/1993

15555 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ ভমভন উল্যা

মফমফ আনয়া আক্তায

মনায়াখারী 01/03/1989

15556 মভাোঃ ভমভনুর ক মভাোঃ ভমন ভন্ডর

মভাাোঃ ভননায়াযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 26/05/1994

15557 নয়ন মফকা চাকভা নৄষ্প যঞ্জন চাকভা

মনযা নন্দী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 21/11/1987

15558 মভাোঃ ভমজফায যভান আম্মদ আরী

মভাছাোঃ মুকজান মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 15/09/1989

15559 মভাোঃ জান্নাত মানন মভাোঃ মতাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ কমনুয মফগভ

াফনা 12/11/1994

15560 মভাোঃ আব্দুর াই মভাোঃ নমজফয যভান

মৃত মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 12/12/1995
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15561 আফদুল্লা আর ভামুন আফদু ারাভ তালুকদায

মগারবানু মফগভ

টুয়াখারী 01/03/1990

15562 মভাোঃ মগারাভ নফী মৃত মভাোঃ আব্দুর আমজজ মভাল্লা

ানযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/12/1994

15563 ইজাজুয যভান অমনক মভাোঃ মকাফাদ আরী মভাল্লা

মজমভন মফগভ

মগাারগঞ্জ 08/07/1996

15564 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ আভজাদ আরী মভাল্যা

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

মনায 08/10/1995

15565 মভাোঃ ািাভ মানন মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ ফুরভমত খাতুন

াফনা 21/05/1993

15566 মভাোঃ মজয়াউর ইরাভ মভাোঃ জাপয ভন্ডর

মভাছাোঃ াময়া মফগভ

ভাগুযা 10/06/1996

15567 সুভন মফশ্বা অনু মফশ্বা

মভনতী মফশ্বা

ভাগুযা 15/07/1993

15568 আর-আমভন মভাোঃ ভামনক মক

মভাছাোঃ াছনা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1994

15569 মভাোঃ মজবুয যভান আব্দুর খানরক

মভাছাোঃ তাছমরভা খাতুন

কুমিয়া 29/11/1986

15570 মভাোঃ আর-আমভন আকন্দ মভাোঃ ইমি আরী আকন্দ

মযননা মফগভ

গাইফান্ধা 10/10/1995

15571 জর কভ েকায শ্যাভর কভ েকায

বুলু যানী কভ েকায

ভাদাযীনৄয 16/11/1992

15572 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আমভয আরী

মভাছাোঃ আনজুভান আযা

মদনাজনৄয 08/06/1994

15573 মভাাম্মদ মভায়নজ্জভ  মানন আর-আমভন মভাাম্মদ কুটি মভয়া

ছানযা মফগভ

পমযদনৄয 15/07/1990

15574 মভাোঃ মতৌমপকুর ইরাভ মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভাছাোঃ সুরতানা আক্তায

ফগুিা 17/01/1996

15575 মভনদী াান ভানজদ াওরাদায

ামি মফগভ

ফমযার 01/12/1993

15576 মভাোঃ খমরলুয যভান মভাাোঃ নূহু নফী

মভাছাোঃ পানতভা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 28/10/1995

15577 ইপনতখারুর আরভ মাবন মভাোঃ যমপকুর আরভ

তামরভ আযা মমযন

মনায 22/09/1996

15578 মভাোঃ মভজানুয যভান মখ হুভায়ুন কমফয

ামপয়া খাতুন

ফানগযাট 19/08/1988

15579 যামকফ মানন মভাোঃ ফযকত আরী

মযমর মফগভ

ভামনকগঞ্জ 01/08/1993

15580 হুাইন মুাম্মদ পয়ার ভাওরানা মুাম্মদ আবুর ানভ

মফগভ মপনযাজা খাতুন

াতক্ষীযা 10/10/1987
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15581 মভাোঃ উজ্জর মানন মভাোঃ গুরজায মানন

মপারী খাতুন

নওগাঁ 15/10/1988

15582 মভাোঃ ভাসুদ খান মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ জনয়ফ মফগভ

ভামনকগঞ্জ 02/03/1990

15583 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ আকফয মানন

আনভনা খাতুন

কুমিয়া 12/05/1987

15584 আমতকুয যভান  আভজাদ মানন

ছায়যা মফগভ

াতক্ষীযা 03/01/1994

15585 প্রনয় কুভায মযভর যকায

অমনতা যানী

নানটায 12/01/1990

15586 তানবীয খান মভাোঃ তমরভ খান

ামদা খানভ

ঝারকাঠী 20/03/1993

15587 মভাোঃ াগয খান মভাোঃ দমফয খান

মফমফ মফগভ

খুরনা 01/11/1994

15588 তানবীয আনভদ মভাোঃ আকায আরী

তাছমরভা খাতুন

কুমিয়া 07/12/1994

15589 শ্রী িংকজ চন্দ্র যায় শ্রী মফষ্ণুদ যায়

শ্রীভমত মদারী যামন যায়

জয়নৄযাট 01/01/1990

15590 মভাোঃ ইমতয়াক উর আরভ মভাোঃ নাময আরভ

মভাছাোঃ াজাদী আরভ

চুয়াডাঙ্গা 30/10/1994

15591 মভাোঃ আরাউমিন মভাোঃ খানয়য আনভদ

আনয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 02/02/1988

15592 মভাোঃ মভনদী াান মফনৄর মভাোঃ ইতায আরী

মভাছাোঃ ভমজেনা খাতুন

কুমিয়া 07/09/1993

15593 মভাোঃ মভনদী াান খাঁন মভাোঃ আজভ খাঁন

মভাছাোঃ ানরা খানভ

মদনাজনৄয 25/01/1995

15594 মভাোঃ মগয়া উমিন মভাোঃ নূয উমিন

নূয জাান

মনায়াখারী 01/12/1990

15595 মভাোঃ মরভন মানন মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাছাোঃ আপনযাজা মফগভ

াফনা 17/04/1995

15596 মভাোঃ রুনফর মানন মভাোঃ মভাজানম্মর ইরাভ

মভাছাোঃ মনা মফগভ

মযাজগঞ্জ 13/05/1992

15597 মভাোঃ আবু াঈদ আর ভামুন মভাোঃ ানভ আরী

মভাছাোঃ আমছয়া খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 01/01/1989

15598 মভাোঃ নাজমুর মানন মভাোঃ আবুর ানভ

নাজভা সুরতানা

মনায়াখারী 01/06/1988

15599 ামফ আনভদ ভাসুদুর আরভ তালুকদায

মাননয়াযা খাতুন

টাঙ্গাইর 31/01/1993

15600 মভাোঃ আর-আমভন ভূইয়া মৃত আবুর কানভ

মযানকয়া মফগভ

কুমভল্লা 25/09/1988
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15601 ানা আক্তায মরজা আব্দুয যামদ

াানা আক্তায

মনত্রনকানা 15/06/1996

15602 মভাোঃ মযত আরী মভাোঃ ামনপ আরী

মভাছাোঃ ামরভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 05/08/1994

15603 মভাোঃ মপকুর ইরাভ মভাোঃ ফাায আরী

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা মফগভ

ফগুিা 03/08/1993

15604 মভাোঃ াাদত মানন মৃতোঃ আবু াঈদ

মভাছাোঃ মদা মফগভ

মদনাজনৄয 05/04/1993

15605 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ আোঃ ফানতন

আনভনা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/01/1994

15606 আব্দুর আউয়ার পনযজ আরী

জমযনা মফমফ

নওগাঁ 25/08/1992

15607 যামকফ মানন ফজলুয যভান

মযানা মফগভ

মদনাজনৄয 02/10/1989

15608 মভাাোঃ ভমউয যভান মভাাোঃ ভাতািয মানন

মভাাোঃ মভাস্তাযা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 23/09/1987

15609 মভাোঃ আমযফুয যভান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক াওরাদায

ভাকসুদা মফগভ

ফমযার 10/08/1992

15610 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ আোঃ জমরর

মভাছাোঃ ভমজেনা থাতুন

কুমিয়া 21/06/1987

15611 মভাোঃ মাজায়পা যানফ মভাোঃ নযায়ায আরভ

নামভা মফগভ

ফমযার 11/08/1994

15612 মভাোঃ মানর ল্লফ মভাোঃ মযজাউর কমযভ

ারুর খানভ

কুমিয়া 07/09/1986

15613 মভাোঃ নামদউর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ওাফ ভন্ডর

মভাছাোঃ মযননা ফানু

জয়নৄযাট 23/06/1994

15614 মভাোঃ মমরমুয যভান মভাোঃ মযাজুর ইরাভ 

রামক খাতুন

াতক্ষীযা 10/11/1995

15615 মুাম্মদ কমফয আনভদ মুাম্মাদ া জারার

আননায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 03/11/1994

15616 মভাোঃ আর-আভীন মভাোঃ আব্দুর আওয়ার

মভাছাোঃ হুনুপা খাতুন

মযনৄয 01/09/1993

15617 আফদুর আমজজ আফদুর খানরক

মকাযফুরী মফগভ

মনায়াখারী 11/03/1991

15618 মভাোঃ নুরুজ্জাভান মফশ্বা মভাোঃ আব্দুর ান্নান মফশ্বা

মৃত মফনুয়াযা মফগভ

যাজাী 27/10/1991

15619 তামযক আরী মভাোঃ নাজমুর হুদা

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

গাজীনৄয 01/01/1993

15620 ভীয মভাস্তপা মফল্লা মৃত ভীয নূরুন্নফী

মদরআপরুজা

কুমিগ্রাভ 01/02/1993
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15621 মভাোঃ জমভ উমিন মভাোঃ আননায়ায মানন

ময়াযা মফগভ

ঝারকাঠী 25/03/1989

15622 াযওয়ায ভূইয়া মাাগ মভাোঃ মদনরায়ায মানন ভূইয়া

মভাছাোঃ মখানদজা ভূইয়া

নযমিংদী 23/03/1995

15623 মভাোঃ ছামিয মখ  মভাোঃ হুভায়ুন মখ

যানদা মফগভ

পমযদনৄয 23/11/1987

15624 মভাোঃ মভাতানরফ মভয়া মভাোঃ আব্দুর খানরক

মভাছাোঃ আনরপা মফগভ

যিংনৄয 02/08/1989

15625 মভাোঃ জমভ উমিন মভাোঃ নুরুর ইরাভ

যামজয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 06/12/1992

15626 মভাোঃ মজাফানয়য যভান মভাোঃ আব্দুর গফুয যকায

মজানা মফগভ

মদনাজনৄয 12/10/1992

15627 মভাোঃ জাপয আরী মভাোঃ মজন্নাত আরী

মনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/09/1993

15628 মভজো আমপ ওয়াদুদ মভজো কাভার উমিন

মভজো মমযন কাভার

চট্টগ্রাভ 26/02/1993

15629 মভাোঃ কাভরুর াান মচৌধুযী মভাোঃ মারায়ভান মচৌধুযী

যমভজ আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/02/1993

15630 মভাোঃ জামদুর ইরাভ আোঃ যমদ

জাানাযা আক্তায

গাজীনৄয 10/10/1987

15631 মভাোঃ ভমউয যভান ভামুন মভাোঃ ওছভান আরী

মভাছাোঃ মভনয মনগায মফগভ

কুমিগ্রাভ 02/01/1992

15632 মভাোঃ আতাউয গনী  ওভানী মভাোঃ গামজয যভান

মভাছাোঃ পারজন মনছা

কুমিগ্রাভ 28/04/1994

15633 মভাোঃ মযনজায়ান া মভাোঃ ারা উমিন

মভাছাোঃ মমিকা মফগভ

মদনাজনৄয 10/04/1995

15634 মখ মভজফা উমিন আজাারুর ইরাভ

মভন মযামজনা ইরাভ

খুরনা 25/11/1994

15635 মভাোঃ ামপজুয যভান মভাোঃ জাভার উমিন খান

মভাছাোঃ ামরভা খাতুন

াফনা 30/12/1988

15636 মভাোঃ দুরার মভয়া মভাোঃ নাময উমিন

মভাছাোঃ জহুযা মফগভ

মদনাজনৄয 12/08/1994

15637 মামনয়া নূয মভাোঃ নূয আরী

মযখা মফগভ

ভয়ভনমিং 13/09/1993

15638 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ াাফউিীন

মভাছাোঃ খুযমদা াযবীন

নিাইর 20/05/1992

15639 মভাোঃ াাজাান আরী মভাোঃ আব্দুয যমদ

মভাছাোঃ মফরমকচ খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 08/10/1994

15640 এভ এভ ভাফুজ আনভদ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাাোঃ ভাফুজা মফগভ

নওগাঁ 20/12/1990
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15641 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ ছাইদায যভান

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

াফনা 15/12/1993

15642 মভাোঃ ামকয আরভ মভাোঃ ইন্তাজ আরী

মভাছাোঃ নূরুন্নাায খাতুন

াফনা 02/12/1994

15643 মভাোঃ াজ্জাদুয যভান মভাোঃ মফফয যভান

মভাছাোঃ ছমফয়া মফগভ

যিংনৄয 12/04/1996

15644 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ ফানদ আরী

মভাাোঃ সুমপয়া মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 07/11/1995

15645 মভাোঃ াাদাৎ মানন মখ মভাপানজ্জর মানন

সুযাইয়া মফগভ

মনায 01/09/1991

15646 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ কাভরুর ইরাভ

আনরয়া মফগভ

ভাগুযা 11/04/1994

15647 মভাোঃ তন্য় ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ তানজনাযা মফগভ

নানটায 20/11/1993

15648 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ মযজাউর ক

মভাছাোঃ নুরুন্নাায খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 05/05/1995

15649 মভাোঃ মযয়াছাত আরী আব্দুর কানদয

মভাছাোঃ মযানকয়া খাতুন

খুরনা 19/11/1993

15650 মগারাভ যসুর কাভরুজ্জাভান

ঝযণা খাতুন

মঝনাইদ 05/07/1991

15651 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ আমযফুয যভান

াানাযা মফগভ

াফনা 24/03/1995

15652 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ খায়রুর ইরাভ

রুমফ মফগভ

ফগুিা 12/07/1994

15653 াযনবছ মভয়া আব্দুর রমতপ মভয়া

ারুর মফগভ

ভাদাযীনৄয 12/12/1990

15654 মভাাোঃ নামগ ে খানভ মৃত মভাদানচ্য পমকয

মনাযী মফগভ

মনায 15/06/1990

15655 মভাোঃ ভমন আরী মভাোঃ ামফর উমিন মখ

মভাছাোঃ ামকরা খাতুন

কুমিয়া 10/02/1993

15656 মভাছাোঃ মভতু খাতুন মভাোঃ আব্দুর ভমতন

মভাছাোঃ াভছুন্নাায মফগভ

যিংনৄয 12/12/1994

15657 মফপ্লফ কুভায ভন্ডর প্রান কৃষ্ণ ভন্ডর

তন্দ্রা যানী ভন্ডর

খুরনা 10/06/1993

15658 মফনৄর যদায ভানন্দ যদায

ন্ধযা যানী যদায

খুরনা 18/05/1996

15659 মভাোঃ ইযপান আরী মভাোঃ আব্দুর আমজজ মভাল্লা

আয়া খাতুন

যাজফািী 05/02/1987

15660 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ আব্দুয যমদ

ানরভা মফগভ

টাঙ্গাইর 12/10/1993
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15661 যানদ আর পারুক মভাোঃ আপায আরী

পমজরাতুন মনছা

নওগাঁ 21/10/1994

15662 দীন যকায জয় মগৌযাঙ্গ যকায

ঝণ ো যকায

ভয়ভনমিং 06/06/1996

15663 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

আপনযাজা ইরাভ

ফমযার 08/10/1985

15664 সুজন চাকভা সুনধশ্বয চাকভা

াগমযকা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 04/11/1986

15665 মভাোঃ ভাকছুদুর আরভ মভাোঃ আবুর কারাভ

ভননায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 07/02/1990

15666 মভাোঃ াগয আরী মভয়ায চান

জীফন মনছা

ঢাকা 01/07/1988

15667 মভাোঃ জাওয়াদ মানন মভাোঃ সুরতান যদায

জামকয়া মফগভ

মনযাজনৄয 03/11/1996

15668 মভাোঃ াাদত মানন মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 07/05/1996

15669 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ মরার উমিন

নাজভা

টাঙ্গাইর 02/01/1994

15670 নুয মভাোঃ মভাকাযযভ আরী মভাোঃ আব্দুয যমদ

মভাছাোঃ নুরুন্নাায মফগভ

গাইফান্ধা 20/10/1991

15671 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ যকায মভাোঃ ামফবুয যভান যকায

খনতজা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1994

15672 মভাোঃ আমযপ খান মভাোঃ এনানয়ত উল্যা

মভাছাোঃ আয়া মফগভ

যিংনৄয 20/03/1993

15673 মরার আভদ ফাফলু মভয়া

জামভনা খাতুন

মনরট 09/02/1990

15674 মভাোঃ আবুর ায়াত ভমজয়া

মভাোঃ আব্দুর ভমজদ

কুমিগ্রাভ 10/12/1989

15675 মভাোঃ আরাউমিন মভাোঃ জয়নার আনফদীন

ভননায়াযা মফগভ

কুমভল্লা 01/11/1987

15676 মভাোঃ আপতাফ উমিন মভাোঃ নামভ

যওনাক আপনযাজ

যাঙ্গাভাটি 04/03/1990

15677 মভাোঃ ওভয পারুক বুজ মভাোঃ ফাায ইকফার

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

যিংনৄয 11/06/1993

15678 মভাোঃ ইমরয়া কাঞ্চন মভাোঃ মযত আরী

মভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা

যাঙ্গাভাটি 01/06/1996

15679 মভাোঃ রুহুর কুদ্দু মভাোঃ আব্দুর ওাফ

ামরভা খাতুন

াতক্ষীযা 08/12/1991

15680 মভাোঃ ভমনরুর ইরাভ মভাোঃ মভজানুয যভান

তমভনা মফগভ

নিাইর 20/12/1995
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15681 সুপর যায় সুান্ত কুভায যায়

যাজরক্ষী যায়

ভাগুযা 19/12/1995

15682 মভাোঃ মভনদী াান আব্দুর ফানযক

মভনাযা মফগভ

ঝারকাঠী 04/07/1989

15683 মভাজানম্মর ক মৃত রার মভয়া

মৃত মযানভনা

ভয়ভনমিং 02/08/1994

15684 মভাোঃ াভাউর ক মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ ামরভা আজাদ

ঠাকুযগাঁও 05/01/1991

15685 আমনছুয যভান আব্দুর ক তযপদায

আকমরভা াযবীন

াতক্ষীযা 16/01/1993

15686 অমভত কুভায দত্ত অীভ কুভায দত্ত

ভাধফী যানী দত্ত

াতক্ষীযা 05/07/1992

15687 যামজয়া সুরতানা মভাোঃ আব্দুয যমদ

ভাকসুদা মফগভ

কুমভল্লা 20/03/1992

15688 মনলুপা ইয়ামভন মভাোঃ ইউনুছ আরী

যামদা খাতুন

ভয়ভনমিং 17/12/1989

15689 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাোঃ নফীয়ায মানন

মভাছাোঃ রুমভছা মফগভ

যিংনৄয 12/04/1995

15690 মভাোঃ আফদুয যীভ মভাোঃ াভসুর হুদা

যানফয়া খাতুন

মনায়াখারী 16/12/1990

15691 মভাোঃ ানমজদুর আরভ মভাোঃ মজাফাইদুর আরভ

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 19/12/1995

15692 মুাম্মদ আপজার মাাইন মুাম্মদ ভমজদুর ক

আমছয়া খাতুন

ব্রাহ্মনফামিয়া 03/07/1996

15693 নামদুর ইরাভ আমভনুর ইরাভ

মকামনুয মফগভ

কুমভল্লা 09/10/1995

15694 মভাোঃ যানদুর াান যকায মভাোঃ াহ্ আরভ যকায

মভাাোঃ ময়াযা আক্তায

কুমভল্লা 02/03/1995

15695 মভাোঃ ামিয মানন দুর েব মভাোঃ আইয়ুফ মানন

ভামুদা আক্তায

গাজীনৄয 05/12/1995

15696 মভাোঃ াাদৎ মাাইন মভাোঃ আব্দুর াই মভয়া

মভন াানাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 09/10/1996

15697 মভাোঃ ভামুন মভয়া মভাোঃ ফাদা মভয়া

মছাবুযা মফগভ

টাঙ্গাইর 08/11/1995

15698 মভাোঃ ভামুদুর াান জামভর মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ ারুর মফগভ

জাভারনৄয 12/04/1996

15699 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাাোঃ যামদা মফগভ

মনযাজনৄয 24/01/1996

15700 মভাোঃ আরী আদযান মযয়াদ মভাোঃ ওভয পারুক

মভাছাোঃ যানদা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 01/01/1996
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15701 মভাোঃ মভাকনরছুয যভান মভাোঃ যমভ উিীন

মভাাোঃ ভারুপা মফগভ

মদনাজনৄয 03/01/1991

15702 মভল্লাত-উয-যীদ ারুন-উয-যীদ

ামদা খানভ

চট্টগ্রাভ 15/06/1993

15703 মযন মচৌধুযী ভননাজ মচৌধুযী

মপ্রা মচৌধুযী

নওগাঁ 05/03/1991

15704 মভজানুর ক মৃত পজলুর ক

াভছুন্নাায

মকনাযগঞ্জ 30/12/1989

15705 মভাোঃ আব্দুয যভান আনছায আরী

যমভা খাতুন

জাভারনৄয 05/06/1989

15706 মভাোঃ আাদুর াফীফ মভাোঃ ছানভদুর ক

মভাছাোঃ মযমজনা মফগভ

কুমিগ্রাভ 11/06/1989

15707 মভাোঃ আব্দুয যমভ মৃত পজলুয যভান

মভাাোঃ আনভযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 17/10/1990

15708 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ কমরভ উমিন যকায

মভাছাোঃ ভমযয়ভ মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1990

15709 মভাোঃ কাভরুর াান মৃত আযপান মানন

মভাছাোঃ ান্তয়াযা মফগভ

মযাজগঞ্জ 15/04/1987

15710 এ এভ ভারুপ াান মদুর ক

ভাামুদা মদ

খুরনা 19/12/1991

15711 মভাোঃ নূযন্নফী মভাোঃ আয়নার ক

মযখা মফগভ

জাভারনৄয 11/11/1995

15712 ীদুর ইরাভ মগারাভ ভাওরা

ীদা মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1990

15713 মৌগত যায় যমক রার যায়

মপ্রয়া যায়

খুরনা 14/08/1994

15714 মভাোঃ মাফ াান মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাছাোঃ শ্যাভরী মফগভ

ফগুিা 15/10/1993

15715 মভাোঃ মজফ মভয়া মভাোঃ মছাযাফ উমিন

মভাছাোঃ ভমনযা খাতুন

ভয়ভনমিং 08/09/1994

15716 মভাোঃ আক্তাউয জাভান মফল্লার মভাোঃ মভাাযযপ মানন

মভাাোঃ াানাযা খাতুন

মঝনাইদ 10/01/1995

15717 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যাভন উজ্জর মভাোঃ মভাাযযপ

মভাছাোঃ াানাজ আক্তায

মঝনাইদ 17/11/1989

15718 মভাোঃ আর ভামুন মভাোঃ আফদুয যাজ্জাক

লুৎপা মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1990

15719 মভাোঃ আবু-আর-কামপ মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ নামগ ে াযবীন

মযাজগঞ্জ 07/06/1994

15720 নাছমযন জাান মৃত মভাোঃ কমফয উমিন মভাল্লা

নুযজাান কমফয

পমযদনৄয 30/05/1987
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15721 মভাোঃ ইাাক আরী মভাোঃ মভনয আরী

মভাছাোঃ ইযানী খাতুন

যাজাী 20/12/1992

15722 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ াজাান আরী

জহুযা মফগভ

জাভারনৄয 28/11/1992

15723 মভাোঃ নুযউিীন প্রাভানীক মভাোঃ াভছুর ক

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

ফগুিা 05/10/1995

15724 মভাোঃ জামকয ভামুদ মভাোঃ ইউসুপ আরী মকদায

মভাছাোঃ জানদা মফগভ

নানটায 01/01/1988

15725 মভাোঃ ফানয়মজদ মফাস্তাভী মভাোঃ গফুয প্রািং

মভানরভা আক্তায

ফগুিা 10/01/1992

15726 অনুভ যকায কভর যকায

ভায়া যাণী যকায

টাঙ্গাইর 01/12/1994

15727 মভাোঃ াজারার আনভদ মভাোঃ যভজান আরী

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

যিংনৄয 04/09/1992

15728 ামদুর ইরাভ আম্মদ আরী

মভাছাোঃ খানরদা মফগভ

াফনা 27/09/1993

15729 মভাোঃ পজনর যািী মভাোঃ কাউায আরী

মভাছাোঃ সুরতানা াযবীন

নানটায 02/04/1994

15730 আবু  ইউসুপ আোঃ ামভদ

আয়াতী

নানটায 01/01/1995

15731 মভাোঃ মাযাফ হুাইন মভাোঃ আভনজদ আরী গাজী

সুমপয়া খাতুন

মনায 05/02/1988

15732 মভাোঃ ামনুয যভান মভরন মভাোঃ আব্দুর ভানরক মখ

রার ফানু মফমফ

মনায 04/03/1987

15733 মভাোঃ াভীভ মভয়া আোঃ ভমতন

মযৌন আযা মফগভ

গাজীনৄয 05/01/1991

15734 আমভনুর ইরাভ মভাল্যা মভাস্তামপজুয যভান

আপনযাজা াযবীন

খুরনা 25/08/1987

15735 জুনানয়দ মভাোঃ মভনু মভয়া

ামভদা

মকনাযগঞ্জ 02/06/1994

15736 মভাোঃ ভামুনুয যীদ মযজাউর ক

ভননায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 05/01/1995

15737 তযমজৎ ার মযদ ার

মল্পী ার

চট্টগ্রাভ 05/08/1990

15738 মমৄল কুভায নাথ রার মভান নাথ

ন্ধযা যাণী নাথ

চট্টগ্রাভ 28/11/1990

15739 এ. মফ. এভ. নুয আননায়ায মানন মভাোঃ নূরুর ক

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

ভয়ভনমিং 01/01/1989

15740 মৌভউজ্জর চাকভা মত্রমদনফশ্বয চাকভা

সুপ্রীমত চাকভা

খাগিাছমি 04/10/1992
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15741 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ আবু তানয

যমভা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1994

15742 মভাোঃ ভাসুদুর াান মৃত মভাোঃ ভমপজুর ইরাভ

তানযা মফগভ

চাঁদনৄয 08/07/1992

15743 মভজানুয যভান ভাও: আব্দুর ভন্নান

মাননয়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 18/10/1990

15744 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ াভসুর ক

ভমজেনা মফগভ

জাভারনৄয 24/08/1993

15745 এ. এভ. মযপাত ভাামুদ মভাোঃ ভামুন অয যমদ

মযানা ইয়ামভন

মবারা 29/03/1993

15746 মভাোঃ আইনুর ক মভাোঃ কানভ কাজী

মভাছাোঃ জহুযা াযবীন

াফনা 10/06/1994

15747 মুোঃ উমজয আরী মুোঃ মতাফজুর ক

মভাাোঃ নুযজাান খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 05/01/1987

15748 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাোঃ আব্দুর ভমজদ

াভসুন্নাায

নীরপাভাযী 27/12/1988

15749 মভাোঃ ামকর আর ভামুদ মভাোঃ ভতুেজা ভারুপ

াঈদা মফগভ

যিংনৄয 08/11/1986

15750 মভাোঃ াান মভয়া মভাোঃ আব্দু ছাত্তায মভয়া

মভাছাোঃ ামনা মফগভ

যিংনৄয 04/05/1994

15751 মভাোঃ মযয়াজুর ক মভাোঃ একযামুর ক

ানজদা মফগভ

মপনী 30/08/1992

15752 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মানর মভাোঃ ামফজায যভান

মভাছাোঃ স্বপ্না মফগভ

গাইফান্ধা 13/02/1992

15753 চয়ন কামন্ত মন গুননন্দ্র কুভায মন

মজযামতকা যানী মন

মভৌরবীফাজায 10/03/1988

15754 মভাোঃ ভামুদ আরভ মভাোঃ যভজান আরী খন্দকায

মভাছাোঃ মফনরায়াযা খাতুন

ফগুিা 10/06/1994

15755 মদক চন্দ্র যায় অতুর চন্দ্র যায়

মযখা যানী

মদনাজনৄয 01/12/1995

15756 ভাজারুর আরভ আাদুজ্জাভান

ভানদা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/10/1991

15757 মপউর আরভ এপ. এভ. ফজলুর ক

পানতভা

গাজীনৄয 05/10/1987

15758 ামবুর ইরাভ আব্দুয যামদ

জানদা খাতুন

মকনাযগঞ্জ 01/01/1996

15759 মভাোঃ আননায়ায মানন মখান্দকায আোঃ ভমভন

মভাছাোঃ কনভারা খাতুন

যাজফািী 10/04/1993

15760 মভাোঃ আব্দুয যউপ মভাোঃ মগারাভ যসুর

ারা খাতুন

নানটায 20/10/1995
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15761 সুভন কুভায দা সুনীর চন্দ্র দা

মভনু যানী দা

নীরপাভাযী 12/09/1991

15762 মভাোঃ নুয আমভন মভাোঃ আমজজায যভান

মভাছাোঃ নুয নাায মফগভ

রারভমনযাট 15/06/1993

15763 মভাোঃ াভাদ মানন ানপজ মভাোঃ আব্দুর ফানতন

ামরভা খাতুন

মনায়াখারী 05/07/1995

15764 মভাোঃ ভারুপ াান মদনৄ মভাোঃ মমিকুয যভান 

সয়দা পামভদা খানভ

ভাদাযীনৄয 05/08/1988

15765 অমনক ভজুভদায মৃত অমনর ভজুভদায

মভনা ভজুভদায

সুনাভগঞ্জ 01/01/1994

15766 পারুক মানন াভছুর ক

মদনরযা খাতুন

কুমিয়া 10/11/1991

15767 মভাোঃ হুভায়ন কমফয মভাোঃ যমফউর ইরাভ

মভাছাোঃ মযননা খাতুন

মভনযনৄয 14/10/1993

15768 মভাোঃ আকতারুজ্জাভান মভাোঃ আপছায আরী

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 30/11/1992

15769 জাাঙ্গীয আরভ আোঃ যমদ

জানযা মফমফ

জয়নৄযাট 12/09/1993

15770 মভাোঃ ভননায়ায াযনবজ মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ সুযাইয়া াযবীন

কুমিয়া 16/10/1993

15771 ভামুদুর াান মভাোঃ ওভয আরী ভন্ডর

আনভনা খাতুন

যাজফািী 27/06/1995

15772 মভাোঃ মভনাজ উমিন ফাবুর মানন

জহুযা মফগভ

টাঙ্গাইর 29/05/1996

15773 মভাোঃ যামকবুর াান মভাোঃ াাদৎ মানন

মভাছাোঃ যওনাযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/02/1995

15774 নাজমুন াান মননৄন মভাাযপ মানন

নাজভা াযবীন

ফানগযাট 18/07/1994

15775 মভাোঃ নূয-ই-আরভ মভাোঃ মরার উমিন মফশ্বা

মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ

যাজফািী 18/08/1989

15776 মভাোঃ মগারাভ যিানী মভাোঃ মখাযনদ আরভ যকায

মভাছাোঃ জানয়দা মফগভ

মযাজগঞ্জ 30/12/1990

15777 মভাাম্মদ নাজমুর মানন মভাাম্মদ ইয়ায মানন

মভনজ আননায়াযা মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1992

15778 মুাম্মদ ামফফ উল্লা মুাম্মদ াদ উল্লা আনছাযী

ানজদা আখতায

চট্টগ্রাভ 05/08/1989

15779 তানবীয মানন মৃত আতাউয যভান

মতানপজা খাতুন

মদনাজনৄয 20/02/1995

15780 মায়াইফ আর আান আব্দুয যমদ

ামদা মফগভ

গাইফান্ধা 30/03/1994
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15781 মভাোঃ যওকন জাান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

ভয়ভনমিং 18/12/1994

15782 অমনফ োন ারদায ননী মগাার ারদায

কল্পনা যানী ারদায

মগাারগঞ্জ 21/10/1994

15783 মভাোঃ যানর আভদ মৃত মভাোঃ মভাখনরছায যভান

মভাছাোঃ যমভা মফমফ

মদনাজনৄয 03/01/1990

15784 মভাাম্মদ মভাস্তাক ামকর মচৌধুযী মভাাম্মদ াামযয়া মচৌধুযী

ভমজেনা আক্তায

মপনী 01/01/1988

15785 সয়দ যাজু ভযহুভ সয়দ আোঃ ারাভ

মভাাোঃ মযানকয়া

ঝারকাঠী 07/03/1994

15786 মভাোঃ ানয়দুর ফাায মভাোঃ াজদায যভান

মভাছাোঃ কমনুয খাতুন

কুমিয়া 15/01/1994

15787 মভাোঃ মদনরায়ায মানন মভাোঃ আব্দুছ ছাত্তায

আননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/05/1992

15788 মভাোঃ মযজওয়ানুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ যামজয়া সুরতানা

মদনাজনৄয 05/07/1994

15789 মভাোঃ খানদমুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর আভীন

মভাছাোঃ খানরদা মফগভ

রারভমনযাট 08/08/1988

15790 মযপা ইরাভ স্বাভীয নাভোঃ মভাাম্মদ নূরুর ইরাভ

যওনাযা ইরাভ

মযয়তনৄয 01/10/1988

15791 মভাোঃ যাইসুর ইরাভ মভাোঃ মমিকুয যভান 

মযীন আক্তায

মনযাজনৄয 04/03/1993

15792 মভাোঃ আভজাদ মানন মুজাফ্পয মানন

আনাযা মফগভ

মদনাজনৄয 03/07/1992

15793 মভাোঃ পমযদ উজ-জাভান মভাোঃ অমরয়ায যভান

মভাছাোঃ মমরনা াযবীন

নীরপাভাযী 07/10/1995

15794 স্বন চন্দ্র যায় ক্ষুমদযাভ চন্দ্র যায়

নৄতুর যানী যায়

যিংনৄয 12/11/1995

15795 নজীত চন্দ্র ীর সুনযন্দ্র নাথ ীর

ফীনা যানী

গাইফান্ধা 01/03/1987

15796 শুব মদফনাথ যাভ মগাার মদফনাথ

ঝন ো যানী মদফনাথ

মনযাজনৄয 01/06/1995

15797 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ মভনাজ উমিন

মভাছাোঃ উনম্ম কুরছুভ

যিংনৄয 22/12/1994

15798 মভাোঃ আবু মুছা মভাোঃ ফুর মভয়া

ভমযয়ভ

মনযাজনৄয 15/09/1996

15799 যানফয়া মরম মভাোঃ াভছুর ক

যামভা মফগভ

মনযাজনৄয 20/01/1987

15800 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ মফরানয়ত মানন

মমরনা মফগভ

মনযাজনৄয 19/12/1988
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15801 মফশ্বমজৎ যায় শুবাল চন্দ্র যায়

আযতী যানী ারদায

ফমযার 01/10/1995

15802 মভযাজুর ইরাভ ইাক আরী াওরাদায

ামপয়া মফগভ

ঝারকাঠী 01/01/1992

15803 মভাোঃ আরী মানন মভাোঃ আব্দুর ছত্তায মভঞা

ভননায়াযা মফগভ

ফমযার 03/01/1992

15804 মদফব্রত কুন্ডু মনতাই কুন্ডু

যস্বতী যানী

নওগাঁ 05/10/1995

15805 মপকুর ইরাভ জমযফ উিীন

ানজদা মফগভ

মদনাজনৄয 01/09/1991

15806 রা চন্দ্র দা নাযায়ন চন্দ্র দা

ভুলু যানী দা

কুমভল্লা 01/01/1992

15807 মভাোঃ জামদ াান ফমন মভাোঃ আব্দুর গফুয

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

কুমিয়া 02/10/1994

15808 মভাোঃ াইফুয যভান পমযদ উমিন আাম্মদ

াভসুন নাায

ফমযার 18/10/1994

15809 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ যইছ উমিন

মভাছাোঃ আশুযা খাতুন

মভনযনৄয 15/10/1991

15810  মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ আফদুর ামরভ 

মকামনূয মফগভ

কুমভল্লা 04/08/1993

15811 আব্দুর মরভ মাাগ মচৌধুযী ফীয আব্দুর ামকভ মচৌধযী 

জাানাযা মফগভ

মনত্রনকানা 07/01/1995

15812 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ আব্দুর ভানরক 

মউরী মফগভ

গাইফান্ধা 08/07/1996

15813 মভাোঃ আব্দুর ভমতন যকায মভাোঃ আব্দুর জিায 

আঞ্জুয়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 09/02/1994

15814 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার মভাোঃ আক্কাছ আরী 

মভাছাোঃ নামছভা আক্তায

ঠাকুযগাঁও 03/05/1987

15815 মভাোঃ মুনমজর মানন মভাোঃ মরার উমিন 

মভাছাোঃ মকামনুয খাতুন

াফনা 15/11/1996

15816 মভাোঃ মতৌমদুর ইরাভ মভাোঃ ইয়ারুর ক 

মভাছাোঃ তুমনাযা খাতুন

কুমিয়া 21/10/1989

15817 মভাোঃ জুনয়র মানন তালুকদায মভাোঃ মমরভ তালুকদায 

আননায়াযা মফগভ

ঝারকাঠী 02/07/1988

15818 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাবুফ যাজ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

ভামুদা আর উভীরা

াফনা 18/02/1995

15819 আমযফুর ইরাভ যহুর আমভন 

আছভা খাতুন

মযনৄয 08/10/1994

15820 মভাোঃ এভযান মানন মভাোঃ মগয়া উমিন 

নামদা আক্তায াযবীন

মবারা 18/06/1989
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15821 মভাোঃ এভযান মানন মভাোঃ আব্দু াত্তায 

ামপযা খাতুন

চাঁদনৄয 01/12/1986

15822 মভাোঃ আভজাদ মানন মভাোঃ আযাপ আরী 

মভাছাোঃ আয়া খাতুন

াফনা 07/01/1993

15823 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা আর- ভামুন 

খামদজা মফগভ

ফানগযাট 05/10/1994

15824 মভাোঃ ভাফুজুজ্জাভান মৃতোঃ ওয়াীদুজ্জাভান 

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

ভয়ভনমিং 05/07/1986

15825 মভাাম্মদ আর ভামুন মভাাম্মদ মফরানয়ত মানন 

াযবীন আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1994

15826 রুনফর মানন মভাোঃ রুহুর আমভন 

নমপজা মফগভ

কুমভল্লা 20/11/1994

15827 মভাোঃ আকযাভ মাাইন মভাোঃ মতাপাজ্জর মাাইন  

মৃত জাানাযা খাতুন

াফনা 27/08/1987

15828 অমভত কুভায ার প্রান্ত কুভায ার 

বাযতী যানী ার

যিংনৄয 24/12/1994

15829 মভাোঃ ভাসুদুয যভান মভাোঃ আবু াঈদ 

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

মযাজগঞ্জ 10/10/1995

15830 মভাোঃ আমযপ মানন মভাোঃ মভাতানরফ মানন 

মভাছাোঃ যামদা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 16/11/1992

15831 মভাোঃ নাজমুর ফাায মভাোঃ ারুনায যমদ 

ানরা মফগভ

মনায 15/03/1990

15832 মভঠুন মভত্র মফরা মভত্র 

নৄতুর যানী

ফযগুনা 28/06/1995

15833 মভাোঃ আমজজুর ামকভ মভাোঃ আফদুর ক 

রুনা রায়রা

চট্টগ্রাভ 11/10/1995

15834 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

মভাছাোঃ মমযনা াযবীন

াফনা 01/01/1996

15835 মভাোঃ ভামুদুয যভান মভাোঃ আভজাদ মানন যকায 

মভাছাোঃ পানতভা খাতুন

যাজাী 01/01/1991

15836 এ.এভ.মজয়াউর ক আব্দুর ক 

ভাাবুফা ক

ফমযার 26/10/1991

15837 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ মযাজুর ইরাভ 

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

গাইফান্ধা 15/12/1992

15838 মভাোঃ আব্দুর ভমভন মভাোঃ াআরভ 

ভননায়াযা মফগভ

নানটায 25/05/1993

15839 আব্দুর আমজজ আব্দুর ামভদ যকায 

ভমযওভ মফগভ

মযাজগঞ্জ 20/02/1988

15840 মভাোঃ ািাভ মানন মভাোঃ আব্দুর কানদয 

মভাছাোঃ ভমযয়ভ মনছা

ভয়ভনমিং 19/03/1994
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15841 আোঃ আমরভ আমনসুয যভান 

নুযনাায মফগভ

মদনাজনৄয 20/09/1996

15842 াথ ে কুভায দা সুকুভায দা 

রক্ষী যাণী দা

মনায 07/09/1996

15843 মভাোঃ ামিয মানন আোঃ জমরর াওরাদায 

াযবীন মফগভ

ফমযার 13/03/1994

15844 মভাোঃ মভনদী াান মৃত মতাপানজ্জর মানন 

ভভতাজ মফগভ

মনযাজনৄয 19/11/1989

15845 মভাোঃ মুফাদুর ইরাভ মৃত মভাোঃ মযাজুর ইরাভ 

মভাছাোঃ ভামুদা মফগভ

যিংনৄয 10/12/1990

15846 মভাছাোঃ াযমভন আক্তায রুভা মভাোঃ জানদুর ইরাভ 

মভাছাোঃ ারুর মফগভ

নীরপাভাযী 13/09/1992

15847 ামকর ভামুদ মভাোঃ ইউসুপ আরী 

াফজান মফগভ

টাঙ্গাইর 25/03/1992

15848 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ া আরভ 

মভাাোঃ  খানরদা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1991

15849 মভাজানম্মর ক মভাোঃ আরী

মভানরভ খাতুন

চট্টগ্রাভ 01/02/1994

15850 মভাোঃ আমভরুর কমফয মভাোঃ আব্দুর কানদয 

ানরা খাতুন

কুমিয়া 13/06/1987

15851 আমজজুয যভান নুরুর ইরাভ 

আননায়াযা মফগভ

কক্সফাজায 15/12/1990

15852 মভাোঃ রুনফর ফাবু মভাোঃ আব্দুর জিায 

মভাছাোঃ ানযা খাতুন

যিংনৄয 30/11/1994

15853 মভাোঃ াজ্জাদ মানন (মৃত) আয়ুফ আরী

মভাছাোঃ যানফয়া মফগভ

মদনাজনৄয 14/12/1992

15854 মভাোঃ জামদ াান সুভন মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ সুযাইয়া খাতুন

মদনাজনৄয 12/11/1989

15855 আযাফুর ইরাভ ছামভউর ক 

আছভা মফগভ

মযনৄয 01/07/1995

15856 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ আননায়ায মানন 

সুভা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 08/11/1995

15857 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ মপকুর ইরাভ 

মভাছাোঃ ানজদা খাতুন

কুমিয়া 11/09/1993

15858 মভাোঃ আবু নানবদ াযনবজ মভাোঃ আবু মমিক 

মভাছাোঃ হুননয়াযা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 16/11/1994

15859 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ মযাকন আব্দুর ভানরক মকদায 

ামরভা মফগভ

ঝারকাঠী 11/10/1989

15860 মভাোঃ আরা উমিন মভাোঃ আরভগীয 

মফমফ হুনুপা

মপনী 30/11/1993
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15861 মভাোঃ ভাসুভ মফল্লা মভাোঃ মছমিক মভাল্লা 

মভাছাোঃ ভননায়াযা

ভাগুযা 30/09/1992

15862 এ.এভ.রুনফর মভাোঃ জাভাত আরী 

মভাছাোঃ ভানজদা খাতুন

াফনা 12/01/1990

15863 কনল্লার যায় কল্যন যায় 

ডমর যায়

মদনাজনৄয 23/06/1996

15864 ভাবুফ াান মভাতাারুর ইরাভ 

ানাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 04/05/1987

15865 মযাকনুজ্জাভান আব্দুয যামকফ 

ানরা মফগভ

যাজাী 21/11/1993

15866 মভাোঃ ফাবুর মানন মভাোঃ আোঃ ভান্নান মভয়া 

লুৎপা মফগভ

চাঁদনৄয 24/12/1989

15867 মমূর মদফফভ ো ননয মদফফভ ো

কৃষ্ণচূিা মদফফভ ো

মভৌরবীফাজায 11/03/1994

15868 মভাোঃ আমফয আজাদ নৄরক মৃতোঃ মভাাম্মদ আাদ 

মভাছাোঃ ভামুদা আকতায

মযাজগঞ্জ 21/12/1994

15869 আবু াঈদ মৃতোঃ আভজাদ মানন 

মগারাী খাতুন

ফগুিা 04/01/1991

15870 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ ইমি আরী 

মভাছাোঃ আযজু মফগভ

াফনা 19/04/1987

15871 ইমতয়াক আনভদ নজরুর ইরাভ (পমযদ)

অজুপা আক্তায

মনত্রনকানা 01/01/1996

15872 মভাোঃ আফদুল্লা আর মনাভান মভাোঃ আপজার মানন 

আনরয়া মফগভ

ঠাকুযগাঁও 01/01/1995

15873 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ মভাোঃ ফামছয উমিন 

যানফয়া খাতুন

মকনাযগঞ্জ 10/02/1993

15874 মৃনার ভন্ডর অমচন্ত ভন্ডর 

মখা ভন্ডর

মঝনাইদ 17/11/1993

15875 মভাোঃ আর আমভন মৃতোঃ মভাকনছদ আরী খান 

ভানরকা মফগভ

াফনা 01/03/1992

15876 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা 

মভাছাোঃ আইনুন নাায

মঝনাইদ 23/12/1994

15877 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ াজাান ভন্ডর 

মভাাোঃ আনভনা মফগভ

পমযদনৄয 21/10/1988

15878 মভাোঃ আকতায মাাইন মভাোঃ াভছুর আরভ 

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

কুমিয়া 30/10/1991

15879 াগয যাভ যজক ফাবুর যাভ যজক 

ীভা যাভ যজক

মনত্রনকানা 01/01/1995

15880 মভাাম্মাদ আাদুল্লা আর গামরফ মভাাম্মাদ আবু ানরক 

াভছুন নাায

াফনা 24/01/1996
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15881 মুাম্মদ াইফুিীন মুাম্মদ ারুন  

মদনরায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/07/1994

15882 ইভাইর মাাইন চান ভামুদ 

াওয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 15/03/1994

15883 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মানর মভাোঃ আব্দুর জমরর  

মভাাোঃ াননয়াযা মফগভ

কুমভল্লা 10/05/1994

15884 আবু ানর জাাঙ্গীয মৃধা 

মতাযা মফগভ

টুয়াখারী 03/08/1990

15885 মভাোঃ মযন মানন মভাোঃ ভনয আরী 

মভাছাোঃ মযানকয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 03/02/1991

15886 মভাোঃ াজ্জাতুর ইরাভ মভাোঃ ভকবুর মানন 

মভাছাোঃ াানা মফগভ

াফনা 05/12/1995

15887 রা মফশ্বা আকভর মফশ্বা 

মযীন জাান

াফনা 15/10/1991

15888 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ জানন আরভ 

মভাছাোঃ মকানভরা খাতুন

াফনা 01/01/1995

15889 কামনজ আইমযন মভাোঃ আভজাদ মানন 

পানতভা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/11/1994

15890 মভাোঃ আফদুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আবু ফক্কয মিীক 

মউরী মফগভ

ভয়ভনমিং 24/09/1995

15891 মভাোঃ পারুক মাাইন মভাোঃ আব্দুর জারার 

মভাছাোঃ মযননা মফগভ

নওগাঁ 11/10/1995

15892 মভাোঃ ভঈনুর াান মভাোঃ মভজফাউর ইরাভ 

মভন জাানাযা খাতুন

মনায 10/01/1993

15893 যদায মভাাম্মদ আাদুদজাভান নূয মভাাম্মদ যদায 

াভভীয়াযা মফগভ (বুলু)

ভাদাযীনৄয 30/12/1994

15894 রুনফর আনম্মদ মভাোঃ ভীন আরী 

মভাছাোঃ মযানা খাতুন

াফনা 01/01/1992

15895 মভাোঃ মযজাউর কমযভ মভাোঃ ারুনুয যমদ 

ামনা আক্তায

কুমভল্লা 10/06/1993

15896 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ ভকবুর মানন 

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

মঝনাইদ 05/03/1993

15897 মভাোঃ রুনফর মখ আব্দুয যফ মখ 

ামছনা আক্তায

পমযদনৄয 1/1/1900

15898 আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কারাভ মফগ 

মভাছাোঃ যানরা মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1995

15899 এ.এভ.যীফুর ইরাভ মৃত দমফয উিীন

মৃত মযতন মনছা

যিংনৄয 13/12/1994

15900 মভাোঃ তাওীদ মাাইন মভাোঃ ামফবুয যভান 

মফউটি মফগভ

চাঁদনৄয 01/03/1996
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15901 সকরা কুভায যকায কৃষ্ণদ যকায 

তমত যানী

কুমিয়া 08/05/1996

15902 মভাোঃ কাউায মানন খন্দকায মভাোঃ মাযাফ মানন খন্দকায 

তামছনা মফগভ

পমযদনৄয 05/06/1996

15903 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ পজলুর ক 

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 04/02/1991

15904 মদওয়ান পাযজানা মদওয়ান আরী আযাদ 

ভননায়াযা মফগভ

ঢাকা 04/08/1990

15905 মভাছাোঃ ভাফুজা আক্তায মভাছাোঃ আয়া যভান 

মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান

যিংনৄয 28/09/1996

15906 ামদয়া মানন মভাোঃ ামিয মানন 

মজাৎস্না ইয়ামভন

ফানগযাট 20/10/1985

15907 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ নুয ইরাভ 

মভাছাোঃ জয়তাযা খাতুন

াফনা 10/10/1988

15908 মভাোঃ াজান আরী মভাোঃ াভছুয যভান 

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

নওগাঁ 07/02/1989

15909 মভাাম্মদ আমরমুর ইরাভ মভাাম্মদ নজরুর ইরাভ 

মভাছাোঃ আছভা খাতুন

জাভারনৄয 26/01/1990

15910 মভাোঃ াইনয়দু ানরীন মভাোঃ নুরুর ইরাভ যকায 

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

জাভারনৄয 12/08/1990

15911 মভাোঃ াভীভ ভন্ডর মভাোঃ মভাজানম্মর ক 

ভভতা মফগভ

জাভারনৄয 15/01/1990

15912 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ া  আরভ খান 

মভন ময়াযা মফগভ

ফমযার 08/04/1996

15913 মভাোঃ ামন মভয়া মভাোঃ আব্দুয যীদ যকায 

মভাছাোঃ ানদা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1990

15914 মভাোঃ আমকুয যভান মভাোঃ আব্দুর মভাতানরফ তযপদায 

যানফয়া খাতুন

াতক্ষীযা 15/05/1996

15915 মভাোঃ মভাাযপ মানন সুভন মভাোঃ নামজভ উমিন 

মভাছাোঃ জমযনা নামজভ

নওগাঁ 26/06/1989

15916 মভাোঃ মপাত-ই-যাসুনর আরভ ভযহুভ ীদুর আরভ 

মভাাোঃ ভানরকা াযবীন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 31/12/1990

15917 মভাোঃ এযাদুর কমযভ মভাোঃ আব্দুর জিায

ামছনা মফগভ

কক্সফাজায 08/02/1993

15918 নমভত মদওয়ান শ্যাভর মদওয়ান 

যামধকা মদওয়ান

যাঙ্গাভাটি 01/09/1989

15919 মভাোঃ রুনফর আনভদ মভাোঃ মজয়াউর ক 

মভাছাোঃ রুকানা মফগভ

জাভারনৄয 01/12/1992

15920 মভাোঃ জাাঙ্গীয মাাইন মভাোঃ আব্দুয যমদ পমকয 

মৃত মভাাোঃ আননায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 02/02/1987
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15921 পয়ার ভামুদ া আরভ মকদায 

মপযনদৌী মফগভ

টুয়াখারী 01/08/1990

15922 মভাোঃ আননায়ারুর ইরাভ মজফ মভাোঃ ভামনক মভয়া 

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

ভয়ভনমিং 02/11/1990

15923 াভীভা আক্তায মভাোঃ ভমতউয যভান মভাল্লা 

াভসুন্নাায মফগভ

নযমিংদী 30/12/1992

15924 শুবিংকয াা মৃতোঃ মগাার চন্দ্র াা 

ঝন ো যানী াা

খুরনা 12/07/1990

15925 মভাোঃ আকতায মানন মভাোঃ মদনরামায মানন 

মমরনা আকতায

মযয়তনৄয 09/03/1993

15926 এ.এভ.ভমভনুর ইরাভ এ,এভ,াভছুর আরভ 

মযমজয়া মফগভ

কুমিগ্রাভ 15/01/1988

15927 মভাোঃ াভীভ আনভদ আব্দুর ামরভ 

নুয জাান মফগভ

মপনী 06/05/1992

15928 মভাোঃ পারুক মানন মভাোঃ ামভদুর ক 

মভাছাোঃ মপযনদৌম খানভ

মদনাজনৄয 25/12/1993

15929 যামকফ মানন নুরুর হুদা 

যমভা আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1995

15930 মখ মভাোঃ রুহুর কুদ্দু মযজু াযবীন মফগভ 

মখ মভাোঃ াভছুর আরভ

কুমিগ্রাভ 20/10/1989

15931 মভাোঃ যমফন আনভদ মভাোঃ আব্দুর ক 

ান্তা ক

ঢাকা 26/12/1989

15932 মভাোঃ মভযাজুর ইরাভ আফদুর ভমতন 

মনকতায মফগভ

মনায়াখারী 03/01/1995

15933 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান মভাোঃ ামপজুয যভান 

মভাছাোঃ রুমর মফগভ

গাইফান্ধা 10/05/1992

15934 মভাোঃ মানর আকন্দ মভাোঃ ফাবুর আকন্দ 

মভাছাোঃ ামদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/11/1993

15935 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ আমনছুয যভান 

মভাাোঃ নুরুন নাায

যাজাী 30/12/1992

15936 এ,মক,এভ ামিয আানম্মদ মভাোঃ মফল্লার মানন

মভাছাোঃ যামভা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 25/12/1990

15937 মভাোঃ আবু যায়ান মভাোঃ আপছায আরী 

মভাছাোঃ তাযমছনা মফগভ

জাভারনৄয 15/08/1992

15938 মভাোঃ ভামুন মভয়া মভাোঃ আফফা আরী 

মভাছাোঃ যানরা মফগভ

জাভারনৄয 01/06/1990

15939 মভাাম্মদ ইভমতয়াজ উিীন মভাোঃ জাভার উমিন 

যওন আযা

চট্টগ্রাভ 20/12/1993

15940 অমনকা াযনবজ আমিঁ মভাোঃ আমভরুর ইরাভ 

মভাছাোঃ ফুরফাায খাতুন

মঝনাইদ 01/02/1995
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15941 রুন দা মৃতোঃ অমশ্বনী কুভায দা 

মশু ফারা

চট্টগ্রাভ 23/12/1990

15942 মভাাম্মদ নাদীরুর ইরাভ আবু তানয 

নাজমুন্নাায

মকনাযগঞ্জ 15/11/1990

15943 এমভর চাকভা মভঘ ফন ো চাকভা 

যত্ন কুভায চাকভা

যাঙ্গাভাটি 17/06/1990

15944 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ 

রাইরী মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1995

15945 মভঠুন চন্দ্র রক্ষণ চন্দ্র

মদার যানী

মবারা 15/04/1993

15946 ভমনরুজ্জাভান মাাগ মভাোঃ ফদরুর ইরাভ 

রাবরী ইরাভ

মনত্রনকানা 10/06/1993

15947 মভাোঃ মযফুজ্জাভান রা মভাোঃ আোঃ কুদ্দু যকায (াজু)

মভাছাোঃ ভঞ্জুয যানী খাতুন

গাইফান্ধা 10/12/1988

15948 আব্দুয যমদ মভয়া আনফদ আরী 

মযামজনা মফগভ

গাইফান্ধা 10/02/1995

15949 াম্মী আক্তায মভাোঃ আবু াঈদ 

ভাবুফা আক্তায

কুমভল্লা 01/07/1992

15950 মভাোঃ ভজমুর ইরাভ মভাোঃ ফাদা মভয়া 

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

যিংনৄয 01/02/1992

15951 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ আক্কাজ আরী 

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

াফনা 18/05/1994

15952 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু াত্তায 

মভাছাোঃ জমর খাতুন

কুমিয়া 03/02/1996

15953 মভাোঃ আবু জাপয আছান উল্যা 

মযমজয়া খাতুন

মপনী 01/03/1995

15954 মভাোঃ াভমর আমযমপন মভাোঃ আব্দুর রমতপ মফশ্বা 

মভাাোঃ সুরতানা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 09/03/1994

15955 যামকফ উমিন মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক 

মযমজয়া মফগভ

মদনাজনৄয 06/01/1995

15956 তরুন ভন্ডর যনমজৎ ভন্ডর 

মমাগভায়া ভন্ডর

যাজফািী 11/11/1993

15957 মভাোঃ ইযাক মানন মভাোঃ ইন্তাজ আরী 

মভাছাোঃ আনমজযা মফগভ

কুমিয়া 16/05/1995

15958 মভল্লাদুর ইরাভ মযাজ উমিন আকন্দ 

নূযজাান মফগভ

গাজীনৄয 25/04/1994

15959 এ এভ আননায়াযউর ইরাভ এ এভ ভাসুদ কযীভ

মভাাম্মৎ জামভরা মফগভ

ঢাকা 04/03/1987

15960 মভা আরভগীয মভয়া মভাোঃ যমফউর ইরাভ

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

জাভারনৄয 04/06/1989
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(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

15961 মভা মভাাইনভনুর ইরাভ মভাোঃ আজভ আরী

ভননায়াযা মফগভ

নানটায 01/10/1994

15962 মভা নুয আরভ যকায মভাোঃ আপতাফ উমিন যকায

মভাছাোঃ কমনুয মফগভ

নীরপাভাযী 25/09/1989

15963 মমরভ মযজা মভাোঃ আোঃ কুদ্দু

ামরভা

গাজীনৄয 10/08/1988

15964 উজ্জর চন্দ্র দা মফনয়চন্দ্র দা

নমভতা দা

মদনাজনৄয 18/10/1992

15965 মভাোঃ যামকবুর ইরাভ মভাোঃ ারুনুয যীদ

মৃত মভাছা মপযনদৌম মফগভ

যিংনৄয 10/02/1990

15966 মভাোঃ মফাযান আক্তায মভাোঃ পজলুয যভান

মভাছাোঃ মমযনা মফগভ

মনায 31/12/1994

15967 তন্য় ফাথি ভামনক ফাথি

আা ফাথি

ফমযার 19/08/1991

15968 মকৌমক চন্দ্র মন্ডত ভদন মভান মন্ডত

মখা যানী মন্ডত

টাঙ্গাইর 01/12/1990

15969 কনল্লার ফসু কামরদ ফসু

ঝণ ো যানী ফসু

পমযদনৄয 10/12/1990

15970 মভাোঃ আমনছুয যভান মৃত ইব্রামভ া

আমছয়া মফগভ

নওগাঁ 24/12/1992

15971 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ মভাোঃ আজাায আরী

ভমজেনা মফমফ

নওগাঁ 20/07/1991

15972 মভাোঃ মদনরায়ায মানন আমভয মানন

ানজদা মফগভ

কুমভল্লা 12/01/1989

15973 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মৃত মভাোঃ াভছুর ক

ানজদা মফগভ

জাভারনৄয 10/11/1989

15974 মভাোঃ মুনজুরুর আরভ মভাোঃ মযজাউর কমযভ

যামদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 25/12/1992

15975 মভাোঃ মাানুয যভান মাান মভাোঃ ঈমি আরী

মভাছাোঃ যমভা খাতুন

ভয়ভনমিং 14/09/1994

15976 মভাোঃ াান মযজা মভাোঃ আবুর ানভ

আননায়াযা মফগভ

মঝনাইদ 25/08/1993

15977 মভাোঃ মনয়ামুর ক মভাোঃ আমভনুয যভান

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

যাজাী 16/12/1987

15978 মভাোঃ আমকুর ইরাভ মদওয়ান মভাোঃ ফমদউজ্জাভান

ানভরী মফগভ

যাজফািী 26/05/1990

15979 মভাোঃ যমকবুর ইরাভ মনছাযউমিন

ামভদা খাতুন

মনায 03/02/1992

15980 মভাোঃ মপকুর ইরাভ াাবুমিন

খামদজা খাতুন

নাযায়নগঞ্জ 01/03/1996
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ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

15981 মভাোঃ ইপনতখায মানন মৃত মভায়ানজ্জভ মানন

মযানকয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 15/12/1991

15982 মভাোঃ মানর আযভান মভাোঃ ভামুদ আরী খান

রূবানু মফগভ

টাঙ্গাইর 25/04/1994

15983 মভাোঃ মাাগ আরী মভাোঃ আাদুর ক

মভাছাোঃ টুমন খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 04/03/1994

15984 আব্দুর ামকভ আব্দুর আয়াজ

মরুতাজ মফগভ

ঢাকা 03/03/1990

15985 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ মদরফয মানন (ভািায)

মভাছাোঃ যানফয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 02/02/1991

15986 মভাোঃ বুজ আরী মভাোঃ মভনরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযা খাতুন

কুমিয়া 02/01/1994

15987 মভাোঃ ইভাইর মানন মভাোঃ আব্দুর কমযভ

মভাাোঃ ামছনা আক্তায

কুমভল্লা 31/12/1994

15988 ভাবুবুয যভান কাভার উিীন

ভননায়াযা মফগভ

নযমিংদী 05/10/1991

15989 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ মভায়ানজ্জভ মানন

মভাছাোঃ জহুযা মফগভ

নওগাঁ 15/04/1992

15990 মফজয় দা ভীযন দা

কানন মদফী

চট্টগ্রাভ 11/12/1995

15991 মভাোঃ ওভয আরী মভাোঃ আব্দুয যমদ

মভাছাোঃ ামদা মফগভ

ফগুিা 18/09/1995

15992 মভাোঃ সুমপয়ান ছাওযী মভাোঃ লুৎপয যভান

মযাজুন মনছা

জয়নৄযাট 16/12/1995

15993 মভাোঃ রুনফর মভয়া মযাজুর ইরাভ

পমযদা ইরাভ

মগাারগঞ্জ 01/03/1989

15994 মভাোঃ সুমপয়ান ফাদা আফদুর ভান্নান যদায

সুমপয়া মফগভ

চাঁদনৄয 08/06/1994

15995 ান্তনু দত্ত জয় মফননাদ ফীাময দত্ত

অরুনা যানী দত্ত

মনযাজনৄয 20/04/1991

15996 মদ্ধাথ ে িংকয দা উৎর কুভায দা

াগমযকা দা

চট্টগ্রাভ 20/10/1987

15997 মভাোঃ ইমতয়াবুর ইরাভ মভাোঃ মতৌমদুর ইরাভ

মভাাোঃ জান্নাতুর মপযনদৌ

গাইফান্ধা 31/10/1991

15998 মভাোঃ মফরার মানন মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাছাোঃ নুযফানু

যিংনৄয 17/08/1995

15999 মভাোঃ মানর মভয়া মৃত মভাোঃ আভজাদ যকায

যমতন মফগভ

চাঁদনৄয 20/12/1994

16000 মখ মনয়াজ ভামুদ মখ আব্দু বুয

মখ নামদা াযবীন

কুমিয়া 09/06/1990
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ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

16001 মভাোঃ আমভনুর ইরাভ াওন মভাোঃ আব্দুর ামকভ

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

মনযাজনৄয 01/01/1991

16002 মভাোঃ এনতাজুর ইরাভ মভাোঃ এযপান আরী

মভাছাোঃ যমদা মফগভ

নওগাঁ 02/02/1987

16003 ভমনরুজ্জাভান লুৎপয

ভমনযা

নীরপাভাযী 20/05/1989

16004 মভাোঃ ভামুন অয যমদ মভাোঃ তাফজুর ক

মভাাোঃ ভয়না মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 18/08/1993

16005 রায়রা আক্তায মভাতানরফ মানন

আনরয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/06/1990

16006 নাজমুর মানন মৃত রাক মভয়া

নূযজাান মফগভ

মনত্রনকানা 10/11/1991

16007 মভাোঃ মভাজামদুয যভান মভাোঃ নওয়াফ আরী মভাল্লা

জয়তুন মনছা মফগভ

ফানগযাট 10/01/1988

16008 মযন কুভায যাা মনযঞ্জন কুভায যাা

যস্বতী যানী

াফনা 28/11/1991

16009 ভমনয মানন আোঃ ভমতন

মপারী মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 02/01/1994

16010 মযন্য় ঘযাভী মগাীনাথ ঘযাভী

খুকু যানী ঘযাভী

খুরনা 25/01/1990

16011 মভাোঃ মততুভীয যকায মভাোঃ মতৌমদুর ইরাভ

মজন্নাযা মফগভ

নওগাঁ 12/02/1990

16012 মভাোঃ মজনারুর ইরাভ মভাোঃ আইনুর ক

উজারা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 08/12/1994

16013 পাযজানা ইরাভ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ ভূ ূঁইয়া

মযানকয়া মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 11/09/1988

16014 মভাোঃ মানর মখ মভানরভ উমিন

মমরনা মফগভ

যাজফািী 05/03/1994

16015 মভাোঃ যানর যকায মভাোঃ াআরভ যকায

মনলুপা মফগভ

কুমভল্লা 05/08/1994

16016 মভাাম্মদ জুনয়র যানা মভাাম্মদ কাজর মভয়া

মমযনা মফগভ

নযমিংদী 15/12/1995

16017 ইব্রাীভ খমরর মভাোঃ ামনপ

যানরা খাতুন

মনায়াখারী 01/01/1995

16018 মভাছাোঃ মুনমজরা খাতুন মভাোঃ আব্দুয যমদ

মভাছাোঃ যামদা খাতুন

মনায 14/02/1989

16019 মভাোঃ পাযান মানন া মভাোঃ ামনুর ইরাভ

মভাছাোঃ মপরুজা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 07/06/1995

16020 মভাোঃ যমফউর কমযভ মভাোঃ আরভগীয মানন

মভাাোঃ যমভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 23/03/1992
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নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

16021 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাোঃ আমনসুয যভান

যামদা খাতুন

ভয়ভনমিং 28/04/1996

16022 মভাোঃ ামিয যানা মচৌধুযী জারার উমিন

মপনযাজা মফগভ

ভয়ভনমিং 10/03/1991

16023 আব্দুল্লা আর ভঞ্জুয মচৌধুযী পজনর যামি মচৌধুযী

আয়া মফগভ

জাভারনৄয 16/01/1990

16024 মভাোঃ মফরার মানন মভাোঃ ইমি মভয়া

মভাাোঃ আয়া মফগভ

কুমভল্লা 01/12/1994

16025 মভাোঃ ভমউয যভান মভাোঃ মযাজুর ক

াভছুন নাায

কুমভল্লা 30/12/1991

16026 মভাাম্মদ আবু াঈভ মভাাম্মদ আমভনুর ইরাভ

নামগ ে আক্তায

ঢাকা 01/12/1992

16027 মভাোঃ মফাযান উমিন মভাোঃ আরী আক্কাছ

মমযনা আক্তায

কুমভল্লা 12/11/1993

16028 ভাফুজুয ইরাভ মভাোঃ মভাস্তপা

মুকুর মফগভ

গাজীনৄয 23/02/1991

16029 মভাোঃ পকরুর াান মভাোঃ মভাতাায মানন

মভাছাোঃ মপনযাজা আকতায

মদনাজনৄয 19/07/1991

16030 স্বযমফন্দু চাকভা মভযঞ্জন চাকভা

মানামত চাকভা

যাঙ্গাভাটি 05/10/1992

16031 মভাোঃ জামকয মানন মভাোঃ আমভদুর ইরাভ

 মভাছাোঃ ামদা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 19/03/1994

16032 মভাোঃ ভামদউর ইরাভ ভাম মভাোঃ আবুর মানন

যামজয়া খাতুন

মনত্রনকানা 15/08/1994

16033 মভাোঃ ইভযান াান মভাোঃ মদনরায়ায মানন

মভাছাোঃ আঙ্গুয মফমফ

জয়নৄযাট 29/12/1995

16034 মভাোঃ যাজীফ াান মভাোঃ াানজ্জর মানন

মভাছাোঃ াভসুন্নাায

কুমিয়া 25/11/1988

16035 যথীন মফশ্বা মযফতী যঞ্চন মফশ্বা

মভনা যানী মফশ্বা

মগাারগঞ্জ 17/03/1986

16036 অনুভ কামন্ত ভ ো যাভদয়ার ভ ো

মফতা ভ ো

কক্সফাজায 31/12/1994

16037 মভাোঃ আরাভ মানন মভাোঃ ইউসুপ

আমছয়া খাতুন

মনায়াখারী 01/01/1995

16038 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মযাজুর ইরাভ

মভনরুনন্নছা

মনায 25/12/1994

16039 ধীযাজ ভমল্লক ধ্রূফ ভমল্লক

মরমকা ভমল্লক

ভাগুযা 02/01/1995

16040 তাছমরভা আক্তায মৃত আবুর ানভ

ভভতাজ মফগভ

কুমভল্লা 30/06/1994
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16041 মভাোঃ মভাভাযপ মাাইন মভাোঃ মযয়াজুর কমযভ

াভচুন্নাায

ভামনকগঞ্জ 31/12/1989

16042 সুান্ত ভন্ডর তন ভন্ডর

মফতা যানী ভন্ডর

খুরনা 14/11/1993

16043 দীক চন্দ্র ফভ েন সুফর চন্দ্র ফভ েন

মনা যানী ফভ েন

ভয়ভনমিং 12/12/1995

16044 মভাোঃ ভমনয মানন মৃত মভাোঃ রানা মভয়া

মৃত ফুর ফাায

ব্রাহ্মনফামিয়া 31/10/1990

16045 মন দা মমযল দা

মজানা যানী দা

সুনাভগঞ্জ 11/11/1994

16046 মভাাম্মদ জাাঙ্গীয আরভ মভাাম্মদ আবুর মাছাইন

যামজয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 02/12/1993

16047 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

ামফনা ইয়াছমভন

ফমযার 03/05/1987

16048 মভনরুন মনছা ম মভাাম্মদ পানজর মভয়া ানটায়াযী

যানফয়া খাতুন

রক্ষীনৄয 31/07/1993

16049 জয়নার আনফদীন আব্দু ারাভ

যমভা খাতুন

কক্সফাজায 10/06/1989

16050 মভাোঃ াাদাত মানন মভাোঃ আবু তানরফ

জান্নাতুর মপযনদৌ

চট্টগ্রাভ 01/02/1995

16051 মভাাম্মদ াঈদ মভাোঃ াভসুনিাা ানভী

ামফফা মফগভ

কক্সফাজায 24/12/1994

16052 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মৃত দুদু মভয়া আকন্দ

মভাছাোঃ মকামনুয মফগভ

ফগুিা 05/01/1992

16053 মভাোঃ আব্দুর মুত্তানরফ মভাোঃ আব্দুয যভান

ভায়া মফগভ

জাভারনৄয 15/05/1993

16054 মভাোঃ মদদায-ই-খুদা মভাোঃ মযয়াজ উমিন মভয়া

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

কুমিয়া 21/11/1991

16055 মভাোঃ ভাাবুয আরভ ফসুমনয়া মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ফসুমনয়া

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

নীরপাভাযী 25/09/1990

16056 মভাোঃ মজনারুর ইরাভ মভাোঃ আমজজুর ইরাভ

মৃত আননায়াযা মফগভ

নীরপাভাযী 17/01/1990

16057 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার মভাোঃ মভাখনরছুয যভান

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 27/10/1995

16058 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ ভজনু প্রাভামনক

মযনু মফগভ

গাইফান্ধা 10/12/1994

16059 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ ভমপজর ক

মভাছাোঃ আয়া মফগভ

গাইফান্ধা 20/03/1993

16060 মভাোঃ ইমি আরী মভাোঃ আব্দুর রতীপ

মভাছাোঃ মফউটি মফগভ

কুমিগ্রাভ 10/02/1990
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16061 মভাোঃ আপাকুয যভান মভাোঃ আরাউমিন মভাল্লা

মভাাোঃ মযক্তা মফগভ

নিাইর 01/12/1995

16062 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ আযাপ আরী মফশ্বা

আমছয়া মফগভ

মনায 01/01/1987

16063 মভাোঃ ভাননভনুর মানন মভাোঃ মভাজাফ্পয মানন

মভাাোঃ ভাামুদা আক্তায

যাজাী 20/08/1993

16064 মভাোঃ যামজফ মানন মখ আম্মদ

যামজয়া খাতুন

যাজফািী 24/09/1990

16065 মক এভ আভীয খরু মভাোঃ আমভন উমিন খাঁন

মমযন আক্তায

পমযদনৄয 30/12/1994

16066 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ শুক্কুয মৃধা

ানজযা খাতুন

গাজীনৄয 15/10/1993

16067 মভাোঃ হুভায়ুন কফীয মফশ্বা মভাোঃ আোঃ ারাভ মফশ্বা

মভাছাোঃ মযমজয়া মফগভ

ভাগুযা 01/01/1992

16068 ারাউিীন মজকু জাভার উমিন

কাভরুন নাায

চট্টগ্রাভ 08/03/1991

16069 মভাোঃ আমযপ মানন মভাোঃ মভাকনর আরী

মভাছাোঃ আযমভনা মফগভ

মদনাজনৄয 11/10/1990

16070 মভাোঃ যানর যানা মভাোঃ মযজাউর কমযভ

মভাছাোঃ নুরুন্নাায

মযাজগঞ্জ 01/01/1989

16071 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ ামনুয মফগভ

মযাজগঞ্জ 31/03/1994

16072 মভাোঃ াভীভ আকন্দ মভাোঃ ভস্তপা আকন্দ

মভাছাোঃ কুরসুভ মফগভ

মকনাযগঞ্জ 05/12/1996

16073 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ মভাোঃ ইমি মভাল্লা

ভামনুয মফগভ

ফমযার 07/06/1992

16074 ফাবুর মভয়া মজান মভাোঃ চাঁন মভয়া

মজানা মফগভ

কুমভল্লা 15/12/1993

16075 ান্টু যায় সুকন্ঠ যায়

রমতকা যায়

ভাদাযীনৄয 10/05/1987

16076 আমযফুর ইরাভ আব্দু ারাভ

মজানফদা খাতুন

ব্রাহ্মনফামিয়া 31/12/1995

16077 মভাোঃ মযজা ভূঞা মভাোঃ ভমভন  ভূঞা

মযমজয়া মফগভ

মকনাযগঞ্জ 15/10/1987

16078 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ মমিকুয যভান

মভাছাোঃ আভা খাতুন

াফনা 05/01/1994

16079 মভাোঃ নওাদুর আরভ মভাোঃ মভামভনুর আরভ

মভাাোঃ ামফনা আরভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 03/01/1996

16080 আবুর াানাত মভাোঃ ফাচচু মভয়া

ভননায়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 02/04/1995
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16081 মভশু মদ মৃত ভননাজ মদ

তাী মদ

চট্টগ্রাভ 20/09/1991

16082 মভাোঃ আব্দুয যমভ মভাোঃ আব্দুর ামভদ

মভাছাোঃ সুরতানা মফগভ

মদনাজনৄয 11/01/1987

16083 মভাোঃ মভাফাযক আবুর কানভ খাঁন

মজাযা মফগভ

চাঁদনৄয 05/09/1995

16084 মভাোঃ নাইমুর াান মভাোঃ আকাত আরী মভাল্লা

মভাছাোঃ নামছভা মফগভ

াফনা 16/01/1993

16085 মভাোঃ াখাওয়াত মানন ইযাইর মানন

ভজুয়াযা ইয়ামভন

মযাজগঞ্জ 01/02/1987

16086 মভাোঃ াীন আক্তায মভাোঃ জয়নার আনফদীন

াজযা মফগভ

মযাজগঞ্জ 30/05/1990

16087 মভাোঃ মদনরায়ায মাাইন মভাোঃ মভাফানযক আরী

মভাাোঃ নূযজাান মফগভ

ঝারকাঠী 01/07/1989

16088 মভাোঃ এানুর ক মভাোঃ আব্দুৃ্স্ বুয

মভাছাোঃ মমরনা আপনযাজা

কুমিগ্রাভ 06/11/1988

16089 মভাোঃ নাইমুয যভান মভাোঃ আবু মানন

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

গাইফান্ধা 01/11/1992

16090 মভাোঃ ামফবুয যভান মভাোঃ ভাতাফ উমিন

মভাছাোঃ াওয়া মফগভ

নানটায 02/10/1994

16091 মভাোঃ নাঈভ মানন মভাোঃ আরতাপ মানন মভাল্লা

মভাাোঃ ান্না মফগভ

ফমযার 01/01/1992

16092 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মরভন মভাোঃ ভমজফয যভান

মভাছাোঃ মনলুপা ইয়াছমভন

মদনাজনৄয 24/03/1990

16093 মভজানুয যভান মভাোঃ আরার উমিন

 মভাাোঃ ামদছা আক্তায

মনত্রনকানা 15/01/1996

16094 মভাোঃ ামিয মানন মকদায  মভাোঃ আোঃ খানরক মকদায

ামভদা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/12/1994

16095 মভাোঃ আমযফুয যভান মভাোঃ ারুন-অয-যমদ

নামছভা মফগভ

ফমযার 15/09/1995

16096 মভাোঃ উজ্জর মানন মভাোঃ রারচান মভয়া

মফভরা

টাঙ্গাইর 01/01/1995

16097 মভাোঃ মজ আই মাাগ মভাোঃ সুরতান যদায

মভাাোঃ সুমপয়া মফগভ

টুয়াখারী 05/02/1993

16098 মভাোঃ তামভভ মফশ্বা আোঃ ওয়াদুদ মফশ্বা

মভাাোঃ খানরদা মফগভ

ফমযার 10/05/1994

16099 আব্দুর কানদয  মভাোঃ াজাান 

তাজভীয মফগভ

চাঁদনৄয 25/07/1991

16100 মভজানুয যভান মভাোঃ আব্দুয যফ

কমনুয আকতায

কুমভল্লা 01/02/1989
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16101 মভাোঃ আবু কাইনয়াভ জীফ মভাোঃ মফল্লার উমিন

মভাছাোঃ স্বপ্না মফগভ

জাভারনৄয 15/02/1994

16102 মভা: আনযপ মচৌধুযী মভা:জাাঙ্গীয মচৌধুযী

বুরবুর আকতায

চট্টগ্রাভ 27/04/1993

16103 মজাফানয়য মানন মগারা মানন

মপযনদৌী মফগভ

ভয়ভনমিং 08/10/1992

16104 আনদর আনভদ মৃত মরার উমিন আনভদ

াানাজ আক্তায

ভয়ভনমিং 01/12/1995

16105 ভাবুবুর আরভ যমন মভা: আব্দুয যাজ্জাক

ভামুদা যাজ্জাক

ভয়ভনমিং 01/06/1988

16106 মভা: গাউছুয যভান মভা: আব্দুর গফুয

মফমফ ভমযয়ভ

মনায়াখারী 31/12/1991

16107 মভা: যীপ মানন মভা: আবুর কানভ

মভাা: যামদা মফগভ

কুমভল্লা 10/01/1993

16108 মভা: আবু ভমন মদদারুর আরভ

যমভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/02/1995

16109 মভা: ামভউর ইরাভ নূয মভাাম্মদ আকন্দ

মভাছা: াানাজ াযবীন

মযাজগঞ্জ 22/05/1995

16110 মভাোঃ: মযজাউর কমযভ জর মভা: আনভদ আরী মফাযী

মযনা মফগভ

াফনা 30/12/1993

16111 মভা: যানদুর ইরাভ মভা: মদারার ভন্ডর

মভাছা: মভমযনা খাতুন

ফগুিা 25/11/1995

16112 মভাাম্মদ নাজমু ামকফ মভাাম্মদ ইউছু

ামছনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 08/05/1993

16113 সুমনর চন্দ্র যায় প্রফুল্লয চন্দ্র যায়

আনরা ফারা যায়

নীরপাভাযী 02/12/1988

16114 ফরুন সফযাগী বনফ সফযাগী

ভাধুযী যানী

খুরনা 13/06/1994

16115 যমফন ফরুয়া সুফর ফড়ুয়া

মল্পী ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 20/10/1995

16116 জাাঙ্গীয আরভ আব্দুর ভান্নান

মযামজনা খাতুন

ভয়ভনমিং 11/11/1992

16117 মভা: জুনয়র যানা মভা: মজরুত আরী (মজয়াউর)

জুমরয়া খাতুন

মভনযনৄয 18/10/1991

16118 মফশ্বমজৎ ারদায কামরদ ারদায

ভঞ্জু ারদায

ফমযার 10/10/1990

16119 মভা: যওন আরভ মৃত ওভান গমন

মভাছা: জাানাযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 30/06/1987

16120 মভা: মফল্লার মানন আফদুর আওয়ার

আছভা মফগভ

ঢাকা 02/11/1993
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16121 মুন্তাময আিা মভা: আিা উমিন

আনজুয়াযা খাতুন

মনায 06/06/1993

16122 মভাা: ামপনা াযবীন মভা: খানরকুজ্জাভান

নুযজাান

যাজাী 07/02/1988

16123 মভা: মভরন মানন মভা: আবুর কারাভ মভয়া

যমভা মফগভ

পমযদনৄয 22/10/1992

16124 মভা: আব্দুল্লা আর মফরার মভা: আমভনুর ইরাভ

মভাছা: মফরমকছ আমভন

গাইফান্ধা 01/09/1996

16125 মভা: আপতাফ মানন পজলুর ক

মভাা: ামপয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 30/12/1987

16126 মভা: যমফউর ইরাভ মভা: াভছুর আরভ

মভাছা: াানা মফগভ

যিংনৄয 29/05/1993

16127 মজাফানয়য ভামুদ মভা: জারার উমিন মভয়া

মভাছা: ভামুদা াযবীন

াফনা 30/06/1994

16128 মরটন যকায ডাউযী যকায

যিংভারা যানী যকায

গাজীনৄয 29/11/1991

16129 মফজয় ভন্ডর সুধন্য ভন্ডর

কমফতা ভন্ডর

খুরনা 15/10/1990

16130 মভা: আর- আমভন মভা: জাভার আকন

মযননা আক্তায

গাজীনৄয 24/02/1992

16131 মভা: আবুর কারাভ মভা: ছামদ মফাযী

মভাছা: পমযদা মফগভ

গাজীনৄয 05/04/1988

16132 মভা: ামফবুয যভান মভা: ানযজ মভয়া

নামছভা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 01/03/1995

16133 আাদুজ্জাভান আব্দুয যাজ্জক

ভমজদা আক্তায

গাজীনৄয 12/11/1991

16134 মভা: পামভ আনভদ মভা: ওয়ানজদ আরী

মভাছা: মফনদনা খাতুন

মদনাজনৄয 05/01/1993

16135 মভাোঃ ভাসুদ কমযভ মভা: ভমতউয যভান

মভাছা: ভানজদা খাতুন

জাভারনৄয 31/12/1987

16136 আমফয মানন ভভতাজ উমিন

মফফী আক্তায

টাঙ্গাইর 01/01/1994

16137 ভমন মানন আমভয মানন

ময়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/08/1990

16138 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভা: আব্দুয যমদ

জাানাযা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 18/08/1992

16139 মুাম্মদ কুতুফ উিীন দ্বীন মুাম্মদ

ামনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 02/01/1987

16140 মভা: মভাস্তপা কাভার মভা: নূয মানন

মভাছা: যামদা খাতুন

টাঙ্গাইর 15/01/1987
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16141 ভমভনুয জান মভাাম্মদ

আনভনা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 20/06/1989

16142 যীপ আনভদ (যানর) মভা: আব্দুর আমজজ

মভাা: আননায়াযা খাতুন

মনত্রনকানা 31/12/1991

16143 আর-ভামুন ামভ উমিন

জাানাযা মফগভ

মনত্রনকানা 10/11/1988

16144 মভা: আব্দুর ওাফ মভা: আনফদ আরী

মভাছা: মদৌরদা খাতুন

যিংনৄয 10/10/1989

16145 মভা: আমনছুয যভান মভা:মযয়াজুর ইরাভ

আয়া মফগভ

মযনৄয 25/10/1996

16146 মভাোঃ ভামুদুর াান সুভন মভা: সুরতান ভামুদ

মভাছা: খামদজা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1992

16147 আব্দুয যউপ মযভন মৃত আব্দুর ভান্নান

মভাছা: মযনা খাতুন

মযাজগঞ্জ 05/06/1995

16148 মভাছা: মপযনদৌম খাতুন মভা: আইয়ূফ আরী

মভাছা: াওয়া মফগভ

যাজাী 15/10/1995

16149 ল্লফ ভিায ননী মগাার ভিায

স্মৃমত ভিায

মনযাজনৄয 08/09/1990

16150 মভা: ভমনরুজ্জাভান আব্দুর ক াওরাদায

মুস্তাযী মফগভ

ঝারকাঠী 05/01/1990

16151 মভা:জাাঙ্গীয আরভ মভা: আকতায মানন

মভাছা: মভানভনা মফগভ

নানটায 06/08/1988

16152 মভা: াান মভা: ফাায আরী

মভাাম্মত মখনা মফগভ

কুমভল্লা 04/04/1989

16153 মভা: াভীভ আর ভামুন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মযনফকা মফগভ

টাঙ্গাইর 05/02/1987

16154 মভা: আমযফুর ইরাভ মভা:জহুরুর ইরাভ

ানজনা মফগভ

জাভারনৄয 30/12/1995

16155 মভাোঃ দাউদ াান মৃত মভা: াভছুর হুদা মভাল্লা

মভাা: মপনযাজা আক্তায

গাজীনৄয 30/04/1988

16156 মভা: আরভগীয মানন মভা: আরাউমিন মভয়া

মভাছা: অনভরা মফগভ

জাভারনৄয 12/04/1993

16157 আন ফড়ুয়া ভনন্দ্র ফড়ুয়া

মপারী প্রবা ফড়ুয়া

ফান্দযফান 15/01/1994

16158 মখানদজা আকতায মভা: জুজু মভয়া

মকামনুয মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 30/12/1989

16159 যমপকুর ইরাভ মভা: ইভাইর মানন

নূয ামপ মফগভ

মযনৄয 10/11/1993

16160 মভা: ইভাইর খান ইা খান

মনরনা মফগভ

খুরনা 20/06/1996
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16161 সুব্রত মিং ফাফাতন মিং

ৎমরই মদফী

মভৌরবীফাজায 01/02/1987

16162 মভা: মভজানুয যভান ভূঞা মভা: আমভনুর ইরাভ ভূঞা

মপনযাজা মফগভ

কুমভল্লা 01/06/1988

16163 মভা: যানর মভয়া মভা: মভন্টু ইরাভ

মভাছা: মদৌরতুন মনছা

যিংনৄয 28/09/1989

16164 মুাম্মদ ভাউদুয যভান মুাম্মদ ভানছুয উিীন

নামছভা মফগভ

ভাদাযীনৄয 01/01/1996

16165 মভা: ভমতউয যভান মৃত : খমরলুয যভান

মভনরুনন্না

গাইফান্ধা 15/12/1994

16166 মভা: মভমত যাপান মভা: ভাভনুয যমদ

মভাছা: মফরমকছ ফানু

নওগাঁ 31/08/1993

16167 মভা: মভাাযপ মানন মভা: আবুর মানন

ভমযয়ভ খাতুন

মযাজগঞ্জ 04/06/1989

16168 মদওয়ান মভাজানম্মর মৃত মদওয়ান নূরুর ইরাভ

নাজভা মফগভ

াফনা 15/01/1992

16169 মানর মানন খান মভা: নজরুর ইরাভ

মভাছা: ামদা মফগভ

মনযাজনৄয 10/12/1986

16170 রাল্টু দা মুকুর দা

ফান্তী দা

ফানগযাট 03/08/1995

16171 এ.এভ. াইদুয যভান মভা: ভমতয়ায যভান যদায

মজবুনন্নছা খাতুন

াতক্ষীযা 15/12/1986

16172 াজ্জাদ মানন মভা: আব্দুর জমরর ভন্ডর

ানজদা খাতুন

যাজফািী 10/03/1991

16173 মভা: আবুর কারাভ আজাদ মৃত: মভা; আকভর মানন

মৃত : ামভদা মফগভ

কুমিয়া 10/09/1989

16174 মফফী আক্তায মভা: মফরার উিীন

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/06/1993

16175 াফীবুর ফাায মভা: আরভগীয মানন 

জাানাযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/08/1994

16176 মভা: ভামদুর াান মভা: মুঞ্জুরুর ক

াযবীন

ভয়ভনমিং 01/01/1995

16177 মভাোঃ মতৌমদুয যভান ামকর মভা:মছমিকুয যভান

াভচুন নাায

টুয়াখারী 13/08/1992

16178 ভাাবুফ আরভ ভমজরুর ইরাভ

যমভা মফগভ

জয়নৄযাট 05/03/1992

16179 মভা: আব্দুয যউপ মভা: ফহুত আরী

আমছয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/10/1993

16180 মগারাভ যসুর নাঈভ মভা: মদনরায়ায মানন

চাঁমন্দনা আক্তায

মগাারগঞ্জ 18/10/1996
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16181 মভাোঃ ভাফুজুর ক আোঃ ভোঃ আননায়ারুর ক

মভাছাোঃ ভাবুফা ক

যিংনৄয 10/05/1991

16182 মভাোঃ: ামজদ াান মৃত - আমভনুর ইরাভ

মভাছা: ামনা আক্তায

যিংনৄয 03/08/1993

16183 মভা: াভীভ ইরাভ মভা: মদুর ইরাভ

মভাছা: রমতপা মফগভ

ফযগুনা 02/06/1994

16184 মভা: মভাক্তামদউয যভান মভা: মদুর ইরাভ

মভাছা: মযানকয়া খাতুন

ফগুিা 15/01/1994

16185 মভা: আমযফুয যভান মৃত মভা: মভাতানরফ মানন

মভন. মনরু মফগভ

ফমযার 25/02/1992

16186 মভা: যামকবুর াান মভা:যমপকুর ইরাভ

মভাছা: মননায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1992

16187 মভা: আমযফুয যভান মভা: মদনরায়ায মানন

লুৎপা মফগভ

চাঁদনৄয 25/06/1993

16188 মভা: আর- ইভযান মভা: রুহুর আমভন

উনম্ম পানতভা

জাভারনৄয 30/12/1996

16189 মভনদী াান আব্দুর ান্নান

নাায মফগভ

কুমিয়া 02/03/1993

16190 মভা: আবু তারা মভা: ভাফুজায যমদ

মভাা: যামজয়া মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 28/06/1995

16191 মভা: তামযকুর ইরাভ মভা: তানছন আরী

মভাছা: ানজযা মফগভ

নানটায 01/11/1995

16192 মভা: আবু তানয মভা: জহুরুর ইরাভ

মভাছা: তহুযা আক্তায

গাইফান্ধা 01/01/1997

16193 মভা: াান তানযক নুরু উমিন

খানরদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 09/07/1994

16194 মভা:যনজু ইরাভ মভা: আমজজুর ক

মভাছা: নাযীয়া খাতুন

াফনা 23/03/1993

16195 যানফয়া আক্তায মভা: আবু ফকয মছমিক

ভভতাজ মফগভ

গাজীনৄয 02/10/1991

16196 ছামিয আনভদ মভা: আব্দু াত্তায

ারভা মফগভ

মযয়তনৄয 06/01/1995

16197 াজ্জাত মানন মভা: ামনপ মদওয়ান

মপযনদৌী মফগভ

চাঁদনৄয 24/07/1995

16198 সুভাইয়া আক্তায মরভা মভা: জমরর খান

মযননা মফগভ

টুয়াখারী 15/02/1996

16199 মভাোঃ ভমনয মানন মভা: আব্দুর খানরক

মভাছা: ভভতা খাতুন

মযাজগঞ্জ 13/08/1991

16200 মভা: ইব্রাীভ আফদুর মাফাান মকদায

ভনয়াযা মফগভ

টুয়াখারী 10/11/1993
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16201 মভা: ভামুদুর াান াওন মভা: আব্দুর ভানরক াওরাদায

মভাা: মজমভন আক্তায

ঝারকাঠী 18/02/1992

16202 মভা: ামনপ ভন্ডর মভা: আইয়ুফ আরী ভন্ডর

ানজযা মফগভ

যিংনৄয 12/08/1991

16203 মভা: ভামুনুয যমদ মভা: মতাপাজ্জর মানন

ভানজদা মফগভ

ফগুিা 20/11/1995

16204 নয়ন ভমন দা ামন্তযাভ দা

কাঞ্চন দা

চট্টগ্রাভ 07/10/1988

16205 মজ. এভ. মদুজ্জাভান মভা: ানজর গাজী

মভন ামভদা মফগভ

খুরনা 07/03/1992

16206 মভাোঃ াইদুয যভান আব্দুয যভান

ভননায়াযা মফগভ

মপনী 01/01/1993

16207 মভাাম্মদ ভামুদুর াান মুাম্মদ মাযাফ

মজযাৎনাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/10/1991

16208 ভাফুজুয যভান মভা: ারুন অয যমদ

মভাছা: ছনফদা মফগভ

নওগাঁ 11/11/1987

16209 মফদুযত মানন মভা: আরভ মানন

চায়না মফগভ

টাঙ্গাইর 08/04/1996

16210 এনামুর ক মজ. এভ, আবুর মানন

খুযমদা মফগভ

াতক্ষীযা 25/11/1989

16211 নাঈভ উজ জাভান মভা: আমভন উমিন

মভাছা: ামভদা খাতুন

কুমিয়া 01/01/1993

16212 আব্দুয যমকফ মযাজুর ক

ছফুযা খাতুন

কুমিয়া 30/06/1992

16213 মভা: আমজভ মানন মভা: আইয়ুফ আরী

মভাছা: আনরয়া মফগভ

াফনা 07/12/1993

16214 মভা: ইভযান মানন সুজন মভা: এনানয়ত মানন

ানজদা মফগভ

ফযগুনা 01/01/1993

16215 মভা: আব্দুল্লা আর ভামুন মভা: পজলুয যভান

মভাছা: আশুযা মফগভ

কুমিয়া 10/06/1994

16216 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভা: পয আরী

তহুযা মফগভ

াফনা 22/08/1994

16217 মভা: আক্কাসুয যভান মভা: আ: যভান

মভাছা: আমিয়া মফগভ

াফনা 10/10/1995

16218 মভা: মভামপকুয যভান মভা: নজরুর ইরাভ

মভাছা: মউরী খাতুন

কুমিয়া 05/08/1993

16219 মভা: ভমভনুয যভান মভা: মদুয যভান

মভাছা: ভনভনা মফগভ

গাইফান্ধা 12/01/1995

16220 মভা: আমযপ মাাইন মভা: মভাতাায মানন

মভাা: নুয জাান মফগভ

টুয়াখারী 04/09/1992
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16221 মভা: আভজাদ মানন মভা: নূয ইরাভ

মভাছা: মতাকমরভা খাতুন

াফনা 10/02/1994

16222 মভা: ফমরুর আরভ আব্দু ারাভ মফাযী

মখনা মফগভ

টুয়াখারী 12/10/1996

16223 ভামুন মচৌধুযী আফদুর জমরর মচৌধুযী

ভভতাজ মফগভ

কুমভল্লা 30/07/1993

16224 মভা: ানবুর ইরাভ মভা: আবু ফক্কয মমিক

ছানদকা মফগভ

যিংনৄয 13/05/1993

16225 মভা: ীদুর ইরাভ মভা: ারুন যমদ

মভাছা: ছমফরা মফমফ

যাজাী 15/10/1989

16226 মভা: ভমনরুর ইরাভ মভা: আবুর কারাভ

মৃত মভাছা: ভমজেনা খাতুন

যিংনৄয 30/09/1990

16227 মভাোঃ ামপজুয যভান মৃত: জারার উমিন

মভাছা: ভানরকা মফগভ

াফনা 10/01/1988

16228 মভা: যানদ আমভন উল্যা

কুসুভ আক্তায

মনায়াখারী 12/11/1988

16229 মভা: মানর যানা মভা: এভযান মানন

মমযন আক্তায

নওগাঁ 25/10/1990

16230 মভা: মভাপাজ্জর মানন মভা: আব্দুর কমযভ প্রািং

মভাছা: মফরমকছ নাায

যাজাী 03/12/1988

16231 মভা: তুমন মযাজুর ক

পয়জুনন্নছা

মবারা 21/12/1993

16232 মকনযা চাকভা মজযামতয ভয় চাকভা

উজ্জরা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 20/08/1991

16233 মজানানয়দ মানন মচৌধুযী মভা: আফদুয যউপ মচৌধুযী

উনম্ম মজাহুযা

কুমভল্লা 07/07/1993

16234 মভরন চাকভা মভময রার চাকভা

চন্দনা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 20/01/1992

16235 মভা: আব্দুল্লা আর ভামুন মভা: আফদুচ ছারাভ

ভযতুজা মফগভ

কক্সফাজায 01/06/1989

16236 মভাোঃ আাদুর ইরাভ মভা: আবুর কারাভ

পানতভা মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1990

16237 মযন দা াযাধন দা

চাঁা দা

চট্টগ্রাভ 21/10/1987

16238 মভরন কুভায যায় াধন কুভায যায় 

মফতা যানী যায়

াতক্ষীযা 22/08/1990

16239 মভাাম্মদ তানযক আমজজ মভাাম্মদ আবু ামনপ

মজাফাইদুনননছা

চট্টগ্রাভ 31/07/1993

16240 টিনৄ চাকভা প্রবাত চন্দ্র চাকভা

চিু চাকভা

যাঙ্গাভাটি 19/10/1992
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16241 মযয়াদ মানন মৃত মখাযনদ আরভ

াননা মফগভ

রক্ষীনৄয 08/10/1995

16242 মভা: ইভাইর মানন আাভভদ উল্যা

যওন আক্তায

মপনী 02/01/1991

16243 মভাা: পাযানা জাান মভা: াজাান

মভাা: পমযদা ইয়াছমভন

কুমভল্লা 08/05/1996

16244 একযামুর ক আইয়ুফ আরী

যানদা

নওগাঁ 01/01/1994

16245 এ. এইচ .এভ জুনানয়দ মভা: পখরুর ইরাভ

মভাা: আইমুন নাায

ঢাকা 25/07/1994

16246 মভা: মখাকন াওরাদায মৃত: আব্দুর খানরক াওরাদায

যওনাযা মফগভ

ঝারকাঠী 01/01/1989

16247 ফাাফ উমিন খন্দকায মনজাভ উমিন খন্দকায

মযানকয়া মফগভ

মপনী 01/11/1992

16248 মুাম্মদ যীপ উমিন াাদাত মাাইন

ানন মফগভ

চট্টগ্রাভ 08/12/1994

16249 মভাোঃ মভজফা-উ-ানরীন মভাোঃ ামফবুয যভান

ামপজা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 01/01/1992

16250 মভাোঃ আোঃ কানদয মভাোঃ জারার উমিন

মভাছাোঃ কাভরুন মনা

জয়নৄযাট 08/01/1991

16251 মভাছাোঃ মুনজুযা খাতুন মভাোঃ আক্কাচ আরী

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

মভনযনৄয 13/02/1993

16252 মভাোঃ মতৌমপক আরী মভাোঃ আপছায আরী

মভাছাোঃ আপরুজা মফগভ

ফগুিা 07/07/1991

16253 মভাাম্মদ মভাযনদ আরভ এনানয়ত মানন াওরাদায

যওন আযা

ফমযার 01/02/1989

16254 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ পজলুর ক

মভাছাোঃ মফদানা খাতুন

কুমিয়া 25/10/1995

16255 আমভনুয যসুর মভৌরবী আব্দুর কুদ্দু

সুমপয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/02/1989

16256 মভাোঃ পযাদ যানা মভাোঃ াভছুর ক

মভাাোঃ মযামজনা মফগভ

পমযদনৄয 30/12/1990

16257 শ্রী আীল কুভায জীফ ভূনন চন্দ্র জীফ

গীতা যানী জীফ

টাঙ্গাইর 20/08/1989

16258 মভাোঃ মানয়ফ আনভদ মভাোঃ কনাই মভয়া

কমযবুন মনছা

সুনাভগঞ্জ 21/06/1989

16259 মভাোঃ ফাবুর আক্তায মভাোঃ আব্দুয যীদ

মযানকয়া

ভামনকগঞ্জ 05/11/1991

16260 জুনয়র যানা মযাজুর ক

ঝন ো মফগভ

পমযদনৄয 05/01/1993
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16261 খন্দকায যীপ মানন খন্দকায আকফয আরী

ামরভা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1991

16262 কাজী পামভ আভদ কাজী ভাতাফ উমিন

সুরতানা মফগভ

মনরট 03/02/1990

16263 মভাোঃ ািাভ মাাইন এ. টি. এভ. কাভার উিীন

সুরতানা যামজয়া

চট্টগ্রাভ 14/07/1992

16264 মিপান দা চীন্দ্র নাথ দা

শ্যাভরী যানী দা

মদনাজনৄয 01/11/1995

16265 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভাছাোঃ ময মফমফ

যাজাী 18/11/1990

16266 মভাোঃ ভাসুদ াযনবজ রুনফর নানদয মাাইন

ভানরকা মফগভ

কক্সফাজায 20/09/1990

16267 মভাোঃ মুমনরুজ্জাভান লুৎপয যভান

ভামুনী মফগভ

নীরপাভাযী 30/12/1990

16268 মভাোঃ াাজাদা মাাইন মভাোঃ আব্দুর খানরক

ানজদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/10/1995

16269 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ তাজউমিন

আনরয়া মফগভ

ভামনকগঞ্জ 13/05/1991

16270 মৌযব মানন মৃত: রুহুর আমভন ঢারী

াভছুন নাায

চাঁদনৄয 12/06/1995

16271 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ আভজাদ মানন

মভাছাোঃ যওনা মফগভ

ফগুিা 15/11/1991

16272 সুব্রত মফশ্বা মগৌযঙ্গ চন্দ্র মফশ্বা

মফরা যানী মফশ্বা

ভয়ভনমিং 15/10/1992

16273 মভাাম্মদ ওভয পারুক মভাোঃ হুভায়ুন কমফয

আপনযাজা খানভ

মনায়াখারী 16/01/1995

16274 মভাোঃ ইভাইর মানন মভাোঃ আমভয মানন

মভাাোঃ পানতভা মফগভ

কুমভল্লা 10/02/1994

16275 মভাোঃ মানর মভয়া মভাোঃ আযাপ আরী

মভাছাোঃ ামদা মফগভ

ফগুিা 09/08/1995

16276 াভীভা খাতুন ানয়দ আরী

মকামনুয মফগভ

মদনাজনৄয 24/12/1993

16277 মভাোঃ ভমজবুয যভান মভাোঃ ওয়ামদুয যভান

নামদা আক্তায

চাঁদনৄয 27/12/1993

16278 মভাোঃ জামদ াান মভাোঃ আবু াঈদ

মল্পী

ঢাকা 11/03/1995

16279 ভওদুদ আনভদ আবুর ভনসুয

ামভদা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1994

16280 এভ. ম মভনাজুয যভান মভাোঃ জান আরী

মভাছাোঃ আমিয়া খাতুন

কুমিয়া 15/11/1990
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16281 মভাোঃ াযনবজ াওরাদায মভাোঃ আরতাপ মানন াওরাদায

মানন আযা মফগভ

ফমযার 15/07/1992

16282 মভাোঃ ইমরয়া মানন মভাোঃ আবু মানন

মভাছাোঃ মফনদাযা খাতুন

মঝনাইদ 20/12/1993

16283 মভাোঃ আাদুজ্জাভান ঝন্টু মভাোঃ আব্দুয যমদ মভয়া

মভাছাোঃ নুয জাান মফগভ

মঝনাইদ 08/06/1993

16284 মক. এভ. যাজীফ মভাোঃ আবু জাপয খান

মযামজনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 16/08/1993

16285 মভাোঃ ইভযান খান মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান খান

মফরমকচ মফগভ

মগাারগঞ্জ 30/11/1993

16286 মুাম্মদ আফদুয যমভ কমফয আাম্মদ

মফগভ মফয়া

মপনী 04/05/1994

16287 মভাোঃ মযনজায়ান মানন মভাোঃ আমজজুর ক

মভাছাোঃ অজুফা মফগভ

যিংনৄয 16/11/1995

16288 মখ জামদুর ইরাভ মৃত মখ মভাাম্মদ আরী

মৃত মদরযওনাযা ফানু

চুয়াডাঙ্গা 19/07/1989

16289 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাাম্মদ আরী

মযামজনা মফগভ

নানটায 05/03/1993

16290 মভাোঃ মভাকানিছ মানন মৃত লুৎপয যভান

মভাছাোঃ ভনমজরা মফগভ

যিংনৄয 18/12/1993

16291 মযন কুভায যকায মচন্দ্র যকায

ভঞ্জু যানী যকায

ঢাকা 30/08/1995

16292 খানয়য-উর ইরাভ আবুর মানন যদায

খামদজা মফগভ

ঢাকা 10/10/1990

16293 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ মভজানুয যভান

মভাছাোঃ মজানফদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1992

16294 মভাাম্মদ াাদাত মানন মভাোঃ আফদুর ওাফ

যানফয়া মফগভ

যাঙ্গাভাটি 25/06/1994

16295 জামদ াান মভাোঃ আব্দুর জিায

মভাছাোঃ াছনা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/11/1994

16296 মভাোঃ তানযক মানন জয়নার আফমদন

মপযনদৌ আযা মফগভ

মপনী 04/12/1995

16297 মভাাম্মদ এনামুর ক মভাাম্মদ ইাাক খান

মভাাোঃ পমযদা মফগভ

ফমযার 01/11/1995

16298 কায়ায আরভ মভাাম্মদ ছানর

নুয মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/01/1994

16299 উৎর চন্দ্র যকায যফীন্দ্রনাথ যকায

ানফদা যানী

মদনাজনৄয 06/08/1995

16300 মভাোঃ অমকুয যভান মভাোঃ জামকয মানন

মভাাোঃ মফফীয়া খাতুন

খুরনা 12/04/1990

Page 315 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

16301 সুকুভায অমধকাযী তয মগাার অমধকাযী

ামফত্রী যানী অমধকাযী

মদনাজনৄয 15/10/1994

16302 নাজমুর মাাইন মুনসুয আরী

নাজভা খাতুন

মঝনাইদ 10/11/1993

16303 মভাোঃ গাজী ওয়ামদুজ্জাভান জাভার মভাোঃ াজাান গাজী

মভাছাোঃ স্বরুজান মফমফ

মগাারগঞ্জ 02/01/1989

16304 মভাোঃ ভমনরুর আনভদ মভাোঃ ারাউমিন ভমল্লক

নূয নাায ভমল্লক

মগাারগঞ্জ 01/06/1991

16305 মাবন কুভায যায় মফধান চন্দ্র যায়

ভঞ্জুশ্রী যায়

াতক্ষীযা 25/12/1992

16306 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ যমদা মফগভ

গাইফান্ধা 10/12/1991

16307 মক. এভ. রুহুর আভীন মভাোঃ আবু জাপয খাঁন

মযামজনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 12/10/1996

16308 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ ারুন-অয-যমদ

তামরভা মফগভ

ফযগুনা 20/07/1992

16309 মভাোঃ মাফ উিীন রতাপৎ মানন

ভননায়াযা মফগভ

মঝনাইদ 10/04/1991

16310 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ আব্দুর ওাফ

মভাছাোঃ ামভদা খাতুন

মঝনাইদ 02/04/1992

16311 মভাোঃ ছানরমকন ভমনয মচৌধুযী াভসুর আনফদীন মচৌধুযী

মী মচৌধুযী

মকনাযগঞ্জ 31/12/1989

16312 মভাাম্মদ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ মুছা মভয়া

মফমফ জহুযা

মপনী 23/02/1994

16313 মভাোঃ মজল্লুয যভান মভাোঃ মভাপানজ্জর মানন

মভাছাোঃ আনভনা খাতুন

মঝনাইদ 17/06/1992

16314 আরী আান মভাজামদ মভাোঃ নামদরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা

মদনাজনৄয 08/08/1991

16315 অীভ কুভায জীফ ভুনন চন্দ্র জীফ

গীতা যানী

টাঙ্গাইর 07/10/1990

16316 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মাাগ মভাোঃ আখতারুর আরভ

মভাাোঃ ভননায়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 05/01/1991

16317 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মৃত মতর ভন্ডর

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

কুমিয়া 16/01/1990

16318 ইভরুর কাওছায মভাোঃ আফদুর কানদয মভয়া

ানাজ মফগভ

মযয়তনৄয 01/10/1989

16319 মভাোঃ মরার উিীন ছানফয আম্মদ

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 25/10/1995

16320 নুয মানন মভাাভভদ নুরুচ্পা

মভনযাজ খাতুন

চট্টগ্রাভ 20/01/1995
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16321 মভাোঃ ামকবুর াান মভাোঃ ভমপজুর ক মৃধা

মভাছাোঃ জমভরা খাতুন

কুমিয়া 18/05/1994

16322 মভাোঃ ভমপজুর ইরাভ মভাোঃ মদ মভয়া

মভাছাোঃ ভীনা মফগভ

জাভারনৄয 15/10/1992

16323 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ খায়রুর ইরাভ

মভাছাোঃ আঙ্গুযা মফগভ

যিংনৄয 24/07/1994

16324 মভাোঃ ভমউয যভান মৃত আব্দুর কানদয

মভাাোঃ ভানদা মফগভ

নওগাঁ 08/01/1990

16325 যনয়র ফড়ুয়া সুীর ফড়ুয়া

মফতা ফড়ুয়া

ফান্দযফান 01/01/1987

16326 মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ মভাোঃ নুযনফী

মভাছাোঃ কমযভন মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/01/1995

16327 মখ আব্দুর আমজজ মখ আনাছ উিীন

ছামযয়া খাতুন

াতক্ষীযা 20/10/1994

16328 মভাোঃ আননায়ায াদাত মভাোঃ আব্দু ারাভ

আপনযাজা আক্তায

মদনাজনৄয 15/12/1991

16329 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ ভমভনুর ইরাভ

ভমজেনা মফগভ

মদনাজনৄয 15/12/1993

16330 মভাোঃ ফাফয আরী মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাাোঃ মকভত আযা মফগভ

যাজাী 09/11/1987

16331 তীথ েঙ্গয ভন্ডর তরুন কামন্ত ভন্ডর

অঞ্জরী যানী ভন্ডর

খুরনা 12/08/1995

16332 মভাোঃ াইদুয যভান মৃত ফুর মভয়া

ানাজ াযবীন

ব্রাহ্মনফামিয়া 05/06/1987

16333 মভাোঃ ইভযান খান ইউনুছ খান

খানরদা মফগভ

টাঙ্গাইর 06/09/1993

16334 মভাোঃ াজ্জাদুয যভান মভাোঃ ভাফুজায যভান

মভাছাোঃ ামন আক্তায

ফগুিা 23/01/1988

16335 আমপ ভাামুদ মভাোঃ মমিকুয যভান

রুমভয়া মফগভ

ভামনকগঞ্জ 02/01/1994

16336 মভাোঃ আব্দুল্লা আব্দুর ামরভ

পানতভা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/11/1987

16337 মভাোঃ ামভদুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাাোঃ ামভদা মফগভ

পমযদনৄয 17/12/1985

16338 মভাোঃ কমর উমিন মভাোঃ ারুন

াজু আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 26/09/1995

16339 মভাোঃ ভমভনুর ইরাভ মভাোঃ আইয়ুফ আরী

ানজযা মফগভ

মদনাজনৄয 03/01/1994

16340 মভাোঃ আব্দুর রমতপ মভাাম্মদ আরী মজন্না

মভাছাোঃ ভাধুযী খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/11/1991
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16341 মনভর মচৌধুযী মৃত ফন মগাার মচৌধুযী

মপ্রা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 04/04/1991

16342 মভাাম্মদ আরাউমিন মৃত নুয মভাাম্মদ

কাউছাযা মফগভ

মনায়াখারী 27/01/1989

16343 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ টুকু মভয়া

মভাছাোঃ ছারভা মফগভ

ফগুিা 15/05/1993

16344 মভাোঃ আমভরুর ান্নান মভাোঃ আব্দুর ভন্নাপ

মভাছাোঃ আনভনা আক্তায

মনত্রনকানা 01/01/1991

16345 মভাোঃ আব্দু বুয মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ ানযা মফগভ

ফগুিা 17/11/1991

16346 মভাছাোঃ মভৌসুভী খানভ মভাোঃ মফরার মানন

মভাছাোঃ কমনুয মফগভ

যাজাী 27/10/1991

16347 মভাোঃ মভানারুর ইরাভ মভাোঃ মভাক্তার মানন

মভাছাোঃ ভননায়াযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 13/02/1986

16348 মভাোঃ ভাসুভ মফল্লা মভাোঃ নাময উমিন

মভাাোঃ ামরভা মফগভ

টুয়াখারী 10/11/1995

16349 মভাোঃ যানদুয যভান মভাোঃ ানভ আরী

াওয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 05/06/1996

16350 মভাোঃ রুভান ভামুদ মভাোঃ খাজা মভয়া

রুনা রায়রা

ফগুিা 09/06/1995

16351 মভাোঃ মযজাউর আরভ যাজীফ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

পমযদা ইয়াছমভন

সুনাভগঞ্জ 01/06/1992

16352 মভাোঃ নূয আরভ মভাোঃ মখাকন মভয়া

মনলুপা ইয়ামভন

ব্রাহ্মনফামিয়া 30/12/1988

16353 নামদভ মানন মভাোঃ আরী আকফয

নামগ ে আক্তায

গাজীনৄয 24/06/1987

16354 আবুর কারাভ আজাদ ভানসুয আনভদ

নুয জাান

ভাগুযা 05/05/1993

16355 মভাোঃ আর ভামুন মভয়া ভযহুভ ানফ আরী

ভানরকা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 10/12/1992

16356 খন্দকায মযনদায়ান আনম্মদ খন্দকায ফাাউমিন

কামনজ পানতভা

জাভারনৄয 01/11/1992

16357 মভাোঃ নামদ াান মভাোঃ মুযাদ মৃধা

নামদা াযমবন

মগাারগঞ্জ 01/01/1995

16358 কায়ছায ইমতয়াক মভাোঃ কানয়ভ মখ

ামভনা ইয়াছমভন

পমযদনৄয 05/11/1989

16359 মভাোঃ আাদুজ্জাভান নূয মভাোঃ আোঃ ওাফ

মভাাোঃ মজাযা খাতুন

নাযায়নগঞ্জ 03/01/1990

16360 মভাোঃ মভছফাহুর মভাকযযামফন মভাোঃ নাময উমিন

তামভনা আক্তায

খাগিাছমি 03/01/1992
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16361 জহুরুর ইরাভ উমভয আব্দুর জমরর মভাল্লা

উমভযন মফগভ

নানটায 10/12/1996

16362 নামদুজ্জাভান জাপয আরী

তাযাজান মফগভ

মভনযনৄয 20/10/1993

16363 মভাছাোঃ ভাফুজা ইমভ মভাোঃ মভাাযপ মানন

মভাছাোঃ মপনযাজা মফগভ

কুমিয়া 08/03/1995

16364 মভাোঃ পজয আরী মভাোঃ সতয়ফ আরী মভাল্লা

মভাছাোঃ মকানভরা খাতুন

াফনা 11/08/1988

16365 মভাোঃ খায়রুর ইরাভ স্বন মভাোঃ আফদুর খানরক

মভাাোঃ পামতভা মফগভ

টুয়াখারী 27/07/1995

16366 আব্দুল্লা আর ভামুন মযফুর ইরাভ

চায়না খাতুন

মনায 16/11/1996

16367 মজফ আনম্মদ মভয়া পানতভা মফগভ

ানভ আরী মভয়া

যাজফািী 20/11/1995

16368 মভাোঃ ওয়ামদুয যভান মভাোঃ আব্দুয যভান

রুভা মফগভ

টাঙ্গাইর 12/08/1994

16369 মভাাযযপ মাাইন মভাোঃ মভজানুয যভান খান

মফগভ আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 10/12/1996

16370 মভাোঃ মপউর আরভ আবুর কানভ

মৃত াানা মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/10/1988

16371 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ ারুন-অয-যমদ

মভাছাোঃ মউরী মফগভ

জাভারনৄয 12/12/1995

16372 জাভনদুয যভান আব্দুর জিায

ভানজদা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1995

16373 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান ভজুভদায আব্দুয যমদ

তানযা মফগভ

কুমভল্লা 20/11/1995

16374 মভাোঃ আরভগীয মানন মভাোঃ নামছয উমিন

াওয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 26/12/1992

16375 মভাোঃ আবু মাজায়পা মভাোঃ মভানরভ উমিন

মভাছাোঃ াানাযা খাতুন

াফনা 04/12/1988

16376 ায়দায আরী আব্দুর ভানরক

নুপা

টাঙ্গাইর 01/01/1988

16377 এ. এভ. অমদুর ইরাভ মখ মভাোঃ ানদ আরী

সুমপয়া মফগভ

ভামনকগঞ্জ 15/09/1996

16378 মভাোঃ ভামুদ মভাোঃ তমরভ

ভননায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/02/1992

16379 মভাোঃ মভরন যভান মভাোঃ আব্দুর আমরভ

মভাছাোঃ মফরমকছ মফগভ

ফগুিা 25/09/1995

16380 মভাোঃ ভমউয যভান মভাোঃ ানকয আরী

মভাছা মফজরী খাতুন

কুমিগ্রাভ 05/07/1988
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16381 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ চাঁন মভয়া

মভাাোঃ নামভা মফগভ

টুয়াখারী 07/03/1990

16382 মদুর ইরাভ ইমি আরী

মমরনা মফগভ

নওগাঁ 11/11/1994

16383 এ. এভ. তমযকুর ইরাভ মভাোঃ তমফফয যভান

মভাছাোঃ বুরবুমর খাতুন

মযাজগঞ্জ 25/12/1990

16384 মভাোঃ মভযাজুর ইরাভ মভাোঃ ায়দায আরী

মভাছাোঃ রাইজু মফগভ

যিংনৄয 16/10/1996

16385 ামককুর ইরাভ ইমি আরী

ফুরফানু

মকনাযগঞ্জ 01/12/1994

16386 মভাোঃ ভমনরুর ইরাভ মভাোঃ ফাাজ আরী

জুনরখা মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/02/1993

16387 মুাম্মদ মযদওয়ানুর ক আবুর কারাভ আজাদ

ভানছুরুনন্নছা

যাঙ্গাভাটি 15/06/1996

16388 পামভদা আক্তায মভাোঃ ভমজবুয যভান মচৌধুযী

নুয জাান মফগভ

কুমভল্লা 15/01/1996

16389 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ

মভাছাোঃ যানফয়া মফগভ

গাইফান্ধা 19/07/1995

16390 মভাোঃ আতাউয যভান মভাোঃ যমপকুর আরভ

মভাছাোঃ আমছভা মফগভ

ঞ্চগি 23/03/1990

16391 এ. টি. এভ. আমযফুন্নফী মভাোঃ নুয-উন-নফী

তমভনা মফগভ

রারভমনযাট 01/10/1993

16392 ইমতয়াক আনভদ মভাোঃ নফীবুয যভান

মভাছাোঃ ইনভাতাযা মফগভ

যিংনৄয 06/08/1993

16393 শুবমজৎ মদফনাথ জগন্নাথ মদফনাথ

মফতা মদফনাথ

াতক্ষীযা 03/02/1991

16394 মভাোঃ মভরন াান মভাোঃ মদযাজ ভন্ডর

মভাাোঃ রাইরী মফগভ

যাজাী 21/10/1994

16395 মভাোঃ মযয়াজুর ইরাভ মভাোঃ মানন

ভননায়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 31/10/1988

16396 মভাোঃ ভমননুয যভান মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ ভমনযা জাান মচৌধুযী

াফনা 05/07/1995

16397 মভাোঃ জাকামযয়া াযনবজ মভাোঃ মদুর ইরাভ

মভাছাোঃ জাানাযা াযবীন

ফগুিা 06/01/1989

16398 মফথী আক্তায মভাোঃ আপজার মাাইন

মভাছাোঃ মযানকয়া াযবীন

াফনা 25/01/1990

16399 মভাোঃ যানর খান মভাোঃ আোঃ ভান্নান

মভাছাোঃ মযননা খাতুন

মযাজগঞ্জ 11/04/1995

16400 আযাপাত হুাইন আপযাপ হুাইন

মজযাৎা াযবীন

াতক্ষীযা 20/01/1992
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16401 যওয়ায আরভ মনাভান মদনরায়ায মাাইন

াছন আযা মফগভ

কক্সফাজায 01/07/1988

16402 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ কুদ্দুছ

মভাছাোঃ কাজর নাায

মকনাযগঞ্জ 07/11/1994

16403 মভাোঃ সুভন মভাোঃ আবুর কানভ

আভা খাতুন

াফনা 08/05/1996

16404 কানন ধাভাই মকনায মফকা ধাভাই

চন্দ্র ফারা মত্রনৄযা

খাগিাছমি 01/10/1989

16405 মভাোঃ মানর যানা মৃত মভাোঃ পারুক মানন

ানরা খাতুন

যাজাী 01/01/1992

16406 মভাোঃ আননায়ায মানন মখ মভাোঃ আব্দু াত্তায মখ

মভাছাোঃ ামরভা খাতুন

নিাইর 01/01/1987

16407 মভাোঃ মপনযাজ মানন আব্দুর যাজ্জাক

মপনযাজা মফগভ

াফনা 23/11/1993

16408 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ ডাফলু মভাল্লা

মভনাযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 05/11/1995

16409 নয়ন কামন্ত দা আশুনতাল দা

ভঞ্জু যানী দা

মপনী 01/06/1989

16410 মভাোঃ অমভত াান আমযপ মভাোঃ আব্দুর ামকভ

মভাছাোঃ রমতপা মফগভ

যাজাী 20/04/1995

16411 মভাোঃ যানর মভয়া মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

জাানাযা মফগভ

চাঁদনৄয 31/12/1993

16412 মভাোঃ কমফয মানন মভাোঃ আযপান আরী

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1987

16413 মভাোঃ মগারাভ যভান মভাোঃ মগারজায যভান

মভাছাোঃ ান্তনা মফগভ

যিংনৄয 05/07/1992

16414 আব্দু াত্তায মদনরায়ায মাাইন

লুৎপন নাায

মযনৄয 28/12/1993

16415 মভাোঃ ভমউমিন মজফ মভাোঃ মজয়াউমিন মভাল্লা

মউমর মফগভ

ভামনকগঞ্জ 10/07/1991

16416 মভাোঃ আব্দু াভাদ মভাোঃ যভ মফশ্বা

মভাছাোঃ মপযনদৌম মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 25/05/1988

16417 মভাোঃ আমজজুর ক মভাোঃ আবু ফকয মভয়া

মযানা খাতুন

াফনা 28/12/1993

16418 মভাোঃ আোঃ ামভদ মভাোঃ জভনদ আরী

মভাাোঃ ানুপা মফগভ

যাজাী 31/05/1995

16419 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ আখতারুজ্জাভান

মভাছাোঃ আননায়াযা াযবীন

নওগাঁ 24/11/1996

16420 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ আফদুর কানদয

মভাছাোঃ ানরা মফগভ

াফনা 15/05/1988
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16421 মভাোঃ মজাদ াান যমন মভাোঃ জভনদ আরী

মভাছাোঃ জাানুময মফগভ

যিংনৄয 01/01/1994

16422 আদ ে চাভকা বৃল মকতু চাকভা

যাজ কুভাযী চাকভা

খাগিাছমি 23/02/1988

16423 উজ্জর কুভায সুবাল কুভায যকায

ারুর ফারা

াতক্ষীযা 02/02/1995

16424 মভাাম্মদ আমতকুয যভান আবুর ানভ

কাভরুন নাায

জাভারনৄয 03/03/1990

16425 মক. এভ. পাাদ মভাোঃ পারুক মভয়া

ান্না মফগভ

ফমযার 05/06/1993

16426 মভাোঃ আবুর ফাায মভাোঃ আব্দুর যাজ্জাক

মভাাোঃ পমযদা মফগভ

কুমভল্লা 27/08/1989

16427 সুভন যায় মফ দ যায়

সুরতা যায়

খুরনা 02/04/1995

16428 মভাোঃ জাওয়াদ উমিন মভাোঃ জারার উমিন

মজমভন আক্তায

কুমভল্লা 09/09/1992

16429 আব্দুল্লা আর (যামকফ) আোঃ খানরক াওরাদায

মভাাোঃ মযনা মফগভ

ফমযার 01/01/1996

16430 মভাাম্মদ যায়ান মভয়াজী যাজু মভাাম্মদ মরাকভান মানন মভয়াজী

াানাজ মফগভ

চাঁদনৄয 12/10/1994

16431 মভাোঃ মপযনদৌ মভাোঃ মভাকতার মানন

মভাছাোঃ মপনযাজা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/03/1989

16432 মভাোঃ রুহুর আভীন মৃত শুককুয আরী

মভাছাোঃ আননায়াযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1987

16433 মভাোঃ জমভ উমিন মভাোঃ খুমদ মভয়া

মভাছাোঃ ছানরখা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 21/02/1994

16434 মভাোঃ ওফায়দুয যভান মভাোঃ মতাপানয়র উমিন

মভাছাোঃ ভামফয়া খাতুন

মভনযনৄয 02/02/1994

16435 ইভযান মাাইন মভাোঃ ভমপজুয যভান

যামভা মফগভ

পমযদনৄয 12/06/1990

16436 শ্রী যনজন কুভায সূত্রধয শ্রী মফভর চন্দ্র সূত্রধয

শ্রীভমত মপারী যানী সূত্রধয

াফনা 05/12/1994

16437 মভাোঃ মভজফাহুর ইরাভ সুভন মৃত যইদুর আজভ

জীফন মনছা

মদনাজনৄয 14/01/1990

16438 মভাোঃ ইব্রাীভ মানন মভাোঃ আব্দুর গফুয

আননায়াযা খাতুন

মনায 01/02/1993

16439 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ জয়নার আনফদীন

কাজর মযখা

কুমভল্লা 20/11/1993

16440 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ ভকনরচুয যভান

মভাছাোঃ জনফদা খাতুন

কুমিয়া 27/10/1993
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16441 মভাোঃ আরামুর ক মভাোঃ আব্দুর জিায

মভাছাোঃ আনফদা মফগভ

মদনাজনৄয 01/01/1988

16442 মগৌযাঙ্গূঁ যকায যফীন্দ্র নাথ যকায

ভঞ্জু যকায

টাঙ্গাইর 10/09/1994

16443 মভাোঃ মযিংকু মভাোঃ যমফউর ইরাভ

মভাছাোঃ  নুযজাান খাতুন

কুমিয়া 01/11/1992

16444 এ.মক.এভ জাপয ইকফার মভাোঃ জীভ উমিন

নূযজাান মফগভ

মকনাযগঞ্জ 15/11/1991

16445 এ. এভ. কাভরুজ্জাভান মভাোঃ ভাবুফয যভান

মভাছাোঃ কাওছায আকতায জাান

ফগুিা 10/04/1993

16446 মভজানুয যভান আব্দুর কমযভ

মখনা খাতুন

ভয়ভনমিং 25/06/1995

16447 মভাোঃ ভাাবুবুর ইরাভ মভাোঃ চাঁন মভয়া

মভাছাোঃ পমযদা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1994

16448 মভাোঃ ভাসুদ যানা রা মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 07/03/1992

16449 মভাোঃ মাানুয যভান মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ ামজযন মনছা

গাইফান্ধা 01/01/1988

16450 মভাোঃ আাদ আরী মভাোঃ আব্দুর ওয়াাফ

মভাছাোঃ াছনা মফগভ

ফগুিা 01/11/1990

16451 ওয়ানদ উমিন আবু তানয

ভমপজা খাতুন

মনায়াখারী 01/12/1994

16452 যমন চন্দ্র যকায যতন চন্দ্র যকায

স্বযস্বতী যাণী

চাঁদনৄয 15/09/1990

16453 মভাোঃ আবুফক্কয মমিক মভাোঃ মদদায মভয়া

মভাছাোঃ ামফফা মফগভ

যাজাী 08/09/1988

16454 উদয় নাযায়ন চক্রফতী কভর চক্রফতী

গীতা বট্রাচার্য্ে

মদনাজনৄয 26/12/1994

16455 মভাোঃ ইযামপর আরভ মভাোঃ আবুফাক্কা মমিক

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 06/06/1995

16456 ারা উমিন কানদয আফদুয যমদ

খামদজাতুর মকাফযা

চাঁদনৄয 02/02/1994

16457 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভারুপ মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ

মভাছাোঃ মউরী খাতুন

কুমিয়া 10/06/1996

16458 মভাোঃ আমযফুজ্জাভান মভাোঃ আমযকুজ্জাভান

মপযনদৌী ফাায

নিাইর 01/03/1994

16459 মভাোঃ আমনসুজ্জাভান আজাদ মভাোঃ পযাদ মানন

মভাছাোঃ ামভদা মফগভ

ফগুিা 02/01/1991

16460 মভাোঃ মানন আনভদ আরী ায়দায ভূ ূঁঞা

ভাসুদা মফগভ

কুমভল্লা 27/03/1990
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16461 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ মফল্লার মানন

যানদা মফগভ

টাঙ্গাইর 16/12/1991

16462 মভাোঃ ামপজুয যভান মভাোঃ ফাফয আরী

নমজযা মফগভ

মনায 20/05/1988

16463 মভাোঃ ভঞ্জুরুর াান মভাোঃ মভাতাায মানন

মভাছাোঃ যওন আযা মফগভ

যিংনৄয 28/12/1994

16464 ভমনরুজ্জাভান আোঃ যাজ্জাক

আনয়া খাতুন

মনায 01/01/1992

16465 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ যমফউর ইরাভ

মভাছাোঃ মযননা াযবীন

মঝনাইদ 20/02/1995

16466 মভাোঃ াান ভামুদ মভাোঃ আবুর ফাায

নাজভা মফগভ

মবারা 02/11/1991

16467 মভাোঃ ভাবুবুর আরভ ময়া মভাোঃ মুন েদ আরী

মদনরাআযা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 13/08/1993

16468 মভাোঃ নাজমুর ক মৃধা মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মযানকয়া মফগভ

টুয়াখারী 22/11/1988

16469 মখ যমপকুর ইরাভ মখ যাপত মানন

মভছা াানাযা মফগভ

মনায 29/06/1994

16470 মভাোঃ মৌযব খন্দকায মভাোঃ পজরায যভান খন্দকায

মভাছাোঃ আমছযন মনছা

যিংনৄয 03/03/1991

16471 মভাোঃ ইভাভ াান মভাোঃ আফদুর আমজজ

ামনা আক্তায

মনায়াখারী 27/01/1993

16472 মভাোঃ আব্রাাভ মরিংকন মভাোঃ মজানাফ আরী

মভাছাোঃ কমফরা মফগভ

রারভমনযাট 05/06/1990

16473 মভাোঃ আাদুজ্জাভান (মখাকন) মভাোঃ মফল্লার মানন

মভাছাোঃ রমতপা মফগভ

গাইফান্ধা 02/02/1993

16474 মভাোঃ ভাসুদুয যভান জীফ মভাোঃ আব্দুর কানদয

পমজরা খাতুন

ভয়ভনমিং 25/10/1996

16475 মভাস্তামপজুয যভান ভমতউয যভান

যওনানয়াযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 02/03/1989

16476 াীন আরভ াাফ উিীন

পমযদা মফগভ

মনত্রনকানা 01/11/1994

16477 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ আককাজ আরী

মভাছাোঃ ভাফুজা খাতুন

াফনা 28/12/1996

16478 মভাোঃ ভাবুফ-উয-যীদ মভাাোঃ ভামুন-অয-যীদ

নাজভা মফগভ

যাজাী 24/05/1993

16479 মভাোঃ াইফুজ্জাভান আব্দুর ওাফ

জমভরা মফগভ

ঢাকা 05/05/1989

16480 কাওায আনভদ আপায আরী

কাজরী খাতুন

াফনা 05/06/1996
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16481 াছান ভামুদ মভাোঃ আব্দুর খানরক

মভাছাোঃ সুরতানা খাতুন

াফনা 03/11/1995

16482 মভাোঃ মভরন মভয়া মভাোঃ আব্দুর ভন্না

াওয়া আক্তায

ভয়ভনমিং 10/06/1994

16483 মভাোঃ পযাদ আরী মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মপনযাজা মফগভ

মদনাজনৄয 01/09/1995

16484 ইভযান আনম্মদ মভায়ামপক আনম্মদ

আঞ্জুভানয়াযা

যাজফািী 17/09/1993

16485 মযগ্যান দা ননী মগাার দা

সুতা দা

চট্টগ্রাভ 20/10/1990

16486 মভাাম্মদ ভাসুদুয যভান মভাাম্মদ ইউনুছ মভয়া

খানরদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/12/1991

16487 মভাোঃ আবু মাযায়যা মভাোঃ মভাজাপপয যভান

াভছুন্নাায

যিংনৄয 20/10/1992

16488 মতু াযনবজ মভাোঃ আব্দুর খানরক

মভাছাোঃ মমিকা মফগভ

মদনাজনৄয 26/12/1995

16489 আফদুল্লযা আর ভামুন আবুর কারাভ

নামছভা আক্তায

মপনী 15/07/1995

16490 মভাোঃ মপনযাজ কফীয মভাোঃ ামফবুয যভান

মভাছাোঃ মরম মফগভ

গাইফান্ধা 06/06/1994

16491 মভাোঃ যানদ জাভান মৃত আকতায মানন

মভাছাোঃ রুমফ মফগভ

রারভমনযাট 10/03/1993

16492 মভাোঃ আরভগীয মানন মভাোঃ জমভ উমিন

মভাছাোঃ আমিয়া খাতুন

রারভমনযাট 28/04/1989

16493 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ আব্দুর ামকভ

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

মনায 10/10/1995

16494 মযন চন্দ্র দা কভর চন্দ্র দা

মজযাৎস্না যানী দা

মনরট 05/07/1990

16495 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভামুন মভাোঃ আব্দুর কানদয মভাির

পামতভা মফগভ

মনায 25/11/1994

16496 মভাোঃ মযাজ উিীন মভাোঃ মভানরভ উিীন

মভাছাোঃ াভসুন্নাায মফগভ

নীরপাভাযী 10/08/1988

16497 সুজন াওরাদায স্বন াওরাদায

ারুর াওরাদায

ফমযার 05/01/1988

16498 মভাোঃ মভনদী াান এমরন মভাোঃ মমরভ মকদায

মভাাোঃ যামদা মফগভ

ফমযার 28/07/1992

16499 শ্রী মকযন কুভায দা শ্রী রক্ষন চন্দ্র দা

শ্রী সুনতী যানী দা

াফনা 05/02/1994

16500 মভঠুন কুভায জয়যাভ চন্দ্র প্রাভামনক

মফতা প্রাভামনক

যাজাী 24/08/1992
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16501 মভাোঃ রুনফর আভদ মভাোঃ মপাযকান মভয়া

মভাছাোঃ মফউটি মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1993

16502 মভাোঃ আাদউল্লা ভনু য আরী মুন্পী

ভামপয়া খাতুন

কুমভল্লা 01/02/1995

16503 মভাোঃ আতাউয যভান (যতন) মভাোঃ আবুর কানভ

মভাছাোঃ যমভা খাতুন

ভয়ভনমিং 10/05/1991

16504 মভাোঃ আব্দু ারাভ খান মভাোঃ আবুর মানন খা

ামনুয মফগভ

চাঁদনৄয 30/10/1993

16505 নুয মভাাম্মদ মভাোঃ পজলুয যভান

মভাছাোঃ মাননয়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 18/12/1994

16506 মভাোঃ ভমবুয যভান ছদয উমিন

মভ. আনভনা মফগভ

মনায 30/11/1994

16507 মভাোঃ আর আভীন আজাদ মভাোঃ ভমজবুয যভান

ভঞ্জু মফগভ

ভয়ভনমিং 23/08/1994

16508 মভাোঃ কাউায াান মভাোঃ জুরা উমিন

মভাছাোঃ কল্পনা মফগভ

ভয়ভনমিং 21/05/1995

16509 মভাাম্মদ আজগয মানন ভামনক মভাোঃ এ.মক.এভ. মানন

াীন আক্তায

কুমভল্লা 31/12/1987

16510 আমকুয যভান নূরুর ইরাভ

ভভতাজ মফগভ

ভয়ভনমিং 10/10/1993

16511 মভাোঃ াাদাৎ মানন মভাোঃ ভমতউয যভান

আননায়াযা মফগভ

ভয়ভনমিং 20/12/1994

16512 মভাোঃ ভমউমিন মভাোঃ ারাভত

মভাছাোঃ যামদা খাতুন

কুমিয়া 28/12/1990

16513 মভাোঃ একযামুর ক মভাোঃ াভছুর ক

মভাছাোঃ কুরছুভা মফগভ

যিংনৄয 31/12/1994

16514 যীয়ত উল্লা আবুর কানভ আনম্মদ

সুমপয়া আক্তায

মনত্রনকানা 12/01/1990

16515 রুহুর আমভন জাাঙ্গীয প্রাভামনক

জয়নফ মফগভ

পমযদনৄয 30/12/1994

16516 মভাোঃ যীপ ভাামুদুর ইরাভ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

নাজভা ইরাভ

চাঁদনৄয 05/08/1988

16517 শুান্ত কুভায যকায অমনর কুভায যকায

আনরা যানী যকায

ভামনকগঞ্জ 21/05/1994

16518 মভাোঃ বুরবুর আনভদ মভাোঃ আয়নার মানন

মভাছাোঃ বুমর মফগভ

ফগুিা 01/01/1996

16519 মভাোঃ ভামুদুয যভান মভাোঃ মগারাভ মানন

ছমখনা মফগভ

মযনৄয 02/02/1987

16520 মভাোঃ মযদওয়ানুর ক আবুর পজর

যমভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/10/1994
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16521 মভাাম্মদ আযাপ উমিন মভাাম্মদ আবুর মানন

াযবীন আক্তায

চট্টগ্রাভ 13/04/1993

16522 নাজভা আক্তায মভাোঃ আফদুর ভমজদ

ময়াযা মফগভ (মনা)

মনরট 17/07/1991

16523 মভাোঃ াাফ উমিন মুনছুয আনভদ

াভত ফানু

মনায়াখারী 01/01/1989

16524 মভাোঃ াভীভ আনভদ মভাোঃ মভাজানম্মর ক

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

রারভমনযাট 06/01/1993

16525 মজয়াউর ক আরী মযজা

ছমকনা মফগভ

মপনী 02/01/1995

16526 মভাোঃ মজনারুর ইরাভ মভাোঃ মদুর ইরাভ

ভননায়াযা মফগভ

মভনযনৄয 07/08/1991

16527 তন্য় কুভায যকায মভান চন্দ্র যকায

বমক্ত যানী যকায

কুমিয়া 25/11/1992

16528 এভযানুর ক নমজযী আভদ (ফীয মুমক্তনমাদ্ধা)

আঙ্গুযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/08/1992

16529 সুজন কুভায নন্দী মানাতন নন্দী

আা নন্দী

যাজফািী 30/12/1989

16530 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ যনফ যদায

যওন আযা

ভামনকগঞ্জ 21/12/1993

16531 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ আব্দুর ফানযক

কমনুয মফগভ

টাঙ্গাইর 01/08/1995

16532 মভাোঃ নামপউয যভান মৃত আবু তানরফ প্রাভামনক

মভাছাোঃ মযমজয়া খাতুন

ফগুিা 01/01/1993

16533 মভনদী াান মভাোঃ আব্দুয যমদ

ভমজেনা খাতুন

াতক্ষীযা 28/12/1996

16534 মভাোঃ রাবু মভয়া মভাোঃ জমদুর ইরাভ

মগানরজা মফগভ

গাইফান্ধা 10/03/1994

16535 মভাোঃ পারুক মানন মভাোঃ আব্দুর কানদয

আনয়া খাতুন

মঝনাইদ 29/11/1988

16536 ভাভদুজ্জাভান আব্দুর কুদ্দু

ভভতাজ

াফনা 31/12/1994

16537 মভাোঃ াীন আরভ মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ ছানদকা মফগভ

নীরপাভাযী 21/10/1990

16538 মভাোঃ মভফাহুর ক মৃত মভাোঃ ভকনদুর ক

মভাছাোঃ আনভনা খাতুন

ঠাকুযগাঁও 12/07/1994

16539 মভাছাোঃ মুছমরভা ফানু মভাোঃ মভজানুয যভান

মভাছাোঃ মুনজু আযা মফগভ

নওগাঁ 01/01/1996

16540 মভাোঃ উজ্জ্বর মভয়া মভাোঃ আব্দুর ক

হুননয়াযা মফগভ

মফগঞ্জ 20/06/1993
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অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

16541 স্বন চন্দ্র ীর যমফন চন্দ্র ীর

বানু যানী

মদনাজনৄয 18/12/1992

16542 রুমভ মফগভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

কুরসুভ াযবীন

ঞ্চগি 11/12/1991

16543 আবু ইউসুপ ইমরয়া মানন

আয়ভন মফমফ

ফগুিা 22/01/1990

16544 ািাভ মানন মগারাভ মভাস্তপা ভন্ডর

আযমজনা মফগভ

মদনাজনৄয 05/10/1991

16545 মভাোঃ ইভন মখ মৃত মযজাউর মানন

মভাছাোঃ মজানা আক্তায

াফনা 30/11/1991

16546 এভ.মড.এভ.এইচ. মভনদী মভাোঃ াজাান

ভঞ্জুযা আখতায

ব্রাহ্মনফামিয়া 06/10/1994

16547 মভাোঃ আমতকুয যভান  মৃত আব্দুর কানদয

মভাছাোঃ ভনভনা খাতুন

াফনা 29/06/1996

16548 মফনয় কুভায যকায মফজয় কুভায যকায

মযনু ফারা যকায

টাঙ্গাইর 26/12/1992

16549 ভান কুভায যায় প্রকা চন্দ্র যায়

যীনা যানী যায়

নীরপাভাযী 15/12/1994

16550 মভাোঃ ইভাইর মানন মভাোঃ ভমভন উমিন

মভাছাোঃ নাজনীন নাায

নানটায 15/09/1994

16551 মভাোঃ হুভায়ূন আনম্মদ মভাোঃ ভামনক উিীন

মানন-আযা মফগভ

নীরপাভাযী 10/03/1990

16552 মভাোঃ ইমরয়া উিীন মভাোঃ ইমি আরী

মভাছাোঃ াানাজ াযবীন

াফনা 30/12/1993

16553 সয়দ মভনমুদ আরভ প্রীতভ মভাোঃ মভাকনছদুর আরভ

মজমভন আরভ

খুরনা 13/07/1996

16554 আমতকুয যভান মভাোঃ আিা আরী

মফউটি মফগভ

টাঙ্গাইর 01/08/1994

16555 মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু মভাোঃ আজাায আরী

মভাছাোঃ কুরসুভ খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/05/1995

16556 মভাোঃ আব্দুর জিায মভাোঃ হুভায়ন কফীয

যামদা মফগভ

ভয়ভনমিং 20/10/1993

16557 ভানকো চাকভা মফজয় মিং চাকভা

মভনা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 04/12/1994

16558 মভাোঃ এান আনভদ মভাোঃ যমদ আনভদ

নাছমযন আক্তায

চাঁদনৄয 01/01/1995

16559 তন কুভায যায় অতুর চন্দ্র যায়

কল্পনা যানী যায়

ঠাকুযগাঁও 15/03/1992

16560 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ মকাযফান আরী

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

াফনা 30/11/1995
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16561 মভাোঃ াযনবজ আক্তায মভাোঃ এভ. এ. াান

মভাছাোঃ ভনজুযা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 21/12/1995

16562 জমভন মভাল্লা মভাোঃ ফানযক মভাল্লা

মজানা মফগভ

যাজফািী 10/05/1995

16563 মভাোঃ মভাতাায মাাইন মৃত মভাফাযক আরী তালুকদায

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

ভয়ভনমিং 10/02/1993

16564 মভাোঃ মযয়াদ াান খান মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা খান

লুৎপায নাায খানভ

গাজীনৄয 15/01/1992

16565 মভাোঃ মভজফা উমিন যকায মভাোঃ মখাযনদ আরভ যকায

নামছভা আক্তায

কুমভল্লা 01/01/1988

16566 মভাোঃ ামপউর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর খানরক মভাল্লা

মভাছাোঃ মমরনা মফগভ

াফনা 17/06/1994

16567 উত্তভ ফাথি আশুনতাল ফাথি

চম্পা ফাথি

ফানগযাট 28/10/1994

16568 মভাোঃ মজকরুর ক মভাোঃ াঈদুয যভান

মভাছাোঃ অমজপা খাতুন

মদনাজনৄয 15/01/1994

16569 মভাোঃ জমভ উিীন মভাোঃ ভমজবুর ক

ময়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/09/1992

16570 মভাোঃ যামদুর ইরাভ াজ্বী মভাোঃ আব্দুর ওয়াদুদ

মভাছাোঃ যামরা খাতুন

মযাজগঞ্জ 05/12/1987

16571 আর-আমভন উল্লা মভাোঃ আমতয়ায যভান

মভাছাোঃ চানভরী মফগভ

কুমিয়া 20/08/1991

16572 মমুর মফশ্বা মধনু মফশ্বা

নরাকা মফশ্বা

মনায 05/05/1994

16573 মযাকাইয়া খানভ মভাোঃ আননায়ায মানন

তাছমরভা আননায়ায

ফমযার 15/07/1991

16574 ানমজতা আকতায মভাোঃ আপজার মানন

যমভা মফগভ

ফগুিা 02/12/1990

16575 মভাোঃ আান ামফফ মমিকী এ.মক.এভ. জহুরুর ক মমিকী

আনরয়া মফগভ

মযাজগঞ্জ 12/04/1990

16576 মভাোঃ আব্দুর ফাযী মভাোঃ নামজভ উিীন

মভাছাোঃ ভমজেনা খাতুন

কুমিয়া 05/01/1996

16577 চয়ন মঘাল অযমফন্দ মঘাল

াথী মঘাল

মগাারগঞ্জ 10/10/1991

16578 মভাোঃ ওয়ারী উল্লা াান াজান ভূ ূঁইয়া

মাননয়াযা মফগভ

কুমভল্লা 26/06/1993

16579 আফদুল্লা আর ভামুন ানদক মানন

রুফী মফগভ

কুমভল্লা 03/03/1992

16580 মভাোঃ আব্দুল্লা মভাোঃ আব্দুর মভাতানরফ খান

ভাকসুদা খানভ

ঝারকাঠী 17/11/1991
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16581 মদওয়ান ওকত মানন মদওয়ান মফরানয়ত মানন

মভাাোঃ সুযাইয়া াযবীন

নওগাঁ 20/10/1987

16582 সয়দ আখরাক আনভদ সয়দ াভসুমিন

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ মচৌধুযী

মফগঞ্জ 26/03/1992

16583 মভাোঃ ভারুপ ইরাভ মফাযী আোঃ কুদ্দু মফাযী

মভাছাোঃ নুয জাান মফগভ

পমযদনৄয 28/12/1987

16584 মভাোঃ াইফুর ইরাভ রুভন মৃত আব্দুল্লা আর ামপজ

মভাছাোঃ স্বপ্না খাতুন

গাইফান্ধা 01/02/1991

16585 মভাোঃ আবু ানর মৃত আব্দুর রমতপ যকায

মভাছাোঃ ছানরা মফগভ

রারভমনযাট 12/09/1988

16586 মদিংকয চন্দ্র ার ভধু সুদন ার

দ্মা যানী ার

ভামনকগঞ্জ 03/04/1995

16587 আকতারুন নাায  আতাউয যভান

াানাযা মফগভ

জয়নৄযাট 10/11/1994

16588 ওয়াজুর আনভদ সুরতান আনভদ

উম্মাতুন মনছা

মঝনাইদ 10/10/1991

16589 মভাোঃ ইব্রামভ খমরর মভাোঃ আব্দুর াই

কভরা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 31/12/1996

16590 মভাোঃ আমফদ াান মাান মভাোঃ অমদুর ইরাভ

ামনা ইরাভ

মনায 16/08/1994

16591 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ ভতুেজা আরী

মভাছাোঃ নামছদা মফগভ

মদনাজনৄয 15/08/1991

16592 মভাোঃ মনভর মভয়া মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাাোঃ ানা মনা

ভয়ভনমিং 01/03/1990

16593 মভাছাোঃ মভৌসুভী আক্তায মভাোঃ াভসুিীন া

মভাছাোঃ আভা খাতুন

মদনাজনৄয 27/10/1995

16594 মভাোঃ াানুয যভান মরভন মভাোঃ আব্দুর ামরভ মভয়া

মভাছাোঃ মাভায়যা মফগভ

যিংনৄয 01/04/1994

16595 মভাোঃ ামযয়ায াযনবজ মভাোঃ আমনছুয যভান

মভাছাোঃ ানযা মফগভ

মদনাজনৄয 12/02/1989

16596 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ আপতায মানন

মভাছাোঃ যনমজনা মফগভ

যিংনৄয 22/06/1993

16597 মভাোঃ াজ্জাদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ান্নান

পানতভা মফগভ

কুমভল্লা 31/12/1993

16598 মভাোঃ মুনসুয মখ মভাোঃ জিায মখ

মভাছাোঃ মযননা মফগভ

নানটায 10/03/1992

16599 মভাোঃ মনাভান মানন মৃত আোঃ যাজ্জাক কাজী

মফনুজা খাতুন

ফমযার 04/04/1996

16600 মভাাম্মদ আমনসুয যভান মভাাম্মদ মপকুয যভান

মভাাম্মৎ ভননায়াযা মফগভ

কুমভল্লা 05/11/1989
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16601 মভাোঃ াভীভ মভয়া আব্দু মদ

মভাছাোঃ ফুরফাায

ব্রাহ্মনফামিয়া 30/12/1994

16602 মভাোঃ াজু যদায মভাোঃ কভনযড যদায

মভাছাোঃ ছমফযন মফগভ

ফগুিা 20/10/1995

16603 মভাোঃ মনয়ামুর ক মৃত মগারাভ মভাস্তপা

মভাোঃ পানতভা খাতুন

ফগুিা 12/08/1991

16604 মভাোঃ মমরভ মানন মভাোঃ মূছা ভন্ডর

মভাছাোঃ মল্পী খাতুন

মযাজগঞ্জ 07/08/1995

16605 তযমজৎ ভাদায ফমঙ্কভ মফাযী ভাদায

আযতী যানী

মনযাজনৄয 25/12/1986

16606 মভাোঃ সুভন আনম্মদ মভাোঃ চাঁদ আরী

মভাছাোঃ ানভরা খাতুন

কুমিয়া 10/02/1989

16607 যীপ ফানয়জীদ মযাজুর ক

ামভদা মফগভ

ভয়ভনমিং 10/12/1991

16608 মভাাম্মদ াইফুল্লা মভাাম্মদ আভানউল্লা মচৌধুযী

উনল্লখ নাই

পমযদনৄয 15/03/1991

16609 ানজদুর ক াভসুর ক সুরুজ মভয়া

পানতভা

নযমিংদী 17/11/1995

16610 ইভমতয়াজ উমিন পজলুর কমযভ

ানয়রুন মনছা

মপনী 10/07/1995

16611 খায়রুর ইরাভ বুজ মভাোঃ ভমতউয যভান

মযবানু

মযনৄয 01/01/1992

16612 হৃদয় যমি চাকভা মৃত প্রবাত চাকভা

মফাখা চাকভা

খাগিাছমি 21/07/1993

16613 মকনায কামন্ত মফশ্বা কারীপ্রন্ন মফশ্বা

মপ্রা মফশ্বা

খুরনা 31/03/1989

16614 মভাোঃ যমফউর ইরাভ মভাোঃ খমরলুয যভান

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

ফগুিা 31/12/1993

16615 ভাসুদুয যভান (যাজীফ) মভাোঃ মখাাযযপ মানন মভয়া

আননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 23/11/1990

16616 মভাোঃ মজাদ মফগ মভাোঃ কানভ মফগ

মভাছাোঃ জানদা মফগভ

যাজফািী 18/08/1991

16617 মভাাোঃ হুভায়ুন কমফয মভাোঃ আব্দুর মখ

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

মভনযনৄয 10/08/1992

16618 মভাোঃ মযজাউর কমযভ মভাোঃ রারমভয়া ব্যাাযী

মভাছাোঃ আমিয়া খাতুন

াফনা 19/03/1989

16619 মভাোঃ মভাক্তায মানন মভাোঃ মদুর ইরাভ

াছনা মফগভ

াফনা 25/11/1995

16620 মভাোঃ আর-আমভন আনম্মদ মফশ্বা নূরুর ইরাভ

নামগ ে ইরাভ

মগাারগঞ্জ 05/07/1994
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16621 মভাোঃ নয়ন মভয়া মভাোঃ ভগযফ আরী

ামপজা খাতুন

মযাজগঞ্জ 11/02/1996

16622 মভাোঃ াান জমন মভাোঃ আোঃ খানরক

নাছমযন মফগভ

ভামনকগঞ্জ 01/01/1996

16623 মুাইমভনুর ইরাভ মভাোঃ ফজলুয যীদ

মভাছাোঃ ভঞ্জুভা খাতুন

যিংনৄয 27/12/1993

16624 মভাাম্মদ ইভাইর মানন মভাোঃ ইউছুপ

ছমখনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 21/06/1994

16625 আমক ফড়ুয়া মদফাীল ফড়ুয়া

মলু ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 10/12/1993

16626 আমভনুয যভান আব্দুর ক মভাির

ানরা মফগভ

মনায 10/08/1993

16627 এ.মক.এভ. আফীদুর আমভ এ.মক.এভ. গউসুর আমভ

নূযজাান

খুরনা 01/11/1994

16628 উজ্জর মভয়া আব্দুয যাজ্জাক

যামজয়া খাতুন

মকনাযগঞ্জ 12/01/1992

16629 মভাোঃ জয়নার আনফদীন মভাোঃ আবু ফক্কায

মভাছাোঃ জয়নফ মফগভ

নানটায 01/01/1990

16630 মভাোঃ াজ্জাদ সুরতান মভাোঃ ভমজফয যভান

মভাছাোঃ ছাভচুন্নাায মফগভ

যিংনৄয 09/07/1991

16631 মভাোঃ ভাাবুবুয যভান মভাোঃ আননায়ায মানন

আমভনা মফগভ

মনায 03/09/1987

16632 মভাোঃ ভারু মাাইন মভাোঃ আবু তানয

যওন আযা

চাঁদনৄয 15/11/1992

16633 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ আবুর মানন মফশ্বা

মভাছাোঃ রুময়া খাতুন

মঝনাইদ 01/07/1990

16634 মভাোঃ পজনর যামি ভামুন মভাোঃ পজলুর ক

াযবীন

মকনাযগঞ্জ 01/06/1991

16635 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ মরার উমিন

উনম্ম কুরসুভ

মবারা 01/07/1991

16636 মভাোঃ পয়ার আনম্মদ মভাোঃ মযজাউর কমযভ

ামদা মফগভ

মনযাজনৄয 20/12/1991

16637 মভাোঃ মফরার মানন মভাোঃ আোঃ জিায াওরাদায

লুৎফুনননছা

ফমযার 01/01/1994

16638 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর খানরক

যামভা মফগভ

মনায়াখারী 16/12/1989

16639 মভাোঃ ফাচ্চু মভাল্লা মভাোঃ আোঃ াত্তায মভাল্লা

নুযজাান মফগভ

যাজফািী 13/05/1990

16640 যীপ উমিন মজল্লুয যভান

যামজয়া খাতুন

মকনাযগঞ্জ 01/07/1993
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16641 মভাোঃ রুহুর আমভন মভাোঃ াভছউিীন

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

মকনাযগঞ্জ 01/06/1991

16642 মভাোঃ আর ইভযান মফন ভমজদ মভাোঃ আব্দুর ভমজদ

যওনক খাতুন

মনায 27/12/1986

16643 জয়ন্ত মফশ্বা স্বগীয় জগদী চন্দ্র মফশ্বা

মাবা যায়

ফমযার 24/12/1995

16644 নূয মভাাম্মদ ভন্ডর মভাোঃ ফকুর ভন্ডর

মভাছাোঃ কমনুয মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1991

16645 আফদুল্লা আর ভামুন জমরুর আরভ

জান্নাতুর মপযনদৌ

কক্সফাজায 15/07/1991

16646 মভাোঃ ভকবুর মানন মভাোঃ জাভার মানন

ভমযওভ মফগভ

মুমন্পগঞ্জ 07/12/1991

16647 মভাোঃ ভাাফুজায যভান ভাসুভ মভাোঃ ায়দায আরী

মভাছাোঃ দুরারী মফগভ

যিংনৄয 15/09/1994

16648 মভাফাযক মাাইন মভাোঃ এযাদ উল্লা

মযাময়া মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 09/05/1990

16649 মভাোঃ মদুর ইরাভ মভাোঃ নামজয মানন

তাছমরভা মফগভ

জাভারনৄয 19/09/1993

16650 এ.এভ. মভনদী াান মভাোঃ আননায়ায মানন

যওন আযা

মনায 20/11/1992

16651 মভাোঃ মনজাভ উমিন মভাোঃ অমদ উল্লা

ামদা মফগভ

কুমভল্লা 06/04/1994

16652 মভাোঃ মভযাজ মানন মভাোঃ মভানরভউমিন

ামপয়া মফগভ

ফমযার 01/06/1993

16653 ইকযামুর ক নাময উমিন

ভভতাজ াযমবন

মঝনাইদ 10/11/1995

16654 মভাোঃ মফল্লার মানন মভাোঃ আননায়ায আরী মখ

পানতভা মফগভ

মনায 17/10/1990

16655 মভাছাোঃ পামভদা আক্তায জাান মভাোঃ পয়জায যভান

মভাছাোঃ মপযনদৌী মফগভ

মদনাজনৄয 04/06/1988

16656 মভাোঃ যমফউর আউয়ার (ামকর) মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ আনয়া আক্তায

ভয়ভনমিং 01/01/1991

16657 মভাোঃ ওয়ামদ আব্দুল্লা মভাোঃ তাজুর ইরাভ

খামদজা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 21/11/1990

16658 মভাোঃ মফরার মাাইন মভাাম্মদ ইউনুছ

আনয়া খাতুন

মপনী 15/10/1992

16659 মভাোঃ পারুক ভামুদ মভাোঃ আরতাফ মাাইন

মভাছাোঃ কল্পনা খাতুন

ফগুিা 17/05/1991

16660 মভাোঃ মফপ্লফ যকায মভাোঃ মফরার মানন

মভাছাোঃ ভানজদা ফানু

ঠাকুযগাঁও 03/01/1995
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16661 মভাোঃ ইয়ামছন কমফয মভাোঃ মযত আরী

মভাছাোঃ মাননয়াযা মফগভ

জাভারনৄয 20/10/1992

16662 মভাোঃ মদুর ইরাভ মভাোঃ জপয উমিন

মভাছাোঃ াানাজ াযবীন

নীরপাভাযী 21/05/1994

16663 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ াভসু উমিন

াভসুন্নাায

গাজীনৄয 15/03/1989

16664 এ.মফ.এভ. নাজমুর ইরাভ এভ.এ. ফানযক

মভন কমনুয মফগভ

মনযাজনৄয 15/05/1989

16665 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ খমরলুয যভান

মভাছাোঃ টুকুভমন মফগভ

গাইফান্ধা 01/12/1989

16666 ভীয মভাাম্মদ আবু নাঈভ মভাাম্মদ নুরূর ক

মনলুপা ইয়ামভন

নযমিংদী 07/05/1995

16667 মৃদুর কামন্ত মনযন্দ্র নাথ

ামফত্রী যানী

ফানগযাট 12/01/1992

16668 মভাোঃ মভযাজুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর মজািায

মভাছাোঃ মভান েদা জাান

ফগুিা 25/12/1994

16669 মভঠুন দা মগৌযাঙ্গ কুভায দা

মলু যানী দা

চট্টগ্রাভ 01/02/1989

16670 অমবযাভ দা ীতাযাভ দা

যামখ যানী দা

চট্টগ্রাভ 12/12/1993

16671 মছাটন ভ ো মভরন কামন্ত ভ ো

রুনা ভ ো

চট্টগ্রাভ 15/03/1990

16672 আকা দা ভামনক রার দা

মপারী যানী দা

মনায়াখারী 07/07/1994

16673 মভাোঃ ামপজুয যভান মভাোঃ আোঃ রমতপ

সুমপয়া খাতুন

ভয়ভনমিং 06/06/1996

16674 মভাোঃ আব্দু ারাভ মচৌধুযী মভাোঃ আব্দু ছাত্তায মচৌধুযী

ানযা মফগভ

যাজফািী 11/06/1989

16675 ামন যাজ্জাক

মৃত মযানকায়া

মঝনাইদ 01/01/1993

16676 ভাবুবুর আরভ মদনরায়ায মানন

ভাছুভা মফগভ

কুমভল্লা 27/07/1994

16677 আমযফুর ইরাভ মৃত আব্দুর রমতপ

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

রারভমনযাট 01/01/1996

16678 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ আবুর কানভ

য বানু

াফনা 08/08/1995

16679 আীল কুভায দা মনতয মগাার দা

নমণ েভা যানী দা

ফানগযাট 10/11/1986

16680 মভাোঃ জুনয়র যকায মভাোঃ জয়নার আনফদীন

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

গাইফান্ধা 06/10/1990
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16681 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ ামভদুর ইরাভ

ারুর মফগভ

নওগাঁ 20/10/1993

16682 মযয়াজুর কমফয রাজু মভাোঃ এভদাদুর ক

মভাছাোঃ নামগ েছ মফগভ

ফগুিা 28/11/1995

16683 মভাোঃ আভজাদ মাাইন মভাোঃ আফদুর কাইয়ুভ খান

জানদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1991

16684 সুীর চাকভা দাযাজ ভমন চাকভা

আনরাযানী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 25/11/1994

16685 মভাোঃ মভনমদ াান মভাোঃ মভাকাযভ হুনইন

মভাাোঃ যওন আযা মফগভ

মদনাজনৄয 07/05/1993

16686 মদন মকদায নাযায়ন মকদায

রক্ষী মকদায

ফানগযাট 20/04/1993

16687 মভাাম্মদ আরাউমিন জারার আাম্মদ

আনভনা খাতুন

খাগিাছমি 04/04/1987

16688 মভাোঃ াভীভ াান মৃত ভমজফয যভান

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

কুমিগ্রাভ 30/12/1989

16689 মভাোঃ মপকুর ইরাভ মভাোঃ চানু মভয়া

মযামখয়া খাতুন

মকনাযগঞ্জ 31/08/1996

16690 মভাোঃ আমনসুয যভান ানদকুয যভান

ভভতাজ মফগভ

মকনাযগঞ্জ 01/01/1995

16691 যনমজৎ দা আনব্দ দা

ছায়া যানী দা

ঢাকা 28/02/1994

16692 মভাোঃ পনয়জ উিীন মভাোঃ ামভদুর ক

মভাছাোঃ পমজরা মফগভ

মদনাজনৄয 21/03/1995

16693 মনন যায় গুনধয যায়

সুমচত্রা যায়

মদনাজনৄয 01/01/1994

16694 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ নুনু মভয়া

জমযনা মফগভ

যিংনৄয

16695 মভাোঃ আব্দুর জমরর মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ যানফয়া মফগভ

রারভমনযাট 13/06/1989

16696 মভাোঃ ামভভ আরী মভাোঃ তামজরুর ইরাভ

মভাাোঃ মভানরভা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 07/10/1988

16697 বুরবুর আনভদ মরাকভান মানন

াময়া মফগভ

গাজীনৄয 15/09/1990

16698 মভাোঃ ভমনরুজ্জাভান মৃত মভাোঃ ানকত আরী প্রািং

মভাছাোঃ ভননায়াযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 08/11/1993

16699 মমরভ মযজা আক্তায মানন

মমরনা মফগভ

ফগুিা 01/01/1995

16700 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভন মখানদজা ইরাভ

কুমভল্লা 30/11/1993
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16701 মভাোঃ ইয়ামছন মভাোঃ যতন মভয়া

মরম মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 04/09/1994

16702 ামন মভয়া ফাবুর মভয়া

ভানজদা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 06/04/1991

16703 মভাোঃ আবু কাউছায মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

নামছভা মফগভ

নযমিংদী 01/01/1994

16704 মভাোঃ মভযাজুর ইরাভ মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ যমদা মফগভ

ফগুিা 01/01/1988

16705 মভাোঃ ইকফার ফাায মভাোঃ মভাজাপপয মানন

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

জয়নৄযাট 08/10/1994

16706 মভাোঃ ফমদউজ্জাভান মভাোঃ আক্কা আরী

াানাজ মফগভ

ভাগুযা 20/12/1993

16707 আমজজুর ক খমরলুয যভান

যামভা আক্তায

গাজীনৄয 01/02/1994

16708 মভাোঃ তানযক যভান মভাোঃ মতাপাজ্জর মানন

মভাাোঃ মপযনদৌী মফগভ

টাঙ্গাইর 30/10/1990

16709 মভাোঃ আমযপ মানন্ মভাোঃ আবুর হুনন

মভাছাোঃ যানফয়া মফগভ

মযনৄয 04/11/1995

16710 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ মভাোঃ কামজমুমিন

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

যাজাী 17/08/1994

16711 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন

ামদা মফগভ

নওগাঁ 17/02/1991

16712 মভাোঃ আমকুজ্জাভান মনায 07/08/1990

16713 মভাাম্মদ নূয  উিীন মযাজ মভয়া

মভানছনা খাতুন

মনায়াখারী 16/08/1995

16714 মভাোঃ আরী আজগয মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মযনা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1993

16715 নীরকণ্ঠ মফশ্বা মনতযানন্দ মফশ্বা

কনকরতা মফশ্বা

ফানগযাট 10/03/1990

16716 মফশ্বমজৎ মফশ্বা মফনৄর মফশ্বা

ইমত মফশ্বা

নিাইর 01/08/1991

16717 মভাাম্মদ আবু ইউছুপ মৃত আবুর খানয়য

ভননায়াযা মফগভ

মপনী 15/07/1992

16718 ভয কামন্ত যায় সুখযঞ্জন যায়

ইরা যায়

ফমযার 18/07/1988

16719 মভাোঃ মভজানুয যভান মমিক মভাোঃ আবু ফকয মছমিক

ভননায়াযা মফগভ

রারভমনযাট 30/12/1993

16720 াভীভ আকন আব্দুর ওয়ানজদ আকন

রুমফয়া মফগভ

ভাদাযীনৄয 24/05/1995
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16721 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মখাকন যদায

ান্তু মফগভ

ভাদাযীনৄয 05/02/1996

16722 মভাোঃ ানজদুয যভান মভাোঃ তাইফুয যভান

মভাাোঃ নামযন আক্তায

চাঁাইনফাফগঞ্জ 09/04/1993

16723 মভাোঃ আমযপ াান মভাোঃাোঃ ফাদা মভয়া যকায

মভাছাোঃ ামনা মফগভ

গাইফান্ধা 03/09/1994

16724 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মপনযাজা খাতুন

মযাজগঞ্জ 31/12/1993

16725 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ যইচ উমিন মখ

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

জাভারনৄয 15/12/1988

16726 নাঈমুর ইরাভ মভাোঃ াজাান যদায

মভাাোঃ মনলুপা ইয়ামভন

ফমযার 10/12/1994

16727 অনুজ কুভায ভজুভদায অধীয চন্দ্র ভজুভদায

নৄষ্প যানী ভজুভদায

কুমিয়া 10/11/1986

16728 মভাোঃ আযাপ উিীন (রুনফর) মভাোঃ ারাহ্ উিীন

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

ঞ্চগি 08/07/1996

16729 মভাোঃ মভানানয়ভ মানন মভাোঃ আোঃ যমভ

মভাছাোঃ পমজরা খাতুন

নানটায 01/01/1995

16730 মগারাভ যািানী নমজফয যভান

যমভা খাতুন

নানটায 15/11/1995

16731 মভাাম্মদ যাাত মভয়া মভাাম্মদ আবু াঈদ

যানরা আক্তায তালুকদায

মফগঞ্জ 01/02/1995

16732 মভাছাোঃ ভমনলা আক্তায ভমন মভাোঃ ভীন আরী যকায

মভাছাোঃ যানদা মফগভ

মদনাজনৄয 09/11/1995

16733 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ যমক মভাোঃ মজনয আরী প্রািং

মভাছাোঃ বুরবুরী মফমফ

যাজাী 15/12/1989

16734 নুয আরভ জারার উিীন

নুয জাান মফগভ

মদনাজনৄয 30/12/1994

16735 মভাোঃ ভমতয়ায যভান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

ভানজদা মফগভ

ঞ্চগি 25/03/1994

16736 মভাোঃ রুহুর আমভন মভাোঃ মভাজাারুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযানকয়া মফগভ

ঞ্চগি 10/01/1994

16737 এ.এভ. ইব্রাীভ মভাোঃ াজাান যকায

মভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা ইয়ামভন

মযাজগঞ্জ 01/01/1987

16738 মভা জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ ঈভান মখ

আঞ্জুয়াযা মফগভ

নিাইর 26/08/1989

16739 মগারাভ মকফমযয়া আব্দুয যাজ্জাক

ভনভদা মফগভ

যাজাী 01/10/1991

16740 সুব্রত মঘাল যাধা নাথ মঘাল

মক্তা যানী মঘাল

াতক্ষীযা 29/10/1993
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16741 মভাোঃ মগারাভ আজভ মভাোঃ তমভজ উিীন আনম্মদ

মভাছাোঃ আনরপা খাতুন

মদনাজনৄয 10/11/1988

16742 আব্দুল্লা আর আমতক খান মভাোঃ আবু ামনপ খান

আকমরভা খানভ

টাঙ্গাইর 23/08/1996

16743 মভাোঃ কাইয়ুভ যকায আব্দুর ভান্নান যকায

ামনা মফগভ

কুমভল্লা 25/10/1995

16744 মভাোঃ মফরার মাাইন মভাোঃাোঃ আবুর মাাইন

ভভতা

মযাজগঞ্জ 01/01/1996

16745 এভ. এ. ভান্নান মভাোঃ মগয়া উিীন

যমভা খাতুন

মকনাযগঞ্জ 01/10/1994

16746 মভাোঃ ামদ-উজ-জাভান মভাোঃাোঃ আমভরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মমরনা ইরাভ

চুয়াডাঙ্গা 08/12/1992

16747 মভাোঃ ইভাইর মানন ভূইয়া মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক ভুইয়া

মভাাোঃ মভান েদা মফগভ

কুমভল্লা 01/12/1995

16748 মভাোঃ ওয়াীভ উমিন মভাোঃ আব্দুয যমভ

ফাচুনী মফগভ

ঢাকা 11/10/1995

16749 যমন আনম্মদ মৃত নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযনু খাতুন

াফনা 02/06/1995

16750 মভাোঃ াইফুল্লা বুজ মভাোঃ আব্দুয যীদ

মভাছাোঃ যানদা খাতুন

মযনৄয 30/12/1990

16751 মভাোঃ যানদুর াান মভাোঃ আোঃ গফুয মভাল্লা

মভাাোঃ ানযা মফগভ

াফনা 13/04/1990

16752 মভাোঃ াাফ মাাইন যাজীফ মভাোঃ ফজলুয যভান াওরাদায

মভাাোঃ মভতা আক্তায

ফযগুনা 20/04/1992

16753 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ ভমজেনা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1994

16754 তনৄ াা তন াা

মর াা

পমযদনৄয 01/01/1994

16755 সুমভ খাতুন মভাোঃ আমজজুর ক

মভাছাোঃ স্রামফয়া মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 01/01/1996

16756 মভাোঃ আব্দুয যভান মজ. এভ. াভসুয যভান

তানমজরা খাতুন

মনায 01/12/1995

16757 মভাোঃ ইভাইর নাঈভ মানন মভাোঃ আব্দুয যভান মভাল্যা

রুফান মফগভ

নিাইর 30/12/1994

16758 মরয়া াা যাভ কৃষ্ণ াা

মরম যানী াা

নানটায 11/11/1996

16759 আবু াানাত মমিক মভাোঃ আখতারুজ্জাভান

মভাছাোঃ মরনা আক্তায খানভ

জাভারনৄয 14/11/1994

16760 আমযফুর ইরাভ কালু মখ

কনভরা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 27/11/1990
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16761 মভাোঃ ামভদুর ইরাভ মভাোঃ আমভন আরী

মভাছাোঃ ামরভা মফগভ

রারভমনযাট 10/08/1993

16762 মভাোঃ আব্দুর ামপজ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাাোঃ ামফফা মফগভ

যাজাী 26/12/1989

16763 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ মগারাভ মভান েদ

মভাছাোঃ মভানভনা খাতুন

মনায 31/12/1991

16764 ামিয মানন ামদুর ইরাভ

মপযনদৌী মফগভ

যিংনৄয 16/03/1991

16765 নমজৎ মদ প্রতীক চন্দ্র মদ

ফানা যানী মদ

কক্সফাজায 30/06/1990

16766 মভাোঃ মুমত তালুকদায মভাোঃ মযজাউর কমযভ

মভাছাোঃ এনভ আকতায ভায়া

গাইফান্ধা 27/12/1995

16767 নূয মভাাম্মদ মপকুর ইরাভ

আিংগুযী মফগভ

ফগুিা 04/07/1993

16768 মভাোঃ আরভগীয মানন মভাোঃ আব্দুর পামভ

মভাাোঃ ামজেনা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 08/09/1995

16769 নূয মভাাম্মদ মাাইন মভাোঃ পজয আরী

যত্না মফগভ

ভামনকগঞ্জ 08/04/1996

16770 মভাোঃ নুরুজ্জাভান ভূ ূঁইয়া মৃত আফদুয যউপ

আননায়াযা মফগভ

মপনী 30/11/1990

16771 মভাোঃ মাাইর ইরাভ মভাোঃ আভজাদ মাাইন

াানা মফগভ

জাভারনৄয 01/04/1993

16772 মভযী যানী মদফী ভীযন কামন্ত নাথ

মচনু প্রবা মদফী

চট্টগ্রাভ 01/01/1995

16773 আমকুয যভান মভাোঃ আব্দুর জমরর াওরাদায

মভনাযা মফগভ

ফমযার 11/05/1994

16774 া ইভযান মারায়ভান াওরাদায

আনভনা মফগভ

টুয়াখারী 15/07/1988

16775 মভাোঃ কাভার উমিন মভাোঃ াভছু উমিন

াানুয মফগভ

মবারা 12/09/1993

16776 মভাাম্মদ জামদুর ইরাভ মভাাম্মদ মুমপজুয যভান

জান্নাতুর মপযনদৌ

চট্টগ্রাভ 01/01/1995

16777 মভাাম্মদ াাদাৎ মানন মভাাম্মদ মগারানপয যভান

াাদাৎ ফানু

মপনী 01/11/1993

16778 মভাোঃ আভজাদ মানন মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ যানদা মফগভ

গাইফান্ধা 01/06/1994

16779 পয়ার আনভদ মখ আব্দুর াই

মখ পয়জুন মনছা

যিংনৄয 17/01/1993

16780 মভাোঃ নামজউয যভান মভাোঃ মতাপাজ্জর ক

মভাাোঃ নাজভা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/09/1987
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16781 মভাাম্মদ মগারাভ মভাস্তপা মভাোঃ াভসুিীন

মভাছাোঃ মজাস্নাযা

যাজাী 09/01/1987

16782 াইদুর ক যমফউর ক

আিংকুনযয মনছা

মপনী 15/09/1990

16783 মভাোঃ যমপকুর ইরাভ মভাোঃ াভছুর আরভ

মভাছাোঃ যামদা খাতুন

যিংনৄয 21/10/1990

16784 মভাোঃ ামদুর কমফয মভাোঃ নুরুর আমভন

মভাছাোঃ াছনা মফগভ

যিংনৄয 03/03/1990

16785 মভাোঃ মগারাভ ামকর মভাোঃ এযাদত উল্যা মনজাভী

পখনযয জাান

চট্টগ্রাভ 01/02/1993

16786 মভাোঃ যানলুর আরভ মভাোঃ ছাভছুর আরভ

যানফয়া মফগভ

ফগুিা 02/01/1988

16787 মযন যায় মদরী যায়

মপ্রা যানী যায়

মকনাযগঞ্জ 15/01/1992

16788 সুরতান আনভদ মভাোঃ আবু জাপয

মভাাোঃ ভননায়াযা মফগভ

যাজাী 31/12/1988

16789 মভাোঃ সুভন আনভদ মভাোঃ আক্তরুজ্জাভান

আঞ্জু আযা মফগভ

জাভারনৄয 25/11/1994

16790 মফপ্লফ গাইন মনতাই চন্দ্র গাইন

ফান্তী গাইন

খুরনা 07/11/1995

16791 মভাোঃ ভমনরুর ইরাভ আব্দুর ামরভ

ভভতাজ মফগভ

ভয়ভনমিং 01/12/1994

16792 গাপপায ভাসুভ আান ামফফ

নামছভা মফগভ

নওগাঁ 05/06/1994

16793 মভাোঃ ামকর মানন মভাোঃ ভঞ্জুরুর ক

মমযনা আক্তায

ভয়ভনমিং 20/10/1993

16794 মভাোঃ াইফুর ইরাভ আব্দুর রমতপ

পমযদা ইয়াছমভন

মনায়াখারী 15/10/1993

16795 মভাোঃ মভনদী াান মৃত এভ.এ. ভানরক

উনম্ম কুরছুভ

ঢাকা 21/05/1992

16796 মফরা কামন্ত নাথ মখাকন নাথ মচৌধুযী

ভনজু যানী মদফী

চট্টগ্রাভ 22/05/1992

16797 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ জাকামযয়া মানন

মভাছাোঃ যামজয়া খাতুন

নানটায 30/12/1994

16798 সুব্রত চন্দ্র মবারানাথ মভাদক

াধনা যানী মভাদক

ফগুিা 11/06/1994

16799 মনয়ামুর ক আরী াইদুর মখ

মযতা মফগভ

াফনা 08/08/1994

16800 মভাোঃ ইয়াময আযাপাত মভাোঃ আবুর কানভ

াানাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 06/12/1993
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অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

16801 মভাোঃ আব্দুর জমরর যকায মভাোঃ আব্দুর ভমতন যকায

জয়পর খাতুন

াফনা 31/12/1992

16802 কাভার মানন আব্দুর ক

ানজযা খাতুন

কুমিয়া 10/06/1995

16803 মভাোঃ াাদত মাাইন মভাোঃ ফাদা মভয়া

ানযা মফমফ

ফগুিা 07/05/1996

16804 মভাাম্মদ আমফ আরভ মভাোঃ খুযীদ আরভ

সুভনা আরভ

গাইফান্ধা 11/08/1989

16805 ইভমতয়াজ আনম্মদ মভাোঃ ইমি আরী

মভাছাোঃ াযমবন আক্তায

কুমিয়া 29/11/1989

16806 মভাোঃ তানযক যভান মৃত মভাোঃ পমযদুর ক

মভাাোঃ মখাযনদা মফগভ

কুমভল্লা 15/10/1994

16807 যনমজৎ ভমল্লক মৃত মদক কুভায ভমল্লক

ফান্তী ভমল্লক

খুরনা 20/06/1989

16808 মকৌমক কুভায চক্রফতী অনন্ত কুভায চক্রফতী

কনা যানী

ফগুিা 20/07/1990

16809 আভাউর হুনা মভাোঃ আমনসুয যভান

মভাাোঃ মভমম্ম আনায

যাজাী 14/11/1988

16810 মানর যানা আব্দুয যমভ

ভনরা খাতুন

কুমিয়া 28/12/1987

16811 মভাোঃ আবু যায়ান মভাোঃ আননায়ায মানন

মভাছাোঃ যাননা ফানু

মদনাজনৄয 28/11/1995

16812 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ আরী

মভাছাোঃ ভানজদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 12/03/1989

16813 মভাোঃ আমভরুর মপযনদৌ আনম্মদ আরী

মভাছাোঃ আমিয়া মফগভ

রারভমনযাট 24/03/1992

16814 আমভনুর ইরাভ নুরুর ক

মকামনুয মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1995

16815 ভীয ভমউমিন আাম্মদ মভাোঃ ভীয ইব্রাীভ

জাানাযা মফগভ

ফানগযাট 15/09/1996

16816 মভাোঃ আবু াইদ মচৌধুযী মভাোঃ আব্দু ছারাভ মচৌধুযী

মভাছাোঃ ছানযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/11/1993

16817 মভাোঃ ভামদুর ইরাভ মভাোঃ ঠান্ডু যকায

মভাছাোঃ ভানরা মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/06/1988

16818 উত্তভ কুভায ভন্ডর বীভ ভন্ডর

সুধা যানী দা

ফানগযাট 29/12/1986

16819 প্রফাযন চাকভা সুমফভয় চাকভা

নৄষ্পা যানী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 27/02/1996

16820 মভাোঃ ামভভ মযজা মভাোঃ মফরার মানন

মভাছাোঃ াাযা মফগভ

জয়নৄযাট 25/08/1990
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16821 এ. মক. মযনজায়ান এযাদ শুব আোঃ খানরক

এযামভমর মফগভ

ফানগযাট 18/10/1996

16822 আর-আমভন খমরলুয যভান

যামজয়া মফগভ

টুয়াখারী 25/11/1995

16823 মভাোঃ ভমনবুর াান মভাোঃ ওয়ানজদ আরী

যাননা খাতুন

মদনাজনৄয 02/01/1993

16824 মভযাজুর ইরাভ মভাোঃ মনয়াভত আরী প্রাভামনক

মভাছাোঃ যমভা খাতুন

াফনা 12/12/1994

16825 মভাোঃ ামপজুয যভান আব্দুয যমদ মভাল্লা

আক্তায জাান

খুরনা 12/05/1995

16826 মৌযব যকায সনরন্দ্র যকায

সুলভা যানী যকায

সুনাভগঞ্জ 05/11/1992

16827 মভাোঃ ইব্রামভ খান মভাোঃ পকয উমিন খান

মযননা াযমবন

ফমযার 30/10/1995

16828 এ. এভ. ামযয়ায এ.এভ. মাযাফ মানন

মভাাোঃ সুরতানা মফগভ

নওগাঁ 02/07/1992

16829 এ. এভ. জামদ াান মভাোঃ জমরলুয যভান

মজমভন সুরতান

ফমযার 10/02/1995

16830 মভাছাোঃ ারভা াযবীন মভাোঃ মনজাভ উিীন

মভাছাোঃ মগারাী মফগভ

াফনা 01/01/1989

16831 আমযফুর ইরাভ আননায়ায মানন

মজরজ মফগভ

কুমভল্লা 04/12/1993

16832 যামকবুর ইরাভ যমপকুর ইরাভ

কুরসুভ মফগভ

মনায 20/03/1995

16833 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ এনকন আরী

জাানাযা মফগভ

াফনা 28/12/1992

16834 মভাাম্মদ আর-আমভন আফদুর কানদয

(মৃত) াানাযা মফগভ

গাজীনৄয 21/10/1996

16835 জান্নাতুন নাায মপা মৃতোঃ আব্দুর ভমজদ ভন্ডর

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

যিংনৄয 05/10/1992

16836 মভাোঃ াদরুর আান মভাোঃ ভমজবুয যভান

নাজমুন নাায মমযন

মযনৄয 08/10/1988

16837 মভাোঃ ভামুদ পজনর এরাী মভাোঃ পজরায যভান

মভাছাোঃ ভানরকা মফগভ

ঞ্চগি 29/02/1988

16838 তুমন আনম্মদ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ তানৄী মফগভ

জাভারনৄয 30/12/1993

16839 মভাোঃ াইদ আবু যানর মভাোঃ আাদুজ্জাভান মফশ্বা

নাজমুন নাায

াতক্ষীযা 21/09/1996

16840 মভাোঃ আবু ানয়ভ মভাোঃ আব্দু মমরভ

মমযনা াযমবন

চুয়াডাঙ্গা 12/10/1995
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16841 মভাোঃ আান ামফফ মভাোঃ ফজলুয যভান

মভাছাোঃ মজনাত আযা

যিংনৄয 16/08/1991

16842 ঞ্চানন মভৌমরক বযত মভৌমরক

সুরতা মভৌমরক

মগাারগঞ্জ 02/02/1991

16843 মভাোঃ আব্দুল্লা মভাল্লা মভাোঃ মযাজ মভাল্লা

মজাছনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 09/11/1992

16844 আান াফীফ পমভ উিীন

ভামুদা

নওগাঁ 01/03/1991

16845 মভাোঃ তানবীয আরভ মৃতোঃ আরভ

আনভনা মফগভ

যাজাী 15/06/1990

16846 মযপাত আর ভামুদ মভাোঃ মখাযনদ আরী

মযীনা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 09/06/1992

16847 আকফয মানন মভাখনরছুয যভান

কুরছুনভয মনছা

কুমভল্লা 30/10/1995

16848 মভাোঃ ামকফ-আর-াান মভাোঃ আবুর কানভ

বানু মফগভ

টাঙ্গাইর 07/06/1994

16849 জমভ উমিন জাাঙ্গীয মাাইন

ানযা মফগভ

ফানগযাট 18/12/1993

16850 মভাোঃ আযাফুর আরভ মভাোঃ আব্দুর আমজজ

মভাছাোঃ আছফুর মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/03/1996

16851 মভাোঃ াাদাৎ মানন মৃত আব্দুর আাদ

ছাননায়াযা মফগভ

মদনাজনৄয 07/10/1995

16852 মভাোঃ মনাদ যভান মভাোঃ মভাজাপপয মানন

মভাাোঃ মজাছনা মফগভ

মদনাজনৄয 15/09/1994

16853 আবুর কারাভ আজাদ আব্দুর কুদ্দু মখ

ানদা মফগভ

মযাজগঞ্জ 03/11/1995

16854 পামনভর াান মভাোঃ আব্দুর ভানরক

মফগভ তহুযা ভানরক

মঝনাইদ 10/12/1995

16855 মভাোঃ সুজন আরী মভাোঃ ায়দায আরী

যানদা মফমফ

নওগাঁ 26/10/1994

16856 মভাোঃ ভনজুয যভান মভাোঃ তাইজুর ইরাভ

কভরা মফগভ

টাঙ্গাইর 26/10/1994

16857 মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন মভাোঃ ীদ উল্যা

মৃতোঃ জুনরখা মফগভ

চাঁদনৄয 11/07/1989

16858 াভসুর আরভ আবুর কারাভ

মভানভনা

নওগাঁ 01/01/1992

16859 যমন মদ মদরী মদ

যত্না মদ

চট্টগ্রাভ 30/12/1989

16860 াীন মদওয়ান মভাোঃ মখাযনদ মদওয়ান

মমরনা আক্তায

নযমিংদী 26/01/1987
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16861 যায়ান মজায়াযদায ভাফুজায যভান

মযননা আকতায

ফগুিা 04/05/1994

16862 মভাোঃ ভমভনুর ইরাভ মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

কুমিগ্রাভ 15/03/1991

16863 রা চক্রফতী মদমর চক্রফতী

গীতা যানী চক্রফতী

কুমভল্লা 05/01/1992

16864 ভাবুবুয যভান মভাোঃ আরী আজগয মভয়া

আছভা আকতায

টাঙ্গাইর 25/03/1988

16865 াভীভা াহ্ আরভ

খানরদা

টাঙ্গাইর 14/08/1994

16866 আনভনা আক্তায আমকুয যভান

মভান েদা মফগভ

মফগঞ্জ 05/06/1994

16867 মভাোঃ জমরুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর াওরাদায

মভাাোঃ মযনু মফগভ

ফমযার 10/07/1987

16868 মভায়ানজ্জভ মানন মভাোঃ াখাওয়াত মানন

মভনুয়াযা মফগভ

পমযদনৄয 11/12/1992

16869 চন্দন যকায যনভন্দ্র নাথ যকায

মভনা যানী যকায

মনযাজনৄয 25/09/1992

16870 মভাছাোঃ যাজু আনভদ মভাোঃ জমভয উমিন যকায

মভাছাোঃ যামদা মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/02/1989

16871 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ আইন উিীন

জানদা খাতুন

নযমিংদী 02/02/1992

16872 এ, এভ, নাজমুর হুদা মভাোঃ পানয়কুজ্জাভান

চায়না াযবীন

মগাারগঞ্জ 08/03/1992

16873 নামজভ উমিন ভজুভদায ভমন উমিন ভজুভদায

কাউছায মফগভ

মপনী 28/11/1986

16874 াদী মভাোঃ মভজানুয যভান াদী মভাোঃ নামছয আরভ

মভনু আকতায

চট্টগ্রাভ 10/02/1994

16875 অমনক ফড়ুয়া প্রদী ফড়ুয়া

মনৄ ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 03/03/1991

16876 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ শুক্কুয আরী

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

ভয়ভনমিং 08/09/1992

16877 আরী আকফয মভাোঃ আমজভ উমিন

মভাছাোঃ সুমপয়া মফগভ

জাভারনৄয 10/09/1995

16878 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মৃত মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ জানফদা মফগভ

মযাজগঞ্জ 01/03/1990

16879 মভাোঃ যামকবুর াান মভাোঃ আরভগীয মানন

মভাছাোঃ মযননা মফগভ

ফগুিা 30/10/1990

16880 মভাোঃ তানবীয যভান মভাোঃ আমজজায যভান

মভাছাোঃ মভাাননাযা মফগভ

ফগুিা 26/11/1994
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16881 মভাোঃ ভাসুদ যানা মৃত মভাোঃ আমজফয যভান

পমজরা খাতুন

াতক্ষীযা 20/10/1988

16882 মভাোঃ অফদুয যামভ মভাোঃ আফদুর মভানাপ

আকতাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/03/1995

16883 মভাোঃ আর- আমভন ইরাভ মভাোঃ মছমিকুয যভান

মভন রামকয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 17/10/1993

16884 মভাোঃ ভামনক মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ ভানজদা মফগভ

জাভারনৄয 02/08/1992

16885 আনয়া আক্তায মনা মভাোঃ আব্দার উল্যা

মযনু মফগভ

মভৌরবীফাজায 25/12/1989

16886 তাছমরভা মফগভ মভাোঃ জমভয আরী

সুমপয়া মফগভ

ঢাকা 25/02/1991

16887 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মুন্পী আবুর ানভ মুন্পী

ছানযা মফগভ

পমযদনৄয 08/10/1987

16888 মভাোঃ যপযাজ আরভ ভযহুভ মভাোঃ মভযাফ আরী

াানাযা মফগভ

মদনাজনৄয 01/01/1995

16889 মভাোঃ ািামুজ্জাভান মৃতোঃ মযফুজ্জাভান

মভাছাোঃ নাযমগ মফগভ

মদনাজনৄয 21/11/1992

16890 মভাোঃ যামকবুর ইরাভ মভাোঃ খমফয উিীন

মভাছাোঃ যামফয়া মফগভ

যাজাী 10/10/1991

16891 মভাোঃ আমভউর ইরাভ মভাোঃ গামজউয যভান

জুনরখা খাতুন

াফনা 02/11/1995

16892 মভাস্তাক আভদ আরাজ্ব আমভয আভদ

নুয নাায মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/08/1994

16893 ইখমতয়ায ভামুদ ামকর মুাম্মদ ইমি

মভাক্তারুন মনছা

চট্টগ্রাভ 12/08/1993

16894 মভাোঃ যানদুর ইরাভ ামফবুয যভান

পানতভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/06/1989

16895 মভাোঃ জামকয মানন মভাোঃ আব্দুর আওয়ার

জমযনা মফগভ

কুমিগ্রাভ 12/02/1993

16896 মভাোঃ যামকফ-উর-ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ যকায

মভাছাোঃ যমভা মফগভ

মদনাজনৄয 09/01/1994

16897 মুমন্ন আান আান ামফফ

মভাছাোঃ ভযমজনা খাতুন

াফনা 27/08/1993

16898 অতনু াইক অমত ফযন াইক

নৄতুর াইক

খুরনা 25/01/1993

16899 সুমভত সফষ্ণফ অমনর সফষ্ণফ

ঝণ ো সফষ্ণফ

মফগঞ্জ 20/02/1994

16900 মভাোঃ ভামুদুর াান যমফন মভাোঃ মাযাফ আরী

মভাছাোঃ মরম আকতায

ঠাকুযগাঁও 12/08/1990
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16901 আমভয মানন ফাদা আকন্দ

স্বপ্না মফগভ

ফগুিা 01/11/1992

16902 মযন আনম্মদ মভাোঃ মভজানুয যভান

যামজয়া খাতুন

ভাগুযা 28/12/1994

16903 আরভগীয মানন খয়ফয আরী

আনরয়া মফগভ

কুমিগ্রাভ 14/01/1995

16904 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মভাোঃ আব্দুর ভানরক

পমযদা ইয়াছমভন

টাঙ্গাইর 08/12/1993

16905 বগফত চন্দ্র প্রবাল চন্দ্র

বাযতী যানী

নওগাঁ 01/02/1995

16906 ামদয়া আপমযন মভাোঃ জমভয মানন

আনভনা মফগভ

নিাইর 07/06/1994

16907 মগারাভ মকফমযয়া আমনছুর ক

নূয আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 01/02/1991

16908 মভাাম্মদ ওভান গমণ নজরুর ইরাভ

জায়তুনুয মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/08/1988

16909 মরাকভান গমন মভাোঃ ফাবুর ওদাগয

মভনু মফগভ

যাঙ্গাভাটি 30/08/1994

16910 আফদুয যভান মভাোঃ মগারা যভান

জয়গুন মনছা

মনায়াখারী 15/03/1993

16911 মভাোঃ ইব্রামভ খমরর মভাোঃ আোঃ ভানরক

ানজদা খাতুন

মঝনাইদ 26/09/1994

16912 মভাোঃ মদুর ইরাভ আভীয মানন

ামযছা মফগভ

মপনী 04/10/1993

16913 মভাোঃ অমদুর ইরাভ মভাোঃ তাানজ্জাত মানন

যমভা মফগভ

নিাইর 30/10/1994

16914 তানমজভা সুরতানা মভাোঃ এনানয়ত মানন

নামভা মফগভ

খুরনা 27/08/1995

16915 ামচবুর ক মৃত মখ মভাাম্মদ আরী আকফয

ামরভা মফগভ

মগাারগঞ্জ 20/10/1993

16916 মফ, এভ, জাভনদ মুজামদ মভাোঃ ভাবুবুয যভান

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

মনায 07/02/1994

16917 জামদুর ইরাভ আব্দুয যীদ

রমতপা মফগভ

মনায 01/01/1993

16918 উত্তভ কুভায ভমল্লক মনভ ের কুভায ভমল্লক

যমঞ্জতা ভমল্লক

মনায 07/11/1989

16919 মভাোঃ নামছয উমিন কায়নকাফাদ মভাোঃ জমরুর ইরাভ

মভাাোঃ যমভা মফগভ

কুমভল্লা 09/01/1989

16920 মভাোঃ আরভগীয মানন মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ মমরনা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 20/10/1995
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16921 কাজী াাদাৎ মাাইন কাজী মভাোঃ নুরুজ্জাভান

ামনা মফগভ

নিাইর 12/10/1995

16922 মরাকভান মানন আব্দুর রমতপ মভয়া

রাইরী মফগভ

যিংনৄয 11/04/1990

16923 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ আব্দুর খানরক

মভাছাোঃ তামনুয মফগভ

যিংনৄয 21/09/1989

16924 মভাোঃ মভজানুয যভান মভাোঃ নুয আরভ

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

যিংনৄয 20/12/1990

16925 মভাোঃ আব্দু াত্তায মভাোঃ আব্দুয যমদ

যামদা খাতুন

মযাজগঞ্জ 11/11/1986

16926 মভাোঃ আাদুজ্জভান মভাোঃ ওমরউল্লা

মভাছাোঃ সুমপয়া খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 10/11/1992

16927 ানযায়ায জাান মচৌধুযী তানছন আরী

জাানাযা মফগভ

ভয়ভনমিং 06/03/1988

16928 মভাছাোঃ জান্নাতুন নাঈভ মৃোঃ মমিকুয যভান

মভাছাোঃ ানাজ াযবীন

যিংনৄয 26/10/1991

16929 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ আকফয আরী

মভাকনছদা মফগভ

গাইফান্ধা 25/10/1992

16930 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ ইব্রাীভ খমরর

মভাাোঃ মমযনা খাতুন

যাজাী 30/12/1994

16931 ভাইদুর ইরাভ এযপান আরী

মভমযনা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/05/1995

16932 মভাাোঃ মকামনুয আক্তায মভাল্যা মভাোঃ কমরভ উমিন

মভাাোঃ আনরয়া মফগভ

যাজাী 13/07/1995

16933 মভাোঃ আমক মভান েদ মভাোঃ ইরাী মফশ্বা

মভন মপযনদৌী ইরাী

কুমিয়া 01/01/1990

16934 মভাোঃ আর ভামুন মযজা মভাোঃ ফমদউর আরভ

তমভনা মফগভ

নওগাঁ 15/09/1988

16935 জামদুর ইরাভ মনকন্দায আরী

যানফয়া মফগভ

যিংনৄয 05/08/1992

16936 মভাোঃ যামকবুর ইরাভ আব্দুর ামভদ

পামভা আক্তায

ফগুিা 22/09/1989

16937 মভাোঃ সুভন উিীন মভাোঃ আব্দুর জিায

মভাছাোঃ তামভনা মফমফ

নওগাঁ 08/12/1990

16938 ফমদউর আরভ আবুফকয মছমিক

পামতভা মফগভ

মবারা 01/01/1993

16939 আব্দুল্লা আযাভ আযাপাত আব্দুয যমভ

মযননা আখতায

নওগাঁ 22/08/1993

16940 মভাোঃ পমযদ উমিন মভাোঃ মপউল্লা

পমযদা ইয়াছভীন

চাঁদনৄয 05/07/1992
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16941 মভাোঃ আমযফুয যভান মভাোঃ আবুর কানভ

মভাাোঃ ামফনা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 07/01/1991

16942 নয়িয চাকভা নীর চন্দ্র চাকভা

চন্দ্র মদফী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 10/05/1991

16943 ামভনুয ইরাভ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

ামনা খাতুন

টাঙ্গাইর 06/06/1994

16944 আপমযন আযা আব্দুর ভান্নান

আমভনা মফগভ

মদনাজনৄয 07/01/1994

16945 মভাোঃ নুরুজ্জাভান মখ আব্দুর রমতপ মখ

রুনু মফগভ

মুমন্পগঞ্জ 16/02/1990

16946 মভাোঃ াইফুর ইরাভ উনল্লখ মনই

উনল্লখ মনই

কুমভল্লা 31/05/1992

16947 মভাোঃ ভাফুজ মানন মভাোঃ আব্দুর ভমজদ

মভাছাোঃ মযননা মফগভ

নওগাঁ 15/10/1992

16948 মভাোঃ আবুর ফাায মভাোঃ আব্দুর কানদয

মভাছাোঃ বুজা খাতুন

মযাজগঞ্জ 25/11/1993

16949 মভাোঃ যফুর ইরাভ মভাোঃ কায়ছায আরী

মভাছাোঃ জীফন মনছা

ফগুিা 31/12/1989

16950 মভাোঃ মনজাভ উমিন মভাোঃ আোঃ ক াওরাদায

মভাোঃ অজুপা মফগভ

টুয়াখারী 10/09/1988

16951 মভাোঃ মতৌমপক মযজা মভাোঃ মমরভ মযজা

মভাছাোঃ নূযনাায মফগভ

কুমিয়া 19/07/1994

16952 যাজ্জাক আরী মভাোঃ জানফদ আরী

মভাছাোঃ ভানজদা খাতুন

নীরপাভাযী 06/06/1994

16953 মভাোঃ যাজু আনভদ মভাোঃ ওকত আরী

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

মঝনাইদ 05/08/1996

16954 মভাোঃ যামি খন্দকায মভাোঃ মযফুর ইরাভ

মভাছাোঃ মকামনুয মফগভ

মঝনাইদ 10/06/1995

16955 মদরী চন্দ্র যায় যফীন্দ্র নাথ যায়

কল্পনা যাণী যায়

মদনাজনৄয 05/11/1993

16956 মভাোঃ মভাস্তাক আনভদ মভাোঃ মভাজানম্মর ক

মভাছাোঃ মযানকয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 01/01/1995

16957 মযফুর ইরাভ মভাোঃ াজাান

মযানকয়া আক্তায

মকনাযগঞ্জ 10/10/1994

16958 মভাোঃ ভীন মাাইন মভাোঃ আমভয মানন

মভানছনা মফগভ

চাঁদনৄয 15/12/1993

16959 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ অমজন উিীন

মভাছাোঃ মুক্তা মফগভ

নওগাঁ 09/01/1995

16960 মভাোঃ আমজজুর কমযভ মভাোঃ ইউনুচ মভয়া

মভাাোঃ মজমভন মফগভ

ফমযার 01/01/1995
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16961 মভাোঃ কমফয মানন আবুাভা মখ

আমিয়া খাতুন

াফনা 15/12/1992

16962 মভাোঃ রুহুর আমভন মভাোঃ আরী আকফয

মৃত যওন আযা খাতুন

াফনা 22/12/1991

16963 মভাোঃ ভমবুল্লাহ্ মভাোঃ মভাস্তপা াওরাদায

নাজভা আক্তায

টুয়াখারী 10/12/1995

16964 মভাোঃ ভাসুভ মকদায মভাোঃ আরাউমিন মকদায

নাছমযন মফগভ

টাঙ্গাইর 19/03/1996

16965 ামকর আনভদ মভাোঃ াজাান

ারভা মফগভ

টুয়াখারী 25/12/1992

16966 এইচ, এভ, ইভনযাজ এভ, আননায়ায মানন

পানতভা মফগভ

মযাজগঞ্জ 16/07/1987

16967 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাোঃ ইউনু আরী

ভারঞ্চ মফগভ

জাভারনৄয 30/06/1993

16968 মভাোঃ যীফুর ইরাভ মভাোঃ মজল্লুয যভান

ানয়স্তাযা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 25/10/1995

16969 মভাোঃ নাজমুর মানন মভাোঃ মপকুর ইরাভ

নাজভা খাতুন

গাজীনৄয 09/12/1995

16970 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ আব্দুয যমপক

ফুযা খাতুন

জাভারনৄয 02/11/1988

16971 মভাোঃ আব্দুর গাপপায মভাোঃ আব্দুর ভানরক

মযকনা াযমবন

মঝনাইদ 23/03/1996

16972 মদ ফাীল াওরাদায ফমঙ্কভ চন্দ্র াওরাদায

মাবা  যানী

টুয়াখারী 19/04/1992

16973 মভাোঃ মভনদী াান রা মভাোঃ আব্দুছ ছাত্তায

মফনাযা মফগভ

গাইফান্ধা 28/12/1993

16974 মভাোঃ অমভত াান ামকফ মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন ভন্ডর

মভাছাোঃ ানদা মফগভ

গাইফান্ধা 23/04/1996

16975 মভাোঃ ামনুর ইরাভ মভাোঃ আইনার ক

মভাাোঃ নামদযা মফগভ

যাজাী 08/01/1996

16976 আবু মনা মভাস্তাপা কাভার াভসুর ক

মরম মফগভ

কুমিগ্রাভ 16/01/1992

16977 যথীন্দ্র নাথ দত্ত ইন্দ্র ভূফন দত্ত

অচ েনা যাণী দত্ত

মনযাজনৄয 15/10/1987

16978 মভাোঃ জামদ মাাইন মভাোঃ আব্দুর ভমজদ

মভাছাোঃ নূযছান খাতুন

মযাজগঞ্জ 05/07/1993

16979 মভা: াাবুমিন আনভদ মৃত ইয়াদ আরী মখ

মমযনা আক্তায

পমযদনৄয 31/12/1987

16980 মভা: পমযদুর ইরাভ যওয়ায আরভ

পানতভা

জাভারনৄয 01/01/1995
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16981 উজ্জর চন্দ্র যায় মফভর চন্দ্র যায়

যত্না যানী যায়

যিংনৄয 14/03/1995

16982 মভা: ামভউর ইরাভ মভা: যভজান আরী

মভাছা: মখা মফগভ

যিংনৄয 28/12/1995

16983 মভা: ভমউয যভান ভাসুভ মভা: মভাাযপ গাজী

মভাা: াওয়া যানী

টুয়াখারী 20/10/1993

16984 মভা: মরটন মভয়া মভা: পজলুর ক

মভাা: ভননায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 05/08/1992

16985 মভা: আমন মানন মভা: ভমতয়ায যভান

মভাছা: মল্পী খাতুন

মঝনাইদ 02/11/1993

16986 ািাভ মাাইন আব্দুর আরীভ

াথী মফগভ

জাভারনৄয 28/02/1995

16987 মভা: আযাফুর ইরাভ মৃত জারার উমিন

মভাছা: আমছয়া মফগভ

জাভারনৄয 03/03/1992

16988 মনয়াভত উল্লা মৃত আব্দুর ভানরক

মৃত নূযজাান মফগভ

মনায়াখারী 10/10/1992

16989 প্রবাত কুভায মফশ্বা মযভর কুভায মফশ্বা

ভারতী যানী মফশ্বা

কুমিয়া 10/10/1995

16990 মভা: যমপকুর ইরাভ মভা: ইব্রাীভ মভাল্লা

মউরী আক্তায

নযমিংদী 29/12/1993

16991 মভা: মানর যানা মভা: আবুর কারাভ আজাদ

মভাছা: মমযন আজাদ

মযাজগঞ্জ 15/04/1990

16992 আপনযাজা সুরতানা মভা: আমভনুয যভান

মকামনুয আক্তায

চট্টগ্রাভ 10/06/1993

16993 মভাোঃ মতৌমদুর ইরাভ মভা: হুজুয আরী

খামদজা মফগভ

মঝনাইদ 05/01/1994

16994 মভা: জহুরুর ইরাভ মভা: ামফবুয যভান

মভাছা: মজাৎস্না মফগভ

াফনা 19/10/1991

16995 মভা: আমযফুর ইরাভ মভা: া আরভ

মফমফ আনয়া

চট্টগ্রাভ 01/01/1994

16996 মভা: মমরভ ভামুদ মময মভা:মযাজুর ইরাভ

মভাছা: যমরা খাতুন

মভনযনৄয 03/04/1991

16997 মভা: মগারাভ াযওয়ায মৃত এমড. আবুর ফায

মজানাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/05/1989

16998 মভা: মফল্লার মফশ্বা মৃত ওভান মফশ্বা

াজযা মফগভ

পমযদনৄয 02/05/1994

16999 মভা: মুযাদ মানন মভা: আক্কা আরী

মভাছা: ভমজেনা মফগভ

কুমিয়া 23/04/1992

17000 মভা: ভাইন উমিন মভা: আফদুয যউপ

মভাা: মযৌনাযা মফগভ

কুমভল্লা 02/01/1992
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17001 মভাোঃ: নামজভ উমিন মভা: ফময

পমযদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 09/12/1992

17002 ভাফুজা খাতুন মভা: আব্দুর ান্নান

নুরুন্নাায খাতুন

কুমিয়া 03/12/1995

17003 মভা: তানমজয আনম্মদ মভা: মভাজানম্মর ক

সুমপয়া মফগভ

পমযদনৄয 01/03/1991

17004 মততা ইউসুপ আরী

ারভা মফগভ

পমযদনৄয 28/11/1994

17005 মভা: মভনদী াান মভা: ভমনরুজ্জাভান

ারভা আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 02/11/1992

17006 ময়া চাকভা ভূমত মফকা চাকভা

ডামরয়া চাকভা

খাগিাছমি 15/03/1993

17007 মভা: মজয়াউয যভান মভা: আমতয়ায যদায

আয়তন মফগভ

নিাইর 31/12/1988

17008 মভা: যামকবুয যভান আরাজ্ব আ: ান্নান

মযৌনাযা মফগভ

যাজাী 25/07/1987

17009 মভা: যমফউর ইরাভ মুছা মভা: আইয়ুফ আরী মখ

ঝন ো মফগভ

ফানগযাট 26/12/1996

17010 মভা: যভজান আরী মভা: জাভার উিীন

জুনরখা মফগভ

নওগাঁ 05/09/1991

17011 মভা: জুরমপকায আরী মভা: ওয়ানজদ আরী

মজনফাঔন মনছা

জাভারনৄয 03/12/1991

17012 আনদর মানন মচৌধুযী াাদাৎ মানন মচৌধুযী

মভবুফ আযা আক্তায

যাঙ্গাভাটি 25/05/1996

17013 মখ ওভান গমন মভা: মগারাভ যসূর

মপযনদৌ মফগভ

চট্টগ্রাভ 04/08/1988

17014 মযন চাকভা অমশ্বনী কুভায চাকভা

রক্ষীযানী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 20/07/1988

17015 প্রকা কামন্ত নাথ ফাদর কামন্ত নাথ

মযবা যানী মদফী

চট্টগ্রাভ 15/12/1993

17016 মনমখর দা সুীর দা

মনলু দা

চট্টগ্রাভ 15/12/1994

17017 মভাোঃ ভাাফুজুয যভান মভা: ভমজফয যভান

মভাছা: ভাাফুজা আক্তায

চুয়াডাঙ্গা 20/06/1995

17018 রুনকর দা মফভর দা

ফানা দা

চট্টগ্রাভ 08/10/1995

17019 মফদ েন খীা অমত ফযন খীা

মৃত আনরা যানী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 26/12/1987

17020 াান আরী আব্দুর ভানরক

ামনা মফগভ

টাঙ্গাইর 12/01/1993
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17021 সুনফর মদফনাথ অনাথ ফন্ধুনাথ

স্বপ্না নাথ

চট্টগ্রাভ 29/01/1994

17022 দীক চন্দ্র রক্ষীনধয চন্দ্র

সুমভত্রা যানী

ভয়ভনমিং 16/08/1995

17023 মভাোঃ মযজাউর আমজভ নুরুর ইরাভ

আনয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/11/1990

17024 মভা: যাজীফ মভয়া মভা: আমভরুর ইরাভ

দুরারী মফগভ

যিংনৄয 10/06/1989

17025 মভা: াআরভ জয় মভা: াদাত মানন

মভাা: মপারী মফগভ

পমযদনৄয 17/09/1992

17026 মভা: আমযফুর ইরাভ মভা: আব্দুয যমদ

মভাছা: মভানভনা খাতুন

াফনা 01/06/1993

17027 মভা: জহুরুর ইরাভ মভা: আব্দু মাফান যকায

মভাছা: জাানাযা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1991

17028 মপকুর ইরাভ মভা: আপজার মখ

মভাছা: বুযা মফগভ

ফগুিা 12/12/1994

17029 ভাফুজ আনভদ মভা: মাযাফ মানন

মভাা: মযানকয়া খাতুন

মনায 05/12/1987

17030 জুনানয়ত যীপ মভাোঃ আবু তানয

মযানকয়া খাতুন

ভয়ভনমিং 01/01/1997

17031 ভামনক ফদ্ধেন মমানগ ফদ্ধেন

নমন্দতা ফদ্ধেন

ভয়ভনমিং 28/11/1993

17032 মভা: আযাপাত মানন মভা: রতাপৎ মানন

মভাছা: নূযফানু

মঝনাইদ 16/06/1995

17033 মভা: মযয়াদ মানন মভা: আরাউমিন

মভাা: ানু মফগভ

ঝারকাঠী 06/06/1991

17034 মভা: মভনদী াান মভা: ানফ আরী

নুযজাান মফগভ

মনায 22/06/1989

17035 ফদরুর ইরাভ আব্দুর ভান্নান

যাময়া খাতুন

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/09/1988

17036 মভা: াান আরী মভা: মুঞ্জুয যভান

ওনকাতাযা মফগভ

যাজাী 05/05/1996

17037 মভাোঃ জমরুর ইরাভ মভা: জামকয মানন

নাজভা আক্তায

ঝারকাঠী 01/12/1993

17038 মভাোঃ বুজ ইরাভ মভা: মদুর ইরাভ

মভাছা: াানাজ ইরাভ

মযাজগঞ্জ 30/12/1988

17039 মভাাম্মদ আননায়ারুর ইরাভ মভা: আক্কাছ আরী

মজাফাইদা খাতুন

ভয়ভনমিং 01/02/1991

17040 এ.এভ. মখাযনদ আরভ ভািায আবু সছয়দ

মভাকাযভা মফগভ

কক্সফাজায 12/03/1988
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17041 ানদ আরভ আবু তানয

আনভনা মফগভ

কক্সফাজায 11/09/1988

17042 মভজানুয যভান যমদ আভদ

যানদা মফগভ

কক্সফাজায 01/02/1991

17043 মভা: ভামুনুয যমদ মভা: আজগায আরী

মভাছা: ভমজেনা মফগভ

মদনাজনৄয 01/01/1994

17044 মভা: মপকুর ইরাভ মভা: আনছায আরী 

রুমফয়া মফগভ

ভামনকগঞ্জ 01/01/1995

17045 মতৌমদুর ভাওরা মৃত কামযমুর ভাওরা

সুমপয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 27/12/1995

17046 মভা: এনামুর ক মভা: আকফায আরী

মভাছা: ানফযা খাতুন

যিংনৄয 02/10/1992

17047 মভা: ামযয়ায খান মৃত মদুর ইরাভ খান

মদরাযা াযবীন

মযাজগঞ্জ 18/12/1986

17048 শ্রী মদনৄ চন্দ্র যায় শ্রী আশুনতাল চন্দ্র যায়

শ্রী মফাখা যায়

মদনাজনৄয 02/03/1993

17049 মভা: আমযপ মানন মভা: আকতায মানন

রমতফুন মনছা

ভাদাযীনৄয 23/11/1996

17050 মভা: ছামভউর ক মভা: আব্দুর ক

াাযানী মফগভ

জাভারনৄয 17/09/1992

17051 মভা: মুন্না মভা: ইমি আরী

ভননায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 01/10/1994

17052 উজ্জর আনম্মদ মভা: আজারুর ইরাভ

মমরনা আক্তায

জাভারনৄয 31/12/1989

17053 মভা: মফদুযৎ মখ মভা: আরাউমিন

মভাছা: ারুর মফগভ

জাভারনৄয 15/12/1990

17054 মভা: রুভন মভয়া মভা: আজগয আরী

জানয়দা মফগভ

টাঙ্গাইর 13/12/1987

17055 মভা: ভাবুবুর াান পারুক মভা: আব্দুর ভান্নান যদায

মভাছা: ছানরা সুরতানা

াফনা 10/02/1993

17056 তন্য় দা মৃনার কামন্ত দা

মল্পী দা

চট্টগ্রাভ 12/03/1992

17057 মভা: যমফউর মানন মৃত মভা: আব্দুয যফ

মখানদজা মফগভ

মপনী 01/01/1990

17058 াামযয়ায ানকয আফদুর ামকভ

ানয়ভা কমযভ

মনত্রনকানা 01/03/1996

17059 মভা: এানুর কমফয সুভন মভা: মকাযফান আরী

মভাছা: মখানদজা খাতুন

ভয়ভনমিং 31/12/1990

17060 মভাোঃ ামনপ াান মভা: নাজমুর াান

ানা মনা

ঢাকা 03/05/1990
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17061 মভা: আমযফুর ইরাভ মভা: আব্দুর রমতপ

রমতপা খাতুন

াফনা 31/12/1988

17062 মভা: মভজফা উিীন মভা: ভম উিীন

আভাতুন নুয

চট্টগ্রাভ 25/07/1993

17063 মভা: পয়ার মভয়া মভা: অমদুর ইরাভ

মভাা: রায়রা মফগভ

ফমযার 20/01/1993

17064 মফনৄর ফড়ুয়া মৃদুর কামন্ত ফড়ুয়া

অনুপ্রবা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 03/09/1992

17065 মভা: জাাঙ্গীয আরভ যমক মভা: মজনফ আরী প্রািং

মভাছা: বুরবুরী মফমফ

যাজাী 15/12/1989

17066 ইভমতয়াজ মানন মভা: নুরুর আফছায

মফমফ যমভা

চট্টগ্রাভ 01/07/1993

17067 মগয়াউমিন নামছরুর ক

নুযজাান মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1987

17068 মভা: জামদুর ইরাভ হৃদয় মভা: নজরুর ইরাভ ফাবুর

মমরনা আক্তায

কুমভল্লা 17/04/1996

17069 মভা: ইভযান মানন মভা: মখাযনদ আরভ

মভাছা: যানফয়া মফগভ

ফগুিা 11/01/1987

17070 মভা: মযজাউর কমযভ মভা: কাভার উমিন

মযানকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/11/1988

17071 মভাছা: ামরভা খাতুন মভা: ভমজফয যভান

মভাছা: াওয়া মফমফ

যাজাী 30/09/1991

17072 মভা: আযাফুর আরভ মভা: জাভার উমিন

আয়া মফগভ

জাভারনৄয 15/11/1986

17073 মভা: ারুন অয যমদ মভা: আরী আকফয

মভাছা: তাযা ফানু

মযাজগঞ্জ 01/10/1989

17074 পয়ার আনভদ মভা: আব্দুর জিায

য ফানু

নানটায 20/10/1991

17075 মভনদী াান মভা: মপনযাজ মভয়া

ানজদা মফগভ

কুমভল্লা 01/08/1987

17076 মভা: জামকয মানন া মভা: খানজয আরী া

মভাছা: ামপজা খাতুন

মদনাজনৄয 01/03/1989

17077 সয়দ াভসুর ক মভয সয়দ াজাান াজু

মদওয়ান ভাসুদা সুরতানা

কুমভল্লা 23/09/1995

17078 মগামফন্দ ভন্ডর অনাদী ভন্ডর

মফানী ভন্ডর

খুরনা 10/11/1996

17079 মভা: আমতক মভাযনদ মভা: াভছুর ক

মভাছা: মমরনা আখতায

জয়নৄযাট 20/09/1995

17080 মদনরায়ায মানন যানদ মদওয়ান

নামগ ে

মযয়তনৄয 01/09/1992
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17081 তন কুভায যায় মকফ চন্দ্র যায়

গীতা যানী যায়

নীরপাভাযী 10/11/1986

17082 মভাকাদুর ভাওরা মভা: আবুর কারাভ

জাানাযা মফগভ

রক্ষীনৄয 31/12/1989

17083 তানযক আমজজ মৃত: ায়দায আরী

মফরমকছ ফানু

কুমিয়া 01/03/1995

17084 মভা: ইকমতয়ায উমিন গাজী মভা: নুরুর ক

মখানদজা খাতুন

মনায়াখারী 05/01/1995

17085 এভযান মানন মচৌধুযী মভাতানয মানন মচৌধুযী

মভানভনা আক্তায

মপনী 15/09/1993

17086 যাজীফ কুভায ভন্ডর মচত্রযঞ্জন ভন্ডর

আযতী যানী ভন্ডর

নানটায 07/02/1995

17087 মাাইন মভা: যমফউর ইরাভ মভাাম্মদ মাাইন

ইভত আযা

কক্সফাজায 11/02/1993

17088 মভা: কাভরুজ্জাভান মভা: আখতারুজ্জাভান

মভাছা: কাজর মযখা

নীরপাভাযী 11/12/1991

17089 অমনকা যায় স্বন যায়

অচ েনা যায়

মনযাজনৄয 07/09/1990

17090 মভা: রুভন ইরাভ মভা: ইরাভ

মভাছা: মভাস্তাযী মফগভ

নীরপাভাযী 15/12/1991

17091 খান আান াফীফ খান ভাসুদ আনভদ

মভাছা: মকামনুয মফগভ

নীরপাভাযী 08/11/1991

17092 মভা: আবু তানয মভা: মমিকুয যভান

মভাছা: আমিয়া মফগভ

নীরপাভাযী 08/06/1988

17093 মভা: আবু ফক্কয মমিক মৃত : মফফয যভান

মভাছা: তাজনকযা মফগভ

গাইফান্ধা 30/11/1989

17094 মভাোঃ ফাদর মভয়া মৃত আওরাদ মানন

মভাছা: ভমযয়ভ মফগভ

গাইফান্ধা 07/01/1991

17095 মভা: ভাইদুর ইরাভ মভা: আভজাদ মানন

ভননায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 06/03/1993

17096 এ. এভ মভাাযযপ মানন (নান্নু) মভা: জারার মকদায

মভন ামনয়া আক্তায

ফমযার 11/01/1993

17097 মভাাম্মদ নুরুজ্জাভান মভাম্মদ আব্দুর মভাতানরফ

ামদা মফগভ

চাঁদনৄয 02/12/1988

17098 মভাাম্মদ মভনদী াান ম্রাট মভাাম্মদ আফদুর খানরক

মভাপানশ্বযা মফগভ

মনায়াখারী 27/05/1994

17099 মভা: জাভার উমিন মভা: মারায়ভান

ময়াযা মফগভ

মনায়াখারী 15/08/1995

17100 মভা: ািাভ মানন মভা: আরা উমিন

আনভনা খাতুন

মঝনাইদ 15/02/1994
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17101 এভদাদুর ক মভা: মানন মভয়া

মভাা: আমিয়া মফগভ

পমযদনৄয 05/04/1992

17102 মুাম্মদ ইভযান মানন মভাল্লা মুা: আব্দুর ভমজদ মভাল্লা

জনভরা খাতুন

যাজফািী 16/09/1991

17103 মভা: মনয়ামুর ইরাভ মভা: ামপজুয যভান

মফগভ নুরুন নাায মননৄ

মদনাজনৄয 05/03/1991

17104 জামদ মখ নজরুর ইরাভ মখ

জাানাযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/06/1991

17105 মভা: আননায়ায মাাইন মভা: জমরুর ইরাভ

াযবীন

নযমিংদী 01/02/1995

17106 মভা: নামদুর ইরাভ মভা: নজরুর ইরাভ

মনরনা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 25/05/1991

17107 মভা: আব্দুর ফাযী মভা: নুরুর ইরাভ

মভাছা: যমভা খাতুন

মযাজগঞ্জ 04/01/1988

17108 মভা: আবু জাপয মভা: মদুয যভান

মভাছা: জমভরা আক্তায

টাঙ্গাইর 01/01/1992

17109 মভা: যামজউয যভান যকায মভা: আরী আকফয যকায

মভাছা: যমভা

ঞ্চগি 15/02/1991

17110 সুকান্ত মদফ যায় কানু মদফ যায়

মফফী মদফ যায়

চট্টগ্রাভ 01/02/1992

17111 প্রনদ ফড়ুয়া যনধীয ফড়ুয়া

আঙ্গু যানী ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 04/05/1992

17112 যানদুর ক মভাাম্মদ ইভাইর

রায়রা মফগভ

চট্টগ্রাভ 09/01/2017

17113 ভমনরুর ইরাভ আব্দুর গমন

আঞ্জুভননায়াযা

যাজাী 20/02/1991

17114 মভা: ভাফুজুয যভান মভা: মরয়াকত আরী

মপনযাজা মফগভ

ফানগযাট 20/10/1994

17115 মভাাম্মদ ভাফুজুর কমযভ মভা: কমফয মানছন

পানতভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 11/11/1993

17116 মভা: আবু ানর ইভযান মভা: আউমৄফ আরী াওরাদায

মভাা: জাানাযা মফগভ

ফযগুনা 06/06/1991

17117 মভা: পয়ার মভাল্লা মভা: ইমি আরী মভাল্লা

তাছমরভা মফগভ

মগাারগঞ্জ 30/08/1991

17118 মভা: জানয়দুর ইরাভ মভা: জমভ উিীন

মভাছা: জাানাযা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 12/10/1990

17119 মরজা আক্তায মভা: জামকয মানন

ভমনযা মফগভ

মনত্রনকানা 16/05/1995

17120 প্রভা ফড়ুয়া ামন্ত কুভায ফড়ুয়া

অনামভকা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 15/10/1992
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17121 মভা: নুরুর ইরাভ মভা: মকাযফান আরী

মভাছা: ডামরভ খাতুন

মযাজগঞ্জ 05/01/1988

17122 মভা: যমপকুর ইরাভ াজী আব্দুয যভান

মভাা: ামনা মফগভ

ঢাকা 01/01/1996

17123 মভা: আরাউমিন মভা: আরতাপ মানন মকদায

মনলুপা মফগভ

টুয়াখারী 05/01/1995

17124 আর-ভামুন মগারাভ মভাস্তপা

ভভতাজ মফগভ

মবারা 05/07/1988

17125 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ফাযী

ভভতাজ মফগভ

জাভারনৄয 10/12/1995

17126 মচৌধুযী মভাোঃ আজারুর ইরাভ মচৌধুযী মভাোঃ আব্দুর আরী

মভন যমভা আরী

মকনাযগঞ্জ 29/03/1989

17127 মভাোঃ মযাজুর ইরাভ মভাোঃ ানফ আরী

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

যিংনৄয 18/06/1993

17128 শ্রী যতন কুভায যায় খনগন্দ্রনাথ যায়

মযভমত যানী

রারভমনযাট 05/05/1991

17129 মভাোঃ ামিয মানন মভাোঃ যমপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ আমছয়া মফগভ

াফনা 20/12/1993

17130 মভাোঃ ইপনত খাইরুর ইরাভ মভাোঃ াভত  উল্লা

মযমজয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/12/1992

17131 মভাোঃ মগারাভ আমভ নূরুর ইরাভ

াানাজ খাতুন

মঝনাইদ 02/05/1993

17132 বুজ াান যীপ মভাোঃ এনু মভয়া যকায

ভননায়াযা মফগভ

কুমভল্লা 28/09/1994

17133 মভঠুন কুভায ীর যনমজৎ কুভায ীর

মযনু যানী ীর

ভামনকগঞ্জ

17134 মভাোঃ ইয়ায আরী মভাল্যা মভাোঃ াভত আরী মভাল্যা

নুরুন নাায মফগভ

পমযদনৄয

17135 মভাোঃ খামরদ াান মভাোঃ আমজজুর ক

মভাছাোঃ যানফয়া খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 18/12/1990

17136 মভাোঃ ামযসুর ইরাভ মভাোঃ আমভনুর ইরাভ

মভাাোঃ মানন আযা ারুর আক্তায

মদনাজনৄয 05/01/1989

17137 মভাোঃ আবুর মানন মভাোঃ জারার উমিন

ারভা মফগভ

কুমভল্লা 31/12/1990

17138 মভাোঃ াননায়ায মানন মভাোঃ ফাদা মভয়া

মভাছাোঃ ছানরনুয মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1994

17139 মভাোঃ এভদাদুর ক মভাোঃ আব্দু ছাত্তায মুমন্প

মভাছাোঃ ভানজদা মফগভ

গাইফান্ধা 20/12/1994

17140 ঞ্জয় কুভায ীর তযমজৎ ীর

অচ েনা যানী ীর

যাজফািী 06/04/1993
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17141 মভাোঃ আমনছুয যভান মভাোঃ ভমতউয যভান

যওনয়াযা মফগভ

ফগুিা 31/12/1993

17142 শুভ্রনদফ যকায ধীনযন্দ্র  নাথ যকায

ীরা যানী যকায

ফমযার 08/12/1991

17143 কামতেক কুভায যকায কামন্ত যঞ্জন যকায

ারুর যানী মফগভ

ভামনকগঞ্জ 10/05/1987

17144 মভাোঃ মানর আব্দুর ভমতন

আয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 03/01/1993

17145 মভাোঃ মতৌমপক ইভনযাজ মভাোঃ জাাঙ্গীয পারুক

মভাাোঃ ভাকসুদা মফগভ

ফমযার 10/11/1996

17146 মভাোঃ ভামপজুর ক মভাোঃ ময আরী

মভাছাোঃ ভানজদা খাতুন

মনায 15/09/1993

17147 মভাোঃ মমুর আনভদ মভাোঃ ময আরী

মভাছাোঃ নুযজাান খাতুন

কুমিয়া 03/07/1993

17148 মভাোঃ াভাজুর ইরাভ মভাোঃ ফজলুয যভান

মভাছাোঃ ভানজদা খাতুন

কুমিয়া 17/06/1990

17149 সুনন ফড়ুয়া মদরী ফড়ুয়া

ভনজু ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 10/09/1992

17150 মভাোঃ মাাগ যদায আব্দুর ান্নান যদায

াময়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 20/09/1995

17151 মভাোঃ আর-ভামুন মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ ামনা মফগভ

মযনৄয 11/11/1994

17152 মক এ এভ ায়মুন ইরাভ এ টি এভ মানর যানা

আনভনা খাতুন

চাঁদনৄয 12/12/1993

17153 সুদীপ্ত চন্দ্র কল্যান ঘযাভী

অরুনা ফারা

মবারা 08/04/1993

17154 মভাোঃ আাদুজ্জাভান আাম্মদ কমযভ

নুয নাায মফগভ

মনায়াখারী 01/03/1992

17155 মখ ভান্নাপ মানন মখ ইউনু আরী

মযখা মফগভ

ফানগযাট 07/01/1993

17156 মভাোঃ বুয ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ামনা মফগভ

নওগাঁ 15/06/1992

17157 মভাোঃ আতাউয যভান মভাোঃ আকুয যভান

আনয়া মছমিকা

ঠাকুযগাঁও 15/05/1995

17158 মভাোঃ ভয়নুর ইরাভ মভাোঃ ামফবুয যভান

পানতভা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1994

17159 আিাছ আনম্মদ আরী মভাাম্মদ

মভাছাোঃ ামভদা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 01/01/1995

17160 মভাোঃ ামকবুর াান আব্দুর ামরভ

মযনা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/12/1994
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17161 যানর এ গফুয

যওনায়াযা

াফনা 04/07/1992

17162 মফরার উমিন মভায আরী ভন্ডর

ামরভা মফমফ

নানটায 10/05/1994

17163 মভাোঃ াাগীয কফীয মভাোঃ মগারাভ জাকামযয়া

মভাছাোঃ নাযমগছ আক্তায

চুয়াডাঙ্গা 25/02/1992

17164 এইচ,এভ ামযয়া পয়ার নয়ন মৃত. ামপজুয যভান

মভাছাোঃ াভীভ আযা মফগভ

গাইফান্ধা 26/01/1994

17165 মভাোঃ মযাজুর ইরাভ মভাোঃ শুকুয আরী ভন্ডর

রুমফয়া

ভামনকগঞ্জ 31/12/1992

17166 মভাোঃ াইফুজ্জাভান মভাোঃ  নামছয উমিন

মভাছাোঃ ানরা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 10/09/1990

17167 মভাোঃ নাজমুর আান আফদুর আমজজ

মভাাোঃ নামছভা মফগভ

ফমযার 07/07/1988

17168 মভাোঃ  মভনদী াান মভাোঃ আব্দু াভাদ আকন্দ

মভাছাোঃ ামনা মফগভ

মযাজগঞ্জ 06/11/1994

17169 মজয়াউয যভান মৃত. ারুনায যমদ

জমযনা

মযাজগঞ্জ 25/11/1993

17170 মফভর চন্দ্র মঘাল ফাদর চন্দ্র মঘাল

নৄষ্প যানী মঘাল

ঢাকা 20/12/1988

17171 মত্ন যায় ধনঞ্জয় চন্দ্র যায়

সভ ফারা

ঠাকুযগাঁও 10/02/1994

17172 মভাোঃ ামকর মানন মভাোঃ কাঞ্চন মভয়া

মভাাোঃ তাছমরভা মফগভ

মনযাজনৄয 12/04/1995

17173 নযায়ায মাাইন পজলুর ক

মাযাইয়া ইয়াছমভন

জাভারনৄয 20/11/1991

17174 মভাোঃ মভানয়ত উমিন মভাোঃ আোঃ জমরর

মযননা মফগভ

ফমযার 15/02/1988

17175 মভাোঃ আব্দুর আমরভ মখ মভাোঃ মতাজানম্মর ক মখ

মভাছাোঃ আনরয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 10/12/1986

17176 প্রান্ত চন্দ্র মদ রুনন চন্দ্র মদ

াগমযকা মদ

মবারা 01/06/1988

17177 মভাোঃ নুয নফী যভান যমফন আমনছুয যভান (মৃত)

মভাছাোঃ নামছভা আক্তায

যিংনৄয 15/11/1995

17178 মভাোঃ ইভযান মানন মভাল্লা মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাল্লা

নামছভা মফগভ

ফানগযাট 25/12/1994

17179 মভাোঃ নাজমুর াান মৃত. আোঃ ভানরক পমকয

ানরা খাতুন

ফমযার 05/08/1988

17180 মভাোঃ মভল্লাত মানন মভাোঃ তাজুর ইরাভ

মভাাোঃ ভাবুফা মফগভ

যাজাী 10/10/1988
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17181 মভাোঃ নামদুর ইরাভ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাাোঃ তানমজরা মফগভ

যাজাী 16/09/1989

17182 ঙ্কজ কুভায ফভ েন মপ্রভময চন্দ্র ফভ েন

মনক্কন যানী

ঞ্চগি 25/11/1993

17183 মভাোঃ মগারাভ যাসুর মভাোঃ নজরুর ক

মভাছাোঃ ানছনা ফানু

মদনাজনৄয 01/01/1993

17184 মনযা ফসু যমফন ফসু

নমন েভা ফসু

খুরনা 07/05/1993

17185 মভাোঃ সুভন মভাোঃ ওভয আরী

মফউটি

ঝারকাঠী 01/01/1989

17186 মভাোঃ মরাকভান মানন মৃত. আব্দুয যাজ্জাক মভয়া

ানযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 10/10/1990

17187 আবু-আর-যামদ মভাোঃ আবুর কারাভ

যানদা মফগভ

জাভারনৄয 03/05/1990

17188 মভাোঃ তরুন মানন মভাোঃ আব্দুয যমদ

পমযদা াযবীন

কুমিয়া 31/10/1991

17189 আব্দুয যভান আব্দুয ছাত্তায

মভাছাোঃ ছানরা মফগভ

নীরপাভাযী 05/10/1994

17190 মতৌমদুর ফাযী ানবর ফাারুর ফাযী

ামনা আক্তায

পমযদনৄয 14/08/1995

17191 আভাদ আরী মফরার মাাইন

ামনুয খাতুন

মযাজগঞ্জ 02/11/1994

17192 রা চন্দ্র ারদায নয চন্দ্র ারদায

অমনভা

মযাজগঞ্জ 01/01/1990

17193 মভাোঃ জুনয়র যানা মভাোঃ াইদ আরী

মভাছাোঃ জমযনা মফগভ

যাজাী 22/11/1993

17194 মভাোঃ ইকফার মানন মভাোঃ নূয-ই-আরভ

জামকয়া মফগভ

চাঁদনৄয 25/11/1993

17195 মভাোঃ আর-আমভন মভাোঃ আব্দুর গমন

ভভতাজ

ফমযার 01/12/1994

17196 ফাবুর চন্দ্র মফশ্বা মফনৄর চন্দ্র মফশ্বা

মানারী যানী মফশ্বা

ফমযার 05/03/1989

17197 অমদুজ্জাভান আৃ্দু জমরর মভাল্লা

ানজদা মফগভ

াতক্ষীযা 15/07/1994

17198 খামদজা আক্তায মযা মভাোঃ মযজাউর কমযভ

চায়নুয যভান

মবারা 01/12/1993

17199 াইফুিীন আব্দুর কাইউভ

যামদা মফগভ

াতক্ষীযা 02/12/1994

17200 অীভ চাকভা ভুফনমজৎ চাকভা

জয়সুধা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 25/07/1989

Page 360 of 377



ররো

নং

প্রোর্থীর নোম পতো নোম ও মোতোর নোম পনজ রজো জন্ম তোপরখ 

(পিন/মোস/ বছর)

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবর পনব োগ পবজ্ঞপির অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকোরী প্রবকৌলী/লোখো কম েকতেো (যোপিক/পবদ্যুৎ) বি 

সরোসপর জনব পনব োবগর বযু ২১/০৭/১৭পরিঃ তোপরবখ বোংোবিল প্রবকৌল পবশ্বপবদ্যোব র সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

17201 সুপ্রব চাকভা মফভর চন্দ্র চাকভা

গান্ডী চাকভা

খাগিাছমি 20/12/1990

17202 যঞ্জন কুভায ার মদনন চন্দ্র ার

ফান্তী যানী

নওগাঁ 01/01/1993

17203 মভাোঃ মতাপানয়র আভদ মভাোঃ আমজজুর ক

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

মনরট 19/01/1990

17204 মভাোঃ আাদ মানন মভাোঃ আপজার ক

মভাছাোঃ ানজদা মফগভ

মদনাজনৄয 03/11/1994

17205 মভাোঃ যায়ান আরভ ভন্ডর মভাোঃ আপাজ উমিন ভন্ডর

মভাছাোঃ যমভা মফগভ

জয়নৄযাট 12/05/1989

17206 মভাোঃ ইউনু আরী মভাাম্মদ মানন

মভাছাোঃ ওমজপা মফগভ

মদনাজনৄয 11/02/1993

17207 মভাোঃ আমযফুজ্জাভান (আমযপ) মভাোঃ আযাপ আরী

মভাছাোঃ মভনা মফগভ

মদনাজনৄয 31/12/1991

17208 মভাোঃ জয়নার আনফদীন মভাোঃ মুমজবুয যভান

রুনপজা মফগভ

মনরট 10/10/1988

17209 আমযপ ভঈনুিীন ছারাভত উল্লা

মমযন আক্তায

চট্টগ্রাভ 12/11/1993

17210 মভাোঃ ইভযান মাাইন মভাোঃ ইভাইর মৃধা

মভাাোঃ ভামুদা

ফমযার 01/09/1990

17211 মভাোঃ যানদুর াান মভাোঃ মম্মত আরী

মভাছাোঃ রুমজনা ইয়ামভন

নীরপাভাযী 25/12/1993

17212 সুমদ কুভায ার নদফ ার

ভায়া যানী ার

খুরনা 17/01/1995

17213 মভাোঃ আব্দুয যমভ আব্দুয যভান

যমভা মফগভ

খুরনা 03/05/1991

17214 .ভ াভসুমিন মভাোঃ আব্দুর মভাত্তামরফ

মভাাোঃ নুরুন্নাায মফগভ

খুরনা 31/12/1989

17215 আনর ভামুদ মভাোঃ আবু জাপয মভাল্লা

মকয়া াযবীন

পমযদনৄয 05/01/1993

17216 মভাোঃ আব্দুল্লামর ফাকী মভাোঃ নমজয আনভদ 

মভাাোঃ খানরদা আক্তায

চাঁদনৄয 01/02/1985

17217 মবু মদফনাথ স্বন চন্দ্র নাথ

ভঞ্জু নাথ

খাগিাছমি 27/11/1995

17218 মভাোঃ রুহুর আমভন মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ যননজানা মফগভ

যিংনৄয 13/08/1993

17219 মভাাম্মদ জামদ মানন মভাাম্মদ মদনরায়ায মানন

আমজজুন মনছা

ঢাকা 01/11/1988

17220 আানুর ইরাভ মখ আপায উমিন

মভাাোঃ অমদা

ফানগযাট 23/11/1992
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17221 মভাোঃ যাইসুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জমরর

তামভনা খাতুন

াতক্ষীযা 26/02/1994

17222 মভাোঃ রুনফর াওরাদায মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভ মফরমক মফগভ

মনযাজনৄয 12/05/1995

17223 মভাোঃ রুনফর মাাইন মভাোঃ পজলুর ক

াননা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 04/02/1995

17224 মভাোঃ ইমরয়া মভাোঃ াভসুর ক (মৃত)

যামভা মফগভ

ফযগুনা 20/02/1991

17225 মভাোঃ ইকফার মানন মভাোঃ আোঃ ছারাভ াওরাদায

ময়াযা মফগভ

ঝারকাঠী 12/03/1995

17226 মভাোঃ মপকুর ইরাভ মভাোঃ আফদু ারাভ াওরাদায

মভাাোঃ কুরসুভ মফগভ

ফমযার 31/12/1993

17227 মভনা ইরাভ মৃত. মযাজুর ইরাভ

মৃত. যানফয়া মফগভ

ফমযার 15/05/1994

17228 আমনচুয যভান মভাোঃ আননায়ায মানন তালুকদায

ভমযয়ভ মফগভ

ফমযার 01/10/1995

17229 মভাোঃ ভমভনুর ইরাভ মভাোঃ আমভনুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযমজয়া খাতুন

নানটায 15/10/1993

17230 মভাোঃ আাদুর ইরাভ মভাোঃ মখাকা ভন্ডর

মভাছাোঃ মকামনুয মফগভ

মযাজগঞ্জ 10/04/1991

17231 মভঠুন সভত্র নাযায়ন চন্দ্র সভত্র

মফবা যানী সভত্র

ফানগযাট 31/12/1986

17232 মযাকনুজ্জাভান খয়যাত মানন

এছনা খাতুন

নীরপাভাযী 20/08/1991

17233 মভাোঃ াযান আব্দুর ভান্নান

যমভা মফগভ

কুমভল্লা 01/02/1995

17234 অথদ্বত কুভায যায় অমূল্য কুভায যায়

অমনরা যানী

রারভমনযাট 25/03/1990

17235  আব্দুল্লা মফন মভাানিক আবু ওফানয়দ মভাানিক

আমজজা াযবীন

খুরনা 14/10/1995

17236 মভাোঃ াীনুয আরভ াীন মভাোঃ যমপক উমিন

মভাছাোঃ স্বনা মফগভ

ভয়ভনমিং 23/12/1993

17237 মভাোঃ আবু াইদ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

ানযা মফগভ

ফগুিা 12/10/1992

17238 খন্দকায আভান মফল্লা খন্দকায জাভনদুর ক

জীফন আযা মফগভ

ফগুিা 01/12/1995

17239 মভাোঃ ইভন ফময আাম্মদ

মপযনদৌম মফগভ

মবারা 27/11/1992

17240 মভাোঃ জামদ াান মভাোঃ আবুর মানন

জুনরখা মফগভ

টাঙ্গাইর 09/06/1990
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17241 মতু মফশ্বা সুফর মফশ্বা

সুলভা মফশ্বা

মগাারগঞ্জ 25/05/1991

17242 মভাোঃ আরভগীয মানন মভাোঃ আব্দুর ওয়াাফ

মমরনা মফগভ

রারভমনযাট 04/03/1989

17243 আকযাভ মানন মভাোঃ মকান্দায া

মযানকয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 30/12/1993

17244 মভাাম্মদ যানদুর ইরাভ াজী আমভনুয যভান

নুরুন মনছা

চট্টগ্রাভ 12/02/1989

17245 মভাোঃ আবু তানয মভাোঃ এনামুর ক (ভাস্টায)

মপনযাজা মফগভ

যাজাী 15/10/1992

17246 মরটন যায় নমন যায়

মনরুভা যায়

ভাদাযীনৄয 02/10/1991

17247 মভাোঃ মযজাউর কমযভ আব্দুর ওয়ানদ ািং

মযনু মফগভ

ফমযার 25/02/1991

17248 জান্নাতুর মপযনদৌ মভাোঃ ফজলুয যভান

াানাজ াযবীন

রারভমনযাট 12/02/1991

17249 মভাোঃ আমভনুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর

ামভদা মফগভ

টুয়াখারী 01/02/1990

17250 মভাোঃ নফীনূয ইরাভ মভাোঃ আোঃ ছারাভ তযপদায

যমভা মফগভ

জাভারনৄয 11/10/1987

17251 এভ. ভাাবুবুয যভান প্রতীক এ. টি. এভ ভাকসুদুয যভান

ইছানফরা যভান

ফমযার 10/07/1990

17252 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ আনফদ আরী

মভাছাোঃ কল্পনা মফগভ

ফগুিা 11/10/1995

17253 মভাোঃ ভাসুদুয যভান মভাোঃ ামফবুয যভান

মভাছাোঃ মভনা খাতুন

কুমিগ্রাভ 01/04/1985

17254 পজনর যামি কমফয মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

মযাজগঞ্জ 07/03/1994

17255 মভাোঃ জমভ উমিন মৃত. আব্দুর কমযভ

মুযমদা মফগভ

কুমভল্লা 07/02/1988

17256 াভসুর ক আব্দুর খানরক

মযানকয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 23/06/1988

17257 মভাোঃ আমছফ মভয়া মভাোঃ মভাাযপ মানন

আমছয়া খাতুন

ভামনকগঞ্জ 31/12/1993

17258 মরাটা চাকভা রক্ষীধন চাকভা

তযনদফী চাকভা

খাগিাছমি 10/05/1994

17259 ভামুদুর াান মভাাম্মদ া আরভ

মভাছাম্মদ াছনন ফানু

চট্টগ্রাভ 20/03/1991

17260 মভাোঃ াাজাদা ইভাভ মভাোঃ আযাফুর ক মচৌধুযী

মভাছাোঃ মুক্তা মফগভ মচৌধুযী

যিংনৄয 05/09/1993
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17261 প্রতীক ফড়ুয়া দুরার ফডুয়া

স্মৃমত ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 01/07/1991

17262 মভাোঃ াাজাদা ইনাভ মভাোঃ আযাফুর ক মচৌধুযী

মভাছাোঃ মুক্তা মফগভ মচৌধুযী

যিংনৄয 05/09/1993

17263 মভাোঃ  নাময মখ মভাোঃ ভমজফয যভান

ভননায়াযা

যাজফািী 02/11/1994

17264 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ আক্তারুর ক

মভাছাোঃ াছনা মফগভ

যিংনৄয 23/10/1995

17265 মভাোঃ পারুক মানন আোঃ ভান্নান মকদায

ছুমযয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 13/10/1992

17266 জাাঙ্গীঁয আরভ আবুর কারাভ

ভভতাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/11/1986

17267 আমতকুয যভান মগারাভ ভতুেজা

আকমরভা আক্তায

চাঁদনৄয 13/11/1993

17268 মভাোঃ ভাযভ আরী মভাোঃ আব্দুর ছারাভ

মৃত. মভাছাোঃ ারুর মফগভ

মদনাজনৄয 22/10/1991

17269 মভাোঃ মানর মভয়া মভাোঃ ফময আনম্মদ

মভাছাোঃ ানজদা মফগভ

ভাদাযীনৄয 15/06/1989

17270 মভাোঃ নুয মানন মৃত. মভাোঃ রুহুর আমভন

মাননন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 16/12/1992

17271 মভাোঃ াইপ উল্যা মভাোঃ মভাস্তপা কাভার

ামছনা মফগভ ভূ ূঁইয়া

চট্টগ্রাভ 08/08/1993

17272 জমর খাতুন মভাোঃ ওয়ানয আরী

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

মদনাজনৄয 21/03/1995

17273 ামিয আনভদ মভাাম্মদ আরী

মভাছাোঃ ছুযাইয়া খাতুন

াফনা 08/02/1990

17274 মভাোঃ মফরী ইভমতয়াজ জামভর মভাোঃ আব্দুর রমতপ

মভাছাোঃ াানাযা খাতুন

াফনা 10/10/1993

17275 াাদাৎ মানন জানকয মানন

ামছনা আকতায

চট্টগ্রাভ 23/03/1990

17276 জামফদা আনজুভ আভজাদ মানন

নূনয াপা

নীরপাভাযী 20/12/1994

17277 মভাোঃ ানযায়ায মানন মভাোঃ মতাজানম্মর মানন

মভাছাোঃ সুরতানা যামজয়া

মদনাজনৄয 11/06/1995

17278 মভাোঃ আরভগীয মানন মভাোঃ তছফায যভান

মভাছাোঃ লুৎফুন মনছা

মদনাজনৄয 15/06/1992

17279 মভাোঃ ভমউমিন মভরন ভমপজুয যভান

ামদা মফগভ

টুয়াখারী 30/11/1993

17280 আব্দু াভাদ আব্দুর আনদ

ছাযবানু

কুমিয়া 15/05/1993
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17281 মভাোঃ মভজানুয যভান মরয়াকত আরী

মভনা মফগভ

যাজফািী 05/08/1997

17282 তামযক আমজজ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

জানয়দা খাতুন

যাজফািী 13/08/1996

17283 মভাোঃ আরী জানফয মভাোঃ মজয়াউর ক

মভাাোঃ ানাজ াযমবন

যাজাী 05/01/1995

17284 ইভযান মানন মভাোঃ ইভাইর মানন

জমভরা মফগভ

টাঙ্গাইর 06/06/1995

17285 মভাোঃ তামযকুয যভান ভাতলুনফয যভান

মকামনূয মফগভ

মনায়াখারী 31/12/1994

17286 মভাোঃ আব্দুর কানদয আকফয আরী

মভাছাোঃ মনরনা  মফগভ

াফনা 12/01/1996

17287 মভাোঃ কামযমুর ইরাভ মভাোঃ ামপজুর ইরাভ

মভাছাোঃ কামযভা মফগভ

যিংনৄয 15/12/1995

17288 পারুক আনভদ মভাোঃ এরাম ফক্স

রুমফয়া খাতুন

াফনা 01/04/1992

17289 মভাোঃ বুজ আরী মৃত ঝড়ু খান

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

াফনা 10/11/1990

17290 মভাোঃ রুনফর যকায মভাোঃ আব্দুর ভান্নান যকায

মভাছাোঃ মযখা ফানু

মদনাজনৄয 10/03/1989

17291 মভাোঃ আমতকুয যভান (আমতক) মভাোঃ অমপয়ায যভান

মভাছাোঃ অমরনা াযবীন

নীরপাভাযী 21/05/1992

17292 মভাোঃ মভান যকায মভাোঃ ভমভন যকায

মযৌন আক্তায

কুমভল্লা 01/05/1993

17293 মভাোঃ নামজমুর আরভ াযনবজ মভাোঃ ইউনুছ মভয়া

নুযজাান মফগভ

চাঁদনৄয 15/04/1992

17294 উৎফ মানন আব্দুয যভান

সুমপয়া মফগভ

াফনা 09/06/1995

17295 মভাোঃ খায়রুর ইরাভ মভাোঃ ফাায প্রািং

মভাছাোঃ ফাদাভী মফমফ

ফগুিা 01/01/1990

17296 মভাোঃ ভাসুভ মফল্লা মভাোঃ আোঃ ছারাভ

মভাছাোঃ মযনুজা মফগভ

রারভমনযাট 01/06/1989

17297 ওয়ামভ আকযাভ ারুনুয যীদ

ভরমভরন মফগভ

সুনাভগঞ্জ 10/01/1993

17298 মভাছাোঃ মউরী আক্তায মভাোঃ মখাদা ফক্স

মভাছাোঃ রুময়া

কুমিয়া 10/10/1995

17299 মভাোঃ রুনফর যানা মভাোঃ আবু াঈদ ভন্ডর

মভাছাোঃ যওনাযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 25/07/1989

17300 মভাোঃ ইভযান মখ মভাোঃ ইব্রাীভ মখ

জাানাযা মফগভ

খুরনা 10/06/1991
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17301 মভাোঃ ইভাইর মানন এভ. এ ছাভাদ

াওয়া

নযমিংদী 10/01/1988

17302 মভাোঃ ভামুনায যমদ মভাোঃ াভছুর ক

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

যিংনৄয 05/02/1991

17303 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান মভাোঃ ভমজবুয যভান

ভমঞ্জরা মফগভ

মগাারগঞ্জ 06/11/1993

17304 মভাোঃ াাদাত মানন মভাোঃ মফল্লার মানন

মভাছাোঃ জামকয়া মফগভ

মনায়াখারী 11/03/1993

17305 এইচ.এভ. ভামপজুর ইরাভ মৃত মভাোঃ মতাপানজ্জর মাাইন

ময়াযা মফগভ

মনযাজনৄয 01/02/1990

17306 মভাোঃ মভাস্তামপজুয যভান আোঃ আমজজ বামট্ট

জামদা মফগভ

ফমযার 07/05/1996

17307 মভাোঃ মদারন ভন্ডর মভাোঃ জারার উমিন ভন্ডর

মদানরনা মফগভ

গাইফান্ধা 10/10/1993

17308 ছামরমুয যভান মভাোঃ আবুর ফয

জয়নাফ মফমফ

চট্টগ্রাভ 10/07/1995

17309 মভাোঃ মতৌমপকুর ইরাভ মভাোঃ যাইানুর ইরাভ

মভাছাোঃ নাজমুন নাায

চুয়াডাঙ্গা 20/06/1994

17310 মভাোঃ তানবীয আনভদ াান আনভদ

নাজনীন আক্তায

ঢাকা 04/12/1990

17311 মভাোঃ কাজী কাভরুর াান কাজী ভাবুবুর আরভ

মভাছাোঃ মাননআযা াযবীন

মযাজগঞ্জ 20/10/1991

17312 মভাাম্মদ ীদুল্লা মভাাম্মদ মভানর উমিন

মযনু আক্তায

মকনাযগঞ্জ 17/09/1991

17313 মভাোঃ মভাানিকুয যভান মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ মভাকনযভা খাতুন

কুমিগ্রাভ 03/01/1990

17314 মুাম্মদ ভামজদুর ইরাভ মভাোঃ াভসুর ক

ামফয়া খাতুন

ভামনকগঞ্জ 01/01/1996

17315 াান াইক মভাোঃ আইয়ুফ আরী াইক

ামনা মফগভ

ফমযার 02/03/1995

17316 মভাোঃ আবু ফকয মমিক মৃত আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ ানদকা মফগভ

রারভমনযাট 05/02/1992

17317 মভাোঃ মভাাযপ মানন মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

যিংনৄয 05/11/1987

17318 মভাোঃ ছানদকুর ইরাভ মভাোঃ মতাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ াভ সুন্নাায মফগভ

নীরপাভাযী 15/06/1996

17319 মভাোঃ ামপজুয যভান মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু মক

মভাাোঃ সুযাইয়া মফগভ

পমযদনৄয 31/12/1989

17320 মভাোঃ মভনদী াান মযয়াদ মুনরভ উমিন আনম্মদ

আপনযাজা খানভ

ভয়ভনমিং 21/08/1990
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17321 মভাোঃ পয়ার াওরাদায মভাোঃ পমযদ াওরাদায

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

ফমযার 01/01/1995

17322 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ আপজার মানন

নুরুন্নাায মফগভ

গাইফান্ধা 15/12/1991

17323 মভাোঃ মদনরায়ায মানন মভাোঃ আযাফুর ইরাভ (ানরায়ান)

মভাছাোঃ মদনরায়াযা মফগভ

নওগাঁ 05/01/1990

17324 কাজী এজাারুর ক কাজী ওয়াইজুর ক

মজমভন আক্তায

যাজফািী 15/10/1989

17325 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কমযভ

মভাছাোঃ আয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 02/02/1987

17326 মভাোঃ আজভীয মানন আব্দুর ওাফ মভাির

আপনযাজা মরমর

াতক্ষীযা 20/10/1996

17327 মভাোঃ মভাামিয মানন মভাোঃ এনকন আরী

মৃত যানপজা মফগভ

াফনা 09/12/1992

17328 ামফবুল্লা আব্দুয যভান

াানাজ মফগভ

নযমিংদী 18/09/1993

17329 মভাোঃ খনরদ-উজ জাভান মভাোঃ মমজয উমিন

লুৎপা মফগভ

মভনযনৄয 10/06/1989

17330 মভাোঃ ভামুন মানন মভাোঃ ভমপজ উমিন

মযনা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 07/02/1992

17331 তুলায যকায মফনী ভাধফ যকায

দ্মা যানী যকায

টাঙ্গাইর 25/09/1995

17332 প্রনফ চন্দ্র যকায যাখার চন্দ্র যকায

যাধা যানী যকায

মকনাযগঞ্জ 18/05/1991

17333 যাজীফ ভন্ডর সুধন্য ভন্ডর

কমফতা ভন্ডর

খুরনা 02/10/1988

17334 মভাোঃ মদৌরত জাভান (দুখু) মভাোঃ খায়রুজ্জাভান

মভাছাোঃ দুরারী মফগভ

ফগুিা 23/11/1994

17335 মভাোঃ ইনভ আজভ মভাোঃ আনফদুয যভান

মভাছাোঃ ানা মনা

ঠাকুযগাঁও 06/09/1994

17336 মভাোঃ আাদ মানন মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ সুরতানা মফগভ

মদনাজনৄয 01/07/1990

17337 মভাাম্মদ কাভরুর ইরাভ দানা মভয়া

মফগভ খাতুন

চট্টগ্রাভ 02/03/1988

17338 মভাোঃ মভল্টন মানন মভাোঃ মরয়াকত আরী

ভমজযন মফগভ

টাঙ্গাইর 29/08/1994

17339 মভাোঃ আমভরুর ইরাভ মৃত ইউনু আরী

যমভা খাতুন

ভয়ভনমিং 05/10/1993

17340 মভাোঃ মানর ভজুভদায মভাোঃ জমরুর কাইয়ুভ

মপযনদৌী মফগভ

কুমভল্লা 01/11/1993
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17341 মভাোঃ আরীমুজজাভান মভাোঃ আব্দু াত্তায

আইমযন াযবীন

মঝনাইদ 07/10/1994

17342 মভাোঃ সুরুজ আরী মভাোঃ আব্দুর ক

মমরনা মফগভ

নানটায 12/10/1991

17343 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মৃত আোঃ কুদ্দু যকায

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

গাইফান্ধা 23/11/1993

17344 মভজো াান যািানী মভজো াাদাৎ মানন

নুযনাায মফগভ

গাইফান্ধা 01/09/1992

17345 জামদ াান নপায আরী

জুনরখা মফগভ

াফনা 20/09/1996

17346 আকা যায় অযমফন্দু যায়

মযদাী যায়

ফানগযাট 31/12/1986

17347 মভাোঃ মফরার মাাইন মভাোঃ মদনরায়ায মাাইন

জাানাযা মফগভ

ফগুিা 27/07/1992

17348 জাাঙ্গীয আরভ াভছুর ক

াযবীন

টাঙ্গাইর 12/08/1988

17349 মভাোঃ মফল্লার মানন মৃত মভাোঃ মভাকানিছ আরী

যানফয়া মফগভ

জাভারনৄয 24/10/1988

17350 আমযফুয যভান মভাোঃ আব্দু ছাত্তায

কভরা

জাভারনৄয 01/04/1992

17351 ফাফলু চাকভা ামন্ত ভমন চাকভা

ামন্ত মদফী চাকভা

খাগিাছমি 01/01/1987

17352 মভাাম্মদ াভীভ মানন যমন মভাোঃ আমভয মানন

মদনরায়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/08/1993

17353 মভাোঃ জামদুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মখানদজা মফগভ

চট্টগ্রাভ 17/02/1994

17354 আফদুল্লা আর মনাভান মভাাম্মদ যমভ উিীন

সুয জাান

চট্টগ্রাভ 01/01/1995

17355 মভাোঃ পযাদ মাাইন মভাোঃ আব্দুর ভানরক

াানাজ

ভামনকগঞ্জ 01/01/1995

17356 মভাোঃ াাদৎ মাাইন মভাোঃ াভছুর ক

নুযজাান মফগভ

টাঙ্গাইর 13/04/1989

17357 মভাোঃ যাপান জামন আরভ মভাোঃ মদুয আরভ

মভাছাোঃ মদররুফা আরভ

গাজীনৄয 02/06/1995

17358 মভাোঃ আমতকুয যভান মভাোঃ মভাাতাফ উমিন

মভাছাোঃ ামভভা আকতায

ফগুিা 13/03/1994

17359 মভাোঃ নামদ াান মভাোঃ ওয়ামদুয যভান

আঞ্জুভননায়াযা

নিাইর 20/10/1990

17360 মভাোঃ ভাসুদুয যভান মভাোঃ তাজুর ইরাভ

ছামপয়া মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1995
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17361 মভাাম্মদ ওভয পারুক এ, টি, এভ, আফদুয যভান

মভানভনা মফগভ

কুমভল্লা 01/01/1993

17362 মভাোঃ ামন আরভ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ বুলুয়াযা খাতুন

কুমিয়া 01/01/1988

17363 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ ছফুযা মফগভ

ফগুিা 25/12/1993

17364 মভাোঃ যীপ উল্লা ানটায়াযী আম্মদ উল্লা ানটায়াযী

মমযন আকতায

চাঁদনৄয 28/12/1993

17365 মভাোঃ আফদুর কানদয আফদু বুয

জাানাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1989

17366 মভাোঃ রুনফর যানা মভাোঃ চাঁন মভয়া

জাানাযা মফগভ

ঢাকা 06/05/1990

17367 মভাোঃ আমকুর আরভ মৌযব মভাোঃ আরভগীয যকায

মভাছাোঃ ারুর মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 01/10/1993

17368 মখ মভাোঃ ারাউমিন মখ মভাোঃ কায়কাউ

মভাছাোঃ সুফাইয়া খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1987

17369 মভাোঃ তাওীদুর ইরাভ মভাোঃ আজাায আরী

মভাাোঃ সুমপয়া খাতুন

যাজাী 25/10/1987

17370 মভাোঃ কাউছায ামভদ মভাোঃ আবুর ানভ

কুরসুভা মফগভ

কুমভল্লা 19/07/1995

17371 অনফ ে যায় অরুন কুভায যায়

আদমযনী যায়

মদনাজনৄয 04/07/1992

17372 মভাোঃ ভইনুর ক মভাোঃ মুনছুয আরী

মভাাোঃ ভনজুয়াযা খাতুন

মদনাজনৄয 28/12/1994

17373 াইফুর ইরাভ মভাোঃ আফদুর ভান্নান

ভভতাজ মফগভ

গাজীনৄয 15/06/1993

17374 মভাোঃ ামপজুয যভান মভাোঃ আব্দুর আমজজ

যামজয়া মফগভ

খুরনা 05/12/1994

17375 মতৌমদুর ইরাভ পমযদ উমিন মখ

াভীভা আক্তায

ফানগযাট 10/03/1993

17376 মভাোঃ মযজাউর কমযভ মভাোঃ এনামুর ক

মযমজয়া খাতুন

মযাজগঞ্জ 12/02/1992

17377 মভাাম্মদ মানন তুলায মভাোঃ মতাপানজ্জর মানন

নামভা মফগভ

মুমন্পগঞ্জ 05/04/1995

17378 মভাোঃ ইব্রামভ মভাোঃ ইভাইর

মযাকানা আক্তায

চট্টগ্রাভ 01/08/1995

17379 মভাোঃ ভইনুর ইরাভ নুয-নফী ভূইয়া

মখানদজা মফগভ

মপনী 10/02/1996

17380 মভাোঃ াইফুর মানন মৃত মভাোঃ আবুর মানন

যাননা আক্তায

মপনী 05/01/1992
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17381 পখরুর ইরাভ আবুর মানন

ভননায়াযা মফগভ

মপনী 04/02/1987

17382 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মৃত মদৌরত আরী

ামনা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 02/12/1987

17383 এ.মক.এভ. ভমনয উিীন এভ. আবুর কারাভ আজাদ

কাভরুন নাায

চট্টগ্রাভ 02/11/1994

17384 মভাোঃ যামজউয যভান মভাোঃ াান আরী

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 05/01/1990

17385 যাহুর মচৌধুযী মকযন মচৌধুযী

রুনু মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 02/03/1990

17386 এ এভ আমকুয যভান আকযাভ আরী

মযামজনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/02/1996

17387 সকত দা মদরী দা

ভীযা দা

যাঙ্গাভাটি 01/04/1987

17388 মভাোঃ মযজাউর কমযভ মভাোঃ যানদ মভাল্যা

মভাছাোঃ জুনরখা মফগভ

ভাগুযা 05/06/1993

17389 মভাোঃ যানদুর ইরাভ যানর মভাাম্মদ আবুর ফাায

রুমফ আক্তায

রক্ষীনৄয 20/02/1993

17390 মভাোঃ মভনদী াান মভাোঃ পজলুর ক

আমিয়া খাতুন

ভয়ভনমিং 13/07/1993

17391 মভাাম্মদ জীফ সূর্য্ে ভাতুিয

মপদ্দুমজ মফগভ

ভাদাযীনৄয 09/05/1995

17392 মভাোঃ মতাপাজ্জর মানন মভাোঃ জীভ উমিন

মযননা মফগভ

ভামনকগঞ্জ 25/12/1991

17393 ঝন্টুয যভান মখাযনদ মফশ্বা

ভননায়াযা মফগভ

মঝনাইদ

17394 মভাোঃ আযাফুজ্জাভান মভাোঃ নূরুর ইরাভ

আমছয়া খাতুন

ভয়ভনমিং 04/03/1991

17395 মভাোঃ আব্দু ছাত্তায মৃত মভাোঃ মানন আরী

উনম্ম কুসুভ

গাইফান্ধা 01/01/1989

17396 সুজন ভজুভদায শুধািংসু কুভায ভজুভদায

মনভ েরা যানী ভজুভদায

মনায়াখারী 31/12/1991

17397 মভাোঃ মপউর আজভ ানু মভাোঃ রুহুর আমভন

মভাছাোঃ ছারভা মফগভ

কুমিগ্রাভ 10/10/1987

17398 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ আব্দুর ফাকী

মভাছাোঃ ভাফীয়া মফগভ

যিংনৄয 25/12/1993

17399 মভাোঃ ামনুয আরভ আব্দুর জিায

মভন মপারী মফগভ

টাঙ্গাইর 28/11/1987

17400 মভাোঃ ভারুপ াান াগয মভাোঃ আভজাদ মানন

মভাছাোঃ ভাফুজা মফগভ

ফগুিা 15/07/1992
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17401 মুাম্মদ মযাজুর মভাস্তপা মভাোঃ মারায়ভান

ছমকনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/12/1993

17402 মভাোঃ আভানুল্লাক যানর আোঃ যমদ

মভাাোঃ মভনাযা খাতুন

ভয়ভনমিং 06/11/1990

17403 রক্সভী মত্রনৄযা পনীন্দ্র রার মত্রনৄযা

ঝন ো মত্রনৄযা

যাঙ্গাভাটি 07/12/1991

17404 মভাোঃ আমভনুয ইরাভ মভাোঃ ইব্রাীভ আকন্দ

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা খাতুন

ফগুিা 15/02/1988

17405 মভাোঃ যভজানুর াান মাাগ মভাোঃ আরকাছ মভয়া

মভাাোঃ মপনযাজা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/01/1988

17406 মভাাম্মদ ভমনরুর ইরাভ মভাাম্মদ মপযনদৌ মকানযী

মফগভ যমভা মপযনদৌ

চট্টগ্রাভ 16/07/1995

17407 মভাোঃ াানুর ইরাভ জমন মভাোঃ জামদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযানা খাতুন

কুমিয়া 25/11/1987

17408 মভাোঃ আমযপ মানন মভাোঃ আযনজদ আমর

মভাাোঃ আময়া মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 19/08/1989

17409 যানা কামন্ত নাথ ফাবুর কামন্ত নাথ

মফজরী যানী মদফী

চট্টগ্রাভ 25/12/1988

17410 প্রকা যকায ভন্ত যকায

অমনতা যকায

মদনাজনৄয 05/08/1990

17411 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ ফজলুয যভান

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

নীরপাভাযী 15/02/1995

17412 আমযফুর ইরাভ মভাোঃ আযাপ আরী

মভাছাোঃ আনরয়া মফগভ

ভয়ভনমিং 23/03/1988

17413 মভাোঃ এ, এভ, আকা মভাোঃ আমজজায যভান

মভাছাোঃ আপরুজা মফগভ

ফগুিা 30/01/1989

17414 মভাোঃ ামফর মানন মভাোঃ আনছায মভাল্যা

মভাছাোঃ আমভনা মফগভ

ভাগুযা 26/12/1994

17415 আরী মানন আফদুর আাদ

আিংকুযা খাতুন

মপনী 15/12/1992

17416 জমভ উমিন মভাোঃ ভয নৄমত

পামভা মফগভ

ভাদাযীনৄয 10/06/1995

17417 মভাোঃ ামকর মানন মভাোঃ ামপ উমিন

মভাছাোঃ যওনআযা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 20/10/1993

17418 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ আজগয আরী

আনয়া মফগভ

কুমভল্লা 03/01/1991

17419 অমত চাকভা গয়াসুয চাকভা

মৄগাফারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 12/01/1987

17420 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ গাজুরুমিন

মভাছাোঃ ানরনুয মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 10/12/1993
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17421 মভাোঃ যভজান আরী মভাোঃ অমছয উমিন

মভাছাোঃ জয়নুয মফগভ

নওগাঁ 10/08/1994

17422 তানযক আভদ আব্দুর ফাায

আনয়া মফগভ

সুনাভগঞ্জ 20/10/1989

17423 মভাোঃ ভাইবুবুর াান জীফ মভাাম্মদ আব্দুর ক 

নামদ সুরতানা

জাভারনৄয 15/01/1993

17424 মভাোঃ মপকুর ইরাভ মৃত মদনরায়ায মানন 

মভাোঃ আননছা খাতুন

াফনা 10/06/1989

17425 মভাোঃ াানুয যভান মভাোঃ আরাউমিন 

মভাছাোঃ ামরভা খাতুন

াতক্ষীযা 12/08/1987

17426 হৃদয় মানন ঞ্চভ আরী 

আকমরভা মফগভ

টুয়াখারী 12/07/1995

17427 মভাোঃ ইভাইর মানন মৃতোঃ মভাোঃ আব্দু ারাভ

জামকযা াযবীন

ঢাকা 29/11/1993

17428 মভাোঃ জুনয়র আনভদ মৃত মযনু মভয়া 

ভামজেনা মফগভ

ব্রাহ্মনফামিয়া 20/06/1990

17429 াইফুর ইরাভ আবুর মানন 

মজন্নাত মফগভ

মযয়তনৄয 01/06/1994

17430 তুমন ভজুভদায সুনয চন্দ্র দা 

কাজর যানী ভজুভদায

মপনী 21/10/1993

17431 মভাোঃ আমতকুয আরভ মভাোঃ তাজুর ইরাভ 

মযানাযা মফগভ

কুমভল্লা 10/05/1991

17432 ঞ্চয় কামন্ত চাকভা িংক যতন চাকভা 

নন েনদফী চাকভা

খাগিাছমি 12/05/1994

17433 আরভগীয মানন যমপকুর ইরাভ 

মভনা খাতুন

যাজাী 02/10/1992

17434 সুভন আনভদ ফাদা মফগভ 

কুরছুভ মফগভ

নানটায 10/02/1991

17435 মভাাোঃ যওয়ায মানন ভাবুবুর ক 

ানয়স্তা খানভ

চট্টগ্রাভ 12/01/1993

17436 মভাোঃ ামভদুর ইরাভ মযাজুর ইরাভ 

জাৃ্ানাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/11/1992

17437 মভাোঃ পয়জুর ক মভাোঃ ভঞ্জুরুর ক 

মমরনা মফগভ

নিাইর 13/06/1989

17438 যানদ তালুকদায আোঃ যভান 

যামজয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 01/08/1989

17439 মফশ্বমজৎ কুভায মফশ্বা মৃতোঃ নীরকভর মফশ্বা 

শ্রীভতী স্বযস্বতী যানী

াতক্ষীযা 04/01/1987

17440 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ রুহুর আভীন 

কুরসুভ মফগভ

পমযদনৄয 12/08/1988
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17441 মভাোঃ আাদুয জাভান ভামুন মভাোঃ আযাপ উমিন  

মভাছাোঃ রুমফয়া খাতুন

াফনা 08/01/1993

17442 জমভ উমিন মভজানুয যভান 

াননা আক্তায

খাগিাছমি 16/10/1988

17443 মভাোঃ আবুর কানভ মভাোঃ ভভতাজ উমিন 

উনম্ম ারভা

রক্ষীনৄয 01/07/1988

17444 মভাোঃ মনভর মভাোঃ মুমরভ উমিন 

মভাছাোঃ হুনন আযা মফগভ

জাভারনৄয 15/01/1988

17445 মক.এভ.মানন মভাফাযক এ.মক.এভ মমিক 

আয়া মমিক

মযনৄয 25/12/1986

17446 এইচ.এভ. মনয়াজ মভান েদ এভ.এ.জমরর 

মভান েদা ভজুয

খুরনা 24/12/1986

17447 মভাোঃ মজফ মাাইন মভাোঃ আরাউমিন মৃধা 

ময়াযা মফগভ

টুয়াখারী 01/10/1993

17448 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ আোঃ ভমজদ 

াভসুন নাায

গাজীনৄয 05/06/1992

17449 মভাোঃ াজাান আরী মভাোঃ আমনছুয যাভন 

মভাছাোঃ যমদা মফগভ

মদনাজনৄয 01/07/1993

17450 ামকর আনম্মদ মভাোঃ ামফর উমিন 

মভাছাোঃ অজুপা মফগভ

জাভারনৄয 20/12/1995

17451 মভাোঃ াাদাত মানন মভাোঃ মদ মভয়া 

দুধনভনয আক্তায

নযমিংদী 01/02/1990

17452 মভাোঃ অমনক মাাইন মভাোঃ াভসুর ক 

মভাচাোঃ রুমভয়া খাতুন

কুমিয়া 23/12/1994

17453 মভাোঃ আমজজুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ 

ামনা মফগভ

ফমযার 15/01/1989

17454 মভাোঃ হুভায়ুন কমফয বুজ মভাোঃ মভজানুয যভান 

ামভদা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/05/1994

17455 কাভরুর াান আযাপ আরী 

লুৎফুন্নাায

মকনাযগঞ্জ 10/02/1991

17456  মভনদী াান শুক্কুয আরী 

াভছুন্নাায

ভয়ভনমিং 01/01/1991

17457 মভাোঃ মপাতুল্লা হুভায়ুন কমফয 

খানরদা

মনযাজনৄয 25/11/1992

17458 মভাোঃ যভজান আরী মভাোঃ এনামুর ক 

মভাছাোঃ াভীভা সুরতানা

জাভারনৄয 03/02/1988

17459 মভাোঃ ইয়ামছন আযাপাত আইনুর ক াওরাদায 

পানতভা মফগভ

ফমযার 12/09/1987

17460 মভাোঃ ামকয আানম্মদ মভাোঃ মভাজানম্মর ক

মভাছাোঃ নুরুর মনছা

চুয়াডাঙ্গা 19/10/1991
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17461 মভাোঃ মযফুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর মভয়া 

ছানরা মফগভ

কুমভল্লা 31/05/1992

17462 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ মমরভ মফাযী 

জুনরখা মফগভ

গাজীনৄয 11/08/1987

17463 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ আননায়ায মানন 

ামরভা আক্তায

মকনাযগঞ্জ 01/01/1994

17464 মভাোঃ াাদাত মানন আকা মভাোঃ মরয়াকত আরী

মদা মফগভ

মকনাযগঞ্জ 08/08/1995

17465 মভাোঃ ভামুনুয যমদ মভাোঃ ামভদুর ইরাভ 

মভাছাোঃ ভানজদা খাতুন

নওগাঁ 13/12/1991

17466 মভাোঃ াামযয়ায মানন মভাোঃ ফাবুর মানন 

মভাছাোঃ াানাজ াযবীন

চুয়াডাঙ্গা 05/04/1994

17467 মভাোঃ আমযফুর ইরাভ মভাোঃ ফাাদুয আরী 

মভাছাোঃ ামনা খাতুন

াফনা 15/12/1994

17468 মভাোঃ মজয়াউয যভান (জুনয়র) মভাোঃ লুৎপয যভান 

মভাাোঃ জুমনয়াযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 17/05/1989

17469 আযাদুর ইরাভ মভাোঃ ভকবুর মানন 

জাানাযা মফগভ

যাজাী 07/08/1992

17470 মভাোঃথকত াান মভাোঃ আয়নুর ক প্রািং 

জাানাযা খাতুন

মযাজগঞ্জ 15/05/1992

17471 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ মভাজানম্মর ক

মভাাোঃ ভাকসুদা মফগভ

ফমযার 30/12/1988

17472 মভাোঃ আর- আমভন ইমি আরী 

মপনযাজা মফগভ

জয়নৄযাট 10/10/1992

17473 মভাোঃ আমকুয যভান মৃতোঃ ামভদুয যভান 

মভাছাোঃ আছভা মফগভ

গাইফান্ধা 12/10/1995

17474 মভাোঃ ফাবুর মানন মভাোঃ মফর মখ 

মভাছাোঃ ানাজ াযবীন

াফনা 10/10/1995

17475 মভাোঃ আফদুল্লা মভাোঃ ছাইফুর ইরাভ 

ছানরা

মকনাযগঞ্জ 10/01/1992

17476 মভাোঃ মৌযব মানন মভাোঃ মানন আরী 

আনরয়া খাতুন

াফনা 07/10/1994

17477 মভাোঃ ামনপ মভয়া মভাোঃ ামপজায যভান 

মভাছাোঃ ভানরকা মফগভ

গাইফান্ধা 09/04/1989

17478 মভাোঃ আব্দু ছাত্তায মভাোঃ ভয়জিীন ভনিার 

মভাছাোঃ আননায়াযা খাতুন

মনায 12/04/1987

17479 মভাোঃ যাজন আনম্মদ মভাোঃ মভাখনরছুয যভান মফাযী 

মভাাোঃ যামদা মফগভ

মযয়তনৄয 20/09/1988

17480 মভাোঃ মুস্তামপজুয যভান মভাোঃ ানফ আরী 

মভরুন মনছা

ভাদাযীনৄয 20/02/1988
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17481 মভাোঃ মভনদী াান মৃতোঃ পমযদুর ইরাভ 

মভাাোঃ ভচনা মফগভ

মদনাজনৄয 02/03/1991

17482 মভাোঃ আমক ভামুদ যানছর মৃত- মভাোঃ আবু ইউসুপ 

মভাাোঃ াাযা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1989

17483 মভাোঃ আভানত মানন মভাোঃ ভমন যদায 

মভনরুনন্নছা

খুরনা 03/12/1991

17484 মভাোঃ জাযভান আরী মভাোঃ ায়দায আরী 

মভাাোঃ াওয়া ফানু

যাজাী 01/02/1993

17485 বুজ কুভায াা প্রদী কুভায াা 

মযফা যানী াা

ভামনকগঞ্জ 15/10/1992

17486 মকনায চন্দ্র ভন্ডর কামতেক চন্দ্র ভন্ডর 

মভনমত যানী

ফযগুনা 29/10/1990

17487 রুহুর আমভন াভসুমিন 

তামরভা

মযয়তনৄয 01/03/1992

17488 মভাোঃ মনয়াভত আরী মভাোঃ মজনকয আরী খান 

মনলুপা

নানটায 01/07/1993

17489 মভাোঃ এযাদুর আরভ মভাোঃ আব্দু ছাত্তায 

মভাছাোঃ মজানা মফগভ

যিংনৄয 10/05/1992

17490 মভাোঃ ওফায়দুল্লা মৃত মভাোঃ আনফদ আরী ভন্ডর 

ছায়তান মনছা

জয়নৄযাট 25/11/1992

17491 মভাোঃ এযাদুর ক মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন 

মভাছাোঃ জানয়দা মফগভ

কুমিগ্রাভ 20/11/1992

17492 মুাম্মদ ওভয পারুক আফদুর ভান্নান 

যামভা খাতুন

মনায়াখারী 07/01/1992

17493 অমনক ভামুদ াীন ভামুদ 

মমরনা ভামুদ

নওগাঁ 15/01/1991

17494 মভাাম্মদ জামদ াান মভাাম্মদ ভাাবুবুয যভান 

নাজভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/03/1995

17495 ভাবুবুয যভান ামফবুয যভান

মমযনা আক্তায

ভয়ভনমিং 20/06/1994

17496 মভাোঃ ামযয়ায ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ 

ামফনা ইরাভ

ঢাকা 10/06/1988

17497 সুনাভ ফড়ুয়া দীমর ফড়ুয়া 

সুকরা যানী ফড়ুয়া

কুমভল্লা 25/03/1994

17498 মভাোঃ নামছয যকায ামনপ যকায 

নাজভা আক্তায

গাজীনৄয 04/11/1994

17499 মভাাম্মদ নুরুর আক্তায মভাাম্মদ যীপ আরী 

মভাছাম্মৎ আনভনা খাতুন

চট্টগ্রাভ 10/11/1990

17500 যায়ান কমফয ইউসুপ আরী 

নাগী আক্তায

কুমিয়া 01/01/1991
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17501 যমন মবৌমভক মফভু মবৌমভক 

মকা মবৌমভক

চট্টগ্রাভ 09/03/1994

17502 মভাোঃ ভতুেজা াান মৃতোঃ আনছায আরী 

মৃতোঃ কুরছুভ মফগভ

মনায 15/01/1990

17503 ভাান্ত াান আমজন াান 

মননযা ফারা

নওগাঁ 10/10/1992

17504 মভাোঃ মকাযফান আরী মভাোঃ আরী আকফয 

মপনযাজা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/04/1994

17505 মভ. প্রগমত চাকভা মভ. তরুন কামন্ত চাকভা 

ভভতা চাকভা

খাগিাছমি 25/08/1988

17506 মভাোঃ নমজবুর গমন মভাজাফ্পয আভদ 

রায়রা মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/06/1994

17507 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আভছুর হুদা ভূঞাঁ 

মযানা আক্তায

মপনী 01/12/1989

17508 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ যমপকুর ইরাভ 

াানাজ

াফনা 10/12/1995

17509 মভাোঃ আমফয আরভ মভাোঃ জমরুর আরভ 

যমভা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/02/1992

17510 মভাোঃ মরভন যভান মভাোঃ মমিকুয যভান 

মভাোঃ জহুযা মফগভ

গাইফান্ধা 22/11/1992

17511 অনৄ মচৌধুযী মভদুর  মচৌধুযী 

মজযামত মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 03/03/1992

17512 মভাোঃ মছমিকুয যভান ছাভান উল্লা 

জাানাযা মফগভ

খাগিাছমি 09/01/1990

17513 ইকফার মানন মভাোঃ আমভয আরী 

মপারী  মফগভ

যাজফািী 15/10/1991

17514 সুজন যকায ভমন্দ্রনাথ যকায 

চম্পা যানী যকায

খুরনা 05/02/1992

17515 মভাোঃ াননায়ায মানন মভাোঃ পমযদ আরী 

মভাছাোঃ আনয়া মফগভ

নানটায 21/06/1988

17516 মকৌমক যঞ্জন দা মকতকী যঞ্জন দা 

মফানী যানী দা

সুনাভগঞ্জ 15/08/1993

17517 মযফুর ইরাভ জারার খান 

মপারী  মফগভ

টাঙ্গাইর 10/01/1992

17518 মভাোঃ জামকয মানন মভাোঃ ভাইন উমিন 

জমযনা মফগভ

টাঙ্গাইর 05/12/1987

17519 এনামুর ক যইচ উমিন 

আনভনা মফমফ

ফগুিা 03/01/1991

17520 জুফানয়য খান আোঃ ামভদ খান 

জয়নফ মফগভ

নানটায 01/01/1995
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অনুপিতব্য পপখত রীযোর জন্য রযোগ্য প্রোর্থীবির তোপকোিঃ

17521 আভদ আরী যানর ভযহুভ ইউনু আরী 

মভাছাোঃ আমছয়া খাতুন

াফনা 19/08/1990

17522 মভাোঃ যাাত আমজভ মভাোঃ আব্দুয যমভ 

যওন আযা খন্দকায

মযাজগঞ্জ 17/11/1987

17523 ভাামুদুর াান জামদুয যভান 

পমযদা ইয়াছমভন

চট্টগ্রাভ 15/10/1990

17524 তুলায মচৌান চন্দন চন্দ্র মচৌান 

ভায়া যানী প্রাদ

টাঙ্গাইর 19/10/1995

17525 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ আব্দুয যমদ মভয়া 

মভাছাোঃ ানযা মফগভ

কুমিগ্রাভ 06/03/1994

17526 ইযাত জাান সচতী ারাউমিন ভামুদ 

ভভতাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 17/03/1995

17527 মভাোঃ নামছমুর গমন মভাোঃ জয়নার আনফদীন 

মভাছাোঃ ামছনা মফগভ

ভয়ভনমিং 21/01/1988

17528 ারভা আক্তায আবুর কারাভ 

উনম্ম কুরসুভ

ভয়ভনমিং 12/12/1995

17529 মভাোঃ জুনয়র যানা মভাোঃ আজভত আরী 

মভাছাোঃ ভানরকা মফগভ

টাঙ্গাইর 08/12/1993

17530 শ্রী অীভ কুভায মফশ্বা শ্রী অমশ্বন কুভায মফশ্বা 

চী যানী মফশ্বা

কুমিয়া 27/11/1987

17531 আব্দুর কমযভ ভময উমিন 

মফানকয়া

ভামনকগঞ্জ 01/03/1991

17532 নাঈভ ফাবু নূরূর ইরাভ

নূযজামভরা মফগভ

নওগাঁ 01/10/1995
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