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20001  †gvt gnmxb cv‡Uvqvix ‡gvt †mKvšZi Avjx

gvngy`v †eMg

Puv`cyi 15/06/1981

20002 kvnv`vZ †nv‡mb byiæj Bmjvg

gvmy`v †eMg

 †fvjv 05/11/1984

20003 ‡gvt Ave`yjvn Lvb ‡gvt Rvwn`y¾vgvb

iIkb Aviv †eMg

‡MvcvjMÄ 02/02/1987

20004 ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt b~iæj Bmjvg

‡gvmvt iv‡njv †eMg

bvivqbMÄ 04/05/1982

20005 mwÄe Kzgvi cvj we`y¨r Kzgvi cvj

Aäjx ivYx cvj

bv‡Uvi 13/10/1982

20006 Gg. Gm.gvnZve nvmvb g„Z Gm.Gg. iBQ DÏxb Avn‡¤§`

b~iRvnvb †eMg

Uv½vBj 15/10/1982

20007 ‡gvt nvmvby¾vgvb ‡gvt Lwjjyjøvn

‡gvmvt Qv‡niv LvZzb

Uv½vBj 01/06/1982

20008 mvqgv kviwgb ‡gvt †gvL‡jQyi ingvb wgib

gwiqg b~i

SvjKvVx 01/02/1983

20009 mwLbv Av³vi ‡gvnv¤§` Avwgbyj Bmjvg

‡gvmvt Rvnvbviv †eMg

XvKv 30/06/1984

20010 myexi Kzgvi `Ë mg‡i›`ª K…ò `Ë

Kíbv ivbx `Ë

wmivRMÄ 24/10/1982

20011 ‡kL Avãyj Kvw`i giûg †kL Avãym meyi

wg‡mm Rvnvbviv Bqvmwgb

Lyjbv 01/01/1982

20012 ‡gvt RvwKi †nv‡mb ‡gvt Avjx AvKei

‡gvmvt †ivwdqv LvZzb

biwms`x 18/04/1983

20013 ‡gvnv¤§` iwdKzj Bmjvg ‡gvnv¤§` †nv‡mb Avjx †gvjøv

nvwjgv LvZzb

ivRevox 21/06/1982

20014 ‡gvt mvB`~i  ingvb ‡gvt RvwKi †nv‡mb

ivwngv †eMg

biwms`x 01/09/1984

20015 kixdzj Bmjvg g„Z Ave`yj KzÏym

wg‡mm Qv‡q`v †eMg

we.evwoqv 20/02/1982

20016 Lv‡j`v †eMg ‡gvt wgRvbyi ingvb

‡Rvniv †eMg

bvivqbMÄ 20/12/1983

20017 ‡gvnv¤§` mvgQyj û`v g„Z †gvnv¤§` †Lvi‡k` Avjg

kIKZ Aviv †eMg

we.evwoqv 10/10/1981

20018 wek¦wRZ ivq `vk P›`ª‡kLi `vk

ivav ivbx `vk

LvMovQwo 20/03/1982

20019 myKvšÍ †P․ayix gaymy`b †P․ayix

‡bcvjx †P․ayix

PÆMÖvg 08/01/1984

20020 ‡gvt Bgvgyj nvmvb ‡gvt kwdqvi ingvb

Av‡jqv LvZyb

h‡kvi 31/12/1984

20021 ‡gvt Avãyj ev‡iK g„Z Avãyi iwk`

‡gvQvt g‡bvqviv †eMg

cvebv 05/12/1981

20022 ‡gvt Kvgiæj nvmvb Lvb ew`D¾vgvb Lvb

b~iæb bvnvi

Puv`cyi 01/08/1983

20023 myKvšZ †P․ayix gaymy`b †P․ayix

‡bcvjx †P․ayix

PÆMÖvg 08/01/1984

20024 ‡gvt wgRvbyi ingvb gÛj ‡gvt †gvmveŸi †nv‡mb

‡gvQvt jyrdz‡bœQv †eMg

iscyi 26/04/1984
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20025 L›`Kvi †gvt Zvnv¾yZ Avjx ‡gvt kvnRvnvb L›`Kvi

‡invbv Lvbg

‡MvcvjMÄ 07/03/1985

20026 ‡gvt Avãyj gvbœvb nvRx †gvt Aveyj nvwkg

nvRx mv‡jnv †eMg

XvKv 01/06/1983

20027  †gvt mvBdzj Bmjvg ‡gvt Avãyj Lv‡jK

‡gvmvt ggZvR †eMg

Kzwgjv 31/1/1981

20028 iv‡mj b~i •mKZ ‡kL Avãyj gvbœvb

nvmbv †nbv

bovBj 20/2/1983

20029 ‡gvt mv‡R`y¾vgvb ‡gvt ‣mdzi ingvb

g„Z-‡Qv‡en byix †eMg

KzwoMÖvg 5/7/1985

20030 kixd Beªvnxg g„Z-Avãym mvjvg

D‡¤§vwZqv

UvsMvBj 15/3/1983

20031 Gm Gg ZvbwRb †nv‡mb ‡gvt AvbQvi Avjx †kL

‡gvQvt my›`ix †eMg

MvBevÜv 27/11/1983

20032 ‡gvnv¤§` by‡i Avjg ‡gvnv¤§` Avãyj jwZd

wbMvi myjZvbv

Puv`cyi 01/02/1987

20033 ‡gvt Ievq`yj nK gÛj ‡gvt gwnDwÏb gÛj

‡gvQvt Avqkv †eMg

MvBevÜv 1/12/1983

20034 ‡gvt †ZvwmKzj Bmjvg ‡gvt †nvmvBb Avjx

‡gvmvt kvgxg Aviv

PvcvBbeveMÄ 2/3/1982

20035 ‡gvt Kvgi“¾vgvb ‡gvt Aveyj gv‡jK

‡gvQvt Rvvwngv LvZzb

wSbvB`n 10/6/1984

20036 gwkDi ingvb wgjb gywRei ingvb fvwÆ

Lvw`Rv †eMg

ewikvj 1/2/1982

20037 ‡gvt gÄyi“j Avjg ‡gvt iIkb Avjg

g‡bvqviv LvZzb

cvebv 15/2/1983

20038 ‡gvt Aveyj gbmyi dqmvj g„Z-e`i“j Bmjvg

Kvgi“b bvnvi

PÆMÖvg 26/6/1982

20039 ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt Ave`~i ingvb

Qv‡jnv †eMg

ewikvj 28/12/1983

20040 ‡gvt Aveyj Lv‡qi Avãyj Mdzi †kL

‡gvmvt Rwibv †eMg

dwi`cyi 21/11/1981

20041 ‡gvt ivwKe DwÏb ‡gvt kwdKzj Bmjvg

‡gvQvt iv‡eqv †eMg

wmivRMÄ 05/02/1983

20042 মভাোঃ হুভায়ুন কবফয মভাোঃ ফাচ্চু খাঁন

াবদা মফগভ

রহ্মীনৄয 15/12/1989

20043 মভাোঃ মভাজাম্মের মাম্মন মভাোঃ জাবদ মখ

মভাপম্মেনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 30/12/1991

20044 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর- ভাসুভ মভাোঃ াভশুজ্জাভান

াযবীন আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 30/10/1992

20045 এইচ,এভ, পাইজুয যভান মভাোঃ ইযাইর াওরাদায

মযাম্মকয়া মফগভ

টুয়াখারী 21/11/1992

20046 ভাসুভ যানা নুরুর ইরাভ

আম্মনায়াযা মফগভ

নযবিংদী 25/12/1991

20047 আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আভান উল্লা

মভাোোঃ আেভা খাতুন

াফনা 05/03/1991

20048 মভাোঃ যাম্মদুজ্জাভান খাঁন মভাোঃ আবু ফকয

মভাোোঃ যাবদা াযবীন

াফনা 15/01/1992
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20049 ফবফ আক্তায বরবর ফাদা খান

মফফী াযবীন

পবযদনৄয 01/01/1993

20050 মভাোঃ যাইসুর ইরাভ মভাোঃ ইউসুপ াওরাদায

মভাোোঃ াবনা মফগভ

টুয়াখারী 17/06/1994

20051 মভাোঃ ইযাবপর মাম্মন মভাোঃ ভকবুর মাম্মন

খাম্মতভন

ফগুড়া 01/01/1988

20052 কাইয়ুভ খান বেবিক খান

কবনুয মফগভ

ভাদাযীনৄয 13/05/1988

20053 মভাোঃ আরভগীয মাম্মন মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাোোঃ াবদা মফগভ

ভয়ভনবিং 05/01/1989

20054 মভাােদ আর-আবভন মভাােদ াভেউবিন

মযাম্মকয়া আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 20/12/1991

20055 মভাোঃ ভবউবিন মভাোঃ বেবিকুয যভান

মযানা খাতুন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 04/03/1987

20056 মভাোঃ মুখম্মরছুয যভান রস্কয মভাোঃ সুরুজ বভয়া রস্কয

মভাোোঃ ভবভনা খাতুন

বফগঞ্জ 01/09/1988

20057 ববিকা উেূর খাম্ময়য াবফফা মুেদ আব্দুর াই

পাম্মতভা মফগভ

বফগঞ্জ 01/10/1988

20058 ভাকসুদুর াান আফদুর মভাম্মভন

ভামুদা তালুকদায

ভয়ভনবিং 20/03/1989

20059 পাম্মতভা তুজ মজাহুযা মৃত. আব্দুর ক

পাবভা ক

পবযদনৄয 30/07/1990

20060 সুভন বভয়া ভবতউয যভান

মজাৎস্দা মফগভ

মনত্রম্মকানা 01/01/1992

20061 মভাোঃ নাবদুজ্জাভান নাবদ মভাোঃ আব্দুর ান্নান

নাজভা খাতুন

াফনা 10/03/1991

20062 মভাোঃ এনামুর কবফয মভাোঃ মতৌবদুর ইরাভ

মভাোোঃ এবরনা খাতুন

াফনা 02/01/1989

20063 মভাোঃ াববুয যবদ মভাোঃ ায়দায আরী

াবদা ায়দায

নাম্মটায 06/11/1990

20064 মভাোঃ আব্দু োরাভ মভাোঃ েবয উবিন

মভাোোঃ মোম্মফদা বফবফ

ফগুড়া 01/12/1986

20065 মদরফয মভাোঃ যবকবুর াান মভাোঃ আবুর পজর

মযবজনা পজর

াফনা 06/12/1991

20066 মভাোঃ আরতাফ ভামুদ মভাোঃ আব্দুয যবদ

মভাোোঃ াবয়া যবদ

যিংনৄয 01/09/1988

20067 মভাোঃ আবযপ মাম্মন মভাোঃ জাবকয মাম্মন

জাানাযা মফগভ

মনায়াখারী 26/10/1988

20068 মভাােদ বজয়াউিীন মচৌধুযী মভাােদ মফরার উিীন মচৌধুযী

জাভসুন নাায মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 13/02/1987

20069 খায়রুর ইরাভ নুযম্মাম্মন

াবনা ফানু

চট্টগ্রাভ 28/05/1991

20070 বভজানুয যভান ছুরুত আরভ

ততয়ফা খানভ

কক্সফাজায 15/10/1989

20071 জয়ন্ত কুভায যকায কাবতিক চন্দ্র যকায

ভভতা যানী যকায

খুরনা 05/10/1990

20072 মভাোঃ মভাাযপ মাাইন নাবেয আেদ

মগারনাায মফগভ

মপনী 01/01/1989
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20073 মভাোঃ বযন বভয়া মৃত. আবুর কাম্মভ

মভাোোঃ যাম্মফয়া খাতুন

কুবড়গ্রাভ 25/11/1990

20074 মভাোোঃ নূম্ময মপা মভাোঃ োভছুর ক

মভাোোঃ ভাম্মজদা মফগভ

যিংনৄয 01/01/1992

20075 াীন বভয়া সুরতান উিীন

সুযাইয়া মফগভ

নযবিংদী 01/01/1990

20076 মভাোঃ ইভরুর াান এ. এভ আরতাপ মাম্মন

ইয়ােভীন খাতুন

বযাজগঞ্জ 25/10/1992

20077 যায়ান ভজুভদায আব্দুর ভাম্মরক

মযাম্মকয়া মফগভ

চাঁদনৄয 10/09/1992

20078 প্রকা চন্দ্র দা বফনয় কুভায দা

াফ িতী দা

ভাদাযীনৄয 23/12/1993

20079 তভা াা মগাার াা

যাধা াা

টাঙ্গাইর 16/08/1992

20080 মভাোঃ মজাফাম্ময়য মাম্মন মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

যবভা খাতুন

ঢাকা 10/12/1993

20081 আবফদ াান আব্দুর খাম্মরক

জম্মভরা খাতুন

ভাবনকগঞ্জ 26/12/1989

20082 ভামুদুর াান নুরুর ইরাভ

যাম্মপজা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/11/1993

20083 মভাোঃ জুফাম্ময়য মাম্মন মভাোঃ ভবনরুর ইরাভ

াানাজ াযবীন

টুয়াখারী 15/11/1991

20084 আইবযন জাান মভাোঃ আপাজ উবিন

নাজভা মফগভ

ঢাকা 01/01/1990

20085 মভম্মদী াান বভঠু আবু মভাােদ ইউসুপ

মগাম্মরনুয মফগভ

ঢাকা 17/05/1987

20086 মভাােদ জাম্মফদ মৃত. আরী মাম্মন

ভভতাজ মফগভ

মনায়াখারী 10/10/1989

20087 মভাোঃ আবযপ আম্মেদ মভাোঃ আোঃ রবতপ

বদম্মরায়াযা খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 27/10/1988

20088 মভাোঃ আপতাবুজ্জাভান মভাোঃ ভম্ময আরী

পাবতভা মফগভ

নীরপাভাযী 02/01/1992

20089 কাভরুন নাায াযবভন ভযহুভ আব্দুর কাম্মদয

যানী মফগভ

ঢাকা 01/01/1988

20090 মভাোঃ মভাতাবভ বফল্লা আবু নাম্মেয ওয়াবদ

ভামুদা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 02/01/1988

20091 মভাোঃ বযয়াজ উবিন মভাোঃ াাজর ক

যাবদা মফগভ

মবারা 01/01/1989

20092 ভামুদা আখতায মভাোঃ আবুর কাম্মভ

যবপয়া মফগভ

ঢাকা 01/01/1988

20093 মভবযনাজ আক্তায মভাোঃ মভাপাম্মজ্জর মৃধা

াানা আক্তায

পবযদনৄয 07/11/1992

20094 মভাোঃ ফাবুর আক্তায মভাোঃ আপান আরী

কম্মভরা বফবফ

যাজাী 14/06/1989

20095 মভাোঃ  াইনের ইরাভ মভাোঃ আবুর াম্মভ

াভছুন নাায

কুবভল্লা 01/06/1990

20096 তাবপক আউয়ার আফদুর আউয়ার

মাম্মন আযা মফগভ

কক্সফাজায 14/09/1988
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20097 কাজর কুভায কুন্ডু কাবরদ কুন্ডু

আনু যানী কুন্ডু

খুরনা 08/10/1989

20098 বন্টু মদফনাথ মদু মগাার  নাথ

মুকুর যানী নাথ

চট্টগ্রাভ 09/10/1989

20099 মভাোঃ আবফয মাম্মন মভাোঃ ভবতয়ায যভান

অবরকা মফগভ

মগাারগঞ্জ 02/12/1986

20100 বফজয় ভজুভদায বচত্তযঞ্জন ভজুভদায

স্মৃবত যানী ভজুভদায

চট্টগ্রাভ 10/05/1991

20101 াইনের ইরাভ ভবতয়ায মখ

পবযদা মফগভ

াফনা 25/09/1987

20102 মভাোঃ বপউর আরভ মভাোঃ াভসুর আরভ

পাম্মতভা মফগভ

কুবভল্লা 27/06/1987

20103 বযয়াাদ আবজভ মভাোঃ ইবি আরী

তাবরভা খাতুন

বযাজগঞ্জ 24/05/1989

20104 এ.টি. এভ যবফউর ইরাভ তবভজ উবিন আম্মভদ

মভাোোঃ ঝযনা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 31/10/1987

20105 বপ্রয়াঙ্কা দত্ত সুনীর দত্ত

মযফা দত্ত

কক্সফাজায 18/05/1987

20106 াম্মরক দ িায আোঃ আবজজ দ িায

মযবজয়া মফগভ

পবযদনৄয 09/12/1989

20107 জুরবপকায আরী মভাোঃ জাপয আম্মভদ

তাম্মযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/11/1988

20108 সুফা বফশ্বা ভয বফশ্বা

াবফত্রী বফশ্বা

মগাারগঞ্জ 21/09/1993

20109 কাবনজ পাম্মতভা মভাোঃ কবফয উবিন

বদর আপম্মযাজা মফগভ

ঢাকা 22/10/1991

20110 প্রান্ত ার বফনয় কুভায ার

মগৌযী যানী ার

বঝনাইদ 18/10/1989

20111 মভাোঃ বযজুয়ানুর কবফয আবপ মভাােদ ততয়ফ

াম্মদা মফগভ

কক্সফাজায 21/11/1990

20112 যাবজফ গু ধয গু

কৃষ্ণা গু

চট্টগ্রাভ 24/01/1990

20113 জয়ব্রত যায় ভাবনক চন্দ্র যায়

দীফা যানী যায়

চট্টগ্রাভ 31/12/1988

20114 মভাোঃ আপাকুয যভান মভাোঃ আবনসুয যভান

সুরতানা পাবভদা

ঠাকুযগাঁও 30/12/1988

20115 কাভযান মযজা মভাোঃ আব্দুয যবদ

াম্মজদা মফগভ

টাঙ্গাইর

20116 ভামুদা যভান  মভাোঃ ভাবুয যভান

মভাোোঃ পাম্মতভা খাতুন

বদনাজনৄয 09/12/1990

20117 এইচ এভ াবযয়ায খান মভাম্মরভ উবিন খান

মাম্মন আযা খান

ঢাকা 09/05/1991

20118 অবনক চন্দ্র যায় মকফ রার যায়

অবনতা যানী

রক্ষীনৄয

20119 জাবকয়া সুরতানা মভাোঃ জাভার উবিন

াবদা খাতুন

ঢাকা 10/04/1988

20120 বনব যভান মভাোঃ ভাাবুবুয যভান

নুরুন নাায মফগভ

ফবযার 19/03/1992
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

20121 মভাোঃ  যবপকুর ইরাভ মভাোঃ মভাাযযপ মাম্মন

আকবরভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 05/02/1989

20122 কাভরুর ইরাভ ফাফলু মভাোঃ আফদুর কাবদয

জহুযা খাতুন

মনত্রম্মকানা 01/12/1989

20123 াানুজ্জাভান (বম্মভর) ায়দায আরী

ানা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 20/11/1993

20124 মভাোঃ জাবদুয যভান আব্দুল্লা মভাোঃ াবফবুয যভান

আম্মনায়াযা মফগভ

ফবযার 05/07/1988

20125 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ াজাান

বখনা আখতায

নাযায়নগঞ্জ 20/12/1986

20126 াথ ি াা প্রীবত যঞ্জন াা

মযখা যানী াা

নযবিংদী 12/06/1987

20127 আশুম্মতাল চন্দ্র দা মফচাযাভ দা

বদারী যানী দা

মনায়াখারী 10/07/1987

20128 মভৌবভতা বফশ্বা মভাোঃ মভাম্মরভ বফশ্বা

মভযীনা  াযবীন

পবযদনৄয 05/08/1992

20129 নাজমুর মাম্মন াভসুবিন পবকয

নাবভা আক্তায

পবযদনৄয 27/06/1992

20130 মভাোঃ জাম্মদ মাম্মন নূয মভাােদ

মভাোোঃ জাম্মদা মফগভ

যিংনৄয 11/10/1994

20131 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ েম্মরভান মাম্মন

াবেনা মফগভ

বঝনাইদ 15/10/1992

20132 তয়দ আর ইভযান আরী তয়দ মুঞ্জুয  আরী

মভাাোঃ  যীনা মফগভ

ভাগুযা 27/11/1988

20133 নাবপা ানবজদা এভ.এ জবরর ভ ূঁঞা

তেবরভা

মপনী 13/12/1994

20134 মভাোঃ ভাতাফ উবিন ভ ূঁইয়া আফদুর রবতপ ভ ূঁইয়া

রুনা আক্তায

মবারা 16/11/1987

20135 ভাবনক চন্দ্র মচৌধুযী শ্রীদাভ চন্দ্র মচৌধুযী

মজানা মচৌধুযী

ভাবনকগঞ্জ 14/02/1992

20136 উরপাত জাভার মভাোঃ জাভার উবিন

াভসুন নাায

বযাজগঞ্জ 01/07/1991

20137 নন্দন কুভায দা ভদন ভন দা

চাঁা যানী দা

াফনা 05/03/1987

20138 মভাোঃ আর- আবভন আব্দুর ক াওরাদায

যাবভা মফগভ

ফবযার 21/12/1992

20139 মভাোঃ আবযনের ইরাভ মভাোঃ তাম্ময উিীন

মভাোোঃ আপম্মযাজা মফগভ

যাজাী 12/11/1991

20140 মাবনয়া আক্তায বপকুর ইরাভ

পাম্মতভা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 12/10/1992

20141 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ ইউনু বভয়া

ভাবুফা খানভ

কুবভল্লা 01/01/1992

20142 ওফায়দুয যভান আবুর াম্মভ কাজী

ভাম্মজরুন

পবযদনৄয 06/06/1987

20143 মভাোঃ রুম্মফর মাম্মন মভাোঃ আক্কা আরী

জাানাযা আরী

ঢাকা 21/09/1987

20144 মভাোঃ ইকফার মাম্মন মভাোঃ আব্দু াত্তায

খাবদজা মফগভ

মবারা 01/11/1993
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20145 মভাোঃ াম্মকায়াত জাভান মভাোঃ আভজাদ আরী

মভাোোঃ সুযাইয়া াযবীন

বদনাজনৄয 29/10/1987

20146 াআরভ ফজলুয যভান

নাবেভা খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 26/05/1992

20147 মভাোঃ বফলু তালুকদায নূয মভাােদ তালুকদায

ফজান

টাঙ্গাইর 31/12/1989

20148 মভাোঃ কাভার মাম্মন মভাোঃ আবজজুর ক

ইয়াবভন মফগভ

টাঙ্গাইর 04/06/1988

20149 মভাোঃ আবু তারা মভাোঃ নূরুর আবভন

াানা আক্তায

মনায়াখারী 24/10/1991

20150 ঙ্কজ ারদায বপ্রয়রার ারদায

যস্বতী ারদায

মগাারগঞ্জ 01/01/1988

20151 যতন চন্দ্র নাথ যফীন্দ্র চন্দ্র নাথ

অবনতা মদফনাথ

বফগঞ্জ 25/06/1989

20152 মভাোঃ পযাদ মাম্মন মভাোঃ যবপকুর ইরাভ

পবযদা মফগভ

গাইফান্ধা 01/09/1985

20153 ফবয আম্মভদ বগয আম্মভদ

 নাবভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 02/05/1991

20154 আিংগুয বভয়া মভাোঃ পবযদ উবিন

াম্মজযা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 15/01/1990

20155 বভজানুয যভান ওয়াম্মের বকদায

লুৎনেনম্মনো

পবযদনৄয 12/11/1990

20156 নাঈভা খাতুন আকফয আরী বফশ্বা

নুরুন্নাায আকফয

যাজফাড়ী 02/05/1991

20157 মভোঃ নাবজভ উবিন মভাোঃ বপকুয যভান

পাম্মতভা মফগভ

ঢাকা 01/11/1987

20158 মভাোঃ যভতুল্লা মভাোঃ নুরুজ্জাভান

মভাাোঃ যবভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 09/03/1987

20159 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ উেভান গবন

সুবপয়া মফগভ

কুবভল্লা 01/01/1989

20160 ভাবনয়া আক্তায মভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক

নাবেভা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 28/12/1991

20161 মভাোঃ আবনছুয যভান মভাোঃ নাবেভ উিীন

মভাোোঃ আবজিনা মফগভ

গাইফান্ধা 14/10/1990

20162 আব্দুর াভাদ খান আব্দুর াবভদ খান

বফরবকে মফগভ

নযবিংদী 01/01/1990

20163 মভাোঃ আবুর খাম্ময়য মভাোঃ আবুর  মাম্মন

খাবদজা মফগভ

নযবিংদী 14/04/1989

20164 তনয় কুভায াা মৃত. বনভ ির কুভায াা

বভযা যানী াা

ভাগুযা 10/12/1987

20165 মভাোঃ কাইয়ুভ মাম্মন আব্দুর ফাম্মযক পবকয

ভম্মনায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 30/12/1990

20166 বজয়াউর কবযভ মৃত. আব্দুর মগাপযান

ভাসুদা আক্তায

মপনী 17/12/1991

20167 ইভন কৃষ্ণ াা জীফন কৃষ্ণ াা

অচ িনা যানী াা

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 08/03/1992

20168 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মৃত. াাদাত মাম্মন আকুঞ্জী

বযপা মফগভ

খুরনা 01/01/1988
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20169 াযম্মবজ াান আব্দুয যউপ

মযবজয়া মফগভ

নযবিংদী 26/09/1987

20170 ানবজদা আক্তায মভাোঃ খবফয উবিন

নাবেভা আক্তায

বযয়তনৄয 02/02/1987

20171 জুম্ময়র চন্দ্র দা ভন্টু যঞ্জন দা

মযনু যানী দা

মপনী 15/09/1991

20172 গুনীভয় চাকভা ফনচন্দ্র চাকভা

সুনীবত ফারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 14/04/1989

20173 ম্মযায়ায মাম্মন ওকত মাম্মন

াবফনা ইয়াবভন

চট্টগ্রাভ 01/01/1992

20174 আরাবভন বকদায আব্দুর বকদায

নের বানু

টাঙ্গাইর 15/10/1991

20175 মভাোঃ নুরুন্নফী মাম্মন মৃত. আব্দুয যাজ্জাক

নুরুন্নাায

টাঙ্গাইর 01/12/1986

20176 মভাোঃ আরম্মপট ভামুদ মভাোঃ আরভগীয মাম্মন

মভাোোঃ ভম্মপরা খাতুন

ফগুড়া 07/01/1990

20177 বযম্মতাল ভজুভদায বফভর ভজুভদায

নৄষ্প যানী ভজুভদায

মগাারগঞ্জ 05/01/1984

20178 পয়ার আম্মভদ ানজারা আব্দুয যবদ

াম্মজযা মফগভ

ঢাকা 27/10/1991

20179 সুরতানা কযাম্মভবরয়া আবুর কাম্মভ

মদম্মরায়াযা

ঢাকা 10/04/1991

20180 মভাোঃ ভবউয যভান মভাোঃ াম্মফ আরী

মভাোোঃ ভবজিনা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 19/08/1992

20181 মভাোঃ আর-আবভন মচৌধুযী মভাোঃ আব্দুর কবযভ মচৌধুযী

মভাোোঃ জাম্মদা মচৌধুযী

ফগুড়া 28/11/1987

20182 মভাোঃ আরাউবিন আবু ফকয বেবিক

আম্ময়া খাতুন

চট্টগ্রাভ 02/02/1989

20183 মুােদ আবুর াম্মভ মুােদ নূরুর ইরাভ

রাইরী মফগভ

জাভারনৄয 13/12/1989

20184 কাজী আর-আবভন কাজী কাভার উবিন

মযাবজনা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 20/01/1990

20185 যাজু ভজুভদায যবফরার ভজুভদায

বফতা যানী ভজুভদায

মনায়াখারী 31/12/1990

20186 মভাোঃ মভজফাউয যভান মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

নাবেভা খাতুন

মভম্মযনৄয 18/12/1990

20187 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ মাযাফ মাম্মন

ভামুদা খাতুন

যিংনৄয 31/12/1991

20188 াভীভা সুরতানা মৃত াহ  নূয নফী

াভসুননাায

মনত্রম্মকানা 30/11/1988

20189 মভাোঃ বজয়াদুর ইরাভ মভাোঃ ওয়াজ উবিন

মভাোোঃ জাানাযা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 17/08/1987

20190 াহ যীন আখতায ারা উিীন আাম্মেদ

াবনা ববিকা

বকম্মাযগঞ্জ 03/05/1986

20191 আবুর কারাভ মৃত আব্দুর কাবদয

মজ যাৎস্দা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 08/02/1990

20192 মভাোঃ ভাহ বুফ আরভ খান মভাোঃ আইয়ুফ খান

মযম্মনা আক্তায

মনত্রম্মকানা 31/01/1991
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20193 মভাোঃ দুরার মাম্মন মভাোঃ আরাউবিন

আবভনা খাতুন

বযাজগঞ্জ 16/02/1988

20194 মভাোঃ াধন বভয়া মচৌধুযী মভাোঃ এিংযাজ বভয়া মচৌধুযী

জবভরা মচৌধুযী

বফগঞ্জ 28/08/1989

20195 মভাজাম্মের ক নাবজভ উবিন

াবখনা মফগভ

বফগঞ্জ 15/10/1991

20196 মভাোঃ াবফবুয যভান মভাোঃ বনকাইর বকদায

আবফযন মনো

ভাগুযা 07/08/1989

20197 ইউসুপ আরী আব্দুর াই

 মাম্মনয়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 03/01/1992

20198 মভা আবতকুয যভান মভাোঃ ভবপজুয যভান

লুৎপা মফগভ

টাঙ্গাইর 17/10/1992

20199 মভাোঃ াআরভ ঘুঘুয আরী

োম্মযা খাতুন

টাঙ্গাইর 10/12/1990

20200 মভাোোঃ সুভনা নােবযয মভাোঃ আতাউয যভান

মভাোোঃ আপম্মযাজা যভান

নাম্মটায 09/03/1989

20201 মভাোঃ যবকবুর াান ভ ূঁইয়া মভাোঃ ফাবুর ভ ূঁইয়া

মযাম্মকয়া মফগভ

যাঙ্গাভাটি 06/07/1987

20202 মভাোঃ এানুর কফীয মভাোঃ আকফয কফীয

নাজনীন কফীয

ভাগুযা 20/12/1987

20203 মভাোঃ পয়ার আম্মভদ তালুকদায মভাোঃ আফদু াভাদ তালুকদায

মযাকানা আক্তায রাকী

ঢাকা 25/03/1993

20204 মভাোঃ জাবরে ভামুদ মভাোঃ যবপকুর ইরাভ

মভাোোঃ নাজভা মফগভ

বম্মযাজনৄয 31/12/1993

20205 অনু বফশ্বা বফম্মযন্দ্র বফশ্বা

বফতা বফশ্বা

াতক্ষীযা 04/11/1991

20206 মভাোঃ মযজাউর ইরাভ মভাোঃ পারুক মাম্মন

াযবীন নাায

ফবযার 02/04/1991

20207 মভাোঃ যাবকফ-উজ-জাভান মভাোঃ াজাান

এবরজা খাতুন

ফবযার 01/11/1991

20208 অবচন্ত ভ িা অবশ্বনী ভ িা

সুলভা ভ িা

যাজফাড়ী 31/12/1990

20209 মভাোঃ মতাপাজ্জর মাাইন মভাোঃ াাবুবিন (াফাই)

াবপয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 09/10/1993

20210 ইভাইর মাম্মন ইফযাবভ মখ

ভম্মনায়াযা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 11/12/1991

20211 মভাোঃ জুম্ময়র বভয়া মভাোঃ রার বভয়া

মযাম্মকয়া মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1994

20212 পাম্মতভা াবযন বফজরী মভাোঃ মাম্মন আম্মভদ

মাম্মনয়াযা খাতুন

ঢাকা 28/12/1991

20213 জান্নাতুর মপযদাউ আবু ততয়ফ

জাানাযা মফগভ

নযবিংদী 31/12/1992

20214 মভাপাজ্জর মাম্মন মভাাম্মযপ মাম্মন

মভাফাম্মশ্বযা মফগভ

মনায়াখারী 31/12/1990

20215 মভাোঃ আব্দুর মভাবভন মভাোঃ মুক্তায মাাইন

বুরবুরী খাতুন

বযাজগঞ্জ 01/01/1989

20216 বফথী দা অবনর চন্দ্র দা

বঞ্জতা দা

ফবযার 15/12/1992
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20217 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ আব্দুর ফাম্মযক

মুব িদা খাতুন

ভয়ভনবিং 01/04/1989

20218 যবফউর আরভ াবন কফীয আম্মভদ

াঈদা আম্মভদ

ভয়ভনবিং 05/01/1991

20219 মভাোঃ আবতকুয যভান মভাপাজ্জর মাাইন

মযবজয়া আক্তায

ভয়ভনবিং 14/09/1990

20220 মভাোঃ আবতকুয যভান মভাোঃ পযাদ মাম্মন

মভাোোঃ আেভা খাতুন

রারভবনযাট 15/12/1989

20221 মভাোঃ পাযাফী খান মভাোঃ মভাফাম্মশ্বয আরী খান

মপযম্মদৌী খান

ঢাকা 01/10/1994

20222 বভরন চাক ভা বফন্দুকুভায চাক ভা

বঙ্গুরা চাক ভা

খাগড়ােবড় 10/04/1988

20223 মভাোঃ জুরা উবিন মভাোঃ আরা উবিন

পাম্মতভা আক্তায

মনত্রম্মকানা 28/02/1990

20224 বযম্মতাল যকায বনযঞ্জন যকায

াব যানী

টুয়াখারী 07/11/1990

20225 মভাোঃ াবন মাম্মন মভাোঃ াভছুর ইরাভ

মযাম্মকয়া মফগভ

টুয়াখারী 10/01/1991

20226 মভাোঃ পয়ার আম্মভদ ল্টু মভাোঃ বপম্মযাজ আরী

পাম্মতভা খাতুন

নাযায়নগঞ্জ 15/01/1989

20227 মভাোঃ াজ্জাদ মাম্মন ভজুদভায মভাোঃ আরভগীয মাম্মন ভজুভদায

াীন আক্তায

মপনী 15/06/1990

20228 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভামুন মভাোঃ আবভরুর ইরাভ

মভাোোঃ মযাখানা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 03/12/1987

20229 মভাোঃ বযনের ইরাভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাোোঃ যাবদা মফগভ

মম্মায 25/02/1988

20230  যাভর কুভায দা কাবতিক চন্দ্র দাা

অবনভা দা

মম্মায 12/01/1987

20231 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ বপকুর ইরাভ

জান্নাতুর মপযম্মদৌ

মবারা 20/09/1992

20232 মভাোঃ মতৌবদুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

নাবেভা আক্তায

মপনী 30/12/1989

20233 আবু-আর-আকায মভাোঃ োম্ময়দুর ইরাভ

মভাোোঃ আম্মযপা মফগভ

রারভবনযাট 09/01/1987

20234 মভাোঃ আবু াবনপ মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

াবদা

বযাজগঞ্জ 01/01/1987

20235 উজ্জ্ব ফারুযী বযদা ফারুযী

নয়ন তাযা ফারুযী

মগাারগঞ্জ 01/01/1990

20236 াবভউর ইরাভ বয়া এভ এ মাফান

মকাবনূয মফগভ

ঢাকা 11/03/1991

20237 মভাোঃ যাম্মর বভয়া আব্দুর ক মৃধা

মভাাোঃ মযম্মনা মফগভ

ফযগুনা 18/05/1987

20238 মভাোঃ ফবন আবভন মভাোঃ ববিক আম্মভদ

াম্মরা নাবযন

টুয়াখারী 25/12/1986

20239 াহ বযয়ায যবদ যবদ আম্মভদ

নূযজাান যবদ

বঝনাইদ 07/07/1994

20240 মভাোঃ ইয়াবভন রুম্মফর মভাোঃআবুর কারাভ

নাবেভা মফগভ

ঢাকা 07/09/1990
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20241 মভাােদ বজকবযয়া ববিকী মভাোঃ পাখরুজ জাভান

আপবযন জাভান

ঢাকা 10/11/1988

20242 মখ াাম্মনওয়াজ মাম্মন মখ াজাান মাম্মন

াানাযা মফগভ

াতক্ষীযা 28/11/1988

20243 ীম্মল িন্দু বফশ্বা মখাকন কুভায বফশ্বা

সুবচত্রা বফশ্বা

নড়াইর 31/12/1990

20244 তবযকুর ইরাভ বদুর ইরাভ

োম্মরা মফগভ

নীরপাভাযী 05/02/1991

20245 মভাোোঃ নাবদা সুরতানা নূয মভাাোদ খাঁন

মভাোোঃ আপম্মযাজা মরারী

ফগুড়া 25/08/1990

20246 অমৃত কুভায যায় ম্মযকৃষ্ণ যায়

বযবপ্রয়া যায়

নীরপাভাযী 22/05/1990

20247 মভাোঃ াম্মদুয যভান মভাোঃ জারার উিীন

মযাম্মকয়া মফগভ

ঞ্চগড় 20/02/1988

20248 মভাোঃ ভাঈদুর ইরাভ মভাোঃ আবজজায যভান

মভাোোঃ যাম্মফয়া মফগভ

নীরপাভাযী 01/10/1993

20249 এ আয এভ আখতারুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুয ভান্নান

আঞ্জুভানাযা মফগভ

যিংনৄয 01/01/1990

20250 মভাোঃ স্বাধীন পবকয আোঃ োরাভ পবকয

হুযী মফগভ

নড়াইর 24/10/1989

20251 মভাোঃ মভজফাউর আরভ মভাোঃ কাভরুর আরভ

মভাাোঃ আপম্মযাজা াহ নাজ

নড়াইর 27/03/1990

20252 প্রতুর কুভায যায় মৃত যাজকুভায যায়

বদারী যায়

নড়াইর 08/12/1991

20253 মভাোঃ তবদুর ইরাভ মভাোঃ খবরলুয যভান

মভাোোঃ তানবজযা খাতুন

ফগুড়া 15/11/1991

20254 জান্নাতুর মপযম্মদৌ ইমু ঈভাভ মাম্মন

কবনুয মফগভ

কুবভল্লা 16/11/1990

20255 বফ এভ বভজানুয যভান মভাোঃ াবফবুয যভান

মাম্মন আযা মফগভ

ফবযার 20/12/1994

20256 মভাোঃ বপউর ক মভাোঃ াভছুর ক

মভাোোঃ েবপা খাতুন

ঞ্চগড় 09/03/1987

20257 মভাোঃ জবরুর ইরাভ মভাোঃ আবুর াম্মভ

নূযজাান আক্তায

কুবভল্লা 05/10/1990

20258 মভাােদ যাবকফ বভয়া মভাােদ আব্দুর ফাম্মতন

মপারী আক্তায

কুবভল্লা 02/01/1991

20259 মভাোঃ বনজাভ উিীন মৃত আবুর ফয

ভবযয়ভ মফগভ

মনায়াখারী 27/12/1983

20260 মভাোঃ ভাতাফ মাম্মন াওরাদায মভাোঃ ইউসুপ আরী াওরাদায

ভাসুভা আক্তায

ঝারকাঠী 03/02/1987

20261 মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভবজদ াওরাদায

মফগভ মযাম্মকয়া

ফবযার 15/06/1987

20262 অবত কুভায যকায অবনর কুভায যকায

মগারাী যানী যকায

ঢাকা 01/01/1986

20263 অবভতাব যকায অভয কৃষ্ণ যকায

াবফত্রী যকায

মগাারগঞ্জ 25/01/1991

20264 ইভবতয়াজ জাাঙ্গীয মুযাদ মভাােদ জাাঙ্গীয মাম্মন

বভনাযা মফগভ

ফবযার 01/01/1992
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20265 মভাোঃ পয়জুর ক মভাোঃ আফদু মাফান

জাম্মদা খাতুন

ঠাকুযগাঁও 15/09/1990

20266 মভাোঃ আবু নাম্ময আর ভামুন মভাোঃ াাজাান

ানাজ মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1991

20267 মভাোঃ মযজওয়ান কাজী মভাোঃ পারুক কাজী

মযানা াযবীন

ফবযার 01/06/1989

20268 সুরুা বফশ্বা বদরী বফশ্বা

গীতা বফশ্বা

নড়াইর 12/10/1992

20269 মভাোঃ আব্দুর ফাবেত মভাোঃ মযত আরী

াম্মজযা খাতুন

মম্মায 13/09/1993

20270 মজন্টু চাকভা যত্নদ্বী চাকভা

াবন্ত মদফী চাক ভা

যাঙ্গাভাটি 10/02/1988

20271 মভাোঃ াানুজ্জাভান মভাোঃ খাবরদুজ্জাভান

মভাোোঃ মাম্মন আযা জাভান

নাম্মটায 31/12/1988

20272 মভাোঃ পারুক মাাইন মভাোঃ আবুর মাাইন

াবনা মফগভ

মভম্মযনৄয 15/12/1989

20273 আপম্মযাজা আক্তায মযখা মৃত আকভত আরী

াবনা আক্তায

মুবন্পগঞ্জ 07/12/1987

20274 পয়ার মাম্মন কওায আরী

মভাোোঃ াভীভা মফগভ

বঝনাইদ 26/11/1991

20275 মভাোঃ মভফা আম্মভদ মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাোোঃ ভবজনা মফগভ

জয়নৄযাট 16/06/1987

20276 জবরুর ইরাভ েবরভ উবিন

বিত ফানু (মৃত)

বকম্মাযগঞ্জ 26/08/1985

20277 ভীয কুভায দা বনভাই চন্দ্র দা

মযনুকা দা

াতক্ষীযা 20/10/1992

20278 ান্ত াা সুম্মদফ াা

বতম্মরাত্তভা াা

নওগাঁ 09/09/1991

20279 মভাোঃ মগারাভ বকফবযয়া মভাোঃ আখতায মাম্মন

মভাোোঃ ভাছুদা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 15/11/1990

20280 নূযাত জাান এ এভ আবুর কাম্মভ

নুযভর মফগভ

খুরনা 31/12/1988

20281 মভাোঃ আবকুয যভান মভাোঃ এম্মকন্দায আরী

মযাবজনা মফগভ

খুরনা 16/12/1992

20282 সুভন কুভায ীর মখয চন্দ্র ীর

যীনা যানী ীর

খুরনা 24/11/1989

20283 মভাোঃ াম্মজদুয যভান নুয মভাােদ

ভাম্মজদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 21/12/1990

20284 জ্ঞান বফকা খীা প্রতুর চন্দ্র খীা

স্বরূা চাকভা

খাগড়ােবড় 17/05/1989

20285 বফপ্লফ ারদায বফম্মযন ারদায

নৄষ্প ারদায

মগাারগঞ্জ 25/12/1989

20286 তাবযকুর ইরাভ ভাতুব্বয নজরুর ইরাভ

নাজভা মফগভ

ভাদাযীনৄয 23/06/1992

20287 াবদয়া তাবনভ মভাোঃ ওফাম্ময়দ উল্লা

সুবপয়া খাতুন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 20/10/1991

20288 াম্মনায়ায মাম্মন মভাোঃ আভজাদ মাম্মন

মৃত াবপয়া মফগভ

ঢাকা 10/05/1992

Page 12 of 228



র োল

নং

প্রোথী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ (পদন/মোস/ 

বছ )

(১) (৩) (৪) (৭) (৮)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল পিসোব  ক্ষণ কম েকতেো/সিকো ী প চোলক(পিসোব)/পন ীক্ষো কম েকতেো বদ স োসপ  জনবল পনব োবগ  

লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

20289 মভাোঃ বফনৄর মাম্মন মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

বফরবক মযাত

জাভারনৄয 01/01/1990

20290 মভাোঃ আযানের আরভ মভাোঃ আপজার মাম্মন

মভাোোঃ নাবদযা বফবফ

যাজাী 10/06/1992

20291 গাজী সুরতান ভামুদ গাজী লুৎপয যভান

ভম্মনায়াযা মফগভ

খুরনা 02/12/1987

20292 মভাোঃ ভবউয যভান আোঃ ফাযী যকায

ভম্মনায়াযা মমভ

বদনাজনৄয 29/01/1991

20293 মভাোঃ যায়ান উিীন মভাোঃ আয়নার ক

যাবভা খাতুন

মম্মায 25/08/1987

20294 মুবনয়া আক্তায মভাোঃ তবফবুয যভান

বনায মফগভ

ভাগুযা 02/11/1989

20295 াফবযন ভাহ জাবফন যভান বপকুয যভানা

াবদা যভান

ঢাকা 08/02/1990

20296 ভাবফয়া আক্তায আব্দুর ভাম্মজদ

াবভা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1987

20297 ভামুদ াান মভাােদ আরী তালুকদায

ভামুদা সুরতানা

ঝারকাঠী 01/08/1991

20298 মভাোঃ মগাপযান মাম্মন াঠান মৃত মভাোঃ ওভয পারুক াঠান

মভাাোঃ মপযম্মদৌী মফগভ

ফবযার 04/06/1989

20299 মুাইভীন নাবয়ান খান জাান মজফ খান

তহুযা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 28/01/1989

20300 মভাোঃ মাম্মর যানা মভাোঃ াবফর উবিন

মযাম্মকয়া মফগভ

জাভারনৄয 10/09/1992

20301 মভাোঃ ইভযান াান মভাোঃ ভবন আরী

মভাোোঃ ইভত আযা

াফনা 25/05/1988

20302 এ এভ মভাস্তাবকমুয যভান এ এভ মভাস্তাবপজুয যভান

ভম্মনায়াযা মফগভ

ঢাকা 01/06/1987

20303 মভাোঃ নাবদ াান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান মভাল্লা

নাবযন সুরতানা

নড়াইর 01/12/1994

20304 আয়ুফ আরী মভাোঃ ইয়াবেন আরী

নূযজাান

বযাজগঞ্জ 10/07/1989

20305 মভৌভী পাযজানা মভাোঃ াবফবুর ইরাভ

মভাোোঃ ভাছুভা খানভ

মম্মায 16/09/1986

20306 মভাোঃ াবফবুয যভান মভাোঃ নুরুর আবভন

মভাফাম্মযকা মফগভ

ঢাকা 26/09/1987

20307 মাাগ মাম্মন আম্মনায়ায খন্দকায

াবয়া মফগভ

ভাদাযীনৄয 15/02/1990

20308 সুবজত কুভায ভির সুীর কুভায ভির

ভীনা যানী ভির

মম্মায 10/10/1990

20309 মভাোঃ আযভান জাান াওন মভাোঃ াহ জাান আরভগীয

মপারী সুরতানা

টাঙ্গাইর 30/11/1990

20310 মুযাত নাবজয তানবজন মভাোঃ নাবজয উবিন

াযবীন আক্তায

ঢাকা 01/01/1992

20311 আরভা খাতুন মুন্পী ভাাবুফ মাম্মন

পাযজানা ফনভ

ঢাকা 01/07/1992

20312 কাজী পাবযয়া আান কাজী আান উল্লা

মতাযা মফগভ

কুবভল্লা 24/05/1993
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20313 ইবা আক্তায ইভাইর মাম্মন

বফউটি মফগভ

ঢাকা 04/08/1993

20314 ভবভ উবিন আবুর খাম্ময়য

আক্তায জাান

মনায়াখারী 01/01/1988

20315 মভাোঃ আম্মনায়ায মাাইন াঈদী আভজাদ মাম্মন

কাভরুন মনা

কক্সফাজায 20/12/1993

20316 আযভান খান ইয়ায আরী খান

াানাযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 27/07/1994

20317 আকতায মাম্মন মতাপাজ্জর মাম্মন

জান্নাতুর নাইভা

মপনী 10/12/1994

20318 কাজী মভাোঃ াীন াম্মপজ মভাোঃ জাবকয মাম্মন

পাম্মতভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 28/02/1992

20319 রুবদা ভির তচতন য ভির

কাবরদাী ভির

মম্মায 14/09/1990

20320 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ আব্দুর জবরর মভার যা

আকবরভা খাতুন

াতক্ষীযা 09/12/1989

20321 মভাকাম্মের ক এভদাদুর ক

মুযবদা ক

বকম্মাযগঞ্জ 21/10/1992

20322 সুবিতা মঘাল নত কুভায মঘাল

রাকী মঘাল

চট্টগ্রাভ 10/04/1991

20323 াযবভন জাান মতু মভাোঃ াহ জাান আরভগীয

মপারী আরভগীয

ঢাকা 19/11/1990

20324 মভা: যাপান ক খান মভা: মযজাউর খান

াবনা খাতুন

কুবিয়া 02/05/1991

20325 ইজাজুয যভান ভ ূঁঞা এনাম্ময়তুয যভান ভ ূঁঞা

আন্জজু ভান আযা মফগভ

কুবভল্লা 17/11/1991

20326 মভা: ইউসুপ আরী মভা: ইন্নে আরী

াবরভা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/09/1989

20327 এ. এভ বুজ বভয়া আব্দুর কবযভ

আভা মফগভ

বযাজগঞ্জ 27/04/1990

20328 তরুন কুভায যায় যফীন্দ্র নাথ যায়

াবফত্রী যানী যায়

াতক্ষীযা 12/04/1987

20329 মভাোঃ আাদুজ্জাভান বযাজুর ক মুতাইত

আবভরুন মনচ্ছা

বযয়তনৄয 14/01/1991

20330 মভা: ানুয আরভ যাবু আক্তারুজ্জাভান

ববযনা আক্তায

ভয়ভনবিং 10/01/1993

20331 খায়রুর াান ভবনয মাম্মন

মাম্মন আযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 11/04/1990

20332 ইবরয়া মভাল্লা মভা: ফাদা মভাল্লা

ভম্মনায়াযা মফগভ

বম্মযাজনৄয 03/10/1989

20333 মভা: বভজানুয যভান মভা: মকাযফান আরী

ভবজদা মফগভ

জয়নৄযাট 31/12/1989

20334 আবযপ বভয়া মভা: মযাভান বভয়া

মভাােৎ আম্মদা মফগভ

নযবিংদী 08/08/1992

20335 তাবরভা আক্তায মভা: ভাীন যকায

নাবভা আক্তায

ঢাকা 02/04/1988

20336 মভা: মুবনভ মাম্মন মভাপাম্মজ্জর মাম্মন যীপ

যীনা নাবযন

ফবযার 01/06/1988
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20337 আব্দুল্লা আর ভামুন আব্দুর ভাম্মরক ভাদফয

াম্মজদা মফগভ

বযয়তনৄয 01/01/1990

20338 মভা: তানবজর যভান খান আবফদুয যভান খান

ভামুদা মফগভ

নযবিংদী 01/11/1987

20339 মভা: আবযনের ইরাভ মভা: াভসুবিন আােদ

মভাা: আম্মনায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 28/10/1987

20340 পারুক আম্মভদ কাভার আম্মভদ

ভনজুভা মফগভ

কুবভল্লা 31/12/1988

20341 মভা: আজারুর ইরাভ মভা; আব্দুর মভাতাবরফ

খাম্মরদা আক্তায জাান

ভয়ভনবিং 15/12/1989

20342 বগয়া উবিন পযাজী নুরুর ক পযাজী

বফবফ ভবযয়ভ

মপনী 11/01/1990

20343 মভা: াবন আরভ মভা: মগারাভ মভাস্তপা

মভাো: মভাম্মভনা মফগভ

ফগুড়া 08/03/1991

20344 মভা: ারুন মভা: আফদুর েত্তায

জান্নাতুর মপযম্মদৌ

চট্টগ্রাভ 21/09/1989

20345 সুদ চন্দ্র যকায মৃত: সুীর চন্দ্র যকায

জল্পনা যানী যকায

ফগুড়া 30/06/1991

20346 আব্দুল্লা আর ভামুন আব্দু োত্তায

ভভতাজ মফগভ

মপনী 17/04/1990

20347 মভা: সুভন খন্দযকায মৃত আবু াঈদ খন্দকায

বভম্ম মনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 25/12/1992

20348 মভা: জাাঙ্গীয আরভ মভা: মম্মকন্দায আরী

জাানাযা মফগভ

যাজাী 07/01/1988

20349 মভা: ইভাইর মাম্মন মৃত আ: ফাম্মযক

মভাম্ম িদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 31/12/1988

20350 মভা: মগারা বভয়া আব্দুর কুদ্দুে

জুম্মরখা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 10/09/1988

20351 আ: োত্তায অম্মদুয যভান

াবরভা মফগভ

কুবভল্লা 02/01/1992

20352 মভা: ভাবুফ ইরাভ মভা: আবতয়ায যভান

মৃত জাানাযা মফগভ

যিংনৄয 01/01/1990

20353 মুন্পী নজরুর ইরাভ মুন্পী তাাজ্জত মাম্মন

বনরুজা মফগভ

ভাগুযা 26/06/1989

20354 মভা: রুহুর আবভন মভা: াবভদুয যভান

মভাো: আম্মরভা খাতুন

ঠাকুযগাঁও 15/05/1987

20355 অবনফ িান কীত্তনীয়া অবভয় ভলন কীত্তনীয়া

মযখা কীত্তনীয়া

মগাারগঞ্জ 01/05/1987

20356 ভাউদুয যভান আফদুয যভান

াভসুন নাায মচৌধুযানী

গাজীনৄয 13/08/1992

20357 উজ্জ্বর কুভায মঘাল যনবজৎ কুভায মঘাল

বফতা যানী মঘাল

ফবযার 11/07/1987

20358 বযন াযম্মবজ মভা: আবনছুয যভান

মৃত ারুর

যাজাী 15/10/1992

20359 বকুর আরী ইফাদৎ বফশ্বা

চাম্পা বফশ্বা

যাজফাড়ী 14/12/1986

20360 ইযাত জাান আপতাফ উবিন আম্মভদ

মভাযম্মদা মফগভ

বযয়তনৄয 15/04/1988
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20361 াভীভা মফগভ বপম্মযাজ যকায

বনলুপা মফগভ

গাজীনৄয 05/04/1991

20362 ারুন বভয়া জজ বভয়া

নাবগ ি মফগভ

নযবিংদী 07/01/1991

20363 এ.এভ. তবযকুর ইরাভ মভা: নূয মাম্মন বাই

রাবরী মফগভ

ভাদাযীনৄয 01/11/1990

20364 মুােদ নাবেয উিীন তপজ্জর মাম্মন

নুয জাান মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/08/1976

20365 পাযানা আপবযন মভা: ফানী ইযাইর

মভাা: তাম্মযা মফগভ

যাজাী 20/01/1989

20366 সুলভা মগৌযাঙ্গ

বদারী

ভাদাযীনৄয 28/12/1990

20367 মভাোঃ ইভাইর মভা: আবুর কাম্মভ

মযানা আক্তায

চট্টগ্রাভ 20/08/1987

20368 খন্দকায মুােদ আমভ আফদুর ভবতন খন্দকায

আম্মনায়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/07/1987

20369 মভা: ইভযান খান আফদু ারাভ খান

বপম্মযাজা মফগভ

ফবযার 31/12/1990

20370 ইবি আরী মদম্মরায়ায মাম্মন

াবনা মফগভ

জয়নৄযাট 16/10/1989

20371 তুবন চাকভা অনু কুভায চাকভা

বরবর চাকভা

যাঙ্গাভাটি 25/07/1991

20372 মভা: ইয়ারুয আভদ মভাোঃ: রুস্তভ আরী রান

আবেয়া মফগভ

বম্মযাজনৄয 04/12/1991

20373 অরুন চন্দ্র যকায বযচযন যকায

ফকুর যানী দা

ফবযার 10/01/1988

20374 মভা: জাবকয মাম্মন আব্দুয যবদ খাঁন

জীফন মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 10/03/1993

20375 মভা: আবু সুবপয়ান মভা: পবযদ উবিন

যাবজয়া খাতুন

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1988

20376 াজ্জাদ ভামুদ মভা: ীদউল্লা

মপযম্মদৌী মফগভ

ঢাকা 06/12/1988

20377 মভাােদ বনয়াজ ভামুদ মভা: নুরুর ইরাভ

াবনা আক্তায

ভাদাযীনৄয 30/09/1991

20378 মভা: আানুজ্জাভান মভা: আব্দুর ভাম্মরক

মাম্মন আযা

যিংনৄয 09/12/1988

20379 মভা: ইভযানুর াান মভা: কাভরুর াান

মবরনা আকতায

চট্টগ্রাভ 07/06/1991

20380 মভা: বদদারুর আরভ া আফদুর মগাপযান

মযানা আক্তায

মপনী 01/08/1990

20381 াান মভাােদ তাম্মযক নুরুর আফোয

আম্মনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1988

20382 রানা মপযম্মদৌ মগারাভ মপযম্মদৌ

পাযানা আক্তায

ঢাকা 19/04/1993

20383 মদফাীল ভন্ত মৃত গম্মন ভন্ত

ফীবথ যানী ভন্ত

কুবড়গ্রাভ 02/11/1991

20384 জাবপ াান মভা: ারুনুয যবদ

বজন্নাতুন নাায

নওগাঁ 02/09/1990
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20385 মভাো: যাম্মফয়া সুরতানা মভা; যই উবিন আম্মভদ

মভাো: সুবপয়া মফগভ

বযাজগঞ্জ 21/10/1988

20386 মভা: বজফ বভয়া মভা: সুরুজ্জাভান

শ্যাভরী মফগভ

জাভারনৄয 30/11/1990

20387 মভা: বদদায াা কাভার আম্মভদ

ভম্মনায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1989

20388 প্ররাদ ভির বফষ্ণুদ ভির

করনা ভির

ভাগুযা 11/09/1990

20389 মভা: াজ্জাদ মাম্মন াান আম্মভদ

ভভতাজ মফগভ

ঠাকুযগাঁও 25/05/1987

20390 মভা: ভবউিীন এ.মক. এভ াভসুিীন

াম্মরা মফগভ

ঢাকা 13/12/1993

20391 মভাো: তাম্মযা আকতায মভা: আবু তাম্ময আরী

মভাো: মভাম্মেনা মফগভ

যিংনৄয 05/07/1991

20392 মভা: আইয়ুফ আপনান আফদুয যউপ

মপযম্মদৌ আযা মফগভ

মপনী 01/01/1993

20393 বযত চন্দ্র যায় মদম্মফ চন্দ্র যায়

বম্মরাতী যানী

ঠাকুযগাঁও 11/10/1990

20394 মভা: াম্মবুর ইরাভ মভা; আ: যবদ প্রা:

মভাা: আম্মরয়া মফগভ

নীরপাভাযী 16/04/1987

20395 মভা: আবযনেয যভান মৃত মভাফাযক আরী বকদায

মদম্মরায়াযা মফগভ

ফবযার 04/04/1988

20396 ইভবতয়াজ পাাদ াান নূয মভাােদ পারুক

পবযদা ইয়াবভন

যিংনৄয 08/08/1989

20397 বচন্য় বফশ্বা নম্মযন্দ্র নাথ বফশ্বা

ইরা যানী বফশ্বা

চুয়াডাঙ্গা 01/08/1988

20398 মভা: যাম্মর মগারাভ মাম্মন

ভবনম্মযয মনো

মনায়াখারী 06/09/1987

20399 মভা: যবপকুর ইরাভ মভা: শুকুয আরী তালুকদায

সূর্য্ি খাতুন

বযাজগঞ্জ 25/03/1987

20400 আফদুল্লা আর জুফাম্ময়য মভা: ভাকছুদুয যভান

ভভতাজ মফগভ

মবারা 28/09/1990

20401 শ্রী প্রবভত ফড়ুয়া বযম্মতাল ফড়ুয়া

মৃত প্রবতভা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 21/12/1987

20402 অবদা সুরতানা ভীন যদায

ারভা মফগভ

ভাগুযা 04/10/1989

20403 ভাবুফ াান ইম্ময়ন ারুন অয যবদ

ানজীদা আক্তায বর

নাযায়নগঞ্জ 20/10/1990

20404 তা চন্দ্র সূত্রধয বনতাই চন্দ্র সূত্রধয

সুীরা সূত্রধয

ঝারকাঠী 07/12/1990

20405 পাযজানা আজভীন মভা: পজলুয যভান

মবরনা সুরতানা আখতায

ফবযার 15/06/1989

20406 াভীভ মাম্মন আবুর কাম্মভ বভঞা

াম্মরা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 05/01/1987

20407 নয়ন বকদায আকতায মাম্মন বকদায

বখা মফগভ

মগাারগঞ্জ 07/10/1989

20408 মভা: যাবকবুর াান মভা: াআরভ তালুকদায

সুবপয়া মফগভ

টুয়াখারী 12/12/1992
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20409 এ.এভ. াবব্বয াান বযাজ বভয়া

জাানাযা আক্তায

মনত্রম্মকানা 28/06/1991

20410 ভবজবুয যভান আবুর ফাায

যওন আযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/10/1987

20411 সুজন চন্দ্র াওরাদায মুকুন্দ চন্দ্র াওরাদায

কাবর তাযা

টুয়াখারী 12/08/1990

20412 মভা: জুম্ময়র মাম্মন মভা: মতাতা বভয়া

তবেযন মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 30/12/1991

20413 ইউসুপ কাজী ভব্বত আরী কাজী

াবভদা মফগভ

মগাারগঞ্জ 16/03/1991

20414 মভা; আবু ফককয ববিক মভা: আব্দুর খাম্মরক

মভাো: উম্মে কুরছুভ

জয়নৄযাট 01/01/1987

20415 মভা: কাভরুর াান মচৌধুযী মভা: আবুর কাম্মভ মচৌধুযী

কুরছুভ আক্তায

ঢাকা 06/12/1991

20416 আব্দুল্লা-আর-পয়ার মভা: াজাান বভঞা

মযবজয়া খাতুন

টাঙ্গাইর 31/12/1993

20417 মভা: াবনয়াত মাম্মন মভা: ভবনয মাম্মন

বভনাযা াযবীন

ঝারকাঠী 15/01/1991

20418 মভা: যাম্মর মভা: মভাম্ময়ত উবিন আম্মেদ

পবযদা আম্মভদ

টুয়াখারী 01/09/1988

20419 মখ ারা উবিন মখ মভা: আব্দু ারাভ

মবরনা াযম্মবজ

ঢাকা 19/09/1991

20420 মভা: পবযদুজ্জাভান মৃত মদম্মরায়ায মাম্মন

বপম্মযাজা মফগভ

জাভারনৄয 03/03/1990

20421 াখাওয়াত মাম্মন যজফ আরী

আম্ময়া মফগভ

মযনৄয 01/10/1988

20422 মভা: বুজ পখরুর

বফনু বফবফ

ঢাকা 13/02/1993

20423 মভা: আবুর ফাায াওরাদায মভা: আনোয আরী াওরাদায

আম্মরয়া মফগভ

ফবযার 17/11/1988

20424 সুফর বট্টাচায়িয বদম্মেন্দু বট্টাচায়িয

চঞ্চরা যানী বট্টাচায়িয

মভৌরবীফাজায 04/10/1987

20425 মভাো: কাভরুন্নাায মভা: মকযাভত আরী

সুবপয়া খাতুন

বঝনাইদ 30/07/1988

20426 বত্রনাথ ফারা সুনীর ফারা

আরতী ফারা

মগাারগঞ্জ 19/11/1987

20427 আবযপ আম্মভদ আরবী এভ এ আবজজ

ববিকা আবজজ

ফবযার 02/12/1991

20428 মভা: বযনেজ্জাভান বভজু মভা: মভাখম্মরছুয যভান

মভাো: মপারী মফগভ

নীরপাভাযী 31/12/1987

20429 মতৌবদা মযাভানা মভাােদ আরী মদওয়ান

ইভাত আযা

বযয়তনৄয 08/10/1990

20430 মভাােদ মভাস্তপা কাভার ভাবুবুয যভান

মাম্মনয়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1993

20431 মভা: আরাভ মাম্মন মভা: আবু ফকয বেবিক

আম্মফদা খাতুন

াতক্ষীযা 05/05/1991

20432 মভা: যায়ান আরভ মভা: আব্দুয যবপক

আশুযা মফগভ

জাভারনৄয 05/06/1991
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20433 মানআযা আকতায মভা: আবুর কাম্মভ খান

বভম্ম ভবযয়ভ সুরতানা

বম্মযাজনৄয 01/12/1986

20434 মভা: ফাাউবিন মাম্মর মভা: আফদুর ভান্নান

যাম্মফয়া মফগভ

কুবভল্লা 18/07/1988

20435 ফাবি ার শ্যাভর ার

বযনা যানী ার

ঝারকাঠী 02/02/1991

20436 মভা: আবু যাম্মর মভা: আবুর কাম্মভ

বভম্ম: াবদা মফগভ

ঢাকা 12/12/1988

20437 জান্নাতুন নাঈভ এভ এ যভান

মযাকানা যভান

ঢাকা 01/01/1993

20438 মভা: আযানের আরভ মভা: আব্দু াত্তায

মভাো: আনজুয়াযা মফগভ

বদনাজনৄয 12/09/1987

20439 মভা: খায়রুর ইরাভ মভা: আব্দুর জব্বায

লুৎনেন নাায

ভয়ভনবিং 23/12/1987

20440 মভা: বযনের ইরাভ সুভন মভা: আবুর কাম্মভ

মভাো: সুযাইয়া নােবযন

যিংনৄয 28/10/1992

20441 মভা: ভববুয যভান তাবেউয যভান

নাবভা আকতায

টুয়াখারী 05/09/1992

20442 মভা: াইনের ইরাভ মভা: আম্মফদ আরী

মভাা: বভনাযা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1992

20443 মভা: পজলুর ক মভা: োম্মনায়ায মাম্মন

বপম্মযাজা খাতুন

বযাজগঞ্জ 01/01/1993

20444 মভা: াইনের ইরাভ মভা: া আরভ মযবনয়াফাত

নূম্ময জান্নাত আরভ

বম্মযাজনৄয 20/05/1987

20445 মভা: যায়ান আর ভামুন মভা: ইউছুপ আরী

নেরজান মনা

কুবিয়া 16/04/1988

20446 মভা: আবু মনা কাভার মভা: রুস্তভ আরী

তাবভনা খাতুন

াতক্ষীযা 01/01/1987

20447 মভা: বযয়াজ উবিন মভা; আইয়ুফ আরী

মভাা: মযম্মনা মফগভ

কুবভল্লা 24/04/1989

20448 নুযাত ইরাভ মভা: নজরুর ইরাভ খান

াবপয়া আপম্মযাজ

ঢাকা 30/09/1993

20449 মভা: াইম্ময়দ রুফায়ন ফািী মভা: আফদুর জবরর মৃধা

বভম্ম মম্মরনা আকতায

বম্মযাজনৄয 15/10/1990

20450 নাবদযা যভান মভা: ববিকুয যভান

যাম্মরা আক্তায

ভয়ভনবিং 01/03/1988

20451 মভা: আব্দুল্লা আর আবপ আান াফীফ

যাবপয়া আকতায

ঢাকা 04/06/1991

20452 মভাােদ রুহুর আবভন মভা: ফবরুর ক

ারুনা মফগভ

নযবিংদী 02/07/1989

20453 মভাোঃ ভারুপ ইরাভ মভা: আবুর মাম্মন

বয়াযা মফগভ

ঢাকা 02/10/1992

20454 মভা: কবফয মাম্মন মভা: নুরুর ইরাভ

কুরছুভ আক্তায

নযবিংদী 10/04/1992

20455 মভা: আরভগীয মাম্মন সুভন মভা: নাবয উিীন

আবেয়া খাতুন

নাযায়নগঞ্জ 06/01/1988

20456 ফাবুর চন্দ্র যায় মগাার চন্দ্র যায়

যত্না যানী যায়

মনায়াখারী 30/11/1982
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20457 াবভভা আক্তায সুফন িা তয়দ আবু াম্মর মবরভ

ভভতাজ মফগভ

ঢাকা 13/09/1990

20458 জয়ন্ত মদ  কানাই রার মদ

মাবা মদ

মগাারগঞ্জ 08/04/1989

20459 ভভতা ইয়ােবভন মভাজাম্মের ক

রাইলুন নাায

যিংনৄয 02/11/1992

20460 ারাউিীন ইউসুপ মথ ভাসুদ আরী

গুরান আযা

মগাারগঞ্জ 11/10/1988

20461 মদম্মরায়ায মাম্মন মভাাোদ মভাতাবরফ

পাযজানা আক্তায

কুবভল্লা 16/07/1993

20462 ানবজদা আক্তায মৃত আব্দু াত্তায পবকয

মবরনা াত্তায

ঢাকা 29/08/1988

20463 মভাােদ যপযাজ মনওয়াজ ভযহুভ আব্দু াত্তায পবকয

মবরনা আক্তায

ঢাকা 25/12/1990

20464 মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন আব্দুর খাম্মরক

ওবদা মফগভ

মনায়াখারী 06/01/2016

20465 এ. এভ. ভাসুদ জাবদ মাম্মন মখ

আম্মনায়াযা মফগভ

খুরনা 30/12/1991

20466 ইন্দ্রবজৎ যায় বচত্রযঞ্জন যায়

ভভতা যায়

খুরনা 21/11/1990

20467 মভাোঃ মযজাউর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা ানা

ভম্মনায়াযা মফগভ

াতক্ষীযা 31/12/1991

20468 মভাোঃ নফীয মাম্মন মভাোঃ াধু খাঁন

নুম্মযজা

জাভারনৄয 12/11/1988

20469 মভাোঃ তাজুর ইরাভ মভাোঃ আাদুর ক

তবভনা মফগভ

নীরপাভাযী 10/08/1987

20470 বমৄল কাবন্ত ীর কাবত্তিক চন্দ্র ীর

বভনতী যানী ীর

টুয়াখারী 15/07/1990

20471 তাী ার কারী দ ার

বফনৄরা ার

নযবিংদী 01/11/1990

20472 মভাাোঃ রুফাইয়া আম্মফদীন এ.বফ. এভ. জয়নার আম্মফদীন

মভাাোঃ াভীন সুরতানা

কুবভল্লা 27/06/1991

20473 কাভনা বফশ্বা কারাচাঁদ বফশ্বা

ভবনভারা বফশ্বা

ভাগুযা 17/03/1991

20474 এ. এভ. আব্দুল্লা-আর-বপম্মযাজ মভাোঃ আবনছুয যভান

জাবভরা মফগভ

যাজাী 29/12/1992

20475 মভাম্মনা ভবতন মভাোঃ আব্দুর ভবতন প্রাভাবনক

মপারী খাতুন

বযাজগঞ্জ 27/10/1989

20476 মভাোঃ জাবদুর ইরাভ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

মরীনা মফগভ

মভম্মযনৄয 20/08/1989

20477 বনলুপা ইরাভ মদওয়ান মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মযাম্মকয়া ইরাভ

গাজীনৄয 15/11/1991

20478 মভাোঃ বরখন আরী মভাোঃ মতাজাম্মের ক

রাইরী মফগভ

জাভারনৄয 01/02/1990

20479 ইভাঈর মাম্মন নূয মভাাোদ

াবরভা মফগভ

ভাদাযীনৄয 14/10/1992

20480 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান মভাোঃ রুহুর কুদ্দুে

াবরভা খাতুন

াতক্ষীযা 29/11/1991
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20481 পাবতভা আক্তায মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

আপম্মযাজা মনা

ঢাকা 10/10/1989

20482 মভাোঃ নাজমুর আরভ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মভাোোঃ নাজভা খাতুন

বঝনাইদ 02/01/1990

20483 মুােদ যাম্মর মুােদ বযাজ

মুোোঃ বুলু মফগভ

চাঁদনৄয 05/09/1991

20484 সুযবঞ্জত াা প্রবাত াা

বদাবর াা

ভাদাযীনৄয 10/05/1988

20485 মভাোঃ আর-আভীন মভাোঃ আরভ মাম্মন

ইয়াবভন আরভ

মগাারগঞ্জ 20/12/1991

20486 ী চক্রফত্তী আবদনাথ চক্রফত্তী

ভভতা চন্রফত্তী

চট্টগ্রাভ 03/07/1990

20487 মভাােদ জাাঙ্গীয আরভ আব্দুর াত্তায

াবরভা মফগভ

কুবভল্লা 13/06/1991

20488 বযপা আক্তায বভতা মভাোঃ ভবতউয যভান

আক্তারুন নাায

কুবড়গ্রাভ 12/12/1988

20489 যাম্মজ কুভায াা সুধািংশু কুভায াা

বখা যানী াা

বম্মযাজনৄয 10/11/1989

20490 মরবরন ফাইন প্রনেল্ল ফাইন

বফক্তা যানী ফাইন

ফাম্মগযাট 08/12/1990

20491 মভাোঃ াম্মজদুর ইরাভ যকায মভাোঃ আোঃ াবকভ যকায

বখনা মফগভ

কুবভল্লা 04/07/1990

20492 তানবীয আম্মভদ াভীভ আম্মভদ

বফরবক আম্মভদ

যাজফাড়ী 10/10/1992

20493 মভাোঃ আযানের ইরাভ  মভাোঃ ম্মরভান মখ

াম্মরা মফগভ

পবযদনৄয 05/07/1989

20494 কাজী মজবযন আযাপী কাজী নুরূর ইরাভ

কাজী ডাবরয়া মজবভন

বকম্মাযগঞ্জ 30/12/1992

20495 মভাোঃ ইয়াবেন মভাল্যা মভাোঃ ভাম্মজদ মভাল্যা

নাজভা মফগভ

মম্মায 23/09/1993

20496 ভামুদা আক্তায মভাোঃ আরী খান

পবজরাতুন মনা

ঢাকা 04/03/1990

20497 মখ ইব্রাবভ মাম্মন ইনোয আরী মখ

ভাসুদা মফগভ

খুরনা 21/11/1990

20498 মভাোঃ যবফউর ইরাভ মখ মভাোঃ ভবতয়ায যভান

রাইরী মফগভ

মগাারগঞ্জ 08/12/1988

20499 যবকবুর াান ফজলুয যভান

মৃত মযাম্মকয়া মফগভ

কুবভল্লা 01/07/1990

20500 শ্যাভর যায় অমূল্য যায়

যাধা যায়

খুরনা 05/09/1989

20501 মভাোঃ মুো মভাোঃ আজাায আরী

মভাাোঃ যবদা মফগভ

ফাম্মগযাট 01/10/1991

20502 মভাোঃ মাানুয ইরাভ মৃত াজাান আরী

মৃত াবদা খাতুন

াফনা 11/01/1990

20503 মভাোঃ আবভয মাম্মন  মভাোঃ ভবপজুর ইরাভ

নুপা মফগভ

মবারা 12/03/1991

20504 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আফদুর কবযভ

মখাম্মদজা মফগভ

ঢাকা 02/02/1992
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20505 নাজমুর হুাইন ইোাক মখ

নুরুন্নাায মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/01/1991

20506 মভাোঃ মনায়াফ বকদায মভাোঃ মভাম্মরভ বকদায

মজাম্মফদা মফগভ

পবযদনৄয 23/05/1988

20507 মভাোঃ রুম্মফর মাম্মন মভাোঃ যবভ তযপদায

মভাোোঃ পবযদা মফগভ

মম্মায 31/12/1993

20508 টিটু যকায সুকুভায যকায

মাম্মনকা যকায

ফবযার 20/07/1991

20509 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান খাঁন মভাোঃ আোদুজ্জাভান খাঁন

পবযদা জাভান

পবযদনৄয 30/12/1990

20510 বপ্রন্প বরিংকন যকায সুান্ত যকায

বরবকা যকায

ফাম্মগযাট 09/09/1991

20511 মভাোঃ আর ভামুন মভাোঃ আকফয আরী‘

মভাাোঃ াবফনা ইয়াভীন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 10/09/1988

20512 মভাোঃ আবু তাম্মরফ যাবপন এইচ. এভ. আরী মাম্মন

মভাোোঃ পাযজানা াযবীন াবপয়া

ফবযার 29/05/1994

20513 আবতকুয যভান আযানের আরভ

মপারী আরভ

মম্মায 04/11/1992

20514 মুোঃ আবু ফকয বিীক মুোঃ আব্দু ারাভ

বফবফ েবকনা

মপনী 11/12/1993

20515 পবযদা ইয়াবভন মভাোঃ নুয বভয়া

নুযজাান

মনত্রম্মকানা 15/08/1991

20516 অবরট কুভায াা অরু কুভায াা

অঞ্জরী যানী াা

ভাগুযা 07/09/1987

20517 মভাোঃ জুরবপকায যভান মভাোঃ পজলুর ক

মভাোোঃ জাানাযা খাতুন

ফগুড়া 31/12/1987

20518 নাবেভা আক্তায মভাোঃ আব্দুয যফ

আম্মনায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 10/04/1989

20519 মভাোঃ যাম্মর াান মৃত লুৎপয যভান

মযম্মনা মফগভ

যিংনৄয 01/01/1992

20520 বফানী াা মৃত মখাকন াা

মভঘনা াা

ফযগুনা 25/12/1990

20521 প্রফীয মঘাল মনার মঘাল

ভারতী মঘাল

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 09/08/1988

20522 মভাোঃ জুম্ময়র বভয়া মভাোঃ আব্দুর াবভদ

মভাোোঃ মজাম্মফদা মফগভ

ফগুড়া 02/05/1993

20523 মভাোঃ যাবপউর আরভ নফাফ মভাোঃ মকাযফান আরী

ভম্মনায়াযা মফগভ

যাজাী 07/08/1988

20524 মভাোঃ পয়ার মভাোঃ চাঁন মভাল্লা

ভবযয়ভ মফগভ

ফবযার 15/01/1992

20525 মভাোঃ জাবকয মাম্মন মভাোঃ আক্কাে আরী উবকর

রারম্মভান বফবফ

ফবযার 03/03/1988

20526 মভাোঃ বফলুয যভান মভাোঃ বভজানুয যভান

মজােনা খাতুন

বঝনাইদ 03/01/1993

20527 মভাোঃ অবর ভাদফয ভাইনুবিন ভাদফয

যবভা মফগভ

ভাদাযীনৄয 07/09/1992

20528 মভাোঃ খবরলুয যভান মভাোঃ নুরুর ইরাভ

ারুর মফগভ

গাইফান্ধা 01/12/2016
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

20529 মভাোঃ বজয়াউর ক এভদাদুর ক

আম্মনায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 15/02/1984

20530 তা চাকভা ীমৄল কাবন্ত চাকভা

ততী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 01/06/1988

20531 শ্যাভর চন্দ্র দা অবনর চন্দ্র দা

প্রনবত যানী দা

চাঁদনৄয 15/01/1987

20532 মভাোঃ খাবরদ াান মভাোঃ াভসুর আরভ

মভাোোঃ খাম্মরদা ফানু

ঠাকুযগাঁও 27/12/1989

20533 মভাোঃ াাফ উবিন মভাোঃ মগারাভ যসুর

ভম্মনায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 02/03/1988

20534 মভাোঃ আরম্মফরুনী বফন কাম্ময় মভাোঃ ইভরুর কাম্ময়

মফগভ মজবভন আযা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 10/03/1988

20535 ইভতাযা ইরা মভাোঃ জবরুর ক

আভা আক্তায

টাঙ্গাইর 18/02/1991

20536 মভাোঃ আবনছুয যভান মৃত চাঁদ আরী ভির

মভাোোঃ াবন্ত মফওয়া

বযাজগঞ্জ 01/01/2016

20537 মভাোঃ ইফাদুর ইরাভ মভাােদ আরী মভাড়র

নুযনাায মফগভ

মম্মায 10/09/1989

20538 া মনওয়াজ মচৌধুযী আব্দুয যউপ মচৌধুযী

যীপা খাতুন মচৌধুযী

বদনাজনৄয 21/07/1987

20539 অরূ কুভায দা উত্তভ কুভায দা

বদা দা

বযয়তনৄয 29/07/1988

20540 মভাোঃ মভাাযযপ মাাইন নাই

ভম্মনায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 05/01/1991

20541 অ িন কুভায াা আবক াা

বভনবত যানী াা

াতক্ষীযা 04/09/1989

20542 নােবযন আক্তায মভাোঃ আবুর াম্মভ

নাবগ িে মফগভ

ভয়ভনবিং 12/08/1992

20543 মভাোঃ উজ্জর মাম্মন মৃত আবুর ফাায

মভাোোঃ আনম্মজযা মফগভ

কুবিয়া 06/07/1988

20544 মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান মভাোঃ আইনুর ক

ভবযয়ভ খাতুন

াফনা 24/01/2016

20545 জান্নাতুন তাজবযন মভাোঃ যবপকুর ক মভাল্লা

মভাম্মেনা মফগভ

কুবভল্লা 01/12/1991

20546 াম্মজদা আক্তায মভাোঃ াম্মফ আরী

মপারী মফগভ

চাঁদনৄয 02/02/1988

20547 ডাবরয়া খাতুন ারুন-অয-যবদ

কাজর রতা

নড়াইর 11/10/1991

20548 মুবরভা জাান অন্তযা এভ. এভ. জাবকয মাম্মন

মভাবনা আক্তায

মম্মায 16/12/1988

20549 মভাোঃ আতাউয যভান মভাোঃ আব্দু োভাদ

মভাোোঃ আম্বীয়া আক্তায

ফগুড়া 14/11/1985

20550 খন্দকায বভযাজুর ইরাভ মভাোঃ খন্দকায জাভম্মদ আরী

তবভনা মফগভ

ভাগুযা 01/12/1991

20551 মভাোঃ মভাফাযক মাম্মন মচৌধুযী মভাোঃ পবযদ বভয়া মচৌধুযী

মভাোোঃ আম্মনায়াযা  মফগভ

কুবভল্লা 01/12/1991

20552 মভাোঃ আবুফকয ববিক মাোঃ ইউনুচ আরী পবকয

মাম্মনয়াযা মফগভ

বম্মযাজনৄয 18/07/1989
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

20553 মভাোঃ াভীমুর াান মভাোঃ াবভদুর ক

মভাোোঃ আনবজযা খাতুন

মভম্মযনৄয 04/05/1987

20554 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ আব্দুর ক

মযনু ক

টাঙ্গাইর 02/07/1990

20555 মভাোঃ ইভযান মাম্মন মভাোঃ আরভগীয মাম্মন

মভাোোঃ ভম্মভনা মফগভ

ফগুড়া 02/03/1991

20556 মুোঃ ওীদুন্নফী মচৌধুযী মভাোঃ এভদাদুর ক মচৌধুযী

মভাোোঃ এযম্মদা াযবীন

যিংনৄয 31/07/1990

20557 মভাোঃ ওয়াম্ময়সুরুণী মভাোঃ ওয়াম্মদ

পাবভা মফগভ

নাম্মটায 24/11/1988

20558 আবনচুয যভান খান আোঃ ভাম্মজদ খান

পবযদা ইয়াবভন

মগাারগঞ্জ 02/01/1989

20559 মভাোঃ মখাযম্মদ আরভ মভাোঃ আকফয মাম্মন

মভাাোঃ মখাম্মদজা

জাভারনৄয 01/04/1988

20560 ানবজদা ভাসুদ মভাোঃ খাম্মরদ ভাসুদ

বভম্ম আখতায ভবঞ্জরা

ঢাকা 22/08/1990

20561 মভাাোঃ নাজমুন নাায মভাোঃ ইভাইর যদায

মভাাোঃ আম্ময়া মফগভ

ফবযার 30/12/1992

20562 আবক ভামুদ গনেয াতী

জহুযা খাতুন

াফনা 20/11/1989

20563 নয়ন মভাল্লা মভাোঃ জাবকয মাম্মন মভাল্লা‘

বখা মফগভ

মগাারগঞ্জ 25/10/1990

20564 মভাোঃ আবযনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর াবরভ

আম্ময়া মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 15/01/1990

20565 মভাোঃ পারুক মাম্মন মৃতোঃ মভাোঃ বযাজউিীন মখ

কুরসুভ মফগভ

খুরনা 22/02/1988

20566 মভাোঃ আাদুর ক আরী আেদ যকায

মভাোোঃ আম্মনায়াযা মফগভ

বযাজগঞ্জ 21/07/1989

20567 মভাোঃ মফরার মাম্মন মৃত মভাোঃ ারুন-অয-যবদ তালুকদায

আম্মরয়া মফগভ

ফবযার 01/06/1985

20568 মভাোঃ ভাসুদ াযম্মবজ মভাোঃ আব্দুয যবদ

খাম্মরদা খাতুন

কুবিয়া 25/09/1990

20569 মভাোঃ এভদাদুর ক মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু বভয়া

মভাাোঃ ভাম্মজদা মফগভ

বম্মযাজনৄয 02/11/1989

20570 উবভ ি  ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

ারভা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 27/09/1993

20571 জবরুর ইরাভ মখাযম্মদ আরভ

আম্ময়া খাতুন

ঢাকা 10/02/1987

20572 মভাোঃ ভবনরুর ইরাভ মভাোঃ উবজয আরী মখ

যাম্মফয়া মফগভ

খুরনা 22/06/1989

20573 মভাোঃ যীপ ভামুদ মুোঃ বপউর আরভ

েবরভা আক্তায

চট্টগ্রাভ 04/02/1988

20574 খবরলুয যভান আকতারুজ্জাভান

তাজভর

নযবিংদী 16/08/1988

20575 মভাোঃ মবরভ ভইয়া মভাোঃ জবরর ভইয়া

তাজভর

নযবিংদী 13/02/1991

20576 আাদুজ্জাভান মভাোঃ তাম্মরুজ্জাভান

আম্মরয়া মফগভ

নযবিংদী 16/12/1991
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20577 মভাজাম্মের ক ারুন-অয-যবদ

নূরুন্নাায

ভাবনকগঞ্জ 05/06/1989

20578 মভাোঃ যবপকুর ইরাভ মভাোঃ াজাান

যাবদা মফগভ

ঢাকা 09/02/1987

20579 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ ওফায়দুয যভান

াম্মজযা মফগভ

মম্মায 08/08/1991

20580 পজম্মর আাদ মভাোঃ পজম্মর যবব্ব

নুরুন্নাায

মম্মায 31/10/1991

20581 মভাােদ আবু াঈদ মভাােদ মভাম্মর উবিন

আম্মনায়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/03/1987

20582 মভাোঃ মভাাযযপ মাম্মন আব্দুর যবদ খান

াানুয মফগভ

ফবযার 24/10/1989

20583 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মৃত আব্দু াত্তায বফশ্বা

যাবদা খাতুন

াতক্ষীযা 25/12/1986

20584 তয়দ আভদ উল্লা ম্রাট তয়দ জগলুর ায়দায

তয়দা নােবযন আকতায

চট্টগ্রাভ 03/02/1992

20585 আবযপ মাম্মন ইব্রাীভ খবরর

বনলুপা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1989

20586 যাবদুর ইরাভ মভাল্লা মৃত আরী আকফয মভাল্লা

মযাম্মকয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 03/01/1989

20587 মগারাভ কফীয এভ. ভামুদুয যভান

ভভতাজ ভামুদ

াফনা 01/12/1990

20588 মভাোঃ যবফউর কবযভ মভাোঃ আব্দুয যউপ

মভাোোঃ মবরনা খাতুন

বযাজগঞ্জ 05/01/1989

20589 মভাোঃ ফাদর বভয়া মভাোঃ াজাান

মভাোোঃ ভনজুআযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 02/10/1988

20590 কভম্মর ানা তম্মরন চন্দ্র ানা

খুকুভবন ানা

খুরনা 26/12/1992

20591 যাম্মদুর াান আবুর মাম্মন

ভাম্মজদা মফগভ

ঢাকা 04/02/1990

20592 বদফ চন্দ্র যায় সুম্ময চন্দ্র যায়

বফতা যানী

বম্মযাজনৄয 01/01/1987

20593 যাম্মক মঘাল যাখার চন্দ্র মঘাল

গীতা যানী মঘাল

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 15/05/1989

20594 যাপান জাবন বয়াভ মৃত মভাোঃ জাভার মাম্মন

পাযানা ক

ঢাকা 07/05/1993

20595 দ্বীন ইরাভ মদম্মরায়ায মাম্মন

াবরভা মফগভ

ঢাকা 18/04/1987

20596 ইয়াবভন আক্তায ওবন মভাোঃ ইউছুপ আরী

ানাজ ইউছুপ

ঢাকা 18/11/1992

20597 মভা: আবু নাঈভ মভা: াভসুর ক

াানাযা মফগভ

কুবভল্লা 19/09/1992

20598 মভা: উজ্জ্বর মাাইন মখ মভা: াারী

রুবয়া মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 17/07/1990

20599 মভা: ভবতউয যভান মভা: আবুর কাম্মভ

আপম্মযাজা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 05/06/1993

20600 মভা: আব্দুর খাম্মরক মভা: চানবভয়া

ভাম্মরকা মফগভ

গাইফান্ধা 04/02/1988
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20601 আবপ খান মভা: মাম্মন খান

জাানাযা আযজু

মভৌরবীফাজায 01/03/1991

20602 মখ মভা: ভবউয যভান মখ মভা: আম্মনায়ায মাম্মন

মভাো: খাম্মরদা মফগভ

কুবিয়া 10/01/1985

20603 ধভ িদা ফাইন ম্ময চন্দ্র ফাইন

ববক্তরতা যানী ফাইন

খুরনা 21/12/1986

20604 মভাোঃ যাম্মর যদায মভা: রুহুর আবভন

যাবজয়া

ফবযার 26/06/1991

20605 মভা: ভাছুভ বফল্লা মভা: মদম্মরায়ায মাম্মন

জাানাযা মফগভ

বম্মযাজনৄয 15/11/1990

20606 প্ররয় মফা বনযাঞ্জন মফা

মকয়া যাণী

াতক্ষীযা 03/11/1988

20607 কান্ত কুভায মন বযপ্রাদ মন

সুবভতা যানী মন

ঠাকুযগাঁও 20/10/1989

20608 মভাােদ াম্মবর আক আরী াওরাদায

পাম্মতভা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 01/11/1989

20609 খন্দকায এবযনা আক্তায খন্দকায যবপকুর আরভ

তাাবভনা আক্তায

খুরনা 25/11/1992

20610 মভা: ভবনরুজ্জাভান মভা: বযাজুর ইরাভ

ভম্মনায়াযা মফগভ

নওগাঁ 01/08/1988

20611 মভা: বভজানুয যভান মভা: আব্দুয যবদ

ববযন আক্তায

ফগুড়া 06/11/1992

20612 এনাম্ময়ত উল্লা দযম্মফ আরী

পবযদা ইয়ােবভন

কুবভল্লা 30/06/1990

20613 মভা: আবভনুর ক মৃত মভাোঃনুরুর ক

আম্মভনা মফগভ

ঢাকা 15/12/1987

20614 বজয়াউর ক াম্মদক বভয়া

াবদা আক্তায

কুবভল্লা 15/12/1989

20615 মভা: াম্মনায়ায মাম্মন মভা; নম্ময়ন উবিন

াবফনা ইয়াবভন

যাজাী 02/08/1988

20616 মভা: াবফ মযজা খান মভা: আব্বা উিীন খান

মভাো: মপযম্মদৌী খানভ

কুবিয়া 17/02/1993

20617 মভা: জাবদ াান মভা: আবুর কারাভ আজাদ

ভাকসুদা মফগভ

ঝারকাঠী 10/12/1992

20618 াবদয়া নওবযন ান্তা মভা: াজাান আরী বকদায

তাবরভা মফগভ

াফনা 14/09/1993

20619 মভা: াবজদ াান ইভন মভা: আব্দুর াবকভ মখ

াবদা মফগভ

যাজফাড়ী 18/08/1990

20620 যাবফদ মাম্মন ভীয মভা: আবু াঈদ ভীয

রায়রা াঈদ

গাজীনৄয 01/12/1992

20621 মভা: ইভযান মাম্মন মভা: ইয়াবেন

যবভজা খাতুন

গাজীনৄয 06/11/1989

20622 ভাবুফা ইয়াবভন বজবনয়া এ.মক .এভ ভাইনুর ক

ানবজদা মফগভ মফগ

মপনী 28/06/1987

20623 মভা: াইনের ইরাভ মৃত আেম্মকয আরী

মভাো: যাবদা মফওয়া

গাইফান্ধা 15/03/1988

20624 বভন্টু যভান এনামুর ক

মভাম্ম িদা মফগভ

নওগাঁ 25/09/1992

Page 26 of 228



র োল

নং

প্রোথী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ (পদন/মোস/ 

বছ )

(১) (৩) (৪) (৭) (৮)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল পিসোব  ক্ষণ কম েকতেো/সিকো ী প চোলক(পিসোব)/পন ীক্ষো কম েকতেো বদ স োসপ  জনবল পনব োবগ  

লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

20625 কৃষ্ণ চন্দ্র ফভ িন বম্মফন চন্দ্র ফভ িন

ম্যাম্মনকা ফারা ফভ িন

কুবড়গ্রাভ 28/07/1988

20626 মজবভন খাতুন মভা: আব্দু ারাভ

মভাো: আভা মফগভ

াফনা 15/01/1991

20627 বক্ষতী চন্দ্র দা ম্মতযন্দ্র চন্দ্র দা

রূফতী দা

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 27/06/1987

20628 প্রদী চন্দ্র সূত্র ধয ভাম্মদফ চন্দ্র সূত্রধয

বখা যানী সূত্র ধয

কুবভল্লা 15/06/1990

20629 তাভজীদ আম্মভদ মচৌধুযী ীদুল্লা মচৌধুযী

মজাযা মচৌধুযী

ফান্দযফান 05/12/1992

20630 াবরভা আক্তায নূরুর ক াওরাদায

নূযজাান মফগভ

ফবযার 25/12/1989

20631 মভা: আভজাদ মাম্মন মভা: নূরুর হুদা মফাযী 

মভাা: মবরনা আক্তায

চাঁদনৄয 31/12/1987

20632 দীক মদফনাথ বনবখর চন্দ্র মদফনাথ

উজ্জরা যানী মদফনাথ

কুবভল্লা 10/12/1988

20633 মভা: বযাজুর ইরাভ মৃত মভা: আইয়ুফ আরী ফখবতয়ায

আম্মরয়া মফগভ

ফবযার 02/01/1987

20634 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভা: আরী আকফয

পবজরাতুম্মন্নো

ফবযার 21/12/1993

20635 আফদুর আরীভ মভা: আবুর খাম্ময়য

াাযা ফানু

মনায়াখারী 03/09/1990

20636 ঞ্জীফ কুভায যকায স্বন কুভায যকায

কল্পনা যানী যকায

ফবযার 05/01/1991

20637 শুবাীল ার চন্দন ার

যীনা ার

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 09/04/1991

20638 মভা: তুলায মাম্মন মভা: কবপর উিীন 

মবরনা খাতুন

ভাবনকগঞ্জ 26/01/1986

20639 ভামুদুর ক তাম্মযক ভভতাজ উবিন

যীপা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1992

20640 মভাা: সুযাইয়া আক্তায মযভা মভা: আ: ফাম্মযক

মভাা: মপযম্মদৌী

ফবযার 18/11/1992

20641 মভা: যাজু মচৌধুযী মভা: োরাভ মচৌধুযী

মভাা: বভী মফগভ

মগাারগঞ্জ 08/03/1989

20642 যতন কুভায ার বনযঞ্জন কুভায ার

কল্পনা যানী ার

পবযদনৄয 09/07/1991

20643 বযম্মতাল ভবল্লক বযভর ভবল্লক

চম্পা ভবল্লক

মগাারগঞ্জ 10/05/1992

20644 ইপপাত জাান ারা মভা: মভাকািা মাাইন

পাযজানা াাজাদী

নড়াইর 23/12/1993

20645 ভবনযা খান মভাােদ আরী খান

মযাজী খান

টাঙ্গাইর 05/04/1989

20646 ানবজদা কবযভ মভা: আব্দুর কবযভ

োবফা আক্তায

ভাবনকগঞ্জ 30/10/1993

20647 মভাো: মযখা সুরতানা মভা: জভাযত আরী মজায়ািিায

মভাো: যাম্মরা মফগভ

বঝনাইদ 18/06/1992

20648 ানবজদা খানভ তৃবি আব্দুর কাম্মদয খান

মযাবজ সুরতানা

ভাবনকগঞ্জ 28/10/1991
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20649 মভা: এযাদ উল্লা মভা: বপম্মযাজ বভয়া

মবরনা আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 04/03/1989

20650 জফা যায় জয রার যায়

ীরা যানী যায়

বকম্মাযগঞ্জ 09/09/1987

20651 াইনের ইরাভ আরী আােদ

যীপা খানভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 24/09/1988

20652 মভা: ভাম্মজদুর ইরাভ মভা: আবনছুয যভান

ভাম্মজদা খাতুন

কুবিয়া 03/08/1989

20653 মভা: ফাায উিীন মভা: আফদুর ভান্নান

াবেনা ইয়াবভন

কুবভল্লা 01/07/1992

20654 মভা: আযানের ইরাভ মভা: বপকুর ইরাভ

যবভা আক্তায

ঢাকা 20/04/1989

20655 নাবপরা আক্তায মভা: আব্দুর ভবতন

খাম্মরদা মফগভ

কুবভল্লা 08/02/1993

20656 মভাো: জান্নাতুর নাঈভ কাজী ফবদউজ্জাভান

মভাো: বভবনয়াযা খাতুন

নড়াইর 12/04/1990

20657 মভা: আবযকুর ইরাভ মভা: আবতয়ায যভান বফশ্বা

নােবযন মফগভ

মম্মায 08/07/1991

20658 মখ াইনের ইরাভ আব্দু াভাদ মখ

আম্মরয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 29/12/1989

20659 জাবদ আম্মনায়ায মভা: ভবজফয যভান

মদম্মরায়ায মফগভ

জাভারনৄয 06/08/1989

20660 মভা: াখাওয়াাাত মাম্মন মভা: বপকুর ইরাভ

াবকনা খাতুন

ভয়ভনবিং 21/09/1991

20661 বনক্সন াা শ্রীফা াা

বচনু যানী াা

মনত্রম্মকানা 25/10/1989

20662 আবু াবনপা মভা: বদুল্লা

াম্মরা মফগভ

ভয়ভনবিং 15/06/1990

20663 মভা: আাদুজ্জাভান মভা: জহুরুর ইরাভ

মভাো: আেভা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 14/07/1989

20664 াযবভন আক্তায এভ. এ. ান্নান

পবযদা ইয়াবভন

ভয়ভনবিং 15/01/1991

20665 মভা: পখরুর ইরাভ মভা: পজলুর ক

বপম্মযাজা ক

চুয়াডাঙ্গা 12/06/1987

20666 আযাপাত মাম্মন আব্দুর কবযভ

মযানা মফগভ

ঢাকা 05/12/1988

20667 ঝন্টু াা দুরার চন্দ্র াা

কানন ফারা াা

পবযদনৄয 10/11/1990

20668 বফ এভ আব্দুর কাম্মদয মৃত: আব্দুর াই ভ ূঁইয়া

ভভতাজ সুরতানা

নড়াইর 12/12/1990

20669 মভা: মভম্মদী াান মভা; আব্দুর গফ্পায

মভাো: আম্মনায়াযা খাতুন

মম্মায 24/05/1991

20670 এ.এভ জীবুয যভান আ: ভান্নান মখ

যওানাযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 21/08/1991

20671 জরধয ফারা মখাকন ফারা

াব যানী ফারা

মগাারগঞ্জ 16/08/1989

20672 বভরন চন্দ্র দা বনতাই চন্দ্র দা

মাবা যানী

ঝারকাঠী 15/10/1990
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20673 মাযাফ মাম্মন উম্মভদ আরী

বফবফযন মফগভ

বদনাজনৄয 12/12/1988

20674 বপ্রয়ািংকা আচায়িয যাধাকান্ত আচায়িয

বফতা আচায়িয

বকম্মাযগঞ্জ 20/05/1989

20675 প্রকা ভবল্লক ধনঞ্জয় ভবল্লক

ভভতা যানী ফাইন

মগাারগঞ্জ 02/03/1988

20676 মভা: ভামুদুর ক মভা: াভছুর ক

ভানেজা ক

ভয়ভনবিং 30/12/1988

20677 এ.এইচ.এভ বদদারুর আরভ মভা: আফদু াত্তায

ভাকসুা আম্মনায়াযা

ভয়ভনবিং 23/08/1988

20678 প্রনয় বফশ্বা তচতন্য বফশ্বা

রক্ষী যানী বফশ্বা

মগাারগঞ্জ 15/09/1992

20679 ান্তা মঘাল ফাবুর কাবন্ত মঘাল

ভনীলা মঘাল

চট্টগ্রাভ 21/06/1989

20680 মভাোঃ বভজানুয যভান ভাছুভ মভা: বদুর ইরাভ

মভাো: ভামুদা খাতুন

বদনাজনৄয 30/06/1989

20681 বপ্রন্প কুভায দা বফজয় কৃষ্ণ দা

মভনকা যানী দা

নড়াইর 01/09/1988

20682 বপউর আরভ মচৌধুযী আব্দুর আওয়ার মচৌধুযী

াবপয়া খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 31/12/1990

20683 মভা: রাবলু বভয়া মভা: বযয়াজুর ক

েহুযা খাতুন

মযনৄয 05/03/1988

20684 মাবনয়া সুরতানা মাযাফ আরী

াবরভা মফগভ

জাভারনৄয 20/08/1988

20685 সুফন িা যানী বনা ভবন মভান বিং

যীতা যানী বনা

মভৌরবীফাজায 19/10/1987

20686 মভা: জবরুর ইরাভ মভা: াবফবুয যভান

মভাো: মজযাৎস্দা আযা

ভয়ভনবিং 26/08/1988

20687 ইভবতয়াজ ফাবযক পজর ফাবযক

ইযাৎ জাান

চট্টগ্রাভ 17/02/1990

20688 মভা:আবভয মাম্মন মভা: আব্দু মাফান প্রািং

মভাো: নাবেভা খাতুন

াফনা 05/12/1988

20689 মভা: াাবযয়ায মাম্মন মভা: ফারাভ মভাল্যা

বভম্ম াানাযা মফগভ

পবযদনৄয 25/05/1993

20690 মভা: কাউোয আম্মভদ মভা: াজান

ইয়ােবভন

নযবিংদী 04/03/1988

20691 াান আরী আবভয মাাইন

পাম্মতভা

বযয়তনৄয 01/02/1992

20692 মভা: জহুরুর ইরাভ ানৄর মৃত মভা: আবু াবনপ

মভাা: জহুযা মফগভ

টাঙ্গাইর 12/01/1986

20693 মভা: নওাদ আরী মভা: ভয আরী

মযাম্মকয়া মফগভ

বযাজগঞ্জ 24/12/1991

20694 মভা: বযাজুর ইরাভ মভা: ততয়ফ আরী ভির

আম্মনায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 11/09/1991

20695 মভা: আম্মনায়ায মাম্মন মভা: জুরবপকায আরী

মভাো: নুপা মফগভ

মভৌরবীফাজায 25/02/1987

20696 শুকম্মদফ ফারা সুনীর ফারা

বভনা ফারা

মগাারগঞ্জ 03/11/1991
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20697 অীভ গাইন অবজত গাইন

মপারী গাইন

ভাদাযীনৄয 17/05/1990

20698 খাবদজা মফগভ ভািায াভছুবিন আাম্মেদ

নাজভা মফগভ

ফবযার 30/04/1990

20699 মভাোঃ ভবনরুর ইরাভ মভা: আব্দু োত্তায মখ

মভাো: নাজভা খাতুন

াফনা 21/10/1992

20700 মভা: জাবকয মাম্মন মভা: আব্দুল্লা আর ভামুদ মখ

মভাো: াবনা খাতুন

বযাজগঞ্জ 04/05/1991

20701 মভাো: পাবভদা আরভ মভাোঃ ফদরুর আারভ

মভাো: ভবযয়ভ নাায

বযাজগঞ্জ 01/01/1993

20702 নাঈমুর ইরাভ নুরুর ইরাভ

নাবেভা খাতুন

যাজফাড়ী 15/11/1991

20703 মভাোঃ ভামুদুর াান মভা: আব্দুর  ওয়াদুদ

আয়নুন নাায

মম্মায 06/02/1989

20704 সুব্রত বফশ্বা ভম্মনাম্মতাল বফশ্বা

উল্লাবভনী বফশ্বা

নড়াইর 12/05/1988

20705 অমৃত যকায বগবয যকায

ভম্মনাযভা যকায

ঢাকা 15/12/1989

20706 মভা: নাজমুর ক মভা: আব্দু োত্তায

মভাো: ভঞ্জুয়াযা াযবীন

বযাজগঞ্জ 12/08/1988

20707 মভা: যাম্মর আম্মভদ মভা: আবুর কাম্মভ

মভাো: আশুযা মফগভ

কুবিয়া 11/08/1991

20708 আইবযন সুরতানা াঈদ আাম্মেদ

মজবভন আাম্মেদ

গাজীনৄয 05/01/1989

20709 খাবদজা আক্তায মভা: জাাঙ্গীয আরভ

াানাজ মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 01/01/1993

20710 মভা: আবনছুয যভান মভা: নুরুজ্জাভান

মভাো: আকবরভা খাতুন

গাইফান্ধা 05/06/1989

20711 আব্দুয যবভ বভয়া আরী আকফয

মযম্মনা মফগভ

টাঙ্গাইর 07/07/1990

20712 মাম্মন আযা জাভার মাম্মন

নূয জাান

মনায়াখারী 03/09/1992

20713 তাবনয়া আক্তায মভা: আবু তাম্ময খাঁন

রুনু মফগভ

ঢাকা 10/11/1989

20714 সুকন ি কুভায াা তয যঞ্জন াা

কবফতা যানী াা

পবযদনৄয 04/10/1988

20715 মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন মভা: অবজ উল্লা

মাম্মনম্মযা মফগভ

মনায়াখারী 04/01/1989

20716 মভাোঃ খায়রুর ইরাভ মভা: নজরুর ইরাভ

ারভা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 27/09/1993

20717 মভাোঃ আরআবভন জবন মভা: রার বভয়া

দুরাযী মফগভ

ঢাকা 08/01/1992

20718 এ.এভ. বপ আর পারুক মভা: ওভয পারুক

সুবপয়া পারুক

বযাজগঞ্জ 18/09/1985

20719 বুরবুর কুভায মঘাল ফাবুর চন্দ্র মঘাল

স্বপ্না যানী মঘাল

নাম্মটায 04/01/1989

20720 মভা: আবযপ মাম্মন মভা: মফরাম্ময়ত মাম্মন

মযৌন আযা মফগভ

ঢাকা 03/04/1989
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20721 মভা: াাদত মাাইন মভা: ইভাইর মাাইন

বখনা মফগভ

ফগুড়া 25/10/1993

20722 আফদুল্লা আর পয়ার ডা: আফদুর ভবতন

াভসুন নাায

কুবভল্লা 29/01/2017

20723 কারী িংকয াা তুরী যঞ্জন াা

ভঞ্জু যানী াা

কুবভল্লা 01/01/1989

20724 মভা: মভাপাম্মচ্ছর মাম্মন মভা: াযাণ প্রািং

ভবযয়ভ খাতুন

বযাজগঞ্জ 02/01/1990

20725 .ভ াবপজুয যভান মৃত .ভ লুৎপয যভান

াবপজা খাতুন

াতক্ষীযা 29/12/1987

20726 মভাােদ নাজমুর ক পবযদ উবিন আােদ 

নাবভা আকতায

কুবভল্লা 18/09/2016

20727 াইদুয যভান ভযহুভ মভাখম্মরছুয যভান

ভযহুভা মপারী যভান

ঢাকা 22/11/1993

20728 মভা: বযনের ক মভা: পজলুর ক

রাবরী ইয়াবভন

নাম্মটায 01/05/1989

20729 জাকাবযয়া আরভ মভা: আ: ফাম্মতন মখ

বভনাযা খাতুন

ভয়ভনবিং 09/04/1993

20730 মভা: াইদুয যভান মভা: আ: জব্বায যদায

মদম্মরায়াযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 24/11/1993

20731 ইভান মাম্মন খন্দকায ভয়নুর মাম্মন খন্দকায

াযবীন আক্তায

কুবভল্লা 10/01/1992

20732 মভা: াবভভ আক্তায মখ আবুর কাম্মভ

আভা মফগভ

খুরনা 13/05/1990

20733 ইযাত জাান মভাোঃ ীদুর ইরাভ

ারভা মফগভ

ঢাকা 12/04/1989

20734 মুােদ মাম্মর যানা মুােদ ারুন অয যবদ

বভম্ম াানাজ

মনায়াখারী 11/11/1986

20735 াবপজা আক্তায সুরতান আেদ

াম্মজযা আক্তায

ঢাকা 01/07/1991

20736 বফল্লার মাম্মন মভাোঃ কবেভ আরী

সুবপয়া মফগভ

নযবিংদী 01/11/1990

20737 মজবভন আক্তায মৃত আবুর ানাত

াানা মফগভ

ভাদাযীনৄয 25/06/1984

20738 আম্মনায়ায মাম্মন আফদুর াই

ভম্মনায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 15/12/1991

20739 মভাোঃ আখতারুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর রবতপ

পাযানা াযবীন

খুরনা 22/11/1990

20740 খান মভাোঃ মভযাজুজ্জাভান খান আক্তরুজ্জাভান

নূযজাান মফগভ

ভাগুযা 31/12/1989

20741 মভাোঃ খায়রুর আনাভ মচৌধুযী মভাোঃ বরয়াকত আরী মচৌধুযী

জাবকয়া সুরতানা মচৌধুযী

রক্ষীনৄয 14/06/1991

20742 জাভম্মদ আরভ আব্দু োরাভ

বভম্মনায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 16/06/1987

20743 াভছুয াম্মরীন মভাোঃ যবভজ উিীন

াম্মরা খাতুন

জাভারনৄয 31/12/1992

20744 জাবদ মাাইন আকযাভ মাাইন

াম্মরা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/01/1991
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20745 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ মভাতাায মাম্মন

সুরতানা আখতায

ফাম্মগযাট 01/11/1990

20746 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ মভাদাম্মচ্ছয মাম্মন

জাানাযা মফগভ

ফাম্মগযাট 01/11/1990

20747 মুােদ বপকুর ইরাভ মভাোঃ মভাাযযপ মাম্মন ািং

বয়াযা মফগভ

ফাম্মগযাট 10/01/1987

20748 মভাোঃ াবদউর াান মভাোঃ কাভরুর াান

বভম্ম যাবপজা

ফাম্মগযাট 10/12/1989

20749 মভাোঃ জীভ উিীন মভাোঃ পজলুর কবযভ

াম্মপজা কবযভ

নযবিংদী 11/05/1989

20750 মভাোঃ বুজ বভয়া মভাোঃ আবু ফক্কায 

মভাোোঃ াভছুন্নাায

বযাজগঞ্জ 15/12/1991

20751 মভাোোঃ মবরনা খাতুন মভাোঃ আব্দু ারাভ মখ

মভাোোঃ ভাম্মরা মফগভ

বযাজগঞ্জ 22/06/1991

20752 তৃষ্ণা যাণী যকায কভর কান্ত যকায

মনা যানী যকায

মনত্রম্মকানা 15/01/1988

20753 মভাোঃ আব্দুয যবকফ মভাোঃ াইনের ইরাভ

মভাোোঃ আকবরভা খাতুন

াফনা 28/12/1992

20754 মভাোঃ জাকাবযয়া আর ভামুন মভাোঃ আব্দুর মভানাম্ময়ভ

রুখানা াযম্মবন

নওগাঁ 28/11/1989

20755 মভাোঃ অবব াান মভাোঃ ওয়াবদুজ্জাভান

মভাোোঃ আকবরভা খাতুন

বঝনাইদ 12/12/1993

20756 মভাোঃ াম্মরউবিন আফদুর ভবতন

যবভা মফগভ

মবারা 25/08/1991

20757 মভাোঃ নাবদুর ইরাভ নাবভা ইরাভ

মভাোঃ নুরুর ইরাভ

পবযদনৄয 01/01/1987

20758 যবন যানী যাজফিংী অনৄ যাজফিংী

মযখা যানী যাজফিংী

ঢাকা 10/01/1990

20759 ব খাতুন আবজজুর ক

চম্পা মফগভ

কুবিয়া 31/12/1987

20760 মভাোঃ আফদুর াবরভ মভাোঃ আফদুর াই

ভভতাজ মফগভ

ঢাকা 01/01/1987

20761 মভাোঃ কাভার াযম্মবজ মভাোঃ আবুর কারাভ

নাজনীনা াযবীন

ফগুড়া 01/01/1989

20762 বপকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভাম্মজদ

মবরনা মফগভ

াতক্ষীযা 05/09/1987

20763 নাবদা আক্তায এ.মক.এভ নূরুন্নফী

বপম্মযাজা মফগভ

পবযদনৄয 12/09/1991

20764 বযয়াদ মভাােদ আবযপ মভাােদ আফদুর আরীভ যকায

যওন আযা মজবভন

কুবভল্লা 25/12/1993

20765 খন্দকায ভামুদুর াান খন্দকায ারুন-অয-যবদ

হুভাম্ময়যা মফগভ

কুবভল্লা 27/12/1989

20766 াবরভা আক্তায মভাোঃ আবুর ফাায

াানুয মফগভ

ঢাকা 15/11/1987

20767 মভাোঃ তানবজর বফন কাম্মভ মভাোঃ আবুর কাম্মভ

নাজভা মাম্মন

মপনী 01/12/1989

20768 ইকফার মাম্মন মভাােদ াজাান

আনজুভান আযা মফগভ

মপনী 01/01/1992
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20769 বনলুপা সুরতানা মভাোঃ াাজাান

আনজুভান আযা

মপনী 31/01/1990

20770 নাবদা আক্তায মভাোঃ আব্দু াত্তায তালুকদায

মবরনা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1988

20771 মভাোঃ যাাদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক বফশ্বা

মযাম্মকয়া মফগভ

বঝনাইদ 22/11/1991

20772 কাজী মভাোঃ ভববুর ইরাভ কাজী মভাোঃ পখরুর ইরাভ

মযানা ইরাভ

ঢাকা 18/04/1987

20773 পাযজানা মজবযন ইরাভ মখান্দকায মভাোঃ নুরুর ইরাভ

নাবযন সুরতানা

াফনা 24/10/1987

20774 আম্মভদ ভাসুভ মৃত যাপ উবিন মভাল্লা

মভাাোঃ ভাম্মজদা খাতুন

কুবিয়া 15/10/1987

20775 াভছুর ক বযাজুর ক

কাজর ক

ঢাকা 18/06/1990

20776 যবঞ্জতা যানী যকায বফভর চন্দ্র যকায

অঞ্জরী যানী যকায

নাযায়নগঞ্জ 23/11/1990

20777 চয়ন চন্দ্র ভজুভদায বদরী কুভায ভজুভদায

ঝুরন যানী ভজুভদায

রক্ষীনৄয 02/01/1987

20778 রুফাইয়াত মাম্মন মভাোঃ াখাওয়াত মাম্মন

াানাজ মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 19/09/1990

20779 মভাোঃ নাইভ বভয়া মভাোঃ অবফদ বভয়া

াম্মদকা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 15/12/1988

20780 মভাোঃ ীদুর ইরাভ মভাোঃ াভসুর আরভ

াবভদা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/12/1987

20781 অতনু আচার্য্ি বনবখর চন্দ্র আচার্য্ি

নবভতা আচার্য্ি

বফগঞ্জ 10/12/1988

20782 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ আকফয আরী

বভম্ম তবরভা সুরতানা

বযাজগঞ্জ 14/12/1988

20783 পজলুয যভান বেবিকুয যভান

ভাকসুদা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 09/09/1989

20784 মভাোঃ ফাদর বভয মভাোঃ ভান্নান বভয

ারুর মফগভ

টুয়াখারী 02/01/1989

20785 মভাোঃ াযবব খান আইয়ুফ আরী খান

বয়াযা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1989

20786 মভাোঃ আর আবভন তালুকদায মভাোঃ মভাজাম্মের ক তালুকদায

আম্মভনা ক

টুয়াখারী 01/01/1989

20787 মুােদ ইকযাভ মাাইন আখন্দ মুােদ আবু তাম্ময আখন্দ

জান্নাতুর মপযদাউ

চাঁদনৄয 20/01/1991

20788 মজাফাম্ময়য মাম্মন মভাোঃ ফাবেয উবিন মদওয়ান

মবরনা সুরতানা

গাজীনৄয 31/03/1988

20789 মভাোঃ াদ ফাাযী মভাোঃ পজলুর ক

উম্মে কুরসুভ

কুবড়গ্রাভ 1/1/1900

20790 মভাোঃ াবফবুর ক মৃত আজগয আরী

আম্মভনা মফগভ

বযাজগঞ্জ 01/01/1988

20791 এভযান মাম্মন নুম্ময আরভ

াবদা মফগভ

গাজীনৄয 31/12/1987

20792 মভাোঃ আবতকুর আরভ মভাোঃ যায়ান আরী

আম্মরয়া মফগভ

যাজফাড়ী 15/02/1989
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20793 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ যবভ বভয়া

মৃত োম্মযা মফগভ

টাঙ্গাইর 17/10/1991

20794 বভজিা যাম্মদ াান বভজিা আব্দুয যাজ্জাক

খাবদজা মফগভ

টাঙ্গাইর 03/06/1990

20795 মভাোঃ নুরুর ইরাভ মভাোঃ আবু াইদ

নুযজাান মফগভ

টাঙ্গাইর 02/01/1988

20796 মভাোঃ মতৌবপক আরভ মভাোঃ ফদরুর আরভ

মযাম্মকয়া আরভ

মম্মায 16/08/1987

20797 মভাোঃ াযম্মবজুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাোোঃ ারুর বফবফ

মম্মায 01/11/1987

20798 মভাোঃ মুজাবদুর ইরাভ মবরভ মভাোঃ ফজলুর কবযভ

মেভনা খাতুন

ঢাকা 21/09/1987

20799 াইনের ইরাভ আফদুর আবজজ মুন্পী

ফদরুন মনা

ঢাকা 15/10/1989

20800 সুফা ঠাকুয বফবযবঞ্চ ঠাকুয

সুনী মদফী

নীরপাভাযী 12/02/1986

20801 কাবনজ পাযজানা ইবা আব্দুর কাম্মদয তালুকদায

পবযদা ইয়াভীন

ঢাকা 30/06/1988

20802 মুােদ কাভার মাম্মন আব্দুর কুদ্দুে তালুকদায

পবজরাতুম্মন্নো

টাঙ্গাইর 16/11/1988

20803 মভাোঃ ভবনয মাম্মন মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

কদফানু মফগভ

ঢাকা 10/10/1992

20804 ভাবনুয সুরতানা মভাোঃ আব্দুর ভবতন

াবনা আক্তায

মভৌরবীফাজায 02/10/1990

20805 মুম্মক কুভায কাশ্যী মৌম্মভন কুভায কাশ্যী

অঞ্জনা যানী কাশ্যী

াতক্ষীযা 04/12/1987

20806 মভাোঃ আর ভামুন ইয়া আযাপাত মভাোঃ ভবতউয যভান

ভবজিনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/04/1992

20807 নাীদ ান্নান জর এভ এ ান্নান

মবরনা খানভ

মগাারগঞ্জ 18/08/1990

20808 মভাোঃ বভথুন-আর ভামুন মভাোঃ পবয়ায যভান

বভম্ম বপম্মযাজা মফগভ

বঝনাইদ 27/11/1989

20809 মভাোঃ াবব্বয াান মভাোঃ আরাভ

াীদা আক্তায

ঢাকা 02/04/1988

20810 পয়ার আম্মভদ মভাোঃ আবুর মাম্মন

মভাোোঃ নুপা খাতুন

ফগুড়া 30/12/1989

20811 মভাোঃ যীনের ইরাভ আব্দুর আউয়ার

াম্মপজা মফগভ

কুবভল্লা 05/05/1991

20812 ভবনরুর ইরাভ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

ভবজিনা খাতুন

বযাজগঞ্জ 22/05/1990

20813 মভাোঃ আযানের আরভ মভাোঃ াাদাৎ মাম্মন

যওনাযা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 02/03/1989

20814 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ বযাজুর ক

তয়দা বযবজয়া মফগভ

ফবযার 12/01/1991

20815 মভাােদ ওকত আরী মভাােদ ইউনু বভয়া

াভসুন নাায মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/04/1988

20816 মভাোঃ াইনের আবভন মভাোঃ বপকুর আবভন

াবনা খাতুন

গাজীনৄয 31/12/2016
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

20817 মভাোঃ তাবযকুর ইরাভ মভাোঃ ারুনয যবদ

মভাোোঃ রুবরয়া খাতুন

বযাজগঞ্জ 30/10/1982

20818 মভাোোঃ মৌযবী আক্তায মভাোঃ আম্মরক মাম্মন

বউরী আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 25/03/1987

20819 আবজজুন নাায মভাোঃ আবভনুর ইরাভ

আবেয়া খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 01/01/1989

20820 আরার উবিন ইদন বভয়া

মজাৎস্দা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/12/1990

20821 মভাোঃ যপযাজ আরভ মভাোঃ যবপকুর আরভ

াবদা সুরতানা

কুবিয়া 30/10/1989

20822 ভবম্মতাল চন্দ্র দা ভণীন্দ্র চন্দ্র দা

সুরক্ষ্মী যানী দা

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 28/12/1982

20823 মভাোঃ আর-আভীন নশু বভয়া

ভম্মনায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 09/05/1988

20824 াবভয়া আক্তায মভাস্তাবপজুয যভান তালুকদায

াবেনা আক্তায

ঢাকা 11/11/1988

20825 মভাােদ বপকুর ইরাভ মভাোঃ ভামুনুয-যীদ-ববিকী

মযাকানা ইয়ােভীন

ভয়ভনবিং 01/12/1990

20826 লুৎপয নাায মভাোঃ যবফউর াান

আম্ময়া মফগভ

কুবভল্লা 25/06/1989

20827 াবফবুয যভান পবকয াম্মনওয়াজ পবকয

খুম্মদজা মফগভ

মনত্রম্মকানা 25/06/1987

20828 মভাোঃ আফদুল্লা মভাোঃ ইউনুে

পবযদা আক্তায

মপনী 01/01/1989

20829 মভাােদ রুহুর কুদ্দু মৃত ফবয মাাইন

ভাম্মনুয আক্তায

ঢাকা 01/01/1988

20830 বল্পী াা মম্মযন্দ্র নাথ াা

যানী ফারা াা

নড়াইর 25/09/1988

20831 মভাোঃ ভামুন-উয-যবদ মভাোঃ ারুন-উয-যবদ

মভাাোঃ সুযাইয়া মফগভ

ঢাকা 08/11/1992

20832 মভাোঃ স্বন বভয়া মভাোঃ াম্মেন আরী ফাচ্চু বভয়া

বদ্বিী মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 15/06/1988

20833 ানাজ ইয়ােবভন াহ আেদ উল্লা

াবফনা ইয়ােবভন

চট্টগ্রাভ 03/12/1988

20834 আম্ময়া সুরতানা মভাোঃ আব্দুল্লা                 বভম্ম াবন 

সুরতানা

মনত্রম্মকানা 01/01/1994

20835 বর যায় াযাধন যায়

বপ্রা যানী যায়

যাজফাড়ী 18/12/1990

20836 এ. এভ. বদুর ইরাভ এ. এভ. বযাজুর ইরাভ

সুরতানা যাবজয়া

নযবিংদী 01/03/1991

20837 মভাােদ তানবীয ায়দায মভাােদ যইে উবিন

জাানাযা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 31/12/1989

20838 মভাোঃ মখ পবযদ াজাান

পবযদা মফগভ

রক্ষীনৄয 05/05/1990

20839 আবজভ মখান্দকায ভভতাজুয যভান মখান্দকায

নুযজাান মফগভ

মপনী 20/10/1988

20840 ফাম্ময়বজদ মফাস্তাভী বজতু মভাোঃ জাভার উবিন

পবজরাতুন মনো

ফবযার 18/12/1989
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বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল পিসোব  ক্ষণ কম েকতেো/সিকো ী প চোলক(পিসোব)/পন ীক্ষো কম েকতেো বদ স োসপ  জনবল পনব োবগ  

লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

20841 মভাোঃ মযজাউর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর দ িায

যাবভা মফগভ

চাঁদনৄয 31/12/1992

20842 মভাোঃ ভবভনুর ইরাভ ভ ূঁইয়া মভাোঃ জাম্ময ভ ূঁইয়া

আভা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 26/10/1989

20843 মভাোঃ নাজমুর কবফয ভযহুভ আব্দুর কবযভ

মভাোোঃ কাভরুন নাায মফগভ

বদনাজনৄয 28/12/1987

20844 মভাােদ আবজজুর ইরাভ মভােদ আঙ্গুূঁয বভয়া

অজুপা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 06/01/1989

20845 নাজমুন নাায মভাোঃ নাবজভ উবিন

বফরবক নাবজভ

ঢাকা 30/09/1988

20846 মভাোঃ নাবয উিীন মভাোঃ ভামুনুয যীদ

মভাোোঃ নাবেভা মফগভ

জয়নৄযাট 17/05/1992

20847 ীভা ফড়ুয়া যফীন্দ্র বফজয় ফড়ুয়া

বযনৄ ফড়ুয়া

কক্সফাজায 01/12/1986

20848 মভাোঃ ভাসুদুয যভান মভাোঃ নবজয আম্মভদ

পবজরা মফগভ

চাঁদনৄয 08/07/1992

20849 পযাদ মাাইন ভবতয়ায যভান

জহুযা মফগভ

ঢাকা 22/08/1989

20850 মভাোঃ বপ কাভার এনামুর ক

ভাছুদা মফগভ

জাভারনৄয 21/02/1987

20851 আেভা খানভ আফদুর খাম্মরক মুন্পী

আম্মরয়া মফগভ

ফবযার 12/07/1989

20852 ভাজারুর ইরাভ মভাােদ ইবরয়াে আখন্দ

যাবদা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1988

20853 ঞ্জয় কুভায যায় ফাদর কুভায যায়

ন্ধযা যানী যায়

ঢাকা 21/10/1988

20854 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ ভবপজুর ইরাভ

াম্মযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1993

20855 মভাোঃ জাবভর মাম্মন মভাোঃ জাবকয মাম্মন

রায়রা নূয

কুবভল্লা 31/12/1989

20856 মতৌবন আম্মভদ মম্মর াজাান মফাযী

ইভাৎ ফানু

ভাদাযীনৄয 05/03/1990

20857 মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান মখ মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

মভাোোঃ খাম্মরদা মফগভ

কুবিয়া 01/10/1990

20858 ভাসুভ বফল্লা নজরুর ইরাভ

নাবভা খাতুন

ভাগুযা 28/12/1991

20859 এ. এভ. যাম্মদ ভামুদ মভাোঃ আম্মনায়ারুর ইরাভ

তহুযা ইরাভ

নওগাঁ 05/02/1992

20860 মভাোঃ বনজাভ উবিন মভাোঃ আবুর কাম্মভ

মযাবজনা মফগভ

খুরনা 22/12/1988

20861 মভাোঃ আবযনের ইরাভ মভাোঃ আপজার মাম্মন

মভাোোঃ মফনুয়াযা খাতুন

াফনা 20/10/1987

20862 মভাোঃ শুব যভান মুন্না মভাোঃ াবনুয ইরাভ

আভা খাতুন

ঢাকা 09/11/1992

20863 মভাোঃ জাবদুর ইরাভ মভাোঃ আবুর ফাায

মভাোোঃ যবভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 07/03/1989

20864 মভাােদ মভাস্তপা আজাদ মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাম্মভনা মফগভ

যাজফাড়ী 10/09/1988
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লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

20865 মভাোঃ ভাঈনুর আান আভদুয যভান

পবযদা খানভ

চট্টগ্রাভ 29/09/1988

20866 সুবাল যকায ম্ময চন্দ্র যকায

মভম্মনাকা যানী যকায

পবযদনৄয 05/05/1991

20867 কাজী যাাত মপযম্মদৌ কাজী মভাাযপ মাম্মন

মপযম্মদৌী মফগভ

পবযদনৄয 07/12/1989

20868 বযাজুর ইরাভ মভাোঃ ইব্রাীভ

মভাাোঃ নুযনাায মফগভ

মপনী 27/11/1988

20869 মভাোঃ মাাগ বভঞা মভাোঃ াভসুর ক ভির

মভাোোঃ াম্মযা মফগভ

ফগুড়া 29/11/1988

20870 মভাােদ ইউনু মখ আােদ

মদম্মরায়াযা মফগভ

মপনী 13/12/1987

20871 আফদুল্যা আর ভামুন বযাজুর ইরাভ

মাম্মন আযা

মনায়াখারী 25/05/1987

20872 মরার উবিন ইভাঈর মাম্মন

আম্মনায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1987

20873 জুনাম্ময়দ মাম্মন মচৌধুযী আবুর মাম্মন মচৌধুযী

নাবেভা আক্তায মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 01/12/1987

20874 তানজীভা আক্তায মাবা এ.এইচ.এভ আফদুর ওয়াম্মদ

আকতাযী মফগভ

মনায়াখারী 31/12/1993

20875 মভাোঃ আব্দুল্লা আর মনাভান মভাোঃ ইব্রাবভ খবরর

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা মফগভ

বযাজগঞ্জ 20/12/1990

20876 তাবভনা তাফাসুভ মভাোঃ ভীন যকায

নাবভা আক্তায

ঢাকা 04/07/1991

20877 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

মভাাোঃ ভম্মনায়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1987

20878 মক. এভ. আপজার মাম্মন মভাোঃ ইবরয়াে খান

আখবরভা মফগভ

পবযদনৄয 13/04/1991

20879 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ ইবরয়া উবিন

মভাাোঃ আম্মরয়া মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1990

20880 মভাোঃ জাবদুয যভান মভাোঃ আবজজুয যভান

মভাাোঃ জুম্মরখা মফগভ

পবযদনৄয 01/01/1988

20881 অবভত কুভায াা অভর কুভায াা

ডবর যানী াা

পবযদনৄয 02/01/1989

20882 মভাোঃ আব্দুর াবকভ মভাোঃ াবফবুয যভান

যাবজয়া যভান

ঢাকা 09/01/1989

20883 বপ্রয়ািংকা মঘাল ভীয মঘাল

দীবকা মঘাল

ফাম্মগযাট 14/11/1992

20884 মভাোঃ বজয়াউর ইরাভ এ. মক. বদুর ইরাভ

ভবজিনা খাতুন

মম্মায 31/12/1987

20885 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

কবনুয মফগভ

ভাদাযীনৄয 20/06/1989

20886 আর-ভামুন মভাোঃ আরা- উবিন

ভম্মনায়াযা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 20/10/1992

20887 দীনফন্ধু ারদায ইন্দ্রবজত কুভায ারদায

স্বযস্বতী যানী ারদায

বযাজগঞ্জ 31/12/1989

20888 মভাোঃ যাম্মর মাম্মন মভাোঃ আবজফায মভাল্লা

মভাোোঃ পাম্মতভা খাতুন

বঝনাইদ 26/11/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

20889 মভাোঃ ারুন-অয-যবদ আব্দুর ভবতন

পাম্মতভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 31/12/1989

20890 মভাোঃ মভম্মদী াান মভাোঃ ভাাবুবুয যভান

মাম্মনয়াযা মফগভ

মম্মায 14/10/1995

20891 তয়দা াম্মজবরজা আর-হুাইন তয়দ আরতাপ মাম্মন

াবদা মফগভ

খুরনা 16/12/1989

20892 মভাোঃ াবব্বয আম্মভদ  বরটন মভাোঃ দবফযউিীন মভাড়র

াবভদা মফগভ

খুরনা 06/04/1990

20893 বদুর ইরাভ আবভনুর ক

আম্ময়া মফগভ

মপনী 20/12/1990

20894 আম্মভদ ইভবতয়াজ আবুর ফাায বভঞা

াযবীন মফগভ

ফবযার 14/08/1987

20895 অরুন যকায যকায বফম্মযশ্বয

আযবত যকায

াতক্ষীযা 20/04/1990

20896 ভাবনক চন্দ্র ীর মমাম্মগ চন্দ্র ীর

মপারী যাণী

কুবড়গ্রাভ 05/06/1987

20897 মভাোঃ যবপকুর ইরাভ মভাোঃ মুবরভ উবিন

যবো আক্তায

মনত্রম্মকানা 31/12/1988

20898 তভার কান্ত মভাদক কভর কান্ত মভাদক

বভনু মভাদক

বকম্মাযগঞ্জ 30/04/1991

20899 মভাোোঃ বনাত মচৌধুযী আব্দুর খাম্মরক মচৌধুযী

মভাোোঃ মযম্মনা আকতায

নওগাঁ 28/01/1993

20900 মভাোঃ ইবতয়াক ভামুদ মভাোঃ এজারুর ক

মজবরনা আক্তায

চট্টগ্রাভ 09/01/1990

20901 মভাোঃ যাবকবুর ইরাভ মভাোঃ রার বভয়া

আম্মরয়া মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 03/04/1995

20902 সুধািংশু চন্দ্র মদফ সুবনর চন্দ্র মদফ

প্রবতভা যানী

বদনাজনৄয 30/12/1987

20903 মভাোঃ আবকুর ইরাভ মভাোঃ আপাজ উবিন

মযানা াযবীন

াফনা 01/01/1989

20904 াযবভন জাভান মভাোঃ নূরুজ্জাভান

াবফনা জাভান

বঝনাইদ 13/11/1987

20905 দীক দা বনযঞ্জন চন্দ্র দা

যস্বতী যাণী বফশ্বা

নযবিংদী 16/05/1989

20906 মভাোঃ ইকফার মাম্মন মভাোঃ আব্দুর ফাযী

আঞ্জুভান আযা ফাযী

বকম্মাযগঞ্জ 26/01/1991

20907 মভাোঃ াজ্জাদ মাম্মন মভাোঃ াাদাৎ মাম্মন

যাবদা খানভ

ঝারকাঠী 06/10/1992

20908 আপম্মযাজ জাান রুনা জাাঙ্গীয মাম্মন ভঞা

নূযজাান মফগভ

নযবিংদী 01/12/1989

20909 জবরুর ইরাভ ভযহুভ বফ. এভ. াভসুর ক

পবযদা ক

ভাদাযীনৄয 05/03/1988

20910 মভাােদ াবযয়ায াান মৃত মভাোঃ সুজাম্ময়ত আরী

মজবভন নাায

খুরনা 25/10/1992

20911 মভাোঃ ইব্রাীভ মভাোঃ আব্দুয যফ

ারভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 14/07/1989

20912 াযবভন আকতায মভাোঃ বযপ মাম্মন

মভাোোঃ নাবেভা মফগভ

ঞ্চগড় 17/03/1989
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20913 যাম্মফয়া ইরাভ বযাজুর ইরাভ

মখাম্মদজা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 07/03/1992

20914 মভাোঃ নাবয উিীন মভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক মৃধা

বভম্ম পবযদা মফগভ

বম্মযাজনৄয 08/12/1988

20915 ভামুদা আক্তায মভাােদ আব্দুর ক

বভম্ম ভায়া ক

ভাদাযীনৄয 27/03/1988

20916 মভাোঃ ফাফয আরী খাঁন মভাোঃ কাঞ্চন আরী খাঁন

আবভরুম্মন্নো

ফাম্মগযাট 01/07/1988

20917 মদফব্রত কভ িকায নাযায়ন চন্দ্র কভ িকায

যীনা যানী

ভাবনকগঞ্জ 18/03/1988

20918 এ. মভ. মখাবভনী আোঃ াবকভ মুবন্প

ভামুদা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 15/08/1988

20919 ফবি বিং স্বন বিং

ঝন িা বিং

চট্টগ্রাভ 01/11/1990

20920 বযম্মকা খান আব্দুর ভাম্মরক

আেভা মফগভ

বযাজগঞ্জ 28/12/1993

20921 মভাোঃ বদুর আরভ মভাোঃ মগারাভ ভাওরা

নাবেভা আক্তায

মনায়াখারী 27/10/1993

20922 অরুবনভা মচৌধুযী যবফিংকয মচৌধুযী

মদফী মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 17/10/1994

20923 মভাোঃ ওয়াম্ময় াান মভাোঃ আব্দু মবরভ

মভাোোঃ াযবীন আক্তায

চুয়াডাঙ্গা 26/01/1992

20924 কাজী আকভাভ অনৄ কাজী বদুর আরভ

নাজভা াযবীন

াতক্ষীযা 22/01/1987

20925 মজনী ফভ রুয়ারকভ বরয়ান ফভ

মজাথান ায ফভ

ফান্দযফান 18/11/1987

20926 তাভান্না ইয়াবভন মভাোঃ বগয়াউিীন মদওয়ান

হুনা ফানু

মুবন্পগঞ্জ 25/11/1988

20927 ভানসুযা খাতুন মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

পাম্মতভা মফগভ

ফাম্মগযাট 27/11/1989

20928 মভাোঃ মুস্তাবপজুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভতম্মরফ

মভাোোঃ পবযদা ইয়াবভন

কুবিয়া 25/05/1990

20929 বফষ্ণু দ যকায রক্ষন চন্দ্র যকায

অল্যা যকায

াতক্ষীযা 11/10/1990

20930 জুম্ময়র দা ফাদর দা

বল্পী দা

চট্টগ্রাভ 22/10/1987

20931 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ আফদুর ভাম্মরক

মভাাোঃ পাম্মতভা মফগভ

কুবভল্লা 20/11/1990

20932 মভাোঃ ওফায়দুয যভান বভথুন মভাোঃ আব্দুর ওাফ

বপম্মযাজা ওাফ

টাঙ্গাইর 24/02/1991

20933 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ আব্দুর কুদ্দুে

জুম্মফদা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 27/08/1987

20934 মভাোঃ াবকর মাম্মন মভাোঃ ভকবুর মাম্মন

মবরনা মফগভ

ঝারকাঠী 10/06/1993

20935 মভাোঃ পারুক মাম্মন আরী আকফয াওরাদায

আম্মরয়া মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 05/08/1991

20936 মভাোঃ আবযপ বফল্লা মভাোঃ আরভগীয মাম্মন

ভামুদা মফগভ

ঝারকাঠী 02/02/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

20937 মতৌবদুর ইরাভ মভাোঃ াফীফ উল্লা

তােবরভা আক্তায

চাঁদনৄয 18/03/1992

20938 কভম্মর চন্দ্র যনবজৎ চন্দ্র

বদারী যানী

ফযগুনা 25/10/1992

20939 মভাোঃ ভাবনকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক

মভাোোঃ যাম্মদা ফানু

ঞ্চগড় 22/11/1987

20940 মগারাভ মভাস্তপা হুভায়ুন কফীয

ভয়ূযী মফগভ

যাজফাড়ী 07/02/1990

20941 তবনভা জাান তাবরভা ফাচ্চু মখ

পাম্মতভা মফগভ

ঢাকা 29/03/1991

20942 মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন আরতাপ মাম্মন বফশ্বা

মযম্মনা াযবীন

খুরনা 03/11/1987

20943 আশুম্মতাল কুভায বট্টাচার্য্ি াঁচু মগাার বট্টাচার্য্ি

াব যাণী বট্টাচার্য্ি

াতক্ষীযা 06/08/1993

20944 মভাোঃ তানবীয াান মভাোঃ আোঃ াভাদ বভয়া

মভাোোঃ াভসুন্নাায মফগভ

যিংনৄয 25/10/1987

20945 মভাোঃ জয়নুর আম্মফদীন মৃত মাম্মন আরী

মভাোোঃ জবভরা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 01/01/1991

20946 মভাোঃ মফল্লায মাাইন মভাোঃ োম্মদয আরী মফাযী

রার ভবত মফগভ

ফবযার 10/02/1989

20947 বফনৄর বফশ্বা মগাকুর বফশ্বা

কনক বফশ্বা

মগাারগঞ্জ 23/11/1991

20948 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান খান মভাোঃ আোঃ ভান্নান খান

মভাাোঃ মপৌবজয়া মফগভ

কুবভল্লা 09/01/1991

20949 অবজপা আক্তায তন খন্দকায

তােবরভা মফগভ

নযবিংদী 20/01/1991

20950 ফাসুম্মদফ সুত্রধয বনতাই চন্দ্র সুত্রধয

শুলভা যানী সুত্রধয

ঝারকাঠী 23/07/1987

20951 ইন্দ্রবজৎ দা যনবজৎ দা

ঝন িা যানী দা

ঢাকা 03/05/1990

20952 বদনৄ চন্দ্র দা কান্দু চন্দ্র দা

ন্ধযা যানী দা

গাজীনৄয 15/10/1990

20953 াম্মদক মাম্মন মভাোঃ জভত আরী

মযম্মম্মনা মফগভ

নযবিংদী 20/02/1992

20954 যাজীফ দা মৃত াধন দা

ফানা দা

চট্টগ্রাভ 25/10/1987

20955 জাম্মফদ বভয়া ফাবুর বভয়া

মযম্মনা খাতুন

কুবভল্লা 31/07/1991

20956 অজয় মফা বজম্মতন্দ্র নাথ মফা

আযতী মফা

মগাারগঞ্জ 12/10/1988

20957 মভাোঃ ফবরুর ক মভাোঃ মভাজাম্মের ক

ভামুদা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1988

20958 জীভ মভাল্যা জব্বায মভাল্যা

বভবন আক্তায

পবযদনৄয 18/05/1989

20959 বভনা আক্তায মভাোঃ মুবভন যকায

ভভতাজ মফগভ

ঢাকা 20/01/1990

20960 মভবযনা খাতুন মভাোঃ মরাকভান আরী

মভাাোঃ মভাবভনা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 24/04/1991
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

20961 পাযানা ইরাভ মভাোঃ মকাবনুয ইরাভ মখ

াবফয়া ইরাভ

খুরনা 31/08/1990

20962 শুব চন্দ্র মদ সুবা চন্দ্র মদ

বখা যানী মদ

বকম্মাযগঞ্জ 01/01/1990

20963 সুবিতা মদফী গম্মন চন্দ্র মদফনাথ

বযনা াা

ঢাকা 06/11/1992

20964 মভাোঃ মাম্মর যানা মভাোঃ মযত আরী

মাবরা মফগভ

মযনৄয 07/05/1991

20965 াান ভামুদ মভাোঃ আবরয়ায যভান খান

াম্মজদা মফগভ

মগাারগঞ্জ 15/11/1991

20966 ওয়াবদুজ্জাভান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

রাইরী মফগভ

মম্মায 16/08/1988

20967 াযবভন আক্তায মভাোঃ মগারা বভয়া

মজাফায়দা খাতুন

টাঙ্গাইর 08/12/1989

20968 পাযজানা ফবফ মভাোঃ ারাভ বকদায

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 17/01/1987

20969 মভাোঃ াগয উবিন মৃত াম্মচন আরী মভাল্লা

মভাোোঃ াবরভা খাতুন

াফনা 11/12/1992

20970 ভীয আবুর খাম্ময়য ভীয আবুর কারাভ

মযানা মফগভ

ভাদাযীনৄয 28/02/1990

20971 মভাোঃ যীপ-উর-আরভ আব্দুর ভান্নান ভজুভদায

নাবেভা ভান্নান

কুবভল্লা 12/08/1991

20972 জাবকয়া আপবযন আম্মনায়ায মাম্মন খান

াবভদা মফগভ

কুবভল্লা 03/03/1991

20973 াভীভা সুরতানা মভাোঃ ীদ উল্লা

বখনা মফগভ

ঢাকা 15/12/1986

20974 মভাোঃ জাবদুর ইরাভ মভাোঃ কুদ্দু াওরাদায

জাানাযা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 25/10/1988

20975 মভাযম্মদ আরভ ভব্বত আরী

আম্ময়ভা মফগভ

নযবিংদী 01/11/1991

20976 যাবকবুর ইরাভ াভসুর ক মভাল্লা

াবনা মফগভ

ফবযার 02/05/1991

20977 ভফন চন্দ্র যায় কভম্মর চন্দ্র যায়

ডবর যায়

টাঙ্গাইর 29/12/1990

20978 মভাোঃ আব্দুল্লা বর ফাকী মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

াম্মযা ইরাভ

ফগুড়া 20/11/1990

20979 ভাযজাান আক্তায বফথী মফরাম্ময়ত মাম্মন

মভাম্মেনা আক্তায

কুবভল্লা 01/03/1991

20980 ঞ্জয় কুভায দা ভবত রার দা

প্রবতভা যাণী দা

বম্মরট 24/06/1990

20981 মভাোঃ জবরুর ইরাভ মভাোঃ বযা বভয়া

মনম্মযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 26/12/1988

20982 উম্মে াবন মভাোঃ যভত উল্লা

মবরনা ইয়াবভন

চট্টগ্রাভ 08/11/1991

20983 মভাোঃ নাবজউয যভান মভাোঃ আব্দুয যফ

মভাোোঃ নাজভা আকতায ফানু

নওগাঁ 15/01/1988

20984 মভাোঃ জাপয আম্মভদ মভাোঃ আব্দুর আবজজ

মভাাোঃ সুবপয়া খাতুন

কুবভল্লা 10/02/1989
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

20985 মভাোঃ ওকত আরী মভাোঃ যভত আরী

আবম্বয়া খাতুন

কুবভল্লা 01/01/1987

20986 মভাােদ ভারুয ভামুদ ভবল্লক মভাোঃ ভানেজ আরী ভবল্লক

তয়দা যাবদা আক্তায ভবল্লক

ঢাকা 02/08/1992

20987 মভাোঃ মুযাদ মাম্মন মভাোঃ মযত আরী

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা আক্তায

যিংনৄয 02/09/1990

20988 মাম্মর যানা বদুর ইরাভ

আম্মভনা মফগভ

চাঁদনৄয 01/03/1994

20989 মাম্মন আযা সূচী নজরুর আরভ

নাবেভা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 10/04/1992

20990 মভাোঃ সুজন মভাল্লা মভাোঃ সুজন মভাল্লা

মদম্মরয়াযা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 26/11/1993

20991 মভাোঃ জাকাবযয়া মভাোঃ াম্মভ আরী

মজানা মফগভ

মযনৄয 04/04/1993

20992 ইপপাত জাান ইা মভাোঃ ইবি আরী

মযানা াযবীন

ঢাকা 30/08/1990

20993 যাভপ্রাদ যাজফিংী অনীর যাজফিংী

যাভনী যাজফিংী

ঢাকা 10/06/1982

20994 মভাোঃ আর-আবভন খান মভাোঃ নাম্মজভ আরী খান

ভভতাজ মফগভ

টুয়াখারী 05/01/1990

20995 ারা উবিন আেদ ভব উবিন আেদ

াবনা আক্তায

কুবভল্লা 22/07/1990

20996 মভাোঃ যাীদুর ইরাভ আব্দুয যফ

মযানা াযবীন

টুয়াখারী 10/07/1990

20997 মভাোঃ খাবরদ াান মভাোঃ আোঃ ভাম্মজদ

মভাোোঃ াবনা খাতুন

াতক্ষীযা 08/09/1991

20998 ভবনকা যানী দা মুল্লুক চাঁন দা

ফকুর যানী দা

গাজীনৄয 07/08/1989

20999 ভাকসুদা খাতুন খবরলুয যভান

যাবভা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 20/09/2016

21000 বভবয চক্রফতী মৃত ম্মন্তাল চক্রফতী

স্বপ্নাফবত চক্রফতী

কুবভল্লা 01/01/1990

21001 মভাোঃ যবজউর ইরাভ আরী মাম্মন প্রাভাবনক

মৃত ভঞ্জুভা মফগভ

নীরপাভাযী 16/06/1990

21002 মভাোঃ ইাক মভাল্লা মভাোঃ জয়নার আম্মফদীন

যাম্মদা মফগভ

ঢাকা 12/11/1990

21003 আর আবভন ভবতউয যভান

াবদা

নযবিংদী 25/10/1988

21004 বুদ্ধম্মদফ বট্টাচার্য্ি প্রাম্মন চন্দ্র বট্টাচার্য্ি

ভীযা বট্টাচার্য্ি

বকম্মাযগঞ্জ 03/07/1988

21005 বটুর দা মগৌয দা

োয়া ফানী

বকম্মাযগঞ্জ 08/08/1988

21006 আফদুর কাম্মদয নূরুর ইরাভ

াবভভা আক্তায

রক্ষীনৄয 01/01/1987

21007 বজ. এভ. আযাপাতুর ইরাভ বজ. এভ. বপকুর ইরাভ

মভাোোঃ আম্মরয়া আক্তায

াতক্ষীযা 01/01/1987

21008 জুম্ময়র বভয়া ভাম্ময বভয়া

স্বম্মপ্নায মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 10/07/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21009 মভাোঃ বযয়াজুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ খাম্মরক

মযানা মফগভ

টুয়াখারী 30/12/1992

21010 মভাোঃ আবু আর-ইভযান াীন মভাোঃ আব্দুর াবকভ বভয়া

মভাোোঃ বপম্মযাজা মফগভ

পবযদনৄয 01/05/1987

21011 লুৎপয যভান মভাোঃ মাম্মন আরী

রায়রা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/11/1994

21012 মভাোঃ মফরার বভয়া মভাোঃ বদরদায মাম্মন

মফরী মফগভ

নীরপাভাযী 31/12/1986

21013 আজারুর ক মগারাভ আম্মেদ

জাম্মযা খাতুন

মনত্রম্মকানা 01/02/1989

21014 মভাােদ মপযম্মদৌ যভান মভাোঃ বজন্নাত আরী

াীন আক্তায

ঢাকা 31/12/1987

21015 মভাাোঃ বরভা আক্তায মভাোঃ বগয়া উবিন 

মভাাোঃ জাবভরা আক্তায

কুবভল্লা 04/05/1991

21016 মভাোঃ মারায়ভান আরী মৃত. মভাোঃ এবয়ায যভান

মভাোোঃ আবরভা মফগভ

নীরপাভাযী 15/05/1987

21017 ভামুদা আম্মভদ বগয়া উবিন আম্মভদ

আবেয়া আম্মভদ

ভাদাযীনৄয 17/11/1994

21018 এ.এভ মগারাভ যভান যানা আবু জাপয আম্মভদ

মভাাোৎ কাভরুন্নাায জাপয

পবযদনৄয 05/08/1986

21019 মভাোঃ াইনেয যভান আফদুর ওাফ মফাযী

মপারী খাতুন

পবযদনৄয 28/10/1986

21020 আযাপাত যভান কুদ্দুে বভয়া

আম্মরয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 05/02/1993

21021 আযা াবভবন ক এ. এইচ এভ আাদুর ক

াযবীন সুরতানা

বম্মযাজনৄয 10/06/1993

21022 মভাোঃ নাবরুজ্জাভান মভাোঃ জবরুর ক

নাবগ ি আক্তায

টাঙ্গাইর 25/12/1987

21023 াঈদা আক্তায মৃত. াবরভ বভয়া

াভীভা মফগভ যানী

কুবভল্লা 29/12/1990

21024 মভাোঃ সুভন ইরাভ মভাোঃ জয়নার আম্মফদীন

ভাবযয়া মফগভ

ঢাকা 26/07/1990

21025 কাভরুর াান আকয আরী

কভরা মফগভ

গাজীনৄয 13/06/1993

21026 মভাোঃ ওভয পরুক এ. এ ভ াভসুবিন

ভবযয়ভ মফগভ

ঢাকা 02/10/1992

21027 মভাােৎ মজাযা আক্তায মভাোঃ জাাবঙ্গয আরভ

ভানেজা আক্তায

কুবভল্লা 04/03/2016

21028 তানবজনা যভান মভাোঃ ভবতউয যভান

পাযজানা যভান

চাঁদনৄয 01/01/1990

21029 যীপ আম্মভদ এ বফ এভ াভউবিন আম্মভদ

মপারী আম্মভদ

নযবিংদী 17/04/1988

21030 আবযনেয যভান ভবপজুর ইরাভ

পবযদা মফগভ

মবারা 30/11/1986

21031 মভাোঃ ফবন আরভ বজফ আবু ফকয খান

াীনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 25/06/1993

21032 পাযানা ইয়াবভন বেবিকুয যভান

রুবফ মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1992
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21033 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ যাবপ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

বভম্ম যাবজয়া আকতায

াফনা 11/06/1993

21034 কাজর কুভায কুন্ডু িংকয কুন্ডু

কাকরী যানী

নাম্মটায 20/12/1988

21035 মভাোঃ বপকুর ইরাভ মভাোঃ আাদ উল্লা

আম্ময়া আক্তায

কুবভল্লা 10/01/1993

21036 নাজভা আক্তায মৃত. মভাোঃ াবযে উিীন

নুযজাান মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 27/01/1990

21037 মভাোঃ াম্মদক মৃধা --

--

নযবিংদী 25/11/1989

21038 স্বন কুভায দা  ম্মন্তাল কুভায দা

সুবচত্রা যানী দা

মগাারগঞ্জ 05/07/1991

21039 মভাোঃ আভানউল্লা আভান মভাোঃ ভঈনুিীন বফশ্বা

মভাোোঃ জাানাযা খাতুন

বঝনাইদ 21/10/1990

21040 মভাোঃ মভপতাহুয যভান ভা. মনতাউয যভান

মফগভ লুৎবপআযা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 30/11/1992

21041 খাম্মরদ মাাইন ারাউবিন

তাবভনা মফগভ

বযয়তনৄয 01/09/1988

21042 মভাোঃ জাবকয মাম্মন মভাোঃ সুরতান আভদ

পবজরম্মতয মনচ্ছা

কুবভল্লা 17/04/1988

21043 মভাোঃ াবন আরভ আব্দুর ভাবজদ

বযবজয়া মফগভ

মবারা 15/02/1990

21044 াম্মযায়ায জাান াবজদুয যভান

জাানাযা আক্তায

বফগঞ্জ 04/01/1990

21045 মভাোঃ যাম্মর আম্মভদ মভাোঃ ওয়াম্মদ আরী

রাজরী মফগভ

টাঙ্গাইর 25/12/1991

21046 ভকবুর মাম্মন তফবদর মাম্মন

যবপজা খাতুন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 30/11/1987

21047 মভাোঃ ভাবুফ-এ- যাবব্ব মভাোঃ আবুর মাম্মন

মভাোোঃ তাম্মযা বদর আপম্মযাজ

কুবড়গ্রাভ 31/12/1993

21048 মভাোঃ আরাজ উবিন মৃত. বভনাজ প্রািং

মভাোোঃ অবদান মফগভ

াফনা 03/12/1992

21049 আযাপাত আম্মভদ-আর-াঈদ াঈদ আম্মভদ

রায়রন নাায মফগভ

ঢাকা 26/11/1992

21050 ভবনরুজ্জাভান আব্দুয যাজ্জাক

আবভরুন মনো

সুনাভগঞ্জ 01/01/1990

21051 মভাোোঃ ান্না মফগভ মৃত. আবুর বভয়া

মভাোোঃ আবভনা মফগভ

মভৌরবীফাজায 28/09/1990

21052 মভাোঃ নূয আরভ াম্মদক মভাোঃ াজাান ভজুভদায

যওন আখতায

চাঁদনৄয 21/10/1987

21053 মুবকুয যভান আব্দুয যবভ

নাজভা খাতুন

ভয়ভনবিং 01/01/1990

21054 মভাোঃ আবু আর ইভযান মভাোঃ আবুর মাম্মন

পাম্মতভা আক্তায

টাঙ্গাইর 25/11/1991

21055 কাজর দা নানকা দা

মগৌযী যানী দা

বম্মরট 21/08/1991

21056 মখ মভম্মদী াান মখ ভাকসুদুয যভান

বভম্ম ঝণ িা াযবীন

াতক্ষীযা 22/02/1990
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21057 এ.এভ বযনের ইরাভ মভাোঃ তবপর উবিন

মখাম্মদজা মফগভ

কুবিয়া 05/06/1986

21058 াভসুর আম্মযপীন আবযপ বগয়া উবিন আম্মভদ

আবেয়া আম্মভদ

ভাদাযীনৄয 06/08/1987

21059 প্রফার চন্দ্র তালুকদায  নম্মগন্দ্র চন্দ্র তালুকদায

ফানা যাণী তালুকদায

সুনাভগঞ্জ 25/12/1986

21060 মভাোঃ ফাদা বভয়া মভাোঃ নবু বভয়া

সুবপয়া মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 10/10/1991

21061 মভাোঃ ভাসুভ আব্দুর খাম্মরক মৃধা

মচম্ময ফানু

টুয়াখারী 25/11/1988

21062 মভাোঃ যাম্মদুয যভান মভাোঃ যবদুয যভান

মভাোোঃ তবভনা খাতুন

কুবিয়া 14/09/1992

21063 বভরন বকদায াবফবুয যভান বকদায

জাবকরুন মনো

ফাম্মগযাট 01/01/1988

21064 মভাোঃ আতাউর ক মভাোঃ আব্দুর কবযভ

ভম্মনায়াযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 03/06/1987

21065 াইনেজ্জাভান মভাোঃ াভছুজ্জাভান

মযম্মনা মফগভ

নযবিংদী 12/12/1988

21066 মভাোঃ যীপ উবিন আব্দুর ভবতন

যবভা মফগভ

মনায়াখারী 02/05/1990

21067 উজ্জ্বর কুভায বফশ্বা যফীন্দ্রনাথ বফশ্বা

প্রবা যানী বফশ্বা

ফাম্মগযাট 01/02/1987

21068 াভীভা আক্তায াান আম্মভদ

ভভতাজ মফগভ

ঠাকুযগাঁও 06/08/1991

21069 যবন কুভায কয বদরী কুভায কয

বভনাক্ষী কয

বদনাজনৄয 25/05/1987

21070 মভাোঃ পবযদুয যভান মভাোঃ নুয মাাঈন মভাল্লা

মভাোোঃ মজযাৎস্দা মফগভ

নাম্মটায 18/01/1993

21071 প্রতীক ান্যার ঞ্জয় প্রাদ ান্যার

বখা ান্যার

ফগুড়া 21/01/1995

21072 মভাোঃ আযানের ইরাভ মৃত. আব্দুয যভান

মভাোোঃ াম্মখযা খাতুন

যিংনৄয 30/09/1989

21073 বফম্মতাল চন্দ্র দা জগদী চন্দ্র দা

ারুর যানী

ঝারকাঠী 01/07/1990

21074 মভাোঃ াইনেল্লা বফন রা মভাোঃ বদুর ইরাভ

যবভা খাতুন

বঝনাইদ 06/10/1988

21075 মভাোঃ ীদুর ইরাভ ফাচ্চু মভাোঃ আব্দুর কাম্মদয প্রািং

মভাোোঃ বযবজয়া খাতুন

াফনা 12/11/1990

21076 মভাােদ ইব্রাীভ খবরর মগাপযান উবিন আম্মভদ

পবযদা মফগভ

ঢাকা 24/09/1991

21077 জাভান ভাতুব্বয আোঃ ারাভ ভাতুব্বয

পাম্মতভা মফগভ

ফবযার 05/10/1992

21078 মভাোঃ মনাভান মাম্মন মভাোঃ নবজফ উল্লা

নাবযন সুরতানা

রক্ষীনৄয 16/07/1991

21079 মভাোঃ আবজভ উবিন মভাোঃ যাজা বভয়া

মযাম্মকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 02/01/1988

21080 মভাোঃ আফদুর যবভ মৃত. আফদুয গনেয

ভভতাজ মফগভ

মপনী 03/07/1987
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21081 এ.এভ অযণ্য এজাজ এ.এভ নুরুন নকী

সুরতানা বযবজয়া

নড়াইর 27/12/1992

21082 জয় াা  শ্যাভ সুন্দয াা

বফাা াা

টাঙ্গাইর 15/07/1994

21083 মভাোঃ যাম্মদুর ইরাভ মভাোঃ জারার উবিন

পাম্মতভা মফগভ

যাজফাড়ী 31/10/1993

21084 বফধান কুভায দা আশুম্মতাল দা

নবন িভা যানী দা

খুরনা 14/11/1989

21085 বভঠুন দা াধন দা

যাবত্র দা

মনায়াখারী 01/01/1990

21086 মভাোোঃ মুক্তা মফগভ মভাোঃ জাপয আরী

মভাোোঃ ােনা খাতুন

রারভবনযাট 17/03/1988

21087 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ আব্দুর াই

াম্মফদা ইয়াবভন

যিংনৄয 25/01/1990

21088 মভাোঃ োবক আম্মভদ মভাোঃ যত আরী

মভাোোঃ োম্মফতন মনো

রারভবনযাট 10/04/1992

21089 মভাোঃ ইভযান উিীন মভাোঃ মখাযম্মদ আরভ

ইয়াযন মফগভ

নাম্মটায 10/01/1992

21090 বম্মফন চন্দ্র মদফনাথ সুফর চন্দ্র মদফনাথ

দীাবর যানী মদফনাথ

নওগাঁ 15/09/1991

21091 মভাোঃ রুহুর আবভন মভাোঃ আব্দুয যভান

াবয়া আক্তায

ভাবনকগঞ্জ 11/09/1989

21092 যবপকুর ইরাভ আব্দুর কবযভ

নাবেভা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 12/07/1991

21093 শুব ফাক সুবাল ফাক

তৃবি ফাক

টাঙ্গাইর 07/12/1991

21094 ইভযান মচৌধুযী াবরভ বভয়া

াম্মযা মফগভ

কুবভল্লা 06/04/1992

21095 মভাস্তাক আম্মভদ মৃত. মভাোঃ ওয়াম্মজদ আরী

মভাোোঃ ভভতাজ মফগভ

বঝনাইদ 25/11/1990

21096 মভাোঃ মযজাউর কবযভ যাজু আফদুর রবতপ

আম্মরয়া মফগভ

কুবভল্লা 16/10/1989

21097 ভাইন উবিন বপকুর ইরাভ

যবভজা মফগভ

কুবভল্লা 08/08/1989

21098 এ মক এভ ভনজুরুর ভাওরা এ,মক,এভ অবদুর ভাওরা

নুরুম্মন্নো মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/02/1987

21099 ভারুফা বভকাত নুরুজ্জাভান

আবভনা জাভান

বকম্মাযগঞ্জ 10/03/1990

21100 মনার চন্দ্র দা যাম্মজশ্বয দা

গীতা যানী দা

বফগঞ্জ 01/07/1988

21101 রুহুর আবভন মভাোঃ াভসুর আরভ

মভাোোঃ কুরছুভ মফগভ

াফনা 25/11/1992

21102 আক্তায মাম্মন মুজাপপয মাম্মন

ভবযয়ভ মফগভ

কুবভল্লা 12/09/1989

21103 মভাোঃ মভায়াম্মজ্জভ মাাইন আবুর মাাইন (মৃত)

মভাোোঃ আবেয়া খাতুন

মম্মায 04/01/1990

21104 আবকুয যভান মভাোঃ এম্মকন্দায আরী

খুব মফগভ

মগাারগঞ্জ 15/11/1991
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21105 রা কুভায াা ম্ময চন্দ্র াা

ভঞ্জু যানী াা

যাজফাড়ী 15/11/1990

21106 দীনা আক্তায মখ মভাজাপপয যভান

াম্মদা মফগভ

ঢাকা 30/12/1993

21107 ানবজদা াওরাদায মভাোঃ বভজানুয যভান

উম্মে কুরসুভ

ঢাকা 09/03/1992

21108 আফীয আান ভাইনুর আান

তাবরভা মফগভ

মবারা 01/01/1989

21109 আবনছুজ্জাভান বম্মভর ওফাম্ময়দ উল্লা

যওন আযা মফগভ

কুবভল্লা 08/12/1992

21110 অবববজৎ বভত্র অবত কুভায বভত্র

বরবকা বভত্র

বঝনাইদ 27/11/1987

21111 াধন কুভায অবনর কুভায

স্বযস্বতী ভির

যাজফাড়ী 25/12/1986

21112 ভবনরুর ইরাভ আভজাদ মাম্মন

আপম্মযাজা খাতুন

বঝনাইদ 06/09/1989

21113 মভাােদ স্বন বভয়া মভাােদ কাভার বভয়া

মভাাোঃ ফকুর আক্তায

কুবভল্লা 30/05/1992

21114 বড, এভ আরভগীয বড, এভ তেবরভ উিীন

মভাোোঃ মযবজয়া মফগভ

জয়নৄযাট 30/11/1988

21115 মভাোঃ মাম্মর যানা মভাোঃ আবুর কারাভ

আম্মনায়াযা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 01/12/1990

21116 মভাোঃ নাজমুর াান (যবন) াজী মভাোঃ বপকুয যভান

নাবভা মফগভ

ঢাকা 01/05/1992

21117 সুব্রত কুভায ীর বজন চন্দ্র ীর

অঞ্জরী যানী ীর

াফনা 03/03/1988

21118 মভাোঃ হুভায়ূন কফীয মভাোঃ আভীয উবিন

াম্মজযা মফগভ

ঢাকা 12/02/1987

21119 তয়দ ভাবুফ মাম্মন তয়দ াবভদ মাম্মন

মভাাোঃ নুযাইয়া মফগভ

যাজাী 19/11/1991

21120 নূয মভাােদ যাম্মদ মভাোঃ আম্মনায়ারুর ক

মভাোোঃ ভাম্মজদা খাতুন

বযাজগঞ্জ 13/07/1993

21121 মভাোঃ মযদুয়ান এনামুর ক

সুম্মরখা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 31/12/1988

21122 তয়দ তবযকুর ইরাভ তয়দ ভব্বত আরী

মযনু মফগভ

মনত্রম্মকানা 17/10/1990

21123 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ এনামুর ক

যবভা মফগভ

কুবভল্লা 02/02/1989

21124 মভাোঃ মাম্মর যানা মৃত. মভাোঃ ভান্নান

মৃত. ভবজিনা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 14/05/1989

21125 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ া আরভ

নুপা আক্তায

কুবভল্লা 10/06/1988

21126 ইয়ােবভন আক্তায াজাান বভয়া

আযানেন মনো

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 17/04/1989

21127 সুবজত দা কৃষ্ণ চন্দ্র দা

অিভী যানী দা

বফগঞ্জ 01/02/1990

21128 মভাোঃ াাদাত মাম্মন মভাোঃ নূয আরভ

খাবদজা মফগভ

মনায়াখারী 17/11/1989

Page 47 of 228



র োল

নং

প্রোথী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ (পদন/মোস/ 

বছ )

(১) (৩) (৪) (৭) (৮)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল পিসোব  ক্ষণ কম েকতেো/সিকো ী প চোলক(পিসোব)/পন ীক্ষো কম েকতেো বদ স োসপ  জনবল পনব োবগ  

লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21129 মভাোঃ ভামুন মাম্মন মভাোঃ াভম্ময

যবভা মফগভ

কুবিয়া 15/03/1989

21130 মভাোঃ আবকুয যভান টিটু মভাোঃ দবফয উবিন বভয়া

মভাোোঃ জুম্মরখা খাতুন

নীরপাভাযী 01/08/1991

21131 মভাোঃ ইভযান জাবদ মভাোঃ মগারাভ আবম্বয়া যকায

মভাোোঃ মাম্মনয়াযা মফগভ

বযাজগঞ্জ 20/12/1989

21132 বভল্টন কুভায চাটাজী বফভর চন্দ্র চাটাজী

বুরবুবর যানী

নওগাঁ 15/07/1987

21133 জয়ন্ত ভির সুকুভায ভির

বদারী ভির

াতক্ষীযা 05/12/1991

21134 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান নাঈভ মভাোঃ ারুন-অয-যবদ

ভানসুযা মফগভ

ফবযার 06/09/1989

21135 ইবল্লন যভান মভাোঃ ভবতয়ায যভান

াবফনা ইয়াবভন

মগাারগঞ্জ 27/09/1991

21136 মপ্রযণা যকায প্রনেল্ল যকায

বফজরী যানী যকায

ঠাকুযগাঁও 23/07/1987

21137 মভাোঃ জবরুর ক মৃত. পজলুর ক

লুৎপা খানভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 10/10/1988

21138 মভাোঃ নাবেয উবিন আবু তাম্ময

আম্মভনা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 31/12/1989

21139 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ ফবয মজায়ািায

াম্মযা খাতুন

টুয়াখারী 01/03/1990

21140 মুন্না আবফয বভন্টু এনামুর ক তালুকদায

পাবভা মফগভ

বযয়তনৄয 06/12/1993

21141 জয়ম্মদফ ার বজম্মতন্দ্রনাথ ার

ন্ধা যানী ার

বম্মযাজনৄয 15/07/1989

21142 যাবকবুর াান যাজা যদায

যাম্মফয়া মফগভ

নাম্মটায 28/12/1989

21143 মভাোঃ রারন াওরাদায মভাোঃ ধলু বভয়া াওরাদায

মৃত. াবরভা মফগভ

ফাম্মগযাট 12/12/1986

21144 মভাোঃ জাবদুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ক

মভাাোঃ মজানা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 19/03/1990

21145 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান আব্দুর গবন বভয়া

াানাজ মফগভ

বযয়তনৄয 09/11/1988

21146 আম্ময়া আক্তায মৃত. ওয়াবর উল্লা খান

মভাোোঃ আপম্মযাজা আম্মরা খানভ

কুবিয়া 09/11/1988

21147 জাবকয়া পাযানা মভাোঃ ীদুয যভান

ভম্মনায়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 30/01/1988

21148 বপাত জাভান মচৌধুযী নূরুজ্জাভান মচৌধুযী

যাবদা জাভান মচৌধুযী

ঢাকা 09/10/1988

21149 মভাোঃ আবভনুয যভান মভাোঃ মুনম্মেয আরী

মভাোোঃ আম্মরকা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 03/09/1989

21150 মুােদ নাবজভ উবিন আবুর মাম্মন

বফবফ পাম্মতভা

চট্টগ্রাভ 01/11/1988

21151 রা কুভায কুন্ডু মভান রার কুন্ডু

ারুর কুন্ডু (নবন্দতা)

খুরনা 17/08/1988

21152 সুবপ্রয় যঞ্জন নাথ সুধীয চন্দ্র নাথ

মবফকা যাণী নাথ

ঢাকা 05/07/1989
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21153 ভাম্মভাদুর াান ভইয়া রুকুন উিীন ভইয়া

াযববন আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 30/04/1990

21154 মভাোঃ হুভায়ুন মাম্মন মভাোঃ কবরভ বফশ্বা

সুকজান বফবফ

বঝনাইদ 01/01/2016

21155 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মৃত াজাান আরী

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা মফগভ

বযাজগঞ্জ 15/07/1988

21156 আব্দুল্লা-আর-আনোযী আবু ফকয বেবিক

বউরী আক্তায

জাভারনৄয 06/06/1990

21157 মভাোঃ আবকুয যভান মভাোঃ অবরয়ায যভান

মাবা ইয়াবভন

ভাগুযা 15/06/1993

21158 মভাোোঃ াযভীন সুরতানা মভাোঃ াজাান

মভাোোঃ চম্পা আক্তায

ভয়ভনবিং 30/12/1991

21159 যাম্মর আম্মভদ আব্দুয যউপ

ভম্মনায়াযা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 11/06/1991

21160 আর আভীন ভজনু বভয়া

নাবগ ি মফগভ

টাঙ্গাইর 15/03/1993

21161 মভাোঃ যবপকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুল্লা প্রাভাবনক

মভাোোঃ বপম্মযাজা খাতুন

বযাজগঞ্জ 30/12/1993

21162 আফদুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আবু তাম্ময

নাজমুন নাায

মনায়াখারী 31/12/1986

21163 মভাোোঃ তাবভদা খাতুন মভাোঃ জহুরুর ক যকায

মভাোোঃ মযবজয়া খাতুন

কুবড়গ্রাভ 21/10/1985

21164 মভাোঃ ভইনুর ইরাভ মভাোঃ ইবরয়া মাম্মন

মপৌবজয়া ইবরয়া

ভাদাযীনৄয 08/02/1987

21165 মভাোঃ াবভদুয যভান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

চায়না খাতুন

বঝনাইদ 14/01/1991

21166 মভাোঃ াবদুর ইরাভ মভাোঃ আদভ বফশ্বা

মভাোোঃ মভম্মরুন মনো

মম্মায 03/05/1988

21167 নাবফরা ইয়াবভন বপক উল্লযা

নাজমুন নাায

মনায়াখারী 21/10/1989

21168 মভাোঃ ভবভনুর ইরাভ মৃত মভাোঃ জাবদুর ইরাভ

খাম্মরদা খানভ

মবারা 01/10/1991

21169 মভাোঃ ইকফার মাম্মন মভাোঃ আবুর কাম্মভ

ভবযয়ভ মফগভ

ঢাকা 01/01/1985

21170 মভাোঃ ভাসুদ আরভ মৃত মভাোঃ ভীন মফাযী

াবরভা মফগভ

ফবযার 06/07/1991

21171 যাম্মফয়া আক্তায কবফয মাম্মন ভইয়া

কুবনুয মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 20/08/1987

21172 এ.বফ.এ. বনয়াজ ভামুদ মচৌধুযী মভাােদ াম্মদক বভয়া

মভাােৎ ঝযণা মফগভ

চাঁদনৄয 13/09/1987

21173 কুভাযী শ্যাভরী যানী মৃত শ্রী যাভ ফাবু

ভবত বদম্মফা ফারা

কুবড়গ্রাভ 28/12/1986

21174 মভাোোঃ মগারাী আক্তায মভাোঃ আব্দুর াবকভ বভয়া

মভাোোঃ ভভতাজ মফগভ

কুবড়গ্রাভ 10/11/1992

21175 াবফকুন নাায যাব মভাোঃ াবনপ

াবনা াযববন

মুবন্পগঞ্জ 17/10/1993

21176 যাম্মর ফড়ুয়া তন ফড়ুয়া

ঝণ িা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 06/02/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21177 মভাােদ ভাসুদুয যভান মুবন্প যবকফ উবিন

ারভা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 10/01/1989

21178 নাজমুন নাায মভাোঃ যীপ মাম্মন

বনলুপা মফগভ

ঢাকা 10/11/1991

21179 তয়দা তারবফয়া উদ মদৌরা এ. এভ. বযাজ উদ মদৌরা

উম্মে তাবরভা

চট্টগ্রাভ 31/12/1992

21180 মভাোঃ আবযনের ইরাভ এ. এভ. বপকুর ইরাভ

আম্ময়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/07/1989

21181 তাবনয়া াযবভন বযভা মভাোঃ ইয়াবেন

াম্মজযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 06/04/1990

21182 মভাোঃ আর-আবভন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

আঞ্জুভানাযা মফগভ

ফবযার 01/06/1987

21183 নাজমুর ক আযম্মদ আরী

নূযজাান মফগভ

নাম্মটায 15/03/1990

21184 মভাোঃ জাবভর আক্তায মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ

মভাোোঃ জান্নাতুন মনো

ঠাকুযগাঁও 31/12/1986

21185 মভাোঃ বযনের ইরাভ মভাোঃ আফদুর গনী

জহুযা মফগভ

কক্সফাজায 11/05/1990

21186 তাবনয়া ফাযী আফদুর ফাম্মযক তালুকদায

বভম্ম ভবনজা ফাযী

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1988

21187 এ.বফ.এভ. মুবনবুয যভান াম্মবর এ.বফ.এভ. াবফবুয যভান

তাবরভা আখতায

ফবযার 05/08/1992

21188 আদভ বউযীবপম্মকন বপটাবর বউযীবপম্মকন

ভাগ িাম্মযট ারভা

নাম্মটায 15/12/1986

21189 ায়রা সুরতানা রুনা মভাোঃ আবুর কারাভ খান

বফরবক খাতুন

মগাারগঞ্জ 05/04/1989

21190 মভাোঃ াবফ মচৌধুযী মভাোঃ মাম্মন মচৌধুযী

মফগভ াবনা

ঢাকা 21/08/1991

21191 মভাোঃ বযাজুর ইরাভ মভাোঃ ততয়ফ আরী

পাবতভা মফগভ

ফবযার 05/05/1987

21192 মভাোঃ ভাসুদ যানা মৃত লুৎপয যভান

মভাোঃ মযাম্মভরা মফগভ

গাইফান্ধা 15/10/1988

21193 নৄরক চন্দ্র যকায ভন্টু যাভ যকায

শ্রীভবত মজাৎস্দা যানী যকায

যিংনৄয 08/03/1992

21194 পাইজ মভাোঃ রবতপ পবকয মভাোঃ ইবি পবকয

মভাোোঃ াম্মযা খাতুন

ভয়ভনবিং 30/08/1991

21195 ইযাত পাযজানা ক মৃত ইভদাদুর ক

পাম্মতভা ক

ঢাকা 17/09/1988

21196 মভাোঃ াবফবুয যভান এ. মক. এভ. ভাাবুবুয যভান

জাানাযা যভান

ঢাকা 10/11/1987

21197 মদওয়ান মভাোঃ াম্মদ আবরভ উবিন মদওয়ান

মখাযম্মদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 03/12/1990

21198 মভাোঃ তাওয়াবুয যভান মভাোঃ োম্ময়দুয যভান

তয়দা াবরভা খাতুন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 12/01/1991

21199 মভাোঃ ভাবভ মযজা অবনক মভাােদ আরী

বভনাযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 25/12/1991

21200 াভসুিীন মাম্মন ইভযান মভাোঃ মাম্মন মভাল্লা

মযাকানা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 10/01/1991
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21201 এ. এভ. জাবদুর াান এ. এভ. কুদযত উল্লা

মাম্মন আযা খানভ মচৌধুযী

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 08/04/1991

21202 মভাত্তাবরফ মাম্মন নুয নফী বভয়া

মযাম্মকয়া মফগভ

যিংনৄয 15/07/1987

21203 জাবদুর ইরাভ মৃত মভাোঃ মভাতাম্মরফ বকদায

াবদা মফগভ

মগাারগঞ্জ 31/12/1986

21204 মভাোঃ মতৌবপক আবজজ মৃত আব্দুর আবজজ

মভম্মরুম্মন্না

ঢাকা 11/01/1988

21205 বপম্মযাজ মাম্মন মভাোঃ াাদাত মাম্মন

বপম্মযাজা খাতুন

াতক্ষীযা 05/12/1988

21206 নুরুর আরভ া আরভ

োম্মনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/08/1987

21207 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কাম্মদয

জবভরা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 25/05/1987

21208 কাভরুজ্জাভান মভাতাায মক

বরবর মফগভ

পবযদনৄয 10/01/1990

21209 বজ. এভ াবফ মাম্মন নুয আরী গাজী

কাবযমুন মনো

খুরনা 23/10/1991

21210 ইন্দ্রবজৎ বকদায সুধীয চন্দ্র বকদায

মফরা যানী বকদায

পবযদনৄয 01/11/1991

21211 মভাোঃ মাম্মর যানা মভাোঃ আরী বভয়া

মভাাোঃ াবপয়া খাতুন

কুবভল্লা 22/11/1988

21212 বযপাত আর ভামুদ মভাোঃ ভাসুদুর ক

াবনা আকতায

চট্টগ্রাভ 30/08/1990

21213 পয়ার মাম্মন মভাোঃ আব্দুর খাম্মরক

মবরনা আক্তায

কুবভল্লা 18/12/1988

21214 ম্পা বফশ্বা মগাবফন্দ বফশ্বা

নবন িভা যাণী বফশ্বা

পবযদনৄয 09/10/1990

21215 বভঠুন মদফনাথ মৃত ভম্মনাযঞ্জন মদফনাথ

মৃত ভঞ্জু যানী

ফযগুনা 01/01/1991

21216 মভাোঃ ারুন-অয-যীদ াজাান যকায

ভবজিনা মফগভ

চাঁদনৄয 25/08/1992

21217 তবভনা খাতুন আকফয আরী মখ

াবভদা মফগভ

নড়াইর 28/10/1988

21218 মভাোঃ পবযদুর ইরাভ মভাোঃ নাবয উবিন

াম্মরা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 01/01/1987

21219 মভাোঃ এানুর ক মভাোঃ নাজমুর ক

ভযহুভা যাবজয়া সুরতানা

ঢাকা 26/01/1992

21220 মভাোঃ আবকুয যভান মভাোঃ বদুর ইরাভ

ভম্মনায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 10/01/1991

21221 তয়দ াীন বভয়া তয়দ যতন বভয়া

তয়দা াভসুন্নাায

নযবিংদী 16/10/1989

21222 মভাোঃ নাবভ মৃত নজরুর ইরাভ

আবজদা খাতুন

ঞ্চগড় 18/05/1988

21223 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ াভসুর ক

মভাম্ম িদা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 15/03/1993

21224 মুনমুন যভান মভাোঃ মুনছুয যভান

আপম্মযাজা মফগভ

নওগাঁ 02/01/1993
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21225 মভাোঃ মফাযান উিীন যব্বানী মভাোঃ নূরুজ্জাভান যকায

মভাোোঃ মফফী মফগভ

গাইফান্ধা 01/08/1993

21226 মভাোোঃ নাজবনন নাায মভাোঃ ভকবুর মাম্মন প্রধান

মভাোোঃ াজাদী মফগভ

যিংনৄয 22/11/1991

21227 কাজী সুরতান ভামুদ কাজী আবজজুর ক

াভছুন নাায মচৌধুযী

মপনী 15/12/1988

21228 মভাোঃ াগয াযম্মবজ মভাোঃ ইাক কবফয

বভনাযা মফগভ

বঝনাইদ 01/01/1993

21229 মভাোোঃ াযবভন আক্তায মভাোঃ ভনজুয যভান

মভাোোঃ যাম্মফয়া খাতুন

াফনা 25/08/1992

21230 মভাোঃ রুহুর আভীন মভাোঃ আব্দুয যবভ

রুফীয়া মফগভ

াফনা 22/11/1988

21231 মভাোঃ এযাদুর ইরাভ মভাোঃ াান আরী

মভাোোঃ াবেনা মফগভ

যিংনৄয 18/07/1993

21232 রুভারা যায় শ্রীকান্ত যায়

নেরভারা যায়

ভাগুযা 11/07/1990

21233 সুভন কুভায  কুন্ডু সুা চন্দ্র কুন্ডু

মযনুকা যানী কুন্ডু

ভাগুযা 20/04/1989

21234 মভাোঃ তাম্মযক াান যবফন মভাোঃ আবুর াম্মভ

াম্মজদা আক্তায

মনত্রম্মকানা 14/10/1991

21235 অনৄ যকায ভম্মনাযঞ্জন যকায

মাবাযানী যকায

মনত্রম্মকানা 01/12/1987

21236 মভাোঃ াভীভ মযজা মভাোঃ নুরুর ক

াম্মজদা মফগভ

জাভারনৄয 25/11/1990

21237 মভাোোঃ রুকাইয়া আকতায মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাোোঃ মবরনা আকতায

ফগুড়া 15/10/1993

21238 যবকবুর ইরাভ মরাকভান আরী

াানাযা

বদনাজনৄয 04/01/1992

21239 আকতায মাম্মন মৃত আফদুর ভবতন

নুয নাায মফগভ

মনায়াখারী 20/12/1991

21240 মভাোঃ আবতকুর ইরাভ প্রাভাবনক মভাোঃ ফজরায যভান প্রাভাবনক

মভাোোঃ আম্মভনা খাতুন

কুবড়গ্রাভ 05/06/1990

21241 মভাোঃ যাবজফ াান মভাোঃ বভজানুয যভান

জাানাযা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/12/1990

21242 মভাোঃ আব্দুয যবদ মভাোঃ তবফফয যভান

মভাোোঃ াবযপা খাতুন

বঝনাইদ 25/01/1991

21243 রূা খাতুন ভাাবুয বফশ্বা

াবদা মফগভ

খুরনা 12/12/1992

21244 যাম্মফয়া ববিকা মভাোঃ বেবিকুয যভান

াবরভা মফগভ

খুরনা 21/06/1987

21245 আাদুজ্জাভান কাজী কওায আরী কাজী

পম্মতভা মফগভ

মম্মায 08/06/1990

21246 িংগীতা যানী াা ধীযাজ াা

ফানা াা

খুরনা 25/10/1991

21247 ভবভা আক্তায বরয়া মৃত মভাােদ মাম্মন

আয়তুন মনা

খুরনা 28/07/1991

21248 বদররুফা আপবযন সুবভ ভীয মভাকম্মেদ আরী

যাবজয়া মফগভ

খুরনা 01/11/1992
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21249 বযিংবক দত্ত মগৌতভ দত্ত

েবফ দত্ত

মম্মায 1/1/1900

21250 মভাোঃ বফল্লার মাম্মন মভাোঃ আব্দুয যভান গাজী

নূযজাান

াতক্ষীযা 05/04/1987

21251 মভাোঃ আরভগীয মাম্মন মভাোঃ মযত আরী

মভাোোঃ াওয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 28/11/1989

21252 ভীয আবুর াোন ভীয াজাান

মযানা আক্তায

টাঙ্গাইর 25/05/1989

21253 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ মযত আরী

জাানাযা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/06/1986

21254 মভাোঃ আবুর ফাায ভজনু বভয়া

মফম্মদনা মফগভ

যিংনৄয 10/12/1993

21255 মভাোঃ আানুর াবফফ মভাোঃ ফক্তায আরী োাযী

মভাোোঃ দুরারী মফগভ

রারভবনযাট 08/10/1987

21256 মভাোোঃ মাাগী খাতুন মভাোঃ ফাবেয়ায যভান

মভাোোঃ আনুপা মফগভ

যিংনৄয 04/07/1987

21257 ওভান গবন আব্দুয যবদ

ভাামুদা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 25/03/1991

21258 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ মকাযফান আরী

জবভরা মফগভ

নীরপাভাযী 02/01/1992

21259 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ যবপকুর ইরাভ

মভাোোঃ নাজভা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 02/05/1988

21260 মভাোঃ জাকাবযয়া াবফফ মৃত ওফাম্ময়দ উল্লা

মভাোোঃ াবনা মফগভ

যিংনৄয 01/11/1988

21261 মভাোঃ তয়দ যাব্বী মভাোঃ তয়দ মভাকম্মরোয যভান

মভাোোঃ বযউবর মফগভ

যিংনৄয 15/05/1988

21262 নয়ন কুভায যকায বচত্তযঞ্জন যকায

বদারী যানী যকায

বযাজগঞ্জ 20/08/1987

21263 তবভনা মফগভ মতাপাজ্জর মাম্মন

জাানাযা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 08/06/1990

21264 মভাোঃ লুৎপয যভান মভাোঃ আবু ফকয বেবিক

নুযজাান মফগভ

কুবড়গ্রাভ 13/07/1988

21265 মুােদ াানুয যভান মুাোদ াবপজুয যভান

মভাোোঃ সুবপয়া খাতুন

রারভবনযাট 05/07/1985

21266 মভাোঃ বফল্পফ মাম্মন মভাোঃ আব্দু োত্তায

বফরবকে আযা

নওগাঁ 20/12/1989

21267 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ ইব্রাবভ প্রািং

মৃত মভাোোঃ বুরবুবর খাতুন

ফগুড়া 20/10/1988

21268 মভাোঃ ভাম্মজদ আরী মভাোঃ ইভাইর মাম্মন

মভাোোঃ মভাম্মভনা মফগভ

নাম্মটায 11/05/1991

21269 অনন্যা নন্দী প্রকা নন্দী

চাঁা নন্দী

চট্টগ্রাভ 09/01/1992

21270 াখাওয়াত মাম্মন আব্দু াত্তায খান

বয়াযা মফগভ

ফবযার 16/07/1987

21271 আবপয়া আক্তায মভৌ মৃত মভাোঃ পজয আরী

আভানী মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 06/06/1992

21272 মভাোোঃ যাবদা সুরতানা মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

সুরতানা াযবীন

কুবড়গ্রাভ 01/06/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21273 এ, এভ, এন, জাবভউর বকভা মভাোঃ জবভ উবিন

াম্মনাযা মফগভ

কুবভল্লা 14/11/1991

21274 মভাোঃ যীনের ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

বভম্ম আম্ময়া ইরাভ

বযাজগঞ্জ 26/12/1989

21275 মযম্মফকা সুরতানা াম্মর আম্মভদ

ঝন িা মফগভ

রক্ষীনৄয 23/12/1992

21276 মভাোঃ আরামুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

বভম্ম আয়া ইরাভ

বযাজগঞ্জ 31/12/1990

21277 পাবভ পয়ার মাযাফ মাাইন

ভবযয়ভ মফগভ

মগাারগঞ্জ 23/10/1993

21278 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ আবুর কাম্মভ

মভাম্ম িদা মফগভ

কুবভল্লা 01/05/1987

21279 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ ভজুভদায আবভনুর ক ভজুভদায

াম্মজযা মফগভ

কুবভল্লা 12/10/1990

21280 মভাোঃ াম্মযায়ায জাান আফদুর গনেয

মদম্মরায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 01/07/1988

21281 মভাোঃ মভযাজুর আর আভীন মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাোোঃ ভালুভা যভান

যিংনৄয 30/09/1991

21282 ফীবথ আক্তায খবরর মফাযী

াযবভন আক্তায

ভাদাযীনৄয 07/03/1988

21283 আবু ারবী মভাোঃ মভাত্তাবকন বভঞা মভাোঃ ইয়াকুফ আরী বভঞা

মভাোোঃ মভাবেনা মফগভ

যিংনৄয 11/09/1992

21284 সুতা নাথ অভম্মযন্দ্র নাথ

শুকরা নাথ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 07/02/1990

21285 সুযাইয়া শ্রাফনী জাান মভাোঃ ভনজুয যভান

বভ. পাবভদা মফগভ

াফনা 08/01/1990

21286 আরাভ মভাল্লা মৃত বগয়া উবিন মভাল্লা

আজভা মফগভ

পবযদনৄয 10/09/1989

21287 তয়দ াভছুর ক তয়দ াজাান

রাইরী মফগভ

বফগঞ্জ 06/08/1992

21288 মভাোঃ হুভায়ুন কবফয মভাোঃ দুরার মাম্মন

নাবেভা মফগভ

ফযগুনা 10/10/1992

21289 পাযজানা ইয়াবভন এ. এভ. আরাউবিন

বপম্মযাজা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 05/06/1989

21290 মভাোঃ জুম্ময়র আম্মভদ মভাোঃ আউয়ার মাম্মন

বযনা মফগভ

বম্মযাজনৄয 05/11/1992

21291 মভাােদ াইনের ইরাভ আােদ আরী

নাজভা আম্মভদ

বযয়তনৄয 30/06/1993

21292 াফবযনা ইরাভ বনা মভাােদ নুরুর ইরাভ

নাজভা মফগভ

ঢাকা 25/12/1989

21293 এ.এভ. বনয়ামুর ইরাভ এ,এভ, নজরুর ইরাভ

আকবরভা ইরাভ

খুরনা 30/12/1989

21294 প্রদী কুভায অজীত কুভায

নয়নতাযা

মম্মায 21/05/1988

21295 মখ আাদুজ্জাভান মখ আব্দুয যফ

আবজভন মনো

ভাদাযীনৄয 01/02/1988

21296 বরটন মুন্পী ভবজবুয মুন্পী

মবরনা মফগভ

ভাদাযীনৄয 25/09/1987
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21297 উজ্জ্বর কাবন্ত ভির মৃনার কাবন্ত ভির

ভীযা যনাাী ভির

খুরনা 15/11/1988

21298 মদফনাথ াধু কাবরদা াধু

চায়না যানী াধু

াতক্ষীযা 01/01/1991

21299 মভাোঃ ায়দায আরী মভাোঃ আরী আান

মভাাোঃ াবন আযা

যাজাী 20/03/1992

21300 মভম্মদী াান মভাোঃ ান্নু বকদায

বফউটি খানভ

পবযদনৄয 21/06/1993

21301 মভাোঃ মযজাউর ক মভাল্লা মভাোঃ আরভগীয মভাল্লা

মভাোোঃ তবেরুন আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 28/05/1992

21302 বস্দগ্ধা মদফী মমাম্মগ চন্দ্র নাথ

কাঞ্চন প্রবা মবৌবভক

মপনী 05/11/1989

21303 মতাপাম্ময়র আম্মভদ আবুর পারুক আর ভামুদ

যাম্মপজা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 20/03/1993

21304 মভাোঃ জবয কারাভ মভাোঃ আনায আরী

মবরনা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 21/11/1993

21305 ফযাম্মত উম্মে াম্মদক এবয়া ভামুদ াম্মদক

নাজভা াম্মদক

চট্টগ্রাভ 31/07/1991

21306 কানু যাভ যবফদা মৃত নম্ময চন্দ্র যবফদা

মৃত শ্রীভবত নেরফাী

কুবড়গ্রাভ 21/02/1982

21307 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ ারুন-অয-যবদ

মভাোোঃ সুযাইয়া মফগভ

যিংনৄয 04/08/1992

21308 বটরায যায় মজযাবতল চন্দ্র যায়

যত্না যানী যায়

বদনাজনৄয 20/02/1987

21309 বনয়ন কুভায যায় মৃত মগাার চন্দ্র যায়

গীতা যানী যায়

বদনাজনৄয 01/01/1988

21310 মভাোঃ যবফউর ইরাভ মভাোঃ যভজান আরী

মভাোোঃ যাম্মফয়া মফগভ

রারভবনযাট 10/12/1992

21311 এ.মক.এভ. আাদুজ্জাভান মভাোঃ হুম্মন আরী

গুরান মফগভ

বদনাজনৄয 10/11/1989

21312 মভাোঃ মযজাউর কবযভ মভাোঃ ায়দায আরী

মভাোোঃ মযখা মফগভ

গাইফান্ধা 01/06/1990

21313 মভাোঃ আবু জাপয াম্মদক মৃত আইয়ুফ আরী

মভাাোঃ াম্মজযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 29/11/1986

21314 উত্তভ কুভায যকায বনতাই কুভায যকায

মযখা যানী যকায

াতক্ষীযা 05/01/1987

21315 মভাোঃ যাবদুর ইরাভ মৃত আব্দুর গনেয

মভাোোঃ আবজযন মফওয়া

বযাজগঞ্জ 25/01/1989

21316 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ াইদুয যভান

মভাোোঃ বযনা খাতুন

কুবিয়া 03/07/1987

21317 মভাোঃ আজারুর ইরাভ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ 

মপযম্মদৌী বযাজ

রক্ষীনৄয 23/09/1991

21318 বজ.এভ. কাভরুজ্জাভান মভাোঃ আরভ গাজী

জাানাযা আক্তায

টুয়াখারী 01/08/1990

21319 বফজয় বফাযী ীর মৃতোঃ াযাধন বফাযী ীর

ভারতী যানী ীর

ঢাকা 08/09/1989

21320 মভাোঃ যাজু াটওয়াযী মদাম্ময়ত উল্লা াটওয়াযী

সুবপয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1990
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21321 বভতুর মদফনাথ মখাকন মদফনাথ

বফতা মদফনাথ

ভয়ভনবিং 22/10/1991

21322 নাজমুন্নাায মভাোঃ নাজমুর ইরাভ

মভাাোঃ াবনা মফগভ

বম্মযাজনৄয 03/02/1990

21323 মভাোঃ হুভায়ুন কবফয মভাোঃ বযাজুর ইরাভ 

আম্মনায়াযা মফগভ

মযনৄয 04/11/1989

21324 নুযাত জাান মভাোঃ াজাান বভয়া

নাজভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 19/12/1991

21325 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ আবুর মাম্মন

মৃত যাবদা আক্তায

চাঁদনৄয 20/12/1987

21326 মভাােদ আরী মভাোঃ মভান্তাজ আরী

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা মফগভ

াফনা 30/11/1988

21327 মভাোঃ নাজমু াবকফ মভাোঃ বভজানুয যভান

মভাোোঃ াবফবুর নাায

কুবিয়া 30/01/1992

21328 আব্দুর কুদ্দু আব্দু াভাদ

কুরছুভ মফগভ

কুবড়গ্রাভ 30/10/1992

21329 মভাোঃ বযনের ইরাভ মভাোঃ াইদুর ইরাভ

মভাোোঃ াভচুন্নাায মফগভ

যিংনৄয 05/02/1993

21330 মভাোঃ বফপ্লফ বভয়া মভাোঃ াম্মেন আরী

মভাোোঃ বয়াযী মফগভ

যিংনৄয 10/02/1994

21331 মভাোঃ আবুর ফাায ভির মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক ভির

মভাোোঃ েনেযা মফগভ

যিংনৄয 15/08/1989

21332 মভাোঃ মভাফাম্মশ্বরুর ইরাভ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মৃত ভবযয়ভ মফগভ

রারভবনযাট 01/02/1990

21333 মভাোঃ যায়ান আরী মভাোঃ অম্ময়জ উিীন বফশ্বা

মভাাোঃ মযাম্মকয়া মফগভ

যাজাী 27/04/1990

21334 মভাোঃ যাবব্বয মচৌধুযী মভাোঃ াম্মরকুয যভান মচৌধুযী

মবরনা মফগভ

ঢাকা 09/04/1986

21335 মভাোোঃ বভম্মতযা ভান্নান এ.এন.এভ. জাকাবযয়া যকায

মভাোোঃ মভাম্মরভা মফগভ

ফগুড়া 21/11/1987

21336 মভাোঃ খায়রুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুে োরাভ

খাম্মরদা খাতুন

বযাজগঞ্জ 09/03/1987

21337 মুবক্ত মচৌধুযী মভাোঃ মখাকন  মচৌধুযী

াম্মজদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 15/10/1994

21338 মভাোঃ ভামুদ াান নেয়াদ মভাোঃ মগারাভ পারুক

আেভা খাতুন

ভয়ভনবিং 05/02/1989

21339 ঞ্জয় মদফনাথ ম্ময চন্দ্র নাথ

অর্চ্িনা যানী নাথ

চট্টগ্রাভ 10/12/1986

21340 এ.এইচ.এভ. নাজমু াম্মরীন মভাোঃ আবুর মাম্মন

জান্নাতী মাম্মন

যাজফাড়ী 26/10/1988

21341 মভাোোঃ কাবনজ পাম্মতভা মভাোঃ আব্দুর কাম্মদয

বরব মফগভ

গাইফান্ধা 21/05/1992

21342 মভাোঃ ভবনরুর ইরাভ আব্দুর ত্তায াওরাদায

াবদা মফগভ

ঝারকাঠী 13/04/1992

21343 মভাোঃ ইভযান মাম্মন মভাোঃ মভাাযপ মাম্মন

মভাাোঃ নাবভা আক্তায

বম্মযাজনৄয 13/03/1992

21344 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ ইব্রাীভ বভয়া

জম্মফদা খাতুন

ভাবনকগঞ্জ 03/10/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21345 আপানা াভীভা মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

তম্ময়ম্মদন মনো

ঢাকা 10/09/1989

21346 মভাোঃ মখাযম্মদ আরভ মভাোঃ নাম্মদয আরী বকদায

াভসুন নাায

ফবযার 24/06/1989

21347 সুভন্ত বফশ্বা খম্মনন্দ্র নাথ বফশ্বা

সুরুবচ বফশ্বা

ফাম্মগযাট 17/05/1992

21348 মযাভানা আপম্মযাজ নুরুর ইরাভ

াীন আক্তায

মনায়াখারী 07/05/1987

21349 মতৌবদুর ইরাভ ভবভন মভাল্লা

আম্মনায়াযা মফগভ

পবযদনৄয 30/01/1988

21350 মভাোঃ যাম্মর বভয়া মভাোঃ আব্দুর াবকভ

যাাতন মফগভ

কুবভল্লা 05/01/1988

21351 মভাোঃ আরীমুর আজীভ মভাোঃ মখাযম্মদ আরভ

মযাজী আক্তায

ঢাকা 10/02/1987

21352 খাবদজা মফগভ খায়রুর ফাায

জাানুযা মফগভ

যিংনৄয 18/08/1990

21353 মভাোঃ াবফবুয যভান মভাোঃ জাপয মভাল্যা

মভম্মরুন মফগভ

মম্মায 27/03/1992

21354 ভাকসুদা সুরতানা মভাোঃ মগারাভ ভতুিজা

নাবদা সুরতানা

ঢাকা 28/02/1991

21355 সুভা আক্তায নুরুর ইরাভ

াম্মজদা মফগভ

টুয়াখারী 10/03/1991

21356 মভাোঃ জবরুর ইরাভ মভাোঃ বগয়া উবিন

াানা মফগভ

ফবযার 27/10/1992

21357 তভা যকায বফধান যকায

বরবকা যকায

মম্মায 01/12/1994

21358 মভাাোঃ াবকরা আখতায মভাোঃ াম্মযজ আরী

মভাাোঃ মবযনা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 24/10/1988

21359 ওয়াবকুয যভান মভাাোঃ আব্দুর ওাফ

মভাোোঃ াবনা আক্তায

চুয়াডাঙ্গা 20/10/1995

21360 মভাোঃ নাজমুর উল্লা খন্দকায মভাোঃ ফযকত উল্লা খন্দকায

মভাাোঃ নাবভ ফানু

নাযায়নগঞ্জ 23/08/1994

21361 মভাোঃ যবফউর ইরাভ মৃত মভাোঃ আব্দুর মাফান বকদায

কাম্মতভা খাতুন

ভাগুযা 09/01/1987

21362 এ.এভ. নাঈভ াান শুব এ.এভ. মদম্মরায়ায মাম্মন

মফগভ াভসুন্নাায

পবযদনৄয 01/12/1987

21363 মভাোঃ ভামুনুয যবদ মভাোঃ আোঃ জব্বায মভাল্লা

মভাোোঃ আম্ময়া মফগভ

যাজাী 17/08/1991

21364 াবফনা ইয়াবভন মৃত মভাোঃ জারার যীপ    বভনাযা মফগভ ঝারকাঠী 11/06/1992

21365 উম্মে কুরসুভ জাম্মদুয যভান

াবভভা যভান

ফগুড়া 10/07/1992

21366 মভাোোঃ নুযাত জাান মভাোঃ াজ্জাদুয যভান

মভাোোঃ ভঞ্জুয়াযা মফগভ

ফগুড়া 21/08/1992

21367 বনভাই চন্দ্র াা মৃত কৃষ্ণ দ াা

বভনতী যানী াা

নওগাঁ 02/12/1988

21368 বদদারুর ইরাভ মৃত পম্ময়জ আেদ

যাম্মফয়া মফগভ

মপনী 01/01/1990
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21369 পযরুখ আম্মভদ ভীয আম্মভদ

আবেয়া মফগভ

মপনী 01/10/1991

21370 আফদুর ান্নান মৃত আফদুর জবরর

তাম্মযা আক্তায

মপনী 15/01/1991

21371 মভাোঃ এভদাদুর ক আবুর কাম্মভ

মজানা আক্তায

মপনী 16/11/1990

21372 মভাোঃ বজনামুর ক মচৌধুযী মভাোঃ মুবপজুর ক মচৌধুযী

বজন্নাত আযা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 17/03/1989

21373 ভামুদুর ায়াত খান ওকত ায়াত খান

াবরভা আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 07/07/1992

21374 মভাোঃ আব্দুর ওাফ মভাোঃ ভয আরী া

মভাোোঃ োম্মরা খাতুন

কুবিয়া 21/11/1989

21375 মভাোোঃ যাবজয়া সুরতানা বযতা মভাোঃ যবপকুর ইরাভ

মভাোোঃ কবনুয মফগভ

ফগুড়া 01/10/1991

21376 মভাোঃ ইভরুর াান মৃত মতাযাফ মাাইন

মভাোোঃ জাবভরা মফগভ

বযাজগঞ্জ 22/06/1988

21377 মভাোঃ াভীভ মাম্মন আব্দুয যবভ

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 05/05/1991

21378 াম্ময়ভা ইয়ােবভন এ.মক.এভ ইভাইর

াম্মরা ইভাইর

বফগঞ্জ 01/12/1986

21379 মখ বপকুর ইরাভ মখ াবভজুবিন

খাদীজা খাতুন

ফাম্মগযাট 10/10/1991

21380 ফন্যা যকায কৃম্ম যকায

বনা দা

মনত্রম্মকানা 01/01/1990

21381 অবভত াান নজরুর ইরাভ

জবযনা

ভয়ভনবিং 09/05/1992

21382 প্রদী কুভায যকায ঞ্জয় মৃত সুম্ময চন্দ্র যকায

নৄষ্প যানী যকায

ঢাকা 12/05/1991

21383 মভাোঃ জায়তুর ইরাভ মভাোঃ আবু তাম্মরফ

সুরতানা জুম্মরখা আর নাজনীন

নওগাঁ 01/01/1987

21384 ভানেজুয যভান বভজানুয যভান

াবপয়া মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 12/11/1991

21385 মভাোঃ ভবনয মাম্মন যকায আফদুর ভবজদ যকায

ভবযয়ভ মফগভ

কুবভল্লা 07/05/1988

21386 মভাোোঃ মযখা আকতায মভাোঃ জাম্মকয মাম্মন

মভাোোঃ যবদা মফগভ

ঞ্চগড় 20/06/1992

21387 মৌযব বফশ্বা অধীয বফশ্বা

অচ িনা বফশ্বা

চট্টগ্রাভ 04/01/1993

21388 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভাোোঃ আম্মনায়াযা খাতুন

বযাজগঞ্জ 01/08/1987

21389 জান্নাতুর মপযম্মদৌ নুনৄয মদম্মরায়ায মাম্মন

আেভা আক্তায

গাজীনৄয 12/03/1993

21390 মভাোঃ ভাামুদুর াান মভাোঃ নূয ইরাভ

ভনবজরা মফগভ

যিংনৄয 05/01/1987

21391 পয়ার মুস্তাবপজ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মপযম্মদৌব ভান্নান

খুরনা 07/04/1992

21392 মভাোঃ যাম্মদুর াান মভাোঃ ভবতউয যভান

নাবভা মফগভ

টুয়াখারী 01/07/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21393 মভজফা উিীন ভামুদ বিীবক যবপক উিীন বিীবক

মপযম্মদৌ আযা

চট্টগ্রাভ 27/11/1990

21394 আফদুল্লা ভইয়া মভাোঃ মগারাভ যসুর 

াম্মদা আকতায

মপনী 02/02/1992

21395 নয়ন ার ফাবুর ার

প্রীবত কণা ার

চট্টগ্রাভ 30/09/1991

21396 যাজু আম্মভদ মভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক

যাবজয়া মফগভ

বযাজগঞ্জ 02/08/1988

21397 মখ মভাােদ নাজমুর াান মখ মভাোঃ মভাখম্মরছুয যভান

মভাোোঃ নাজভা খাতুন

রারভবনযাট 29/11/1989

21398 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ আন্তাজ আরী

আম্মভনা মফগভ

মযনৄয 05/03/1988

21399 মভাোঃ আবভনুর ইরাভ মভাোঃ মভনাজউিীন াওরাদায

াানাজ াযবীন

ফবযার 14/09/1994

21400 াাদাত মাম্মন পারুক আম্মেদ

মজানা মফগভ

চাঁদনৄয 07/10/1990

21401 আ.প.ভ. মপাযাত-ইউ-খাঁন আ.প.ভ. মপাযকান উিীন খাঁন

মযাম্মকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1987

21402 জয়নার আম্মফদীন মভাোঃ আব্বা আরী

ভাম্মজদা খাতুন

কুবভল্লা 18/02/1990

21403 বমৄল কাবন্ত বচত্তযঞ্জন ভজুভদায

ভভতা যানী

কুবভল্লা 30/11/1987

21404 মভাোঃ ভবনয মাম্মন আব্দুর াবরভ

আবকরুন মনো

পবযদনৄয 20/12/1993

21405 মভাোঃ ভাসুদুর ক  মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান

ভভতাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 04/05/1992

21406 মভাোঃ ইব্রাীভ খবরর এভ মদম্মরায়ায মাম্মন

মভাোেৎ আজুপা মফগভ

কুবভল্লা 01/01/1993

21407 ােী াজাদী মৃত এ.বফ.এভ. াজাদা

াানাযা মফগভ

ফবযার 23/11/1988

21408 াইমুন নাায লুবচ মভাোঃ আব্দুর ফাযী

ভামুদা মফগভ

ফবযার 17/08/1989

21409 কাজী তাজুর ইরাভ কাজী আব্দুর মভাতাম্মরফ

তহুযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 25/08/1991

21410 মভাোঃ মজাফাম্ময়য মাম্মন ভইয়া মভাোঃ আবভয মাম্মন ভইয়া

মভকুয নাায

কুবভল্লা 19/05/1994

21411 মভাোঃ মভাস্তাবপয কাভার মভাোঃ আবুর কারাভ

নূযজাান

ভয়ভনবিং 01/12/1990

21412 ান ার দীক ার

ঝণ িা যানী ার

মনত্রম্মকানা 15/02/1990

21413 মভাোঃ পারুক মাম্মন মভাোঃ কবফয মাম্মন

ভচুপা মফগভ

নাম্মটায 13/11/1991

21414 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ মভাম্মরভ উবিন

মভাোোঃ উম্মে কুরছুভ

কুবড়গ্রাভ 01/01/1992

21415 াবফা জাান মৃত মভাোঃ াজাান

মযাম্মকয়া জাান

াফনা 01/01/1987

21416 মভাোঃ াবজবুর ইরাভ মভাোঃ চাঁদবভয়া

মযম্মনা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 30/10/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21417 ফকুর চন্দ্র ফেিন ভন্টু চন্দ্রর ফেিন

মজানা যানী

কুবড়গ্রাভ 14/05/1989

21418 মভাোঃ বপকুর ইরাভ মৃত মভাোঃ আফদুর জব্বায

নুযজাান

ফবযার 04/01/1988

21419 আবন িকা আক্তায মভাোঃ আবনছুয যভান

আম্মনায়াযা মফগভ

বদনাজনৄয 14/07/1993

21420 মভাোঃ াীন ফাবু মভাোঃ বদুর ইরাভ

াম্ময ফানু

নীরপাভাযী 18/11/1990

21421 মভাোঃ এম্মতাভ আখতায মযজা আখতায আাভদ

োম্মরা আখতায

কক্সফাজায 07/03/1990

21422 আরী আকফায মভাোঃ াবনপ

বয়াযা

মবারা 01/01/1992

21423 মভাোঃ যাবকফ মাম্মন মভাোঃ আব্দুর াবনপ

নূযন নাায

বদনাজনৄয 31/12/1986

21424 সুবভ আক্তায মভাোঃ আরী মনওয়াজ

বপম্মযাজা মফগভ

চাঁদনৄয 10/11/1992

21425 মভাস্তপা কাভার বযাজুর ইরাভ

বভরন বফবফ

কুবভল্লা 24/03/1988

21426 মভাোঃ জাবকয মাম্মন মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন

মবরন মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 10/11/1990

21427 োবব্বয মাম্মন মভাোঃ মাম্ময়ফ আরী

োম্মরা মফগভ

চাঁদনৄয 15/02/1991

21428 মভাোঃ আফদুল্লা আর ভামুন মভাোঃ ধন বভয়া

নুয জাান মফগভ

মপনী 02/03/1989

21429 মভাোঃ আান াফীফ মৃত মভাোঃ নাবজভ উিীন

াবফফা আক্তায

জাভারনৄয 31/12/1987

21430 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ ভকবুর মাম্মন

মভাোোঃ াবদা মফগভ

মম্মায 08/05/1987

21431 মভাােদ বন আরী মভাােদ আব্দুর ফাম্মেদ

মফগভ সুবপয়া আক্তায

ভাবনকগঞ্জ 25/12/1988

21432 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ যবপক

স্বপ্না মফগভ

ঢাকা 11/01/1990

21433 িংকজ কাবন্ত তালুকদায উম্মভ চন্দ্র তালুকদায

বযনা যাণী তালুকদায

সুনাভগঞ্জ 16/07/1986

21434 ইভরুর াান আফদুর মভাতাবরফ

নূরুননাায আক্তায

সুনাভগঞ্জ 18/10/1991

21435 ভাবুবুয যভান াবফবুয যভান

োম্ময়দা মফগভ

বফগঞ্জ 12/08/1989

21436 মভাোঃ এান মভাোঃ াভশুজ্জাভান

মভাাোঃ এবভবর মফগভ

নযবিংদী 15/02/1989

21437 বফভর চন্দ্র ফভ িন বযদ ফভ িন

স্বজনী ফভ িন

কুবভল্লা 27/04/1991

21438 াাদাত মাম্মন নুরুর আবভন

 নুপা খাতুন

মপনী 10/01/1987

21439 ভানম্মফন্দ্র যায় মৃতোঃ ভান কুভায যায়

মফফী যায়

বঝনাইদ 27/12/1986

21440 এ টি এভ োম্মরহ নূয মভাোঃ মুো বভয়া

যাম্মফয়া খাতুন

চট্টগ্রাভ 12/02/1985
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21441 বজ. এভ. যাবজবুর াান মৃত আব্দুর আবজজ ভির

গুরান আযা মফগভ

ফগুড়া 01/09/1988

21442 জুম্ময়র কুভায াা স্বন কুভায াা

বরব যাণী াা

নযবিংদী 15/06/1989

21443 মভাোঃ ততমুয মাাইন াভছুবিন আম্মভদ

মভাোঃ ভবজিনা মফগভ

জয়নৄযাট 28/02/1990

21444 তানবজনা আপম্মযাজ নাম্ময়ফ আরী

রতা মফগভ

টাঙ্গাইর 12/12/1989

21445 অনফ ি াা অভয কাবন্ত াা

স্বপ্না যাণী াা

নড়াইর 05/09/1989

21446 মাযাফ মাম্মন মতাপাজ্জর মাম্মন

মযাম্মকয়া মফগভ

নযবিংদী 29/11/1989

21447 লুটন চন্দ্র দত্ত সুনীর চন্দ্র দত্ত

রক্ষী যাণী দত্ত

বকম্মাযগঞ্জ 10/08/1990

21448 এ.এভ.বজয়া উবিন মভাোঃ বনজাভ উবিন যকায

রায়রা নূয আকতায

চাঁদনৄয 07/12/1993

21449 মভাোঃ ভামুদুর াান মৃত মভাোঃ আব্দুর াবকভ

ভম্মনায়াযা খাতুন

ফগুড়া 03/01/1988

21450 মভাোঃ া আবজজ মভাোঃ মভাস্তপা কাভার

াযবীন আক্তায

ঢাকা 10/12/1989

21451 কভম্মরন্দু যায় যণবজৎ কুভায বিং যায় 

আবনরা যাণী যায়

নীরপাভাযী 01/06/1987

21452 মভাোঃ তুবন বভয়া আবু তাম্ময

ঝযনা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 08/08/1989

21453 মভাোঃ জাভার উবিন মভাোঃ জারার উবিন

মযান আযা মফগভ

মপনী 16/06/1989

21454 উ ওয়ান নাইিং কৎভান

নুনু বখিং

কক্সফাজায 17/02/1992

21455 মভাোঃ আবযপ মাম্মন মভাোঃ খাম্মরক বভয়া

কল্পনা আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 13/10/1989

21456 রা চন্দ্র যায় সুধীয চন্দ্র যায়

তুরী যানী যায়

কুবভল্লা 20/12/1991

21457 মভাোঃ আব্দুর াবভদ মভাোঃ পব উবিন

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা খাতুন

াফনা 07/01/1989

21458 ইভরুর াান ীদ মাম্মন

াানুয

ফবযার 18/01/1993

21459 মভাোঃ ভবনরুর ইরাভ মভাোঃ ইাক আরী

মভাোোঃ ববযনা খাতুন

মম্মায 12/04/1991

21460 মভাোঃ তাাজ্জত মাম্মন মভাোঃ যবপউবিন মভাল্যা

আছুযা খাতুন

ভাগুযা 21/12/1987

21461 আব্দুল্লাহ - আর - ভামুন মভাাযযপ মাম্মন

যাবদা মফগভ

ভয়ভনবিং 21/01/1989

21462 মভাোঃ বভজানুয যভান মাম্মর মভাোঃ াজাান

ভবদনা মফগভ

গাজীনৄয 25/11/1991

21463 মভাোঃ তাম্মযক াান মভাোঃ াবফবুয যভান

ফকুর মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 18/07/1989

21464 আানুর কফীয মভাোঃ আব্দুর াবরভ

মভাোোঃ আেভা খাতুন

জাভারনৄয 31/12/1986
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21465 মভাোঃ পয়ার উবিন মভাোঃ পজলুয যভান

পাম্মতভা খাতুন

ভয়ভনবিং 02/12/1990

21466 মভাোঃ খায়রুর াান মভাোঃ ভন্টু বভয়া

মখাম্মদজা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/12/1990

21467 মভাোঃ আবভনুর ইরাভ নূয মভাােদ তেয়ার 

আম্ময়া আক্তায

বযয়তনৄয 01/01/1988

21468 সুকভর মঘাল সুব্রত মঘাল

রবরতা যাণী মঘাল

নাম্মটায 01/01/1992

21469 চন্দ্র মখয ভবল্লক মখাকন ভবল্লক

ফানা যানী ভবল্লক

ভাগুযা 22/04/1988

21470 নূয মভাােদ কাজী মভাোঃ কাজী াকাওয়াত মাম্মন

াবদা মফগভ

নড়াইর 30/10/1987

21471 মখ মভাােদ আরী মখ তয়দ আরী

মপাবর মফগভ

ফাম্মগযাট 05/03/1988

21472 বচন্য় কুভায ীর শ্রীকুভায ীর

মগৌযী যানী ীর

খুরনা 12/05/1990

21473 মভাোঃ াইনেয যভান মভাোঃ আবভন উবিন ভাতব্বয

আম্মনায়াযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 08/03/1987

21474 মভাোঃ আব্দুর ওাফ মভাোঃ আতাউর ইরাভ

জহুযা খাতুন

জয়নৄযাট 02/01/1991

21475 মনরীন মযজা মযজাউর ক

নাজভা মযজা

মগাারগঞ্জ 25/05/1989

21476 মভাোঃ বপক আদভ মভাোঃ াবপজ উবিন

মভাোঃ মপারী মফগভ

বদনাজনৄয 31/12/1991

21477 ফনশ্রী যায় মজযাবতভ িয় যায়

প্রবতবা যায়

খুরনা 05/12/1990

21478 মভাোঃ আাদ - উজ - জাভান আবুর কারাভ আজাদ

মগার নাায মফগভ

মপনী 01/07/1987

21479 আপম্মযাজা আক্তায বরজা আব্দুর আবজজ াওরাদায

মভাাোঃ যাবদা মফগভ

ফবযার 27/01/1994

21480 মভাোঃ জুরবপকায আরী যকায মভাোঃ তাম্ময বভঞা

জয়নফা খাতুন

বদনাজনৄয 08/07/1988

21481 যবভা খানভ আোঃ যীদ

ময়াযা মফগভ

ফবযার 10/06/1990

21482 মভাোঃ ওফায়দুয যভান মভাোঃ ভবজফয যভান কাজী

মভাোোঃ যবজফা মফগভ

ফগুড়া 01/01/1990

21483 মভাোঃ মগারাভ াম্মযায়ায মভাোঃ আব্দুর ভবজদ

ভবনযা মফগভ

নাম্মটায 10/06/1992

21484 মভাোঃ বদুর ইরাভ মভাোঃ আনোয আরী

মভাোোঃ সুবপয়া মফগভ

কুবড়গ্রাভ 13/07/1988

21485 পাম্মতভা জান্নাতুর বভতু মভাোঃ মভাজাারুর ইরাভ

মভাোোঃ মযবজয়া মফগভ

ফগুড়া 28/01/1991

21486 মভাোঃ যাম্মদ বভয়া মভাোঃ নাবদয উবিন াইকীড়

মভাোোঃ খাম্মরদা আকতায

ফগুড়া 12/04/1990

21487 মভাোঃ বদুল্লা কাওায মভাোঃ আবু াইদ

মভাাোঃ মফযানৈর মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 14/12/1988

21488 মভাোঃ াবভউর ক মভাোঃ আবজজুর ক

মভাোোঃ োম্মভনা মফগভ

গাইফান্ধা 25/05/1987
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21489 মভাোঃ পজম্মর যাব্বী মৃত আব্দুয যবদ আকন্দ

মভাোোঃ রায়রা আযজুভান মফগভ

ফগুড়া 31/12/1987

21490 জান্নাতুর মপযম্মদৌী আফদুন নুয

কুরসুভ আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1992

21491 মভাোঃ মযজাউর কবযভ মভাোঃ মভাকবুর মাম্মন

মভাাোঃ আবয়া খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 20/12/1989

21492 মভাোঃ আরভগীয মাম্মন আফদুর ভাম্মরক

নূযজাান মফগভ

কুবভল্লা 20/01/1990

21493 আযানের ইরাভ আরাউবিন

ভাবফয়া খাতুন

াফনা 15/03/1993

21494 সুব্রত যায় কৃাবন্ধু যায়

মফা যায়

মভৌরবীফাজায 31/12/1988

21495 মভাোঃ ারুন অয যবদ মভাোঃ আরভ মাম্মন

যবভা মফগভ

বযাজগঞ্জ 30/06/1991

21496 মভাোঃ কাম্মদবয বকফবযয়া মৃতোঃ মভাোঃ াবফবুয যভান

যাবফয়া াযববন মচৌধুযী

কুবভল্লা 25/08/1991

21497 মভাোঃ মুস্তাবপজুয যভান মভাোঃ গপপায যদায

াবনা মফগভ

মম্মায 16/09/1989

21498 ববযনা আক্তায মভাোঃ নুয আরভ

যওন আকতায

যাজাী 26/10/1988

21499 মভাোঃ আবতকুয যভান মভাোঃ াাফয আরী

আম্মনায়াযা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 13/09/1992

21500 মভাোঃ মুবনয মাম্মন মভাোঃ ভাম্মফ মাম্মন মভাল্লা

মাম্মন আযা মফগভ

ফবযার 01/01/1990

21501 াইম্ময়দা জাবকয়া াবনপ উিীন আজাদ

জান্নাৎ আযা মফগভ

াফনা 23/01/1992

21502 মভাোঃ যভজান আরী মভাোঃ এ. মক. আজাদ

মভাোোঃ যম্মভজা মফগভ

যাজাী 22/01/1990

21503 মভাোঃ বপকুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ ওয়াাফ আরী

মভাোোঃ সুবপয়া মফগভ

বযাজগঞ্জ 14/06/1993

21504 মযখা আপম্মযাজা আব্দুয যাজ্জাক

মযাবজনা আক্তায

চট্টগ্রাভ 12/01/1992

21505 ভবভা আক্তায মভাোঃ জীভ উবিন

বয়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 31/01/1992

21506 রুখানা াযবীন ানাউর  ইরাভ

তানবজরা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 22/12/1992

21507 অজয় ধয অরঙ্গ ধয

জ্ঞানদা যানী ধয

নযবিংদী 10/01/1988

21508 মভাোঃ ভবতউর আান মৃত আরী আযাপ বভজিা

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা মফগভ

বযাজগঞ্জ 01/01/1987

21509 পাম্মতভাতুজ মজাযা মৃত- আব্দুর ফাযী

আম্মরয়া ফাযী

বযাজগঞ্জ 01/03/1987

21510 মাযাফ মাম্মন মভম্ময আরী মভাল্লা

সুযত জান বফবফ

নওগাঁ 25/03/1989

21511 াবফা সুরতান মভাোঃ আফদুর অবদ

মপারী মফগভ

কুবভল্লা 25/12/1988

21512 মভাোঃ ভবউিীন ভারুপ এ. এভ. আব্দুর জবরর

ভম্মনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/02/1990
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21513 মভাোঃ আখতারুজ্জাভান মভাোঃ আযানের আরভ

মভাাোঃ যাম্মদা বফবফ

যাজাী 13/12/1989

21514 বদুর ইরাভ জয়নার আম্মফদীন মফাযী

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

বযয়তনৄয 06/12/1989

21515 আফদুয যাজ্জাক বদদায মভাোঃ ববিকুয যভান

সুবপয়া মফগভ

মবারা 08/01/1989

21516 মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন মভাোঃ বজন্নার ক

মভাাোঃ বভবযজান বফবফ

যাজাী 27/12/1989

21517 মভাোঃ ভাবুফ মাম্মন মভাোঃ ভকবুর মাম্মন

ভম্মনায়াযা মফগভ

গাজীনৄয 22/05/1992

21518 মভাোঃ জবরুর ইরাভ মৃত মভাোঃ নাম্মজভা আরী মৃধা

াানাযা মফগভ

ফবযার 25/10/1977

21519 বফধান বফশ্বা ম্মযন্দ্র নাথ বফশ্বা

অঞ্জবর বফশ্বা

মগাারগঞ্জ 21/12/1987

21520 ননী মগাার ভারাকায বযদ ভারাকায

বভনতী যানী

ফযগুনা 15/07/1989

21521 তানবজর াবন মভাােদ আব্দুর খাম্মরক

মপৌবজয়া নাবযন

মযনৄয 01/01/1990

21522 মভাোঃ ারাউিীন মভাোঃ নন্না বভঞা

বফবফ ভবযয়ভ মফগভ

চট্টগ্রাভ 06/07/1989

21523 মভাোঃ াবফবুয যভান মভাোঃ আব্দুে মোফান

মভাোোঃ নুরুন্নাায মফগভ

কুবড়গ্রাভ 13/02/1991

21524 ঞ্জয় কুভায দা মৃতোঃ ননী মগাার দা

মরী যানী দা

বফগঞ্জ 02/03/1991

21525 মভাোঃ আরভ মাম্মন মভাোঃ কাম্মভ আরী মভাল্যা

জাানাযা মফগভ

মম্মায 07/10/1990

21526 মভাোঃ জাবকয মাম্মন মভাোঃ ভবত বভয়া

যাবজয়া খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 03/06/1991

21527 ব্রম্মজন্দ্রনাথ যকায যনবজত কুভায যকায

বফতা যানী যকায

াতক্ষীযা 09/01/1987

21528 মভাোঃ আব্দুর আবরভ মভাোঃ ফাফলু বভয়া প্রািং

মভাোোঃ মুঞ্জুয়াযা মফগভ

ফগুড়া 10/10/1991

21529 াজ্জাদুয যভান বপউিীন

নাবভা খাতুন

বঝনাইদ 05/06/1989

21530 মভাোঃ াবদুয যভান মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

মভাোোঃ ওয়াম্মদা খাতুন

বদনাজনৄয 01/01/1988

21531 ভবনরুর ইরাভ মভানাম্মপ মৃধা

াম্মরা মফগভ

টুয়াখারী 06/08/1988

21532 ভাবভ সুরতানা ভাাবুবুয যভান

যাম্মদা আক্তায

কুবভল্লা 22/01/1988

21533 বভটন ভজুভদায মবারা ভজুভদায

কৃষ্ণা ভজুভদায

ফান্দযফান 08/07/1989

21534 মভাোঃ আরাবভন মাম্মন মভাোঃ আব্দুর আউয়ার

মভাোোঃ জম্মফদা মফগভ

াফনা 26/12/1989

21535 মভাোঃ জুম্ময়র ইরাভ মভাোঃ বজল্লুয যভান

মভাোোঃ যাবদা মফগভ

মম্মায 05/02/1991

21536 মবরনা আক্তায মভাোঃ ভবউবিন

তােবরভা মফগভ

রক্ষীনৄয 05/01/1987
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21537 মযজাউর কবযভ যবপকুর ইরাভ

মরবু মফগভ

কুবড়গ্রাভ 25/05/1987

21538 মভাােদ াান ইকফার আবভয াভজা

াানাজ াযবীন

ভয়ভনবিং 18/12/1992

21539 তানবীয আম্মভদ মভাোঃ ভবনরুর ক

আবখ বদররুফা

ঢাকা 28/09/1992

21540 আরভগীয মাম্মন যবফউল্লা

রুবপয়া

মুবন্পগঞ্জ 05/10/1991

21541 মভা: ইভবতয়াজ উিীন মগারাভ মভাােদ

মবরনা আকতায

চট্টগ্রাভ 31/05/1991

21542 জুফাম্ময়য আরভ মচৌধুযী জাাঙ্গীয আরভ মচৌধুযী

পাম্মতভা মফগভ মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 18/08/1990

21543 জয় তালুকদায বফ িংকয তালুকদায

অন িা তালুকদায

মনত্রম্মকানা 06/06/1992

21544 ঞ্জয় কুভায যকায সুম্ময চন্দ্র যকায

ভায়া যানী

কুবড়গ্রাভ 30/08/1992

21545 াবন আক্তায মভা: মভায়াম্মজ্জভ মাম্মন

ভাসুভা মফগভ

গাজীনৄয 01/10/1990

21546 নাবদযা াযবীন নাবদয মাম্মন

আকবরভা মফগভ

কুবিয়া 09/11/1991

21547 মভাােদ আর- আবভন মভাোঃ তয়দ রার

অনুপা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 27/10/1991

21548 াম্ময়ক মভাােদ তাম্মযক মভাোঃ আবু তারা

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

বদনাজনৄয 30/06/1989

21549 মভা: আবভনুর ইরাভ মভাোঃ খবরলুয যভান মফাযী

যওন আযা মফগভ

ফবযার 10/09/1991

21550 মভা: মভম্মদী বুরবুর আব্দুর রতীপ াওরাদায

আফ্রজা বুরবুর

ফযগুনা 02/10/1990

21551 আবু যায়ান আ: যাজ্জাক মুন্পী

বউরী মফগভ

বযয়তনৄয 05/07/1990

21552 মভা: মফল্লার মাম্মন মভা: মভানতাজ উিীন খান

ভভতাজ জাান

ফযগুনা 01/01/1991

21553 কায়োয আম্মভদ বন মভাােদ মরার উবিন

বদরয়াযা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 01/01/1989

21554 াবভয়া আপবযন গাজী আব্দুর ভাম্মরক

আপম্মযাজা খাতুন

ঢাকা 24/11/1988

21555 মভা: আবু যায়ান মভাোঃ বযয়াজুর ক

মভাো: আম্মনায়াযা খাতুন

কুবড়গ্রাভ 06/05/1989

21556 মুােদ মগারাভ আজাদ MUHAMMAD ABDUL 

MALAK

NUR KHATUN

মপনী 01/01/1990

21557 মজাফায়দা মাম্মন আরতাপ মাম্মন

বজনাত মাম্মন

ঢাকা 31/12/1992

21558 এ. এভ. আশ্রানেজ্জাভান মভাোঃ মাম্মন আরী পবকয

মাম্মন আযা মফগভ

ভয়ভনবিং 31/12/1986

21559 যাম্মফয়া সুরতানা মভাোঃ রুহুর আবভন

পাম্মতভা আক্তায

ঢাকা 01/10/1988

21560 ইকফার মাম্মন নাম্ময়ফ আরী

নেরম্মভম্ময

নযবিংদী 13/08/1992
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21561 তা তালুকদায বজম্মতন্দ্র তালুকদায

সুনতী তালুকদায

বফগঞ্জ 20/01/1987

21562 বফাা আক্তায বয়া ওভয বিীক ভবল্লক

নাজভা আযা

বকম্মাযগঞ্জ 12/02/1992

21563 িংকয বফশ্বা বফম্মশ্বশ্বয বফশ্বা

ঝুনু বফশ্বা

চট্টগ্রাভ 02/12/1989

21564 বপ্রয়ািংকা মচৌধুযী সুবাল মচৌধুযী

ইবতকা মচৌধুযী

কুবিয়া 21/11/1987

21565 মভাোঃ মতৌবদুর ইরাভ মভাোঃ আবতকুর আরভ

মভাোোঃ সুবপয়া খাতুন

মভম্মযনৄয 10/10/1992

21566 বপকুর ইরাভ সুরতান মভাল্লা

জম্মফদা মফগভ

জাভারনৄয 30/10/1992

21567 বপ্রয়ভ দা প্রবাত যঞ্জন দা

ীভা মচৌধুযী

মভৌরবীফাজায 29/04/1992

21568 তাবযকুর ইরাভ নুরুর ইরাভ যকায

মেম্মনায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 20/03/1990

21569 মভাােদ ইয়াবনুর ক মভাােদ বভয উবিন

আবেয়া খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 01/10/1987

21570 আর-ভামুন মভাােদ আরী‘

ভম্মনায়াযা মফগভ

কুবিয়া 15/07/1991

21571 মভাোঃ াইনেল্লা আজাদ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

নাজনীন নূাযীন নুনৄয

বঝনাইদ 15/10/1991

21572 নুরুর আবজজ মৃত কাভার হুোইন

মৃত মেনুয়াযা মফগভ

কক্সফাজায 12/04/1990

21573 মভাোঃ নঈমুর াান আফদু ারাভ

বদররুফা খানভ মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 30/06/1988

21574 মভাোঃ আবযনের ইরাভ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

কাভরুন মনা

চট্টগ্রাভ 17/10/1988

21575 মভাোঃ াইনের ইরাভ খাঁন মভাােদ বযাজ উল্লা খান

পাম্মকযা মফগভ

গাজীনৄয 05/12/1990

21576 মভাোঃ আশ্রনের ইরাভ মভাোঃ পযজন আরী

নাজভা আক্তায

মুবন্পগঞ্জ 27/06/1989

21577 মভাোঃ ভবভনুর ইযাভ মভাোঃ যজব্ আরী

মপারী মফগভ

জাভারনৄয 22/01/1991

21578 মভাোঃ মযাম্মফর মাম্মন মভাোঃ আব্দু োত্তায

যানু মফগভ

চাঁদনৄয 15/10/1991

21579 তয়দ আরী আযাপ তয়দ আব্দুর মুবকত

মভম্মরুম্মন্নো খানভ

বম্মরট 15/08/1991

21580 এভ. এইচ. ভাসুভ বফল্লা মভাোঃ আভীয মাম্মন

কুরসুভ ভনু

টুয়াখারী 01/01/1992

21581 বফল্লার মাম্মন মৃত ভবতউল্লা

যাম্মফয়া মফগভ

মম্মায 05/11/1987

21582 াইনের আাদ মভাোঃ ইবি আরী

যাম্মফয়া মফগভ

ভাগুযা 14/12/1986

21583 ভবনয মাম্মন তাম্ময বভয়া

আবপয়া খাতুন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 03/08/1991

21584 মভাোঃ বজয়াউয যভান মভাোঃ াভছুিীন ভির

মভাোোঃ আনায মফগভ

কুবিয়া 23/11/1987
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21585 মভাযম্মদ আরভ মৃত আব্দুর খাম্মরক

মাম্মনয়াযা মফগভ

কুবভল্লা 05/05/1987

21586 তাবভদ পাযান বজান এ. এভ. আবু ততয়ন

বপকা মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/02/1993

21587 মভাোঃ ভব উবিন মভাোঃ াম্ময়দুর ক

ানাজ মফগভ

চাঁদনৄয 22/02/1988

21588 মভাোঃ বভযাজুয যভান মভাোঃ আবুর কাম্মভ

নুযজাান মফগভ

মবারা 10/12/1992

21589 বফশ্বনাথ নাথ মৃত ী কুভায নাখ

বদারী যাডী মদফ

চট্টগ্রাভ 19/11/1987

21590 আম্মভদুর কবফয আবভন উবিন

ারুর

নাযায়নগঞ্জ 18/10/1991

21591 মভাোঃ বভযাজ উবিন মৃত মভাোঃ ভাতাফ উবিন

পাম্মতভা মফগভ

ফবযার 24/12/1987

21592 এইচ এভ. কাভরুর াান আফদুর কুদ্দু াওরাদায

বফউটি মফগভ

ঝারকাঠী 27/12/1993

21593 মভাোঃ ইভযান ভইয়া মভাোঃ মভাযম্মদ মাম্মন ভইয়া

কাভরুননাায

নাযায়নগঞ্জ 31/11/1991

21594 মভাোঃ ইকফার মাাইন মভাোঃ ভবজবুয যভান

ভাম্মজদা মফগভ

কুবভল্লা 01/01/1991

21595 মভাোঃ মজাফায়দুর ইরাভ মভাোঃ াইদুর ইরাভ

ভনুজা মফগভ

জাভারনৄয 03/05/1990

21596 মভাোঃ বভযাজুর ইরাভ মভাোঃ আবভয মাম্মন

মভাাোঃ য বানু

বম্মযাজনৄয 01/01/1994

21597 বযদওয়ানুর ক মচৌধুযী মরাকভান াবকভ মচৌধুযী

পবযদা খাতুন

চট্টগ্রাভ 01/01/1990

21598 মভাোঃ তাইজুর ইরাভ মভাোঃ কাম্মজভ উিীন

মভাোোঃ তাম্মযা বফবফ

ফগুড়া 02/01/1988

21599 মভাোঃ ইবতয়াক বফন তাম্ময মভাোঃ আবু তাম্ময

মযাম্মকয়া সুরতানা

চাঁদনৄয 01/01/1994

21600 মভাােদ আফদুর কাম্মদয াওরাদায মভাোঃাোঃ মভাম্ময়ত াওরাদায

মভাোভৎ পাম্মতভা মফগভ

খুরনা 16/05/1990

21601 এ. মক. এভ. লুৎনের কবযভ মভাোঃ ইভাইর

জাান আযা মফগভ

চাঁদনৄয 13/05/1991

21602 রগ্ন তনচিংগ্যা নৄবরন চন্দ্র তনচিংগ্যা

অরুনা তনচিংগ্যা

যাঙ্গাভাটি 15/02/1989

21603 হুর আপজার খান তাজুর ইরাভ খান

রায়রা আয জুভান বানু

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 26/12/1992

21604 মভম্মদী াান মভাোঃ দুরার বভয়া

পাম্মতভা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1987

21605 মভাোোঃ উভ িা আক্তায মদম্মরায়ায মাম্মন

মভাোোঃ াানা খাতুন

াফনা 15/12/1988

21606 তাবরভা সুরতানা আতাউয যভান

াবনা যভান

ফগুড়া 10/10/1991

21607 মভাোোঃ বদা ইরাভ মভাোঃ ভাবনকুজ্জাভান

মভাোোঃ যবভা মফগভ

াফনা 03/12/1991

21608 অরক কুভায ব্রহ্ম মৃত অরুন কুভায ব্রহ্ম

রক্ষী যানী ব্রক্্ষ

ফবযার 12/12/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21609 দুরার কুভায াা সুীর কুভায াা

আযাধনা যানী াা

বযাজগঞ্জ 01/12/1988

21610 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ া আরভ

মভাোোঃ নাজভা মফগভ

গাইফান্ধা 26/10/1987

21611 দীনম্মভাােদ মভাোঃ আজাম্মের ক

মভাোোঃ আম্মরকজান মফগভ

যাজাী 15/01/1990

21612 কাজী পম্ময়জ আম্মভদ কাজী পবযদ উবিন

জাানাযা মফগভ

কুবভল্লা 01/01/1988

21613 মভাোঃ আান উল্লা মভাোঃ াবফফ উল্লা

মভাোোঃ আবজজুন মনো

ভয়ভনবিং 01/01/1993

21614 আপম্মযাজা আক্তায আােদ মাম্মন তালুকদায

াম্মরা আােদ

কুবভল্লা 01/01/1992

21615 জনক রার দা বজফন কৃষ্ণ দা

যাজ যানী দা

বকম্মাযগঞ্জ 20/09/1989

21616 মৃনার মদ জগফন্ধু বদ

করুনা যানী মদ

ঝারকাঠী 16/12/1993

21617 াবনয়া ভাকসুদা মভাােদ উল্লা

কুরসুভ আক্তায

মুবন্পগঞ্জ 01/12/1990

21618 নূযজাান আক্তায আম্মর মভাোঃ ববিক মাম্মন

আয়া আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 30/12/1986

21619 ভাজবকয়া যভান মকয়া মৃত মভাোঃ মভাখম্মরছুয যভান

আম্মরয়া যভান

ঢাকা 11/04/1990

21620 মযজাউর কবযভ আম্মনায়ায মাম্মন

আম্মনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/11/1988

21621 মভাোঃ জাবভয মাম্মন মভাোঃ াবনপ বভয়া

মভাোোঃ মযাম্মকয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 31/12/1990

21622 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভাম্মজদ

মভাোোঃ মযাম্মকয়া মফগভ

যাজফাড়ী 16/06/1987

21623 মভাোঃ কাায আরী মভাোঃ নাঈমুর ইরাভ

মৃত মকাবনুয মফগভ

যিংনৄয 01/01/1992

21624 মখ ািাভ মাম্মন মখ আকফয মাম্মন

যবভা খাতুন

মম্মায 30/01/1993

21625 বভবভ মন সুবনর মন

ভবনভারা মন

নড়াইর 28/10/1990

21626 অবববজৎ মচৌধুযী আম্মাক মচৌধুযী

বযক্তা মচৌধুযী

মম্মায 22/07/1987

21627 াওন মবৌবভক ভম্মযন্দ্র মবৌবভক

গীতা যানী দা

বম্মরট 04/08/1992

21628 মগারাভ মভাােদ মভাোঃ ইভযান মাম্মন

ারভা মফগভ

মম্মায 13/09/1986

21629 অরক কুভায তভত্র স্বন কুভায তভত্র

বভরন যানী তভত্র

ভয়ভনবিং 10/11/1989

21630 মভাোঃ তবভয উবিন যকায মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

জহুযা মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1992

21631 মভাোঃ বযন মভাল্যা আব্দুয যভান মভা্ল্যা

জাানাযা মফগভ

ভাগুযা 25/07/1990

21632 পয়ার মাম্মন মভাোঃ আরতাপ মাম্মন

নূযজাান মফগভ

টুয়াখারী 06/05/1990
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21633 আীল কুভায ার নৃম্মন্দ চন্দ্র ার

তুরী যানী ার

গাজীনৄয 24/10/1987

21634 সুচন্দন ার বচত্তযঞ্জন ার

যানী ার

গাজীনৄয 08/05/1987

21635 মভাোঃ ইব্রাীভ মাাইন খান মৃত মভাোঃ ভবয উবিন খান

আযজ আযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 01/01/1992

21636 প্রফীয কুভায যকায বফনয় কৃষ্ণ যকায

আযতী যানী যকায

বযাজগঞ্জ 01/07/1992

21637 তাবভনা আখতায মভাোঃ মভাক্তায মাম্মন

মভাোোঃ মগারাী খাতুন

বদনাজনৄয 01/10/1991

21638 তরুন ফসু বভবয ফসু

বভযা ফসু

মম্মায 11/12/1992

21639 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাোোঃ ঝণ িা  খাতুন

বঝনাইদ 22/03/1991

21640 আজারুর ইরাভ জম্মফদ আরী

বভরম্মনয মনো

কুবভল্লা 03/07/1987

21641 বপম্মযাজ বভয়া পজলু বভয়া

কাভরুন্নাায

ভাবনকগঞ্জ 10/01/1988

21642 মভাোঃ আবভনুর ইরাভ আরা উবিন আম্মভদ

ভবদনা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 01/09/1990

21643 মভাোঃ আর-আভীন মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

তােবরভা খাতুন

গাজীনৄয 10/12/1991

21644 মভাোঃ ভামুনুয যবদ মভাোঃ আব্দুয যবদ

আঞ্জুভান আযা

নওগাঁ 01/01/1992

21645 মভাোঃ জাবকয মাম্মন মভাোঃ াবনপ উবিন

ঝযনা মফগভ

মযনৄয 10/02/1988

21646 বফম্মদ মফা সুভন সুবাল মফা

যস্বতী বফশ্ব

মগাারগঞ্জ 10/12/1986

21647 মভাোঃ তবদুর ইরাভ আব্দুর ভান্নান মভাল্লা

মজাযা মফগভ

ঝারকাঠী 10/12/1992

21648 বফপ্লফ ভির ফাউর ভির

যণফারা ভির

ঢাকা 27/12/1990

21649 মভাোঃ ারুন আয যীদ মভাোঃ মুনছুয আরী ানা

কুরছুভ বফবফ

াতক্ষীযা 15/05/1990

21650 নূয আর জাবফন মভাোঃ আবুর কারাভ

ভম্মনায়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1987

21651 মভাোঃ আবু ফকয ববিক মৃত ম্ময়প  উবিন ভির

মভাোোঃ ভবযয়ভ মফগভ

যিংনৄয 30/01/1988

21652 এ. এভ. ান্তনূয এ. এভ. আরাভ মাম্মন

াভীভা সুরতানা

বযাজগঞ্জ 10/12/1991

21653 মভাোঃ মাান মযজা মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

মভাোোঃ াভীভা মফগভ

াফনা 01/07/1987

21654 মভাোঃ জাবদ াান আব্দুর রবতপ বফশ্বা আররপাতুন মনো ভাবনকগঞ্জ 15/05/1990

21655 মভাােদ আরী মভাোঃ আইউফ আরী

মভম্মরুন মনো

ফাম্মগযাট 14/11/1991

21656 মভাোঃ আর-ভামুন মভাোঃ নওম্ময আরী গাজী

ভভতাজ মফগভ

াতক্ষীযা 04/12/1987
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21657 মভাোঃ তানবফন াান মভাােদ আরী

মভাোোঃ আম্মনায়াযা খাতুন

বযাজগঞ্জ 26/12/1988

21658 কাভরুন নাায এ মক এভ. বগয়া উবিন

নাজমুন নাায

ঢাকা 12/04/1983

21659 নুযাত জাান ভযহুভ নুরুর আভীন

জহুরুন মনো

ঢাকা 01/06/1990

21660 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ াভসুর হুদা

নাযবগে মফগভ

জাভারনৄয 13/10/1989

21661 মভাোঃ জবরুর ইরাভ মভাোঃ জবভ উবিন

মভাাোঃ ভাসুফা আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1987

21662 মভাোঃ াখাওয়াৎ মাম্মন মভাোঃ মাম্মন

াভীভ আযা মফগভ

ঢাকা 05/02/1991

21663 মভাোঃ হুভায়ুন কবফয মভাোঃ দানু বভয়া

মভাাোঃ ভবযয়ভ মফগভ

কুবভল্লা 15/10/1989

21664 মভাোঃ জবয যায়ান মভাোঃ ইউছু

যওন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 08/10/1989

21665 সুভন চন্দ্র ীর ডাোঃ াযান চন্দ্র ীর

ভঞ্জু যানী ীর

মনায়াখারী 01/01/1988

21666 বভশু কুভায ীর বনতাই ীর

ভনজু ীর

চট্টগ্রাভ 18/06/1992

21667 মদম্মরায়ায মাাইন মৃত আব্দুর খাম্মরক ঢারী

াম্মজযা মফগভ

চাঁদনৄয 27/09/1989

21668 মভাোঃ মযজাউর কবযভ মভাোঃ মভাস্তপা জাভার

াবদা আক্তায

কুবভল্লা 05/06/1992

21669 মভাোঃ যাবকফ মাম্মন মভাোঃাোঃ কবপর উবিন

মপযম্মদৌী মফগভ

নযবিংদী 21/08/1990

21670 এনামুর াান খন্দকায আবুর মাম্মন খন্দকায

ারুর আক্তায

কুবভল্লা 01/01/1991

21671 মভাোঃ যীপ বভয়া খবরর মফাযী

যাবজয়া মফগভ

কুবভল্লা 31/12/1990

21672 াঈদ আভদ মভেফা উবিন আভদ

মপযম্মদৌব মফগভ

কুবভল্লা 01/01/1991

21673 মভাোঃ মভাস্তপা াোন মভাোঃ বদ উল্যা

মযৌন আক্তায

মনায়াখারী 21/03/1989

21674 মভাোঃ খবরলুয যভান নূয মুােদ মভাড়র

নাবেভা মফগভ

াতক্ষীযা 08/02/1993

21675 মভাোঃ আযানের ক মজায়ািিায মভাোঃ এজাকুর ক মজায়ািিায

মভাোোঃ াানাযা খাতুন

কুবিয়া 14/08/1989

21676 মভাোঃ পযাদ মাম্মন মভাোঃ াইনের ইরাভ

মভাোোঃ আিংগুযী মফগভ

ফগুড়া 09/07/1990

21677 াম্মযায়ায যভান বপকুর ইরাভ

নাবেভা খাতুন

ভয়ভনবিং 09/01/1993

21678 মভাোঃ আযানের ক মভাোঃ মুবনয উিীন

জাানাযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 04/11/1989

21679 আকবরভা আক্তায আবু আম্মভদ

মভনা মফগভ

ঢাকা 31/12/1990

21680 মখ আোন কবফয মখ ভবদুর ইরাভ

াবপয়া াযবীন

াতক্ষীযা 31/12/1989
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21681 মভাোঃ ভাাবুফ বকদায মৃত আবু াইদ বকদায

মযাম্মকয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 02/04/1988

21682 মভাোঃ তবযনেজ্জাভান মভাোঃ োইনের ইরাভ

মভাোোঃ তবভজা মফগভ

নীরপাভাযী 01/09/1989

21683 মভাোঃ যাম্মদুর ইরাভ মভাোঃ আবুর রবতপ াওরাদায

মভাাোঃ যাবদা মফগভ

ফবযার 01/01/1989

21684 মভাোঃ মফরার মাাইন মভাম্মরভ উিনী

মফবর মফওয়া

নওগাঁ 10/07/1991

21685 াযবভন আক্তায মভাোঃ আরাউবিন

াবরভা মফগভ

ঢাকা 11/12/1989

21686 রুম্মফর বভয়া ারুন উয যবদ

েবখনা মফগভ

ভাদাযীনৄয 05/03/2016

21687 মভাোোঃ আজম্মভযী আক্তায মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাোোঃ ারুর মফগভ

নওগাঁ 20/11/1990

21688 পাযজানা খাতুন আফদুর আউয়ার ভইয়া

যাম্মফয়া আউয়ার

কুবভল্লা 01/01/1991

21689 মভাোঃ আবপ উিীন মভাোঃ জীভ উিীন

বনলুপায আকতায

চট্টগ্রাভ 08/08/1991

21690 এ. এভ. জাবকউর আরভ মভাোঃ আব্দু াত্তায

বভম্ম বযনা াত্তায

াফনা 10/11/1990

21691 বযন ভির প্রকা চন্দ্র ভির

বভনতী ভির

খুরনা 06/04/1989

21692 বযাজ উ াম্মরীন মভাোঃ আব্দুর কাম্মদয াওরাদায

মবরনা কাম্মদয

ফবযার 15/12/1991

21693 ভাবযয়া আক্তায আখতারুজ্জাভান

মযনু মফগভ

টুয়াখারী 05/01/1992

21694 শ্রীকান্ত ারদায মৃত. জগফন্ধু ারদায

সুয ারদায

মগাারগঞ্জ 08/03/1988

21695 অবভত ফাক জয়ন্ত ফাক

বউবর ফাক

ফগুড়া 10/10/1987

21696 মভাোঃ আযানের আরভ যাজন মভাোঃ আবুর কাম্মভ

মভাোোঃ যাবভা খাতুন

ভয়ভনবিং 20/01/1992

21697 মভাোঃ যায়ান মাম্মন মভাোঃ ফাদা বভয়া

জাানাযা মফগভ

পবযদনৄয 05/07/1990

21698 মভাোঃ বপম্মযাজ মাম্মন মভাোঃ ওকত আরী

মভাোোঃ নাজভা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 15/05/1990

21699 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন

নাবেভা মাম্মন

কুবভল্লা 02/09/1993

21700 াবদয়া খাতুন যদায বযাজুর ক

াবরভা খাতুন

খুরনা 02/01/1988

21701 মভাোঃ আযানের ইরাভ আেদ আরী াওরাদায

বভম্ম মজাম্মফদা মফগভ

খুরনা 03/06/1989

21702 আপবযনা আইবযন মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

রাইজু মফগভ

জাভারনৄয 03/08/1991

21703 মাম্ময়ফ াান মভাোঃ ভাছুউদুর ক

াভছুন নাায

জাভারনৄয 15/08/1990

21704 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর খাম্মরক

মাম্মনয়াযা মফগভ

ভয়ভনবিং 01/02/1986
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21705 মভাোঃ াবকর খান বমুর মক. এভ আব্দুয যবদ খান

মভাোোঃ মজানা খাতুন

াফনা 16/07/1992

21706 মভাোঃ বদুর ইরাভ মভাোঃ যবপকুর ইরাভ

মভাোোঃ বযজান বফবফ

নাম্মটায 24/09/1992

21707 মুাোঃ ভামুনুয যবদ মভাাোঃ কাইয়ুভ মখ

মভাোোঃ বভবর খাতুন

াফনা 05/10/1992

21708 যফীন্দ্রনাথ যকায সুদ কৃষ্ণ যকায

চারু যানী

াতক্ষীযা 20/10/1987

21709 জাবভরা সুরতানা মখ াখাওয়াত মাম্মন

াবপজা কুরসুভ

খুরনা 10/02/1991

21710 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভামুন মভাোঃ আব্দুয যাম্মদ

মযাম্মকয়া খাতুন

াতক্ষীযা 01/03/1987

21711 মভাোঃ বগয়া উবিন মভাােদ আরী

মযাম্মকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/08/1990

21712 াইনেবিন আম্মভদ পবযদ উবিন আম্মভদ

বকনা আক্তায

কুবভল্লা 28/10/1991

21713 েনেযা আক্তায মভাোঃ জবভ উবিন

মযাম্মকয়া মফগভ

ফযগুনা 18/10/1990

21714 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ আবু ফকয ববিক

জহুযা মফগভ

ভয়ভনবিং 11/12/1989

21715 অনু কুভায মগা অবজত চন্দ্র মগা

প্রবাতী যানী মগা

জাভারনৄয 15/12/1990

21716 খন্জকায মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন েবরভ উল্লা ভাস্টায

ভাসুদা মফগভ

কুবভল্লা 20/11/1991

21717 মভাোঃ পযাদ মাম্মন মভাোঃ নুরুন নফী

পাম্মতভা মফগভ

ফগুড়া 25/05/1987

21718 মভাোঃ বম্মভর াম্মটায়াযী মভাোঃ জবরুর ইরাভ াম্মটায়াযী

মযম্মনা আক্তায

কুবভল্লা 10/10/1992

21719 মভাােদ জাবদ আকন আব্দু াত্তায আকন

জাানাযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 10/12/1990

21720 এন.এভ ভাবুবুর াান মভাোঃ বদদায আরী আকন্দ

মভাোোঃ সুযাইয়া জাান

ফগুড়া 27/11/1987

21721 মম্মাভন্ত ফাড়ড় বজম্মতন্দ্রনাথ ফাড়ড়

াবন্তরতা ফাড়ড়

ভাদাযীনৄয 05/10/1987

21722 মভাােদ বযনেজ্জাভান মভাােদ আখতারুজ্জাভান

বযপা আক্তায

নযবিংদী 01/07/1991

21723 মভাোঃ মযকাবুর ইরাভ এভ. এ ভান্নান

মভাোোঃ মযনুকা খানভ

নড়াইর 02/10/1988

21724 তুলায তালুকদায বফম্মনাদ যঞ্জন তালুকদায

ভবল্লকা তালুকদায

সুনাভগঞ্জ 01/02/1991

21725 পজম্মর ফাযী মচীধুযী জাাঙ্গীয মচীধুযী

মভাম্মদনাযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 07/05/1988

21726 পাযজানা ইরাভ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মভাোোঃ মযাখোনা মফগভ

বযাজগঞ্জ 17/08/1993

21727 মখাযম্মদ আজভ াগয মভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক

মানা আক্তায

কুবভল্লা 05/01/1987

21728 মভাোঃ াগয যকায মভাোঃ াম্মযায়ায জাান যকায

ম্পা াম্মযায়ায

ফগুড়া 10/08/1991
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21729 আব কুভায দা অধীয কুভায দা

ফন্দনা যানী দা

কুবড়গ্রাভ 31/12/1989

21730 মজবভন আক্তায জারার উবিন আম্মভদ

যওন আযা

ফবযার 20/02/1992

21731 মভাোঃ ভারুয াান মক. এভ ভাসুদ াান

ভভতাজ মফগভ

ফগুড়া 10/01/1993

21732 মভাোঃ মপযম্মদৌ মাম্মন মভাোঃ মারাইভান মাম্মন

মভাোোঃ মখাম্মদজা মফগভ

গাইফান্ধা 12/11/1990

21733 াইনের ইরাভ সুরতান আেদ

াভছুন নাায

চাঁদনৄয 17/04/1985

21734 মভাোঃ বপকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর াবকভ

মভাোোঃ সুবপয়া খাতুন

বঝনাইদ 04/06/1987

21735 মগৌতভ সূত্রধয মগাবফন্দ সূত্রধয

বদারী সূত্রধয

পবযদনৄয 26/03/1989

21736 মভাোঃ আবযনেয যভান মভাোঃ আব্দুর ওয়াবমদ বভয়া

আম্ময়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/04/1986

21737 মভাোঃ ইভযান মাম্মন মৃত. নুরুর ফয

আম্মনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/03/1988

21738 াইনের ইরাভ আোঃ ারাভ মভাল্লা

পবযদা মফগভ

বম্মযাজনৄয 15/11/1993

21739 শুভ্রজয় ফড়ুয়া াধন ফড়ুয়া

জয়া ফড়ুয়া

খাগড়ােবড় 14/01/1992

21740 তাবভনা ক এভদাদুর ক

পবজরা ক

ভয়ভনবিং 10/10/1990

21741 মভাােদ আবুর াবযে ফাফয আরী

রজ্জম্মতয মনো

মনত্রম্মকানা 31/12/1991

21742 মভাোঃ াীন মৃত. জাভান উবিন

মভাোোঃ াায ফানু

ফগুড়া 20/01/1987

21743  মফল্লার মাম্মন ইবি আরী

বপম্মযাজা খানভ

টাঙ্গাইর 03/04/1987

21744 মভা্োঃ আব্দুর ভাম্মরক মৃত. মভাোঃ াজাান

আম্মভনা মফগভ

মনায়াখারী 31/12/1991

21745 বফল্পফ দা স্বন দা

অরকা দা

চট্টগ্রাভ 02/03/1994

21746 মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভবতন

লুৎনেন্নাায

াফনা 08/12/1988

21747 মভাোঃ আবুর খাম্ময়য আজাদ মভাোঃ আব্দুর খাম্মরক

মভাাোঃ রাইরী মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/07/1988

21748 যাম্মখ আচাজী মফনু ভলণ আচাজী

ভবল্লকা আচাজী

মনত্রম্মকানা 09/03/1988

21749 াভীভা নাযীন মৃত. আবুর কাম্মভ

পবযদা ইয়াবভন

মনত্রম্মকানা 01/12/1988

21750 মভাোঃ াান মযজা মভাোঃ আব্দুর গনেয

াবরভা খানভ

াতক্ষীযা 11/04/1987

21751 পাযজানা আক্তায মভাোঃ ভবতউয যভান

জাানাযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1994

21752 মখ আবতয়ায যভান মখ আপাজউিীন

ঝযনা মফগভ

াতক্ষীযা 15/07/1991
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21753 মভাোঃ যাম্মর মচৌধুযী মভাোঃ পম্ময়জ মচৌধুযী

োম্ময়যা খাতুন

মপনী 01/10/1988

21754 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর াই

ভভতাজ মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 16/10/1987

21755 মভাোঃ ভানেজ আম্মভদ মুবন্প আোঃ যফ

বরবয়া মফগভ

পবযদনৄয 01/01/1990

21756 মভাােদ মপযম্মদৌউয যভান মভাোঃ লুৎপয যভান

জাানাযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 25/11/1993

21757 মভাোঃ মুবন মাম্মন মভাোঃ মভাাম্মযপ মাম্মন

ভভতাজ মফগভ

ঝারকাঠী 20/07/1989

21758 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আব্দু ারাভ

াবরভা মফগভ

ফাম্মগযাট 10/11/1990

21759 াানাযা আক্তায মভাোঃ জুম্ময়র মভাল্লা

ারভা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 12/08/1991

21760 সুব্রত কুভায ার সুম্মক চন্দ্র ার

অল্পনা ার

াফনা 10/08/1992

21761 মভাোঃ ফাবুর মাম্মন প্রধান মভাোঃ খয়ফয  মাম্মন প্রধান

মভাোোঃ বফউটি মফগভ

গাইফান্ধা 18/08/1990

21762 ভাবুফ আরভ এ,মক, এভ াভসুর আরভ

আম্মনায়াযা মফগভ

াফনা 15/12/1986

21763 ভামুদা যভান ভাবতয়য যভান

মযাকানা যভান

নাযায়নগঞ্জ 26/03/1992

21764 মভাোঃ আভীয াভজা মৃত. মভাোঃ াম্মফ আরী যদায

াবফনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/10/1989

21765 এ এভ াাবযয়ায মভাোঃ আব্দু াভাদ

মৃতা. আবনো মফগভ

ফগুড়া 1/1/0001

21766 নাঈভা আক্তায মভাোঃ ভবজবুয যভান খান

নাবভা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 01/01/1989

21767 প্রান্ত কুভায ার মগাার চন্দ্র ার

চন্দ্রা যানী ার

মম্মায 20/08/1990

21768 মভাোঃ মুক্তারুর ইরাভ মভাোঃ আবু ফকয

মভবযনা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/12/1990

21769 কম্মল্লার চাকভা কল্প বফজয় চাকভা

কানন মদফী চাকভা

খাগড়ােবড় 20/11/1991

21770 ইয়াবভন আক্তায আোঃ যভান

ানা মফগভ

নযবিংদী 28/02/1988

21771 মভাাোঃ জুম্ময়র ক মভাোঃ আোঃ যবপক

এম্মরনুয মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/06/1991

21772  জাাঙ্গীয মাম্মন মৃত. মভাোঃ আবুর কারাভ

াম্মজযা মফগভ

চাঁদনৄয 04/11/1989

21773 কবর মদফ াম্মি বচত্তযঞ্জন াম্মি

কনক াম্মি

মগাারগঞ্জ 27/06/1988

21774 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ আইজ উবিন মভাল্লা

মযাম্মকয়া মফগভ

ঢাকা 31/12/1989

21775 মভাোঃ াাদাত মাম্মন মভাোঃ অবর উল্লা আম্মভদ

াম্মজদা মফগভ

মবারা 02/02/1991

21776 জীফ কুভায াা যতন কুভায াা

অ িনা যানী বফন্দ

ভয়ভনবিং 07/04/1992
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21777 আবু মভাােদ মভাোঃ ারুনয যভান

মভাোোঃ যওনাযা মফগভ

বযাজগঞ্জ 15/12/1988

21778 বনযারা আক্তায মভাোঃ রুম্মকান উবিন

জহুযা খাতুন

ভয়ভনবিং 05/01/1992

21779 মভাোঃ জবয উবিন মভাোঃ নাবয উবিন

কভরা মফগভ

ভয়ভনবিং 12/10/1990

21780 মভাোোঃ তাবভনা আক্তায মভাোঃ বদুল্লা

মভাোোঃ সুবপয়া খাতুন

ফগুড়া 20/10/1992

21781 মভাোঃ আবভনুর ক মভাোঃ আাদুজ্জাভান

আম্মভনা মফগভ

নযবিংদী 25/12/1987

21782 াবদয়া াযবীন মখ আব্দু ারাভ

নাবগ ি াযবীন

াতক্ষীযা 24/10/1991

21783 মভাোঃ াবযয়ায াযম্মবজ মভাোঃ দবফয উবিন

োম্মরা খাতুন

ফগুড়া 12/01/1987

21784 মভাোঃ জারার মাম্মন মভাোঃ আোঃ ফাম্মযক আকন

মভাাোঃ তবভনা

ফযগুনা 01/04/1987

21785 মভাোঃ মতৌবপকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর াবভদ খান

মভাোোঃ তবভনা বফবফ

ফগুড়া 02/02/1990

21786 মভাােদ যাম্মর খান মভাোঃ যবপক খান

রায়রা আক্তায

টাঙ্গাইর 10/08/1988

21787 মভাোঃ আবুর মাম্মন মভাোঃ আবুর ফাায ািং

জাানাযা মফগভ

ফবযার 11/11/1991

21788 বভবয কাবন্ত ারদায অটর চন্দ্র ারদায

কানন দারদায

টুয়াখারী 05/01/1991

21789 মযাকানা নাবযন আােদ আরী

মখাম্মদজা আােদ

বকম্মাযগঞ্জ 01/01/1990

21790 মভাোঃ ভাসুদুর ইরাভ মভাোঃ ফাফলু বভয়া

আম্মভনা মফগভ

যিংনৄয 09/11/1988

21791 মভাোঃ যভাতুল্লা মভাোঃ ভাাতাফ আরী

মভাাোঃ যবভা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 25/10/1987

21792 মভাোোঃ মযম্মনা আক্তায মভাোঃ ববিক মখ

মভাোোঃ ভাম্মজদা খাতুন

াফনা 08/03/1991

21793 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ াজাান আরী

মভাোোঃ াবভদা খাতুন

বযাজগঞ্জ 18/04/1987

21794 মভাোঃ কবফয মাম্মন মৃত. মভাোঃ াভের ক

বম্মযাজা মফগভ

রক্ষীনৄয 31/12/1988

21795 মখ পাবভা জাম্মফদ মভৌযী মখ মভাোঃ জাম্মফদ মাম্মন

মখ বফউটি জাম্মফদ

ঢাকা 02/12/1992

21796 মভাোঃ আাদ মখ মভাোঃ আপজার মখ

াবকরা মফগভ

পবযদনৄয 25/11/1990

21797 মভাােদ ইয়াবন আর আযপাত আব্দুর আবজজ

ান্না মফগভ

জয়নৄযাট 25/05/1991

21798 বনাত আব্দুর জবরর

মযম্মনা

জাভারনৄয 06/01/1993

21799 মভৌসুবভ মাম্মন মভাোঃ বরয়াকত মাম্মন

নাজভা মফগভ

পবযদনৄয 07/04/1989

21800 াপায়াত মাম্মন এ এভ মম্মকন্দায আরী

াফানা ইয়াবভন

পবযদনৄয 10/08/1989
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21801 অযবফন্দ বফশ্বা ম্মতযন্দ্রনাথ বফশ্বা

কৃষ্ণা যানী বফশ্বা

পবযদনৄয 18/11/1992

21802 মভাোঃ যাবকবুর ইরাভ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

খাম্মরদা মফগভ

ভাদাযীনৄয 20/12/1990

21803 মভাোোঃ পাম্মতভা খাতুন মভাোঃ মকাযফান আরী

মভাোোঃ াম্মজদা মফগভ

ফগুড়া 30/11/1987

21804 াবকয আম্মভদ মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

মভাোোঃ খাবদজা মফগভ

ফগুড়া 12/09/1989

21805 মভৌসুভী বভত্র নৃম্মন্দ্র চন্দ্র বভত্র

বখা যানী  বভত্র

ভয়ভনবিং 01/11/1993

21806 কাভযন্নাায ইবা আব্দুর কুদ্দু ফাদর

সুবপয়া আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 23/05/1991

21807 াবকবুর আরভ মখাযম্মদ আরভ

াভসুন নাায

মযনৄয 15/11/1992

21808 মভাোঃ সুজন বভয়া মভাোঃ আব্দুর জবরর

বপম্মযাজা খাতুন

ভয়ভনবিং 10/12/1991

21809 মভাোঃ াম্মযায়ায মভাস্তপা মভাোঃ আরাউবিন

মোম্মরভা খাতুন

ভয়ভনবিং 21/06/1992

21810 মভাোঃ আবযপ মাম্মন মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা মফগভ

ফগুড়া 31/12/1990

21811 ইব্রাীভ খরীর মভাোঃ বেবিকুয যভান

ময়াযা মফগভ

মনায়াখারী 10/01/1992

21812 মভাোঃ আোদুজ্জাভান মভাোঃ াইনের ইরাভ

মপারী মফগভ

বযাজগঞ্জ 19/12/1990

21813 মভাোঃ বপকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর খাম্মরক

মভাোোঃ মযাবকনা মফগভ

যাজাী 11/05/1987

21814 মভাোঃ আব্দুল্লা মাম্মন মখ মভাোঃ আকফয মাম্মন মখ

মভাোোঃ মাম্মনয়াযা মফগভ

বযাজগঞ্জ 13/11/1989

21815 মভাোঃ ফবদউর আরভ মৃত বকভত আরী

আবেয়া মফগভ

বযাজগঞ্জ 02/05/1992

21816 বফষ্ণু মদফনাথ মগৌয মদফনাথ

মজযাৎন্পা মদফনাথ

খুরনা 05/10/1989

21817 মভাোঃ বযনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর আওয়ার

মভাোোঃ ারভা মফগভ

বযাজগঞ্জ 28/10/1992

21818 মভাোঃ ইভাইর  বভয়া মৃত. মভাোঃ বদ  বভয়া

ভভতাজ মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 02/01/1991

21819 মভাোঃ আর ইভযান মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাাোঃ মুবরভা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 25/09/1988

21820 মভানাবরা কাজী বযাজুর ইরাভ

মভাোোঃ বভনাযা মফগভ

াফনা 20/05/1988

21821 আভান উল্লা খাঁন মৃত. ওভয খাঁন

পাযজাানাযা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 20/06/1987

21822 পাম্মতভা তুজ জহুযা ভাসুক  বভয়া

নূযজাান মফগভ

বফগঞ্জ 07/09/1991

21823 মভাোঃ পজম্মর যাব্বী মভাোঃ মরার উবিন

যবভা খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 03/08/1991

21824 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ কবপয উবিন 

মভাাোঃ ফাবরুন মফগভ

যাজাী 13/04/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21825 মভাোঃ মতাপাজ্জর মাম্মন যদায মভাোঃ আভজাদ মাম্মন যদায 

যবভো খাতুন

যাজাী 18/08/1989

21826 মতৌবপক আম্মেদ মভাোঃ আকফয আরী 

তেবরভা

যাজাী 22/10/1990

21827 মভাোঃ আবু াবপজ মভাোঃ আব্দুর াবরভ 

াম্ময়যা খাতুন

নওগাঁ 31/12/1989

21828 মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন মভাোঃ আোঃ ান্নান 

মভাাোঃ ম্মনায়াযা মফগভ

যাজাী 17/09/1988

21829 মভাোঃ াবযয়ায আবজজ আবু মভাোঃ আব্দুল্লা পারুক 

ভম্মনায়াযা মফগভ

বযাজগঞ্জ 02/01/1993

21830 মভাোঃ ফাকী বফল্লা মৃত আব্দুর ফাম্মতন 

মভাোোঃ াবরভা খাতুন

াফনা 21/11/1989

21831 মভাোঃ ভীন আরভ মভাোঃ আাফ আরী 

মভাোোঃ াবদা খাতুন

াফনা 25/09/1991

21832 মভাোঃ বুজ বভয়া মভাোঃ  মযত আরী 

সুরতানা মফগভ

বযাজগঞ্জ 08/11/1989

21833 জান্নাতুর ভাওয়া মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু 

উম্মে  কুরসুভ

বকম্মাযগঞ্জ 15/06/1992

21834 মুােদ ইবতয়াক মাম্মন মুাোদ মভাপাম্মজ্জর মাম্মন মভাল্লযা  

ভনজু ভম্মনায়াযা

পবযদনৄয 14/04/1989

21835 মভাোঃ জহুরুর ক মভাোঃ আব্দুর ওাফ 

জুফাইয়া সুরতানা

যাজফাড়ী 26/11/1990

21836 মভাোঃ াবফ বভয়া মভাোঃ নজরুর ইরাভ মরার বভয়া 

মভাাোঃ াব মফগভ

পবযদনৄয 25/03/1991

21837 উত্তভ ভ িা নৎ ভ িা 

প্রবভরা ভ িা

মভৌরবীফাজায 31/12/1988

21838 সুদী বট্টাচাম ি ীতািংশু মখয বট্টাচাম ি 

স্বপ্না যানী চক্রফতী

মভৌরবীফাজায 30/12/1990

21839 ভানন্দ কুভায যদায কাবত্তিক চন্দ্র যদায 

আরুবত যানী

াতক্ষীযা 10/01/1988

21840 মভাোঃ মবরভ মযজা মভাোঃ মগারাভ যঘুর বফশ্বা 

মভাোোঃ মযাম্মভরা খাতুন

বঝনাইদ 01/10/1988

21841 রায়রা নূয মভাোঃ মভাখম্মরছ্রয যভান 

মভাােৎ সুবপয়া খাতুন

কুবভল্লা 31/12/1992

21842 মভাোঃকায়ায আম্মেদ উম্মল্লখ নাই 

উম্মল্লখ নাই

টাঙ্গাইর 16/12/1991

21843 মভাোঃ াভত আরী মভাোঃ বেবিক আরী 

ােনা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/10/1990

21844 কাজী বযয়াজুয যভান মৃত মভাোঃ কাজী ইবি 

আবভনা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 18/06/1992

21845 আক্কাে আরী মভাোঃ আবুর কাম্মভ বভয়া 

ভরা মফগভ

টাঙ্গাইর 13/02/1988

21846 পারুক আম্মভদ মভাোঃ আভান উল্লা 

মভাোোঃ বপম্মযাজা মফগভ

ভয়ভনবিং 01/02/1990

21847 ইভরুর াান খান ইকফার খান 

াবদা াযবীন

ভয়ভনবিং 05/03/1989

21848 মভাোঃ যাবব্ব বভয়া মভাোঃ াবফবুয যভান 

লুৎ পা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 10/07/1989
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21849 বপকুর ইরাভ ইাক আরী 

বখনা আক্তায

ভয়ভনবিং 10/12/1992

21850 মুন্পী আর আবভন মুন্পী বজল্লুয যভান 

সুবপয়া মফগভ

নড়াইর 30/12/1989

21851 ইয়াীন আযাপাত মভাোঃ আক্কা আরী 

মভাোোঃ ভবযয়ভ মফগভ

কুবিয়া 30/03/1993

21852 মভাোঃ যীপ আরী মভাোঃ জযত আরী 

ভভতাজ মফগভ

মনত্রম্মকানা 27/03/1992

21853 মভাোঃনাবেয উবিন আব্দুর খাম্মরক 

নাবেভা

টাঙ্গাইর 11/04/1991

21854 মভাোঃ াম্মজদুর কবযভ বজফ মভাোঃ আভীয  মাম্মন 

মভাোোঃ সুবপয়া খাতুন

কুবিয়া 15/01/1990

21855 মভাোঃ াভীভ বভঞা রাবে বভঞা 

মযম্মনা মফগভ

নযবিংদী 11/03/1993

21856 এজাজুর ইরাভ আম্মনায়ায মাম্মন 

মজবভন মফগভ

ঝারকাঠী 23/08/1993

21857 মভাোোঃ াযবভন আক্তায মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

আম্মনায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1987

21858 বফনয় চন্দ্র মদফনাথ মৃত প্রফীন চন্দ্র মদফনাথ 

ভারতী যানী মদফনাথ

বফগঞ্জ 30/03/1988

21859 দীবখা ার মচৌধুযী শ্রী বম্মভন্দ্র ার মচৌধুযী 

ডবর ার মচৌধুযী

বফগঞ্জ 27/05/1988

21860 মভাোঃ রুম্মফর বভয়া মভাোঃ ফজরায যভান 

মাায়দা মফগভ

যিংনৄয 28/02/1991

21861 পাযজানা ভান্নান (উযভী) ভযহুভ আব্দুর ভান্নান

ভযহুভা রুবফয়া ভান্নান

ঢাকা 29/08/1988

21862 মভাোঃ জীফ মাম্মন মভাোঃ আব্দুয যবদ 

মভাোোঃ ীভা খাতুন

াফনা 17/09/1994

21863 ফাফলু যায় জযরার যায়

বখা যানী যায়

বফগঞ্জ 01/05/1987

21864 তা ার অীভ অবনর চন্দ্র ার 

মখরা যানী ার

বফগঞ্জ 21/11/1987

21865 মভাোঃ আকতারুজ্জাভান বরখন মভাোঃ পজলুর ক যকায 

আবনো  আক্তায

নীরপাভাযী 08/01/1993

21866 আরী আকফয মভাোঃ মভাাযযপ মফাযী 

 ভম্মনায়াযা মফগভ

বযয়তনৄয 15/08/1991

21867 জান্নাত আযা ফীবথ মভাোঃ আব্দুয যবভ 

ভবনযা আক্তায

রক্ষীনৄয 01/01/1992

21868 মভাোঃ আযানের ইরাভ এভ.এইচ. আব্দুয যভান 

উম্মে কুরসুভ

ঢাকা 03/01/1992

21869 আব্বা উবিন ভবজবুয যভান 

মযানা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 02/02/1992

21870 ভাইম্মকর কাবন্ত মন দুরার কাবন্ত মন  

কল্পনা মন

যাঙ্গাভাটি 01/02/1992

21871 মভাোঃ আর- আভীন মভাোঃ আইয়ুফ আরী

আঞ্জুভানাযা মফগভ

ভয়ভনবিং 04/11/1987

21872 জবরুর ইরাভ মভানফ আরী 

জহুযা

টাঙ্গাইর 01/07/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21873 যতন চন্দ্র কাবত্তিক চন্দ্র 

মম্মাদা যানী

নাম্মটায 10/07/1987

21874 তী যাম্মফয়া মভাোঃ আপোয উবিন 

মভম্মরুন মনা

জাভারনৄয 03/07/1990

21875 মভাোঃ পয়ার মভাোঃ আবুতাম্ময 

যবভা মফগভ

কুবভল্লা 22/11/1994

21876 খন্দকায কাভরুন্নাায খন্দকায মভাাযপ মাম্মন 

আরনা মাম্মন

জাভারনৄয 05/11/1989

21877 ােী আক্তায মভাোঃ ববিকুয যভান 

মযম্মফকা সুরতানা

পবযদনৄয 23/10/1989

21878 মভাোঃ পযাদ মাম্মন মভাোঃ মভাজাম্মের ক

মভাোোঃ কাভরুন নাায

াফনা 13/05/1987

21879 তাবনয়া চন্দ সুনীর কাবন্ত চন্দ 

বযনা যান চাকভা

চট্টগ্রাভ 10/11/1987

21880 মভাোঃ ভামুনুয যবদ মভাোঃ াভছুর আরভ 

মভাোোঃ মকাবনুয খাতুন

াফনা 10/08/1987

21881 মভাােদ আম্মনায়ায জাম্মদ কাভার আম্মভদ মচৌধুযী 

ভবযয়ভ মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/04/1990

21882 মভাােদ মভাজাম্মের মাম্মন আবু মভাােদ 

খাবদজা মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/05/1990

21883 এ,এভ, নাবয সুরতান এভ, এ, ারাভ কাজী 

সুরতানা যাজীয়া

জয়নৄযাট 30/01/1991

21884 মভাােদ বপকুর ইরাভ মভাােদ ওয়াম্মদ বভয়া 

আউবরয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 17/11/1987

21885 মভাোঃ আব্দুল্লা মভাোঃ আব্দুর জবরর 

চায়না খাতুন

মম্মায 10/10/1989

21886 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আবভরুর ইরাভ 

মভাোোঃ আনজুভানাযা মফগভ

কুবিয়া 24/04/1991

21887 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ তয়দ আম্মভদ 

পাম্মতভা মফগভ

মগাারগঞ্জ 22/08/1992

21888 মভাোঃ আর আবভন মভাোঃ বযপ উবিন 

আনজু আযা মফগভ

বদনাজনৄয 15/08/1992

21889 মভাোঃ ফযাতুর মভাম্মভবনন যবপকউবিন আম্মেদ 

ভাবুফা যবপক

কুবিয়া 11/09/1988

21890 মভাোঃ যাইসুর ইরাভ মভাোঃ গনেয মভাল্লযা 

মভাোোঃ মজাযা খাতুন

মম্মায 18/08/1988

21891 মভাস্তপা জাভান আবুর াম্মভ 

বদর আপম্মযাজ মফগভ

মনায়াখারী 20/01/1991

21892 মভাোঃ মতৌবপক-উয- যভান মভাোঃ নাবয উবিন 

মভাাোঃ বদররুফা মফগভ

যাজাী 21/08/1987

21893 মভাোঃ ভাসুভ বফল্লা মভাোঃ আোঃ াই মভাল্লা 

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

ফবযার 12/10/1990

21894 মভাাোঃ ওকত আরী মভাাোঃ আবজজুয যভান 

মভাাোঃ জাম্মকযা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/12/1986

21895 ভাইন উবিন আবুর াম্মভ  

ভবযয়ভ মফগভ

মনায়াখারী 15/06/1989

21896 তয়দ পকরুর াান তয়দ নাবেয উবিন 

তয়দা আযানেম্মন্নো

চট্টগ্রাভ 08/06/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21897 মভাোঃ পারুক মাম্মন মভাোঃ াবযে 

বফবফ পাম্মতভা

মনায়াখারী 01/07/1987

21898 ইউসুপ ইকফার াম্মপজ আব্দুর ভবতন 

মপযম্মদৌ আযা

চট্টগ্রাভ 11/12/1991

21899 যাজু ফড়ুয়া ফাবুর ফড়ুয়া 

গুনু ফারা ফড়ুয়া

ফান্দযফান 18/01/1990

21900 আব্দুল্লা আর ভবন াদী ভযহুভ এ এভ আব্দু বুয 

ভাসুদা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 09/12/1989

21901 যাজীফ দা প্রনেল্ল দা 

যীনা যানী দা

চট্টগ্রাভ 14/11/1992

21902 মভাোঃ বপউল্লা আফদুর আবজজ 

বয়াযা মফগভ

কুবভল্লা 19/12/1986

21903 যঞ্জন যবি খাস্তগীয কাঞ্চন কুভায  খাস্তগীয 

যীনা  খাস্তগীয

চট্টগ্রাভ 11/01/1989

21904 মজাফায়দা খাতুন আব্দুর মভাম্মভন 

আবভনা খাতুন

ঢাকা 17/03/1989

21905 মভাোঃ ীদুর আবজভ অনৄ জাপয আম্মেদ 

ােম্মনয়াযা মফগভ

কুবভল্লা 31/12/1991

21906 মভাোঃ আর- আবভন বভয়া মভাোঃ োরাভ মজাভািায 

বপম্মযাজা মফগভ

ফযগুনা 10/05/1989

21907 ওয়াম্মদুর ইরাভ মভাোঃ মভাপাজ্জর মাম্মন খান 

খাবদজা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1990

21908 মভাোঃ জান্নাম্মত বযাতুয যভান মভাোঃ মভাকম্মরছুয যভান 

মজবুন মনায খানভ

বদনাজনৄয 15/08/1987

21909 মভাোঃ ভারুপ জাভান মভাোঃ আবনছুজ্জাভান 

মভাোোঃ নাজমুন নাায

ঞ্চগড় 08/09/1987

21910 মভাোঃ পযাদুর াান মভাোঃ বভজানুয যভান 

নাবভা মফগভ

কুবভল্লা 31/12/1991

21911 উম্মে কুরসুভ মভাোঃ এ.মক.এভ আব্দুর খাম্মরক 

াভসুন নাায

গাজীনৄয 20/05/1989

21912 নবন্দতা াা বনধু াা 

অনু  াা

মনায়াখারী 05/01/1990

21913 মভাোঃ আবু তাম্ময মভাোঃ বযাজ বভয়া 

বপম্মযাজা মফগভ

চাঁদনৄয 14/03/1988

21914 মভাোঃ যভত উল্লা মভাোঃ াভসুর ক 

মকাবনুয আক্তায

ঢাকা 04/10/1992

21915 অবনভা যকায বনতাই চন্দ্র যকায 

বফতা যকায

ভাবনকগঞ্জ 13/07/1993

21916 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ ইউনু আরী 

ভম্মনায়াযা মফগভ

গাজীনৄয 01/01/1987

21917 মভাোঃ ইয়াবভনুয যভান মভাোঃ যবপকুর ইরাভ গাজী 

মপারী  মফগভ

টুয়াখারী 29/12/1989

21918 মভাোঃ ারুন-অয-যবদ মভাোঃ মতাতা আরী া 

মভাোোঃ ফাফরী খাতুন

বঝনাইদ 22/01/1990

21919 খুযীদ জাান বভতু মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন খান 

তােবরভা মফগভ

ফবযার 20/10/1992

21920 যাজীফ কুভায মঘাল বনভাই চন্দ্র মঘাল 

ইবত যানী মঘাল

টাঙ্গাইর 25/12/1986
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21921 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ ভবপজ উবিন 

নাজভা খাতুন

টাঙ্গাইর 06/10/1989

21922 মভাোঃ আব্দু াত্তায মভাোঃ ভযভ আরী 

াানাযা মফগভ

নাম্মটায 27/11/1987

21923 মভাোঃ আব্দুর কবযভ মভাোঃ আব্দুর াত্তায 

চভা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/12/1986

21924 খায়রুন নাায আেদ মাম্মন 

মদম্মরায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 15/05/1989

21925 ফাম্ময়াবজদ আম্মভদ কবফয আম্মভদ 

মযানা মফগভ

কুবভল্লা 01/07/1993

21926 তয়দ আপজার কবফয তয়দ হুভায়ুন কবফয 

াভছুন নাায মফগভ

কুবভল্লা 01/06/1993

21927 আফদুয যভান াভসুর ক 

াবন মচৌধুযী

কুবভল্লা 20/08/1993

21928 ফদরুননাায এ.মক.এভ. াবদুর ইরাভ 

আঞ্জু ভম্মনায়াযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 01/03/1987

21929 মভাোঃ পবযদ খান মভাোঃ ওকত আরী খান 

মৃত মজাম্মফদা মফগভ

ফবযার 04/08/1988

21930 মভাোঃ বযনের ইরাভ মভাোঃ আয়ুফ মাম্মন 

নাবেভা খাতুন

মম্মায 28/04/1990

21931 আকবরভা আক্তায বরয়া জাাঙ্গীয কবফয 

মাম্মনয়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 31/12/1989

21932 মভাোঃ আবু ইউসুপ মভাোঃ মগারাভ মাম্মন 

ভবযয়ভ আক্তায

কুবভল্লা 09/12/1987

21933 শুব ফাড়ড় জগদী চন্দ্র ফাড়ড় 

প্রবতভা ফাড়ড়

ফবযার 07/08/1992

21934 মভাোঃ আইয়ুফ আরী মভাোঃ তাাজ্জত আরী 

মভাোোঃ জাবভযন খাতুন

বযাজগঞ্জ 15/10/1987

21935 নাবেয উবিন মভাস্তাক আম্মভদ 

নাজভা মফগভ

কুবভল্লা 12/05/1988

21936 খায়রুন নাায আব্দুর াবরভ 

াভসুন্নাায

নযবিংদী 01/01/1990

21937 তালুকদায মভাােদ জাবকয মভাোঃ আব্দু াত্তায তালুকদায 

জাানাযা আক্তায খাতুন

মনত্রম্মকানা 10/07/1989

21938 মভাােদ াবদুয যভান মভাােদ েম্মরভান মভাল্লযা 

সুবপয়া মফগভ

পবযদনৄয 03/05/1991

21939 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান মভাোঃ বপকুর ইরাভ 

মভাম্মভনা মফগভ

নীরপাভাযী 04/07/1987

21940 মভাোঃ যাপাম্ময়ত আরী বজফ মভাোঃ ইউসুপ আরী বভঞা 

নাবগ ি ইউসুপ

কুবিয়া 24/12/1987

21941 অবভত যকায অমূল্য চন্দ্র যকায 

তাী যানী যকায

ফগুড়া 01/01/1991

21942 মবরভ বকদায আফদুর াই বকদায 

যাবভা মফগভ

ফবযার 25/11/1989

21943 মভাোঃ ভম্মনায়ায মাম্মন আব্দুর ভান্নান 

মাম্মন আযা মফগভ

ঢাকা 11/10/1990

21944 নন িচন্দ্র বফশ্বা জুযান চন্দ্র বফশ্বা 

চরা বফশ্বা

মগাারগঞ্জ 01/01/1989
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

21945 কাভরুজ্জাভান মোযাফ ভাতুব্বয 

আম্মনায়াযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 08/08/1987

21946 সুভন মুন্পী মভাোঃ আবুর কাম্মভ মুন্পী 

মযাম্মকয়া মফগভ

কুবভল্লা 03/02/1987

21947 আব্দুর আরী যাবজফ মভাোঃ আবভয মাম্মন 

আম্মভনা মফগভ

ঢাকা 04/08/1988

21948 তাবনয়া যভান মভাোঃ আপজালুয যভান 

মৃতোঃ নাবগ ি আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 21/11/1993

21949 মভাোঃ যাবব্ব আান মভাোঃ আফদুর ভন্নান আকন 

আপম্মযাজা মফগভ

ফযগুনা 15/09/1990

21950 অীভ কুভায বফশ্বা ফাদর কুভায বফশ্বা 

বদারী যানী বফশ্বা

মম্মায 23/04/1990

21951 মভাোঃ ফাফলুয যভান মভাোঃ জয়নার আম্মফদীন 

মভাোোঃ যাম্মফয়া মফগভ

কুবড়গ্রাভ 15/04/1991

21952 মনাভান ইফম্মন যীদ মভাোঃ ারুন অয যবদ 

মভাাোঃ জাবদা যীদ

মগাারগঞ্জ 06/08/1991

21953 া মভাোঃ ববিকুর ইরাভ মভাোঃ াম্মদকুর ইরাভ 

মাম্মন আযা মফগভ

যিংনৄয 31/10/1989

21954 মভাোোঃ তাবনয়া পাযজানা মভাোঃ নুরুর ইরাভ মজায়ািিায 

মভাোোঃ তাবযন ইরাভ

বঝনাইদ 31/12/1987

21955 মভাোঃ আব্দুর আউয়ার মভাোঃ নুরুর ইরাভ 

আম্ময়া খাতুন

নাম্মটায 18/08/1991

21956 মভাােদ মভাযম্মদ আরভ াবফফ উল্যা 

মাম্মন আযা মফগভ

মনায়াখারী 15/01/1991

21957 কাজী ইপম্মতকায াবযয়া কাজী াপাম্ময়ৎউর ইরাভ 

নাবপজা আক্তায বউবর

ফবযার 20/10/1991

21958 কাভরুর াান আরী ভামুদ 

পাম্মতভা মফগভ

রক্ষীনৄয 05/12/1987

21959 মভাোঃ জুরা উবিন আোঃ রবতপ 

জাানাযা মফগভ

টাঙ্গাইর 09/10/1992

21960 বরথী যভান ওফায়দুয যভান 

বপম্মযাজা ইয়াভীন

ভাগুযা 30/01/1987

21961 ভবযয়ভ খাতুন মভাোঃ আইউফ আরী বকদায 

াবরভা মফগভ

খুরনা 15/11/1988

21962 মভাোঃ বভজানুয  যভান মভাোঃ াইদুয যভান 

মভাাোঃ পাম্মতভা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/02/1989

21963 কনক চন্দ্র ভন্ত বফজয় চন্দ্র ভন্ত

কল্পনা যানী  ভন্ত

কুবড়গ্রাভ 01/06/1990

21964 টিনৄ সুরতান আব্দুর কুদ্দু 

বফনা খাতুন

যাজফাড়ী 01/01/1988

21965 সুকম্মদফ াা ফাসুম্মদফ াা 

বপ্রা যানী াা

ফবযার 21/01/1987

21966 মভা: জয়নার আম্মফদীন মভা: াাজাান

আম্মভনা মফগভ

কুবভল্লা 06/01/1990

21967 বভজানুয যভান ভবউবিন

মযাম্মকয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/02/1990

21968 মভা: যাম্মদ উিীন মভা: াভছুর আমভ

কাভরুন নাায

চট্টগ্রাভ 17/09/1990
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21969 বফপ্লফ কুভায ভির বফভর কৃষ্ণ ভির

বফতা যানী ভির

বম্মযাজনৄয 20/10/1992

21970 মভা: ইভদাদুর ক মভা: তবফফয যভান

মভাা: মযম্মফকা মফগভ

মম্মায 04/04/1990

21971 মভা: নুরুজ্জাভান গাজী মভা: আব্দুর ভবজদ গাজী

মযাম্মকয়া মফগভ

খুরনা 05/02/1989

21972 মভা: জাাঙ্গীয আরভ মভা: আব্দুর ভাম্মরক

আকবরভা খাতুন

মম্মায 23/12/1990

21973 আযজুভান আযা আম্মক আম্মভদ

কবনুয মফগভ

কুবড়গ্রাভ 25/11/1990

21974 াভীভ আম্মেদ আবুর কাম্মভ

াভছুন নাায

টাঙ্গাইর 31/08/1992

21975 আকবরভা আক্তায মভা: বেবিকুয যভান

রাইরী মফগভ

ভাদাযীনৄয 04/09/1988

21976 মভা: নুয াান মভা: আ: কাম্মদয

মভাো: আবেয়া মফগভ

ফগুড়া 25/10/1988

21977 মভা: যবফউর ইরাভ মভা: ভকবুর মাম্মন প্রািং

মভাো: জাম্মভরা খাতুন

াফনা 31/03/1987

21978 মভাোঃ: আব্দুর আউয়ার মভা: আম্মনায়ায মাম্মন

যাবভা মফগভ

ঝারকাঠী 04/01/1991

21979 ান্তা াযবভন মভা: াম্মরক বফশ্বা

াগয াযবীন

বঝনাইদ 01/01/1992

21980 মভা: কাভরুর ইরাভ মভা: জবয উবিন

কাভরুন নাায

মনায়াখারী 05/06/1990

21981 ববয চন্দ্র বফশ্বা বচন চন্দ্র বফশ্বা

ভারতী যানী

টুয়াখারী 01/01/1989

21982 জবরলুয যভান যবজ উবিন

ভবযয়ভ মফগভ

টাঙ্গাইর 05/09/1990

21983 মভা: আবকবুর ক মভা: াবভদুর ক

আবনো ফানু

যিংনৄয 12/09/1988

21984 নুযনাায মভৌবভতা মভা: মারায়ভান

রুবফয়া খাতুন

খুরনা 17/01/1992

21985 মভা: জবরুর ইরাভ আব্দুর ফাম্মেদ বভয়া

মভাা: জহুযা মফগভ

ঢাকা 15/09/1993

21986 মভাােদ জুনাম্ময়দ মফাগদাদী মভা: াভছুর ক

তাবভনা আক্তায

কুবভল্লা 05/08/1989

21987 বউরী আক্তায মভা: আব্দুর আবজজ

আম্মরকজান মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 13/11/1992

21988 মভা: ইকফার মাম্মন মভা: কালু বভয়া

ইনুপা মফগভ

বযাজগঞ্জ 21/12/1988

21989 মভা: ওভয পারুক মভা: মভাস্তপা

কল্পনা আক্তায

মুবন্পগঞ্জ 25/01/1990

21990 মভা: এনাম্ময়ত কবফয মভা: আব্দু াত্তায

জাম্ময়দা মফগভ

ভয়ভনবিং 28/11/1989

21991 মভা: আরভগীয ইরাভ াড় মভা: ইফাদুর ইরাভ াড়

েবফযন মনো

াতক্ষীযা 11/09/1989

21992 মভা: আব্দুল্লা আর ভামুন মভা: ীদুর ইরাভ

মভাো: রবতপা আক্তায

কুবিয়া 15/03/1991
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21993 ভামুন খান সুযাত খান

নাবভা মফগভ

মগাারগঞ্জ 23/12/1988

21994 মভা: মখাকন বভয়া মভা: ইয়াবন আবর

মভাো: াম্মরা মফগভ

ফগুড়া 10/04/1988

21995 মভা: মখাকন বভয়া আবভয মাম্মন

মখাম্মদজা আবভয

বকম্মাযগঞ্জ 11/06/1987

21996 াফাই মভাভতাম্মনা ভাবযয়া মভা: ভবউিীন

নাজভা আক্তায

যাঙ্গাভাটি 01/01/1992

21997 মভা: সুজন ভ ূঁইয়া আরী আক্কাে

মতাযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1988

21998 মভা: যবন বভয়া আবভনুয যভান

তাবরভা খাতুন

মম্মায 21/11/1987

21999 মভা: আবু ফকয ববিক মভা: খাবজভ উিীন

মভাো: জম্মফদা খাতুন

ঞ্চগড় 11/09/1989

22000 মভা: আফদুল্লা আর ভামুন মভা: আরী আক্কাে

মযবজয়া মফগভ

মনায়াখারী 30/12/1991

22001 অ িনা যায় শুক্লা যফীন্দ্র নাথ যায়

ইবত যায়

নীরপাভাযী 03/11/1992

22002 মভম্মদী আর ভাসুভ মভা: আব্দুর ভবতন

ভতা ফানু

যিংনৄয 28/08/1992

22003 মভা: তানবজর মভা: াভের ক

তােবরভা মফগভ

মবারা 11/06/1989

22004 মভা: কাভরুজ্জাভান কাওোয বভয়া

মযাম্মকয়া মফগভ

বফগঞ্জ 20/10/1989

22005 আফদুর আওয়ার যবদ আভদ

মযাকানা মফগভ

কক্সফাজায 05/05/1989

22006 অশ্রু চন্দ্র সূত্রধয বফভবত চন্দ্র সূত্রধয

কৃষ্ণা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 30/12/1989

22007 মভাাযযপ মাম্মন মুন্না কবফয মাম্মন

াম্মনা আক্তায

কক্সফাজায 19/12/1988

22008 মভা: আদনান গাবরফ মভা: আব্দুর কবযভ বফশ্বা

মভাো: মবরনা খাতুন

ঢাকা 10/11/1985

22009 মভা: আবভয মাম্মন মভা: মারাইভান মফাযী

ভবযয়ভ মফগভ

চাঁদনৄয 20/09/1987

22010 নাবদয়া আবভন ভযহুভ নুরুর আবভন

মগৌায আবভন

ঢাকা 08/12/1986

22011 মভা: জাবদ আম্মনায়ায মভা: আম্মনায়ায মাম্মন

মজবভন আযা

বদনাজনৄয 08/10/1991

22012 তানজীনা আপম্মযাজ মভাােদ বগয়াউবিন

মভাা: ভাকসুদা খানভ

ঢাকা 30/08/1988

22013 মভা: ইপম্মতখায মাম্মন মুন্পী মভা: মভাাযপ মাম্মন মুন্পী

মভাো: আম্ময়া মফগভ

কুবভল্লা 13/12/1990

22014 আপম্মযাজা সুরতানা মভা: নুয নফী

জাানাযা আক্তায

মনায়াখারী 09/06/1990

22015 ইপযাত জাান মভা: ইভাইর বভয়া

মপযম্মদৌী মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 03/08/1990

22016 মভা: নাবভ আফদুর অদুদ

নাবভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 22/01/1988
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22017 চম্পা ভবল্লক িংকয ভবল্লক

ফন্ধনা ভবল্লক

খুরনা 05/02/1991

22018 মভম্মদী াান আবুর াম্মভ জঙ্গী

বপম্মযাজা মফগভ

ভাদাযীনৄয 10/03/1991

22019 আব্দুল্লা আর ভামুন আ: রবতপ

আয়া খাতুন

ফগুড়া 01/01/1991

22020 মখ মভা: বনয়াজউিীন মখ মভা: ারাউবিন

সুরতানা আক্তায জাান

চাঁাইনফাফগঞ্জ 26/12/1990

22021 বনবত চন্দ্র যায় মগাীনাথ ভির

গীতা যানী

ফগুড়া 21/08/1989

22022 যাজন চন্দ্র দা যফীন্দ্র চন্দ্র দা

বভনা যানী দা

বকম্মাযগঞ্জ 01/01/1990

22023 মভা: আবতকুয যভান মভা: আবতয়ায যভান

নাবগ ি যভান

চুয়াডাঙ্গা 01/09/1988

22024 তাবরভা আক্তায ভবনয উবিন

াম্মনায়াযা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 28/11/1993

22025 মভা: মভম্মদী াান মভা: েম্মরভান প্যাদা

মভাা: যাজবানু মফগভ

টুয়াখারী 30/10/1987

22026 মভা: ইভযানুর ইরাভ মভা: বযাজুর ইরাভ

নাজনীন মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 15/05/1990

22027 পজম্মর এরাী জীফ মভা: তাম্মরফ মাম্মন

পবজরা আক্তায

ভয়ভনবিং 17/10/1988

22028 মুােদ বপাত উল্লা মুােদ আব্দুয যভান মখ

ববিকা মফগভ

পবযদনৄয 26/11/1989

22029 রুমু দা অবনর দা

ঝন িা দা

পবযদনৄয 05/10/1991

22030 মভম্মদী াান আবুর কারাভ

পাম্মতভা মফগভ

মনায়াখারী 01/07/1992

22031 উজ্জ্বর কুভায ার কৃষ্ণ ার

কল্পনা যানী

মম্মায 25/09/1990

22032 াবদুয যভান ভহুভ আব্দুয যভান

াম্মদা যভান

খুরনা 19/08/1987

22033 মাবনয়া তাবনভ মখ আনায আরী

ইভাত আযা

খুরনা 05/07/1987

22034 মভা: াইনের ইরাভ জাপয আেদ

চাঁদবানু

কুবভল্লা 04/02/1991

22035 মভা: াঈদ আম্মনায়ায আব্দুর কাম্মদয াওরাদায

মযাম্মকয়া মফগভ

ঝারকাঠী 12/07/1989

22036 মভা: মগারাভ াম্মযায়ায আফদুর ওাফ

াম্মজদা মফগভ

মনায়াখারী 14/11/1988

22037 জাম্মদ ইযপান মৃত আবজজুর ক

োম্মরা মফগভ

চট্টগ্রাভ 04/08/1988

22038 মভা: জাম্মবদ এজাায বভয়া

খায়যা মফগভ

চট্টগ্রাভ 11/05/1988

22039 আবু নাম্ময বভয়া আরাউবিন বভয়া

তানবজযা মফগভ

নযবিংদী 31/08/1988

22040 মভা: জাাঙ্গীয আরভ মভা: আবুর মাম্মন

যবভা খাতুন

ভয়ভনবিং 03/08/1991

Page 85 of 228



র োল

নং

প্রোথী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ (পদন/মোস/ 

বছ )

(১) (৩) (৪) (৭) (৮)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল পিসোব  ক্ষণ কম েকতেো/সিকো ী প চোলক(পিসোব)/পন ীক্ষো কম েকতেো বদ স োসপ  জনবল পনব োবগ  

লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22041 মভা: বরটন মাম্মন মভা: াবফবুয যভান

নূযজাান মফগভ

ঢাকা 25/10/1989

22042 মভা: বভরন বভয়া মভা: আবুর কাম্মভ

রুবফয়া খাতুন

ভাবনকগঞ্জ 04/06/1988

22043 মগারাভ যব্বানী ভযহুভ আবুর কাম্মভ

পবজরাতুন মনো

বদনাজনৄয 12/11/1992

22044 তানবজরা আক্তায আব্দুয যবদ

কাভরুন নাায

বযয়তনৄয 01/11/1988

22045 মভা: বপকুর ইরাভ মভা: আব্দু োত্তায

মভাো: সুতী মফগভ

বযাজগঞ্জ 16/06/1989

22046 ভধূসুদন াা অবত াা

অঞ্জনা াা

ভাগুযা 30/09/1993

22047 মভা: এনাম্ময়ত কবযভ মভা: দবরর উবিন মভাল্লা

নুপা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1990

22048 বফত্র বফশ্বা মৃত কাবরদ বফশ্বা

চঞ্চরা বফশ্বা

মগাারগঞ্জ 01/02/1990

22049 মভা: ভাসুদ াযম্মবজ মভা: আপাজ আরী

ভম্মনায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 14/05/1987

22050 ভান্না কাবন্ত দা প্রভ চন্দ্র দা

বনয়তী যানী দা

বফগঞ্জ 20/07/1987

22051 সুভন কুভায সুয অম্মাক সুয

সুবভত্রা যানী

মম্মায 20/02/1987

22052 মভা: মভাস্তাবপজুয যভান মভা: আব্দুর াবভদ 

নাজভা মকাভ

ঠাকুযগাঁও 22/04/1989

22053 মভা: পাাদ মচৌধুযী মভা: আতাায আরী মচৌধুযী

পাম্মতভা মচৌধুযী

বদনাজনৄয 16/12/1988

22054 মভা: জাবদুর ইরাভ াজু মভা: যবপকুর ইরাভ

জবযনা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 10/11/1991

22055 ভাাবুফ মাম্মন আইনুবিন মখ

যাম্মদা মফগভ

পবযদনৄয 11/02/1988

22056 মভাোঃ মুযাদ মাম্মন আবুর াম্মভ

ভানেজা মফগভ

রহ্মীনৄয 01/07/1991

22057 মুােদ মৌযাদ  উবিন াবদ মুােদ কবপর উবিন

াম্মজদা খানভ

কক্সফাজায 01/01/1989

22058 মভাােদ মতৌবদুর আরভ মভা: জবফউর ক

াবরভা ক

মনায়াখারী 01/07/1991

22059 মভাোঃ পজলুর ক আােদ আরী

মভাো: পাম্মতভা খাতুন

কুবড়গ্রাভ 20/02/1988

22060 লুৎপয যভান মাম্মন আবর

ভাম্মরকা মফগভ

ফাম্মগযাট 01/04/1989

22061 মভা: াজাান মৃত নাবেয আেদ

যাবজয়া সুরতানা

চট্টগ্রাভ 10/03/1988

22062 মভা: তকত াান মভা: মভজফা উবিন

নাবভা মফগভ

টাঙ্গাইর 07/10/1986

22063 মভাোঃ ভাবনক বভয়া মভা: কাম্মফজ উবিন

মভাো: ম্মনকা মফগভ

নাম্মটায 23/12/1987

22064 মভা: রুহুর আবভন মভা: ম্মযায়ায মাম্মন

মভাো: নুরুন্নাায

বযাজগঞ্জ 20/10/1987
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22065 মভা: নাজমুর মাাইন মভা: জম্মফদ আরী

মভাা: নাবজিনা মফগভ

নওগাঁ 18/09/1988

22066 সুব্রত াযদায ফীম্মযন্দ্র নাথ যদায

মপারী যানী যদায

াতক্ষীযা 28/12/1990

22067 মভা: ভাম্মজদুর ইরাভ মভা: কাভার মাম্মন

ভাম্মজদা খাতুন

বঝনাইদ 20/03/1993

22068 া নাজবভন া মভা: নাবজয মাম্মন

াভছুন নাায

বকম্মাযগঞ্জ 18/07/1992

22069 মভাােদ মভাাযপ মাম্মন মভা: আব্দুর াবভদ

বপম্মযাজা মফগভ

জাভারনৄয 03/11/1988

22070 মভাোঃ ভাশুক আরভ মভা: আ: ভান্নান

বজনুয়াযা

ভয়ভনবিং 05/01/1990

22071 া নাবদা া মভা: নাবজয মাম্মন

াভছুন নাায

বকম্মাযগঞ্জ 09/08/1992

22072 মভাােদ রুম্মফর মাম্মন কাজর মখ

রুবফয়া মফগভ

পবযদনৄয 17/10/1987

22073 তানবজলুয যভান মারায়ভানুয যভায

মযানা খানভ

পবযদনৄয 30/08/1987

22074 বুজ ধয অভম্মরন্দু বফকা ধয

মযখা যানী ধয

চট্টগ্রাভ 14/06/1991

22075 বযয়াজ মভাম্ম িদ মভাােদ আবভন

মযানা আক্তায

খাগড়ােবড় 10/04/1990

22076 মভা: যাম্মর খান মভা: ভবজফয যভান খান

ারুর মফগভ

টাঙ্গাইর 08/06/1989

22077 মভা: আবজবুয যভান তাইজুবিন

মযানা

নাযায়নগঞ্জ 05/01/1988

22078 সুবজত মঘাল মৃত নম্মগন মঘাল

মযনু মঘাল

নাযায়নগঞ্জ 10/10/1987

22079 এ.টি এভ জাকাবযয়া বুজ মভা: আব্দুর কাবদয

জাানাযা মফগভ

ভয়ভনবিং 18/09/1990

22080 মভাো: াভীভা আক্তায মৃত আক্তারুজ্জাভান

মভাো: াাযা ফানু

নওগাঁ 16/04/1987

22081 মভা: আব্দু োরাভ মভা: ভনম্মেয আরী বকদায

েবফরা মফগভ

বযাজগঞ্জ 16/05/1988

22082 মভা: ভামুদুর াান মগারাভ আমভ

স্বপ্না খাতুন

বযাজগঞ্জ 20/05/1987

22083 ান্তা ইরাভ মভাস্তপা াম্মযায়ায

কাবনজ পাম্মতভা

ঢাকা 01/10/1991

22084 াবদয়া মভনাজ বদনা মভা: াবভদুজ্জাভান 

াানা মফগভ

ঢাকা 15/12/1991

22085 ানবজদা এবদফ মৃত াভছুর ক তালুকদায

সুরতানা ক

ফগুড়া 14/08/1990

22086 আবপয়া আঞ্জুভ মৃত মভা: বরয়াকত আরী

জাানাযা াযবীন

ঢাকা 07/10/1992

22087 মভাােদ ভামুদ াান মভাােদ ভানেজুর ক

মফগভ খাবদজা ক

নীরপাভাযী 27/10/1992

22088 সুবফনয় মদফ নাথ মৃত: সুধীন্দ্রর মদফ নাথ

গীতা যানী মদফী

মভৌরবীফাজায 10/10/1992
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22089 াইদুর ইরাভ যভজান আরী

ারভা মফগভ

ভয়ভনবিং 08/03/1990

22090 জাবদ মাম্মন আব্দুর ওাফ বফশ্বা

মজযাৎস্দা মফগভ

পবযদনৄয 12/02/1993

22091 মভা: পজম্মর যাব্বী মভা: নূরুর ইরাভ 

াভসুন নাায

নযবিংদী 08/12/1990

22092 জান্নাতুর মপযম্মদৌ ভবতয়ায যভান

নূরুন্নাায

টাঙ্গাইর 10/01/1989

22093 অবভত কুভায চন্দ বদরী কুভায চন্দ

যত্না যানী চন্দ

টাঙ্গাইর 02/11/1988

22094 মম্মরনা আক্তায মভা: মরার উবিন

মযাম্মকয়া মফগভ

ভয়ভনবিং 10/02/1991

22095 মভা: আবু ফকয ববিক মভা: আ: আওয়ার খাঁন 

নূযজাান মফগভ

বঝনাইদ 10/08/1988

22096 মভা: জবরুর ইরাভ জুম্ময়র মভা: াজাান বভয়া

পাম্মতভা আক্তায ঝন িা

কুবভল্লা 01/01/2016

22097 আকবরভা আক্তায কালুবভয়া

াম্মদা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 02/01/1990

22098 মভা: তবযকুর ইরাভ মভা: মজফর ক

বফবফ াম্মজযা

মবারা 24/06/1991

22099 মভা: া জারার বভয়া মভা: আবু ফকয ববিক

মজানা মফগভ

কুবভল্লা 31/12/1988

22100 প্রফীয মচৌধুযী কৃষ্ণদ মচৌধুযী

জুবত মচৌধুযী

কক্সফাজায 23/02/1990

22101 সুজন দা ফভ িন বদরী দা ফভ িন

বযনা দা ফভ িন

চট্টগ্রাভ 31/12/1986

22102 আানউল্লা যিংগুবভয়া

মযবজয়া মফগভ

কুবভল্লা 15/07/1990

22103 মভাোঃ ভামুদুর াান মভা: নুরুর ক

ভভতাজ যবীন

টুয়াখারী 01/02/1993

22104 মভাােদ আব্দুর মভাতাম্মরফ মভাোঃ আব্দুর াই

সুযাইয়া মফগভ

ভয়ভনবিং 30/12/1982

22105 তয়দ আর আবভন তয়দ আব্দুর কুদ্দু

তয়দা রুম্মভরা

মনত্রম্মকানা 20/12/1987

22106 অবযন্দভ যায় বুজ অম্মাক কুভায যায়

ীতা যানী যায়

যিংনৄয 31/12/1992

22107 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-মবরভ মভাাোঃ রুহুর আভীন

মভাোোঃ মবরনা খাতুন

মভম্মযনৄয 17/11/1990

22108 জয়ন্ত ফভ িন ভম্মনাযঞ্জন ফভ িন

বফতা যানী ফভ িন

মনত্রম্মকানা 20/12/1989

22109 আবজভউবিন খান মভাােদ জাবদুর আরভ খান

ারভা জাভান

মগাারগঞ্জ 01/12/1988

22110 বনম্মন কুভায যায় যফীন্দ্র চন্দ্র যায়

গীতা যানী যায়

কুবড়গ্রাভ 11/02/1990

22111 মভাোঃ আব্দুয যবদ মভাোঃ ারুেিীন

মভাোোঃ যবভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 15/03/1990

22112 মভাোঃ ইপম্মতখারুর াান মভাোঃ াাদত মাম্মন

মভাোোঃ যাম্মদা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 30/12/1991
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22113 মদফাীল াা বনবখর কুভায াা

অচ িনা যানী াা

নড়াইর 30/11/1986

22114 মভাোঃ জুনাইদ মাম্মন মভাোঃ আপজার মাম্মন

কাভরুন নাায

যিংনৄয 25/05/1987

22115 মভাোঃ আব্দুয যউপ বভয়া মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাোোঃ মভাম্ম িদা মফগভ

গাইফান্ধা 15/08/1991

22116 মভাজাম্মের ক ভাসুদুয যভান

ভাকসুদা খানভ

ভাদাযীনৄয 12/01/1989

22117 যত্না খাতুন মভাোঃ আব্দুর াবভদ

মনোযন মনো

াতক্ষীযা 20/11/1989

22118 মভাোঃ আর ইভযান মভাোঃ রুস্তভ ভির

মপারী মফগভ

পবযদনৄয 01/02/1989

22119 চাঁদনী মযজা মচৌধুযী আম্মনায়ায মাম্মন মচৌধুযী

াযবীন মফগভ

রক্ষীনৄয 10/11/1993

22120 মভাোঃ াবভদুর ইরাভ মক. বফ. এভ. লুৎপয যভান

নূযজাান মফগভ

টুয়াখারী 17/07/1990

22121 ভামুন-অয-যবদ আোঃ াবরভ পবকয

ভাম্মজদা

পবযদনৄয 10/09/1988

22122 আফদুল্লা -আর-ভামুন মভাোঃ আফদু ারাভ

ভাম্মজদা মফগভ

টুয়াখারী 20/06/1988

22123 বন বাবুক কাবতিক বাবুক

কানন বাবুক

ফবযার 22/07/1991

22124 মভাোঃ আব্দুল্লা আর কায়ায মভাোঃ মভজফাহুয যভান

মভাোোঃ নাম্মজযা খাতুন

কুবিয়া 15/02/1988

22125 মভাোঃ ভইনুর কবযভ মভাোঃ নূরুর কবযভ

মজাস্দাযা মফগভ

মপনী 11/02/1990

22126 মভাোঃ ভীন আরী মভাোঃ জয়নার আম্মফদীন

ভবযয়ভ মফগভ

জাভারনৄয 07/05/1989

22127 মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন মভাোঃ ারুন অয যবদ

মভাোোঃ আম্মনায়াযা খাতুন

ফগুড়া 24/12/1988

22128 জান্নাতুর ইরাভ মভাোঃ ইোরুর ইরাভ

আখতাযা মফগভ

াফনা 05/12/1992

22129 খাবদজা খাতুন স্বাভীোঃ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

ভবদনা খাতুন

বযাজগঞ্জ 27/08/1991

22130 মভাোঃ াান ভাামুদ মভাোঃ ভবতয়ায  যভান

মভাােৎ বউরী মফগভ

ঝারকাঠী 20/03/1992

22131 মভাোঃ ফাাউর ইরাভ মভাোঃ মুম্ম িদুর আরভ

াম্মজযা খাতুন

চট্টগ্রাভ 05/10/1991

22132 মভাোঃ ইভাইর মাম্মন মভাোঃ জাভার উবিন

ভভতা মফগভ

গাজীনৄয 30/01/1987

22133 ভাসুদ যানা সুরুজ্জাভান

যাম্মরা খাতুন

জাভারনৄয 15/01/1988

22134 মভাোঃ মুস্তাবকভ মভাোঃ ভবতয়ায যভান

নুরুন নাায

মম্মায 01/09/1991

22135 পজম্মর াদী জন আবুর কায়োয ভজনু

ােনা খানভ

মভৌরবীফাজায 09/06/1990

22136 বনফা চন্দ্র যকায নম্মগন্দ্র যকায

বভনতী যানী যকায

পবযদনৄয 02/07/1988
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22137 মুােদ মজানাদুয যভান মুােদ বজল্লুয যভান

মযাম্মকয়া যভান

চাঁদনৄয 10/11/1991

22138 মভাােদ বজয়াউর ক মভাােদ বপকুর ক

মখাম্মদজা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 18/12/1988

22139 ভম্মনাবজৎ কুভায ার যফীন্দ্রনাথ ার

কবফতা যানী ার

ফাম্মগযাট 10/06/1988

22140 সুভন াা ম্মন্তাল কুভায াা

চঞ্চরা যানী াা

পবযদনৄয 05/11/1988

22141 াানাযা খাতুন মভাোঃ াবপকুর ইরাভ

বগবন মফগভ

ফগুড়া 13/01/1993

22142 গাজী মভাোঃ মনাভান কায়ায গাজী মভাোঃ আরী

াম্মজদা আরী

চট্টগ্রাভ 20/04/1989

22143 মভাোঃ াবভদ উজ্জাভান মভাোঃ দুরুর মাদা

মভাাোঃ াবভদা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 26/12/1990

22144 মভাোঃ আাদ আরী মভাোঃ াভসুর ক

মভাাোঃ রুরী মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1991

22145 মভাোঃ রুহুর আবভন মভাোঃ ফাদরুর আরভ

মভাাোঃ াম্মরা মফগভ

যাজাী 04/05/1993

22146 তাম্মনাবা াফবযন সুি খন্দকায বদুয যভান

আঞ্জুভান আযা

ভয়ভনবিং 23/10/1994

22147 নূরুজ্জাভান জনী বগয়া উবিন

বযনা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 15/10/1990

22148 মভাোঃ বযনের ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাাোঃ ভারুপা ইরাভ

বম্মযাজনৄয 15/02/1994

22149 মভাোঃ মভাতাীভ বফল্লা মভাোঃ মভাপাজ্জর মাম্মন

মভাোোঃ বেবিকা খাতুন

ফগুড়া 06/03/1990

22150 আফদুল্লা আর ভামুন আফদুর ভবতন

যবভা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1993

22151 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান মভাোঃ মভাপাজ্জর মাম্মন

মভাোোঃ মযনু বেবিকা

ফগুড়া 22/01/1993

22152 াবনাযা মুক্তা মভাোঃ মভাাযযপ মাম্মন

ভাামুদা মফগভ

ফবযার 18/04/1989

22153 মভাোঃ ইউনুে বভয়া মভাোঃ ইাাক মভাল্লা

বভম্ম আম্মনায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 02/01/1987

22154 উরী খাতুন মভাোঃ া আরভ ভির

মভাোোঃ াচনা মফগভ

যিংনৄয 12/06/1987

22155 মভাোঃ জারার উবিন মভাোঃ া আরভ

মভাাোঃ াবফনা ইয়াবভন

কুবভল্লা 15/12/1989

22156 বদররুফা সুরতানা মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন

আভা আক্তায

ঢাকা 25/10/1992

22157 ঞ্জীফ চাকভা বত্রবদ চাকভা

রাবরী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 06/03/1990

22158 মভাােদ যবকবুবিন মভাোঃ মভাাযয মাম্মন

পাম্মতভা খাতুন

যাজফাড়ী 01/01/1989

22159 স্বপ্লা মদ ভদন মভান মদ

বনিা ফারা মদ

খুরনা 17/10/1991

22160 মভাোঃ মাম্মন ইয়াজদান মভাোঃ ভভতাজ উবিন

মভাাোঃ মখাম্মনয়াযা মফগভ

কুবভল্লা 11/11/1989
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22161 মভাোঃ আবতকুয যভান মভাোঃ ইউনুচ আরী

মভাোোঃ খুব িদা মফগভ

বঝনাইদ 11/10/1991

22162 মাোঃ াোনুজ্জাভান মৃত মভাোঃ আম্মভদ জাভার

আবভনা আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 30/11/1992

22163 মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন মভাোঃ আবু তাম্ময

মভাাোঃ াম্মযা খাতুন

বঝনাইদ 14/01/1989

22164 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ পজলুর ক

াবভদা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1988

22165 মভাোঃ ওফাইদুর কবফয মভাোঃ আব্দু মাফান

মভাোোঃ নাযবগ আক্তায

চুয়াডাঙ্গা 10/07/1988

22166 বভাবি ভজুভদায বযত চন্দ্র ভজুভদায

ভঞ্জু যানী ভজুভদায

নাযায়নগঞ্জ 10/07/1987

22167 মভাোঃ মভম্মদী াান মভাোঃ আাদুর ইরাভ

মযম্মফকা মফগভ

মম্মায 07/08/1990

22168 মভাােদ োরাউিীন াম্মটায়াযী মভাােদ াজাান াম্মটায়াযী

মভাােৎ বপম্মযাজা আক্তায াম্মটায়াযী

কুবভল্লা 15/10/1990

22169 মভাোঃ যাম্মর ফক্স আব্দুর কবযভ ফক্স

মকাম্মভরা মফগভ

ফাম্মগযাট 03/02/1989

22170 মভাোঃ জাভার উবিন মভাোঃ অম্মরক বভয়া

বভম্ম ানা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 05/07/1987

22171 ভহুয়া ক সুভা মভাোঃ বদুর ক ভইয়া

নাজনীন নাায

নড়াইর 01/12/1988

22172 ইপপাত আযা উবভ ি মভাোঃ নজরুর ইরাভ

ারভা মফগভ

ফযগুনা 01/11/1990

22173 মভাোঃ যাবকফ াান মভাোঃ ভকবুর মাম্মন খান

মভাোোঃ যাবজয়া খাতুন

াফনা 15/12/1992

22174 মভাোঃ ভয়নুর ক মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

মভাোোঃ সুবপয়া খাতুন

াফনা 05/01/1988

22175 মভাোঃ আরভামুন মৃত বযাজুর ইরাভ

মভাোোঃ াম্মপজা মফগভ

মযনৄয 12/02/1990

22176 তয়দ যবপকুর ইরাভ ফাবু তয়দ মভাম্ময়ত আরী

ভম্মনায়াযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/01/1992

22177 মখ ভনজুরুর ইরাভ মখ আবুর মাম্মন

আক্তায ফানু

াতক্ষীযা 05/01/1987

22178 ইবি আরী মভাোঃ আব্দু মাফান মভাড়র

যাবদা মফগভ

মম্মায 12/01/1991

22179 এ. এভ. খাম্মরদ াান আফদুর ভান্নান যকায

আভা নাায

কুবভল্লা 20/07/1990

22180 মভাোঃ মাম্মফ আম্মেদ  মভাোঃ বদুল্লা

 াবরভা মফগভ

কুবভল্লা 02/02/1988

22181 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ মখাযম্মদ আরভ

াবনুয মফগভ

রক্ষীনৄয 01/07/1990

22182 মভাোঃ াবেবুর ভামুদ ভ ূঁইয়া মভাোঃ আবুর াম্মভ ভ ূঁইয়া

যবভা মফগভ

চাঁদনৄয 03/02/1990

22183 মভাোঃ মভম্মদী াান যাবকফ মভাোঃ মভাাম্মযপ মাম্মন

বপম্মযাজা আক্তায

মবারা 02/02/1990

22184 মভাোঃ মাাগ াটওয়াযী মভাোঃ আব্দুর ভবতন াটওয়াযী

ফদরুন মনো

চাঁদনৄয 01/01/1990
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22185 াম্মর আম্মভদ বযভন মভাোঃ ভবজবুর ক তালুকদায

মবরনা আক্তায মযখা

ঝারকাঠী 22/12/1994

22186 আবতয়া মফগভ টিউবর মভাোঃ মভাফাযক মাম্মন

মভতাফ মফগভ

মনায়াখারী 01/12/1988

22187 মভাোঃ আদনান মাম্মন মভাোঃ এভাযত মাম্মন

মপযম্মদৌ আযা

নযবিংদী 17/04/1992

22188 তনয়া মদওয়ান সুম্মভরু যঞ্জন মদওয়ান

শুবা মদওয়ান

যাঙ্গাভাটি 19/12/1990

22189 মযম্মজায়ানা সুরতানা মযজাউর কবযভ

যবভা মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1987

22190 মভাোঃ বপম্মযাজুয যভান মভাোঃ ওয়াবভ উবিন

মযানা াযবীন

াফনা 15/12/1987

22191 মভাোঃ জাবকয়ায মাম্মন মভাোঃ আব্দুয যবদ

জাানাযা মফগভ

টাঙ্গাইর 29/12/1986

22192 মভাোঃ যাবকবুর াান মভাোঃ আব্দুয যবদ

াম্মজদা আক্তায

মপনী 30/12/1990

22193 যতন কুভায মদউযী কভর কাবন্ত মদউযী

বনায যানী মদউযী

বম্মযাজনৄয 25/07/1987

22194 সুরতানা াযবীন চাঁদনী মভাোঃ খবরলুয যভান

বভম্ম মবরনা যভান

খুরনা 12/02/1992

22195 াওযীন সুরতানা োনা উল্লযা

নাবেভা খানভ

ঢাকা 05/02/1992

22196 মভাোঃ ারুন অয যবদ ভবপজুয যভান

মভম্মরুন মনা

গাজীনৄয 14/08/1987

22197 মভাোঃ ভামুদুর াান বাানী মভাোঃ মকযাভত আরী

আম্মরয়া মফগভ

ঢাকা 10/07/1992

22198 মভাোঃ ইভযান মাাইন মভাোঃ আব্দুর মভাতাম্মরফ

রাইরী খাতুন

বযাজগঞ্জ 01/01/1990

22199 মক. এভ. আবভনুর ইরাভ মভাোঃ জারার উবিন

মভাোোঃ আম্ময়া

ফগুড়া 28/03/1988

22200 মভাোঃ ইয়াবয আযাপাত মভাোঃ এনামুর ক

ভভতা খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 15/11/1989

22201 মভাোোঃ াবফফা ববিকা আ. ন. ভ. আব্দুর াই ববিকী

মভাোোঃ যাম্মদা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 28/02/1994

22202 মক. এভ. রুর আর আবভন মক. এভ. ইকফার মাম্মন

যীপা মাম্মন

যিংনৄয 12/12/1988

22203 মভাোঃ ফবয আেদ আব্দুর আবজজ

নুযজাান মফগভ

কুবভল্লা 06/08/1989

22204 নুযাত জাান তন্নী মভাোঃ নকীবুয যভান

াযবীন সুরতানা

ফবযার 03/01/1992

22205 আদনান ফাবফর তানবীয মভাোঃ যফকত উল্লা

আবফদা সুরতানা

বযাজগঞ্জ 19/01/1994

22206 তুলন ফাড়ড় স্বন ফাড়ড়

ন্ধযা েড়ড়

ফবযার 23/08/1988

22207 মভাোঃ আান উজ্জাভান মভাোঃ আজাায উবিন

মভাাোঃ বদর আপম্মযাজা খানভ

খুরনা 29/11/1989

22208 ভামুদ আর নূয তাম্মযক মভাোঃ যবপকুর ইরাভ

‘মজবভন আক্তায

ভয়ভনবিং 02/01/1989
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22209 তয়দ বযনের আরভ ভযহুভ তয়দ াভসুর আরভ

বভম্ম আইনুন নাায আরভ

ঢাকা 08/02/1989

22210 মভাোঃ াান া বযন তয়দ আােদ খাঁন

আম্ময়া মফগভ

মনায়াখারী 24/10/1992

22211 যায়ান খাঁন ভবউবিন খাঁন

নুরুন্নাায খাঁন

কুবভল্লা 27/01/1990

22212 নূয মভাােদ নূরুর আবভন

ভামুদা মফগভ

মযনৄয 30/12/1989

22213 কাম্ময় উজ জাভান মভাোঃ নাজমুর আান

নাবেভা ইয়াবভন

ফবযার 31/07/1993

22214 কাবনজ পাম্মতভা াফবযন মভাোঃ কবফয উবিন

ইয়ােবভন আক্তায

ঢাকা 12/05/1989

22215 বপ্রয়াঙ্কা বট্টাচার্য্ি বফজন বট্টাচার্য্ি

রাকী বট্টাচার্য্ি

চট্টগ্রাভ 06/11/1987

22216 দীায়ন চক্রফতী াথ ি স্বন কুভায চক্রফতী

ঙ্কযী চক্রফতী

জাভারনৄয 07/07/1987

22217 মভাোঃ ইয়াবন মাম্মন মভাোঃ নুরুন নফী

পাম্মতভা মফগভ

গাজীনৄয 04/11/1988

22218 মভাোঃ নূয উল্লা মভাোঃ ফযকত উল্লা

মগারনাায মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/05/1987

22219 মভাোঃ ভাসুভ মাম্মন মভাোঃ নুরুন নফী

পাম্মতভা মফগভ

গাজীনৄয 24/04/1989

22220 াইমুন মজযীন বনা যদায মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মফগভ কাভরুম্মন্নো আজাদ

ঢাকা 17/09/1989

22221 আভা আক্তায মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

নাবদা সুরতানা

গাজীনৄয 15/08/1992

22222 মভাোঃ মারায়ভান আোঃ কুদ্দু কাজী

মভাাোঃ যাবদা মফগভ

ফবযার 20/11/1991

22223 মক. এভ. ওয়াবদুয যভান মভাোঃ আব্দুর রবতপ খান

মভাোোঃ জাানাযা খাতুন

াফনা 31/07/1992

22224 াানুর ক আবভনুর ক

াবনা মফগভ

ঢাকা 08/01/1992

22225 মভাতাবভ আরভ গাবরফ মভাোঃ যবপকুর আরভ

উম্মে কুরসুভ

মনত্রম্মকানা 15/08/1989

22226 মভাোঃ ভাইনুর ফাায মভাোঃ আব্দুয যবভ ভির

মভাোোঃ নূযজাান মফগভ

যাজাী 10/11/1989

22227 পাযানা ইয়াবভন মভাোঃ মকয়াভউবিন

মজানা

বকম্মাযগঞ্জ 15/09/1991

22228 ানা ভির মভাোঃ মভাতাায মাম্মন

বযীনা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1991

22229 মভাোঃ ইউনুে বভয়া মভাোঃ েবরভ উবিন

াবপয়া মফগভ

কুবভল্লা 20/02/1991

22230 আবজজুর ইরাভ আব্দূর খাম্মরক মভা্ল্যা

াভসুননাায মফগভ

পবযদনৄয 10/12/1993

22231 আবু মভাোঃ পাাদ মভাোঃ ইভযান

আম্মভনা আক্তায

মপনী 01/01/1989

22232 তয়দা পাযানা ক মচৌধুযী তয়দ পজলুর ক মচৌধুযী

াভাদ ক

ঢাকা 24/09/1989
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22233 মভাোঃ ফবয আম্মেদ মভাোঃ মভাপাজ্জর মাম্মন

ারাভা মফগভ

ঢাকা 06/05/1986

22234 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ খবরলুয যভান মৃধা

মভাাোঃ মবরনা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1993

22235 াবদয়া আরাবব্ব মভাোঃ আব্দুর ভবতন উলুব্বী

বজন্নাতুন মনো

ঢাকা 01/03/1989

22236 মভাোঃ আবযনেয যভান মভাোঃ আরীভ উবিন

মভাোোঃ মযাকানা মফগভ

ফগুড়া 01/01/1989

22237 া মভাোঃ াখাওয়াত মাম্মন া মভাোঃ বজকরুর ক

মভাোোঃ মপারী মফগভ

বদনাজনৄয 08/09/1989

22238 মভাোঃ যবপকুজ্জাভান মভাোঃ াবদকুজ্জাভান

কাবনজ রুফাইদা জাভান

যাজাী 29/11/1990

22239 মভাোঃ মভাপাজ্জর মাম্মন মভাোঃ বপউল্লা

মাম্মনয়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/06/1990

22240 মভাোঃ ইউসুপ আবর মভাোঃ একযামুর ক

আম্মভনা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 06/09/1987

22241 মভাােদ াম্মনওয়াজ মভাােদ মারাইভান

াানাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1992

22242 আপম্মযাজা খানভ ওকত আরী

রবতপা খানভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1989

22243 এ.এভ.এভ.আয.এ.বফ.মক আইয়ুফ মভাোঃ আইয়ুফ মাম্মন

মভাোোঃ মকাবনুয মফগভ

বদনাজনৄয 09/08/1988

22244 তাভান্না তাফাসুভ মভাোঃ আফদুর ওাফ

তাবভনা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 28/09/1989

22245 ভবজিনা মফগভ মভাোঃ আবুর ফাায ভইয়া

বফবফ  ভবযয়ভ মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 24/01/1991

22246 মভাোঃ আযানের ইরাভ মৃত. আবু ফকায বেবিক

াভছুন নাায খাতুন

বযাজগঞ্জ 03/01/1988

22247 তন্য় ভির রক্ষীকান্ত ভির

বযতীকা ভির

খুরনা 12/10/1988

22248 মভাোোঃ নাজনীন আকতায মভাোঃ ভাবুফায যভান

মভাোোঃ জাবভরা আকতায

ফগুড়া 10/01/1988

22249 মভাোঃ মগারাভ যাব্বানী বপকুয যভান

মযম্মনা আক্তায

মপনী 01/02/1992

22250 জীফ দা মগৌয মগাার দা

ভঞ্জু যানী দা

বম্মযাজনৄয 31/01/1987

22251 মভাোঃ আর াদী মভাোঃ ওভয আরী

ারুর মফগভ

বঝনাইদ 16/05/1987

22252 মভাোঃ পযাদ মভাল্লযা মভাোঃ মারায়ভান মভাল্লযা

আবযপা মফগভ

নড়াইর 13/12/1988

22253 মভাােদ মভাাযপ মাম্মন মভাোঃ াম্মদক মাম্মন

ভম্মনায়াযা মযগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 12/12/1988

22254 আব্দুয যবদ নুরুর ইরাভ

ভবযয়ভ মফগভ

টাঙ্গাইর 12/12/1990

22255 শ্রাফনী বভত্র অম্মাক কুভায দত্ত

ীরা যানী বভত্র

যাজফাড়ী 15/11/1991

22256 মভাোঃ পারুক বভয়া মৃত. াান আরী

মভাোোঃ ভম্মপরা মফগভ

গাইফান্ধা 02/06/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22257 কাজী পাযা জাফীন কাজী আান উল্লা

মতাযা মফগভ

কুবভল্লা 08/06/1991

22258 মভাোঃ মভযাফ মাম্মন মভাোঃ আবভনুর ইরাভ

মভাোোঃ ভবযয়ভ মফগভ

গাইফান্ধা 30/06/1989

22259 মভাোঃ যাবকফ াান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

নাজভা মফগভ

ফবযার 22/06/1989

22260 মভাোঃ ইকফার াান মম্মকন্দায আরী

াযবীন আক্তায

ফগুড়া 05/05/1994

22261 বভযাজ ইরাভ মচৌধুযী ডা. ভঈনুর ইরাভ মচৌধুযী

উরজান নুম্মতবকবা

চট্টগ্রাভ 17/07/1990

22262 বযভা খাতুন মযজাউর কবযভ

ভভতাজ কবযভ

যাজফাড়ী 07/01/1990

22263 আবযনেয যভান আব্দুর কাবদয

মযাম্মকয়া মফগভ

মযনৄয 25/12/1990

22264 সুম্মদফ কুভায বফশ্বা াবন্ত কুভায বফশ্বা

আারতা যানী

বঝনাইদ 18/04/1987

22265 মভাোঃ মবরভ মযজা মভাোঃ আোঃ যবদ

মবরনা মফগভ

মম্মায 27/10/1992

22266 বমৄল কুভায যায় ঞ্জয় যায়

ফানা যায়

ভাগুযা 28/08/1988

22267 আব্দুয যবদ বকদায মভাােদ আরী বকদায

যবভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 06/08/1991

22268 মভাোঃ মতৌবদুয যভান মভাোঃ ভবতয়ায যভান

মভাাোঃ যাবজয়া খাতুন

াতক্ষীযা 28/10/1988

22269 মভাোঃ জাবকরুর ইরাভ মৃত. াম্মদক আরী

জাবকয়া মফগভ

ঞ্চগড় 24/11/1987

22270 মভাোঃ নয়ন মখ মভাোঃ ফাচ্চু মখ

মযম্মফকা মফগভ

নড়াইর 06/08/1988

22271 নুয ইরাভ মুবন্প জাভান মুবন্প

নাবেভা মফগভ

খুরনা 15/06/1993

22272 পাযান ভামুদ আবু জাপয ভামুদ

রবতপা সুরতানা

চট্টগ্রাভ 03/08/1991

22273 ঞ্জয় কুভায যায় ফজন চন্দ্র যায়

বভবন যায়

খুরনা 27/02/1992

22274 নাজমুর আভীন সুজা  মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

নাজভা াযবীন

মনত্রম্মকানা 15/05/1989

22275 উৎর ফাগচী অরুণ ফাগচী

প্রবা ফাগচী

মগাারগঞ্জ 25/06/1990

22276 ভাসুদুয যভান ওয়াম্মজ উবিন

ভাম্মজদা মফগভ

মযনৄয 01/01/1991

22277 মখ ইরামুর ক মখ ইভদাদুর ক

সুযাইয়া ইয়াবভন

নড়াইর 30/06/1991

22278 মভাোঃ াজ্জাদ মাম্মন মভাোঃ জাবকয মাম্মন

বভম্ম সুযাইয়া াযববন

ফবযার 01/01/1989

22279 মভাোঃ আবযনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ক

মভাোোঃ োম্মযা মফগভ

বঝনাইদ 10/10/1992

22280 মভাোঃ আবতকুয যভান মভাোঃ মযজাউর কবযভ

মভাোোঃ পাবভদা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/07/1993
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22281 তেবরভ মজাফাম্ময়য বযাজুর ক

তনৄযা আক্তায

মপনী 30/08/1988

22282 ানাজ আক্তায মভাোঃ াাফ উবিন

াযববন আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 11/02/1993

22283 যাবকবুর াান ইউনুে আরী

মভম্মরুন নাায

জাভারনৄয 02/02/1992

22284 বযন দা নাযায়ন চন্দ্র দা

বভনবত ফারা দা

মনায়াখারী 12/08/1991

22285 বফকণ িম্মদফ মঘাল ফাসুদম্মফ মঘাল

কল্পনা যানী মঘাল

ঢাকা 05/01/1991

22286 পাযানাজ আরভ মভাোঃ াভীভ আরভ খান

পাযাদ াবকরা

ঢাকা 01/01/1990

22287 ািাভ মাম্মন খান মভাোঃ ভবপজুর ক খান

মদাম্মরনা আক্তায

টাঙ্গাইর 31/12/1990

22288 মভাোঃ কাভার উবিন মভাোঃ আব্দুর ভবভন

ময়াযা মফগভ

কুবভল্লা 15/01/1990

22289 ম্ময চন্দ্র ার বনভ ির চন্দ্র ার

প্রভীরা যানী ার

কুবভল্লা 01/02/1991

22290 মভাোঃ  নাজমুর আান আান াবফফ

নাজভা ফানু

কুবিয়া 18/10/1987

22291 জবরুয ইরাভ মভাোঃ মখ মাবদদ

মজবভন আক্তায

মপনী 14/01/1991

22292 মভাোঃ আব্দুয যবভ মখ মখ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

নাবভা মফগভ

ফাম্মগযাট 20/11/1990

22293 াভীভ খান বরয়াকত আরী

মযম্মম্মনা মফগভ

খুরনা 15/02/1991

22294 জারার আম্মভদ মভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক

মপযম্মদৌব মফগভ

ঢাকা 19/04/1993

22295 পম্ময়জ আম্মভদ কাভরুজ্জাভান াম্মটায়াযী

আবেয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/10/1991

22296 এভ মক আবযপ মভাোঃ আব্দুর াই

তাবরভা মফগভ

ঢাকা 26/11/1990

22297 মভাােদ পয়ার াজী নূয মভাােদ

মম্মনয়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/02/1993

22298 মভাোঃ আবু াান আোঃ যাজ্জাক

ভম্মনায়াযা মফগভ

ভয়ভনবিং 15/03/1988

22299 মভাোঃ নজরুর ইরাভ এ,মক,এভ নুরুর আরভ

াবেনা মফগভ

চাঁদনৄয 03/12/1986

22300 মভাোঃ সুজন আরী খান মভাোঃ ইনাফ আরী খান

ফাফরী মফগভ

ফাম্মগযাট 07/11/1990

22301 মভাোঃ তাবযকুর ইরাভ এ মক এভ বযাজুর ইরাভ

াবদা মফগভ

পবযদনৄয 20/02/1992

22302 মভাোঃ যাাদ খান মভাোঃ আবু এবয়া খান

আপম্মযাজা মফগভ

ঢাকা 20/11/1989

22303 মভাোঃ যীনের ইরাভ মভাোঃ তাজুর ইরাভ

মবরনা আক্তায

কুবভল্লা 01/01/1992

22304 মভাোঃ জাভম্মদ আরভ মভাোঃ নুরুর আবভন

জাানাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/10/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22305 ইয়াবভন বরজা খান আবুর কারাভ খান

পাযানা খান

কুবিয়া 11/12/1987

22306 মভাোঃ সুজা উবিন যকায মভাোঃ বদদায যকায

নাবগ ি যকায

ভাবনকগঞ্জ 02/10/1990

22307 শ্রীভয়ী ফড়ুয়া (মভৌ) মৃনার কাবন্ত ফড়ুয়া

নীবরভা ফড়ুয়া নীতু

চট্টগ্রাভ 29/10/1992

22308 মভাোঃ নুরুর হুদা মভাোঃ আবু ইোক

আম্ময়া মফগভ

কুবভল্লা 17/06/1989

22309 মভাােদ আম্মনায়ায মাম্মন মভাােদ বগয়া উবিন

মভাম্মরভা মফগভ

কুবভল্লা 12/11/1986

22310 পাযজানা ইরাভ মৃত. মভাোঃ নজরুর ইরাভ

খাম্মরদা মফগভ

বযয়তনৄয 22/10/1987

22311 জবন যকায দুরার যকায

াগবযকা যকায

চট্টগ্রাভ 06/05/1992

22312 মভাোঃ আব্দুর আরীভ ভযহুভ আত্তাফ ভির

াবরভা খাতুন

মম্মায 27/11/1987

22313 এ মক এভ তানবীরুর ইরাভ এ মক এভ যাম্মদুর ইরাভ

মযম্মনা আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 01/06/1987

22314 মভাোঃ আবজজুয যভান মখ নওয়াফ আরী

আম্মনায়াযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 07/01/1987

22315 আপম্মযাজা আক্তায যত্না মভাোঃ যতন বভয়া

বনলুপা আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 31/12/1988

22316 নাবযন জাান নজরুর ইরাভ

ভামুদা খাতুন

মযনৄয 31/12/1989

22317 মভাোঃ ভবউয যভান মভাোঃ আব্দুর রবতপ

মযাম্মকয়া খাতুন

ঢাকা 25/01/1988

22318 মভাোঃ আব্দুর াবকভ মভাোঃ চাঁন বভয়া

মভাোোঃ ভবজিনা খাতুন

বযাজগঞ্জ 01/05/1991

22319 মভাোঃ ভবনরুর াান মৃত. আব্দুর খাম্মরক

মভাোোঃ ভবযয়ভ খাতুন

বযাজগঞ্জ 20/10/1990

22320 ারা খাতুন কাভার মাম্মন

নেয়াযা খাতুন

বযাজগঞ্জ 18/07/1991

22321 মভাোঃ ইভাইর মাম্মন এ মক এভ বজর মাম্মন

মভাোোঃ নুরুন্নাায মফগভ

বযাজগঞ্জ 10/01/1989

22322 মভাোঃ জাবদুর ইরাভ মভাোঃ আভজাদ মাম্মন প্রািং

মভাোোঃ ভবজিনা খাতুন

াফনা 24/09/1991

22323 উইবরয়াভ মৌযব ফাড়ড় প্রদী ফাড়ড়

ঊভা ফাড়ড়

ফবযার 30/08/1991

22324 মভাোঃ আাদুর ইরাভ মভাোঃ ফাস্তফ মভাল্লা

মভাোোঃ যম্মভো খাতুন

াফনা 08/07/1988

22325 মভাােদ ভাসুদ আরভ মভাােদ নূরুর ইরাভ

আবম্বয়া খাতুন

কুবভল্লা 10/06/1988

22326 নূযাত জাান মভাোঃ নুরুর ক

ভাবুফা ববিকা

বম্মরট 18/12/1987

22327 মভাোঃ ইউনু আরী মভাোঃ ভবপজুর ইরাভ বকদায

আকবরভা মফগভ

ফবযার 08/08/1990

22328 বপাত াবযয়ায খান মভাোঃ মোরাইভান খান

আম্মভনা খাতুন

ঢাকা 01/01/1987
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22329 া নাবয উিীন বজয়াউিীন

াযবীন আক্তায

মনায়াখারী 28/03/1991

22330 মভাোঃ যাম্মদুর আবভন মভাোঃ আবভনুর ক যকায

মভাোোঃ মযাম্মকয়া খাতুন

বদনাজনৄয 26/12/1989

22331 নুযাত জাান বুফবর মৃত. মভাোঃ নুরুর মাম্মন

মভাোোঃ বুরবুবর মফগভ

গাইফান্ধা 29/09/1988

22332 মভাোঃ বভজানুয যভান ভযহুভ নুয মভাােদ যদায

মফগভ বানুভবত

মম্মায 01/11/1987

22333 মভাোঃ নাজমু াবকফ মভাোঃ আোরতজ্জাভান

বভম্ম নাজরী জাভান

ফগুড়া 22/07/1994

22334 াবযয়ায আভদ মভাোঃ আব্দুর  ভন্নান

আেভা মফগভ

বম্মরট 07/04/1994

22335 জুইনুয রাকী জাপয আরী

মভাবরভা মফগভ

নযবিংদী 10/09/1988

22336 অব িতা চক্রফতী অভর চক্রফতী

নযফী চক্রফতী

ঢাকা 07/12/1990

22337 মভাোোঃ মভৌসুভী আক্তায াথী মভাোঃ ভীন আরী

মভাোোঃ ময়াযী মফগভ

যিংনৄয 24/05/1989

22338 মভাোঃ নূয এরাী জবন ভভতাজুর কবযভ

মযাম্মকয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 21/10/1989

22339 আবু াম্মরহ  মভাোঃ মযাকন মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাাোঃ জান্নাতুর মপযম্মদৌ

যাজাী 15/06/1991

22340 মভাোঃ মযজাউর কবযভ মভাোঃ াবযে বভয়া

বযনা মফগভ

নযবিংদী 15/11/1987

22341 মভাোঃ আবু াঈদ নুরুর  ইরাভ

াবনুয মফগভ

ফগুড়া 19/06/1989

22342 াানাজ াযবীন মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

তবভনা মফগভ

যাজাী 16/05/1992

22343 মগৌবয যানী াা মগাার চন্দ্র াা

েবফ যানী াা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 24/08/1989

22344 কাভরুন নাায মভাােদ জয়নার আম্মফদীন

াভীভা আক্তায

চট্টগ্রাভ 01/01/1992

22345 তা কুভায াওরাদায সুকুভায াওরাদায

মযফা যানী াওরাদায

টুয়াখারী 10/05/1992

22346 যাইয়ানুয  যভান মভাোঃ বভজানুয যভান

াবরভা মফগভ

ফবযার 19/04/1992

22347 মভাোঃ যবকবুর ইরাভ মভাোঃ ারুন-অয-যবদ

নাবেভা আক্তায

মুবন্পগঞ্জ 12/06/1988

22348 মভাোঃ আপারুর াান মভাোঃ ইয়ায আরী মফাযী

বভম্ম োবফনা ইয়ােবভন

বযয়তনৄয 09/03/1993

22349 মভাোঃ সুরতান নূযী মভাোঃ  মভাাযপ মাম্মন

মভাোোঃ ভবরভা খাতুন

ঠাকুযগাঁও 25/12/1992

22350 জাবকয মাম্মন আবু ফক্কয ওদাগয

জহুযা খাতুন

চট্টগ্রাভ 15/03/1987

22351 বভতা ার অভর ার

ভারতী ার

যাজাী 01/01/1991

22352 ভামুদ যীপ শুব আব্দুর ভান্নান

আরভ আযা

ঢাকা 01/01/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22353 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ কবপর উবিন

চন্দ্রফানু

ভাবনকগঞ্জ 27/02/1987

22354 মভাোঃ আবনছুয যভান মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান

জাানাযা মফগভ

কুবভল্লা 01/01/1989

22355 ইভাত জাান অবচ ি মখ াম্মদুয যভান

তয়দা তাবভভ যভান

ফাম্মগযাট 05/07/1992

22356 মতৌবপ াান এ. এভ াবদুয যভান

তাবভনা খাতুন

খুরনা 17/04/1992

22357 মভাোঃ োনাউয যভান মভাোঃ আভজাদ মাম্মন

মভাোোঃ সুবপয়া মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1991

22358 মভাোঃ মরার উবিন মভাোঃ া আরভ গাজী

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

টুয়াখারী 21/02/1993

22359 মভাোঃ রুভান খন্দকায মভাোঃ এভদাদ খন্দকায

মযাম্মকয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 21/02/1993

22360 াীন বভয়া মভাোঃ মকান্দায পবকয

ভম্মনায়াযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 18/08/1991

22361 মজবুন মনো কফীয জয়নার কফীয

ববযন আক্তায

জাভারনৄয 04/11/1989

22362  মভাোঃ আবনেজ্জাভান মভাোঃ আাদুজ্জাভান

ারভা আাদ

মম্মায 15/10/1992

22363 মভাোঃ জুম্ময়র যানা আোঃ যবদ মভাল্যা

আকবরভা মফগভ

পবযদনৄয 02/11/1991

22364 বযয়াদ ভামুদ মভাোঃ াভছুজ্জাভান

মজযাৎন্পা মফগভ

কুবভল্লা 09/08/1991

22365 মভাোোঃ জান্নাতুর মপযম্মদৌ মভাোঃ আব্দুর ফাম্মেত

াায ফানু

বদনাজনৄয 01/02/1990

22366 া আরভ কবফয আেদ

নূযজাান

যাঙ্গাভাটি 30/07/1987

22367 বফবাল অবধকাযী তুরী যঞ্জন অবধকাযী

মুবনতী অবধকাযী

ফবযার 05/12/1988

22368 রা মদফনাথ মুযাযী মভান মদফনাথ

নৄষ্পযানী মদফনাথ

ফাম্মগযাট 12/06/1991

22369 মভাোঃ ভাবদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জবরর

মভাোোঃ রাবরী মফগভ

যিংনৄয 15/10/1988

22370 মভাোঃ যাীদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর যাজ্জাক াওরাদায

বভম্ম াওয়া নূয মফগভ

ফাম্মগযাট 12/08/1988

22371 কুভায ভঙ্গরভ আবদতয যঞ্জন ভির

চন্দ্রাফতী ভির

াতক্ষীযা 07/06/1990

22372 মতৌবপক আম্মভদ মভাােদ আভীন

াভারুক খাতুন

কক্সফাজায 12/02/1990

22373 মভাোঃ যীনের ইরাভ মভাোঃ নাম্মদরুজ্জাভান

াানা আক্তায

কুবভল্লা 12/03/1990

22374 াবভনা আক্তায মভাোঃ াইনের ইরাভ

রুম্ম তাভান্না

ঢাকা 15/06/1993

22375 াান াবদক ভামুদ মভাোঃ বপকুর ইরাভ

াবদকা ানা

গাইফান্ধা 20/07/1993

22376 তাবযক ভম্মনায়ায মভাোঃ াজাান আরী

মভাোোঃ ববযন জাান

নাম্মটায 08/09/1991
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22377 াাদাত মাাইন মফরাম্ময়ত  মাাইন

যওন আযা মফগভ

মপনী 08/11/1993

22378 মভাোঃ কাজর াওরাদায মৃতোঃ ম্মরভান াওরাদায

মভাোোঃ ভভতাজ মফগভ

ভাদাযীনৄয 07/05/1982

22379 মভাোঃ যবফন মাম্মন মৃত মভাোঃ আব্দুর ক াওরাদায

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

ফবযার 16/02/1988

22380 জুম্ময়র াযবীন রুবফ আোঃ জবরর

ববযনা আক্তায

নযবিংদী 23/11/1989

22381 যাম্মফয়া ফযী ভাবুবুর ক

তয়দা াবভনা সুরতানা

চট্টগ্রাভ 10/12/1990

22382 নাইভা পাযজানা ঝুভা মভাোঃ আবভনুর ক মভাল্লা

ভম্মনায়াযা মফগভ

গাজীনৄয 01/01/1991

22383 াবব্বয াোন ভ ূঁইয়া জবভ উবিন ভ ূঁইয়া

মভাম্মরভা মফগভ

নযবিংদী 27/04/1990

22384 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ মভাজাম্মের ক

ারুর মফগভ

জাভারনৄয 15/07/1992

22385 মভাোঃ মফাযান উবিন মচৌধুযী মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মচৌধুযী

বফরবকে আক্তায

ঢাকা 01/01/2016

22386 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ আব্দুর ভবজদ খান

বয়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/02/1989

22387 উম্মে াবফফা মভাোঃ আবুর মাম্মন ভ ূঁইয়া

মবরনা আক্তায

কুবভল্লা 30/10/1990

22388 তন্দ্রা যানী দা যবফন চন্দ্র দা

বফতা যানী দা

মুবন্পগঞ্জ 22/08/1989

22389 মভাোঃ আর ভামুন মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাাোঃ সুবপয়া মফগভ

নওগাঁ 10/11/1994

22390 মভাোঃ যাবকবুর ইরাভ বজফ মভাোঃ যবপকুর ইরাভ বুজ

পাম্মতভা মফগভ

ফবযার 01/02/1992

22391 মভাোঃ াম্মদকুয যভান মৃত মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাোোঃ বভনু যভান

বদনাজনৄয 31/12/1988

22392 ভবনকা কয বনম্মদ ি কয

কানন কয

মনত্রম্মকানা 01/07/1993

22393 রায়রা আঞ্জুভান মভাোঃ মাম্মরভান খাঁন

ারুর মফগভ

কুবভল্লা 22/10/1987

22394 নন্দরার বফশ্বা বনতাইদ বফশ্বা

বখা যানী বফশ্বা

ভাগুযা 05/04/2016

22395 মভাোঃ াবপজুয যভান  মভাোঃ মভাজাায আরী

ভাম্মজদা মফগভ

াফনা 13/06/1991

22396 মতৌবদ-উজ-জাভান-খান আব্দুর মভাতাম্মরফ খান

ভম্মনায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 23/02/1989

22397 মভাোঃ ভাসুদ াান মভাোঃ কাভরুর ইরাভ

মবরনা সুরতানা

মম্মায 31/12/1992

22398 মুোঃ াপায়াত আরী মভাোঃ ওকত আরী

মপযম্মদৌী াযবীন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/10/1987

22399 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আম্মফদ আরী

মভাোোঃ যাবফয়া খাতুন

ভয়ভনবিং 08/11/1993

22400 াথ ি কুভায দত্ত যফীন্দ্র দত্ত

বফঞ্জু বপ্রয়া দত্ত

বকম্মাযগঞ্জ 05/03/1991
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22401 মভাোঃ বপকুর ইরাভ আব্দুর াবরভ মভাল্লা

মকাবনূয মফগভ

ফবযার 01/01/1990

22402 আকবরভা আক্তায আবু ফকয বেবিক

খাবদজা খাতুন

ভয়ভনবিং 21/11/1992

22403 মভাোঃ আবযনের ইরাভ মৃত আব্দুর ক

আবেয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 05/06/1987

22404 বনাত সুরতানা জবভ উবিন

জয়নাফ মফগভ

চট্টগ্রাভ 13/12/1987

22405 মভাোঃ মবরভ মযজা মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাোোঃ মবরনা মফগভ

বযাজগঞ্জ 14/08/1990

22406 এ.এভ. ভামুদ াান মভাোঃ মযাস্তভ আরী

বফরবক মফগভ

নওগাঁ 01/01/1991

22407 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ াভসুর আরভ

মভাোোঃ নাবেভা আক্তায

বঝনাইদ 02/01/1989

22408 নুযাত জাান মভাোঃ বযনেজ্জাভান (দুদু)

মভাোোঃ মজবভন আযা

কুবিয়া 10/01/1992

22409 মভাােদ জাকাবযয়া কবযভ মভাােদ আব্দুর কবযভ

জাানাযা মফগভ

ঢাকা 27/11/1992

22410 মভাোঃ ইভযান মাম্মন মভাোঃ আব্দুর জবরর যকায

মভাোোঃ যবভা মফগভ

বযাজগঞ্জ 15/10/1989

22411 মভাোঃ আবভনুয যভান মভাোঃ মগারাভ আরী

লুৎনেন মনো

মবারা 15/08/1988

22412 যাজীফ যায় মচৌধুযী যনবজত যায় মচৌধুযী

প্রণবত যানী মচৌধুযী

বকম্মাযগঞ্জ 05/08/1988

22413 সুভা আক্তায মভাপাজ্জর মাম্মন

আম্মনায়াযা াযবীন

ভয়ভনবিং 01/02/1993

22414 মভাোঃ আাদুজ্জাভান বম্মভর মভাোঃ আবুর মাম্মন

াম্মজযা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/09/1992

22415 নুযনফী বভয়া আব্দু ছুফান বভয়া

াম্মযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 07/05/1988

22416 আকবরভা আক্তায জারার উবিন

মযাম্মকয়া মফগভ

নযবিংদী 15/07/1992

22417 মভাোঃ আবতকুয যভান  মভাোঃ আব্দুর ফাম্মতন যকায

আবেয়া মফগভ

াফনা 12/08/1990

22418 ািাভ মাম্মন দুরার বভয়া

মপযম্মদৌব মফগভ

নযবিংদী 02/03/1994

22419 আব্দুর খাম্মরক ভবজফয যভান

মদম্মরায়াযা মফগভ

নওগাঁ 13/10/1991

22420 বদক চন্দ্র দা স্বন চন্দ্র দা

প্রবা যানী দা

নযবিংদী 05/08/1992

22421 মভাোঃ ভাম্মনায়ায মাম্মন মভাোঃ আইনুবিন

মভাোোঃ ভাম্মজযা খাতুন

যাজাী 12/07/1990

22422 মভাোঃ নাবজবুয যভান মভাোঃ কভয উিীন

মভাোোঃ নজযন মনো

যিংনৄয 05/01/1987

22423 আযানের ইরাভ নূরুর ইরাভ

যবভা মফগভ

নযবিংদী 07/12/1986

22424 মভাাোঃ ফখবতয়ায উবিন মভাোঃ জাভার উবিন মভাল্লা

মভাোোঃ পবজরা খাতুন

কুবিয়া 24/05/1989
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লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22425 তকত ার সুকান্ত বফকা ার

বখা যানী ার

চট্টগ্রাভ 12/09/1990

22426 মভাোঃ াযম্মবজ পয়ার এভ. এ. ভাম্মজদ ভ ূঁইয়া

াযবীন আক্তায

কুবভল্লা 17/12/1986

22427 মভাোঃ ভবনরুর আরভ মভাোঃ াইনের আরভ

মভাোোঃ াানায মফগভ

াফনা 31/12/1992

22428 াযবভন আক্তায আব্দু ারাভ

নাবযন আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 10/11/1988

22429 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ ভকবুর মাম্মন

মভাোোঃ সুরতানা নাবগ ি

বযাজগঞ্জ 25/12/1989

22430 ীভান্ত ধাভাই াঙ্ক ধাভাই

চম্বাটি ধাভাই

খাগড়ােবড় 25/11/1989

22431 াজাদী আক্তায বযাজ উবিন আম্মেদ

ভামুদা আক্তায (মৃত)

বযয়তনৄয 02/08/1992

22432 মভাোঃ মাম্মর যানা মভাোঃ আব্দুর কাম্মদয বজরাবন

মভাোোঃ আবনো মফগভ

বদনাজনৄয 01/01/1987

22433 মভাোঃ বভউর আজীজ আর আভীন মভাোঃ আবভনূয যভান আর-আভীন

াভীভ আযা

যাজাী 20/11/1987

22434 মভাোঃ মাম্মর যানা মভাোঃ মভাবপজুয যভান

আম্মভনা মফগভ

পবযদনৄয 25/01/1990

22435 মভাোঃ যাবজফ খান আব্দুয যাজ্জাক খান

মযনু বফবফ

মবারা 09/10/1992

22436 উত্তয কুভায বফশ্বা অতুর কুভায বফশ্বা

াধনা বফশ্বা

বঝনাইদ 20/05/1990

22437 মভাোঃ মভাকম্মেদুয যভান মভাোঃ শুকুয আরী

ভবজদা খাতুন

বযাজগঞ্জ 1/1/1900

22438 মভাোঃ াবপজুয যভান মভাোঃ আতাউয যভান

বযবজয়া মফগভ

ঢাকা 01/04/1988

22439 ইকফার মাম্মন নজরুর ইরাভ

মবরনা আক্তায

মযনৄয 01/10/1990

22440 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ খবরলুয যভান

জাানাযা মফগভ

ঝারকাঠী 30/08/1992

22441 কুভাম্ময চন্দ্র ভির যম্মভশ্বয কুভায ভির

তরুরতা ভির

াতক্ষীযা 24/12/1986

22442 মভাোঃ রুম্মফর উবিন মভাোঃ বযাজ ভির

আবভনা মফগভ

নাম্মটায 20/12/1989

22443 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর গবন বভয়া

মভাোোঃ মজাযা মফগভ

নীরপাভাযী 11/12/1992

22444 বযন চন্দ্র দা রারচাঁদ দা

সুয ফারা

কুবড়গ্রাভ 25/10/1993

22445 বতবথ ার ঞ্জয় বফকা ার

তাী ার

ঢাকা 30/09/1987

22446 মভাোঃ াবজদুয যভান ভ ূঁইয়া মভাোঃ আবু ফকয ভ ূঁইয়া

াভসুর নাায

ঢাকা 04/11/1987

22447 মভম্মদী াান রা আব্দুর ফাম্মযক

ভবনযা মফগভ

ফবযার 12/03/1992

22448 আর ভামুন আব্দুর ভবজদ

ভভতাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 12/09/1992
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22449 এ,এ,এভ াবফফ-উর-কাওোয মভাোঃ আব্দুর কুদ্দুে

উম্মে াবফফা

গাইফান্ধা 20/02/1988

22450 মভাোঃ আবযপ মাম্মন মভাোঃ আবুর কারাভ

আম্মযাী মফগভ

চাঁদনৄয 27/11/1992

22451 নূয ফাাউিীন মভাোঃ দাম্মনচ মুন্পী

মগারাী মফগভ

ভাদাযীনৄয 28/12/1990

22452 আর ভামুন মভাম্মরভ উিীন

ভম্মযায়াযা মফগভ

পবযদনৄয 15/07/1988

22453 তা চক্রফত্তী বফষ্ণুদ চক্রফত্তী

অঞ্জরী চক্রফত্তী

চট্টগ্রাভ 07/01/1987

22454 মুােদ মদম্মরায়ায মাাইন মুােদ োম্ময়দুয যভান

সুবপয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/06/1992

22455 াবফবুয যভান আফদুর রবতপ

উম্মে ানী মফগভ

কুবভল্লা 11/05/1991

22456 াভীভা আক্তায বেবিকুয যভান

রুভা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 06/09/1992

22457 বযনের ইরাভ াবভদ বভয়া

জাানাযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 06/06/1991

22458 ভম্মপর ভ ূঁইয়া ভবজবুর ক

মপৌবজয়া ইয়াবভন

নাযায়নগঞ্জ 30/04/1991

22459 মুােদ ভাবনক মখ মভাোঃ ইউনু মখ

ভাম্মজদা মফগভ

ভয়ভনবিং 28/02/1990

22460 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ আভজাদ মাম্মন

মভাোোঃ াম্মদকা মফগভ

যাজাী 04/09/1990

22461 এ.এভ. জবরুর ক এ.এভ. মযজাউর ক

াম্মজদা মফগভ

খুরনা 30/10/1987

22462 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ নুরুর ইরাভ যকায

পবযদা মফগভ

চাঁদনৄয 13/09/1992

22463 মভাােদ ইয়াবেন বভয়া মভাােদ আব্দুর মভান্নাপ

আম্ময়া মফগভ

কুবভল্লা 31/12/1991

22464 যাম্মর বভয়া ভবতউয যভান

মযখা মফগভ

নযবিংদী 15/12/1991

22465 এভ.এভ. নাবজভ উবিন মভাল্যা নজরুর ইরাভ

বরবরপা মফগভ

মম্মায 12/02/1988

22466 বফবফ তবরভা মভাোঃ নুরুর আরভ

জান্নাতুর মপযম্মদৌ

চট্টগ্রাভ 18/10/1989

22467 পাযজানা মভাোঃ ফাবুর াওরাদায

তাবভনা মফগভ

টুয়াখারী 15/08/1992

22468 তয়দ পাাদউয যভান তয়দ বপউয যভান

দুরাযী আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 21/02/1988

22469 াইনের ইরাভ ীদুল্লা যকায

াযবীন মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/07/1989

22470 মভাোঃ বরটন মাম্মন মভাোঃ মম্মকন্দায আরী

মভাোোঃ বনলুপা ইয়াবভন

ফগুড়া 10/10/1990

22471 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ফাচ্চু বভয়া

ভম্মনায়াযা খাতুন

ফগুড়া 01/01/1988

22472 মভাোঃ বযনের ইরাভ মৃত মগারাভ মভাস্তপা

অম্মরদা মফওয়া

ফগুড়া 01/02/1990
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22473 মভাোঃ আব্দুর ওাফ মভাোঃ আব্দুর গনেয

মভাোোঃ াবনা মফগভ

জয়নৄযাট 10/05/1987

22474 মভাোঃ আবু াান মভাোঃ যবপকুর ইরাভ

মখাম্মদজা মফগভ

বযাজগঞ্জ 23/03/1989

22475 াথী যানী াা কাবতিক চন্দ্র াা

ফীনা যানী াা

ফগুড়া 03/09/1990

22476 মভাোঃ মৌম্মভন মাম্মন মভাোঃ াভছুর ক খান

চাম্মভরী খাতুন

বযাজগঞ্জ 17/02/1993

22477 ানা ফানু মৃত নূয মাম্মন

বদনায ফানু

যাজাী 18/10/1992

22478 মাানা ববিকা মভাোঃ ফাফয আরী

বউবর আক্তায

ভাগুযা 01/11/1992

22479 যাম্মর আম্মভদ মভাোঃ ওভয আরী প্রািং

াম্মনায়াযা মফগভ

নাম্মটায 05/10/1992

22480 আবযনের ইরাভ আবজজুর ইরাভ

ভাবুফা খাতুন

যিংনৄয 26/09/1991

22481 ইয়াবভন মভাল্যা মভাোঃ মভকাত মভাল্যা

নবজযম্মন্না

নড়াইর 08/04/1991

22482 আবকুয যভান মৃত আরীভ উবিন

বদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/03/1993

22483 মভাোঃ বভযাজ উবিন মভাোঃ রুহুর আবভন

মযাম্মকয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 01/11/1990

22484 তানবীয আরভ নওয়াফ মভাোঃ ইকফার মাম্মন

মজবভন নাায

কুবিয়া 17/07/1990

22485 জয়ম্মদফ দা মৃত সুম্মযন্দ্র দা

অঞ্জরী যানী দা

বফগঞ্জ 28/02/1988

22486 মভাোঃ ভাজদুর ক মভাোঃ আাদুজ্জাভান

মভাোোঃ ভাম্মজদা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 28/11/1988

22487 মভাাোঃ াযবভন খানভ মভাোঃ আরী আকফয বভয়া

মভাাোঃ ভবজিনা মফগভ

নড়াইর 03/07/1990

22488 মভাোঃ আজারুর ইরাভ মভাোঃ ভযভ আরী

মভাোোঃ কুরসুভ আক্তায

ভয়ভনবিং 17/09/1987

22489 আবযপা খাতুন ফবদয়ায যভান মগারদায

আম্মরয়া মফগভ

মম্মায 12/01/1987

22490 বদররুফা ববিকা মভাোঃ ববিকুয যভান বভঞা

যাবদা মফগভ

যাজফাড়ী 02/08/1988

22491 মুাোঃ আব্দুর াই ববিকী মভাোঃ শুকুয আরী ভির

ভবনায মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 05/06/1991

22492 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

াীনুয খাতুন

বঝনাইদ 04/06/1990

22493 মভাোঃ াবপজুয যভান মৃত আব্দুর ভবজদ াওরাদায

নূযজাান মফগভ

ফবযার 14/06/1992

22494 এভ.এভ ানূরুয যভান মভাোঃ বদুয যভান

মকাবনুয মফগভ

টাঙ্গাইর 27/11/1986

22495 মপৌবজয়া খানভ মভাোঃ পজলুাৃয যভান খান

খাবদজা খানভ

মনত্রম্মকানা 01/10/1991

22496 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ আব্দুর কবযভ

াীনুয

যাঙ্গাভাটি 31/12/1989
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22497 মভাোঃ ীদুল্লা যভান মভাোঃ আব্দুয যভান

াানাজ াযবীন

মম্মায 20/09/1990

22498 ান্ত চাকভা বাগ্য কুভায চাকভা

অবনতা ফারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 12/01/1991

22499 বভ ি যায় স্বন কুভায যায়

বপ্রা ভির

খুরনা 26/11/1992

22500 মভাোঃ আগড় আরী মভাোঃ ানজাফ উিীন

নাজভা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 12/08/1990

22501 মভাোঃ পারুক মাম্মন মভাোঃ আব্দুর কাম্মদয

মভাোোঃ আঞ্জু মফগভ

নীরপাভাযী 08/07/1992

22502 মভাোোঃ স্বপ্না আকতায মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাোোঃ কুরসুভ মফগভ

যিংনৄয 15/02/1993

22503 মভাোঃ নাবয উবিন মভাোঃ মগারাভ পারুক

মভাোোঃ নাযবগজ মফগভ

যিংনৄয 04/07/1992

22504 ঞ্জয় কীত্তিনীয়া মৃত অনীর কীত্তিনীয়া

মৃত ক্ষযান্ত কীত্তিনীয়া

মগাারগঞ্জ 01/01/1990

22505 আবু োইদ বভয়া মভাোঃ আফদুর আরী

াম্মযা খাতুন

নাযায়নগঞ্জ 27/12/1989

22506 মভাােদ আরা উবিন ফাচা বভয়া

যাবজয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1991

22507 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ আভজাদ মাম্মন

নূযজাান মফগভ

ভয়ভনবিং 15/11/1987

22508 নূয নফী আরী মাম্মন

নাবভা আক্তায

কুবভল্লা 10/10/1991

22509 মভাোঃ জবরুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

কাভরুন্নাায

চাঁদনৄয 19/12/1992

22510 মভাোঃ কবফয মাম্মন মভাোঃ পয আরী

মভাোোঃ আম্মভনা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 02/06/1990

22511 চয়ন যকায ভম্মনাযঞ্জন যকায

মযফা যানী যকায

নওগাঁ 15/10/1990

22512 মভাোঃ মযান উবিন মযাভান মভাোঃ মফরাম্ময়ত মাম্মন

বদরাযা মফগভ

ফবযার 05/05/1990

22513 সুভাইয়া পাম্মতভা মচৌধুযী আব্দুর ভাবরক মচৌধুযী

াভসুন্নাায মচৌধুযী

বম্মরট 27/08/1992

22514 মভাোঃ তাউবেন আরভ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

বযনা মফগভ

ভয়ভনবিং 31/12/1988

22515 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ াজাান

রুবফয়া খাতুন

যাজফাড়ী 17/07/1991

22516 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান মৃত ভভতাজ উবিন

মভাোোঃ মবরনা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 16/01/1988

22517 মভাোঃ খাজা ভাঈন উবিন ভবনয আেদ

াভছুন নাায

মপনী 15/11/1989

22518 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ মুবজবুয যভান

বুরবুর আযা

টুয়াখারী 01/01/1994

22519 মভাোঃ যাবকফ ভাতুব্বয মভাোঃ জাাঙ্গীয ভাতুব্বয

মৃত মভাাোঃ লুৎপন মনো

পবযদনৄয 25/06/1991

22520 মভাােদ ারভান ফদরুম্মিাজা কাভার

ানাজ সুরতানা

মবারা 30/05/1992
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22521 তাী যাম্মফয়া আবুর কারাভ আজাদ

বনগায সুরতানা

মগাারগঞ্জ 27/10/1990

22522 মভাোঃ াভীভ আম্মভদ মভাোঃ াভছুর ক

আম্ময়া আক্তায

ভয়ভনবিং 10/09/1988

22523 াভন্ত চন্দ্র ার জর কাবন্ত ার

বফা যানী ার

মভৌরবীফাজায 12/10/1989

22524 রুভানা মফগভ আব্দুর জবরর

যাম্মফয়া আক্তায

মভৌরবীফাজায 10/11/1992

22525 বজম্মতন্দ্র চন্দ্র দা যফীন্দ্র চন্দ্র দা

তুরনা যানী দা

বকম্মাযগঞ্জ 03/04/1989

22526 মভাােদ ইভযান মাম্মন মভাোঃ আজগয আরী

মযানা মফগভ

াতক্ষীযা 15/05/1991

22527 আম্মনায়ায মাাইন মভাোঃ নান্নু বভয়া

আম্মনায়াযা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 01/05/1988

22528 মভাোঃ াভীভ াওরাদায মভাোঃ কাওায াওরাদায

মৃত ভভতাজ মফগভ

বম্মযাজনৄয 05/08/1987

22529 মভাোঃ আবভনুয যভান মভাোঃ কবেভ উবিন

াম্মজযা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 01/12/1989

22530 মভাোঃ মভাজাপপয মাম্মন মভাোঃ আবু োইদ

আকবরভা

টাঙ্গাইর 30/11/1989

22531 শুব চন্দ্র মগারক চন্দ্র প্রািং

আা যানী

ফগুড়া 02/10/1989

22532 মভাােদ ভানেজ মভাোঃ ইয়াকুফ

াবেনা আক্তায

চট্টগ্রাভ 01/08/1991

22533 আবু াম্মর মভাোঃ এভযান জয়নার আম্মফদীন

াম্মরা মফগ

রক্ষীনৄয 26/06/1990

22534 রুফাইয়া খানভ াম্ময়দুর ক

একবরভা খাতুন

মনায়াখারী 18/09/1989

22535 মভাোঃ বপ্রন্প তালুকদায বযন মভাোঃ আবভয মাম্মন তািং

াযবীন মফগভ

ফযগুনা 10/10/1991

22536 মভাোঃ াইনের ইরাভ ভবভন উল্যা

আম্ময়া মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1993

22537 মভাোঃ জবরুর ইরাভ মভাোঃ জারার মভাল্যা

জয়নাফ মফগভ

মম্মায 08/08/1988

22538 মভাোঃ আবযনেয জাভান মভাোঃ ভাাবুফায যভান

মভাোোঃ মযানা মফগভ

াতক্ষীযা 12/01/1990

22539 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ াবফজ উবিন

বভনাযা মফগভ

গাজীনৄয 10/02/1988

22540 যবকবুর াান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাোোঃ ভাম্মরকা খাতুন

ভয়ভনবিং 07/10/1990

22541 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ পজলুর ক দপাদায

মবরনা মফগভ

ফযগুনা 06/10/1989

22542 আম্মভনা আক্তায মভাোঃ নাবজয আম্মভদ

ভভতাজ মফগভ

ঢাকা 03/03/1987

22543 মভাোঃ কবফরুর ইরাভ মভাোঃ ওভান গবণ

মভাোোঃ কম্মভরা খাতুন

াফনা 10/01/1988

22544 াযবভন আক্তায মভাোঃ াবনপ

জাবকয়া সুরতানা

নওগাঁ 24/04/1993
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22545 ইযাত জাান মভা আবু তাম্ময ভ ূঁইয়া

যবভা মফগভ

কুবভল্লা 12/01/1991

22546 মভাোঃ কবফরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর দবরর

মভাোোঃ কবযভা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 12/11/1987

22547 াবফয়া আপম্মযাজ মভাোঃ মফরাম্ময়ত মাম্মন

নুরুন নাায

খুরনা 01/12/1992

22548 নূয মভাােদ মভাোঃ বদুর ইরাভ

নূরুন নাায

নওগাঁ 25/07/1988

22549 মভাোঃ ইউনুে আরী মভাোঃ করভ উবিন

মভাোোঃ আভা মফগভ

ফগুড়া 08/05/1989

22550 মভাোঃ আবু যায়ান মভাোঃ আম্মনায়ারুর ইরাভ

মভাোোঃ ভবভন মনো

গাইফান্ধা 30/11/1990

22551 মভাোঃ তাজমুর ক যকায মভাোঃ আবু এবয়া যকায

মভাোোঃ আকতায তাবভনা ফানু

যিংনৄয 30/12/1992

22552 মভাোঃ নাবেয উবিন মভাোঃ বপয উবিন

আবেয়া

রারভবনযাট 01/01/1993

22553 মদফদা ভির যাম্মভান ভির

রুবক্কবন ভির

ভাদাযীনৄয 17/08/1988

22554 ভাম্মদফ াা প্রভথ নাথ াা

ন্ধযা াা

মগাারগঞ্জ 24/02/1991

22555 তন্য় কুভায বফশ্বা রক্ষী কান্ত বফশ্বা

মুবক্ত যানী বফশ্বা

ভাগুযা 19/12/1990

22556 ভবতন ভামুদ ফাফয আরী বফশ্বা

মপারী মফগভ

ভাগুযা 14/08/1989

22557 উম্মে াবফফা বভতু মভাোঃ ভাকছুদুয যভান খবরপা

তাবরভা আক্তায

টুয়াখারী 11/11/1992

22558 মভাোঃ ািাভ মাম্মন মভাোঃ আবু তাম্ময

কাউোয মফগভ

মবারা 10/02/1992

22559 মভাোঃ ডাবরভ মাম্মন মভাোঃ আপায আরী

কুরসুভ খাতুন

মম্মায 06/06/1988

22560 মভাোঃ যাাবুর ইরাভ আব্দুর আবজজ খান

সুরতানা আক্তায

ফবযার 14/12/1992

22561 মভাোঃ মরার উবিন মভাোঃ খবরলুয যভান

মপারী মফগভ

চাঁদনৄয 21/08/1989

22562 মদম্মরায়ায মাম্মন পযাদ আরী

ববযনা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1993

22563 মভাোঃ াইনের আরভ মভাোঃ া আরভ

মযম্মনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/11/1987

22564 প্রীবত যানী তরুন কাবন্ত যায়

মযফা যানী

বযাজগঞ্জ 08/02/1993

22565 চন্দ্র ভবল্লকা তন কুভায কভ িকায

বভযা যানী কভ িকায

ফাম্মগযাট 09/12/1992

22566 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মুযাদ মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

মভাাোঃ কাজর মফগভ

বম্মযাজনৄয 10/06/1993

22567 মভাোঃ ারাভত উল্লা মভাোঃ মভাবভন উল্লা

রুবচয়া মফগভ

ঢাকা 11/11/1987

22568 মভাোঃ ইকফার কবফয মভাোঃ আজাায আরী তালুকদায

মভাোোঃ মযনুকা তালুকদায

বযাজগঞ্জ 01/04/1986
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22569 বকম্মায কুভায দা শুকরার দা

াগবযকা দা

চট্টগ্রাভ 14/08/1990

22570 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ ইভারুর মাম্মন

মভাোোঃ জাানাযা মফগভ

ফগুড়া 31/10/1990

22571 আবযনের ইরাভ আইনউবিন মজার

বফরবক মফগভ

ভাদাযীনৄয 08/01/1991

22572 মুাোঃ আক্তারুর ইরাভ মুাোঃ বযাজুর ইরাভ

মভাোোঃ আযানেন মফগভ

যিংনৄয 04/08/1992

22573 মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন মভাোঃ যজফ আরী গাজী

আবেয়া খাতুন

াতক্ষীযা 16/10/1987

22574 যবদুর ইরাভ ভঈন উবিন মখ

যবতভন মফগভ

কুবিয়া 25/06/1991

22575 মভাোঃ ভাসুদ যানা মৃত খয়ফয আরী যকায

মভাোোঃ যাম্মফয়া মফগভ

কুবড়গ্রাভ 16/03/1988

22576 সুজন কুভায কভ িকায মগাার চন্দ্র কভ িকায

বফতা কভ িকায

বযাজগঞ্জ 11/09/1991

22577 মভাোঃ আবতকুয যভান মভাোঃ আজভত আরী

মভাোোঃ আেভা খাতুন

বযাজগঞ্জ 03/02/1991

22578 াযজানা ইয়াবভন মভাোঃ মকয়াভ উবিন

মজানা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 22/11/1991

22579 মভাোঃ নাবজভ উবিন বকদায মভাোঃ াম্মদক আরী

নাবেভা মফগভ

টাঙ্গাইর 12/11/1988

22580 মভাস্তপা কাভার মভাোঃ ইব্রাবভ দ িায

নাজভা মফগভ

চাঁদনৄয 01/07/1987

22581 বফশ্ববজৎ মৃধা ফবঙ্কভ চন্দ্র মৃধা

াবফত্রী যানী মৃধা

পবযদনৄয 18/04/1988

22582 মভাোঃ আরভগীয মভাোঃ াম্মেন আরী

কবনুয আক্তায

মনত্রম্মকানা 01/06/1988

22583 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ মভাোঃ কভয উবিন

মভাোোঃ তবেযন মফগভ

কুবড়গ্রাভ 18/12/1989

22584 মভাোঃ জাকাবযয়া যভান মভাোঃ ওফায়দুয যভান

বপম্মযাজা ইয়াবভন

ভাগুযা 16/10/1991

22585 যাবজয়া সুরতানা মভাোঃ ারাউিীন ভঞা

যওন আযা

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 16/08/1991

22586 মভাোোঃ বজা খাতুন মভাোঃ াজাান আরী

মভাোোঃ আকবরভা খাতুন

নাম্মটায 31/05/1988

22587 মভাোঃ আবতকুয যভান মভাোঃ মভাজাম্মের ক

মভাোোঃ নুযভর

বযাজগঞ্জ 31/12/1986

22588 মভা তবদুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ক

মভাোোঃ যনজনা খাতুন

কুবিয়া 18/08/1993

22589 ইভাভ আদভ মভাোঃ আল্লাভা ইকফার মভাোঃ আবভনুর ক

মভাোোঃ আম্মনায়াযা মফগভ

ঞ্চগড় 10/11/1985

22590 মভান খান মভাোঃ ওয়াম্মজদ আরী খান

মখাম্মদজা মফগভ

টাঙ্গাইর 02/02/1990

22591 মভাোঃ আরাউবিন মভাোঃ পজলুর ক

মভাোোঃ নাজভা মফগভ (আযজু)

যিংনৄয 11/05/1990

22592 নজরুর ইরাভ মভাোঃ গবন বভয়া

যাবদা মফগভ

কুবভল্লা 30/11/1987
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22593 সুভন কুভায বফজন কুভায যকায

চায়না যানী

নওগাঁ 31/03/1989

22594 সুান্ত যায় সুীর যায়

ীভা যায়

মগাারগঞ্জ 15/12/1993

22595 যঞ্জন চন্দ্র ফভ িন বম্মফ চন্দ্র ফভ িন

ঝন িা যানী

ঠাকুযগাঁও 14/02/1990

22596 বুজ বভয়া মভাোঃ আকফয আরী

যওনাযা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 17/09/1993

22597 মভম্মদী াান ওকত ভবউবিন

বনগায সুরতানা

মনায়াখারী 15/06/1991

22598 খাইরুর ইরাভ আব্দুর আরী

যওনাযা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 15/03/1992

22599 াযবভন আক্তায মচৌধুযী আবজজ আেদ মচৌধুযী

যবপয়া মফগভ মচৌধুযী

বফগঞ্জ 12/09/1989

22600 মভাোঃ আখতারুজ্জাভান মভাোঃ বপকুর আরভ

মভাোোঃ আপরুজা মফগভ

গাইফান্ধা 25/05/1987

22601 আপবযন সুরতানা কাজী আপজার মাম্মন

আম্মনায়াযা মফগভ

মম্মায 01/01/1991

22602 সুভী ার ফম্মযন্দ্র চন্দ্র ার

ফীবথ যানী ার

ভয়ভনবিং 05/05/1991

22603 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ আফম্মজর ক

আযবজনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 10/11/1986

22604 বচত্তযঞ্জন অবধকাযী মভান অবধকাযী

তরুরতা অবধকাযী

মগাারগঞ্জ 10/10/1987

22605 মভাোঃ নাবয উবিন মৃত মভাোঃ মকাফাদ আরী

মভাোোঃ যাবজয়া খাতুন

বযাজগঞ্জ 15/12/1989

22606 সুভন আম্মভদ 


আরী আম্মভদ

ভভতাজ াযবীন

বকম্মাযগঞ্জ 10/10/1987

22607 মভাোঃ রুম্মফর বভয়া মভাতাবরফ বভয়া

মানা মফগভ

গাজীনৄয 10/12/1992

22608 বফধু ভলন যকায মখাকন চন্দ্র যকায

রক্ষী যানী

ভয়ভনবিং 01/01/1994

22609 খান মভাােদ াদী খান মুবজফয যভান

াভছুন নাায

পবযদনৄয 16/07/1993

22610 উম্মে সুরতানা াবভদা আরভগীয ববিকী

যাম্মফয়া মফগভ

মম্মায 15/07/1992

22611 মভাোঃ বভরটন হুাইন মৃত নূয ইরাভ যদায

রারফানু

াতক্ষীযা 20/10/1992

22612 মভাোঃ আব্দু মাফাান মভাোঃ মভাম্ময়ত আরী

েবফযন মনো

যাজফাড়ী 24/04/1987

22613 মভাোঃ আব্দুর গনেয মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাোোঃ তবভনা খাতুন

মম্মায 01/12/1989

22614 আবতকুয যভান বেবিকুয যভান

ভাকসুদা আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1987

22615 ফন্যা যানী বফশ্বা বফম্মযন চন্দ্র বফশ্বা

ন্ৄষ্প যানী বফশ্বা

ভাবনকগঞ্জ 22/08/1989

22616 মভাােদ াইনের ইরাভ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

াফীনা ইয়াবভন

বম্মযাজনৄয 01/06/1988
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22617 মভাোঃ বগয়া উবিন াজী মভাােদ মভাম্মরভ উবিন

ভভতাজ মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 30/06/1989

22618 তাবভনা আক্তায মভাোঃ জাভার মাম্মন

ভভতাজ মফগভ

ঢাকা 04/10/1989

22619 খাবরকুয যভান বনয়াজুয যভান

ভামুদা যভান

ঢাকা 13/03/1989

22620 সুজন কুভায ারদায বযম্মতাল কুভায ারদায

নৄষ্প যানী

ভাবনকগঞ্জ 02/05/1987

22621 সুবভত াা অবজত াা

বফবা াা

মনত্রম্মকানা 18/03/1987

22622 বয চন্দ্র ফসু বজম্মতন্দ্র ফসু

চঞ্চরা ফসু

মগাারগঞ্জ 03/04/1987

22623 মভাােদ আবনসুয যভান আফদুয যাজ্জাক

জাানাযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/11/1991

22624 এভ. মক. আম্মনায়ায মাম্মন মভাোঃ আবুর মাম্মন

আবভনা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/05/1990

22625 মভাােদ ইভরুর কাম্ময় আব্দু াম্মদক ভইয়া

মখা নাায মফগভ

গাজীনৄয 01/12/1987

22626 নূযাত বভনাল্লা ী এ. মক. এভ. নারুভ বভনাল্লা

নাায সুরতানা

ঢাকা 29/12/1991

22627 মভাােদ যায়ান খান নজরুর ইরাভ খান

যাবজয়া মফগভ

ঝারকাঠী 15/12/1993

22628 মভাোঃ াইনের মখ মভাোঃ আকতায মখ

াফানা মফগভ

পবযদনৄয 30/01/1989

22629 মভাোঃ ভাদী াান খাঁন মভাোঃ আব্দু োত্তান খাঁন

ভবযয়ভ মফগভ

গাইফান্ধা 15/01/1989

22630 াবভয়া মচৌধুযী এ.মকম্মাএভ. বযনেজ্জাভান মচৌধুযী

ভনবজরা খানভ

গাইফান্ধা 01/01/1991

22631 মভাোঃ আবযনের ক মভাোঃ আবভনুর ক

মভম্মরুনম্মনো

মবারা 28/03/1988

22632 মভাোঃ অবরউয যভান আোঃ রবতপ মক

াম্মজযা মফগভ

পবযদনৄয 17/12/1989

22633 ভানেজুয যভান জাবকয আরী মখ

াবরভা মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/12/1986

22634 মভাোঃ আবতকুয যভান মভাোঃ কাম্মভ আরী

মভাোোঃ মপারী খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 29/12/1989

22635 আনন্দ ভির শ্যাভ চযন ভির

মফদানা ভির

ঢাকা 09/08/1989

22636 মভাোঃ রুম্মফর মভাোঃ মক ারাভ

মুতাবয মফগভ

পবযদনৄয 30/07/1991

22637 যবন কুভায ভির পবনন্দ্র নাথ ভির

মপারী যানী ভির

নওগাঁ 02/02/1990

22638 মভাোঃ জীফ আম্মেদ মভাোঃ ফজলুয যবদ

ইয়ােবভন

ঢাকা 01/01/1993

22639 মভাোঃ জাবদুর ইরাভ মভাোঃ ম্মরভান মাম্মন (দ িায)

মভাোোঃ জাানাযা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 25/09/1990

22640 মভাােদ বপম্মযাজ আরভ মভাােদ নান্নু বভয়া

সুবজয়া মফগভ

ঢাকা 15/08/1990
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22641 মভাোঃ আবযনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর আবজজ

মভাোোঃ জাানাযা খাতুন

বযাজগঞ্জ 15/10/1989

22642 এ.মক.এভ াাবযয়ায ভামুদ এ.মক.এভ সুরতান ভামুদ

মারনা আক্তায

মযনৄয 21/01/1990

22643 কবফয মাাইন ইভাইর মাাইন

মেনুয়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1991

22644 মভাোঃ বকফবযয়া খান আোঃ োম্মদক খান

কাভরুন নাায

গাজীনৄয 18/12/1992

22645 ভইনুর াান মৃত আব্দুর রবতপ ভঞা

নাজভা খানভ

গাজীনৄয 05/05/1989

22646 আবু াঈদ াীন মৃত মভাোঃ আবুর কাম্মভ

াানাযা মফগভ

ঢাকা 01/02/1990

22647 মভাোঃ মভাম্ম িদুর াান মৃত মভাোঃ আব্দুর মভাক্তাবদয

মভাোোঃ মুবরভা খাতুন

ভয়ভনবিং 04/02/1989

22648 মভাোঃ াবফবুয যভান মভাোঃ া আরভ

ারভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/04/1989

22649 মভাোঃ মভম্মদী াান মভাোঃ মবরভ ভ ূঁইয়া

মযম্মনা সুরতানা

ঢাকা 01/09/1991

22650 কবনকা আক্তায নান্নু বভয়া

াবদা মফগভ

ঢাকা 06/05/1993

22651 মভাোঃ াইদুজ্জাভান মভাোঃ াবপজুয যভান

মভাোোঃ ভাছুযা মফগভ

মম্মায 02/01/1991

22652 ইকফার ফাায আফদুর ভান্নান

মখাযম্মদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 26/11/1988

22653 সুভীয কুভায যকায সুভত কুভায যকায

অচ িনা যানী যকায

যাজাী 18/12/1989

22654 মভাোঃ জবভ উবিন মভাোঃ ফাবুর বভয়া

াবদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/07/1990

22655 মভাোঃ বযয়াজুর মদম্মরায়ায নিা

মযানা মফগভ

ভাদাযীনৄয 12/10/1991

22656 তয়দ মভাোঃ মভাম্ম িদ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

বযীনা আক্তায

ঢাকা 28/12/1989

22657 তানবী আজম্মভযী যজফী মভাোঃ যবপকুর আরভ

তাম্মযা মফগভ

নওগাঁ 15/01/1993

22658 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ফবয উবিন ভবল্লক

ভাবনুয মফগভ

টুয়াখারী 30/05/1985

22659 মভাোঃ ভন্তাজ আরী মভাোঃ েকভ আরী

মভাোোঃ ভবজযন মফগভ

কুবড়গ্রাভ 08/03/1987

22660 মভম্মদী াান আবুর াান

মম্মফকা খাতুন

াতক্ষীযা 20/06/1991

22661 তয়দ ফািাযাজ তয়দ জাবকয মাম্মন

ভম্মনায়াযা মফগভ

খুরনা 15/10/1991

22662 তাছুভা জাান আোঃ যভান াওরাদায

ইযাত জাান

বম্মযাজনৄয 10/06/1993

22663 অবভতাব দা অবজত কুভায দা

যীনা যানী দা

ফবযার 01/01/1993

22664 মভাোঃ যাবকবুর ইরাভ ভ ূঁইয়া মভাোঃ আব্দুয যবদ ভ ূঁইয়া

অবদা মফগভ

কুবভল্লা 01/01/1989
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22665 মভাোঃ যায়ান ফাায মভাোঃ আবুর ফাায

যাম্মরা আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1990

22666 মভাোঃ আব্দুয যফ মভাোঃ মগারাভ মগৌবেয

মভাম্মভনা মফগভ

মম্মায 06/11/1987

22667 সুব্রত আচামী ভানম্মফন্দ্র আচামী

চাম্মভরী আচামী

জাভারনৄয 06/12/1991

22668 খাবদজা আক্তায মভাোঃ আব্দুর কাবদয াজযা

জাানাযা আক্তায

চাঁদনৄয 27/11/1988

22669 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ াভসুর হুদা

রুবফ মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 10/10/1988

22670 আবযনেয যভান ভযহুভ ইভাইর জবফ উল্লা

তনেযা জবফল্লা

রক্ষীনৄয 27/04/1988

22671 বযাজুভ ভবনযা আবুর ফাম্মত ভ ূঁইয়া

আঞ্জুভম্মনায়াযা আাম্মেদ

কুবভল্লা 08/07/1990

22672 আদনান আর পাযাফী মভাোঃ মকাযফান আরী

মভাোোঃ আঞ্জুভান আযা মফগভ

বযাজগঞ্জ 27/02/1993

22673 জগন্নাথ ফভ িন যাজকুভায ফভ িন

অরুন যানী যায়

ঠাকুযগাঁও 17/05/1987

22674 মভাোঃ মভাপাম্মচ্ছয উবিন মভাোঃ আব্দুর ক (মৃত)

বপম্মযাজা আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1988

22675 আব্দুল্লা আর ভামুন াজী ায়দায আরী

পাম্মতভা মফগভ

মনায়াখারী 12/01/1993

22676 মভাােদ মভাখম্মরছুয যভান মভাােদ আতাউয যভান

মভাােৎ পবযদা মফগভ

নযবিংদী 15/07/1985

22677 মভাোঃ ভাইনুর াান খান মভাোঃ মতাপাম্মজ্জর মাম্মন খান

বভম্ম ভাম্মজদা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1991

22678 ভাহুর-আর-যাব্বী ভযহুভ আব্দু াভাদ

ভন্জজুযা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/08/1989

22679 তানবজরা াযভীন তয়দ মভাোঃ শুক্কুয আরী

যাবদা াযবীন

ঝারকাঠী 05/04/1990

22680 মভাোঃ মম্মকন্দায মভাোঃ ইভাইর

খাতুন মফগভ

খুরনা 18/10/1992

22681 পাযজানা আক্তায মভাোঃ লুৎপয যভান

মখাম্মদজা যভান

ফাম্মগযাট 10/06/1989

22682 পাযজানা ইয়াবভন জুবর কাজী াবপজুয যভান

াবপয়া খাতুন

াতক্ষীযা 20/09/1993

22683 এ.এভ ীদুর ইরাভ মৃত এ.এভ. আজাারুর ইরাভ

জাানাযা মফগভ

বম্মযাজনৄয 07/11/1987

22684 মভাোঃ নুযনফী ভির মভাোঃ াজাান ভির

মভাোোঃ নুরুন্নাায

বযাজগঞ্জ 15/09/1989

22685 মভাোঃ বভঠুন মাম্মন মভাোঃ মখাযম্মদ আরভ খাঁন

ভাবনুয মফগভ

ফবযার 01/07/1990

22686 অনু কুভায ার উত্তভ কুভায ার

মুবক্ত যানী

ফগুড়া 01/01/1994

22687 মভাোঃ ভম্মনায়ায মাম্মন মভাোঃ আফদুয যীদ

মভাাোঃ ভম্মনায়াযা মাম্মন

নীরপাভাযী 27/11/1990

22688 মভাোঃ াইদায যভান মভাোঃ গুরজায যভান

মভাোোঃ াবভনা মফগভ

নীরপাভাযী 25/12/1989
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22689 মভাোোঃ াবফফা নাবযন মভাোঃ ায়দায আরী

মভাোোঃ আঞ্জু ভম্মনায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 30/11/1990

22690 আরভা নুরুর ইরাভ যদায

তাবরভা খানভ

বযয়তনৄয 10/10/1990

22691 এভ এ আাদ খন্দকায মভাোঃ মভায়াম্মজ্জভ মাম্মন খন্দকায

আম্মরয়া মফগভ

ফবযার 04/01/1994

22692 মভাোঃ াভসুম্মজ্জাা যকায মভাোঃ ইউসুপ আরী যকায

মভাোোঃ য ফানু

বদনাজনৄয 25/10/1992

22693 বফরওয়ার মাম্মন মভাোঃ ইকফার মাম্মন

াইমুন কাউায

চট্টগ্রাভ 30/12/1991

22694 মভাোঃ ভবনয মাম্মন মভাোঃ আব্দুয যউপ

মবরনা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 10/06/1991

22695 দীজিনাথ যায় ভম্মন্দ্র নাথ নায়

মানা ফারা

ঠাকুযগাঁও 15/01/1990

22696 জান্নাতুর মপযম্মদৌ নুরুর ইরাভ

জাান আযা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 30/12/1989

22697 এ াবভদ খান মভাোঃ আব্দু াভাদ খান

মভাোোঃ ভবনজা মফগভ

নীরপাভাযী 10/04/1988

22698 আব্দুয যাজ্জাক পজলুর ক

যবভন

যিংনৄয 25/06/1990

22699 তাী যাম্মফয়া মভাোঃ মযান উবিন

মভাাোঃ নাবযন মফগভ

কুবভল্লা 07/12/1988

22700 বনতযানন্দ প্রাদ চী মভান প্রাদ

সুবিা যানী

রারভবনযাট 14/07/1989

22701 অবনম্মভ চন্দ্র ফভ িন বম্মফ চন্দ্র ফভ িন

অবনতা যানী

যিংনৄয 18/04/1992

22702 মভাোঃ জারার উবিন মভাোঃ পজলুর ক

মভাোোঃ বেফাতন মফগভ

কুবড়গ্রাভ 13/07/1991

22703 উজ্জ্বর কুভায যায় অতুর কুভায যায়

ভারতী যানী

যিংনৄয 13/08/1992

22704 মভাোঃ পখরুর ইরাভ মভাোঃ ভবদন উল্লযা

বকনা খাতুন

চট্টগ্রাভ 10/01/1990

22705 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ ভম্ময়ন উবিন োাযী

মভাোোঃ নূযজাান মফগভ

কুবড়গ্রাভ 18/01/1989

22706 মভাোঃ াবভদুয যভান মৃত মাম্মন আরী

মভাোোঃ ােনা ফানু

বদনাজনৄয 11/06/1989

22707 মভাোঃ আব্দুর ভবজদ মভাোঃ আনোয আরী

ভবজন মনো

রারভবনযাট 01/08/1988

22708 মভাোঃ আবভনুয ইরাভ মভাোঃ কেয উবিন

ভবদনা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 31/12/1990

22709 াম্মদকুয যভান সুজন মভাোঃ নুরুন্নফী ইরাভ

মভাোোঃ মবরনা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 01/03/1991

22710 মভাোঃ ভারুপ মাম্মন মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ

বজবুন্নাায খানভ

টাঙ্গাইর 01/02/1993

22711 আবযনের াোন নুয মভাােদ

মজাম্মন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/11/1988

22712 মভাোঃ নুয আরভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাোোঃ মভাম্মরভা মফগভ

যিংনৄয 27/12/1991
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22713 মভাোোঃ বরজা আক্তায মভাোঃ াবপজায যভান

মভাোোঃ রাকী মফগভ

নীরপাভাযী 25/11/1989

22714 মভাোঃ আরাবভন ঢারী মভাোঃ নাবয ঢারী

নাবভা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 01/01/1991

22715 মভাোঃ মভাযোবরন মভাোঃ আবজজুর মাম্মন

মভাোোঃ নেযা মফগভ

নওগাঁ 31/12/1990

22716 যাহুর যায় প্রবা যায়

যীতা যায়

খুরনা 09/11/1989

22717 মৌযব াা ফাঁধন স্বন কুভায াা

ীরা যানী াা

মনত্রম্মকানা 06/05/1990

22718 শুবঙ্কয ার অবনর কুভায ার

াবফত্রী যানী ার

মম্মায 12/09/1989

22719 মভাোঃ নাজমুর াবপন মভাোঃ আবজজুয যভান

বভম্ম াানা নাজনীন

বঝনাইদ 01/01/1992

22720 অবনম্মভল যকায মৃত বফম্মনাদ যকায

মৃত সুবাবলনী যকায

খুরনা 01/12/1989

22721 মভাোঃ রুম্মর প্রধান মৃত ইউনু আরী

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা মফগভ

যিংনৄয 20/07/1988

22722 মভাোঃ যাজু আম্মভদ মভাোঃ সুরুজ বভয়া

মৃত মযানা মফগভ

কুবভল্লা 01/01/1990

22723 মভাোঃ মভম্মদী াান মৃত মভাোঃ জম্মফদ আরী খান

আম্মনায়াযা মফগভ

ঝারকাঠী 05/01/1987

22724 াভীভা নাবযন মভাোঃ ইউসু আরী

তাবরভা মফগভ

খুরনা 01/12/1991

22725 তনৄ বফশ্বা ভাধফ বফশ্বা

গীতা যানী বফশ্বা

নাযায়নগঞ্জ 16/07/1992

22726 মভাোঃ আর-আবভন মভাোঃ আনায আরী াওরাদায

মানাফান মফগভ

খুরনা 15/10/1991

22727 মভাোঃ ভানেজুয যভান মৃত আরা উবিন

মভাাোঃ ভামুদা খাতুন

ভয়ভনবিং 10/05/1988

22728 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ আব্দুয যবদ

াবনুয বফবফ

ফগুড়া 10/10/1992

22729 মভাোঃ যাম্মদুর ইরাভ মভাোঃ ইাক

যাম্মদা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 01/01/1989

22730 মভাোঃ ািাভ মাম্মন মভাোঃ আোঃ যবকফ

সুবপয়া মফগভ

াতক্ষীযা 25/12/1992

22731 মভাোঃ াভসুম্মজ্জাা মভাোঃ আবুর কাম্মভ

বফউটি মফগভ

কুবড়গ্রাভ 01/01/1987

22732 ভানেজ আেদ মভাোঃ খবরলুয যভান

মভাোোঃ ভভতাজ মফগভ

বঝনাইদ 04/05/1990

22733 মভাোঃ জাম্মদ মাম্মন মভাোঃ ধলু বভয়া

জহুযা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 31/12/1987

22734 সুবাল চন্দ্র ীর বনম্মন চন্দ্র ীর

স্বপ্না যানী ীর

ঞ্চগড় 20/08/1988

22735 উম্মে মাাইবন মুভতাবনা এভ. মাম্মন

ীযা মাম্মন

মম্মায 25/09/1993

22736 মভাোঃ আর-আবভন মভাোঃ আব্দুর ভবতন

াম্মজযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 12/12/1987
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22737 নাবদয়া বভতা মভাোঃ আবুর কারাভ যদায

মভাােৎ মভম্মরুন মনো

ফবযার 02/03/1990

22738 মভাোঃ মযজাউর কযভী যাজু মভাোঃ ফাবুর বভয়া

মভাোোঃ মযাকাানা মফগভ

ভয়ভনবিং 03/08/1990

22739 মভাোঃ পারুক মাম্মন মভাােদ উল্লযা

আম্ময়া মফগভ

মনায়াখারী 02/01/1990

22740 মাম্মর যানা আবু াবনপ

বনলুপা বফবফ

ফগুড়া 07/02/1989

22741 অনুভ কুন্ডু ভধুসুদন কুন্ডু

নৄবণ িভা যানী কুন্ডু

বঝনাইদ 18/11/1992

22742 মভাোঃ মবরভ মযজা মভাোঃ পবযদ উিীন তালুকদায

মভাোোঃ যওন আযা পবযদ

ফগুড়া 15/11/1989

22743 ফাফন আচার্য্ি ফাদর আচার্য্ি

বযনা আচার্য্ি

ঝারকাঠী 14/12/1993

22744 মভৌসুভী ফানু মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান

মফফী মফগভ

নওগাঁ 15/01/1993

22745 আবযনেয যভান মভাোঃ াবফবুয যভান

বভম্ম রাবরী খাতুন

ফবযার 30/12/1993

22746 মভাোঃ মুযাদ মক মৃত জবরর মক

আম্মভনা মফগভ

পবযদনৄয 14/12/1986

22747 মভাোঃ পয়ার আম্মভদ মভাোঃ পবযদ উবিন

মজবভন মফগভ

টুয়াখারী 10/03/1989

22748 মভাোঃ রা আরী মভাোঃ আোঃ যবভ

মভাোোঃ আেভা খাতুন

মভম্মযনৄয 02/01/1989

22749 কাবনজ পাম্মতভা বতনা মভাোঃ মভাাযযপ মাম্মন

আম্মভনা মাম্মন

খুরনা 28/11/1989

22750 মভাোঃ আবতকুয যভান মভাোঃ পজলুর ক

মভাোোঃ নাজভা মফগভ

যিংনৄয 11/05/1990

22751 মভাােদ এনামুর ক বযন মভাােদ আম্মনায়ায মাম্মন

পাম্মতভা মফগভ

নযবিংদী 16/05/1991

22752 অবভতা যানী যকায আঁবখ অযবফন্দু চন্দ্র যকায

অরুনা যকায

নওগাঁ 31/12/1991

22753 াফবযনা তাবযা মৃত মভাোঃ আফদু ারাভ

তম্ময়দুন মনো

ফবযার 20/11/1993

22754 আব্দু াভাদ নজয আরী

জম্মফদা খাতুন

জাভারনৄয 15/06/1992

22755 ওকত ইরাভ াম্ময়যা খাতুন

আনচারুর আবজভ

কক্সফাজায 01/02/1991

22756 মভাোঃ আবজজুয যভান মভাোঃ আকযামুজ জাভান

খুযীদা মফগভ

কুবভল্লা 17/05/1989

22757 াইদুর ইরাভ ভামুদ আফদুর খাম্মরক

খাবদজা মফগভ

কক্সফাজায 01/01/1991

22758 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ 

কল্পনা মফগভ

নীরপাভাযী 10/09/1989

22759 মভাোঃ জাবকরুর ইরাভ মভাোঃ মগারজায যভান

জহুযা মফগভ

গাইফান্ধা 10/10/1987

22760 পারুক আব্দুল্লা মভাোঃ আব্দুর ওাফ মভাল্লা

ইভত আযা

াফনা 20/12/1991
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22761 তন্য় ফাোড় মগৌতভ ফাোড়

াধনা ফাোড়

ফাম্মগযাট 20/07/1990

22762 উম্মে াবফফা মভাােদ আফদুর ফাম্মতন

াভছুন নাায

কুবভল্লা 01/01/1992

22763 মভাোঃ আম্মরক জািায মভাোঃ ালাণ আরী

সুবপয়া মফগভ

ঢাকা 01/01/1990

22764 তাবভনা জাান আবু োইদ

নাজভা মফগভ

নযবিংদী 08/06/1991

22765 মুম্মপক-উ-াম্মরীন মভাোঃ মম্মকন্দায আরী

রাইরী মফগভ

কুবড়গ্রাভ 28/12/1988

22766 মভাোঃ যবপকুর ইরাভ মভাোঃ মারাইভান আরী

াায ফানু

নওগাঁ 01/03/1989

22767 সুন িা দত্ত িংকয দত্ত

ভনীলা যকায

গাইফান্ধা 24/12/1987

22768 মভাোঃ জাপয মাম্মন বভরন মভাোঃ ভবনরুর ইরাভ

মভাাোঃ পবযদা মফগভ

ফযগুনা 30/12/1988

22769 মতৌবপ আম্মভদ মভাোঃ াজাান বভয়া

আপম্মযাজা মফগভ

ভাদাযীনৄয 30/06/1986

22770 মভাোঃ হুভায়ুন কবফয মভাোঃ আবু জাপয

মভাোোঃ ভবযন মনো

বঝনাইদ 14/10/1989

22771 আবভয মাম্মন মভাোঃ াযাপাত আরী

তনেযা খাতুন

রক্ষীনৄয 04/02/1990

22772 মভাোঃ জর আরী মভাোঃ বভনাজ উিীন

মভাোোঃ পবযদা খাতুন

বঝনাইদ 27/12/1988

22773 মভাোঃ যাম্মদুর ইরাভ মভাোঃ ভতম্মরফ ভির

চায়না খাতুন

বঝনাইদ 20/09/1989

22774 মতৌবপক আম্মফদীন ভ ূঁইয়া মমৃত জয়নুর আম্মফদীন ভ ূঁইয়া

ভম্মনায়াযা মফগভ

ঢাকা 30/12/1991

22775 মভাোঃ যীপ উিীন মভাোঃ জয়নার আম্মফদীন

াভছুন নাায

টাঙ্গাইর 01/01/1991

22776 মভাােদ বভনাজুর আম্মযপীন ভাাবুফ উর আরভ

জাানাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/12/1988

22777 াভীভা সুরতানা মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

নাযবগে আক্তায

ঢাকা 03/11/1990

22778 মভাোঃ ানাউর ইরাভ মভাোঃ োম্মফদ আরী

বফউটি মফগভ

বদনাজনৄয 31/12/1986

22779 মভাোঃ বদুর ইরাভ মভাোঃ া আরভ মভাল্লা

মভাাোঃ ভবযয়ভ মফগভ

ফযগুনা 30/12/1990

22780 ফাবুর মাাইন াভছুর ক প্রধাবনয়া

যবতন মফগভ

বযয়তনৄয 01/02/1990

22781 মভাোঃ াভীভ মযজা মভাোঃ আয়ুফ আরী রস্কয

মযাম্মকয়া খাতুন

মম্মায 11/05/1988

22782 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাোোঃ নূরুন্নাায মফগভ

াফনা 12/11/1989

22783 ভামুদা যভান মভাোঃ ভবতয়ায যভান

নূযজাান মফগভ

টাঙ্গাইর 26/12/1989

22784 মতৌবদুর ইরাভ আোঃ ভান্নান বকদায

বপম্মযাজা মফগভ

ঝারকাঠী 01/12/1989
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22785 মভাোঃ যাম্মদ আরভ মভাোঃ খবফয উিীন যীপ 

যাবজয়া মফগভ

ফবযার 27/09/1989

22786 উজ্জ্বর দা বচত্ত যঞ্জন দা

ভায়া যানী দা

ফবযার 01/06/1989

22787 মভাোঃ াাদাত মাম্মন মভাোঃ কদভ আরী াওরাদায

ভভতাজ মফগভ

ফবযার 01/04/1988

22788 ইয়াবেন আযাপাত মভাোঃ কাভার মাম্মন

মদম্মরায়াযা মফগভ

ঢাকা 01/01/1994

22789 আবু ফকয মভাােদ মভাবত মভাোঃ বজল্লুয যভান

মভাম্মভনা মফগভ

ঢাকা 02/02/1987

22790 মভাোঃ াম্মযাওয়ায মাম্মন মভাোঃ বযয়াজ উবিন

মভাোোঃ াম্মদা মফগভ

ঞ্চগড় 21/10/1988

22791 মভাোঃ মাম্মর বভয়া মভাোঃ নাবেয বভয়া

যানুয়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 15/12/1990

22792 মভাোঃ নূরুর ইরাভ িযন মভাোঃ জাপরুর ইরাভ

তাবনয়া াভসুবিন

ফাম্মগযাট 30/11/1989

22793 মভাোঃ বভনাজ-উর-আরভ মভাোঃ পাতাউয যভান

বভম্ম ভাকসুদা মফগভ

বদনাজনৄয 08/12/1990

22794 মভাোঃ জবয উিীন মচৌধুযী আবভয মাম্মন মচৌধুযী

মবরভা খাতুন

াতক্ষীযা 15/03/1989

22795 মভাোঃ াহ জারার মভাোঃ জয়নুর আম্মফদীন

মাম্মন আযা

কুবভল্লা 23/09/1990

22796 যাাত মাম্মন তানবীয মভাোঃ আবভয মাম্মন

যায়ান আক্তায

ঢাকা 18/12/1993

22797 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ আবুর মাম্মন

বভনু মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 09/05/1988

22798 বজয়াউয যভান মভাােদ আবভয মাম্মন

বখনা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1993

22799 মভাোঃ পারুক াান মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাোোঃ োম্মযা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 04/03/1992

22800 পাযজানা আপম্মযাজ মভাোঃ আব্দুর কাম্মদয

াযবীন সুরতানা

টাঙ্গাইর 25/05/1987

22801 যনদা প্রাদ যকায যম্মভ চন্দ্র যকায

বভনা যানী যকায

যাজফাড়ী 18/12/1986

22802 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ নাবয উবিন

াসুন্নাায মফগভ

ফবযার 01/12/1989

22803 মুােদ আফদুল্লা আর মুবভন মুােদ আবুর ফাায

অবজপা মফগভ

কুবভল্লা 26/11/1991

22804 তা কভ িকায স্বন কভ িকায

রক্ষ্মী কভ িকায

বযাজগঞ্জ 15/08/1993

22805 মভাােদ তানবজমুর াান মভাােদ আবু তাম্ময

মভাোেৎ ভনজুযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/11/1989

22806 মভাোঃ আবতকুর ইরাভ াইনের ইরাভ

আকবরভা মফগভ

ফবযার 28/12/1992

22807 মভাোঃ বরটন ভবল্লক মভাোঃ াজাান ভবল্লক

খাম্মরদা মফগভ

পবযদনৄয 15/07/1989

22808 ফনানী াা কবফতা াা

বনবখর চন্দ্র াা

পবযদনৄয 17/10/1989
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22809 এ, এভ, মভাস্তপা কাভার মভাোঃ যভজান আরী

মভাম্মনা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 12/12/1987

22810 মভাোঃ হুভায়ুন কফীয মৃত আবুর াম্মভ

তােবরভা মফগভ

গাজীনৄয 01/02/1988

22811 মভাোঃ মগারাভ ম্মযায়ায মভাোঃ তবফফয যভন

াভসুন নাায

াতক্ষীযা 30/10/1988

22812 মভাোঃ মুবভন বফন াত্তায আব্দু াত্তায

আম্ময়া খাতুন

নাম্মটায 01/01/1987

22813 আববয়া নাবযন অপ্সযা ভবউবিন আম্মভদ

ভযহুভা াবদা মফগভ

ঢাকা 16/02/1993

22814 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ আনোয আরী

মম্মরনা মফগভ

গাজীনৄয 28/07/1993

22815 মভাোঃ াজ্জাদ মাম্মন খান মভাোঃ াবপজুয যভান খান

বযনা আক্তায

ভাবনকগঞ্জ 08/07/1993

22816 মভাোঃ াববুয াান মভাোঃ আব্দুর রবতপ

মভাোোঃ মজানা খাতুন

মম্মায 12/01/1988

22817 মভাোঃ মভাজাম্মের ক মভাোঃ যভজান আরী

বজনাতুন মনো

নাযায়নগঞ্জ 21/11/1988

22818 ইকযাভ আম্মভদ খাম্ময়জ আম্মভদ

মজাহুযা আক্তায

মপনী 01/01/1992

22819 আব্দুল্লা আর ভামুন াবভদুর ইরাভ

নাজভা মফগভ

ভয়ভনবিং 01/01/1990

22820 আবু তাম্ময বপকুয যভান

তনেযা মফগভ

কুবভল্লা 01/01/1987

22821 নাজমুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মপযম্মদৌী মফগভ

ঢাকা 06/10/1986

22822 যবফন মাম্মন আোঃ যবভ

পবযদা মফগভ

ঢাকা 22/02/1990

22823 কাজী মগারাভ যাবব্ব কাজী মগারাভ ীদ

সুরতানা যাবজয়া

নযবিংদী 01/05/1994

22824 বকম্মায যায় বযভর যায়

সুভারা যায়

মগাারগঞ্জ 02/05/1988

22825 আরপাতুন মনো ীদুল্লা

মভাােত াম্মজযা মফগভ

ভয়ভনবিং 01/01/1987

22826 ইউা বফন খাম্মরদ মভাােদ খাম্মরদ

যওান আযা মফগভ

ঢাকা 31/12/1992

22827 টুটুর কভ িকায ফাবুর কভ িকায

মযখা যানী কভ িকায

মবারা 28/10/1991

22828 বভঠুন কভ িকায কারা চাঁন কভ িকায

আম্মরা যানী কভ িকায

মবারা 25/10/1991

22829 মভাোঃ আযানের ইরাভ াবফবুয যভান

াম্ময়দা আক্তায

নযবিংদী 02/10/1987

22830 বনভ ির সূত্রধয মনার সূত্রধয

কল্পনা সূত্রধয

বফগঞ্জ 20/07/1991

22831 মভাোঃ মভম্মদী াান হৃদয় াজী আব্দুর কুদ্দুে

মভাাোঃ াভীভা আক্তায

কুবভল্লা 01/10/1994

22832 মভাাোঃ আপম্মযাজা খানভ মভাোঃ আকফয মাম্মন খান

াওয়া খান

বযাজগঞ্জ 01/01/1989
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22833 মভাোঃ বুরবুর মাম্মন মভাোঃ আকফয মাম্মন

মভাোোঃ ারুর খাতুন

বযাজগঞ্জ 25/10/1989

22834 মভাোঃ জাবদ মভাাযপ ভবউবিন আম্মভদ

মভাোোঃ মজাম্মফদা খাতুন

াফনা 17/08/1987

22835 মভাোঃ আান াফীফ াম্ময়ভ মভাোঃ আব্দুর াই বভয়া

মভাোোঃ মবরনা

টাঙ্গাইর 05/05/1988

22836 এইচ, এভ, ভামুদুর াান মভাোঃ আবজজুয যভান

বভম্ম ভভতাজ সুরতানা

বম্মযাজনৄয 31/12/1986

22837 আবফদা পাযজানা মখ আব্দুর াই

াম্মজযা মফগভ

খুরনা 18/11/1993

22838 সুভবত এককা এম্মতায়া এককা

মচৌম্মনশ্বযী

জয়নৄযাট 05/07/1990

22839 আকবরভা খানভ মভাোঃ আরা উিীন

জাানাযা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 06/10/1988

22840 মভাোঃ াজ্জাদুর কবযভ মভাোঃ আফদুয যভান

াম্মরা মফগভ

মনায়াখারী 21/07/1989

22841 মভাোঃ যাম্মদুজ্জাভান মভাোঃ বদরফয যভান

মভাোোঃ মযম্মনা াযববন

যাজাী 27/12/1992

22842 ভাকসুদুয যভান মভাম্ম িদ আরভ

নুপা মফগভ

কুবভল্লা 03/12/1991

22843 মখ মায়াইবুয যভান মখ মুনসুয যভান

আপম্মযাজা খাতুন

মম্মায 01/11/1992

22844 নীরা খাতুন াজাান আরী

ভবজিনা মফগভ

টাঙ্গাইর 07/03/1987

22845 আবতক উল্লা াম্ময়ভ যাপত উল্লা

আভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 10/12/1991

22846 পাবভ আম্মভদ প্রম্মপয ডোঃ জারার উিীন আম্মভদ

কাবনজ পাম্মতভা

মগাারগঞ্জ 01/12/1994

22847 মভাোঃ জবরুর ইরাভ মভাোঃ বপউর আরভ

মবরনা  মফগভ

গাজীনৄয 01/09/1987

22848 নওফা নােবযন আান াফীফ

আকবরভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 14/01/1987

22849 তনয় কৃষ্ণ াা স্বন কুভায াা

বল্পী াা

কুবভল্লা 31/12/1988

22850 মভাোঃ নাবদুজ্জাভান মভাোঃ আবভয আরী

মভাোোঃ নাবেভা খাতুন

কুবিয়া 15/07/1991

22851 ীম্মল িন্দু যায় বফত্র যায়

ভাধুযী যায়

খুরনা 11/12/1989

22852 পারুক মাম্মন আনু বভয়া

বয়াযা মফগভ

মনায়াখারী 06/09/1989

22853 যঞ্জন মবৌবভক অভর কৃষ্ণ মবৌবভক

ঝযনা মবৌবভক

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 15/07/1991

22854 বনঝুভ আক্তায মৃত াজাান মভাল্লা

আয়া

ভাদাযীনৄয 21/05/1991

22855 তাবজন সুরতানা খান এভ. এ. কুদ্দু খান

মযাম্মকয়া খান

মনত্রম্মকানা 11/01/1992

22856 মভাোঃ ওফায়দুয যভান মভাোঃ আবুর কাম্মভ

মভাোোঃ যাবদা মফগভ

মম্মায 02/06/1992
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22857 রাফনী ইয়াবভন মভাোঃ আবুর কাম্মভ

ভভতাজ মফগভ

মম্মায 01/02/1990

22858 মভাোঃ আাদুজ্জাভান আম্মভদ আরী

মভাোোঃ জবভরা খাতুন

রারভবনযাট 27/09/1990

22859 মভাোঃ পযাদ জুম্ময়র আরাজ রুহুর আবভন

মপযম্মদৌ আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/02/1992

22860 যাম্মফয়া আক্তায দ্বীা মভাোঃ নাবজভ উিীন

ারুর আক্তায

ঢাকা 02/08/1990

22861 কাভরুর াান বপউর আরভ

কাভরুন নাায

চট্টগ্রাভ 20/03/1991

22862 মভাোঃ াীনুয ইরাভ মভাোঃ আব্দুর আবজজ

াানা সুরতানা

নাম্মটায 10/02/1994

22863 ভবযওভ আকতাযী মভাোঃ ভকবুর মাম্মন

মভাাোঃ নাবেযা মফগভ

যাজাী 15/10/1989

22864 মভাোঃ সুরতান ভামুদ াযম্মবজ মভাোঃ আব্দুয যবভ

মভাোোঃ মযম্মফকা সুরতানা

রারভবনযাট 17/09/1989

22865 মভাোঃ যাম্মর খান মভাোঃ জারার উবিন খান

যবভা খাতুন

াফনা 20/10/1989

22866 মুযম্মদ খান ভযভ আরী

মভাবেনা বফবফ

যাজাী 13/06/1991

22867 মভাোঃ াম্মজদুর ইরাভ মভাোঃ আরাউবিন মখ

েম্মপাযা মফগভ

পবযদনৄয 12/09/1990

22868 মভাোঃ নাজমুর াচান মভাোঃ আরী আম্মভদ

নাজভা আম্মভদ

ভাগুযা 05/08/1991

22869 ভবযয়ভ আক্তায মভাোঃ কালু বভয়া

মভাাোঃ বফউটি মফগভ

ঢাকা 17/04/1990

22870 তাবভনা সুরতানা মভাোঃ ারুন-অয যবদ

মরীনা আক্তায

ঢাকা 15/12/1987

22871 বযাজুভ ভাবজিয়া মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

মবরনা মফগভ

ঢাকা 01/01/1988

22872 পাযজানা ফবফ মজানা মৃত পজলুয যভান

ভবযয়ভ মফগভ

টাঙ্গাইর 04/11/1990

22873 মভাোঃ াজ্জাদ মাম্মন মদওয়ান মভাোঃ আরী মাম্মন মদওয়ান

তােবরভা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1990

22874 খান আান াফীফ খান ভাসুদ আম্মভদ

মভাোোঃ মকাবনুয মফগভ

যিংনৄয 08/11/1991

22875 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ আোঃ ভাম্মরক াম্মরায়ান

াম্মজযা মফগভ

মম্মায 10/10/1987

22876 তানবজরা মচৌধুযী এযাবন মভাোঃ কাম্মভ মচৌধুযী

মযাকানা কাম্মভ

ঢাকা 20/12/1989

22877 সুভন ফড়ুয়া ফাদর কাবন্ত ফড়ুয়া

রুারী ফড়ুয়া

ফান্দযফান 05/03/1989

22878 উত্তভ কুভায ফড়ার সুকুভায ফড়ার

মপারী ফড়ার

ফবযার 04/03/1989

22879 াবজয়া আপবযন মভাোঃ আব্দুর াই মখ

ানাজ মফগভ

ঢাকা 28/06/1988

22880 তা মদফ নাথ বনভ ির মদফ নাথ

াবফত্রী যানী মদফী

কুবভল্লা 27/05/1987
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22881 আর পাযজানা মভাোঃ আরভাে বভয়া

যাবজয়া মফগভ

চাঁদনৄয 06/03/1991

22882 মভাোঃ আবভনুর ইরাভ মভাোঃ ইবি বভয়া

ভবযয়ম্মভয মনো

কুবভল্লা 05/10/1987

22883 কাবনজ পাম্মতভা মভাোঃ আবুর কাম্মভ

তাবনয়া তাবভন

ভাগুযা 25/09/1991

22884 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান প্রধানীয়া আব্দুয যভান প্রধানীয়া

কুরছুভা মফগভ

চাঁদনৄয 31/01/1993

22885 মভাোঃ োনাউল্লা মভাোঃ নাবয উবিন

াম্মপজা মফগভ

নযবিংদী 01/11/1990

22886 মভাোঃ ারাউবিন মভাোঃ াাবুবিন

পবযদা ইয়াবভন

মবারা 05/12/1991

22887 মভাোঃ ইভযান উর ক আবুর ফাায

াযবীন মফগভ

কুবভল্লা 03/01/1990

22888 মভাোঃ যায়ান মভাোঃ াফীফ মফাযী

ানু মফগভ

ঢাকা 14/06/1993

22889 ফাফরী আক্তায মভাোঃ ফাদা বভয়া

বযনা মফগভ

ঢাকা 30/07/1993

22890 মভাোঃ াববুর ইরাভ মভাোঃ আবুর াম্মভ

মভাাোঃ ইযাত সুরতানা

চট্টগ্রাভ 01/01/1993

22891 পয়ার আম্মভদ মভাোঃ মভাস্তপা গাজী

নীলু মফগভ

চাঁদনৄয 02/01/1989

22892 জাম্মফদ মচৌধুযী ভযহুভ খায়রুর ইরাভ মচৌধুযী

সুবপয়া ইরাভ মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 17/01/1992

22893 মভাোঃ রুহুর আভীন মভাোঃ আব্দুর গনেয খাঁন

বয়াযা মফগভ

কুবভল্লা 01/01/1995

22894 যবফউর আরভ বভরন আতাায বভয়া

সুবপয়া আক্তায

ঢাকা 18/05/1990

22895 মভাোঃ ভামুদুর াোন (তাবনভ) আবু েবদ মভাোঃ মোফাান ভািায

নাবেভা আক্তায

কুবভল্লা 25/12/1994

22896 মভাোঃ হুজ্জাতুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাোোঃ াবফফা ইয়াবভন

াফনা 26/12/1991

22897 মভাোঃ পারুকউজ্জাভান আফদুর াবরভ

াভীভ আযা মফগভ

ভয়ভনবিং 05/12/1986

22898 মভাোঃ যাতুর মচৌধুযী মভাোঃ মভাতাম্মরফ মচৌধুযী

মফগভ মযাম্মকয়া মচৌধুযী

নাযায়নগঞ্জ 15/09/1993

22899 মভাোঃ আবকুয যভান মভাোঃ ভবতউয যভান

াানা সুরতানা

নাম্মটায 20/02/1990

22900 ভওদুদ আভদ আব্দুর ভান্নান

জাানাযা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 15/03/1990

22901 আবু তাম্মরফ আবুর খাম্ময়য

াভছুন নাায

মনায়াখারী 01/02/1989

22902 াবদকা আক্তায মভাোঃ মভাম্মরভা

আম্মভনা মফগভ

বম্মযাজনৄয 04/07/1990

22903 মভাােদ যাম্মদ উ ারাভ মভাােদ যবপক উ ারাভ

পবযদা ারাভ

ঢাকা 31/12/1989

22904 পাযজানা নাবযন েন্দা মভাোঃ মগারাভ ভাওরা

যাওান আক্তায মফফী

মুবন্পগঞ্জ 10/04/1993
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22905 মভাোঃ মারায়ভান মাম্মন মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

আপম্মযাজা মফগভ

ভয়ভনবিং 17/09/1991

22906 ইয়াবভন আক্তায জারার আভদ

োম্মরা মফগভ

চট্টগ্রাভ 31/12/1990

22907 আ-াবদক আর আভদ যই উবিন আভদ

বদরখু আক্তায

সুনাভগঞ্জ 31/12/1986

22908 কাউোয আম্মভদ মভাোঃ ভাবনক

সুবপয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 19/02/1991

22909 মভাোঃ ইভযান মা ম্মন আবু ইউছু

ভাকসুদা মফগভ

কুবভল্লা 02/03/1989

22910 নজরুর ইরাভ মভাোঃ মভাম্ময়ত উবিন

যাবভা মফগভ

ফবযার 02/01/1988

22911 মভাোঃ আফদুল্লা আর ভামুন মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ তালুকদায

মযাম্মকয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/05/1990

22912 ভামুদুর াান মৃত মভাোঃ মযজা ভনসুয মুযাদ

জাানাযা আক্তায

মুবন্পগঞ্জ 22/08/1993

22913 মভাোঃ মতৌবদুর আরভ মভাোঃ াভসুর আরভ

বপম্মযাজা মফগভ

টুয়াখারী 11/12/1988

22914 মভাােদ বভেফা-ইফম্মন-াবকভ মরাকভান াবকভ

পবযদা ফানু

চট্টগ্রাভ 26/11/1987

22915 মভাোঃ াবফবুয যভান মৃত আব্দুর ভবজদ

মযাম্মকয়া মফগভ

মম্মায 21/07/1987

22916 জাবভরা খানভ আফদুর জবরর খান

নাযবগ খান

ঢাকা 07/11/1987

22917 মভাোঃ তানবীয াান মভাোঃ মুনসুয আরী

আকবরভা মফগভ

খুরনা 24/04/1987

22918 মভৌবভতা ফড়ুয়া সুান্ত ফড়ুয়া

প্রাথ িনা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 04/05/1989

22919 কৃবি মচৌধুযী বদফাকয মচৌধুযী

যীনা যানী মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 22/08/1993

22920 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জবরর

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা খাতুন

কুবিয়া 02/07/1987

22921 মভাােদ ওভয পারুক বকাত মভাোঃ আব্দুর াভাদ ফ যাাযী

াবপয়া মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 01/08/1991

22922 জুম্ময়র কুভায মদ স্বন কাবন্ত মদ

েবফ যানী মদ

চট্টগ্রাভ 02/07/1989

22923 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা যকায মভাোঃ আব্দুয যভান যকায

ভম্মনায়াযা মফগভ

বযাজগঞ্জ 20/10/1987

22924 নাবদভ আম্মেদ ভাতাফ উবিন

ারভা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 07/11/1988

22925 মভাোঃ নূম্ময আরভ মৃত-এযাদুয যভান

রুবয়া খাতুন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 29/10/1987

22926 মভাোঃ খায়রুর ইরাভ মৃত-মভাোঃ ফজলুয যভান

াবভদা মফগভ

ঝারকাঠী 15/11/1989

22927 মভাােদ মখ মযাকন উবিন 

আম্মভদ

মখ পবযদ উবিন আেদ

মপযম্মদৌী াযবীন

চট্টগ্রাভ 25/12/1990

22928 মভাোঃ মপযম্মদৌ জাভান মভাোঃ আব্দুর খাম্মরক

মভাোোঃ তনেযা মফগভ

ফগুড়া 20/10/1990
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22929 মভাোঃ ভামুন ম্মযায়ায মভাোঃ সুরতান আহ ম্মেদ

াম্মজদা মফগভ

ভাগুযা 02/08/1989

22930 বযাজুর ইরাভ মভাজাম্মের ক

বযবজয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/06/1991

22931 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ জাভার উবিন

মভাোোঃ নাবগ ি খাতুন

বযাজগঞ্জ 10/02/1989

22932 কাভরুজ্জাভান আবুর াম্মভ বভয়া

খাবদজা মফগভ

ভাদাযীনৄয 20/02/1991

22933 মভাোঃ আজাদ মাম্মন ভযহুভ আেদ মাম্মন

ভযহুভা মযাম্মকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/06/1988

22934 বপকুর ইরাভ জাাঙ্গীয আরভ

ভারা মফগভ

খুরনা 05/10/1992

22935 পাবভদা ফনভ মভাোঃ াাবুিীন াটওয়াযী

নাজমুন নাায

চাঁদনৄয 15/07/1991

22936 মভাোঃ জাবদুর ইরাভ মভাোঃ আকফয মাাইন

জহুযা মফগভ

ফবযার 16/03/1987

22937 মভাোঃ াবফবুয যভান মভাোঃ নুরুজ্জাভান বভয়া

যাবদা জাভান

মগাারগঞ্জ 18/01/1992

22938 তাবভনা আক্তায মভাােদ আরী

ানাজ মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1991

22939 নাজমুর মাম্মন আকফয আরী

নাজভা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 11/04/1990

22940 মভাোঃ আবযনের খান মভাোঃ াপরুর ইরাভ

ভম্মনায়াযা মফগভ

খুরনা 07/09/1990

22941 বযপাত বফন ম্মত কাভার কাভার উবিন আহ ম্মভদ

ববযন আক্তায

কুবভল্লা 01/04/1991

22942 মভাোঃ মভম্মদী ভানাদ মভাোঃ জাাঙ্গীয কফীয

নাজযীন কবফয

াতক্ষীযা 28/10/1992

22943 মভাোঃ মভাাযপ মাম্মন মভাোঃ জবভউবিন

যওন আযা মফগভ

কুবভল্লা 23/03/1991

22944 অবত কুভায আবদত য বফনয় কুভায আবদত য

বদারী যানী আবদত য

ভয়ভনবিং 02/02/1990

22945 মভাোঃ পজলুর কবযভ মভাোঃ যবপকুর ইরাভ

মভাাোঃ যাবদা মফগভ

ঝারকাঠী 08/08/1990

22946 মভাোঃ খায়রুর আরভ মভাোঃ আফদুর জাব্বায

খাম্মরদা সুরতানা

মুবন্পগঞ্জ 25/01/1993

22947 ঈান কভ িকায ভনম্মতাল কভ িকায

ভীযা কভ িকায

ঢাকা 04/01/1992

22948 মভাোঃ নূরুবিন খান মভাোঃ লুৎপয যভান খান

ভাম্মজদা মফগভ

বম্মযাজনৄয 29/06/1992

22949 আপম্মযাজা ইরাভ রাক্সভী মভাোঃ আবভনুর ইরাভ

াযবীন ইরাভ

ঢাকা 08/04/1992

22950 াবফফা আক্তায আফদুয যাজ্জাক

যাম্মফয়া আক্তায

ঢাকা 16/12/1989

22951 আবযপা -তুন-নাঈভ মভাোঃ আবু মাম্মন

নাঈভা আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 30/11/1992

22952 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ ইউনুচ আরী

মভাোোঃ নবজম্মযান মনো

চুয়াডাঙ্গা 28/01/1991

Page 123 of 228



র োল

নং

প্রোথী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ (পদন/মোস/ 

বছ )

(১) (৩) (৪) (৭) (৮)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল পিসোব  ক্ষণ কম েকতেো/সিকো ী প চোলক(পিসোব)/পন ীক্ষো কম েকতেো বদ স োসপ  জনবল পনব োবগ  

লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 
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22953 মবরনা খাতুন মভাোঃ ভবপজউবিন

াম্মভনা মফগভ

নাম্মটায 14/05/1990

22954 মভাোঃ াইনের ইরাভ পখরুর ইরাভ

ভামুদা মফগভ

নযবিংদী 01/01/1989

22955 মভাোঃ মভম্মদী াান মভাোঃ আপাজ উবিন

াবনা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 28/12/1988

22956 বলু মাম্মন ফাচ্চু খাঁন

মাম্মন আযা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 07/01/1988

22957 মভাোঃ নাজমূর হুদা মভাোঃ াম্মদক উল্লা

ভম্মনায়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 26/11/1993

22958 কাজী আম্ময়া আক্তায কাজী মভাোঃ আবনছুজ্জাভান

বযবজয়া খানভ

কুবভল্লা 24/12/1992

22959 সুকান্ত কুভায ভির বীভ চন্দ্র ভির

কল্পনা যানী ভির

াতক্ষীযা 12/12/1990

22960 মভাোঃ ভবউয যভান মভাোঃ মভাখম্মরছুয যভান

ভাবুফা খাতুন

ভয়ভনবিং 15/08/1990

22961 মভাোঃ াাদাতুর ইরাভ াম্মজদুর ইরাভ

লুৎপা মফগভ

কুবভল্লা 11/10/1987

22962 আফদুয যবভ রুস্তভ আরী

আম্ময়া মফগভ

কুবভল্লা 02/08/1989

22963 মভাোঃ যাম্মর ভির মভাোঃ আব্দুয যবভ ভির

মভাোোঃ যওন আযা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 10/09/1988

22964 যাজ কুভায দা মদফব্রত দা

স্বপ্না কয

চট্টগ্রাভ 14/02/1992

22965 তাযানা জাান তােযীনা মভাোঃ খাম্মরকুজ্জাভান

ভম্মনায়াযা জাভান মডইজী

ভয়ভনবিং 13/05/1991

22966 মভাোঃ ভবউবিন আোঃ যাবকফ াওরাদায

ভানেজা মফগভ

ফবযার 17/02/1991

22967 খায়রুর াান বয়ার কাজী মভাোঃ জাবকয মাম্মন

আখতায জাান

টুয়াখারী 19/04/1994

22968 পম্ময়জ মচৌধুযী ভাহ মুদ াান মচৌধুযী

পাযানা াান

মগাারগঞ্জ 06/08/1988

22969 মাভা যানী দা মনার দা

বফউটি যানী দা

ঢাকা 22/12/1990

22970 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ াাজ উবিন মখ

রূফান

ভাবনকগঞ্জ 25/12/1990

22971 কভর ার মৃত প্রতাফ চন্দ্র ার

বনয়বত যানী ার

মনত্রম্মকানা 17/12/1990

22972 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ কাম্মদরুর ইরাভ

মযাবজনা মফগভ

ভাগুযা 18/10/1992

22973 মভাােদ ভনসুয াবফফ মভাোঃ কাভরুজ্জাভান

ভভতাজ মফগভ

ভাগুযা 11/12/1989

22974 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাসুদ মভাোঃ আব্দুর খাম্মরক

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

মম্মায 15/03/1988

22975 মভাোঃ আবু াম্মর মভাোঃ জাাঙ্গীয মাম্মন

সুরতানা জাান

ঢাকা 28/04/1990

22976 জর কুভায বফশ্বা মজ যাবতল কুভায বফশ্বা

প্রভীরা যানী বফশ্বা

যাজফাড়ী 28/12/1989
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

22977 মভাোঃ হুভায়ুন কবফয মভাোঃ আোঃ ভবতন

যাবফয়া খাতুন

ভয়ভনবিং 17/09/1988

22978 যাম্মদ মভাাযপ আব্দুয যবদ

ােনা মনা

জাভারনৄয 17/08/1988

22979 মভাোঃ াান মযজা মভাোঃ যাজা বভয়া

আক্তায খানভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1989

22980 াাদাৎ মাম্মন পজলুর ক

গুরানা আক্তায

ভয়ভনবিং 19/04/1991

22981 এম্মতামুর ইরাভ খান বপকুর ইরাভ খান

যাবজয়া সুরতানা

টাঙ্গাইর 25/01/1993

22982 াযবভন আক্তায জাাঙ্গীয মাম্মন

ানাজ আক্তায

মনায়াখারী 21/11/1989

22983 মভাোঃ মভাজাম্মের ক াবকর ডা আব্দুর ভান্নান

মবরনা মফগভ

কুবভল্লা 20/10/1989

22984 মভাোঃ াভছুর ক ভঞা মৃত মভাোঃ যভারী ভঞা

ভম্মনায়াযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 07/01/1985

22985 মযাকানা সুরতানাাা আব্দুর াবরভ াওরাদায

জাম্মদা মফগভ

মম্মায 25/10/1991

22986 ানবজদা আপবযনা আব্দুর াবভদ

নাবভা আক্তায

াতক্ষীযা 28/08/1993

22987 মভাোঃ যাম্মর মাম্মন আব্দুর কবযভ

ভম্মনায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 15/11/1991

22988 মযাযান উবিন তাযা বভয়া

আম্মনায়াযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 27/11/1991

22989 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ াফান আরী

ভম্মভনা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 13/08/1989

22990 মভাোঃ ভাবনক বভয়া মভাোঃ আোঃ ভান্নান

ভাসুদা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/12/1988

22991 রাকী আক্তায আব্দুর ভান্নান

আবভনা মফগভ

নযবিংদী 01/08/1992

22992 মভাোঃ আর-আবভন এভ এ াত্তায

ভাবনুয আক্তায

গাজীনৄয 25/08/1990

22993 মভাোঃ ভাযজানুর ইরাভ মভাোঃ জাাঙ্গীয মাম্মন

জাবকয়া সুরতানা

ফবযার 01/09/1992

22994 মভাোঃ যাপ উবিন মভাোঃ আরা উবিন

যওন আযা মফগভ

ঢাকা 14/04/1994

22995 মভাোঃ মযজওয়ানুর ক মভাোঃ আযাদ আরী গাজী

মভাোোঃ মভাম্মভনা মফগভ

খুরনা 17/08/1991

22996 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ বরয়াকত গাজী

যওনাযা

খুরনা 17/10/1991

22997 ভামুদা আরী মভাোঃ চাঁদ আরী

মরীনা আরী

বযাজগঞ্জ 15/10/1989

22998 মভাোঃ ভারুনের ইরাভ মভাোঃ রুস্তভ আরী

খাবদজা মফগভ

খুরনা 10/12/1986

22999 ওভয ভনসুয আব্দু াত্তায

মবরভা

মনত্রম্মকানা 20/12/1984

23000 পাবভ খান বপম্মযাজ খান

রতা খাতুন

বযাজগঞ্জ 05/07/1988
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23001 মভাতাায মাম্মন তুবন মভাোঃ মভান বভয়া

বযীন আক্তায

ঢাকা 10/10/1989

23002 মভাোঃ পম্ময়জ বভয়া মভাোঃ মোম্মরভান আরী

মভাাোঃ নােযীন আক্তায (ভাম্মজদা)

কুবভল্লা 01/01/1987

23003 আর ভামুন আব্দুর াবভদ

আম্মভনা খাতুন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 14/01/1988

23004 মভাোঃ আবু াবনপ মভাোঃ বেবিকুয যভান

বযনা আক্তায

ঢাকা 01/01/1991

23005 ভামুদউন নফী মভাোঃ ইভদাদ আরী

মদম্মরায়াযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/03/1988

23006 অজয় মদফ দা সুবাল মদফ দা

মজ যাস্দা যানী দা

চট্টগ্রাভ 10/02/1992

23007 নাজমুর হুাইন ভিংগরজান

বনয়ায ফানু

বঝনাইদ 02/01/1990

23008 মভাোঃ াবদউজ্জাভান খন্দকায আব্দুর ভান্নান

বফনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/02/1988

23009 রা কুভায যকায ফীম্মযন্দ্র নাথ যকায

নেরভারা যানী যকায

টাঙ্গাইর 14/12/1987

23010 মভাোঃ বযয়াজুর ইরাভ আোঃ আবজজ াওরাদায

বভম্ম কবনুয মফগভ

ঝারকাঠী 01/05/1990

23011 প্রনয় কুভায ভির ভাযাজ ভির

দীা ভির

ভাবনকগঞ্জ 02/12/1986

23012 মভাোঃ ভাবন মাম্মন মভাোঃ জাবদ মাম্মন

কাবনজ সুরতানা

টুয়াখারী 04/04/1992

23013 মভাোঃ মযজাউর কবযভ মৃত মভাোঃ আবুর কাম্মভ

কাওায াযবীন

ঢাকা 08/11/1994

23014 মভাোঃ বদুর ইরাভ মভাোঃ মভাকম্মেদ আরী

ানা আক্তায

ঢাকা 24/10/1987

23015 বভঠুন মদফ নাথ যাম্মফন্দ্র মদফ নাথ

অবনতা যানী বিত

মনত্রম্মকানা 25/12/1989

23016 মভাোঃ ইখম্মত খাইরুর আরভ মভাোঃ আপতাফ উবিন

রম্মতজা মফগভ

ঢাকা 07/08/1988

23017 মভাোঃ আর আভীন া আরভ

ভভতাজ মফগভ

কুবভল্লা 27/02/1993

23018 কাজী ভাবুফ আরভ কাজী আব্দুর আবজজ

মভাোোঃ ভাবফয়া মফগভ

াফনা 05/01/1986

23019 মভাোঃ মতৌবদুর ইরাভ মভাোঃ ভনসুয বফশ্বা

বভম্ম েম্মফদা মফগভ

মম্মায 08/10/1989

23020 মভাোঃ ওভয ানী মভাোঃ পম্ময়জ উবিন

ারভা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 26/09/1991

23021 তয়দ মভাোঃ ারাউবিন তয়দ মভাোঃ া আরভ

মপাযকান আক্তায

ঢাকা 01/01/1989

23022 জান্নাতুর মপযম্মদৌ মভাোঃ ভাবুফ আরভ

াানা াযবীন

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1992

23023 মভাোঃ জীফ মভাোঃ আব্দুয যউপ

মভাোোঃ মাম্মনয়াযা

নাম্মটায 29/08/2016

23024 মভাোঃ বযয়াজুর ক মভাোঃ আফদুর াবরভ

মদম্মরায়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 30/06/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23025 মভাোঃ মভাপাজ্জর মাাইন মভাোঃ বভজানুয যভান

বভনাযা যভান

ঢাকা 10/08/1991

23026 মভাোঃ ইভযান আরী মভাোঃ যজফ আরী 

ভম্মনায়াযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 08/05/1988

23027 আক্তায খাতুন আতাউয যভান

নুরুন নাায মফগভ

বদনাজনৄয 28/11/1989

23028 মভাোঃ ািাভ মাম্মন মভাোঃ মাম্মন

মজ যাস্দা খাতুন

বদনাজনৄয 17/07/1993

23029 ভাবনক মমাম্মপ কস্তা প্রবাত বড’ কস্তা

মভযী বড’ কস্তা

াফনা 22/07/1986

23030 মভাকাম্মের ক মৃত মতাজােুর ক

জয়গুন মনা

ঠাকুযগাঁও 10/07/1991

23031 তাওবপকুর ইরাভ এ, এভ, মভাাযপ মাম্মন

তােবরভা মফগভ

বযয়তনৄয 20/08/1987

23032 মভাোঃ বদুর ইরাভ মভাোঃ আোভবিন প্রাভাবনক

মযাম্মকয়া খাতুন

কুবিয়া 21/10/1991

23033 যবপকুর ইরাভ মভাোঃ াভছুর ক

ভাম্মপজা খাতুন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 05/09/1991

23034 মভাোঃ আবু ফকয ববিক মভাোঃ আব্দুয যভান

আেভা খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 19/10/1991

23035 নাবদয়া ক এনামুর ক

যাম্মফয়া খাতুন

ঢাকা 17/12/1994

23036 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান মৃত ইউনু আরী

মৃত াবভদা খাতুন

ঞ্চগড় 15/06/2016

23037 মভাোঃ ফবরুর ইরাভ মভাোঃ াবফবুয

োম্মরা খাতুন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1987

23038 মগারাভ বকফবযয়া মৃত আোঃ জবরর মখ

াানাজ মফগভ

মগাারগঞ্জ 07/12/1994

23039 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান আবুর কাম্মভ

ভভতাজ মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 17/09/1990

23040 অীভ কুভায যকায কৃষ্ণ কভর যকায

জয়শ্রী যকায

নাম্মটায 25/05/1987

23041 সুব্রত যকায সুবনর যকায

ন্ধ যা যানী যকায

ফবযার 21/12/1990

23042 মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন মভাোঃ আব্দু াভাদ

আম্মনায়াযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 05/12/1993

23043 পাযানা মপযম্মদৌ আব্দুর কাবদয

ভঞ্জুযা কাবদয

মম্মায 02/12/1986

23044 ভামুনুয যবদ আব্দুল্লা আর ভামুদ

াবেনা আক্তায

মপনী 01/02/1987

23045 রুম্মফর আম্মভদ মভাজাম্মের ক

পবযদা ইয়াবভন

ফবযার 15/06/1992

23046 মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান মভাোঃ যবপকুর ইরাভ

ভাকছুদা মফগভ

জাভারনৄয 01/09/1990

23047 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ াভসুর আরভ

মভাোোঃ আকবরভা খাতুন

াফনা 12/11/1991

23048 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ আব্দুর ভবতন

মযাম্মকয়া মফগভ

কুবভল্লা 10/12/1991

Page 127 of 228



র োল

নং

প্রোথী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ (পদন/মোস/ 

বছ )

(১) (৩) (৪) (৭) (৮)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল পিসোব  ক্ষণ কম েকতেো/সিকো ী প চোলক(পিসোব)/পন ীক্ষো কম েকতেো বদ স োসপ  জনবল পনব োবগ  

লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23049 মপাম্ময়ত মাম্মন ভনজুয আরভ

এনম্মতযাজ মফগভ

কক্সফাজায 25/08/1992

23050 মভাোঃ বযনের ইরাভ াবতর মভাোঃ রুকুন উবিন

যাম্মফয়া খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 18/05/1991

23051 মভাোঃ বযয়াজুর আবভন যাম্মর মভাোঃ বরয়াকত আবর

মভাাোঃ যাম্মপজা ইয়াবভন

মম্মায 18/09/1992

23052 াক্ষয ার স্বন ার

যীনা ার

মনত্রম্মকানা 15/10/1991

23053 মভাোঃ নাবপজ ফাবু বভয়া

মভাোোঃ নাবেভা মফগভ

ভয়ভনবিং 20/10/1991

23054 মভাোোঃ ঝন িা খাতুন মভাোঃ আব্দু োত্তায (প্রািং)

মভাোোঃ পবযদা খাতুন

বযাজগঞ্জ 05/01/1991

23055 মভাোঃ জাভার উিীন মভাোঃ জাবয উিীন

মভাাোঃ রুভারী মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 30/12/1992

23056 রাকী মম্মকন্দায আরী মখ

ারুর মফগভ

পবযদনৄয 26/10/1992

23057 মভা: বপকুর ইরাভ মভা: আ: আউয়ার

সুবপয়া খাতুন

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1989

23058 মযাকানা ইয়াবভন মভা: ইাক আরী

আম্মনায়াযা মফগভ

ভয়ভনবিং 12/03/1991

23059 মভাােদ কাভরুর াান মভাােদ আবুর কাম্মভ

াভীভা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 27/09/1992

23060 মভা: মভম্মদী াান মভা: ইাক মভাল্যা

মবরনা মফগভ

ফাম্মগযাট 07/11/1988

23061 বরভা আক্তায মুক্তা মভাোঃ বরটন

াবভা মফগভ

ঢাকা 04/08/1992

23062 আবযপ মাম্মন ারা উবিন

জাানাযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/09/1985

23063 মভা: ািাভ মাম্মন আব্দুর ভাম্মরক খান

জাানাযা মফগভ

রক্ষীনৄয 03/12/1993

23064 মভা: াবফবুয যভান মৃত জীভ উিীন

আম্মনায়াযা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 05/01/1992

23065 আবযন্েজ্জাভান রুহুর আরভ

আবযপা মফগভ

পবযদনৄয 06/07/1992

23066 আযানেজ্জাভান খান এম্মকন্দায খান

অম্মরকা খানভ

পবযদনৄয 06/05/1992

23067 মভাোঃ আবভয াভজা মভা: ওভয আরী মফাযী

আম্ময়া মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 10/09/1987

23068 ভাযজাান আক্তায মভা: মভাস্তপা

মপযম্মদৌ আযা মফগভ

ঢাকা 21/10/1991

23069 আবযনের মাম্মন মভা: আবভয মাম্মন

আম্মভনা মাম্মন

নাযায়নগঞ্জ 13/10/1989

23070 মভা: পয়ার আম্মেদ মভা: ইউসুপ আরী আকন

মপযম্মদৌী রুফী

ফবযার 25/12/1988

23071 াখাওয়াত মাম্মন আবুর পজর

াছুন নাায মফগভ

টাঙ্গাইর 01/03/1987

23072 বুজ আম্মভদ মভাা: ফজলুয যভান

মভাো: তবভনা খাতুন

কুবিয়া 12/06/1988
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23073 মভা: ইব্রাীভ মভা: োম্ময়প উল্লা

পাম্মকা মফগভ

রক্ষীনৄয 04/01/1989

23074 মভা: আর-ভাভন মভা: ভনজুয যভান

মভাো: মযাম্মকয়া মফগভ

ঠাকুযগাঁও 17/07/1989

23075 তন্য় াা বদরী কুভায াা

াধনা াা

টুয়াখারী 30/01/1989

23076 াবপজা ইরাভ মদাম্ময়তুর ইরাভ

খাবদজা ইরাভ

ঢাকা 30/06/1988

23077 কান্তা মঘাল মৃত ফাবুর মঘাল

বফানী মঘাল

ঢাকা 01/01/1994

23078 মভা: আরভগীয মাম্মন মভা: আবতয়ায যভান

ভম্মনায়াযা খাতুন

মম্মায 01/12/1988

23079 মভাোঃ জবভউিীন মভা: মাম্মন আরী

একাতুম্মন্নো

বঝনাইদ 21/10/1987

23080 ভবনরুর ইরাভ আম্মনায়ায মাম্মন

জুম্মরখা মফগভ

মম্মায 15/05/1988

23081 মভা: মদম্মরায়ায মাম্মন মভা: আব্দুর ভবজদ

মভাো: াম্মজদা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 08/04/1990

23082 মভাোঃ রুম্মফর খান মভা: াজাান খান

সুযাইয়া মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 13/01/1988

23083 আবুর কাম্মভ মৃতোঃ নূয মভাােদ

তাবরভা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1993

23084 বযয়াজ মভা: তাবপকুর আবজজ মভা: আবজজুর ক

তেবরভা ভােউদ

চট্টগ্রাভ 05/10/1992

23085 মরাকনাথ ফবনক উত্তভ ফবনক

বভনা ফবনক

নযবিংদী 02/02/1993

23086 াবজদা আক্তায মভা: াজাান াজু

ভভতা জাান

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 19/07/1993

23087 মভা: জাপয আকন মভা: মভাকম্মেদ আকন

কম্মভরা মফগভ

ভাদাযীনৄয 19/10/1989

23088 জাকাবযয়া আর জাবদ মৃতোঃ আব্দু াত্তায মভাল্লা

মকাবনুয আক্তায

নযবিংদী 30/11/1989

23089 মভা: উজ্জর খান মভা: মদম্মরায়ায মাম্মন

বয়াযা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 31/12/1989

23090 মভা: মভাস্তাবপজুয যভান মভা: মুবজফয যভান

াানাজ মফগভ

াতক্ষীযা 13/04/1987

23091 নাজনীন আক্তায মভা: নাবয উবিন

আবযপা মফগভ

চাঁদনৄয 03/07/1994

23092 মভা: রুম্মফর বভয়া েম্মরভান খান

ভবযয়ভ মফগভ

বযয়তনৄয 03/03/1989

23093 মভা: নূযউবিন মভা: আব্দুয যাজ্জাক

সুবপয়া মফগভ

জাভারনৄয 04/09/1992

23094 মভা: নাজমুর আম্মযবপন মভা: আম্মনায়ারুর ক

মভাো: মাম্মন আযা মফগভ

াতক্ষীযা 25/11/1990

23095 মভা: আবুর পাযাা মভা: ইব্রাীয মাম্মন

মভাো: সুবপয়া খাতুন

াতক্ষীযা 15/01/1990

23096 আবভয মাম্মন আব্দুয যবদ

মাম্মনয়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 11/12/1988

Page 129 of 228



র োল

নং

প্রোথী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ (পদন/মোস/ 

বছ )

(১) (৩) (৪) (৭) (৮)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল পিসোব  ক্ষণ কম েকতেো/সিকো ী প চোলক(পিসোব)/পন ীক্ষো কম েকতেো বদ স োসপ  জনবল পনব োবগ  

লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23097 একযাভ মাম্মন ভবতউয যভান

াবনা মফগভ

ভয়ভনবিং 25/10/1989

23098 ব চক্রফতী অবনর চক্রফতী

বচনু চক্রফতী

টাঙ্গাইর 01/01/1990

23099 পাযজানা াযভীন াাবুিীন াটওয়াযী

নাজমুন নাায

চাঁদনৄয 01/01/1989

23100 মভা: মগারাভ যব্বানী মভা: আব্দুর জবরর

মভাো: পবজরা মফগভ

ফগুড়া 03/04/1988

23101 ঞ্জয় মঘাল বফনয় মঘাল

মযখা যানী মঘাল

ভয়ভনবিং 11/10/1987

23102 মভা: ভঈন উিীন মভা: মভাাম্মযপ দ িায

আবখযন মনো

মম্মায 11/05/1988

23103 ানযীনা আপানা মৄবথ মভা: ইউনু

রায়রা আযজুভান অঞ্জু

ঢাকা 16/12/1989

23104 মভাোঃ উজ্জর মাম্মন মভাোঃ কবরভ উবিন

াম্মরা মফগভ

টাঙ্গাইর 18/10/1989

23105 মভা: আবযনের ইরাভ মভাোঃ বদুর ইরাভ

তয়দা আঞ্জুভান আযা মফগভ

কুবভল্লা 31/07/1985

23106 বভঠুন মৃধা বনভ ির মৃধা

কভরা যানী

টুয়াখারী 15/07/1989

23107 ফদরুন মনো মভা: মফরাম্ময়ত মাাইন বকদায

বভম্ম বফউটি মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1992

23108 কাবনজ পাম্মতভা আব্দুর কাম্মদয

আপম্মযাজা খাতুন

যাজফাড়ী 19/11/1992

23109 আর মভাস্তপা মভা: আইন উবিন

াম্মরা আক্তায

মনত্রম্মকানা 12/12/1990

23110 তয়দ মযজা-ই-যাব্বী নাবদভ তয়দ হুভায়ুন কবফয

নুরুন নাায মচৌধুযী

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 16/10/1991

23111 মভা: বপউর ফাায মভা: আব্দুর ওাফ

মভাো: াবনা খাতুন

মম্মায 03/12/1989

23112 বঞ্জত অবধকাযী সুদাভ অবধকাযী

কল্পনা অবধকাযী

াতক্ষীযা 01/01/1989

23113 মভা: আপতাফ উবিন ভ ূঁঞা মভা: ভাঈন উবিন ভঞা

লুৎনেন নাায

মপনী 01/01/1988

23114 পাযজানা ক মভা: পজলুর ক

ভাবনুয মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1991

23115 মজাফায়দা আক্তায মুবন্ন মভা: আবু জাপয

খাম্মরদা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1993

23116 মভাােদ মারায়ভান ফাদা মভা: আব্দুর মভাতাম্মরফ

নূযজাান মফগভ

ভয়ভনবিং 05/06/1990

23117 নীরািী দা জগন্নাথ দা

বপ্রা দা

বদনাজনৄয 20/05/1989

23118 মভাােদ আরী মভা: আব্দুয যউপ

মযাম্মকয়া খাতুন

মম্মায 11/12/1986

23119 কায়ায আম্মভদ মাযাফ আম্মভদ

বযনা আম্মভদ

ঢাকা 25/05/1993

23120 পাযজানা ইয়ােবভন মভাােদ মুো বভঞা

যউান আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/10/1987
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23121 মভা: কাভরুজ্জাভান মভা: মুো কবযভ

মভাো: যাবদা মফগভ

মম্মায 25/10/1992

23122 আইন-উন-বনাত মভা: আবু তাম্ময ভ ূঁইয়া

কাভরুন নাায

মপনী 30/11/1986

23123 মভা: আাদুজ্জাভান মভা: নুরুর ইরাভ

আঞ্জুভান আযা

নওগাঁ 12/10/1991

23124 মভা: তাজউবিন আম্মভদ মভাোঃ বগয়া উবিন আম্মভদ

াম্মজযা খাতুন

কুবভল্লা 08/11/1990

23125 বভকাত মখ মভা: ীদ মখ

াযবীন মফগভ

ফাম্মগযাট 04/10/1992

23126 মভা: আতাায মাম্মন তুলায মভাোঃ মভাতাম্মরফ মাম্মন

বভনু মফগভ

ঢাকা 18/05/1992

23127 পয়ার আম্মভদ মভা: মপাযকানুর আরভ

মভাা: যাবজয়া সুরতানা

টুয়াখারী 17/09/1989

23128 জয়ন্ত মঘাল জয়ম্মদফ চন্দ্র মঘাল

মফরা যানী মঘাল

ঢাকা 15/08/1989

23129 পাযবনা সুরতানা ঝুমুয আফদুর কাম্মদয

াবদা মফগভ

নযবিংদী 19/09/1991

23130 মবরনা আক্তায মৃত মদম্মরায়ায মাম্মন মুবন্প

ভঞ্জু মফগভ

ফাম্মগযাট 01/08/1988

23131 মভা: জাম্মফদ বভয়া মভা: াম্মফর বভয়া

আবম্বয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 01/10/1990

23132 মভা: াইনের ইরাভ মভাোঃ ারাভ তালুকদায

রাইরী মফগভ

টাঙ্গাইর 20/05/1990

23133 মভাােদ আবযনের াান মভাােদ মভাখম্মরছুয যভান

মভাােৎ নাজভা মফগভ

কুবভল্লা 30/12/1987

23134 মভা: আবভয মাম্মন মভাোঃ যজফ আরী

আম্মনায়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 07/12/1989

23135 মভা: বযাজুর ইরাভ মভা: মগারাভ মভাস্তাপা

মভাো: াওয়া খাতুন

াফনা 22/07/1988

23136 খাবদজা আক্তায আব্দুয যবদ

বখনা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 10/05/1991

23137 জয়ম্মদফ সূত্রধয অবনর চন্দ্র সূত্রধয

মমুনা যানী সূত্রধয

ঝারকাঠী 09/10/1987

23138 মভাোঃ পযাদ মাম্মন মভাোঃ কাঞ্চন বভয়া

যবভা মফগভ

কুবভল্লা 02/03/1988

23139 ঞ্জয় গাইন মৃত: ম্মযন গাইন

রহ্মী গাইন

মগাারগঞ্জ 20/05/1989

23140 যবথন তালুকদায জগন্নাথ তালুকদায

অঞ্জবর তালুকদায

মুবন্পগঞ্জ 17/12/1986

23141 মভা: াজ্জাদ মাম্মন মভাোঃ আযাপ আরী

মভাো: াবনুয মফগভ

ফগুড়া 31/12/1990

23142 মভাোঃ জাবদুর ইরাভ মভা: মভাম্মরভ উিীন

নাজভা মফগভ

নওগাঁ 04/04/1990

23143 উজ্জর চন্দ্র াা ম্ময যাভ াা

অঞ্জবর যানী াা

টুয়াখারী 01/12/1986

23144 াজ্জাদ মাম্মন আব্দুয যাজ্জাক

াম্মভরা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 05/01/1988
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23145 মভা: আাদুজ্জাভান মভা: আ: জবরর বভয়া

আম্মনায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 02/08/1989

23146 যামান আব্দু ারাভ

আম্মভনা খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 06/08/1992

23147 মযাকানা আক্তায াবয়া মভাোঃ ইভাইর মাম্মন

ভাছুভা মফগভ

ঢাকা 19/05/1988

23148 মখ জাবদুয যভান মখ ভবজবুয যভান

জাানাযা মফগভ

ফান্দযফান 27/05/1991

23149 াদভান -ই- খুদা এ, মক, এভ জবরুর ক

াবদকা খানভ

ভাদাযীনৄয 22/11/1990

23150 আপবযন সুরতানা মভা: আব্দুর াই তালুকদায

াভম্মজদা মফগভ

ঢাকা 18/09/1992

23151 আবু াঈদ ভামুদ আব্দুর ফাম্মযক

ভামুদা মফগভ

ঢাকা 09/07/1988

23152 মভা: ভামুদ াান মভা: াবদুয যভান

কাজী যাম্মফয়া মফগভ

রহ্মীনৄয 01/01/1992

23153 ভবনয মাম্মন আোঃ ভান্নান বকদায

পয়জুন মনো

বযয়তনৄয 01/12/1989

23154 নাবদ সুরতানা এ.বফ. এভ মদরওয়ায মাম্মন

াবয়া সুরতানা

মযনৄয 20/11/1988

23155 আবযপ মাম্মন মভা: াাজাান

আম্মভনা মফগভ

ভাদাযীনৄয 27/07/1992

23156 আকবরভা আক্তায মভা: আপোয আরী

জাানাযা মফগভ

নাম্মটায 01/05/1988

23157 ভামুদুর াান ভবল্লক বনজাভ উবিন ভবল্লক

ববযন আক্তায

ভয়ভনবিং 09/01/1989

23158 ইযাত আবভন ভাবুফ উর আবভন

পাম্মতভা মজাযা

ঢাকা 19/08/1991

23159 ওয়াপা নুযাত মভা: ওভয পারুক

াযবীন আক্তায

কুবড়গ্রাভ 31/03/1990

23160 মযাকান আযা আক্তায আব্দুর ভান্নান ভজুভদায

নাবেভা ভান্নান

ঢাকা 15/01/1985

23161 আখতারুজ্জাভান মভা: আ: যবদ ভইয়া

মভাা: বভনাযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 02/06/1991

23162 াম্মর আম্মেদ মচৌধুযী মভা: মুক্তারুর কবযভ মচৌধুযী 

আযানেন নাায

জাভারনৄয 02/03/1992

23163 মভাােদ পয়ার আম্মভদ যকায মভাােদ ওয়াবরউল্লা যকায

আম্ময়া মফগভ

চাঁদনৄয 02/10/1989

23164 মপযম্মদৌ ওয়াবদ বপ্রন্প এ.মক .এভ পজলুর ক

রবতপা মপন্পী

টাঙ্গাইর 15/08/1987

23165 মভা: রাবু বভয়া আকা মভা: মফাযান উবিন

বখনা মফগভ

টাঙ্গাইর 07/09/1989

23166 মভাোঃ তানবজদুর ইরাভ মভা: জাম্মফদ আরী

কদয ফানু

রারভবনযাট 30/06/1991

23167 া আরভ ভাইন উবিন

মযম্মনা মফগভ

নযবিংদী 20/10/1991

23168 মভা: াভছুর ক সুভন মভা: অবরউর ইরাভ

াভছুন নাায

চাঁদনৄয 01/01/1989
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23169 মাযাফ মাাইন মভাফাযক মাাইন

াবযয়া আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 14/10/1992

23170 মযাকনুজ্জাভান জনাফ আব্দুর কবযভ

মফগভ মযাম্মকয়া কবযভ

টাঙ্গাইর 05/10/1993

23171 মভা: খায়রুজ্জাভান মভা: আভজাদ মাম্মন

মখাম্মদজা মফগভ

মম্মায 30/10/1989

23172 অবভত দা ফাবুর দা

মফফী দা

ফবযার 25/12/1989

23173 মভা: নুযআরভ মভা: বপম্মযাজ আম্মভদ

নুযজাান

খুরনা 14/08/1989

23174 মভাোঃ ভাাতাফ উবিন মভা: কাজর ইরাভ

মযাম্মকয়া মফগভ

মবারা 31/10/1991

23175 তয়দা সুভাইয়া মযজা তয়দ আরী মযজা

নাবপ সুরতানা

মম্মায 10/09/1992

23176 মভা: কাভরুজ্জাভান মভা: নুরুর ইরাভ

আঞ্জুভান আযা

নওগাঁ 12/10/1991

23177 মভাোঃ জাবদ মাম্মন মভা: জবরুর ইরাভ

আম্মনায়াযা ইরাভ

চাঁদনৄয 25/12/1989

23178 মভাােদ ারা উবিন মভাাে আরী

মপারী মফগভ

কুবভল্লা 15/10/1991

23179 খাবদজা আক্তায মৃত আব্দুর াই

নাবদযা মফগভ

ঢাকা 30/11/1992

23180 যাম্মফয়া আক্তায মভা: ভবনরুর ক

াবেনা মফগভ

কুবভল্লা 28/10/1989

23181 এ.মক. এভ ভবউয ইরাভ খান মভা: বভনাজ উবিন খান

নাবযন সুরতানা

টাঙ্গাইর 01/08/1987

23182 াফা রুফাইয়া তৃণা মভা: আব্দুর ভবজদ

ইভত পাম্মতভা

চাঁদনৄয 16/02/1990

23183 মভাো: সুরতানা যাবজয়া াথী মভা: াাদাৎ আরী খান

মভাো: াওয়া মফগভ

বযাজগঞ্জ 28/11/1991

23184 মভাোঃ ইভরুর াান মভাোঃ আবনসুয যভান

মভাো: রাকী খাতুন

ফগুড়া 02/11/1988

23185 মভাোঃ মভাজাম্মের মাম্মন মভাোঃ বভন্টু আরভ

লুৎনেন নাায

ঢাকা 06/11/1992

23186 মভা: আবতকুয যভান মভা: ভকবুম্মরয যভান

নাবভা মফগভ

চাঁদনৄয 15/01/1992

23187 জীফন রম্মযন্প কস্তা সুম্ময কস্তা

যীতা কস্তা

াফনা 31/07/1992

23188 মভা: বপউর ক খন্দকায মভা: আবজজুর ক খন্দকায

মপারী মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 08/11/1987

23189 াভছুন নাায মভাােদ াভছুর হুদা

ভম্মনায়াযা মফগভ

মপনী 01/12/1992

23190 মভা: াজাান নাঈভ মভা: ারুন -অয - যীদ

মখ নাবযন আযা

ঝারকাঠী 30/12/1990

23191 মভাােদ অবনক ইরাভ কাজী মভা: নজরুর ইরাভ

কুরসুভ মফগভ

াফনা 01/11/1992

23192 মভা: পজলুর ক মভাোঃ মভাতাম্মরফ মাাইন

পবযদা মফগভ

টাঙ্গাইর 04/03/1987
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23193 মভাোঃ ইভাইর মাম্মন মভা: আব্দুর ফাযী

মভাোোঃ আম্মনায়াযা খাতুন

াতক্ষীযা 19/10/1991

23194 অবভয় কুভায ানা অম্মাক কুভায ানা

গীতা যানী ানা

াতক্ষীযা 01/10/1990

23195 মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান খন্দকায ওভান গবন

পবযদা মফগভ

টুয়াখারী 11/09/1987

23196 মভা: মভম্মদী াান জুম্ময়র মভা: পজলুর ক

াবভদা মফগভ

জাভারনৄয 28/05/1992

23197 মভাোঃ জবভ উিীন মভাোঃ ারুন-অয-যবদ

ারুর মফগভ

মবারা 10/08/1992

23198 মভাোঃ ভাইনুর াান মভাোঃ আোঃ যফ বভয়া

ভম্মনায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 31/12/1988

23199 মভাােদ মভাতাায মাম্মন মভাোঃ আরী ায়দায

াবদা মফগভ

কুবভল্লা 25/09/1988

23200 াম্ময়র াা বযভর াা

ফবফতা যানী াা

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 20/11/1991

23201 আবতকুয যভান ফাচ্চু বভয়া

ারুর

ঢাকা 11/04/1991

23202 মভাোঃ মুবরভ উবিন মভাোঃ াম্মেন মখ

বফদ্যা মফগভ

জাভারনৄয 18/10/1993

23203 মভাোঃ টুটুর মাম্মন মভাোঃ াাবুিীন

মভাোোঃ জুরঞ্জান খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 10/01/1988

23204 মভাোঃ বভয়ারুর ক মভাোঃ আবজজুয আরভ

মভাোোঃ মখাম্মদজা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 31/12/1987

23205 মভাোঃ যাপত উল্যা আবুর কারাভ ভ ূঁঞা

েবকনা মফগভ

মপনী 07/01/1991

23206 মভাোঃ বযয়াদ মাম্মন আব্দুর ভান্নান

বরব মফগভ

চাঁদনৄয 05/11/1992

23207 ভীয াবদত মাম্মন ভীয আকযাভ মাম্মন

মভাোোঃ াবকরা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1990

23208 মভাোঃ ওফায়দুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

বউরী আজাদ

ঢাকা 29/11/1989

23209 মভাোঃ ইবরয়াে উবিন এ.মক.এভ. ইউছুপ আরী

াভছুন নাায মফগভ

মনায়াখারী 10/04/1987

23210 মভাোঃ মভজফা ক মভাোঃ জহুরুর ক

মভাোোঃ ভাম্মরকা জাান

াফনা 10/02/1990

23211 তয়দ ভাসুদ যানা তয়দ আয়ুফ আরী

নাবযন মফগভ

মগাারগঞ্জ 06/06/1990

23212 ভবরনা খানভ আব্দুর াবরভ ভাতুব্বয

মগারম্মনায

ভাদাযীনৄয 07/09/1990

23213 যাবজবুর ইরাভ বপকুর ইরাভ

সুরতানা যাবজয়া

ভয়ভনবিং 10/11/1988

23214 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ াজাান ভইয়া

ান্না মফগভ

ভয়ভনবিং 01/09/1991

23215 মভাোঃ বপকুর ইরাভ মভাোঃ জুরা আরী

াযবভন মফগভ

মযনৄয 15/06/1987

23216 মভাোঃ াইনের ইরাভ মৃত মজাভম্ময আরী

াায বানু

বযাজগঞ্জ 10/10/1988
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23217 দীক কুভায যায় সুীর কুভায যায়

বভনতী যায়

টাঙ্গাইর 20/12/1988

23218 মভাোঃ জাবদুয যভান মভাোঃ পজলুর ক

নাজবভ আযা মফগভ

টাঙ্গাইর 25/12/1991

23219 মভাোঃ আর আবভন মভাোঃ াবফবুয যভান ভবল্লক

মযানা াযবীন

ফবযার 05/06/1992

23220 মভাোোঃ াম্মজযা খাতুন মভাোঃ াবপজুয যভান

মভাোোঃ রাইরা াবপজ

বঝনাইদ 21/11/1991

23221 তাবভনা তাবে মভাোঃ মতাপাম্মজ্জর মাম্মন

াবদা আক্তায

পবযদনৄয 09/02/1987

23222 মভাোঃ কাবযভ মভাোঃ পজলুয যভান

বুরবুবর খাতুন

াফনা 12/10/1991

23223 মভাোঃ যাউনের ইরাভ মভাোঃ াভে উবিন

মভাোোঃ যবভা খাতুন

ভয়ভনবিং 20/04/1988

23224 াফবযনা আপবযন (মৃত) আব্দুর ভান্নান

াবভদা মফগভ

ঢাকা 23/12/1993

23225 মদফাীল মঘাল বনভ ির মঘাল

সুবভত্রা মঘাল

াতক্ষীযা 27/10/1991

23226 মভাোঃ নুরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর আবজজ াওরাদায

মনারুন মনো মফগভ

ঝারকাঠী 01/12/1989

23227 রিংম্মকশ্বয যায় মৃত ধনীযাভ যায়

বফম্মনাদা যানী

ঞ্চগড় 25/02/1989

23228 মভাােদ াম্মদুর ইরাভ মভাােদ আফদুর রবতপ

খুযবদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 21/10/1991

23229 মভাোঃ আবতকুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

যাম্মফয়া মফগভ

কক্সফাজায 15/12/1988

23230 মভাােদ ইযপানুর ক মভাােদ ফাদা বভঞা

মভাম্মেনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 22/10/1989

23231 মভাোঃ মতৌবপকুর ইরাভ মভাোঃ ভাবুবুয যভান

াম্মজদা যভান

মনায়াখারী 05/05/1989

23232 ভামুদা আক্তায মভাোঃ আফদুর ভবতন

াভসুন নাায

ঢাকা 31/12/1988

23233 মভাোঃ বদদারুর ইরাভ ভযহুভ এ.বফ.এভ. াভসুম্মিাা

মদম্মরায়াযা মফগভ

ঢাকা 01/07/1991

23234 মভাোোঃ ভাজাফীন জুই মৃত ভীন আরী

মৃত ভভতাজ মফগভ

বযাজগঞ্জ 01/01/1989

23235 মভাোঃ আরভগীয মাম্মন মভাোঃ আবুর কারাভ প্রািং

মভাোোঃ বযনেন বফবফ

যাজাী 01/11/1988

23236 মভাোঃ জবরুর ক মভাোঃ াজাান

াজুদা মফগভ

চাঁদনৄয 31/01/1987

23237 তুলায আম্মভদ মভাোঃ কবফয উিীন যকায

মভাোোঃ স্বপ্না মফগভ

যাজাী 17/03/1993

23238 মভাোঃ মগারাভ মুব িদ মভাোঃ আতাউয যভান

সুবপয়া মফগভ

বদনাজনৄয 01/01/1989

23239 মভাোঃ ইব্রাীভ খবরর মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

উম্মে কুরসুভ

চাঁদনৄয 15/03/1988

23240 প্রবা মাম্মন মজবনয়া মভাোঃ জাম্মফদ মাম্মন

তাম্মযা মাম্মন

নড়াইর 31/12/1987
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23241 ইযাত জাান এভ.এ ভাম্মরক

ানাজ মফগভ

ঢাকা 10/06/1989

23242 আযানের ইরাভ আব্দুর ভাম্মরক

আম্মরয়া মফগভ

পবযদনৄয 26/12/1989

23243 মভাোঃ টিনৄ সুরতান সুম্মফদায সুরুজ বভয়া

াম্মেনা মফগভ

কুবভল্লা 25/10/1990

23244 তাভান্না খানভ আম্মনায়ায মাম্মন খান

মাম্মন আযা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 25/05/1989

23245 বযয়াদ ভামুদ ইভন মভাোঃ আবু ফকয

াম্মজদা থাতুন

মম্মায 06/01/1989

23246 মভাোঃ খাবরদ উিীন মভাোঃ ারা উিীন

আনজুয়াযা মফগভ

াতক্ষীযা 18/10/1989

23247 ানা মনা মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন

াযবীন মফগভ

ভাদাযীনৄয 11/12/1989

23248 কৃষ্ণ কুভায যকায নন্দ রার যকায

রক্ষী যানী যকায

ভাবনকগঞ্জ 29/08/1987

23249 মভাোঃ বযয়াজুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মপযম্মদৌব ইরাভ

বঝনাইদ 03/03/1992

23250 নুরুর আরভ নুরুর ইরাভ

যাবজয়া সুরতানা

চট্টগ্রাভ 22/11/1993

23251 অবনম্মভল দাগুি অশুম্মতাল দাগুি

যীনা দাগুি

চট্টগ্রাভ 05/10/1990

23252 মভাোঃ মুস্তাবন জভািায মভাোঃ াবুবিন জভািায

যানু মফগভ

নড়াইর 10/10/1989

23253 জয়ন্ত কুভায ার স্বন কুভায ার

কবফতা যানী ার

মনত্রম্মকানা 02/10/1987

23254 বযয়াদ আম্মভদ ইাক বভয়া

মজবভন মফগভ

কুবভল্লা 29/04/1993

23255 মভাোঃ ইভযান াোন মৃত আবুর মাম্মন

যওম্মানাযা মফগভ

বযাজগঞ্জ 01/02/1989

23256 ভামুদ াান মভাোঃ আবুর াম্মভ

মরী াান

াফনা 31/12/1986

23257 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ আবু দাউদ গাজী

মভাোোঃ োম্মরা মফগভ

াতক্ষীযা 06/07/1992

23258 জাাঙ্গীয আরভ চাঁন বভয়া

মৃত জম্মভরা মফগভ

টাঙ্গাইর 08/11/1990

23259 মভাোঃ আর ইভযান মাাগ মভাোঃ আবু াান

মভাোোঃ মযভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 03/03/1989

23260 মভাোঃ জাপরুর াান খান মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন খান

মজবভন মফগভ

নযবিংদী 26/03/1992

23261 কবফয মাাইন মুনসুয আরী

আেভা মফগভ

ঢাকা 01/02/1988

23262 আব্দুর রবতপ বভয়া আবুর াম্মভ ভাদফয

আভা মফগভ

বযয়তনৄয 15/07/1990

23263 মাাগ রস্কয সুজয় আফদুর আাদ রস্কয

মভাোোঃ মখাম্মদজা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 12/09/2016

23264 মভাোঃ আবকুর ইরাভ মভাোঃ বপকুর ইরাভ

রুনা আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/10/1992
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23265 মভাোঃ ভাছুভ বফল্লা ভবপজুর ক

মযাম্মকয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1992

23266 কাজী মভাোঃ নাঈভ কাজী মভাোঃ াবপজ

াম্মজদা খাতুন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/07/1991

23267 মভাোঃ মবরভ াান মভাোঃ ইব্রাবভ মখ

ভানেজা মফগভ

পবযদনৄয 12/06/1990

23268 আবু হুযাইযা মভাোঃ ইোক আরী

ভামুদা ক

মভম্মযনৄয 30/10/1990

23269 আরী আান আকতায মভাোঃ আগয আরী

আকতায ফানু

াফনা 22/02/1990

23270 বউবর আক্তায এভদাদুর ক

বজনাত ভর

মনত্রম্মকানা 25/09/1987

23271 ভভতা আক্তায মভাস্তপা আরী

াভসুন নাায

ভাবনকগঞ্জ 02/10/1989

23272 মভাােদ খয়রুর আবভন মভাােদ াভছুর ক

জবভরুন মনো

বম্মরট 07/12/1986

23273 াযবভন জাান মভাোঃ াম্মফায়ায জাান

আবম্বয়া খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 06/09/1989

23274 অনৄ সুরতান মভাোঃ বপকুর আরভ

আবম্বয়া খাতুন

নযবিংদী 20/04/1986

23275 মভাােদ া যান মভাােদ বপকুয যভান

মভাােদ জাানাযা মফগভ

মপনী 18/12/1986

23276 মভাোঃ াবপজুর ইরাভ খন্দকায মভাজাম্মের

বয়াযা মফগভ

ঝারকাঠী 01/12/1994

23277 মভাোঃ নাবদুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ক

আবভনা মফগভ

মপনী 04/08/1989

23278 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আব্দুর মভাম্মভন

বযনা আকতায

নাযায়নগঞ্জ 31/12/1989

23279 মভাোঃ তােবযন মাম্মন মভাোঃ তপাজ্জর মাম্মন

মভাাোঃ মভাম্ম িদা মফগভ

কুবভল্লা 02/02/1987

23280 মুােদ ইভাঈর মাম্মন যাম্মর বপয়র আরভ

আযপম্মতন মনো

মনায়াখারী 31/08/1987

23281 মভাোঃ ভাযজান ববিক মভাোঃ আবুফকয ববিক

খুবজস্তা ববিক

বকম্মাযগঞ্জ 08/03/1990

23282 স্বজন চন্দ্র সূত্রধয সুনীর চন্দ্র সূত্রধয

প্রবতভা যানী সূত্রধয

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/12/1987

23283 মভাোঃ ওয়াবভ আকযাভ মভাোঃ ফজলুয যভান

াবজয়া মফগভ

কুবভল্লা 24/12/1988

23284 তয়দ যাবপ াান তয়দ আরভগীয মাাইন

লুৎনেম্মন্নো আকতায

ফবযার 19/12/1993

23285 তানবজনা জাান মচৌধুযী ফবদউর আরভ মচৌধুযী

মযানা আরভ মচৌধুযী

কুবভল্লা 30/11/1994

23286 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ এভদাদুর ক

বনলুপা আক্তায

গাজীনৄয 13/02/1989

23287 মযত আরী আম্মনায়ায হুাইন

মভাোঃ যবভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 15/03/1984

23288 মভাোঃ ভবন উবিন ভযহুভ মভাোঃ আফদুর ভন্নান

আম্ময়া মফগভ

মনায়াখারী 26/05/1989
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23289 মুােদ ভবউিীন ফবদউন নূয

আরভাে মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/01/1993

23290 ারভা তাফাসুভ ভযহুভ মভাোঃ আব্দুর কবযভ

ভভতাজ মফগভ

ফবযার 01/01/1990

23291 মভাোঃ নূযনফী যকায মৃত আম্ময়জ উিীন

মভাোোঃ রবফজা মফওয়া

জয়নৄযাট 31/12/1990

23292 মভাোঃ াবব্বয যায়ান মভাোঃ যবপকুর ইরাভ জভািায

মযাজীনা আপম্মযাজ

খুরনা 10/10/1992

23293 অবব মঘাল বফদুযৎ কুভায মঘাল

বঝনু মঘাল

মনত্রম্মকানা 15/08/1989

23294 মভাোঃ ফািাযাজ খারাী মভাোঃ আরতাপ  খারাী

মগারাী মফগভ

ভাদাযীনৄয 14/09/1988

23295 মভাোঃ আান াবফফ মভাোঃ াবফবুল্লা

তাবভনা াবফফ

মুবন্পগঞ্জ 15/09/1991

23296 মভাোঃ যাবকফ উিীন মভাোঃ ইফাদত মাম্মন

মভাোোঃ সুবপয়া খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 26/12/1989

23297 মভাোঃ ভারুপ াান মভাোঃ ভকবুর মাম্মন

াবপজা খাতুন

াতক্ষীযা 15/08/1992

23298 ইভাভ াান মৌযব মভাোঃ বজয়াউর াান

আভা মফগভ

ফবযার 01/12/1993

23299 মভাোঃ যাবজবুর াান মভাোঃ আবুর কাম্মভ

যাম্মরা মফগভ

নাম্মটায 01/12/1988

23300 মভাোঃ ফাবুর তাম্ময মচৌধুযী ততয়ফ তাম্ময মচৌধুযী

াভীভা মফগভ

কক্সফাজায 12/09/1990

23301 াানুর কবযভ বযাজুর ইরাভ

মবরনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 27/10/1992

23302 মভাােদ জাভার উিীন কালু বভয়া

েবকনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 06/08/1993

23303 ানবজদা আপবযন মভাোঃ াভছুর ক

মাম্মম্মনআযা মফগভ

চাঁদনৄয 30/09/1989

23304 মভাোঃ ভাজারুর ক মভাোঃ মভাজাম্মের ক

মভাাোঃ বভযন আক্তায

চাঁদনৄয 01/01/1990

23305 মভাোঃ ওয়াবরদ মাম্মন মভাোঃ আবুর কাম্মভ

মখাম্মদজা মফগভ

জাভারনৄয 20/07/1992

23306 মভাোঃ বনান আরী মভাোঃ ইফাদত আরী

পবযদা খাতুন

কুবিয়া 02/03/1991

23307 সুভন চক্রফতী বচত্ত যঞ্জন চক্রফতী

জয়ন্তী চক্রফতী

সুনাভগঞ্জ 06/06/1988

23308 াযবভন আক্তায মভাোঃ নসু বভয়া

সুরতানা াযবীন

মগাারগঞ্জ 29/11/1991

23309 মভাোঃ জাবদ াান মভাোঃ জাভার উিীন

নাবেভা আক্তায

কুবভল্লা 20/08/1993

23310 মভাোঃ আবভনুয যভান বপউবিন আম্মভদ

মভাোোঃ াম্মনায়াযা মফগভ

বদনাজনৄয 05/02/1987

23311 বনম্মযন্দ্র নাথ যকায নম্মযন্দ্র নাথ যকায

গীতা যানী

ফগুড়া 25/11/1993

23312 ারভান খান জাাঙ্গীয খান

ববযন আকতায

ফবযার 05/12/1993

Page 138 of 228



র োল

নং

প্রোথী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ (পদন/মোস/ 

বছ )

(১) (৩) (৪) (৭) (৮)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল পিসোব  ক্ষণ কম েকতেো/সিকো ী প চোলক(পিসোব)/পন ীক্ষো কম েকতেো বদ স োসপ  জনবল পনব োবগ  

লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23313 মভাোঃ পখরুর ইরাভ মভাোঃ আপজালুয যভান

মবরনা আপম্মযাজ

কুবভল্লা 12/12/1991

23314 মভাোঃ আরভগীয মাম্মন মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

নাজভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 13/03/1988

23315 মভাোঃ আবন বভয়া মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু বভয়া

আবম্বয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1987

23316 জান্নাতুর মপযম্মদৌ মভাোঃ মভােম্মরভ উবিন

যাবদা মফগভ

ভয়ভনবিং 01/10/1990

23317 নাবদভ মাম্মন মভাোঃ মভাতাম্মরফ মাম্মন

নুযজাান আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 08/10/1990

23318 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ বফল্লার বভয়া

ভবযয়ভ আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 10/12/1992

23319 মুোঃ ফাবযকুর ইরাভ মুোঃ আব্দুর ওয়াদুদ

মভাাোঃ মযৌন আখতায

চাঁাইনফাফগঞ্জ 11/01/1991

23320 মভাোঃ মভায়াম্মজ্জভ মাম্মন মভাোঃ আেভত আরী

রাইরী মফগভ

গাজীনৄয 01/12/1991

23321 অবদবত াা রূা অবনর চন্দ্র াা

অরকা যানী তালুকদায

মনত্রম্মকানা 31/12/1990

23322 কাবনজ পাবতভা নজরুর ইরাভ

াভছুন নাায

গাজীনৄয 12/12/1991

23323 মভাোঃ আক্তায মাম্মন মভাোঃ আফদুয যভান

ারা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 03/04/1987

23324 মভাোঃ াঈদ াান মভাোঃ াম্মদক উল্যা

মজানা আক্তায

মনায়াখারী 21/11/1986

23325 অবনতা যায় ধনঞ্জয় যায়

বগফতী যায়

ভাবনকগঞ্জ 13/09/1987

23326 প্রবাকয মদফনাথ িংকয চন্দ্র মদফনাথ

প্রবা যানী মদফনাথ

মুবন্পগঞ্জ 25/08/1990

23327 মদফাীল ফাক ফাম্মনশ্বয ফাক

যীতা ফাক

বদনাজনৄয 10/07/1988

23328 মভাোঃ মনয়াভত উল্লা মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

ভম্মনায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 19/11/2016

23329 মভাোঃ পাযান খন্দকায মভাোঃ ভাবুফ খন্দকায

বপম্মযাজা মফগভ

রক্ষীনৄয 05/01/1994

23330 মভাোঃ জবরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জবরর

নুরুন নাায

কুবভল্লা 01/05/1988

23331 আপানা াযবীন মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

ভভতাজ মফগভ

পবযদনৄয 25/10/1990

23332 মভাোঃ আর-ভামুন মভাোঃ যস্তভ আরী ভির

মভাোোঃ জাম্ময়দা খাতুন

বঝনাইদ 01/09/1992

23333 মভাোঃ াবকফ মভম্মদী মখ বদুর ইরাভ

ফনফ ইরাভ

নওগাঁ 15/12/1993

23334 মভাোঃ ভাা আরভ বভয়া মভাোঃ জয়দুর ক

মভাোোঃ মজাম্মফদা খাতুন

গাইফান্ধা 20/05/1987

23335 নাবপা  নাজনীন ক মভাোঃ নাবজমুর ক

নাজভা ক

ঢাকা 17/12/1987

23336 ভনসুয আম্মভদ ভবনয মাম্মন

রাইরী আক্তায

মুবন্পগঞ্জ 20/06/1988
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23337 মদরওয়ায মাম্মন ভঞ্জুভ আরী

মজম্মরখা খাতুন

রারভবনযাট 03/04/1987

23338 মভাোঃ ভবনরুর ইরাভ মভাোঃ াভছুর ইরাভ

মভাোোঃ ভভতাজ মফগভ

ফগুড়া 01/10/1988

23339 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ সুভায আরী

মভাোোঃ ছুযাতন মফগভ

ঠাকুযগাঁও 26/11/1988

23340 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ আযানের ইরাভ

নাজভা ইরাভ

ফগুড়া 01/01/1993

23341 মভাােদ আর-ভাসুভ মৃত. মভাােদ ববিকুয যভান

মবরনা যভান

বম্মরট 15/01/1988

23342 মভাোঃ সুজা বভয়া মভাোঃ ভবতন বভয়া

মভাোোঃ ভম্মভনা মফগভ

যিংনৄয 15/06/1987

23343 যানী খানভ ম্মযায়ায পবকয

াবজয়া মফগভ

বম্মযাজনৄয 03/04/1987

23344 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আম্মনায়ায হুাইন খান

াবরভা মফগভ

কুবভল্লা 31/12/1990

23345 াম্মর আভদ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

ারভা মফগভ

পবযদনৄয 16/08/1989

23346 আবপন নাায মভাোঃ আইয়ুফ  আরী

াবদা মফগভ

মম্মায 01/07/1990

23347 মভাোঃ মভাস্তপা মাম্মন মভাোঃ বযয়ত উল্লা

মযাম্মকয়া মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 15/01/1987

23348 নম্মফাদীত কুভায জীফন ফাবুজী মঘাল

রুনা মঘাল

যিংনৄয 07/01/1991

23349 মভাোঃ নাজমুর আম্মফদীন মভাোঃ জয়নার আম্মফদীন

তবভনা আক্তায

মনায়াখারী 07/09/1989

23350 উৎর মগৌড় ভধু সূদন মগৌড়

ফান্তী মগৌড়

ভয়ভনবিং 26/07/1990

23351 মভাােদ নূয নফী মভাোঃ মভাস্তাক আম্মভদ

মভাাোঃ াভসুন নাায

কুবভল্লা 23/10/1991

23352 আজম্মভযী সুরতানা জবরুর ক

আম্ময়া মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 19/10/1992

23353 নবণ িভা ীর ভফন চন্দ্র ীর

সুভবত যানী ীর

টুয়াখারী 20/05/1992

23354 মভাোঃ ভবতউয যভান মভাোঃ পয়জায যভান

মভম্মরুন মনো

বদনাজনৄয 31/12/1988

23355 মভাােদ যাম্মদুর ইরাভ আব্দুর রবতপ

যাবদা মফগভ

যাজফাড়ী 28/11/1987

23356 মভাােদ কাভার মাম্মন মভাােদ ভাবনক বভয়া

াভসুন নাায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 15/06/1987

23357 মভাোঃ জাবকয মাম্মন মভাোঃ আবযপ বভয়া

মম্মরনা মফগভ

নযবিংদী 15/10/1990

23358 মভাোঃ বজয়া উবিন ভামুদ নুরুর আবভন

মারতানা যাবজয়া

মপনী 03/01/1992

23359 মভাোঃ যবফউর ইরাভ আব্দুয ফাবদ

মযম্মনা আক্তায

মনত্রম্মকানা 05/01/1989

23360 তন্য় বভত্র বদরী বভত্র

বর যাণী বভত্র

যাজাী 25/12/1993
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23361 মভাোঃ বুরবুর মাম্মন মৃত. আবুর কাম্মভ

মভাোোঃ জাানাযা মফগভ

যাজাী 06/08/1989

23362 মাম্মর যানা ভবয উবিন

যাবদা খাতুন

কুবিয়া 30/07/1991

23363 াবভয়া খানভ মভাোঃ ইবরয়াে খান

ভভতাজ মফগভ

চাঁদনৄয 18/12/1991

23364 জীফন ারদায কৃষ্ণদ ারদায

সুভনা ারদায

ভাগুযা 17/03/1990

23365 যাম্মদ আম্মভদ তয়দ আম্মভদ

যবভা মফগভ

গাজীনৄয 07/05/1988

23366 ায়ভা আপম্মযাজ মভাোঃ আফদুর ফাম্মতন

আপম্মযাজা ফাম্মতন

ভয়ভনবিং 01/10/1991

23367 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ পম্ময়জ উবিন

মভাোোঃ জাানাযা

াফনা 04/11/1990

23368 তানবজনা আক্তায মভাোঃ াীদ আরভ বভবজ

ভামুদা মফগভ

চাঁদনৄয 15/02/1991

23369 ীদ াান আবুর কাম্মভ

আম্মনায়াযা খাতুন

াতক্ষীযা 15/10/1990

23370 মভাোঃ আবপ ইভবতয়াজ ভ ূঁইয়া মভাোঃ মবরভ ভ ূঁইয়া

ভামুদা মফগভ

মনায়াখারী 31/12/1987

23371 াাদাত মাম্মন ভজুভদায আবু তাম্ময ভজুভদায

াম্মনা আক্তায

মপনী 01/04/1987

23372 মভাোঃ আবু ফাক্কায ববিক আনায উবিন

জবড়না খাতুন

গাজীনৄয 12/12/1986

23373 ভাবুবুর আরভ আবুর াম্মভ

মযবজয়া আক্তায

ভয়ভনবিং 10/10/1989

23374 কয কুভায যায় ভাখনরার যায়

সুন্দযী  যানী যায়

ভাগুযা 20/01/1989

23375 তন াা মম্মাদা জীফন াা

ভারতী যানী াা

ভাবনকগঞ্জ 01/12/1988

23376 মভাোঃ ভাসুভ বফল্লা মভাোঃ কায়ায আরী বভয়া

বরবর মফগভ

ঝারকাঠী 25/12/1992

23377 মভাোঃ মফাযান উবিন মদরওয়ায মাম্মন

াম্মদা াভীভ

চট্টগ্রাভ 27/01/1990

23378 মভাোঃ আবজজুর ইরাভ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

আক্তায খানভ

ঢাকা 13/12/1990

23379 মভাোঃ আবজজুর ক মভাোঃ দবফয উবিন ভির

মভাোোঃ যাম্মদা মফগভ

ফগুড়া 06/05/1987

23380 মভাোঃ ভয়নুর ক মভাোঃ এনম্মেয আরী

মভাোোঃ ভবভনা মফগভ

গাইফান্ধা 16/06/1988

23381 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আভজাদ মাম্মন পবকয

মভাোোঃ চাম্মভরী মফগভ

ফগুড়া 06/05/1988

23382 এ. এভ তানবফয আরভ এ.এভ জাপয আম্মভদ

আম্ময়াযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 31/12/1986

23383 ীভা আক্তায যবপকুর ইরাভ

মভাম্মভনা খাতুন

ঢাকা 07/01/1991

23384 মভাোঃ াবজদ আম্মভদ মাম্মর মভাোঃ তয়দ আরী

াভছুন নাায

বযয়তনৄয 27/04/1987
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23385 বমুর খন্দকায ভকবুর খন্দকায

যাাতন মফগভ

ভাদাযীনৄয 01/01/1994

23386 ারভা আক্তায মভাোঃ জবভ উবিন

মযাম্মকয়া মফগভ

নযবিংদী 15/04/1992

23387 মভাোঃ বজয়াউর ক আবক ভবপজ বভয়া

নুয নাায

মনায়াখারী 23/12/1992

23388 মভাোঃ ারুন উয যবদ আব্দুয যাভান যাড়ী

নুযবানু মফগভ

চাঁদনৄয 31/12/1989

23389 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ নুরুর ইরাভ খান

মভাোোঃ আপম্মযাজা বুরবুর নাায

বযাজগঞ্জ 01/12/1991

23390 মভাােদ াাদাত মাম্মন আবভনুর ক

জাবযয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 04/07/1992

23391 মভাোঃ আতায আরী মভাোঃ মকযাভত আরী

আম্মভনা মফগভ

ভয়ভনবিং 01/09/1991

23392 চন্দন দা বচত্তযঞ্জন দা

োয়াযানী দা

বম্মরট 30/12/1992

23393 তা চক্রফতী তুলায মৃত. ত্রযম্বক চক্রফতী

মৃত. ঝণ িা বত্রম্মফদী

বফগঞ্জ 30/09/1993

23394 মভাোঃ মভম্মদী রুম্মফর মভাোঃতাজ উবিন

আবভনা মফগভ

টাঙ্গাইর 08/01/1992

23395 ভামুদুর াান আকফয মাম্মন

মযম্মফকা মফগভ

মগাারগঞ্জ 22/10/1991

23396 তাম্মযক আবজভ আবজভ উবিন মাম্মন

মভাােৎ জহুযা খানভ

চট্টগ্রাভ 16/04/1992

23397 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান মভাোঃ ীদুর আরভ

মভাোোঃ যাবজয়া সুরতানা

ফগুড়া 11/04/1986

23398 আকবরভা আক্তায আব্দুর জবরর

ভবযয়ভ মফগভ

কুবভল্লা 12/12/1990

23399 ন্ধান কুভায ভির সুম্মদফ কুভায ভির

স্ববস্তকা যানী

নওগাঁ 17/05/1990

23400 মভাোঃ এযাদ আরী যদায মভাোঃ ভম্ময আরী যদায

নেরজান মফগভ

যাজফাড়ী 16/07/1991

23401 মভাোঃ এভযান মাম্মন মভাোঃ আবুর মাম্মন

াভত আযা মফগভ

চাঁদনৄয 09/02/1989

23402 মভাোঃ রাবলু মাম্মন মভাোঃ ভবতয়া যভান যদায

সুবপয়া খাতুন

াতক্ষীযা 25/10/1987

23403 মভাোঃ বজয়াউয যভান মভাোঃ ওয়াম্মজদ আরী

মভাোোঃ অজুপা খাতুন

টাঙ্গাইর 31/12/1987

23404 খবরলুয যভান যবফউর মাম্মন

আম্মভনা মফগভ

কুবভল্লা 01/01/1989

23405 মভাোঃ খাবরদ মাম্মন যভত উল্লযা াওরাদায

াম্মজদা মফগভ

চাঁদনৄয 24/08/1989

23406 নূয-ই-নাজভীন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাোোঃ আম্মরয়া মফগভ

বম্মযাজনৄয 03/11/1992

23407 বপাতুন মনা ভযহুভ কাজী াজারার

মযাকানা

ঢাকা 08/03/1992

23408 মভাোঃ মভাজাম্মের ক মভাোঃ আব্দুর খাম্মরক

আম্মভনা মফগভ

ভয়ভনবিং 10/10/1989
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23409 মভাোঃ ারা উবিন মৃত. াভসুর ক

মাম্মনয়াযা মফগভ

মপনী 25/08/1988

23410 াযবভন আক্তায যভত উল্লাহ

াভসুন নাায

যিংনৄয 31/12/1990

23411 মভাোঃ াবেবুর াান মভাোঃ আব্দুর রবতপ

চাম্মভরী খানভ

পবযদনৄয 27/04/1991

23412 াান ভামুদ ভামুনূয যবদ

াবনা মফগভ

মনত্রম্মকানা 06/07/1990

23413 মভাোঃ তাবযকুর ইরাভ মভাোঃ যবপকুর ইরাভ ডাকুয়া

কবনুয মফগভ

ফবযার 06/10/1992

23414 যাবজয়া খাতুন মৃত. আরীউর ইরাভ

জাম্মদা াযবীন

ফবযার 30/12/1990

23415 ইপাত জান্নাত ােী মভাোঃ ইযাইর মাম্মন

মভাোোঃ আবপপা সুরতানা

ফগুড়া 12/10/1990

23416 সুব্রত মদফনাথ প্রনেল্ল মদফনাথ

োয়াযানী মদফনাথ

ঢাকা 29/07/1992

23417 বক্লন্টন বত্রনৄযা নবজফ  বত্রনৄযা

তাযাবফতী  বত্রনৄযা

খাগড়ােবড় 08/01/1994

23418 মভাােদ জীফ মৃত. মভাোঃ াম্ম আরভ

জয়নফ মফগভ

ঢাকা 05/10/1989

23419 মভাোঃ তবযকুর ইরাভ পারুখ মৃত. ফাারুর ইরাভ

নাবেভা খাতুন

াতক্ষীযা 08/10/1992

23420 যাজন চন্দ্র দা সুবাল চন্দ্র দা

যানী যানী দা

মনায়াখারী 13/02/1989

23421 মভাোঃ নাঈভ মভাল্লা মভাোঃ আবুর মাাইন

অজুপা

নাম্মটায 01/01/1989

23422 মভাোঃ আজাদুর ইরাভ মভাোঃ ফকুর মভাল্লা

আঞ্জুভানাযা মফগভ

পবযদনৄয 31/12/1989

23423 মভাোঃ ববিকুয যভান মভাোঃ মভাজাম্মের মাম্মন

োম্মরা মফগভ

ঢাকা 17/08/1989

23424 আরাবভন আরভাে

খাবদজা

নাযায়নগঞ্জ 13/05/1990

23425 মভাোঃ আব্দুল্লা আর মনাভান মভাােদ উল্লা

মভাাোঃ ভাম্মজদা আক্তায

কুবভল্লা 10/11/1988

23426 যবপকুর ইরাভ মভাোঃ দুদ বভয়া

নয়ন তাযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 28/12/1988

23427 মভাোঃ মভাযম্মদ আরভ ভ ূঁইয়া মভাোঃ মখাযম্মদ আরভ ভ ূঁইয়া

আম্মরয়া মফগভ

মপনী 31/12/1987

23428 বদফাকয ফবনক মৃত. অমৃত রার ফবনক

ঊলা যানী ফবনক

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 09/08/1988

23429 সুবপ্রয়া মদফী চন্দ্র মখয নাথ

নীবরভা মদফী

চট্টগ্রাভ 01/10/1989

23430 মভাোঃ আবু তাম্মরফ মভাোঃ এভদাদুর ক

আম্মনায়াযা

ঢাকা 12/05/1988

23431 নাবেয আাম্মভদ মভাোঃ ইকফার মাম্মন

তাবভনা মাম্মন নাজভা

টাঙ্গাইর 25/06/1992

23432 ভম্মনায়াযা মফগভ আবুর ভনসুয

তাবভনা ভনসুয

চট্টগ্রাভ 04/11/1990
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23433 মভাোঃ এযাদ আরী ভির মভাোঃ আব্দুয যবভ ভির

গুরনাায মফগভ

জয়নৄযাট 22/11/1993

23434 জান্নাতুর মপযম্মদৌ মভাোঃ ইউসুপ আরী

মভাোোঃ নুরুন্নাায মফগভ

কুবিয়া 25/12/1989

23435 ভাামুদুর াান মভাোঃ বপম্মযাজ আরী

বয়াযা মফগভ

নযবিংদী 16/04/1988

23436 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ াভসুয যভান

াযবীন আক্তায

ঢাকা 28/10/1990

23437 প্লাফন কুভায মদ বযদ মদ

স্বপ্না মদ

টাঙ্গাইর 31/12/1989

23438 ইউসুম্মপয যভান আবযপ মভাোঃ খুযবদ আরভ াওরাদায

যবভা মফগভ

রক্ষীনৄয 17/07/1989

23439 মভাোঃ াখাওয়াত মাম্মন মভাোঃ মভায়াম্মজ্জভ মাম্মন

কভরা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/10/1989

23440 যবন যায় যবঞ্জত যায়

ভম্মনাযভা যায়

বফগঞ্জ 15/09/1989

23441 পাযজানা আক্তায আবখ  আাদুজ্জাভান মচৌধুযী

নাবভা মফগভ

ঢাকা 09/07/1992

23442 মভাোঃ নাবেরুর ক মভাোঃ মভাকাম্মের ক

জুফাম্ময়দা গুরানাযা

মবারা 17/10/1990

23443 মগাার ফাইন ভম্মনাযঞ্জন ফাইন

 ম্যাম্মনাকা ফাইন

াতক্ষীযা 22/08/1990

23444 সুভন আম্মভদ মভাোঃ আব্দুর কবযভ

বখনা খাতুন

াতক্ষীযা 09/02/1991

23445 শুভ্র কাবন্ত ফাক বযদা ফাক

মমুনা ফাক

াতক্ষীযা 13/09/1991

23446 উত্তভ কুভায যকায বীভ চাঁদ যকায

সুলভা যানী যকায

াতক্ষীযা 25/11/1987

23447 াইদুর ইরাভ বপকুর ইরাভ

াম্মজদা আক্তায

কুবভল্লা 04/04/1992

23448 মভাোঃ মুবভন আর মুজাীদ মভাোঃ আব্দুয যভান আকন

যাবজয়া মফগভ

ফবযার 06/12/1988

23449 মভাোঃ মভাম্মভন বভয়া আব্দুর ভবতন মভাল্লা

রুবয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 04/08/1988

23450 মভাোঃ ভাামুদুর াান ফাবি মভাোঃ ভাতাফ মাম্মন

াবরভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 30/06/1991

23451 মভাোঃ বজল্লুয যভান মভাোঃ ফবয উিীন

মভাোোঃ জয়নাপা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 25/03/1991

23452 বযনের ইরাভ মৃত. াজজাদ আরী মখ

মকাবনুয মফগভ

মম্মায 15/07/1988

23453 মভাোঃ পায়ার ইকফার মভাোঃ খুযবদ ইকফার

মৃত. াফানা যাাত

যিংনৄয 01/12/1989

23454 তুবন আভদ বজয়াউবিন আম্মভদ

মাম্মন আযা আম্মভদ

ভয়ভনবিং 13/12/1985

23455 আান াফীফ মৃত. আব্দুর রবতপ

যাবরা মফগভ

রারভবনযাট 01/01/1991

23456 মভাোঃ আকফয মাম্মন মৃত. আব্দুর ফাম্মতন

আপতাযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/04/1988
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23457 মভাােদ বফপ্লফ মাম্মন মৃত. আব্দুর ফাম্মতন

বনলুপা মফগভ

নযবিংদী 15/07/1991

23458 আবউর ইরাভ আবভন উবিন ঢারী

কাভরুন নাায

বযয়তনৄয 29/12/1989

23459 মভাোঃ াভসুিীন মভাোঃ ভবউিীন

ববযনা মফগভ

খুরনা 10/02/1991

23460 এ. এভ পযাদ-উর-ক মভাােদ মতাজাম্মের ক

বপম্মযাজা মফগভ

টাঙ্গাইর 11/10/1989

23461 াখাওয়াত মাম্মন ভাও. নূয মভাােদ

ভাবুফা মফগভ

চাঁদনৄয 02/01/1987

23462 মভাোঃ াইনের ইরাভ মৃত. মভাোঃ মভাক্তায আরী খাঁন

মৃত. আম্মরয়া মফগভ

ঝারকাঠী 01/01/1989

23463 জুরকায নাঈভ আব্দু ারাভ

মফগভ মপারী ারাভ

বযাজগঞ্জ 26/01/1991

23464 মভাোঃ যাবপউর আরভ মৃত. ববিক মাম্মন

মভাোোঃ মযাবজনা মফগভ

নাম্মটায 01/12/1991

23465 প্রদী কুভায াানী যাম্মজন্দ্র াানী

সুবভত্রা াানী

খুরনা 08/12/1988

23466 রক্ষন চন্দ্র ফভ িন যাভগবত ফভ িন

ভারতী ফভ িন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 31/12/1990

23467 পয়জুন মনা মভাোঃ পজলুর ক

াযববন মফগভ

মবারা 27/04/1992

23468 নন্দরার ভির ভানম্মফ চন্দ্র ভির

কবফতা যানী ভির

াতক্ষীযা 27/12/1989

23469 মভাোঃ মুবকবুজ্জাভান এ. এভ. আবুর কাম্মভ

মজাযা মফগভ

খুরনা 01/01/1991

23470 সুজন কুভায ম্মন্তাল কুভায

ারুর যানী

বযাজগঞ্জ 02/05/1991

23471 মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান মভাোঃ যানা মভাস্তপা

মভাোোঃ নেয়াযা াযবীন

বযাজগঞ্জ 15/11/1988

23472 মখ পয়ার আম্মভদ মখ আব্দুর কাম্মদয

রাবরী মফগভ

খুরনা 01/01/1990

23473 সুজয় কুভায াা স্বরু কুভায াা

বভনবত যানী াা

ভাগুযা 20/12/1987

23474 রূক রুি অনাথ ফন্ধু রুি

বমুর রুি

চট্টগ্রাভ 08/07/1989

23475 মভাোঃ বযাজুর ইরাভ মভাোঃ মরাকভান মভাল্যা

আম্মরয়া মফগভ

মম্মায 11/12/1989

23476 াবদয়া আপম্মযাজ মৃত বপকুর আরভ

াীন আরভ

কুবভল্লা 01/07/1991

23477 মভাোঃ জাবদুর ইরাভ আকন্দ মভাোঃ আব্দুর গনেয আকন্দ

আপম্মযাজা খাতুন

ভয়ভনবিং 20/12/1987

23478 মভাোঃ পারুক মাম্মন বকদায মভাোঃ মভােম্মর উবিন বকদায

মাম্মনয়াযা মফগভ

গাজীনৄয 18/12/1986

23479 মভাোঃ যায়ানুর আান মভাোঃ ভকসুদায যভান

মভাোোঃ মযম্মনা আক্তায

নীরপাভাযী 01/09/1989

23480 ইযাত জাান মভাোঃ নুরুর আবভন ভজুভদায

ভম্মনায়াযা মফগভ

াতক্ষীযা 27/10/1991
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লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23481 মভাোঃ ভাসুদ যানা মৃত আব্দুয যাজ্জাক

মপযম্মদৌী আযা

মম্মায 25/11/1987

23482 মভাোঃ বপকুর ইরাভ মভাোঃ কবপর উবিন ভির

মভাোোঃ মকাবনুয মফগভ

কুবড়গ্রাভ 08/05/1990

23483 মভাোঃ আবনছুয যভান মভাোঃ ফাবু যদায

মভাোোঃ পবযদা খাতুন

াফনা 21/10/1992

23484 অববক াা অবত াা

শ্যাভরী াা

মম্মায 27/06/1989

23485 জয় কুভায চাকভা মভভবণ চাকভা

মৃত. জবভরা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 06/01/1991

23486 মগৌতভ মঘাল প্রফীয মঘাল

তুবরকা মঘাল

াতক্ষীযা 15/09/1989

23487 পাযানা সুরতানা বযা মভাোঃ আব্দুর ওাফ

কাজী খাবদজা মফগভ

কক্সফাজায 30/10/1990

23488 জান্নাতুর মপযম্মদৌ মযত আরী

তবভনা মফগভ

নাম্মটায 16/10/1991

23489 নাজভীন যভান মুবজবুয যভান

াবরভা যভান

বফগঞ্জ 13/03/1991

23490 াযবভন ফনভ হুভায়ুন কবফয

বনলুপা ইয়াবভন

ভয়ভনবিং 30/09/1991

23491 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান মৃত জাবদুয যভান

ভাবফয়া মফগভ

ফগুড়া 15/09/1990

23492 তন্য় ফাক যাবজফ যতন ফাক

তৃিা ফাক

বদনাজনৄয 16/11/1988

23493 াগয চক্রফত্তী তয যঞ্জন চক্রফত্তী

বনবা যানী চক্রফত্তী

নযবিংদী 06/11/1989

23494 এভযান মাম্মন াবনপ খান

আম্মভনা মফগভ

চাঁদনৄয 01/06/1989

23495 এ. এভ. পখরুর াান মভাোঃ যাপ উবিন

তয়দা যাম্মফয়া মফগভ

ভয়ভনবিং 20/12/1988

23496 যাজু যকায মভাোঃ বপউর ইরাভ

আনজু আযা মফগভ

বদনাজনৄয 23/09/1992

23497 াযাফান তহুযা মভাোঃ আতাউয যভান

মুফাশ্বাযা

যিংনৄয 10/10/1992

23498 মাানুয যভান আভা খাতুন

আব্দুর ভাম্মরক

মযনৄয 28/07/1989

23499 কবনকা কভ িকায অবনর কভ িকায

কাভনা কভ িকায

ঢাকা 12/12/1989

23500 মভাােদ নাঈভ উিীন মভাোঃ জীভ উবিন

যাম্মদা াযববন নূয

চট্টগ্রাভ 18/03/1991

23501 ভবল্লকা চক্রফত্তী কাবত্তিক চন্দ্র চক্রফত্তী

জয়ন্তী চক্রফত্তী

ভাবনকগঞ্জ 19/08/1991

23502 মভাোঃ আম্মখরুর াান মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

মভাোোঃ াবনা ফানু

যিংনৄয 14/12/1987

23503 মভাোঃ ভবভন বভয়া মভাোঃ আউয়ার মাম্মন

মজাম্মফদা মফগভ

বযাজগঞ্জ 03/02/1987

23504 এ. এভ. ভামুনুয যীদ মভাোঃ আব্দুর াবরভ

মপারী মফগভ

বযাজগঞ্জ 13/04/1993
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23505 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ বফফয যভান

মভাোোঃ াম্মজদা মফগভ

ঞ্চগড় 20/02/1992

23506 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ আইবুর ক

মভাোোঃ ওবরভা মফগভ

ঞ্চগড় 24/03/1987

23507 মভাোঃ বপকুর ইরাভ মভাোঃ আপজার মাম্মন

মভাোোঃ মকাবনুয মফগভ

বযাজগঞ্জ 01/10/1991

23508 মভাোঃ াপউল্লা মভাোঃ মভাখম্মরোয যভান

মভাোোঃ আপম্মযাজা মফগভ

ফগুড়া 10/02/1987

23509 মভাোঃ আর- আবভন খাঁন মভাোঃ ভবভন খাঁন

বভনাযা মফগভ

ঢাকা 29/11/1991

23510 াভসুন নাায মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন

ভায়া মফগভ

ঢাকা 18/06/1989

23511 আবযনের ক ভজুভদায মেযাজুর ক ভজুভদায

মপযম্মদৌ আযা মফগভ

মপনী 16/01/1990

23512 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ ওাফ আরী ভির

সুযাইয়া মফগভ

যাজফাড়ী 31/03/1987

23513 মভাোঃ আব্দুল্লাহ মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

াভীভা আম্মনায়ায

বযয়তনৄয 23/01/1988

23514 মভাোঃ জবভ উবিন মভাোঃ আভানুল্লাহ

মভাোোঃ জুম্মরখা মফগভ

বদনাজনৄয 05/01/1992

23515 মভাোঃ বপকুর ইরাভ মৃত আবুর কাম্মভ

মভাোোঃ মপারী মফগভ

গাইফান্ধা 07/06/1987

23516 াভসুর হুদা াবন মভাোঃ াজাান ভঞা

াবন্ত ভঞা

নযবিংদী 12/12/1993

23517 সুযাইয়া মুন্নী মভাোঃ মুকুর মাম্মন

গুরানাযা মফগভ

জয়নৄযাট 18/10/1992

23518 মভাোঃ কাজী আবরপ আরভ মভাোঃ কাজী াবনুয আরভ

মভাোোঃ আম্ময়া মফগভ

রারভবনযাট 16/05/1993

23519 মভাোঃ মাম্মর ইভবতয়াজ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

াভসুন নাায

বদনাজনৄয 1/1/1900

23520 বরটন কুভায যায় বফষ্ণু যঞ্জন যায়

বভনবত যানী যায়

ঠাকুযগাঁও 01/12/1989

23521 মভাোঃ যায়ান বকদায মভাোঃ আোঃ াত্তায বকদায

মজানা মফগভ

গাজীনৄয 05/01/1989

23522 মভাোঃ আব্দুর াবকভ মভাোঃ মভাম্মরভ উিীন

মভাোোঃ বপম্মযাজ খাতুন

বযাজগঞ্জ 03/12/1992

23523 াবনপ যভান মভাোঃ খবরলুয যভান

াম্মজযা মফগভ

ঢাকা 24/09/1990

23524 মদওয়ান ভাতলুবুর ক মদওয়ান ভাজারুর ক

মভাোোঃ পবজরা খাতুন

াফনা 08/01/1994

23525 মভাোঃ পাবভ মপযম্মদৌ মভাোঃ আবুর কাম্মভ

মভাোোঃ াানাযা ইয়াবভন

াফনা 28/12/1990

23526 কাজী এান ম্রাট কাজী জাাঙ্গীয

নাজনীন জাাঙ্গীয

পবযদনৄয 09/12/1988

23527 মভাোঃ আবভনুর ইরাভ যকায মভাোঃ বপকুর ইরাভ যকায

মবরনা ইরাভ

ঢাকা 31/10/1990

23528 মভাোঃ পয়র কবফয মভাোঃ ভবউবিন

মপযম্মদৌী মফগভ

ভয়ভনবিং 30/12/1992
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23529 মভাোঃ আপাকুয যভান মৃত খবরলুয যভান

োম্মরা মফওয়া

ফগুড়া 26/06/1990

23530 মভাাোঃ আঁবখ আক্তায মভাোঃ বপকুর ইরাভ

যওন আযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1987

23531 মারতানা জাান বনা মভাােদ ইউচু

নুয জাান মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/10/1991

23532 অবযনা চন্দ্র যায় অবনর চন্দ্র যায়

শ্রী ভবত মযনু ফারা যায়

নীরপাভাযী 10/06/1991

23533 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

কবনুয মফগভ

বদনাজনৄয 15/11/1990

23534 যাজু আম্মভদ মভাোঃ চাঁদ আরী

মভাোোঃ নূম্মযো মফগভ

বদনাজনৄয 12/12/1990

23535 মভাোঃ আব্দু োরাভ মখ মভাোঃ ফাফন মখ

ীভা মফগভ

াফনা 01/02/1994

23536 এ. এ. ভবজফয যভান মভাোঃ াম্মেন আরী

মভাোোঃ পবযতন মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1987

23537 ারভা পাযাহ মভাোঃ আবুর পাযাহ ভইঁয়া

াানাযা মফগভ

কুবভল্লা 04/03/1992

23538 উম্মে ায়ভা তয়দ আভদ

লুৎপয নাায

চট্টগ্রাভ 18/07/1991

23539 বজয়াউর ক ওফায়দুর ক

যাম্মরা আক্তায

মপনী 26/10/1989

23540 মভাোঃ ফাদা পয়ার মভাোঃ ওকাত মাম্মন

মভাোোঃ ভবজিনা খাতুন

াতক্ষীযা 01/01/1983

23541 মভাোঃ নাঈমুর ক মভাোঃ রুহুর কুদ্দু

মপযম্মদৌব মফগভ

াতক্ষীযা 07/06/1992

23542 মদওয়ান ওয়াবদা ক মৃত. মদওয়ান ওবদুর ক

মদওয়ান যওন আযা

জয়নৄযাট 01/11/1990

23543 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ আম্ময়ন উিীন

বভম্ম বুযা মফগভ

বঝনাইদ 18/06/1989

23544 মভাোঃ আব্দুর কবযভ মভাোঃ যবদুর ক

আম্মরয়া খাতুন

ঠাকুযগাঁও 15/12/1986

23545 নাপবযনা ইরাভ বনবথয়া মভাোঃ নজরুর ইরাভ

চায়না খাতুন

মগাারগঞ্জ 01/11/1992

23546 তাবরভা জান্নাত এ, এভ, ভবতয়ায যভান

ারভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 20/01/1989

23547 মভাোঃ আরাউবিন (মৃত). রুহুর আবভন

বুরবুর ময়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1988

23548 াাবুিীন আম্মভদ মভাোঃ আব্দু োত্তায

মযম্মফকা খাতুন

যাজফাড়ী 29/11/1991

23549 ডবরকা চাকভা মডাবন্দ কুভায চাকভা

বকযন ভারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 03/01/1992

23550 যাম্মজ বফশ্বা তারুর বফশ্বা

অঞ্জরী যানী বফশ্বা

মুবন্পগঞ্জ 01/09/1991

23551 মভাোঃ পযাদ মাম্মন ফক্ত জাভার

পাম্মতভা খাতুন

কুবড়গ্রাভ 02/11/1991

23552 মভাোঃ বযয়াজ উবিন ফকুর মফগভ

আফদুর কাম্মদয

মবারা 03/09/1990
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23553 নীর ভবন মদ আীল কুভায মদ

চম্পা যানী মদ

কক্সফাজায 02/09/1988

23554 মভাোঃ মরার আকন্দ রা মৃত আম্মনায়ায মাম্মন

মনা মফগভ

জাভারনৄয 25/12/1989

23555 াববুয যভান মভাোঃ পজলুয যভান

পবযদা ইয়াবভন

নযবিংদী 01/12/1989

23556 মভাোঃ জাাঙ্গীয আকন্দ আব্দুর রবতপ আকন্দ

াযবীন আক্তায

মনত্রম্মকানা 30/11/1986

23557 মভাোঃ আবতকুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

আম্মনায়াযা আক্তায খাতুন

মনত্রম্মকানা 15/09/1989

23558 পাযানা আম্মভদ াান আম্মভদ

মম্মরন আক্তায

চট্টগ্রাভ 01/01/1991

23559 মভাোঃ সুা আম্মভদ মভাোঃ াভসুবিন

াানাযা মফগভ

বফগঞ্জ 01/05/1991

23560 মুাোঃ মুববুল্লা মুাোঃ আব্দুর কবযভ

পবযদা

ফাম্মগযাট 01/01/1992

23561 রুম্মফর বভয়া মচম্ময মুসুল্লী

যাবজয়া মফগভ

ফযগুনা 01/07/1992

23562 মভাোঃ মদম্মরায়ায মাাইন মভাোঃ আাম্মেদ আরী

মভাাোঃ আম্মরয়া মফগভ

ফযগুনা 07/07/1992

23563 মভাোঃ মাানুয যভান মভাোঃ ভজনুয যভান

মভাোোঃ জাানাযা মফগভ

মম্মায 10/07/1991

23564 রুকনুজ্জাভান রুহুর আবভন

ভাকছুদা খাতুন

ভয়ভনবিং 10/11/1992

23565 মভাোঃ মগারাভ যাবকফ াান মভাোঃ আতাউয যভান

যওন আযা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1992

23566 ওয়াবরদ যফ রুম্মা আব্দুয যফ যব্বানী

যাম্মপজা খানভ

মনত্রম্মকানা 01/10/1987

23567 সুফন িা আক্তায মভাোঃ বযাজুর ক

মযাম্মকয়া মফগভ

গাজীনৄয 15/12/1990

23568 মভাোঃ নওাদ জাভান মচৌধুযী মভাোঃ াভছুাুবিন মচৌধুযী

মযাম্মকয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 15/01/1990

23569 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মাম্মনয়াযা মফগভ

মনায়াখারী 17/09/1990

23570 মভাোঃ যাম্মর মভাোঃ বপজর ক াম্মটায়াযী

াযবীন মফগভ

মবারা 01/01/1991

23571 মভাোঃ যাজু যদায আোঃ যাজ্জাক যদায

মভাম্মনায়াযা মফগভ

নড়াইর 25/10/1987

23572 মভাোঃ যবকবুর ইরাভ মভাোঃ াবফবুয যভান মভাল্যা

মভম্মরুনম্মনো

নড়াইর 26/10/1990

23573 খায়রুম্মন্নো নজরুর ইরাভ

আপজালুম্মন্নো

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 09/02/1987

23574 মভাােদ স্বন মখ নুরুর ইরাভ

াবনা মফগভ

পবযদনৄয 05/01/1990

23575 নাজমুন আক্তায ভবনয আভদ

াম্মনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/10/1988

23576 মভাোঃ াঈদ উবিন মভাোঃ আফদুর জবরর

াবেনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 22/09/1991
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23577 জান্নাতুর মপযম্মদৌ মভাোঃ আযাপ আরী

নুরুন্নাায

গাজীনৄয 10/03/1991

23578 ইভন যকায কারাচাঁন যকায

মমাগভায়া যানী

নাযায়নগঞ্জ 20/10/1990

23579 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ যবফউর  ইরাভ

নাজভা মফগভ

টাঙ্গাইর 14/10/1990

23580 মভাোঃ নাবয নেয়াদ বয়ার মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

মভাোোঃ নাজভা ইরাভ

ফগুড়া 05/08/1991

23581 াওরীন াম্মটায়াযী মভাোঃ আব্দু াত্তায াম্মটায়াযী

ঝণ িা মফগভ

গাজীনৄয 11/03/1989

23582 মভাোঃ আরী মাম্মন মভাোঃ যবপকুর ইরাভ

মভাােৎ তাম্মযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 27/12/1991

23583 াবদয়া যভান এ. মক. এভ. মুবপকুয যভান

আম্মফদা যভান

ঢাকা 16/02/1989

23584 মভাোঃ বদদারুর আরভ মভাোঃ নূরুন্নফী ভ ূঁইয়া

নােবযন আক্তায

মনায়াখারী 16/12/1989

23585 মভাোঃ আবু সুবপয়ান মভাোঃ আবুর কারাভ

াবরভা মফগভ

চাঁদনৄয 30/10/1992

23586 মযম্মদায়ান আম্মভদ তকত মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন

াবকরা আক্তায

ঢাকা 10/11/1990

23587 মভাোঃ ভয়নুর ইরাভ মভাোঃ আবুর মাম্মন

মভাোোঃ ভবযয়ভ মফগভ

াফনা 06/12/1988

23588 াম্মজদ ভামুদ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

ানাজ াযবীন

ভয়ভনবিং 23/07/1989

23589 মভাোঃ জুম্ময়র মভাল্যা মভাোঃ মভাবভন মভাল্যা

জাানায মফগভ

পবযদনৄয 18/10/1991

23590 মভাস্তপা কাভার জয়নার আম্মফদীন

বদায মনো

রক্ষীনৄয 01/01/1991

23591 মাাইন আরী ভযতুজা আরী

তাজম্মকযা মফগভ

যাজাী 11/02/1990

23592 মভাোঃ আখতারুজ্জাভান নাঈভ মভাোঃ ববিকুয যভান

মভাাোঃ আখতারুন্নাায

ফবযার 15/12/1991

23593 কাজী তানীভ আপম্মযাজ কাজী যবপকুর ইরাভ

আপম্মযাজা যভান

ফবযার 05/09/1989

23594 মভাোঃ খায়রুর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ েম্মযায়ায 

মভাোোঃ াম্মরা খাতুন

ভাগুযা 14/07/1991

23595 মভাোঃ াবভভ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

ইয়াবভন খাতুন

নীরপাভাযী 12/12/1992

23596 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর জবরর

মভাোোঃ নাবভা খাতুন

কুবিয়া 01/03/1989

23597 মভাোঃ খায়রুর ফাায মভাোঃ আব্দুর ভবজদ খাঁন

মৃত মবরনা আক্তায

ভয়ভনবিং 01/01/1988

23598 াবদা আক্তায আব্দুর আবজজ

যওন আযা মফগভ

কুবভল্লা 16/10/1992

23599 মভাোঃ মতৌবদুর ইরাভ মভাোঃ ভাবুফ উর ক

মভাোোঃ সুরতানা াযবীন

বযাজগঞ্জ 30/06/1990

23600 অবনক কুভায কুন্ডু অধীয যঞ্জন কুন্ডু

ভাভা যানী কুন্ডু

ভাদাযীনৄয 10/11/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23601 মভাোঃ বভঠুনুয যভান মৃতোঃ পজলুয যভান

মভাোোঃ মযনুয়াযা যভান

কুবিয়া 31/12/1992

23602 নাজমু াবকফ যীপ আফদুর কাম্মদয

কাভরুন নাায

ভাদাযীনৄয 10/09/1988

23603 মভাোঃ মভাক্তায মাম্মন আবু তাম্ময ভাদফয

নুযজাান

বযয়তনৄয 31/05/1988

23604 ধ্রুফ ভির দুরার চন্দ্র ভির

যস্বতী ভির

ভাদাযীনৄয 21/07/1991

23605 মভৌসুভী আক্তায তভা মভাোঃ নুাুরুর আবভন

বপম্মযাজা মফগভ

খুরনা 31/12/1991

23606 মভাোঃ তাজুর ইরাভ মভাোঃ মভাাযযপ মাম্মন

আপম্মযাজা মফগভ

ফাম্মগযাট 21/11/1991

23607 মগাী যঞ্জন যকায মৃতোঃ বনতযানন্দ যকায

মপারী যানী যকায

মনত্রম্মকানা 01/12/1978

23608 মভাোঃ রুম্মফর বভয়া আব্দুর গনেয

জীফন মনো

ঢাকা 08/03/1988

23609 ইপম্মতখায আরভ ভ ূঁইয়া মভাোঃ মবরভ ভ ূঁইয়া

াযবীন আক্তায

ঢাকা 10/12/1993

23610 পাযজানা ইয়ােবভন মচৌধুযী আফদুে োত্তায মচৌধুযী

াইনেননাায মচৌধুযী

কুবভল্লা 01/10/1990

23611 মু্ভ নাথ অবধকাযী মাবভনী কান্ত অবধকাযী

বনয়তী যাণী অবধকাযী

বদনাজনৄয 20/07/1987

23612 বভজানুয যভান খবরলুয যভান

ারুর মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/05/1988

23613 সুদ কুভায ম্মন্তাল কুভায

মযখা যানী

নওগাঁ 15/07/1989

23614 মভাোঃ াযান মভাোঃ আরভাে বভয়া

যিংভারা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 18/03/1990

23615 সুবজত দা নম্ময দা

বকযন ফারা দা

বফগঞ্জ 01/01/1989

23616 যম্মভ মদফ নাথ েত্রম্মভান মদফ নাথ

ফানা মদফ নাথ

বদনাজনৄয 10/02/1991

23617 মভাােদ যাম্মর আবজজুয যভান

মজেবভন আক্তায

রক্ষীনৄয 02/02/1988

23618 বজ. এভ. এভ. মফরার উিীন োম্মর আভদ

খুযবদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 08/01/1990

23619 মভাোঃ ইভরুর বকদায মভাোঃ াইনের বকদায

ইেভত আযা

ভয়ভনবিং 10/01/1989

23620 মভাোঃ দ্বীন ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

াবদা মফগভ

ভয়ভনবিং 24/11/1993

23621 াানাজ আক্তায াাদাত মাম্মন

াীনূয মফগভ

ফবযার 06/04/1993

23622 মভাোঃ মাম্মর যানা মভাোঃ আবুর াম্মভ বভয়া

বউরী আক্তায

টাঙ্গাইর 03/04/1988

23623 মভাোঃ তুবন ফাবু মভাোঃ নজরুর ইরাভ

বভনা মফগভ

বযাজগঞ্জ 01/08/1991

23624 আফদুর ান্নান মচৌধুযী আফদুর াই মচৌধুযী

আম্ময়া মফগভ

কুবভল্লা 10/12/1987
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23625 দীঙ্কয যায় িংকয চন্দ্র যায়

অবনভা যানী যায়

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 28/11/1986

23626 মভাোঃ াবভউর ইরাভ মভাোঃ াভছুর ক

মভাোোঃ রাইরী মফগভ

গাইফান্ধা 29/11/1988

23627 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ আবুর ফাায

যবভা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 12/06/1990

23628 মায়াইবুয যভান যকায পারুক আম্মভদ যকায

াবয়া খানভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/06/1987

23629 মভাোঃ মগারাভ ভাওরা মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

বরবর মভাস্তপা

মযনৄয 30/12/1989

23630 মুক্তা যানী দা ভম্মনাযঞ্জন দা

ঝন িা যানী দা

পবযদনৄয 17/05/1988

23631 মভাোঃ আর-যাবপউর যকায মভাোঃ কাভরুজ্জাভান যকায

বউরী মফগভ

নযবিংদী 01/01/1989

23632 ভীয মভাোঃ ভনসুয আরভ মৃত ভীয মভাোঃ াাফ উবিন

লুৎনেন নাায

মপনী 01/01/1989

23633 আফদুল্লা আর ভাছুভ নুরুর আবভন বভয়া

যওন আবভন

ঢাকা 25/11/1990

23634 আবুর ানাত সুভন মভাোঃ ইউনুে বভয়া

মভাাোঃ উম্মে কুরছুভ

কুবভল্লা 01/01/1992

23635 াইনেিীন যাী মভাোঃ যবপকুর ভাওরা

পবযদা ইয়ােবভন

চট্টগ্রাভ 31/12/1990

23636 বরবকা দা সুধািংশু চন্দ্র দা

বফতা দা

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 20/08/1991

23637 মভাোঃ মযজওয়ান আনায মভাোঃ আনায আরী

যাম্মফয়া খাতুন মযাজী

বদনাজনৄয 15/07/1990

23638 মভাোঃ ইভযান মাম্মন মভাোঃ পজলুয যভান

মভাোোঃ মযানা াযবীন

বযাজগঞ্জ 15/12/1990

23639 ভবনযা মাম্মন মুমু মভাতাবযজ মাম্মন

যবভবর মফগভ

নযবিংদী 12/03/1994

23640 যবন ভির যনবজৎ কুভায ভির

আদযী যানী

নওগাঁ 30/12/1987

23641 মভাোঃ পবযদ উিীন ভাসুদ মভাোঃ াবফফ উল্লা

পবযদা ইয়ােবভন

মনায়াখারী 14/12/1992

23642 াবরভা খাতুন ইভবতয়াজ আরী

যাম্মফয়া আক্তায

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1990

23643 মভাোঃ াজ্জাদ মাম্মন মৃত মভাোঃ নুয মাম্মন

মভাোোঃ পবযদা ইয়াবেবভন

চট্টগ্রাভ 19/02/1990

23644 মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান মভাোঃ মুা খান

মযাম্মকয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 05/03/1989

23645 মতৌবপক ওভয মভাোঃ ওভয আরী মভাল্লা

ফজান মনো

যাজফাড়ী 25/02/1992

23646 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ আফদুর ভাম্মরক

ভম্মনায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1991

23647 মভাোঃ যাম্মদ পাযাজী মভাোঃ মাম্মন পাযাজী

াবনা মাম্মন

মম্মায 23/12/1994

23648 মদম্মরায়ায মাম্মন ভবন বভয়া

জাানাযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1987
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23649 মগারাভ ম্মযায়ায ওম্মভদুর ইরাভ

রবতপা খাতুন

বঝনাইদ 01/02/1990

23650 মজড. এভ. তানবজলুয যভান মভাোঃ ভবজফয যভান

জাানাযা মফগভ

বযাজগঞ্জ 01/01/1993

23651 মভাোঃ ইভদাদুর ক মভাোঃ মম্মকন্দায আরী

মভাোোঃ ঝবযনা খাতুন

নাম্মটায 01/10/1991

23652 মভাোঃ াযান ীদুর ইরাভ

মবরনা মফগভ

কুবভল্লা 01/06/1993

23653 মভাোঃ আরী নূয ইরাভ মভাোঃ আবুর কাম্মভ

মভাোোঃ সুবপয়া খাতুন

াফনা 28/11/1982

23654 ভামুদা ইরাভ এ. এভ. যবপকুর ইরাভ

ভাসুদা ইরাভ

খুরনা 04/12/1990

23655 মভাোঃ জুরবপকায আরী মভাোঃ সুরতান আম্মেদ

পবজরা খানভ

খুরনা 01/07/1990

23656 পারগুনী যায় বনবখর চন্দ্র যায়

সুবচত্রা যায়

খুরনা 06/03/1987

23657 মভাোঃ ভাজাায মাম্মন মদম্মরায়ায মাম্মন ভ ূঁইয়া

াানাযা মফগভ

ঢাকা 27/08/1990

23658 মভাোঃ ভামুনুয যীদ মভাোঃ ভীন

পাম্মতভা মফগভ

ঢাকা 10/12/1988

23659 মভাােদ কাভরুজ্জাভান বদনুর ইরাভ

াবরভা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 12/08/1992

23660 মভাোঃ যাম্মদ মাম্মন খান মভাোঃ আওরাদ মাম্মন খান

বযনা মফগভ

টাঙ্গাইর 04/10/1991

23661 মভাোঃ জবরুর ইরাভ মৃত মভাোঃ মভৌম্মতা আরী আকন

মৃত জম্মফদা খাতুন

ফযগুনা 20/10/1987

23662 মভাোঃ ভবউর ইরাভ মৃত মম্মকন্দায আরী

ভভতাজ মফগভ

খুরনা 10/07/1987

23663 শুবাীল আচার্য্ি শ্রাভাদা আচার্য্ি

মুবক্ত আচার্য্ি

বফগঞ্জ 04/01/1991

23664 মভাোঃ বফফয যভান মভাোঃ বনয উবিন

াম্মকয়া খাতুন

কুবড়গ্রাভ 20/08/1987

23665 মভাােদ ইভাইর আফদুর খবরর

যবদা মফগভ

কক্সফাজায 07/05/1993

23666 আব্দুল্লা আর মনাভান বভজানুয যভান

মযাম্মকয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/12/1992

23667 ারভা আনায মভাোঃ আনায আরী

যাম্মফয়া খাতুন

বদনাজনৄয 22/03/1992

23668 তভার চক্রফতী বফনয় চক্রফতী

তাী চক্রফতী

পবযদনৄয 06/12/1994

23669 মভাোঃ আবভনুয যভান মভাোঃ বজয়াউবিন আম্মভদ

মযাম্মকয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1987

23670 মভাোঃ যতন আরী মভাোঃ আোঃ যউপ খান

আবম্বয়া খাতুন

যাজাী 05/12/1988

23671 মভাোঃ আর আবভন মভাোঃ আব্দুর ফাম্মযক

বউরী আক্তায

মুবন্পগঞ্জ 25/07/1995

23672 বমুর কুভায দা তন কুভায দা

মাবা যানী দা

মপনী 01/11/1989
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23673 এ. এভ. মজাফাম্ময়য মবরভ মভাোঃ মবরভ উবিন

মভাোোঃ নাজভা মফগভ

বযাজগঞ্জ 11/10/1995

23674 বনম্মদ ি চক্রফত্তী সুীর যতন চক্রফত্তী

কানন ফারা চক্রফত্তী

টুয়াখারী 05/08/1988

23675 মভাোঃ ভাবুবুয যভান খবরলুয যভান

ভভতাজ মফগভ

ঢাকা 22/06/1990

23676 মভাোঃ যাাত মাম্মন মভাোঃ আরী মাম্মন

যবভা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 03/10/1994

23677 খুযযভ াান মভাোঃ ভয়নুর াান

াম্মজদা মফগভ

ঢাকা 06/06/1989

23678 মভাা: ওভয পারুক মভাা: মতাউয যভান

মভাাোঃ মুক্তাযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 25/11/1988

23679 মভাোঃ যাম্মর মাম্মন মভাোঃ আাদ আরী

আম্মভনা খাতুন

মম্মায 02/10/1990

23680 এ. এভ. তবরভ আম্মভদ এ. এভ. কাওায আম্মভদ

মভাোোঃ নাজভা আম্মভদ

মম্মায 27/06/1988

23681 মভাোঃ াভীভ াম্মটায়াযী মভাোঃ াভছুর আরভ াম্মটায়াযী

নুযজাান মফগভ

রক্ষীনৄয 03/12/1993

23682 মভাোঃ মগারাভ যব্বানী মভাোঃ তবভয উবিন

মভাোোঃ মযাম্মকয়া খাতুন

রারভবনযাট 30/12/1991

23683 মভাোঃ আরভগীয মাম্মন মৃত মভাোঃ বপকুর ইরাভ

মৃত সুবপয়া মফগভ

াতক্ষীযা 11/11/1988

23684 মভাোঃ ইউনুে বভয়া মভাোঃ ইভাইর

বুযা খাতুন

খাগড়ােবড় 16/04/1990

23685 বজাদুয যভান আোদ আরী

াানাজ াযবীন

খুরনা 30/06/1989

23686 াভীভা নাবযন রার বভয়া

ভবভা খাতুন

জাভারনৄয 01/05/1989

23687 মভাোঃ ভাবন আরী মভাোঃ ইভাইর মাম্মন

কুরছুভ খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 15/09/1986

23688 পাবভ-উর কবফয খান মুকসুমুর কবফয খান

নাবভা খান

বম্মযাজনৄয 30/08/1993

23689 মভাোঃ ইব্রাীভ খবরর মভাোঃ আফদুর কাম্মদয

ফকুর আক্তায

কুবভল্লা 01/12/1988

23690 ভনীলা যকায ডা: যফীন্দ্রনাথ যকায

 বভম্ম মজাৎস্দা যকায

মগাারগঞ্জ 09/01/1992

23691 মভাোঃ ওবরউয যভান মভাোঃ ওভান গবণ

নুযজান মফগভ

াফনা 05/01/1987

23692 মভাোঃ মুবপকুয যভান মচৌধুযী মভাোঃ ফদরুর ইরাভ মচৌধুযী

মভাোোঃ নাজমুন নাায

কুবড়গ্রাভ 10/01/1993

23693 মভাোঃ ইয়াবরদ আপাজ মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন

ভয়না মফগভ

পবযদনৄয 10/02/1992

23694 বফথী মঘাল াযাধন চন্দ্র মঘাল

ডবর যাণী মঘাল

চাঁদনৄয 01/01/1987

23695 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ফাচ্চু বভয়া

ভম্মনায়াযা খাতুন

ফগুড়া 01/01/1988

23696 মভাোঃ বরটন মাম্মন মভাোঃ মম্মকন্দায আরী

মভাোোঃ বনলুপা ইয়ােবভন

ফগুড়া 10/10/1990
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23697 মভাোঃ আবকুজ্জাভান ী আফদুে োরাভ

ভামুদা াঈদা

ঢাকা 22/10/1991

23698 মভাোঃ মতাপাজ্জর মাম্মন আব্দুর াবরভ

মপারী মফগভ

মনায়াখারী 02/07/1992

23699 মভাোঃ যবফউর াান মভাোঃ জাভার মাম্মন

ববযন আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 24/12/1990

23700 এভ মজ প্রু চাক তোরা চাক

চাইোম্মভ চাক

ফান্দযফান 14/01/1992

23701 অভর ফাড়ড় যাভরার ফাড়ড়

ফানা ফাড়ড়

মগাারগঞ্জ 01/06/1992

23702 জান্নাতুর মপযম্মদৌ মভাোঃ তবযকুর ইরাভ

মভাম্মভনা মফগভ

কুবভল্লা 05/03/1989

23703 মভাোঃ যবফউর ইরাভ মৃত মভাোঃ নফীয়ায ইরাভ ভির

মযাম্মভচা মফগভ

নড়াইর 02/03/1988

23704 আমুদা ইয়াবভন মৄথী ইভাইর মাম্মন

আপম্মযাজা আক্তায

ঞ্চগড় 11/07/1992

23705 মভাোঃ াযান ভাওরানা মভাোঃ আব্দুর াবকভ

ততম্ময়যফায মনো

চাঁদনৄয 17/12/1988

23706 বভান্ত াচান রুম্মফর াাদাৎ মাম্মন খান

তারুনা মফগভ

খুরনা 26/11/1989

23707 মভাোঃ মাযাফ মাম্মন মভাোঃ ফজলুয যভান খান

ারভা মফগভ

ফবযার 05/05/1993

23708 াভীভা আক্তায মভাোঃ ভবপজ উল্লা

াবরভা খাতুন

মনায়াখারী 18/08/1990

23709 যীপ যাবকবুর ইরাভ যীপ জবরুর ইরাভ

তয়দা পাম্মতভা মফগভ

ভাদাযীনৄয 15/06/1993

23710 মভাোঃ আফদুয যবভ আফদুর ভবতন

বফবফ যাবভা

মবারা 02/12/1990

23711 মভাোঃ জাবদুর ইরাভ মভাোঃ ততয়ফ মাম্মন

জাানাযা মাম্মন

ফবযার 08/10/1990

23712 মভাোঃ নুয আবভন মভাোঃ োম্মফয আরী

নুরুন্নাায

যিংনৄয 31/12/1989

23713 জফানন্দ ফাক জুযবত যঞ্জন ফাক

মদফীকা যানী ফাক

বদনাজনৄয 15/10/1988

23714 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ যওন আরী

মফফী খাতুন

নাম্মটায 24/06/1989

23715 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ যভজান আরী

াবদা মফগভ

নাম্মটায 20/11/1990

23716 কাইয়ুভ আর ভামুন সুরতান আম্মেদ

নুযজাান মফগভ

কুবভল্লা 01/09/1992

23717 যাজু আম্মভদ মভাোঃ ারাউবিন বভয়া

সুবপয়া মফগভ

ঢাকা 07/03/1991

23718 মভাোঃ মুবউয যভান মভাোঃ ভবপজুয যভান

মভাোঃ াম্মফনুয ভবপজ

ফগুড়া 31/12/1992

23719 ায়রা আক্তায মভাোঃ আফদুচ োত্তায

সুরতানা যাবজয়া

চাঁদনৄয 19/01/1990

23720 যািী মদ মভৌ কৃষ্ণ বয মদ

আযতী যানী মদ

মবারা 29/12/1994
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23721 মভাোঃ মভাবভনুর ইরাভ মভাোঃ আযানের আরভ

মভাোোঃ োম্মরা মফগভ

কুবিয়া 15/01/1989

23722 মভাোঃ জাবফউয আরভ মভাোঃ নুরুর আবভন

জাানাযা মফগভ

রারভবনযাট 15/07/1987

23723 মভাোঃ আরাভ মাাইন মভাোঃ আরাজ উবিন

মভাোোঃ আবেয়া খাতুন

াফনা 03/02/1987

23724 াইনেন নাায বদা মভাোঃ নূরুর ক

মযম্মনা ক

ঢাকা 18/09/1992

23725 মভাােদ নাবজবুর ইরাভ ততয়বুয যভান

নূযজাান মফগভ

ঝারকাঠী 17/07/1987

23726 মভাোঃ নায়ুভ বভয়া আব্দুর াবরভ বভয়া

নাজভা মফগভ

কুবভল্লা 17/03/1992

23727 তানবজদা মভম্ময মচৌধুযী মভাোঃ ফদরুম্মিাজা মচৌধুযী

নাজভা খানভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1991

23728 বম্মভর ার সুম্মফাধ কুভায ার

বখা ার

কক্সফাজায 01/10/1987

23729 মভাোঃ মতৌবদুর ইরাভ মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

মভাাোঃ তাবভনা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 21/02/1989

23730 তন্য় মচৌধুযী তন মচৌধুযী

ভীযা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 27/07/1991

23731 মভাোঃ ারাউিীন আউয়ার মভাোঃ আব্দুর আউয়ার

াীন আক্তায

রক্ষীনৄয 07/09/1990

23732 নাবদুজ্জাভান মগারাভ ম্মযায়ায

াবপয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1990

23733 মভাোঃ বভরাদ উিীন মভাোঃ আফদুয যফ

ভনাক্কাযা মফগভ

রক্ষীনৄয 30/12/1991

23734 বযভর ারদায নন্দরার ারদায

মাবা যানী ারদায

ভাগুযা 23/08/1989

23735 বদররুফা আক্তায ভানছুয যভান মভাল্লা

ভাবুফা

নাযায়নগঞ্জ 16/10/1991

23736 নাঈভ াইনেল্লা জীফ মভাখম্মরছুয যভান

াানা াযবীন

ফবযার 18/12/1989

23737 মভাোঃ আবনচুয যভান ভবল্লক মভাোঃ আব্দুর ভান্নান ভবল্লক

াম্মরা মফগভ

ফাম্মগযাট 12/03/1991

23738 ভানেজা খানভ মভৌ মভাোঃ ভাবুবুয যভান খাঁন

ভবনযা ভাাবুফ

ঢাকা 25/12/1992

23739 মভাোঃ াভীভ মৃধা মভাোঃ াহ আরভ মৃধা

মযখা আরভ মৃধা

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 20/01/1994

23740 মভাোঃ নাবদ মাম্মন মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

ননী নূয নাায

জাভারনৄয 09/01/1989

23741 যবফউর ইরাভ মভাােদ আরী

ারুর খাতুন

কুবিয়া 10/01/1990

23742 মযবজনুয যভান মভাোঃ ওফায়দুয যভান

মযাজী যভান

মগাারগঞ্জ 05/06/1990

23743 সুব্রত কুভায বফশ্বা প্রান্ত কুভায বফশ্বা

মপারী যানী

বঝনাইদ 22/11/1988

23744 মভাোঃ ভাকসুদ উল্লা মভাোঃ আরী আশ্বাদ মফাযী 

ভাকসুদা মফগভ

চাঁদনৄয 25/09/1991
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23745 মভাোঃ মতৌবদুর আরভ মভাোঃ পবযদুর আরভ 

আম্মনায়াযা মফগভ

কক্সফাজায 03/01/1990

23746 মভাোঃ মুস্তাবদ আরভ জবরর মভাোঃ নয়া বভয়া 

ভম্মনায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 03/07/1987

23747 ম্পা যানী ভির অবত কুভায ভির 

সুবচত্রা যানী ভির

ভাগুযা 07/10/1990

23748 ভাসুভ মযজা আব্দু াভাদ ভির 

পাম্মতভা মফগভ

নওগাঁ 29/10/1993

23749 াজ্জাদুর আরভ মৃত বপকুর আরভ 

াীন আরভ

কুবভল্লা 01/03/1994

23750 মাম্ময়ফ মুােদ পযাদ আফদুয যভান 

যাম্মদা খানভ

চট্টগ্রাভ 16/10/1989

23751 ভাযজানা খানভ মুনীয আভদ খান 

আপম্মযাজা মফগভ

ঢাকা 02/06/1991

23752 মভাোঃ আবজজুয যভান মভাাোঃ আরম্মভাস্তান 

াাজাদী মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 24/10/1986

23753 ভাবনক চন্দ্র মদ বযম্মতাল চন্দ্র মদ 

রক্ষী যানী মদ

মনত্রম্মকানা 20/05/1988

23754 মভাোঃ আরী আজভ মৃত আরপাজ উবিন 

নুযজাান মফগভ

মযনৄয 28/01/1991

23755 কাজী এভদাদুর ক কাজী তাবন 

ারভা আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 03/05/1987

23756 মী াা মম্মাদা জীফন াা 

ভারবত যানী াা

ভাবনকগঞ্জ 10/08/1989

23757 মভাোঃ আব্দুর ভান্নান আেদ আরী চারী 

আবভনা খাতুন

াতক্ষীযা 12/01/1987

23758 মভাাোঃ ইয়াবেন আম্মেদ আনোয আরী 

ভবজদা

াতক্ষীযা 01/01/1993

23759 মীশুম্মদফ যায় নৄবরন বফাযী যাম 

কানন ফারা যায়

খুরনা 05/08/1988

23760 মভাোঃ আরভগীয মাম্মন মভাোঃ আব্দুর আরীভ 

মভাোোঃ লুৎনেম্মন্নো

াতক্ষীযা 23/02/1989

23761 মভাোঃ আর-ভামুন ক মভাোঃ আম্মনায়ারুর ক 

নাবভা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/06/1989

23762 ভাকুযা নওীন মভাোঃ ভবজবুয যভান 

াবভদা যভান

যাজাী 28/11/1991

23763 মভাোঃ আবু ভবউবিন মভাোঃ আবু াঈদ 

াম্মরা খাতুন

াতক্ষীযা 01/01/1991

23764 মভাোঃ বনয়াজ ভাখদুভ মভাোঃ নুরুর আবভন 

আবভনা মফগভ

ফযগুনা 22/08/1990

23765 এ,এইচ,এভ রুম্মফর এ,এইচ,এভ দাউদ 

াযবীন আক্তায

ঢাকা 20/09/1988

23766 মভাোঃ ভবউয যভান মভাোঃ ফবেয উবিন 

মভাোোঃ  যবভা মফগভ

নীরপাভাযী 15/12/1986

23767 মভাোঃ অবদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কাম্মদয ািং 

পাম্মতভা মফগভ

ফবযার 30/12/1987

23768 খান মভাােদ ইব্রাীভ মভাোঃ ভাসুভ আরী খান

মযানা াযবীন

মগাারগঞ্জ 03/05/1989
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23769 াাদাৎ মাম্মন াবফবুয যভান 

সুবপয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 08/04/1994

23770 মভাোঃ যওন াফীফ মভাোঃ আজগয আরী 

যওম্মানাযা মফগভ

যিংনৄয 14/10/1990

23771 বভ িরা দত্ত মৃত দীবর দত্ত 

বপ্রা দত্ত

চট্টগ্রাভ 22/05/1989

23772 তনয়া ইকফার এ.এইচ.এভ.ইকফার 

মযানা ইকফার

ঢাকা 26/09/1991

23773 মুােদ ীদুর আরভ া আরভ 

মযাম্মকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 23/01/1991

23774 যভত উল্লা আব্দুর মভাতাম্মরফ 

 ম্মবরনা আক্তায

চাঁদনৄয 01/01/1991

23775 মভাোঃ কবফরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর যবদ যকায 

মভাোোঃ জয়গন মনো

বযাজগঞ্জ 20/08/1989

23776 াইনের কবফয মচৌধুযী মভাকছুদুয যভান মচৌধুযী 

াম্মজদা মফগভ

কুবভল্লা 15/09/1990

23777 আবযনেয যভান আফদুয যভান

রায়রা যভান

কুবভল্লা 19/04/1989

23778 রুকাইয়া াযবীন মভাোঃ ফাম্মযক বভয়া 

তাবরভা াযবীন

বযাজগঞ্জ 02/10/1990

23779 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ মতাপাজ্জুর মাম্মন 

মভাাোঃ মদরয়াযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 26/04/1992

23780 মভাোঃ মভম্মদী াান মভাোঃ াবফবুয যভান 

াবভদা খাতুন

ভয়ভনবিং 23/11/1992

23781 ভামুদ ফা জাভার মাম্মন 

উম্মে কুরছুভ

কুবড়গ্রাভ 04/07/1991

23782  জাাঙ্গীয আরভ আত্তাফ মাম্মন 

যাম্মজকা খাতুন

াফনা 01/01/1989

23783 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

মভাাোঃ বফবফ পাম্মতভা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/11/1987

23784 বফনৄর ারদায ফনভারী ারদায 

মপারী  ারদায

ফাম্মগযাট 20/03/1987

23785 ফরযাভ চন্দ্র ভবল্লক উম্মভ চন্দ্র ভবল্লক 

ঊলা যানী ভবল্লক

গাজীনৄয 24/10/1987

23786 কবফয আভদ মভাোঃ মগৌে উবিন 

যভতুন মনো

বম্মরট 01/01/1994

23787 মভাোঃ মপযম্মদৌ মাম্মন মভাোঃ আবু জাপয 

মভাোোঃ বপম্মযাজা

ফগুড়া 12/01/1987

23788 মৄফাম্ময়য াওরাদায জাাঙ্গীয কবফয 

মযানা ইয়ােবভন

ভাদাযীনৄয 15/12/1989

23789 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ মাম্ময়বুয যভান 

মযানা মফগভ

পবযদনৄয 10/10/1990

23790 মভাোঃ াম্মযামায আরভ মভাোঃ আোঃ জবরর যকায 

াভছুন্নাায

ভয়ভনবিং 01/01/1991

23791 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার ারুন অয যবদ 

াম্মজযা খাতুন

ভয়ভনবিং 30/12/1989

23792 রা ভবল্লক নৄবরন চন্দ্র ভবল্লক 

অবনরা ভবল্লক

ভাদাযীনৄয 01/10/1987
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23793 াপ্পু াা বযম্মতাল কুভায াা 

বখা যানী াা

ভাগুযা 30/12/1989

23794 আইনুন নাায মখোঃ মভাোঃ আভান উল্লাহ  

লুৎনেন ন্নাায

ঢাকা 06/06/1989

23795 মভাোঃ আবযনেজ্জাভান যবন মভাোঃ জারার উিীন া 

মভাোোঃ মযাম্মকয়া মফগভ

যাজাী 20/09/1989

23796 তাবনয়া সুরতানা মভাোঃ মতাপাজ্জর মাম্মন 

বফরবক মফগভ

টাঙ্গাইর 14/07/1990

23797 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ নুরুর ইরাভ মভাল্লা

খাম্মরদা মফগভ

ফবযার 12/10/1987

23798 যবকবুর ইরাভ আব্দুয যউপ মভাল্লা

আম্মভনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 06/05/1992

23799  ইযাত জাান মভাোঃ ভীয মাম্মন মচৌধুযী 

আম্মভনা খাতুন

নাযায়নগঞ্জ 13/11/1990

23800 অবববজত কুভায কুন্ডু অবনর কুভায কুন্ডু 

বফতা যানী কুন্ডু

নড়াইর 30/01/1990

23801 মভাোঃ আবতকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ক 

মভাোোঃ মজানা মফগভ

গাইফান্ধা 26/11/1990

23802 মভাোঃ জবভ উবিন আব্দু মাফান বকদায 

সুবপয়া মফগভ

ঝারকাঠী 10/12/1986

23803 মভাােদ ইকযামুর াান মভাােদ মভাম্মভন বভয়া 

াভসুন্নাায মফগভ

নযবিংদী 27/09/1991

23804 ববযন আক্তায মভাোঃ বপকুর ইরাভ 

াানাজ ইরাভ

ঢাকা 10/05/1991

23805 মভাোঃ বদুর ইরাভ মৃত মভাোঃ আব্দুর কবযভ 

আবেয়া খাতুন

াতক্ষীযা 11/12/1988

23806 মভাোঃ মুস্তাবপজুয যভান মভাোঃ াবফবুয যভান 

বযজান বফবফ

যাজাী 02/01/1989

23807 মভাোঃ ইভন আরী মগারাভ মভাাোদ 

বখনা মফগভ

বযাজগঞ্জ 25/11/1988

23808 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান প্রািং মভাোঃ আকযাভ মাম্মন 

বফরবক ফানু

নওগাঁ 06/08/1990

23809 জবয যায়ান আপম্মযাজ আরী  

জুম্মরখা মফগভ

মযনৄয 20/03/1988

23810 মভাোঃ তাম্মযক আম্মেদ মভাোঃ আক্তায আম্মভদ 

মভাোোঃ পাম্মতভা আক্তায

াফনা 05/08/1985

23811 আফদুল্লা আর মনাভান মভাোঃ আরাউবিন াওরাদায 

ববযয়া মফগভ

ফবযার 06/10/1992

23812 াবব্বয আম্মেদ মভাোঃ আবু ফককয ববিক 

মবরনা মফগভ

যাজাী 12/12/1992

23813 এ.এভ.মভম্মদী াান বুজ এ এভ আব্দু ারাভ 

াবভদা মফগভ

নওগাঁ 25/12/1992

23814 মভাোঃ বজয়াউয যভান মভাোঃ আজাদ আরী 

মভাোোঃ কাঞ্চন মফগভ

যাজাী 05/09/1991

23815 মভাোঃ আবযপ মাম্মন মাান মভাোঃ মাযাফ মাম্মন 

মভাোোঃ আম্মমা খাতুন

বঝনাইদ 27/02/1989

23816 মভাোঃ ারাউবিন মভাোঃ আরাউবিন 

মভাোোঃ আম্মনায়াযা মফগভ

কুবিয়া 21/06/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23817 বফতা মগাস্বাভী মগাবফন্দ মগাস্বাভী 

ভায়া মগাস্বাভী

টাঙ্গাইর 28/10/1989

23818 মভাােদ াীন বভয়া মভাােদ বযাজ বভয়া 

মখাম্মদা মফগভ

কুবভল্লা 21/11/1987

23819 আবুর কারাভ মভাোঃ সুরতান পযাজী 

মভাাোঃ পাম্মতভা মফগভ

টুয়াখারী 05/08/1989

23820 মভাোঃ  নাজমুর আরভ মভাোঃ মখাযম্মদ আরভ 

নাবভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 10/10/1991

23821 মভাোঃ আবযপ ভামুদ মভাোঃ যভজান আরী 

মভাোোঃ োবফরা মফগভ

গাইফান্ধা 16/09/1990

23822 মভম্মদী াান মভাোঃ জাাঙ্গীয 

মভম্ময বনগায খানভ

চট্টগ্রাভ 26/05/1989

23823 মভাোঃ াবযয়ায মাম্মন আবুর খাম্ময়য 

মপারী  মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/06/1993

23824 মভাাোঃ জাবকয়া আক্তায মভাোঃ াইনের ইরাভ 

মভাাোঃ আবেয়া মফগভ

যাজাী 04/11/1990

23825 মক পযাদ মাম্মন াবু মখ ইাযাত আবর 

ভাম্মরকা মফগভ

ফাম্মগযাট 20/11/1990

23826 মভাোঃ এভযান মাম্মন াম্মবর মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন 

াযবীন

নাযায়নগঞ্জ 03/02/1988

23827 উম্মে কুরসুভ মভাোঃ আব্দুর যবদ 

বফনৄরা খাতুন

ঢাকা 01/10/1992

23828 বনফ িান বফশ্বা নবরনী যঞ্জন  বফশ্বা 

তন্দ্রা যানী  বফশ্বা

মগাারগঞ্জ 15/11/1991

23829 াবকর বনজাভউবিন 

বরবর

পবযদনৄয 10/10/1987

23830 াভীভা াইনের আরভ 

জাানাযা মফগভ

গাজীনৄয 30/12/1990

23831 জান্নাতুন্নাায জুয়াদুর ক

খাবদজা মফগভ

াফনা 01/01/1992

23832 মভাোঃ বদদায মাম্মন জাাঙ্গীয াম্মটায়াযী 

বনলুপা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1990

23833 কৃষ্ণ চন্দ্র াযান চন্দ্র সূত্রধয 

অঞ্জরী যানী

বযাজগঞ্জ 11/01/1987

23834 মভাোঃ মাোইন োম্ময়দ আম্মভদ 

াম্মরা মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/08/1991

23835 মভাোঃ যবকবুর াান মভাোঃ আবু তাম্ময 

মভাোোঃ খাবদজা মফগভ

জাভারনৄয 21/10/1988

23836 মভাোঃ মভান্নাপ মাম্মন আব্দুর ভবতন 

মভাোোঃ পাম্মতভা মফগভ

ফগুড়া 26/10/1992

23837 মভাোঃ জাবদুর ইরাভ মভাোঃ জবয উবিন 

আকবরভা খাতুন

যাজাী 01/03/1990

23838 মভাোঃ ভবভনুয যবদ মভাোঃ মভাজাপপয যভান 

মভাোোঃ আম্মরয়া মফগভ

বদনাজনৄয 31/12/1991

23839 মভাোঃ মনাভান মাাইন মভাোঃ মভাতাম্মরফ মাাইন 

নুম্মযজা মফগভ

জাভারনৄয 10/12/1989

23840 আবকুর ভাজাারুর ইরাভ 

রাইজু মফগভ

কুবড়গ্রাভ 31/12/1989
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লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23841 মভাোঃ এানুর ক তালুকদায মভাোঃ বরয়াকত আরী তালুকদায 

াবয়া সুরতানা

ঢাকা 07/08/1988

23842 মভাোঃ ভামুদুর ক মভাোঃ তেবরভা উবিন 

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা মফগভ

ফগুড়া 30/10/1987

23843 মাাগ চক্রফতী আশুম্মতাল চক্রফতী 

আযতী চক্রফতী

ভাদাযীনৄয 10/02/1992

23844 মভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক মভাোঃ ফাবয উবিন 

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 02/11/1987

23845 মভাোঃ আবযনেয যভান মৃতোঃ মভাোঃ মবরভ মাম্মন 

াানাজ াযবীন

ফবযার 15/06/1992

23846 নজরুর ইরাভ আবফদ যাজা 

মজবভন মফগভ

চাঁদনৄয 07/01/1991

23847 টুম্পা চক্রফতী ফরুন চক্রফতী  

মযখা চক্রফতী

ঢাকা 06/11/1987

23848 মভাোঃ আপজার মাম্মন মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন 

াম্মরা মফগভ

চাঁদনৄয 02/04/1988

23849 তবনভা আম্মফদীন মভাোঃ জয়নার আম্মফদীন 

আপম্মযাজা আম্মফদীন

জাভারনৄয 01/01/1988

23850 াবভভা ইয়াভীন যকায এ.এভ. মখাযম্মদ আরভ  

পাম্মতভা মফগভ

ঢাকা 19/03/1989

23851 মভাোঃ এভযান মাম্মন মভাোঃ এনামুর ক 

াযবীন আক্তায

ভয়ভনবিং 27/11/1992

23852 োম্মনায়ায  এবফ . ভান্নান 

োম্মরা

টাঙ্গাইর 05/05/1987

23853 বজাদুর ইরাভ ারুন অয যবদ 

মযাম্মকয়া মফগভ

চাঁদনৄয 1/1/1900

23854 আব্দুর কাম্মদয মৃত আব্দুর খাম্মরক 

যবভা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/12/1989

23855 মভাোঃ নাঈমুর ইরাভ মভাোঃ বযাজুর ইযাভ 

নাজভা আক্তায

চাঁদনৄয 01/12/1993

23856 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ 

নাবেভা মফগভ

কুবিয়া 27/08/1989

23857 াযবভন নাায মভাোঃ কাভার 

মবরনা আক্তায

ঢাকা 20/12/1988

23858 মভাোঃ আবু াঈদ মৃত আব্দু াত্তায 

মভাোোঃ সুবপয়া মফগভ

গাইফান্ধা 05/06/1989

23859 প্রীবতকনা তফশ্য কনক কাবন্ত তফশ্য 

জফা যানী তফশ্য

মনত্রম্মকানা 20/06/1989

23860 োম্ময়দুয যভান বকদায মভাোঃ ভঞ্জু বভয়া 

াভ ছুন্নাায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1990

23861 অীভ কুভায মন বযভর কুভায মন 

ঝন িা মন

ফাম্মগযাট 15/05/1984

23862 মভাোোঃ ভাজুপা আবক্তায মভাোঃ আব্দুর ভাম্মজদ যকায 

মভাোোঃ মজম্মফনূন নাায মফগভ

গাইফান্ধা 10/09/1991

23863 ইযাত নাবযন আবুর খাম্ময়য নুরুর ক 

আক্তায ফানু

নাযায়নগঞ্জ 01/09/1984

23864 অবনক দা বপ্রয়ম্মতাল দা 

মরী দা

ঢাকা 04/02/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23865 মভাোঃ যাম্মর ভামুদ মভাোঃ মভাস্তপা বনয়াজী  

মযাম্মকয়া মফগভ

চাঁদনৄয 12/02/1988

23866 মভাোঃ াীনুয ইরাভ মভাোঃ ফদযউবিন 

নফযীন মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 20/01/1991

23867 াাবুবিন বভয়া মভাোঃ বজল্লুয যভান 

ভভতাজ মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 25/12/1991

23868 মভাোঃ তাইজুর ইরাভ মভাোঃ মযাস্তভ আরী 

মভাোোঃ তােবরভা খাতুণ

ফগুড়া 17/12/1990

23869 মভাোঃ াম্মনায়ায মভাম্ম িদ মভাোঃ বদুর ইরাভ 

মভাোোঃ াবনা ইরাভ

গাইফান্ধা 07/06/1989

23870 মযাকানা আকতায ভযহুভ পবযদ আম্মভদ 

মযাম্মকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 13/09/1993

23871 মভাোোঃ াযবভন আক্তায মভাোঃ আবুর কাম্মভ  

 মভাোোঃ কাজর মযখা

গাজীনৄয 01/08/1993

23872 মভাোঃ যায়ান াযম্মবজ মভাোঃ বপম্মযাজ বকফবযয়া 

মভাাোঃ ারুর মফগভ

ফবযার 04/01/1991

23873 মভাোঃ াাদাৎ মাম্মন মভাোঃ আব্দুর মাম্মন 

মভাোোঃ জয়নফ বভজিা

বযাজগঞ্জ 17/03/1989

23874 মভাোঃ যাম্মর উিীন মভাোঃ নুরুর ইরাভ

াবরভা খাতুন

বঝনাইদ 04/02/1987

23875 া মভাোঃ আযানের ক মভাোঃ নুরুর ক 

ানাজ মফগভ

ঢাকা 24/09/1988

23876 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ াজাান ভ ূঁইয়া

পাম্মতভা আক্তায

ঢাকা 18/12/1988

23877 মযজাউর কবযভ াঠান আরী খান 

মযাম্মকয়া মফগভ

কুবিয়া 16/11/1988

23878 ভীয আম্মভদ মভাোঃ ভবনয মাম্মন 

ভম্মনায়াযা মফগভ

ঢাকা 31/12/1986

23879 মভাোঃ ভামুদুর াান মভা আজাায আরী 

মজাযা মফগভ

মম্মায 01/03/1989

23880 আফদুল্লা আর ভামুন আফদুর াই আরভগীয 

বফবফ ভবযয়ভ

মনায়াখারী 31/12/1988

23881 বপকুর ইরাভ মভাোঃ মরার উবিন 

মপারী  মফগভ

জাভারনৄয 10/05/1990

23882 মভাোঃ ভাঈন উবিন মভাোঃ আবু তাম্ময

আম্ময়া খানভ

মনায়াখারী 26/02/1991

23883 ভম্মনায়াযা আক্তায বিংবক আয়ুফ খান

আকবরভা মফগভ

গাজীনৄয 30/06/1993

23884 খাবদজা আক্তায বনথী মভাোঃ মভাাযপ গাজী

াবনুয মফগভ

ফবযার 22/09/1993

23885 জবন াা িংকয াা

মপাবর াা

কুবভল্লা 23/11/1989

23886 মভাোঃ সুভন মাম্মন মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাাোঃ জাানাযা খাতুন

াতক্ষীযা 25/09/1986

23887 মভাোঃ মভাজাম্মক্কয মাম্মন মভাোঃ ভবতয়ায যভান

াম্মযা মফগভ

নীরপাভাযী 30/10/1989

23888 মভাোঃ আব্দু ারাভ মভাোঃ এভদাদুর ক

মভাোোঃ েবকনা মফগভ

রারভবনযাট 09/08/1990
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23889 মভাোঃ মরার আম্মভদ মভাোঃ জারার আম্মভদ

বখনা আম্মভদ

নাযায়নগঞ্জ 24/03/1988

23890 মভাোঃ ভামুন-উয-যবদ খাঁন মভাোঃ ারুন-উয-যবদ খাঁন

বযনা খাঁন

বম্মযাজনৄয 12/07/1989

23891 তয়দা তাবভন আক্তায তচবত তয়দ াভসুম্মিাা

াযবীন মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 09/03/1989

23892 পাযানা মপযম্মদৌ এ.মক.এভ. আজাদ খান

পাম্মতভা আক্তায

মপনী 01/01/1990

23893 মখ মভাখম্মরছুয যভান মখ াইদুর ইরাভ

মফগভ ভনবজরা খাতুন

াতক্ষীযা 30/10/1989

23894 মভাোঃ নবকফর ইরাভ মচৌধুযী মভাোঃ নজরুর ইরাভ মচৌধুযী

মুকুর আক্তায

ঢাকা 30/12/1990

23895 মভাােদ ওয়াবজদ মাম্মন মভাোঃ আব্দুয যবভ

মবরনা ইয়াবভন

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1993

23896 খায়রুর আভাদ াবব্বয আভাদ

াভীভা আযা

নাযায়নগঞ্জ 01/10/1991

23897 নেরফাবু আইয়ুফ আরী

ভম্মনায়াযা মফগভ

যিংনৄয 30/06/1989

23898 মভাোঃ মভম্মদী াান খান মভাোঃ পবযদুয যভান খান

ভবযয়ভ মফগভ

ফবযার 22/09/1991

23899 মভাোোঃ আবযপা আকতায মভাোঃ আতাউয যভান

মভাোোঃ আেভা খাতুন

গাইফান্ধা 31/12/1993

23900 জয়নার আম্মফদীন যভজান আরী

অরুণা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 13/04/1987

23901 কাবফর বভঞা আোঃ ভবতন

নুপা খাতুন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 08/10/1987

23902 আফদুর ক মতাতা বভয়া

মভজু মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 07/01/1990

23903 মভাোঃ যবদ-ই-ভাবুফ মভাোঃ ভবয়ায যভান

মভাোোঃ মযাকানা াযবীন

নীরপাভাযী 29/12/1990

23904 মভাোঃ মগারাভ ভাম্মজদুর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ যবদ

ভতুিজা মফগভ

নীরপাভাযী 09/12/1988

23905 াবদকা আক্তায দীা যাপত আরী মভাল্লা

াম্মপজা

নাযায়নগঞ্জ 04/05/1989

23906 মভাোঃ আতাারুর ইরাভ ভযহুভ মভাোঃ আফদুর াবভদ

মখাম্মদজা মফগভ

রক্ষীনৄয 09/09/1990

23907 মভাোঃ আবুর ফাায মভাোঃ াবফবুয যভান

পবযদা খাতুন

বযাজগঞ্জ 02/03/1988

23908 মভৌবভতা চক্রফতী ভাধফ চক্রফতী

কবফতা চক্রফতী

নড়াইর 14/07/1991

23909 অজুিন মবৌবভক মৃণার  মবৌবভক

অম্মরাকা  মবৌবভক

মম্মায 21/05/1991

23910 কাজী মভাােদ উল্লা কাজী নজরুর ইরাভ

ভভতাজ ইরাভ

মপনী 22/11/1988

23911 মভাোঃ রুম্মফর মাম্মন মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাোোঃ রুারী খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 26/11/1990

23912 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাোোঃ যাম্মফয়া খাতুন

ভাগুযা 15/04/1991
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23913 যাজু মভাল্যা মভাোঃ জহুয মভাল্যা

মভাোোঃ পাম্মতভা খাতুন

নড়াইর 21/06/1989

23914 মভাোঃ ওয়াবপ াযম্মবজ মভাোঃ ভানেজায যভান

আপরাতুন নাায

ফগুড়া 01/01/1992

23915 এভদাদুর মাাইন আোঃ ভবজদ বভয়া

যাবদা মফগভ

নযবিংদী 01/01/1990

23916 বভঠুন চন্দ্র দা বফত্র চন্দ্র দা

চায়না যানী দা

ঢাকা 17/07/1988

23917 মভাোঃ াবফ কায়ায মভাোঃ কবপর উবিন

মাম্মন আযা মফগভ

ঢাকা 01/01/1988

23918 মভাোঃ নাজমুর আরভ মভাোঃ া আরভ

বফরবক আরভ

কুবভল্লা 27/04/1988

23919 প্রদী যায় জ্ঞাম্মনন্দ্রনাথ যায়

বখা যায়

মগাারগঞ্জ 11/09/1991

23920 মভাোঃ াজাান বযাজ মভাোঃ ভকবুর মাম্মন

মভাোোঃ জাানাযা মফগভ

যাজাী 30/04/1975

23921 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ আযানের ইরাভ

মভাাোঃ জবযনা মফগভ

যাজাী 06/07/1987

23922 মভাোঃ মযজওয়ান আম্মভদ আম্মপজুয যভান

তবভনা মফগভ

বদনাজনৄয 01/01/1992

23923 ইকফার আম্মভদ ইবি আরী ভির

মফরাম্মতান মনো

বদনাজনৄয 08/07/1992

23924 জান্নাতুর ভাওয়া মভাোঃ আবুর মাম্মন

বপম্মযাজা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1992

23925 মভাোঃ ভারুপ যভান মভাোঃ যবপকুয যভান

ভামুদা খাতুন

কুবিয়া 15/12/1990

23926 মভম্মদী াান আোঃ যবদ মভাল্যা

াম্মজযা খাতুন

পবযদনৄয 15/08/1988

23927 মভাোঃ বুজ বভয়া মভাোঃ াবু বভয়া

মভাোোঃ মপম্মযাজা মফগভ

গাইফান্ধা 07/01/1990

23928 যাম্মদুজ্জাভান মৃত দবরর উবিন

মখাম্মদজা মফগভ

গাজীনৄয 01/01/1990

23929 কাজী আবনসুজ্জাভান কাজী আব্দুর কুদ্দু

যাবজয়া মফগভ

সুনাভগঞ্জ 15/06/1988

23930 মভাোোঃ ভানরুতন মনো মভাোঃ আব্দুর মভাত্তাম্মরফ

ভাবুফা খাতুন

ফগুড়া 01/02/1988

23931 এইচ.এভ. ভাবুফ যীদ মভাোঃ ারুন-অয-যীদ

বভম্ম াানা আক্তায

টুয়াখারী 15/09/1989

23932 নাজনীন নাায মভাোঃ ফদয উবিন

আবেয়া খাতুন

কুবিয়া 30/05/1990

23933 মভাোঃ মবাা বফল্লা মভাোঃ ান্নান কাজী

মকাবনুয মফগভ

নড়াইর 20/07/1991

23934 মভাোঃ ইভযান যকায মভাোঃ ভীন যকায

আম্মযপা মফগভ

গাজীনৄয 25/10/1993

23935 াওন মজায়াযদায মৃত বনান্ত মজায়াযদায

কল্পনা মজায়াযদায

ভাগুযা 01/12/1992

23936 মুবন্ন আক্তায মভাকবুর মাম্মন

নাবযন আক্তায

ফগুড়া 27/12/1989
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

23937 মভাোঃ ভাাবুফ মাম্মন মভাোঃ মভাতাায মাম্মন

মযখা মফগভ

মগাারগঞ্জ 25/01/1991

23938 চন্দন ভবল্লক মৃত রক্ষণ ভবল্লক

কাজর যানী ভবল্লক

মুবন্পগঞ্জ 16/07/1989

23939 মভাোঃ মুনতাবয মচৌধুযী মভাোঃ তাজাভনুয যভান

ভারুপা আকতায

নীরপাভাযী 14/07/1988

23940 মভাোঃ ওফাইদুর ইরাভ মৃত যহুর আবভন

মভাোোঃ ীযা খাতুন

মম্মায 02/01/1992

23941 মভাোঃ তাম্মযক ভামুদ মৃত াভছুম্মিাা

পবযদা ইয়ােবভন

রক্ষ্মীনৄয 20/01/1993

23942 হৃবদ যকায এইচ.মক  যকায

সুনীবত  যকায

জাভারনৄয 01/01/1990

23943 মভাোঃ ভবন উবিন আফদুর জবরর

বমৃত ভবযয়ভ মফগভ

কুবভল্লা 11/12/1992

23944 আভা খানভ মভাোঃ খবরলুয যভান খান

তয়দা রুকানা আক্তায

মনত্রম্মকানা 20/04/1991

23945 মভাোঃ আর-আবভন আকন্দ বজল্লুয যভান আকন্দ

মযাম্মকয়া মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 29/12/1990

23946 মভাোঃ মভম্মদী াান মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

ভাবুফা খানভ

বদনাজনৄয 01/03/1993

23947 আর-আবভন মভাোঃ মভাজাায মাম্মন খাঁন

মভাোোঃ আম্মনায়াযা মফগভ

ঢাকা 01/02/1988

23948 মভাােদ যভত আরী মভাােদ জাভার উিীন

আপম্মযাজা মফগভ

ঢাকা 25/08/1989

23949 মভাোঃ যাম্মর ইকফার মভাোঃ মফরাম্ময়ত মাম্মন

মভাাোঃ যাবদা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1983

23950 নাবযন আক্তায মভাোঃ পবযদ উবিন

ভাকসুদা মফগভ

ফবযার 23/04/1990

23951 মুােদ যীনের আরভ মুােদ া আরভ

মবরনা আক্তায

চাঁদনৄয 31/12/1988

23952 মভাোঃ ইভাভ াান মভাোঃ বযয়াজ উবিন

যবভা আক্তায

চাঁদনৄয 30/12/1991

23953 আবু জাম্মেভ পায়জু াম্মরীন াবপজ উিীন

আযজু মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 06/01/1987

23954 মভাোঃ ভবনরুর ইরাভ মৃত আব্দুর ভবজদ বভয়া

বভম্ম ভাামুদা আক্তায

ঢাকা 07/12/1992

23955 ইযাত াযবভন এা মভাোঃ আম্মক আরী বভয়া

মভবযনা াযবীন

যাজাী 15/03/1994

23956 মভাোঃ বযন আরী মভাোঃ যবদুর ক

মভাোোঃ াাযা মফগভ

াফনা 16/06/1990

23957 আান উর ভামুদ মভাোঃ আান াবফফ

মভাাোঃ নাবভা সুরতানা

নওগাঁ 10/12/1992

23958 মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান মভাোঃ াম্মতভ আরী

মভাাোঃ মফনু আযা

নওগাঁ 03/05/1990

23959 মভাোঃ াগয আম্মেদ এ.এভ. মযজাউর কবযভ

বনলুপা ইয়াবভন

নওগাঁ 25/09/1992

23960 মভাোঃ াাজুর ইরাভ মভাোঃ তাম্মেয আরী

াাযা ফানু

নওগাঁ 18/11/1990
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23961 মভাোঃ াজাান আরী মভাোঃ আম্ময়য উবিন

মভাোোঃ বজন্নাতুন মনো

ফগুড়া 24/03/1988

23962 মভাোঃ তাভবজদ মাাইন মৃত আব্দুর আবজজ

মভাোোঃ মযনু বফবফ

ফগুড়া 31/12/1990

23963 আফদুর কাবদয নুরুর আবভন ভাবঝ

যওনাযা

বযয়তনৄয 05/08/1989

23964 মভাোঃ াাদাৎ মাম্মন মভাোঃ আফদুর মভাতাম্মরফ

নুয মফগভ

চট্টগ্রাভ 31/12/1992

23965 মুােদ আফদুল্লা আর ভামুন ভবপজুর ক

াম্মকযা মফগভ

কক্সফাজায 01/01/1991

23966 মভাোঃ ভবন উবিন মৃত আবুর কাম্মভ

যবভা মফগভ

রক্ষ্মীনৄয 15/05/1992

23967 মভাােদ মুবফনুর ক মভাোঃ মভাজাম্মের ক

াবেনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/02/1987

23968 াাদাত মাম্মন আবুর খাম্ময়য

আযজু ভানাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/03/1992

23969 াবদয়া তাবভন ফণ িা মভাোঃ োইপ উবিন ওয়াম্মযেী

আানাযা াইপ

াফনা 01/01/1994

23970 মভাোঃ বযপাত যভান মভাোঃ আতাউয যভান

খাবদজা খাতুন

টাঙ্গাইর 16/02/1994

23971 বরভা আক্তায াভসুয যভান

মদম্মরায়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 04/09/1989

23972 ধনঞ্জয় ভাজন সুকুভায মদ

বভতা মদ

চট্টগ্রাভ 11/11/1992

23973 মভাোঃ াানুয যবদ মভাোঃ ারুন-অয-যবদ

ওয়াবদা খাতুন বফউটি

মম্মায 03/10/1993

23974 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ যবপকুর ইরাভ

বভম্ম মবর মফগভ

ফগুড়া 30/01/1990

23975 াভসুর ইরাভ াজাান মযজাউর কবযভ

ভামুদা আক্তায

মনত্রম্মকানা 15/10/1991

23976 মপৌবজয়া আক্তায যীা এযাদ মাম্মন

নাযীন আক্তায

ঢাকা 07/09/1993

23977 মদফরার যকায মৃত কানাই রার যকায

সুবভত্রা যানী যকায

মনত্রম্মকানা 01/01/1991

23978 যাজীফ কুভায যায় ভন্থ কাবন্ত যায়

স্মৃবত যানী যায়

খুরনা 31/12/1987

23979 ভীয ফাকচী ফরুন  ফাকচী

আল্লাবদ ফাকচী

খুরনা 23/05/1990

23980 াবপজুয যভান নুয ইরাভ মভাড়র

মজাযা মফগভ

মম্মায 09/11/1991

23981 আরী যাবদুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুয যভান

আম্ময়া খাতুন

াতক্ষীযা 01/01/1990

23982 ভাসুভ আরী জাপয বফশ্বা

রুবভচা মফগভ

মম্মায 20/11/1991

23983 াফবযনা ইরাভ মভাোঃ ীদুর ইরাভ

বয়াযা মফগভ

মবারা 12/12/1992

23984 মভাোঃ যবপকুর ইরাভ মভাোঃ আপজার মাম্মন

মভাোোঃ যাম্মফয়া খাতুন

ফগুড়া 08/02/1987
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23985 বফশ্ববজৎ মঘাল ব্রজম্মগাার  মঘাল

নবভতা যানী  মঘাল

াতক্ষীযা 21/09/1991

23986 ভাবুফা আকতায মভাোঃ আব্দুর ভবজদ

আপম্মযাজা মফগভ

ফগুড়া 01/01/1990

23987 মভাোঃ আাদুজ জাান মভাোঃ জাাঙ্গীয মাম্মন

পবযদা আকতায

চট্টগ্রাভ 09/11/1993

23988 কাজর দা বনভ ির কাবন্ত দা

মফফী যানী দা

চট্টগ্রাভ 10/10/1990

23989 আব্দুর মভাতাম্মরফ আব্দুর গনেয

মখাম্মদজা আক্তায

কুবভল্লা 25/05/1989

23990 যতন কুভায যায় ম্মতন্দ্রনাথ

বানু যানী

ঠাকুযগাঁও 03/05/1987

23991 মভাোঃ আবু াবনপা মভাোঃ ভকম্মেদ মভাল্লা

মভাোোঃ জম্মফদা খাতুন

ঞ্চগড় 05/10/1989

23992 মভাোঃ আব্দুল্লা আর-াকী মভাোঃ বদুর ইরাভ

মভাোোঃ বভা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 22/11/1988

23993 মভাোঃ মভম্মদী াান মভাোঃ আবজবুয যভান

মযানা াযবীন

াতক্ষীযা 20/12/1991

23994 বফজয় চন্দ্র যকায জীফন চন্দ্র যকায

কভরা যানী

চাঁদনৄয 03/01/1993

23995 মভাোঃ কাউোয াবভদ মভাোঃ আব্দু োত্তায

জাানাযা মফগভ

চাঁদনৄয 20/10/1988

23996 মভাোঃ মপাউর ইরাভ মভাোঃ এম্মকন আরী

মভাোোঃ জাম্মদা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1990

23997 এ.মজড.এভ. ভামুনুয যীদ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ 

মভাোোঃ ভামুদা মফগভ

গাইফান্ধা 16/10/1993

23998 মভম্মদী াান মভাোঃ আব্দুর ান্নান

মভাোোঃ বফরবকে মফগভ

ফগুড়া 30/12/1992

23999 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর াবরভ যকায

মভাোোঃ নাজভা মফগভ

গাইফান্ধা 15/11/1990

24000 মভাোোঃ ভাসুদা খাতুন মভাোঃ ভবেয উবিন

মভাোোঃ বগবন মফগভ

গাইফান্ধা 12/10/1992

24001 াযবভন আক্তায মৃত কাম্মদ আরী

মভাোোঃ আম্মরয়া খাতুন

যিংনৄয 01/09/1993

24002 মভাোঃ াফীফ উল্লা মভাোঃ আব্দুর খাম্মরক (মৃত)

াভসুন নাায

চট্টগ্রাভ 02/01/1989

24003 জাবস্ট যকায স্বম্মদ যকায 

মজযানা যানী যকায

নীরপাভাযী 04/03/1991

24004 অীভ কুভায ার অবজত কুভায ার

তুরী যানী ার

মনত্রম্মকানা 25/04/1988

24005 বপ কাভার খান মভাোঃ আবু াঈদ খান

পাম্মতভা আক্তায

ভয়ভনবিং 17/12/1988

24006 নূম্ময আরভ মভাোঃ জাভার উবিন

মজযাৎস্দা মফগভ

মনত্রম্মকানা 12/04/1989

24007 যাম্মজ চন্দ্র দা প্রদী চন্দ্র দা

মপারী যানী দা

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 14/08/1989

24008 কাজী ভাবুবুয যভান যাম্মর মৃত কাজী আবুর কাম্মভ

যওন আযা

ঢাকা 12/10/1994
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24009 াভীভ আম্মভদ মভাোঃ মখ াদী

উম্মে কুরছুভ

জাভারনৄয 02/10/1988

24010 মগারাভ মভাযম্মদ াান মগারাভ ভবউিীন াান

ভনজুযা াান

াতক্ষীযা 04/01/1990

24011 মখ াম্মদ উবিন মখ মভাােদ জবয উবিন

াম্মদা আক্তায

মনায়াখারী 01/12/1985

24012 মভাোঃ াদাতুর বভযাজ মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাোোঃ বজযন মনো

বঝনাইদ 01/11/1991

24013 পাযা আম্মভদ মভাোঃ মপাযকান আাম্মেদ

নাজমুন নাায

টুয়াখারী 04/07/1992

24014 মভাোঃ াভছুর আরভ মভাোঃ লুৎপয যভান

বপম্মযাজা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/10/1991

24015 কাবনজ পাম্মতভা নূরুর আরভ মচৌধুযী

আম্মরয়া মফগভ

রক্ষ্মীনৄয 26/07/1990

24016 যবপকুর আরভ মভাোঃ ফাচ্চু বভয়া

মযাভানা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 01/10/1987

24017 মভাোঃ জবভ উবিন ইভাইর আকন

জবভরা মফগভ

বযয়তনৄয 01/06/1987

24018 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আবুর কারাভ

পাম্মতভা মফগ

মপনী 27/10/1992

24019 োত্তায বভয়া ফাম্মকয খান

াম্মরা মফগভ

বযয়তনৄয 17/01/1990

24020 যানা কুভায দত্ত ববয কুভায দত্ত

বাযতী যানী দত্ত

যাজফাড়ী 03/07/1989

24021 সুভন আচার্য্ি ীমৄল আচার্য্ি

মাবা  আচার্য্ি

চট্টগ্রাভ 02/01/1991

24022 মভাোঃ কাভরুর াান মভাস্তপা কাভার

াবরভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 06/12/1986

24023 মভাোঃ জীভ উিীন মভাোঃ াাজাান মভাল্লা

খাবদজা মফগভ

ফবযার 31/12/1990

24024 মভাােদ ইভযান সুরতান আভদ

সুবপয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/07/1989

24025 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন মফাযী

কবনুয মফগভ

ফবযার 01/01/1991

24026 মভাোোঃ ঝুমুয ফসুনীয়া মভাোঃ ওাফ ফসুনীয়া

মভাোোঃ মযনু ফসুনীয়া

রারভবনযাট 25/04/1990

24027 মভাোঃ মদম্মরায়ায মাাইন মভাোঃ মাম্মন আরী

আম্মভনা মফগভ

মম্মায 10/06/1989

24028 ািাভ মাম্মন মভাোঃ ভাসুদ আরভ

মবরনা আক্তায

ঢাকা 01/06/1992

24029 াম্মপয়ী বফন আরভ মভাোঃ াভসুর আরভ

াম্মরা াযবীন

বঝনাইদ 16/01/1992

24030 মভাোঃ মৄফাম্ময়য -আর-ভামুন মভাোঃ াবফবুয যভান

জহুযা খাতুন

ভাবনকগঞ্জ 20/10/1992

24031 মভাোঃ ভাবুবুর ইরাভ মভাোঃ জবরুর ইরাভ

াম্মজযা খাতুন

ঢাকা 05/12/1989

24032 মভাােদ খায়রুর াান মভাােদ যবভ

খুযীদ নাায

ঢাকা 24/10/1980
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24033 মভাোঃ খায়রুর ইরাভ মভাাোঃ মযজাউর ইরাভ

মৃত মাম্মন আযা মফগভ

যাজাী 15/05/1989

24034 মভাোঃ তাবযনের ইরাভ মভাোঃ আজাারুর ইরাভ

নাজভা াযববন

যাজাী 18/12/1990

24035 মভাোঃ মভম্মদী াান মভাোঃ আরকাে আরী মখ

ভাামুদা মফগভ

বম্মযাজনৄয 01/01/1991

24036 রুকুন উিীন তাম্মযক পম্ময়জ উল্লা

ভবনযা মফগভ

কক্সফাজায 01/04/1989

24037 মভাোঃ মনয়ামুর াান উজ্জ্বর মভাোঃ নাবরুউিীন মজাভািায

যাম্মফয়া মফগভ

টুয়াখারী 08/11/1988

24038 মভাোঃ খাবরদ াান মভাোঃ আব্দু শুকুয বফশ্বা

মভাোোঃ ারুর খাতুন

কুবিয়া 20/05/1989

24039 প্রীবত কুভায বফশ্বা রম্মঙ্কশ্বয বফশ্বা

সুবচত্রা ফারা বফশ্বা

নড়াইর 12/02/1987

24040 মভাোঃ আযানের আরভ মভাোঃ আব্দুল্লা প্রািং

আনবজযা মফগভ

যিংনৄয 01/01/1993

24041 মভাোঃ ভাামুদ াান মভাোঃ আবতয়ায যভান

াবনা যভান

ফাম্মগযাট 21/10/1987

24042 জর  কুভায যকায সুকুভায চন্দ্র যকায

চন্দনা যানী যকায

যাজফাড়ী 26/10/1990

24043 মভাোঃ তাভবজদুয যভান মভাোঃ ফাবুর মাাইন

মভাোোঃ আবভনা খাতুন

ঞ্চগড় 10/02/1989

24044 মভাোঃ বপউর ইরাভ মভাোঃ ীদুর ইরাভ

মভাোোঃ াম্মরা াযবীন

ফগুড়া 17/11/1992

24045 তাম্মযকুর ইরাভ আযানের ইরাভ

মতাযা ইরাভ

মনায়াখারী 01/01/1993

24046 সুফণ িা ফড়ার অবফনা ফড়ার

কল্পনা ফড়ার

বম্মযাজনৄয 18/07/1992

24047 মভাোঃ তানবীয াান তুলায মভাোঃ পম্ময়জুয যভান

মাম্মন আযা মফগভ

ঢাকা 26/03/1991

24048 পারুক মাম্মন মভাোঃ জয়নার আম্মফদীন

খাইরুন

গাজীনৄয 31/12/1992

24049 মভাোঃ রুম্মফর আরী মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাাোঃ নূযজাান মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 06/11/1992

24050 মভাোোঃ বউবর খাতুন মভাোঃ আব্দুর কাম্মদয

মভাোোঃ নূয জাান মফগভ

মম্মায 06/03/1989

24051 জান্নাতুন মনো আভদ আরী

আয়াতুন মনো

ভাগুযা 03/06/1990

24052 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ নাম্ময়ফ আরী

নাবেভা আক্তায

ভয়ভনবিং 01/01/1989

24053 আবযনেয যভান আফদুর কাবদয

আভা খাতুন

ভয়ভনবিং 01/01/1988

24054 আভা আবযপা মভৌসুভী আবযনের ইরাভ

াম্মরা মফগভ

ঢাকা 26/06/1992

24055 বরজা আক্তায অবুর  ফাায মভাল্লা

আম্মরয়া আক্তায

ঢাকা 20/06/1988

24056 মভাোঃ বুজ াান মভাোঃ দুরার মাম্মন

সুবপয়া খাতুন

বযাজগঞ্জ 30/06/1991
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24057 াবগযা সুরতানা প্রবাবত মভাোঃ বগয়া উবিন

ববযন আকতায

মনায়াখারী 25/11/1993

24058 এ.মক.এভ. আর-আবভন এ.মক.এভ. আভানউল্লা

আম্মনায়াযা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 25/10/1993

24059 মভাোঃ আবতকুর ইরাভ মভাোঃ কাভরুর ইরাভ

মভাোোঃ োবদয়া ইরাভ

চুয়াডাঙ্গা 30/12/1990

24060 মভাোঃ নাবদ-আর-আবভন মভাোঃ আব্দুর মভাত্তাম্মরফ

বভম্ম মনৌফাায মফগভ

ফগুড়া 12/10/1989

24061 যাম্মদুর ইরাভ বদুর ইরাভ

াবদা মফগভ

মপনী 14/03/1987

24062 বজনাত মজফীন াইনের ইরাভ

লুৎপা জাব্বায

ফগুড়া 24/09/1989

24063 আফদুয যবভ আফদুয যউপ

খাবদজা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 08/08/1989

24064 আবু তাম্মরফ আব্দুর ভবজদ াওরাদায

ঝুভা মফগভ

ফবযার 01/02/1988

24065 মভাোঃ বুজ বভয়া মভাোঃ বদুর ইরাভ

মভাোোঃ স্বপ্না মফগভ

ফগুড়া 29/11/1989

24066 মভাোঃ আব্দু মাফান মজায়াযদায ভতৃ মভাোঃ আব্দু াত্তায মজায়াযদায

ভভতাজ মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 01/12/1991

24067 মভাোঃ রুম্মফর বভঞা অজুপা মফগভ

মভাোঃ সুরুজ্জাভান

মযনৄয 01/10/1993

24068 মচৌধুযী নাবফর ইরাভ কাভরুর ইরাভ মচৌধুযী

নাবভা খানভ

মগাারগঞ্জ 30/12/1990

24069 মক এভ  াইনের কাম্মদয ফাবু মভাোঃ আব্দুর কাম্মদয ভির (ফীয মুবক্তম্মমাদ্ধা ও 

মনা কভ িকতিা (অফোঃ))

মভাাোঃ াবনা কাম্মদয

ঢাকা 01/01/1990

24070 মুন্নী ফবনক স্বন কুভায ফবনক

বঝমু ফবনক

চট্টগ্রাভ 15/03/1988

24071 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর াবরভ

নাবেভা মফগভ

টাঙ্গাইর 14/09/1990

24072 মভাোঃ মগারাভ যব্বানী মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

আভা মপন্পী খানভ

পবযদনৄয 31/12/1987

24073 বপম্মযাজা যভান টুম্পা পজলুয যভান ভ ূঁঞা

মযৌন আযা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 27/08/1991

24074 মভাোঃ জাাঙ্গীয হুম্মন মৃত াম্মর আভদ

মৃত লুৎনেন নাায

বকম্মাযগঞ্জ 02/06/1989

24075 খাম্মরদ বপউল্লা মভাস্তাবপজুয যভান

খাম্মরদা মভাস্তাবপজ

জাভারনৄয 12/11/1992

24076 মভাােদ আরী আশ্রাপ মচৌধুযী মভাোঃ আরী মচৌধুযী

মভাম্মেন আযা মফগভ

কুবভল্লা 01/07/1990

24077 মভাোঃ াম্মদকুর ইরাভ বুজ মভাোঃ াভসুর ক

মভাোোঃ াভসুন নাায

বদনাজনৄয 10/12/1993

24078 খান আাোদ আরী খান ইকরাে আরী

নৄযারী মফগভ

ফাম্মগযাট 01/02/1991

24079 এ. এভ. মগারাভ বকফবযয়া মগারাভ যব্বানী

াবেনা আক্তায

মপনী 30/01/1990

24080 মভাোঃ আবতবুল্লা রা মভাোঃ ভবপজ উবিন

মভাোোঃ াভীভা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 25/01/1988
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24081 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ াজাান আরী

াবনা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/11/0989

24082 মভাোঃ মভাাযপ মাম্মন যাজু আােদ মাম্মন

লুৎপা মন্নো

চট্টগ্রাভ 01/12/1989

24083 সুব্রত দা াবন্ত দা

জয়ন্তী দা

াতক্ষীযা 15/12/1990

24084 মভাোঃ ইবরয়া আফদুর কাম্মদয

জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 15/05/1987

24085 মভাোঃ মভম্মদী াান ভযহুভ মভাোঃ বপকুয যভান যকায

মফগভ াভসুন নাায

নাযায়নগঞ্জ 23/08/1991

24086 শুব যকায ফিংব মগাার যকায

অবনকা যকায

বদনাজনৄয 17/05/1987

24087 মভাোঃ জয়নার আম্মফদীন আব্দুর গফ্পায

খাবদজা মফগভ

াতক্ষীযা 16/10/1990

24088 মৄগর ভির মমাম্মগন্দ্র নাথ ভির

ফকুর ভির

ফাম্মগযাট 30/12/1988

24089 মভাোঃ খরুর আরভ মভাোঃ আব্দুর জবরর

মভাোোঃ মখাম্মদজা খাতুন

কুবিয়া 16/11/1992

24090 মভাোঃ বভরন বভয়া আোঃ খাম্মরক

সুবপয়া মফগভ

বযয়তনৄয 02/01/1989

24091 মভাোঃ আরাউবিন আবুর কাম্মভ

সুবপয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 03/01/1991

24092 সুরতানা যাবজয়া আখতারুজ্জাভান

মফগভ মযাম্মকয়া

চাঁাইনফাফগঞ্জ 05/10/1990

24093 মভাোঃ আভান উল্লা আভান মভাোঃ আবভয মাম্মন

মৃত মভাাোঃ োম্মরা মফগভ

কুবভল্লা 15/09/1991

24094 আজারুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জবরর

মযম্মনা মফগভ

কুবভল্লা 15/10/1992

24095 বযন মজযাবত চাকভা কান্দাযা চাকভা

নৄষ্ফ যানী চাকভা

খাগড়ােবড় 17/12/1988

24096 খায়রুর াান মভাোঃ জাভার উবিন

খাম্মরদা মফগভ

জাভারনৄয 17/08/1990

24097 মভাোঃ ারাউবিন মভাোঃ নইভউবিন

ারভা আক্তায

গাজীনৄয 10/01/1987

24098 মভাোোঃ াবপয়া আক্তায মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভাোোঃ মগাম্মরজা মফগভ

ফগুড়া 25/10/1989

24099 কাজর ভির যবঞ্জত ভির

আা যানী ভির

মুবন্পগঞ্জ 06/07/1989

24100 মগারাভ মভাক্তাবদয ভনজুযা মফগভ

মভাোঃ বরভ উবিন

বকম্মাযগঞ্জ 21/09/1986

24101 যবকবুর মাম্মন আবুর কারাভ মভাল্লা

মযম্মফকা সুরতানা

ঢাকা 08/07/1989

24102 মভাোঃ মনওয়াজ যীপ মভাোঃ আম্মনায়ারুর কবফয

যওন আযা

রক্ষ্মীনৄয 01/12/1991

24103 এনামুর ক মভাোঃ খুব িদ উবিন

আবম্বয়া খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 03/07/1989

24104 জান্নাতুর মপযদাউ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

বফরবক আক্তায

টুয়াখারী 30/11/1989
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24105 মভাোঃ মপযম্মদৌ আরভ মভাোঃ মযয়াজুর ক

যাম্মনা মফগভ

যিংনৄয 06/07/1991

24106 মভাোঃ ভানেজুর ক মৃত আনোয আরী

মভাোোঃ ভানেজা মফগভ

রারভবনযাট 30/10/1988

24107 িংখ নীর দা মৃত স্বন কুভায দা

বর দা

টাঙ্গাইর 07/11/1992

24108 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক

মভাোোঃ ভঞ্জুয়াযা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 12/07/1989

24109 মাবন কুভায দত্ত নফীন কুভায দত্ত

বরনা দত্ত

মগাারগঞ্জ 01/02/1992

24110 সুব্রত সুতায সুনীর চন্দ্র সুতায

বফতা যানী সুতায

ফবযার 18/10/1993

24111 তানবজদ আম্মভদ মাবন মভাোঃ াভছুর আরভ

ানাজ াযবীন

বম্মযাজনৄয 19/12/1993

24112 াখাওয়াত মাম্মন জাাঙ্গীয মাম্মন

াভসুন নাায মচৌধুযী

কুবভল্লা 01/01/1991

24113 শুবিংকয যায় ববগযথ যায়

রক্ষ্মী যানী যায়

ভাগুযা 05/06/1992

24114 াবফফা সুরতানা মভাোঃ যবপকুর আরভ

াম্মজযা খাতুন

ভয়ভনবিং 05/05/1990

24115 মভাোঃ জুফাম্ময়য মাম্মন মভাোঃ আব্দুর গনেয যদায

পবযদা মফগভ

াতক্ষীযা 25/03/1990

24116 াযভীন আক্তায বভস্ট এ. এভ. আপতাফ মাম্মন

পবযদা ইয়াভীন

খুরনা 05/11/1990

24117 মভাোঃ আবনের আরভ মভাোঃ নাবয উবিন াইক

মভাাোঃ াম্মজদা মফগভ

ফবযার 10/12/1990

24118 মভাোঃ সুরুজ বভয়া আব্দুয যভান

সুবপয়া মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 23/11/1990

24119 মভাোঃ আবভনুয বভয়া মভাোঃ ান্নু বভয়া

ভাবনকজান

ভাবনকগঞ্জ 29/11/1993

24120 মভাোঃ অবনক মাম্মন মভাোঃ আতাউয যভান

ভাবফয়া মফগভ

ঢাকা 07/01/1989

24121 জীফ কুভায যায় াবন্ত যঞ্জন যায়

বযনীতা যায়

ঢাকা 31/01/1992

24122 তন্য় কুভায মঘাল মগৌয চন্দ্র মঘাল

জয়ন্তী মঘাল

নওগাঁ 01/01/1990

24123 মভাোঃ আান াফীফ মৃত আােদ আরী

মভাোোঃ াবেনা মফগভ

গাইফান্ধা 03/02/1988

24124 এ, মক, এভ, াভসুজ্জাভান মভাোঃ ইব্রাীভ আরী

মভাোোঃ োভছুননাায মফগভ

গাইফান্ধা 15/10/1987

24125 মভাোঃ বপম্মযাজ কবফয মভাোঃ খায়রুর ইরাভ

মভাোোঃ বপম্মযাজা মফগভ

গাইফান্ধা 08/07/1987

24126 মক. এভ. মমাফাম্ময়য যায়ান মৃত খন্দকায যওয়াদী

মম্মরনা খানভ

টাঙ্গাইর 30/11/1991

24127 মৌযব ার াযাধন চন্দ্র ার

যত্না যানী ার

মনায়াখারী 05/01/1993

24128 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ ইফম্মন াইদ

ভম্মনায়াযা খাতুন

ভয়ভনবিং 01/01/1991
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24129 আবযনের ইরাভ ওভান আরী

আয়া খাতুন

জাভারনৄয 01/01/1988

24130 এ.মক.এভ আযানের ইরাভ এ.মক.এভ নূরুর ইরাভ

ভম্মনায়াযা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 30/06/1988

24131 াযবভন আক্তায মভাোঃ জাভার আম্মেদ ভ ূঁইয়া

আপম্মযাজ আযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/03/1988

24132 রা বকদায মৃত ভঈর বকদায

সুবভত্রা বকদায

নড়াইর 07/05/1987

24133 জান্নাতুর মপযম্মদৌ মৃত আব্দুর ান্নান

নাবভা আক্তায

ঢাকা 13/04/1990

24134 মাানী তানীভ নাজমুর মাম্মন

োম্মদকাতুজ মজাযা

মম্মায 06/04/1992

24135 মভাোঃ াবফফ উল্যা মভাোঃ কাভরুর ইরাভ

োম্মরা মফগভ

মপনী 03/02/1993

24136 াযবভন আক্তায মৃত আবুর খাম্ময়য ভ ূঁঞা

মফগভ মযাম্মকয়া

মনায়াখারী 10/05/1989

24137 যীপ মভাােদ ইভযান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

নাজবনন আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 06/06/1989

24138 মুবপকুয যবভ মুস্তাবপজুয 

যবভা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/02/1988

24139 মভাোঃ বফল্লার মাম্মন মৌযব মভাোঃ বযপ উল্লা

মতাযা মফগভ

চাঁদনৄয 31/12/1992

24140 ভবযয়ভ সুরতানা ভবন মভাোঃ ভবপজ উবিন

াানাজ

গাজীনৄয 16/12/1992

24141 তাবনয়া সুরতানা মভাোঃ মভাম্মভন ভ ূঁইয়া

মযাম্মকয়া ববিকা

ঢাকা 08/03/1988

24142 সুযাইয়া ইয়ােবভন াভসুবিন আেদ

বয়াযা  আেদ

ঢাকা 20/03/1989

24143 মভাোঃ জাবদ াান মভাোঃ আবুর াম্মভ

জাবকয়া সুরতানা

ভয়ভনবিং 25/12/1992

24144 জবন বভয়া আম্মনায়ায মাম্মন

জম্মফদা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 15/08/1992

24145 নীবরভা নাযীন আব্দুর ভাম্মরক াওরাদায

াবভভা নাযীন

বযয়তনৄয 02/10/1989

24146 ভাবনক চন্দ্র যায় ভম্মন চন্দ্র যায়

জয়ভবত যানী যায়

রারভবনযাট 25/10/1992

24147 মভাােদ ইয়াকুফ বননৄ মভাোঃ যীপউল্লা

আম্ময়া মফগভ

ঢাকা 11/01/1987

24148 মভাোঃ সুম্মর আভদ আব্দুর ভেবব্বয

মপযম্মদৌব মফগভ

বম্মরট 06/10/1987

24149 নুযাত জাান মভাোঃ ারুনুয যবদ

াানা াযবীন

ফবযার 07/06/1992

24150 মভাোঃ মগারাভ বকফবযয়া মভাোঃ আব্দুর কুদ্দুে আকন্দ

মভাোোঃ বপম্মযাজা মফগভ

যিংনৄয 15/01/1988

24151 মভাোঃ ভাবুয যভান মভাোঃ যবপকুর ইরাভ

মভাোোঃ জয়গুন মফগভ

মম্মায 15/10/1992

24152 কাওায আাম্মেদ নরুউবিন বভয়া

যাম্মরা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 05/10/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24153 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ ইভাইর াওরাদায

মভাাোঃ াবনুয মফগভ

টুয়াখারী 20/08/1992

24154 মভাোঃ মতৌবপ-আর-নাঈভ মভাোঃ আায উর ক

াবপয়া খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 21/09/1987

24155 মভাোঃ আরভামুন াাফাজ আরী

আম্মরয়া

জাভারনৄয 07/01/1988

24156 মযাকানা ইয়াবভন যবপকুর ইরাভ

পাম্মতভা মফগভ

নীরপাভাযী 21/07/1990

24157 মভাোঃ আব্দুর ান্নান মভাোঃ মাম্মরভান আরী

মভাাোঃ মযবজয়া খাতুন

যাজাী 20/10/1987

24158 মভাোঃ মারায়ভান কবফয মুন্পী আবুর াম্মভ

আবভনা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 10/06/1988

24159 তাবপজ ভামুদ মভাোঃ কাভার উবিন

নাবযন াান

রক্ষ্মীনৄয 01/03/1990

24160 মখ জাবকয আরভ মখ আবভয আরী

জাানাযা মফগভ

াতক্ষীযা 13/01/1989

24161 ান্তনু অবধকাযী বফকা চন্দ্র অবধকাযী

ফান্তী অবধকাযী

খুরনা 25/09/1992

24162 ইকযামুর ইরাভ আব্দুর কুদ্দু

বপম্মযাজা খাতুন

যাজফাড়ী 20/12/1988

24163 মভাোঃ যাবপউর ইরাভ মভাোঃ আবু ফক্কয ববিক

মভাোোঃ রুনা ববিকা

ফগুড়া 09/12/1991

24164 মভাোঃ জাম্মফয মভাোঃ ারুনুয যবদ

লুৎপয মনো

চট্টগ্রাভ 17/10/1991

24165 মভাোঃ মুস্তাবপজুয যভান মভাোঃ ভবউিীন 

মভাোোঃ মাম্মনয়াযা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 10/12/1987

24166 এইচ এভ আবযপ আম্মভদ মভাোঃ আম্মনায়ায ভবল্লক

পাম্মতভা মফগভ

বম্মযাজনৄয 30/06/1987

24167 মভাোঃ নাঈভ ভামুদ মভাোঃ সুজাআতুর ইরাভ

ভাামুদা ইরাভ

ফাম্মগযাট 10/11/1992

24168 জাপরুর ইরাভ মৃত মভাভম্মজদ উবিন মভাল্লা

বরবরয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 06/01/1988

24169 মভাোঃ বভনজায মাম্মন মভাোঃ মাযাফ মাম্মন

ভভতাজ মফগভ

টুয়াখারী 15/09/1987

24170 ভনজুয মভাম্ম িদ আরাজ্ব ভবপজুয যভান

যওন যভান

কক্সফাজায 10/07/1988

24171 মভাোঃ বুজ তালুকদায মভাাোদ আরী তালুকদায

বনভনী আক্তাযী

পবযদনৄয 15/01/1987

24172 মভাোঃ আবু াম্ময়দ মভাোঃ ভবজবুয যভান

মফগভ াভছুন্নাায

কুবভল্লা 25/10/1987

24173 মযাবজনা আক্তায রুবফ মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা মফগভ

বদনাজনৄয 10/10/1992

24174 এ. এভ. যাইয়ান আরভ এ. এভ. কাভরুর আরভ

ইযাত জাান

খুরনা 31/12/1990

24175 ভাসুভ ইকফার এ, মক, এভ াভছুিীন

ভভতাজ মফগভ

রক্ষ্মীনৄয 01/01/1989

24176 মভাোঃ আযানের আরভ যানা মভাোঃ ম্মযায়ায মাম্মন

াবয়া খাতুন

কুবিয়া 25/07/1989
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24177 আনাজুর ইরাভ মভাজাম্মের মাম্মন

আবনো মফগভ

ফগুড়া 25/10/1987

24178 বনয়াজ ভামুদ মভাোঃ সুজাআতুর  ইরাভ

ভাামুদা ইরাভ

ফাম্মগযাট 30/10/1988

24179 মভাোঃ আযানেজ্জাভান মভাোঃ মতাপাম্মজ্জর যদায

ভবজিনা খাতুন

াতক্ষীযা 19/05/1987

24180 আনন্দ চন্দ্র যায় যঞ্জন চন্দ্র যায়

মাবা যাণী

ফগুড়া 14/07/1990

24181 মভাাোঃ নাবদা নাজনীন মভাোঃ পম্ময়জ আম্মভদ

মভাাোঃ নাগী মফগভ

কুবিয়া 01/03/1989

24182 মভাোঃ আর মরার বপ্রন্প মভাোঃ াম্মযায়ায মাম্মন

মম্মরনা াযবীন

নড়াইর 23/12/1984

24183 মভাােদ াজ্জাদুজ্জাভান বুজ মৃত. মভাোঃ ফদরুজ্জাভান ভাদফয

ভম্মনায়াযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 22/11/1995

24184 মভাোঃ াবজদুর ইরাভ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

নাবগ ি আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 27/08/1992

24185 আাদ আরী মৃতোঃ মভাোঃ নুয বভয়া

মভাোোঃ াানাযা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1990

24186 মভাোঃ জয়নার আম্মফদীন আনু বভয়া

াবরভা খাতুন

চট্টগ্রাভ 05/08/1987

24187 ায়রা াযবভন সুফন িা মভােদ আরী

মযবজয়া আক্তায

ঢাকা 26/12/1992

24188 ফন্দনা ান্যার মদম্মফ চন্দ্র ান্যার

বনবা যানী ান্যার

বদনাজনৄয 27/03/1992

24189 বফ. এভ আবযপ ভামুদ মভাোঃ মুনসুয আম্মেদ

বপম্মযাজা আম্মভদ কবচ

ফবযার 01/01/1990

24190 উেুর ওয়াযা ওয়াবজাতুর পাম্মতভা মভাোঃ আফদুর ফাযী

াবদা ফাযী

কুবভল্লা 20/09/1987

24191 মভম্মদী াান খান মভাোঃ ভবউবিন খান

বযনা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 07/07/1990

24192 মভাোঃ পজম্মর যাবব্ব মভাোঃ ভাাবুবুর আরভ

মভাোোঃ আঞ্জুভান আযা

চুয়াডাঙ্গা 06/10/1991

24193 মভাোঃ মাাগ ভীয মৃত: ভীয আফদুর কবযভ

চান্দু বফবফ

ফবযার 10/08/1989

24194 বজল্লুয যভান ফজলুয যভান

বম্মযাতাজ মফগভ

ঢাকা 04/03/1988

24195 মভাোঃ খবরর উবিন মভাোঃ আব্দুর াবভদ

জাানাযা মফগভ

কুবভল্লা 19/04/1987

24196 সুভন চন্দ্র দা শ্যাভা কান্ত দা

গীতা যানী দা

মভৌরবীফাজায 08/12/1992

24197 জয় চন্দ্র দা বখটি চন্দ্র দা

বভনবত যানী দা

ভয়ভনবিং 10/08/1990

24198 াবকর খন্দকায াভত উল্লা খন্দকায

াওয়া মফগভ

মনত্রম্মকানা 29/12/1989

24199 মভাোঃ াম্মনায়ায মাম্মন মভাোঃ াজাান আরী

মভাোোঃ আম্মনায়াযা খাতুন

ফগুড়া 31/12/1992

24200 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ আব্দু ারাভ

কবনুয বফবফ

নওগাঁ 02/07/1991
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24201 নাবদা আক্তায মভাোঃ মভাজাম্মের ক

নূযজাান মফগভ

ভয়ভনবিং 30/12/1991

24202 মভাোঃ াম্মযায়ায মাম্মন মভাোঃ ারুন - অয - যবদ

আম্মভনা খানভ

চাঁদনৄয 31/07/1990

24203 া মভাোঃ মৄফাইয MD. ABDUL BARI SHAH

NURJAHAN BEGUM

নীরপাভাযী 30/12/1991

24204 মভাোঃ মভাপাখখারুর ইরাভ মভাোঃ বপকুর ইরাভ

বভম্ম নীগায সুরতানা

টাঙ্গাইর 30/05/1989

24205 নাবযন সুরতানা মভাোঃ বভজানুয যভান

বফরবক আক্তায

রক্ষ্মীনৄয 02/01/1991

24206 মভাোঃ যবফউর ইরাভ মভাোঃ জাভাত আরী

মভাোোঃ মভম্মযন মনো

কুবিয়া 08/05/1992

24207 আর কাইায কাভরুর আযাপ আরী

জাানাযা মফগভ

ভয়ভনবিং 17/05/1990

24208 মভাোঃ ানাউর ক মভাোঃ াম্মতভ আরী

নূযজাান মফগভ

ভয়ভনবিং 08/09/1992

24209 াফবযনা বফনম্মত বপউল্লাহ এ. এভ. বপউল্লাহ

খাম্মরদা মফগভ

ঢাকা 05/06/1992

24210 মভাোঃ যাবকবুর ইরাভ মভাোঃ বপউল্যা 

মভাোম্মিকা মফগভ

চাঁদনৄয 28/01/1990

24211 মভাোঃ নূয- এ- আরভ- ববিকী মভাোঃ মকান্দায আরী

নূরুন্নাায মফগভ

ঢাকা 21/10/1987

24212 খুব চন্দ্র মৃত প্রনেল্ল চন্দ্র

বযনা যানী

টাঙ্গাইর 24/07/1987

24213 সুফর চন্দ্র াা প্রানকৃষ্ণ াা

কাজর যানী াা

বকম্মাযগঞ্জ 25/08/1990

24214 মভাোঃ ভবভন বভয়া মভাোঃ আোঃ াই

ভরা খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 08/10/1991

24215 মভাোঃ মফাযান উবিন মভাোঃ ফকুর বভয়া

কভরা খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 07/05/1991

24216 াবব্বয আম্মভদ নূরুর ক

াবফ িকুন নাায

ভয়ভনবিং 18/10/1993

24217 মভাোঃ মাম্মর বভয়া মভাোঃ জারার উবিন

যাবভা আক্তায

ভয়ভনবিং 06/08/1987

24218 মভাোঃ আব্দুর মভাবভন যকায মভাোঃ ফজরায যভান

মভাোোঃ াবদা মফগভ

বযাজগঞ্জ 18/11/1987

24219 মভাোঃ আবকুয যভান মভাোঃ াান মযজওয়ান

মভাোোঃ যীনা সুরতানা

গাইফান্ধা 03/05/1991

24220 মভাোঃ আবু কাওোয মৃত: আবুর কাম্মভ প্রধান

মভাোোঃ োভছুন নাায মফওয়া

গাইফান্ধা 05/02/1987

24221 মভাোঃ এভদাদুর ক মভাোঃ আবু াঈদ মখ

সুবপয়া খাতুন

বযাজগঞ্জ 01/02/2016

24222 মভাোঃ মাানুয যভান সুভন মভাোঃ আয়ুফ আরী

মভাোোঃ মপারী বফবফ

নাম্মটায 23/02/1991

24223 মভাোঃ ইভরুর াান ায়ভন মভাোঃ ারুন - অয - যীদ

বভম্ম. খাবদজা আক্তায

ঝারকাঠী 31/12/1993

24224 মভাোঃ যবফউর আরভ মভাোঃ তাবজমুর ক

আকতায ফানু

যাজাী 23/06/1989
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24225 মভাোঃ বফল্লার মাম্মন মভাোঃ ওভয পারুক

মভাাোঃ পবযদা মফগভ

ঢাকা 25/10/1988

24226 মভাোঃ খাম্মরদ বফন ওয়াবরদ আোঃ মাফান

মপযম্মদৌী মফগভ

চাঁদনৄয 15/11/1989

24227 মযত াম্মজযা মভাোঃ আোঃ কুদ্দু মভাল্লা

বভম্মোঃ জাানাযা মফগভ

াফনা 30/04/1990

24228 মভাোঃ াইনের ইরাভ মৃত. আব্দু োত্তায মভাল্লা

মভাোোঃ াম্মনায়াযা মফগভ

াফনা 12/01/1990

24229 াহ মভাোঃ আরী যানা াহ মভাোঃ ায়দায আরী

নাবযন মফগভ

পবযদনৄয 10/12/1993

24230 মভাোঃ পারুক বভয়া মভাোঃ মুব িদ বভয়া

ভতুিজা মফগভ

নযবিংদী 12/04/1989

24231 এপ. এভ. আবু বজাদুয যভান মভাোঃ লুৎনেয যভান

ভাযজান মফগভ

কুবভল্লা 19/11/1990

24232 কাভরুন নাায ানা উল্যা

মদর আপম্মযাজ মফগভ

মনায়াখারী 01/10/1992

24233 মভাোঃ আর- বজাদ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাাোঃ রবতপা মফগভ

নড়াইর 03/02/1991

24234 মভাোঃ আযানেয যভান মভাোঃ জাম্মদুয যভান

বদররুফা মচৌধুযী

বফগঞ্জ 06/11/1989

24235 মভাাোঃ যাম্মফয়া আক্তায Md. Mosharof Hossain 

Mst. Ayesha Begum 

কুবভল্লা 04/09/1991

24236 মভাোঃ আকযামুর ইরাভ মভাোঃ আবুর মাম্মন মভাল্লা

মভাোোঃ আবফদা বফবফ

যাজাী 01/02/1987

24237 তয়দ আব্দুল্লা মভাােদ াদ মভাােদ াইনেিীন

বকনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/11/1989

24238 তাভান্না মজবফন বভবর মভাোঃ জাবকরুর ক

পবযদা ক

পবযদনৄয 04/07/1989

24239 মভাোঃ আবুফাক্কায বেবিক আব্দুর অবদ

জাম্মভনা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 01/06/1987

24240 নবি যঞ্জন তালুকদায মৃত. জগন্নাথ তালুকদায

উলা যাণী তালুকদায

সুনাভগঞ্জ 05/04/1987

24241 খাবদজাতুর কুফযা মভাোঃ আবু জাপয

আম্মনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/08/1993

24242 মভাোঃ আর - ভামুন মৃত. আপোয যভান

যাম্মফয়া খাতুন

জয়নৄযাট 25/10/1989

24243 আযভান খন্দকায ভবপজুর ইরাভ খন্দকায

াম্মজদা মফগভ

কুবভল্লা 01/07/1988

24244 বফজয় চন্দ্র মদফনাথ নাযায়ন চন্দ্র মদফনাথ

ভাধফী যানী

মবারা 01/02/1987

24245 মভাোঃ ম্রাট ইরাভ মভাোঃ াইদুর ইরাভ

বপম্মযাজা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 27/03/1991

24246 তাম্মযক আবজজ এ. এভ. নুযউবিন

খাম্মরদা মফগভ

বম্মযাজনৄয 30/12/1991

24247 সুচনা দা সুখযঞ্জন দা

ঝন িা যানী ার

নাযায়নগঞ্জ 30/05/1990

24248 মভাােদ াইনের ইরাভ মভাােদ আব্দুর আউয়ার

যমুজা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1987
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24249 মভাোঃ াবফবুয যভান মভাোঃ দাইয়ান বভয়া

ারাভা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/12/1992

24250 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জব্বায াওরাদায

মভাাোঃ জাবকয়া সুরতানা

ফবযার 01/12/1989

24251 নাজমুর াান মভাোঃ কুদ্দুসুয যভান

াবদা আক্তায

কুবভল্লা 27/11/1990

24252 াইনের ইরাভ াজাান

জাানাযা মফগভ

কুবভল্লা 07/08/1992

24253 মখ মভাোঃ বযন আোঃ ভাম্মরক বভয়া

নুযজাান মফগভ

ফবযার 26/10/1987

24254 বজয়ন বভয়া মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন

ভম্মনায়াযা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 10/11/1987

24255 অবনরুি মদফনাথ দুরার কাবন্ত মদফ নাথ

বনবা নাথ

যাঙ্গাভাটি 22/04/1987

24256 মভাোঃ পয়ার কফীয মভাোঃ সুরুজ্জাভান

মবরনা জাভান

মুবন্পগঞ্জ 02/11/1988

24257 লুৎনেন নাায কাজী মভাােদ বদুর ইরাভ

আইবযন াযববন

ঢাকা 09/05/1993

24258 মভাোঃ আম্মর ভামুদ মৃত. মভাোঃ মাযাফ আরী মভাল্লা

মভাোোঃ খাবদজা খাতুন

াফনা 10/08/1992

24259 মভৌবযন আক্তায এভ. এ. ভাসুদ

ইয়াবভন আক্তায ভাসুদ

মম্মায 05/09/1992

24260 আরভ-ই-জুরা মভাোঃ মভাাযপ মাম্মন

মভাোোঃ জুম্মরখা মফগভ

জাভারনৄয 01/08/1988

24261 মভাোঃ াবযয়ায আরভ মভাোঃ নুরুর আরভ

লুৎনেন নাায

মনায়াখারী 10/10/1990

24262 আর াবযয়ায াবকর মৃত নূযর ইরাভ

মমাম্মফদা মফগভ

নওগাঁ 28/12/1992

24263 মভাোঃ কাওোয আম্মভদ মভাোঃ আব্দু াভাদ আকন্দ

নুরুন্নাায খাতুন

বযাজগঞ্জ 15/12/1990

24264 মভাোঃ ভাসুদুয যভান মভাোঃ দুরার উবিন প্রািং

মভাোোঃ ভবজিনা খাতুন

াফনা 15/12/1992

24265 মভাোঃ আোঃ াবরভ মভাোঃ আম্মনায়ারুর ইরাভ

মভাোোঃ াবরভা খাতুন

যিংনৄয 01/04/1990

24266 আবকুয যবভ আনাযী ভাবুবু ারাভ

আম্ময়া আক্তায

ভয়ভনবিং 10/11/1989

24267 মভাোঃ মকাবনুয বভয়া মভাোঃ রাম্ময়ে বভয়া

মযবজনা খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 10/01/1989

24268 মভাোঃ মভম্মদী াান খান মভাোঃ াম্মনওয়াজ খান

াম্মজযা মফগভ

চাঁদনৄয 15/08/1988

24269 এইচ. এভ. াাদাত মাম্মন আফদুর াবভদ

াবদা াবভদ

নযবিংদী 22/10/1993

24270 মভাোঃ ভাসুদ াযম্মবজ মভাোঃ আবুর ফাায

ভারতী মফগভ

ফগুড়া 24/10/1991

24271 মভাোঃ পারুক মাম্মন মভাোঃ আবু জাপয মভাড়র

ইযানী আক্তায

াতক্ষীযা 20/10/1992

24272 ানবজদা াযবভন খন্দকায মভাাযযপ মাম্মন

নাজমুন নাায

ঢাকা 25/05/1990
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24273 যাম্মর কাজী মযজাউর ক কাজী

আম্মনায়াযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 05/07/1990

24274 ভামুদা খাতুন গাজী আবুর খাম্ময়য

াবরভা মফগভ

খুরনা 01/02/1984

24275 আাদুজ্জাভান াভসুর ক

মভাোোঃ মজানা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 03/12/1983

24276 মভাোঃ আব্দুর জব্বায মভাোঃ আভজাদ আরী

মানা বানু

টাঙ্গাইর 04/07/1992

24277 াজ্জাত মাম্মন আব্দুয যবভ

ভাম্মরকা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1989

24278 আপবযন জাান বিংবক মভাোঃ আরতাপ মাম্মন

রুভা নাবযন

ঝারকাঠী 23/05/1993

24279 মভাোঃ নাবদ বফন োরাভ মভাোঃ আফদু োরাভ

াবনা মফগভ

ফযগুনা 01/11/1988

24280 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আব্দুর খাম্মরক

মভাোোঃ ভাম্মজদা খাতুন

বযাজগঞ্জ 08/10/1990

24281 ভয মদফনাথ সুবনর কুভায মদফনাথ

গীতা যানী মদফনাথ

ফবযার 11/08/1988

24282 মখ পয়ার আম্মভদ মভাোঃ আব্দুর ক

ভম্মনায়াযা মফগভ

ভয়ভনবিং 01/06/1991

24283 আইবযন পাযজানা মভাোঃ আকযাভ মাম্মন

মভাোোঃ বরবকা াযবীন

াফনা 11/10/1990

24284 মভাোঃ ওয়াবদ- উজ- জাভান মৃত আব্দু াত্তায

আভা খাতুন

ভয়ভনবিং 01/01/1992

24285 ম্পা ভ িা সুনীর ভ িা 

যীনা ভ িা

টাঙ্গাইর 01/01/1991

24286 মভাোঃ বগয়া উিীন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

পয়জযা মফগভ

পবযদনৄয 13/03/1988

24287 তাবভনা আক্তায আবুর কারাভ আজাদ

তাবরভা আক্তায

চাঁদনৄয 01/01/1992

24288 মভাোঃ আযানের আরভ মভাোঃ আবভন উবিন বফশ্বা 

মভাোোঃ আশুযা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 13/07/1990

24289 জুাম্ময়য ভামুদ বজান ভানেজুর ইরাভ

আঞ্জুভান আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/06/1992

24290 মভাোঃ ভবন আরভ আব্দুর মভাতাম্মরফ

োরভা আক্তায

মবারা 25/12/1992

24291 মভাােদ জাবকয মাম্মন মভাােদ জাবদুর ইরাভ

যীণা াযবীন

নাম্মটায 15/11/1989

24292 মভাােদ মাম্মন াম্ময়স্থা মাম্মন

যাবপয়া মফগভ

বম্মরট 16/12/1991

24293 জীফন কৃষ্ণ যকায মৃত: জীম্মতন্দ্রনাথ যকায

প্রবভরা যানী

গাইফান্ধা 27/10/1988

24294 জুনাম্ময়দ মাম্মন মভাোঃ াাদাত মাম্মন

পবযদা ইয়াবভন

ফবযার 26/04/1993

24295 মভাোঃ তাম্মযক আবজজ মভাোঃ আবু ফক্কয ফাক্কু

মোযাইয়া মফগভ

গাজীনৄয 06/01/1993

24296 াযবভন আক্তায াইদুয যভান

যওনাযা

বঝনাইদ 17/12/1993
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24297 মফফী বফশ্বা উৎম্মরন্দু বফশ্বা

ভীযা মদফী বফশ্বা

ফাম্মগযাট 11/07/1989

24298 মভাোঃ খাইরুর কফীয মভাোঃ যভজান আরী

মভাোোঃ খাম্মরদা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 20/12/1991

24299 মভাোঃ খরু আরভ মভাোঃ ফবদউর আরভ

রাইজু আরভ

ঢাকা 19/02/1988

24300 মভাোঃ তবযকুয আরভ মভাোঃ মভাকসুদুয যভান

ভম্মনায়ায জাান

মপনী 25/08/1989

24301 মভাোঃ াজ্জাদ মাম্মন মৃত মভাোঃ মভাাযপ মাম্মন

মৃত াবনা মফগভ

যাজফাড়ী 02/01/1986

24302 খাবদজা মভাস্তাযী মভাোঃ মযত আরী

বভম্ম ভামুদা খাতুন

নাযায়নগঞ্জ 11/05/1993

24303 মভাোঃ ইবস্তয়াক াান এভ. এ. জবরর াওরাদায

মভাাোঃ তবভনা মফগভ

টুয়াখারী 14/02/1991

24304 তন্না যানী যকায ফিংীধয কৃষ্ণ যকায

তন্ত্রা যানী যকায

ঢাকা 04/12/1991

24305 মভাোঃ পযাদ াান মভাোঃ মাম্মন আরী

মভাোোঃ মতৌবদা মফগভ

মম্মায 25/03/1992

24306 াবফনা ইয়াবভন মভাোঃ াম্মনায়ায মাম্মন

তাবভনা আক্তায

টাঙ্গাইর 27/11/1993

24307 মভাোঃ আকতায-উজ-জাভান আকোদ আরী আম্মভদ

মভাোোঃ াভছুন নাায

বদনাজনৄয 11/03/1991

24308 অবত াা জয়ম্মদফ াা

মযখা যানী াা

খুরনা 05/12/1989

24309 ারভান আাম্মেদ মভাোঃ াাফ উিীন

রাকী আক্তায

ঢাকা 24/02/1991

24310 মভাোঃ জুরবপকায আরী মভাোঃ জাভাত আরী বফশ্বা

মভাোোঃ যাম্মরা খাতুন

বঝনাইদ 25/07/1987

24311 ভাবুফ আরভ বপউর আরভ

মুব িদা আক্তায

মনায়াখারী 05/04/1989

24312 সুযাইয়া আক্তায মভাোঃ মভাপাজ্জর মাম্মন

াবফা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 05/04/1987

24313 মভাোঃ আবু মতাা মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন

ঝন িা আক্তায

ভাদাযীনৄয 02/10/1991

24314 আর আভীন তালুকদায ম্মযায়ায মাম্মন

মফগভ আম্মরয়া

ফবযার 17/01/1988

24315 মভাোঃ আকফয মাম্মন মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন

মজাযা মফগভ

গাজীনৄয 15/10/1988

24316 মভাােদ নফীয মাম্মন মভাােদ ফজলুয যভান

জয়দন মনো

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1987

24317 াইদুয যভান মভাোঃ আকাভত আরী ভির

মভাোোঃ আম্মনায়াযা মফগভ

যাজফাড়ী 31/12/1990

24318 ানাজ আক্তায আব্দুর ভান্নান

মবরনা মফগভ

ঢাকা 20/07/1992

24319 পাযজানা াযবীন মভাোঃ ইভাঈর যকায

তাবভনা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 18/11/1992

24320 মভাোঃ াাবুর াান মভাোঃ পবযদ আম্মভদ

নাজভা আম্মভদ

মগাারগঞ্জ 30/12/1991
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24321 মভাোঃ আবযনের ইরাভ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

জয়গুনাযা

চাঁদনৄয 01/09/1987

24322 মভাোঃ খায়রুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যভান খান

যাম্মফয়া খাতুন

াতক্ষীযা 10/01/1992

24323 বযন দত্ত ফাবুর দত্ত

ন্ধযা যানী দত্ত

ফবযার 08/10/1987

24324 মভাোঃ জাম্মফদ আর মভাোঃ জারার উিীন আম্মেদ

োম্মরয়া খাতুন

বদনাজনৄয 05/11/1987

24325 মভাোোঃ ভাানেজা আক্তায মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান

মভাোোঃ াযাফন তহুযা

নীরপাভাযী 20/07/1989

24326 সুব্রত কুভায যায় ধীম্মযন্দ্র নাথ যায়

তুম্মরা যানী যায়

বদনাজনৄয 20/08/1989

24327 মভাোঃ পজম্মর এরাী মভাোঃ মদাম্ময়ত উল্লা

াভছুন নাায

ঢাকা 05/06/1991

24328 অমৃত রার মদফনাথ মনার চন্দ্র মদফনাথ

কাজর মদফনাথ

কুবভল্লা 02/01/1990

24329 গম্মন মদফনাথ মগাার মদফনাথ

অঞ্জরী মদফনাথ

ফাম্মগযাট 03/08/1991

24330 জীফ আঢয ভম্মযন্দ্র নাথ আঢয

অঞ্জরী ফারা াঠক

নড়াইর 15/08/1987

24331 মভাোঃ পবযদ বভয়া মভাোঃ াম্মেন আরী

আবম্বয়া খাতুন

ভয়ভনবিং 02/04/1990

24332 মভাোঃ মরার বভয়া মভাোঃ এোক মফাযী

আবপয়া মফগভ

চাঁদনৄয 05/12/1992

24333 মভাোঃ যাম্মদুর ইরাভ আোঃ যভান খান

াম্মজদা মফগভ

নযবিংদী 20/08/1989

24334 মভাোঃ াীন বভয়া মভাোঃ আবতকুল্লা

যানুয়াযা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 05/01/1989

24335 মভাােদ আব্দুর কাবদয আব্দুর কুদ্দুে

াাযা

বকম্মাযগঞ্জ 16/10/1991

24336 জয় কুভায ভাাম্মতা চীন্দ্র নাথ ভাাম্মতা

নেরভবন ভাাম্মতা

বযাজগঞ্জ 14/10/1991

24337 মভাােদ ইভাইর মাম্মর  মভাােদ াোন উল্লা

যাম্মরা মফগভ

চট্টগ্রাভ 29/10/1990

24338 তভা যাণী দা অযবফন্দু দা

বরা যানী দা

বফগঞ্জ 07/06/1990

24339 মযাবজনা খাতুন যবদুর ইরাভ

মুনবজযা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 20/11/1992

24340 মভাোঃ ািাভ মাম্মন মভাোঃ আব্দুর াই

ভাসুদা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 31/12/1991

24341 তাবভনা আপম্মযাজ মভাোঃ মতাপাম্মজ্জর মাম্মন

ববযয়া মফগভ

পবযদনৄয 26/05/1992

24342 মভাোঃ ভাামুদুর াান মভাোঃ বকান্দায আরী মভাল্লা

পাযজানা মফগভ

ফবযার 12/12/1986

24343 সুভন চন্দ্র ভবল্লক ভরন চন্দ্র ভবল্লক

বদ্বিী যানী ভবল্লক

চট্টগ্রাভ 01/03/1988

24344 বভজিা মভাােদ নাজমুর ইরাভ বভজিা ইউনুে বভয়া

বভম্ম নাজনীন সুরতানা

কুবভল্লা 09/12/1993
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24345 মভাোঃ মগারাভ বকফবযয়া মভাোঃ মতাতা বভয়া াওরাদায

মযাম্মকয়া মফগভ

ভাদাযীনৄয 10/03/1990

24346 ীভা যানী যকায সুধীয চন্দ্র যকায

মপারী যানী যকায

ফবযার 07/12/1986

24347 কভর কুন্ডু কাবরদা কুন্ডু

আম্মরা যানী কুন্ডু

ভাদাযীনৄয 25/07/1992

24348 রুফাইয়া সুরতানা মভাোঃ যবপজ উবিন

মভাোোঃ শ্যাভরী মফগভ

মযনৄয 28/10/1993

24349 মভাোঃ াজ্জাদুর ইরাভ মভাোঃ ওয়াম্মজদ মভাল্যা

বপম্মযাজা মফগভ

ভাগুযা 21/12/1989

24350 ভামুদুর ইরাভ এ. মক. এভ. নুরুর ইরাভ

াভীভ আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/01/1993

24351 নজরুর ইরাভ মভাোঃ বজতু বভয়া

ভামুদা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1987

24352 মভাোঃ পকরুর ইরাভ কাজী নজরুর ইরাভ

জাান আযা মফগভ

মপনী 05/02/1988

24353 নাবজভা আক্তায মভাোঃ আবু নাবেয

যাবজয়া মফগভ

যাঙ্গাভাটি 25/11/1989

24354 আব্দুল্লা আর পয়ার এ. এভ. বপম্মযাজ

নাবভা সুরতানা

মগাারগঞ্জ 20/12/1991

24355 মভাোঃ নাজমুর আান মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান

মৃত মভাফাশ্বাযা মফগভ

চাঁদনৄয 03/02/1989

24356 মভাোঃ নাবদ ভঞা মভাোঃ আব্দুয যবভ ভঞা

যাবদা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 17/12/1988

24357 মভাোঃ আবনসুয যভান এভ. এভ. মগাপযান বভয়া

আঞ্জুভান আযা আক্তায

চাঁদনৄয 02/12/1986

24358 মভাোঃ যবকবুর ইরাভ মভাোঃ বপকুর ইরাভ

মভাোোঃ ভবযয়ভ মফগভ

নাম্মটায 06/01/1990

24359 আবফদুয যভান এ. বফ. এভ. আাদুজ্জাভান

আয়া বিীকা

বম্মযাজনৄয 20/05/1989

24360 আব্দুল্লা আর তানবীয যভান মভাোঃ আবু তাম্ময

যবভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/04/1992

24361 মভাোঃ আরভামুন মভাোঃ জারার উবিন

মযাম্মকয়া খাতুন

কুবিয়া 28/12/1989

24362 মভাোঃ ভামুদুয যভান ভ্ ূঁইয়া মভাোঃ মভাখম্মরছুয যভান ভ ূঁইয়া

জাানাযা আপম্মযাজ

কুবভল্লা 01/01/1991

24363 মজাম্মপ আম্মভদ মভাোঃ কাভার উবিন

জুটি মফগভ

মনত্রম্মকানা 03/10/1991

24364 মভাোঃ ভবদুয যভান মভাোঃ াবফবুয যভান

মভাোোঃ মখাম্মদজা খাতুন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 28/02/1990

24365 মভাোঃ আবুর াান মভাোঃ আয়নুর ক

যাাতন খাতুন

াফনা 02/01/1991

24366 মভাোঃ কাভরুর াান আবু সুবপয়ান

াানাযা মফগভ

চাঁদনৄয 15/09/1994

24367 মাম্মনয জাান স্মৃবত াভসুর আরভ মচৌধুযী

আম্মনায়াযা মফগভ মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 01/11/1992

24368 ায়ভা খাম্ময়য মভাোঃ আবুর খাম্ময়য

ভানসুযা খাতুন

ঢাকা 22/10/1993
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24369 পাবযয়া যভান আব্দুয যভান ভ ূঁইয়া

মযাম্মকয়া মফগভ

ঢাকা 25/06/1992

24370 মভাোঃ ভাছুভ বফল্লা মভাোঃ বগয়াউবিন বকদায

যাবভা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1991

24371 নূরুন নাায বনশু মভাোঃ বপক বভয়া

াভসুন্নাায মচৌধুযী

কুবভল্লা 10/11/1991

24372 মভাোঃ আম্মনায়ায মাাইন মভাোঃ তাযা বভয়া

অজুপা খানভ

কুবভল্লা 10/05/1991

24373 মভাোঃ ইভযান কবফয মভাোঃ াভছুবিন

জবভরা খাতুন

বঝনাইদ 20/11/1991

24374 মভাোঃ পায়ার মভাোঃ পবযদ আম্মভদ

মযাকানা মফগভ

নীরপাভাযী 15/04/1992

24375 মভাােদ তাজ উবিন মভাােদ াজাান

খাবদজা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1978

24376 মভাোঃ ভানেজ-উয যভান মভাোঃ আজারুর ইরাভ

মভাোোঃ মভবযনা মফগভ

নীরপাভাযী 22/07/1989

24377 মভাোঃ আর ভামুন আফদুর াবকভ যদায

পবযদা মফগভ

ফবযার 01/03/1989

24378 মভাােদ জাবকয মাম্মন মভাােদ সুরতান

ভভতাজ মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 17/02/1987

24379 মভাোঃ বযনের ইরাভ মভাোঃ মঘালার ভির

মভাোোঃ াায ফানু

চুয়াডাঙ্গা 30/11/1990

24380 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ মভাোঃ মুখম্মরসুয যভান

মভাাোঃ সুরতানা যাবজয়া

যাজাী 10/10/1992

24381 আীল কুভায দা অম্মখায চন্দ্র দা

ঝন িা যানী দা

বকম্মাযগঞ্জ 08/11/1992

24382 মভাোঃ ওভয পারুক আব্দুর ান্নান াম্মটায়াযী

পাম্মতভা মফগভ

চাঁদনৄয 02/01/1987

24383 মভাোঃ কবফয মাম্মন মভাোঃ কুদযত আরী

জুম্মফদা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 05/03/1989

24384 মভাোঃ আফদুজ জাম্ময সুরতান আেদ াওরাদায

বযবজয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 08/02/1986

24385 াভছুন নাায সুরতানা মভাোঃ া আরভ খান

নাবেভা খানভ

টাঙ্গাইর 08/03/1990

24386 মভাোঃ াআরভ মখ আয়ুফ আরী মখ

াবরভা মফগভ

পবযদনৄয 06/01/1988

24387 কাজী জাবদুর ইরাভ কাজী মুবজফয যভান

কুরসুভ মফগভ

নড়াইর 01/09/1991

24388 মভাোঃ মাম্মর যকায আবুর কাম্মভ যকায

মাম্মন আযা মফগভ

কুবভল্লা 15/10/1985

24389 নাবগ ি আক্তায ববিকুয যভান

নাবেভা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/02/1990

24390 মভাোঃ ভীন মাম্মন মভাোঃ ভস্তপা াওরাদায

আম্মফদা খাতুন

টুয়াখারী 08/10/1990

24391 তাজযীনা আক্তায মভাোঃ জবভ উবিন

নূযজাান মপযম্মদৌ

ঢাকা 22/11/1988

24392 মভাোঃ মভম্মদী াান সুরুজ আরী

আম্মনায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 01/05/1991
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24393 মভাােদ মযজাউয যভান মভাোঃ াবফবুয যভান

নােবযন আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 06/11/1990

24394 মভাোোঃ উম্মে ানী মভাোঃ আব্দুর ওাফ

মভাোোঃ মকাবনূয মফগভ

ফগুড়া 08/12/1988

24395 মভাম্ম িদুর আরভ মভাোঃ আযানের আরভ ফাবুর

ভাম্মজদা আক্তায

টাঙ্গাইর 17/10/1993

24396 মভাোঃ মতাা াান মাম্মর মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

পাম্মতভা মফগভ

চাঁদনৄয 10/12/1987

24397 আপম্মযাজা াযবভন আা এভদাদ কবফয

নাজনীন জাান

ঢাকা 20/04/1990

24398 মভাোঃ আবযনেয যভান মভাোঃ ভকম্মদুয যভান

আকবরভা খাতুন

বদনাজনৄয 01/09/1988

24399 নাজমুর াোন মভাল্লা অবদুয যভান মভাল্লা

রবতপা মফগভ

কুবভল্লা 01/03/1990

24400 মভাোঃ ওভয পারুক মৃত আোঃ গনেয

মভাোোঃ াম্ময বানু

জাভারনৄয 18/10/1992

24401 মভাোঃ াবজবুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

যাবজয়া ইরাভ

চাঁদনৄয 03/01/1990

24402 মভাোঃ জাাঙ্গীয মাম্মন মভাোঃ জয়নার আম্মফদীন

বনলুপা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 05/10/1988

24403 পাযজানা ইয়ােবভন সুভী এ টি এভ দয উবিন

রুখানা খানভ

মপনী 01/01/1992

24404 মভাোঃ আবযনেয যভান (াওন) মভাোঃ আফদু ারাভ

বয়াযা মফগভ

ফযগুনা 07/11/1991

24405 মভাোঃ যাবকবুর ইরাভ মভাোঃ ববিকুয যভাভ

মভাোোঃ জাম্মযা মফগভ

যাজাী 10/10/1990

24406 ারুন-অয-যবদ মভাোঃ আব্দুর াই

মভাোোঃ নাইনুন- নাায

াফনা 16/08/1992

24407 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর মাম্মন

মভাাোঃ ভবযয়ভ

ফবযার 25/05/1993

24408 মগারাভ যসূর মভাোঃ জবরুর ইরাভ

াভীভা আক্তায

কুবভল্লা 20/12/1990

24409 মভাোঃ আবু সুবপয়ান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

নীলুপায ইয়াবভন

ঢাকা 09/05/1990

24410 তানবজরা সুরতানা মভাােদ নূরুর ইরাভ

সুবপয়া ইরাভ

ঢাকা 28/08/1988

24411 পাবতভা ইয়াবভন মভাোঃ ফবদউজ্জাভান

নাজভা জাভান

নাযায়নগঞ্জ 05/02/1992

24412 তয়দা মভনাজ নাইয়াযা এা তয়দ মভাােদ মুযাদ

তয়দা কাবনজ মুযাদ

ঢাকা 31/12/1987

24413 বফথী খাতুন মভাোঃ আব্দুর মভাতাম্মরফ

সুবপয়া মফগভ

মম্মায 15/11/1989

24414 বপাত আম্মযবপন মভাোঃ আব্দুর ান্নান

াবদা খানভ

জাভারনৄয 07/12/1992

24415 ভবফ-উর-ইরাভ মভাোঃ আবুর মাম্মন

বভম্ম মকাবনুয আক্তায

কুবভল্লা 30/11/1987

24416 মভাোঃ হুভায়ুন যীদ ারুনুয যীদ

নাজভা আকতায

ঢাকা 01/11/1987
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24417 মভাোঃ ভবনয মাম্মন মভাোঃ ববিকুয যভান 

মফগভ ভনজু ভম্মনায়াযা

ফবযার 03/04/1990

24418 তয়দ এনামুর ক তয়দ ভাজারুর ক

নাবেভা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 01/01/1988

24419 মভাোঃ াক্কানী বফল্লা মভাোঃ ীদুর ক

মবরনা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/04/1993

24420 াভীভা জান্নাত দীন মভাােদ

বদররুফা খাতুন

ঢাকা 26/11/1992

24421 মভাােদ যবপকুর ইরাভ বদুর ইরাভ বকদায

যাম্মপজা মফগভ

পবযদনৄয 10/02/1989

24422 মভাোঃ মুবউিীন ভাছুভ মভাোঃ জবরর আম্মভদ

মভাাোঃ েনেযা মফগভ

কুবভল্লা 01/03/1990

24423 মভাোঃ আব্দুয যাবকফ মভাোঃ আব্দুর াবভদ

আম্মরয়া মফগভ

নাম্মটায 04/02/1992

24424 মভাোঃ তবযকুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

তাবভনা ইরাভ

টাঙ্গাইর 17/11/1991

24425 মভাোঃ এানুর ক আব্দুর ভান্নান

াম্মজদা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 15/01/1991

24426 মভৌসুভী দা বযভর চন্দ্র দা

বদারী যানী দা

ঢাকা 02/05/1990

24427 মভাোঃ আফদুর কবযভ মভাোঃ আফদুর রবতপ

াবদা াযবীন

মনায়াখারী 24/09/1993

24428 ানবজদা াওন রুা আব্দুয যাজ্জাক বফশ্বা

োরভা

ঢাকা 08/09/1993

24429 তৃলা যায় বফভর যায়

বরা যায়

ঢাকা 25/11/1990

24430 তানবীয আঞ্জুভ মভাোঃ আব্দু াত্তায

নুরুন্নাায মফগভ

মনত্রম্মকানা 28/12/1988

24431 মতৌবকয আম্মভদ মভাোঃ ওয়াম্মজদ আরী

জাানাযা মফগভ

যাজফাড়ী 11/12/1991

24432 তয়দ পাজম্মর ইভাভ তয়দ আবুর কাম্মভ

মৃত ভম্মনায়াযা মফগভ

ঢাকা 10/05/1989

24433 খাবদজাতুর মকাফযা মভাােদ আব্দু াত্তায

ভায়া মফগভ

কুবভল্লা 10/09/1989

24434 সুভী আক্তায মভাোঃ ীদুল্লা

কবনুয মফগভ

মনায়াখারী 17/09/1989

24435 রুবভ আক্তায দুরার বভয়া

ভভতাজ মফগভ

গাজীনৄয 01/01/1994

24436 মাাগ বভয়া পজলুর ক

সুবপয়া মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 02/09/1990

24437 মভাোঃ আরভগীয খন্দকায মভাোঃ মভাপাজ্জর মাম্মন

তয়দা জাানাযা মফগভ

টাঙ্গাইর 22/04/1990

24438 াবভভা নাবযন যবপকুর ইরাভ মচৌধুযী

ময়াযা মফগভ

ঢাকা 21/03/1988

24439 নাজমু াভা নাজমুর ইরাভ

আম্ময়া মফগভ

যাজাী 03/08/1991

24440 মভম্মদী াান মভাোঃ মতাপাজ্জর মাম্মন

যবভা আক্তায

ভয়ভনবিং 12/06/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24441 মভাোঃ রুম্মফর মভাোঃ খবরলুয যভান

নাবভা আক্তায

ফবযার 10/12/1987

24442 মভাোঃ ওবদুর ইরাভ আব্দুর াই বফশ্বা

যাম্মফয়া মফগভ

মম্মায 12/12/1989

24443 মভাোঃ বযনের ইরাভ আবুর কারাভ আজাদ

মদৌরাতুন মনো

যাজফাড়ী 02/02/1987

24444 মভাােদ যাম্মর মভাোঃ আফদুয যফ

বযনা মফগভ

ঢাকা 21/04/1993

24445 মভাোঃ জাকাবযয়া মযত আরী খবরপা

জম্মফদা খাতুন

টুয়াখারী 05/06/1988

24446 ইভাভ উিীন মচৌধুযী আবজয উিীন মচৌধুযী

তয়দা নাবগ ি আযা মফগভ

মভৌরবীফাজায 06/10/1988

24447 মভাোঃ বপকুর ইরাভ আোঃ াবরভ াওরাদায

মভাাোঃ পবজরা  আক্তায

ফাম্মগযাট 01/09/1988

24448 অবভতাব মচৌধুযী অবজত চন্দ্র মচৌধুযী

রাফন্য যানী  ম্মচৌধুযী

বকম্মাযগঞ্জ 20/08/1992

24449 ফাদর দা যম্মভশ্বযী দা

যবত দা

মভৌরবীফাজায 16/09/1991

24450 াম্ময়র মঘাল অনুভ কুভায মঘাল

নৄতুর মঘাল

মগাারগঞ্জ 15/09/1989

24451 মভাোঃ বযন বভয়া মভাোঃ আব্দুর রবতপ

াম্মভদা মফগভ

জাভারনৄয 29/12/1990

24452 মভাোঃ মতাবকুর ইরাভ মভাোঃ এনামুর

মজবযনা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 19/12/1990

24453 তাবভদা াইপ মভাোঃ জাম্মন আরভ

ভম্মনায়াযা সুরতানা

ঢাকা 08/09/1991

24454 অনু কুভায বভস্ত্রী মযফতী কুভায বভস্ত্রী

মৃত. মযফা যানী বভস্ত্রী

ফাম্মগযাট 27/12/1989

24455 মুযাদ মাম্মন খান মভাজাম্মের ক খান

ভবজিনা মফগভ

গাজীনৄয 02/01/1989

24456 মপযম্মদৌী আক্তায মভাোঃ বজাদ মাম্মন

আপম্মযাজা খানভ

ফবযার 18/08/1990

24457 সুভন কৃষ্ণ ার সুবাল চন্দ্র ার

কভরা যানী ার

বম্মযাজনৄয 05/07/1990

24458 সুকান্ত গুন যাবজফ জীফন কুভায গুন

দীনৄ যানী গুন

টাঙ্গাইর 01/01/1993

24459 মভাােদ মরাকভান মাম্মন আব্দুর গনেয বভয়া

ারভা মফগভ

টাঙ্গাইর 26/12/1991

24460 মভাোঃ আবতকুয যভান খান মভাোঃ বভজানুয যভান খান

ভাম্মজদা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 04/07/1989

24461 মভাোঃ বযনের ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

যীপা আক্তায

বদনাজনৄয 05/06/1991

24462 মভাোঃ াইদুর যভান মভাোঃ আরভ মাম্মন

মভাোোঃ াবচনা মফগভ

বঝনাইদ 14/10/1993

24463 মভাোঃ াপাম্ময়ত জাবভর বদুর ক

ঝযনা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/06/1989

24464 ায়ভা আক্তায মভাোঃ আবু াম্মদক

াম্মরা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/11/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24465 ঞ্জীফ মন নম্ময চন্দ্র মন

কাভনা মন

ঢাকা 30/06/1988

24466 াইনের ইরাভ ভবতয়ায যভান

ভবযয়ভ খাতুন

টাঙ্গাইর 30/01/1990

24467 পম্ময়জ আম্মভদ এ বফ এভ ওভান গবন

যওন আযা মফগভ

রক্ষ্মীনৄয 01/10/1987

24468 মভাোঃ নূয- আভীন খান মভাোঃ োইদুর ইরাভ

মভাোোঃ ডাবরয়া ইরাভ বযনা

বযাজগঞ্জ 25/01/1992

24469 াবনয়া াযবভন এ. বফ .এভ াভসুম্মজ্জাা

াবফা সুরতানা

ফগুড়া 22/11/1992

24470 মভাোঃ আবনছুয যভান মভাোঃ া জাভার যকায

মভাোোঃ মজাফাইদা খাতুন

বযাজগঞ্জ 01/01/1990

24471 বভবথরা যকায কভর কুভায যকায

রুারী  ভ িা

নাম্মটায 28/12/1993

24472 াবভয়া আজাদ মভাােদ আবুর কারাভ আজাদ

মপযম্মদৌী আজাদ

ঢাকা 21/08/1991

24473 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ াাদাৎ মাম্মন

াানা মফগভ

ফযগুনা 23/12/1992

24474 ভাসুভা আক্তায মভাোঃ আইয়ুফ মাম্মন

ভানেজা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 07/11/1991

24475 মভাোঃ মবরভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা ফীয বফক্রভ

াবভভা আখতায

ঢাকা 15/02/1985

24476 মভাোঃ মযত আরী মভাোঃ যবফউল্লা

জুম্ময়নাযা

বকম্মাযগঞ্জ 02/02/1989

24477 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ

মভাাোঃ াবরভা খাতুন

যাজাী 05/01/1987

24478 মভাোঃ জবভন উিীন আেদ আরী

মভাোোঃ োবফা মফগভ

নাম্মটায 02/03/1991

24479 আাদউজ্জাভান আরভগীয হুাইন

নাবভা

ফবযার 09/06/1989

24480 ম্পা মফা ফাদর মফা

বনবা মফা

চট্টগ্রাভ 25/10/1987

24481 মভাোঃ যবফউর ইরাভ আব্দু ারাভ

কবনুয মফগভ

বম্মযাজনৄয 01/01/1995

24482 মভাোঃ ভানেজায যভান মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান

তাবপজা মফগভ

বদনাজনৄয 23/10/1988

24483 মভাোঃ মভাাযপ মাম্মন মচৌধুযী মভাোঃ ভীয কাম্মভ মচৌধুযী

াম্মনা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 10/01/1990

24484 ভাামুদা খাতুন বউরী মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

নাবযন সুরতানা

খুরনা 05/01/1991

24485 আপম্মযাজা আক্তায মভাোঃ মভাফাযক মাম্মন

নুযজাান মফগভ

ঢাকা 08/02/1989

24486 শুভ্রভয়ী মচীধুযী বকযণভয় মচীধুযী

বপ্রা নন্দী

চট্টগ্রাভ 01/01/1991

24487 ইফথীাভ এনামুর ক

যাজীয়া াযবীন

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 30/07/1992

24488 ভাসুদ যানা াভত আরী

ভাসুদা মফগভ

গাজীনৄয 02/02/1990
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24489 মভাোঃ াখাওয়াত মাম্মন আব্দু াত্তায মভাল্লযা

মভাাোঃ আম্মনায়াযা মফগভ

পবযদনৄয 27/07/1989

24490 আবতকুয যভান বকদায মভাোঃ রার বভয়া বকদায

কবনুয মফগভ

টুয়াখারী 01/05/1992

24491 মভম্মদী াোন মভাোঃ আনোয আরী

বনলুপা ইয়াভীন

রক্ষীনৄয 03/11/1991

24492 মভাোঃ নূরুর আপায মভাোঃ মগারাভ ভাওরা

নূযজাান মফগভ

মনায়াখারী 16/11/1988

24493 ভাবরা াঈদ মভাোঃ াইদুর আরভ

আয়া আরভ

চট্টগ্রাভ 06/10/1991

24494 মুন্না দা ফাবুর দা

বপ্রা ফসু

চট্টগ্রাভ 25/08/1992

24495 বমু নন্দী যাভানন্দ নন্দী

াথী নন্দী

চট্টগ্রাভ 10/12/1990

24496 মম্মকন্দায আরী মখ মখ নূযউিীন

খম্মদজা মফগভ

াতক্ষীযা 15/11/1991

24497 মভাোঃ ইভযান মাম্মন মভাোঃ আরভগীয মাম্মন ভাঝী

কুযবেয়া মফগভ

বম্মযাজনৄয 07/09/1990

24498 মভাােদ যীনের ক মভাােদ কাভরুর ক

আম্মনায়াযা মফগভ

বম্মরট 08/12/1992

24499 মভাোঃ জাবদুর ইরাভ মৃত. আবনছুয যভান

োম্মরা মফগভ

াফনা 04/02/1991

24500 মভাোঃ াবকর আেম্মদ দ্বী মভাোঃ পবযদ উবিন আম্মভদ

বনলুপায ক

বফগঞ্জ 27/12/1990

24501 মভাোঃ যাবদুর াান খান মভাোঃ ভম্মনাফফয  মাম্মন খান

যাম্মরা খাতুন

কুবিয়া 31/12/1986

24502 ভবনরুর ক আব্দুর আউয়ার

নােযীন আক্তায

ভয়ভনবিং 24/02/1990

24503 মভাোঃ মাাইর মাাইন মভাোঃ োম্মনায়ায মাম্মন

াবফনা ইয়াবভন

টাঙ্গাইর 01/02/1993

24504 তয়দ আযানের মাাইন তয়দ াম্ময়দুর মাাইন

তয়দা আম্ময়া খাতুন

বফগঞ্জ 25/11/1991

24505 নূরুর আরভ যবপকুর আরভ

মযাম্মকয়া মফগভ

কুবভল্লা 01/12/1990

24506 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ আরভাে আরী

তাবনয়া আক্তায

জাভারনৄয 01/01/1990

24507 মভাোঃ তাবযকুর ইরাভ যতন মভাোঃ আব্দুয যউপ খন্দকায

মভাাোঃ ততয়ফা মফগভ

গাইফান্ধা 25/05/1987

24508 কাবতিক চন্দ্র সূত্রধয িংকয চন্দ্র সূত্রধয

প্রবা যানী সূত্রধয

চাঁদনৄয 20/10/1987

24509 মভাোঃ আবনসুর ইরাভ মভাোঃ আফদু ারাভ

বযপা মফগভ

ঢাকা 06/12/1990

24510 মভাোঃ তানবজভ াান মভাোঃ ওকত আরী

নাবভা আক্তায

ঢাকা 30/09/1989

24511 মভাোঃ ভাসুভ আরী মভাোঃ মযাদুর ক

মভাাোঃ বচভন মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 08/07/1992

24512 তযীপ মাম্মন মভাতাম্মরফ আকন

রাইরী মফগভ

বম্মযাজনৄয 25/12/1988
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24513 মভাোঃ াবভউর ইরাভ মভাোঃ বভয়াজ উবিন

মভাোোঃ আবম্বয়া মফগভ

াফনা 12/02/1988

24514 মযাভানা জাান রুমু যই উবিন মুকুর

ইযাত জাান

নাযায়নগঞ্জ 28/07/1993

24515 জয়ন্তী কুন্ডু কারাচাঁদ কুন্ডু

বভঠু কুন্ডু

ফবযার 10/12/1992

24516 মভাোঃ পয়ার বফন ভব উবিন মভাোঃ ভব উবিন ভইয়া

াবনা আক্তায

গাজীনৄয 25/11/1988

24517 মভাোঃ বুরবুর মাম্মন মভাোঃ আব্দুর াবরভ

মযবজয়া খাতুন

টাঙ্গাইর 03/10/1988

24518 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান মৃত. ভনসুয আরভ

ভভতাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 05/12/1986

24519 উম্মে াপো খাম্মরকুজ্জাভান

বনলুপা খান

নাযায়নগঞ্জ 17/03/1990

24520 কুরসুভ আক্তায াযবভন আবুর কারাভ আজাদ

আম্ময়া মফগভ

মনায়াখারী 09/02/1989

24521 ভামুদুর াান মভাোঃ আব্দুজ্জাম্ময

বয়াযা মফগভ

রক্ষ্মীনৄয 02/03/1991

24522 মভাোঃ আবুর মাাইন আবুর াম্মভ

ােনা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 02/02/1991

24523 মভাোঃ আবকুয যভান মভাোঃ তাইজুর ইরাভ

মভাোোঃ আম্মরয়া খাতুন

মম্মায 01/03/1991

24524 মভাোঃ যবকবুর ইরাভ মৃত. নজরুর ইরাভ

মভাোোঃ যবভা মফগভ

নীরপাভাযী 25/01/1989

24525 মভাোঃ পয়জুর আরভ মভাোঃ যবদুর ইরাভ

মভাোোঃ পবযদা ইয়াবভন

নীরপাভাযী 06/11/1989

24526 ত িন কুভায াা অভরচন্দ্র াা

বফথীকা াা

পবযদনৄয 05/12/1991

24527 ভামুদা নাজনীন এ,মক,এভ আব্দুর আউয়ার

াবনা মফগভ

খুরনা 02/01/1987

24528 মভাোঃ আযভান মাম্মন মভাোঃ ফজলুয যবদ

াযবীন যবদ

চাঁদনৄয 07/02/1990

24529 মভাোঃ টিম্মটানুজ্জাভান মভাোঃ ভবতয়ায যভান

মভাাোঃ যাম্মফয়া খাতুন

বঝনাইদ 03/07/1993

24530 নাবেয উবিন মুকবুর আম্মভদ

নূয নাায

চাঁদনৄয 01/06/1990

24531 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ ভবয উল্লযা

নাজভা মফগভ

রক্ষ্মীনৄয 30/06/1993

24532 মভাোঃ আর এভযান মভাোঃ আফদুর জবরর

ারুর মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 31/12/1986

24533 আব্দুল্লা আর ভামুন ভযহুভ াভচুর আরভ

ভভতাজ মফগভ

ভাদাযীনৄয 01/03/1991

24534 মক.এভ বফপ্লফ চান্দু খাঁন

আবেয়া মফগভ

টুয়াখারী 10/10/1987

24535 মভাোঃ ইভযান মাম্মন মভাোঃ পজলুয যভান

পবজরা ইয়াবভন

টাঙ্গাইর 03/03/1987

24536 বপাত ভামুদ মৃত. মভাোঃ আব্দুর াই

তাবরভা াই

ঢাকা 31/05/1989
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24537 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান মভাোঃ জাবকয মাম্মন

মভাোোঃ আম্মনায়াযা মফগভ

নাম্মটায 17/03/1987

24538 রা মদফ সুদা যঞ্জন মদফ

ফান্তী যানী মদফ

কক্সফাজায 01/02/1992

24539 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান বভরটন মভাোঃ বফরাম্ময়ত মাম্মন মখ

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

যাজফাড়ী 30/12/1992

24540 মভাোঃ আর আবভন আব্বা আরী

মভাম্মনা মফগভ

কুবভল্লা 20/11/1992

24541 মখ বযয়াজুর ইরাভ মখ আব্দুর ওাফ

পবযদা ইয়াবভন

নড়াইর 15/10/1987

24542 পারৃনী ভানায়ক বযদ ভানায়ক

াযথী ভানায়ক

মনত্রম্মকানা 27/01/1991

24543 মভাোঃ বনয়াজুর ক মভাোঃ বজয়াউর ক মচৌধুযী

নাবভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 07/09/1989

24544 তাবরভা মপযম্মদৌী মভাোঃ আব্দুর াই

আভা মফগভ

ভয়ভনবিং 17/04/1992

24545 মভাোঃ ভবউয যভান মভাোঃ আবতয়ায যভান

মভাোোঃ াানাযা মফগভ

কুবিয়া 12/05/1989

24546 মভাোঃ আবুর াান ভবনয মভাোঃ জবরুর ইরাভ

আম্মভনা খাতুন

বফগঞ্জ 15/11/1991

24547 জান্নাতুর মপযম্মদৌী বযা মভাোঃ আব্দুর যবদ

মজবভন যবদ

ফগুড়া 01/12/1992

24548 মখ মভাােদ আবপ মখ মভাােদ জাাঙ্গীয

ইয়ােবভন মফগভ

ঢাকা 11/10/1990

24549 মভাোঃ মবরভ মাম্মন মভাোঃ জারার উবিন

মযবজয়া মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 01/06/1992

24550 জুম্মফর  আর ভনসুয এ মক এভ আব্দুে োরাভ

জাানাযা মফগভ

নযবিংদী 02/10/1987

24551 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ মকযাভত আরী

জয়তনা মফগভ

ঢাকা 22/10/1987

24552 মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান মভাোঃ আব্দুর মভাত্তাম্মরফ

যওনাযা মফগভ

ভয়ভনবিং 15/09/1991

24553 মভাোঃ াজ্জাদ মাম্মন মভাোঃ াজাান  মভাল্লযা

মভাাোঃ জবযনা মফগভ

পবযদনৄয 21/02/1986

24554 প্রম্মনবজত চক্রফতী বফত্র চক্রতী

অঞ্জনা চক্রফতী

াফনা 31/12/1989

24555 পাম্মতভা তুজ মজাযা মভাোঃ আব্দুর কাম্মদয

মাম্মন আযা খানভ

াফনা 26/12/1986

24556 যতন মঘাল স্বগীয় সুম্মফাধ মঘাল

মগৌযী মঘাল

নাযায়নগঞ্জ 15/02/1993

24557 মভাোঃ হুভায়ুন কবফয মচীধুযী ভােদ বভঞা মচীধুযী

ম্মনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/02/1991

24558 মভাোঃ মভাস্তাক-আর-ভামুন এ, মক, এভ মুবনরুজ্জাভান

মভাাোঃ মবরনা জাভান

ফযগুনা 06/07/1990

24559 ায়রা সুরতানা সুরতান আম্মভদ

বফরবক আযা মফগভ

ঢাকা 18/06/1990

24560 প্রনয় াম্মি নকুর াম্মি

কানন াম্মি

মগাারগঞ্জ 08/07/1987
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24561 মভাোঃ কাউায মাম্মন মভাোঃ কবফয মাম্মন

চায়না মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 24/03/1987

24562 বুজ মঘাল ভদন মভান মঘাল

ভারতী যানী মঘাল

ঢাকা 03/07/1990

24563 াম্ময়খ মুত্তাবকন মভাোঃ াবফবুয যভান

মভাোোঃ জাবদা ব

মভম্মযনৄয 03/04/1993

24564 মভাোঃ আবতকুয যভান মভাোঃ আবজজুয যভান

যাম্মদা মফগভ

নযবিংদী 21/04/1987

24565 যাবকবুর াান নূরুর ইরাভ

যাবজয়া খাতুন

নযবিংদী 31/10/1990

24566 আব্দুল্লা আর ভামুন মভাােদ রুহুর আভীন ভ ূঁইয়া

তাবভনা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 11/08/1991

24567 মভাোঃ আম্মনায়ারুর ক মভাোঃ এনামুর ক

নাজমুন নাায

বকম্মাযগঞ্জ 09/10/1991

24568 ভীয ইভযান মাম্মন মৃত. ভীয মভাােদ মাম্মন

পবযদা মাম্মন

ঢাকা 01/01/1989

24569 বরজা আক্তায মভাোঃ াাফউবিন 

আয়া আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 04/07/1992

24570 মভাোঃ আবু যায়ান মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

মভাোোঃ মভাবনা খাতুন

মম্মায 18/02/1990

24571 মভাোঃ রুস্তভ আরী মভাোঃ বপকুর ইরাভ 

মভাোোঃ আম্মরয়া মফগভ

পবযদনৄয 01/03/1992

24572 ভাাবুফ যভান মভাোঃ আবজজুয যভান 

ভম্মনায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 31/12/1992

24573 াধন মবৌবভক বভািী মবৌবভক 

মযখা মবৌবভক

যাজফাড়ী 20/11/1988

24574 মভাোঃ নাজমু াবকফ মভাোঃ ফদরুর আরভ 

মভাোোঃ নাবভা খাতুন

বঝনাইদ 17/07/1991

24575 মভাোঃ মাম্মন আযাপ (ভনজু) মভাোঃ আোঃ ভাম্মরক 

াবরভা মফগভ

মবারা 01/10/1993

24576 মুােদ এনামুর ক মুােদ াভসুর ক মভাল্লা 

যওন আযা ক

যাজফাড়ী 21/03/1987

24577 ঞ্জীফ কুভায যকায পবনন্দ্র নাথ যকায 

সুবচত্রা যকায

ফগুড়া 01/12/1987

24578 মভাোঃ াভীভ মাম্মন মভাোঃ াজাান আরী 

মভাোোঃ াম্মজদা মফগভ

নাম্মটায 28/12/1988

24579 নাজমুর মৃধা মভাোঃ ওভয আরী মৃধা 

মভাাোঃ নাবেভা আক্তায

ঝারকাঠী 10/10/1992

24580 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ াবফবুয যভান 

মভাাোঃ াম্মযা াফীফ

কুবিয়া 10/11/1991

24581 মভাোঃ জারার উিীন জয়নার আম্মফদীন 

াম্মরা মফগভ

নীরপাভাযী 07/07/1993

24582 সুজয় বয মৃত স্বম্মদ কুভায বয 

াবফত্রী বয

খুরনা 26/02/1992

24583 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ফাায 

যবভা মফগভ

চাঁদনৄয 15/12/1992

24584 মভাোঃ ইভযান মাম্মন মখ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা 

মভাোোঃ বযবজয়া মফগভ

মম্মায 08/11/1993
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24585 াববুর াান াভসুর ক 

াবনা আকতায

পবযদনৄয 10/10/1990

24586 ভবতউয যভান ভবজফয যভান 

মুব িদা মফগভ

ভয়ভনবিং 01/01/1989

24587 বদম্মরায়ায মাম্মন মভাাযযপ মাম্মন 

ারুর মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 01/03/1993

24588 মভাোঃ  াইদুর ইরাভ মৃতোঃ ারুনয যীদ 

মভাোোঃ নূরুন্নাায খাতুন

বযাজগঞ্জ 30/09/1987

24589 মভাোঃ মাম্মর বভয়া মভাোঃ আব্দুর ভবতন খাঁন

কল্পনা মফগভ

বযয়তনৄয 01/01/1993

24590 মভাোঃ বভযাজুর ইরাভ মখ আব্দুয যফ 

মভাম্মপকা খাতুন

াতক্ষীযা 10/11/1991

24591 সুবিতা মদফযায় বভবয রার মদফযায় 

স্মৃবত যানী মদ

মভৌরবীফাজায 24/12/1989

24592 মভাোঃ মতাজাভ উবিন মভাোঃ আম্মভদ আরী 

মযখা খাতুন

যাজফাড়ী 24/06/1988

24593 াবয়া সুরতানা াম্মযায়ায কাওায 

াম্মজযা বফবফ

জাভারনৄয 01/12/1986

24594 মভাােদ মপযম্মদৌ যভান মভাােদ বজন্নাত আরী 

াীন আক্তায

ঢাকা 31/12/1987

24595 মভাোঃ এনাম্ময়তুয যভান মভাোঃ বপকুয যভান 

পবযদা ইয়াবভন

ঢাকা 25/10/1991

24596 নুযাত জাান যাব আবভন যীপ 

তেবনভ আযা মফগভ

কক্সফাজায 28/06/1989

24597 মভাোঃ জাম্মবদ- আর পয়ার মভাোঃ আব্দুর ভবতন প্রধান 

মভাোোঃ মজানা মফগভ

গাইফান্ধা 31/01/1991

24598 মভাোঃ মরাকভান মাম্মন মভাোঃ রবজমুবিন 

মভাোোঃ আবেয়া খাতুন

বযাজগঞ্জ 29/12/1990

24599 বকযণ চন্দ্র ফভ িন নফ কুভায ফভ িন 

মজাৎস্দা যানী যায়

গাইফান্ধা 18/01/1988

24600 বভযাজ আব্দুয যাজ্জাক 

নাায

মগাারগঞ্জ 05/02/1989

24601 দী কুভায াা ভাবনক চন্দ্র াা 

আকাী যানী

গাইফান্ধা 20/02/1992

24602 ভম্মন্তাল চন্দ্র ভজুভদায মৃতোঃ ভধুসূদন ভজুভদায 

বফবা যানী

টুয়াখারী 04/05/1987

24603 শ্যাভরী াা নাযায়ন চন্দ্র াা 

ীযা াা

যাজফাড়ী 25/11/1990

24604 পবযদা আক্তায মৃতোঃ মভাোঃ পবযদুয যভান 

মখাম্মদজা যভান

ঢাকা 31/12/1988

24605 মুােদ মনাভান মাাইন াভছুর ক খান 

যবভা মফগভ

চাঁদনৄয 18/02/1989

24606 মভাোঃ ভবউয যভান মভাোঃ হুভায়ুন কবফয 

মভাম্ম িদা কবফয

ঝারকাঠী 31/12/1991

24607 খাবদজা আক্তায আরভগীয মাম্মন আকন্দ 

ানাজ মফগভ

গাজীনৄয 20/01/1990

24608 নাস্তাবযন যভান বজল্লুয যভান 

আম্ময়া আক্তায

বদনাজনৄয 01/12/1990
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24609 বভনাজ মভাােদ দীন মভাােদ 

ইয়াবভন মফগভ

ঢাকা 27/10/1993

24610 ভামুন মাম্মন ভইমুয মাম্মন 

যাবদা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 13/04/1989

24611 ঈবতা আরী এন্তাজ আরী 

খুনাায

ঢাকা 20/02/1992

24612 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ আব্দু োভাদ 

মভাোোঃ জয়গুন মফগভ

কুবড়গ্রাভ 17/10/1990

24613 মভাোঃ আবভয মাম্মন মভাোঃ আযপ আরী াওরাদায 

বভনাযা মফগভ

ফবযার 03/07/1989

24614 এ.এভ.াবজদ এ.এভ আব্দুর ওয়াম্মজদ 

াানাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/12/1991

24615 া মভাােদ ওয়াক্কা মভাোঃ পজলুর কফীয 

ানাজ সুরতানা

টাঙ্গাইর 15/05/1993

24616 মভাোঃ াবব্বয মাম্মন মভাোঃ যীপ মাম্মন 

তবভনা যীপ

যাজাী 31/08/1993

24617 মভাোঃ আব্দুর আাদ মভাোঃ নুয ইরাভ  

সুবপয়া মফগভ

মযনৄয 29/07/1991

24618 মভাোঃ জাবদ াান মভাোঃ বপক উল্যা 

জাানাযা আক্তায

রক্ষীনৄয 01/01/1991

24619 কাজী াম্মনওয়াজ তুবন মৃতোঃ কাজী জয়নার আম্মফদীন 

াজাদী মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 20/12/1990

24620 নূয মভাােদ সুজন যবপক উবিন মচাকদায 

মনা মফগভ

ভাদাযীনৄয 26/07/1988

24621 কাবনজ পাম্মতভা মভাোঃ আবুর কাম্মভ 

যাবপজা সুরতানা

ঢাকা 07/09/1992

24622 ভাসুদ আরভ ভবজবুয যভান 

মযম্মনা মফগভ

গাজীনৄয 25/11/1990

24623 খাবদজা বিীকী রুম্পা মভাোঃ বেবিকুয নভান 

বযবজয়া সুরতানা

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 14/11/1992

24624 অম্লান চক্রফত্তী ভম্মত চক্রফত্তী

বরবর চক্রফত্তী

মনত্রম্মকানা 11/03/1989

24625 মভাােদ রুম্মফর বভয়া মভাোঃ মুকবুর মাাইন 

নাবজয়া মফগভ

কুবভল্লা 31/12/1991

24626 অবনকা বফশ্বা মভাোঃ আকফয আরী 

বফরবক খাতুন

াতক্ষীযা 20/10/1990

24627 মভাোঃ কাভরুর াান মভাল্লা মভাোঃ আব্দুর াভীদ মভাল্লা 

বনাযীকা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 10/09/1987

24628 বভঠুন ভজুনদায মৃনার কাবন্ত ভজুনদায 

বখা ভজুনদায

মগাারগঞ্জ 09/10/1988

24629 নূয-এ-জান্নাত মভাোঃ এনামুর ক 

নাজভা ক

বকম্মাযগঞ্জ 02/11/1987

24630 ডাবরয়া যভান উবভ ি ভবতয়ায মাম্মন 

মভাোোঃ আেভত আযা

বঝনাইদ 04/12/1990

24631 মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান াম্মফর আফদুয যভান বফশ্বা 

াবনা মফগভ

টুয়াখারী 25/07/1989

24632 দুরার গাইন সুবনর চন্দ্র গাইন 

মফরা গাইন

মগাারগঞ্জ 17/10/1990
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24633 আফদুয যভান আকযাভ মভাোঃ আবুর কাম্মভ 

ানাজ আক্তায

ঢাকা 12/01/1990

24634 যাইা নুযাত খানভ ইপম্মতখায উবিন খান 

নুয নাায

চট্টগ্রাভ 01/01/1990

24635 মভাাোঃ আব্দুয যবভ মভাোঃ ারুন অয যবদ 

সুবপয়া মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/11/1987

24636 মভাোঃ ভবউয যভান মভাোঃ ভবজফয যভান 

াভছুন্নাায

ঢাকা 04/03/1985

24637 মভাোঃ মাম্মর যকায মভা াহ কারাভ যকায 

মভাোোঃ মরীনা খাতুন

ফগুড়া 16/06/1988

24638 দৃবি াা মৃত বদরী াা 

শ্যাভরী াা

নাম্মটায 03/02/1993

24639 াধনা ফারা গাইন ভাাযাজ চন্দ্র গাইন 

াগবযকা গাইন

াতক্ষীযা 06/11/1992

24640 মভাোঃ আবুর ফাায মভাোঃ পজলুর ক 

বপম্মযাজা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 15/10/1988

24641 মভাােদ বদদায মাাইন তয়দ আম্মভদ 

নাজভা মফগভ

বযয়তনৄয 08/04/1989

24642 মভাোঃ মুযাদ ভ ূঁঞা মভাোঃ পজলুয যভান 

এভ.টি.ভাবযয়া মফগভ

কুবভল্লা 26/07/1987

24643 সুভাইয়া সুরতানা মভাােদ ইভাইর 

মযানা মফগভ

চট্টগ্রাভ 31/12/1987

24644 আবু নওাদ মচৌধুযী আব্দুর মুবভন মচৌধুযী 

াীন মচৌধুযী

মভৌরবীফাজায 05/08/1989

24645 পারৃনী মবৌবভক শ্যাভর মবৌবভক 

রুফী মবৌবভক

চট্টগ্রাভ 10/09/1990

24646 কাভরুর াান মখান্দকায নজরুর ইরাভ 

াম্মরা মফগভ

ফবযার 25/09/1989

24647 মভাোঃ াভীউর ইরাভ মভাোঃ জাবদুয যভান 

াানাজ াযবীন

নওগাঁ 10/11/1992

24648 মভাােদ আকযাভ মাম্মন মভাোঃ পজলুয যভান 

ভনওয়াযা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 01/01/1994

24649 মভাোঃ বজবুয যভান মভাোঃ বজল্লুয যভান 

কবনুয মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 28/06/1992

24650 মভাোঃ বভজানুয যভান মভাোঃ মুবপকুয যভান 

তাবভনা  আক্তায

মনত্রম্মকানা 01/01/1992

24651 মভাোঃ মগারা মাম্মন মভাোঃ আোঃ রবতপ 

সুবপয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 31/12/1992

24652 ভবযয়ভ আক্তায বরয়াকত আরী 

পবযদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 19/04/1991

24653 মভাোঃ আযানের ইরাভ সুভন মভাোঃ আবজজায যভান 

াম্মরা মফগভ

মম্মায 15/03/1991

24654 মভাোঃ আকযামুজ্জাভান মভাোঃ জবরুর ইরাভ 

মভাোোঃ আক্তাযা মফগভ

ভয়ভনবিং 17/08/1990

24655 আপম্মযাজা সুরতানা মাম্মন আম্মভদ 

ভাম্মজদা মফগভ

ঢাকা 31/12/1988

24656 ভাবুফ যাব্বানী ভঈন উবিন 

খাবদজা মফগভ

বম্মরট 13/07/1991
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24657 মভাোঃ এনামুর াান মভাোঃ ারুন অয যবদ 

বপম্মযাজা মফগভ

কুবভল্লা 10/11/1991

24658 আম্মভনা ক মভাোঃ আবভনুর ক াম্মটায়াযী 

মাম্মন আযা

ঢাকা 01/11/1991

24659 াবনুয বফশ্বা কুতুফউবিন বফশ্বা 

ভভতাজ মফগভ

ফগুড়া 20/02/1993

24660 মভনকা মঘাল বদরী মঘাল 

বচনু মঘাল

মবারা 15/08/1987

24661 মভাোঃ আরাবভন াওরাদায মভাোঃ আনোয আরী াওরাদায 

মভাাোঃ বযবজয়া মফগভ

ফবযার 01/01/1988

24662 ভাবনক মঘাল বদরী মগাল 

বচনু মঘাল

মবারা 10/10/1991

24663 াবফা সুরতানা বপম্মযাজ আরভ তালুকদায 

সুরতানা যাবজয়া

মগাারগঞ্জ 05/12/1992

24664 মভাোঃ নাবদুর ইরাভ পবযদ উবিন 

নাজভা মফগভ

ফবযার 28/09/1991

24665 মভাোঃ াম্মজদুয যভান মভাোঃ বদুয যভান 

খাম্মরকুন নাায

ঢাকা 08/12/1993

24666 াইনের ইরাভ মৃত মখ আােদ 

মৃত মগারাপ বফয়া

মপনী 01/03/1982

24667 মভাোঃ আবু জাপয মভাোঃ আম্মনায়ায 

বফউটি মফগভ

বম্মযাজনৄয 24/04/1994

24668 মভাোঃ ভবভনুর ক মৃত আবভনুর ক 

াযবীন আক্তায

ঢাকা 07/03/1988

24669 বফজয় কুভায বফশ্বনাথ কুভায দা 

ফান্তী যানী

াতক্ষীযা 15/09/1989

24670 মভাোঃ াভীভ-আর-ভামুন মভাোঃ আব্দুর ফাযী 

াভছুন নাায

টাঙ্গাইর 30/06/1992

24671 মভাোঃ আবযনের ইরাভ মভাোঃ মভাজাম্মের ক 

মভাোোঃ আম্মরমা মফগভ

নাম্মটায 28/12/1990

24672 মভাোঃ পবযদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কবযভ যকায 

মভাোোঃ পবযিা মফগভ

বযাজগঞ্জ 30/06/1989

24673 যাবজফ আম্মভদ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাল্লা 

োম্মরা মফগভ

াফনা 07/10/1988

24674 ভীয কুভায ীর যফীন্দ্র নাথ ীর 

বানু যানী ভীর

বযাজগঞ্জ 18/11/1987

24675 মভাোঃ ভবনরুর ইরাভ মভাোঃ বদুর ইরাভ 

মভাোোঃ চায়না মফগভ

বযাজগঞ্জ 31/12/1989

24676 ভবনম্মভান যায় অম্মরাক যায় 

মযফা যায়

নড়াইর 25/12/1989

24677 মভাোঃ ইজ্জাজুর বফউটি মফগভ 

মভাোঃ ওয়াবরউর ক

ফবযার 10/03/1987

24678 মভাোঃ ভামুনুয যীদ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

মভাোোঃ মুন্জজুয়াযা মফগভ

ফগুড়া 10/10/1992

24679 াযবভন আকতায মভাোঃ াইদুয যভান 

যাম্মজকা খানভ

বযাজগঞ্জ 01/12/1988

24680 মভাোঃ আবু তাম্ময মভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক 

তাবযনা মফগভ

নওগাঁ 01/01/1993
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24681 মভাোঃ জাবভউয যভান বজম্মকা আভজাদ মাম্মন ইউসুপ 

মভাোঃ জাবকয়া সুরতানা

বকম্মাযগঞ্জ 22/01/1989

24682 মভাোঃ বপউয যভান মভাোঃ পারুক বভয়া 

বভম্ম ভভতাজ মফগভ

বম্মযাজনৄয 01/01/1986

24683 ওফায়দুয খাঁন বরয়াকত আরী খান 

ভবজিনা মফগভ

ভাদাযীনৄয 10/07/1992

24684 মভাোঃ আব্দুর কাবদয মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ 

মভাাোঃ তয়দুন মনো

মভৌরবীফাজায 02/02/1988

24685 মভাোঃ যবপকুর ইরাভ মভাোঃ আবভন মখ 

মযাম্মকয়া মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 27/05/1992

24686 মভাোঃ মতৌবদুর ইরাভ মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মখ 

মপারী  মফগভ

ফাম্মগযাট 15/03/1989

24687 মভাোঃ ফদরুর াান মভাোঃ মভাাযপ মাম্মন 

মভাাোঃ াবদা খাতুন

যাজাী 26/12/1991

24688 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ মভাোঃ এযাত আরী 

মভাোোঃ ফাাতন মনো

জাভারনৄয 15/06/1993

24689 মভাোঃ অবনক খান আবফদ মভাোঃ মভাজাম্মের পারুক খান 

মাম্মন আযা মফগভ

ঢাকা 05/10/1991

24690 আর-ভামুদ জাবকয মভাোঃ মভাাযপ মাম্মন 

আকবরভা আক্তায

ঝারকাঠী 16/11/1990

24691 মভাোঃ উজ্জ্বর খান মভাোঃ হুভায়ুন খান 

বযতা খানভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 26/07/1988

24692 মভাোঃ নূয আরভ খান মৃত ফজলুন নূয খান 

মৃত াম্মরা মফগভ

মনত্রম্মকানা 12/12/1986

24693 সুযাইয়া মফগভ আব্দু োত্তায মচৌধুযী 

মভাম্মভনা মফগভ

ঢাকা 29/03/1979

24694 প্রনফ বফশ্বা প্রনেল্ল বফশ্বা 

বানুভবত বফশ্বা

ফাম্মগযাট 04/09/1990

24695 মভাোঃ গাজী ারা উিীন মভাোঃ দবফরুর ইরাভ 

মভাোোঃ সুরতানা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 31/12/1987

24696  মভাোঃ মাম্মর ফাফলু মভাোঃ া জাান মৃধা 

হুম্মন আযা মফগভ

মম্মায 04/04/1989

24697 মভাোঃ ইব্রাীভ ারুন অয যবদ 

পবযদা ইয়াবভন

ফবযার 03/03/1988

24698 এ.মক.এভ মভম্মদী াান এ, মক,এভ াহ আজভ 

ভাম্মজদা মফগভ

ঢাকা 01/01/1993

24699 সুভন মঘাল জয রার মঘাল 

অন িা মঘাল

কক্সফাজায 13/01/1989

24700 রা চন্দ্র মদফনাথ সুবনর চন্দ্র নাথ 

ন্ধযা যানী মদফী

খাগড়ােবড় 25/12/1987

24701 াবকর আম্মভদ মভাোঃ আব্দু ারভ 

মফগভ াানাজ

নাম্মটায 28/10/1988

24702 মভাোঃ মযজাউর কবযভ মভাোঃ ফবদয়ায যভান 

ভবযয়ভ মফগভ

টাঙ্গাইর 21/07/1988

24703 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ আরী মাম্মন 

কাভরুন্নাায মফগভ

ঢাকা 16/02/1991

24704 মভাােদ যভজান আরী মভাােদ আব্দুর আরী 

আবম্বয়া মফগভ

ঢাকা 05/03/1987
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24705 বফাা মদফনাথ বফকা মদফনাথ 

অবনরা মদফনাথ

খুরনা 30/12/1989

24706 মভাোঃ ান্ত মভাোঃ াবপজুয যভান 

নাবেভা মফগভ

নাম্মটায 25/05/1991

24707 যওন আযা সুফণ িা মভাোঃ পজলুর ক 

নাজভা মফগভ

নযবিংদী 01/01/1988

24708 মভাোঃ ীদ াম্মটায়াযী সুরতান আভদ াম্মটায়াযী 

ারুর মফগভ

মপনী 01/09/1990

24709 মযানা াযবীন তুবর মভাোঃ আবুর মাম্মন বকদায 

তােবরভা খানভ

বযয়তনৄয 16/06/1988

24710 মভাোঃ মাম্মর আভদ ববিকী মভাোঃ মভাাম্মযপ মাম্মন 

আযজুনাযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1989

24711 মভাোঃ আব্দুর ভবতন যকায মভাোঃ মফাযান উবিন  যকায 

যবভা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1991

24712 ইভাইর মাম্মন আবভয আভদ 

াম্মজযা আক্তায

ভাবনকগঞ্জ 01/09/1993

24713 এ.এভ মভাস্তাবপজুয  যভান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

ভাছুযা খাতুন

মগাারগঞ্জ 10/06/1993

24714 ভামুদা সুরতানা মভাোঃ াইদুয যভান 

রবতপা নাযীন

বকম্মাযগঞ্জ 09/07/1993

24715 বভ িষ্ঠা দত্ত বযভর দত্ত 

বযিংকু দত্ত

বম্মযাজনৄয 15/10/1993

24716 ইবতয়াক আম্মভদ মভাোঃ ফবদউজ্জাভান মভাল্যা 

মযাম্মকয়া মফগভ

ভাগুযা 01/12/1992

24717 মভাস্তপা কাজী ইউনুে কাজী 

ভয়না মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/10/1989

24718 মভাোঃ ইভযান মাম্মন মভাোঃ নূরুর ইরাভ 

যবভা মফগভ

বযাজগঞ্জ 22/01/1991

24719 ননী মগাার াা প্রান ফল্লব াা 

যভা াা

বদনাজনৄয 07/08/1987

24720 জবরুর ইরাভ আবনছুর ক 

াবেনা খাতুন

মপনী 12/02/1993

24721 রাফনী নাবযন বরয়াকত মাম্মন 

মানা আযা মফগভ

যাজফাড়ী 23/11/1990

24722 মভাোঃ মভাজাম্মের মাম্মন মভাোঃ আব্দুর জবরর 

বনলুপা ইয়ােবভন

রক্ষীনৄয 01/08/1988

24723 াবযয়া মৌবভক বরয়া মভাোঃ মজাফায়দুর ক 

াবপজা ক

টুয়াখারী 08/03/1990

24724 মভাোঃ জাান মজায়াদ িায মৃতোঃ মভাোঃ রারচাঁদ মজায়াদ িায

পাবতভা খাতুন

কুবিয়া 15/08/1988

24725 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ াভশুর ক 

বভবনয়াযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1993

24726 মভাোঃ াবফবুয যভান মভাোঃ েম্মযায়ায মাম্মন 

মভাোোঃ াম্ময ফানু

বযাজগঞ্জ 01/08/1990

24727 খন্দকায জন্নাতুর মপযম্মদৌ খন্দকায মভাাযপ মাম্মন 

তয়দা খাম্মরদা ইয়াবভন

ঢাকা 01/08/1992

24728 াফবযন জাান াযওয়ায জাাভ 

সুভনা াযবীন

ভয়ভনবিং 10/06/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24729 খন্দকায মভম্মদী াান খন্দকায বপউবিন 

সুবপয়া মফগভ

নযবিংদী 10/10/1988

24730 মতৌবপক মভাােদ আদনান মভাােদ মতাকাফ উবিন 

মবরনা আক্তায

রক্ষীনৄয 10/08/1985

24731 বফত্র াা বফবজত াা 

কবফতা যানী াা

ভাগুযা 28/11/1994

24732 মভাোঃ ভাইনুয যভান মভাোঃ বেবিকুয যভান 

মুবরভা মফগভ

ফযগুনা 20/04/1990

24733 আজারুর ইরাভ আকফয আরী 

জহুযা খাতুন

নীরপাভাযী 10/10/1992

24734 মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন আরতাফ মাম্মন 

আম্মনায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 26/11/1991

24735 মভাোঃ আর আবভন মভাোঃ ইরাউবিন জভাদায 

আম্মরয়া মফগভ

পবযদনৄয 01/01/1993

24736 ইউসুপ আরী জারার উবিন 

মফগভ

টাঙ্গাইর 20/12/1990

24737 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ আপাজ উবিন 

মভাাোঃ খুবতন মফগভ

টাঙ্গাইর 17/11/1989

24738 আতাউয যভান াবফবুয যভান 

সুযাইয়া মফগভ

কুবভল্লা 31/12/1990

24739 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ মভাোঃ মপাযকান াওরাদায 

মম্মরনা মফগভ

ফবযার 15/10/1991

24740 মভাোঃ আবনছুয যভান মভাোঃ াভছুয যবভ 

পম্মতভা আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1991

24741 মভাোঃ াইনেজ্জাভান মভাোঃ আাদুল্লা 

মযানা আাদ

মভম্মযনৄয 09/10/1989

24742 ভারুপা জাান ভানেজায যভান 

মযানা মফগভ

ফগুড়া 29/11/1989

24743 আব্দুল্লা আর প্রবভ মভাোঃ ভবতয়ায যভান 

টিউবর াযবীন

ফবযার 04/04/1991

24744 াওয়ানা অদবফয়া এ,মক,এভ নূরুজ্জাভান 

াভীভ  আযা

ঢাকা 18/09/1991

24745 াবব্বয আম্মভদ ভবজবুয যভান 

মযম্মনা  মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 23/04/1994

24746 মভাোঃ মফাযান খন্দকায মতাপাজ্জর মাম্মন 

খাবদজা মফগভ

চাঁদনৄয 10/09/1989

24747 মভাোঃ মভাস্তাবজউর ক মভাোঃ ভায়নুর ক 

আয়া কবযভ

নীরপাভাযী 06/09/1990

24748 মজবযন ভামুদ জুই জাম্মফদ ভামুদ 

নাযবগে মফগভ

টাঙ্গাইর 11/09/1989

24749 ভানেজ বযনের উল্লা এভাদ উবিন আাম্মেদ 

মাম্মরা আাম্মেদ

ঢাকা 29/03/1993

24750 মভাোঃ আর-আবভন মচৌধুযী মভাোঃ ওকত মচৌধুযী 

আকবরভা মফগভ

ফাম্মগযাট 31/12/1991

24751 বযন চাকভা অীযাজ চাকভা 

মৃতোঃ জ্ঞান যানী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 15/02/1992

24752 মভাোঃ কাভরুর  াান মভাোঃ মযজাউর কবযভ 

ববযন খানভ

ভাবনকগঞ্জ 01/12/1987
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24753 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান ভাইন উবিন 

নাবেভা আক্তায

মনায়াখারী 25/12/1992

24754 বভতু খাতুন মভাোঃ মভাতাম্মরফ ভবল্লক 

াীদা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 15/10/1991

24755 মভাোঃ নাবজভ উবিন আব্দুর াবভদ 

বফবফ আম্মভনা

মবারা 05/01/1991

24756 মভাোঃ পজম্মর যাব্বী মভাোঃ বপউয যভান 

ইয়ানুয নাায

মবারা 01/12/1990

24757 মভাোঃ াদ-বফন আবফদ বজফ মভাোঃ আভজাদ আরী বফশ্বা 

ায়যা মফগভ

বঝনাইদ 03/10/1990

24758 এ.এভ. ইভদাদুর ক এ.এভ যওয়ায মাম্মন 

বভম্ম াযকীন আক্তায

ঢাকা 04/11/1991

24759 াওন াওরাদায মৌযব াওরাদায 

বপ্রা াওরাদায

বম্মযাজনৄয 23/08/1992

24760 মভাোঃ মবরভ উবিন মখ মভাোঃ মবরভ উবিন মখ 

মভাোোঃ াম্মজদা খাতুন

াফনা 27/08/1989

24761 মভাোঃ ািাভ মাম্মন মভাোঃ বরয়াকত আরী 

বফ উটি আম্মেদ

চাঁদনৄয 01/01/1992

24762 ানবজদা খানভ মুন মভাােদ আরী 

বভনা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 15/06/1987

24763 মভাোঃ জাবকয মাম্মন মভাোঃ চাঁনবভয়া ভাতুব্বয 

আবজভন মনো

ভাদাযীনৄয 12/12/1989

24764 মভাোঃ ইভদাদুর ইরাভ মভাোঃ আরী আকফয মভাল্লা 

াভছুন্নাায

ভাগুযা 03/04/1989

24765 মভাোঃ াান মযজা মৃত, াজী মভাােদ মভাল্লা

াজী আয়া মফগভ

পবযদনৄয 15/04/1990

24766 সুান্ত কুভায চন্দ্র কৃষ্ণ দ চন্দ্র 

ভবরনা যানী

মম্মায 15/10/1989

24767 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ এম্মচানুল্লা বভয়া 

যওনয়াযা খাতুন

বদনাজনৄয 20/12/1987

24768 মভাোঃ আবু মনা যানা মৃত মভাোঃ আবুর কাম্মভ 

াানাযা মফগভ

ঢাকা 02/05/1991

24769 ভাকসুদ আভদ মৃতোঃ মভাােদ ভাবুবুর ক 

মাম্মন আযা মফগভ

মপনী 07/08/1990

24770 জান্নাতুর ভাওয়া মভাোঃ মভাাযপ  মাম্মন 

বফরবকে আযা মফগভ

ঢাকা 14/10/1992

24771 মভাোঃ আফাবফর মচৌধুযী মভাোঃ আওরাদ মচৌধুযী 

যানু মচৌধুযী

ফগুড়া 24/09/1992

24772 পাবভা যভান আবনছুয যভান 

ভযহুভা ভম্মনায়াযা খানভ

ঢাকা 31/10/1990

24773 খান াবব্বয মাম্মন খান মভাদাম্মচ্ছয মাম্মন 

মযাম্মকয়া মফগভ

খুরনা 13/04/1988

24774 মতৌবপক আম্মেদ মভাোঃ বফরার 

ববযন সুরতানা

বকম্মাযগঞ্জ 14/02/1988

24775 াহ যীপ আম্মভদ াহ রীভ উিীন আম্মভদ 

 মভাোোঃ সুযাইয়া মফগভ

বদনাজনৄয 24/12/1988

24776 মযাকাানা কাকরী মৃতোঃ আব্দুর কাইয়ুভ 

মগাম্মরনুয াযবীন

ঢাকা 13/09/1990
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24777 ওবন ভাযভা উচানু ভাযাভা 

থুইে ভাযভা

যাঙ্গাভাটি 02/03/1991

24778 মাানা যভান বরা মভাোঃ বভজানুয যভান 

বপম্মযাজা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 02/12/1991

24779 মভাোঃ রুহুর আভীন যকায যকায ইভাভ মাাইন 

এ . নাায

ভয়ভনবিং 15/11/1990

24780 মভাোঃ আভদ কবপর মভৌরানা মগারাভ মভাস্তপা 

বযনা মফগভ

বম্মরট 12/12/1989

24781 াভীভ আম্মভদ নূয মভাােদ 

াীনা আক্তায

ঢাকা 01/05/1987

24782 ভামুদুর াান মভাোঃ মযজাউর কবযভ 

মভাাোঃ নাবযা মফগভ

যাজাী 14/01/1993

24783 বফনয় চন্দ্র কুন্ডু অম্মাক কুভায কুন্ডু

ফান্তী যানী কুন্ডু

খুরনা 28/08/1987

24784 মভাোঃ ভঈন-উজ-জাভান মভাোঃ আখতায মাম্মন 

ভম্মনায়াযা মফগভ

যাজাী 11/07/1992

24785 মভাোঃ াববুর াান মভাোঃ আভজাদ মাম্মন 

মভাোোঃ মাম্মনআযা মফগভ

ফগুড়া 21/01/1993

24786 মৃতুযঞ্জয় ফড়ার সুনীর চন্দ্র ফড়ার 

ভঞ্জু যানী

ফযগুনা 15/07/1990

24787 মভাোঃ তাজরুর ক মভাোঃ তহুরুর ক 

আঙ্গুয মফগভ

নড়াইর 01/12/1990

24788 মভাােদ নাবদ উবিন জয়নার আফবদন 

াভছুন্নাায মফগভ

মনায়াখারী 05/01/1992

24789 মভাােদ আবুর াান মভাােদ আবুর াবভ 

মযাম্মকয়া খাতুন

বকম্মাযগঞ্জ 15/01/1986

24790 মভাোঃ মাম্মর মাম্মন যাড়ী মভাোঃ জারার যাড়ী 

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

ফবযার 21/11/1991

24791 ফন্ধন চক্রফতী বফষ্ণু ফল্লব চক্রফতী 

শুকরা চক্রফতী

ঢাকা 01/01/1994

24792 তাভান্না আপম্মযাজ জবরুর ক যকায 

তয়দা লুৎপা মফগভ

ঢাকা 25/08/1988

24793 রায়রা মপযম্মদৌী মভাোঃ াবফবুয যভান খা

নাজমুন নাায

কুবভল্লা 07/04/1989

24794 মভাোঃ াবযয়ায আবফয মভাোঃ আব্বা আরী 

মভাোোঃ াভীভ আযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 02/12/1991

24795 মভাোঃ পায়জুর াান পারুক আম্মভদ 

াম্মজযা খাতন

ফগুড়া 12/12/1989

24796 মভাোঃ রুম্মফর মাম্মন মভাোঃ দযম্মফ আরী 

নাম্মেভা মফগভ

ঢাকা 19/10/1992

24797 মভাোঃ নাজমুর আরভ মভাোঃ ইভাইর মাাইন 

ারুর আক্তায

কুবভল্লা 23/10/1989

24798 মভাোঃ ভবউয যভান মভাোঃ আবরভ উবিন বফশ্বা 

মভাোোঃ ারুর মফগভ

াফনা 01/07/1989

24799 মভাোঃ ইভযান-আর-আভীন গুরজায মাম্মন 

পাম্মতভা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 25/06/1989

24800 ইভরুর কাউোয ইকফার মাম্মন 

াীনূয আক্তায

মনায়াখারী 15/01/1991
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24801 মভাোঃ আম্মনায়ায ইব্রাবভ মভাোঃ াফীফ ইব্রাবভ 

মপযম্মদৌব মফগভ

চাঁদনৄয 18/08/1988

24802 আব্দুল্লাহ- আর -ভা মুদ জনাফ নূয মভাােদ 

জনাফ জাানাযা আক্তায

ঢাকা 01/11/1987

24803 মভাোঃ মদরওয়ায মাম্মন মভাোঃ ইযাইর মাম্মন 

াীনা খাতুন

যাজাী 25/12/1989

24804 মভাোঃ যাম্মর মভাোঃ াবফবুয যভান াওরাদায 

াানাযা মফগভ

টুয়াখারী 15/06/1988

24805 াবফফ াববুয যভান মভাােদ আপজালুয যভান 

াানা মফগভ

যিংনৄয 18/10/1988

24806 মভাোঃ আজগায আরী মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান 

ভামুদা আক্তায

নড়াইর 20/01/1987

24807 মুনান আম্মভদ মভাাযযপ আরী 

যবভা আক্তায

খুরনা 01/06/1988

24808 পাবযয়া আননবথ মখ মভাোঃ ভঈন উবিন 

অবদা খানভ

যাজাী 30/12/1988

24809 মভাোঃ আাদুয যভান খন্দকায মভাোঃ াবফবুয যভান খন্দকায 

পাম্মতভা মফগভ

ভাদাযীনৄয 02/08/1990

24810 মভাোঃ লুৎপয যভান মভাোঃ মভাফাযক আরী 

মভাোোঃ যওন আযা মফগভ

যাজাী 15/01/1989

24811 আব্দুর াবরভ াাফ উবিন 

াবরভ মফগভ

কুবড়গ্রাভ 18/10/1993

24812 াভীভা সুরতানা এযানী মভাোঃ আব্দুর ওাফ বকদায 

মভম্মরুন মনো

ঢাকা 29/11/1990

24813 সুভাইয়া াযবভন মভাস্তাক আম্মভদ 

াবভভা সুরতানা

নওগাঁ 18/10/1994

24814 মভাােদ ইভযান খান মভাোঃ া আরভ খান 

আয়া খানভ

টাঙ্গাইর 10/11/1987

24815 মভাাোঃ মবরনা মফগভ মভাোঃ আবুর মাম্মন 

মভাাোঃ বনলুপা ইয়াবভন

নওগাঁ 22/12/1988

24816 নাজমুর আবজভ সুন মভাোঃ আবজভ মাম্মন 

মভাোোঃ আম্ময়া মাম্মন

বফগঞ্জ 01/12/1991

24817 জাভার উবিন আম্মেদ াভসুর ক 

সুরতানা আক্তায

ঢাকা 15/12/1989

24818 মভাোঃ বভনু যভান মভাোঃ জাভার উবিন 

মভাোোঃ মভাম্ম িদা মফগভ

নওগাঁ 29/12/1988

24819 বভরন পবকয ইকযাভ পবকয 

দুবরয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 21/12/1988

24820 মভাোঃ আবযনের ক নাঈভ মভাোঃ জাভার উবিন 

নাবগ ি সুরতানা

বকম্মাযগঞ্জ 04/11/1988

24821 অবববজত ভির যনবজত ভির 

স্বপ্না ভির

খুরনা 20/10/1991

24822  জাভার মাম্মন আফদুয যবদ খান 

ভবযয়ভ মফগভ

টুয়াখারী 02/10/1988

24823 মখ ববযন আকতায মখ যবকফ উবিন 

মপারী মফগভ

মগাারগঞ্জ 20/06/1988

24824 খায়রুর নাায শুব মভাোঃ বগয়া উবিন খান 

াভীভা আক্তায

জাভারনৄয 10/11/1990
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24825 মভাোঃ ািাভ মাাইন খাঁন মভাােদ আরী খাঁন 

খাবদজা মফগভ

খুরনা 10/10/1991

24826 জান্নাতুর মপযম্মদৌ মভাোঃ মজরজ উবিন 

যাবজয়া মফগভ

ঢাকা 29/08/1993

24827 মভাোঃ কাভরুজ্জভান বফ . এভ. ভবতয়ায যভান

াযববন আক্তায

নড়াইর 03/04/1991

24828 মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান মভাোঃ আব্দুর মভাতাম্মরফ 

ভবযয়ভ খাতুন

বঝনাইদ 20/11/1990

24829 মভাােদ বপকুর ইরাভ মভাোঃ আক্তায মাম্মন খাঁন 

সুবপয়া আক্তায

টাঙ্গাইর 05/01/1989

24830 মভাোঃ াববুয যভান মভাোঃ াবপজুয যভান 

মবরনা আক্তায

ঢাকা 01/01/1989

24831 মবরনা আক্তায মভাোঃ মকান্দায ভবল্লক 

মযাকানা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 14/10/1987

24832 মভম্মদী াান খান কাভরুর াান খান 

াম্মজদা মফগভ

জাভারনৄয 01/02/1989

24833 এভ. াবব্বয যভান মাম্ময়ফ মভাোঃ আম্মতায়ায যভান 

রাবরী ইয়াবভন

নওগাঁ 17/01/1994

24834 এ.এভ জাভার উবিন এ.এভ ভবজবুয যভান 

পাবভদা খাতুন

কুবিয়া 24/10/1987

24835 তুলায আম্মভদ মৃতোঃ মভাোঃ আব্দুর গনেয 

মৃতোঃ ভাম্মরকা খাতুন

বঝনাইদ 03/01/1990

24836 মভাোঃ াবফবুয যভান মৃতোঃ মভাোঃ আবুর াম্মভ খবরপা 

মাম্মন আযা মফগভ

ফবযার 05/09/1989

24837 রুভানা াযবীন বভজানুয যভান 

ভাবুফা যভান

কুবিয়া 12/10/1991

24838 মভাোঃযাম্মদুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর আভীন 

নূযজান আক্তায

ঢাকা 14/10/1988

24839 মভাোঃ যবফউর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

মভাোোঃ মফগভ

যিংনৄয 05/05/1988

24840 মভাোঃ যাবকফ মাম্মন মভাোঃ নূরুর ইরাভ 

ইয়াবভন মফগভ

ফবযার 20/05/1993

24841 মভাোঃ জুম্ময়র ভ ূঁইয়া মভাোঃ মাযাফ ভ ূঁইয়া 

াানাজ মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 13/03/1989

24842 মভাোঃ মভাজাম্মের মদওয়ান মভাোঃ েবরমুল্লা মদওয়ান 

বফরবক মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 30/10/1992

24843 মভাোঃ নাবয উর আরভ মভাোঃ নাবজভ 

মভাোোঃ মখাম্মদজা খাতুন

কুবিয়া 07/01/1987

24844 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ দুকু বভয়া

মভাোোঃ আম্মভনা মফগভ

গাইফান্ধা 03/01/1987

24845 মভাােদ াইনের ইরাভ মভাোঃ ভবজবুয যভান

বপম্মযাজা মফগভ

বম্মযাজনৄয 04/01/1991

24846 এ. এভ. আব্দুর কাইয়ুভ এ. এভ. াখাওয়াত মাম্মন

মৃত োয়যা মফগভ

মম্মায 02/04/1987

24847 আযভান মখ জর মভাোঃ ববিকুয যভান

জাবভরা মফগভ

খুরনা 18/12/1994

24848 ভাবযয়া যভান মভাোঃ ভবজফয যভান খান

নুরুন নাায খান

ঢাকা 06/12/1991
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24849 াবভয়া নাবয়ান এ. মক. এভ. বরয়াকত মাম্মন

যীপা আখন্দ

ঢাকা 10/04/1988

24850 মভাোঃ াইদুয যভান সুজন মভাোঃ ববিকুয যভান 

াবদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 20/10/1986

24851 রু চন্দ্র যকায যাখার চন্দ্র যকায

সুবচত্রা যানী যকায

টুয়াখারী 25/11/1992

24852 মভাোঃ আবভয মাম্মন মভাোঃ আইয়ূফ বভয়া

আম্মনায়াযা মফগভ

নযবিংদী 01/01/1987

24853 মভাোঃ ভানছুয আরভ যবপকুর ইরাভ মচৌোঃ

ভভতাজ মফগভ

রক্ষীনৄয 15/11/1992

24854 প্রম্মনবজৎ কুভায ভির শ্রী াত্তবত ভির

প্রবভরা ফারা গাম্ময়ন

াতক্ষীযা 01/03/1992

24855 মভাোঃ ভাকসুদুয যভান মৃত মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

নূযজাান মফগভ

চাঁদনৄয 31/12/1991

24856 মভাোঃ াযম্মবজ যীপ মভাোঃ ীদুল্লা যীপ

খাবদজা মফগভ

ফাম্মগযাট 30/11/1989

24857 পাযজানা াবপজ মভাোঃ াবপজুয যভান

বয়াযা মফগভ

বম্মযাজনৄয 01/01/1992

24858 আপম্মযাজা সুরতানা মভাোঃ আপতাফ উবিন

পাযানা আক্তায

ঢাকা 12/09/1989

24859 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভামুন মভাোঃ আবজজায যভান

জান্নাতুর মপযদাউ

মনায়াখারী 20/11/1991

24860 মভাোঃ ইভদাদুর ইরাভ মভাোঃ ববিক আম্মেদ

মভাাোঃ কবনুয মফগভ

নড়াইর 01/02/1988

24861 সুভন মাাইন াাফ উবিন

আম্মনায়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1990

24862 আকবরভা খাতুন মভাোঃ াবনপ

নূয জাান মফগভ

যাজাী 07/02/1990

24863 মুােদ আরী আগয বপকুর ইরাভ

বনলুপা আক্তায

মবারা 28/02/1993

24864 মভাোঃ ফাযাকাত উল্যা বভযাজ মভাোঃ ইউনুে বভয়া

বফবফ নুা খাতুন

রক্ষীনৄয 31/01/1991

24865 আবভনুর ইরাভ াবফবুয যভান

মযনু মফগভ

ভাদাযীনৄয 23/09/1988

24866 মভাোঃ যাবকবুর ক মভাোঃ নূরুর ক

াবয়াযা মফগভ

ঢাকা 09/11/1989

24867 আব্দুয যাজ্জাক মভাফাযক আরী

আবভনা মফগভ

ফগুড়া 07/10/1987

24868 মভাোঃ ভারুনের ইরাভ মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মভাোোঃ ভবযয়ভ মফগভ

বযাজগঞ্জ 01/03/1989

24869 তন্য় াা বফভবত ভফন াা

অবনতা প্রবা াা

রক্ষীনৄয 09/05/1990

24870 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ াবনপ গাইন

আম্মভনা খাতুন

াতক্ষীযা 01/01/1990

24871 বপম্মযাজ মাম্মন াভছুয যভান

মপযম্মদৌবে

াতক্ষীযা 16/11/1989

24872 মভাোঃ াীন কাবদয মভাোঃ আপজার মাম্মন

াবদা মফভ

মম্মায 07/08/1989
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24873 তা চন্দ্র দা বযদ দা

াবফত্রী যাণী দা

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 30/05/1993

24874 মভাোঃ ইয়াবেয আযাপাত যাজু মভাোঃ নুরুন নফী

াম্মরা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/07/1993

24875 ভবল্লকা যাণী যকায দীনু চন্দ্র যকায

ঊলা যাণী যকায

মনত্রম্মকানা 10/02/1989

24876 ওফায়দুয যভান মৃত আব্দুর আবজজ বফশ্বা

বযবজয়া খাতুন

াতক্ষীযা 01/07/1988

24877 খাবরদুজ্জাভান আপতাফ উবিন আম্মভদ

ভাবজিয়া আম্মভদ

গাজীনৄয 01/08/1989

24878 মভাোঃ মযজাউর কবযভ মভাোঃ আব্দুর আবজজ

মযখা সুরতানা

টাঙ্গাইর 01/01/1992

24879 মুন্পী মুমুদুর াান মুন্পী া আরভ

নুরুন্নাায মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1991

24880 মভাোঃ যবপকুর ইরাভ মভাোঃ বযাজ উবিন

মাম্মন আযা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 17/11/1991

24881 অনুপ্রকা দা অরুন কুভায দা

প্রবাতী যানী দা

কুবিয়া 10/10/1988

24882 মুােদ ফাাউবিন গাবরফ মুােদ মনোয উবিন দ িায

মপারী মফগভ

চাঁদনৄয 15/11/1991

24883 মপযম্মদৌ ওয়াবদ তৃি মভাোঃ াইনের ইরাভ

মপযম্মদৌী ইরাভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 27/11/1992

24884 ভীয কাভরুর াম্মবজ বফরু মভাোঃ কাম্মদরুজ্জাভান

মযম্মফকা সুরতানা

কুবিয়া 23/10/1992

24885 মভাোঃ জুফাইদুয যভান মভাোঃ আব্দুয গপপায

াম্মকযা মফগভ

কক্সফাজায 30/12/1992

24886 মডইবজ মফগভ আব্দুর ফাম্মেদ ভ ূঁইয়া

মম্মতযা মফগভ

নযবিংদী 10/01/1988

24887 মভাোঃ াবনুর ইরাভ মৃত জবয উিীন

মভাোোঃ জবপযন মনো

কুবিয়া 26/12/1990

24888 প্রানকৃষ্ণ দা অবনর চন্দ্র দা

নৄষ্প যানী দা

পবযদনৄয 01/12/1992

24889 বযজবী খাবরদ সুরুজ্জাভান

পবজরা ফম্মগভ

ভয়ভনবিং 20/11/1990

24890 মভাোঃ ভবউিীন মভাোঃ বেবিকুয যভান

ভানেজা মফগভ

কুবভল্লা 14/11/1987

24891 মভাােদ যাম্মদুর াান মভাােদ আব্দুয যবদ

াবনা আক্তায

কুবভল্লা 01/12/1987

24892 মভাোঃ াবপজ উবিন মভাোঃ পবযদ উবিন

মভাাোঃ াভসুন নাায

কুবভল্লা 25/11/1990

24893 ানৄর কুভায বফনয় কুভায ভির

ঞ্চভী যাণী ভির

নওগাঁ 09/03/1992

24894 আবল ফাড়ড় শ্যাভর ফাড়ড়

ফন িকী ফাড়ড়

ভাদাযীনৄয 05/10/1989

24895 তাবনয়া যভান মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান

াবদা যভান

নওগাঁ 12/08/1989

24896 আরী আকফয পারুক আম্মভদ

তাম্মযা মফগভ

ঢাকা 05/06/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24897 মভাোঃ যাবদুর াান া মভাােদ মাম্মন

মভাাোঃ মযানা মফগভ

ফবযার 01/12/1988

24898 ইয়াবয আযাপাত মভাোঃ আফদুয যবভ

মপৌবজয়া মফগভ

ঢাকা 24/02/1991

24899 মভাোঃ আবু সুবপয়ান মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

নাজভা আক্তায

চাঁদনৄয 10/02/1989

24900 ইভবতয়াজ উর ইরাভ বপকুর ইরাভ

মাম্মন আযা

ফান্দযফান 12/01/1991

24901 মভাোঃ ভম্মনায়ায উবিন তালুকদায মভাোঃ ইউনুে

মফগভ ভম্মনায়াযা

ভয়ভনবিং 01/01/1990

24902 মভাোঃ ভামুদুর ক াভছুর ক

আম্মনায়াযা মফগভ

মবারা 02/12/1987

24903 তানবজভা ভম্মনায়ায মভাোঃ ভম্মনায়ায মাম্মন

আঞ্জুভান আযা মফগভ

রারভবনযাট 20/07/1989

24904 মভাোঃ মতৌবপক যভান মভাোঃ ভবজফয যভান

াভীভা যভান

পবযদনৄয 01/01/1989

24905 মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন মভাোঃ রার বভয়া

সুরতানা মফগভ

মযনৄয 30/12/1988

24906 বকম্মায কুভায াা কাবরদ াা

আযতী যাণী াা

ভাগুযা 01/10/1988

24907 ভীয মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন ভীয মভাোঃ আফদুয যভান

াম্মনায়াযা খাতুন

াফনা 15/08/1987

24908 বজল্লুয যভান আব্দুর ভান্নান

আরাভযা মফগভ

চাঁদনৄয 31/07/1989

24909 াবনপ মভাল্যা মভাোঃ পযভান মভাল্যা

নুপা মফগভ

পবযদনৄয 21/12/1990

24910 মভাোঃ াজ্জাদ মাম্মন মভাোঃ লুৎপয যভান বফশ্বা

াীনা মফগভ

নড়াইর 10/07/1992

24911 মভাোঃ ভানেজায যভান মভাোঃ ভবজফয যভান

মভাোোঃ ভাম্মরকা মফগভ

যিংনৄয 25/12/1992

24912 মভাোঃ মবরভ ভানেজ মভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক

ভাম্মজদা খাতুন

মম্মায 28/06/1992

24913 এ. মক. এভ. আবজভ এ. মক. এভ. রুহুর আবভন

আজভা আযা মফগভ

ঢাকা 01/09/1990

24914 নবজত মন াধন মন

দীারী মন

চট্টগ্রাভ 05/01/1987

24915 মজাফাম্ময়ত ানাত খান মৃত আপাজ উবিন খান

মাম্মনয়াযা মফগভ

ভয়ভনবিং 16/04/1988

24916 মভাোঃ সুরতান ভামুদ মভাোঃ ভীয মাম্মন

মভাোোঃ মপারী খাতুন

বযাজগঞ্জ 15/02/1987

24917 শুবাগত দত্ত বযভর বফকা দত্ত

বউরী দত্ত

চট্টগ্রাভ 01/03/1989

24918 যাভকৃষ্ণ কভ িকায কাবতিক কভ িকায

আচ িনা যাণী

বঝনাইদ 14/10/1988

24919 সুফন ি ভজুভদায সুবাল ভজুভদায

লষ্ঠী ভজুভদায

ভাগুযা 18/12/1989

24920 গাজী মভাোঃ এনাম্ময়ত উল্লা গাজী মভাোঃ নুরুর ইরাভ

ফদরুম্মন্নো কাম্মদযী

চট্টগ্রাভ 12/07/1989
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24921 মভাোঃ মাম্মর যানা মভাোঃ োম্মনায়ায মাম্মন

আম্মভনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 25/05/1988

24922 আবভরুর াান খান মভাোঃ াজাান খান

আযানেন বনা

ঢাকা 27/10/1990

24923 মভাোঃ আর আবভন বযয়ন মভাোঃ আব্দুর ক

খাম্মরদা আক্তায

ঢাকা 10/11/1992

24924 মভাোঃ ভামুদ মাম্মন মভাোঃ াখাওয়াত মাম্মন

মভাযম্মদা মফগভ

পবযদনৄয 23/02/1991

24925 নাজমুর মাম্মন জাইদুর মাম্মন

াবভদা মফগভ

গাজীনৄয 09/08/1994

24926 াবযয়ায াান মভাোঃ জাাঙ্গীয

মাম্মন আযা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 01/01/1987

24927 মভাোঃ ভবনয উিীন মভাোঃ আব্দুর ওাফ

আম্মনায়াযা মফগভ

ঢাকা 19/08/1992

24928 লুৎম্মপ ইযাক রুবী মভাোঃ মভাস্তপা কাভার

নাবগ ি কাভার

ঢাকা 15/09/1992

24929 মভাোঃ যায়ান উিীন মভাোঃ ভবয উিীন

মভাাোঃ তানবজভা মফগভ

যাজাী 25/12/1991

24930 াবকর আেদ মভাোঃ ভানেজুয যভান

ারুর আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 05/11/1988

24931 মভাোঃ পবযদ মাম্মন মভাোঃ েবফয উবিন

জম্মফদা খাতুন

ভাবনকগঞ্জ 05/02/1987

24932 মভাোঃ পখরুর ইরাভ আর াদী মভাোঃ বভেফা উবিন

মযাম্মকয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1993

24933 বচন্য় অবধকাযী সুধীয যঞ্জন অবধকাযী

টবক যানী অবধকাযী

ফবযার 27/11/1987

24934 পাযানা ইরাভ আবভনুর ইরাভ

ভামুদা খান

ঢাকা 30/12/1988

24935 বফাা আেদ বপউিীন আেদ

আঞ্জুভান আযা মফগভ

যাজাী 27/08/1988

24936 পাযানা যীদ ারুনুয যীদ

ভামুদা যীদ

ভাগুযা 23/10/1995

24937 মভাোঃ মাম্ময়ফ আফদুর ওাফ াওরাদায

াীনুয মফগভ

টুয়াখারী 07/11/1990

24938 সুব্রত কুভায বফশ্বা মনত্র মগাার বফশ্বা

অম্মাকা যানী

মম্মায 31/12/1992

24939 এম্মতামুর ক যবপকুর ইরাভ

আম্ময়া খাতুন

ভয়ভনবিং 04/01/1987

24940 ায়ভা আক্তায ভবউবিন বভয়া

খাম্মরদা াযববন

ঢাকা 04/06/1988

24941 াবজয়া সুরতানা াাফ উবিন

মজানা মফগভ

নযবিংদী 23/04/1992

24942 বযাজুভ াম্মরকীন এ. এন. এভ. এ. মভাবভন

নাবদযা মভাবভন

যাজফাড়ী 05/09/1989

24943 মভাােদ আখতায-উজ-জাভান মভাােদ পয়জুল্লা পারুকী

মফগভ খাবদজা আক্তায

ঢাকা 04/07/1987

24944 ভানেজা আক্তায মভাোঃ আরাউবিন

ভাকসুদা মফগভ

বযয়তনৄয 07/02/1992
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24945 মভাোঃ তানবীয াহ ববয মভাোঃ ভবন আরী

মভাোোঃ বনলুপা ইয়াবভন

বদনাজনৄয 25/11/1994

24946 আয়া আক্তায মৃত মভাােদ আবুর মাম্মন

নুয ফানু

ঢাকা 15/01/1989

24947 নাবযন সুরতানা রাকী মফরার উবিন আকন্দ

নাবেভা আক্তায

গাজীনৄয 01/03/1992

24948 মভাোঃ াজ্জাদ খারাী মভাোঃ ফাবুর খারাী

তাবরভা আক্তায

পবযদনৄয 31/12/1988

24949 তভার আম্মভদ মভাোঃ আপায উিীন মভাল্যা

যওন আযা মফগভ

ভাগুযা 11/08/1989

24950 মভাোঃ কাভারুজ্জাভান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

ঝন িা ইরাভ

ঢাকা 24/02/1991

24951 কায়ায জাাঙ্গীয নুরুর কবফয

জাান আযা মফগভ

কক্সফাজায 01/01/1987

24952 পবযদা াযবীন বনা ভঞা মৃত আফদুর কুদ্দুে ভঞা

খানুজা মফগভ

কুবভল্লা 30/06/1991

24953 যাজু আম্মভদ ওয়াম্মদ আরী

রাজরী মফগভ

টাঙ্গাইর 22/12/1989

24954 বদ্ধাথ ি যকায ঝরক পনীন্দ্র চন্দ্র যকায

জয়ন্তী যানী যকায

বকম্মাযগঞ্জ 15/05/1990

24955 ববয চন্দ্র যায় তম্মরন চন্দ্র যায়

অরুনা যায়

টুয়াখারী 06/07/1989

24956 মভাোঃ যীনের ইরাভ মভাোঃ জবরুর ইরাভ

নাযবগ মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 04/03/1991

24957 জবরুর ইরাভ ভঈনুর ইরাভ

লুৎপা আক্তায

মপনী 11/04/1991

24958 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ জবভয উবিন

আম্মরয়া খাতুন

বঝনাইদ 11/05/1988

24959 মভাোঃ আবযপ মভাোঃ আফদুর ভবতন

তাম্মযা মফগভ

মনায়াখারী 31/12/1988

24960 মভাোঃ আবভনুর ইরাভ আব্দুর ভবফন ভ ূঁইয়া

আঁবখ মফগভ

চাঁদনৄয 01/03/1988

24961 মভাোঃ তানবীয আম্মভদ কবরন মভাোঃ হুভায়ুন কবফয

মভাাোঃ ভভতাজ খানভ

ফবযার 01/01/1992

24962 যাপান ভাবুফ যবফন মৃত মভাোঃ আবজজুয যভান

ভাবুফা আখতায

জাভারনৄয 25/05/1992

24963 াইদুয যভান আব্দুয যবদ ভারী

াবকরা খাতুন

খুরনা 01/02/1991

24964 সুবজত ভির বযদা ভির

নৄষ্প যানী

ঢাকা 25/11/1990

24965 খন্দকায ভাজারুর ইরাভ অবনক খন্দকায ফখবতয়ায মবরভ

খাবদজা মবরভ

নড়াইর 31/12/1987

24966 যাবদা আক্তায মভাোঃ মভাম্ম িদ

াবদা মফগভ

ঢাকা 05/03/1989

24967 ভাসুদুয যভান রুম্মফর মভাোঃ আব্দুর রবতপ

ভভতাজ মফগভ

ঢাকা 01/01/1992

24968 আর আবভন নাবয  উবিন

মপারী

টাঙ্গাইর 13/11/1991
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24969 ওভয পারুক বভল্লাত মভাােদ পজলুর ক

মভাফাম্মশ্বযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1988

24970 মভাোঃ আবযপ আম্মভদ ভ ূঁইয়া মভাোঃ আোঃ ক ভ ূঁইয়া

মদম্মরায়াযা মফগভ

মপনী 15/12/1993

24971 তবযকুর ইরাভ মফরাম্ময়ত মাম্মন াহ

রবতপা মফগভ

ফবযার 11/11/1987

24972 কার ানাত মৃত মভায়াম্মজ্জভ মাম্মন আজাদ

আপম্মযাজা মফগভ ফানু

জাভারনৄয 29/09/1991

24973 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

মকাবনুয আক্তায

ঢাকা 20/09/1989

24974 মভাোঃ মযজাউর কবযভ মভাোঃ ওভয আরী

মযবজয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 10/12/1992

24975 যবফউর ইরাভ আবজজ বকদায

াবদা মফগভ

ঢাকা 19/12/1993

24976 মভাোঃ আরা উিীন মভাোঃ আবুর কাম্মভ

আরভাে মফগভ

চট্টগ্রাভ 11/09/1989

24977 মভাােদ চাঁন বভয়া মভাােদ ফাবুর বভয়া

সুবপয়া মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 01/10/1990

24978 মভাোোঃ বনগাবযন সুরতানা মভাোঃ আয়ুফ মাম্মন

ইভত আযা াযবীন

বঝনাইদ 22/09/1990

24979 মভাোঃ মুবপকুয যভান মভাোঃ এরাী ফকস্

মভাাোঃ োবযয়া খাতুন

যাজাী 20/06/1990

24980 মখ আবযপা মফগভ মখ মভাোঃ আভানুল্লা

মখ আবরভা মফগভ

ঢাকা 17/11/1989

24981 ভামুদা জাভান ভাবরক কাভরুজ্জাভান

নাবজযা সুরতানা

খুরনা 30/12/1991

24982 আব্দুল্লা রুম্মফর আরী আভদ

াম্মজযা মফগভ

কক্সফাজায 12/07/1991

24983 মভাোঃ াভসুবিন ইভযান মভাোঃ আব্দুর মুবকত

সুবপয়া আক্তায

বম্মরট 01/05/1992

24984 মভাোঃ যভতউল্লা াবকফ মভাোঃ আব্দুর মভাম্মভন

ভম্মনায়াযা মফগভ

কুবভল্লা 05/02/1992

24985 মভাস্তপা কাভার যতন মভাম্মরভ উবিন

ভবযয়ভ মফগভ

বদনাজনৄয 05/10/1993

24986 মভাোঃ আবযনের ইরাভ মভাোঃ াবফবুয যভান

মভাোোঃ আম্মনায়াযা মফগভ

ঢাকা 01/01/1993

24987 কাভরুর াান রুহুর আবভন প্রধান

মজযাৎস্দা মফগভ

চাঁদনৄয 04/10/1991

24988 উভা আম্মভদ মভাোঃ পবযদ উিীন

যাবজয়া খাতুন

নাযায়নগঞ্জ 14/10/1989

24989 যীপ ানজানা নূয যীপ নূরুর আকফয

বযীন আক্তায

ঢাকা 01/10/1988

24990 নজরুর ইরাভ মভাোঃ ফাদা কাজী

বভযজাান মফগভ

পবযদনৄয 31/12/1988

24991 মভাোঃ মারায়ভান াটওয়াযী মভাোঃ নজরুর ইরাভ াটওয়াযী(ফাবুর)

পাম্মতভা মফগভ

চাঁদনৄয 28/03/1991

24992 ঞ্জয় কুভায ারদায তাযক চন্দ্র ারদায

ডবর যানী ারদায

খুরনা 12/02/1989
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

24993 মভাোঃ ইভবতয়াজ আরী মৃত মভাোঃ ইয়াবন আরী

ভম্মনায়াযা আরী

যাজাী 01/02/1988

24994 মাাগ বভয়া আব্দু ারাভ

মপারী মফগভ

নযবিংদী 08/10/1990

24995 বননৄর মাম্মন আরী আেদ

াবনা আক্তায

কুবভল্লা 25/07/1992

24996 মভাোঃ আাদুয যভান মযজা মভাোঃ ফজলুয যভান

মভাাোঃ মযানা মফগভ

টুয়াখারী 10/09/1986

24997 বনাবযকা ভির জগদী চন্দ্র ভির

নবন িভা যানী ভির

বযাজগঞ্জ 07/10/1987

24998 মভাোঃ াানুয যভান যাবকফ মভাোঃ আব্দুর াবপজ ভির

মভাোোঃ দুবর মফগভ

গাইফান্ধা 03/01/1992

24999 এ.বফ. এভ. মগারাভ াযওয়ায মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

াম্মনা মফগভ

কুবভল্লা 11/12/1988

25000 মাবযন তাবরভ খান জভম্মদ আরী খান

বদা খান

সুনাভগঞ্জ 26/12/1993

25001 মভাোঃ ভাসুদ াান মভাোঃ মভাকম্মদ আরী

বজবন্নযা বফরবক

যিংনৄয 28/12/1989

25002 মবরনা আক্তায কাজী মাাইনূয জাভান

যাম্মফয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/07/1988

25003 মভাােদ কাভরুর ইরাভ মভাােদ আফদুর াই

যবভা মফগভ

মপনী 01/11/1992

25004 মভাােদ মভাকম্মদ আরভ মভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক

ভাকসুদা আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 10/04/1986

25005 মভাোঃ ইভদাদুর ভাবুফ মৃত মভাোঃ ফজলুয যবদ

যওন আযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1988

25006 মভাোঃ ভবপজুয যভান মভাোঃ বভজানুয যভান

মভাাোঃ মজাম্মফদা খাতুন

কুবভল্লা 30/06/1987

25007 াইনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যীদ

াবপয়া মফগভ

কুবভল্লা 04/02/1989

25008 মভাােদ মাম্মন মৃত মগারাভ মভাস্তপা

াানাযা মফগভ

মনায়াখারী 10/09/1987

25009 এ. মক. এভ. বপাত উল্লা মভাোঃ াবফফ উল্লা

াবদা আক্তায

কুবভল্লা 05/07/1989

25010 মভাোঃ যাম্মর দ িায মভাোঃ আবুফক্কয দ িায

বভম্ম মপারী খানভ

নড়াইর 15/08/1989

25011 মভাোঃ যাবকবুর াান মভাোঃ ভবনয মাম্মন

ভাকছুদা

নাযায়নগঞ্জ 01/03/1992

25012 মভাোঃ নাজমুর মাম্মন মভাোঃ জায়দুর মাম্মন ভইয়া

ভাসুদা মফগভ

কুবভল্লা 20/02/1988

25013 মভাোঃ যবকবুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাোোঃ যওন আযা মফগভ

ঢাকা 16/10/1989

25014 মভাোঃ মগারাভ বজরানী মভাোঃ সুন্দয আরী

মখাফাায মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 25/01/1990

25015 নুযাত জাান ক মভাােদ াভসুর ক

নূযজাান খানভ

ফবযার 26/08/1993

25016 মভাোোঃ নাযগীে খাতুন মভাোঃ খম্ময়য উবিন

মভাোোঃ আম্মপরা মফগভ

মভম্মযনৄয 02/02/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

25017 মভাোঃ াানুয ক প্রধান মভাোঃ জহুরুর ক প্রধান

মভাোোঃ াম্মজযা খাতুন

রারভবনযাট 31/10/1989

25018 াথ ি মদফনাথ দুরার চন্দ্র মদফনাথ

জয়ন্তী যানী মদফনাথ

কুবভল্লা 01/01/1990

25019 চন্দনা যানী মািায মগাার চন্দ্র মগািায

অ িনা যানী

বযাজগঞ্জ 06/01/1989

25020 ভাঈনুর ইরাভ মভাোঃ ভবনরুর ইরাভ

াবভদা খাতুন

ফাম্মগযাট 17/08/1990

25021 মভাোঃ আবক মভাোঃ নজরুর ইরাভ

াবদা ইরাভ

ঢাকা 01/03/1990

25022 নুরুন নাায মফরাম্ময়ত মাম্মন

খাবদজা খাতুন

ঢাকা 02/02/1990

25023 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ আকযাভ মাম্মন

মভাোোঃ আেভা আক্তায

কুবড়গ্রাভ 25/07/1989

25024 মভাোঃ াভীভ বভয়া মভাোঃ ফাফর বভয়া

মভাোোঃ আভা

জাভারনৄয 28/11/1991

25025 মভাোঃ ওয়াবরউয যভান মভাোঃ আবতয়ায যভান

মভাোোঃ নাবভা মফগভ

নীরপাভাযী 08/05/1990

25026 মভাখম্মরছুয যভান ভয়েয আরী

মযাকান  মফগভ

জাভারনৄয 15/01/1990

25027 মভাোঃ জবভয আম্মভদ মৃত মভাাযপ মাম্মন

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

কুবভল্লা 20/08/1987

25028 মুােদ আরী আকফয ফজর আম্মভদ

খুযবদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1990

25029 মভাোোঃ রুনা রায়রা মভাোঃ াবফবুয যভান

মভাোোঃ াম্মজযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 11/03/1990

25030 সুবজত মদফনাথ চীন মফদনাথ

নবভতা মদফনাথ

াতক্ষীযা 20/08/1992

25031 মভাোঃ আরভগীয মাম্মন যাজু মৃত নাবজভ উবিন

মভাোোঃ নুযজাান মফগভ

বযাজগঞ্জ 31/12/1990

25032 তবযকুর ইরাভ াবয়ায যভান

ভম্মচনা

বদনাজনৄয 29/08/1989

25033 যাখী চন্দ বনায যঞ্জন চন্দ

ইরা চন্দ

মনত্রম্মকানা 15/06/1990

25034 মভাোঃ একযামুর ক মভাোঃ পজলুর ক

ভাম্মজদা মফগভ

কুবভল্লা 31/12/1991

25035 যাইয়ানুয যভান বভজানুয যভান

মযানা মফগভ

ঢাকা 19/09/1994

25036 াযবভন সুরতানা বন এইচ. এভ. আব্দুর ক

বপম্মযাজা ক

বম্মযাজনৄয 27/12/1987

25037 মভাোঃ াভসুয যভান মভাোঃ মভাক্তায মাম্মন

াম্মজদা মফগভ

খুরনা 24/11/1987

25038 াানাজ ববযন মভাোঃ াবদুর আরভ

ববিকা বদ

কুবড়গ্রাভ 05/11/1990

25039 মভম্মদী আম্মভদ মভাোঃ বপজুর ইরাভ

মভাোোঃ ভামুদা মফগভ

ফগুড়া 01/09/1987

25040 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক প্রািং

মভাোোঃ াানাযা মফগভ

যাজাী 06/11/1991
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25041 মভাোঃ যাবকবুর াোন ফকাউর মভাোঃ ইবরয়াে ফকাউর

সুবপয়া মফগভ

চাঁদনৄয 31/10/1987

25042 দবফয মাম্মন মভাতাম্মরফ ভাতুব্বয

সূয়ি মফগভ

ভাদাযীনৄয 21/08/1989

25043 জাাঙ্গীয মাম্মন আপতাফ উবিন

পাম্মতভা মফগভ

নযবিংদী 15/04/1990

25044 মপযম্মদৌ আযা বজনাত মভাোঃ মফরার মাম্মন

যাম্মফয়া মফগভ

ফগুড়া 20/10/1991

25045 বজফ চন্দ্র ার অবতন্দ্র চন্দ্র ার

ভথুযা যানী ার

নযবিংদী 28/01/1993

25046 তাবরভা আক্তায মভাোঃ া আরভ ভইয়া

মভাযম্মদা আক্তায

কুবভল্লা 01/09/1988

25047 মভাোঃ নুরুন নফী মভাোঃ ফাায উবিন

ারুর আক্তায

মপনী 08/11/1991

25048 মখ নূরুজ্জাভান মখ বদুর ইরাভ

মভাোোঃ মযাম্মকয়া খাতুন

মম্মায 25/10/1992

25049 বঞ্জৎ কুভায দা জয়ম্মদফ কুভায দা

বভযা যানী দা

মুবন্পগঞ্জ 18/06/1991

25050 মভাোঃ াদত মাম্মন মভাোঃ ভবজফয যভান

মভাোোঃ জবভরা মফগভ

গাইফান্ধা 08/09/1987

25051 যাম্মদুর ইরাভ আরতাপ মাম্মন

যবভা মফগভ

নযবিংদী 12/03/1991

25052 তাবরভা াম্মযায়ায মভাোঃ াম্মযায়ায মাম্মন

ারভা াম্মযায়ায

বযাজগঞ্জ 07/06/1993

25053 বভনাজ উবিন মরার উবিন

জাবকয়া আক্তায

চাঁদনৄয 14/09/1991

25054 মভাোঃ যাজীফ মাম্মন মভাোঃ আবুর কারাভ

মযাম্মকয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1987

25055 াথীকা যানী যকায বীভ চন্দ্র যকায

সুজরা যানী যকায

ঢাকা 22/11/1991

25056 মভাোঃ াইনের ক যবন মৃত পজলুর ক

মভাাোঃ আম্ময়া আখতায

যাজাী 07/01/1988

25057 আব্দুর আরী বভরন বভয়া

নুযজাান মফগভ

নযবিংদী 04/03/1990

25058 মভাোঃ াবযনের ইরাভ মভাোঃ আবজজুর ইরাভ

নুপা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 21/08/1989

25059 ভাযজাান বফনম্মত ারুন ারুন অয যীয

আম্মরয়া আক্তায

ঢাকা 08/10/1992

25060 মাম্ময়ফ ভামুদ মভাোঃওফাম্ময়দুর ক

মুরতানা আক্তায

মবারা 01/01/1989

25061 গাজী ারা উিীন ভউিীন গাজী

জাবকয়া সুরতানা

মগাারগঞ্জ 22/12/1990

25062 াবভয়া যাভান মভাোঃ বভজানুয যভান

মযাম্মকয়া মফগভ

াফনা 22/03/1993

25063 আওযঙ্গম্মজফ বফন আরাভ া আরভ মচৌধুযী

মবরনা মফগভ

মনত্রম্মকানা 25/07/1990

25064 মভাোঃ ইউনু মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মযাম্মকয়া

নযবিংদী 15/11/1988
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25065 কাভরুন নাায কাভরুজ্জাভান খান

আম্মনায়াযা জাভান

চুয়াডাঙ্গা 01/09/1992

25066 মুােদ ভাযজানুয যভান মুােদ ভাবুবুয যভান

বভম্ম ায়রা াযবীন

চাঁদনৄয 01/03/1991

25067 উজ্জ্বর এক্কা সুধীয এক্কা

ভবতবকয মুবন

নওগাঁ 02/01/1990

25068 মভাোঃ আকতারুজ্জাভান ভ ূঁঞা মভাোঃ আবুর কারাভ ভ ূঁঞা

মযাম্মকয়া মফগভ

মনায়াখারী 05/08/1994

25069 নাবদ পাযানা এ. এভ. আব্দুর রবতপ

ানাজ াযবীন

ঢাকা 27/05/1989

25070 আভা আক্তায মভাোঃ আাফ উল্লযা

পবযদা মফগভ

ঢাকা 21/03/1991

25071 মভাোঃ জীভ উবিন জুরবপকায আকন

াভসুন্নাায

বম্মযাজনৄয 27/12/1991

25072 মভাোঃ বনজাভ উবিন বভয়া মভাোঃ ভতউয যভান বভয়া

যওন আযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 30/11/1990

25073 মভাোঃ আান াবফফ মাাগ মভাোঃ মভাজাম্মের ক

মভাোোঃ সুবপয়া মফগভ

ঠাকুযগাঁও 15/11/1989

25074 জাবকয়া সুরতানা মভাোঃ জবরুর ইরাভ

পাম্মতভা মফগভ

মভম্মযনৄয 07/01/1992

25075 মভাোঃ মরাকভান মাম্মন যকায তাজুর ইরাভ যকায

জাানাযা ইরাভ

কুবভল্লা 01/02/1990

25076 আকযামুজ্জাভান অন িফ আবুর কাম্মভ

আম্ময়া মফগভ

মনায়াখারী 09/10/1992

25077 ভাতুযা আক্তায মভাোঃ মভাখম্মরছূয যভান

াভসুন নাায

ঢাকা 29/12/1993

25078 মভাোঃ আবুর কাম্মভ বভবজ মভাোঃ ভবপজুয যভান

ভাকছুদা মফগভ

চাঁদনৄয 01/02/1989

25079 ইভাইর মাম্মন আরী আেদ

াবনা আক্তায

কুবভল্লা 20/06/1988

25080 বযজুয়ানুর অব িতা আফদুর কাম্মদয 

বদররুফা ইয়াবভন

কুবভল্লা 20/05/1991

25081 মভাোঃ তাইনের াান মভাোঃ তাম্মরুর ইরাভ

াানাযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1988

25082 ভানেজুয যভান মৃত মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন

মজবভন মফগভ

গাজীনৄয 20/12/1989

25083 মভাাোঃ াবদা সুরতানা মভাোঃ ভবজবুয যভান ভ ূঁইয়া

মভাাোঃ বনলুপা মফগভ

কুবভল্লা 12/10/1991

25084 মভাোঃ ভঈন উবিন াওরাদায মভাোঃ জাভার উবিন াওরাদায

মপযম্মদৌী মফগভ

ভাদাযীনৄয 15/12/1993

25085 াযবভন সুরতানা মভাোঃ াজাান

বজন্নাত আযা মখানফীল

মম্মায 01/01/1987

25086 মভাাবদুজ্জাভান আরাউবিন

মযাম্মকয়া মফগভ

জাভারনৄয 01/10/1989

25087 মদারন কাবন্ত মদ কাজর কাবন্ত মদ

বননৄ যানী মদ

চট্টগ্রাভ 06/04/1987

25088 াবন আক্তায আব্দুর মভাতাম্মরফ

বফবফ াম্মজযা

মবারা 19/09/1991
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25089 মভাোঃ আবযনের াান ভ ূঁঞা মভাোঃ মতাপাজ্জর মাম্মন ভ ূঁঞা

আম্মভনা মফগভ

রক্ষীনৄয 05/02/1992

25090 মভাোঃ বখবজবুয যভান মভাোঃ অবদুয যভান

খাবদজা  মফগভ

খুরনা 15/10/1988

25091 সুভন কুভায দা তাযাদ দা

আম্মরা যানী দা

ফাম্মগযাট 11/10/1988

25092 মভাােদ আব্দুয যভান মভাােদ আব্দুর আরী

মফগভ লুৎনেম্মন্নো

ঢাকা 31/12/1976

25093 এ. এভ. ভাইনুয যভান তয়দ মুবরম্মভয যভান

মগারান আযা মফগভ

মপনী 10/12/1986

25094 মভাোঃ আব্দুল্লা আর- ভামুন মভাোঃ  আভজাদ মাম্মইন

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা মফগভ

যিংনৄয 12/04/1989

25095 াযবভন ক  মভাোঃ মভাজাম্মের

আম্ময়া ক

কুবভল্লা 05/12/1987

25096 মভাোঃ াবফবুয যভান মভাোঃ মভাম্মরভ াওরাদায

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 04/03/1988

25097 ায়ভা ইরাভ মভাােদ নজরুর ইরাভ

ভভতাজ মফগভ

কুবভল্লা 01/12/1989

25098 জীফন কুভায মকাভর চন্দ্র বকদায

অঞ্জরী যানী বকদায

যাজফাড়ী 28/09/1987

25099 ওবদুর ইরাভ ারভান কাজী নজরুর ইরাভ

মাম্মনয়াযা মফগভ

ফবযার 22/10/1989

25100 মজবফয়া ক জবজিয়া মভাোঃ বজয়াউর ক বভয়া

মযাম্মকয়া মফগভ

ঢাকা 07/10/1991

25101 মভাোঃ া এভযান মভাোঃ া আরভ

বফবফ খাবতজা

চট্টগ্রাভ 01/01/1991

25102 শুভ্রা যায় যাভ নাযায়ন যায়

ভবনকা যায়

ফবযার 08/06/1991

25103 মভাোঃ ভীন আকন্দ মভাোঃ শুকুয ভামুদ আকন্দ

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 19/11/1989

25104 তুলায কাবন্ত নাথ জযরার নাথ

বফতা যানী মদফী

চট্টগ্রাভ 06/10/1991

25105 জুম্ময়র াা চন্দন াা

বৃবথকা াা

কুবভল্লা 02/06/1991

25106 শুব চক্রফত্তী শ্যাভর চক্রফত্তী

গীতা চক্রফত্তী

বফগঞ্জ 01/08/1991

25107 তাবয়া তাভান্না মভাোঃ এজাজ মাম্মন

াবনভা

পবযদনৄয 19/11/1988

25108 মভাোঃ াবফবুয যভান মভাোঃ ওয়াদুদ

মজবভন মফগভ

কুবভল্লা 20/02/1987

25109 সুনয়ন চাকভা আনন্দ কুভায চাকভা

মচনা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 30/10/1992

25110 মভাোঃ আযাপ উবিন আফদুর মভাতাম্মরফ

কাভরুন নাায

মনায়াখারী 05/04/1989

25111 যাতুর চন্দ্র ার বন্টু চন্দ্র ার

বভঠু যানী ার

রক্ষীনৄয 21/11/1989

25112 াম্মফযা ভযহুভ আবুর কাম্মভ মভাল্যা

াযবীন আক্তায

পবযদনৄয 01/01/1990
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25113 াজ্জাদুর ইরাভ আব্দুর ফাম্মযক

আম্মনায়াযা মফগভ

ঢাকা 01/07/1988

25114 মভাোঃ মভম্মদী াান মৃত াজাান আরী

মভাোোঃ আেভা খানভ

নওগাঁ 12/10/1987

25115 মভাোঃ আবযপ মাম্মন মভাোঃ মযত আরী প্রািং

আম্মরপ নুয বফবফ

নওগাঁ 03/02/1988

25116 এভ. আর-মরার মভাোঃ আব্দু োত্তায

নাবেভা মফগভ

বম্মযাজনৄয 25/09/1987

25117 মভাোঃ ইকফার মাম্মন মভাােদ আরী 

রাবরী মফগভ

ফগুড়া 12/03/1989

25118 মভাোঃ নূয মাম্মন মভাোঃ আব্দু োভাদ 

জাানাযা মফগভ

াতক্ষীযা 13/10/1988

25119 মভাোঃ ভামুন যকায মভাোঃ আব্দুর ওয়াম্মযে যকায 

মভাোোঃ পবযদা মফগভ যকায

গাইফান্ধা 26/09/1992

25120 মভাোঃ যাম্মদুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর ফাযী 

মভাোোঃ মযম্মফকা সুরতানা

গাইফান্ধা 17/02/1991

25121 মভাোঃ াান াবযয়ায াবন এভ.এ মাফাান 

মাম্মনয়াযা

ঢাকা 24/05/1991

25122 কানজ পাম্মতভা আবপপা এভ.এ.কুদ্দু 

াবদয়া আক্তায

ঢাকা 28/06/1987

25123 মভাোঃ ইভযান াবব্বয মভাোঃ আপজার মাম্মন 

মভাোোঃ আম্মখরুন মনো

জয়নৄযাট 12/12/1991

25124 মভাোঃ আযানের আরভ মভাোঃ আব্দুর াবভদ 

মভাোোঃ আম্মনায়াযা মফগভ

নীরপাভাযী 20/07/1987

25125 জয়ম্মদফ কুল্লু সুম্মদফ কুল্লু

মজানা যানী

রারভবনযাট 07/07/1988

25126 লুৎনেন্নাায মভাোঃ আক্কা আরী 

যবভা মফগভ

মগাারগঞ্জ 05/03/1987

25127 মভাােদ আশ্রানের ইরাভ মভাােদ ওয়াবদ 

তাম্মযা মফগভ

মনায়াখারী 10/02/1988

25128 াদী আম্মভদ কনক মভাোঃ আবুর খাম্ময়য 

ারভা আক্তায

রক্ষীনৄয 31/12/1989

25129 বপকুর ইরাভ মভাোঃ ফবদয উবিন 

মভাাোঃ সুবপয়া মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 15/04/1991

25130 মভাোঃ াবফবুয যভান মভাোঃ বরু বভয়া 

সুবপয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 12/08/1987

25131 জুম্ময়র যানা আব্দুর ক 

জুবযয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 10/05/1990

25132 মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন মভাোঃ আব্দুয যবভ 

মভাোোঃ আম্মভনা মফগভ

ফগুড়া 20/01/1990

25133 উৎর চন্দ্র দা বযভর চন্দ্র দা 

মপারী দা

ঢাকা 31/12/1989

25134 শুবিংকয বফশ্বা মখাকন বফশ্বা 

বফবা যানী বফশ্বা

মম্মায 18/10/1990

25135 মভাোঃ মাযাফ মাম্মন মভাোঃ মযত আরী 

আবেয়া মফগভ

ফাম্মগযাট 05/04/1992

25136 মভাোঃ মভাস্তাবপজুয যভান মভাোঃ ভবতউয যভান 

ভম্মনায়াযা যভান

মনায়াখারী 16/12/1991
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25137 মভাোঃ আবকুয যভান মভাোঃ নুরুর আবভন 

ভানেজা মফগভ

ফাম্মগযাট 15/12/1990

25138 াভীভ আজাদ মৃদুর আইউফ আরী যদায 

নাবভা আক্তায মফগভ

ঢাকা 13/11/1993

25139 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ উবকর মভাল্লা 

মভাাোঃ মযাম্মকয়া াযবীন

াফনা 01/01/1990

25140 মক.এভ.আবকফ ভামুদ মক.এভ. বভজানুয যভান 

ভম্মনায়াযা মচৌধুযী

ঢাকা 06/12/1993

25141 মভাোঃ সুভন আযাপাত মভাোঃ আকভর হুাইন 

জাম্মভরা মফগভ

কুবিয়া 01/03/1991

25142 জাবদুর ইরাভ আবভয আরী 

াযবভন খাতুন

কুবিয়া 11/11/1992

25143 মবরনা আক্তায রুা মভাোঃ মভাম্ময়ত উল্লা বফশ্বা 

আবেয়া মফগভ

মবারা 23/03/1991

25144 মভাোঃাবনূয আরভ মভাোঃ মারাইভান আরী 

মভাাোঃ মযাম্মকয়া মফগভ

নওগাঁ 18/12/1991

25145 তয়দ আযানেয যভান তয়দ আবু তাম্ময 

যাবজয়া মফগভ মযাজী

রক্ষীনৄয 13/05/1991

25146 মভাোঃ পখরুর আমভ মভাোঃ নবজয আভদ 

মভাোেৎ লুৎপন নাায মফগভ

চট্টগ্রাভ 17/12/1989

25147 মভাোঃ জাবদুর াান মভাোঃ আনোয আরী 

জাানাযা খাতুন

মযনৄয 20/02/1988

25148 মভাোঃ জাবদ াান মভাোঃ আব্দুর গবন যকায 

ভানেজা মফগভ

চাঁদনৄয 10/06/1990

25149 আপতাফ আম্মভদ ানৄর আইয়ুফ আম্মভদ

মযাজী আম্মভদ

চট্টগ্রাভ 06/09/1992

25150 মভাোঃ বদুর ইরাভ মভাোঃ যবপকুর ইরাভ 

অবজপা খাতুন

কুবভল্লা 01/10/1991

25151 মভাোঃ মভাজাম্মের মাম্মন খান মভাোঃ বরয়াকত আরী খান 

াভছুন নাায

ভাদাযীনৄয 15/12/1988

25152 মভাোঃ জাম্মদুর ইরাভ মভাোঃ াাফ উিীন 

মভাোোঃ জাম্মভরা মফগভ

যিংনৄয 21/07/1988

25153 মভাাোঃ আয়া জান্নাত এ.এভ. জাবদ ফাফলু 

মযাকানা জাবদ

যাজাী 01/08/1987

25154 মভাােদ ভবউিীন আযাপী মভাোঃ আবু মুরীভ 

মরানা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 30/11/1988

25155 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভবতন 

বয়াযা মফগভ

মনায়াখারী 08/09/1987

25156 মভাোঃ আব্দুয যউপ মভাোঃ আব্দুয যবভ 

মভাোোঃ মজাযা খাতুন

যিংনৄয 17/08/1989

25157 মভাোঃ মপযম্মদৌ াান মভান্নাপ মভাোঃ পজরায যভান 

মভাোোঃ পাম্মতভা মফগভ

কুবড়গ্রাভ 20/09/1988

25158 বভজানুয যভান নবজয াজযা 

মযাম্মকয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 04/05/1988

25159 মভাোঃ ভাসুদ াযম্মবজ মভাোঃ াভীভ উবিন 

জাানাযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1989

25160 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ আব্দুর ভাম্মরক বভয়া

মভাাোঃ নুরুন্নাায মফগভ

পবযদনৄয 14/12/1988
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25161 মুোঃ বযয়াজুর ইরাভ মুোঃ ীদুর ইরাভ 

নাজভা ইরাভ

মুবন্পগঞ্জ 16/11/1991

25162 মভাোঃ াখাওয়াত মাম্মন মভাোঃ াইনের ক 

ানবজদা ানাজ ক

জাভারনৄয 10/12/1988

25163 মভাােদ াবফ াান আব্দুর ভবজদ 

াবনা মফগভ

ঢাকা 09/10/1993

25164 যবফউর আউয়ার কবফয মখ 

ববযনা মফগভ

জাভারনৄয 10/10/1992

25165 মযদওয়ানা ওয়াম্মজদ বযা মভাোঃ আব্দুয যফ 

মাম্মন আযা মফগভ

গাজীনৄয 27/10/1988

25166 মভাোঃ আাদুজ্জাভান আাদ মভাোঃ াভসুম্মজ্জাা 

মভাোোঃ আম্মনায়াযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 26/11/2016

25167  মভাোঃ ভবতউর আরভ মভাোঃ মতাপাজ্জর মাম্মন 

মভাোোঃ ভঞ্জুযা মফগভ

যিংনৄয 15/08/1987

25168 মভাোঃ মজাম্মপ বভয়া মভাোঃ আব্দুয মযজ্জাক 

কল্পনা আক্তায

মনত্রম্মকানা 07/02/1988

25169 মভাোঃ তাওবদুর ইরাভ মভাোঃ রুস্তুভ আরী খান 

যওন আযা মফগভ

ফবযার 09/08/1992

25170 যাবজয়া সুরতানা মভাোঃ আবজভ উবিন 

যবভা মফগভ

যাজফাড়ী 01/03/1991

25171 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ ভবজবুয যভান 

মােম্মন আযা মফগভ

কুবভল্লা 01/03/1988

25172 মভাোঃ আর-আভীন মভাোঃ পজলুর ক 

মযাম্মকয়া মফগভ

বম্মযাজনৄয 10/12/1989

25173 মভাোঃ আবরনেয যভান মভাোঃ তয়দ আরী 

আম্মনো মফগভ

নাম্মটায 27/11/1990

25174 পযাদ মাম্মন বযনের ইরাভ 

পবযদা ইয়ােবভন

ভয়ভনবিং 01/09/1990

25175 মজাফাম্ময়য আর ভামুদ আব্দুর কাম্মদয তালুকদায 

ভাসুভা খানভ

ফবযার 20/09/1990

25176 নাবদা আক্তায মভাোঃ আফদুর ভান্নান 

যবভা আক্তায

কুবভল্লা 01/01/1992

25177 খাবদজা আক্তায ভবজবুয যভান 

মজবভন আক্তায

কুবভল্লা 01/05/1990

25178 যাপানা ক ব মভাোঃ আব্দুর ক 

াযবীন সুরতানা

ঝারকাঠী 25/12/1991

25179 মভাোঃ ভাবনউর ইরাভ মভাোঃ আব্দু াভাদ 

মভাোোঃ নুযনাায মফগভ

ফগুড়া 05/01/1993

25180 মভাোঃ বযদুয়ান মভাোঃ নুযনফী 

াানাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 24/01/1992

25181 ােী মফগভ জাবভর উবিন আভদ 

ভামুদা আক্তায মপা

মভৌরবীফাজায 07/12/1990

25182 তাী যাম্মফয়া আব্দুয যভান 

াইদা যভান

মুবন্পগঞ্জ 08/10/1989

25183 একযামুর ক আব্দুর াবরভ 

রবতপা খাতুন

কুবিয়া 01/02/1988

25184 শ্রীভবত বল্পী যানী শ্রী িংকয কুভায ভারী

যঞ্জনা যানী

বম্মযাজনৄয 10/12/1989
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বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল পিসোব  ক্ষণ কম েকতেো/সিকো ী প চোলক(পিসোব)/পন ীক্ষো কম েকতেো বদ স োসপ  জনবল পনব োবগ  

লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

25185 মভাোঃ বদুর ইরাভ  আোঃ যাজ্জাক াওরাদায 

মভাাোঃ যানু মফগভ

ফবযার 12/01/1990

25186 মভাোঃ রুহুর আবভন মভাোঃ এনামুর ক 

ভবনযা

মম্মায 05/12/1992

25187 মভাীবন আক্তায মভাোঃ আপতাফ আরভ 

াানা আরভ

নীরপাভাযী 06/04/1993

25188  মভাোঃ বযয়াদ াান মভাোঃ াানুয বভয়া 

মভাোোঃ বযনা মফগভ

গাইফান্ধা 10/10/1990

25189 মভাোঃ াবদুর ইরাভ মভাোঃ োইদুর ক 

খাবদজা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 10/11/1991

25190 মুােদ জাাঙ্গীয আরভ মৃত মুােদ ইবিচ বভয়া 

াম্মজযা খাতুন

যাঙ্গাভাটি 12/08/1992

25191 মভাোঃ মভম্মদী াান মভাোঃ নফীয উবিন 

মভাোোঃ াবভদা মফগভ

নওগাঁ 15/11/1988

25192 নাঈভা ইয়াপী মভাোঃ বজয়াউয যভান 

বদরাযা আান

ঢাকা 21/10/1991

25193 মভাোঃ বফল্লার মাম্মন মভাোঃ মকযাভত আরী 

জাানাযা খাতুন

মম্মায 03/05/1988

25194 মভাােদ মভান যকায মভাোঃ মতাপাজ্জর মাম্মন 

মপারী আক্তায

চাঁদনৄয 06/11/1993

25195 মভাোঃ আাদউল্লা মভাোঃ মুজাপয 

মম্মতযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 04/06/1991

25196 মভাোঃ ওয়াবদুজ্জাভান মভাোঃ মাযাফ মাম্মন পবকয 

সুবপয়া মফগভ

নড়াইর 18/11/1987

25197 মভাোঃ যবজবুর ইরাভ মভাোঃ আোদুজ্জাভান 

াবপয়া খানভ

নড়াইর 10/06/1991

25198 মভাোঃ ওম্মকাতুর ইরাভ মভাোঃ আবজজুর ইরাভ 

বপকুম্মন্নো মফগভ

মভৌরবীফাজায 06/08/1990

25199 মভাোঃ পম্ময়জ আম্মভদ এভ.এ.গবন 

মপযম্মদৌী গবন

ফবযার 27/07/1989

25200 মভাোঃ াকুয খান মক.এভ.চুন্নু বভয়া 

নাবেভা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1991

25201 মভাোঃ কাভার মাম্মন মভাোঃ বপজ উবিন 

মভাোোঃ জুন্নাায বফবফ

যাজাী 08/01/1991

25202 কাবনজ পাম্মতভা মচৌধুযী মভাোঃ া আরভ মচৌধুযী

লুৎনেয নাায

মপনী 01/01/1991

25203 মভাোঃ পজলুর কবযভ মভাোঃ আবুর কাম্মভ 

াবেনা মফগভ

মনায়াখারী 04/05/1986

25204 কাউোয আম্মভদ াম্মটায়াবয ভবভনুর ইরাভ 

মজােনা মফগভ

কুবভল্লা 12/07/1990

25205 ায়রা তাম্ময়প আ.ন.ভ মরার উর ইরাভ 

যওন আযা মফগভ

ভয়ভনবিং 20/02/1990

25206 মভাোঃ মভজফাউর আরভ মভাোঃ োইদুর ইরাভ 

ভামুদা খাতুন

নওগাঁ 25/10/1989

25207 মযাম্মকয়া খাতুন মভাোঃ আবুর কাম্মভ 

আইনুন্নাায মফগভ

যিংনৄয 20/03/1991

25208 চন্দ্র মখয সুবাল চন্দ্র যকায 

সুফারা যানী

বদনাজনৄয 09/02/1990
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বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল পিসোব  ক্ষণ কম েকতেো/সিকো ী প চোলক(পিসোব)/পন ীক্ষো কম েকতেো বদ স োসপ  জনবল পনব োবগ  

লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

25209 উত্তভ কুভায বফশ্বা কাবরদা বফশ্বা 

জয়ন্তী যানী বফশ্বা

খুরনা 01/09/1988

25210 অ িন দত্ত প্রকা কাবন্ত দত্ত

সুপ্রীবত যানী দত্ত

চট্টগ্রাভ 18/12/1991

25211 মভাোঃ আবু ায়াত মভাোঃ আব্দুয যভান 

মভাোোঃ াম্মজযা মফগভ

ঞ্চগড় 20/11/1987

25212 উলাতন চাকভা বফভম্মরন্দু চাকভা 

উলা চাকভা

খাগড়ােবড় 12/07/1992

25213 ভাবুবুর ক ভ ূঁঞা মৃত- াভছুর ক ভঁঞা 

মযাম্মকয়া মফগভ

মপনী 23/02/1989

25214 মভাোঃ আবযবপন আবভন মভাোঃ াবভউর আবভন 

আম্মফদা আকতায

গাইফান্ধা 01/02/1992

25215 স্বন তালুকদায অভম্মযন্দ্র তালুকদায 

গীতা যানী তালুকদায

সুনাভগঞ্জ 12/03/1991

25216 মভাোঃ আব্দুর আরীভ মভায়াম্মজ্জভ মাম্মন 

আম্মনায়াযা মফগভ

পবযদনৄয 17/11/1988

25217 মভাোঃ বভজানুয যভান আব্দুর আওয়ার 

াম্মজযা মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 01/12/1990

25218 জাবকয়া জাান জাাঙ্গীয আরভ 

নাবগ ি আক্তায

মুবন্পগঞ্জ 13/01/1989

25219 মভাােদ মভাম্মভন বভয়া আফদুর কাইয়ুভ 

নূযজাান মফগভ

কুবভল্লা 11/10/1988

25220  আফদুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আরতাপ মাম্মন 

মভাাোঃ নুরুন্নাায খুী

ফযগুনা 26/10/1992

25221 মভাোঃ যীনেয যভান মভাোঃ ওয়াম্মজদ 

পাম্মতভা

ফবযার 10/09/1988

25222 জীফ সূত্রধয মৃত- বপ্রয় রার সূত্রধয 

ভারতী সুত্রধয

চট্টগ্রাভ 18/06/1988

25223 মভাোঃ বযয়াজ উবিন মভাোঃ হুভায়ুন কবফয 

যবভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 27/12/1988

25224 ববযন সুরতানা মভাোঃ আক্কাে গাজী 

লুৎনেম্মন্নো

মম্মায 28/06/1990

25225 মভাোঃ বপকুর ইরাভ মভাোঃ নেয উবিন

মভাোোঃ যবভা খাতুন

কুবড়গ্রাভ 08/12/1986

25226 তাবরভা আক্তায মভাোঃ রার বভয়া 

মযাম্মকয়া আক্তায

মনত্রম্মকানা 17/11/1992

25227 লুগনা মফগভ আফদুর রবতপ 

াবেনা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 31/12/1986

25228 ইবতয়াক আরভ াভছুন আরভ 

াবরভা আকতায

বকম্মাযগঞ্জ 11/12/1988

25229 মভাোঃ ভবতয়ায যভান মভাোঃ ;আব্দু াভাদ 

মভাোোঃ াম্মজদা মফগভ

যিংনৄয 11/12/1988

25230 এ.এভ.আযানের আরভ কাভরুন্নাায 

এ.এভ বভজানুয যভান

াফনা 03/11/1988

25231 সুবভত াান নাবয উবিন ভাতাব্বয 

বনলুপা ইয়াবভন

ফবযার 28/04/1993

25232 মভাোঃ ভানের ইরাভ ভামুন আোঃ মুন্নাপ 

ভম্মনায়াযা

ভাবনকগঞ্জ 10/07/1986
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

25233 মভাোঃ ভনতাজ বভয়া ভম্মরভ উবিন 

রাইরী মফগভ

কুবিয়া 20/05/1989

25234 বফকা চন্দ্র ীর ফরযাভ ীর 

খবদমুবন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 17/02/1987

25235 জয়ন্ত মদফনাথ ভধুসূধন নাথ 

নীবরভা যানী মদফী

চট্টগ্রাভ 25/11/1990

25236 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মখ মভাোঃ ভবতউয যভান মখ

বউরী মফগভ

ঢাকা 12/10/1993

25237 মভাোঃ নাবয ইবিন মভাোঃ নবফজর মাম্মন 

মভাাোঃ ফাবেযন খাতুন

রারভবনযাট 20/08/1988

25238 মভাাোঃ ইভযান মাাইন মভাাোঃ নাবভ মাাইন 

মভাোোঃ  আঞ্জুয়াযা খাতুন

কুবিয়া 10/11/1990

25239 আম্ময়া ৱখাতুন মভাোঃ নুরুর ইরাভ 

াভসুয নাায

চট্টগ্রাভ 01/06/1989

25240 াযবভন আক্তায মভাখম্মরছুয যভান 

নুবযজা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 05/05/1992

25241 মভাোঃ নাজমুর মাাইন মভাোঃ কাবুর জাাঙ্গীয 

মভাোোঃ ভম্মনায়াযা মফগভ

ঞ্চগড় 06/08/1988

25242 মভাোঃ নুরুজ্জাভান মভাোঃ বজউবিন 

মভাোোঃ আম্মরয়া মফগভ

ঞ্চগড় 24/08/1990

25243 পাযানা আক্তায মভাোঃ পজলুর ক 

নুযজাান

বফগঞ্জ 05/08/1989

25244 মভাোঃ ভবভনুয যভান মভাোঃ কভর উবিন 

মভাোোঃ াবদা খাতুন

মম্মায 21/12/1992

25245 মভাোঃ যাপানজাবন মভাোঃ আব্দু বুয 

মফগভ ভবজিনা খাতুন

খুরনা 23/10/1989

25246 খাবদজা খানভ নকীফ আবভয আরী 

নাবগ ি মফগভ

ফাম্মগযাট 10/08/1990

25247 তানববয পায়ার ইউনু আরী 

াম্মযা ফানু

ঢাকা 02/03/1987

25248 মভাোঃ নাবদ াান মভাোঃ যবপকুর ইরাভ 

মভাোোঃ াম্মজযা বফবফ

যাজাী 31/12/1989

25249 উরপাত আযা পজম্মর াদাইন 

ইভত আযা

যাজাী 29/07/1990

25250 মভাোঃ খাবরদ াান মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

মভাোোঃ খাবদজা নাবযন

মম্মায 05/04/1992

25251 আবযনেজ্জাভান আব্দুর কাম্মদয 

াবফদা মফগভ

বঝনাইদ 11/04/1987

25252 জাবমফা ভানুন বজয়াউবিন আম্মভদ 

তয়দা নাবজফা আম্মভদ

খুরনা 06/08/1993

25253 আবরভা আপম্মযাজ বরভা মভাোঃ জাাঙ্গীয মাম্মন 

মভাোোঃ ানাওয়াজ মফগভ

ঢাকা 07/04/1990

25254 আম্ময়া বিীকা এভ এ যবদ 

নূয আক্তায

ঢাকা 01/01/1988

25255 মভাোঃ মভানাম্ময়ভ কবফয মভাোঃ আব্দু াভাদ 

তােবরভা খাতুন

াতক্ষীযা 21/07/1991

25256 মভাোঃ ওয়াবদুজ্জাভান াভসুর আরভ 

যাম্মপজা মফগভ

বম্মরট 27/07/1988
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25257 যাজু মদফনাথ উৎর কুভায মদফনাথ 

বউরী মদফনাথ

াতক্ষীযা 23/08/1990

25258 বয়া আক্তায আব্দুর কাম্মদয বভয়া 

মৃত াম্মজদা মফগভ

ভাদাযীনৄয 05/10/1990

25259 মভাোঃ ভম্মনায়ায উবিন বজয়াউয যভান 

 যবভা খাতুন

মনায়াখারী 30/08/1989

25260 অবনক ফড়ুয়া আদ ি ফড়ুয়া 

অবনভা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 07/11/1990

25261 এভ. তবযকুর ইরাভ এভ. আব্দুর আবজজ 

আম্মরয়া মফগভ

বম্মযাজনৄয 23/10/1987

25262 াম্ময়ভ আম্মভদ আব্দুর ভবতন 

ারভা মফগভ

মভৌরবীফাজায 21/07/1991

25263 মভম্মরুন মনা এ.মক মুােদ আরী ফকাউর 

যাবপয়া আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 01/02/1989

25264 মভাোঃ মাম্মর যানা মভাোঃ আবুর কারাভ বফশ্বা 

মভাোোঃ মযানা খাতুন

াফনা 15/10/1988

25265 মভাোঃ তাম্মযক আবজজ মভাোঃ াজাান 

মযৌন আযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1991

25266 মভাোঃ যবকবুর ইরাভ মভাোঃ নুয ইরাভ 

যওনাযা

নীরপাভাযী 01/01/1989

25267 মভাোঃ াম্মজদুয যভান ভত. ভবতয়ায যভান 

মতাযা মফগভ

বদনাজনৄয 01/12/1986

25268 মভাোঃ মভম্মদী াান মভাোঃ আবু তাম্ময 

মভাোোঃ ভবযয়ভ মফগভ

বযাজগঞ্জ 12/12/1990

25269 মভাোঃ তাবযকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয ফাম্মযক াওরাদায 

ভম্মনায়াযা মফগভ

ঝারকাঠী 20/08/1987

25270 যাম্মদ সুভন মভাোঃ মদম্মরায়ায মাাইন 

বনলুপা ইয়াবভন

ঢাকা 10/10/1994

25271 মভায়াম্মজ্জভ মাম্মন নাবয উবিন 

মেম্মনায়াযা

বযয়তনৄয 18/02/1992

25272 লুৎনেন্নাায আব্দুর রবতপ 

াবেনা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/12/1985

25273 মখ মভাোঃ ইভাদ উবিন মখ মভাোঃ আব্দুর ভবজদ 

কাজী পাম্মতভা মফগভ

কুবভল্লা 15/04/1991

25274 আবু কায়ায মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

কাভরুন্নাায

ভয়ভনবিং 12/12/1991

25275 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ ভবজফয যভান 

পাম্মতভা মফগভ

গাজীনৄয 15/08/1989

25276 বভযাজ জাবকয মাাইন

বভনাযা মফগভ

ফযগুনা 10/09/1991

25277 বদক াা দীম্মন াা

বফবা াা

নাযায়নগঞ্জ 22/11/1990

25278 মভাোঃ নয়ন বকদায আব্দুর আরীভ বকদায

সুবপয়া বকদায

বকম্মাযগঞ্জ 31/12/1988

25279 মভাোঃ জাবকয মাাইন মভাোঃ আোঃ আরী

মযবজয়া আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 01/03/1990

25280 াবখ বকদায মভাোঃ আফদুর গবন বকদায

াবনা আক্তায

বকম্মাযগঞ্জ 11/02/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

25281 মভাোঃ নঈমুর হুদা মভাোঃ বদুল্লা বভয়া

মভাোোঃ নুরুন্নাায মফগভ

কুবড়গ্রাভ 07/12/1984

25282 মভাোঃ পবযদুয মযজা মভাোঃ ায়দায আরী

মপযম্মদৌ আযা

চুয়াডাঙ্গা 15/11/1989

25283 টি এভ রুহুর বম্মভর মভাোঃ আরতাপ মাম্মন তালুকদায

মভাোোঃ রবতকা মফগভ

বযাজগঞ্জ 15/03/1990

25284 মভাাোঃ নূরুননাায বকদায মভাোঃ েবফয বকদায

মভাাোঃ মবরনা মফগভ

কুবভল্লা 22/12/1991

25285 মভাোঃ পজলুর ক খান মভাোঃ আবু তাম্ময খান

ভাবপয়া খাতুন

রক্ষীনৄয 01/07/1989

25286 পাযজানা আক্তায মভাোঃ পজলুর যভান

মযৌন আক্তায

জাভারনৄয 01/03/1991

25287 মভাোঃ াববুয যভান মভাোঃ বনজাভ উবিন

মভাোোঃ নাবেভা মফগভ

নাম্মটায 31/12/1991

25288 ভারুনের আজভ কবফয মাম্মন

ভম্মনায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 15/12/1987

25289 যাজন মদফনাথ ফাসু মদফনাথ

স্বপ্না যানী মদফনাথ

মনায়াখারী 01/11/1991

25290 যাম্মর বভয়া জাভার মাম্মন

মযাম্মকয়া

টাঙ্গাইর 10/07/1992

25291 মভাোঃ আবভয মাম্মন মভাোঃ াবভদ খান

আবম্বয়া মফগভ

ভাদাযীনৄয 05/12/1991

25292 আবফদুয যভান ফজলুয যভান

াযবীন আক্তায

ঢাকা 01/02/1994

25293 আবুর কারাভ মভাোঃ াজাান বভয়া

ভঞাজুযী মফগভ

টাঙ্গাইর 28/03/1991

25294 মভাোঃ যভজান আরী মভাোঃ কবপর উবিন োাযী

মভাোোঃ াবর খাতুন

গাইফান্ধা 12/05/1989

25295 মভাোঃ এম্মপন্দী ভবল্লক মভাোঃ মভাস্তপা ভবল্লক

াম্মরয়া মফগভ

খুরনা 03/03/1992

25296 ীতর চন্দ্র দা মৃতোঃ রুব দা

মাবা যানী দা

নাযায়নগঞ্জ 22/02/1988

25297 মভাোঃ বভরন যদায মভাোঃ কাওোয আরী যদায

রবতপা মফগভ

খুরনা 04/07/1989

25298 পজম্মর ক যবন মভাোঃ াভছুর ক

মপযম্মদৌী মফগভ

ভয়ভনবিং 12/07/1991

25299 সুফণ িা আক্তায াবফবুয যভান

ভাকসুদা আক্তায

ঢাকা 11/02/1989

25300  মভাোঃ যাবকবুর ইরাভ মভাোঃ াবফবুয যভান মভাল্যা

মভাম্মরুন মনো

নড়াইর 26/10/1990

25301 মভাোঃ যাম্মদুর ইরাভ মভাোঃ নরুর আভীন

নূযজাান আক্তায

চাঁদনৄয 14/10/1988

25302 আক্তারুজ্জাভান ,মভাােদ আবুর খাম্ময়য

মভাোোঃ নীলুপা আক্তায

কুবিয়া 11/11/1985

25303 মভাস্তাপা কাভার াবনপ যীপ

ভম্মনায়াযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 20/02/1988

25304 ইভদাদুর ক ভ ূঁইয়া মভাোঃ ইউনুে আরী ভ ূঁইয়া

সুরতানা যাবজয়া

বকম্মাযগঞ্জ 04/09/1990
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25305 মভাোঃ মভাস্তবপজুয যভান‘ মভাোঃ আব্দুর ভবজদ াওরাদায

মফগভ মযাম্মকয়া

ফবযার 15/06/1987

25306 মভাােদ নূম্ময আরভ মভাােদ আব্দুর রবতপ

বনগায সুরতানা

চাঁদনৄয 01/02/1987

25307 রৎনেন নাায কাজী মভাােদ বদুর ইরাভ

আইবযন াযববন

ঢাকা 09/05/1993

25308 আশ্রাপ উবিন মভাোঃ যভজান আরী

ভানেজা আক্তায

মুবন্পগঞ্জ 06/12/1988

25309 মভাোঃ া জাভার া আরভ

মপযম্মদৌবে মফগভ

কুবভল্লা 25/11/1990

25310 মভাোঃ আবভন উল্যা তেয়দ আম্মেদ

বপম্মযাজা মফগভ

মনায়াখারী 20/11/1987

25311 নাঈভ ভামুদ মভাোঃ সুজাআতুর ইরাভ

ভাামুদা ইরাভ

ফাম্মগযাট 10/11/1992

25312 মভাোোঃ বযনা াযবীন এ. এভ. পউর আরভ

মভাোোঃ আশুযা মফগভ

বযাজগঞ্জ 25/01/1992

25313 অনু দত্ত ীযক দত্ত

গীতা দত্ত

ফবযার 25/10/1993

25314 াধন বকত্তিবনীয়া বনম্মযন বকত্তিনীয়া

মযনুকা বকত্তিনীয়া

মগাারগঞ্জ 30/11/1992

25315 মভাোঃ পখরুর হুদা মভাোঃ বপকুয যভান

আনায কবর যভান

কুবভল্লা 18/12/1986

25316 জাম্ময়দুর ক বজয়া মভাোঃ আব্দুর ক

আবভনা ক

বফগঞ্জ 31/07/1987

25317 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ তাজুর ইরাভ

এোম্মতয নূয

মনায়াখারী 05/01/1992

25318 মভাোঃ যাম্মদুর ইরাভ যবক এ. এভ. যফ

যাবপয়া মফগভ

ভাদাযীনৄয 08/04/1987

25319 মভাোঃ বযয়াজ উবিন মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মভাাোঃ মযম্মনা মফগভ

কুবভল্লা 24/04/1989

25320 াযীন আখতায ারা উিীন আাম্মেদ

াবনা ববিকা

বকম্মাযগঞ্জ 03/05/1986

25321 মভাােদ বভনায মাম্মন তাজুর ইরাভ

ভম্মনায়াযা মফগভ

জয়নৄযাট 10/12/1993

25322 মৃধা মভাোঃ াইনের ইরাভ মৃধা মভাোঃ নূরুর ইরাভ

াভীভ আযা মফগভ

গাজীনৄয 12/12/1989

25323 মভাোঃ নূরুজ্জাভান মভাোঃ বজ উিীন

মভাোোঃ আম্মরয়া মফগভ

ঞ্চগড় 24/08/1990

25324 মভাোঃ রুম্মফর মাম্মন মভাোঃ আোঃ যভান

মভাোোঃ যজনী মফগভ

নাম্মটায 11/11/1989

25325 ভম্মন্তাল চন্দ্র ভজুভদায মৃত ভধুসূদন ভজুভদায

বফবা যানী

টুয়াখারী 04/05/1987

25326 শ্যাভর কুভায মবৌবভক কভরা কান্ত মবৌবভক

অভযী মবৌবভক

বযাজগঞ্জ 06/11/1987

25327 ভাাবুফ আরভ মভাোঃ আোঃ যবভ

পবজরা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 01/09/1987

25328 যাবজফ চন্দ্র ীর ফাদর চন্দ্র ীর

বযক্তা যানী ীর

জাভারনৄয 06/02/1993
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

25329 মকৌবক ারদায কৃষ্ণ ারদায

সুভারা ারদায

মগাারগঞ্জ 15/10/1992

25330 নূম্ময আরভ াবফবুয যভান

জীফন মনো

চাঁদনৄয 22/10/1988

25331 মভাোঃ ইউনু আরী মভাোঃ ফাায উবিন

মভাোোঃ মদরজান মফগভ

নীরপাভাযী 01/02/1987

25332 গাজী ভাামুদুর াান াান গাজী

যম্মভনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/10/1993

25333 বড. এভ. অবদুন নফী যাবতন বড. এভ. াভসুবিন

াবনা মদওয়ান

ঢাকা

25334 জাম্ময়দুর াান জবভ উবিন ভইয়া

মভাম্মরভা মফগভ

নযবিংদী 21/06/1993

25335 বফবফ ঝুভা াবভয়া মভাোঃ রুহুর আবভন

মজােনা মফগভ

মবারা 20/01/1993

25336 মভাোঃ ভজুরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ান্নান মভাল্লা

মভাোোঃ তােবরভা মফগভ

নড়াইর 03/04/1987

25337 মভাোঃ বরটন আরী মভাোঃ বরয়াকত আরী

মভাোোঃ জয়গুন মফগভ

নাম্মটায 07/08/1989

25338 অনুজ কুভায আইচ মৃত অবনর কুভায আইচ

কল্পনা যানী আইচ

মনত্রম্মকানা 01/02/1987

25339 মভাোঃ মতৌবদ উর ইরাভ খন্দকায মভাোঃ আব্দুয যবদ খন্দকায

মভাোোঃ ভাসুদা মফগভ

গাইফান্ধা 15/08/1989

25340 মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন মভাোঃ আম্মফদ আরী

মদম্মরায়াযা মফগভ

নওগাঁ 26/01/1993

25341 মভাোঃ বুরবুর আম্মভদ মভাোঃ আরাউবিন

মভাোোঃ মজানা খাতুন

বযাজগঞ্জ 01/01/1989

25342 এ.টি. এভ োম্মর নূয মভাোঃ মুো বভয়া

যাম্মফয়া খাতুন

চট্টগ্রাভ 12/02/1985

25343 মভাোঃ াজাান নাঈভ মভাোঃ ারুন-অয-যীদ

মখ নাবযন আযা

ঝারকাঠী 30/12/1990

25344 আবফয বফন্দু ার জ্ঞান যঞ্জন ার

ঝুনু ার

মবারা 19/12/1993

25345 পাযজানা আক্তায মভাোঃ পযাদুজ্জাভান

আবেয়া আক্তায

াফনা 10/09/1991

25346 াান আরী ভযতুজা আরী

তাজম্মকযা মফগভ

যাজফাড়ী 14/02/1990

25347 মভাোঃ ইবরয়া খান মভাোঃ গুরজায খান

মভাোোঃ রুনু মফগভ

ঠাকুযগাঁও 01/06/1988

25348 মভাোঃ জাবদ আম্মনায়ায মভাোঃ আম্মনায়ায মাম্মন

মজবভন আযা

বদনাজনৄয 08/10/1991

25349 মভাােদ ভাসুদ আরভ আফদুর ভন্নান

রুবচয়া খাতুন

মনায়াখারী 01/01/1990

25350 মভাোঃ আব্দু মাফাান মভাোঃ ভগবুর মাম্মন

াবনা খাতুন

কুবিয়া 14/09/1989

25351 মভম্মদী াান মভাোঃ মভাম্মরভ উবিন

াানাজ মফগভ

ফবযার 06/07/1990

25352 মভাোঃ পয়ার আম্মেদ মভাোঃ ইউসুপ আরী আকন

মপযম্মদৌী রুফী

ফবযার 25/12/1988
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

25353 উজ্জ্বর ফারুযী বযদা ফারুযী

নয়নতাযা ফারুযী

মগাারগঞ্জ 01/01/1990

25354 মভাোঃ হুভায়ুন কবফয মভাোঃ মরার উবিন

মপারী মফগভ

টাঙ্গাইর 20/02/1986

25355 মভাোঃ আবকুজ্জাভান মভাোঃ মগারাভ নফী

মভবযনা মফগভ

ভাগুযা 01/10/1991

25356 াবপজুয যভান আক্কা আরী

াওয়া মফগভ

জাভারনৄয 22/01/1987

25357 মভাোঃ ভাম্মজদুর ইরাভ মভা ভবজফয যভান

জফা মবরনা

মম্মায 13/09/1990

25358 আর আবভন আব্দুর ভান্নান

নাযবগে

বম্মযাজনৄয 01/01/1989

25359 মভাোঃ জবরুর ইরাভ মভাোঃ বগয়া উবিন

াানা মফগভ

ফবযার 27/10/1992

25360 অনক যঞ্জন মচৌধুযী অবনর মচৌধুযী

বভনতী যানী মচৌধুযী

বকম্মাযগঞ্জ 07/05/1989

25361 মভাোঃ তানবজর মাম্মন মভাোঃ আবুর ফাায

মভাোোঃ নাবেভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 14/06/1991

25362 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ মারায়ভান আরী

আঞ্জুভান আযা

নওগাঁ 06/07/1988

25363 প্রনফ কুভায নন্দী প্রদী কুভায নন্দী

অবভতা যানী ভন্দী

কুবিয়া 05/11/1988

25364 তয়দ াইনের ইরাভ তয়দ াভসুম্মিাা

বভম্ম াযবীন আক্তায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 20/09/1989

25365 মভাোঃ বযনের ইরাভ (সুভন) মভাোঃ আবুর কাম্মভ

মভাোোঃ সুযাইয়া নােবযন

যিংনৄয 28/10/1992

25366 াভীভ মাম্মন মভাোঃ আবুর াম্মভ

মপযম্মদৌী মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 01/10/1988

25367 কাভরুর াোন আবুর কারাভ

াবফকুন্নাায

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 10/02/1989

25368 মভাোঃ যাপান ক খান মভাোঃ মযজাউর ক খান

াবনা খাতুন

কুবিয়া 02/05/1991

25369 মভাোঃ ইভামুর াান মভাোঃ বপয়ায যভান

আম্মরয়া খাতুন

মম্মায 31/12/1984

25370 মভাাোঃ জুম্ময়র আরী মভাোঃ এনামুর ক

মভাাোঃ টগযী মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 10/05/1990

25371 তফ আদয মবরভ ভম্ময়ন উবিন ভির

াম্মরা খাতুন

যাজফাড়ী 21/02/1987

25372 মুােদ ভারুয ভামুদ ভবল্লক মভাোঃ ভানে আরী ভবল্লক

তয়দা যাবদা আক্তায ভবল্লক

ঢাকা 02/08/1992

25373 মভাোঃ ইকফার মাম্মন মভাোঃ কালু বভয়া

ইনুপা মফগভ

বযাজগঞ্জ 21/12/1988

25374 মভাোঃ াানুয যভান মভাোঃ ভাযজন আরী

মভাোোঃ তাাযন মনো

মম্মায 07/10/1990

25375 মভাোঃ খায়রুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জব্বায

লুৎনেন নাায

ভয়ভনবিং 23/12/1987

25376 মভাোঃ াবকফ জাভান মভাোঃ াজাান যকায

মযাম্মকয়া মফগভ

ঢাকা 06/10/1993
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25377 এ,এইচ,এভ, রুম্মফর এ,এইচ,এভ, দাউদ

াযবীন আক্তায

ঢাকা 20/09/1988

25378 মভাোঃ আবযপ মাম্মন মভাোঃ ইউনুে আরী ভাতুব্বয

বনরু মফগভ

ফযগুনা 01/08/1988

25379 মভাোঃ ভানেজুয যভান বগয়া উিীন আম্মভদ

ভাকসুদা

মুবন্পগঞ্জ 30/11/1986

25380 বযদা মঘাল মবারা মঘাল

দুগ িা মঘাল

টাঙ্গাইর 07/11/1993

25381 যইচ উবিন মভাোঃ ওয়াম্মজদ আরী

ভভতাজ মফগভ

যাজফাড়ী 28/10/1991

25382 কাবনজ পাম্মতভা জাান মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মম্মরনা আক্তায

মম্মায 13/10/1989

25383 মুস্তাবকভা ইরাভ বভজিা মভাোঃ ভাবুবুর ইরাভ

ভাসুদা খাতুন

বদনাজনৄয 17/08/1989

25384 মভাাোঃ মরার উিীন মভাাোঃ মতারুর ইরাভ

মযবফনা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1991

25385 মভাোঃ ভাইম্মভনুর ইরাভ মভাোঃ আবভনুর ইরাভ

বভম্ম বনরু ইরাভ

কুবিয়া 30/08/1992

25386 বভশ্রন াা শ্রীফা াা

বচনু যানী াা

মনত্রম্মকানা 25/10/1989

25387 আব্বা আরী আক্কাে আরী

যীনা মফগভ

মুবন্পগঞ্জ 25/12/1989

25388 আব্দুর মভাতাম্মরফ আব্দুর াবভদ

নুপা খাতুন

জাভারনৄয 07/12/1986

25389 এ,এভ, ভবজফয যভান মভাোঃ াম্মেন আরী

মভাোোঃ পবযতন মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1987

25390 মভাোঃ াইদুজ্জাভান মভাোঃ াভছুর আরভ

মভাোোঃ খাম্মরদা মফগভ

াফনা 05/01/1989

25391 অজুিন বফশ্বা প্রনেল্ল চন্দ্র বফশ্বা

বনা যানী ভজুভদায

ভয়ভনবিং 31/12/1992

25392 মভাোঃ াবভউর ইরাভ মভাোঃ আজগায আরী

মভাোোঃ সুরতানা মফগভ

যিংনৄয 01/01/1987

25393 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান বফ. এভ. ভবতয়ায যভান

াযববন আক্তায

নড়াইর 03/04/1991

25394 মভাোঃ যাজীফ মাম্মন ভঞা মভাোঃ ইভাভ মাম্মন ভঞা

ভবজিয়া ইভাভ

নযবিংদী 10/12/1987

25395 মভাোঃ বপকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ক

চাম্পা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/01/1989

25396 মভাোঃ জুম্ময়র মাম্মন মভাোঃ মতাতা বভয়া

তবেযন মফগভ

ভাবনকগঞ্জ 30/12/1991

25397 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ

মভাাোঃ াবরভা খাতুন

যাজাী 05/01/1987

25398 মভাোঃ বযয়াজ খান মভাোঃ মাযাফ মাম্মন খান

ভভতাজ মফগভ

বম্মযাজনৄয 15/03/1987

25399 এ. এভ. ইভদাদুর ক এ. এভ. যওয়ায মাম্মন

বভম্ম াযবীন আক্তায

ঢাকা 04/11/1991

25400 মভাোঃ তুলায আরী মভাোঃ সুজাউিীন

মভাাোঃ আঙ্গুযী মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/08/1992
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

25401 মভাোঃ যাাত ভামুদ আোঃ যবদ বভয়া

ভম্মনায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 02/04/1991

25402 এ. এভ. জীবুয যভান আোঃ ভান্নান মখ

যওানাযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 21/08/1991

25403 মভাোঃ আবতকুয যভান মভাোঃ চাঁন ভামুদ

আম্মনায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 31/12/1991

25404 ারন আভদ মভাোঃ আব্দুর কাবদয

রুনা মফগভ

বম্মরট 02/01/1990

25405 মভাোঃ মারায়ভান মভাোঃ ওভয আরী

মভাোোঃ যাম্মফয়া মফগভ

জাভারনৄয 25/01/1988

25406 মভাোঃ ভবনরুজ্জাভান মভাোঃ বযাজুর ইরাভ

ভম্মনায়াযা মফগভ

নওগাঁ 01/08/1988

25407 মভাোঃ াম্মনায়ায মাম্মন মভাোঃ নম্ময়ন উিীন

াবফনা ইয়াবভন

যাজাী 02/08/1988

25408 সুব্রত যকায শুব িংকয যকায

ঝন িা যান

পবযদনৄয 27/01/1993

25409 মভাোঃ জুফাম্ময়য মাাইন মভাোঃ যবপকুর ইরাভ

মভাব িদা

গাজীনৄয 19/07/1991

25410 বযয়াজ মভাম্ম িদ মযবনয়াফাত মভাোঃ া আরভ মযবনয়াফাত

নুম্ময জান্নাত

বম্মযাজনৄয 25/09/1992

25411 মভাোঃ জবভ উবিন মভাোঃ নূরুর আবভন

ভম্মনায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 14/08/1988

25412 মভাােদ াইনের ইরাভ আফদুর ভান্নান

ভবভনা খাতুন

মনায়াখারী 20/03/1991

25413 মভাোঃ এনামুর ক আব্দুর আবজজ যদায

সুবপয়া মফগভ

যাজফাড়ী 21/10/1991

25414 আফদুল্লা আর ভামুন মভাােদ রুহুর আভীন ভ ূঁইয়া

তাবভনা মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 11/08/1991

25415 এ. এভ. তবযকুর ইরাভ মভাোঃ নূয মাম্মন বাই

রাবরী মফগভ

ভাদাযীনৄয 01/11/1990

25416 ভাবনক কুভায যায় অধীয কুভায যায়

বভনতী যানী যায়

মম্মায 10/01/1987

25417 পাবভদা যভান এ. মজড. এভ াবভদুয যভান

যাবফয়া সুরতানা

ভয়ভনবিং 26/11/1993

25418 মভাােদ াপাম্ময়ত জাবভর বদুর ক

ঝযনা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/06/1989

25419 মভাোঃ আান কফীয বুরবুর আম্মভদ

আযজুভান আযা মফগভ

যিংনৄয 25/05/1988

25420 মভাোঃ খায়রুর ফাায মভাোঃ ইবরয়াে বভয়া

মযাম্মকয়া মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/11/1988

25421 নয়ন সূত্রধয যতন চন্দ্র সূত্রধয

ভারবত সূত্রধয

ঢাকা 20/07/1990

25422 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কবযভ

ভারুপা আক্তায

াতক্ষীযা 10/06/1991

25423 মভাোঃ আর আবভন আকন্দ বজরলুয যভান আকন্দ

মযাম্মকয়া মফগভ

বকম্মাযগঞ্জ 29/12/1990

25424 মভাোঃ যাম্মদ মাম্মন মভাোঃ নূয ইরাভ

মভাোোঃ যাম্মদা মফগভ

বদনাজনৄয 25/04/1990
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প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

25425 জান্নাতুর মপযম্মদৌ বজয়া জারার আম্মভদ

ময়াযা মফগভ

ঢাকা 16/01/1988

25426 াম্মবর ফড়ুয়া জয়বভত্র ফড়ুয়া

ফানী প্রবা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 06/02/1992

25427 আর ইরাভ মভাোঃ মতাপাজ্জর মাম্মন

মম্মরনা মফগভ

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 01/01/1989

25428 মভাোঃ মনয়ামুর াান মভাোঃ ববিকুয যভান

ভবযয়ভ মফগভ

মগাারগঞ্জ 04/09/1989

25429 মভাােদ াঈদ উিীন মভাোঃ আব্দুর ফাযী

মদম্মরায়াযা মফগভ

মপনী 01/05/1994

25430 াযপযাজ আম্মেদ বপউবিন

সুবপয়া সুরতানা

গাজীনৄয 25/12/1991

25431 এ. মক. এভ. াভসুজ্জাভান মভাোঃ ইব্রাীভ আরী

মভাোোঃ োভছুননাায মফগভ

গাইফান্ধা 15/10/1987

25432 আফদুর ভবতন মভাোঃ মভাস্তপা ভইয়া

যাম্মফয়া মফগভ

চাঁদনৄয 30/05/1987

25433 মভাোোঃ আম্মরভা খাতুন মভাোঃ আব্দুর আবজজ যকায

আনবজরা মফগভ

গাইফান্ধা 28/12/1984

25434 াবরভা খাতুন মজরক প্রাভাবনক

ভবদনা মফগভ

বযাজগঞ্জ 27/10/1993

25435 মভাোঃ নাজমুর মাাইন মভাোঃ জম্মফদ আরী

মভাাোঃ নাবজিনা মফগভ

নওগাঁ 18/09/1988

25436 বনলুপা ইয়াবভন যইচ উবিন মখ

মভবযনা াযবীন

যাজফাড়ী 20/07/1992

25437 রুভানা আক্তায মভাোঃ ওয়াবদ আরী ভইয়া

মবরনা আক্তায

পবযদনৄয 19/08/1989

25438 মভাোঃ পারুক মাম্মন মভাোঃ পজলুয যভান

পাম্মতভা আক্তায

যিংনৄয 21/07/1987

25439 মভাোঃ বপম্মযাজ মভাোঃ াম্ম আরভ

বযবজয়া মফগভ

মবারা 28/11/1991

25440 বযম্মতাল ম্ময ভজুভদায

চায়না যানী

পবযদনৄয 01/01/1989

25441 মখ মভাোঃ আনাত মাম্মন এ. এভ. মাযাফ মাম্মন

মপারী মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/10/1992

25442 আকফয মাম্মন আোঃ ভবজদ

াম্মজযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/07/1989

25443 মভাোঃ আরভগীয কবফয মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন

মভাোোঃ মকাবনুয মফগভ

বযাজগঞ্জ 20/11/1991

25444 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ বদুর ইরাভ

মভাোোঃ আম্ময়া খাতুন

বযাজগঞ্জ 05/12/1990

25445 মভাজাম্মের মাম্মন মফগ মভাোঃ আফদুয যবভ মফগ

াবনা মফগভ

কুবভল্লা 24/11/1990

25446 সুকান্ত ভজুভদায সুীর ভজুভদায

সুীরা ভজুভদায

ফবযার 18/10/1992

25447 জর যায় মািায সুধািংশু যায় মািায

ভীনা যানী যায়

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 10/08/1989

25448 মভাোঃ মপযম্মদৌ মভাোঃ আোঃ ভান্নান

মভাাোঃ াব মফগভ

ফযগুনা 18/06/1989
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নং

প্রোথী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ (পদন/মোস/ 

বছ )

(১) (৩) (৪) (৭) (৮)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল পিসোব  ক্ষণ কম েকতেো/সিকো ী প চোলক(পিসোব)/পন ীক্ষো কম েকতেো বদ স োসপ  জনবল পনব োবগ  

লবক্ষে ০৫/০৮/২০১৭ পরিঃ তোপ বখ আইপবএ, ঢোকো পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন অনুপিতব্য পলপখত  ীক্ষো  জন্য র োগ্য 

প্রোথীবদ  তোপলকোিঃ

25449 জাবমফা ভানুন বজয়াউিীন আম্মভদ

তয়দা নাবজফা আম্মভদ

খুরনা 06/08/1993

25450 আবনের ইরাভ মচৌধুযী আবভনুর ইরাভ মচৌধুযী

ঊম্মে কুরসুভ

মনায়াখারী 01/01/1991

25451 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আবজজায যভান

জান্নাতুন মপযদাউ

মনায়াখারী 20/11/1991

25452 মভাোঃ নুয আরভ মভাোঃ আবভনুর ইরাভ

যাম্মজকা খাতুন

যিংনৄয 01/03/1989
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