
র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

30001 আব্দুর আলরভ মভাোঃ আযাভ আরী

মভাছাোঃ মভাছছানা আক্তায মাছনয়াযা

টাঙ্গাইর 15/04/1992

30002 মভাোঃ আজাদুয যভান মৃতোঃ লপকুয যভান

াছজযা মফগভ

কুলভল্লা 02/01/1994

30003 মভাোঃ আলযনেয যভান মভাোঃ াহ  আরভ

মভাছাোঃ আছরয়া খাতুন

লদনাজনৄয 04/09/1990

30004 স্বজর চন্দ্র ফভ মন স্বন চন্দ্র ফভ মন

নলভতা যানী ফভ মন

কুলভল্লা 31/12/1993

30005 হৃদয় চন্দ্র ার নৄলরন লফাযী ার

ঝণ মা যানী ার

কুলভল্লা 25/11/1994

30006 এ এভ মফাযান আরী মভাোঃ আনছায আরী মখ

ারভা খাতুন

াফনা 31/12/1996

30007 লযনা আক্তায মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

মখাছদজা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/08/1996

30008 আর ভামুন আব্দু ছাত্তায

আলভনা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1993

30009 মভাোঃ জাকালযয়া ভুইয়া মভাোঃ জাব্বায ভুইয়া

লভছ াভসুননাায

লযাজগঞ্জ 30/12/1987

30010 যলপকুর ইরাভ মকযাভত প্রাভালনক

আছনায়াযা খাতুন

কুলিয়া 30/12/1994

30011 মভাোঃ াইনেয যভান মভাোঃ মফরাছয়ত মাাইন

ালনা মফগভ

টুয়াখারী 01/10/1992

30012 মভাোঃ আলযনেয যভান লপ উল্লা

জাানাযা মফগভ

কুলভল্লা 17/12/1988

30013 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয মযজ্জাক

মভাাোঃ আছভনা মফগভ

কুলভল্লা 07/04/1989

30014 মভাোঃ কুদযত-ই-খুদা মভাোঃ াানুয যভান

মভলযনা খাতুন

াফনা 26/02/1989

30015 গাজী মভাোঃ তলদুজ্জাভান মভাোঃ এভাইর গাজী

যানী মফগভ

ফলযার 07/06/1989

30016 মভাোঃ লযাজুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু ছাত্তায

মভাছাোঃ ভলযয়ভ খাতুন

াফনা 01/07/1989

30017 নুরুর কলফয দুদু লভয়া

যছভছা মফগভ

ঢাকা 12/05/1994

30018 মভাোঃ আলযপ মাছন মভাোঃ আযাপ আরী

মভাছাোঃ ভছজরা খাতুন

কুলিয়া 27/07/1995

30019 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ ছলফজর ফ যাাযী

 মভাছাোঃ মজাছফদা মফগভ

গাইফান্ধা 25/11/1993

30020 পাযানা আকতায মভাোঃ আব্দুর কাছদয

মভাছাোঃ উছে কুরছুভ

গাইফান্ধা 25/11/1995

30021 আব্দুর মুত্তালরফ মভাোঃ াছদ আরী

মভাছাোঃ ভভতা খাতুন

লযাজগঞ্জ 19/11/1992

30022 মভাোঃ ফায়লজদ াান মভাোঃ পজলুয যভান ভলল্লক

মভাাোঃ াছপজা মফগভ

টুয়াখারী 13/09/1995

30023 ডালরয়া আক্তায ালফফা মভাোঃ মদছরায়ায মাছন াটয়াযী

াযবীন মফগভ

লযয়তনৄয 01/02/1990

30024 লফদ যযৎ লফশ্বা সুছফার লফশ্বা

সুলচত্রা লফশ্বা

মছায 03/06/1991

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল  পনব োগ পবজ্ঞপি  অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকো ী প্রবকৌশলী/শোখো কম েকতেো (পু )/প্রোক্কলপনক বে 

স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ
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30025 মভাোঃ যায়ানুর ইরাভ লরভন মভাোঃ মরার উলিন

মভাছাোঃ যনলজনা মফগভ

যংনৄয 30/12/1994

30026 মভাোঃ আব্দু ারাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ াভসুন নাায

ফগুড়া 12/11/1994

30027 কাজী ভানেজুয যভান কাজী লভজানুয যভান

মভাছাোঃ াভীভা আখতায

কুলিয়া 22/03/1996

30028 মভাোঃ ভালনক মাছন মভাোঃ মতাপাজ্জর যদায

মভাছাোঃ মগারাী খাতুন

াফনা 22/09/1995

30029 মভাোঃ াাবুলিন ালকর মভাোঃ আবু তাছরফ

মভাছাোঃ ানাজ মফগভ

াফনা 25/08/1992

30030 মভাোঃ মদছরায়ায ফাায মভাোঃ আব্দুর ালভদ

মদছরনা খাতুন

াফনা 01/05/1987

30031 মভাোঃ জালদুর ক মৃতোঃ লযাজুর ক

মৃতোঃ ভভতাজ মফগভ

নাছটায 10/09/1994

30032 তানবীয আছেদ মুাোঃ মুখছরছুয যভান

মপযছদৌল মফগভ

জাভারনৄয 08/07/1992

30033 মভাোঃ আর যালজন মভাোঃ আরতাভা উিীন

নাযীন জাান

জাভারনৄয 31/12/1993

30034 মভাোঃ জুনাছয়দ কলফয মভাোঃ াভছু উিীন

সুযাইয়া আক্তায

ভয়ভনলং 01/11/1994

30035 ভাাবুয যভান মযত আরী

যলভা আক্তায

মনত্রছকানা 02/08/1991

30036 মভাোঃ ভলভনুর ইরাভ জহুরুর ক

মভাছাোঃ ভছভনা মফগভ

যংনৄয 21/04/1989

30037 মভাোঃ ালবুয যভান মভাোঃ আয়ুফ মাছন

আনলজরা মফগভ

লঝনাইদ 23/07/1995

30038 স্বন কুভায ভাাছতা সুছয চন্দ্র

আযতী যানী

লযাজগঞ্জ 03/02/1994

30039 মভাোঃ আযজু লভয়া মভাোঃ ালফবুয যভান

মৃত ভভতাজ মফগভ

জাভারনৄয 12/11/1988

30040 আলযপাতুজ্জাান আঁলখ আছনায়ারুর ইরাভ

নূযজাান মফগভ

গাইফান্ধা 01/03/1994

30041 যীপ মাাইন মভাোঃ সুলক লভয়া

মভাছাোঃ লযাজুন মনছা

সুনাভগঞ্জ 20/07/1990

30042 মভাোঃ াভসুজ্জাভন জলয উলিন

মভাছাোঃ ালভজা খাতুন

যংনৄয 22/11/1988

30043 ভলনয মাাইন আোঃ জলরর তালুকদায

ছাছরা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1991

30044 পলযদ মাছন মৃত আব্দুর ভলতন াটওয়াযী

মযাছকয়া মফগভ

চাঁদনৄয 15/03/1986

30045 মভাাোঃ জালদ াান মভাোঃ আব্দুর কলযভ

মভাছাোঃ আকতায ফানু

চট্টগ্রাভ 11/02/1989

30046 লফধান ার লফভর ার

ভঞ্জু যানী ার

ভাগুযা 15/05/1990

30047 মছাটন কুভায ীর নাযায়ন চন্দ্র ীর

লযনা যানী ীর

চট্টগ্রাভ 29/07/1995

30048 ীদুর ইরাভ লযাজুর ইরাভ

জান্নাত আযা মফগভ

কক্সফাজায 27/12/1993
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30049 মভাোঃ তাছযক যভান আোঃ গলন

মভাাোঃ কলচযা মফগভ

টুয়াখারী 01/02/1996

30050 মভাােদ কাউছায মভাোঃ ভীন আরী

ভানেজা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1993

30051 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ আব্দুর মলরভ

রুলফয়া খাতুন

জাভারনৄয 10/08/1995

30052 এ মজট এভ াভসুয যভান মভাোঃ জুরলপকায যভান

ডাোঃ াভীভ আকতায

লদনাজনৄয 30/09/1987

30053 যলকফ উিীন আরাউিীন াওরাদায

আছনায়াযা (মৃত)

ভাদাযীনৄয 02/02/1988

30054 মভাোঃ ভাইনউিীন ভীভ মভাোঃ ালপজুয যভান

মৃত নূযজাান মফগভ

ঠাকুযগাঁও 30/06/1989

30055 মভাােদ নালছয উিীন াজী মভাোঃ আবুর ছছয়দ

ভভতাজ মফগভ

কক্সফাজায 10/06/1990

30056 মভাোঃ যালকবুর ক মভাজাছের ক

মযানা াযবীন

জাভারনৄয 23/12/1988

30057 মভাোঃ যাছর আছভদ মভাোঃ জাভাত আরী

মভাছাোঃ ভাছজদা খাতুন

াফনা 12/10/1987

30058 যাছদুর আরভ পজলুয যভান

মযছনা মফগভ

চাঁদনৄয 03/03/1993

30059 মভাোঃ আবুর খাছয়য মভাোঃ আলভয মাছন

ছনেযা মফগভ

কুলভল্লা 10/03/1995

30060 মভাোঃ মভাতালভ লফল্লাহ মভাোঃ আব্দুর ভাছজদ

মভাছাোঃ লভনাযা মফগভ

যংনৄয 25/05/1987

30061 মভাোঃ াীদুর ইরাভ মভাোঃ আাভ আরী

মযলজয়া খাতুন

কুলভল্লা 12/03/1992

30062 মভাোঃ ালবুর াান মৃত ইছাক আরী

মভাছাোঃ রুবান খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 20/07/2016

30063 মভাোঃ আরভগীয মাছন আছয়ত আরী

ছয়ছদয মনা

কুলভল্লা 10/06/1995

30064 মভাোঃ াভসুছজ্জাা মভাোঃ জীভ উলিন

মভাছাোঃ কলনুয খাতুন

কুলিয়া 20/01/1995

30065 মভাোঃ া আরভ ভূইয়া মভাোঃ যলভজ উলিন ভূইয়া

মভাাোঃ মাছনয়াযা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1992

30066 মভাোঃ মফরার মাছন মৃত মভাোঃ আবুর মাছন

জালভরা মফগভ

খুরনা 01/12/1991

30067 মভাোঃ মফরার উলিন সুভন আরী আেদ

ছলকনা খাতুন

মনায়াখারী 30/12/1994

30068 াান ভামুদ মভাোঃ ভলজদ যদায

ালপজা মফগভ

াফনা 20/03/1993

30069 মভাোঃ মাাগ মাছন মভাোঃ ফাবুর লভয়া

াযবীন মফগভ

কুলভল্লা 11/08/1995

30070 মভাোঃ আব্দু াভাদ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

পাছতভা মফগভ

কুলভল্লা 18/07/1989

30071 ভামুন আছভদ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

জাানাযা মফগভ

ভয়ভনলং 01/09/1990

30072 মভাোঃ তানলজয মাাইন মভাোঃ পজলুয যভান

পছতভা মফগভ

ভাগুযা 15/07/1988
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30073 তালনয়া আক্তায মুখছরছুয যভান

লদলু আযা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 1/1/0001

30074 মভাোঃ আবুর কাছভ মুনছুয আােদ

যালজয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 01/03/1992

30075 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আনছায পলকয

মভাছাোঃ পালভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/02/1991

30076 ািাভ মাাইন আব্দুয যাজ্জাক

মযাছকয়া মফগভ

ভালনকগঞ্জ 20/12/1993

30077 মভাোঃ াইনের ইরাভ আব্দুর ভন্নান

জাানাযা মফগভ

মনায়াখারী 02/02/1991

30078 নুয উলিন আর-ভাসুদ যলন নুরুর ইরাভ াওরাদায

ালরভা সুরতানা

টুয়াখারী 18/01/1990

30079 মভাোঃ জুফাছয়য াান মভাোঃ দলফয উিীন

মভাাোঃ আঙ্গুযা খাতুন

কুলিয়া 31/03/1993

30080 মভাোঃ আলক-উজ-জাভান মভাোঃ আব্দুন নুয

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

যংনৄয 16/10/1987

30081 মভাােদ আযানের ইরাভ মভাোঃ আবুর াছভ

মকালনূয আক্তায

কুলভল্লা 01/11/1993

30082 মুােদ আফদুর আাদ লযা রার দা

মৃত অরুনা যানী দা

মপনী 13/02/1989

30083 মভাোঃ নূয আযজু যানা মভাোঃ নূয মাফান

আছনায়াযা মফগভ

কক্সফাজায 21/04/1991

30084 মভাোঃ মরার মাছন মভাোঃ আরী আােদ

ছাছয়যা মফগভ

কুলভল্লা 01/05/1987

30085 লযনের ক লপকুর ইরাভ

মভাাোঃ াছনা মফগভ

মবারা 05/12/1992

30086 মভাোঃ মদছরায়ায মাছন মভাোঃ লফল্লার মাছন

রুভা আক্তায

কুলভল্লা 01/04/1987

30087 মভাোঃ কাউছায আছভদ পলযদ আছভদ

মভাাোঃ ভালনক লফলফ

কুলভল্লা 23/12/1990

30088 মভাছাোঃ াযলভন আক্তায মভাোঃ ালভভ মাছন

মভাছাোঃ আভরুন মনছা

নীরপাভাযী 05/08/1992

30089 সুভন কুভায দা লনতাই চন্দ্র দা

ফীনা যানী দা

ভাগুযা 15/08/1992

30090 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ ইব্রালভ খান

আছনায়াযা মফগভ

ভয়ভনলং 08/03/1991

30091 াপায়াত আর ালভ মভাস্তপা মুােদ আরী

ভামুদা আক্তায

ভালনকগঞ্জ 19/03/1995

30092 নালদুর আরভ মভাোঃ জাছকয আরভ

যওন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 22/04/1993

30093 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ াাফ উলিন

মভাছাোঃ জাছভনা মফগভ

যংনৄয 02/03/1995

30094 যাাত আকন্দ মভাোঃ কাভরুজ্জাভান

াানা আক্তায

ভয়ভনলং 20/10/1995

30095 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ ইলি আরী

মভাছাোঃ মপারী খাতুনা

াফনা 26/04/1995

30096 মভাোঃ মায়াইবুয যভানা মভাোঃ এ ছারাভ

তালভনা

টুয়াখারী 01/06/1990
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30097 মভাোঃ াইনেিীন মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

নালগ ম াযবীন

টুয়াখারী 22/09/1988

30098 পযাদ আরী যলজভ উলিন

আলভনা মফগভ

াফনা 02/10/1996

30099 মভাোঃ ইলতয়াক আছেদ মভাোঃ লভনাজ উলিন

মভাছাোঃ মপযছদৌল মফগভ

ফগুড়া 30/12/1994

30100 মভাোঃ ভয়নুর ইরাভ মভাোঃ নলছভ উলিন

মভাছাোঃ ালনা মফগভ

াফনা 01/01/1996

30101 মভাোঃ আযানের ইরাভ জর মৃত া আরভ াওরাদায

মভাাোঃ মতাযা মফগভ

ফলযার 04/05/1995

30102 মভাোঃ নাজমুর মাছন মভাোঃ আোঃ ভলজদ যদায

াছরা মফগভ

াফনা 26/09/1987

30103 মভাোঃ যালদুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

লভছ ভাকসুদা মফগভ

খুরনা 01/01/1994

30104 মভাোঃ লরটন ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জলরর মখ

মভাছাোঃভছনায়াযা খাতুন

াফনা 15/06/1988

30105 মভাোঃ এান এরাী মভাোঃ আলভনুয যভান

মভাছাোঃ লরারী মফগভ

নীরপাভাযী 28/11/1993

30106 কাজী পযাদ মাছন কাজী আছনায়ায মাছন

পলযদা াযবীন

ভাগুযা 21/12/1995

30107 লযাজুর ইরাভ মভাোঃ ফাদা যদায

ভাছজদা খাতুন

াফনা 03/12/1992

30108 ইন্দ্রলজৎ লফশ্বা মগালফন্দ লফশ্বা

দূগ মা যানী

খুরনা 01/12/1995

30109 রুছফর াান কুযফান মখ

রুলফ মফগভ

টাঙ্গাইর 14/06/1991

30110 মভাোঃ ইভাভ মাছন মভাোঃ ভাসুদ মচৌধুযী

ভছনাজা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1991

30111 মভাোঃ ইভলতয়াজ াান মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

মভাাোঃ াীনুয সুরতানা

কুলভল্লা 05/09/1992

30112 মভাোঃ নরুর মাদা প্রধান মভাোঃ আফদুর কলযভ প্রধান

মভাছাোঃ ানুয মফগভ

গাইফান্ধা 30/06/1993

30113 মভাখছরছুয যভান আছাদুজ্জাভান

মুকুর মফগভ

জাভারনৄয 04/07/1992

30114 লনফ মান দা লনতাই দা

মৃত কনক দা

ফলযার 10/11/1993

30115 আকযামুর আবুর কাছভ

যলভা

জাভারনৄয 28/01/1992

30116 মভাােদ নালদুর ইরাভ ভূ ূঁঞা মভাােদ নুয নফী ভূ ূঁঞা

মভাছােত ালছনা আক্তায

মপনী 13/12/1994

30117 মভাোঃ নুছয আরভ আবুফকয ললিক

আছভনা আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 05/07/1987

30118 মভাোঃ যীনের ইরাভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

লযাজগঞ্জ 10/10/1991

30119 মভাোঃ ালনুজ্জাভান মভাোঃ ইব্রালভ মাছন

মভাছাোঃ াছজযা খাতুন

কুলিয়া 20/10/1991

30120 মভাোঃ ািাভ মাছন মভাোঃ আলভয মাছন ভূ ূঁইয়া

মভাছাোঃ াানা মফগভ ভূ ূঁইয়া

যংনৄয 18/12/1991
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30121 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কলযভ খান

মভাছাোঃ আজলভযা াযবীন

াফনা 14/04/1994

30122 মভাোঃ আছনায়ারুর ইরাভ খন্দকায মভাোঃ আবুর খাছয়য খন্দকায

আছনায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 15/08/1995

30123 মভাোঃ যালজবুর ইরাভ মভাোঃ াহ্জাান াওরাদায

মভাাোঃ লযলজয়া মফগভ

ফাছগযাট 13/12/1995

30124 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ আব্দুয যলভ

ভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

কুলিয়া 03/01/1988

30125 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ালভদ ভািায

মভাছাোঃ আছভা খাতুন

াফনা 15/08/1993

30126 এ এভ খালরদ াান মভাোঃ আপতাফ উিীন মখ

মভাছাোঃ রায়রা আযজুভান্দ ফানু

কুলিয়া 31/12/1994

30127 মভাোঃ াজ্জাদ মাছন মভাোঃ আবুর ফাায

াভীভা াযবীন

চাঁদনৄয 03/02/1990

30128 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ যালদা খাতুন

ভয়ভনলং 01/03/1989

30129 মভাোঃ লভতুর লভয়া মৃত যযোঃ ফাফলু লভয়া

মভাছাোঃ অছরচা মফগভ

ফগুড়া 01/10/1995

30130 মজাফাছয়য মাছন ভলনরুর ইরাভ

লভঞ্জু মফগভ

মবারা 15/05/1995

30131 মভাাোঃ ললযন সুরতানা মভাোঃ ালযনের ইরাভ

মভাাোঃ নালভা ইরাভ

যাজাী 11/01/1989

30132 এ এভ াীদুজ্জাভান এ এভ কাভরুজ্জাভান

যানী জাভান

খুরনা 05/03/1990

30133 মভাোঃ ভাবুবুয যভানা মভাোঃ আাদুয যভান

মভাছাোঃ ভানেজা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 28/11/1995

30134 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভলজদ 

নাযলগ আক্তায

মনত্রছকানা 09/10/1992

30135 মভাোঃ মতাপাজ্জর মাছন মভাোঃ নালজভ উিীন

রাবরী আক্তায

মনত্রছকানা 19/11/1996

30136 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ ফলয উল্লা গাজী

মভাছাোঃ নূযজাান

লঝনাইদ 04/01/1995

30137 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ মুলজবুয যভান

ালদা মফগভ

কুলভল্লা 21/08/1994

30138 মভাোঃ একযামুর ইরাভ মভাোঃ ভংরা প্রাভালনক

মভাছাোঃ আছনায়াযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 28/11/1994

30139 সুভাইয়া াযবীন মভছদী াান

লুৎপা আইলযন

ফাছগযাট 10/10/1996

30140 মভাোঃ াছজদুর ইরাভ মভাোঃ লদুর ইরাভ

মভাছাোঃ ছলখনা মফগভ

ফগুড়া 11/10/1991

30141 মভাোঃ ইব্রালভ যলন মভাোঃ আকফয আরী

আছরয়া মফগভ

লঝনাইদ 21/08/1994

30142 মভাোঃ ভাসুভ লফল্লা মভাোঃ আছনায়ায াযছবজ

মভাছাোঃ জাানাযা াযবীন

াফনা 28/11/1993

30143 লযয়া নালযন মভাোঃ আব্দুর ক

মজলভন আক্তায

ভয়ভনলং 12/10/1996

30144 আলফদ ভামুদ মাছর মভাােদ ালভদ লভয়া

আছনায়াযা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 12/12/1991
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30145 কাভরুর ইরাভ যলপকুর ইরাভ 

আছভা

মবারা 10/01/1991

30146 মভাোঃ াীন আরভা মভাোঃ নুরুর ইরাভ

ভাছরকা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1992

30147 মভাোঃ আবুর কাছভ মৃত এ মক এভ খুযলদ আরভ

মভাছছনাযা মফগভ

মনায়াখারী 11/06/1990

30148 মভাোঃ আলযনেয যভান জীফ মভাোঃ আব্দুর আলজজ

মভাছাোঃ আপছযাজা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 29/08/1993

30149 ভাবুফ আরভ মভাোঃ পজলুর কলযভ

যলভা

ভয়ভনলং 01/03/1991

30150 মভাােদ আলনছ কলযভ তুলন মভাােদ ইলরয়াছ মচৌধুযী

ললযন আক্তায

চট্টগ্রাভ 12/12/1994

30151 অলনফ মান বট্টাচার্য্ম কাজর বট্টাচার্য্ম

কৃষ্ণা বট্টাচার্য্ম

চট্টগ্রাভ 10/07/1989

30152 ছাছলচং চাক মথায়াই উ থাই চাক

চাইরা উ চাক

ফান্দযফান 01/01/1992

30153 মভাোঃ পযাদ মাছন মভাোঃ ইকযামুর ক

লপছযাজা মফগভ

যংনৄয 28/12/1993

30154 ভগুর আছেদ মভাোঃ মখাযছদ আরভ

মভাাোঃ আছরয়া াযবীন

যাজাী 10/11/1988

30155 মভাোঃ মতৌলদুর ইরাভ ভূইয়া মভাোঃ আব্দু াভাদ ভূইয়া

লভছ জালদা মফগভ

কুলভল্লা 25/04/1991

30156 লপছযাজ আছভদ মভাোঃ আব্দুল্লাছর কাপী

মভাছাোঃ মপযছদাী খাতুন

াফনা 31/12/1994

30157 মভাোঃ াীনুয ইরাভ মৃত ালফজায যভান

মাবা মফগভ

গাইফান্ধা 10/10/1992

30158 মভাোঃ ইলরয়াছ কাঞ্চন মভাোঃ ইব্রালভ আরী ভন্ডর

মভাছাোঃ জহুযা লফলফ

লদনাজনৄয 12/05/1990

30159 মভাোঃ লভজানুয যভান আোঃ যলভ খান

খুল মদা মফগভ

চাঁদনৄয 15/09/1994

30160 মভাোঃ াছদকুর ইরাভ মভাোঃ মভাজাছের ক

মভাছাোঃ ছলফ মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1994

30161 মভাোঃ ভারুপ মযজা মভাোঃ মযজাউর ক

তাছলরভা ক

াফনা 18/07/1995

30162 মারায়ভান প্রধান মৃত আরী লভয়া প্রধান

ভলনযা মফগভ

চাঁদনৄয 25/10/1992

30163 লফনৄর চন্দ্র দা লফভর চন্দ্র দা

মপারী যানী দা

ফগুড়া 12/10/1990

30164 মভাোঃ ভাইনউলিন লভয়া মভাোঃ ানু লভয়া

ভাছরকা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 14/07/1992

30165 মভাোঃ হুভায়ূন খালরদ মুােদ আরী

মভাছাোঃ খাছরদা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 15/06/1996

30166 সুকুভায কুভায যকায মনার চন্দ্র যকায

লফতা যানী

টাঙ্গাইর 12/08/1994

30167 ফাপ্পা যাজ দা ভনভথ নাথ দা

ভায়া যাণী যকায

নড়াইর 15/10/1992

30168 আভা আক্তায আফদুর রলতপ আকন

াানাজ মফগভ

ফলযার 20/12/1996
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30169 মভাোঃ আলনছুয যভান ভযহুভ মভাোঃ আব্দুর আলজজ

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

কুলিয়া 04/10/1992

30170 সুলপ্রয় চাকভা ছতাল কুভায চাকভা

সুভলত ফারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 26/02/1993

30171 মভাোঃ ভামুদুর ক মভাোঃ ভয়নুর ক

াাযা খাতুন

জাভারনৄয 03/10/1987

30172 মখাকন চন্দ্র ফভ মন লনায চন্দ্র ফভ মন

মযনু ফারা ফভ মন

লকছাযগঞ্জ 10/11/1994

30173 ালফবুয যভান াভচর ক

াছনা মফগভ

মযনৄয 02/01/1992

30174 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আরতাপ মাছন

মযনু মফগভ

ফযগুনা 27/03/1995

30175 মভাছাোঃ াযলভন ভভতাজ মৃত আব্দুর কলযভ

মভাছাোঃ আপরুজা মফগভ

লদনাজনৄয 01/10/1992

30176 মুোঃ যালনুর ইরাভ মুোঃ আলভরুর ইরাভ

মভাাোঃ মযছনা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/11/1990

30177 মভাোঃ এনাছয়ত উল্লা মভাোঃ আব্দুর ভাছরক

মভাছাোঃ এনছতজা মফগভ

যংনৄয 05/10/1993

30178 মভাোঃ  সুভন আরী মভাোঃ রইভিীন ভন্ডর

মভাছাোঃ মলরনা মফগভ

নওগাঁ 01/02/1995

30179 মভাোঃ আবু মাছন মখ আব্দুর ান্নান

পালতভা মফগভ

ফাছগযাট 10/06/1992

30180 মভাোঃ মভায়াছজ্জভ মাাইন লভজানুয যভান

যাছদা আক্তায

মপনী 10/01/1995

30181 লপকুর ইরাভ নয়ন ইয়াজউিীন

াছপজা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 05/12/1990

30182 জলরুয কাইয়ুভ মৃত মভাোঃ আবুর াছভ

মভাাোঃ মকালনুয মফগভ

কুলভল্লা 28/11/1993

30183 মভাোঃ ারুন অয যীদ মভাোঃ ছাইদুয যভান

মভাছাোঃ আলকভা মফগভ

গাইফান্ধা 10/10/1993

30184 মকৌলক ভন্ডর মকাভরাক্ষী ভন্ডর

নলভতা যানী ভন্ডর

মগাারগঞ্জ 15/07/1995

30185 মভাছাোঃ ানলজদা আক্তায মভাোঃ আভজাদ মাছন

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 12/01/1993

30186 মভাোঃ ইভযান আরী মখ মৃত মভাোঃ আকফায আরী মখ

মভাছাোঃ তাছলরভা মফগভ

লছযাজনৄয 15/12/1993

30187 মভাোঃ ভারুপ াান মৃত মতাজাছের ক ভন্ডর

মভাছাোঃ মগাছরজা মফগভ

ফগুড়া 28/08/1994

30188 তানবীয াছান মভাোঃ আফদুর ক

মভাাোঃ ালছনা আক্তায

চট্টগ্রাভ 04/01/1995

30189 যাছর উলিন যভত আরী

আলপয়া খাতুন

কুলভল্লা 04/02/1993

30190 মতাপাজ্জর মাছন ভূঞা মভাোঃ আব্দুর ভাছরক ভূঞা

নাায মফগভ

মনত্রছকানা 28/12/1994

30191 মভাোঃ জাকালযয়া মভাােদ ললিকুয যভান

মভাাোঃ নাজভা মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1995

30192 লযপাত মাছন ইকফার আলজজুর ক

যলভা খাতুন

গাজীনৄয 17/07/1996
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30193 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ আক্কাছ আরী

মভাছাোঃ মযছনা খাতুন

কুলিয়া 17/08/1994

30194 ইভযান খান আকফয মাছন খান

সুলপয়া মফগভ

পলযদনৄয 15/05/1989

30195 মভাোঃ ভলউয যভান মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

ফগুড়া 28/12/1994

30196 ভলনয আােদ মৃত সুরতান আােদ

মভাছােৎ যছপয়া খাতুন

চট্টগ্রাভ 15/03/1986

30197 মভাোঃ যব্ব যর আওয়ার মভাোঃ ভলউলিন

মভাছাোঃ খালদজা মফগভ

ঢাকা 14/08/1992

30198 মভাছাোঃ যাছফয়া খাতুন মভাোঃ নয়া লভয়া

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

যংনৄয 01/11/1992

30199 আাদুর ইরাভ কুদ্দুছ মভাল্লা

লভনাযা মফগভ

টুয়াখারী 15/08/1993

30200 মভাোঃ আব্দুল্লা লফন কলযভ মভাোঃ মযজাউর কলযভ

আপছযাজা মফগভ

গাইফান্ধা 25/12/1994

30201 মভাোঃ আবু তারা নুযী মভাোঃ আবু তাছরফ লভয়া

মভাছাোঃ নুযজাান খাতুন

লযাজগঞ্জ 31/12/1990

30202 ইনামুর াান জয়নার আছফদীন

যওন আযা মফগভ

মপনী 10/05/1991

30203 মভাোঃ তালযকুর ইরাভ মভাোঃ নালছয উিীন

মভাছাোঃ তালরভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 05/08/1990

30204 মভাােদ লযয়াজুর ইরাভ জলরুর ইরাভ

মযছক্সানা মফগভ

মপনী 01/01/1990

30205 মভাোঃ আব্দুর ভলতন আব্দুয যাজ্জাক

সুলপয়া মফগভ

যংনৄয 02/02/1992

30206 মভাোঃ ভাাবুবুয যভান মভাোঃ আব্দুর কলযভ

পাছতভা মফগভ

ফগুড়া 03/12/1995

30207 মভাোঃ াানুজ্জাভান মভাোঃ অছয়জ উলিন ভন্ডর

মভাছাোঃ ালনা লফলফ

জয়নৄযাট 14/10/1989

30208 মখ পাযান আর অযলছ মভাোঃ আব্দুর ভলজদ মখ

পালভা আকতাযছজ

ফগুড়া 20/10/1996

30209 মভাোঃ মভাছ মদ লভয়া মভাোঃ াইনেয যভান

মভাছাোঃ ভাছজদা মফগভ

ফগুড়া 01/10/1991

30210 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ পাইজুর ক

নাজভা মফগভ

ফাছগযাট 25/12/1995

30211 মভাোঃ মভাস্তপা াছয়দ ভযহুভ মভাোঃ আব্দুর ওয়াছদ

পালভদা মফগভ

কুলভল্লা 01/11/1991

30212 পয়ছার আছেদ জলরুর ক

াভসুন নাায

চাঁদনৄয 14/08/1993

30213 একযামুন মনছা যলপকুর ইরাভ

নালভা খানভ

ঢাকা 05/02/1991

30214 মভাোঃ তালন উলিন অলনক এ. এভ. জলভ উলিন

মভাাোঃ মপযছদৌ আযা

ফলযার 21/07/1991

30215 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

মভাছাোঃ ালরভা মফগভ

যংনৄয 05/05/1991

30216 মভাোঃ আকা আছেদ মভাোঃ আবুর মাছন

মভাছাোঃ মপযছদৌী মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1995
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30217 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ ইউসুপ আরী

মভাছাোঃ ভছনজা মফগভ

মযনৄয 12/08/1994

30218 মভাোঃ বুজ মাছন মভাোঃ মতাযা আরী

মভাছাোঃ মজাছনা খাতুন

াফনা 01/01/1992

30219 মখ রুহুর আলভন মখ ালপজুয যভান

ালজদা খাতুন

াতক্ষীযা 30/12/1995

30220 মভাছাোঃ াযলভন আক্তায মভাোঃ আব্দুর কলযভ

মভাছাোঃ মাছনয়াযা মফগভ

ফগুড়া 21/01/1990

30221 মভাোঃ আফদুয যলভ মগারাভ াছযাওয়ায

বুযা খাতুন

মপনী 23/04/1994

30222 অলকমড চাকভা প্লাফন চাকভা

লখা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 15/10/1990

30223 মভাোঃ নুয নফী মভাোঃ মকতাবুর ক

মভাাোঃ আনলজযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 05/09/1991

30224 উৎর চাকভা াধন লভত্র চাকভা

বুদ্ধ রতা

যাঙ্গাভাটি 10/11/1989

30225 মভাোঃ ভঈন উিীন মভাোঃ জালদুর ইরাভ

াছরা মফগভ

মছায 13/03/1995

30226 মভাোঃ ালনুয ইরাভ মভাোঃ আব্দুর রলতপ

মপালর লফলফ

জয়নৄযাট 11/12/1991

30227 শ্রী উৎর কুভায ারদায শ্রী নীরভলন ারদায

শ্রীভলত াতনা যানী ারদায

াফনা 04/12/1987

30228 কৃছন্দ্র চাকভা ঞ্চানন চাকভা

লচলত্ত কারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 08/07/1992

30229 লকযন চাকভা জগদী চন্দ্র চাকভা

দ্ম ছায়া চাকভা

যাঙ্গাভাটি 10/06/1992

30230 মভাোঃ জালদ াান আব্দুয যাজ্জাক াং

মভাাোঃ আছনায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 01/05/1992

30231 যলকবুর ইরাভ লর উিীন গাজী

লুৎনেছন্নছা

খুরনা 17/11/1993

30232 াছয়ভ া আরভ

ছলকনা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1995

30233 মভাোঃ যাজীফ মাছন রা মৃত যভজান আরী

মভাছাোঃ আন্না মফগভ

লযাজগঞ্জ 30/12/1991

30234 মভাোঃ লভজানুয যভান মৃত লপকুর ইরাভ

লফউটি মফওয়া

নাছটায 23/09/1991

30235 নুয মাাইন খান আব্দুল্লা খান

ভাছঝদা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 01/01/1992

30236 া মভাোঃ জলরুর ইরাভ া মভাোঃ মভজফাহুজ্জাভান

মভাছাোঃ লপছযাজা মফগভ

যংনৄয 02/10/1989

30237 রা মখ মভাোঃ আবুর াছভ

মযছফকা খাতুন

কুলিয়া 18/12/1995

30238 মজাফাছয়য আছভদ সুরতান আছভদ

নাছলযন আক্তায

কুলভল্লা 25/12/1992

30239 লরল আক্তায মভাোঃ াছচন মফাযী

মভাাোঃ সুলপয়া মফগভ

ফলযার 15/01/1995

30240 মভাোঃ পয়র আরভ মভাোঃ মাছরভান

নুযজাান মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1992
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30241 মভাোঃ এভযান মাাইন মভাোঃ ভলপজুয যভান ঢারী

ালদা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/10/1988

30242 পয়ার আছনায়ায পলযদ আভদ

নূয আছয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 19/09/1988

30243 মাছর যানা আব্দুর জলরর

নূয জাান

ভয়ভনলং 31/12/1996

30244 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ মদছরায়ায মাছন াওরাদায

মভাাোঃ যালদা মফগভ

ঝারকাঠী 05/07/1992

30245 মভাোঃ দাউদ মাছন ভজুভদায মভাোঃ আফদু ছাত্তায ভজুভদায

ভছনায়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 31/01/1995

30246 মভাোঃ আব্দুর ভাছরক মভাোঃ লদায যভান

মভাছাোঃ মভলযনা খাতুন

রারভলনযাট 02/12/1988

30247 ান চাকভা নাটু চাকভা

গীতা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 10/10/1991

30248 মভাোঃ আবুর খাছয়য মভাোঃ আব্দুর গলণ

পাছতভা মফগভ

রক্ষীনৄয 25/11/1990

30249 মাছর লফশ্বা লগছযন্দ্র লফশ্বা

ভয়না যাণী লফশ্বা

মনত্রছকানা 19/10/1994

30250 মভছদী াান মগারাভ মভাস্তপা

আছয়া আক্তায

ঢাকা 03/05/1993

30251 আর-আযালফয়া মভাোঃ মভাখছরছায যভান

তাছলরভা আকতায

ফগুড়া 25/02/1995

30252 লভজানুয যভান ভযহুভ ছাছফয আছভদ

যলভা খানভ

চট্টগ্রাভ 05/01/1991

30253 ছয়দ নেয়াদ মাছন ছয়দ লপছযাজ মাছন

ছয়দা মলরনা মফগভ

যাজাী 25/12/1994

30254 মভাোঃ নাজমুর কালদয মভাোঃ ালফবুয যভান

ভছনায়াযা খাতুন

ফগুড়া 15/05/1989

30255 মাানা মভজাফীন মভাোঃ ইলরয়া মখ

মভাাোঃ মফফী পাযজানা

যাজাী 07/07/1996

30256 মভাোঃ আর াান ইয়াকুফ মভাোঃ মভাপাছজ্জর মাছন

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

কুলিয়া 12/08/1991

30257 লনলুপায ইয়াভীন াইছয়দুয যভান

জাানাযা মফগভ

যাজফাড়ী 05/11/1991

30258 সুজন যায় মগাার যায়

মপারী যানী যায়

যংনৄয 15/06/1991

30259 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মাছন আযা মফগভ

মপনী 30/01/1992

30260 আলকুর ক পজলুর ক

আকলরভা মফগভ

কুলিয়া 12/09/1995

30261 মভাোঃ আবু মযজা মভাোঃ আবু জাপয

লযনা

ফযগুনা 25/11/1992

30262 মভাোঃ লজাদুর ইরাভ আোঃ ভলজদ মজাভািায

লযলজয়া মফগভ

টুয়াখারী 01/05/1993

30263 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাােদ মকান্দায আলর

পাছতভা মফগভ

ফলযার 04/01/1990

30264 মভাোঃ মুযাদ মাছন মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

জাভারনৄয 14/02/1991
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30265 মভাোঃ পলযদ মাাইন মভাোঃ সুরতান মাছন ভলল্লক

পলযদা মফগভ

লছযাজনৄয 01/01/1987

30266 মভাোঃ আছনায়ায মাছন মভাােদ আরী

আছভনা খাতুন

সুনাভগঞ্জ 01/07/1994

30267 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ আব্দুয যফ

মভাাোঃ ইযাত জাান

নাছটায 01/01/1995

30268 মভাোঃ যালপউজ্জাভান মভাোঃ আরতা মভাল্যা

যাছফয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 26/03/1995

30269 খন্দকায মভাোঃ আব্দুর মভালভন খন্দকায আব্দুর আলজজ

আয়াা মফগভ

পলযদনৄয 20/02/1987

30270 মভাোঃ ইয়ালছন ভাবুবুর ক

লফলফ ভলযয়ভ

মনায়াখারী 01/09/1995

30271 মভাোঃ আযাপাত মাছন মভাোঃ আওরাদ মাছন

মভাছাোঃ আঞ্জুভছনায়াযা মফগভ

যংনৄয 30/10/1989

30272 মভাোঃ হুভায়ুন কফীয (যায়ান) মভাোঃ এভদাদুর ক

মভাছাোঃ মাছন আযা মফগভ

যংনৄয 30/08/1994

30273 মভাোঃ জারার উলিন মভাোঃ মভাস্তাায আরী

জাছভরা খাতুন

লযাজগঞ্জ 03/01/1989

30274 ালব্বয আছভদ মভাোঃ াছর উলিন

যালজয়া সুরতানা

পলযদনৄয 31/12/1995

30275 ীভা ভাযভা অংলপ্রু ভাযভা

লভনু ভাযভা

খাগড়াছলড় 19/04/1992

30276 মভাোঃ আছনায়ায লফন আযাপাত মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মভাছাোঃ ারুর আক্তায

ফগুড়া 25/12/1992

30277 মভাোঃ মভাজাহুরুর ইরাভ মভাোঃ যলফউর ইরাভ

পলজরা মফগভ

যংনৄয 25/11/1995

30278 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান ভলনয মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মভাছাোঃ ভাছজদা মফগভ

রারভলনযাট 01/12/1994

30279 মভাোঃ জুছয়র যানা দলফয উিীন লফশ্বা

আলখরুন খাতুন

কুলিয়া 21/11/1990

30280 মভাোঃ আর আলভন লভয়া আোঃ যলভদ লভয়া

মভাাোঃ ছাছরা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 05/07/1991

30281 মভাোঃ ওয়ালদুর ক মভাোঃ ালফবুয যভান

াছজযা মফগভ

লছযাজনৄয 01/04/1996

30282 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ তাছযক মভাোঃ পালযজ উলিন

নূছয জান্নাত মভাছাোঃ তভলজদা মফগভ

লদনাজনৄয 22/11/1996

30283 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ ালফলুয যভান

মভাছাোঃ যাছফয়া মফগভ

লদনাজনৄয 14/03/1991

30284 মভাোঃ ইকফার মাছন মৃত আতফ আরী মফাযী

আছনায়াযা মফগভ

ফলযার 25/11/1991

30285 মভাোঃ লজল্লুয যভান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ জাছভনা খাতুন

লঝনাইদ 14/04/1992

30286 মভাোঃ আবুর াছভ মভাোঃ ভকবুর মাছন

মভাছাোঃ মযনুয়াযা

ভয়ভনলং 14/09/1995

30287 মভাোঃ াইনের ইরাভ আফদু ারাভ

মভাাোঃ নুপা মফগভ

টুয়াখারী 22/11/1995

30288 মভাোঃ কাওায লযন আব্দু মছাফান

আছনায়াযা লরল

ভালনকগঞ্জ 10/03/1992
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30289 মভাোঃ ভাসুদ আর আযাপাত মভাোঃ আব্দুর আলজজ

মভাাোঃ লুৎপন মনছা

লদনাজনৄয 02/03/1995

30290 লভরন কুভায যায় মফা চন্দ্র যায়

লতছরশ্বযী যায়

লদনাজনৄয 03/10/1996

30291 লফজন চন্দ্র যায় ব্রছজন চন্দ্র যায়

বগফতী যানী যায়

ফগুড়া 01/11/1992

30292 এ.লফ. এভ. মতালদুর ইরাভ মভাোঃ াইনের ইরাভ

মভাাোঃ মাছন আযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 30/01/1990

30293  মভাোঃ জালভউর ইরাভ মভাোঃ ফাদা লভয়া

মৃত ভলভচা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 17/05/1989

30294 মফনলজয আছভদ মভাোঃ যলপকুজ্জাভান

াভছুন্নাায আকতায

লযয়তনৄয 05/04/1992

30295 লফজয় কুভায প্রাভালনক অলনর কুভায প্রাভালনক

ন্ধযা যানী প্রাভালনক

যাজফাড়ী 05/05/1988

30296 তানবীয ভামুদ মচৌধুযী কলফয আভদ মচৌধুযী

তলরভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 27/05/1988

30297 এ.,আয.এভ. াভউর উরাভ মভাোঃ আব্দুর জুব্বায প্রাভালনক

মভাছাোঃ াায ফানু

ফগুড়া 21/10/1992

30298 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ আইনুর ক

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

ঠাকুযগাঁও 20/11/1994

30299  মভাোঃ ফাফয মাছন মভাোঃ রুহুর আলভন

মখাযছদা মফগভ

মবারা 10/12/1995

30300 ভাসুদা সুরতানা মভাোঃ মভাস্তপা জাভান

আছভনা মফগভ

পলযদনৄয 23/11/1993

30301 মভাোঃ জালদ াান মভাোঃ লপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

যংনৄয 10/02/1996

30302 মভাোঃ এযপান উলিন (তুলায) মভাোঃ আভজাদ মাছন

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

লযাজগঞ্জ 05/11/1995

30303 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ মভাোঃ তাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ আপছযাজা মফগভ

ফগুড়া 15/07/1989

30304 নালদ খান লভজানুয যভান

নূয ভর

নাযায়নগঞ্জ 20/11/1992

30305 আােদ আরী মভাোঃ নূরুর ইরাভ

কভরা

ভালনকগঞ্জ 12/01/1990

30306 মভাোঃ আইয়ুফ মখ আোঃ যলভ

আছনায়াযা মফগভ

নযলংদী 11/03/1992

30307 জালদুর ইরাভ‘ আব্দুর ালকভ মুসুল্লী

সুলপয়া খাতুন

টুয়াখারী 11/02/1990

30308 জাছফদ মাছন আবুর াছভ

ালরভা খাতুন

মনায়াখারী 17/11/1994

30309 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আব্দুর ভলতন

ভলজমনা ভলতন

কুলিয়া 25/01/1993

30310 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ াভছুর ক খান

মভাাোঃ চন্দন লফলফ

টুয়াখারী 01/12/1988

30311 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ আবু মভাতাছরফ

মৃত ভছনায়াযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 02/01/1995

30312 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ াছতভ আরী

মভাছাোঃ ভাছরকা মফগভ

মযনৄয 01/01/1994
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30313 সুপ্তলজৎ ভিায ভরয় ভিায

ন্ধযা যানী ভিায

ফলযার 25/01/1990

30314 আলক ভামুদ ফছজ আরী

আছয়া

নযলংদী 13/09/1993

30315 মভাোঃ ভলউয যভান আোঃ ভাছরক

মফগভ আলরয়া ালফা

লকছাযগঞ্জ 20/10/1993

30316 মভাোঃ ইভরুর াান লজফ মভাোঃ মরাকভান মাছন ফাছতন

মভাছাোঃ জুছরখা আক্তায

ভালনকগঞ্জ 10/01/1993

30317 নালয উলিন মুন্পী নজরুর ইরাভ মুন্পী

ভালনুয মফগভ

মগাারগঞ্জ 15/10/1994

30318 াছযায়ায মভাছ মদ ান্থ মৃত াছযায়ায কাছয়

জয়বুছন্নছা

নযলংদী 20/10/1994

30319 মভাোঃ ওভয পারুক নূয মভাােদ কাজী

মভাছাোঃ মযালজনা খাতুন

কুলিয়া 24/10/1994

30320 মভাোঃ ভলতউয যভান মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

মভাাোঃ যাছফয়া মফগভ

চাঁদনৄয 04/08/1992

30321 মভাোঃ যীপ মাছন মভাোঃ ইউছুপ আরী

ভালয়া মফগভ

চাঁদনৄয 10/01/1991

30322 মুক্তায আছেদ মভাোঃ আোঃ ছাত্তায

মভাছাোঃ মুনজুযা খাতুন

কুলিয়া 08/05/1995

30323 মখ আরাউলিন মখ আক্তায

ছাছরা মফগভ

মযনৄয 01/12/1993

30324 মভাোঃ ইভযান মাাইন মভাোঃ খলরলুয যভান

নেলরভলত মফগভ

াফনা 15/11/1995

30325 মভাোঃ কলফয মাছন মভাোঃ জলরুর ইরাভ

লরলর মফগভ

ভালনকগঞ্জ 05/12/1995

30326 মভাোঃ মনওয়াজ লযপ মভাোঃ পখরুর ইরাভ

সুযভা মফগভ

মবারা 01/07/1996

30327 যলন যায়ান ভাসুদ লভয়া

যলভা খাতুন

ভয়ভনলং 10/12/1995

30328 যতন চন্দ্র যকায নাযায়ন চন্দ্র যকায

চন্দন যানী যকায

কুলভল্লা 10/08/1994

30329 জুছয়র ভূ ূঁইয়া মভাোঃ ছাছদকুয যভান ভূ ূঁইয়া

যীপা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 21/03/1994

30330 লভরন কালত যায় মৃত ভানছফন্দ্র যায়

রীরা যানী যায়

লফগঞ্জ 22/07/1987

30331 মভাোঃ আশ্রানেজ্জাভান অনৄ তালুকদায জারার আভদ তালুকদায

মভাছাোঃ আলিয়া খাতুন

সুনাভগঞ্জ 22/10/1993

30332 প্রছনলজত যকায ভছন্দ্র যকায

নয়ন যানী

টাঙ্গাইর 30/11/1994

30333 মভাোঃ লনয়াজ মখ মভাোঃ মভাাযপ মাছন

মভাছাোঃ মজযাৎস্না মফগভ

পলযদনৄয 21/08/1994

30334 ভাসুভা মপযছদৌ মভাাোঃ মভাস্তপা মাছন

মভাাোঃ যলভা মপযছদৌ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/07/1994

30335 জয়নার আছফদীন মৃত ফালনজ উলিন

মৃত াছজযা মফগভ

লদনাজনৄয 12/04/1991

30336 মভাোঃ ইব্রালভ খলরর মভাোঃ আোঃ জব্বায ওরাদায

মভাছভনা মফগভ

ফলযার 23/01/1987
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30337 মভাোঃ ভইদুর ইরাভ মভাোঃ এানুর ক

ভলযয়ভ খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 30/04/1993

30338 মভাোঃ আয়নার ক মভাোঃ াছদকউয যভান

মভাছাোঃ আলিয়া মফগভ

নাছটায 10/02/1988

30339 ালফবুয যভান মফরাছয়ত মাাইন

পাছতভা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1996

30340 মভাোঃ ভাছুভ মভাছ মদ মভাোঃ ভলতয়ায যভান

মভাছাোঃ ালরভা খাতুন

লঝনাইদ 24/08/1988

30341 তালনয়া ইভযান মভাোঃ আলভনুর ইরাভ

মভাছাোঃ লফরলক আযা

াফনা 14/03/1996

30342 মভাোঃ তাইছয়বুর ইরাভ লযভন মভাোঃ তাজুর ইরাভ

ললযনা ইরাভ

কুলভল্লা 21/11/1996

30343 ঞ্জীফ ভন্ডর প্রাত ভন্ডর

কানন ভন্ডর

মভৌরবীফাজায 25/10/1990

30344 মভাোঃ ালদুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

ালদা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 19/11/1995

30345 আলযনেজ্জাভান খান সুরতান আছেদ খান

আছভনা খাতুন

লযয়তনৄয 01/07/1985

30346 মযজাউর ইরাভ আব্দুর খাছরক

নাছজযা মফগভ

লঝনাইদ 07/01/1990

30347 আলযনের ইরাভ মগারাভ মভাস্তপা তালুকদায

লযপা খাতুন

লছযাজনৄয 30/10/1994

30348 মভাোঃ সুভন আরী মভাোঃ ওদাগয ভন্ডর

মভাছাোঃ আনলজযা খাতুন

কুলিয়া 10/01/1990

30349 মভাোঃ ইব্রাীভ খলরর মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

নুপা মফগভ

কুলভল্লা 09/04/1992

30350 মভাোঃ ইউনুছ আরী মভাোঃ আক্কা আরী

মভাাোঃ ফায়তুর মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 10/11/1994

30351 মভাোঃ ালপজুয যভান মভাোঃ আইনুর ক

মভাছাোঃ মনা মফগভ

ফগুড়া 31/12/1988

30352 মদফব্রত মঘাল ান্না রার মঘাল

কভরা যানী মঘাল

ফাছগযাট 06/08/1988

30353 মভাোঃ লযাজুর ইরাভ মভাোঃ মভাজাফ্পয আছভদ

যওনাযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 07/09/1991

30354 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ ইয়াকুফ মখ

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

কুলিয়া 20/08/1994

30355 মভাোঃ হুভায়ুন কলফয মভাোঃ পাছজদ আরী

মভাছাোঃ লভরা খাতুন

ঞ্চগড় 06/04/1995

30356 মভাোঃ মভাস্তপা নুয মভাােদ

আছরয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/05/1992

30357 মভাোঃ আফদুল্লা আর ভামুন খন্দকায ালফবুয যভান খন্দকায

যাছফয়া মফগভ

কুলভল্লা 11/04/1994

30358 যালপউর কফীয মজাছ মগারাভ মভাস্তপা

আকলরভা মচৌধুযী

ভয়ভনলং 08/09/1994

30359 ভাধফ চন্দ্র দা সুলনর চন্দ্র দা

আযতী ফারা দা

মপনী 07/05/1994

30360 গুন চাকভা যভনী যঞ্চন চাকভা

যভা চাকভা

খাগড়াছলড় 31/12/1986
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30361 মভাোঃ নওাদ আরী মভাোঃ মভাাযযপ মছন

মভাছাোঃ ল খাতুন

াফনা 03/01/1991

30362 কাভরুর াান ভজুভদায কাভার উলিন ভজুভদায

আছরয়া সুরতানা

মপনী 09/06/1988

30363 ভলন মাাইন মভাোঃ লভজানুয যভান

ানা াযলবন

গাজীনৄয 16/12/1993

30364 নুয ইরাভ নূয আরভ

লফলফ আছভনা

মনায়াখারী 01/12/1994

30365 কাজী তালতুর ইরাভ কাজী যীনের ইরাভ

াীন সুরতানা

কুলভল্লা 01/01/1991

30366 মভাোঃ মভাফাছশ্বয আরী মভাোঃ মতাপাজ্জর মাছন

মভাছাোঃ ভাামুদা মফগভ

যংনৄয 18/07/1990

30367 এভ. এভ. াজ্জাদুর আরভ এভ. এভ. আযানের আরভ

পলযদা মফগভ

লযাজগঞ্জ 13/01/1995

30368 মভাোঃ লভঠু লভয়া মভাোঃ আোঃ ভলজদ যকায

মভাছাোঃ ছলকনা মফগভ

গাইফান্ধা 06/06/1990

30369 মভাোঃ ভলনরুর আরভ মৃত আব্দু াভাদ

মভাছাোঃ মযছফকা মফগভ

যংনৄয 17/06/1990

30370 মভাোঃ আাদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

মভাছাোঃ আছভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 25/01/1990

30371 মভাােদ জীফ লভয়া লরয়াকত আরী

ঝযনা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 05/01/1991

30372 আব্দুল্লা অাার ভাসুভ আব্দুর ভলজদ

যালজয়া সুরতানা

ভয়ভনলং 25/12/1994

30373 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আব্দুর কাছদয

মকালনুয মফগভ

ভয়ভনলং 30/07/1990

30374 মভাোঃ যাছর লভয়া মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মযখা মফগভ

জাভারনৄয 01/02/1993

30375 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ মভাোঃ আরতাপ মাছন যদায

রাবরী মফগভ

টুয়াখারী 25/09/1995

30376 মভাােদ আবু নাঈভ আব্দুর কাছদয

ভছনায়াযা মফগভ

মপনী 01/01/1993

30377 াযলভন আখতায এ. মক. এভ.আজাদ

মভাছাোঃ ছলকনা খাতুন

জয়নৄযাট 21/03/1994

30378 মভাোঃ লপছযাজ আছেদ মভাোঃ লনজাভ উিীন

মভাছাোঃ আপছযাজা

ফগুড়া 31/07/1990

30379 মভাোঃ আরভগীয মাছন মভাোঃ জালরুর ইরাভ

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

ঠাকুযগাঁও 20/11/1996

30380 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ আরার উলিন

মভাছাোঃ াভছুননাায

ভয়ভনলং 31/12/1994

30381 মভাােদ আলভরুর ইরাভ মৃত ছলরমূর ইরাভ

যানু আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 04/08/1993

30382 মভাোঃ আর আলভন মভাোঃ ফাদা যদায

মভাছাোঃ জাছভনা খাতুন

াফনা 09/12/1989

30383 সুকাত ভজুভদায কাঞ্চন ভজুভদায

লপ্রা ভজুভদায

চট্টগ্রাভ 06/06/1989

30384 মভাোঃ ালনপ ংছকত মভাোঃ ছানাউর ইরাভ

লভোঃ াথী আক্তায

নওগাঁ 10/05/1993
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30385 মদছরায়ায মাছন মখ আােদ

আছভনা খাতুন

মনায়াখারী 01/03/1991

30386 মভাোঃ ালকভ মযজা মভাোঃ আযাপ আরী

মভাছাোঃ ঝযনা মফগভ

জয়নৄযাট 20/12/1990

30387 আবুর খাছয়য নালছয আেদ

মাছন আযা মফগভ

মপনী 05/03/1988

30388 াইনের ইরাভ াছয়ন উলিন

মৃত আছনায়াযা খাতুন

াফনা 15/02/1988

30389 ালজনা াান সুইটি আান উল্লা

ভলযয়ভ

কক্সফাজায 01/01/1994

30390 মভাোঃ যাছদুর াান মভাোঃ জয়নার আছফদীন

মভাছাোঃ ালনা মফগভ

াফনা 11/12/1993

30391 যালকবুর ইরাভ মকাযফান আরী প্রাভালনক

াভছুন নাায

ফগুড়া 15/02/1995

30392 মভাােদ জুনাইদ মভাােদ আলজজুর ক

ছতয়ফা খানভ

কক্সফাজায 29/12/1993

30393 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ আলজজুর ইরাভ

মভাছাোঃ মাছন আযা মফগভ

যংনৄয 15/09/1992

30394 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ জুছরখা মফগভ

নাছটায 1/1/1254

30395 মভাছাোঃ াছজদা াযবীন ল মভাোঃ দলফয়ায যভান

মভাছাোঃ মযলজয়া মফগভ

রারভলনযাট 01/05/1991

30396 লনয়াজ মভাযছদ মভাপাজ্জর মাছন

অছুমুন মনছা

মবারা 30/06/1987

30397 আলনসুজ্জাভান কাজী ভলঞ্জর

কাজী পাছতভা ভলঞ্জর

লকছাযগঞ্জ 16/12/1991

30398 লযাজুভ ভলনযা মভাোঃ আব্দুর ভলজদ

মভাছাোঃ আলভনা

লযাজগঞ্জ 14/11/1995

30399 াল আরভ াছয়দ আরী

ললযনা মফগভ

নওগাঁ 10/06/1992

30400 মভাোঃ লনয়ামুর কলযভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ জাানাযা  খাতুন

লযাজগঞ্জ 28/11/1993

30401 মভালভন মাছন মভাোঃ আবুর মাছন

মযাছকয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 01/02/1994

30402 মভাোঃ তাছযক যভান মভাোঃ মরার উলিন

মভাাোঃ আছতপা মফগভ

যাজাী 19/05/1989

30403 মভাোঃ আোঃ গাফ্পায মভাোঃ আজাদ আরী

মভাাোঃ মগাছরনূয মফগভ

যাজাী 01/06/1991

30404 নছন মন্দু চাকভা মভফণ ম চাকভা

দীা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 01/04/1991

30405 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মভাোঃ আব্দুয যলদ

মভাছাোঃ ভাাবুফা খাতুন

লদনাজনৄয 01/01/1967

30406 মভাোঃ াীন মাছন মভাোঃ আতায আরী

মফগভ াালযয়া

টুয়াখারী 01/10/1993

30407 মভাোঃ ইভদাদুর ইরাভ আফদূর রলতপ

নূযী নালগ ম আকতায

যাঙ্গাভাটি 28/11/1992

30408 মভাোঃ ভলপরুজ্জাভান মৃত মুন্পী আোঃ ভলজদ

মৃত জাানাযা মফগভ

পলযদনৄয 02/02/1988
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30409 মভাোঃ আব্দুয যভান যীপ মভাোঃ অলয়ুফ লভয়া

মভাাোঃ কাজর মযখা

গাজীনৄয 11/07/1991

30410 মভাােদ আজারুর ইরাভ আকন্দ মভাােদ লরয়াকত আরী আকন্দ

ভভতাজ মফগভ

নযলংদী 18/06/1989

30411 মভাোঃ াান আরী মভাোঃ আোঃ কাছদয মখ

মভাছাোঃ সুলপয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 10/02/1995

30412 নাজমুন নাায লমুর মৃত আফদুর ভাছরক

আছনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/11/1992

30413 আবু ালনপ মভাোঃ ইব্রালভ

আকলরভা মফগভ

কুলভল্লা 20/06/1989

30414 মভাোঃ মুস্তালপজুয যভান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মুক্তা ফানু

লঝনাইদ 31/01/1993

30415 আযানের আরভ মভাোঃ আব্দূর ালরভ

পলযদা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 06/03/1990

30416 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু ভন্ডর

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

ভাগুযা 01/01/1994

30417 অলবলজত কৃষ্ণ সুীর অলভর ফযণ সুীর

লফজয় রক্ষী সুীর

চট্টগ্রাভ 02/01/1990

30418 মভাোঃ ালপজুয যভান মভাোঃ ইভাইর মাছন

মভাছাোঃ নেল্লাযা খাতুন

মভছযনৄয 11/10/1994

30419 ভংশনু চাক মৃত মথায়াইচাঅং চাক

ইছয়াছা চাক

ফান্দযফান 12/03/1991

30420 মভাোঃ ফযকত আরী মভাোঃ আজগায আরী

মভাছাোঃ নূযনাায খাতুন

কুলিয়া 07/06/1996

30421 মভাোঃ যাছদুর াান মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

লপছযাজা মফগভ

ভয়ভনলং 01/12/1992

30422 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ আব্দুর খাছরক

আলতকা মফগভ

লদনাজনৄয 01/11/1993

30423 এ. এভ. আজায মভাোঃ জারার উলিন

াভছুন্নাায

ভয়ভনলং 10/12/1991

30424 মভাোঃ লপছযাজ আরভ মভাোঃ মকান্দায ভাতব্বয

মভাাোঃ যালভা মফগভ

টুয়াখারী 01/05/1989

30425 নুয নাায মফগভ মভাোঃ নুরুর ক

ভব্বছতয মনছা

মনায়াখারী 20/06/2016

30426 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ ইভাভ মাছন

গুরানাযা খাতুন

কুলিয়া 13/08/1989

30427 মভাোঃ পাইভ লফল্লা মভাোঃ আব্বাছ আরী

মভাছাোঃ াছজযা মফগভ

নওগাঁ 15/03/1991

30428 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ মতাপাজ্জর মাছন

রুলফয়া মফগভ

ফযগুনা 05/03/1991

30429 মভাোঃ মভাজাছের ক মভাোঃ আবুর কাছভ ভূঞা

মলরনা আক্তায

ভয়ভনলং 01/01/1992

30430 জুছয়র মভাোঃ লপকুর ক

জুছরখা মফগভ

মগাারগঞ্জ 13/01/1992

30431 মভাোঃ আলতকুয যভান আব্দুয যভান মভাল্লা

মলরনা মফগভ

ফযগুনা 01/09/1993

30432 মভাোঃ ভলনরুর াান মভাোঃ মৃত াান আরী

মভাছাোঃ ভছনায়াযা খাঁনভ

জাভারনৄয 11/04/1990
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30433 মভাােদ মগারাভ লকফলযয়া মভাোঃ ভলভনুর ক

মযাছকয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 02/01/1993

30434 লযাতুর মভাস্তালকভ মভাোঃ নরুর ক

মভাছাোঃ ভছভনা খাতুন

নীরপাভাযী 25/06/1989

30435 মভাোঃ হুভায়ুন আছেদ মভাোঃ পজলুয  যভান 

মভাাোঃ ালরভা

ঢাকা 20/12/1989

30436 আছনায়ারুর াান মৃত আোঃ াভাদ 

মযলজয়া খাতুন

ভয়ভনলং 01/05/1987

30437 আব্দু ারাভ আব্দুল্লাছর কাপী 

জালভরা খাতুন

টাঙ্গাইর 07/03/1988

30438 মভাোঃ যাছদুর ক মভাোঃ আছন্নছ আরী 

আছয়া খাতুন

ভয়ভনলং 18/01/1988

30439 পখরুর ইরাভ আব্দুর ভলজদ 

ালভদা খাতুন

ভয়ভনলং 16/08/1994

30440 মভাোঃ লপউর আরভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

ভয়ভনলং 03/12/1989

30441 াান লভয়া ফাদা লভয়া 

আছনায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1989

30442 রক্ষণ চন্দ্র দা প্রদী চন্দ্র দা 

লযনা যানী দা

গাজীনৄয 08/11/1989

30443 মভাোঃ যলপকুজ্জাভান মভাোঃ খাছরকুজ্জাভান 

 মভাছাোঃ জলযনা খাতুন

জাভারনৄয 21/11/1987

30444 মভাোঃ ািাভ মাছন মভাোঃ আব্দু ছারাভ 

অমৄপা খাতুন

ভয়ভনলং 10/10/1993

30445 মভাোঃ ালফবুন্নফী মভাোঃ আব্দুয যীদ 

মভাছাোঃ নাায মফগভ

জাভারনৄয 30/11/1989

30446 লপ্রংয়াকা যক্ষী াা নছয চন্দ্র াা 

মযফা যানী াা

পলযদনৄয 30/11/1987

30447 মভাোঃ আলযনেজ্জাভান মভাোঃ আবু তাছয 

যলভা খাতুন

াতক্ষীযা 20/10/1992

30448  মভাোঃ জালদ াান মভাোঃ আব্দু চারাভ 

মভাছাোঃ ইছভত আযা মফগভ

ভয়ভনলং 01/08/1988

30449 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ যলপকুর ইরাভ 

যা না মফগভ

ভালনকগঞ্জ 13/06/1995

30450 মভাোঃ এান উল্লা মভাোঃ আবু ফক্কয ললিক 

মভাছাোঃ ালভদা াযবীন

জাভারনৄয 30/11/1990

30451 মভাােদ পজলুয ফাযী  লরমুল্লা মভাােদ মখাদাফক্স লভঞা 

মভাােৎ লপছযাজা সুরতানা

টাঙ্গাইর 01/12/1988

30452 মভাোঃ ভাছজদুয যভান মভাোঃ আব্দুর কাছদয 

মুনছুযা কাছদয

জাভারনৄয 31/12/1990

30453 মভাোঃ উজ্জর লভয়া মভাোঃ জয়নার আছফদীন 

ছাছরভা

মনত্রছকানা 16/12/1989

30454 মভাোঃ ালভদুয যভান মভাোঃ ালফফয যভান 

আপছযাজা মফগভ

টুয়াখারী 07/01/1987

30455 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন নাই 

নাই

টুয়াখারী 01/05/1990

30456 মভাোঃ াকুয মাছন মভাোঃ আরী মাছন 

মভাাোঃ যছভনা

টুয়াখারী 13/01/1990
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30457 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ মরাকভান মাছন 

বুযা মফগভ

টুয়াখারী 22/04/1991

30458 মথ মভায়াছজ্জভ মাছন নাই 

নাই

াতক্ষীযা 05/11/1988

30459 প্রাত দত্ত ফাসুছদফ চন্দ্র দত্ত 

লভনতী যানী দত্ত

টুয়াখারী 01/11/1991

30460 মভাোঃ ািাভ মাছন মভাোঃ খলরলুয যভান 

মভাাোঃ াছযা মফগভ

নওগাঁ 10/07/1995

30461 মভাোঃ আছক  উর ইরাভ মভাোঃ আলজজায যভান 

মৃতোঃ মভাছাোঃ আনজুয়াযা লফলফ

যাজাী 11/08/1995

30462 মভাোঃ আছর মাছন মভাোঃ ভভতাজ মাছন 

মভাছাোঃ আপছযাজা মফগভ

নওগাঁ 18/01/1994

30463 মলরনা আক্তায মভাোঃ াভছুর ক 

মভাছােৎ তাজ নাায মফগভ

যাঙ্গাভাটি 10/05/1993

30464 ন্ধী সূত্রধয ছতাল চন্দ্র সূত্রধয 

লযনা যানী সূত্রধয

ফগুড়া 15/01/1987

30465 মভাোঃ লফরী যভান মৃতোঃ ালপজুয যভান 

মৃতোঃ ভলজমনা মফওয়া

ফগুড়া 28/01/1987

30466 অলভত কুভায  দা অনফী কুভায দা 

লফউটি যানী দা

ফাছগযাট 25/10/1995

30467 া মভাোঃ যালকফ াহ মভাোঃ মভাাছযপ মাছন 

নালগ ম মফগভ

মবারা 10/11/1991

30468 আাদুজ্জাভান আবু াঈদ মভাোঃ হুভাইদুল্লা 

আলরভা মফগভ

লদনাজনৄয 07/12/1993

30469 মভাোঃ মলরভ মাছন মভাোঃ আবুর পজর প্রাভালনক 

মলরনা ফানু

াফনা 01/07/1989

30470 মভাাোঃ  আয়না খাতুন মভাোঃ আক্কার আরী

মভাাোঃ াছপদা মফগভ

যাজাী 20/01/1993

30471 স্বযন কুভায মঘাল লনফাযন চন্দ্র মঘাল 

কৃষ্ণ যানী মঘাল

ফগুড়া 01/01/1995

30472 মভাোঃ তানবীয হুাইন মভাোঃ ভালনক হুাইন 

মযছফকা খাতুন

খুরনা 25/11/1992

30473 আযাপাত মাছন আযাপাত মাছন 

আছভা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1994

30474 মভাোঃ আর ভামুন মাছন মভাোঃ আতালভ আরী 

খালদজা মফগভ

মভছযনৄয 08/09/1992

30475 মভাোঃ ভাছজদুয যভান মভাোঃ মাছন আরী  

মভাছাোঃ আছভনা খাতুন

াফনা 10/11/1993

30476 মভাোঃ ইফছন হুাইন মভাোঃ হুভায়ুন কলফয 

মভাাোঃ লউলর মফগভ

যাজাী 08/01/1991

30477 মভাছাোঃ তাজলযন জাান মভাোঃ আব্দু ছাভাদ ভন্ডর 

মভাছাোঃ আনজুভানা আযা মফগভ

ফগুড়া 15/09/1991

30478 মভাোঃ নাঈভ যকায মভাোঃ এভদাদুর ক 

নুযজাান মফগভ

যংনৄয 20/12/1996

30479 মভাোঃ লপউর আরভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

ভয়ভনলং 03/12/1989

30480 মভাছাোঃ সুভাইয়া খাতুন মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ কল্পনা খাতুন

রারভলনযাট 13/04/1995
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30481 ইব্রাীভ খলরর আব্দলর ভলজদ 

লপছযাজা

লঝনাইদ 28/12/1994

30482 মভাোঃ যলন মৃতোঃআলভয লকদায 

আছয়া মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 10/10/1992

30483 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ 

মভাাোঃ লদরাযা ইরাভ

ফলযার 07/10/1991

30484 মভাছাোঃ ারা াযভীন মভাোঃ ালন মখ 

মভাছাোঃ সুযাইয়া াযবীন

কুলিয়া 20/08/1992

30485 অলরউল্লা ইউনু আরী 

পলযদা মফগভ

টুয়াখারী 11/10/1994

30486 মভাোঃ ালব্বয মাছন মভাোঃ যলপকুর ইরাভ 

মভাোঃ মুছরভা মফগভ

নাছটায 26/08/1996

30487 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আলজজুয যভান 

মভাছাোঃ আহুযী মফগভ

গাইফান্ধা 04/03/1990

30488 মজলভন আক্তায মভাোঃ লভরন লভয়া 

জাছয়দা মফগভ

নযলংদী 21/02/1994

30489 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ যভান াওরাদায 

মভাাোঃ নেরভলত মফগভ

টুয়াখারী 01/04/1989

30490 মভাোঃ লযজুয়ান আরভ মৃতোঃ াভছুর আরভ 

মভাছাোঃ মযছফকা াযবীন

লযাজগঞ্জ 08/08/1994

30491 শ্রী অীভ কুভায যকায শ্রী আনন্দ কুভায যকায 

সূলচ যানী

নাছটায 20/04/1991

30492 মভাোঃ লযাজুর ইরাভ মভাোঃ আবু াভা (টু)

 আছভনা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 12/02/1988

30493 ভামুদুর াান মভাোঃ মতাপাজ্জর 

ভছনায়াযা

টাঙ্গাইর 01/01/1993

30494 যালজবুয যভান ফজলুয যভান 

রুনা যভান

মগাারগঞ্জ 18/04/1992

30495 মভাোঃ লরখন মভাোঃ াজাান আরী 

মভাছাোঃ াযবীন খাতুন

কুলিয়া 20/12/1994

30496 মভাোঃ নাঈভ নওাদ মভাোঃ কল উিীন ভন্ডর 

মভাছাোঃ নালদা মফগভ

লদনাজনৄয 03/11/1989

30497 অরু ভজুভদায লনতযান্দ্র ভজুভদায 

ফনছদফী ভজুভদায

রক্ষীনৄয 02/01/1988

30498 মভাোঃ ালনুয ইরাভ মভাােদ আরী 

মভাছাোঃ আলছয়া খাতুন

কুলিয়া 01/07/1990

30499 মভাোঃ  আলভরুর ইরাভ মখ আলনসুয ইরাভ 

নালযন আক্তায

াতক্ষীযা 03/03/1995

30500 আর - আভীন আব্দুর ভান্নান 

াছজযা খাতুন

লঝনাইদ 25/02/1993

30501 অরু মঘাল মগালশ্বয মঘাল 

রক্ষী যাণী মঘাল

কুলিয়া 21/06/1991

30502 মভাোঃ তাছযক ইভাভ মভাোঃ কাভরুর াান 

সুযাইয়া াযফীন

নওগাঁ 10/11/1996

30503 াানাযা সুরতানা তালনয়া লদুর ইরাভ 

াছজযা মফগভ

কুলভল্লা 15/09/1993

30504 মভাোঃ লজবুর ইরাভ মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ 

রাবরী আক্তায

কুলভল্লা 18/11/1995
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30505 আবু খাছয়য ললিক ভলতউয যভান 

রুলফ মফগভ

কুলড়গ্রাভ 10/11/1995

30506 াইনের যভান রায়াছ লভয়া 

আলজজা খানভ

সুনাভগঞ্জ 01/07/1993

30507 মভাোঃ জলভ উলিন আবুর কারাভ াওযাদায 

ভভতাজ মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1988

30508 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ লুৎনেয যভান  

মভাাৎ ফকুর মফগভ

কুলভল্লা 15/02/1995

30509 যাছ দুজ্জাভান নূয মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

জাানাযা মফগভ

মবারা 16/10/1994

30510 মভাোঃ ভলভনুর ক মভাোঃ আব্দু াত্তায 

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

াফনা 15/09/1989

30511 মভাোঃ আকতারুজ্জাভান খান মভাোঃ জলরর খান 

লভছ পলযদা াযবীন

ফলযার 12/09/1994

30512 মভাোঃ জুরলপকায আরী মভাোঃ জারার উিীন

ালনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 31/12/1987

30513 মভাোঃ ভলনয মাছন মভাোঃ আযজু লভয়া 

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

নাছটায 15/01/1996

30514 আব্দুর কাইয়ুভ ইয়ালন  আরী 

যাছফয়া খাতুন

যাজফাড়ী 18/12/1992

30515 মভাোঃ াজ্জাদুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কারাভ 

মভাছাোঃ ালফা ইয়াভীন

লযাজগঞ্জ 30/09/1993

30516 মভাোঃ আশ্রানের আরভ খান মভাোঃ আছক্কর আরী খান 

পলযদা মফগভ

টুয়াখারী 01/02/1990

30517 মভাোঃ নাঈভ মাছন মভাোঃ আজভ আরী 

মভাাোঃ তাজছকযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 05/12/1994

30518 মভাোঃ পাাদ আরী মভাোঃ লপছযাজ আরী 

মভাাোঃ মপযছদৌী মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 02/01/1993

30519 ওভয পারুক আব্দুর ান্নান 

ালফা খাতুন

াফনা 02/02/1994

30520 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মৃত আোঃ ান্নান 

আছয়া খাতুন

ভয়ভনলং 22/02/1990

30521 মভাোঃ নাজমুর ক পজলুর ক 

নুরুন্নাায

যাজাী 05/05/1992

30522 ভংছরা ভাভ মা মৃতোঃ ভং নাইং অং ভাভ মা 

মৃতোঃ এছাপ্রু ভ মাভ মাণী

ফান্দযফান 08/05/1992

30523 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মৃতোঃ ালফবুয যভান 

মভাছাোঃ মফদুযা মফগভ

মবারা 01/08/1996

30524 মভাোঃ যালকবুর াান মভাোঃ লদুর ইরাভ 

মভাছাোঃ মজলভন আকতায

ফগুড়া 01/12/1995

30525 লফল্লার আছভদ আব্দু াভাদ 

াফানা মফগভ

ভয়ভনলং 02/05/1994

30526 াীন া মভাছরভ উলিন 

মছরনা আ'ক্তায

ভয়ভনলং 30/11/1996

30527 মভাোঃ ভানেজুয যভান তুলায মভাোঃ খাছরদুজ্জাভান 

আনজুভানাযা খাতুন

ভয়ভনলং 10/01/1996

30528 মভাোঃ খলরলুয যভান মভাোঃ যাজা লভয়া 

ালপয়া মফগভ

ভালনকগঞ্জ 31/12/1993
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30529 মভাোঃ ইয়ালছন মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

ছাছরা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1993

30530 মভাছাোঃ রাইর খাতুন মভাোঃ মকাযফান আরী 

মভাছাোঃ ভলছযন মফগভ

াফনা 14/09/1990

30531 মভাোঃ মুলকত লফল্লা মভাোঃ মাযাফ আরী  

মভাাোঃ মুলনযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 05/12/1991

30532 জুফাইয াান ভলজবুয যভান 

হুযফানু

গাজীনৄয 01/01/1992

30533 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ ইাাক আরী  

মভাছাোঃ পলযদা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 08/03/1991

30534 মভাোঃ নূয আরভ মভাোঃ ওভয আরী 

আছভা লফলফ

নওগাঁ 10/02/1992

30535 মভাোঃ ালরভ খান মভাোঃ াজাান খান  

লুৎপা মফগভ

টুয়াখারী 07/10/1990

30536 মভাোঃ এখরাছুয যভান মভাোঃ আনছায আরী 

মভাছাোঃ নুরুন্নাায খাতুন

াফনা 25/08/1996

30537 মভােদ াইনেয যভান াইক আোঃ ভলজদ 

আছনায়াযা মফগভ

ফাছগযাট 25/12/1995

30538 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ আোঃ যলভ কলফযাজ 

মভাছাোঃ আয়া মফগভ

নাছটায 03/10/1993

30539 আলজনুয যভান মভাোঃ আব্দু াভাদ 

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা মফগভ

মযনৄয 01/06/1995

30540 লফধান চন্দ্র কভ মকায কারাচাঁদ কভ মকায 

জানকী যানী

ফগুড়া 23/03/1996

30541 সুরতানা াযবীন মভাোঃ আব্দু াত্তায 

ানাজ াযবীন

াফনা 01/02/1993

30542 মভাোঃ মরাকভান মাাইন মভাোঃ মকান্দয আরী 

লুৎনেন নাায

নযলংদী 20/04/1991

30543 মভাোঃ লপকুর আরভ (লভযাজ) মভাোঃ আব্দুর ভলজদ খান 

লভছ লুৎনেয নাায

ফযগুনা 31/01/1987

30544 মভাোঃ আগারুজ্জাভান মভাোঃ ইভাইর মভাড়র 

ভভতাজ মফগভ

াতক্ষীযা 01/03/1993

30545 মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ আজাায আরী 

ভভতাজ মফগভ

যাজাী 27/12/1993

30546 মভাোঃ আর- ইরাভ মভাোঃ আব্দুর মভান্নাপ 

আছভা খাতুন

টাঙ্গাইর 22/02/1993

30547 এ.এভ যালজবুর াান এ.এভ. পজলুয যভান 

আছরয়া াযবীন

লযাজগঞ্জ 31/08/1994

30548 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ মভাস্তপা 

জাানাযা মফগভ

মপনী 01/03/1990

30549 মভাোঃ আছনায়ায াদাত মভাোঃ আোঃ ান্নান যকায 

মভাছাোঃ যালরা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1991

30550 মভাোঃ আব্দুল্লা আর মনাভান মভাোঃ াফীফ উল্লা 

জান্নাত মফগভ

মবারা 01/10/1996

30551 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আব্দুর আলজজ 

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

যংনৄয 27/12/1992

30552 মভাোঃ নজরুর ইরাভ আব্দুর াই 

মভাাোঃ নালছভ মফগভ

ফযগুনা 01/12/1996
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30553 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ মযজাউর ক 

মভাছাোঃ ছাছযা খাতুন

ভালনকগঞ্জ 16/10/1995

30554 রুছভর আভদ খলরর আভদ 

আছনায়াযা মফগভ

লছরট 13/06/1987

30555 মভাোঃ াান মভাছদ ভযহুভ মভাোঃ ললিকুয যভান 

মভাছ মদা মফগভ

টুয়াখারী 30/07/1987

30556 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ মভাোঃ মভাাছযপ মাছন খান 

যালজা মফগভ

ঝারকাঠী 31/12/1993

30557 মভাোঃ পারুক মাছন মখ ভতছরফ মাছন 

আছনায়াযা খাতুন

াতক্ষীযা 02/05/1988

30558 মভাোঃ লভজানুয যগভান মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

াানাজ মফগভ

যাজাী 17/12/1989

30559 মভাোঃ মফরার মাছন মভাোঃ আোঃ যউপ লভয়া 

জলর খাতুন

ভাগুযা 18/07/1989

30560 মভাোঃ আর- আলভন তালুকদায মভাোঃ ারুন অয যলদ তালুকদায 

মজাৎস্না মফগভ

ফলযার 08/01/1988

30561 এ.এভ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ ইউনুচ আরী ন্যাভত

লনলুপা মফগভ

ঢাকা 15/06/1994

30562 মভাোঃ আয়াত আরী মভাোঃ লরয়াকত আরী 

যলভা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1992

30563 মভাোঃ ইব্রালভ তালুকদায মভাোঃ ভলজবুয যভান তালুকদায 

ভাছজদা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1994

30564 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আযাপ আরী 

ভভতাজ মফগভ

খুরনা 07/09/1993

30565 মভাোঃ ইকফার মাছন মভাোঃ ইলি লভয়া 

লরজণী মফগভ

ভাগুযা 12/10/1994

30566 লভজানুয যভান রার লভয়া 

যলভা খাতুন

গাজীনৄয 09/05/1991

30567 ালপয়া খাতুন আব্দুয যলদ 

ালদা খাতুন

ভয়ভনলং 01/02/1988

30568 মভাোঃ তানবীয আছেদ মভাোঃ তাছজভ উলিন 

মভাছাোঃ ারুর মফগভ

ফগুড়া 25/05/1996

30569 মভাোঃ যলকবুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর আরভ 

মভাছাোঃ মযছনা মফগভ

ফগুড়া 06/12/1996

30570 মভাোঃ ইয়ালভন ক মভাোঃ ইয়াকুফ আরী 

আলছয়া মফগভ

কুলিয়া 16/09/1990

30571 মভাোঃ মভাাযপ মাছন মভাোঃ আব্দু ছারাভ যকায 

াভছুন নাায

াফনা 01/06/1995

30572 সুভন আরী মুল্লুক যদায 

আছরয়া মফগভ

াফনা 09/06/1995

30573 আবু লজাদ মভাোঃ আব্দু বুয 

পলযদা মফগভ

ফগুড়া 23/12/1996

30574 মভাোঃ মারাইভান মখ লজফ মভাোঃ উভান মখ 

মভাছাোঃ সুরতানা মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1995

30575 মভাোঃ আকফয আরী মভাোঃ বালান মখ 

ছভজান মফগ

ভালনকগঞ্জ 10/09/1994

30576 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ লপক উলিন 

আছয়া আক্তায

রক্ষীনৄয 26/05/1994
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30577 মভাোঃ নালপজ যায়ান মভাোঃ ইভদাদুর ক 

মভাছাোঃ নালভা খানভ

নড়াইর 16/12/1992

30578 মভাোঃ মদছরায়ায মাছন মভাোঃ ালভদুয যভান 

জুনা আক্তায

ভয়ভনলং 01/01/1992

30579 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ মগারজায মাাইন 

মভাছাোঃ নালভা মফগভ

াফনা 09/09/1995

30580 মভাোঃ আব্দুর ভলভন মভাোঃ আব্দুর আলজজ 

মভাছাোঃ ভলনযা খাতুন

াফনা 07/10/1991

30581 মভাোঃ ইপাত মাছন মৃতোঃ মভাোঃ একযামুর ভলজদ 

মভাাোঃ মতাযা মফগভ

টুয়াখারী 15/12/1991

30582 রুছফর লভয়া মভাোঃ ছানাউল্লা 

নাজভা মফগভ

নযলংদী 10/06/1994

30583 জলরুর ইরাভ জলয আোঃ ফাছযক

জহুযা মফগভ

নযলংদী 20/06/1991

30584 নাতাা জাান লন মভাোঃ লযন মাছন

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

নযলংদী 12/04/1995

30585 ভানেজ লভয়া মখাযছদ লভয়া

মফগভ

নযলংদী 19/01/1994

30586 ালকর খান াগয আোঃ াই

আয়া মফগভ

যংনৄয 08/01/1995

30587 মভাোঃ মাাগ মাছন মভাোঃ মভাক্তায আরী আকন

াছরা মফগভ

ফলযার 20/10/1996

30588 মভাোঃ তাজুর ইরাভ মভাোঃ আরতাপ মাছন

মভাাোঃ যালজয়া মফগভ

ফলযার 05/03/1994

30589 রুছফর আভদ নালজভ উলিন

আছরছা মফগভ

লছরট 22/02/1991

30590 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ ারুন অয যলদ

মভাাোঃ আয়া মফগভ

টুয়াখারী 01/02/1993

30591 মভাোঃ কলপর উলিন মৃত একাব্বয আরী

মভাছাোঃ বুজা মফগভ

জাভারনৄয 23/08/1995

30592 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান খান মভাোঃ জভছদ আরী

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

মযনৄয 31/10/1995

30593 মভাোঃ স্বন মখ মভাোঃ জলয উলিন

মভাছাোঃ ছছফদা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1994

30594 মভাোঃ লযভন যায়ান মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ যওন আক্তায

কুলিয়া 1/1/1900

30595 মভাোঃ ভলনয মাছন মৃত কারা লভয়া

মভাাোঃ মভাছ মদা মফগভ

কুলভল্লা 12/05/1995

30596 মভাোঃ আরাভ ফাফয মভাোঃ মভাভতাজ আরী

মভাছাোঃ আছয়া লিীকা

লদনাজনৄয 15/07/1990

30597 মভাোঃ আর আলভন লভয়াজী মভাোঃ মলরভ লভয়াজী

াছজযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1996

30598 মভাোঃ খাইরুর ইরাভ মভাছাোঃ মখাযছদা যভান

মভাোঃ আতাউয যভান

কুলড়গ্রাভ 01/01/1989

30599 মভাোঃ লভরন পলকয মভাােদ আরী পলকয

খালদজা মফগভ

যাজফাড়ী 15/01/1993

30600 পাযাদ উলিন আছভদ ভাবুফ উলিন আছভদ

পাযানা আপছযাজ

মনায়াখারী 02/12/1995
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30601 মভাোঃ তানবীয আছভদ মভাোঃ খাছদভ আরী যদায

মভাছাোঃ আছরয়া খাতুন

াফনা 02/01/1989

30602 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ ওছভান গলন

মভাছাোঃ মযছনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 25/02/1993

30603 মভাোঃ নালছভ হুদা মভাোঃ আব্দুর খাছরক

লনাফ মফগভ

াফনা 01/01/1996

30604 মভাোঃ মতৌলপকুয যভান মভাোঃ ালদুর ইরাভ

তহুযা মফগ

গাইফান্ধা 02/04/1996

30605 মভাোঃ ভলউয যভান সুজন মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

ালভদা খাতুন

ব্রাহ্মনফালড়য়া 10/03/1996

30606 মভাোঃ নূরুর আলভন মভাোঃ আদভ আরী

াছয়যা খাতুন

লফগঞ্জ 04/06/1994

30607 মভাোঃ াজ্জাদ মাছন আোঃ ওয়াাফ লভয়া

মপারী মফগভ

টাঙ্গাইর 05/07/1995

30608 মভাোঃ আকতায মাছন মভাোঃ আকফয মাছন

াছজযা খাতুন

াফনা 10/09/1990

30609 মভাোঃ সুরুজ জাভান মভাোঃ আজায আরী

মভাছাোঃ নুযফানু মফগভ

যংনৄয 10/03/1988

30610 নূয মভাােদ ভলপজ উিীন

উছোলন

নওগাঁ 25/12/1996

30611 মভাোঃ যলকবুর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ যব্বানী

মযছনা াযবীন

নওগাঁ 12/08/1990

30612 ইভাইর মাছন মভাোঃ ইফযালভ লভয়া

মুনলজরা

টাঙ্গাইর 25/12/1994

30613 সুভন চন্দ্র সুলর চন্দ্র

জয়তী যানী

জয়নৄযাট 04/09/1993

30614 মভাোঃ ইযালপর মাছন ইলিছ আরী

লুৎপা মফগভ

চাঁদনৄয 13/01/1990

30615 আলরপ আছভদ আব্দুর ওাফ

আপছযাজা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 28/10/1994

30616 লফশ্বলজৎ কুভায লফশ্বা ছতাল লফশ্বা

মযখা যানী লফশ্বা

কুলিয়া 20/09/1992

30617 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ আফদু ছারাভ

আকলরভা মফগভ

টুয়াখারী 03/07/1995

30618 লদন কুভায ীর লদক কুভায ীর

কৃষ্ণা যানী ীর

মছায 05/03/1995

30619 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক

মভাছাোঃ যওন আযা মফগভ

গাইফান্ধা 21/12/1995

30620 মভাোঃ উফায়দুর ক মভাোঃ আব্দুর ক

পলযদা মফগভ

লছরট 15/06/1988

30621 মভাোঃ তালযকুর াান মভাোঃ মতাপাজ্জর মাছন

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

মযনৄয 01/01/1990

30622 মভাোঃ ান্নান মখ মখ নুরুর ইরাভ

াছজযা খাতুন

পলযদনৄয 18/12/1992

30623 মভাোঃ আপজার মাছন মদছরায়ায মাছন

আছরয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/03/1996

30624 মভাোঃ াছদক মাছন মভাোঃ লদুর ইরাভ

মভাাোঃ মফলফ মফগভ

ভাদাযীনৄয 03/01/1993
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30625 মভাোঃ জালদুর ইরাভ যলন মভাোঃ কারাভ ভাতুব্বয

লয ফানু

ফলযার 07/12/1993

30626 আভা খাতুন মভাোঃ মতাতা লভয়া

মাছন আযা মফগভ

গাজীনৄয 01/08/2016

30627 মভাোঃ লযন গাজী মভাোঃ সুরতান আছেদ

যালদা মফগভ

ফলযার 30/06/1991

30628 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ এনামুর ক

মভাছাোঃ াানাজ াযবীন

কুলিয়া 14/07/1996

30629 লরংকন ভন্ডর দয়ার চন্দ্র ভন্ডর

ভলনভারা ভন্ডর

ভাগুযা 20/10/1994

30630 আেদ আরী আব্দুর কুদ্দু

যাছফয়া খাতুন

যাজফাড়ী 15/12/1996

30631 কছল্লার চন্দ্র যায় যাভকৃষ্ণ যায়

মযনুকা যায়

লদনাজনৄয 15/06/1995

30632 াজ্জাদ লফন ক াভছুর ক

যালজয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 07/08/1989

30633 মভাোঃ ভাসুদ াযছবজ মভাোঃ ভলন আরী

লনলুপায ইয়ালভন

ঠাকুযগাঁও 15/04/1987

30634 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ আব্দুর জলরর

নাজভা মফগভ

নাছটায 05/07/1988

30635 ইছরাযা লযলছর আগলিন অংকুয লযলছর

মযখা লযলছর

ভয়ভনলং 16/11/1989

30636 পাযজানা জান্নাত ালফ মভাোঃ জলরুর ক

ভাছপজা মফগভ

কুলভল্লা 20/07/1993

30637 মভাোঃ আলজভ উলিন মভাোঃ াভছুর আরভ

াছজযা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 28/11/1992

30638 মভাোঃ লরংকন আরী ভতৃ লনজাভ উলিন

মভাছাোঃ আঞ্জুযা

কুলিয়া 10/06/1996

30639 মভাোঃ জীভ উলিন মভাোঃ আক্তায মাছন

মভাছাোঃ ছাছরা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 01/01/1994

30640 মভাোঃ আলযনের াান মভাোঃ পয়জুয যভান

পলজরা খাতুন

ভয়ভনলং 01/07/1990

30641 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ মাছছন আরী ফাগছী

মভাছাোঃ আছভনা খাতুন

াফনা 26/06/1985

30642 শ্রী জীফ কুভায মদফ নাথ স্বগীয় ইন্দ্রলজত চন্দ্র মদফ নাথ

শ্রভলত ভীযা যানী

কুলিয়া 09/06/1987

30643 মভাোঃ াছরীন ওভানী মভাোঃ নাইমুর ক

াভীভা ক

চাঁাইনফাফগঞ্জ 14/11/1993

30644 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ সুরতান আছভদ

ভভতাজ মফগভ

ফলযার 25/12/1988

30645 মভাোঃ ইতাদুর লভয়া মৃত আকফায আরী

মৃত এাযন মফওয়া

গাইফান্ধা 10/01/1991

30646 প্রাত যানা মপ্রভচাঁদ যানা

সুযফারা যানা

মগাারগঞ্জ 25/10/1990

30647 মভাোঃ আান উল্লা মভাোঃ অলর উল্লা

জান্নাতুর মপযদাউছ

মবারা 21/11/1995

30648 মভাোঃ আলযনেয যভান াখাওয়াত মাছন

ভভতাজ মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1991
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30649 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আছয়ত আরী

মভাছ মদা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1989

30650 মভাোঃ লভনাজ উিীন মৃত জহুরুর ক

লখনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1993

30651 মভাোঃ জলভ উিীন মভাোঃ াভসুর ক

মজানা খাতুন

কুলিয়া 28/11/1994

30652 আলভনুয যভান মৃত ভছরভ উলিন

নূয ফানু

যংনৄয 08/07/1991

30653 মভাোঃ যায়ান কফীয মভাোঃ আবু ফক্কায ানা

মযাছকয়া মফগভ

মছায 20/07/1992

30654 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ আভজাদ মাছন গাজী

পালতভা মফগভ

মছায 15/05/1994

30655 কাজীভ উলিন আোঃ কুদ্দুছ

আছনায়াযা

লকছাযগঞ্জ 03/04/1991

30656 এলডন চাকভা মফালধত্ত্ব চাকভা

াধনা চাকভা

খাগড়াছলড় 01/07/1994

30657 মভাোঃ ারুন অয যলদ মভাোঃ লুৎপয যভান

যলদা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 01/01/1995

30658 মভাোঃ াজ্জাদ মাছন মভাোঃ আব্দুয যলদ যকায

নালছভা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1996

30659 মভাোঃ াাদাত মাছন মভাোঃ আফদুর ক

মখাযছদা মফগভ

চাঁদনৄয 12/1/1925

30660 মভাোঃ আফতাফ উলিন কাজর মভাোঃ ভছয আরী

যাছনছা খাতুন

ভয়ভনলং 08/07/1993

30661 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাাোঃ পাছতভা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1991

30662 মভাোঃ ািাভ মাছন মভাোঃ আবুর কাছভ

ছনেযা মফগভ

কুলভল্লা 02/03/1995

30663 মভাোঃ ইভযান মাছন ইভন মভাোঃ ভলপজুর ইরাভ

অছদা মফগভ

কুলভল্লা 01/03/1996

30664 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ আব্দুর াই ারুন

কলযভা মফগভ

লছরট 04/02/1994

30665 কাজী আখরাক ফীন াঈদ কাজী মভজফা উলিন

কাজী আভা উলিন

ভয়ভনলং 08/08/1990

30666 মভাোঃ যলপক মৃত আবুর মাছন

যলভা খাতুন

ভয়ভনলং 03/02/1992

30667 ানলজয়া আপছযাজ মভাোঃ আবুর মাছন

মভাছভনুছন্নছা

ভয়ভনলং 15/10/1995

30668 মভাোঃ আর ইভযান মভাোঃ আান াফীফ

মভাছাোঃ মপযছদৌী খাতুন

াফনা 11/06/1996

30669 যাজন লভয়া আব্দুর ভন্নাপ

লভনা মফগভ

নযলংদী 15/11/1992

30670 মভাোঃ ভীয মাছন মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

াছরা মফগভ

কুলভল্লা 11/01/1995

30671 মভাোঃ জালকয মাছন আব্দুর জলরর

রুলপয়া খাতুন

কুলভল্লা 25/08/1994

30672 ীদ উল্যা লযাজ উল্যা

ভছনায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1996
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30673 আলফদ ভামুদ মভাাোঃ মযজাউর ক

মভাছাোঃ পলযদা াযবীন

মভছযনৄয 24/07/1996

30674 ঞ্জয় কুভায কভ মকায ভীয কভ মকায

চন্দ্রা কভ মকায

মগাারগঞ্জ 27/12/1994

30675 লভঠুয যায় মভালনী যায়

সুলভা যায়

ঞ্চগড় 25/05/1992

30676 মভাোঃ মতৌলপকুর ইরাভ মভাোঃ াইনের ইরাভ

মভাছাোঃ তালভনা াযবীন

লযাজগঞ্জ 01/01/1992

30677 মভাোঃ জুফাছয়য খান াানুয খান

জহুযা আক্তায

টাঙ্গাইর 15/12/1995

30678 াাদাত মাাইন মভাোঃ াজাান লভয়া

মজানা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/03/1995

30679 সুজীফন কুভায মঘাল লদফাকয চন্দ্র মঘাল

 গায়ত্রী যানী মঘাল

াফনা 25/10/1990

30680 মভাোঃ রুহুর আভীন মভাোঃ ইভাঈর মাছন

মযছফকা মফগভ

ফগুড়া 08/12/1996

30681 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মাোঃ আফদুর খাছরক

মভাছাোঃ যলভা খাতুন

মছায 12/06/1987

30682 মভাোঃ মাানুয যভান মভাোঃ আবু ালভ

ালফনা াযবীন

াতক্ষীযা 03/10/1996

30683 নুরুর আফায নুরুর ক

ভছনায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1992

30684 মভাোঃ নালজভ উলিন মভাোঃ ললিকুয যভান 

নাজভা খাতুন

নাছটায 01/03/1992

30685 মভাোঃ তাজুর ইরাভ মভাোঃ কলফয লভয়া

লভছ. যালদা মফগভ

লছযাজনৄয 05/02/1989

30686 াছজদুর ফাযী মভাোঃ ওভান আরী ভন্ডর

মভাছাোঃ মকালনুয মফগভ

নওগাঁ 18/10/1992

30687 মভাোঃ ইভযান মাাইন মভাোঃ নলজয আছেদ লকদায

মভাাোঃ আকলরভা মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1994

30688 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ ভজনু প্রাং

মভাছাোঃ ছাছফদান খাতুন

াফনা 01/01/1990

30689 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মৃত ভছয়ন উলিন

মভাছাোঃ আছনায়াযা খাতুন

াফনা 02/11/1988

30690 মভাোঃ আলযনের ইরাভ ভীয মযজাউর কলযভ

মভাছাোঃ যালদা মফগভ

লঝনাইদ 20/08/1992

30691 মভাোঃ যালকবুর াান মভাোঃ আবুর খাছয়য

জয়নফ মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1996

30692 মভাোঃ মুকুর মাছন মভাোঃআব্দু ছাভাদ প্রাং

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

াফনা 05/09/1996

30693 জনী চক্রফত্তী যত্নভয় চক্রফত্তী

সুজরা যানী চক্রফত্তী

লছরট 01/07/1995

30694 ইযাতুন নাায আফদুয যলভ

কুরছুভ মফগভ

রক্ষীনৄয 25/12/1995

30695 বুজ ইরাভ যন্টু প্রাভালনক

রাইরী খাতুন

াফনা 14/01/1993

30696 আলকুর ইরাভ মভনু লভয়া

াভছুন্নাায

লকছাযগঞ্জ 01/03/1995
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30697 মভাস্তালপজুয যভান মৃত আবুর কাছভ

মভাছরভা মফওয়া

ফগুড়া 15/06/1995

30698 মভাোঃ জয় আছভদ মভাোঃ ইভাভ আরী

ছাছযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/09/1994

30699 মভাোঃ ালভদুয যভান মভাোঃ আফজার মভাল্যা

লযলজয়া মফগভ

পলযদনৄয 21/09/1992

30700 মভাোঃ তানবীয-উর-ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

ালদা ভান্নান

লছরট 31/08/1995

30701 মভাোঃ সুরতান ভামুদ মভাোঃ াইনের ইরাভ

মলরনা আক্তায

জাভারনৄয 10/01/1993

30702 এ,এভ, ইভযান মাাইন মভাোঃ াইদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযছনা াযবীন

জয়নৄযাট 21/07/1994

30703 তা ছভত্র মগৌয াদ ছভত্র

মভরতা

খুরনা 06/09/1990

30704 মভাোঃ যভজান আরী মভাোঃ যতন লভয়া

কলনুয মফগভ

যাঙ্গাভাটি 15/01/1995

30705 মভাোঃ ভলউয যভান মভাোঃ ওভান আরী

মভাাোঃ নালভা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 10/05/1994

30706 লযন কুভায ভদন চন্দ্র ারদায

সুরতা যানী

লযাজগঞ্জ 06/12/1995

30707 আব্দুল্লা আর জুফাছয়য কাওায আরী

ভভতাজ মফগভ

মছায 07/03/1993

30708 মভাোঃ পযরুখ লফন আরী মভাোঃ আক্তায মাছন

মভাাোঃ ালকরা আক্তায

খুরনা 30/12/1990

30709 অতী চাকভা লকলতম লফকা চাকভা

কুসুছভকা চাকভা

খাগড়াছলড় 03/10/1991

30710 তালনভ আর যায়ান যলপকুর ইরাভ

তাছনুয মফগভ

মবারা 01/01/1994

30711 মভাাোঃ াপা আক্তায মভাোঃ আরী মাছন খান

মভাাোঃ তাছলরভা মফগভ

ঝারকাঠী 14/04/1994

30712 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ আভীয আরী (প্রাং)

মভাছাোঃ াছজযা খাতুন

াফনা 27/10/1996

30713 মভাােদ ভলন মভাােদ আফদুর ভাছরক

আছভনা খাতুন

মনায়াখারী 01/05/1987

30714 আলজজুর ক াভছুর ক

যালজয়া মফগভ

সুনাভগঞ্জ 17/10/1991

30715 মভাোঃ যলফন মাছন মভাোঃ আযাপ মভাল্লা

মভাছাোঃ রারফানু খাতুন

াফনা 07/01/1994

30716 জান্নাতুর মপযছদৌ গাজী মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাাোঃ মযালজনা আক্তায

লযাজগঞ্জ 07/12/1997

30717 খাছরদ লফন াছফত াজী ইব্রাীভ খলরর

মখানাায মফগভ

চাঁদনৄয 01/04/1992

30718 মভাোঃ ালফবুয যভান মভাোঃ মগারাভ াছপজ

মভাছাোঃ াপছাযা ফানু

ঞ্চগড় 15/08/1994

30719 মভাোঃ সুজন লভয়া মভাোঃ আযছদ লভয়া

সুলপয়া মফগভ

ভালনকগঞ্জ 31/12/1992

30720 মভাোঃ আবু াইদ মভাোঃ আব্দুর রলতপ

নালভা মফগভ

টুয়াখারী 09/08/1993
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30721 মভাোঃ জর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ লকফলযয়া

মভাছাোঃ মলরনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 25/10/1994

30722 মভাোঃ আলক যকায মভাোঃ আব্দুর ভলজদ যকায

আয়া ললিকা

কুলড়গ্রাভ 05/06/1996

30723 মভাছাোঃ নাজমুন নাায মভাোঃ নওয়াফ আরী

মভাছাোঃ ভগনুয মফগভ

যংনৄয 16/10/1988

30724 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ মভাতাায

মভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা

নওগাঁ 10/01/1996

30725 মভাোঃ হুভায়ুন কলফয মভাোঃ ভলতয়ায যভান

উছে ালন

নীরপাভাযী 12/04/1993

30726 মভাোঃ াীন আরভ মভাােদ আরী

মভাছাোঃ আছভনা  মফগভ

রারভলনযাট 01/10/1989

30727 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ যভান জাভার উলিন

হুছন আযা

গাজীনৄয 18/10/1993

30728 মভাোঃ আবুর পাযা লিীক আব্দুর ফাছযক ভাজন

পলজরাতুন মনছা

াতক্ষীযা 13/11/1991

30729 মভাোঃ মযছজায়ান তালুকদায মৃতোঃ ায়দায আরী তালুকদায

মাছনয়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/10/1989

30730 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আকফয মাছন

মভাছাোঃ আকলরভা খাতুন

কুলিয়া 30/11/1991

30731 মাছর যানা জারার উলিন

লখনা খাতুন

কুলিয়া 10/10/1991

30732 মভাোঃ নুয ইরাভ মভাোঃ জয়নার আছফদীন

মভাছাোঃ নুয জাান মফগভ

রারভলনযাট 28/12/1995

30733 কাকন যানা নূরুর ইরাভ

লফউটি মফগভ

জাভারনৄয 01/10/1991

30734 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ মভাোঃ আবুর াছভ

াভছুন নাায

রক্ষীনৄয 27/12/1992

30735 মভাোঃ ইউনু আরী মভাোঃ আলভয আরী

মভাছাোঃ কলনুয

ফগুড়া 29/11/1994

30736 নালদ আকতায মভাােদ ালনপ

খাছরদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 16/11/1991

30737 যাজু আকতায ভলনয আেদ

লজন্নাত আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/07/1992

30738 সুভন আছেদ আোঃ যলভ

াানাযা মফগভ

জাভারনৄয 01/06/1995

30739 শুব যায় যফীন্দ্র নাথ যায়

সুযালত যানী যায়

নীরপাভাযী 23/07/1990

30740 কাজী মভাোঃ যলফউর ানাত কাজী মভাোঃ আফছায উিীন

নাজমুন নাায

চট্টগ্রাভ 22/07/1991

30741 শ্রী সুজর কুভায ীর মগৌযরার ীর

মজাস্না যানী ীর

লযাজগঞ্জ 01/01/1988

30742 মভাোঃ যাছর ভূইয়া মভাোঃ পজলুর ক ভূইয়া

মজানা মফগভ

কুলভল্লা 19/11/1995

30743 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ আবুর ফাায

ঝন মা আক্তায

মনত্রছকানা 15/02/1991

30744 তুলন ভন্ডর লনছযাদ ভন্ডর

সুন্দযী ভন্ডর

খুরনা 04/12/1994
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30745 এ, এভ, আর পাাদ মভাোঃ ায়দায আরী

ইপাত জাান

মছায 31/10/1995

30746 মভাোঃ ভলনয মাছন মভাোঃ াছ আরভ

পাছতভা খাতুন

মবারা 20/05/1994

30747 এভ, এভ, আভীয াভমা ভলল্লক আযানেজ্জাভান

ললযনা মফগভ

নড়াইর 01/05/1994

30748 মভছদী াান ইভাইর মাছন

জাানাযা মফগভ

নড়াইর 12/08/1988

30749 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ নূছয আরভ

মভাাোঃ ভাকসুদা মফগভ

ফলযার 03/09/1996

30750 মভাোঃ যলফউর আউয়ার মভাোঃ নূরুর ইরাভ

যলভা

লকছাযগঞ্জ 10/12/1995

30751 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ আব্দু াভাদ

যছভনা মফগভ

ফগুড়া 09/02/1992

30752 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ জাছফদ আরী ভন্ডর

মভাছাোঃ নালছভা মফগভ

নাছটায 01/03/1995

30753 কাওায মাছন যানা মৃত, মভাোঃ আলভয মাছন

যালদা আক্তায

ফাছগযাট 14/05/1994

30754 মভাোঃ রা তালুকদায মভাোঃ আব্দুর কাছদয তালুকদায

যালজয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 28/12/1992

30755 মভাছ মদ খান মভাোঃ লদুর ইরাভ খান

মভাছাোঃ উছে কুরছুভ

ভয়ভনলং 07/05/1993

30756 মভাোঃ ভলদুর ইরাভ মভাোঃ ওভয আরী প্রাং

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

ফগুড়া 11/10/1989

30757 াীভ আরতাপ

কুরছুভ

টুয়াখারী 01/01/1993

30758 মভাোঃ আব্দুর আওয়ার মভাোঃ ফাাদুয আরী ভন্ডর

নেয়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 25/12/1992

30759 ভলউয যভান আব্দুয যভান

মফলর লফলফ

ফগুড়া 15/12/1992

30760 যীপ মভা: আলতকুয যভান মভাোঃ কলফয উলিন যীপ

ভামুদা মফগভ

ফলযার 31/10/1992

30761 মভাােদ ছালভউর ইরাভ মভাােদ াছযজ উলিন ভন্ডর

মভাছাোঃ ছলকনা লফলফ

জয়নৄযাট 10/02/1991

30762 জয়নার আছফদীন মৃত খুইল্যা লভয়া

াছজযা মফগভ

কক্সফাজায 30/12/1992

30763 মভাোঃ রুছফর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভাছরক

মভাছাোঃ ভলযয়ভ

লদনাজনৄয 25/05/1995

30764 মভাোঃ লযনৈর ইরাভ মভাল্লা মভাোঃ আবু ফকয ললিক মভাল্লা

মভাাোঃ মলরনা মফগভ

কুলভল্লা 28/02/1994

30765 মভাোঃ ওফায়দুল্লাহ মভাোঃ াইনের ইরাভ

মপারী খাতুন

াফনা 05/10/1994

30766 মভাোঃ াইদুয যভান মৃত মভাোঃ আপরুজ লভয়া

মৃত মভাছাোঃ াছদা খাতুন

লফগঞ্জ 01/11/1991

30767 মভাোঃ ভন্নাপ াযছবজ মভাোঃ ইয়ালছন আরী

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

লদনাজনৄয 02/12/1993

30768 মরার যকায আকযাভ মাছন

মছরনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 16/12/1995
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30769 মভাোঃ যালভ উলিন মৃত মভাোঃ আবুর ফাায যীপ

নুয নাায মফগভ

মনায়াখারী 01/11/1994

30770 মভাোঃ মনছায উিীন মভাোঃ নালয উিীন

মভাছাোঃ কুরছুভ মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 20/08/1995

30771 সুছকাভর দা সুখরার দা

ভায়া যানী অলধকাযী

লফগঞ্জ 31/12/1993

30772 রুছফর লফশ্বা লফকা চন্দ্র লফশ্বা

যীতা লফশ্বা

মছায 10/12/1992

30773 মভাোঃ মুখছরসুয যভান মুকুর মভাোঃ ফাফয আরী

মভাাোঃ ালরভা মফগভ

যাজাী 01/07/1993

30774 লযন কুভায যায় গছজন্দ্র নাথ যায়

লযন যানী যায়

রারভলনযাট 11/03/1994

30775 মভাোঃ তালযকুর আলভন মভাোঃ জলরুর ক

জাানাযা মফগভ

কুলভল্লা 14/03/1993

30776 মভাছাোঃ ালদয়া াযবীন মৃত: ছাছনায়ায মাছন

তহুযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 17/04/1995

30777 মভাোঃ জলভ উিীন আভদ মাছন

ভনজুযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 27/12/1991

30778 প্রনয়লজৎ মদফ সুবাল মদফ 

স্বপ্না মদফ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 05/07/1991

30779 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ সুরতান আছভদ

াছযা মফগভ

ঝারকাঠী 10/01/1989

30780 মভাোঃ আব্দুয যউপ লভয়া মভাোঃ লপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ যালজয়া মফগভ

যংনৄয 15/07/1990

30781 কাজী পারুক আছেদ এ, মক, এভ আফদুর মভাতাছরফ

যলভা মফগভ

চাঁদনৄয 29/08/1987

30782 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ লভজানুয যভান

পালভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 04/01/1992

30783 মভাোঃ ইয়ালছনুয যভান মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ উছে কুরসুভ

ফগুড়া 30/12/1991

30784 আর আলভন আব্দু াত্তায

ালরভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 03/12/1993

30785 মলরভ উিীন আছভদ মভাােদ আরী

মভাছাোঃ আকলরভা খাতুন

াফনা 04/12/1988

30786 মভাোঃ আব্দুল্লা আর লজাদ মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মভাছাোঃ ভাকছুদা মফগভ

যংনৄয 17/02/1994

30787 লজন্নাত যানা আব্দুয যাজ্জাক

জুছফযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/07/1995

30788 মভাোঃ সুভন খাঁন মভাোঃ মভাতাছরফ খাঁন

মভাাোঃ লয়াযা মফগভ

াফনা 06/09/1995

30789 আরী হুাইন মভাোঃ নুরুর ইরাভ

পলযদা ইয়ালভন

ঢাকা 22/10/1987

30790 মক, এভ আবু ফকয এ, মক, এভ আফদুর মভাতাছরফ

যলভা মফগভ

চাঁদনৄয 29/08/1987

30791 ইপছতখায আাছেদ ইভযান মভাোঃ ারুন অয যলদ

হুছছন আযা মফগভ

ভয়ভনলং 25/10/1997

30792 জান্নাতুর মপযদাউ মভাোঃ ইউনুচ আরী

লযপা খাতুন

কুলিয়া 15/10/1994
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30793 ইভযান মাছন আরা উলিন

াযবীন আক্তায

গাজীনৄয 20/03/1992

30794 মভাোঃ অলরউল্লা মভাোঃ আব্দুর আলরভ

তাছনুয মফগভ

মবারা 1/1/1900

30795 মভাোঃ বুজ লভয়া আোঃ ওয়াদুধ

লফরলকছ মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1990

30796 মভাোঃ ালভদ াান মভাোঃ ওফাইদুর ক পারুকী

মকালনুয মফগভ

চট্টগ্রাভ 02/06/1990

30797 উছে ভাযজাান লরা মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

ভাসুদা আছফদ খানভ

টুয়াখারী 07/03/1988

30798 লযয়াজ আরভ সুরতান আেদ

নালছভা মফগভ

রক্ষীনৄয 15/11/1993

30799 মভাোঃ াখাওয়াত মাছন সুরতান আছভদ

লুৎনেন মনছা

টুয়াখারী 02/01/1987

30800 নয়ন াযছবজ মভাোঃ আোঃ ভান্নান যদায

মভলযনা লফলফ

নওগাঁ 18/07/1990

30801 লপছযাজ আভদ আোঃ যলদ

পলযদা মফগভ

পলযদনৄয 02/06/1993

30802 মভাোঃ ভামুনুয যলদ জয় মভাোঃ ইভদাদুর ক

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

নাছটায 18/01/1987

30803 মভাোঃ বুজ আরী মভাোঃ আভজাদ মাছন

আছ মদা মফগভ

নাছটায 24/03/1995

30804 মভাোঃ আর- আলভন মভাোঃ ইভাভ আরী 

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

লঝনাইদ 28/12/1993

30805 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যলভ

জাছয়দা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/10/1993

30806 মভাোঃ ভাসুদ লভয়া মভাোঃ মভান লভয়া

নালছভা মফগভ

পলযদনৄয 19/07/1994

30807 লরটন কুভায গাছয়ন নৄষ্প যানী গাছয়ন

লচত্ত যঞ্জন গাছয়ন

াতক্ষীযা 07/01/1995

30808 মভাােদ যাছর লভয়া মভাােদ আান উল্লা

যলভা খাতুন

কুলভল্লা 01/04/1990

30809 মভাোঃ আলতকুর ইরাভ মভাোঃ ইয়াকুফ আরী

যওন আযা মফগভ

ফগুড়া 01/02/1996

30810 মভাোঃ লযাজুর ইরাভ (নেয়াদ) মভাোঃ আব্দুর ওয়াদুদ

মপযছদৌী মফগভ

নাছটায 16/08/1995

30811 আলভনূয যভান াওন মভাোঃ লপকুর ইরাভ

মভাাোঃ মযছনা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 20/07/1994

30812 মভাোঃ লযাতুর মভালফন জর মভাোঃ যায়ান আছদ

সুলপয়া ইয়ালভন

যংনৄয 08/01/1994

30813 লজফ লভয়া মভান লভয়া

যওনা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 20/10/1995

30814 রানজু লভয়া মভাোঃ জলয উলিন

রাইরী মফগভ

জাভারনৄয 04/02/1993

30815 সুীর লফশ্বা মৃতোঃ কৃষ্ণধন লফশ্বা

সুখছদফী লফশ্বা

মগাারগঞ্জ 01/10/1993

30816 মভাোঃ আফদুয যউপ মভাোঃ মকাফাদ আরী

মভাছাোঃ যলভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 16/11/1988
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30817 মভাোঃ লনয়াভত উল্লাহ মভাোঃ মভাজাছের ক

মপযছদৌল মফগভ

ভালনকগঞ্জ 24/05/1994

30818 মগৌতভ লফশ্বা নছযন্দ্রনাথ লফশ্বা

কল্পনা লফশ্বা

মগাারগঞ্জ 04/01/1995

30819 মখ যলক মখ াভসুয যভান

মফগভ মযাছকয়া

ভাদাযীনৄয 07/07/1990

30820 মুােদ আবু ছতয়ফ মভাােদ ইব্রাীভ

লভনু আকতায

চট্টগ্রাভ 28/11/1994

30821 মভাোঃ ালফবুল্লা মভাোঃ আপায আরী

আলভনা খাতুন

াতক্ষীযা 10/11/1993

30822 মভাোঃ মারায়ভান মভাোঃ আব্দুর কলযভ

ভাছজদা খাতুন

ভয়ভনলং 03/02/1994

30823 লনজমন মফাযী পলন মফাযী

কাজর মফাযী

লছযাজনৄয 01/11/1995

30824 মভাোঃ তালযকুর ইরাভ মভাোঃ মখাযছদ আরভ

মভাাোঃ কুরসুভ মফগভ

টুয়াখারী 03/01/1991

30825 মভাোঃ আবুর মাছন খান মভাোঃ নুরুর ইরাভ খান

মভাছাোঃ তলভনা মফগভ

ফগুড়া 02/08/1992

30826 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ াছদ আরী মখ

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

াফনা 15/05/1988

30827 মভাোঃ নজমূর হুদা মৃত: মভাকছছদ আরী

মভাছাোঃ লনলুপা মফগভ

ফগুড়া 25/03/1987

30828 মভাোঃ ালন আছভদ াগয মভাোঃ মকযাভত আরী

ছাছয়া

টাঙ্গাইর 25/06/1995

30829 মভাোঃ মযজাউর ক মভাোঃ লরয়াকত আরী

ালনা আক্তায

মনায়াখারী 24/12/1991

30830 মভাোঃ ইভামুর ক মভাোঃ াইদুয যভান

নুয- জাান মফগভ

ভাগুযা 01/12/1991

30831 পাযজানা ইরাভ মভাোঃ খালদমুর ইরাভ

মভাছাোঃ রাইরা খাতুন

কুলিয়া 31/10/1987

30832 অনফ ম যায় যছভ চন্দ্র যায়

রুনা যানী যায়

লদনাজনৄয 11/08/1994

30833 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ভামুদ মাছন

পলজরা মফগভ

যংনৄয 25/09/1993

30834 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ মভাজাছের মাছন

মভাছাোঃ মজানা মফগভ

লদনাজনৄয 16/02/1989

30835 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ লপউল্লযা

লভছ মলরনা আক্তায

চাঁদনৄয 01/03/1987

30836 মভাােদ জলভ উিীন মভাোঃ নূযচাঁন লভয়া

পাছতভা মফগভ

নযলংদী 20/10/1994

30837 মভাোঃ আলযপ আর লজনাত মভাোঃ যাপত মাছন

আছভা ইয়াছলভন

জাভারনৄয 07/09/1986

30838 খায়রুর ইরাভ মভাক্তায মাছন

রাখী মফগভ

যাজফাড়ী 17/05/1990

30839 দুজময় লত্রনৄযা আছরাক ঙ্কয লত্রনৄযা

দভয়তী লত্রনৄযা

খাগড়াছলড় 02/06/1992

30840 মাছর যানা লপকুয যভান

নুযজাান মফগভ

মগাারগঞ্জ 06/03/1990
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30841 মভাোঃ আান কলফয মভাোঃ ইভাইর মাছন

মভাছাোঃ ালভদা মফগভ

গাইফান্ধা 26/11/1987

30842  মভাোঃ ারুন অয যলদ গাজী জারার উিীন

মভাছাোঃ ালরভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 1/1/1900

30843 মভাোঃ রুহুর আলভন মভাোঃ মভাফাযক মাছন

লযনা মফগভ

মছায 09/10/1991

30844 মভাােদ মাছন মভাোঃ জয়নার আছফদীন

মখাছদজা মফগভ

চাঁদনৄয 25/11/1987

30845 জীভ উিীন মভাোঃ নূযছভাােদ মভাল্লা

মলরভা মফগভ

ফযগুনা 13/08/1995

30846 মভাোঃ বুজ মাছন মভাোঃ ছরভান গাইন

ভযলজনা খাতুন

াতক্ষীযা 15/07/1994

30847 মভাোঃ ানলজদুর ইরাভ মভাোঃ াইনের ইরাভ

াছজদা ইরাভ

কুলিয়া 20/01/1996

30848 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃ ফাবুর মাছন

মভাাোঃ মযখা মফগভ

টুয়াখারী 30/06/1991

30849 মভাোঃ জালদ াান মভাোঃ ভনছুয আরী

মভাছাোঃ াছজযা মফগভ

ঞ্চগড় 15/10/1994

30850 ডালরভ চন্দ্র যায় ভছশ্বয যায়

ভলভতা যানী যায়

নীরপাভাযী 08/03/1995

30851 মভাোঃ মূা কালরমূল্লা মভাোঃ আফদুর ভাছরক

মভাাোঃ মাছনয়াযা মফগভ

কুলভল্লা 19/06/1989

30852 মভাোঃ াছভ উিীন আফদুয যলদ

পলযদা মফগভ

কক্সফাজায 01/06/1995

30853 জর চন্দ্র লকদায ফাবুর চন্দ্র লকদায

মানারী লকদায

ফলযার 25/11/1988

30854 মভাোঃ আযাপাত ইরাভ মভাোঃ এনাছয়ত মাছন াওরাদায

সুলপয়া মফগভ

ফলযার 20/12/1995

30855 মভাোঃ মখাযছদ আরভ মভাোঃ মাছরভান আকন্দ

মভাছাোঃ খুলক মফগভ

ফগুড়া 07/05/1987

30856 সুরুজ লভয়া আভজাদ মাছন

রুলফ খাতুন

াফনা 11/06/1995

30857 যজনী কাত যকায মৃত: অলজত কুভায যকায

ঊলা যানী যকায

পলযদনৄয 20/10/1986

30858 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কাছভ

ভাছজদা মফগভ

জাভারনৄয 25/12/1995

30859 মখ ভাবুবুয যভান মখ মভাােদ ভলপজুয যভান

ভলযয়ভ মফগভ

লযয়তনৄয 16/12/1992

30860 মভাোঃ ভারুনের ইরাভ মৃত. আব্দুর ভলতন

কাভরুন নাায

াফনা 28/11/1993

30861 নুরুর ইরাভ রুহুর আলভন

জাছয়দা আলভন

কুলভল্লা 01/06/1989

30862 শুভ্রলজত যকায দুরার চন্দ্র যকায

তাী মদ

ভয়ভনলং 31/12/1990

30863 এভ এইচ ইভযান মভাোঃ জারার উলিন আছভদ

া ঝযনা মফগভ

লফগঞ্জ 28/02/1994

30864 মভাোঃ ইয়ালছন মভাোঃ লযাজুর ইরাভ 

পাছতভা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1993
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30865 লজ, এভ, আছনায়ায মাছন আব্দুয যভান গাজী

মভাাোঃ লুলদয়া মফগভ

টুয়াখারী 18/03/1987

30866 মভাোঃ ভঈনুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর আলজজ মখ

মভাছাোঃ ভাছজদা খাতুন

াফনা 20/12/1987

30867 মভাোঃ মাছর যানা বুজ মভাোঃ মাছন আরী

মভাছাোঃ লপছযাজা খাতুন

াফনা 30/11/1995

30868 মভাোঃ ইরাহুর আরভ মভাোঃ াভসুর আরভ

ইভত আযা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1987

30869 সুলফয লফশ্বা লফনয় লফশ্বা

লনরা লফশ্বা

নড়াইর 24/09/1992

30870 ভামুনূয যীদ মচৌধুযী যীনের আরভ মচৌধুযী

পাযানা আইলযন

নযলংদী 10/05/1992

30871 মভাছাোঃ ভাছুভা আকতায মভাোঃ আব্দুর ভাছরক

মভাছাোঃ ভামুদা আকতায

ফগুড়া 25/07/1990

30872 মভাোঃ াভসুচ্ছাছরকীন মভাোঃ ভলন আরী

মভাছাোঃ জহুযা মফগভ

মভছযনৄয 01/01/1992

30873 মভাোঃ আকযাভ মাছন মভাোঃ াভছুর ক

যাজতাযা মফগভ

জাভারনৄয 05/09/1992

30874 মভাোঃ নালছয উলিন মভাোঃ নুরুর ইরাভ

ভলযয়ভ মফগভ

রক্ষীনৄয 04/04/1992

30875 মভাোঃ আবু াইদ মভাোঃ াইদুয যভান

মভাছাোঃ তলভনা মফগভ (লযনা)

যাজাী 27/11/1989

30876 মভাোঃ যাছর উলিন মভাোঃ আরী আযাপ

যওান আযা মফগভ

কুলভল্লা 30/09/1992

30877 লনতাই কুভায ীর মগালফন্দ কুভায ীর

ছায়া যানী ীর

ভালনকগঞ্জ 11/08/1991

30878 ালব্বয আছভদ াওন মভাোঃ লভজানুয যভান

াভীভা আক্তায

াফনা 15/11/1994

30879 মভাোঃ ইয়ালকন আযাপাত মভাোঃ ইউসুপ আরী ভন্ডর

লুৎপা ইউসুপ

যংনৄয 14/11/1994

30880 মভাোঃ রালকউর ইরাভ মভাোঃ এভদাদুর ক

মভাছাোঃ মভাছছরভা মফগভ

ফগুড়া 09/09/1995

30881 পযাদ উলিন মখাযছদ আরভ

সুযাইয়া মফগভ

কুলভল্লা 27/11/1995

30882 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ তছলরভ উলিন

মভাছাোঃ মলরনা মফগভ

ফগুড়া 11/01/1995

30883 নাজমুর ক এনামুর ক

মযনুকা মফগভ

নওগাঁ 01/12/1989

30884 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আক্তায মাছন ভন্ডর

পলযদা াযবীন

লঝনাইদ 05/08/1994

30885 নাজমুর ইরাভ লভজানুয যভান

নুরুন্নাায মফগভ

খুরনা 05/07/1991

30886 মভাোঃ যাব্বী লভয়া মভাোঃ আকযাভ মাছন

মভাছাোঃ ডলর মফগভ

ফগুড়া 20/06/1996

30887 াইনের ইরাভ ছাছফয আরী

লযনা খাতুন

কুলিয়া 18/05/1995

30888 মভাোঃ াভসুর আরভ মভাোঃ পজলুর ক

মভাছাোঃ ছাছনায়াযা মফগভ

কুলিয়া 02/01/1990
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30889 মভাোঃ ইয়ালয়া মাছন মভাোঃ ইভাইর মাছন

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

লযাজগঞ্জ 15/02/1996

30890 াত মবৌলভক লফভর  মবৌলভক

লভযা ফাইন

মগাারগঞ্জ 11/06/1996

30891 মাাইন মচৌধুযী মভাোঃ জাকালযয়া মচৌধুযী

াছরা আক্তায

কুলভল্লা 15/05/1990

30892 কুর লফশ্বা ডাোঃ কংকয  লফশ্বা

মপারী যানী  লফশ্বা

মগাারগঞ্জ 05/11/1994

30893 মভাোঃ লদুজ্জাভান মভাোঃ ওয়ালদুজ্জাভান

মভাছাোঃ লরল খাতুন

কুলিয়া 25/12/1993

30894 মভাোঃ াাদাত মাছন মভাোঃ ইউনুছ মচৌধুযী

মচভন আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 24/10/1989

30895 মভাোঃ া জারার মৃত মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

ভাছুভা মফগভ

চাঁদনৄয 01/02/1991

30896 মভাোঃ আলভরুর ইরাভ মভাোঃ জালকয মাছন

মভাছাোঃ তাযা বানু

লযাজগঞ্জ 10/11/1987

30897 যায়ান মাছন আযাপ মাছন

লরা খাতুন

াফনা 17/11/1992

30898 কাভরুননাায কাকলর আব্দুর কলযভ

াছরা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 31/12/1992

30899 আব্দুয যভান আলভরুর ইরাভ

মজানা মফগভ

মছায 09/10/1995

30900 মভাোঃ মগারাভ আজভ মভাোঃ ছতমুয যভান

মভাাোঃ মলরনা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 02/11/1994

30901 মভাোঃ ওলদুজ্জাভান মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাছাোঃ ালভভা মফগভ

মছায 30/11/1996

30902 মভাোঃ ভলতউয যভান মভাোঃ আকফয আরী

মুনছযা মফগভ

নাছটায 01/10/1996

30903 যাজু আছেদ আব্দু মাফান

যলভা লফলফ

ফগুড়া 22/08/1992

30904 মভাোঃ মাাগ যকায মভাোঃ মুনছুয আরী যকায

মভাছাোঃ মভাছনায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 15/12/1995

30905 মভাোঃ াছজদুর ইরাভ মভাোঃ মরার লকদায

জয়নফ মফগভ

টাঙ্গাইর 26/09/1997

30906 মভাোঃ মভছদী াান রুছফর সুরতান আছভদ

জাানাযা মফগভ

কুলভল্লা 04/06/1988

30907 মভাোঃ মভাছ মদুর ইরাভ মভাোঃ এযাদ আরী

মভাছরভা খাতুন

টাঙ্গাইর 02/07/1989

30908 মভাোঃ যীনের ইরাভ মভাোঃ হুভায়ূন কফীয

াানা আক্তায

ব্রাহ্মনফালড়য়া 1/1/1900

30909 মভাোঃ রুছফর ভন্ডর মভাোঃ আলভয উলিন

ভছনায়াযা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 09/10/1995

30910 লমৄল কুভায মঘাল স্বন কুভায  মঘাল

লযনা যানী  মঘাল

নওগাঁ 07/10/1993

30911 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যলভ

মভাাোঃ ভলজময়া মফগভ

লছযাজনৄয 17/05/2016

30912 মভাোঃ সুভন লভয়া মভাোঃ আব্দুর াই

মভাছাোঃ কাজর মযখা

ফগুড়া 19/07/1993
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30913 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ নুয মভাস্তপা

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

ফগুড়া 16/03/1995

30914 আরী হুাইন আবুর মাছন

আছরকজান

যাজাী 01/02/1990

30915 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ আব্দুর াভাদ

মলরনা াযবীন

লযাজগঞ্জ 01/01/1994

30916 লভজানুয যভান মভাোঃ যজ্জফ আরী

পাছতভা মফগভ

কুলভল্লা 01/03/1992

30917 যাছদুর ইরাভ নুরুর ইরাভ

জান্নাতুর মপযদাউ

মনায়াখারী 01/01/1987

30918 মভাোঃ ইউসুপ আব্দুল্লা মভাোঃ আযাদ আরী

সুলপয়া খাতুন

াফনা 01/10/1991

30919 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ ভলনয উিীন

খইযছন্নছা

রারভলনযাট 20/10/1993

30920 মভাোঃ ছালব্বয আক্তায যলন মভাোঃ আব্দুর ালভদ

মভাছাোঃ ছাছরা মফগভ

রারভলনযাট 11/09/1994

30921 ভাবুবুয যভান নালছয আভদ

পলজরাতুন মনছা

মবারা 12/06/1996

30922 গাজী মভাােদ যাাত মৃত আোঃ মাফাান গাজী

ভছনায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 01/06/1992

30923 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ খান মভাোঃ মখাযছদ খান

ছলকনা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 24/08/1994

30924 নওলন রায়রা মভাোঃ আব্দুর ভলতন

রুনী মফগভ

কুলভল্লা 05/02/1991

30925 ালদয়া সুরতানা মজফা মভাোঃ ালফবুয যভান

ডালরভ আকতায

ফলযার 07/01/1995

30926 মভাোঃ নূয আরভ ললিক আোঃ ভাছরক 

মভাছাোঃ যাছদা মফগভ

মযনৄয 05/01/1991

30927 মভাোঃ লযাজুর ইরাভ মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাছাোঃ াওয়া খাতুন

াফনা 11/10/1994

30928 মভাোঃ আবুর কারাভ নুরুর হুদা

যাছরা মফগভ

মনায়াখারী 03/05/1987

30929 ালকফ ভলপজ উলিন

আকলরভা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/06/1994

30930 মভাোঃ মৌলখন মখ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ খায়রুন মনা

যাজফাড়ী 25/05/1990

30931 মভাােদ আামুদুর াান মতাপাছয়র আছভদ

কাভরুনছনছা মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/02/1992

30932 মরাকভান ালকভ ওয়াছযছ আরী খান

আছনায়াযা মফগভ

ফযগুনা 20/03/1987

30933 মক,এভ, মতৌলদুর ইরাভ মক,এভ, লযাজুর ইরাভ

লনলুপায ফানু

পলযদনৄয 27/11/1993

30934 মভাোঃ মভায়াছজ্জভ মাছন াপ্পু এভ, এ, ভাছজদ ভূঞা

াযলবন আক্তায

কুলভল্লা 15/02/1993

30935 ছকত মভছদী ইবান মভাোঃ ভলজবুয যভান

মভাাোঃ কাভরুন্নাায

ঝারকাঠী 01/01/1994

30936 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান লভতৄন মভাোঃ আব্দুর আউয়ার

মভাছাোঃ ভছালনাযা খাতুন

াফনা 25/09/1996
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30937 কাভার মাছন ইউনুছ লভয়া

যালজয়া মফগভ

কুলভল্লা 14/11/1994

30938 লপউর কলযভ ভলপজুর ইরাভ

পাছতভা ইরাভ

কুলভল্লা 30/10/1995

30939 মভাস্তালপজুয যভান ভাবুবুয যভান

খুযলদা যভান

মগাারগঞ্জ 01/07/1990

30940 মভাছয়ত মাছন মভাোঃ মভাকছছদ মৃধা

জহুযা মফগভ

পলযদনৄয 18/05/1995

30941 মভাোঃ আলভনুর ক মভাোঃ ভলজফয যভান যদায

ালরভা মফগভ

ফলযার 06/10/1989

30942 মভাোঃ আরী ভতুমজা মভাোঃ াান আরী

মভাছাোঃ মভাছ মদা খাতুন

গাইফান্ধা 26/01/1990

30943 ছওদা জাভান মভাোঃ পলযদুজ্জাভান

ালভভা আযা

লযাজগঞ্জ 01/04/1996

30944 মভাোঃ জর লদুর ইরাভ

পাছতভা মফগভ

ভাদাযীনৄয 15/03/1991

30945 মভাোঃ আভাউর লফন মাছন মভাোঃ মাছন আরী

মভাছাোঃ নুযজাান খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/03/1996

30946 মভাোঃ মলরভ খান মৃত যলদ খান

মভাছাোঃ ললযনা খাতুন

মযনৄয 15/06/1989

30947 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ ভঞ্জুরুর ক

পলযদা মফগভ

জাভারনৄয 01/12/1995

30948 মভাোঃ আলনসুজ্জাভান লযয়াদ মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

লজন্নাত মযছনা

ভয়ভনলং 01/01/1992

30949 মভাোঃ আজারুর ইরাভ মভাোঃ আলভরুর ইরাভ

আলিয়া ইরাভ

মনত্রছকানা 01/05/1991

30950 সুজন কুভায দা সুব্রত কুভায দা

াতনা যানী দা

লঝনাইদ 10/11/1991

30951 মভাোঃ ালকর মখ মভাোঃ াজাান মখ

াানাজ মফগভ

পলযদনৄয 22/12/1991

30952 মভাােদ মফনজীয আরভ যকায মভাােদ ীদুল্লা যকায

ললযনা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/05/1987

30953 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ এছান আরী

মভাাোঃ নুরুন মনা

যাজাী 31/12/1988

30954 প্রানছতাল লফশ্বা লযছতাল লফশ্বা

কলফতা

ফলযার 16/02/1996

30955 মভাোঃ মাানুয যভান মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

মছায 05/10/1991

30956 আলতকুয যভান আব্দুর ালভদ

আলতকা মফগভ

লযাজগঞ্জ 18/02/1993

30957 অনফ ম কুভায লফশ্বা অভছয কুভায  লফশ্বা

নভীতা যানী  লফশ্বা

ভাগুযা 31/10/1991

30958 এভ.লজ. মভাকতালদয মভাোঃ আব্দুর গনেয

মভাছাোঃ পাছতভা খাতুন

ফগুড়া 01/01/1993

30959 মভাোঃ লজফ আছভদ মভাোঃ আবুর মাছন

াছযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 08/11/1991

30960 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ লদায যভান

মভাছাোঃ লউরী মফগভ

নীরপাভাযী 14/07/1992
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30961 মভাোঃ াভীভ ভন্ডর মভাোঃ দাছন  ভন্ডর

াভসুন নাায

লদনাজনৄয 03/12/1994

30962 কাজী মভাস্তালপজুয যভান কাজী এনামুর ক

ভছনায়াযা ল

পলযদনৄয 01/01/1994

30963 মভাোঃ ইকফার মাছন মভাোঃ মভাফাছযক আরী াওরাদায

মভছরুনছনছা

ফলযার 25/07/1988

30964 মভাোঃ ভাবুবুর ইরাভ মভাোঃ আলভরুর ইরাভ

আয়া ললিকা

াফনা 20/01/1994

30965 মভাোঃ জালকয মাাইন া মভাোঃ রুহুর কুদ্দু

মভাছাোঃ জালকয়া সুরতানা

াতক্ষীযা 11/06/1993

30966 হুভায়ুন কলফয মভাোঃ পজলুর ক

াযবীন আক্তায

ভয়ভনলং 20/07/1995

30967 মভৌসুভী ারদায ভানন্দ ারদায

লভতা ারদায

মছায 09/10/1994

30968 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ আোঃ খাছরক

মখাছদজা মফগভ

জাভারনৄয 20/06/1991

30969 মভাোঃ ওয়াাফ ভলনয মভাোঃ আবু ফক্কায যকায

মভাছাোঃ াছজযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 20/01/1992

30970 মভাোঃ মদাছয়তুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ ছাছভদান খাতুন

লযাজগঞ্জ 20/08/1992

30971 মভছদী াান আব্দুর আরী খান

াীনা আক্তায

পলযদনৄয 17/07/1994

30972 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ কারাভ মফাযী

নুপা মফগভ

ফলযার 01/01/1994

30973 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ ইউনুছ আরী

মভাাোঃ অরফাায

নাযায়নগঞ্জ 18/02/1989

30974 মভাোঃ ছাইদুয যভান মভাোঃ মছকন্দায আরী

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

যংনৄয 10/02/1987

30975 মভাোঃ ালফ মৃত আব্দু ছারাভ মভাল্লা

াছজযা মফগভ

ঢাকা 10/10/1994

30976 আযানের আরভ এভ. কলপর

আলভনা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 25/11/1993

30977 মভাোঃ আব্দুল্লা আর পারুক মভাোঃ তাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ লদা মফগভ

লফগঞ্জ 14/12/1992

30978 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাক্তায আছভদ

মভাছাোঃ জালভরা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 09/11/1993

30979 এনাভ মভাােদ যীপ ফজর আছভদ

মভছরুছন্নছা

কক্সফাজায 13/04/1994

30980 মভাোঃ াভীভ লভয়া মভাোঃ এযাদ লভয়া আাদ

মাছন আযা খাতুন আয়া

লকছাযগঞ্জ 22/12/1994

30981 মভাোঃ পাইছায যভান মভাোঃ আতাউয যভান

মভাছাোঃ পাছতভা লফলফ

নওগাঁ 12/09/1994

30982 এ,এ,এভ, ালকর লফন আরভ এ, মক, এভ, জাাঙ্গীয আরভ

মভাছাোঃ াভসুন্নাায মফগভ

গাইফান্ধা 13/08/1993

30983 মভাোঃ জাছকয মাছন আফদু ছাত্তায

ভভতাজ মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1990

30984 অল রুছফর আব্দুয যালদ

লভছ যালভা মফগভ

ভয়ভনলং 31/12/1992
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30985 মভাোঃ ভানজুমুয ইরাভ মভাোঃ মাযাওয়াদী

মভাাোঃ ইযাত জাান

টুয়াখারী 31/12/1994

30986 ভীয মভাোঃ মভাছর উলিন লছলিকী ভীয মভাোঃ জারার উলিন আভদ

নাছযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 1/1/1900

30987 পযাদ মাছন আবু ফক্কয লছলিক াওরাদায

ানাজ মফগভ

ফলযার 09/10/1993

30988 কাউছায উলিন কাভার উলিন

ইভত আযা

মপনী 28/03/1995

30989 মভাোঃ লযভন লফশ্বা মভাোঃ আছনায়ায লফশ্বা

মভাছাোঃ লভনাযা খাতুন

নাছটায 14/01/1994

30990 লফপ্লফ দা লফশ্বনাথ দা

উলা দা

চট্টগ্রাভ 10/05/1987

30991 আবু ইভযান আছভদ মভাোঃ াজাান

াভছুন্নাায

মনত্রছকানা 03/04/1991

30992 মভাোঃ আলযপ মাছন মভাোঃ মুস্তালকভ

মভাাোঃ ভছভনা মফগভ

যাজাী 07/04/1996

30993 ইভানুল্লা জাযলজ আরভ

হুছন জান্নাত

যাজাী 01/03/1991

30994 মভাোঃ নাজমুর কফীয মভাোঃ মছকন্দায আরী

মভাছাোঃ লরলরয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 27/07/1995

30995 মভাোঃ যালজফ াান মভাোঃ াইনের ইরাভ

মভাছাোঃ মযালজনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 26/12/1994

30996 আব্দুল্লা জনেয আভদ

যলপকুন মনছা

লছরট 05/01/1993

30997 প্রদী কুভায ভধু যাভ

প্রভদা ফারা

ঠাকুযগাঁও 15/03/1987

30998 মভাোঃ ললব্বয আভদ খাঁন মভাোঃ ইউনুছ খাঁন

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

লছরট 06/05/1987

30999 মভাোঃ ভামুদুন্নফী মভাোঃ আবুর মাছন

মভাছাোঃ আলভনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 12/08/1995

31000 মভাোঃ লদুর ইরাভ মৃত সুজাফ আরী

মভাছাোঃ ছাছরা মফওয়া

লযাজগঞ্জ 15/01/1996

31001 মভাোঃ আর আলভন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ তাছযা মফগভ

গাইফান্ধা 01/06/1996

31002 আকা ফাক সুকুভায ফাক

াতনা ফাক

টাঙ্গাইর 17/08/1993

31003 লজ,এভ, আব্দুল্লা-আর ইভাভ আবু লিীক

লভছ মযছফকা লিীকী

াতক্ষীযা 12/02/1987

31004 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মৃত. আলভয মাছন

মযলজয়া মফগভ

ঢাকা 22/02/1991

31005 ভামুদুর াান আব্দুর ভলতন

জীফন

ফগুড়া 01/01/1991

31006 মভাছাোঃ আয়া খাতুন মভাোঃ আলজজুয যভান

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 19/08/1988

31007 কাজী ভলন উিীন কাজী নওছজ উিীন

মভাাোঃ মাছনয়াযা মফগভ

ফলযার 03/02/1988

31008 সুজয় চন্দ্র ার যনলজৎ চন্দ্র ার

অরুনা যানী ার

লকছাযগঞ্জ 30/06/1991

Page 42 of 329



র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল  পনব োগ পবজ্ঞপি  অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকো ী প্রবকৌশলী/শোখো কম েকতেো (পু )/প্রোক্কলপনক বে 

স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

31009 মভাোঃ াাদাত মাছন মৃত. আব্দুয যউপ

ালপয়া খাতুন

মপনী 01/01/1994

31010 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ লপছযাজা মফগভ

াফনা 20/08/1996

31011 আভানত উল্লা মভাোঃ ভাঈন উলিন

জহুযা মফগভ

রক্ষীনৄয 12/08/1996

31012 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান এইচ এভ আরভগীয মাছন

মভাাোঃ পলযদা মফগভ

ফলযার 15/04/1992

31013 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাােদ আরী

মভাছাোঃ রুলফয়া খাতুন

াফনা 10/10/1989

31014 মভাোঃ আবু জাপয তালুকদায মভাোঃ ারুন-অয-যলদ তালুকদায

নালছভা  মফগভ

ফলযার 10/10/1995

31015 উলভ ম চাকভা াথয চন্দ্র চাকভা

ফনরতা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 09/03/1991

31016 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 10/01/1994

31017 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ আব্বা আরী

ভছনায়াযা মফগভ

মছায 20/10/1988

31018 মভাাোঃ ভলজবুর ইরাভ মভাা. আলভরুর ইরাভ

মুলরলভনা খাতুন

মভছযনৄয 03/11/1988

31019 ভীয মভাােদ মাাইন ভীয মভাােদ মভাস্তপা কাভার

সুলপয়া কাভার

কুলভল্লা 25/07/1992

31020 মভাোঃ আলভনুয যভান মভাোঃ খলফবুয যভান

মভাছাোঃ যাছফয়া লফলফ

জয়নৄযাট 01/01/1994

31021 মভাোঃ লননৄন আছভদ মভাোঃ আবুর কারাভ

ভলভতা আক্তায

টাঙ্গাইর 20/10/1994

31022 লজ.এভ জাাঙ্গীয মভাােদ আরী মগারদায

জাানাযা মফগভ

ফলযার 06/02/1992

31023 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছোঃ আলজমনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 03/08/1995

31024 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ ছলপয উিীন

মভাছাোঃ লুৎপন নাায

লকছাযগঞ্জ 16/12/1988

31025 সুজন কুভায লফশ্বা ালতযাভ লফশ্বা

সুলভত্রা যানী লফশ্বা

ভাগুযা 10/09/1991

31026 এ. এভ জাকালযয়া ায়দায এ. এভ আব্দুয যফ

জাানাযা মফগভ

লছযাজনৄয 25/03/1991

31027 মভাোঃ মযাফাইত াান মভাোঃ আব্দুর খাছরক

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

যংনৄয 01/01/1992

31028 মভাোঃ আোঃ যলভ মভাোঃ আাদ যকায

মভাছাোঃ মযানা মফগভ

নাছটায 18/01/1994

31029 ারাউিীন ালকর মৃত.াবুিীন াওরাদায

ারুর মফগভ

লছযাজনৄয 22/10/1994

31030 মভাোঃ তুলায ইভযান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ নেরঝুলড় খাতুন

কুলিয়া 20/02/1994

31031 ছয়দা লকরা জান্নাত তৃলা এ এ এইচ এ লদুজ্জাভান ভজুভদায

মযনুকা মফগভ

মনত্রছকানা 05/05/1997

31032 মভাোঃ ালন আরভ মভাোঃ জারার উলিন

মভাছাোঃ ানাজ মফগভ

লযাজগঞ্জ 06/07/1990
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31033 লদুর ক াজী াভসু উলিন

যালফয়া খাতুন

লকছাযগঞ্জ 01/01/1993

31034 ালভদুর ইরাভ আবুর কারাভ আজাদ

মলরনা আজাদ

লযাজগঞ্জ 01/04/1992

31035 মভাোঃ মখাযছদ আরভ ভযহুভ া আরভ

যছপজা মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 21/09/1989

31036 মভাোঃ আলকবুয যভান মভাোঃ জয়নার আছফদীন

ারভা মফগভ

ফলযার 07/05/1994

31037 মুনছুয যভান  আবু াভা মভাল্লা

জাানাযা খাতুন

াফনা 16/09/1992

31038 মভাোঃ াান মভাছ মদ নয়ন মভাোঃ মারাইভান আরী

মভাছাোঃ ছাছরা মফগভ

ফগুড়া 30/06/1991

31039 রা চন্দ্র ভজুভদায আনন্দ মভান ভজুভদায

চম্পা ভজুভদায

টাঙ্গাইর 18/10/1992

31040 লনক্ ভা মার চাকভা ছতাল চাকভা

কাঞ্চনা চাকভা

খাগড়াছলড় 25/10/1990

31041 যাছর ইরাভ মভাোঃ দাউদ লভয়া

মভাছাোঃ নালভা খাতুন

াফনা 1/1/0001

31042 কাজী মভছদী াান পারুকী কাজী মভাস্তপা কাভার পারুকী

ভছনায়াযা পারুকী

কুলড়গ্রাভ 29/10/1991

31043 এন. এভ জুফাছয়য মভাোঃ াভসুর আরভ

ানা মনা

মছায 11/11/1993

31044 শ্রী লফনৄর কুভায যকায শ্রী লফভর কুভায যকায

নলন মভা যানী যকায

নওগাঁ 07/07/1990

31045 মদওয়ান মভাােদ আফদুয যাজ্জাক মৃত. মদওয়ান মভাােদ আব্দুল্লা

াছজদা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1989

31046 মভাোঃ মভছফাহুর ইরাভ মভাোঃ াইদুয যভান

মভাছাোঃ মভাছ মদা মফগভ

গাইফান্ধা 23/08/1993

31047 মভাোঃ মযছজায়ান মাছন আোঃ যলদ াওরাদায

যালদা মফগভ

ঝারকাঠী 02/01/1987

31048 অলভত কভ মকায ভাছদফ কভ মকায

অঞ্জরী যানী কভ মকায

টুয়াখারী 12/03/1995

31049 সুব্রত ফাকারী ফাকারী অলখর চন্দ্র

মযনু যানী ফাকারী

টাঙ্গাইর 01/01/1989

31050 মুন্পী মভাোঃ আলকুজ্জাভান মুন্পী মভাোঃ আাকযামুজ্জাভান

মভাছাোঃ লভলর জাভান

ভাগুযা 25/10/1992

31051 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

লদনাজনৄয 30/01/1991

31052 মভাােদ নজরুর ইরাভ মভাােদ যলপকুর ইরাভ

মভাােৎ লুৎনেন নাায

মপনী 10/09/1992

31053 জুছয়র যানা বুজ মভাোঃ জলরুর ইরাভ

মভাাোঃ জুছরখা মফগভ

ঢাকা 15/05/1990

31054 মভাোঃ পালভ উলিন মভাোঃ আব্দুর কলযভ

ললযন আক্তায

ভয়ভনলং 22/11/1988

31055 মভাোঃ লাফ ালদক মাছর মভাোঃ াছদক আরী

মভাছাোঃ ালফফা মফগভ

ফগুড়া 15/08/1991

31056 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান মভাোঃ ইস্রাইর

জলযনা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 15/10/1988
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31057 জয় কৃষ্ণ ান্যার অলশ্বনী কুভায ান্যার

লদারী ান্যার

টাঙ্গাইর 10/11/1993

31058 মভাোঃ যায়ান্নুন াান মভাোঃ াখাওয়াত মাছন ভাতুব্বয

যালভা মফগভ

টুয়াখারী 04/03/1995

31059 মভাোঃ ভছনায়ায মাছন কাভার মাছন

মভাছাোঃ ভছনায়াযা কাভার

ভয়ভনলং 29/12/1989

31060 াভীভ মখ আপজার মখ

াানাজ মফগভ

খুরনা 20/09/1994

31061 নৄষ্পক ছফযাগী লভরন কুভায ছফযাগী

নলভতা ফাক

খুরনা 25/11/1995

31062 মভাোঃ ভারুপ াান শুব মভাোঃ আকতায মাছন

মকালনুয আক্তায

লযাজগঞ্জ 09/06/1996

31063 ধীভান  যায় কৃষ্ণ দ যায়

াধনা যানী যায়

খুরনা 08/05/1995

31064  মভাোঃ আযাপাত আরাজ্ব আরতাফ মাছন তালুকদায

মৃত. ালন আক্তায

লযাজগঞ্জ 10/05/1992

31065 মভাোঃ হুভায়ুন পলযদ পয়ার মভাোঃ মারায়ভান

লপছযাজা মফগভ

মযনৄয 10/08/1996

31066 মভাোঃ আলযনের ইরাভ  মভাোঃ নেযকান আরী

মভাাোঃ আরাল খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 24/11/1994

31067 মভাোঃ জাাঙ্গীয মাছন মভাোঃ ভীন আরী

মভাছাোঃ মযছনা খাতুন

নাছটায 29/08/1990

31068 ভন্নু যদায মভাোঃ মরাকভান যদায

াছভরা মফগভ

াফনা 11/10/1992

31069 মভাোঃ াান আরী মভাোঃ আবু ালনপা

আছভনা খাতুন

ভয়ভনলং 01/01/1991

31070 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আজায আরী

মভাতাাযা মফগভ

রারভলনযাট 04/12/1994

31071 মভাোঃ ইভযান আকন্দ মৃত. মভাোঃ এভদাদুর ক আকন্দ

পাছতভা মফগভ

নযলংদী 16/05/1992

31072 আাদুর ইরাভ নালয উলিন ভূ ূঁইয়া

াভীভা আকতায

চট্টগ্রাভ 05/04/1995

31073 মভাোঃ নাঈভ লভয়া মভাোঃ ওয়াজ উলিন

মযাছকয়া সুরতানা

নযলংদী 01/01/1993

31074 কৃষ্ণ কুভায যায় প্রছভাদ চন্দ্র যায়

আছরা যানী যায়

নীরপাভাযী 20/04/1993

31075 আকলরভা খানভ মভাোঃ আরী আকফয খান

খালদজা মফগভ

ঝারকাঠী 06/04/1991

31076 ছয়দ ওয়ারীউয যভান ছয়দ ালফবুয যভান

ছয়দা াযবীন

টাঙ্গাইর 02/01/1992

31077 মভাোঃ মজাফাইয ভাবুফ মভাোঃ মগারাভ যব্বানী

মভাছাোঃ মলরনা াযবীন

কুলিয়া 08/11/1992

31078 মভাোঃ যাজু খান মভাোঃ ভলনয মাছন খান

মভাাোঃ যনু মফগভ

ঝারকাঠী 29/12/1994

31079 মভাোঃ মলরভ খান মৃত. মভাোঃ আব্দুর ওয়াদুদ খান

মভাাোঃ আছভনা মফগভ

চাঁদনৄয 10/08/1991

31080 মভাোঃ লপছযাজ মাছন মভাোঃ ভন্টু মাছন

মভাছাোঃ ভয়না মফগভ

নওগাঁ 10/11/1994
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31081 মভাোঃ ভলপকুয যভান মৃত. াইনের ইরাভ

মভাছাোঃ াাযা ফানু

যংনৄয 26/12/1989

31082 উলচংওয়াই ভাযভা কযলচংউ ভাযভা

উভালচং ভাযভা

খাগড়াছলড় 16/08/1995

31083 মভাোঃ মযজাউর কলযভ আব্দুয যাজ্জাক

লল্পী মফগভ

ভালনকগঞ্জ 11/04/1989

31084 লদুর ইরাভ ভলউলিন মভাল্লা

মযাছকয়া মফগভ

যাজফাড়ী 15/06/1996

31085 মভাোঃ পযাদ কলফ তাছযক মভাোঃ জলয উলিন

মভাছাোঃ পলযদা মফগভ

গাইফান্ধা 15/05/1994

31086 মভাোঃ ালভদুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ াজযা খাতুন

কুলড়গ্রাভ 15/08/1988

31087 আলল কুভায মঘাল মখাকন চন্দ্র মঘাল

আন্না মঘাল

লযাজগঞ্জ 31/12/1987

31088 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ আব্দুর ভান্নান মখ

মভাছাোঃ এলরনা মফগভ

ফগুড়া 26/12/1991

31089 জুছয়র যানা আব্দুর াই

মযখা খাতুন

টাঙ্গাইর 15/06/1994

31090 মভাোঃ জাকালযয়া ভাসুদ মভাোঃ আব্দুর ভলভন

মভাছাোঃ নালদযা মফগভ

াফনা 18/10/1991

31091 মভাােদ ালপজুয যভান মভাােদ নূয ইরাভ লভয়া

আছরাভলত মফগভ

পলযদনৄয 01/01/1995

31092 মভাোঃ ইউনুছ আরী মভাোঃ ভলজফয যভান

মভাছাোঃ আলনছা লফলফ

নাছটায 01/10/1991

31093 মভাছাোঃ ারা খাতুন মভাোঃ জয়নার আছফদীন

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 10/03/1995

31094 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাল্লা মৃত. ভলভন উলিন মভাল্লা

াছযা মফগভ

াফনা 10/07/1988

31095 তুলন মভাোঃ নাজমুর ইরাভ

মভাছাোঃ তলভনা মফগভ

নাছটায 20/01/1989

31096 লপছযাজ আরভ আলভয মাছন

ভছনায়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 04/09/1992

31097 মভাোঃ াঈদ াান মভাোঃ এনামুর ক

াানাজ ক

জয়নৄযাট 03/01/1992

31098 মভাােদ টিনৄ সুরতান মভাােদ আব্দুর কাছদয

কুরসুভ আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1995

31099 মভাোঃ আকা মখ মভাোঃ পলযদ মখ

মযভা মফগভ

লদনাজনৄয 09/05/1994

31100 ভাসুভ লফল্লা মগারাভ মভাস্তপা

যালদা খাতুন

াতক্ষীযা 18/05/1994

31101 মভাোঃ বুজ আছভদ মভাড়র আব্দুর ওাফ মভাড়র

যালফয়া খাতুন

খুরনা 15/04/1987

31102 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর মখ

মভাাোঃ পলযদা ইয়ালভন

পলযদনৄয 30/01/1994

31103 মভাোঃ যালজকুর ইরাভ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ যালজয়া সুরতানা

নীরপাভাযী 01/01/1991

31104 মভাোঃ াজ্জাত াযছবজ মভাোঃ ছাছয়দুর ক

ালভদা  মফগভ

মনায়াখারী 13/06/1992
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31105 মভাোঃ াান লভয়া মভাোঃ লযাজ উলিন

আছভনা মফগভ

লযয়তনৄয 12/12/1988

31106 এ.এভ আলতকুয যভান আলতক নুয মভাােদ মখ

মভাছাোঃ নুযনাায মফগভ

লযাজগঞ্জ 11/12/1993

31107 কাভরুজ্জাভান মভাস্তালপজুয যভান

মভাছ মদা

মযনৄয 28/12/1993

31108 মভাোঃ মভাস্তপা পাযজান াান এ,টি,এভ ভাবুফায যভান

মৃত. ভানেজায যভান

গাইফান্ধা 29/08/1991

31109 মভাোঃ তালযকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জলরর াইকাড়

মভাছাোঃ আঞ্জয়াযা মফগভ

ফগুড়া 01/08/1992

31110 টুটুর চন্দ্র যায় অজয় কুভায যায়

অলনতা যানী যায়

লদনাজনৄয 25/03/1994

31111 ভাসুভ লফল্লা মভাোঃ মভাক্তায মাছন

মযছনা মফগভ

খুরনা 10/01/1996

31112 ওভয ছালন মভাোঃ আব্দু াত্তায লকদায

লযলভন আক্তায (াজু)

ফাছগযাট 08/07/1996

31113 াথ ম কুভায মদফ লযভর মদফ

শ্যাভরী মদফ

নড়াইর 30/09/1995

31114 মভছদী াান আোঃ কাছদয লভয়া

আরভতাজ মফগভ

ভাদাযীনৄয 21/03/1994

31115 মভাোঃ উজ্জর মাছন মভাোঃ আবু মুা মভাল্লা

মভাছাোঃ খালদজা খাতুন

াফনা 07/05/1993

31116 মভাোঃ াীন আরভ মভাোঃ তলফবুয যভান

মজাযা মফগভ

মছায 07/12/1992

31117 মভাােদ আযানের আরভ মভাোঃ আব্দুর কাছদয লভয়া

আরভতাজ মফগভ

ভাদাযীনৄয 04/10/1989

31118 মভাছাোঃ আভা খাতুন মভাোঃ আব্দুয যলভ আকন

ালনা মফগভ

খুরনা 26/05/1988

31119 আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ াভসুর আরভ

নুরুন নাায

খুরনা 09/12/1996

31120 মভাছাোঃ ভালপ্ত খাতুন মভাোঃ ছাভছিীন ভন্ডর

মভাছাোঃ যালজয়া সুরতানা

ফগুড়া 07/08/1994

31121 মভাোঃ নূয আরভ মাাগ মৃত. া আরভ

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

লযাজগঞ্জ 30/06/1994

31122 রুন কুভায তালুদায ভধুসুন তালুকদায

মযখা যানী তালুকদায

মনত্রছকানা 20/03/1989

31123 মভাোঃ সুভন ফাবু মৃত. জাভার উলিন

মভাছাোঃ পাছতভা মফওয়া

লদনাজনৄয 19/11/1991

31124 হ্লাশলং ভাযভা অংশপ্রু ভাযভা

মভাংনু ভাযভা

ফান্দযফান 25/05/1992

31125 যীপ ভাযজান মাাইন মভাোঃ আকযাভ মাছন যীপ

যালদা মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/12/1995

31126 প্রদী ভজুভদায সুখ ভজুভদায

লভলর ভজুভদায

মগাারগঞ্জ 12/01/1992

31127 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ লপজ উলিন

জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 02/02/1995

31128 মভাোঃ মতৌলপকুয যভান মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

ালদা খাতুন

ভয়ভনলং 10/06/1994
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31129 মভাছাোঃ নাইয়াযা সুরতানা মভাোঃ মভাকছছদ আরী খান

মভাছাোঃ কলনুয মফগভ

াফনা 30/12/1992

31130 মভাোঃ আব্দুল্লা আর পারুক জাাঙ্গীয আরভ

ারুর

লকছাযগঞ্জ 14/05/1996

31131 মভাোঃ ালদ ইকফার মাবন মভাোঃ তফাযক মাছন

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

যংনৄয 27/10/2016

31132 মভাোঃ নূয ই আরভ মভাোঃ কালজভ উলিন

মযাছকয়া মফগভ

জাভারনৄয 10/08/1996

31133 মভাোঃ আলনছুয যভান মভাোঃ ালফবুয যভান

গুরজাান মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 07/07/1990

31134 মভাোঃ আক্কাছ আরী মভাোঃ কদয আরী

ালভদা মফগভ

লফগঞ্জ 30/06/1993

31135 মভাোঃ ালভউর ফালয মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ ছনেযা আক্তায

মনত্রছকানা 01/06/1995

31136 প্রাণ মগাার যকায ভদন মভান যকায

কাভনা যানী যকায

ঢাকা 10/06/1991

31137 জুছয়র লভয়া মভাোঃ আলজজ লভয়া

আছভা মফগভ

জাভারনৄয 06/09/1995

31138 রা কুভায দা মুকুর কুভায দা

াতনা দা

ফাছগযাট 28/11/1993

31139 মভাোঃ আব্দুর আলরভ মভাোঃ আব্দুয যলদ

মভাছাোঃ আছরয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 05/05/1996

31140 নুযাত জাান নালয মভাল্লা

াযবীন মফগভ

ঢাকা 21/02/1994

31141 মভাোঃ ািাভ মাছন মভাোঃ ভীন

নাায আক্তায

মগাারগঞ্জ 07/10/1992

31142 মভাোঃ নাজমুর ক (জীফ) মভাোঃ লদুর ক

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 17/11/1995

31143 মভাোঃ ালফবুয যভান যকায মভাোঃ রুহুর আলভন যকায

মভাছাোঃ নাযলগ ম মফগভ

গাইফান্ধা 14/02/1987

31144 মভাোঃ লপকুয যভান এ. লফ. এভ. ললিক

মভাাোঃ লপছযাজা ললিক

লছযাজনৄয 26/10/1989

31145 অলভত যকায অলখর চন্দ্র যকায

ভায়া যকায

ভয়ভনলং 01/12/1987

31146 মভাোঃ আলযনেজ্জাভান যকায মভাোঃ জারার উলিন যকায

মভাছাোঃ আকলরভা মফগভ

গাইফান্ধা 21/06/1992

31147 মভাোঃ মতাপাছয়র আছেদ মভাোঃ আবুর খাছয়য

মছভন আযা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1990

31148 লপকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ান্নান

জাানাযা খাতুন

ভালনকগঞ্জ 05/12/1991

31149 মভাোঃ াাবুলিন মভাোঃ া আরভ মুন্পী

মভাাোঃ যাছদা মফগভ

টুয়াখারী 01/06/1995

31150 ভাছুভ খাঁন মভাোঃ আোঃ ছাত্তায খাঁন

ালনুয মফগভ

লছযাজনৄয 31/10/1991

31151 শ্যাভর ফড়ার সুীর ফড়ার

আছরা যানী ফড়ার

লছযাজনৄয 21/07/1989

31152 মক. এভ. মুস্তালপজুয যভান মভাোঃ নূরুর ক

মজলভন মফগভ

টুয়াখারী 13/08/1995

Page 48 of 329



র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল  পনব োগ পবজ্ঞপি  অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকো ী প্রবকৌশলী/শোখো কম েকতেো (পু )/প্রোক্কলপনক বে 

স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

31153 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ আরভগীয মাছন

মভাছাোঃ আঙ্গুযী মফগভ

জাভারনৄয 10/11/1995

31154 মভাোঃ জলয মাছন ছয়দ আেদ

ময়াযা মফগভ

মনায়াখারী 23/07/1992

31155 মভাোঃ ভাসুদ াযছবজ মভাোঃ ইউনু আরী

শ্যাভরী আক্তায

ঢাকা 01/09/1991

31156 মভাোঃ ালফবুয যভান লরটন মভাোঃ ইাক লভয়া

মভাছাোঃ াভছুন নাায

লফগঞ্জ 01/03/1990

31157 মাবন রার লভত্র দীলর লভত্র

লরল লভত্র

ভাগুযা 05/07/1988

31158 মভাোঃ আনপ যকায মৃত মভাোঃ মরাকভান াকীভ

যলভচা াকীভ

লদনাজনৄয 29/11/1992

31159 আব্দুল্লা আর হুাইন মগারাভ মাছন

ালদা খাতুন

াতক্ষীযা 12/01/1989

31160 সুজন চাকভা কালভনী কুভায চাকভা

সুীরা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 05/05/1992

31161 াখাওয়াত মাছন লভযাজ আরী

মকভলত

মযনৄয 05/11/1993

31162 মভাোঃ ইভযান লকদায মভাোঃ আকযাভ লকদায

জালদা মফগভ

যাজফাড়ী 15/02/1990

31163 মভাোঃ পয়ায মাছন মভাোঃ খরু মনাভান

মভাছাোঃ পলযদা াযবীন

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1990

31164 সুভন মাছন মভাােদ টিনৄ সুরতান

লপছযাজা মফগভ

রক্ষীনৄয 07/03/1996

31165 মভাোঃ ালফবুয যভান মভাোঃ জারার উলিন

আপছযাজা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1995

31166 মভাোঃ যালদ আরভ মভাোঃ পয়র আরভ

পাযজানা ইয়াছলভন

ব্রাহ্মনফালড়য়া 23/01/1995

31167 মভাোঃ নছপর লফন লছলিকী মভাোঃ আবু ফকয লছলিক

ওলদা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1994

31168 মভাোঃ তুলন ভামুদ মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাছাোঃ আভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 31/12/1994

31169 সুজাত খান আরী আকফয

নাযলগছ আক্তায

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/01/1992

31170 কাওায আরী আাব্দুর ালভদ

পালতভা

ঝারকাঠী 30/08/1994

31171 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ ালনপ যদায

জাছয়দা মফগভ

টুয়াখারী 10/12/1987

31172 কাজী আজভর নৈয়াদ কাজী রুহুর আলভন

মপন্পী মফগভ

নীরপাভাযী 10/08/1990

31173 মভাোঃ জুছয়র লভয়া মভাোঃ মযত আরী

মভাছাোঃ জায়দা খাতুন

ভয়ভনলং 10/10/1987

31174 লযনের ইরাভ ইয়ালছন আরী

নাজভা খাতুন

াফনা 05/03/1988

31175 মভাােদ আব্দুর জলরর মভাােদ নূরুর ক

াছরা মফগভ

লযয়তনৄয 07/11/1987

31176 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান মভাোঃ ভলতয়ায যভান

মভাছাোঃ নুরুন্নাায মফগভ

যংনৄয 01/12/1987
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31177 ভামুদুর ইরাভ মভাোঃ আক্কাছ আরী

ভামুদা মফগভ

ভয়ভনলং 11/11/0011

31178 মভাোঃ ভাাবুফ াান মভাোঃ মভাত্তালরফ মাছন

মভাছাোঃ তলভনা মফগভ

ফগুড়া 08/01/1995

31179 তাছযক আছভদ মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাাোঃ াভশুন নাায

চাঁাইনফাফগঞ্জ 07/11/1994

31180 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ তলভনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 26/01/1988

31181 মভাোঃ আর ভামুন মৃত নালদুর ক

মভাছাোঃ ভলনা মফগভ

ঞ্চগড় 01/11/1987

31182 তাছযক আছভদ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ লভলর খাতুন

লঝনাইদ 10/10/1995

31183 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ ভলজফয যভান পলকয

মভাোঃ রুলফ

লছযাজনৄয 17/11/1988

31184 সুফীয কুভায াা ছয কুভায াা

দূলপ্ত যানী াা

পলযদনৄয 07/11/1987

31185 মভাোঃ লফল্লার খান মভাোঃ ারাভ খান

লফরলক মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 18/01/1993

31186 লফশ্বলজত ভন্ডর লফপ্লফ ভন্ডর

কাজর ভন্ডর

লছযাজনৄয 24/12/1995

31187 জয় প্রকা ভন্ডর জুযার কৃষ্ণ ভন্ডর

ঝণ মা যানী ভন্ডর

লছযাজনৄয 01/01/1996

31188 মভাোঃ নজরুর ইনরাভ মাাগ আোঃ ভাছরক লকদায

ালপজা মফগভ

টুয়াখারী 30/10/1995

31189 আব্দু বুয মভাজাায আরী প্রাং

যওন আযা

ফগুড়া 01/03/1989

31190 মভাোঃ মলরভ মযজা ালফফ মভাোঃ আবুর কাছভ

মভাছাোঃ রুলফয়া খাতুন

ভালনকগঞ্জ 01/12/1993

31191 মভাোঃ ইভাভ মাছন মৃত নুর্ উলিন মভাল্লা

ালনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 14/02/1992

31192 মভাোঃ জাভার উলিন মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

মভছরুন মনছা

াতক্ষীযা 25/09/1992

31193 াজ্জাদ মাাইন মফদারুর ক

াীন আক্তায

চট্টগ্রাভ 05/02/1992

31194 মভাোঃ জালকয হুাইন ইভাইর হুাইন

নেযা সুরতানা

লঝনাইদ 05/10/1990

31195 মভাোঃ জলভ উলিন মভাোঃ আবু ইউসুপ

মভাাোঃ াছরা আক্তায

কুলভল্লা 10/04/1988

31196 মভাোঃ সুভন মাছন মভাোঃ জারার প্রাভালনক

ভয়না খাতুন

াফনা 11/01/1996

31197 মভাোঃ আযানের আরভ মভাোঃ কাভরুজ্জাভান

মভাছাোঃ জয়নফ খাতুন

নাছটায 01/03/1991

31198 মভাোঃ ভলতউয যভান মভাোঃ আব্দুর গলণ

ভলজমনা মফগভ

লদনাজনৄয 08/11/1992

31199 মভাোঃ রাল্টু লভয়া মরার উলিন মভালল্লক

মভাছাোঃ ভাছুযা মফগভ

লঝনাইদ 13/10/1990

31200 মভাোঃ লফলু মভাোঃ আইয়ুফ আরী

লযলজয়া মফগভ

মবারা 03/01/1987
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31201 মভাোঃ পারুক লকদায মভাোঃ দুরার লকদায

পলযদা মফগভ

ফলযার 25/06/1991

31202 ভানেজুয যভান ভাকছুদুয যভান

লফলফ ভলযয়ভ

রক্ষীনৄয 24/12/1992

31203 আফদুর আাদ মভাোঃ আলভয মাছন

মভাাোঃ তাওলদা আক্তায

চাঁদনৄয 07/01/1995

31204 পয়ার কলফয াছফ আরী

নালছভা মফগভ

াতক্ষীযা 11/11/0011

31205 অাাছভা আক্তায লভজাবুর ক ভূ ূঁইয়া

ঝযনা মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 16/10/1993

31206 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ীদুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভাছরকা  মফগভ

টাঙ্গাইর 05/01/1994

31207 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ আইয়ুফ খান

কলনুয মফগভ

টুয়াখারী 29/12/1993

31208 মভাপাছচ্ছর  আকন্দ আপতাফ উলিন

আইলযন আক্তায

ভয়ভনলং 20/12/1994

31209 লনতযান্ন্ন্দ ার স্বগীয় লফশ্বানথ ার

অরুনা ার

নাছটায 25/10/1993

31210 মভাোঃ আর আলভন যকায মৃত মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মুল মদা মফগভ

কুলভল্লা 01/10/1993

31211 মভাোঃ মায়াইফ মাাইন মভাোঃ মনছায উলিন

নালছভা মফগভ

ফযগুনা 05/03/1995

31212 লরয়াকত আরী মৃত আরা লভয়া

মৃত নুযজাান মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/03/1989

31213 মভাোঃ ালকর মাছন মভাোঃ া আরী খাঁন

মভাাোঃ াানা খাতুন

লযাজগঞ্জ 07/01/1995

31214 মভাছাোঃ মযজওয়ানা যকায লযলভ মভাোঃ আব্দুয যলদ যকায

মজানা মফগভ

যংনৄয 15/09/1990

31215 এ. এইচ. এভ. াছযায়ায জালভর মভাােদ জলভর

নুরু ন্নাায

চট্টগ্রাভ 07/05/1994

31216 এভ. আদনান ভূঞা আােদ কলফয ভূঞা

ালফফা ালকভ ভূঞা

কুলভল্লা 12/11/1994

31217 মভাোঃ আলজজুর ক মভাোঃ মরার উলিন

মযালজনা মফগভ

টাঙ্গাইর 04/01/1993

31218 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ আোঃ জব্বায মখ

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

রারভলনযাট 21/03/1990

31219 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ সুরতান মাছন

জলযনা মফগভ

ভাদাযীনৄয 05/03/1990

31220 মভাোঃ আলনছুয যভান মভাোঃ আব্দুর আলজজ যকায

মভাছাোঃ ডলর মফগভ

গাইফান্ধা 09/12/1990

31221 আব্দুর ভাছরক মভাোঃ আবু তাছরফ

মজানা মফগভ

ঢাকা 01/01/1995

31222 মভাোঃ আর আলভন মৃত ইতাজ আরী

মভাছাোঃ াছজযা খাতুন

কুলিয়া 31/07/1991

31223 ছয়দ মভাােদ ফালছয ছয়দ মভাাযপ মাছন

ছয়দা মলরনা আক্তায

কুলভল্লা 01/12/1991

31224 কাওছায আছভদ আব্দুর ওয়াাফ

মভছযজা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 10/05/1990
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31225 সুভাইয়া ালভদ মভাোঃ আব্দুর ালভদ

যাছফয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 01/10/1993

31226 মযজওয়ান ইরাভ লযাজুর ইরাভ

মযভা ইরাভ

নাযায়নগঞ্জ 17/08/1995

31227 মভাোঃ অলভত াান মভাোঃ আব্দু াত্তায

আলছয়া মফগভ

লঝনাইদ 23/01/1994

31228 মভাোঃ যাপাতুজ্জাভান মভাোঃ নুরুজ্জাভান খাঁন

আইযীন াযবীন

লঝনাইদ 01/06/1993

31229 মভাোঃ ালফবুয মুয ছালরন কাভরুজ্জাভান

ইভত আযা মফগভ

লঝনাইদ 20/10/1991

31230 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

নূযজাান মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1991

31231 মভাোঃ যলদুর ইরাভ মভাোঃ যভান আরী

মভাছাোঃ পারৃনী মফগভ

রারভলনযাট 31/12/1994

31232 মভাোঃ যাছর লভয়া মভাোঃ আলজজুর ক

মভাছাোঃ আলিয়া মফগভ

যংনৄয 31/12/1995

31233 াীন মাছন মভাোঃ আভজাদ মাছন

মলরনা মফগভ

পলযদনৄয 09/03/1990

31234 মভাজাছের আকন্দ আপতাফ উলিন

আইলযন আক্তায

ভয়ভনলং 20/12/1994

31235 মভাোঃ ভলবুয যভান মভাোঃ আছনায়ায লভয়া

মভাছাোঃ নাজু আক্তায

লফগঞ্জ 07/05/1995

31236 মভাোঃ যলপক মুন্পী মভাোঃ মাছন মুন্পী

যালদা মফগভ

ফলযার 31/12/1990

31237 মৌযব কুভায লফশ্বা মাাগ ধীছযন্দ্র চন্দ্র লফশ্বা

ন্ধযা যানী লফশ্বা

টাঙ্গাইর 11/06/1996

31238 মভাোঃ তালযকুর ইরাভ ভামুন আোঃ জব্বায

জুছরখা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 19/06/1991

31239 মভাোঃ হুভায়ন কলফয মভাোঃ রুহুর আলভন

মভাছাোঃ লুৎনেন্নাায

যংনৄয 01/03/1990

31240 মুােদ আবুর ফাায মভাোঃ আব্দুর কালদয

ালনা মফগভ

লফগঞ্জ 14/01/1991

31241 সুরতানা আক্তায মভাোঃ আফদুর ভলভন

নূযজাান মফগভ

কুলভল্লা 01/05/1993

31242 মভাোঃ ালনপ ভলল্লক মভাোঃ লপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ নেরবানু মফগভ

টুয়াখারী 02/01/1995

31243 ভাসুদ যানা মভাোঃ নজরুর ইরাভ

লভছ ছাযা ইরাভ

ফগুড়া 15/06/1987

31244 টি. এভ. আব্দুর ওললদর আাদ মভাোঃ াজ্জাদ মাছন তালুকদায

নালছভা াযবীন

লযাজগঞ্জ 02/08/1992

31245 মভাোঃ ;জয়নার আছফদীন মভাোঃ মতাতা লভয়া

আছরাকজান মফগভ

টাঙ্গাইর 25/11/1993

31246 মৄগর চন্দ্র ভন্ডর নৄলনর চন্দ্র ভন্ডর

তুরী যানী

ফলযার 11/07/1990

31247 মভাছাোঃ াভছুন নাায সুলভ মভাোঃ াভছুয যভান

মভাোঃ ভাছজদা মফগভ

াফনা 15/07/1993

31248 মভাোঃ জাছয়দ মাাইন মভাোঃ নুযজ্জভান

ময়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 02/12/1994
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31249 মভাোঃ আযভান মাছন মভাোঃ খলরলুয যভান

মভাোঃ ালনা খাতুন

াফনা 01/06/1991

31250 আবু নাঈভ মভাোঃ কাউছায আব্দুর ভান্নান

ভাছজদা মফগভ

কুলভল্লা 02/01/1992

31251 ছযাজ মচৌধুযী মৃনার মচৌধুযী

স্বপ্না মচৌধুযী

খাগড়াছলড় 05/01/1994

31252 পয়ার খান মভাোঃ লরয়াকত আরী খান

লদরাযা াযবীন

ভাদাযীনৄয 10/10/1996

31253 মভাোঃ যায়ান মাছন মভাোঃ পারুক মাছন

মযছফকা খাতুন

ভাগুযা 20/02/1995

31254 মভাোঃ াছযায়ায জাান মভাোঃ পজলুর ক

মভাাোঃ াইভা ক

যাজাী 19/11/1992

31255 এ. এভ. রুছফর আছভদ চুন্নু মছা

লরচা মফগভ

খুরনা 01/11/1996

31256 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ নূরু খান

আছরয়া মফগভ

ঢাকা 27/11/1995

31257 মভাোঃ আব্দুর ালভদ মভাোঃ নুরুর ক

যালদা মফগভ

ফান্দযফান 05/07/1992

31258 যাাদুল্লা যাছর মভাোঃ লদুল্লা

লফলফ াছজযা

মনায়াখারী 01/01/1992

31259 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ ছয়দ আরী খান

শুকুছযান মনছা

মগাারগঞ্জ 17/01/1990

31260 মভাোঃ লযয়াজ মাছন মভাোঃ আলভয মাছন

রাইজু মফগভ

রক্ষীনৄয 03/08/1992

31261 মভাােদ ভলনয মাছন মভাোঃ মভাাযপ মাছন মফগ

মযাছকয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/12/1992

31262 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃলযাজুর ইরাভ

জলভরা মফগভ

ভাদাযীনৄয 15/01/1990

31263 ললয চন্দ্র মদফনাথ মগাছশ্বয চন্দ্র মদফনাথ

লফতা যানী মদফনাথ

ফগুড়া 12/02/1992

31264 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ শুকচান মভাল্লা

াাতন মনা

ভালনকগঞ্জ 27/12/1991

31265 মভাোঃ আব্দুয যলভ মৃত মভাোঃ ইলি াওরাদায

কভরা খাতুন

মবারা 20/06/1989

31266 জান্নাত আযা খাতুন মভাোঃ আজারুর ইরাভ

যলভা ইরাভ

টাঙ্গাইর 11/12/1993

31267 মভাোঃ তাছযক আলজজ মভাোঃ এরাী লফশ্বা

মভাাোঃ পালভদা খাতুন

যাজাী 25/12/1991

31268 মভাোঃ আর ালদক মাাইন মভাোঃ াভসুলিন মফাযী

যালদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/06/1991

31269 মভাোঃ জলরুর ইরাভ আব্দুর জলরর মৃধা

মভাাোঃ রুলফনা আক্তায

ফলযার 27/06/1994

31270 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ মভাোঃ লপউলিন লফশ্বা

আছনায়াযা মফগভ

লঝনাইদ 09/08/1992

31271 ফলয নূয ইরাভ

যালদা

টুয়াখারী 01/01/1993

31272 মভাোঃ মভায়াছজ্জভ মাছন মভাোঃ আক্কা আরী

যালভা আক্তায

ঢাকা 07/12/1987
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31273 যাভ কুভায াা যফীন্দ্র মভান াা

লফতা যানী াা

জাভারনৄয 25/11/1993

31274 মলরভ মযজা াভছুর ক

আয়না খাতুন

ফগুড়া 15/01/1992

31275 মভাছ মদ ায়দায নজরুর ইরাভ

ভলযয়ভ খাতুন

াফনা 17/04/1987

31276 লফলচত্র কুভায মজািায লফজন কুভায মজািায

সুলচত্রা যানী মজািায

খুরনা 10/03/1993

31277 মযাখানা খানভ লযলভ মভাোঃ ভলতউয যভান খান

মপযছদৌী খানভ

নযলংদী 12/12/1994

31278 মভাোঃ কারাভ আছভদ মভাোঃ মরাকন আছভদ

ভভতা মফগভ

মভৌরবীফাজায 14/02/1989

31279 তনৄ ফড়ুয়া লফছচন্দ্র ফড়ুয়া

মযনু ফড়ুয়া

কক্সফাজায 15/07/1993

31280 আীল কুভায াা াধন কুভায াা

মপারী াা

ভাগুযা 31/12/1993

31281 মভালনী মদফনাথ রক্ষণ মদফনাথ

চন্দনা  মদফনাথ

ঝারকাঠী 23/07/1994

31282 ছয়দ মপযছদৌ যভান ছয়দ মভাকছুদায যভান

কালন মজ পাছতভা যভান

যংনৄয 02/01/1987

31283 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ খলরলুয যভান

মভাছাোঃ মলরনা মফগভ

াফনা 29/11/1994

31284 মভাোঃ অলদুজ্জাভান মৃত মভাোঃ আছনায়ারুর ইরাভ

ভভতাজ মফগভ

মছায 14/06/1988

31285 আভজাদ মাছন ালফবুয যভান 

ভলযয়ভ লফলফ

খাগড়াছলড় 01/06/1990

31286 মভাোঃ নাজমুর ক মভাল্লা মৃতোঃ এভ এ জলরর মভাল্লা 

মভাছাোঃ আলিয়া খাতুন

ভয়ভনলং 21/11/1989

31287 মভাোঃ আফদুয যভান মভাোঃ আযাপ উলিন 

আলনছা মফগভ

ভয়ভনলং 02/11/1989

31288 মভাোঃ াখাওয়াত মাছন মভাোঃ আবু তাছয লভয়া 

াছরা মফগভ

মবারা 15/09/1989

31289 মভাোঃ মভাজাছের ক মভাোঃ আব্দুর ক 

যীপা কাতুন

লফগঞ্জ 02/06/1990

31290 মভাোঃ ভাসুদুয যভান মৃতোঃ মভাোঃ আব্দুল্লা (লপছযাজ)

মভাছাোঃ আনকাযা খাতুন

লফগঞ্জ 28/12/1990

31291 জান্নাতুর মপযছদৌী আোঃ ালভদ ভূঞা 

ইয়ালভন মফগভ

নযলংদী 08/09/1996

31292 মগাার চন্দ্র ীর ঙ্কজ চন্দ্র ীর 

নলভতা যানী

ফলযার 02/06/1996

31293 মভাোঃ রা যদায মৃত আবুর কারাভ যদায 

লদছরায়াযা মফগভ

ফলযার 20/01/1991

31294 মভাোঃ ভামুন মাছন ওয়ালর উল্লা লকদায 

আছরয়া মফগভ

ফলযার 22/12/1992

31295 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাপাছজ্জর মাছন 

মযালজনা খাতুন

কুলিয়া 22/06/1994

31296 মভাোঃ যাছদুর ইরাভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ 

আছভনা খাতুন

নযলংদী 05/06/1987
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31297 মভাোঃ পয়ার আভদ মভাোঃ ফলদউজ্জাভান

নালছভা আক্তায

চাঁদনৄয 01/01/1990

31298 মভাোঃ জুরলপকায মখ মভাোঃ আেদ মখ 

মযালজনা মফগভ

নড়াইর 18/02/1994

31299 মভাোঃ ালব্বয মাছন মভাোঃ মলরভ মাছন 

াওয়া মফগভ

চাঁদনৄয 25/02/1995

31300 খোঃ যালজফ মাছন খোঃ াছকয আরী 

মভাছাোঃ যত্না মফগভ

টাঙ্গাইর 28/12/1995

31301 মভাোঃ ফাছয়ালজদ মাছন মভাোঃ আোঃ াত্তায 

াভছুন্নাায

টাঙ্গাইর 02/06/1995

31302 মভাোঃ আলযনেয যভান আফদুর াই 

নুযজাান মফগভ

কুলভল্লা 15/07/1991

31303 মভাোঃ খাছরদুজ্জাভান মভাোঃ ছুযাত আরী 

মভাছাোঃ আনলজযা খাতুন

মভছযনৄয 01/09/1987

31304 মাছর যানা মভাোঃ আপতাফ উলিন মখ 

জছফদা খাতুন

াফনা 01/02/1995

31305 মভাোঃ মগারাভ াছযায়ায মভাোঃ কাভরুজ্জাভান 

মভাছাোঃ মযছনা মফগভ

নাছটায 02/01/1990

31306 মভাোঃ ভামুন মাছন মৃত কাভার মাছন 

মভাছাোঃ ভাসুদা খাতুন

াফনা 28/12/1992

31307 মভাোঃ মভাক্তায মাাইন মভাোঃ মুন্নাপ আরী 

মভাছাোঃ মভাছ মদা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1997

31308 মভাোঃ জাছফদ লভয়া মভাোঃ লভজানুয যভান 

মযৌনাযা মফগভ

নযলংদী 20/07/1992

31309 মভাোঃ তালভদুয যভান মভাোঃ ইউসুপ মাছন 

ালভদা মফগভ

পলযদনৄয 15/11/1991

31310 ফালকবুর াান আব্দুর ালকভ  

মভাাোঃ সুরতানা যালজয়া

মযনৄয 21/04/1988

31311 মভাোঃ াাফ উলিন মভাোঃ ভলজফয যভান 

যালদা আক্তায

টাঙ্গাইর 03/05/1991

31312 মভাোঃ আলরভ মাছন মভাোঃ জয়নার আছফদীন মফালয 

নলভা মফগভ

ভাদাযীনৄয 13/08/1992

31313 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ ফাবু লভয়া 

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

ফগুড়া 26/12/1992

31314 মভাোঃ মফল্লার মাছন মভাোঃ ারুন অয যলদ 

লয়াযা মফগভ

টুয়াখারী 01/04/1995

31315 মভাোঃ রুহুর আলভন মভাোঃ লরয়াকত আরী

মভাছাোঃ রুলফনা মফগভ

রারভলনযাট 01/01/1994

31316 াগয তালুকদায মভাোঃ আশ্রাফ আরী তালুকদায 

মভাাোঃ মফফী আশ্রাফ

ফলযার 22/07/1995

31317 আবু ছাছর মুােদ ইলতয়াক মুােদ ওভান গলন 

রুোন জান্নাত

চট্টগ্রাভ 12/11/1993

31318 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আছনায়ায মাছন 

আছভা খাতুন

ভালনকগঞ্জ 19/11/1995

31319 আব্দু াভাদ আলনছুর ক 

হুছন আযা মফগভ

মনত্রছকানা 01/05/1995

31320 মভাোঃ সুজন যকায মভাোঃ ইমুর যকায 

মভাাোঃ লদা মফগভ

লদনাজনৄয 01/08/1995
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31321 মভাোঃ মভাজাায আরী মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

মভাছাোঃ ভলজযন লফলফ

লদনাজনৄয 10/11/1994

31322 জান্নাতুর মপযছদৌ মথী মভাোঃ াজাান াওরাদায 

পলযদা ইয়াভীন

ফলযার 03/01/1995

31323 মভাোঃ াাদাত মাছন গাজী মভাোঃ মভাস্তপা 

মখাছদজা আক্তায

মপনী 02/08/1993

31324 এ.এভ তালযক াান (সুভন) ভযহুভ এ.এভ.আপাজ উলিন 

মভাছাোঃ আছভনা খাতুন

াফনা 15/02/1990

31325 মভাোঃ আরাজ উলিন মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান 

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 21/02/1988

31326 মভাোঃ নজরুর ইরাভ ভলন মভাোঃ াাদৎ আরী মখ 

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

লযাজগঞ্জ 20/05/1988

31327 মভাোঃ ভাসুদ যানা ফাফলু লভয়া 

যবানু মফগভ

টাঙ্গাইর 18/12/1994

31328 আলফয খান যলপকুর ইরাভ 

সুরতানা যালজয়া

টাঙ্গাইর 25/10/1995

31329 মভাোঃ জাভার মাছন মভাোঃ আইয়ূফ আরী 

ভালপয়া খাতুন

কুলভল্লা 02/02/1988

31330 ছয়দ ভাসুদ ইকফার  ছয়দ আােদ 

ভাকসুদা মফগভ

কুলভল্লা 31/12/1989

31331 া ভলউয যভান ভজুভদায মভাোঃ পলযদ উলিন ভজুভদায 

াছদা াযবীন ভজুভদায

কুলভল্লা 01/08/1990

31332 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ মদছরায়ায মাছন াওরাদায 

ানাজ াযবীন

ফলযার 01/01/1997

31333 মভাোঃ জাকাযীয়া  মনাভানী মভাোঃ ললিকুয যভান 

ালনা মফগভ

ফলযার 30/12/1986

31334 মভাোঃ রুছফর াওরাদায মভাোঃ ইউসুপ াওরাদায 

মভাাোঃ লরলর মফগভ

ফলযার 30/08/1987

31335 মভানালরা ফাশড় ভনীন্দ্র নাথ ফাশড় 

ভলনকা ফাশড়

ফলযার 02/12/1989

31336 মভাোঃ লভজানুয যভান আব্দুর ভান্নান আকন 

পলযদা মফগভ

ফলযার 07/10/1993

31337 মভাোঃ াইনেয যভান ললিকী মভাোঃ ইভাইর মাছন 

নালগ ম াযবীন

ভয়ভনলং 22/12/1991

31338 জালদুর ইরাভ আবুর কারভ আজাদ

মযানা মফগভ

লযাজগঞ্জ 30/10/1994

31339 আলযপ আছভদ নালদ নালছয আছভদ 

আযজু মফগভ

ঢাকা 23/11/1994

31340 মভাোঃ ীদ াান াওন মভাোঃ ওয়াছজদ আরী 

রুলফয়া মফগভ

মছায 10/01/1990

31341 মৃনার কালত ভধু ভছনাযঞ্জন ভধু 

লফতা যানী ভধু

ফলযার 30/10/1989

31342 মভাোঃ লযয়াদ মভাল্লা মভাোঃ মভযাজ মভাল্লা 

কল্পনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 24/01/1993

31343 আব্দুয যভান আব্দুর খাছরক 

সুসুভা মফগভ

টুয়াখারী 15/02/1993

31344 অীভ চন্দ্র ভলনন্দ্র 

মপারী যানী

টুয়াখারী 04/01/1993
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31345 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ া আরভ 

খাছরদা আরভ

টুয়াখারী 18/08/1994

31346 মভাোঃ ইভযানুর আযাপাত মভাোঃ কাভার মাছন 

লভছ রাবরী মফগভ

লছযাজনৄয 01/01/1994

31347 যায়ান াহ মভাোঃ ফকুর াহ 

মভাছাোঃ জলযনা লফলফ

যাজাী 01/02/1995

31348 জলভ উলিন দুরার উলিন 

আভা মফগভ

মযনৄয 27/11/1994

31349 মভাোঃ ালনুয যভান মভাোঃ ছাছফরুর ইরাভ 

মভাছাোঃ মপারী লফলফ

যাজাী 26/01/1992

31350 মভাছাোঃ লযপা খানভ মভাোঃ খাছদমুর ইরাভ 

মভাছাোঃ লজনাত মযছনা

নওগাঁ 01/01/1990

31351 নওযাজ আপলযন মভাোঃ রুস্তভ আরী  

মভাাোঃ যওন আযা মফগভ

যাজাী 19/11/1990

31352 মভাোঃ আরভা আরী মভাোঃ আব্দুয যভান 

মভাছ্াোঃ মছরনা খাতুন

াফনা 01/11/1989

31353 মভাোঃ আরভগীয মাাইন মভাোঃ আউয়ার লভয়া 

মগাছরনুয

গাইফান্ধা 16/12/1993

31354 াভীভ আছভদ মভাোঃ ভক বুর মাছন 

মভাছাোঃ আছভনা মফগভ

াফনা 27/09/1989

31355 মভাোঃ ইকযামুর কলফয মভাোঃ ইনতাজ আরী  

আলছয়া মফগভ

মছায 01/01/1993

31356 মভাোঃ যালপউর ইরাভ মভাোঃ যওন আরী 

মভাছাোঃ ললযন আক্তায

লযাজগঞ্জ 27/01/1993

31357 নাছলযন আক্তায ভজুভদায মৃত ভলপজুর ইরাভ ভজুভদায 

পযান ময়াযী

কুলভল্লা 01/08/1992

31358 আবু যায়ান আব্দুর আউয়ার 

যলভা আক্তায

কুলভল্লা 05/02/1989

31359 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ আবু তাছয 

মভাাোঃ াানাযা মফগভ

কুলভল্লা 20/04/1991

31360 মভাোঃ ইয়াকুফ আরী মভাোঃ আবুর কারাভ 

লভনা আকতায

চট্টগ্রাভ 16/11/1993

31361 আলতক মাছন মভাোঃ মভাজাছের ক 

মভাছাোঃ ভয়না খাতুন

াফনা 26/10/1993

31362 মভাোঃ আতাউর গলন মভাোঃ আান আরী  

মভাছাোঃ ারুরা খাতুন

কুলিয়া 22/10/1992

31363 মভাোঃ জীফ গা জী মভাোঃ সুরতান গাজী 

মভাাোঃ নালগ ম মফগভ

টুয়াখারী 01/02/1995

31364 জয় প্রকা চাকভা জ্ঞান মজযালত চাকভা 

অলভয় ফারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 10/11/1990

31365 মভাোঃ পয়ার আছেদ মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

করুনা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 15/12/1995

31366 লদুর ইরাভ জুরভত আরী 

খালদজা খাতুন

যাজফাড়ী 30/11/1992

31367 সুব্রত কুভায যদায ছছরন্দ্র নাথ লফশ্বা 

মুলক্ত যানী লফশ্বা

লঝনাইদ 20/05/2016

31368 বুজ মঘাল শ্রীকাত কুভায মঘাল 

কল্যানী মগাল

লঝনাইদ 13/05/1994
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31369 মভাোঃ ালফবুয যভান আভজাদ মাছন খাঁন 

াছজযা মফগভ

যাজফাড়ী 10/07/1995

31370 ভামুদুর াান মভাল্যা আোঃ যফ মভাল্যা 

জছভরা মফগভ

যাজফাড়ী 14/07/1995

31371 াভীভ মাছন ভলজবুয যভান 

মফরাতুন মফগভ

কুলভল্লা 25/03/1991

31372 মভাোঃ সুরুজ্জাভান মভাোঃ লদ যদায 

মভাছাোঃ লুৎপা খাতুন

াফনা 15/02/1992

31373 মভাোঃ  নালভ াওরাদায মভাোঃ মদছরায়ায াওরাদায 

নূযজাান মফগভ

মগাারগঞ্জ 30/08/1993

31374 মভাোঃ ইয়ালন আযাপাত মভাোঃ ালদুর ইরাভ 

আভা মফগভ

নড়াইর 17/12/1996

31375 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

মভাছাোঃ আলিয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 25/06/1989

31376 মভাোঃ আব্দুল্লা আর পারুক মভাোঃ উভান গলন 

খাছরদা খাতুন

ভয়ভনলং 02/02/1992

31377 এ.এভ ভঞ্জুয মভাছ মদ মভাোঃ নুরুর ইরাভ 

ললযনা আক্তায

টুয়াখারী 16/10/1988

31378 মভাােদ ারাভ উিীন মৃত মভাােদ জলরর ফক্স 

লু৭পায নাায

চট্টগ্রাভ 06/09/1994

31379 মভাােদ ভামুন আফদুর ভান্নান 

মদরওয়াযা মফগভ

মপনী 01/01/1991

31380 সুাত ধয ছতাল কুভায ধয 

অন মা যানী চক্রফতী

নযলংদী 08/12/1992

31381 জালদ াান ছতাল আরী পলকয 

মফছভরা খাতুন

ভালনকগঞ্জ 28/12/1992

31382 মযজওয়ান রুহুর আলভন

নাজনীন মফগভ

মগাারগঞ্জ 25/10/1995

31383 আবু ইউসুপ া আরভ 

লপছযাজা

ফযগুনা 30/01/1992

31384 ইভাইর মাছন পজলুর ক 

লযপন মনছা

ভালনকগঞ্জ 25/12/1990

31385 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ ভলনরুর ক 

ভছনায়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 02/01/1995

31386 ছভত চাকভা লফভছরন্দু চাকভা 

ন্ধযাছদফী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 05/02/1996

31387 সুভন মাাইন মভাোঃ ইকফার মাাইন 

ারভা মফগভ

যাজফাড়ী 05/01/1995

31388 মভাোঃ ইলরয়াছ লভয়া মভাোঃ ফাছছদ লভয়া 

আছরয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 15/04/1992

31389 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান আোঃ খাছরক মুন্পী 

মভাাোঃ আছনায়াযা মফগভ

ফযগুনা 01/05/1988

31390 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যভান 

মজাযা মফগভ

মছায 20/10/1991

31391 মভাোঃ ভানেজুয যভান  খান মভাোঃ ভঞ্জুয যভান খান 

াযলবন মফগভ

ভালনকগঞ্জ 25/11/1994

31392 মভাোঃ াজ্জাদ মাছন মৃত মগারাভ মভাস্তপা 

কল্পনা আক্তায

মুলন্পগঞ্জ 31/12/1992
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31393 মভাোঃ আউয়ালুয যভান াভীভ মভাোঃ ভলতউয যভান 

ভাছজদা মফগভ

ঢাকা 12/08/1994

31394 জর চন্দ্র ভন্ডর সুনীর চন্দ্র ভন্ডর 

যস্বতী যানী ভন্ডর

ঢাকা 05/11/1995

31395 মভাোঃ জীভ উলিন মভাোঃ ভলয উলিন 

মভাাোঃ লজন্না মফগভ

গাইফান্ধা 15/05/1995

31396 যাছজ দা মৃতোঃ লনভ মর চন্দ্র দা 

রুারী যানী দা

মপনী 29/12/1992

31397 াইদুর ইরাভ মভাোঃ ফদয উলিন 

আভা মফগভ

ঢাকা 05/01/1996

31398 মভাোঃ আর- আলভন মৃতোঃ কারাভ মখ 

আলিয়া মফগভ

ভাদাযীনৄয 31/10/1993

31399 প্রছভাদ কুভায ভন্ডর মৃতোঃ ধনী যাভ ভন্ডর 

লচনু ফারা

যংনৄয 01/07/1991

31400 মভাোঃ মপাউর কলযভ মভাোঃ লফরী নেযকানী

মপযছদৌী মফগভ

জাভারনৄয 15/06/1996

31401 মভাোঃ আলযনেয যভান আবু আফদুল্লা খান 

মভাাোঃ লপছযাজা মফগভ

টুয়াখারী 01/11/1991

31402 মভাোঃ যালকফ মাছন মভাোঃ মুক্তায মাছন 

মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ

াফনা 04/01/1991

31403 তলযকুর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ যসুর 

মভাছাোঃ তালভনা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 24/04/1991

31404 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ মভাাছযপ মাছন 

মভাছাোঃ লরল খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 20/05/1993

31405 মভাোঃ াভাদ খান যলফন মভাোঃ মাযাফ খান 

মলরনা খানভ

টাঙ্গাইর 07/06/1994

31406 মভাোঃ নু য মভাােদ আব্দুর ালরভ 

রাইলর মফগভ

লছযাজনৄয 19/09/1990

31407 ভলউলিন ইলিছ আরী 

ঝন মা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/01/1992

31408 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ নলজফয যভান 

নাজমুন্নাায

াতক্ষীযা 05/12/1995

31409 মভাোঃ আলকুয যভান মভাোঃ াছদকুয যভান 

আয়া আক্তায

কুলভল্লা 08/12/1992

31410 মভাোঃ নূয ইরাভ নূয মভাোঃ আরউলিন 

মভাছাোঃ নাযলগ মফগভ

ফগুড়া 12/04/1995

31411 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ াজাান আরী 

মভাছাোঃ াীদা মফগভ

লযাজগঞ্জ 20/04/1996

31412 াইদুয যভান আোঃ ালভদ 

জহুযা মফগভ

ভয়ভনলং 05/07/1992

31413 ভানন্দ দা আনন্দ দা 

মৃতোঃ গীতা যানী দা

নাছটায 30/12/1994

31414 মভাোঃ এনামুর ক মভাল্লা মভাোঃ ালফবুয যভান 

মভাছাোঃ নালছভন মফগভ

যংনৄয 20/12/1993

31415 মভাোঃ নফীবুয যভান মভাোঃ াইদুয যভান 

মভাছাোঃ ভলপয়া মফগভ

কুলড়গ্রাভ 03/02/1994

31416 রুল দা ভঙ্গর দা 

ভারা যানী দা

টাঙ্গাইর 16/05/1995
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31417 মভাোঃ মদছরায়ায মাছন মভাোঃ জয়নার আছফদীন 

মছভনা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1988

31418 াতা ইরাভ মভাোঃ জাপয আরী 

মফফী মফগভ

ভাগুযা 01/02/1993

31419 মভাোঃ আবু ালনপ  মভাোঃ আব্বা আরী 

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

মছায 28/09/1987

31420 মভাোঃ ইয়ালন যালব্ব মভাোঃ লযাজুর ইরাভ 

াানুয  মফগভ

মবারা 25/12/1995

31421 অলনর কুভায যকায মগালফন্দ চন্দ্র যকায 

অলনভা যানী যকায

াফনা 03/04/1989

31422 মভাোঃ আতাউয যভান মৃতোঃ আব্দুয যলভ লভঞা 

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

যংনৄয 05/11/1989

31423 মভাোঃ আছনায়ায উল্যায মৃতোঃ মভাোঃ আভান উল্যা 

জহুযা মফগভ

মপনী 05/05/1994

31424 মভাযছালরন ইরাভ আব্দু ছলরভ 

লযপা খাতুন

যংনৄয 15/04/1994

31425 উৎর চন্দ্র ভন্ডর সুনীর চন্দ্র ভন্ডর

যস্বতী যান ভন্ডর

ঢাকা 05/10/1989

31426 মুােদ আফদুল্লালর ভনছুয মুােদ নুরুর আফচায  

যলভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 17/01/1996

31427 মভাোঃ যায়ান উলিন মভাোঃ লপকুয যভান 

মভাছাোঃ মযছনা াযবীন

ফগুড়া 31/12/1995

31428 আব্দুয যভান যলপকুর ইরাভ 

মযছনা মফগভ

ফগুড়া 01/01/1992

31429 মভাোঃ আব্দুয যলভ মভাোঃ ভানেজায যভান 

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা মফগভ

ফগুড়া 04/08/1996

31430 মভাোঃ জুরলপকায আরী মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

মভাছাোঃ মজলভন মফগভ

ফগুড়া 18/07/1995

31431 এ.এভ. জালদ াান মভাোঃ আজাায আরী

আকতাযী মফগভ

নওগাঁ 31/12/1993

31432 মভাোঃ জালকয মাাইন মভাোঃ রার লভয়া

তুলর মফগভ

ভালনকগঞ্জ 10/11/1994

31433 কাওছায আভদ মৃত হুযভত আরী

আলভনা মফগভ

লছরট 10/01/1995

31434 ইভযান মাাইন মভাোঃ ভলতন লভয়া

টুলন মফগভ

লছরট 10/04/1994

31435 মভাোঃ জলভ উলিন াওরাদায মভাোঃ মকান্দায আরী  াওরাদায

লভনাযা মফগভ

ফলযার 10/07/1990

31436 মভাোঃ আবু আনছায নয়ন মভাোঃ আব্দুর ান্নান মৃধা

লভছ তাছরুন মনছা

লঝনাইদ 01/06/1996

31437 নুরুর আলভন যাছদ তাজুর ইরাভ

লফলফ পাছতভা

মপনী 01/01/1994

31438 মভাোঃ লভনাজুর আছফদীন মভাোঃ লপকুর ইরাভ

রুছনা আক্তায

কুলভল্লা 19/07/1994

31439 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ মভাজাছের ক

সুলপয়া মফগভ

নযলংদী 24/10/1991

31440 মভাোঃ নাঈমুয যভান মভাোঃ া জাান

যালভা মফগভ

টুয়াখারী 10/02/1996
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31441 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আলতকুর ইরাভ

আছনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/12/1995

31442 লযা যানী যকায লক্ষতী চন্দ্র যকায

লদারী ফারা যকায

সুনাভগঞ্জ 03/06/1994

31443 আবু নাঈভ আোঃ ভাছজদ

যনলজনা

াতক্ষীযা 05/02/1996

31444 বুজ লভয়া মভাোঃ ভজনু লভয়া

সুলযয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 15/08/1994

31445 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ আইনুলিন লফশ্বা

নালগ ম মফগভ

লঝনাইদ 20/11/1995

31446 মভাোঃ মভছদী াান াভীভ মভাোঃ মগারা উলিন মক

মভাছাোঃ ছারভা াযবীন

ফগুড়া 10/12/1996

31447 শুব াা নাযায়ন চন্দ্র াা

অ মনা া

লঝনাইদ 05/01/1995

31448 জালদ াান আবু তাছরফ 

মযছফকা সুরতানা

লঝনাইদ 20/08/1995

31449 মভাোঃ পয়ার মভাোঃ আব্দুর ফাছযক

মভাছাোঃ পাছতভা খাতুন

ঠাকুযগাঁও 16/09/1995

31450 মভাোঃ রুছফর যকায মভাোঃ রুছফর যকায

রুারী মফগভ

লদনাজনৄয 30/12/1995

31451 মভাোঃ ালব্বয মাছন মৃত ভলপজ উিীন

মভাছাোঃ লখনা মফওয়া

লদনাজনৄয 01/01/1992

31452 াইদ াান আফীয এ.এইচ.এভ. াান াযবজ

সুরতানা নাযীন

মগাারগঞ্জ 20/06/1996

31453 আাদুর ইরাভ মানাউল্লা

ভাছজদা খাতুন

নাছটায 23/08/1990

31454 মখাকন লভয়া মভাোঃ ভধু লভয়া

কাজরী মফগভ

টাঙ্গাইর 27/11/1993

31455 এ.এপ.এভ. ভাঈদুর ইরাভ এ.এপ.আব্দুল্লা

আছফ কাওায

লকছাযগঞ্জ 02/01/1992

31456 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ ইয়ালছন আরী

মভাছাোঃ সুলপয়া খাতুন

াফনা 10/05/1995

31457 লরটন কুভায মগাার চন্দ্র

ইরা যানী

নাছটায 09/03/1994

31458 মভাছাোঃ সুভাইয়া খাতুন মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ কল্পনা খাতুন

রারভলনযাট 13/04/1995

31459 মভাোঃ াান ভামুদ মভছদী মভাাোঃ মছরনা মফগভ

আোঃ ভাছরক পলকয

টুয়াখারী 04/10/1994

31460 মভাোঃ গালরফ আান াগয মভাোঃ আব্দুয যউপ নূয

মভাছাোঃ খালদজা মফগভ

ফগুড়া 20/12/1989

31461 নয়ন কুভায যকায ভূলত ভূলণ যকায

ফলফতা যানী যকায

গাইফান্ধা 01/08/1993

31462 মভাোঃ আর-ভামুন আব্দুর খাছরক

ভভতাজ মফগভ

ফলযার 15/12/1994

31463 মভাোঃ আর-আভীন মাছন ালফবুয যভান খলরপা

াানুয মফগভ

ফলযার 12/01/1996

31464 লযন দা মৃত নাযায়ন চন্দ্র দা

যভা যানী দা

চট্টগ্রাভ 15/09/1994
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31465 মভাোঃ কলরভ উিীন মভাোঃ ফলদউর আরভ

ভাছরকা াযলবন মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 03/12/1994

31466 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ লভজানুয যভান

মখানাায মফগভ

কুলভল্লা 05/12/1995

31467 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ ীদুর ইরাভ

মভাছাোঃ াানা আকতায

ফগুড়া 02/01/1994

31468 মভাোঃ রুছফর মাাইন মভাোঃ আযাপ আরী

মভাছাোঃ মভলযনা মফগভ

ফগুড়া 05/11/1995

31469 মভাোঃ হুভায়ুন কলফয মভাোঃ আলজজ ভলল্লক

মভাাোঃ মছরনা মফগভ

ফলযার 20/12/1991

31470 যাজীফ অলধকাযী মগৌযাঙ্গ অলধকাযী

শ্যাভরী অলধকাযী

মগাারগঞ্জ 04/07/1993

31471 মভাোঃ যাছর খান আোঃ রলতপ খান

মভাাোঃ রুনু আক্তায

টুয়াখারী 23/11/1990

31472 মভাোঃ কাওছায লকদায মভাোঃ কারাভ লকদায

খালদজা াযবীন

টুয়াখারী 15/03/1993

31473 শুবংকয ফভ মন নছয চন্দ্র ফভ মন

নলভতা যানী

ঠাকুযগাঁও 25/07/1994

31474 পারুক আছভদ লপক উলিন

ালরভা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 02/01/1994

31475 মভাোঃ যাজু আছভদ মভাোঃ াাদত মাছন

রার ফানু

চুয়াডাঙ্গা 20/10/1994

31476 মভাোঃ আলনসুর ইরাভ মৃত আােদ আরী মভাল্লা

াছজদা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 03/02/1989

31477 াগয লফশ্বা রুস্তভ লফশ্বা

ছাছরা আক্তায

পলযদনৄয 06/01/1994

31478 মভাোঃ াাদত মাছন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভাছরকা মফগভ

যংনৄয 27/10/1994

31479 নাঈমুয যভান মৃধা মভাোঃ আযাপ আরী মৃধা

খালদজা আক্তায

ভালনকগঞ্জ 22/12/1993

31480 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ াাদত আরী

আছভা খাতুন

নওগাঁ 01/03/1992

31481 মভাোঃ পজছয আাওয়াদ জলভ উলিন

জহুযা খাতুন

ভয়ভনলং 12/07/1991

31482 মভাোঃ াাবুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কাছভ

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

ফগুড়া 20/08/1995

31483 মভাােদ ালকর লভয়া ছয়দ মভাোঃ সুরুজ আরভ

মদারনা খাতুন

লকছাযগঞ্জ 31/12/1994

31484 মভাোঃ মাাগ লভয়া মভাোঃ লনজাভ উলিন

মভাাোঃ াল মফগভ

ফযগুনা 01/07/1995

31485 মভাোঃ যলফউর আরভ ফাদা মভাোঃ আরা-উিীন

জাানাযা মফগভ

মছায 30/10/1996

31486 মভাোঃ মাান মাছন মভাোঃ ভলয়ায যভান

মভাাোঃ ালছনা খাতুন

মছায 02/02/1995

31487 প্রফীয কুভায দা লফশ্বম্ভয চন্দ্র দা

কল্পনা যানী দা

চাঁদনৄয 01/01/1987

31488 াযাফান তাহুযা মভাোঃ মপযছদৌ আছভদ

ভলজমনা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 31/05/1992
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31489 উভয পারুক খলরলুয যভান

আছযপা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 26/03/1996

31490 মভাোঃ আব্দুর আলরভ মভাোঃ আব্দুর যলদ

ডালরয়া মফগভ

যাজফাড়ী 30/06/1994

31491 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ মভাোঃ জারার লকদায

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

ফলযার 08/11/1992

31492 আলভয মাছন মদছরায়ায মাছন

ধনী মফগভ

মনায়াখারী 03/01/1989

31493 মভাােদ ভঈন উলিন মভাোঃ আবুর খাছয়য

নুয নাায মফগভ

ঢাকা 01/10/1995

31494 ালন আোঃ ভান্নান

লভনাযা মফগভ

ঝারকাঠী 15/10/1996

31495 মভাােদ লযয়াজ উলিন মভাোঃ আবুর খাছয়য

নুয নাায মফগভ

ঢাকা 01/11/1995

31496 মভাোঃ ানুয মভাোঃ আফদুর জলরর

নুয জাান মফগভ

মনায়াখারী 07/12/1990

31497 এ.এইচ. ালযয়ায ভামুদ মভাোঃ লদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মজলভন নাায

ফগুড়া 20/07/1992

31498 ভারুনেয যভান আব্দুয যভান

মলরনা আখতায

যাজাী 18/09/1994

31499 মভাোঃ াভীভ আছভদ খান খান মভাাোদ চান লভয়া 

যালদা মফগভ

টুয়াখারী 30/12/1989

31500 মভাোঃ আলভন কলফয মভাোঃ আবু াইদ

মভাছাোঃ মযনু খাতুন

লযাজগঞ্জ 31/12/1989

31501 লদনৄ চন্দ্র কুযী সুীর চন্দ্র কুযী

মজাৎস্না  যানী কুযী

রক্ষীনৄয 01/07/1989

31502 লজল্লুয যভান াজাান মুন্পী

জাভরা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 14/03/1992

31503 মভাোঃ সুভন আরী মভাোঃ মারজায মাছন

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 27/06/1995

31504 লভতা কুন্ডু মনার চন্দ্র কুন্ডু

ছন্দা কুন্ডু

যাজফাড়ী 27/10/1994

31505 এ.এভ. আব্দুয যভান মভাোঃ আব্দুর জলরর

উছে কুরছুভ

কুলড়গ্রাভ 01/12/1992

31506 মভাােদ ওভয পারুক মভাােদ মকপাছয়ত উল্লযা

যলভা মফগভ

মনায়াখারী 17/10/1990

31507 মভাোঃ নজরুর ইরাভ আোঃ ছাভাদ খান

নালছভা মফগভ

ঢাকা 10/02/1991

31508 মভাোঃ লভছফা উলিন তাাদায মভাোঃ মভাক্তালদয মাছন তাাদায

মাছনা মফগভ

লছরট 01/03/1990

31509 মভাোঃ ইব্রালভ লভয়া জাাঙ্গীয আরভ

রাইরী মফগভ

চাঁদনৄয 10/09/1991

31510 মভাোঃ আইনুর ইরাভ মৃত ইতাজ আরী যদায

মভাছাোঃ ালনা খাতুন

াফনা 12/11/1987

31511 মভাছাোঃ মভাাা াযলভন মভাাোঃ লভজানুয যভান

মভাছাোঃ ালনা আক্তায

কুলিয়া 12/10/1995

31512 মভাোঃ ালজদ াান মভাোঃ আোঃ আলজজ ভূইয়া

মভাছাোঃ ঝযনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/07/1995
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31513 মভাোঃ মাানুয যভান সুভন মভাোঃ শুকুয আরী

মভাছাোঃ রাকী মফগভ

লদনাজনৄয 10/12/1995

31514 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আোঃ রলতপ

মভাছাোঃ াছরা খাতুন

ঞ্চগড় 23/11/1994

31515 অলর াা লনতাই চন্দ্র াা

লফথী াা

টাঙ্গাইর 19/07/1993

31516 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ লযয়াজুর ইরাভ

আযলজনা খাতুন

লদনাজনৄয 13/07/1995

31517 যাছফয়া সুরতানা আফদুর ভাছরক

মজবুয নাায

টুয়াখারী 31/12/1996

31518 মভাোঃ াইনেল্লা কাযীভ মভাোঃ ছভজ উলিন

মরবুজা মফগভ

মযনৄয 09/04/1994

31519 আছভনা খাতুন মী মভাোঃ মভাছর উলিন

সুলপয়া আক্তায

লকছাযগঞ্জ 10/12/1994

31520 মভাোঃ অলনক মভাোঃ ভয়জুিীন মাছন

মভাাোঃ মলফনা মফগভ

যাজাী 28/01/1994

31521 মভাোঃ মখ যাছর মভাোঃ ইউনু মখ

মভাাোঃ খুযীদা মফগভ

পলযদনৄয 07/05/1990

31522 মভাোঃ ািাভ মাছন মভাোঃ াভছুয যভান

মভাছাোঃ যলভা মফগভ

াফনা 28/12/1994

31523 মভাোঃ যাজীফ মাছন যাজু মভাোঃ আবু ফক্কয ললিক

লছফযা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 20/12/1994

31524 মভাোঃ মাছয়বুজ্জাভান মভাোঃ আলনসুজ্জাভান

মভাছাোঃ তালরভা খাতুন

লঝনাইদ 25/06/1995

31525 এপ. এভ. ভামুদ াান এপ. এভ. আলভয মাছন

পলযদা ইয়ালভন

লযয়তনৄয 16/06/1987

31526 মভাোঃ ারুন-অয-যলদ মভাোঃ মকভত আরী

যওনাযা খাতুন

াফনা 08/03/1995

31527 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাছাোঃ সুরতানা মভাস্তপা

কুলিয়া 01/01/1991

31528 আবু মভাোঃ ভুট্টু আবু ছাছর

খালদজা মফগভ

ফান্দযফান 05/01/1992

31529 নাঈভ উিীন আছভদ এ মক নূয মভাােদ

ছয়দা নালযন ফানু

ঢাকা 03/01/1987

31530 মভাোঃ ইভলতয়াজ উলিন খান যালজফ মভাোঃ কাভরুজ্জাভান খান

মযালজনা আক্তায

ব্রাহ্মনফালড়য়া 21/06/1991

31531 মভাোঃ আবু ফাছদ লভয়া মভাোঃ ভলন আরী

রুলফয়া খাতুন

লঝনাইদ 09/06/1994

31532 মভাছাোঃ আপছযাজা াযবীন মৃত মভাোঃ াভসুর আরভ

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

লদনাজনৄয 05/01/1993

31533 মভাোঃ খাইরুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কাছভ

আলতকা মফগভ

কুলভল্লা 05/10/1990

31534 মভাোঃ তাপাজ্জর ক মভাোঃ আব্দুর জব্বায

যালভা খাতুন

সুনাভগঞ্জ 01/01/1995

31535 এভ মক াীন আছনায়ায মৃত মভাোঃ আছনায়ায মাছন খান

মৃত কাভরুন্নাায

নযলংদী 15/10/1987

31536 মভাোঃ জালকয মাছন মভাোঃ মখাযছদ মভাল্যা

মভাছাোঃ ভলযন মফগভ

পলযদনৄয 20/01/1994

Page 64 of 329



র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল  পনব োগ পবজ্ঞপি  অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকো ী প্রবকৌশলী/শোখো কম েকতেো (পু )/প্রোক্কলপনক বে 

স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

31537 মভাোঃ লভযাজ মখ মভাোঃ মখ আব্দুর আলজজ

ভভতাজ মফগভ

পলযদনৄয 19/10/1995

31538 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আব্দু ছাত্তায লফশ্বা

মভাছাোঃ নালছভা মফগভ

যাজফাড়ী 30/10/1995

31539 তাছযক যভান আান উল্লা

লদররুফা খাতুন

গাজীনৄয 15/05/1996

31540 মভাোঃ তালযকুর ইরাভ মভাোঃ ভলজবুয যভান

মভাাোঃ নাযলগছ াযবীন

ফলযার 15/11/1994

31541 মভাোঃ মুযাদ মাাইন মভাোঃ লভজানুয যভান

মভাছাোঃ যানু মফগভ

নড়াইর 22/06/1990

31542 আমুদুর াান খান মভাোঃ ভলতউয যভান খান

মপযছদৌল খানভ

নযলংদী 04/09/1992

31543 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ আব্দুর আলজজ লভয়া

াছজদা

লযাজগঞ্জ 08/11/1995

31544 মভাোঃ মভছদী াান আবুর খাছয়য মভাল্লা

আপছযাজা মফগভ

ফাছগযাট 07/10/1992

31545 জাভার ফাদা ওভান গলন

সুলপয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 20/03/1995

31546 গাজী ারাউলিন গাজী আরভ া

মফগভ ভলযয়ভ আক্তায

পলযদনৄয 20/11/1988

31547 মভাোঃ নালদুর ইরাভ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মযাছকয়া মফগভ

াফনা 10/09/1995

31548 মভাোঃ ললু াান মৃত ইয়ালছন আকন্দ

মভাছাোঃ ধলর মফওয়া

ফগুড়া 15/07/1994

31549 মভাোঃ মগারাভ মভাছ মদ মভাোঃ আনছায আরী মফাযী

ভায়া মফগভ

ফলযার 24/12/1994

31550 মভাোঃ যাছদুর ইরাভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

যওন আযা মফগভ

ফলযার 05/11/1994

31551 লনঝময ভজুভদায লনায যঞ্জন ভজুভদায

মগৌযী ভজুভদায

লছযাজনৄয 21/08/1993

31552 মতু চাকভা লচত্তযঞ্জন চাকভা

লনরা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 01/01/1995

31553 প্রফীয চন্দ্র ার নাযায়ন চন্দ্র ার

স্বপ্না যানী ার

কুলভল্লা 20/07/1993

31554 যালজয়া সুরতানা ভজুভদায আবু তাছয ভজুভদায

আছরয়া মফগভ ভজুভদায

মপনী 01/11/1991

31555 লুলভনা আক্তায মৃত মভাোঃ লরয়াকত আরী ভূঞা

আছয়া আক্তায

মপনী 08/05/1990

31556 জ্ঞান যঞ্জন চাকভা উত্তভ কুভায চাকভা

নেরভারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 04/09/1991

31557 এভদাদ উলিন আছভদ মভাোঃ আবু াভা

সুযাইয়া খাতুন

লকছাযগঞ্জ 01/01/1992

31558 আপছযাজা মভাোঃ আবু তাছয

মৃত ভাছরকা মফগভ

নযলংদী 20/10/1991

31559 তাছলরভা আক্তায আব্দুর াই

ছারভা মফগভ

নযলংদী 22/10/1992

31560 যলফউর ইরাভ আব্দুর ভলতন

যালজয়া সুরতানা

নযলংদী 02/06/1993
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31561 মভাোঃ আবুর াান লভরন মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক

মভাছাোঃ ছারভা মফগভ

জয়নৄযাট 12/12/1988

31562 মভাছাোঃ ায়ভা জান্নাত রাফনী মভাোঃ মারায়ভান মাছন

মভাছাোঃ লনলুপা ইয়াছলভন

ফগুড়া 10/03/1992

31563 মভাোঃ আইয়ুফ মাছন মভাোঃ নূরুর আলভন

আকলরভা খাতুন

াফনা 15/06/1993

31564 আযানের আরভ লজন্নাথ ভীয

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

যাজফাড়ী 01/03/1993

31565 আব্দুর আউয়ার মৃত জারার উিীন

মযছফকা সুরতানা

জয়নৄযাট 20/06/1990

31566 নাজমুর াান মভাােদ ারুন-অয-যলদ

মাছনয়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1991

31567 মভাোঃ লজফ লভয়া মভাোঃ াভসুলিন আকন

মভাাোঃ ালদা াযলবন

ফযগুনা 01/07/1996

31568 মভাোঃ তালযকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভলতন

মভাছাোঃ তালরভা খাতুন

াফনা 01/01/1987

31569 মভাোঃ আযভান মাছন যালকফ মভাোঃ মভাফাযক মাছন

লখা মফগভ

ফলযার 15/01/1995

31570 মভাোঃ ইউনুছ আবুর খাছয়য

াছজদা আক্তায

মপনী 12/08/1989

31571 মভাোঃ আযানের ইরাভ প্লাফন মভাোঃ মযজাউর ইরাভ যাজা

মভাছাোঃ এলরজা াযবীন

লযাজগঞ্জ 01/05/1992

31572 মভাোঃ ওফায়দুয যভান মভাোঃ নাছদয আরী খাঁন

আছভনা খাতুন

ভাদাযীনৄয 02/01/1988

31573 মুেদ আানুর ক মুেদ জহুরুর ইরাভ

ভছনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/01/1990

31574 তারা জুফাছয়য মখাযছদ আরভ াওরাদায

মাছন আযা মফগভ

ফলযার 30/03/1993

31575 মভাোঃ নুয ইরাভ মভাোঃ আকফায আরী মভাল্লা

মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ

লঝনাইদ 25/03/1996

31576 মভাোঃ াভসুর ইরাভ রস্কায ালপজুয যভান

মভাছাোঃ চায়না খাতুন

লঝনাইদ 05/09/1994

31577 মভাোঃ ইয়ালভন আরী মভাোঃ ইউসুপ আরী

লপছযাজা খাতুন

কুলিয়া 20/11/1992

31578 মভাোঃ লদদারুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যউপ আকন্দ

মভাছাোঃ াছপজা আক্তায

নযলংদী 05/09/1995

31579 মগৌযাঙ্গ চক্রফতী অরুন চক্রফতী

সুলপ্রয়া চক্রফতী

মভৌরবীফাজায 01/01/1992

31580 মুােদ নাছরুল্লা মুােদ পারুক লভঞা

মৃত ালছনা মফগভ

ঝারকাঠী 01/03/1988

31581 মভাােদ মখাকন নলক্ত আব্দুয যলভ নলক্ত

মুক্তা মফগভ

লযয়তনৄয 18/05/1994

31582 মভাোঃ ফায়লজদ মাছন মভাোঃ ফলয উলিন

এভ এ টি খালদজা মফগভ

টুয়াখারী 18/06/1996

31583 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ আফদুর ভন্নান াওরাদায

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

ফলযার 01/04/1996

31584 মভাোঃ ভারুপ মাছন মভাোঃ আবু তাছয

ভছনায়াযা খাতুন

মভছযনৄয 10/09/1995
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31585 মভাোঃ লজাদুর ইরাভ মভাোঃ লপছযাজ

মযাছকয়া মফগভ

মবারা 12/02/1996

31586 মভাোঃ াইনেয যভান আব্দুর ফাছতন

যালভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 06/07/1993

31587 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ ভলজবুয যভান

মভাছাোঃ মযনু মফগভ

ফগুড়া 15/10/1993

31588 লযাজুভ মুলনযা জহুরুর ইরাভ

নাজভা খাতুন

জয়নৄযাট 01/01/1995

31589 মভাোঃ এনামুর মাছন মভাোঃ খাইরুর ফাায

মখাছদজা মফগভ

মনত্রছকানা 15/10/1988

31590 মরার লভয়া আোঃ যলদ

আলভনা মফগভ

পলযদনৄয 10/08/1994

31591 ভানেজুয যভান আব্দুর ভাছরক

ভলযয়াভ মফগভ

মগাারগঞ্জ 11/05/1994

31592 মভাোঃ াইনের কলযভ আযাপী মভাোঃ ফজফ আরী

লুৎনেন্নাায

লযাজগঞ্জ 31/12/1990

31593 মভাোঃ যাছদুর ইরাভ মভাোঃ নুছয আরভ

কাভরুন নাায

মবারা 01/01/1995

31594 মভাোঃ ভলয়ায যভান মভাোঃ কলর উলিন

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

নীরপাভাযী 04/06/1990

31595 মভাোঃ নাজমুর মাছন মভাোঃ লযনের ইরাভ

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 15/12/1993

31596 মভাোঃ বুজ মাছন মভাোঃ জালদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

কুলিয়া 06/01/1996

31597 াছদকুয যভান াভছুলিন আহ ছভদ

আছনায়াযা খাতুন

ভয়ভনলং 16/11/1995

31598 ভামুদুর াান মভাোঃ দলরর উলিন

মভাছাোঃ মভাীনা ফানু

জাভারনৄয 01/01/1987

31599 আর-ভামুন মভাোঃ ালফফ উল্লাা

যওন আযা মফগভ

চাঁদনৄয 17/01/1996

31600 মভাােদ আবু ফকয মভাােদ লপ

জন্নত আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/05/1994

31601 যালদা আরভ লযন আরভ

রুলফনা াযভীন

ফগুড়া 10/01/1997

31602 মভাোঃ লজয়াউয যভান মভাোঃ ভলজফয যভান

মজলভন মফগভ

জাভারনৄয 29/08/1996

31603 ভাইনুর ইরাভ মভাোঃ ালনপ যদায

মভাাোঃ ভারা মফগভ

ফলযার 15/12/1995

31604 মভাোঃ বুরবুর আছভদ মভাোঃ আাদুজাভান

মদছরায়াযা মফগভ

জয়নৄযাট 31/12/1990

31605 জালদুর ইরাভ লুৎপয ভন্ডর

আয়তুছন্নছা

ভাগুযা 28/09/1993

31606 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মৃত মাছন আরী

মভাছাোঃ যলভচা মফওয়া

লযাজগঞ্জ 01/12/1987

31607 াাদাত মাছাইন নলজয আভদ

ালছনা আক্তায

মপনী 17/12/1992

31608 খাছরদা আক্তায আবুর কারাভ

াযবীন মফগভ

মবারা 01/01/1994
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31609 মভাোঃ আর ালযয়া মাছন মভাোঃ আবু দাউদ

মভাছাোঃ াযবীনা খাতুন

মছায 05/06/1989

31610 মভাোঃ মভছদী াান খান মভাোঃ আব্দুর আলজজ খান

মভাছাোঃ আকলরভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 27/11/1994

31611 মভাোঃ মদাছয়তুর ইরাভ খান মভাোঃ ফাদা খান

মভাছাোঃ রুলফয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 20/05/1995

31612 মভাোঃ আান াফীফ নফীন মভাোঃ আলভনুর ক লভয়া

আয়া ক

চাঁদনৄয 01/01/1988

31613 মভাোঃ যালদুর াান এ এভ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ মাছন আযা

লযাজগঞ্জ 31/12/1995

31614 সুরতানা াযলভন নাায এ এভ আব্দুয যলভ

আয়া যদায

মছায 13/01/1989

31615 মভাোঃ আব্দু াভাদ মভাোঃ আব্দুর ওয়াছযছ

মভাছাোঃ মগাছরস্তা মফগভ

গাইফান্ধা 20/12/1993

31616 ালখ ফাশড় মখাকন ফাশড়

সুভারা ফাশড়

খুরনা 16/02/1992

31617 আইয়ুফ আরী ইউসুপ আরী

ছালফনা খাতুন

াফনা 01/01/1995

31618 মভাোঃ কাওায আরভ মভাোঃ মখাকন মাছন

মভাছাোঃ লযনা মফগভ

লদনাজনৄয 15/06/1996

31619 মভাোঃ যাাত মাছন মভাোঃ আোঃ জব্বায মৃধা

মভাাোঃ মগারাী মফগভ

টুয়াখারী 20/03/1995

31620 মভাোঃ মাছর ভন্ডর আোঃ জলরর ভন্ডর

সুলপয়া মফগভ

পলযদনৄয 15/11/1989

31621 মভাোঃ মনওয়াজ যীপ মচৌধুযী মভাোঃ তাজুর ইরাভ মচৌধুযী

মভাছাোঃ নাজলভনাযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 13/10/1992

31622 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

লরলর মফগভ

ফলযার 01/01/1988

31623  মভাোঃ ভছনায়ায মাছন মভাোঃ পজয আরী পলকয

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 05/10/1990

31624 মভাোঃ ফলয উলিন গাজী মভাোঃ মলরভ

মভাাোঃ ালচনা মফগভ

টুয়াখারী 10/12/1987

31625 মভাোঃ াপাছয়ত মাছন মভাোঃ আযাপ আরী খান

মছরনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 02/01/1992

31626 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ ভাসুদ যানা

মভাছাোঃ ালরভা খাতুন

কুলিয়া 27/09/1995

31627 আনাছ-উয-যভান মভাোঃ লছলিকুয যভান

মুযলদা জাানাযা খাতুন

ব্রাহ্মনফালড়য়া 11/12/1992

31628 মভাোঃ ািাভ মাছন তালুকদায মভাোঃ আরাউলিন তালুকদায

াভীভা আক্তায

লযাজগঞ্জ 15/12/1987

31629 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর মাছন

াানাযা াযবীন

নওগাঁ 25/12/1988

31630 মভাোঃ মভাতালব্বয হুছন সুভন মভাোঃ ছয আরী

মভাছাোঃ তাজফানু মফগভ

লফগঞ্জ 10/12/1989

31631 মভাোঃ জর খাঁন আোঃ ওাফ খাঁন

মকালনুয মফগভ

খুরনা 09/09/1994

31632 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ মফরার মাছন

সুলপয়া মফগভ

জাভারনৄয 30/11/1991
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31633 যাজু আছভদ মভাোঃ মযজাউর ইরাভ

মভাছাোঃ ালদা মফগভ

লঝনাইদ 21/09/1991

31634 মভাোঃ দ্বীন ইরাভ মভাোঃ ফাবুর মাছন

পালুদা আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 30/10/1991

31635 জুফাছয়য আভদ মভাোঃ আব্দুর খালরক

মভাছাোঃ লয়াযা মফগভ

লছরট 25/02/1991

31636 মভাোঃ লযাজুর ইরাভ মভাোঃ মভাকাছিছ ভূইয়া

মভাছাোঃ অজুফা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1995

31637 মভাোঃ লভনায আছভদ মভাোঃ মযজাউর কলযভ

মভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা

লযাজগঞ্জ 10/12/1991

31638 মভাছাোঃ ভানেজা খাতুন মভাোঃ আলভনুর ইরাভ খান

মভাছাোঃ মযাছকয়া খানভ

লযাজগঞ্জ 08/08/1990

31639 আর-আলভন মদওয়ান আবুর ালভ

নালগ ম

নযলংদী 03/02/1993

31640 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ কাছফজ উলিন

মভাছপজা মফগভ

ফগুড়া 12/10/1993

31641 মভাোঃ ইযালপর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জলরর

জাানাযা মফগভ

ফগুড়া 11/10/1993

31642 মভাোঃ ালকর ভামুদ ভলনরুর ক

ালভভা মফগভ

কুলভল্লা 04/12/1990

31643 মভাোঃ াভীভ মাছন মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ তলনা মফগভ

ফগুড়া 01/01/1991

31644 আর মরার মভাোঃ খায়রুর ইরাভ

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

নাছটায 15/04/1989

31645 মভাোঃ জর খান মভাোঃ মগারাভ যসুর খান

নুযজাান মফগভ

ঝারকাঠী 05/10/1994

31646 মভাোঃ অলতকুয যভান মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

জাভারনৄয 15/01/1990

31647 মভাোঃ লরটন লভয়া মভাোঃ আতাফ আরী

মভাছাোঃ যলভা খাতুন

জাভারনৄয 04/10/1989

31648 মভাোঃ ফাারুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর আভীন

মাছনয়াযা মফগভ

ফযগুনা 15/10/1995

31649 লভনাছরয যভান মৃত ডাোঃ লভজানুয যভান (রাতু)

কাজর মযখা

মনায়াখারী 18/01/1995

31650 মভাোঃ ালকবুর াান মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

রাইরী মফগভ

লযাজগঞ্জ 04/11/1993

31651 যাজু আছভদ মভাোঃ চাঁন লভয়া

রাইজু আক্তায

ফগুড়া 01/08/1996

31652 আবু যাাত আব্দুয যাজ্জাক

যাছফয়া খানভ

ঢাকা 18/09/1989

31653 মভাোঃ ফজলুয যলদ মভাোঃ আব্দুর খাছরক

মভাোঃ উছে ানী মফগভ

নাছটায 15/10/1989

31654 স্বছযালজৎ কুভায ার অছভার কুভায ার

নলণ মভা যানী ার

যাজফাড়ী 24/08/1992

31655 মভাোঃ ওফায়দুর ক  মভাোঃ আকযাভ মাছন

াছদা খাতুন

নাছটায 04/01/1990

31656 মখ মাছয়ফ আাভদ মখ নূয আরভ

সুলপয়া নূয জাান

যংনৄয 08/10/1987
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31657 মভাোঃ ভাসুভ লফল্লা মভাোঃ াহ জাান াওরাদায

মভাাোঃ ালনুয মফগভ

ফযগুনা 25/12/1994

31658 মভাোঃ ভলউয যভান মভাোঃ ইভাইর মাছন

যালদা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 12/10/1990

31659 ভাছুভ লফল্লা আব্দুর খাছরক গাজী

নুরুন নাায

াতক্ষীযা 17/09/1994

31660 ঞ্জয় ভন্ডর লফকা ভন্ডর

যম্ভা ভন্ডর

খুরনা 10/05/1994

31661 ঞ্জয় কুভায যায় সুধীয চন্দ্র যায়

প্রলতভা যানী যায়

লদনাজনৄয 12/08/1995

31662 সুভন কুভায ফসু স্বছদ কুভায ফসু

ীভা ফসু

মছায 15/11/1991

31663 জন রা াদা লপলর াদা

লনলরভা মুযমু

যাজাী 05/03/1988

31664 মভাোঃ লপকুর ইরাভ াওরাদায মভাোঃ মভাজাছের মাছন াওরাদায

যানী মফগভ

ফলযার 10/02/1994

31665 মভাোঃ আব্দুর ফাযী মভাোঃ আককাছ আরী

জাানাযা

নওগাঁ 01/01/1992

31666 মভাোঃ মাাগ লভয়া মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ লপরুজা মফগভ

মযনৄয 18/03/1992

31667 মভাোঃ জালদ াান মভাোঃ ওয়াছদুর ইরাভ

মভাছাোঃ জালভরা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1994

31668 খন্দকায নূরুন নফী (াত) মভাোঃ তাইনেয যভান (চারু)

মভাছাোঃ নুরুন নাায

ফগুড়া 31/12/1994

31669 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ ভভতাজুর ক

জলভরা মফগভ

নওগাঁ 02/07/1992

31670 মভাোঃ লযন আরী যকায মভাোঃ আরাউলিন

আছতকা লফলফ

যাজাী 01/08/1992

31671 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ ভলজবুয যভান

াছজযা মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1993

31672 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ আকফয আরী

মভাছাোঃ আনলজয়া মফগভ

াফনা 15/05/1993

31673 নাজমুর াান আব্দু ারাভ

নালছভা

টাঙ্গাইর 30/12/1994

31674 লযনের ইরাভ নালয উলিন

যীপা খাতুন

লযাজগঞ্জ 21/02/1994

31675 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাছরভ উিীন মভার যা

পলযদা মফগভ

পলযদনৄয 10/06/1991

31676 মভাোঃ াছফ আরী মভাোঃ ভছরভ উিীন

তকুযন মনছা

লঝনাইদ 01/05/1990

31677 ভীয ভলউয আরভ ভীয লরয়াকত মাছন

নাজভা খানভ

টাঙ্গাইর 01/10/1991

31678 মভাোঃ লনয়ামুর ক মভাোঃ নফীয মাছন

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

াফনা 22/10/1987

31679 মভাোঃ ইয়াকুফ আরী মভাোঃ ইাক আরী

মযানা মফগভ

টাঙ্গাইর 21/12/1992

31680 লফশ্বলজৎ ার লফছযন ার

ন্ধা ার

টাঙ্গাইর 1/1/0001
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31681 আরভগীয মাছন জুরলপকায আরী

ময়াযা মফগভ

কুলভল্লা 01/02/1989

31682 নলজৎ লত্রনৄযা ভলতরার লত্রনৄযা

াধনা লত্রনৄযা

কুলভল্লা 20/09/1994

31683 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আবু াঈদ ভন্ডর

মভাছাোঃ পলযদা মফগভ

লযাজগঞ্জ 15/12/1992

31684 আলযপ মাছন আব্দুয যলদ

মযালজনা মফগভ

পলযদনৄয 06/06/1991

31685 মভাোঃ জীভ উিীন মভাোঃ যলফউর ক

মভাছাোঃ ালরভা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 06/08/1989

31686 মভাোঃ ালন মভাোঃ ভলপজুর ইরাভ

আয়তুন মনছা

মবারা 01/01/1988

31687 আলপয়াআলফদা নৄলন য যদায মছকন্দায আরী

ালফয়া পাযজানা

খুরনা 23/07/1994

31688 মভাোঃ াইপ উলিন ভারুপ মভাোঃ কায়ছায আছভদ

আয়া ললিকা

ফলযার 15/06/1990

31689 মভাোঃ যভজান আরী মভাোঃ মদৌরতুজাভান

পলযদা মফগভ

জাভারনৄয 18/10/1991

31690 মভাোঃ মফরার উলিন মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ

মভাাোঃ ভাছনায়াযা মফগভ

যাজাী 01/01/1994

31691 মভাোঃ মগারাভ যব্বানী মভাোঃ আকফায আরী

মভাছাোঃ লুৎনেছন্নছা

যংনৄয 12/08/1989

31692 মভাোঃ আর ভামুদ মাাইন মভাোঃ াজাান আরী

আলভনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1993

31693 মভাোঃ আলযপ মাছন  মভাোঃ আযাপ মাছন

মভাছাোঃ যালদা খাতুন

াতক্ষীযা 08/04/1989

31694 মভাোঃ াছজদুর কফীয হৃদয় মভাোঃ আব্দুয যউপ

মভাছাোঃ মলরনা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 10/05/1995

31695 আোঃ যলভ আোঃ যাজ্জাক

রলতপা মফগভ

ঝারকাঠী 01/01/1994

31696 আছভদ উর যা যলন মুন্পী ভাবুবুয যভান

খুযীদা মফগভ

মনায়াখারী 01/03/1991

31697 মভাোঃ াাফ উলিন মভাোঃ ইয়াকুফ আরী

মপারী খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/12/1994

31698 এলযন জাভান মভাোঃ আাদুজ্জাভান

মলরনা াযবীন

লদনাজনৄয 13/03/1990

31699 মভাোঃ ছতমুর মাাইন মভাোঃ ছাইদুয যভান

মভাাোঃ তছলরভা মফগভ

লদনাজনৄয 01/06/1991

31700 মজানা আক্তায জুূঁই মভাোঃ ওকাত আরী

মুনজুয়াযা খাতুন

লদনাজনৄয 03/12/1996

31701 ইলরয়া মাছন মভাোঃ আকতায মাছন

ভাছজদা মফগভ

পলযদনৄয 18/10/1993

31702 মভাোঃ আরপাজ উলিন মভাোঃ াছযজ উলিন

আপছযাজা াযবীন

ভাগুযা 21/12/1993

31703 জুছয়র উলিন মভাোঃ তফছজর মাছন

মভাছাোঃ নুযজাান

মছায 28/12/1995

31704 মভাোঃ মুকুর মাাইন মভাোঃ াভছুর ক

মখাছদজা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/02/1992
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31705 রুনা আক্তায সুভী মভাোঃ কাজী আব্দুল্লা

মলরনা খাতুন

খুরনা 01/01/1994

31706 মভাোঃ খায়রুর আরভ মভাোঃ মকান্দায আরভ

ালনুয মফগভ

ফযগুনা 02/12/1994

31707 মভাোঃ তাজুর ইরাভ মভাোঃ ইউনুছ আরী প্রাং

মভাছাোঃ ভছনায়াযা লফলফ

ফগুড়া 24/08/1995

31708 লজ, এভ, মভছদী াান মভাোঃ পজয আরী গাজী

যালজয়া সুরতানা

খুরনা 12/06/1995

31709 মভাােদ ভাছুভ লফল্লা আবু তাছয

াভছুন নাায

মনায়াখারী 01/01/1992

31710 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ লজরার উলিন

মাছনয়াযা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 07/01/1992

31711 আর আলভন মরয়াকত আরী

নাায আক্তায

লকছাযগঞ্জ 12/03/1994

31712 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ ভকবুর মাছন

আলজতুন মনছা খাতুন

লযাজগঞ্জ 20/10/1995

31713 মভাোঃ আজগয মাাইন আাছেদ উর যা

মনাছনয়াযা মফগভ

মনায়াখারী 20/12/1993

31714 ভানাজ ালন যাছজন মভাোঃ ভানেজুয যভান

নাজভা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 17/10/1992

31715 তযলজৎ কয সুাত কয

মযখা কয

লফগঞ্জ 25/12/1993

31716 মভাোঃ পযাদ আছভদ পাযদীন মভাোঃ ইব্রাীভ খলরর

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

লফগঞ্জ 01/01/1994

31717 মভাোঃ আব্দু লদ মভাোঃ ছাভছুর ইরাভ

মভাছাোঃ লগলন মফগভ

গাইফান্ধা 30/11/1993

31718 প্রছনলজৎ লং নৄলরণ কুভায লং

লফতা মদফী

লফগঞ্জ 21/05/1992

31719 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ াভসুর ক াওরাদায

মভাাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

ফলযার 10/06/1989

31720 মভাোঃ জাাঙ্গীয কাজী আোঃ যভান কাজী

মখাছদজা মফগভ

পলযদনৄয 05/02/1991

31721 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ কাজী এরাী ফক্স

মভাাোঃ জছফদা মফগভ

ফযগুনা 07/03/1995

31722 মভাোঃ আবু যায়ান মভাোঃ ইভাইর মাছন

ালনা মফগভ

জাভারনৄয 25/11/1994

31723 ফাছয়লজদ মফাস্তাভী আোঃ যলদ

মস্নয়াযা মফগভ

খুরনা 17/02/1993

31724 তালকপ আছভদ মভাোঃ আপছয আরী

তাযা ফানু

জাভারনৄয 13/08/1991

31725 যাছর লভয়া ারুন অয যলদ

যাছদা মফগভ

মযনৄয 01/10/1994

31726 মভাোঃ লযাজুভ মুনীয মভাোঃ নজরুর ইরাভ

ভছনায়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 31/12/1991

31727 মভাছাোঃ াযলভন আক্তায মভাোঃ ইাযাত মাছন

মভাছাোঃ আছভা খাতুন

াফনা 12/10/1991

31728 জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ যঞ্জুখান

জাানাযা খাতুন

াফনা 08/07/1992
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31729 মভাোঃ লফনৄর মাছন মৃত আযফ আরী প্রাং

মভাছাোঃ রুলয়া কাতুন

াফনা 12/09/1996

31730 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাােদ আরী

মযছফকা মফগভ

মছায 28/09/1995

31731 মভাোঃ ইপাত াান মভাোঃ মখাছদ আরভ

মভাছাোঃ ইভত জাান মপযছদৌল

রারভলনযাট 17/01/1995

31732 মভছদী াান আবুর কাইয়ুভ

মযাছকয়া মফগভ

সুনাভগঞ্জ 10/02/1992

31733 জুরা লকতাফ আরী

আছনায়াযা

ভালনকগঞ্জ 01/07/1994

31734 মভছদী াান আোঃ ছারাভ পলকয

মভাাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

পলযদনৄয 17/04/1991

31735 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আভজাদ মাাইন

যলভছা লফলফ

নওগাঁ 18/09/1995

31736 মভাোঃ লজয়াউয যভান (জয়) মভাোঃ আোঃ ফাছকয ভন্ডর

মভাছাোঃ ালদা খাতুন

কুলিয়া 10/08/1991

31737 ালছনা খাতুন মভাোঃ লজন্না আরী

কামুযন্নাায

ফগুড়া 13/03/1992

31738 এ আই লভন্টু মভাোঃ কাছভ

ভলজমনা

জাভারনৄয 10/12/1993

31739 মভাোঃ মাাগ মভাোঃ সুরুজ্জাভান

মভাছাোঃ পাছতভা

জাভারনৄয 10/12/1993

31740 মভাোঃ মাছর আযভান মভাোঃ আব্দুয যউ

রাকীয়া াযবীন

ভাগুযা 11/10/1992

31741 আকযাভ আছভদ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ তছলরভা খাতুন

কুলিয়া 15/12/1994

31742 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

াছদা মফগভ

ফগুড়া 01/06/1994

31743 াভসুন নাায মভাোঃ আবু াঈদ

লনলুপা ইয়ালভন

ফগুড়া 01/01/1997

31744 মভাোঃ যাতুর াান মভাোঃ নূরুর ক

মভাাোঃ মুকুর মফগভ

ফলযার 20/08/1992

31745 পয়ার আছভদ ইভন লযাজুর ক

পলযদা লযাজ

মুলন্পগঞ্জ 15/07/1988

31746 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ মচৌধুযী মভাোঃ আজারুর ইরাভ মচৌধুযী

ভাছজদা ইরাভ

ভয়ভনলং 01/05/1991

31747 যাজু আছেদ আব্দুর কলযভ ভন্ডর

মভাছাোঃ আছরয়া খাতুন

লঝনাইদ 02/08/1990

31748 মভাোঃ ালভউর ইরাভ মভাোঃ ইউনুছ আরী

মভাছাোঃ াাযা মফগভ

ফগুড়া 25/11/1988

31749 মভাোঃ উজ্জর লভয়া মভাোঃ ভকবুর মাছন

মভাছাোঃ রুলফয়া মফগভ

মযনৄয 12/02/1993

31750 মভাোঃ নালদভ ভাামুদ মভাোঃ কারাভ ভীয

কাকরী মফগভ

টুয়াখারী 24/12/1994

31751 কাভরুর ইরাভ ইভন মভাোঃ ভজনু

াছজদা মফগভ

মবারা 02/09/1995

31752 যলক ফড়ৃয়া হৃদয় ফড়ুয়া

াধনা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 15/01/1991
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31753 মভাোঃ ইয়ালছয আযাপাত মভাোঃ ারুনায যলদ

মভাছাোঃ খালদজা খাতুন

াফনা 27/06/1987

31754 যাজীফ লফশ্বা যাহুর ভধু লফশ্বা

ফানা লফশ্বা

মগাারগঞ্জ 03/08/1995

31755 মভাোঃ জুছয়র যানা মভাোঃ ইভাইর মাছন

ঝযনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 08/12/1992

31756 মভাোঃ মলরভ উলিন মভাক্তায আভদ

কাভরুন নাায

চট্টগ্রাভ 06/09/1989

31757 পাছতভা আক্তায মভাোঃ লপকুর ইরাভ

যাছদা মফগভ

চাঁদনৄয 05/02/1995

31758 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ আবুর মাছন প্রাং

মভাছাোঃ আছভা লফলফ

নওগাঁ 25/07/1995

31759 মভাোঃ লজল্লুয যভান মভাোঃ আব্দুর ালকভ

মভাছাোঃ ভঞ্জুযা খাতুন

াফনা 15/05/1988

31760 স্মৃলত যকায লফনয় যকায

নলভতা যকায

ভাদাযীনৄয 07/10/1995

31761 মভাোঃ ছানাউল্লা মভাোঃ ইছভাইর মাছন

মৃত পাছতভা মফগভ

ভয়ভনলং 13/09/1989

31762 মভাোঃ বুজ মাছন মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ ালপয়া মফগভ

নীরপাভাযী 01/02/1995

31763 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ ভীয াছদক আরী

মভাাোঃ জয়নফ মফগভ

টুয়াখারী 01/05/1987

31764 মগালফন্দ কুভায ার স্বন কুভায ার

মপারী যানী ার

াতক্ষীযা 07/01/1995

31765 আলতকুয যভান মভাোঃ ইলি

ভাাবুফা

টুয়াখারী 10/08/1993

31766 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ ভাছজদ আরী

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

াফনা 09/11/1989

31767 জীফ চন্দ্র দা নয়ন চন্দ্র দা

যস্বতী ফারা দাা

রক্ষীনৄয 17/09/1994

31768 মভাোঃ যঞ্জু আছেদ মৃত ভলনয উিীন খান

মভাছাোঃ আছভনা খাতুন

াফনা 05/01/1994

31769 লয়ার ফড়ুয়া অংশুভান ফড়ুয়া

ইরা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 04/02/1992

31770 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ ইউনুচ ফারী

মভাাোঃ ভঞ্জুয়াযা মফগভ

ফলযার 13/05/1994

31771 মভাোঃ আর-আলভন খান মভাোঃ আরাউিীন

মভাাোঃ লভতুয়া খান

টুয়াখারী 25/06/1994

31772 এ. এভ. ভামুদুর াান আফদুর ভলতন যকায

লনলুপা যকায

কুলভল্লা 14/05/1993

31773 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ ভজনু যদায

ভলরনা খাতুন

াফনা 02/07/1992

31774 মভাোঃ মভাখছরছুয যভান মভাোঃ াভসুর ক

মভাছাোঃ লভলরয়া খাতুন

াফনা 21/11/1992

31775 মভাো্ল্যা মভাোঃ নাঈভ াত মভাো্ল্যা আভজাদ মাছন

লখনা মাছন

খুরনা 15/08/1992

31776 মভাছাোঃ রুা খাতুন মভাোঃ াছভ আরী

মভাছাোঃ ারুরা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 30/11/1993
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31777 মভাোঃ মভাকায যলফন ইরাভ মভাোঃ আলভনুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভলযয়ভ মফগভ

কুলিয়া 06/11/1991

31778 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ ফদয উিীন

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

লদনাজনৄয 20/12/1991

31779 মভাোঃ কাওায আরভ মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাাোঃ ালরভা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/10/1992

31780 নুরুজ্জাভান াছদকুয যভান

নুরুজাান মফগভ

ভয়ভনলং 25/01/1991

31781 মভাোঃ মাাইন ভজুভদায মভাোঃ জাভার মাাইন ভজুভদায

লুৎপা মফগভ

চাঁদনৄয 15/05/1990

31782 মভাোঃ যলফউর আওয়ার মভাোঃ মুনজুয আরী

মভাাোঃ মযছনা াযবীন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/10/1991

31783 মভাোঃ তানবীয াান টিটু মভাোঃ আবুর কাছভ

মভাাোঃ মযাছকয়া মফগভ

কুলভল্লা 15/10/1992

31784 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ নরুর ইরাভ

যাছফয়া মফগভ

কুলিয়া 15/10/1990

31785 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ ভাবুবুয যভান

নূযজাান মফগভ

টুয়াখারী 13/08/1990

31786 মভাোঃ আবুর কারাভ মভাোঃ জাভার প্রধালনয়া

াছজযা খাতুন

চাঁদনৄয 05/03/1989

31787 জানেরুর ইরাভ জাভার মখ

জাানাযা মফগভ

গাইফান্ধা 25/11/1994

31788 অনু চন্দ্র ীর অভর চন্দ্র ীর

ভাধফী যানী ীর

টুয়াখারী 02/04/1991

31789 অলভত কুভায মঘাল মগালফন্দ মভান মঘাল

লদারী যানী মঘাল

লযাজগঞ্জ 01/06/1987

31790 লফটু কুভায ভন্ডর কারাচান ভন্ডর

লনরাফতী ভন্ডর

ভাদাযীনৄয 02/01/1994

31791 মভাোঃ তালযকুর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ যসুর

আছভনা মফগভ

ফলযার 07/12/1988

31792 াভীভা আক্তায মভাকছতর মাছন

যাছরা মফগভ

াফনা 05/10/1993

31793 লযন আরী মভাােদ আরী

যতনা

নাছটায 06/05/1991

31794 মভাোঃ লন লভয়া মভাোঃ আবুর মাছন

মখাছদজা মফগভ

জাভারনৄয 25/10/1994

31795 ঞ্জয় দা অরুন দা

রাকী দা

চট্টগ্রাভ 15/05/1994

31796 আছয়া খাতুন এ. এ. মক. আজাদ যকায

লজনাত মযানা

কুলভল্লা 20/10/1988

31797 মভাোঃ লভযাজ মাছন মভাোঃ আবুর মাছন

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মাছন

লযাজগঞ্জ 10/07/1992

31798 মুাইদুর ইরাভ মভাােদ আরী

মছরনা মফগভ

ফগুড়া 01/01/1995

31799 মভাোঃ ভলউলিন মভাোঃ আবুর ফাায

সুলপয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/04/1990

31800 মভাোঃ কাওছায মাছন মভাোঃ উভায আরী পলকয

াছরা াযবীন

ফলযার 14/07/1996
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31801 মভাোঃ যলদুর ইরাভ মভাোঃ জলভয উিীন

মভাছাোঃ ভাছজদা খাতুন

মভছযনৄয 27/11/1989

31802 রা দা লফবু দা

যত্না দা

চট্টগ্রাভ 25/10/1989

31803 মভাোঃ ভালদউর ইরাভ মভাোঃ খাইরুর ইরাভ

সুলপয়া মফগভ

কুলিয়া 03/04/1992

31804 মভাোঃ ভাইনুর ক মভাোঃ ভলজবুর ক

পাছতা মফগভ

রক্ষীনৄয 30/11/1993

31805 মভাোঃ ইভযান মাাইন মভাোঃ মভাছরভ উলিন

ায়তন মনছা

টাঙ্গাইর 18/08/1994

31806 মভাোঃ াফীফ ইরাভ মভাোঃ ফাদা ভন্ডর

মভাছাোঃ মছরনা মফগভ

ফগুড়া 15/06/1995

31807 মভাোঃ এনামুর ক াজাান ভন্ডর

ালচনা আক্তায

ভালনকগঞ্জ 15/11/1994

31808 মভাোঃ আতাউয যভান মভাোঃ মগারাভ যসুর

পাছতভা মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1994

31809 আব্দুর ালভদ মখাযছদ আরভ

াছনা মফগভ

সুনাভগঞ্জ 09/09/1992

31810 লভল্টন লফশ্বা মগালফন্দ লফশ্বা

নৄতূর লফশ্বা

মগাারগঞ্জ 25/05/1987

31811 মভাোঃ আলযনের ইরাভ গাজী মভাোঃ খলরলুয যভান

যছভরা মফগভ

টুয়াখারী 06/06/1995

31812 মগৌতভ গাইন গনলত গাইন

অলনভা গাইন

মগাারগঞ্জ 25/12/1987

31813 মভাছাোঃ াযলভন আকতায মভাোঃ আব্বা আরী

মভাছাোঃ মযানা াযবীন

লদনাজনৄয 20/03/1992

31814 াভীরা ইয়াছভীন মৃত ভব্বত মাছন

মভাছাোঃ মভৌরদা মফগভ

যংনৄয 01/01/1996

31815 মভাোঃ মগারাভ ালফফ াওন মভাোঃ আযাপ আরী

মভাছাোঃ াভছুন্নাায মফগভ

কুলড়গ্রাভ 21/03/1991

31816 মভাোঃ পালভ মভাছ মদ মভাোঃ ভকবুর মাছন

মভাছাোঃ মপযছদৌী মফগভ

ঠাকুযগাঁও 16/09/1993

31817 মভাোঃ মতৌলপকুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর ভলতন

তলভনা মফগভ

যংনৄয 12/04/1993

31818 যঞ্জন কুভায যাব যাছজন্দ্র নাথ যায়

নলভতা যানী যাব

লদনাজনৄয 27/06/1995

31819 নাজমুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

পাছতভা মফগভ

টুয়াখারী 28/11/1994

31820 মভাােদ নুরুর ফাযী মভাােদ নুরূ আছনায়ায

গুরনাায মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/02/1992

31821 মভাোঃ ভাসুদ াযছবজ মভাোঃ আব্দুয যউপ

ময়াযা মফগভ

যংনৄয 27/12/1992

31822 মভাোঃ ইলরয়াছ া াছযায়ায মভাোঃ ইভাইর মাছন

ভাছজদা খাতুন

ভয়ভনলং 01/01/1993

31823 মভাোঃ আছনায়ায মাছন মভাোঃ আরাউলিন

ভছনায়াযা মফগভ

নীরপাভাযী 27/10/1994

31824 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ াভছলিন

মভাছাোঃ ভলরদা খাতুন

কুলিয়া 23/11/1993
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31825 মভাোঃ ইভাইর মাছন মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ কাজর মযখা

লযাজগঞ্জ 12/09/1992

31826 মগারাভ মাস্তপা মভাোঃ সুরতান আছভদ ভূ ূঁঞা

রুলয়া খাতুন

কুলভল্লা 15/08/1992

31827 মভাােদ যায়ান উিীন মভাোঃ আবুর কারাভ

উছে ারভা

চট্টগ্রাভ 05/01/1995

31828 মভাোঃ মরার উিীন মভাোঃ মনজাভ উিীন

যজক খাতুন

চট্টগ্রাভ 07/10/1994

31829 মভাোঃ মাছর উিীন আবুর পজর

ছাফা খাতুন

চট্টগ্রাভ 02/01/1995

31830 সুলভ আক্তায মানা লফশ্বা

রুা খাতুন

চট্টগ্রাভ 12/04/1995

31831 মভাােদ লদুর ইরাভ আবু ছতয়ফ

ভলযয়ভ মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/03/1996

31832 অনফ ম চাকভা ছস্তাল জীফন চাকভা

নৄষ্প যানী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 23/04/1995

31833 ছর চন্দ্র দা ছয কৃষ্ণ দা

লনধু যানী দা

মনায়াখারী 02/10/1993

31834 মভাোঃ কুতুফ উলিন ইাক আােদ

ভলজমনা মফগভ

কক্সফাজায 10/08/1994

31835 মভাোঃ পয়ার আছভদ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক যকায

মভাছোঃ মপযছদৌল আকতায

লযাজগঞ্জ 15/04/1995

31836 মভাোঃ মভাাযপ মাছন মৃত াছতভ আরী

ভলযয়ভ মফগভ

জাভারনৄয 05/01/1990

31837 মভাোঃ নাঈভ মাছন মভাোঃ আজাদ ভলল্লক

ভভতাজ মফগভ

পলযদনৄয 26/12/1994

31838 মভাোঃ লজাদ মাছন মভাোঃ াভসুলিন

মভাছােদ ফদরুন নাায

পলযদনৄয 15/03/1990

31839 অীভ ীর ভন্থ ীর

ভলরনা ীর

লছযাজনৄয 03/01/1991

31840 মভাোঃ মলরভ লভয়া মভাোঃ মভাপাজ্জর মাছন

ান্না খাতুন

লকছাযগঞ্জ 05/10/1991

31841 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ আছছন আরী মভাল্লা

মভাছাোঃ যাছফয়া খাতুন

াফনা 11/11/1991

31842 লভজমা পজছর লযজবী লভজমা যলফউর আওয়ার

লভজমা পলযদা মফগভ

ভাগুযা 06/11/1991

31843 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ কলফয মাছন

আছয়া খাতুন

টাঙ্গাইর 28/09/1988

31844 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আপজালুয যভান

মভাছাোঃ াভছুন্নাায মফগভ

গাইফান্ধা 15/10/1993

31845 মভাোঃ ইভযান মাাইন মভাোঃ আোঃ ফাছযক াওরাদায

ভভতাজ মফগভ

ঝারকাঠী 01/12/1994

31846 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ মতয আরী

মভাছাোঃ পলযদা খাতুন

কুলিয়া 12/09/1990

31847 মভাোঃ ইয়ালছন মভাোঃ আব্দুর কাছদয

মযানা মফগভ

কুলভল্লা 10/07/1990

31848 মভাোঃ ালরমুজ্জাভান মভাোঃ াভছুর আরভ

মভাছাোঃ ভাকছুদা খাতুন

াফনা 15/01/1986
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31849 া আরভ লজন্নাত আরী

াছযা খাতুন

াফনা 25/05/1994

31850 মভাোঃ াছজদুয যভান মভাোঃ আফদুয যলদ মভাল্লা

মভাাোঃ পলযদা ইয়ালভন

টুয়াখারী 31/12/1994

31851 মদফালল কভ মকায লদলর কভ মকায

ীভা যানী কভ মকায

ফযগুনা 08/01/1988

31852 মভাোঃ আলকুয যভান মভাোঃ মৃত মভাজাছের ক

মভাছাোঃ আলনচা মফগভ

লযাজগঞ্জ 15/07/1990

31853 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ আোঃ মছাফান

ভাসুভা খাতুন

কুলভল্লা 01/03/1990

31854 মভাোঃ াইদ লভয়া মভাোঃ ছজয়ভত আরী

মভাছাোঃ আলিয়া মফগভ

মযনৄয 05/11/1991

31855 মভাোঃ নূয মাছন মভাোঃ আব্দুর আলজজ গাজী

ভাানেজা খাতুন

াতক্ষীযা 02/07/1994

31856 মভাোঃ মভাাযপ মাছন আরী আশ্রাপ

মদছরায়াযা মফগভ

মপনী 31/12/1993

31857 ারুন অয যলদ মভাোঃ যভত আরী

মভাছাোঃ াছজযা খাতুন

জাভারনৄয 01/01/1992

31858 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-জালদ মভাোঃ আব্দুর গলন লভয়া

মযনুওয়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/12/1991

31859 আর আলভন মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ আছভনা মফগভ

যংনৄয 13/02/1995

31860 মভাোঃ কাজী যাপছানজানী মভাোঃ কাজী ইউসুপ

আগছনছা আক্তায

মুলন্পগঞ্জ 15/09/1991

31861 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ আব্দুর ালকভ

নাজভা আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 21/05/1996

31862 মভাোঃ সুভন লভয়া মৃত দুরার উলিন

মভাছাোঃ ফাছনছা মফগভ

জাভারনৄয 26/09/1995

31863 মভাোঃ মরাকভান আছভদ আব্দুর রলতপ প্রধান

ভামুদা মফগভ

চাঁদনৄয 09/05/1989

31864 সুলপয়া খাতুন নূয মভাােদ ভাতুব্বয

যানু মফগভ

ভাদাযীনৄয 25/07/1994

31865 মভাোঃ লজয়াউর ক মভাোঃ আব্দুর ক

খালদজা মফগভ

ফলযার 20/09/1995

31866 মভাোঃ া মনওয়াজ মভাোঃ আব্দু ারাভ

াওয়া মফগভ

টুয়াখারী 15/12/1994

31867 বুজ কুভায াা পলনন্দ্রনাথ াা

নেলু যানী াা

লযাজগঞ্জ 30/12/1992

31868 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আব্দুর ভলতন

াছজদা মফগভ

নাছটায 01/10/1992

31869 পালভদা আছভদ পলযদ আছভদ

পলযদা ইয়ালভন

টুয়াখারী 31/03/1994

31870 ভলবুর াান ভাসুক পলযদ লভয়া

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

লফগঞ্জ 30/01/1989

31871 আরভগীয মাছন মভাোঃ মতাপাছয়র আছেদ

মভাাোঃ মযাছকয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 01/10/1993

31872 যাছফয়া সুরতানা মফরার মাছন ফাবু

মযাছকয়া মফগভ

াফনা 14/12/1996
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31873 মভাোঃ নুরুর আরভ পযাদ এ লফ এভ আফদুর কাইউভ

মকছরাভ লফলফ

রক্ষীনৄয 01/01/1993

31874 মভাোঃ জুনাছয়দ লভয়া মভাোঃ আোঃ গনেয

মভাছাোঃ যাছদা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 19/06/1992

31875 মভাছাোঃ ালদকা তাভান্না ললিকী মভাোঃ মভাস্তপা কাভার ললিকী

ভভতাজ ভর

লযাজগঞ্জ 26/11/1993

31876 মভাোঃ াভীভ ভীয মভাোঃ এছাাক ভীয

মভাাোঃ পাছতভা মফগভ

ফযগুনা 10/05/1995

31877 মভাোঃ জুছয়র মখ মভাোঃ আইয়ুফ মখ

মপারী মফগভ

যাজফাড়ী 20/10/1994

31878 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ চাঁদ লভয়া

যালদা মফগভ

টুয়াখারী 01/09/1989

31879 মভাোঃ আর-আভীন মভাোঃ নাছজভ আরী াওরাদায

ভাছজদা মফগভ

টুয়াখারী 10/12/1992

31880 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ াভছুর ক

াানাজ মফগভ

যাজফাড়ী 26/12/1992

31881 আবুর ফাায আব্দুর আরীভ

আছরয়া আকতায

ঢাকা 18/01/1994

31882 মভাোঃ আফদুল্লা আর ইভন মভাোঃ ারুন অয যলদ

লভছ নালছভা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 22/02/1993

31883 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ াহ্জাান মচৌলকদায

মলরনা মফগভ

ঢাকা 01/11/1991

31884 মভাোঃ লজাদ াান লরভন মভাোঃ আবু তাছরফ ভাস্টায

আছনায়াযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 11/11/1993

31885 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ জয়নার আফলদন

লুৎনেয নাায

মপনী 15/08/1991

31886 লভঠুন ভলল্লক পটিক ভলল্লক

ফন্দনা ভলল্লক

মগাারগঞ্জ 30/05/1995

31887 মভাোঃ ওয়ালরদুয যভান মভাোঃ ালপজুয যভান

মভাছাোঃ মলরনা যভান

াফনা 21/01/1990

31888 মদছরায়ায মাাইন লগয়া উলিন

যলভা মফগভ

াফনা 01/01/1992

31889 আা আক্তায আবুর কাছভ লফশ্বা

ালদা লফশ্বা

াফনা 01/01/1994

31890 তাভান্না ানলজদা াাদৎ আরী

ছাছরা খাতুন

যাজফাড়ী 05/10/1989

31891 মভাোঃ গুরজায মাাইন মভাোঃ কালু লভয়া

গুরছনায মফগভ

লদনাজনৄয 19/01/1994

31892 অজয় ভজুভদায অলবরা ভজুভদায

কাজর ভজুভদায

মনায়াখারী 01/01/1991

31893 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ মভাজাছের ক

মভাাোঃ মলরনা মফগভ

যাজাী 18/05/1993

31894 মভাোঃ আকযাভ মাছন মভাোঃ ালপজ লভয়া

কুরছভ মফগভ

রক্ষীনৄয 20/02/1995

31895 কাজী লদা ভলন মৃত কাজী দলছজর ক

মভাছাোঃ লদররুফা মফগভ

যংনৄয 06/07/1994

31896 মভাোঃ রুছফর লভয়া মভাোঃ লফফয যভান

মভাছাোঃ আছভনা লফলফ

ফগুড়া 21/05/1992
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31897 াইদুয যভান আলরভলিন পলকয

াছজদা মফগভ

পলযদনৄয 15/02/1992

31898 নালদ ইয়ালভন ব্রালভ খলরর

াভছুন নাায

ভয়ভনলং 15/11/1987

31899 লুৎপয যভান লভযাজ মৃত আপতাফ উলিন

লুৎপা মফগভ

নযলংদী 15/03/1993

31900 মভাােদ নাঈভ উিীন মৃত মারতান আভদ

নূযজাান মফগভ

চট্টগ্রাভ 23/09/1991

31901 ভলন কলফয খান ইলি খান

খালদজা আক্তায

ফযগুনা 30/07/1990

31902 মভাোঃ াানুয কফীয মভাোঃ কাভরুজ্জাভান

মভাছাোঃ ালছনা খাতুন

কুলিয়া 15/10/1989

31903 মভাোঃ লযজবী আছভদ মভাোঃ মগারাভ ইয়ালছন

আপছুন নাায

ফগুড়া 19/01/1990

31904 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ লপউর আরভ 

লপছযাজা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 05/02/1990

31905 মভাোঃ আব্দুর ভান্নান মভাোঃ আবুর মাছন প্রাং

মভাছাোঃ ভলযয়ভ মফগভ

লযাজগঞ্জ 15/07/1992

31906 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ লজয়াউর ক

লপছযাজা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 02/03/1992

31907 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আব্দুর ভলতন

মভাছাোঃ াছজদা মফগভ

াফনা 01/06/1994

31908 মভাোঃ মুকুর মাছন মভাোঃ লুৎপয যভান

বুরবুরী খাতুন

লযাজগঞ্জ 12/01/1996

31909 মভাোঃ াীন আরভ মভাোঃ আলজজুয যভান

জহুযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1993

31910 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ মফরার মাছন

মভাছাোঃ াানা মফগভ

ফগুড়া 01/10/1990

31911 মভাোঃ মভছদী াান এ এভ এফাছয়দুল্লা

ভাকসুদা মফগভ

ফলযার 01/12/1994

31912 মভাোঃ যালকবুর াান মভাোঃ লযাজুর ইরাভ 

মভাছাোঃ াভীভা আক্তায

কুলড়গ্রাভ 10/10/1991

31913 মভাোঃ মখাযছদ আরভ মভাোঃ াইদয আরী

মখাছদজা

জাভারনৄয 15/02/1990

31914 মভাোঃ নূরুর আলভন মভাোঃ ওভান গণী

মভাছাোঃ নুয জাান খাতুন

কুলড়গ্রাভ 25/01/1987

31915 নূয মভাােদ মভাােদ যভজান আরী 

জাানাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 02/07/1987

31916 তুলায কালত াা যনলজত কুভায াা

ভীযা যানী াা

গাইফান্ধা 31/12/1988

31917 মভাোঃ মভাযছদ আরভ আব্দুর শুক্কুয

মভাছােৎ লনলুআযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/05/1990

31918 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আব্দুর জব্বায

ালরভা খাতুন

নাছটায 17/07/1988

31919 মভাোঃ াাদাত মাছন াছটায়াযী মভাোঃ আবুর মাছন

াীন আকতায

মপনী 01/01/1989

31920 মভাোঃ যাইসুয যভান মভাোঃ ভলতয়ায যভান

ভলজমনা যভান

পলযদনৄয 05/06/1990
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31921 মভাোঃ মদছরায়ায মাছন মভাোঃ ায়দায আরী লফশ্বা

মভাছাোঃ ালদা মফগভ

পলযদনৄয 25/09/1987

31922 মভাোঃ ভাাবুফ যভান মভাোঃ কালদজউিীন

আলভনা মফগভ

নওগাঁ 01/03/1988

31923 মভাোঃ ালফবুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভলতন

মভাছাোঃ ালরভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 25/10/1992

31924 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ ালপজুয যভান

মনা মফগভ

পলযদনৄয 29/11/1992

31925 ইলতয়াযা কাভার মভাোঃ কাভার মাছন

তাছযা কাভার

মছায 04/04/1995

31926 খালদজা আক্তায মভাস্তপা কাভার

আয়া ললিকা

ফযগুনা 21/07/1994

31927 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ ইয়াকুফ আরী

মভাছাোঃ াানা খাতুন

াফনা 25/10/1991

31928 তালযকুর ইরাভ মভাাোদ আরী

াছজদা খাতুন

লযাজগঞ্জ 25/06/1996

31929 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ নুয ইরাভ

ভাছজদা মফগভ

লযাজগঞ্জ 21/12/1995

31930 মভাোঃ াীন ইকফার মভাোঃ আব্দুর ভাছরক

মভাছাোঃ াানাজ াযবীন

কুলিয়া 29/04/1992

31931 অলভত ফারা লফছনাদ লফাযী ফারা

কভরা ফারা

ভাদাযীনৄয 22/11/1989

31932 ইনজামুর ক মভাোঃ লভজানুর ক

মলরনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 28/12/1991

31933 মভাোঃ াগয মজাভািায মভাোঃ আরী আকফয মজাভািায

নেরফানু মফগভ

ঝারকাঠী 06/08/1995

31934 মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ ইলি গাজী

ালরভা মফগভ

টুয়াখারী 13/10/1991

31935 মভাোঃ ভাসুভ ইকফার মভাোঃ পাইজ উলিন

পাছতভা খাতুন

গাজীনৄয 01/06/1995

31936 মভাোঃ ারাউিীন মভাোঃ আোঃ যলদ

মভাছাোঃ পাছতভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 08/09/1995

31937 মভাােৎ ালভভা নাছলযন কনা মভাোঃ ছাছয়দুয যভান

ভামুদা ললিকা

মযনৄয 08/04/1994

31938 সুণ মা ফড়ুয়া সুলজত কুভায ফড়ুয়া

অনজু ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 28/02/1991

31939 কাজী মভাোঃ াখাওয়াত মাছন কাজী মভাোঃ আবু ফক্কয ললিক

মছভনা আক্তায

খাগড়াছলড় 21/11/1994

31940 এ এ জালকউর ইরাভ ভলতউয যভানা

মাছন আযা মফগভ

জাভারনৄয 05/01/1995

31941 আােদ আরী মৃত মভাোঃ আব্দু মাফান 

সুলপয়া খাতুন

জাভারনৄয 09/09/1994

31942 অনুজ কালত দা ভুলন চন্দ্র দা

ঝযনা যানী দা

সুনাভগঞ্জ 30/10/1994

31943 ভছনাজ চন্দ্র দা ভাখন চন্দ্র দাা

ন্ধ যা যানী দা

ফযগুনা 09/04/1989

31944  মভাোঃ াখাওয়াত মাছন মভাোঃ আফদু ত্তায

ভালনুয মফগভ

টুয়াখারী 27/12/1995
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31945 মভাোঃ খালদমুর ইরাভ মভাোঃ পজলুর ক

খালদজা খাতুন

াফনা 10/12/1987

31946 মভাোঃ ললিকুর ইরাভ মভাোঃ ছতয়বুয যভান

পাছতভা

কুলড়গ্রাভ 10/01/1993

31947 সুব্রত কুভায লফশ্বা লদফ চন্দ্র লফশ্বা

লফলচত্রা যাণী লফশ্বা

খুরনা 15/04/1994

31948 জয়ত কুভায নন্দী যতন কুভায নন্দী

ততী যাণী নন্দী

ভয়ভনলং 26/11/1996

31949 এ এভ আান াফীফ মভাোঃাোঃ লুৎপয যভান

উছে াফীফা আক্তায

জাভারনৄয 30/10/1994

31950 মভাোঃ লফরফ যদায মভাোঃ আবুর যদায

লভছ ালনা মফগভ

টুয়াখারী 26/01/1995

31951 মভাোঃ কাভার মাাইন মভাোঃ মদছরায়ায মাাইন

মভাােদ খায়রুন মনছা

চাঁদনৄয 20/01/1993

31952 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ ভজনু লভয়া

মভাছাোঃ ালনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 05/06/1990

31953 মভাোঃ মভছফাহুর ইরাভ মভাোঃ মাযাফ মাছন

মুলন্ন খাতুন

লদনাজনৄয 01/01/1992

31954 মভাোঃ ালনউয যভান মভাোঃ আব্দুয বুয (তুলু)

সুলপয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 10/12/1994

31955 মভাোঃ লমুর মাছন মভাোঃ লরয়াকত আরী

ভয়না মফগভ

মছায 12/12/1994

31956 ঝুটন চন্দ্র ার লনতাই চন্দ্র ার

প্রলতভা যানী ার

ভয়ভনলং 18/12/1993

31957 মভাোঃ আব্দুর ভাছরক খাজা আেদ

মভাছাোঃ আছভনা লফলফ

নওগাঁ 27/12/1988

31958 লযন চন্দ্র ন্ন যাী লফনৄর চন্দ্র ন্ন যাী

যত্না যানী ন্ন যাী

ফগুড়া 25/07/1994

31959 মভাোঃ ভছনায়ারুর ইরাভ মভাোঃ মভাজদায মাাইন

চাছভরী মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/12/1993

31960 মভাোঃ াছনায়ায মাছন মভাোঃ মছাযভান আরী

মভাছাোঃ আছনায়াযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 10/07/1995

31961 আোঃ যাজ্জাক মৃত জয়নার মখ

াছভরা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 02/03/1992

31962 সুজন মখ ভলনয উলিন মখ

জুছরখা মফগভ

যাজফাড়ী 05/10/1996

31963 জনাদ মন কুভায সুীর চন্দ্র

সুধা যানী

রারভলনযাট 25/12/1991

31964 আর ভামুদ যায়ান মভাোঃ মদছরায়ায মভার যা

মভাাোঃ মযখা মফগভ

পলযদনৄয 13/06/1995

31965 মভাোঃ আফদুর আওয়ার মৃতোঃ আভজাদ মাছন

মভাছাোঃ রাইরী

লযাজগঞ্জ 01/01/1994

31966 কাজী এজাজুজ্জাভান কাজী ারুনুজ্জাভান

জাানাযা মফগভ

ফলযার 01/01/1991

31967 পজছর যালব্ব মভাোঃ আলনছুয যভান

মযফা আক্তায

টুয়াখারী 06/11/1996

31968 সুব্রত যকায চাতক কুভায যকায

লফতা যানী যকায

ভালনকগঞ্জ 11/11/1994
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31969 মাান আছভদ আব্দুর ালকভ

াানাজ মফগভ

ঢাকা 06/01/1991

31970 যাজকুভায চন্দ্র যায় দুরার চন্দ্র যায়

অনদা ফারা যায়

লদনাজনৄয 28/10/1994

31971 মভাোঃ াইনের ইরাভ মৃতোঃ আব্দু মছাফান (ভন্ডর)

জুছরখা মফগভ

জাভারনৄয 01/06/1992

31972 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আবু তাছয

মভাছাোঃ মদছরায়াযা মফগভ

যংনৄয 22/06/1993

31973 মভাোঃ আযজু মভাোঃ আবুর ফাায

মভাছাোঃ চম্পা

লযাজগঞ্জ 27/10/1995

31974 পয আরী আব্দুর ালরভ

আছনায়াযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 12/08/1993

31975 মভাোঃ আছতায়ায যভান মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

ভভতাজ খাতুন

লযাজগঞ্জ 14/07/1993

31976 মভাোঃ কাভার মাছন মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

মভাাোঃ াওয়া মফগভ

লছযাজনৄয 11/08/1995

31977 আছভদ কায়ছায তুলায লগয়া উলিন আছভদ

যলভা আখতায

ভাদাযীনৄয 12/12/1996

31978 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ আপতাফ উলিন

আকলরভা খাতুন

ভয়ভনলং 02/08/1992

31979 মখ ালফবুল্লা মখ আাদ আরী

মভাছাোঃ নূরুনাায মফগভ

াতক্ষীযা 05/12/1995

31980 ভনজুরুর ইরাভ নালজভ উলিন মফাযী

আকলরভা মফগভ

ফলযার 05/02/1993

31981 জাকালযয়া মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

নাছটায 29/12/1993

31982 ালব্বয মাছন আরী মাছন

পাছতভা মফগভ

ফলযার 07/09/1996

31983 মভাোঃ সুজাত আরভ মভাোঃ নূয ইরাভ

আয়া লছলিকা

নীরপাভাযী 20/02/1994

31984 মভাোঃ লজাদ মাছন আরাউলিন মফাযী

তালরভা মফগভ

টুয়াখারী 19/03/1990

31985 আফদুল্লা-আর ভামুন ফজলুয যভান

আছরয়া মফগভ

টুয়াখারী 01/03/1987

31986 মভাোঃ আোঃ আলজজ মভাোঃ আজাায আরী

মভাছাোঃ লজন্নাতুনছনছা

গাইফান্ধা 30/12/1995

31987 মভাোঃ পয়ছার আছেদ মভাোঃ পলযদ আছভদ

ভালনুয মফগভ

ফলযার 10/06/1994

31988 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান যাজা মভাোঃ আবুর খাছয়য খান

মভাছাোঃ কাভরুছন্নছা

লযাজগঞ্জ 28/12/1994

31989 মভাোঃ তাছযকুজ্জাভান মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান

াানাজ াযবীন

ভালনকগঞ্জ 03/07/1994

31990 মভাোঃ মফাযান তালুকদায মভাোঃ ইভযান তালুকদায

নালছভা খাতুন

মছায 15/09/1995

31991 মভাোঃ াাআরী মভাোঃাোঃ াাআরী

মভাছাোঃ ভলযয়ভ খাতুন

কুলড়গ্রাভ 01/01/1994

31992 মভাোঃ আাদুর ইরাভ আব্দুয যাজ্জাক যদায

আলছয়া খাতুন

াফনা 15/10/1995
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31993 মৌযব মদওয়ান উদয় ংকয মদওয়ান

লফজয় রক্ষী চাকভা

খাগড়াছলড় 17/05/1992

31994 মভাোঃ আর-আলভন মখ আব্দুর আলজজ মখ

পাছতভা মফগভ

ফাছগযাট 17/07/1988

31995 আফদুর আলজজ মভাোঃ ইাক লভয়া

মৃত ভামুদা মফগভ

কক্সফাজায 15/11/1993

31996 মভাোঃ লযয়াাদ নূয মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ

ালনা আক্তায

মছায 06/11/1994

31997 মভাোঃ যীপ উিীন মভাোঃ শুকুয আরী

আভা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 27/12/1993

31998 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আপা আরী

আছরয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 20/12/1995

31999 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ মরার উলিন

মভাাোঃ ছাছয়দা মফগভ

ঢাকা 30/09/1987

32000 মভাোঃ লাফ উলিন মভাোঃ ছাইদুর ইরাভ

মভাছাোঃ ললযন াযবীন

াফনা 02/10/1996

32001 ভীয াভসুলিন ভীয াাফ উলিন

মকালনূয মফগভ

টুয়াখারী 01/02/1996

32002 মভাোঃ মলরভ মযজা মভাোঃ মতাপাজ্জর মাছন

মভাছাোঃ চাছভরী মফগভ

ফগুড়া 28/04/1990

32003 লনৄ ভন্ডর সুধীয যঞ্জন ভন্ডর

মফফী ভন্ডর

লছযাজনৄয 03/12/1994

32004 ালকর আােদ মাযাফ আরী

পলজরা মফগভ

ভয়ভনলং 05/06/1996

32005 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ সুরুজ্জাভান

মভাছাোঃ তালভনা মপযছদৌী

জাভারনৄয 10/01/1995

32006 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভাছরক

নেরছাড়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 02/01/1993

32007 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ নূরুর ক

ালনা মফগভ

নযলংদী 05/05/1994

32008 মভাােদ াছদক আফদুর ভান্নান

ভছনায়াযা মফগভ

ঢাকা 17/03/1988

32009 মভাোঃ ভলউয যভান মভাোঃ ালফবুয যভান

লযীন আক্তায

লকছাযগঞ্জ 18/01/1989

32010 মতৌলদুর ইরাভ াজাান

াীনা

নওগাঁ 09/09/1996

32011 মভাোঃ যালকবুর াান মভাোঃ দুরার পলকয

জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 10/10/1995

32012 মভাোঃ তাছযক লভয়া মভাোঃ ফারা লভয়া

তহুযা মফগভ

যংনৄয 10/08/1995

32013 মভাোঃ াজাান যকায মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাছাোঃ াানাযা মফগভ

গাইফান্ধা 15/02/1994

32014 মভাোঃ আব্দুর ভলভন মভাোঃ মযজাউর কলযভ

মভাছাোঃ ভছনায়াযা খাতুন

াফনা 10/02/1993

32015 মভাােদ াইনের ইরাভ নুরুর আরভ

ভছনায়াযা মফগভ

কক্সফাজায 17/12/1995

32016 াইনের ইরাভ  মভাকছরসুয যভান

রুনু

ফযগুনা 10/10/1995
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32017 মভাোঃ নজরুর ইরাভ ভজুভদায আফদুর ভাছরক ভজুভদায

যালজয়া খাতুন

চাঁদনৄয 12/10/1988

32018 লফপ্লফ কুভায কুন্ডু মালভণী ভূলণ কুন্ডু

রতা যানী কুন্ডু

লদনাজনৄয 15/12/1993

32019 মভাোঃ ভনতাজুয যভান মভাোঃ মভাতাছরফ মাছন

মভাছাোঃ মুনছুযা মফগভ

লদনাজনৄয 25/10/1991

32020 আবু াঈদ আব্দু াত্তায

নূযজাান মফগভ

ভয়ভনলং 20/08/1995

32021 মভাোঃ এভদাদুর ক মভাোঃ রার লভয়া

মভাছাোঃ ইভাতাযা মফগভ

ভয়ভনলং 15/06/1996

32022 মভাোঃ তাওলদুর ইরাভ মভাোঃ মতাতা মৃধা

মযানা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/01/1995

32023 আবু আদভ মুস্তালিভ তালুকদায আবুর মাাইন তালুকদায

মখাছদজা তালুকদায

ভয়ভনলং 09/06/1996

32024 মভাোঃ লমুর মভাোঃ ফাদর মখ

মভাছাোঃ ললযনা মফগভ

জাভারনৄয 20/06/1993

32025 যভজান আরী মভাোঃ আব্দুর জরীর

মভাছাোঃ চন্দ্রফানু

লঝনাইদ 30/10/1994

32026 কাজী জুছয়র কাজী লুৎপয যভান

মলরনা মফগভ

ভাগুযা 15/08/1995

32027 যলফউর ইরাভ আবুর ফায মখ

এছনাকা মফগভ

মগাারগঞ্জ 15/08/1996

32028 মযজা াান মভাোঃ মযাকন আরী গাজী

যালদা মফগভ

খুরনা 04/06/1994

32029 াছান ভলঞ্জর মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

ভছনায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 30/12/1991

32030 মভাোঃ ইলিচ মভাোঃ নুরুর আরভ

মভাােদ মজাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/09/1993

32031 মখ আব্দু মলরভ মখ ইলরয়াজ মাছন

মভাছােৎ যালদা খাতুন

াতক্ষীযা 17/06/1990

32032 মভাোঃ ালভভ াান মভাোঃ আলভরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

লঝনাইদ 03/09/1990

32033 মভাোঃ আর-ইফছন লযাদ মভাোঃ আব্দুর খাছরক

মভাছাোঃ মাছন আযা

ঠাকুযগাঁও 15/11/1994

32034 মভাোঃ কাওায মাছন গাজী ভলতয়ায যভান

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 25/10/1987

32035 মভাোঃ আব্দুর াই মভাোঃ এযাদুয যভান

ভলযয়ভ

যাজাী 10/08/1989

32036 মভাোঃ ালন মখ মভাোঃ আব্দু ারাভ মখ

াানাজ াযবীন

যাজফাড়ী 12/07/1992

32037 যাজু আেদ মভাোঃ এচাক আরী

নালছভা মফগভ

নওগাঁ 10/11/1988

32038 এভ এভ লয়ামূর ইরাভ আব্দুয মখ

মকালনুয মফগভ

ফাছগযাট 25/12/1995

32039 কানু কুভায াা কভর কৃষ্ণ াা

দীালর যানী াা

লযাজগঞ্জ 29/07/1990

32040 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ ভলনয উলিন খাঁন

আলভনা খাতুন

াফনা 05/12/1992
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32041 ালব্বয আছভদ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

ললযনা ইরাভ

খুরনা 15/11/1992

32042 লরভা আক্তায মভাোঃ নজরুর ইরাভ

ভভতাজ মফগভ

ফলযার 15/01/1996

32043 মভাোঃ ভাসুদ মখ মভাোঃ ভকবুর মখ

মভাছনায়াযা মফগভ

খুরনা 14/04/1995

32044 মভাােদ খাইরুর ইরাভ মভাােদ নূয মাছন

মভাছাোঃ পাছতভা খাতুন

ভয়ভনলং 21/06/1989

32045 এভ লপউর আরভ ফাদা মভাল্লা আছনায়ারুর ইরাভ

মযালনা াযবীন

খুরনা 28/09/1992

32046 ভলউলিন আব্দু ছারাভ

ভলযয়ভ

টাঙ্গাইর 18/10/1996

32047 মভাোঃ আলযপ মাছন মভাোঃ লনয়াভত মাছন

মভাাোঃ আনজুভান আযা মফগভ

নওগাঁ 27/12/1989

32048 মভাোঃ পয়ালুয যভান আব্দুর ভাছরক াওরাদায

মভাোঃ পলজরাতুন মনছা

টুয়াখারী 01/01/1995

32049 মভাোঃ মতাপাজ্জর মাছন মভাোঃ জাভার উলিন

মভাাোঃ পাছতভা মফগভ

নযলংদী 06/06/1994

32050 যাছদুর ইরাভ মভাোঃ মভকাইর মাছন

মযাছকয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 25/12/1994

32051 মভাোঃ মভাছভন লভয়া মভাোঃ আব্দুয যভান

যত্না মফগভ

নযলংদী 12/03/1996

32052 মভাোঃ ভামুন মযজা মভাোঃ আোঃ ালভদ ভন্ডর

মভাছাোঃ াছজযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 06/06/1995

32053 আক্তারুজ্জাান মভাােদ আব্দুর ভাছরক াওরাদায

লযনা মফগভ

ফলযার 19/08/1990

32054 ইভাইর আছভদ লজফ মভাোঃ ফলয উলিন

আছফদা মফগভ

নযলংদী 09/05/1996

32055 ছয়দ মায়াইফ ইরাভ ছয়দ মভাোঃ আফদুর ওয়াদুদ

ছয়দা াইছয়দুছন্নছা

টুয়াখারী 09/11/1994

32056 মভাোঃ চঞ্চর যানা মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ চাছভরী মফগভ

াফনা 05/01/1993

32057 অনফ ম যায় লযছতাল যায়

সুবিা যায়

খুরনা 08/02/1995

32058 মভাোঃ তালযকুর ইরাভ মভাোঃ মভাখছরছুয যভান

মভাছাোঃ তাছলরভা মফগভ

ভয়ভনলং 15/05/1995

32059 ালন আরভ মভাোঃ পয়জুর ক

মভাছাোঃ ালদা মফগভ

লদনাজনৄয 01/01/1997

32060 মভাোঃ মভাছয়ত াওরাদায াছচন আলর াওরাদায

আকলরভা মফগভ

ফলযার 07/01/1995

32061 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ মুনসুয আরী

লপছযাজা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 11/11/1989

32062 মভাোঃ ভলভনুর ইরাভ মভাোঃ মভাকাযযভ আরী

ভনলজরা খাতুন

াফনা 05/12/1995

32063 মভাোঃ াগীয মাছন মভাোঃ মভাস্তপা জাভার

মভাছাোঃ াইনেন্নাায

যংনৄয 09/12/1995

32064 মভাোঃ আর আলভন মভাোঃ আব্দুয যলভ

ভছনায়াযা মফগভ

লছরট 01/12/1992
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32065 অনুরূ মদফ মচৌ: অছয মদফ মচৌ:

সুলপ্রয়া মদফ মচৌ:

মভৌরবীফাজায 04/08/1993

32066 লভজমা ভাইদুর ইরাভ লভজমা ালরমুজ্জাভান

পলযদা জাভান

টাঙ্গাইর 05/01/1996

32067 ালফনা ইয়ালভন মভাোঃ আবু াঈদ

মযাছকয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 01/08/1995

32068 সুপ্লফ কুভায মঘাল অলনফা চন্দ্র মঘাল

সুলভত্রা যাণী মঘাল

জাভারনৄয 30/12/1994

32069 মভাোঃ আকতারুজ্জাভান মভাোঃ আকযাভ মাছন

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

লদনাজনৄয 07/06/1994

32070 মভাোঃ আোঃ ালভদ খান মভাোঃ আব্দু াভাদ

ালভদা মফগভ

টাঙ্গাইর 26/03/1995

32071 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ ফাবুর লভয়া

মযছনা খাতুন

ভয়ভনলং 01/06/1993

32072 মভাোঃ যায়ান মখ মভাোঃ আবুর াছভ

মযছফকা খাতুন

কুলিয়া 18/12/1990

32073 মভাোঃ আছনায়ায মাছন মভাোঃ আপজার মাছন

নাজলভন নাায

যাজাী 20/11/1996

32074 মভাোঃ যইনের ইরাভ মভাোঃ বুর ক

মভাছাোঃ যালদা খাতুন

মছায 08/08/1995

32075 মভাোঃ ইব্রালভ আভান মৃত মভাোঃ আভান উল্লা

লয়াযা মফগভ

লফগঞ্জ 16/09/1987

32076 মভাোঃ লযন আরী মভাোঃ লগয়া উিীন

মভাছাোঃ ললঞ্জয খাতুন

কুলিয়া 18/10/1995

32077 উৎর চন্দ্র ফভ মন উজ্জ্বর চন্দ্র ফভ মন

জয়তী যানী ফভ মন

মনত্রছকানা 16/11/1995

32078 জারার উলিন খলরলুয যভান

পাছতভা মফগভ

ভাগুযা 21/12/1994

32079 আলযনেয যভান আবুর মাাইন

আছয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/10/1995

32080 মভাোঃ ালভউর ইরাভ মভাোঃ াইদুর ইরাভ

মভাছাোঃ লরলর খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/01/1990

32081 লনছকতন মদ নীছযন্দ্র রার মদ

ফানা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 01/10/1994

32082 াছদ ভামুদ জর মভাাোঃ আলতয়ায যভান (লরয়াকত)

মভাছাোঃ নালযন খাতুন

কুলিয়া 10/12/1994

32083 ভানেজুয যভান ভূ ূঁইয়া ভভতাজ মফগভ

ভলউলিন ভূ ূঁইয়া

পলযদনৄয 10/11/1988

32084 জর ছফযাগী স্বন কুভায ছফযাগী

নৄষ্পরতা ছফযাগী

খুরনা 25/10/1995

32085 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আভত আরী

মভাাোঃ আলছয়া খাতুন

কুলভল্লা 12/09/1988

32086 াভসুলিন খান মভাোঃ ফাায লভয়া

লফরলকছ মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 23/07/1991

32087 মভাোঃ ইযাক মুত্তাকী মভাোঃ ইলরয়া মাছন

লনয়াজ মফগভ

লদনাজনৄয 12/06/1995

32088 যনলজত কুভায যায় কৃষ্ণ চন্দ্র যায়

লকযন ফারা যায়

রারভলনযাট 31/12/1993

Page 87 of 329



র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল  পনব োগ পবজ্ঞপি  অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকো ী প্রবকৌশলী/শোখো কম েকতেো (পু )/প্রোক্কলপনক বে 

স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

32089 মভাোঃ আবু জাপয মভাোঃ াজাান আকন

তালনয়া মফগভ

ফলযার 16/08/1993

32090 মভাোঃ তাভলজদুয যভান মভাোঃ ভাাবুবুর মাছন

ালফা সুরতানা

ফলযার 30/11/1995

32091 মডলবড চাকভা লযন চাকভা

মৄলথকা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 10/01/1989

32092 মভাোঃ এনাছয়ত উল্লা ীযা মভাোঃ মফরার মাছন

লপছযাজা মফগভ

জাভারনৄয 10/12/1995

32093 মভাোঃ ািাভ মাছন খন্দকায আফদুর ালরভ খন্দকায

নালছভা মফগভ

কুলভল্লা 30/12/1992

32094 শুকরা ফড়ুয়া ভূলত যঞ্জন ফড়ুয়া

যভা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 09/12/1993

32095 মভাোঃ নূরুন্নফী মভাোঃ আরী আজগয

মখাছদজা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 12/11/1992

32096 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ জলয উলিন

মছাছরভা মফগভ

নযলংদী 25/07/1993

32097 মভাোঃ ািাভ মাছন মভাোঃ আোঃ খাছরক মৃধা

আয়া মফগভ

টুয়াখারী 10/12/1993

32098 মভাোঃ রা মাাইন খাঁন মভাোঃ আবুর মাাইন খান

আছভরা মফগভ

টুয়াখারী 08/02/1993

32099 মকৌলক মখয ভন্ডর মৃত মগৌয চন্দ্র ভন্ডর

বুরা যানী

াতক্ষীযা 18/10/1992

32100 এযাদ মাাইন লছলিকুয যভান

াছপজা খানভ

কুলভল্লা 13/07/1994

32101 াযলভন সুরতানা ইবা মভাোঃ যলপক মফগ

লভছ ঝন মা মফগ

খুরনা 07/11/1992

32102 মভাোঃ মতৌলপকুজ্জাভান মভাোঃ আপান উড্ডীন

মভাছাোঃ জহুযা মফগভ

লঝনাইদ 15/01/1995

32103 আরভগীয মাছন আেদ মভাড়র

মুনলজযা মফগভ

ফাছগযাট 28/05/1996

32104 মভাোঃ আলজজুয যভান মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 10/09/1989

32105 ফলয আছভদ মভাতাায আরী

নূযজাান মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 25/10/1988

32106 মভাোঃ মগারাভ যালব্ব মভাোঃ রুহুর আলভন লকদায

মভাাোঃ লফউটি মফগভ

টুয়াখারী 17/02/1994

32107 মভাোঃ ালব্বয মাছন মভাোঃ ভছনায়ায মাছন

াানাযা মফগভ

টাঙ্গাইর 05/10/1990

32108 াওন চন্দ্র যায় রারা মভান চন্দ্র যায়

যাধা যানী

মবারা 01/06/1992

32109 এ. মক. এভ. ভাকতুভ উলিন এ. মক. এভ. জলভ উলিন

লভনাযা মফগভ

মবারা 02/01/1995

32110 মভাোঃ মভাকাযযভ মাাইন মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাছাোঃ তাজনুয মফগভ

যংনৄয 18/09/1992

32111 মভাোঃ াাদত মাছন মভাোঃ আব্দুর গনেয

মভাছাোঃ ালদা খাতুন

াফনা 17/10/1991

32112 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আোঃ ভলজদ

মভাছাোঃ মজানা খাতুন

াফনা 31/12/1994
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32113 মভাোঃ সুজন আছেদ মভাোঃ মভাপাজ্জর মাছন

ওছফদা মফগভ

জয়নৄযাট 27/10/1988

32114 নুরুর আরভ আব্দুর ভান্নান

মৃত ময়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 10/03/1991

32115 আব্দুর খাছরক আব্দু াত্তায

মযাছকয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/02/1989

32116 মভাোঃ এভযান মাছন মভাোঃ আভজাদ মাছন

মৃত মযনু

নওগাঁ 02/12/1991

32117 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর গনেয মখ

াছজযী মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/12/1992

32118 ভামুদুর াান এ. টি. এভ. আফদুর ালকভ

জাানাযা মফগভ

কুলভল্লা 31/08/1992

32119 মভাোঃ াীন লভয়া মভাোঃ তাযা লভয়া

ালদা মফগভ

ভয়ভনলং 13/10/1989

32120 মভাোঃ আযানেয যভান আরী মাছন

লনলুপায মফগভ

মবারা 20/10/1993

32121 নুরুর আজাদ নুরুর আলভন

পলযদা মফগভ

কক্সফাজায 08/10/1990

32122 মখ মাাগ মাছন মখ াাদাত মাছন

মলরনা মফগভ

ফাছগযাট 14/04/1996

32123 মভাোঃ আবু াছর মভাোঃ আব্দুর খাছরক

ভাযলজনা মফগভ

যাজাী 08/06/1994

32124 মভাোঃ যাজীফ আছভদ মভাোঃ রার লভয়া

জছফদা মফগভ

মনত্রছকানা 04/08/1995

32125 ছয়দ আব্দুল্লা াপী ছয়দ আব্দুর ফালক

মনা মফগভ

লফগঞ্জ 05/10/1989

32126 মভাকোঃ জালদুর কলফয মভাোঃা আরভ

জহুযা মফগভ

াফনা 12/09/1991

32127 পাছতভা তুজ জহুযা মভাোঃ পজলুর ক

নাজনীন ক

টাঙ্গাইর 25/10/1994

32128 মভাোঃ আব্দু াত্তায মভাোঃ মভাস্তপা

আকতাযী মফগভ

যংনৄয 05/11/1992

32129 মভাোঃ আলযপ মাাইন মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু মক

ান্না মফগভ

পলযদনৄয 07/10/1993

32130 কাজী মভাোঃ ভঈন উলিন কাজী মভাোঃ সুরতান আেদ

ললযনা মফগভ

কুলভল্লা 01/03/1989

32131 আজগয আরী ভামুন মভাোঃ আফদুর াই

আযছফয মনছা

মপনী 18/05/1993

32132 মভাোঃ মভাছরভ উিীন মৃত সুজাছয়ত আরী

তনেযা মফগভ

মনায়াখারী 16/12/1989

32133 মভাােদ াাদাৎ মাছন মভাােদ নসু লভয়া

মফগভ মগারা ফানু

ঢাকা 23/03/1992

32134 মভাোঃ আর-আলভন মভাোঃ আরাভ আরী

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

লদনাজনৄয 21/04/1993

32135 মলরভ মাছন মৃত আনছায উলিন

মাছনয়াযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 19/10/1993

32136 মভাোঃ ভাসুদ যানা আব্দুর গনেয লভয়া

মফগভ আক্তায

টাঙ্গাইর 02/01/1994
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32137 উছে ারভা ভলন মভাোঃ ভলপজ উলিন

সুযাইয়া মফগভ

চাঁদনৄয 18/01/1992

32138 লযপাত মাছন মভাাযযপ মাছন ভূ ূঁইয়া

াভীভা আক্তায

মপনী 13/03/1987

32139 আযভান ভাতুফফয মভাোঃ পলযদউলিন ভাতুফফয

মভাাোঃ বুযন মনা

পলযদনৄয 30/01/1992

32140 মভাোঃ াছজদুয যভান মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাছাোঃ ভাছজদা মফগভ

নওগাঁ 11/07/1994

32141 মভাোঃ ালফফ ভলতয়ায যভান

লফলফ ভলযয়ভ

মবারা 23/04/1996

32142 মভাোঃ লজল্লুয যভান মভাোঃ মুা কলরমুল্লযা

মৃত জাানায মফগভ

যংনৄয 15/11/1987

32143 এ.এভ. মযাানুজ্জাভান ভযহুভ লকদায ালফবুয যভান

মযাকানা যভান

নড়াইর 30/10/1988

32144 মভাােদ আবুর খাছয়য আবুর াছভ

ভতুমজা মফগভ

কক্সফাজায 02/08/1994

32145 মভাোঃ মলরভ মৃত মভাোঃ নালছয উলিন

ালরভ মফগভ

ভালনকগঞ্জ 01/01/1994

32146 মভাোঃ আছনায়ায মাছন মৃত লছলিক আরী

মৃত আলপরা মফওয়া

লদনাজনৄয 10/08/1989

32147 লভজানুয যভান আলনছ আরী

ভলজমনা খাতুন

াফনা 05/08/1989

32148 এইচ.এভ. আর ভামুদ মভাোঃ দলরর উলিন

পাছতভা মফগভ

টুয়াখারী 02/09/1994

32149 মভাােদ জালভলুয যভান মৃত আরী আছভদ

ডালরভন মফগভ

টাঙ্গাইর 30/11/1993

32150 মভাোঃ াভীভ আছেদ মভাোঃ জহুয আরী মখ

মভাাোঃ রুলফয়া াযবীন

ফাছগযাট 13/01/1989

32151 মভাোঃ ইভলতয়াজ মাাইন মভাোঃ আফদুর ক

ারভা মফগভ

টুয়াখারী 05/11/1994

32152 মভাোঃ আলযনের লভনা মভাোঃ তলযকুর লভনা (মভাস্তালপজুয)

স্বপ্না মফগভ

নড়াইর 26/11/1994

32153 মভাোঃ তাছযক যভান অলর উল্লা (ফাসু)

যালজয়া মফগভ

মবারা 10/10/1996

32154 যাছর আছভদ পজলুয যভান

মভাছাোঃ যওনাযা মফগভ

মযনৄয 15/10/1992

32155 মভাোঃ উজ্জর াান মভাোঃ ারুনায যলদ

মভাছাোঃ পলযদা াযবীন

লযাজগঞ্জ 20/02/1994

32156 মযত আরী কাজী আফদুর কলযভ

লফলফ ালরভা

মবারা 01/03/1990

32157 তানমুন আক্তায মভাোঃ ভাকসুদুয যভান

লপছযাজা মফগভ

মবারা 27/12/1993

32158 মভাোঃ পয়ার মভাোঃ আব্দুছ ছাত্তায

মভাাোঃ ফকুর আক্তায

কুলভল্লা 12/11/1993

32159 যাজীফ মদফ নাথ মগাার মদফ নাথ

সুধা যানী মদফ নাথ

ভয়ভনলং 11/12/1989

32160 ভামুদা মফগভ মভাোঃ ভলপজুর ইরাভ

নালভা আক্তায

ব্রাহ্মনফালড়য়া 31/12/1986
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32161 মভাোঃ আলকুয যভান মভাোঃ আব্দুর গনেয

ালনা মফগভ

কুলভল্লা 31/12/1989

32162 মভাজাছের মাছন মভাোঃ যলপক

ালছনা আক্তায

যাঙ্গাভাটি 20/10/1990

32163 মভাোঃ ইভদাদুর ক মৃত মভাোঃ ইয়ালছন আরী

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

ফগুড়া 15/12/1992

32164 মভাোঃ যালজফ যায়ান আফদুর ফাছযক

যাছফয়া মফগভ (পখরুন মনা)

রক্ষীনৄয 03/08/1994

32165 মভাছাোঃ লনথীয়া খাতুন মভাোঃ জালদুর ইরাভ

মভাছাোঃ াছনায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 20/01/1994

32166 মভাোঃ আলযপ মাছন মভাোঃ আজায আরী

মভাছাোঃ আযজুনা মফগভ

লদনাজনৄয 01/01/1987

32167 মভাোঃ ইভদাদুর ক মৃত াছতভ আরী

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

ভয়ভনলং 21/07/1993

32168 মভাোঃ ভাসুভ লফল্লা আফদুর ভান্নান লভয়া

লভছ ভাছজদা মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1996

32169 ালদুর এ.মক. আজাদ

াানাযা লফলফ

নওগাঁ 01/01/1995

32170 মভাোঃ আরভগীয হুাইন মভাোঃ যালকবুর ইরাভ

মভাছাোঃ ালনা মফগভ

মভছযনৄয 05/11/1994

32171 মভাোঃ মদছরায়ায মাছন খান মভাোঃ নওয়াফ আরী খান

মভাছাোঃ মনা আক্তায খাতুন

মনত্রছকানা 01/01/1990

32172 মভাোঃ যায়ান মাছন জাাঙ্গীয মাছন

যছভচা খানভ

াতক্ষীযা 28/12/1995

32173 মভাোঃ ফাবুর মাাইন মভাোঃ ভছরভ উলিন

মভাছাোঃ শুকুযন মনছা

কুলিয়া 10/06/1996

32174 সুব্রত কুভায যায় লছফন চন্দ্র যায়

লফতা যায়

কুলড়গ্রাভ 30/08/1992

32175 মভাোঃ যাজা আরী মখ মভাোঃ দয উলিন

মভাছাোঃ লদা খাতুন

কুলিয়া 27/12/1994

32176 মভাোঃ মযজা আছভদ মভাোঃ আয়ুফ আরী প্রভালনক

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

াফনা 22/12/1994

32177 মভাোঃ ারুনায যলদ মভাোঃ আব্দুর আলজজ

কলনুয খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/01/1993

32178 আলযনের ক নুরুর ক

াছজযা খাতুন

লকছাযগঞ্জ 21/09/1991

32179 প্রভানন্দ ফভ মন অনত কুভায ফভ মন

ভনা যানী যায়

ঠাকুযগাঁও 20/07/1989

32180 মভাোঃ এযাদ আরী মভাোঃ আলরমুিীন

মভাছাোঃ যাছদা মফগভ

যংনৄয 16/01/1996

32181 মভাোঃ মতৌলপক ইরাভ মৃত আব্দুর গনেয

মৃত ভলযয়ভ মনছা

যংনৄয 25/12/1986

32182 মভাােদ ভছনায়ায মাছন মভাােদ নূরুর ক

ভছনায়াযা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 16/11/1991

32183 মভাাোঃ মভাস্তাকুয যভান মভাাোঃ মভাস্তালপজুয যভান

মভাাোঃ সুলপয়া মফগভ

যাজাী 10/11/1991

32184 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মৃত ইয়ালন আরী

মভাাোঃ কাভরুছন্না

যাজাী 18/07/1989
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32185 দয উলিন আোঃ যলভ

আযলজনা

ভাগুযা 06/03/1994

32186 মভাোঃ ালকর আছভদ মভাোঃ আকফয আরী

াছজদা খাতুন

লযাজগঞ্জ 25/10/1993

32187 মভাোঃ মাাগ মাছন মভাোঃ লক উলিন লফশ্বা

তালরভা মফগভ

নড়াইর 11/10/1992

32188 মভাোঃ আবু জাপয মভাোঃ আব্বাছ আরী

মভাছাোঃ াছজদা খাতুন

াফনা 30/06/1995

32189 মভাোঃ মগারাভ ছযায়ায মভাোঃ মগারাভ ভস্তপা

ভলজমনা মফগভ

টুয়াখারী 20/11/1993

32190 এভ.এ. যালকফ াান মুাোঃ জলভ উলিন

মভাছাোঃ মযছনা ফানু

যাজাী 26/12/1990

32191 মভাোঃ ভাাবুবুয যভান মভাোঃ আফদুয যলদ ভূ ূঁইয়া

যাছরা মফগভ

চাঁদনৄয 10/01/1987

32192 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ  মভাোঃ মরাকভান মাছন

াযলবন মফগভ

টুয়াখারী 03/12/1996

32193 আলফদ মাছন মভাছয়ত মাছন

যালদা মফগভ

ভাদাযীনৄয 12/12/1991

32194 মভাোঃ নালদ যানা মভাোঃ দলরর উলিন

মভাছাোঃ যালভা মফগভ

মছায 22/08/1990

32195 ওভয পারুক খয়যাত আরী

আলভনা মফগভ

ফগুড়া 15/11/1990

32196 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ লদুর ইরাভ

মভাছাোঃ ললযনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 15/12/1994

32197 মভাোঃ আবু জাপয মভাোঃ ইলি খাঁন

মভাাোঃ যালজয়া মফগভ

টুয়াখারী 05/01/1995

32198 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আব্দুর ভাছরক

ছারভা খাতুন

াফনা 12/05/1990

32199 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃ মভাজাছের ক

মভাছাোঃ ালপজা খাতুন

াফনা 16/07/1992

32200 ভলনরুর াছান ভাবুবুর ক

আছরয়া জান্নাত আযা

মপনী 01/01/1994

32201 মভাোঃ মযাভান ভন্ডর মৃত নলজফয যভান 

মভাছাোঃ মকালনুয মফগভ

ফগুড়া 10/02/1990

32202 মভাোঃ ভামুন মযজা াযছবজ মভাোঃ আব্দুর গাপপায

মভাছাোঃ মালনয়াযা খাতুন

কুলিয়া 30/05/1992

32203 সুব্রত কুভায মদফনাথ জগদী চন্দ্র মদফনাথ

লন্ধু ফারা

নওগাঁ 01/06/1992

32204 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মৃত ভলয উলিন

আছনায়াযা

াফনা 01/01/1994

32205 যলথন যকায অভর যকায

ভাধুফী যকায

খুরনা 12/05/1991

32206 মভছদী াান াছফ তালুকদায

াল মফগভ

মগাারগঞ্জ 20/02/1992

32207 মভাোঃ মাছন আরী মভাোঃ জয়নার প্রাভালনক

মভাছাোঃ ভারা খাতুন

লযাজগঞ্জ 31/12/1996

32208 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ াভসুর ক মচৌলকদায

মভাাোঃ াছরা মফগভ

টুয়াখারী 15/01/1987
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32209 মভাোঃ মযজাউর কলযভ ালকর মভাােদ নূয

মুল মদা আকতায

কক্সফাজায 15/04/1994

32210 মভাোঃ াহ মনওয়াজ াযছবজ মভাোঃ ালপজ উিীন

মভাছাোঃ ালনা মফগভ

লদনাজনৄয 01/07/1996

32211 মভাোঃ আযানের ইরাভ মৃত ালফবুয যভান যকায

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

রারভলনযাট 09/10/1991

32212 মভাোঃ ইযপান আরী খান মভাোঃ লভযাজ আরী

আছভা খাতুন

খুরনা 10/06/1996

32213 মভাোঃ ভাছজদুয যভান মভাোঃ ভাাতাফ আরী

ভামুদা মফগভ

লদনাজনৄয 03/02/1992

32214 মভাোঃ আর-আলভন ভলল্লক মভাোঃ আব্দুর খাছরক ভলল্লক

তলভনা মফগভ

ঝারকাঠী 22/01/1996

32215 মভাছাোঃ হুভাইয়াযা ইয়ালভন মভাোঃআপজার ভন্ডর

মভাছাোঃ যওনায়াযা মফগভ

াফনা 03/08/1993

32216 মভাোঃ লপউর ইরাভ মভাোঃ আব্দু াত্তায

পলযদা খানভ

মনত্রছকানা 08/07/1995

32217 মভছদী খোঃ ারুন অয যলদ

ভাসুদা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/06/1995

32218 ানামু হুভাছয়য এ মক এভ ভামুনুয যলদ

ললযনা আক্তায

ভয়ভনলং 10/06/1994

32219 মভাোঃ লভরন মাছন মভাোঃ জছয়ন উিীন

সুলপয়া মফগভ

াফনা 05/01/1997

32220 মভাোঃ আযাপাত মাছন াইনের ইরাভ

ভলযয়ভ মফগভ

রক্ষীনৄয 02/01/1993

32221 মভাােদ ভানোযজুয যভান মভাােদ আলতয়ায যভান যদায

ছছদা খাতুন

মগাারগঞ্জ 17/11/1994

32222 মভাোঃ তাইনের ইরাভ খাজা মভাোঃ উলকর লভয়া

আলপয়া মফগভ

নযলংদী 17/05/1995

32223 ফছঙ্গশ্বয বি ফছযন্দ্র নাথ বি

তুরী যানী বি

মগাারগঞ্জ 10/10/1994

32224 মভাোঃ আবু নাইভ লপাত মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাাোঃ পলজরাতুন মনছা

ফলযার 27/09/1996

32225 মভাোঃ লপছযাজ আছভদ মভাোঃ তলযক উল্লা

পলযদা মফগভ

চাঁদনৄয 01/07/1987

32226 লজ.এভ. ভাসুভ লফল্লা লজ,এভ, জালভর উিীন

যাছফয়া মফগভ

খুরনা 25/10/1995

32227 ভারুপ লফল্লা এভদাদুর ক

আকুলরভা খাতুন

খুরনা 27/11/1989

32228 পাছতভা তুজ মজাযা মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মভাছাোঃ জুছরখা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 23/10/1995

32229 নয়ন চন্দ্র দা ছযকৃষ্ণ দা

ালফত্রী যানী দা

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/01/1993

32230 মভাােদ মায়াইফউর কলযভ মভাোঃ লপউর আরভ

মভাছাোৎ ালভভ-আযা-মফগভ

চট্টগ্রাভ 23/09/1991

32231 পয়ার মাছন মচৌধুযী মৃত তালভদুর াান মচৌধুযী

মভাছাোঃ াভীভা আক্তায মচৌধুযী

গাইফান্ধা 17/12/1994

32232 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ আোঃ রলতপ খান

ালরভা মফগভ

ফাছগযাট 10/10/1990
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32233 মভাোঃ ভামুন মযজা মভাোঃ খলরলুয যভান

মভাছাোঃ মজলভন মফগভ

লযাজগঞ্জ 15/07/1994

32234 মভাোঃ রূফাইয়াত ইরাভ মভাোঃ যব্বানী লফশ্বা

মৃত মভাছাোঃ মফজান খাতুন

নাছটায 28/10/1992

32235 আফদু ারাভ ভধু লভয়া

াভশুন্নাায

কক্সফাজায 01/03/1993

32236 মভাোঃ মগারাভ যাব্বানী আব্দুর কলযভ

কুরসুভ মফগভ

কুলভল্লা 01/04/1993

32237 লজ,এভ, নালদ যায়ান লজ,এভ, আয়ুফ আরী

নাযলগ াযবীন

মছায 04/12/1994

32238 ইভযান ভাামুদ াান আরভ াওরাদায

ভছনায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 05/07/1995

32239 আর-ইভযান ভঈন উিীন

লভনা মফগভ

ঢাকা 05/12/1994

32240 ফখলতয়ায আছভদ নুরুর ইরাভ

যাছফয়া মফগভ

সুনাভগঞ্জ 07/10/1995

32241 মভাোঃ ভনজুরুর ইরাভ মভাোঃ আলভয মাছন

ছাছরা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1993

32242 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ ভন্টু মচৌধুযী

মভাছাোঃ াানা মফগভ

কুলিয়া 15/07/1996

32243 ফাসুছদফ ভজুভদায ফাবুর ভজুভদায

ভীযা যানী দা

চট্টগ্রাভ 15/01/1994

32244 মভাোঃ মারাইভান মভাোঃ ইউসুপ আরী

যলভা মফগভ

ফলযার 25/07/1996

32245 শুবযাজ যকায স্বন কুভায যকায

ভলনকা যানী যকায

নওগাঁ 28/11/1992

32246 কাঞ্চন চন্দ্র লয চন্দ্র ভন্ডর

কাভনা যানী

নওগাঁ 20/11/1994

32247 মভাোঃ া আরভ ফাদা মভাোঃ লভজানুয যভান

মভাছাোঃ মগাছরনুয মফগভ

লদনাজনৄয 01/01/1988

32248 আবু নাইভ মভাোঃ আব্দুর রলতপ

কাজী আইমুন লনগায

গাজীনৄয 11/12/1995

32249 মভাোঃ নজরুর ইরাভ যলপকুর ইরাভ

ভছনায়াযা মফগভ

মপনী 01/01/1995

32250 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান পাযদীন মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভাছাোঃ পাছপা খাতুন

াফনা 15/12/1990

32251 মভাোঃ আব্দুর রলতপ মভাোঃ ফাদা লভয়া

মভাছাোঃ রতা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1995

32252 মভাোঃ মযাান খাঁন মভাোঃ জাকালযয়া খাঁন

যাছফয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 05/10/1989

32253 পয়জুর কলফয পাাদ মভাোঃ পজলুর কাছদয

সুরতানা লফরলকছ

ভয়ভনলং 15/05/1994

32254 মভাোঃ া মনওয়াজ পারুক আেদ

নাজমুন্নাায

লছযাজনৄয 30/05/1992

32255 এ,মক, আর-আলভন এ মক মভাাছযপ মাাইন

ালনা মফগভ

ফাছগযাট 20/09/1994

32256 মভাোঃ নালজভ উলিন মভাোঃ লনজাভ উলিন

মযাছভছা খাতুন

াফনা 17/12/1994
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32257 খালরদ াান আব্দুর াকীভ

পাছতভা মফগভ

নযলংদী 05/11/1994

32258 ইয়াকুফ আরী আযাপ উলিন

যালদা মফগভ

নযলংদী 10/09/1991

32259 মভাোঃ লজয়া উলিন মভাোঃ সুরতান ভালঝ

মভাাোঃ মুকুর মফগভ

ফযগুনা 08/06/1991

32260 আলভনুর ইরাভ আব্দুয যলভ

আছনায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 04/05/1988

32261 মভাোঃ যালজফ মাাইন মভাোঃ আব্দুর ফাছতন

মভাছাোঃ যাছফয়া খাতুন

াফনা 11/05/1991

32262 মভাোঃ ভঈন মাছন মাান মভাোঃ ভলউলিন লফশ্বা

ালনা মফগভ

টুয়াখারী 17/04/1995

32263 াভছুর ইরাভ যলপকুর ইরাভ

আছনায়াযা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 01/06/1993

32264 মভাোঃ ভামুন মাাইন মভাোঃ খলরর ঘযাভী

মভাাোঃ পলযদা মফগভ

টুয়াখারী 02/02/1990

32265 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ আব্দু ারাভ

ভামুদা মফগভ

টুয়াখারী 30/12/1994

32266 মভাোঃ যানা লভয়া মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযনু মফগভ

মযনৄয 20/04/1995

32267 ীভা আক্তায মভাোঃ ভলজফয যভান

মভাছ মদা মফগভ

টুয়াখারী 10/02/1996

32268 মভাোঃ াখাওয়াত মাছন মপাযকান উলিন

মভাাোঃ ললযন সুরতানা

ফলযার 13/03/1992

32269 মভাোঃ জালকরুর ইরাভ মভকাোঃ আবুর কারাভ

মাছছনআযা মফগভ

মবারা 06/03/1995

32270 মভাোঃ টিনৄ সুরতান আোঃ ছারাভ াওরাদায

মাছছনয়াযা মফগভ

টুয়াখারী 10/12/1992

32271 াথী মফগভ মভাোঃ লদুর ইরাভ

ালদা মফগভ

টুয়াখারী 17/07/1992

32272 মভাোঃ সুভন মভাল্লা মভাোঃ লপ মভাল্লা

জাানাযা মফগভ

যাজফাড়ী 25/01/1994

32273 মভাোঃ মভাস্তালকভ লফল্লার মভাোঃ মফাযান উলিন

লভছ লফরলক মফগভ

লকছাযগঞ্জ 01/01/1989

32274 মভাোঃ মপযছদৌ যভান মভাোঃ নালজভ উলিন 

মভাছাোঃ ছাছরা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/11/1987

32275 মভাোঃ াভীভ মাছন মভাোঃ আোঃ ভলতন যকায

জয়পর মফগভ

াফনা 30/06/1996

32276 লপকুর ক াভছুর ক

খাছরদা ক

ভালনকগঞ্জ 23/10/1993

32277 মভাোঃ ভালনক উলিন মভাোঃ মযত আরী

মযনু মফগভ

টাঙ্গাইর 15/11/1992

32278 মভাোঃ আবু জাপয মভাোঃ লদুর ইরাভ

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

ফগুড়া 13/11/1994

32279 মভাোঃ াভছুযছজাা ভন্ডর মভাোঃ নুরুর হুদা ভন্ডর

মভাছাোঃ মজাছফদা মফগভ

গাইফান্ধা 15/08/1990

32280 নালকবুয যভান ালপজ উলিন

াছকযা মফগভ

ঢাকা 01/11/1994
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32281 মভাোঃ ভামুন াওরাদায মভাোঃ আফদু মাফাান ওরাদায

মভাাোঃ মলরনা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1989

32282 আবুর মাছন মৃত. াছদ আরী

খুছদজা খাতুন

মনত্রছকানা 27/09/1992

32283 ভানসুযা আক্তায মভাোঃ আব্দু মছাফান

নাজনীন আক্তায

কুলভল্লা 24/09/1990

32284 আযানের াজ্জাদ আশ্রাপ মাছন

লদর আপছযাজ

মপনী 13/04/1990

32285 মভাোঃ আপায মাছন মভাোঃ চানলভয়া পলকয

যালভা মফগভ

পলযদনৄয 05/01/1990

32286 মভাোঃ মাাগ মাছন মভাোঃ ফাবুর জভাদায

লজন্নাত মফগভ

মবারা 11/12/1993

32287 মভাোঃ আর-আলভন মভাোঃ আবুর মাছন

মভাাোঃ মছরনা মফগভ

টুয়াখারী 10/03/1995

32288 মভাোঃ জুনাইদুয  যভান তালুকদায মৃত. আলনসুয যভান তালুকদায

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

যাজাী 22/02/1991

32289 রালন আভদ মভাোঃ আব্দুর ীদ

মভাছাোঃ আংগুযা লফলফ

লছরট 26/04/1989

32290 মভছদী াান জালকয মাছন

জাানাযা মফগভ

ঢাকা 22/06/1993

32291 কাজী রুছফর মাছন কাজী এভদাদুর ক

তানলজরা খাতুন

াতক্ষীযা 06/08/1990

32292 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ মুকুর লভয়া

মভাছাোঃ ভছনায়াযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 15/09/1994

32293 আছনায়ায মাছন আযাপ আরী

আছনায়াযা মফগভ

যংনৄয 10/06/1995

32294 মভাোঃ ভখছরছুয যভান আব্দু াভাদ

ভভতা মফগভ

নাছটায 01/01/1993

32295 মভাোঃ বুরবুর ইরাভ লফপ্লফ মভাোঃ ইব্রালভ ভন্ডর

ভলজমনা মফগভ

মভছযনৄয 07/11/1992

32296 ভাবুবুয যভান আফদুয যভান

আছরয়া মফগভ

লফগঞ্জ 14/12/1991

32297 মভাোঃ ানলজদুজ্জাভান নূরুজ্জাভান

মছরনা আক্তায

লকছাযগঞ্জ 01/07/1990

32298 মভাােদ মুলবুর ইরাভ মভাোঃ ভদলযছ আরী

সুলপয়া মফগভ

লছরট 22/11/1987

32299 আর আলভন ইরাভ এনামুর ক

মলরনা  মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/02/1991

32300 যাজু আছেদ মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক

মভাছাোঃ আপছযাজা খাতুন

কুলিয়া 15/03/1994

32301 মভাোঃ ালকফ মভাল্যা মভাোঃ মলরভ মভাল্যা

সুলপয়া মফগভ

খুরনা 15/03/1993

32302 আছনায়ায জালদ নছজয আরী

আলিয়া মফগভ

লঝনাইদ 15/09/1992

32303 উছে াওদা মভাোঃ ায়দায আরী আকফয

মভাছাোঃ ভানেজা মফগভ

যংনৄয 14/01/1996

32304 মভাোঃ াকরাছয়ন মভাোঃ আব্দুর ান্নান

মভাছাোঃ নেযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 31/12/1994
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32305 মভাোঃ আবু মুা কাজী মভাোঃ নাজমুর ক কাজী

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

ফগুড়া 10/11/1991

32306 মাভনাথ মচৌধুযী মখাকন মচৌধুযী

মফফী মচৌধুযী

যাঙ্গাভাটি 05/06/1994

32307 লজলনয়া আক্তায মভাোঃ নজভর মাছন

মভাছাোঃ াছযা মফগভ

ফগুড়া 07/10/1992

32308 মভাোঃ ালনুয  যভান মভাোঃ ারুন-অয-যলদ

মলরনা মফগভ

মযনৄয 15/12/1989

32309 াপাছয়ত আছভদ মুোঃ াভসুর ক

কুসুভ আক্তায

টুয়াখারী 11/12/1994

32310 মভাোঃ নাইভ মাছন মভাোঃ আবুয়ার মাছন

নালছভা মফগভ

ফলযার 13/12/1995

32311 মভাোঃ ভলদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর আলজজ

মৃত. ভলযয়ভ মনছা

লযাজগঞ্জ 05/07/1993

32312 মভাোঃ াখাওয়াত মভাোঃ আব্দুয যলদ

নাযলগছ খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 18/09/1994

32313 মভাোঃ আবু ইউসুপ মভাোঃ আবু তাছয

ালপয়া মফগভ

কুলভল্লা 05/12/1995

32314 মভাােদ যালব্বউর াান অলব মভাােদ মদছরায়ায মাছন

জুছরখা মফগভ

নযলংদী 01/07/1993

32315 শ্রী নাতন চন্দ্র যকায শ্রী নছযন্দ্র নাথ যকায

শ্রীভলত আন্দুফারা

ফগুড়া 23/10/1992

32316 মভাোঃ াভীভ াান এ.টি.এভ আব্দু ারাভ

আলছয়া খানভ

াতক্ষীযা 01/01/1995

32317 মভাোঃ পারুক মাছন মভাােদ আরী ভীয

মভাছাোঃ ালদা খাতুন

াফনা 08/04/1992

32318 তালজনুর ক এ. মক .এভ আতাউর ক

নাজভা খানভ

নাযায়নগঞ্জ 18/10/1995

32319 মভাোঃ াইনেয যভান ভূইয়া ওবায়দুয যভান ভূইয়া

মভাােৎ াযবীন আক্তায

গাজীনৄয 21/12/1988

32320 অলকমত চাকভা প্লাফন চাকভা

লখা চাকভা

খাগড়াছলড় 15/10/1990

32321 মভাোঃ আলযনেয যভান এ.লফ.এভ পয়জুন্নূয

যালজয়া খাতুন

সুনাভগঞ্জ 19/06/1990

32322 আলর আছভদ মভাোঃ আবুর কাছভ

মভাছাোঃ মফছদনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 10/09/1990

32323 মভাোঃ সুভন মভাল্লা মভাোঃ আপছযাজ উলিন মভাল্লা

মলরনা মফগভ

মযনৄয 17/12/1995

32324 মভাোঃ আর ভামুন মভাোঃ ছতমুয যভান

মযানাযা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/08/1992

32325 এভ. এভ. ািাভ মাছন মৃত. আব্দুর াই

মৃত. লযলজয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 31/12/1994

32326 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ লগয়া উলিন

আছভনা মফগভ

জয়নৄযাট 02/05/1988

32327 ভাসুদুয যভান ভকছছদ আরী

ভালজমনা মফগভ

নওগাঁ 01/01/1990

32328 আপজার মাছন ইয়াকুফ আরী

ঝযনা

যাজফাড়ী 10/11/1990
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32329 লদদারুর আরভ পয়ার জাাঙ্গীয আরভ াছটায়াযী

রায়রা মফগভ

মপনী 26/04/1994

32330 পাযজানা আক্তায ভাসুভ লভয়া

আপানা মফগভ

রক্ষীনৄয 15/06/1992

32331 মভাোঃ আলযপ উলিন মভাোঃ আরার উলিন

মভাছাোঃ মলরনা মফগভ

ফগুড়া 05/04/1994

32332 মভাোঃ যঞ্জু লভয়া মভাোঃ মযত আরী

মভাছাোঃ ছারভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 25/07/1996

32333 রুছফর ইরাভ লফরলকছ ফানু

ভছয আরী

নওগাঁ 02/11/1992

32334 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ছাত্তায মভাল্লা

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 02/01/1990

32335 ছালফনা ইয়াছলভন ইউসুপ কাজী

তাছলরভা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/01/1990

32336 ইভযান খান মভাোঃ ইউসুপ আরী খান

মভাােৎ আপছযাজা মফগভ

ফলযার 19/08/1994

32337 মভাোঃ ালফবুল্লাহ ফাায মভাোঃ ইউসুপ আরী

আছভছা খাতুন

মযনৄয 24/12/1994

32338 যাছদ মাছন মভাোঃ ালপজ উলিন

যলভা খাতুন

গাজীনৄয 04/09/1993

32339 ভছনায়ায মাছন আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ ভয়না মফগভ

মযনৄয 10/11/1992

32340 নূয-এ-আরভ লপউর আরভ

মফনু মফগভ

ভাদাযীনৄয 05/02/1989

32341 লভজমা মযত আরী লভজমা ফাদা আরী

মভাছাোঃ ালনা খাতুন

াফনা 15/11/1996

32342 ওভয পারুক আবু ফক্কয ললিক

আয়যন মফগভ

মছায 03/02/1990

32343 মভাোঃ লদ মাছন মভাোঃ এভদাদুর ক

ভছনায়াযা

নওগাঁ 07/07/1994

32344  মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ খলফয উলিন প্রাভালনক

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

াফনা 01/01/1989

32345 মভাোঃ আব্দুর খাছরক মভাোঃ আব্দুর ান্নান

মভাছাোঃ পাছতভা খাতুন

মভছযনৄয 20/10/1991

32346 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আজগয আরী

মভাছাোঃ পলজরা খাতুন

মভছযনৄয 09/08/1993

32347 মভাোঃ তলযকুর উরাভ মভাোঃ জব্বায াওরাদায

মতাযা মফগভ

ফলযার 01/11/1992

32348 মভাোঃ লযয়াদ াান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক প্রা:

মভাছাোঃ যালজয়া সুরতানা

ফগুড়া 12/07/1995

32349 মভাোঃ ভীযন খান আব্দুর খাছরক খান

ালদা মফগভ

ফলযার 04/01/1992

32350 আলযপ মাছন ারুন খান

খালদজা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1995

32351 আলভয এরাী মাবন আােছদ আরী

আভা আাছেদ

ঢাকা 21/12/1986

32352 পাছতভা মফগভ মভাোঃ মছকছায আরী

ছাভছুন নাায

ঢাকা 31/12/1991
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32353 জুফাছয়য আাছেদ কাজর মভাোঃ আবু তাছয লভয়া

জুছফদা আক্তায

লকছাযগঞ্জ 12/07/1990

32354 াছজদুর ইরাভ লঙ্গুর আরী মখ

জালকয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/01/1994

32355 মভাোঃ মভাকছরছুয যভান আোঃ ভাছরক াওরাদায

নূযজাান মফগভ

ফলযার 01/03/1992

32356 আব্দুল্লা আরপাজ ইউনুচ আরী

াছযা ইউনুচ

যাজফাড়ী 16/03/1993

32357 মভাোঃ যলফউর ইরাভ জাছফদ আরী

আপরুজা মফগভ

ফগুড়া 10/08/1993

32358 যাহুর দত্ত দদুর দত্ত

কৃষ্ণা দত্ত

চট্টগ্রাভ 03/04/1993

32359 তাাজুর মাছন জর মৃত. মভাতাছরফ মাছন লকদায

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

ফলযার 02/06/1995

32360 মভাোঃ মফরার উলিন মভাোঃ শুক্কুয আরী

মভাছাোঃ বুলর মফগভ

নাছটায 29/10/1990

32361 মভাোঃ াজ্জাদ মাছন মভাোঃ ালফবুয যভান

নালগ ম জাান

ফলযার 21/07/1996

32362 যজনী কাত ার যনলজৎ কুভায ার

যীনা যাণী ার

লযাজগঞ্জ 27/12/1994

32363 ভঞ্জুরুর আান পজলুয যভান

যাছফয়া মফগভ

ফযগুনা 01/01/1988

32364 মভাোঃ মভান্নাপ খান মভাোঃ জাাঙ্গীয খান

মভাছাোঃ মভানাক্কা মফগভ

যংনৄয 21/04/1995

32365 মভাোঃ আাদুল্লা-আর-গালরফ মভাোঃ আব্দুন নূয

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

রারভলনযাট 10/09/1992

32366 মভাোঃ াযছবজ াান মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাোঃ ারুর মফগভ

নওগাঁ 06/01/1995

32367 মভাোঃ নুরুজ্জাভান মভাোঃ ালভদুর ইরাভ

নুযছনায মফগভ

নীরপাভাযী 07/10/1990

32368 াযদী চাকভা মাবা কুভায চাকভা

নণ মাছদফী চাকভা

খাগড়াছলড় 09/12/1992

32369 মতাযা আযাপী মভাোঃ আব্দু াত্তায

ভামুদা খাতুন

টাঙ্গাইর 28/10/1989

32370 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ জারার াওরাদায

ভাসুভা মফগভ

টুয়াখারী 15/10/1995

32371 ফরুন চন্দ্র দা আশুছতাল দা

লদারী দা

ভয়ভনলং 12/12/1990

32372 মভাোঃ আলজভ কাওায আব্দুর ভান্নান  লভয়া

নালভা মফগভ

ফযগুনা 01/01/1994

32373 মভাোঃ আছনায়ায মাছন মভাোঃ মখাযছদ আরভ

মভাছাোঃ জাছযা খাতুন

মনত্রছকানা 02/12/1992

32374 মভাোঃ আাদ মখ আপজার মখ

রুী খাতুন

কুলিয়া 15/05/1993

32375 রুছফর মাাইন ভলনয মাছন

নুযজাান মফগভ

রক্ষীনৄয 05/10/1994

32376 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ আবু-তাছরফ লভয়া

মভাছাোঃ যী ফানু

যংনৄয 07/03/1991
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32377 মভাোঃ ভামুদ কলফয লজ.এভ এনামুর কলফয

লভছ মতাযা নালগ ম

মছায 15/03/1987

32378 ািাভ মাাইন জাাঙ্গীয আরভ

ঝযনা মফগভ

টাঙ্গাইর 12/10/1994

32379 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ ালদুর ইরাভ

মযছনা মফগভ

ফগুড়া 20/12/1993

32380 আফদুয যভান আফদুর খাছরক

মভাাোঃ াছযা

টুয়াখারী 01/07/1992

32381 মভাোঃ াজারার মভাোঃ ইলি আরী

যলভা

টাঙ্গাইর 01/01/1992

32382 মভাোঃ দলফরুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর মাছন 

তছলরভা লফলফ

লদনাজনৄয 14/09/1993

32383 মভাোঃ লপছযাজ আছভদ মভাোঃ নফীয উলিন প্রাং

মভাছাোঃ লপছযাজা মফগভ

নাছটায 25/10/1994

32384 ইভদাদুর ক ইানুর ক

ভামুদা

ফলযার 01/01/1994

32385 মভাোঃ াভীউর কলফয াভসুর আরভ

মভাাোঃ নাযলগ সুরতানা

চুয়াডাঙ্গা 25/10/1990

32386 মুােদ নূরুর আছনায়ায মুােদ নূরুর ক

নূরুন্নাায

লছযাজনৄয 15/02/1988

32387 তন্ী মনওয়াজ এ এন এভ াফীফ

নালযা াফীফ

কুলিয়া 10/11/1988

32388 মভাোঃ আলযপ যাব্বানী মভাোঃ ইব্রাীভ খলরর

ভলজদা খাতুন

ভয়ভনলং 12/07/1992

32389 মভাোঃ াভীভ মযজা মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ ানাজ াযবীন

লযাজগঞ্জ 12/01/1994

32390 লকছায াওরাদায আনন্দ মভান াওরাদায

মফফী যানী াওরাদায

লছযাজনৄয 01/07/1993

32391 মভাোঃ আয়ুফ আরী মভাোঃ আব্দুর ালকভ

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

াতক্ষীযা 16/06/1990

32392 মভাোঃ মভছদী াান লভরটন মভাোঃ তলফবুয যভান

মভাছাোঃ মভাকছছদা মফগভ মভযী

গাইফান্ধা 20/07/1995

32393 মগারাভ জুন্নুন মগারাভ মভাস্তপা

রুলফয়া মফগভ

ভাদাযীনৄয 04/02/1995

32394 মভাোঃ আবু যায়ান মভাোঃ আব্দু াভাদ

লপছযাজা খাতুন

নাছটায 17/02/1989

32395 মভাোঃ যীপ মাছন মভাোঃ ভইজুলিন

আছনায়াযা মফগভ

ঢাকা 25/01/1995

32396 মভাোঃ াছজদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যলভ

াাযা খাতুন

লদনাজনৄয 15/11/1993

32397 মভাোঃ লজল্লুয যভান মভাোঃ জাছফদ আরী লফশ্বা

মযছফকা খাতুন

ভাগুযা 01/08/1993

32398 মভাোঃ আরভগীয মাছন মভাােদ আরী

মভাছাোঃ তাযা লফলফ

নওগাঁ 31/12/1996

32399 আরাভ মভাছ মদ এন. এভ আবু সুলপয়ান

আছখযা মফগভ

কক্সফাজায 07/11/1991

32400 আাদুর আছফদীন জয়নুর আছফদীন

সুলপয়া মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/03/1994
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32401 মভাোঃ মায়াইফ মাছন মভাোঃ াভসুছজ্জাা

লউরী মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1994

32402 মভাোঃ যীপ মাাইন মভাোঃ আোঃ যফ

মযৌন আযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/07/1990

32403 মভাোঃ মভাখছরছুয যভান মভাোঃ তাাছছন আরী

মভাছাোঃ ভলযয়ভ মফগভ

জাভারনৄয 08/01/1989

32404 মভাোঃ আবু সুলপয়ান মভাোঃ ইব্রাীভ যকায

মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ

জাভারনৄয 30/01/1996

32405 পলন ভূলন যায় তযনী কাত যায়

লন্দু যানী

রারভলনযাট 21/05/1992

32406 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃ াাদাৎ মাছন

মযভা মফগভ

ফলযার 08/05/1996

32407 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর গপপায মুলন্প

খালদজা খাতুন

ভাগুযা 25/11/1992

32408 মভাোঃ ারুনুয যলদ মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাাোঃ ালনা আক্তায

কুলভল্লা 18/07/1994

32409 আবু আব্দুল্লা আফদুর জলরর াওরাদায

ভাকছুদা াযবীন

ফলযার 01/11/1996

32410 মভাোঃ ালকর ভামুদ মৃত. আবুর াছভ

খায়রুন নাায

মযনৄয 10/02/1989

32411 আর ভামুন াভত আরী

াানাজ মফগভ

জাভারনৄয 25/11/1994

32412 মভাোঃ লপকুজ্জাভান মভাোঃ এভদাদুর ক

মভাছাোঃ মপযছদৌল মফগভ

মছায 02/03/1995

32413 মভাোঃ মযজাউর ইরাভ মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ মযলজয়া মফগভ

কুলড়গ্রাভ 24/03/1993

32414 মভাোঃ আর-আলভন মাাইন মভাোঃ আফদুর খাছরক

মভাাোঃ ালদা মফগভ

টুয়াখারী 15/12/1994

32415 লপছযাজ খান আব্দুয যাজ্জাক খান

পালভা মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1994

32416 মভাোঃ জারার উলিন মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

সুলপয়া মফগভ

কুলভল্লা 13/07/1991

32417 কাজর চন্দ্র ফভ মন পলনন্দ্র চন্দ্র ফভ মন

ঝযনা যানী ফভ মন

নযলংদী 15/08/1993

32418 এ এভ যাছদ ছযায়ায জুছয়র মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/11/1989

32419 মভাোঃ তুলন মযজা মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

মভাছাোঃ তাছযা লফলফ

জয়নৄযাট 18/08/1993

32420 মভাোঃ আর-আলভন মভাোঃ আব্দুর ালভদ

মজাস্না মফগভ

টাঙ্গাইর 31/05/1996

32421 মভাোঃ নাজমুর মাছন মখ জলয উলিন

ালরভা মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 15/07/1991

32422 জালকয মাাইন মভাোঃ আব্দুর ভলভন

ভছনায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 10/06/1988

32423 আব্দুর জলরর মভাজাছের ক

জলভরা

যাজাী 01/03/1996

32424 জুছয়র মাাইন ারুন অয যলদ

মযৌন আযা মফগভ

রক্ষীনৄয 05/01/1996
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32425 লজ এভ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ াভছুয যভান

মভাছাোঃ মযাছকয়া খাতুন

াতক্ষীযা 01/01/1988

32426 মভাোঃ যালকফ লকদায আপজার লকদায

াল মফগভ

পলযদনৄয 20/09/1991

32427 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ ঝড়ু ভলল্লক

মভাছাোঃ াছজযা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 20/12/1991

32428 মভাোঃ মফাযান উলিন মভাোঃ ালফবুয যভান

মদছরায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 20/06/1988

32429 মভাোঃ যাইসুর ইরাভ আাদ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

নুয জাান মফগভ

মবারা 30/01/1995

32430 মভাোঃ ম্রাট ফাবু মভাোঃ ভলভনুয যভান

মভাছাোঃ বুরবুরী মফগভ

নীরপাভাযী 10/03/1990

32431 মভাোঃ াান াভীভ মভাোঃ আব্দুর ালভদ

মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ

ফগুড়া 10/02/1990

32432 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ ভলজফয যভান

মভাছাোঃ মজাছফদা মফগভ

গাইফান্ধা 08/06/1989

32433 ছয়দ আলযনেজ্জাভান াান ছয়দ জাছফদুর ইরাভ

মভাছাোঃ আক্তায ফানু

লদনাজনৄয 23/10/1995

32434 যলপকুর ইরাভ আব্দুর ফাযী

যওন আযা

ফগুড়া 10/11/1993

32435 মভাোঃ মতালদুর ইরাভ মভাোঃ আরাভ আরী

মভাাোঃ জাছয়দা মফগভ

যাজাী 01/02/1992

32436 মভাোঃ ফাদা লভয়া মভাোঃ আবুর কাছভ লভয়া

আলছয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 03/08/1992

32437 আ.ন.ভ মজাফাছয়য আভদ ভূ ূঁইয়া মভাোঃ আান আছভদ ভূ ূঁইয়া

জাানাযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 26/12/1995

32438 লভজমা মভাোঃ তলযকুর ইরাভ ওয়াছদ আরী

ভামুদা মফগভ

জাভারনৄয 01/09/1990

32439 মভাােদ আলনসুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর জলরর জাভারী

মভাছাোঃ আলছয়া খাতুন

জাভারনৄয 25/11/1987

32440 মভাোঃ লযন মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ মযালজনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 20/12/1995

32441 মজলভন কলযভ মভাোঃ আলভনুর ইরাভ

বুরবুরী মফগভ

ফগুড়া 03/06/1993

32442 মভাোঃ ভাসুদ লভয়া মৃত মভাোঃ ইভাইর

লুৎনেছন্নছা

লকছাযগঞ্জ 1/1/1900

32443 নুযজাান আক্তায নবু মখ

তালভনা আক্তায

াফনা 01/01/1996

32444 মভাোঃ ভলভনুয যভান আকন্দ মভাোঃ আলজজুয যভান আকন্দ

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1991

32445 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ ফাদা লভয়া

লফউটি মফগভ

ফগুড়া 15/10/1994

32446 মভাোঃ আব্দুর ভলভন মভাোঃ আপায আরী

মভাছাোঃ লপছযাজা খাতুন

লযাজগঞ্জ 03/02/1995

32447 মভাোঃ নালয মাছন মভাোঃ আলভনুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভভতা মফগভ

গাইফান্ধা 07/12/1995

32448 মভাোঃ ইয়াকুফ পাযান মভাোঃ কানের ওয়াযা

ইয়ালভন নাায

চট্টগ্রাভ 21/05/1992
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32449 মভাোঃ আরী মাছন মভাোঃ আইয়ুফ আরী

আকলরভা মফগভ

মছায 20/11/1992

32450 মভাোঃ তানবীয ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যফ লনস্তায

মভাছাোঃ মযফা সুরতানা

জয়নৄযাট 31/07/1990

32451 আব্দুয যভান খান আব্দুর ালভদ খান

মযাছকয়া মফগভ

ঢাকা 17/02/1989

32452 জুফাছয়য ভজুভদায আব্দু ছারাভ ভজুভদায

আভা আক্তায

টুয়াখারী 15/02/1995

32453 মভাোঃ নাজমুর মাছন মভাোঃ ইভান আরী

নাজভা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/06/1995

32454 মুোঃ আব্দুল্লাহ আর ভামুন মুোঃ লজল্লায যভান

মভাাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 28/11/1991

32455 তলনভা ইয়ালভন ভলন মভাোঃ আবুর কারাভ মৃধা

মভাাোঃ নালছভা আক্তায

ফাছগযাট 05/10/1995

32456 মভাোঃ তানলজর মাছন অলব মভাোঃ আছনায়ায মাছন ফাচ্চু

মভাাোঃ মনা মফগভ

টুয়াখারী 07/09/1995

32457 আাদুজ্জাভান আাদ মভাোঃ আছাদ যদায

ালভদা মফগভ

মগাারগঞ্জ 15/11/1989

32458 মভাোঃ ভলনয আেদ ভঞ্জু মভাোঃ আব্দুর মভান্নাপ

লভছ ভনছজরা মফগভ

াফনা 17/11/1994

32459 মভাোঃ আর আলভন মভাোঃ ফাচ্চু যদায

তাছলরভা

ফলযার 01/02/1995

32460 মভাোঃ লযয়াদুর ইরাভ মভাোঃ আবুর মাছন 

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

নড়াইর 11/01/1988

32461 মভাোঃ নালদুর াান মভাোঃ আজায আরী

াভসুন্নাায

মযনৄয 01/01/1993

32462 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ ওফাছয়দ উল্লা

ভলযয়ভ মফগভ

রক্ষীনৄয 06/07/1994

32463 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ ফজলুয যভান

মঝানাফরু মফগভ

ঝারকাঠী 12/05/1990

32464 মভাোঃ মলরভ মাছন মভাোঃ ওয়াছফছ প্রাভালনক

মভাছাোঃ আছনছা খাতুন

কুলিয়া 12/12/1993

32465 মভাোঃ মাযাফ মভাল্লা মভাোঃ আবু ছাছয়দ মভাল্লা

যলভা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 07/03/1993

32466 মভাোঃ জালদুর াান মভাোঃ ছদরুর আনাভ

আয়নুন নাায

খুরনা 31/10/1989

32467 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ লজল্লুয যভান

আরতা মফগভ

রারভলনযাট 22/04/1994

32468 মভাোঃ নুরুর ইরাভ মৃত মভাোঃ লপকুর আরভ

াভছুয নাায মফগভ

খুরনা 01/01/1991

32469 ানজানা ালদয়া মভাোঃ ভলতয়ায যভান

আপছযাজা খানভ

খুরনা 15/10/1992

32470 আবুর াান মৃত আব্দুর ালভদ

ভভতাজ মফগভ

খুরনা 15/12/1991

32471 আলফ খান আচভত আরী খান

ভামুদা

ভাদাযীনৄয 27/07/1994

32472 মভাোঃ যানা ইরাভ মভাোঃ নূয ইরাভ

মভাাোঃ াছজযা মফগভ

যাজাী 08/12/1993
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32473 আবু জাপয মভাােদ ওফায়দুল্লা মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক গাইন

মভাছাোঃ মাছনয়াযা মফগভ

াতক্ষীযা 27/11/1991

32474 ীযক লফশ্বা স্বন লফশ্বা

অীভা লফশ্বা

মগাারগঞ্জ 05/09/1987

32475 পাযজানা আক্তায মভাোঃ মভাস্তপা তালুকদায

নালছভা মফগভ

ঝারকাঠী 16/08/1993

32476 ছতাল কুভায কুন্ডু লফভান চন্দ্র কুন্ডু

কৃষ্ণা যানী কুন্ডু

নাছটায 25/12/1989

32477 মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভাছাোঃ মভাছ মদা মফগভ

যংনৄয 12/09/1990

32478 মভাোঃ মরার মভাোঃ জারার

পলজরাতুন মনছা

ফলযার 01/01/1990

32479 াঈদা লদররুফা সুরতানা ছয়দ এযাদ আরী

ভভতাজ মফগছভ

খুরনা 01/03/1991

32480 মভাোঃ ারুন অয যলদ মভাোঃ ইউসুপ আরী

মভাছাোঃ ালভদা মফগভ

ফগুড়া 15/02/1991

32481 মখান্দকায মভাস্তালপজুয যভান মখান্দকায আলকুয যভান

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

াফনা 01/09/1989

32482 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

আইরুন নাায

কুলভল্লা 01/07/1993

32483 মভাোঃ ভছনায়ায মাছন মভাোঃ লজন্না আরী

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

াফনা 31/12/1996

32484 টিটু দা নাযায়ন দা

স্বপ্না দা

চট্টগ্রাভ 05/07/1990

32485 ওভয পারুক নুয আােদ

জাইতুন নাায

কক্সফাজায 1/1/1900

32486 মভাোঃ ভামুনুর ইরাভ আোঃ ছাত্তায

জাছদা মফগভ

চাঁদনৄয 10/08/1989

32487 মভাোঃ ভাাদুয যভান আোঃ ছাত্তায

জাছদা মফগভ

চাঁদনৄয 04/02/1995

32488 পালভা আক্তায মভাোঃ আবুর কারাভ

াভসুন নাায মফগভ

ফলযার 27/11/1994

32489 কাভরুজ্জাভান মভাোঃ জাভার উলিন

ফাইতুন নাায

ফলযার 20/10/1994

32490 মভাোঃ আব্দুর ভলতন মভাোঃ আব্দুর ালরভ

লভছ নালগ ম সুরতানা

াফনা 02/01/1988

32491 মভাোঃ তুলন আরভ মভাোঃ জারার উলিন

লফউটি মফগভ

নীরপাভাযী 15/10/1994

32492 মভাোঃ ওয়ালরউল্লা মভাোঃ আব্দুর ান্নান

াছফযা মফগভ

যাজফাড়ী 08/07/1995

32493 দ্বীন মভাােদ মৃত আলভনুর ইরাভ

তালভনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 02/12/1995

32494 লভজানুয যভান মগারাভ আরী

লভনা লফলফ

যাজাী 11/12/1994

32495 মভাোঃ াইনের ইরাভ মচৌধুযী মভাোঃ ভছনায়ায মাছন মচৌধুযী

মভাছাোঃ াছদা মফগভ

াফনা 01/08/1985

32496 মভাোঃ মাযাফ আরী মভাোঃ যওন আরী

মভাছাোঃ াছরা মফগভ

যংনৄয 10/10/1987

Page 104 of 329



র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল  পনব োগ পবজ্ঞপি  অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকো ী প্রবকৌশলী/শোখো কম েকতেো (পু )/প্রোক্কলপনক বে 

স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

32497 মভাোঃ ালব্বয ভামুদ ভলনরুর ক

ালভভা মফগভ

কুলভল্লা 22/10/1989

32498 এভ. এইচ. ভান্না ভন্ডর মৃত আরভগীয ভন্ডর

মভাছাোঃ ভানেজা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 03/08/1995

32499 জর ভামুদ আনাযী মভাোঃ যলপক আনাযী

মভাছাোঃ লখা আনাযী

গাইফান্ধা 05/05/1992

32500 মকৌলক ফড়ুয়া ফাবুর কালত ফড়ুয়া

লরা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 30/12/1991

32501 মভাছাোঃ াজাফীন ক মভাোঃ লদুর ক

মভাাোঃ যাছফয়া খাতুন

াফনা 26/10/1992

32502 মভাোঃ মারায়ভান মভাোঃ মকান্দায আরী ফাঘা

মভাাোঃ পাছতভা মফগভ

ফলযার 06/03/1991

32503 নুযজাান সুরতানা মভাোঃ ভালপকুর ইরাভ

নাজমুন্নাায

াফনা 18/10/1992

32504 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ াআরভ

মভাছাোঃ মছরনা মফগভ

াফনা 07/01/1992

32505 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ াইনের ইরাভ

এছভতাযা

াতক্ষীযা 21/03/1995

32506 মভাোঃ মভযাজুর ইরাভ মভাোঃ ভাাবুয যভান

মভাাোঃ মভলযনা মফগভ

যাজাী 25/01/1994

32507 মভাোঃ াভীভ মাছন ািাভ মভাোঃ জয়নার আছফদ্বীন

মভাছাোঃ যলচা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 18/11/1995

32508 মভছদী াান মভাোঃ ভলউলিন

পলযদা আক্তায

ফলযার 20/11/1994

32509 মভছদী াান এ, এভ, জাভার মাছন

মভছরুছন্না খানভ

াতক্ষীযা 19/12/1994

32510 প্রছনলজৎ ভন্ডর মখয চন্দ্র ভন্ডর

প্রলভরা ভন্ডর

খুরনা 19/06/1988

32511 মভাোঃ আব্দুর ওাফ মভাোঃ আলনছায যভান পলকয

মভাছাোঃ ারুর মফগভ

ফগুড়া 17/09/1990

32512 ালদয়া সুরতানা মভাোঃ মভাছরভ মচাকদায

ভাছরকা মফগভ

ভাদাযীনৄয 18/02/1989

32513 মভাোঃ ভলউলিন মভাোঃ ইউনু

নুযজাান মফগভ

যাঙ্গাভাটি 30/06/1989

32514 অলভত চাকভা শুব রক্ষয চাকভা

ফনভারী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 10/08/1991

32515 মভাোঃ ালকর আছভদ মভাোঃ মযজাউর কলযভ

মভাছাোঃ াানাযা খাতুন

াফনা 12/11/1992

32516 যলকবুর াান সুজন মভাোঃ মভাছর উিীন

মভাাোঃ আলভরুন্নাায

মনত্রছকানা 11/12/1993

32517 মখ ইকফার মাছন মখ আছনায়ায আরী

ভলদা মফগভ

মছায 12/08/1996

32518 মভাোঃ আলকুয যভান মৃত আরভগীয মাছন

মভাছাোঃ আপছযাজা াযবীন

াফনা 02/12/1993

32519 মভাোঃ আরালভন মাছন মভাোঃ মভাতাজ উলিন মখ

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

াফনা 01/07/1994

32520 যফীন্দ্রনাথ ার লযদ ার

জছয়তী যানী ার

লদনাজনৄয 13/04/1993
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32521 দীক চন্দ্র যায় লনভ মর চন্দ্র যায়

অ মনা যানী যায়

নীরপাভাযী 14/04/1995

32522 মভাোঃ মভাকাছের ক মভাোঃ নজরুর ইরাভ

াানাজ মফগভ

মবারা 24/06/1993

32523 মভাোঃ খায়রুর কলফয রুছফর মভাোঃ আবুর াছভ

যালদা মফগভ

নযলংদী 30/05/1991

32524 ভঞ্জুয আছভদ আছেদ মাছন

নালল মফগভ

চাঁদনৄয 01/07/1990

32525 মভাোঃআযানেজ্জাভান মভাোঃ আলতয়ায যভান

মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ

মছায 31/12/1994

32526 সুভা যানী ার লনায যজন ার

কুসুভ যানী ার

নাযায়নগঞ্জ 15/09/1996

32527 আব্দু ারাভ মভাোঃ ভলতয়য যভান

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 21/01/1994

32528 মভাোঃ যলফউর মাছন জয়নার আছফদীন

ভাছজদা মফগভ

কুলভল্লা 10/05/1991

32529 ালব্বয আছভদ মভাোঃ ইউনুচ আরী

মভাছাোঃ জালকয়া খানভ

চুয়াডাঙ্গা 30/11/1994

32530 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ মযালজনা খাতুন

মভছযনৄয 01/02/1989

32531 ালপজ আর াছাদ মভাোঃ মভাস্তপা কাভার

মভাাোঃ নালগ আক্তায

চাঁদনৄয 1/1/1900

32532 মভাোঃ তানবীয আরভ মভাোঃ নালজভ উলিন

লফলফ ভলযয়ভ

মবারা 01/01/1992

32533 মভাছাোঃ লভা খাতুন মভাোঃ নালছয উিীন

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

নাছটায 17/09/1990

32534 মভছদী াান আব্দুর আউয়ার যাড়ী

পলযদা

লযয়তনৄয 12/10/1994

32535 মভাোঃ যাজু আছেদ মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ মযাছকয়া খাতুন

লঝনাইদ 01/01/1995

32536 মভাোঃ আবু ইউসুপ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাফাছশ্বযা মফগভ

কুলভল্লা 15/07/1994

32537 জাাঙ্গীয আরভ আাোদ আরী

জাছদা খাতুন

নাছটায 22/09/1990

32538 বছফ চন্দ্র যাজফংী যাভ চন্দ্র যাজফংী

শুফারা যানী যাজফংী

কুলিয়া 10/09/1987

32539 ছযালজত ভন্ডর সুকুভায ভন্ডর

সুকৃলত ভন্ডর

খুরনা 05/07/1990

32540 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ আবুর কাছভ

আছফদা মফগভ

নওগাঁ 22/11/1994

32541 মভাোঃ পলযদুর ইরাভ মভাোঃ আবু াঈদ

মভাছাোঃ নেয়াযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 20/10/1992

32542 মভাোঃ ফাায উলিন মভাোঃ আক্তায মাছন

আছরা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/01/1989

32543 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাােদ আরী

মভাছাোঃ রুখানা মফগভ

লদনাজনৄয 27/02/1992

32544 আব্দু বুয জলন আব্দুয যলদ

জলযনা মফগভ

াফনা 01/01/1995
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32545 মভাোঃ মভছদী াান এভদাদুর ইরাভ

ভাবুফা আক্তায

ভয়ভনলং 05/12/1994

32546 মভাোঃ যাছর ইরাভ মভাোঃ লদ উল্লা

যওন আযা মফগভ

নযলংদী 28/12/1993

32547 মভাোঃ াইদুর ইরাভ খান মগারাভ পারুক খান

ানাজ াযবীন

ফলযার 03/01/1993

32548 মদছরায়ায মাছন আরী লকদায

রায়রী মফগভ

লযয়তনৄয 03/09/1990

32549 মভাোঃ নালদ াান মভছয আরী

মভাছাোঃ নাযলগ

যাজাী 03/02/1993

32550 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভলজযন মফগভ

কুলিয়া 28/11/1995

32551 জাছদুর ইরাভ মভাােদ আরী

মপযছদৌ আযা

মনায়াখারী 01/01/1994

32552 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ তলভজ উলিন

ালভদা

মযনৄয 13/12/1990

32553 মভাোঃ হুভায়ুন কলফয মভাোঃ ভলজফয যভান

মভাছাোঃ ালরভা মফগভ

জাভারনৄয 10/12/1991

32554 ভামুদুর ইরাভ মভাোঃ ারুন-অয-যলদ

ভাসুদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 25/12/1986

32555 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ মযত আরী

মভাছাোঃ ভাছরকা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/12/1995

32556 কাজী যাওলনুর আরভ মৃত কাজী জাাঙ্গীয আরভ

ালকজা মফগভ

মপনী 15/07/1993

32557 মৌলভত্র মন যাধাযাভ মন

কাকরী মন

াতক্ষীযা 01/01/1991

32558 মভাোঃ খায়রুর ফাায মভাোঃ মভানারুর ইরাভ

মভাছাোঃ অঞ্জনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 04/03/1997

32559 নীলরভা আপছযাজ মভাোঃ আব্দুর ালভদ

আপছযাজা লফরলক

লযাজগঞ্জ 03/10/1995

32560 মভাোঃ লপকুর ইরাভ আব্দুর খাছরক প্রাভালনক

লকনা খাতুন

যাজফাড়ী 10/09/1992

32561 মভাোঃ আর আলভন মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 18/09/1995

32562 মভাোঃ মুল মদ কুলর খান মভাোঃ আোঃ ফাযী খান

মভাছাোঃ ভামুদা মফগভ

লযাজগঞ্জ 12/10/1995

32563 আর-ভামুদ যকায মভাোঃ লজন্না যকায

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1996

32564 মভাোঃ ভামুনূয যলদ মভাোঃ মভাস্তপা

ভলযয়ভ  মফগভ

ফলযার 19/11/1991

32565 সুপর াা স্বন াা

রক্ষী াা

চুয়াডাঙ্গা 05/06/1996

32566 মভাোঃ আক্তারুর ইরাভ মভাোঃ জারার লফশ্বা

মভাছাোঃ মযাছকয়া খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 07/09/1995

32567 মভাোঃ রা লভয়া মভাোঃ মভায়াছজ্জভ মাছন ভন্ডয

মভাছাোঃ াযবীন মফগভ

ফগুড়া 16/01/1994

32568 মভাোঃ যালজফ আছভদ মভাোঃ ালপজুয যভান

মভাছাোঃ লভনাযা খাতুন

কুলিয়া 22/08/1994
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32569 আলভনা ইরাভ ইম্পা মভাোঃ আব্দু াভাদ

াছরা াভাদ

াফনা 03/05/1993

32570 লভরন কুভায প্রাত চন্দ্র ারদায

ভাযানী ারদায

াফনা 06/02/1990

32571 মভাোঃ আছনায়ায মাছন মভাোঃ ভাবুফ আরভ

ভছনায়াযা মফগভ

পলযদনৄয 03/05/1991

32572 মভাােদ নুরুর আছনায়ায মভাােদ কাভার উলিন

সুরতানা যালজয়া

চট্টগ্রাভ 01/02/1988

32573 জুছয়র ইরাভ মৃত লনজাভ উলিন 

মভাছাোঃ ালদা মফগভ

ভয়ভনলং 15/06/1993

32574 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ এ. টি. এভ. মভাস্তপা কাভার

মযছনা আক্তায

মভৌরবীফাজায 25/02/1989

32575 মভাোঃ আযানের ইরাভ মৃত আলজজুয যভান

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

গাইফান্ধা 26/08/1991

32576 এ. এভ. ভাসুদ যানা যাছর মভাোঃ ারুনয যীদ যকায

মভাছাোঃ আলভনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 27/12/1995

32577 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাোঃ ইউনুপ আরী

মভাোঃ ভলজমনা মফগভ

রারভলনযাট 01/01/1988

32578 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ ভালপজুর মাছন

মযাকানা আক্তায

ভয়ভনলং 15/12/1993

32579 মভাোঃ াভছুজ্জাভান মভাোঃ যভত আরী

াীনা আক্তায

চাঁদনৄয 08/02/1994

32580 া যাজা মভাোঃ আজাদুয যফ া আরী যাজা মভাোঃ ভাবুবুয যফ

ভযহুভা নুযজাান মফগভ

লছরট 21/10/1993

32581 বানু যাভ দা কৃষ্ণ রার দা

জয়তী যানী দা

সুনাভগঞ্জ 06/08/1991

32582 মভাোঃ ওভান পারুক মভাোঃ আব্দু ারাভ

মযছফকা খাতুন

লযাজগঞ্জ 06/10/1993

32583 লযছতাল বক্ত দ্ম বক্ত

ভধুভারা বক্ত

মগাারগঞ্জ 16/10/1994

32584 মাছর লভয়া ইব্রালভ খলরর

সুলপয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 12/08/1994

32585 মভাোঃ আজভর মাছন মৃত তায়জার মকল

মভাছাোঃ আলজযন মনছা

কুলিয়া 07/08/1994

32586 মভাোঃ এনজামুর ক মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

কুলিয়া 07/07/1995

32587 মভাছাোঃ মাছরী আক্তায মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

কুলিয়া 20/10/1988

32588 মভাছাোঃ পালযয়া মাছন াথী আরাজ্ব মভাোঃ আভজাদ মাছন

মভাছাোঃ াছজযা মফগভ

নাছটায 20/12/1990

32589 মভাোঃ ইনজাভামুর ক মভাোঃ আলভয উলিন ভাস্টায

মভাছাোঃ মযালকয়া মফগভ

ভয়ভনলং 01/01/1991

32590 আফদুল্লা লভয়া ছভজ উলিন

ফকুর বানু

টাঙ্গাইর 01/01/1992

32591 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃাোঃ ালদুয যভান

যালজয়া মফগভ

নড়াইর 10/10/1994

32592 আযানের ইরাভ চাঁন লভয়া

আলিয়া

নযলংদী 20/12/1993
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32593 মভাোঃ এানুয ক মভাোঃ ালফবুয যভান

মদৌরতুন মনছা

ফগুড়া 23/12/1993

32594 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ ভলজফয যভান

লফউটি যভান

ফগুড়া 15/06/1991

32595 মভাোঃ মফরার মাছন মভাোঃাোঃ ফাবুর মাছন

মভাছাোঃ লফরলকছ আযা মফগভ

লদনাজনৄয 28/12/1989

32596 ভাধুযী ভন্ডর যনলজত কুভায ভন্ডর

ফ মানী ভন্ডর

খুরনা 15/08/1996

32597 যলফউর ইরাভ আব্দুয যাজ্জাক

যালদা খাতুন

যাজাী 24/09/1993

32598 চন্দন গুপ্তা ংকয গুপ্তা

মানী মদফী

লদনাজনৄয 14/02/1990

32599 সুদী কুভায যকায প্রদী কুভায যকায

কল্পনা যানী যকায

লযাজগঞ্জ 01/06/1990

32600 মভাোঃ ইভযান খান মভাোঃ ভভতাজ আরী

পাছতভা মফগভ

গাইফান্ধা 09/06/1993

32601 াদীউজ্জাভান আব্দুয যভান লফশ্বা

নাজভা মফগভ

খুরনা 29/10/1994

32602 লনলনয়ন চাকভা যলন চাকভা

স্বপ্না চাকভা

খাগড়াছলড় 02/03/1987

32603 ান চাকভা নান্ট চাকভা

গীতা চাকভা

খাগড়াছলড় 10/10/1991

32604 মভাোঃ মভায়াছজ্জভ মাছন মভাোঃ আব্দুর ভলফন

ভাছরকা াযলবন

মনত্রছকানা 10/06/1995

32605 াছদকুর ইরাভ মভাোঃ মতাজাছের ক

কল্পনা মফগভ

ফগুড়া 28/10/1994

32606 নূরুর আফছায আফদু াকুয

মদৌরত ফাায

কক্সফাজায 25/12/1993

32607 মভাোঃালফবুল্লা মভাোঃ আব্দুর াই

মভাাোঃ াছদা মফগভ

ফলযার 01/01/1994

32608 লফশ্বজীৎযায় যঞ্জন চন্দ্র যায়

লদারী যাণী

টুয়াখারী 01/12/1993

32609 সুইট মাছন অছপজ উলিন

লরল খাতুন

াফনা 15/02/1993

32610 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ীদুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভাছরকা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/01/1994

32611 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ আরীভউিীন

মৃত মভাছোঃ জাছয়দা খাতুন

কুলিয়া 05/06/1987

32612 ভাবুবুর আরভ মকাতয আরী

আছনায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/07/1993

32613 মভাোঃ আলযনেয যভান মভাোঃ আরভগীয মাছন

ালদা মফগভ

ঝারকাঠী 25/12/1991

32614 মভাোঃ ফাাদুয যভান মৃত ছলভয উলিন

মভাছাোঃ ভছভনা লফলফ

যাজাী 12/06/1987

32615 নূয মভাােদ কাজীউর কুজ্জাত মভাোঃ খলরলুয যভান

নূযন নাায

লদনাজনৄয 16/09/1994

32616 া মভাোঃ আযাপাত মভাোঃ জয়নার আছফদীন

ালরভা মফগভ

কুলভল্লা 07/11/1994
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32617 আলকবুর াান লনজাভ মভাোঃ নলফউর ইরাভ

মভাছাোঃ আলিয়া মফগভ

জাভারনৄয 11/03/1996

32618 মভাোঃ মতৌলদুয যভান মভাোঃ কুদ্দু খান

মযাছকয়া মফগভ

পলযদনৄয 15/10/1988

32619 আরাভ মাাইন মখাযছদ আরভ

ালনা খাতুন

াফনা 02/07/1995

32620 মভাোঃ আবুর খাছয়য মভাোঃ আবুর কাছভ

মভাছোঃ মভাছরভা লফলফ

জয়নৄযাট 01/01/1994

32621 মখ মাাগ মখ আব্দুর কুদ্দু

মভাছাোঃ নূয মনায

ঞ্চগড় 20/01/1994

32622 মখ মভাোঃ াজাান ালকর মখ মভাোঃ আলজজায যভান

লভছ মখ াানা মফগভ

গাইফান্ধা 27/11/1995

32623 মভাোঃ আরাভ মাছন মভাোঃ মভাক্তায মাছন

মভাছাোঃ আকলরভা খাতুন

াফনা 03/01/1995

32624 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ আব্দুর াই

মভাছাোঃ আছভা খাতুন

াফনা 11/07/1995

32625 ফণ মা দা ব্রক্ষ্ম যঞ্জন দা

অচ মনা প্রবা দা

লকছাযগঞ্জ 02/08/1989

32626 ভালনক চন্দ্র ভন্ডর লফছযন চন্দ্র ভন্ডর

ধছনশ্বযী

যংনৄয 21/11/1991

32627 মভাোঃ খাইরুর ফাায মভাোঃ ভাজীউয যভান

ভভতাজ মফগভ

কুলভল্লা 27/02/1989

32628 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ ইব্রাীভ লভয়া

সুলভ আক্তায

টাঙ্গাইর 03/10/1996

32629 কাওায আছভদ মভাোঃ আবুর কাছভ

মযাছকয়া মফগভ

ভয়ভনলং 20/10/1990

32630 নালযন আক্তায লনা এনামুর ক

ালপয়া মফগভ

লকছাযগঞ্জ 15/04/1996

32631 লপকুর ইরাভ হুযমুজ আরী

মখাছদজা  আক্তায

টাঙ্গাইর 28/08/1994

32632 মভাোঃ খালরদুজ্জাভান মভাোঃ আফ ফকয

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

লঝনাইদ 03/07/1991

32633 আর-ভামুন মফরার মাছন

ভামুদা মফগভ

ফগুড়া 20/12/1994

32634 মভাোঃ ইলরয়াছুয যভান মভাোঃ ইয়াকুফ আরী

মভাছাোঃ মজাযা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 23/11/1989

32635 আযাপাত ইরাভ মভাোঃাোঃ নুরুর ইরাভ

াভসুন্নাায

ফাছগযাট 30/10/1992

32636 মভাোঃ আাদুয যভান মভাোঃ আোঃ ছারাভ পলকয

মভাছাোঃ আলছয়া খাতুন

াফনা 30/10/1990

32637 মভাোঃ ইকফার মাছন  মভাোঃ খলরলুয যভান

মভাছাোঃ যওনাযা

জাভারনৄয 20/11/1989

32638 লডরাইট কুভায ফভ মন মৃত যজত কাতী ফভ মন

শ্রীভলত ভঞু যানী

গাইফান্ধা 15/11/1988

32639 মভাােদ মভািালচ্ছয মাছন মৃত মভাােদ নৄতুর লভয়া

মৃত মযনু মফগভ

লছরট 31/12/1986

32640 মভাোঃ লরভন মাছন মভাোঃ খায়রুর মাছন

মভাছাোঃ কানেযা মফগভ

কুলিয়া 09/10/1988
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32641 সুকুভায দত্ত ম্ভ দত্ত

জফা যাণী দত্ত

টাঙ্গাইর 17/02/1989

32642 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ লপকুর ইরাভ

পলযদা মফগভ

লযাজগঞ্জ 12/02/1996

32643 নজরুর ইরাভ মভাোঃ াভচুর ক

যালজয়া খাতুন

ভালনকগঞ্জ 29/09/1991

32644 যলক মদ লদরী মদ

যত্না মদ

চট্টগ্রাভ 20/10/1994

32645 মভাোঃ ফাপ্পী এরাী মযাকন মভাোঃ ফাফলু ভালরথা

মভাছাোঃ টুকুয়াযা মফগভ

াফনা 10/10/1996

32646 মভাোঃ াইদুয যভান আব্দুর ভাছরক াওরাদায

জালকয়া মফগভ

লছযাজনৄয 12/01/1989

32647 মভাোঃ রুহুর আলভন খন্দকায মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ রুলয়া মফগভ

গাইফান্ধা 13/07/1992

32648 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ ছলকয উলিন

নূযজাান মফগভ

যংনৄয 15/07/1988

32649 মভাাোঃ লফল্লার মাছন মভাাোঃ মারাইভান মাছন

মভাছাোঃ আযানেন মনচা

কুলিয়া 29/12/1990

32650 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ মভাোঃ মভাজাারুন ইরাভ

মভাছাোঃ ভাছজদা মফগভ

যংনৄয 21/10/1989

32651 াজাান আরী আরাউলিন

ছয়নের মফগভ

ভালনকগঞ্জ 02/01/1991

32652 নাজমুর মভাোঃ নূরুর ইরাভ

নাজভা লপযদাউ

াফনা 09/12/1988

32653 অলবলজৎ লকদায মৃত অছাক কুভায লকদায

কল্পনা লকদায

ফলযার 10/01/2016

32654 মাছর যানা মভাোঃাোঃ ভলপজ  উলিন

ঝযনা মফগভ

জাভারনৄয 08/10/1989

32655 জালদুর ক মভাোঃ আছনায়ায মাছন

জালভনা খাতুন

জাভারনৄয 11/03/1989

32656 এ মক এভ আছনায়ায মাছন মভাোঃ আব্দুর ভাছরক

আছনায়াযা মফগভ

ভয়ভনলং 01/11/1988

32657 মভাোঃ সুভন আছেদ মভাোঃ চাঁন লভয়া

সুলপয়া মফগভ

জাভারনৄয 01/03/1991

32658 শ্রী সুব্রত কুভায যায় ছতন্দ্র নাথ যায়

জয়তী যাণী যায়

রারভলনযাট 03/03/1988

32659 মভাোঃ লজয়াউয যভান মভাোঃ জয়ছদায আরী

মভাছাোঃ ালদা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/03/1996

32660 মভাোঃ আব্দুর ভলভন মভাোঃ আব্দুর ভলতন

মভাছাোঃ মলরনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 22/03/1995

32661 মভাোঃ রুছফর যানা মভাোঃ আোঃ জলরর

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 13/02/2016

32662 কাজী যালজফ উলিন কাজী আক্তারুর হুদা

কাজী জাছদা আক্তায

নযলংদী 15/11/1992

32663 ভাকসুদুয যভান ভলতউয যভান

আনজুভান আযা

ফগুড়া 06/06/1993

32664 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

াভসুন্নাায

নযলংদী 23/01/1995
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32665 মভাাোঃ সুখী আক্তায মভাাছযপ মাছন

যালজয়া মফগভ

ঝারকাঠী 08/01/1994

32666 মভাোঃ লফপ্লফ মাছন মভাোঃ আছানুজ্জাভান

মভাছাোঃ ানাছনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/11/1996

32667 মভাোঃ আছনায়ায াযছবজ আব্দুর মভাত্তাছরফ ভন্ডর

মভাছাোঃ আলিয়া লফলফ

ফগুড়া 25/01/1989

32668 মভাোঃ আব্দুল্লা আর আযাপাত মভাোঃ পলখউিীন আছভদ

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

লদনাজনৄয 28/02/1991

32669 নাইমূর ইরাভ আলতয়ায যভান

মুলন্ন মফগভ

নড়াইর 02/05/1995

32670 এটভ চাকভা লকনাধন চাকভা

নন যরক্ষী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 16/11/1990

32671 মভাোঃ ালভউর ইরাভ মভাোঃ আব্দু াভাদ

ছারভা মফগভ

জয়নৄযাট 30/12/1996

32672 সুলভত লং চন্দ্র লকছায লং

স্বপ্না লনা

লছরট 10/12/1993

32673 মভাোঃ ইলরয়াছ মাছন মভাোঃ আব্দু ছারাভ

আছভনা মফগভ

মযনৄয 01/03/1989

32674 খন্দকায ালদকুজ্জাভান খন্দকায ফদযউলিন

লভছ আভাতাযা মফগভ

কুলিয়া 31/12/1992

32675 মভাোঃ আলযনেয যভান মভাোঃ আছক আরী

মভাছাোঃ পলযদা ইয়াছভীন

যংনৄয 05/08/1993

32676 তুলায ইভযান মভাোঃাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ যালফয়া খাতুন

লঝনাইদ 20/01/1995

32677 মভাোঃ খাজা ভাইনউলিন মভাোঃ অলদ লভয়া

াছরা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 31/03/1989

32678 আছনায়ায মাছন সুভন মভাোঃ খলরলুয যভান

মযাছকয়া মফগভ

ভয়ভনলং 05/03/1995

32679 আব্দু ছারাভ লকদায হুভাউন কলফয লকদায

ডলর মফগভ

ঢাকা 01/12/1993

32680 মভাোঃ ভলউয যভান খান মভাোঃ ভলজবুয যভান

ালদা মফগভ

ফলযার 18/08/1991

32681 মভাোঃ রুছফর মভাোঃ আোঃ গলন মৃধা

মভাাোঃ যালভা মফগভ

টুয়াখারী 10/11/1993

32682 সুরব নন্দী যাভ জীফন নন্দী

গীতা যানী নন্দী

ফলযার 25/12/1991

32683 মভাোঃ জলভ উলিন মভাোঃ ভয়নুলিন াওরাদায

মভাাোঃ জাছফদা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1994

32684 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক যদায

মভাছাোঃ পলযদা খাতুন

াফনা 15/09/1995

32685 ভামুদুর াান ালফবুয যভান

আছরয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 20/06/1993

32686 মখ মভাোঃ কাউছায মখ মভাোঃ পলযদ

াানা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 21/01/1994

32687 মভাোঃ যলপকুর াান রা মভাোঃ আফদুর ালরভ

কালনজ পাছতভা

কুলভল্লা 15/10/1994

32688 মভাোঃ আবু ওফাছয়দ মভাোঃ ফখলতয়ায

মভাছাোঃ রাইরা ালকরা ফানু

চুয়াডাঙ্গা 16/01/1996
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32689 মভাোঃ আরভগীয মাছন মভাোঃ আইয়ুফ আরী

লনলুপা ইয়াছলভন

ভয়ভনলং 10/04/1992

32690 আােদ রুস্তী মচৌধুযী মভাোঃ ভলজবুর ক মচৌধুযী

আযজু মচৌধুযী

ঞ্চগড় 01/01/1994

32691 মভাোঃ যীপ মাাইন মভাোঃ আবু তাছয

লফলফ ালরভা

রক্ষীনৄয 25/02/1994

32692 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ ভাাবুবুর আরভ

মভাাোঃ মযভা মফগভ

টুয়াখারী 02/01/1990

32693 মভাোঃ ালবুর ফাায মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান

মভাছাোঃ াছজযা

লযাজগঞ্জ 15/09/1994

32694 ওগাতুর ইরাভ মভাোঃ ভাছজদুর ইরাভ

সুরতানা ালফা

যংনৄয 11/01/1993

32695 মভাোঃ ভামুন লভয়া মভাোঃ মরাকভান মাছন

মভাছাোঃ মভাছভনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 18/10/1995

32696 মভাোঃ মুযারীন ললিক মভাোঃ আব্দুয যফ

মভাাোঃ মতাযা আখতায

যাজাী 09/12/1991

32697 ভলনরুর ইরাভ যজফ আরী ভন্ডর

আা মফগভ

যাজফাড়ী 05/06/1993

32698 মভাোঃ লদুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

সুরতানা যালজয়া

মবারা 25/01/1987

32699 আলকুর ক মুজালদুর মলরভ

জাানাযা খানভ

লছযাজনৄয 14/12/1995

32700 মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ মভাোঃ াভসুর ক

মভাোঃ াভসুন্নাায

মনত্রছকানা 26/03/1993

32701 মভাোঃ যাছর লভয়া মৃত আব্দুর কাছদয

জুছরখা আক্তায

ভয়ভনলং 16/11/1992

32702 এভ এভ লরটন এভএভ আবুর কারাভ

সুরতানা মফগভ

মগাারগঞ্জ 07/06/1992

32703 মভাোঃ যাছর মভাোঃ মভাাযপ মাছন

ারুর মফগভ

ঢাকা 29/03/1995

32704 মভাোঃ াওন আছভদ াছফ আরী মভা র যা

মগারাী মফগভ

টাঙ্গাইর 28/02/1993

32705 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মৃত াছতভ আরী যকায

মভাছাোঃ খালদজা খাতুন

লযাজগঞ্জ 30/09/1988

32706 যাজু মখ আক্কা আরী মখ

আছভনা মফগভ

ঢাকা 31/12/1992

32707 মভাছা: লফরলকছ খাতুন মভা: যওন আরী

যালদা মফগভ

নাছটায 07/12/1987

32708 মভা: মভাতাছরফ মাছন লভন্টু মভা: আব্দু াত্তায

মভাছা: ভালযয়া খাতুন

কুলিয়া 10/12/1994

32709 ভছনায চন্দ্র দা ভালনক চন্দ্র দা

রক্ষী যানী দা

লছরট 01/05/1987

32710 মভা: আরভগীয মাছন মভা: আয়ুফ আরী

মভাছা: মযনু মফগভ

নীরপাভাযী 17/04/1995

32711 যাজীফ কুভায নাথ অলনর চন্দ্র নাথ

চী ফারা নাথ

চট্টগ্রাভ 25/10/1994

32712 চরত প্রাদ লত্রনৄযা ভঞ্জু রার লত্রনৄযা

ব্রজ ফারা লত্রনৄযা

খাগড়াছলড় 10/01/1992
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32713 ভাবুফ াান খুযলদ উিীন

লদলুয়াযা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 20/10/1990

32714 তরুন ভজুভদায লযছতাল ভজুভদায

মপারী ভজুভদায

চট্টগ্রাভ 04/09/1990

32715 লতা চাকভা সুকৃলত চাকভা

লননৄ চাকভা

খাগড়াছলড় 02/01/1992

32716 নুয মভাােদ মভা: পলযদ লভয়া

নুপা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 03/02/1994

32717 মভা: নাছজভ উিীন মজফর মাছাইন

মযাছকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/03/1995

32718 মভা: যলদুর ইরাভ মৃত ভনছুয আরী

মৃত কালছযন লফলফ

কুলড়গ্রাভ 18/05/1989

32719 মভা: রুহুর আলভন মভা: ইয়ালছন আরী

মভাছা: নাযগীছ আযা

নওগাঁ 06/06/1988

32720 যাজু আছভদ মভা: ভলতয়ায যভান

মভাছা: যালরা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 18/01/1993

32721 মভা: ারা উলিন ইউসুপ এ.লফ. এভ াইদুয যভান

ভানেজা মফগভ

ভয়ভনলং 31/12/1991

32722 মভা: নজরুর ইরাভ মভা: যলপক লভয়া

নূযজাান

জাভারনৄয 17/11/1994

32723 মভা: ভানেজুর ইরাভ মভা: াঈদুর ইরাভ

মভাছা: যাছফয়া মফগভ

কুলড়গ্রাভ 07/07/1996

32724 যলভ উল্লা আর আভদ

খাইরুলন্নছা মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/03/1996

32725 মভা: ভলউিীন মৃত আফদুর ভান্নান

ভছনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/12/1994

32726 লরটন লভয়া লজল্লুয যভান

নুযজাান মফগভ

ফগুড়া 15/11/1994

32727 মভা: ালপজুয যভান মভা: াছতভ আরী

মভাছা: মছরনা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/12/1994

32728 মভা: মফরাছয়ত মাছন মভা: আ: ক

মলরনা মফগভ

নাছটায 10/03/1994

32729 মভা: রুছফর খান মভা: নুরুর ইরাভ খান

মপযছদৌী মফগভ

ভয়ভনলং 15/10/1993

32730 অলবছলক ার ার পনীন্দ্র নাথ

াধনা যানী ার

টাঙ্গাইর 02/09/1990

32731 জর ভামুদ মভা: যলপকুর ইরাভ গাজী

মগারাী মফগভ

পলযদনৄয 05/12/1994

32732 মভা: কাজী জাকালযয়া ইরাভ ঞ্চয় মভা: মুকুর গাজী

মভাছা: মজাছনা মফগভ

ফগুড়া 13/01/1993

32733 তাজুর ইরাভ খলরলুয যভান 

ালরভা মফগভ

জাভারনৄয 10/10/1991

32734 নাইমুর ইরাভ আব্দু াত্তায প্রাং

লয়াযা খাতুন

াফনা 18/11/1994

32735 মভা: যলফউর ইরাভ মভা: মারায়ভান আরী

লদা মফগভ

ফগুড়া 01/03/1991

32736 সুভনা আক্তায মভা: আ: যাজ্জাক মভাল্লা

মযাছকয়া মফগভ

পলযদনৄয 01/01/1987
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32737 মভাােদ আলকুজ্জাভান মভা: আব্দুয যভান

বানু মফগভ

পলযদনৄয 17/12/1990

32738 মভা: ভাসুভ যানা মভা: মভাকবুর মাছন

মভাছা: জায়দা খাতুন

লযাজগঞ্জ 10/10/1992

32739 অলভত লফশ্বা অযলফন্দু লফশ্বা

তন্দ্রা লফশ্বা

নড়াইর 23/12/1993

32740 াযলভন আকতায লপকুয যভান ভূ ূঁইয়া

মতৌলদা যভান

কুলভল্লা 06/12/1991

32741 মভা: আবুর ফাায মভা: আব্দুয যাজ্জাক মভাড়র

খালদজা খাতুন

াতক্ষীযা 04/11/1993

32742 আলকুয যভান আযাপ আরী

মভছরুন মনছা

পলযদনৄয 19/09/1991

32743 মভা: পলযদুর ইরাভ মৃত মযাস্তভ মভাল্যা

মভাছা: আনলজযা খানভ

ভাগুযা 16/06/1991

32744 মভা: লভজানুয যভান পজয আরী

আছভনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/12/1993

32745 যীপ মভা: নুরুর ইরাভ ওয়ালদুয যভান

পলজরছতয মনচা

মনায়াখারী 01/04/1993

32746 অনফ ম লফশ্বা অভছযন্দ্র লফশ্বা

লফনা লফশ্বা

মছায 22/07/1991

32747 মভা: াইদুয যভান মভা: আফদুছ ছারাভ

মছনুয়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/01/1991

32748 মভা: যালকবুর ইরাভ মভা: লছিীক লফশ্বা

মভাছা: যত্না খাতুন

লযাজগঞ্জ 10/10/1993

32749 নাজমুর াান মভা: লযাজুর ইরাভ

মযখা আখতায

পলযদনৄয 10/11/1991

32750 মভা: আলকবুর াান মভা: াজাান লভয়া

যলভা মফগভ

টাঙ্গাইর 03/01/1994

32751 ভাইদুর ইরাভ আব্দুর ভান্নান

ভলজমনা মফগভ

ফগুড়া 28/02/1990

32752 আবু াঈদ মুছা লফশ্বা

ানাজ াযবীন

কুলিয়া 21/01/1990

32753 ভামুদুর ইরাভ মদাছয়ত ঠাকুয

ালচনা

মগাারগঞ্জ 05/02/1994

32754 মুলক্ত লফশ্বা লফছযন লফশ্বা

সুরতা লফশ্বা

নড়াইর 13/07/1993

32755 কৃষ্ণ কুভায যায় প্রছভাদ চন্দ্র যায়

আছরা যানী যায়

নীরপাভাযী 20/04/1993

32756 লনভ মর চন্দ্র যায় তছযন্দ্র নাথ যায়

বািী যানী যায়

ঠাকুযগাঁও 15/12/1987

32757 লভজানুয যভান আব্দুর গনেয

আকলরভা খাতুন

ঢাকা 16/03/1993

32758 মভা: ভলনরুর ইরাভ মভা: আবুর কারাভ আজাদ

মভাছা: যলভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 31/12/1993

32759 মভা: আবুর াছানাত মভা: আব্দুর কুদ্দুছ

মভাা: যাছদা মফগভ

কুলভল্লা 12/03/1991

32760 ছয়দ াছর আছভদ ছয়দ যলপকুর ইরাভ

মভাছা: মফফী মফগভ

গাইফান্ধা 10/08/1993
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32761 ঞ্জয় কুভায মদ প্রফীয মদ

ভঞ্জু যানী মদ

চট্টগ্রাভ 01/06/1988

32762 মভা: ইভাভ মাছন আবুর াছভ

আছরয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/08/1992

32763 ালফফা খাতুন মভা: মভাখছরছুয যভান

মপারী মফগভ

ফগুড়া 22/08/1990

32764 মভা: আরী াকীয মচৌধুযী মভা: আব্দুর ভান্নান মচৌধুযী

মভাা: ললিকা ফানু

নওগাঁ 30/11/1995

32765 আব্দুল্লা আর ভালজদ আব্দুর ওয়াদুদ

যওয়ায জাান মচৌং

চট্টগ্রাভ 12/01/1992

32766 মভা: ইভযান আরী মভা: ইজ্জত আরী

মভাছা: মপারী মফগভ

ফগুড়া 28/12/1992

32767 মভা: সুরুজ জাভান মভা: ালফবুয যভান

মভাছা: পাছতভা মফগভ

গাইফান্ধা 21/03/1988

32768 নাইভাতুন জান্নাত মভা: আব্দু ারাভ

ভামুদা ারাভ

নওগাঁ 31/12/1987

32769 মভাােদ মভাজাছের ক মভাােদ জাাঙ্গীয আরভ ভূ ূঁইয়া

মভাােৎ ভলনযা সুরতানা

কুলভল্লা 30/09/1992

32770 মভা: লযয়াদ াান মভা: পজলুয যভান 

মভাা: াছরা মফগভ

কুলভল্লা 30/06/1990

32771 মভা: যাছর মাছন আবুর মাছন

আরভতাজ মফগভ

টুয়াখারী 01/11/1989

32772 মভা: মনাভান মাছন মভা: তাজুর ইরাভ

আছনায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 23/10/1988

32773 ভলনকা যানী লফছযন চন্দ্র াওরাদায

ফকুর ফারা

ফলযার 20/12/1995

32774 চন্দ্র মখয ফড়ার অফনী ভুলন ফড়ার

মাবা ফড়ার

লছযাজনৄয 20/09/1990

32775 মভা: আবু াছয়ভ মভা: ফজলুয যভান

ছনেযা খাতুন

টুয়াখারী 12/02/1994

32776 মভা: ওয়াদুদ ইরাভ মভা: যলপকুর ইরাভ

মভাছা: আলজদা মফগভ

ফগুড়া 19/12/1994

32777 নয়ন কুভায দা সুকাত চন্দ্র দা

মযখা যানী

ফগুড়া 11/11/1994

32778 মভা: আরভগীয মাছন মভা: লদুল্লা

মভাা: মযখা মফগভ

নযলংদী 20/01/1990

32779 মভাােদ ভাসুভ লফল্লা মভাােদ আভজাদ মাাইন

ভাছরকা মফগভ

ভয়ভনলং 01/12/1988

32780 অলভত দা কারাচাদ দা

প্তভী যানী দা

ফগুড়া 31/08/1992

32781 াযবীন আকতায মভাস্তালপজায যভান

াছনা খাতুন

ফগুড়া 31/12/1993

32782 মভা: আযানের ইরাভ মভা: আব্দু ারাভ

মখাছতজা মফগভ

ফগুড়া 02/01/1994

32783 মভা: াছফদ জাান (যায়ান) মভা: ালপজ উলিন

মভাা: জালদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 12/02/1993

32784 মভা: আর ওয়ালদ আফদুর আউয়ার

ভাবুফা আক্তায

নযলংদী 01/01/1993
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32785 মভা: মরার মাছন মভা: আব্দুর ওাফ

মফরী মফগভ

নাছটায 10/02/1996

32786 মভা: াইনের ইরাভ আব্দুর গলন মভাল্লা

ালদা মফগভ

পলযদনৄয 15/11/1992

32787 প্রাত কুভায মদ গছন কুভায মদ

কৃষ্ণা যানী মদ

মছায 20/09/1993

32788 মভা: মাছর াান মভা: লযনের ইরাভ 

মভাছা: আকলরভা মফগভ

ভাগুযা 12/11/1996

32789 মভা: নালদ াযছবজ মভা: যলপকুর ইরাভ

মভাা: নালদযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 17/11/1992

32790 াভীভ মাছন মভা: মাছন লভয়া

মছরনা মফগভ

জাভারনৄয 10/05/1995

32791 মভা: সুরতান ভামুদ মভা: াছছন আরী ভন্ডর

মভাছা: মাবা মফগভ

ফগুড়া 25/10/1991

32792 মভাস্তালপজুয যভান ালন ভলতউয যভান মৃধা

ভালফয়া মফগভ

নওগাঁ 01/03/1993

32793 মভছদী াান মৃত ারুণ মখ

মযছফকা মফওয়া

নওগাঁ 28/12/1994

32794 মভা: আর-ভামুন মভা: আবুর ালভ

নূযজাান

মনত্রছকানা 01/07/1988

32795 শুবলজৎ মবৌলভক স্বগীয় লযদ মবৌলভক

লফতা যানী মদ

লছরট 09/06/1993

32796 মভা: মুখছরছুয যভান মভা: ালফবুয যভান

যাছরা খাতুন

ভয়ভনলং 07/06/1988

32797 মভাোঃ মযজাউর ফাায তানবীয ভাবুবুর ফাায

যীনা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 05/11/1989

32798 মভা: ভাজারুর ইরাভ আব্দুয যলভ

লয়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/03/1995

32799 লফপ্লফ যদায মকফ যদায

ফাসু যকায

চট্টগ্রাভ 10/03/1991

32800 ভালজময়া আক্তায লভনা মভা: আব্দুর ভান্নান

গুরানা আক্তায কাজর

লদনাজনৄয 15/10/2016

32801 মভাছা: স্বপ্না যকায মভা: আইনুর ক যকায

মভাছা: মভছয মনগায

লদনাজনৄয 02/07/1995

32802 মভা: ভামুদুয যভান মভা: পজলুয যভান

ভাছজদা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/07/1993

32803 আলযপ লভয়া আব্দুর যফ

পয়জুছন্নছা মফগভ

লছরট 08/08/1989

32804 মভা: ছাইফ আভদ মভা: আব্দুর ভালনক

আলরপজান লফলফ

লছরট 13/08/1990

32805 প্রফীয যকায হৃদয় লনল কাত যকায

ারুর যানী যকায

সুনাভগঞ্জ 10/05/1989

32806 ইকফার মাাইন ভলপজুর ইরাভ

কলনুয মফগভ

মবারা 01/11/1993

32807 মভা: আজারুর ক ভলপজুয যভান

াভছুন নাায

সুনাভগঞ্জ 15/11/1987

32808 নূছয আরভ সুজন মভা: াআরভ

ভভতাজ মফগভ

ভালনকগঞ্জ 21/03/1992
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32809 মভা: বুরবুর আছেদ মভা: মতাতা লভয়া প্রাং 

মভাছা: বুরবুলর মফগভ

ফগুড়া 20/11/1991

32810 মভা: াীন মভা: ভাছরক উলিন

মভাছা: আছভনা

জাভারনৄয 25/12/1992

32811 মভা: মমাফাছয়য মাছন মভা: জাভার মাছন ভজুভদায

জালকয়া নুয

কুলভল্লা 15/07/1991

32812 গীয মাছন বুরবুর যব্বানী

যলদা মফগভ

যংনৄয 08/11/1992

32813 জলন ফাক লযছতাল ফাক

কলফতা ফাক

মপনী 01/08/1987

32814 মভা: আবু াঈদ মভা: আবু নাছছয

মদছরায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 10/01/1995

32815 অলবজীৎ মচৌধুযী নীাছযন্দু লফকা মচৌধুযী

ঝন মা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 06/06/1988

32816 মভা: ওভয পারুক ওফায়দুর ক

লনলুপা মফগভ

মপনী 03/01/1991

32817 মভছদী াান মৃত. মফরাছয়ত মাছন

ইযাত জাান

মনায়াখারী 23/12/1995

32818 লদুর ইরাভ নুযউলিন

জহুযা

চট্টগ্রাভ 10/10/1993

32819 মভা: পজলুর ক মভা: আবু ফকয ললিক

মভাছা: পলযদা ইয়ালভন

টাঙ্গাইর 15/12/1995

32820 অনু কুভায দা ললয কুভায দা

জয়তী দা

টুয়াখারী 10/11/1989

32821 পাছতভা আক্তায মভা: ভাবুবুর ক

লফলফ মখাছদজা

মপনী 01/01/1990

32822 মভা: াাবুলিন মভা: নুরুর ক

ালকয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/01/1995

32823 মভা: াঈদ াান মভা: াান ীদ ছযায়ায 

মভাছা: ালদা ইয়াছলভন

কুলিয়া 15/10/1995

32824 মভা: া জারার মভা: ভলপজুর ইরাভ

াছজদা মফগভ

চাঁদনৄয 03/01/1996

32825 মভা: নাজমুর ক মভা: মগারা লভয়া

ভছনায়াযা খাতুাযন

লকছাযগঞ্জ 07/10/1995

32826 আযানের ইরাভ তাছজয আরী

মৃতোঃ রূজান

াফনা 01/09/1996

32827 মভা: মনাভান ললিক মভা: আইয়ূফ আরী

মযৌন আযা মফগভ

মনায়াখারী 02/06/1989

32828 মভা: কাভরুজ্জাভান মভা: াভসুজ্জাভান

পাছতভা খানভ

নযলংদী 11/03/1989

32829 এ এভ আবু ইউসুপ আব্দুর কালদয

সুলপয়া মফগভ

লছরট 10/12/1988

32830 আব্দুর আরীভ মৃতোঃ রুহুর আলভন গাজী

আলছয়া মফগভ

খুরনা 04/08/1994

32831 লফধান চন্দ্র যকায লনভ মর চন্দ্র যকায

খুকু ভলন যকায

মগাারগঞ্জ 10/11/1996

32832 মভা: পজছর যাব্বী মভা: আভজাদ মাছন

মভাছা: মযানা মফগভ

যংনৄয 01/05/1995
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32833 মভা: মভাস্তপা কাভার মভা: মভাজাায আরী

ছাছরা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 15/12/1988

32834 মভা: জালকয মাছন খান মভা: মাছন আরী খান

মভাছা: নাজভা আক্তায

টাঙ্গাইর 04/08/1992

32835 মভা: যালকবুর াান মভা: আছভাদ আরী

লউলর মফগভ

গাজীনৄয 24/06/1994

32836 এ.লফ. এভ আর আলভন মভা: নজরুর ইরাভ

মভাছা: মলরনা সুরতানা

লযাজগঞ্জ 01/12/1994

32837 মভা: দালনছ ভামুদ মভা: আরভ খান

মভাা: মযভা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1992

32838 মভা: মাছর যানা মভা: াছন আরী 

মভাছা: ছনেযা খাতুন

জাভারনৄয 01/03/1987

32839 মভাকছদুয যভান মভা: নূয আরভ

মভাছা: মভাকছদা মফগভ

লদনাজনৄয 06/06/1994

32840 মভা: তালনমুর ইরাভ মৃত আলনছুয যভান ফাদা

মভাছা: মপারী যভান

লযাজগঞ্জ 15/08/1991

32841 মভা: ালপজুয যভান মভা: ইলি আরী

মভাছা: জাছয়দা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/06/1990

32842 মভা: আযাপাত মাাইন মভা: ায়াত আরী

ভভতা মফগভ

াফনা 01/12/1992

32843 তনয় ফড়ুয়া ভূলন কুভায ফড়ুয়া

ভলন যানী ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 26/05/1994

32844 মভা: আলযনের ইরাভ আযছদ আরী

মচন ফানু

ভালনকগঞ্জ 04/05/1994

32845 মভা: মাাগ মখ মভা: মাযাফ মখ

ভলযয়ভ মফগভ

ঢাকা 10/02/1990

32846 মজযালতলী চাকভা জগৎ মজযালত চাকভা

যঙ্গভারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 30/10/1991

32847 মযাকানা আক্তায মভা: আব্দুর কুদ্দু

সুলপয়া মফগভ

গাজীনৄয 17/08/1993

32848 মভাোঃ মভাালব্বয মাছন ভযহুভ মভাাযযপ মাছন

মযাছকয়া মফগভ

ভয়ভনলং 19/01/1988

32849 আাদুজ্জাভান গয আরী

আছরয়া মফগভ

াতক্ষীযা 17/10/1994

32850 সুব্রত কুভায ছতন্দ্র নাথ যকায

লর যানী

নওগাঁ 06/08/1995

32851 মভাোঃ ভলভনুর ইরাভ মভাোঃ ভলনয উলিন মখ

ভালরা খাতুন

লযাজগঞ্জ 15/06/1992

32852 আদনান মাাইন গাজী ইব্রালভ

আছরয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1995

32853 মভাোঃ রুছফর মখ মভাোঃ াভছুর ক

মভাছাোঃ ালদা খাতুন

লযাজগঞ্জ 06/12/2016

32854 মভাোঃ মভছদী াান যলন মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

নুরুন নাায

লযাজগঞ্জ 16/10/1995

32855 মভাোঃ আব্দুয যলভ মৃত ফযকত আরী মখ

মৃত মযাছকয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 6/16/1969

32856 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ মুতাজ আরী

জয়গুন মনছা

ভয়ভনলং 03/06/1995
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32857 মভাোঃ কাওছায মাছন মভাোঃ মদছরায়ায মাছন মুলন্প

ভলনা মফগভ

মবারা 25/12/1990

32858 মভাোঃ ালফবুয যভান মভাোঃ আব্দুর আলজজ

াওয়া মফগভ

াফনা 12/10/1993

32859 নাঈভ লভয়া মভাজাফ্পয মাাইন

জলযনা মফগভ

জাভারনৄয 21/11/1994

32860 এইচ, এভ, খালরদ মভাোঃ আব্দুর জব্বায

াাতাজ মফগভ

ফযগুনা 04/06/1990

32861 যাাত মাছন লভয ইলি লভয

নূযজাান মফগভ

ফলযার 10/11/1994

32862 মভাোঃ মযজাউর কলযভ আাদ মভাোঃ মভাতাায মাাইন

ালরভা মফগভ

জাভারনৄয 08/05/1993

32863 অলভ চন্দ্র দা উত্তভ চন্দ্র দা

অচ মনা যানী

টুয়াখারী 01/01/1996

32864 মভাোঃ ছালভদুর ইরাভ মভাোঃ কাজীভিীন

মভাছাোঃ নূরুন্নাায

মযনৄয 15/03/1992

32865 আাদুজ্জাভান খলরর নালছয উলিন

আয়া খাতুন

ভয়ভনলং 10/10/1990

32866 মভাোঃ লজল্লুয যভান মভাোঃ ভলভনুর ক

আপছযাজা মফগফ

জাভারনৄয 15/11/1992

32867 মভাোঃ আর-ইভযান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ াছরা খাতুন

াফনা 13/01/1994

32868 মভাোঃ এনামুর ক যলন মভাোঃ আব্দুর ক

মাছনয়াযা মফগভ

মনায়াখারী 30/01/1993

32869 মভাোঃ আবু ফকয ললিক যকায মভাোঃ আবু তাছয যকায

মভাাোঃ উছে কুরসুভ

কুলভল্লা 04/01/1994

32870 মতৌলকয আছভদ মৃত পজলুর ক

মলযনা ক

যাজাী 03/01/1994

32871 ফন্ধন কুভায দা যতন কুভায দা

অছরাকা যানী দা

যাজাী 06/12/1995

32872 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ দুরার লভয়া

পাছতভা খাতুন

মনত্রছকানা 10/10/1990

32873 আর-আলভন মাাইন মুনছুয আরী

আভা খাতুন

াফনা 04/06/1996

32874 মরার উলিন মভাোঃ ালনপ

লভযন মনছা

মবারা 21/11/1994

32875 মভাোঃ াখাওয়াত মাছন রুহুর আলভন

মভাযছদা মফগভ

কুলভল্লা 12/12/1995

32876 াছয়ভা ারভা সুভী আফদু ারাভ

ানাজ াযবীন

চট্টগ্রাভ 12/08/1992

32877 মৌযব কালত মদ ভলনন্দ্র রার মদ

যানী ফারা মদ

কক্সফাজায 10/11/1990

32878 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

নাছটায 20/03/1989

32879 জর যায় লভরন যায়

ভীনা যায়

খুরনা 22/10/1993

32880 আলফদুয যভান লপকুর ইরাভ

আঞ্জুভান আযা মফগভ

জাভারনৄয 07/04/1995
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32881 আলনছুর ক মভাোঃ নুরুন্নফী মভাল্লা

মভাােৎ আভা খাতুন

াফনা 31/12/1996

32882 মভাোঃ জর মাাইন আোঃ কুদ্দু াং

াানাজ মফগভ

ফলযার 05/02/1995

32883 আব্দুয যভান মখ মযান মখ নলজয আছভদ

ালফনা ইয়ালভন

মগাারগঞ্জ 21/02/1996

32884 যালকবুয যভান মভাোঃ আলজজুয যভান

লযনা সুরতানা

াফনা 22/12/1992

32885 অনুজ যায় অলবভানা যায়

অলনভা যায়

ভাগুযা 05/03/1992

32886 মভাোঃ লফপ্লফ ইরাভ মভাোঃ ফাবু লভয়া

মভাছাোঃ মুন্নী মফগভ

যংনৄয 21/04/1993

32887 মভাোঃ পারুক মাছন আভানুয যকায

পাছতভা লফলফ

নওগাঁ 10/10/1991

32888 মভাোঃ মভাস্তাক আছভদ মভাোঃ মভাপাছজ্জর মাছন

জাছদা মফগভ

পলযদনৄয 15/07/1991

32889 মভাোঃ রুছফর লভয়া মভাোঃ আোঃ আলজজ

মভাযছদা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/07/1992

32890 মভাোঃ আলভনুর ক মুন্না মভাোঃ ভলজবুর ক

আইনুন নাায ফকুর

রক্ষীনৄয 03/07/1990

32891 অীভ কুভায গাইন যছফন্দ্র নাথ গাইন

তী গাইন

খুরনা 15/12/1993

32892 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ আব্দুয যলভ

মভাছাোঃ মভলযনা মফগভ

ফগুড়া 01/01/1995

32893 মভাোঃ ভাামুদুর আরভ মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

যংনৄয 15/05/1987

32894 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ আব্দু মাফান তালুকদায

ভযহুভা পয ফানু

সুনাভগঞ্জ 16/10/1990

32895 মভাোঃ ভানেজুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভলজদ

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

কুলিয়া 20/04/1993

32896 মভাোঃ নাছয়ফ আকতায মভাোঃ যজফ আরী

মনা াযবীন

লযাজগঞ্জ 17/03/1991

32897 মুােদ রুহুর কুদ্দু মুােদ আবুর হুাইন

আছভনা খাতুন

খুরনা 10/12/1991

32898 যলপকুর ইরাভ ালনপ মখ

ঝণ মা মফগভ

যাজাী 01/11/1993

32899 মভাোঃ ভাসুভ আখতায লফপ্লফ মভাোঃ ভভতাজ আরী

মভাছাোঃ লভনাযা াযবীন

লদনাজনৄয 18/12/1995

32900 াছান ভজুভদায ফাায উলিন ভজুভদায

মপযছদৌ মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1994

32901 ফাছয়লজদ খন্দকায আোঃ ফাছতন খন্দকায

মল আক্তায

কুলভল্লা 07/02/1994

32902 মভাোঃ ভছনায়ায মাছন মভাোঃ ফাচ্চু লভয়া

মভাছাোঃ ভযলজনা খাতুন

ফগুড়া 10/03/1996

32903 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ ভকবুর আছেদ

মভাাোঃ কাভরুন নাায

টুয়াখারী 17/08/1994

32904 মভাোঃ যালকফ মাছন মভাোঃ আইয়ুফ মাছন

মভাছাোঃ ারুর মফগভ

নওগাঁ 12/12/1994
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32905 মভাোঃ াভীভ মযজা মভাোঃ খলরলুয যভান

টল মফগভ

নওগাঁ 30/08/1993

32906 এ.এভ. জলরুর ইরাভ এ.এভ. যওন আরী

লভ. জাানাযা মফগভ

ভাগুযা 03/11/1994

32907 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ আছনায়ায মাাইন

আছনায়াযা জাান

ঝারকাঠী 30/10/1994

32908 মভাোঃ জলউর ইরাভ যলন মৃত আব্দু মাফান

মভাছাোঃ জালভরা খাতুন

ভয়ভনলং 12/10/1993

32909 মভাোঃ ললিকুয যভান মভাোঃ নুয মভােদ গাজী

মভাছাোঃ াাযা মফগভ

টুয়াখারী 15/12/1994

32910 যলপকুর ইরাভ ভলদুর ইরাভ

লখনা খাতুন

লকছাযগঞ্জ 02/01/1992

32911 মভাোঃ আর-আলভন মভাোঃ আবুর াান

াভছুন নাায ঝণ মা

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/01/1995

32912 মভাোঃ ভলনয উলিন মভাোঃ মরার উলিন

ভছনায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 21/12/1991

32913 মভাোঃ মভাাযপ মাছন এ,এভ, ওয়াছজদুর আরভ

মভাছাোঃ মজযাৎন্পা মফগভ

নাছটায 23/12/1991

32914 মভাোঃ মভছদী াান লরভন নূরুর আলভন

পয়জুন মনছা

মবারা 01/11/1990

32915 নালদা নাজনীন লনা মভাোঃ আরতাফ মাছন

নালভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 14/08/1993

32916 ালভউর মুন্পী আবুর পজর মুন্পী

লউলর মফগভ

মগাারগঞ্জ 31/10/1993

32917 মভাোঃ াান ভামুদ মভাোঃ আব্দুর ালরভ

মভাছাোঃ ভলজমনা খাতুন

াফনা 22/12/1994

32918 আজভর রুহুর আলভন

জাছয়দা

গাজীনৄয 01/01/1991

32919 মভাোঃ লভনাজুয যভান মভাোঃ আোঃ ভলজদ

মভাছাোঃ মভছয ফানু

মনত্রছকানা 05/05/1992

32920 মভাোঃ যালজফ পলকয আব্দুর যলদ পলকয

মভাছাোঃ মনাযা মফগভ

ফলযার 01/02/1993

32921 মপযছদৌী আক্তায লদুর ইরাভ

াানা াযবীন

ফলযার 07/09/1994

32922 মভাােদ নূরুর কলযভ ভামুন মভাােদ আব্দুয যলদ

কূীনূয মফগভ

মনায়াখারী 05/06/1987

32923 মভাোঃ যালকবুয যভান আেদ মাছন আকন্দ

মভাছাোঃ মযছনা আছভদ

গাইফান্ধা 02/09/1992

32924 মভাোঃ আবু ইউসুপ মভাোঃ আবু ালনপ

মযাছকয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1995

32925 াফ মন চাকভা ভলনন্দ্র রার  চাকভা

কাভনা মদফী  চাকভা

খাগড়াছলড় 20/10/1991

32926 মভাছাোঃ পাছতভা আক্তায মৃত কাভার মাছন

মভাছাোঃ আছনায়াযা কাভার

কুলিয়া 15/07/1993

32927 মভাোঃ ালপউর আভছযজ মভাোঃ নুরুর আলভন

মভাছাোঃ পাছতভা মফগভ

যংনৄয 11/11/1995

32928 মভাোঃ আবুর কাউায মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাাোঃ খাইরুন মনা

যাজাী 25/12/1987
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32929 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ খলরলুয যভান

মভাছাোঃ ালপজা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 10/04/1991

32930 সুজয় কুভায াা ালত রার াা

লপ্রা যানী াা

মবারা 01/03/1987

32931 মভাোঃ মাাগ ালদক মভাোঃ আ-ালদক

াযবীন আক্তায

চুয়াডাঙ্গা 01/07/1988

32932 মভাোঃ নাজমুর আরভ মভাোঃ া আরভ যকায

মভাাোঃ ানাজ মফগভ

কুলভল্লা 26/06/1993

32933 মভাোঃ পলযদুর ইরাভ জান মভাােদ

মভাছাোঃ পাছতভা মফগভ

নাছটায 15/06/1991

32934 অলবলজৎ দা ছযন্দ্র কুভায দা

ঊভা যানী দা

লফগঞ্জ 25/12/1986

32935 লুৎনেন কলফয লছলিকী আবুর মাছন মচৌধুযী

আক্তায জাান মচৌধুযী

মনায়াখারী 08/08/1988

32936 মভাোঃ মতালদুজ্জাভান মভাোঃ ভলপজ উিীন আেদ

তলরভা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 24/06/1987

32937 মভাোঃ ইকফার মাছন মভাোঃ আব্দুর আাদ প্রধান

আনজুভা মফগভ

চাঁদনৄয 12/08/1989

32938 নাঈভ আরভগীয াওরাদায

নাযলগ ম মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/07/1996

32939 মভাোঃ যলফউর ইরাভ আব্দুর ালরভ মখ

ফাাযা মফগভ

ফাছগযাট 28/12/1996

32940 মভাোঃ মাাগ ইরাভ মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ

মভাাোঃ লফনা মফগভ

যাজাী 11/05/1992

32941 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ মভাোঃ আবুর মাছন খাঁন

লউরী মফগভ

ঝারকাঠী 01/01/1994

32942 মভাোঃ আযানেয যভান মভাোঃ লপকুয যভান

জাানাযা মফগভ

কুলভল্লা 19/12/1989

32943 মভাোঃ াগয আব্দুর ভান্নান

াাযা ভান্নান

ঢাকা 05/04/1992

32944 মভাছাোঃ আলনকা তাফাসুভ মভাোঃ ভালন মখ

মফলফ খাতুন

াফনা 13/04/1996

32945 আলজজুয যভান ভামুন জুরলপকায আরী

ভছনায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 31/12/1994

32946 মভাোঃ যওয়ায মাছন মভাোঃ ফাফলু

মভাছাোঃ াানাজ াযলবন

কুলিয়া 20/12/1994

32947 লভঠুর চন্দ্র ার াযাধন চন্দ্র ার

মগৌযী যানী ার

কুলভল্লা 01/01/1989

32948 মাছর যানা ভকবুর আরী

ারভা

যাজফাড়ী 01/03/1993

32949 আতাউয যভান ালকফ মভাোঃ আয়নার ক খান

কুরসুভা মফগভ

লযয়তনৄয 25/02/1995

32950 াপাইয়াত াযলভন ভকবুর আভদ

খালদজা মফগভ

কুলভল্লা 20/09/1995

32951 মভাোঃ ছকত ভাভদু লকদায আরভগীয লকদায

পলযদা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/10/1996

32952 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ক াওরাদায

মভাাোঃ াছরা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1995
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32953 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ তাজুর ইরাভ

নূযজাান মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/01/1994

32954 মভাোঃ লুৎনেয যভান মৃত আোঃ ারাভ

মভাছাোঃ আছভা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 11/07/1989

32955 মভাোঃ আব্দুর ভাবুদ যালপ মভাোঃ ইভাইর মাছন

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

গাইফান্ধা 30/11/1990

32956 মভাোঃ হুভায়ন যলদ খান মভাোঃ ইজাজুর ক খান লফ.ল

ভলরদা খানভ

কুলিয়া 25/09/1987

32957 মভাোঃ যনজু মখ মভাোঃ আবুর কাছভ

মভাছাোঃ যলভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 10/12/1995

32958 মভাোঃ পলযদুর ইরাভ মভাোঃ আযাপ আরী

মভাছাোঃ পলযদা মফগভ

লযাজগঞ্জ 16/10/1995

32959 খায়রুর ইরাভ ফযাত আরী ভন্ডর

খালদজা মফগভ

লযাজগঞ্জ 18/04/1996

32960 মভাোঃ লাফ ালযয়ায মভাোঃ আব্দুয যলভ

ারভা মফগভ াওরাদায

লছযাজনৄয 18/08/1991

32961 মভাােদ নালছয উলিন মভাােদ মুকসুদ আছভদ

মাছনয়াযা মফগভ

কুলভল্লা 28/10/1990

32962 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ যকায মভাোঃ নজরুর ইরাভ যকায

গাজী াছনয়াযা মফগভ

কুলভল্লা 23/11/2016

32963 যলন কুভায ার মগৌতভ চন্দ্র ার

যীনা যানী যলক্ষৎ

লযয়তনৄয 24/10/1992

32964 নালদুর ইরাভ লপকুয যভান

ভালপয়া মফগভ

কুলভল্লা 02/07/1996

32965 আছয়া আক্তায মভাোঃ আব্দুর আউয়ার

াযবীন আক্তায

কুলভল্লা 01/03/1991

32966 মভাোঃ ফাছয়লজদছফাস্তাভী মভাোঃ এানুর পলকয (ভানে)

মভাছাোঃ লফরলক াযছবন (কল্পনা)

জয়নৄযাট 31/12/1996

32967 মভাোঃ ভাসুভ আরী যকায মভাোঃ আবু ইউসুপ যকায

মভাছাোঃ ভাামুদা ইউসুপ

ঠাকুযগাঁও 20/02/1993

32968 ন্দী কুভায াড় লনভ মর কুভায াড়

ঠাকুযানী াড়

াতক্ষীযা 25/05/1995

32969 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ লজন্নাতুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযছনা মফগভ

ফগুড়া 27/03/1992

32970 মভাোঃ ইকফার মাছন মভাোঃ াছান আরী প্রাং

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 11/12/1988

32971 মভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ আােদ আরী

মভাছাোঃ ভলযয়ভ

কুলড়গ্রাভ 25/10/1991

32972 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান মভাোঃ ফাচ্চু লভয়া

মভাছাোঃ মযাছকয়া খাতুন

কুলিয়া 12/02/1992

32973 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ কাওছায আরী

মভাছাোঃ আকলরভা মফগভ

গাইফান্ধা 25/12/1995

32974 মভৌসুভী আক্তায আঁলথ মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মজলভন আক্তায

চাঁদনৄয 07/08/1996

32975 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ ারুন আয যলদ

জালকয়া আক্তায

ফযগুনা 05/10/1989

32976 মভাোঃ জালকয মাছন মভাোঃ নলকফ উিীন

লঝলর মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1994
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32977 মভাোঃ আলযনেয যভান মভাোঃ লুৎপায যভান

নালছভা মফগভ

াতক্ষীযা 10/12/1989

32978 কাজী যাছর কাজী াাবুলিন

যলভা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1991

32979 লনাত াইদা আফদু ারাভ

লযীন আক্তায

চট্টগ্রাভ 15/07/2016

32980 যাছদ মুন্পী ারাভ মুন্পী

যালদা মফগভ

ভাদাযীনৄয 02/02/1992

32981 মভাোঃ রুছফর মখ মখ নুরুর ক

মভাাোঃ জছফদা মফগভ

পলযদনৄয 27/12/1992

32982 মভাােদ নুয মাছন মগারাভ ভাওরা

মুনছুযা খাতুন

মনায়াখারী 15/12/1992

32983 মভাোঃ ভাইনুলিন মভাোঃ আবুর মাছন

মভাাোঃ ভভতাজ

কুলভল্লা 01/02/1990

32984 সুব্রত কুভায লফশ্বা সুনীর কুভায লফশ্বা

বাযতী যানী লফশ্বা

যাজফাড়ী 27/08/1993

32985 মভাােদ াছয়র লযাজুর ইরাভ

ালপজা মফগভ

লদনাজনৄয 01/01/1995

32986 মভাোঃ মতালপকুয যভান মভাোঃ আোঃ ফাযী

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

মভছযনৄয 05/04/1992

32987 মভাোঃ নালছয উলিন মরভন মভাোঃ াভছুর ক

মভাছাোঃ নালছভা মফগভ

ফগুড়া 27/09/1992

32988 মভাোঃ াভীভ াান মভাোঃ ফাবুর আক্তায

মভাছাোঃ লউরী মফগভ

লযাজগঞ্জ 05/07/1990

32989 এ.এভ. তাজউলিন আছভদ মভাোঃ আছনায়ারুর ক

যলভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/07/1993

32990 মভাােদ কাউছায ালভদ মভাােদ মভাকসুদ আছভদ

লভছ মাছনয়াযা মফগভ

কুলভল্লা 04/12/1988

32991 মভাোঃ আবুর ফাায মভাোঃ আযাপ আরী

মফরী খাতুন

লযাজগঞ্জ 18/11/1996

32992 আর-আলভন ক মযদওয়ানুয যভান

লদররুফা ফানু

যংনৄয 31/12/1994

32993 মভা: মতাপাছয়র আছভদ মভা: যলপকুর ইরাভ

মৃত তলভনা মফগভ

নীরপাভাযী 23/11/1994

32994 মভা: আলযপ মাছন মভা: আপায আরী

মভাছা: পলযদা মফগভ

লদনাজনৄয 02/01/1993

32995 তদ্রু লফশ্বা লযভর লফশ্বা

মাবা ভজুভদায

নড়াইর 12/05/1995

32996 মভা:  মযজাউর ইরাভ মভা: আবু াছর

মভাছা: যানী মফগভ

পলযদনৄয 12/02/1992

32997 মযাকনুজ্জাভান আ: যাজ্জাক

নাজভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 01/05/1994

32998 লযয়াজ ভামুদ আোঃ ভন্নান মৃধা

মভাছভরা মফগভ

ফযগুনা 05/01/1996

32999 মভা: আব্দুর মজাব্বায মভা: আলজভ উলিন

মভাছা: ভছনায়াযা মফগভ

ফগুড়া 01/01/1992

33000 মভা: াীনুয আরভ মভা: আব্দুর ভাছরক া

মভাছা: াছযা মফগভ

লদনাজনৄয 21/05/1991
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33001 আবুর কারাভ আজাদ ভূইয়া মুলভনুর ক ভূইয়া

মৃত লফরলকছ আক্তায

কুলভল্লা 01/01/1993

33002 মভা: লরভন াান মভা: আব্দুর গনেয

মভাছা: ভাছজদা মফগভ

ফগুড়া 25/06/1995

33003 আভীরুর মুলভনীন লনজাভ উিীন

লনলুপা

নওগাঁ 01/02/1993

33004 মভা: জাভার মাছন আব্দুর ক

নুযজাান মফগভ

রক্ষীনৄয 01/12/1991

33005 মভা: ভানলজর আরভ মভা: আ: কলযভ

মাছনয়াযা মফগভ

ফলযার 05/10/1995

33006 অছাক কুভায অরক কালতমক চন্দ্র ীর

আযলত যানী

ফযগুনা 16/01/1990

33007 মাান আছভদ মভা: াভসুয যভান

মভাছা: মযছনা যভান

ফগুড়া 01/01/1994

33008 আফদুল্লা আর ভামুন যীপ আফদুয যফ

লফরলক নাায

ফলযার 11/11/1992

33009 মভা: ওকত উর ইরাভ মভা: আছনায়ারুর ইরাভ

মভাছাোঃ মলরনা আকতায

ঞ্চগড় 17/11/1992

33010 মখ যাছব্ববুর ইরাভ মখ আরী মাছন

মভাছা: মযাছকয়া মফগভ

গাইফান্ধা 29/07/1995

33011 মযানা খাতুন মভা: ওকত আরী

মযলজনা মফগভ

লদনাজনৄয 01/01/1990

33012 মভা: আব্দুয যালকফ মভা: াছচন আরী

মযাছকয়া মফগভ

লদনাজনৄয 01/06/1991

33013 মখাকন চন্দ্র ফভ মন কালভক্ষা চন্দ্র ফভ মন

আযতী ভারা

যংনৄয 22/11/1990

33014 তরুন ভলল্লক যায় জীছতন্দ্র নাথ যায়

াযথী যানী যায়

লদনাজনৄয 25/10/1991

33015 মভাােদ ভলকভ মাাইন মভাােদ খলরলুয যভান

পলযদা মফগভ

পলযদনৄয 01/06/1992

33016 মখাযছদ আরভ ভলন আরী

রুফানু মফগভ

লদনাজনৄয 07/06/1994

33017 মভা: মাাগ মভা: আবুর মাছন 

মভাছা: জাানাযা মফগভ

ঞ্চগড় 15/10/1990

33018 মভা: কাওছায আর ভামুদ মৃত: াভসুর ক

মভাছা: পাছতভা মফওয়া

ঠাকুযগাঁও 01/09/1993

33019 মভা: আব্দুল্লা আর ভামুন মভা: লুৎপয যভান

মভাছা: আছভা আক্তায

যংনৄয 20/10/1992

33020 মভা: ভলউয যভান আব্দুর ভলতন খান

মভাা: ালনা াযবীন

ফলযার 23/11/1993

33021 মভা: মৌলখন মখ মভা: নজরুর ইরাভ

মভাছা: খাইরুন মনা

যাজফাড়ী 25/05/1990

33022 মভা: ালকর খান মভা: ভলজফয যভান খান

লখনা মফগভ

ফাছগযাট 01/02/1989

33023 মভা: ইভাইর মাছন মখ মভা: মফল্লার মাছন মখ

মৃত: াাযা মফওয়া

লযাজগঞ্জ 01/02/1987

33024 মভাোঃ আান াফীফ মৃত: কাছভ উল্লা

নূযজাান মফগভ

কুলড়গ্রাভ 21/10/1992
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33025 মভা: আব্দুর মভাত্তালরফ মভা: মতাজাছের ক

মভাছা: রাইরী মফগভ

লযাজগঞ্জ 30/06/1990

33026 মভা: রুভান ভন্ডর মভা: এনামুর ক ভন্ডর

মভাছা: উছোনী মফগভ

যংনৄয 04/08/1988

33027 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ জহুয আরী

পছতভা খাতুন

াতক্ষীযা 08/11/1993

33028 মভা: আলযপ মাছন মভা: আব্দুর আলজজ

মভাছা: যালজয়া সুরতানা

লদনাজনৄয 05/02/1994

33029 ওভান গলন মভাল্লা অলদুর মভাল্লা

যওন আযা

নীরপাভাযী 20/01/1995

33030 মভা: আযাপাত খান মভা: নুরুজ্জাভান খান

আছভনা মফগভ

চাঁদনৄয 08/07/1991

33031 মভা: াীনুয যভান মভা: কাভার মাছন

মাছরা খাতুন

মযনৄয 01/11/1993

33032 মচৌধুযী আাদ উিীন মচৌধুযী মগারাভ ভলউলিন

লপছযাজা মফগভ

লযয়তনৄয 12/12/1989

33033 মভা: নুরুর আলভন মভা: আবুর কাছভ

মভাা: সুলপয়া খাতুন

নযলংদী 25/11/1995

33034 এ.এভ. এ ালকভ রুহুর আলভন যদায

মভছরুনছনছা

ফলযার 05/12/1992

33035 লরটন কুভায কুত লদরী কুত

সুলচত্রা কুত

যাজফাড়ী 06/06/1996

33036 মুোঃ যালকবুর ইরাভ আফদুর মভাতাছরফ

যাছফয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1992

33037 আযাপাত মাছন ভজুভদায মভা: মভাকাযভ মাছন ভজুভদায

ভভতাজ মফগভ

মপনী 01/01/1988

33038 মভা: জাাঙ্গীয মাছন মভা: ইউনুচ মখ

মানা মফগভ

ভাগুযা 09/09/1993

33039 লপছযাজ আছভদ মভা: আব্দু ারাভ

মলরনা মফগভ

াতক্ষীযা 23/11/1992

33040 মভা: তাছযক যভান মভা: ইউসুপ মাছন

াযবীন মফগভ

রক্ষীনৄয 15/08/1994

33041 মভা: ওয়ালমুর ফালয মভা: মযজাউর কলযভ

মভাা: অজুপা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 16/12/1994

33042 মভা: মভাস্তালপজায যভান মভা: ফাফয আরী

মভাছা: রুারী মফগভ

ফগুড়া 25/12/1995

33043 যালজবুর ইরাভ মভা: আবুর কারাভ আজাদ

মভাা: মজানা খাতুন

াফনা 03/01/1993

33044 াভছুছিাা ডাোঃ রুহুর আলভন

াভছুন নাায

মনায়াখারী 01/01/1994

33045 মভা: াভীভ মাাইন মভাোঃ লভজানুয যভান

মভাছা: াছজদা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1990

33046 মভা: আলজজুয যভান উভয আরী

আযলজনা মফগভ

লদনাজনৄয 12/10/1992

33047 মভা: আব্দুর জলরর মভা: আজগয আরী

মভাছা: মচছযা ফানু

লদনাজনৄয 23/02/1993

33048 দীলর চন্দ্র যয় নৄলরন চন্দ্র যয়

জয়ভলন যয়

লদনাজনৄয 15/11/1991
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33049 মভা: াছান অলর আছভদ

যলভা মফগভ

রক্ষীনৄয 23/02/1996

33050 মভা: আযানের ইরাভ মভা: নুয ইরাভ

মভাছা: আকলরভা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 17/09/1993

33051 মভা: নাই াযছবজ মভা: এছস্তখায আরী

মভাছা: মভছযাপ জন মফগভ

যংনৄয 04/11/1993

33052 মভা: কাভরুর াান মভা: ভলতউয যভান

মভাােৎ লুৎনেন্নাায

নযলংদী 10/10/1987

33053 মভা: াইনের আরভ লযপ উলিন

মপ্রভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 11/10/1987

33054 মভা: লযনের ইযাভ মভা: ভইদুর ইরাভ

মপারী মফগভ

লযাজগঞ্জ 31/12/1994

33055 স্বন ম কভর মভাদক ফাবুর মভাদক

ভলন ভারা মভাদক

লছরট 04/08/1988

33056 াইনের ইরাভ জাপয আছভদ ভজুভদায

াযবীন আক্তায ভজুভদায

কুলভল্লা 12/05/1987

33057 আবু জাপয মভা: ভলতয়ায যভান

ালদা মফগভ

ফলযার 10/12/1993

33058 মভা: আবু াছভ মভাােদ আরী

ালনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 10/02/1991

33059 মভা: আবু াইদ মভা: ায়দায আরী

আঞ্জয়াযা মফগভ

ফগুড়া 01/12/1991

33060 আবু ফকয ললিক লদুর ইরাভ

মাছনকা মফগভ

লযাজগঞ্জ 02/09/1995

33061 মভাছা: জাানাযা খাতুন মভা: কাজী জাকালযয়া ইরাভ ঞ্চয়

লযনা

ফগুড়া 10/11/1993

33062 মভা: ারুন অয যলদ মভা: আব্দুর কুদ্দুছ লভয়া

মভাছা: ালভদা মফগভ

টাঙ্গাইর 06/01/1991

33063 জালদ াান আব্দুয যলদ

মজানা

টাঙ্গাইর 02/03/1996

33064 মভাছা: মজলভন সুরতানা মভা: মভাছরভ উলিন

যাছফয়া মফগভ

যাজফাড়ী 01/06/1990

33065 লমু াযবীন আব্দুর ভান্নান

ালচনা ফানু

লদনাজনৄয 10/02/1994

33066 মভা: মাাগ যানা মভা: াজাভার ক

মভাছা: ালদা মফগভ

লযাজগঞ্জ 12/04/1995

33067 মভা: আব্দুর ফাছতন মভা: আব্দুর ফাছযক

কুরসুভ মফগভ

ভালনকগঞ্জ 10/11/1994

33068 আইয়ুফ আরী আবুর মাছন

জাছদা মফগভ

গাজীনৄয 27/12/1995

33069 মভা: জাাঙ্গীয আরভ মভা: আব্দু ছাভাদ

জাানাযা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 28/12/1995

33070 মভা: ফলন আলভন মভা: আবু ফকয

উছে ছারভা

ফলযার 10/10/1991

33071 মভা: আলতক জাওয়াদ মভা: আছনায়ারুর ইরাভ

মভাছা: মযানা মফগভ

লদনাজনৄয 23/09/1994

33072 মভা: ভাইদুর ইরাভ মভা: নুরুজ্জাভান ভন্ডর

মভাছা: ভকসুদা মফগভ

রারভলনযাট 15/11/1988
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33073 মভা: লজয়াউয যভান মভা: জাভার উিীন

মভাছা: পলযদা খাতুন

মভছযনৄয 25/12/1991

33074 মভা: নাজমুর ইরাভ মভা: জয়নার আছফদীন

মভাছা: রাবরী মফগভ

জাভারনৄয 13/09/1995

33075 পয়ার ইফছন লপছযাজ মভা: লপছযাজ খান নুন

মপযছদৌী মফগভ

মযনৄয 16/10/1995

33076 মভাোঃ মাযাফ মাছন যকায মভা: হুভায়ুন কলফয

মভাছা: সুলপয়া কলফয

ঢাকা 07/01/1988

33077 মভাোঃ মভছদী াান যীপ মভা: আরভগীয মাছন

াছরা মফগভ

কুলভল্লা 15/12/1987

33078 জালদুর ইরাভ জাাঙ্গীয আরভ

াছনায়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 05/07/1993

33079 মভাোঃ াীন আরভ মভা: সুরুজ লভয়া

নুযজাান মফগভ

গাজীনৄয 03/08/1994

33080 মভা: মভালভনুয ইরাভ মভা: আব্দুর কাছদয

মভছয মনগায

লদনাজনৄয 12/01/1988

33081 মতালছকা চাকভা কলভরন চাকভা

নলভতা চাকভা

খাগড়াছলড় 18/11/1993

33082 মভা: লজফ ইরাভ মভা: মুক্তায আরভ

মভাছা: ালদা খাতুন

কুলিয়া 22/08/1996

33083 মভা: ভলনরুজ্জাভান মৃত: মভালপজুয যভান

মভাছা: নালছভা মফগভ

ঢাকা 27/12/1993

33084 মভা: উদয় লভয়া মভা: ওয়াছদ লভয়া

ভলন মফগভ

লকছাযগঞ্জ 01/02/1992

33085 মভা: আরভগীয মাছন ানাত মভা: চাদ লভয়া

মভাা: আছনায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 05/10/1993

33086 ভইনুর ইরাভ মৃত মভা: নালছয উলিন

লদররুফা মফগভ

চাঁদনৄয 07/10/1992

33087 সুব্রত কুভায লফশ্বা সুফর চন্দ্র লফশ্বা

নলভতা যানী লফশ্বা

লঝনাইদ 01/01/1988

33088 মভা: নালজয মাছন মৃত: তায়জউিীন প্রাভালনক

মভাছা: যওনয়াযা মফগভ

কুলিয়া 15/01/1989

33089 আলতকুয যভান ছাছফদ আরী

আছয়া

ফগুড়া 01/11/1992

33090 মভা: যাছদুর ইরাভ মভা: মরাকভান ালকভ

মভাছা: মাছনয়াযা মফগভ

ফগুড়া 26/12/1994

33091 াভাতা আক্তায মভাোঃ আব্দুর কাইয়ূভ

মপযছদৌী মফগভ

লকছাযগঞ্জ 01/01/1992

33092 আযাপাত াযছবজ আবুর কাছভ

াযলবন মফগভ

নাছটায 07/04/1994

33093 মভা: ভাসুদ যানা মভা: আবু ফক্কায ললিক 

ভলযয়ভ খাতুন

াফনা 01/07/1994

33094 াজ্জাদুর াান আরাউলিন

নাজভা ানাজ

রক্ষীনৄয 02/01/1995

33095 মভা: জাাঙ্গীয আরভ মভা: আরতাপ মাছন

সুযাইয়া খাতুন

লঝনাইদ 05/07/1993

33096 ছাছর উলিন ভাকছুদ মভা: লপ উল্যা

ভভতাজ মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1995
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33097 মভা: যালকুর ইরাভ মৃত যলপকুর ইরাভ

মৃত যালদা খাতুন

যাজাী 30/11/1991

33098 মুযাদ আব্দুর আরীভ তালুকদায

নালগ ম আক্তায

ফাছগযাট 30/03/1990

33099 মভা: মভাতালছভ লফল্লা মভা: আব্দুর মভাত্তালরফ

তলভনা মফগভ

জয়নৄযাট 05/10/1993

33100 মভা: লযপাত মভা: মাযাফ আরী তালূকদায

মভাছা: ছাছযা খাতুন

জাভারনৄয 10/10/1991

33101 মভা: নুযআরভ মৃত: আবু ফক্কায প্রাং

মভাছা: ছুযালত মফগভ

লযাজগঞ্জ 31/12/1990

33102 মভা: আব্দুর জাইদ মভা: রুহুর আলভন

জায়দা মফগভ

ভয়ভনলং 10/07/1991

33103 মভা: তাছয মাছন মভা: নালজভ উলিন

মভাা: াভছুন নাায

ব্রাহ্মনফালড়য়া 21/10/1993

33104 মভা: াান তাছযক মভা: এপাজ উল্লা

মগারজায মফগভ

কক্সফাজায 08/10/1994

33105 মভা: আলযনের ইরাভ মভা: আবুর কারাভ আজাদ

মভাা: রাকী মফগভ

ঝারকাঠী 30/06/1992

33106 মুপলত ইভামুর মাছন মুপলত ইকফার মাছন

মুপলত লফরলক াযবীন

মছায 31/12/1994

33107 লজল্লুয যভান তুলায জারার উলিন আছভদ

জুছরখা মফগভ

ভাদাযীনৄয 01/01/1987

33108 মভা: আানুর কফীয মভা: াভছুর ইরাভ

মভাছা: আলভনা মফগভ

ঞ্চগড় 01/11/1990

33109 মভা: মুা মভা: আরী

জালযয়া মফগভ

যাঙ্গাভাটি 09/03/1994

33110 মভা: খাছরদ মাছন মভাোঃ মুলরভ উলিন

মভাছা: খাছরদা মফগভ

জাভারনৄয 10/09/1996

33111 াইনের ইরাভ আছান উল্লা

জাছদা আক্তায

মপনী 18/12/1992

33112 আব্দুল্লা আর ভলন নুরুর ইরাভ

ারভা আক্তায

মনত্রছকানা 31/12/1994

33113 মভা: মাছর তালুকদায মভা: াজাান তালুকদায

নালছভা মফগভ

ঝারকাঠী 15/12/1993

33114 মভা: লফল্লার মাছন মভা: আবুর কারাভ আজাদ

তাছলরভা মফগভ

কুলভল্লা 07/01/1994

33115 মভা: জলভউলিন মভা: আবুর মাছন

মভাছা: মজাযা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 15/05/1989

33116 আর আলজভ আব্দুর ওাফ লকদায

রাইরী মফগভ

ভাগুযা 04/10/1994

33117 যালজফ চন্দ্র মদ লফজয় মগাার মদ

রূ কুভাযী মদ

মবারা 04/01/1993

33118 সুরতান মভাােদ নাছয (সুভন) মভা: আলনছুয যভান

মভাছা: যলনা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 01/01/1990

33119 মযাকানা তালুকদায যলপকুর ইরাভ

াযবীন মফগভ

মগাারগঞ্জ 03/07/1996

33120 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভা: লরয়াকত আরী

মভাছা: ালনা খাতুন

যাজফাড়ী 19/11/1988
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33121 মভা: কাভরুর ইরাভ মভা: ারাউলিন

াানাযা মফগভ

ঢাকা 04/09/1995

33122 মভা: আরভগীয মাছন মভা: আব্দুর খাছরক

যালফয়া খাতুন

ভয়ভনলং 16/06/1988

33123 াীনুয যভান মভা: ালপজুয যভান খান

ানা মফগভ

জাভারনৄয 02/01/1991

33124 মভা: ালকর মাছন মভা: া আরী খান

মভাছা: াানা খাতুন

লযাজগঞ্জ 07/01/1995

33125 মভা: াছদকুর ইরাভ মভা: আতাায আরী

মভাছা: যওন আযা

জয়নৄযাট 03/04/1996

33126 মভাোঃ তানবীয যভান মভা: আলজজর ক

মভাছা: আলিয়া খাতুন

াফনা 05/12/1990

33127 মভা: যালকবুজ্জাভান মৃত : মফরার মাছন

মভাছা: যনলজনা মফগভ

যংনৄয 17/07/1994

33128 মভা: এনামুর ক আ: খাছরক াং

ভভতাজ মফগভ

ঝারকাঠী 17/05/1995

33129 মভা: রুছফর াযছবজ মভা: আভজাদ মাছন

মভাছা: মযানা আক্তায

লযাজগঞ্জ 15/12/1989

33130 মভাোঃ াওন াান মভা: কাভরুর াান

মভাছা: মজলভন আছরয়া

জাভারনৄয 25/02/1994

33131 মভা: ইকফার মাছন মভা: এভাযত মাছন

ালরভা মফগভ

জাভারনৄয 01/12/1994

33132 মভা: কাভরুজ্জাভান মভা: আ: ভন্নান কলফয

মভাা: কলনুয মফগভ

ফযগুনা 25/09/1991

33133 মভা: ভলনরুর ইরাভ মভা: নূরুর ইরাভ 

মভাছা: ভঞ্জুয়াযা খাতুন

াফনা 01/01/1992

33134 মদছরায়ায মাছন মভা: লভযা উলিন

মভাছা: মদছরায়াযা খাতুন

ভয়ভনলং 14/02/1993

33135 মভা: লযয়াজ উিীন মভা: এভদাদুর ক

মভাছা: লযলজয়া খাতুন

মভছযনৄয 01/10/1989

33136 মভা: আলভনুয যভান মভা: াজাান লভয়া

মযানা

খুরনা 31/12/1990

33137 মভা: আলযপ মাাইন মভা: ছলভয উিীন

মভাা: খুল মদা মফগভ

ঢাকা 01/03/1993

33138 মভা: ভাসুদ যানা মভা: আ: ছাত্তায

মভাছা: ভাছজদা খাতুন

লযাজগঞ্জ 21/11/1995

33139 প্রছনলজৎ কুভায লফশ্বা সুছফাধ চন্দ্র লফশ্বা

মভছনাকা যানী লফশ্বা

কুলিয়া 29/09/1993

33140 সুব্রত লফশ্বা ছছরন্দ্র নাথ লফশ্বা

লভযা যানী লফশ্বা

মগাারগঞ্জ 23/03/1992

33141 মভাোঃ লজয়াউয যভান মৃত গযীফ উল্লা

আলছয়া খাতুন

ঢাকা 23/09/1992

33142 মভাোঃ লভনারুর ইরাভ মভাোঃ পযজ উিীন

মভাছাোঃ মখাছদজা খাতুন

কুলিয়া 04/01/1993

33143 মভাোঃ জালফ আব্দুল্লা দুরার মভাোঃ ভকছরছায যভান

মভাছাোঃ জাছদা খাতুন

লদনাজনৄয 10/10/1995

33144 মভাোঃ মাছফর মাাইন নুরুর ইরাভ

লরলর লফলফ

ফগুড়া 08/10/1991
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33145 কাভরুজ্জাভান া জাান

কাজরী মফগভ

মযনৄয 05/02/1994

33146 মুলরভা খাতুন ভাবুফ আরভ

আভা খাতুন

লদনাজনৄয 20/02/1991

33147 মভাোঃ আছদুর ইরাভ মভাোঃ আভছায আরী

মভাছাোঃ আছভা মফগভ

নীরপাভাযী 12/07/1995

33148 মভাোঃ কাওছায আরী মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান

মভাছাোঃ রায়রা মফগভ

লযাজগঞ্জ 10/10/1992

33149 মভাোঃ জাকালযয়া াছবর মভাোঃ আলজজুর ক

মভাছাোঃ াভীভা াযবীন

কুলিয়া 18/11/1994

33150 মভাোঃ লযন মছন মভাোঃ উলকর উিীন

পলযদা খাতুন

কুলিয়া 05/08/1994

33151 মভাোঃ মাানূয যভান ললয মভাোঃ ারুন অয যলদ

মভাছাোঃ লউলর সুরতানা

কুলিয়া 23/07/1992

33152 মদফাীল চক্রফতী সুকুভায চক্রফতী

গীতা যানী

ফগুড়া 01/01/1991

33153 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাছাোঃ াানাযা মফগভ

ভাগুযা 27/12/1995

33154 ছয়দ মভাোঃ যলন কাওছায ছয়দ মভাোঃ খাছরকুজ্জাভান

ারুর আক্তায

ঠাকুযগাঁও 20/04/1994

33155 নুনী মগাার লং মভাোঃ আব্দু ছাত্তায

নাই

ঠাকুযগাঁও 20/05/1994

33156 মভাোঃ াজ্জাদ াান মভাোঃ ভজনু লভয়া

মভাছাোঃ জুছরখা মফগভ

যংনৄয 25/12/1996

33157 বৃলি কভ মকায লফপ্লফ কভ মকায

লুনা কভ মকায

লদনাজনৄয 01/01/1996

33158 াভা আক্তায সুলপয়া মভাোঃ ানাউল্লা

মভাছাোঃ লখনা মফগভ

লদনাজনৄয 16/10/1993

33159 যায়ান কফীয মভাোঃ মভাছরভ উিীন

মযাছকয়া মফগভ

লদনাজনৄয 12/11/1993

33160 মভাোঃ আবু ফকয লছলিক মভাোঃ আবু ফকয লছলিক

াছদা মফগভ

পলযদনৄয 30/11/1992

33161 মভাোঃ আর আলভন মভাোঃ মতাপাছয়র মাছন াছরায়ান

মভাাোঃ কুরসুভ

টুয়াখারী 12/05/1987

33162 মভাোঃ মভাখছরছুয যভান মভাোঃ কলছভ উলিন

ভলজমনা মফগভ

ফগুড়া 01/02/1992

33163 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ সুজাফ আরী

নুয জাান মফগভ

লযাজগঞ্জ 25/03/1991

33164 যাজু আছভদ ছাছযা মফগভ

আব্দুর খাছরক যকায

টাঙ্গাইর 25/10/1991

33165 এইচ. এভ. আবু াঈদ মভাোঃ াজাান াওরাদায

মভাাোঃ মযছনা মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1994

33166 লফধান কুভায দত্ত লনলখর কুভায দত্ত

ভায়া যানী দত্ত

ভাগুযা 01/06/1987

33167 লনলখর চন্দ্র ঠাকুয চন্দ্র

ছনকা

নওগাঁ 22/11/1991

33168 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান আোঃ ালরভ লভয়া

আলিয়া মফগভ

টুয়াখারী 12/08/1991
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33169 মভাোঃ সুজন ভন্ডর মভাোঃ ভলতয়ায ভন্ডর

মভাছাোঃ মজানা মফগভ

যংনৄয 10/01/1994

33170 মভাোঃ তানলজর মাছন মভাোঃ জহুরুর ক

মভাাোঃ নালছভা মফগভ

টুয়াখারী 06/06/1994

33171 যানা আছভদ মভাোঃ আইয়ফ আরী

মভাছাোঃ লযভা খাতুন

যাজাী 11/09/1994

33172 মভাোঃ ওয়ালভ প্রধান মভাোঃ আোঃ ছাত্তায প্রধান

মভাছাোঃ যালজয়া মফগভ

গাইফান্ধা 20/05/1987

33173 মভাোঃ ভলউর ইরাভ মভাোঃ ভলজফয যভান

মভাছাোঃ ালভদা মফগভ

জয়নৄযাট 01/01/1987

33174 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ অাাবু ফকয লভয়া

মভাছাোঃ কুরছুভ মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1993

33175 ফাধন যকায আশুছতাল যকায 

ঝণ মা যানী যকায

কুলিয়া 01/12/1992

33176 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃ যভজান আরী                মাাগ জান কুলিয়া 30/10/1992

33177 মভৌসুভী আক্তায লদুর ইরাভ

যাছফয়া খাতুন

যাজফাড়ী 12/08/1992

33178 মভাোঃ াান ভামুদ মভাোঃ াইদুয যভান

াছজযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 05/04/1987

33179 মভাোঃ ইয়ালভন মাাইন লনয়াত আরী লভয়া

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

টাঙ্গাইর 12/03/1993

33180 মভাোঃ মলরভ মযজা মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাছাোঃ সুলপয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 05/05/1996

33181 াইনের ইরাভ ওফায়দুয যভান

ারভা মফগভ

ভাদাযীনৄয 23/11/1992

33182 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ আবুর কারাভ

মপারী মফগভ

ফলযার 03/08/1992

33183 মভাোঃ ভাসুদ যানা ভীয মভাোঃ ভাবুফ উর আরভ

মভাছাোঃ ভভতা মফগভ

লযাজগঞ্জ 15/12/1995

33184 জাাঙ্গীয আরভ মৃত আজায আরী

জাানাযা মফওয়া

টাঙ্গাইর 01/01/1988

33185 মভাছছরভা আক্তায পজলুয যভান

যালফয়া খাতুন

নযলংদী 10/11/1991

33186 লতরক চন্দ্র দা পারান চন্দ্র দা

মপ্রভ যানী দা

চাঁদনৄয 27/11/1990

33187 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

লনা আক্তায

ভয়ভনলং 11/11/1995

33188 মভাোঃ অলরউয যভান মভাোঃ পারুক লভয়া

মভাছাোঃ লুৎপা মফগভ

লফগঞ্জ 31/12/1994

33189 মভাোঃ পযাদ উলিন মভাোঃ ালনপ

মভাছাোঃ নুরুন নাায

কুলভল্লা 06/02/1993

33190 মভাোঃ মুনছুয মরার মভাোঃ ওকত আরী

মভাছাোঃ আলিয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 08/07/1995

33191 যাজীফ কুভায াা যতন কুভায াা

াধনা যানী াা

লযাজগঞ্জ 01/01/1994

33192 রুছফর আছেদ আবুর কারাভ

যালন মফগভ

পলযদনৄয 14/10/1992
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33193 মভাোঃ তাজুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মযছনা আক্তায

লফগঞ্জ 10/05/1991

33194 মভাােদ যাছদুর ক খান মভাোঃ আছনায়ারুর ক খান

যালদা খানভ

ভয়ভনলং 12/10/1990

33195 আব্দুর ভান্নান মভাোঃ ভছনায়ায মাছন

াছজদা মফগভ

জাভারনৄয 27/12/1995

33196 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ ভলতন

তততাজ মফগভ

গাজীনৄয 02/02/1990

33197 আরভগীয মাছন খলরলুয যভান

লভছ রাইরী মফগভ

টাঙ্গাইর 18/01/1990

33198 মভাোঃ উজ্জর াযছবজ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাছাোঃ াযবীন খাতুন

কুলিয়া 15/08/1994

33199 লযাজু আছভদ মভাোঃ আছছয উিীন মভাল্লা

মভাছাোঃ যালজয়া মফগভ

াফনা 25/12/1991

33200 মভাোঃ আবুতাছরফ তালুকদায মৃত কাঞ্চন আরী তালুকদায

অজুপা মফগভ

টুয়াখারী 26/12/1994

33201 রুছফর লভয়া মভাোঃ আছনায়ায মাছন

ভছনায়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 25/01/1994

33202 মভাোঃ জাকালযয়া  তালুকদায মভাোঃ নুরুর ইরাভ তালুকদায

মভাাোঃ ঝযনা মফগভ

টুয়াখারী 30/04/1995

33203 াথ ম প্রলতভ দা ফাবুর কালত দা

গীতা দা

চট্টগ্রাভ 10/10/1990

33204 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ ইউসুপ আরী

সুলপয়া মফগভ

াফনা 21/12/1991

33205 মভাোঃ যলফউর কলযভ মভাোঃ আব্দুর মভালভন

াছজযা

লযাজগঞ্জ 01/01/1995

33206 মভাোঃ আলভনুয খান মভাোঃ অাাকফয অাারী খান

আছভানা খাতুন

পলযদনৄয 02/06/1989

33207 মভাোঃ আব্দুর ফাছতন মভাোঃ নুরুর ইরাভ

ভলজমনা খাতুন

াফনা 30/12/1993

33208 ছর চাকভা নৄতুন লফকা চাকভা

ভংকু চাকভা

যাঙ্গাভাটি 01/03/1988

33209 লভঠুন চন্দ্র ফভ মন মগাার চন্দ্র ফভ মন

মযখা যানী ফভ মন

নযলংদী 02/01/1992

33210 সুফণ ম কভ মকায মকফ ক মকায

‘লভনতী কভ মকায

খুরনা 12/01/1996

33211 মভাছাোঃ তালনয়া খাতুন মভাোঃ ভছতজায যভান

মভাছাোঃ লউলর মফগভ

ফগুড়া 15/12/1996

33212 মভাোঃ মুযাদ মযজা মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক

মভাছাোঃ ালরভা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 01/01/1995

33213 অলনছভ কুভায যকায প্রতুর কুভায যকায

ভলরনা যানী যকায

াতক্ষীযা 22/01/1992

33214 মভাোঃ লভজানুয যভান আোঃ ফাছযক াওরাদায

মভাাোঃ মপারী মফগভ

ঝারকাঠী 15/01/1993

33215 লপকুর ইরাভ যাজ্জাক মভাল্লা

আকলরভা মফগভ

ঢাকা 03/02/1995

33216 মভাোঃ আলভরুর কাজী মভাোঃ ইভান কাজী

তাযা বানু

াফনা 02/06/1989
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33217 আর ইভন খান মভাোঃ ভাসুদ আরভ খান

মভাছাোঃ মযাছকয়া সুরতানা ইলত

লযাজগঞ্জ 21/11/1996

33218 মভাোঃ আতাউয যভান মৃত আলরমুিীন

আলছয়া খাতুন

াফনা 30/12/1994

33219 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ ওভান লভয়া

নাজলনন আক্তায

পলযদনৄয 18/09/1993

33220 আলযনের ইরাভ আব্দুর ভাছরক

মলরনা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 10/06/1991

33221 আর-আলভন মভাোঃ আলছয উলিন মভাল্লা

মভাছাোঃ কুরসুভ মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/11/1995

33222 লযভন লফশ্বা যঞ্জন কুভায লফশ্বা

মযখা যানী লফশ্বা

খুরনা 14/05/1994

33223 মভাোঃ ালকর ভামুদ মভাোঃ যাভজাভ আরী

ভলযয়ভ মফগভ

টাঙ্গাইর 15/09/1995

33224 মভাোঃ সুজন লভয়া মভাোঃ ালপজায যভান

মভাছাোঃ সুন্দযী মফগভ

ফগুড়া 07/10/1992

33225 মতৌলদুজ্জাভান ইভযান আরী

তহুযা মফগভ

যাজাী 20/11/1992

33226 মভাোঃ আফদুর কাছদয মৃত মভাােদ মচারায়ভান াছটায়াযী

লফলফ মভছরুন মনছা

মনায়াখারী 23/12/1989

33227 মভাোঃ ইনজামুর ক মভাোঃ অঅকভর মাছন

ইভত আযা

াফনা 31/12/1993

33228 মভাোঃ আর-আলভন মাছন মভাোঃ ভকছছদ আরী

মভাছাোঃ ভাছরকা খাতুন

কুলিয়া 14/11/1995

33229 মভাোঃ লযন আর ভামুন মভাোঃ আবুর কাছভ

পাছতভা খাতুন

কুলিয়া 13/10/1994

33230 মভাোঃ এভযান মাছন মভাোঃ মদাছয়ত  উল্লা

নালছভা মফগভ

চাঁদনৄয 07/02/1993

33231 মভাোঃ যলপকুর আরভ মভাোঃ ওছভান আরী

মভাাোঃ নলন মভা মফগভ

নওগাঁ 08/10/1995

33232 মভাোঃ ালফবুর ফাায মভাোঃ পছযজ উলিন

মৃত কছভরা খাতুন

াফনা 04/04/1992

33233 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু ছাত্তায

মভাছাোঃ নয়ন তাযা

লযাজগঞ্জ 27/08/1995

33234 ংকজ মন গছজন্দ্র নাথ মন

মৃদুর যানী ভত

লদনাজনৄয 20/12/1993

33235 সুভন মুন্পী মভাোঃ আব্দুর জলরর মুন্পী

মভাছাোঃ সুলপয়া

কুলিয়া 25/03/1990

33236 মভাোঃ যলন ফাবু মভাোঃ আয়নার উিীন

যলদা মফগভ

লদনাজনৄয 24/12/1991

33237 সুলিতা মফাযী ম্যাভাপ্রাদ মফাযী

তাী মফাযী

ভাদাযীনৄয 22/12/1991

33238 মভাোঃ ারাউলিন মৃত আবুর মাছন মফগ

মভাছাোঃ মভাছভনা মফওয়া

নাছটায 05/08/1990

33239 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ মভাকছছদ আরী

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

নাছটায 19/09/1989

33240 ফাদর চন্দ্র মগা শ্রীকাত চন্দ্র মগা

দুরারী যানী

জাভারনৄয 18/10/1989
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33241 মভাোঃ আব্দুর আরীভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাছাোঃ তাকলরভা মফগভ

াফনা 25/06/1988

33242 জুছয়র যানা াভছুর আরভ

আছনায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 31/12/1992

33243 মভাোঃ যাছদ মখ মভাোঃ ইয়ালছন আরী মখ

মভাছাোঃ যালদা খাতুন

াফনা 05/02/1995

33244 আলকুয যভান লকদায লগয়া উলিন লকদায

সুলপয়া আক্তায

লকছাযগঞ্জ 04/10/1991

33245 মভাোঃ াজারার মভাোঃ আব্দুর রলতপ

মভাছাোঃ লল্পী মফগভ

নীরপাভাযী 11/11/1995

33246 মভাছাোঃ সুভনা অাাখতায মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভাছাোঃ যলদা মফগভ

যংনৄয 20/10/1994

33247 ওফাইদুয যভান মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাল্লা

মভাছাোঃ সুলপয়া খাতুন

ফগুড়া 01/07/1995

33248 মভাোঃ সুরুজ্জাভান মভাোঃ আবু াঈদ

লভছ সূম ম বানু

জাভারনৄয 01/02/1991

33249 কাওছায আছভদ দলফয উিীন

ভাছজদা খাতুন

াফনা 11/01/1989

33250 জীলফত মদফ ভ মা লফনৄর মদফ ভ মা

ফাতী যানী

লদনাজনৄয 01/03/1993

33251 মভাোঃ আব্দুর আলরভ তালুকদায মৃত আবু তাছয তালুকদায

মভাছাোঃ আয়া মফগভ

লদনাজনৄয 20/10/1993

33252 মভাােদ ওভয পারুক মৃত নুরুর আলভন

াছজযা খাতুন

মনায়াখারী 01/01/1994

33253 লভজমা মভাোঃ আলভরুর ইো্রাভ লভজমা মভাোঃ আলভরুর ইরাভ

মভাছাোঃ নাপজা মফগভ

াফনা 01/10/1990

33254 কাজী ভামুদ কাজী আোঃ যীদ

মভাাোঃ মাছনয়াযা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1989

33255 আবুফকয আোঃ ভান্নান

খালদজা

টাঙ্গাইর 10/11/1992

33256 মভাোঃ যালপ আরভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

ভছনায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 15/08/1991

33257 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ াছফ মাছন

ান্না

ভাগুযা 01/04/1996

33258 স্বন চন্দ্র ফভ মন ীছভান চন্দ্র ফভ মন

ীতা যানী

কুলড়গ্রাভ 20/12/1986

33259 ভীয আযভান ালপজ ভীয ালপজুয যভান

মভাছাোঃ ভাীভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 11/04/1996

33260 মভাোঃ বুজ তালুকদায মভাোঃ াভসুলিন তালুকদায

মভাছাোঃ নেয়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 10/10/1995

33261 াইনু প্রু ভাযভা মৃত কংরা প্রু ভাযভা

আং ভাযভা

খাগড়াছলড় 10/01/1995

33262 মভযাফ াান মভাোঃ আব্দুর ভলজদ

মভাছাোঃ ালনা খাতুন

াফনা 31/12/1993

33263 মভাছাোঃ তালনয়া খাতুন মভাোঃ মযজলডর ইরাভ

মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ

লঝনাইদ 20/05/1989

33264 জাছদুর ইরাভ যলপকুর ইরাভ

আছনায়াযা মফগভ

মপনী 28/11/1990
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33265 মভাোঃ ভামুনুয যলদ মভাোঃ লপউল্লা

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

াফনা 18/10/1994

33266 মভাোঃ আফদুর ালরভ মভাোঃ ইব্রাীভ

মযছনা মফগভ

মনায়াখারী 05/03/1995

33267 মভাোঃ মযজাউর কলযভ আোঃ যলভ

যাছফয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 24/06/1996

33268 মুাভেদ কাভরুজ্জাভান মুােদ ভলউলিন

জালভরা মফগভ

মছায 25/01/1988

33269 মভাোঃ লভজানুয যভান মখ মভাোঃ ইব্রাীভ মখ

ালনা মফগভ

ফাছগযাট 10/11/1990

33270 রূা যানী ার আীল কুভায ার

লভনতী ার

খুরনা 08/05/1994

33271 মভাোঃ আছনায়ায মাছন মভাোঃ মভাযছদ মাছন

আছভনা খাতুন

নওগাঁ 10/08/1996

33272 ালফফা আক্তায মযজাউর কলফয

ভাকসুদা মফগভ

ঝারকাঠী 12/06/1993

33273 ঞ্জয় ভন্ডর মখাকন ভন্ডর

গান্ধাযী ভন্ডর

খুরনা 14/07/1991

33274 সুলজত চন্দ্র লভত্র অনৄ সুবালচন্দ্র লভত্র

লনরা লভত্র

মযনৄয 05/05/1991

33275 মভাোঃ মভাস্তালপজায যভান মভাোঃ এনামুর ক

মভাছাোঃ ভলজনা মফগভ

ফগুড়া 27/12/1992

33276 ভীয ললিকুয যভান ভীয নওছয আরী

াছরা মফগভ

কুলিয়া 08/09/1991

33277 মভাোঃ মুযাদ মাছন মভাোঃ ইউনুছায যভান

মভাাোঃ ললযন আকতায

নওগাঁ 01/01/1992

33278 মভাোঃ যলফউর ইরাভ যলফন মভাোঃ পলযদ খান

মভাছাোঃ মরবু আকতায

মযনৄয 01/06/1995

33279 মভাোঃ মভাজাছের ক মভাোঃ লফফয যভান

মভাছাোঃ মভাছরভা খাতুন

লদনাজনৄয 15/06/1992

33280 মভাোঃ লযাজুর ইরাভ মৃত ওকাত আরী

মভাছাোঃ যালজয়া খাতুন

যংনৄয 08/05/1996

33281 ভলউয যভান ভাবুবুয যভান

মভছরুছন্নছা

ফাছগযাট 15/10/1993

33282 মভাাোঃ মযালজনা খাতুন মভাোঃ ছলয উিীন

মভাাোঃ ভলজদা মফগভ

নওগাঁ 18/10/1993

33283 মভাোঃ মযাকন আরী মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ ানাজ মফগভ

কুলিয়া 07/10/1996

33284 ইন্দ্র চাকভা লফউ যাভ চাকভা

মুক্তরতা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 11/04/1994

33285 কাউছায ভামুদ াইমুভ মভাােদ ফদরুছিাজা

ইভত অাাযা মফগভ

কক্সফাজায 18/09/1991

33286 ািাভ মাছন যলভ ফকসু

লদরদায মফগভ

কক্সফাজায 20/02/1994

33287 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ ইউনুচ াওরাদায

মভাাোঃ যালভা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1991

33288 ইয়াছলভন আকতায ালপজুয যভান

মৃত আছনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/04/1987
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33289 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ মভাকছরছুয যভান

লপছযাজা মফগভ

নওগাঁ 03/01/1990

33290 মভাোঃ মভাফাযক মাছন মভাোঃ ললঝয আরভ

জান্নাত মফগভ

মনায়াখারী 25/07/1996

33291 আরভগীয মাছন আবু তাছয

আছরা মফগভ

যাজাী 21/01/1994

33292 ছকত মচৌধুযী জর মচৌধুযী

লপ্রা মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 15/10/1994

33293 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ দলরর উলিন

যাছদা মফগভ

মযনৄয 16/06/1988

33294 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ আব্দুর ালভদ যকায

মভাছাোঃ মছরনা মফগভ

গাইফান্ধা 30/11/1988

33295 ম্পা মচৌধুযী তন মচৌধুযী

ভীযা মচৌধুযী

খাগড়াছলড় 09/01/1995

33296 লনগায সুরতানা আফদু ারাভ

াানাজ াযবীন

কক্সফাজায 10/11/1995

33297 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ লরয়াভত আরী

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 31/12/1995

33298 জয়নার আছফদীন জুছয়র আফদুর আলজজ

মৃত অাাফনারুন নাায

চট্টগ্রাভ 25/02/1990

33299 মভাোঃ পলযদুজ্জাভান মভাোঃ আইয়ুফ আরী

যাছজদা খাতুন

াফনা 03/07/1996

33300 মভাোঃ ালকর পাযাজ মভাোঃ পজলুর ক

ছালফনা ইয়ালভন

নওগাঁ 14/01/1993

33301 মভাোঃ মতু যকায মভাোঃ ভলতয়য যভান

মভাছাোঃ ভলজমনা খাতুন

ফগুড়া 31/12/1996

33302 ালকফ ইলতয়াক মভাোঃ আলজজুর ক

ালছনা আক্তায লরলর

মপনী 13/01/1996

33303 মযল্লার মাাইন মভাোঃ আকভার মাাইন

াচতুরা খাতুন

ভালনকগঞ্জ 13/06/1996

33304 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আবুর াছভ

মভাছাোঃ ভলযয়ভ খাতুন

কুলিয়া 21/06/1995

33305 মভাোঃ লযাজুর ইরাভ মভাোঃ ফাচ্চু প্রাং

মভাছাোঃ লযাজুন লফলফ

নওগাঁ 18/10/1990

33306 পারুক ইকফার জাপয ইকফার

আলছয়া খাতুন

মবারা 01/06/1992

33307 মভাোঃ মাাইন লভয়া মভাোঃ মজাব্বায আরী

মভাছাোঃ মাছন আযা মফগভ

যংনৄয 12/05/1993

33308 লযটু াা যতন াা

লখা াা

মনায়াখারী 07/11/1991

33309 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার মভাোঃ অাাব্দুর কাপী

মভাছাোঃ ভলভনা খাতুন

যংনৄয 23/10/1993

33310 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ অাাবু ফক্কয ললিক

মৃত মপারী মফগভ

যংনৄয 20/08/1992

33311 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ মভাস্তালপজায যভান

মভাছাোঃ আপরুজা মফগভ

যংনৄয 02/03/1996

33312 মভাোঃ ভাাবুবুয যভান মভাোঃ মনায়াফ আরী

নূছযয মছপআযা মফগভ

মপনী 24/01/1990
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33313 ভামুনুয যলদ জলয আরী

ভানেজা খাতুন

কুলিয়া 01/01/1990

33314 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আব্দুর জলরর

মভাছাোঃ জহুযা মফগভ

গাইফান্ধা 05/06/1993

33315 মভাোঃ রুছফর াওরাদায মভাোঃ আরাউলিন াওরাদায

জলযনা মফগভ

ফলযার 30/12/1990

33316 মভাোঃ ালফবুয যভান যলপজ উলিন খাঁন

মভাছাোঃ আলছয়া খাতুন

াফনা 27/01/1988

33317 লজ. এভ. আযানের ইরাভ মভাোঃ অছভদ আরী গাজী

মভাছাোঃ যলভা মফগভ

াতক্ষীযা 05/06/1992

33318 মভাোঃ নাঈভ াান জাভার উলিন খলরপা

াানাজ াযবীন

ঝারকাঠী 10/05/2016

33319 মভাোঃ জুছয়র যানা মভাোঃ আব্দুর কদ্দুছ

ছাছরা খাতুন

গাজীনৄয 13/07/1992

33320 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ মভাপাজ্জর মাছন

মভাছাোঃ লফরলকছ মফগভ

ভয়ভনলং 01/11/1996

33321 আবু ফকয ললিক মরাকভান মাছন

ছবুযা খাতুন

কুলভল্লা 30/12/1993

33322 মভাোঃ ভাসুভ লফল্লা মভাোঃ আব্দুর ফাযী

লফউটি মফগভ

নীরপাভাযী 21/02/1989

33323 তাছলরভা আযজু লল্পী মৃত আব্দুর ভান্নান

যওন আযা

চট্টগ্রাভ 01/01/1990

33324 ভলভ চাকভা কৃাধন চাকভা

নয়ন তাযা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 04/11/1995

33325 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ মভাোঃ ভন লভয়া দপ্তযী

আভতুছন্নছা

লযয়তনৄয 01/01/1992

33326 মভাোঃ মভছদী াান মৃত আব্দুর ছাছদক

মভাছভনা মফগভ

কুলভল্লা 07/08/1995

33327 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ নেরয়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 18/10/1993

33328 ধ্রুফ দা মৃত ধনঞ্জয় দা

লল্পী যানী দা

লফগঞ্জ 23/08/1993

33329 মভাোঃ াভীভ খান মভাোঃ মাযাফ মাছন খান

ভভতাজ মফগভ

লছযাজনৄয 02/08/1992

33330 াান ভামুদ মৌযব  এ. মক. এভ. আরভগীয

মভাছাোঃ মপযছদৌল মফগভ

যাজফাড়ী 01/10/1995

33331 মভাোঃ াানুর ক লরখন মভাোঃ মভাজাছের ক

মভাছাোঃ ালনা মফগভ

াফনা 20/01/1994

33332 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ জয়নার আছফদীন

ভলযয়ভ মফগভ

কুলড়গ্রাভ 25/10/1996

33333 মভাোঃ যালকফ াান যানা মভাোঃ আব্দুর ালরভ

মযাছকয়া মফগভ

চাঁদনৄয 24/01/1996

33334 যালকফ খান মভাোঃ াজাান খান

মভাাোঃ লযনা াযলবন

ফলযার 20/12/1995

33335 মভাোঃ আব্দুর ভাছরক মভাোঃ আব্দুর ফাছছদ

লউলর মফগভ

ফগুড়া 25/10/1989

33336 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আবু তাছরফ ভন্ডর

মভাছাোঃ ভলযয়ভ ফানু

জয়নৄযাট 31/12/1988
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33337 মভাোঃ জুছয়র যানা মভাোঃ লপকুর ইরাভ

মভাাোঃ নাজভা খাতুন

নাছটায 27/05/1995

33338 মভাোঃ আফদুর ান্নান মভাোঃ ভকছছদ আরী প্রাং

মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ

নাছটায 16/03/1990

33339 মভাোঃ লনান আছেদ মভাোঃ নালয উলিন

জাানাযা খাতুন

কুলিয়া 22/11/1990

33340 মভাোঃ নুরুর আফচায মভাোঃ াাফ উলিন

তাছযা মফগভ

কক্সফাজায 06/06/1993

33341 মভাোঃ ালকফ াওরাদায মভাোঃ ভতউয যভান াওরাদায

খাছরদা মফগভ

ফলযার 12/06/1991

33342 মভাোঃ কলফয মাছন মৃত মফরার মাছন

কল্পনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 24/09/1993

33343 মভাোঃ জালদুর ইরাভ লযয়াদ মভাোঃ ারুন অয যলদ

জাানাযা মফগভ

ফযগুনা 08/04/1995

33344 তযলজৎ গু তছযন্দ্র নাথ গু

ভলন কণা দা

ফলযার 25/10/1995

33345 যফউর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভাছজদ ভন্ডর

মভাছাোঃ যলভা মফগভ

যাজফাড়ী 10/10/1988

33346 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ ইয়াকুফ আরী

মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ

নাছটায 15/12/1989

33347 মভাোঃ লযন আরী মভাোঃ াভজাদ আরী

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

নাছটায 25/10/1988

33348 মভাোঃ মভছদী ইভাভ মভাোঃ আবু মুা যকায

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

ফগুড়া 22/11/1992

33349 ইলস্তয়াক আছভদ মভাোঃ া জারার

মভাছাোঃ মপযছদৌী খানভ

কুলিয়া 05/06/1989

33350 মভছদী াান ভলনয মাছন

আছভনা খাতুন

মনায়াখারী 30/03/1995

33351 আলনছুয যভান মভাােদ আরী

আকলরভা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 11/01/1993

33352 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ পজলুর কলযভ

মযছনা আকতায

চট্টগ্রাভ 30/09/1995

33353 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ তাজুর ইরাভ

লুৎনেন্নাায

চাঁদনৄয 10/11/1993

33354 মভাোঃ আফদুর ান্নান আফদূর ভান্নান

নালছভা মফগভ

কুলভল্লা 19/05/1995

33355 শ্রী শুব কুভায ারদায শ্রী যাভ চন্দ্র ারদায

শ্রী ভলত চম্পা যানী

নওগাঁ 10/02/1995

33356 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ ভছয আরী

মভাছাোঃ পলযদা ইয়ালভন

লযাজগঞ্জ 04/08/1996

33357 মভাোঃ মযাভান াছান ভূঞা আছনায়ায মাছন

মাছনয়াযা মফগভ

কুলভল্লা 01/07/1990

33358 মভাোঃ অাাবু ফকয ললিক মভাোঃ আযাপ অাারী

মভাাোঃ ভলদনা

যাজাী 04/01/1995

33359 মভাোঃ মাাগ মভাোঃ লপউর আরভ

মভাছাোঃ ভামুদা মফগভ

জাভারনৄয 01/06/1993

33360 ালদয়া আপলযন মভাোঃ যওয়ায মাছন

ভাসুদা মফগভ

ফলযার 28/01/1995
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33361 অাাবু াঈদ আয়ূফ আরী

আলিয়া মফগভ

মযনৄয 20/10/1996

33362 মভাোঃ আবু যায়ান মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মভাছাোঃ যলভা মফগভ

নাছটায 20/10/1994

33363 মভাোঃ কাজী তাজীন কাজী নুরুর ালপজ

খালদজা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/01/1994

33364 ছয়দ আর পযাদ ছয়দ আবুর কারাভ

মভাাোঃ পালতভা মফগভ

টুয়াখারী 05/08/1995

33365 মভাোঃ লযয়াজুর ইরাভ মভাোঃ ভলউয যভান

মভাছাোঃ মযালজনা খাতুন

লঝনাইদ 30/08/1995

33366 লজ. এভ. মভাতাজুয যভান মভাোঃ সুরতান গাজী

মভাাোঃ মযাছকয়া মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1988

33367 ালফবুয যভান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ছুলপয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 18/07/1996

33368 মভাোঃ ভাানেজায যভান মভাোঃ খাছরকুজ্জাভান

লভনাযা মফগভ

নীরপাভাযী 20/06/1994

33369 এইচ এভ. ারাউলিন মভাোঃ জাভার উলিন

ভাভাদা মফগভ

ঝারকাঠী 24/04/2016

33370 মভাোঃ যালদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যলভ লফিা

মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ

লঝনাইদ 10/11/1991

33371 জয় নাগ জর নাগ

অলনতা দা

চট্টগ্রাভ 12/12/1995

33372 শ্যাভরী আক্তায াথী আব্দুর রলতপ

াফানা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 20/08/1993

33373 মভাোঃ মভাজাছেদর ক খান মৃত আযজ আরী খান

আছনায়াযা মফগভ

মনত্রছকানা 30/06/1994

33374 লাফ উলিন াভছুয ক মভাল্লা

াানাজ মফগভ

যাজফাড়ী 02/01/1994

33375 মভাোঃ লপকুর ইরাভ াওরাদায মভাোঃ মভাজাছের মাছন াওরাদায

যানী মফগভ

ফলযার 10/02/1994

33376 মভাছাোঃ নালদা সুরতানা মভাোঃ আব্দুয যলদ

মভাছাোঃ আছরয়া লফলফ

নওগাঁ 17/01/1994

33377 মুযছদুর আরভ মভাোঃ আফদুর ক

াাজাান মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/09/1994

33378 মভাোঃ মভছদী াান মৃত আোঃ াত্তায

াছজযা মফগভ

মছায 10/02/1991

33379 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ তাজুয ইরাভ

মভাাোঃ মভাছ মদা মফগভ

কুলভল্লা 04/04/1995

33380 মভাছাোঃ সুলপয়া খাতুন মভাোঃ আলজজুয যভান

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 19/08/1988

33381 াইদুর ইরাভ মভাোঃ মাযাফ মাছন 

মভাাোঃ ালপয়া মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1996

33382 মুােদ াইনের ইরাভ মুােদ নুরুর ইরাভ

াভসুন নাায মফগভ

মনায়াখারী 08/12/1994

33383 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আব্দুয যভান যকায

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 20/10/1995

33384 মভাোঃ লযনের াান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ ালরভা খাতুন

ভয়ভনলং 10/10/1990
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33385 কৃষ্ণরার চাকভা লচকন চান চাকভা

রতা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 07/08/1993

33386 মভাোঃ মুযাদুজ্জাভান (মুযাদ) মৃত ইভান আরী মখ

মৃত মযাছকয়া মফগভ

াফনা 05/09/1988

33387 মভাোঃ আবু জাপয মভাোঃ ায়দায আরী

জাছদা মফগভ

নীরপাভাযী 16/10/1991

33388 মভাোঃ ইব্রালভ খলরর মভাোঃ ভনু লভয়া

মভাছাোঃ আলছয়া খাতুন

যংনৄয 15/07/1993

33389 মভাোঃ লযয়াজুর ইরাভ আবু তাছয

তাযা লফলফ

গাজীনৄয 04/12/1994

33390 লযক্তা দা লয দ দা

অঞ্জরী দা

ফগুড়া 17/01/1987

33391 মভাোঃ নুরু ন্নফী মভাোঃ আব্দুর ওয়াাফ

রাইরী মফগভ

লযাজগঞ্জ 26/12/1996

33392 মভাোঃ ইলি আরী মভাোঃ আভজাদ খান

মভাছাোঃ জছরমুন খাতুন

ফগুড়া 24/02/1995

33393 ভারুপা খাতুন ভানেজুয যভান

মযছফকা মফগভ

জয়নৄযাট 25/11/1994

33394 মভাোঃ লফনূয যভান মভাোঃ ারুন অয যীদ

লপছযাজা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/08/1991

33395 বুজ চন্দ্র যকায লফ ংকয যকায

মিাদী যানী যকায

কুলভল্লা 26/05/1991

33396 মভাোঃ ালপউয যভান মভাোঃ াভানুয যভান

আপছযাজা সুরতানা

যাজাী 12/10/1995

33397 আযানের মচৌধুযী াইনের ইরাভ মচৌধুযী

মুল মদা মফগভ

ভয়ভনলং 10/08/1994

33398 মভাোঃ ালপজুয যভান মভাোঃ আবুর কাছভ

শুকছযান মফগভ

পলযদনৄয 29/03/1992

33399 অরু ফড়ুয়া স্বদী ফড়ুয়া

লপ্রা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 28/10/1989

33400 মভাোঃ আযানের অাারভ মভাোঃ জয়নার আছফদীন

মভাােৎ লপছযাজা আক্তায

কুলভল্লা 25/12/1990

33401 এ. এভ. মভাজাছদুর ইরাভ মভাোঃ কুতুফউিীন মদফনাথ

াযবীন আকতায

চট্টগ্রাভ 21/12/1987

33402 মভাোঃ লফল্লার মাছন মভাোঃ অাাবু তাছয

লনলুপা মফগভ

কুলভল্লা 15/12/1994

33403 নীরাকয লফশ্বা যংরার লফশ্বা

ারুর যনী লফশ্বা

ঞ্চগড় 31/12/1994

33404 মভাোঃ ালভদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জব্বায যকায

মভাছাোঃ ালভদা খাতুন

াফনা 19/03/1995

33405 মভাোঃ আযাপ আরী পজয আরী

ডালরমুন মনছা

মছায 07/11/1990

33406 আরালভন মভাোঃ অাাাদুর ইরাভ

আছরয়া মফগভ

নওগাঁ 10/07/1992

33407 মভাোঃ খায়রুর ফাায রুচান মভাোঃ আনাদুর ক

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

ভয়ভনলং 09/08/1996

33408 মভাোঃ মতৌলদুর ইরাভ মভাোঃ মছাযাফ আরী খাঁন

মভাছাোঃ তালভনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 06/05/1994
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33409 আবু াঈদ মভাোঃ যাী মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ

ছয়দা ছয়দুন মনছা

মভৌরবীফাজায 01/01/1989

33410 মভাোঃ ভাসুদ ভামুদ মভাোঃ আােদ আরী

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 24/08/1993

33411 মভাোঃ লজয়াউয কলফয জলভ মভাোঃ রুকুনুজ্জাভান

মভাছাোঃ জফা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 26/01/1995

33412 মভাোঃ ললিকুয যভান মভাোঃ আলয উলিন

মভাছাোঃ ছাছদকা ফানু

ঠাকুযগাঁও 02/12/1990

33413 মভাোঃ মভাত্তালকভ আছেদ মভাোঃ খাইরুর ইরাভ

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

কুলিয়া 01/03/1995

33414 আপজার মাছন মাান ডাোঃ পলযদুর আরভ

ললযন আকতায

কক্সফাজায 16/09/1994

33415 মভাোঃ ভাীউর ইরাভ মভাোঃ এনামুর ক

লফরলক মফগভ

কুলড়গ্রাভ 01/11/1996

33416 কার লফশ্বা লনযঞ্জন কুভায লফশ্বা

আযতী যানী লফশ্বা

চুয়াডাঙ্গা 10/10/1993

33417 মভাোঃ ালদুর আরভ মভাোঃ া আরভ

মাছন আযা আরভ‘

কুলভল্লা 28/08/1991

33418 মভাোঃ মতালপকুর ইরাভ মভাোঃ াইনের ইরাভ

যালজয়া মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 25/11/1990

33419 মভাোঃ যাছদুর ইো্রাভ মভাোঃ আোঃ খাছরক

ালরভা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/06/1995

33420 আব্দুর ফালয মভাোঃ াইনের ইরাভ

যালজয়া মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 19/10/1995

33421 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ মভাকছছদ আরী

মভাছাোঃ ভাছরকা আক্তায

টাঙ্গাইর 03/02/1994

33422 মভছদী াান ভূ ূঁইয়া মভাোঃ আক্তয মাছন

ভভতাজ মফগভ

জাভারনৄয 30/04/1990

33423 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ ইয়ালছন

মফগভ আলভরুন মনছা

টুয়াখারী 05/12/1996

33424 মভাোঃ পাাদ মযজা ইভরুর মাছন

লফরলক মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 21/01/1996

33425 আরালভন জাভার উিীন

আযজুদা খাতুন

লকছাযগঞ্জ 11/04/1993

33426 ালফত াান মৃত মকভত আরী

মভাছভনা মফগভ

জাভারনৄয 27/11/1995

33427 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ াঈদ লভয়া

মভাছ মদা মফগভ

ঢাকা 03/01/1992

33428 মভাোঃ এছতামুর ক যাজন আব্দুয যলভ লভয়া

রুলর মফগভ

ভাগুযা 29/06/1990

33429 কাজী আলজজুয যভান কাজী আলতকুয যভান

আলজজুন নাায

মভছযনৄয 20/03/1991

33430 মভাোঃ ভাসুদ যানা নূরুর ইরাভ ভন্ডর

মভাছাোঃ যালদা খাতুন

ভয়ভনলং 15/07/1996

33431 মভাোঃ াইনের ইরাভ ালকর াছনওয়াজ যকায

মযখা আক্তায

ঢাকা 12/09/1989

33432 াখাওয়াত মাছন মভাোঃ াভছুর ক

সুলপয়া মফগভ

মযনৄয 01/11/1994
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33433 মভাোঃ আখরাক উলিন মৃত মভাছরভ উলিন

মভাছাোঃ াজাদী লদরছযাফা

ভয়ভনলং 01/02/1996

33434 আান ালফফ আরা উলিন

মাছন আযা মফগভ

লদনাজনৄয 01/01/1995

33435 মগাার কুভায াা লনলখর চন্দ্র াা

লফন্দু যানী াা

ফাছগযাট 10/02/1991

33436 মভাোঃ জয়নুর আছফলদন মভাোঃ আব্দুয যভান প্রাং

জছভরা খাতুন

াফনা 01/07/1994

33437 মভাোঃ ভলউজ্জাভান মভাোঃ খাছরকুজ্জাভান

মভাছাোঃ মপযছদৌল জাভান

যংনৄয 03/12/1992

33438 মভাছাোঃ তালনয়া আক্তায মভাোঃ আোঃ জলরর যকায

মভাছাোঃ আভা মফগভ

নাছটায 02/11/1993

33439 মভাোঃ আব্বা উলিন মভাছাোঃ যলভা খাতুন

মভাোঃ আবু ফক্কায ললিক

মছায 05/01/1990

33440 নালযন আক্তায মৃত আভান উল্লা লফশ্বা

নুযজাান মফগভ

মছায 01/02/1990

33441 মভাোঃ তাওীদ াান মৃত াান খরু

মভাছাোঃ মযানা মফগভ

াফনা 20/10/1991

33442 আফদুর আাদ শুকযান আবু তাছয

আছভনা মফগভ

কুলভল্লা 10/10/1994

33443 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ আব্দু াত্তায

ভাছজদা

াফনা 18/11/1995

33444 লফপ্লফ াওরাদায লফভর াওরাদায

লফউটি াওরাদায

ফলযার 12/09/1993

33445 যাছর মুনী ললিকুয যভান মুন্পী

াছযা মফগভ

কুলভল্লা 13/09/1994

33446 মভাোঃ ালভউর াান (লজফ) মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মভাাোঃ ছাভছুন্নাায

ফগুড়া 07/02/1988

33447 মভাোঃ মযজাউর কলযভ এ, মক, এভ, ভলনয মাছন

যাছফয়া খাতুন

কুলভল্লা 19/03/1990

33448 তাছযক াান তাছরফ মাছন

াভীভা নাযীন

লকছাযগঞ্জ 04/10/1991

33449 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আোঃ জব্বায

মভাছাোঃ জুছরখা মফগভ

জাভারনৄয 10/12/1992

33450 মভাোঃ জালকয মাছন মভাোঃ আব্দু াভাদ

খালদজা খাতুন

ফগুড়া 14/11/1991

33451 মভাোঃ আব্দুর মভাতাছরফ মভাোঃ ইভাইর মখ

ভলল্লকা মফগভ

নাছটায 12/07/1990

33452 মভাোঃ তাজমুর ইরাভ মভাোঃ কাভার উলিন

আকলরভা মফগভ

কুলিয়া 01/01/1995

33453 মভাোঃ আব্দুর ফাছতন মভাোঃ লপছযাজ আরভ

যাছফয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1994

33454 ছকত ফলনক সুনীর ফলনক

ঞ্জু ফলনক

মনায়াখারী 01/03/1994

33455 মভাোঃ লদুল্লা মভাোঃ আবুর মাছন মখ

মভাছাোঃ মযানা খাতুন

াফনা 15/10/1989

33456 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ আব্দুর আলজজ মখ

মভাছাোঃ ালপজা খাতুন

লযাজগঞ্জ 12/08/1993
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33457 যাহুর যকায জগদী চন্দ্র যকায

লভঠু যানী যকায

খুরনা 01/07/1994

33458 সুফ মণা ালফফা মভাোঃ ফাবুর মাছন

পালভা মফগভ

জয়নৄযাট 31/12/1995

33459 আলযনের ইরাভ লপকুর ইরাভ

আলপয়া খাতুন

লকছাযগঞ্জ 31/12/1992

33460 মভাছাোঃ যাব্বী ইয়াছলভন মভাোঃ ফাফলু যকায

মভাছাোঃ ারভা খাতুন

ফগুড়া 10/02/1995

33461 মভাস্তপা মভাছ মদ লফন খাছরদ মভাােদ াইনেল্লা খাছরদ

ভাাবুফা খানভ

কক্সফাজায 21/07/1993

33462 মভাোঃ হুভায়ুন কলফয আব্দুর আাদ

মভাছাোঃ ারভা আক্তায

লকছাযগঞ্জ 03/09/1994

33463 এলফএ জুফাছয়য আলজভ আবুর কারাভ

আয়া মফগভ

কুলভল্লা 26/01/1993

33464 মভাোঃ মাাগ খান আোঃ ফাছযক খান

যালদা মফগভ

টুয়াখারী 22/03/1990

33465 াইনেল্লা আর মাাইন াজাান

যতনা

ফগুড়া 01/01/1994

33466 মভাোঃ মভাজালদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর আউয়ার প্রধান

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 26/03/1992

33467 মভাোঃ জালভর াান মভাোঃ নালজরুর আেদ

জান্নাতুর মচৌধুযী

মনত্রছকানা 20/07/1995

33468 মভাোঃ মযজাউর কলযভ যাজু মৃত ায়দায আরী

মভাছাোঃ মভছরুছন্নছা

লযাজগঞ্জ 25/09/1991

33469 মভাোঃ লফল্লার মাাইন মভাোঃ ভছয়ন উলিন

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

াফনা 20/05/1991

33470 আব্দুল্লা-আর-মনাভান আরভ লভয়া

কাজরী মফগভ

ভয়ভনলং 13/10/1995

33471 মভাোঃ আরভগীয হুাইন মভাোঃ যলফউর ক

জাানাযা মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 02/10/1993

33472 মভাোঃ লযাজ মাছন মভাোঃ মদরওয়ায মাছন

আলরয়া খাতুন

যাজাী 23/11/1992

33473 শ্রী আলক কুভায মঘাল শ্রী দীক কুভায মঘাল

আযতী যানী মঘাল

চুয়াডাঙ্গা 18/10/1995

33474 এ. মক. এভ. লফনৄ াান এ. মক. এভ. ভামুদুর ইরাভ

মভাছাোঃ লফরলকছ ফানু

যংনৄয 20/11/1992

33475 ভাপরুা আপছযাজ মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান

লভনাযা মফগভ

গাইফান্ধা 26/12/1994

33476 মভাোঃ আছফদুয যভান মৃত আোঃ যভান ভূইয়া

মৃত লদছরায়াযা মফগভ

ফলযার 01/02/1994

33477 মভাােদ এযাদ উল্যা মভাােদ মছযাজুর ক

আলছয়া খাতুন

মপনী 10/01/1993

33478 মভাোঃ জুছয়র যানা মভাোঃ ালপজুয যভান

যালদা মফগভ

টুয়াখারী 10/11/1992

33479 সুব্রত চাকভা লফষ্ণু কুন্ড চাকভা

লনযত ফারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 24/08/1988

33480 নলজফ চন্দ্র দা যনলজৎ চন্দ্র দা

নৄস্প যানী

টুয়াখারী 15/08/1991
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33481 মভাোঃ পালভ মুনতালয মভাোঃ আফদুয যলদ

লপছযাজা মফগভ

চাঁদনৄয 01/07/1995

33482 লংলক মপযছদৌ আব্দুর ালভদ ইব্রালভ

ালরভা খাতুন

নাছটায 06/01/1995

33483 মভাোঃ ভঈন উলিন যকায মভাোঃ মভাছছর উলিন যকায

মযানা আক্তায

কুলভল্লা 07/03/1993

33484 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আব্দুর ালভদ

মভাছাোঃ আছভনা মফগভ

লঝনাইদ 12/04/1991

33485 মভাোঃ আলতকুয যভান মৃত মভাােদ আরী

মৃত াওয়ারুন মনছা

লছরট 04/08/1992

33486 মভাোঃ ভামুনুয ইরাভ মভাোঃ লভজা আবুর কারাভ

লভছ ালপয়া মফগভ

মছায 26/02/1996

33487 আব্দু াভাদ ালব্বয মৃত আব্দু লদ

জলযনা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/12/1991

33488 মভাোঃ যাছর যাব্বী মভাোঃ মভাজাফ্পয মাছন

মভাছাোঃ জুছরখা মফগভ

ফগুড়া 20/12/1995

33489 মভাােদ লপকুয যভান মভাোঃ আলজজুয যভান

মভাছাোঃ ালপজা খাতুন

লফগঞ্জ 10/11/1994

33490 পখরুর ইরাভ আব্দুর ভলজদ

ালভদা খাতুন

ভয়ভনলং 16/08/1994

33491 ালফফ লভয়া আোঃ রলতপ মৃধা

মলরনা মফগভ

লযয়তনৄয 17/11/1994

33492 আয়তুর জাভান আব্দুয যলভ

াছরা খাতুন

লকছাযগঞ্জ 12/01/1991

33493 যলপকুর ইরাভ জয়নার আছফদীন

ভভতাজ

মবারা 01/01/1991

33494 মভাোঃ ভাকসুদুয যভান মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

লপছযাজা মফগভ

ফলযার 01/01/1992

33495 মভাোঃ তালফরুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কাছভ

মভাছাোঃ তাছযা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 04/12/1985

33496 উৎর চন্দ্র ছতাল চন্দ্র

মপারী যানী

লযাজগঞ্জ 01/01/1987

33497 মভাোঃ যলক মাছন মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান

মভাছাোঃ মযছনা মফগভ

নীরপাভাযী 07/11/1993

33498 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ লপকুর ইরাভ

যাছফয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 18/04/1987

33499 মভাোঃ আবুর ফাায মভাোঃ আবুর কারাভ (আজাদ)

জহুযা মফগভ

কুলভল্লা 15/05/1994

33500 নাজমুর াান লজন্নাত আরী

জাানাযা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 12/12/1994

33501 যলভজুয যভান ছাছফয আছভদ

াভশুন্নাায

কক্সফাজায 29/12/1991

33502 াযছবজ মাাইন মভাােদ ইব্রালভ

মাছছনয়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/07/1989

33503 জলরুর ইরাভ জাাঙ্গীয আরভ

আছভনা আক্তায

কুলভল্লা 15/06/1988

33504 মভাোঃ জুছয়র লভয়া মভাোঃ ালপজুয যভান

মভাছাোঃ াছজদা মফগভ

জাভারনৄয 15/06/1992
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33505 যীপ মাছন ইউনু গাজী

আভা মফগভ

কুলভল্লা 15/10/1990

33506 মভাোঃ নাইভ ভূ ূঁইয়া মভা আোঃ আরী ভূ ূঁইয়া

যওনআযা ভূ ূঁইয়া

ঢাকা 02/04/1993

33507 মভাোঃ াখাওয়াত মাছন মভাোঃ নূরুর হুদা

লুৎনেন নাায

ঢাকা 07/04/1992

33508 াীনুয ইরাভ এভ. এ. ভলজদ

মজানা মফগভ

ভাগুযা 01/06/1994

33509 জয়নার আছফদীন মতাজাছের ক

মজাছফদা মফগভ

লদনাজনৄয 08/12/1989

33510 লফদুযৎ লফশ্বা লমৄল লফশ্বা

কল্পনা লফশ্বা

ভাগুযা 31/03/1991

33511 মভাোঃ াান মভাল্লযা মভাোঃ যলদ মভাল্লযা

মভাছাোঃ মযাছভচা খাতুন

লঝনাইদ 15/05/1994

33512 ালদয়া পাছতভা মভাোঃ াদরুর আলভন

ললযন মফগভ

যাজাী 24/11/1992

33513 মভাোঃ ালন আরভ ওলরয়ায যভান

কুরসুভ মফগভ

মছায 20/01/1991

33514 মভাোঃ পয়ার যভান মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাাোঃ পাছতভা মফগভ

যাজাী 12/06/1989

33515 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ মাছন আরী

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

যাজাী 22/10/1993

33516 মভাোঃ ইভযান মাছন মখ মভাাযযপ মাছন

ান্না মফগভ

খুরনা 12/11/1993

33517 মভাোঃ সুভন মখ মভাোঃ ালভদ মখ

মভাছাোঃ াছরা মফগভ

লযাজগঞ্জ 27/09/1995

33518 আলযনের ইরাভ মৃত লযাজুর ইরাভ

যওন আযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 10/06/1996

33519 মভাোঃ যভতুো্ল্লা ভালরথা কাজর মভাোঃ লদুল্লা ভালরথা লদ

মভাছাোঃ মছলরনা ভালরথা

াফনা 01/07/1995

33520 আব্দুর ভাছরক আব্দুর ভান্নান

আছনায়াযা

ভালনকগঞ্জ 15/06/1993

33521 এ, এ, এভ, তাছযক আোঃ গপপায মৃত মভাকাছিছ আরী

মভাছাোঃ পাছতভা লফরলকছ ফানু

গাইফান্ধা 01/01/1992

33522 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাোঃ আইনুর ক

মভাাোঃ লভনাযা মফগভ

যাজাী 08/02/1992

33523 াযলন াহ রুহুর আলভন ভূ ূঁইয়া

জহুযা মফগভ

ভয়ভনলং 24/05/1991

33524 মভাোঃ মভাজাছের ক মভাোঃ এযপান আরী

মভাাোঃ নাজভা মফগভ

যাজাী 23/10/1994

33525 সুভন াা সুনীর াা

কলফতা াা

পলযদনৄয 26/06/1994

33526 রূন ফড়ুয়া মৃত ফাবুর কালত ফড়ুয়া

শ্যাভরী যানী ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 01/05/1989

33527 ালব্বয আছভদ মভাোঃ আব্দুর কালযভ প্রাভালনক

মভাাোঃ ালফযা সুরতানা

নাছটায 15/11/1996

33528 সুকাত প্রাভালনক নছযন্দ্র নাথ প্রাভালনক

প্রলভরা যানী প্রাভালনক

যাজফাড়ী 30/12/1993
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33529 মভাোঃ আলজজুয ক নজরুর ইরাভ

নালভা খাতুন

লঝনাইদ 25/08/1994

33530 নফীন মুযী সুছয চন্দ্র মুযী

ভায়া যানী মুযী

ফলযার 18/10/1990

33531 মভাোঃ টিনৄ সুরতান মভাোঃ আবুর কাছভ

মভাছাোঃ যলভা মফগভ

মছায 10/08/1995

33532 মভাোঃ নাজমুর মাাইন মভাোঃ ভকছরছুয যভান

ডলর মফগভ

লঝনাইদ 22/09/1995

33533 মভাোঃ জাভার মৃধা মভাোঃ নালয মৃধা

ভানেজা মফগভ

টুয়াখারী 05/11/1992

33534 জাাঙ্গীয আরভ আোঃ ভান্নান

জাানাযা

াতক্ষীযা 01/01/1992

33535 াখী চাকভা উৎর কালত চাকভা

লভতা চাকভা

খাগড়াছলড় 21/11/1987

33536 মভাোঃ াীন আরভ মভাোঃ জয়নার আফদীন

মভাাোঃ যাছফয়া মফগভ

কুলভল্লা 02/01/1992

33537 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ মভাখছরছুয যভান

ালছনা মফগভ

চাঁদনৄয 04/02/1994

33538 মৃনার চন্দ্র ভজুভদায গছন চন্দ্র ভজুভদায

লফতা যানী ভজুভদায

মবারা 20/08/1990

33539 লযনের ইরাভ পজলুর ক

লযীন আক্তায

াফনা 18/02/1989

33540 মভাোঃ লভজানুয যভান আব্দুয যলদ

মভলয মফগভ

জাভারনৄয 15/08/1990

33541 এইচ. এভ. মপযছদৌ আরভ মভাোঃ জাছয়দুয যভান

মভাছাোঃ াছনা আক্তায

মনত্রছকানা 10/11/1987

33542 মভাোঃ াঈদুর ক বাস্কয এ. মক. এভ আনছারুর ক

মভাাোঃ লযয়া মফগভ

টুয়াখারী 31/12/2016

33543 মভাোঃ নূরুজ্জাভান মভাোঃ আবুর কারাভ কুযআনী

মভাাোঃ মভছরুন মনা

ঢাকা 21/02/1992

33544 মতু যানী ভন্ডর লফছনাদ লফাযী ভন্ডর

অঞ্জরী যানী ভন্ডর

লছযাজনৄয 21/09/1988

33545 মভাোঃ ইয়ালয়া মভাোঃ আব্দুর গলন

মযলজয়া খাতুন

লফগঞ্জ 06/06/1990

33546 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ ভলপজুর ইরাভ

াছরা মফগভ

নাছটায 28/12/1992

33547 মভাোঃ মাাগ ইরাভ মভাোঃ রুহুর আভীন

নাায মফগভ

খুরনা 10/12/1990

33548 যাহুর ইরাভ মচৌধুযী মভাোঃ আব্দুয যভান মচৌধুযী

গুরান আযা মচৌধুযী

লদনাজনৄয 16/04/1992

33549 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ ফকুর ভন্ডর

মভাছাোঃ নাযলগছ মফগভ

ফগুড়া 15/09/1994

33550 মভাোঃ াভত আরী মভাোঃ ইউসুপ আরী

মৃত রক্ষী মফগভ

ভালনকগঞ্জ 28/05/1995

33551 মভাোঃ তালভভ খান মভাোঃ মারায়ভান খান

ভালজময়া আক্তায

ফলযার 28/12/1995

33552 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ মভাতাায মাছন

মপযছদৌী মফগভ

টুয়াখারী 02/07/1987
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33553 ালন আরভ আযাপ উলিন

ালভা মফগভ

ফগুড়া 01/05/1995

33554 ভলযয়ভ মফগভ মভাোঃ জাান আরী

ভছনায়াযা লফলফ

লদনাজনৄয 07/08/1990

33555 নুয মুােদ মভাোঃ জয়নার আছফদীন

লভছ আপছযাজা খানভ

মছায 27/07/1988

33556 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ আফদুয যফ

মভাাোঃ জাছযা মফগভ

টুয়াখারী 01/06/1993

33557 মখ অন মফ মাছন মখ হুাইন জালকয

মখ মলরনা  মফগভ

লঝনাইদ 09/05/1991

33558 মভাোঃ আলকুজ্জাভান মভাোঃ আরাভ লফশ্বা

মভাছাোঃ ডালরয়া াযবীন

নড়াইর 17/02/1996

33559 মভাোঃ ভকছরচুয যভান মভাোঃ ারুন-অয-যলদ

মভাাোঃ পাছতভা খাতুন

লঝনাইদ 22/08/1992

33560 মভাোঃ আবু তাছযক মভাোঃ ফানী ইযাইর

মভাাোঃ মপযছদৌী মফগভ

যাজাী 02/06/1994

33561 মভাোঃ যালকবুর াান মভাোঃ ভলজদ ভন্ডর

মভাছাোঃ পলযদা মফগভ

াফনা 30/11/1993

33562 মভাোঃ মাাগ মভাোঃ পজলুয যভান

ালচনা মফগভ

টুয়াখারী 08/01/1990

33563 মভাোঃ আব্দুর ান্নান মভাোঃ ফলয উিীন

কছভরা খাতুন

াফনা 01/01/1992

33564 মভাোঃ সুরুজ জাভান মভাোঃ মরার

মভাছাোঃ লখনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 13/05/1991

33565 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ জলরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ালফনা খাতুন

ঞ্চগড় 15/12/1992

33566 ভামুদুর াছনয মভাোঃ মগারাভ মাছন

যাছনা আক্তায

মপনী 01/01/1991

33567 শুব কুভায ভন্ডর ছতযন্দ্র নাথ ভন্ডর

ফানী যানী ভন্ডর

নওগাঁ 15/11/1994

33568 মখ আলকুয যভান মৃতোঃ মখ মতৌলদুয যভান

মভাছাোঃ ভাামুদা খাতুন

াতক্ষীযা 25/08/1988

33569 মভাোঃ াাদাত মাছন মভাোঃ আযছদ আরী

মভাছাোঃ ালত মফগভ

মযনৄয 01/02/1996

33570 মভাাব্বাত আরী আইয়ূফ আরী যদায

যাছফয়া খানভ

খুরনা 03/11/1992

33571 মভাোঃ াজ্জাদুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

লভছ াছরা খাতুন

মছায 24/10/1995

33572 মভাোঃ ভাসুদুয যভান মভাোঃ ভলপজুর ইরাভ

লয়াযা মফগভ

গাজীনৄয 01/12/1994

33573 এজাজ াান াটওয়াযী মৃত ালনপ াটওয়াযী

জাানাযা মফগভ

রক্ষীনৄয 24/10/1995

33574 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ আব্দুর ওয়াদুদ ফাচ্চু

ানাজ মফগভ

মভৌরবীফাজায 06/02/1994

33575 মভাোঃ যলকফ লভয়া মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

চাম্পা মফগভ

জাভারনৄয 12/11/1989

33576 মভাোঃ আব্দুর আাদ মভাোঃ খাছরকুজ্জাভান

মভাছাোঃ ছালফনা ইয়ালভন

ফগুড়া 25/09/1996
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33577 মভাোঃ যাছদুর ইরাভ মভাোঃ নালছয উলিন

প্নাায মফগভ

ব্রাহ্মণফালড়য়া 01/02/1990

33578 মভাোঃ এভযান মাছন মভাোঃ আলভন উলিন

নূযজাান মফগভ

চাঁদনৄয 01/09/1994

33579 মভাোঃ আব্দুর ভান্নান মভাোঃ আলজজুর মজায়ািমায

কলনূয মফগভ

লযাজগঞ্জ 03/12/1996

33580 মভাোঃ পারুক মযজা মভাোঃ আবু ছাইদ লভয়া

মভাছাোঃ পলজরা খাতুন

টাঙ্গাইর 15/08/1989

33581 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ ীদুল্লা

আলছয়া লফলফ

কুলড়গ্রাভ 03/12/1990

33582 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ ললিক আরী

মভাছাোঃ ঝযনা মফগভ

পলযদনৄয 10/06/1992

33583 আবু াঈদ আরা উলিন

াছজযা মফগভ

লছরট 05/03/1992

33584 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আবু ফক্কয ললিক

ভাছুদা মফগভ

গাইফান্ধা 10/02/1994

33585 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ফাছতন

ভলজমনা খাতুন

ভয়ভনলং 01/01/1990

33586 কাভরুর ইরাভ মভাোঃ নালয উলিন লকদায

নুযজাান মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1992

33587 মভাোঃ মগারাভ যাব্বানী মভাোঃ আব্দুর াই ললিক

মভাছাোঃ মগাছরনুয মফগভ

গাইফান্ধা 07/04/1991

33588 মভাোঃ আজাদ মাাইন মভাোঃ ভলজবুয যভান

সুলপয়া খাতুন

ভালনকগঞ্জ 23/07/1990

33589 নাজমুর ইরাভ ালফবুয যভান

ানাজ মফগভ

ফলযার 06/02/1996

33590 ইউসুপ আরী আব্দুয যাজ্জাক

ইভতাযা

নওগাঁ 08/07/1994

33591 ারভান যভান মতু মভাোঃ আব্দু ছারাভ 

মভাছাোঃ মলরভা আকতায

জয়নৄযাট 02/12/1995

33592 এ. মক আাদুজ্জাভান এ, মক, আবু াঈদ

লভছ ভাামুদা আক্তায

ফাছগযাট 12/11/1995

33593 মভাোঃ াজারার মভাোঃ আব্দুর ফাযী

মজাছফদা খাতুন

ফগুড়া 30/12/1992

33594 লফশ্বলজৎ কুভায ভ মা প্রবাল চন্দ্র ভ মা

মছভরা যাণী ভ মা

যাজফাড়ী 12/03/1995

33595 মভাোঃ নালজভ উলিন মভাোঃ আযাপ আরী

নাজভা খাতুন

াফনা 05/12/1996

33596  মভাোঃ াভীভ মখ মভাোঃ ালকভ মখ

াছজদা মফগভ

পলযদনৄয 03/05/1994

33597 অলভত তযপদায মনার তযপদায

লভনা যানী তযপদায

লঝনাইদ 20/12/1993

33598 মভাোঃ আাদুজ্জাভান নূয মভাোঃ আলভনুর ইরাভ

ালফা

যাজফাড়ী 10/11/1994

33599 মভাোঃ ইভযান মাাইন মভাোঃ মাযাফ আরী

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

াফনা 25/11/1995

33600 ল্লফ কুভায মৃত. তাঁযা দ ভন্ডর

যাধা যানী

গাইফান্ধা 28/09/1992
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33601 মভাোঃ জাভার আেদ মভাোঃ আব্দুর জলরর

মভযাজ মফগভ

লফগঞ্জ 18/12/1994

33602 কাজী আজভর নেয়াদ কাজী রুহুর আলভন

মপন্পী মফগভ

নীরপাভাযী 10/08/1990

33603 লদনৄ যকায লফনৄন যকায

আযলত যকায

লদনাজনৄয 30/05/1994

33604 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ আোঃ াই

যছভরা মফগভ

াফনা 09/11/1993

33605 ছয়দ মগারামুয যভান ছয়দ মগারাভ কাছদয

নুযজাান মফগভ

চট্টগ্রাভ 12/08/1994

33606 রাাইওয়ং ভাযভা প্রুফাই ভাযভা

আনৄভা ভাযভা

যাঙ্গাভাটি 01/02/1994

33607 মভাোঃ  আবু াঈদ াান মভাোঃ মারায়ভান

ছালফনা  ইয়ালভন

জাভারনৄয 01/01/1994

33608 মভাোঃ যলকবুর ইরাভ মৃত. ওয়াছজদ আরী

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

জাভারনৄয 20/11/1989

33609 ভাঈন উলিন আবুর মাছন

লফলফ আছয়া

মপনী 02/02/1990

33610 মভাোঃ ফলদউজ্জাভান মভাোঃ আোঃ ভান্নান

লফউটি মফগভ

মগাারগঞ্জ 08/06/1996

33611 ভীয লপকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ছাত্তায ভীয

পাছতভা খাতুন

মনত্রছকানা 04/06/1993

33612 মগারাভ যওয়ায ফাপ্পী জাাঙ্গীয আরভ

পলযদা আখতায

মনায়াখারী 10/10/1992

33613 জান্নালত আলজজ আলজজায যভান

মলরনা আক্তায

ফগুড়া 17/02/1996

33614 যালকফ াান মভাোঃ ালফবুয যভান

মযাছকয়া মফগভ

জাভারনৄয 20/10/1992

33615 এ. এভ. াছরকুর আরভ এভ. এ. কুদ্দু

মতাযা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 28/07/1989

33616 মদফপ্রলতভ যকায অরুন কুভায যকায

প্রলতভা যানী লফশ্বা

ভয়ভনলং 31/12/1995

33617 মভাোঃ ভামুনুয যলদ মভাোঃ আব্দু ছাভাদ

নেছরছা মফগভ

জাভারনৄয 09/07/1991

33618 মভাোঃ আলযনেজ্জাভান মভাােদ আরী

মভাাোঃ সুছভযা মফগভ

যাজাী 21/11/1991

33619 মভাোঃ আব্দুল্লা আর াান মভাোঃ আব্দু ছাভাদ

মভাছাোঃ যাছফয়া খাতুন

নওগাঁ 04/05/1993

33620 ালভভ াওরাদায মভাোঃ মরার উলিন াওরাদায

জাানাযা মফগভ

ফলযার 20/01/1996

33621 ালব্বয আর আভীয এ. এভ. আভীয আরী

নাজবুন নাায

াফনা 05/01/1985

33622 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ ইউসুপ আরী

মভাছাোঃ ালদা

ভালনকগঞ্জ 06/07/1996

33623 ইভযান মখ আোঃ াভাদ

ইবা মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 25/11/1993

33624 তানলজদ আছভদ যীপ মভাোঃ াভসুর ক

াছনায়াযা মফগভ

নযলংদী 09/10/1992
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33625 মভাোঃ জালদুর ক মভাোঃ াভছুর ক

ল ক

কুলভল্লা 21/01/1988

33626 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ মরার মাছন

মভাছাোঃ তলভনা মাছন

ফগুড়া 30/12/1995

33627 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ াজাান আরী

মফগভ খাতুন

লযাজগঞ্জ 04/12/1994

33628 মভাোঃ রুছফর আরী মভাোঃ খুযছদ আরী

মভাাোঃ াছভা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 25/02/1995

33629 মখ মভাাইছভনুর মুক্তালদয মখ াভসুর ইরাভ

তালরভা সুরতানা

চুয়াডাঙ্গা 10/12/1994

33630 ঝন্টু চাকভা ফীছযন্দ্র ভলন চাকভা

মানালফ চাকভা

যাঙ্গাভাটি 10/08/1992

33631 মভাছাোঃ পাছতভা আক্তায মভাোঃ আলনসুয যভান

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

ফগুড়া 20/10/1992

33632 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ মভাফাযক আরী যদায

মভাছাোঃ আছভা মফগভ

নাছটায 04/12/1995

33633 মভছলযন আক্তায ভভতা ভলজবুয যভান

যাছফয়া মফগভ

নযলংদী 16/01/1996

33634 াওন যকায ক্ষুলদযাভ যকায

লখা যানী যকায

নড়াইর 09/03/1991

33635 এ. এভ. ভামুদুয যভান এ.এভ ভাবুবুয যভান

ইপপাতআযা মফগভ

মছায 15/04/1994

33636 মভাোঃ ভাইনুলিন আফদু াত্তায াওরাদায

ভলজযন মফগভ

টুয়াখারী 08/10/1995

33637 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ ইউনু আরী

মভাছাোঃ াভীভা মফগভ

যাজাী 27/05/1989

33638 মভাোঃ আলজজুর ক মভাোঃ লযাজুর ক

মযালজনা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 18/09/1993

33639 মভাোঃ লযপাত াান মভাোঃ আফদুর গলন

ালদা আক্তায

কুলভল্লা 01/01/1997

33640 মভাোঃ লভযাজুয যভান মভাোঃ জব্বায আকন

জাানাযা মফগভ

ফযগুনা 04/02/1995

33641 মভাোঃ আলতউয যভান মভাোঃ আব্দু ছারাভ

মভাছাোঃ ফয়তুন নাায

লদনাজনৄয 01/02/1993

33642 আব্দুল্লা আর ভাামুদ মৃত আব্দুর ফাছতন মখ

আক্তায ফানু

াফনা 01/01/1997

33643 মভাোঃ যানা আাছেদ মভাোঃ লদ লভয়া

মযাছকয়া মফগভ

গাজীনৄয 09/01/1995

33644 বুজ কয সুবাল কয

ভভতা কয

যাজফাড়ী 01/01/1993

33645 মভাোঃ ভলন লভয়া আফদুর আরী

মভাছাোঃ যাছদা

গাজীনৄয 11/12/1992

33646 লযন দা লভযন দা

কানন মদফী

চট্টগ্রাভ 11/10/1985

33647 মভাোঃ ারা উলিন মভাোঃ কলপর উলিন

মভাছাোঃ াছযা মফগভ

জাভারনৄয 19/09/1993

33648 ভলনরুর ইরাভ লপউর ফাযী

ভাছজদা মফগভ

কুলিয়া 10/08/1986
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33649 শুব কুভায যকায ংকয চন্দ্র যকায

সুলচত্রা যানী যকায

ফগুড়া 01/07/1996

33650 মভাোঃ আলকুয যভান মভাোঃ মরার যদায

লুৎপা মফগভ

ফলযার 02/05/1995

33651 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যফ

মভাাোঃ কাভরুন্নাায

টুয়াখারী 15/06/1991

33652 আাদুজ্জাভান ালফবুয যভান

াছজদা খাতুন

লঝনাইদ 01/02/1991

33653 মভাোঃ লযন মাছন মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

লছযানা মফগভ

পলযদনৄয 20/08/1991

33654 প্রদী লফশ্বা লযভর লফশ্বা

ভয়না যানী লফশ্বা

ঢাকা 03/04/1994

33655 মভাোঃ আবু ালনপ মভাোঃ আফদু াভাদ

ভয়মুনা খাতুন

মনায়াখারী 10/03/1988

33656 মভাোঃ কাভার মাছন যকায মৃতোঃ আব্দুর ভান্নান যকায

লপছযাজা খাতুন

খাগড়াছলড় 05/11/1994

33657 রুখানা আকতায মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ উছে কুরসুভ

ফগুড়া 11/04/1988

33658 ভাকসুদুয যভান মৃতোঃ শুয়াইবুয যভান

ছাছরা মফগভ

লছরট 28/12/1992

33659 মভাােদ জলভ উলিন মভাোঃ মযত আরী

জাানাযা মফগভ

টাঙ্গাইর 14/12/1996

33660 মভাোঃ ভামুন যলদ মভাোঃ পখরুর ইরাভ

সুলপয়া মফগভ

লছরট 26/01/1991

33661 ভাবুবুয যভান আলজজুর ক

ভলযয়ভ মনছা

লদনাজনৄয 12/11/1992

33662 মভাোঃ আোঃ ালভদ মৃত মভাোঃ আোঃ জব্বায

আলভনা আক্তায

ঢাকা 30/11/1994

33663 মভাোঃ আব্দু াভাদ আজাদ মভাোঃ আবুর কারাভ আাজাদ

আয়া আক্তায লযনা

চাঁদনৄয 15/10/1989

33664 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ জাকালযয়া মখ

নালযন সুরতানা

মগাারগঞ্জ 05/02/1995

33665 মভাোঃ আবু মযজওয়ান মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভলতয়াযা মফগভ

ফগুড়া 13/11/1989

33666 মভাোঃ রুছফর লভয়া মভাোঃ আোঃ জলরর

যলভা মফগভ

টাঙ্গাইর 28/10/1994

33667 নুরুর আফছায খুযলদ আরভ

াছনা আক্তায

মপনী 08/12/1994

33668 মভাোঃ ালব্বয মাছন মভাোঃ মতাপাজ্জর মাছন

ানাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 01/05/1994

33669 তাভান্না আক্তায মছায়াদ লভয়া

নালছভা আক্তায

লকছাযগঞ্জ 06/02/1991

33670 মভাোঃ মদছরায়ায মাাইন মভাোঃ ফাায আরী

ভছনায়াযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 16/06/1992

33671 মভাোঃ ইভাভ মাছন মভাোঃ আব্দুয যভান ভাতুব্বয

রারভলত

ফলযার 01/06/1994

33672 মভাোঃ নুরুর হুদা নুয আােদ

যলভা মফগভ

খাগড়াছলড় 01/02/1994
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33673 মভাোঃ ারুন অয যলদ মভাোঃ আব্দুর কলযভ

মভাছাোঃ পলযদা ফানু

নাছটায 01/03/1989

33674 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ ভলজবুর ক

তাছযা খাতুন

খাগড়াছলড় 30/11/1993

33675 মভাোঃ াাদাত মাছন মভাোঃাোঃ অলজ উল্যাহ

ালছনা আক্তায

মনায়াখারী 01/11/1993

33676 মক. এভ. মুালি আরভ মক. এভ. জাাঙ্গীয আরভ

ভভতাজ আরভ

াফনা 01/01/1994

33677  মভাোঃ ভলনউিীন মভাোঃ আবু তাছয

লভনাযা মফগভ

মবারা 03/12/1994

33678 নূযনফী লফফায যভান

জছফদ মফগভ

লযাজগঞ্জ 04/05/1995

33679 জান্নালত খাতুন মভাোঃ লুৎপয যভান

নুরূন নাায

ফগুড়া 01/10/1990

33680 আফদুর ভলজদ আফদু মছাফান

তাছযা মফগভ

কুলভল্লা 05/06/1993

33681 ালকর ভামুদ এ. এভ. াইদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মলরনা মফগভ

যাজাী 01/01/1995

33682 আলযনেয যভান আরালভন মৃত মভাোঃ ভকবুর মাছন

নুযজাান

ফলযার 12/10/1990

33683 লুৎপয যভান মভাোঃ জছায উলিন

মভাছাোঃ রায়রা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 10/09/1990

33684 মভাোঃ নালদুয যভান মৃত মভাোঃ নুরুর ইরাভ তালুকদায

মভাাোঃ াভসুন নাায (মযনু)

টুয়াখারী 15/12/1994

33685 লযনের ইরাভ মতাপাছজ্জর মখ

মপযছদৌী মফগভ

লছযাজনৄয 20/10/1995

33686 মভাোঃ নেরলভয়া মভাোঃ আপাজ উিীন আকন্দ

মভাছাোঃ জলযনা মফগভ

ফগুড়া 18/01/1989

33687 আরপাজ উলিন আব্দুর খাছরক

নুপা মফগভ

ভয়ভনলং 12/01/1994

33688 আব্দুর ভলতন আনছায আরী

মানআযা মফগভ

ফগুড়া 01/01/1992

33689 আলভনুর ইরাভ মভাোঃ পজর খান

সুলপয়া মফগভ

পলযদনৄয 10/06/1991

33690 মভাোঃ মভালভনুর ইরাভ মভাোঃ পজর খান

সুলপয়া মফগভ

পলযদনৄয 08/10/1993

33691 যলকবুর াান ওভয আরী

ভভতাজ মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 24/02/1989

33692 মভাোঃ তকলদয গাজী মভাোঃ আবুর ফাায গাজী

লভছ ালভভা ফাায

লছযাজনৄয 31/01/1987

33693 মভাোঃ পারুক মাছন আফদুর ভতরফ

াছজযা মফগভ

রক্ষীনৄয 30/06/1994

33694 লরটন চন্দ্র ফায লনলখর চন্দ্র ফায

ালত যানী

ফলযার 18/04/1993

33695 খন্দকায মভাোঃ আছখরুজ্জাভান খন্দকায মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাছাোঃ যাছনা মফগভ

যংনৄয 07/07/1988

33696 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ আোঃ জলরর

মভাছাোঃ মযছনা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1993
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33697 াছদকুর ইরাভ াভছুর ক

যলভা খাতুন

ফগুড়া 02/12/1995

33698 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ লফফয যভান

মভাছাোঃ ভাসুদা খাতুন

যংনৄয 01/01/1990

33699 রুফাইদা ইরাভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

 মপযছদৌী মফগভ

পলযদনৄয 07/07/1989

33700 মভাোঃ মাছর মখ মভাোঃ আরভ মখ

াওয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 20/05/1995

33701 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ আলভন উলিন

আয়া খাতুন

াফনা 11/06/1991

33702 মভাোঃ াভাউর ইরাভ মভাোঃ নুয ইরাভ

ানা মফগভ

চট্টগ্রাভ 07/04/1993

33703 মভাোঃ জলয যায়ান মলরভ মভাল্লা

াছযা মফগভ

যাজফাড়ী 15/04/1993

33704 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মভাোঃ দুদু প্রাং

মভাছাোঃ আছভনা মফগভ

ফগুড়া 25/06/1994

33705 মভাোঃ লযাজুর ইরাভ মভাোঃ মুলরভ উলিন

মভাছাোঃ লপছযাজা মফগভ

নীরপাভাযী 01/06/1987

33706 মভাোঃ সুজন মক মভাোঃ লরু মক

সুলপয়া মফগভ

পলযদনৄয 06/06/1995

33707 মভাোঃ রুছফর মাাইন আব্দুর আলজজ ভাতুব্বয

ভলজযন মফগভ

পলযদনৄয 31/07/1995

33708 মভাোঃ াদত মাছন মৃত ভলজফয যভান

মভাছাোঃ আপরুজা মফওয়া

ফগুড়া 02/03/1992

33709 মভা: লাফ আরভ আব্দুর ভলভন

ময়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/07/1991

33710 মভা: আফদুর  ালভদ খান সুরতান আছেদ খান

মভাা: জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 12/08/1996

33711 গুীনাথ ফভ মন বছফন্দ্র নাথ ফভ মন

অলভয় ফারা

লদনাজনৄয 07/05/1989

33712 মভা: মভছদী আর ভানেজ মৃত মভা: মভাছছরভ উলিন

মভছরুছন্নছা

ঢাকা 05/11/1989

33713 মভা: জালদুর ইরাভ আব্দুয যলদ াওরাদায

ভলযয়ভ মফগভ

ঝারকাঠী 18/03/1996

33714 মভা: যলপকুর ইরাভ মৃত: রার লভয়া

মভাছা: ালরভা মফগভ

ফগুড়া 29/12/1990

33715 যালদ আভদ মভা: যলপক উলিন

কলফরুন মনছা

মভৌরবীফাজায 01/01/1993

33716 আখতারুজ্জাভান মতু মভা: আকফয মাছন প্রাভালনক

কালনজ পাযলজনা

কুলিয়া 21/10/1989

33717 মভা: ইকফার মাছন মভা: রুকুন উলিন

পলযদা মফগভ

নযলংদী 10/08/1995

33718 মভা: ইব্রাীভ মভা: জাপয আরী তালুকদায

মভাা: ালয়া মফগভ

ফলযার 01/05/1996

33719 তলরভ উলিন আব্দুর কলযভ

তালরভা খানভ

নড়াইর 17/01/1994

33720 মভা: রুহুর আলভন মভা: আরতাপ মাছন

নুরুন নাায মফগভ

ফলযার 15/10/1990
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33721 মভা: ভীন আরী মভা: আছনায়ারুর ইরাভ

মভাছা: ভছনায়াযা মফগভ

লদনাজনৄয 03/07/1990

33722 মদফাীল কভ মকায লনভাই চন্দ্র কভ মকায

আছরা যানী কভ মকায

লযাজগঞ্জ 11/12/1987

33723 মভাোঃ ম্রাট াান মভা: এনামুর ক

মভাছা: ালদা মফগভ

নীরপাভাযী 01/06/1993

33724 মভা: ভলনরুজ্জাভান মভা: ইউসুপ আরী

আকলরভা খাতুন

াফনা 10/09/1994

33725 লভজানুয যভান ভলনয উলিন লকদায

ভভতাজ মফগভ

ভাদাযীনৄয 03/03/1994

33726 মভা: আব্দু ারাভ মভা: ইভাইর প্রাভালনক

আশুযা মফগভ

াফনা 30/12/1994

33727 মভা: যাজীফ াান মভা: আব্দুয যফ

মভাা: াানাযা যফ

কুলভল্লা 26/07/1996

33728 সুছদফ কৃষ্ণ লভরন চন্দ্র

আযতী যানী

ফযগুনা 10/05/1989

33729 মভা: জুছয়র যানা মভা: আব্দু াভাদ

মভাছা: ভছনায়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 17/12/1992

33730 মভা: রুছফর লকদায মভা: ভামুন অয যলদ লকদায

লয়াযা মফগভ

টুয়াখারী 17/08/1989

33731 মভা: ইভযান মভা: নালভ

াযওয়াযী মফগভ

ঢাকা 31/07/1990

33732 মভা: আবু াঈদ খান মৃত আলজজুর ক খান

মজযাৎস্না খানভ

ভয়ভনলং 25/12/1989

33733 মভা: াছজদুর ইরাভ লজফ মভা: লদুর ইরাভ

আভা মফগভ মল

টুয়াখারী 01/01/1994

33734 যভজান আরী মৃত: আলভরুর ইরাভ

মভাছা: যালদা খাতুন

াফনা 01/01/1994

33735 এ.এভ আলযপ মাছন মৃত: এ. এভ ভলজফয যভান

মভাছা: লপছযাজা মফগভ

গাইফান্ধা 12/12/1993

33736 মভা: ফদরুজ্জাভান মভা: জয়নার আছফদীন াওরাদায

মভাা: আছভনা মফগভ

ফলযার 02/03/1989

33737 ালভউর ইরাভ তাজুর ইরাভ

লউরী মফগভ

ফগুড়া 29/12/1987

33738 নাজমুর হুদা সুরতান লভয়া

ালরভা খাতুন

ভয়ভনলং 04/04/1992

33739 মভা: মুালপয আরভ মভা: লযাজ উলিন

মযাছকয়া মফগভ

সুনাভগঞ্জ 22/12/1993

33740 মভা: আব্দুর রলতপ মভা: ইয়াকুফ আরী

রতা মফগভ

াফনা 10/08/1994

33741 মভাােদ আলতকুয যভান মভাােদ আরতাফ মাছন 

সুলপয়া আকতায

ফগুড়া 25/12/1992

33742 াইনেয যভান মভা: লপকুয যভান

তাছযা মফগভ

মনায়াখারী 02/01/1987

33743 মভাছা: তানলজরা ভভতাজ মভা: মভায়াছজ্জভ মাছন

মভাছা: ছারভা খানভ

ফগুড়া 12/08/1989

33744 মভা: াছযায়ায আজভ মভা: ফলছয উিীন

মভাছা: আলভনা মফগভ

লদনাজনৄয 06/03/1993
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33745 মভা: আলনের ইরাভ মভা: াভছুর আরভ

মভাছা: আছনায়াযা খাতুন

ঢাকা 29/03/1993

33746 মভাছা: নালযন আকতায মভা: জাছদুর ইরাভ

মভাছা: লভলন মফগভ

ফগুড়া 28/11/1992

33747 মভা: ইভযান মাছন মভা: আ: ান্নান

মভাছা: াছজদা মফগভ

ফগুড়া 11/07/1992

33748 আলজজুর ইরাভ আরী আশ্রাপ

ছাছরা মফগভ

মপনী 25/03/1990

33749 জুছয়র ভূইয়া আফদুর জলরর ভূইয়া

লফরলক মফগভ

নযলংদী 20/10/1996

33750 মভাোঃ আলনসুয যভান মভা: জয়নার আছফদীন

জহুযা মফগভ

পলযদনৄয 01/03/1995

33751 মভাোঃ লভরন যকায মভা: বুলু যকায

মভাছা: খুলক মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1996

33752 মভা: যাছদুর ইরাভ মভা; ভলপজুয যভান

মভাা: মছরনা মফগভ

টুয়াখারী 20/06/1994

33753 মভাােদ দাউদুর ইরাভ আবুর কারাভ আজাদ ভজুভদায

আছরয়া খাতুন

মপনী 10/11/1993

33754 মভা: ইউসুপ আব্দুর ভান্নান

জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 10/11/1997

33755 মভা: নাজমুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

নাজভা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1995

33756 যাছর লযপ াছফ আরী

মপারী মফগভ

চাঁদনৄয 01/10/1992

33757 মভা: আলযনেয যভান আ: মভাতাছরফ খান

পালতভা মফগভ

টুয়াখারী 30/12/1990

33758 আব্দুয যউপ মছকন্দায  আরী

যত্না খাতুন

লযাজগঞ্জ 08/11/1994

33759 মভা: ালদকুর ইরাভ আজগায আরী

ালদা মফগভ

নীরপাভাযী 15/08/1991

33760 ভরয় কুভায যায় লযন লচত্তযঞ্জন যায়

লভনতী যানী যায়

রারভলনযাট 18/08/1990

33761 মভা: পযাদ মাছন মভা: নুয উিীন

লপছযাজা মফগভ

নীরপাভাযী 10/02/1991

33762 মভা: তানবীয মাছন লভলজ আব্দুর ান্নান লভলজ

আছভনা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1993

33763 মভা: নাজমুর হুদা মৃত মভাাো্েদ আরী

মভাছা: নাছলযন মফগভ

গাইফান্ধা 17/11/1991

33764 মভা: মভাস্তপা কাভার মৃত মভাছরভ আরী

মযনু মফগভ

ফাছগযাট 11/10/1994

33765 টিটু মচৌধুযী গুনফাী মচৌধুযী 

ভায়া যানী দা

লফগঞ্জ 15/11/1994

33766 মভা: ভাজারুর ইরাভ ফাঙ্গারী মভা: লপয উলিন ফাঙ্গারী

াছজযা আক্তায

মনত্রছকানা 17/12/1992

33767 মভা: ভাসুদুর াান মভা: আজারুর ক

লপছযাজা আক্তায

নযলংদী 15/05/1987

33768 যাছফয়া লছলিকা ভলন মভা: দলরর উিীন আছভদ

কাজী মজলভন আযা

ফলযার 31/12/1988
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33769 মভা: যাজু আছভদ মভা: আরী আছেদ

লভছ আছনায়াযা মফগভ

মছায 14/12/1993

33770 মভা: আাদুজ্জাভান আফদুর ালরভ মভাল্লা

মভাােৎ আছনায়াযা মফগভ

ফলযার 25/12/1994

33771 াভসুন্নাায লভতু ারাভ যীপ

যাছপজা খানভ

পলযদনৄয 12/08/1993

33772 মভা: আাদুজ্জাভান মভা: আব্দুর রলতপ

মভাা: লপরুজ মফগভ

টাঙ্গাইর 10/11/1988

33773 মভা: আব্দুর আলজজ মভা: আব্দু াভাদ

মভাছা: মডইজী মফগভ

ফগুড়া 31/12/1995

33774 মভা: কলফয মাছন মভা: আব্দুয যভান মভাড়র

মভাছা: জলযনা লফলফ

াতক্ষীযা 15/06/1989

33775 মভা: লপকুর ইরাভ তানবীয মভা: আফদুর ালভদ

তালরভা মফগভ

ফলযার 13/05/1996

33776 মভা: মভছদী াান মভা: আব্দু ারাভ

মভাছা: নূযজাান মফগভ

ফগুড়া 12/09/1994

33777 মভা: আব্দুল্লা আর ভামুন এ.মক. এভ জালকয মাছন

ালনা মফগভ

নযলংদী 15/12/1992

33778 যলপকুর ইরাভ পলযদ লভয়া

ভছনায়াযা মফগভ

লঝনাইদ 26/06/1996

33779 পজছর যালব্ব খলরলুয যভান 

মযফা মফগভ

ফগুড়া 21/03/1995

33780 মভা: াইনের ইরাভ মভা: ফাজুায লভয়া

খালদজা মফগভ

লঝনাইদ 01/01/1994

33781 মভা: পাালি মাাইন মভা: লপকুর ইরাভ

মভাছা: যওছানা মফগভ

নীরপাভাযী 05/02/1996

33782 এ এভ ালদউজ্জাভান এ এভ াছজদুয যভান

ালরভা মফগভ

লঝনাইদ 08/04/1994

33783 এ. এভ ওয়ারী উল্লা এ.এভ া আরভ

খালদজা মফগভ

ফলযার 31/01/1995

33784 শ্যাভর চাকভা মগৌযাঙ্গ চাকভা

ইন্দ্রলত চাকভা

যাঙ্গাভাটি 15/05/1988

33785 মভা: জুছয়র মাছন মভা: মভায আরী

ালনা খাতুন

াতক্ষীযা 01/05/1996

33786 মভা: লপছযাজ মাছন মভা: ভাবুফ আরভ

মভাা: পলযদা ইয়াছলভন

নওগাঁ 18/11/1988

33787 মভা: যালকফ াান মভা: ভামুন মখ

মভাছা: জাানাযা মফগভ

ফগুড়া 10/10/1995

33788 নুরুর আরভ মভাতালচ্ছয আরভ

নাজভা খানভ

লছরট 30/12/1988

33789 জালদ াান আকলরভা মফগভ

মভা: কাভার লকদায

পলযদনৄয 10/02/1995

33790 মভা: মারায়ভান মাছন মভা: ভছয়জ উলিন

লজযন মফগভ

টাঙ্গাইর 08/10/1989

33791 মভা: যালজফ মাছন মভা: ালফবুয যভান

মভাছা: আছরয়া াযবীন

লযাজগঞ্জ 01/01/1990

33792 মভাছা: ালকরা আকতায মভা: াভছুর ক প্রাং

াভছুননায মফগভ

ফগুড়া 10/10/1992
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33793 এভ. এ যালকফ াান মুা: জলভ উলিন

মভাছা: মযছনা ফানু

যাজাী 26/12/1990

33794 আলপ ইকফার ইকফার মাছন

আপছযাজা আক্তায

াফনা 01/12/1996

33795 মভা: সুজন লফশ্বা মভা: াজাান যকায

ভলযয়ভ খাতুন

লযাজগঞ্জ 30/11/1991

33796 মভাােদ আলতকুয যভান মতাপাছয়র আেদ

ালরভা মফগভ

কুলভল্লা 15/08/1993

33797 মভা: ফালকলফল্লা মভা: আব্দুর ফাছযক

আনুয়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 11/06/1993

33798 নয়ন মঘাল প্রল্লাদ চন্দ্র মঘাল

লভনা যানী মঘাল

লকছাযগঞ্জ 16/08/1991

33799 টিটু সূত্রধয লযছভান সূত্রধয 

ঝযনা সূত্রধয

লকছাযগঞ্জ 03/07/1992

33800 মভা: আর আলভন মভা: আতাউয যভান

মভাা: ছয়দা মফগভ

যাজাী 31/12/1992

33801 খান মভা: ভাবুছফ মাফানী মভা: আবুর কাছভ খান

লয়াযা খানভ

কুলভল্লা 31/12/1990

33802 াানাযা াযবীন মভা: মফল্লার মাছন

পাছতভা মফগভ

লছযাজনৄয 02/05/1995

33803 আবু ায়াদ যাব্বী মভা: ইভাযত মাছন

মপারী মফগভ

পলযদনৄয 25/10/1995

33804 মভা: াইদুজ্জাভান যনু মভা: আবুর মাছন

মভাছা: পাছতভা আক্তায

কুলিয়া 10/11/1992

33805 মভা: াছদক আছভদ নূয মভাােদ

ভছনায়াযা মফগভ

লফগঞ্জ 18/03/1995

33806 মকৌলক দা দ্বীছন্দ্রনাথ দা

যভা যানী দা

যাজফাড়ী 27/03/1991

33807 মভা: ালনুয ইরাভ মভা: ফযকতুল্লা

মভাছা: জাানাযা খাতুন

াফনা 08/05/1996

33808 মভা: ািাভ মাছন মভা: চান লভয়া

ঝযনা মফগভ

নযলংদী 05/11/1995

33809 মভা: ভামুনুয যলদ ভামুন মৃত মভা: আবুর কারাভ

মভাা: সুছগযা খাতুন

লফগঞ্জ 03/07/1989

33810 আবু ফকয ললিকী মভা: ছতয়ফ আরী

াছজযা মফগভ

জাভারনৄয 28/03/1992

33811 মভা: নাজমুর ক মভা: আবু মজাা

লুৎনেছন্নছা

াতক্ষীযা 07/06/1991

33812 মভা: ালভউর ইরাভ মভা: আ: ভলতন

মভাছা: ছালভযন মফগভ

জাভারনৄয 10/11/1994

33813 ালকফ হুাইন লপকুর ইরাভ

নাজভা খাতুন

মছায 12/03/1994

33814 লভতু াওজার অলনর চন্দ্র াওজার

ভঞ্জু যানী াওজার

ফলযার 27/09/1994

33815 যলথন ফাশড় লনযঞ্জন ফাশড়

শ্যাভরী ফাশড়

মগাারগঞ্জ 15/03/1988

33816 আব্দুল্লা ওভয আবু ফক্কায ললিক

মপযছদৌল মফগভ

পলযদনৄয 27/12/1990
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33817 ারুন অয যলদ আব্দুর রলতপ প্রধান

আছয়া মফগভ

চাঁদনৄয 31/12/1989

33818 মভা: এনাছয়তুয যভান মভা: কাইয়ুভ আরী

মভাছা: এছছভাতাযা মফগভ

যংনৄয 10/12/1995

33819 মভা: ািাভ মাাইন মভা: ভলপজ উলিন

মভাা: সূম ম ফান মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 24/06/1995

33820 মভা: রুছফর যকায মভা: মাযাফ যকায

মভাছা: ালরভা খাতুন

াফনা 08/12/1995

33821 মভা: আইনুলিন ভাসুভ মভা: আরভগীয কলফয

আভা মফগভ

ঢাকা 12/10/1989

33822 এভ. মযজলনক আভীন মভা: রুহুর আভীন

মযাকানা খানভ

নওগাঁ 23/06/1996

33823 মভা: জালদুর ইরাভ আব্দুর খাছরক

মভাছা: রাইরী মফগভ

লযাজগঞ্জ 02/10/1996

33824 মভা: পযাদ াান মভা: আব্দু ারাভ মখ

মভাছা: পাছতভা জহুযা

ফগুড়া 06/06/1988

33825 মভা: মতাপাছয়র আছভদ আলপ মভা: আজাায আরী

মভাছা: তলভনা াযবীন

নওগাঁ 15/07/1995

33826 মভা: নাজমুর ক মভা: লনজাভ উলিন ভন্ডর

ভলজমনা মফগভ

নাছটায 27/11/1995

33827 যাজু কুভায ভন্ডর লফভর চন্দ্র  ভন্ডর

মদফী যানী ভন্ডর

লঝনাইদ 28/02/1992

33828 মভা: খুযীদ উজ জাভান মভা: নুয ফক

নূরুন মনছা

যাজাী 30/04/1989

33829 রাইরী মফগভ মভা: আব্দুর ভলজদ

আছভা মফগভ

জাভারনৄয 15/07/1992

33830 মভা: আবুর ফাায মভা: ালফবুয যভান

লভ. লফরলকছ জাান

মছায 15/09/1992

33831 মভা: আবু ালনপা আবুর ানাত

মযছনা মফগভ

লছরট 14/04/1994

33832 মভা: আব্দু বুয মভা: আব্দুর আলজজ

লফরলক আযা

ফগুড়া 10/09/1989

33833 মভা: যায়ান যীপ মভা: মভাখছরছুয যভান 

মভাছা: যলদা মফগভ

ফগুড়া 16/01/1990

33834 মভা: জালভর উলিন মভা: ছাভছুর ক

মনা খাতুন

ফগুড়া 09/04/1987

33835 মভাোঃ নালভ উলিন মভা: লরয়াকত আরী

নাগী আক্তায

াফনা 28/07/1991

33836 আলপ াান মযজা মভা: ইব্রাীভ খলরর

সুলপয়া মফগভ

ফলযার 01/12/1991

33837 মক. এভ. মভাপাজ্জর মাছন মক. এভ. পজলূর কলযভ ভাস্টায

সুলপয়া খাতুন

চাঁদনৄয 01/06/1994

33838 লপউল্লা জুরা লভয়া

ভছনায়াযা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 05/01/1994

33839 রুহুর আলভন মভা: আব্দুর জলরর

রুলপজা মফগভ

জাভারনৄয 01/11/1989

33840 মভা: আখতারুজ্জাভান মভা: ভলজবুয যভান

নুরুন্নাায মফগভ

যংনৄয 26/05/1992
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33841 আর আলভন মভা: পযাদ আব্দুর কুদ্দু লরারী

মযাছকয়া মফগভ

কুলভল্লা 31/12/1993

33842 মভা: ইয়ালন লভয়া মভা: নুরুর ইরাভ

াানা মফগভ

কুলভল্লা 15/03/1989

33843 নজরুর ইরাভ আফদুর ওয়াদুদ

াভছুন নাায

মনায়াখারী 01/07/1987

33844 মভা: যালকফ মাছন মভা: মভাাযপ মাছন

নুযজাান মফগভ

ভালনকগঞ্জ 01/01/1996

33845 মভা: লজাদুয যভান মভা: জাাঙ্গীয আরভ মফাযী

মভাা: ভালনূয মফগভ

ফলযার 10/12/1996

33846 ানাত জাান যলন মভা: সুরতান ভাামুদ

আলকতুন মনছা মফরী

ফযগুনা 25/03/1992

33847 মভা: মাফায মাছন মভা: রুস্তভ আরী

আছনায়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 15/01/1988

33848 মভা: মভছদী াান আব্দুর কদ্দু লকদায

মযছনা আক্তায

ভালনকগঞ্জ 10/10/1993

33849 মভা: লযন মাছন মভা: খাছজভ আরী

মভাছা: মযখা খাতুন

াফনা 10/11/1989

33850 মভা: াভীভ মাছন মভা: আব্দু াভাদ ভন্ডর

মভাছা: ছারভা মফগভ

জয়নৄযাট 10/05/1991

33851 মুলন্প াছনায়ায মাছন লরভন মুলন্প াাদাৎ মাছন

মভাা: লভনু মফগভ

মগাারগঞ্জ 05/07/1996

33852 মভা: াভীনুয যভান মভা: মভাজাছের ক

মলরনা মফগভ

জাভারনৄয 02/12/1990

33853 মভা: মভাস্তালকভ আরী মভা: নজরুর ইরাভ

মভাছা: মভাছপজা খাতুন

লদনাজনৄয 30/12/1991

33854 মভা: ভাসুদুয যভান মভা: ফজলুয যভান

ানাযা মফগভ (মৃত)

নযলংদী 01/11/1993

33855 ইউসুপ মাাইন আরী মাাইন

যাছফয়া মফগভ

লছরট 15/11/1989

33856 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান পছয়জ মভাোঃ আব্দুর রলতপ

মভাাোঃ াইযীন সুরতানা

টুয়াখারী 03/03/1991

33857 মভাোঃ যাছর মভাাযপ মাছন

খুলক আক্তায

ব্রাহ্মনফালড়য়া 28/06/1994

33858 মভাোঃ ালব্বয াান মভাোঃ পজলুর ক

াভছুন্নাায মফগভ

যংনৄয 01/01/1994

33859 অলবলজৎ যায় দুর মব যায়

প্রলতভা যানী যায়

লদনাজনৄয 15/11/1994

33860 উানু ভাযভা চাই মথাম্রাই প্রু ভাযভা

যাজশ্রী ভানজী

যাঙ্গাভাটি 24/09/1989

33861 মভাোঃ ওভয পারুক মৃত. মদছরায়ায মাছন

লযলজয়া লফলফ

ফগুড়া 30/06/1993

33862 মভাোঃ আছনায়ায মাাইন  আব্দুর খাছরক

মভাাোঃ মনা াযবীন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 27/12/1994

33863 কাওায যওন

যওছান আযা

টুয়াখারী 30/12/1994

33864 উজ্জর কুভায ছদফ চন্দ্র

যঞ্জ যানী

ফগুড়া 03/11/1992
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33865 আবুর কারাভ াভছুর ক

ালনা

টাঙ্গাইর 04/02/1992

33866 ভাইন উলিন আব্দুর খাছরক

ভাছরকা মফগভ

টাঙ্গাইর 08/10/1992

33867 মভাোঃ আর-আলভন মভাোঃ যলজ উলিন

খলফযন মফগভ

টাঙ্গাইর 29/07/1995

33868 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃ কাঞ্চন লভয়া

রায়রা মফগভ

মবারা 26/09/1991

33869 মভাোঃ জালদুয যভান মভাোঃ ওছভদ আরী

মভাছাোঃ বানুয়াযা খাতুন

াফনা 17/07/1992

33870 রা চন্দ্র ভত নৃছন্দ্রনাথ ভত

নৄষ্প যানী ভত

লদনাজনৄয 07/04/1993

33871 জয়ত ারদায অলফনা ারদায

মজযাৎস্না ারদায

লছযাজনৄয 12/10/1992

33872 লভঠু ফড়ার লযভর চন্দ্র ফড়ার

সুলপ্রয়া ফড়ার

লছযাজনৄয 01/03/1993

33873 আীল কুভায যাা অছাক কুভায যাা

লদপ্তী যানী যাা

যাজফাড়ী 03/09/1988

33874 মভাোঃ মাাগ লভয়া মভাোঃ আশ্রাফ আরী

সুলপয়া মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 21/11/1987

33875 মৌলভক কুভায ভ মা যতন কুভায ভ মা

নলভতা যানী

যংনৄয 15/12/1992

33876 মভাোঃ নূয মভাােদ যাজু মভাোঃ পইজুয যভান

মভাছাোঃ আঞ্জুভান মফগভ

নীরপাভাযী 25/11/1992

33877 মভাোঃ ভলতউয যভান মভাোঃ মভাজাায আরী

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

নওগাঁ 05/02/1992

33878 মভাছাোঃ তলনা মফগভ মভাোঃ ছতমুয আরী

মভাছাোঃ াানাজ

লদনাজনৄয 01/09/1994

33879 মভাোঃ আান াফীফ মচৌধুযী মভাোঃ কাভরুর াান মচৌধুযী

মভাছাোঃ যাছফয়া মচৌধুযী

গাইফান্ধা 10/12/1989

33880 মভাোঃ যলন মখ মভাোঃ লদুর মখ

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

াতক্ষীযা 08/02/1995

33881 মভাোঃ াইনের ইরাভ আব্দুর াই মদওয়ান

ালনা মফগভ

মুন্পীগঞ্জ 10/11/1990

33882 জীফ াওরাদায প্রান-মগাার াওরাদায

অঞ্জু যানী াওরাদায

মবারা 27/12/1991

33883 ভলল্লকা লফশ্বা কুভাছয লফশ্বা

কাজর লফশ্বা

খুরনা 01/06/1991

33884 মভাোঃ যাছদুর ইরাভ মভাোঃ াভসুর ক

মভাাোঃ আছভনা মফগভ

টুয়াখারী 30/11/1990

33885 মভাোঃ লফপ্লফ মাছন মভাোঃ লভনাজ মখ

মভাছাোঃ আছভা খাতুন

াফনা 03/08/1996

33886 মভাোঃ ওয়ালভ আরী আব্দুর আলজজ

মভাছাোঃ যলভছা খাতুন

নীরপাভাযী 20/09/1989

33887 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ আলজজুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযাকানা মফগভ

যংনৄয 17/05/1995

33888 মভাোঃ ইভাইর মাছন মভাোঃ জলরুর ইরাভ

ললযনা আক্তায

কুলভল্লা 18/10/1991
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33889 মভাোঃ জালকয মাাইন া মভাোঃ রুহুর কুদ্দু

মভাছাোঃ জালকয়া সুরতানা

াতক্ষীযা 11/06/1993

33890 মভাোঃ মারায়ভান যকায মভাোঃ লদ মাছন

মভাছাোঃ ারভা মফগভ

গাইফান্ধা 16/03/1996

33891 শুবংকয ার যছভ চন্দ্র ার

চায়না যানী ার

পলযদনৄয 05/01/1995

33892 মভাোঃ যাছর খান মভাোঃ আবুছাইদ খান

মভাছাোঃ জয়গন খাতুন

লযাজগঞ্জ 07/01/1995

33893 মভাোঃ মরাকভান ালকভ মভাোঃ আরভগীয

রবুদা আক্তায

যংনৄয 28/12/1994

33894 ফরুন ঢারী লফছফক ঢারী

কলনকা ঢারী

খুরনা 1/1/0001

33895 খাঁন ালছবুয যভান খাঁন মগারাভ ছছযায়ায

ডলরনা মফগভ

ফাছগযাট 20/12/1996

33896 মভাোঃ আলকুয যভান মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ আপছযাজা মফগভ

ফগুড়া 10/10/1991

33897 মভাোঃ পলযদ মাছন মভাােদ আরী

সূম ম খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/01/1995

33898 মভাোঃ লরটন লভয়া মভাোঃ রার লভয়া

যাছরা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 10/09/1995

33899 ইপপাত আযা লভলভ মভাোঃ মগাছভাছজ আরী খান

ছয়দা মজলভন সুরতানা

মনত্রছকানা 06/02/1993

33900 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ আছযাজ আরী

মভাছাোঃ ভলনজান মনছা

মভছযনৄয 21/06/1991

33901 মভাোঃ যভতুল্লা মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ যাছফয়া মফগভ

যংনৄয 05/01/1994

33902 মভাোঃ াীন মখ মভাোঃ উলকর উলিন

মযনু মফগভ

খুরনা 05/06/1990

33903 মভাোঃ াওন মভাল্লা মভাোঃ ারুন-উয-যলদ

পাছতভা মফগভ

নযলংদী 02/02/1996

33904 দুরার কুভায কুন্ডু মালভণী ভূলণ কুন্ডু

রতা যানী কুন্ডু

লদনাজনৄয 01/08/1991

33905 মভাোঃ মভাাযপ মাছন মভাোঃ াজাান মভাল্লা

সুলপয়া মফগভ

ভালনকগঞ্জ 02/10/1995

33906 মভাোঃ জালকয মাছন মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ ারুর মফগভ

মভছযনৄয 30/11/1996

33907 মভাোঃ উজ্জ্বর  লভয়া জারার উিীন

ভামুদ আক্তায

নযলংদী 05/11/1991

33908 মভাোঃ ালপজুয যভান মভাোঃ ান্নান তালুকদায

লভছ সুলভা আক্তায

ফলযার 01/01/1990

33909 এ. এভ লজফ আছভদ লছযান আছভদ

লনা আছভদ

টুয়াখারী 31/12/1995

33910 মভাোঃ আলকবুর ইরাভ আফদুর আউয়ার

াছজযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 28/11/1994

33911 এ.এভ ভানেজুয যভান লুৎপয যভান

যানীভা খাতুন

ফগুড়া 11/01/1990

33912 মভাোঃ আবুর ফাায মভাোঃ নালজমুিীন প্রাভালনক

মভাছাোঃ লযা মফগভ

াফনা 28/11/1992
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33913 ােী মাফাান লভয়া

আলভনা

মবারা 02/03/1992

33914 শ্রী প্রাত কুভায যায় অনত কুভায যায়

জছয়তী ফারা

যংনৄয 05/10/1990

33915 এছন এভ আব্দুল্লা আর যালন লনজাভ মভাোঃ আর ভামুন

নাজলনন নাায মল

টুয়াখারী 01/07/1995

33916 মভাোঃ াভসুয মযজা তুলায মভাোঃ মগারাভ াছযায়ায

মভাছাোঃ মলরনা খাতুন

ভয়ভনলং 01/09/1992

33917 মভাোঃ যালকবুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর ভলজদ

মভাছাোঃ রুলয়া খাতুন

মভছযনৄয 07/06/1995

33918 মভাজাছের ক আরী আছভদ

যালপয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/12/1991

33919 মভাোঃ লাফ উলিন লফ.এভ আোঃ ালরভ

ভভতাজ াযবীন

খুরনা 10/06/1996

33920 ারা খাতুন মভাোঃ াইনের ইরাভ

লযপা খাতুন

লঝনাইদ 16/07/1993

33921 সুভন কুভায যায় স্বন কুভায যায়

লভনা যানী যায়

মছায 01/04/1990

33922 মভাােদ ারাউলিন ভামুদ মৃত. নূয মাছাইন

আছনায়াযা মফগভ

কক্সফাজায 01/12/1987

33923 কাজী দ্বীন ইরাভ মভাোঃ দাউদ কাজী

মছভরা মফগভ

নড়াইর 16/06/1991

33924 জুফাছয়য আছভদ মভাোঃ ইউসুপ আরী জভাদায

মাছনয়াযা

ভাদাযীনৄয 22/05/1993

33925 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ ইউনুছ যকায

মভাছাোঃ ভছনায়াযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 15/11/1989

33926 মভাোঃ কাওছায াওরাদায মভাোঃ কাঞ্চন াওরাদায

কাইনুয মফগভ

ঝারকাঠী 02/12/1996

33927 মভাোঃ যাাত লভয়া মভাোঃ ভলজবুয যভান

মভাাোঃ নুযজাান মফগভ

লছযাজনৄয 04/01/1990

33928 মভাোঃ আবু ফকয ললিক মভাোঃ আোঃ াত্তায

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

ফগুড়া 08/09/1991

33929 মভাোঃ যীপ আর কাভার মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ নূয ফানু মফগভ

কুলড়গ্রাভ 11/11/1987

33930 মভাাোঃ সুফণ মা াযবীন মভাোঃ যাফ আরী

মভাাোঃ মভাস্তানা মফগভ

লদনাজনৄয 28/11/1994

33931 মভাোঃ আরতাপ মাছন মভাোঃ পজলুর ক

াছযা মফগভ

টাঙ্গাইর 05/12/1994

33932 অজুমন যায় নযছন্দ্র নাথ

নলফনা যানী

লদনাজনৄয 28/04/1992

33933 মভাোঃ যীনের ইরাভ ভলতউর আরভ

মভাছাোঃ াছযা মফগভ

যংনৄয 12/08/1990

33934 তানবীয পয়ার এ লফ এভ  তাজউলিন

লভছ পালভা তাজউলিন

টুয়াখারী 1/1/0001

33935 মভাোঃ লাাফ উলিন মভাোঃ আবু তাছয

নেরভলত

কুলভল্লা 20/08/1990

33936 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ ভাবুবুয যভান

মভাছাোঃ ভঞ্জু মফগভ

জাভারনৄয 28/10/1995
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33937 মভাোঃ আপছায ললিক মভাোঃ আবু ফকয ললিক

মযছফকা ললিক

মছায 11/12/1996

33938 মভাোঃ াছদকুয  যভান মভাোঃ আরভগীয লফশ্বা

ালফনা ইয়ালভন

যাজফাড়ী 13/10/1988

33939 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাােদ মাছন

মভাাোঃ জলযনা খাতুন

লদনাজনৄয 12/11/1996

33940 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ ভছয়ন উিীন

াছজদা মফগভ

যাজফাড়ী 15/12/1987

33941 মভাোঃ াাবুলিন মভাোঃ মভাপাজ্জর মাছন

লনরু লফলফ

মবারা 01/01/1992

33942 নালযন আক্তায ান্না রলকছয়ত উল্যা

নুযজাান মফগভ

রক্ষীনৄয 10/02/1995

33943 াানুজ্জাভান লজয়ারুর ক

ভলজমনা খাতুন

মভছযনৄয 05/08/1991

33944 মভাোঃ তালকবুর ইরাভ াাদৎ মাছন

তাালভনা মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1990

33945 মভাোঃ যলফউর মাছন মভাোঃ আছনায়ায মাছন

জাানাযা খাতুন

মছায 04/02/1990

33946 কাভরুর াান মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মভাছাোঃ আলজযন মনছা

ঞ্চগড় 04/03/1995

33947 কযাছথন মছাছয় তনৄ অংলভং

ভালখং নং

ফান্দযফান 20/05/1994

33948 যালপউর আরভ া আরভ

াযবীন আরভ

চট্টগ্রাভ 20/11/1994

33949 মভাোঃ আরভগীয মাছন মভাোঃ ভাবুদ মখ

মভাছাোঃ ফণ মা খাতুন

াফনা 06/04/1992

33950 মভাোঃ আর আলভন মভাোঃ ালফবুয যভান

আপছযাজা মফগভ

জাভারনৄয 03/10/1995

33951 মভাোঃ মযানুয ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

জাানাযা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1990

33952 মভাোঃ পয়ার মভাোঃ আছভত আরী

আইতুন মনছা

কুলভল্লা 01/10/1992

33953 মভাোঃ মজাফাছয়য মাছন ভূ ূঁইয়া মভাোঃ মযান আরী ভূ ূঁইয়া

তাছযা মফগভ

কুলভল্লা 15/07/1991

33954 ভামুন  মাাইন জাভার উিীন

যালদা খাতুন

লঝনাইদ 05/04/1994

33955 মভাোঃ মফরার মাছন মভাোঃ কাভার উলিন

যাছদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/03/1994

33956 ংকয জয় লত্রনৄযা লফনৄছরশ্বয লত্রনৄযা

মুলথকা লত্রনৄযা

খাগড়াছলড় 05/11/1995

33957 লপকুর ইরাভ যালকফ নূরুর ইরাভ

মপারী আক্তায

লকছাযগঞ্জ 26/05/1995

33958 মভাোঃ জালদুর াান মভাোঃ নূরুর ইরাভ

জাছয়দা ইরাভ

কুলভল্লা 31/12/1987

33959 মভাোঃ াভীভ যানা মভাোঃ তাজুর ইরাভ

মভাাোঃ সুলপয়া মফগভ

মযনৄয 20/09/1994

33960 ইভযান খান এয়ায মুােদ

রায়রা মফগভ

চট্টগ্রাভ 17/11/1989
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33961 কুতর চক্রফতী কালত্তমক চন্দ্র চক্রফতী

জয়তী চক্রফতী

ভালনকগঞ্জ 29/08/1995

33962 মভাোঃ ভামুদ াান মভাোঃ আব্দুর ভলজদ

মভাছাোঃ ভামুদা মফগভ

লদনাজনৄয 03/08/1994

33963 মভাোঃ মাছর (যানা) মভাোঃ মগারাভ ইয়াজদানী

মভাছাোঃ ছালফনা  মফগভ

লযাজগঞ্জ 02/03/1990

33964 মভাোঃ ভাসুভ লফল্লা মভাোঃ কাভার াা

ভাসুভা মফগভ

নওগাঁ 1/1/0001

33965 মভাোঃ রুফাছয়ত মাছন মভাোঃ আলজজুর ক

মভাছাোঃ ালনা মফগভ

াফনা 27/12/1993

33966 আরভামুন আলজজায যভান

সুলপয়া মফগভ

ফগুড়া 10/05/1996

33967 মভাোঃ এভদাদুর ক আব্দুয যলদ াওরাদায

যাছফয়া মফগভ

লছযাজনৄয 13/08/1988

33968 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভামুন মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মভাছাোঃ খাছরদা মফগভ

টাঙ্গাইর 03/08/1988

33969 লফপ্লফ কুভায যায় লনভ মর কুভায যায়

যীনা যানী যায়

মছায 08/10/1995

33970 মভাোঃ াজাান লযাজ মভাোঃ আযাপ আরী

মভাছাোঃ ালনুয মফগভ

লদনাজনৄয 13/12/1995

33971 মভাোঃ যাছদুর ইরাভ মভাোঃ আছনায়ারুর ইরাভ

মভাছাোঃ যাছফয়া মফগভ

যংনৄয 17/06/1996

33972 যলন ারদায যফীন্দ্র নাথ ারদায

আল্পনা লফশ্বা

টুয়াখারী 05/03/1988

33973 মভাোঃ ভানেজুর ক ভামুন মভাোঃ আরভ মাাইন

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

াফনা 01/08/1992

33974 মভাোঃ নেয়াদ আভান মভাোঃ পলযদুর ইরাভ

মভাছাোঃ লফউটি মফগভ

নাছটায 15/02/1990

33975 মভাোঃ যালপনুয যভান মভাোঃ আব্দুর ফাছছদ

মভাছাোঃ যাছফয়া মফগভ

ফগুড়া 14/04/1992

33976 ছছযায়ায মাছন ছাইদুর ইরাভ

মপযছদৌলছ খাতুন

াফনা 15/11/1994

33977 মভাোঃ আলকফ উলিন মভাোঃ কুতুফ উলিন

মভাছাোঃ লযনা মফগভ

মযনৄয 10/01/1996

33978 মভাোঃ আরভগীয মাছন মভাোঃ মগারাভ যসুর গাজী

জাানাযা খাতুন

াতক্ষীযা 09/11/1995

33979 কাজী নূয-ই-এয়ালন কাজী পজলুর ক

মযাকাইয়া মফগভ

ভয়ভনলং 23/03/1990

33980 মভাোঃ আব্দুর গাপপায মভাোঃ লদুর ইরাভ

মভাছাোঃ নালছভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 09/06/1991

33981 ভাামুদুর াান মৃত. আফদুর কাছদয

ভানেজা মফগভ

কুলভল্লা 10/03/1990

33982 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ রুহুর আলভন

লভছ পলযদা মফগভ

খুরনা 05/08/1993

33983 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ আব্দুর আউয়ার

নালগ ম আক্তায

ভালনকগঞ্জ 09/10/1993

33984 পয়ার আছভদ মভাোঃ মফরার উলিন

মভাাোঃ পালভা মফগভ

নওগাঁ 16/11/1992

Page 166 of 329



র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল  পনব োগ পবজ্ঞপি  অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকো ী প্রবকৌশলী/শোখো কম েকতেো (পু )/প্রোক্কলপনক বে 

স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

33985 মভাোঃ মযজাউর ইরাভ ভাসুভ মভাােদ আরী

যলভা খাতুন

মযনৄয 31/12/1991

33986 মভাােদ আরাউিীন া আরভ

ললযন আক্তায

চট্টগ্রাভ 15/08/1988

33987 মভাোঃ াছযায়ায মাাইন মভাোঃ আলজজুর ক

আকলরভা মফগভ

যাজাী 25/12/1995

33988 মভাোঃ রুহুর আলভন আবুর মাছন

মভাাোঃ পাছতভা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 31/12/1993

33989 লযাজুর ইরাভ লয়ারুর ইরাভ

জান্নাতুন মনছা

যাজাী 13/10/1994

33990 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ মভাকছরছুয যভান

যলভা মফগভ

কুলভল্লা 10/02/1992

33991 মভাোঃ মুনজুরুর ইরাভ মভাোঃ আরতাফ মাছন

াছযা খাতুন

ভয়ভনলং 10/02/1991

33992 মভাোঃ া মনওয়াজ ক মাাগ আরাজ্ব আবু জারার

ালফনা ইয়ালভন

লদনাজনৄয 25/05/1987

33993 মভাোঃ আর-আলভন ভূইয়া মভাোঃ কলপর উলিন ভূইয়া

লভছ আলজজা আক্তায

কুলভল্লা 02/12/1993

33994 মভাোঃ পলযদ উলিন  মভাােদ আরী

 মভাছাোঃ যলভা খাতুন

যাজফাড়ী 10/10/1988

33995 মভাোঃাোঃ আর-আলভন মগারাভ ভস্তপা

লভনাযা মফগভ

টুয়াখারী 05/02/1995

33996 এ মক এভ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ ভলভনুয যভান

লফরলকছ মফগভ

নীরপাভাযী 23/06/1992

33997 ভছনাজ াইক ভলনছভান াইক

রক্ষী াইক

ফলযার 21/03/1991

33998 সুকাত কুভায মদ নাযয়ন চন্দ্র মদ

রাী মদ

মবারা 30/12/1992

33999 মভাোঃ ালন পারুক মভাোঃ পজলুয যভান

মভাছাোঃ াছদা খাতুন

লদনাজনৄয 30/11/1992

34000 মভাছাোঃ নাজনীন নাায মভাোঃ লভজানুয যভান

মভাছাোঃ মাছন আযা মফগভ

কুলিয়া 28/01/1996

34001 মভাোঃ আবু মাযায়যা ফাদর মভাোঃ মভাফাযক আরী

মভাছাোঃ রাবরী খাতুন

জয়নৄযাট 16/12/1995

34002 মভাোঃ াভীভ লভয়া মভাোঃ লগয়া লভয়া

ভছনায়াযা মফগভ

লযয়তনৄয 10/06/1993

34003 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ ইউনুছ আরী

মভাছাোঃ মভাছরভা খাতুন

ফগুড়া 08/05/1996

34004 মভাোঃ কাইয়ুভ মভাোঃ মভাাযপ মাছন

কলনুয আক্তায

পলযদনৄয 31/08/1995

34005 মভাােদ ীদ লভয়া মভাােদ নূরুর ইরাভ

ালনুয মফগভ

কুলভল্লা 10/01/1988

34006 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আাদ আরী

মভাছাোঃ মফনুয়াযা

কুলিয়া 18/11/1990

34007 জান্নাতুর মপযছদৌ মভাোঃ আব্দুর মভাতাছরফ

মভাযছদা মফগভ

কুলভল্লা 21/11/1994

34008 আলপ ইকফার আব্দুর ভান্নান

আলিয়া খাতুন

াফনা 14/06/1995
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34009 মভাোঃ াভীভ মাছন মভাোঃ লরয়াকত আলর

মভাছাোঃ ালছনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/07/1991

34010 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ আব্দুর ফাযীক

মভাছাোঃ মযছফকা খাতুন

লঝনাইদ 05/11/1987

34011 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আলভয উলিন

মভাছাোঃ নালছভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 04/03/1993

34012 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ ইভাইর মাাইন

মভাছাোঃ মগাছরপা মফগভ

যংনৄয 10/02/1994

34013 াথ ম াযথী মবৌলভক ফলঙ্কভ চন্দ্র মবৌলভক

লচনু যানী মবৌলভক

মনায়াখারী 01/01/1994

34014 মভাোঃ আান ালফফ মভাোঃ আব্দুর খাছরক

মভাছাোঃ মখাযছদা মফগভ

নওগাঁ 16/02/1994

34015 ভানেজ আছভদ আব্দুয জব্বায ভলল্লক

ালদা মফগভ

াফনা 15/12/1992

34016 মতাপাছয়র আছভদ মভাোঃ আাদ লভয়া

আলিয়া খাতুন

লকছাযগঞ্জ 18/09/1994

34017 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাছাোঃ মভাছনায়াযা মভাস্তপা

কুলিয়া 28/01/1985

34018 মভাোঃ মরালুজ্জাভান মৃত নুরুর ইরাভ

উছে নুযী

ফগুড়া 31/12/1992

34019 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর ক মৃধা

মভাাোঃ খালদজা মফগভ

টুয়াখারী 07/02/1987

34020 সুপর কুভায স্বন কুভায লফশ্বা

যীনা যানী লফশ্বা

লঝনাইদ 04/10/1993

34021 মভাোঃ মভাস্তাক আছভদ আবুর কারাভ আজাদ

মভাাোঃ মুল মদা মফগভ

লছযাজনৄয 21/01/1994

34022 নালছভা খাতুন আরাভ মাছন

ভলজমনা খাতুন

াফনা 10/11/1995

34023 আান াফীন লদুর ইরাভ

আছনায়াযা মফগভ

নীরপাভাযী 08/02/1995

34024 মভাোঃ ভাাতাফ াান ভেদ আরী মখ

জলযনা মফগভ

ফাছগযাট 06/02/1991

34025 লগয়া উলিন ইলিছ লভয়া

আছয়া খাতুন

লফগঞ্জ 15/11/1989

34026 মভাোঃ াভীভ ভামুদ মভাোঃ ারুনায যীদ লফশ্ব

পাছতভা খাতুন

নড়াইর 15/10/1992

34027 সুভন লফশ্বা অভর কৃষ্ণ লফশ্বা

প্রবাতী যানী লফশ্বা

খুরনা 10/12/1989

34028 মভাোঃ আকায আরী তালুকদায মভাোঃ জারার উলিন তালুকদায

ভযযভ মফগভ

ফাছগযাট 04/05/1988

34029 মভাোঃ াভসুয যভান মভাোঃাোঃ মাযাফ আরী

মভাছাোঃ আছনায়াযা খাতুন

াফনা 03/03/1991

34030 মভাোঃ মযজাউর কলযভ আোঃ ফাছযক মফাযী

লুৎনেন মনা

পলযদনৄয 07/05/1994

34031 আীল ভন্ডর মগাার ভন্ডর

রক্ষী ভন্ডর

খুরনা 20/09/1990

34032 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ পজরায যভান

মভছাোঃ ালদা মফগভ

নীরপাভাযী 08/12/1994
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34033 সুধাভয় যায় সুছয চন্দ্র যায়

অঞ্জনা যানী যায়

লছযাজনৄয 05/11/1991

34034 মভাোঃ অব্দু মাফান মভাোঃ আব্দুর ফাছছদ আজাদ

মভাছাোঃ মলরনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 03/05/1995

34035 মখ ভাবুবুয যভান মভাোঃ নুয ইরাভ মখ

মভাছাোঃ ছারভা মফগভ

মছায 11/11/1993

34036 খন্দকায াালযয়ায আছেদ খন্দকায মভাোঃ ালফফ উল্লা

খন্দকায ালদা

াফনা 24/12/1991

34037 মভাোঃ লভরটন মাছন মভাোঃ লনয়লভত আরী

মভছভ খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 01/03/1994

34038 মভাোঃ ইভযান খান মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাছাোঃ আছভনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 05/04/1990

34039 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ আরতাপ মাছন

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

ফগুড়া 10/11/1987

34040 আব্দুল্লা আর ভালভ নালজভ উলিন

পালতভা

নওগাঁ 18/06/1996

34041 মভাোঃ ময আরী মভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ আরী

মভাছাোঃ সুখজান মফগভ

জাভারনৄয 20/12/1994

34042 যাউনের ইরাভ আব্দুর কুদ্দু ললিক

লযনা াযলবন

লযাজগঞ্জ 18/11/1995

34043 ইকযামুর ফাযী রলজভ উলিন

মযলজয়া মফগভ

নওগাঁ 01/01/1995

34044 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ মভাফাযক মাছন

মভাছাোঃ লযনা খাতুন

ভয়ভনলং 20/03/1995

34045 মভাোঃ ালফবুয যভান মভাোঃ আবু াছয়দ আরী মৃধা

মভাছাোঃ ালপজা মফগভ

নাছটায 01/01/1993

34046 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ আব্দুর জলরর

ভছনায়াযা খাতুন

াতক্ষীযা 18/10/1991

34047 মভাোঃ আব্দুল্লা মভাোঃ আব্দুয যফ

নূয নাায

লঝনাইদ 01/02/1993

34048 মভাোঃ লাফ উিীন মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ালনা মফগভ

লঝনাইদ 01/09/1994

34049 ভলনরুর ইরাভ মকযাভত আরী ভন্ডর

আছনায়াযা খাতুন

ভালনকগঞ্জ 20/04/1993

34050 মভাোঃ মাাগ মাছন মভাোঃ আব্দুর গনেয

মভাছাোঃ মানাবান মফগভ

লঝনাইদ 06/08/1993

34051 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ আান উল্লা

নুরুন নাায

চাঁদনৄয 31/12/1994

34052 মৌযব হুাইন ওকত আরী

ালফা খাতুন

ভাগুযা 01/12/1994

34053 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ আঞ্জয়াযা লফলফ

নওগাঁ 02/09/1992

34054 যালকফ আছভদ ভজুভদায াছপজ আছভদ ভজুভদায

যলভা আক্তায

মপনী 28/11/1994

34055 আব্দুর ভলভন খান মরাকভান ালকভ খান

ভলজমনা মফগভ

নওগাঁ 25/08/1991

34056 হুভায়ন কলফয সুজন মভাাযপ মাছন

ন্ধা খাতুন

কুলিয়া 21/01/1995
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34057 মভাোঃ হুভায়ুন কফীয মভাোঃ আোঃ কাছদয

মভাছাোঃ মপারী

ভয়ভনলং 26/10/1990

34058 মভাোঃ ভালনক খা মভাোঃ আইয়ুফ আরী

সুলপয়া খাতুন

ঞ্চগড় 15/05/1989

34059 লমুর চন্দ্র দা রালনপ চন্দ্র দা

ঊলা যানী দা

মপনী 01/01/1995

34060 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ ফকুর মাছন

মভাছাোঃ কলনুয আক্তায

কুলিয়া 01/01/2016

34061 মভাোঃ জাছফদ মাছন ললিকুয যভান

জছফদা খাতুন

কুলভল্লা 01/08/1993

34062 আজওয়াদ  াান স্বাদ লপকুর ইরাভ

কাকরী নাযনীন

মযনৄয 01/01/1994

34063 মভাোঃ াইদুর ইরাভ  মভাোঃ ওভয আরী(মৃত)

আছভনা মফগভ

চাঁদনৄয 31/07/1994

34064 মভাোঃ ভঞ্জরুর ক মভাোঃ মখাযছদ আরী

ানাজ মফগভ

ভয়ভনলং 23/01/1995

34065 মভাোঃ লভনারুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ ফাযী লফশ্বা

মভাছাোঃ লপছযাজা খাতুন

মভছযনৄয 14/10/1993

34066 মভাোঃ আর আলভন মৃত ইউনুছ আরী

মভাছাোঃ লখনা খাতুন

ভয়ভনলং 01/01/1993

34067 মভাছাোঃ নূয-নাায লদা মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ রুরী মফগভ

ফগুড়া 07/05/1996

34068 মভাোঃ লযন আরী মভাোঃ ইতাজুর ক

লযনায়াযা খাতুন

মভছযনৄয 12/12/1996

34069 ছয়দ তলযকুর ইরাভ ছয়দ এনাছয়ত মাছন

মভা ভছনায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 30/09/1994

34070 মভাোঃ ভালনক মাছন মভাোঃ মাফান মভাল্লা

মভাছাোঃ নুপা খাতুন

মযনৄয 21/01/1994

34071 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

যংনৄয 28/10/1996

34072 যাছদুর ইরাভ নুয আরভ

মযালজনা মফগভ

জয়নৄযাট 10/02/1993

34073 পয়ার পলকয আছনায়ায হুছন পলকয

ইপপাত আযা মফগভ

মনত্রছকানা 01/11/1989

34074 মভাোঃ পয়ার আরভ মভাোঃ ভলতয়ায যভান

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

লঝনাইদ 06/08/1988

34075 মভাোঃ আবু ালনপ লযয়াদ মভাোঃ ওভয পারুক

যলভজা মফগভ

কুলভল্লা 01/12/1990

34076 মভাোঃ ইভাইর মাছন মভাোঃ আাদুজ্জাভান

ালফজা খাতুন

ঢাকা 18/04/1989

34077 এ.এভ. ারভান মভাোঃ আবু তাছরফ

মভাছাোঃ ছাছরা খাতুন

লযাজগঞ্জ 25/11/1995

34078 মভাোঃ ালফবুয যভান মভাোঃ আবু ফক্কায লিীক

মভাছাোঃ াছজদা মফগভ

াফনা 10/01/1991

34079 মভাোঃ মাাগ লভয়া মভাকছরছুয যভান

যালদা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1994

34080 মভাোঃ যাজু আছভদ মভাোঃ কালু প্রাভালনক

যাউনা খাতুন

াফনা 01/06/1996
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34081 মভাোঃ াানুর ক মৃত ওভান মভাল্লা

মভাছাোঃ যাছফয়া খাতুন

াফনা 01/02/1993

34082 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ মভাকাছিছুয যভান

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/11/1992

34083 মভাোঃ জুছয়র লভয়া মভাোঃ আবু ফক্কয লছলিক

মভাছাোঃ দুরারী মফগভ

যংনৄয 11/05/1990

34084 মভাোঃ আলযপ মাছন মভাোঃ আলভয মাছন

মভাাোঃ মপারী মফগভ

মনায়াখারী 14/04/1990

34085 মভাোঃ মতৌলপক ভন্ডর মভাোঃ আবুর কারাভ যব্বানী ভন্ডর

মভাছাোঃ ভলযয়ভ মফগভ

গাইফান্ধা 15/04/1990

34086 মভাোঃ ওয়ালদুয যভান মচৌধুযী মভাোঃ আবুর কারাভ মচৌধুযী

মযাছকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/03/1991

34087 ভউলিন আেদ খলফযউলিন আেদ

নূযজাান মফগভ

ভালনকগঞ্জ 15/11/1991

34088 মভাোঃ তাওলদুর ইরাভ মভাোঃ তাজুর ইরাভ

নুযজাান মফগভ

মনায়াখারী 29/12/1994

34089 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃাোঃ আয়ুফ আরী মৃধা

মভাছাোঃ মযলজয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 07/10/1993

34090 মভাোঃ ভউলিন ভূইয়া মভাোঃ মখাযছদ আরভ ভূইয়া

মভাাোঃ মযছনা াযলবন

কুলভল্লা 16/02/1995

34091 দীংকয কুভায মঘাল দীনফন্ধু মঘাল

মফদানা যানী

লঝনাইদ 08/12/1990

34092 মভাোঃ ফাারুর ইরাভ আোঃ াই মভাল্যা

মভাছাোঃ রুলফয়া খাতুন

ভাগুযা 11/09/1990

34093 ইয়ালন আযাপাত াফান আরী

মযাজুপা মফগভ

রারভলনযাট 12/12/1995

34094 নালভ আছভদ যাজু মভাোঃ ভছরভ উিীন

যালজয়অ াযলবন

মভছযনৄয 26/08/1995

34095 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মৃত যইচ উলিন প্রাং

মভাছাোঃ জাছয়দা খাতুন

াফনা 26/12/1993

34096 মভাোঃ আর-যালপজ লভঠুন মভাোঃ ভলদুর ইরাভ

মভাছাোঃ যভনী খাতুন

কুলিয়া 01/04/1995

34097 মভাোঃ মরাকভান ালকভ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

াফনা 10/02/1993

34098 লমুর ফড়ার ভছনাযঞ্জন ফড়ার

ন্ধযা যানী ভন্ডয

লছযাজনৄয 10/11/1992

34099 মগারাভ যাব্বানী মভাোঃাোঃ আবু তাছয

মাছনয়াযা মফগভ

কুলভল্লা 21/06/1994

34100 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ মাযাফ মাছন

লদররুফা

কুলিয়া 12/12/1992

34101 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আব্দু াত্তায

আকলরভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 07/12/1995

34102 মভাোঃ ভামুদ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ মযালজনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 21/08/1995

34103 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ সুরতান আছভদ

মভাছাোঃ ালরভা খান

ভাদাযীনৄয 04/01/1991

34104 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ যালদুর ইরাভ

মযছনা মফগভ

কুলিয়া 10/07/1992
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34105 মভাোঃ আবু াঈদ মৃত আবুর খাছয়য

াছজযা খাতুন

াফনা 10/11/1987

34106 মভাোঃ জালকয মাাইন মভাোঃ মকান্দায আরী মভাল্যা

যালফয়া মফগভ

ভালনকগঞ্জ 11/04/1990

34107 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন আব্দুর গনেয

জালকয়া সুরতানা

টাঙ্গাইর 01/11/1994

34108 মভাোঃ রুহুর আলভন লফদুযৎ মভাোঃাোঃ ইলি আরী আকন্দ

মভাছাোঃ লফরলক মফগভ

নওগাঁ 12/07/1995

34109 মভাোঃ ভামুন মাছন আব্দুর খাছরক মখ

মভাছাোঃ জছফদা খাতুন

াফনা 05/08/1990

34110 মভাোঃ ইলতয়াক মভাোঃ মুনছুয আরী

মভাছাোঃ ইপলত আযা মফগভ

গাইফান্ধা 12/12/1994

34111 নূরুননফী আফদুর যভান যীপ

যালজয়া মফগভ

ভাদাযীনৄয 01/12/1990

34112 মভাোঃ আর আলভন মভাোঃ আছনায়ায মাছন

যলভা খাতুন

কুলিয়া 20/09/1993

34113 লরল নালযন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

জুছরখা

নওগাঁ 01/01/1992

34114 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ আক্তারুর যকায

মভাছাোঃ ছালফনা মফগভ

নাছটায 10/11/1989

34115 যায়ান লভয়া মতাপাজ্জর মাছন

রাইরী মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 03/11/1996

34116 মভাোঃ মযত আরী মভাোঃ ালফর মাাইন

মভাছাোঃ আছরয়া খাতুন

াফনা 19/11/1996

34117 মভাোঃ ালফবুয যভান মভাোঃাোঃ তাযা লভয়া

চাঁন ফানু

ভয়ভনলং 30/05/1992

34118 মভাোঃ ভালনক মাাইন মভাোঃ ইছাক আরী

মভাছাোঃ জুছরখা মফগভ

নাছটায 01/08/1990

34119 যলদুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

যওন আযা মফগভ

যংনৄয 24/10/1994

34120 মভাোঃ লযজওয়ানুর ইরাভ মভাোঃ এনাফ নাছজজ

মভাছাোঃ যাছন জান্নাত

নওগাঁ 15/11/1995

34121 মভাোঃ ইভাভ মাছন মভাোঃ দুরার লভঞা

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

লকছাযগঞ্জ 20/04/1996

34122 মভাোঃ লজতু প্রাং মভাোঃ মগারা মাছন

মভাছাোঃ জাছভনা মফগভ

নওগাঁ 08/08/1993

34123 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ ালপজুয যভান

লযনা মফগভ

মগাারগঞ্জ 03/06/1990

34124 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ ভাইন উলিন

মাছন আযা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 20/06/1994

34125 আলনছুয যভান ভলনয মাাইন

আছভনা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/12/1995

34126 লফলফ আছয়া াছপজ আছভদ

মযানা মফগভ

মপনী 15/11/1994

34127 মভাোঃ কলফয মাছন প্রধানীয়া মৃত মভাোঃ আব্দুয যলভ প্রধানীয়া

নূযজাান মফগভ

চাঁদনৄয 31/12/1989

34128 মভাোঃ কাভার উলিন মভাোঃ ছন্দু লভয়া

মভাাোঃ আছভনা আক্তায

কুলভল্লা 08/02/1987
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34129 মভাোঃ আর ভারুপ মভাোঃাোঃ আবু তাছয

মভাাোঃ মলযনা মফগভ

যাজাী 26/12/1994

34130 মভাোঃ লযন যকায মভাোঃ আব্দুর আলজজ যকায

মভাছাোঃ লযতা াযবীন

লযাজগঞ্জ 10/08/1995

34131 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ লপজ উলিন যীপ

যালজয়া মফগভ

ফলযার 27/12/1990

34132 মভাোঃ মভছদী মাাইন মভাোঃ মগারাভ নফী

মভাছাোঃ াছযা ফানু

লঝনাইদ 02/01/1987

34133 মভাোঃ আর ালভভ মৃত মভাোঃ আবুর কারাভ

াানাজ মফগভ

জয়নৄযাট 10/12/1994

34134 মভাোঃ জাফারুর ইরাভ মভাোঃ জলরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভলরা খাতুন

মভছযনৄয 01/01/1989

34135 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ মভাোঃ লয়ায আরী গাজী

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

াতক্ষীযা 27/12/1987

34136 মভাোঃ মভাকাযযভ লভয়া মভাোঃ মুলজবুয যভান

রুলভয়া জাান

নযলংদী 07/07/1989

34137 মভাোঃ ালভউয যভান মৃত াজী াইদুয যভান

মভাছাোঃ নেরভলত খাতুন

াফনা 01/01/1989

34138 মভাোঃ ালপজুয যভান মভাোঃ াাদাত আরী

মভাছাোঃ তালভনা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 08/01/1994

34139 এইচ. এভ. াভীমুর পয়ার মৃত মভাোঃ ইউসুপ আরী াওরাদায

ালদা মফগভ

ঝারকাঠী 01/01/1991

34140 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ আরী আকফয

মভাছাোঃ াভছুন নাায

ভাগুযা 20/05/1988

34141 লনতাই চন্দ্র ফভ মন সুফা চন্দ্র ফভ মন

লনতিীলন যানী

জয়নৄযাট 24/10/1992

34142 আপজার মকান্দয গাছা

ালদা মফগভ

লযয়তনৄয 03/07/1988

34143 মভাোঃ পলযদ উিীন মভাোঃ আবুর কাছভ

মৃত. লপছযাজা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/06/1987

34144 মভাস্তাকীভ লভলজ মভাোঃ আরী আকফয লভয়াজী

লযনেন মনছা

মুলন্পগঞ্জ 31/01/1990

34145 মভাোঃ যাজীফ যানা মভাোঃ লুৎপয যভান

মযছনা মফগভ

জাভারনৄয 07/12/1995

34146 ভাবুফ আরভ মভাজাছের ক

যলভা আক্তায

মনত্রছকানা 08/02/1990

34147 মভাোঃ নালজভ উলিন মভাোঃ জলভ উলিন

মভাাোঃ ভালনুয মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 05/04/1991

34148 পাযজানা আক্তায মখাযছদ আরভ

মযছনা মফগভ

নযলংদী 11/10/1995

34149 মভাোঃ মভালভনুর ইরাভ (যলন) মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মভাচনা মফগভ

লদনাজনৄয 19/03/1991

34150 মভাোঃ মভাাযপ মাছন আরী আশ্রাপ

মদছরায়াযা মফগভ

মপনী 31/12/1993

34151 মভাোঃ জাকালযয়া মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাাোঃ কলনুয মফগভ

টুয়াখারী 05/11/1996

34152 ভাসুদ যানা আছনায়ায মাছন

মনাযা খাতুন

াফনা 08/11/1994
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34153 মভাোঃ যালজফ াান মৃত. মভাোঃ ভালনক যীপ

যাছফয়া মফগভ

ফলযার 14/08/1993

34154 জালভর মাাইন ফজলুয যলদ

মফদানা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/11/1991

34155 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ যভজান আরী

নালপজা খাতুন

াফনা 07/02/1989

34156 মগারাভ লজরানী াভছুর ইরাভ

মৃত. মযৌন আযা মফগভ

মনায়াখারী 10/02/1993

34157 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ াাজ উলিন

নুয খাতুন

গাজীনৄয 31/12/1990

34158 গাজী আভাদ নায়ীভ এ লফ এভ মুলন

মজলভন খাতুন

খুরনা 07/05/1993

34159 মভাোঃ ইভন আছভদ মভাোঃ মভাাছযপ মাছন

ালনা মফগভ

ভাগুযা 05/03/1994

34160 কাজী আপতাবুর ইরাভ কাজী আবুর ফয

ভছনায়াযা মফগভ

মপনী 01/01/1991

34161 মযালভও চাকভা মযাতী যঞ্জন চাকভা

ঝন মা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 12/12/1988

34162 হুভায়ুন কলফয আবু আাছভদ

আছরয়া মফগভ

মনায়াখারী 06/06/1993

34163 াইনের ইরাভ মকান্দয আরী

জহুযা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/11/1993

34164 মভাোঃ ইকযাভ মাছন মভাোঃ ইকফার মাছন

লুৎনেন্নাায

াতক্ষীযা 15/10/1994

34165 মভাোঃ ইকযামুর মাছন আরী আছেদ

মপযছদৌী মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 10/01/1991

34166 মভাোঃ যলফউর আউয়ার মভাোঃ মুলন উজ্জাভান

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 11/10/1993

34167 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আভজাদ মাছন

মপযছদৌী খানভ

কুলড়গ্রাভ 10/07/1994

34168 মভাোঃ আব্দুয যফ যদায ভলনরুলিন যদায

মভাছাোঃ চায়না মফগভ

যাজফাড়ী 25/05/1989

34169 মভাোঃ ভাাবুফ মাছন মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মভাছাোঃ ভাছদা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 01/08/1994

34170 খন্দকায াছদকুর াান মৃত. খন্দকায ওকত আরী

মভাছাোঃ মযাছকয়া াযবীন

কুলিয়া 29/12/1990

34171 মভাোঃ লযাজুর ইরাভ ম্রাট মৃত. মভাোঃ মগারাভ কলফয

মভাছাোঃ ললযন মফগভ

লছযাজনৄয 01/10/1992

34172 মভাােদ আবু ফক্কয ললিকী আলপ মভাােদ আছনায়ায মাছন

আলযনা মফগভ

টাঙ্গাইর 29/12/1994

34173 মভাোঃ ভানেজ লভয়া মভাোঃ মছকন্দায আরী

মভাছাোঃ ারভা খাতুন

ভাগুযা 01/03/1994

34174 লযভর কুভায লফশ্বা কারীদ লফশ্বা

লভনতী যানী লফশ্বা

মছায 21/06/1995

34175 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ আরী মাছন

যাছরা মফগভ

টাঙ্গাইর 31/12/1991

34176 মুাোঃ লপকুর ইরাভ মুাোঃ লপউল্লা

াানাজ মফগভ

জাভারনৄয 02/10/1988
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34177 লমুর লকদায শ্রীকাত লকদায

শ্যাভরী লকদায

যাজফাড়ী 05/03/1989

34178 জুছয়র যানা রক নুয মভাােদ

মপযছদৌল মফগভ

াফনা 03/01/1993

34179 শুব কুভায ভন্ডর ছতযন্দ্রনাথ ভন্ডর

ফানী যানী ভন্ডর

নওগাঁ 15/11/1994

34180 মভাােদ লযনের ইরাভ কাভরুর ইরাভ

জছফদা মফগভ

ঢাকা 28/06/1992

34181 মভাোঃ মপযছদৌ জাভান মভাোঃ আব্দুর আলজজ

লপছযাজা মফগভ

ফগুড়া 06/03/1993

34182 নাজমুর ফালয মভাোঃ এনামুর ক

মনা াযবীন

যাজফাড়ী 25/12/1987

34183 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ যলপক উলিন

নূয জাান মফগভ

মছায 17/05/1992

34184 মভাোঃ যাছদুর ইরাভ মৃত: মদছরাওয়ায মাছন

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

গাইফান্ধা 12/06/1994

34185 মভাোঃ ইউসুপ মখ মভাোঃ আোঃ আলজজ মখ

মভাছাোঃ জয়নফ মফগভ

লযাজগঞ্জ 14/12/1994

34186 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ াছফরুল্লা

মাছনয়াযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 31/12/1994

34187 মভাোঃ াইনের ইরাভ আব্দুয যাজ্জাক ন্যাদা

মৃত. লপছযাজা মফগভ

টুয়াখারী 25/07/1992

34188 এভ, এ, ভাছরক যকায মভাোঃ আকফয আরী যকায

লভনা মফগভ

গাইফান্ধা 26/01/1994

34189 মভাোঃ লজাদ মাছন আব্দুর ালভদ

মপারী

মছায 03/04/1993

34190 মভাোঃ জুফাছয়য যভান মভাোঃ লদুর ইরাভ

নালগ ম আরলভন-পা খানভ

ফগুড়া 24/10/1987

34191 অনুভ মদফ নাথ অলনর মদফ নাথ

লফবা যানী নাথ

সুনাভগঞ্জ 22/12/1986

34192 মভাোঃ ভলউয যভান মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মৃত. াছযা মফগভ

যংনৄয 01/02/1992

34193 মভাছাোঃ ভাাবুফা খাতুন মভাােদ আরী

মভাছাোঃ ভলযয়ভ মফগভ

লদনাজনৄয 08/11/1988

34194 মভাোঃ আবু াছর মভাোঃ মগারাভ ছযায়ায

াভছুন নাায মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1990

34195 মভাোঃ খালরদ কাওায মভাোঃ খলরলুয যভান

মভাছাোঃ কাভরুন্নাায

কুলড়গ্রাভ 12/12/1989

34196 মভাোঃ কাইয়ুভ খান মভাোঃ ালফবুয যভান খান

কলনুয মফগভ

টুয়াখারী 01/06/1990

34197 আলযনের ক মৃত. আলজজুর ক

মযৌন আযা মফগভ

নযলংদী 31/12/1994

34198 লযনের ইরাভ যদায াভছুয যভান

আছভনা মফগভ

াতক্ষীযা 07/10/1992

34199 ভধুসূধন ভন্ডর কৃষ্ণদ  ভন্ডর

মযনকা যানী  ভন্ডর

াতক্ষীযা 04/06/1992

34200 মভাােদ যলপকুর ইরাভ যালকফ মভাােদ নুরুর আলভন

মছরনা আক্তায

লকছাযগঞ্জ 01/12/1988
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34201 মভাোঃ মভাছ মদ-উর-আরভ মভাোঃ মভাছ মদ-উর-আরভ

যলভা আক্তায

নযলংদী 01/07/1987

34202 মগৌতভ কৃষ্ণ রার মগাার ার

মপারী ার

ভয়ভনলং 20/09/1989

34203 মুােদ ইভাইর মাছন মুােদ আবুর কারাভ

যাছরা আক্তায

মপনী 25/09/1994

34204 মভাোঃ ওকত আলজজ মভাোঃ াযওয়ায ফাায ভূ ূঁঞা

ভভতাজ মফগভ

মপনী 02/04/1990

34205 মভাোঃ মযজাউর কলযভ আবু জাপয মভাোঃ জাছয আরী

উছে কুরসুভ

কুলড়গ্রাভ 12/12/1992

34206 মভাােদ আরী মভাােদ মফাযান আরী

খাছরদা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/07/1989

34207 জলয ইযাজ আব্দুয যলপক তালুকদায

ালদা যলপক

টাঙ্গাইর 01/12/1988

34208 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আব্দুর ফাযী

ভাছজদা খাতুন

লযাজগঞ্জ 24/01/1987

34209 যলফন লভয়া ভলজবুয যভান

যলভা মফগভ

ঢাকা 21/08/1990

34210 মভাোঃ ভলভনুর ইরাভ মভাোঃ যলভ উলিন যকায

আছনায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 04/01/1988

34211 মভাোঃ যওন আব্বা মভাোঃ আরতাপ মাছন

মভাছাোঃ যীনা াযবীন

ঞ্চগড় 13/12/1992

34212 লফপ্লফ ফড়ার লফজয় ফড়ার

মপারী ফড়ার

ঝারকাঠী 30/12/1995

34213 মভাােদ পলযদুজ্জাভান াান আবুর াছভ

পলযদা খাতুন

মনত্রছকানা 11/04/1991

34214  মভাোঃ লরভন মাছন মভাোঃ াজাান

ভারঞ্চ লফলফ

ভাদাযীনৄয 30/06/1994

34215 মভাোঃ মযজাউর ক মভাোঃ ভাসুভ লফল্লা

ছাছযা মফগভ

লছযাজনৄয 10/02/1995

34216 আাদুজ্জাভান পলযদ মভাল্লা

াাযা

ফাছগযাট 01/01/1992

34217 আবুর কাছভ আব্দু ীদ

ভছনায়াযা খাতুন

সুনাভগঞ্জ 21/07/1990

34218 মভাোঃ লভঠুন মাছন আব্দুর ালরভ

কছভরা মফগভ

পলযদনৄয 01/04/1989

34219 মভাোঃ ালভউর আরভ মৃত. খাইরুর আরভ

মভাছাোঃ রায়রা ফানু

লদনাজনৄয 11/12/1992

34220 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান আোঃ যাজ্জাক মভাল্লা

মভাাোঃ লভনাযা মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1991

34221 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ নয়া লভয়া

মভাছাোঃ আছভনা মফগভ

যংনৄয 11/03/1989

34222 তন্য় যকায অভর যকায

কল্পনা যকায

লছযাজনৄয 01/01/1996

34223 মভাোঃ াজাান মভাোঃ আবুর াছভ

াছজযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1996

34224 নুরুজ্জাভান আব্দুর ভাছজদ

নুয নাায

যাজফাড়ী 10/12/1994
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34225 আর-আলভন াান আরী

পলযদা মফগভ

খুরনা 30/12/1993

34226 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মভাোঃজাাঙ্গীয আরভ

মভাছাোঃ ভলজদা মফগভ

ফগুড়া 07/11/1990

34227 যলপকুর ইরাভ ডা: নুরুর ইরাভ

মযাছকয়া খাতুন

চট্টগ্রাভ 10/09/1987

34228 অনৄফ ম চন্দ্র াওরাদায অমৃত চন্দ্র  াওরাদায

লফষ্ণু যানী  াওরাদায

মবারা 02/05/1994

34229 াছদা ইয়াছলভন মভাোঃ াাফ উিীন

ভভতাজ মফগভ

মনায়াখারী 15/07/1993

34230 মভাোঃ মপযছদৌ জাভান মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মভাছাোঃ পলযদা খাতুন

লযাজগঞ্জ 30/07/1987

34231 এ, এভ, লজ, আর-ফাছতন মভাোঃ পজলুর ক

ভলজমনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 05/11/1991

34232 মভাোঃ আব্দুর কলযভ মভাােদ আরী

মভাছাোঃ লভনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 10/08/1991

34233 এ,এভ আলযনের ইরাভ মভাোঃ াইদুর আরভ ভন্ডর

নাজভা াযবীন

নওগাঁ 01/01/1991

34234 মভাোঃ াভীভ আান মভাোঃ ইছাক লভয়া

মভাছাোঃ জছফদা মফগভ

যাজফাড়ী 12/10/1991

34235 মভাোঃ আযানের আরভ মভাোঃ জায়দুর ক

যাছদা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 15/10/1994

34236 আলতকুয যভান মযজাউর কলযভ

সুলপয়া মফগভ

াতক্ষীযা 27/10/1995

34237 ছকত ফড়ুয়া প্রদীফ ফড়ুয়া

যালখ ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 30/11/1985

34238 মাছর ভামুদ গাজী আোঃ আউয়ার

মযাছকয়া

টুয়াখারী 01/03/1990

34239 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ মৃত. মভাোঃ মভাতাছরফ আরী

মভাছাোঃ কালযভা মফওয়া

ফগুড়া 11/12/1991

34240 ালপজুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভলভন

কলনুয ফাান

চাঁদনৄয 30/04/1995

34241 লনাত সুরতানা ফদরুজ্জাভান

মভছরুছন্নছা

নযলংদী 03/02/1993

34242 জাাঙ্গীয আরভ আছয উলিন

জাানাযা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 03/08/1994

34243 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মৃত. মভাোঃ আলভনুয যভান

মভাছাোঃ ভলনযা যভান

ফগুড়া 10/10/1991

34244 মভাােদ ালকন আব্দু াছদক

আলতকুন নাায

গাজীনৄয 12/05/1996

34245 লনায যঞ্জন প্রাভালনক লনতযা নন্দ প্রাভালনক

লপ্রা যানী প্রাভালনক

যাজফাড়ী 10/06/1989

34246 অনৄ মদফ নাথ ংকয চন্দ্র মদফ নাথ

কানন মদফ নাথ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 18/09/1993

34247 মভাোঃ মরার উলিন মভাোঃ আোঃ খাছরক

মভাছাোঃ মযছনা মফগভ

ফগুড়া 14/10/1992

34248 মভাোঃ লভযাজুর ইরাভ মভাোঃ আবুর াান

জান্নাত আযা

মছায 09/08/1996
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34249 মভাোঃ ালপজুয যভান মভাোঃ ালনপ খন্দকায

মভাাোঃ ভানেজা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1990

34250 মভাোঃ জালরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জলরর

পাছতভা মফগভ

ফলযার 15/05/1993

34251 লরংকন তযপদায সুব্রত তযপদায

ফাতী তযপদায

খুরনা 15/09/1988

34252 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ আবু ফকয ললিক

ভাছজদা মফগভ

ফলযার 30/12/1987

34253 মভাোঃ আর-আলভন মভাোঃ আরাউলিন

কলনুয মফগভ

টুয়াখারী 16/03/1987

34254 মভাোঃ ভানেজুয যভান মৃত. আব্দুর কুদ্দুছ

উছে কুরসুভ

রক্ষীনৄয 07/10/1988

34255 মভাোঃ আলযপ মাছন আব্দুয যফ ভাদফয

লপছযাজা মফগভ

লযয়তনৄয 25/12/1992

34256 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ জাভার উলিন

যালজয়া মফগভ

ঢাকা 04/02/1992

34257 মভাোঃ পজছর  যালব্ব মভাোঃ পজছর ক

মভাছাোঃ কাভরুন নাায

কুলিয়া 07/08/1996

34258 মভাােদ আলনসুর ক মভাােদ ভকবুর আভদ

আলিয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 22/03/1991

34259 মভাোঃ ইভযান মাাইন মভাোঃ ারুন-অয-যলদ

পলযদা মফগভ

টুয়াখারী 10/12/1993

34260 মভাোঃ আব্দুয যলভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ তালরভা খাতুন

াফনা 31/12/1996

34261 মভাোঃ আব্দুল্লা-মর-কালপ মভাোঃ আব্দুর রলতপ

কালনজ পাছতভা নালযন

ফলযার 06/12/1987

34262 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ ওয়ালদুজ্জাভান

মভাছাোঃ তহুযা মফগভ

নাছটায 05/02/1990

34263 মভাোঃ লভজানুয যভান তালুকদায আব্দুর ভলজদ তালুকদায

ভামুদা মফগভ

ফলযার 01/01/1985

34264 এ, এভ আলকফ মযজা মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান

মভাছাোঃ রুরী াযবীন

ফগুড়া 10/10/1995

34265 তাছযক ভামুদ মভাোঃ ছাছনায়ায মাছন

আকলরভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/02/1989

34266 মতৌলদ াছযায়ায মভাোঃ ছাছনায়ায মাছন

আকলরভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 06/06/1996

34267 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ মযত আরী

মভাছাোঃ ছালভনা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 13/01/1989

34268 ালরভ লভয়া মৃত. ললিকুয যভান

জীফন মনছা

ঢাকা 05/07/1988

34269 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ ইলরয়া মভাল্যা

মাছনয়াযা মফগভ

যাজফাড়ী 1/1/0001

34270 মভাোঃ ফাদা মাছন মভাোঃ  মতাপাজ্জর মাছন

মভাছাোঃ মফদানা খাতুন

াফনা 11/11/1989

34271 মভাোঃ ভাসুদ াযছবজ মভাোঃ আবুর খাছয়য

নুয নাায মফগভ

ফান্দযফান 06/10/1995

34272 কাভরুর াান খাছরকুজ্জাভান

াছযা জাভান

যাজফাড়ী 07/12/1995
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34273 মভাোঃ আব্দুর কালদয মভাোঃ মরাকভান আলর

মভাাোঃ লযয়াজান মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/12/1992

34274 মভাোঃ ইয়ালন লভয়া মভাোঃ লদুল্লা

মযাছভনা খাতুন

ভয়ভনলং 15/03/1995

34275 মভাোঃ মুত্তাকী লফল্লা (ালকর) মভাোঃ আব্দুর রলতপ

মপারী ইয়াভীন

জাভারনৄয 24/11/1994

34276 মভাোঃ ইভন মাছন আব্দুর ভলতন

নূযজাান মফগভ

কুলভল্লা 14/11/1990

34277 সুবাল চাকভা সুীর ভয় চাকভা

ালত ফারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 25/08/1987

34278 নাজলভন জাান আব্দু শুকুয

জালভরা খাতুন

মছায 03/06/1992

34279 মভাোঃ যলপকুজ্জাভান তালুকদায এযাদ আরী তালুকদায

মভাাোঃ রাইরী তালুকদায

ভাদাযীনৄয 11/05/1987

34280 মভাোঃ াইদুজ্জাভান মভাোঃ ালনপ

আকলরভা মফগভ

টুয়াখারী 14/10/1991

34281 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ ছালভউর ক

মভাছাোঃ ভাছজদা মফগভ

জাভারনৄয 01/12/1995

34282 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ ালকভ

আভলফয়া

যাজাী 10/05/1991

34283 মভাোঃ ািাভ মাছন মৃত. মভাোঃ নূরুর ইরাভ

ালরভা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/02/1992

34284 মভাোঃ লযপাত উলিন মভাোঃ কাভার উলিন

জালভরা মফগভ

গাজীনৄয 25/07/1992

34285 মভাছাোঃ মালনয়া আক্তায নৄষ্প মভাোঃ আরাউিীন

মভাছাোঃ ভলন আক্তায

ঠাকুযগাঁও 02/07/1994

34286 মভাোঃ ভলন াান মভাোঃ আবু যায়ান

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

মনত্রছকানা 19/12/1992

34287 নালযন সুরতানা মভাোঃ আতাউয যভান

ালরভা মফগভ

কুলভল্লা 08/09/1993

34288 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ভলয়ায যভান

আকলরভা খাতুন

মছায 08/05/1987

34289 লফপ্লফ কুভায রক্ষন চন্দ্র ারদায

মপারী যানী

াফনা 08/03/1990

34290 তাছযক মভাল্লা মভাোঃ আবুর মভাল্লা

সুলপয়া মফগভ

পলযদনৄয 18/08/1993

34291 াসু যকায সুকুভায যকায

ভঞ্জু যানী

মনত্রছকানা 31/12/1988

34292 মখ াদী লযন মভাোঃ কুতুফ উলিন মখ

ভভতাজ মফগভ

ভাগুযা 01/01/1992

34293 মভাোঃ রুহুর আলভন মভাোঃ ছতয়ফ আরী

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 31/12/1988

34294 মভাযাত জাান মভজফাহুর ইরাভ

রুফী খাতুন

টাঙ্গাইর 21/06/1996

34295 লযয়াজ আভদ মাছাইন আভদ

জলযনা খাতুন

মনায়াখারী 01/01/1992

34296 মভাোঃ নালযউলিন ভস্তপা আরী

নাজভা

যাজাী 12/02/1992
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34297 মভাোঃ ইভামুর মভাযালরন মভাোঃ মাযাফ মাছন

মভাছভনা মফগভ

ঞ্চগড় 24/07/1993

34298 লরভন লভয়া যাজভর

লরলর খাতুন

লযাজগঞ্জ 02/04/1994

34299 আবুর ানাত কাজর মভাোঃ আব্দুর গলন

মভাছাোঃ াছজযা খাতুন

কুলিয়া 21/02/1989

34300 মভাোঃ মগারাভ যসুর মভাোঃ রুহুর আলভন যকায

মভাছাোঃ আছভনা মফগভ

গাইফান্ধা 10/12/1995

34301 মভাোঃ আব্দুর ফাযী মভাোঃ পজলুর ক

মভাছাোঃ লফউটি মফগভ

ফগুড়া 01/06/1992

34302 এভ. সুভন ানলজদ কাভরুজ্জাভান

মভাছাোঃ ালভদা মফগভ

কুলিয়া 23/12/1986

34303 মভাোঃ আছনায়ায মাছন মভাোঃ আব্বা আরী

মভাাোঃ নূযজাান মফগভ

কুলভল্লা 14/07/1987

34304 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ ফজলুয যলদ

গুরজায মফগভ

ফলযার 28/02/1989

34305 মভাোঃ মাানুয যভান মাাগ মভাোঃ ায়দায আরী

াছনা আক্তায

ভয়ভনলং 15/12/1992

34306 মগারাভ যব্বানী মভাোঃ জাাতাফ গাজী

নুযজাান মফগভ

খুরনা 09/11/1993

34307 মভাোঃ আলপ ভামুদ মভাোঃ ভলজবুয যভান

আছনায়াযা মফগভ

মযনৄয 19/12/1992

34308 মযজাউর কলযভ লদুল্যা

যালজয়া খাতুন

ভয়ভনলং 06/11/1993

34309 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ জলপয উিীন

নালছভা

নওগাঁ 02/04/1992

34310 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান মভাোঃ াইদুয যভান

মভাছাোঃ ালফনা খাতুন

লঝনাইদ 18/02/1995

34311 চন্দন কুভায যায় অতুর চন্দ্র যায়

লযভলন যানী যায়

যংনৄয 29/08/1988

34312 মভাোঃ মভায়াছজ্জভ মাছন মভাোঃ মভাপাজ্জর মাছন

মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ

নওগাঁ 26/11/1992

34313 মভাোঃ লপক ভন্ডর মভাোঃ মভাকছছদুয যভান

ারুর আক্তায

ভয়ভনলং 04/06/1991

34314 মভাোঃ আয়াতুল্লাহ আর- ভামুন মভাোঃ ীদুর ইরাভ

লভছ. চায়না ইরাভ

মছায 01/12/1989

34315 মভাোঃ তালযক মাছন মভাোঃ আযাপ আরী

মভাছাোঃ ভছজরা খাতুন

কুলিয়া 12/05/1987

34316 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ লজল্লুয যভান

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

যংনৄয 07/10/1987

34317 মভাোঃ আর- আলভন লকয়াভ উলিন

নালছভা আক্তায

গাজীনৄয 02/02/1993

34318 কালপয়া লফনছত ক আফদুর ক ভূঞা

খালদজা মফগভ

চাঁদনৄয 01/10/1996

34319 মভাোঃ আপজার মাাইন মভাোঃ রুস্তভ আরী

আলপয়া খাতুন

গাজীনৄয 09/05/1993

34320 ইয়ালছন ভুইয়া আছনায়ায মাছন ভূ ূঁইয়া

কুসুভ আক্তায

মনায়াখারী 07/03/1989
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34321 যালজফ কালত াা অনুজ কুভায াা

লফতা যানী াা

লকছাযগঞ্জ 25/12/1987

34322 াহ মভাোঃ মভছদী াান াহ মভাোঃ ায়দায আরী

মভাছাোঃ লভনা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1994

34323 এ. এভ আযাপ মাছন মভাোঃ মগারাভ মভাস্তাপা

মভাােৎ ভাযছজদা আক্তায

রক্ষীনৄয 30/07/1996

34324 াথ ম দা ভছনাযঞ্জন দা

ঝণ মা দা

চট্টগ্রাভ 31/12/1995

34325 মভাোঃ ভলউয যভান মৃতোঃ মভাোঃ আছনায়ারুর ইরাভ

মভাছাোঃ মজাাযা খাতুন

রারভলনযাট 03/07/1991

34326 াছপজ ভলউলিন মভাোঃ ভলন

মাছনয়াযা মফগভ

কুলভল্লা 10/09/1994

34327 মভাোঃ কাজর লভয়া মভাোঃ আলজজুয যভান

মভাছাোঃ যালজয়া মফগভ

যংনৄয 07/08/1993

34328 মভাোঃ ালব্বয মাাইন ভাজারুর ক

াানাজ মফগভ

লকছাযগঞ্জ 26/01/1994

34329 জাাঙ্গীয আরভ সুরুজ আরী

াছজযা

মনত্রছকানা 01/03/1993

34330 মভাোঃ যজ্জফ আরী মভাোঃ আোঃ ালরভ

ছাছরা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/02/1996

34331 লভনাজ উলিন আফদুজ জাছয

উছে কুরসুভ

রক্ষীনৄয 01/01/1994

34332 মভাোঃ াাদাত মাছন মভাোঃ ভলজবুয যভান

জয়নাফ আক্তায

ব্রাহ্মনফালড়য়া 25/12/1991

34333 মভাোঃ লদুর ইরাভ মখ রুস্তভ আরী

ালদা মফগভ

ফলযার 01/01/1990

34334 আরভগীয কলফয যতন আরী

াছয়যা লফলফ

নওগাঁ 01/12/1994

34335 মভাোঃ ভলতউয যভান াঈদুয যভান

মভাাোঃ ভালতুছন্নছা মফগভ

নওগাঁ 04/01/1990

34336 মভাোঃ ািাভ মাছন মভাোঃ ভলজবুর ক

মভাছাোঃ মফলফ মফগভ

াফনা 04/01/1995

34337 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ আলনছায যভান

মভাছাোঃ ইভত আযা মফগভ

নওগাঁ 24/04/1990

34338 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আলজজায যভান

মভাছাোঃ লযলরপা মফগভ

ফগুড়া 03/01/1992

34339 দীপ্ত ভজুভদায লদরী ভজুভদায

রাকী ভজুভদায

যাঙ্গাভাটি 05/02/1995

34340 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ভলজফয যভান

মভাােৎোঃ মদছরায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 06/01/1994

34341 ভামুদুর াান মভাোঃ ালফবুল্লা

মভাছাোঃ ালপয়া মফগভ

মযনৄয 07/12/1994

34342 ললিক মাছন ওভান গলন

আছনায়াযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 24/05/1989

34343 মভাোঃ কাভরুর াছান আবু তাছয

নালছভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/12/1994

34344 মভাোঃ ওয়ালরউল্লা মভাোঃ আব্দুর ভলজদ

যলভা খাতুন

াফনা 01/01/1994
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34345 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ জাভার উলিন

ছারভা খাতুন

াফনা 19/08/1996

34346 াইনেিীন খাছরদ আফদুর নফী

মযাছকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/04/1995

34347 আর- আভীন আব্দুর মভাতাছরফ

তাছলরভা মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 07/11/1989

34348 মৌলখন চাকভা মৃণার কালত চাকভা

গীতা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 15/07/1989

34349 মভাোঃ যাছর মভাোঃ আকফয আরী

আলছয়া মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1987

34350 মভাোঃ যই উলিন মভাোঃ আবুর কাছভ প্রাভালনক

মভাছাোঃ ছাড়া খাতুন

াফনা 07/02/1992

34351 এ. এপ. এভ ভাবুবুয যভান যলফউর ইরাভ

ভভতাজ মফগভ

ফাছগযাট 11/07/1995

34352 মভাোঃ আবু ালনপ মভাোঃ আবু তাছয

ালছনা আক্তায

মপনী 17/04/1992

34353 মভাোঃ হুভায়ুন খান মভাোঃ আপতাফ উলিন খান

মছরনা আক্তায

মনত্রছকানা 10/05/1995

34354 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ আব্দুর গলন াওরাদায

লযনা মফগভ

টুয়াখারী 05/01/1994

34355 মভাোঃ কাভরুর াান ফাদর আব্দু মাফাান গাজী

পলযদা মফগভ

টুয়াখারী 25/12/1993

34356 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ ফজলুয যভান

মযনু মফগভ

ফলযার 1/1/1900

34357 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ওাফ প্রাভালনক

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

াফনা 01/01/1997

34358 মভাোঃ ালভদুর ইরাভ মভাোঃ রুহুর আলভন

যালদা খাতুন

লঝনাইদ 16/07/1995

34359 আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ যজফ আরী যদায

মভাছাোঃ যালজয়া খাতুন

াফনা 14/10/1994

34360 মভাোঃ আর-আলভন রস্কয মৃত. নুরুর ইরাভ রস্কয

নুরুন্নাায

ঝারকাঠী 02/03/1992

34361 লযাজুর ইরাভ মভাোঃ যভজান আরী

জছভরা মফগভ

লযাজগঞ্জ 20/01/1994

34362 ালনুয ইরাভ মভাোঃ ালভ উিীন 

মভাছাোঃ াানাজ াযবীন

ঠাকুযগাঁও 02/05/1992

34363 এ. এভ. াপায়াতুয যভান াজী মভাোঃ আব্দুয যফ

মলরনা আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1992

34364 মভাোঃ লজল্লুয যভান মভাোঃ মকান্দায আরী

আছরয়া মফগভ

টুয়াখারী 10/01/1990

34365 মভাোঃ লছভর মভাোঃ মাযফ মাছন

মভাাোঃ াভছুন নাায

টুয়াখারী 06/03/1993

34366 আান উল্লা মভাাযপ মাছন

ালনা মফগভ

কুলভল্লা 10/11/1991

34367 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ ালফফ উল্লা

াযলভন আক্তায

কুলভল্লা 01/01/1990

34368 মভাোঃ নাছয ইফছন ললিক মভাোঃ আবু ললিক

মযাছকয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 04/06/1989
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34369 মভাোঃ অলদুর ইরাভ মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

ালভদা মফগভ

টুয়াখারী 21/06/1992

34370 মভাোঃ ভানেজুয যভান মভাোঃ আবুর মাছন

মভাছাোঃ ারভা মফগভ

াফনা 01/01/1997

34371 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু ছাভাদ

লভছ ছারভা মফগভ

কুলভল্লা 29/12/1990

34372 মভাোঃ মতৌলকয আছভদ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ তালভনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 23/11/1995

34373 মভাোঃ আবু ইউসুফ মভাোঃ আরতাফ মাছন

মভাছাোঃ ভামুদা খাতুন

াফনা 01/01/1990

34374 মভাোঃ াইনের ক মভাোঃ আব্দুর ভাবুদ

আপছযাজা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1989

34375 ঞ্জয় কুভায যায় মৃত. যঞ্জন কুভায যায়

লভযা যায়

ভালনকগঞ্জ 15/07/1988

34376 মভাোঃ ভলউলিন মভাোঃ আরতাফ মাছন

ভছনায়াযা মফগভ

ফলযার 14/07/1991

34377 আব্দুল্লা আর ভাসুভ মভাোঃ ছতয়ফ আরী

লনলুপা আক্তায

গাজীনৄয 10/03/1991

34378 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মৃত ইলিছ লভয়া

মভাাোঃ চাঁনবানু

কুলভল্লা 26/10/1988

34379 মভাোঃ লজয়াউলিন মভাোঃ াাবুলিন মফাযী

মভাাোঃ পলযদা মফগভ

ফাছগযাট 31/12/1991

34380 মযাভভান আযা আব্দুয যাজ্জাক

যত্না াযবীন

জাভারনৄয 26/12/1992

34381 মভাোঃ লদুর ইরাভ মভাোঃ পজলুর ক

মযছনা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 20/05/1993

34382 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ ভলজদ লভয়া

মভাাোঃ জছভরা মফগভ

গাজীনৄয 02/02/1989

34383 মভাোঃ ইব্রাীভ মচৌধুযী মৃত. মভাোঃ ইভাইর মচৌধুযী

মদছরায়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/07/1990

34384 মভাোঃ মুনজুরুর আরভ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মভাছ মদা মফগভ

ফগুড়া 11/08/1992

34385 মভছদী াান া আরভ ভলল্লক

পাছতভা মফগভ

ফযগুনা 12/08/1995

34386 মভাস্তালপজুয যভান ভাউদ ভলন উলিন মচৌধুযী

যলভা মফগভ

মনায়াখারী 30/12/1989

34387 মভাোঃ ইভযান াান আকন্দ মভাোঃ লভজানুয যভান

আয়া খাতুন

ভয়ভনলং 05/03/1994

34388 আফদুর আাদ মুযাদ মৃত. আব্দুয যউপ

াছনয়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 02/04/1991

34389 মপাছয়তুল্লা নাীরুিীন

মপারী লফলফ

যাজাী 05/11/1994

34390 মভাোঃ তানলবয আছভদ মভাোঃ ানছজরা যভান

মভাছাোঃ মযানাতুর মকাফযা

ফগুড়া 02/02/1993

34391 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর গনেয

ভয়না খাতুন

লযাজগঞ্জ 13/12/1996

34392 মাছন আরী মফল্লার মাছন

াওয়া মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1987
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34393 মভাোঃ আব্দুল্লা আর- ভামুন মভাোঃ আোঃ কুদ্দু

মভাছাোঃ রুলফয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 21/10/1995

34394 যাছর আছভদ যকায নূয মভাাোদ যকায

আঞ্জুয়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 31/12/1993

34395 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আপজার মাছন

আয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 10/04/1993

34396 মভাোঃ টিটু মভাোঃ আব্দুর কাছদয মৃধা

যওনাযা  খাতুন

াফনা 02/11/1995

34397 মভাোঃ ভল উলিন মভাোঃ মযত আরী

ালয়দা খাতুন

ব্রাহ্মনফালড়য়া 02/01/1995

34398 যাখার ফাশড় অলনর ফাশড়

কুমূলদনী ফাশড়

ফলযার 15/03/1994

34399 মভাোঃ যায়ান কলফয মভাোঃ এনাছয়ত কলফয

মভাছাোঃ লখনা খাতুন

ভয়ভনলং 28/08/1992

34400 মভাোঃ ভলতউয যভান মভাোঃ মযাস্তভ আরী

মভাছাোঃ মভাছভনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1987

34401 মখাকন যানা মভাোঃ আব্দুয যলদ

লপছযাজা খাতুন

মযনৄয 04/02/1990

34402 তাছযক মভাোঃ পছয়জ উিীন পলযদুর ক

গুরজায মফগভ

কক্সফাজায 07/03/1991

34403 উদয় চাকভা লফন্দু রার চাকভা

মস্ন মদফী চাকভা

খাগড়াছলড় 23/09/1993

34404 মভাোঃ যালকফ মাছন মভাোঃ আবুর মাছন

মভাাোঃ যালদা

টুয়াখারী 15/12/1992

34405 মভাোঃ ছারা উলিন মভাোঃ আরভগীয মাছন

ালরভা মফগভ

চাঁদনৄয 24/08/1989

34406 মভাোঃ আবু াইভ মৃত মুলক্তছমাদ্ধা মভাোঃ ালপজউলিন

আয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 28/06/1985

34407 মভাোঃ মযাকন লভয়া মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

আঞ্জুভান আযা মফগভ

কুলভল্লা 02/03/1991

34408 লভজানুয যভান ভভতাজ উলিন আছেদ

নাছলযন মফগভ

গাজীনৄয 20/01/1988

34409 মযজাউর কলযভ দুলু লভয়া

যালদা মফগভ

ফগুড়া 02/01/1991

34410 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ নেরভারা খাতুন

লযাজগঞ্জ 25/12/1994

34411 মভাছাোঃ আছভনা খাতুন মভাাোঃ খলরলুয যভান

মভাছাোঃ াানাযা খাতুন

কুলিয়া 12/10/1993

34412 এ মক এ নূরুর ক মভাোঃ আব্দুর ালকভ

ভলযয়ভ মফগভ

লকছাযগঞ্জ 16/06/1991

34413 আলতকুর ইরাভ যনক মভাোঃ আরাউলিন খাঁন

নালভা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 05/06/1996

34414 মভাোঃ াছনায়ায মাছন মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

ফগুড়া 20/11/1995

34415 মভাোঃ ভাসুদ মনাভান ভজুভদায মভাোঃ আব্দুর ালকভ ভজুভদায

নালছভা ভজুভদায

ঢাকা 03/03/1985

34416 আলক কুভায যকায মগাার যকায

লল্পী যানী যকায

কুলড়গ্রাভ 29/11/1996
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34417 এ. এভ. জাছফদ াান মভাোঃ যলপক

রায়রা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1990

34418 মভাোঃ ভলভনুয যভান মভাোঃ ভকছছদ আরী

াানাযা লফলফ

নওগাঁ 30/11/1995

34419 মভাোঃ ওয়ালভ আকযাভ আব্দুর রলতপ মভাল্যা

মযছনা আক্তায

লযয়তনৄয 01/01/1992

34420 যাছপজ আছেদ আরভগীয মাাইন

নরুন্নাায মফগভ

পলযদনৄয 22/06/1994

34421 মভাোঃ লভনাজুর ইরাভ মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

মভাাোঃ ওকতাযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1993

34422 মভাোঃ খায়রুর আরভ লজ. আয. এভ াজাান

খাছরদা মফগভ

ফগুড়া 11/11/1990

34423 মভাোঃ আলযনেয যভান মখোঃ আলতয়ায যভান

ললযন যভান

ফাছগযাট 20/03/1996

34424 রস্কয নাজীফ আান আব্দুর ভলজদ রস্কয

নাজভা আক্তায

ঝারকাঠী 21/10/1988

34425 মভাোঃ আযাপাত মাছন মভাোঃ জলরুর ইরাভ

মদছরায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 01/07/1994

34426 মভাােদ াজ্জাদ মাছন যলন মভাোঃ আলভনুর ইরাভ আলভন

ালদা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 01/01/1994

34427 মভাোঃ ভাইনুর াান লজফ আফদুর মভাতাছরফ াওরাদায

রুভানা আপছযাজা

ফলযার 02/06/1988

34428 মভাোঃ াইয়াদুর আছযপীন মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মভাছাোঃ ারভা আছনায়ায

াফনা 20/03/1995

34429 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ ইয়াকুফ আরী

গুরনাায মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 27/04/1993

34430 মভাোঃ জাপয আাছেদ মভাোঃ জলভ উিীন

ভছনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/08/1994

34431 মভাোঃ নালজভ উলিন মভাোঃ লদুর ইরাভ

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 03/10/1993

34432 মভাোঃ মুযাদুজ্জাভান মভাোঃ আব্দু ছারাভ

আছনায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 20/12/1991

34433 ইকফার মাছন ফাবুর মাছন

রুবানু মফগভ

টাঙ্গাইর 06/01/1994

34434 আব্দুল্লালর আো্জাদ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মভাছাোঃ লযপা আক্তায

জাভারনৄয 31/12/1995

34435 মভাোঃ মভাযছদ লফন আরভ মভাোঃ আরভগীয আরভ

াযবীন আরভ

কুলভল্লা 19/07/1991

34436 মভাোঃ ভারুপ মৃত মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান

াযবীন আকতায

চট্টগ্রাভ 05/01/1992

34437 মভাোঃ তাইবুয যভান মৃত সুরতান লভয়া

জয়গুছনয মনছা

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/03/1991

34438 ভাইনুর ইরাভ মভাোঃ মভাজাছের মাছন

লুৎপা মফগভ

ফলযার 20/02/1990

34439 মভাোঃ জালদ াান মৌযব মভাোঃ আরতাপ মাছন

মভাছাোঃ মকাছভরা খাতুন

লযাজগঞ্জ 25/02/1995

34440 মজাফাছয়য মাছন মভাস্তালপজুয যভান

ভায়া মফগভ

রক্ষীনৄয 20/05/1990
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34441 ছয়দ যলকবুর ইরাভ ছয়দ মভাস্তালপজায যভান

ছয়দা যাইা সুরতানা

গাইফান্ধা 23/06/1994

34442 মভাোঃ আাদুজ্জাভান ালকয মভাোঃ মভাাছযপ মাছন

এভ এ টি-যালজয়া সুরতানা

টুয়াখারী 20/10/1988

34443 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ আজাায আরী মভাল্লা

লযপন মনছা

ভালনকগঞ্জ 15/11/1996

34444 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ মভাোঃ আলভয লকদায

মভাাোঃ তালভভা মফগভ

লছযাজনৄয 27/12/1996

34445 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ নুরুর আলভন

মতাযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 29/12/1990

34446 আব্দুর ান্নান াজাযী আব্দুর ভান্নান াজাযী

ালদা আক্তায

মপনী 01/01/1990

34447 মভাোঃ লপউর গলন মৃতোঃ লযাজুর ক যকায

মভাছাোঃ াভসুন্নাায মফগভ

গাইফান্ধা 18/12/1992

34448 মখ মযজাউর ক মখ লযয়াজউলিন

মযলজয়া মফগভ

পলযদনৄয 24/12/1995

34449 এ.এভ.যালকবুর ইরাভ মভাোঃ ালফবুয যভান মখ

মভাছাোঃ যাছফয়া ালফফ মফলফ

পলযদনৄয 15/12/1991

34450 লজ.এভ.অলর আছেদ যলন লজ.এভ.ইলি

মভাাোঃ াযবীন মফগভ

ফলযার 02/03/1994

34451 জালকয়া সুরতানা মভাোঃ হুভায়ূন কফীয

যালজয়া কফীয

জয়নৄযাট 06/06/1992

34452 মভাোঃ ওলদুয যভান মভাোঃ ভছয়জ উলিন

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

যাজাী 10/02/1990

34453 জয় ফড়ুয়া মৃদুর ফড়ুয়া

াযলভতা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 01/11/1993

34454 মভাোঃ ভাাবুয যভান মভাোঃ আব্দু াভাদ (এছরাভ)

ভাছরকা মফগভ

লদনাজনৄয 25/04/1994

34455 মভাোঃ মকাযফান আরী মভাোঃ মভাজাায আরী

মযছনা মফগভ

ফগুড়া 01/12/1995

34456 ছলফন চন্দ্র যায় ধীছযন চন্দ্র যায়

াঞ্জনী যানী যায়

লদনাজনৄয 01/01/1991

34457 লযাজু াছরলকন মভাোঃ আব্দু াত্তায 

ছাযজাান মফগভ

লদনাজনৄয 10/08/1993

34458 মভাোঃ ওকত আরী মভাাোঃ আব্দুয যলভ

মপযছদৌী মফগভ

লঝনাইদ 09/04/1994

34459 লন কুভায দা ভয দা

ছায়া যানী দা

ফাছগযাট 22/12/1995

34460 মভাোঃ ালন আরভ মভাোঃ আভজাদ মাছন

মভাছাোঃ ালদা মফগভ

ফগুড়া 20/12/1993

34461 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ আছছয আরী

অলফযন খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/10/1994

34462 মভাোঃ নূয নফী মভাোঃ লজন্নাতুর ইরাভ

মভাছাোঃ নূরুন্নাায

জয়নৄযাট 25/12/1990

34463 মভাোঃ যাছর খলরপা আোঃ যাজ্জাক খলরপা

তালরভা মফগভ

ঝারকাঠী 11/10/1992

34464 মভাোঃ াইনের ইরাভ আব্দুর ালকভ ভূইঁয়া

মযাকছানা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/10/1989
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34465 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাাোঃ আঙ্গুযা লফলফ

যাজাী 31/12/1986

34466 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মভাোঃ আব্দু শুকুয মজায়াদ মায

মভাছাোঃ াছজযা খাতুন

াফনা 10/05/1990

34467 দারুর আকফয আকাজ উিীন

ইভত আযা

জয়নৄযাট 12/10/1993

34468 মভাোঃ নালয ওয়াছক মরবু লভয়া

নাজভা মফগভ

টাঙ্গাইর 19/05/1993

34469 মভাোঃ আলযনের ক মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

আভা মফগভ

নওগাঁ 01/01/1991

34470 মভাোঃ আব্দুর কাছদয আব্দুর ভলতন

মাছনয়াযা মফগভ

কুলভল্লা 20/12/1993

34471 মভাোঃ ালফবুয যভান মৃত ালরভ উিীন

মভাছাোঃ মগারফানু

লদনাজনৄয 03/02/1993

34472 মভাোঃ আব্দুর ভাছরক মভাোঃ ইদু প্রাভালনক

খাইরুন মফগভ

জাভারনৄয 04/01/1994

34473 মভাোঃ মভছদী াান মৃতোঃ আব্দুর নফী

মৃতোঃ যলভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 17/06/1989

34474 মভাোঃ নালয উলিন মভাোঃ আলজজর মখ

মভাছাোঃ ভাছজদা খাতুন

লযাজগঞ্জ 17/03/1990

34475 সুফণ মা যানী যায় মৃতোঃ নৃছন্দ্র নাথ ম যায়

লফভরা যায়

কুলড়গ্রাভ 13/10/1989

34476 মভাোঃ যাউনের াান যলন মভাোঃ মতাপাজ্জর মাছন

মযছনা মফগভ

নীরপাভাযী 01/12/1995

34477 মভাোঃ রুহুর আলভন মভাোঃ আবু ইউসুপ

খাছরদা মফগভ

মবারা 31/12/1996

34478  মভাোঃ সুভন মভাল্লা মভাোঃ ফজলুয যভান মভাল্লা

মভাাোঃ কলনুয মফগভ

ঝারকাঠী 22/05/1990

34479 ইলরয়া আরী মাছন

াছরা

মবারা 05/02/1994

34480 মভাোঃ াজাান লযাজ মভাোঃ আলপজায যভান

াছজযা খাতুন

নীরপাভাযী 28/09/1992

34481 াথী যকায যনলজত যকায

কানন যকায

খুরনা 29/10/1996

34482 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ আব্দুয যলদ

মভাছাোঃ তাছরীভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 11/06/1988

34483 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভাছজদ

লদা মফগভ

নওগাঁ 01/04/1992

34484 মভাোঃ মগারাভ যব্বানী যকায মভাোঃ মফরার মাছন যকায

মভাছাোঃ মডইজী মফগভ

ফগুড়া 02/03/1991

34485 আকযাভ মাছন আপছায আরী

আকলরভা মফগভ

ফগুড়া 31/12/1995

34486 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মভাছাোঃ মজানা মফগভ

যংনৄয 25/01/1995

34487 মভাোঃ আর-আলভন মভাোঃ আব্দুর ক

ালনা মফগভ

ফলযার 30/10/1993

34488 আাদ খান মৃত নুয নফী খান

কল্পনা মফগভ

টাঙ্গাইর 08/05/1995
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34489 মভাোঃ মনাভান মাছন মভাোঃ মাছয়ফ আরী

আলছয়া মফগভ

খুরনা 25/11/1993

34490 মভাোঃ আব্দুর ান্নান মভাোঃ আব্দুর খাছরক যকায

মভাাোঃ ভারলত খাতুন

লযাজগঞ্জ 10/06/1994

34491 াইদুয যভান মভাল্লা মভাোঃ ারুনায যলদ

মভলযনা আক্তায

ফলযার 30/12/1995

34492 ভামুদুর াান মভাোঃ রুহুর কুদ্দু গাজী

মভাালনা খাতুন

াতক্ষীযা 26/11/1996

34493 াইনের ইরাভ যভত আরী

াানাযা

খুরনা 15/05/1991

34494 মভাোঃ বুরবুর লভয়া মভাোঃ যব্বানী লভয়া

মভাছাোঃ কল্পনা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/11/1996

34495 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ আইয়ুফ আরী মভাল্লা

জাানাযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 02/10/1995

34496 নজরুর ইরাভ আরাজ্ব মতাতা লভয়া

ছলকনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/02/1988

34497 মদছরায়ায মাাইন নুয মাাইন

জান্নাত আযা মফগভ

কক্সফাজায 31/12/1991

34498 মভাোঃ যাজু াওরাদায মভাোঃ ফাচ্চু াওরাদায

ঝণ মা মফগভ

খুরনা 07/09/1992

34499 মভাোঃ জলভ উলিন মভাোঃ লযপ আরী

ঝযনা আলভন

কুলভল্লা 20/07/1990

34500 এ,এভ,ালদদুয যভান মখ মুলজফয যভান

াানাযা যভান

মগাারগঞ্জ 27/12/1993

34501 মভাোঃ আাদুজ্জাভান আলভন মভাোঃ যভজান আরী আলভন

মভাছাোঃ াইদা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 01/11/1990

34502 া মভাোঃ লযাজুর ইরাভ া মভাোঃ তাজুর ইরাভ

ছাছরা মফগভ

কক্সফাজায 09/05/1993

34503 মভাোঃ নালফউর মাছন মভাোঃ মভায়াছজ্জভ মাছন

নাজলভভ আযা

লদনাজনৄয 26/02/1995

34504 মভাোঃ মভাকছছদুর মভাছভনীন মভাোঃ আব্দুর আলজজ লভঞা

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

লদনাজনৄয 12/04/1993

34505 নাছযীন আক্তায লফথী মভাোঃ নালজভ উিীন লভয়া

মৃতোঃ মদছরায়াযা াযবীন

লদনাজনৄয 20/10/1988

34506 আযনেয যভান অলনক াজ্জাদুয যভান মজায়ািমায

ালনা যভান

লঝনাইদ 24/09/1992

34507 মভাোঃ লপউর আরভ মভাোঃ আব্দুর গনেয খাঁন

মভাছাোঃ ছপদা খানভ

ফগুড়া 01/12/1987

34508 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ মভাজমুর আকতায

মভাাোঃ নূযজাান মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 24/11/1994

34509 লযন্টু চাকভা ভলতরার চাকভা

অলনর ফারা চাকভা

খাগড়াছলড় 09/01/1992

34510 মভাোঃ মযাফাছয়ত মাছন মভাোঃ হুভায়ন কলফয

মলরনা আক্তায

কুলভল্লা 01/02/1989

34511 মভাোঃ আলতকুয যভান কলফয আছেদ

মযলজয়া মফগভ

মপনী 21/07/1993

34512 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

ভাছজদা খানভ

যাঙ্গাভাটি 01/04/1989

Page 188 of 329



র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল  পনব োগ পবজ্ঞপি  অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকো ী প্রবকৌশলী/শোখো কম েকতেো (পু )/প্রোক্কলপনক বে 

স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

34513 মভাোঃ মফাযান উলিন যকায মভাোঃ আরী আযাদ যকায

মুযলদা যকায

চাঁদনৄয 16/02/1996

34514 এ,টি,এভ ভাানেজুয যভান মৃতোঃ আব্দুর ভলতন যকায

মভাছাোঃ ারভা মফগভ

গাইফান্ধা 29/08/1994

34515 াাফউলিন মৃতোঃ আযফ আরী

ছাছরা মফগভ

কুলভল্লা 21/11/1990

34516 মভাোঃ তলকুর ইরাভ জাাঙ্গীয আরভ

ভাছতায়াযা মফগভ

নড়াইর 25/05/1989

34517 মভাোঃ নালজভ উিীন মভাাোঃ মুছা লভয়া

যলভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 06/06/1993

34518 লদুর ইরাভ াজাান গাজী

মযখা মফগভ

ফলযার 01/01/1995

34519 াওরাদায আলযনের ইরাভ াওরাদায মাযাফ মাছন

ললযনা মফগভ

ফাছগযাট 12/03/1995

34520 কাউায আছভদ মযজাউর কলযভ

কাভরুন নাায

ভয়ভনলং 10/11/1995

34521 ালফ াান লপ্রয় ভামুদ াান

আভা খাতুন

নড়াইর 31/12/1987

34522 মভাোঃ পয়ার আছভদ ইয়ালছন আরী

পলযদা ইয়াছলভন

টাঙ্গাইর 30/03/1995

34523 আলভনুর ইরাভ াীন খলরলুয যভান

লযনা মফগভ

ফলযার 01/01/1996

34524 কাভরুর াান মভাোঃ আরাউলিন

মযাছকয়া আক্তায খাতুন

ভয়ভনলং 01/11/1988

34525 ভানেজুয যভান আব্দুর ালরভ

ভাছভাদা মফগভ

মযনৄয 31/12/1996

34526 মভাোঃ আলযনেজ্জাভান রুছফর মভাোঃ আোঃ ভাছরক প্রাভালনক

মভাছাোঃ আলভনা মফগভ

গাইফান্ধা 01/12/1987

34527 শুভ্র াা ফাবুর াা

যীতা যানী াা

মগাারগঞ্জ 10/11/1989

34528 মভাোঃ ালনুয নাইভ যালব্ব াজাান

নূযজাান

নযলংদী 18/01/1996

34529 মভাোঃ নালয উলিন মভাোঃ আবু াঈদ লভয়া 

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 05/06/1994

34530 মভাোঃ মাছর যানা আব্দুয যাজ্জাক যদায

লভছ বানু মফগভ

নড়াইর 07/01/1988

34531 মভাোঃ আব্দুর ালভদ মভাোঃ মভছয আরী

মভাছাোঃ ছালভযন মনছা

াফনা 20/01/1993

34532 ভাশুকুয যভান ভজুভদায মভাোঃ আব্দুর ভলফন ভজুভদায

ভাছজদা ভজুভদায

চাঁদনৄয 08/12/1988

34533 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ মভাোঃ ছাভছুর ক

মভাাোঃ ভলজদা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1992

34534 মভাোঃ মভছফাউলিন আব্দুয যফ াওরাদায

াভীভা আক্তায

ঝারকাঠী 01/01/1996

34535 বুজ লকদায আোঃ ভন্নান লকদায

মভাাোঃ মনা াযলবন

টুয়াখারী 30/10/1996

34536 মভাোঃ ভলনরুর কাছদয মভাগর মৃতোঃ এযাদুয যভান

লভছ ালদা আক্তায

চাঁদনৄয 02/09/1988
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34537 মভাোঃ জালদ মাছন খাজা নুয মভাােদ

মজানা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/11/1995

34538 মভাোঃ ালবুর াান এ,এভ,লযাজুর ইরাভ

মদছরায়াযা মফগভ

নওগাঁ 08/11/1988

34539 মভাোঃ আবু াছভ মৃত আবুর মাছন

ালরভা মফগভ

জাভারনৄয 16/04/1992

34540 এভ াইনেল্লা কুতুফী লপকুয যভান

আলফয়া মফগভ

কক্সফাজায 03/01/1994

34541 মভাোঃ মভাাইলভন লভয়া মভাোঃ লুৎপয যভান লভয়া

মভাছাোঃ যাছরা মফগভ

পলযদনৄয 11/04/1992

34542 মভাাোঃ আলযনের ইরাভ মভাাোঃ আব্দুর ফাছযক

াভছুন্নাায

মনত্রছকানা 20/06/1995

34543 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ মলরভ মাছইন

নাজলভন মফগভ

ফলযার 12/05/1995

34544 মভাোঃ কাওায ভামুদ মভাোঃ পজলুয যভান

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

যংনৄয 30/10/1996

34545 লভলয ভন্ডর নণ ম ইন্দু ভন্ডর

অঞ্জরী যানী ভন্ডর

লছযাজনৄয 25/06/1993

34546 ভলজবুয যভান ওলদুয যভান

যজ্জছফয মনছা

মপনী 01/01/1993

34547 ভাসুদ াযছবজ মভাোঃ ালনপ

ারুর আক্তায

ঢাকা 01/12/1993

34548 মভাোঃ লমুর মাছন মভাোঃ লপছযাজ লফশ্বা

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

লঝনাইদ 19/11/1995

34549 মভাোঃ মফনলজয আছভদ মৃতোঃ জয়নার আছফদীন

মভাছাোঃ আযজুভান ফানু

গাইফান্ধা 01/06/1989

34550 মভাোঃ লপছযাজ ইরাভ মভাোঃ আব্দুর রলতপ

মভাছাোঃ পলজরা খাতুন

াফনা 12/12/1996

34551 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ জলভয উলিন

আছয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/02/1994

34552 ইভাভ মাছন ীদ উল্লযা

মফগভ মযাছকয়া

মনায়াখারী 17/02/1994

34553 কুতুবুলিন ালদক মভাোঃ আোঃ আাদ

জাানাযা খাতুন

মছায 20/08/1993

34554 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মৃতোঃ আব্বা আরী

ভছনাওয়াযা মফগভ

লদনাজনৄয 10/01/1991

34555 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ াভসুয যভান

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 05/10/1992

34556 লফপ্লফ ভজুভদায লফশ্বনাথ ভজুভদায

কলফতা যানী ভজুভদায

লছযাজনৄয 15/11/1993

34557 রা লভয়া মভাোঃ মাাইন আরী

মযলজয়া মফগভ

জাভারনৄয 10/08/1993

34558 ঞ্জয় কুভায যায় সুছন্দ্রনাথ যায়

জয়লত যায়

ঞ্চগড় 28/10/1994

34559 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ মভাোঃ আলভনুর ইরাভ

মভাছাোঃ লভনাযা াযবীন

লদনাজনৄয 15/08/1995

34560 মুনমুন ইরাভ লউরী মভাোঃ আনছায উলিন

যালভা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 21/06/1988
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34561 মভাোঃ আব্দুর ওয়াছদ মৃতোঃ জলয যদায

মভাছাোঃ লজন্নাতুন মনছা

জয়নৄযাট 15/10/1994

34562 উত্তভ কুভায লফশ্বা সুলনর লফশ্বা

সূলচত্রা

নড়াইর 01/11/1991

34563 সুরতান ভামুদ লছলিকুয যভান

াভসুন নাায

চাঁদনৄয 02/01/1990

34564 মভাোঃ হুজাইপা ক মভাোঃ াভছুর ক

রলতপা মফগভ

লঝনাইদ 01/02/1995

34565 মভাোঃ মফরার আছভদ আেদ আরী

মনাযা মফগভ

খুরনা 08/05/1994

34566 াইদ ইভাভ লজান মভাােদ আরী

ইউছযকা মফগভ

লযাজগঞ্জ 18/06/1996

34567 এলরজা আক্তায মভাক্তায আরী

ভছনায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 25/02/1995

34568 মভাোঃ সুরুজ ভন্ডর মভাোঃ আজাদ ভন্ডর

সূম ম মফগভ

াফনা 11/11/1995

34569 মভাোঃ লদুল্লা যায়ান মভাোঃ আযাপ হুাইন

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 09/10/1991

34570 মভাোঃ নুয উলিন পজলুয যভান 

মভাছােৎ ালযছা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1991

34571 মভাোঃ ভাামুদুর াান মভাোঃ ভাবুফায যভান

মভাছাোঃ ভলজমনা খানভ

যংনৄয 16/12/1994

34572 পারুক-এ-আমভ মভাােদ মরার মভৌরবী আফদুর ালভদ আছনায়াযী

মভাছােৎ আকতায জাান

চট্টগ্রাভ 02/06/1989

34573 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ ভলফ উল্লা

মযৌনাযা মফগভ

চাঁদনৄয 19/02/1990

34574 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ মভাস্তালপজায যভান

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

যংনৄয 09/09/1996

34575 মভাোঃ আফদু াভাদ মভাোঃ আবুর ফাায

মযাছকয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 01/07/1991

34576 মভাোঃ লভনাজুর ইরাভ মভাোঃ মভছজয আরী ভন্ডর

মভাছাোঃ ছাছরভা মফগভ

গাইফান্ধা 10/11/1994

34577 উছে ারভা (লনা) মৃত মভাছছর উলিন আাছেদ 

মদর আপছযাজ মফগভ

মপনী 05/05/1991

34578 মভাোঃ লদুর ইরাভ মভাোঃ আইয়ুফ আরী 

লভছ ভছনায়াযা মফগভ

ফযগুনা 01/01/1994

34579 কাজী এনামূর ইরাভ কাজী লূৎপয যভান 

জালকয়া াযবীন

ফলযার 28/09/1995

34580 ভানেজুয যভান আছভদ আরী  

ভাছজদা লফলফ

নওগাঁ 04/12/1995

34581 মভাোঃ ভাাবুবুয যভান মভাোঃ আব্দুর াই

ভছনায়াযা

পলযদনৄয 25/11/1991

34582 মভাোঃ যালকবুর াান মভাোঃ আব্দুর াই 

জাানাযা

নাছটায 30/06/1993

34583 পালভদা আরভগীয আরভগীয আর-ভামুন 

জান্নাতুর মপযছদৌী

মযনৄয 10/08/1996

34584 মভাোঃ াছজদুর ক ভূ ূঁইয়া মভাোঃ আব্দুর খাছরক ভূ ূঁইয়া 

মাছনয়াযা মফগভ

মনায়াখারী 12/02/1993
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34585 মভাোঃ লযয়াজুর ইরাভ আোঃ যাজ্জাক াওরাদায 

মভাাোঃ খালদজা মফগভ

ঝারকাঠী 20/11/1996

34586 মভাোঃ াাদাত মাছন মভাোঃ আরী আকফয 

আলপয়া মফগভ

কুলভল্লা 19/04/1995

34587 াইদুয যভান ফাপ্পী আবুর ফাায ান্না 

আইলযন াযবীন

ফযগুনা 18/08/1997

34588 মভাোঃ ারুন-উয যলদ মভাোঃ সুরতান উলিন যকায 

ওছভদা মফগভ

নীরপাভাযী 10/10/1992

34589 জয়ছতাল ীর তন কালত ীর 

আা ফারা ীর

চট্টগ্রাভ 27/11/1991

34590 মভাোঃ াইনেয যভান আব্দুর ভান্নান আকন 

মযাছকয়া মফগভ

ঝারকাঠী 11/06/1993

34591 রা লভয়া করুনা মভান তনচংগ্যা 

াধন লত তনচংগ্যা

চট্টগ্রাভ 03/06/1988

34592 মভাোঃ গওছচর আমভ মভাোঃ াীনুয আরভ 

মভাছাোঃ যওন আযা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1989

34593 মভাোঃ মগারাভ ালযয়ায মভাোঃ দলফরুর ইরাভ 

লভছোঃ াছযা ফানু

লদনাজনৄয 10/11/1993

34594 মভাোঃ াভীভ মভাোঃ আব্দুর খাছরক 

মভাছাোঃ নুযফানু

লদনাজনৄয 25/09/1990

34595 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ লদুর যদায 

মভাাোঃ লভনাযা মফগভ

ফলযার 05/04/1996

34596 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ  আরী উলিন মখ 

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

াফনা 11/01/1996

34597 মভাছাোঃ কানের নাায মভাোঃ ালফবুয যভান 

মভাছাোঃ ালনা খাতুন

াফনা 14/10/1993

34598 মভাোঃ লয়াভ মভাোঃ আব্দুর গনেয খান 

মভাছাোঃ লউলর মফগভ

ফগুড়া 27/12/1994

34599 মভাোঃ যলফউর মাছন মভাোঃ ফজলুয যভান

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 09/04/1988

34600 ভলযয়ভ ইরাভ লরা ভলভনুর ইরাভ 

মাছন আযা

মযনৄয 21/11/1996

34601 মভাোঃ নাজমুর ক মদওমান মভাোঃ লদুজ্জাভান মদওয়ান 

মভাাোঃ তাছযা মফগভ

চাঁদনৄয 17/02/1990

34602 মভাোঃ রুছফর লভয়া লযনা মফগভ 

মাযা লভয়া

পলযদনৄয 05/03/1994

34603 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ ইউসুপ আরী 

কভর নূয মফগভ

চট্টগ্রাভ 02/02/1994

34604 ওয়াকুরুনী মভাোঃ মখাযছদ আরভ 

মভাছাোঃ মজানা খাতুন

জাভারনৄয 15/01/1994

34605 াগয লফশ্বা আনন্দ লফশ্বা 

ককরা লফশ্বা

খুরনা 09/11/1995

34606 মভাোঃ নাজমুয ক মভাোঃ ওভান আরী 

মভাছাোঃ ওকতাযা

নওগাঁ 02/05/1994

34607 মভাোঃ ভারুপ যভান মৃত ভলজফয যভান (ভন্ডর)

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/06/1993

34608 খন্দকায মতাপাছয়র আছভদ ইভাইর মাছন যকায 

জলভরা মফগভ

ভয়ভনলং 29/11/1994
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34609 মভাোঃ সুভন মখ মভাোঃ কলফয মাছন মখ 

মভাছাোঃ াছরা মফগভ

ফাছগযাট 02/10/1994

34610 মভাছাোঃ মভলযর আক্তায মভাোঃ াান আরী 

মভাছাোঃ নালদযা মফগভ

গাইফান্ধা 08/12/1994

34611 মভাোঃ জাকালযয়া মভাোঃ সুরুজ লভয়া 

কলযভা আক্তায

মনত্রছকানা 01/01/1996

34612 মভাোঃ াইনের ইরাভ আোঃ াভাদ লভয়া 

মভাাোঃ আছরয়া মফগভ

টুয়াখারী 01/11/1994

34613 মুেদ তালযকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জব্বায 

মভাছাোঃ ভলপজা খাতুন

ঞ্চগড় 25/08/1993

34614 মভাোঃ তানবীয ইরাভ নয়ন মভাোঃ ালনপ উলিন 

মভাছাোঃ ফাছনছা মফগভ

লদনাজনৄয 14/11/1994

34615 লভজানুয যভান মভাােদ  আরী 

ভলজমনা মফগভ

ফগুড়া 28/11/1991

34616 মভাোঃ াজ্জাদ মাছন মভাোঃ ফাচ্চু মখ

মালনয়া খাঁন

পলযদনৄয 14/02/1993

34617 মভাোঃ ফযকত আরী মৃত মযাস্তভ মভাল্লযা 

আনলজযা মফগভ

ভাগুযা 10/03/1994

34618 মভাােদ নালপজায যভান মভাোঃ রুহুর আলভন 

নালগ ম আযা মফগভ

ফগুড়া 31/12/1993

34619 নাছলযন আক্তায নালছয উলিন 

জলভরা খাতুন

ভয়ভনলং 20/06/1995

34620 যাছর লভয়া ইভান উলিন 

পাছতভা আক্তায

মনত্রছকানা 10/12/1992

34621 ইকলতয়ায মাছন আব্দুয যাজ্জাক 

যাছপজা মফগভ

মছায 18/01/1996

34622 উত্তভ ফয মতীন্দ্রনাথ ফয 

নৄষ্প ফয

মগাারগঞ্জ 31/10/1988

34623 সুজন লফশ্বা সুলজত কুভায লফশ্বা 

লভলর লফশ্বা

মগাারগঞ্জ 02/05/1996

34624 তানবীয আছভদ (তনু) মযজাউর কলযভ 

াছযা মফগভ

াফনা 10/01/1996

34625 মভাোঃ জয়নার আছফদীন মভাোঃ আব্দু ারাভ 

মজলভন আযা মফগভ

মপনী 01/02/1994

34626 মভাোঃ আবু াইদ মভাোঃ জাভার উলিন 

মভাছাোঃ ানা খাতুন

ভাগুযা 20/08/1994

34627 আজায ভামুদ আকযাভ মাছন মমায়ািমায

সুলপয়া খাতুন

াতক্ষীযা 01/10/1991

34628 ালফফা মভাোঃ ভলভন উলিন লকদায 

নেরজান লফলফ

ভাদাযীনৄয 10/01/1995

34629 াালযয়ায ভামুদুর ইরাভ মভাোঃ তাজুর ইরাভ 

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 25/08/1992

34630 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আব্দুর জলরর 

মভাছরা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 10/10/1991

34631 মভাোঃ ইভাইর মাছন মভাোঃ জুরভত মাছন 

ময়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 05/01/1992

34632 মভাোঃ ভাসুভ যাব্বানী মভাোঃ আবুর মাছন ভন্ডর 

াছযা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 01/05/1991
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34633 মভাোঃ মযাকন-উদ-মদৌরা মভাোঃ া আরভ লভয়া 

মভাছাোঃ মাছন আযা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 07/03/1995

34634 মভাোঃ অলরউল্লা মভাোঃ মাযাফ লকদায 

মভাাোঃ কলনুয মফগভ

টুয়াখারী 20/12/1994

34635 লজছকা তালুকদায জছয় তালুকদায 

লযঙা চাকভা

খাগড়াছলড় 12/12/1994

34636 মভাোঃ জালদ াান মভাোঃ ললিকুয যভান 

লভনাযা মফগভ

মবারা 20/02/1995

34637 মভাোঃ যাছর লভয়া মভাোঃ মভাকছরছুয যভান 

মযাছকয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 20/10/1991

34638 মকৌলক ফারা সুনীর ফারা 

ন্ধযা ফারা

মগাারগঞ্জ 15/10/1995

34639 মভাোঃ ারাভ মাছন মভাোঃ নূছয আরভ ললিকী 

মভাছাোঃ দুরারী মফগভ

মযনৄয 01/01/1992

34640 মভাোঃ আাদুজ্জাভান আাদ মভাোঃ আবুর াছভ 

কাঞ্চন ভারা

গাজীনৄয 12/12/1987

34641 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ রুছফর মভাোঃ াছদ আরী খন্দকায 

ভভতাজ মফগভ

ঝারকাঠী 10/01/1996

34642 মভাোঃ আলতকুর ইরাভ মভাোঃ ইয়াকুফ আরী 

যওন আযা মফগভ

ফগুড়া 01/02/1996

34643 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃ জাভার উলিন 

পলযদা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/05/1993

34644 যাপ উলিন যভত আরী 

াছজযা আক্তায

লকছাযগঞ্জ 04/01/1994

34645 মভাোঃ যানু ভন্ডর জলযউিীন ভন্ডর  

মফগভ মযাছকয়া

গাইফান্ধা 01/01/1990

34646 াপ্পু াা প্রনয় াা 

নজু াা

লফগঞ্জ 28/04/1994

34647 মভাোঃ জাাঙ্গীয মাছন মভাোঃ ালফবুয যভান 

মভাোঃ নালছভা মফগভ

পলযদনৄয 15/08/1992

34648 মভাোঃ লুৎপয যভান তালুকদায মভাোঃ লজতু লভয়া তালুকদায 

াভছুন্নাায

লফগঞ্জ 01/01/1993

34649 মভাোঃ ালব্বয আছেদ তালুকদায মৃত. মভাোঃ লপছযাজ লভয়া তালুকদায 

মযাছকয়া খাতুন

লফগঞ্জ 20/10/1990

34650 মাছর যানা ছযায়ায উলিন 

ভছনায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 02/09/1987

34651 মভাোঃ আলযপ যীপ মৃত মভাোঃ আরভ যীপ 

মভাাোঃ আছনায়াযা মফগভ

ফলযার 02/01/1993

34652 মভাোঃ তাছয়বুয যভান আযাপ মাছন 

খুযলদা মফগভ

নড়াইর 24/12/1993

34653 মভাোঃ নুয াছান মভাোঃ আকতারুজ্জাভান খান

ভলযয়ভ আক্তায

কুলভল্লা 12/07/1995

34654 পাযীয়া সুরতানা মভাোঃ আব্দুর কাছদয 

মভাছাোঃ ালয়া মফগভ

মছায 12/10/1988

34655 মভাোঃ ভামুনুয যলদ মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

ভছনায়াযা মফগভ

ভয়ভনলং 01/01/1990

34656 মভাোঃ মলরভ মভাোঃ ভলজবুয যভান 

মভাছাোঃ ালফয়া কাতুন

লকছাযগঞ্জ 01/01/1994
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34657 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আোঃ মাফাান 

মভাছাোঃ মপারী কাতুন

লযাজগঞ্জ 07/08/1995

34658 আলভনুয যভান মভাোঃ মাফাান 

রাবরী মফগভ

মগাারগঞ্জ 29/10/1995

34659 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মৃতোঃ ভছয আরী 

মভাছাোঃ লজযান খাতুন

মভছযনৄয 27/11/1989

34660 মভাোঃ াাদাৎ মাছন মভাোঃ এভদাদুর ক 

মভাছাোঃ াাজাদী মফগভ

যংনৄয 01/01/1993

34661 নূয আছেদ মভাোঃ নূরুর ইরাভ 

লজনাত আযা

জয়নৄযাট 25/08/1994

34662 নাজমুর াান আজাদ আরী 

নালদযা লফলফ

যাজাী 05/11/1993

34663 যালজফ কুভায াওরাদায যনলজত কুভায াওরাদায 

যছভরা কুভায াওরাদায

ফলযার 16/10/1994

34664 কাজী যায়ান কাজী াভছ উলিন 

কাজী জুছরখা

যংনৄয 01/01/1993

34665 ভারুপা আক্তাযী াল মভাোঃ ালরভ পলকয 

যাছরা মফগভ

পলযদনৄয 03/01/1995

34666 মভাোঃ আান কলফয মভাোঃ ওছভান গলন 

মভাছাোঃ লফউটি মফগভ

ফগুড়া 24/11/1991

34667 অনফ ম চন্দ্র াওরাদায অনুকুর চন্দ্র াওরাদায 

প্রবা যানী

পলযদনৄয 12/12/1990

34668 মভাোঃ ছালব্বয মাছন মভাােদ আরী 

মভাছাোঃ ছালভনা মফগভ

রারভলনযাট 12/05/1993

34669 ছাভছুদ মদাা আব্দু ছাভাদ যদায 

আখতায ফানু

জয়নৄযাট 31/12/1992

34670 মভাোঃ জালদুয যভান মভাোঃ কাজী মগারাভ যভান 

মভাছাোঃ পালজময়া খাতুন

কুলিয়া 08/01/1991

34671 মভাোঃ াছভ আরী মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

মভাছাোঃ আযলছনা মফগভ

যংনৄয 01/04/1987

34672 মভাোঃ পলযদ মাছন মভাোঃ ারাভ মখ 

পলযদা াযবীন

পলযদনৄয 05/06/1995

34673 মভাোঃ মতাপাছজ্জর মাছন মভাোঃ আযফ আরী 

তাযা ফানু

টুয়াখারী 01/11/1990

34674 মভাোঃ ালনুয আরভ মভাোঃ মভাকছছদ আরী 

মভাছাোঃ ালদা ফানু

নওগাঁ 15/11/1992

34675 মভাোঃ ভলউর আছফদীন মভাোঃ জয়নার আছফদীন 

ভলযয়ভ আছফদীন

লঝনাইদ 01/08/1990

34676 মভাোঃ মাছর যানা আোঃ যফ লভয়া 

মভাাোঃ াানাজ মফগভ

পলযদনৄয 30/12/1996

34677 মভাােদ আরামুজ্জাভান মভাােদ আব্দু ছারাভ 

আছনায়াযা মফগভ

ঢাকা 10/01/1988

34678 ঞ্জয় চন্দ্র দা ফাবুর চন্দ্র দা 

তাী যানী দা

মপনী 20/04/1988

34679 মভাোঃ নালদুর ইরাভ মভাোঃ নালজয আরী 

মভাাোঃ মপারী মফগভ

যাজাী 19/01/1993

34680 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ আবুর ফাায 

জয়নফ মফগভ

ভালনকগঞ্জ 04/07/1993
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34681 মভাোঃ াীন লভয়া মভাোঃ যলপকুর ইরাভ 

তাছলরভা মফগভ

পলযদনৄয 05/06/1993

34682 যলন ভজুভদায লফশ্বনাথ ভজুভদায 

কৃষ্ণা ভজুভদায

চট্টগ্রাভ 27/06/1989

34683 মভাোঃ ানা উল্লা মভাোঃ ইয়াকুফ 

লফলফ াছজযা

মপনী 14/03/1995

34684 ালব্বয আছভদ মভাোঃ আবুর কাছভ 

ভলল্লকা মফগভ

ভয়ভনলং 30/11/1991

34685 জাকালযয়া হুাইন লুৎপায যভান 

যওনাযা মফগভ

মছায 15/02/1990

34686 আব্দু াভাদ খাইরুর ইরাভ 

নূযজাান মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/03/1996

34687 মভাোঃ আলজজুয যভান মভাোঃ পজলুয যভান 

াীনা আক্তায

পলযদনৄয 15/10/1992

34688 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ ইনছান আরী 

মভাছাোঃ  াছজযা মফগভ

টাঙ্গাইর 27/12/1994

34689 মভাোঃ যলফউর লভয়া মভাোঃ নসু লভয়া 

াছরা মফগভ

কুলভল্লা 12/08/1990

34690 মভাোঃ মাছর যানা আব্দুয যভান 

ারুর আযা

কুলিয়া 11/02/1994

34691 মভাোঃ াান ফযী মভাোঃ নওয়াফ আরী 

মভাছাোঃ জান্নাতুর মপযছদৌ ারুর

ফগুড়া 08/07/1995

34692 যাহুর আছেদ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 

মযছফকা লফলফ

ফগুড়া 27/12/1996

34693 জর কুভায মন লদরী মন 

মপারী মন

যাজফাড়ী 09/09/1992

34694 আলভয মাছর পলযদুর ইরাভ 

সুযবী খাতুন

কুলিয়া 27/10/1993

34695 মভাোঃ আব্দুল্লাছর ফালক মভাোঃ ওফাইদুর ক 

মতাযা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 08/06/1992

34696 মভাোঃ আকতারুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর ফাছছদ 

মভাছাোঃ নাজনীন মফগভ

ফগুড়া 08/08/1994

34697 উজ্জর ফলনক প্রদী ফলনক 

জছয়তী যানী ফলনক

লকছাযগঞ্জ 07/04/1995

34698 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ লভজমাআরী লকদায 

আছরয়া  মফগভ

ফলযার 01/04/1994

34699 মভাোঃ ভাবুয যভান মভাোঃ ভনসুয যভান 

মভাছাোঃ পাযলনা মফগভ

যাজাী 24/12/1993

34700 মভাোঃ যাব্বী ইরাভ মভাোঃ আলজজুর ক 

মভাছাোঃ তলভনা মফগভ

ফগুড়া 10/08/1990

34701 আবু াছয়ভ খান মভাোঃ আব্দুর গনেয খান 

াছজদা মফগভ

ঢাকা 20/11/1992

34702 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আোঃ খাছরক 

মভাছাোঃ ফীনা খাতুন

ভাগুযা 31/12/1995

34703 যাছজদুর  ইরাভ াভছুর ক 

জীফন মনছা

ফগুড়া 09/05/1995

34704 মভাোঃ নুয আরভ মভাোঃ নালজমুিীন 

ানা মনা

পলযদনৄয 01/06/1989
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34705 ায়ভা মফগভ মভাোঃ আব্দুর গনেয খান 

াছজদা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 22/11/1994

34706 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ লরয়াকত আরী 

খাছরদা মফগভ

মছায 15/07/1995

34707 জাভার মাছন আব্দুর রলতপ 

যমুজা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1995

34708 মভাোঃ রুহুর আলভন মভাোঃ আব্দুর ফাযী 

জছফদা মফগভ

কুলিয়া 26/12/1987

34709 সুরতানা াযবীন ভলল্লক আবুর াান 

মভাছাোঃ ভামুদা খাতুন

াতক্ষীযা 30/10/1993

34710 লড এভ নালয মাছন মভাোঃ মুজাফ্পয মাছন 

মভাাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 01/02/1987

34711 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার মভাোঃ আব্দু মাফান 

মভাছাোঃ জান্নাত আযা

াফনা 13/04/1988

34712 মভাোঃ লগয়া উলিন মভাোঃ াজাান

মাছন আযা মফগভ

মপনী 04/01/1990

34713 ইমু আক্তায আছনায়ায মাছন 

রাকী আক্তায

জাভারনৄয 18/11/1993

34714 আলযপা খাতুন মভাোঃ পলযদ উলিন 

আছনায়াযা

জাভারনৄয 10/03/1995

34715 মভাােদ লকফলযয়া জভলদ আরী 

াওয়ারুন মনছা

লছরট 01/04/1989

34716 মভাোঃ ভলন মভাোঃ মাাইন 

ইয়ানুয মফগভ

মবারা 31/12/1995

34717 মভাোঃ আর আলভন আোঃ জব্বায 

লনলুপা মফগভ

ফলযার 01/12/1993

34718 এ.এভ মদছরায়ায মাছন মভাোঃ মগারাভ যাব্বানী 

মভাছাোঃ মদারা খাতুন

াফনা 13/02/1987

34719 আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ মতারাই লভয়া 

নেরভয

লফগঞ্জ 01/01/1993

34720 মভাোঃ জর খান মভাোঃ ফাদা খান 

লউলর মফগভ

ঝারকাঠী 10/10/1995

34721 মভাোঃ জুছয়র যানা মভাোঃ মযাস্তভ আরী 

মভাছাোঃ ারভা মফগভ

মছায 18/04/1994

34722 মভাোঃ জালদ াান মভাোঃ আরাউলিন

মভাছাোঃ জয়গুন খাতুন

াফনা 01/06/1988

34723 মভাোঃ মভাাযপ মাছন মভাোঃ লছলিকুয যভান

আলভনা মফগভ

কুলভল্লা 01/07/1993

34724 হৃললছক চন্দ্র যায় নছয চন্দ্র যায়

গীতা যানী যায়

যংনৄয 13/04/1990

34725 মভাোঃ াজ্জাদ মাছন মভাোঃ মভানাছয়ভ মাছন

মভাছাোঃ পাছতভা খাতুন

ভয়ভনলং 16/04/1994

34726 মভাোঃ আতাউয যভান মভাোঃ আোঃ রলতপ

ছারভা মফগভ

জাভারনৄয 20/02/1996

34727 মভাোঃ এ. মক. পজলুর ক মভাোঃ ভলয উিীন

মভাাোঃ বুরবুর মফগভ

টাঙ্গাইর 01/11/1996

34728 মভাোঃ মভাজাছের মাছন আফদুয যফ যদায

মযাছকয়া মফগভ

ফলযার 03/05/1993
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34729 আব্দুর ভলভন পজলুর ক

ভভতাজ মফগভ

লযাজগঞ্জ 15/09/1996

34730 ইকযামুর ফাযী মভছযআরী

খায়রুন মফগভ

নওগাঁ 01/01/1995

34731 মভাোঃ নূরুজ্জাভান আছভদ মভাোঃ ভছনায আরী

নূযী মফগভ

জাভারনৄয 15/10/1992

34732 মভাোঃ লযনের ইরাভ মৃত আব্দু াভাদ

মভাছাোঃ ালনা মফগভ

যংনৄয 02/01/1993

34733 মভাোঃ আোঃ কলযভ মভাোঃ ালপজুয যভান

মযছফকা মফগভ

ভাগুযা 11/12/1992

34734 মভাােদ মফাযান উলিন জনাফ আভানুর ক

জনাফা ওভদা মফগভ

কক্সফাজায 08/10/1996

34735 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ মভাোঃ লরটন মভাল্লা

যীনা মফগভ

চাঁদনৄয 18/01/1994

34736 লপ্রন্প মযজা মুলন্প আব্দু াত্তায

যালমুন মফগভ

যাজফাড়ী 02/04/1988

34737 মভাোঃ লরটন াান মভাােদ আরী

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

লদনাজনৄয 01/01/1994

34738 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃ আনছায আরী

সুলপয়া মফগভ

যংনৄয 05/08/1989

34739 মাাগ লভয়া ারাউলিন ঢারী

নাছলযন মফগভ

লযয়তনৄয 12/07/1994

34740 তুলন আছভদ আেদ আরী

মভাছাোঃ কলনুয াযবীন

লযাজগঞ্জ 01/01/1996

34741 মভাোঃ মযত আরী মুা আরী

আছফদা মফগভ

জাভারনৄয 07/02/1992

34742 মভাোঃ নাজমুর আরভ মভাোঃ পজলুয যভান

মভাছাোঃ তাছযা খাতুন

লফগঞ্জ 30/06/1991

34743 মভাোঃ লাফ উিীন মভাোঃ ওফায়দুয যভান

ালফা খাতুন

ভাগুযা 01/01/1995

34744 াফীবুয যভান আজীজুয যভান

নাজভা মফগভ

লছরট 06/11/1988

34745 মগারাভ লকফলযয়া মভাোঃ হুভায়ন মখ

মভাছাোঃ ললযনা মফগভ

যাজফাড়ী 20/08/1995

34746 জান্নাতুর মপযছদৌ মভাোঃ াপাজ উলিন

মভাছাোঃ বুরবুলর মফগভ

কুলিয়া 30/12/1990

34747 মভাোঃ ভাসুভ লফল্লা মভাোঃ আবু ফকয লছলিক

মভাছাোঃ উছে ছারভা

কুলিয়া 08/02/1990

34748 আর-আলভন মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

নুযজাান

ভালনকগঞ্জ 05/10/1991

34749 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ আফদুর ভাছরক মনদাফান

নালভা মফগভ

ফলযার 12/04/1987

34750 তালযকুর ইরাভ লদুর ইরাভ

আলয়া খাতুন

লঝনাইদ 23/12/1994

34751 মভাোঃ ইভযান আরী মভাোঃ মফরার মাছন

মভাছাোঃ খাছরদা খাতুন

কুলিয়া 13/10/1994

34752 ইয়াভীন খাতুন মভাোঃ ইখরা উিীন

নালভা মফগভ

কুলিয়া 17/12/1990
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34753 আজারুর ইরাভ আরীভ উলিন ভািায

আলছয়া খাতুন

ভয়ভনলং 25/09/1988

34754 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মৃত আব্দুর খাছরক লভয়া

মভাছাোঃ মজাৎস্না মফগভ

যংনৄয 18/11/1987

34755 মভাোঃ নুরুর ইরাভ আোঃ গনেয মভাল্লা

মভাছভনা খাতুন

পলযদনৄয 18/04/1991

34756 মভাোঃ নাঈমুয যভান মভাোঃ আব্দু ারাভ

মপযছদৌী মফগভ

যাজফাড়ী 31/08/1996

34757 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ দুদু লভয়া ভন্ডর

মভাছাোঃ মভাছভনা খাতুন

ফগুড়া 12/11/1989

34758 মভাোঃ আযাপ মাছন মভাোঃ ভলবুল্লযা

নাজভা মফগভ

মবারা 09/10/1992

34759 মভাােদ ভলউলিন ভযহুভ আফদুর রলতপ

তাছযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/07/1993

34760 তন চাকভা অলশ্বনী কুভায চাকভা

ভঙ্গরা মদফী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 20/12/1995

34761 মভাোঃ পযাদ মাছন মভাোঃ ভলজফয যভান

মভাছাোঃ লপছযাজা মফগভ

যাজাী 16/04/1994

34762 জয় কুভায ফভ মন াধন চন্দ্র ফভ মন

আযতী যানী

গাইফান্ধা 01/01/1995

34763 মভাোঃ আবু ফকয লিীক পাইজউিীন আােদ

মভাছাোঃ জাছদা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 05/08/1989

34764 মভাোঃ আবু মাছন মভাোঃ আফদুর াই

মযখা খাতুন

লযাজগঞ্জ 10/09/1991

34765 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ আবুর ভাসুদ

নুযজাান মফগভ

াফনা 14/01/1987

34766 মভাোঃ যলকবুর ইরাভ াায আরী

াানাযা লফলফ

যাজাী 23/12/1994

34767 মভাোঃ পজলুর ক মভাোঃ নুরুর ইরাভ

লপছযাজা খাতুন

জাভারনৄয 01/01/1991

34768 মভাোঃ ালবুয যভান মভাোঃ আরীহুাইন

ভলতযন মনছা

লঝনাইদ 08/09/1987

34769 মভাোঃ াানুর ফয ভজুভদায মৃত মভাোঃ আবুর ফয ভজুভদায

ভছনায়াযা মফগভ

চাঁদনৄয 08/03/1993

34770 মভাোঃ ালফবুর ফাায মভাোঃ দুদু লভয়া

মভাছাোঃ উছে ছাছরা

ফগুড়া 01/08/1995

34771 আলজজুর ালকভ কলফয লভয়া

আলভযন মফগভ

পলযদনৄয 01/01/1990

34772 মভাোঃ াীন মযজা মভাোঃ জুরভত আরী

ারভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 01/06/1995

34773 মভাোঃ াীন মপযছদৌ মভাোঃ আলজজুর যদায

মভাছাোঃ ালরভা মফগভ

াফনা

34774 মভাোঃ লযনের আরভ মভাোঃ আব্দুর ভলজদ

মভাছাোঃ ালনুয মফগভ

ফগুড়া 15/12/1989

34775 মভাোঃ ালফবুয যভান মভাোঃ আলভয মাছন

মভাাোঃ জুছরখা মফগভ

টুয়াখারী 16/12/1995

34776 মভাোঃ আলতকুয যভান খাঁন মক এভ. ভভতাজুয যভান

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

নওগাঁ 31/12/1996
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34777 জীফ যকায ছয যকায

নেরযানী যকায

খুরনা 10/12/1993

34778 মভাোঃ মভছদী াান আলপ মভাােদ আরী মখ

মভাছাোঃ াছজযা খাতুন

কুলিয়া 01/06/1995

34779 মভাোঃ আব্দুর ওয়াদুদ মভাোঃ আরাউিীন প্রাভালনক

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

ফগুড়া 31/12/1988

34780 মভাোঃ ভানেজুয যভান মভাোঃ ভামুন অয যলদ

যাছফয়া মফগভ

ভাদাযীনৄয 25/12/1991

34781 যাভপ্রাদ যকায সুধাংশু যকায

লফভরা যানী

টাঙ্গাইর 20/11/1996

34782 লযয়াদুর আলভন এ. এভ. ছাইনেল্লা াছটায়াযী

পাছতভা লনায

চাঁদনৄয 01/02/1991

34783 মভাোঃ ভনজুরুর আরভ মভাোঃ ারুন অয যীদ

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 15/12/1985

34784 মভাোঃ মভজফাউয যভান মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভাছুভা আক্তায

কুলিয়া 12/07/1995

34785 লফছবায মজযালত মভাোঃ জারার উলিন

ইনছালন আক্তায

পলযদনৄয 06/06/1996

34786 মভাোঃ জীফ যভান মভাোঃ আলতয়ায যভান

মভাছাোঃ নালভা আলতয়াফ

কুলিয়া 05/07/1991

34787 মভাোঃ নূয মাছন মভাোঃ নুরুর ইরাভ

ালরভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 08/08/1990

34788 যলপকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ফাছতন

ভলযয়ভ মফগভ

মছায 06/04/1995

34789 মভাোঃ জালভর মাাইন মৃত আবু জাপয লভয়া

মৃত ালভদা মফগভ

ঢাকা 02/07/1993

34790 কাজী াাদাৎ মাছন মভাোঃ কাজী ারুনয যীদ

মভাছাোঃ াছভরা মফগভ

াফনা 05/05/1993

34791 মভাোঃ নুরুজ্জাভান মভাোঃ আজগয আরী

রুলফয়া খাতুন

াফনা 28/02/1989

34792 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ ইলি আরী

আয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1994

34793 মভাোঃ মাাগ মাছন মভাোঃ মভাাযপ মাছন

মভাাোঃ রুলয়া মফগভ

টুয়াখারী 30/12/1993

34794 মৌযব কুভায মদফনাথ স্বন কুভায নাথ

যীনা প্রবা নাথ

চট্টগ্রাভ 12/06/1993

34795 মভাােদ াঈদ াান ওভয মভাােদ াছরক যকায

ভছনায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 22/12/1990

34796 মভাোঃ কাভরুর াান আোঃ রলতপ ার

নেরজান খাতুন

পলযদনৄয 10/10/1991

34797 মভাোঃ ইয়ালছন আযাপাত মভাোঃ আবু তাছয

মাছনয়াযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1995

34798 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ মানায উলিন

মভাছাোঃ নূযভর মফগভ

লযাজগঞ্জ 25/12/1992

34799 মভাোঃ আছফদুয যভান াপ্পু জলভ উলিন

আভা খাতুন

লকছাযগঞ্জ 26/07/1994

34800 হুভায়ুন কলফয াান আছভদ

নালগ ম মফগভ

মযনৄয 12/05/1996
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34801 মভাোঃ যাছদ মভাাযপ মভাোঃ আব্দুয যলভ

মপারী মফগভ

জাভারনৄয 18/08/1992

34802 মভাোঃ লফদুযৎ লভয়া মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মফরী

জাভারনৄয 20/12/1992

34803 মভাােদ লনজাভ উলিন মভাােদ লছলিক

মাছন আযা মফগভ

মনায়াখারী 04/03/1994

34804 মভাোঃ বুজ মভাোঃ দলরর উলিন

মলরনা মফগভ

টুয়াখারী 08/03/1995

34805 মতৌলদুর লভয়া রলতপ লভয়া

াযবীন মফগভ

টাঙ্গাইর 12/11/1994

34806 লভরন ভধু ভঙ্গর ভধু

শুক্লা ভধু

মগাারগঞ্জ 24/04/1995

34807 মুক্তা আক্তায মভাোঃ মভাতাছরফ লকদায

সুলপয়া মফগভ

পলযদনৄয 12/10/1994

34808 মভাোঃ টুটুর প্রাং মভাোঃ আব্দুর গলন প্রাং

মভাছাোঃ ালনা খাতুন

াফনা 23/09/1996

34809 ািাভ মাছন জাাঙ্গীয আরভ

ভাছজদা মফগভ

জাভারনৄয 09/02/1993

34810 মভাোঃ তালযকুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাছাোঃ মাছনয়াযা মফগভ

াফনা 07/08/1995

34811 মভাোঃ আর-ভামুন মভাল্লা মভাোঃ আরভগীয মভাল্লা

আঙ্গুযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 05/06/1993

34812 মভাোঃ জাছফদ লভয়াদাদ আরাজ্ব আব্দুর জব্বায মৃধা

মভাাোঃ ভাছজদা মফগভ

টুয়াখারী 02/05/1989

34813 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ ইব্রাীভ যদ মায

াানাযা মফগভ

যংনৄয 01/03/1994

34814 নাজমুর মাাইন আছনায়ায মাছন

তালরভা মফগভ

ফলযার 05/11/1995

34815 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ মভাোঃ মভাাযপ ভন্ডর

যাছরা মফগভ

পলযদনৄয 22/04/1994

34816 মভাোঃ াইনের ইরাভ আব্দুর খাছরক লকদায

রুলয়া মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 13/06/1988

34817 কাজী আযানের ইরাভ কাজী ওয়াছজদ আরী

কাজী যছভছা মফগভ

টাঙ্গাইর 07/03/1990

34818 মভাোঃ হুভায়ুন কফীয তালুকদায মভাোঃ আব্দুর রলতপ তালুকদায

মভাছাোঃ যালদা আক্তায

ভয়ভনলং 06/12/1991

34819 মভাোঃ সুজন লভয়া মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ

যংনৄয 15/03/1990

34820 মভাছাোঃ লভা খাতুন মৃত মভাোঃ আান উিীন যদায

মৃত মভাছাোঃ াছজযা মফগভ

াফনা 05/07/1990

34821 মভাোঃ াছয়দ যাছর মভাোঃ আবুর কারাভ

াানুয মফগভ

মবারা 23/11/1991

34822 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ খলফয উলিন

মভাছাোঃ ছাছরা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 05/01/1992

34823 নাজনীন সুরতানা মভাোঃ ায়দায আরী

নাজভা ইয়াভীন

মছায 21/10/1994

34824 ওয়াছদ াান আব্দুর ালভদ

মগৌযফ খাতুন

মভছযনৄয 12/02/1993
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34825 ইভারুর ইরাভ কাভরুজ্জাভান

রুলফনা খাতুন

লঝনাইদ 19/12/1993

34826 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ ালফবুয যভান

লভছ মযকছানা

লছযাজনৄয 10/05/1993

34827 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ লজল্লুয যভান

াভছুন নাায

ভয়ভনলং 31/12/1986

34828 মভাোঃ তাভীদ খান লপছযাজ খান

লভছ জাানাযা মফগভ

জাভারনৄয 20/12/1994

34829 মভাোঃ ালভন ইয়াায মভাোঃ আব্দুয যউপ

যওন আযা

াফনা 30/12/1992

34830 ছয়দ সুজন ভীয মভাোঃ চানু ভীয

মভাাোঃ লভনাযা মফগভ

টুয়াখারী 02/03/1996

34831 লফশ্ব সুত্র ধয লনযঞ্জন সুত্রধয

লখা সুত্রধয

লকছাযগঞ্জ 27/05/1989

34832 মভাোঃ মলরভ যানা মভাোঃ আবু তাছয

মযনু খাতুন

ভালনকগঞ্জ 01/03/1993

34833 নূনৄয আক্তায মৃত মভাোঃ আজারুর ইরাভ

মৃত াথী মফগভ

জাভারনৄয 02/01/1994

34834 মভাোঃ তাছযক আলজজ মভাোঃ কাভরুিীন

ভছনায়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 10/01/1995

34835 মভাোঃ আরপাজুয ইরাভ মৃত লযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ আছনায়াযা

ফগুড়া 31/12/1990

34836 মভাোঃ আবু ইউসুপ মভাোঃ আোঃ ফাযী লভয়া

মভাছাোঃ সুলভা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/02/1994

34837 মভাোঃ আযানের আরভ মভাোঃ জয়নার আছফদীন

মভাছাোঃ আঞ্জুআযা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 26/10/1989

34838 মভাোঃ আযানেজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

ারুর খানভ

নীরপাভাযী 13/09/1995

34839 মভাোঃ মভওয়ানুর কলফয আব্দুর ভলজদ 

মভাছাোঃ আলভনা মফগভ

গাইফান্ধা 05/09/1989

34840 মভাোঃ নজরুর ইরাভ াকাওয়াত মাছন

পাযলবন মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1996

34841 মদফাইর চন্দ্র যকায লফছফকানন্দ যকায

ঊলা যানী যকায

ফলযার 12/02/1991

34842 াালযয়া জাভান মভাোঃ আব্দুর ালকভ

মলরনা মফগভ

ফলযার 19/11/1994

34843 আলরনেয যভান খাঁন মভাোঃ আব্দুর রলতপ খাঁন

পাছতভা মফগভ

চাঁদনৄয 05/11/1992

34844 আবু াঈদ ওয়ালছভ উলিন

হুছনয়াযা

জাভারনৄয 10/07/1993

34845 মভাোঃ মযজাউর কলযভ আব্দুয যলভ

মজলভন খানভ

কুলভল্লা 02/01/1994

34846 মভাোঃ াাদৎ মাছন মভাোঃ আছর ভামুদ

মভাছাোঃ াছজদা মফগুভ

ফগুড়া 09/03/1993

34847 মভাোঃ যাছদুর ক সুরতান আছভদ

ারভা আক্তায

কুলভল্লা 01/01/1993

34848 মভাোঃ মাানুয যভান মভাোঃ আরী ায়দায

মভাছাোঃ াভছুন্নাায

নাছটায 12/03/1994
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34849 মভাোঃ খায়রুর ইরাভ মভাোঃ মলরভ মভাস্তপা

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

নাছটায 15/05/1995

34850 মভাোঃ আরভগীয মভাোঃ আবুর কাছভ

নুয ফানু মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/03/1993

34851 মভাোঃ আবু তাছয মভাোঃ আব্দুর মছাফান

আছয়া আক্তায

কুলভল্লা 31/08/1992

34852 মভাোঃ মাযাফ আরী মভাোঃ আলভনুর ক

সুলপয়া মফগভ

ঠাকুযগাঁও 02/12/1994

34853 মভাোঃ লফল্লার মাছন মভাোঃ আব্দুর ভলজদ

লফউটি মফগভ

জাভারনৄয 28/11/1996

34854 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা াান মভাোঃ াছতভ আরী ভলল্লক

মভাছাোঃ ালছনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 15/12/1994

34855 ইভযান মাছন মভাোঃ খলফয উলিন

আছরয়া মফগভ

ভালনকগঞ্জ 10/09/1993

34856 মভাোঃ লপউর ইরাভ মভাোঃ আরাউলিন আাছেদ

মভাছাোঃ াছজদা মফগভ

রারভলনযাট 31/12/1995

34857 মভাোঃ আলকুয যভান মভাোঃ মযজাউর ইরাভ

রাবরী মফগভ

নড়াইর 15/09/1991

34858 মভাোঃ মদৌরতুজ্জাভান মভাোঃ লুৎপয যভান

মভাছাোঃ লদররুফা মফগভ

ফগুড়া 30/11/1992

34859 মভাোঃ মভাতাছরফ মাাইন মভাোঃ দাছযাগা আরী মখ

ভলজফয মফগভ

ভালনকগঞ্জ 25/04/1993

34860 তন্য় ারদায সুলনর ারদায

চম্পা ারদায

খুরনা 15/07/1993

34861 এ. এভ. যাছর যানা মৃত আলজজায যভান

মভাছাোঃ যাছদা মফগভ

যংনৄয 20/10/1996

34862 মভাোঃ কাউছায আর ভামুন মভাােদ আরী 

মগার আক্তায

নযলংদী 12/01/1994

34863 মভাোঃ কুদ্দু মভাল্লা মভাোঃ আব্দুর কারাভ মভাল্লা 

মভাাোঃ তালরভা মফগভ

টুয়াখারী 01/09/1996

34864 মভাোঃ জালদ াান মভাোঃ আব্দুর কাছদয যকায 

মজাযা মফগভ

গাইফান্ধা

34865 াইনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর রলতপ 

নাযলগছ আক্তায

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/12/1995

34866 আব্দুল্লা আর ভামুন আব্দুর রলতপ 

মকালনুয মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 03/08/1990

34867 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আবু ফাক্কায লিীক 

মভাাোঃ যানী মফগভ

যাজাী 06/09/1995

34868 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ালরভ 

মভাাোঃ মলরনা মফগভ

যাজাী 15/07/1996

34869 মভাোঃ নুরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যলদ 

মযলজয়া মফগভ

ভালনকগঞ্জ 18/02/1993

34870 আব্দুল্লা আর ভামুন ওভয পারুক 

লফলফ কুরছুভ

মনায়াখারী 30/11/1989

34871 মভাোঃ ইভরুর কাছয় মভাোঃ চাঁদ মাছন 

মভাছাোঃ আলছয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 30/12/1995

34872 মভাোঃ মযত আরী মভাোঃ আব্দুর মভাতাছরফ 

মভাাোঃ মগাছরনুয মফগভ

মবারা 01/01/1991
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34873 লরা খাতুন মৃতোঃ আব্দুর ালভদ 

সুলপয়া ালভদ

াফনা 20/01/1985

34874 মভাোঃ কাছয় াওরাদায আব্দুর খাছরক াওরাদায 

লুৎনেন মনছা

ঝারকাঠী 31/12/1989

34875 মভাোঃ ওয়াছজদ আরী মৃতোঃ ইযাইর মাছন 

মভাছাোঃ াানা মফগভ

াফনা 06/01/1986

34876 মভাোঃ লযয়াজুর ইরাভ রার লভয়া 

জালকয়া মফগভ

ফযগুনা 01/04/1994

34877 মভাোঃ াইনেল্লা মভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

ালফফা মফগভ

যাজাী 29/11/1995

34878 মভাোঃ লযয়াজুর ইরাভ আব্দুয যাজ্জাক াওরাদায 

ভভতাজ

ফযগুনা 01/01/1994

34879 মভাোঃ রুছফর আরী মভাোঃ আজভ আরী

মভাাোঃ যানু মফগভ

ঢাকা 17/02/1991

34880 ইভযান আোঃ ালভদ 

াইদা

ফগুড়া 08/12/1992

34881 মভাোঃ মযজাউর ইরাভ মভাোঃ লদুল্লা 

যলপকা খাতুন

লদনাজনৄয 05/12/1992

34882 মভাোঃ মাছয়ফ ভামুদ মৃত. মভাোঃ আছনায়ায মাছন 

মভাছাোঃ ময়াযা মফগভ

কুলভল্লা 30/12/1991

34883 মভাোঃ আযানেজ্জাভান মভাোঃ যীপ উলিন 

মৃতোঃ নূয ফানু

কুলিয়া 12/08/1992

34884 মভাোঃ লদুজ্জাভান মভাোঃ াভসুর আরভ 

মভাছাোঃ লখনা খাতুন

লদনাজনৄয 04/05/1991

34885 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ নুরুর ক 

মভাছাোঃ আভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 08/01/1991

34886 এ.এভ.আান াফীফ যছয়র আব্দুর কাছদয 

নাজভা মফগভ

যাজফাড়ী 25/10/1988

34887 মভাোঃ আব্দুয যালজফ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

মভাাোঃ মযৌওনাযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/10/1990

34888 মভাোঃ নাঈমুর াান মভাোঃ উলকর উিীন 

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা খাতুন

াফনা 14/04/1989

34889 মভাোঃ যালদুর ইরাভ মভাোঃ আকছছদ আরী 

মভাছাোঃ আছভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 16/07/1992

34890 মভাোঃ াওন মভাোঃ ভাছজদ 

ালপয়া মফগভ

ফলযার 01/01/1995

34891 মভাোঃ ালন আরভ মভাোঃ জারার উলিন 

মভাছাোঃ াানাজ মফগভ

লযাজগঞ্জ 06/07/1990

34892 মভাোঃ আব্দুর জব্বায মভাোঃ জারার উলিন 

মভাাোঃ মপারী মফগভ

যাজাী 01/05/1989

34893 মভাোঃ ভামুনুয যলদ মভাোঃ মফরার যব্বানী 

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 08/11/1995

34894 মভাোঃ ইকযামুর ক মভাোঃ কাছভ আরী 

মভাছাোঃ মুলরভা খাতুন

মভছযনৄয 12/08/1992

34895 মভাোঃ ভাকসুদুয যভান আোঃ ভলতন যকায 

কুরছুভা মগগভ

কুলভল্লা 20/10/1989

34896 মভাোঃ ভাবুবুর আরভ (ভামুন) মভাোঃ মফরার মাছন 

মভাছাোঃ ভাানেজা মফগভ

নীরপাভাযী 10/11/1996
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34897 যলথন্দ্র নাথ ফাশড় আলদতয ফাশড় 

লফচ্চলদ ফাশড়

মগাারগঞ্জ 17/09/1989

34898 মভাোঃ ভাসুভ লফল্লা আবুর কারাভ 

ালপজা খাতুন

টুয়াখারী 01/12/1993

34899 মভাোঃ ানাইন আছভদ মভাছয়য মভাোঃ মাযাফ উলিন মচৌধুযী 

াভছুন নাায

মবারা 09/12/1992

34900 মভাোঃ জুছয়র লভয়া মভাোঃ লযাজুর ইরাভ 

ালনা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1991

34901 মভাোঃ ভানছুয আছভদ মভাোঃ আছনায়ায াওরাদায 

ভভতাজ

টুয়াখারী 01/01/1992

34902 মভাোঃ যলফউর আরভ মভাোঃ ালব্বয আরভ

মভাাোঃ াজযা আরভ

যাজাী 16/10/2016

34903 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ আরতাপ মাছন 

মভাছাোঃ যালফয়া খাতুন

মভছযনৄয 28/04/1991

34904 নুরুন্নাায খালদজা মভাোঃ আকভত আরী 

াভছুন্নাায খাতুন

লঝনাইদ 05/10/1992

34905 াইনের এান নালদ সুরতান আােদ ভূঞা 

মপারী  মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 11/06/1989

34906 মভাোঃ াজ্জাদ মাছন লন মভাোঃ আব্দু ারাভ যকায 

ভছনায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 30/11/1995

34907 মভাোঃ খায়রুজ্জাভান মৃতোঃ াভসুর ইরাভ 

মভাছাোঃ মখাছদজা খাতুন

লদনাজনৄয 21/03/1994

34908 মভাোঃ মলরভ মযজা মভাোঃ াহ আরভ 

লজনাত মযছনা  

জয়নৄযাট 12/06/1995

34909 লপউর আরভ জয়নার আছফদীন 

ছাছযা খাতুন

ভয়ভনলং 31/12/1991

34910 মভাোঃ আলযনেজ্জাভান মভাোঃ আব্দুয যলভ খান 

মৃতোঃ যানী মফগভ

ফলযার 18/11/1992

34911 মভাোঃ ভলনরুর ক মভাােদ আরী 

যমুজা খাতুন

কুলভল্লা 13/06/1992

34912 মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ মৃতোঃ আব্দুর কাছদয 

মভাােদ যমুজা মফগভ

কুলভল্লা 03/06/1991

34913 মভাোঃ তাছযকুয যভান এ.এভ কাভার উিীন 

ময়ারুন মনছা

চট্টগ্রাভ 12/10/1990

34914 ভীয লফশ্বা তন লফশ্বা 

টিংকু লফশ্বা

চট্টগ্রাভ 10/05/1995

34915 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ছাত্তায 

মভাছাোঃ জছফদা মফগভ

াফনা 01/01/1987

34916 াভীভ ানাত মভাোঃ আব্দুর ালরভ 

ভছনায়াযা মফগভ

াফনা 01/08/1992

34917 তযলজৎ দা ছতাল দা 

কাভনা দা

খুরনা 25/11/1993

34918 মভছদী আছভদ ালফবুয যভান লভয়া 

াভসুন নাায

যাজফাড়ী 22/11/1995

34919 লভয়াজী মভযাফ ারুন-অয-যলদ 

ভামুদা যলদ

মছায 30/07/1994

34920 মভাোঃ ভলপজুয যভান মভাোঃ লযাজ উলিন 

আছনায়াযা মফগভ

মছায 25/12/1992
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34921 নালজভ উলিন মভাোঃ মুক্তায আরী 

মৃত জাানাযা মফগভ

সুনাভগঞ্জ 12/12/1993

34922 এভদাদুর ক মভাোঃ আইন উলিন 

আছভনা মফগভ

টাঙ্গাইর 12/12/1994

34923 খন্দকায ইনছানুর ক খন্দকায আজভর মাছন 

যলপকুন মনছা

নড়াইর 15/09/1990

34924 সুভন লভয়া মভাোঃ যাছদ লভয়া 

মভাাোঃ ভলযয়ভ মফগভ

টাঙ্গাইর 18/07/1993

34925 ইভযান মাছন আবুর কাছভ 

মজলভন সুরতানা

মছায 15/03/1991

34926 মভাোঃ উফাইদুর ক াাফ উলিন 

নালদযা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 01/10/1993

34927 নয়ন াা মৃনার কালত াা 

অচ মনা াা

নড়াইর 27/11/1994

34928 পয়ার আছভদ মভাোঃ ভাবুবুয যভান 

মভাছাোঃ তালভনা মফগভ

ফগুড়া 07/02/1995

34929 আর আলভন মভাছরভ উলিন 

মযানাযা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 06/11/1994

34930 মভাাোঃ তানলজরা খাতুন মভাোঃ জাভার উলিন 

মভাাোঃ াছরা মফগভ

যাজাী 25/12/1992

34931 এ, এভ উজ্জর মাছন মভাোঃ আফক্দযর ালরভ যকায 

যলভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/01/1990

34932 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ মভৌরা লভয়া

ঝন মা আক্তায

মনত্রছকানা 20/10/1993

34933 মভাোঃ ালফবুয যভান আব্দুয যলদ 

াছজযা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1989

34934 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর রলতপ 

লপছযাজা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1993

34935 নাজমুর খারাী আোঃ আরীভ খারী 

তাছলরভা মফগভ

পলযদনৄয 10/08/1995

34936 মভাোঃ জুরলপকায যভান মভাোঃ আব্দুর জলরর 

মভাছাোঃ ভাকসুদা মফগভ

যংনৄয 17/12/1987

34937 এ.এভ ইকফার মভাোঃ ওাফ মক 

কাঞ্চন মফগভ

পলযদনৄয 06/12/1993

34938 ভছনাজ ভলল্লক ভানন্দ ভলল্লক 

লফলচত্রা ভলল্লক

মগাারগঞ্জ 06/07/1993

34939 মভাোঃ রুহুর আভীন মভাোঃ াভসুর ক 

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

ফগুড়া 21/11/1990

34940 ভাছজদুর ইরাভ আব্দুর ালকভ 

জাানাযা

লযয়তনৄয 03/01/1990

34941 মভাোঃ াজ্জাদ মাছন মভাোঃ জলরর 

মযাছকয়া

লযয়তনৄয 10/08/1990

34942 মভাোঃ নুরুজাভান মখ মৃত আপতাফ উলিন মখ  

নুযজাান মফগভ

পলযদনৄয 25/03/1994

34943 মভাোঃ লযয়াদ মাছন খান আয়ূফ খান 

লভছ কল্পনা খানভ

মনত্রছকানা 13/04/1992

34944 মভাছাোঃ ভানজুভা মফগভ মভাোঃ ভঞ্জুয মাছন 

মৃত মযছনা মাছন

যংনৄয 20/10/1987
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34945 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ লফল্লার মাছন 

নাজমুন নাায

মছায 07/10/1995

34946 মভাোঃ আর আলভন আপতাফ উলিন 

কলনুয মফগভ

মবারা 25/06/1995

34947 নুরুর ইরাভ মভাজাছের ক

াছরা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 20/09/1990

34948 মভাোঃ মাবন ভামুদ মভাোঃ ীদুর ইরাভ 

মভাছাোঃ মলরনা মফগভ

নাছটায 10/12/1992

34949 মভাোঃ আলভয মাছন মভাোঃ ইব্রালভ মভাল্লা

ভছনায়াযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 06/09/1992

34950 মভাোঃ নূয জাভার মাছন মভাোঃ জলয প্রাভালনক 

জযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 05/10/1994

34951 এনাছয়ত মভাােদ জুফাছয়য আবুর মাছন 

মযছনা আক্তায

গাজীনৄয 22/08/1992

34952 মভাোঃ ভলপদুর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ যব্বানী 

ভানেজা মফগভ

যংনৄয 15/02/1993

34953 রূ কুভায াা প্রাত কুভায াা 

চন্দনা যানী াা

টুয়াখারী 01/01/1992

34954 মভাোঃ আলনসুর ইরাভ ভযহুভ আলভয ারাভ 

রায়রা মফগভ

চট্টগ্রাভ 13/10/1992

34955 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ আব্দুর ালরভ 

মভাছাোঃ াাযা মফগভ

াফনা 13/11/1991

34956 মভাোঃ লযাজুর ইরাভ মৃত ফাছখয আরী দপ্তযী 

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

মছায 12/11/1988

34957 মভাোঃ ভলউয যভান আব্দুর ভাছরক 

সুযাইয়া মফগভ

কুলভল্লা 15/11/1994

34958 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 

নাজভা আক্তায

কুলভল্লা 13/11/1987

34959 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

মভাছাোঃ ভলযয়ভ মফগভ

ফগুড়া 02/03/1989

34960 মভাোঃ াভীভ ভামুদ জলন মৃতোঃ মভাোঃ আযভান মখ 

মভাছাোঃ মগারাী মফগভ

কুলিয়া 19/11/1996

34961 মভাোঃ মুাকালরভ মভাোঃ আক্কাছ আরী 

মভাছাোঃ যলজপা খাতুন

মভছযনৄয 12/11/1994

34962 মভাোঃ রুছফর মাছন মভাোঃ ভছয আরী

যলভা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 21/09/1994

34963 খন্দকায াজ্জাদুর আরভ খন্দকায জাাঙ্গীয আরভ 

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

াফনা 11/08/1987

34964 মভাোঃ ালযয়ায মাছন মভাোঃ জয়নুর আছফদীন 

মভাছাোঃ লফরলকছ ফানু

মভছযনৄয 22/06/1996

34965 নৃছন্দ্র লং লদছগন্দ্র লং 

একাীলন মদফী

মভৌরবীফাজায 01/07/1994

34966 জান্নাতুর মপযছদৌ মতু মভাোঃ আব্দুর কাছভ 

লভছ াভসুন নাায

টুয়াখারী 07/04/1994

34967 মভাোঃ লপছযাজ ভাামুদ মভাোঃ ভালনক উলিন 

মভাছাোঃ ভযলজনা খাতুন

কুলিয়া 01/12/1995

34968 মভাোঃ লজয়াউয যভান আলজজুর ক 

মযাছকয়া মফগভ

মযনৄয 19/06/1991
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34969 মভাোঃ আয়াত উয যভান মভাোঃ আতাউয যভান যদায 

মভাাোঃ ভলযয়ভ মফগভ

ফলযার 02/05/1996

34970 মভাোঃ লদুজ্জাভান মভাোঃ কাভরুজ্জাভান 

মভাছাোঃ লভরা আক্তায

ফগুড়া 24/02/1995

34971 মভাোঃ তুলনুর ইরাভ মভাোঃ আছনায়ারুর ইরাভ 

লপছযাজা ইরাভ

পলযদনৄয 13/11/1995

34972 মভাোঃ াজারার মৃত এভ,এ.আাদ 

সুরতানা যালজয়া

মগাারগঞ্জ 28/10/1989

34973 মভাোঃ নালছয উলিন মভাোঃ াছভ আরী 

মভাছাোঃ আলভনা খাতুন

াফনা 10/12/1987

34974 ইউনু আরী মযজাউর কলযভ 

লযনা মফগভ

টাঙ্গাইর 17/03/1990

34975 মভাোঃ পয়ার মাছন মভাোঃ সুরুজ লভয়া 

মযনুজা মফগভ

চাঁদনৄয 06/07/1991

34976 এ মক এভ নাারুর ইরাভ মভাোঃ লপকুর ইরাভ 

মভাছাোঃ নালগ ম আকতায

ফগুড়া 25/12/1994

34977 মভাোঃ আলদর যানা ডাোঃ মভাোঃ আব্দুর ফাছছদ 

মভাছাোঃ যালদা খাতুন

লযাজগঞ্জ 10/02/1996

34978 মভাোঃ আর আলভন মাছন মভাোঃ ছতয়ফ গাজী 

লদরাযা মফগভ

ফযগুনা 06/04/1987

34979 মভাছাোঃ তলভনা খাতুন মভাোঃ আরাউলিন 

মভাছাোঃ জয়গুন খাতুন

াফনা 10/10/1995

34980 মভাোঃ লযনের ইরাভ মৃতোঃ আব্দুর কলযভ 

মৃতোঃ ছাছরা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/11/1989

34981 মভাােদ আবুর ফায মভাোঃ আরী আশ্রাপ 

লনলুপা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1993

34982 ভধু চাকভা মদফব্রত চাকভা 

ইন্দু নৄলত চাকভা

যাঙ্গাভাটি 10/01/1991

34983 মভাোঃ ভামুনূয যলদ মভাোঃ ভাজারুর ক 

ারভা মফগভ

ঢাকা 26/12/1994

34984 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মৃত. মভাজাপপয মাাইন

ালপয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1995

34985 মভাোঃ আব্দল্লাহ আর ভামুন মভাোঃ খলরলুয যভান 

খালদজা মফগভ

াফনা 25/09/1993

34986 মভাোঃ ভামুনুয যলদ মভাোঃ আব্দুর ালভদ 

মভাছাোঃ ালভদা মফগভ

জাভারনৄয 15/11/1990

34987 মভাছাোঃ আলিয়া কুরসুভ মভাোঃ আব্দুর কারাভ আজাদ 

মভাছাোঃ ালভদা খাতুন

ফগুড়া 29/07/1992

34988 মভাোঃ আব্দুর মভাত্তালরফ মভাোঃ আব্দু শুকুয 

ালদা খাতুন

াফনা 05/11/1993

34989 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ মভাোঃ ওয়াছজদ  আরী খাঁন 

ভভতাজ মফগভ

ফলযার 15/05/1995

34990 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ গালজউর ক 

মভাছাোঃ মযছফকা আকতায

ফগুড়া 19/09/1989

34991 যালপয়া আখতায মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু 

উছে ছারভা

কুলড়গ্রাভ 21/10/1988

34992 সুজন কুভায ার ংকয কুভায ার 

গীতা যানী

ফগুড়া 27/05/1994
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34993 মভাোঃ খলরলুয যভান মভাোঃ আবুর কারাভ 

মভাছাোঃ খালদজা মফগভ

নাছটায 30/12/1993

34994 অভত্ন ভালনক লত্রনৄযা ভূছন লত্রনৄযা 

শ্যাভরী যানী লত্রনৄযা

খাগড়াছলড় 06/01/1996

34995 ভাসুভ লফল্লা আব্দু াত্তায 

ভলযয়ভ

কুলভল্লা 01/01/1992

34996 জর বক্ত  স্বন বক্ত 

লফবা বক্ত

মগাারগঞ্জ

34997 মগৌউয কুভায মঘাল ধননজয় মঘাল 

দূগ মা মঘাল

চুয়াডাঙ্গা 15/07/1991

34998 মভছদী আর াান মভাোঃ আলভনুয যভান 

মভাছাোঃ মভাছপজা মফগভ

নীরপাভাযী 15/06/1992

34999 মভাোঃ যাব্বী াান মভাোঃ আতাায আরী 

মভাছাোঃ পাছতভা খাতুন

াফনা 07/01/1995

35000 ভলভনুর ইরাভ নাজমুর মৃতোঃ লগয়া উলিন 

নালছভা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1993

35001 মভাোঃ মারায় ভান পাযল মভাোঃ লযাজুর ইরাভ 

মভাছাোঃ পালভদা মফগভ

ফগুড়া 28/01/1993

35002 মভাোঃ দুরার লভয়া মভাোঃ কাজর লভয়া 

মভাছাোঃ আছয়া খাতুন

লফগঞ্জ 12/11/1993

35003 প্রবাকয চাকভা দ্ম কুভায চাকভা 

গঙ্গা মদফী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 12/07/1994

35004 মভাোঃ ালনুর ক মভাোঃ নুরুর ক 

মভাাোঃ লউলর মফগভ

ফলযার 10/01/1994

35005 মভাোঃ াভীভ  মাছন মভাোঃ জারার মাছন 

পালদা মফগভ

যাজফাড়ী 10/01/1989

35006 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান ভীয আব্দুয যাজ্জাক ভীয 

যাছরা মফগভ

মগাারগঞ্জ 17/11/1987

35007 মভাোঃ রুছফর লভয়া মভাোঃ মফল্লার মাছন 

াভসুন্নাায

ফলযার 06/09/1990

35008 ছয়দ ইলতয়াক আছভদ ছয়দ ওকত আরী 

ঈলতা ওকত

খুরনা 01/01/1995

35009 নাছলযন আক্তায জলভ উলিন 

জলভরা মফগভ

নযলংদী 01/02/1994

35010 ফলদ উর আরভ মুরকুছতয যভান

ভালফয়া খাতুন

মপনী 05/01/1990

35011 মভাোঃ মগারা মাছন খান ভলনরুজ্জাভান খান

মভাছাোঃ ফালনয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 16/11/1994

35012 মভাোঃ মগারাভ ভাসুদ কায়ায (যলক) পাইজুলিন আছভদ

ইজ্জাতুন মনা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 04/08/1988

35013 রুহুর আভীন আোঃ কাইয়ুভ

পাছতভা মফগভ

নযলংদী 01/01/2016

35014 মভাোঃ আাদুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মজানা খাতুন

াফনা 12/11/1996

35015 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ মকাযফান যদায

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা খাতুন

াফনা 21/09/1996

35016 আলফয াান জয়নার আছফদীন

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 10/12/1993
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35017 াগয চন্দ্র কলফযাজ মযফতী কাত কলফযাজ

লদারী যানী কলফযাজ

ফগুড়া 01/03/1994

35018 তানলজনা আপযীন মভাোঃ লপকুর ইরাভ তালুকদায

পলজরাতুন মনছা

লযাজগঞ্জ 29/11/1989

35019 মভাােদ আলযনের ইরাভ মভাােদ াজাান আরী

াছজযা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 01/01/1988

35020 পাযানা ইয়ালভন মভাোঃ াভছুর ক

খুযলদা ক

ঠাকুযগাঁও 20/01/1988

35021 মভাোঃ আর-আলভন লফজয় মভাোঃ নূয আরভ

কলনুয মফগভ

ঢাকা 18/01/1994

35022 মভাোঃ ারভান ালপ ফসুনীয়া মভাোঃ ভলন ফসুনীয়া

মভাছাোঃ াছপজা মফগভ

রারভলনযাট 27/11/1994

35023 াইনের ইরাভ লপছযাজ মভাল্লা

যালদা মফগভ

নযলংদী 10/02/1996

35024 মাছর ন্যাভত আব্দুর জলরর ন্যাভত

ফকুর মফগভ

ফলযার 15/08/1987

35025 মভাোঃ াগয আছেদ মভাোঃ লগয়া উলিন ঢারী

লপছযাজা মফগভ

ভাদাযীনৄয 02/04/1989

35026 এভ. াইনেল্লা জাভান মভাোঃ আকযামুজ্জাভান

ারভা সুরতানা

যাজফাড়ী 12/12/1987

35027 মভাোঃ যাজু আছভদ মভাোঃ ভলজফয যভান

যাছরা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/03/1995

35028 মভাোঃ ভাসুভ আরী মৃত এভদাদুর ক

মভাছাোঃ পলযদা মফগভ

নীরপাভাযী 28/10/1989

35029 আরালভন জাভার

জাছভরা খাতুন

লযাজগঞ্জ 15/06/1996

35030 মভাোঃ আরী মাছন মভাোঃ আছনায়ায মাছন

যলভা মফগভ

ফাছগযাট 01/01/1988

35031 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ আযজুপা মফগভ

রারভলনযাট 11/07/1995

35032 মভাোঃ ওফায়দুল্লা মভাোঃ যলপকুর আরভ

মভাছাোঃ উছে কুরছুভ

জাভারনৄয 15/10/1993

35033 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ এরাভ উলিন

রুলফ মফগভ

নীরপাভাযী 01/04/1987

35034 মভাোঃ ালভউর ক মৃত মতাজাছের ক

মভাছাোঃ স্বপ্না আক্তায

ফগুড়া 01/06/1988

35035 মভাোঃ াইনের ইরাভ মযজাউর কলযভ

মপযদাউ মফগভ

লযয়তনৄয 01/07/1988

35036 মভাোঃ আব্দু াভাদ মভাোঃ এছকন আরী

যালজয়া খাতুন

াফনা 21/01/1989

35037 কাজী আছয়া আক্তায কাজী ওকত মাছন

কাজী মযাছকয়া মফগভ

ফাছগযাট 02/07/1989

35038 আফদুল্লা আর ভামুন আলভনুর ক

মভাছাোঃ লনলুপা ইয়ালভন

ফগুড়া 06/09/1987

35039 মভাোঃ মলরভ মযজা মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাছাোঃ সুলপয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 05/05/1996

35040 লভরন কুভায ভন্ডর অমূল্য ভন্ডর

মপারী যানী

াতক্ষীযা 01/02/1993
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35041 মভাোঃ ভাসুভ আছভদ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ ালনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 28/12/1988

35042 আলযনের ইরাভ মভাোঃ ইভাঈর

আলপয়া াযছবজ

লকছাযগঞ্জ 31/12/1990

35043 মভাোঃ আলযনেয যভান মৃত আতাউয যভান

মভাছাোঃ রুভী খাতুন

কুলড়গ্রাভ 08/10/1991

35044 পয়ার আরী আকফয দুরার

পাছতভা মফগভ

চাঁদনৄয 19/10/1995

35045 ছলভয আরী জাছফদ আরী

ালদা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 30/10/1994

35046 ছালভউর ইরাভ ছতয়ফ আরী

ছাছরা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1989

35047 মভজফা উলিন আছভদ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মদছরায়াযা মফগভ

নওগাঁ 20/12/1988

35048 মভাোঃ লনয়াজ ভামুদ ালকর মভাোঃ মগারাভ ভাওরা

ালনা মফগভ

টুয়াখারী 07/06/1993

35049 মভছদী াছান মভাােদ উল্যা াটওয়াযী

ভলযয়ভ মফগভ

চাঁদনৄয 01/02/1995

35050 যাজীফ চন্দ্র মদ লযভর চন্দ্র মদ

মজানা যানী মদ

মবারা 01/10/1990

35051 াযদী চাকভা মাবা কুভায চাকভা

নণ মাছদফী চাকভা

খাগড়াছলড় 09/12/1992

35052 মভাোঃ াান আরী আবু মভাোঃ াান আরী

উছে মভাোঃ াান আরী

াফনা 09/12/1995

35053 এ.এভ. রা এভ.এ. জলরর লকদায

লনরুন মনছা

ভাদাযীনৄয 15/11/1988

35054 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ মভাস্তাপা কাভার

আছয়া আক্তায

ফাছগযাট 01/01/1987

35055 আভা খাতুন মভাোঃ ইভানুয যভান

যালদা খাতুন

াতক্ষীযা 08/01/1989

35056 মভাোঃ আফদুর আরীভ মভাোঃ পজলুর কলযভ

আছরয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1990

35057 মভাোঃ ফকুর মাছন মভাােদ আরী মফাযী

মছরনা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 27/12/1990

35058 আব্দুর আলরভ কাজী ভলজবুয যভান

মযাছকয়া মফগভ

ভালনকগঞ্জ 01/12/1991

35059 তালযক ইফছন জাপয মভাোঃ আবু জাপয

মভাাোঃ াভসুন্নাায মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1994

35060 কাভরুর াান ভলজদ যকায

ভছনায়াযা খাতুন

ভালনকগঞ্জ 17/09/1994

35061 আব্দুয যালকফ আব্দু াত্তায

যাছদা

নওগাঁ 01/01/1995

35062 এ.লফ.এভ. াখাওয়াত মাছন মভাোঃ াজারার

ায়যা আক্তায

চাঁদনৄয 13/10/1993

35063 মভাোঃ নুযনফী মভাোঃ আরভগীয মাছন

জাছদা মফগভ

গাজীনৄয 02/02/1994

35064 উজ্জ্বর লফশ্বা জগদী চন্দ্র লফশ্বা

মাবা যানী লফশ্বা

পলযদনৄয 10/10/1990
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35065 মভাোঃ লজনারুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ওাফ

মভাছাোঃ যালজয়া মফগভ

াফনা 07/12/1991

35066 মাাগ াান াজাান আকন্দ

সুলপয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 15/12/1993

35067 লফশ্বরূ চন্দ্র নাথ উত্তভ চন্দ্র নাথ

লভত্রানী যানী নাথ

মনায়াখারী 01/01/1992

35068 মভাোঃ নাজমুর াান ালন মভাোঃ লপকুর ইরাভ

মভাাোঃ যানুপা মফগভ

টুয়াখারী 22/08/1991

35069 ালব্বয মাছন নালয ভামুদ

লভা মফগভ

ফযগুনা 10/07/1995

35070 যালজফ চন্দ্র লভস্ত্রী যফীনন্দ্র নাথ  লভস্ত্রী

অলভও যানী

ফযগুনা 12/02/1996

35071 মভাোঃ এনামুর ক মৃত মভাোঃ আইয়ুফ

লদলু আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/03/1995

35072 ালকর আছভদ মভাোঃ জলভ উলিন

জলভরা খাতুন

নযলংদী 28/10/1994

35073 মভাোঃ লজবুয যভান মুাভভাদুর ক

মভাছাোঃ াছযা লফলফ

নওগাঁ 27/11/1991

35074 মজাটন মদফনাথ অলফনা মদফনাথ

প্রলতভা যানী মদফনাথ

কুলভল্লা 15/08/1987

35075 যাজন মভান দা মযফতী মভান দা

ালত যানী দা

গাজীনৄয 05/03/1994

35076 মভাোঃ আর-আলভন মাছন মভাোঃ আরীমুজ্জাভান মখ

আনলজরা মফগভ

াফনা 15/08/1995

35077 রুছফর লভয়া আোঃ ভলজদ

বুরবুরী আক্তায

ভালনকগঞ্জ 11/08/1992

35078 মভাোঃ ভলন উলিন মৃত ভলপজ লভয়া

রাইলর মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1988

35079 প্রীতভ মচৌধুযী প্রদী মচৌধুযী

যতনা াা

নাছটায 15/10/1996

35080 মাাইন লফন কালদয কালদয লকফলযয়া

লনলুপা ইয়ালভন খান

নযলংদী 29/12/1995

35081 মভাোঃ রুহুর আভীন মভাোঃ লকতাফ আরী

আলছয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 02/07/1985

35082 জুছয়র যানা ইব্রাীভ খালরর

মলরনা আক্তায

গাজীনৄয 01/03/1995

35083 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আরাউিীন 

মভাছাোঃ লফরলকছ খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/06/1991

35084 মভাোঃ সুজন মভাল্লা মভাোঃ ালভদ মভাল্লা

যওন আযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/02/1994

35085 মভাোঃ যভজান আরী মভাোঃ ইউছুপ আরী ভন্ডর

মভাছাোঃ াছজদা খাতুন

কুলিয়া 11/05/1989

35086 মভাোঃ আফদুল্লা আর পারুক যলপক আােদ

মখাছদজা আক্তায

মপনী 01/03/1988

35087 সুাত মবৌলভক ফরযাভ মবৌলভক

বজনা মবৌলভক

নাযায়নগঞ্জ 01/01/1992

35088 যীপ আােদ লযাজুর ইরাভ

মযালজনা মফগভ

কুলভল্লা 18/10/1991
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35089 লযাজুর ইরাভ আোঃ যলভ লভয়া

াছজযা মফগভ

টাঙ্গাইর 03/01/1988

35090 মভাোঃ মগারাভ লকফলযয়া মভাোঃ ালফবুয যভান

াছজদা মফগভ

খুরনা 02/01/1987

35091 মভাোঃ কালযমুর ইরাভ মভাোঃ মুলরভ উিীন

কুসুভা

জাভারনৄয 01/10/1995

35092 মভাোঃ যায়ানুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কাছদয

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 01/02/1994

35093 অকম যকায নাযায়ন যকায

আারতা যকায

ভাদাযীনৄয 10/05/1990

35094 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ মভাোঃ আছতায়ায মাছন

তহুযা খাতুন

াফনা 01/12/1996

35095 মযাকানা লফনছত আছনায়ায মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মৃত রুফী আছনায়ায

পলযদনৄয 23/09/1993

35096 আভান উল্লা মৃত আলযপ আােদ

াছরা মফগভ

লযয়তনৄয 18/01/1995

35097 মভাতাছয মাছন তদায মভাোঃ আরী আকফয

ভলযয়ভ মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1987

35098 মভাোঃ ভালনকুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর ভলজদ

যলদা ফানু

নীরপাভাযী 27/12/1995

35099 মভাোঃ এছত াভ লফল্লা মভাোঃ খায়রুজ্জাভান

মভাছাোঃ মজলভন নাায

মছায 18/12/1995

35100 মভাোঃ মভছদী াান মৃত আলভরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

কুলিয়া 21/05/1995

35101 মভাোঃ তাছযক াান মভাোঃ আরাউলিন

মভাাোঃ ভলতজা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 05/12/1991

35102 াইদুর ইরাভ মভাোঃ নয়ন তাযা

াভছুন্নাায মফগভ

জাভারনৄয 28/10/1992

35103 ভাবুবুর আরভ আব্দুয যাজ্জাক

জাানুয মফগভ

যাজাী 29/05/1994

35104 এ এভ লপছযাজ আছেদ এ এভ আরতাপ মাছন

লপছযাজা মফগভ

মছায 31/12/1991

35105 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ আবু াছভ

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

ফগুড়া 03/05/1991

35106 মভাোঃ মতৌলদুর াান মৃত ভলজফয যভান

মভাছাোঃ আছরয়া খাতুন

াফনা 04/01/1993

35107 মুােদ তালরুর ইরাভ মুােদ লযাজুর ইরাভ

াভীভা আখতায

ঢাকা 03/10/1991

35108 আলি যায় অঞ্জন যায়

দীালর যায়

সুনাভগঞ্জ 31/10/1992

35109 লউরী লযলছর লভলয িং

মযফা লযলছর

ভয়ভনলং 08/11/1989

35110 মভাোঃ আবু তাছয মভাল্লা মভাোঃ আযজু মভাল্লা

মযাছকয়া মফগভ

ঢাকা 07/08/1988

35111 মভাোঃ আবু ফকয ললিক াীন মভাোঃ ালফবুয যভান

ালপজা খানভ

ভালনকগঞ্জ 10/06/1996

35112 মভাোঃ যলফউল্লা মভাোঃ ভলনয মাছন

তাছযা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/09/1992
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35113 আবু ইফছন মলরভ ভলল্লক আবু ফকয লছলিক

ালনা খাতুন

ভয়ভনলং 12/12/1991

35114 পাযানা ইরাভ আরভগীয মাছন

মছরনা খানভ

লছযাজনৄয 15/10/1991

35115 মভাোঃ াছজদুর ইরাভ মভাোঃ াভসুর ইরাভ

মভাছাোঃ স্বপ্না মফগভ

গাইফান্ধা 02/11/1992

35116 মভাছাোঃ নাজমুন নাায মভাোঃ আরী আজগায

মভাছাোঃ নলন মভা মফগভ

াফনা 20/10/1993

35117 এ.এভ. আোঃ কাছদয মভাোঃ আোঃ কলযভ লভয়া

াছজদা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/03/1996

35118 মগারাভ আজভ ভাতাফ আরী

লযছপান মনছা

মভছযনৄয 01/09/1994

35119 মভাোঃ াযছবজ খান মভাোঃ মাফাান খান

মভাাোঃ নুযজাান মফগভ

টুয়াখারী 31/05/1996

35120 শ্রী লকছায কুভায বন্দরার ঋলল

নান্দ যানী

নওগাঁ 12/10/1989

35121 মভাোঃ াাদাত মাছন মভাোঃ লগয়া উলিন

মভাাোঃ লফউটি মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1991

35122 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মৃত ওকত আরী

নুযজাান মফগভ

গাইফান্ধা 15/01/1990

35123 ল.এভ. এছতামুর এনাভ এনামুর ক মচীধুযী

নাজমুন মনছা

নাযায়নগঞ্জ 02/03/1989

35124 সুভন মাছন রুহুর আলভন ভাদফয

াাগঞ্জ মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 23/06/1994

35125 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ আফদুর জলরর

জাানাযা মফগভ

মবারা 01/01/1991

35126 যলফন তালুকদায া আরভ তালুকদায

মযালপয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/03/1994

35127 মভাোঃ পযাদুয যভান মভাোঃ াছজদুয যভান

মৃত মভাছাোঃ মলরনা মফগভ

লদনাজনৄয 09/06/1989

35128 মভাোঃ আবু নালয মভাোঃ আোঃ ভান্নান

যওন আযা

লদনাজনৄয 15/09/1986

35129 লংকু কুভায াা মগাার চন্দ্র াা

নৄতুর যানী াা

ফগুড়া 08/12/1995

35130 ওকত মাছন আবুর কাছভ

ানাজ আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1990

35131 মভাোঃ ভলউলিন মভাোঃ লগয়া উলিন

মতাযা মফগভ

মনায়াখারী 05/11/1991

35132 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আপছায মাছন

মভাছাোঃ ছনেযা খাতুন

গাজীনৄয 01/05/1990

35133 মাছর যানা মভাোঃ মভাতাায মভাল্লা

সুলপয়া মফগভ

পলযদনৄয 15/11/1994

35134 াইনের ইরাভ ওফায়দুয যভান

ারভা মফগভ

ভাদাযীনৄয 23/11/1992

35135 মভাোঃ আছনায়ায মাছন মভাোঃ পজরায যভান

মভাছাোঃ আছনায়াযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 07/05/1990

35136 পখরুর ইরাভ (যাজু) মভাোঃ জয়নার আছফদীন

ভনছুযা মফগভ

ঢাকা 16/10/1993
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35137 মভাোঃ াাবুর ইরাভ মভাোঃ আলভনুর ইরাভ

াছজদা মফগভ

ফগুড়া 01/01/1994

35138 নছফর লফশ্বা লনযাদ  লফশ্বা

লনাযী যানী  লফশ্বা

ভাগুযা 02/02/1990

35139 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ তাপয আরী

মভাছরভা মফগভ

লদনাজনৄয 04/04/1993

35140 অজয়ছদফ কুভায যকায ফরাই চন্দ্র যকায

উলভ মরা যানী যকায

াতক্ষীযা 01/01/1991

35141 বুজ যকায কালতমক যকায

লরলকা যকায

মগাারগঞ্জ 31/12/1995

35142 মভাোঃ মভছদী াান (আকা) মভাোঃ আব্দুর াই

মভাছাোঃ উছে কুরছুভ

মযনৄয 07/02/1992

35143 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ আরাউিীন মভাল্যা

আছভনা মফগভ

পলযদনৄয 02/06/1991

35144 আলনসুর ক মফাযী আপ্তায উিীন মফাযী

মভরুছন্না খাতুন

মনত্রছকানা 05/09/1990

35145 মাান আব্দুয যালদ

ভলদনা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 08/08/1993

35146 মভাোঃ নাইমুর াান (সুজন) মভাোঃ খলরলুয যভান

মভাছাোঃ াযবীন আক্তায

ভয়ভনলং 22/05/1995

35147 উনুভং ভাযভা াইরা অং ভাযভ

লভনু ভাযভা

যাঙ্গাভাটি 30/12/1995

35148 ভাছুভ খান মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

নাজভা মফগভ

কুলভল্লা 10/09/1993

35149 মভাোঃ আব্দু ারাভ মভাোঃ আব্দুর রলতপ

মলরনা াযবীন

কুলিয়া 13/11/1992

35150 মভাোঃ নুরুর আলভন মৃত ইভাইর প্রধান

যালজয়া মফগভ

চাঁদনৄয 31/12/1990

35151 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ মভছয আরী

মভাছাোঃ নেরফানু মফগভ

কুলিয়া 01/01/1992

35152 মভাোঃ নুছয আরভ লিীলক মৃত আলজজুর ইরাভ

মৃত নুরুন্নাায মফগভ

যংনৄয 25/06/1989

35153 মভাোঃ আবু নওাদ পলযদ আভদ

নুয জাান মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1994

35154 আর-ভামুদ মভাোঃ আব্দুয যলদ

মভাছাোঃ মযাছকয়া খাতুন

াফনা 01/01/1993

35155 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভাছরক

ভছনায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 26/05/1991

35156 মভাোঃ াজ্জাদ লভয়া মভাোঃ আযজু লভয়া

ালদা মফগভ

টাঙ্গাইর 06/01/1994

35157 মভাোঃ নুয ই আকযাভ মৃত আলজজুর ইরাভ

মৃত নুয নাায মফগভ

যংনৄয 15/10/1992

35158 সুরুজ্জাভান আবু াইদ

যলভা

টাঙ্গাইর 20/11/1988

35159 ভঈন উলিন ইলিছ আরী

মভালভনা খাতুন

মভৌরবীফাজায 16/07/1994

35160 মভাোঃ আলযনের ইরাভ খান মভাোঃ ানাউল্লা খান

মভাছাোঃ পাছতভা খানভ

নাছটায 21/04/1989
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35161 মভাোঃ আব্দুর ভলতন মভাোঃ জারার উলিন

লপছযাজা মফগভ

পলযদনৄয 01/01/1995

35162 ভলন ভত জলতল ভত

ারুর যানী

নীরপাভাযী 10/05/1994

35163 মভাোঃ লপকুর ইরাভ স্বন মভাোঃ আকভার মাছন

মভাছাোঃ বুযা খাতুন

যংনৄয 03/12/1996

35164 মভাস্তালপজায যভান মভাোঃ আব্দুর াই

মভাছ মদা মফগভ

নীরপাভাযী 06/05/1995

35165 াাদৎ আরভ আবু ফক্কয ললিক

াছজদা মফগভ

গাইফান্ধা 26/12/1994

35166 মভাোঃ ালভউর আরীভ মভাোঃ আব্দুয যলপক

মভাছাোঃ আছভা আক্তায

গাইফান্ধা 05/01/1995

35167 চন্দ্র মভান ফভ মন ধনী চযন ফভ মন 

জয়তী যানী ফভ মন

ঠাকুযগাঁও 11/05/1990

35168 মভাোঃ জুছয়লুয যভান মভাোঃ আলজজুর ক

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

ঞ্চগড় 03/12/1993

35169 মভাোঃ আলকর আছভদ মভাোঃ জাছরক ভন্ডর

মভাছাোঃ রুলর মফগভ

ফগুড়া 15/05/1992

35170 মভাোঃ মাযাফ মাছন মভাোঃ লপকুর ইরাভ

লনলুপা আক্তায

কুলভল্লা 03/07/1994

35171 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ আব্দুর গনেয

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

ফগুড়া 07/02/1991

35172 মভাোঃ ভছনায়ারুর ইরাভ মভাোঃ মভাাছিক মাছন

নূছযা মফগভ

লদনাজনৄয 14/08/1991

35173 মভাোঃ জুফাইয মাাইন মভাোঃ া আরভ

মভাছভরা মফগভ

টুয়াখারী 01/11/1992

35174 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

গাইফান্ধা 15/11/1994

35175 মভাোঃ নুরুর ইরাভ নালজভ মভাোঃ ায়দায আরী

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

গাইফান্ধা 01/09/1994

35176 মভাোঃ মুযাদ াান মভাোঃ আবু াইদ

মভাছাো্োঃ তালভনা মফগভ

াফনা 12/02/1995

35177 মভাোঃ ালবুর াান মছকন্দায আরী

াছপজা মফগভ

পলযদনৄয 14/11/1993

35178 মভাোঃ ফজলুয যলদ মৃত ফছন্দ আরী

লছলিকা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 17/01/1987

35179 মভাোঃ াীন লভয়া মভঘা মখ

াছজদা মফগভ

মযনৄয 10/02/1994

35180 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

টুরী মফগভ

ফগুড়া 20/12/1993

35181 এ.এ.এভ. যলফউর ইরাভ এ.এ.এভ. মুা

মযাছফদা মফগভ

ফগুড়া 01/02/1993

35182 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ আপছযাজা খাতুন

লযাজগঞ্জ 15/04/1995

35183 মভাোঃ কাউছায আছভদ ফাবুর লভয়া

ভভতাজ মফগভ

চাঁদনৄয 10/12/1989

35184 মভাোঃ আপজার মাছন মভাোঃ আযাপ আরী

মভাছাোঃ আয়া মফগভ

াফনা 04/12/1996
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35185 মভাোঃ ভন আরী মভাোঃ আব্দুর গলন

মভাছাোঃ ছজগন মনছা

কুলিয়া 01/01/1996

35186 ম্যাকযন চাকভা অজয় কালত চাকভা

সুনীলত ফারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 02/12/1989

35187 লভঠুন চন্দ্র যায় লফছনাত চন্দ্র যায়

নানন ফারা যায়

লদনাজনৄয 22/10/1991

35188 মভাোঃ এনামুর ক আব্দুর ফাছতন

নালছভা আক্তায

কুলভল্লা 10/10/1995

35189 মভাোঃ জীভ উিীন মভাল্লা মভাোঃ আভজাদ মাছন মভাল্লা

মভাছাোঃ জছভরা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 15/05/1989

35190 মখ মভাোঃ মারাইভান মভাোঃ াখাওয়াত মাছন

সুলপয়া মফগভ

কুলভল্লা 05/03/1995

35191 মভাোঃ সুভন লভয়া মভাোঃ াইদুয যভান

মভাছাোঃ লউরী মফগভ

জাভারনৄয 25/08/1994

35192 মভাোঃ এখরাছ উলিন আব্দুর আলজজ

যলভন মফগভ

ভালনকগঞ্জ 02/01/1992

35193 মভাোঃ ালবুর ইরাভ লমুর মভাোঃ ইভদাদুর ক ভালরথা

মভাছাোঃ পলযদা মফগভ

াফনা 01/02/1990

35194 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ ারুন-অয-যলদ

মভাাোঃ ালনা আক্তায

টুয়াখারী 31/12/1992

35195 এভ.এ. মভছদী াান মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান

মভাছাোঃ তাালযনা মফগভ

নাছটায 05/03/1995

35196 জাছফদ মভাছ মদ মাবন মভাছ মদ আছনায়ায

মজলভন নাায

ফাছগযাট 17/01/1996

35197 মভাাোঃ জাপলযন আক্তায জালকয মাছন

মপারী আক্তায

কুলিয়া 29/09/1994

35198 ঙ্কজ ঢারী কৃষ্ণদ ঢারী

অলনতা যানী

াতক্ষীযা 21/10/1994

35199 অলছউর আরভ মভাোঃ মখাযছদ আরভ

পত্তলজয়া আরভ

খুরনা 30/11/1993

35200 মভাোঃ আর ইভযান মাাইন মভাোঃ আব্দুর জব্বায

লনলুপা ইয়াছলভন

াফনা 01/01/1997

35201 অনৄ যকায অলজত কুভায যকায

যীতা যানী দত্ত

মছায 27/09/1993

35202 মভাোঃ াীন কলফয মৃত াাদত মাছন

যালদা

াফনা 23/01/1994

35203 শুবংকয ভন্ডর ীতর ভন্ডর

লফতা ভন্ডর

গাজীনৄয 08/01/1991

35204 আর-আলভন আছনায়ায মাছন

আভলফয়া মফগভ

নাছটায 07/12/1990

35205 মভাোঃ ভলভ উলিন মভাোঃ আব্দুর খাছরক খান

মলরনা আক্তায

চাঁদনৄয 01/01/1990

35206 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ মতাতা লভয়া

মভাছাোঃ আয়া মফগভ

জাভারনৄয 21/12/1988

35207 মভাোঃ াছজদুর ক মভাোঃ জারার উলিন

মভাছাোঃ মলরনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/02/1991

35208 আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ ীদুর ইরাভ

মভাছাোঃ মজবুছন্নছা

াতক্ষীযা 05/08/1995

Page 217 of 329



র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল  পনব োগ পবজ্ঞপি  অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকো ী প্রবকৌশলী/শোখো কম েকতেো (পু )/প্রোক্কলপনক বে 

স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

35209 জুফাছয়য আছভদ মভাোঃ ইখলতয়ায উলিন

জাানাযা াযভীন

ফলযার 05/06/1990

35210 তানবীয আছভদ আব্দুর ভাছরক

আপছযাজা মফগভ

ফলযার 01/02/1990

35211 মভাোঃ কাভরুর আান যালকফ মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মভাছ মদা মফগভ

ফলযার 23/10/1990

35212 আফদুর ালরভ ভলপজুর ইরাভ

মখাছদজা মফগভ

কুলভল্লা 19/10/1991

35213 লফনয় ব্যানাজী লফদ্যাধন ব্যানাজী

চন্দ্রছযখা ব্যানাজী

মভৌরবীফাজায 22/04/1991

35214 নূয মভাাোদ নূরুর ইরাভ

মযলজয়া আক্তায

মনত্রছকানা 12/01/1994

35215 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ সুরতান আছভদ

ালদা মফগভ াাবানু

লছযাজনৄয 01/01/1992

35216 লদক চন্দ্র মঘাল লফভর চন্দ্র মঘাল

অলনতা যানী

টুয়াখারী 10/12/1994

35217 কাজী ানাত লফন াান ালবুর াান

ালনা াযবীন

লযাজগঞ্জ 20/12/1995

35218 লযাজুর ইরাভ লগয়া উলিন 

পাছতভা

ভয়ভনলং 20/09/1993

35219 মভাোঃ আরী লজন্না মভাোঃ আবুর কারাভ খান

আয়া আক্তায

চাঁদনৄয 25/03/1995

35220 জালকয়া সুরতানা আরভ মভাোঃ আযানের আরভ

কলযভা মফগভ

লদনাজনৄয 24/07/1993

35221 লফভূলত চন্দ্র যায় যফীন্দ্র নাথ  যায়

মমুনা যানী  যায়

লদনাজনৄয 28/11/1989

35222 প্রদী কুভায যায় মছগন চন্দ্র যায়

মযনু ফারা

লদনাজনৄয 05/07/1989

35223 ভলনরুজ্জাভান আব্দুয যভান

ভলজনা মফগভ

ফগুড়া 17/01/1991

35224 মভাোঃ আলযনের াান মভাোঃ যলকবুর াান

যাছরা াান

চাঁদনৄয 01/01/1993

35225 মুােদ লযয়াদুর ক মচৌধুযী মুােদ আলজজুর ক মচৌধুযী

নালছভা আক্তায মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 15/03/1994

35226 ভামুদ যানা মযজাউর কলযভ মফালয

ভাকসুদা মফগভ

চাঁদনৄয 01/09/1988

35227 মভাোঃ লপছযাজ খান মভাোঃ আরতাপ মাছন খান

মডইজী মফগভ

চাঁদনৄয 03/02/1987

35228 মভাোঃ আব্দুয যলভ মভাোঃ মভাফাযক মাছন

মভাছাোঃ ভালফয়া মফগভ

ফগুড়া 12/12/1993

35229 মভাােদ জাকালযয়া ললকয আেদ ওভানী

নাছলযন আক্তায

কুলভল্লা 31/12/1992

35230 লরটন মাছন ইযাইর ভাতুব্বয

চাম্পা মফগভ

পলযদনৄয 12/09/1995

35231 মভাোঃ মাছর যানা মৃত আলজভ উলিন

জাছয়দা মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1995

35232 লরয়াকত আরী আব্দুর কদ্দুছ

আছভনা মফগভ

জাভারনৄয 25/10/1994
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35233 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর আলজজ যকায

মভাছাোঃ রাইজু আকতায

যংনৄয 05/03/1994

35234 মভাোঃ জালদুর ইরাভ অনৄ মভাোঃ মযজাউর কলযভ

মভাছাোঃ মকয়া খাতুন

াফনা 10/10/1991

35235 মভাোঃ ললব্বয আছেদ মভাোঃ ভতছরফ লভয়া

মভাছাোঃ রুলজ আক্তাযী

যংনৄয 13/09/1987

35236 মভাোঃ ভালপকুয যভান মভাোঃ জাভার মাছন

মভাাোঃ লনলুপা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1995

35237 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাোঃ মযাছকয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 10/01/1992

35238 মভাোঃ আবু ফকয লিীক মভাোঃ ারুনুয যলদ

তাছযা খাতুন

কুলভল্লা 06/12/1996

35239 তভালরকা যকায লফ ংকয যকায

লররাফতী যকায

পলযদনৄয 30/09/1992

35240 নছয যায় নগযফাঁী যায়

চরা যায়

মগাারগঞ্জ 05/05/1990

35241 মভাোঃ নালছয আছভদ মভাোঃ আরী আছভদ

আপছারুছন্নছা

কুলভল্লা 10/11/1988

35242 মভাোঃ ালব্বয মাছন মভাোঃ শুকুয আরী লফশ্বা

লফউটি মফগভ

ফলযার 01/01/1994

35243 অলবলজত মদ অলজত মদ

রুভা মদ

মভৌরবীফাজায 01/01/1990

35244 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ লছলিকুয যভান

মভাাোঃ ালরভা মফগভ

টুয়াখারী 11/11/1991

35245 মভাক্তায মাছন লদ লভয়া

মযছনা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 02/12/1993

35246 মভাোঃ মাছর কাজী রুহুর আলভন

াানুয মফগভ

টুয়াখারী 12/06/1992

35247 মভাোঃ আযানের ইরাভ ইয়াকুফ লভয়া

জীফন মফগভ

লকছাযগঞ্জ 20/01/1992

35248 মভাোঃ ভলয উলিন ভন্ডর মৃত মভাোঃ পাছজর ভন্ডর

জলযনা লফলফ

নাছটায 31/12/1989

35249 অলনক লফশ্বা লনলখর চন্দ্র লফশ্বা

প্রবাত যানী লফশ্বা

খুরনা 24/12/1991

35250 মভাোঃ ভলউয যভান মভাোঃ রুহুর আলভন

মভাাোঃ যাছনা মফগভ

কুলভল্লা 09/01/1991

35251 লকছায কুভায মদ কাজর কুভায মদ

কৃষ্ণা যানী মদ

লঝনাইদ 30/12/1991

35252 মভাোঃ নেয়াদ াান মভাোঃ নুরুর আরভ

মযনু ইয়ালভন

খুরনা 15/08/1989

35253 মভাোঃ নালছয উলিন মভাোঃ াীন আরভ

যালজয়া সুরতানা

কুলভল্লা 10/11/1992

35254 মভাোঃ আজভর মাছন মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মভাছাোঃ পলযদা াযবীন

মছায 06/06/1992

35255 লজ.এভ. যাছদ আরভ মভাোঃ ভয়নুয যভান

মভাছাোঃ খাছরদা মফগভ

যংনৄয 11/11/1990

35256 জর দা নাযায়ন চন্দ্র  দা

নলভতা যানী  দা

নড়াইর 10/12/1988
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35257 গাজী মভাোঃ আজারুর ক গাজী আব্দুয যউপ

মফগভ যাছফয়া যউপ

কুলভল্লা 10/01/1990

35258 মভাোঃ নালছভ লফশ্বা মভাোঃ মগারজায লফশ্বা

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

াফনা 05/06/1995

35259 ালফবুয যভান ভূইয়া আবু তাছয ভূইয়া

ভভতাজ মফগভ

কুলভল্লা 28/10/1988

35260 মভাোঃ ভানেজুয যভান ভূঞা মভাোঃ উভান গলন ভূঞা

মভাছাোঃ স্বরু নাায

লকছাযগঞ্জ 05/07/1994

35261 মভাোঃ াীন মযজা মভাোঃ ফাবু আরী

মভাছাোঃ ানা খাতুন

লযাজগঞ্জ 03/02/1992

35262 মভাোঃ নাজমুর মাছন মভাোঃ জয়নার আছফদীন

মকালনূয মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 30/12/1994

35263 মভাোঃ মরার উলিন মভাোঃ যলফউর ক

আযনেজা খাতুন

মবারা 22/05/1995

35264 মভাোঃ লপকুয যভান মভাোঃ আব্দুর জব্বায

মৃত মযখা খাতুন

ফগুড়া 12/12/1990

35265 মভাােদ যায়ান মাদা মভাােদ জলরুর ইরাভ

আভা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 07/01/1994

35266 কাভরুর ইরাভ াছপজ আছভদ

মযাছকয়া মফগভ

মপনী 01/01/1995

35267 মভাোঃ যালজউর ক মভাোঃ ভাবুবুর ক

মযলজয়া মফগভ

মপনী 13/11/1988

35268 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন ইাক আরী

আছনায়াযা খাতুন

াফনা 01/01/1996

35269 লযন যায় লফত্র যায়

ন্ধযা যানী যায়

খুরনা 15/10/1995

35270 মভাােদ মযজাউর কলযভ মভাােদ আব্দুয যাজ্জাক

আলছয়া

নাছটায 01/01/1988

35271 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ ছতয়বুয যভান

মভাছাোঃ আছভনা মফগভ

নাছটায 30/06/1989

35272 মভাোঃ মুলনরুর ইরাভ মভাোঃ ললিক আরী

ভছনায়াযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/09/1991

35273 লভজানুয যভান রা মভাোঃ ফজলুয যভান

পলযদা ইয়ালভন

টুয়াখারী

35274 মভাোঃ মারাইভান মাছন মভাোঃ আব্দু ারাভ

সুলপয়া খাতুন

াফনা 03/02/1991

35275 মভাোঃ আছনায়ায মাছন মৃত মভাোঃ াছ আরভ

তাছয জান মফগভ

মবারা 25/11/1993

35276 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ মভাোঃ মভাভছযজুর ইরাভ

ললযন আক্তায

াতক্ষীযা 09/04/1992

35277 মভাোঃ তানবীন আছভদ মভাোঃ চাঁন লভয়া 

চায়না মফগভ

টাঙ্গাইর 13/12/1993

35278 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ লরয়াকত আরী

মভাছাোঃ লনলুপায সুরতানা

জাভারনৄয 01/01/1988

35279 পযাদ মাাইন আবুর াছভ

ভাছুয়া মফগভ

কুলভল্লা 15/11/1994

35280 মভাোঃ রুভন লভয়া মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ আলয়া খাতুন

মভছযনৄয 20/02/1995
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35281 আবু াান ফীয মুলক্তছমাদ্ধা ভযহুভ আভজাদ মাছন

ালনা মফগভ

াতক্ষীযা 03/09/1995

35282 মভাোঃ আলপ ভামুদ আব্দুর ওাফ মভাল্লা

আলছয়া মফগভ

যাজফাড়ী 01/07/1991

35283 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ তালুকদায মভাোঃ আব্দুয যীদ তালুকদায

মভাাোঃ াছরা মফগভ

ঝারকাঠী 01/03/1987

35284 মখ লপকুর ইরাভ মখ ালদ

লরলর মফগভ

পলযদনৄয 25/09/1991

35285 মভাোঃ মযাভান মাছন মভাোঃ ভলনয মাছন

লনলুপা মফগভ

ফলযার 07/09/1995

35286 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ মভাোঃ মখাযছদ আরভ

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

াফনা 03/09/1994

35287 এভ. লনজাভ উিীন মভাোঃ নূযনফী ভন্ডর

জাানাযা ভন্ডর

মছায 01/01/1990

35288 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান সুভন মভাোঃ আব্দুর ভলজদ

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

যাজফাড়ী 15/01/1995

35289 লযজাউর কলযভ নূয মভাােদ াওরাদায

পালতভা

টুয়াখারী 19/01/1994

35290 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ মভাস্তপা ভািায

যওন আযা মফগভ

মবারা 09/07/1992

35291 জর মুন্পী ভাছজদুর ইরাভ

মভাছভনা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 13/04/1992

35292 মভাোঃ আলভয াভজা মভাোঃ আযাপ মাছন

মভাছাোঃ ালনা আক্তায

মছায 07/12/1992

35293 মভাোঃ ভামুদুর আরভ ভূইয়াঁ নুযছভাােদ ভূইয়াঁ

মযাছকয়া মফগভ

নযলংদী 14/06/1994

35294 মভাোঃ মাানুয যভান মভাোঃ ভইন উিীন

মভাছাোঃ পলযদা াযবীন

চুয়াডাঙ্গা 02/03/1994

35295 মলরভ আর দীন নজরুর ইরাভ

ভলযয়ভ মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 10/06/1994

35296 আভান উল্লা ভলনয মাছন

লফরলকছ মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 03/02/1992

35297 মভাোঃ ভলনরুর লফশ্বা মভাোঃ ইলি লফশ্বা

লভছ আছনায়াযা মফগভ

ভাগুযা 08/10/1994

35298 মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ মভাোঃ আব্দুর ালভদ

যলভা খাতুন

মযনৄয 01/01/1993

35299 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ আবুর ালকভ

ভভতা মফগভ

াফনা 10/06/1992

35300 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ আোঃ রলতপ লভয়া

মভাছাোঃ মকালনূয খাতুন

াফনা 09/03/1994

35301 মভাোঃ আরভা মাছন মভাোঃ ভলতউয যভান খান

মভাাোঃ আছভনা মফগভ

ফলযার 01/01/1988

35302 ালবুর াান ভামুন মভাোঃ আোঃ রলতপ মফাযী

মুছাোঃ াছদা মফগভ

পলযদনৄয 05/04/1994

35303 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ আনায আরী

ছাছরা খাতুন

মযনৄয 10/02/1995

35304 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

রাইরী মফগভ

নওগাঁ 22/10/1994
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35305 মভাোঃ যলন লভয়া ভবু লভয়া

সুরতানা মফগভ

নীরপাভাযী 27/08/1996

35306 লফপ্লফ াান খ্রীি কুভায াান

লভনলত াান

যংনৄয 15/01/1987

35307 মভাোঃ মরার উলিন আছনায়ায আেদ

ছলকনা আক্তায

মপনী 01/02/1994

35308 এভ. এভ. আাদুজ্জাভান আলযপ মভাোঃ আবু ালনপ মযজা

মভাাোঃ লদররুফা মফগভ

টুয়াখারী 02/02/1989

35309 মভাোঃ সুভন মাছন মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ সুলপয়া খাতুন

াফনা 20/08/1993

35310 সুলপয়া খাতুন মভাোঃ পজলুর ক

আলভনা খাতুন

ভয়ভনলং 03/12/1993

35311 মভাোঃ একযামুর ক মৃত মযত আরী মজািায

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

জাভারনৄয 31/01/1992

35312 যাজু আছভদ মকান্দয আরী

মযলজয়া খাতুন

জাভারনৄয 01/01/1990

35313 মভাোঃ ছকত মাছন মভাোঃ টুটুর যকায

ছালফনা াযবীন

াফনা 12/02/1996

35314 স্বন যকায লযদ যকায

কল্পনা যকায

চাঁদনৄয 11/07/1994

35315 আফদুর গাপপায নূযজাভান

জাানাযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/07/1994

35316 ভাছজদুর ইরাভ ওভান গনী

ভামুদা

লযাজগঞ্জ 01/02/1990

35317 মযছফকা খাতুন মভাোঃ পজলুর ক

আলভনা খাতুন

ভয়ভনলং 08/11/1994

35318 মভাোঃ জান্নাত মাছন মভাোঃ ভলজফয যভান

মভাছাোঃ য ফানু

জয়নৄযাট 26/11/1989

35319 তানবীয আছভদ তাজুর ইরাভ

লভনাযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 15/08/1995

35320 মভাোঃ আলযনের ইরাভ তালুকদায মভাোঃ আবুর কাছভ তালুকদায

মভাাোঃ মযাছকয়া সুরতানা

কুলভল্লা 11/08/1994

35321 মভাোঃ আফদুর ালরভ মৃত মভাোঃ আোঃ াভাদ

উছে কুরছুভ

ভয়ভনলং 10/04/1994

35322 মক, এভ, ভামুদুল্লা লযপ মভাোঃ ালপজুয যভান

লয়াযা মফগভ

াফনা 06/10/1995

35323 মভাোঃ ইভনুর ইরাভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

াছয়যা আক্তায

লফগঞ্জ 18/11/1989

35324 এনামুর াান মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

ালয়া সুরতানা

গাজীনৄয 20/10/1994

35325 আছভনা আক্তায মভাোঃ াভসুর ক

জাানাযা মফগভ

কুলভল্লা 11/01/1996

35326 মভাোঃ াাজাান লভয়া মভাোঃ একযামুর ক

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

যংনৄয 27/05/1992

35327 মভাোঃ মুযাদ াান জলন মভাোঃ ভকবুর মাছন ভন্ডর

মভাছাোঃ মভছরুছন্নছা জফা

কুলড়গ্রাভ 19/08/1992

35328 মভাোঃ যাছদুর াান মভাোঃ আফদুর ভলভন

মভাাোঃ মাছনয়াযা মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1987
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35329 সুজন ার মখাকন চন্দ্র ার

ালফত্রী যানী ার

ভয়ভনলং 16/01/1992

35330 মভাোঃ াান আরী আফদুর আরী

যজলক মফগভ

রক্ষীনৄয 15/11/1993

35331 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ মভাোঃ ালফবুয যভান

মযাছকয়া মফগ

কুলিয়া 04/04/1996

35332 মভাোঃ মভাক্তায মাাইন মভাোঃ আব্দুর ভাছরক

মভাছাোঃ মভাছরভা খাতুন

যংনৄয 10/07/1993

35333 অনৄ দা ঋললছক দা

অনু দা

চট্টগ্রাভ 01/01/1993

35334 মভাোঃ ইকফার মাাইন মভাোঃ াভছুর ক

ভাছজদা খাতুন

লযাজগঞ্জ 15/10/1995

35335 পযাদুজ্জাভান পকরুজ্জাভান

রলতপা মছরন

জাভারনৄয 20/10/1996

35336 কাভরুজ্জাভান মতাপাজ্জর মাছন

আছয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 01/04/1990

35337 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কাছদয

তাছলরভা মফগভ

টুয়াখারী 05/06/1991

35338 মভাোঃ জালকয মাছন মভাোঃ আব্দুয যলদ

ারুর মফগভ

মভৌরবীফাজায 12/10/1987

35339 আফদুর জলরর নুরুর ইরাভ

নূয নাায মফগভ

মপনী 17/10/1995

35340 যন লফকা লত্রনৄযা সুফর কুভায লত্রনৄযা

ভছনা লপ্রয়া লত্রনৄযা

খাগড়াছলড় 19/10/1988

35341 আফদুল্লা আর ভামুদ আফদুয যাজ্জাক ী

মৃত যালভা মফগভ

মবারা 27/10/1989

35342 মভাােদ াছজদুর াান মভাাোদ আব্দুয যাজ্জাক

মপযছদৌী মফগভ

পলযদনৄয 04/11/1995

35343 মভাোঃ লভযাজুর ইরাভ মভাোঃ মভাাযপ মাছন

মভাছাোঃ ালনা ভভতাজ

কুলিয়া 04/07/1996

35344 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান ভলনয মভাোঃ আোঃ াত্তায

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

টাঙ্গাইর 14/01/1995

35345 মভাছাোঃ লর খাতুন কাজী নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ লনলুপা মফগভ

কুলিয়া 07/12/1995

35346 আর-আলযনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যফ

আনজুভান আযা

পলযদনৄয 15/10/1992

35347 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাাোঃ াযবীন আক্তায

টুয়াখারী 02/09/1994

35348 আলভনুর ইরাভ সুরতান আছভদ

কুরসুভ

টুয়াখারী 27/10/1994

35349 ওয়ালয়া তানবীয ভীয ভলনরুর ইরাভ

াভসুন নাায

ফগুড়া 18/01/1991

35350 মভাোঃ আলযনেজ্জাভান আলযপ মভাোঃ মভাস্তপা আরী

মভাছাোঃ আলিয়া

নীরপাভাযী 31/12/1995

35351 মভাোঃ লপছযাজ কফীয মভাোঃ মতাজাছের ক

মভাছাোঃ লপছযাজা মফগভ

লদনাজনৄয 06/06/1995

35352 ালফফা নীযা মভাোঃ এরাভ উলিন

মভাাোঃ জুছরখা মফগভ

যাজাী 21/11/1992
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35353 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ মপযছদৌ মাছন

যাছরা মফগভ

নাছটায 29/10/1989

35354 ায়রা আক্তায ইলত ভকবুর মাছন

যওন আযা মফগভ

নযলংদী 07/12/1993

35355 মভাোঃ আাদুল্লা মভাোঃ আবুর াছান লফশ্বা

ছালরভা মফগভ

াতক্ষীযা 10/12/1993

35356 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মভাোঃ ইউছুপ াটওয়াযী

াছজযা মফগভ

চাঁদনৄয 12/12/1992

35357 শ্রাফনী মজলভন মভাোঃ আলরমুর মযজা

মভাাোঃ ভাতুযা মজভীন

যাজাী 31/07/1991

35358 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ আব্দুর ওয়াছদ

মভাছাোঃ াছরা খাতুন

ফগুড়া 03/09/1992

35359 মপযদাউ জাপয মখ

জুছরখা

পলযদনৄয 03/01/1993

35360 মভাোঃ আরা উলিন আফদুয যফ

আছরয়া মফগভ

মনায়াখারী 25/12/1990

35361 যাছফয়া আক্তায মভাোঃ যভত আরী ঢারী

পাছতভা আক্তায

মুলন্পগঞ্জ 02/02/1993

35362 মভাোঃ সুভন মভাল্লা মভাোঃ লছিীক মভাল্লা

মলরনা মফগভ

পলযদনৄয 05/02/1994

35363 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ ছতমুয যভান

মভাাোঃ মফরীয়াযা খাতুন

চাঁাইনফাফগঞ্জ 30/03/1993

35364 মভাোঃ লযজওয়ানুর ক পজলুর কলযভ

মযাছকয়া সুরতানা

ভয়ভনলং 12/12/1995

35365 আছনায়াযা আক্তায আলভয াভজা

কুরছুভ মফগভ

পলযদনৄয 09/07/1992

35366 লজ. এভ. অলর আছেদ যলন লজ. এভ. ইলি

মভাাোঃ াযবীন মখ

ফলযার 02/03/1994

35367 আজাদ মাছন তাইজুর ইরাভ

জুছরখা মফগভ

াফনা 15/12/1994

35368 যাছর আভদ মভাোঃ নালছয

মভাাোঃ যালদা মফগভ

গাজীনৄয 08/12/1993

35369 মভাোঃ নালদ াান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

নালযন সুরতানা

লঝনাইদ 14/05/1994

35370 আর-আলভন া-জাান

ছাছযা মফগভ

জাভারনৄয 05/06/1992

35371 মভাোঃ আব্দুর কাছদয ভাজভ আরী

জয়নফ  লফলফ

টাঙ্গাইর 02/01/1987

35372 মভাোঃ মফরার মাছন মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ রায়রা মফগভ

যংনৄয 09/02/1991

35373 মভাোঃ ালপউর ইরাভ মভাোঃ লজল্লুয যভান

মভাছাোঃ ালদা মফগভ

গাইফান্ধা 12/10/1992

35374 মভাোঃ কাউায াফীফ মভাোঃ আবু াঈদ

কাযীভা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1993

35375 ললয ফড়ুয়া ভীযন ফড়ুয়া

আযলত ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 21/11/1995

35376 মভাছাোঃ লভতানুয খাতুন মভাোঃ লভজানুয যভান

মভাছাোঃ ফলফতা খাতুন

কুলিয়া 21/03/1994
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35377 মভাাভভাদ আরী লজন্না মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাছাোঃ ভভতা খাতুন

লযাজগঞ্জ 10/08/1989

35378 মভাোঃ লভজানুয যভান মৃত আলজভ উলিন

মভাছাোঃ লযলজয়া মফগভ

াফনা 01/10/1991

35379 লযয়াজ মাছন ছতয়ফ আরী

যালদা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/12/1992

35380 মভাোঃ লরটন আাছেদ মভাোঃ নছয়য আরী

মভাছাোঃ ালদা খাতুন

কুলিয়া 20/11/1992

35381 মভাোঃ আবু ইউসুপ মভানছজয আরী

ভালফয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 31/12/1993

35382 মভাোঃ আোঃ ভাছরক লকদায মভাোঃ আোঃ ারাভ লকদায

মভাাোঃ লছযানা মফগভ

ঢাকা 26/07/1987

35383 ফাপ্পী লফশ্বা সুবাল চন্দ্র লফশ্বা

কাঞ্চন রতা ফাশড়

ভাদাযীনৄয 16/12/1993

35384 মভাোঃ লুৎপয যভান মভাোঃ জুযন আরী

মভাছাোঃ মযছনা মফগভ

মযনৄয 07/06/1987

35385 মভাোঃ আর ইভযান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

ালফনা ইয়ালভন

মছায 02/01/1993

35386 ভইনের লভয়া মভাোঃ জুরা উলিন

ভলযয়ভ মফগভ

জাভারনৄয 18/01/1995

35387 তানবীয ভামুদ দুরার ভামুদ

মযাছকয়া মফগভ

নযলংদী 17/10/1995

35388 মভাোঃ সুজন লভয়া লদ লভয়া

ভাছজদা মফগভ

নযলংদী 24/10/1992

35389 মভাোঃ আফদুর খাছরক মভাোঃ আফদুর  ভলতন

তাছলরভা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1994

35390 শ্রীকাত মদ কৃষ্ণ চন্দ্র মদ

অচ মনা যানী মদ

নযলংদী 25/01/1992

35391 মভাোঃ ারুন অয যলদ আোঃ ভাছরক

ভনুজা মফগভ

নযলংদী 26/10/1995

35392 ভামুদুর াান অনৄ আছেদ মাছন জভছদ

ভামুদা আক্তায

লকছাযগঞ্জ 01/01/1994

35393 মভাোঃ জুনাছয়দ আছভদ মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাছাোঃ খাছরদা ইয়ালভন

লফগঞ্জ 25/09/1993

35394 মভাোঃ যলফউর মাাইন মভাোঃ ফাবুর খাঁন

মভাাোঃ লফরছকছ মফগভ

টুয়াখারী 08/05/1996

35395 মভাোঃ নাঈভ মাাইন মভাোঃ মভাাযপ মাাইন

লনলুপা ইয়াছলভন

ফলযার 08/02/1996

35396 মভাােদ ভামুদুর াান মভাােদ আবুর কারাভ

খালদজা মফগভ

মপনী 21/02/1991

35397 মভাোঃ াইনেয যভান াছর অছভদ

ভাকসুদা মফগভ

লছযাজনৄয 01/12/1995

35398 মভাাোঃ াকালপ সুরতানা ভালযয়া মভাোঃ াাদাত মাছন

মভাাোঃ লনলুপা ইয়ালভন

নাযায়নগঞ্জ 12/05/1994

35399 মভাোঃ মফরাছয়ত মাছন রুছফর আব্দুর ফাছতন

মভাাোঃ াছরা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 17/04/1992

35400 মভাোঃ ভারুপ আরভ মভাোঃ মুীদুর আরভ

মৃত জাান আযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/05/1994
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35401 মভাোঃ াীন খান মভাোঃ াভসুর ক

মভাছভনা খাতুন

টুয়াখারী 08/11/1989

35402 মভাোঃ জালদ াান মভাোঃ লজয়াউর ইরাভ

ভভতাজ মফগভ

ফলযার 28/12/1994

35403 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ফাযী লফশ্বা

মভাাোঃ াভছুন নাায

লঝনাইদ 31/12/1987

35404 মভাোঃ রুছফর লভয়া মভাোঃ আলতয়ায যভান

মভাছাোঃ ালদা খাতুন

লঝনাইদ 20/10/1990

35405 মুাোঃ জাাঙ্গীয আরভ এভ ল. ইাাক আরী

আছনায়াযা মফগভ

লঝনাইদ 01/01/1993

35406 নালবরা লফনছত যভান মভাোঃ লভজানুয যভান

রুভা আখতায

পলযদনৄয 30/12/1996

35407 যলদুর ইরাভ আব্দুর ওয়াছদ লভয়া

মভাছাোঃ ভলজতা মফগভ

গাইফান্ধা 19/07/1996

35408 মভাোঃ আলতকুয যভান মৃত মভাোঃ আব্দুর ান্নান

াইদা খাতুন

াতক্ষীযা 05/07/1992

35409 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ মভাোঃ আপাজউলিন মখ

মভাছ মদা মফগভ

গাজীনৄয 01/01/1994

35410 মভাোঃ নুছয আরভ মৃত আব্দুয যলদ

নালছভা খাতুন

কুলভল্লা 01/10/1990

35411 মভাোঃ ইকফার মাছন আরনে লভয়

সূম মফান লফলফ

কুলভল্লা 19/05/1991

35412 রা চন্দ্র দা ছতাল চন্দ্র দা

মজযাৎস্না যানী দা

মপনী 27/06/1988

35413 আব্দুল্লা ালভদ কাজী

জুছরখা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 11/07/1993

35414 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ মভাতাায উলিন

ালরভা খাতুন

টুয়াখারী 02/04/1987

35415 লভঠুন কুভায দা ফাদর কুভায দা

ভায়া যানী দা

মপনী 12/08/1988

35416 মভাোঃ উফাইদুর ক মভাোঃ নালয উিীন

মভাছাোঃ ছাছরা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 16/08/1989

35417 মভাোঃ কলফয মাছন মভাোঃ লনজাভ উলিন

মভাছাোঃ মযালজনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/02/1992

35418 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাল্লা

লযনা মফগভ

লযয়তনৄয 05/07/1994

35419 মভাোঃ মাছর ভামুদ মভাোঃ ভলতয়ায যভান

যালদা যভান

পলযদনৄয 01/01/1988

35420 মভাোঃ মযাকন উলিন মভাোঃ ওকত আরী

ভামুদা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 16/01/1994

35421 মভাোঃ পাাদ মখ মভাোঃ আককা মখ

মভাছাোঃ পলযদা মফগভ

পলযদনৄয 30/12/1992

35422 মভাােদ াান যলপক আভদ

ভছনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 07/09/1995

35423 মভাোঃ আব্দুর জলরর মৃত মভাোঃ নুরুজ লভয়া

মভাছাোঃ জছফদা মফগভ

লফগঞ্জ 05/06/1988

35424 ানজানা নাজ মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ াভীভা ইয়ালভন

াফনা 31/12/1996
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35425 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আলযপ মাছন

মভাছাোঃ অজুপা খাতুন

াফনা 03/03/1996

35426 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ াব্বীয আছভদ

তনেযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/09/1993

35427 ইলরয়াছ আছেদ আব্দুর রলতপ

ছলকনা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1992

35428 মভাোঃ নুযনফী ইরাভ মভাোঃ াজাান আরী

লযপা মফগভ

লযাজগঞ্জ 18/08/1989

35429 পলযদ উলিন আব্দুর আউয়ার মুলন্প

পাছতভা মফগভ

পলযদনৄয 01/09/1994

35430 মভাোঃ আর-আলভন মাছন মভাোঃ জুরভত আরী

মভাছাোঃ ালতন মনছা

াফনা 17/08/1989

35431 অনফ ম বক্ত যলফন্দ্র নাথ বক্ত

মযখা যানী বক্ত

ভাদাযীনৄয 07/08/1989

35432 মভাোঃ ভামুদুর াান াজাান াওরাদায

মপযছদৌী মফগভ

ফলযার 20/11/1990

35433 মভাোঃ আরালভন লভয়া মভাোঃ ইফাদত খান

মফফী াযবীন

কুলিয়া 19/12/1996

35434 নাঈভ উলিন মভাোঃ আর-ভামুন

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

জাভারনৄয 25/02/1994

35435 আরাউিীন ভাসুদ মভাোঃ আদারত খান

মভাছাোঃ আনজভা খাতুন

চট্টগ্রাভ 27/03/1992

35436 মভাােদ আছদর মাাইন আব্দুর ভাছরক

পাছতভা মফগভ

কুলভল্লা 15/10/1993

35437 মভাোঃ নুরুজ্জাভান গাজী মভাোঃ আোঃ ালভদ গাজী

মভছরুন মন্না

খুরনা 02/09/1989

35438 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ ভভতাজ উলিন

াযলভন আক্তায

ফগুড়া 20/10/1993

35439 খন্দকায মায়াইফ খন্দকায ওকত আরী

মাছনয়াযা খাতুন

কুলিয়া 25/10/1996

35440 মভাোঃ াান াযছবজ মভাোঃ ারুনুয যলদ

মজলভন আক্তায

মপনী 15/10/1988

35441 মভাোঃ আর-আলভন মভাোঃ নালজমুিীন

মভাছাোঃ আঙ্গুযজান লফলফ

যাজাী 30/12/1996

35442 মভাোঃ ফাবুর লভয়া মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মভাছ মদা মফগভ

কুলভল্লা

35443 মভাোঃ মভানাছয়ভ মাছন মভাোঃ আব্দুর খাছরক

মভাছাোঃ আপছযাজা মফগভ

নীরপাভাযী 12/04/1989

35444 মভাোঃ নুরুজ্জাভান লয়া মভাোঃ মুনসুয যভান

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

নাছটায 21/10/1994

35445 মভাোঃ লযয়াজ উলিন মভাোঃ আলজজুয যভান

মভাছাোঃ লযা মফগভ

নড়াইর 03/12/1995

35446 মভাোঃ লপাত মাছন মভাোঃ লরয়াকত মাছন

মযাজী খানভ

মগাারগঞ্জ 25/02/1992

35447 মভাোঃ যালকফ াান জয়নার আফলদন

াভশুন নাায মফগভ

গাজীনৄয 01/01/1992

35448 ভলউয যভান লভজানুয যভান

সুলপয়া খাতুন

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/07/1985
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35449 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ নুরুচ্ছপা

াযলবন আক্তায

চট্টগ্রাভ 01/01/1992

35450 মভছদী াান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মযাছকয়া মফগভ

মবারা 10/02/1991

35451 মভাোঃ লভল্লাত মাছন আব্দুয যাজ্জাক

ভাামুদা মফগভ

মবারা 02/03/1990

35452 মভাোঃ আবু ইউসুপ মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ মলরনা খাতুন

কুলিয়া 11/09/1996

35453 আরাভ মাছন াছযজ আরী

নালভা খাতুন

াফনা 01/03/1991

35454 মভাোঃ নজরুর ইরাভ আব্দুয যাজ্জাক ভার

যানী মফগভ

ফলযার 03/11/1990

35455 মভাোঃ াভছুলিন আবু ফকয লছলিকী

লদছরায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 11/02/1994

35456 মভাোঃ াছয়ভ মভাোঃ আফদু ছাত্তায

পয়জন মনছা

কুলভল্লা 25/01/1995

35457 মভাোঃ সুজন আরী মভাোঃ ভছক্কর আরী

বুরবুলর

চুয়াডাঙ্গা 19/12/1994

35458 মভাোঃ ভনছুয আরী মভাোঃ াজাান আরী

ভাছজদা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1989

35459 মভাোঃ যলফউর আউয়ার মভাোঃ দুরার লকদায

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

ফলযার 29/12/1996

35460 নুরুর ইরাভ াছফ মভাল্লা

াানা মফগভ

লযাজগঞ্জ 08/05/1995

35461 মভাোঃ জান্নাতুর মপযদাউ মুনছুয আরী মৃধা

মনা মফগভ

খুরনা 10/12/1990

35462 মভাোঃ যাইান আরী মভাোঃ আব্দু ছারাভ

মভাাোঃ ছালকভা খাতুন

নওগাঁ 20/10/1995

35463 লনকুঞ্জ দা লনযাদ দা

মযখা যানী দা

পলযদনৄয 12/02/1991

35464 ল্লফ মবৌলভক স্বযলজৎ মবৌলভক

লনৄ যানী মবৌলভক

গাজীনৄয 01/01/1993

35465 ভাজারুর ইরাভ ছলরভ উলিন

যালভা

ভালনকগঞ্জ 10/03/1991

35466 তা চন্দ্র লকদায ভাধফ চন্দ্র লকদায

আছরা যানী

ফযগুনা 31/12/1991

35467 ওভয পারুক নয়ন উলিন

নূয জাান

কুলিয়া 12/01/1993

35468 মভাোঃ াীন াওরাদায মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

ালছনা মফগ

গাজীনৄয 02/04/1994

35469 মভাোঃ আফদুর আলজজ মভাোঃ আান কলফয

নুয বানু

মপনী 01/01/1995

35470 মভাোঃ এভযান মাছন মভাোঃ মাযাফ মাছন

মযৌন আযা মফগভ

মপনী 01/06/1993

35471 মভাোঃ আরাজ আরী মভাোঃ আবু ালনপ

মভাছাোঃ বুরবুলর খাতুন

াফনা 12/06/1991

35472 মভাোঃ ভাবুবুয যভান ভূঞাঁ মভাোঃ আবুর াছভ ভূঞাঁ

ভাছয়দা খাতুন

মপনী 15/12/1990
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35473 অভয লফকা তালুকদায সুনীর কালত তালুকদায

আযলত তালুকদায

যাঙ্গাভাটি 17/03/1989

35474 মভাোঃ ওয়াছজদ আরী মভাোঃ মভাকছরছায যভান আকন্দ

মভাছাোঃ ছাছভনা লফলফ

জয়নৄযাট 15/06/1992

35475 মভাোঃ াভসুর আরভ মভাোঃ আরাউলিন ভন্ডর

মভাাোঃ মযাছভা লফলফ

নওগাঁ 01/10/1992

35476 মভাোঃ ছালব্বয মাছন মভাোঃ ালপজুয যভান

কাজর মযখা

টুয়াখারী 17/12/1995

35477 মভাোঃ কায়ায যভান মভাোঃ এনাছয়ত আরী

মভাাোঃ যলভা মফগভ

যাজাী 15/08/1987

35478 লনজাভ উলিন মভাোঃ ইউছুপ

াভছুন্নাায মফগভ

মনায়াখারী 15/01/1994

35479 মভাোঃ মাাগ মভাোঃ মভাাছযপ মাছন

ইনাযা মফগভ

টুয়াখারী 07/09/1995

35480 সুাত চন্দ্র মদ মৃত লনভ মর চন্দ্র মদ

কানন ফারা মদ

মবারা 21/11/1990

35481 াতনু মচৌধুযী লফভূলত যঞ্জন মচৌধুযী

ালত মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 15/02/1989

35482 জাপয আছেদ আছনায়ায আেদ

ছাছয়যা খাতুন

মপনী 02/02/1991

35483 মখ মভাোঃ আাদুজ্জাভান মখ মভাোঃ জালকয মাছন

আছনায়াযা মফগভ

নড়াইর 01/01/1996

35484 আকফয মাছন মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

খলতজা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/03/1995

35485 মভাোঃ মতৌলপ আছভদ মভাোঃ ারাউলিন

লভছ নালগ ম আকতায

ফগুড়া 10/10/1994

35486 মভাোঃ ীদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুচ ছত্তায

আলছয়া খাতুন

চট্টগ্রাভ 19/03/1995

35487 মভাোঃ ভাসুভ নুরুর আলভন

াযলবন আক্তায

রক্ষীনৄয 08/11/1995

35488 মভাোঃ কাজী জলয যায়ান কাজী মভাছ মদ আরী

াানা াযবীন

ফলযার 18/08/1993

35489 মভাোঃ ঞ্জু আছভদ মভাোঃ ছাছনায়ায মাছন

মচইন বানু

লযাজগঞ্জ 20/01/1995

35490 লভন্টু চন্দ্র ভজুভদায উছভ চন্দ্র ভজুভদায

ধ্রুফতাযা ভজুভদায

রক্ষীনৄয 25/12/1988

35491 ারাউলিন ভূ ূঁইয়া ালন যলভ উলিন ভূ ূঁইয়া

জাছযা খাতুন

সুনাভগঞ্জ 20/11/1994

35492 মভাোঃ জান্নাতুন নাঈভ মৃত. নজরুর ইরাভ

নুরুন নাায

কুলিয়া 24/12/1996

35493 মভাোঃ আফদুন নূয ভূ ূঁইয়া মভাোঃ আফদুর ওয়াছদ ভূ ূঁইয়া

আছনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/11/1988

35494 ছয়দ মজাফাছয়য আব্দুর কাছদয

তালভনা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 28/12/1992

35495 মভাোঃ নালদুর ইরাভ ারুর আক্তায

মভাোঃ নুরুর ইরাভ

কুলভল্লা 03/09/1990

35496 লফনৄর কুভায লফষ্ণুদ ফারা

আছরাভলত ফারা

যাজফাড়ী 02/04/1994
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35497 ফাপ্পী কুভায দা শ্যাভর কুভায দা

অঞ্জু যানী দা

পলযদনৄয 09/05/1992

35498 চন্দন লফশ্বা সুছফাধ কুভায লফশ্বা

ইলত লফশ্বা

পলযদনৄয 31/10/1987

35499 মভাোঃ আলপ-উর-ইরাভ মভাোঃ আলভনুর ইরাভ

মভাছাোঃ আলযপা সুরতানা

কুলিয়া

35500 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাােদ আরী পারুকী

মভাছাোঃ চায়না খাতুন

টাঙ্গাইর 01/01/1987

35501 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ ইউনুছ লভয়া

নূযজাান মফগভ

কুলভল্লা 06/07/1993

35502 লনছফলদতা ভলল্লক লনতাই কৃষ্ণ ভলল্লক

ইযানী ভলল্লক

খুরনা 31/12/1996

35503 ায়ভা সুরতানা মৃত আব্দুর কালপ

যওন আযা

গাইফান্ধা 25/10/1988

35504 মভাোঃ যলকবুর ইরাভ যালব্ব মভাোঃ পকরুর ইরাভ

রাইরী মফগভ

টুয়াখারী 27/10/1995

35505 মভাোঃ জলভ উলিন মভাোঃ ইউনুছ লভয়া

নূযজাান মফগভ

কুলভল্লা

35506 মভাোঃ আলযপ ভামুদ মভাোঃ ললিকুয যভান

মভাাোঃ যলভা আক্তায

ফলযার 20/12/1995

35507 মভাোঃ ইভাইর মাছন মভাোঃ আজাায আরী

ভাছুভা খাতুন

মবারা 25/07/1995

35508 মভাোঃ যলকবুদ মদৌল্লা লযজু মভাোঃ মছারায়ভান আরী

মযখা মফগভ

গাইফান্ধা 31/12/1989

35509 মভাোঃ এলভর লভয়া মভাোঃ মভাজাছের ক

মভাাোঃ াছয়দা মফগভ

গাইফান্ধা 02/03/1995

35510 আলজভ উিীন আক্কা আরী

মযাছকয়া মফগভ

নওগাঁ 07/02/1995

35511 আর-আলভন মভাস্তপা জাভার

নাজমুন নাায

চাঁদনৄয 01/01/1994

35512 ভামুনুয যলদ াভছ উলিন

নাজভা মফগভ

ফগুড়া 07/10/1992

35513 াখাওয়াত মাছন জাপয উল্লা

ালরভা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 30/09/1992

35514 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ আবু াঈদ পলকয

মজানা খাতুন

লযাজগঞ্জ 30/11/1990

35515 মভাোঃ আযাপ আরী মভাোঃ আোঃ াত্তায দ মায

আলভযন মনছা

মছায 20/07/1991

35516 ভঞ্জুরুর ইভাভ আব্দুর মভাত্তালরফ তালুকদায

সুযভা খানভ

ফাছগযাট 02/06/1994

35517 মভাোঃ াভীভ মাছন মভাোঃ াআরভ মৃধা

পালতভা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1994

35518 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ মাছন

ারুর মফগভ

মবারা 12/10/1990

35519 াজু আছভদ ভজনু

নাজভা মফগভ

ফগুড়া 01/01/1993

35520 ভামুদুর াছান ভূ ূঁইয়া আফদুয যাজ্জাক ভূ ূঁইয়া

নাজভা মফগভ

কুলভল্লা 12/12/1993
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35521 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ লনজাভ উলিন

ভাছজদা খাতুন

ভয়ভনলং 30/09/1992

35522 মভাোঃ আবুর মাছন আব্দুর কলযভ মজাভািায

জাানাযা মফগভ

লছযাজনৄয 01/01/1990

35523 হুভায়ুন কলফয ইযাইর লভয়া

লুৎপা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 20/06/1995

35524 এভ. এ. ওয়াদুদ আছযলপন মভাোঃ মগারাভ যব্বানী

ালফনা

ফগুড়া 21/06/1990

35525 মভাোঃ ভলউয যভান মভাোঃ মভাখছরছুয যভান

নাজভা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 12/04/1996

35526 মভাোঃ আযানেজ্জাভান মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাছাোঃ াছজদা মফগভ

মছায 25/10/1988

35527 ভলউয যভান ভলভন মৃত মভাোঃ আোঃ ছারাভ খান

ভভতাজ মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1994

35528 পছয়জ আছভদ মভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ মভাল্লা

লপছযাজা খানভ

পলযদনৄয 26/03/1987

35529 মভাৎ যালকবুর ইরাভ নালদ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মযাছকয়া আরভ

মবারা 27/06/1989

35530 জাাঙ্গীয আরভ আবুর াছভ

আলপনা খাতুন

কুলড়গ্রাভ 31/12/1995

35531 মাছন আযা মভাোঃ মতাপাজ্জর মাছন

ভভতাজ মফগভ

জাভারনৄয 01/10/1994

35532 মভাোঃ আযাপ উলিন মভাোঃ আব্দুয যলদ

মভাছাোঃ নালছভা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 17/04/1994

35533 এ. এভ. ালযয়ায কাভার াজী ছারাভত উল্লা

পাছতভা মফগভ

কক্সফাজায 02/12/1993

35534 শুবংকয ারদায লনভ মর কুভায ারদায

ারুর যানী লফশ্বা

ফলযার 02/07/1994

35535 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ জয়নার খাঁন

মভাাোঃ নুযজাান মফগভ

ফযগুনা 15/06/1995

35536 লকছায যকায কানাই রার যকায

ভঙ্গরী যকায

মগাারগঞ্জ 25/05/1989

35537 ভাানেজুয যভান মভাোঃ জাাঙ্গীয মাছন

তালরভা আক্তায

ফলযার 16/11/1990

35538 ভারুপা আোঃ ভান্নান াওরাদায

মভাাোঃ মাছনয়াযা

ফলযার 20/08/1989

35539 মভাোঃ যাছয ভামুদ মভাোঃ আব্দুর জলরর

মভাছাোঃ যছজদা মফগভ

ফগুড়া 07/05/1993

35540 এলনম্যান চাকভা ব্রত কুভায চাকভা

াযলত ফারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 06/03/1992

35541 মভাোঃ মভানাজাত াান মভাোঃ পলযদ আছেদ

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

যাজফাড়ী 12/05/1996

35542 মভাোঃ নাজমুর মাছন মৃত আবুর কাছভ

াভছুন নাায

চট্টগ্রাভ 05/01/1995

35543 মভাােদ াযছবজ ভযহুভ ছাছফয আছভদ

এরমুন্নাায

চট্টগ্রাভ 05/06/1992

35544 তানলজরা আক্তায তালনয়া মভাোঃ ভাাবুফ আরভ

মভাাোঃ মযানা াযবীন

ফলযার 12/12/1996
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35545 াভীভ াওরাদায আোঃ খাছরক াওরাদায

ভাকসুদা মফগভ

ফলযার 03/04/1996

35546 জালদ মাছন ছতয়ফ আরী লভয়া

মদছরায়াযা মফগভ

ফলযার 25/06/1995

35547 মভাোঃ ভছনায়ায মাছন মভাোঃ আব্দু মাফাান

মভলযনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 26/04/1991

35548 অনু কুভায লভত্র উৎর কুভায লভত্র

কানন যানী ারদায

লছযাজনৄয 19/01/1991

35549 শ্রী ননী মগাার শ্রী লফজয় চন্দ্র যকায

শ্রী ভলত যানী যকায

ফগুড়া 15/01/1991

35550 মভাোঃ আযানের আরভ মভাোঃ মভাকছরছুয যভান

মভাছাোঃ চাছভরী খাতুন

াফনা 25/07/1994

35551 মভাোঃ মাযাফ মাছন মাাগ মভাোঃ ইলঞ্জর লভয়া

মভাছাোঃ ালভদা খাতুন

মনত্রছকানা 25/06/1994

35552 মভাোঃ ইভযান যদায মভাোঃ মভাজাছের ক

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

ফলযার 22/12/1994

35553 জালদুর গলন মভাোঃ ওভান গলণ

ছাছয়দা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 13/08/1991

35554 মভাছাোঃ স্বন মা আক্তায মভাোঃ লপকুর ইরাভ

মৃত নাজভা মফগভ

নাছটায 24/12/1994

35555 ইাযত খন্দকায জয়নার আছফদীন

ভলযয়ভ খাতুন

াফনা 07/05/1995

35556 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ ফজলুয যভান

জলনুয মফগভ

লছযাজনৄয 15/12/1994

35557 মভাোঃ মদছরায়ায মাাইন মভাোঃ আোঃ গলণ যদায

মভাছাোঃ ছাছযজান খাতুন

াফনা 05/03/1990

35558 মভাাোঃ ছকত মাছন মভাাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ রুলরয়া াযবীন

কুলিয়া 20/11/1995

35559 মভাোঃ আযাপ আরী মভাোঃ লাফ উলিন

ভছনায়াযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 04/09/1994

35560 ভলপজুর ইরাভ নুরুর আলভন মভাড়র

ভানেজা মফগভ

খুরনা 02/03/1993

35561 মভাোঃ নফীয মাছন পজলুয ক গাইন

ানলতয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 01/02/1994

35562 ভাামুদুর াান মভাোঃ আবুর খাছয়য

আছভনা মফগভ

ঢাকা 01/12/1994

35563 মভাোঃ সুজাউিীন যদায  মৃত আব্দু াভাদ যদায

মভাছাোঃ যওন আযা

নওগাঁ 15/11/1994

35564 মভাোঃ মভযাজুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু ছাত্তায

মভাছাোঃ যলতন মফগভ

লযাজগঞ্জ 03/01/1996

35565 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ যাব্বানী

মভাাোঃ ভওদুদা মফগভ

যাজাী 10/02/1996

35566 মভাোঃ যলফউর মাছন ভীয আেদ

ভভতাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1992

35567 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ আতাায আরী

নুযজাান মফগভ

লছযাজনৄয 08/12/1994

35568 তালরভা তাছযা লরজা মভাোঃ আছনায়ায উলিন

ইয়ালভন আক্তায

ঢাকা 27/05/1995
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35569 মভাোঃ চাঁদ লভয়া মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মভাছাোঃ যওন আযা

রারভলনযাট 12/01/1994

35570 বুজ ভজুভদায ফরুন ভজুভদায

যীতা যানী ভজুভদায

মগাারগঞ্জ 16/07/1993

35571 প্রনফ লফশ্বা মৃত. লযক্তা লফশ্বা

মৃত. লফকা লফশ্বা

নড়াইর 08/03/1994

35572 মভাোঃ ালফবুয যভান মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ মভাছভনা খাতুন

লঝনাইদ 16/08/1991

35573 মভাোঃ জীভ উিীন মভাোঃ াইনের ইরাভ

মভাাোঃ াছয়যা মফগভ

যাজাী 15/03/1986

35574 মভাোঃ ইভযান মাছন যাজু মভাোঃ গলন লভয়া

মভাছাোঃ ললযনা খাতুন

মভছযনৄয 05/01/1995

35575 মভাোঃ যাছর আছেদ মভাোঃ আলতকুয যভান

মভাছাোঃ যাছফয়া মফগভ

ফগুড়া 15/09/1991

35576 আকফয আর ভামুদ নুযনফী াটওয়াযী

নাজমুন নাায

রক্ষীনৄয 15/05/1992

35577 মভাোঃ আযানের মভাোঃ অলরয়ায যভান

লযনা মফগভ

খুরনা 13/06/1994

35578 মভাাইলভনুর ইরাভ মুক্তা মৃত. মভাছরভ উলিন লফশ্বা

মযছফকা াযবীন

যাজফাড়ী 20/05/1995

35579 মভাোঃ মগারাভ ছযায়ায মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মলরনা মফগভ

জাভারনৄয 01/11/1994

35580 মভাোঃ াাবুর ইরাভ মভাোঃ ওকত আরী

মভাছাোঃ ভালফয়া খাতুন

াফনা 30/06/1991

35581 মভাোঃ লদুজ্জাভান মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

লঝনাইদ 05/04/1994

35582 মভাোঃ নালজভ উলিন মভাোঃ জয়নার আছফদীন

মভাছাোঃ যলভা খাতুন

লঝনাইদ 20/09/1993

35583 মভাোঃ আর আলভন মাছন মভাোঃ কাছভ ভন্ডর

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

াফনা 31/12/1994

35584 মভাোঃ লযয়াজ মভাোঃ ভলজফয মখ

মভাছাোঃ যীনা মফগভ

পলযদনৄয 02/05/1990

35585 সুকুভায যকায নফীন চন্দ্র যকায

লদপ্তী যানী যকায

কুলড়গ্রাভ 27/07/1987

35586 মভাোঃ সুভন আরী মভাোঃ ইয়ারুর ক

মভাছাোঃ াানাযা খাতুন

কুলিয়া 07/04/1992

35587 মভাোঃ ালফর লভয়া মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ালরভা মফগভ

গাইফান্ধা 25/11/1993

35588 মভাোঃ াজাারুর ইরাভ মভাোঃ তাছরফ আরী

ভাছজদা মফগভ

ভয়ভনলং 10/08/1995

35589 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ আব্বা যদায

মভাছাোঃ আকলরভা খাতুন

াফনা 01/03/1995

35590 লজল্লুয যভান জারার উলিন

ভাছরকা মফগভ

ফগুড়া 01/03/1992

35591 মভাোঃ আজারুর ইরাভ মভাোঃ লদুর ইরাভ

ারভা আক্তায

লকছাযগঞ্জ 08/05/1993

35592 ঞ্জয় কুভায আঢয ব্রছজন্দ্র নাথ আঢয

সুন্দযী যাণী আঢয

মছায 06/03/1990
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35593 মভাোঃ আর ভামুন মভাোঃ ছতয়বুয যভান

চায়না মফগভ

মগাারগঞ্জ 25/10/1992

35594 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

ভভতাজ সুরতানা

লছযাজনৄয 22/12/1995

35595 মভাােদ লপকুর আরভ মভাােদ ভাবুফ আরভ

ওকত আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1993

35596 আব্দুর আলজজ ভঞ্জুয কাছদয

ললযন আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1989

35597 ভাসুক মচৌধুযী ভযহুভ বুরবুর মচৌধুযী

রাইরী মফগভ

সুনাভগঞ্জ 05/03/1990

35598 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ যলভজ আরী

সুভযাজ মফগভ

লফগঞ্জ 20/01/1995

35599 জালকয মাছন নুরুর ইরাভ

মনা মফগভ

লছরট 02/04/1993

35600 মভাোঃ সুভন আছেদ মভাোঃ ওভান গলন

যলভা খাতুন

মছায 08/05/1991

35601 আছনায়ায মাছন মভাোঃ ালনপ উলিন

আংগুযী মফগভ

জাভারনৄয 20/11/1994

35602 মভাোঃ জাছন আরভ যকায মভাোঃ আলতকুয যভান যকায

লভছ কুলনুয আক্তায

কুলভল্লা 27/09/1991

35603 মভাোঃ তলযনের ইরাভ আোঃ আলজজ মভাল্লা

মভাাোঃ ালনা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1992

35604 মভাোঃ মফাযান উলিন মভাোঃ তলভজ উলিন

চম্পা মফগভ

সুনাভগঞ্জ 12/08/1995

35605 মভাোঃ াছযায়ায ক মভাোঃ াভছুর ক

মভাাোঃ াানাজ মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1987

35606 মভাোঃ খালরদ াান মভাোঃ লুৎপয যভান

াছজদা মফগভ

মছায 05/05/1994

35607 মভাোঃ আলতকুর ইরাভ মভাোঃ ইয়াকুফ আরী

নুপা মফগভ

লফগঞ্জ 10/05/1992

35608 মভাোঃ ইভযান মভাল্লা মভাোঃ কুদ্দু মভাল্লা

ভাছরকা মফগভ

যাজফাড়ী 20/07/1991

35609 মভাোঃ আর আলভন মভাোঃ কাঞ্চন লভয়া

মভাছাোঃ মজানা মফগভ

নযলংদী 01/06/1996

35610 মভাোঃ জাপয উল্লযা মভাোঃ আবুর মাাইন াটওয়াযী

াছজযা মফগভ

চাঁদনৄয 10/03/1995

35611 মভাোঃ যায়ান ইরাভ মভাোঃ যলজভ মভাল্লা

মভাছাোঃ যানু মফগভ

লযাজগঞ্জ 11/04/1996

35612 মভাোঃ লজাদ মাছন যাজু মভাোঃ াইনের ইরাভ

মভাছাোঃ মজলভন মফগভ

ফগুড়া 03/05/1993

35613 মভাোঃ মভছদী াান রাবলু মভাোঃ ারুন াট্রাদায

খালদজা মফগভ

পলযদনৄয 22/08/1990

35614 যাছফয়া খানভ মভাোঃ মরাকভান মাছন

লভনাযা মফগভ

ফাছগযাট 25/12/1994

35615 মভাোঃ ভামুন মৃত. মভাোঃ তলছয আছভদ

মযাছকয়া মফগভ

মবারা 31/03/1991

35616 লভঠুন লভত্র মগৌযাঙ্গ প্রাদ লভত্র

লভছ লযা লভত্র

চট্টগ্রাভ 15/08/1995
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35617 মখ মযাযান উলিন মখ আোঃ ফাযী

আনলজযা মফগভ

ফাছগযাট 08/03/1987

35618 লপছযাজ আর ভামুন লযয়াজ উলিন

বুরবুলর মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/12/1996

35619 মভাোঃ যলফন ইরাভ মভাোঃ মুকুর মাছন মভাল্লা

মভাছাোঃ এলরজা খাতুন

াফনা 20/01/1995

35620 মভাোঃ নাজমু ালকফ খান মভাোঃ মুনসুয আরী খান

মলরনা মফগভ

ফাছগযাট 01/12/1996

35621 অঞ্জন প্রাদ লভত্র মৃত. অভর কৃষ্ণ লভত্র

ফকুর যানী লভত্র

ফলযার 30/12/1984

35622 মভাোঃ জালদুয যভান মভাোঃ লযাজুর ইরাভ দপাদায

ভামুদা মফগভ

খুরনা 17/07/1993

35623 হুভায়ুন আাছেদ মভাোঃ াাজর কাজী

কাভরুন নাায

মবারা 15/06/1991

35624 ালদয়া ইরাভ লযলন মভাোঃ ভলপজুর ইরাভ

খাছরদা ইয়ালভন লযতা

নযলংদী 05/03/1994

35625 মভাোঃ াান আর ভামুন মভাোঃ মুল্লুকচাঁদ ভালরথা

মভাছাোঃ রুলয়া মফগভ

লঝনাইদ 25/02/1992

35626 মভাোঃ এনামুর কলফয মভাোঃ ভছয আরী যকায

মভাছাোঃ মগারাজান

রারভলনযাট 15/10/1990

35627 মভাোঃ আবু ফক্কয ললিক মৃত. লগয়া উলিন

মভাছাোঃ ভলযয়ভ

ঠাকুযগাঁও 20/10/1994

35628 সুাত মদফনাথ সুছযন মদফনাথ

লযনা যানী নাথ

টুয়াখারী 04/01/1993

35629 মভাোঃ আব্দু মাছর মভাোঃ আবুর মাাইন

মভাছাোঃ মলরনা খাতুন

কুলিয়া 03/04/1991

35630 মভাোঃ আলযপ লফল্লা মভাোঃ আব্দুর ফাছতন

লদরাছযাজা

চাঁদনৄয 01/10/1992

35631 মভাোঃ লরটন মাছন মভাোঃ যভত আরী

মভাছাোঃ আলছয়া খাতুন

াফনা 13/08/1987

35632 যীপ মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ পকরুলিন যীপ

ছয়দ আছভনা আক্তায

ফলযার 31/12/1992

35633 উজ্জ্বর ভয় চাকভা মৃত. যঙ্গযায় চাকভা

মদফঙ্গীলন চাকভা

খাগড়াছলড় 09/12/1992

35634 মভাোঃ সুজন যকায মভাোঃ লরটন যকায

কুরসুভ মফগভ

কুলভল্লা 05/12/1994

35635 মযালজনা খাতুন মভাোঃ এভদাদুর ক

কলনুয

যংনৄয 06/05/1995

35636 মভাােদ মনজাভ উলিন মভাােদ নুরুর আলভন

তাছযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/12/1991

35637 মুপলত াালযয়ায মৃত. মখ ছয়দ আেদ

যালদা মফগভ

ফাছগযাট 25/08/1995

35638 লমুর মাাইন ইরাভ মাাইন

ানাজ ইরাভ

মছায 31/07/1993

35639 লভজানুয যভান আফদুর ভান্নান

ভালযয়াভীয মনছা

মনায়াখারী 01/07/1994

35640 মভাোঃ  যায়ান যানা মভাোঃ াভীভ মযজা

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 18/10/1987
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35641 মভাোঃ ভলউয যভান মভাোঃ মভাকছরছুয যভান

মভাছাোঃ ভনজুয়াযা মফগভ

যংনৄয 03/01/1992

35642 ভালনক চাঁদ যায় যকুভায ফভ মন

দয়া যানী

ঠাকুযগাঁও 08/10/1989

35643 মভাোঃ আব্দুর কাছদয মুযাদ মভাোঃ জারার উলিন

মভাছাোঃ মছরনা খাতুন

াফনা 01/01/1988

35644 মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ কাওায জাান

ঞ্চগড় 05/05/1992

35645 মভাোঃ লফল্পফ মাছন মভাোঃ ফলজয উলিন

মভাছাোঃ মফফী মফগভ

লদনাজনৄয 02/02/1991

35646 স্বন যায় দ্বীছজন্দ্র নাথ যায়

অলনতা যানী যায়

লদনাজনৄয 06/02/1994

35647 মভাোঃ নালছভ ইভযান মভাোঃ মতাজাছের মাছন

মভাছাোঃ যালদা খানভ

লযাজগঞ্জ 21/03/1990

35648 মভাোঃ ভলন আরী মভাোঃ ছলভয উিীন

ভামুদা মফগভ

নীরপাভাযী 16/08/1994

35649 যজনী নুযাত জলর মভাোঃ যলভ ফারী

মজানা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/02/1995

35650 লফ, এভ াভীভ লফ, এভ জালকয মাছন

জালভরা মফগভ

মগাারগঞ্জ 16/12/1996

35651 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মৃত. লপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 02/02/1992

35652 মভাোঃ াছজদুয যভান মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ মদরওয়াযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 12/11/1994

35653 মভাছাোঃ নাছলযন আক্তায মভাোঃ আলযউলিন

মভাছাোঃ ভনলজনা মফগভ

ঞ্চগড় 05/10/1995

35654 মভাোঃ াাদুর আরভ তুলায মভাোঃ আব্দুর ভাবুদ

মভাছাোঃ কাজর মযখা

মভছযনৄয 25/03/1990

35655 মভাোঃ যালকফ-উর-াান মভাোঃ মভাস্তাক আরী

মযালজনা মফগভ

লদনাজনৄয 12/10/1992

35656 জালকয়া মপযছদৌল মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাছাোঃ যাছদা মফগভ

জাভারনৄয 27/02/1994

35657 মভাোঃ াভীমুয যভান মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ লভনায মফগভ

কুলিয়া 12/12/1995

35658 আবু মভাাোদ মভাোঃ আব্দু ারাভ

আলভনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 16/01/1991

35659 জাপরুর আরভ জাছকয আরী

জান্নাত আযা মফগভ

লদনাজনৄয 06/07/1990

35660 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ মুলরভা খাতুন

মভছযনৄয 25/10/1991

35661 মভাোঃ মাছর লফশ্বা মভাোঃ শুকুয আরী লফশ্বা

মভাছাোঃ আলিয়া খাতুন

াফনা 01/10/1995

35662 আর ভামুন লছদ্দুকুয যভান

মযছনা মফগভ

টুয়াখারী 12/09/1994

35663 সুভন চন্দ্র যায় শ্রী ভছ চন্দ্র যায়

শ্রীভলত ভভতা যানী

যংনৄয 26/03/1994

35664 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ াছভ গাজী

সূম মফানু

নাছটায 02/06/1994
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35665 মভাোঃ ালপজুর ইরাভ মভাোঃ নালজয মাছন

ালরভা

নাছটায 03/06/1994

35666 মভাোঃ ভীন কলফয মৃত. আলজ উল্যা লভয়া

মদছরায়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 10/07/1987

35667 মভাোঃ ালন আরভ মভাোঃ আব্দুর গনেয মভাল্লা

মভাছাোঃ ভারা খাতুন

লযাজগঞ্জ 30/06/1992

35668 মভাোঃ পয়ার আছেদ মভাোঃ কাভরুর ইরাভ

নালগ ম াযবীন

ভয়ভনলং 10/11/1994

35669 মভাোঃ কাভরুর াান ভজুভদায মভাোঃ এযাদ উল্যা ভজুভদায

মকৌলনুয মফগভ

কুলভল্লা 05/12/1987

35670 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জব্বায

আছরয়া মফগভ

ঢাকা 02/01/1991

35671 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ (ভলন) মভাোঃ খাছদমুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

যাজাী 21/11/1988

35672 মভাোঃ ভলনয মাাইন মভাপাছজ্জর ভন্ডর

ভভতাজ মফগভ

পলযদনৄয 20/12/1996

35673 মভাোঃ ভামুদ াান পযাজী মভাোঃ রুস্তভ আরী পযাজী

ালনা মফগভ

ফলযার 01/01/1990

35674 নাজমুর ইরাভ ইভন নূয আরভ

লভনা

লযাজগঞ্জ 07/09/1996

35675 মভাোঃ নালছয উলিন আবু সুলপয়ান

মৃত. আছনায়াযা মফগভ

মপনী 02/01/1993

35676 মভাোঃ কাভার মাছন যানা মভাোঃ া আরভ যদায

কলনুয মফগভ

ফলযার 16/03/1992

35677 মভাোঃ আলফরুজ্জাভান মভাোঃ নূয ইরাভ

মভাছাোঃ আছভা মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1989

35678 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান মভাোঃ অলছউজ্জাভান

জাানাযা জাভান

নযলংদী 05/07/1989

35679 মভাোঃ মারায়ভান মভাোঃ নূরুর ক

মভাছাোঃ নালছভা আক্তায

নযলংদী 31/12/1995

35680 মভাোঃ ম্রাট মাছন আবুর কারাভ ভলল্লক

লউলর মফগভ

জাভারনৄয 01/12/1994

35681 খাছরদ আভদ খলরলুয যভান

নালভা মফগভ

লছরট 30/12/1987

35682 মভাছাোঃ ভামুদা খাতুন মভাোঃ আযভান আরী

মভাছাোঃ যালফয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 20/06/1988

35683 লপকুর ইরাভ লছলিক মাছন

জাানাযা মফগভ

পলযদনৄয 13/05/1987

35684 তাান আছেদ মভছছয আরী

সুলপয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 06/03/1996

35685 মভাোঃ ভলউয যভান মৃত. মভাোঃ আব্দুর াই

মভাছাোঃ ভলযয়াভ মফগভ

লদনাজনৄয 25/06/1991

35686 মভাোঃ ফাবুর আছভদ মভাোঃ দাউদ মাছন

মভাছাোঃ যালদা খাতুন

লঝনাইদ 05/10/1990

35687 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ নূরু ইরাভ

যালদা মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 01/03/1990

35688 আবুর ানাত লভযান লভনাজ উলিন

মপৌলজয়া ইয়ালভন

মুলন্পগঞ্জ 25/12/1989
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35689 মভাোঃ াইনেিীন খান মভাোঃ আবুর াছভ খান

ালফকুন নাায

সুনাভগঞ্জ 19/10/1988

35690 নালযন সুরতানা জাভার উলিন

নূযজাান মফগভ

মছায 25/08/1989

35691 মভাাোঃ ছতয়বুয যভান (ছতয়ফ)  মভাাোঃ আব্দুর ফাছতন

লভছ পাছতভা মফগভ

মনায়াখারী 30/11/1987

35692 মভাোঃ যওয়ায আরভ মচৌধুযী মভাোঃ আভজাদ আরী

লুৎপা মফগভ মচৌধুযী

মভৌরবীফাজায 12/09/1988

35693 আর আলভন মভাজাছের ক

লপছযাজা মফগভ

চাঁদনৄয 15/11/1992

35694 মভাোঃ ভানেজ মাছন মভাোঃ নালয উলিন

ভামুদা মফগভ

নযলংদী 03/12/1994

35695 মভাোঃ ালকর ভামুদ মভাোঃ মখাযছদ আরভ

াভসুনাায আরভ

টাঙ্গাইর 30/08/1995

35696 মভাোঃ ইয়ালছন মভাোঃ ভলপজুর ইরাভ

ভছনায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 12/01/1990

35697 মভাোঃ যভজান আরী আব্দুয যভান

যাছদা মফগভ

কক্সফাজায 14/11/1993

35698 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আব্দু াত্তায মখ

ালফফা খাতুন

ভালনকগঞ্জ 15/07/1994

35699 মভাোঃ ওফায়দুল্লা মগারাভ মভাস্তপা

পালতভা

ভালনকগঞ্জ 03/03/1995

35700 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ মফাযান উলিন

ালনা াযবীন

টাঙ্গাইর 15/12/1992

35701 মভাোঃ আর ভামুন মভাোঃ ইফাদ যদায

জয়নফ মফগভ

ভালনকগঞ্জ 27/07/1990

35702 অভয চন্দ্র দা রুজ দুরার কৃষ্ণ দা

লখা দা

লযয়তনৄয 30/06/1991

35703 মভাোঃ যাছদুজ্জাভান যলন মভাোঃ আযাপ আরী

যালন মফগভ

মযনৄয 20/10/1990

35704 াইনের ইরাভ মভাােদ ইউসূ

াছজযা খাতুন

মপনী 30/12/1991

35705 ফালছয আােদ ভূ ূঁইয়া মভাোঃ ভাছজদুর ক ভূ ূঁইয়া

মযনুয়াযা মফগভ

কুলভল্লা 31/12/1996

35706 যঞ্জন দা ভনীন্দ্র মভান দা

দুলু যানী দা

লকছাযগঞ্জ 01/01/1993

35707 মভাোঃ ালদুর ক পজলুর ক

ললযন আক্তায

ব্রাহ্মনফালড়য়া 07/06/1995

35708 মভাোঃ ভামুন মাছন মভাোঃ ারুনুয যলদ

ছাছরা মফগভ

চাঁদনৄয 20/12/1988

35709 মভাোঃ লভযাজ মাছন মভাোঃ ভলজবুয যভান

মভাাোঃ পলযদা মফগভ

ফলযার 02/01/1991

35710 মভাোঃ ইউসুপ আরী আব্দুর ালকভ

আছরয়া মফগভ

ভালনকগঞ্জ 11/08/1990

35711 মভাোঃ আফদুল্লা আর-ভামুন মভাোঃ ভলজবুয যভান

লভছ ভভতাজ মফগভ

কুলভল্লা 10/12/1987

35712 মভাোঃ মগারাভ যব্বানী মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মভাছাোঃ াহ নাজ াযবীন

ফগুড়া 02/01/1985
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অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

35713 লভফাহ  উর আরভ মভাোঃ মখাযছদ আরভ

পালভা আরভ

পলযদনৄয 01/01/1991

35714 মভাোঃ ালনুয যভান মৃত আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ জয়নফ খাতুন

াফনা 08/03/1992

35715 মভাোঃ ালকর আছভদ মভাোঃ ললিকুয যভান খাঁন

মভাাোঃ পলযদা মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1994

35716 মভাোঃ ইযাপীর মুলন্প মভাোঃ আব্দুর রলতপ

মভাছাোঃ সুযজান লফলফ

ভয়ভনলং 16/12/1991

35717 মভাোঃ পযাদ আরী মভাোঃ মভাপাজ্জর মাছন

মভাছাোঃ পাছতভা খাতুন

লদনাজনৄয 14/10/1992

35718 মভাোঃ ালফফ উল্লা (যাজু) মভাোঃ লপ উল্লা

মখাছদজা মফগভ

মপনী 12/08/1995

35719 মভাোঃ ালফবুয  যভান মগারাভ যব্বানী

যলঙ্গরা খাতুন

ভাগুযা 05/02/1989

35720 ভনজুরুর ইরাভ আব্দুর ফাছযক

যালভা মফগভ

ভয়ভনলং 03/01/1992

35721 মভাোঃ মদছরায়ায মাছন াঈদী মৃত-মভাোঃ আব্দুর গনেয লভঞা

মভাছাোঃ রলতপা খাতুন

লদনাজনৄয 27/11/1987

35722 মভছদী াান আকফয আরী

মযাছকয়া মফগভ

নওগাঁ 01/01/1992

35723 আব্দুর ভালতন মাযাফ আলর

জুছরখা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 01/01/1992

35724 অজয় চন্দ্র ফেমন প্রকা চন্দ্র ফেমন

জয়ভারা যাণী ফেমন

কুলড়গ্রাভ 10/02/1991

35725 মভাোঃ ালফবুয যভান খান মক. এভ. মরার উলিন

নাযলগছ আক্তায

মবারা 10/10/1996

35726 মভাোঃ জুছয়র খান মভাোঃ ছতয়ফ আরী খান

আছভনা মফগভ

ফলযার 01/01/1995

35727 মভাোঃ তাইনেয যভান মভাোঃ াাফ আরী

মভাছাোঃ তলভনা মফগভ

ফগুড়া 15/06/1989

35728 মনা সুরতানা আলভয মাছন

ভানসুযা মফগভ

চাঁদনৄয 15/03/1993

35729 মভাোঃ ইনজামুর ক মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ লুৎনেন মনছা

কুলিয়া 15/10/1989

35730 মভাোঃ জালদ ইভযান মভাোঃ আব্দুর আরীভ

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

াফনা 19/12/1993

35731 লজ. এভ. আব্দুল্লাহ  লন লফন লপছযাজ এ. মক. এভ. লপছযাজ আরভ

পাছতভা আক্তায

ঢাকা 22/08/1994

35732 মভাোঃ ালভদুয যভান মভাোঃ তলরভ উিীন

মভাছাোঃ আনাযী খাতুন

ঠাকুযগাঁও 25/08/1989

35733 আকযাভ মাাইন আব্দুর ভান্নান

আকলরভা খাতুন

াফনা 25/10/1990

35734 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আব্দুর ালকভ

ভাসুদা আক্তায

ঠাকুযগাঁও 01/07/1994

35735 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ ভলতউয যভান

তাজভর মফগভ

টুয়াখারী 15/03/1991

35736 াইনের ইরাভ আভত আরী

পছয়জুছন্নছা

কুলভল্লা 15/01/1988
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স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

35737 মভাোঃ আর ভামুন মভাোঃ আনছায আরী

মৃত-মযাশুনাযা মফগভ

জাভারনৄয 20/03/1992

35738 মভাোঃ যলকবুর ইরাভ মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাাোঃ ারুর মফগভ

লযয়তনৄয 20/12/1993

35739 আলযনের ইরাভ আছল্লক যদায

যাছফয়া খাতুন

কুলিয়া 31/12/1995

35740 ভানফাীল চাক্ ভা ননাধন

সুজাতা চাক্ ভা

যাঙ্গাভাটি 06/07/1987

35741 মভাোঃ যালকফ মাাইন মভাোঃ পজলুর ক

ভাকসুদা মফগভ

জাভারনৄয 12/01/1996

35742 লযপ মাাইন াজাান লভয়া

াানাযা মফগভ

কুলভল্লা 07/09/1987

35743 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মৃতোঃ আলভয মাছন

মযলজয়া মফগভ

ঢাকা 22/02/1991

35744 মভাোঃ ওয়াছযজ আরী আব্দুয যীভ

ছলফযন মফওয়া

মযনৄয 23/05/1990

35745 মভাোঃ লদুজ্জাভান মৃত আব্দুর ালভদ াওরাদায

মভাাোঃ এলভলর খাতুন

লছযাজনৄয 05/08/1995

35746 আরভগীয মাছন মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান

নালগ ম মফগভ

নড়াইর 31/12/1994

35747 মখ আলফয মাছন মখ জুরলপকায মাছন

খালদজা খাতুন

মছায 26/12/1989

35748 আনারুর ইরাভ ভছয়জ উিীন

ালফফা মফগভ

যাজাী 01/02/1995

35749 মভাোঃ মগারাভ লকফলযয়া মভাোঃ কযভ আরী াওরাদায

মভাােৎ মগাছরনুয মফগভ

ফলযার

35750 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ ভাছরক ফয়াতী

মভাাোঃ ময়াযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 03/05/1991

35751 মভাােদ ািাভ মাছন মভাােদ ভয আরী

ফকুর মফগভ

টাঙ্গাইর 01/10/1995

35752 লমুর চন্দ্র যকায নাযায়ন চন্দ্র যকায

লদারী যানী যকায

কুলভল্লা 31/12/1991

35753 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান খান মভাোঃ আব্দুয যভান খান

মভাছাোঃ আলপয়া সুরতানা খান

লদনাজনৄয 25/05/2016

35754 মভাোঃ যাছদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ মখাছদনুয মফগভ

লদনাজনৄয 16/04/1992

35755 মভাোঃ ালযয়ায ালজদ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

ভাছজদা মফগভ

চাঁদনৄয 08/02/1994

35756 লপকুর ইরাভ জলভ উলিন

াছজদা মফগভ

ঢাকা 24/12/1988

35757 মভাোঃ তাছযক মাছন যকায মভাোঃ মাছন আরী যকায

মভাছাোঃ যওানাযা মফগভ

গাইফান্ধা 25/10/1993

35758 মভাোঃ আরভা আরী মভাোঃ আকুর যদায

মভাছাোঃ ছাছরা খাতুন

াফনা 06/12/1994

35759 মভাোঃ লভঠুন মাছন মভাোঃ আরাভ মাছন

মভাছাোঃ মগারাী খাতুন

াফনা 11/12/1992

35760 মভাোঃ আর-ভামুন মভাোঃ নালজভ উলিন

সুলপয়া মফগভ

মবারা 15/01/1989
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35761 ইলরয়া মাাইন মারাইভান আরী

াছযা মফগভ

যাজাী 01/01/1989

35762 মভাোঃ এনাছয়ত মাছন মভাোঃ ইয়ালছন আরী

মছরনা মফগভ

যংনৄয 03/03/1990

35763 মভাোঃ সুভন মাছন মভাোঃ লযনের ইরাভ

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

ফগুড়া 05/03/1991

35764 মভাোঃ জালভয মাছন মভাোঃ জলভ উিীন

মছরনা মফগভ

নযলংদী 08/04/1992

35765 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ মভাোঃ মভাছয়ত মাছন

আপছযাজা মফগভ

পলযদনৄয 15/04/1993

35766 মভাোঃ াভীভ মযজা মৃত াজাান আরী

মভাছাোঃ মাছনকা খাতুন

লযাজগঞ্জ 20/08/1991

35767 মভাছাোঃ লফজরী আক্তায মভাোঃ আব্দুর আলজজ

মৃত আছয়া খাতুন

যংনৄয 02/01/1990

35768 মভাোঃ গালরফ াান মভাোঃ সুজাউছিৌরা

াানা আক্তায

াফনা 30/10/1992

35769 মভাোঃ ফলয আছভদ মভাোঃ াানুয আরী মভাল্লা

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

াফনা 01/03/1991

35770 লজল্লুয যভান আব্দুর কুদ্দু

আছরয়া লফলফ

যাজাী 05/07/1991

35771 মভাোঃ যাছদুজ্জাভান যাছর মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভাাোঃ মযানা াভাদ

গাজীনৄয 12/12/1989

35772 মভাোঃ এনামুর ক (যাঙ্গা) াাদত মাছন

মভাছাোঃ রূলর মফগভ

ফগুড়া 22/11/1994

35773 মভাোঃ আব্দুর আাদ মৃধা মভাোঃ আব্দুর গপপায মৃধা

লভছ অনালভকা মফগভ

মছায 17/02/1994

35774 মভাোঃ মদছরায়ায মাাইন মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাাোঃ ফাছযয়া মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1993

35775 শ্রী অীভ কুভায প্রাভালনক শ্রী অতুর কুভায প্রাভালনক

মৃত  যাভরী যাণী প্রাভালনক

নওগাঁ 29/12/1991

35776 মভাোঃ নাজমুর হুদা মভাোঃ ভকবুর মাছন

মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ

গাইফান্ধা 03/09/1992

35777 মভাোঃ আকতায মাছন মভাোঃ াাদ আরী

ভরা মফগভ

নযলংদী 15/08/1987

35778 মযালনত রার মভান রার

লফভরা যাণী

ঢাকা 20/10/1992

35779 মভাোঃ আযানের আরভ মভাোঃ আলজজুয যভান

যালদা মফগভ

ফগুড়া 05/11/1991

35780 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আব্দুয যউপ

মভাছাোঃ মভৌরদা খাতুন

যংনৄয 25/10/1989

35781 আবু াছরহ  আর াছদক আব্দুয যলদ

সুযাইয়া মফগভ

গাইফান্ধা 01/11/1990

35782 মভাােদ মভাযছদ আরভ মভাােদ নুযনফী

লয়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 10/03/1992

35783 মভাোঃ মযজাউর আরভ মচৌধুযী মভাোঃ াভশুর আরভ মচৌধুযী

মগারতাজ মফগভ মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 01/01/1991

35784 মভাোঃ আজাায আরী মভাোঃ ইয়ায আরী

ালনা আখতায

নওগাঁ 05/02/1994
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35785 সুব্রত কুভায ভ মা সুবাল চন্দ্র ভ মা

ংগ্রাভী যানী ভ মা

রারভলনযাট 25/10/1994

35786 মভাোঃ যাছদুর াান াওন মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মযানা মাছন

ঢাকা 30/01/1988

35787 মভাোঃ লজল্লুয যভান তালুকদায মৃত মভাখছরছুয যভান তালুকদায

মভাছাোঃ মছরনা মফগভ

মযনৄয 01/03/1990

35788 মভাোঃ াভীভ মাছন মভাোঃ আরতাপ মাছন

মভাছাোঃ ালনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 30/01/1990

35789 মভাোঃ ারাউলিন জলন মভাোঃ আবু ফক্কয

জাানাযা মফগভ

রারভলনযাট 10/03/1990

35790 মফাযান কলফয ওয়াছজ উলিন

ালরভা মফগভ

মনত্রছকানা 12/12/1989

35791 মভাোঃ সুভন আছেদ মভাোঃ চাঁন লভয়া

আলছয়া মফগভ

ভালনকগঞ্জ 02/03/1991

35792 মভাোঃ ীদুর ইরাভ মভাোঃ আবুর াছভ

মজবুছন্না

খুরনা 28/02/1988

35793 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ মরার উলিন ভূ ূঁইয়া

মভাছাোঃ মযছনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 13/08/1989

35794 আছনায়াযা াদাত আব্দুর ান্নান

গুরানাযা

মভছযনৄয 16/01/1987

35795 ভাবুফ আরভ জলরুর ক

ভাছরকা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 06/12/1994

35796 আব্দুল্লা জীপান পাাদ এ এ এভ মভাছরউলিন মুনীয

মপৌলজয়া খানভ

পলযদনৄয 19/06/1996

35797 মভাোঃ ভামুন গাজী মভাোঃ কাঞ্চন আরী গাজী

ালরভা মফগভ

ফলযার 10/09/1989

35798 মভাোঃ ালদুর ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

লভছ সুযাইয়া ইরাভ

রক্ষীনৄয 11/10/1989

35799 আলযনের ইরাভ আবু আছভদ ভু ূঁইয়া

ভছনায়াযা আক্তায

মপনী 15/08/1988

35800 আবুজুছয়র মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ জালভরা মফগভ

গাইফান্ধা 23/10/1994

35801 মভাোঃ আব্দুর ভলভন মাাইন মভাোঃ আব্দু ছারাভ প্রাভালনক

মভাছাোঃ ভভতাজ খাতুন

াফনা 28/12/1992

35802 মভাোঃ আবুর ফাায মভাোঃ যভজান আরী

মযাছকয়া মফগভ

াতক্ষীযা 04/04/1995

35803 মভাোঃ াছজদুর ইরাভ মভাোঃ রুস্তভ আরী যকায

মভাছাোঃ ছলফযন মনছা

গাইফান্ধা 01/05/1991

35804 মভাোঃ আবুর কাছভ মভাোঃ ানুছখ

নুযজাান মফগভ

ভালনকগঞ্জ 01/05/1991

35805 মক. এভ. আলপ মনওয়াজ কাজী আছান উল্ল যা

মভাছাোঃ তাছলরভা মফগভ

যাঙ্গাভাটি 29/08/1994

35806 মভাােদ মনাভানুর ক মভাোঃ আলজজুর ক

ছালভনা আক্তায

মপনী 12/12/2016

35807 মভাোঃ আর-মরার উলিন মভাোঃ জালকয মাছন

মভাাোঃ মছরনা মফগভ

ফলযার 01/01/1990

35808 এ. আয. ালকর খান মভাোঃ মগারাভ ভস্তপা খান

নালছভা খানভ

গাজীনৄয 25/08/1993
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35809 মভাোঃ যালজফ লভয়া মভাােদ আরী

মফগভ মযাছকয়া

নযলংদী 15/09/1993

35810 রুহুর আলভন ওভান আরী

ভাছরকা

নযলংদী 10/05/1991

35811 মভাোঃ যাজু আাছেদ মভাোঃ আলভনুর ইরাভ

মভাছাোঃ াানা খাতুন

লযাজগঞ্জ 31/12/1995

35812 ইভন দা  যাভর চন্দ্র দা

সুফন মা যানী দা

মবারা 12/09/1996

35813 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ মদৌরতজাভান মভাল্লা

মভাছাোঃ ভলযয়ভ মফগভ

ফগুড়া 06/01/1988

35814 মভাোঃ মুনসুয আরী মভাোঃ লরয়াকত আরী

মভাছাোঃ নুযী মফগভ

লদনাজনৄয 08/05/1990

35815 মভাােদ মাছন আফদুর ফাছযক

ালনা মফগভ

ফলযার 21/11/1993

35816 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ লপকুর ইরাভ

ভাছজদা ইরাভ

ঢাকা 02/11/1991

35817 মভাোঃ কাভার মাছন মভাোঃ আব্দুয যলদ ঢারী

আছভনা মফগভ

াতক্ষীযা 31/12/1988

35818 অলভতাব কুভায নন্দী ছতাল কুভায নন্দী

মকয়া যাণী নন্দী

মছায 31/12/1994

35819 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ

াফনা 07/02/1995

35820 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ রুহুর আলভন

মাছন আযা

ঢাকা 05/08/1992

35821 মভাোঃ ইব্রালভ মাছন ভযহুভ ইকফার মাছন 

মভাোঃ ালভদা মফগভ

যাজাী 23/08/1991

35822 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আযাপ উিীন

পলযদা ইয়ালভন

ভয়ভনলং 31/12/1995

35823 লয়া পলকয আব্দুর গলন পলকয

ভাছজদা আক্তায

মনত্রছকানা 10/05/1995

35824 মভাোঃ নালদ মযাভান যকায মভাোঃ মগারাভ ভওরা যকায

মভাছাোঃ াযবীন মফগভ

গাইফান্ধা 27/11/1994

35825 মভাোঃ আলপ আরভ মভাোঃ যলফউর আরভ

মভাছাোঃ আভা খাতুন

লঝনাইদ 14/10/1994

35826 মভাোঃ যাছদুজ্জাভান মভাোঃ তযপ আরী

মভাছাোঃ ালরভা খাতুন

লঝনাইদ 09/11/1994

35827 লজ. এ. াছযায়ায এ. মক. এভ. ছাছদক

জাানাযা ছাছদক

কুলভল্লা 11/07/1994

35828 মভাোঃ আলভনুয যভান মভাোঃ মতাপাজ্জর মাছন

মভাছাোঃ আলভনা মফগভ

ফগুড়া 17/12/1991

35829 নূয মভাােদ া আরভ মভাোঃ ইলি আরী যকায

ভলনযা সুরতানা

কুলভল্লা 05/07/1988

35830 মভাোঃ জলরুর ক মভাোঃ াছনওয়াজ

ভলযয়ভ মফগভ

ঢাকা 07/04/1989

35831 কাজর কুভায লকদায ংছকাজ কুভায লকদায

যীতা যাণী লকদায

ভাগুযা 25/08/1994

35832 লনভ মর ফারুযী সুনীর ফারুযী

ফীণা ফারুযী

ভাদাযীনৄয 15/10/1993
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35833 মভাােদ াহ  আরভ মভাােদ আযাপ

জুছফদা খাতুন

লকছাযগঞ্জ 01/02/1991

35834 কানাই চন্দ্র মবৌলভক কৃষ্ণ কভর মবৌলভক

মৃনা যাণী মবৌলভক

ফগুড়া 09/09/1989

35835 তন্য় ভন্ডর মগালফন্দ রার ভন্ডর

ছায়া ভন্ডর

ভালনকগঞ্জ 26/03/1995

35836 আপানা মালন  মচৌধুযী ভযহুভ লুৎপয যভান মচৌধুযী

াছয়স্তা আক্তায

চট্টগ্রাভ 14/02/1995

35837 মভাোঃ রুহুর আলভন মভাোঃ আব্দুর কলযভ

লভনা মফগভ

ঢাকা 05/06/1988

35838 মভাোঃ সুজন আছভদ মভাোঃ খলরলুয যভান

মজাছনা খাতুন

াফনা 01/01/1995

35839 মভাোঃ াছবর যভান মভাোঃ লদউল্লা

নুপা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 05/06/1991

35840 লভফা উলিন মভাোঃ অলরমুলিন মখ

যলভা মফগভ

মবারা 12/12/1993

35841 মভাোঃ লন যানা মভাোঃ আলনছুয যভান

মভাছাোঃ সুলপয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 02/08/1994

35842 মভাোঃ লযপাত লফন আছভদ ভজুভদায আবু আছভদ ভজুভদায

ালদা ইয়াছলভন ভজুভদায

ঢাকা 10/12/1992

35843 মখ মযছারাত মাছন বুজ মখ যলফউজ্জাভান

মভাছাোঃ তাছলরভা মফগভ

ফাছগযাট 20/07/1991

35844 আর-মুলভন কলফয মাছন

মভাছাোঃ মভাছভনা খাতুন

গাজীনৄয 12/06/1995

35845 মভাোঃ জুনাছয়ত মাছন মৃতোঃ মভাোঃ আরপাজ-উিীন

াানাজ মফগভ

গাজীনৄয 15/10/1994

35846 ালভদুয যভান আব্দুর াই

স্মৃলত আযা

ঢাকা 01/01/1994

35847 মভাোঃ মতৌলপক আজাদ এ মক আজাদ

নাজনীন আক্তায

লছযাজনৄয 21/12/1993

35848 এ এভ মভাছ মদ আরভ মভাোঃ পানাউল্লা

ভলযয়ভ মফগভ

রক্ষীনৄয 05/06/1992

35849 মভাোঃ রা মাছন মভাোঃ আছনায়ায ইরাভ

মভাছাোঃ তহুযা খাতুন

াফনা 13/09/1993

35850 মভাোঃ  মদছরায়ায মাছন মভাোঃ আবুর ফাায

মদর আপছযাজ মফগভ

মনায়াখারী 11/05/1994

35851 মভাোঃ মাছর মাছন মভাোঃ ালনপ আকন্দ

মছরনা মফগভ

লছযাজনৄয 12/01/1989

35852 মভাোঃ জালভলুয যভান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

রলতপা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 31/12/1992

35853 আলযপ মভাোঃ মাছর মৃত আফদুর ভতরফ

মৃত যলপয়া খাতুন

চট্টগ্রাভ 13/07/1990

35854 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মৃত. মভাোঃ আব্দুয যলদ াওরাদায

মভাাোঃ ভামুদা মফগভ

টুয়াখারী 02/06/1990

35855 মভাোঃ আরভগীয মাছন মভাোঃ আনছায যকায

নুযজাান মফগভ

াফনা 17/04/1991

35856 মভাোঃ জালদ াান মভাোঃ আজগয মাছন

মভাছাোঃ জালভরা মফগভ

াতক্ষীযা 15/07/1993
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35857 মভাোঃ ভলপজুয যভান খান মভাোঃ ভলজবুয যভান খান

নুরুন্নাায ইয়াছলভন

চাঁদনৄয 02/02/1988

35858 লভতৄন লভয়া মভাোঃ নুযনফী

লফউটি আক্তায

জাভারনৄয 18/10/1993

35859 মভাোঃ নুরুর আরভ মভাোঃ নুরুজ্জাভান

মভাছাোঃ ালনা জাভান

াতক্ষীযা 02/02/1993

35860 আছয়া আক্তায মৃত. মভাোঃ জলয

ারভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/05/1992

35861 মভাোঃ মযজাউর ইরাভ মভাোঃ াইনের ইরাভ

মভাছাোঃ মযজীয়া মফগভ

লদনাজনৄয 30/11/1990

35862 সুরতানা যালজয়া মৃত ালফবুয যভান

ভছনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 25/12/1993

35863 মভাোঃ লভনারুর ইরাভ মভাোঃ লপউিীন ভন্ডর

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

নওগাঁ 04/02/1992

35864 মভাস্তালপজুয যভান ভলপজ উলিন

লপছযাজা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 03/12/1994

35865 ছয়দ যাছদুর াান ছয়দ আকতায মাছন

মভাাোঃ মযছফকা আকতায

টুয়াখারী 10/11/1988

35866 মভাোঃ আবুর কাছভ মভাোঃ তাজুর ইরাভ

ভছনায়াযা

চাঁদনৄয 01/08/1994

35867 তাওীদুর ইরাভ মৃত ভলপজুর ইরাভ

পয়জুন মনছা

মনায়াখারী 10/10/1994

35868 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ লকতাফ আরী

আপছযাজা মফগভ

মযনৄয 01/11/1989

35869 আব্দুল্লা - আর - ভাসুদ মভাোঃ ভলজবুয যভান

মাছন আযা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1987

35870 মভাোঃ মযজাউনুর ক মভাোঃ লদুর ক

মযভা মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 15/11/1994

35871 শ্রী লযনা চন্দ্র যায় (কাজর) শ্রী বছফ চন্দ্র যায়

শ্রী ভলত যলঞ্জতা যানী যায়

লদনাজনৄয 15/07/1988

35872 মভাোঃ নাজমুর াান লরভন মভাোঃ লযনের ইরাভ

মভাছাোঃ লরলকা মফগভ

লযাজগঞ্জ 07/05/1994

35873 মভাোঃ কাভার মাছন মভাোঃ আলজজুর ক

মভাছাোঃ নুয জাান খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 10/07/1989

35874 আবু াঈদ মভাোঃ আবুর মাছন

মভাছাোঃ ছাভছুন নাায

চুয়াডাঙ্গা 25/06/1990

35875 মভাোঃ রুছফর মভাোঃ াভাদ

যাছফয়া

পলযদনৄয 06/08/1990

35876 অন মফ চাকভা প্রণফ চাকভা

আছরা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 07/06/1994

35877 মভাোঃ হুভায়ুন আছভদ ভুইয়া মভাোঃ নুরুর ক ভুইয়া

লভনু ভুইয়া

টাঙ্গাইর 26/03/1988

35878 মভাোঃ জয়নূর আছফদীন মভাোঃ আব্দুর ভাছরক

মভাাোঃ ভাছুভা মফগভ

নওগাঁ 17/12/1988

35879 মভাোঃ আান াছদ মভাোঃ ওভয পারুখ

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

কুলিয়া 21/05/1991

35880 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাোঃ াইদুয যভান

মভাাোঃ লজন্নাত আযা

লদনাজনৄয 12/12/1993
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35881 লভয চাকভা যত্ম ফাহু চাকভা

লঝন্টু চাকভা

যাঙ্গাভাটি 16/06/1993

35882 মভাোঃ আবুর কারাভ মভাোঃ আলতয়ায যভান

তালভনা মফগভ

মভছযনৄয 01/01/1994

35883 মভাোঃ তালযকুর ইরাভ মভাোঃ অলরউয যভান

াযবীন যভান

মগাারগঞ্জ 27/03/1992

35884 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ মকান্দায আরী

মভাাোঃ লভনাযা মফগভ

টুয়াখারী 13/02/1995

35885 রুহুর আলভন পলকয আরী ায়দায পলকয

আলছয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 09/11/1993

35886 মভাোঃ মলরভ মভাল্লা মভাোঃ আরভ মভাল্লা

আলপয়া খাতুন

গাজীনৄয 15/02/1993

35887 যালকবুর ইরাভ মগারাভ ছযায়ায

মযাছকয়া খাতুন

যাজফাড়ী 10/12/1991

35888 মভাোঃ মতাফাযক হুাইন মভাোঃ আবু তাছরফ

মৃত আলভনা খাতুন

াফনা 01/07/1990

35889 মভাোঃ লযয়াজুর ইরাভ মভাোঃ াাদাৎ মাছন

মদছরায়াযা আক্তায

লছযাজনৄয 21/11/1989

35890 মভাোঃ মযত আরী মভাোঃ আবুর মাছন 

মভাছাোঃ াছরা খাতুন

াফনা 10/11/1991

35891 মভাোঃ হৃদয় ভামুদ মভাোঃ ভলউয যভান

পাছতভা মফগভ

কুলিয়া 05/12/1992

35892 যাহুর মচৌধুযী ভীযণ মচৌধুযী

লউরী মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 25/10/1993

35893 মভাোঃ যাজু আছভদ মভাোঃ আনছায আরী

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

লযাজগঞ্জ 12/06/1996

35894 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ মভাকবুর মাছন

মজাযা খাতুন

নযলংদী 25/01/1995

35895 মভাােদ জাপয াছদক মভাােদ আজাায লভয়া

মযছনা আজাায

চট্টগ্রাভ 20/01/1989

35896 এপ, এভ, তাজলভয মাাইন এপ, এভ, াখাওয়াত মাাইন

ালফনা ইয়ালভন

ফলযার 01/01/1988

35897 যাজীফ চন্দ্র নাথ সুনীর কুভায নাথ

মপারী ফারা মদফী

মপনী 25/12/1988

35898 মভাোঃ ইভলতয়াজ মভছদী মভাােদ ইস্রালপর

সুরতানা মপযছদৌ

মপনী 01/01/1996

35899 মভাোঃ বুরবুর আছভদ মভাোঃ মযাকন উলিন যকায

মভাছাোঃ বুরবুলর খাতুন

লযাজগঞ্জ 10/06/1995

35900 এ. এভ. হুভায়ুন কফীয মভাোঃ ারুনুয যলদ

মভাছাোঃ মযালজনা সুরতানা

চুয়াডাঙ্গা 12/06/1988

35901 মভাোঃ আর- আভীন খান মভাোঃ মখাযছদ আরভ

আছরয়া মফগভ

কুলভল্লা 02/02/1991

35902 নালজয মাছন আব্দুর ভনাপ

যাছফয়া খানভ

মভৌরবীফাজায 07/10/1989

35903 ভলতউয যভান মৃত মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

ালরভা লযাজ

নযলংদী 10/12/1993

35904 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ ফাায উলিন

উভলযতা মফগভ

লকছাযগঞ্জ

Page 246 of 329



র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল  পনব োগ পবজ্ঞপি  অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকো ী প্রবকৌশলী/শোখো কম েকতেো (পু )/প্রোক্কলপনক বে 

স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

35905 মভাোঃ আান ালফফ মভাোঃ আব্দুছ ছাত্তায

লফনাযা মফগভ

গাইফান্ধা 28/06/1990

35906 মভাােদ যাছর লছলিক আভদ

সুলপয়া মফগভ

কক্সফাজায 01/01/1995

35907 কাজী মভাোঃ নূযনফী (তুলন) মভাোঃ পছয়জউল্লা কাজী

মযাছকয়া মফগভ

মবারা 27/04/1993

35908 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ মভাস্তপা

মভাাোঃ মগাছরনুয মফগভ

টুয়াখারী 03/01/1994

35909 মভাোঃ আর-মাাইন মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

মভাাোঃ জয়গুন মনছা

মবারা 10/02/1996

35910 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

লপছযাজা মফগভ

পলযদনৄয 01/02/1989

35911 মভাোঃ লছভর খান মভাোঃ মভাতাায মাছন খান

ানাযা মফগভ

নযলংদী 01/07/1990

35912 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ নূরুর আলভন

মভাাোঃ ভলযয়ভ মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 31/12/1991

35913 মভাোঃ আব্দুর আলরভ মভাোঃ আনছায আরী

মভাছাোঃ ছালভযন মনছা

চুয়াডাঙ্গা 13/04/1990

35914 মভাোঃ ভলউলিন াজী মভাােদ আরী

মভাছাোঃ মখাছদজা খাতুন

াফনা 01/12/1992

35915 মভাোঃ ছয়দুয যভান মভাোঃ পজলুর কলযভ

মভাাৎ লপছযাজা মফগভ

কুলভল্লা 30/06/1991

35916 মভাোঃ ালগয আাছভদ মভাোঃ জয়নুিীন আনাযী

মভাছাোঃ গুরান আযা

লদনাজনৄয 02/02/1990

35917 মভাোঃ ালপজ - আর - আাদ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মাছন আযা মফগভ

গাইফান্ধা 20/12/1989

35918 মভাোঃ আছনায়ায মাছন মভাোঃ আলভয মাছন

যলছা আকতায

ঢাকা 01/07/1994

35919 ইউসুপ আরী মগারাভ মভাস্তপা

উের খাছয়য

মগাারগঞ্জ 01/01/1995

35920 আলযনের অছদুর ইরাভ

আইনেন মনছা

লদনাজনৄয 07/01/1991

35921 মভাোঃ ইভযান মভাোঃ পারুক মজাভািায

আপছযাজা

ফাছগযাট 15/08/1995

35922 মভাোঃ মাাইন াহ মভাাযযপ মাছন

লপছযাজা মফগভ

লছযাজনৄয 01/01/1994

35923 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ ভলউিীন

চায়না মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 10/05/1991

35924 মভাোঃ াভীভ আরভ এভ, এ, আরভ

মভাছাোঃ াানাযা মফগভ

াফনা 20/08/1994

35925 মভাোঃ ান্নান মভাোঃ ইউসুপ

ালভদা মফগভ

টুয়াখারী 06/01/1996

35926 মভাোঃ লভরন মাছন মভাোঃ আবু াইদ

লযনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 31/12/1993

35927 মভাোঃ মলরভ ভামুদ মভাোঃ ইব্রাীভ খলরর

মলরনা মফগভ

কুলভল্লা 01/02/1989

35928 যভজান আরী জজ লভয়া

মজাছযা খাতুন

ব্রাহ্মনফালড়য়া 04/01/1989
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35929 মভাোঃ যালকবুর াান মভাোঃ মগারাভ মাছন

মভাছাোঃ যালদা মাছন

কুলড়গ্রাভ 20/10/1988

35930 মভাোঃ আব্দুর মভাত্তাছরফ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ জলযনা লফলফ

ফগুড়া 20/08/1995

35931 মভাোঃ াান জালকয মাাইন

সুরতানা যালজয়া

মবারা 06/07/1995

35932 মভাোঃ রলতনেয যভান মভাোঃ যওন আরভ প্রাভালনক

মভাছাোঃ রাকী মফগভ

গাইফান্ধা 15/01/1992

35933 মভাোঃ জছয়ন আরী মভাোঃ লযাজ আরী প্রাং

মভাছাোঃ ালদা খাতুন

াফনা 20/08/1987

35934 আলযনের ইরাভ লযাজুর ইরাভ

আনজুভান আযা মফগভ

পলযদনৄয 01/12/1989

35935 মভাোঃ পাাদ ভূ ূঁইয়া মভাোঃ পারুক ভূ ূঁইয়া

ারভা আক্তায

মপনী 07/08/1993

35936 মভাোঃ ওলদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভলজদ যদায

মৃত জাছরয়া খাতুন

াফনা

35937 উনলজরা আক্তায ভলনরুর ইরাভ

আঞ্জুয়াযা মফগভ

াফনা 20/10/1994

35938 মভাোঃ মফরার উিীন মভাোঃ খুযছদ আরভ

মভাাোঃ মফফী আযা মফগভ

যাজাী 05/07/1995

35939 আোঃ ভান্নান লভয়া মভাোঃ আইন উলিন াওরাদায

মফগভ মযাছকয়া

ভাদাযীনৄয 30/08/1987

35940 মভাোঃ উজ্জর মক ফাদা

কছভরা মফগভ

পলযদনৄয 11/06/1994

35941 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃ এযাদ আরী

মভাছাোঃ যালফয়া মফগভ

মযনৄয 03/01/1990

35942 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান াওরাদায মৃত আব্দুর ালভদ াওরাদায

মভাাোঃ এলভলর খাতুন

লছযাজনৄয 30/06/1992

35943 জুফাইয ইফছন াছান মভাোঃ াছছন আরী

যাছদা খাতুন

মনত্রছকানা 18/11/1988

35944 রুভা আক্তায আব্দুর ফাছতন যকায

জলভরা খাতুন

গাজীনৄয 10/09/1987

35945 মভাোঃ আর- ভামুন মভাোঃ াছফ আরী

মভাছাোঃ আছনায়াযা

জাভারনৄয 26/10/1995

35946 মভাছাোঃ মভছদী আক্তায (লভথী) মভাােদ আরী

মভাছাোঃ ভলজদা মফগভ

যংনৄয 27/10/1993

35947 মভাছাোঃ ফাফরী আক্তায মভাোঃ নুরুজ্জাভান

মভাছাোঃ রুারী মফগভ

যংনৄয 23/05/1994

35948 মযত আরী মভাোঃ ালপজ উিীন

পাছতভা আক্তায

গাজীনৄয 05/08/1994

35949 এভ মযছজায়ান পাাদ মভাোঃ নলজয উলিন

মভাছাোঃ ালপয়া খাতুন

লঝনাইদ 15/08/1993

35950 মভাোঃ আরভগীয মাছন মভাোঃ ওভয আরী

মছরনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 24/12/1993

35951 মভাোঃ আলতকুয যভান লজফ মভাোঃ কাজর লভয়া

পলযদা মফগভ

গাজীনৄয 27/08/1995

35952 মভাোঃ জানী আরভ মভাোঃ াছদ লভয়া

মযছনা মফগভ

ঢাকা 20/12/1994
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35953 লভজমা আর- ইভযান মভাোঃ জারারালিন

াানাযা মফগভ

পলযদনৄয 10/10/1994

35954 ীদুর যীপ মভাোঃ ালনপ যীপ

নলফযন মফগভ

পলযদনৄয 25/08/1994

35955 মভাোঃ আরালভন মফাযী মভাোঃ মভালভনুলিন মফাযী

মভাাোঃ লপছযাজা মফগভ

পলযদনৄয 12/11/1996

35956 তালভভ মাছন আলজজায যভান

নালছভা মফগভ

নওগাঁ 20/12/1991

35957 এলন মদওয়ান লযগ্যান মদওয়ান

ভঞ্জু যানী চাকভা

খাগড়াছলড় 25/06/1991

35958 মভাোঃ াীন া মৃত আব্দুর কাছদয

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

যংনৄয 28/12/1990

35959 যালকবুর াান আব্দুয যফ

রুলপয়া মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1997

35960 মভাোঃ নাজমুর ক মৃত. আবুর কাছভ

নালছভা মফগভ

পলযদনৄয

35961 মভাোঃ ইভযান নালজয মভাোঃ দাছয়ন যকায

মভাছাোঃ সূম ম খাতুন

াফনা 02/12/1994

35962 মভাোঃ সুরতান ভামুদ মভাোঃ মুনছয ভন্ডর

মভাছাোঃ ইপা মফগভ

জাভারনৄয 05/07/1990

35963 এ. এভ. আদনান মৌলভক মভাোঃ আবুর কারাভ

নাছযীন সুরতানা

ফলযার 01/08/1989

35964 যালকবুর ইরাভ মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মভাছাোঃ ডলর মফগভ

লযাজগঞ্জ 05/02/1994

35965 আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আব্দুর াই

নালছভা আক্তায

মনত্রছকানা 07/08/1996

35966 াইনের ইরাভ ভনা মখ

াছজদা মফগভ

মযনৄয 17/10/1994

35967 লনায চন্দ্র সূত্রধয লনতাই চন্দ্র সূত্রধয

মফরা যানী সূত্রধয

মযনৄয 10/11/1994

35968 ালকর আছভদ মভাোঃ আকফয আরী

াভছুয নাায

ভয়ভনলং 01/08/1989

35969 ালভদুয যভান মভাোঃ আব্দুর কলযভ

নুযজাান মফগভ

কুলড়গ্রাভ 28/10/1993

35970 ঈলতা আক্তায ইলত মভাোঃ আব্দুর ান্নান

ালনা মফগভ

কুলিয়া 16/12/1996

35971 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ আবুর কাছভ

পজলুয নাায

মনায়াখারী 20/04/1992

35972 মভাােদ কাভার উলিন জয়নার আছফদীন

লফলফ পাছতভা

মপনী 07/10/1993

35973 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ আবুর াছভ যকায

আছনায়াযা মফগভ

গাজীনৄয 18/12/1994

35974 মভাোঃ আবুর ানাত যাছর মভাোঃ আবুর াছভ

ালরভা খাতুন

লকছাযগঞ্জ 01/01/1993

35975 মভাোঃ আলক ইকফার মভাোঃ আোঃ আরীভ

ালরভা খাতুন

াফনা 03/03/1995

35976 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ ইউসুপ আরী

মভাাোঃ নাজভা মফগভ

পলযদনৄয 26/12/1993
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35977 াগয কুভায ারদায সুছয চন্দ্র ারদায

ঝণ মা ারদায

পলযদনৄয 08/04/1989

35978 মভাোঃ মুকুর মাছন মভাোঃ মলরভ

ফনা খাতুন

পলযদনৄয 01/03/1995

35979 মভাোঃ আছনায়ায মাছন মভাোঃ ছযায়ায মাছন

মভাছাোঃ আনলজযা খাতুন

মভছযনৄয 25/01/1995

35980 তাজ মভাােদ তাজ মভাোঃ মতায়াা লছলিকী

মভাছাোঃ আছয়া লছলিকা

যাজফাড়ী 11/03/1995

35981 মভাোঃ ালপজুয যভান মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাছাোঃ মাছনয়াযা মফগভ

যংনৄয

35982 মভাোঃ নালদুজ্জাভান নালদ মভাোঃ জলরুর ক

নালগ ম আক্তায

টাঙ্গাইর 04/03/1995

35983 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাোঃ জাছয়ভ উলিন

ভছনায়াযা মফগভ

নওগাঁ 18/12/1990

35984 খালরদ ভামুদ আব্দুর ালভদ

উছে কুরসুভ

মভছযনৄয 25/09/1996

35985 মভাোঃ সুজন লভয়া মভাোঃ াইদুয যভান

মভাছাোঃ মজানা মফগভ

গাইফান্ধা 08/03/1995

35986 মভাোঃ াছয়দুয যভান মভাোঃ াভসুর ক

ভছরা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 11/06/1992

35987 মভাোঃ কাজী আলজজুয যভান মভাোঃ কাজী াান আরী

আকতালয মফগভ

লদনাজনৄয 05/08/1990

35988 মভাোঃ মভাতাায মাছন আরাজ্ব মভাাযাপ মাছন

মভাছাোঃ নালগ ম আক্তায

াতক্ষীযা 12/05/1992

35989 মভাোঃ ইলরয়া মাছন মভাোঃ জাভার উলিন

মভাছাোঃ ইভতাযা খাতুন

াফনা 01/09/1995

35990 যায়ান উিীন লযন াাফ উিীন

জাইতুন নাায

কক্সফাজায 28/06/1996

35991 ভঞ্জুলয াভছ মভাােদ মপযছদৌ

ভছনায়াযা মফগভ

মযনৄয 01/01/1990

35992 মভাোঃ মভাাইলভনুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর আরীভ

মভাাোঃ যালদা আক্তায

কুলভল্লা 01/08/1994

35993 মভাোঃ আরী কলযভ মভাল্লা মৃত মুনসুয আরী

মভাছাোঃ নালছযা মফগভ

যংনৄয 20/09/1994

35994 মভাোঃ াগয আছভদ মভাোঃ মভাক্তায মাছন

ালফনা ইয়ালভন

যাজফাড়ী 24/05/1995

35995 মভাোঃ রুহুর আলভন মভাোঃ াভসুর আরভ

মভাছাোঃ রুলফনা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 25/10/1995

35996 ালপজুয যভান মৃত নালজভ উলিন

রাইলর খাতুন

াফনা 01/01/1990

35997 মভাোঃ রুছফর খাঁন মভাোঃ ইয়াকুফ আরী খাঁন

মভাছাোঃ মযছনা খাতুন

াফনা 03/05/1995

35998 মভাোঃ লনজামুর কলফয মভাোঃ নফী উল্লা

নুযজাান মফগভ

গাজীনৄয 15/12/1993

35999 মক এভ আছনায়ায মক এভ ইউসুপ আরী

ালপয়া মফগভ

ফাছগযাট 01/01/1994

36000 ছয়দ মভাােদ আহ ানুর কলযভ এ এভ আলভনুয যভান

মফগভ মযাছকয়া আলভন

টাঙ্গাইর 05/11/1992
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36001 মভাোঃ আব্দুর গপপায মৃত মভাোঃ আইনউিীন

মভাছাোঃ ভাামুদা খাতুন (ছলফ)

ঠাকুযগাঁও 05/08/1989

36002 লফপ্লফ লফশ্বা মৃত লফভর চন্দ্র লফশ্বা

মানা যাণী লফশ্বা

ফলযার 07/01/1994

36003 আভজাদ মাছন আছাফ লভয়া

আলিয়া মফগভ

লছরট 04/01/1989

36004 মভাোঃ আতাায ইকফার আফদু াত্তায

ালদা মফগভ

কুলভল্লা 03/02/1991

36005 মভাোঃ াানুজ্জাভান মৃত ফাফলু লভয়া

মভাছাোঃ ানা মফগভ

যংনৄয 31/03/1996

36006 াজ্জাদুর ইরাভ মৃত আব্দু ছত্তায লফশ্বা

কলফতা মফগভ

ভাগুযা 10/10/1992

36007 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ

ঝণ মা মফগভ

মছায 12/12/1992

36008 নলফনুয ইরাভ মভাোঃ পলকয আেদ

মভাছাোঃ আলিয়া মফগভ

মছায 01/07/1987

36009 মভাোঃ পযাদ মাছন মভাোঃ আবু তাছরফ

মভাছাোঃ পলযদা মফগভ

লদনাজনৄয 21/11/1991

36010 মভাোঃ হুভায়ন কলফয মভাোঃ খলরলুয যভান

মভাছাোঃ মযছনা মফগভ

জয়নৄযাট 04/06/1996

36011 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মভাছাোঃ ারুর খাতুন

াফনা 25/05/1995

36012 লযন ার নৄরক ার

লদারী ার

চট্টগ্রাভ 28/08/1990

36013 দীছন ীর ছদফ ীর

ফাভনা যাণী ীর

নাছটায 09/02/1992

36014 মভাোঃ যলকবুর ইরাভ আজভর ভালরভা

মভাছাোঃ লনায ফানু মফগভ

াফনা 12/03/1994

36015 মভাোঃ মভজফাহুরহুদা মভাোঃ ভাবুবুয যভান

মভাছাোঃ খাছরদা মফগভ

রারভলনযাট 12/09/1995

36016 ভাঈদুর ইরাভ মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

মভাোঃ ভভতাজ মফগভ

কুলড়গ্রাভ 09/09/1994

36017 জালদুর ইরাভ আবু ফক্কয ললিক

জাানাযা মফগভ

নীরপাভাযী 02/03/1994

36018 মজান ভামুদ যাজন আোঃ ভান্নান

নূয মনায মফগভ

লকছাযগঞ্জ 02/02/1995

36019 মভাোঃ আর-আলভন মভাোঃ আযাপ আরী

মভাছাোঃ যাছফয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 14/10/1990

36020 মভাোঃ াানুজ্জাভান মভাোঃ আরতাপ মাছন

তালরভা খাতুন

লঝনাইদ 16/12/1991

36021 মভাোঃ আফদুর ালরভ মভাোঃ নূরুর আলভন

কুরসুভ মফগভ

মনায়াখারী 01/11/1992

36022 সুলভত ভজুভদায অরক ভজুভদায

যস্বতী ভজুভদায

রক্ষীনৄয 20/09/1990

36023 মভাোঃ জান্নাতুর মপযছদৌ মভাোঃ মভাফাযক আরী

মভাছাোঃ জালকয়া সুরতানা

ফগুড়া 05/06/1993

36024 নত কুভায লফশ্বা সুনীর কুভায লফশ্বা

অঞ্জলর যানী লফশ্বা

াফনা 01/01/1991
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36025 মভাোঃ ওভান গলণ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

নাছলযন মফগভ

ঢাকা 01/03/1993

36026 মভাোঃ াজাান আরী মভাোঃ মভাকছছদ আরী

মভাছাোঃ লফরলক জাান

লদনাজনৄয 01/01/1996

36027 মুক্তালদয খান আবুর কাছভ খান

ভঞ্জুযা আক্তায

মনত্রছকানা 01/11/1987

36028 মভাোঃ মুযাদ মাছন মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ লফলুায মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 18/07/1994

36029 মভাোঃ াইমুন ইরাভ মৃত ইলি লভয়া

আছনায়াযা মছরন

টুয়াখারী 20/03/1989

36030 মভাোঃ ািাভ মাাইন রাকী মফগভ

মভাোঃ আলযপ লভয়া

পলযদনৄয 10/06/1991

36031 মভাোঃ হুাইন ইরাভ ফীয মুলক্তছমাদ্ধা মভাোঃ জাপয আছভদ

মভাাোঃ মযাছকয়া মফগভ

নড়াইর 10/12/1993

36032 াকুয আছভদ যলক্তভ মভাোঃ আফদুছ ছত্তায

মভাােৎ মকালনূয মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1994

36033 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ মভাোঃ আপজার মাাইন

ভাছুভা আক্তায

ফযগুনা 10/10/1989

36034 মভাোঃ ভলনয মাছন মভাোঃ আফদুর জব্বায

লযলজয়া মফগভ

টুয়াখারী 30/12/1988

36035 তুলন আছেদ মভাোঃ াহ আরভ

মভাছাোঃ মলরনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 30/10/1989

36036 লনরয় ফড়ুয়া মুলক্তছমাদ্ধা দুরার ফড়ুয়া

গীতা ফড়ুয়া

চট্টগ্রাভ 03/02/1993

36037 মভাোঃ আবু াঈদ যকায মভাোঃ কাছভ আরী যকায

মভাছাোঃ যলভা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 07/10/1988

36038 যাইা যউপ আব্দুয যউপ

মযছফকা আক্তায

কুলিয়া 16/06/1989

36039 মভাোঃ আলক মচৌধুযী মভাোঃ কাভরুর াান মচৌধুযী

মভাছাোঃ আপছযাজা মফগভ

জয়নৄযাট 23/04/1995

36040 ইয়ালছন আজাদ আবুর কারাভ আজাদ

ভলযয়ভ মফগভ

াফনা 12/05/1992

36041 াযলভন আজাদ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

ভলযয়ভ খাতুন

াফনা 01/07/1988

36042 মভাোঃ ভলতয়ায যভান মভাোঃ যভ আরী

জহুযা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 10/11/1992

36043 মভাোঃ আলপ মনওয়াজ মভাোঃ ওফাছয়দুর ক

কছনুয মফগভ

মবারা 01/01/1995

36044 মভাোঃ আবু সুলপয়ান মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ

আছয়া খাতুন

চাঁদনৄয 01/07/1988

36045 যানা ানাছনা মৃত াাদৎ মুন ল

জয়তুন মনছা

মছায 06/08/1995

36046 লদছকন কুভায মদফনাথ লদরী চন্দ্র মদফনাথ

মজ যাৎনা যানী মদফনাথ

ফগুড়া 16/08/1995

36047 মভাোঃ ভামুদুল্লা আর াান মভাোঃ ালপজ উিীন

ভীনা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 24/12/1994

36048 মভাোঃ আলতকুয যভান খান মভাোঃ আাদুজ্জাভান খান

মছরনা খাতুন

গাজীনৄয 01/03/1992
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36049 মভাোঃ তুলন ালফফ মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাছাোঃ তলভনা মফগভ

লদনাজনৄয 11/12/1991

36050 লুৎপয যনান মভাোঃ ছাছয়দ আরী

রাইরী মফগভ

লযয়তনৄয 05/03/1988

36051 মভাোঃ আবুর খাছয়য মভাোঃ ভলজবুয যভান

যাছজদা খাতুন

াফনা 13/12/1991

36052 মভাোঃ ইভযান মাছন  মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ আকলরভা মফগভ

ফগুড়া 02/02/1991

36053 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ ওফায়দুয যভান

মফগভ লুৎনেছন্নছা

মছায 09/06/1989

36054 মভাোঃ আর-মুলভন মুত্তালকন হুনা মভাোঃ আভজাদ মাছন

আলভরুন মনছা

ফগুড়া 26/11/1989

36055 শ্রী-যলক কুভায দা যতন কুভায দা

তৃলপ্ত যাণী দা

লদনাজনৄয 12/11/1991

36056 প্রাত ারদায লযভর ারদায

সুলচত্রা ারদায

ঝারকাঠী 20/02/1991

36057 মখ এভ এ আউয়ার মভাোঃ আবু ইাক

জালকয়া মফগভ

জাভারনৄয 18/07/1995

36058 মভাোঃ যালকবুর াান মভাোঃ মভাজাছের ক

মভাছাোঃ মযালজয়া আক্তায

ভয়ভনলং 21/12/1995

36059 মভাোঃ যলফউর ক মচৌধুযী মভাোঃ খাছরদ মচৌধুযী

জাানাযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/12/1988

36060 মভাোঃ আকতায মাছন মৃত মভাোঃ আযাপ আরী

 মভাছাোঃ ালপজা খাতুন

াফনা 21/06/1989

36061 মভাোঃ ভনজুরুর ইরাভ মভাোঃ জছফদ আরী াওরাদায

মভাাোঃ লযলজয়া মফগভ

ফযগুনা 15/03/1989

36062 এযাদ লভঞা মভাোঃ আলনছুয যভান

মযছনা মফগভ

টাঙ্গাইর 08/02/1995

36063 তুলন াযছবজ মভাোঃ ভলতউয যভান

মভাাোঃ আছনায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1992

36064 মভাোঃ জালকয মাছন মভাোঃ নুয মাছন ভূইয়া

খালদজা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/09/1993

36065 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ ভলন আরী

যওন আযা মফগভ

লদনাজনৄয 20/01/1995

36066 মভাোঃ লপছযাজ মাছন মভাোঃ জাাঙ্গীয াওরাদায

মভাাোঃ আছরয়া মফগভ

ফলযার 01/10/1993

36067 লরলর মচৌধুযী মভাােদ নালছয উলিন

ালনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 26/05/1995

36068 মভাোঃ জলন আছভদ মভাোঃ মুকুর যদায

মভাছাোঃ মযাকানা মফগভ

নওগাঁ 21/12/1988

36069 যায়ানুর ইরাভ মভাোঃ আবুর মাছন

ালফনা মাছন

ফলযার 01/01/1996

36070 ভলতউয যভান লভজানুয যভান

ালফকুন নাায লফউটি

ঢাকা 16/04/1996

36071 মভাোঃ জলভ উলিন মভাোঃ আোঃ ভান্নান

মফফী আক্তায

চাঁদনৄয 01/01/1988

36072 মভাোঃ ভঈনুর ক মভাোঃ আলজজুর ক

ছয়দা কলনুয ক

ফলযার
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36073 মভাোঃ আব্দুর কলযভ মভাোঃ আবুর মাছন

মভাছাোঃ আছভনা খাতুন

াতক্ষীযা 04/09/1989

36074 মভাোঃ কাভরুর আান মভাোঃ ভলজবুর ক

মভাাোঃ কভরা মফগভ

ফলযার 01/01/1992

36075 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ জাাঙ্গীয লকদায

মাছনয়াযা মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1990

36076 অনু কুভায দা যনলজত কুভায দা

স্বযতী দা

পলযদনৄয 18/12/1992

36077 ালন আক্তায ারুনুয যীদ

লনলু আক্তায

চট্টগ্রাভ 28/06/1994

36078 মখ মভাোঃ আবু ফক্কয মখ আপছায উলিন

মযানা মফগভ

খুরনা 15/10/1990

36079 অছরাক দা আশুছতাল দা

লরলর যানী দা

ফাছগযাট 18/08/1992

36080 মভাোঃ মারায়ভান লভয়া মভাোঃ মলরভ লভয়া

জুছরখা খাতুন

কুলিয়া 28/12/1989

36081 মভাোঃ বুরবুর আছভদ মভাোঃ কলপর উিীন

বুরবুলর মফগভ

লদনাজনৄয 01/08/1995

36082 নুরুর ইরাভ নুরুর আলভন

মযৌন আক্তায

মনায়াখারী 01/04/1989

36083 লফদ যযৎ চন্দ্র দা ংকয চন্দ্র দা

যজু ফারা দা

মনায়াখারী 10/02/1994

36084 শ্রীভত মদফ ভ মা লফনয় চন্দ্র মদফ

লতকা যানী

লদনাজনৄয 01/01/1995

36085 মভাোঃ যাাজুর ইরাভ মভাোঃ ইছাক আরী মখ

মাছনয়াযা মফগভ

ফাছগযাট 17/01/1994

36086 অলনরুদ্ধ যায় অলনর যায়

মপারী যায়

লছযাজনৄয 01/02/1994

36087 মভাোঃ যাছর মাছন মভাােদ আরী

নালছভা মফগভ

গাজীনৄয 25/12/1994

36088 মুােদ আরাউিীন মুােদ জয়নুর আছফদীন

মভাছাোঃ মজানা আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/06/1988

36089 মভাোঃ ভাতাফ উলিন মভাোঃ ইভান আরী

ভলযয়ভ মফগভ

াফনা 11/06/1989

36090 মভাোঃ ভলভতুয যভান মভাোঃ আব্দুর খাছরক

মভাছাোঃ ভভতা মফগভ

লঝনাইদ 25/01/1990

36091 মভাোঃ যলফউর ইরাভ পজলুয যভান

মভাছরভা খাতুন

াতক্ষীযা 08/06/1994

36092 মভাোঃ আযানের আরভ মভাোঃ ভাবুবুর আরভ

াছজদা আকতায

চট্টগ্রাভ 25/05/1992

36093 মভাােদ যাছদুর ইরাভ মভাোঃ জলরুর ইরাভ

মভাছাোঃ নালছভা আক্তায

কুলভল্লা 28/08/1991

36094 এন এভ আলতক কাজী আব্দুর রলতপ

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 12/12/1992

36095 দীক সূত্রধয মগাার চন্দ্র সূত্রধয

চন্দ্রাফতী সূত্রধয

ভালনকগঞ্জ 25/07/1992

36096 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ াভসুছজাা

মভাছাোঃ কদবানু খাতুন

মভছযনৄয 01/01/1993
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36097 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মুযলছদা মফগভ

ভয়ভনলং 10/11/1987

36098 ারভান লছলিক আবু ফকয লছলিক

মাছনয়াযা মফগভ

মনায়াখারী 02/07/1990

36099 যাছর াান ওফায়দুর ক

তালভনা আক্তায

চাঁদনৄয 15/07/1992

36100 মভাোঃ আবুর াছভ মভাোঃ তাজুর ইরাভ

মভাাোঃ ানু মফগভ

কুলভল্লা 08/05/1995

36101 মভাোঃ াজাান যকায মৃত নওছয আলর যকায

মভাছাোঃ াভসুননাায মফগভ

কুলড়গ্রাভ 28/05/1988

36102 মভাোঃ লযনের ইরাভ মৃত ভলতয়ায যভান

মভাছাোঃ মকালনুয মফগভ

লযাজগঞ্জ 25/11/1992

36103 ছচলত ফলণক নাযায়ণ ফলণক

যীতা ফলণক

নযলংদী 24/10/1996

36104 মভাোঃ ফাদর মাছন মভাোঃ আোঃ কাছদয

মভাাোঃ মযাছকয়া মফগভ

ঝারকাঠী 04/05/1990

36105 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর মৃধা

ারভা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1996

36106 আব্দু মছাফাান মকযাভত আরী

ভলজদা মফগভ

পলযদনৄয 08/12/1989

36107 মভাোঃ যায়ানুর ইরাভ মভাোঃ চাঁদ লভয়া

কলনুয মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 30/04/1990

36108 আদীফ আাফ অংকন মভাোঃ আব্দু াভাদ

আপছযাজা সুরতানা

ঢাকা 12/12/1995

36109 মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

লদা আক্তায

কুলিয়া 26/11/1995

36110 মভাোঃ উভয পারুক মভাোঃ াছতভ আরী

মভাছাোঃ পাছতভা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 01/04/1996

36111 াছর আছভদ মভাোঃ আব্দু ছারাভ

কালনজ পাছতভা

টাঙ্গাইর 15/02/1995

36112 মভাোঃ তুলায লযাজুর ইরাভ

আভা মফগভ

ঢাকা 08/11/1995

36113 সুব্রত কুভায াা শ্রী নলজত চন্দ্র াা

শ্রীভলত তনী যাণী াা

যাজাী 10/10/1992

36114 মভাোঃ মগারাভ ছযায়ায মভাোঃ মগারাভ যভান

জাানাযা আক্তায

কুলভল্লা 03/02/1995

36115 ছয়দ লপছযাজ কাউায ছয়দ রুহুর আলভন

লপছযাজা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 27/11/1990

36116 মভাোঃ জালভউর ইরাভ মভাোঃ আবুর কাছভ

মভাছাোঃ আলজপা খাতুন

কুলড়গ্রাভ 05/03/1992

36117 ভলনরুজ্জাভান ভলনয মভাোঃ আপছযাজ আরী

মভাছাোঃ মভাছরদা মফগভ

মযনৄয 11/03/1993

36118 মভাোঃ সুজন মভাোঃ আযাপ আরী

ালনা মফগভ

টুয়াখারী 13/02/1994

36119 মভাোঃ মজনারুর ইরাভ মভাোঃ লপরুর ইরাভ

মভাছাোঃ রুফী খাতুন

মভছযনৄয 01/11/1995

36120 অঞ্জন দা লনছন্দ্র চন্দ্র দা

ন্ধ যা দা

ভয়ভনলং 27/11/1993
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36121 মভাোঃ জালদ াান মভাোঃ আব্দুর ভাছরক

মভাাোঃ পলজরাতুন মনছা

টুয়াখারী 16/08/1994

36122 যনলজত কুভায ভাাছতা লদছন চন্দ্র ভাাছতা

মজানা যানী ভাাছতা

লযাজগঞ্জ 20/08/1993

36123 লন্টু কুভায যকায প্রবাল চন্দ্র যকায

শুবিা যানী যকায

ফগুড়া 01/01/1990

36124 মভাোঃ াীন আরভ আব্দুর আলজজ

াীনুয মফগভ

ঢাকা 01/01/1994

36125 ালব্বয আর াঈদ মতাজাছের ক

ছালফনা ইয়ালভন

লদনাজনৄয 12/06/1993

36126 াজ্জাদুর ইরাভ লযাজুর ইরাভ

াভসুন্নাায ইরাভ

মছায 15/12/1989

36127 যাজীফ কুভায াা  যাভর কুভায াা

চায়না যানী াা

ফগুড়া 02/01/1990

36128 মভাোঃ ালফবুয যভান মভাোঃ আবুর কারাভ

মযাছকয়া মফগভ

মনায়াখারী 10/12/1992

36129 মভাোঃ মভাজাছের ক মভাোঃ আদুর যা প্রাং

মভাছরভা

নওগাঁ 12/05/1991

36130 মভাোঃ আর-আলভন যকায মভাোঃ ভতুমজা যভান

মভাাোঃ মদছরায়াযা মফগভ

নওগাঁ 15/12/1992

36131 লজাদ মাছন আকফয মাছন

কলনুয মফগভ

মবারা 01/01/1996

36132 মভাোঃ মপযছদৌ মাছন মভাোঃ ইকযামুর মাছন

লজরা মফগভ

লঝনাইদ 02/09/1995

36133 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

যালজয়া মফগভ

ভাগুযা 12/02/1993

36134 মভাোঃ কাভরুর হুদা মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাছাোঃ লযভা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 30/11/1987

36135 মভাোঃ হুভায়ুন কলফয মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

আছয়া মফগভ

মবারা 15/12/1996

36136 ত যলজৎ কুভায দা কানু রার দা

নৄষ্প যানী দা

ভয়ভনলং 15/08/1994

36137 মুােদ পারুক ইরাভ আফদু ারাভ

রুছকয়া মফগভ

কক্সফাজায 31/10/1991

36138 আফদুর কাছদয লজরানী মৃতোঃ আবুর কারাভ

মভাযছদা আকতায

কুলভল্লা 14/04/1993

36139 মভাোঃ াইনের আরভ মভাোঃ াভসুর আরভ

নালভা আক্তায

চট্টগ্রাভ 29/12/1988

36140 মভাােদ মভাাযপ মাছন মভাোঃ জাাঙ্গীয মাছন

মলরনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 26/11/1990

36141 মস্নাীল দা গুপ্ত স্বন দা গুপ্ত

ঝুমুয দা গুপ্তা

চট্টগ্রাভ 21/10/1996

36142 মভাোঃ ভানেজুয যভান মভাোঃ ভভতাজ উিীন

পাছতভা মফগভ

চাঁদনৄয 03/12/1993

36143 মভাোঃ লভনাজ উলিন মদছরায়ায মাছাইন

াছকযা মফগভ

কক্সফাজায 12/07/1995

36144 মভাোঃ ভাছজদ ভলল্লক মভাোঃ ফালযক ভলল্লক

মভাাোঃ ালরভা মফগভ

ফাছগযাট 30/11/1988
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36145 ধনঞ্জয় মদ ছস্তা কুভায মদ

লযংকু মদ

খাগড়াছলড় 21/06/1992

36146 কায়ায উিীন মৃত. আকতায আছভদ

আরভাছ খাতুন

কক্সফাজায 15/07/1995

36147 গাজী ভামুদ আরভ গাজী াইনের আরভ

মৃত. মযনু মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/07/1990

36148 মভাোঃ ালকফ আছেদ মৃত. মতাতালভয়া

ালরভা

গাজীনৄয 07/02/1991

36149 মভাোঃ সুজাত মাছন পযাদ আরভ

ললযন মফগভ

ভালনকগঞ্জ 04/06/1991

36150 আব্দুর কলযভ মভাোঃ াছভ

তলভনা মফগভ

কক্সফাজায 07/01/1990

36151 মভাোঃ মভাযছদ আরভ মভাোঃ মখাযছদ আরভ ভন্ডর

মভাছাোঃ আপছযাজা মফগভ

যংনৄয 21/01/1988

36152 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আোঃ ফাছতন

মভাছাোঃ মখাযছদা মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 25/03/1991

36153 মভাোঃ আব্দুর ভাছরক মভাোঃ আবু ালনপ

মভাছাোঃ মভাছভনা খাতুন

াফনা 10/10/1993

36154 অভয চাঁন যকায অলনর যকায

মযখা যানী যকায

লফগঞ্জ 05/01/1995

36155 মভাোঃ ালভউর ইরাভ মভাোঃ লদুর ইরাভ

মভাছাোঃ কাভরুন নাায

ফগুড়া 01/10/1996

36156 মভাোঃ ভলভন আছভদ মভাোঃ আব্দুয যলপক

মছরনা মফগভ

জাভারনৄয 30/09/1994

36157 যলপকুর ইরাভ আব্দুর ালভদ লভয়া

যত্না মফগভ

কুলড়গ্রাভ 23/11/1994

36158 মভাোঃ আবু তারা আর-ইভাভ মভাোঃ লদুয যভান মখ

মভাছাোঃ নালযন জাান

যাজাী 30/10/1995

36159 তনয় যায় মচৌধুযী কনক যায়  মচৌধুযী

অচ্চমনা যানী যায়  মচৌধুযী

রক্ষীনৄয 01/08/1992

36160 কাভরুর ইরাভ লযকাত আরী মখ

কছভরা খাতুন

কুলিয়া 31/12/1993

36161  মভাোঃ মানী মভাফাযক এভ. এইচ. আই জাঙ্গীয

মভাযছদা মফগভ

কুলভল্লা 17/01/1987

36162 মভাোঃ নালছয যকায মভাোঃ মভাস্তপা যকায

লপছযাজা মফগভ

কুলভল্লা 27/01/1992

36163 মভাােদ ইভরুর াান মভাােদ আব্দুয যলভ

লভছ মজলভন আক্তায

কুলভল্লা 01/01/1991

36164 মভাোঃ উফাছয়দ উল্লা খান মভাোঃ আব্দুর রলতপ খান

যলভজা খাতুন

লকছাযগঞ্জ 31/12/1986

36165 মভাোঃ মমাফায়দুর ইরাভ জান্নাত মভাোঃ নালয উলিন আছেদ

মভাাোঃ জালকয়া মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1991

36166 মভাোঃ লজন্না আরভ মভাোঃ নালয লভঞা

মভাছাোঃ মুনছজরা মফগভ

নাছটায 16/08/1995

36167 মভাোঃ মগারা মাছন খান  ভলনরুজ্জাভান খান

মভাছাোঃ ফালনয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 16/11/1994

36168 কাওছায আছভদ লছভর ময মভাােদ

লকযন নাায

লযাজগঞ্জ 20/11/1995

Page 257 of 329



র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল  পনব োগ পবজ্ঞপি  অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকো ী প্রবকৌশলী/শোখো কম েকতেো (পু )/প্রোক্কলপনক বে 

স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

36169 মভাোঃ পারুক মাছন মভাোঃ আব্দু ছাভাদ

মভাছাোঃ পলযদা মফগভ

লযাজগঞ্জ 06/03/1988

36170 মভাোঃ যাছর আরভ মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযাছকয়া খাতুন

াফনা 05/05/1987

36171 মভাোঃ মযজাউর কলযভ াাফ লভয়া

ারভা খাতুন

চট্টগ্রাভ 03/01/1990

36172 মভাোঃ যঞ্জু আছভদ মভাোঃ ইভাইর মাছন

যওন আযা

নওগাঁ 12/04/1994

36173 অলভত কুভায লফশ্বা ভছনাছতাল লফশ্বা

রুারী লফশ্বা

মছায 16/03/1996

36174 মভাোঃ নালদ মাছন মভাোঃ ইলরয়া আরী

নাছজযা

চাঁাইনফাফগঞ্জ 10/12/1992

36175 মভাছাোঃ তালনয়া াযলভন মৃত. মভাোঃ মতাছাছিক মাছন

মভাছাোঃ লযজু মফগভ

ফগুড়া 11/11/1991

36176 মভাোঃ রুহুর আভীন মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু ভন্ডর

মভাছাোঃ যাছফয়া মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1989

36177 মভাোঃ আলভরুর ইরাভ মভাোঃ আরতাপ মাছন

ারভা মফগভ

মছায 31/12/1989

36178 মভাোঃ ভাাবুবুর াান মভাোঃ পখয উলিন

াভছুন নাায

মবারা 14/10/1995

36179 মভাােদ ালকর হুাইন মভাোঃ জালকয মাছন

মভাছাোঃ লভলন মফগভ

যাজাী 05/10/1992

36180 মভাোঃ লয়াভ যলদ মভাোঃ ারুন-অয-যলদ

মভাছাোঃ নালদযা যলদ

যাজাী 27/09/1991

36181 এ. এ ভাসুভ লফল্লা মভাোঃ ভামুদ াান

মভাছাোঃ ালনা াযবীন

ভাগুযা 06/05/1991

36182 মভাোঃ আব্দুল্লা মৃত. ওছদ আরী

মভাছাোঃ যলভা মফগভ

মযনৄয 29/04/1996

36183 লযনের ইরাভ দুরার যকায

ালপয়া মফগভ

যংনৄয 18/10/1992

36184 মভাোঃ হুভায়ুন কলফয মভাোঃ ারুন-অয-যীদ

মদছরায়াযা মফগভ

ফলযার 01/01/1988

36185 সুকুভায চন্দ্র লফশ্বা দীছন চন্দ্র লফশ্বা

াধনা যানী লফশ্বা

কুলভল্লা 20/01/1994

36186 মভাোঃ এনামুর ক মৃত. এনায়তুল্লা

ানাজ মফগভ

লদনাজনৄয 15/01/1994

36187 সুজন মাছন আব্দুর রলতপ

তালরভা মফগভ

াফনা 03/01/1996

36188 নজরুর ইরাভ মভাোঃ যভজান আরী

জহুযা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/07/1993

36189 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আখতারুজ্জাভান

মৃত. নুরুন্নাায মফগভ

কুলভল্লা 22/04/1989

36190 আপছযাজা আক্তায লপকুর ইরাভ

জাানাযা মফগভ

কুলভল্লা 20/12/1994

36191 মভাোঃ াঈদুজ্জাভান াঈদ মভাোঃ জলয উলিন

লভছ ালদা মফগভ

পলযদনৄয 18/02/1995

36192 আলযনের ইরাভ যভ আরী

ভছনায়াযা মফগভ

নযলংদী 10/01/1993
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36193 মভাোঃ মকান্দয আরী মভাোঃ মভাপাজ্জর মাছন

ছলখনা খাতুন

ভয়ভনলং 19/12/1996

36194 যলফউর মাছন আছনায়ায মাছন

যালজয়া মফগভ

লযয়তনৄয 17/10/1992

36195 মভাোঃ া জালফয আর আছভদ মভাোঃ ভলতউয যভান

জাানাযা মফগভ

ভয়ভনলং 01/12/1994

36196 মভাোঃ ালন আরভ মভাোঃ তছছয আরী

াছজযা মফগভ

ফগুড়া 27/10/1990

36197 ভালনক কুভায াা লনতয মগাার াা

মপারী যানী াা

লযাজগঞ্জ 12/12/1994

36198 মভাোঃ ললিকুয যভান আোঃ ভলজদ যদায

ভলযয়ভ মফগভ

টুয়াখারী 01/02/1988

36199 মভাোঃ জুরা মাছন মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

াফনা 20/11/1994

36200 মভাোঃ লভনাজুর ইরাভ মভাোঃ নালছয উলিন

লভনা মফগভ

জাভারনৄয 28/12/1994

36201 লকছায লফশ্বা যতন লফশ্বা

াতনা যানী লফশ্বা

নড়াইর 01/06/1994

36202 মভাোঃ ওভান গনী মভাোঃ আবু তাছয

ছাছযা খাতুন

মনায়াখারী 03/05/1990

36203 মভাোঃ তানবীয আছভদ মভাোঃ আছনায়ারুর ক

আয়া আক্তায

লকছাযগঞ্জ 01/01/1988

36204 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আব্দুয গলন মখ

মভাছাোঃ ভলযয়ভ মফগভ

াফনা 11/11/1988

36205 মভাোঃ লযয়াজুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যউপ মভাল্যা

াভসুয নাায

ভাগুযা 30/12/1992

36206 যাজুর ইরাভ মভাোঃ কাভার উলিন

মভাছাোঃ মযছফকা সুরতানা

াফনা 01/01/1993

36207 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ জাভার উলিন

মজাৎস্না মফগভ

মনত্রছকানা 06/05/1995

36208 াানুজ্জাভান পকয উলিন

ারভা খাতুন

যংনৄয 15/10/1989

36209 মভাোঃ রুছফর ইরাভ মভাোঃ যলভ উলিন

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

যংনৄয 25/05/1993

36210 যাজু আছভদ মভাোঃ ভলতয়ায যভান

মভাছাোঃ লযনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 02/02/1996

36211 যাছর কলফয যলপকুর ইরাভ

যাছরা মফগভ

মছায 03/01/1993

36212 মাছর যানা ভকবুর মাছন

সুলপয়া মফগভ

যাজাী 16/12/1994

36213 মভাোঃ হুজ্জাতুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর াই

মভাছাোঃ নাছলযন আক্তায

াফনা 12/10/1994

36214 মভাোঃ লভন্টু যকায মৃত. আবু ফক্কায ললিক

মভাছাোঃ লভনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 08/03/1991

36215 আাছানুর ইরাভ আব্দুর ফাক্কী

ললযনা মফগভ

জাভারনৄয 02/02/1990

36216 সুজন কুভায সুত্রধয মগাার চন্দ্র সূত্রধয

মপারী যানী ধয

জাভারনৄয 08/01/1995
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36217 নূয নফী ভকবুর মাাইন

আছনায়াযা

জাভারনৄয 08/08/1993

36218 তানলজভ ভূঞা আব্দুয যলভ ভূঞা

াছনায়াযা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 12/06/1991

36219 মভাোঃ ভামুদুন্নফী াছপজ আরাউলিন

নালছভা আক্তায

নওগাঁ 25/12/1996

36220 ভলউলিন াজী লজয়াউলিন

যাছফয়া মফগভ

নযলংদী 20/04/1988

36221 মভাোঃ মভাাযযপ মাছন মভাােদ আরী

মভাছাোঃ রুলফয়া মফগভ

নাছটায 05/09/1992

36222 ভলযয়ভ মনছা া মভাোঃ আছনায়ারুর ইরাভ

াছরা মফগভ

যংনৄয 01/01/1994

36223 মভাোঃ আব্দুর আওয়ার মাছন মভাোঃ াাফউিীন

মভাাোঃ লদা মফগভ

যাজাী 25/12/1993

36224 মভাোঃ পলযদ উলিন মভাোঃ াাবুর যদায

মভাছাোঃ যালজয়া খাতুন

কুলিয়া 16/09/1995

36225 মভাোঃ ভারুপ মভাোঃ াছ আরভ

যলভা মফগভ

মবারা 07/11/1987

36226 মভাোঃ আব্দুর াই মভাোঃ আবু কারাভ

মভাছাোঃ নূযজাান

জয়নৄযাট 06/08/1995

36227 মভাোঃ জীফ মাছন মভাোঃ যলফউর ইরাভ

মভাছাোঃ মযছনা মফগভ

াফনা 16/12/1995

36228 মভাোঃ লপউর  আরভ মভাোঃ ভাতাফ উিীন

মভাছাোঃ লউরী াযবীন

জয়নৄযাট 21/10/1993

36229 আলভনুর ইরাভ আব্দুর ালকভ

পলযদা মফগভ

লছযাজনৄয 19/11/1993

36230 লদক চন্দ্র মদফনাথ অলনর চন্দ্র মদফনাথ

লনভ মরা মদফনাথ

কুলভল্লা 05/09/1990

36231 মভাোঃ ঈা খাঁন মৃত. াইদুজ্জাভান

মভাছাোঃ লযপা মফগভ

যংনৄয 08/09/1996

36232 মভাোঃ মগারাভ মভছদী মভাোঃ মযত আরী

মভাছাোঃ জুলভরা মফগভ

যাজাী 09/09/1990

36233 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আজাায আরী যকায

মভাছাোঃ আক্তায জাান মফগভ

ফগুড়া 10/10/1989

36234 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাােদ ইাক

লভনাজ আকতায

চট্টগ্রাভ 05/11/1993

36235 মভাোঃ ভলজবুর ক মভাোঃ ভওরা ফক

নাজভা খাতুন

কুলিয়া 12/09/1989

36236 এ.এ.এভ মতৌলছনের ক মচৌং ছছয়দুর ক মচৌং

মৃত. াছনা মফগভ

কক্সফাজায 17/12/1993

36237 ালবুর ইরাভ আনছায আরী খান

জাানাযা খাতুন

াতক্ষীযা 11/10/1989

36238 মভাোঃ আলজজুর  ইরাভ মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ াছজযা খাতুন

াফনা 05/10/1989

36239 মভাোঃ জীফ মাাইন মভাোঃ মভাা মভাল্যা

ালজদা মফগভ

পলযদনৄয 10/01/1994

36240 আকা াওরাদায মৃত. কাঙ্গার াওরাদায

লভনলত যানী মদ

মবারা 01/01/1991
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36241 জলরুর ইরাভ আোঃ যফ াওরাদায

নালছভা মফগভ

ফলযার 01/01/1993

36242 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ মুজাছের াওরাদায

মভাাোঃ জুছরখা মফগভ

ফলযার 10/05/1992

36243 মাছর যানা আপজার মাছন

রলতপা মফগভ

াফনা 21/04/1990

36244 লযছতাল কুভায যায় নৄলরন চন্দ্র যায় 

প্রলভরা যানী

টুয়াখারী 07/05/1995

36245 মভাোঃ মারায়ভান মাছন মভাোঃ ছাইনের ইরাভ

মযছফকা খাতুন

লযাজগঞ্জ 22/05/1992

36246 সুব্রত কুভায সূত্র ধয লসুলর কুভায  সূত্র ধয

ভঞ্জু যানী  সূত্র ধয

মযনৄয 01/02/1993

36247 লফছকন মদওয়ান কালত রার মদওয়ান

লভতা চাকভা

খাগড়াছলড় 12/11/1993

36248 নাইমুর ইরাভ খলরলুয যভান

ালছনা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/02/1995

36249 মভাোঃ লভরন যানা মভাোঃ মভাকাছি প্রাভালনক

মভাছাোঃ আলছয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 10/11/1990

36250 মভাোঃ লযন আরী মভাোঃ মাফান মখ

মভাছাোঃ চায়না খাতুন

কুলিয়া 15/10/1994

36251 মভাোঃ জুফাছয়য মাছন মভাোঃ আব্দুর আরী

পাছতভা

লকছাযগঞ্জ 30/12/1989

36252 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ আরতাপ মাছন

মভাছাোঃ নালছভা মফগভ

টুয়াখারী 05/02/1994

36253 মভৌসুভী খাতুন ালনা মফগভ

াাবুলিন

াফনা 20/10/1993

36254 মভাোঃ াভীভ মযজা নাজভা খাতুন

মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

াফনা 10/08/1994

36255 লনফাযন চক্রফতী লনলকাত চক্রফতী

ভঞ্জু যানী চক্রফতী

জয়নৄযাট 10/10/1989

36256 মক, এভ ভাাবুফ াান মক, এভ লপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ পলযদা ইরাভ

াফনা 01/01/1990

36257 অলচত লফশ্বা অলশ্বন লফশ্বা

চী লফশ্বা

কুলিয়া 25/10/1994

36258 মভাোঃ আর-আলভন যকায মভাোঃ আব্দুর জলরর

মভাছাোঃ আলিয়া খাতুন

লদনাজনৄয 17/01/1991

36259 চঞ্চর কুভায লফশ্বা লচত্তযঞ্জন লফশ্বা

মুঞ্জযী লফশ্বা

লঝনাইদ 01/02/1991

36260 মভাছাোঃ মাভায়যা আপছযাজ মভাোঃ আইয়ুফ আরী যকায

মভাছাোঃ নালগ ম মফগভ

ফগুড়া 30/11/1996

36261 তা চন্দ্র ভজুভদায সুীর চন্দ্র  ভজুভদায

লফষ্ণু  ভজুভদায

মপনী 12/01/1990

36262 মভাোঃ ভছনায়ায মাছন ছাত্তায ভািায

ভছনায়াযাযা মফগভ

জাভারনৄয 01/06/1992

36263  আলযনেয যভান  নুছযয যভান

আশুয়া মফগভ

মনায়াখারী 19/01/1994

36264 ইযালপর মভছছয

কাঞ্চন

টাঙ্গাইর 01/01/1992
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36265 মভাোঃ মতৌলদুর ইরাভ মভাোঃ আবুর াছভ

ারুর আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1994

36266 মভাোঃ ালকর আছভদ মভাোঃ মরাকভান মাছন

পলযদা মফগভ

মছায 22/04/1994

36267 যলন কুভায াা সুলজত কুভায াা

ইযা যানী াা

মছায 09/09/1994

36268 মভাোঃ ালবুয যভান মভাোঃ আব্দুর কাছদয মখ

ভছনায়াযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 21/11/1994

36269 নালছভ আছভদ মভাোঃ লদুর ইরাভ

নালছভা মফগভ

পলযদনৄয 25/12/1996

36270 কাছফর মাছন আোঃ ফাছছদ

জাছভরা মফগভ

টাঙ্গাইর 28/09/1994

36271 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ নফীয উলিন

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

ফগুড়া 10/10/1996

36272 মভাোঃ ইভযান খান মভাোঃ মুছ মদ আরী খান

মভাছাোঃ তুযনেন মফগভ

যাজাী 10/10/1992

36273 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ যলদ

াযবীন

লকছাযগঞ্জ

36274 মনা আনছাযী মভাোঃ ইয়াকুত লভয়া

আছয়া আক্তায

লফগঞ্জ 01/01/1993

36275 লজয়াউয যভান আব্দুর জলরর

মফরী খাতুন

াফনা 05/12/1992

36276 মভাোঃ মলরভ মযজা মভাোঃ আান আরী

মভাাোঃ মপারী মফগভ

যাজাী 05/12/1993

36277 মভাােদ রুহুর আভীন মভাােদ নুরুর ইরাভ

যাছদা মফগভ

ফগুড়া 23/12/1992

36278 ারা খাতুন লপকুর ইরাভ

লদররুফা ইয়ালভন

াফনা 21/06/1991

36279 মভাোঃ নালয উলিন মভাোঃ আব্দুর ওয়াছযছ  

মভাছাোঃ নাযলগ াযবীন

ফগুড়া 31/12/1992

36280 মভাোঃ াযছবজ আছেদ মভাোঃ ভামুনুয যলদ 

াযবীন মফগভ

ফগুড়া 31/12/1992

36281 যছত্নশ্বয যায় যছভ চন্দ্র যায় 

ভছনাদা ফারা যায়

নীরপাভাযী 25/12/1994

36282 মভাোঃ াাজারার ভন্ডর মৃতোঃ মভাছাোঃ াছজদা মফগভ 

মভাোঃ আবুর মাছন ভন্ডর

জয়নৄযাট 12/09/1993

36283 মভাোঃ াইদুয যভান আফদুর ভান্নান 

াযবীন মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1995

36284 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আরাউলিন াওরাদায 

মুকুর াযবীন

ফলযার 02/08/1994

36285 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ মৃত. ফলয উলিন

যলজপা খাতুন

কুলড়গ্রাভ 05/10/1994

36286 মভাোঃ ইয়ালছন মভাোঃ আব্দুর ালরভ মভাল্লা 

মভাছাোঃ মলরনা মফগভ

ভাগুযা 01/01/1994

36287 রাইজু মফগভ আলভয মাছন মৃধা 

মভাছ মদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 04/08/1989

36288 লযন্টু চাকভা মুধালফন্দু চাকভা 

সুখী মানা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 02/06/1989
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36289 মভাোঃ মুকুর আছভদ মভাোঃ নুয মভাােদ 

ভলভনা খাতুন

যংনৄয 25/05/1994

36290 মভাোঃ মভাকাছি মাাইন নালজভ উলিন 

মভাছাোঃ াান্নাযা মফগভ

মভছযনৄয 02/03/1995

36291 মভাোঃ জীভ উলিন মভাোঃ আব্দু ারাভ 

লপছযাজা মফগভ

কুলভল্লা 18/07/1995

36292 মভাোঃ আাদুজ্জাভান নুয মৃতোঃ আছরপ উলিন 

মভাছাোঃ আদুযী মফগভ

যংনৄয 16/09/1995

36293 মভাোঃ সুইভ খাঁন মভাোঃ যীপ খাঁন 

মজলভ মফগভ

ভালনকগঞ্জ 10/01/1995

36294 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ জহুরুর ক 

মভাছাোঃ মদছরায়াযা খাতুন

কুলিয়া 04/08/1993

36295 মভাোঃ হুভায়ুন কলফয মভাোঃ এভাদ উলিন ভন্ডর 

মভাছাোঃ কলনুয মফগভ

যংনৄয 20/10/1987

36296 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ নালজভ উলিন ভন্ডর 

মভাছাোঃ ভলনযা মফগভ

যংনৄয 10/06/1994

36297 মভাোঃ  আব্দুর ভাছজদ মভাোঃ আব্দু ছারাভ মখ 

মভাছাোঃ নালগ ম

লযাজগঞ্জ 15/01/1992

36298 মাাইন আছভদ মভাোঃ আলনচুয যভান 

মভাছাোঃ আলভনা মফগভ

যংনৄয 23/05/1996

36299 মভাোঃ আফদুল্লা আর মুনসুয মভাোঃ আোঃ জব্বায 

ভলযয়ভ মফগভ

ঢাকা 12/04/1996

36300 চন্দ্র মখয লফশ্বা ংকয কুভায লফশ্বা 

ালত যানী লফশ্বা

মছায 21/10/1991

36301 মভাোঃ আকতাযাজ্জাভান মভাোঃ জয়দুর ক 

মভাছাোঃ আলছয়া  মফগভ

যংনৄয 15/03/1994

36302 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ আোঃ কাছদয যকায 

মভাছাোঃ জীফন মনছা মফগভ

লযাজগঞ্জ 03/01/1990

36303 যালকবুর ইরাভ মতৌলপকুয যভান 

যাছনা মফগভ

লদনাজনৄয 01/01/1992

36304 মভাোঃ আছনায়ায মাছন ভযহুভ ভলজদ মভাল্লা 

ভযহুভাোঃ ভভতাজ মফগভ

ফলযার 20/11/1991

36305 মভাোঃ াাফ উিীন মভাোঃ ীদুর ইরাভ 

মভাাোঃ মযতাযা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1993

36306 মভাাোঃ ভানজুয়াযা খাতুন মভাোঃ ভালনরুর ইরাভ 

মভাাোঃ মজফন মনা

যাজাী 01/02/1993

36307 মভাোঃ আব্দুর কাছদয মভাোঃ আজগায আরী 

উছে কুরছুভ

যংনৄয 13/10/1990

36308 জয় কারী ছছরন্দ্র কারী 

অলনভা কারী

লছরট 27/06/1995

36309 মভাোঃ ভনসুয আভদ মভাোঃ ভখলরছুয যভান 

 যালফয়া মফগভ

লছরট 31/12/1995

36310 ফলয উলিন  লভজানুয যভান 

লফউটি

টুয়াখারী 12/12/1992

36311 জুছনদ আভদ আব্দুর জলরর 

লযনা মফগভ

লছরট 25/01/1992

36312 মভাোঃ আছনায়ায মাছন মভাোঃ লভজানুয যভান 

নুযজাান মফগভ

মবারা 05/02/1990
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36313 মভাোঃ নালদভ ভামুদ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ 

মভাছাোঃ নালছভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1995

36314 জালদুর ইরাভ মগারাভ যভান 

জুছরখা

লঝনাইদ 30/12/1991

36315 আখরাক আভদ মভাোঃ আলভয র ইরাভ 

ালপয়া খাতুন

লছরট 01/02/1992

36316 মভাোঃ আলযনের ইরাভ তালুকদায মভাোঃ াইনের ইরাভ 

মভাছাোঃ কুরছুভ ইরাভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1993

36317 মভাোঃ বুরবুর আছভদ যকায  মভাোঃ আব্দুছ ছারাভ যকায 

মভাছাোঃ মযছনা যকায

লযাজগঞ্জ 15/01/1989

36318 মভাোঃ আযানের আরভ মলরভ মৃত মভাোঃ পজলুর ক 

ছয়দা ারুনা মফগভ

নযলংদী 25/11/1990

36319 মভাোঃ আলযপ মখ মভাোঃ আরভগীয কলফয 

মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ

যংনৄয 01/10/1992

36320 মভাোঃ ইভাইর মাাইন মভাোঃ াযান লভয়া 

লভছ রার ফানু আক্তায

টাঙ্গাইর 08/08/1988

36321 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ লুৎপয যভান 

মভাছাোঃ মজাছনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 31/12/1988

36322 ালরভা মফগভ মভাোঃ লযয়াজ উলিন 

মভাছাোঃ সুনুযী মফগভ

লছরট 07/06/1995

36323 াীনুয আছভদ াভসুলিন আছভদ 

াানা মফগভ

মনত্রছকানা 10/04/1989

36324 আবু তাছযক মভাোঃ ভলতউয যভান 

মযলজয়া

টাঙ্গাইর 30/12/1993

36325 জলরুর ইরাভ ছলপয উলিন 

ওয়ালজপা আক্তায

ভয়ভনলং 01/03/1994

36326 আব্দু াত্তায যাছজভ আরী 

মপারী খাতুন

লযাজগঞ্জ 25/12/1995

36327 ভামুদুর াান মভাোঃ মদছরায়ায মাছন লকদায 

মফগভ ালভদা

গাজীনৄয 20/06/1995

36328 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আব্দু াত্তায 

মভাছাোঃ রার বানু

লযাজগঞ্জ 10/06/1996

36329 ালকর ভামুদ মভাোঃ মাছন 

নীলুপা সুরতানা

ঢাকা 15/02/1992

36330 ফাপ্পী কুভায ার মগৌযাঙ্গ কুভায ার 

স্মৃলত যানী ার

মভৌরবীফাজায 12/09/1988

36331 মভাোঃ আযানের আরভ মভাোঃ লপকুর ইরাভ 

যাছফয়া খাতুন

কুলভল্লা 20/02/1990

36332 মভাোঃ মভাস্তপা আভীয ভূইয়া লযাজুর ইরাভ ভূ ূঁইয়া 

উছোনী আক্তায

কুলভল্লা 27/11/1990

36333 মভাোঃ মাছর আভদ মভাোঃ নুরু লভয়া 

জয়নফ লফলফ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 07/12/1992

36334 মভাোঃ যলকবুর ইরাভ আবু ালনপ 

রুলফয়া মফগভ

নযলংদী 10/11/1991

36335 মখ াছনওয়াজ আরভ মৃত মখ যইসুর আরভ 

াভীভ আযা আরভ

লদনাজনৄয 12/07/1990

36336 ঞ্জয় ফালযক মতীন্দ্র নাথ ফালযক 

কল্পনা যানী

ফযগুনা 20/10/1988
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36337 মভাোঃ ওয়ালদুজ্জাভান মভাোঃ ালফবুয যভান 

লপছযাজা মফগভ

পলযদনৄয 17/06/1991

36338 মভাাোদ ভলনরুজ্জাভান আ,,ভ ওয়ালদুজ্জাভান 

জীবুন মনছা

ভয়ভনলং 23/09/1992

36339 যীরন ভজুভদায লফনয় ভূলণ ভজুভদায 

কল্পনা ভজুভদায

চাঁদনৄয 01/01/1987

36340 মখ পয়ার আেদ এভ মক জালভন আছেদ 

পাছতভা মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/08/1989

36341 ছয়দ হৃদয় মাছন ছয়দ আরী আছেদ 

মভাােৎ লযনা মফগভ

টুয়াখারী 30/03/1994

36342 মভাোঃ আকযামুর ইরাভ মভাোঃ মদছরায়ায মাছন 

আঞ্জুভান আযা

টাঙ্গাইর 31/12/1990

36343 মভাোঃ ইকফার মাছন মভাোঃ আব্দুর জব্বায 

যলভা খাতুন

ভালনকগঞ্জ 01/10/1993

36344 মভাোঃ লফরা আছেদ মভাোঃ ইভাভ উলিন 

মভাছাোঃ লফরলক আক্তায

ঠাকুযগাঁও 01/03/1995

36345 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ আযানের আরভ 

মভাছাোঃ নুযী আক্তায

গাইফান্ধা 25/12/1991

36346 ালযয়ায মাছর ফজলুয যভান 

মযছনা মফগভ

মছায 16/05/1992

36347 মভাোঃ তকলদয মাছন মভাোঃ শুকুয আরী  লকদায 

লযলজয়া মফগভ

ভাদাযীনৄয 31/12/1989

36348 মভাোঃ লপ উল্লা যকায মভাোঃ আজভত উল্লা যকায 

কাজী নালগ ম জাানাযা

ঢাকা 01/03/1991

36349 মভাােদ পজর কলযভ াাফ লভয়া 

ারভা খাতুন

চট্টগ্রাভ 05/08/1992

36350 মভাোঃ আছনায়ায আলজভ মভাোঃ রার লভয়া 

পাছতভা খাতুন

চট্টগ্রাভ 01/01/1993

36351 মভাোঃ ভাভীভ লকদায মভাোঃ ারুন অয যলদ 

মযছনা মফগভ

ফলযার 03/02/1996

36352 মভাোঃ যলফন লভয়া মভাোঃ আলভন লভয়া 

মভাছাোঃ মজলভন আক্তায

লকছাযগঞ্জ 24/11/1993

36353 মভাোঃ কাওায আরী মভাোঃ াজ্জাদ আরী 

মভাাোঃ খালদজা মফগভ

যাজাী 02/05/1989

36354 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মৃত মভাজাছের ক 

মভাছাোঃ লখনা মফগভ

যাজাী 01/07/1991

36355 মভাোঃ মভাপাজ্জর হুাইন মভাোঃ মভাকছছদ আরী 

মভাচাোঃ ভলরনা খাতুন

াফনা 01/12/1994

36356 মভাোঃ ভামুনুয যলদ মভাোঃ আোঃ ভান্নান 

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

ফগুড়া 02/01/1994

36357 মভাোঃ ইকফার মাছন মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

াছজদা মফগভ

কুলভল্লা 30/10/1990

36358 ালকর আছেদ আবু াঈদ 

মলরনা মফগভ

নযলংদী 26/10/1992

36359 মগারাভ যাব্বানী মভাোঃ ললিকুয যভান 

যলভা মফগভ

পলযদনৄয 01/11/1990

36360 ারা উলিন তাইজলিন আছেদ

লফরলকছ মফগভ

পলযদনৄয 15/10/1987
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36361 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ জারার উলিন

াভসুন নাায

টুয়াখারী 20/11/1994

36362 আকফায মাছন নুয মভাােদ 

ালনুয মফগভ

মবারা 15/01/1996

36363 মভাোঃ রুছফর লভয়াজী আবু মভাোঃ রুছফর লভয়াজী 

উছে মভাোঃ রুছফর লভয়াজী

পলযদনৄয 10/12/1993

36364 ীদ াান আবু- তাছরফ ভন্ডর 

মদছরায়াযা মফগভ

নওগাঁ 20/11/1989

36365 মভাোঃ আব্দুর কাছদয মভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

মভাছাোঃ মখাছদজা মফগভ

টাঙ্গাইর 12/10/1988

36366 আব্দুল্লা আর মনাভান জাাঙ্গীয 

মপযছদৌী

মভছযনৄয 05/12/1995

36367 আরভ মাছন ভামুনুয যীদ 

যওনাযা খাতুন

মভছযনৄয 04/02/1994

36368  মভাোঃ লফনৄর লভয়া মভাোঃ াছদক মাছন 

মভাছাোঃ বুলু যানী

গাইফান্ধা

36369 মভাোঃ মলরভ উলিন আরাউলিন মখ 

মভাছাোঃ আছভনা খাতুন

কুলিয়া 22/01/1992

36370 মভাোঃ মুিাছলছরুর ইরাভ ভন্ডর মভাোঃ আব্দুর আলজজ ভন্ডর 

মভালরভা খাতুন

ভয়ভনলং 17/08/1988

36371 ভাকসুদুর আরভ আব্দুর যাজ্জাক 

মলরনা আক্তায

কুলভল্লা 10/12/1994

36372 লজফ কয মগাার কয 

কলফতা কয

ফলযার 10/10/1993

36373 মভাোঃ হুভায়ুন কলফয মভাোঃ আোঃ ফালয 

মভাছাোঃ জুছফদা খাতুন

লকছাযগঞ্জ 05/01/1995

36374 নাজমুর মাান মভাোঃ আব্দুর াত্তায 

মভাছাোঃ নাজভা আক্তায

ভয়ভনলং 31/01/1995

36375 মভাোঃ ালফফ উল্যা মভাোঃ দীন ইরাভ

াানাজ মফগভ

মনায়াখারী 16/08/1993

36376 খাইরুন্নাায জলন আরার উলিন 

আছনায়াযা খাতুন

ভয়ভনলং 29/12/1990

36377 এ,মক.এভ তুলনুয আরভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ 

নালছভা খাতুন

ভয়ভনলং 01/01/1995

36378 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ ালফবুয যভান 

মকালনুয মফগভ

টাঙ্গাইর 20/01/1995

36379 মভাোঃ াান ভানেজ মভাোঃ কাওায আরী

নালযন জাান

পলযদনৄয 17/10/1994

36380 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আব্দু ছারাভ 

াছযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1995

36381 আফদুল্লা আর ভামুন নুরুর  আফছয 

াভীভা আক্তায

চট্টগ্রাভ 01/05/1989

36382 মুােদ আরাউলিন পছয়জ আাভদ 

মযাছকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/01/1993

36383 মফাযান উলিন পারুক লভয়া

মযাছকয়া আক্তায

মনত্রছকানা 20/11/1993

36384 যালপউজ্জাভান াভসুজ্জাভান 

মযাছকয়া মফগভ

যাজাী 14/08/1994
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36385 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ ভলজফয যভান 

মভাছাোঃ আয়তন মনছা

াফনা 03/05/1989

36386 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মভাছাোঃ জুছরখা মফগভ

নাছটায 28/10/1998

36387 নালগ ম খাতুন মভাোঃ আব্দু াভাদ মখ 

মভাছাোঃ নালছভা মফগভ

াফনা 01/03/1993

36388 মফরার মাছন আব্দুর ফাযী মভাল্লা 

যালফয়া মফগভ

াফনা 29/12/1993

36389 মভাোঃ ালদকুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভলতন 

মভাছাোঃ ালফনা লফরলক

কুলিয়া 10/07/1991

36390 লযন আরী মভাতাায উলিন 

াছজযা খাতুন

যাজফাড়ী 12/10/1988

36391 জালদুর আরভ নুয মাছন 

সুযাইয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1992

36392 অলত কুভায যায় মৃতোঃ অজয় কুভায যায় 

মাা যানী যায়

পলযদনৄয 02/01/1987

36393 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর জলরর 

যওন আযা

কুলড়গ্রাভ 01/01/1996

36394 মভাোঃ ভলউয যভান মভাোঃ আব্দুর জালয 

ভাযলজয়া

চাঁাইনফাফগঞ্জ 15/01/1996

36395 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ মভাকতায মাছন 

ভাকসুদা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/12/1994

36396 মভাোঃ মভাছর উলিন মভাোঃ আছনায়ায উল্লা 

মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ

ফগুড়া 31/12/1995

36397 মভাোঃ আবুর কাযাভ আজাদ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

ানা খাতুন

াফনা 01/12/1996

36398 মভাোঃ মারায়ভান মভাোঃ ওভয আরী াওরাদায 

যাছফয়া মফগভ

ঝারকাঠী 09/11/1990

36399 মভাাোঃ জান্নাত মভাোঃ মুনসুয আরী লকদায 

মভাাোঃ ালনা মফগভ

ফলযার 05/05/1988

36400 প্রনফ জীফন চাকভা ভূফন জয় চাকভা 

লনায ফারা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 18/02/1987

36401 আলযপ মাাইন মৃতোঃ ছাভছুর ক 

মজাফাইদা মফগভ

মযনৄয 25/12/1994

36402 মভাোঃ মজাফাছয়য মাছন মভাোঃ আব্দুর ভাছরক 

মভাছাোঃ জীফন মনছা

লযাজগঞ্জ 03/07/1994

36403 যালকফা ায়দায রাকী মভাোঃ ায়দায আরী 

মভাছাোঃ মযছরা ায়দায

ঠাকুযগাঁও 04/01/1994

36404 মভাোঃ ালনুয যভান মভাোঃ মভাকাযযভ মাছন 

মভাছাোঃ যলভা খাতুন

ভাগুযা 26/10/1987

36405 মভাছাোঃ আপছযাজা আখতায মভাোঃ আপতাফ উলিন যদায 

মভাছাোঃ যলদা খাতুন

লদনাজনৄয 12/11/1990

36406 আলকুয যভান মারায়ভান মাছন 

জলযনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 04/11/1995

36407 মভাোঃ লফপ্লফ লভয়া মভাোঃ সুরুজ্জাভান 

মভাছাোঃ লফউটি মফগভ

জাভারনৄয 15/10/1995

36408 মভাোঃ রুফাইয়াৎ মাছন মভাোঃ ভকবুর মাছন 

মভাছাোঃ যওন আযা মফগভ

যংনৄয 25/11/1989
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র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল  পনব োগ পবজ্ঞপি  অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকো ী প্রবকৌশলী/শোখো কম েকতেো (পু )/প্রোক্কলপনক বে 

স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

36409 ালভনা আক্তায ছাছদকুয যভান 

মযাছকয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 11/06/1990

36410 লফনয় ফড়ুয়া ডাোঃ যতন ফড়ুয়া 

প্রলতবা যানী ফড়ুয়া

মনায়াখারী 01/01/1987

36411 মভাোঃ মতৌলপক-উয-যভান মভাোঃ আব্দুর আওয়ার 

জহুযা মফগভ

ঢাকা 26/10/1994

36412 মভাোঃ ভঈন উলিন আজাদ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 

ালছনা আক্তায

কুলভল্লা 01/06/1993

36413 মভাোঃ আলজজুর মভাোঃ ওয়াছজদ আরী 

যালভা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 07/07/1992

36414 তানলজরুর আরভ মচৌধুযী লযাজুর আরভ মচৌধযী 

জাানাযা মফগভ

কক্সফাজায 10/03/1990

36415 মভাােদ মখাকন উলিন আব্দুর রলতপ 

মযাছকয়া

লকছাযগঞ্জ 13/11/1989

36416 মভাোঃ াান উজ্জাভান মভাোঃ ারুন-অয-যীদ 

লউরী খানভ

কুলিয়া 27/06/1990

36417 মভাোঃ লছলিক আরী মভাোঃ মজছয আরী 

ায়াতুন মনছা

লযাজগঞ্জ 10/08/1994

36418 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ লদ উল্যা 

সুরতানা আক্তায

মপনী 01/01/1993

36419 মভাোঃ ইভদাদুর ক লভরন মভাোঃ আবু ফক্কায ভন্ডর 

মভাছাোঃ ভলজমনা খাতুন

াফনা 27/12/1992

36420 মভাোঃ ীদুর ইরাভ মভাোঃ কাভার উলিন 

যালদা মফগভ

ঢাকা 04/09/1992

36421 দীঙ্কয চক্রফতী দুরার চক্রফতী 

লচনু যানী চক্রফতী

টাঙ্গাইর 11/10/1995

36422 মভছদী াান আোঃ যলভ  লভয়া

খাছরদা মফগভ

পলযদনৄয 25/10/1993

36423 মভাোঃ মকভত আরী মভাোঃ আব্দু াভাদ মভাল্লা 

মভাছাোঃ সুযাতন মফগভ

াফনা 07/02/1993

36424 মভাোঃ আর-আলভন মভাোঃ ছলকয উলিন 

মভাছাোঃ াভচুন্নাায

াফনা 30/12/1990

36425 নুযাত জাান নুনৄয মযজাউর কলযভ

মকয়া মফগভ

লদনাজনৄয 23/11/1996

36426 মভাোঃ ালনুয ইরাভ মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ াছযা ফানু

লদনাজনৄয 07/03/1995

36427 মভাোঃ ভামুন পলকয আোঃ াই পলকয

ছলকনা খাতুন

যাজফাড়ী 01/01/1995

36428 মভাোঃ নাইমূর ইরাভ মভাোঃ নাজমুর ক

আছয়া খাতুন

কুলিয়া 25/09/1996

36429 লফাা মাছন মৃত মফরার মাছন

মভাছাোঃ ালনা মফগভ

যংনৄয 01/11/1994

36430 মভাোঃ াইনে উলিন াজী আভদ মাছন

আছনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/10/1995

36431 মভাোঃ লপছযাজ ভামুদ মভাোঃ লপউর আরভ

মভাছাোঃ মপযছদৌল মফগভ

যংনৄয 06/03/1994

36432 মভাোঃ জাকালযয়া যদায মভাোঃ আরভগীয

মভাাোঃ লফরলক মফগভ

লছযাজনৄয 30/08/1991
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র োল নং প্রোর্থী  নোম পতো নোম ও মোতো  নোম পনজ রজলো জন্ম তোপ খ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোোউববোবড ে ২০১৬ সোবল  পনব োগ পবজ্ঞপি  অন্তর্ভ েক্ত উ-সহকো ী প্রবকৌশলী/শোখো কম েকতেো (পু )/প্রোক্কলপনক বে 

স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

36433 মভাছাোঃ নালছভা আক্তায মভাোঃ ায়দায আরী

মভাছাোঃ আছভা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 04/09/1992

36434 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

ারভা খাতুন

কুলিয়া 11/05/1987

36435 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ ালযছ লভয়া

মকালনুয মফগভ

নযলংদী 02/07/1992

36436 মভাোঃ যালফফ মাছন মভাোঃ রাবলু খান

মভাাোঃ লয়াযা মফগভ

পলযদনৄয 30/12/1994

36437 মভাোঃ আছনায়ায মাাইন মভাোঃ উভান গলন

মৃত মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

লদনাজনৄয 05/01/1990

36438 মযজাউর কটাই

যাছফয়া

াফনা 18/10/1993

36439 যঞ্জন কুভায মভাদক লনভ মর চন্দ্র মভাদক

গীতা যানী মভাদক

ঢাকা 13/09/1987

36440 সুজন চন্দ্র ফভ মন লনদান চন্দ্র ফভ মন

ফানতী যানী ফভ মন

ভয়ভনলং 01/12/1993

36441 মভাোঃ ভাসুদ াযছবজ মভাোঃ লপকুর ইরাভ

াযবীন মফগভ

টাঙ্গাইর 30/11/1989

36442 মভাছপকুর আরভ পলযদুর আরভ

ভাছরকা মফগভ

কক্সফাজায 26/12/1996

36443 মভাোঃ লদুল্লা ছয়দুর ক

নুয নাায মফগভ

কক্সফাজায 04/03/1995

36444 মভাোঃ াঈদ মাছন মভাোঃ যীপ উলিন

মভাছাোঃ ছাছফযা মফগভ

লঝনাইদ 05/05/1995

36445 মভাোঃ ভাসুদুয াান মৃত নরুজ্জাভান লভয়া

মভাছাোঃ ভনছুযা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 30/09/1996

36446 মভাোঃ ভানেজায াান মৃত নরুজ্জাভান লভয়া

মভাছাোঃ ভনছুযা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 30/09/1996

36447 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

নাছটায 07/02/1996

36448 মভাোঃ ালভদুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ জুছরখা খাতুন

ঠাকুযগাঁও 08/03/1996

36449 াযলভন আক্তায মৃত মভাোঃ মভাজাছের ক

লনলুপা আক্তায

টুয়াখারী 04/09/1990

36450 মভাোঃ াভীভ মযজা মভাোঃ ভলতয়ায যভান

াছজদা যভান

টাঙ্গাইর 01/01/1987

36451 মভাোঃ রুছফর যানা মভাোঃ আব্দুয যভান মখ

মভাছাোঃ মযছনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/07/1994

36452 মভাোঃ মফল্লার মাাইন মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাাোঃ মছরভা মফগভ

টুয়াখারী 15/05/1994

36453 নফীয ভলল্লক এভদাদুর ক ভলল্লক

ালকযন মফগভ

মগাারগঞ্জ 20/10/1995

36454 াানুজ্জাভান আব্দুর মলকভ

যালজয়া মফগভ

ভয়ভনলং 01/02/1994

36455 মভাোঃ যাছর উিীন মভাোঃ াইদুয যভান াঈদ

মভাছাোঃ যওনাযা খাতুন

াফনা 25/12/1994

36456 আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আরভগীয মাছন

নূযজাান আরভ

পলযদনৄয 17/11/1991
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36457 মভাোঃ লযগান আরী মভাোঃ ভজনু আরী

মভাছাোঃ নুরুন্নাায মফগভ

াফনা 05/04/1992

36458 মকফ চন্দ্র মদ কানু রার মদ

দীারী যানী মদ

মবারা 01/11/1990

36459 আব্দুল্লালর কালপ মভাােদ আরী

ছাছরা

নওগাঁ 14/03/1995

36460 মভাোঃ এভদাদুর ক মভাোঃ মরার  উলিন

রায়রী মফগভ

জাভারনৄয 08/08/1990

36461 জুছয়র যানা মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভাছাোঃ মজলভন মফগভ

নীরপাভাযী 20/09/1996

36462 মভাোঃ আলযপ মভাোঃ বুজ

অরুনা আক্তায

লকছাযগঞ্জ 10/12/1990

36463 রূন দা স্বন দা

ঝুনু দা

চট্টগ্রাভ 10/10/1994

36464 মরাকনাথ ফভ মন ফন ফভ মন

আযলত ফভ মন

নযলংদী 09/05/1994

36465 জালকয়া নাছলযন মভাোঃ আবুর কাছভ

মজানা আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 30/06/1990

36466 াগয আছভদ উজ্জর মভাোঃ যায়ান আরী

মভাছাোঃ নুযজাান খাতুন

মভছযনৄয 30/01/1991

36467 লজ. এ. নাজমুর াান মভাছভন মভাােদ আরী

নালছভা আক্তায

কুলভল্লা 10/04/1992

36468 মভাোঃ আওরাদ মাাইন মভাোঃ আলজজুর ক

জয়নফ

াফনা 05/10/1991

36469 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ ইলরয়া উলিন

রাইরী মফগভ

গাইফান্ধা 21/12/1994

36470 মপ্রানন্দ যায় আনন্দ মভান যায়

প্রবাফতী যানী যায়‘

কুলড়গ্রাভ 22/01/1991

36471 আলযপ মাছন আবুর কারাভ

লয়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 08/07/1993

36472 চভক কুভায লনফাযন চন্দ্র 

চরা যানী

গাইফান্ধা 14/08/1992

36473 মভাোঃ আব্দুর ভাছরক মভাোঃ মভাজাায আরী

মভাছাোঃ নাইজু মফগভ

গাইফান্ধা 20/12/1988

36474 মভাোঃ ইউছু আরী মভাোঃ আফদুর ভান্নান

াছজযা খাতুন

মনায়াখারী 02/01/1994

36475 মভাোঃ আলকুয যভান আবুর মাছন

মযানা আক্তায

রক্ষীনৄয

36476 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আনায আরী

মভাছাোঃ জালভরা মফগভ

মছায 10/01/1996

36477 মভছদী াান মভাোঃ াজাান

মদলুয়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/12/1992

36478 ালকর আভদ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

ভামুরী মফগভ

গাইফান্ধা 20/04/1994

36479 মতৌলপক আছভদ মভাোঃ যালদুর ইরাভ

মভাছাোঃ তলভনা মফগভ

ফগুড়া

36480 মভাোঃ আতাউয যভান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মফগভ আলজযন মনছা

লযাজগঞ্জ 25/10/1989
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36481 যজত মজািায বুলদ্বশ্বয মজািায

অঞ্জনা মজািায

খুরনা 15/10/1995

36482 সুজয় যায় লদরী যায়

সুছদফী যায়

নড়াইর 22/07/1995

36483 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ আজভা মফগভ

লযাজগঞ্জ 02/01/1993

36484 মভাোঃ মাাগ ফাবু মভাোঃ জছফদ আরী

মভাছাোঃ য ফানু

লদনাজনৄয 25/08/1991

36485 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ ছাত্তায পলকয

মভাছাোঃ ালপজা খাতুন

লযাজগঞ্জ 08/10/1993

36486 তানবীয আছভদ মভাোঃ আব্দুর জলরর

ভভতাজ মফগভ

লফগঞ্জ 04/05/1994

36487 এ. ভালনক খায়যাত আরী

ভলযয়ভ

ফগুড়া 01/01/1994

36488 যাজীফ অলধকাযী কালতমক অলধকাযী

ভলনকা অলধকাযী

রক্ষীনৄয 01/01/1994

36489 লভঠু যকায ভছনাযঞ্জন যকায

লদারী যানী

টুয়াখারী 17/01/1995

36490 কুতুবুল্লা ভানেজ মভাোঃ মকযাভত আরী

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

াফনা 25/11/1992

36491 তন্য় অলধকাযী ান চন্দ্র অলধকাযী

ভাধুযী অলধকাযী

রক্ষীনৄয 01/07/1994

36492 মভাোঃ মভায়াছজ্জভ মাছন মৃত দলররউলিন মভাল্যা

যালভা মফগভ

পলযদনৄয 29/10/1962

36493 মভাোঃ মভাকাছিছ আরী মভাোঃ তাঁযা লভয়া

মভাছাোঃ লয়াযা মফগভ

জাভারনৄয 15/03/1989

36494 মভাোঃ আবুর কারাভ মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভাছাোঃ মযলজয়া কাতুন

লযাজগঞ্জ 01/02/1996

36495 মভাোঃ যভতউল্লা মভাোঃ আব্দুর ালকভ মভাল্লা

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ(লভরন)

জাভারনৄয 01/03/1989

36496 মভাোঃ ালমুদুর ইরাভ মভাোঃ ালফবুয যভান

সুলপয়া মফগভ

কুলড়গ্রাভ 20/07/1995

36497 মভাোঃ রুছফর প্রধান মভাোঃ আনায আরী প্রধান

মভাছাোঃ আছয়া মফগভ

গাইফান্ধা 12/12/1988

36498 মভাোঃ লযাজুর ইরাভ মভাোঃ ভাানেজায যভান

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

রারভলনযাট 28/12/1988

36499 মভাোঃ আকযায মাছন মভাোঃ মভাজাছের ক

লফলফ আয়া খাতুন

মবারা 01/03/1988

36500 মভাোঃ াখাওয়াত মাছন মভাোঃ আবু ফক্কয লছলিক

মভাছাোঃ কাওছায লযীন

লদনাজনৄয 01/01/1996

36501 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ ইান

মভাাোঃ লযীন নাায

টুয়াখারী 01/01/1993

36502 মভাোঃ আর ইভযান মভাোঃ কাইউভ কালদয

মভাছাোঃ তালরভা খাতুন

ফাছগযাট 27/10/1988

36503 ভামুদুর াান ভূঞা আব্দুর ভলভন ভূঞা

লযনা রায়রা

কুলভল্লা 10/09/1989

36504 মুােদ ভামুনুয যলদ মুােদ মারতান আভদ

ভছুদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/03/1990
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36505 মভাোঃ নুরুর আলভন মভাোঃ আছনায়ায মাছন

ভলযয়ভ মফগভ

মনায়াখারী 15/01/1994

36506 মভাোঃ মপযছদৌ ইকফার যাছদ মভাোঃ আলজজায যভান

মভাছাোঃ যাছদা আক্তায

রারভলনযাট 12/12/1993

36507 মভাোঃ জালদ লফন আরী মৃত জনাফ আরী

মভাছাোঃ জাছদা মফওয়া

গাইফান্ধা 04/08/1995

36508 মভাোঃ াাদাত মাছন মভাোঃ নান্নু লভয়া

যালদা মফগভ

ফলযার 01/12/1989

36509 মভাোঃ আখতারুর আরভ মভাোঃ পজলুর ক

ছাইনেন নাায

যংনৄয 25/04/1987

36510 লপকুর ইরাভ পজলুয যভান

মলরনা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 01/01/1994

36511 মভাোঃ আরভগীয মাছন মভাোঃ আবুর কাছভ

মভাাোঃ ালনা খানভ

লঝনাইদ 15/01/1991

36512 মভাোঃ লফল্লার উলিন মভাল্লা মভাোঃ আলজজ মভাল্লা

মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ

াফনা 29/11/1993

36513 াভছুর এান লজায আান উল্লা

াভছুন্নাায

ভয়ভনলং 12/09/1989

36514 আরতাপ হুাইন াজাান

আছনায়াযা মফগভ

ভাদাযীনৄয 17/07/1994

36515 মভাোঃ যাপ উলিন যকায মভাোঃ আলভন উলিন যকায

মভাাোঃ কলনুয মফগভ

ঢাকা 07/03/1991

36516 আলযপ মাছন ালকর মগারাভ মভাস্তপা লফশ্বা

ইযাত জাান লউলর

ফযগুনা 16/07/1995

36517 মভাোঃ জালদুর ইরাভ দলরর উলিন াওরাদায

ারভা মফগভ

টুয়াখারী 25/12/1994

36518 তাোভ আছভদ খান মভাোঃ আব্দু ছাত্তায খান

ললযন খান

ফলযার 07/07/1993

36519 নাজমুর াান মভাছরভ উলিন

আছনা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 15/11/1995

36520 াইভা ইরাভ মুােদ লযাজুর ইরাভ

নালছভা আক্তায

নযলংদী

36521 মখ যীপ আছভদ মখ আব্দুর রলতপ

াছজদা খাতুন

লযাজগঞ্জ 30/12/1992

36522 মপযছদৌ আক্তায আব্দুর ভান্নান

পাযানা আক্তায

কুলড়গ্রাভ 01/06/1995

36523 মভাােদ লভনাজ উিলন ারুন উয যলদ

াছকযা মফগভ

কক্সফাজায 27/01/1993

36524 মভাোঃ মাছর আফদুছ মছাফান

ালভদা ইয়াছলভন

চট্টগ্রাভ 03/08/1994

36525 লগয়া উলিন ভলনয লযাজুর ইরাভ

খালদজা

নাছটায 01/01/1994

36526 কানন তালুকদায কানু লফছনাদ তালুকদায

মখরন যানী তালুকদায

সুনাভগঞ্জ 01/05/1992

36527 স্বাক্ষয দা দীক কুভায দা

অন মা যানী দা

ঢাকা 20/08/1991

36528 যালজফ কুভায দা যনলজত কুভায দা

লফজরী ফারা দা

লফগঞ্জ 10/09/1989
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36529 মভাােদ ভানেজায যভান মভাোঃ পযজুয যভান

মভাছাোঃ া লনান

লছরট 01/01/1988

36530 মভাোঃ আযানের ইরাভ আব্দু াত্তায

আছয়া মফগভ

মছায 07/01/1995

36531 অনুভ থান্দায ভুলত খান্দায

অলভতা খান্দায

াতক্ষীযা 09/05/1993

36532 এভ. এভ. ভামুনুয যলদ মভাোঃ আব্দু ারাভ মভাল্লা

নাায াযবীন

খুরনা 05/12/1995

36533 ভলনরুজ্জাভান আব্দুর ভলতন

মরীনা আক্তায

কুলভল্লা 25/12/1991

36534 মভাোঃ আব্দু ারাভ মভাোঃ আব্দুর আলজজ মখ

মভাছাোঃ াভসুন্নাায

াফনা 07/09/1989

36535 মভাোঃ আফদুর কাছদয আফদুর জলরর

মযয়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1990

36536 জালদুর ইরাভ মনায়াফ আরী ভূ ূঁইয়া

ভায়া মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 23/10/1995

36537 এ. এভ. মভছদী াান যদায আলভনুয যভান

লভছ ভনজুয়াযা মফগভ

নড়াইর 08/06/1988

36538 মভাোঃ াছজদুর াান আফদুয যফ লকদায

মযছনা মফগভ

টুয়াখারী 28/12/1992

36539 আলজজুর ক আবুর মাছন

মভাফাছশ্বয মফগভ

রক্ষীনৄয 15/06/1993

36540 আলভনুর ইরাভ আরাউলিন খান

আলিয়া খাতুন

কুলিয়া 31/12/1995

36541 আবু যালজভ ভাছুভ ফাদর যকায

ভানছুযা মফগভ

গাজীনৄয 27/02/1996

36542 মভাোঃ নুরুজ্জাভান মভাোঃ নালছয আছেদ

যলভা মফগভ

মগাারগঞ্জ 11/03/1986

36543 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ মভাছরভ মুলন্প

াছজদা মফগভ

গাজীনৄয 01/01/1992

36544 মভাোঃ ভছনায়ায মাছন মভাোঃ নলকভ উিীন

মযাছকয়া মফগভ

ভালনকগঞ্জ 01/05/1993

36545 মভাোঃ ভাসুদ যানা ইভযান মভাোঃ কাভার মাছন

মভাছাোঃ উছে কুরসুভ

লযাজগঞ্জ 10/10/1991

36546 মভাোঃ আর আলভন মভাোঃ আফদুয যফ মৃধা

মভাাোঃ যালদা মফগভ

টুয়াখারী 05/08/1993

36547 মভাোঃ আব্দুল্লা মভাোঃ যলফউর মাছন

যাছফয়া মফগভ

মছায 12/06/1994

36548 তানজীফ াান ালকর মভাোঃ পাযাজ আরী

ভনজুয়াযা  খাতুন

মছায 05/08/1996

36549 মভাোঃ াানুজ জাভান মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

ালদা মফগভ

লঝনাইদ 01/01/1994

36550 মভাোঃ সুজন ভামুদ মভাোঃ াভত আরী

মভাছাোঃ পজরী খাতুন

লযাজগঞ্জ 28/11/1993

36551 াভসুন্নাায মভাোঃ াভসুর ক

াানা মফগভ

রারভলনযাট 25/08/1993

36552 মভাোঃ াভীভ মাছন মভাোঃ আব্দু ছাভাদ

মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 24/04/1995
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36553 মভাোঃ াইনের আজভ মভাোঃ আব্দু াভাদ

সুলপয়া খাতুন

াফনা 05/12/1994

36554 ভাইনুর ইরাভ মভাোঃ মনায়াফ মাছন

যাছফয়া মফগভ

টুয়াখারী 20/05/1995

36555 লভতৄন যকায লতীন্দ্রনাথ যকায

প্রলতভা যানী যকায

ফগুড়া 24/11/1992

36556 ভাজারুর  ইরাভ মভাোঃ াজাান

ভতুমজা আক্তায

মনত্রছকানা 03/05/1995

36557 অরক যায় কভর দ যায়

প্রলতবা যানী যায়

ঢাকা 10/02/1991

36558 লভঠুন কুভায যলফদা বীভ চন্দ্র যলফদা

স্বালফত্রী যানী

জয়নৄযাট 29/09/1995

36559 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ ফাদর খন্দকায

মভাছাোঃ ভাছরকা খাতুন

াফনা 17/09/1993

36560 মপযছদৌী আক্তায মৃত মভাোঃ আরী আেদ

মৃত াছজদা মফগভ

চাঁদনৄয 05/03/1988

36561 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ আোঃ ভলতন লভয়া

মযাছকয়া মফগভ

যংনৄয 01/01/1993

36562 ম্ভয  কুভায ীর নাযায়ন চন্দ্র ীর

কালত যানী ীর

ফগুড়া 01/07/1987

36563 াধন কুভায ফারা যফীন্দ্রনাথ ফারা

সুলনতী যানী ফারা

মগাারগঞ্জ 10/11/1991

36564 ালয়া ভন্ডর লয়া লযছতাল কুভায ভন্ডর

মযখা যানী ভন্ডর

খুরনা 01/11/1989

36565 যলভ উলিন যায়ান মভাােদ আরী

পাছতভা মফগভ

মনায়াখারী 03/01/1993

36566 ইলরয়াছ আরী মভাোঃ আব্দুর াই আকন্দ

ভছনায়াযা খাতুন

ভয়ভনলং 20/10/1994

36567 মভাোঃ এভযান মলরভ ঞ্চাইত

জুছরখা

ফলযার 15/12/1993

36568 কালনজ পাছতভা তুজ মজাযা মভাোঃ আাদ খান

যওন আযা মফগভ

গাজীনৄয 18/01/1992

36569 মভাােদ াাফ উিীন মৃত মভাোঃ লছলিক আভদ

ওয়াছ খাতুন

চট্টগ্রাভ 28/12/1989

36570 ফাছকয মভাােদ আবু যাছদ মভাােদ আব্দুর ান্নান ওদাগয

মভাছাোঃ নূযন নাায

মযনৄয 01/07/1990

36571 মভাোঃ মভাযছদ আফদুচ ছবুয

আকতায মফগভ

চট্টগ্রাভ 17/12/1990

36572 মভাােদ লভজানুয যভান কাভার উলিন

ভভতাজ মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/12/1990

36573 মভাোঃ াছবর মভাোঃ আবুর ফাায ভঞ্জু

মভাাোঃ ভালনুয মফগভ

ফলযার 16/12/1990

36574 মভাোঃ নালদভ ভামুদ মৃত মভাোঃ আবুর মাছন ভলল্লক

ালরভা মফগভ

টুয়াখারী 01/07/1991

36575 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আফদুর ফাছযক

জাানাযা মফগভ

খাগড়াছলড় 10/10/1994

36576 লপ্রন্প মাছন ইভযান মাছন

এছভরী মফগভ

পলযদনৄয 12/08/1994
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36577 ভীযণ কুভায দা ংকয চন্দ্র দা

ালত যানী দা

নওগাঁ 01/01/1991

36578 মভাোঃ মতৌলদুর ইভযান মভাোঃ ইব্রালভ খলরর

লভছ তলভনা

টুয়াখারী 30/08/1996

36579 মভাোঃ জুনাছয়ত মচৌধুযী লয়াভ মভাোঃ ওভয পারুক মচৌধুযী

মনওয়াজ আক্তায

চট্টগ্রাভ 24/06/1995

36580 মভাোঃ ভলভন লকদায আব্দুর ফাছতন লকদায

াওয়া মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 25/10/1986

36581 মুােদ মফাযান আরভ ভলন মৃত মভাোঃ নূরুর আরভ

আপছযাজা াযবীন

চট্টগ্রাভ 10/12/1994

36582 মভাোঃ মগারাভ াছযায়ায মভাোঃ আরী আাছেদ খাঁন

পশুরুন মনছা

গাজীনৄয 10/02/1996

36583 লভঠু মবৌলভক তন কুভায মবৌলভক

মপারী মবৌলভক

মনায়াখারী 19/08/1989

36584 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ মভাোঃ ালফবুয যভান

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

কুলড়গ্রাভ 13/03/1996

36585 াথ ম প্রতীভ াা প্রান মগাার াা

লল্পী াা

চাঁদনৄয 22/08/1995

36586 মভাোঃ আলনছুয যভান মভাোঃ ইলি াওরাদায

সুম মা মফগভ

ফলযার 30/05/1995

36587 মভাোঃ আলজজুর ইরাভ মভাোঃ তাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ মজলভন ইরাভ

লকছাযগঞ্জ 05/04/1996

36588 জাাঙ্গীয আরভ মৃত আলপজ উলিন

যওন আযা

ঢাকা 05/07/1992

36589 মভাোঃ ভামুদুর াান মুযাদ মভাোঃ ভলজবুয যভান

খালদজা মফগভ

ফলযার 15/09/1996

36590 মযজাউর কলযভ যানা খলরলুয যভান

লযলজয়া মফগভ

ফলযার 18/12/1995

36591 মভাোঃ জালদুর ইরাভ আ,ক,ভ, জলভ উলিন

ললযনা আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 01/03/1990

36592 মভাোঃ আর-াঈদ আফদুয যফ

পাছতভা মফগভ

ফলযার 01/07/1990

36593 তুলায ইভযান মভাোঃ জালদুর ইরাভ

মভাছাোঃ তালরভা মফগভ

াফনা 01/01/1995

36594 মভৌসুভী যায় লচযঞ্জীফ কুভায যায়

অঞ্জরী যায়

কুলিয়া 28/08/1991

36595 মভাোঃ উজ্জ্বর মাছন মভাোঃ াজাান আরী

চায়না মফগভ

যাজাী 06/05/1993

36596 যওন আরভ মভাােদ আব্দুল্লা

লয়াযা খাতুন

াফনা 01/01/1991

36597 মভাোঃ ভল উর ইরাভ মৃত ভাবুফ উর আরভ

মৃত ভঞ্জু মফওয়া

ফগুড়া 15/05/1993

36598 মভাোঃ লযয়াজুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাাোঃ নাজভা আক্তায

কুলভল্লা 23/12/1986

36599 লযয়াজুর ইরাভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

যালজয়া মফগভ

কুলভল্লা 15/06/1990

36600 মভাোঃ মযছদায়ানুর ক এনামূর ক

ানাজ মফগভ

মনায়াখারী 10/01/1993
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36601 এভ. এ. যায়ান মৃত মভাোঃ আব্দুয যউপ

লযলজয়া মফগভ

মছায 16/11/1996

36602 মভাোঃ ইস্রালপর মৃধা মভাোঃ ইব্রাীভ মৃধা

যালজয়া মফগভ

ঝারকাঠী 12/12/1995

36603 মভাােদ মফরার উলিন মভাোঃ আফদুর মভাতাছরফ

ভাছজদা মফগভ

কক্সফাজায 25/12/1992

36604 খাছন আরভ আবুর মাছন

আছনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 20/11/1991

36605 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ মৃত মভাোঃ নুরুর ইরাভ

ায়কা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 17/03/1994

36606 আইনুর আরভ াা আরভ ভূঞা

পলযদা আক্তায

মপনী 01/10/1987

36607 মভাোঃ এনাছয়তুয যভান মভাোঃ আছনায়ায মাাইন

মাছনয়াযা মফগভ

ফলযার 22/11/1993

36608 নুয মাাইন মভাোঃ কাভার উলিন

মগার ফাায

মপনী 01/02/1994

36609 সুভন মন লদক মন

রুনু মন

চট্টগ্রাভ 05/10/1989

36610 মভাোঃ আান াফীফ ভজুভদায এ,লফ,এভ, যলপকুর ইরাভ ভজুভদায

লনলুপায ইয়ালভন

কুলভল্লা 11/01/1996

36611 মভাোঃ ভলকদুর ইরাভ মভাোঃ ওভয আরী

ভাছুভা খাতুন

কুলিয়া 31/12/1987

36612 মখান্দকায যালজবুর াান মক.এ. ছাছনায়ায মাছন

মভাছাোঃ যালজয়া সুরতানা

লযাজগঞ্জ 01/07/1987

36613 জয়শ্রীনণ ম কভ মকায লনছন কভ মকায

ভায়া কভ মকায

ঢাকা 28/06/1991

36614 মভাোঃ সুভন মাছন াান মভাোঃ আবুর মাছন

মকালনুয মফগভ

ফলযার 01/01/1994

36615 মভাোঃ সুভন প্রাং মভাোঃ কলপর উলিন প্রাং

মদছরায়ায লফলফ

ফগুড়া 22/12/1988

36616 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ আনছায আরী

মভাছাোঃ াানাযা মফগভ

কুলিয়া 01/01/1988

36617 এ,মক,এভ, তালযকুর ইরাভ মৃত এ এ এভ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মাছনয়াযা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/06/1989

36618 মভাোঃ াছজদুয যভান মভাোঃ একলদর মাছন

সুযজাায মফগভ

যাজফাড়ী 15/10/1989

36619 নুযাত জাান নওযীন লযাজুর ইরাভ

আছরয়া মপযছদৌী

কুলিয়া 15/06/1993

36620 অলবছলক ভাজন ফাবুর ফযন ভাজন

যাধা যানী ভাজন

রক্ষীনৄয 01/11/1990

36621 মভাোঃ যাছদুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর

মভাাোঃ আছভনা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 05/01/1990

36622 লভনারুর ইরাভ আবুর কাছভ

ভছনায়াযা মফগভ

ফগুড়া 30/03/1988

36623 মভাোঃ ইউনু আর-পালযজ মভাোঃ পালু লভয়া

যলভছন্নছা

গাজীনৄয 22/12/1988

36624 নজরুর ইরাভ লপকুর ইরাভ

মাছনয়াযা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1995
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36625 মভাোঃ ভাসুদ মযজা মভাোঃ মলরভ মযজা

লভছ ভলযয়ভ মযজা

লদনাজনৄয 23/10/1991

36626 মভাোঃ আোঃ কাাপ মভাোঃ াফদায আরী

কাজয মযখা

যাজাী 20/08/1994

36627 মভাোঃ মভাাযপ মাছন মভাোঃ মভায়াছজ্জভ মাছন

মভাাোঃ মযাকানা মফগভ

যাজাী 01/07/1991

36628 মভাােদ ালকর মাছন মভাােদ আরী

মলরনা মফগভ

গাজীনৄয 01/01/1994

36629 এভদাদ মাছন মকান্দায আরভ

ালরুন মনছা

ভাদাযীনৄয 02/08/1989

36630 মভাোঃ আলকুয যভান মভাোঃ আবু তাছয

মভাছাোঃ মযখা খাতুন

াফনা 15/08/1996

36631 মভাােদ ইয়াকুফ আরী মভাােদ আবু ইউসুপ

মতাযা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1990

36632 মভাোঃ মভাযছদ জাপয আেদ ওদাগয

াছখযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/03/1987

36633 মভাোঃ নুরুর াান ওকত মভাোঃ নূয নফী

সুলপয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/06/1995

36634 মভাোঃ যাছদুর ইরাভ মভাোঃ মজানাফ আরী

মভাছাোঃ যাছনা খাতুন

গাইফান্ধা 20/02/1995

36635 মভাোঃ আবু ফক্কয মভাোঃ আব্দু াভাদ

মভাছাোঃ মভলযনা মফগভ

ফগুড়া 31/12/1987

36636 আফদুল্লা আর ওয়ালদ টিনৄ সুরতান মচৌধুযী

নাজভা আকতায

চট্টগ্রাভ 19/07/1994

36637 মভাোঃ াঈদ আর যাছদ মভাোঃ একযামুর ক

মভাছাোঃ মলরনা াযবীন

মভছযনৄয 27/10/1994

36638 অনু প্রবা চাকভা লফজয় রার চাকভা

কাছরন্দী যানী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 20/11/1987

36639 ইয়ালয আযাপাত মভাোঃ যীপ

ছলকনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/07/1989

36640 রুকাইয়া মজলযন মভাোঃ মভাাযযপ মাছন

জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 25/01/1990

36641 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মৃত মভাোঃ াান আরী

মৃত মভাাোঃ ছাছরা মফগভ

টাঙ্গাইর 08/07/1987

36642 মভাোঃ জালভয মাছন মভাোঃ আব্দুর আওয়ার

আছয়া খাতুন

ব্রাহ্মনফালড়য়া 01/01/1988

36643 আতাউয যভান মভাোঃ আলজজুর ক

মভাছাোঃ খালদজা মফগভ

রারভলনযাট 18/08/1990

36644 াইনের ইরাভ আব্দুয ফলদ

পাছতভা খাতুন

ভয়ভনলং 11/12/1991

36645 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ ালনপ উলিন

নূযন্নাায খানভ

মযনৄয 02/02/1995

36646 কাজী ালপজুয যভান কাজী ভকবুর মাছন

মতৌলদা আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 29/09/1991

36647 মভাোঃ ফখলতয়ায উলিন ভলউলিন

পাছতভা মফগভ

রক্ষীনৄয 03/06/1991

36648 মভাোঃ আফদুয যভান মভাোঃ লজল্লুয যভান

আছয়া মফগভ

কুলভল্লা 08/09/1994
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36649 মভাোঃ আবু ফাছত মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

ভাছজদা মফগভ

কুলভল্লা 10/06/1994

36650 মভাোঃ নালজয উলিন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ সুলপয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 14/01/1987

36651 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ এযাদ আরী

পলযদা মফগভ

মযনৄয 09/12/1995

36652 মভজফা উলিন ভভতাজ উলিন

জালকয়া মফগভ

মপনী 25/09/1989

36653 মভাোঃ ভাঈন উলিন মভাোঃ লগয়া উলিন

মাছন আযা মফগভ

মপনী 31/10/1987

36654 মভাোঃ আফদুল্লা আর ভামুন নুয আছভদ

াযবীন আক্তায

মপনী 30/11/1988

36655 মভাোঃ আবু ফকয মভাোঃ আইনিীন

মভাছাোঃ চায়না খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 01/12/1995

36656 ধ্রুফ চন্দ্র ভজুভদায যলত যঞ্জন ভজুভদায

ঝণ মা যানী ভজুভদায

মপনী 01/01/1987

36657 মভাোঃ কাভরুর াান লকদায মভাোঃ ায়দায আরী লকদায

লখনা মফগভ

নযলংদী 12/12/1986

36658 মভাোঃ লভরন মাছন আব্দুর আলজজ

মাছনয়াযা খাতুন

াফনা 12/10/1991

36659 মভাোঃ ভামুনায যলদ মভাোঃ ফলযজ উলিন

মভায়াছজ্জভা খাতুন

নীরপাভাযী 01/03/1991

36660 আলযনেয যভান খান আব্দুয যফ খান 

লভনাযা াযবীন

ফলযার 12/10/1993

36661 মভাোঃ াভীভ মাাইন ভলতয়ায যভান

াীনুয ফানু

যংনৄয 10/12/1995

36662 মভাোঃ ভছনায়ায মাছন মভাোঃ কাউায আরী

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 05/10/1990

36663 লফদুযৎ চন্দ্র যকায ফীছযন্দ্র নাথ যকায

ভলত াতনা যানী

ফগুড়া 03/01/1993

36664 মভাোঃ মযজওয়ানুর ক মভাোঃ ালপজ উিীন

মভাছাোঃ পলজরাতুন মনায

লদনাজনৄয 11/09/1988

36665 মভাোঃ াভসুর আরভ জীভ উলিন যদায

মভাছাোঃ াভীভা আযা

লদনাজনৄয 24/01/1988

36666 মভাোঃ ালন আলযনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর গলন

আকতায ফানু

লদনাজনৄয 20/11/1988

36667 মভাোঃ ইনজাভামুন মভাোঃ কাছভ িমায

জছফদা মফগভ

মছায 22/11/1993

36668 তন্য় ব্যানাজী আলল ব্যানাজী

কৃষ্ণা ব্যানাজী

নড়াইর 10/10/1994

36669 এ,এভ, ফদরুজ্জাভান মভাোঃ ালদুয যভান

মভাাোঃ যাছপজা মফগভ

নড়াইর 10/10/1993

36670 মভাোঃ কাভরুর াান খান মভাোঃ নুরুজ্জাভান খান

লভছ মকালনুয মফগভ

ফলযার 01/01/1989

36671 মভাোঃ াছনওয়াজ মভাোঃ আফদুর খাছরক

মযাছকয়া আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1993

36672 মভাোঃ ওফায়দুল্লা মভাোঃ ালফবুয যভান

মতাপা মফগভ

নাছটায 01/12/1993
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36673 ভলন চাকভা মৃত সুদত্ত কুভায চাকভা

াধনা মদফী চাকভা

যাঙ্গাভাটি 29/12/1988

36674 মভাোঃ ালভউর াযছবজ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ মতাযা মফগভ

লদনাজনৄয 17/11/1989

36675 মদারন লযলছর স্বন াউছ

ক্লাযা লযলছর

ভয়ভনলং 10/04/1990

36676 মভাোঃ পখরুর আরভ াটওয়াযী মভাোঃ আোঃ ভাছরক াটওয়াযী

ভাছজদা আক্তায

চাঁদনৄয 15/07/1989

36677 লরভন চন্দ্র াওরাদায লদরী চন্দ্র াওরাদায

লফতা যানী

ফযগুনা 01/10/1995

36678 সুফীয ভজুভদায রা সুফীংশু কুভায মগাভস্তা

অঞ্জনা যানী ারদায

ফযগুনা 08/12/1993

36679 মযানা আক্তায ারুন-অয-যলদ

কাভরুন নাায

ভয়ভনলং 28/12/1989

36680 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ ইলরয়াছ উলিন

মভাছাোঃ ছাছফযা মফগভ

যংনৄয

36681 অতযা যকায অরুণ যকায

ালত যকায

নড়াইর 26/12/1992

36682 সুব্রত কুভায লফশ্বা সুনীর চন্দ্র লফশ্বা

লফভরা যানী লফশ্বা

টাঙ্গাইর 16/06/1993

36683 মভাোঃ াঈদ মাছন খান মভাোঃ দুধ লভয়া খান

যাছফয়া খাতুন

কুলভল্লা 01/01/1991

36684 মভাোঃ আরী মাাইন মভাোঃ আতয আরী

মভাছাোঃ আলছয়া খাতুন

কুলিয়া 11/10/1992

36685 মভাোঃ কলফয মাছন আরার উলিন

যানু মফগভ

নযলংদী 10/11/1995

36686 মভাোঃ লদুর ইরাভ মভাোঃ মভাকছছদ আরী

মভাছাোঃ ছুলয়া মফগভ

যংনৄয 31/12/1990

36687 মভাোঃ আানুর ক মভাোঃ আব্দুর মভাতাছরফ

মভাছাোঃ াায ফানু

চুয়াডাঙ্গা 08/09/1992

36688 মভাোঃ াভত উল্লা মভাোঃ নূরুর আলভন

মভাছাোঃ াভছুন্নাায মফগভ

চুয়াডাঙ্গা 11/02/1987

36689 মভাোঃ যাজু ভন্ডর মভাোঃ আবুর কাছভ ভন্ডর

মভাছাোঃ তলভনা মফগভ

যংনৄয 25/09/1995

36690 মভছদী াচান আব্দুয যলভ যদায

আনায কলর

ফলযার 03/02/1994

36691 তাছযক াান মভাোঃ আোঃ ক খান

নালযন সুরতানা

গাজীনৄয 26/02/1993

36692 ভলউয যভান পযাদ মাছন

ভাসুদা মফগভ

ভাদাযীনৄয 10/11/1990

36693 মভাোঃ যায়ানুর ক মভাল্লা মভাোঃ লজয়াউর ক  মভাল্লা

মভাছাোঃ ইভত আযা মফগভ

জাভারনৄয 25/11/1994

36694 মভাোঃ আছনায়ায মভাোঃ জয়নার আছফদীন

মভাাোঃ পলযদা

টুয়াখারী 05/01/1991

36695 মভাোঃ আব্দুর ালকভ মভাোঃ আোঃ ালকভ

মুল মদা মফগভ

গাইফান্ধা 18/05/1994

36696 লভ মরা অলধকাযী সুীর অলধকাযী

ন্ধযা অলধকাযী

যংনৄয 19/12/1995
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36697 মভাোঃ লজবুয যভান পলকয ইদাদুর ক

লভছ ালরভা মফগভ

নড়াইর 12/03/1985

36698 রুহুর আভীন মভাোঃ ফালনজ খান

আছভনা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/05/1994

36699 মাছয়ফ মভাােদ মভাোঃ মভাাযপ মাছন

সুলপয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 13/12/1993

36700 মভাোঃ মদছরায়ায মাাইন মভাোঃ মাছন আরী

মভাছাোঃ আকলরভা খাতুন

াফনা 27/08/1996

36701 পয়ার আছেদ মভাোঃ জুরলপকায আরী

মখাবুন নাায

লদনাজনৄয 13/11/1988

36702 মভাোঃ ভামুন লকদায মভাোঃ মভাস্তপা লকদায

কভরা মফগভ

ফলযার 01/10/1991

36703 মভাোঃ মলরভ মযজা মভাোঃ আযাপ উিীন

মভাছাোঃ আছফদা খাতুন

মভছযনৄয 05/07/1994

36704 মভাোঃ রুছফর মাছন মভাোঃ ছছপয ালকদায

মৃত কলনুয মফগভ

ফগুড়া 24/10/1994

36705 মভাোঃ মৌলখন ইখলতয়ায মৃত মগারাভ মভাােদ

মভাছাোঃ নুযজাান নাজনীন

গাইফান্ধা 02/01/1993

36706 মভছদী াান মভাোঃ এফাদত মাছন

মৃত ভভতাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 17/03/1994

36707 যালজফ মাছন মভাোঃ আব্দুর রলতপ

মভাছাোঃ যালদা মফগভ

ভয়ভনলং 01/05/1995

36708 রুছফর মভাল্লযা মরাকভান মভাল্লযা

মগারাী মফগভ

গাজীনৄয 09/01/1993

36709 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ আোঃ ছাত্তায মখ

খায়রুছন্নছা মফগভ

যাজফাড়ী 21/10/1991

36710 ালকফ াান মভাোঃ জলরুর ইরাভ

মলরনা আক্তায

কুলভল্লা 10/06/1990

36711 াাবুিীন আছভদ মভাোঃ আবুর মাছন

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

াফনা 06/06/1995

36712 মভাোঃ ললিকুয যভান তালুকদায মৃত মভাখছরছুয যভান তালুকদায

মভাছাোঃ মছরনা মফগভ

মযনৄয 01/01/1994

36713 লউরী আক্তায মভাোঃ আপছায আরী

সূম ম বানু

টাঙ্গাইর 05/05/1995

36714 মভাোঃ লভজানুজ্জাভান মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান

আলভনাজ্জাভান

টাঙ্গাইর 24/12/1995

36715 মভাোঃ আলতকুর ইরাভ মভাোঃ যাজু লভয়া

জাানাযা মফগভ

নযলংদী 31/12/1986

36716 মভাোঃ ছানা উল্যা ওফাছয়দ উল্যা

তালভনা আক্তায

মপনী 17/12/1994

36717 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ মফরাছয়ত মাছন

ারুর আক্তায

নাযায়নগঞ্জ 10/07/1993

36718 মভাোঃ াাদাৎ মাছন লভরন মভাোঃ আরভগীয মাছন

তাছলরভা মফগভ

ঝারকাঠী 13/09/1993

36719 মভাোঃ এনাছয়ত মাছন আব্দুর জব্বায

যালভা মফগভ

ফলযার 20/12/1986

36720 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আোঃ গনেয

লফরলক মফগভ

টাঙ্গাইর 09/04/1993
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36721 া মভাােদ জালদ াান মৃত জাাঙ্গীয মাছন

পলযদা ইয়ালভন

ভয়ভনলং 04/11/1992

36722 াভসুজ্জাভান মগারাভ মভাস্তপা

মখাছদজা মফগভ

মনায়াখারী 04/12/1989

36723 মভাোঃ আব্দুর আওয়ার শুব মভাোঃ নালয উলিন লভয়া

মভাছোঃ আলযপা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1988

36724 তাইনেয যভান াভছুর ক

আছভা আক্তায

চাঁদনৄয 05/05/1995

36725 মভাোঃ ভলত মাছন মভাােদ ফাচ্চু লভয়া

ভাছরকা মফগভ

ঢাকা 10/08/1987

36726 কুভায লফশ্বলজৎ যকায লফনয় যকায

মপারী যকায

নওগাঁ 02/01/1990

36727 মুন্পী রুহুর আলভন মুন্পী আব্দুয যলদ

মৃত যাছফয়া খাতুন

পলযদনৄয 08/09/1988

36728 মভাোঃ াভীভ যকায মভাোঃ পজলুর ক যকায

ভভতাজ মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1995

36729 আবু যায়ান মচৌধুযী মভাোঃ আব্দুর ফাযী মচৌধুযী

মযনুজা খাতুন

ভয়ভনলং 30/06/1995

36730 মভাোঃ আোঃ জাব্বায মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাাোঃ ালপয়া মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 01/02/1992

36731 যঞ্জন কুভায লফশ্বা কাঞ্চন লফশ্বা

মযাজী লফশ্বা

চট্টগ্রাভ 20/11/1993

36732 যাপান জালন ভলজফয যভান

যাছফয়া মফগভ

লদনাজনৄয 15/07/1989

36733 মভাোঃ ইব্রাীভ খলরলুল্লা মৃত মাছন আছেদ

ভভতাজ মফগভ

মনায়াখারী 26/11/1992

36734 মভাোঃ নুরুর আরভ নুয মভাােদ

নুযজাান মফগভ

রক্ষীনৄয 02/08/1992

36735 মপৌলজয়া আখতায মভাোঃ মভাজাছের ক

মপালর মফগভ

লযয়তনৄয 25/06/1993

36736 মভাোঃ মলরভ মযজা মভাোঃ নজরুর ইরাভ(ফাবুর)

মভাছাোঃ মলরনা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1995

36737 জলভ উলিন যানা মৃত মভাক্তায আভদ

যালজয়া মফগভ

কক্সফাজায 25/06/1993

36738 মখ সুলপয়ান আযাপ মখ আলজজুর ক

লভছ সুলপয়া মফগভ

াতক্ষীযা 22/11/1991

36739 মভাোঃ ালফবুয যভান মৃত মভাোঃ কাওছায মভাল্লা

মভাছাোঃ জালভরা মফগভ

মগাারগঞ্জ 02/01/1995

36740 মভাোঃ াভীভ মাছন মভাোঃ ছাছরভ গাজী

মভাাোঃ মযভা মফগভ

টুয়াখারী 25/03/1992

36741 কাইয়ুভ মাাইন মভাফাযক মাাইন

ালনা মফগভ

কুলভল্লা 10/12/1990

36742 মভাোঃ লযয়াদ আছেদ ভু ূঁইয়া মভাোঃ সুরতান আছেদ ভূইয়া

যালদা মফগভ

কুলভল্লা 25/12/1989

36743 এভ. এ. কাইয়ুভ মযজবী ািাভ মভাোঃ আফদুর ফাছযক আকন

আছনায়াযা  াানা াযবীন

ফলযার 31/12/1993

36744 মভাোঃ ভাঈন উলিন মভৌরবী আফদুর ালরভ

জুছরখা মফগভ

কুলভল্লা 02/01/1991
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36745 শুব াা ফাবুর কুভায াা

সুধাভয়ী াা

টুয়াখারী 02/08/1993

36746 ওভয পারুক ওফাছয়দ উল্যা

াছনা আক্তায

মপনী 01/01/1992

36747 যলকবুর াান আব্দুর জব্বায

মযালকয়া মফগভ

মযনৄয 05/11/1996

36748 মভাোঃ যাজীফ খান মভাোঃ জাালঙ্গয খান

রুলকয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 15/05/1995

36749 মভাোঃ সুভন লফশ্বা লযাজ উলিন

ভছনায়াযা মফগভ

ভাগুযা 07/05/1995

36750 মুকাযযভ হুাইন আব্দুর ভলতন

যলভা খাতুন

মছায 03/12/1994

36751 মভাোঃ আর আলভন মখাকন মভাোঃ জাভার মাছন

কলনুয মফগভ

টুয়াখারী 25/10/1993

36752 সুভন মভাখছরছায

ভামুদা

ফগুড়া 01/01/1994

36753 মভাোঃ আাদুজ্জাভান আাদ মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান

মভাাোঃ ডলর

ফযগুনা 06/06/1994

36754 আব্দুর মভালভন াভছুর ক

ভয়না খাতুন

ফগুড়া 25/12/1993

36755 মভাোঃ আবু জাপয মভাোঃ মগারাভ ভস্তপা মৃধা

কুরসুভ মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1993

36756 াান আরী মৃত আভজাদ মাছন

ভলযয়ভ খাতুন

লযাজগঞ্জ 06/11/1994

36757 মভাোঃ যায়ানুর ইরাভ মভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ যাছফয়া মফগভ

কুলড়গ্রাভ 28/02/1992

36758 মভাোঃ জালকয মাছন মভাোঃ আলনছায আরী

জাানাযা মফগভ

জাভারনৄয 05/03/1995

36759 আীল চাকভা লন মন চাকভা

সুলভা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 10/06/1990

36760 কাওছায আরভ ছয়দ আভদ

াভসুন নাায

সুনাভগঞ্জ 01/03/1992

36761 মভাোঃ আভান উল্লা মভাোঃ অলর উল্লা

আলখনুয মফগভ

ফলযার 01/05/1993

36762 মভাোঃ আর -আলভন মভাোঃ ভলজবুয যভান

মভাাোঃ যালজয়া মফগভ

টুয়াখারী 01/10/1993

36763 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ালদা মফগভ

ফগুড়া 30/12/1990

36764 লকছায কুভায ভলল্লক ভছনাযঞ্জন ভলল্লক

ন্ধযা ভলল্লক

ফলযার 05/02/1994

36765 মভাােদ জাভার উিীন মভাােদ যালদ আরী

আছনায়াযা মফগভ

লছরট 28/05/1991

36766 রুছফর ভজুভদায অলত কুভায ভজুভদায

লনতা ভজুভদায

ভাগুযা 31/12/1991

36767 মুােদ আব্দুল্লা আর কলফয মভাোঃ ছতয়বুয যভান

মযলজয়া

টাঙ্গাইর 30/10/1989

36768 মভাোঃ াছদ াান মভাোঃ সুরতান মাছন

মভাছাোঃ যঞ্জনা মফগভ

জয়নৄযাট 02/12/1994
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36769 মভাোঃ লাবুর ইরাভ মৃত জহুরুর ক

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

াফনা 10/10/1991

36770 ভালনকুর ইরাভ মকতাফ উলিন

উছোনী

যংনৄয 01/01/1993

36771 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ আফদুর ক

মভাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 01/07/1993

36772 তানলজন আক্তায মাভা মৃত আব্দুয যলত

মভাছাোঃ ললযন আক্তায

ভয়ভনলং 17/01/1990

36773 আফদুল্লা আর ভামুন মভাোঃ া আরভ

পাছতভা মফগভ

মনায়াখারী 08/11/1991

36774 মভাোঃ ইভাইর মাাইন মভাোঃ নুরুিীন

ভলযয়ভ মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1992

36775 যায়লজদ মখ মাছন মখ

লউরী মফগভ

নড়াইর 22/10/1994

36776 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মযাছকয়া মফগভ

খুরনা 20/04/1991

36777 মভাোঃ আব্দুর ান্নান মভাোঃ যভজন আরী

মভাছাোঃ ভানেজা মফগভ

ফগুড়া 31/12/1990

36778 মভাোঃ মভালভনুর ইরাভ মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ

মভাছাোঃ লফরলকচ খাতুন

মভছযনৄয 17/04/1993

36779 ওয়ালদ উলিন লফন াভ মভাোঃ াভসুলিন আছভদ

লখনা আখতায

নাযায়নগঞ্জ 31/12/1994

36780 মভাোঃ াভসুলিন স্বন মভাোঃ লুৎপয যভান

জান্নাতুর মপযছদৌ

যাজফাড়ী 01/02/1995

36781 ভাাদী ভাসুদ আলতকুর ইরাভ

ারুর আক্তায

ভয়ভনলং 03/04/1993

36782 কাউছায লভয়া আোঃ ছাত্তায

পাছতভা মফগভ

াফনা 12/02/1994

36783 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ ভলপজ উল্লা

আক্তায নাজায

মনায়াখারী 20/10/1993

36784 মভাোঃ নজরুর ইরাভ যানা খোঃ আবু ালনপ

নুরুনাায মফগভ

টাঙ্গাইর 06/06/1995

36785 জালদুয যভান জলভ উিীন

জাছদা লফলফ

নওগাঁ 18/10/1990

36786 তানলজনা আক্তায মফনুয়ায মাছন ভূইয়া

নালছভা আক্তায

নযলংদী 10/01/1995

36787 নূনৄয আছভদ আবুর কারাভ

াযবীন আক্তায

ফযগুনা 02/06/1990

36788 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ লভজানুয যভান

মভাছাোঃ াানাযা যাভান

নড়াইর 15/11/1990

36789 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ ভলজফয যভান

নাায মফগভ

যাজফাড়ী 31/12/1991

36790 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ জলরুর ইরাভ খান

মভাাোঃ নাজভা মফগভ

টুয়াখারী 10/07/1996

36791 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ আবু াঈদ

মভাছাোঃ আয়া মফগভ

জাভারনৄয 30/01/1993

36792 জীফ দা উত্তভ কুভায দা

যত্না যানী দা

মনায়াখারী 20/01/1995
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36793 ালকর ভামুদ মভাোঃ লযাজুর ক

মপযছদৌল ক

কুলভল্লা 14/11/1993

36794 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান আব্দুর ওাফ

আছরয়া মফগভ

পলযদনৄয 05/04/1989

36795 মভাোঃ ভছনায়ারুর ইরাভ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1992

36796 মভাোঃ হুভায়ূন কলফয মভাোঃ মদছরায়ায মাছন াওরাদায

ালনা মফগভ

ফলযার 25/12/1991

36797 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ মরাকভান আরী

মভাছাোঃ  আছত মফগভ

নাছটায 07/05/1990

36798 তানবীয আছেদ আরাজ এভদাদুর ক

কলফতা সুরতানা

নওগাঁ 10/10/1995

36799 মভাোঃ মগারাভ যাব্বানী মভাোঃ ললিকুয যভান

মভাাোঃ ভাামুদা মফগভ

টুয়াখারী 25/02/1987

36800 নয়ন াত্র লনযাদ াত্র

সুলনতা াত্র

খুরনা 01/09/1993

36801 আকযাভ মাছন াভসুর ইরাভ

লল্পী আক্তায

ঢাকা 08/01/1995

36802 আাদুর ইরাভ মপাযকান আছেদ

ভভতাজ মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1996

36803 মভাোঃ মযজাউর ফাায মভাোঃ অরউয যভান

মজাৎস্না াযবীন

নাযায়নগঞ্জ 15/11/1987

36804 মভাোঃ াইনেয যভান লফনৄ মৃত মভাোঃ ভলতয়ায যভান

আখতাযা যভান

খুরনা 04/02/1987

36805 মভাছোঃ ালরভা সুরতানা মভাোঃ জালদুর ইরাভ

মভাছাোঃ রুলজ মফগভ

লছরট 10/10/1992

36806 লুৎনেয যভান যলদ আাভদ

ছাছরা আক্তায

কক্সফাজায 15/11/1994

36807 মভাোঃ ারুন-অয-যলদ যকায মভাোঃ মভাফাযক আরী যকায

মভাছাোঃ ালরভা মফগভ

ঞ্চগড় 10/10/1990

36808 মভাোঃ মভছদী াান তুলায মভাোঃ আলভনুর ইরাভ

সুলপয়া াযবীন

ঞ্চগড় 23/07/1990

36809 বুজ লভয়া মযজাউর ক

ভভতাজ

জাভারনৄয 01/12/1996

36810 সুবাীল কুভায কুন্ডু শ্যাভর কুভায কুন্ডু

যানু যানী কুন্ডু

লযাজগঞ্জ 03/02/1987

36811 মভাোঃ ালফবুল্লা আকন্দ মভাোঃ আবু জাপয আকন্দ

াল মফগভ

জাভারনৄয 03/01/1996

36812 মভাোঃ আফদুর ান্নান আফদুর রলতপ

ছনেযা মফগভ

কুলভল্লা 15/06/1994

36813 াগয যকায লফভর কৃষ্ণ যকায

অচ মনা যানী যকায

ফাছগযাট 04/12/1988

36814 মভাোঃ যান্নু ইরাভ মভাোঃ মগারাভ যসুর মভাল্লযা

মভাছাোঃ ভাছজদা খাতুন

লঝনাইদ 08/11/1993

36815 মভাোঃ মনছায উলিন মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাাোঃ পাছতভা মফগভ

কুলভল্লা 13/10/1994

36816 মভাোঃ ইভদাদুর ক লভরন মভাোঃ নাছয়ফ আরী

যাছফয়া খাতুন

লঝনাইদ 30/06/1996
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36817 মভাোঃ ল্টন মাাইন মভাোঃ দয আরী

যঞ্জনা খাতুন

লঝনাইদ 30/12/1994

36818 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ নুরুর আলভন

লফরলকছ মফগভ

মনায়াখারী 06/08/1995

36819 মভাোঃ াছভ আরী মভাোঃ লদুয যভান

মদছরায়াযা খাতুন

াফনা 01/01/1991

36820 মভাোঃ রুহুর কুদ্দু মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

যংনৄয 14/04/1993

36821 আর- আলভন মভাোঃ াখাওয়াত আরী

লযলজয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 02/06/1994

36822 আর-ভামুন-লকদায লফল্লার মাাইন লকদায

মপারী মফগভ

মগাারগঞ্জ 13/04/1995

36823 মভাোঃ ভাসুভ লফল্লা মভাোঃ আব্দু ারাভ

সুলপয়া মফগভ

মছায 14/03/1988

36824 মভাোঃ আবু জানেয জালদ মভাোঃ া আরভ

ানাজ াযবীন

গাইফান্ধা 22/10/1989

36825 লদুর ইরাভ মগার মভাােদ

মপারী মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 20/04/1995

36826 মভাোঃ াইদুয মাছন মভাোঃ মভাজদায মাছন

মভাছাোঃ াছরা খাতুন

লযাজগঞ্জ 25/11/1990

36827 ছায়ীভ আব্দুর াই

লপছযাজা মফগভ

লছযাজনৄয 20/12/1993

36828 মভাোঃ াাফ উলিন মভাোঃ ছাছয়দুয যভান‘

জাানাযা মফগভ

কুলভল্লা 11/05/1993

36829 মভাোঃ আানুর ইরাভ মভাোঃ জলরুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভাছজদা মফগভ

লফগঞ্জ 17/01/1995

36830 মভাোঃ আলকুয যভান মভাোঃ লভজানুয যভান

মৃত তালরভা মফগভ

পলযদনৄয 15/01/1992

36831 মভাোঃ ছালব্বয মভাল্লা মভাোঃ লছলিকুয যভান

ছাছরা মফগভ

পলযদনৄয 30/06/1989

36832 আব্দুর আওয়ার াা আরভ

আছরায়া মফগভ

নাছটায 05/09/1994

36833 মভাোঃ রুহুর আলভন মভাোঃ আব্দুর জ্বব্বায যকায

যওন আযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1992

36834 ভীয ভামুদুর াান ভীয আলতয়ায যভান

ালভদা মফগভ

ঢাকা 14/08/1991

36835 মভাোঃ আযাপাত আরী মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মখাল মদা মফগভ

জাভারনৄয 10/05/1995

36836 মভাোঃ লুৎপয যভান মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ লুৎপা মফগভ

যাজফাড়ী 18/10/1990

36837 মগৌতভ যায় পলন ফভ মন

তুরন যানী

লদনাজনৄয 03/09/1995

36838 মভাোঃ পারুক মাছন মভাোঃ আরাউিীন

মভাছাোঃ যওনা মফগভ

লদনাজনৄয 26/05/1992

36839 মভাোঃ ভলউয যভান মভাোঃ ছলরভ উলিন

ভছনায়াযা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1995

36840 মভাোঃ ওভয মভাোঃ নুছয আরভ

লদর আপছযাজ মফগভ

রক্ষীনৄয 03/12/1992
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36841 মযজাউর কলযভ মভাোঃ াছচন আরী

মভাছাোঃ যছভনা খাতুন

াফনা 28/12/1993

36842 মভাোঃ লভযাজুয যভান মভাোঃ আরাউলিন খান

কাভরুছন্নছা

টুয়াখারী 15/08/1988

36843 মভাাোঃ নাজমুর ক মভাাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাাোঃ ভালফয়া মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 12/02/1994

36844 মভাোঃ াইনের ইরাভ মৃত মভাোঃ ভলপজুর ইরাভ

মভছরুন মনছা

কুলভল্লা 01/10/1989

36845 মভাোঃ ভামুন আরী মভাোঃ আযাপ আরী লফশ্বা

আলছয়া খাতুন

যাজফাড়ী 20/12/1995

36846 কৃষ্ণ চন্দ্র যায় ছকরা চন্দ্র যায়

রলক্ষ ফারা

ঞ্চগড় 30/12/1992

36847 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ মুপাজ্জর হুাইন

মভাছাোঃ ছলকনা খাতুন

যংনৄয 18/09/1993

36848 ভলনরুর ইরাভ আব্দুয যউপ

ালপয়া মফগভ

কুলভল্লা 13/03/1991

36849 াইদুয যভান খলরলুয যভান

ালভা খাতুন

লঝনাইদ 15/12/1993

36850 মভাোঃ জলরুর ইরাভ মভাোঃ জারার মচৌধুযী

মভাাোঃ লযনা মফগভ

ফলযার 10/06/1995

36851 আবু তাছরফ আব্দুর জলরর

আভা মফগভ

নাছটায 03/10/1993

36852 লভজানুয যভান পজলুয যভান

ভছনায়াযা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1993

36853 মভাোঃ যাছর আাছভদ মভাোঃ অয়ুফ আরী

মভাছাোঃ মযছনা মফগভ

াফনা 10/09/1996

36854 মভাােদ লভজানুর ক মভাােদ আফদুর ক

মভাছােৎ ালন আকতায

চট্টগ্রাভ 26/08/1989

36855 জুছয়র মদ যাখার মদ

লভনা মদ

চট্টগ্রাভ 10/10/1990

36856 আলনের ইরাভ ছাছফয আছভদ

জাছদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 16/01/1996

36857 সুভন লফশ্বা ফাদর লফশ্বা

ালত লফশ্বা

চট্টগ্রাভ 16/01/1989

36858 সুভন কুভায যকায নন্দরার যকায

অলনতা যালন যকায

াফনা 31/12/1995

36859 মভাোঃ আকতারুর ইরাভ মভাোঃ যলভজ উলিন

আঞ্জুয়াযা মফগভ

লদনাজনৄয 15/04/1993

36860 মভাোঃ নাারুর ইরাভ মভাোঃ মযজাউর ক

মভাছাোঃ আছয়া খাতুন

কুলিয়া 23/02/1991

36861 মখ হুভায়ুন কলফয মখ আব্দুর গনেয

পাছতভা মফগভ

াতক্ষীযা 17/12/1997

36862 মভাােদ ললিক মাাইন মভাােদ লযয়াজ উলিন

পাছতভা আক্তায

লকছাযগঞ্জ 28/10/1990

36863 মভাোঃ লফনৄর মাছন মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু যদায

মভাছাোঃ মফলফ খাতুন

াফনা 06/06/1990

36864 মভাোঃ মতৌলদুয যভান মৃত. আছনায়ারুর ইরাভ

মভাছাোঃ লফরলক মফগভ

জাভারনৄয 01/03/1991
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36865 মভাোঃ লযনের ইরাভ ভীয কাছদ আরী

াছরা মফগভ

মগাারগঞ্জ 01/03/1991

36866 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান লভরন মভাোঃ মারায়ভান

আলছয়া মফগভ

জাভারনৄয 02/01/1992

36867 মভাোঃ যায়ান খান মভাোঃ আফদুর রলতপ খান

ারুর মফগভ

ফযগুনা 30/12/1995

36868 মভাোঃ ইযালপর মাছন মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

মভাছাোঃ াীন

চাঁদনৄয 17/10/1996

36869 বুজ লফশ্বা বুলদ্ধশ্বয লফশ্বা

মজাঁনা যানী

লঝনাইদ 05/12/1992

36870 মভাোঃ জাছফরুর গলন মভাোঃ াভসুলিন

কুরসুভ আক্তায

কক্সফাজায 30/12/1989

36871 আান ালপজ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাাোঃ আলিয়া খাতুন

যাজাী 14/12/1995

36872 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান মভাোঃ আরাউলিন

মযানা  মফগভ

চাঁদনৄয 14/06/1991

36873 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ যভজান আরী

মভাছাোঃ পালভা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/05/1996

36874 মভাোঃ যইচ উলিন মভাোঃ আব্দু মাফাান

যলভছা খাতুন

লযাজগঞ্জ 19/10/1993

36875 লফদুযৎ যায় মৃত. সুকুভায যায়

লভনা যানী যায়

লকছাযগঞ্জ 12/12/1989

36876 লফ ংকয ার মখাকন চন্দ্র ার

লখা যানী ার

লছরট 30/11/1989

36877 মভাোঃ আর ভামুন মভাোঃ যভজান আরী

মভাছাোঃ মযাছকয়া আক্তায

মনত্রছকানা 18/11/1992

36878 মফরার মাাইন লফরলকছ মফগভ

মভাোঃ নুরুর ইরাভ

গাইফান্ধা 03/06/1994

36879 মভাােদ ভাউদ যানা াছয়ভ ওফাইদুর ক

ালনা খানভ

কক্সফাজায 02/12/1990

36880 মভাোঃ মভাজাছের ক মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছ মদা মফগভ

মযনৄয 08/05/1996

36881 মভাোঃ কাভরুর াছান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাাোঃ াছপজা মফগভ

কুলভল্লা 15/06/1989

36882 লত্রনয়ন চাকভা মৃত- ধীছযন্দ্র রার চাকভা

ভায়া চাকভা

যাঙ্গাভাটি 17/02/1988

36883 মভাোঃ ভাামুদুর াান মুােদ মকান্দায আরী

ারুর মফগভ

ফলযার 03/01/1987

36884 ীদুজ্জাভান মভাোঃ ওকত আরী

জহুযা মফগভ

জাভারনৄয 05/05/1992

36885 মভাােদ ভলন আব্দুয যলদ

পলজরছতয মনছা

কুলভল্লা 15/02/1992

36886 আাদুয যভান ালন মভাোঃ মপযছদৌ আরভ

কভরুছন্নছা মফগভ

চট্টগ্রাভ 21/08/1990

36887 লপকুর ইরাভ মভাপাজ্জর মাছন

ভছনায়াযা মফগভ

ভয়ভনলং 01/01/1994

36888 মভাোঃ আক্তায মাছন মভাোঃ ইউসুপ আরী

মভাছাোঃ আলছয়া খাতুন

কুলিয়া 22/12/1993
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36889 লজ. এভ. লভজানুয যভান লজ. এভ. জালভয আরী

মনছারুন মনছা

াতক্ষীযা 12/09/1992

36890 মভাোঃ নাঈভ মাছন মভাোঃ লফল্লার মাছন

খালদজা মফগভ

গাজীনৄয 10/05/1995

36891 কাজী জাকালযয়া মাছন কাজী নূরুজ্জাভান

লজয়ালভন মফগভ

পলযদনৄয 17/03/1991

36892 কছল্লার দা শ্রীকাত দা

কানন ফারা দা

পলযদনৄয 19/09/1995

36893 যানা আছেদ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযাছকয়া

লযাজগঞ্জ 10/11/1992

36894 মভাোঃ আকযাভ আরী মভাোঃ আইয়ুফ আরী

আছয়া খাতুন

মযনৄয 30/10/1991

36895 মভাোঃ আকতায আরী মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মভাছাোঃ আছয়া খাতুন

মযনৄয 05/12/1991

36896 আযানেজজাভান আব্দুর ভলজদ

যালজয়া মফগভ

াতক্ষীযা 10/10/1994

36897 মভাোঃ মপযছদৌ খান মভাোঃ আপাজ খান

লরলর খাতুন

াফনা 01/01/2016

36898 াথ ম াযথী মচৌধুযী মযনু ফাী মচৌধুযী

সুলচত্রা মচৌধুযী

লফগঞ্জ 15/06/1993

36899 মভাোঃ ভঞ্জুরুর ইভাভ এ. এন. াাবুলিন লকদায

রুলভ মফগভ

মগাারগঞ্জ 21/08/1987

36900 যলফন ভজুভদায লযন্য় ভজুভদায

ভাধুযী যানী ভজুভদায

রক্ষীনৄয 05/02/1989

36901 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ ফাফয আরী

মভাছাোঃ নেরভারা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 02/05/1989

36902 মভাোঃ রুছফর আছভদ মভাোঃ অলদ লভয়া

মভাছাোঃ াছরা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 12/08/1993

36903 মভাোঃ ািাভ মাছন আকন্দ আবু াঈদ আকন্দ

নূযজাান

টাঙ্গাইর 18/12/1992

36904 লপকুর আরভ মভাোঃ নুরুর আরভ

লযপা মফগভ

মনায়াখারী 01/06/1990

36905 মভাোঃ াইনের ইরাভ পযাদ আবু ইউসুপ

লুৎনেন নাায

মপনী 01/01/1990

36906 মভাোঃ জালদ াান মভাোঃ আব্দু ছারাভ

মভাছাোঃ ইছভত আযা মফগভ

ভয়ভনলং 01/08/1988

36907 মভাোঃ আবু জুফাছয়য আওযঙ্গছজফ 

রায়রা মফগভ

মপনী 15/05/1991

36908 মভাোঃ খালরদ াান মভাোঃ ফলয উলিন

নালদযা মফগভ

লঝনাইদ 01/01/1989

36909 মভাোঃ আলযনের আাদ মভাোঃ আব্দুর জলরর

মভাছাোঃ াছজদা মফগভ

জাভারনৄয 25/11/1994

36910 মভাোঃ নুরুর আলভন মভাোঃ আরভ

লদরফয মফগভ

কক্সফাজায 08/11/1996

36911 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

যলভা মফগভ

পলযদনৄয 14/05/1991

36912 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ াহ আরভ

লফরলক নাায

টুয়াখারী 20/08/1989
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36913 মৃতুযঞ্জয় ভন্ডর কৃষ্ণদ ভন্ডর

লদারী ভন্ডর

খুরনা 03/10/1990

36914 মভাোঃ রুছফর মাছন মভাোঃ কাঞ্চন লকদায

আকলরভা মফগভ

লছযাজনৄয 05/02/1993

36915 যলভা আলভন তুলন মভাোঃ রুহুর আলভন

মভাছাোঃ ালনা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 15/03/1991

36916 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ আছনায়ায মাছন

মভাছাোঃ লখনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 05/05/1994

36917 মখ যালকফ াান াযছবজ মখ মভাফাযক মাছন

লভছ পলযদা মফগভ

মগাারগঞ্জ 05/10/1995

36918 ওভান গলন পাযজুর  ইরাভ

পাছতভা মফগভ

নযলংদী 08/09/1993

36919 ইভামুর ইরাভ (মাছর) মভাোঃ আবুর খাছয়য

নুযজাান মফগভ

মনায়াখারী 31/12/1993

36920 মভাোঃ মুছা লভয়া খান মভাোঃ লপছযাজ লভয়া খান

পাযজানা মফগভ

লফগঞ্জ 14/04/1995

36921 মভাোঃ জালদুর ইরাভ খান মভাোঃ ইরাভ খান

নালছভা খান

চট্টগ্রাভ 10/09/1992

36922 ালনপ আছভদ মভাোঃ াভছুর ক

নুরুন্নাায মফগভ

কুলভল্লা 10/11/1994

36923 মভাোঃ ালকফ উলিন মভাোঃ লদুর আরভ

াযবীন মফগভ

টুয়াখারী 13/05/1995

36924 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ আযাদ আরী

মযালভছা খাতুন

াতক্ষীযা 06/01/1996

36925 মভাোঃ ফালরুর ইরাভ মভাোঃ াচান আরী

মভাাোঃ নুয ফানু

লদনাজনৄয 05/08/1995

36926 মভাোঃ ফাবুর আকতায মভাোঃ মভনাজ আরী

যজুযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 14/07/1995

36927 মভাোঃ নফীনুয যভান মভাোঃ যলভ লভয়া

নুযজাান মফগভ

টাঙ্গাইর 22/11/1991

36928 মভাোঃ মাান মচৌধুযী মভাোঃ আইয়ুফ আরী মচৌধুযী

মভাছাোঃ আকতাযা মফগভ মচৌধুযী

যংনৄয 07/07/1992

36929 মভাোঃ যভজান আরী আব্দুর কুদ্দু মুন্পী

মভাাোঃ যওন আযা মফগভ

ফলযার 14/08/1994

36930 মভাোঃ যালজফ মাছন মভাোঃ মুনসুয আরী াং

যানু মফগভ

ফলযার 01/05/1995

36931 মভাছাোঃ লউরী খাতুন মৃত লভজমা সুজাফত আরী

মৃত জছফদা মফগভ

লযাজগঞ্জ 20/11/1993

36932 মভাোঃ লযজওয়ান তানবীয লজাদ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

াযা খাতুন

জাভারনৄয 21/12/1988

36933 মভাোঃ াযছবজ মাছন মৃত. আোঃ যলদ ভন্ডর

মভাছাোঃ াযবীন মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/04/1995

36934 মভাোঃ ভছনায়ায মাছন মৃত. কাছভ মখ

মভাছাোঃ ছাছনায়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 25/01/1996

36935 মভাোঃ ইকফার মাছন মভাোঃ ইলরয়াছ জাছফদ

মভাাোঃ মাছনয়াযা মফগভ

কুলভল্লা 14/09/1990

36936 মভাোঃ পলযদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর খাছরক মখ

মভাছাোঃ ানা খাতুন

লযাজগঞ্জ 03/06/1995
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36937 মভাোঃ আবু আজাদ মভাোঃ ছয়দ আরী

মভাছাোঃ আরুজা মফগভ

লদনাজনৄয 20/11/1993

36938 আলযজুর ইরাভ আব্দুর  ফাছছদ

আঞ্জুভান আযা মফগভ

ফগুড়া 15/03/1990

36939 মভাোঃ ভাতাফ উলিন মভাোঃ নূয উলিন

খাছরদা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 20/06/1992

36940 মভাোঃ ভামুদুর াান ভামুন মভাোঃ পউর আরভ

ভাছজদা খাতুন

ঢাকা 28/09/1993

36941 মভাোঃ াভীভ আছেদ মভাোঃ ভালনক উলিন

আছনায়াযা মফগভ

জাভারনৄয 30/12/1991

36942 মভাোঃ লভঠুন মচৌধুযী মভাোঃ ভছনায়ায মচৌধুযী

ালদা মফগভ

াফনা 05/07/1990

36943 পারুক মাছন মৃত আবুর কাছভ

মৃত খালদজা

াতক্ষীযা 31/12/1992

36944 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ জাভার উলিন

ভভতাজ মফগভ

ঢাকা 28/07/1990

36945 মভাোঃ পয়ার এ, ভান্নান 

তাানাযা মফগভ

চাঁদনৄয 01/01/1993

36946 মভাোঃ আবু াঈদ মভাোঃ আরতাফ মাাঈন

ালদা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 14/12/1991

36947 মুােদ মুছছর উিীন আফদুয যলভ

আনছজযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/01/1993

36948 মভাোঃ আলয আছেদ পয়ার মভাোঃ মারায়ভান

মভাাোঃ মযাছকয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 01/02/1995

36949 মভাোঃ ালদকুয যভান মভাোঃ জহুরুর ক ভন্ডর 

মভাছাোঃ ালভভা নালযন

ফগুড়া 21/11/1994

36950 মভাোঃ ওয়ালদ আখতায মভাোঃ ইলরয়া আছভদ

নুছযা মফগভ

লদনাজনৄয 08/04/1988

36951 মভাোঃ ইয়ালছন মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

পাছতভা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1993

36952 মভাোঃ লফল্লার মাছন মভাোঃ কলপর উলিন 

যলপয়া খাতুন

কুলভল্লা 02/01/1991

36953 মভাোঃ আব্দুয যালকফ মভাোঃ আনায আরী

মভাাোঃ নূযজাান লফলফ

নওগাঁ 01/10/1994

36954 মভাােদ যীপ মাছাইন মভাােদ মারতান

ভলপরা মফগভ

কুলভল্লা 12/07/1994

36955 মভাােদ আলভনুর ইরাভ মভাােদ আলজজুর ক

ালদা আক্তায

মনায়াখারী 01/01/1994

36956 রায়রা আক্তায মভাোঃ লদুর ইরাভ

আরনা াযবীন

াফনা 04/11/1994

36957 ভলনরুজ্জাভান ভলতয়ায যভান

যাছরা মফগভ

নীরপাভাযী 15/09/1989

36958 মভাোঃ রুছফর খলরপা লদুর ইরাভ খলরপা

নালছভা মফগভ

ফলযার 05/12/1991

36959 মভাোঃ রাল্টু যভান মভাোঃ যলফউর ইরাভ

মভাছাোঃ মযাছকয়া খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 05/01/1993

36960 আলযনের ইরাভ মরার উলিন

যাছদা

টাঙ্গাইর 01/12/1994
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36961 মভাোঃ তালনমুর ইরাভ মু. াভসুর আরভ

উছে জয়নফ

ফলযার 10/05/1990

36962 লরটন মদফনাথ লফনৄর মদফ নাথ

ন্ধযা যানী মদফী

লকছাযগঞ্জ 15/01/1993

36963 যালপজ উলিন লপকুয যভান

মগারফাায

ব্রাহ্মনফালড়য়া 19/07/1994

36964 মভাোঃ াছদ মাছন মভাোঃ াাদাত মাছন

মভাছাোঃ মলরনা াযবীন

কুলিয়া 16/07/1994

36965 লজছতন চাকভা লপ্রয় ফং চাকভা

যীনা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 02/06/1995

36966 ফীনা যানী দা মৃতোঃ যতন চন্দ্র দা

লপ্রা যানী দা

মপনী 05/06/1995

36967 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ লপকুর ইরাভ

নাজভা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/07/1994

36968 মভাোঃ আরভগীয মভাোঃ আবু তাছয

মযলজয়া মফগভ

মপনী

36969 ইভযান মাছন মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

আছরয়া মফগভ

ঝারকাঠী 01/07/1992

36970 মভাোঃ জুছয়র লভয়া মভাোঃ ইলি আরী

মযাছকয়া মফগভ

মযনৄয 10/02/1995

36971 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাোঃ মছকন্দায আরী

মভাছাোঃ মগাছরনুয মফগভ

যংনৄয 01/07/1994

36972 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ মভৌছজ আরী লকদায

ভনছুযা মফগভ

খুরনা 12/08/1991

36973 মভাোঃ াইনেজ্জাভান মভাোঃ ইউনুছ আরী

মপারী খাতুন

মছায 06/09/1992

36974 মভাোঃ তুলনুয যভান তালুকদায মভাোঃ ভঞ্জুয যভান তালুকদায

াানাজ মফগভ

জয়নৄযাট 20/10/1989

36975 মভাোঃ ভাছজদুয যভান মভাোঃ আরতাপ মাাইন

মভাছাোঃ ভলজদা মফগভ

ঞ্চগড় 09/10/1990

36976 মভাোঃ ভামুদুর াছান মভাোঃ আব্দুর আলজজ

ভাসুদা মফগভ

কুলভল্লা 15/04/1991

36977 মভাোঃ আরভগীয আবুর কাছভ

ভলতয়ন

যংনৄয 03/03/1994

36978 মভাোঃ গুরজায মাাইন মভাোঃ আপতাফ উলিন লফশ্বা

মভাছাোঃ যছভছা খাতুন

াফনা 01/07/1989

36979 মভাোঃ লনয়ামুর কলফয মভাোঃ আছনায়ায মাছন

ালন মফগভ

ফাছগযাট 09/11/1991

36980 মভাোঃ তুলন ালফবুয যভান

মলরনা মফগভ

টুয়াখারী 15/09/1992

36981 মখ মভাোঃ ছলপউল্লা মখ তপাজ্জর মাছন

নালছভা খাতুন

কুলভল্লা 30/12/1995

36982 জান্নাতাযা ইরাভ আবু ালযচ মভাল্লা

পলযদা আক্তায

পলযদনৄয 10/09/1996

36983 জালদুর ইরাভ মভাোঃ পারুক যদায

মাছনয়াযা

ফলযার 20/12/1993

36984 মভাােদ নেয়াদ াান মভাােদ আবুর মাছন

মফগভ খাইরুন নাায

কুলভল্লা 04/10/1988
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36985 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ ভলজফয যভান

লয়াযা খাতুন

াফনা 25/01/1988

36986 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ মারাইভান

লভছ মলরনা মফগভ

কুলভল্লা 30/08/1988

36987 মভাোঃ আাদুর ইরাভ মভাোঃ আবুর মাছন

মভলযনা মফগভ

ফলযার 02/10/1996

36988 মভাোঃ ইয়ালভন হুাইন মভাোঃ রুহুর আলভন

ভলজমনা মফগভ

কুলিয়া 07/05/1995

36989 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ আব্দুর ালকভ প্রধান

মভাাোঃ যলভা খাতুন

কুলিয়া 01/02/1994

36990 জুছয়র  আাছেদ মভাোঃ সুকচাঁদ আরী

মভাছাোঃ াছজদা খাতুন

কুলিয়া 30/12/1994

36991 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ মভাাযপ মাছন

মভাাোঃ মযখা মফগভ

পলযদনৄয 11/12/1995

36992 মভাোঃ ালভদুয যভান মভাোঃ জহুরুর ক

মভাছাোঃ ালরভা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 28/12/1994

36993 ালযয়ায তানবীয াহ আরভ াওরাদায

াানাজ াযবীন

ফলযার 01/09/1995

36994 আাদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর আলজজ

মযফা মফগভ

মবারা 20/12/1993

36995 মৌলভক লফশ্বা ভয লফশ্বা

লউলর লফশ্বা

ফাছগযাট 04/10/1995

36996 মভাোঃ ালফবুয যভান মভাোঃ ভন্টু জভািায

জাানাযা মফগভ

নড়াইর 08/11/1991

36997 মভাোঃ তাছযকুর ইরাভ মভাোঃ ইনের আরভ

মছভনা আপছযাজ

চট্টগ্রাভ 07/05/1993

36998 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ আব্দুর কাছদয মচৌলকদায

কলনুয মফগভ

টুয়াখারী 30/06/1990

36999 মভাোঃ আলযপ মাছন মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

াানাযা মফগভ

পলযদনৄয 10/07/1992

37000 মভাোঃ ফাইলজদ মাছন মভাোঃ ইলি আরী

নালভা মফগভ

ঢাকা 01/03/1994

37001 মুাোঃ যলজবুয যভান মভাোঃ আয আরী খান বাানী

মৃত জলযনা খানভ

সুনাভগঞ্জ 12/03/1993

37002 মুােদ ইভাঈর মাছন মভাোঃ আফদুয যভান

কুরছুভা আক্তায

মপনী 01/01/1992

37003 মভাোঃ নূরুর আলভন মভাোঃ নূয মাছন

ললিকা লফলফ

জয়নৄযাট 12/01/1995

37004 মখ নুছয আরভ ললিকী মখ আলজজুর ক

যাছফয়া খাতুন

ভয়ভনলং 15/08/1995

37005 মভাোঃ যালজফ মভাোঃ াআরভ

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

ফযগুনা 01/06/1991

37006 ইভলতয়াজ আভদ জয় মভাোঃ আবু ছাছর

ালদা মফগভ

লছযাজনৄয 25/07/1995

37007 লযপাত আছভদ মভাোঃ আব্দুর গাপপায

মভাছাোঃ যালজয়া মফগভ

যংনৄয 19/12/1995

37008 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ ছারাভ লভয়া

ছাছরা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/12/1986
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37009 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ ফাযী

খালদজা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 01/02/1991

37010 নাযায়ন কালত নাথ ভনছভান মদফ নাথ

ভঞ্জু যানী মদফী

চট্টগ্রাভ 18/11/1993

37011 আফদুর ালরভ আবু াভা

ভছনায়াযা মফগভ

কক্সফাজায 25/03/1994

37012 মভাছাোঃ ভানেজা আক্তায মভাোঃ ভলজবুয যভান

মভাছাোঃ পাছতভা আক্তায

লকছাযগঞ্জ 05/03/1994

37013 মভাোঃ ফদরুর ইরাভ মভাাোঃ আব্দু াভাদ

মভাছাোঃ ারুর আকতায

ঠাকুযগাঁও 15/10/1992

37014 মভাোঃ ভজনু লভয়া মভাোঃ মভাকাছফফর 

মভাছাোঃ কছভরা মফগভ

জাভারনৄয 05/07/1988

37015 মভাস্তপা তানলজদ লপ্রন্প মভাোঃ এরাী ফক

যাছফয়া খাতুন

লঝনাইদ 04/01/1988

37016 মভাোঃ লদদারুর আরভ মভাোঃ আরভগীয

াযবীন সুরতানা

টুয়াখারী 15/12/1995

37017 মভাোঃ তাছযক াান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ তলভনা মফগভ

গাইফান্ধা 15/01/1995

37018 নৄলষ্পতা ধয নজা ঋললছক ধয

লল্পী ধয

চট্টগ্রাভ 21/08/1995

37019 মভাোঃ যাছর মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

মযাছকয়া মফগভ

মবারা 26/05/1995

37020 মভাোঃ পাাদ মাছন মভাোঃ আলজজুর ইরাভ

পাযজানা মফগভ

নীরপাভাযী 19/02/1993

37021 ছয়দা আইমুন মাছন ছয়দ শুকুয আরী

মভাাোঃ ভালজদা খানভ

মগাারগঞ্জ 25/12/1992

37022 হৃদয় লভয়া মভাতাজ উলিন

রুলভ আক্তায

কুলভল্লা 05/01/1995

37023 আলফয ভামুদ মভাোঃ আবু জাাঙ্গীয তালুকদায

াানাজ াযবীন

ঝারকাঠী 24/12/1991

37024 যাজন যকায সুনীর চন্দ্র যকায

নীলরভা যকায

মনত্রছকানা 01/01/1990

37025 মভাোঃ লভনাজুর ইরাভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

লভনু মফগভ

কুলড়গ্রাভ 01/02/1994

37026 ওয়াদুদুয যভান ালফবুয যভান

াছজযা মফগভ

টাঙ্গাইর 03/03/1995

37027 লননৄ াা লনলখর চন্দ্র াা

কাকরী যানী াা

ভাগুযা 18/04/1996

37028 মভাোঃ াভছুয যভান মভাোঃ পলযদ আছভদ

মপযছদৌী মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 21/12/1994

37029 মভাোঃ মযজাউর কলযভ মভাোঃ আরাউলিন

নুযজাান মফগভ

ঞ্চগড় 06/06/1993

37030 মভাোঃ সুজন ভামুদ মভাোঃ নুরুর ক

াছযা মফগভ

নাযায়নগঞ্জ 09/09/1994

37031 াইদুর ইরাভ াইপ আব্দুর ালভদ

খালদজা আক্তায

মনত্রছকানা 10/06/1996

37032 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান আকন্দ

মভাছাোঃ রাবরী আক্তায

গাইফান্ধা 01/05/1992
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37033 মভাোঃ ভাসুদুয যভান মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান

মভাছাোঃ ইছভাত আযা

গাইফান্ধা 20/12/1996

37034 মভাোঃ ওয়াছয়ছ কুযনী মৃত মগারা উলিন

মভাছাোঃ আলভনা মফগভ

গাইফান্ধা 18/09/1995

37035 লফজয় কুভায মঘাল অলঞ্জত কুভায মঘাল

জয়ন্ত্রী যানী মঘাল

লকছাযগঞ্জ 11/11/1990

37036 মভাাযপ মাছন মভাোঃ ভলজবুয যভান

পলযদা খাতুন

কুলভল্লা 04/07/1993

37037 মভাোঃ আব্দুল্লা উিীন লভয়া মৃত মভাোঃ মভাছরভ উিীন লভয়া

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

পলযদনৄয 06/10/1992

37038 মভাোঃ মখাযছদ আরভ মভাোঃ ইভাইর

নুপা মফগভ

চাঁদনৄয 31/12/1990

37039 মৃদুর কালত যকায স্বন চন্দ্র যকায

মৃনালরনী যায়

ভয়ভনলং 30/01/1994

37040 নলণ মভা যানী যকায লনযঞ্জন চন্দ্র যকায

রক্ষী যানী যকায

লকছাযগঞ্জ 26/12/1988

37041 মভাোঃ মভছদী াান মুন্পী কাওায আরী

মযালজনা াযলবন

ফাছগযাট 03/03/1996

37042 মভাোঃ ইভলতয়াজুর ইরাভ মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

জান্নাত আরা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/04/1993

37043 মভাোঃ মফরার আর ভানেজ মভাোঃ আব্দুর রলতপ

ালচনা মফগভ

মছায 07/11/1991

37044 মভাোঃ আলকবুয যভান মভাোঃ আলজজুয যভান

ভনজুয়াযা মফগভ

মছায 15/11/1991

37045 উগ্যজাই মচৌধুযী লযপ্রুচাই মচৌধুযী

অংক্রা ভাযভা

খাগড়াছলড় 31/12/1990

37046 মভাােদ জালদুর ক মচৌধুযী আলনসুর ক মচৌধুযী

লভছ লরলর আক্তায

মপনী 02/02/1987

37047 মুরকুছতয যভান ালফবুয যভান

নাছলযন আক্তায

মপনী 07/07/1992

37048 তাজুর ইরাভ আরার উলিন

পালভা আক্তায

ভয়ভনলং 01/11/1993

37049 াছদুয যভান মভাোঃ ললিকুয যভান

মভাছাোঃ াভছুন্নাায

ভয়ভনলং 21/11/1993

37050 মভাোঃ যায়ান মাছন মভাোঃ যীপ উলিন

মভাছাোঃ আনলজযা খাতুন

মভছযনৄয 07/06/1989

37051 মভাোঃ এানুর ক মভাোঃ জাকাযীয়া মুন্পী

মভাছাোঃ মখাছদজা খাতুন

ভয়ভনলং 16/12/1994

37052 মভাোঃ আযভান মাছন াভীভ মভাোঃ আব্দুর ফাযী ভন্ডর

মভাছাোঃ ালদা মফগভ

ফগুড়া 14/12/1992

37053 কভর কুভায প্রবাত লং

অলনতা যানী

লযাজগঞ্জ 06/01/1993

37054 মভাোঃ আউয়ার মাছন মভাোঃ রারভলিন মফাযী

মযলজয়া খাতুন

ঢাকা 03/04/1990

37055 মভাোঃ ভাসুভ লফল্লা মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

নুযনাায মফগভ

মছায 13/12/1993

37056 বুজ আছভদ মভাোঃ লদুর ইরাভ

যাছদা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/09/1995
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37057 এলডন চাকভা নীলু কুভায চাকভা

ন্ধা যানী চাকভা

খাগড়াছলড় 20/03/1990

37058 মভাোঃ ভলপজুয যভান মভাোঃ ভাছুদুয যভান

ফনাভ মুচতাযী

নড়াইর 13/11/1994

37059 বফছতাল যায় ভূছন্দ্র নাথ যায়

নৄতুর যানী যায়

নীরপাভাযী 18/11/1991

37060 মভাোঃ ভাামুদুর াান মভাোঃ রুহুর আলভন

াভত আযা মফগভ

ঝারকাঠী 22/05/1994

37061 মভাোঃ মভছদী াান যাজন মভাোঃ নালয উলিন পলকয

লউলর মফগভ

ফলযার 20/12/1994

37062 মভাােদ নাইমুর াছান তালুকদায মভাােদ কাভার মাাইন তালুকদায

লুৎনেন নাায মফগভ

কুলভল্লা 01/03/1993

37063 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ আছাদুর ক

মভাছাোঃ সুরতানা ইয়ালভন

লযাজগঞ্জ 01/01/1987

37064 মভাোঃ আরালভন মভাোঃ আভজাদ মাাইন

মভাছাোঃ যাছফয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 09/03/1991

37065 মভাোঃ যলফউর ইরাভ মভাোঃ মভাজাছের ক

যাছদা মফগভ

ফগুড়া 05/01/1989

37066 অরুন চন্দ্র দা ভদন চন্দ্র দা

ভলন যানী দা

লকছাযগঞ্জ 01/11/1991

37067 মদফালল লফাযী দা মৃত লফধুভূলন দা

ছায়া যানী দা

লকছাযগঞ্জ 15/10/1992

37068 মযদওয়ান মাাইন যাাত হুভায়ুন কলফয

লপছযাজা মফগভ

ফযগুনা 01/01/1996

37069 এ,এভ, যায়ান মভাাো্েদ আকামুিীন

মযানা খাতুন

লঝনাইদ 30/10/1990

37070 মভাোঃ যাইসুর ইরাভ মভাোঃ আবু মুছা

মভাছাোঃ যালপজা মফগভ

াতক্ষীযা 07/10/1992

37071 মভাোঃ মভাত্তাছরফ মাছন মভাোঃ ছপয আরী

মভাছাোঃ ভলজযন খাতুন

রারভলনযাট 28/07/1992

37072 মভাোঃ মাযাফ উলিন ভূ ূঁঞা মৃত লপ উলিন ভূ ূঁঞা

াভসুন্নাায মফগভ

নযলংদী 10/10/1988

37073 মভাোঃ আবু লপয়ান মৃত মভাােদ আরী

সুরতানা মফগভ

চাঁদনৄয 01/02/1993

37074 মভাাোঃ ারভা আকতায আরাভ লভয়া

নূছয ছাভা (ললযনা মফগভ)

কুলভল্লা 14/04/1994

37075 লফশ্বরু দা টিছকন্দ্র কুভায দা

ফাতী যানী দা

মপনী 01/01/1992

37076 মভাোঃ পয লভয়া মভাোঃ আজগয আরী

ালনা খানভ

ভালনকগঞ্জ 09/01/1992

37077 ছকত চন্দ্র মদ মখাকন চন্দ্র মদ

ীভা যানী মদ

মবারা 01/07/1987

37078 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান লফনৄর মভাোঃ জাভার উলিন

মভাছাোঃ যালদা মফগভ

ভয়ভনলং 15/08/1995

37079 মভাোঃ আব্দুয যলভ তুলায মভাোঃ আজগায আরী

যাছফয়া মফগভ

রারভলনযাট 01/12/1994

37080 রা কুভায লফশ্বা প্রদী কুভায লফশ্বা

মযখা যানী লফশ্বা

কুলিয়া 28/11/1992
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37081 মভাোঃ নূয মাছন মভাোঃ আবুর কাছভ

মভাছাোঃ নূয ফানু

যংনৄয 10/01/1995

37082 লভিায আরী মভাোঃ মজানাফ আরী

আছভনা মফগভ

জাভারনৄয 25/08/1995

37083 মভাাোঃ তুলায ইরাভ মভাাোঃ মদাদুর ইরাভ

মভাাোঃ লচলকয়াযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 10/09/1989

37084 মভাোঃ ালদকুয যভান মৃত মভাোঃ আব্দুর কলযভ

আয়া মফগভ

লছরট 13/12/1993

37085 লযতা যানী দা লফলচত্র কুভায দা

অনজরী যানী দা

কুলভল্লা 20/07/1994

37086 মভাোঃ ভামুন মাাইন মভাোঃ মভাতাছরফ াওরাদায

খালদজা মফগভ

লছযাজনৄয 01/10/1992

37087 মভাোঃ আযানের ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জব্বায

আলছয়া মফগভ

নাছটায 26/12/1986

37088 মভাোঃ ালন আরভ মভাোঃ নালয উিীন

াানাযা

যাজাী 06/12/1993

37089 মভাোঃ ািাভ মাাইন মভাোঃ ফলদউজ্জাভান

মভাছাোঃ নুপা মফগভ

জাভারনৄয 24/11/1994

37090 মভাোঃ জহুরুর আরভ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মযালজনা আক্তায

পলযদনৄয 24/06/1996

37091 মভাােদ লজয়া উিীন আব্দুর মুক্তারীফ

ভামুদা খাতুন

চট্টগ্রাভ 14/08/1995

37092 এ.এভ.এভ. যাব্বানী মভাোঃ আরী াটওয়াযী

নাজভা আকতায

নাযায়নগঞ্জ 14/09/1996

37093 আব্দুল্লা আর-ভামুন মভাোঃ ললিকুয যভান

মপযছদৌী যভান

ভালনকগঞ্জ

37094 ভলনরুর মাছন মভাোঃ আবু তাছয

মযাছকয়া মফগভ

মভৌরবীফাজায 23/07/1988

37095 আপছযাজ আর মযজা লছভর মভাোঃ আবু ললিক (চান)

আপছযাজা মফগভ মফনী

জাভারনৄয 01/11/1995

37096 এইচ,এভ, ছয়দ মযজা াযছবজ উরা লভয়া

জায়গভ ফাায

কক্সফাজায 10/11/1989

37097 আব্দু ছাত্তায আবুর াছভ

আলছয়া আক্তায

মনত্রছকানা 01/09/1993

37098 জালদুর ইরাভ আবু তাছয

ভাছরকা মফগভ

াফনা 15/06/1991

37099 মভাোঃ আরাভ উলিন মভাোঃ আপছায উলিন

কযনৄরী মফগভ

ভালনকগঞ্জ 23/07/1992

37100 াছযা আক্তায মৃত নজরুর ইরাভ

নাজভা আক্তায

নযলংদী 25/12/1995

37101 মভাোঃ ান লভয়া মভাোঃ চান লভয়া

ারুর মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1995

37102 তাভান্না নালযন আান াফীফ

ভলজমনা খাতুন

াফনা 11/11/1994

37103 মভাোঃ মভজফাহুর আছযপীন মভাোঃ ভলজফয যভান

মভাাোঃ আপছযাজা মফগভ

যাজাী 22/03/1994

37104 মভাোঃ াদ নূয নালন মভাোঃ জালকয মাছন

মভাছাোঃ নূয রায়রা

জয়নৄযাট 19/11/1996
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37105 মভাোঃ মযাভান লভয়া আপজার মাছন

মযাছকয়া মফগভ

জাভারনৄয 07/10/1995

37106 মভাোঃ লপউল্লা মভাোঃ াভসুর ক

মভাছাোঃ লদা মফগভ

নাছটায 15/06/1989

37107 মভাোঃ উজ্জর মভাোঃ ইছাাক

মভাাোঃ ভছনায়াযা

ঝারকাঠী 05/11/1990

37108 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ আছক্কর আরী াওরাদায

আছয়া মফগভ

ঝারকাঠী 12/04/1993

37109 আব্দুল্লা ভলপজুয যভান

আলিয়া খাতুন

াফনা 07/11/1996

37110 মভাোঃ আনারুর ইরাভ মৃত আক্তারুর ইরাভ

মভাছাোঃ ভনলজরা মফগভ

যংনৄয 03/02/1993

37111 মভাাছযপা আক্তায মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাছাোঃ লযনা মফগভ

নীরপাভাযী 12/03/1988

37112 জলভ উলিন মভাোঃ আব্দুর ফাছযক

মভাছাোঃ ভাছজদা খাতুন

ভালনকগঞ্জ 06/06/1996

37113 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

াছয ফানু মফগভ

কুলড়গ্রাভ 09/05/1994

37114 মভাোঃ কলযভ আরী খান ায়দায আরী খান

াছভরা মফগভ

মগাারগঞ্জ 02/01/1995

37115 মভাোঃ নালদ াান মভাোঃ তলভজ উলিন

মভাছাোঃ নুযজাান

াফনা 28/10/1994

37116 লপকুয যভান আব্দুর জলরর

নালছভা মফগভ

ঢাকা 10/02/1988

37117 মৌযব মদফ মৃত মনার মদফ

অলনভা মদফ

কক্সফাজায 20/11/1990

37118 রুছ তালুকদায তাযক ভলন তালুকদায

কল্পনা তালুকদায

যাঙ্গাভাটি 07/06/1991

37119 জুছয়র আছভদ মভাোঃ জাভার উলিন

ভাবুফা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 07/06/1993

37120 মভাোঃ ইলরয়াছ মাছন মভাোঃ ওলজয়ায যভান

মভাছাোঃ মযভা খাতুন

মছায 10/12/1990

37121 কাভরুর াান মভাোঃ ছয়দ আছভদ

কুরসুভা মফগভ

চাঁদনৄয 08/08/1992

37122 কাজী জালকয়া সুরতানা কাজী ভানেজুয যভান

লভছ জাানাযা

খুরনা 24/12/1990

37123 মভাোঃ আব্দুয যউপ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মযাছকয়া মফগভ

নাছটায 09/11/1993

37124 মভাোঃ নাজমুর মাছন মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু যদায

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

াফনা 01/01/1996

37125 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ ভছনায়ায মাছন

জহুযা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 10/12/1994

37126 তয চন্দ্র লং মুকুন্দ মুযাযী লং

লফছা যানী

ঞ্চগড় 08/10/1989

37127 মভাোঃ মলরভ মযজা মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাছাোঃ লউরী মফগভ

ফগুড়া 04/01/1996

37128 মভাোঃ আব্দুর ফাছযক মাছন মৃত ছছরভান আরী

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

নীরপাভাযী 10/09/1993
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37129 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ ভলজফয মভাল্যা

সুলপয়া মফগভ

পলযদনৄয 05/06/1995

37130 মখ ভারুপ মাছন মখ মদছরায়ায মাছন

মফফী মফগভ

ফাছগযাট 10/11/1989

37131 মভাোঃ যায়ান আফদু ারাভ

দুলরয়া মফগভ

লছযাজনৄয

37132 মভাোঃ মুঈন তালুকদায লদুর ইরাভ নলকফ

উছে ভান্না পাছতভা

মবারা 01/01/1996

37133 মভাোঃ খাইরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

াাযা মফগভ

াফনা 20/08/1991

37134 মভাোঃ আযানের আরভ আব্দুর কুদ্দু মভাল্লা

আঞ্জুভানাযা মফগভ

যাজফাড়ী 05/07/1996

37135 মভাাযযপ মাাইন মভাোঃ মভাজাছের মখ

মানা ফানু

পলযদনৄয 15/06/1996

37136 মভাোঃ াইদুর ইরাভ আবুর কারাভ লকদায

াীনুয মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1995

37137 জলন চন্দ্র ভজুভদায ফাবুর চন্দ্র ভজুভদায

লভরন যানী ভজুভদায

মনায়াখারী 05/05/1994

37138 তয়ন কুভায অরুন কুভায

াধনা যানী

াফনা 25/09/1994

37139 ভাছযকু াছরীন মভাোঃ মদছরায়ায মাছন

ভভতাজ মফগভ

জাভারনৄয 06/09/1992

37140 মভাোঃ আফদুয যালকফ মভাোঃ নওছয আরী

মভাছাোঃ রুলফয়া খাতুন

াফনা 30/11/1991

37141 মভাজাছের ক মভাল্লা মভাোঃ নুরুর ক মভাল্লা

ভভতাজ মফগভ

ঢাকা 01/01/1992

37142 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ এরাী ফক্স

মভাছাোঃ নেযা খাতুন

নাছটায 20/09/1990

37143 মভাছাোঃ ভামুদা আক্তায মুন্নী মভাোঃ ভাবুফয যভান

মভাছাোঃ মগাছরনুয মফগভ

গাইফান্ধা 02/10/1990

37144 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ াাদৎ মাছন

ায়যা লফলফ

ফগুড়া 03/02/1992

37145 এ. এভ. ালদউজ্জাভান এ. এভ. াছজদুয যভান

ালরভা মফগভ

লঝনাইদ 08/04/1994

37146 মভাোঃ ওকত আরী মভাোঃ মভাাছফ আরী

মভাাোঃ শুকতাযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 18/04/1994

37147 মখান্দকায আবু কদয মখান্দকায ভলনরুজ্জাভান

মভাছাোঃ ভাপছযাজা খাতুন

লঝনাইদ 18/12/1994

37148 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আব্দু াভাদ পলকয

মভাছাোঃ চাম্পা খাতুন

লযাজগঞ্জ 12/03/1994

37149 নালয উলিন লদুর ইরাভ

নালভা আক্তায

ভালনকগঞ্জ 18/11/1993

37150 মভাোঃ তানবীয াান মভাোঃ দলরর উলিন

লজন্নাতুন মনছা

যাজফাড়ী 04/07/1995

37151 মাছর যানা মাযাফ আরী

মযৌন আযা

মযনৄয 15/01/1991

37152 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ আবুর াছভ

মভাাোঃ আলভনা

ফযগুনা 01/07/1987
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37153 মভাোঃ লফপ্লফ মাছন মভাোঃ মভাকছদ আরভ

লফরলক মফগভ

ঢাকা 08/12/1992

37154 লদলথভলন জারার উলিন

নালছভা মফগভ

নযলংদী 11/11/1995

37155 মভাোঃ পজছর যালব্ব মভাোঃ আব্দুর ভলজদ ভন্ডর

মভাছাোঃ সুরতানা মযালজনা

নওগাঁ 22/12/1991

37156 কাজী এনাছয়ত মাছন মৃত কাজী মভাোঃ আব্দুর খাছরক

নালছভা মফগভ

লযয়তনৄয 28/12/1990

37157 মভাোঃ জুছয়র মখ মভাোঃ কাউায মখ

মুক্তা মফগভ

পলযদনৄয 08/08/1996

37158 মভাোঃ আলভনুর কলফয মভাোঃ ভলয়ায যভান

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

লঝনাইদ 09/02/1996

37159 এ. এভ. াপায়াত মাছন মভাোঃ াাদাৎ মাছন

াানুয মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/01/1986

37160 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ আফদুর ালরভ

আছভনা মফগভ

কুলভল্লা 12/01/1991

37161 আফদুর ান্নান যাজু পজলুর কলযভ

মভাছাোঃ নুয নাায কলযভ

চট্টগ্রাভ 26/07/1992

37162 মভাােদ ালনপ আফদুর ভান্নান

াভত আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 06/12/1992

37163 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ লপকুর ইরাভ

মখাছদজা মফগভ

কুলভল্লা 30/11/1987

37164 মভাােদ মদছরায়ায মাাইন মাাইন আভদ

জাছদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 08/12/1992

37165 মভাােদ ভলনয উিীন ভাসুদ মভাােদ আরী আকফয

লদলুয়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 08/09/1989

37166 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

ফগুড়া 10/12/1992

37167 া আরভ মভাোঃ মভাজাছের ক

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

নওগাঁ 15/11/1993

37168 ভালনক কুভায যকায লফজয় যকায

অঞ্জরী যকায

ফগুড়া 12/09/1993

37169 লনরয় বি লরন্টু নাযায়ন চন্দ্র বি

লফতা যানী বি

মছায 10/06/1993

37170 মভাছাোঃ ভলনযা খাতুন মভাোঃ মভাছরভ উলিন যকায

মভাছাোঃ আনজুভান আযা

লদনাজনৄয 20/11/1985

37171 আতাউর ক অলরউয যভান

মযাছকয়া মফগভ

নযলংদী 05/12/1989

37172 মভাোঃ আবুর মাছন মভাোঃ দাছনচ আরী

যালভা মফগভ

গাজীনৄয 10/12/1989

37173 লভজানুয যভান ফালপ্প মভাোঃ মতাপাছজ্জর মাছন তালুকদায

কলনুয মফগভ

টুয়াখারী 12/06/1990

37174 মভাোঃ ালভভ মাছন মভাোঃ আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ ভছভনা খাতুন

াফনা 25/08/1996

37175 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ লযাজুর ইরাভ

ভছনায়াযা আক্তায

লকছাযগঞ্জ 07/11/1996

37176 আফদুল্লা -আর-ভামুন আফদুর ালরভ

আছনায়াযা মফগভ

লকছাযগঞ্জ 20/01/1991
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37177 মভাােদ মুছা আফদুর ফাছতন

আছনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 26/03/1992

37178 যাহুর দত্ত সুবাল দত্ত

পাগু যানী াা

চট্টগ্রাভ 15/11/1995

37179 মভাোঃ ভনজুরুর আরভ মভাোঃ ইাক

ানা মফগভ

খাগড়াছলড় 02/08/1993

37180 এ এভ ভছনায়ায জাান মভাোঃ াছযায়ায জাান

পাছতভা আক্তায

লকছাযগঞ্জ 24/06/1993

37181 মভাোঃ ভালনক লভয়া মভাোঃ লভজানুয যভান

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 01/11/1995

37182 মপাযকানুর ইরাভ লপকুর ইরাভ

াযলবন আকতায

চট্টগ্রাভ 10/07/1992

37183 অলব কয ছতাল কয

চন্দনা কয

চট্টগ্রাভ 21/12/1994

37184 মভাোঃ ছতয়ফ আরী নলজয আভদ

আনচায মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/05/1992

37185 মভাোঃ যায়ানুর ইরাভ মভাোঃ জালকয মাছন

ানাজ মফগভ

ফলযার 01/01/1990

37186 শ্রী যতন াাড়ীয়া শ্রী ফরাই চন্দ্র াাড়ীয়া

সুলকয়া যানী াাড়ীয়া

যাজাী 13/12/1992

37187 এ.এভ. মভাদাছস্বয যায়ান এ. এভ. াছকভ আরী

ওকত আযা

যাজাী 24/11/1991

37188 আব্দুর কাছদয আব্দুর ভান্নান

ভাসুভ আযা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 28/02/2016

37189 মভাোঃ ভাবুবুয যভান বুজ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান মখ

মভাছাোঃ ভলযয়ভ মফগভ

লযাজগঞ্জ 17/12/1989

37190 মভাোঃ ভনজুরুর আরভ মভাোঃ নুরুর আলভন

ছাছয়যা মফগভ

চাঁদনৄয 15/07/1995

37191 মভাোঃ যাজু আছভদ মভাোঃ আব্দুর রলতপ ভন্ডয

মভাছাোঃ মুলক্ত মফগভ

কুলিয়া 10/08/1996

37192 মুােদ ভাঈন উিীন মুােদ আব্দুর ভান্নান

ালভদা মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1997

37193 সুজন চন্দ্র যায় ভালনক চন্দ্র যায়

আযলত যানী যায়

লদনাজনৄয 15/10/1991

37194 মভাোঃ ওভান গলন আব্দুচ ছাত্তায

নুয মফগভ

ফান্দযফান 05/07/1987

37195 জাছন আরভ জাাঙ্গীয আরভ

মগার নাায

মপনী 22/10/1995

37196 মভাোঃ পয়ার মাছন মভাোঃ এছকন্দায ভাতুব্বয

পলযদা মফগভ

পলযদনৄয 10/05/1992

37197 মভাোঃ ইকফার ভামুদ মভাোঃ আরভ চাঁন ভামুদ

নুযজাান মফগভ

কুলভল্লা 15/07/1991

37198 আফদুল্লা আর ইয়ালছন মভাোঃ রুহুর আলভন

আছরয়া মফগভ

রক্ষীনৄয 10/08/1995

37199 অনুভ দা লনতাই দ দা

লভনা যানী দা

চট্টগ্রাভ 01/01/1989

37200 মভাোঃ আলযনের ইরাভ আলযপ মভাোঃ অলদ লভয়া

মভাাোঃ নালছভা আক্তায

কুলভল্লা 15/10/1993
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37201 পাযানা আক্তায ডাোঃ পলযদ আছভদ

পাছতভা মফগভ

কুলভল্লা 25/11/1994

37202 মভাোঃ একযামুর কলযভ মৃত মভাোঃ য অাারী

লযনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 25/03/1992

37203 মভাোঃ পজলুর কলযভ মৃত মভাোঃ য আরী

লযনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/07/1988

37204 যানা নাগ লফ প্রাদ নাগ

অন্না নাগ

চট্টগ্রাভ 03/12/1989

37205 এ.টি. এভ. কলপর উলিন মভাোঃ আবু তাছয

কাউছায নাায

চট্টগ্রাভ 01/07/1990

37206 শুবাগত দা গুপ্ত মৃত লদরী কুভায দা গুপ্ত

লফতা যানী দা গুপ্ত

চট্টগ্রাভ 01/02/1994

37207 মভাছাোঃ ভাসুদা আক্তায মভাোঃ মুলরভ উিীন

মভাছাোঃ াভসুন নাায

ঠাকুযগাঁও 18/10/1992

37208 প্রাাত দত্ত ফাসু মদফ চন্দ্র দত্ত

লভনতী যানী দত্ত

ফলযার 01/11/1991

37209 শ্রী ফাসুছদফ ভজুভদায সুকৃলত ফঞ্জন ভজুভদায

মপারী যানী

লঝনাইদ 15/03/1987

37210 মভাোঃ লফপ্লফ মাাইন মভাোঃ আপজার মাছন

আকলরভা খাতুন

াফনা 14/04/1992

37211 মভাোঃ যালকবুর াান মভাোঃ মভাজাছের ক

কল্পনা খাতুন

লকছাযগঞ্জ 09/11/1997

37212 মভাোঃ আর-লযন আফদুর কুদ্দু

াছজদা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 16/01/1989

37213 আফদুর কাইয়ুভ আোঃ াত্তায

কুলনুয মফগভ

গাজীনৄয 10/11/1991

37214 অনফ ম ভলল্লক লফকা ভলল্লক

লফবা যানী

গাজীনৄয 02/01/1994

37215 মভাোঃ মলরভ উলিন মভাোঃ ান্নান ভন্ডর

ছারভা মফগভ

জাভারনৄয 27/10/1991

37216 াীন আর ভামুন জহুরুর ইরাভ

আঞ্জয়াযা মফগভ

জাভারনৄয 01/01/1993

37217 আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ ইউনুছ লভয়া

আছরকজান মফগভ

গাজীনৄয 13/10/1993

37218 যাাত তানবীয আরভগীয মাছন

ভারুপা আক্তায

গাজীনৄয 29/12/1993

37219 াান ভালনক মভাোঃ আব্দু াভাদ

কভরা মফগভ

গাজীনৄয 10/03/1995

37220 মভাোঃ ভামুদুর ক ফাদর মভাোঃ ারুন -অয-যীদ

ফাছনছা মফগভ

জাভারনৄয 31/12/1994

37221 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ আপছায আরী

মভাছাোঃ তাছযা ফানু

লযাজগঞ্জ 31/12/1986

37222 আছয়া খানভ মভাোঃ আলভয মুল্লুক

মগার মচছয

কক্সফাজায 05/02/1994

37223 মভাোঃ দাউদুর ইরাভ নুরুর হুদা

ঝণ মা আক্তায

খাগড়াছলড় 01/03/1993

37224 মভাোঃ মাছর লভয়া মৃত মভাোঃ মলরভ

মখাছদজা মফগভ

রক্ষীনৄয 25/04/1993
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37225 মভাোঃ ভলদুর ইরাভ মভাোঃ আভজাদ মাছন

মভাছাোঃ নুযজাান

কুলিয়া 13/10/1987

37226 মভাোঃ নাজমুর মাছন মভাোঃ ছলরউলিন মভার যা

যালদা মফগভ

াতক্ষীযা 23/07/1991

37227 ভালভা জান্নাত ীদুর ইরাভ

াীদা আক্তায

জাভারনৄয 01/01/2017

37228 মভাোঃ ভাবুবুয যভান মভাোঃ ভলপজ উিীন

মভাাোঃ রুজান

ভয়ভনলং 28/12/1996

37229 মভাোঃ আানুর ইরাভ মভাোঃ আযানের ক

মভাাোঃ আকতাযা ফানু

চাঁাইনফাফগঞ্জ 02/05/1990

37230 ভাবুছফয যভান মভাােদ আবুর কাছভ

পাছতভা খাতুন

মনায়াখারী 01/02/1991

37231 মভাোঃ াইদুর ইরাভ আব্দুর ক

াীদা মফগভ

গাজীনৄয 01/01/1994

37232 সুজন ভামুদ মভাোঃ মুছ মদ আরী

ালনা মফগভ

ভয়ভনলং 10/04/1992

37233 মভাোঃ লভনাজ উলিন মভাোঃ আয়ান আরী

লভনাযা মফগভ

ভয়ভনলং 19/02/1992

37234 উছে কায়ায মভাোঃ লপকুর ইরাভ

মৃত সুরতানা াযবীন

াফনা 07/03/1993

37235 মভাোঃ ফাফয আরী মভাোঃ যভজান আরী মখ

মভাছাোঃ ছায়না খাতুন

াফনা 12/10/1993

37236 ভাতনু দত্ত মৃত ধনঞ্জয় দত্ত

অ মনা যানী দত্ত

মনায়াখারী 10/07/1992

37237 শ্রী প্রদী কুভায যায় তযনী মভাত

ত যফতী যায়

নীরপাভাযী 05/12/1988

37238 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ াইদুয যভান

জীফন নাায

জাভারনৄয 01/08/1996

37239 ফরযাভ লফশ্বা আনন্দ লফশ্বা

গীতা লফশ্বা

াতক্ষীযা 05/05/1992

37240 মভাোঃ নাজমুর মাছন এ এভ আরাভ মাছন

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

কুলিয়া 20/09/1995

37241 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ মানাউল্লা

ঝণ মা মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/01/1990

37242 খোঃ ভাবুবুর ইরাভ খোঃ মভাপাজ্জর মাছন

সুরতানা মফগভ

টাঙ্গাইর 10/01/1993

37243 জীফ ভূ ূঁইয়া ারুন-অয-যীদ

ানাজ মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 10/08/1988

37244 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ ভব্দুর জব্বায ভন্ডর

মভছাোঃ মভছনকা লফলফ

যাজাী 23/11/1994

37245 মভাোঃ মভাজাছের লভয়া মভাোঃভলয উলিন

যালজয়া খাতুন

টাঙ্গাইর 04/03/1992

37246 রা চন্দ্র ফভ মন অলনর চন্দ্র ফভ মন

অলনতা যানী ফভ মন

গাইফান্ধা 20/11/1987

37247 মভাোঃ াানুজ্জাভান মাাগ মভাোঃ আলতয়ায যভান যদায

মভাছাোঃ যালদা মফগভ

াতক্ষীযা 23/04/1987

37248 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ ইলি আরী

মভাছাোঃ আঞ্জয়াযা খাতুন

মভছযনৄয 15/01/1994
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37249 মভাোঃ মফাযানুর ইরাভ মভাোঃ ভলজফয যভান

ভলজমনা মফগভ

রারভলনযাট 06/06/1992

37250 এএভ াাদুজ্জাভান সুভন পারুক আছভদ

মভাছাোঃ ানাজ াযবীন

যংনৄয 25/12/1992

37251 মভাোঃ মভাছভনুয যভান মভাোঃ আব্দুর ফাযী

ালনা মভাভতাজ

গাজীনৄয 25/12/1992

37252 পয়ার আছভদ মভাোঃ আব্দুর ভাছরক তাং

নালযন সুরতানা

লযাজগঞ্জ 01/01/1993

37253 আাদুর ইরাভ আোঃ ছারাভ

মপারী মফগভ

ফগুড়া 03/04/1994

37254 যালজউর ইরাভ আব্দুয যাজ্জাক

রুলফ আক্তায

নওগাঁ 25/04/1994

37255 মভাোঃ আফীয ভামুদ লয়ার মভাোঃ আরতাফ মাছন লকদায

াভীভা াযবীন

নড়াইর 14/02/1996

37256 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

ছাছযা খানভ

ভালনকগঞ্জ 01/01/1991

37257 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ জয়নার আছফদীন

মযাছকয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 05/12/1989

37258 মভাোঃ লভজানুয যভান নূয আােদ

মজানা আক্তায

মনত্রছকানা 01/07/1991

37259 ভামুদুর াান মভাোঃ আব্দুর ফাছতন

াীনা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 05/08/1990

37260 নাজমুর াছান আপাজ উলিন

মৃত অলদা মন্নছা

কুলভল্লা 30/11/1993

37261 মভাোঃ যাছদুর ইরাভ মভাোঃ মাছন আরী

মভাছাোঃ যওনাযা খাতুন

াফনা 12/06/1994

37262 ভামুনুয যলদ মভাোঃ মভাস্তালপজুয যভান

সুলপয়া মফগভ

জাভারনৄয 02/04/1996

37263 মভাোঃ ইভযান খান মাছর মভাোঃ ভলউয যভান খান

মভাছাোঃ ালনা আক্তায

জাভারনৄয 25/08/1994

37264 মভাোঃ রুহুর আভীন মভাোঃ ফলদউজ্জাভান

মভাাোঃ আছভনা মফগভ

যাজাী 20/11/1993

37265 আলভনুর ক আব্দুর গনেয

ছাছযা খাতুন

ভয়ভনলং 20/11/1995

37266 আভান উল্লা মযজাউর কলযভ

জালভয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/05/1994

37267 কাভরুজ জাভান আবু তাছয

মযাছকয়া মফগভ

কুলভল্লা 12/10/1993

37268 যাছর কালত নাথ লভরন কালত নাথ

নলন মভা মদফী

চট্টগ্রাভ 16/05/1995

37269 আভজাদ মাছন মভাোঃ লপউর আরভ

যলভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/01/1993

37270 মভাোঃ ওফাইদুর ইরাভ মভাোঃ ইভাইর মাছন

আছয়া লফলফ

ফগুড়া 01/03/1992

37271 মভাোঃ াখাওয়াত মাছন ভূইয়া মভাোঃ আরী মযজা ভূ ূঁইয়া

যীপা মফগভ

কুলভল্লা 01/06/1995

37272 জলভ উলিন আরা উলিন

মজানা খাতুন

াফনা 28/08/1995
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37273 প্রবা মদফনাথ প্রদী মদফনাথ

ভাধফী যানী মদফনাথ

গাজীনৄয 20/01/1990

37274 লমুর চন্দ্র ার লযভর চন্দ্র ার

ভলন যানী ভজুভদায

কুলভল্লা 21/02/1995

37275 আব্দুর আওয়ার মভাোঃ আবুর কাছভ

মভাছাোঃ আলছয়া

লকছাযগঞ্জ 02/01/1987

37276 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ আরতাপ মাছন

মভাাোঃ ললযনা মফগভ

টুয়াখারী 20/01/1993

37277 মভাোঃ াইনের ইরাভ আোঃ মভাতাছরফ াওরাদায

মভাাোঃ পালজরাতুনছনছা

টুয়াখারী 06/01/1993

37278 ভামুদুর াইদ ললিকী মৃত মভায়াছজ্জভ মাছন

মৃত াানা মচৌধুযী

ফলযার 05/02/1993

37279 মভাোঃ আব্দুর কাছদয মভাোঃ াছভ আরী

মভাছাোঃ আলিয়া খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 15/03/1991

37280 মযাফাছয়য ইরাভ মভাোঃ মপযছদৌ তালুকদায

যওন আযা মফগভ

জাভারনৄয 07/08/1990

37281 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ আলভরুর ইরাভ

তালরভা ইরাভ

মছায 17/02/1990

37282 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ মপাযকান উলিন

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 03/02/1992

37283 মভাোঃ লভজানুয যভান মৃত মভাোঃ নূয মভাােদ যদায

মভাছাোঃ নফীয়া খাতুন

াফনা 01/06/1990

37284 মভাোঃ আব্দুর রলতপ মভাোঃ মাযাফ আরী

লুৎনেন মনছা

নাছটায 21/12/1988

37285 মভাোঃ তুলন াান লফশ্বা মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

আভা খাতুন

নওগাঁ 28/06/1993

37286 মভাোঃ ভামুনুয যলদ মভাোঃ আব্দুর ালভদ আকন্দ

মভাছাোঃ আলভনা মফগভ

ফগুড়া 15/01/1991

37287 মভাোঃ মভাতাছরফ মাছন মভাোঃ আবু ফক্কায ললিক

মভাছাোঃ ভলজমনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/12/1994

37288 মভাোঃ আব্দুল্লা আর কালপ মভাোঃ আযাপ আরী ভূইয়া

মভাছাোঃ আলছয়া

লযাজগঞ্জ 05/12/1993

37289 মভাোঃ াছয়ভ আাছেদ িযন মগালফন্দ প্রাদ ভলল্লক 

ন্ধযা যানী

কুলিয়া 01/10/1992

37290 যাজু আছভদ রুচাঁদ আরী 

যালজয়া খাতুন

কুলিয়া 10/11/1995

37291 এইচ.এভ.ওভান গলন মভাোঃ আব্দুর জলরর মখ 

যলভা খাতুন

কুলিয়া 01/01/1993

37292 ফাফলু চন্দ্র মঘাল স্বন কুভায মঘাল 

ন্ধযা যানী মঘাল

ফগুড়া 31/12/1989

37293 লভজানুয যভান আভজাদ মাছন 

মভাছভনা মফগভ

যাজফাড়ী 11/09/1996

37294 নজরুর ইরাভ মভাোঃ নালজভউলিন খান 

মভাছাোঃ জুছরখা মফগভ

যাজফাড়ী 03/04/1996

37295 মভাোঃ ািাভ মাছন মৃতোঃ মভাোঃ আবুর কাছভ 

ভালপয়া খাতুন

কুলভল্লা 31/12/1993

37296 ংকজ াা রক্ষী নাযায়ন াা 

অঞ্জরী যানী াা

চাঁদনৄয 13/09/1990
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37297 মভাোঃ তপাজ্জর মাছন মচৌধুযী মভাোঃ পজলুয যভান মচৌধুযী 

উছে কুরসুভ মচৌধুযী

কুলভল্লা 01/01/1991

37298 এ.এভ.াখাওয়াত মাছন এ,এভ ায়দায আ

মভাছাোঃ মলরনা খাতুন

লযাজগঞ্জ 15/01/1995

37299 উজ্জর মাাইন আওয়ার মাাইন 

নৄলাগী মফগভ

ভালনকগঞ্জ 07/03/1993

37300 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ জালকয মাছন 

ালছনা মফগভ

মছায 08/10/1991

37301 মভাোঃ ভাামুদ মভাল্লা মভাোঃ সুতাজ মভাল্লা 

মভাছাোঃ সুলপয়া খাতুন

াফনা 28/07/1992

37302 মতৌলদুর ইরাভ আপতাফ আরী 

যলভা মফগভ

ফগুড়া 27/05/1995

37303 মভাোঃ ভাকসুদ-উর-ইরাভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ 

মভাছাোঃ ভাকসুদা মফগভ

ফগুড়া 10/05/1995

37304 মভাোঃ আাদুল্লা খান মভাোঃ আব্দুয যলদ খান 

আছনায়াযা মফগভ

গাজীনৄয 05/10/1988

37305 মভাোঃ সুভন লভয়া আরভ লভয়া 

াল মফগভ

জাভারনৄয 12/06/1996

37306 মভাোঃ জীফন আছভদ সুরতান মখ 

মভাছাোঃ কলনুয মফগভ

রারভলনযাট 01/01/1995

37307 মভাোঃ ালকবুর ইরাভ মভাোঃ াাজাান আরী 

ললযন আক্তায

ফগুড়া 31/12/1996

37308 মভাোঃ ছকত ইরাভ মভাোঃ আরতাপ মাছন 

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 06/04/1995

37309 ভামুদুর ইরাভ (াওন) মভাোঃ আরী লজন্না 

মভাছাোঃ নুরুন্নায লরল

ভাগুযা 22/07/1991

37310 ই.এইচ.মজাফাছয়য মচৌধুযী মভাোঃ ালফবুয ইরাভ মচৌধুযী 

মজবুছন্না মচৌধুযী

ফলযার 02/01/1992

37311 মভাোঃ আব্দুর মভাতাছরফ ভলজবুর হুদা 

ালছনা মফগভ

মপনী 01/08/1992

37312 মভাোঃ ওফায়দুয যভান মভাোঃ মদছরায়ায মাছন াং 

ইযাত জাান (লযভা)

টুয়াখারী 05/12/1995

37313 মভাোঃ মাাগ মভাল্লা মভাোঃ আবু ফক্কায মভাল্লা 

তাজনাায মফগভ

ফাছগযাট 15/10/1992

37314 মভাোঃ নুরুন নফী মভাোঃ ভানেজায যভান 

মভাছাোঃ মভাছনায়াযা মফগভ

ফগুড়া 12/12/1992

37315 মভাোঃ ািাভ মাছন মভাোঃ মভাকাছি আরী 

সূম মবানু

টাঙ্গাইর 10/07/1994

37316 মভাোঃ নালয উিীন মভাোঃ মুক্তায মাছন 

মভাছাোঃ আভা খাতুন

াফনা 05/03/1992

37317 ারুন অয যলদ আব্দুর কুদ্দু 

মভাছভনা মফগভ

ফগুড়া 30/06/1994

37318 মভাোঃ ালব্বয মাছন মভাোঃ ারুন-অয-যীদ 

মভাছাোঃ াানা সুরতানা

গাইফান্ধা 30/11/1994

37319 নাজমুর াান মৃত মগারাভ মাছন 

াায ফানু

নাযায়নগঞ্জ 02/01/1987

37320 মুকুর মাছন আব্দুর আলজজ 

সূম ম খাতুন

াফনা 17/07/1989
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37321 মভাােদ আছকুয যভান মভাােদ াজাান 

ভানেজা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1991

37322 মনওয়াজ যীপ মভাোঃ জাভার উলিন 

মভাাোঃ চাছভরী মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 34378

37323 লছল্লার কুভায ফাউলরয়া ভছনা যঞ্জন ফাউলরয়া 

লরা যানী ফাউলরয়া

াতক্ষীযা 20/06/1991

37324 মভাোঃ জাছফয মাছন মভাোঃ ভলউলিন 

সুযাইয়া মফগভ

কুলভল্লা 08/10/1993

37325 মভাোঃ াছজদী ক মভাোঃ আরী আকফয মাাইন 

মভাছাোঃ াভীভা আক্তায

কুলিয়া 03/06/1993

37326 মভাোঃ মতৌলদুর আরভ খান মভাোঃ া-ই-আরভ খান 

মভাাোঃ ারভা মফগভ

ফলযার 01/10/1987

37327 মভাোঃ আযভান আলযলপন মভাােদ জাাঙ্গীয মাছন 

ভাামুদা মফগভ

ঝারকাঠী 12/09/1989

37328 মভাোঃ এভযান মাছন মভাোঃ আলফদ আরী 

মভাাোঃ লফরলকছ মফগভ

কুলভল্লা 29/11/1989

37329 মভাোঃ আফদু ারাভ মভাোঃ জলভয উলিন 

ফালছরুন মনা

কুলড়গ্রাভ 10/08/1990

37330 যলফউর আরভ মভাোঃ ইযালপর 

আজভ লফয়া

মপনী 02/01/1994

37331 মভাোঃ ইভদাদুর ক মভাোঃ মারায়ভান মাছন 

লভছ মভলযনা আক্তায

লযাজগঞ্জ 10/11/1989

37332 মভাোঃ ায়দায আরী মভাোঃ াভসুলিন ভন্ডর 

মভাছাোঃ ালভদা মফগভ

কুলিয়া 09/11/1993

37333 মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাোঃ যইছ উলিন 

জীফন নাায

াফনা 01/01/1990

37334 জাভার মাছন আব্দুর খাছরক 

ারভা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1990

37335 ছালকবুর আরভ অলজয়ায যভান 

নূয-জাান মফগভ

াতক্ষীযা 23/06/1988

37336 মযজুয়ান মাছন মভাোঃ মভাাযপ মাছন 

জান্নাতুর নূয

ঢাকা 20/07/1990

37337 মভাোঃ ভভতাজুর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা 

ভভতাজ মফগভ

কুলড়গ্রাভ 30/12/1993

37338 লফকণ দা স্বন দা 

প্রনীতা যানী দা

মছায 10/01/1995

37339 মভাোঃ জুছয়র যানা মভাোঃ মভাতালরফ লভয়া 

ভভতাজ মফগভ

ভালনকগঞ্জ 25/07/1989

37340 মভাোঃ যাছদুর ইরাভ মভাোঃ নালয উলিন 

মছরনা মফগভ

ঢাকা 07/08/1995

37341 আলযনের ইরাভ (মযাছভন) ছয়দ আরভ আরী 

মভাছাোঃ মযনু মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 29/12/1993

37342 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ 

মভাছাোঃ আছয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 05/01/1990

37343 মাছর ভূ ূঁঞা আবুর মাছন ভূ ূঁঞা 

কাভরুননাায

কুলভল্লা 15/12/1991

37344 ওভয পারুক আলজজুর ক 

পাছতভা মফগভ

মনায়াখারী 29/12/1991
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37345 মভাোঃ আলভনুর ইরাভ মৃতোঃ মভাোঃ আব্দুর ক 

মভাাোঃ আছভনা মফগভ

ফযগুনা 12/11/1995

37346 মভাোঃ রুছফর লপ্রন্প মভাোঃ ললিকুয যভান মভাল্লা 

মভাছাোঃ তাছলরভা মফগভ

টুয়াখারী 10/10/1989

37347 মভাোঃ যাজীফ মাছন আভজাদ মাছন 

মযলজয়া মফগভ

টাঙ্গাইর 11/08/1991

37348 সুভন চন্দ্র দা যছত্নশ্বয দা 

লখা যানী লফশ্বা

মপনী 01/01/1992

37349 লফদ্যাছভান মদফ যাভছভান মদফ 

মদখন  ফারা

ঞ্চগড় 31/05/1987

37350 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ পজলুয যভান 

াছরভা খাতুন

মভৌরবীফাজায 23/02/1988

37351  ভছয কলফয মভাোঃ এনাছমত খান 

আছভনা মফগভ

যাজফাড়ী 01/12/1990

37352 তাভান্না আক্তায মভাোঃ াজাান মভাল্লা 

মলরনা মফগভ

নযলংদী 20/03/1994

37353 মভাোঃ আফদুল্লা আর ভামুন মভাোঃ যছদ আরী 

মভাছাোঃ কছভরা মফগভ

নাছটায 04/03/1992

37354 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ ছপয উলিন 

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

কুলড়গ্রাভ 26/11/1995

37355 মভাোঃ াজারার মৃতোঃ ইউনু আরী 

মভাছাোঃ আলকভন মনছা

লদনাজনৄয 18/02/1990

37356 মভাোঃ নুয মভাােদ নয়ন মৃতোঃ আব্দুর জব্বায 

মভাছাোঃ নুরুরা খাতুন

নীরপাভাযী 13/07/1991

37357 যলপকুর ইরাভ আব্দু াভাদ 

যলভা মফগভ

টাঙ্গাইর 15/03/1995

37358 াজুরলপকায আরভ া আযানের আরভ 

তলভনা খাতুন

ফগুড়া 31/12/1991

37359 মভাোঃ মভাজারুর ইরাভ মভাোঃ যলফউর ইরাভ 

মভাাোঃ জলযনা মফগভ

চাঁাইনফাফগঞ্জ 04/01/1993

37360 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা 

মভাছাোঃ যালজনা মফগভ

যংনৄয 11/06/1991

37361 মভাোঃ লফদুযৎ মাছন ভলজফয যভান 

মদরজান লফলফ

নওগাঁ 21/12/1993

37362 মভাোঃ লগয়াউলিন মভাোঃ এভযান ভূঞা 

নুছযয মনায মফগভ

কুলভল্লা 31/03/1990

37363 মভাোঃ আলযনেয যভান লভশু মভাোঃ া আরভ প্যাদা 

লনলুপা মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1990

37364 মভাােদ ইব্রাীভ এনাছয়ত উল্লা 

মারতানা যালজয়া

কক্সফাজায 31/12/1993

37365 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ আবুর মাছন 

মভাছাোঃ নালছভা খাতুন

াফনা 06/02/1996

37366 মভাোঃ মভাালব্বয ক লফপ্লফ মভাোঃ লদুর ইরাভ 

মভাছাোঃ মুলরভ খাতুন

কুলিয়া 03/04/1992

37367 লরয়াকত খন্দকায আোঃ ফালযক খন্দকায 

ালফনা মফগভ

পলযদনৄয 16/05/1994

37368 আওরাদ মাছন মভৌলুদ মাছন 

মযৌন আযা

মনত্রছকানা 10/12/1992
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37369 আযানের যকায লছলিকুয যভান যকায 

ললযনা মফগভ

জাভারনৄয 20/03/2016

37370 মভাোঃ ভলনয মাছন গাজী মভাতাায মাছন 

মভাাোঃ মভছরুন মনা

টুয়াখারী 20/08/1991

37371 পাছতভাতুজ মজাযা মভাোঃ ভলউয যভান 

যাছফয়া আক্তায

চাঁদনৄয 01/01/1994

37372 মভাোঃ এভদাদুর ক মৃত ফজলুয যভান 

মভাছাোঃ লভলনভা খাতুন

কুলিয়া 20/11/1989

37373 লযয়াজুর ইরাভ মতাপাজ্জর মখ  

াছপদা কাতুন

াফনা 31/12/1994

37374 মভাোঃ আপজার মাছন মভাোঃ ইউনুছ লফশ্বা 

মভাাোঃ মাছন আযা মফগভ

টুয়াখারী 23/01/1992

37375 ভাাবুফ মাছন ারুন অয যলদ 

পাছতভা মফগভ

ফলযার 01/02/1995

37376 মভাোঃ লযয়াজুর ইরাভ মভাোঃ ারুন-অয-যীদ 

নূযজাান

ফলযার 03/06/1994

37377 মভাোঃ ালদুয যভান মভাোঃ নুরুর ক পলকয 

াদা মফগভ

গাইফান্ধা 01/06/1991

37378 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ আব্দু াত্তায 

মভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা

লযাজগঞ্জ 15/01/1992

37379 মভাোঃ টিনৄ সুরতান মভাোঃ আবুর কাছভ 

পাছতভা খাতুন

মনায়াখারী 18/09/1991

37380 মভাোঃ জুছয়র মাছন মভাোঃ যভত আরী 

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 15/04/1988

37381 এ,মক,এভ মগারাভ াছযায়ায যভজান আরী 

সুযাইয়া মফগভ

নওগাঁ 03/03/1995

37382 সুরতান ভামুদ মভাোঃ ভলজফয যভান 

মভাছাোঃ াছজদা লফলফ

ফগুড়া 12/10/1994

37383 মালনয়া যনী মদ বাস্কয চন্দ্র মদ 

ংকযী যানী মদ

মবারা 08/04/1994

37384 মদফলজত চন্দ্র দা লনলখর চন্দ্র দা 

অচ মনা যানী দা

মবারা 09/09/1991

37385 মভাোঃ মদছরায়ায মাছন মভাোঃ দুরার আরী 

মভাছাোঃ রাইরী মফগভ

লদনাজনৄয 30/12/1990

37386 মভাোঃ যাজীফ মাাইন মভাোঃ ভলজবুয যভান 

মভাছাোঃ যাছজদা খাতুন

াফনা 15/01/1989

37387 মভাোঃ মভছবুফ াান মভাোঃ ভাাবুয যভান 

মভাছাোঃ মপযছদৌী মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1997

37388 যালছউর ইরাভ মভাজাছের ক 

মযাছকয়া মফগভ

ফগুড়া 01/01/1990

37389 যাজু আছভদ মভাোঃ আবুর কারাভ 

মভাাোঃ যানু মফগভ

নাছটায 01/01/1989

37390 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান ভলনয মভাোঃ আাদুজ্জাভান 

চন্দ্র বানু

জাভারনৄয 05/03/1989

37391 নাঈমুয যভান ভলজবুয যভান 

দুছরনা খাতুন

ভয়ভনলং 01/10/1994

37392 মভাোঃ জালজউর আরভ মাদু মভাোঃ আব্দুর ালভদ লভয়া 

মভাছাোঃ জাানুয মফগভ

গাইফান্ধা 20/11/1989
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37393 মভাোঃ নুয ইরাভ মটাকন মৃত মভাাযপ মাছন 

যলভা খাতুন

কুলিয়া 04/01/1991

37394 আব্দুল্লা-আর-ভামুন এ,লড, তাযা লভয়া 

ালদা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 10/03/1993

37395 মভাোঃ হুাইন আছভদ  ছভাোঃ ারুন অয যলদ  

খুরুন নাায

চাঁদনৄয 04/01/1995

37396 মভাোঃ ভামুদুর াান ারুন-অয-যলদ 

খুরুন নাায

চাঁদনৄয 05/01/1989

37397 লপছযাজ আছভদ মৃতোঃ আব্দুর ফাছছদ খান 

মভাছাোঃ লপছযাজা মফগভ

াফনা 03/10/1994

37398 মভাোঃ হুভায়ুন কলফয মভাোঃ ভান্নান মাছন 

মভাছাোঃ যলভনা মফগভ

লদনাজনৄয 26/03/1994

37399 পাযজানা আক্তায পযাদ উলিন ভূঞা 

রাবরী মফগভ

লকছাযগঞ্জ 24/11/1993

37400 এভ.আব্দুল্লা ভাসুদ আরী আজভ 

মভাছ মদা মফগভ

কুলভল্লা 15/02/1995

37401 মভাোঃ াঈদ ইরাভ মভাোঃ ফাদর মভাল্লা 

জহুযা কাতুন

মভছযনৄয 05/06/1987

37402 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ জালকয মাছন 

নাযলগছ মফগভ

খুরনা 21/06/1996

37403 এ.আর-ভাসুদ খান মৃতোঃ এভ এ াত্তায খান 

খাছরদা াত্তায লরলর

টাঙ্গাইর 05/07/1995

37404 ভামুদুর াান ছকত জলভ উলিন 

মপযছদৌ আক্তায

মনায়াখারী 03/02/1994

37405 সুজন কুভায লং ধীছযন্দ্র কুভায লং 

লফশ্ব কন্যা

মভৌরবীফাজায 01/01/1987

37406 ীদুজজাভান মজাভাত আরী কাগ্তচী 

াানাযা মফগভ

াতক্ষীযা 31/12/1994

37407 মভাাোঃ াভীভা আক্তায মভাোঃ মানারুর আলভন 

মৃত মভাাোঃ লপছযাজা মফগভ

যাজাী 10/06/1988

37408 মভাোঃ ভালজদুর আাদ মভাোঃ আর ভামুদ ভন্ডর 

মভাছাোঃ ভলল্লকা াযবীন

ফগুড়া 21/10/1991

37409 মভাোঃ ালকর া মৃতোঃ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান াহ 

মভাছাোঃ মগারা মফগভ

নওগাঁ 22/10/1995

37410 মভাোঃ আব্দুয যলভ মভাোঃ কলরভ উলিন 

;মভাছাোঃ ভনুজা মফগভ

নীরপাভাযী 20/11/1993

37411 দুগ মাংকয মচৌধুযী মগাার কৃষ্ণ মচৌধুযী 

মজাৎস্না যানী মচৌধুযী

মপনী 15/04/1992

37412 মভাোঃ ইস্রালপর াছজন মৃত জয়নার আছফদীন 

মদর আপছযাজ মফগভ

মপনী 12/03/1994

37413 মভাোঃ আলকুয যভান লপকুয যভান 

পাছতভা মফগভ

কুলভল্লা 01/01/1990

37414 লভশু ভজুভদায উৎপর ভজুভদায 

কাজর যানী ভজুভদায

মনায়াখারী 01/01/1993

37415 মভাোঃ আলভয মাছন মভাোঃ আবুর কাছভ  

লখনা

মনত্রছকানা 10/02/1992

37416 মভাোঃ ভাাদাত মাছন মভাোঃ ইভাইর ভূ ূঁইয়া 

াভীভা ইভাইর

মপনী 01/01/1994
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37417 মভাোঃ যীপ উলিন মভাোঃ ইলিছ লভয়া 

জাানাযা মফগভ

কুলভল্লা 21/10/1993

37418 মভাোঃ মফাযান উলিন মভাোঃ আলভয মাছন 

আকলরভা মফগভ

কুলভল্লা 10/01/1995

37419 ফখলতয়ায উলিন জারার উলিন 

তাছলরভা

ভাদাযীনৄয 01/01/1994

37420 মুক্তা খাতুন মভাোঃ আলভনুয যভান 

যালরা যভান

মছায 17/09/1994

37421 মভাোঃ ভাসুভ লফল্লা মভাোঃ াজ্জাদ মাছন 

মভাছাোঃ ইযাত জাান

চুয়াডাঙ্গা 07/04/1991

37422 মভাোঃ মরার উলিন মৃত এাাক যদায 

মৃত কুরসুভ মফগভ

ফলযার 22/04/1991

37423 মভাোঃ ভলউয যভান মভাোঃ ালপজুয যভান 

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

গাইফান্ধা 15/04/1989

37424 মযাকছানা মফগভ এ.মক.এভ আকতারুজ্জাভান 

যাছফয়া খাতুন

রারভলনযাট 05/11/1989

37425 ভনভথ মফাযী মৃনার কালত মফাযী 

লফতা মফাযী

ফলযার 02/08/1991

37426 মভাোঃ লজয়াভত আরী ফাবু মভাোঃ খলরলুয যভান 

জাানাযা মফগভ

লদনাজনৄয 11/06/1991

37427 মভাোঃ যায়ান মাফান যানা মগারাভ মাফানী

পলযদা ইয়ালভন লরল

লদনাজনৄয 01/01/1994

37428 লফয লফকা চাকভা প্রবাত চাকভা

নতুন মাবা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 15/02/1992

37429 মভাোঃ রুফাছয়ত উলিন মভাোঃ জাাঙ্গীয

আংকুয নাায

চট্টগ্রাভ 24/02/1994

37430 মভাোঃ কাভরুর াান গাজী আলভনুর ইরাভ

মভাছাোঃ এলনয়া মফগভ

জাভারনৄয 19/11/1995

37431 ইয়ালন আছভদ মভাোঃ ালফফ উল্লা

ইভাত আযা মফগভ

ঢাকা 18/12/1990

37432 মভাোঃ আলনছুয যভান মভাোঃ আলভয মাছন

আজভলন মফগভ

জাভারনৄয 10/02/1991

37433 মভাোঃ আর আলভন খাঁন মভাোঃ দুরার খাঁন

মভাছাোঃ মযাছকয়া খাতুন

াফনা 01/01/1992

37434 খন্দকায মযজাউর আান যালজফ খন্দকায আান ালফফ

মাছন আযা মফগভ

নযলংদী 04/01/1990

37435 মভাোঃ যওন ালফফ মভাোঃ রুহুর আলভন

মভাাোঃ যাছদা মফগভ

গাইফান্ধা 02/01/1990

37436 মভাোঃ মভাতালছভ লফল্লা মভাোঃ আলনছুয যভান

ভানেজা খাতুন

ভয়ভনলং 27/11/1994

37437 মভাোঃ নাঈভ জাাঙ্গীয মভাোঃ জারার উলিন

াইদুছন্নছা

ভয়ভনলং 01/01/1995

37438 মভাোঃ লজল্লুয যভান মভাোঃ নূরুর ইরাভ আকন্দ

মভাছাোঃ জুছরখা মফগভ

গাইফান্ধা 29/10/1990

37439 মভাোঃ ভাসুদ যানা মভাোঃ ভকছরছুয যভান

মভাছাোঃ ভাছজদা মফগভ

ফগুড়া 28/12/1993

37440 মভাোঃ মভায়ালযফ লফল্লা মভাোঃ ইয়ালছন আরী

মভাছাোঃ জালদা মফগভ

নাছটায 01/02/1995
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37441 মভাোঃ মপযছদৌ আরভ মভাোঃ ছাইদুয যভান মভাল্লা

মভাছাোঃ মভাযছদা খাতুন

ফগুড়া 29/11/1988

37442 লফনৄর চন্দ্র াা কভর চন্দ্র াা

বুরবুরী যাণী াা

টাঙ্গাইর 09/03/1994

37443 তীথ ম াা অনফ ম াা

মুলক্ত যানী াা

টাঙ্গাইর 15/08/1993

37444 মভাোঃ মভাফাযক মাাইন মভাোঃ াভছুর ক

মভাছাোঃ যালদা মফগভ

ভয়ভনলং 24/04/1995

37445 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃ জভছদ আরী

মভাাোঃ মযছনা মফগভ

নাছটায 27/07/1989

37446 আোঃ যলদ মজায়ািায মভাোঃ এখরাছ উলিন

যওনাযা মফগভ

টাঙ্গাইর 30/08/1994

37447 মভাোঃ ভালনক লভয়া মভাোঃ মকাযফান যকায

মভাছাোঃ ভাছরকা খাতুন

লযাজগঞ্জ 15/08/1995

37448 কাইছায ভামুদ আরতাফ ভামুদ

মভাছাোঃ ভলনযা সুরতানা

নাছটায 13/10/1992

37449 মভাোঃ আযাপ মাাইন মভাোঃ ছলগয উলিন

পাছতভা মফগভ

পলযদনৄয 25/10/1995

37450 মভাোঃ লজফ মাছন মভাোঃ ছাভান ভন্ডর

মভাছাোঃ নালছভা মফগভ

কুলিয়া 25/08/1994

37451 মভাোঃ এভযান মছন আব্দুর ভলজদ

াযবীন খাতুন

কুলিয়া 12/12/1994

37452 মভাোঃ মতাজাছের ক মভাোঃ মকান্দায আরী

াছজদা মফগভ

টাঙ্গাইর 09/07/1996

37453 াঈদী মভাােদ আবুর কারাভ মযাজউিীন আাছেদ

মভাছাোঃ আছভা খাতুন

লদনাজনৄয 25/11/1989

37454 সুফা যকায দুরার চন্দ্র যকায

লখা যাণী যকায

লদনাজনৄয 01/02/1994

37455 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ ছাছদক মফাযী

যলভা মফগভ

চাঁদনৄয 15/07/1989

37456 াভজাদুর আরভ মভাোঃ আরপাজ উলিন

মযাছকয়া মফগভ

নযলংদী 01/01/1990

37457 াইনের ইরাভ মভাোঃ যভত উল্যা

যলভা মফগভ

চাঁদনৄয 02/08/1988

37458 মভাোঃ এভযান মাাইন মভাোঃ ারুন-অয-যলদ

মভাাোঃ রাইরী মফগভ

লছযাজনৄয 15/08/1994

37459 মভাোঃ মতৌলদুয যভান াঠান মভাোঃ লভজানুয যভান াঠান

মাছন আযা খানভ

ঢাকা 08/10/1989

37460 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ কলযভ

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

মযনৄয 30/09/1994

37461 মভাোঃ কাওছায আছভদ মভাোঃ ছাইদায যভান

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 15/05/1990

37462 মভাোঃ নাঈমুর াান মভাোঃ মভাছর উলিন

যালজয়া মফগভ

ঢাকা 30/10/1993

37463 মভাোঃ ালজদুর আরভ লয়াভ মভাোঃ নূরুর আরভ যকায

মভাােৎ মলরনা আক্তায

চাঁদনৄয 13/08/1993

37464 কাভরুজ্জাভান মভাপাজ্জর মাছন

ালনুয মফগভ

ফগুড়া 26/12/1992
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37465 াাদাৎ মাাইন মৃত. কবুতায মচাকদায

মৃত. ফকুর

ভাদাযীনৄয 11/02/1988

37466 আলনসুয যভান মভাোঃ মলরভ

নূয নাায মফগভ

রক্ষীনৄয 01/06/1992

37467 মভাোঃ আরাভ মাছন মভাোঃ লযপাত আরী

মভাছাোঃ মযাছভছা খাতুন

াফনা 14/05/1990

37468 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মযনু মফগভ (ালরভা)

চাঁদনৄয 14/03/1988

37469 লপ্রয়াঙ্কাঁ দা অরুন দা

নন্দা দা

লছরট 22/12/1993

37470 মভাোঃ ালবুর ইরাভ মভাোঃ ালফবুয যভান

নাজভা আক্তায

টুয়াখারী 01/06/1993

37471 মভাোঃ মদছরায়ায মাাইন মভাোঃ রাতু লভয়া

মদছরায়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 13/01/1995

37472 মভাোঃ আরী তাছযক মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক

মভাছাোঃ নাছলযন মরারী

ভালনকগঞ্জ 20/10/1987

37473 াভীভা আপছযাজ মভাোঃ াজাান

ভানেজা মফগভ

কুলভল্লা 11/11/1993

37474 মভাোঃ লভঠুন াওরাদায মাছন আরী াওরাদায

ভছনায়াযা মফগভ

ফলযার 15/07/1994

37475 তানবীয াান তলভজ উলিন মুকুর

অছকয়া আক্তায

নযলংদী 04/04/1993

37476 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ ইব্রালভ প্রভালনক

আলফয়া খাতুন

াফনা 07/07/1989

37477 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাোঃ াভছুর ক

ভয়না মফগভ

ফগুড়া 01/10/1991

37478 মভাোঃ সুভন লভয়া মভাোঃ ফাজু মুলিন

সুলপয়া মফগভ

ভালনকগঞ্জ 18/10/1993

37479 মভাোঃ বুয মাছন ভন্ডর মভাোঃ জহুরুর ইরাভ ভন্ডর

মভাছাোঃ নাজনীন সুরতানা

যংনৄয 10/04/1995

37480 মভাোঃ াীন আরভ মভাোঃ আজাায আরী

মভাছাোঃ মগারাী মফগভ

কুলড়গ্রাভ 12/09/1990

37481 দীা ারদায মছাঁয়া ফাবুর ারদায

মজানা ারদায

মবারা 12/04/1996

37482 মভাোঃ যাছর মভাোঃ মখ পলযদ

আপছযাজা খাতুন

মপনী 01/01/1995

37483 মভাোঃ আফদুর ান্নান মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মাছনয়াযা মফগভ

রক্ষীনৄয 31/12/1994

37484 মভাোঃ আব্দুল্লা আর কলযভ মচৌধুযী মভাোঃ আবুর কারাভ মচৌধুযী

নালছভা আক্তায

মপনী 01/12/1987

37485 মভাোঃ লভযাজুর ইরাভ মভাোঃ যইচ উলিন

মভাছাোঃ ালযপা খাতুন

াফনা 12/10/1994

37486 মভাোঃ আর আলভন মভাোঃ লপকুর ইরাভ

মভাাোঃ ভালনুয মফগভ

টুয়াখারী 03/03/1993

37487 মভাোঃ আভীন মজান মভাোঃ রুহুর আলভন

মভাছাোঃ াানাজ াযবীন

চুয়াডাঙ্গা 30/12/1996

37488 মভাোঃ লযয়াজ মাছন মভাোঃ খাছরক ভাতব্বয

মভাছাোঃ মভাছভনা মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1992
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37489 নালযন নাায নূরুর ইরাভ

াযবীন ইরাভ

ঢাকা 15/10/1989

37490 মভাোঃ জলভ উলিন মভাোঃ আোঃ জলরর

জলযনা খাতুন

ভয়ভনলং 01/03/1991

37491 খাছরদ ভামুদ লরয়াকত মাাইন

মখাছদজা

নাযায়নগঞ্জ 24/08/1993

37492 মভাোঃ াইনের ইরাভ মৃত. আছভদ মাছন

ভাকসুদা মফগভ

ফযগুনা 17/10/1989

37493 আইয়ুফ আরী আোঃ ছাত্তায

ভলজমনা মফগভ

ফগুড়া 01/04/1994

37494 জয়নুর আছফদীন মভাোঃ এয়াকুফ

মছভনা আপছযাজ মফগভ

মপনী 29/11/1987

37495 মভাোঃ জালদুর ইরাভ যকায মভাোঃ আব্দুয যলভ যকায

মভাছাোঃ জাছয়দা মফগভ

লযাজগঞ্জ 18/01/1995

37496 মভাোঃ নালদুয যভান মভাোঃ আনছারুর ক

ানাজ মফগভ

মবারা 01/01/1991

37497 লপকুর ইরাভ নূরুর আলভন

জানু মফগভ

গাজীনৄয জন্ার মনই

37498 পাযানা নূয খান নূয আরভ খান

লযলজয়া খাতুন

যাজাী 01/01/1995

37499 মভাোঃ মাযাফ মাছন মভাোঃ লপকুর ইরাভ

নুযজাান মফগভ

কুলভল্লা 10/03/1994

37500 উৎর চন্দ্র দা মুকুর কুভায দা

লফজরী যানী দা

মপনী 15/12/1989

37501 মভাোঃ আব্দুর ালরভ মভোঃ আপছায আরী

মভাছাোঃ আয়া মফগভ

াফনা 11/08/1993

37502 মভাোঃ মাছর খাঁন মভাোঃ আপজার খাঁন

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

পলযদনৄয 01/03/1988

37503 মভছদী াান মভাোঃ মভাতাায মাছন

াযবীন আকতায

মবারা 03/01/1992

37504 মভাোঃ আর-যালব্ব মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ দুরারী মফগভ

ফগুড়া 15/12/1995

37505 লযন চন্দ্র যকায যছভ চন্দ্র যকায

াতনা যানী

ভয়ভনলং 22/04/1994

37506 মভাোঃ লমুর মাছন মভাোঃ খয়ফয মাছন

মভাছাোঃ লল্পী াযবীন

াফনা 30/10/1995

37507 রুছফর আেদ জালকয মাছন

যাছদা আক্তায

কুলভল্লা 01/01/1995

37508 মভাোঃ যাছদুর ক মভাোঃ আব্দুর রলতপ প্রাং

মভাছাোঃ রুলফ মফগভ

ফগুড়া 20/12/1989

37509 মভাোঃ আলকুয যভান মভাোঃ ভলজবুর ক

লভছ াভছুন নাায

রক্ষীনৄয 25/11/1991

37510 মফল্লার আছভদ মভাোঃ আব্দুর ওাফ

মভাছাোঃ সুলপয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/05/1995

37511 মভাোঃ লরটু মখ মভাোঃ নওছয মখ

মযাছকয়া মফগভ

খুরনা 23/08/1996

37512 খায়রুর ইরাভ মযত আরী

খাছরদা মফগভ

টাঙ্গাইর 20/11/1994
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37513 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ পজলুর যভান

মভাছাোঃ মাছন আযা খাতুন

কুলিয়া 04/03/1996

37514 মভাোঃ পয়ার ক এভ আব্দুর ক পলযদী

মৃত. সুযাইয়া আক্তায

চট্টগ্রাভ 08/10/1989

37515 মভাোঃ আযভান মাছন মভাোঃ ফজলুয যভান

নুয ফানু মফগভ

খুরনা 20/03/1994

37516 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ আব্দুর আলজজ

মভাােদ ানাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 15/08/1991

37517 মভাোঃ নুছয আরভ মাছন মভাোঃ লযাজ াওরাদায

নুযজাান মফগভ

ভাদাযীনৄয 30/09/1987

37518 মভাোঃ মভছদী াান যানা মভাোঃ আব্দুর কাছদয

কুরসুভ মফগভ

খুরনা 15/03/1996

37519 মভছদী াান মতাপাজ্জর মাছন

ললযন সুরতানা

লযাজগঞ্জ 28/08/1995

37520 নালজবুর াান ইভন এ, এভ আব্দুর ওাফ

লভছ রুলফনা াযবীন

খুরনা 13/11/1996

37521 সুভন কুভায যায় ছচতন্য যায়

উন্নলত যায়

ভাগুযা 01/01/1995

37522 মভাোঃ লযয়াদ মভাছ মদ মভাোঃ আবু াঈদ

মৃত. মভাছাোঃ নাছলযন সুরতানা

জাভারনৄয 12/11/1989

37523 লপছযাজ খান আরী মাছন খান

মনা মফগভ

ফাছগযাট 25/12/1994

37524 ফদরুর ইরাভ মভাোঃ কলপর উলিন

জয়তুছন্নছা

লকছাযগঞ্জ 06/06/1993

37525 মভাোঃ নাছয়ফ ভামুদ মগারাভ পারুক

জাানাযা মফগভ

ফলযার 14/10/1993

37526 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ মভাোঃ পখরুর ইরাভ

আছয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/03/1995

37527 আলজজুয যভান রুহুর আলভন

মযৌন আযা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/03/1994

37528 মভাোঃ জালদুর ইরাভ যালজফ জয়নার আছফদীন

মাছনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 07/09/1994

37529 মভাোঃ আরী  আভদ রস্কয মভাোঃ আব্দুর গলন রস্কয

মভছরুন মনছা তাাদায

লছরট 05/01/1991

37530 জালদ াান া আরভ ভাস্টায

মযৌন আরভ

কুলভল্লা 14/06/1993

37531 মভাোঃ াানুজ্জাভান মভাোঃ আতাউয যভান

মভাছাোঃ মাছন আযা মফগভ

যংনৄয 22/08/1995

37532 মভাোঃ াখাওয়াত মাছন মভাোঃ জানু লভয়া

ালনা আক্তায

কুলভল্লা 02/07/1993

37533 মভাোঃ আভানউল্লযা ালন মভাোঃ ওফাছয়দ উল্যা

সুযাইয়া আকতায

চট্টগ্রাভ 15/03/1993

37534 মভাোঃ লজয়াউলিন মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাছাোঃ ালরভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 18/10/1993

37535 মভাোঃ লজয়াউলিন ফাফলু মভাোঃ আফদুর খাছরক

লনলুপায ইয়াছলভন

চট্টগ্রাভ 01/01/1995

37536 মভাোঃ মপযছদৌ আছেদ মভাোঃ ভাছজদ লভয়া

মভাছাোঃ যানী মফগভ

ফলযার 08/07/1993
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37537 মভাস্তালপজুয যভান মভাোঃ আব্দুর ালকভ মভাল্যা

লভছ পলযদা াযবীন

ভাগুযা 24/11/1992

37538 মভাোঃ ভলভরুর ইরাভ মৃত. মভাোঃ ইলি আরী

মভাছাোঃ ালভদন মফগভ

ফগুড়া 01/01/1995

37539 মভাোঃ াইনের ইরাভ াওন মভাোঃ আবুর ফাায

মযছকয়া মফগভ

কক্সফাজায 20/05/1996

37540 মভাোঃ রুহুর আলভন মভাোঃ নুরুর ক (নুয লভয়া)

ভছনায়াযা মফগভ

লছরট 11/01/1989

37541 নালদয়া ইরাভ মভাোঃ আবুর খাঁন

রলতপা মফগভ

চাঁদনৄয 15/12/1995

37542 মভাোঃ পযাদ মাছন মভাোঃ লদুর ইরাভ

পলজরাতুনছনছা

লদনাজনৄয 10/08/1988

37543 ওকাতুর ফালয মদছরায়ায মাছন

মযছফকা সুরতানা

নীরপাভাযী 15/10/1990

37544 এ মক এভ মগারাভ ালব্বয মভাোঃ লগয়া উলিন

জাানাযা মফগভ

ভয়ভনলং 10/08/1990

37545 মভাছাোঃ আা আক্তায মভাোঃ মাফাান মখ

মভাছাোঃ ভনগুযা মফগভ

কুলিয়া 30/12/1992

37546 মভাোঃ আব্দুর খাছরক মভাোঃ আব্দুর খাছরক

মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 28/08/1993

37547 আর আলভন াাফ উলিন

আছভনা মফগভ

রক্ষীনৄয 02/11/1994

37548 সুজত কুভায কুন্ডু সুনীর চন্দ্র কুন্ডু

কৃষ্ণা যানী কুন্ডু

লযাজগঞ্জ 07/07/1991

37549 মভাোঃ ালবুয যভান মভাোঃ তছলুমুজ্জাভান

নালছভা মফগভ

নড়াইর 06/11/1995

37550 স্বরু নাগ নাতন নাগ

সুরুলচ নাগ

লছযাজনৄয 28/11/1993

37551 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মৃত. াছপজ আবুর খাছয়য

মৃত. যালদা মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 30/09/1969

37552 লযন্টু চাকভা লন্দু ঘালন চাকভা

লচত্রংরতা চাকভা

যাঙ্গাভাটি 22/09/1993

37553 মভাোঃ জালদুর ইরাভ মভাোঃ যাজ্জাক আরভ

যালজয়া সুরতানা

ঝারকাঠী 10/10/1990

37554 মভাোঃ ভাবুবুর আরভ মভাোঃ ভলয উলিন

মৃত. ভাাতন মফগভ

লযাজগঞ্জ 30/10/1987

37555 অলভত আর াান আলকফ মভাোঃ মভায়াছজ্জভ মাছন

নালছভা খাতুন

ফলযার 08/09/1996

37556 পাযজানা খাতুন মখ আভানুয যভান

মযছনা সুরতানা

াতক্ষীযা 25/07/1994

37557 মভাোঃ সুজাউর ইরাভ মভাোঃ আছনায়ারুর ইরাভ

মভাছাোঃ ালনুয মফগভ

ফগুড়া 30/10/1994

37558 এ.এ.এভ ালজদুয যভান মভাোঃ আক্কাছ আরী

চাঁদ সুরতানা

ভয়ভনলং 31/01/1990

37559 মভাোঃ আবু াান মভাোঃ মগারাভ যব্বানী

মভাছাোঃ মাছন আযা আক্তায

নীরপাভাযী 30/06/1996

37560 মভাছাোঃ মাছনয়াযা খাতুন মৃত. াভত আরী

মভাছাোঃ নালছভা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 27/01/1994
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37561 মভাোঃ জালদ মাছন মৃত. ভতুয উলিন

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

নীরপাভাযী 30/11/1991

37562 কাভরুর ইরাভ নুরুর ইরাভ

মপারী মফগভ

টাঙ্গাইর 13/02/1994

37563 ভাাবুর াান আজাারুর ইরাভ

মলরনা মফগভ

াতক্ষীযা 25/12/1993

37564 মভাোঃ ললু আরভ মভাোঃ ইয়াকুফ আরী

মভাছাোঃ পালভা খাতুন

কুলিয়া 21/11/1994

37565 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ মভাোঃ ওফায়দুর ইরাভ

মভাছাোঃ াভীভা সুরতানা

ফগুড়া 31/10/1995

37566 মভাােদ লজয়াউয যভান মভাােদ আব্দুর মভাতালরফ খাঁন

নেরফানু

লকছাযগঞ্জ 01/07/1989

37567 মগারাভ মভাস্তপা মতাপাজ্জর মাছন মজায়াযদায

মগারাী খাতুন

ফগুড়া 31/03/1988

37568 াভীভ লভয়া পজলুর ক

ালনা

নাযায়নগঞ্জ 03/09/1987

37569 মভাোঃ ভামুদুর ক টিটু মৃত জয়নার আছফদীন

মভাছাোঃ ছাছরভা মফওয়া

ফগুড়া 31/12/1990

37570 মভাোঃ আলনছুয যভান মভাোঃ আছভজ উলিন

মভাছাোঃ ভাছরকা খাতুন

কুলড়গ্রাভ 20/10/1989

37571 শ্রী চন্দন কুভায যায় শ্রী কভর কৃষ্ণ যায়

মযনু ফারা

গাইফান্ধা 01/03/1995

37572 মভাোঃ ভাকমুদ াান মৃত রার লভয়া প্রাং

মভাছাোঃ মভছরুন মনছা

ফগুড়া 10/02/1991

37573 মভাোঃ আর-আকছায আফছুদ ছাভাদ

নূযন্নাায মফগভ

কুলভল্লা 30/11/1993

37574 মভাোঃ পারুক মাছন মভাোঃ আোঃ ভাছরক

মভাছাোঃ মাছনয়াযা খাতুন

মভছযনৄয 18/06/1995

37575 মভাোঃ ছারাউলিন মভাোঃ মছাছরভান

মভাাোঃ ভাছজদা মফগভ

কুলভল্লা 23/11/1987

37576 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ জালকয মাছন

ভভতাজ মফগভ

টুয়াখারী 03/03/1994

37577 মভাােদ ভাযজানুর ইরাভ ছভদী মভাােদ আলভনুর ইরাভ ছভদী

নূয কলযভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/02/1996

37578 মভাোঃ যাছর াওরাদায মভাোঃ মতাপাছজ্জর মাছন াওরাদায

মভাাোঃ লপছযাজা মফগভ

লছযাজনৄয 01/01/1993

37579 মরাকনাথ যায় লফধান যায়

ারুর যানী যায়

চাঁদনৄয 05/04/1996

37580 মভাোঃ আান াফীফ মভাোঃ আকফয আরী

নাদীযা ইয়ালভন

যংনৄয 15/06/1989

37581 নুযাত জাান যালখ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

লযনা নাছলযন

মযনৄয 07/07/1995

37582 মভাোঃ ালকর াছযায়ায এ.মক.এভ. মখাযছদুজ্জাভান

আলজজা াযবীন

মযনৄয 09/10/1995

37583 রুা আক্তায মভাোঃ আোঃ যলদ

কুলকরা মফগভ

যংনৄয 15/05/1993

37584 মভাোঃ ভলউলিন আোঃ মভাতাছরফ াওরাদায

লুৎনেয মফগভ

টুয়াখারী 10/12/1994
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37585 মভাোঃ ালন আরভ মভাোঃ আব্দু াত্তায

ালদা খাতুন

াফনা 01/01/1996

37586 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ ইকযাভ মখ

মযালজনা মফগভ

খুরনা 06/06/1992

37587 মভাোঃ যানা মৃধা মভাোঃ ইউসুপ আরী মৃধা

যানু আক্তাযী

পলযদনৄয 04/02/1988

37588 মভাোঃ নুরুর ইরাভ মভাোঃ জীভ াং

মভাাোঃ নুযজাান মফগভ

টুয়াখারী 01/12/1995

37589 মভাোঃ তলযকুর ইরাভ আবুর কারাভ মখ

রুলফয়া মফগভ

নড়াইর 02/02/1994

37590 মভাোঃ ভালনক মাাইন মভাোঃ সুরুজ আরী

মভাছাোঃ কুলুছুভ আযা

াফনা 17/08/1991

37591 াগয আছেদ মভাোঃ মভাাযপ মাোঃ মজায়মািায

মভাছাোঃ াগলযকা খাতুন

লঝনাইদ 31/12/1995

37592 মদফব্রত লকদায ভাছদফ লকদায

মযখা যানী লকদায

ফাছগযাট 24/07/1991

37593 মভাোঃ তাযীকুর ইরাভ মভাোঃ তলভজ খান

যাছফয়া মফগভ

পলযদনৄয 20/08/1989

37594 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মভাোঃ অলর উল্লা

ালদা মফগভ

চাঁদনৄয 20/06/1990

37595 কাভরুজ্জাভান মভাোঃ আবুর কাছভ

মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

ভয়ভনলং 01/03/1989

37596 মভাোঃ তাছযক াান মভাোঃ আোঃ ালভদ

মভাছাোঃ পাযজানা মফগভ

জাভারনৄয 01/11/1989

37597 নাজমুর আছেদ যাজা নালজয আছেদ

যানু আযা খাতুন

ভয়ভনলং 09/03/1995

37598 আলতকুর ইরাভ মৃত আভীয মাছন

কাভরুন্নাায

ভয়ভনলং 12/01/1992

37599 াজু আছভদ মভাোঃ আছফদ আরী

ছলকনা খাতুন

াফনা 25/10/1992

37600 যইছ উলিন নূযইরাভ মভাল্লা

যলভা মফগভ

জাভারনৄয 14/02/1993

37601 মভাোঃ ভাবুফায যভান মভাোঃ আতাউয যভান

মভাছাোঃ মভাছরভা মফগভ

যংনৄয 23/11/1989

37602 মভাোঃ নাজমুর ালকফ মভাোঃ এনামুর ক

মভাছাোঃ ালনা আক্তায

চুয়াডাঙ্গা 15/10/1992

37603 মভাোঃ ভীয মাছন মভাোঃ ফাচ্ছু লভয়া

জাানাযা মফগভ

মনায়াখারী 26/12/1990

37604 মভাোঃ লফল্লার মাছন মভাোঃ আফদুর গলন

আছভনা মফগভ

কুলভল্লা 31/12/1986

37605 মভাোঃ াভছুর আছযপীন মভাোঃ মাছন

আছয়া মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1991

37606 মুােদ মদরওয়ায মাাইন মুােদ আলভয উলিন

মুােদ ালদা আক্তায

মনায়াখারী 05/10/1993

37607 লাফ উিীন মৃত ছছছয়দ নূয

মৃত মতু আযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 03/01/1995

37608 মভাোঃ আর-আলভন মভাোঃ ফাজু প্রাভালনক

মভাছাোঃ খাছরদা খাতুন

াফনা 24/11/1993
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37609 যলপকুর ইরাভ রুহুর আলভন লভলজ

ফদুলযছন্নছা

চাঁদনৄয 01/01/1994

37610 মভাোঃ ালফবুয যভান মভাোঃ ভকছরচুয যভান

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

কুলিয়া 21/06/1995

37611 মভাোঃ ইব্রাীভ মভাোঃ মভাতাায াওয়ারাদায

ানাজ মফগভ

টুয়াখারী 20/12/1994

37612 ভাবুফা আকতায নথা আব্দুয যলদ লভয়ালজ

ালভদা মফগভ

মবারা 15/06/1996

37613 আলযনের ইরাভ নুয মখ

মলরনা

টাঙ্গাইর 25/10/1996

37614 মভাোঃ আবু তাছয মভাোঃ জয়নার আছফদীন

জাছদা মফগভ

কুলভল্লা 26/06/1989

37615 মভাোঃ াযছবজ ইভাভ মভাোঃ আইনউিীন লফশ্বা

মপারী খাতুন

লঝনাইদ 20/12/1993

37616 মভাোঃ তাাজুর ইরাভ মভাোঃ মদছরায়ায ইরাভ

আপছযাজা মফগভ

যংনৄয 15/04/1993

37617 মভাোঃ মভাস্তালপজায যভান মৃত আব্দু ারাভ

মভাছাোঃ ালদা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 15/03/1992

37618 আযানের আরভ আছয়ছ আরী

পলযদা ইয়ালভন

গাজীনৄয 10/04/1994

37619 মভাোঃ যায়ান আরী মভাোঃ আজভর মাছন

মভাছাোঃ কল্পনা মফগভ

ফগুড়া 08/10/1987

37620 মভাোঃ আোঃ ভান্নান মভাোঃ সুফায উিীন

মভাছাোঃ াউী মফগভ

ফগুড়া 30/11/1994

37621 মভাোঃ সুজাউর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ তহুযা লফলফ

ফগুড়া 15/11/1991

37622 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

কছরজা লফলফ

ফগুড়া 20/04/1993

37623 মভাোঃ মাছর যভান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ মপারী মফগভ

ফগুড়া 15/11/1988

37624 মভাোঃ লজল্লুয যভান মভাোঃ আইয়ুফ আরী

মভাছাোঃ জীফন আযা

লদনাজনৄয 06/10/1995

37625 মভাোঃ আবু হুযাইযা মভাোঃ আব্দুর খাছরক

মভাাোঃ কলনুয মফগভ

যাজাী 18/05/1990

37626 মভাোঃ পালভ ইলস্তয়াক মভাোঃ ইভাইর মাছন

মভাছাোঃ মপযছদৌী মফগভ

ফগুড়া 01/07/1994

37627 মভাোঃ লভযাজুর ইরাভ মভাোঃ লপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ লভনাযা মফগভ

ফগুড়া 01/01/1995

37628 এ,এভ, ালবুর আরভ মখ াাফিীন

মাছনয়াযা মফগভ

পলযদনৄয 01/01/1990

37629 মভাোঃ যালপউর ইরাভ নাঈভ মভাোঃ নজরুর ইরাভ

নালগ ম মফগভ

লকছাযগঞ্জ 17/06/1996

37630 আলপ ললিকী হুভায়ুন ললিকী

মাছন আযা ললিকী

ঢাকা 10/09/1989

37631 মভাোঃ ইভাইর আান উল্লা পলকয

মযছনা মফগভ

ফলযার 31/12/1993

37632 মভছদী াান খাছরক যদায

লযলজয়া মফগভ

মছায 01/01/1992
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37633 মভাোঃ ভলভন মৃত ভভতাজ উলিন

াছজযা মফগভ

গাজীনৄয 01/01/1992

37634 া জাভার জলভ উিীন

লছনা মফগভ

যাজাী 12/01/1996

37635 লমুর কুভায লফশ্বা লনযঞ্জন কুভায লফশ্বা

ন্ধা যানী লফশ্বা

লঝনাইদ 15/03/1994

37636 আর-আলভন মভাোঃ নাজীভ উলিন

মযলজয়া মফগভ

নযলংদী 10/12/1989

37637 মভাোঃ আর আলভন লভয়াজী মভাোঃ যফ লভয়াজী

আলছয়া খাতুন

মুলন্পগঞ্জ 05/12/1992

37638 াগয আছভদ লজন্নত আরী

যাছদা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 02/03/1995

37639 মভাোঃ আফদুর ান্নান মভাোঃ নুরুর আলভন

মখাছদজা মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1989

37640 মভাোঃ আযানের আরভ মভাোঃ ারুনায যলদ

মভাছাোঃ ললযয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 20/03/1987

37641 যাজ লং ফাবুর লং

যীতা যানী লনা

মভৌরবীফাজায 12/04/1995

37642 মভাোঃ যায়ান আরী মভাোঃ আব্দুয যলদ

মভাছাোঃ মচছনায়াযা মফগভ

যংনৄয 21/10/1994

37643 মভাোঃ মাাগ ফাবু মভাোঃ নুয ফক্স

মভাছাোঃ বুলু খাতুন

কুলিয়া 05/11/1994

37644 মভাোঃ ালবুর ইরাভ াছভ আরী

মভাছাোঃ তাছলরভা খাতুন

কুলিয়া 15/09/1995

37645 মভাোঃ ভাইনুয ইরাভ মভাোঃ আরা উলিন

মভাছাোঃ ভাছজদা খাতুন

ফগুড়া 01/01/1997

37646 মভাোঃ আকফয আরী মভাোঃ লজয়া উলিন

মভাছাোঃ মযনু মফগভ

কুলিয়া 07/09/1991

37647 মভাোঃ ালপজুয যভান মভাোঃ যলপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ ালপজা খাতুন

লযাজগঞ্জ 25/05/1994

37648 মভাোঃ কাজর মাছন মৃত যভত আরী

মভাছাোঃ আছরয়া মফগভ

কুলিয়া 20/08/1988

37649 নূছয জান্নাত নূয ইরাভ ারদায

নূযজাান মফগভ

মুলন্পগঞ্জ 10/07/1988

37650 মভাোঃ ভলতউয যভান মভাোঃ তাইজিীন মখ

রাইরী মফগভ

লঝনাইদ 05/10/1990

37651 শ্রী উত্তভ কুভায যকায শ্রী মগৌউয চন্দ্র যকায

শ্রী ভলত লতা

নওগাঁ 08/04/1989

37652 লপ্রয়ভ স্বণ মকায লদরী স্বণ মকায

ভঞ্জু যানী স্বণ মকায

রক্ষীনৄয 20/12/1994

37653 া আরভ মভাোঃ জলভ উলিন

মভাছাোঃ মভাছভনা খাতুন

লকছাযগঞ্জ 05/12/1989

37654 ইভরুর কাছয় মভাোঃ ইউনু আরী

াানাজ াযবীন

নওগাঁ 05/09/1995

37655 মভাোঃ াাদাৎ মাছন মভাোঃ াভছুর ক

মযাছনা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 05/10/1992

37656 মভাোঃ আলযনেয যভান মভাোঃ যভজান আরী

আপছযাজা খাতুন

লঝনাইদ 31/12/1994
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37657 যালদা আক্তায মভৌরবী জালভয উলিন

ছাছরা খাতুন

চট্টগ্রাভ 02/02/1989

37658 লফদুযৎ মদ অভছরন্দু মদ

যত্না মদ

চট্টগ্রাভ 23/07/1992

37659 মভাোঃ ভনজুরুর ইরাভ মভাােদ ইউসুপ

আছয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/01/1993

37660 মভাোঃ তলফকুর ইরাভ আোঃ ছারাভ

াভীভ আযা মফগভ

নযলংদী 02/11/1990

37661 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ ভভতাজ উলিন খান

সুলপয়া খাতুন

লযাজগঞ্জ 07/01/1988

37662 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ আপছায আরী খাঁন

মভাছাোঃ ভছনায়াযা মফগভ

লযাজগঞ্জ 05/01/1988

37663 মভাোঃ ভাামুদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর খাছরক

মভাাোঃ মলায়াযা মফগভ

টুয়াখারী 05/11/1992

37664 মভাোঃ পালভ পাযান মভাোঃ আবুর মাছন াওরাদায

যালদা মাছন

ফলযার 02/10/1992

37665 মভাোঃ মভছদী াান মভাোঃ ভাাতাফ মাছন

মভাছাোঃ রুলফয়া মফগভ

াফনা 02/08/1996

37666 মভাোঃ জালকয মাছন কাজী আবুর মাছন

মভাাোঃ আছনায়াযা মফগভ

কুলভল্লা 10/08/1994

37667 ভামুদা আক্তায আরতাপ মাছন

ভভতাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 10/10/1995

37668 আযানেয যভান মভাোঃ ইউনুছ আরী

যলভা মফগভ

মপনী 30/01/1993

37669 মভাোঃ যাছদুর ইরাভ মভাোঃ লদুর ইরাভ প্রাং

মভাছাোঃ যাছদা মফগভ

ফগুড়া 24/10/1994

37670 মভাোঃ আছনায়ারুর ক মভাোঃ ারুজ্জাভান

ইযাত জাান

যাজাী 03/03/1989

37671 মভাোঃ নূয আরভ মভাোঃ মখাযছদ আরভ

নূযনাায মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 26/06/1995

37672 আবুর কারাভ মভাোঃ াভ সুলিন

আছনায়াযা মফগভ

মবারা 05/01/1988

37673 এ মজ এভ াছর আব্দুয যাজ্জাক

মফগভ াভসুন্নাায

টুয়াখারী 31/12/1995

37674 মভাোঃ আলযনের ইরাভ মভাোঃ জালভর উিীন

মভাছাোঃ লপছযাজা খাতুন

লদনাজনৄয 20/01/1993

37675 মভাোঃ ভাছ আরভ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

মভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা মফগভ

যংনৄয 09/06/1992

37676 আযভান মাছন মৃত আফদুর মগাপযান

মাছন আযা মফগভ

রক্ষীনৄয 12/04/1990

37677 মভাোঃ যইচ উলিন মভাোঃ যভজান আরী মখ

মভাছাোঃ আয়া খাতুন

াফনা 01/03/1989

37678 মভাোঃ জালকয মাাইন মভাোঃ জারার লকদায

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 28/08/1993

37679 ইলতয়াক আছভদ ইভাইর খান

ালদা খাতুন

াফনা 11/12/1990

37680 এভ.লজ.এভ. মাাগ খন্দকায আব্দুয যাজ্জাক

মফগভ সুলপয়া

টাঙ্গাইর 08/01/1996
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স োসপ  জনবল পনব োবগ  লবযে ১৮/০৮/১৭পরিঃ তোপ বখ বোংলোবেশ প্রবকৌশল পবশ্বপবদ্যোলব   সোপব েক তত্ত্বোবধোবন 

অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

37681 রা াযছবজ ললিকুয যভান

মজানা মফগভ

ফগুড়া 01/01/1988

37682 যাছর আছভদ মভাোঃ আফদুয যলদ

লখনা মফগভ

মনায়াখারী 01/03/1990

37683 মভাোঃ আবু তাছয মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ

মভাছাোঃ লখনা খাতুন

মভছযনৄয 15/07/1995

37684 মভাোঃ ভলবুর ইরাভ টলন মভাোঃ আলজজুর ক

মভাছাোঃ মুখছরছা খাতুন

মভছযনৄয 14/02/1992

37685 ফলয উিীন আোঃ কাছদয

মভছরুন মনা

ভাদাযীনৄয 24/09/1992

37686 মভাোঃ রালফফ মাছন মৃত ভছছয ভন্ডর

মৃত মনকজান

কুলিয়া 04/02/1992

37687 মভাোঃ জলভ উলিন মভাোঃ পজলুর ক

মজানা আযা মফগভ

জাভারনৄয 10/10/1994

37688 মভাোঃ ইকফার মাছন মভাোঃ মফরাছয়ত মাছন

ইয়ানুয মফগভ

মবারা 15/01/1991

37689 মভাোঃ ালজউয যভান মভাোঃ আরাউলিন ভন্ডর

মভাছাোঃ ভলযয়ভ মফগভ

জয়নৄযাট 12/10/1993

37690 মভাোঃ আবু াদাত মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

ালপয়া আজাদ

ঢাকা 01/11/1992

37691 মভাোঃ মুছাকালরমুল্লা (লভযাজ) মভাোঃ জয়নার আছফদীন

াযলবন আক্তায

মবারা 05/10/1993

37692 মভাোঃ ইলরয়া মাছন মভাোঃ ভাবুবুয যভান

মভাছাোঃ আছনায়াযা খাতুন

াফনা 15/06/1989

37693 মভাোঃ আব্দুর ভালভনুর ইরাভ মভাোঃ মছকন্দায আরী

মভাছাোঃ মভাছছদা লফলফ

ফগুড়া 15/01/1994

37694 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ ভনছজর ক

মভাছাোঃ আভা খাতুন

াফনা 20/10/1987

37695 মভাোঃ নাইমুয যভান মৃত আছফদ আরী

মভাছাোঃ াছরা খাতুন

াফনা 01/03/1989

37696 মভাোঃ আর-আলভন মভাোঃ মতাপাজ্জার মাছন

মভাছাোঃ ালভদা মফগভ

াফনা 11/10/1994

37697 মভাোঃ মুলপকুয যভান আকন্দ মভাোঃ ছলরভ উল্লা আকন্দ

ভানেজা মফগভ

জাভারনৄয 28/12/1995

37698 বুয মাছন যলক আপজার মাছন

ালভভা আক্তায

ঢাকা 25/11/1995

37699 মভাোঃ তাজুর ইরাভ ভজুভদায আফদুর ভাছরক ভজুভদায

যালজয়া খাতুন

চাঁদনৄয 12/12/1991

37700 মভাোঃ এভযান মাছন মৃত মভাোঃ মাছন

মৃত পাছতভা মফগভ

চট্টগ্রাভ 15/08/1995

37701 জীফন কভ মকায যঞ্জন কভ মকায

নলভতা যানী কভ মকায

মপনী 31/12/1992

37702 মভাোঃ ওভয জারার মভাােদ ালফফ উল্লা

মভাছােৎ মযাকানা ালফফ

চট্টগ্রাভ 19/05/1996

37703 জুছয়র মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান

তালভনা জাভান

ঢাকা 20/01/1992

37704 নুরুর আফছায আব্দুর জব্বায

ভভতাজ মফগভ

মনায়াখারী 01/01/1994
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অনুপিতব্য পলপখত  ীযো  জন্য র োগ্য প্রোর্থীবে  তোপলকোিঃ

37705 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ দলফরুর ইরাভ

ালরভা মফগভ

ঠাকুযগাঁও 19/12/1995

37706 যাছদুর ক মচৌধুযী আলজজুর ক মচৌধুযী

যাছনা আক্তায

চট্টগ্রাভ 30/12/1990

37707 মভাোঃ লদুর ইরাভ আোঃ যলভ লকদায

জাানাযা মফগভ

টুয়াখারী 15/12/1995

37708 মভাোঃ মখাকন মাছন মভোঃ আব্দুর খাছরক

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

লযাজগঞ্জ 01/03/1995

37709 মভাোঃ লপক উল্যা ভাওরানা মভাোঃ আবু ছাছর

ভলযয়ভ মফগভ

কুলভল্লা 16/01/1990

37710 লযনের ইরাভ নূয মভাােদ

আছনায়াযা মফগভ

মপনী 10/01/1994

37711 আর-ভামুন যাজু লভয়া

লভনাযা

গাজীনৄয 01/02/1993

37712 মভাোঃ ইভযান মাছন মভাোঃ যজফ আরী আকন্দ

মভাছাোঃ যলদা মফগভ

নওগাঁ 11/10/1995

37713 মভাোঃ আফদুর কাইয়ুভ মভাোঃ আফদুর কাছদয

আলিয়া মফগভ

ঝারকাঠী 30/08/1990

37714 মভাোঃ লপকুর ইরাভ মভাোঃ লযনের ইরাভ

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

নওগাঁ 10/01/1993

37715 উজ্জর মাছন দলফয ভাদফয

নালছভা মফগভ

ভাদাযীনৄয 02/02/1992

37716 মভাোঃ আভরগীয মাছন মভাোঃ মভাছরভ উলিন াওরাদায

জাানাযা মফগভ

ফাছগযাট 08/11/1988

37717 এ.মক. পজছর যালব্ব মভাোঃ আান ফীফ

মভাাোঃ মযখা আকতায

ফলযার 21/08/1996

37718 মভাোঃ মযজাউর কযীভ মভাোঃ ালনপ খান

মভাাোঃ মভাছ মদা মফগভ

টুয়াখারী 02/08/1995

37719 মভাোঃ ভামুদুর াান মভাোঃ সুরতান খলরপা

মভাাোঃ ভাকসুদা মফগভ

ঝারকাঠী 01/03/1989

37720 ইভলতয়াজ আাছেদ মভাোঃ ভলনয উিীন মভাড়র

মভাাোঃ নালগ ম মফগভ

গাজীনৄয 10/11/1991

37721 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ াাফ উলিন

মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ

টুয়াখারী 31/12/1990

37722 মভাোঃ লফল্লার মাাইন মভাোঃ নুরুর হুদা 

জাানাযা মফগভ

মবারা 01/05/1995

37723 মভাোঃ আব্দুর ভলতন মভাোঃ কুফাদ হুাইন মৃধা 

মভাছভনা খাতুন

ভাগুযা 09/10/1989

37724 আফদু াত্তায মভাোঃ মদৌরত আরী

ললযনা আক্তায

নযলংদী 10/05/1990

37725 মভাোঃ জাভার মাাইন মভাোঃ মুলরভ লভয়া

মভাাোঃ াছরা মফগভ

কুলভল্লা 24/11/1991

37726 মভাোঃ ইউছুপ আরী মভাোঃ ফলদয়ায যভান

মভাছাোঃ লুৎপা মফগভ

গাইফান্ধা 01/01/1989

37727 সুকছদফ চন্দ্র দা ভলনন্দ্র চন্দ্র দা

ী যানী দা

ফলযার 28/02/1988

37728 ছয়দ লভজানুয যভান ছয়দ আকলুছ আরী 

মৃতোঃ ছয়দা ভতূমজা লফলফ

মভৌরবীফাজায 13/09/1994
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37729 মভাোঃ তুলন দ মায মভাোঃ লদুর দ মায 

মভাছাোঃ যনা মফগভ

লঝনাইদ 07/06/1994

37730 মভাোঃ ালন আরভ যলন মভাোঃ া আরভ

মলরনা মফগভ

ঝারকাঠী 01/10/1995

37731 মভাোঃ উজ্জর লভয়া মভাোঃ জয়বুন আরী 

ছলখনা খাতুন

লকছাযগঞ্জ 20/11/1989

37732 মভাোঃ ালফবুয যভান মভাোঃ ারুনুয যলদ

াছজযা মফগভ

কুলভল্লা 01/05/1989

37733 মভাোঃ আব্বা উিীন মভাোঃ আব্দুর কাছদয

যালফয়া খাতুন

মছায 10/10/1992

37734 মভাোঃ লভজানুয যভান মভাোঃ ালরীন লকদায

লয়াযা মফগভ

ফলযার 08/10/1995

37735 লফরা যায় লভাংশু যায় 

অলনভা যায়

খুরনা 31/12/1988

37736 মভাোঃ ািাভ মাছন মভাোঃ আছখয উলিন 

মভাছাোঃ মতাযা াযবীন

াফনা 30/11/1996

37737 মভাোঃ তাছযকুজ্জাভান মভাোঃ আব্দু াভাদ 

পাছতভা

ভয়ভনলং 20/10/1992

37738 মভাোঃ সুভন মভাল্যা মভাোঃ আরাউলিন মভাল্যা 

াভসুয নাায

যাজফাড়ী 19/11/1992

37739 মজাফাছয়য আছেদ রুলভ মভাোঃ নলজয আাছেদ 

সুলপয়া খানভ

ঢাকা 01/01/1988

37740 মভাোঃ ভলউিীন আবুর মাছন 

আছভনা মফগভ

চট্টগ্রাভ 05/04/1991

37741 মভাোঃ ভানেজায যভান মভাোঃ আব্দুয গনেয আরভ 

মভাছাোঃ ভাছুদা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 20/05/1995

37742 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ পইভ উলিন 

মযনুয়াযা মফগভ

জাভারনৄয 10/08/1991

37743 মভাোঃ নূয আরভ মভাোঃ আছনায়ায মাছন 

আছরয়া মফগভ

নওগাঁ 15/06/1993

37744 ািাভ মাছন নজরুর ইরাভ 

আঞ্জুয়াযা লফলফ

নওগাঁ 10/12/1994

37745 মভাোঃ জালকয মাাইন মভাোঃ ভাসুদ আরী 

ছাছরা খাতুন

লঝনাইদ 20/09/1994

37746 মভাোঃ আর আলভন মভাোঃ যজফ আরী 

মভাছাোঃ ভাছরকা খাতুন

লফগঞ্জ 02/09/1988

37747 সুভন চন্দ্র দা ডালু যঞ্জন দা 

যাধা যানী দা

মনায়াখারী 15/07/1989

37748 পালভদা অযালজতা ীভা মভায়াছজ্জভ মাছন 

পাছতভা মফগভ

লছযাজনৄয 10/12/1995

37749 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ আবু ালনপ 

ারুর আক্তায

চট্টগ্রাভ 01/01/1996

37750 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ ভলজবুয যভান 

মযানা মফগভ

কুলভল্লা 11/10/1994

37751 মভাোঃ ভাসুভ মাছন মভাোঃ আবুর কারাভ 

যালজয়া মফগভ

পলযদনৄয 02/10/1990

37752 মভাোঃ াইনেলিন মৃতোঃ আব্দুর ভলজদ লভয়া 

ভভতাজ মফগভ

পলযদনৄয 25/12/1992
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37753 মভাোঃ মারায়ভান মভাোঃ নুরুর ক 

নালভা আক্তায

নযলংদী 31/12/1995

37754 আর আলভন মৃতোঃ লযাজ আরী 

হুনুপা খাতুন

মযনৄয 01/06/1992

37755 মভাোঃ মলরভ মযজা মভাোঃ মুনছায আরী

মভাছাোঃ আকলরভা মফগভ

মভছযনৄয 06/09/1996

37756 মভাোঃ যালকবুর ইরাভ মভাোঃ লপকুর ইরাভ 

মযছনা মফগভ

পলযদনৄয 10/02/1994

37757 মভাোঃ নুরুজ্জাভান মাছন মভাোঃ নূয মাছন 

মভাছাোঃ লযপন মনছা মফগভ

লযাজগঞ্জ 30/11/1988

37758 ফাপ্পী যানী দা  ফাসু চন্দ্র দা 

মনারী দা

চট্টগ্রাভ 01/12/1988

37759 মভাোঃ মভাছ মদ আরভ মভাোঃ নুয ইরাভ 

মভাছাোঃ বুরবুলর মফগভ

যংনৄয 21/06/1993

37760 হুভায়ুন কলফয আপতাফ উলিন 

আলিয়া আক্তায

মনত্রছকানা 25/01/1995

37761 লড.এ. াাজারার মৃত লড.এভ ওয়াছজদুর ক 

মফগভ াভছুন নাায

যাজফাড়ী 28/08/1993

37762 উৎর যায় নাযায়ন চন্দ্র যায় 

লনা যানী যায়

খুরনা 04/01/1993

37763 মভাােদ আজারুর ইরাভ মভাােদ আলজজুর ক 

ালদা আক্তায

মনায়াখারী 01/03/1995

37764 জান্নাতুন নাঈভা রুনা মভাোঃ আব্দুর যলদ আকন্দ

মযছফকা সুরতানা

ভয়ভনলং 07/12/1996

37765 অছাক ভন্ডর অফীয কুভায ভন্ডর 

ভঞ্জু যানী মৃধা

মগাারগঞ্জ 01/07/1995

37766 আরাউর কলযভ মভাোঃ জালকয মাছন 

মভাছাোঃ নুরুন্নাায

জাভারনৄয 05/04/1992

37767 মভাোঃ নালদ আরভ মভাোঃ দুরার উলিন 

নাজভা মফগভ

জাভারনৄয 31/10/1994

37768 মভাোঃ মরবু লভয়া মভাোঃ আলজমুলিন 

 যালফয়া মফগভ

জাভারনৄয 25/07/1988

37769 আর পাাদ মভাোঃ ালপজ উলিন 

নূয  জাান

গাজীনৄয 21/04/1995

37770 নূয মভাােদ মভাোঃ াভছ উলিন 

মভাছাোঃ দুছরনা খাতুন

ভয়ভনলং 07/10/1995

37771 মভাোঃ মভাকছছদুয যভান মভাোঃ ভালনকুয যভান 

াছরা খাতুন

ভয়ভনলং 22/08/1995

37772 মভাোঃ আলভরুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জুব্বায 

মভাছাোঃ আলভনা খাতুন

ভয়ভনলং 15/10/1995

37773 াভীভ আর মাাগ মফরাছয়ত মাছন 

ভরা মফগভ

গাজীনৄয 05/01/1995

37774 মভাোঃ মাছর যানা মভাোঃ মভাতাায মাছন 

মভাছাোঃ আছভা মফগভ

যাজফাড়ী 02/07/1995

37775 যায়ান মাছন মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

মভাাোঃ যালভা মফগভ

গাজীনৄয 01/11/1993

37776 নুয নাায খাতুন মযাস্তভ আরী 

জাানাযা মফগভ

যংনৄয 28/09/1992
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37777 মভাোঃ সুভন লভয়া মভাোঃ মযান মখ 

মভাছাোঃ মলর মফগভ

জাভারনৄয 12/10/1994

37778 মাছর যানা আলজজুয যভান

জহুযা আক্তায

মনত্রছকানা 14/07/1995

37779 মভাোঃ আবু সুলপয়ান মৌযব ালফফ উল্লা 

ছবুযা খাতুন

ঢাকা 15/01/1996

37780 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মভাোঃ াছয আরী 

মভাছাোঃ অলভচা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 05/07/1991

37781 আবু সুলপয়ান লফশ্বা রুহুর আলভন লফশ্বা 

মৃতোঃ লযলজয়া মফগভ

মগাারগঞ্জ 28/04/1990

37782 মভাোঃ লভরটন মাছন মভাোঃ মুনসুয আরী প্রাং 

মভাছাোঃ মছরনা মফগভ

াফনা 17/12/1989

37783 মভাোঃ ভনজুরুর াান মভাোঃ আফদুর ক 

ভলযয়ভ মফগভ

জয়নৄযাট 08/05/1995

37784 মভাোঃ আলতকুয যভান মভাোঃ যলপকুর ইরাভ 

মভাছাোঃ আদলয মফগভ

ফগুড়া 27/10/1996

37785 মভফা উর আরভ আব্দুর ালভদ 

মভাযছদা মফগভ

নওগাঁ 01/01/1997

37786 লযনা আক্তায আবু তাছয 

 াযবীন

জাভারনৄয 01/01/1994

37787 মদফাীল  যায় অরুন যায় 

রক্ষী যায়

যাঙ্গাভাটি 01/06/1991

37788 ওভান গলন ললিক যকায 

ভনজুযা খাতুন

কুলিয়া 31/12/1994

37789 মভাোঃ ভাজাারুর ইরাভ ( লভঠু) মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক মভাল্যা 

মভাছাোঃ যাছফয়া মফগভ

পলযদনৄয 26/11/1989

37790 ভাছজদ লভয়া দুরার লভয়া 

ভলজযন মফগভ

টাঙ্গাইর 23/01/1992

37791 মভাোঃ ভলনরুজ্জাভান মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 

মভাছাোঃ মদছরযা মফগভ

ফগুড়া 25/12/1992

37792 মগাযাভ লকফলযয়া মভাোঃ আযজু লভয়া 

নালদভা মফগভ

ব্রাহ্মনফালড়য়া 02/03/1994

37793 লফজন ছফদ্য রক্ষণ ছফদ্য 

সুজতা ছফদ্য

মগাারগঞ্জ 27/07/1995

37794 মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাোঃ আব্দুয যফ লকদায

 যালজয়া  মফগভ

টুয়াখারী 01/01/1991

37795 মভাোঃ ভাসুদ াান মভাোঃ আবুর মাছন 

মভাচাোঃ যলভা মফগভ

গাইফান্ধা 15/07/1988

37796 মগৌযাঙ্গ কুভায লফশ্বা মদফদা লফশ্বা 

যস্বতী যানী

ভাগুযা 27/11/2016

37797 মভাৎাইন্না আজায মভাফাযক আরী 

লউরী মফগভ

নীরপাভাযী 04/02/1996

37798 মভাোঃ লযনের ইরাভ মভাোঃ ছাভাদ প্রাভালনক 

আভা খাতুন

াফনা 10/12/1989

37799 মভাোঃ া আরী ায়দায মভাোঃ আলভনুর ইরাভ ভজুভদায 

মভাােৎ মখাযছদা মফগভ

কুলভল্লা 01/05/1993

37800 মভাোঃ যলপকুর ইরাভ মৃত- ফজলুয যলদ 

যলভা মফগভ

টাঙ্গাইর 19/01/1992
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37801 মভাোঃ মাাগ লভরন মভাোঃ ালফবুয যভান 

মভাাোঃ যালভা মফগভ

টুয়াখারী 01/03/1995

37802 মভাোঃ রুছফর যদায মভাোঃ পজলুর ক যদায 

আছখরুনছনছা

ফলযার 10/03/1991

37803 মভাোঃ আলভনুয যভান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

আলভরুন লনছা

লযাজগঞ্জ 01/08/1994

37804 মভাোঃ ািাভ মাছন মভাোঃ আব্দু ারাভ 

জছফদা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 22/03/1995

37805 লজ এভ এানুর ক মভাোঃ আব্দুর াই 

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

মছায 02/12/1996

37806 মভাোঃ াইদুয যভান আফদুর জলরর আফান  

মপযছদৌী মফগভ

টুয়াখারী 01/04/1993

37807 রাবলু ভাতুব্বয মভাোঃ পজলু ভাতুব্বয 

মভাাোঃ লুৎপা মফগভ

পলযদনৄয 25/08/1995

37808 পাযান নেয়াদ অনৄ আব্দু ারাভ 

মদছরায়াযা মফগভ

নীরপাভাযী 19/12/1993

37809 মভাোঃ আব্দুর ভাছরক মভাোঃ আলজজুর ক 

মভাছাোঃ ভলনা মফগভ

লদনাজনৄয 15/06/1995

37810 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 

মভাাোঃ লুৎপা মফগভ

কুলভল্লা 12/05/1995

37811 আলখরুজ্জাভান তালুকদায ভযহুভ নুরুজ্জাভান আভীন 

আছরয়া মপযছদৌী

ভয়ভনলং 08/08/1993

37812 াইপ খান মভাােদ মভাছরভ উলিন 

ালয়াযা মফগভ

ভালনকগঞ্জ 29/11/1994

37813 মভাোঃ বুজ মাছন মভাোঃ মভাাযপ মাছন 

কলনুয মফগভ

লঝনাইদ 18/02/1994

37814 মভাোঃ মযদওয়ানুর কলযভ মভাোঃ আবু ফক্কায লভঞা 

মভাছাোঃ ভলজমনা মফগভ

াফনা 05/10/1996

37815 মভাোঃ ভাজুরুর ইরাভ মভাোঃ মভাতাছরফ মাছন 

মভাছাোঃ ভছজরা খাতুন

াফনা 10/01/1995

37816 নাজমুর হুাইন আব্দুর ওাফ লভয়া 

নাজলভন

গাজীনৄয 01/08/1993

37817 মখ-লজফ মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

মভাছাোঃ পাছতভা খাতুন

কুলিয়া 21/06/1996

37818 ভলফ উল্যা আবুর কাছভ 

মুল মদা মফগভ

রক্ষীনৄয 01/02/1996

37819 মভাোঃ মভছদী াান লমুর মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ লভরন 

মভাাোঃ নালদভা আক্তায

পলযদনৄয 02/09/1994

37820 তুলন মাছন মভাোঃ নালজভ উলিন 

মযাছকয়া মফগভ

কুলিয়া 07/07/1995

37821 তুলায ার মকফ ার 

যক্ষী ার

নযলংদী 06/09/1992

37822 মভাোঃ ভাবুদ মাছন মভাোঃ আব্দু ছাত্তায 

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা মফগভ

ফগুড়া 17/01/1995

37823 আ. ক.ভ এনামুর ক মভাোঃ মুালদ আরী 

মভাছাোঃ লভনা মফগভ

লছরট 02/01/1991

37824 ালফা আকতায আলখ মভাোঃ আকযাভ মাছন 

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

পলযদনৄয 14/10/1994
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37825 আব্দুর ভাছরক লছভর নালয উলিন 

ালরভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 11/11/1995

37826 মভাোঃ াভীভ মাছন মভাোঃ মতায়াজ উলিন 

ভঞ্জুয়াযা মফগভ

জয়নৄযাট 03/03/1996

37827 খাইরুর ইরাভ আাদুজ্জাভান 

যালদা মফগভ

লঝনাইদ 01/12/1992

37828 মভাোঃ ভাজনেজুয যভান মভাোঃ জুছয়র মভাস্তপা 

মভাছাোঃ লফউটি আক্তায

াফনা 30/06/1993

37829 মভাোঃ যায়ান কলফয মভাোঃ মভাকছছদ আরী 

যলভা মফগভ

নওগাঁ 22/11/1993

37830 পখরুর আরভ মভাকসুদ আরী 

রায়যা মফগভ

ভয়ভনলং 03/01/1994

37831 প্রাত কুভায দা কুভাছয চন্দ্র দা 

মদফদাী যানী দা

মছায 28/01/1990

37832 মভাোঃ আর-আলভন (তুলায) মভাোঃ মাযাফ মাছন 

ভভতাজ মফগভ

টাঙ্গাইর 16/01/1993

37833 মভাোঃ আফদুল্লা আর ভামুন ভযহুভ আরাজ্ব মভাোঃ আব্দুর ালভদ 

পলজরাতুন তছলরভা

চট্টগ্রাভ 01/12/1987

37834 জীফন কৃষ্ণ যায় ভূছন্দ্র নাথ যায় 

মকালকরা যানী যায়

রারভলনযাট 21/02/1989

37835 মভাােদ াাদাত মাছন মভাোঃ আবুর ফয 

ভছনায়াযা মফগভ

চট্টগ্রাভ 10/02/1994

37836 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ এভদাদুর ক 

মভাছাোঃ মযাছকয়া মফগভ

যংনৄয 27/05/1989

37837 মভাোঃ আছফদুর ভওরা এ.এভ. নুরুর আছনায়ায 

মভাােৎ ালপয়া খানভ

চট্টগ্রাভ 05/05/1993

37838 মক.এভ যীপ ভামুদ রলতপা জাভান 

মভাোঃ যলপকুজ্জাভান খান

মছায 01/03/1991

37839 মভাোঃ পারুক মাছন মৃত আব্দুর ালভদ 

আছয়ভা আক্তায

চাঁদনৄয 15/06/1991

37840 মভাোঃ আফদুয যভান  পয়ার মৃতোঃ মভাোঃ হুভায়ুন কলফয 

রুভা ইয়ালভন

চাঁদনৄয 01/01/1992

37841 মভাোঃ লযাজুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর জব্বায 

মভাছাোঃ ভয়ভ চাঁন

লফগঞ্জ 31/12/1986

37842 ভলপদুর ইরাভ আবু ফক্কয লছলিক 

াছজযা মফগভ

ভয়ভনলং 20/12/1991

37843 মভাোঃ মাাগ যানা মভাোঃ লকান্দায আরী 

রুলফয়া খাতুন

াফনা 01/11/1996

37844 সুভন চন্দ্র যায় অশ্বনী কুভায যায় 

লভনা যানী যায়

যংনৄয 14/01/1991

37845 মভাোঃ মভাফাযক মাছন যলন মভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

ভলযয়ভ মফগভ

গাজীনৄয 12/02/1992

37846 টাযছজন ফড়ুয়া মমাছগ ফড়ুয়া 

নাই

ফান্দযফান 01/01/1993

37847 আবু মতাা ভনা মজায়াদ মায আকযাভ মাছন 

নাজভা খাতুন

ভাগুযা 07/10/1995

37848 খন্দকায ইভাভ আর াান খন্দকায আব্দুয যাজ্জাক 

মভাাোঃ নালভা খাতুন

যাজাী 01/01/1994
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37849 মভাোঃ াবুলিন মভাোঃ আব্দুয যউপ 

নুযজাান মফগভ

চাঁদনৄয 01/11/1992

37850 মভাোঃ মতৌলকয আছভদ মভাোঃ আব্দুয আউয়ার 

তালভনা মফগভ

টাঙ্গাইর 17/10/1995

37851 ভাসুদ লফল্লা নুছয  আরভ 

লফলফ পাছতভা

মবারা 21/10/1988

37852 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ নুয উলিন প্রাভালনক 

মভাছাোঃ আছনায়াযা মফগভ

কুলড়গ্রাভ 1/1/1900

37853 মাাইন মখ পলযদ মখ 

লভলনয়াযা  মফগভ

মগাারগঞ্জ 10/09/1996

37854 পাযজানা আক্তায মভাোঃ পারুক আছভদ 

খাছরদা মফগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1994

37855 আব্দুয যভান রার ভামুন লকদায 

জছফদা মফগভ

পলযদনৄয 05/10/1995

37856 মভাোঃ মাানুয যভান মভাোঃ কছরচুয যভান 

মভাছাোঃ লখনা খাতুন

কুলিয়া 07/12/1995

37857 মভাোঃ যালকফ াান মভাোঃ ওয়াছদ আরী 

মযাছকয়া মফগভ

নওগাঁ 07/08/1991

37858 মভাোঃ আভানত মাছন মৃত- মভাোঃ এ াভাদ মভাল্যা 

নূয-জাান মফগভ

নড়াইর 24/01/1988

37859 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ লকভতুল্লা 

ছাছরা খাতুন

নীরপাভাযী 28/01/1988

37860 মভাোঃ ভলযকুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যলভ 

আশুযা খাতুন

চুয়াডাঙ্গা 10/04/1990

37861 মভাোঃ লযন আছেদ মভাোঃ লপকুর মভাড়র 

লযলজয়া মফগভ

মছায 12/08/1991

37862 মভাোঃ ালনুর ইরাভ মভাোঃ ভালন আরী 

মভাছাোঃ াানাজ াযবীন

কুলিয়া 04/05/1996

37863 এইচ.এভ এনামুর াান এইচ. এভ মখাকন কলফয 

ালনা কলফয

ফাছগযাট 01/03/1996

37864 মভাোঃ মযার উিীন মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 

ঝন মা খাতুন

াফনা 05/05/2016

37865 মভাোঃ াছযায়ায মাছন মভাোঃ মভাস্তাপা প্রাং 

মভাছাোঃ ভালপয়া মফগভ

লযাজগঞ্জ 01/11/1995

37866 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুদ মভাোঃ আব্দুয জব্বায 

ভামুদা খাতুন

খুরনা 03/02/1988

37867 আলভয াভজা মভাোঃ ভলপজ উলিন 

বুরবুলর মফগভ

লযাজগঞ্জ 17/05/1989

37868 মভাোঃ ভলনরুর ইরাভ মভাোঃ মযত আরী 

মখাছদজা মফগভ

লযাজগঞ্জ 18/12/1992

37869 মুযাদ মাছন াজাান লভয়া 

ভতুমজা খাতুন

মনত্রছকানা 15/10/1991

37870 ফাসুছদফ কুভায ীর ঞ্চানন ীর 

লনভ মরা যানী ীর

মগাারগঞ্জ 05/05/1991

37871 মভাোঃ নয়ন ইরাভ মভাোঃ আছনায়ায মাছন 

াছরভা খাতুন

নওগাঁ 10/10/1994

37872 মভাোঃ রুহুর আলভন কাভরুর মভাোঃ তফাযক আরী 

মভাছাোঃ আয়া মফগভ

লছরট 01/06/1989
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37873 মভাোঃ ালপজুর ইরাভ মভাোঃ মযজাউর কলযভ 

মভাছাোঃ ালনা মফগভ

লযাজগঞ্জ 31/12/1994

37874 অলবলজৎ মচৌধুযী যলঞ্জত মচৌধুযী 

লরল মচৌধুযী

চট্টগ্রাভ 27/12/1991

37875 মভাোঃ যাছদুর াান মভাোঃ াাদাত মাছন 

মভাছাোঃ আখলরভা খাতুন

লযাজগঞ্জ 15/11/1987

37876 মভাােদ ভলনয উলিন মভাক্তায আভদ 

ভযলজয়া মফগভ

চট্টগ্রাভ 01/04/1996

37877 রুলভ আকতায ীভা এভ লড আছনায়ায খান 

পলজরা মফগভ

খুরনা 15/11/1988

37878 তা ফাকটা মৃত- অলভ ফাকচী 

ঝন মা ফাকটা

পলযদনৄয 10/08/1990

37879 মভাোঃ জালকয মাছন মভাোঃ ফাাজ উলিন 

মজাছফদা মফদগভ

টাঙ্গাইর 01/01/1988

37880 কাঞ্চন লভয়া আলজজুর ক 

মভাছাোঃ মুল মদা মফগভ

ভয়ভনলং 01/01/1996

37881 মভাোঃ াইনের ইরাভ মভাোঃ আব্দুয যলদ ভালরথা

মভাছাোঃ যলভা মফগভ

াফনা 01/01/1987
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