বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20001 আযাফুর আরভ
20002 মভাোঃ ানন উদ্দীন
20003 মভাোঃ াজজদুয যভান
20004 মভাোঃ নভনাজুর ইরাভ
20005 ভাসুদুয যভান
20006 আপজযাজা াযনভন আা
20007 ননতয যঞ্জন দা
20008 যানজফ মাজন
20009 আব্দুল্লা মভাল্যা
20010 মভাাোঃ আপানা আক্তায
20011 শ্রীকান্ত চন্দ্র ীর
20012 ভাফুজা আক্তায তাননা
20013 মভাোঃ আপতাফ মাজন
20014 সুনজত চক্রফতী
20015 ংকয চন্দ্র যকায
20016 নভৄর দা
20017 এ, এভ, ভাাবুবুয যভান
20018 মভাোঃ াাদাৎ মাজন
20019 ানরভা আক্তায
20020 নফধান চন্দ্র মদফ
20021 মাভা আক্তায
20022 ভীয আবু ফককায
20023 মভাোঃ আজভ মাজন ভনল্লক
20024 আর- আনভন
20025 বুজ নভা
20026 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
20027 মফরী মফগভ
20028 নূরুন নাায
20029 মভাোঃ ানফবুয যভান
20030 আইজচৌক নিনৄযা
20031 মভাোঃ ানদকুর ইরাভ
20032 ভাভৄদা আক্তায
20033 আজাদ মাাইন

আননছুয যভান
আনছা খাতুন
ভননরুজ্জাভান
জীফন মনছা
মভাোঃ নুয মভাাম্মদ ইরাভ
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ফাজছদ আকন্দ
মভাছাোঃ নভনা ানভদ
মভাোঃ দাউদ
সুযভা আক্তায
এভদাদ কনফয
নাজনীন জাান
ধীজযন্দ্র চন্দ্র দা
ভত রনরতা যানী দা
মাযাফ মাজন
নানছভা মফগভ
ততাফ আরী মভাল্যা
ানফনা মফগভ
মভাোঃ আনতকুর ইরাভ
মভাাোঃ পনযদা আক্তায
নাযান চন্দ্র ীর
অন্ননন না
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান মভাল্লা
ভজনাাযা মফগভ
নুয মভাাম্মাদ নজক
আজফছা মফগভ
ননয চক্রফতী
মযখা যাণী চক্রফতী
জীফন চন্দ্র যকায
শ্রীভনত যকায
নযভর দা
আযতী দা
এ. এভ. আব্দুয যনদ
মভাছা. ারুর আক্তায
মভাোঃ মাজচন আরী
মভাছাোঃ ছারভা খাতুন
মভাাম্মদ আবুর াজভ
মাজন আযা মফগভ
রক্ষন কুভায মদফ
ছনফ যানী মদফী
মভাোঃ ভভতাজ উনদ্দন
াভছুন নাায
ভীয ভনজফয যভান
মগারাজান
মভাোঃ আরাদ মাজন ভনল্লক
মদজরাাযা মফগভ
ভত াভসুর নভা
ানরভা
মভাোঃ আকফয আরী
যনাযা মফগভ
মভাোঃ ফুর নভা
মভাছাোঃ নফীযন মনছা
াইফুর ক
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ যীপ মাজন
ননলুপা মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ আরী
ানরভা আক্তায
নফভূনত ভূলণ নিনৄযা
কুসুভ ফারা নিনৄযা
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ মপারী মফগভ
মভাোঃ ভনজবুয যভান
মভাছাোঃ আজভনা মফগভ
মক. এভ. ানদুর ইরাভ
আঞ্জুভজনাাযা
Page 1 of 387

17/02/1989
05/11/1994
18/02/1993
08/04/1994
01/07/1994
20/04/1990
05/04/1988
13/07/1993
16/07/1995
08/09/1993
11/10/1994
20/10/1988
10/04/1990
21/10/1988
15/08/1988
10/12/1991
19/09/1990
07/06/1995
10/04/1990
10/05/1988
02/11/1987
15/02/1989
31/12/1987
11/12/1993
17/09/1993
15/11/1992
03/04/1994
30/07/1997
15/02/1988
04/03/1992
25/02/1998
05/04/1994
03/02/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20034 মভজদী াান
20035 মভাোঃ আানুর ক
20036 মভাাই নভনুয
20037 আনজভ উনদ্দন
20038 মভাোঃ ভীজনা মগারাভ ানপজ
20039 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
20040 মভাস্তাক আজভদ
20041 যানজা সুরতানা
20042 অনানভকা নফশ্বা
20043 নকদায ভাজারুর ইরাভ
20044 মভাোঃ ভয পারুক
20045 মভাছাোঃ আভা মফগভ
20046 মভাোঃ কত মাজন
20047 মভাোঃ আরভগীয মাজন
20048 ানদা আপনযন বৃনি
20049 মভাোঃ যাজর যকায
20050 যদায আর ভাভৄন
20051 মভাছাোঃ কাভরুন নাায
20052 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
20053 ীযা যানী
20054 মভাাম্মদ নভয জারার যানা
20055 মগারাভ যসূর
20056 সুজন নভা
20057 মভাোঃ আর-আভীন
20058 তাজযা খাতুন
20059 নূরুজ্জাভান না
20060 আাদুজ্জাভান হৃদ
20061 আাদুজ্জাভান
20062 মভাোঃ নুরুর আজভ
20063 মভাোঃ ভনউয যভান
20064 মভাোঃ মাজর
20065 তদ যাজর
20066 মভাোঃ নাীদুর ইরাভ াগয

আব্দুর আনজজ গাজী
ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ আফদুর ক
যানদা ক
যানজউর ক
মভাযজদা মফগভ
ভনপ উনদ্দন
আজজদা মফগভ
ভত ানপজুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ মগারাভ যাব্বানী
মভাছাোঃ নফরনকছ মফগভ
মভাোঃ াভসুদ্দীন
কাায াযবীন
মভাোঃ নগা উদ্দীন খান
মযখা আখতায
নচত্ত যঞ্জন নফশ্বা
মভনকা যানী নফশ্বা
নকদায যনপক উনদ্দন
ভননযা মফগভ
মভাোঃ মভাাযপ মাজন
রুফীনা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াভাদ
মভাছাোঃ জুজরখা মফগভ
আরী পনকয
নযনজা মফগভ
মভাোঃজহুরুর ক
মভাছাোঃ আপরুজা মফগভ
মভাোঃ াখাাত মাজন
াানা মফগভ
মভাোঃ মখাযজদ আরভ
মভাাোঃ যীপা আকতায
যদায ফদরুর আরভ
নাযনগ খাতুন
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
মভাছাোঃ যনফ াযবীন
মভাোঃ অনদুজ্জাভান
ভনযভ
ফাসুজদফ দত্ত
ভেনথকা দত্ত
মভাোঃ মখাযজদ আরভ
নভজ সুনপা আরভ
মভাোঃ জনরুর ইরাভ
াভীভা আক্তায
আাদুর ক
মজানা মফগভ
মভাোঃ মাযাফ মাজন
মভাাোঃ াজদা মফগভ
মভাোঃ নদুর ারাদায
ভতোঃ মাজনাযা মফগভ
তনপয আরী
নূজযদা াযবীন
এনাভৄর ক
রুফা
ফাাযজর
আঙ্গুযী মফগভ
ভাভৄদুর ক
নুয জাান মফগভ
ভতোঃ আব্দুর ভনতন
সুনজা আক্তায
আরী আজভদ
মনরনা
তদ খনফয উনদ্দন
যানদা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
আনভনা খাতুন
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11/03/1992
15/11/1993
12/11/1989
01/01/1991
10/12/1990
30/10/1992
03/01/1991
10/12/1996
27/12/1993
26/05/1988
30/01/1988
12/10/1987
15/10/1987
24/11/1988
18/08/1992
30/11/1992
28/12/1990
09/09/1988
01/01/1994
10/08/1987
01/01/1991
20/12/1990
20/08/1993
15/05/1989
25/10/1995
08/12/1993
01/02/1996
04/11/1994
01/07/1988
30/12/1990
01/01/1992
01/05/1993
02/12/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20067 যজনী আক্তায

মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মভাছাোঃ নানছভা আক্তায
20068 মভৌসুভী আক্তায
এ. মক. এভ. াভসুর আরভ
নভজ নভনু আক্তায
20069 পানভনা নাজনীন
নজরুর ইরাভ
জাানাযা মফগভ
20070 আী কুভায তফযাগী
সুদনন কুভায তফযাগী
বৃজন্দ যানী তফযাগী
20071 মভাোঃ জুফাজয াান
মভাোঃ জযত আরী
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
20072 মদান ানফবুয যভান
মদান আ: ানভদ
মভাছাোঃ যানদা মফগভ
20073 মভাোঃ পযাদ ভৄন্সী
মভাোঃ আব্দুর াফ ভৄন্সী
খানদজা মফগভ
ূঁ া মভাোঃ কত মাজন ভূঞ
ূঁ া
20074 মভাোঃ ভান ইফজন কত ভূঞ
মভাাোঃ ভাযজাান কত
20075 পাজতভাতুজ তাজযা
মভাোঃ মগারাভ পারুক খান
মযনজা মফগভ
20076 লুফাফা আপনযন
মভাোঃ ভনজফয যভান
মভাাোঃ ভৄক্তা
20077 মভাোঃ ইনরা মাজন
মভাোঃ ভনতউয যভান
ভজনাাযা মফগভ
20078 মভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
20079 সুফন না আক্তায
ানফবুয যভান
ভাকসুদা মফগভ
20080 মভাোঃ যাজু খন্দকায
মভাোঃ ফজলু নভা
যানভা মফগভ
20081 আনযফুর ইরাভ
মভাোঃ ফাায উনদ্দন
মখাজদজা মফগভ
20082 মভাোঃ নজল্লুয যভান
মভাোঃ ভনপজ উদ্দীন
আকনরভা খাতুন
20083 মভাোঃ তানভভ নকদায
মভাোঃ ভনতায যভান নকদায
মভাাোঃ জাানাযা মফগভ
20084 পাজতভা আক্তায
আব্দুর ানরভ
মাজনাযা মফগভ
20085 মভাোঃ আনভয মাজন
মভাোঃ আব্দুর াফ
মভাছাোঃ াইফুন মনছা
20086 নুয নাায মভৌনভতা
মভাোঃ মারাভান
রুনফা খাতুন
20087 তদ মযাজভলুজ্জাভান
তদ পজলুয যভান
মভাাোঃ মযানা মফগভ
20088 নুরুর ইরাভ
াভসুর আরভ
আনছা মফগভ
20089 মভাোঃ নপজযাজ আজম্মদ
ভত ভনজফয যভান
পনজরাতুন মনছা
20090 মভাোঃ যাজদ মাাইন খান
মভাোঃ যতন খান
যানদা মফগভ
20091 মভাোঃ ভাসুভ যানা
মভাোঃ আরভাছ নভা
যানজা খাতুন
20092 মভাোঃ ছানভদুর ক
মভাোঃ দাজন আরী
আজনাাযা মফগভ
20093 মভাোঃ জানদ াান
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
মভনয আক্তায
20094 আভা আজনাায দ্বীনা
াজী আজনাায মাজন
াননা আক্তায
20095 মভাোঃ হুভায়ুন কফীয ফসুননা
মভাোঃ নুরুজ্জাভান ফসুননা
মভাা: মাজন আযা ফসুননা
20096 মাজন আযা আক্তায
মভাোঃ ভকবুর মাজন
পাজতভা মফগভ
20097 মভাোঃ মযজজাানুর ক
আোঃ যনদ
কুরসুভ মফগভ
20098 মভাোঃ ইানছন নভা
মভাোঃ নানছয নভা
আজফদা খাতুন
20099 মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাোঃ নদুর ইরাভ
নুযন্নাায মফগভ
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24/01/1996
25/12/1992
25/04/1992
16/12/1992
04/05/1994
28/12/1991
11/12/1988
01/01/1995
28/01/1992
05/05/1995
25/11/1989
29/11/1990
11/02/1989
09/11/1994
01/12/1990
20/06/1993
08/07/1997
10/01/1998
20/10/1992
17/01/1992
15/10/1992
01/06/1991
30/11/1987
17/01/1992
30/12/1987
08/09/1990
31/10/1994
27/05/1994
09/02/1989
07/09/1993
05/07/1988
10/02/1990
05/08/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20100 নাজভৄন নাায
20101 মভাোঃজাকানযা তালুকদায
20102 পানভা সুরতানা
20103 মভাোঃ ভাভৄনুয যভান
20104 মভাোঃ ইব্রানভ নজফ
20105 মভাোঃ মরার আজভদ
20106 টিটু চন্দ্র মতরী
20107 মভাোঃ নভজানুয যভান
20108 কাননজ পাজতভা
20109 যীফুর ইরাভ
20110 সুজফ াজদকুয যভান
20111 নচন্ম নফশ্বা
20112 সুব্রত ফভনন
20113 ফাপ্পী চন্দ্র দা
20114 মভাোঃ এনজাভৄর ক
20115 আনল কুভায নকদায
20116 যানভজ মযজা
20117 মখ জানদুয যভান
20118 তা যা
20119 মভাোঃ ভাভৄন যকায
20120 মভাাম্মদ াান
20121 মভাোঃ একযাভৄর ক
20122 নৄনরন ভনা
20123 মভাোঃ আবু াননপ
20124 মভাোঃ এযাদ আরী
20125 আরাউনদ্দন মখ
20126 মভাোঃ নানয উনদ্দন
20127 মভাোঃ আনতকুয যভান
20128 মভাোঃ মভাফাযক মাজন
20129 মভাোঃ আব্দুল্লা- আর ভাভৄন
20130 মগারাভ জযাায
20131 ননজন কুভায যা
20132 মদফাীল ভন্ত

মভাোঃ যীপ মাজন
ননলুপা মফগভ
মভাোঃ াজাান
যানী মফগভ
মভাোঃ উপাজ উনদ্দন
এযাত জাান
ভত মভাোঃ মভাতাজরফ নভা
মফগভ যনভা
আব্দুয যনভ
নানদা আক্তায
মভাোঃ জারার আজভদ
নপনা আজভদ
তফকুন্ঠ চন্দ্র মতরী
স্বযনত যানী
মভাোঃ াভসুর ক
মভাছাোঃ ছাজরখা মফগভ
মভাোঃ রুহুর আনভন গাজী
মভাাোঃ রুনা মফগভ
কত মাজন
মযাজকা মফগভ
আব্দুর ানভদ নকদায
ননলুপা ানভদ
নজযন্দ্র নাথ নফশ্বা
ইরা যানী নফশ্বা
যফীন্দ্র নাথ ফভনন
অননতা যানী
ভযন চন্দ্র দা
নননরভা যানী দা
মভাোঃ ভাজজদ আরী ারাদায
মভাাোঃ ভজনাাযা মফগভ
জয কৃষ্ণ নকদায
ভঞ্জু যানী নকদায
মভাোঃ মযজাউর ইরাভ
ভত নজনাত সুরতানা
ভত মখ আব্দুর অজদ
ফুরজান নফনফ
সুীর চন্দ্র যা
ভত প্রনভরা যা
মভাোঃ মাযাফ উদ্দীন
ভৄন্নুজান
মভাাম্মদ আরী
ান মফগভ
মভাোঃ মজরাউ খন্দকায
মভাছাোঃ যাজফা মফগভ
দানন্দ ভনা
যরা যানী ভনা
আব্দুয যনভ
মখাযজদা মফগভ
মভাোঃ আকফায আরী
মভাছাোঃ আজনাাযা খাতুন
আব্দুর কুদ্দু মখ
ানভদা মফগভ
আোঃ গনন পনকয
ফুরুন মনা
মভাোঃ রুস্তুভ আরী
মভাাোঃ ভননযা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তপা
ানদা মফগভ
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
মভাছাোঃ মযাখানা মফগভ
নযাজুর ইরাভ
নদররুফা খাতুন
যফীন্দ্র চন্দ্র যা
গীতা যানী যা
প্রবাত ভন্ত
আযতী ভন্ত
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10/11/1991
15/07/1994
04/01/1997
24/07/1992
22/05/1992
24/03/1988
09/03/1995
15/12/1996
25/12/1991
25/07/1992
09/05/1991
01/08/1988
16/06/1987
13/02/1991
15/08/1994
10/09/1988
07/10/1990
28/12/1987
12/08/1990
30/12/1990
01/12/1989
06/06/1989
29/10/1994
06/01/1990
26/11/1987
04/09/1992
28/09/1990
03/06/1996
28/01/1988
03/12/1987
07/06/1990
11/02/1990
10/03/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20133 সুভন যা
20134 সুরুজ্জাভান
20135 মভাোঃ াভীভ মভাল্লা
20136 মভাছাোঃ ারভা আকতায
20137 আব্দুয যাজ্জাক
20138 মভাোঃ াাবুর ইরাভ
20139 মভা: াজদ মাজন
20140 মভা: আরাভ মাজন
20141 নঞ্জতা যানী
20142 মভা: মাজর যানা
20143 সুভন গাজী
20144 মভা: জীফ তালুকদায
20145 মভা: াাদাৎ
মাজন
20146 মভা: আরআনভন ইরাভ
20147 মভা: াজফয জাান
20148 কাভরুর ইরাভ
20149 সুভাইা খাতুন
20150 যনপকুর ইরাভ
20151 মপযজদৌী জাভান ান
20152 আফদুর ানকভ
20153 মভাাম্মৎ জান্নাতুর ফাায
20154 নফএভ উজ্জর কনফয
20155 কাজর কুভায কুন্ডু
20156 সুভন কুভায দা
20157 মভা: ভাাভৄদ াান
20158 মভা: আনরভ
20159 াখাাত মাজন
20160 পনজা পানযা
20161 ভাসুদুর াান
20162 াজদ খন্দকায
20163 মভা: যাতুর নভা
20164 ানকন াাু্ন অনৄ
20165 মভা: াইদুর ইরাভ

সুব্রত যা
ল্লফী যা
রুহুর আনভন
মপারী মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক মভাল্লা
মভাছাোঃ ানচনা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
মভাছাোঃ আা আকতায
পজলুর ক
যনভন
মভাোঃ ফাবুর নভা
মভাছাোঃ ননদ্দকা মফগভ
ভত নূরুর আনভন
আজনাাযা মফগভ
মভা: আব্দুর ফাযীক
মভাছা: আনছা মফগভ
সুধীয চন্দ্র
উনভনরা যানী
মভা: নপ উনদ্দন
মভাছা: তপা মফগভ
ইউনুচ গাজী
ভজনাাযা মফগভ
ভত আব্দুর কাজদয তালুকদায
মনাযা মফগভ
মভা; আবুর কারাভ নভা
ভনযভ মফগভ
মভা; জুরনপকায আরী
মভাছা: আনভনা খাতুন
ভত মভা: াজাান
মযানা মফগভ
াাবুনদ্দন
সুনপা মফগভ
ভত আজনাায মাজন
াযবীন খাতুন
ভন ভাদফয
আজভনা মফগভ
নুরুর ক
মনরনা আক্তায
আব্দুর জব্বায পনকয
আকনরভা মফগভ
মভা: আবুর ফাায
ারভা াযবীন
আানউল্যা মফাযী
যানভা মফগভ
ভত কানরদ কুন্ডু
আনু যানী কুন্ডু
সুবাল কুভায দা
ছনয যানী দা
মভা: নভজানুয যভান
মনরনা খানভ
ভত আ: যউপ
নুযজাান মফগভ
এভ. এ কনযভ
ানাজ মফগভ
এ.এভ নজরুর ইরাভ
মনরভা আক্তায
ভত আবুর কারাভ আজাদ
নাযনগছ আজাদ
মভা :আযভান খন্দকায
াভশুন নাায মফগভ
তনভজউনদ্দন ভাতুু্ব্বয
জাানাযা মফগভ
মভা: ানপজ উনদ্দন
পনযদা মফগভ
আব্দুর জব্বায ারাদায
ভাকসুদা মফগভ
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27/02/1993
22/03/1989
24/05/1988
01/02/1992
25/06/1990
01/01/1991
19/02/1996
14/12/1989
12/10/1987
08/06/1993
31/03/1997
15/10/1992
01/02/1990
09/08/1996
01/11/1992
11/09/1994
30/12/1992
10/10/1992
22/05/1998
05/01/1992
07/12/1996
12/06/1996
08/10/1989
21/12/1991
01/01/1995
05/07/1992
13/12/1993
10/11/1995
06/06/1991
17/06/1991
11/08/1994
12/12/1991
15/12/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20166 মভাা: রুনভ আক্তায
20167 মভা: াীন মাজন
20168 মভা: ভাফুজুয যভান
20169 সুরতানা জাান
20170 মভা: কাভার আজভদ
20171 মপযজদৌ নভা
20172 মভা: এনাভৄর নভা
20173 ইউসুপ মাাইন
20174 আবুর মাজন
20175 াফযীনা আক্তায মভৌসুভী
20176 ভাননকুজ্জাভান
20177 মভা: ননদ্দক মাজন
20178 মাজর যানা
20179 অনু কুভায ভন্ডর
20180 অনভ আক্তায
20181 রুজফর নভা
20182 মভাাম্মদ নজল্লুয যভান
20183 ানফনা সুরতানা
20184 ারা আক্তায
20185 মভা: ভাভৄদুন নফী
20186 মভা: আনকুয যভান টিটু
20187 মভা: আবু ননদ্দকুয যভান
20188 মভা: নযফুর আনযনপন
20189 মভা: রুজফর আজভদ
20190 মভাা: ানকনা খাতুন
20191 মভা: আর আনভন
20192 মভা: আবুর ানাত
20193 নফবাল চন্দ্র দা
20194 ভাাভৄদা আক্তায
20195 নানযন আক্তায
20196 ানা মফগভ
20197 মভা: ভয পারুক
20198 ন কুভায

মভা: ারুন অয যনদ
মভাা: সুরতানা আক্তায
াভছুর ক
পাজতভা মফগভ
মভা: মকুর ইরাভ
মভাা: যানদা মফগভ
ভত মফরাজত মাজন
কাভরুন্নাায
মভা: নছনদ্দক ভাদফয
মযনু মফগভ
মভা: ানফবুয যভান
যাজদা মফগভ
খনরর ারাদায
মনরনা মফগভ
ভত মভা: ছাজদক আরী মফাযী
ছবুযা নফনফ
রার নভা মখ
সুনপা মফগভ
মভা: আব্দু মছাফান
মভাছা: ভৄঞ্জুাযা মফগভ
আব্দুর খাজরক
ভজনাাযা মফগভ
মভা :যনপকুর ইরাভ
মভাছা: ছাজরা মফগভ
নজরুর ইরাভ
মভজরুন মনছা
অভর কুভায ভন্ডর
মপারী যানী
যভজান আরী াঠান
নভনাযা মফগভ
মরার উনদ্দন (াইফুর)
আনযপা মফগভ
মভা: আাদউজ্জাভান
জান্নাত আযা
মভা: াভউনদ্দন
যনাযা মফগভ
মভা: াভউনদ্দন
যনাযা মফগভ
মভা: আব্দুর ভাজরক
মভাছা: রাকী আকতায
ভত দনফয উনদ্দন নভা
মভাছা: জুজরখা খাতুন
মভা: াইফুর ইরাভ
মভাা: মযাজকা মফগভ
মভা: মজাজফদ আরী আকন্দ
মভাছা: াজযা মফগভ
মভা: জনয উনদ্দন
মভাছা: মযাজভরা খাতুন
মভা: ফাদরুজদ্দাজা
ভাননজা মফগভ
মভাছা: াভসুন্নাায
মভা: চাদ আরী প্রাোঃ
মভা: আজনাায মাজন
তাছনরভা মফগভ
ভযন দা
মমাগভাা দা
মভা: ভঞ্জুয আমভ
াননুয মফগভ
মভা: নানজভ উনদ্দন
সুনপা মফগভ
মভা: নাগয
আনভরুন মনছা
নরটন ভাতাব্বয
নযনা আক্তায
সুননর কুভায
তকাল্লী যানী
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25/07/1991
13/03/1989
11/08/1992
08/02/1995
02/09/1992
02/08/1992
20/10/1992
20/01/1992
07/09/1992
25/01/1994
14/05/1989
14/09/1988
02/04/1991
20/08/1994
16/12/1996
03/04/1997
23/08/1998
25/03/1988
01/11/1991
23/08/1994
01/08/1991
09/08/1991
31/12/1991
20/10/1996
03/01/1991
01/01/1993
02/02/1999
05/12/1987
28/08/1998
02/11/1996
18/10/1995
05/06/1997
01/02/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20199 মভা: াদ্দাভ
20200 মভা: আবু মনাভান
20201 মভা: ভনউয যভান
20202 াফনযনা ভভতাজ
20203 মভা: পজলুর কনযভ
20204 কাভরুর হুদা
20205 নফনফ পাজতভা নরজা
20206 মভা: জানকয মাজন
20207 ভাযজানা মফগভ
20208 মভা: তানযকুর ইরাভ
20209 মভা: নযপ মাজন
20210 মভা: মাজর
20211 মভা: নপজযাজ আরভ
20212 মভা: আর ভাসুদ নযপাত
20213 নপকুর ইরাভ
20214 আফদুল্লা আর ভাভৄন
20215 ানাজ নভনর
20216 নাজনীন আক্তায
20217 তনন্মতা যানী ার
20218 প্লাফন কুভায দা
20219 মভা: আবু াঈদ
20220 মভা: এনাভৄর ক
20221 মভা: ারাউনদ্দন
20222 আরী নভা
20223 মভা: আজাদ মাজন
20224 মভজদী াান ভৄন
20225 মজনভন আক্তায
20226 মভা: ানফবুয যভান
20227 তানভনা ইরাভ সুভা
20228 ঝুভৄয আক্তায
20229 ারভা আক্তায
20230 খাইরুর ইরাভ
20231 মভাছা: ইযাত জাান

আবুর ফায
াননুয আক্তায
মভা: মারাইভান
াাজাদী
মভা: আরতাপ মাজন
মাজনাযা মফগভ
মভা: নভজানুয যভান
াভছুন নাায মফগভ
মভা: পারুক
াযবীন আখতায
আব্দু ত্তায তালুকদায
মাজনাযা মফগভ
মভা: মাজন নান্নু
নাজভা াযবীন
মভা: নুরুর আনভন
ছাজযা মফগভ
যনপকুর ইরাভ
নানগন মফগভ
ভত মভা: জনুর আজফদীন
মভাাম্মদ নযনজা মফগভ
মভা: ভনজফর ক
কননুয মফগভ
মখাযজদ আরভ
নাযা মফগভ
সুরতান আাম্মদ
মাজনাযা মফগভ
মভা; মভাাযপ মাজন
আজভনা খানভ
মভা: ানরভ নভা
মপারী খাতুন
ভযহুভ াভচুর আরভ
ভভতাজ মফগভ
াজী মভা: ইউনুছ আরী
াজজদা মফগভ
নপকুয যভান
আজনাাযা মফগভ
ফাদর চন্দ্র ার
স্বপ্না যানী ার
ভাননক রার দা
ফীনা যানী দা
মভা: আজনাায মাজন
জাানাযা আক্তায
মভা: আব্দুর ভাজরক
াানুয মফগভ
আব্দুয যনদ
জাানাযা মগভ
ফাবুর মফাযী
াভসুন্নাায
আ: কুদ্দু ভৄনন্স
মভজরুন মনা
খন্দকায নভজানুয যভান
াননা মফগভ
মভা: াাবুনদ্দন পনকয
নানভা মফগভ
মভা: নপকুর ইরাভ
মনা মফগভ
মভা: নজরুর ইরাভ নকদায
াজজযা মফগভ
া আরভ মভাল্লা
ইভতাযা মফগভ
মভা: নজরুর ইরাভ নকদায
াজজযা মফগভ
আব্দুর খাজরক
ছনৄযা মফগভ
মভা: ভাসুদ যানা
মভাছা: াভা মফগভ
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02/04/1997
22/02/1991
04/05/1992
15/07/1997
12/12/1988
25/12/1989
05/08/1998
24/07/1987
13/03/1994
10/06/1984
21/09/1998
01/02/1989
01/01/1989
01/02/1990
08/06/1991
01/03/1991
07/04/1994
21/09/1994
20/06/1997
01/09/1988
17/03/1997
10/02/1989
15/05/1988
15/03/1995
04/06/1992
29/09/1998
19/10/1996
24/09/1995
25/12/1992
10/02/1995
12/02/1995
12/02/1994
24/09/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20232 মভা: াজজদুন নফী
20233 মভা: ভাভৄদুর াান
20234 খুকী যানী
20235 মভা: আব্দুল্লা আর ভাভৄন
20236 মভা: মভানপকুয যভান
20237 মভা: যাজবুর াজজদ যকায
20238 মভা: উভয পারুক
20239 মদফানল যা
20240 নভজনা ভাাভৄদ মযজদাান
20241 মভা: আবু াঈদ যকায
20242 মভা: যনফউর আরভ
20243 মভাছা: মপারী আক্তায মপা
20244 মভাছা: ইযাত জাান ভৄননদা
20245 যাজধশ্যাভ কয
20246 আকনরভা আক্তায
20247 মভা: আব্দুর আনজজ
20248 মভা: মফরার নভা
20249 মভা: আবু ফক্কয ননদ্দক
20250 মযানা আক্তায
20251 মভা: ইউনু আরী
20252 াইপ উজ জাভান
20253 মভা: ানকরুজ্জাভান
20254 ানা াদী যানপ
20255 আইনযন আক্তায
20256 মভা: াননুয যভান
20257 এ. এভ জীবুয যভান
20258 নানদা আক্তায
20259 তানা তাভান্না
20260 পানযা মাজন
20261 ভৄাম্মদ আনযপ মাাইন
20262 এভযান মাজন
20263 মভা: আব্দুর মভানভন
20264 কনক কুভায যকায

ভত মভা: আব্দুর াজযছ
মভাছা: ানজদা ফানু
ভত ভতুজ
ন া যভান
মচনফানু মফা
অতুর চন্দ্র
সুনীরা যানী
মভা: ানন নভা
কল্পনা মফগভ
মভা: আজনাারুর ক
মভাছা: মভাজছনা মফগভ
ভত: আ: ফাযী যকায
যন আযা
ভত লুৎপয যভান
মভাছা: জভদা মফগভ
যফীন্দনাথ যা
নযতা যাণী যা
নভজনা ইভদাদুর ইরাভ
মভাছা: পনযদা আকতায
মভা: আভানুল্লা যকায
মভাছা: ইভত আযা
মভা: মভাস্তপা মাজন
মভাছা: নরা মফগভ
মভা: আব্বা আরী
মভাছা: নুয নাায মফগভ
মভা: ইানছন আরী
নানগন াযবীন
সুকুভায কয
ন্ধ্যা যানী কয
মভা: আজনাায মাজন
জাানাযা আক্তায
আরপাজ উনদ্দন যকায
আকনরভা মফগভ
মভা: নদরদায মাজন
মফরী মফগভ
মভা: তনভজ উনদ্দন
মভাছা: পাজতভা মফগভ
ভত মভা: ননায আরী
আনরভা মফগভ
মভা: ফাায উনদ্দন
মভাছা: মদরজান মফগভ
পজলুয যভান
ারভা আক্তায
মভা: পজলুয যভান
ারভা আক্তায
মভা: ীদ উল্লা
ভননযা খাতুন
মভা: জাকানযা
মযাকানা আক্তায
মভা: মভাাযযপ মাজন
মভাছা: মযাজন নাায
আ: ভান্নান মখ
যানাযা মফগভ
এ.মক. এভ নূরুন্নফী
নপজযাজা মফগভ
মভা: এজাজ মাজন
াননভা
মভা: মভাাযপ মাজন
খুযনদা মচৌদৄযী
ভৄাম্মদ নুরুর ইরাভ
আজনাাযা মফগভ
মভা: যনপকুর ইরাভ
জনফ মফগভ
মভা: আব্দুর খাজরক
মভাছা: সুনপা মফগভ
ননজযন কুভায যকায
দূগান যানী যকায
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20/10/1993
20/01/1997
13/09/1993
20/08/1994
10/03/1988
23/11/1988
16/10/1988
14/12/1992
05/11/1990
01/12/1994
17/06/1991
10/03/1997
12/08/1987
01/01/1990
11/04/1987
14/06/1989

05/07/1987
23/10/1991
15/06/1987
10/12/1995
14/05/1997
30/09/1997
01/03/1991
25/05/2017
21/08/1991
12/09/1991
19/11/1988
04/04/1997
30/03/1992
01/01/1996
15/03/1988
01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20265 ভজনাারুর ইরাভ
20266 ান যকায
20267 মভা: আব্দুয যানকফ
20268 মভা: আব্দুয যভান
20269 মভা: আবু ইউসুপ যানা
20270 মভা; আযাফুর ইরাভ
20271 পাজতভা তুজ জহুযা
20272 মভা: ইভাইর মাাইন
20273 মভা: যনপকুর ইরাভ
20274 মভা: পারুক মাজন
20275 টুটুন কুভায ভন্ডর
20276 নজত কুভায
20277 মভা: আজনাায মাজন
20278 মভাাম্মদ পনযদ উনদ্দন খান
20279 মভা: ীদ খান
20280 তভন্তী যানী যা
20281 মভা: যনপকুর ইরাভ
20282 মভা: খাইরুর ইরাভ
20283 আদুযী আক্তায
20284 াযনভন আক্তায
20285 সুনপ আভদ
20286 মভা: যনকবুর াান
20287 ভনজবুয যভান খান
20288 মভাছা: খানদজা খাতুন
20289 মভা: এনতাজুর ইরাভ
20290 মভা:নপজযাজ মাজন
20291 মভা: ভাইদুর ইরাভ
20292 সুজন কুভায
20293 মভা: আব্দুয যনভ
20294 মভা: আনযফুর ইরাভ
20295 সুজক চন্দ্র যকায
20296 যনপকুর ইরাভ
20297 এ.এইচ.এভ মযাকনুজ্জাভান

আব্দুর খাজরক
জাজদা খাতুন
ননজযন কুভায যকায
দূগান যানী যকায
মভা: আবু াঈদ
মভাছা: যানদা াযনবন
মভা; ারুনায যনদ
মভাছা: ানরভা মফগভ
মভা: আজনাায মাজন
মভাছা: ননলুপায ইানভন
মভা; ভনয উনদ্দন ভন্ডর
মভাছা: লুৎপা মফগভ
ানছনা মফগভ
মভা: মজর মাজন
মভা: ভৄনজয আরী
মভাছা: রাইরী মফগভ
মভা: আনভয াভজা
মভাা: পনযদা মফগভ
মভা: নপয উদ্দীন
মভাা: জানভরা মফগভ
যাভদ ভন্ডর
ভত নদারী যানী
ফরুন চন্দ্র
প্রনতভা যানী
মভা: মকান্দায আরী
মভাছা: আংগুযী মফগভ
মভাাম্মদ ভৄছজর উনদ্দন খান
ভাভৄদা মফগভ
মভা: ছাজদয আরী খান
মভাছা: সূম নফানু
ননফাযন চন্দ্র যা
মজানা যা
ভত মভা: আবুর মাজন
নফউটি মফগভ
মভা: াজাান কনফয
মভাছা: মখাযজদা মফগভ
মভা: আব্দুর ভাজরক
নাজভা মফগভ
ভত: মভা: মনরভ নভা
মজরনা মফগভ
মভা: দুরার মফাযী
ানরভা মফগভ
আ: যনভ নভনজ
াননা মফগভ
মভা: সুরতান খান
যনভা মফগভ
মভা: আ: খাজরক
মভাছা: নউরী খাতুন
মভা: অনভয আরী
আনজননা মফগভ
মভা: নৄনদায যভান
মভাছা: মাজনাযা মফগভ
াফান আরী
ভজভনা মফগভ
ভূজন ারদায
ভাজদফী যানী
মভা: মাজন আরী
নখনা খাতুন
মভা: ফদরুজ্জাভান
মভাছা: ানফা মফগভ
মগাজ চন্দ্র যকায
ফান্তী যানী যকায
আব্দুর মনরভ
নদ ফানু
মভাোঃ মভাতাারুর ভন্ডর
মভাজনদা মফগভ
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15/02/1990
22/05/1992
15/03/1992
13/11/1991
01/04/1993
02/05/1992
28/07/1994
16/05/1989
30/06/1988
02/02/1988
30/11/1993
21/04/1990
09/08/1995
08/07/1993
05/10/1992
16/10/1992
30/12/1993
17/04/1996
27/12/1993
07/05/1996
01/08/1992
18/07/1989
10/12/1992
21/12/1994
08/12/1989
07/08/1988
13/08/1989
27/08/1992
05/11/1989
05/11/1994
07/02/1996
01/01/1993
29/07/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20298 মভাছা: রুনফনা খাতুন
20299 মভা: নজফ াান
20300 মভা: াজদকুয যভান
20301 ফদরুজ্জাভান ভূঞা
20302 মভা: আবু ফকয নদ্দীক
20303 মভা: ানভউর াান
20304 ানফনা ইানভন
20305 এ.এভ মভজদী াান
20306 মভা: াকীভর আরভ
20307 মভা: াীন আরভ
20308 মজযনতল কুভায নফশ্বা
20309 আনযফুর ইরাভ নন
20310 নদপ্ত কভনকায
20311 মভা: আব্দুর ভনজদ
20312 কভজরল মন
20313 মভাছা: নজন্নাতুন াযবীন
20314 মভা: মনরভ মযজা
20315 মভাছা: রুভানা খাতুন
20316 নভরন চন্দ্র দা
20317 মভা: াভীভ
20318 আযাপ আরী
20319 মভা: ভাসুদ যানা
20320 আব্দুর আর মযাফাজত
20321 াইনযন আক্তায নরতু
20322 মভা: আফদুর ানরভ
20323 াথ ন যকায
20324 মভাছা: তানভনা মফগভ মজনী
20325 জন্ত চন্দ্র যকায
20326 জন্তী যানী
20327 তনযকুর ইরাভ
20328 মভা: রুহুর আনভন
20329 আব্দুয যভান মখ
20330 জানদুর ইরাভ

ভত আবুর াজভ
মভাছা: ছাজরা খাতুন
মভা: মযজাউর ইরাভ
মভাছা: মযজনা মফগভ
মভা; তাযা নভা
মভাছা: ছানভনা মফগভ
আব্দুয যাীদ ভূঞা
নূযজাান মফগভ
মভা: জাভারউনদ্দন পযাজী
ভনযভ মফগভ
মভা : রার নভা
মভাছা: সুরতানা মফগভ
আবুর ফাায
জনযনা মফগভ
এ.এভ ভৄনজফয যভান
মযজফকা াযবীন
মভা: াভছুর আরভ
মভাছা: ছাভা আক্তায
মভা: আভজাদ মাজন
মভাছা: ছানফযন মফগভ
দুরার চন্দ্র নফশ্বা
নফতা নফশ্বা
মভা: আব্দুর গফুয
আকনরভা মফগভ
দুরার কভনকায
াী যানী কভনকায
মভাাম্মদ আরী
মভাা: জাজদা মফগভ
জনাদ নন মন
ঝযনা যানী মন
মভা: ফাবুর ইরাভ
যনদা মফগভ
ভত আব্দুর রনতপ
মভাছা: ভঞ্জু আযা
মভা: আবুর ক তনরভ
মভাছা: মগাজরনুয মফগভ
রুন দা
মযখা যানী
মভা: মভাজাজম্মর ক
ানভদা মফগভ
আব্দুর ফাজযক
কুরসুভ মফগভ
মভা: নজরুর ইরাভ
মভাা: সুনপা মফগভ
াজাান আরী
নযনা মফগভ
আজনাায মাজন ঢারী
যাজফা সুরতানা
মভা: আবুর কাজভ খান
মভাা: সূম নবানু মফগভ
তফদ্য নাথ যকায
মরখা যকায
মভা: মযজ্জাকুর ইরাভ
ততফা মফগভ
তন চন্দ্র যকায
যানধকা যানী যকায
সুীর যা
অচ ননা যানী
কাজভ আরী নভা
ফুরফানু
মভা: আফদুর ানকভ নকদায
মভাা: যানজা মফগভ
নদন ইরাভ মখ
নভজ নভনু মফগভ
ভত আব্দুর গফুয
জহুযা মফগভ
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10/10/1998
23/06/1993
15/02/1990
06/05/1988
27/10/1991
27/06/1990
05/06/1989
20/08/1991
19/11/1988
02/02/1990
06/01/1992
27/12/1989
01/01/1995
01/01/1991
04/09/1994
25/08/1993
05/07/1989
01/01/1995
30/12/1988
13/07/1989
31/01/1992
12/06/1988
15/06/1996
25/06/1992
03/02/1989
05/02/1991
20/07/1989
27/07/1990
11/03/1989
15/05/1990
18/01/1990
09/12/1993
05/11/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20331 মভা: নপউর ক
20332 নফপ্লফ কানন্ত ফাাদুয
20333 মভা: আান াফীফ
20334 মভা: আবুর াান
20335 মভা: ইভাইর মাজন
20336 মভা: যাজর ভাভৄদ
20337 মভা: আরভগীয মাজন
20338 মভা: ভাভৄদ মাজন
20339 অনুকুর চন্দ্র ফভনন
20340 মভা: পযাদুর কনফয
20341 নভনা যানী
20342 জফা যানন
20343 মভা: নরটন মাাইন
20344 মভা: আব্দুর ানরভ
20345 মভা: ভনউয যভান
20346 মভাকজছদুর ইরাভ
20347 মভা: যাজদ আরী
20348 শ্রী নফনবন চন্দ্র যা
20349 মভা: াইফুর ইরাভ
20350 মভা: যাজর ইরাভ
20351 ন্ধ্ান কুভায ভন্ডর
20352 মভা: ভনভনুয যভান
20353 মভা: ভনন উর ফাযী
20354 মভা: তুনন ইরাভ
20355 যভা যানী যা
20356 মভা: সুভন যানা
20357 াভীভ আজভদ
20358 াভীভ আান আরী
20359 মভা: জানদুর ইরাভ
20360 মভাছা: ইযাত
জাান ইকানা
20361 মভাছা: ানফনা ইানভন
20362 আব্দুর আনরভ নজাদ
20363 মভা: ফাজনজদ ভন্ডর

মভা; ভনজদুর ক
মভাছা: নউরী মফগভ
চনন্ডযাভ ফাাদুয
ননরীভা ফাাদুয
াজদ আরী ভাস্টায
ানরভা মফগভ
মভা: রুহুর আভীন
স্বপ্না মফগভ
মভা: নজরুর ইরাভ
মভাছা: আকনরভা মফগভ
মভা: ভাফুজায যভান
মভাছা: যনদা মফগভ
মভা: লুৎপায যভান
মভাছা: আজরা মফগভ
মভা: াজফ আরী
মভাছা: নভনু মফগভ
মমাজগন্দ্র নাথ ফভনন
নফনা যানী
মভা: নজরুর ইরাভ
মভাছা: নপজযাজা মফগভ
অননর কুভায যা
কাজর যানী
জকান্ত যা
নতা যানন
মভাাম্মদ আরী
মভাছা: লুৎপা মফগভ
মভা: লুৎপয যভান
াজজযা খাতুন
মভা: জাজফদ আরী
মভাছা: নযপা মফগভ
মভা: াচান আরী
মভাছা: যনভা খাতুন
মভা; ভাসুভ আরী
মভাছা: যানজা মফগভ
মভন্ত কুভায যা
মভফারা যানী যাং
মভা: আব্দুর ছারাভ
মভাছা: কননুয মফগভ
ভত আনায আরী
আা খাতুন
সুজদফ কুভায ভন্ডর
স্বনস্তকা যাণী
ভত মতাপাজর মাজন
মভাছা : এ মফগভ
মভা: পনযদুর ইরাভ
মভাছা: মভাজরভা মফগভ
মভা: আ: ভনজদ
মভাা: াজযা মফগভ
ভজ চন্দ্র যা
যননী ফারা
মভা: এভদাদ মাজন
মভাছা: ানাজ মফগভ
মভা: নজরুর ইরাভ
মভাছা: াজযজা মফগভ
মভা: খারুর ইরাভ
াভসুন মনায
ভত তনফফয যভান
মভাছা: আনভনা মফগভ
মভা: মগারাভ মভাস্তপা
মভাছা: তনভা খাতুন
মভা; াভসুর আরভ
মভাছা: কুরসুভ মফগভ
ফনরুর আরভ
রারা আযজু মফরী
মভা: জাভার ভন্ডর
মভাছা: নফরনকছ মফগভ
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29/12/1997
13/06/1987
30/12/1989
05/01/1992
22/09/1990
21/08/1989
28/02/1994
15/03/1993
20/10/1990
28/12/1990
20/06/1990
25/10/1996
25/08/1988
30/05/1987
12/04/1988
14/11/1991
27/04/1992
05/06/1990
20/08/1990
11/10/1992
17/05/1990
25/01/1990
11/02/1988
30/08/1994
15/07/1992
25/06/1992
05/12/1989
01/01/1993
27/12/1988

17/11/1993
27/09/1997
21/11/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20364 মভা: াান আরী
20365 মভা: আবু ফক্কয ননদ্দক
20366 মভা: মভজদী াান
20367 মভা: তুনন নভা
20368 নানদ মভাম্মদ নপজযাজ
20369 মভা: ভনতায যভান
20370 মভা: আরভগীয মাাইন
20371 মভাছা: াননজদা মফগভ
20372 সূম ন কুভায দা
20373 নভজানুয যভান
20374 কভজর মন
20375 মযত আরী
20376 াভীভ আজভদ
20377 পটিক চন্দ্র যা
20378 মভা: তানযকুর ইরাভ
20379 মভা: ানভ উনদ্দন
20380 মভা: নানজভ মাজন
20381 নযভর চন্দ্র যা
20382 মভা: আব্দুল্লা আর ভাভৄন
20383 মভা: নুয ইরাভ
20384 মভা: ানকর আজভদ
20385 মভা: াজফদ আরী
20386 মভা: ানভউর ইরাভ
20387 মভা: নযন নভা
20388 মভা: নাইভ মাজন
20389 মভা: মভজদী াান
20390 নদদারুর আরভ
20391 মভা: আরভগীয হুাইন
20392 মভা: ারুন অয যনদ
20393 মভা: াভীভ মযজা
20394 অননক চন্দ্র নভি
20395 মভা: নদুর ইরাভ
20396 ারভা ননদ্দকা ভৄক্তা

মভা: কত আরী
ানরভা মফগভ
মভা: খাইরুর ইরাভ
আপজযাজা মফগভ
তনপর উদ্দীন আজভদ
ানা মনা
ভত নুরুর ইরাভ
আনভনা মফগভ
মভাোঃ জনভয উনদ্দন
মভাছাোঃ নানছভা আকতায
মভা: াান আরী
মভাছা: ানভদা মফগভ
মভা: আজায আরী
মভাছা: আনছা মফগভ
মভা; আব্দু ছাত্তায
মভাছা: যানজনা মফগভ
ভত: সুননর চন্দ্র দা
উরন যানী দা
জাজয আরী
জাজদা মফগভ
জনাদ নন মন
ঝযনা যানী মন
আকছাদ আরী
নভনা মফগভ
মভা: আরীভ উনদ্দন
মভাছা: ছাজরা মফগভ
চীন্দ্রনাথ যা
ননভনরা যানী যা
মভা: আবুর কারাভ আজাদ
মভাছা: ছাজযা ফানু
ভত মগারাভ ভনউনদ্দন
মভাছা: ছাজদা খাতুন
মভা: কাজভ মাজন
মভাছা: যনভা মফগভ
ভজন্দ্র নাথ যা
ভত বাযতী যানী
মভা: মভাজাজম্মর ক
মফগভ মযাজকা
ভত তাইজুর ইরাভ
মভাছা: আনছা মফগভ
মভা: আব্দু াভাদ
মভাছা: নভনু মফগভ
মভা: ানপজ উনদ্দন
মভাছা: মভজযজান মফগভ
মভা: আভজাদ মাজন
মভাছা: নরনর মফগভ
ভত আব্দুর াই
মভাছা: পনযদা মফগভ
মভা: ইভাইর খান
মভা: মযাজকা মফগভ
মভা: ছজরভান প্যাদা
মভাা: যাজবানু মফগভ
আফদুর ভান্নান
আজরা মফগভ
মভা: এযাদ আরী
মযনজা খাতুন
মভা: ;জনভয উনদ্দন
যানদা মফগভ
মভা: মভাতাজরফ মাজন
মপারী আক্তায
যননজৎ কুভায নভি
কভরা যানী নভি
মভা: মগারাভ মখ
জতুজন্নছা মফগভ
মভা: আফদু ারাভ ারাদায
ানদা মফগভ
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21/12/1992
01/09/1994
21/02/1990
13/08/1987
14/10/1993
08/07/1996
26/12/1993
11/11/1993
16/01/1995
25/09/1990
04/09/1994
12/02/1998
23/10/1993
13/03/1988
28/08/1989

29/06/1994
12/08/1987
15/06/1988
05/07/1987
09/05/1990
20/12/1994
20/05/1998
01/01/1996
21/10/1987
30/10/1987
01/04/1986
12/08/1989
18/07/1989
21/02/1994
15/02/1992
29/12/1992
04/08/1992
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িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20397 অনত ফাইন
20398 মভা: নাজভৄর াান
20399 মভা: নাজভৄর ক
20400 অীভ মবৌনভক
20401 সুব্রত প্রাভাননক
20402 মভা: নুয ইরাভ যকায
20403 শুক্লা নন্দী
20404 ইউনু আজভদ
20405 মভা: তানরভ াান
20406 মভা: জাাঙ্গীয মাজন
20407 মভা: মযজাউর কনযভ
20408 মভা: আখতারুজ্জাভান
20409 স্বাগতভ কুভায াা
20410 মভা: তানপকুর ইরাভ
20411 ভৄ: াননুর ইরাভ
20412 মভা: যনপকুর ইরাভ যানকফ
20413 মভাা: ভনঞ্জরা খাতুন
20414 মভা: জীভ উদ্দীন মভাল্যা
20415 মভা: নলু যভান
20416 নযপাত মচৌদৄযী
20417 তাননভ নভা
20418 মভাোঃ ইভযান মাজন
20419 নভরটন নাথ
20420 মভাোঃ নুয ইরাভ
20421 মভাোঃ ভয পারুক বুজ
20422 প্রদী চন্দ্র যকায
20423 মভাোঃ ইব্রাীভ
20424 এ এভ আর-আনভন
20425 তানন ইাছনভন
20426 ঝুভৄয আক্তায
20427 ইভযান মাজন
20428 জ কুভায যকায
20429 ারভা আক্তায

সুকান্দ ফাইন
আারতা ফাইন
মভা: আবুর কারাভ
নুযজাান মফগভ
মভা: মভনু নভা
মভাছা: নূরুন্নাায
অধীয কুভায মবৌনভক
চানা মবৌনভক
ভত মদজফন্দ্র নাথ প্রাভাননক
জা যানী প্রাভাননক
মভা: আবুফকয ননদ্দক
মভাছা : পাজতভা মফগভ
নযভর কুভায নন্দী
করুনা যানী নন্দী
ইনি ভূইা
যানজা সুরতানা
মভা:আবু জাপয
পানভা আক্তায
মভা: আকছায আরী
মভাছা: জনযনা মফগভ
মভা: মগারাভ মভাস্তপা
মভাছা: মযনু মফগভ
মভা: আযাপ আরী
মভাছা: নযাযা াযবীন
প্রফুল্ল কুভায াা
নৄষ্প যানী াা
নুরুর ইরাভ
নাযা মফগভ
ভৄ: নুরুর আনভন
আজনাাযা মফগভ
নপকুর ইরাভ
মযাজকা মফগভ
মভা: ভঞ্জুয আরী
মভনযনা মফগভ
মভা: আরা উদ্দীন মভাল্যা
াইফুন মনা
মভা: আরতা মাজন
াজরা মফগভ
মভা: াযজবজ মচৌদৄযী
নযনা আক্তায
নযাজুর ইরাভ
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মপারী মফগভ
নকনযটি নাথ
নননত নাথ
ভত মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
াা খাতুন
মভাোঃ আনভয মাজন
াযবীন আক্তায
যনফ চন্দ্র যকায
ভাা যাণী যকায
মভাোঃ আফদুর াই
ানাজ মফগভ
এ. এভ. আবু ফকয
মভাাোঃ ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
মযাজী খান
ভান্নান
ানদা মফগভ
তনভজ উনদ্দন
জুজরখা মফগভ
স্বন কুভায যকায
ভভতা যাণী যকায
মভাোঃ মনু নভা
ানদা মফগভ
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02/01/1988
17/04/1992
25/04/1991
20/10/1991
10/10/1989
16/10/1989
10/10/1993
11/10/1990
25/10/1989
10/02/1991
10/10/1987
02/10/1987
05/07/1988
26/07/1989
01/04/1991
05/05/1994
31/12/1989
06/07/1995
10/12/1993
30/06/1997
01/01/1989
10/01/1991
01/01/1990
10/01/1995
25/03/1989
20/05/1991
20/12/1988
17/11/1988
18/06/1993
20/10/1989
25/01/1999

19/03/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20430 পাযজানা ইাছনভন ভৄন্নী
20431 মভাোঃ ানকফ উর ইরাভ
20432 জন্তী ভজুভদায
20433 নপাত আজযনপন
20434 মভাোঃ ভাসুদ যানা
20435 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
20436 পনযদা আক্তায
20437 মভাোঃ জুম্মান ভূইা
20438 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
20439 মভাোঃ ভাভৄদুর ক
20440 াজ্জাদ মাজন
20441 মভাাম্মদ আর ভাাভৄদুয যভান
20442 মভকনরন চাকভা
20443 মভাোঃ ইভযান মাজন
20444 নপ্রাংকা যা
20445 যানজফ দা
20446 মভাাম্মদ আফদুর ভান্নান ভাসুদ
20447 মভাোঃ নযফুজ্জাভান নভজু
20448 জাানাযা মফগভ
20449 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
20450 মভাোঃ আোঃ আউার
20451 াইফুর ইরাভ
20452 মখাজদজা মফগভ আনখ
20453 মভাোঃ নানয উনদ্দন
20454 মভাোঃ ভনসুয আজম্মদ
20455 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
20456 মভাাম্মদ আযাফুর আরভ
20457 মভাোঃ আজনাারুর ইরাভ
20458 এ, এভ আযাফুর আরভ
20459 মভাোঃ ভাফুজুয যভান
20460 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
20461 মভাোঃ আব্দুয যউপ নভা
20462 মভাোঃ মনরউয জাভান

জাাঙ্গীয আরভ
াযবীন আরভ
মভাোঃ মযজাউর ইরাভ
মনরনা আক্তায ফানু
নফভর ভজুভদায
কল্পনা ভজুভদায
মভাোঃ আব্দুর ান্নান
ানদা খানভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভনযনা মফগভ
মভাোঃ ছভান গনন
যানজা মফগভ
মভাোঃ নপউল্লা মযাযী
পাজতভা মফগভ নরনর
মভাোঃ পজলুর ক ভূইা
জুজরখা মফগভ
মভাোঃ আব্দুছ ছারাভ
মভাাোঃ নুপা মফগভ
মভাোঃ আজনাারুর ক
ভাজজদা মফগভ
মভাক্তায মাজন
াানাজ মফগভ
মভাাম্মদ মভাস্তানপজুয যভান
আনতা খাতুন
যাহুর চাকভা
ানন্ত ফারা চাকভা
মভাোঃ ানরভ পনকয
মনরনা মফগভ
াধন যা
জা যা
যাখার দা
রক্ষী দা
মভাাম্মদ নুরুর আরভ
ানরভা মফগভ
মভাোঃ মভাখজরছায যভান
মভাছাোঃ মপারী মফগভ
মভাোঃ পজলুয যভান
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ফাযী
মভাছাোঃ নাছুযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
মভাছাোঃ মভাজভনা আক্তায
আরী মাজন
খানদজা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
যনভা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
ানভদা মফগভ
মভাোঃ ফনয আজম্মদ
নুপা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
ভজনাাযা মফগভ
মভাাম্মদ ভাবুবুর আরভ মচৌদৄযী
উজম্ম কুরছুভ
মভাোঃ জারার উনদ্দন
কুসুজভয মনছা
মভাোঃ আব্দুর কনযভ
মভাছাোঃ আনছা খাতুন
মভাোঃ াভসুয যভান
মভাছাোঃ সুনপা মফগভ
মভাোঃ াজনাায মাজন মখ
ানদা মফগভ
মভাোঃ ছাজফফয আরী
মভাছাোঃ জাজদা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ারাভ
পনযদা মফগভ
Page 14 of 387

02/02/1996
12/10/1995
30/07/1987
07/12/1992
05/02/1996
24/12/1987
03/12/1993
01/01/1999
15/01/1995
10/06/1996
25/03/1994
15/07/1989
16/11/1991
25/05/1991
05/10/1991
03/05/1991
22/07/1993
31/12/1987
04/04/1989
25/01/1992
25/11/1993
15/02/1991
05/04/1996
04/05/1990
30/12/1995
10/09/1987
07/10/1987
14/07/1995
31/12/1990
05/05/1988
06/04/1991
04/10/1988
15/01/1988
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(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20463 মভাোঃ পযাদ াান নযগ্যান
20464 ননউটন ভনল্লক
20465 আকতায মাজন
20466 ানফা সুরতানা মতু
20467 আনদা আক্তায
20468 পাযজানা আপনযন নথী
20469 মভাোঃ নাজভৄর হুদা
20470 মভাোঃ াভীভ ভাহভৄদ
20471 মভাোঃ নকফনযা নভরন
20472 মভাাম্মদ নুরুর ইরাভ
20473 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ
20474 নভরন কুভায মদ
20475 এভ, এভ, যাজর আর-ভাসুদ
20476 মভাোঃ াাফউনদ্দন
20477 ভাসুদ যানা
20478 জনভ মখ
20479 ভজনানজত ভন্ডর
20480 মভাোঃ ভৄযাদুর ইরাভ
20481 মভাোঃ জাইদুয যভান
20482 মভাোঃ মগারাভ যব্বানী
20483 দুরার চন্দ্র যা
20484 াযজবজ আজম্মদ
20485 াানযা সুরতানা
20486 মভাোঃ জুজর ইরাভ
20487 াীদুর ইরাভ
20488 মভাোঃ যাজু আজম্মদ
20489 মভাোঃ আরভগীয মাজন
20490 বুজ মঘাল
20491 ধনঞ্জ কুভায ভন্ডর
20492 কাননজ পাজতভা নতনা
20493 সুভন যা
20494 মভাোঃ নভতৄন আরী
20495 মভাোঃ ানদউজ্জাভান

মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাছাম্মৎ আছভা আযা মফগভ
নননখর ভনল্লক
সুযফারা ভনল্লক
খাজজ আভদ
মগারতাজ মফগভ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
জনযনা মফগভ
আব্দুর ভান্নান
ছনকনা খাতুন
এ, এইচ, এভ ননজাভ মাজন
মাজন আযা মফগভ
আোঃ মভাতানরফ
মভাছাোঃ নাজভা মফগভ
মভাোঃ াভশুর আরভ
নভনাযা মফগভ
মভাোঃ ভকবুর মাজন
মকাননুয মফগভ
মভাাম্মদ নুরুর আপায
নদা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
ভাজরকা খাতুন
মজরানাথ মদ
স্বপ্না যাণী মদ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
ানরভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
ইাছভীন আক্তায
মভাোঃ আব্দুর ভাজজদ
ানদা মফগভ
ানফবুয যভান মখ
পনজরা মফগভ
ননভনর ভন্ডর
মভৄনা ভন্ডর
মভাোঃ মভাাযযপ মাজন
নফীযা াযবীন
মভাোঃ ারুন-অয-যনদ
মভাাোঃ জাজনযা মফগভ
মভাোঃ াভসুর ক
মভাছাোঃ মগারাী মফগভ
খজগন্দ্র নাথ যা
মজযাস্দা যাণী
মফরাজত মাজন
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ভজয আরী মভাল্লা
নভজ নুরুন্নাায
মভাোঃ যাফ আরী
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
আব্দুর খাজরক
ফুযা মফগভ
মভাোঃ এজাজুর ক
মভাছাোঃ ভৄক্তারুন নাায
মভাোঃ আফদুর কনযভ
জান্নাতুর মপযদাউ
ভদন মভান মঘাল
ভারনত যাণী মঘাল
অযনফন্দু ভন্ডর
অনভতা ভন্ডর
মভাোঃ মভাাযযপ মাজন
আজভনা মাজন
অনভ যা
অঞ্জরী যা
মভাোঃ আব্দুর াই
মভজরুন মনছা
ভত মভাোঃ ইযাইর মভাড়র
আঞ্জুাযা মফগভ
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07/06/1989
23/09/1987
15/05/1991
14/11/1991
05/09/1998
17/07/1994
12/11/1994
31/07/1998
11/09/1993
01/01/1988
10/10/1987
10/05/1989
15/11/1990
15/01/1991
04/02/1989
12/10/1989
17/11/1989
01/11/1989
19/09/1989
15/09/1990
21/01/1989
02/02/1992
05/07/1990
21/02/1991
20/12/1991
04/01/1993
24/05/1994
03/07/1990
11/01/1993
28/11/1989
05/12/1993
01/10/1989
18/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20496 ইাদুর ক
20497 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ সুভন
20498 যাভপ্রাদ ারদায
20499 ইকফার হুাইন
20500 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
20501 মভাোঃ আবু ইউসুফ
20502 মভাাম্মদ নভজানুয যভান
20503 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
20504 নন কুভায মরাধ
20505 মভাোঃ যাানুর ক
20506 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
20507 ানজদুর ইরাভ
20508 যাজজ কুভায যকায
20509 ভৄকুর আজভদ
20510 মভাোঃ আব্দুর আনরভ
20511 মভাোঃ যাজু আজভদ
20512 মভাোঃ মভজদী াান
20513 মভাোঃ আনতকুয যভান
20514 ইন্দ্রনজত চন্দ্র মন
20515 ভানসুর আরভ নদনৄ
20516 ারুন অয যনদ
20517 যাজন চন্দ্র
20518 মক. এভ. তানযকুর ইরাভ ফানপ্প
20519 মভাোঃ আনক উনদ্দন
20520 কংকন ভজুভদায জুূঁই
20521 ঞ্জ কীত্তননীা
20522 আরভগীয কফীয
20523 যাজন ফাক
20524 মভাোঃ ানদুয যভান
20525 রা দা গুপ্ত
20526 ভাজজদুর কাজী
20527 মভাোঃ ানবুয যভান
20528 মভাোঃ আনভরুর ইরাভ

পজলুর ক
দুজরনা খাতুন
আব্দুর ান্নান
সুরতানা মফগভ
স্বজদফ চন্দ্র ারদায
নভনতী ারদায
নজরুর ইরাভ
ভনযভ মফগভ
আোঃ ছত্তায ভধা
াজরা মফগভ
ভত- আবু ভৄছা
মফদানা খাতুন
মভাাম্মদ আবুর কারাভ ারাদায
এনরজা মফগভ
মভাোঃ অনদ ভৄযাদ
নানগন াযবীন
নাযান চন্দ্র মরাধ
নখা যাণী মরাধ
মভাোঃ আরপাজ উনদ্দন
মযানা াযবীন
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
াানাযা মফগভ
আব্দুর ান্নান নভা
সুরতানা মফগভ
অনবভান্য কুভায যকায
সুন্দযী যকায
মভাোঃ পনযদ নভা
ভানপা খাতুন
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
আজরা খাতুন
মভাোঃ আবু াননপ
মভাাোঃ মপযজদৌী
মভাাম্মদ আরী মখাকন
খানদজা মফগভ
মভাোঃ আব্দায যভান
ানভদা আব্দায
মখাকন চন্দ্র মন
নদারী যানী মন
যনভজ উনদ্দন
মভাাোঃ ভাভৄদা আক্তায
মভাোঃ ভাজজদ নফশ্বা
খানদজা মফগভ
াযাধন চন্দ্র
ন্ধ্যা যাণী
মক. এভ. ভৄযাদ মাজন
ইজভাতাযা মফগভ
ভত মভাোঃ আব্দুর নঈভ
আজনাাযা মফগভ
প্রদী কুভায ভজুভদায
ভনজুযী যাণী ভজুভদায
ভত- অনীর কীত্তননীা
ভত ক্ষযান্ত কীত্তননীা
লুৎপয যভান
নুযজাান মফগভ
ভজনাযঞ্জন ফাক
রুনু ফাক
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
লুৎফুন নাায মফগভ
ভত সুধীয দা গুপ্ত
নচনু দা গুপ্তা
মভাাজযপ কাজী
জযাফানু মফগভ
মভাোঃ কায আরী
মযনু মফগভ
আব্দুর গফুয যকায
আনভনা মফগভ
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10/10/1992
17/12/1989
08/08/1987
05/01/1990
01/12/1990
10/06/1988
01/11/1990
01/12/1993
01/01/1988
01/06/1989
06/05/1994

07/05/1989
10/02/1996
14/04/1993
11/10/1994
26/05/1996
19/02/1991
12/06/1993
01/01/1990
05/01/1991
25/10/1989
26/12/1992
20/07/1987
29/04/1997
01/01/1990
01/09/1994
15/10/1987
05/02/1988
18/11/1987
14/06/1989
17/05/1996
05/05/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20529 পাযজানা আক্তায
20530 মভাোঃ ভাভৄদুর াান ফাযী
20531 মভাোঃ আনযফুয যভান খান
20532 আজভনা আক্তায
20533 ানভভ আযা ইরাভ
20534 মনরভ ভাভৄদ াান
20535 যানব্ব াান
20536 মভাোঃ ইব্রাীভ
20537 াখাাত মাজন
20538 ইভযান আজভদ
20539 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
20540 মভাোঃ াজজদুর কনফয নানন
20541 নফবাল চাকভা
20542 মভাোঃ মাজর যানা
20543 মভাোঃ ইভযান মাাইন
20544 মাজরী চাকভা
20545 মভাাম্মদ যাজদ
20546 মভাোঃ ইাক নভা
20547 অননা যাণী াা
20548 মভাজর উদ্দীন তালুকদায
20549 মভাোঃ আবু াজরক
20550 তাজযকুর ইরাভ
20551 যাজজ চন্দ্র ার
20552 মাননা আক্তায
20553 মভাোঃ আননছ উনদ্দন
20554 মভাছাোঃ মযাজকা খাতুন
20555 আযাফুর ইরাভ
20556 ভনার চন্দ্র
20557 মভাোঃ নযাদ মাজন
20558 যনকবুর াান
20559 মভাোঃ নাঈভৄয যভান
20560 মভাোঃ ভাসুভ যকায
20561 এভ. এভ. াীদুয যভান

মভাোঃ নযাজ উল্লা
পাজতা মফগভ
মভাোঃ নযদান ফাযী
নফনফ ভনযভ
মভাাম্মদ আরী খান
আঞ্জুভান আযা মফগভ
মভাোঃ মখাযজদ আরভ
মফগভ মযাজকা
ভত নপকুর ইরাভ
যানজা মফগভ
মভাোঃ আবু াইদ যকায
যাজদা মফগভ
আবুর খাজয
আা আক্তায
মভাোঃ ছাজপ উল্লা
পাজকা মফগভ
নুয ইরাভ
াানাযা মফগভ
ভত মভাোঃ আজাদ মাজন
াননা মফগভ
মভাোঃ আরী মাজন
মভাাম্মদ যানভা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
মফগভ কাভরুজন্নছা আজাদ
জ্ঞান প্রদী চাকভা
সুনপ্রা চাকভা
ফাদা নভা
াীনূয
মভাোঃ মফরাজত মাাইন
মযানাযা মফগভ
নণ ন ানন্ত চাকভা
ইন্দ্রা মদফী চাকভা
আব্বা আভদ দাগয
ভত ভসুদা মফগভ
মভাোঃ াজাান
ানাজ মফগভ
আযাধন াা
মজযানত যাণী াা
আবুর াজভ তালুকদায
মনরনা আকতায
মভাোঃ আোঃ যনদ
যানজা মফগভ
ভত মভাাম্মদ ইাক
মাজনাযা মফগভ
দীজন চন্দ্র ার
ফান্তী যাণী ার
আজফদ আরী
ননফযন মফগভ
মভাোঃ একরাছ উনদ্দন
াানাজ াযবীন
মভাোঃ জুরনপকায আরী
মভাছাোঃ যানদা মফগভ
আবুর কারাভ
নযফুর নফনফ
চন্দ্র কান্ত
ভেনত যাণী
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাাোঃ পনযদা মফগভ
আব্দুয যাজ্জাক
নউরী আক্তায
মভাোঃ পনযদুয যভান
ানরভা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ারাভ যকায
মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ
ভত মভজাত আরী মভাল্লা
মভাছাোঃ জাজদা মফগভ
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14/09/1995
25/02/1994
02/10/1990
01/05/1995
10/10/1988
16/04/1990
06/11/1993
04/01/1989
30/05/1996
02/01/1997
21/08/1992
01/06/1992
01/05/1993
15/07/1996
10/01/1991
02/01/1991
31/07/1987
31/12/1988
01/01/1988
05/12/1989
07/12/1993
24/03/1991
28/08/1987
11/01/1997
30/12/1989
12/05/1994
07/05/1992
20/02/1988
28/09/1993
05/01/1991
18/10/1993
12/01/1988
05/07/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20562 মভাোঃ মভাস্তানকভ
20563 মভাোঃ মভজনদ াান
20564 নপকুর ইরাভ
20565 নজফন চন্দ্র
20566 সুজফর নভা
20567 ননফাযন চন্দ্র চন্দ
20568 ইভদাদুর ক
20569 কৃষ্ণ কুভায যকায
20570 মভাোঃ জুজর নভা
20571 নভযা খাতুন
20572 মভাোঃ া আরভ ভূইূঁ া
20573 ভীয কুভায মঘাল
20574 সুভন চন্দ্র যকায
20575 নভনাজুর আজফদীন
20576 গাজী যাজদুর আরভ
20577 মভাোঃ তানযকুর ইরাভ
20578 মভাোঃ যাজর ফাতী
20579 মতু যানী মফাযী
20580 মভাোঃ যাাত যদায
20581 াপছা নূযচচতী
20582 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
20583 মভাোঃ এনাভৄর ক
20584 মভাোঃ আজভ মচৌদৄযী
20585 মভাোঃ সুজন ভানঝ
20586 মভজদী াান
20587 নফভর চন্দ্র ভন্ডর
20588 ফানযক মাজন
20589 এায আজভদ মনরভ
20590 যভত আরী
20591 উৎর যা
20592 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
20593 ননাভৄর ফাায
20594 আাদুজ্জাভান

মভাোঃ ানবুর ইরাভ
মভাছাোঃ মভাজভনা মফগভ
আফদুর ভান্নান
যানদা মফগভ
জাপয আরী
আনপা মফগভ
নজজতন চন্দ্র
সুযফারা
মভাোঃ মযৌন আরী
াভযাজ মফগভ
ভত ননন চন্দ্র চন্দ
মপারী যানী চন্দ
আোঃ যনদ মখ
রুনা মফগভ
নন্দ রার যকায
রক্ষী যানী যকায
মভাোঃ চাঁন নভা
নূজযজা মফগভ
আব্দুর মভাতাজরফ
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ াজারার ভূইূঁ া
মভান ভারা মফগভ
ভদৄসূধন মঘাল
শুক্লা যানী মঘাল
ভত যাভকান্ত যকায
কল্পনা যানী যকায
নজরুর ইরাভ
কুরসুভ মফগভ
গাজী অনরায যভান
যাজফা খাতুন
ডাোঃ আোঃ ফাযী
াভচুন নাায মফভগ
মভাোঃ াাজাান ফাতী
আঞ্জুযা মফগভ
ননভনর কৃষ্ণ মফাযী
অননতা যানী মফাযী
মভাোঃ ভজনাায যদায
কল্পনা মফগভ
মগারাভ যাসূর ফাবু
মজরনা মফগভ কনা
মভাোঃ ভৄযাদ মাজন
রুনজনা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন মফাযী
কননুয মফগভ
ভত মভাোঃ জাজন আরভ মচৌদৄযী
মভাাোঃ ারভা মফগভ
মভাোঃ াননপ ভানঝ
মভাাোঃ খানদজা মফগভ
মগারাভ মভাস্তপা
যাজদা মফগভ
বযত চন্দ্র ভন্ডর
রক্ষী যানী
মভাজরভ আরী ভন্ডর
ভাাভৄদা মফগভ
আফদুর ভান্নান
জনজফয মনছা
দুধ নভা
ভাজজদা মফগভ
গজন চন্দ্র যা
সুনচিা যানী
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
মগারাভ মাজন
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ নভন্টু মক
সুরতানা মফগভ
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03/05/1988
01/01/1989
07/11/1992
03/07/1987
10/05/1990
15/06/1990
17/05/1992
29/08/1987
20/08/1990
12/04/1994
01/01/1993
06/04/1988
02/01/1988
01/01/1989
08/07/1987
04/07/1995
15/04/1988
12/04/1991
21/07/1988
23/08/1998
31/05/1989
01/01/1991
01/01/1993
10/04/1995
19/07/1994
12/10/1993
28/02/1986
25/03/1989
05/07/1997
07/01/1991
25/03/1988
10/04/1991
06/12/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20595 যজভ চন্দ্র সূিধয
20596 মভাোঃ ফাদুয যভান
20597 যনকফ াান
20598 মভাাম্মদ ইউনু
20599 টন খানভ
20600 ভৄযাদ মাজন
20601 মভাোঃ মতৌনদুর ইরাভ (নভতৄন)
20602 মভাোঃ নজাদ নকদায
20603 জীফ চন্দ্র মভাদক
20604 মভাোঃ ভনসুয যকায
20605 মভাোঃ আযভান মাজন
20606 মভাোঃ াানুয যভান
20607 মভাোঃ াভীভ নভা
20608 এ, মক, এভ, াভসুজ্জাভান
20609 মভাোঃ ইভযান মাজন
20610 জীফ কুভায দা
20611 শ্রী অনফনা কুভায মভান্ত
20612 মভাোঃ নরখন মাজন
20613 নুযনাায খাতুন
20614 প্রতা যদায
20615 ভাফুজা ইরাভ
20616 জানদ াান
20617 তবুয যভান
20618 মখ নভজানুয যভান
20619 ভাজারুর ইরাভ
20620 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
20621 ননযন আক্তায
20622 মভাোঃ আরাজ নভা
20623 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
20624 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
20625 মভাোঃ ারাউনদ্দন মখ
20626 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
20627 মভাোঃ নদুর ইরাভ

জয সূিধয
মপারী যাণী
মভাোঃ আব্দুয যনদ মফগ
যনভা মফগভ
আবুর কারাভ নকদায
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ীদুল্লা
াজরা মফগভ
ভনজননা মফগভ
মভাোঃ আইয়ুফ মাজন ভূইূঁ া
এজরভ যদায
ানচনা
মভাোঃ াইফুর ইরাভ
নভজ নানগন াযবীন
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাাোঃ ছাভছুন নাায
ভদৄ চন্দ্র মভাদক
নভনতী যানী মভাদক
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
ভাভৄদা
মভাোঃ আযাপ আরী
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ তাাজ উনদ্দন
মভাছাোঃ ানভযন মনছা
মভাোঃ াভছুর ক
মভাছাোঃ ানভদা খাতুন
মভাোঃ ইব্রাীভ আরী
মভাছাোঃ ছাভছুন নাায মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ মনরনা খাতুন
আনন্দ কুভায দা
ন্ধ্যা যানী দা
ভত কানভনী মভান্ত
মগৌযী মভান্ত
ভত আব্দু াভাদ
মভাছাোঃ নরনর খাতুন
মভাোঃ নুয-নফী যকায
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
ননভাই যদায
অননভা যানী যদায
কাজী কাভরুর ইরাভ
ানদা াযবীন
কাজী কাভরুর ইরাভ
ানদা াযবীন
আবু ফকয
াজরা মফগভ
মখ নভকাইর
আনযপা মফগভ
মখ ভম্মদ আরী
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ ানদুজ্জাভান
যীনা জাভান
আবুর কারাভ ারাদায
ানভদা মফগভ
মভাোঃ াভসুর আরভ
ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ ভনছুয আরী
মভাছাোঃ আকতাযা খাতুন
মভাোঃ পজয আরী
মযজনা াযবীন
মভাোঃ ভনউনদ্দন মখ
রনতপা মফগভ
মভাোঃ আজাায মভাল্যা
ানদা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
নযজানু নফনফ
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17/05/1989
20/09/1989
20/06/1989
25/12/1992
25/11/1991
01/02/1991
10/10/1992
05/07/1992
25/12/1992
27/04/1989
17/07/1996
28/09/1994
07/04/1989
15/10/1987
12/02/1988
25/12/1996
10/10/1993
11/01/1996
10/05/1992
15/09/1995
07/11/1991
31/12/1998
01/01/1997
05/02/1993
03/01/1993
05/09/1990
01/01/1996
15/12/1992
21/04/1989
01/01/1992
15/12/1994
26/07/1996
24/09/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20628 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
20629 তাননা আজভদ
20630 মভাোঃ ানপ মখ
20631 মভাোঃ আনযপ মাজন
20632 নফনৄর চন্দ্র নং
20633 মভাোঃ আবু তাজয
20634 মভাোঃ সুভন
20635 মভাোঃ ভয পারুক
20636 মভাোঃ মযাকন আরী
20637 তনদুর ইরাভ
20638 মভাোঃ ফাদুল্লা ইফজন পারুক
20639 আোঃ োঃ ভোঃ ানকবুর নাফ
মচৌদৄযী
20640 াধন চন্দ্র ফননক
20641 তা চক্রফতী
20642 রা কুভায ার
20643 মভাোঃ ইযানপর মাাইন
20644 ইভরুর কাজ নফরী
20645 ইব্রাীভ খনরর
20646 মভাোঃ মখ যানজফ
20647 ভাযজাান আক্তায
20648 এনাভৄর ক
20649 চন্দন কুভায মজাতদায
20650 মভাোঃ পার আজভদ
20651 উদ কুভায যকায
20652 উজ্জ্বর ারদায
20653 সুজন ফাড়ই
20654 মভাোঃ পযাদ যদায
20655 মভাাোঃ পাযজানা আক্তায ননা
20656 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
20657 মভাোঃ ইভযান আরী
20658 জীফ ফাক
20659 শ্রী টিটু যঞ্জন মদফ
20660 আরীউর আনজভ

মভাোঃ শুকুয আরী
মভাছাোঃ বানু খাতুন
তনপজ উনদ্দন আজভদ
নযনা াযবীন
মভাোঃ আনজজুয যভান
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
মভাছাোঃ আনজননা মফগভ
ধযণী চন্দ্র নং
ভত মযণুকা যাণী
মভাোঃ মযাস্তভ আরী
মভাছাোঃ যাজফা খাতুন
নদ নভা
জাজদা মফগভ
ভত আবুর কাজভ
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
মভাছাোঃ নযা মফগভ
আব্দুর ফাজতন
তাননজনা মফগভ
মভাোঃ পারুক মাজন
মভাাোঃ াজন আযা মফগভ
নযাজুর ইরাভ মচৌদৄযী
মাযা মফগভ
নফজ ফননক
ভাা যাণী
সুকুভায চক্রফতী
কল্পনা চক্রফতী
ানন্ত দ ার
কানন ফারা ার
মভাোঃ মকাযফান আরী
মভাছাোঃ মগাজরনুয মফগভ
এ.এভ.এভ. মারাভান
মভাছাোঃ পানতভা খাতুন
ভত আজনাায মাজন মচাকদায
খানদজা মফগভ
মখ নুরুর ইরাভ
সুনপা মফগভ
মভাোঃ নুরুর আরভ
াজজদা মফগভ
আব্দু ারাভ
মভাছাোঃ ভনরনা খাতুন
মগৌযনয মজাতদায
প্রনতভা যানী মজাতদায
মভাোঃ ারুন নভা
মপযজদৌন মফগভ
বীষ্মজদফ যকায
অননতা যানী যকায
মগাকুর ারদায
ননা ারদায
জন্তাল কুভায ফাড়ই
কানরী ফাড়ই
মভাোঃ পজলুর ক যদায
পজতভা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ারাভ যদায
মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ ছাদুয যভান
মভাছাোঃ ভনজুভা খাতুন
নোঃ মভাোঃ নস্কয আরী
মভাছাোঃ ইনতজা মফগভ
জগদী চন্দ্র ফাক
ননতী যানী ফাক
শ্রী সুজলন্দ্র চন্দ্র মদফ
অন না মদফ
মভাোঃ ভনজফয যভান
আযাফুন্নাায
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18/09/1993
20/03/1989
25/05/1993
11/12/1996
15/07/1989
07/07/1997
04/02/1995
10/02/1987
01/12/1988
19/04/1994
14/02/1988
31/12/1992
13/11/1990
25/07/1991
09/11/1988
27/05/1993
13/04/1995
04/04/1988
25/02/1994
25/08/1991
06/01/1992
10/06/1987
02/01/1990
22/07/1988
15/12/1987
01/10/1989
02/01/1988
01/07/1996
10/12/1988
15/07/1993
31/12/1991
01/01/1986
15/09/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20661 তানফন্দা আক্তায
20662 প্রহ্লাদ কুভায ফড়ুা
20663 নন্টু মদফ
20664 মভাোঃ ানদুজ্জাভান
20665 মভাোঃ যাজর নভা
20666 মভাোঃ যাজর
20667 মভাোঃ আনতক উল্লা
20668 মভাোঃ ভনজুরুর াান
20669 মভাোঃ ানভভ আরভ
20670 মভাোঃ ভনফ উল্যা
20671 যাজীফ ার
20672 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
20673 াযনভন আপজযাজ
20674 মভাোঃ নূরুর হুদা
20675 ভীয াভসুর আরভ
20676 মক, এভ, আনফদ-উর-ইরাভ
20677 মভাোঃ ানকফ আর মাাইন
20678 মযজাউর কনযভ
20679 ানফনা আক্তায
20680 আজনাায মাজন
20681 ভৄনভৄন ভনা
20682 অংনকতা ার নতনথ
20683 আপরুজা আক্তায
20684 মভাাম্মদ মাজর ভাভৄদ
20685 নাজভৄর ফকর
20686 টিফলু নফশ্বা
20687 নাজভা আক্তায নাজনভন
20688 রুভা খানভ
20689 যতন কুভায যা
20690 মভাোঃ জাভার মাজন
20691 ফাজনজদ
20692 ভীয ানজারুর আরভ
20693 শুভ্র নন্ডত

আব্দুর ভনজদ
মযাজকা মফগভ
ধীভান ফড়ুা
ভানকা ফড়ুা
মজযনতম্ম মদফ
ন্ধ্যা যানী মদফ
মভাোঃ মারাভান
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আরী
ভজনাাযা মফগভ
াভছুর আরভ
ারুর মফগভ
মভাোঃ ানফফ উল্লা
নুয বানু মফগভ
কানছভ উনদ্দন আজভদ
মভাছাোঃ জনযনা মফগভ
মভাোঃ জনভ উনদ্দন
মভাছাোঃ সুরতানা খাতুন
আফদুর ভান্নান
কননুয মফগভ
নাযাণ ার
মজযাৎস্দা ার
মভাোঃ আোঃ যফ
মভাাোঃ ভভতাজ
এভ এ খাজরক
যন আযা
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
আজা খাতুন
ভীয আব্দুর কনযভ
নানছভা আকতায
মক, এভ, আনভনুর ইরাভ
নরনরভা াীন
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ নানছভা আক্তায
নুরুর আফছায
ভজনাাযা মফগভ
আোঃ যফ ভাদফয
খজতজা মফগভ
আনজজুয যভান
ভনযভ আক্তায
ফাবুর চন্দ্র ভনা
স্বপ্না ভনা
অরুন চন্দ্র ার
আযনত ার
ভত আব্দুয যাজ্জাক
মভাছাোঃ আছভা মফা
মভাাম্মদ জহুয উনদ্দন
আজা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক ফকর
নুযজাান মফগভ
াযাধন নফশ্বা
ডনর নফশ্বা
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
মভাছাোঃ সুরতানা যানজা
ভত আোঃ যফ যদায
ানরভা মফগভ
ভত ননী মগাার যা
অঞ্জনা যানী যা
মভাোঃ আতাায তালুকদায
ানরভা খাতুন
মভাোঃ াজাান নভা
ভভতাজ মফগভ
ভীয াইদুর ক
মভাছাোঃ জানভা আক্তায
সুনীর চন্দ্র নন্ডত
নফতা মদফী
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30/09/1990
17/06/1996
05/10/1993
15/02/1993
11/09/1989
25/06/1987
01/01/1992
08/10/1991
11/10/1993
25/10/1997
07/11/1988
20/04/1997
17/01/1993
05/01/1989
10/12/1997
01/01/1995
12/04/1994
10/11/1990
25/11/1992
10/10/1994
27/01/1994
19/11/1988
14/10/1993
12/11/1988
02/01/1989
06/07/1992
25/10/1996
30/06/1989
25/06/1985
17/11/1992
12/10/1987
20/12/1985
03/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20694 আপজযাজা সুরতানা টুম্পা

07/11/1990

20695

10/02/1992

20696
20697
20698
20699
20700
20701
20702
20703
20704
20705
20706
20707
20708
20709
20710
20711
20712
20713
20714
20715
20716
20717
20718
20719
20720
20721
20722
20723
20724
20725
20726

মভাোঃ াজান
ারভা মফগভ
অনভত মঘাল
আযাধন মঘাল
প্রনতভা যাণী মঘাল
নর আজম্মদ
মভাোঃ আননসুয যভান
মভাাোঃ জনফ মফগভ
মভাোঃ আনতকুর ইরাভ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
আজনাাযা আক্তায খাতুন
মভাোঃ হুভায়ুন কনফয যানজফ
মভাোঃ যানদ নভা
মভাছাোঃ ছাজরা আক্তায
শ্যাভর চন্দ্র নফশ্বভনা
মগৌযাঙ্গ চন্দ্র নফশ্বভনা
আঞ্জনা যানী
মভাোঃ আনজজুর ইরাভ
আব্দু াভাদ
যানজা খাতুন
মভাোঃ নরভন নভা
মভাোঃ নজভ প্রাভাননক
মভাছাোঃ রাবরী মফগভ
আনজজা আক্তায
মভাোঃ আনজজুর ইরাভ
নভনাযা মফগভ
মভাোঃ মাজর যানা
মভাোঃ ইাকুফ আরী
আভন মনছা
মভাোঃ মযজুান মাজন
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাাোঃ মযজনা খাতুন
মভাোঃ ইনরা
আভানুর কনযভ
যনভা আক্তায
মভাোঃ মভান্তানছয আর ভাভৄন ভন্ডর মভাোঃ ভাবুফয যভান ভন্ডর
মভাছাোঃ যন আকতায
মভাোঃ ভনতায যভান
মভাোঃ নভজানুয যভান
মভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা মফগভ
চনযি মদফ
মনতন্দ্র নাথ
নফলা যানী
নজরুর ইরাভ
জনার আজফদীন
রুভারা মফগভ
ভারুপ আজভদ
মভাোঃ নরাকত আরী
রারা মপযজদৌ
মভাোঃ নানদ াযজবজ
মভাোঃ খুযজদ াযজবজ
মভাাোঃ মপারী মফগভ
মভাোঃ ভাভৄদুয যনদ
মভাোঃ আব্দু ছাজরক
মভাছাোঃ মভনযনা মফগভ
মভাোঃ নুয মভাাম্মদ
মভাোঃ জনার আজফদীন
মভাছাোঃ কাঞ্চন ভারা
মভাোঃ আনযফুজ্জাভান
মভাোঃ মযত আরী যকায
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
মরাকভান যদায
ভত আোঃ ক যদায
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাছাোঃ নাইচ আখতায
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
মভাছাোঃ জহুযা মফগভ
মভাোঃ জনরুর ইরাভ
মভাোঃ আফদুর মভাতাজরফ
খাজরদা আক্তায জাান
মভাোঃ যানজফ নভা
মভাোঃ াাদৎ মাজন
নাছনযন মফগভ
মভাোঃ াযজবজ মখ
মভাোঃ মভাস্তপা মখ
াানা মফগভ
রুহুর আনভন
নানছয উনদ্দন
মভাকজরছা মফগভ
নাঈভ খান
নযাজুর ক খান
নাজভা খানভ
মভাোঃ মাজর যানা
মভাোঃ আবুফকয নছনদ্দক
মভাছাোঃ ভনজননা খাতুন
মভাোঃ ইভাইর ক
মভাোঃ জারার উদ্দীন
মভাাোঃ এভারী খাতুন
মভাোঃ আযাপাত মাজন
মভাোঃ আব্দুয যভান
মভাাোঃ আনিা মফগভ
আনজজুর ক
ভত নুরুর ইরাভ
জহুযা খাতুন
মভাোঃ আজারুর ইরাভ
মভাোঃ আব্দুর মভাতানরফ
খাজরদা আক্তায জাান
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17/10/1995
15/09/1989
25/08/1994
10/09/1990
01/06/1992
10/01/1988

02/03/1991
30/11/1988
12/09/1989
01/08/1989
27/10/1987
03/03/1992
25/10/1993
31/05/1990
29/03/1997
20/05/1989
05/07/1996
11/09/1988
04/03/1992
12/12/1990
02/07/1988
17/02/1994
13/04/1990
07/02/1994
03/02/1991
08/11/1996
09/11/1988
10/06/1994
12/06/1987
15/12/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20727 কানফরুর আরভ
20728 মভাাম্মদ ভান গনন নরটন
20729 নজাউর ক
20730 সুজন নভা
20731 মভাোঃ ভাফুজুয যভান
20732 মভাোঃ ভনভনুর ইরাভ
20733 মভাোঃ যানব্বকুয যভান
20734 মভাোঃ আরভগীয মাজন
20735 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
20736 মভাোঃ জানকরুর ইরাভ
20737 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভারুপ
20738 মভাোঃ ভনন
20739 মভাোঃ াইদুয যভান
20740 যজত চন্দ্র দা
20741 জীফন যকায
20742 মভাোঃ মভাযজদ আরভ
20743 আব্দুল্লা আর ভাভৄন
20744 মভাোঃ কাইসুর ইরাভ
20745 নদুর ইরাভ
20746 মভাাম্মদ মভাযজদ আরভ
20747 মভাোঃ ফনয আজভদ
20748 ভননরুর ইরাভ
20749 মভাোঃ এনাভৄর ক
20750 মখাকন চন্দ্র দা
20751 চন্দন কুভায
20752 নিনাথ ফারা
20753 মভাোঃ নন
20754 নদনৄ াা
20755 মভাোঃ জানদ াান
20756 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
20757 যজনী নুয ইযাত
20758 মনরভ নকদায
20759 মভাোঃ আর-আনভন খান

ভননরুর আরভ
জুজরখা মফগভ
পারুক নভা
মাজনাযা
মভাোঃ আব্দু ছারাভ
জুজরখা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
সুম ন ফানু
মভাোঃঃোঃ আব্দুর কাজদয নকদায
াননা খানভ
মভাোঃ যজফ আরী
মযনজা মফগভ
মভাোঃ নভনায যভান
মভাছাোঃ ননযন ফকুর
মভাোঃ আং রনতপ
নফরনকছ আক্তায
মভাোঃ মযজাকুর ইরাভ
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
মভাোঃ মগারজায যভান
জহুযা মফগভ
মভাোঃ পারুক মাজন যদায
মভাছাোঃ সুনপা মফগভ
মভাোঃ মনরভ
াজনাজ মফগভ
মভাোঃ কাভার মাজন
আজভনা মফগভ
প্রজগন চন্দ্র দা
ানফিী যানী দা
ভৄকুন্দ রার যকায
কভরা যানী যকায
মভাোঃ আোঃ ফাজছদ
ভজনাাযা ‘
মভাোঃ আরী নভা
াানা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
মযানা মফগভ
ভজাায আরী
নযফুর নফনফ
মভাাম্মদ ভী উদ্দীন
াানা মফগভ
মভাোঃ ভননয আাম্মদ
মজাযা মফগভ
মভাোঃ পজলুয যভান
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
তানভনা খাতুন
নয চন্দ্র দা
তী ফারা দা
যফীন্দ্রনাথ
নন্দ যানী
সুনীর ফারা
আরতী ফারা
মভাোঃ আব্দুর কদ্দুছ
নুযজাান মফগভ
দীক াা
অজরাকা াা
এ. এভ. কত আরী
জুজরখা মফগভ
ভত যন আরী
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
ভত মভাোঃ আব্দুয নুয নফশ্বা
মভাছাোঃ যানজা মফগভ
আব্দুর াই নকদায
যানভা মফগভ
মভাোঃ জনভ উদ্দীন
নুরুন নাায মফগভ
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01/01/1991
23/11/1989
15/08/1990
25/12/1987
01/01/1991
15/12/1990
12/05/1998
08/06/1987
20/10/1987
10/10/1987
02/10/1997
15/08/1989
25/10/1989
28/11/1990
08/07/1989
31/12/1989
01/01/1995
01/12/1988
05/04/1991
13/10/1988
11/10/1989
12/11/1997
03/11/1987
08/07/1987
15/12/1989
19/11/1987
18/06/1993
02/05/1992
30/07/1998
16/07/1989
17/12/1991
25/11/1989
12/03/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20760 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
20761 পযাদুয যভান
20762 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
20763 মাজর মাজন
20764 আফদুল্লা আর -ভাভৄন
20765 মভাোঃ াজদকুর ইরাভ
20766 খানরদুয যভান
20767 মভাোঃ পজজর যানব্ব
20768 মভাোঃ কত আরী
20769 মভাোঃ আরী আকফয
20770 জানভভ নভা
20771 মভাোঃ নজাউয যভান
20772 আজাদ মাজর
20773 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান ভননয
20774 আবু াননপা
20775 মভাাম্মদ াইফুর ইরাভ
20776 মভাোঃ যাজর যকায
20777 নদফা যানী দা
20778 মভাোঃ াইজুনদ্দন
20779 মভাোঃ ানপজুয যভান
20780 মাজর যানা
20781 ভাভৄনুয যনদ
20782 মভাোঃ আননসুর ইরাভ
20783 াজজদা আক্তায (নদী)
20784 মভাোঃ মভাফাজশ্বয যাজদীন
20785 মভাোঃ আরার উনদ্দন
20786 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
20787 মাভাইা আক্তায
20788 ফল না যাণী ভনা
20789 যাজনূয নফনজত আনাভ
20790 মভাোঃ কাভার মাজন
20791 ভন্টু চন্দ্র যকায
20792 আবু মাজদ

মভাোঃ াজাান আরী
মভাছাোঃ ানভদা ফানু
নপকুয যভান
নপজযাজা যভান
ভত আবু ফকায ননদ্দক
াভছুন নাায খাতুন
াজাান
পাজতভা মফগভ
নছনদ্দকুয যভান
নানছভা মফগভ
আোঃ কাজদয যদায
সুযাইা মফগভ
নভজানুয যভান
খানদজা আক্তায
মভাোঃ াজজদুর কনযভ
মযজনা আক্তায
ভত ইনিছ আরী
মযানজনা আক্তায
মভাোঃ জজ নভা
মভাাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাযজদ নভা
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ যতন মখ
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ নদুল্লা
ছাজরা মফগভ
ভত াজজদ আরী
মপারী মফগভ
মভাোঃ অঃাযাপ উনদ্দন যকায
আনস্বা যকায
মকৌনক যঞ্জন দা
নদপ্তী যানী দা
ারাউনদ্দন ফকাউর
রাইরী মফগভ
মভাোঃ াাফ উনদ্দন
মভাছাোঃ মাজন আযা
আব্দুয যীদ ভারত
মযাজকা মফগভ
ারুনুয যনদ
মকাননুয আক্তায
মভাোঃ আফদু ারাভ
নযপা মফগভ
মভাোঃ াজাান নভনজ
যনভা মফগভ
মভাোঃ ফাচ্চা নভা
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
মভাোঃ তদজ্জাভান
ানরভা আক্তায
মভাোঃ অনদ নভা
মভাজছনা মফগভ
মভাোঃ জাভাত আরী
নযপা আক্তায
ফরুন কুভায ভনা
অঞ্জনা যাণী ভনা
ভত খারুর আনাভ
াভসুননাায মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ ভাছুযা খাতুন
স্বজদ চন্দ্র যকায
ভাধফী চন্দ্র যকায
এভ. এ. ভান্নান
তাজযা
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15/02/1992
23/01/1988
03/01/1988
15/04/1994
12/07/1996
10/01/1991
12/10/1998
15/03/1989
25/12/1988
20/12/1994
01/11/1997
16/07/1988
16/12/1994
16/12/1989
15/06/1990
15/07/1987
20/09/1993
09/01/1998
09/07/1990
17/02/1993
01/06/1988
05/12/1994
06/12/1990
14/08/1995
10/12/1987
15/06/1991
07/09/1990
30/12/1990
28/10/1989
14/02/1989
06/02/1988
15/04/1988
18/10/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20793 মভাোঃ খুযীদ া
20794 াযনজর আফছায
20795 মৌনভি যকায
20796 মভাোঃ পযাদ আরভ নানদভ
20797 মভাোঃ আর-আনভন
20798 মভাোঃ ানকফ াান
20799 মভাোঃ আপছায উনদ্দন
20800 মভাোঃ যনফউর আার
20801 তাছনরভা মভাস্তপা
20802 ইযাত জাান
20803 আানুর ইরাভ মচৌদৄযী
20804 াাদাৎ মাজন
20805 নানদা যভান
20806 মভাোঃ জুজর
20807 মভাোঃ নভযাজ মাজন
20808 মভাোঃ কাভার উনদ্দন
20809 মভাোঃ আোঃ ারাভ
20810 মভাোঃ মভজদী াান
20811 মভাোঃ জাজদুর ইরাভ
20812 প্রদী চন্দ্র ফভনন
20813 মভাোঃ আজনাায মাজন
20814 মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
20815 মভাোঃ ভাননক মাজন
20816 মভাোঃ ভয পারুক
20817 মভাোঃ আব্দুর খাজরক যকায
20818 মভাোঃ আরভ মাজন
20819 মভাোঃ নভজানুয যভান
20820 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
20821 ভননজা খাতুন
20822 মভাোঃ যানদুর ইরাভ
20823 মভাাোঃ ানভদা ইানভন
20824 মভাোঃ যাজু আজভদ
20825 মভাোঃ যাান খান

ভত া নছরু
যাজদা মফগভ
নুরুর আফছায
ানন আকতায
ভত সুব্রত যকায
যীতা যকায
মভাজাজম্মর ক
নানছভা মফগভ
মভাোঃ আপছায আরী ভূইা
যন আযা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াত্তায
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ইভান আরী
যানদা মফগভ
াজী মভাোঃ ভাজজদুর ক (ভাননক)
খাজরদা মফগভ
ভত মভাস্তপা নভা
ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ আনভয ভধা
মভাছাোঃ লুৎপা মফগভ
আনভনুর ইরাভ মচৌদৄযী
ানফা মচৌদৄযী
পজলুর ক
গুরানা আক্তায
নপকুয যভান ভূইূঁ া
আা যভান
মভাোঃ আোঃ আউার
মভাাোঃ াানাযা
মভাোঃ নভজানুয যভান
মভাাোঃ াননা মফগভ
মভাোঃ খাজরক মনাজ
মভাছাোঃ যনভা আক্তায
মভাোঃ াভসুর ক
মভাাোঃ চাঁদবানু মফগভ
ভত মদজরাায মাজন
মভাছাোঃ ভাজজদা খাতুন
মভাোঃ শুকুয আরী
মভাছাোঃ জাানুয মফগভ
ীতর চন্দ্র ফভনন
নদারী যানী
মভাোঃ নুরুর আনভন
মভাছাোঃ আকনরভা মফগভ
মভাোঃ াজজদ আরী
মভাছাোঃ ভননজা মফগভ
মভাোঃ মগাপযান আরী
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
মভাছাোঃ য বানু
মভাোঃ আভজাদ আরী যকায
কজভরা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
মভাছাোঃ জাজভর মফগভ
মভাোঃ াইদুজ্জাভান
মভাছাোঃ ভাভৄদা াযবীন
মভাোঃ ইনছাফ আরী
ভজনাাযা
মভাোঃ ভয পারুক মখ
হুজন আযা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ মযখা সুরতানা
মভাোঃ আব্দুর ানকভ
মভাাোঃ নানদযা মফগভ
মগারাভ মভাস্তপা মখ
সুফুযন মনছা
মভাোঃ ইকফার মাজন খান
মযানা াযবীন
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25/11/1994
28/01/1997
15/09/1990
01/05/1995
22/11/1991
15/01/1994
02/03/1991
23/10/1989
15/10/1991
17/09/1998
01/09/1990
19/04/1991
04/03/1994
05/06/1993
31/08/1995
15/08/1991
25/12/1990
10/02/1987
27/05/1992
22/12/1987
27/03/1993
11/03/1988
10/05/1994
10/02/1994
10/08/1992
18/10/1989
15/12/1991
06/06/1989
01/12/1993
01/03/1989
02/01/1993
10/08/1993
05/08/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20826 মভাোঃ আবু নানভ
20827 মভাোঃ তানরভৄর ক
20828 মভাোঃ াাজদাত মাজন
20829 মযছনা আক্তায নফথী
20830 নুযজাান নানযন নঝনরক
20831 মভাোঃ ইভযান মাজন
20832 মনাজ ভননয বুজ
20833 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
20834 মভাছাোঃ খানদজা খাতুন
20835 মভাাোঃ ানকরা ইানভন
20836 মভাছাোঃ নর খাতুন
20837 মভাোঃ নদ উজ্জাভান
20838 াজাান আজভদ
20839 মভাোঃ আব্দুল্লা
20840 মভাোঃ যাান াান
20841 নযাজ মভাোঃ াযজবজ ইকফার
20842 ভাভৄদুয যভান
20843 অীভ মচৌদৄযী
20844 মভাোঃ ইকযাভৄর ইরাভ
20845 নানছয উনদ্দন
20846 মভাোঃ ইকফার মাজন যকায
20847 মভাোঃ নপাত উল্লা
20848 মভাাম্মদ আফদুয যভান
20849 গাজী াান মভজদী শুব
20850 মভাোঃ ভয পারুক
20851 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
20852 মভাোঃ ভকবুর মাাইন
20853 ভীয মাজর মাজন
20854 আনযপ মাজন
20855 মভাোঃ মভজদী াান
20856 খন্দকায তানরভা ইরাভ
20857 ভাসুদ যানা
20858 মভাোঃ যানকবুর াান

মভাোঃ আব্দুয যনভ
মভাাোঃ মাজগাযা মফগভ
মভাোঃ এযাদ আরী
মভাছাোঃ তাজযা নফনফ
মভাোঃ ফদয উনদ্দন
মভাাোঃ মযখা মফগভ
মভাোঃ ইনি আরী
মভাাোঃ াভসুন নাায
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
ছননা ইরাভ নল্পী
মভাোঃ ফাায নভা
মভাাোঃ ভনযভ মফগভ
মভাোঃ মভাখজরসুয যভান
তানরভা াযবীন
মভাোঃ আবু ফকয ননদ্দক
মভাছাোঃ মযনজা মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কানদয
মফগভ সুনপা কানদয
আব্দুর ফানযক
মভাছাোঃ আনখজযান মনছা
মভাোঃ একযাভৄর ক
মভাাোঃ তাননজরা মফগভ
মভাজাারুর ক
াানাজ াযনবন
মারতান আভদ
মযজনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
ানরভা আক্তায
নদদায মাজন ভূজটা
জাানাযা মফগভ
ারুন অয যনদ
মপযজদৌ আক্তায
নফ দ মচৌদৄযী
কল্পনা মচৌদৄযী
মভাোঃ আফদুর াই
মভাাোঃ নযনা আক্তায
মভাফাযক মফগভ
মনরনা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ যকায
মজাজফদা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
মভাছাোঃ ছাজযা খাতুন
মভাোঃ া জারার
যনভা মফগভ
ভত াাদাৎ মাজন
জাানাযা আযজু
ভত মভাোঃ আবুর কারাভ
ানভদা মফগভ
মভাোঃ আপাজ উনদ্দন
ানভদা খাতুন
মভাোঃ আইজদ্দীন
মভাছাোঃ ভনজননা খাতুন
ভীয জহুয আরী
ভনযন মনছা
ইউসুপ আরী
পনযদা মফগভ
মভাোঃ ইকযাভ মাজন
তানভনা মফগভ
খন্দকায মভাোঃ আবু সুনপান
ভত খানদজা মফগভ
আোঃ াফ মভাল্যা
মনরনা মফগভ
মভাোঃ আনছায উদ্দীন
মভাছাোঃ মযজনা খাতুন
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21/03/1998
03/02/1988
24/10/1995
10/10/1990
04/03/1997
07/01/1989
08/10/1997
12/06/1987
15/06/1985
26/10/1992
19/07/1989
03/07/1997
02/11/1990
01/12/1990
01/10/1993
19/12/1995
09/10/1996
31/12/1987
06/04/1991
30/12/1989
06/12/1989
07/11/1993
15/03/1993
22/02/1996
10/08/1992
12/01/1989
10/10/1989
15/07/1993
15/12/1988
05/07/1991

07/08/1990
20/02/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20859 াজফযা ফাযী
20860 মভাোঃ নুরুনদ্দন খান
20861 াযবীন আক্তায
20862 তানবীয আজভদ ানকর
20863 াননা আক্তায
20864 মাজর
20865 মভাোঃ নাঈভ পনকয
20866 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
20867 মভাোঃ পজজ উল্লা
20868 মভাোঃ নপজযাজ আরভ
20869 মভাোঃ াজজদুয যভান
20870 যাপান জানন
20871 মাজর মফাযী
20872 নযাজুর ইরাভ
20873 অজ কানু
20874 আফীয নাগ
20875 রুনা আক্তায
20876 মভাোঃ যাান কনফয নদদায
20877 মভাোঃ জাভার উনদ্দন
20878 মভাোঃ নভজানুয যভান
20879 মভাাম্মদ নানছয উদ্দীন
20880 রুনা রারা
20881 নফপ্লফ কুভায দা
20882 মভাোঃ এনাভৄর ক
20883 মভাোঃ এযাদুর ক সুজন
20884 নরটন ভন্ডর
20885 অনুভা কভনকায
20886 আরী মাাইন
20887 মভাোঃ মতাপাজজ্জর মাজন
20888 মভাোঃ যাইসুর ইরাভ রুজফর
20889 মভজদী াান
20890 ভাভৄন আয যনদ
20891 মভাোঃ ইভযান মাজন

মভাোঃ ারাউনদ্দন খনরর
ানাজ াযবীন
মভাোঃ আতাউয যভান
আজা খাতুন
আব্দুর ভাজরক
নুয জাান
মভাোঃ সুরতান আজভদ
ননযন সুরতানা
মভাোঃ সুরতান আজভদ
ননযন সুরতানা
ননজাভ উনদ্দন
ানদা মফগভ
খাজা নাজীভ উদ্দীন
ানরভা মফগভ
মভাোঃ জনরলুয যভান ারাদায
ানপা মফগভ
মভাোঃ ইনিছ ারাদায
ভত যভৄজা মফগভ
মভাোঃ ভনজফয ভাদফয
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ মভাাজজ্জভ মাজন
মভাছাোঃ ানাজ মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
পনজরাতুন মনছা
একজদ মফাযী
যানজা মফগভ
ইউসুপ ারাদায
ভভতাজ মফগভ
তফদ্যনাথ কানু
মিাদী কানু
মভানত যঞ্জন নাগ
ভনর নাগ
মযত আরী
যাজফা খাতুন
মভাোঃ আফদুর াই
মজবুন মনছা মফগভ
মভাোঃ জজফদ আরী
জহুযা মফগভ
মভাোঃ াভসুয যভান
াযবীন আক্তায
মভাাম্মদ নরাকত আরী
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ যকভান আরী
াজজদা
ছি ধয দা
যজনী ফারা দা
মভাোঃ আব্দুর গফুয
মভাছাোঃ এনরজা খাতুন
মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
মভাছাোঃ মভজরুন মনছা
সুধীয ভন্ডর
বনক্ত ভন্ডর
নফভর কৃষ্ণ কভনকায
সুভতী কভনকায
ভয আরী
নুপা মফগভ
মক রার নভা
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আক্তায মভাল্লা
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ াাবুনদ্দন
াানাযা খাতুন
আব্দু ছাত্তায
মানআযা
মভাাম্মদ আরী
পনযদা মফগভ
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29/09/1992
06/06/1990
10/05/1995
11/12/1998
29/06/1995
15/10/1993
10/04/1998
25/08/1987
07/08/1988
31/12/1994
18/04/1988
16/12/1992
12/11/1987
04/06/1989
22/10/1989
11/04/1991
13/09/1987
24/02/1989
01/01/1992
28/10/1990
25/05/1988
01/06/1991
07/01/1988
08/10/1996
29/11/1988
05/07/1988
11/09/1987
02/03/1990
05/06/1992
21/11/1995
17/10/1997
15/09/1990
10/12/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20892 জান্নাতুর মপযজদৌ
20893 মদজরাায মাজন
20894 মভাোঃ াাদাত মাজন
20895 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
20896 মভাোঃ মভজযাফ মাজন
20897 পাযজানা আজভদ
20898 ভাধফী যানী মদফনাথ
20899 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
20900 ংকযী যানী
20901 মভাছাোঃ সুভী খাতুন
20902 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার
20903 মভাোঃ আরাউর নুয ভজুভদায
20904 যীতা খানভ
20905 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
20906 নন চন্দ্র যকায
20907 মভাোঃ ভাভৄন গাজী
20908 াযনভন আক্তায
20909 এ, এভ, াজ্জাদ
20910 মভাোঃ আযাফুজ্জাভান নাফ
20911 মভাোঃ মখাযজদ আরভ
20912 তানভনা খন্দকায
20913 ভাছুভা আক্তায
20914 মভাছাোঃ তাছনরভা সুরতানা
20915 মভাাম্মদ াযজবজ মভাাযপ
20916 মভাোঃ যাজু নভা
20917 মভাোঃ ানবুর াান
20918 ভাভৄন-অয যনদ
20919 নযক্তা আক্তায
20920 নানপা াযনভন
20921 মভাোঃ মদজরাায মাজন
20922 মভাোঃ ানন
20923 তানজা নাজনীন মতু
20924 খানদজা আক্তায

মভাোঃ গাজী মকান্দায
পনযদা মফগভ
মভাোঃ ভনতউয যভান
ানভদা মফগভ
ভত মভাোঃ আফদুর আরী
ভাবুফ আযা
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ যানু মফগভ
মভাাম্মদ আরী
মভাছাোঃ নভযা মফগভ
পার আজভদ
ইানভন আজভদ
শ্রীধাভ মদফনাথ
যীনা যানী মদফনাথ
মভাোঃ ভদৄ মখ
মভাছাোঃ আনছা মফগভ
নজয চন্দ্র
অরুন ফারা
মভাোঃ াদা নভা
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
কাজী মভাোঃ আবু ইউসুপ
ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ লুৎপয যভান ভজুভদায
ভজনাাযা মফগভ
াবু নভা মখ
কুটি মফগভ
নুরুর আনভন
নুযজাান মফগভ
ননভাই চন্দ্র যকায
নযনা যানী
আছারত গাজী
চানা
আব্দু ারাভ
নানযন আক্তায
মভাোঃ মফল্লার মাজন
মজনভন মফগভ
এ, এভ, জানদুর ইরাভ
মভাাোঃ ভাাভৄদা নাছনযন
মভাোঃ নাজদয আরী নকদায
াভসুন নাায
আবু সুনপান খন্দকায
ভত খানদজা মফগভ
মভাোঃ আোঃ রনতপ
নূযজাান
মভাোঃ কাভরুর াান
মভাছাোঃ তনভনা াান
আব্দুর ানরভ
াযবীন মফগভ
ভত জহুরুর ক
মভাছাোঃ ছাজভনা মফগভ
মভাোঃ ভাবুবুয যভান
মভাছাোঃ াজজযা মফগভ
আোঃ ানরভ পনকয
ভাজজদা
মভাোঃ ভীন মখ
ানদা মফগভ
মভাোঃ ফনয মাজন
ানদা মফগভ
মভাোঃ অনজ উল্লা
মাজনজযা মফগভ
মভাোঃ ইাকুফ
যানজা মফগভ
ননদ্দকুয যভান
মযজনা াযবীন
হুভায়ুন কনফয
আা মফগভ
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30/11/1995
01/05/1991
30/03/1989
08/01/1995
01/02/1994
10/08/1993
18/09/1994
03/03/1989
15/11/1995
02/02/1993
01/01/1990
01/01/1993
25/03/1996
07/10/1993
10/10/1990
11/10/1994
10/11/1988
08/04/1997
20/06/1993
24/06/1989
22/12/1994
28/02/1990
06/01/1992
22/02/1994
10/10/1994
25/10/1996
10/09/1988
15/05/1994
01/07/1990
04/01/1989
07/09/1996
01/07/1990
31/03/1999

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20925 আবু াজভ
20926 এ, এভ ানবুর ইরাভ জ
20927 মভাোঃ কাছায আরী
20928 মভাোঃ নজফ মাজন যকায
20929 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
20930 মভাোঃ জুজর যানা
20931 মভাোঃ মতৌনদুর আরভ
20932 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
20933 মভাোঃ কনফয মাজন
20934 মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
20935 এনরজা আক্তায াথী
20936 মতৌনদুয যভান
20937 মভাোঃ পযভান আরী
20938 এ, আয, এভ, ভাসুদ াযজবজ
20939 মভাোঃ ানভদুর ইরাভ
20940 মভাোঃ নযত উল্লা
20941 াইক-উর-আনাভ
20942 ছারভা আক্তায
20943 মভাোঃ াযজবজ খান
20944 ান্তনু মাদ্দায
20945 মভাোঃ মারাভান
20946 মভাোঃ কাায ানভদ
20947 নূয-ই-নাজভীন
20948 মভাোঃ রুজফর
20949 মভাোঃ ানফবুয যভান
20950 যনফউর মাজন
20951 কনর তফদ্য
20952 মভাোঃ আান ক
20953 মভাোঃ ানফবুয যভান
20954 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ
20955 মভাোঃ মখাকন নভা
20956 উজম্ম কুরসুভ পাজতভা
20957 নযানা আপজযাজ

আক্কাছ আরী
মদজরাাযা মফগভ
মভাোঃ াাজাান
মভাছাোঃ মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজদয নকদায
মভাছাোঃ রাবরী মফগভ
মভাোঃ নগা উনদ্দন যকায
ানপা মফগভ
মভাোঃ ভৄনজবুয যভান
বুরবুর আযা
মভাোঃ আব্দুর ক
মভাছাোঃ যঞ্জনা খাতুন
মভাোঃ মখাযজদ আরভ
আজরা মফগভ
মভাোঃ মখাযজদ আরভ
নাায মফগভ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
কুরছুভ আক্তায
আোঃ খাজরক মফাযী
মভাাোঃ আজনাাযা মফগভ
ভত মভাোঃ দুরার খান
নভৄর আক্তায
ভাফুজুয যভান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ভয আরী
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
এ, টি, এভ মভাস্তপা যকায
মভাছাোঃ নানদযা াযনবন
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ানভদা ফানু
মভাাোঃ আয়ুফ আরী
মভাছাোঃ নুযজাান
মভাোঃ নভজানুয যভান
মভাাোঃ জানদা াযবীন
মভাোঃ মদজরাায মাজন
আকনরভা মফগভ
মভাোঃ ভীন খান
ননযনা আক্তায
উত্তভ মাদ্দায
ীভা মাদ্দায
আোঃ কুদ্দু
মভাাোঃ যানদা মফগভ
মভাোঃ ারুন-অয-যনদ
যানজা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
মভাোঃ ীদুল্লা
সুরতানা যানজা
মভাোঃ মখাকন যদায
াানাযা মফগভ
পজজ আাম্মদ
মযৌন আযা মফগভ
নফজন তফদ্য
প্রবাতী তফদ্য
আনছারুর ক
পাজতভা মফগভ
আব্দুর ানরভ
মযনু
মভাোঃ নুরুজ্জাভান
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ তপাজ্জর মাজন
নানছভা মফগভ
ভত আবুর কাজভ
আনছা খাতুন
আব্দুর যনদ
আজরা মফগভ
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14/09/1987
12/10/1994
15/12/1997
01/04/1995
01/01/1994
15/06/1993
02/02/1993
17/02/1997
10/04/1992
02/03/1988
03/03/1996
01/01/1997
16/11/1987
21/12/1997
03/10/1990
10/04/1994
19/08/1987
01/03/1993
27/09/1996
15/11/1995
20/11/1991
10/04/1989
03/11/1992
01/06/1992
31/12/1993
05/12/1992
05/01/1992
26/02/1988
30/12/1995
02/12/1994
12/07/1987
25/02/1993
01/01/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20958 এ, এভ, এভ, াানযা
20959 নযন ভারদায
20960 াভীভ াজাান
20961 মভাোঃ আনারুজ্জাভান
20962 মভাোঃ আব্দুর মভানভন
20963 মভাোঃ যীপ নভা
20964 শুবংকয কুভায াধক
20965 মভাোঃ তানযকুজ্জাভান
20966 মভাোঃ াযজবজ ভনল্লক
20967 লুৎফুজন্নছা নদা
20968 মভাোঃ বুজ আরী
20969 মভাোঃ বুজ মাাইন
20970 যানা তফদ্য
20971 আর ইভযান মাজন ঈভন
20972 নউরী যা
20973 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
20974 মভাোঃ ইউনুছ আরী দ নায
20975 মভাোঃ আক্তারুর ইরাভ
20976 নযপাত পাযজানা
20977 যাজফা খাতুন
20978 ননগায সুরতানা ননা
20979 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
20980 মভাোঃ াযজবজ
20981 মভাোঃ ভাসুদুর াান নকদায
20982 মভাোঃ আর-ইভযান
20983 ানরভা খাতুন
20984 মভাছাোঃ নুপা আক্তায
20985 মভাাম্মদ ানন নভা
20986 মভাোঃ ভাসুদ যানা
20987

মভাোঃ আযভান মাজন

20988 নানপা সুরতানা
20989 মভাোঃ ানব্বয আজভদ
20990 মভাোঃ নাঈভ মাজন

মভাোঃ ভান আরী
মভাাোঃ মভাজনদা মফগভ
নযাভন ভারদায
মপারী ভারদায
মভাোঃ আব্দু ারাভ
াানাজ মফগভ
মভাোঃ আপায উনদ্দন
মভাাোঃ পানতভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
মভাাোঃ মভাজনাাযা খাতুন
মভাোঃ ানপয উনদ্দন নভা
মভাাোঃ নভনা মফগভ
ভত ননভনর চন্দ্র াধক
াধনা যানী
মভাোঃ াাজাান আরী
মভাছাোঃ পাজতভা খাতুন
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
নাযা মফগভ
মভাোঃ ভাাবুফ আকন
নাজননন মফগভ
ভত মতাপাজ্জর মাজন
মভাছাোঃ াজদা মফগভ
আোঃ ভনতন
ানদা মফগভ
ফাঁনকান্ত তফদ্য
ান তফদ্য
মভাোঃ খনরলুয যভান
মনরনা যভান
নযচযন যা
মপারী যানী
মভাোঃ আজগায আরী
মভাছাোঃ বুযা খাতুন
মভাোঃ খারুজ্জাভান দ নায
মভাছাোঃ আনছা খাতুন
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মভাছাোঃ আযাফুন মফগভ
মখ যনপকুর ইরাভ
তনভনা আপজযাজ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
সুযাইা আক্তায
মভাোঃ আবুার মাজন
মভাাোঃ নুযজাান খানভ
মভাোঃ আপতাফ উনদ্দন প্রাং
মভাছাোঃ আভা খাতুন
মভাোঃ আযাফুর আরভ
াযবীন আক্তায
মভাোঃ উজ্জর নকদায
এ, এভ, ভাভৄদা আক্তায
মভাোঃ আবুর কারাভ
নানছভা মফগভ
জাভজদ আরী মখ
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আোঃ ানভদ
মভাছাোঃ নফউটি মফগভ
মভাাম্মদ আব্দুর ফাজযক
তানরভা মফগভ
মভাোঃ আরী আশ্রাপ
মভাাোঃ ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ নছপাতুল্লা
খানদজা মফগভ
মভাোঃ আনতায যভান
াযবীন আক্তায
মভাোঃ াইদুর ক মভাল্লা
ারভা মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ কালুকদায
ভাকসুদা মফগভ
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17/12/1988
12/08/1987
27/11/1988
10/10/1990
01/01/1991
15/10/1993
01/07/1987
24/03/1989
01/06/1996
01/01/1994
04/02/1991
03/07/1993
28/01/1993
01/01/1995
15/11/1991
25/02/1997
10/10/1989
04/08/1992
15/12/1995
04/04/1991
06/10/1994
06/11/1988
21/08/1995
22/07/1997
08/10/1998
07/09/1995
28/06/1996
05/05/1993
09/02/1990
18/03/1997
21/09/1994
15/09/1988
26/11/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

20991 ভনর
20992 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
20993 মভাোঃ নানদ াান
20994 উজ্জ্বর চন্দ্র যকায
20995 মভাাোঃ াফনযনা আনভ
20996 মভাজানদুর ইরাভ
20997 তাজযক মভাাম্মদ ানযায
20998 মভাোঃ আরাজ মাাইন
20999 মভাোঃ াভীভ নভা
21000 মযাজফনা আক্তায
21001 মভাোঃ মাজর যানা
21002 মভাোঃ আনযফুর আরভ
21003 মভাোঃ মাজর যানা
21004 মভাোঃ নন ভন্ডর
21005 মভাোঃ যাজর
21006 যাজু আজম্মদ
21007 মভাোঃ আব্দুর আরীভ
21008 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
21009 মানাভ চাকভা
21010 মভাোঃ যানকফ মাজন
21011 ানফবুয যভান
21012 আবুর ানাত
21013 াইফুর ইরাভ তুনন
21014 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
21015 মভাোঃ মাাগ মাজান
21016 মভাোঃ পজজর এরাী
21017 মভাোঃ মাজফ আজভদ
21018 মভাোঃ ভৄকুর মাজন
21019 মভাোঃ ভাভৄন নভা
21020 মভাোঃ যানকবুর াান
21021 জর চযাটাজী
21022 ফন না যাণী নফশ্বা
21023 মভাোঃ ফদরুজ্জাভান যাজর

মভাোঃ আব্দুর জনরর
রনতপা মফগভ
মভাোঃ মভাজাারুর ইরাভ
মভাাোঃ মযানজনা আকতায
মভাোঃ নপজযাজুর ক
মভাছাোঃ মভজরুজন্নছা
তজরন্দ্র নাথ যকায
নন্দ যাণী যকায
মভাোঃ আব্দুর ানকভ
মভাাোঃ নুয আকতাযা ফানু
আবু ফক্কয ননদ্দক
মভাছাোঃ আনছা খাতুন
ভত আফদুছ ছাত্তায
ভত খাজরদা আক্তায
মভাোঃ আভজাদ আরী মখ
মভাাোঃ আজরা মফগভ
মভাোঃ মভাভতাজ আরী
মভাছাোঃ ছনকনা খাতুন
াছান মভাল্লা
ছাজরা মফগভ
মভাোঃ মগারজায মাজন
মভাছাোঃ াজরা আক্তায
মভাোঃ ইব্রাীভ মাজন
মভাছাোঃ আা আক্তায
মভাোঃ ননজয মাাইন
মভাছাোঃ জাান-আযা মফগভ
মভাোঃ আজগায আরী
যানদা মফগভ
আব্দুয যনদ ভাদফয
আজরা মফগভ
মভাোঃ ভনতউয যভান
মভাছাোঃ যনন মফগভ
ভত আব্দু ছাভাদ প্রাং
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ভৄক্তায আরী নফশ্বা
নূযজাান আক্তায
নদ্ধাথ ন চাকভা
নভ কুভাযী চাকভা
ফনদউজ্জাভান
াভছুন নাায
াইফুর ইরাভ
আজনাাযা মফগভ
আকযভ আরী
কুসুভ ভারা মফগভ
আব্দুর আনজজ
ছানফা খাতুন
মভাোঃ আবুর কাজভ
পাজতভা খাতুন
মভাোঃ মজয আরী যদায
রাইরী মফগভ
মভাোঃ নপক নভা
মভাছাোঃ এনরজা মফগভ
মভাোঃ আপতাফ উনদ্দন ভূইা
রারা মফগভ
মভাোঃ ানজাফ আরী
আনাযকনর
আব্দুর ফাজযক
আনছা খাতুন
মভাোঃ মরার উনদ্দন
মভাছাোঃ ভাকসুদা মফগভ
ফাবুর চযাটাজী
নভনতী চযাটাজী
ভোঃ নজয চন্দ্র নফশ্বা
ফান্তী যাণী নফশ্বা
নুরুয আরভ
নানছভা আরভ
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18/12/1994
24/11/1989
11/03/1989
02/01/1988
03/06/1994
04/03/1988
01/10/1990
04/05/1990
15/05/1990
05/06/1994
25/05/1987
11/06/1989
30/06/1989
21/11/1989
10/03/1992
10/09/1990
01/05/1989
25/07/1993
01/06/1991
29/12/1995
04/12/1996
20/01/1996
25/05/1987
26/11/1987
24/04/1989
26/07/1994
30/12/1991
26/07/1988
16/10/1989
01/04/1993
07/07/1995
13/06/1989
01/09/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21024 ভানযা আক্তায
21025 আপজযাজা আক্তায
21026 রু চন্দ্র যকায
21027 ভং মছন মথন
21028 মভাোঃ জুজর যানা
21029 মভাোঃ আবুফকয ননদ্দকী
21030 নভরন কুভায ানা
21031 কাকরী খাতুন
21032 মভাোঃ নফপ্লফ মখ
21033 মভাোঃ াজাদা
21034 মভাোঃ আবুনূয নরনৄ
21035 শ্যাভা প্রাদ দা
21036 মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
21037 যাজর নভা
21038 সুইটি ভূইূঁ া
21039 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
21040 নতাংশু দা
21041 যনজন কুভায ার
21042 ভৄনরভা আক্তায
21043 যাজনাযান নকদায
21044 মভাোঃ মভাস্তপা আজভদ
21045 মভাোঃ নাফ উনদ্দন
21046 সুনজত চন্দ্র দা
21047 রুফাইা আক্তায
21048 নুরুন নাায খানভ
21049 াযনভন আক্তায নীরা
21050 তাননজনা আপনযন (টিনা)
21051 তাপনয ানপ
21052 ভাননক সূিধয
21053 মভাোঃ আইয়ুফ আরী ভন্ডর
21054 মভাোঃ রুহুর আনভন
21055 ভাহবুফা আক্তায ভানযা
21056 মভাোঃ নজন্নাহ নভা

মভাোঃ আবুর াান
নানছভা মফগভ
নপজযাজ আরভ মচৌদৄযী
যানু মফগভ
যাখার চন্দ্র যকায
সুনচিা যাণী যকায
মচনথ্রা অং
মভগ্রীাং
ভত আব্দুছ ছাত্তায
মভাছাোঃ খইভন মফগভ
মভাোঃ মযত আরী
নপজযাজা মফগভ
ভননন্দ্র নাথ ানা
মযনুকা যাণী ানা
মভাোঃ াইফুজ্জাভান
নাযগী মফগভ
ভাোঃ ফাফলু মখ
মভাছাোঃ নফউটি মফগভ
মভাোঃ সুরতান যদায
মযনু মফগভ
নূরুজ্জাভান
মভাছাোঃ নরনরপা ইানভন
তফদ্য নাথ দা
বাদুযী যাণী দা
মভাোঃ যানদ আরী
ানা মফগভ
ইকফার উনদ্দন
রুফা মফগভ
মভাোঃ ান্নু ভূইূঁ া
মজনভন মফগভ
মভাোঃ যনদ ারাদায
মভাাোঃ মযজনা মফগভ
মনার দা
ানন্ত যাণী দা
নাযান কুভায ার
ভতোঃ ানফিী যাণী ার
ান্নু ভূইূঁ া
মজনভন আক্তায
যফীন্দ্র নাথ নকদায
বুরবুনর যাণী নকদায
মভাোঃ কুদযত-ই-খুদা
নাজভা আক্তায
নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ আঙ্গুযী খাতুন
ভজনাযঞ্জন চন্দ্র দা
তুরী যাণী দা
মভাাম্মদ আব্দুয যাজ্জাক
ভাকছুদা াযনবন
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
যানজা মফগভ
মভাোঃ জানকরুর ইরাভ খান
কাভরুন নাায
আরী আজভদ
সুনপা খাতুন
গঙ্গা চযন সূিধয
ন্ধ্যা যাণী সুিধয
মভাোঃ এনতাজ আরী ভন্ডর
মভাছাোঃ যননজকা মফগভ
নযপ উদ্দীন আম্মদ
মভাছাোঃ যনভা খাতুন
মভাোঃ ভাবুফ আরভ
যাজফা খাতুন
মভাোঃ চাঁন নভা ভন্ডর
মভাছাোঃ াজজদা খাতুন
Page 32 of 387

10/01/1998
15/12/1993
25/11/1992
17/11/1993
28/04/1990
17/10/1992
23/11/1989
12/04/1990
26/12/1993
01/06/1992
31/03/1994
02/11/1992
10/04/1994
19/10/1993
04/03/1991
07/08/1993
16/06/1989
07/05/1988
22/02/1994
20/06/1992
30/12/1990
11/08/1988
01/07/1998
08/06/1993
17/01/1990
10/12/1987
15/03/1994
15/12/1998
08/10/1989
31/12/1988
31/12/1987
15/09/1997
31/01/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21057 মভাোঃ কাভরুর াান
21058 এইচ. এভ. মভাস্তানপজুয যভান
21059 ানফফা আপনযন
21060 যাজদ মভাাযপ
21061 মভাোঃ রাবলু মাজন
21062 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
21063 মভাোঃ তাজযক যভান
21064 মভাোঃ ভান আরী
21065 নপ্রতা াান
21066 মযখা অনধকাযী
21067 ভাননক চন্দ্র মদফ নাথ
21068 মভাাম্মদ াভীভৄর আরভ
21069 নুযাত জাান নর
21070 এ. এভ. মতৌনপকুর ইরাভ
21071 নূয-ই-আরভ
21072 উজম্ম কুরসুভ আইনযন
21073 মখ আনতায যভান
21074 মভাোঃ সুজর যানা
21075 আবু ছাদাত ানপ খান
21076 মভাোঃ ছাজদকুর ইরাভ
21077 মভাোঃ আবু াঈদ
21078 াযনভন আক্তায রুভনক
21079 মযজুানা াযবীন (নযংনক)
21080 মভাোঃ ানফবুয যভান
21081 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
21082 আবু ফাযাকাত মাজফ
21083 তন কুভায াা
21084 আযাফুয যভান ান্ত
21085 যতন কুভায মদউযী
21086 মভাোঃ কভয উনদ্দন
21087 তদ তানফীয মাজন
21088 খানদজা আক্তায
21089 াীনুয যভান

মভাোঃ রনতপ ভনল্লক
নফরনক মফগভ
মভাোঃ আোঃ কাজদয ারাদায
মনরনা কাজদয
মভাোঃ ানফবুয যভান
াা মফগভ
আব্দুয যনদ
াছনা মনা
মভাোঃ ভনতায যভান যদায
সুনপা খাতুন
মভাোঃ ইভাভ মাজন
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ তাজয উনদ্দন
সুনপা মফগভ
আব্দুর াফ পনকয
ঝণ না মফগভ
মভাোঃ াান ইভাভ
পনযদা াযবীন
অভর কৃষ্ণ অনধকাযী
ততী অনধকাযী
নজযাত্তভ মদফ নাথ
মজানা যাণী
মভাাম্মদ াহ আরভ
তদা নফনফ আজভনা
আনভনুর ইরাভ মচৌদৄযী
নুয জাান মফগভ
মভাোঃ ইানছন মখ
ারুর মফগভ
আব্দুয যভান
নানযন সুরতানা
মভাোঃ আতার উনদ্দন মভাল্লা
মভাছাোঃ ভানপা মফগভ
মখ আপাজউদ্দীন
ঝযনা মফগভ
মভাোঃ মনদারু মাজন
মভাছাোঃ নঝনরভন মফগভ
আবুর মাজন খান
কাজী ফদরুন মনছা
মভাোঃ ইভাইর মাজন
মভাছাোঃ াযফানু
মভাোঃ আব্দু ারাভ
াভসুন্নাায
মভাোঃ াাদাৎ মাজন
মভাছাোঃ রুনফনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাছাোঃ উজম্ম কুরছুভ
মভাোঃ নছনদ্দকুয যভান
ফুরফানু আক্তায
মভাোঃ ইভান আরী
আনভনা মফগভ
মভাোঃ আফদুর াই
মাযা মফগভ
ভত. ননভনর কুভায াা
নভযা যাণী াা
মভাোঃ আনজজ উল্লযা
নপজযাজা মফগভ
কভর কানন্ত মদউযী
ননায যাণী মদউযী
মভাোঃ মভাকাজদ্দছ আরী
মভাছাোঃ কুরছুভ মফগভ
তদ নানয মাজন
মকাননুয আখতায
আফদু াভাদ
ভভতাজ মফগভ
নপজযাজ নভা
যাজদা মফগভ
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10/09/1992
15/03/1990
16/03/1996
17/08/1988
25/10/1987
24/08/1990
01/01/1995
11/06/1987
01/12/1997
13/11/1990
04/02/1991
08/09/1992
06/12/1989
06/07/1990
16/10/1987
05/02/1996
15/07/1991
01/04/1998
02/07/1992
14/04/1988
22/05/1996
02/08/1994
16/05/1994
02/01/1988
22/10/1994
03/05/1988
10/12/1987
10/09/1993
25/07/1987
15/09/1992
03/09/1991
13/06/1988
14/11/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21090 অননক প্রাদ
21091 ফাপ্পী দা
21092 মভাোঃ মভাস্তপা াান ভারুপ
21093 মভাোঃ আবু সুনপান সুজন
21094 ভীয দত্ত
21095 মভাছাোঃ মভৌসুভী মফগভ
21096 মভাোঃ কনফরুর ইরাভ
21097 নুযাত াযনভন
21098 মভাছাোঃ ভারুপা আখতায
21099 মভাোঃ ভাইনুর াান
21100 নন্টু চন্দ্র ার
21101 ইভন ফড়ুা
21102 নরভন মাজন
21103 মভাোঃ ভারুপ খান
21104 মভাোঃ আরী মাজন
21105 মভাোঃ ভৄনভনুর ফাায খান অনৄ
21106 মভাোঃ যাজদুজ্জাভান
21107 মভাোঃ াাবুর ইরাভ
21108 মভাোঃ মভাতাজরফ মাজন
21109 মভাোঃ ানব্বয মাজন
21110 মভাোঃ পনযদুর ইরাভ
21111 মভাোঃ আব্দুয যানকফ
21112 মগানফন্দ চন্দ্র ভারী
21113 মভাোঃ মভজদী াান মনাভান
21114 ান্ত কুভায
21115 ানা সুরতানা
21116 জযাায আরভ
21117 আাদুজ্জাভান
21118 মভাোঃ ানযায ান কাছায
21119 মভাোঃ মাজর ভাভৄদ
21120 পাযজানা আক্তায
21121 মভাোঃ নানদভ মভাস্তপা
21122 দুরার ফাচড়

রছনভ প্রাদ
যাধা যাণী প্রাদ
যতন দা
ফানা যাণী দা
ভত নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ মভাছজরভা
মভাোঃ কনফয মাজন
চানা মফগভ
ঠাকুয দা দত্ত
ঝুনু যাণী দত্ত
আবু ননদ্দক আজভদ
তাজযা আজভদ
মভাোঃ আোঃ যভান
মভাছাোঃ আনছা মফগভ
মভাোঃ াজু মখ
ানরভা
মভাোঃ মযত আরী
মভাছাোঃ ভনা মফগভ
মভাোঃ আনজজুর ক
ভভতাজ মফগভ
কৃষ্ণ চন্দ্র ার
আজরা যাণী ার
ননদর কানন্ত ফড়ুা
রুভা ফড়ুা
মভাোঃ পযাদ মাজন
মভাাোঃ নরু মফগভ
মভাোঃ ভনতায যভান
মভাছাোঃ আপজযাজা খাতুন
মভাোঃ ছইনুনদ্দন
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর ফাায খান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
মভাছাোঃ রুনফা খাতুন
ভত. নূরুর ক
মভাছাোঃ মাযী মফগভ
মভাোঃ গফুয আরী
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মভাজত ভাী
ভাছুদা খানভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
জাজযা মফগভ
মভাাোঃ আব্দুয যনপক
আজজনুয মফগভ
মগাাই চন্দ্র ভারী
গীতা যানী ভারী
মভাোঃ রার নভা
মপারী আক্তায
খজগন্দ্রনাথ
ঝযনা যানী
মভাোঃ আবুর কাজভ
ভনজননা মফগভ
মাযাফ আরী পনকয
াভছুন্নাায পনকয
আযা আরী
শুক্কুযী মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান খান
মযনু মফগভ
মভাোঃ আনজজুর ক
মভাছাোঃ মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ াজতভ আরী মখ
মপযজদৌী আযা
মভাোঃ আাভৄনদ্দন
পানতভা
সুকযঞ্জন ফাচড়
ফীনা যানী ফাচড়
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16/12/1994
10/06/1989
26/12/1995
25/07/1995
12/06/1987
30/10/1988
22/04/1996
26/05/1993
20/08/1994
02/01/1997
30/01/1993
18/09/1994
01/04/1989
02/04/1993
23/09/1990
02/02/1990
12/06/1991
05/12/1988
19/12/1992
16/06/1997
10/05/1996
12/10/1993
10/10/1988
15/10/1989
22/12/1997
20/10/1989
01/10/1989
10/06/1990
15/06/1988

04/03/1994
22/11/1997
07/12/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21123 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার
21124 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
21125 াজন আযা আক্তায
21126 মভাোঃ পারুক মাজন
21127 মভাোঃ মনাজ মভাযজদ
21128 মভাছাোঃ নাজভৄন্নাায
21129 রারন আজভদ
21130 মভাোঃ াাফ উদ্দীন
21131 মভাোঃ জানদুয যভান
21132 ইনরজা আক্তায ন
21133 উত্তভ কুভায ফড়ার
21134 মভাোঃ ানফবুয যভান
21135 নভজানুয যভান
21136 মভাোঃ আনকুয যভান
21137 মভাোঃ আনভয মাজন
21138 মভাোঃ ভৄস্তানকভ
21139 মভাোঃ াখাাত মাজন
21140 াননজদা আক্তায
21141 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
21142 মভাোঃ যাজদ খান
21143 াজ্জাদ মাজন
21144 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
21145 মভাোঃ মগারাভ াযায
21146 সুান্ত দা
21147 রূন তালুকদায
21148 মভাোঃ রুজফর ইরাভ
21149 মভাোঃ ভাাভৄদুর াান
21150 মাননা াযবীন
21151 রুম্পা নফশ্বা
21152 ভাননক াা
21153 মভাোঃ ভাবুফ মখ
21154 মখ মভাখজরছুয যভান
21155 মগানফন্দ চন্দু্

মভাোঃ আব্দুল্লা গাজী
মভাছাোঃ ছনফযন মনছা
মভাোঃ ানরভ মফাযী
াানুয মফগভ
মভাোঃ নযাজউনদ্দন মফাযী
ফাজনছা মফগভ
মভাোঃ ভনজফয যভান
ননরু মফগভ
মভাোঃ লুৎপয যভান
যাজদা মফগভ
মভাোঃ ভঈন উনদ্দন
মভাছাোঃ শুকজান খাতুন
নরাকত খান
খাজরদা আক্তায
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাাোঃ াভীভা খাতুন
মভাোঃ আনজজুয যভান
মভাাোঃ জুজরখা মফগভ
ভত. আব্দুর ভান্নান
াননা মফগভ
সুকুভায ফড়ার
মপারী ফড়ার
ভত. আব্দুর ভান্নান
াননা মফগভ
ভনতায যভান
আজভনা মফগভ
মভাোঃ আপতাফ উদ্দীন
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আযপ আরী ারাদায
নভনাযা মফগভ
মভাোঃ ভনতায যভান
নুরুন নাায
মভাোঃ াজারার নভা
মভাাোঃ নউরী আক্তায
মভাোঃ আরী মাজন
মজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মরার উনদ্দন
ভাননুয মফগভ
মভাোঃ সুরতান খান
রুননা মফগভ
নজরুর ইরাভ
ভনভযন মফগভ
মভাোঃ মভাাম্মাদ আরী
মভাাোঃ যাজরা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাছাোঃ গুরনাায মফগভ
ীযা রার দা
নখা যাণী দা
নৃজন্দ্র তালুকদায
ভনলা যানী তালুকদায
মভাোঃ নকান্দায আরী
মভাছাোঃ যাজদা খাতুন
মভাোঃ আনভনুয যভান
মভাছাোঃ নফউটি মফগভ
এ,এভ মভাপাজজ্জর মাাইন
ভজনাাযা মফগভ
নফভর নফশ্বা
চাঁনদ নফশ্বা
মগাার াা
মযফা াা
মভাাোঃ মকছভত আরী মখ
কজভরা মফগভ
মখ াইদুর ইরাভ
মফগভ ভননজরা খাতুন
সুখরার চন্দ
ান্তনা যানী
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02/06/1989
17/07/1990
01/07/1989
31/08/1988
01/01/1990
02/10/1990
05/02/1990
25/05/1990
01/01/1988
28/07/1992
04/03/1989
03/10/1989
03/02/1992
01/01/1992
03/07/1989
01/09/1991
05/07/1988
16/08/1993
30/06/1996
25/11/1988
03/01/1993
12/09/1991
20/11/1988
02/01/1988
20/12/1991
18/10/1997
26/05/1989
17/12/1988
24/11/1993
25/10/1988
21/08/1989
30/10/1989
15/12/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21156 ভনন যানী মদফনাথ
21157 আন্নু খাতুন
21158 কনক চন্দ্র যা
21159 আফদুয যভান
21160 মভাোঃ কাভার মাজন
21161 নফপ্লফ মাজন
21162 সুজন নভা
21163 মভাোঃ ভকসুদ নভা
21164 নযা ভন্ডর
21165 নীনরভা যকায
21166 মভাাম্মদ নূরুর ইরাভ গাজী
21167 ংকয যকায
21168 যাান মাজন
21169 মভাোঃ মতাযাফ আরী
21170 নদররুফা খান
21171 মভাোঃ ানফফয যভান
21172 মপযজদৌ খান
21173 মভাোঃ মফল্লার মাজন
21174 হুভাইযা মফগভ
21175 জা মচৌদৄযী
21176 মভাোঃ আবু মনাভান
21177 মভাোঃ মনজাভ উদ্দীন
21178 নুযজাান আক্তায
21179 যনন দা
21180 মভাাম্মদ মাজর
21181 কননকা যানী দা
21182 তাজুর উরাভ
21183 সুকান্ত জ মবৌনভক
21184 মভাোঃ ভননয উনদ্দন ভজুভদায
21185 নলু ফড়ুা
21186 মভাোঃ নুযনফী
21187 নপ্রাংকা দা
21188 াজাান নযাজ

ভত. যজভন্দ্র চন্দ্র মদফনাথ
জন্তালী মদফনাথ
মভাোঃ ফানছয গাজী
ভাজজদা মফগভ
মফনী ভাধফ যা
মপারী যানী
ারুন অয যনদ
মযজনা াযবীন
মভাোঃ আজনাারুর ইরাভ
পাজতভা মফগভ
আব্দুর রনতপ
মজানা মফগভ
নাদু মখ
সুরুজা মফগভ
মভাোঃ আযজু নভা
ফুর চাঁন নফনফ
যতন চন্দ্র ভন্ডর
ন্ধ্া যানী ভন্ডর
নচত্ত যঞ্জন যকায
কুসুভ যানী যকায
মভাাম্মদ মদজরাায গাজী
াযবীন মফগভ
নাগয যকায
অরুনা যকায
আজনাায মাজন
যনভা মফগভ
মভাোঃ াভত কাজী
যনভা মফগভ
আকযাভ খান
মজবুন মনছা
মভাোঃ ননয উনদ্দন
াজকা খাতুন
আফদু ছত্তায খান
নানভা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ক
মছতাযা মফগভ
ভত. আবু তাজয
ছনকনা মফগভ
নফধান কৃষ্ণ মচৌদৄযী
নযফী দা
মভাোঃ ানফফ ভজুভদায
মফগভ মযাজকা
মভাোঃ আযাপ আরী
আজা মফগভ
ভত. সুরতান নভা
ছুনপা মফগভ
যননজত দা
আনখ দা
মভাোঃ ইাক
পাজতভা মফগভ
ননযাঞ্জন চন্দ্র দা
বানু যানী দা
আনভনুর ইরাভ
মনরনা মফগভ
ঝন্টু রার মবৌনভক
তরু ফারা মদফী
মভাোঃ ভাঈন উনদ্দন ভজুভদায
াভছুন নাায মফগভ
ভৄকুর ফড়ুা
নৄনষ্পতা ফড়ুা
আব্দুর যফ
মজানা মফগভ
নভরন কানন্ত দা
অচ ননা দা
ভত. আোঃ ছাত্তায নফশ্বা
কনফতা মফগভ
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10/02/1988
20/10/1996
05/07/1987
29/11/1989
30/12/1989
15/10/1987
12/02/1990
03/04/1990
15/04/1996
31/12/1996
14/07/1997
06/03/1990
06/11/1997
05/11/1989
12/11/1991
20/08/1987
15/07/1989
01/02/1989
01/03/1992
10/10/1996
17/10/1993
02/02/1989
31/12/1992
31/12/1992
14/10/1988
06/03/1997
12/12/1994

25/12/1994
19/02/1989
03/03/1995
30/12/1994
21/10/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21189 াজাান ভূইা
21190 ভৄোঃ জাজদুর ইরাভ
21191 তকত দা
21192 নযচযণ দা
21193 ভনভন নভা
21194 মভাোঃ মতাতা নভা
21195 অনন্ত নফশ্বা
21196 মভাোঃ ইনরাছ নকদায
21197 তয যঞ্জন ীর
21198 ানপউর ইরাভ
21199 তানরভা আক্তায
21200 যানজফ দা
21201 মভাোঃ মকৌনক ইরাভ
21202 ানদা আক্তায
21203 মভাছাোঃ ননযন আক্তায
21204 আব্দুল্লা আর ভাভৄন
21205 মভাাম্মদ ানফবুয যভান
21206 জানদ মখ
21207 মভাোঃ যানকফ মাজন
21208 যানজফ ঢারী
21209 সুভন াা
21210 পাযজানা ফনফ
21211 ঋতু গু মচৌদৄযী
21212 খুযনদ জাান নংনক
21213 রুজফর মভাল্লা
21214 নানয আজভদ
21215 ভাধফ চন্দ্র ফননক
21216 এনাভৄর ক
21217 মগাা ভনল্লক
21218 াব্যাচী তালুকদায
21219 ননযন নরা
21220 বুজ মফা
21221 মখ াদী

আবুর কাজভ ভূইা
ছাজরা মফগভ
পারুক আভদ
ভনজুযা মফগভ
নভরন কানন্ত দা
অচ ননা দা
জযন্দ্র চন্দ্র দা
ন্ধ্যা যানী দা
মভাাযপ মাজন
নানছভা মফগভ
খাজরক নকদায
নাযা মফগভ
অভজয নফশ্বা
যানু ফারা নফশ্বা
মভাোঃ ানফবুয যভান
পাজজা মফগভ
স্বন চন্দ্র ীর
ভনরনা যানী ীর
নজরুর ইরাভ
মী আক্তায
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
নফনফ ভনযভ
যফীন চন্দ্র দা
নফতা যানী দা
মভাোঃ াজাান মভাল্লা
নাছনযন সুরতানা
জনার মচৌদৄযী
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ আরপাজ উদ্দীন
মভাছাোঃ ভজনাাযা াযবীন
আফদুর গফুয
জাানাযা মফগভ
মভাাম্মদ পজলুর কনযভ
হুনা মফগভ
মভাোঃ ফাদা মখ
মভাাোঃ ননযা মফগভ
আবুর কারাভ যদায
মভাাোঃ ইযানী মফগভ
নফভর ঢারী
ভারতী যানী
নফভর াা
ান্না াা
মভাোঃ পযাদ নভা
নপজযাজা মফগভ
যণনজৎ গু মচৌদৄযী
নফাখা াা
মভাোঃ মখাযজদ মভাল্লযা
ানফা সুরতানা নভযা
মভাোঃ ভারুপ মভাল্লা
মযভা মফগভ
জাাঙ্গীয আরভ
নপজযাজা মফগভ
নফরু াক্ষ ফননক
যভা যানী ফননক
ভত নূয মভাাম্মদ খান
জহুযা মফগভ
মগানফন্দ ভনল্লক
ফানন্ত ভনল্লক
তী তালুকদায
ননা তালুকদায
মভাোঃ মভাাযপ মাজন
াভসুন্নাায
সুীর মফা
দূগান মফা
লুৎপয যভান
মকাজরা মফগভ
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05/06/1988
01/05/1990
05/11/1997
01/07/1988
04/05/1991
05/07/1987
06/09/1992
26/12/1987
05/08/1990
01/01/1991
20/08/1997
01/06/1987
16/10/1994
15/02/1988
12/05/1990
01/07/1987
13/08/1991
15/06/1994
05/02/1997
26/11/1988
03/08/1989
15/03/1989
23/10/1990
04/02/1994
20/10/1991
27/07/1991
20/01/1989
01/01/1988
20/09/1991
20/12/1992
07/07/1996
10/11/1992
31/12/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21222 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
21223 মচৌদৄযী আনপপা জাান ননদ্দকা
21224 মভাোঃ আকতারুজ্জাভান
21225 মভাোঃ নুয নফী
21226 সুজন নফশ্বা
21227 যনভা ননদ্দকা
21228 সূযাইা ইানন
21229 মভাোঃ ানভভ ভূইা
21230 আরী াাদৎ
21231 মভাছাোঃ আপানা যভান
21232 মভাোঃ আকতারুজ্জাভান
21233 মভাোঃ এভযান মাাইন
21234 আকতায মাজন
21235 মভাোঃ মতৌনদুর ইরাভ (তনৄ)
21236 ইভযান মাজন
21237 রুজফর নভা
21238 ানব্বয খন্দকায
21239 মভাোঃ নজফ মাজন
21240 সুযবী খান নুনৄয
21241 াভীভ আজভদ
21242 নভজানুয যভান
21243 মভাোঃ নভন্টু নভা
21244 মভাোঃ আনপ আয যানপ
21245 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
21246 জান্নাতুর নাঈভ মপযজদৌ
21247 যাজজ চাকভা
21248 ানপউয যভান
21249 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
21250 মভাোঃ যাজর নভা
21251 মভাোঃ আবু তারা
21252 মভাোঃ যন আরভ
21253 মভাোঃ ভাজজদুর ইরাভ
21254 সুফীয তফযাগী

ভত াজ উনদ্দন
জজফদা মফগভ
এইচ. এভ. আভদ মচৌদৄযী
তদা নদররুফা কনর
মভাোঃ জাভার উনদ্দন
আকনরভা মফগভ
আবুর ফাায
ভনযভ মফগভ
নফন চন্দ্র নফশ্বা
নযনা যানী নফশ্বা
মভাোঃ আবু ফকয
মপযজদৌ আযা
মগারাভ কনফয ভূইূঁ া
ারভা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর াাফ ভূইা
ভত. মফগভ লুৎপন মনছা
এ,এভ জাভার উনদ্দন
মযৌযন আযা মফগভ
ভত. আনভনুয যভান
মভাছাোঃ নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ জাভার উনদ্দন
আকনরভা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
নফরনক মফগভ
মভাোঃ পারুক
ভানপা খাতুন
মভাোঃ আোঃ ানরভ
রনতপা মফগভ
মভাোঃ াজনাায মাজন
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যফ নভা
ারুর মফগভ
মক এভ নযাজুর ক
রারা মফগভ
মভাোঃ ছাত্তায খান
মভাছাোঃ ারুর মফগভ
আনভয মাজন খান
নরজা মফগভ
মভাোঃ ফাদা নভা
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
জনরর যকায
ছানভনা মফগভ
মভাোঃ যনফজর ক
মভাছাোঃ মভাজভনা মফগভ
মভাোঃ কাায আরভ
মযানা াযবীন
মভাোঃ আব্দুয যনদ ভূু্ইূঁ া
মভাাোঃ জীফন মনছা
আফদুর আনজজ নকদায
মযাকানা াযবীন মযানা
উতরা যঞ্জন চাকভা
কননকা চাকভা
আবুর মাজন
সুনপা মফগভ
মভাোঃ আজাায মভাল্যা
মফগভ আযা খাতুন
আাদুজ্জাভান
আঞ্জুভানাযা মফগভ
মভাোঃ মযত আরী
জাজযা খাতুন
মভাোঃ াা আরভ নভা
মভাছাোঃ যন আযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজদয নভা
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
আশুজতাল তফযাগী
আযনত তফযাগী
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15/08/1991
11/05/1990
25/03/1994
01/01/1992
10/09/1987
20/03/1988
11/12/1990
01/01/1989
12/01/1990
04/01/1996
25/03/1994
01/06/1990
05/02/1997
06/07/1992
01/01/1997
30/11/1991
06/07/1995
12/02/1995
07/04/1998
10/04/1988
11/08/1989
12/02/1992
07/05/1993
07/12/1990
01/01/1997
02/01/1994
30/12/1993
01/11/1988
30/06/1993
10/02/1989
30/12/1990
01/01/1993
28/11/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21255 নকুর চন্দ্র ভাাজতা
21256 জান্নাতুর মপযদাউ
21257 তজরন্দ্র নাথ যা
21258 মভাোঃ াভীভ মাজন
21259 মভাোঃ নপউর ইরাভ
21260 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
21261 মভাোঃ ভাসুদ যানা
21262 জানকা তাননভ তন্বী
21263 নদংকয মঘাল
21264 রা কুভায
21265 মভাোঃ যনন মখ
21266 াভাদ আজভদ
21267 তানযভা তানযন
21268 অনজতভন্ডর
21269 কৃষ্ণা ফারা মঘাল
21270 মভাোঃ যাান উল্লা যনফন
21271 মভানত রার নভস্ত্রী
21272 মভাোঃ যাজদুর াান
21273 মভাোঃ ইযাফুর আরভ মচৌদৄযী
21274 কাভার মাজন
21275 আননজনা নাছযীন
21276 আনকুয যভান
21277 জাম্মাতুর নানভা খানভ
21278 ানফফা তাফাসুভ
21279 ভাধফী শ্রী মদ
21280 ইপযাত জাান তনু
21281 মভাোঃ জহুরুর ক
21282 মভাাম্মদ জনরুর ইরাভ
21283 ারভা আক্তায
21284 মভাোঃ আনপকুয আরভ
21285 মভাোঃ কাউছায আরভ
21286 মভাোঃ নপজযাজ কনফয প্রধান
21287 জানদা খানভ

মগাার চন্দ্র ভাাজতা
তকরা যানী
মভাোঃ আব্দু ারাভ
তানভনা মফগভ
সুফা চন্দ্র যা
কল্পনা যানী যা
মভাোঃ ততফ আরী ারাদায
াজযা মফগভ
মভাোঃ ভানন খনরপা
ভজনাাযা মফগভ
এ এভ মভাস্তপা কাভার
জাানাযা মফগভ
ভত. আক্কাছ আরী
মভাছাোঃ ভাজরকা মফগভ
মভাাম্মদ মাজন
াযবীন মাজন
অনত কুভায মঘাল
সুনীতা যানী
অনত কুভায
সুননতা যানী
মভাোঃ যভত আরী মখ
মভাছাোঃ মনরনা খাতুন
মভাোঃ মরার উনদ্দন
ভত. জাানাযা খাতুন
ভত মভাোঃ তাজযক মচৌদৄযী
যানদা মফগভ
অভল্য কুভাযভন্ডর
মস্দরতাভন্ডর
নযজতাল কুভায মঘাল
কল্যানী যানী মঘাল
মভাাম্মদ ছানাউল্লা
যনভা উল্লা
ভননন্দ্র নাথ নভস্ত্রী
সুধা যানী
আব্দুয যনভ
যানদা াযবীন
মভাোঃ জাপরুর আরভ মচৌদৄযী
ানছনা আকতায
ভত-যনভজ উনদ্দন
ভানপা খাতুন
তাইবুয যভান
ঝযনা মফগভ
আব্দুর াদুদ নভঞা
ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ এানুর ক মচৌদৄযী
যানজা সুরতানা
ারুন অয যনদ
জাানাযা মফগভ
ভদুর কানন্ত মদ
নফউটি শ্রী মদ
মভাোঃ জানকয মাজন
নীরুাভা আকতায
মভাোঃ নপউর ক
মফফী খাতুন
ভত. মযজাউর ক
লুৎফুন্নাায
আব্দুর ভাজরক
রাবরী মফগভ
মভাোঃ া আরভ
নফরনকছ আরভ
মভাোঃ াভনভা
ভনযভ মনছা
মভাোঃ আবুর কাজভ প্রধান
মভাছাোঃ রুনফনা আক্তায
ভনজফয যভান খান
পাজতভা মফগভ
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05/01/1982
14/06/1989
11/05/1990
20/12/1987
30/01/1988
01/04/1988
18/12/1990
11/06/1996
12/11/1991
14/08/1987
12/06/1993
17/06/1997
05/08/1993
11/07/1990
10/02/1989
08/12/1996
26/01/1995
08/02/1991
07/09/1991
07/06/1986
24/08/1989
01/06/1995
10/06/1995
11/12/1996
30/12/1994
21/02/1997
05/06/1989
05/02/1989
12/11/1992
23/10/1996
20/06/1992
06/12/1987
19/06/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21288 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
21289 মভাোঃ মভাফাজশ্বয আরভ
21290 পাজতভা আক্তায
21291 তাননজদা আক্তায
21292 রুা সুরতানা
21293 মভাোঃ আবু ফকয ননদ্দক
21294 ানদুর আনভন
21295 সুবংকয চন্দ্র মতরী
21296 মভাোঃ যীপ মাজন
21297 আনভরুর ইরাভ
21298 মভাোঃ মরার উদ্দীন
21299 মভাোঃ রুজফর মাাইন
21300 মভজদী াছান
21301 যভজান মাজন
21302 াজ্জাত মাাইন
21303 মভাোঃ মভাজারুয যভান
21304 মভাোঃ ইনরা মাাইন
21305 পজুনজনছা
21306 মভাোঃ নভনাজুর ইরাভ
21307 তাননা
21308 মভাোঃ ারা উনদ্দন
21309 ফাদর চন্দ্র ফভনন
21310 তানকা জাভান নযা
21311 মক.এভ মজাফাজদ মাজন
21312 াননা মচৌদৄযী
21313 মভাোঃ রুহুর আনভন
21314 মদজরাায মাজন
21315 ানজা সুরতানা
21316 নানছভা খাতুন রারা
21317 ভনযভ আক্তায
21318 াভা আরী মাভা
21319 মভাোঃ নাঈভ মাজন
21320 নফনৄর চন্দ্র যা

মভাোঃ াননপ
ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ জানকয মাজন
নীরুাভা আকতায
তনরভ মচৌদৄযী
তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ নরভৄল্লা মনরভ
ানাজ মফগভ
মভাোঃ দুদু নভনজ
মভাছাোঃ কুরছুভ মফগভ
ভত নখভৄনদ্দন
মভাছাোঃ আজরা নফনফ
কাজী মভাোঃ নূরুর আনভন
ানন আযা আক্তায
সুভন্ত চন্দ্র মতরী
মগৌযী যানী
ভতোঃ যনপজর ক
ভজনাাযা মফগভ
নজন্নাত আরী
মভাজভনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর খাজরক মভাল্লা
মভাছাোঃ জজফদা খাতুন
মভাোঃ ছাজদক ফকাউর
যজভনা মফগভ
আবুর কাজভ
মজাছনা আক্তায
আবুর কারাভ
জাানাযা মফগভ
আব্দুয যনভ
ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
নফরনকছ মফগভ
মভাোঃ ইনছান আরী
মভাছাোঃ ানফনা ইানভন
মভাোঃ আবুর কাজভ
মজাছনা মফগভ
মভাোঃ নদুয যভান
মভাছাোঃ ভনভনা মফগভ
মভাোঃ আতাউয যভান
মভাছাোঃ ানপজা খাতুন
মভাোঃ আফদুর আরী
াানাযা আক্তায
ফরযাভ ফভনন
যস্বতী যানী ফভনন
মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
ভজনাাযা মফগভ
ভতোঃ আবু াননপা খান
ভত. মজাজফদা খাতুন
অীভ মচৌদৄযী
কুভকুভ মচৌদৄযী
মভাোঃ নুয উনদ্দন
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ানভদায যভান
মভাছাোঃ নাযনগজ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ক
রাইরী ক
খন্দকায এনাভৄর ক
মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ াাবুদ্দীন দপ্তযী
আনজুাযা মফগভ
মভাাম্মদ আরী
ারভা আরী
মভাোঃ আনার ক
মভাছাোঃ আনভনা মফগভ
মগাীনাথ যা
মফরী যানী যা
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21/12/1987
11/11/1993
03/02/1998
06/01/1998
10/07/1995
12/03/1995
14/12/1988
02/07/1997
07/05/1993
30/09/1987
15/11/1987
02/04/1988
01/10/1996
08/12/1997
01/01/1989
03/06/1988
06/08/1988
22/12/1991
25/07/1996
10/01/1993
10/05/1996
04/01/1990
01/01/1997
30/01/1989
08/11/1988
01/01/1998
14/01/1992
17/08/1986
30/12/1996
14/12/1994
05/02/1994
05/02/1994
10/06/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21321 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ সুভন
21322 মভাোঃ আর আনভন
21323 মভাোঃ আজতাারুজ্জাভান
21324 নানদা াযবীন
21325 মভাোঃ ানভউর ইরাভ
21326 তৃনপ্ত কুন্ডু
21327 মভাাম্মদ আরী
21328 আরী আভদ আর নাঈভ
21329 কাভার মাাইন
21330 আবু াদাত মভাোঃাজভ
21331 নভতু াজটাাযী
21332 ইনযন সুরতানা
21333 মভাোঃ ানফবুয যভান যানা
21334 মভভী আক্তায
21335 মভাোঃ ভনউয যভান যকায
21336 নরটন আরী
21337 মভাোঃ আনফদ মাজন
21338 মভাোঃ আনক উনদ্দন
21339 সুজদফ কুভায নফশ্বা
21340 মভাোঃ আননছুয যভান
21341 মভাোঃ ভাফুজুয যভান
21342 মভাোঃ ইভাইর মাজন
21343 মভাোঃ আননছুয যভান যনন
21344 মভাোঃ ইখনতায আজভদ
21345 মভাোঃ মভজদী াান
21346 মভাোঃ ভৄননয মাজন
21347 মভাোঃ আর ভাভৄন
21348 হুাইন মভাোঃ ননজাভৄয যভান
21349 কভর কুভায যা
21350 মভাোঃ াজারার যকায
21351 মভাোঃ ভাজজদুয যভান
21352 মভাোঃ মভাক্তানদয জাভান
21353 এ এভ যনফউর আরভ

মভাোঃ পজলুর ক
ছফুযা খাতুন
মভাোঃ আজগায আরী
মভাছাোঃ জনভরা খাতুন
মভাোঃ আজনাারুজ্জাভান
মভাছাোঃ যত্না মফাভ
মভাোঃ নানরুর ইরাভ
মভাছাোঃ রুনফনা মফগভ
মভাোঃ মফরার মাজন
মভাছাোঃ াীনা মফগভ
কানরদা কুন্ডু
আজরা যানী কুন্ডু
মভাোঃ ছাজফ আরী
জাানাযা মফগভ
ভতোঃ আবু ফককয
ভত ছনকনা খাতুন
মভাোঃ আপজার মাাইন
পানতভা
মভাোঃ নদ-উর-ইরাভ
কাননজ পাজতভা
ভীয াজটাাযী
কনর াজটাাযী
মভাোঃ ইউনুছ
আজা মফগভ
মভাোঃ মযত আরী মখ
তনভনা মফগভ
ভদনুর ক
ভজনাাযা মফগভ
ভত. আব্দুর জনরর যকায
মভাছাোঃ ভাজজদা যকায
তাফজুর আরী
রারফানু মফগভ
মভাোঃ মাযাফ মাজন
মভাাোঃ ননলুপা মফগভ
মভাোঃ আপছায উদ্দীন
নভজ যনভা খাতুন
ভন্টুযাভ নফশ্বা
নৄষ্প যানী নফশ্বা
মভাোঃ ফাবু যদায
মভাছাোঃ পনযদা খাতুন
আোঃ রনতপ ারাদায
ভভতাজ মফগভ
মক, এভ মজর মাজন
মভাছাোঃ নুরুন্নাায মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
মভানছনা খাতুন
মক, এভ, আযাপ আরী
মভাছাোঃ মযনজা খানভ
মভাোঃ আব্দুয যনদ
ভত. যনাযা
মভাোঃ নপায যভান
মভাছাোঃ যননজ মফগভ
মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
মভাছাোঃ আজরা াযবীন
মভাোঃ আব্দুর ফানদ ভন্ডর
মভাছাোঃ জীফন নাায মফগভ
কাজন্তশ্বয ফভনন
বনক্ত যানী
মভাোঃ এছানুর ক
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
ভত. ভনজফয যভান
মভাছাোঃ ভৄননদা মফগভ
মভাোঃ আনজজুর ক
মভাছাোঃ নাজভৄন নাায
মভাোঃ নপকুর আরভ
মভাছাোঃ ভৄক্তা আরভ
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01/02/1994
01/02/1988
09/01/1989
02/09/1994
24/04/1997
08/12/1988
10/12/1990
10/01/1990
20/10/1988
23/07/1994
19/05/1996
05/07/1997
25/12/1993
31/10/1992
11/12/1994
20/11/1997
26/08/1997
02/02/1991
01/05/1991
21/10/1992
10/06/1987
10/01/1989
28/10/1993
20/11/1987
08/12/1994
04/09/1989
30/12/1987
25/05/1987
07/06/1995
10/08/1990
31/12/1989

01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21354 মদকদা মদফ ভনা
21355 াানুয আরভ
21356 প্রদী কুভায নফশ্বা
21357 মভাোঃ এনাভৄর ক
21358 মভাোঃ যনফউর াান
21359 মভাোঃ জানরুর ইরাভ
21360 মভাোঃ মযজাউর ক মভাল্লা
21361 াইফুর ইরাভ
21362 মভাোঃ দাউদুর ইরাভ
21363 মভাোঃ খনরর উল্লা
21364 সুব্রত রস্কয
21365 মভাোঃ আনজজুর ানদ
21366 যাজক চন্দ্র মঘাল
21367 মভাোঃ জারুর ইরাভ
21368 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাভৄন
21369 মভোঃ ভাঈদুর ইরাভ
21370 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
21371 মভাোঃ ানভভ
21372 আপজার ভাতুব্বয
21373 নরটন যা
21374 জান্নাতুর মপযদাউী নভতা
21375 মভাোঃ যাজর ভাভৄদ
21376 মভাোঃ জানদ মচৌদৄযী
21377 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
21378 নফশ্বনজৎ কুভায ধয
21379 মভাোঃ ইানভন হুাইন তানযক
21380 মভাোঃ ভদুদ আজম্মদ
21381 মভাোঃ যানজফ খান
21382 মভাোঃ যতন আরী
21383 মখ পার আজম্মদ
21384 ফনাভ আক্তায নতা
21385 মভাোঃ ইভনতাজ আজভদ
21386 মভাোঃ ইব্রাীভ ইপাজ

ননযজগাার মদফ ভনা
দূগান যানী মদফ ভনা
ভকবুর মাজন
াযনজনা মফগভ
নগনযন্দ্র নাথ গারী
কননকা যানী নফশ্বা
মভাোঃ মতাজাজম্মর ক
মভাছাোঃ কননুয মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছারাভ
মভাছাোঃ যানজা সুরতানা
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ ানযছুর ক মভাল্লা
যানদা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তপা খান
নযনা াযবীন
আবুর াজভ
মজাযা মফগভ
মভাোঃ াজভ আরী
মভাছাোঃ খাজদজা
জন্তাল রস্কয
অননতা রস্কয
মভাোঃ আনভনুয যভান
াাযা নজন্নাত
ল্টু চন্দ্র মঘাল
নভনা যানী মঘাল
মভাোঃ আোঃ ভৄনন
মভাছাোঃ জজফদা খাতুন
মভাোঃ আবু ফকয
মভাছাোঃ াছনা মফগভ
মভাোঃ ফক্তায আরী
মভাছাোঃ ভাজজদা খাতুন
মভাোঃ আনজজুর ইরাভ
মভাছাোঃ মাজন আযা মফগভ
মভাাম্মদ আরী
মজানা মফগভ
আোঃ ভান্নান ভাতুব্বয
ানা মফগভ
সুননত কুভায যা
নৄযননভা যানী যা
মভাোঃ ফাবুর মখ
তানরভা মফগভ
আবুর মাজন
নূয জাান মফগভ
ভতোঃ যীদ মচৌদৄযী
মভাছাোঃ জান্নাত আযা
ভতোঃ জনয আরী
নূযজাান মফগভ
শ্যাভর কুভায ধয
ছনফ যানী ধয
মভাোঃ াইদুয যভান
মভাাোঃ সুনপা মফগভ
মভাোঃ মভাকজছদুর ইরাভ
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
যতন আরী খান
যানজা খানভ
ভতোঃ ইউনুছ আরী
ভতোঃ জনফ খাতুন
এভ নড মভাাম্মদ মভাতাকাজব্বয মাজন
যনভা খাতুন
ভত. মভাোঃ ানফবুয যভান
ানদা আক্তায
ভত. আব্দুর াই যকায
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
ভীয মভাোঃ আবু তাজয
নভজ যন আযা মফগভ
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05/03/1992
12/08/1992
15/04/1988
01/12/1994
18/05/1995
20/10/1988
22/10/1991
01/01/1988
18/12/1997
22/06/1990
05/03/1989
15/08/1997
06/06/1989
31/05/1992
17/12/1994
17/06/1987
15/09/1992
01/12/1992
02/01/1995
04/02/1992
29/04/1997
01/10/1993
14/12/1990
09/10/1992
05/10/1994
01/01/1989
15/10/1991
03/02/1989
19/03/1997
03/01/1991
02/01/1990
25/05/1987
13/08/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21387 মভাোঃ মজাফাজয মাজন
21388 যানজা সুরতানা নংনক
21389 নফপ্লফ যকায
21390 ভাভৄদুর াান ভাননক
21391 আজগায আরী মফগ
21392 মভাোঃ আর ইভযান যাজু
21393 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
21394 প্রানন্তক যকায
21395 মভাোঃ যভজান আরী
21396 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
21397 ইভযান মাজন
21398 আব্দুল্লা আর ভাভৄন
21399 মভাছাোঃ ফুাযা খাতুন
21400 নুযজাান
21401 আব্দুল্লা আর মযাভান
21402 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
21403 মভাোঃ আবু াদ
21404 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
21405 আনক আর আনভন
21406 মভাছাোঃ ানফফা তানভন
21407 পাার আজভদ
21408 জানদ াান মাাগ
21409 মভাোঃ নন মাজন
21410 পারুক মাজন
21411 নফন চন্দ্র ভন্ডর
21412 জুফাজয মাজন জুজর
21413 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
21414 মখ ভৄনতানয ভাভৄন
21415 আজভনা সুরতানা ঊনভন
21416 মভাোঃ াজভ উর আরভ
21417 মভাোঃ নপাতুর ানপ
21418 মভাোঃ আননচুয যভান
21419 জভাছাোঃ জাানাযা মফগভ

মভাোঃ আবু াঈদ ভূইা
আজা মফগভ
ভনতউর যভান
ভজনাাযা মফগভ
নফন চন্দ্র যকায
মগৌযী যানী যকায
মভাোঃ ানূয আরভ
যন আযা
ইচাাক মফগ
জানভরা মফগভ
মভাোঃ ভকবুর মাজন
মভাাোঃ ানাজ াযবীন
তাজুর ইরাভ
াভছুন নাায
সুজয চন্দ্র যকায
ন্ধ্যা যাণী নফশ্বা
মভাোঃ কনপর উনদ্দন ব্যাাযী
মভাছাোঃ ানর খাতুন
মভাোঃ আবু তাজয
আকনরভা মফগভ
আজভ মফাযী
যানদা মফগভ
মভাৰ আবুর মাজন
াভসুন্নাায
মভাোঃ মভাকবুর মাজন
মভাছাোঃ ানপজা খাতুন
ভত াান আরী
ফাজনছা
মভাোঃ ফনয উল্যা
মভাছাোঃ যাজফা ফযী
ভত ভনতউয যভান
মভাছাোঃ মভাযজদা মফগভ
এনাজত উল্যা
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ কাভার মাজন
মভাাম্মৎসুরতানা যানজা
নযাজুর ইরাভ
আঞ্জুভান আযা মফগভ
মভাোঃ াজন আরী
মভাছাোঃ নযানজনা মফগভ
ফাবু আজভদ
ান্না আজভদ
মভাোঃ আরভ নকদায
রুনা মফগভ
মভাোঃ াজফয মাজন
নুযজাান আক্তায
মভাোঃ আবুর খাজয
পাজতভা মফগভ
নাযান চন্দ্র ভন্ডর
মরন চন্দ্র ভন্ডর
া আরভ মখাকন
লুৎপা আরভ
মভাোঃ মতাজাজম্যর ক
মভাছাোঃ আপজযাজা খাতুন
মখ মভাাম্মদ আরী
যনভা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যভান
াজরা মফগভ
মভাোঃ াজাান মভাল্লা
আপজযাজা আক্তায
আব্দুর ানরভ ভাতুব্বয
ানরভা মজনভন
মভাোঃ ফাফয আরী মভাল্লযা
আননজযা মফগভ
মভাোঃ নানয উনদ্দন
মভাছাোঃ ানদা নফনফ
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24/04/1990
09/04/1997
30/06/1988
15/12/1988
09/08/1992
25/05/1993
01/01/1988
18/09/1997
12/05/1989
31/01/1999
12/04/1994
17/04/1991
01/06/1991
13/01/1990
25/12/1988
01/01/1988
02/01/1995
09/01/1992
25/12/1993
10/05/1993
09/11/1997
08/12/1997
24/12/1994
03/02/1998
01/12/1991
30/12/1996
15/03/1989
24/10/1990
31/12/1993
10/11/1992
04/10/1994
01/12/1995
01/03/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21420 ভৄনন ভ চাকভা
21421 মভাাোঃ রাবরী আক্তায
21422 নাজাযাতুন নাঈভা মচৌদৄযী নূা
21423 রুক চন্দ্র ভারাকায
21424 মভাোঃ জানদ যকায
21425 মভাোঃ আবু সুনপান
21426 মভাোঃ আর ভাাবুফ ইরাভ
21427 মভাোঃ এনাজত মাাইন
21428 মভাোঃ ভৄক্তারুর ইরাভ
21429 মভাোঃ ভৄঝারুর ইরাভ
21430 ননদত্ত
21431 ল্লফ াথাযী
21432 রুভা আক্তায মাননা
21433 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
21434 মভাোঃ ানাউল্লা খান
21435 পাজতভা আক্তায
21436 আপজযাজা তাফাসুভ
21437 ইভাত আযা
21438 মকাননুয আক্তায
21439 মভাোঃ নভজানুয যভান
21440 মাজরী আক্তায
21441 মাজর
21442 মভাোঃ যনফউর মাজন
21443 মভাোঃ যভজান মাজন
21444 াখাাত মাজন
21445 নফাা আক্তায
21446 ানফ মচৌদৄযী
21447 মভাোঃ পযাদ মাজন
21448 ভাসুদ যানা
21449 পাযানা মচৌদৄযী
21450 নানযন জাান তুনর
21451 অনুকুর ফাচড়
21452 নুয মভাাম্মদ

ভত নফজ কুভায চাকভা
অন্ন ভারা চাকভা
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মভাাোঃ মজনভন আক্তায
জুজনদ আভদ মচৌদৄযী
পনযদা আক্তায মচৌদৄযী
শ্যাভর চন্দ্র ভারাকায
স্বপ্না যানী ভারাকায
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক যকায
মনক াযবীন
মভাোঃ আরাউনদ্দন
যানজা মফগভ
ভত ফাইদুর কনযভ
আজভনা খাতুন
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
নফরনকছ মফগভ
মভাোঃ মভাজাপপয মাজন
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভাজজদা মফগভ
সুজফাধ কুভায দত্ত
াফ নতী দত্ত
নযজতাল চন্দ্র াখাযী
মভৄনা াখাযী
আব্দুর আরী মচৌদৄযী
ারুর মফগভ
মভাোঃ আোঃ ভাজরক
াননা মফগভ
আভানত উল্লা খান
মনরনা আক্তায
আব্দুর ভান্নান
যনভা মফগভ
আবুর মাজন
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ভান গনন
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
াননা আক্তায
মভাোঃ ভনজবুয যভান
আঞ্জুভন আযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
পনযদা ইাছনভন
আবুর কারাভ
ভজনাাযা মফগভ
ভত মভাোঃ মগারাভ আপছায
াানাযা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
াননা আক্তায
মপাযকান উনদ্দন
মখাযজদা মফগভ
নফযাজ খান
নানছভা মফগভ
মচৌদৄযী ভনজফয যভান
চাম্পা মফগভ
আব্দুর কুদ্দুছ খাঁন
মলাযা মফগভ
ভত পজলু যভান
আজরা মফগভ
ইনাভৄর রনতপ মচৌদৄযী
ভাভৄদা খানভ
মভাোঃ নযাজ ারাদায
নপজযাজা মফগভ
ভৄকুন্দ রার ফাচড়
অঞ্জরী যানী ফাচড়
আবুর াজভ
যনভা খাতুন
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29/07/1984
18/09/1993
03/09/1997
05/11/1993
08/05/1991
04/01/1997
02/07/1992
19/11/1993
26/06/1991
15/09/1991
01/02/1988
20/08/1987
15/09/1997
02/01/1996
25/01/1993
24/02/1989
21/11/1997
06/03/1990
01/01/1994
12/09/1988
01/12/1987
15/10/1987
05/01/1993
07/04/1992
06/06/1992
05/05/1999
15/07/1993
27/12/1988
11/09/1991
15/12/1992
10/08/1996
18/04/1991
05/07/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21453 ল্লফ ভৄন্সী
21454 আনফদা সুরতানা
21455 মভাাম্মদ নভজানুয যভান
21456 মভাোঃ ইভযান ইউসুপ
21457 যানা ভীয
21458 মভাোঃ যানকবুর ইরাভ যাজু
21459 মভাোঃ াইদুয যভান মখ
21460 মভাোঃ আর ইভযান
21461 মভাাম্মদ ভাসুদ আরভ
21462 মভাোঃ হুভান কনফয
21463 নযভা যানী
21464 মভাোঃ ইভযান মাজন
21465 মভাোঃ াদুদুজ্জাভান
21466 আকনরভা আক্তায
21467 মভাোঃ পনযদুর ইরাভ
21468 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
21469 আর ইভযান মাজন
21470 নূরূর আনফয
21471 মভাোঃ হুভায়ুন যনদ
21472 নন মাজন
21473 রুভানা আরভ
21474 মভাোঃ নুরুর হুদা
21475 মখ আরাভ
21476 মভাোঃ তুলায খান
21477 মভাোঃ ভাফুজুয যভান
21478 যতন চন্দ্র ার
21479 মভাোঃ ইউনুচ আরী
21480 নপকুর ইরাভ
21481 ম্পা আরভ
21482 মযাকানা াযবীন
21483 নফ.এভ. ভননয মাাইন
21484 মভাোঃ মযান আজাদ াজু
21485 ভদৄসুদন যকায

নৄনরন নফাযী ভৄন্সী
যীনা ভৄন্সী
মভাোঃ াভছুর আরী
রাাজয ভনযভ
মভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ আরী
মভাাোঃ সুযাইা আক্তায
যীদ ভীয
মাযা মফগভ
মভাোঃ ভৄযাদ মাজন
যানদা মাজন
লুৎপয যভান মখ
যীপা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যভান
মভাাোঃ ভৄনরভা খাতুন
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ যইজ উনদ্দন মভাল্লা
মভাছাোঃ াজজযা খাতুন
নঞ্জত ারদায
চাম্পা যানী
মভাোঃ ইকফার মাজন
মভাছাোঃ পাজতভা খাতুন
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাছাোঃ মভাফাশ্বাযা মফগভ
ভত পাজজ আরী
মভাছজরতুন মফগভ
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
মভাছাোঃ পনযদা াযনবন
মভাোঃ ধনু নভা
াভছুন্নাায মফগভ
মভাোঃ াজাান নভা
নভনা আক্তায
ভত এ এভ নূয নফী
মযজনা আক্তায
ারুনুয যীদ
নাজভা আকতায
মভাোঃ নদুর ইরাভ
মভাাোঃ নানগন মফগভ
া আরভ
আজনাাযা
মভাোঃ আরীায যভান
মভাাোঃ আনজুাযা মফগভ
মখ মাফাান
আজরা মফগভ
মভাোঃ ফাঁদা খান
মভাছাোঃ াননা মফগভ
মভাোঃ কাজর নভা
ভাকসুদা মফগভ
ধীজযন চন্দ্র ার
গীতা যানন ার
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
নযনা খাতুন
আব্দুয যনদ খান
জাানাযা মফগভ
া আরভ
আজনাাযা
মভাোঃ পজলুর ক
মযাজভা মফগভ
আব্দুয যনদ মফাযী
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
মযদুনা খাতুন
সুভন্ত যকায
রক্ষী যানী যকায
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15/02/1995
14/08/1990
20/04/1991
11/09/1993
27/06/1987
01/12/1989
03/09/1998
25/09/1988
01/03/1993
14/09/1997
29/10/1998
23/05/1991
15/01/1993
25/03/1994
13/12/1993
05/09/1989
31/12/1994
05/01/1995
01/11/1987
05/12/1990
15/03/1990
10/12/1987
10/10/1989
02/12/1989
30/11/1992
10/02/1996
23/07/1988
01/02/1993
03/05/1994
10/02/1995
21/12/1988
07/04/1988
24/01/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21486 মভাছাোঃ মপযজদৌী খাতুন
21487 মভাোঃ ভাসুদ যানা
21488 মাজর মাজন
21489 মাজন আযা
21490 নরটন চন্দ্র
21491 নযফুর ইরাভ
21492 ানফনা আক্তায
21493 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
21494 আনকা আইনযন
21495 মভাাম্মদ জাকানযা াফীফ
21496 মদফব্রত যা
21497 একযাভ মাজন
21498 মভাোঃ আবু াননপ
21499 মভাোঃ এনাজত মাজন ভাভৄন
21500 াান আরী
21501 মভাোঃ আান ানফফ
21502 আজর ভাভৄদ
21503 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
21504 মভাছাোঃ নযাজুভ ভৄননযা
21505 মভাোঃ ভনুর ইরাভ
21506 জহুরূর ইরাভ
21507 াযনভন আক্তায
21508 মভাোঃ ফদরুর আরভ
21509 মভাোঃ আব্দু ারাভ
21510 মভাোঃ আব্দুল্লা আর মনাভান
21511 কাজী মভজদী নযজন
21512 মভাোঃ পনযদুর ইরাভ
21513 মভাোঃ মানা নভা
21514 কাজর নভা
21515 মভাোঃ নযভন মাজন
21516 আব্দুল্লা আর ভাসুভ
21517 মভাোঃ আনার ক
21518 মদান কুদযত-ই-ইরাী

মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
মভাোঃ ইনি আরী
মভাছাোঃ ভাছুযা মফগভ
কনফয উদ্দীন
ানাজনা
মভাোঃ মাজনুজ্জাভান
াানাজ
নফভর বক্ত
ভাযানী
আব্দুর ভজীদ
যানভা মফগভ
ারাভ ারাদায
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
যনভছা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াজদ
ভত আনরপা মফগভ
মভাাম্মদ আবুর মাজন
নফনফ াা
সুজফাধ চন্দ্র যা
ভনতা যানী যা
ভনতউয যভান
াননা মফগভ
আোঃ যভান
পাজতভা যভান
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
মভাছাোঃ যীা আক্তায
আনভয মাাইন
পাজতভা
মভাোঃ আোঃ নূয খান
মভাছাোঃ আনভনা খাতুন
আব্দুর কদ্দু নভা
আজীভন মফগভ
মভাোঃ ভজন উদ্দীন মভাড়র
ননযনা মফগভ
মভাোঃ যানকবুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভৄনযভ মফগভ
মভাোঃ যইচ উদ্দীন
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ আনভনুর ক
পনজরা মফগভ
আোঃ ফাজযক
াননা খাতুন
মভাোঃ তাফাযক উল্লা
মভাছাোঃ তনভনা খাতুন
মভাোঃ আফর মাজন
মভাাোঃ ভনজননা মফগভ
মভাোঃ যনভজুর ক খান
মভাছাোঃ ানরভা মফগভ নখা
কাজী আব্দুয মযৌপ
ঝযনা খানভ
মভাোঃ আোঃ ফাজযক
মভাছাোঃ নপজযাজা খাতুন
মভাোঃ দুদু নভা
মাজনখা মফগভ
ছাজফদ আরী
ফুজরযা
মভাোঃ মখাদা ফক্স
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
ভান গনন
যাজফা মফগভ
ভত পনয ভন্ডর
মভাছাোঃ আজভনা মফা
মদান আব্দুয যভান
জান্নাতুর মপযজদৌ
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20/10/1991
10/09/1997
01/03/1991
14/11/1988
05/05/1989
30/12/1991
03/04/1998
01/07/1990
02/01/1993
22/09/1988
27/05/1991
25/10/1989
25/01/1989
20/05/1992

15/11/1988
15/12/1989
09/06/1991
16/08/1996
07/11/1991
17/09/1990
10/12/1992
04/01/1988
19/12/1991
30/09/1994
15/05/1998
26/11/1993
03/07/1992
01/01/1990
14/09/1998
26/11/1990
15/06/1991
10/09/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21519 ভাসুদ আর ভাভৄদ
21520 মভজদী াান ফাবু
21521 আাদুজ্জাভান নূয
21522 মভাোঃ আবু তাজয
21523 মভাোঃ াভীভ মাজন
21524 মক. এভ. আনযপ যভান
21525 মভঘনাথ চক্রফতী
21526 জানকা সুরতানা
21527 নফ, এভ, জানদ াান
21528 মভাোঃ ভৄযাদ মাজন
21529 আভা আপজযাজ ভৄনন্ন
21530 নাজনীন যভান
21531 যনপকুর ইরাভ
21532 মভাোঃ আজনাায মাাইন
21533 যণফীয আচার্য্ন
21534 মভাোঃ কনফরুর ইরাভ
21535 মভাোঃ আব্দুল্লা
21536 মভাোঃ মারাভান মাজন
21537 তৃষ্ণা ভনন
21538 জনার মদ
21539 ঞ্জ মফাযী
21540 মৌযব ভাভৄদ
21541 াভসুর আরভ
21542 খোঃ যাজর
21543 ভজনাযঞ্জন দা
21544 মভাোঃ ভাভৄন নভা
21545 মভাোঃ মভাজভন ভূইূঁ া
21546 মভাোঃ আাতুল্লা
21547 নভতু সুরতানা
21548 নভৄর কুভায দা
21549 কাজর কুভায নফশ্বা
21550 মভাোঃ আবুর মাজন
21551 মযানা আক্তায

ভান গনন
যাজফা মফগভ
দাননছ উনদ্দন
তুরাভনত মফগভ
মভাোঃ মরার উনদ্দন
নূযন নাায
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
লুৎফুনজনছা
মভাোঃ নফীয উনদ্দন
মভাছাোঃ মপারী খাতুন
মভাোঃ নানজভ উনদ্দন
মভাছাোঃ আনিা মফগভ
নফভর চক্রফতী
ন্ধ্যা যানী চক্রফতী
নযপ যকায
আকনরভা যকায
আবুর কাজভ ভূইূঁ া
নাযনগ মফগভ
মভাোঃ কত মাজন নকদায
ভত ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
নদর আপজযাজ
মভাকজরছুয যভান
পনযদা মফগভ
নযাজুর ইরাভ ভূইা
মভাছাোঃ মজনাাযা মফগভ
ভত মভাোঃ নদুল্লাহ
জাানাযা মফগভ
অযনফন্দ আচার্য্ন
গীতা যাণী আচার্য্ন
ভত মভাোঃ নপউর ইরাভ
মভাছাোঃ কজফদা মফগভ
মভাোঃ আইয়ুফ আরী
আকনরভা
মভাোঃ আফোঃ যভান পনকয
মভাছাোঃ াজনাাযা খাতুন
অননর চন্দ্র
মগারাী যানী
অভয চন্দ্র মদ
নভযা যানী মদ
স্বন কুভায মফাযী
চন্দ্র মরখা
নূরুর ইরাভ
মযৌনাযা মফগভ
মভাোঃ যতন নভা
ননলুপা ইাছনভন
খোঃ আব্দুর গফুয
আভা মফগভ
ভত ননী চন্দ্র দা
ননযধা যানী দা
মভাোঃ মমায আরী
ভাছুভা মফগভ
মভাোঃ জীভউনদ্দন ভূইূঁ া
াযবীন আক্তায
মভাোঃ জযাায মাজন
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ নভা
জজফদা মফগভ
নদরী কুভায দা
উপ যানী দা
প্রবাল কুভায নফশ্বা
যস্বতী যানী নফশ্বা
মভাোঃ ভান্নান যদায
মভাছাোঃ ানচনা মফগভ
আব্দুর খাজরক
ননরা মফগভ
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28/10/1993
05/01/1995
25/10/1991
25/07/1988
08/06/1987
14/10/1989
25/12/1988
30/12/1995
21/02/1995
25/12/1994
24/02/1995
22/12/1989
03/03/1988
05/08/1995
08/02/1991
10/09/1987
25/06/1994
05/12/1993

16/08/1988
05/10/1991
01/01/1991
04/01/1991
08/08/1994
10/04/1990
03/08/1993
15/09/1992
30/07/1989
07/12/1993
12/10/1988
08/06/1994
26/06/1991
12/02/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21552 মভাোঃ ছাদ্দাভ নফশ্বা
21553 যতন ভধা
21554 ননরুভ ফারা
21555 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
21556 মভাোঃ যনকবুর ইরাভ
21557 ফন্ধ্ন চক্রফতী
21558 মভাোঃ পযাদ মাজন
21559 রুজফর মাজন
21560 নুয-এ-এরাী
21561 ভাকসুদা আক্তায
21562 মভাোঃ আবু াীন
21563 মভাোঃ যন জানদ
21564 মদফাীল কুভায প্রাভাননক
21565 মভজদী াান এযাজভর
21566 ভাাবুবুয যভান
21567 মাানা াযবীন
21568 মযাকাইা ক নউরী
21569 রুভা যানী দা
21570 ফনভ সুনভ
21571 পজলুয যভান
21572 স্বন মখাাজ
21573 মভাোঃ সুরুজ নভা
21574 মভাোঃ মপযজদৌ
21575 মভাোঃ আব্দু ারাভ
21576 আনজজুর ক
21577 আনভনুর ইরাভ
21578 মভৌনিী যানী ভজুভদায
21579 মভাোঃ যানদুর াান খান
21580 মভাোঃ ভাসুদ যানা
21581 নানছভা আক্তায
21582 সুব্রত মদফনাথ
21583 নাজনীন আক্তায
21584 মভাোঃ নপকুর ইরাভ

মভাোঃ াজফ আরী নফশ্বা
আজরা মফগভ
অঙ্গদ ভধা
সুনচিা ভধা
াযান চন্দ্র ফারা
ভারতী ফারা
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
নুরুন্নাায মফগভ
মভাোঃ আককা মভাল্যা
নখনা মফগভ
নফষ্ণু ফল্লব চক্রফতী
শুকরা চক্রফতী
তাজউনদ্দন
পাজতভা খাতুন
আবু তাজরফ
নতন মফগভ
মভাস্তপা এরাী
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ আরী
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আরী আকফয
ানরভা খাতুন
ভত আবু ফক্কয ননদ্দক
মভাছাোঃ যনাযা মফগভ
মগাার চন্দ্র প্রাভাননক
নযনা প্রাভাননক
মরাকভান মাজন নভরন
ানদা মফগভ
নযাজুর ইরাভ
পাজতভা জান্নাত
মভাোঃ মপযজদৌ যকায
ারুর মফগভ
মভাোঃ মভাজাভজভর ক
মভাোঃ াভছুন্নাায
মগৌযাঙ্গূঁ চন্দ্র দা
যত্না যানী দা
মভাোঃ পজলুর ক
ভজনাাযা মফগভ
নছনদ্দকুয যভান
ভাকসুদা মফগভ
ননদ্দক মখাাজ
মভাজ নদা মফগভ
কযভ আরী নকদায
ছুযাতুন মনছা
মভাোঃ আজনদ ভধা
ভত মভৄনা মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
ভননযা খাতুন
পজলুর ক
নদরাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাাোঃ খারুন মনছা
শ্রী ফা চন্দ্র ভজুভদায
তুরী যানী ভজুভদায
মভাোঃ আজায আরী
মভাছাোঃ মভাজভনা মফগভ
মভাোঃ আযাপ আরী
জাানাযা
মভাোঃ আবুর কাজভ
ানছনা মফগভ
প্রফুল্ল মদফনাথ
ছাা যানী মদফনাথ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ তানভনা আক্তায
মভাোঃ ভয আরী
মভাাোঃ মযফুর মফগভ
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12/05/1994
07/09/1992
03/07/1993
22/05/1987
07/07/1989
01/01/1994
10/12/1994
25/10/1993
08/10/1988
10/10/1989
17/07/1987
06/08/1989
10/10/1996
28/11/1996
05/10/1991
09/06/1989
25/08/1992
04/05/1992
18/10/1989
09/09/1989
16/11/1995
23/04/1988
09/08/1993
30/12/1988
03/03/1994
16/01/1991
07/01/1993
13/12/1989
01/01/1990
04/03/1992
29/07/1992
31/08/1997
25/05/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21585 মভাোঃ আব্দুয যভান
21586 মভাোঃ ভাসুদুজ্জাভান
21587 সুজ নয
21588 মভাোঃ াীন ইকফার
21589 মভাোঃ জুফাজয আর ভৄন্না
21590 মভাোঃ ানন ভৄন্সী
21591 শ্রী নভরন চন্দ্র যা
21592 কানতনক মদান
21593 মদফব্রত ভন্ডর
21594 মভাোঃ াজফর যভান
21595 মভাোঃ তাইনযবুয যভান
21596 দীফা যদায
21597 মভাাম্মদ আর-আনভন
21598 উদ মগানফন্দ যকায
21599 নানযন জাান
21600 ভাভৄনুয যনদ ভাভৄন
21601 মভাোঃ জনার আজফদীন
21602 মভাোঃ মভাস্তপা মজাভাদ্দায
21603 মভাোঃ আজভ আরী
21604 যাজফা সুরতানা
21605 মভাোঃ জুজর যানা
21606 মভাোঃ নভজানুয যভান
21607 মভাছাোঃ াথী মফগভ
21608 নভঠুন যা
21609 মভাোঃ ভাভৄনউয যনদ
21610 মভাোঃ নযা খাতুন
21611 প্রান্ত মফাযী
21612 মভাোঃ আযাফুর আরভ
21613 জান্নাতুন নাঈভ
21614 তানভৄন নাায
21615 কানন যানী ফারা
21616 যনন কান্ত যকায
21617 সুব্রত মদফ

মভাোঃ নপকুর ইরাভ
মভাাোঃ যনভা মফগভ
মভাোঃ মভাফাজশ্বয মাজন
মভাাোঃ ভৄননযা মফগভ
স্বজদ নয
ানফিী নয
মভাোঃ জানভয মাজন
মভাাোঃ াজজদা মফগভ
মভাোঃ মভাপাজজ্জর মাজন
জাানাযা খাতুন
মভাোঃ ানপজুয যভান
মফফী মফগভ
শ্রী নদজন চন্দ্র যা
নভনা যানী
যাজজভান মদান
ফকুর যানী
যননজৎ কুভায ভন্ডর
নদপ্তী যানী ভন্ডর
মভাোঃ জাভার মাজন
মাযা মফগভ
মভাোঃ ানপজুয যভান
নানযন সুরতানা
নণ নচযণ যদায
ভনরনা যদায
মভাোঃ তদ রার
অনুপা মফগভ
ভত ভনার কানন্ত যকায
নফনতা যকায
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
নভজ আজভনা খাতুন
মরাকভান পনকয
বানু মফগভ
মভাোঃ যনকুর ইরাভ
ভভতা মফগভ
আব্দুর ানভদ মজাভাদ্দায
মভাাোঃ আজরা মফগভ
ভত ভনজফয যভান
মভাছাোঃ পাজতভা খাতুন
মভাোঃ রুহুর আভীন
পাজতভা আক্তায
মভাোঃ নজাউয যভান
মভাছাোঃ নজনভনা মফগভ
ভযহুভ লুৎপয যভান
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
মভাোঃ াভছুর ক
মভাছাোঃ নানছভা মফগভ
শ্যাভর কুভায যা
শ্যাভরী যানী যা
াভছুনদ্দন আজভদ
আক্তায ফানু
মভাোঃ নুরুচ্ছারাভ
মখাজদজা মফগভ
তন চন্দ্র মফাযী
ফান্তী যাণী
মভাোঃ জান্নাত আরী
মভাছাোঃ ভানদা খাতুন
নুরুজ্জাভান
ানছনা আক্তায
আব্দু ছারাভ নভজনা
যানজা মফগভ
নযদ ফারা
প্রফা যানী ফারা
কাজর কান্ত যকায
অঞ্জরী যানী যকায
স্বন কুভায মদফ
মফফী যাণী মদফ
Page 49 of 387

17/12/1990
05/10/1994
26/02/1992
10/12/1993
31/12/1987
11/08/1996
20/10/1991
03/02/1993
13/09/1989
09/04/1994
31/12/1992
10/01/1988
27/10/1991
29/12/1990
10/01/1988
09/01/1990
24/10/1987
18/08/1990
01/01/1991
01/10/1988
29/06/1993
02/05/1990
17/07/1990
09/12/1991
12/11/1989
06/07/1988
06/01/1996
06/01/1990
01/11/1991
14/08/1993
18/05/1990
19/12/1988
22/02/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21618 ছানফনা ইানভন
21619 প্রতা চন্দ্র যা
21620 নপউল্লা
21621 মভাোঃ মাাগ ভধা
21622 জান্নাতুর মপযদাউ
21623 সুান্ত ফভনন
21624 মভাোঃ পাাদ আরভ
21625 আঁনখ াা
21626 প্রফীয মঘাল
21627 মভাোঃ নদ মাজন
21628 তাননজরা না টিনা
21629 জুফাইদুর ইরাভ
21630 মকাযফান আরী
21631 নভনরা ফড়ুা
21632 মভাোঃ াাদত মাাইন
21633 অননজভল নফশ্বা
21634 মভাোঃ রুহুর আনভন
21635 মভাোঃ ননজাভ উনদ্দন
21636 জানদা আক্তায রাফনী
21637 জুজর যানা
21638 মভাোঃ আফদুল্লা আর-ভনসুয
21639 মভাোঃ জারার আজভদ
21640 যাান আরী
21641 জাজদ আজভদ
21642 আবুর ফাায
21643 মভাোঃ মভজদী াান নন
21644 এ, এভ, ভাসুদুয যভান
21645 আনতা সুরতানা
21646 ানা আক্তায
21647 ভাসুদ আরভ
21648 মভাাম্মাদ নজরুর ইরাভ
21649 কাজী াজনাজ তুনন
21650 মভাোঃ কাভার উনদ্দন

মভাোঃ ইভাইর মাজন
জনভরা খাতুন
অননর চন্দ্র যা
ারুর যা
মভাোঃ আরী আজভদ
সুযাইা মফগভ
মভাোঃ জনরর ভধা
পাজতভা মফগভ
ভত আফদুর গফুয
জরুপা খাতুন
ভত জন্তাল কুভায ফভনন
ীভা যাণী ফভনন
মভাোঃ নুরুর ক প্যাদা
মভাাোঃ মপারী মফগভ
উজভ চন্দ্র াা
নভনা যাণী াা
প্রবাত মঘাল
ফীনা যাণী মঘাল
মভাোঃ াহজাান নভা
ানদা মফগভ
ভযহুভ তাজউনদ্দন খান
ভভতাজ মফগভ
যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ জজফদা মফগভ
আব্দুর জনরর
াজজদা
অজরাক ফড়ুা
সুলভা ফড়ুা
মভাোঃ ইাকুফ আরী
মভাছাোঃ আকনরভা
নফকা নফশ্বা
ঊলা নফশ্বা
মভাোঃ আবুর কারাভ
জুনভরা মফগভ
মভাোঃ আবু ফকয ননদ্দক
মানা ফরু মফগভ
জাাঙ্গীয আরভ
াজজযা মফগভ
জনার আজফদীন
সুপরা মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
আব্দুর ানকভ
মভাাোঃ নূযজাান মফগভ
াজাান আরী
যজভরা খাতুন
াজর আজভদ
সুরতানা জাান
কাজভ ারাদায
যন আযা
মভাোঃ কুযফান আরী
মনরনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যফ নকদায
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ আকফায আরী
যানজা সুরতানা
ফাচ্চু নভা
কুরসুভ মফগভ
ইভাইর মাজন
নপজযাজা মফগভ
মভাাম্মাদ যনপক নভা
াানা মফগভ
ভত কাজী জনার আজফদীন
াাজাদী মফগভ
মভাোঃ মগারাভ াজযাায
তাজজনায মফগভ
Page 50 of 387

01/01/1989
11/04/1992
01/08/1989
28/11/1994
10/06/1991
21/06/1989
01/01/1996
27/09/1989
01/01/1992
03/02/1994
06/11/1987
06/12/1991
07/07/1988
20/04/1989
23/04/1994
03/05/1990
03/11/1989
10/08/1987
30/06/1996
24/10/1990
31/08/1995
05/01/1990
31/12/1989
31/12/1987
03/05/1988
03/12/1987
01/02/1995
13/11/1998
13/03/1991
31/10/1989
26/04/1989
20/12/1990
11/02/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21651 মভাোঃ আজর উনদ্দন
21652 মভাছাোঃ মযাজকা খাতুন
21653 মাাদা খাতুন
21654 আবুর ফাায
21655 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
21656 জয রার নফশ্বা
21657 রা চন্দ্র বি
21658 তন্ম কুভায নাথ
21659 ঞ্জ যকায
21660 বুজ অনধকাযী
21661 নানছভা খাতুন
21662 আকা নভি
21663 মভাোঃ ভাসুদ যানা
21664 মভাোঃ াজবর যদায
21665 াযা ফান তহুড়া
21666 ইভযান খাঁন
21667 মভাোঃ মাজন খান
21668 প্রজন তালুকদায
21669 মভাোঃ আর জানভ ভূইা
21670 সুভন মখ
21671 মভাোঃ জাভার মাজন
21672 মভাোঃ আরতাপ মাজন
21673 মভাোঃ নাজভৄর ইরাভ
21674 মভাোঃ যাজর
21675 মভৌনভতা তফদ্য
21676 মভাোঃ মযাভান
21677 মভাোঃ পনযদুজ্জাভান
21678 কনক ভন্ডর
21679 মভাোঃ রাফলু নভা
21680 মভাোঃ নভযজান আরী
21681 মভাজভনা খাতুন
21682 জনয মাজন
21683 ভৄাোঃ ভাইন উনদ্দন

মভাোঃ আফফাছ আরী
মভাছাোঃ আনছভা মফগভ
মভাোঃ মাজন আরী
মভাছাোঃ জাজভনা মফগভ
মভাোঃ ভনজফয যভান
ানা মফগভ
নুরুর ইরাভ
নুয জাান মফগভ
পনকয আজভদ গাজী
জানভরা মফগভ
ভত জগদী নফশ্বা
অরুনী নফশ্বা
সুদাভ চন্দ্র বি
অননভা যাণী বি
ঙ্কয চন্দ্র নাথ
কনফতা যাণী নাথ
বনগযথ যকায
নযদাী
নাযান অনধকাযী
াধনা অনধকাযী
াভছুর ক
পনযদা মফগভ
সুবাল নভি
নদপ্তী নভি
মভাোঃ আপজার মাজন
মভাছাোঃ যানী মফগভ
এ এভ ানফবুল্লা
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ াইদুর ইরাভ
ভাাভৄদা মফগভ
আকফায আরী খাঁন
তুনক খানভ
মভাোঃ নরাকত খান
মাবা মফগভ
মাদফ তালুকদায
সুবাগ্য যানী তালুকদায
মভাোঃ জভনদ ভূইঁা
মভাছাোঃ নউরী আক্তায
নদুর ইরাভ
জুজরখা খাতুন
মভাোঃ রারনভা মফাযী
াজজদা মফগভ
মভাোঃ মভাজাপপয মভাড়র
সুভত্তফান
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
নফরনকছ খাতুন
মভাোঃ ইনি নভা
যানজা মফগভ
নভৈল তফদ্য
সুজরখা তফদ্য
মভাোঃ জাপয ভন্ডর
মভাছাোঃ আভা খাতুন
ভত. মদজরাায মাজন
নপজযাজা মফগভ
শ্যাভর ভন্ডর
কল্পনা ভন্ডর
মভাোঃ নইভৄদ্দীন ানকদায
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
ভত মভাকাজদ্দ মভাল্যা
মভাাোঃ াভছুন্নাায
ভজন্তজায যভান
ভঞ্জুআযা মফগভ
ভত. আবু ছাজদ
ঝন না মফগভ
নুরুর আনভন াটাযী
নফউটি মফগভ
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04/11/1989
11/05/1988
14/05/2017
28/12/1988
08/02/1993
25/07/1989
20/12/1990
31/12/1990
20/08/1987
03/01/1989
10/07/1989
15/04/1996
13/10/1995
31/12/1991
25/11/1996
31/12/1991
20/06/1996
02/02/1994

07/08/1997
02/10/1993
15/11/1998
05/07/1989
31/12/1989
01/01/1997
10/12/1996
03/03/1990

07/12/1988
20/10/1988
31/12/1995
30/11/1991
01/07/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21684 মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
21685 অনু কুভায যকায
21686 াইফুর ইরাভ
21687 কাননজ পাজতভা স্বন নারী
21688 মভাাম্মদ আরভগীয মাজন
21689 মভাোঃ আনকুজ্জাভান
21690 যনপকুর ইরাভ
21691 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
21692 মভাছাোঃ আনভনা আক্তায
21693 মভাোঃ মফযান উনদ্দন
21694 মভাোঃ আবু ফক্কয ননদ্দক
21695 মভাছাোঃ াভীভা নানযন
21696 মভাোঃ আব্দুর কারাভ আজাদ
21697 মভাোঃ ইযনতজা আান
21698 মভাোঃ আকছ আরী
21699 মজনভন আক্তায
21700 মভাোঃ উভয পারুক
21701 কানজ নযভা আরভ
21702 মভাোঃ মগারাভ পারুক
21703 এ.এপ.এভ. মভাপাক্ষারুর াান
21704 মভাোঃ ানফবুয যভান
21705 আনযফুর ইরাভ
21706 নদররুফা আক্তায
21707 মভাোঃ নানরুর ইরাভ
21708 মভাোঃ রুজফর ক
21709 মভাোঃ যাান ফাবু
21710 মভাোঃ ফাফলুয যভান
21711 নূয মভাাম্মদ আরী
21712 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ নযাজ
21713 মভাোঃ াান ইভাভ
21714 মভাোঃ আতাউয যভান
21715 মভাোঃ সুভন আরী
21716 মভাোঃ ফদরুর হুদা

মভাোঃ আব্দুর আনজজ
মভাছাোঃ চম্পা খাতুন
নযজতাল চন্দ্র যকায
অচ ননা যানী যকায
আনজজুর ক
নখনা
মভাোঃ আব্দুর ভনতন
ভঞ্জুাযা মফগভ
মভাাম্মদ দাজযাগ আরী
আজরা মফগভ
মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
াভীভা আক্তায
আবু ফকয ননদ্দক
লুৎপা মফগভ
মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ াজযা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
মভাোঃ আোঃ কনযভ
মভাছাোঃ আকনরভা মফগভ
ভতোঃ নফফয যভান
মভাছাোঃ তাজজকযা মফগভ
মভাোঃ জুযীন তালুকদায
মভাছাোঃ যানজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
মভাছাোঃ নজাযা মফগভ
মভাোঃ আোঃ যইপ
মভাছাোঃ মজবুন্নাায
মভাোঃ জব্বায আরী
মভাছাোঃ আজভনা মফগভ
আফদুর রনতপ
যনভজা আক্তায
মভাোঃ জহুরুর ক
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
কাজী নদুর আরভ
মভাছাোঃ মজানা আক্তায
মভাোঃ সুরুজ নভা
নভনাযা মফগভ
মভাোঃ াননপ উনদ্দন
ভৄননদা মফগভ
মভাোঃ মভাছজরভ উনদ্দন
মানা ইাভীন
মভাাম্মদ আরী পনকয
ভত- আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ক
রারা ক
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাাোঃ সুযাইা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাাোঃ রুভারী মফগভ
মভাোঃ কনছভনদ্দন
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
মভাোঃ ভকবুর মাজন
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায আরী
মভাছাোঃ নীরভনত মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
মভাাোঃ নররী মফগভ
মভাোঃ মকাফাদ আরী মখ
যনদা খাতুন
ভত. মাজরভান আরী
ভত. মযাজকা মফগভ
মভাোঃ ানরুর ক
মভাছাোঃ াননা মফগভ
ভত. মভাোঃ ানভদুয যভান
মভাছাোঃ নপজযাজা মফগভ
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30/06/1990
30/11/1995
08/02/1989
12/10/1995
20/08/1987
21/12/1992
10/09/1991
27/04/1996
18/04/1993
29/03/1988
30/11/1989
15/11/1987
24/10/1988
16/12/1991
29/06/1987
06/10/1986
10/09/1995
20/05/1996
12/11/1992
17/09/1991
20/02/1991
02/09/1992
08/06/1990
27/03/1989
27/12/1990
30/09/1996
05/06/1990
25/11/1988
12/12/1995
10/09/1987
10/10/1989
02/05/1997
15/02/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21717 মভাোঃ যাান কফীয
21718 সুভা যানী ফাছাড়
21719 ভৄোঃ জনভউদ্দীন
21720 অনভত কুভায মদফনাথ
21721 মদাজত উল্লা
21722 মনরনা খাতুন
21723 কনক কুভায যা
21724 আননসুজ্জাভান ভূইূঁ া
21725 পাজতভা আক্তায
21726 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
21727 আবুর খাজয
21728 জহুযা আক্তায
21729 মভৌসুভী আক্তায
21730 মভাোঃ নন মাজন
21731 মভাোঃ জানকয মাজন
21732 মভাোঃ ানবুর াান
21733 পযাদ মাজন
21734 ন দত্ত
21735 নযফুর ইরাভ
21736 তানরভা আক্তায
21737 মভাোঃ যাজর নভা
21738 সুব্রত কুভায মঘাল
21739 আকাইদ আর-মভানভনুর ইরাভ
21740 মভাছাোঃ যাজীা সুরতানা
21741 মভাোঃ ভাসুভ আরী
21742 ভীভ আক্তায
21743 মভাোঃ নুয আরভ
21744 মভাোঃ নুরুর ইরাভ
21745 নানজভৄনদ্দন
21746 মভাোঃ আরভগীয মাজন
21747 মতাপাজর আাজম্মদ
21748 মাানী আক্তায
21749 রাফনী খাতুন

ভতোঃ আবুর মাজন
খারুন নাায
মগাার চন্দ্র ফাছাড়
াযথী যানী ফাছাড়
ভত- ভনতউয যভান
মভাাোঃ জুজফদা খাতুন
অভরকৃষ্ণ মদফনাথ
নফতা যানী মদফনাথ
যনপকুর ইরাভ
যানকফা ইরাভ
মভাোঃ ভনপজ উনদ্দন
াজভনা মফগভ
কানরদা যা
ভাভাা যানী যা
মভাোঃ আবুর মাজন
নফরনক মফগভ
মভাোঃ াহ আরভ
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ পানভা মফগভ
মভাোঃ আভজাদ খন্দকায
সুনপা খাতুন
মভাোঃ আনযপ উল্লা
পাজতা ইাছনভন
মভাোঃ আব্দুয যফ
ভঞ্জুভা মফগভ
মভাোঃ মযত আরী
কভরা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ভনার ক
মভাছাোঃ াননা মফগভ
মভাোঃ মজান আরী
নানছযন মফগভ
স্বগী দুরার দত্ত
ভভতা দত্ত
আবুর ফাায মভাল্লা
আজা মফগভ
মভাোঃ নপউনদ্দন
ানচনা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায
আজনাাযা মফগভ
স্বগী ংকয কুভায মঘাল
স্বগী নফউটি যানী মঘাল
মভাোঃ আজনাারুর ইরাভ
মভাছাোঃ ানা ইরাভ
মভাোঃ নযাজ উনদ্দন
মভাছাোঃ আঞ্জুআযা মফগভ
মভাোঃ আনজজুর ইরাভ
ভাসুদা মফগভ
আরাউনদ্দন মাজন
াযবীন মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
ভতোঃ আজা মফগভ
াভচুর ক যকায
মভাছাোঃ াভন্নাায মফগভ
আব্দু াত্তায
নানভা মফগভ
মভাোঃ জাপয আরী
মভাাোঃ ানরভা নফনফ
পজলুর ক
তাছনরভা মফগভ
কাজী াান উনদ্দন
ঝন না মফগভ
মভাোঃ আয়ুফ আরী
আদযনজনা মফগভ
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05/04/1989
16/11/1993
11/09/1988
10/11/1992
01/06/1992
14/05/1990
18/06/1992
10/07/1993
28/12/1988
04/09/1993
10/12/1989
12/09/1996
01/10/1997
28/05/1992
28/12/1989
08/10/1991
28/10/1992
10/12/1988
14/03/1989
19/07/1992
02/02/1991
15/09/1993
21/10/1989
07/01/1990
08/07/1991
28/06/1995
01/01/1990
20/10/1991
06/04/1988
07/05/1989
19/05/1989
11/11/1992
20/10/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21750 মভাোঃ ইানছন আরী যনন
21751 ভৄোঃ নুয আক্তায রুজফর
21752 মভাোঃ যনক জাান
21753 মখান্দকায নফপ্লফ
21754 মভাাম্মদ কাজী ইভযান
21755 মভাোঃ নযজুান মাজন
21756 মভাোঃ াযীা যাব্বী
21757 মভজদী াান
21758 মভাোঃ াাদাৎ কনফয
21759 মভাাম্মদ ন নদ উল্লা
21760 মভাোঃ যাজদ নকদায
21761 মভাোঃ নদুর ইরাভ
21762 নঞ্জৎ তালুকদায
21763 রুভনক নফশ্বা
21764 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
21765 মভাোঃ ানভভ আজভদ
21766 মভাোঃ যানকফ াচান
21767 লুযাইা আক্তায জান্নাত
21768 াপা আক্তায
21769 মভাোঃ নরভন নভা
21770 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
21771 মভাাম্মদ াান ইকফার
21772 াান ভাভৄদ নরজজন
21773 মভাোঃ ানফবুয যভান
21774 ননযন আক্তায অননতা
21775 মভাোঃ যাজর নভা
21776 ভনুর ইরাভ
21777 মভাোঃ আননছুয যভান
21778 আযাফুন মনছা
21779 মভাোঃ তাজুর ইরাভ
21780 আভা আক্তায নভৄ
21781 আপানা জাভান নফন্দু
21782 মভাোঃ আব্দুর ছারাভ

মভাোঃ আইয়ুফ উল্যা
ারুর আক্তায
ভৄোঃ ভাভৄনুয যনদ
মভাাোঃ পনযদা মফগভ
মভাোঃ আপজার মাজন
মভাছাোঃ যনদা মফগভ
মখান্দকায কাায আরী
তানরভা
মভাাম্মদ কাজী াজাান
মভাছাোঃ আনভনা মফগভ
মভাোঃ মযজাউর ইরাভ মানায
মপনন মফগভ
ইাছীন আরী
চাজভরী মখাযনদা
ভাজরক যদায
াানা মফগভ
মভাোঃ ছনরভ উল্লা যকায
াননা মফগভ
মভাাম্মদ মাছনন
নুযনাায মফগভ
মভাোঃ ফাজক আরী নকদায
মপারী মফগভ
মভাোঃ যাপত আরী মফাযী
কভরী
জন্তাল তালুকদায
গীতা তালুকদায
নযজতাল নফশ্বা
শ্যাভরী নফশ্বা
মভাোঃ আবু ফক্কয নদ্দীক
যাজদা মফগভ
মভাোঃ নফল্লার নকদায
মভজরুন মনছা
মভাোঃ াজফ আরী
ঝন না মফগভ
নফল্লার নভা
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর আরভ
মভাাোঃ ীভা আক্তায
মভাোঃ পালু মখ
মভাছাোঃ মজাহুযা খাতুন
মভাোঃ কনযভ নকদায
মনরনা মফগভ
আনভয াভজা
াানাজ াযবীন
কাজী আনভয মাজন
াননা মফগভ
মভাোঃ নরু নভা
সুনপা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াত্তায
আজা খাতুন
মভাোঃ আবুর কারাভ
মযাজকা মফগভ
মভাকবুর মাজন
মযজফকা মফগভ
মভাোঃ ইভাইর মাজন
মভাছাোঃ াানাযা নফনফ
মভাোঃ জনয উনদ্দন
যনভা খাতুন
মভাোঃ মভানাজছপ আরী ারাদায
মনরনা মফগভ
মভাোঃ আবুর ফাায
ভইনৄর আক্তায
মভাোঃ আনযফুজ্জাভান
নানছভা আক্তায
মভাোঃ আনছায আরী
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
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11/03/1992
31/12/1988
08/10/1992
30/06/1988
10/10/1988
08/10/1993
03/01/1995
01/01/1993
20/12/1991
03/10/1991
21/02/1988
04/08/1988
04/08/1990
24/09/1995
01/02/1988
08/06/1994
04/07/1991
30/09/1998
29/10/1998
23/10/1995
09/10/1992
18/12/1992
09/02/1991
12/08/1987
25/12/1994
06/08/1996
11/11/1994
22/12/1987
18/03/1991
08/09/1988
01/03/1990
31/05/1996
30/12/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21783 মভাোঃ কাছায আজভদ
21784 মভাোঃ াাদাৎ মাজন
21785 সুজানা যাজফা তানন
21786 আযাফুর ইরাভ
21787 নভজানুয যভান
21788 মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
21789 ারভা আক্তায
21790 খারুন মনা
21791 মভাোঃ আর ভাভৄন
21792 ানফা আক্তায
21793 মভাোঃ আজনাায মাজন
21794 কাভার
21795 ানদুর ইরাভ
21796 মভাাম্মদ াীন আজম্মদ
21797 পাজতভা আক্তায
21798 ডানরভ কুভায যা
21799 মভাোঃ নদুর ইরাভ
21800 আব্দুর আরভ
21801 মভাোঃ ভনউনদ্দন
21802 আর ভাভৄন
21803 ভৄাম্মদ নভজানুয যভান
21804 স্বন আকন
21805 মছাটন ফড়ুা
21806 মভাোঃ নানছরুর ক
21807 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
21808 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
21809 গাজী াীদুর ইরাভ
21810 মভাোঃ আর-আনভন ারাদায
21811 াননা আক্তায
21812 মভাোঃ ভাসুদ যানা
21813 মভাোঃ াননুয যভান
21814 এ, এভ, স্বাধীন
21815 রুভানা আক্তায

মভাোঃ আব্দুর ফাায
ভইফুর আক্তায
মভাোঃ ানু নভা
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ াজদকুয যভান
আজনাাযা মফগভ
যনপকুর ইরাভ
আজনা আক্তায
খনরলুয যভান
ারুর মফগভ
াজপজ দ্বীন মভাাম্মদ
মাযা মফগভ
মভাোঃ কাভার মাজন
াানা আক্তায
মভাোঃ নগা উদ্দীন
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ চান্দু মখ
রনতপা মফগভ
মভাোঃ মভাজরভ
আজভনা মফগভ
মভাোঃ নভজানুয যভান
নুয নাায
আনভনুর ইরাভ
নুযজাান
মভাজরভ মখ
বুজযান মনছা
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
নযনজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াত্তায
মভাছাোঃ ভাভৄদা মফগভ
কানভনী যা
যত্না যা
ভত আব্দুর ভান্নান
মযনজা খাতুন
নূয মভাাম্মদ খান
আনফতুন মনা
মভাোঃ াাজাান আরী
ভভতাজ মফগভ
ানভ উনদ্দন
মভাজভনা
ভৄাম্মদ ভনতউয যভান
যানজা খাতুন
মকান্দায আকন
ভভতাজ মফগভ
নজজতন্দ্র ফড়ুা
উারী ফড়ুা
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
মভাছাোঃ নানগন মভাস্তপা
ভত. নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াভাদ
মভাছাোঃ ভনযভ
গাজী ানফবুয যভান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আবু জাপয ারাদায
মভাাোঃ নুরুননাায মফগভ
মভাোঃ আফদুর ভাজরক
ানা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনতন
মভাছাোঃ ভজনাাযা খাতুন
মভাোঃ আনরপ উদ্দীন প্রাং
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
ভত. াইপ আকতায
ভত. পাজতভা খাতুন
এভ. এ. ভান্নান
নযনা মফগভ
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28/01/1997
31/12/1996
08/03/1988
23/07/1994
01/05/1988
02/06/1994
09/04/1998
29/12/1993
10/10/1993
26/04/1995
10/12/1997
13/12/1990
11/12/1993
15/04/1989
26/12/1992
10/05/1997
31/01/1988
08/02/1988
10/12/1997
01/12/1988
09/12/1991
10/08/1987
11/06/1990
28/01/1994
01/01/1991
13/04/1989
30/10/1991
15/02/1990
01/07/1988
25/05/1987
10/08/1995
11/10/1992
02/03/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21816 নানদযা াযবীন
21817 মভাোঃ আরী মাজন
21818 আবুর কারাভ
21819 সুব্রত চন্দ্র দা
21820 রা যা
21821 মভাোঃ রা মদান
21822 মভাোঃ যাজর আর ভাভৄন
21823 মভাোঃ আনপ আর ভাভৄন
21824 আননছুয যভান
21825 মডজী সূিধয
21826 জীফ কানন্ত মাভ
21827 মভাোঃ আর- আনভন মচৌদৄযী
21828 মভাোঃ মতৌনদুর ইরাভ
21829 শ্রাফণী আক্তায
21830 আপজযাজা সুরতানা ন
21831 মখ াদী
21832 মভাোঃ আব্দুর াফ
21833 নযন াযজবজ
21834 মভাোঃ মাজর যানা
21835 সুযনঞ্জত াা
21836 পানভদা আক্তায
21837 জানকা আক্তায নযা
21838 মভাোঃ নযন নভা
21839 কাভরুন নাায
21840 নাজভৄন নাায
21841 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
21842 যাজর ভাবুফ
21843 যনন মদফনাথ
21844 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
21845 মভাোঃ ইযানপর মাজন
21846 মাাগ মাজন মভাল্যা
21847 মারাইভান মাজন
21848 নুয মাজন নকদায

আফদু ারাভ নকদায
নানগন আক্তায
মভাোঃ নযফুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভনজননা খাতুন
ভযহুভ আব্দুর কানদয
মজযাৎস্দা আক্তায
দুরার চন্দ্র দা
স্বপ্না যানী দা
কানরদ যা
মপারী যা
মভাোঃ ভান্নান মদান
নরন মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
মভাছাোঃ াজভনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
মভাছাোঃ মফদানা খাতুন
পাইজ উনদ্দন
মকাননুয
চীন্দ্র সূিধয
থানু সূিধয
অভয কৃষ্ণ মাভ
নীনত মাভ
মভাোঃ আব্দুর কনযভ মচৌদৄযী
মভাছাোঃ জাজদা মচৌদৄযী
মভাোঃ পজলুয যভান
রাইরা মফগভ
মভাোঃ কাভরুনদ্দন
ান মফগভ
মভাোঃ ইউনুছ উনদ্দন খন্দকায
নযপা মফগভ
নুরুর ক
ানপা খাতুন
মভাোঃ ভয আরী া
মভাছাোঃ ছাজরা খাতুন
মভাোঃ আননছুয যভান
ভত. ারুর
মভাোঃ আব্দুর ভনতন
াযবীনা মফগভ
প্রবাত াা
নদানর াা
সুযত জাভার
পনযদা আক্তায
মভাোঃ আজনাায মাজন
ছাজরা খাতুন
ভত আব্দু াত্তায
তাযাবানু
আোঃ কাজদয ারাদায
মকাননুয মফগভ
মভাোঃ ইভাইর মাজন
নাজভা আক্তায
মভাোঃ কায়ুভ পনকয
মভাছাোঃ যনভা মফগভ
আব্দুয যাজ্জাক
মযানা খাতুন
ধনঞ্জ মদফনাথ
স্বযস্বতী মদফনাথ
মভাোঃ ছাজযাায জাান
মভাছাোঃ মভাযজদা মফগভ
ভতোঃ ইভাইর মখ
মভাছাোঃ যনভা মফা
পাজকুজ্জাভান মভাল্যা
মদাজরনা মফগভ
জভজদ আরী
সুনপা মফগভ
আব্দুয যনদ নকদায
াানুয মফগভ
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25/07/1990
31/12/1998
08/02/1990
12/01/1991
15/04/1991
12/07/1993
11/03/1997
07/12/1997
03/01/1993
18/03/1996
10/07/1987
28/11/1987
15/06/1987
08/08/1996
01/11/1993
01/01/1992
21/11/1989
15/10/1992
20/08/1996
10/05/1988
01/10/1990
28/05/1995
15/06/1992
12/01/1989
02/01/1995
01/01/1996
01/01/1998
03/03/1996
06/05/1991
25/10/1987
30/11/1989
15/10/1991
10/11/1986

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21849 রা চন্দ্র কুন্ডু
21850 জজদফ যকায
21851 ানফনা আক্তায
21852 তাননা আক্তায
21853 পানযজা সুরতানা কননকা
21854 মভাোঃ নন আনর
21855 মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
21856 মভাোঃ এনাভৄর ক
21857 মভাোঃ নূজয-আরভ
21858 সুবাল চন্দ্র দা
21859 মভাোঃ মভজদী াান
21860 ভৄাম্মদ মতৌনদ নযাজ
21861 নাযান চন্দ্র মঘাল
21862 মভাোঃ াধন নভা মচৌদৄযী
21863 মভাোঃ মফরার মাজন
21864 সুরতান ভাভৄদ
21865 এ, এভ, এভ াযজবজ
21866 মভাোঃ নদুর ইরাভ
21867 ভাভৄন মাজন
21868 ভাননক তালুকদায
21869 মভাোঃ যতন মখ
21870 মভাোঃ জীভ উদ্দীন
21871 মভাোঃ মভজদী াান
21872 গাজী মভাাম্মদ মাজন
21873 যভতুল্লা
21874 জীফন দা
21875 সুভন মাজন
21876 মভাোঃ মরার আজফদীন
21877 াননজদুর আরভ
21878 মভাোঃ মাজর মযজা
21879 চন্দ্র মখয নফশ্বা
21880 মভাোঃ নজন্না আরী
21881 ভাতাফ মাজন

অভর চন্দ্র কুন্ডু
ঝন না যানী কুন্ডু
ভতোঃ সুফর যকায
ননভতা যকায
আোঃ ভান্নান নভা
জীফন মনছা
এনাজত মভাল্লা
ভত আজরা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কনযভ
হুভাজযা মফগভ
মভাোঃ মনরভ ভনল্লক
মভাছাোঃ যনাযা মফগভ
মভাোঃ মভাপজছদায যভান যকায
মভাছাোঃ যনাযা মফগভ
মভাোঃ যভজান আরী
মভাছাোঃ নভনুকা মফগভ
মভাোঃ আনভয মাজন
যজ্জফী মফগভ
উজন্দ্র কুভায দা
চন্দ্র প্রজাপ্রনত যানী
মভাাম্মদ উল্লযা
জান্নাতুর মপযদাউ
ভৄাম্মাদ একযাভৄর ক
মানাবান মফগভ
রনী চন্দ্র মঘাল
ননণ নভা মঘাল
মভাোঃ এংযাজ নভা মচৌদৄযী
জনভরা মচৌদৄযী
মভাোঃ আরতাপ মাজন
নাজভা মফগভ
আব্দুর ক
মখাজদজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর গনন
মভাছাোঃ মযানা মফগভ
মভাোঃ নছাত আরী
জুজরখা মফগভ
ছাজদক মাজন
মছভনা খাতুন
সুজফাধ তালুকদায
অজন্তা তালুকদায
মভাোঃ মরাকভান মখ
মফরী খাতুন
মভাোঃ জহুয মভাল্যা
ছাজযা মফগভ
মভাোঃ াখাাত মাজন
মভাাোঃ মভাজ নদা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
নদলুাযা মফগভ
ইব্রাীভ
ভজনাাযা
দুরার কানন্ত দা
ভন্জজু যানী দা
নুরুর ইরাভ গাজী
যফানু নফনফ
মভাাোঃ আব্দুর ভানরক
মভাছাোঃ পাজতভা আক্তায
মভাোঃ আবুর াজভ
স্বজপ্ন আযা মফগভ
মভাোঃ আনভয মাজন
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
ভতোঃ নদরী চন্দ্র নফশ্বা
নরা যানী নফশ্বা
মভাোঃ নদুর ইরাভ
চাম্পা খাতুন
মভাোঃ মনরভ
তাছনরভা
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05/10/1993
28/12/1988
10/10/1991
16/07/1992
06/01/1993
28/08/1989
11/11/1991
09/04/1997
25/10/1998
10/10/1992
15/07/1992
17/08/1988
06/06/1991
28/08/1989
10/01/1995
17/05/1989
14/12/1988
17/08/1993
10/06/1990
07/01/1991
20/11/1988
05/02/1989
31/12/1996
25/12/1992
01/01/1989
01/01/1988
15/03/1988
03/02/1989
17/01/1993
04/02/1991
18/10/1988
25/07/1993
01/01/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21882 এ এভ ীদুর ইরাভ
21883 অনু কুভায কার
21884 মভাোঃ াাদাত মাজন
21885 মভাোঃ এভযানুর কনফয
21886 মগৌযফ কুন্ডু
21887 মভাোঃ নভজানুয যভান
21888 মভাোঃ মযাকন উনদ্দন
21889 মভাোঃ আতাউয যভান
21890 নাবুর ক
21891 মভাাোঃ পযাদ মাজন
21892 মভাোঃ মাজর যানা
21893 মভাোঃ মভাস্তপা খান
21894 মভাোঃ জনভ উনদ্দন
21895 মভাাম্মদ মভাজাম্মর ক
21896 মভাাম্মদ ইউনুছ
21897 মভাোঃ নভযাজুয যভান
21898 তানবীয আজভদ
21899 যান খানভ
21900 অনভত কুভায াা
21901 ভণার ভন্ডর
21902 মভাোঃ সুখনুজ্জাভান সুখন
21903 মভাোঃ মাজর যানা সুভন
21904 জীফ মদফ নাথ
21905 মভাোঃ জানকয মাজন
21906 খাজরদা খাতুন
21907 আযাফুর আরভ
21908 মভাোঃ খনফয মাজন
21909 মভাোঃ আজনাায মাজন
21910 মখ মভাাম্মদ ইভাভউনদ্দন
21911 মভাোঃ ভাসুভ কাভার
21912 মভাোঃ া জারার
21913 মভাোঃ আর-আভীন
21914 মভাোঃ ানপজুয যভান

এ এভ উভান গনী
ানদা মফগভ
অনফনা চন্দ্র কার
স্বযনদনী যানী
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাাোঃ মযৌন আযা মফগভ
মভাোঃ হুভায়ূন কনফয
আকনরভা আক্তায
মগাার কুন্ডু
চম্পা কুন্ডু
মভাোঃ ছনফয মভাল্লা
ানা মফগভ
মভাোঃ ছারাভ মফাযী
মজাছনা মফগভ
ভত, আব্দুর আনজজ প্রাং
মভজরুন মনছা
াান আরী নফশ্বা
ানভযন মনছা
ভতোঃ পারুক মাজন
মযজনা আক্তায
মভাোঃ ইভাইর মাজন
যানদা খাতুন
মভাোঃ আোঃ াত্তায খান
মভাছাোঃ াজজদা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
মভাছাোঃ লুনুপা মফগভ
মভাাম্মদ ভান মচৌদৄযী
াীন আকতায
আরী চাঁদ
মভাছনা মফগভ
মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
হুজন আযা মফগভ
নানজয আজভদ
যাজপজা মফগভ
মভাোঃ ানপজুয নভনা
যাজফা মফগভ
অভর কুভায াা
ডনর যানী াা
ধীজযন ভন্ডর
দূগান ভন্ডর
মভাোঃ মযত আরী
ভাজজদা খাতুন
মভাোঃ সুরুজ্জাভান
াজরা মফগভ
প্রাণনয মদফ নাথ
অঞ্জু যাণী মদফী
মভাোঃ আব্দুর ক
জানভরা খাতুন
মভাোঃ খাজরক নভা
পাজতভা খাতুন
আনভয মাজন
মজাযা মফগভ
জনার আফদীন
যনভা খাতুন
মভাোঃ াদায নফশ্বা
ানদা
মখ মভাাম্মদ আপছায উনদ্দন
াজরা মফগভ
মভাোঃ রুহুর আভীন খান
অজুপা মফগভ
মভাোঃ ইনি নভা
মযনু মফগভ
মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
মফজদনা মফগভ
মভাোঃ মযত আরী
ফুজরছা মফগভ
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11/10/1991
18/08/1992
10/10/1991
25/11/1991
13/09/1994
10/07/1992
20/10/1987
20/07/1989
31/12/1990
07/08/1990
05/11/1990
25/11/1993
28/11/1993
18/01/1993
04/05/1989
19/11/1992
15/09/1994
20/05/1997
02/01/1989
18/05/1988
01/12/1994
05/12/1993
01/01/1996
05/09/1990
14/11/1994
08/01/1993
12/02/1990
01/02/1994
17/01/1991
30/10/1987
14/07/1989
12/12/1994
17/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21915 আব্দুর ানরভ

মভাোঃ জভজয আরী
জভরা খাতুন
21916 নকজায কুভায
স্বন দা
ীরা যানী
21917 সুনজৎ চন্দ্র ভন্ত
ভয চন্দ্র ভন্ত
স্বপ্না যানী
21918 মভাোঃ পনযদুর ইরাভ
মভাোঃ মতাজাজম্মর ক
মভাছাোঃ ানপজা মফগভ
21919 মভাোঃ এনাভৄর ক
মভাোঃ নদুর ইরাভ
নভজ মপযজদৌী মফগভ
21920 স্বজন চন্দ্র সূিধয
সুনীর চন্দ্র সূিধয
প্রনতভা যানী সূিধয
21921 আর ভাভৄন আজভদ
আরী আজভদ ারাদায
ানপা মফগভ
21922 মভাোঃ আননছুয যভান
মভাোঃ নদুয যভান
াজরা মফগভ
21923 মভাোঃ মারাইভান আরী
মভাোঃ আযাপ আরী
মভাছাোঃ ানদা মফগভ
21924 আছভা আক্তায
মভাোঃ অনর নভা
যানজা সুরতানা
21925 মভাোঃ নভজানুয যভান
মভাোঃ ভকবুর মাজন
মভাছাোঃ মযখা খাতুন
21926 মভাোঃ মভাস্তানপজায যভান
মভাোঃ মভাখজরছায যভান
মভাছাোঃ নফরনক মফগভ
21927 ঈা ইফজন যনপক
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভাযইাভ মফগভ
21928 মভাোঃ আব্দুল্লা আর আনভন
মভাোঃ ছাভছুর আরভ
নুযজাান
21929 মভাোঃ ভৄকুর মাজন
মভাোঃ মবারাই নফশ্বা
ঝনড় খাতুন
21930 মভাোঃ ভাজজদুয যভান
মভাোঃ জাাফক্স ভন্ডর
মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ
21931 সুভন মখ
ফাবুর মখ
কননুয মফগভ
21932 াইদুর ইরাভ
নযাজুর ইরাভ
ভজনাাযা মফগভ
21933 মভাোঃ আফদুরা আর ভাভৄন ননদ্দক মভাোঃ আজনাায মাাইন
মভাছাোঃ মজরনা খাতুন মনা
21934 মভাোঃ ইনরা উনদ্দন
মভাোঃ াজদকুর ইরাভ
মভাাোঃ মতৌনদা মফগভ
21935 মভাছাোঃ নজনীন পাজতভা
মভাোঃ আব্দুর ানভদ া
মভাছাোঃ াজজযা খানভ
21936 নদুর ইরাভ
মভাজাজম্মর
সুজখদা
21937 মভাোঃ মন্টু নভা
মভাোঃ শুকুয প্রাভাননক
মভাছাোঃ ভাননকজান মফগভ
21938 মভাোঃ তানযকুর ইরাভ
ভত ভৄন্তাজ মভাল্লা
মভাছাোঃ ানভদা খাতুন
21939 মভাোঃ ভনতউয যভান
মভাোঃ আতাউয যভান
মভাছাোঃ ানরভা খাতুন
21940 ভননয মাজন
মফরাজত মাজন
ভজনাাযা মফগভ
21941 মভাছাোঃ ইাছনভন মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
মভাছাোঃ মনারুর মফগভ
21942 মভাাম্মদ ইকফার মাজন
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
লুৎফুন নাায
21943 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
মভাোঃ ইানা
ানরভা মফগভ
21944 মভাোঃ নাজভৄর াান
মভাোঃ াভসুজ্জাভান
নানছভা াযবীন
21945 মভাোঃ আজভর মাজন
মভাোঃ আব্দুর গাপপায মখ
সুনপা খাতুন
21946 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
ইভদাদুর ভনল্লক
মজরনা মফগভ
21947 মভাছাোঃ মানারী খাতুন
মভাোঃ নপকুয যভান (যজছটি)
যনদা নফনফ
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25/01/1995
15/03/1997
30/12/1995
03/11/1993
13/07/1991
01/12/1987
01/01/1988
01/10/1990
25/06/1990
10/11/1993
22/12/1994
30/04/1994
16/02/1992
12/06/1987
15/12/1989
17/11/1991
25/11/1988
03/05/1989
01/01/1991
05/07/1987
16/12/1992
05/07/1990
30/05/1990
15/06/1991
03/03/1989
01/11/1989
08/04/1991
12/08/1987
04/06/1989
10/11/1987
27/07/1989
01/01/1996
06/04/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21948 মভাোঃ নরখন মাজন
21949 মভাোঃ মভাস্তপা
21950 মভাোঃ মজর যানা
21951 াগয যকায
21952 মভাছাোঃ যাজফা খাতুন
21953 মভাোঃ যনকবুর ইরাভ
21954 মভাোঃ ফনয আজভদ
21955 মভাোঃ নাজভৄর ক
21956 মভাোঃ ভঈন উদ্দীন
21957 তুননুয যভান
21958 াইদুর ইরাভ
21959 মভাোঃ ভনভনুর ক
21960 ভেথী আক্তায কান্তা
21961 ানাজ আক্তায নপ্রা
21962 আবু াান মভাোঃ মভাজানদ
21963 ভনসুয আজভদ
21964 এ.এভ ইভনতাজ কনফয
21965 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
21966 নযপাত জাান াযনভন
21967 মভাোঃ মাজর নভা
21968 যীপ মাজন
21969 মভাোঃ যানকফ াান
21970 ংকয মঘাল
21971 মভাোঃ ভজনায ফাদা
21972 যনফউর ইরাভ
21973 মভাোঃ মগারাভ যায
21974 মভাোঃ নদুর ইরাভ
21975 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
21976 মভাোঃ আইনুর ক
21977 সুরতানা যানজা ভৄনা
21978 মভাোঃ আর ইরাভ
21979 শ্যাভরী ারদায
21980 মভাোঃ ানপজুয যভান

মভাোঃ আব্দুর াই
মভাছাোঃ নুন নাায খাতুন
মভাোঃ মকাভর উনদ্দন
ছাজযা খাতুন
মভাোঃ ানপজুয যভান
মভাছাোঃ ছারভা খাতুন
ভতোঃ সুফা যকায
নযনুতী যকায
মভাোঃ আযাদ আরী গাজী
মভাছাোঃ ানফনা খাতুন
ভত. যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ মযজনা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাাোঃ নফরনক খাতুন
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মভাাোঃ নানভা মফগভ
মভাোঃ মভাাযপ যদায
আনখযন মনছা
মভাোঃ টিনৄ সুরতান
তাকনরভা সুরতানা
যনপকুর ইরাভ
তনভনা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
আনছা মফগভ
মভাোঃ কনযভ খান
মজনভন আক্তায ারুর
মখ মভাোঃ মারাইভান
াযবীন আক্তায
মভাোঃ তদ আরী
মভাছাম্মৎ পাজতা মফগভ
ভননয মাজন
রাইরী আক্তায
এ.এভ জাাঙ্গীয কনফয
গুরান আযা মফগভ
মভাোঃ াভছুর ক
মভাছাোঃ জাানাযা াযবীন
মভাোঃ মভাস্তপা মাজন
াীদা মাজন
মভাোঃ নন নভা
মভাছাোঃ নফরনকছ মফগভ
মভাোঃ মভাস্তপা মাজন
াীদা মাজন
মভাোঃ ারুন অয যনদ
যানদা মফগভ
প্রান্ত মঘাল
ফীনা মঘাল
মভাোঃ আব্দুয ছাভাদ
মভাছাোঃ মফগভ
মভাজাজম্মর ক
রুনফ মফগভ
মভাোঃ আনতকুয যভান
মভাছাোঃ আননজযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ফাজছদ
জহুযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ফাজছদ
জহুযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনতন
মভাছাোঃ আজভনা মফগভ
মভাাম্মদ মভাস্তপা
ারুর
আব্দুর ভান্নান মখ
রুনন মফগভ
যফীন্দ্র নাথ ারদায
নভনতী ারদায
াায উনদ্দন
যাজফা খাতুন
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10/11/1990
01/01/1998
10/12/1997
05/02/1999
05/04/1988
06/03/1990
01/01/1988
14/12/1987
11/05/1988
30/11/1987
06/05/1996
02/01/1991
05/03/1998
13/10/1995
31/12/1992
20/06/1988
02/09/1994
15/11/1993
03/06/1988
27/07/1995
31/12/1986
23/08/1995
12/09/1993
18/06/1995
16/02/1991
27/04/1989
08/05/1990
15/09/1993
01/01/1988
10/01/1993
01/12/1997
10/08/1990
15/01/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

21981 মভাোঃ নভজানুয যভান
21982 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
21983 মভাোঃ যাজর ভাভৄদ
21984 মভাোঃ যাজর উজ্জাভান
21985 ানভ রস্কয
21986 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
21987 মখ পানভা জাজফদ মভৌযী
21988 আা আক্তায ীযা
21989 জানদ াান
21990 আবুর াানাত
21991 মভাোঃ দাউদ মাজন
21992 মভৌসুভী মাজন
21993 মভাোঃ মতাপাজজ্জর ইরাভ
21994 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
21995 কনক কুভায ভন্ডর
21996 াভসুনদ্দন যাজন
21997 প্রীজত চন্দ্র দা
21998 সুজন নভা
21999 মভাোঃ নুরুর কনযভ
22000 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
22001 মভাোঃ নফল্লার মাজন
22002 সুযাইা আক্তায ান্তা
22003 মভাোঃ আনতকুয যাভন
22004 মভাোঃ নযাদ মাজন
22005 মভাোঃ যানদুর ক
22006 মভাাযযপ মাজন
22007 ইকফার মাাইন
22008 নভঠুন নভস্ত্রী
22009 মভাোঃ মভজদী ভৄযাদ
22010 জন্ত ফাড়ই
22011 মনাভান নভা
22012 মনরনা আক্তায রুা
22013 মভাোঃ মভাাজজ্জভ মাজন ভূঞা

মভাোঃ ানপজুয যভান
মভাছাোঃ ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ মজাৎস্দা আযা
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
যাজদা মফগভ
ছাজরা মফগভ
মভাোঃ কুযভান প্রাভাননক
আব্দু াভাদ রস্কয
মযখা মফগভ
আব্দুর জনরর
আজা মফগভ
মখোঃ মভাোঃ জাজফদ মাজন
মখ নফউটি জাজফদ
মভাোঃ মভাখাযউনদ্দন মভাল্লা
মভাছাোঃ যাজফা খাতুন
মভাজরভ মক
ভৄনর মফগভ
আব্দুর কাজদয
আনপা মফগভ
মভাোঃ নরাকত আরী
ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ নরাকত মাজন
নাজভা মফগভ
মভাোঃ মাফাান াইক
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
মভাোঃ আোঃ রনতপ
মভাছাোঃ যন আযা মফগভ
ননযঞ্জন চন্দ্র ভন্ডর
কাজরী যানী ভন্ডর
মভাোঃ নানু নভা
পাজতভা আক্তায
প্রনজতাল দা
রক্ষী যানী দা
শুকুয ভাভৄদ
লুৎপা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
ভানপা খাতুন
মভাোঃ ছাইদুর আরী
মভাছাোঃ নজনযনা মফগভ
আোঃ মভাতাজরফ
ভত াজপজা খাতুন
মভাোঃ নযাজ উনদ্দন
জাানাযা মফগভ
আফদুয যভান
জহুযা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয মাজন
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ ননজাভ উনদ্দন
াানাজ াযবীন
ভত আব্দু ছারাভ
ভনরনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
তাযাবানু
নভেফ নভস্ত্রী
সুপ্রবা নভস্ত্রী
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভাজরা মফগভ
জজগাার ফাড়ই
উন্ননত ফাড়ই
ীদুয যভান
নযনা মফগভ
মভাোঃ মভাজত উল্লা নফশ্বা
আনছা মফগভ
মভাোঃ মভাফাযক মাজন ভূঞা
ভনজননা মফগভ
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16/01/1994
26/08/1988
31/12/1995
08/03/1992
15/05/1988
24/05/1995
02/12/1992
06/07/1996
28/07/1993
16/11/1994
01/07/1990
07/04/1989

15/11/1996
12/12/1996
10/01/1997
23/11/1986
03/04/1990
07/05/1991
05/12/1991
02/06/1992
10/03/1995
26/12/1993
21/09/1994
19/08/1992
30/11/1993
04/10/1994
02/05/1991
27/10/1987
24/10/1987
01/11/1992
23/03/1991
20/06/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
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মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22014 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
22015 মভাোঃ ভাভৄন মযজা
22016 ভনযভ আক্তায নংকী
22017 মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
22018 মভাোঃ ভাফুজুর ক
22019 সুভন চন্দ্র
22020 সুদীপ্ত কুভায
22021 মভাোঃ ইকফার মাজন
22022 ানভভা আক্তায ইভা
22023 ভাভৄদা সুরতানা
22024 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন ভূঞা
22025 মভাোঃ সুজন মাজন
22026 মভাোঃ মাজর যানা
22027 মভাোঃ ফাবুর আকতায
22028 মভাাম্মদ নফপ্লফ মাজন
22029 নফষ্ণ চন্দ্র মবৌনভক
22030 মভাোঃ ভানপজুর ইরাভ
22031 মৌযব ার
22032 মভাোঃ নজফ নভা
22033 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
22034 আযাপাত মাাইন
22035 মভাোঃ ম্রাট খনরপা
22036 বৃনি যকায
22037 মভাাম্মদ আবু এনাভ ভূইা
22038 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
22039 উজম্ম সুনপা
22040 নাঈভা সুরতানা
22041 মভজদী াান
22042 ভৄাম্মদ নাঈভ উনদ্দন নভশু
22043 কাজী আফদুল্লা আর মনাভান
22044 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
22045 আনকুয যভান
22046 মভাোঃ নাজভর হুদা

মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
মভাাোঃ জহুযা মফগভ
মভাোঃ ভাসুদ কাভার
ভত নানযন আক্তায
মভাোঃ ভাসুদ কাভার
ভত. নানযন আক্তায
মভাোঃ আব্দুর খাজরক পনকয
াভছুন্নাায
মভাোঃ ভঞ্জুরুর ক
মভাছাোঃ ভজনাাযা খাতুন
নাযান চন্দ্র ভন্ত
সুনভিা যানী
ভাননক চন্দ্র দা
ঝন না যানী
মভাোঃ মগারজায মাজন খাঁন
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
মভাোঃ ইভাভ মাজন
ানপজা খাতুন
মভাোঃ জনার আজফদীন
াঈদা াযবীন
মভাোঃ আবুর মাজন ভূঞা
ভনজদা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
মভাছাোঃ মগারাী খাতুন
মভাোঃ ফজার তখ
মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ
মভাোঃ মছারাভান মাজন
মভাছাোঃ মফফী খাতুন
ভত আব্দুর ফাজতন
ননলুপা মফগভ
মপ্রভ কান্ত মবৌনভক
ছনফ যানী
মভাোঃ রারনভা
জহুযা খাতুন
ননফাযন চন্দ্র ার
ভেনথকা যানী ার
মভাোঃ আনভয খাঁন
সুনপা খাতুন
মভাোঃ মভাতানরফ ভূঞা
ননলুপায ইানভন
হুভায়ুন কনফয
ভৄননদা
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান খনরপা
মভাছাোঃ ছাভছুন নাায
মগাার চন্দ্র যকায
আযনত যকায
মভাোঃ আবুর াজভ ভূইা
মপযজদৌ মফগভ
মভাোঃ াাজাান
ানদা মফগভ
ভত নযাজুর ক
ভজনাাযা ক
ননজাভ উনদ্দন
নাজনভন নাায
মভাোঃ ভনতায যভান
নফউটি মফগভ
মভাাম্মদ মভাস্তপা কাভার
ভভতাজ মফগভ
কাজী আফদুর ভান্নান
পনযদা ইানভন
মভাোঃ ানদ নভা
আভা মফগভ
আব্দুর কানদয
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ াভসুর হুদা
নাযনগছ মফগভ
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01/02/1993
01/03/1992
11/11/1996
03/02/1990
25/12/1990
15/07/1993
15/02/1993
06/01/1990
01/04/1996
09/09/1988
05/12/1994
01/06/1996
20/08/1997
03/10/1990
15/07/1991
02/01/1989
20/11/1991
20/07/1992
08/10/1992
25/12/1996
01/01/1994
31/12/1995
27/09/1991
10/10/1987
31/12/1995
11/12/1987
06/11/1992
10/05/1992
26/11/1992
15/02/1994
20/09/1993
05/11/1989
13/10/1989
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িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22047 রুভান খান
22048 মভাোঃ নজফ মাাইন মভাল্লা
22049 ইযাত জাান নদ্দীকী
22050 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
22051 মভাোঃ জান্নাতুর মপযজদৌ
22052 বুজ যদায
22053 আা আক্তায ননন
22054 ইানন খান
22055 খন্দকায আনপপা ইরাভ
22056 যাজর
22057 মভাোঃ আবু াঈদ
22058 মভাোঃ পনযদ উনদ্দন তানবীয
22059 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
22060 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
22061 মভাোঃ নযপাত উনদ্দন
22062 মভাোঃ ভনপজুর ইরাভ
22063 নফনৄর কুভায ফর
22064 মভাাোঃ াফীফউল্লা
22065 জনভ আজভদ খান
22066 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
22067 কৃষ্ণচন্দ্র যা
22068 মভাোঃ ছানভদুর ইরাভ
22069 টুটুর কুভায সূিধয
22070 নফউটি যানী
22071 নজীফ অরনভক
22072 তকত তকযী
22073 ভনার চন্দ্র যকায
22074 টিটু দা
22075 জন্ত মঘাল
22076 মভা: মাাইন রাবু
22077 সুব্রত মচৌদৄযী
22078 যানপ মদান
22079 নফথী আক্তায জুূঁই

মভাোঃ নূয মাাইন খান
নযনজা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ যানজা মফগভ
মভাোঃ াদুদ ননদ্দকী
নুয জাান ননদ্দকী
মভাোঃ আবু তাজয
মভাছাোঃ মভজরুজন্নছা
মভাোঃ তভজছয আরী
মভাছাোঃ তনভনা খাতুন
ানফবুয যভান
ভনজযন মনছা
আবু ফাজকয ফাজতন
াযবীন আক্তায
ভনতন খান
ারুর মফগভ
খন্দকায আজনাায মাজন
মাজনাযা মফগভ
আরাউনদ্দন
নাযা মফগভ
মভাোঃ মযত আরী (প্রধান)
মভাাোঃ রুনপা মফগভ
মভাোঃ আবু জাপয
মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ ভন্ডর
যাজফা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর াজভ
মভাছাোঃ মনরনা মফগভ
মভাোঃ আফদুর ভনতন
সুযাইা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মগারজযজন মফগভ
কাজর কুভায ফর
রুনফ যানী ফর
মভাাোঃ ানাউল্লাহ
মভাাোঃ নানযন মফগভ
নফী আজভদ খাঁন
নাজভা আজভদ
মভাোঃ আবু ফক্কয নছনদ্দক
মভাছাোঃ নুয নাায
অনাথ চন্দ্র যা
অননতা যা
মভাোঃ ইভান আরী
সুনজা মফগভ
ননভাই চন্দ্র সূিধয
নন্দযানী সূিধয
জন্তাল কুভায
নভনা যানী
তাযাভ অরনভক
অননভা অরনভক
ভাননক তকযী
উভা তকযী
ভজন্দ্র চন্দ্র যকায
ভঞ্জুযী যানী যকায
রঁঙ্গরার দা
সুযফারা দা
জজদফ চন্দ্র মঘাল
মফরা যানী মঘাল
মভা: জযাায মাজন
মাজনাযা মফগভ
নদ্ধাথ ন মচৌদৄযী
ফানতী মচৌদৄযী
মভা: ফাচ্চু মদান
নানছভা মফগভ
আযাফুর আরভ নীযফ
মদজরাায াযবীন
Page 63 of 387

24/09/1989
15/12/1994
30/12/1986
16/06/1989
07/03/1991
06/05/1989
30/12/1995
15/08/1990
15/12/1991
01/01/1992
11/12/1995
30/06/1993
16/09/1987
15/01/1988
05/06/1991
10/05/1989
03/04/1991
31/12/1990
01/09/1989
23/07/1994
08/02/1993
10/11/1993
05/05/1996
30/09/1995
09/10/1987
03/01/1991
01/08/1989
07/10/1991
15/08/1989
12/04/1986
22/10/1997
12/03/1996
13/05/1992
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মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22080 মভা: াইদুয যভান
22081 মভা: আযাফুর ক
22082 আননসুয যভান
22083 মভা: সুরুজ
22084 মারাভান ক
22085 মভা: আবু াঈদ
22086 মভা: ভননরুর াান
22087 অরূ দা
22088 মজযানতভন নফশ্বা
22089 মভা: ভাসুদুয যভান
22090 প্রকা ভনল্লক
22091 মভা: মযদুান
22092 তদ ভাভৄদ াীন
22093 মভা: নপকুর ইরাভ
22094 মভা: এনাজত কনযভ
22095 মভা: ভাভৄদুর াান
22096 মভা: আনতকুজ্জাভান
22097 মভা: যাজদুয যভান
22098 আকনরভা আক্তায
22099 মভা: রুজফর যানা
22100 ানাজ আক্তায
22101 ভননা আক্তায
22102 াযনভন আক্তায
22103 অীভ কুভায নস্কয
22104 মাবা খানভ
22105 তাভান্না আক্তায
22106 জ মবৌনভক
22107 াদ্দাভ মাজন
22108 সুজন চন্দ্র ফারা
22109 মভা: রনতপয যভান
22110 মভা: ভননরুর ইরাভ
22111 মভা: নভরন ভাভৄদ
22112 মভা: নাজভৄর াান

নযাজ নভা
আক্তারুজন্নছা
মভা: ততবুয যভান
আজা মফগভ
ভজনাায নফশ্বা
মযাজকা মফগভ
ভনজবুয যভান
রুনফনা ইানভন
মভা: জাভার উনদ্দন
াজরা মফগভ
মভা: আবুর ফাায ভনল্লক
কননুয মফগভ
ভত: ননজাভ উনদ্দন
ভত ভনজননা খাতুন
কুভকুভ দা
নভনু দা
জীজতন্দ্রনাথ নফশ্বা
মযখা নফশ্বা
মভা: আব্দুয যানদ
যনভা খাতুন
ধনঞ্জ ভনল্লক
ভভতা যানী ফাইন
এনাভৄর ক
সুজরখা আক্তায
মভাাম্মদ তদ মাজন
নযপন মনছা
মভা: যনপকুর ইরাভ
সুনপা মফগভ
মভা: দনরর উনদ্দন মভাল্লা
নুপা মফগভ
আবুর কারাভ আজাদ
ানদা মফগভ
মভা: কাভরুজ্জাভান
নভজ ানা আক্তায
ভত মভা: ভনজবুয যভান
যাজদা মফগভ
জারার উনদ্দন
মযাজকা মফগভ
মভা: নুরুর আনভন
জাানাযা মফগভ
মভা: াজাান
ভজনাাযা মফগভ
মভা: জাাঙ্গীয কনফয
নরচা মফগভ
মভা: মনরভ
পনযদা ইানভন
ননযাঞ্জন নস্কয
সুনভতা যানী নস্কয
নপজযাজ নভা
আনপা খানভ
আব্দুর ভান্নান
আনভনা মফগভ
অনজত মবৌনভক
রুফী মবৌনভক
দ্বীন মভাাম্মদ
যন আযা মফগভ
নজয চন্দ্র ফারা
আরনা ফারা
মভা: যনফউর ইরাভ
নভজ নরনরভা আকতায
ভীয নভজানুয যভান
নাানূয মফগভ
মভা: আরী আজম্মদ াং
ভজনাাযা মফগভ
মভা: াইফুয যভান
মভাছা: নরনর যভান
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18/06/1991
05/07/1988
16/01/1989
15/10/1987
04/07/1993
01/01/1991
15/06/1991
04/02/1992
15/09/1987
25/12/1991
02/03/1988
31/12/1988
28/08/1993
15/10/1991
01/01/1990
19/02/1991
30/11/1996
05/01/1996
15/07/1992
20/02/1992
13/03/1993
27/11/1988
20/09/1990
06/06/1987
10/05/1992
01/01/1993
05/04/1988
01/11/1989
10/05/1990
02/08/1990
20/12/1988
05/03/1991
15/04/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22113 মভা: ইভযান নাজীয
22114 ভানযা ভজনাায ভৄনা
22115 মভা: ারাউনদ্দন কাজদয
22116 াভীভ আজভদ
22117 মভান খান
22118 মভা: আরভগীয মাজন
22119 মভা: মভাাযপ মাজন
22120 মভা: ভনন নভা
22121 এ.এ.এভ. তাজযকুজ্জাভান
22122 মভা: াইদুয যভান
22123 মভা: পযাদ মাজন
22124 জগতী যা
22125 মভা: আর ভৄনকভ আরী
22126 ভনার কানন্ত দা
22127 ননযন সুরতানা
22128 মভা: নভজানুয যভান
22129 মভা: সুভন ভূইূঁ া
22130 নজফ াা
22131 শুক্লা দা
22132 মখাজদজা মফগভ
22133 নুরুর আফছায
22134 মভা: ভাজারুর ইরাভ
22135 মভা: পারুক মাজন
22136 যতন কুভায মঘাল
22137 মভা: ানব্বয মাজন
22138 অনু অনধকাযী
22139 আবুর কারাভ আজাদ
22140 আনভয াভজা
22141 সুনজত কানন্ত মবৌনভক
22142 প্রদী চন্দ্র ভজুভদায
22143 মভা: াানুজ্জাভান
22144 নকজায ারদায
22145 আঁনখ ভনন

মভা: মভাজর উদ্দীন
জাানাযা মফগভ
মভা: ভজনাায মাজন
নানগন আক্তায
মভাজাজম্মর ক
লুৎপা মফগভ
আব্দুর জনরর আকন
ানফনা ইানভন
মভা; াজজদ আরী খান
মখাজদজা মফগভ
মভা: ানপজ উনদ্দন
আজনাাযা মফগভ
মভা: াদায আরী
মভাছা :নাজভা খাতুন
আব্দু াত্তায
াননা খাতুন
মভা: ভাযপত আরী
মভাছা: নযনজা াযবীন
মভা: আনভরুর ইরাভ
মভাছা: যাজদা মফগভ
মভা: লুৎপয যভান
মভাছা: আজর পজন
ফীযফর যা
তাযা যানী
মভা: ভভতাজ আরী
মভাছা: ভাছুভা াযবীন
স্বন কুভায দা
মপারী যানী দা
মভা: নদুর আরভ
যানদা আরভ
মভা: আবুফকয
াফানী মফগভ
মভা: নছনদ্দক ভূইঁা
নযপা খাতুন
নযভর চন্দ্র াা
ভনন যানী াা
মরান দা
রক্ষী দা
ভঈন উনদ্দন ভজুভদায
মরী আক্তায ভজুভদায
নুরুর ানকভ
আজনাাযা মগভ
মভা: যনপকুর ইরাভ
নানভা আক্তায
মভা: মভাজাজম্মর ক
মভাছা: ভনযভ মফগভ
যনফ মঘাল
আজরা যানী মঘাল
মভা: আব্দুয যাজ্জাক
মভাছা: মযাজকা মফগভ
নচত্তযঞ্জন অনধকাযী
তুরী অনধকাযী
মজকন্দায আরী
মভাজভনা মফগভ
ভত ভভরুজ নভা
মভাযা মফগভ
ীভৈল কানন্ত মবৌনভক
নখা যানী মবৌনভক
নযদ চন্দ্র ভজুভদায
আজরা যানী ভজুভদায
মভা: আব্দুর গনন
আজনাাযা মফগভ
কভর কান্ত ারদায
নৄষ্প যানী নকদায
মভা: চাঁন নভা যদায
মজরনা মফগভ
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25/01/1992
26/01/1997
01/01/1991
10/12/1995
02/02/1990
22/09/1992
30/06/1991
22/07/1987
30/06/1989
18/01/1997
30/11/1987
25/11/1989
11/08/1998
18/07/1987
28/02/1990
03/06/1987
15/06/1988
21/02/1991
04/01/1991
15/12/1995
07/03/1996
03/06/1989
01/02/1988
11/12/1992
12/03/1988
26/10/2017
20/11/1988
05/04/1991
01/02/1992
21/04/1992
01/12/1990
03/02/1989
01/01/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22146 ননভাই চন্দ্র াা
22147 মভাছা: নাজভৄন্নাায মফগভ
22148 মভাা: সুভনা খাতুন
22149 প্ররাদ কুভায
22150 মভা: নযফুর াান যতন
22151 মভাছা: নাছনযন আক্তায
22152 মভাছা: ভজনাাযা আক্তায
22153 নভল্টন কুভায চযাটির্য্না
22154 আভা খাতুন
22155 মভা: াখাাত মাজন
22156 মভা: াইফুর ইরাভ
22157 মভা: নানছভৄর াান
22158 এনাজতুর কফীয
22159 আভাউর হুনা
22160 মভা; াীন আরভ
22161 নফলু যা
22162 মভা: মতৌনপক ইরাভ
22163 মভা: ভাাবুফ ইরাভ
22164 মভা: সুরতান ভারুপ
22165 মভা: ভাফুজুর ক
22166 মভা: মনরভ নভা
22167 জাজদুর ইরাভ
22168 ননজন্দ্র নাথ যা
22169 মখ নানদ এজাজ
22170 নফকা চন্দ্র গাইন
22171 মভা: নরটন নভা
22172 মভা: ভাাবুফ াান
22173 ফনদউজ্জাভান
22174 মভাজাজম্মর ক
22175 মভাাম্মদ ভনভনুয যভান
22176 মভা: হুভাু্য়ুন কনফয
22177 জানস্ট যকায
22178 এ.এভ কাায জানভর

ভত কৃষ্ণ দ াা
নভনতী যানী াা
মভা: নুয আরভ
মভাছা: আজভনা মফগভ
মভা: আনভনুর ইরাভ
মভাছা: রুনফ খাতুন
নজফন্দ্র নাথ
মপারী যানী
মভাস্তানকভ
মপযজদৌী
মভা: আব্দুর ানপজ নভা
মভাছা: ভজনাাযা মফগভ
মভা: আবুর মাজন
মভাছা: মভাননজরা মফগভ
নফভর কুভায চযাটির্য্না
বুরবুনর যানী
মভা: া আরভ
মাজন আযা খানভ নভনু
মভা; আজাায আরী
মভাছা: াজনাাযা মফগভ
মভা: আনজজুর ইরাভ
মভাছা: ানদা মফগভ
মভা: আজাদ মাজন
সুযাইা মফগভ
মভা: আব্দুর ভান্নান
জাানাযা ভান্নান
মভা: আব্দুর কাইয়ুভ
জান্নাতুন মফগভ
মভা; জাভার মাজন
মভাছা: মযনুকা মফগভ
নাযান যা
নখা যা
মভা: নজরুর ইরাভ
মভাছা: ননলুপা ইরাভ
মভা: আব্দু ছাত্তায
মভাছা: মযানা খাতুন
ভত ভনপজুর ক
মভাছা: াজরা মগভ
মভা: নানয উনদ্দন
ভাফুজা খাতুন
মভা: ফারা নভা
মভাছা: মপারী মফগভ
মভা: পজলুয যভান
নানছভা খাতুন
প্রজভাদ চন্দ্র যা
রনরতা যানী যা
মখ মতৌনদুর ইরাভ
নাজভা ইরাভ
নৄনরন চন্দ্র গাইন
ননভতা যানী গাইন
নুরুর আনভন
মভাছা: যানদা খাতুন
মভা: আব্দু বুয খান
নুযজাান
এ আবুর পজর মভাল্যা
তনভনা মফগভ
মাজর উনদ্দন
ভাভৄদা
চাঁন নভা
ভজনাাযা মফগভ
ভত আব্বা আরী
মভাা: মকাননূয মফগভ
স্বজদ যকায
মজযাস্দা যকায
মভা: আব্দুর কুদ্দু
জানভরা খাতুন
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02/12/1988
09/09/1988
05/02/1996
23/11/1994
15/07/1989
08/07/1993
04/10/1996
15/07/1987
06/04/1992
17/12/1987
27/10/1988
15/11/1993
01/10/1991
01/01/1988
10/11/1993
06/05/1989
16/12/1995
09/07/1995
08/07/1988
22/12/1993
15/10/1989
13/09/1995
07/08/1992
24/09/1996
14/08/1992
18/07/1992
07/09/1988
10/07/1990
17/08/1990
16/01/1991
05/03/1988
04/03/1991
10/03/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22179 াানাজ াযবীন
22180 মভাাম্মদ নপকুর ইরাভ
22181 মভা: ইব্রাীভ নভা
22182 সুযঞ্জন যকায
22183 নক্লনটন তালুকদায ফাপ্পু
22184 মভাাম্মদ ভাফুজ আজভদ
22185 মভা: াদ্দাভ মাজন
22186 সুইচ চাকভা
22187 তদ নজল্লুয যভান
22188 আবুর কারাভ আজাদ
22189 মভা: ননজাভ উনদ্দন
22190 পানভ আর ইভযান
22191 মভা: ানপজুর ইরাভ
22192 ভনন উনদ্দন
22193 পযাদ মাজন
22194 মভা: ানযায কাইয়ুভ
22195 মভা: াইফুর ইরাভ
22196 মভা: আব্দুয যাজ্জাক খন্দকায
22197 তচতী যানী মভাদক
22198 নননৄ ভারাকায
22199 আব্দুছ ছারাভ
22200 ংকয কুভায নাথ
22201 দীক মদফনাথ
22202 পাযানা যভান
22203 ম্পা যানী মঘাল
22204 নভল্টন দা
22205 খানদজা আক্তায
22206 াধন চন্দ্র সূিধয
22207 মভজদী াান
22208 মভা: নপকুর ইরাভ
22209 মভা: আনতকুয যভান
22210 কাভনাীল মগারদায ফান্ধ্ফ
22211 ান্তানা আক্তায

এযাদ আরী
হুজযজা মফগভ
মভা: ভাভৄনুয যীদ ননদ্দকী
মযাকানা ইাছভীন
মভা: তুরা নভা
মভাছা: ারুর মফগভ
তজর যকায
ানফিী যানী যকায
অতুর কৃষ্ণ তালুকদায
ফানী তালুকদায
মভা: আবুর কাজভ
ননযনা আক্তায
মভা: আব্দু াত্তায
ভাফুজা খাতুন
ননভনজরন্দু চাকভা
অননতা চাকভা
ভত তদ আবুর ফয
তদা নুযজাান মফগভ
মভা: জনার আজফদীন
যাজনা মফগভ
মভা: কাভার উনদ্দন
ভভতাজ মফগভ
মভা: নুরুর কনযভ
মাজন আযা মফগভ
মভা: নুরুজ্জাভান
মভাছা: ানভদা খাতুন
ভভতাজ উনদ্দন
মজাযা মফগভ
মখ পনযদ
ানদা মফগভ
মভা: জনরুর কাইয়ুভ
াজাদী কাইয়ুভ
মভা: কাজী নূয ইরাভ
দুরারী মফগভ
মভা: ানফফয যভান খন্দকায
আছভা মফগভ
কনক কুভায মভাদক
কল্পনা যানী মভাদক
ভদন মভান ভারাকায
অঞ্জু ভারাকায
আব্দুর রনতপ
রারা মফগভ
জগৎনাথ নাথ
ভীযা যানী মদফী
ভত: নননখর চন্দ্র মদফনাথ
উজ্জরা যানী মদফনাথ
মভা: ফজলুয যভান
মনরনা যভান
সুীর চন্দ্র মঘাল
ফান্তী যানী মঘাল
মগাার দা
কল্পনা দা
মভা: নদুর ইরাভ
ননযন ইরাভ
ভত ফনঙ্গভ চন্দ্র সূি ধয
ফান্তী যানী
আবুর কারাভ
পাজতভা মফগভ
মভা: আব্দুর আরী
যানজা মফগভ
মভা: আজগয আরী
মভাছা: যনভা খাতুন
কানত্তনক মগারদায ফান্ধ্ফ
নফানী মগারদায ফান্ধ্ফ
তদ কত আরী
আঞ্জুভানাযা
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15/06/1995
01/12/1990
11/12/1996
05/03/1989
07/05/1992
10/07/1994
16/01/1989
29/03/1989
02/03/1988
10/12/1987
24/08/1988
31/07/1995
15/02/1992
06/10/1988
31/12/1987
20/05/1991
10/05/1990
15/07/1989
23/03/1997
25/08/1992
25/10/1988
22/05/1990
10/12/1988

23/11/1990
05/10/1990
02/04/1992
30/09/1989
01/07/1992
10/10/1988
05/02/1994
01/08/1987
31/12/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22212 মভা: মাানুয যভান
22213 মভা: মরার উনদ্দন
22214 মভাাম্মদ মখাযজদুর আরভ
22215 মভা: মভাযজদ মাজন
22216 মভা: যানজবুয যভান যানজফ
22217 রুজফর ফড়ুা
22218 জারার উনদ্দন
22219 মভাোঃ যাজীফ ভীয
22220 কাজী ভাভৄনুয যনদ
22221 ইযাত মভজদী ান
22222 মভাাোঃ রুফাইা আজফদীন
22223 মভাোঃ াখাাত মাজন
22224 মভাোঃ সুভন আর ভাভৄন
22225 ইভযান মাজন
22226 মভাোঃ নভজানুয যভান
22227 মযজাউর কনযভ
22228 এনাভৄর ক
22229 গাজী মভাোঃ াইফুর ইরাভ
22230 মভাোঃ মৌযব উনদ্দন
22231 প্রান্ত কুভায মদ
22232 আনকুয যভান
22233 নানদ মচৌদৄযী
22234 মভাোঃ আপজার মাজন
22235 মভাোঃ ইনাফ আরী
22236 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
22237 সুনন্দ ভন্ডর
22238 নুয মভাাম্মদ কাজী
22239 মভাোঃ যানকবুর ইরাভ
22240 সুভাইা আক্তায
22241 নভৄর ভজুভদায
22242 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাভৄন
22243 মভাোঃ তাাজ্জত মাজন
22244 মভাোঃ াইফুর ইরাভ ভূইা

আবুর ফাায
অজুপা মফগভ
মভা: আ: াফ
আনছা খাতুন
মভাাম্মদ পজর কনযভ
মযাজকা মফগভ
মভা; নুরুজ্জাভান পযাজী
মাজনাযা মফগভ
মভা: ইনি আরী ারাদায
ভাভৄদা মফগভ
চানু ফড়ুা
ভনজু ফড়ুা
মভাজরভ উনদ্দন
মখাজদজা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ ভীয
তাননজা মফগভ
কাজী আফদুর কানদয
মনরনা মফগভ
মভাোঃ ভকবুর মাজন মভাল্লা
আজরা মফগভ
এ.নফ.এভ. জনার আজফদীন
মভাাোঃ াভীন সুরতানা
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
ানকনা খাতুন
মভাোঃ নভজানুয যভান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ানদুজ্জাভান
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ ইব্রানভ
াজজদা মফগভ
আফদুর নফী
মযনু আযা মফগভ
মভাোঃ ারুনূয যীদ
মভাাোঃ াছজনাযা মফগভ
মভাোঃ াজাান
আক্তায জাান
মখ নপউনদ্দন
নফরনক মফগভ
স্বন কুভায মদ
যানু ফারা মদ
নুরুর কনফয
আজনাাযা মফগভ
আোঃ ারাভ মচৌদৄযী
মপরুজা মচৌদৄযী
মভাোঃ আতাউয যভান
আজরা মফগভ
মভাোঃ নজয আরী
ইনান মফগভ
মভাোঃ নপউদ্দীন মখ
নযনা মফগভ
অনভত ভন্ডর
মপারী ভন্ডর
মভাোঃ কাজী াপাজত মাজন
ানদা মফগভ
মভাোঃ আননছুয যভান
মভাছাোঃ মনরনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যীদ
যাজনা মফগভ
অভত ভজুভদায
ানখ যানী ভজুভদায
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
কাজী ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ যনপউনদ্দন মভাল্যা
আছুযা খাতুন
মভাোঃ আভীয আরী ভূইা
ানভদা ভূইা
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10/05/1992
08/03/1990
20/12/1992
17/07/1991
12/05/1991
13/10/1988
11/02/1991
01/12/1987
08/11/1998
16/01/1988
27/06/1991
21/09/1991
20/12/1994
01/02/1992
12/08/1991
06/01/1992
31/12/1988
08/12/1988
10/10/1993
15/02/1990
15/01/1988
04/02/1988
02/01/1991
01/01/1991
29/12/1987
07/06/1988
30/10/1987
25/09/1991
07/10/1998
10/09/1991
30/10/1987
21/12/1987
30/04/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22245 মভাোঃ ানাউর ক
22246 কাজী মভাাযপ মাজন
22247 ভৄাম্মদ ভঈন উদ্দীন
22248 মভাোঃ নাজভৄর াান
22249 মভাোঃ পনযদুর ইরাভ
22250 মভাোঃ নাজভৄর ফখনতায
22251 মভাাম্মদ আনপ মনাজ
22252 সুনিতা যা
22253 কাঞ্চন বটাচার্য্ন
22254 মভাোঃ আনজজুর ক ভাসুভ
22255 মভাাম্মদ জানকয মাজন
22256 সুদী বটাচার্য্ন
22257 মভাছাোঃ ঝুভা আক্তায
22258 ংকয কুভায ভন্ডর
22259 মভাোঃ নানদ মাজন
22260 যীফুর ইরাভ
22261 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
22262 এ.টি.এভ. জাকানযা বুজ
22263 মভাোঃ মদজরাায মাজন
22264 মভাোঃ ভাভৄন নভা
22265 ননাভৄতুর জান্নাত নননম্ম
22266 মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
22267 মভাোঃ আজারুর ইরাভ
22268 যানজফ আর াান
22269 সুযবী দা
22270 ননজঘাযফাঁী যকায
22271 মভাছাোঃ মভৌসুনভ আক্তায
22272 মভাোঃ ানব্বয মাজন
22273 ভননরুজ্জাভান তুলায
22274 মভাোঃ াযজবজ নভা
22275 মভাছাোঃ াযনভন জাান
22276 মভাোঃ ভানপজুয যভান
22277 মভপতাহুর মপযদাউ

মভাোঃ াজতভ আরী
নূযজাান মফগভ
কাজী নানছয উনদ্দন
ভনভনা খাতুন
ভত মভাাম্মদ আব্দুর শুক্কুয
নূয মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
নভজ. নাজভা মফগভ
মভাোঃ আইয়ুফ আরী খান
মভাছাোঃ মপযজদৌী খানভ
মভাোঃ মজকন্দায ফখনতায
বানু মফগভ
মভাোঃ মফদারুর আরভ
ভাবুফা আক্তায
যতন যা
মনফকা যা
কৃষ্ণ বটাচার্য্ন
মফফী বটাচার্য্ন
মভাোঃ নপজযাজ নভা
আজনাাযা মফগভ
মভাাম্মদ আকভর মাজন ভধা
সুনপা মফগভ
ীতাংশু মখয বটাচার্য্ন
স্বপ্না যানী চক্রফতী
মভাোঃ আব্দুর গফুয
নউরী মফগভ
মমাজগন্দ্র নাথ ভন্ডর
ইরা যানী ভন্ডর
মাযাফ ভাদফয
নানছভা মফগভ
কনরভ উল্লা
নদুন
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ মভাজভনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর কানদয
জাানাযা মফগভ
া আরভ
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
জাজদা আক্তায
আবুর ভনসুয
আযাফুন্নাায
মভাোঃ আব্দুর মভাতাজরফ যদায
আজভনা খাতুন
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
জাজদা খাতুন
মভাভতাজ উনদ্দন
যনভা খাতুন
অরুন দা
নফতা ফারা যা
যাভকুভায যকায
অঞ্জনা যানী যকায
মভাোঃ ইনরা মাজন
মভাছাোঃ নাজভা খাতুন
ভত নভজানুয যভান
যাজফা মফগভ
মভাাম্মদ আরী আক্কা
তানরভা
আোঃ যনদ নভা
াযবীন মফগভ
মভাোঃ ইনি আরী
মভাছাোঃ রাবরী মফগভ
মভাোঃ মভাতাায মাজন
মযাজকা খাতুন
পজজ উনদ্দন
মজরনা নফনফ
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08/09/1992
30/10/1991
15/08/1997
01/12/1988
01/12/1987
17/06/1987
14/02/1995
01/01/1998
12/07/1991
05/03/1990
05/08/1989
30/12/1990
02/08/1995
06/06/1993
31/12/1990
03/01/1995
03/10/1987
18/09/1990
03/01/1989
03/03/1989
31/12/1993
15/06/1988
02/01/1996

01/01/1992
13/06/1987
01/01/1997
02/01/1994
04/02/1990
10/10/1996
01/04/1995
03/04/1987
23/06/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22278 মভাোঃ াজজদুয যভান
22279 কাভরুন নাায
22280 ানদা আপনযন
22281 আনভনুর ইরাভ
22282 ইজভত মজযীন
22283 প্রকা ভন্ডর
22284 এ.এইচ.এভ. াজদকুর ইরাভ
22285 মভাোঃ াানুজ্জাভান
22286 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
22287 মতৌনপকুর াান
22288 মভাছাোঃ কাভরুন নাায
22289 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
22290 মভাোঃ ভাসুদ যানা
22291 মভাাম্মদ নদুর ইরাভ
22292 যাজদুর ইরাভ
22293 মভাোঃ অননক খান আনফদ
22294 মভাোঃ নদুর ইরাভ
22295 মভাোঃ নাজভৄর ইরাভ
22296 নাযান দা
22297 মভাোঃ একযাভৄর ক
22298 মভজদী াান
22299 মভাোঃ আরানভন খান
22300 মভাাম্মদ ফাদুল্লা খান
22301 মভাোঃ নপউর ইরাভ
22302 প্রজননজত চন্দ্র দা
22303 মজনযন সুরতানা
22304 নদুর ইরাভ
22305 মভাোঃ ইভাইর মাজন
22306 আফদুর খাজরক
22307 নপ্রভ কানন্ত মদ
22308 াভছুন নাায
22309 ছারভা আক্তায
22310 মভৌসুভী আক্তায

মভাোঃ জনভ উনদ্দন
মভাছাোঃ ছাজরা মফগভ
নদুল্লা
তাজনকাতুন
আব্দুয যভান নরটন
ারভা মফগভ
নান্নু মভাল্লা
ভৄক্তা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
নাযীন আকতায
ভত জফশ্বয ভন্ডর
তী যানী ভন্ডর
মভাোঃ াইফুর ইরাভ
মভাছাোঃ নফরনক ফানু
মভাোঃ মরার উনদ্দন
মভাাোঃ াননা মফগভ
মভাোঃ ততবুয যভান
ানভদা মফগভ
ভৄন্সী াজপজ আজভদ
মগারান আযা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
মভাছাোঃ মযজনা আজাদ
মভাোঃ মগারাভ যসুর
ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
ননযন মফগভ
মভাোঃ আব্দু মাফাান
মাাগী মফগভ
আফদুয যফ ভৄন্সী
মযনজা মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর পারুক খান
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ মভাকজছদ আরী
ানা আক্তায
নদুর ইরাভ
তাছনরভা মফগভ
ভঙ্গর দা
ননিা দা
মভাোঃ পজলুর ক
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ ফাজদুর ক ভজুভদায
আভা আক্তায ননা
মভাোঃ মরার খান
মাজন আযা মফগভ
মভাাম্মদ আকফয খান
াজজদা মফগভ
মভাোঃ মভাাম্মাদ আরী
মভাছাোঃ ানদা মফগভ
রক্ষন চন্দ্র দা
ভারতী যানী দা
মভাোঃ াজপজ খান
মযাজকা মফগভ
আব্দুয যনভ
ফাজনযা
মভাোঃ ফনদায যভান
াজজযা মফগভ
ভত মভাোঃ মভাস্তপা
আজভনা খাতুন
স্বন কুভায মদ
রুারী যানী মদ
মভাাম্মদ আফদুর জব্বায
ভজনাাযা মফগভ
আফদুর জাজয
মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ অনদুয যভান ভৄন্সী
মদজরাাযা মফগভ
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02/02/1992
12/08/1991

17/04/1994
25/12/1989
20/07/1992
10/04/1988
01/12/1988
02/12/1991
01/01/1989
01/02/1994
20/05/1989
25/09/1997
13/05/1991
01/01/1988
05/10/1991
24/10/1987
01/03/1992
05/09/1989
31/12/1991
23/04/1997
24/05/1996
18/05/1990
25/05/1987
30/08/1994
02/06/1990
01/01/1995
03/06/1987
30/05/1992
15/06/1992
25/01/1989

02/03/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22311 াখাাত মাজন
22312 মখ তুনন
22313 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
22314 শুভ্রা যাণী
22315 আনযপ আযাপাত
22316 মভাোঃ আোঃ আরীভ
22317 মভাোঃ আব্দুল্লা আর নরখন
22318 তানভনা খাতুন
22319 সুযনজজন কানন্ত মদফ
22320 তা কুভায ার
22321 আভাউর হুনা
22322 াভসুর ানকযীন
22323 মভাোঃ ভনউয যভান
22324 মভাছাোঃ তাননা াযবীন
22325 মভাোঃ মভজযাফ মাজন
22326 তাননজদা সুরতানা
22327 মভাোঃ ইকফার মাজন
22328 তানভনা আক্তায
22329 ঞ্জ কুভায মঘাল
22330 মভাোঃ মাজর যানা
22331 মভাোঃ াভীভ মাজন
22332 আযাপাতুর ইরাভ
22333 যানকবুর ইরাভ
22334 মভাোঃ াাবুনদ্দন শুব
22335 কাভরুর াান
22336 মভাাযপ মাজন
22337 মভাোঃ আর আনভন
22338 মভাোঃ মাজর যানা
22339 মভাোঃ আনতকুয যভান
22340 যতন নভা
22341 নূয মভাাম্মদ
22342 নুযাত ইাছনভন
22343 আকা দা

মভাোঃ ভৄক্তায মাজন
মপারী মফগভ
মখ মভাখজরছুয যভান
াজফা মফগভ
মভাোঃ আইয়ুফ আরী
মভাছাোঃ ভভতাজ াযবীন
ভননন্দ্র চন্দ্র দা
ান যাণী দা
নুরুর ইরাভ
মযজনা
মভাোঃ আোঃ ফানয
মভাছাোঃ নরভা
মভাোঃ আব্দু াত্তায
আঞ্জুাযা মফগভ
আোঃ যনদ তালুকদায
মভাছাোঃ মপারী মফগভ
প্রজভাদ কানন্ত মদফ
যত্না যানী মদফ
নাযান চন্দ্র ার
কৃষ্ণা যানী ার
মভাোঃ মরার
ভৄজুভায নাায
মগারাভ াযায
রনতপা মফগভ
মভাোঃ ভনজজয আরী
মভাছাোঃ মভাজরভা খাতুন
মভাোঃ ানভদুয যভান
নভজ ানভভা যভান
ভত ভকবুর মাজন
মভাছাোঃ নর মফগভ
মভাোঃ মাাইনুজ্জাভান
আনিা জাভান
মভাোঃ কালু নভা
ইনুপা মফগভ
মভাোঃ ানুয খান
ভাভৄদা খাতুন
সুবাল চন্দ্র মঘাল
অননতা মঘাল
মভাোঃ ছকু নভা যকায
মভাছাোঃ ভঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ ভনজফয যভান
মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ নুয মাজন
ননযনা মফগভ
নূরুর আজনাাযা
জাানাযা মফগভ
মভোঃ নদুর ইরাভ
ানদা আক্তায
খনফয উদ্দীন মভাল্লা
পনযদা মফগভ
মভাোঃ মভাজাফ্পয মাজন
ভজনাাযা মফগভ
ভত মভাোঃ তাযা নভা
মভাজভনা মফগভ
মভাোঃ াইফুর ইরাভ
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
মভাোঃ ফদয উদ্দীন
মভাাোঃ মপারী মফগভ
ভহুফায যভান
যাজফা খাতুন
মভাোঃ আনজজুর ইরাভ
মভাছাোঃ নূরুন্নাায মফগভ
মভাোঃ নুয মাজন
মনরনা মাজন
মগৌয দা
মফনু দা
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03/02/1998
20/12/1994
20/05/1993
10/03/1997
19/10/1991
26/07/1992
12/12/1990
07/08/1993
03/02/1998
10/11/1994
01/02/1995
28/03/1995
26/07/1993
23/06/1995
31/12/1998
20/05/1988
21/12/1988
20/10/1990
01/11/1991
25/05/1987
18/06/1989
21/11/1990
18/01/1991
02/11/1993
15/04/1989
27/10/1987
25/12/1998
01/03/1989
18/12/1990
21/04/1989
05/07/1990
01/01/1997
09/09/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22344 অজ দা
22345 মভাোঃ া আরভ
22346 মভাোঃ আাদুর ইরাভ
22347 মভাোঃ এযাদ আরী
22348 মভাোঃ নগা উদ্দীন মচৌদৄযী
22349 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ সুভন
22350 তাভান্না তাভীভ
22351 নযপাত সুরতানা
22352 তাজযা আক্তায
22353 ারা আকতায
22354 মভাোঃ মভাক্তায মাজন রা
22355 মভাোঃ নগা উনদ্দন
22356 মভাোঃ ানরউল্লাহ
22357 নচন্ম াা
22358 রা চন্দ্র যকায
22359 মভাোঃ নদুর ইরাভ
22360 মভাোঃ ভাননরুর ইরাভ
22361 মভাোঃ যানদুর ইরাভ
22362 প্রান্ত কুভায মন
22363 মভাোঃ মফরার উদ্দীন
22364 মভাাোঃ আান াফীফ
22365 নভযাজ উনদ্দন
22366 মভাাম্মদ ারুন
22367 আনপ আযাপাত
22368 মভাাম্মদ ভঈনুর াান
22369 াখাাত উল্যা
22370 মভাোঃ যানজফ মাজন
22371 ভাাবুবুয যভান
22372 মকাননুয আক্তায
22373 মভাোঃ াফ উনদ্দন
22374 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
22375 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
22376 মভাোঃ জুজর যানা

ক্ষীয মভান দা
স্বপ্না দা
মভাোঃ আননছুয যভান
ানছনা মফগভ
ভত খনরলুয যভান
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
মভাোঃ আবু াঈদ নভা
মভাছাোঃ ভভতা খাতুন
মভাোঃ আবু তাজয মচৌদৄযী
জুজরখা মফগভ
মভাোঃ ফাদুর ান্নান
ানভদা আক্তায
মভাোঃ আব্দুয যনভ
াননা আক্তায
নযাজ উনদ্দন
ননগায সুরতানা
মভাোঃ াজারার
জাানাযা মফগভ
এ, এভ, কত আরী
আনপা খাতুন
মভাোঃ ভনন
ভত ানদা মফগভ
ভত মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ মজাযা মফগভ
ভত মভাজাফ্পয আরী
আজা মফগভ
নচত্ত যঞ্জন াা
অননভা াা
গজন চন্দ্র যকায
ঊলা যাণী যকায
মভাোঃ আবুর কাজভ
াননা খাতুন
রনতপা মফগভ
ভাবুফ আরভ
মভাোঃ আনতায যভান
জখরা খাতুন
প্রদী কুভায মন
ানফিী যাণী মন
মভাোঃ যনপক
যনভা মফগভ
মভাাোঃ আযফ আরী
মভাাোঃ আজভনা মফগভ
আবুর াজভ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর ফয
মাজন আযা মফগভ
মভাাম্মদ নুরুর আনভন
াননা আনভন
মভাাম্মদ আবুর াজভ
মভাছাম্মদ তদা ভনযভ আক্তায
ীদ উল্যা
ানরভা মফগভ
আব্দুর জনরর
যাজফা খাতুন
আব্দুর কুদ্দু
আা মফগভ
ভঙ্গর নভা
যাজফা মফগভ
মগারাভ মভাস্তপা
ঝযনা মফগভ
মভাোঃ ভনপজুর ইরাভ
মভাাোঃ নভনুাযা মফগভ
মভাোঃ নদুল্লা ভৄছুল্লী
কননুয মফগভ
আব্দুয যফ গাজী
মভাাোঃ আকনরভা মফগভ
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13/02/1993
04/06/1996
14/01/1990
15/02/1989
10/08/1988
16/03/1991
01/01/1991
31/01/1997
15/01/1997
06/06/1994
12/10/1988
01/05/1992
15/12/1991
10/10/1988
07/02/1988
17/07/1990
23/12/1987
05/01/1989
17/11/1988
26/05/1995
11/05/1988
01/10/1992
28/11/1991
05/12/1993
06/06/1991
05/04/1996
05/01/1998
11/10/1994
08/12/1993
03/01/1988
20/12/1997
04/01/1989
25/03/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22377 নযনানক দত্ত
22378 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
22379 মভাোঃ কাভরুর াান যকায
22380 মভাোঃ াইদুজ্জাভান
22381 মভাোঃ এনাভৄর ক
22382 মভাোঃ ীদুর ইরাভ
22383 মভাোঃ আবুর কারাভ
22384 ভৄননদ আরভ
22385 মভাোঃ াান মভাল্লা যনফন
22386 াননুয যভান
22387 মভাোঃ ভাহফুজুর ক
22388 মভাোঃ নভরন নভা
22389 মভাোঃ ভনপজুয যভান খান
22390 সুনপ্রা নফশ্বা
22391 নূযজাান খানভ
22392 াযভীন আক্তায
22393 মভাোঃ আর-আনভন ারাদায
22394 মভাোঃ কাঞ্চন কফীয
22395 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
22396 মাজর যানা
22397 মদফাীল ভনল্লক
22398 মভাোঃ মাজরভান
22399 নফরনক আক্তায
22400 মভাোঃ মভাানদ্দকুয যভান
22401 আবু াননপা
22402 রুভা খানভ
22403 রার মভাাম্মদ
22404 মভাোঃ ইউনু
22405 ানফবুয যভান
22406 মভাোঃ আব্দুয যনভ
22407 মভাোঃ মযজানুর ক
22408 মভাোঃ আব্দু ছারাভ
22409 মভাোঃ আরভাভৄন

মতী চন্দ্র দত্ত
ঝুনু যানন দা
মভাোঃ াজফ আরী নভা
যনভা খাতুন
মভাোঃ যনপক যকায
মভাছাোঃ মগারাী মফগভ
মভাোঃ াইফুর ইরাভ
নুযজাান
মভাোঃ আব্দুর রনতপ ভন্ডর
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মযনজা মফগভ
মভাোঃ ইউছু
পনযদা মফগভ
আব্দুয যভান
পাজতভা আক্তায
মভাোঃ ভৄনরভ মভাল্লা
ারুর মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যভান
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক
মনরনা আক্তায
মভাোঃ আবুর কাজভ
রুনফা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যফ খান
ভাসুদা মফগভ
নৎ নফশ্বা
নফাখা নফশ্বা
মভাোঃ াজদ
পানভা মফগভ
ভযহুভ মফাযান উদ্দীন খাঁন
ভীযা খাঁন
আবুর কারাভ আজাদ ারাদায
নভনাযা মফগভ
মভাোঃ আযাপ উদ্দীন
মভাছাোঃ ননযনা খাতুন
মভাোঃ ইভাইর মাজন
আজভনা মফগভ
সুন্দয আরী
ভানপা মফগভ
নফষ্ণু দ ভনল্লক
নখা ভনল্লক
মভাোঃ মকপাজত উল্লযা
াজনা মফগভ
মভাোঃ ফাদর মাজন
জাজফদা আক্তায
আব্দুয যনভ ভনল্লক
াভীভা
ভননয উনদ্দন আজভদ
মযানজনা মফগভ
ইানফ মভাল্লযা
ছজফদা মফগভ
মভাোঃ আজাায আরী
ভত যনভা মফগভ
নভয মাজন
াজরভা আক্তায
মভাোঃ আক্তায মাজন
ছাজযা খাতুন
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
মভাছাোঃ ান্তনা মফগভ
মভাোঃ এভদাদুর ক
মভাছাোঃ মপারী খাতুন
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায
মভাছাোঃ নভনন খাতুন
মভাোঃ কত আরী
মভাোঃ মফনচু খাতুন
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16/07/1994
15/08/1989
22/12/1990
01/01/1989
27/11/1988
03/01/1988
09/04/1988
02/09/1988
06/07/1989
22/10/1991
02/10/1989
04/06/1988
01/07/1990
15/12/1993
01/12/1991
28/10/1993
05/04/1989
15/07/1988
25/07/1987
20/06/1987
13/07/1990
12/02/1993
07/05/1995
16/07/1998
05/12/1992
12/11/1987
02/12/1991
12/06/1989
01/02/1990
15/11/1991
10/09/1992
18/09/1988
11/11/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22410 ভর যদায
22411 ানভা সুরতানা
22412 াহ মভাোঃ নানদ াান
22413 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
22414 ভৄনন্ন আক্তায
22415 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
22416 মখাযজদ আরভ
22417 মভাোঃ মাজর যানা
22418 নানদা আক্তায
22419 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
22420 চন্দ্রনাথ যকায
22421 ভান্না নফশ্বা
22422 আনল চন্দ্র াইক
22423 আনভনুর ইরাভ
22424 সুফীয কুভায াা
22425 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
22426 মগৌযী মগাস্বাভী
22427 মভাোঃ জানদ াান উজ্বর
22428 মভাোঃ আান াফীফ াদ্দাভ
22429 মখ মভাোঃ একযাভ মাজন
22430 মভাছাোঃ ানযন আক্তায
22431 মভাোঃ আবুতানরফ
22432 তদ মভাোঃ মভাাজদ্দক াান
22433 নযভা আক্তায স্বণ না
22434 াভা আক্তায
22435 মনরভ মযজা
22436 নযজবী আাজম্মদ
22437 মভাোঃ জনভ উনদ্দন নভনজ
22438 ভনন নভনজ
22439 জান্নাত াান
22440 াযনভন আক্তায
22441 মভাোঃ নদদায আরভ
22442 পাযজানা ইাছনভন নংনক

ভজনাযঞ্জন যদায
নফতা যদায
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায
অনজা মফগভ
াহ মভাোঃ ীদুল্লা
ভাহফুজা খানভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
আযা মফগভ
মভাোঃ আোঃ যনভ
মভাাোঃ মযখা মফগভ
মভাোঃ মারাভান আরী
মভাছাোঃ জীফন মনছা
মভাোঃ ভনতন প্রধান
মখাযজদা মফগভ
মভাোঃ াভছুর ক
মাজনাযা মফগভ
আজফ আরী
আাতুন মনছা
মভাোঃ আোঃ যনদ
নুযজাান মফগভ
মগৌড় চন্দ্র যকায
ভাা যাণী যকায
যতন নফশ্বা
মফফী নফশ্বা
ধীজযন চন্দ্র াইক
কনকরতা াইক
আরাউনদ্দন
আজভনা খাতুন
বানু নাথ াা
আযতী াা
ভীয আরী াদায
মতাযা মফগভ
ভতুযঞ্জ মগাস্বাভী
ানফিী মগাস্বাভী
মভাোঃ আরী আকফয মাাইন
রাইরী আকফয
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান যকায
মভাছাোঃ ভভতা মফগভ
ভত মখ মভাোঃ ইনান উনদ্দন
ননা মফগভ
মভাোঃ আক্তায মাজন
মভাছাোঃ মফফী মফগভ
মভাোঃ যনভৄদ্দীন
মভাছাোঃ আনফদা মফগভ
তদ মভাোঃ নভজানুয যভান
আজযপা মফগভ
মভাোঃ আযভান নভা (ভেদ্ধাআত
ভৄনক্তজমাদ্ধা)
ানদা
আক্তায আব্দুর আউার
ভত
ফীযভৄনক্তজমাদ্ধা
ফানছরুন মনছা
আব্দুর খাজরক ভধা
পাজতভা মফগভ
ভত যনপকুর ইরাভ
াভীভা আক্তায
আব্দুয ভনতন নভনজ
ভভতাজ মফগভ
আব্দুর ভনতন নভনজ
ভভতাজ মফগভ
আব্দুর ভান্নান
নফউটী মফগভ
মভাোঃ া আরভ
ছারভা মফগভ
মভাোঃ পারুক
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ পারুক
মাজন আযা মফগভ
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13/08/1990
01/01/1991
10/06/1997
08/10/1991
03/05/1994
01/12/1987
01/06/1992
05/02/1992
10/02/1996
14/02/1989
10/07/1987
09/10/1992
08/01/1995
15/08/1992
05/10/1989
23/08/1996
15/06/1990
30/12/1987
10/06/1994
03/10/1989
21/04/1995
18/10/1992
03/10/1988
08/06/1997
03/12/1987
12/08/1991
23/01/1995
01/06/1992
01/12/1995
01/01/1997
03/01/1998
01/09/1990
02/01/1993
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িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22443 এইচ এভ জানদ াান নজা
22444 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
22445 সুভাইা আক্তায
22446 মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
22447 মফাযান উনদ্দন
22448 তাভৄন তাজয
22449 মভাোঃ নযপ মাজন
22450 মভাোঃ ভৄকুর মাজন
22451 কানতনক চন্দ্র মঘাল
22452 অননক কুভায কুন্ডু
22453 াজদকুয যভান সুজন
22454 সুান্ত কুভায
22455 রুজফর যকায
22456 ভানযা আক্তায ননা
22457 মভাোঃ ভাজজদুয যভান
22458 যানদুর াান
22459 শ্যাভর কুভায ভন্ডর
22460 ভনযাভ আক্তায
22461 মভাোঃ জর উনদ্দন
22462 মভাোঃ ভৄস্তানপজুয যভান
22463 মভাোঃ ভারুফুর ইরাভ
22464 মভাোঃ তাজভৄর ইরাভ
22465 মভাোঃ ইব্রাীভ যদায
22466 খারুননাায রুভা
22467 াননা আকতায
22468 সুভন চন্দ্র ার
22469 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন াজটাাযী
22470 নদররুফা সুরতানা
22471 মতু আক্তায
22472 মভাোঃ আব্বা উদ্দীন
22473 মভাাোঃ ানভভা আক্তায
22474 মভাোঃ মকাননুয ইরাভ নভজান
22475 মভাোঃ নানদভ নভা

আফদুর জব্বায ারাদায
আছভা মফগভ
মভাোঃ ফাদা নভা
মভাছাোঃ ফাজনছা মফগভ
মভাোঃ মনছায আজম্মদ
মভাছাোঃ মাজরী আক্তায
মভাোঃ আব্দুর াই
মভাছাোঃ ভজনাাযা খাতুন
আব্দুর জব্বায
কভনর মফগভ
এ, টি, এভ, ভনউনদ্দন আজভদ
নূরুন্নাায
আব্দুর জনরর ভধা
রাইরী মফগভ
মভাোঃ আভজাদ আরী
মভাোঃ আসুযা মফগভ
মগাার চন্দ্র মঘাল
নৄস্প যাণী মঘাল
অধীয যঞ্জন কুন্ডু
ভাা যাণী কুন্ডু
নুরুন্নফী ইরাভ
মনরনা মফগভ
উভা চযণ
ভাধফী যাণী
জন্তাল যকায
মফফী যাণী যকায
ভত মভাোঃ াহ আরভ মভাল্লা
আজা মফগভ ননরু
মভাোঃ নাজফ আরী
াজভরা মফগভ
এভ. আয. জাাঙ্গীয
নরনর মফগভ
যাখার চন্দ্র ভন্ডর
কানভনী যাণী ভন্ডর
মভাোঃ মানা নভা
নকনা মফগভ
মভাোঃ মভাজাায উনদ্দন া
মভাছাোঃ পাজতভা খাতুন
মভাোঃ নভজানুয যভান
মভজরুনজনছা
মভাোঃ জানকয মাজন
সুনপা খাতুন
মভাজজয আরী পনকয
মভাছাোঃ ফাাযজান মফগভ
ভত মভাোঃ পনযদ যদায
ানরভা মফগভ
মভাোঃ কাঞ্চন আরী নকদায
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ রুহুর আনভন নফশ্বা
কননুয মফগভ
যননজত চন্দ্র ার
ভজনাযভা যাণী ার
মভাোঃ নুরুর আনভন াজটাাযী
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
আভা আক্তায
মভাোঃ কত মাজন
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আোঃ কনযভ
মভাছাোঃ জগুন মফগভ
মভাোঃ আনভয মাজন
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
মভাোঃ উনকর উনদ্দন
মযনু মফগভ
মভাোঃ ভাভৄন নভা
নাযনগ আক্তায
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18/01/1999
20/03/1998
16/08/1997
11/03/1988
15/03/1996
27/10/1990
31/12/1988
07/05/1991
13/08/1991
10/11/1990
01/03/1991
16/01/1994
20/03/1994
01/04/1997
10/12/1991
24/04/1994
27/12/1990
01/12/1988
10/01/1989
06/07/1987
13/01/1988
16/11/1990
25/03/1994
10/10/1988
30/10/1989
25/11/1987
30/12/1992
25/10/1992
28/02/1997
01/01/1994
30/11/1993
04/01/1993
01/05/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22476 তাননজন জাান খাঁন
22477 মভাোঃ াভসুজ্জাভান
22478 পাযজানা মচৌদৄযী
22479 তদ নযাজুর ইরাভ
22480 জাকানযা
22481 মভাোঃ াাদাৎ মাজন
22482 ম্পা ইাছনভন
22483 মভাোঃ মনরভ মযজা
22484 জীফ দা
22485 যানজফ আজভদ
22486 মভাোঃ নদনৄ াদায
22487 উত্তভ কৃষ্ণ ার
22488 মনরভ মভাল্যা
22489 টিটু নভা
22490 যাজর নভা
22491 মভাোঃ ভাভৄন নভা
22492 াজ্জাদ মাজন
22493 মভাোঃ ানকর আজভদ যাান
22494 মভাোঃ আনিদ মচৌদৄযী
22495 পনযদুর ইরাভ
22496 াযনভন আযা বৃনি
22497 াযনভন সুরতানা স্বণ না
22498 মভাোঃ আজনাায মাজন
22499 মদফানল দা ফকুর
22500 তন্ম তািুরী
22501 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
22502 মভাোঃ আর- আনভন
22503 মাজর নভা
22504 আজা আক্তায
22505 জীফ আজে্দ
22506 মভাোঃ ভাকসুদুর ক
22507 মভাোঃ আনপ াান অননক
22508 মভাোঃ যানকফ

ভত মভাফাযক মাজন খাঁন
আজা ননদ্দকা
মভাোঃ ইভাইর মাজন
জতন মভাল্লা
ভত আবু নাছায মচৌদৄযী
নাছযীন মচৌদৄযী
তদ যনপকুর ইরাভ
তদা জাানাযা মফগভ
নছনদ্দকুয যভান
মডাভযাজজয মনছা
মভাোঃ জহুরুর ক
াানা আক্তায
মভাোঃ আবুর াজভ
াভসুন নাায মফগভ
মভাোঃ মভাাম্মদ আরী
মভাছাোঃ ভনা খাতুন
শুম্ভ নাথ দা
আজরা যাণী দা
আব্দুয যনভ
ভাবুফা মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ নভা
ভজনাাযা মফগভ
মগাার ার
মপারী ার
নুরু মভাল্যা
কুরসুভ মফগভ
ভনতউয যভান
যাজফানু
নূরুর ইরাভ
কুসুভা আক্তায
মভাোঃ াভদু নভা
যীনা মফগভ
তদ নগা উনদ্দন
ছারভা মফগভ
মভাোঃ যাপত আরী
মপারী মফগভ
মভাোঃ মাজন
আা আক্তায
মভাোঃ আজগীয আরী
পনযদা খাতুন
মভাোঃ াইদুয যভান
মভাাোঃ ভাফুজা খাতুন
াজজদা নাজভৄর
নাজভৄর মাজন
মভাোঃ মগারাভ মাজন
মভাছাোঃ ছন্দা মফগভ
মদফ মভান দা
নউরী যানী দা
জন্তাল চন্দ্র তািুরী
ছনফ যানী তাির
ু ী
MD. TAIZUL ISLAM
MST. ROWSHAN ARA
KHATUN
মভাোঃ
যনফউল্লা
মভাজভনা খাতুন
আব্দুর ভনভন
রার ফানু
মভাোঃ আরতাপ মাজন
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যফ
ভঞ্জুভা মফগভ
মভাোঃ যাজদুর ক
মভাছাোঃ ভাকছুদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর মভাত্তাজরফ
মভাছাোঃ যনভা খাতুন
মভাোঃ জাভার
পাজতভা
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17/09/1996
10/12/1986
07/08/1994
10/02/1988
01/12/1988
10/11/1995
08/09/1991
17/07/1990
10/08/1988
08/09/1989
24/10/1990
28/11/1991
18/03/1989
18/07/1988
17/06/1990
20/07/1996

04/06/1998
15/01/1994
30/12/1994
21/01/1998
24/10/1988
23/09/1989
04/02/1994
20/09/1994
10/03/1988
15/05/1991
05/05/1991
28/01/1990
14/12/1998
27/10/1991
15/01/1997
01/01/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22509 অনবনজত বক্ত
22510 মাননা আক্তায সুনভ
22511 এইচ. এভ. আর ভাভৄন
22512 ভনযভ আখতায
22513 উজ্জর চন্দ্র াা
22514 মভাোঃ ইউনু আরী
22515 সুভন আজভদ
22516 জান্নাত
22517 ভৄক্তা
22518 যানকফ মচৌদৄযী
22519 মভাোঃ আর-ভাভৄন
22520 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
22521 নফল্লার যদায
22522 জন্ত কুভায যা
22523 মভাোঃ াাদাৎ মাজন
22524 মভাোঃ ভাফুকুয যভান
22525 মভাছাোঃ আইনযন নাায
22526 মভাোঃ যানা
22527 চঞ্চর যা
22528 মভাোঃ মগারাভ যাব্বী
22529 ননন আক্তায
22530 মভাাোঃ াযভীন সুরতানা
22531 মভাাম্মদ মভাদাায আান
22532 মভাোঃ নযফুর আরভ ভাভৄন
22533 মভাোঃ আযভান মাজন
22534 মভাোঃ াজর ইরাভ
22535 ননগায সুরতানা
22536 মভাোঃ ভৄছা াানযা
22537 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
22538 ইউসুপ যকায
22539 নফবাল অনধকাযী
22540 মভাোঃ যনফউর াান
22541 মভজদী াান

উজন্দ্র রার বক্ত
অননভা যানী যা
জযাায মাজন
যাজফা মফগভ
মভাোঃ াভছুর ক
মভাছাোঃ নভনা মফগভ
মভাোঃ াননপ মখ
মজনাাযা মফগভ
জন্ত াা
ভাা যানী াা
মভাোঃ ভনপজুর ইরাভ নকদায
আকনরভা মফগভ
নযাজুর ইরাভ
নুরুন নাায মফগভ
জাাঙ্গীয কাজী
ভত পনযদা
জাাঙ্গীয কাজী
ভত পনযদা
ানফবুয যভান মচৌদৄযী
রাইনর মফগভ
মভাোঃ নছনদ্দকুয যভান
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ নজাদ আরী
জাানাযা খাতুন
ইভাইর যদায
ভনযাভ মফগভ
নরীন চন্দ্র যা
ভাা যানী যা
মভাোঃ াজাান ভধা
মভাাোঃ ভাা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
নপজযাজা ফকুর
ভতুযোঃ আজাদুর ইরাভ
মভাছাোঃ পনজরা মফগভ
মভাোঃ ভজয আরী
মভাছাোঃ ভাজরকা মফগভ
রনরত চন্দ্র যা
ারুর যানী যা
মভাোঃ নানজভ মভাল্লা
ভানপা মফগভ
আব্দুর াত্তায ভূইূঁ া
নাজভা মফগভ
মভাোঃ মভাজরভ ারাদায
মভাাোঃ মনাযা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
নুরুন নাায
মভাোঃ নদ নভা
মভাছাোঃ নাজভা মফগভ
মভাোঃ াইফুর ইরাভ
আজফদা খানভ
মভাোঃ মভাস্তপা যভান
জুজরখা মফগভ
গাজী মভাোঃ আোঃ ভনফন
মজবুন নাায আক্তায
মভাোঃ ভৄনছুয আরী
মভাছাোঃ মনরনা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
ানদা মফগভ
আোঃ আউার যকায
যজপজা মফগভ
তুরী যঞ্জন অনধকাযী
ভৄননতী অনধকাযী
মভাোঃ নুরুন নফী
মযাজকা আক্তায
আব্দুর আরী
নফরনক মফগভ
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10/12/1997
20/10/1995
03/02/1995
15/10/1988
20/09/1989
08/08/1990
04/12/1992
20/03/1995
18/01/1990
07/10/1990
03/05/1990
11/10/1989
05/12/1990
30/12/1993
01/03/1989
20/03/1991
18/07/1994
28/11/1988
18/02/1991
07/02/1995
02/07/1996
15/10/1997
01/01/1991
12/04/1986
15/10/1987
12/10/1991
10/09/1993

20/01/1990
30/12/1994
05/12/1988
26/06/1996
03/12/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22542 াজযাায মাজন
22543 আনজউন নাায
22544 মভাাম্মদ মাজন
22545 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
22546 মভাোঃ ভাজজদুর ক
22547 মভাোঃ যাজু আজভদ
22548 অনত কুভায আনদতয
22549 মভাোঃ যীপ মাজন
22550 মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
22551 এ. এভ. নদদারুর আরভ
22552 াাদাত মাজন
22553 মভাোঃ আবুর কারাভ জীফ
22554 মভাোঃ আনযফুয যভান
22555 রূক চন্দ্র নন্দী
22556 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
22557 াযনভন আক্তায
22558 মভাোঃ পজজর যাব্বী
22559 মভাোঃ মভজদী াান
22560 মভাোঃ মযজাউন নফী
22561 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
22562 মভাোঃ তানযকুর ইরাভ
22563 আভা আকতায
22564 আনভনা জাান
22565 ারভা আক্তায
22566 যাজদুর ইরাভ
22567 াননজদা জাান তন্দ্রা
22568 মভাোঃ ভঞ্জুরুর ক খন্দকায
22569 নজল্লুয যভান
22570 মভাোঃ মাজর ারাদায
22571 আপনযন আযা যনদ
22572 মভাোঃ আবুর ানাত
22573 নন্টু দা
22574 ইভযান াান

কুদ্দুছ নভা
মভাজভনা মফগভ
আনজজুর ক
াভীভা ক
ভতোঃ মগারাভ মভাস্তপা
াানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াভাদ
খুকু
মভাোঃ মভাতাায মাজন খাঁন
নভজ যনভা খাতুন
মভাোঃ আবু ফককায ননদ্দক
মভাছাোঃ যানদা খাতুন
নফন কুভায আনদতয
নদারী যাণী আনদতয
মভাোঃ নযাজ উদ্দীন
ভছুপা খাতুন
মভাোঃ আতাউয যভান
মভাছাোঃ জনযনা খাতুন
এ. এভ. আনরভ উল্লযা
ানছনা তুন নূয
মভাোঃ াহ্জাান
আজনাাযা মফগভ
নুয মভাাম্মদ
ছাজরা মফগভ
মরার উনদ্দন ারাদায
নানছভা খাতুন
ফকুর চন্দ্র নন্দী
কাজর যানী নন্দী
আযাফুর ইরাভ
পাযজানা মফগভ
মভাোঃ যীপ নভা
খুী আক্তায
মভাোঃ যীপ নভা
খুী আক্তায
মভাোঃ পখযউনদ্দন ভজুভদায
সুনপা মফগভ
ভত. এচাাক আরী ভন্ডর
মভাছাোঃ যনদা মফগভ
ভত মভাোঃ ভালু নভা
আজা খাতুন
আফদুর ফাজযক ারাদায
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
তভীনা আকতায
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মখ
ভনযভ কাজকানর
খনরলুয যভান
াজরা মফগভ
মভাোঃ ফাচ্চু নভা
মযজনা মফগভ
মভাোঃ ারুন
নাছনযন জাান
মভাোঃ নদ খন্দকায
আজরা মফগভ
নরাকত আরী
মযানা মপযজদৌ
মভাোঃ এ রনতপ ারাদায
খানদজা মফগভ
মযজাউয যনদ
মদজরাাযা ইানভন
মভাোঃ আবুর াজভ
মখাযজদা মফগভ
শ্যাভর দা
মগৌযী দা
মভাোঃ পজলুর কনযভ
জাানাযা
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10/04/1992
01/07/1990
10/09/1987
01/01/1988
10/08/1987
31/07/1987
02/02/1990
20/10/1989
10/06/1987
06/10/1990
01/07/1989
25/09/1996
10/06/1991
01/01/1990
26/12/1990
02/09/1991
26/02/1994
01/02/1995
30/12/1993
10/02/1994
20/08/1987
08/01/1991
24/11/1998
03/08/1991
19/11/1992
22/12/1998
13/10/1993
10/05/1993
27/03/1994
12/10/1994
01/01/1993
31/12/1990
02/03/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22575 াইফুর ইরাভ
22576 মভাোঃ কাভরুর াান
22577 নুযাত আরভ
22578 মভাোঃ কাউছায নকদায
22579 আবু াঈদ আর নানয
22580 মভাোঃ আর আনভন
22581 আনযপা পাজতভা নভনত
22582 মভাাম্মদ কাউায ানভদ
22583 মভাোঃ নযত উল্লা
22584 মভাোঃ নাইভৄয যভান
22585 উজম্ম ানফফা ারুন মবাা
22586 মভাোঃ জানভর খন্দকায
22587 মভাোঃ জানভর মাজন
22588 মভাোঃ রুজফর আজভদ
22589 সুনভ আকতায
22590 জুফাজয মাজন
22591 মভাাম্মদ ভনজুয মভাযজদ
22592 এ. এভ নযাজ উদ্দীন ততফী
22593 মভাোঃ ইউছু
22594 ংকজ কুভায মন
22595 উজ্জ্বর কুভায নাথ
22596 নফশ্বনজৎ মদফ নাথ
22597 নননখর চন্দ্র ভানঝ
22598 মভাোঃ ইভযান তালুকদায
22599 মভাাম্মদ জনরুর ইরাভ
22600 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
22601 মভাাম্মদ আর- আনভন
22602 সুনভিা আঢয
22603 ভৄকুর কুভায নাথ
22604 যাজদা খাতুন
22605 ভৄাম্মদ যানকফ মাজন
22606 উজম্ম কুরছুভ তুন্না
22607 তদ আযাফুয যভান

মভাোঃ পনযদ মাজন
াজদা মফগভ
আফদুয যভান
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ নূজয আরভ
মযাকানা মফগভ
মভাোঃ ভাইনউনদ্দন নকদায
মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আইয়ুফ আরী
নানভা খাতুন
মভাোঃ আভজাদ মাজন
নফভরা মফগভ
মভাোঃ নভজানুয যভান
রারা আযজুভান ফানু
মভাাম্মদ ভকসুদ আাজম্মদ
নভজ মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ আফদুর ভনজদ
আনপপা খাতুন
আব্দুর জনরর ভাতুব্বয
মভাাোঃ ভঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ ারুন-উয-যনদ
নূযজাান আক্তায
ভত ইউনুছ আরী খন্দকায
মভাছাোঃ জাানাযা মফা
মভাোঃ মভাাজজ্জভ মক
মভাাোঃ ভনজুাযা মফগভ
মভাোঃ কাভার মাজন
রুনা মফগভ
মভাোঃ ীদ উল্লা
কননুয মফগভ
মভাজদায মাজন
াননা খাতুন
াজী মভাাম্মদ ভাাবুফ আরভ
নানছভা আকতায
এ. এভ. নযাজ উদ্দীন ততফী
নযজুানা মফগভ
ইভাঈর মাজন
আজা আক্তায
ব্রজ মগাার মন
অচ ননা যানী মন
নদনর কুভায নাথ
নযনা ফারা নাথ
ফাসু মদফ নাথ
নল্পী যাণী নাথ
ভদৄ চযন ভানঝ
ভাা যানী
ভত. মভাোঃ ভনজবুয যভান
মভাছাোঃ রুনফ আক্তায
ভত আোঃ আনজজ
আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
পাজতভা খাতুন
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
আপজযাজা মফগভ
আনন্দ আঢয
অঞ্জনা আঢয
ফীজযন্দ্র কুভায নাথ
মাবা যানী মদফী
ভত. াজী ভননরুজ্জাভান
মতাতা নফনফ
মভাোঃ দুরার াটাযী
যানদা মফগভ
মভাোঃ ইকফার মাজন
মরী মফগভ
ভত তদ লুৎফুয যভান
তদা জাানাযা মফগভ
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22/09/1991
15/07/1994
27/01/1994
26/06/1996
04/01/1994
22/05/1995
19/06/1997
04/12/1988
30/08/1990
09/07/1997
04/12/1996
16/08/1992
24/11/1995
18/03/1993
17/09/1989
01/01/1999
15/03/1995
16/10/1990
01/01/1996
01/01/1991
23/10/1989
10/10/1992
10/04/1992
25/05/1987
20/10/1994
15/02/1990
22/08/1995
06/04/1989
02/05/1990
04/01/1992
20/01/1998
08/03/1995
10/07/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22608 াখাাত মাাইন নফপ্লফ
22609 মভাোঃ আর-আনভন
22610 ভাভৄদুর মাাইন
22611 মভাোঃ জাকানযা ভইূঁ া
22612 মভাোঃ জানকয মাজন
22613 এ. এভ. মাাগ
22614 নডজটান স্বপ্না
22615 তয যঞ্জন যকায
22616 ফাায আরভ
22617 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
22618 মভাোঃ ভাসুভ মাজন
22619 মভাছাোঃ ভাফুজা আক্তায
22620 মভাোঃ ততফ আরী
22621 কাননজ পাজতভা তুনর
22622 মভাোঃ ভাফুজ
22623 ননতাই চন্দ্র াান
22624 সুফন না যানী
22625 াম্মী আক্তায
22626 মভাোঃ ভাফুজুয যভান
22627 পাযানা যভান
22628 মভাোঃ নুরুন্নফী যকায
22629 আরী মাজন
22630 ভাভৄদ াযজবজ
22631 বুজ কুভায
22632 যনক নফনজত জাভান
22633 মগারাভ জযাায
22634 াথ ন মঘাল
22635 ননননাথ চন্দ্র গাইন
22636 উজম্ম াপছা
22637 মভাোঃ নানয মাজন
22638 মভাোঃ নূয ইরাভ বুজ
22639 মভাছাোঃ নজন্নাতাযা
22640 মভাোঃ নভজানুয যভান

ভনল্লক আবুর ফাায
ভৄননজযা ফাায
নূয মভাাম্মদ
মভাাোঃ জাানাযা মফগভ
আব্দুর াই
আজভনা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তপা ভইূঁ া
মভাাোঃ নাযা আক্তায
মভাোঃ আোঃ মাফাান ফারী
মভাাোঃ াননা মফগভ
মভাোঃ পাজক মখ
মযজফকা মফগভ
আব্দুয যউপ মভাল্যা
াানাযা াযনবন
নচত্ত যঞ্জন যকায
ভভতা যানী যকায
ভতোঃ আবু তাজয ভূইূঁ া
যনভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনতন খান
মভাছাোঃ ভাসুদা াযনবন
মভাোঃ ানভদুর প্রাং
মভাছাোঃ ভাফুজা মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক আকন্দ
মভাছাোঃ মনরনা মফগভ
মভাোঃ ভনভন আরী
আজভনা মফগভ
মভাোঃ আফদুয যাজ্জাক
কাভরুন নাায ডনর
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ ানা জাভান
নফান াান
নভনা যাণী
দীক চন্দ্র
চন্দনা যানী
নপউর আরভ
আযনজনা মফগভ
মভাোঃ নপউল্লা
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
মযাজভনা মফগভ
মভাোঃ নুযফক্ত যকায
নুরুন্নাায মফগভ
মভাোঃ নভজান মভাল্লা
ছাজরা মফগভ
মভাোঃ আরী আকফয
কুরসুভ মফগভ
নজযন চন্দ্র যদায
সুলভা যানী
ভত.খারুজ্জাভান
তনভনা জাভান
জভদুর ইরাভ
রনতপা খাতুন
নযভর চন্দ্র মঘাল
প্রনতভা মঘাল
ননযঞ্জন কুভায গাইন
গীনতকা যানী গাইন
ভনজফয যভান
যন আযা
মভাোঃ এজকন্দায আরী
াজজযা মফগভ
ভত. পজলুয যভান
মভাছাোঃ কাভরুন মনায
মভাোঃ জাজফয আরী
মভাছাোঃ নজন্নাতাযা
মভাোঃ মভযাজ আরী
মভাছাোঃ এনরনা মফগভ
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08/12/1994
01/01/1989
01/06/1994
30/06/1987
20/12/1991
13/12/1995
17/03/1991
04/06/1987
01/02/1989
29/11/1988
17/07/1996
31/12/1988
15/02/1991
11/01/1999
25/12/1989
10/10/1994
01/07/1997
03/08/1991
20/10/1989
08/05/1991
12/10/1989
31/03/1990
06/08/1993
01/01/1998
25/06/1990
01/02/1990
12/08/1987
01/01/1998
16/04/1988
15/08/1994
12/12/1992
14/01/1994
15/10/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22641 মভাছাোঃ আভাউর হুনা
22642 মভনযন চাকভা
22643 এ,এভ,নূয ইরাভ
22644 মভাোঃ আনযপ মাজন
22645 নফরনক
22646 মভাোঃ মযজাউর ইরাভ
22647 মভাখজরছুয যভান
22648 অনুভ ভূইূঁ া
22649 যানজফ মঘাল
22650 ইকফার াান
22651 মভাোঃ আফদুয যভান মচৌদৄযী
22652 অভর সূিধয
22653 নফলু যঞ্জন ফারা
22654 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
22655 াইফুর ইরাভ
22656 ভাসুদ যানা
22657 মভাোঃ জানদ পার
22658 আাদুজ্জাভান
22659 নজাউর আজফদীন
22660 মভাছাোঃ জান্নাতুর মপযজদৌ
22661 মভাোঃ সুজন নভা
22662 মাজর যানা
22663 কাভরুর াান নন
22664 মযজান যানব্ব
22665 যজভন যাজফংী
22666 পানভ আজম্মদ ভইূঁ া
22667 মখাযজদ আরভ
22668 মভাোঃ ভাভৄদ াান
22669 মভাোঃ জনভ উনদ্দন
22670 শুব কভনকায
22671 মভাছাোঃ মভনযনা খানভ
22672 মগারাভ যাব্বানী
22673 নানয উনদ্দন

মভাোঃ আব্বা আরী
মভাছাোঃ যাজফা খাতুন
ানন্ত নফকা চাকভা
আজতান চাকভা
এ,এভ আব্দুর ফাযী
মভাছাোঃ সুরতানা াযবীন
মভাোঃ ভীয মাজন
ানা মফগভ
জারার মফাযী
নাযনগ সুরতানা
মভাোঃ আজনাায মাজন
রুখছানা
ভাাবুবুয যভান
যনভা খাতুন
অরুন কুভায ভূইূঁ া
কল্পনা যানী
মখাকন মঘাল
ভঞ্জু যানী মঘাল
মভাোঃ সুরুজ খাঁন
আনভনা খাতুন
মভাোঃ ফাদা নভা
খাজরদা মফগভ
অধীয সূিধয
মফরা যানী সূিধয
ভজনাযঞ্জন ফারা
ারুর যানী ফারা
মভাোঃ মজকন্দায আরী
সুনপা নফনফ
আরার উদ্দীন
মপারী
আব্বাছ আরী
রুনফ সুরতানা
মভাোঃ ইনি খান
মজাযা মফগভ
নুরুর ইরাভ
াজরা খাতুন
মভাোঃ জনার আজফদীন
কাভরুন নাায
মভাোঃ মপযজদৌ মাজন
মভাছাোঃ মভজরুন মনছা
মভাোঃ ভনজফয যাভান
মভাছাোঃ কাভরুন নাায
আবুর মাাইন
আনছা মফগভ
জযত আরী
মযজনা আক্তায
মভাোঃ আোঃ ারাভ ভধা
ারভা মফগভ
গকুর যাজফংী
কভরা যানী যাজফংী
মভাোঃ াজতভ আরী ভূইূঁ া
াভসুন নাায
আোঃ যনদ াঐকায
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ া মকান্দায আরী
মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ াভছুর আরভ
মভাছাোঃ ানাজ াড়বীন
ফাফলু চন্দ্র কভনকায
ান্তনা যানী কভনকায
মভাোঃ ারুন-অয-যনদ
বুরবুনর খাতুন
ভকবুর মাজন
পাজতভা মফগভ
আনজজুর ক
আনছা খাতুন
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10/10/1994
03/10/1996
15/04/1988
16/12/1994
08/03/1998
02/02/1990
30/09/1992
01/01/1989
15/12/1987
07/08/1991
20/12/1989
04/01/1990
01/01/1995
15/03/1989
22/12/1998
31/12/1990
10/03/1987
11/09/1988
17/04/1990
10/01/1996
12/06/1987
03/07/1992
01/02/1990
01/07/1998
05/07/1987
19/05/1991
09/02/1994
01/12/1990
20/06/1989
12/08/1996
27/10/1996
01/01/1996
25/04/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22674 সুভীয কুভায যকায
22675 মাজর যানা
22676 মভাোঃ াানুজ্জাভান
22677 মভাোঃ মযজাউর ইরাভ
22678 যানকবুর ইরাভ নজভর
22679 জা যানী াা
22680 আজভদ মযজা রুজফর
22681 মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
22682 তুলায আজভদ
22683 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
22684 সুজ কুভায াা
22685 মাজর যানা
22686 তানভদুর আরভ
22687 জান্নাতুর ভাা
22688 াানুর ক
22689 মভাোঃ পারুকুজ্জাভান
22690 মভাোঃ মভাজাজম্মর মাজন
22691 মভাোঃ ভননজদুর ইরাভ
22692 ভাইনউদ্দীন
22693 মভাোঃ কাউছায মাজন
22694 ানছউনদ্দন নকদায
22695 যনকবুর াান
22696 মভাাম্মদ এযপানুর ক
22697 মখাকন চন্দ্র যা
22698 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ
22699 মভাোঃ আব্দুয যভান
22700 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
22701 মভাোঃ মজাফাজয মদাা
22702 মভাোঃ পজজ উদ্দীন যকায
22703 যননজৎ কুভায
22704 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
22705 ঞ্জ কুভায ভন্ডর
22706 মভাোঃ নুয আরভ

সুভত কুভায যকায
অচ ননা যানী যকায
ভত. যইছ উনদ্দন
ভঞ্জুযা খাতুন
ভত. তদ আরী
মভাাোঃ ানফা খাতুন
ভত. মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
আনিা মফগভ
জীভ উদ্দীন ভূইা
রুনফনা
যননজৎ চন্দ্র াা
ফকুর যানী াা
মভাোঃ ইরাভ নফশ্বা
কননুয খাতুন
মভাোঃ ভনজফয যভান
মভাছাোঃ ানভদা মফগভ
ভত. মভাোঃ আব্দুর গফুয
ভত. ভাজরকা খাতুন
মভাোঃ আাম্মদ আরী
মভাাোঃ মজফন মনা
স্বরু কুভায াা
নভনতী যানী াা
মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
ানভভা খানভ
নপকুর ইরাভ
জাানাযা মফগভ
আনভনুর ইরাভ
াননা মফগভ
মভাোঃ যভজান আরী
মভাাোঃ ভানফা মফগভ
মভাোঃ ভৄকতুর মাজন
মভাাোঃ মজাযা খাতুন
মভাোঃ আছাাফ আরী
মভাছাোঃ জাজদা মফগভ
মগারাভ মভাস্তপা
মখাজদজা মফগভ
মভাোঃ কনফয মাজন
চানা মফগভ
ভত. মভাোঃ মরাকভান নকদায
াভসুন্নাায মফগভ
মভাাম্মদ আরাদ মাজন
যাজফা আক্তায
মভাাম্মদ আবু তাজয
পনযদা ইাছনভন
শ্যাভ চযন যা
তুরন যানী যা
মভাোঃ াইফুয যভান
মভাছাোঃ জনফ মফগভ
মভাোঃ আনজজায যভান
মভাছাোঃ অনভছা মফগভ
মভাোঃ ভংলু প্রাভাননক
মভাছাোঃ এপযা মফগভ
মগারাভ মভাস্তপা ারাদায
াানাযা মভাস্তপা
মভাোঃ নযফুর ইরাভ
নভজ মপন্সী মফগভ
ান্ত ফভনন
যননতা যানী
হুরুর ইরাভ
নযক্তা মফগভ
নঞ্জৎ কুভায ভন্ডর
আযনত ভন্ডর
মভাোঃ নপজযাজ আজভদ
নুয জাান
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18/12/1989
01/06/1988
01/06/1987
03/09/1987
30/06/1995
09/01/1988
31/12/1993
06/04/1989
03/01/1990
31/12/1991
20/12/1987
15/12/1988
25/12/1997
05/02/1992
08/01/1992
02/01/1992
01/01/1990
03/03/1998
06/01/1990
24/03/1988
20/08/1987
06/11/1987
23/07/1988
20/05/1989
17/01/1994
12/11/1988
15/01/1990
01/12/1996
30/10/1991
25/05/1987
01/02/1992
20/06/1987
14/08/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22707 মভাোঃ রুজফর
22708 নদংকয মদফনাথ
22709 মভাোঃ ভনফউল্লা
22710 নদরী কুভায যা
22711 এ.এভ আননসুজ্জাভান রুজফর
22712 মভাোঃ ভাসুদ যানা
22713 নজ,এভ ানব্বয আজভদ
22714 একান্ত যকায
22715 জন্ত কুভায যা
22716 মভাোঃ আযপান আরী
22717 মভাোঃ মভজদী াান
22718 মভাোঃ ভৄযাদ মাজন
22719 মভাছাোঃ নফউটি াযবীন
22720 মভাোঃ ভারুপ মাজন বুজ
22721 যননজৎ কুভায যা
22722 মভাোঃ আননছুয যভান
22723 মভাোঃ আব্দুয যভান
22724 ফকুর নফশ্বা
22725 মভাোঃ ভাসুদ
22726 মভাোঃ াাজান আরভ
22727 মভাোঃ মাজর যানা
22728 মভাোঃ জানভর মাজন
22729 মভাোঃ াকরাইন রুকু
22730 নজান আপনযনা
22731 কাজী নযাজুর ইরাভ
22732 মভাোঃ আযাফুর
22733 যাজফা আক্তায
22734 মভাোঃ মভাস্তপা
22735 পানভদা আক্তায
22736 মভাোঃ নযফুর ইরাভ ভৄনন্স
22737 উজম্ম াফীফা
22738 তনযকুর যদায
22739 মভাোঃ মগারাভ যাব্বানী

আোঃ আরী
যানদা মফগভ
নজযন্দ্র চন্দ্র মদফনাথ
ভাা যানী
আবুর কাজভ
াজজযা নফনফ
মদফী চযন যা
ভনা যানী
এ,এভ, আব্দুয যউপ
নযীন সুরতানা
মভাোঃ দুরার নভা
মভাছাোঃ মভনুকা মফগভ
নজ ,এভ ভৄনছুয আরী
াজফযা মফগভ
ভত. জ্ঞাজনন্দ্রনাথ যকায
জন্তী যকায
ভত.নৄনরন চন্দ্র যা
অনভ ফারা যা
ভত. যনভউনদ্দন
মভাছাোঃ আকতায ফানু
মভাোঃ আাদুর ইরাভ
মযজফকা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
জজফদা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাছাোঃ াজরা াযবীন
মভাোঃ ফদরুর আরভ
মভাছাোঃ আজফদা মফগভ
জগদী চন্দ্র যা
অরকা যানী যা
মভাোঃ ননজাভ উদ্দীন
মভাছাোঃ মযকনা মফগভ
মভাোঃ াঈদ মভাল্যা
নূযজাান মফগভ
ননরন নফশ্বা
নরা নফশ্বা
মভাোঃ ভাইনউনদ্দন
আযফুজা মফগভ
মভাোঃ আোঃ গফুয গাজী
মভাছাোঃ সুনপা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
ানছনা আক্তায
মভাোঃ ভনজদ যকায
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
মভাোঃ পনযদ উদ্দীন ভন্ডর
মভাছাোঃ মজানা মফগভ
এ,মক,এভ ানদুজ্জাভান
নদররুফা জাভান
কাজী মভাজত মাজন
যত্না মফগভ
মভাোঃ নাদ আরী
মভাাোঃ ভজনাাযা মফগভ
নুরুর ক খনরপা
সুনপা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনতন
ভানপা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
মভাযজদা আকতায
মভাোঃ ভনজবুয যভান ভৄনন্স
াযবীন আক্তায
মভাোঃ আব্দুর ফাজতন
াভসুন্নাায
ইানছন যদায
যানদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজদয
মভাছাোঃ যন আযা
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12/02/1994
05/07/1987
10/06/1992
10/10/1994
30/12/1993
13/06/1992
11/11/1992
01/07/1990
12/12/1987
01/01/1995
07/08/1990
22/04/1989
25/11/1993
11/11/1993
24/08/1989
20/05/1995
13/05/1992
04/05/1991
18/07/1995
10/01/1991
01/01/1991
15/04/1990
09/08/1997
18/07/1991
02/03/1995
01/11/1988
12/09/1994
15/03/1990
01/01/1988
30/11/1987
01/01/1992
25/09/1995
10/12/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22740 মভাোঃ মাজন আরী
22741 ভনযভ জাান অননভা
22742 াননজদা মজনভন
22743 নপউর আরভ
22744 পজজর যানব্ব মচৌদৄযী
22745 নদরী কুভায যা
22746 মভাোঃ আব্দুর াই যকায
22747 মভাোঃ রুজফর
22748 মভাোঃ আবু ানাত আব্দুল্লা
22749 পজলুর কনযভ
22750 াইদা নফনজত মভাস্তপা
22751 মভাোঃ তুনন
22752 মভাোঃ মভজদী াান
22753 আজনাায মাজন
22754 াফনযনা জাান সুভা
22755 মভাোঃ মগারাভ যানকফ াান
22756 নানগন আক্তায
22757 মভাোঃ মাাগ
22758 মভাোঃ মভাাযপ মাজন
22759 মভজদী াান
22760 নফশ্বনজৎ নন্দী
22761 মভাোঃ যনফউর াান
22762 মভাোঃ আযাফুর আরভ
22763 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
22764 মভাোঃ ভয পারুক ারাদায
22765 মদান াইফুর ইরাভ
22766 নযন দত্ত
22767 মভাোঃ আব্দুর কাজদয
22768 ভাভৄন মাজন
22769 মভাোঃ নুরুর ইরাভ
22770 মভাোঃ মগারাভ নভযাজ ান
22771 মভাোঃ রুজফর নকদায
22772 মভাোঃ তাকনফয আজভদ

মভাোঃ ইনি আরী
মানা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
আজনাাযা খাতুন
আনভনুর ইরাভ
জাানাযা ইরাভ
নানয উনদ্দন
াজযা ফানু
জাাঙ্গীয মচৌদৄযী
মভাজছনাযা মফগভ
উৎর চন্দ্র যা
রক্ষী যানী
মভাোঃ ভাাবুয যভান
মভাছাোঃ সুরুতন মনছা মফগভ
মভাোঃ মভিায আরী খনরপা
নুযজনায মফগভ
মভাোঃ ইউনু আরী
াননা খাতুন
জনরুর ইরাভ
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তপা যকায
াভছুন নাায
মভাোঃ মকান্দায আরী
আজরা মফগভ
মভাোঃ নপকুয যভান যকায
মফগভ াভছুন নাায
আফদুর াই
ভজনাাযা মফগভ
ভত. আশ্রাফ আরী ারাদায
ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ আতাউয যভান
যন আযা মফগভ
ননদ্দকুয যভান
নানছভা মফগভ
মভাোঃ ইব্রাীভ ারাদায
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ ফজলুয যভান
ভজনাাযা মফগভ
দীনুর ইরাভ
ঝযনা মফগভ
নননখর চন্দ্র নন্দী
কাজর যানী ার
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
ারুর মফগভ
মভাোঃ ফজলুয যভান
মভাছাোঃ খানজভন মনছা
মভাোঃ মদজরাায মাজন
জাানাযা খাতুন
মভাোঃ আপজার মাজন ারাদায
মভাাোঃ পাজতভা মফগভ
মভাোঃ জনরর মদান
ানদা মফগভ
ফাবুর দত্ত
ন্ধ্যা যাণী দত্ত
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
মভাছাোঃ ানদা মফগভ
আফদুর ভান্নান
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ পটিক যকায
মভাছাোঃ যংভারা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
নযীন আক্তায
মভাোঃ আবুর কারাভ নকদায
নভজ নাযা মফগভ
যীপ উনদ্দন আজভদ
ভজনাাযা মফগভ
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14/09/1990
26/08/1992
10/10/1994
10/01/1990
07/05/1988
10/07/1987
15/03/1988
25/05/1987
15/06/1994
30/03/1999
14/08/1992
10/05/1992
23/08/1991
15/12/1991
01/01/1990
31/12/1992
01/02/1990
03/04/1991
14/09/1989
05/08/1996
16/11/1989
14/06/1995
26/08/1992
21/06/1990
01/01/1991
16/06/1991
08/10/1987
10/02/1989
02/01/1991
05/02/1991
02/12/1994
31/12/1992
03/03/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22773 াহ আরভ
22774 মভাোঃ আবু তাজয
22775 াযনভন নাায
22776 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
22777 আীল ভন্ডর
22778 ডানরা াযবীন
22779 জর ভন্ডর
22780 মভাোঃ জারার উনদ্দন
22781 মভাোঃ মভজদী াান ভূইা
22782 মভাোঃ সুভন যানা
22783 নানয আজভদ
22784 নাজনীন নাায
22785 দীক কুভায কভনকায
22786 মভাছাোঃ সুভা খাতুন
22787 উজ্জর কুভায ফভনন
22788 মভাোঃ নাজভৄয ক
22789 নযভর কুভায াা
22790 মভাাম্মদ তানজভ উনদ্দন
22791 ভাভৄনুয যনদ
22792 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
22793 আননকা ইফনাত নৄষ্প
22794 মযাকনুজ্জাভান
22795 মভাোঃ জুহুরুর ইরাভ
22796 মভাোঃ নফল্লার মাজন
22797 যাজফা ফযী
22798 খুবু আযা উজম্ম জান্নাতুন
22799 মভাোঃ পাার ইকফার
22800 মভাোঃ নাজজয আরী
22801 আব্দুর ভান্নান
22802 রুজফর াযজবজ
22803 আনছা খাতুন
22804 মভাোঃ আনভয মাজন
22805 যাভ প্রাদ যা

মফরার মাজন
মকাননুয মফগভ
মভাোঃ নভজানুয যভান
তছনরভা খাতুন
মভাোঃ আবু ফাক্কায ননদ্দক
াভছুন নাায
মভাোঃ ভনজফয যভান
মভাছাোঃ হুজনাযা
নযভর চন্দ্র ভন্ডর
প্রবা যাণী ভন্ডর
ভত কাঞ্চন আরী তাং
অজুপা মফগভ
ঠাকুয দা ভন্ডর
মভ রতা ভন্ডর
মভাোঃ ভৄননদ উনদ্দন
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
মযাজকা মফগভ
আব্দুর খাজরক
নফরনক আযা
মভাোঃ নদুর ইরাভ
নানভা মফগভ
মভাোঃ ফদয উনদ্দন
আনছা খাতুন
ফাবুরার কভনকায
সুনীনত কভনকায
মভাোঃ আননছুয যভান
মভাছাোঃ নূযভর মফগভ
নযভর চন্দ্র ফভনন
শ্রীভনত যাণী ফভনন
মভাোঃ নুরুন্নফী নভা
মভাছাোঃ নাজভা মফগভ
জয চন্দ্র াা
কাভনা াা
নুয ইরাভ
াজজদা মফগভ
আবুর কাজভ
ভাজরছা মফগভ
মভাোঃ নজাউর ক
জহুযা মফগভ
মভাোঃ খনফরুজ্জাভান
মযাজকা মফগভ
আছভত আরী ভাতুব্বয
রাইরী মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজদয
জনভরা মফগভ
মভাোঃ নফরাজত আরী যদায
নযপা মফগভ
মভরজায মাজন ভূইা
মযানজনা মফগভ
আবুর খফয যভান
ভনজননা মফগভ
মভাোঃ খুযনদ ইকফার
ভত াফানা যাাত
মভাোঃ াজযজ আরী পাযাজী
মভাছাোঃ কাজরী খাতুন
ভত াজতভ মভাল্লা
নুযজাান মফগভ
ভত মাজরভান নভা
অঞ্জনা মফগভ
ভত আব্দু ছারাভ
রুখানা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর মখ
মভাাোঃ আজনাাযা মফগভ
জগৎ চন্দ্র যা
মজাস্দা যাণী
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15/07/1987
15/03/1993
06/04/1991
21/12/1988
05/04/1990
05/10/1987
13/08/1991
04/01/1990
12/09/1990
10/01/1994
05/12/1997
30/05/1990
16/11/1987
11/12/1993
05/02/1992
14/09/1988
02/10/1987
01/03/1994
20/04/1994
01/05/1990
15/06/1993
29/11/1988
25/05/1987
05/12/1990
03/11/1997
24/05/1990
01/12/1989
28/10/1987
17/10/1991
06/08/1987
10/11/1987
25/11/1994
12/12/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22806 মভাোঃ মতৌনদুর ইরাভ
22807 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
22808 মখ পযাদ মাজন
22809 মভাছাোঃ মপারী আযা
22810 মভাোঃ আবুর খাজয
22811 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
22812 আা ইরাভ
22813 াননজদা আক্তায
22814 মভাোঃ ানদদ খান নননফড়
22815 মভাোঃ ইভনতাজ ভাভৄদ
22816 শ্রী অীভ চন্দ্র মবৌনভক
22817 মভাোঃ াখাাত মাজন
22818 কাজর খাতুন
22819 মভাোঃ নানজয মাজন
22820 মতৌনদ
22821 মভাোঃ ভাবুবুয যভান
22822 মভাোঃ যাজু মচৌদৄযী
22823 আাদুজ্জাভান
22824 মভাোঃ মভাস্তপা আজনাায
22825 নফকা আচার্য্ন
22826 মভাোঃ মাজর যানা
22827 আজাদুর ক
22828 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার
22829 অজ যা
22830 মভাোঃ আবু কারাভ আজাদ
22831 মভাোঃ জুর ক আরী
22832 মভাোঃ জাপয
22833 াাবুনদ্দন
22834 মভাোঃ আবু তাজরফ
22835 মভাত্তানরফ মাজন
22836 মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
22837 মভাোঃ াপাজত উল্লা
22838 মভাোঃ ইযানপর ভন্ডর

ভকবুর মাজন তালুকদায
াননা ফানু
মভাোঃ লুৎপয যভান
রনতপা মফগভ
মখ পনযদ
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ াহজাান আরী
মভাছাোঃ হুজন আযা
মভাোঃ আকযাভ আরী যদায
আজরা আক্তায
মভাোঃ খযাত আরী
ারভা মফগভ
আনভনুর ইরাভ
তদা মপযজদৌন
মভাোঃ যভজান আরী
আজভনা খাতুন
ভত মভাোঃ আক্তায উনদ্দন খান
যানদা আক্তায বুলু
মভাোঃ মগারাভ ছাজযাায
নানভা মফগভ
শ্রী নাযান চন্দ্র মবৌনভক
অনভকা যাণী মদফী
এ মক এভ াইফুজ্জাভান
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মযত আরী
যনভা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ারাভ
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
খনফয ভৄনন্স
নাজভা মফগভ
মভাোঃ লুৎপয যভান
মভাছাোঃ ভাবুফা আক্তায
মভাোঃ ছারাভ মচৌদৄযী
মভাাোঃ নভী মফগভ
মভাোঃ নভন্টু মক
সুরতানা মফগভ
মভাোঃ আবু যাান মচৌদৄযী
ভত ভভতাজ মফগভ
নফভর চন্দ্র আচার্য্ন
খুকু যাণী আচার্য্ন
নুয মাজন
পাজতভা মফগভ
আফদুর াই
নাজভা মফগভ
মভাোঃ মকান্দায মফাযী
ভৄক্তা মফগভ
জজদফ চন্দ্র যা
ঝণ না যানী যা
মভাোঃ আব্দু মছাফাান
মভাছাোঃ াজজদা খাতুন
মভাোঃ মফল্লার প্রাং
মনা খাতুন
আোঃ ানরভ
জহুযা খাতুন
াাজান াটানয
নাজভা মফগভ
মভাোঃ আননসুয যভান
মভাছাোঃ মাযা মফগভ
নুয নফী নভা
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ কননুয যভান
মভাছাোঃ রুনা খাতুন
মভাোঃ ভাফুজায যভান
মভাছাোঃ াাযা মফগভ
মভাোঃ ইছভাইর ভন্ডর
নরনর মফগভ
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20/11/1991
05/10/1989
01/12/1988
08/04/1993
15/01/1990
10/10/1987
20/09/1987
08/12/1990
01/11/1996
18/12/1997
25/10/1987
06/12/1989
22/02/1996
10/10/1991
04/06/1996
31/12/1997
08/03/1989
06/12/1997
11/11/1991
10/10/1988
15/01/1991
05/08/1990
15/05/1995
30/10/1996
10/10/1992
01/01/1991
07/03/1992
01/08/1996
25/09/1989
15/07/1987
04/02/1991
10/03/1991
01/08/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22839 মভাোঃ ইবান নকদায
22840 মভাোঃ যাজর মাজন
22841 মভাোঃ আনযপ মাজন
22842 নানযন সুরতানা
22843 মভাোঃ পযাদ মাজন
22844 পাযজানা আকতায
22845 মভাোঃ যাাতুর ইরাভ
22846 মভাোঃ রুকুনুজ্জাভান
22847 মভাোঃ আদনান ভারুপ
22848 ীভা খাতুন
22849 মভাোঃ াদত মাজন
22850 অনন্ত কুভায ার
22851 মভাোঃ নানছয উনদ্দন
22852 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
22853 অনভত কুভায ীর
22854 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
22855 ভাননক নভা
22856 মভাোঃ ফদরুর আরভ
22857 ফান্তী ফারা
22858 মভাোঃ যাজদ মাজন
22859 তাীদ মাজন
22860 াভীভা ইরাভ
22861 মভাোঃ ংগ্রাভ মাজন
22862 াভীভা যনদ রুভা
22863 মভাোঃ আনযফুয যভান
22864 খাজরদা আক্তায
22865 মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
22866 সুযাইা আক্তায
22867 মভাোঃ আব্দুর ানরভ
22868 জান্নাত আক্তায
22869 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
22870 কনর নফশ্বা
22871 সুযাইা ইাছনভন

মভাোঃ ফজর নকদায
নানছভা মফগভ
া আরভ
াজজযা মফগভ
মভাোঃ আযজদ আরী
নাজভা মফগভ
আব্দু ারাভ
মভাছাোঃ ারুর মফগভ
মভাোঃ আব্দুর মভাতাজরফ
শ্যাভরা খাতুন
আবু ফকয ননদ্দক
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনদ
যানদা মফগভ
ভত আক্কাছ আরী
ভত মযনুকা খাতুন
মভাোঃ আনভনুর ক
মযানজনা াযবীন
মভাোঃ আবু ফক্কায ননদ্দক
নরনর মফগভ
মভাোঃ ভনজফয যভান
মভাছাোঃ জনভরা মফগভ
জগদী চন্দ্র ার
কল্পনা যাণী ার
মভাোঃ নপয উনদ্দন
আনছা
আব্দুর ানভদ
আজভনা মফগভ
নদনর কুভায ীর
ভনত মাবা যাণী
মভাোঃ ানাউল্লা ভন্ডর
আজফদা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যভান
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ াইফুর ইরাভ
নভজ মাজন আযা মফগভ
নক্ষতী চন্দ্র ফারা
ানন্ত যানী ফারা
মভাোঃ নুয ইরাভ
যাজদা মফগভ
আনভয মাজন
তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ ীদুর ইরাভ
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ সুরুজ মভাল্লা
নূযজাান মফগভ
মভাোঃ ারুন অয যনদ
ভাকসুদা যনদ
মভাোঃ আব্দু ছাভাদ
মভাছাোঃ আিীা আক্তায
মভাোঃ নজরুর ইরাভ নকদায
মভাাোঃ ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ফাজতন
মভাছাোঃ মাজন আযা মফগভ
জাাঙ্গীয আরভ
মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ াজয আরী
মভাাোঃ াা খাতুন
মভাোঃ নযাজ
আকনরভা আক্তায
মভাোঃ আফদুর কনযভ
মখাজদজা মফগভ
কৃষ্ণ নফশ্বা
শ্যাভরী নফশ্বা
াজাান যদায
ভাতুপা খাতুন
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29/06/1988
05/08/1995
25/09/1988
01/01/1990
18/11/1990
02/10/1994
13/06/1988
01/01/1990
01/01/1991
03/05/1996
08/09/1987
25/10/1990
01/01/1993
16/09/1992
10/01/1993
01/12/1990
19/01/1989
08/09/1991
01/11/1991
25/04/1990
07/05/1995
24/10/1992
01/01/1996
21/10/1988
18/08/1987
12/10/1993
12/10/1987
25/12/1987
30/11/1987
01/01/1996
02/02/1992
25/10/1988
18/12/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22872 ইযাত জাান নভতু
22873 কনর আক্তায
22874 কনফতা যাণী ফাক
22875 মভাোঃ আবু াান তাজযক
22876 আর আনভন ারাদায
22877 মজনভন আক্তায
22878 রুজফর মাজন গাজী
22879 তদ ভাতাফ উর ইরাভ
22880 নঞ্চতা ারদায
22881 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
22882 খন্দকায আব্দুল্লা আর-যভান
22883 অননন্দয মচৌদৄযী
22884 মভাছাোঃ ভাহফুজা াযবীন
22885 সুযাইা আক্তায
22886 মভাোঃ মভজনদ াান
22887 নউরী আক্তায
22888 মভাোঃ যাজর মাজন
22889 নননভতা যাণী ফাক
22890 মভাোঃ জুজর
22891 তাভান্না খাতুন
22892 ইযাত জাান
22893 মভাোঃ আব্দুর জনরর
22894 মভাোঃ ভাজজদুয যভান
22895 অীভ কৃষ্ণ নফশ্বা
22896 মভাজাজম্মর মাজন
22897 মভাোঃ পযাদ মাজন পনকয
22898 ারভা আখতায
22899 ানপজুয যভান
22900 মভাোঃ াজারার ইরাভ
22901 মভাোঃ ভাসুদ যানা
22902 মভাছাোঃ যাজদা খাতুন
22903 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
22904 মভাোঃ মভাযজদ আরভ মচৌদৄযী

মভাোঃ নভরন নভা
মনরনা মফগভ
মভাোঃ ইউনুচ ারাদায
সুফ ননা
ফাবুর চন্দ্র ফাক
নযনা যাণী ফাক
মভাোঃ মভাতাায মাজন
আঞ্জুভানআযা
নুয মভাম্মদ ারাদায
খাজরদা মফগভ
মভাোঃ ভননয মাজন
াজদা খাতুন
াপাজত মাজন গাজী
খুকু মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
নদর মযৌন নাায
জযন্দ্র নাথ ারদায
ভভতা যাণী ারদায
নাযা মফগভ
মভাোঃ আশ্রাপ আরী
খন্দকায লুৎপয যভান
আপজযাজা মফগভ
ভন্মথ মচৌদৄযী
অনুভা মচৌদৄযী
মভাোঃ ইানছন আরী
মভাছাোঃ াানাজ মফগভ
মভাাম্মদ আরী
পাজতভা মফগভ
ভত ভনতউয যভান
ানরভা মফগভ
মভাোঃ ভনউদ্দীন
তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ আরতাপ মাজন
াননা মফগভ
ফাবুর চন্দ্র ফাক
নযনা যাণী ফাক
ভত আব্দুর খাজরক
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আরী আকফয যকায
মভাছাোঃ আনভনা খান
মভাোঃ মভাীন আরী
আপ্রুভা নানগন
মভাোঃ আব্দু ারাভ
মাজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যফ নকদায
মভাাোঃ নূযজাান মফগভ
নকজাযী ফল্লব নফশ্বা
কৃষ্ণা যাণী
ীদ উল্লা
াীন আক্তায
মভাোঃ ছারাভ পনকয
তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ ভৄনসুয ারাদায
রাইরী মফগভ
নর উদ্দীন গানজ
নূযজাান মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াফ
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তানপজায যভান
মভাছাোঃ ানরভা মফগভ
ভত. পজলুয যভান
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আপতাফ আরী
মভাছাোঃ ানপজা মফগভ
এভ.এ ভান্নান মচৌদৄযী
াভীভা
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18/02/1994
15/02/1996
01/05/1995
07/10/1988
16/04/1995
12/12/1990
11/10/1993
24/04/1997
26/05/1993
02/04/1989
12/10/1995
26/10/1990
03/12/1988
18/05/1989
15/07/1993
11/11/1990
12/12/1988
03/06/1991
15/10/1995
23/08/1991
14/06/1990
17/03/1996
20/10/1990
01/10/1989
01/12/1987
12/10/1988
15/03/1991
10/05/1990
29/11/1992
10/08/1988
28/02/1989
12/07/1992
15/10/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22905 নভতা নফশ্বা
22906 মভাোঃ ভান্নান মাজন
22907 নজযন চন্দ্র মদফনাথ
22908 ভননান্ত গাইন
22909 চঞ্চর ভাাজতা
22910 মভাোঃ াইদুয যভান
22911 সুভনা যানী যা
22912 মভাোঃ আজনাায মাজন
22913 আনযপ মাজন
22914 মখ মভাস্তপা আর ভাসুদ
22915 মভাোঃ ইভযান মাজন
22916 আানুর ভাভৄদ তকত
22917 মভাছাোঃ মযানজনা মফগভ
22918 চাঁদসুরতানা
22919 কাননজ াভা
22920 নানফলুয যভান
22921 জানদুর ইরাভ মভাল্লা
22922 স্বজদ চন্দ্র যকায
22923 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
22924 মভাযজদ পার
22925 াভসুজদ্দাা
22926 মখ মভাোঃ আর-আভীন
22927 মভাোঃ নভনু যভান
22928 মভাোঃ যীফুর আরভ
22929 মদফাীল ার
22930 দানন্দ ার
22931 নপ্রাংকা ীর
22932 পার আজভদ
22933 মভা নানপজ াজদক
22934 মভাোঃ াান
22935 নাজনভন ক
22936 খাজরকুর ইরাভ
22937 জানকয মাজন

ভাজদফ নফশ্বা
নযক্তা নফশ্বা
মভাোঃ জাাঙ্গীয ভধা
মভাাোঃ পনযদা মফগভ
সুফর চন্দ্র মদফনাথ
দীারী যানী মদফনাথ
সুকুভায গাইন
ভৄন্দাধাযী গাইন
সুজয চন্দ্র ভাাজতা
শ্যাভরী যানী ভাাজতা
মভাোঃ আক্কা আরী
জুজফদা খাতুন
ভজনাযঞ্জন যা
নননত যানী যা
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
ানফনা মফগভ
আব্দুর জনরর মফাযী
যানজা
মখ রুহুর কুদ্দু
ভাফুজা খাতুন
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
যনভা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ পানভদা মফগভ
আব্দুর ফাজযক কাজী
মভাছাোঃ পানতভা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
নূযজাান
কাভরুর াান
নানছভা াযবীন
আব্দুয যভান
নানছভা আকতায
ভননরুজ্জাভ মভাল্লা
জাানাযা আক্তায
জয চন্দ্র যকায
গীতা ফারা
মভাোঃ ভকবুর মাজন
যনভা খাতুন
মভাোঃ াাজাান
সুরতানা মফগভ
মভাোঃ ছনায যভান
মভাছাোঃ ানদা মফগভ
মখ মভাোঃ রুহুর আনভন
মভাছাোঃ জাানাযা আনভন
মভাোঃ জাভার উনদ্দন
মভাছাোঃ মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ খারুর ফাায
আকতায মফগভ
ননতাই কৃষ্ণ ার
কনফতা ার
দুরার চন্দ্র ার
ারুর যানী ার
ঠাকুয দা ীর
ভাা ীর
মভাোঃ রুহুর আনভন
মভাাোঃ নাজভা মফগভ
মভাোঃ আবু াজদক জাপয
লুৎফুন্নাায
ছাদী আম্মদ খাঁন
ছাজরা মফগভ
ফাজদুর ক
মানা মফগভ
নযাজুর ইরাভ
মফাানা মফগভ
মভাোঃ খনরর
নল্পী আক্তায
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17/10/1994
26/03/1996
15/09/1991
18/12/1988
24/10/1989
31/12/1987
01/12/1989
30/12/1991
17/02/1989
25/08/1993
22/01/1991
06/10/1991
30/12/1987
16/07/1995
14/07/1997
01/12/1992
21/03/1988
13/11/1990
01/01/1992
30/10/1988
05/01/1989
31/10/1987
29/12/1988
25/12/1992
15/03/1990
22/12/1989
13/06/1995
16/10/1992
07/01/1992
08/10/1994
17/12/1995
20/06/1994
14/09/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22938 মভাোঃ মাজর যানা
22939 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ
22940 মভজদী াান
22941 ংকয মভৌনরক
22942 জান্নাতুর মপযজদৌ যত্না
22943 আননসুর ইরাভ
22944 মনায চন্দ্র মদফনাথ
22945 মজনভন আক্তায
22946 মভাোঃ আরাউনদ্দন
22947 জীফ চন্দ্র দা
22948 নফভর দা
22949 মভাোঃ কাউায নভা
22950 মভাোঃ াভীভ মাজন
22951 আব্দুর ানদ
22952 তাছনরভা খাতুন
22953 ভাভৄদ মাজন
22954 ল্লফ নকজায যা
22955 মভাোঃ আব্দুর জনরর
22956 জান্নাতুর মপযজদৌ
22957 মভাোঃ আর নন
22958 াযনভন সুরতানা
22959 অনফ ন কুভায নফশ্বা
22960 নানদ সুরতানা
22961 নদুর আরভ
22962 পাজতভা খানভ
22963 মভাোঃ মপযজদৌ াান মভান্নাপ
22964 যাধা যানী ার
22965 মভাোঃ নভজু ভন্ডর
22966 মৌযব নফশ্বা
22967 সুরুনজৎ কুভায যা
22968 অনভত ারদায
22969 মভাোঃ নভযাজুর ইরাভ
22970 সুভাইা আক্তায

ভত. মভাোঃ আব্দুর ভনতন
াজরা মফগভ
চান নভা ন্যাভত
ভাা মফগভ
আব্দুর ারাভ ভধা
ইানভন মফগভ
জন্তাল মভৌনরক
বাযতী মভৌনরক
নপজযাজ আরভ
আভা আরভ
মভাোঃ ভনভনূর ইরাভ
নূরুন নাায মফগভ
সুনীর চন্দ্র মদফনাথ
নুনৄয যানী মদফনাথ
আব্দুর ক
খাজরদা মফগভ
মভাোঃ ফাদা নভা
ভত. যন আযা মফগভ
নভরন চন্দ্র দা
ফান্তী যানী দা
নফকা দা
নভনতা যানী দা
মভাোঃ জানকয মাজন
মভাছাোঃ আনছা মফগভ
মভাোঃ ারুন অয যনদ
নভজ তাযা নফনফ
নুয ইরাভ
নযপা মফগভ
মভাোঃ াননপ াজটাাযী
াভসুন্নাায
মভাোঃ নযাজ উনদ্দন
নপনা মফগভ
নৄরক নকজায যা
শ্যাভা যা
মভাোঃ ান্তাায আরী
মভাছাোঃ জনযনা খাতুন
আব্দু াভাদ
ানভভা আকতায
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মভাছাোঃ আননজযা মফগভ
মভাোঃ নূরুর আরভ
মযাজকা াযবীন
অীভ নফশ্বা
ানন্ত নফশ্বা
মভাোঃ নূরুর আরভ
মযাজকা াযবীন
াজযচ আরী মভাল্লা
কননুয মফগভ
াজযচ মভাল্লা
কননুয মফগভ
মভাোঃ পজরায যভান
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
নননখর যঞ্জন ার
টুকু যানী ার
মভাোঃ ভাননক ভন্ডর
মভাছাোঃ ভঞ্জুাযা মফগভ
শুধাংশু নফশ্বা
প্রবা নফশ্বা
ব্রজজনকজায যা
সুঃুীরা যানী
অযনফন্দু ারদায
আযতী ারদায
ভত. নুয মভাাম্মদ মভাল্যা
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আরতাপ মাজন ারাদায
াযবীন মফগভ
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25/09/1991
24/06/1991
03/07/1990
08/03/1991
07/07/1997
01/06/1990
15/03/1988
25/08/1990
05/01/1988
21/04/1992
01/01/1990
01/01/1990
15/03/1990
12/03/1991
08/02/1991
29/01/1995
30/01/1991
30/06/1988
01/10/1991
03/07/1990
04/09/1996
10/09/1992
10/07/1995
10/06/1990
15/10/1987
20/09/1988
03/08/1988
02/05/1994
05/05/1990
08/11/1991
01/04/1990
05/09/1991
15/01/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

22971 যনথন কুভায সূিধয
22972 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
22973 মছাজরভা আক্তায
22974 অননতা চাকভা
22975 ননতাই জধয অনভত
22976 মভাছাোঃ মযজনা আক্তায
22977 ভাসুভা আক্তায সুভী
22978 মভাোঃ তানযকুজ্জাভান
22979 যঞ্জন চন্দ্র ফভনন
22980 নফকা মদফনাথ
22981 মভাোঃ আযাপ আরী
22982 মভাছাোঃ ফনফ খাতুন
22983 এনাভৄর ক
22984 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
22985 শৃভ্রাননাভ তফষ্ণফ
22986 মভাোঃ যানপউর ইরাভ
22987 এ.এভ মভজদী াান
22988 আনত্তনা আক্তায
22989 যনন কুভায যা
22990 ভনল্লকা ভন্ডর
22991 রুভানা আনছাযী নরযা
22992 খানদজা খাতুন
22993 মভাোঃ এভদাদুর ইরাভ
22994 মভাছাোঃ মদারন চাঁা
22995 ঝুভৄয যানী যা
22996 মভাোঃ মাযাফ মাজন
22997 আবু ইউসুপ
22998 আনতকুর ইরাভ
22999 শুভ্র কুন্ড
23000 মভাোঃ ানযায মাাইন
23001 যাজু মখ
23002 মভাোঃ াখাাত নকদায
23003 মভাোঃ ইভযান মাজন

নফনু চন্দ্র সূিধয
মগারাী যানী সূিধয
আফদুয যাজ্জাক নভা
ভৄকুর মফগভ
ভতোঃ আব্দুর কদ্দুছ
সুনপা মফগভ
নন্ধু ভনণ চাকভা
নফজ রক্ষী খীা
ধলুনাথ জধয
মপারী জধয
মভাোঃ ইনরভ উনদ্দন
মভাছাোঃ ফানছযান মফগভ
আোঃ ভনজদ ভধা
পনজরাতুন মনছা
মভাোঃ পজুর ইরাভ
মভাছাোঃ তাছনকনা মফগভ
বজয চন্দ্র ফভনন
ঝণ না যানী
নফভর মদফনাথ
তুরী মদফনাথ
মভাোঃ যভজান আরী
মভাছাোঃ আা খাতুন
মভাোঃ াহ আরভ খাঁন
মভাছাোঃ যীনা মফগভ
বুজ নভা
সুজাতা আক্তায
মভাোঃ জাাঙ্গীয মাজন
মযজনা সুরতানা
সুজফাধ চন্দ্র তফষ্ণফ
অননা তফষ্ণফ
ভত. আব্দুর খাজরক
মভাছাোঃ নানভা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয মাজন
মভাছাোঃ নাজভা আক্তায
মভাোঃ আতাউয যভান
মভাছাোঃ আপজযাজা মফগভ
ভেগর নকজায যা
নযতা যানী যা
নফজ ভন্ডর
সুনভিা ভন্ডর
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাছাোঃ রাইজু খাতুন
স্বাভীয নাভ-মভাোঃ নজরুর ইরাভ
ভনদনা খাতুন
মভাোঃ মদজরাায মাজন
াননা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয মাজন
মভাছাোঃ নাজভা মফগভ
নভাংশু কুভায যা
মপারী প্রবা যা
আব্দুর মনকভ নভা
মনরনা মফগভ
আবু তাজয
আজা মফগভ
মভাোঃ ারুনুয যীদ
নফরনকছ আক্তায
ভদন কুন্ড
ছনফ কুন্ড
মভাোঃ মগারাভ যব্বান আরী
মভাছাোঃ জানভরা খাতুন
মভাোঃ তদ মখ
মভাছাোঃ ানরভা
মভাোঃ ানফফ নকদায
যানী মফগভ
মভাোঃ সুরুজ আরী
াংখা মফগভ
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03/08/1995
14/06/1987
20/10/1989
18/01/1993
15/11/1988
10/10/1992
05/07/1992
17/05/1993
14/02/1990
30/03/1991
12/06/1992
14/12/1990
12/10/1990
29/11/1996
07/04/1991
15/12/1990
23/08/1988
03/09/1993
01/01/1996
25/04/1992
21/10/1998
27/08/1991
01/06/1993
04/01/1991
02/02/1991
05/05/1992
01/01/1990
31/12/1996
07/12/1987
31/12/1988
05/12/1997
11/06/1997
05/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23004 আভা আক্তায
23005 মভাোঃ যাজর খান
23006 নানদুর ইরাভ
23007 মভাোঃ আননসুয যভান
23008 আবুর াান মভাল্যা
23009 কাননজ জানভরা
23010 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
23011 াইফুর ইরাভ
23012 মভাোঃ ইব্রাীভ খনরর
23013 মভাোঃ পজলুর ক পজজর
23014 মভাোঃ সুজন আরী মখ
23015 মভাোঃ ভননয মাজন
23016 খাজরদ নফন ানরদ
23017 মভাোঃ এভযান মাজন
23018 আব্দুল্লা আর ভাভৄন
23019 মভাোঃ ানব্বয আজভদ
23020 মভাোঃ যাজদ মাজন খান
23021 াযভীন জাান
23022 প্রান্ত
23023 যাান
23024 াযনভন সুরতানা
23025 জান্নাতুর মপযজদৌ নজা
23026 নপ্রাংকা মচৌদৄযী
23027 নণশ্রী মদফনাথ
23028 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
23029 ানব্বয াান ভূইূঁ া
23030 নানদা আক্তায
23031 নানদা আক্তায
23032 জহুযা খাতুন
23033 নানযন সুরতানা
23034 জাজদুর াান
23035 মভাোঃ া কাভার
23036 মভাোঃ যানকফ

মভাোঃ আবু তাজয
আকনরভা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ খান
মভাছাোঃ যীপা মফগভ
নপকুর ইরাভ
নাজনীন ইরাভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
আনছা খাতুন
মভাোঃ খনরলুয যভান মভাল্যা
মনা মফগভ
মভাোঃ ছাইফুল্লা ভূইূঁ া
মপযজদৌ আযা
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
ভাাবুর আরভ
মছজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ খন্দকায
যানভা মফগভ
মভাোঃ দুরার উদ্দীন প্রাং
মভাছাোঃ আজনাাযা খাতুন
ভত. আোঃ ভান্নান মখ
মভাছাোঃ াযা খাতুন
মভাোঃ ান্নান ভূইা
সুযাইা মফগভ
আফদু মাফান
মপযজদৌন মফগভ
মভাোঃ যভত আরী
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ছাইফুল্লা ভূইূঁ া
মপযজদৌ আযা
আব্দুর ভান্নান
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আরাদ মাজন খান
নযনা মফগভ
ফনদউজ্জাভান
তানযা
বক্ত চন্দ্র
ানফিী যানী
আব্দুর ফাজছদ তালুকদায
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ আনছায আরী
সুযাইা মফগভ
জারার আজভদ
মাযা মফগভ
মভাোঃআকতায মচৌদৄযী
নাজভা মফগভ
নদ্বজজন মদফনাথ
ভঞ্জু যানী মদফনাথ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
জনভ উনদ্দন ভূইূঁ া
মভাজরভা মফগভ
মভাোঃ নফী মাজন
রুভানা মফগভ
নফী মাজন
রুভানা মফগভ
মভাোঃ ফাবুর মাজন
ারভা মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ আরী নভা
নযনজা মফগভ
জনভ উনদ্দন ভূইূঁ া
মভাজরভা মফগভ
মভাোঃ পনযদ উনদ্দন
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
মভাোঃ জারার মাজন
ভভতাজ মফগভ
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02/03/1997
08/10/1995
15/06/1990
20/02/1988
18/10/1990
27/10/1988
15/11/1995
05/11/1988
01/01/1991
30/10/1997
02/05/1992
14/12/1996
15/11/1989
08/06/1988
06/09/1994
24/06/1992
04/10/1991
10/10/1991
15/01/1990
01/06/1990
26/12/1992
16/01/1988
06/09/1997
26/02/1991
10/08/1991
27/04/1990
12/04/1993
14/01/1995
06/08/1997
28/06/1992
21/06/1993
27/09/1996
20/12/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23037 মভাাম্মদ মগারাভ মভাস্তপা
23038 আব্দুল্লা-আর-ভাভৄন
23039 মযজাউর কনযভ
23040 মভাছাোঃ আপজযাজা আক্তায
23041 মভাোঃ ননজাভ উনদ্দন
23042 মভাোঃ আব্দুর গাফ্পায
23043 মভাোঃ ানদকুর ইরাভ
23044 উজম্ম আনতা
23045 কাভরুর াান
23046 নাঈভা সুরতানা
23047 ভানসুযা আক্তায
23048 জহুযা আক্তায
23049 নুযাত জাান
23050 যীতা যানী
23051 মভাোঃ লুৎপয যভান
23052 মভাোঃ এনাভৄর ক
23053 সুকুভায ভন্ডর
23054 তাজযক আনজজ ভইূঁ া
23055 এ. াননজদা মাাইন
23056 তরুন কুভায ভজুভদায
23057 মভাোঃ জুম্মান মাজন
23058 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
23059 মভাোঃ ানভ
23060 ানফনা আক্তায
23061 তাননজনা আকতাযী
23062 মভাোঃ আননসুয যভান
23063 যনভা মপযজদৌ নভতু
23064 ানকরা আক্তায
23065 মভাোঃ আনজজুর কনযভ
23066 মভাোঃ ানযায নযভন
23067 ভাভৄদুর ক যকায
23068 মভাোঃ ততবুয যভান খান
23069 উজম্ম আননছা নরজা

ভত মভাোঃ সুন্দয আরী
ভত মভাাোঃ অজুপা খাতুন
মভাাম্মদ যভত উল্লাহ
মভাছাোঃ আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আনজজুর ক
আনছা খাতুন
মভাোঃ আনভয ভধা
মভাছাোঃ লুৎপা মফগভ
মভাোঃ স্বন
ননলুপা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
নভজ. নফউটি মফগভ
মভাোঃ ানদুয যভান
মভাছাোঃ যন আযা মফগভ
আব্দুর আনজজ
সুনপা আক্তায
ভত যভজান আরী
ভত আজনাাযা
মভাোঃ কাভার উনদ্দন
আজরা মফগভ
নগা উদ্দীন
াজজযা মফগভ
মভাোঃ আনযপ উল্লা
পাজতা ইাছনভন
মভাোঃ ান্নান নভা
নফরনক মফগভ
নপ্রনাথ যা
অরকা যানী
মভাোঃ াাদৎ আরী
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
ভত আব্দু ছাত্তায
মভাছাোঃ ফারা মফা
নযদ ভন্ডর
সুীরা ফারা
নপউল্লা ভইূঁ া
মগারজছন আযা
এ. এভ. জানকয মাাইন
এ. ানদা জানকয
কানরদ ভজুভদায
অচ ননা যানী ভজুভদায
মভাোঃ মযান উনদ্দন যকায
ননলুপা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
সুনপা খাতুন
মভাতাায ভধা
কুরছুভ মফগভ
মভাোঃ াজাান
নফরনকছ মফগভ
মগারাভ মভাতুজ
ন া
পনযদা ফানু
ভত আব্দুর অাফ
মভাাোঃ আনা মফগভ
মভাোঃ ভকবুর মাজন
কননুয মফগভ
আোঃ জব্বায ারাদায
াননা মফগভ
মগারাভ দাইযান
তদা আছভা মফগভ
মভাোঃ রুস্তভ আরী
আজভনা মফগভ
মভাোঃ আফদুর ক
মজরনা মফগভ
নানয উনদ্দন খান
আছভা মফগভ
মভাোঃ ইাকুফ আরী
নানযন জাান
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22/05/1974
16/10/1989
01/01/1991
05/10/1997
25/11/1993
01/12/1989
28/11/1991
16/12/1997
24/06/1990
05/12/1988
04/08/1994
12/09/1996
20/01/1994
11/06/1993
19/04/1988
21/06/1987
11/05/1992
20/10/1991
14/12/1992
08/11/1993
15/07/1993
31/12/1991
01/06/1988
14/04/1997
08/01/1988
20/03/1992
10/12/1988
20/10/1992
08/11/1993
15/04/1998
30/12/1993
03/12/1993
09/10/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23070 হৃদ চন্দ্র যকায
23071 মভাাোঃ ইযাত জাান
23072 মভাোঃ তানবীয আজভদ
23073 নপজযাজ নভা
23074 মভাোঃ াানুয আরভ
23075 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
23076 মভাোঃ াভছুর আরভ
23077 মভাোঃ মভাজাজম্মর মাজন
23078 ভতুঞ্জ মঘাল
23079 মভাোঃ পার তালুকদায
23080 উজম্ম জুজরখা
23081 মভাোঃ নফার মখ
23082 নদরাযা জাান যাী
23083 মভাোঃ ানপজুয যভান
23084 মভাোঃ নপউর আজভ
23085 ভান গনন
23086 উদ্দীনা খন্দকায
23087 মভাোঃ আযাফুর ক
23088 শ্যাভজী আক্তায
23089 মভাোঃ মতৌনপক ইভাভ তূম ন
23090 মভাোঃ নপজযাজ াান
23091 মভাোঃ ানন যানা
23092 মভাোঃ আজাদ মাোঃ প্রধানীা
23093 আনযপা সুরতানা
23094 এ, এভ, ভাভৄন াান
23095 ঞ্জ কুভায যা
23096 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
23097 মভাোঃ আবু তাজরফ মাজন
23098 নভতু যাণী
23099 মগারাভ জযাায
23100 মভাোঃ নুরুর ইরাভ খান
23101 মভাোঃ আনযফুর ক যকায
23102 স্বজদ চন্দ্র যা

ভত ভজনাযঞ্জন যকায
মযখা যানী
মভাোঃ ইউসুপ আরী ারাদায
মভাাোঃ তানভনা মফগভ
মরার উনদ্দন
মজরনা আক্তায
মভাোঃ ইনি আরী
নুজযজা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
মভাছাোঃ াাবানু
মভাোঃ পারুক
াননুয মফগভ
মভাোঃ আোঃ ভান্নান
আজনাাযা খাতুন
মভাোঃ আক্তায মাজন
াভছুন্নাায
চঞ্চর কুভায মঘাল
নফজরী যানী মঘাল
আবু ারাভ তালুকদায
ানভভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ভকবুর মখ
াজযা মফগভ
ভত মভাজত মাজন
নফরনকছ আক্তায
মভাোঃ ভৄনছুয যভান
ভইকুর
মভাোঃ আবুর কারাভ
আপজযাজা মফগভ
নফরী ভাতুব্বয
ভত রাইরী মফগভ
মভাোঃ ইব্রাীভ খন্দকায
ভত ভভতাজ খাতুন
মভাোঃ ভৄননয উদ্দীন
জাানাযা মফগভ
মভাতাায মাজন
জগুন মনা
মরার উনদ্দন
মজরনা আক্তায
মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
মভাছাোঃ ানা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
জজভরা খাতুন
মভাোঃ নফল্লার মাোঃ প্রধানীা
নূযজাান মফগভ
মভাোঃ নদ উল্লা
যানদা আক্তায
এ, এভ, ভাজজদ আরী
তনভনা মফগভ
নজজতন্দ্র নাথ যা
মাজনকা ফারা
মভাোঃ ফাবুর মাজন
মভাছাোঃ কননুয মফগভ
মভাোঃ আজজ উনদ্দন ভন্ডর
মভাছাোঃ রারফানু নফনফ
ননয যঞ্জন তালুকদায
আজরা যাণী তালুকদায
আব্দু ারাভ
মযানজনা মফগভ
ভত মভাোঃ লুৎপয যভান খান
মডইজী যভান
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ যকায
মভাাোঃ নফরনক যকায
সুনীর চন্দ্র যা
সুজযা ফারা
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09/04/1991
24/12/1988
17/11/1996
15/04/1994
19/06/1988
01/11/1995
12/09/1994
16/04/1997
15/11/1993
18/07/1995
17/12/1988
27/12/1988
01/01/1998
31/12/1990
30/12/1987
25/08/1987
06/09/1994
04/11/1989
10/02/1992
27/11/1995
12/03/1995
16/11/1990
12/01/1990
12/12/1991
10/09/1987
10/11/1990
07/01/1990
11/08/1989
06/07/1994
10/11/1998
21/04/1988
11/09/1997
20/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23103 আনতকুয যভান
23104 সুান্ত যা
23105 জনরুর ইরাভ
23106 মভাোঃ আনতকুর ইরাভ
23107 ানৄর চন্দ্র যকায
23108 মভাোঃ াজভ তালুকদায
23109 মভাছাোঃ াযনভন আক্তায
23110 উজ্জ্বর চন্দ্র যা
23111 নাজভৄর মাজন
23112 ানন মাজন
23113 আপানা কনফয
23114 মভাোঃ নযপ উল্লাহ
23115 মভাোঃ জুরনপকায আরী
23116 মভাোঃ পাযান নফশ্বা
23117 নফল্লার মাজন
23118 মভাোঃ আপজালুয যভান
23119 মভাোঃ ইপজত খায উনদ্দন
23120 নযন ভাভৄদ
23121 মভাোঃ ভাভৄনুয যনদ
23122 ান্তা ইরাভ
23123 মভাোঃ নদুর ইরাভ
23124 মদৌরত মাজন
23125 এনথনা মজভন দা
23126 মভাোঃ াান যানা
23127 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
23128 রুভী যভান
23129 নজরুর ইরাভ
23130 ংকয চন্দ্র যা
23131 মভাছাোঃ ভনজুাযা খাতুন
23132 ইভাইর মাজন
23133 মভাোঃ যীফুয যভান
23134 মভাোঃ মভজনদ াান যাজর
23135 মভাোঃ আরী মাজন

নুযর ক
জাানাযা মফগভ
কানু ফভনন
নতয ফারা
মযনু নভা
রনতপা আক্তায
মভাোঃ ানপজায যভান
মভাছাোঃ আঞ্জুাযা মফগভ
অননর চন্দ্র যকায
সুধা যানী যকায
মভাোঃ আনজভ তালুকদায
মভাছাোঃ াননা মফগভ
মভাোঃ আনজজুর ইরাভ
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
প্রল্লাদ চন্দ্র যা
ভনদনা ফারা
ইভদাদ মাজন
নানভা মফগভ
আজক্কর আরী মদা
সুনপা মফগভ
হুভায়ুন কনফয
আইনযন কনফয
ভযহুভ মভাোঃ মনরভ উল্লা
পাজতভা খাতুন
মভাোঃ ভঞ্জুরুর আরভ
মভাছাোঃ াভছুন নাায
মভাোঃ ভাপরুু আজম্মদ
াানাজ মফগভ
আননছ ভধা
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ কাভার মাজন
ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ ভনউনদ্দন
তানরভা মফগভ
আবুর কারাভ
মযনু মফগভ
মভাোঃ নপউয আরভ
মভাছাোঃ মভাননজরা মফগভ
মভাোঃ কনফয মাজন
াীনুয আক্তায
মভাোঃ আবু াঈদ ভন্ডর
সুনপা মফগভ
ভনজবুয যভান
নপজযাজ মফগভ
মজাজপ দা
রনযনা দা
আফদুর ানরভ ভৄনন্স
রাইরী মফগভ
মভাোঃ মাজন
মজযাস্দা খাতুন
ভনজফয যভান
ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ ফাদা কাজী
নভয জাান মফগভ
ননী মগাার দা
মমাগভাা দা
মভাোঃ ভনয উদ্দীন
মভাছাোঃ ভজরভা খাতুন
আরাউনদ্দন নভা
মভাাোঃ াযবীন
মভাোঃ াজজদ
পাজতভা
মভাোঃ আব্দু ারাভ
মভাছাোঃ রাইরী
আম্মদ আরী যদায
আজভনা মফগভ
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08/10/1989
01/02/1994
13/09/1988
25/12/1989
20/01/1988
15/06/1994
14/04/1990
31/12/1994
21/02/1999
31/01/1997
25/10/1988
27/12/1993
30/08/1993
21/10/1992
14/08/1996
25/03/1990
24/12/1994
15/10/1987
05/02/1996
25/01/1996
25/05/1987
25/09/1992
23/11/1994
12/03/1988
17/07/1993
05/01/1993
31/12/1988
17/11/1989
10/10/1988
22/09/1992
10/09/1988
02/03/1996
15/01/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23136 মভাাম্মদ মাজর যানা
23137 মভাছাোঃ ভৄন্নী মফগভ
23138 মদফব্রত কুভায যা
23139 পানভ তারা
23140 আনরফুয যভান
23141 মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ
23142 নভনথরা আকতায
23143 মভাোঃ নাজভৄর ইরাভ
23144 কাইয়ুভ পনকয
23145 মভাোঃ আব্দুর কাজদয নজরানী
23146 মভাছাোঃ মভনযনা খাতুন
23147 মভাোঃ আবু তাজয
23148 ন মফগভ
23149 মভাোঃ মভাকাযযভ
23150 মভাোঃ জানদুর ইরাভ ভজুভদায
23151 মভাোঃ যাফায ইরাভ ফসুননা
23152 মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
23153 নফবাল কুভায ভন্ডর
23154 মভাোঃ জুনাজদ ফাগদাদী
23155 মভাোঃ অননক নকদায
23156 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
23157 মভাোঃ নজরুর ইরাভ ফানপ্প
23158 মভাোঃ ভাভৄন নভা
23159 অননফ নান নফশ্বা
23160 মভাোঃ বুরবুর মাজন
23161 নাজভৄছ ছাদত
23162 মভাোঃ কাউছায মাজন
23163 যাপান-উর-আান
23164 মভাোঃ তাজযক আনজজ
23165 অনভত কুভায দত্ত
23166 মভাোঃ জানদ াান
23167 মভাোঃ ভয পারুক
23168 মভাাম্মদ নানছয উনদ্দন

আব্দুর জব্বায মভাড়র
তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ আকতায আরী
মভাছাোঃ ানাজ মফগভ
মনার যা
মপারী যানী যা
াাদত মাজন
ভননযা মফগভ
আনজজায যভান
পাজতভা খাতুন
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
মভাছাোঃ ভজচনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর মভাতাজরফ
মভাছাোঃ মভাকজদা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ নাজভা মফগভ
মভাোঃ যনপক পনকয
আপজযাজা খাতুন
মভাোঃ মনরভ উনদ্দন আজভদ
রাবরী খাতুন
মভাোঃ মভাস্তপা
মভাছাোঃ ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ ানাউল্লা
মভাছাোঃ খারুন নাায
ভত ফজলুয যভান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ কাভার উনদ্দন
আজরা মফগভ
রুহুর আনভন ভজুভদায
ছফুযা মফগভ
মভাোঃ ভাবুবুর ইরাভ ফসুননা
ভাভৄদা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর গফুয
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
মমাজগ চন্দ্র ভন্ডর
কনফতা যানী ভন্ডর
মভাোঃ তাজুর ইরাভ
উজম্ম কুরসুভ
মভাোঃ খনরলুয যভান নকদায
মভাাোঃ ানম্ম আক্তায
মভাোঃ আরী আপজার
নযনজা মফগভ
মভাোঃ ফাচ্চু খান
তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর মাজন
াযবীন আক্তায
নপ্ররার নফশ্বা
অননভা নফশ্বা
মভাোঃ জানকয মাজন
মভাাোঃ যনভা মফগভ
ানপজুয যভান
খাজরদা মফগভ
আব্দুর াই তদ
াানা মফগভ
মভাোঃ ভঈন উদ্দীন নকাযী
যন আযা
মখ মভজদী াান
াভসুন্নাায মফগভ
তা কুভায দত্ত
নফতা ফননক
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
মভাছাোঃ জগুন আযা
মভাোঃ মভাস্তপা
কল্পনা আক্তায
মভাাম্মদ আবু তাজয
ভভতাজ মফগভ
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16/12/1990
04/12/1995
21/09/1992
27/01/1996
19/12/1990
17/06/1991
11/02/1997
02/05/1988
12/08/1991
19/05/1995
05/06/1991
15/08/1988
13/12/1990
10/01/1997
01/01/1991
01/01/1989
11/11/1993
05/06/1988
01/01/1993
25/12/1994
12/01/1998
27/08/1994
11/07/1991
05/06/1989
13/05/1992
15/09/1989
01/02/1992
05/01/1993
06/08/1992
28/07/1993
03/09/1988
25/01/1990
20/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23169 মদারন চাঁা
23170 এ. এভ. আবু াঈদ
23171 মভাোঃ মাজর যানা
23172 নকযণ চন্দ্র ফভনণ
23173 ভাসুদুজ্জাভান
23174 মভাছাোঃ ভননযা মফগভ
23175 মাজন আযা ান
23176 তাভান্না আক্তায
23177 আইনযন আক্তায রাকী
23178 আনপপা সুরতানা অনন্ন
23179 তানভনা যভান ঝুভৄয
23180 তৄই মছা ভাযভা
23181 মভাোঃ আরী াান
23182 মভাোঃ নভজানুয যভান
23183 মভাছাোঃ রাফনী খাতুন
23184 মভাোঃ আনপ মাজন
23185 যাজক চন্দ্র যকায
23186 মভাোঃ নানপ ননফযাজ
23187 অনু কুভায ঢারী
23188 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
23189 কনা যানী আচার্য্ন
23190 মভাোঃ ভাফুজুয যভান
23191 জানদুর ইরাভ
23192 উত্তভ কুভায মঘাল
23193 আনতকুয যভান
23194 রাফনী খাতুন
23195 মভজদী াান
23196 মভাোঃ ভৄযাদ মাজন
23197 মভাোঃ ভননয মাজন
23198 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
23199 ানদা নফনজত মযজা
23200 মভাোঃ মদজরাায মাজন
23201 মখ আতাউর কনফয

মভাোঃ দুরার উনদ্দন
মভাছাোঃ পাযজানা আক্তায
এ. এভ. আব্দুর আনজজ
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ আনছায আরী
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
নফ কুভায ফভনন
মজযাৎস্দা যানী যা
আব্দুর জাজদ ভৄন্সী
যাজফা খাতুন
মভাোঃ মভাদাজচ্ছয মাজন নফশ্বা
যানু মফগভ
হুভায়ুন কনফয
সুরতানা কনফয
ভত মভাোঃ ইভাইর
নাজভা আক্তায
আব্দুর আনজজ
নাজভা মফগভ
মভাোঃ আযাপ মাজন
নাজভা আক্তায
ভযহুভ ইানন যভান
ভযহুভ আা মফগভ
কয মথাাই নচং ভাযভা
ম্রা াংপ্রু ভাযভা
এনফ জনরর
াজরা
ভনতায যভান
ছনকনা খাতুন
মভাোঃ জাভাত মখ
মভাছাোঃ মযজনা খাতুন
মখ আবুর মাজন
আজভনা খাতুন
কানতনক চন্দ্র যকায
কৃষ্ণা যানী যকায
মভাোঃ আযায আজাদ
নাজছা মফগভ
নফধান চন্দ্র ঢারী
অনঞ্জরী যানী ঢারী
মভাোঃ াভসুর ক
ভাজপজা খাতুন
তন কুভায আচার্য্ন
ফীনা যানী আচার্য্ন
মভাোঃ আযাপ আরী
ভনজুাযা খাতুন
আফদুর মজাফাজদ
নফনফ জহুযা
নন্টু রার মঘাল
ফীনা যাণী মঘাল
যাইানুর ইরাভ
আজা মফগভ
ারুন-অয-যনদ
নযনজা মফগভ
রুাই ারাদায
আভন মফগভ
আব্দুর কনফয
ছাজরা মফগভ
ভত মভাাম্মদ আরভাছ মভাল্লা
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
ানফা মফগভ
মযজাউর কনযভ
মযাজী কনযভ
মভাোঃ আফদু ারাভ
মভাছাোঃ ানপজা মফগভ
মভাোঃ আফদুর াই মখ
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
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20/11/1994
24/06/1994
24/08/1994
18/01/1988
10/11/1989
04/08/1991
11/12/1993
01/12/1993
18/07/1991
10/11/1993
26/10/1991
05/10/1991
15/12/1987
18/05/1990
16/07/1989
01/03/1992
07/09/1991
07/10/1993
20/05/1993
05/09/1991
01/03/1995
08/03/1992
01/01/1991
12/05/1993
08/02/1999
05/12/1990
12/02/1986
01/01/1994
11/04/1992
10/01/1994
14/01/1994
20/07/1990
02/03/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23202 ীদ উল্যা
23203 মভাোঃ াীন আরভ
23204 মভাোঃ আবু ারাভ
23205 ভনন সুরতানা
23206 মভাোঃ মটাটন যভান
23207 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
23208 মভাোঃ ইব্রাীভ ভূঞাঁ
23209 আইনযন সুরতানা
23210 ইব্রানভ খনরর
23211 মজাফাদা খাতুন
23212 মভাোঃ অজদুর ইরাভ
23213 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
23214 মভাোঃ নুয নফী
23215 মভাোঃ যনফউর াান
23216 মভাোঃ আফদুল্লা আর ভাভৄন
23217 মখ ইভযান মাজন
23218 মখ মভাোঃ কাায ানভদ
23219 মভাোঃ টুটুর মাজন
23220 মভাোঃ ারাউদ্দীন
23221 ননাজ আজভদ খান
23222 পাযজানা আক্তায (নফউটি)
23223 সুভী আক্তায
23224 মভাোঃ যাজু আজভদ
23225 মভাোঃ খাইরুর ইরাভ
23226 মভাোঃ ভাসুভ ভন্ডর
23227 চন্দন চন্দ্র যা
23228 মভাোঃ ভাাবুয যভান
23229 মভাোঃ নাঈভ
23230 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
23231 নফল্লায মাজন
23232 মভাোঃ নভজানুয যভান
23233 জাাঙ্গীয আরভ
23234 মভাোঃ পনযদ নভা

মভাোঃ যনপক উল্যা
জীফন আযা মফগভ
মভাোঃ াান আরী
মভাছাোঃ াজজদা খাতুন
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
ারভা মফগভ
মভাোঃ দুরার মাজন
নানভা মফগভ
মভাোঃ আনভয মাজন
মকাননুয মফগভ
মভাোঃ ভনজবুয যভান
জানকরুন মনছা
মগারাভ মভাোঃ ভূঞাঁ
মজনভন আক্তায
মভাোঃ া আরভ
ানরভা
আফদুর গফুয মচৌদৄযী
মযানা মফগভ
ভত মভাাজজ্জভ মাজন
াানাজ মফগভ
মভাোঃ আব্দু ারাভ
মভাছাোঃ অনরা মফগভ
মভাোঃ াাফ উনদ্দন
তানরভা মফগভ
মভাোঃ মগারজায মাজন
জান্নাতুর মপযদাউ
মভাোঃ জাভার মাজন
ননযন আক্তায
মভাোঃ আবুর কাজভ
পাজতভা মফগভ
মখ কাভরুর ইরাভ
ারভা খাতুন
মখ মভাোঃ আব্দুর কানদয
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ াাবুদ্দীন
মভাছাোঃ জুরজান খাতুন
মভাোঃ মগারাভ জযাায
তাজজনায মফগভ
সুরতান আজভদ খান
ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ াছান আরী
মভাছাোঃ তাজযা মফগভ
ারাউদ্দীন আজভদ
ননলুপায ইাভীন
মভাোঃ াজফ আরী
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
খানদজা নফনফ
মভাোঃ মতাপাজর মাজন
মভাছাোঃ মভনযনা মফগভ
নফন চন্দ্র যা
যভা ফারা যা
ভত আবু াননপ
মভাছাোঃ ভকছুদা মফগভ
মভাোঃ াাফ উনদ্দন
ভনদনা
মভাোঃ আফদুর আরী
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ কাছভ আরী
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ইভাঈর মাজন
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
রুহুর আনভন
নানছভা মফগভ
মভাোঃ মতাপাজুর নভা
ভত পনযদা মফগভ
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14/11/1991
22/10/1988

16/05/1994
01/12/1987
10/08/1998
20/04/1992
20/06/1994
15/02/1990
15/10/1994
06/03/1995
14/11/1996
12/07/1995
24/12/1990
20/12/1989
05/02/1992
05/12/1988
10/01/1988
14/12/1989
01/06/1995
22/08/1998
12/12/1987
17/12/1991
30/07/1998
20/09/1997
11/04/1989
01/03/1988
04/03/1991
22/07/1987
01/11/1990
01/01/1994
15/08/1997
31/08/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23235 আবু ইউছুপ
23236 উজম্ম ানী
23237 নূয ইরাভ মরনরন
23238 মভাোঃ আননসুয যভান
23239 মভাোঃ মভফা আজভদ
23240 মভাোঃ নজরুর ইরাভ ভজুভদায
23241 মজবুন্নাায মজফা
23242 মভাোঃ ভাবুবুর ক
23243 সুভাইা আরী
23244 মভাোঃ আাদুর ইরাভ
23245 আযাফুর আরভ মাজর
23246 সুযভা আক্তায
23247 ভাভৄদা যভান
23248 মভাছাোঃ ানাজ আক্তায
23249 মভাোঃ আনযপ নফশ্বা
23250 াানযা খান মতু
23251 কাকরী যানী দা
23252 মভাোঃ আরভগীয মাাইন
23253 মভাোঃ মরার উনদ্দন
23254 মভাোঃ আননসুয জাভান
23255 ভঞ্জুরুর আরভ
23256 মভাোঃ পারুক আরী
23257 আকনরভা মফগভ
23258 সুব্রত দত্ত
23259 মভাোঃ ভাাবুবুয যভান ভীভ
23260 প্রদী কুভায ফভনন
23261 মভাোঃ ভনউনদ্দন নভা বুজ
23262 মভাোঃ নাফ উদ্দীন
23263 তনরভ জাান
23264 াভীভ আজম্মদ
23265 নভল্টন কুভায
23266 সুযাইা আক্তায
23267 মভাাোঃ নভযা খাতুন

মখাযজদ আরভ
যাজফা মফগভ
মভাোঃ অনরউল্লা াজটাাযী
ননলুপা মফগভ
মভাোঃ নরাকত আরী
নূরুন্নাায খানভ
ভনপজ উনদ্দন
রু চান
মভাোঃ লুৎপয যভান
মভাছাোঃ ভনজনা মফগভ
মভাোঃ এনাভৄর ক ভজুভদায
ভঞ্জুভা আক্তায ঝযনা ভজুভদায
মখ আযাফুর ক
পাজতভা াযবীন
ভনজবুর ক
াভছুন নাায
মভাোঃ আরী নভা
ননযন সুরতানা রাকী
ভত ইাক আরী
আযনজনা মফা
মানারী নভা
মযাজকা আক্তায
ভত মভাোঃ াভছুর হুদা
ভত রাইরী মফগভ
মভাোঃ আফদুয যভান
মভজরুন মনা মভযী
মভাোঃ কনফয আাম্মদ
াভসুন নাায মফগভ
মভাোঃ াজাান নফশ্বা
পনযদা মফগভ
মভাোঃ আরভগীয মাজন
ানদা মফগভ
নীর চাঁদ দা
কল্পনা যানী দা
মভাোঃ আোঃ ভান্নান নভা
ানা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ভান্নান
ানা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয ভান্নান
আনঞ্জযা জাভান
মনছায উদ্দীন
ভনজননা মফগভ
মভাোঃ জভজদ আরী
মভাছাোঃ পাউনজা মফগভ
মভাোঃ ভনউনদ্দন ারাদায
ারুর মফগভ
জন্তাল কুভায দত্ত
ফুরভারা যাণী
মভাোঃ খনরলুয যভান
নভজ ভাকসুদা মফগভ
বাযত চন্দ্র ফভনন
সুনরা যানী
মভাোঃ ভনজফয যভান নভা
ভত নাজভা ভনজফ
মভাোঃ াজাান
খানদজা মফগভ
আফদুর কনযভ
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
নভজ াানাজ মফগভ
ভননন্দ্র নাথ যকায
প্রনভরা যাণী
আব্দুর জনরর
জাানাযা খাতুন
মভাোঃ খনতায যভান
মভাছাোঃ কদবানু
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15/01/1998
01/01/1992
08/02/1993
03/08/1988
16/06/1987
01/03/1995
25/09/1998
04/02/1990
27/08/1996
17/06/1991
01/05/1989
22/11/1992
01/01/1993
01/04/1986
02/07/1990
08/09/1989
12/12/1989
01/07/1990
03/09/1988
28/12/1987
25/10/1991
25/09/1998
01/01/1998
15/05/1997
02/02/1996
18/09/1987
18/12/1987
22/10/1989
08/10/1987
23/06/1998
07/06/1994
03/12/1991
13/07/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23268 সুভা যানী ার
23269 মভাোঃ মফাযান উনদ্দন
23270 মভাোঃ আবুর কারাভ জীফ
23271 তাননজরা াযভীন
23272 মভাস্তানপজুয যভান
23273 আব্দুল্লা-আর-মমাফাজয
23274 মভাোঃ নভজানুয যভান
23275 মভাোঃ পারুক মাজন
23276 মভাোঃ নভজানুয যভান
23277 মভাোঃ জাভার মখ
23278 ভয আরী
23279 নজাউয যভান
23280 মভাোঃ াইফুয যভান
23281 মভাোঃ নূরুরহুদা
23282 তদা াভা আক্তায
23283 মভাোঃ কুদযত-এ-এরাী
23284 ভননরুর ইরাভ
23285 রা চন্দ্র মঘাল
23286 জীফন যকায
23287 মভাোঃ রুহুর আনভন
23288 মভাোঃ যনদুর ইরাভ
23289 আজভনা আরভ
23290 মনযন আক্তায
23291 নননখর চন্দ্র
23292 মভাোঃ আর আনভন
23293 বজন চন্দ্র ার
23294 মভাোঃকোঃ নদুর ইরাভ
23295 মভাোঃ লুৎপয যভান
23296 আবু াননপা
23297 অা তানভভ নযা
23298 মভাোঃ াান
23299 ভাভৄদুর াান
23300 মভাোঃ যনফউর আরভ

অনজত চন্দ্র ার
তুরী যানী ার
মভাোঃ জনার আজফদীন
াানুয মফগভ
মভাোঃ দুরার উনদ্দন খাঁন
মনরনা াযবীন
তদ মভাোঃ শুক্কুয আরী
যানদা াযবীন
মভাোঃ ইনাজউনদ্দন মখ
জুজরখা মফগভ
আব্দুর জনরর তালুকদায
নভ- মাজনাযা খানভ
মভাোঃ মভাতাায নকদায
মভাাোঃ যনা মফগভ
মভাোঃ আনফদ নভা মাদায
আজা মফগভ
মভাোঃ মাফাান ভধা
নাযা মফগভ
আব্দুর ফাজযক মখ
মভাছাোঃ জাজফদা মফগভ
মভাোঃ আনভয আরী
যাজফা মফগভ
আোঃ যাজ্জাক মক
সূম ন মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
ানাজ মফগভ
মভাোঃ ভস্তুপা আরী
আনছা খাতুন
মভাোঃ ানপকুয যভান নভঞা
তদা মযানা মফগভ
মভাোঃ নূয মভাাম্মদ যকায
মভাছাোঃ কনপরা মফগভ
মযাকন নকদায
ননলুপা মফগভ
প্রফুল্ল চন্দ্র মঘাল
নভনু যানী ার
নযদ যকায
মখরা যানী যকায
মভাোঃ নজয আরী
মভাছাোঃ পাজতভা খাতুন
মভাোঃ মাজরভান আরী
জাজদা
মভাোঃ ছাভছুর আরভ
ভাফুজা মফগভ
মভাোঃ াহ আরভ মখ
মভাাোঃ রুভানা মফগভ
যর নং
দানা যানী
মভাোঃ নযাজ উনদ্দন
মনরনা আক্তায
মনার চন্দ্র ার
ননন নভা যানী ার
ভযহুভ নানয উল্লা নভা
ারভা মফগভ
আব্দুর ানরভ
ছাজযা মফগভ
আছাভ উনদ্দন
সুনপা আক্তায
মভৌসুভী মফগভ
আনছায আরী
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
াননা মফগভ
মভাোঃ ছাজনাায মাজন
নল্পী মফগভ
মভাোঃ আবুর খাজয
জহুযা খাতুন
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25/06/1990
26/05/1989
15/07/1996
05/04/1990
29/09/1990
01/01/1990
10/05/1991
31/12/1988
10/10/1987
31/12/1988
12/08/1989
01/01/1997
01/01/1988
21/11/1988
04/09/1996
05/01/1992
15/05/1989
03/07/1992
18/06/1989
20/12/1992
04/07/1987
14/02/1996
15/01/1997
02/02/1997
10/01/1992
03/08/1997
13/01/1988
12/10/1993
01/11/1989
10/07/1993
15/05/1992
14/10/1993
01/01/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23301 মভাোঃ আনকুয যভান
23302 যাইবী আজভদ
23303 মদজরাায মাজন
23304 কাননজ কান্তাযা
23305 পজলুর কনফয
23306 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ
23307 নুয মভাাম্মদ আরী
23308 মভাোঃ আর আনভন খান
23309 প্রকা চন্দ্র খারজকা
23310 নঞ্জতা কুন্ডু
23311 তাভান্না খানভ
23312 মভাোঃ মাজফ মাজন
23313 মগাার সূিধয
23314 মজনযন যভান খান
23315 মপযজদৌী জাান (তুনর)
23316 যনন খান
23317 মভাোঃ নরন আরী
23318 ানপা নানযন
23319 কাজী মভাোঃ যনফউর ইরাভ
23320 মভাোঃ াান
23321 কাজী আব্দুর ভাভৄন
23322 মভাাম্মদ নূয নফী
23323 সুকুভায চন্দ্র যা
23324 মভাোঃ আবুর াজভ
23325 মভাোঃ কাভরুর াান
23326 ভাাবুবুয যভান
23327 জান্নাতুর মপযজদৌ
23328 মযানা সুরতানা
23329 নভঠুন কুভায কুন্ডু
23330 মভাোঃ ানপজুয যভান
23331 ছাজদুর ক
23332 জানকা সুরতানা
23333 জান্নাতুর মপযজদৌ

মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ আকনরভা খাতুন
মগারাভ মভাাম্মদ
মপারী মফগভ
আব্দুর মনকভ
মযাজকা মফগভ
নাজভৄর াান
মজবুজন্নছা
মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
নাজভা আক্তায
মভাোঃ নানজয মাজন
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াত্তায
রাইরী মফগভ
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ খান
মভাছাোঃ মনরনা খাতুন
াজচন্দ্রনাথ খারজকা
নখজযাদ ভনন এককা
কুভাজয কুন্ডু
অচ ননা কুন্ডু
াজাান ন্যাভত
ভাভৄদা মফগভ
ভত: যন আরী নকদায
নভনাযা মফগভ
অকুর সূিধয
মজানা যানী সূিধয
মভাোঃ নজল্লুয যভান খান
জানকরুন যভান খান
মযাভান মভাল্লা
ভাভৄদা মফগভ
নুয মাজন খান
ানদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক আকন্দ
মভাছাোঃ জনা মফগভ
মভাোঃ জনাফ আরী যকায
নাজভা মফগভ
কাজী মভাোঃ আব্দুর আনজজ
মভাছাোঃ যাজফা মফগভ
আব্দুর আরীভ
ভতাজ মফগভ
কাজী আব্দুর আনজজ
ভানফা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তাক আজভদ
মভাাোঃ াভসুন নাায
ভত নক্ষনত চন্দ্র যা
ভত ভভতা যানী
ভত যনফউর ক
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আফদুর খাজরক
মফজদনা খাতুন
মভাোঃ আনজজুয যভান
মজানা মফগভ
মভাোঃ জাভার উনদ্দন
ারভা আক্তায
আবু াঈদ
নাজভা মফগভ
সুকুভায কুন্ডু
স্মৃনত যানী
মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
জহুযা খাতুন
একযাভৄর ক
মাযা খাতুন
মভাোঃ জানকয মাজন
কাকরী মাজন
মভা: ইউসুপ আরী
মভাছা. নূরুন্নাায মফগভ
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27/09/1990
28/03/1993
06/08/1993
26/12/1992
15/02/1992
30/10/1989
01/01/1988
01/06/1989
02/04/1992
18/09/1990
20/02/1998
16/02/1993
23/08/1991
20/12/1995
12/02/1995
12/01/1996
05/12/1992
01/03/1988
07/01/1992
14/04/1995
01/01/1991
23/10/1991
03/09/1990
01/02/1988
15/10/1993
25/09/1997
11/05/1996

10/11/1987
28/05/1994
18/11/1996
25/01/1993
25/12/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23334 মভাোঃ বুরবুর মাজন
23335 রানভা আক্তায নরা
23336 মভাোঃ পানউর যকায
23337 মভাোঃ মভজদী াান
23338 আাদুজ্জাভান
23339 মভাোঃ যানজফ মাজন
23340 মভাোঃ জীফ মাাইন
23341 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ
23342 মভাোঃ নভশুক ভন্ডর
23343 মভাোঃ নূয-ই-আরভ
23344 মভাোঃ নাজভৄর মাজন
23345 আবুর কারাভ
23346 মভাোঃ ারুন-অয-যনদ
23347 রূভা আচার্য্ন
23348 আযনভনা খাতুন
23349 মভাোঃ সুভন নভা
23350 মভাোঃ ভৄনন
23351 মভাকতায মাাইন
23352 মভাোঃ নফনৄর মাজন
23353 মভাোঃ ইকফার মাজন
23354 মভাোঃ আরভাছ গাজী
23355 যঞ্জু আক্তায নভতু
23356 ইভন ফাবু
23357 াইভন ভন্ডর
23358 মভাোঃ নপকুয যভান
23359 নুয নফী
23360 মভাোঃ নফগাতুল্লা
23361 াভীভ আজভদ
23362 মভাোঃ মাজর মভাল্লা
23363 ানপজুয যভান
23364 ভনউনদ্দন
23365 নঞ্জফ কভনকায
23366 মভাোঃ যানকবুর ইরাভ

ভত মভাোঃ ছারাভ ারাদায
মভাাোঃ আকনরভা
মভাোঃ আবুর মাজন ারাদায
তানভনা মফগভ
ভত আব্দুর খাজরক
মভাছাোঃ নভনাযা মফগভ
মভাোঃ জানকয মাজন
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
আজরা খাতুন
মভাোঃ আজজভর মাজন
মভাছাোঃ নযনজা মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
মভাাোঃ নাজভা যভান
মভাোঃ ইকান্দায আরী
পযাদুর মনা কল্পনা
মভাোঃ ভৄু্নু নভা ভন্ডর
মভাছাোঃ জান্নানত মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
নফনৄরা মফগভ
ভত আরভ
মভাছা: নাজভা মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক ারাদায
মভাাোঃ ানরভা মফগভ
মভাোঃ লুৎপয যভান
মভাছাোঃ আকনরভা খাতুন
ধীজযন্দ্র কুভায আচার্য্ন
প্রীনতরতা আচার্য্ন
পযভান আরী
যানরা খাতুন
মভাোঃ আরতাপ মাজন
আছভা আক্তায
মভাোঃ াাবুনদ্দন
মভাাোঃ যাজদা মফগভ
মখ ভৄাম্মদ ইনিছ
যনভা মফগভ
মভাোঃ নানয উদ্দীন
মভাছাোঃ মকাননুয খাতুন
মভাোঃ ভাজজভ আরী খাঁন
মভাছাোঃ াানাযা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু খান
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ফাজযক
াননা মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
মভাছাোঃ াজজদা খাতুন
আকুর ভন্ডর
অনরভনা ভন্ডর
মভাোঃ আনতকুয যভান
যনভা খাতুন
ভৄত: জাাঙ্গীয মাজন
নুয জাান মফগভ
মভাোঃ আান াফীফ
াফুজা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ভাইননদ্দন মভাল্লা
মাাগ জান মফগভ
ান্নান মভাল্লা
ানদা াযনবন
মভাোঃ ভজনায উনদ্দন
ানপা মফগভ
ফীজযন্দ্র নাথ কভনকায
মযখা যানী কভনকায
মভাোঃ আবু: াঈদ যকায
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
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05/05/1992
08/04/1998
14/09/1990
19/03/1990
05/01/1988
15/10/1991
30/09/1994
01/01/1998
14/05/1997
24/06/1998
15/05/1995
15/01/1990
18/12/1987
01/01/1988
20/12/1995
04/02/1988
30/06/1988
05/10/1987
25/04/1989
09/10/1987
14/10/1989
08/04/1991
19/05/1998
05/11/1990
15/12/1988
04/02/1995
30/07/1989
08/03/1989
20/04/1989
25/07/1989
08/05/1994
25/11/1991
07/10/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23367 শুভ্র মখয যা
23368 মভাছাোঃ নরনা আক্তায নভতা
23369 মভাোঃ অনরউল্লাহ ভূইূঁ া মনরভ
23370 আব্দুয যফ প্রধান
23371 তাছনরভা আক্তায
23372 নড. এভ. কাভার উদ্দীন
23373 মভাাম্মদ সুনপান ইরাভ
23374 তনযকুর ইরাভ
23375 নংনক ফভনন
23376 এনাভৄর মযজা নদনৄ
23377 মভাোঃ ইউনুছ নভা
23378 ঞ্জ যকায
23379 পজজ আজম্মদ
23380 মভাাোঃ খাইরুন মনছা
23381 মভাোঃ াখাাত মাজন
23382 মভাোঃ ভাফুজ ইরাভ
23383 াাজাদী এরনভন
23384 ফাফলু চন্দ্র যকায
23385 ল্লফ যা
23386 মভাোঃ নজাউয যভান
23387 মভাছাোঃ মযনরজা আকতায
23388 উজম্ম াফীফা ইরাভ
23389 আবু ফকয
23390 ভৄযনদা া আযা
23391 পানভদা াহ আযা
23392 তদ মভাোঃ ান উদ্দীন
23393 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মচৌদৄযী
23394 উজম্ম নাায সুভাইা
23395 আভা
23396 পজুন নাায
23397 সুব্রত কুভায ভন্ডর
23398 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
23399 মভাোঃ মভাযজদুর আরভ

জগফন্ধু যা
ভত স্বগী নৄষ্প যা
ভত রার মাজন
মভাছাোঃ াজদা আকতায
মভাোঃ মন্দু নভা
পনযদা মফগভ
াঃুরুন অয যীদ
তাজভর
মভাোঃ ভয আরী
ভজনাাযা মফগভ
ভত আজু ফক গাজী
জজফদা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক খাঁন
মযানজনা আকতায
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মভাছাোঃ নযনজা খাতুন
নযভর ফভনন
তাী ফভনন
আব্দুর ভৄতনরফ তালুকদায
মভাছাোঃ ছানাযা মফগভ
ভত মভা: যাপত উল্লা
সুনপা মফগভ
ফল্লব চন্দ্র যকায
সুন্দযী যানী যকায
ানা উল্লা ভূইা
কাজী পাজতভা
মভাোঃ জাভার উনদ্দন আজভদ
মভাাোঃ যন আযা মফগভ
মভাোঃ াননপ নভা
মভাছাোঃ মযৌন আযা মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
মভাছাোঃ াভছুন নাায
মভাোঃ ফজলুয যীদ
যনদা মফগভ
ভত: নজযন্দ্র নাথ যকায
ফানন্ত যানী যকায
যরার যা
ভাা যানী মচৌদৄযী
মভাোঃ আতাউয যভান
মভাছাোঃ মকাননুয মফগভ
মভাোঃ যভজান আরী
মভাছাোঃ আভা
মভাোঃ আজনাারুর ইরাভ মচৌদৄযী
ভনজননা মফগভ
মভাোঃ মরাকভান
মযানা আক্তায
া জারার মচৌদৄযী
াভীভা আযা মফগভ
া জারার মচৌদৄযী
াভীভা আযা মফগভ
তদ মভাোঃ নানছয উদ্দীন
মভাছাোঃ াজদা মফগভ
মভাোঃ আজনাারুর ইরাভ মচৌদৄযী
ভনজননা মফগভ
মভাোঃ নগা উনদ্দন
পাজুন্নাায
আফদু ত্তায
ফুরবানু
মভাোঃ নানজভ উনদ্দন
ানরভা খাতুন
রনরত মভান ভন্ডর
মজাৎস্দা যানী
মভাোঃ াভসুয যভান
আজরভা খাতুন
-ভত ভনজদা
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06/09/1989
09/12/1992
12/03/1999
09/10/1993
28/08/1987
02/01/1991
01/01/1997
17/07/1993
18/03/1991
10/02/1994
31/12/1987
10/04/1990
15/12/1997
30/12/1989
29/11/1993
15/08/1992
06/07/1993
01/07/1987
10/01/1990
09/08/1983
01/12/1992
01/01/1997
05/11/1995
20/02/1993
23/04/1998
01/02/1988
31/12/1995
13/09/1997
22/09/1989
10/10/1993
24/04/1990
19/05/1988
13/11/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23400 নৄন ন চন্দ্র যা
23401 াভীভা সুরতানা
23402 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
23403 যাজ কুভায মঘাল
23404 আযপান আযা
23405 ংকজ কানন্ত ভারাকায
23406 মভাোঃ তাজজর ভীন
23407 আভানুর কনফয
23408 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
23409 মভাোঃ যনদুর ইরাভ
23410 সুলভা যকায
23411 মভাোঃ জাাঙ্গীয মাজন
23412 যাহুর মঘাল
23413 মযজবী খানভ
23414 ানব্বয ভাভৄদ নযন
23415 মভাোঃ নাজভৄর মাাইন
23416 মভজরুন মনছা
23417 সুভন কুভায ার
23418 সুভাইা আকতায
23419 সুজলন মফাযী
23420 ভাাসুনুর জান্নাত
23421 মভাোঃ ইপজতখারুর ইরাভ
23422 নফভর চন্দ্র যা
23423 মভাোঃ াভসুর ক
23424 মভাোঃ মযাকুনু জাভান
23425 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
23426 এ. এভ. পারুক মাজন (ফানপ্প)
23427 ননরূভ মদফ
23428 তাফাছুভ আজনাায
23429 রাজনু ভাযভা
23430 মভাোঃ যনফউর আউার
23431 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান যনন
23432 মভাোঃ যনফউর আরভ

সুজযন্দ্র নাথ
ফুজরানত যানী
শৃত া নূয নফী
াভসুননাায
মভাোঃ ভৄজরভ উনদ্দন
মভাছাোঃ ভাভৄদা খাতুন
শ্রীদাভ মঘাল
ন্ধ্া যানী মঘাল
মভাোঃ আজনাায মাজন
যন আযা
অভকা ভারাকায
আযতী ভারাকায
ভত ছাজর আম্মদ
পনযদা মফগভ
মভাোঃ আকাভ উনদ্দন আকন্দ
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ নভনা মফগভ
ভনজফয যভান
মভাছাোঃ আজা মফগভ
নফনৄর যকায
ন্ধ্যা যকায
ভত াজর আজভদ
ভত লুৎফুন নাায
কৃষ্ণদ মঘাল
রুনা মঘাল
মভাোঃ নুরুর আরভ ারাদায
ভাকসুদা মফগভ
এভদাদুর ক
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মভাতাায মাাইন
মযজনা মফগভ
মভাোঃ ভাবুবুর আরভ
উজম্ম যনভা আকতায
কান্দা দ ার
জীফনী যানী ার
ইউসুপ আরী পনরপা
মজনভন মফগভ
খানাথ মফাযী
সুলভা মফাযী
াানুজ্জাভান
নযপা মফগভ
মভাোঃ যনফউর ইরাভ
মভাছাোঃ ানদা মফগভ
উজভন্দ্র নাথ যা
ারুর যানী যা
আবু তাজরফ
মভাছাোঃ াযা খাতুন
মভাোঃ নদুর ইরাভ
যনদা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ মদজরাাযা মফগভ
এ. এভ. নুয মাজরভান
মযাজকা মফগভ
ভত সুধীয মদফ
নচনু মদফ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মপযজদৌী মফগভ
অংা ফাই ভাযভা
ানুভা ভাযভা
মভাোঃ আননসুয যভান
সুনপা খাতুন
মভাোঃ াারুর ইরাভ
যন আযা
মভাোঃ আরতাপ মাাইন ারাদায
মভাাোঃ মযাজকা মফগভ
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04/12/1992
30/11/1988
11/11/1987
02/06/1989
28/11/1996
03/06/1989
15/03/1991
11/07/1988
15/05/1987
10/08/1992
11/02/1990
02/06/1989
14/08/1991
24/06/1991

08/12/1998
20/10/1990
25/10/1988
03/03/1990
31/12/1987
10/04/1991
01/10/1988
30/11/1988
25/12/1992
01/01/1992
30/11/1988
28/02/1988
20/08/1987
04/10/1997
01/07/1987
01/01/1994
01/09/1988
10/07/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23433 জ তালুকদায
23434 জনন মচৌদৄযী
23435 আনযফুয যভান
23436 রুফাইদা আক্তায
23437 সুভনা ইরাভ াম্মী
23438 তাননফন ইযাত (নফথী)
23439 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
23440 যভনন আক্তায
23441 মভাোঃ আবু আউার
23442 উত্তভ কুভায যা
23443 মভাোঃ ভাভৄন মাজন
23444 সুদনন কানন্ত মদফ
23445 মভাোঃ হৃদ াান
23446 মভাোঃ ভনরুর ইরাভ
23447 পাযান মাাইন মচৌদৄযী
23448 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
23449 মভাোঃ াান
23450 মভাোঃ নপজযাজ আজভদ
23451 মদফব্রত নকদায
23452 মভাোঃ ফনয উদ্দীন
23453 ননয চন্দ্র যা
23454 চন্দন ভনদ
23455 মভাোঃ ান যকায
23456 দুরী যানী
23457 মভাছাোঃ ানাজ াযবীন
23458 ভজনাজতাল চন্দ্র
23459 আযাপাত ননদ্দকী
23460 মভা: াইদুর ইরাভ
23461 পানভদা যভান
23462 মভা: যীফুর ইরাভ
23463 ানদা আখতায নপ্রা
23464 মভা:যানজকুর আর আভীন
23465 ঈনতা দনস্তদায

নযভর তালুকদায
নল্পী তালুকদায
যননজত মচৌদৄযী
যত্না মচৌদৄযী
মভাোঃ মভাাজজ্জভ মাজন
আযজু মফগভ
ভত আবুর কারাভ আজাদ
মভাছাোঃ মফনী মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
তনভনা ইরাভ
মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক পযাজী
নুযজাান মফগভ
নূয মভাাম্মদ
মভাাোঃ মযাজী মফগভ
ভত পজুলুর ক
ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ জাপয আরী
মভাছাোঃ আনঞ্জযন মফগভ
নফজজন্দ্র নাথ যা
ভঞ্জু যানী যা
মভাোঃ আবুর াজভ
ান্তনা মফগভ
নযভর কানন্ত মদফ
নননৄ মদফ
মভাোঃ চান নভা
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ আনজজুর আরভ
মভাাোঃ ভজনাাযা মফগভ
াখাাত মাজন মচৌদৄযী
খাজরদা মফগভ মচৌদৄযী
মভাোঃ আোঃ ানভদ ারাদায
াননা মফগভ
মভাোঃ জনার আজফদীন তালুকদায
ানরভা খাতুন
এ. এভ. াই আরভ
মভাাোঃ আজনাাযা মফগভ
ভত নদরী কুভায নকদায
নীবা যানী নকদায
আবুর কারাভ
কুরছুভ
তজরন চন্দ্র যা
অরুনা যা
নকজায ভনদ (মখাকন)
ঝন না ভনদ
মভাোঃ যনপজ যকায
ছাভছুন্নাায খাতুন
নফ ারদায
নতজরাকা
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মভাছাোঃ ভাজরকা খাতুন
নযভর চন্দ্র
নফতা মদফী
আবু ফকয নছনদ্দক
মযাজকা ননদ্দক
মভা: াআরভ ভধা
মনরনা মফগভ
মভা: আফদুর গফুয া
মখাজদজা মফগভ
মভা: কনফয মাজন
মযাজকা মফগভ
মভা: ছজরভান গনন
াানাজ াযবীন
মভা: যাজ্জাক প্রাভাননক
রাবরী মফগভ
সুজন দনস্তদায
স্বপ্না দনস্তদায
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17/09/1991
14/04/1992
08/01/1997
19/05/1988
01/01/1994
02/10/1998
02/04/1995
16/03/1997
07/02/1989
15/05/1991
15/10/1996
01/10/1988
01/02/1994
08/01/1992
22/06/1994
30/01/1988
15/01/1998
05/07/1989
20/06/1988
20/09/1989
06/07/1989
18/10/1996
18/01/1992
14/08/1991
10/03/1997
05/04/1989
10/05/1995
03/11/1993
31/10/1995
28/07/1988
18/12/1998
01/01/1997
17/11/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23466 পনযদা আক্তায
23467 মভা: নফপ্লফ মাজন
23468 মযাজানুজ্জাভান মনাভান
23469 আনখ ফড়ুা
23470 অননা যা
23471 সুক্তা যানী ধয
23472 মভা: মনরভ মযজা
23473 ঞ্জ চন্দ্র নাথ
23474 নযজভন চাকভা
23475 দীন মভাাম্মদ
23476 ানফনা ইানভন
23477 মভা: ননুয যভান
23478 মভা: ইভাইর
23479 নভঠুন চন্দ্র যকায
23480 মভা: আব্দুল্লা খান
23481 মভা: আনপ মযজা
23482 মভা: আরআনভন
23483 তচতী মন
23484 অননন্দয ভজুভদায
23485 আরীভৄজ্জাভান রুজর
23486 মভা: াগয মাজন
23487 মভাছা: উজম্ম সুযাইা আখতায
23488 খাজা মভা: আব্দুর আনজজ
23489 মভা: আবুর মাজন
23490 মভা: কজল্লার ভন্ডর
23491 নাফ খান
23492 ইনত যানী যকায
23493 মতৌনদুর াান তভার
23494 নজ দা
23495 এ. এভ. এভ াযজবজ
23496 ানভ আজভদ
23497 মভা: মাজর মভাল্লা
23498 মভা: আব্দুর কাু্ইয়ুভ

মভা: ইনিছ
নপজযাজা মফগভ
মভা: আব্দুর কাউছ
মভাছা: নফউটি মফগভ
যনভজ আরী
যাজফা মফগভ
প্রফার চন্দ্র ফড়ুা
রুভা যানী ফড়ৃা
ভূলন কানন্ত যা
অনু যা
ফাবুর চন্দ্র ধযয
যতনা যানী াদ্দাদায
মভা:আ: কাজদয মখ
মভাছা: সুনপা মফগভ
মতীন চন্দ্র মদফনাথ
অজান্তা মদফনাথ
তযন্দ চাকভা
নচঙা চাকভা
আফদুর ক
লুৎফুন নাায
মভা: াজাান আরী
রুনফনা মফগভ
মভা; াচানুর ক
মভাছা: ভনজননা মফগভ
ভত মাজন তালুকদায
মভাা: ছাজযা খাতুন
সুজে্ন্দ্রনাথ যকায
অন্যভনন যকায
মভা: আব্দুর ভান্নান খান
মযাজকা মফগভ
মভা: ভনতউয যভান
তানভনা খানভ
আক্কাছ আরী
ভনযভ মফগভ
যতন মন
নফউটি মন
অনু ভজুভদায
অচ ননা ভন্ডর
এ.এভ আরী আরভ
লুৎপা মফগভ
মভা: আব্দুর গনন
মভাছা: জজফদা খাতুন
মভা: নজরুর ইরাভ
পাযানা খানভ
মভা: রুহুর আনভন প্রাভাননক
মভাছা: পাযজানা খানভ
মভা; আব্দুর ভনজদ
নযনজা মফগভ
মভা: আব্দুর কাউয়ুভ
মভাছা: ারুর মফগভ
তানযকুর ইরাভ খান
নউরী মফগভ
নফশ্বনাথ যকায
অননতা যানী যকায
মক. এভ আবু তাজয
রুভানা মফগভ
তন দা
অচ ননা যানী দা
মভা: আব্দুর গনন
মযানা মফগভ
চান নভা
মজানা মফগভ
মভা: জারার মভাল্লা
কুরছুভ মফগভ
মভা: হুভায়ূন কনফয
যনদা আক্তায
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23/07/1995
12/12/1989
02/01/1997
07/04/1998
22/07/1987
22/01/1993
31/12/1993
05/03/1988
29/11/1996
01/01/1988
01/01/1988
28/01/1991
10/03/1989
03/09/1987
07/09/1988

03/06/1995
17/03/1998
22/02/1995
31/12/1987
30/12/1989
02/02/1997
20/02/1997
27/10/1996
02/04/1989
01/10/1991
20/07/1987
30/06/1997
15/07/1992
14/12/1988
18/02/1990
20/09/1989
17/07/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম
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(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23499 মভা: পযাদ মাজন নভানজ
23500 অনজজত নফশ্বা
23501 ইযাত জাান ননা
23502 মভা: আজারুর ইরাভ
23503 যভন কুভায দা
23504 মভা: উজ্জর নভা
23505 মভা: াাদাত মাজন যকায
23506 আব্দুল্লা আর ভাভৄন
23507 অননজভল কুভায াা
23508 মাজর যানা
23509 নভঠুন কুভায
23510 মভা: আবুর কারাভ আজাদ
23511 ানছফ ভাভৄদ
23512 মভা: সুভন মাজন
23513 মভা: যইচ মখ
23514 মভা: মভাজাপপয মাজন
23515 আইনযন াযবীন
23516 মভা: আজনাায মাজন
23517 নরটন তফযাগী
23518 নভঠুন কুভায
23519 মভাা: অনন্যা আক্তায
23520 সুরতানা যানজা
23521 জনয উনদ্দন মভাাম্মদ ফাফয
23522 অননক নাথ
23523 ইানছন আযাপাত
23524 পার আজম্মদ
23525 নানযন আক্তায
23526 মভাা: পনযদা ইানভন
23527 মভা: যানকফ মাজন পানভ
23528 শ্রীফা চন্দ্র ার
23529 মভা: ভারুফুয যভান
23530 মভা: আযাফুর ইরাভ
23531 মভা: াদ্দাভ মাজন

নঃআফদুর ানভদ নভাজী
মভাছা: মপযজদৌী মফগভ
অনন্ত কুভায নফশ্বা
ভাা যানী নফশ্বা
মভা: নানছয আজম্মদ মচৌদৄযী
নফথী আজম্মদ মচৌদৄযী
মভা: ভযভ আরী
মভাছা: কুরসুভ আক্তায
যনফন্দ্র চন্দ্র দা
নপ্রা যানী দা
মভা: মনাাফ নভা
পাজতভা মফগভ
নররনভা যকায
ঝযনা আক্তায
আ: ভনতন
আছভা মফগভ
সুকাভায াা
নাভতা যানী াা
আভজাদ মাজন
ানচনা মফগভ
মভঘনাথ কুভায
নদারী যানী
মভা: ভন্নান পযাজী
তাজজনুয মফগভ
নরাকত আরী
ানরভা মফগভ
মভা: আনভয চাঁদ
মভাছা: আনখ খাতুন
মভা: নফল্লার মখ
মভা: ফুযা মফগভ
মভা: নানয উদ্দীন
জাানাযা খাু্তুন
মভা: এভদাদুর ক
কুরসুভ মফগভ
মভা: ভয আরী মভাল্যা
মভাছা: ভজনাাযা মফগভ
ননভনর কানন্ত তফযাগী
মভরতা তফযাগী
দীনফন্ধু যা
ননভতা যানী
মভা: ইউনুছ ভাপী
মভাা: রাকী মফগভ
মভা; আবুর াজভ
সুনপা মফগভ
ভত পনকয আজভদ াজটাাযী
আনভরুনজনছা
নদরী কুভায নাথ
কৃষ্ণা মদফী
তাজুর ইরাভ
ভভতাজ মফগভ
ভযহুভ জারার উনদ্দন
জাজযা খাতুন
মভা: আরী আভদ
ানরভা মফগভ
মভা: ভন্তাজ উনদ্দন
মভানভনা মফগভ
মভা: আইয়ুফ নভা
মযনুপা আক্তায
নাযান চন্দ্র ার
মযনু ফারা ার
মভা: আব্দু ছারাভ
মভাছা: ভনযভ মফগভ ভনর
মভা: মাযাফ উদ্দীন
আনপা আক্তায নফনা
মভা: আনজজুর ক
মনা মফগভ
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01/10/1988
15/11/1992
30/05/1994
17/09/1987
08/09/1989
05/10/1993
17/05/1998
31/08/1991
25/12/1989
24/12/1990
25/10/1990
10/03/1991
20/08/1990
28/12/1992
16/05/1995
06/09/1988
06/10/1990
26/10/1995
07/03/1985
15/08/1991
25/12/1994
01/01/1994
01/01/1988
04/01/1989
16/05/1991
12/07/1987
12/03/1990
18/03/1992
01/12/1994
01/07/1993
09/10/1994
12/05/1995
20/06/1990
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িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম
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মন্তব্য
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(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23532 ইনরাছ যকায
23533 মভা: মভজদী াান
23534 মভা: রুহুর আনভন
23535 মভা: ভাসুদ যানা
23536 মভা: আজছয আরী
23537 আনভনুর ইরাভ
23538 রুজফর মচৌদৄযী
23539 াযনভন ইরাভ টুম্পা
23540 আজনাায মাজন
23541 মভা: আকযাভ মাজন
23542 মভা: আবু ভনউনদ্দন
23543 মভা: ভননরুজ্জাভান
23544 নাজভৄন্নাায
23545 মভাাম্মদ ভননরুর ক
23546 মভা: আব্দুর ানরভ
23547 মভা: প্যানয খন্দকায
23548 মভা: আনযফুয যভান
23549 চঞ্চ কুভায কনফযাজ
23550 আছভা আক্তায
23551 সৃজানী যানী কুযী
23552 আকা আচার্য্ন
23553 মফনজীয আজম্মদ
23554 মভাছাোঃ নুরুন্নাায খাতুন
23555 সুদ চন্দ্র যকায
23556 আশুজতাল অনধকাযী
23557 মভাাম্মদ আজারুর ইরাভ
23558 মাবা যানী যা
23559 রা চন্দ্র দা
23560 মভা: আনযফুয যভান
23561 মভাোঃ আনভয মাজন
23562 ীদুর ইরাভ
23563 াইফুর ইরাভ
23564 মভাাম্মদ ভৄযাদ নভা

যতন যকায
কাভরুন নাায
মভা: আনতায নফশ্বা
মনরনা মফগভ
মভা: মতাজাজম্মর মাজন
নাযা মফগভ
মভা; রার নভা
ভনড়ভ মফগভ
মভা: চাঁন যকায
মভাছা: আনজজযা মফগভ
সুরতান আজভদ
যানী মফগভ
তন মচৌদৄযী
যীনা মচৌদৄযী
ভযহুভ মভা: ভাইনুর ইরাভ ভাননক
নভজ ভভতাজ মফগভ
আব্দু ারাভ
আজভনা খাতুন
মভা: আনভরুর ইরাভ
মভাছা: আকনরভা আক্তায
মভা: আবু াঈদ
াজরা মফগভ
মভা: আব্দুর আনজজ
মভাছা: মযাজকা মফগভ
মভা: আকফয আরী
খাইরুজন্নছা
মভা: মারাভান
ভভতা মফগভ
মভা: ভৄছা আরী
মভাছা: াজফ নফনফ
মভা: আনভনুয যভান
মভাছা: ানুযী খাতুন
মভা; আনছায আরী ারাদায
মপারী মফগভ
চক্রধয কনফযাজ
নদারী যানী
মভা: ননদ্দকুয যভান
াানাজ াযবীন
অনজত কুভায কুযী
বাযতী যানী কুযী
প্রদী আচার্য্ন
তাী আচার্য্ন
মভা: খনরউয যভান
মভাছা: নফউটি মফগভ
মভাোঃ নূয ইরাভ
মভাছাোঃ যন আযা মফগভ
ভতোঃ সুীর চন্দ্র যকায
জল্পনা যানী যকায
অফনী ভূলন অনধকাযী
যীতা অনধকাযী
মভা: আব্দুর কাজদয
ভনযভ মফগভ
ননফাযন যা
ঝুনু যা
নক্ষনত চন্দ্র দা
রনতকা যানী
মভাোঃ নজতু নভা
রাবরী ইাছভীন
মভাোঃ আফদুর কনযভ
অনদা মফগভ
আোঃ যাজ্জাক
আজরা মফগভ
মভাোঃ ইভান আরী
মভাছাোঃ করছুভ মফগভ
ভতোঃ ভননয উনদ্দন নভা
মভাছাোঃ াজজযা মফগভ
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19/03/1988
12/10/1989
07/08/1990
08/09/1990
06/06/1993
15/03/1990
01/01/1997
15/09/1996
10/03/1991
02/04/1998
01/01/1991
30/01/1990
10/04/1989
18/04/1988
30/11/1989
31/12/1988
15/08/1988
03/12/1988
25/07/1987
01/01/1991
03/03/1998
20/03/1990
20/04/1997
30/06/1991
31/05/1988
13/10/1989
01/01/1990
25/05/1988
01/07/1989
01/06/1987
20/04/1989
05/12/1992
08/05/1990
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23565 মভাোঃ ানফ আর মভাাইনভন
23566 নরংকন চন্দ্র যকায
23567 মভাোঃ নুরুউনদ্দন
23568 মভাোঃ নানয উনদ্দন
23569 যানজফ চন্দ্র সূিধয
23570 নানদা আপজযাজ
23571 নননখর চন্দ্র মদফ
23572 মভাোঃ ইকফার মাজন
23573 ানরভা কাজদয মাননা
23574 নভকাতুর আজম্মদ
23575 মভাোঃ পজলুয যভান
23576 াজজদা আপজযাজ (নফথী)
23577 মভাোঃ ভাভৄন মচৌদৄযী
23578 মভাোঃ নযন আরী
23579 াান আরী
23580 মভাোঃ াফযাজ
23581 পাযানা ইানভন নযবা
23582 াযনভন আক্তায নরভা
23583 পাজতভা আক্তায
23584 ভভতা মফগভ
23585 প্রদী মগৌড়
23586 অীভ ভন্ডর
23587 আনযপ মাজন
23588 পার আাজম্মদ
23589 মাননা সুরতানা
23590 মভাছাোঃ াানা আক্তায নভৄ
23591 মযজাউর কনযভ
23592 যনফন আজভদ
23593 াননজদা আক্তায
23594 মভাাম্মদ মপাজ উনদ্দন
23595 মভাাম্মদ যনফউর ইরাভ
23596 মভাোঃ কাভরুর াান
23597 আননছুজ্জাভান নজভর

মভাোঃ আব্দু াত্তায
মভাছাোঃ যানজা খাতুন
জর চন্দ্র যকায
নভনা যানী যকায
মভাোঃ পজলুর ক
ভননজরা খাতুন
মভাোঃ া আরী
মভাছাোঃ মযজফকা সুরতানা
ধজগন্দ্র চন্দ্র সূিধয
নীায যানী সূিধয
খন্দকায নাঈভ
মনরনা মফগভ
ননী মভান মদফ
নযনা যানী মদফ
মভাোঃ পজুয যভান
আা মফগভ
ভত এভ.এ কাজদয
পনযদা মফগভ
নভনাজ উনদ্দন
ভনযভ আক্তায
মভাোঃ আব্দুর গফুয
মপারী মফগভ
ফজলুয যভান
ভানছুযা খানভ
ভতোঃ ভভতাজুর ক মচৌদৄযী
নূয মফগভ
মভাোঃ ারুনায যনদ
মভাছাোঃ যাজফা খাতুন
কনছভ উদ্দন
াজজযা মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক
মনরনা
ভতোঃ নূয মাজন
যাজফা মাজন
ভত নূয এ আরভ নভনা
নাযগীছ আরভ
মভাোঃ আব্দুর ফাযী
যনাযা মফগভ
মভাোঃ আোঃ গনন
হুজনআযা খাতুন
যাভরার মগৌড়
জানভনী মগৌড়
অনখর ভন্ডর
ইছাভনত ভন্ডর
নযপ নভা
মনরনা মফগভ
মভাোঃ জনভ উদ্দীন
পনযদা ইাছনভন
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
আজরা মফগভ
মভাোঃ ননী যকায
মভাছাোঃরুফী সুরতানা
আব্দুর খাজরক
যানভা মফগভ
মভাোঃ কুজযত আরী
যাজফা খাতুন
আফদুর ফাজদ যকায
তানভনা
ভত কনফয আভদ
মজানা মফগভ
মভাোঃ কনফয মাজন
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
াননা খাতুন
ফাজদ উল্লা
যন আযা মফগভ
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14/04/1998
15/05/1991
05/03/1992
01/07/1988
01/10/1992
18/11/1995
30/05/1987
13/05/1989
05/02/1991
05/07/1994
10/10/1990
15/10/1997
29/12/1991
19/02/1995
12/07/1987
01/02/1995
02/02/1991
29/08/1995
01/01/1998
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31/12/1996
12/12/1994
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20/07/1987
03/11/1993
10/10/1992
15/10/1993
17/10/1990
16/02/1988
10/11/1987
01/01/1997
08/12/1992
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23598 মভাোঃ আজভর মাজন

আনজজুয যভান
নযনজা াযবীন
23599 ভননয মাজন
মভাোঃ এযাদ উল্লা
রুনা মফগভ
23600 মভাোঃ যাজদুজ্জাভান
মভাোঃ াননপ উনদ্দন
যানজা খাতুন
23601 ানাজ াযবীন
আান আরী
াজজদা মফগভ
23602 মভাোঃ নাজভৄর াান আর-আভীন মভাোঃ মফরাজত মাজন
নানগন মাজন
23603 যানকবুর াান
আব্দুর ানকভ
আজনাাযা মফগভ
23604 অনু দা
অভাজয দা
অননতা দা
23605 াভসুনদ্দন মাজন ইভযান
মভাোঃ মাজন মভাল্লা
মযাকানা মফগভ
23606 মভাাম্মদ আযাফুর ইরাভ
মভাাম্মদ ভনজবুয যভান
আফুর মফগভ
23607 মভাোঃ যানকবুর ইরাভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাছাোঃ মযজফকা খাতুন
23608 মভাাোঃ পজুজন্না চুভনক
মভাোঃ আনায আরী
মযাজকা মফগভ
23609 মযাজী আক্তায
মভাোঃ আব্দুর ফাকী আকন্দ
ানদা মফগভ
23610 মভাছাোঃ আযাপাতুর জান্নাত
আব্দুর মজাব্বায ভন্ডর
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
23611 মভাোঃ জাাঙ্গীয মাাইন
মভাোঃ পজলুয যভান
মভাছাোঃ জীফন মনা
23612 মভাোঃ আবুফক্কয নছনদ্দক
মভাোঃ পজায যভান
মভাছাোঃ আকনরভা খাতুন
23613 মভাোঃ যাজু আকাযী
মভাোঃ জাদুয যভান
ছাজনাাযা মফগভ
23614 মভাোঃ ভাভৄন মাজন
মভাোঃ জারার নকদায
পাজতভা আক্তায
23615 নফকা চন্দ্র নভি
শ্রীনাথ চন্দ্র নভি
ভন্জজু যানী
23616 অনন্ত নককু
সূর্য্ন নককু
াননখ মফযা
23617 মভাোঃ মনাজ যীপ তন্ম
ভত পউর ইরাভ
ভত তানভন নাায
23618 নজ.মক.এভ াখাাত মাজন
এ.মক.এভ পজলুয যভান
লুৎপা মফগভ
23619 াননকং ভন্ডর
ভাখন রার ভন্ডর
কাঞ্চন ফারা ভন্ডর
23620 অণ না যাণী ফননক
যজফন্দ্র নাথ ফননক
ভাধফী যাণী ফননক
23621 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
মভাোঃ ইব্রাীভ খান
আজনাাযা মফগভ
23622 মভাোঃ ভনউয যভান
মভাোঃ মভাস্তপা কাভার
ভৄকুর মফগভ
23623 মভাোঃ আর-আনভন খান
নযাজুর ইরাভ
মযাকানা মফগভ
23624 মভাোঃ াননপ ভৄন্সী
মভাোঃ কুদ্দু আর ভৄন্সী
ভনযভ মফগভ
23625 মভাোঃ যভতউল্লা যকায
মভাোঃ জাপয আরী
মভাছাোঃ নফউটি মফগভ
23626 নযনতা জাান
আফদুয যনদ চুন্নু
নাযনগছ বানু
23627 মভাোঃ াযজবজ ইরাভ
আোঃ জব্বায মখ
মপারী
23628 মভাোঃ রুজফর
মভাোঃ দুরার ভধা
মভাাোঃ মভাজনদা মফগভ
23629 আর আনভন
ভনতউয যভান
ানদা
23630 মভাছাোঃ আনযপা ইানভন
মভাোঃ আক্কাচ আরী
মভাছাোঃ ভাফুজা মফগভ
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07/07/1990
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31/12/1992
25/10/1988
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23631 নানদা ফাযাত ইনভ
23632 মভাাোঃ াননজদা আক্তায
23633 জুফাইয
23634 যাজফা আক্তায
23635 ানাজ সুরতানা
23636 নাজভৄর ানকফ নানদ
23637 পার আম্মদ তকত
23638 চভক যানী যকায
23639 মভাোঃ আরী নজন্না
23640 মভাোঃ নাজভৄর হুাইন
23641

মভাোঃ াজু আরভ

23642 নভল্টন আজভদ
23643 মভাোঃ ইভাভ যব্বানী
23644 জুূঁই অন্তযা
23645 মভাোঃ জাজকয আজম্মদ
23646 মভাোঃ খনরলুয যভান
23647 ইভাভ মাজন ভূইূঁ া
23648 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন যাজ
23649 মভাোঃ খাজরকুজ্জাভান
23650 মভাোঃ ভয পারুক
23651 মখয ফাচড়
23652 ফাদরচন্দ্র যা
23653 তাননজনা আক্তায
23654 মভাোঃ আবু সুনপান
23655 মভাোঃ মাাগ যানা
23656 অননক আজভদ যানব্ব
23657 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ
23658 মভাোঃ যনদুর ইরাভ
23659 মভাোঃ পনযদ নভা
23660 মভাোঃ ভাফুজুর ক
23661 অননকা ছাত্তায নভভ
23662 তাননজরা আক্তায নভৄ
23663 মভাোঃ ইকফার মাজন প্রধান

আবুর ফাায খান
নাজভা আক্তায
মভাোঃ নদ মফাযী
মভাাোঃ নকনা মফগভ
ারুন অয যনদ
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
মভাোঃ আযাপ আরী ারাদায
মভাাোঃ আজরা মফগভ
মভাোঃ াআরভ
নুযজাান
মভাোঃ ইরতুজায যভান
মভাছাোঃ ননগায সুরতানা জনর
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
ানছনা মফগভ
আসুজতাল চন্দ্র মভাদক
যত্না যানী যকায
মভাোঃ ভদৄ নভা
ভৄননদা মফগভ
মভাোঃ নানছয উনদ্দন
মভাছাোঃ নাজভা আক্তায
মভাোঃ আনজজুয যভান
মভাছাোঃ ছাজরভা খাতুন
জনভ উনদ্দন আজভদ
তানভনা সুরতানা
মভাোঃ ইভাভ যব্বানী
সুনপা খাতুন
জব্বায মখ
মপারী মফগভ
মভাোঃ জনার আজফদীন
আজা মফগভ
আফদুর াফ নভা
মখাজদজা মফগভ
মফরাজত মাজন ভূইূঁ া
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আনক আরী
মভাছাোঃ াননা
মভাোঃ আোঃ গফুয খান
মভাছাোঃ আজভনা খাতুন
মভাোঃ মাযাফ আরী
ভজনাাযা খাতুন
ত্তযঞ্জন ফাচড়
কুসুভ যানী ফাচড়
নজযাত্তভ ফম্মনন
ভাা যানী
মভাোঃ আনজজুর ক
জুজযা খাতুন
মভাোঃ আজতাায
মভাছাোঃ াানাজ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
মভাছাোঃ বুলুন নফনফ
মভাোঃ ননদ্দকুয যভান
ইভতাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কনযভ
মভাজরা মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
যনদা মফগভ
মভাোঃ আভজাদ মাজন
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
ভত আনছায আরী
মভাছাোঃ ভাফুজা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায প্রাভাননক
মভাছাোঃ াভছর নাায
আতাউয যভান ভৄন্নু
নদজরাাযা নানগন
মভাোঃ আোঃ যভান প্রধান
ানরভা খাতুন
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25/01/1995
25/09/1997
02/04/1991
04/07/1987
30/11/1997
24/07/1993
15/03/1994
12/06/1995
21/10/1996
17/10/1987
08/12/1989
15/05/2017
24/11/1996
30/10/1995
03/06/1987
10/08/1989
25/01/1992
02/06/1990
30/06/1996
07/08/1995
13/10/1988
21/01/1996
30/12/1994
01/03/1991
30/11/1994
20/01/1990
21/11/1996
04/05/1996
30/10/1988
12/08/1995
17/03/1993
12/06/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23664 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
23665 মভাোঃ াীন মযজা
23666 প্রান্ত কুভায যা
23667 মভাোঃ মরাকভান মাজন
23668 মভাোঃ আর আভীন মাজন
23669 মভাোঃ কনফরুর ইরাভ
23670 ভাসুদা আক্তায মভৌ
23671 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
23672 অনু কুভায ার
23673 পারুক নভা
23674 আবু ফকয ননদ্দক
23675 জজদফ দা
23676 নযন নফশ্বা
23677 মযাভান নভা
23678 আরভগীয মাজন
23679 তযনজত মঘাল
23680 মাানুর ইরাভ মাান
23681 যাহুর কাজদয
23682 মভাছাোঃ ভাফীা আক্তায
23683 মক, এভ, আনরভৄশ্বান নপক
23684 মভাাোঃ নকভন নভা
23685 াযান নভাজী
23686 মভাোঃ যনফুকুর ইরাভ
23687 মভাোঃ ভনউয যভান
23688 ানফফ আভদ
23689 মভাোঃ ইভযান যকায
23690 মভাোঃ নভযন মখ
23691 আযাফুর আরভ
23692 মভাোঃ ভনবুয যভান
23693 ভননন্দ্র নাথ নস্কায
23694 সুধাংশু ভন্ডর
23695 মভাোঃ ভাননক ভৄনন্স
23696 বুরবুর আজম্মদ

মভাোঃ আপপান আরী
মভাাোঃ সুনপা মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
মভাছাোঃ াানাযা মফগভ
ভাা যানী
নফজনাদ নফাযী যা
মভাোঃ আবুর খাজয
মযজনা মফগভ
মভাোঃ মভাফাযক মাজন
নাজভা মফগভ
আোঃ ভান্নান
যাজদা মফগভ
মভাোঃ ভৄনরভ উনদ্দন
মকাননুয মফগভ
মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
মভাছাোঃ আজভনা খাতুন
উত্তভ কুভায ার
ভৄনক্ত যাণী
আরী নভা যকায
মভাজভনা মফগভ
মভাোঃ মভাাযপ াইক
মযাজকা মফগভ
ভত সুজযন্দ্র দা
অঞ্জরী যানী দা
অজাক কুভায নফশ্বা
জন্তী নফশ্বা
আবু ফকয ননদ্দক
ছাজরা
ভতনয আরী
পাজতভা মফগভ
নননখর চন্দ্র মঘাল
ভাা মঘাল
মভাোঃ নুরুর ইরাভ মফাযী
কাভরুন্নাায মফগভ
ফনদউর আরভ
ানরভা মফগভ
মভাোঃ ভৄকুর মাজন যকায
মভাছাোঃ মজরনা মফগভ
কাজী আবু াঈদ
আনজভা নফরনক
মভাাোঃ মভাকজরসুয যভান
মভাাোঃ মফরী মফগভ
আরী আশ্বাদ নভাজী
যন আযা মফগভ
মভাোঃ ীদ মখ
মনরনা মফগভ
মভাোঃ ভনপজুয যভান
মভাছাোঃ যাজফা খাতুন
মভাোঃ আজাদ নভা
াজযা মফগভ
মভাোঃ কনর উনদ্দন
মভাছাোঃ নুযন্নাায মফগভ
ইউনুচ মখ
াানাযা মফগভ
ভরা ন নভা
ানফফা মফগভ
মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন
মভাছাোঃ ছারভা াযবীন
নজজতন্দ্র নাথ নস্কায
কভরা যাণী নস্কায
প্রান্ত ভন্ডর
মদফী যানী ভন্ডর
মভাোঃ আোঃ ানভদ
মভাছাোঃ নানজভা মফগভ
ভত তানজভ উদ্দীন
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
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23/10/1992
30/12/1991
07/07/1989
07/04/1992
27/05/1997
12/07/1988
19/09/1995
07/02/1989
01/01/1994
31/12/1989
03/01/1988
28/02/1988
18/10/1990
10/11/1995
01/12/1988
16/12/1987
20/10/1996
17/11/1997
20/11/1992
07/09/1992
28/10/1987
01/02/1990
08/06/1990
06/05/1991
10/04/1992
16/09/1991
15/08/1996
23/10/1992
17/08/1989
01/06/1990
25/06/1992

31/03/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23697 মভাোঃ মতৌনপক আরভ
23698 ীভা আক্তায
23699 সুপর ভন্ডর
23700 মযজাউর কনযভ
23701 যানজা সুরতানা
23702 আযাফুর ইরাভ কাজ
23703 মভাোঃ াান আরী
23704 াথী নফশ্বা
23705 মখ মভাোঃ আরী আযাপ
23706 ংকজ কুভায যকায
23707 মভাোঃ আবু কাউছায
23708 াইন
23709 নভন্টু নফশ্বা
23710 ভীয ফননক
23711 ননভনর চন্দ্র দা
23712 মভাোঃ আজনাায মাজন
23713 মভাোঃ মভজদী াান
23714 তাননজনা আক্তায
23715 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
23716 মভাোঃ কাছায আরী
23717 মভাোঃ জনয যাান
23718 মাানুয যভান যাজর
23719 মজনভন আক্তায
23720 মভাোঃ ইভযান মাজন
23721 পাযজানা আক্তায ান্না
23722 মভাজনা আক্তায
23723 মভাছাোঃ ঝণ না আক্তায
23724 মভাোঃ াখাাত মাাইন
23725 নফজ াান
23726 মভাোঃ আবুর কাজভ
23727 তাননা আক্তায
23728 পাযজানা আক্তায
23729 ইাছনভন আক্তায

মভাোঃ ফদরুর আরভ
মযাজকা আরভ
াভছুর ক
াজযা মফগভ
যজভ ভন্ডর
সুনন্দা যানী
াভছুর ক
যানজা
মভাোঃ যনফউর আউার
নানভা আক্তায
মভাোঃ আোঃ যনদ প্রাোঃ
কানযভা খাতুন
মভাোঃ ইাাক আরী
মভাছাোঃ ানফা মফগভ
ফাসুজদফ নফশ্বা
ভারতী যানী নফশ্বা
মখ মভাোঃ মদজরাায মাজন
আরপা মফগভ
মকি রার যকায
নভরন যানী
মভাোঃ আব্দুর কাজদয
মযজনা মফগভ
মভাোঃ কুতুফ উনদ্দন মখ
মভাছাোঃ াানাযা
তী নফশ্বা
নভনু যানী নফশ্বা
ফাদর ফননক
নীরা ফননক
মগাজ চন্দ্র দা
নৄতুর যানী দা
মভাোঃ আব্দুর মনকভ
মযনু আক্তায
মভাোঃ আব্দু মাফান
নূযজাান খাতুন
মভাোঃ ভাবুবুর ক
ভত মখাজদজা খাতুন
নদুর ইরাভ
লুৎফুন মনছা
মভাোঃ াভসুর ক
মভাছাোঃ কুরসুভা মফগভ
মভাাম্মদ আরী
মভাছাোঃ ভাজজদা খাতুন
াভসুর ক
মযাজকা মফগভ
ভযহুভ ফাদুর কনযভ
মদজরাাযা মফগভ
মভাোঃ ানভদুর ইরাভ
মভাছাোঃ আক্তারুর মনছা
মভাোঃ আরাউদ্দীন
যানজা মফগভ
মভাোঃ আরাউনদ্দন
যানজা মফগভ
মভাোঃ যইজ প্রাভাননক
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
আব্দুর যফ মভাল্লা
সুনপা মফগভ
নানছয উনদ্দন
নাজভা আক্তায
মভাোঃ ভৄানদ আরী
মযখা মফগভ
মভাোঃ তাজুর ইরাভ
াানাযা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
ননলুপা আক্তায
নছনদ্দকুয যভান
ননল্প মফগভ
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16/08/1987
15/05/1991
17/10/1994
03/02/1995
13/03/1989
01/05/1992
28/11/1991
12/02/1992
25/05/1987
20/06/1987
02/01/1994
10/12/1995
14/06/1993
17/06/1987
02/09/1987
15/01/1994
16/06/1991
01/12/1996
02/02/1989
16/09/1994
22/08/1990
04/08/1998
25/08/1994
16/03/1992
04/09/1993
09/09/1998
07/11/1989
01/06/1993
03/07/1995
16/12/1992
08/10/1997
25/01/1997
13/10/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23730 ান যকায জ
23731 ভৄাোঃ যাজর নফন আজাদ
23732 নফকণ নজদফ মঘাল
23733 মভাোঃ াইফুয যভান
23734 নফনাথ নফশ্বা
23735 মভাোঃ আর আনভন
23736 জর চন্দ্র াা
23737 পাজতভা আক্তায
23738 মভাোঃ জুজর মাজন ভূইা
23739 রূন চন্দ্র যা
23740 নফউটি ইরাভ
23741 মভাোঃ ইভরুর াান
23742 ংকজ চন্দ
23743 আরভাছ মাজন
23744 মজনভন আক্তায
23745 মভাোঃ ভাননক মভাল্যা
23746 মভাোঃ মতাপাজর আজভদ
23747 মভাোঃ নজফ মাজন
23748 মভাোঃ মাজর ারাদায
23749 মভাোঃ ভৄযাদ মাজন
23750 মভজদী াান
23751 মভাোঃ আরানভন ভন্ডর
23752 ভৄাোঃ ারাভ মাজন
23753 মভাোঃ আইয়ুফ আরী
23754 কাঞ্চন কুভায যকায
23755 ভনজননা খাতুন
23756 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
23757 ঞ্জ কুভায দা
23758 মভাোঃ ভৄনসুয আজভদ
23759 ভ্রভয কুভায যকায
23760 মভাছাোঃ াযনভন আক্তায
23761 মভাোঃ ইায খাঁন
23762 মভাোঃ পনযদুর ইরাভ

নদরী যকায
ভঞ্জু যানী যকায
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
মভাাোঃ যীনা আকতায াযবীন
ফাসুজদফ মঘাল
কল্পনা যানী মঘাল
মভাোঃ াভসুর ক
মভাাোঃ যাজফা মফগভ
ীতানাথ নফশ্বা
অজরাকা যানী নফশ্বা
ভত আ. প. মভাাম্মদ আরী
নুযজাান মফগভ
ীতর চন্দ্র াা
ভাা যানী াা
মভাোঃ দুরার াটাযী
যানদা মফগভ
আোঃ ভান্নান ভূইূঁ া
মনরনা মফগভ
নকযন চন্দ্র যা
ীভা যানী যা
মভাোঃ আব্দুর মনরভ
যাবু আক্তায
মভাোঃ আব্দুর জব্বায খাঁন
মভাছাোঃ মযফা খাতুন
প্রদী চন্দ
প্রনতভা যানী চন্দ
ভত আযপান আরী
সুনপা মফগভ
মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন
ফুজরছা মফগভ
মভাোঃ ভান মভাল্যা
নাজভা মফগভ
মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
নুজযদা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাাোঃ ভাননুয মফগভ
মভাোঃ এ রনতপ ারাদায
খানদজা মফগভ
মখ আজাায
ফুনরা মফগভ
নুরুর ইাভ
নাজভা আক্তায
ভত ফদয ভন্ডর
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
ভৄাোঃ ভাজরক মখ
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
মভাছাোঃ নূযজাান
কানাই রার যকায
নফতা যানী
জভদ আরী
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ াভছুর ক
জীফন মনছা
ভত ননী মগাার দা
মরী যাণী দা
কযভ আরী
ানরভা খাতুন
ফরুন চন্দ্র যকায
অননতা যানী
মভাোঃ ততজদ্দীন
মভাছাোঃ ফানা ফানু
মভাোঃ আব্দুর খাঁন
আা মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ মযানজনা খাতুন
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10/05/1993
31/07/1987
05/01/1991
13/05/1996
04/11/1988
01/01/1988
01/01/1990
11/12/1988
22/09/1993
05/02/1989
28/03/1998
03/04/1989
02/02/1993
05/11/1988
01/01/1988
03/12/1995
20/06/1993
20/08/1992
27/03/1994
31/12/1994
10/12/1995
25/12/1994
17/10/1990
01/01/1988
05/09/1989
06/10/1996
01/07/1987
02/03/1991
08/08/1989
06/01/1988
01/12/1987
01/01/1992
18/07/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23763 মভাোঃ াজারার
23764 মভাোঃ নুরুজ্জাভান যকায
23765 মভাোঃ নাইভৄর ইরাভ
23766 নদক চন্দ্র যা
23767 নজয চন্দ্র ফভনন
23768 মভাোঃ আজনাায মাজন
23769 মভাাম্মদ ানকউয যভান
23770 ইউসুপ আরী
23771 ননা মবৌনভক
23772 তাননা আক্তায
23773 খাতুজন জান্নাত
23774 মখ মভাোঃ ইভাইর
23775 মভাোঃ আযাপ মাজন
23776 কভজর চন্দ্র
23777 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
23778 াানাজ আকতায
23779 ানদা আপনযন
23780 জানদুর ক ভূইূঁ া
23781 মভাোঃ াভীভ খান
23782 মভাোঃ জাপয আরী
23783 কৃষ্ণ দ ার
23784 ানা আক্তায
23785 মভাোঃ কাভরুর াান
23786 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
23787 কাায আরভ
23788 অজরাক কুভায মদফনাথ
23789 মভাোঃ আনকুয যভান
23790 তানরভা আক্তায
23791 জুজর চন্দ্র যকায
23792 মভাোঃ জানকয মাজন সুজন
23793 মদফাীল নন্দী
23794 মভাোঃ মাজর যানা
23795 জনাদ নন মদফ ভনা

মভাোঃ আোঃ আনজজ
মভাছাোঃ ছুনপা মফগভ
মভাোঃ দুরার যকায
মভাাোঃ নূয জাান মফগভ
মভাোঃ এভদাদুর ক
মভাছাোঃ রুনর মফগভ
চজন্দ্রশ্বয যা
নকযন ফারা
নক্ষতী চন্দ্র
রু ফারা
মভাোঃ াীদুর ইরাভ
মভাাোঃ ভনা মফগভ
মভাোঃ আযাপ আরী
মভাছাোঃ নভা মফগভ
আভজাদ মাজন
ানভদা মফগভ
নয নাযান মবৌনভক
রক্ষী মবৌনভক
মভাোঃ ইভাইর ারাদায
তাছনরভা মফগভ
ভত আব্দুর আনজজ
াানাজ মফগভ
মভাোঃ জনার
নুযজাান
মভাোঃ নুরুর মাজন
আনছা মফগভ
জগন্নাথ যকায
অচ ননা যানী
নূয মভাাম্মদ পনকয
ানভদা মফগভ
মদাজত উল্লা
ানভনা মফগভ
ভত মভাাম্মদ মাজন
খুযনদা মফগভ
াভছুর ক ভূইূঁ া
মপযজদৌ আযা মফগভ
ভত মভাোঃ নযাজুর খান
মছাযা আক্তায মফগভ
মভাোঃ ভাাতাফ উনদ্দন
মভাছাোঃ ানদা খাতুন
মখাকন চন্দ্র ার
মকৌশুল্লা যানী ার
নদুর ইরাভ
লুৎফুন নাায
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
াজরা খাতুন
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাাোঃ তাজজনুয মফগভ
আযদুয যনদ ারাদায
নযনজা মফগভ
আনন্দ কুভায মদফনাথ
কল্পনা যানী মদফনাথ
মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
কাভরুন মনছা
মভাোঃ তনপয আরী
নুজযদা াযবীন
যননজত চন্দ্র যকায
ভাখন যানী যকায
মভাোঃ আবুর মাজন
নূযজাান আক্তায
নাযান চন্দ্র নন্দী
নখা যানী নন্দী
মভাোঃ নুয ইরাভ
মভাছাোঃ ননযন আক্তায
গজজন্দ্র নাথ মদফভনা
াধনা ফারা মদফভনা
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10/09/1989
15/12/1996
25/12/1996
10/02/1990
25/05/1987
25/12/1989
02/10/1993
20/10/1992
04/02/1994
02/11/1996
16/06/1998
06/09/1995
10/01/1997
11/12/1993
13/04/1994
02/08/1993
18/11/1989
11/12/1988
25/12/1991
05/11/1997
23/10/1989
03/05/1989
05/01/1994
02/03/1996
25/10/1989
08/05/1990
08/05/1989
30/01/1998
01/07/1991
30/11/1989
26/11/1989
21/10/1991
15/10/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23796 মগাার চন্দ্র যা
23797 মভাোঃ ানভউর ক
23798 কাভরুর াান
23799 উজ্জ্বর কুভায মঘাল
23800 মভাোঃ তাজভৄর মাজন
23801 তাজযক আনজজ
23802 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
23803 যনপকুজ্জাভান
23804 নউরী যকায
23805 ভৄনক্ত যানী
23806 মভাোঃ আনফুর ক
23807 মভাোঃ রুজফর
23808 মভাোঃ নুরুর আপায
23809 মভাোঃ নপজযাজ মাজন
23810 সুভাইা ইানভন
23811 নৃজন্দ্র নাথ ফভনন
23812 মভাোঃ ফানজদ মফাস্তাভী
23813 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ খান
23814 ভূজলন চন্দ্র যা
23815 মভাোঃ ইভন আরভ
23816 মভাছাোঃ আা খাতুন
23817 রাল চন্দন ভনা
23818 মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
23819 মভাছাোঃ আজযনপন আক্তায
23820 নদ চন্দ্র যা
23821 মভাোঃ আব্দুয যভান
23822 কাকরী আকতায
23823 ভানযা
23824 মভাোঃ মাাগ মভাল্লা
23825 মভাছাোঃ নাজভৄন নাায বৃনি
23826 মভাোঃ জানকয মাজন
23827 মভাোঃ াভছুজদ্দাা
23828 মভাোঃ মাজন যনন

ভন যাভ যা
বাগ্য যানন যা
মভাোঃ ভনজুরুর ক
মভাছাোঃ মরীনা ক
ভত আব্দুর কনযভ
ভনজননা মফগভ
নফশ্বনাথ মঘাল
ভনরনা যানী মঘাল
মভাোঃ মাফান আরী
নাজভা খাতুন
রুহুর আনভন
াননুয মফগভ
মভাোঃ ইভাইর মাজন
মভাছাোঃ আছভা খাতুন
ইভাইর মাজন
নপজযাজা মফগভ
অনফনা যকায
তরী যকায
দ্বানযকানাথ ন যা
মযখা যানী
মভাোঃ আাদুর ক
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ইব্রাীভ
নূয ফানু
মভাোঃ আফদুর গাপপায
নুযজাান মফভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
মপযজদৌন মফগভ
আফদুর রনতপ ারাদায
মনরনা আক্তায
ীযা রার ফভনন
ধজনশ্বযী
মভাোঃ উভয আরী
মভাছাোঃ ছাভছুন্নাায
মভাোঃ আব্দুর জব্বায খান
মভাছাোঃ ানদা আক্তায
নদরী কুভায যা
নভননত যানী যা
মভাোঃ া-আরভ
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ভন্নাপ
মভাছাোঃ যাজফা মফগভ
শ্রীদাভ ভনা
দূগান যানী ভনা
মভাোঃ আব্দুর ভনতন
ছাজযা খাতুন
মভাোঃ আনজজায যভান ভন্ডর
মভাছাোঃ আপরুজা মফগভ
অননর চন্দ্র যা
সুজকা যানী যা
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
নভন্টু মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
খাজরদা মফগভ
মভাোঃ মযাকন উনদ্দন
মভাাোঃ অইনযন াযবীন
মভাোঃ আনভয মাজন মভাল্লা
ভাকসুদা মফগভ
ভযহুভ মভাোঃ নুরুর ইরাভ
াানাযা ইরাভ
মভাোঃ মভাাযযপ মাজন
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ আযাফুর আরভ
মভাছাোঃ মযজজাাযা মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
ননলুপা ইানভন
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20/11/1996
02/11/1995
11/11/1992
23/02/1989
22/11/1994
20/11/1994
30/12/1993
15/07/1994
15/05/1995
08/08/1989
06/05/1992
20/02/1993
03/01/1995
07/06/1987
01/12/1995
07/08/1990
12/10/1997
14/07/1987
19/07/1992
15/01/1998
01/01/1992
21/12/1988
11/12/1996
22/10/1987
13/09/1988
20/04/1993
04/11/1991
12/12/1997
24/01/1988
05/05/1989
31/12/1995
05/12/1990
15/02/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23829 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান যনন
23830 মভাছাোঃ াযনভন আক্তায
23831 মযানজনা খাতুন
23832 মভাোঃ ীদুজ্জাভান
23833 আনফদা সুরতানা
23834 মভাোঃ আোঃ কুদ্দু প্রাং
23835 যনজদফ ারদায
23836 মভাছাোঃ রাবরী আক্তায
23837 আনকুর ইরাভ
23838 মভাোঃ মরার আরাউদ্দীন
23839 নরটন চন্দ্র যা
23840 মভাোঃ মরার আজভদ
23841 আবু ফক্কয ননদ্দক
23842 মভাছাোঃ জান্নাতুর মপযজদৌন
23843 মভাোঃ নফরী ানদক
23844 মভাোঃ নরটন নভা
23845 াদ্দাভ মাজন
23846 নফরা কুভায নজক
23847 মভাোঃ ইভযান মাজন
23848 মভাোঃ নখনজবুয যভান
23849 এ, এভ, ভাভৄদুর াান সুভন
23850 পজলুর কনযভ
23851 অনফ ন াা
23852 মভাোঃ আদনান ইরাভ
23853 মযজাউর কনযভ
23854 আকা মদ
23855 আরাউনদ্দন
23856 মভাোঃ ভনউয যভান তুনন
23857 ভানসুয আরভ
23858 াযনভন আক্তায
23859 মভাোঃ মভাতাারুর ইরাভ
23860 সুযভা আক্তায
23861 সুজন ার

মভাোঃ কাছায আরী
আজরা মফগভ
মভাোঃ ভভতাজুর ইরাভ
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
মভাোঃ যইচ ভন্ডর
মযজফকা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
মভাছাোঃ য ফানু
মভাোঃ আবু ফকয
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ পজজর উনদ্দন প্রাং
মভাছাোঃ কাজর মযখা নফনফ
যফীন্দ্র নাথ ারদায
মপারী ারদায
মভাোঃ জজন উদ্দীন
যননজত মফগভ
মভাোঃ জানদুর ইরাভ
মভাছাোঃ আনজু আযা
নরাকত মচৌদৄযী
মভাছাোঃ াছনা ফানু
অনফনা চন্দ্র যা
মতযভনন ফারা যা
মভাোঃ াভসুর ক
মভাছাোঃ মজনভন মফগভ
মফরার কাজী
াযবীন আকতায
মভাোঃ জাজকয আরী
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ারাভ
মনরনা খাতুন
ভত নফাফ আরী
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
আব্দুর ভান্নান
পনযদা মফগভ
নফভর চন্দ্র নজক
ননবাযানী নজক
মভাোঃ আবুর াজভ
মভাছাোঃ াযনজনা মফগভ
মভাোঃ অনদুয যভান
খানদজা মফগভ
ভত এ, এভ ভান্নান
মনরনা াযবীন
মভাোঃ মজকন্দায আরী াজযা
পনজরা মফগভ
অভয কানন্ত াা
স্বপ্না যানী াা
মভাোঃ ভনসুয আরী
আনজভন মফগভ
নদুয যভান
অজুপা মফগভ
সুংকয মদ
বুলু মদ
হুভায়ুন কনফয
যনভা মফগভ
মভাোঃ ভকজছদুর ক
মভাছাোঃ তনছনা মফগভ
আনভয মাজন
ানচনা মফগভ
নপকুর ইরাভ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যীদ
মভাছাোঃ মভনযনা মফগভ
আোঃ ানরভ
আনজদা মফগভ
সুবাল চন্দ্র ার
নভনা যানী ার
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10/06/1992
16/12/1994
01/01/1989
19/10/1990
01/12/1991
18/01/1992
04/08/1987
28/07/1990
13/01/1993
25/08/1992
16/10/1988
07/10/1996
31/12/1996
15/07/1988
01/11/1988
15/11/1990
28/12/1995
31/12/1989
20/11/1992
15/10/1988
12/05/1994
21/10/1993
05/09/1989
30/08/1995
30/12/1991
01/01/1994
15/06/1991
01/12/1995
25/12/1995
12/08/1995
12/10/1993
17/09/1994
30/06/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23862 আননছুয ইরাভ
23863 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
23864 ঞ্চ ভন্ডর
23865 প্রান্ত নফশ্বা
23866 নভযাজুর ইরাভ
23867 পার মাজন
23868 ইযাত জাান ভৄভৄ
23869 াফনযনা আকতায
23870 মভাোঃ নজবুর ইরাভ যকায
23871 অনন্ত কুভায মন
23872 যাজন চন্দ্র দা
23873 পার আজভদ
23874 মভাোঃ যাাত যকায
23875 ানা আক্তায
23876 শ্রী ননথী নৄযকাস্থ
23877 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
23878 কাভরুন্নাায তাননা
23879 আজাদ মাজন
23880 পার আম্মদ
23881 মভাোঃ আরার মাজন
23882 নফযঞ্জন ারাদায
23883 মভাোঃ ইকফার মাজন
23884 জনার আজফদীন
23885 মভাোঃ াান
23886 মভাোঃ া আরভ
23887 এফাদুয যভান খন্দকায
23888 ইনজাভৄর ক অননক
23889 আরভগীয কনফয ভূইূঁ া
23890 নাজভৄর মভাল্যা
23891 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
23892 মভাোঃ যাান মাজন
23893 মভাোঃ রা মাজন
23894 দৃনি চক্রফত্তী

নযাজ উনদ্দন
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ যীপ ইস্রাযানপর
নানভা মফগভ
সুান্ত কুভায ভন্ডর
ডনর যানী ভন্ডর
নাযান নফশ্বা
ানন্ত নফশ্বা
মাজন আরী
ভজনাাযা
আব্দুয যনভ
ারুর মফগভ
মভাোঃ আফদুর ভাজরক
ভানছলুন নাায নভনু
মভাোঃ ইনি
রুনফ আকতায
মভাোঃ আপছায আরী যকায
মভাছাোঃ নাছনযন মফগভ
অননর কুভায মন
নদারী যানী মন
যফীন্দ্র চন্দ্র দা
নভনা যানী দা
মভাোঃ আবু তাজয
রুনপা তাজয
মভাোঃ আব্দুয যনভ যকায
ননযনা খাতুন
আপতাফ নভা
নাজভা মফগভ
শ্রী সুধাংশু নৄযকাস্থ
নভতারী নৄযকাস্থ
মভাোঃ মযত আরী
মপযজদৌ আযা মফগভ
মভাোঃ ভনবুয যভান
াভছুন নাায
আবুর মাজন
যনভচা মফগভ
ভত. নছনদ্দকুয যভান
ছুনপা মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
যাজফা মফগভ
নফভর কৃষ্ণ ারাদায
নৄতুর যানী ারাদায
মভাোঃ ফনদউজ্জাভান
ফুরফানু মফগভ
মভাোঃ আব্বা আরী
ভাজজদা খাতুন
মভাোঃ নযাজ
াননা মফগভ
আব্দুর কাইয়ুভ
মদরাজযাজ মফগভ
নপকুর ইরাভ খন্দকায
ানা আক্তায
মভাোঃ আব্দুয যনভ
মনরনা মফগভ
ভত. ননদ্দকুয যভান ভূু্ইা
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ননজয মাজন মভাল্যা
নভননা মফগভ
মভাোঃ মভাাযপ পনকয
মনরনা মফগভ
মভাোঃ আব্দু মাফান
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
মভাোঃ নাজদয মাজন
ভজনাাযা মফগভ
স্বন চক্রফত্তী
কল্পনা যানী নিজফদী
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08/12/1994
05/04/1990
30/06/1997
30/09/1997
31/08/1987
01/07/1997
20/05/1996
24/11/1995
01/06/1992
06/06/1987
01/01/1990
22/11/1991
15/10/1992
12/10/1994
20/11/1991
01/09/1992
05/10/1996
30/12/1987
18/06/1988
04/02/1989
20/09/1988
20/08/1988
18/02/1990
18/11/1997
15/10/1987
01/07/1988
20/02/1996
20/12/1991
17/04/1993
01/11/1988
20/11/1987
01/09/1989
08/12/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23895 জুম্মান খান
23896 যাভকৃষ্ণ কভনকায
23897 জীফ ভদৄ
23898 মভাোঃ নজল্লার
23899 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
23900 নভনথরা আক্তায
23901 জাাঙ্গীয আরভ
23902 তভা যানী দা
23903 মভাোঃ ভাতাফ মাজন
23904 নফকা দত্ত
23905 মভাোঃ যাজু আজভদ
23906 মভাোঃ জাজদুর ইরাভ
23907 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
23908 াহ আরভ
23909 াইফুর ইরাভ
23910 মভাোঃ জজন উনদ্দন
23911 মাজর যানা
23912 মভাোঃ তুনন যভান
23913 কানতনক মদফনাথ
23914 ভনন নৄষ্পক দা
23915 মভাোঃ ইভযান তালুকদায
23916 মভাোঃ আব্দুর আরীভ
23917 ননক্কন যা
23918 জান্নাতুর মপযজদৌ
23919 মভাোঃ ানফবুয যভান
23920 মানা কান্ত দা
23921 আশুজতাল দা
23922 জনার আভদ
23923 মাাইন আজভদ
23924 মভাোঃ আান াফীফ
23925 মভাোঃ পনযদুজ্জাভান
23926 আইনযন সুরতানা
23927 মভাোঃ রুজফর নভা

াইদুজ্জাভান খান
াভসুন নাায
কানত্তনক কভনকায
অচ ননা যাণী
নননখর চন্দ্র ভদৄ
কদভী ভদৄ
মভাাম্মদ আরী
মভাছাোঃ ভভতাজ াযবীন
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
আনিা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানরভ মভাল্লা
কাভরুন নাায
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ মখাজদজা মফগভ
অযনফন্দু দা
নরা যানী দা
মভাোঃ নকান্দায ভধা
ভাফুজা মফগভ
মবারানাথ দত্ত
ননতী যানী দত্ত
মভাোঃ আনপর উনদ্দন
মভাছাোঃ াানাজ মফগভ
ভত. মফল্লার মাজন
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
নূযনফী খাঁন
জাানাযা মফগভ
ফজলুয যভান
নানছভা খাতুন
ফজলুয যভান
নানছভা আক্তায
মভাোঃ জারার উনদ্দন
জহুযা খাতুন
নদুর আরভ
নযনা খানভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
তনভনা
সুনফন মদফনাথ
ভাা যানী মদফনাথ
ক্ষীজযাদ যঞ্জন দা
নভনতী যানী দা
মভাোঃ ইভান আরী তালুকদায
মভজরুজন্নছা
মভাোঃ আব্দুয যনদ
ভত. আজনাাযা খাতুন
কাী নাথ যা
কননকা যানী যা
ইউনুছ আরী
নাযা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যনদ
ানদা খাতুন
শ্রী কান্ত দা
শ্যাভরা যানী দা
ভজনাযঞ্জন দা
যংভারা যানী দা
মভাোঃ আব্দুর মাফান
কুরছুভা খানভ
নপ উনদ্দন আজভদ
ভনযভ নফনফ
মভাোঃ ভজয আনর
মভাছাোঃ আজফদা খাতুন
মভাোঃ আনজজুর ক
মভাছাোঃ নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ রুহুর আনভন ভজুভদায
সুনপা খাতুন
মভাোঃ জনার আজফদীন
আজরা মফগভ
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17/09/1996
14/10/1988
25/04/1995
01/07/1990
08/09/1990
31/12/1989
07/08/1987
07/06/1990
08/10/1987
01/10/1993
04/02/1990
25/10/1987
31/12/1991
26/05/1992
22/09/1993
20/09/1991
30/10/1992
24/08/1992
06/02/1988
24/03/1994
01/01/1993
30/11/1989
12/02/1989
01/02/1996
25/08/1989
20/06/1992
05/03/1998
04/05/1995
21/09/1993
16/04/1991
05/12/1987
15/07/1992
02/01/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23928 যাতুর নফশ্বা
23929 বুজ নভা
23930 মভাোঃ আবুর খাজয
23931 সুপর ফারা
23932 মভাোঃ আরভগীয মাজন
23933 নভঠুন কুভায যা
23934 মভাোঃ াইফুর ইরাভ খান
23935 মভাোঃ ভাভৄন মাজন
23936 ভননরুজ্জাভান যনন
23937 নযফুর ইরাভ
23938 ানপজুয যভান
23939 মভাছাোঃ যানজা আক্তায
23940 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
23941 মভাোঃ ছাজদকুয যভান কাজভ
23942 মভাোঃ মখাযজদ আরভ
23943 মভাোঃ মভজদী আরভ ভনতন
23944 মাননা
23945 মভাোঃ ভাসুদ গাজী
23946 মভাোঃ আনপ মাজন
23947 আনিঁ আক্তায
23948 আরভাছ আরী
23949 মভাোঃ নফল্লার মাজন
23950 নল্পী যকায
23951 আফদুয যনভ
23952 নভল্লাত মাজন
23953 তানভনা ক
23954 নভা আক্তায
23955 ভাভৄদা খাতুন
23956 যানা মদফ নাথ
23957 কুরছুভ মফগভ
23958 মখ যনফউর আরভ
23959 ভাফুজুয যভান
23960 নফশ্বনাথ দত্ত

মগাকুর নফশ্বা
কনক নফশ্বা
মকান্দায ারাদায
রাইরী মফগভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ ভািায
ভজনাাযা মফগভ
গুরুদ ফারা
াযথী ফারা
মভাোঃ আজগায আরী যদায
জাানাযা খাতুন
যাজ কুভায যা
চন্দনা যানী যা
মভাোঃ আব্দুর ভন্নাপ খান
নযাভন মফগভ
মখ মভাোঃ ইনি
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
ভাকাজদ্দা খাতুন
আয়ুফ আরী
মযাজকা মফগভ
তাযা নভঞা
াছনা মফগভ
আব্দুর ফাজতন ভূইা
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
আনিা খাতুন
মভাোঃ ানফবুয যভান
আনিা খাতুন
মযত আরী
মখাজদজা খাতুন
মভাোঃ দুরার নভা
নূরুন নাায
আরাউনদ্দন যদায
নতাযা মফগভ
ভত. মভাোঃ মরাকভান গাজী
জনফ ফানু
আোঃ যাজ্জাক দযজী
মাজন আযা মফগভ
কাজী আরাউনদ্দন
নউনর আক্তায
খান ভাভৄদ প্রাভাননক
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
আব্দুর জনরর নভা
রনতপা মফগভ
ফাদর চন্দ্র যকায
গীতা যানী যকায
আফদুয যভান
আজফদা মফগভ
আবুর াজভ
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ক
াভসুন্নাায
মভাোঃ ভনজবুয যভান
মভাছাোঃ রুভানা মফগভ
মভাোঃ ভনউয যভান
নাজভৄন আক্তায
যফীন্দ্র চন্দ্র নাথ
নল্পী নাথ
মভাোঃ ইাক নভা
জাানাযা মফগভ
মখ াভসুয যভান
মভাছাোঃ যন আযা খানভ
মভাোঃ ভনজবুয যভান
াানাজ আক্তায
অযনফন্দ দত্ত
জন্তী যানী দত্ত
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11/11/1997
02/10/1991
03/07/1989
01/01/1988
05/09/1993
25/06/1987
18/09/1991
06/09/1987
05/12/1990
28/12/1990
09/01/1990
14/07/1993
20/10/1992
01/02/1993
15/12/1995
25/11/1992
06/02/1993
09/10/1989
30/09/1995
20/01/1994
30/12/1993
01/01/1994
15/01/1990
15/07/1987
25/12/1988
08/10/1990
01/01/1993
01/12/1988
28/12/1992
03/06/1987
02/06/1987
21/10/1996
18/08/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23961 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
23962 মভাোঃ ান্নান
23963 কাছায আাজম্মদ
23964 মভাোঃ ইভনতাজ অজভদ
23965 যতন ভন্ডর
23966 মভাোঃ মারাইভান আরী
23967 জ যা
23968 মভাোঃ ফখনতায ারাদায
23969 মভাোঃ নভরন মাজন
23970 মভাোঃ আননছুর ইরাভ
23971 মভাোঃ ইব্রানভ খনরর
23972 মভাাম্মদ ারাহ উনদ্দন
23973 আনকর মাজন
23974 ভনযভ আক্তায
23975 মভাোঃ আবু ফাক্কায নছনদ্দক
23976 মভাোঃ যানকবুর াান
23977 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
23978 রুজফর নভা
23979 মভাোঃ নানদুজ্জাভান
23980 নূয উনদ্দন ভাফুজ
23981 মভাোঃ আর-আনভন
23982 ারভা মফগভ
23983 যীপ উনদ্দন
23984 মভাোঃ নপউল্লা নভাজী
23985 মভাাোঃ তাননা সুরতানা
23986 রুভা যানী দা
23987 মভাোঃ আনযপ খান
23988 মভাোঃ মখাকন
23989 মভাোঃ আতাউয যভান
23990 মভাোঃ যনপকুর আরভ
23991 মভাোঃ আবুর ানাত
23992 নফপ্লফ আচার্য্ন
23993 প্রদী চন্দ্র সূিধয

মভাোঃ নজন্নাত
মভাাোঃ যানজা মফগভ
আব্দু াভাদ খান
জনফ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজদয মখ
এনরজা খাতুন
মভাোঃ অজাায উনকর
যাজদা মফগভ
ভূফন চন্দ্র ভন্ডর
ফকুর ভন্ডর
ভত. ইযাইর ক
মভাছাোঃ গুরনাায মফগভ
ফাবুর যা
নল্পী যা
মভাোঃ জনার ারাদায
াভসুন্নাায মফগভ
মভাোঃ মগারাভ নফশ্বা
মভাছাোঃ যানদা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
মভাছাোঃ যাজফা মফগভ
মভাোঃ ভনজবুয যভান পনকয
মভাাোঃ যানী মফগভ
মভাোঃ নকর উনদ্দন
ভব্বজতয মনছা
মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
অজরদা মফগভ
ভনজবুয যভান
তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ আনজজুর ক
নযনা আক্তায
মভাোঃ জারার উনদ্দন
মযাজকা আক্তায
মভাোঃ সুরতান আজম্মদ যাড়ী
পনযদা মফগভ
ভত. আনজজুর ক
উদ মফগভ
মভাোঃ মভাকজদ আরী
নানগন আক্তায
মভাোঃ আব্দুর আার
সুনপা মফগভ
মভাোঃ মভাজরভ ভধা
নফরনকছ মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন ারাদায
মভাাোঃ যনভা মফগভ
াভছুর ক
মভনা মফগভ
মভাোঃ জনার আজফদীন নভাজী
মভাাোঃ াানাজ মফগভ
মভাোঃ আবু তাজয যকায
নাজভা মফগভ
যতী চন্দ্র দা
ফান্তী যানী দা
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ াইদুয যভান
মভাাোঃ ছাজযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কানদয
যন আযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানকভ
যনদা মফগভ
মভাোঃ আবু তাজয মখ
াননা আক্তায
কানরদ আচার্য্ন
শুক্লা যানী আচার্য্ন
ভাজদফ সূিধয
নখা যানী সূিধয
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09/09/1991
25/07/1990
01/01/1988
16/08/1990
05/12/1987
05/06/1991
30/11/1996
04/06/1990
07/07/1989
20/10/1992
10/10/1987
01/01/1990
18/04/1989
17/08/1990
01/02/1992
02/03/1994
30/05/1995
10/10/1991
14/11/1990
31/12/1989
02/09/1987
10/11/1989
18/03/1989
15/11/1988
31/01/1995
28/03/1992
04/06/1988
22/10/1992
01/11/1989
11/08/1992
06/02/1988
02/02/1995
15/06/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

23994 াজ্জাত মাজন
23995 মভাোঃ ভাসুদ যানা
23996 মভাোঃ মাজর যানা
23997 মভাোঃ ীদুর কনযভ
23998 মভাোঃ মযজানুর ক
23999 মভাোঃ মনরভ মযজা
24000 ভননযা ভঈদ
24001 মভাোঃ পজজর যানব্ব
24002 অীভ কুভায ীর
24003 াযনভন সুরতানা
24004 মাননা খাতুন
24005 মভাোঃ ইউসুপ আরী তুনন
24006 ডানরভ মঘাল
24007 নরনর আকতায
24008 মভাোঃ রুস্তভ যদায
24009 মভাোঃ মভাজর উনদ্দন
24010 মভাোঃ নুরুর ক
24011 মভাোঃ যাজদুজ্জাভান
24012 মভাোঃ যানদুর ইরাভ
24013 জাপয উল্যা
24014 মভাোঃ আনকুয যভান
24015 আনভনুর ইরাভ
24016 মভাোঃ ানবুয যভান
24017 মভাোঃ জানদ াান
24018 ঝণ না যভান
24019 মফন ইানভন কান্তু
24020 যাজর নভা
24021 মভাোঃ পযাদ মাজন
24022 মভাোঃ যানজফ খান
24023 জ কৃষ্ণ মদফনাথ
24024 মভাোঃ পযাদ মাজন
24025 মভাোঃ যাজর পনকয
24026 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ

মভাোঃ মাজন
াননা মফগভ
মভাোঃ রার নভা
মভাছাোঃ মযানজনা মফগভ
মভাোঃ াফ মভাল্লা
বুরবুরী মফগভ
মভাোঃ ইভাইর
াভসুন নাায মফগভ
মভাোঃ নুরুর খাজয তালুকদায
মভাছাোঃ গুরাানাযা আকতায
মভাোঃ পনযদউদ্দীন তালুকদায
মভাছাোঃ যন আযা পনযদ
আব্দুর ভঈদ
ইাছনভন আযা ভঈদ
ভত. আকফয মাজন
মভাছাোঃ যন আযা
পননন্দ্রনাথ ীর
উলা যানী ীর
ভত. নজরুর ইরাভ
নুরুন নাায
মতৌনদুর ইরাভ
দুরাযী মফগভ
মভাোঃ ভৄকুর নভা
মভাছাোঃ াছনা ফানু
যতন চন্দ্র মঘাল
নভযা যানী মঘাল
আফদুয যনদ ভার
পানতভা মফগভ
মভাোঃ ারা উনদ্দন যদায
মভাছাোঃ যনভা খাতুন
ভত. মভাোঃ ইউনুছ
ভাজজদা খাতুন
মভাোঃ মটনু নভা
মভাছাোঃ ানভদা আক্তায
আব্দুর খাজরক
ভাযফুতুন মনছা
মভাোঃ আনারুর ইরাভ
মভাাোঃ আজনাাযা মফগভ
আবু ফক্কয ননদ্দক
কুরছুভা মফগভ
মভাোঃ পারুক মাজন
াানা আক্তায
খুনদ নভা
নুযাজাান আক্তায
মভাোঃ আনভয মাজন
মভাছাোঃ াজজযা মফগভ
মভাোঃ ইব্রানভ মাজন
মভাছাোঃ আনছা খাতুন
মভাোঃ াভসুয যভান
পনযদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ান্নান
মযানা আক্তায
মভাোঃ ভারাই ভাদফয
ানপা মফগভ
মভাোঃ আইজুর ইরাভ
মভাছাোঃ ানভদা ফানু
মভাোঃ জাানঙ্গয মাজন খান
নাজভা
জীফন কৃষ্ণ মদফনাথ
মগারাী যানী নাথ
মভাোঃ ইউসুপ আরী
মভাছাোঃ মখাজদজা মফগভ
মভাোঃ কুদ্দু পনকয
কজভরা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
নাজভা মফগভ
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12/05/1990
10/10/1997
12/08/1993
24/04/1988
01/06/1993
15/11/1989
15/11/1987
20/11/1992
24/11/1990
01/01/1988
13/06/1993
06/06/1989
01/07/1995
15/07/1987
27/07/1990
04/07/1987
07/01/1989
12/02/1992
12/11/1989
15/01/1996
21/04/1997
10/12/1993
07/09/1993
07/05/1989
29/11/1987
25/09/1995
11/05/1990
15/06/1993
01/01/1996
30/12/1995
12/05/1995
04/03/1994
20/12/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24027 মভাোঃ জানদুর াান সুজন
24028 মভাোঃ তাজযক আনজজ
24029 মভাোঃ ানদ উজ্জাভান
24030 মভাোঃ জনভ উনদ্দন
24031 মভাোঃ মভজদী াান
24032 নফনফ পাজতভা
24033 নযন ভন্ডর
24034 ানরভা আক্তায
24035 মভাছাোঃ নুরুন নাায
24036 মভাোঃ পারুক নভা
24037 আতাউয যাভান
24038 নাজভৄর াান যনন
24039 সুকান্ত কুভায মঘাল
24040 মভাোঃ তাননজরুর ইরাভ
24041 মভাোঃ ানদুর ইরাভ
24042 নফকা চন্দ্র দা
24043 ভাসুদ আজম্মদ
24044 রা চন্দ্র ফভনন
24045 াখাাত মাজন
24046 মভজদী াান নভটুর
24047 যীফুর ইরাভ
24048 নভঠুন কুভায াা
24049 নভৄর নকদায
24050 ানভ আজভদ
24051 মভাোঃ নজফ নভা
24052 মভাোঃ সুভন াযজবজ
24053 মভাোঃ আর আনভন
24054 সুভন নফশ্বা
24055 মভাোঃ জাভার উদ্দীন
24056 যাজু আজভদ
24057 মভাোঃ রুহুর আনভন
24058 মভাোঃ আর-আনভন ভন্ডর
24059 মভাোঃ ভননয মাজন

ভত. মভাোঃ মনরভ নভা
মভাাোঃ সুনপা মফগভ
আফদুর ানকভ
সুযাইা আকতায
মভাোঃ আব্দুর মনকভ
মযখা মযজনফন
আোঃ কনযভ যদায
লুৎপা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ আজরা াযবীন
নরুর আনভন
যাজরা মফগভ
প্রকা চন্দ্র ভন্ডর
নভনতী ভন্ডর
আোঃ ানরভ ারাদায
ভাননুয মফগভ
মভাোঃ রুহুর আনভন
মভাছাোঃ ছানভনা মফগভ
মভাোঃ ছাইদুয যভান
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
মভাোঃ ভন ারাদায
নযবানু
মভাোঃ আবু াঈদ নভা
নাজভা মফগভ
করুনাভ মঘাল
নফবা যানী
মভাোঃ নূয ইরাভ
তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ নদ নভা
আজভরা আক্তায
সুজখন চন্দ্র দা
খুকু যানী দা
ডাোঃ মভাজাজম্মর ক
খানদজা মফগভ
ভত.ভূজফন্দ্র ফভনন
মদখন ফভনন
মভাোঃ ভাতাফ উনদ্দন
মাজনাযা আক্তায
মভাোঃ পজলুর ক যকায
পনযদা ইানভন
ভাঈন উনদ্দন
নভনা আক্তায
নন কুভায াা
ননরীভা যানী াা
সুজফাধ চন্দ্র নকদায
সুজরখা যানী নকদায
চান নভা
মজানা মফগভ
মভাোঃ ভভতাজ উনদ্দন
ারুর খানভ
মভাোঃ াযজবজ ভাভৄদ
মপারী সুরতানা
মভাোঃ নরাকত আরী
আনপা খাতুন
নযভর চন্দ্র নফশ্বা
কাজর যানী
জভজদ আরী
মযজনা খাতুন
আোঃ ারাভ
যনভা
মভাোঃ াজযজ আরী
রুনফ মফগভ
মভাোঃ মজাচন ভন্ডর
আজনাাযা খাতুন
মভাোঃ মভাজাায উনদ্দন নভা
আজনাাযা খাতুন
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30/12/1991
01/12/1991
02/01/1999
25/08/1991
01/01/1995
02/01/1992
06/04/1989
12/12/1998
22/06/1988
02/01/1993
01/01/1993
25/03/1998
04/04/1988
03/08/1988
14/12/1991
25/03/1990
31/12/1988
26/10/1997
03/01/1992
29/12/1991
01/01/1990
01/04/1989
02/02/1988
18/02/1990
23/04/1991
12/10/1992
06/04/1991
22/05/1989
08/01/1990
07/04/1988
07/12/1993
10/01/1994
08/01/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24060 সুজন ারাদায
24061 তদ আরভগীয হুাইন
24062 ভাবুয যভান
24063 ভান্না মদ
24064 মভাোঃ াদ্দাভ আরী
24065 মভাোঃ ভাসুদ যানা
24066 ভারা যানী যা
24067 পারুক আজভদ
24068 ফরুন নফশ্বা
24069 াগয যানা
24070 মায আভদ
24071 মভাাম্মদ তাজুর ইরাভ খান
24072 মভাোঃ াাদাত মাাইন
24073 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
24074 মভাোঃ নযন নভা
24075 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
24076 াযভীন আকতায
24077 মভাোঃ াদ্দাভ মাাইন
24078 ভাভৄদা আকতায মকা
24079 মভাোঃ হৃদ াান
24080 মভাোঃ ভৄকুর মাজন
24081 মভাোঃ যাজর নভা
24082 মভাোঃ ইব্রাীভ খান
24083 মভাোঃ ভাভৄন অয যীদ
24084 ভননযা আক্তায
24085 মভাোঃ ভয পারুক
24086 মাজর যানা
24087 ানকর উনদ্দন
24088 মভাোঃ আবুর ফাায
24089 ভাভৄদ াান ভনসুয
24090 মভাোঃ মভজদী মাাইন
24091 মভাোঃ নভরটন হুাইন
24092 ইাছনভন আক্তায

নফজ ারাদায
অচ ননা ারাদায
তদ আবু ফক্কয নদ্দীক
ভভতাজ মফগভ
আোঃ যনদ ভধা
ভভতাজ মফগভ
ভীযন চন্দ্র মদ
অননভা মদ
মভাোঃ কাজভ পনকয
মভাছাোঃ তাযা খাতুন
মভাোঃ মজানাফ আরী
ভাজজদা মফগভ
মরাকনাথ চন্দ্র যা
তুরী যানী যা
মভাোঃ মতাজাজম্মর ক
নুযাজাান মফগভ
অভর নফশ্বা
ননভতা নফশ্বা
ভাননক াহ
নফরনক আড়া
মভাোঃ আফদুর গনন
াজরা মফগভ
মভাোঃ ভনদুয যভান খান
তাজজনুয মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান ভজুভদায
তফুযা মফগভ
মভাোঃ াভছুর ক
নাযা মফগভ
মভাোঃ লুৎপয যভান
রনতপা মফগভ
মভাোঃ ভনজফয যভান
মভাছাোঃ ানছনা াযবীন
মভাজাজয আভদ
মাজন আযা
মভাোঃ আব্দুর গফুয
মভাছাোঃ জানকা সুরতানা
াজপজ আোঃ কুদ্দু গাজী
যাজফা মফগভ
মভাোঃ খনফয উনদ্দন
মভাছাোঃ ছাজনাাযা মফগভ
মভাোঃ যভান আরী
মভাছাোঃ ভাজরকা
মভাোঃ আভজাদ মাজন
ভত মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ কুদ্দু মাজন
মভাছাোঃ আজভনা মফগভ
মভাোঃ ভাজজদ মখ
ভানদযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
ারভা মফগভ
মভাাম্মদ আরী
ছুযাতন মনছা
আফদুয যনভ
আজভনা মফগভ
জাভার উনদ্দন
াননা মফগভ
মভাোঃ ভৄখজদ আরী
মভাছাোঃ ভজনাাযা খাতুন
মদাজত মাজন মভাজনদ
রাইনর মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
ভনযভ
ভত. নুয ইরাভ যদায
রারফানু
খাজজ আাজম্মদ
াভছুন নাায
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10/11/1993
10/07/1987
15/04/1990
01/02/1990
20/01/1999
22/10/1992
12/07/1988
11/08/1988
23/08/1991
09/06/1987
20/02/1988
10/02/1988
13/08/1989
05/06/1992
15/04/1995
12/10/1993
02/12/1997
18/02/1993
12/09/1996
28/10/1993
27/04/1988
01/06/1995
25/10/1994
06/08/1991
28/04/1990
06/06/1998
20/11/1994
05/10/1995
10/07/1992
20/08/1992
12/10/1996
20/10/1992
15/10/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24093 মভাোঃ াজ্জাদুর ইরাভ
24094 এ. এভ ভঞ্জুরুর মভাজনদ
24095 মদাজত উল্লা
24096 ইভাইর মাজন
24097 মযজাউর কনযভ
24098 ভৄাম্মদ নঈভৄর াান
24099 সুভন ফড়ুা
24100 সুরতানা আক্তায
24101 আনছা খাতুন
24102 আনকুর ইরাভ
24103 মভাোঃ নদুর ইরাভ
24104 মভাোঃ ানবুয যভান
24105 মভাোঃ তানদুর ইরাভ
24106 মভাোঃ পযাদ মাজন
24107 যানজা সুরতানা
24108 মভজদী াান
24109 মভাোঃ কত আরী
24110 আবু ফক্কয ননদ্দক
24111 মখান্দকায াান
24112 মভাোঃ াখাাত মাজন ভূইা
24113 আনযফুয যভান ভূইূঁ া
24114 মভাোঃ তাজয নফশ্বা
24115 মভাোঃ মগারাভ নকফনযা
24116 াাবুনদ্দন মাাগ
24117 মভাোঃ খাইরুর ফাায
24118 মভাোঃ আরভগীয
24119 মভাোঃ পারুক আজভদ
24120 আভা আকতায
24121 পাযানা ফনফ াফনযন
24122 নযফুর যদায
24123 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ
24124 মভৌসুনভ মদ (সুনভ)
24125 মভাাম্মদ ইানছন

মভাোঃ জনরুর ইরাভ
পাযজানা াযবীন
মায আজভদ
নাজভা আক্তায
আরী মাজন
যনদা মফগভ
মজায আরী
ানরভা মফগভ
জনভ উনদ্দন
ভাজরকা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
ানপা খাতুন
ফাদর কানন্ত ফড়ুা
রুারী ফড়ুা
যভত আরী
ভনদনা মফগভ
ভনতায যভান
সুনপা মফগভ
ভনভরুর ইরাভ
নানভা ইরাভ
আোঃ যাজ্জাক ারাদায
মভাাোঃ যানু মফগভ
মভাোঃ আব্দুছ ছাত্তায নকদায
ানপা মফগভ
মভাোঃ রুস্তভ আরী খান
যন আযা মফগভ
মভাোঃ নুরুন নফী
পাজতভা মফগভ
ভত. মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
নকনা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ (ভত)
নকনা মফগভ
মভাোঃ াজদকুয যভান
মভাছাোঃ াযাফী মফগভ
ছাজদ আরী যদায
পাজতভা নফনফ
খন্দকায নূয আরভ
মখাজদজা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ ভূইা
আনছা খাতুন
ূঁ া
ীদ উল্যা ভূঞ
আজরা মফগভ
মভাোঃ আননচুয নফশ্বা
ভদৄ খাতুন
মভাোঃ মগারাভ কুদ্দুছ
পনযদা ইাছনভন
ভঈন উনদ্দন ফাবুর
জাানাযা মকগভ
মভাোঃ আতাউয যভান খান
খাজরদা আক্তায
মভাোঃ নুরুর হুদা
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ আোঃ াদী
মভাছাোঃ মপনন্স মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ
াীন আকতায
মপযজদৌ মাজন
জাানাযা মাজন
ইানছন যদায
যানদা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ রুনকা আক্তায
তন মদ
অনীভা মদ
রুহুর আনভন
নফনফ জুজরখা
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01/01/1988
10/04/1994
12/01/1992
31/12/1990
29/11/1992
09/06/1987
05/03/1989
05/04/1993
06/06/1993
13/03/1990
12/01/1990
30/11/1989
09/08/1992
25/05/1987
04/01/1993
01/01/1996
15/03/1989
18/12/1989
31/12/1992
01/06/1991
01/01/1991
11/11/1995
15/08/1986
21/12/1988
11/06/1987
10/11/1992
11/02/1991
27/03/1996
21/11/1996
10/12/1997
30/12/1991
20/08/1994
01/01/1988
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24126 ননান কানন্ত মদ

তন চন্দ্র মদ
অণীভা যানী মঘাল
24127 যাজধ শ্যাভ দা
দার নয দা
ধনযতী যানী দা
24128 মভাোঃ এযাদ মাজন
এ.নফ. এভ াজাান
মজাফাদা খানভ
24129 মখ ভৄক্তায হৃদ
মখ ফাবুর
াজজদা মফগভ
24130 ফাদর ারদায
পনন ারদায
ন্ধ্যা যানী ারদায
24131 তা কুভায গাইন
ভজনাযঞ্জন গাইন
সুনচিা যানী
24132 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ (উজ্জর) মভাোঃ তাজ উনদ্দন
সুরতানা মফগভ
24133 মভাোঃ আাদুজজাভান
মভাোঃ ভভজদর মাজন
মভাছাোঃ আনজুভান আযা
24134 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ আা মফগভ
24135 নযন ভন্ডর
ভজনাযঞ্জন ভন্ডর
াঞ্জু ভন্ডর
24136 ভননরুর াান হৃদ
মভাোঃ আবু াননপা
ভনছুযা াযবীন
24137 তাননজনা ভূইূঁ া
মভাোঃ হুভায়ুন ভূইূঁ া
আজনাাযা মফগভ
24138 তানভনা ভূইূঁ া
মভাোঃ হুভায়ুন ভূইূঁ া
আজনাাযা মফগভ
24139 ানদা খান
ননদ্দক খান
মনা খন্দকায
24140 মভাোঃ ভাভৄদুর াান ভজুভদায মভাোঃ ইব্রাীভ ভজুভদায
নাজভৄন নাায
24141 মভাোঃ াজ উনদ্দন
ভত. মভাোঃ যনভ উনদ্দন
আজা মফগভ
24142 আছভা মফগভ
আবুর কারাভ
াা মফগভ
24143 ভাসুভ আজভদ
আব্দুর রনতপ
মযজনা মফগভ
24144 আজভনা আক্তায
নগাউনদ্দন
খানদজা মফগভ
24145 শুবাীল ার
চন্দন ার
যীনা ার
24146 মভাোঃ আর-আনভন
মভাোঃ আজনাায খানজাভা
মানাফান নফনফ
24147 মভাোঃ ানরউয যভান
মভাোঃ আনতায যভান
মভাছাোঃ নানছভা মফগভ
24148 তদা আনজজা ইানভন যনচ
তদ যাান উনদ্দন আজভদ
মফগভ কজদ ফানু
24149 মভাোঃ যাান উনদ্দন
মভাোঃ জযত আরী
ভত. মভাছাোঃ মযজনা খাতুন
24150 যজভন্দ্রনাথ ফল্লব
ভত. যননজত ফল্লব
ভত. ারুর ফল্লব
24151 সুভাইা ইরাভ
মভাোঃ মভাাযপ মাজন
নরনর মফগভ
24152 মনরভা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
আযাপন মনছা
24153 নন কুভায যা
শ্যাভর কুভায যা
আযতী যানী যা
24154 মভাোঃ পজলুর ক
ভত ানকভ উনদ্দন
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
24155 মভাোঃ আনজজুয যভান
মভাোঃ ততফ আরী
ভত সুনপা খাতুন
24156 মভাোঃ রনতফুয যভান
মভাোঃ যনভউনদ্দন
মভাছাোঃ নখনা খাতুন
24157 জ্ঞাননজৎ চাকভা
কানর কুভায চাকভা
নকযন ফারা চাকভা
24158 তন্ম াা
ভনন মভান াা
নদারী াা
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01/07/1991
07/06/1987
22/10/1991
22/11/1994
11/11/1987
13/05/1991
01/01/1990
29/11/1992
26/01/1993
26/09/1990
08/08/1995
21/04/1993
26/12/1988
10/01/1993
01/01/1993
12/02/1993
09/12/1987
27/02/1991
05/02/1992
09/04/1991
02/03/1991
08/05/1990
01/12/1990
11/12/1989
10/09/1987
01/01/1994
06/07/1994
09/12/1989
30/06/1989
09/11/1989
01/02/1989
30/09/1990
06/06/1991
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24159 মভাোঃ যাজু নভা
24160 ভাইদুর ইরাভ
24161 মভাোঃ ইব্রাীভ মাজন
24162 মভাোঃ ইনরা
24163 রা কুভায নফশ্বা
24164 আনভযা আযফী
24165 তযনজৎ কুভায ার
24166 অজরাক ভজুভদায
24167 নাঈভ আজভদ
24168 নপকুর ইরাভ
24169 সুনভযা খাতুন
24170 ইন্দ্রনজৎ যা
24171 শুবনজং যকায
24172 ঞ্জ কুভায াা
24173 কৃষ্ণনন্দ ঢারী
24174 মগৌতভ ভন্ডর
24175 প্রকা কুভায নফশ্বা
24176 মভাোঃ আবু আইাজ
24177 অননভ চাকভা
24178 মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
24179 মভাোঃ ভয পারূক
24180 মভাোঃ ভাাভৄদুর াান
24181 মভাোঃ নভরন মখ
24182 নরজা আক্তায
24183 মভাোঃ াজযাায আরভ
24184 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার
24185 নল্পী মফগভ
24186 মভাোঃ াভীভ মাজন
24187 মভাোঃ মাাইনুর ভাভৄন (পযাদ)
24188 মভাোঃ জীভ উনদ্দন
24189 মভাোঃ তানবীয আজভদ
24190 মভাোঃ মভাপাজ্জর মাজন
24191 নাজভৄর ক

মভাোঃ মভাজাায আরী
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
আব্বাছ আরী
াজজযা মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
জানভরা মফগভ
মভাোঃ ইউনুচ ভৄনন্স
আজরা মফগভ
কঙ্কন কুভায নফশ্বা
ননবা যানী নফশ্বা
যদায আব্দুর গপপায
নখনা খাতুন
ভৄকুর ার
মদফী যানী ার
শ্যাভর ভজুভদায
ননবা যানী ভজুভদায
মভাোঃ ভকবুর মাজন
নানভা মফগভ
মভাোঃ ইউনুছ ভাদফয
ানরভন মনছা
কাজী আব্দুর ভনজদ
ানরভা মফগভ
নচিযঞ্জন যা
ভভতা যা
জন্তাল কুভায যকায
অঞ্জরী যকায
যতন কুভায াা
নভননত যানী াা
অধীয চন্দ্র ঢারী
শুীরা ফারা ঢারী
সুদাভ ভন্ডর
কভরা যাণী
সুকুভায নফশ্বা
লষ্ঠী নফশ্বা
মভাোঃ নূযউদ্দীন
যাজফা মফগভ
প্রফীন্দ্র চাকভা
ননযাভারা চাকভা
াহ মভাোঃ ভজনু নভা
মভাছাোঃ নাযী মফগভ
মভাোঃ পজলু ক
মভাছাোঃ মভাজভনা মফগভ
মভাোঃ আাদুজ্জাভান যদায
সুনপা মফগভ
মভাোঃ াভছুর আরভ মখ
মভাছাোঃ ছাজনাাযা খাতুন
মভাোঃ লুৎপয যভান
আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আোঃ জনরর যকায
মভাছাোঃ াভছুু্ন নাায
ারুন অয যনদ
াজজযা খাতুন
আব্দুর াই
নুরুন্নাায মফগভ
ভত. মভাোঃ আনভনুর ক
ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন
মভাাোঃ জান্নাতুর মপযজদৌন
মভাাম্মদ আরী
আতন মনছা
মভাোঃ াজাান
পনযদা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
মযাজন জাান
মাফান আরী
নাজভা খাতুন
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13/09/1990
25/11/1992
13/10/1987
05/11/1993
06/03/1988
27/08/1992
07/11/1994
01/01/1993
14/03/1992
04/03/1996
01/09/1990
21/11/1990
11/09/1992
18/11/1987
20/06/1988
10/08/1990
18/03/1989
09/10/1988
24/11/1987
01/08/1991
25/11/1997
15/06/1988
30/06/1990
28/11/1995
01/01/1991
30/12/1989
15/10/1993
25/06/1994
15/01/1988
21/12/1990
01/11/1990
27/04/1990
29/10/1994
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24192 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
24193 মযানজনা আক্তায
24194 ঞ্জীফ যকায
24195 মভাাোঃ মভৌসুভী আক্তায
24196 মভাোঃ আর-ভাভৄন
24197 াফনযনা আক্তায
24198 মভাোঃ বুজ মাজন
24199 ইভাজজনীন
24200 মভাোঃ আব্দু ারাভ
24201 মভাোঃ আান াফীফ
24202 মভাোঃ আনতকুয যভান
24203 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
24204 মখ ভননয াান
24205 মভাোঃ যানব্বক মাজন
24206 মভাোঃ জাভার উনদ্দন
24207 মভাোঃ নুয আরভ
24208 মভাাম্মদ ভননরুজ্জাভান
24209 মভাাম্মদ আনযপ উনদ্দন
24210 মভাোঃ াগয মখ
24211 জনরুর ইরাভ
24212 মভাোঃ নাজভৄর মাজন
24213 মভাোঃ ভাসুদ যানা
24214 মভাোঃ পার উদ্দীন
24215 মভাোঃ ভৄনপকুয যনদ অনভত
24216 মভাোঃ নাফ খান
24217 মভাোঃ মাাইফ উদ্দীন মতাা
24218 মভাছাোঃ সুভাইা নফনজত সুনভ
24219 মভাফাযক মাজন
24220 চন্দন কুভায নফশ্বা
24221 ইানভন আক্তায
24222 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
24223 াজাদী াযা
24224 মভাোঃ নপকুর ইরাভ

ভত মযত আরী
মভাছাোঃ মযানজনা মফগভ
মদজরাায মাজন
নাজভা আক্তায
জয চন্দ্র যকায
নফতা যাণী যকায
মভাোঃ মভাকজরছুয যভান
মভাাোঃ াজরা মফগভ
মভাোঃ উজভদ আরী
নানফজা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায
নউরী সুরতানা মজরী
মভাোঃ আব্বাছ আরী
মভাছাোঃ ছাভছুন নাায
মভাোঃ ইভান আরী
মনরনা মফগভ
মভাোঃ আব্বাছ আরী
মভাছাোঃ ভাজজদা মফগভ
ভত মভাোঃ নানজভ উদ্দীন
ানফফা আক্তায
ভত. আব্দুর াজদ
আপজযাজা ফানু
মভাোঃ আনজজুর ইরাভ
নযপা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তাক আজভদ
াননা ফানু
মভাোঃ াইদুয যভান
মযজফকা খাতুন
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
াভনত মফগভ
মভাোঃ আবু তাজয
নফনফ যনভা
মভাাম্মদ ভৄযনদ আরভ
মভাাম্মদ মপযজদৌন আক্তায
মভাাম্মদ ভাজ আরভ
াযবীন আক্তায
মভাোঃ আতাউয যভান
ছাজযণ মফগভ
মভাোঃ আফদুর কুদ্দু নভঞা
মযনরভা মফগভ
মভাোঃ কনরভউনদ্দন মভাল্লা
নানভা মফগভ
মভাোঃ এযাদ আরী
মভাছাোঃ ভাননকজান নফনফ
মভাোঃ আবু ফক্কয
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ভাভৄনুয যনদ
মভাাোঃ ানভভা আক্তায ন
মভাোঃ আজভর খান
ভীনা মচৌদৄযী
ভত এাকুফ নফী
মনরনা মনাজ
াহ মভাজাারুর ইরাভ
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ মযত আরী
াজরা খাতুন
নচত্তযঞ্জন নফশ্বা
তৃনপ্ত যানী নফশ্বা
মভাোঃ ীদুর ইরাভ ারাদায
মভাাোঃ খানদজা মফগভ
মভাোঃ আনজজায যভান
মভাছাোঃ াদাযানী মফগভ
নফ, এভ, াজারার
নাজভা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায
মভাছাোঃ সুনখ মফগভ
Page 128 of 387

20/12/1989
16/06/1995
04/08/1992
03/05/1993
17/09/1993
01/04/1997
30/04/1996
03/06/1990
24/10/1988
31/12/1987
07/04/1988
10/03/1991
24/12/1993
01/11/1994
11/03/1988
01/02/1990
31/12/1998
24/11/1990
27/10/1997
02/08/1997
22/07/1991
09/10/1992
30/08/1997
29/12/1996
03/05/1991
14/04/1993
05/01/1989
25/05/1996
04/08/1992
14/12/1994
10/01/1994
01/11/1994
16/06/1989
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24225 ভৄা. আবুময নগপাযী মভাল্লা
24226 নফকা কুভায
24227 যতন চন্দ্র যা
24228 যাজীফ চন্দ্র যা
24229 মভাোঃ আজনাায মাজন
24230 মভাোঃ মফরাজত মাজন
24231 মভাোঃ মভাজাপপয মাজন
24232 মভাোঃ াাদাত মাজন
24233 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
24234 মভাোঃ খারুর ইরাভ
24235 মখ মাজফ আজভদ
24236 আরী াান যাজর
24237 মভৌসুভী আক্তায
24238 মদফব্রত নফশ্বা
24239 নচংাউ ভাযভা
24240 মভাোঃ আনফুয যভান
24241 ভৄাম্মদ াজযাায মাজন
24242 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
24243 সুভন কুভায যা
24244 চঞ্চর াা
24245 মভাোঃ মযজাউর মাজন
24246 মাজর আজভদ
24247 াাদাৎ মাজন
24248 নদংকয মগাভস্তা
24249 মভাোঃ আরাউনদ্দন
24250 মভাোঃ ভাননক মাজন
24251 রা ভন্ডর
24252 কাভরুন্নাায
24253 মভাোঃ ভনছুন্না াান (মদারন)
24254 মভাোঃ আফদুয যভান
24255 মভাোঃ যাজর আকন্দ
24256 মভাোঃ আরাউদ্দীন খনরপা
24257 নভা আক্তায

ভৄা. ইভাযত মাজন মভাল্লা
ভৄছা. াানাযা ইভাযত
নফভর চন্দ্র যকায
অননতা যানী
যনন্দ্র নাথ যা
মযনু ফারা যা
যনফ চন্দ্র যা
নফতা যানী যা
মভাোঃ সুরতান নভা
মভাছাোঃ আছভা আক্তায
মভাোঃ নফী মাজন
মযৌন আযা
মভাোঃ মভাজাজম্মর ভন্ডর
মভাছাোঃ তাননজভা নফনফ
মভাোঃ যনভজউনদ্দন
মভাাোঃ মযনফনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াই তালুকদায
তনভনা মফগভ
মভাোঃ ভনতউর ইরাভ
মখাযজদা মফগভ
মখ মভাজর উনদ্দন আজভদ
নখনা আক্তায
মভাাম্মদ মভাাজজ্জভ মাজন
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ ভৄনজবুয যভান
াযবীন আক্তায
নদক নফশ্বা
সুজাতা যানী নফশ্বা
মখাাই নং ভাযভা
রুইক্রা ভাযভা
মভাোঃ আপজালুয যভান
নফউটি খাতুন
ভৄাম্মদ নূরুর ইরাভ
াভছুন্নাায
মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান
যনভা আক্তায
ফাবুযাভ যা
প্রনতভা যাণী যা
নচত্তযঞ্জন াা
ীরা নকদায
মভাোঃ আফদুর খাজরক
যানজা মফগভ
নজরুর ইরাভ
জাজদা মফগভ
আভজাদ মাজন
মপযজদৌন আক্তায
নদরী চন্দ্র মগাভস্তা
নফজরী যানী
মভাোঃ া আরভ
াযবীন মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন নফশ্বা
মভাাোঃ মজরনা মফগভ
নাযাণ চন্দ্র ভন্ডর
আযতী যানী ভন্ডর
মভাোঃ কাভার উনদ্দন
মভাছাোঃ মপারী মফগভ
মভাোঃ তাজুর ইরাভ
মভাছাোঃ দুরারী খাতুন
মভাোঃ ভপছায আরী জভাদায
আরভতাজ মফগভ
মভাোঃ নভনাজ উদ্দীন আকন্দ
নউরী মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ খনরপা
াজজদা মফগভ
মভাোঃ ইউনু
নভনাযা
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01/11/1987
07/04/1991
15/12/1987
22/10/1989
15/08/1998
01/09/1994
03/04/1995
14/06/1996
01/01/1988
04/10/1988
15/12/1987
16/12/1992
14/08/1993
05/08/1988
10/01/1993
15/03/1994
17/10/1987
03/01/1994
08/05/1995
15/09/1989
05/05/1988
10/12/1994
06/12/1987
11/12/1995
01/01/1993
15/01/1996
20/05/1991
12/03/1996
07/05/1998
01/01/1995
22/07/1986
04/04/1990
17/09/1991
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24258 ভাভৄদা আপজযাজ
24259 মভজরুজন্নছা
24260 মভাোঃ পারুক মাজন ভূইা
24261 মযাকানা মচৌদৄযী
24262 াযা খাতুন
24263 মভাোঃ পার আজভদ
24264 অন্তযা দা
24265 লুৎপয যভান
24266 মভাছাোঃ আপজযাজা খাতুন
24267 মভাোঃ জুরনপকায আরী যদায
24268 মভাোঃ ননজাভ মাজন
24269 মভাোঃ আযাপাত ইরাভ
24270 মভাছাোঃ তানন ভা আক্তায
তাননা
24271 কাভার মাজন
24272 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
24273 মভাোঃ ননজাভ উদ্দীন
24274 অনভত কুভায
24275 ান কুভায ভধা
24276 মভাছাোঃ নভা আক্তায
24277 মভাস্তপা ানী
24278 নকজায কুভায মদফনাথ
24279 মভাছাোঃ আপজযাজা খাতুন
24280 মভাোঃ যনচফ
24281 াইদুয যভান
24282 আনফদুয যভান
24283 নভৄ চন্দ্র যা
24284 াগয ারাদায
24285 াঈদ াভসুর আজযপীন
24286 মভাোঃ মভজদী াান
24287 াাফউনদ্দন
24288 আাদুজ্জাভান আকন
24289 নফজজ যকায
24290 মভাোঃ নানজভ আজভদ

মভাোঃ আফদুর ভনভন
নভজ ননলুপা সুরতানা
এ এভ ভনপজুয যভান
ারভা যভান
মভাোঃ আরতু নভা
নুযজাান মফগভ
মভাোঃঃোঃ ভনন মচৌদৄযী
ভত ভাাযা খাতুন
মভাোঃ নাজফ আরী
াজরা মফগভ
মভাোঃ পনযদ উনদ্দন
মজনভন মফগভ
ভতোঃ ঞ্জীফ কুভায দা
জন্তী যা
জহুরুর ক
সুজফদা মফগভ
মভাোঃঃোঃ আখতায মাজন
মভাছাোঃ জহুযা আকতায
মভাোঃ ভকজছদ আরী
মভাছাোঃ জহুযা
আব্দুর ভৄন্নাপ
ছাজরা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াভাদ
মভাাোঃ আজনাাযা খাতুন
মভাোঃ তনছায আরী
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
ভত ছজভদ আরী
মজাজফদা খাতুন
মভাোঃ যাজ্জাক গাজী
মভজরুজন্নছা
ভত আবুর ফয
ভনযভ মফগভ
অধীয চক্রফতী
সুনচিা যানী
সুীর কুভায ভধা
সুননতী যানী ভধা
মভাোঃ ভাভৄনুয ইরাভ
মভাছাোঃ যাজফা সুরতানা
মখ আবুর পজর
ভাকছুযা খাতুন
নচনত্ত যঞ্জন মদফনাথ
নখাযানী মদফনাথ
মভাোঃ াহ আরভ যকায
আজফদা
মভাোঃ আজনাায মাজন
ভভতাজ মফগভ
মখাকা নভা
মযাজকা মফগভ
এ. নফ. এভ. আাদুজ্জাভান
আা ননদ্দকা
স্বযনফন্দু যা
সুননত যা
গজন ারাদায
নভননত যানী
াঈদ ানাউর ক
মযানা াযবীন
নুরুজ্জাভান
ারভা মফগভ
মাফাান আরী
ফাজনছা মফগভ
আব্দুর ভাজরক আকন
নভজ আনিা মফগভ
কভজর যকায
টুকু যানী যকায
মভাোঃ আনপর গাজী
ইছারুন মফগভ
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01/01/1990
12/10/1990
08/09/1987
01/07/1996
05/10/1993
10/03/1989
31/03/1997
31/12/1990
04/02/1991
20/11/1989
05/01/1992
24/03/1994
25/04/1997
03/12/1989
07/08/1992
27/12/1983
06/12/1996
04/07/1995
15/10/1997
17/09/1992
12/11/1987
25/05/1987
15/12/1991
15/02/1993
20/05/1989
13/11/1987
27/08/1997
11/12/1991
20/11/1993
11/08/1987
31/12/1988
24/03/1992
30/09/1992
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24291 মভাোঃ ভাকছুদুর ইরাভ
24292 ঞ্জ ফাচড়
24293 ননতযানন্দ ফাগচী
24294 মভাাোঃ ডানরা মপযজদৌ নরজা
24295 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
24296 ছারভা মফগভ
24297 মগানফন্দ ার
24298 ইযাত জাান আকন্দ
24299 ানাজ াযবীন
24300 ইরনভ খানভ
24301 নুয-ইরাভ ভূইা
24302 াীন মখ
24303 মভাোঃ কাভার মভাল্লা
24304 যতন াজন্ড
24305 এ. এভ. মফরার মাজন
24306 নভনর খান
24307 জানকয মাজন মচৌদৄযী
24308 মভাোঃ খারুর
24309 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
24310 ইযাত জাান নীরা
24311 মভাোঃ মনরভ মাজন
24312 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
24313 নফপ্লফ যা
24314 মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
24315 ভনজবুর ইরাভ
24316 ভাইনুর ইরাভ
24317 ফাজনজদ মখ
24318 সুফন না আক্তায
24319 সুজ যকায
24320 কাজী তনযকুর ইরাভ
24321 মভাোঃ কাজ আজভদ
24322 মভাোঃ ভাফুজ উর আরভ
24323 মভাোঃ নাজভৄর ক

মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভনযভ নছনদ্দকা
জগদী ফাচড়
যনা ফাচড়
সুীর ফাগচী
ননতাযা ফাগচী
মভাোঃঃোঃ ানফবুয যভান
মভাাোঃ ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ ভনসুয গাজী
নপজযাজা মফগভ
আবুর মাজন ফাতী
ছনকনা মফগভ
ফাবুরার ার
ফুরভারা ার
আ. ক. ভ. াফীফ আকন্দ
মযৌনাযা আকন্দ
ইনি আরী
ানভদা মফগভ
মভাোঃ কত মাজন যদায
দুরানর মফগভ
মভাোঃ ানপজুয যভান ভূইা
সুনপা মফগভ‘
আজনাায মাজন মখ
ননরু মফগভ
ভত ইউনুচ মভাল্লা
এজভরা মফগভ
যফীন্দনাথ াজন্ড
ানন্তরতা াজন্ড
ভত মভাোঃ খনরলুয যভান
ভভতাজ মফগভ
নাই
তাছনরভা মফগভ
আব্দুর অঃারী মচৌদৄযী
মকাননুয মফগভ
মভাোঃ মভাতাজরফ যদায
মভাাোঃ খাজরদা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ানভদ
াজরা মফগভ
আোঃ জনরর ারাদায
াভসুন নাায
মভাোঃ আব্দুর খাজরক মভাল্যা
মভাাোঃ জাজদা খাতুন
মভাোঃ রুস্তুভ ারাদায
নফউটি মফগভ
অনত যা
মভৄনা যা
ভত নুরুর আনভন
মভাছাোঃ মাজনযা মফগভ
ভনছয উনদ্দন
ারুর মফগভ
ভত মাযাফ মাাইন
উজম্ম ানন
পারুক মখ
াানাযা মফগভ
মভাোঃঃোঃ ভনতায যভান মভাড়র
আপজযাজা মফগভ
গুরুদ যকায
যীনা যকায
কাজী আবু তাজয
নাজভা মফগভ
ভত মভাোঃ আবু াননপ মফাযী
মভাাোঃ নুযজাান মফগভ
মভাোঃ ভনন অঃারী
মভাছাোঃ তানভনা খাতুন
ভত মখাোঃ ভইনুর ক
নাজভৄন্নাায
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15/10/1989
26/07/1988
09/07/1991
05/02/1991
02/02/1994
20/11/1994
21/10/1995
19/04/1991
18/11/1988
23/12/1995
01/02/1988
17/08/1990
18/10/1990
18/02/1989
15/05/1990
16/08/1995
05/07/1988
20/09/1994
24/06/1988
05/11/1992
25/05/1988
13/10/1995
06/01/1990
01/08/1988
23/09/1988
02/01/1991
05/06/1990
01/12/1988
24/11/1992
09/06/1995
10/10/1992
08/07/1988
02/08/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24324 মভাোঃ আনযপ

14/03/1988

24325

20/12/1989

24326
24327
24328
24329
24330
24331
24332
24333
24334
24335
24336
24337
24338
24339
24340
24341
24342
24343
24344
24345
24346
24347
24348
24349
24350
24351
24352
24353
24354
24355
24356

মভাোঃ আভজাদ আরী
যন আযা মফগভ
মজাফাইদা খানভ
ভত আক্তায আভদ
আরভাছ খাতুন
মভাোঃ ভাছুভ নভা
নূয মভাাম্মদ
মভাজনদা খাতুন
মভাোঃ যনপকুর াান
মভাোঃ ভনতউয যভান
যানদা খাতুন
যনপকুর ইরাভ
ভত ানফর উনদ্দন
যনতন খাতুন
আবুর ানাত
আব্দুয যউপ
াজযা খাতুন
শ্রী নভঠুন কুভায
শ্রী মগানফন্দ্র চন্দ্র প্রাভাননক
শ্রীভনত াধনা যানী
ফঙ্গজীত কুভায
সুনীনত কুভায ভন্ডর
সুনীনত যানী ভন্ডর
জাজদা আক্তায
নজাউর ইরাভ
কননুয মফগভ
মভাোঃ ারাউদ্দীন ীযা
মভাোঃ াাবুনদ্দন খান
াযবীন সুরতানা
মভাোঃ ভৄনব্ব ুল্লা
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
ানা মফগভ
অনভতা যানী যকায আঁনখ
অযনফন্দু চন্দ্র যকায
অরুনা যকায
ননতয কুভায
নন চন্দ্র
নননত যানী
াভীভ আজভদ
তদ আজভদ
নযপন মফগভ
রুনফনা আক্তায
ভত মভাোঃ নদুল্লা
নানছভা মফগভ
পজর কনযভ
মভাোঃ আবু তাজয
াজঝদা মফগভ
মাাইবুর ইরাভ
াজপজ ভন উনদ্দন
াজনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর যভান
মভাোঃ খাইরুর ইরাভ
মভাাোঃ মাদা মফগভ
মভাোঃ আনযপ মাজন
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাাোঃ রুভারী মফগভ
মভাোঃ নানদুয যভান
মভাোঃ অনদুয যভান
নানছভা মফগভ
জনন চন্দ্র দা
অভয দা
আননতা দা
তাছনরভা আক্তায নরজা
মভাোঃ নরটন
নরনর মফগভ
মভাাভভদ াজদ মাজন
মভাাভভদ াভশুদ্দীন
মভাছাভভৎ াভশুন নাায
তাজযক মাাইন
নুয মভাাম্মদ
নফনফ পাজতভা
মভাোঃ মাাগ নভা
মভাোঃ যজ্জফ আরী
ননযনা আক্তায
মাযাফ মাজন
মভজয আরী মভাল্লা
সুযতজান নফনফ
মভাোঃ তানবীয খান
মভাোঃ আবুর কারাভ খান
নভজ তানভনা খানভ
মভাোঃ াইদুর ইরাভ
মভাোঃ াজাান
মপারী মফগভ
মভাোঃ জানদুর ইরাভ
মভাোঃ া আরভ ভধা
আনভরুজন্নছা
মভাোঃ ভাবুফ আরভ
আব্দুর ভান্নান
পনযদা মফগভ
এ. এইচ. এভ. নযাজ মভাযজদ এ. মক. এভ. ইভাইর
মনরনা আক্তায
ননভনর যা
আনন্দজভান যা
ঊনভনরা যা
মভাোঃ নানছয উনদ্দন
মভাোঃ কাবুর মাজন
জাানাযা মফগভ
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05/11/1994
20/10/1994
02/10/1993
08/12/1987
09/06/1995
31/12/1989
20/02/1995
01/01/1994
01/03/1990
31/12/1991
10/02/1990
05/07/1994
11/09/1995
15/03/1998
16/02/1993
04/09/1991
15/08/1989
15/06/1993
16/12/1990
24/05/1997
12/08/1988
01/09/1993
01/04/1994
25/03/1989
07/07/1993
01/01/1991
10/07/1991
15/05/1992
23/11/1989
05/08/1991
01/01/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24357 মভাাোঃ নানগন আক্তায
24358 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
24359 নফন নফশ্বা
24360 রাকী আক্তায
24361 মভাোঃ আযাপ আরী
24362 মদফদা ভন্ডর
24363 মভাোঃ খানরদ াান
24364 মভাাোঃ নানদা আক্তায রুভা
24365 প্রতুর কুভায যা
24366 যাজন কুভায মঘাল
24367 মভাাোঃ মযাজভনা খানভ
24368 মভাোঃ নাজভৄর ক
24369 চন্দন নফশ্বা
24370 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান
24371 অননজভল ধয
24372 মফননজয আজভদ
24373 মভাোঃ ান মাজন
24374 মভাোঃ জানকয আরভ ভূইূঁ া
24375 মভৌসুভী আক্তায তভা
24376 মভাোঃ ভননরুর ইারভ
24377 মভাোঃ ভাভনুয যনদ
24378 নভতু যানী ভন্ত
24379 আকযাভৄজ্জাভান যানজফ
24380 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
24381 জনভ উদ্দীন
24382 ম্পা অনধকাযী
24383 মভাোঃ আবু াঈদ
24384 মভাোঃ সুভন নফশ্বা
24385 মভাোঃ ভৄজানদ আরভ
24386 তাজযকুজ্জাভান
24387 মভাোঃ এজানুয যভান
24388 মভাোঃ নভজানুয যভান
24389 নফদুযৎ মচৌদৄযী

মভাোঃ দাজনছ মভাল্লযা
যনভা মফগভ
মভাোঃ াভসুয গাজী
মভাছাোঃ জানভরা খাতুন
যজভ চন্দ্র নফশ্বা
নযনা যানী নফশ্বা
আব্দুর ভান্নান
আনভনা মফগভ
মভাোঃ আনজজায যভান
মভাছাোঃ যনদা মফগভ
ভত দানন্দ ভন্ডর
প্রবা ভন্ডর
ভত মভাোঃ ভনউনদ্দন তযপদায
খানদজা মফগভ
মভাোঃ আফদুয যনদ
মভাাোঃ আজরা মফগভ
ভত যাজকুভায যা
নদারী যা
জীফন যতন মঘাল
নফথীকা যানী মঘাল
ভনজফয যভান পকীয
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ নাজফ আরী
জাানাযা খাতুন
রক্ষীকান্ত নফশ্বা
ননবু নফশ্বা
মভাোঃ আব্দু াত্তায
মভাছাোঃ জনযন মনছা
সুকুভায ধয
অঞ্জরী ধয
জারার উদ্দীন
মযাজভনা মফগভ
মভাোঃ ভান মভাড়র
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ ভূইূঁ া
তাছনরভা আক্তায ফকুর
মভাোঃ নরুর আনভন
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ কাভার উনদ্দন
ভঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাল্লা
যনদা মফগভ
নফশ্বনাথ ভন্ত
ারুর যানী
মভাোঃ নভজানুয যভান
তানরভা মফগভ
মভাোঃ াীনুয আরভ
নাজভৄন নাায
আজনাায মাজন
জনযনা মফগভ
স্বন অনধকাযী
অননভা অনধকাযী
মভাোঃ ইভাইর মাজন
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
মভাোঃ াজাান আরী যকায
ভয়ূযী াযবীন
মভাোঃ াভসুর আরভ
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আকাত আরী
মভাছাোঃ যতনা খাতুন
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভনা মফগভ
ফাফলু মচৌদৄযী
আরনা মচৌদৄযী
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05/06/1991
01/03/1993
18/09/1990
01/08/1992
05/04/1993
25/12/1991
02/02/1994
01/01/1993
08/12/1991
06/04/1989
01/02/1993
05/07/1987
19/07/1991
27/07/1987
13/12/1989
10/05/1988
03/05/1993
15/12/1993
31/12/1991
18/12/1989
03/01/1992
09/10/1990
09/10/1993
15/11/1995
08/01/1990
16/11/1990
02/01/1992
10/11/1989
25/07/1995
25/11/1989
22/06/1990
15/09/1995
27/08/1988
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িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24390 সুভন যা
24391 নফষ্ণু মদফনাথ
24392 মভাছাোঃ মপ্রভা খাতুন
24393 মভাোঃ ইভযান মাজন
24394 মভাোঃ আনক কনফয মচৌদৄযী
24395 মভাোঃ াপাত আরভ
24396 কভজর নফশ্বা
24397 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
24398 সুফর যা
24399 মভাোঃ পজজর যানব্ব
24400 মভাোঃ আনকুয যভান
24401 মভাোঃ াজারার
24402 শ্রী উজ্জর মভান্ত
24403 নভজানুয যভান
24404 মভাোঃ াখাাত মাজন
24405 াযনভন আক্তায
24406 ভাপরুা াদভান
24407 ভৄক্তা খাতুন
24408 নভননত যানী যা
24409 মভাোঃ মভানভনুর ইরাভ
24410 এ.মক. এভ. আানুর ক
24411 মভাোঃ আবু াাত নন
24412 আনযফুর ইরাভ
24413 ননজৎ কুভায যা‘
24414 ফাবু চন্দ্র ফভনন
24415 মভাোঃ ইভান াান আযভান
24416 নাযান চন্দ্র যা
24417 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
24418 মভাাম্মদ মনরভ মযজা
24419 মভাোঃ ইউসুপ আরী
24420 মভাোঃ যনফউর আরভ
24421 মভাোঃ আবু ফক্কয ননদ্দক
24422 মভাোঃ আখতারুজ্জাভান

আনন্দ ফভনন
ভারনত ফভনন
মগৌয মদফনাথ
মজযাৎস্দা মদফনাথ
মভাোঃ াা আরী
মভাছাোঃ যানরা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
মভাছাোঃ নরনর
মচৌদৄযী খনরলুয যভান
মভাছাোঃ ভাফুজা মচৌদৄযী
মভাোঃ ইনতাক
ভত কাায াযবীন
নজযন্দ্রনাথ নফশ্বা
চারুরতা নফশ্বা
ভত আনভনুর ইরাভ
মভাছাোঃ যানজা মফগভ
ভত খজগন্দ্রনাথ যা
ননযারা যানী যা
মভাোঃ মভাাযযপ মাজন নকদায
কননুয মফগভ
মভাোঃ যাজআরী
ভননযা খাতুন
মভাোঃ আোঃ খাজয
াজয ফানু
শ্রী তযনী মভান্ত
ভাা যানী
যনপকুর ইরাভ
আকনরভা মফগভ
মভাোঃ ফজলুয যভান
মনরনা খাতুন
নযাজুর ইরাভ
াজযা খাতুন
ভত মভাোঃ ানভদুয যভান
আজনাাযা মফগভ
মভাজরভ উদ্দীন
আনজুভান আযা মফগভ
নজয চন্দ্র যা
অনুভা যানী
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
মভাছাোঃ ানা মফগভ
মভাোঃ াভছুর ক
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
ভত আইয়ুফ অঃারী
ানফফা খাতুন
আাম্মদ আরী
ভৄজনদা মফগভ
মখরাটু চন্দ্র ফম্মনন
নকযন ফারা যা
মজাজগ চন্দ্র ফভনন
মভজনকা যানী ফভনন
মভাোঃ একাব্বয আরী
মভাছাোঃ আনজু আযা
ধজনশ্বয চন্দ্র যা
বাজরাভনত যানী
মভাোঃ যভজান আরী
মভাছাোঃ আঞ্জআযা
মভাাম্মদ াভছুর ক
নানছভা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরী
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
মভাোঃ নুয আরভ
নভনাযা মফগভ
মভাোঃ নজকরুর ইরাভ
মভাছাোঃ াানাজ মফগভ
ভত ভনজফয যভান
মভাছাোঃ যানজা মফগভ
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10/04/1991
05/10/1989
30/10/1995
05/04/1992
15/01/1986
02/01/1996
25/06/1987
13/04/1993
15/03/1994
01/06/1995
15/07/1996
23/03/1992
28/12/1993
22/11/1994
14/11/1989
05/07/1991
26/11/1993
11/06/1989
09/08/1990
20/11/1987
25/12/1988
10/02/1990
15/08/1993
18/05/1995
16/06/1987
23/06/1998
02/12/1994
15/06/1991
01/01/1989
17/02/1995
05/04/1989
10/09/1991
28/07/1984
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(৩)
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24423 কভর ভন্ডর
24424 াজযা খাতুন
24425 ভনভা আক্তায নরা
24426 মভাছাোঃ ভাজজদা খাতুন
24427 মভাছাোঃ নজানভন
24428 মভাাম্মাদ মকাভ উনদ্দন মভাল্যা
24429 ানভউন আরীভ
24430 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
24431 মভজদী াান
24432 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
24433 মভাোঃ আর-আনভন মচৌদৄযী
24434 রুজফর নফশ্বা
24435 নাইভৄদ্দীন
24436 জুফাজয যভান
24437 মভাাম্মদ নজফ নভা
24438 মভজনদ াান
24439 যাজফা আক্তায
24440 ানাজ সুরতানা
24441 মভাোঃ মভজনদ াান নফরা
24442 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
24443 সুভা খানভ
24444 মভাোঃ যানজবুর কনযভ
24445 তানন্ন আজভদ
24446 মভাোঃ কাউায আাজম্মদ
24447 মভাোঃ আনযপ মাজন
24448 ইযাত জাান
24449 জান্নাতুর মপযদাউ নতনথ
24450 মভাোঃ মযজানুর ক
24451 মভাোঃ আব্দুয যনভ
24452 মভাোঃ জনুর আজফদীন
24453 মভাোঃ পযাদ মাজন
24454 াযবীন সুরতানা
24455 তানবীয আজভদ মচৌদৄযী

সুকুভায ভন্ডর
অচ ননা ভন্ডর
যীফুয যভান
তছনরভা খাতুন
ভত মভাাম্মদ মাজন
আতুন মনছা
মভাোঃ জুনাজদ আরভ
মভাছাোঃ খারুন মনছা
খনরর যভান
ভনজুাযা মফগভ
মভাাম্মাদ াান উনদ্দন মভাল্যা
মযানজা খানভ
ইযপান আরী প্রাভানণক
নখনা মফগভ
আবুর াজভ
জাানাযা াজভ
মভাখজরছুয যভান
লুৎফুন নাায
মভাোঃ নুরুজ্জাজাভান
মভাছাোঃ ভাভৄদা খাতুন
মভাোঃ কত মচৌদৄযী
আকনরভা মফগভ
ফাবুর নফশ্বা
অননতা নফশ্বা
মভাোঃ আযাফুর আরভ
মভাাোঃ নানভা নফনফ
াজাান আরী
কননুয মফগভ
মভাাম্মদ মযনু নভা
আনা মফগভ
মভাোঃ ভনতউয যভান
ঝন না মফগভ
আইয়ুফ আরী
আনিা মফগভ
আ এভ াআরভ
পনযদা আরভ
মভাোঃ ভৄযাদ াান
নফরনক মফগভ
মভাোঃ ভৄনছুয আরী
মভাোঃ ছনকনা মফগভ
াান মচৌনকদায
নাজভা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
যানভা খাতুন
মভাোঃ ভজনাায মাজন
নাজভা খাতুন
মভাোঃ রারন নভা
কুরসুভ মফগভ
মভাোঃ মনরভ
ানছনা মফগভ
মভাোঃ ইউনুছ আরী
যত্না মফগভ
মভাোঃ ভনপজউনদ্দন
নউরী আক্তায
মভাোঃ আব্দুর আনজজ যকায
মভাছাোঃ মকাননুয মফগভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
মভাছাোঃ কননুয মফগভ
মভাোঃ ভনতায যভান
মভাছাোঃ মজভান আযা মফগভ
ভযহুভ আবু ততফ উল্লযা
পাজতভা মফগভ
তাজুর ইরাভ
মজাৎস্দাআযা মফগভ
ীদুল্লা মচৌদৄযী
মজাযা মচৌদৄযী
Page 135 of 387

09/09/1989
06/06/1991
28/07/1991
28/03/1992
04/05/1994
08/12/1989
20/02/1989
01/05/1992
19/11/1993
30/12/1996
31/12/1991
01/08/1989
25/10/1996
20/12/1996
20/06/1993
20/10/1989
01/01/1991
13/01/1989
08/08/1994
28/04/1992
17/12/1994
01/07/1988
14/05/1991
03/05/1993
15/04/1995
16/11/1993
01/01/1999
10/03/1990
11/10/1988
12/08/1985
15/07/1993
02/02/1992
01/01/1989
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(২)
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24456 মগানফন্দ চন্দ্র দা

07/03/1989

24457

12/04/1988

24458
24459
24460
24461
24462
24463
24464
24465
24466
24467
24468
24469
24470
24471
24472
24473
24474
24475
24476
24477
24478
24479
24480
24481
24482
24483
24484
24485
24486
24487
24488

রূচাঁন দা
জানকা যাণী দা
সুকান্ত কুভায সুয
প্রফীয কুভায সুয
সুনভিা যাণী সুয
মভাোঃ নাজভৄয হুদা
মভাোঃ আনকদুর ইরাভ
নভজ নপজযাজা মফগভ
প্রতযাা সুরতানা
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
নদররুফা সুরতানা
মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ানপজা খাতুন
মভাোঃ ভারুপ পনকয
মাজরভান পনকয
মদজরাাযা মফগভ
মকাননুয আক্তায
মভাোঃ নুয নফী
কল্পনা আক্তায
শ্রীভন ফননক
জীফন ফননক
ছনফ যাণী ফনণক
নফল্লার যকায
আব্দুর মভাতানরফ যকায
যাণী মফগভ
মভাাম্মদ আরী
মভাোঃ মভান্তাজ আরী
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
এ, মক, এভ াভছুর আরভ
মভাাম্মদ আবুর াজভ
মাজন আযা মফগভ
মভাজাজম্মর ক
নানজভ উনদ্দন
ানখনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
আনভনা খাতুন
মভাোঃ মতাপাজর আজভদ মচৌদৄযী মভাোঃ ানু নভা মচৌদৄযী
মভাছাোঃ আজনভযা খাতুন
এইচ এভ নাজভৄর ক
মভাোঃ নযাজুর ক
মভাছাোঃ নানছভা আক্তায
যাহুর কানন্ত যা
ভত যঞ্জু যা
নখা যাণী যা
ভাসুদুর াান
আফদুর জনরর
পজুজন্নছা
পার আাজম্মদ
আরী মাজন
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ তনযকুর ইরাভ পারুক
ভতোঃ ফাারুর ইরাভ
নানছভা খাতুন
আননসুর ইরাভ
মভাোঃ ভনভনূর ইরাভ
নূরুন নাায মফগভ
ীযা রার দা
নৎ কুভায দা
নৄষ্প যাণী দা
মভাোঃ ইভাইর মাজন
মাজন নভা
ঝণ না মফগভ
নভজনা আনপ
নভজনা আজাদ নভা
াযনবন আক্তায
এযাজাজরা ফড়ুা
তরুন ফড়ুা
রুভা ফড়ুা
মীশু নফশ্বা
নফজফকানন্দ নফশ্বা
ঠাকুয দাী নফশ্বা
মভাোঃ নানয উদ্দীন
মভাোঃ মভাকবুর মাজন
মভাাোঃ আজা খাতুন
মভাছাোঃ মপৌনজা ইরাভ
মভাোঃ নুরুজ্জাভান
মভাছাোঃ মখাযজদ জাান
ননক্সন াা
শ্রীফা াা
নচনু যাণী াা
অনফ ন যকায
অচদ্বত কুভায যকায
মদফী যাণী যকায
নননথা আঞ্জুভ তাননজরা
কাজী নজরুর ইরাভ
জাানাযা মফগভ
ভৄক্তা যাণী ার
নভতৄর চন্দ্র নর
নফরী যাণী ার
মভাোঃ জানদুর ইরাভ
মভাোঃ ভনসুয যভান
মভাছাোঃ মজাফাদা খাতুন
মভাোঃ খরু নভা
যনপকুর ইরাভ
মখাযজদা
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08/07/1992
01/01/1997
31/07/1989
28/07/1991
31/08/1993
18/07/1989
12/10/1990
30/11/1988
01/01/1989
15/10/1991
16/10/1991
01/05/1990
18/04/1989
02/01/1991
02/02/1989
10/03/1997
08/10/1992

03/09/1989
02/05/1997
30/04/1992

05/06/1989
21/11/1987
14/07/1992
25/10/1989
12/08/1989
24/12/1997
27/05/1990
15/05/1990
05/02/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24489 মভাছাোঃ স্বণ না খাতুন
24490 মভাোঃ মযজাউর কনযভ মযজা
24491 মভাোঃ উজ্জর মাজন
24492 মভাোঃ াজন নভা
24493 মখ মভাোঃ নাজভৄর াান
24494 রুজফর মভাল্লা
24495 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভাভৄন
24496 মভাোঃ াভীভ আর-ভাভৄন
24497 নফল্লার মাজন
24498 আফদুয যভান
24499 নূরুর ইরাভ
24500 মভাোঃ আর আনভন
24501 ভৄাম্মদ জাজদুয যভান
24502 ানাজ সুরতানা
24503 মভাাম্মদ নভযাজ মাান
24504 এইচ. এভ. ভনউদ্দীন
24505 জনভউনদ্দন
24506 মভাোঃ ইভযান
24507 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
24508 মভাোঃ যানকবুর ইরাভ
24509 মভাোঃ জাব্বায মখ
24510 মভাোঃ মাজর যানা
24511 মভাোঃ ানকফ মাজন
24512 দীক কুভায
24513 তদ নাগীফ জাাঙ্গীয
24514 পাযজানা রুফাজত
24515 মভাোঃ মভাাযযপ মাজন
24516 মভাোঃ যানা মাাইন
24517 মভাোঃ আননসুয যভান
24518 মভাোঃ যানকবুর ইরাভ
24519 মগৌতভ দা
24520 মভাোঃ মরাকভান মাজন
24521 ইকযাভৄর ইরাভ

মভাোঃ নফর মখ
মভাছাোঃ াানাজ াযবীন
মভাোঃ খনফয উনদ্দন
মভাছাোঃ মযজনা মফগভ
মভাোঃ আভছায আরী
মভাছাোঃ ভাজজদা মফগভ
ভত আব্দুর ভাননক
ভত আজদা খাতুন
মখ মভাোঃ রুহুর আনভন
নাায মফগভ
রাজফ মভাল্লা
সুনপা মফগভ
আজভদ আরী
মভাছাোঃ নযনা আজভদ
মভাোঃ আরী মাজন
মভাছাোঃ নজযাতন মফগভ
ারাভ ভাদফয
নফরনকছ মফগভ
ভত আফদুয যফ যদায
লুৎপা মফগভ
আব্দুয যনদ মভাল্যা
ভানপা খাতুন
মভাোঃ জাভার নকদায
লুতপা
জাভজদুয যভান
জুনরা যভান
ভযহুভ আব্দুর জাব্বায
মভাাোঃ ভাসুভা মফগভ
মভাাম্মাদ আবুর কাজভ
ারভা খাতুন
মভাোঃ আনছায আরী ারাদায
বুলু মফগভ
আব্দুর রনতপ ভাস্টায
ানছনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াই
নুরুন্নাায মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
আনিাযা মফগভ
আোঃ ভনতন মখ
আনজুাযা মফগভ
মভাোঃ জারার মখ
যাজরা মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
মভাছাোঃ মফফী মফগভ
া জাান নূয-ইভ মফরার
তানভনা মফগভ
দুরার চন্দ্র ভন্ত
খকুযাণী
তদ আফদুর ভান্নান
উজম্ম ফানীন মজবুজন্না
মভাোঃ হুভায়ুন কনফয তালুকদায
তাভান্না মফগভ
মভাোঃ মভফাউর ক
মভাাোঃ াজযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যভান
মভাাোঃ ানছনা খাতুন
মভাোঃ ভদৄ নভা
যনভা মফগভ
মভাোঃ ানজয উনদ্দন
মভাছাোঃ ভস্ত বান
মগৌযাঙ্গূঁ চন্দ্র দা
মজযাৎস্দা যাণী দা
মভাোঃ ভৄজাফ্পয মাজন
রাইরী মফগভ
আব্দুর কুদ্দু
নপজযাজা খাতুন
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07/12/1997
07/10/1995
30/06/1992
15/11/1988
01/07/1990
13/07/1993
17/08/1990
11/12/1990
15/01/1988
28/01/1988
24/09/1987
01/11/1997
01/01/1991
01/03/1992
08/10/1996
26/10/1990
22/07/1989
15/05/1997
09/11/1992
15/10/1994
26/04/1994
20/09/1993
08/10/1990
28/11/1989
11/06/1992
20/07/1992
14/10/1995
31/12/1991
12/11/1991
11/07/1989
01/05/1990
01/09/1990
20/12/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24522 আভা আজভদ
24523 মভাোঃ ভান নভা
24524 ঞ্জ দা
24525 মভাোঃ মভজনদ াান
24526 আতাউল্লা যনকফ
24527 মভাোঃ নভজানুয যভান
24528 াযনভন জাান
24529 মভাোঃ ইভাইর মাজন
24530 চাঁদনী মপযজদৌী
24531 াযভীন জাান নভৄ
24532 মভাোঃ নাঈভৄয যভান
24533 ফুরজাান আক্তায
24534 আরী ইভান যাজীফ
24535 মভাোঃ যীফুর ইরাভ
24536 আনপউত জাভান
24537 মভাছাোঃ মাননা ানভদ
24538 মভাোঃ বুরবুর আজভদ
24539 ইানছন আরী
24540 ীভেল কানন্ত ভন্ডর
24541 প্রতী কুভায ার
24542 মভাোঃ তাজরুর ইরাভ
24543 মভাোঃ মভান মাজন
24544 মভাোঃ মযত আরী
24545 আম্মদ আরী
24546 ছানফকুন নাায
24547 শুকজদফ নফশ্বা
24548 প্রর চক্রফত্তী
24549 যাজু আজভদ
24550 রা চন্দ্র ার
24551 খানদজা সুরতানা
24552 মভাোঃ যীপ
24553 মভাোঃ আবুর কারাভ
24554 মভাোঃ জনরুর ইরাভ

ফাজকয আাভদ ারাদায
ভাফুজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
মফগভ ভাজরকা
নভরন দা
যত্না দা
মভাোঃ নুরুর ক পনকয
ভাজনুয মফগভ
মভাোঃ রুহুর আনভন
কননুয আনভন
মভাোঃ সুজাভ আরী
মভাছাোঃ াজজদা খাতুন
মভাাম্মদ আরী ভূইূঁ া
ারুর মফগভ
মভাোঃ জনভয উনদ্দন মখ
মভাছাোঃ আজরা খাতুন
মখ ননকবুয যভান
সুরতানা মজনভন
মরার আজভদ
যনভা মরার
মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
মভাছাোঃ আনজুবুজন্নছা
মভাোঃ ইানছন
সুযাইা আক্তায
মভাোঃ ানফবুয যভান
আজনাাযা মফগভ
ভত ারুনুয যনদ
যাজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানভদ মভাল্যা
মভাছাোঃ ননলুপা ানভদ
মভাোঃ াাআরী ভন্ডর
মভাছাোঃ বুরবুরী মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
মভাছাোঃ নভনন মফগভ
অভজরন্দু ভন্ডয
ফানা যাণী ভন্ডর
নযজভান ার
অরুন ফারা ার
মভাোঃ আব্দুয যনদ ভন্ডর
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
আবুর কাজভ খাঁন
রার নফনফ
মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
মভাাোঃ নাযনগ মফগভ
মভাোঃ াজদ আরী
মফগভ
মভাোঃ ভীউনদ্দন
ভাননা মফগভ
প্রফুল্ল কুভায নফশ্বা
কারীতাযা নফশ্বা
নযভর চক্রফত্তী
নৄতুর চক্রফত্তী
াজদ আরী
রাজরী মফগভ
শ্যাভর চন্দ্র ার
সুভীতা যাণী ার
মভাোঃ আোঃ খাজরক নভা
তানভনা সুরতানা
আোঃ যাজ্জাক
যনচা খাতুন
আব্দুর খাজরক
কুরছুভ আক্তায
মভাোঃ মদজরাায মাজন
জহুযা মফগভ
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01/11/1989
02/01/1988
11/07/1992
22/02/1990
10/01/1998
28/05/1996
16/12/1988
02/02/2017
22/04/1991
04/12/1989
30/11/1994
25/01/1990
07/08/1994
01/04/1989
16/10/1996
11/10/1992
26/12/1996
01/09/1995
08/11/1990
19/04/1988
01/12/1987
11/01/1992
11/06/1997
30/06/1989
18/03/1991
02/05/1989
19/11/1991
22/12/1989
02/01/1991
14/03/1991
13/11/1990
06/05/1990
05/09/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24555 মভাোঃ ইাকুফ মাজন
24556 ভাবুবুয যভান ভূইা
24557 মভাছাোঃ মযাকানা াযনভন
24558 মভাোঃ নপজযাজ নভা
24559 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
24560 মভাোঃ তনযফুজ্জাভান
24561 মভাোঃ ফনদউজ্জাভান
24562 নুরুন্নাায নফরনক
24563 ফাণী মদফী নফশ্বা
24564 নযন চন্দ্র ারদায
24565 মভাোঃ আফদুল্লা আর ভাভৄদ
24566 আফদুয যভান
24567 মনা আক্তায
24568 নপকুর ইরাভ
24569 মভাাম্মদ মভাস্তপা কাভার
24570 মভাোঃ আবুর ানাত
24571 মভাস্তনপজুয যভান
24572 মভাোঃ াজজদুয যভান
24573 নফধান দা
24574 নজরুর ইরাভ
24575 াথ ন কুভায নফশ্বা
24576 মখ নুরুর হুদা
24577 মভাছাোঃ মভজরুন নাায
24578 মভাছাোঃ তানভনা খাতুন
24579 মভাোঃ নুযনফী যকায
24580 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ
24581 ভাসুদ যানা
24582 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
24583 মভাছাোঃ আভা খাতুন
24584 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
24585 এভদাদ
24586 প্রনঞ্জত ার
24587 নাজনভন নাান

আফদুর ক প্যাদা
মভাাোঃ াজরা মফগভ
মভাজরভ উনদ্দন ভূইা
মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ যপাত আরী
মভাছাোঃ মভৌলুদা খাতুন
মভাোঃ জনার আজফদীন
মভাছাোঃ নপজযাজা খাতুন
মভাোঃ মগারজায মাজন
মভাছাোঃ সুনপা মফগভ
মভাোঃ ছাইফুর ইরাভ
মভাছাোঃ তনভজা মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
মভাছাোঃ জনভরা মফগভ
মভাোঃ আনজজ
ভৄননদা মফগভ
ফাসুজদফ নফশ্বা
নন যাণী নফশ্বা
ননভনর চন্দ্র ারদায
গীতা যাণী
ভৄাম্মদ নপউল্লা
ভজনাাযা মফগভ
নযাজুর ইরাভ
মযনুাযা মফগভ
আব্দুর মনরভ
নল্পী আক্তায
ানযছ নভা
ভাজজদা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর কানদয
মভাজভনা খাতুন
মভাতাায মাাইন
ভত াননা মফগভ
জনুর আজফদীন
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ জনফ নফনফ
ভত নাযান চন্দ্র দা
মযনভ যানী
ভজনায আরী
ভনদনা মফগভ
ফাসুজদফ কুভায নফশ্বা
ান যানী নফশ্বা
লুৎপয যভান মখ
মকাজরা মফগভ
কাজী আব্বা আরী
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ ভনজফয যভান
মভাছাোঃ আজভনা মফগভ
মভাোঃ আপছায অঃারী
মভাছাোঃ াানাজ াযবীন
মভাোঃ আব্দুর ানকভ
আকনরভা আক্তায
ভত ভনপজ উনদ্দন
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মছাযত আরী
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ পজলুয যভান
মভাছাোঃ নযজান
মভাোঃ পজলুয যভান
মভাছাোঃ নখা মফগভ
মভাোঃ আনভয মাাইন
আনজজযা মফগভ
নফভর ার
মজযাৎস্দা ার
মভাোঃ ইানছন আরী
যনভা খাতুন
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23/11/1987
07/06/1992
25/11/1989
25/11/1988
05/07/1988
01/09/1989
01/10/1989
10/05/1990
17/08/1994
06/05/1990
01/08/1989
01/01/1997
11/01/1989
25/12/1989
10/11/1989
25/10/1987
20/12/1989
07/05/1992
15/07/1992
23/09/1987
25/06/1990
01/01/1990
16/08/1987
02/03/1993
07/11/1992
08/08/1994
10/12/1989
01/06/1991
04/10/1993
02/07/1991
05/09/1993
06/04/1991
15/01/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24588 সুরতানা আক্তাযী
24589 নরংকন চন্দ
24590 মতু ারাদায
24591 নযাদুর ইরাভ
24592 মভাোঃ নযাজ মাজন
24593 পারুক মাজন
24594 নৃজন চন্দ্র দা
24595 মভাোঃ উজজ্বর মাজন
24596 মভাোঃ যানদুর ইরাভ যাজর
24597 মভাোঃ াজদকুয যভান
24598 মভাোঃ ইভাইর মাজন
24599 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
24600 মভাোঃ নানদ
24601 বুরবুর আজভদ আজর‘
24602 জকায আরী
24603 মভাোঃ াীনুয গাজী
24604 ানভভ আযা জাান মচৌদৄযী
24605 মভাোঃ যাাত ারাদায
24606 মভাোঃ যাজর মখ
24607 মাাগ চন্দ্র মদফনাথ
24608 তদ নভনাজ আরী
24609 যাহুর তালুকদায
24610 মভাোঃ আনজজুয যভান
24611 মভাোঃ সুন্নাপ নভা
24612 মভাোঃ ভৄন্নাপ নভা
24613 মভাোঃ জীফ মাজন
24614 মভাোঃ ভাজজদুর ইরাভ
24615 মভাোঃ াভীভ খান
24616 মভাোঃ ফদউজ্জাভান
24617 নযতা নদায
24618 মভাোঃ আবু জুফাজয
24619 মভাোঃ আর আনভন
24620 মভাোঃ আাদুর ইরাভ

ভত মভাোঃ রারন মভাল্যা
মভাাোঃ মগারাী মফগভ
কানন্ত কুভায চন্দ
রক্ষী চন্দ
যননজৎ চন্দ্র ারাদায
ঊলা যানী ারাদায
মভাোঃ স্বন যকায
পনযদা মফগভ
মভাোঃ নফল্লার মাজন
াযবীন আক্তায
মভাোঃ আপছায নফশ্বা
ছাজরা মফগভ
নননখর চন্দ্র দা
সুরতা যানী দা
মভাোঃ মদজরাায মাজন
জজফদা খাতুন
মভাোঃ ইভাইর মাজন
আনজরুন মফগভ
মভাোঃ জইন উনদ্দন ফাবুর
নখনা খাতুন
ভত আোঃ আনজজ
অজুপা খাতুন
মভাোঃ াজাান আরী
মভাাোঃ াভছুন্নাায মফগভ
মভাোঃ আবু ননদ্দক
মভাাোঃ নাজভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
মভাছাোঃ াীনুয মফগভ
নূযজভাাম্মদ
ফুরজান নফনফ
মভাোঃ নানয উনদ্দন গাজী
মপযজদৌন মফগভ
মভাোঃ জনভ উনদ্দন
যন আযা মফগভ মচৌোঃ
মভাোঃ পজলুয যভান
মজরনা মফগভ
মভাোঃ াজফ আরী মখ
যানদা মফগভ
স্বন চন্দ্র মদফনাথ
নভা যানী নাথ
তদ মভাস্তাক আরী
নানভা মফগভ
নন্টু তালুকদায
নযনা যানী তালুকদায
মভাোঃ ানজদুয যভান
ছনভরুন মনছা
মভাোঃ যভান নভা
সুনপা মফগভ
মভাোঃ মভাকজছদ নভা
কজভরা মফগভ
মভাোঃ মভাাজজ্জভ মাজন
মযজনা আক্তায
মভাোঃ রুহুর াজনাায
মভাছাোঃ আল্লানদ
মভাোঃ আবু নদ খান
সুনপা মফগভ
মভাোঃ াজাান নভা
রাইরী মফগভ
জগদী নদায
মাবা যানী নদায
ভত মভাজরভ উনদ্দন
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ক
মভাছাোঃ আনজজুন মনছা
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
আজা খাতুন
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12/10/1995
31/12/1985
05/07/1993
01/12/1991
08/10/1991
20/09/1991
10/11/1987
25/08/1992
07/07/1994
10/10/1989
05/07/1988
16/09/1995
02/11/1993
01/01/1991
01/04/1990
01/01/1989
10/08/1989
15/11/1996
12/07/1990
03/11/1990
02/01/1990
26/08/1994
07/11/1997
20/09/1991
01/01/1990
05/03/1990
13/01/1988
02/01/1988
31/03/1991
30/01/1990
09/10/1991
19/06/1995
06/08/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24621 মগারাভ মভাস্তাপা
24622 নাজভৄর াান
24623 মযানা আক্তায
24624 মভাোঃ ানপজুয যভান
24625 উজ্জ্বর মাজন
24626 ভৄযাদ মাজন
24627 মগৌতভ সূিধয
24628 মগারাভভয পারুক
24629 মভাোঃ জানকায মাজন জনী
24630 মভাোঃ ভকবুর াান ভকুর
24631 জর দা
24632 মভাোঃ ভৄকুর আজম্মদ
24633 প্লাফন মগারদায
24634 মভাোঃ হুভায়ূন আজভদ
24635 নভজনা নযীন মফগ
24636 মভাোঃ নাজভৄজ ানকফ
24637 মভাোঃ খানরদ মাজন
24638 মভাোঃ া আরভ
24639 মভাোঃ নাু্ফ উর ক
24640 মভাোঃ ানযায আরভ
24641 মভাোঃ আবু যাান যাজর
24642 নরন চন্দ্র ার
24643 মভাোঃ আরভগীয মাজন
24644 নরটন ার
24645 মভাোঃ উজজ্বর আজভদ
24646 মভাছাোঃ াযনভন আক্তায
24647 মভাোঃ ফানপ্প ডাকুা
24648 ইভযান আরী
24649 মভাোঃ ভাভৄদুর ইরাভ
24650 মভাস্তানপজুয যভান
24651 নদ্বজজন্দ্র চন্দ্র
24652 অরক কুভায তভি
24653 মভাোঃ ফাইদুর াান

মভাোঃ আোঃ াতায নফশ্বা
যনভা খাতুন
ভত াাজাান নভা
মযজফকা মফগভ
খুযীদ আরভ
জাানাযা মফগভ
ভত ভনপজ উদ্দীন
মভাাোঃ যানফা নফনফ
মজকন্দায আরী
তাযাবান নফনফ
মাযাফ মাজন ারাদায
াানাজ াযবীন
মগানফন্দ সূিধয
নদারী সূিধয
মভাোঃ আবুতাজয
ভভতাজ মফগভ
জাাঙ্গীয অঃারভ
জনফ মফগভ
মভাোঃ মতাযাগ আরী
মভাছাোঃ মভাজভনা খাতুন
ংকয দা
নযনা দা
মভাোঃ আোঃ াফ
নুযজাান
কভরাকান্ত মগারদায
ঝণ না মগারদায
মভাোঃ পকয উনদ্দন
াজনাাযা মফগভ
নভজনা আরী আজগয মফগ
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ নফরাজত মাজন
নাযনগ মফগভ
মভাোঃ ানপজুয যভান
যানদা মফগভ
মভাোঃ াভসুর আরভ
মভাছাোঃ কাভরুন্নাায
মভাোঃ মভাাযযপ মাজন
নানভা আক্তায
মভাোঃ মভাযাদুজ্জাভান আনছাযী
ানাজ মফগভ
মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক
রুনফা খাতুন
প্রদী চন্দ্র ার
অননতা যানী ার
মভাোঃ সুরুজ আরী
াজজযা মফগভ
প্রদী ার
অননতা যানী ার
মভাোঃ উজ্জ্বর আজভদ
যাজফা খাতুন
মভাোঃ ননদ্দকুয যভান
মভাছাোঃ আভা খাতুন
মভাোঃ আইয়ুফ আরী ডাকুা
খানদজা মফগভ
পনযদ উনদ্দন
নফরনকছ মফগভ
মভাোঃঃোঃ আব্দুর জব্বায
মভাছাোঃ ছাজরা মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক
ভাজজদা খাতুন
মনন্দ্র চন্দ্র
নৄষ্প যানী
স্বন কুভায তভি
নভরন যানী তভি
মভাোঃ রুহুর আনভন
নাজভা আক্তায
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20/11/1987
25/05/1988
30/12/1998
02/01/1988
23/12/1993
06/07/1990
26/03/1989
01/01/1988
28/03/1994
12/02/1995
25/01/1994
05/12/1989
03/03/1990
03/03/1988
01/01/1990
01/01/1994
09/12/1994
05/12/1992
01/07/1991
05/06/1997
15/10/1992
27/06/1989
11/10/1988
16/03/1988
20/02/1989
22/11/1995
18/12/1993
04/10/1987
28/12/1988
20/05/1989
10/07/1989
10/11/1989
31/08/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24654 আপনযন পাযানা
24655 মভাোঃ াীন নভা
24656 মভাোঃ পারুক মাজন
24657 মভাোঃ মভজদী াান
24658 মভাোঃ মনার উদ্দীন
24659 তানভনা আক্তায
24660 মভাোঃ ভাছুভ নফল্লা
24661 মভাোঃ জুজর মভাল্লা
24662 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ
24663 মাজর যানা
24664 মভাোঃ ারুনুয যনদ
24665 মভাোঃ মাাগ নভা
24666 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
24667 মভাোঃ আব্দুল্লা আর মনাভান
24668 সুফন না নাায
24669 মভাোঃ াইপ উনদ্দন
24670 মভাোঃ নান্টু নভা
24671 আান নযপ
24672 মতাপাজর আজভদ
24673 পজজ উল্লযা
24674 ারভা আক্তায
24675 মভাোঃ আযাফুর আরভ
24676 ভাাবুফ আরভ
24677 মভাোঃ ানফবুয যভান
24678 মভাোঃ ভজনাায মাজন
24679 মভাোঃ ভাকসুদুয যভান
24680 বুরবুর আজম্মদ
24681 াইদুয যভান
24682 াগয ার
24683 ইউনু আরী
24684 মগাার ভধা
24685 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
24686 মভাোঃ যনকবুর ইরাভ

ানভদুর ক
ভত মপারী খাতুন
মভাোঃ আনতকুল্লা
যানুাযা মফগভ
মখ াজ উনদ্দন
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ারুন অয যনদ
মভাাোঃ জনফ নরন
মভাোঃ ফাবুয আরী
মভাছাোঃ ফুরসুযাত নফনফ
নভজান নভা
মভাাোঃ মযনুাযা মফগভ
আফদুর আউার ভূইা
মযাজকা মফগভ
কাজদয মভাল্লা
সূর্য্নফান মফগভ
মভাোঃ নগা উনদ্দন
মভাছাোঃ ননযনা আক্তায
নুরুর ইরাভ
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ক
মনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনদ
জাজদা মফগভ
আইউফ আরী মফাযী
মভাাোঃ যানজা নফনফ
মভাোঃ ইব্রাীভ খনরর
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
যানদ মভাল্যা
যানদা মফগভ
মভাোঃ নপকুয যভান
মভাছাোঃ মপারী খাতুন
মভাোঃ যন আরী
াজরা মফগভ
ভান গনন
ছনকনা আক্তায
যাজ্জাক মভাল্লা
তদা জাানাযা
ভত ানভদ উল্লযা
মযখা ানভদ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আোঃ যনভ মখ
মভাছাোঃ ভানফা খাতুন
নূরুর আরভ
ভাজরকা আক্তায
মভাোঃ আরাউদ্দীন মভাল্লা
জাানাযা খাতুন
মভাোঃ নফল্লার মাজন
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ভীয মাজন
মভাফাজশ্বযা মফগভ
মগারাভ মভাস্তপা
মাজন আযা
ভত মভাোঃ মভাাযপ ারাদায
মাজন আযা মফগভ
নাযান চন্দ্র ার
অচ ননা যানী ার
মভাোঃ াজদ অঃারী
আজভরা মফগভ
গুরুদা ভধা
ানফিী ভধা
মভাোঃঅঃাব্দু মাফান
ভনযভ নফনফ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ অঃাজরা খাতুন
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28/11/1988
05/01/1989
08/02/1992
04/04/1998
01/05/1988
15/06/1997
12/12/1989
09/10/1991
01/05/1989
10/08/1990
10/03/1990
06/06/1990
31/12/1988
20/12/1990
10/09/1987
01/01/1990
12/03/1990
01/03/1996
01/08/1987
20/08/1996
13/02/1986
05/02/1992
19/09/1992
12/08/1994
10/12/1996
01/01/1988
21/09/1990
31/12/1994
24/08/1993
01/10/1990
29/05/1989
01/03/1995
10/04/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24687 জনরুর ইরাভ
24688 স্বাধীন চন্দ্র দা
24689 মভাোঃ ইকফার মাজন গাজী
24690 মভাোঃ ভাসুদ যানা
24691 মভাোঃ ানভ মাজন
24692 আযাপ ননদ্দকী
24693 মভাোঃ ভনপজ উনদ্দন
24694 প্রসূন কানন্ত মচৌদৄযী
24695 মভাোঃ আনকুয যভান
24696 তানুফা াদনভন
24697 ানদা আক্তায
24698 মভাোঃ দাউদ ইরাভ
24699 ভানযা নফনজত আপায
24700 তাইফুয যভান অনৄ
24701 মভাোঃ মারাইভান নভা
24702 মভাোঃ জনন ভনল্লক
24703 প্রদী কুভায
24704 অননভা ভন্ডর
24705 মভাোঃ নযাজ উনদ্দন
24706 মভাোঃ ানপজুয যভান
24707 মভাোঃ নযন ফাদা
24708 নাজনীন আখতায
24709 মফরার মাাইন
24710 মভাোঃ ইযপান াজদক
24711 মখ মভাোঃ াাবুদ্দীন
24712 উজম্ম আপনযন আখতায
24713 আব্দু াভাদ
24714 জীফ মখ
24715 নপ্রাভ নটায নযজফরু
24716 মভাোঃ ানপকুর ইরাভ
24717 মৌযব গাইন
24718 আবু াদাত মভাোঃ াজভ
24719 মভাোঃ মভজফাবুয যভান

ভত যনপকুর ইরাভ
ভনযভ মফগভ
সুজলন যন দা
প্রনতভা যানী দা
গাজী মভাোঃ নকান্দায
পাজতভা মফগভ
ভত আোঃ কুদ্দুছ মভাল্যা
ননযা মফগভ
মভাোঃ আবুফক্কায ননদ্দক
নূযজাান মফগভ
ভত নুরুর আভীন
ভত আজভনা খাতুন
আজভান নভা
রারভনতয মনছা
নফি যঞ্জন মচৌদৄযী
ভৈনথকা মচৌদৄযী
মভাোঃ াান মযজান
মভাছাোঃ যীনা সুরতানা
ভাভৄন আর যীদ
তানভনা আক্তায
মভাোঃ আরাউনদ্দন
মদারাযা মফগভ
নুয মভাাম্মদ
মদজরাায মফগভ
আপায উদ্দীন
আভাতুজন্নছা
মফরাজত মাাইন
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ মযত আরী
সুযাইা মফগভ
মভাোঃ ভৄক্তায ভনল্লক
মজনভন
ভত সুীর চন্দ্র মবৌনভক
ফাদরী যানী
অননর ভন্ডর
প্রনভরা ভন্ডর
মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
যনভা মফগভ
মভাোঃ জনার আজফদীন
ভনযভ খাতুন
মভাোঃ ইউসুপ আরী
আজা মফগভ
অঃাবুর কাজভ
মাজন আযা মফগভ
া আম্মদ
মযনজা মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ
যানু আকতায
মভাোঃ আবুর ফাায
আকনরভা মফগভ
ভত এ. মক. এভ. আখতারুজ্জাভান
নভজ নদরাযা জাভান
আব্দুর কনযভ
সুন্দযী খাতুন
ভোঃ কারাভ মখ
াজজদা মফগভ
রজযন্স নযফাট ন নযজফরু
শ্যাভরা ভানযা নযজফরু
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
ছাজযা
সুকচান গাইন
সুনচিা গাইন
মভাোঃ আব্দুর খাজরক নভা
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আনতায যভান
াভসুন নাায
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01/01/1988
01/01/1990
01/07/1987
17/06/1989
28/11/1989
12/12/1990
29/10/1987
10/11/1989
03/05/1991
30/12/1990
21/07/1992
01/05/1992
18/04/1989
02/05/1989
15/02/1988
10/12/1997
10/10/1987
19/07/1988
27/12/1988
02/07/1990
05/01/1991
01/06/1988
12/01/1989
05/11/1995
12/01/1994
10/01/1997
05/02/1990
20/11/1997
14/11/1993
12/04/1988
07/07/1992
10/11/1993
25/11/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24720 যাহুর কানন্ত মচৌদৄযী
24721 মভাাোঃ মভাাযপ মাজন
24722 ভাননক কুভায
24723 মভাোঃ মযজাউর আরভ
24724 মভাোঃ ভাসুদ াযজবজ
24725 মভাোঃ কাজর মাজন
24726 মভাাম্মদ নুরুজ্জাভান নভা
24727 ইনত আক্তাযী
24728 মভাোঃ আর আনভন ভূইা যাাত
24729 সুব্রত তালুকদায
24730 মভাোঃ মাজর যানা
24731 ভনছুয উনদ্দন
24732 উজ্জ্বর কুভায মঘাল
24733 মভাোঃ পানদ আরী
24734 মভাোঃ নভজানুয যভান
24735 জান্নাতুর আদনীন মভৌসুভী
24736 মভাোঃ ভৄক্তায মাজন
24737 মভাাোঃ ীদ ফাবু
24738 মভাোঃ নভজানুয যভান
24739 ানন আরভ
24740 মভাছাোঃ ানফনা ইানভন
24741 যাান
24742 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাভৄন
24743 মভাোঃ যাান আজভদ
24744 মভাছাোঃ ম্পা খাতুন
24745 মভাোঃ মযত আরী
24746 ভাসুদ যানা
24747 াইফুর ইরাভ জর
24748 ইযাত জাান
24749 মভাোঃ নপউল্লা
24750 মভাোঃ পখরুর ইরাভ
24751 ভাকসুদা
24752 মভাোঃ ভাাভৄদ াান

প্রদী কানন্ত মচৌদৄযী
প্রনতভা যানী মচৌদৄযী
মভাাোঃ আবু ফাক্কায
মভাাোঃ ানরভা মফগভ
নজগ চন্দ্র ভন্ডর
রতা যানী
ভত কনযভ ভন্ডর
মভাছাোঃ যানজা মফা
মভাোঃ আরী আকফয
মভাছাোঃ যাফন তহুযা
মভাোঃ মগারা মাজন
মভাছাোঃ কননুয মফগভ
মভাাম্মদ মভাকজছদ অঃারী
নুরুন নাায মফগভ
মখ ারুন
বুযা মফগভ
ভযহুভ আব্দুর ফাযী ভূইা
মভাছাোঃ যাজফা ভূইা
সুজফাধ চন্দ্র তালুকদায
নখা যানী তালুকদায
মভাোঃ আব্দুয যনদ
মভাছাোঃ সুনপা মফগভ
াভছুনদ্দন
আনভনা খাতুন
ননভনর কুভায মঘাল
সুনভিা মঘাল
মভাোঃ পাইজুনদ্দন
মভাাোঃ নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাাোঃ খইভন
মভাোঃ আব্দুর আউার
মজনভন আক্তায
মভাোঃ ফাদা মখ
ভজনাাযা মফগভ
মভাাোঃ এজাবুর ক
মভাাোঃ মফগভ ফাায
মভাোঃ াইদুয যভান
মভাাোঃ পাজতভা খাতুন
নজরুর ইরাভ
তাজযা মফগভ
আরী াদায
ঝযনা খাতুন
আব্দু ারাভ
আজভনা খাতুন
মভাোঃ মতানভ উনদ্দন
মভাাোঃ উজম্ম আরফাফ
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ মযনজা মফগভ
আরী আজভদ
মভাছাোঃ নাজভা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ক
মভাছাোঃ ছাজযা খাতুন
সুরতান আাম্মদ
ভাজরকা মফগভ
মভাজাজরুর ইরাভ যকায
ভনজনা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাাোঃ পনযদা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ক
মভাছাোঃ ছাজযা খাতুন
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাাোঃ নানছভা আক্তায
মভাাজজ্জভ
নুরুন নাায মফগভ
নকদায মভাোঃ ভনতন
ভভতাজ মফগভ
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14/06/1991
05/10/1990
25/10/1988
25/12/1992
28/09/1990
31/12/1991
15/12/1987
15/06/1988
30/06/1990
05/06/1988
23/11/1990
20/09/1992
15/03/1988
01/01/1990
17/10/1988
07/03/1992
29/12/1994
12/12/1989
12/02/1989
12/01/1993
25/08/1987
06/08/1992
25/11/1987
28/10/1993
30/05/1996
01/06/1995
14/05/1997
21/11/1994
25/12/1993
31/10/1987
29/11/1992
01/12/1989
01/05/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24753 মভাোঃ নফযাজুর ইরাভ
24754 ানা আক্তায
24755 মভাোঃ নযপ
24756 জীফ আজভদ
24757 মফল্লার মাজন
24758 মভাোঃ ননাভৄর ইরাভ
24759 যীফুর ইরাভ
24760 স্বপ্না যানী যা
24761 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার আকন্দ
24762 যানজা সুরতানা মাননা
24763 মভাোঃ আর-আনভন
24764 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
24765 মভাোঃ আজনাায মাজন
24766 মভাোঃ ইনরা
24767 মভাোঃ ইভযান মাজন
24768 তানরভা খাতুন
24769 অজুপা মফগভ
24770 যাজফা খাতুন
24771 মভাোঃ নানদয াান মচৌদৄযী
24772 মভাোঃ ভৄক্তায মাজন
24773 জজদফ চন্দ্র ফভনন
24774 ানযা আক্তায
24775 ভৄক্তা াা
24776 মভাোঃ নজবুয যভান
24777 এভ. এ. াকুয
24778 ানকর আাভদ
24779 নযন আরী
24780 নুযাত জাান
24781 আনজজুয ইরাভ
24782 প্রফীয কুভায দা
24783 আবু ফক্কায
24784 চন্দনা যানী মদফনাথ
24785 অনজপা আক্তায

মভাোঃ রুহুর প্রাং
মভাছাোঃ নুযজাান
আব্দুর ফাজযক
নরলুপা ইানভন
মভাোঃ আরী মাজন
মভাছাোঃ তানরভা
মভাাম্মদ নদুর ইরাভ
মভাছাম্মদ মযাজকা খাতুন
ইনি আরী
নপজযাজা খানভ
মভাোঃ আইনুর মখ
নানছভা মফগভ
আফদুর খাজরক
জনফ মফগভ
ভাননক যা
ংগীতা যা
মভাোঃ রুাদী আকন্দ
াননা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক ভূঞাঁ
মযাজকা মফগভ
মভাোঃঃোঃ জনার আকন
যানদা মফগভ
মভাোঃঃোঃ যনপকুর ইরাভ
আজা মফগভ
মভাোঃঃোঃ আবুর মাজন
মযজনা মফগভ
মভাোঃ নযাজ উনদ্দন
যাজফা
মভাোঃ ইন্তাজ আরী
যনভা মফগভ
মভাোঃ মযজজাান নফশ্বা
আভা মফগভ
আোঃ ভান্নান নকদায
মভজয আফজার
মভাোঃঃোঃ ইযাদুর ক
আা ক
মভাোঃঃোঃ ফদ-রুন-নূয মচৌদৄযী
সুনপা খাতুন
ভত মভাোঃ াজাান আরী
ভত ভৄকুর মফগভ
ধীজযন্দ্র নাথ ফভনন
মফজরা ফভনন
মনাাফ আরী
াযবীন আক্তায
তয মগাার াা
নৄষ্প যাণী াা
মভাোঃঃোঃ াখনাত মাজন
মভাছাোঃ বুরবুনর খাতুন
আফদুর াজজদ ভধা
পজয মনছা
ভত নুরুর ইরাভ
ছাজরা মফগভ
আজফ আরী
জাজভরা খাতুন
ভত মনাাফ আরী
ানপজা
নরাকত মখ
ানচনা মফগভ
নচত্তযঞ্জন দা
প্রনতভা যানী দা
তজদ অঃারী
খারুজন্নছা
ভত নাযান মদফনাথ
উভা যানী মদফনাথ
ভত তন খন্দকায
তাছনরভা মফগভ
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30/03/1992
10/03/1990
17/08/1992
10/10/1994
03/04/1987
23/02/1997
01/01/1989
15/10/1989
24/12/1990
04/12/1988
07/01/1995
10/02/1989
30/09/1987
15/04/1990
19/11/1995
21/01/1994
15/12/1991
16/10/1990
01/03/1991
23/10/1990
08/05/1994
12/12/1993
15/12/1993
07/03/1989
04/11/1991
25/01/1989
09/01/1994
21/05/1989
01/01/1989
15/12/1989
05/12/1995
01/04/1993
20/01/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24786 মভাোঃ আর ভাাভৄদ
24787 তা চন্দ্র ারদায
24788 জুরনপকায আজভদ
24789 নুযজাান আক্তায
24790 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
24791 তাননা চন্দ
24792 নযাজুর ক
24793 খাজরদ ভাভৄদ ভজুভদায
24794 নফশ্বনজৎ াা
24795 নাযান চন্দ্র ার
24796 মভাোঃ যানকবুর ইরাভ
24797 াজ্জাদ মাজন
24798 মভাোঃ আান ানফফ পার
24799 মরার উনদ্দন
24800 যানকবুর ইরাভ
24801 নানদা খানভ
24802 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
24803 তানভনা আপজযাজ
24804 মভাোঃ ানকর তালুকদায
24805 াযবীন আক্তায
24806 তনভনা
24807 মভজদী াান
24808 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
24809 ননলুপা আক্তায
24810 ইনতাক আজভদ ভারুপ
24811 মভাোঃ ভাসুদ যানা
24812 মভাোঃ আফদুল্লা
24813 াগয চন্দ্র মদফ
24814 মভাোঃ বুজ নভা
24815 প্রাজন চন্দ্র দা
24816 মভাোঃ কাছায আজভদ
24817 াননপ মভাল্যা
24818 পাযজানা আক্তায আনখ

ভত ইনান উনদ্দন পনকয
ভনা মফগভ
ঝন্টু চন্দ্র ারদায
মপারী যানী
আরভগীয মাজন
মখাজনাযা মফগভ
নুরুর ইরাভ
মখাজদজা মফগভ
মভাোঃঃোঃ ভনজফয যভান
নুযজাান মফগভ
সুনীর কানন্ত চন্দ
নযনা যানী চাকভা
আফদু নভা
আজনাাযা মফগভ
মগারাভ নকফনযা ভজুভদায
যাজফা খাতুন
দুরার াা
ননন নভা াা
নজজতন্দ্র চন্দ্র ার
আযনত যানী ার
মভাোঃ ানপজুয যভান
যন আযা মফগভ
ভাাবুর মাজন
মযাকানা আক্তায
মভাোঃঃোঃ ারুনায যনদ
মভাাোঃ নপজযাজা মফগভ
মগারাভ যসুর মভাল্যা
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ ভনউদ্দীন ভৄন্সী
ভৄঞ্জুাযা খানভ
মভাোঃ নউয যভান
যানজা সুরতানা
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায
মভাছাোঃ নজফন নাায
প্রজপয মতাপাজর আজভদ,
াীন আক্তায
মভাোঃ সুভন তালুকদায
যনভা মফগভ
আোঃ ভান্নান ভূইা
াানাযা মফগভ
আোঃ রনতপ ারাদায
ানদা মফগভ
মভাোঃ মাযাপ মাজন
আনজুভান মফগভ
ভাোঃ তাপাজ্জুর মাজন
আভা আক্তায
এ. এভ. দ্বীন মভাাম্মদ
মনরনা আক্তায
ভৄক্তাক আজভদ
রুারী মফগভ
মভাোঃ জব্বায আরী
মভাছাোঃ ছাজরা মফগভ
আফদু ারাভ
ভাফুজা মফগভ
নাযান চন্দ্র মদফ
অননতা যানী মদফ
মভাোঃ আব্দুর আউার
যভৄজা মফগভ
সুকুভায চন্দ্র দা
ননরীভা যানী দা
মভাোঃ আবুর মাজন
নূযজাান মফগভ
মভাোঃ পযভান মভাল্যা
নুপা মফগভ
আাদুজ্জাভান মচৌদৄযী
নানভা মফগভ
Page 146 of 387

20/07/1990
15/05/1990
25/02/1992
08/05/1990
01/12/1994
10/11/1987
25/04/1991
02/06/1989
20/09/1993
08/01/1994
10/12/1994
30/09/1994
23/12/1994
01/01/1989
01/01/1990
01/01/1991
09/09/1997
31/12/1992
02/08/1997
20/07/1991
07/05/1998
04/05/1989
29/11/1997
06/08/1991
07/03/1999
13/09/1995
02/11/1997
13/12/1990
02/03/1995
01/06/1988
01/01/1991
21/12/1990
09/07/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24819 মভাোঃ াঈদুজ্জাভান যকায
24820 আাদ উজ জাভান
24821 কাভরুন নাায
24822 দীপ্ত দা অরক
24823 মভাোঃ নানয উনদ্দন
24824 আযাপ মাজন
24825 যাজন যা
24826 াানাজ মফগভ
24827 অনুভ আচার্য্ন
24828 উল্লা কুভায মভাদক
24829 নরন দা
24830 মভাোঃ উজ্জর মাজন
24831 নফধান নফশ্বা
24832 মভাোঃ মখ পনযদ
24833 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
24834 াভীভ মাাইন
24835 সুভাইা আক্তায
24836 মভাোঃ সুভন নভা
24837 াজারার
24838 আনতকুয যভান
24839 আনভনা খাতুন
24840 নজাউয যভান
24841 মভাোঃ ইব্রানভ খান
24842 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
24843 মভাোঃ আর-ভাভৄন
24844 ানরভা আক্তায
24845 মভাোঃ ইভযান খান
24846 পযাদ মাাইন
24847 মভাোঃ নানদ মনাজ
24848 মক. এ. এভ. াভৄন ইরাভ
24849 মভাোঃ ভানদুর ইরাভ
24850 মভাোঃ আাদুর ইরাভ
24851 মভাোঃ নভজানুয যভান

মভাোঃ আফদুর কনযভ
মখাজজদা মফগভ
নপকুর ইরাভ
নফরনকছ আক্তায
ভত আব্দুর ভাজজদ
মাজনাযা
দীনফন্ধু দা
নখা দা
মভাোঃঃোঃ ভনতউয যভান
ানছনা খাতুন
া আজভদ
সুনপা মফগভ
জযরার যা
চরনন্তকা যা
আবুর াজভ
ভজনাাযা মফগভ
অঞ্জন কুভায আচার্য্ন
ান আচার্য্ন
উত্তভ চন্দ্র মভাদক
ফনফতা যানী মভাদক
অনজত দা
মযফা দা
মভাোঃ সুন্দয আরী
মভাাোঃ মখাকজনয মনছা
জযন্দ্র নাথ নফশ্বা
অঞ্জনর নফশ্বা
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
তাযা বানু মফগভ
মভাোঃ াছান আরী নভঞা
তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ া আরভ
াজাদী
মভাোঃ আনজভ উনদ্দন
আনভনা খাতুন
মভাোঃ দুরার নভা
ানরভা মফগভ
মভাোঃ ইানছন
াানাযা মফগভ
পনযদ নভা
ভাজজদা মফগভ
আব্দুর জাব্বায
নাজভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
াভসুন্নাায
ভত ইনরাছ খান
আজনাাযা মফগভ
আব্দুর মভাতাজরফ
সুনপা মফগভ
মভাোঃ কছায আরী
মভাছাোঃ ফাাযান মনছা
মভাোঃ ভনজবুয যভান
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আযাপ আরী খান
যাজফা খাতুন
াদায আরী
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ নানজবুর ইরাভ
মভাছাোঃ নাজননন আক্তায
এ. টি. এভ. মাজর যানা
আজভনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর জব্বায খান
মভাাোঃ নফরনক খানভ
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
মভাছাোঃ াভছুন্নাায
মভাোঃ ইনি আরী
ারুর আক্তায
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18/03/1988
01/11/1994
10/08/1986
05/01/1996
28/11/1992
20/07/1987
02/02/1993
20/11/1992
08/11/1993
18/02/1992
03/09/1993
31/12/1988
21/12/1987
01/01/1991
15/06/1992
02/01/1994
01/01/1991
06/01/1990
25/12/1998
05/07/1990
02/12/1996
04/08/1987
17/05/1994
23/03/1994
20/10/1989
26/11/1987
22/10/1993
19/10/1987
21/11/1993
12/12/1993
16/08/1990
12/12/1992
15/05/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24852 মভাোঃ ইভদাদুর ক
24853 নভজানুয যভান
24854 মভাোঃ সুরুজ আরী
24855 মভাোঃ পজলুর ক
24856 মভাোঃ এভদাদুর ক
24857 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
24858 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
24859 মভাোঃ ারুন-অয-যনদ
24860 নন্দ দুরার দা
24861 মভাোঃ ভাফুজায যভান
24862 মভাোঃ আবু জানদ
24863 ঝরক ভারদায
24864 মভাোঃ ভনবুয যভান
24865 মভাোঃ কাভার উনদ্দন
24866 মভাোঃ জাভার উনদ্দন
24867 মভাোঃ আজনাায মাাইন
24868 মভাোঃ খাইরুর ইরাভ
24869 ম্পা খাতুন
24870 উজ্জ্বর চন্দ্র দা
24871 মভাোঃ নাইভৄর াান
24872 মভাোঃ মগারাভ আাদ
24873 মভাছাোঃ নফউটি আক্তায
24874 মভাোঃ ভনতউয যভান
24875 মভাোঃ ভৄক্তানদয হুাইন
24876 পাজতভা আক্তাযী
24877 মভাোঃ ভাকসুদুয যভান
24878 মভাোঃ নফনৄর আক্তায
24879 মভাযজাদ আরী
24880 মভাোঃ নযবান নভা যাজা
24881 ভননয মাজন
24882 রারা আঞ্জুভান
24883 মভাোঃ াভছুর ইরাভ
24884 মভাোঃ পজলুর ক

ভত আবু াঈদ
নফরনকছ মফা
আনজজুয যভান
নযনজা মফগভ
মভাোঃ আব্দু শুকুয
জহুযা
মভাোঃ নগাউনদ্দন মভাল্লযা
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আফদু ছাত্তায
যানজা মফগভ
মভাোঃ আকযাভ মাজন
াানাজ াযবীন
মভাোঃ আোঃ যনভ
মভাাোঃ ভানফা খাতুন
মভাোঃ আভজাদ মাজন
মভাছাোঃ নূরুন্নাায খাতুন
ননী মগাার দা
অরুনা দা
মভাোঃ আোঃ মভাত্তাজরফ মফাযী
মভাছাোঃ মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর মভান্নাপ
মভাছাোঃ মজানা মফগভ
নৃজ ভারদায
স্মৃনত যানী ভারদায
মভাোঃ তাজুর ইরাভ
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আছাফ আরী
াাযা মফগভ
মভাোঃ আছাফ আরী
াাযা মফগভ
মভাোঃ াাদত যদায
মভাছাোঃ জাজদা খাতুন
মভাোঃ াজতভ আরী তালুকদায
মভাছাোঃ নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
মভাছাোঃ নানগন াযবীন
রক্ষন চন্দ্র দা
নন্যরক্ষীদা
মভাোঃ আফদুর কুদ্দু
তাজ মনছা
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
নাছনযন মফগভ
ভত আনায আরী
মভাছাোঃ দুরারী মফগভ
মভাোঃ ছাজদক আরী
মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
মপযজদৌন মফগভ
মখ নযন
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আফদুয যভান
ভাযজাান মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
আজভন মনছা
ইাাক আরী
যাজফা
মভাোঃ মভাস্তপা
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
মখাযজদ আরভ
জজফদা
মভাোঃ আননসুয যভান
ভাসুদা মফগভ
মভাোঃ আকতায মাজন
মভাছাোঃ াভছুয নাায
ভত মভাোঃ আননসুয ভৄন্সী
মভাাোঃ পনজরুন মনছা
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25/05/1987
05/09/1990
20/10/1990
10/06/1993
20/05/1988
11/05/1991
04/01/1990
03/02/1990
07/06/1988
01/11/1998
05/10/1989
10/12/1988
10/07/1992
10/04/1990
05/04/1991
20/04/1988
20/11/1989
16/06/1992
31/12/1988
01/01/1994
08/07/1991
06/08/1995
10/11/1988
31/12/1987
13/04/1991
01/01/1997
20/12/1987
15/03/1990
30/09/1989
10/02/1989
12/12/1988
08/07/1992
09/08/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24885 মভাোঃ মাবন ইরাভ
24886 মযানা আক্তায
24887 যনন নভা
24888 মভাোঃ নাজভৄর ইরাভ
24889 মভাোঃ মভজদী াান
24890 সুংকায যকায
24891 নদুর ইরাভ
24892 াধন কুভায যকায
24893 নুয ইরাভ
24894 মভাোঃ ননাজ ভাভৄদ
24895 মভাোঃ নযগান
24896 মাানুয যভান
24897 পার কাভার
24898 মভাোঃ আাদ মখ
24899 যানদা আক্তায
24900 নযভা খাতুন
24901 মভাোঃ যাঃানকবুর ইরাভ
24902 সুফা নতকী
24903 এ. এ. এভ. াভসুর আজযনপন
24904 ভনজননা আক্তায
24905 মভাোঃ তাজযক াান যনন
24906 াজজদা আক্তায
24907 খনরলুয যভান
24908 মভাোঃ আবু তাজয
24909 মভাোঃ যাজর
24910 মভাোঃ যাজর মভাল্লা
24911 ভভতা খাতুন
24912 মভাছাোঃ নউরী খাতুন
24913 মভাাোঃ মভাস্তানযপা াযবীন
24914 ফান চন্দ
24915 ঝন্টু দা
24916 মভাোঃ াপাজত উল্লা
24917 আনযফুয যভান

মভাোঃ জানভরুর ইরাভ
মভাাোঃ নযপা মফগভ
পজলুর ক
মগাজরনুয মফগভ
আনজজুর ক মফাযী
নুযজাান মফগভ
ভত আব্দু ছাত্তায
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ ভনন আরী
মভাছাোঃ ননলুপায ইানভন
নফভর কৃষ্ণ যকায
যভা যানী যকায
জনার আজফদীন মফাযী
ভঞ্জুাযা মফগভ
ননয চন্দ্র যকায
ভঞ্জু যানী
ভত আভজাত আরী
মভাছাোঃ নুয ফানু মফগভ
নুরুর ইরাভ ারাদায
লুৎফুজন্নছা
মভাোঃ জনয ভধা
মাজন আযা মফগভ
মদৌরত জাভান
জানভরা মফগভ
মভাস্তপা কাভার
মনরনা মফগভ
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ ইনরা
অজুপা মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক
ানফনা ইানভন
মভাোঃ ভনপজ উল্লযা
ভাা মফগভ
সুধীয তুকী
ননী নতগ্যা
মভাোঃ াীদুর ইরাভ
ভজনাাযা মফগভ
রুহুর আনভন
মযজনা আক্তায
মভাোঃ খনরলুয যভান
তাছনরভা আক্তায
নযাজ উনদ্দন
সুযাইা ান্না
ানফবুয যভান
মযজফকা মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
নযনা আক্তায
মভাোঃ ারাউনদ্দন
মপারী মফগভ
মভাোঃ আোঃ কুদ্দু মভাল্লযা
মদজরাাযা মফগভ
মভাোঃ আনজজুর ক
ছাজনাাযা মফগভ
ভত আভজাদ মাজন যকায
হুনুপা মফগভ
মভাোঃ মতাজাজম্মর ক যাজদী
মভাাোঃ জান্নাতুর মপযজদৌ
গজ চন্দ
প্রনতী যানী চন্দ
ভত মগাজ দা
মফরা যানী দা
মভাোঃ আোঃ রনতপ
মছাজরভা খাতুন
যনপকুর ইরাভ
াননা আক্তায
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17/12/1990
07/02/1998
28/07/1990
08/10/1987
24/10/1994
25/12/1988
06/12/1989
12/11/1989
03/12/1993
12/02/1988
03/11/1995
01/03/1991
20/10/1992
10/12/1993
21/09/1992
01/04/1994
05/12/1995
05/10/1990
23/07/1996
07/07/1993
29/12/1995
17/12/1996
02/01/1993
05/12/1995
14/06/1995
20/10/1994
15/06/1992
10/07/1992
31/03/1990
04/02/1995
01/01/1990
17/04/1990
15/04/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24918 ননভায়ুন কনফয
24919 মভাোঃ ইপজতখায উদ্দীন
24920 মভাোঃ মাাগ নভা ভূইা
24921 মভাোঃ নছনদ্দকুয যভান
24922 মভাোঃ াইফুল্লা াান
24923 মভাোঃ রুজফর যকায
24924 মভাোঃ ইব্রাীভ
24925 মভাোঃ নছনদ্দকুয যভান
24926 মভাোঃ আননছুয যভান
24927 তানভনা আক্তায
24928 মভাোঃ মফরার মাজন
24929 মভাোঃ ভাইন উনদ্দন
24930 ভাসুদ াযজবজ
24931 নযাজুর ইরাভ
24932 জন্ত ানরত
24933 জীফ চন্দ্র দত্ত
24934 মভাোঃ খানরদ াইফুর
24935 নফকা সূি ধয
24936 মভাাু্ম্মদ মফরার মাজন
24937 মভাাম্মদ নদুর ইরাভ
24938 মভাোঃ াজদুর আরভ
24939 মভাোঃ আব্দুর মভানভন
24940 মভাোঃ ইকফার মাজন
24941 মনচুনয জাান মকা
24942 হুভায়ুন কনফয
24943 প্রকা কুভায কানু
24944 াইফুর ইরাভ
24945 নযন চন্দ্র যা
24946 মভাোঃ আনজজুর ানকভ
24947 মভাোঃ আনতকুয যভান
24948 আবু যাান যনফন
24949 ভীয যাজর
24950 অতনু মচৌদৄযী

আফদুর খাজরক
জাজদা খাতুন
মভাোঃ মগারাভ যায
মভাাোঃ আঞ্জুভানাযা মফগভ
আোঃ াভাদ ভূইা
ানদা আক্তায
মভাোঃ ীদ উল্যা
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ফাদুল্লা ভজুভদায
ভত পাজতভা আক্তায
আভান উল্যা যকায
রুননা মফগভ
ভত মভাোঃ রুস্তভ আরী
ভত মকাননুয মফগভ
মভাোঃ আফদুয যীদ
আজরা মফগভ
মভাোঃ আফদুয যনদ
আজরা মফগভ
আজম্মদ মাজন
যন আযা আাজম্মদ
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
আবু ফকয
ানরভা খাতুন
ভনপজুয যভান
নুরুন নাায
নুরুর আনভন াটাযী
মযৌন আক্তায
চন্দন ানরত
রূনা ানরত
আকা চন্দ্র দত্ত
দীনকা যানী দত্ত
মভাোঃ কাভার ানকভ
মভাছাোঃ খানদজা মফগভ
অননর সূিধয
যত্না সূিধয
মভাোঃ অনর আভদ
ভাফুজা আক্তায
মভাাম্মৎ যাজরা মফগভ
মভাাম্মদ আব্দুর যনদ
মভাোঃ এজাায নভা
ননলু আক্তায
মভাোঃ আরতাফ মাজন
মভাাোঃ মযখা মফগভ
মভাোঃ ইভাভ মাজন
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আবু ফানছয
নাজু আজম্মদ কনা
ভত আব্দুয যনদ
খারুন মনা
ভত সুজয প্রাদ কানু
ননভনরা মদফী কানু
নজরুর ইারাভ মজাাদ্দায
জহুযা মফগভ
জযন্দ্রনাথ যা
কল্পনা যানী যা
মভাোঃ জাভার উনদ্দন
সুনপা খাতুন
মভাোঃঃোঃ ানপজায যভান
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
াযবীন আক্তায
এ.টি.এভ. মরাকভান নভা
কুরসুভ মফগভ
আীল কুভায মচৌদৄযী
যত্না যানী মচৌদৄযী
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29/12/1988
01/01/1988
17/03/1993
22/07/1989
29/10/1990
03/07/1989
08/10/1989
18/08/1987
31/12/1990
25/02/1995
20/12/1991
09/03/1989
01/01/1988
02/01/1990
10/10/1992
31/05/1990
27/02/1994
05/03/1994
30/09/1995
01/01/1994
01/05/1989
12/11/1993
01/01/1992
19/05/1997
19/03/1989
01/09/1990
05/08/1992
16/10/1987
20/01/1990
08/05/1991
01/01/1996
31/12/1988
25/12/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24951 মভাছাোঃ নভৄঃ মফগভ
24952 ংকয দা
24953 জশ্রী মফা দা
24954 মভাোঃ াীন ভাভৄদ
24955 মাাগ মাজন
24956 মভাোঃ নফল্লার মাজন
24957 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
24958 তাজুর ইরাভ
24959 াগয কুভায
24960 মভাাযপ মাাইন
24961 মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
24962 মভাোঃ নন্টু নভা
24963 ফাবুর মবৌনভক
24964 মগারাভ আরভ
24965 মপারী আক্তায মপা
24966 জনরুর ইরাভ
24967 আযাপ আরী
24968 মভাোঃ ইভাইর মাাইন
24969 খান মভাোঃ পযাদ
24970 মভাোঃ নদদারুর আরভ
24971 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
24972 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
24973 ননাত াযনভন সুইটি
24974 নভনয চন্দ্র মবৌনভক
24975 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
24976 তাননন আজভদ
24977 মগারাভ ভাভৄদ আনযপ
24978 মভাোঃ যানকফ মাজন
24979 মভাাোঃ াননুয আক্তায
24980 মাননা আক্তায
24981 জান্নাতুর মপযজদৌ
24982 তদ ভাজারুর ইরাভ
24983 নানদভ মাজন

ভত মভাস্তানপজুয যভান
মভাছাোঃ কল্পনা মফগভ
মগাার চন্দ্র দা
তরু রতা দা
জন্ত কুভায দা
গীতা যানী দা
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায মভাল্লা
ারভা মফগভ
ানফবুয যভান
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আয়ুফ আরী গাজী
মভাছাোঃ আজা খাতুন
আব্দুয যীদ
আজভনা মফগভ
যনপকুর ইরাভ
মখাজদজা খাতুন
শুান্ত কুভায
কনগ যানী
ভত আনভয উনদ্দন
ভাভৄদা খাতুন
ভত াফ আরী
যাজরা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
ভত নাযা মফগভ
ননজৎ মবৌনভক
নদারী মবৌনভক
মগারাভ মভাাম্মদ
ারভা মফগভ
মগারাভ মভাাম্মদ
ারভা মফগভ
মভাোঃ মখ পনযদ
মজনভন আক্তায
মভাোঃ মখ পনযদ
মজনভন আক্তায
মভাোঃ নূরুর আনভন
মভাাোঃ খানদজা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ানভদ খান
তদা পানতভা
মভাোঃ আবুর কাজভ
জহুযা খাতুন
ভত আযাপ উনদ্দন
কাঞ্চন মফগভ
ভত মভাাম্মদ উছভান গনন
সুনপা মফগভ
মভাোঃ আপজার মাজন
মভাছাোঃ ননলুপায ইানভন
জন্তাল যঞ্জন মবৌনভক
প্রনতভা যানী মবৌনভক
মভাোঃ ভকবুর মাজন
মভাছাোঃ আভা আক্তায
নানদয রস্কয
আজনাাযা মফগভ
মগারাভ মভাস্তপা
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ান্দানছ
মভাাোঃ যনদা মফগভ
মভাোঃ রুহুর আনভন
আনভরুন মনছা
মভাোঃ াইফুর ইরাভ
ভজনাাযা মফগভ
জারার উনদ্দন
আজভনা খাতুন
তদ নূরুর ইরাভ
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ মভাতানরফ মাজন
নুযজাান আক্তায
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02/02/1988
13/08/1987
13/12/1987
19/10/1989
13/10/1991
11/06/1988
10/04/1993
01/04/1989
08/06/1990
10/09/1990
19/07/1989
01/01/1994
31/12/1992
28/04/1994
28/07/1993
14/01/1991
21/12/1989
10/02/1991
10/11/1993
20/09/1989
12/07/1987
01/01/1989
02/01/1995
01/12/1988
25/12/1991
04/11/1990
30/12/1987
06/07/1995
10/05/1991
02/12/1997
15/10/1995
16/10/1988
08/10/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

24984 মভাোঃ পার নভজান
24985 তুনা নজজনা ভাাজজফীন
24986 নুয জাান খাতুন
24987 উত্তভ কুভায ভন্ডর
24988 মভাোঃ নাজভৄর াান নভা
24989 িযন কুভায যকায
24990 সুভন কুভায মঘাল
24991 প্রতুর কৃষ্ণ
24992 তাননভ ভৄস্তানযন নভা
24993 তাজনভভ সুরতানা
24994 মভাোঃ আব্দুর জনরর
24995 মভাোঃ ভাঈন উনদ্দন ইভন
24996 মভাোঃ মযজাউর মাজন
24997 মভাোঃ আবু জাজদ াান
24998 আনতাযা ানফা
24999 মভাোঃ আবু াননপা
25000 সুবাল চন্দ্র ীর
25001 ারভা সুরতানা
25002 পাযজানা ভজুভদায
25003 পাযজানা তাননভ
25004 আব্দুর কনযভ
25005 মভাোঃ ানরউল্লা াভীভ
25006 এভযান নভা
25007 মভাছাোঃ মযানজনা খাতুন
25008 শুন চাকভা
25009 াদ্দাভ মাজন
25010 ফাদুয যভান
25011 মভাোঃ জাাঙ্গীয অঃারভ
25012 মভাোঃ মাানুয যভান
25013 মভাোঃ আযাফুর আরভ সুভন
25014 মভাোঃ আযাপ আরী
25015 মভাছাোঃ নপাতআযা খাতুন
25016 মভাছাোঃ নফাা আরভ

মভাোঃ নভজানুয যভান
আজযপা মফগভ
মভাোঃঃোঃ াজদকুর ইরাভ যকায
াজযা ফানু
মভাোঃঃোঃ ারুনুয যনদ
ভজনাাযা মফগভ
নফশ্বনাথ ভন্ডর
নফানী ভন্ডর
মভাোঃ আোঃ ভান্নাপ নভা
মভাছাোঃ নজভা আক্তায
ভনীন্দ্র নাথ যকায
যীতা যানী যকায
ননভাই চন্দ্র মঘাল
অজরাকা যাণী
দুরার কৃষ্ণ
যতী যানী
মভাোঃ ভনজফয যভান
তাজযা মফগভ
াাফ উনদ্দন
মজাযা খাতুন
মভাোঃ আবু াঈদ
মভাছাোঃ জনযনা খাতুন
আব্দুর কাজদয
মযাজকা মফগভ
মখাযজদ ভাতুব্বয
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
ভনজননা মফগভ
মভাোঃ আরতাপ মাজন
মভাাোঃ আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ ভকজছদ মভাল্লা
মভাছাোঃ জজফদা খাতুন
ননজন চন্দ্র ীর
স্বপ্না যানী
মভাোঃ যপযাজ
জাানাযা ভাাভৄদা
মভাোঃ ীদ উল্যা ভজুভদায
মজভীন নাায
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
পাজতভা মফগভ
খনফয উনদ্দন
মরা মফগভ
মভাোঃ ইনি আরী
যানদা খাতুন
আবুর মাজন
জনযনা মফগভ
মভাোঃ আবুফক্কয ননদ্দক
মভাছাোঃ মখাজতজা মফগভ
সুনীর নফকা চাকভা
মজানা মদফী চাকভা
মভাোঃ নূয নফী
যাজনা মফগভ
জানকয মাজন
াজজদা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
মভাছাোঃ াজয ফানু
মভাোঃ ইাকুফ আরী
আনছা মফগভ
নাই
াজজদা মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
মভাছাোঃ মাজনাযা
মভাোঃ া আরভ
মভাছাোঃ ইজভাতাযা মফগভ
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10/05/1989
01/07/1993
06/11/1988
07/09/1987
05/08/1990
15/12/1992
01/03/1989
01/01/1997
11/09/1993
01/01/1997
17/08/1989
29/10/1994
01/01/1992
04/11/1987
28/08/1992
05/10/1989
20/08/1988
02/12/1990
17/12/1993
15/09/1994
28/11/1990
22/05/1990
10/07/1990
13/04/1994
24/09/1997
08/01/1992
18/09/1998
01/02/2017
19/09/1987
22/11/1988
01/12/1987
14/01/1999
12/07/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25017 অনভত চক্রফতী
25018 মভাাোঃ তাছনরভা আক্তায
25019 নাজভৄর হুদা
25020 মভাোঃ ানফবুয যভান
25021 মভাোঃ ারাউনদ্দন
25022 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
25023 ভননযা আক্তায
25024 ইিাতুর ইরাভ
25025 রা চন্দ্র যা
25026 নূযানী
25027 উজম্ম ানন
25028 মভাোঃ মভাখজরছুয
25029 মভজদী াান ানন
25030 দীক চন্দ্র যা
25031 মভাোঃ ানকর আনাযী
25032 অজরাক যা
25033 মনরভ নভা
25034 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
25035 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
25036 মভাোঃ ভননরু জ্জাভান
25037 মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
25038 নরাকত আরী
25039 নদরী কুভায যা
25040 মভাোঃ নানভ
25041 মভাোঃ তাজযক মাজন
25042 মযাডনী ভাটিনন ফাউর
25043 মভাোঃ ানদুর ইরাভ
25044 মভাোঃ ানদকুয যভান
25045 মভাোঃ আরীনূয মাজন
25046 াজদা আক্তায
25047 মতৌনপক আান
25048 াইফুর ইরাভ
25049 মভাোঃ আব্দুয যভান

জন্তাল চক্রফতী
ানড় চক্রফতী
মভাোঃ আজনাায মান
মাজনাযা মফগভ
এভদাদুর ক
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনদ
মযানজনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যউপ
মভাছাোঃ ছাজরা খাতুন
ভত ভভতাজ উনদ্দন
মভাছাোঃ মনরনা খাতুন
আব্দুর ভনতন
নযপা আক্তায
ইাক ারাদায
খুযীদা মফগভ
তী চন্দ্র যা
সুনীনত যানী যা
আব্দুর রনতপ
মগাজরজজান মফগভ
মভাোঃ আবু াননপ
াজজযা খাতুন
মভাোঃ আবু ইউসুপ
মভাছাোঃ ভজনাাযা খাতুন
আব্দুয যভান
ানরভা মফগভ
ননভনর চন্দ্র যা
সুনন্ত ফারা যা
মভাোঃ মাজর নভা
ানদা মফগভ
অতুর যা
মফরা যা
আোঃ ানভদ
পাজতভা আক্তায
মভাোঃ নগা উনদ্দন ারাদায
লুৎফুজন্নছা মফগভ
আব্দুর াজদ
মভাছাোঃ নপজযাজা খাতুন
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
মভাোঃ রার নভা
মজানা আক্তায
াজভ ভৄন্সী
মপারী মফগভ
নাযান চন্দ্র যা
ননরুভা যাম
ভত নজরুর ইরাভ
আনজদা খাতুন
মভাোঃ ভাফুজুয যভান
মভাছাোঃ মতৌনদা মফগভ
ভাইজকর ফাউর
মভযী ফাউর
মভাোঃ মনরভ
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ইভাইর মাজন
মভাছাোঃ উজম্ম কুরছুভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মনরনা মফগভ
াাফ উনদ্দন
মজানাযা মফগভ
ভাইনুর আান
দীা ননা
নপকুর ইরাভ
ভজনাাযা মফগভ
মতাপাজর আজম্মদ
াজযা খাতুন
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21/11/1994
30/09/1989
19/11/1992
20/10/1990
07/03/1991
16/01/1988
11/12/1988
12/06/1991
30/12/1987
13/11/1993
03/09/1991
01/05/1990
02/05/1997
21/01/1989
05/06/1998
01/08/1991
01/10/1988
03/02/1996
06/09/1992
31/12/1993
15/09/1992
28/12/1989
20/06/1989
18/05/1988
12/08/1991
29/04/1992
27/08/1996
02/01/1996
01/05/1990
12/04/1995
24/10/1992
18/10/1991
30/12/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25050 নুয যভান
25051 জান্নাতুন মপযজদৌ
25052 ভননা ক নন্থীা
25053 পাজতভা তুজ মজাযা
25054 মভাোঃ মছাযভান আরী
25055 ইভদাদুর ক নভরন
25056 াীনা আপনযন
25057 মভাোঃ রুজফর নভা
25058 শুব মচৌদৄযী
25059 মভাোঃ আব্দুর আনজজ
25060 মভাাম্মদ নজাউর ক
25061 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
25062 নভতু ফানু
25063 মভাোঃ আনক আরী
25064 মভাোঃ মদজরাায মাজন
25065 ঞ্জ কুভায াা
25066 মভাোঃ ভাাবুফ ভূইা
25067 নফশ্বনজৎ যা
25068 গজন যা
25069 মভাোঃ আরাজ উনদ্দন
25070 ভাসুভ মাজন জ
25071 মভাোঃ আরাউনদ্দন খন্দকায
25072 রুভা আক্তায
25073 নভেল কানন্ত
25074 া মভাোঃ মরটানুয যভান
25075 মভাোঃ আর-আনভন
25076 মভাোঃ ইানন ারাদায যনফন
25077 তদ পার াান
25078 মভাোঃ নানয উনদ্দন
25079 মভাোঃ মযজান কনযভ
25080 মারাইভান মাজন
25081 নরটন নফশ্বা
25082 মভাোঃ ভনভনুর ইরাভ

আবু তাজয
নাছযীন আক্তায
মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন
নূযী আক্তায
মভাোঃ ভনপজুর ক
মভাছাোঃ মযাকানা ক
মভাাম্মদ আরী নজন্না
নাযনগ াযবীন
মভাোঃ ছাভাদ আরী মফাযী
মভাছাোঃ মযাজকা খাতুন
মখ ইউনুছ
জনযনা মফগভ
মভাোঃ াজাান খন্দকায
নুযাত তাফাছ্ছছুভ
মভাোঃ আোঃ ছাত্তায
মভাছাোঃ নযনা মফগভ
ফাবুর মচৌদৄযী
গীতা মচৌদৄযী
মভাোঃ ভনুর ক
মভাছাোঃ জভরা মফগভ
মভাোঃ তছদুর ক
নদলুাযা মফগভ
মভাোঃ ইানুচ আরী
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
নভজানুয যভান
ানদা মফগভ
মভাোঃ যনদুর ইরাভ
মভাাোঃ াজযা মফগভ
মভাোঃ আজফদ আরী
মদজরাাযা মফগভ
সুজফাধ চন্দ্র াা
গীতা যানী াা
মভাোঃ আব্দুর রনতপ ভূইা
মভাাোঃ ভানতন
ভদৄসূদান যা
ফান্তী যানী যা
সুধীয যা
বাযতী যানী
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
আকনরভা মফগভ
আব্দুর কনযভ ারাদায
আজরা মফগভ
ভত জনার খন্দকায
আজভনা খাতুন
মভাোঃ নভজানুয যভান(নভজান)
জনযনা মফগভ
নচত্তযঞ্জন ভজুভদায
ভভতা যানী
া মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ তাজনুয মফগভ
মভাোঃ ভনতউয যভান
আভা ফানু
মভাোঃ াভসুর ক
মপযজদৌন মফগভ
তদ আব্দু ারাভ
ানভদা মফগভ
মভাোঃ আজাায আরী
ননলুপা মফগভ
মভাোঃ আযাপ উনদ্দন
আযনজনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
ভজনাাযা খাতুন
ভাযাজ নফশ্বা
কানন্তরতা নফশ্বা
মভাোঃ ফজলুর ক
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
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01/03/1988
21/02/1997
01/01/1993
25/02/1996
25/05/1987
31/12/1990
02/12/1988
31/01/1994
17/12/1989
03/09/1991
15/10/1996
28/11/1991
20/02/1988
07/12/1996
26/01/1993
09/01/1995
08/09/1989
21/12/1993
11/07/1993
04/05/2017
10/10/1989
15/04/1990
22/10/1992
30/11/1987
26/02/1990
08/01/1996
02/03/1995
05/01/1991
30/09/1994
01/11/1992
10/05/1988
02/11/1990
27/07/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25083 মভাোঃ ভননদুর ক
25084 মভাোঃ মভজদী াান মাান
25085 মভজদী াান
25086 মভাোঃ ইননতাজ াানা খান
25087 সুজন চন্দ্র নফশ্বা
25088 নভঠুন যকায
25089 মভাোঃ ভাছুভ নফল্লা
25090 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান যকায
25091 মভাোঃ যাজীফ মাজন
25092 মভাোঃ ইব্রাীভ খরীর
25093 মভাোঃ পারুক মাজন
25094 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
25095 পজুননাায খাতুন
25096 নভজানুয যভান মাজর
25097 মযগুর ইরাভ
25098 মভাোঃ আননছুয যভান
25099 আব্দুল্লা আর ভাফুজুয যভান
25100 মভাোঃ আরভগীয মাজন
25101 জযানজৎ ভন্ডর
25102 মভাোঃ এনাভৄর ক
25103 নকজায মদফনাথ
25104 কানন ফাচড়
25105 মভাাম্মদ পাজতভা আক্তায
25106 মভাোঃ ইানভন মাজন
25107 নচত্ত যঞ্জন ভন্ডর
25108 াানুয যভান
25109 ইযাত জানন সুনভ
25110 মভাোঃ যাজর মাজন
25111 মভাোঃ নভনারুর ইরাভ
25112 নজ এভ পারুক
25113 মভাোঃ নাঈভ আজভদ
25114 মভাোঃ নভজানুয যভান
25115 মভাোঃঃোঃ মভাযজদুর আরভ

আব্দুর কাজদয মভাল্যা
মদজরাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জব্বায মভাল্লা
সুভী আক্তায
ভজনাায মাজন
ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ কাভরুর াান
যন আযা খাতুন
নফনন্দ চন্দ্র নফশ্বা
মযখা যানী নফশ্বা
ভননন্দ্র নাথ যকায
নভনতী যকায
মভাোঃ নুয নফী
ঝণ না আক্তায
ভত ভান গনী যকায
মভাছাোঃ যনভা মফগভ
মভাোঃ াখাাত মাজন
মভাছাোঃ কননুয
মভাোঃ আরভগীয
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ মারাভান আরী
মভাছাোঃ আজভনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর গনন নভা
মভাছাোঃ জহুযা মফগভ
মভাোঃ পজলুয যভান
নাজভা মফগভ
এ. মক. এভ. নপকুয যভান
আজনাাযা মফগভ
আবু াননপ
যানফা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
আন্ধুাযা খাতুন
মভাোঃ ইব্রীভ মাজন
আজা মফগভ
মভাোঃঃোঃ মতাতা নভা
ানভদা খাতুন
মখাকন চন্দ্র ভন্ডর
খুকু যানী ভন্ডর
মভাোঃ পজলুয যভান
আনছা খাতুন
কানতনক মদফনাথ
কাঞ্চন মদফনাথ
মবগুযাভ ফাচড়
কনক যত্ন
মভাোঃ ভয পারুক
নাযনগ আক্তায
মভাোঃ কনফয মাজন
কুযনছা মফগভ
নযভর ভন্ডর
যস্বনত ভন্ডর
মভাোঃ াইদুর ইরাভ
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
আবুর মাজন
মযজনা মফগভ
মভাোঃ মফল্লার মাজন
তাছনরভা খাতুন
মভাোঃ াজ ভাভৄদ
পনযদা আক্তায
মভাোঃ াাদত মাজন
মভাছাোঃ নদরজান মফগভ
মভাোঃ পজজ আজভদ
নভনাযা মফগভ
মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ভাবুবুয যভান
যত্না খাতুন
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27/12/1990
06/05/1995
11/01/1997
20/12/1987
01/11/1991
12/03/1992
01/02/1989
25/05/1987
08/12/1988
10/05/1991
15/06/1987
11/12/1992
29/11/1987
10/10/1988
18/09/1987
08/09/1988
10/01/1998
29/11/1989
01/01/1989
10/08/1988
10/07/1989
02/02/1986
18/12/1989
05/09/1990
14/11/1988
01/02/1993
19/08/1994
14/05/1997
01/07/1989
22/01/1988
21/07/1998
05/01/1988
18/11/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25116 মভাোঃ আব্দুয যফ
25117 মভাাম্মাদ এযাদ মভাল্লা
25118 মভাোঃ মাাইন ভাভৄদ
25119 তভন্তী শুকরা দা
25120 এ. মক. এভ. আনভনুর ইরাভ
25121 পাযজানা আক্তায
25122 ইযাত জাান
25123 ইভতাযা াযবীন
25124 পাযজানা ক
25125 মভাোঃ বুজ নকদায
25126 নন্দী ভন্ডর
25127 মভাোঃ জুরনপকায আরী
25128 সুকান্ত নফশ্বা
25129 মভাোঃ নভযাজ মাজন
25130 মভাোঃ ানরউয যভান
25131 চন্দ্র মখয ার
25132 মভাোঃ মভজদী াান
25133 অনর চন্দ্র মদ
25134 ইউনুছ াটাযী
25135 মভাোঃ ানন আরভ
25136 মভাোঃ খানদজুয যভান
25137 মভাাোঃ াযনভন আক্তায
25138 মভাোঃ নজবুয যভান তালুকদায
25139 মভজদী াান
25140 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মফাযী
25141 মভাোঃ আরানভন ারাদায
25142 মভাোঃ মভাজাজম্মর মাজন ভূইা
25143 মভাোঃ ভাভৄন ভূইূঁ া
25144 জানকয মাজন
25145 মভাোঃ আব্দুর াাফ
25146 মভাোঃ মাজর দানড়া
25147 নানদ াান
25148 মভাোঃ আনযপ আরভ

মভাোঃ ভভতাজ আরী
আকনরভা মফগভ
মভাোঃ ফানু মভাল্লা
কুরছুভ খাতুন
মভাোঃ আোঃ যফ মফাযী
ানপা মফগভ
মগাার চন্দ্র দা
তুরী দা
মভাোঃ ইব্রাীভ খনরর
ভত াযবীন আক্তায
অঃাঃোঃ যনদ ভাতফয
যানভৄন মনছা
আব্দুর ভান্নান
বুনরা মফগভ
মাফান মখ
মযজফকা সুরতানা
পজলুর ক
আজরা মফগভ
মভাোঃ নানছয নকদায
ানছনা মফগভ
তন ভন্ডর
অননভা যানী ভন্ডর
মভাোঃ সুরতান আজম্মদ
পনজরা খানভ
তুলায কানন্ত নফশ্বা
খুকু নফশ্বা
মভাোঃ আবুর মাজন
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
মভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা
ন্নযাী কুভায ার
মযখা যানী ার
মভাোঃ ভনতায যভান
আনখনুয মফগভ
রক্ষণ চন্দ্র মদ
নভনু যানী
ভত ভনপজুর ইরাভ
তাজরুন মনছা
মভাোঃ াইফুয যভান
মভাছাোঃ মনরনা মফগভ
মভাোঃ ফাইদুয যভান
মভাছাোঃ খানদজা মফগভ
মভাোঃ আফদুছ মাফান
মভাাোঃ অনদা মফগভ
মভাোঃ ভনজবুয যভান তালুকদায
ানছনা মফগভ
মভাোঃ ভনপজুর ইরাভ
নযীনা মফগভ
মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন মফাযী
মভাছাোঃ আজফদা মফগভ
মভাোঃ আনছায আরী ারাদায
মভাাোঃ নফনজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনফন ভূইা
াানা াযবীন
আব্দুর ানরভ ভূইূঁ া
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আপাজ উদ্দীন
উজ্জ্বারা
মভাোঃ ভনজফয যভান
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
মভাোঃ আকযাভ উজ্জাভান দানড়া
পাজতভা মফগভ
মগারাভ মভাস্তপা
মযাজকা ইানভন
মভাোঃ আরভগীয মাজন
মযাজকা আরভ
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20/07/1988
13/08/1991
25/11/1989
25/05/1992
01/01/1990
07/08/1992
21/12/1994
23/12/1989
02/01/1989
22/02/1988
05/10/1991
01/07/1990
05/10/1988
12/04/1996
30/08/1989
11/01/1988
18/08/1990
08/09/1987
01/06/1993
05/07/1997
15/12/1995
05/10/1993
10/06/1993
13/06/1996
20/10/1989
01/01/1988
22/11/1987
17/11/1993
02/02/1998
20/12/1987
02/06/1988
26/12/1989
12/09/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25149 মভাোঃ রুজফর াান
25150 আপজযাজা জাান
25151 আরাউনদ্দন
25152 মভাোঃ তানযকুর ইরাভ
25153 মখ নপকুর ইরাভ
25154 মরার াজটাাযী
25155 মভাোঃ আনকবুর ইরাভ
25156 মভাোঃ ানযফুর ইরাভ
25157 যাগ ফড়ুা
25158 মভাাম্মদ জীফ
25159 মভাোঃ এনাজত মাজন
25160 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
25161 মভৌসুভী আক্তায
25162 াইকুর ইরাভ
25163 মভাোঃ হৃদ মাজন
25164 ভাভৄদা আপনযন
25165 মভাোঃ আনভরুর ইরাভ আকন্দ
25166 রুনরা মযভা
25167 নীলুপায ইমানভন
25168 নভঠুন াা
25169 ফাায উল্যা
25170 ানাজ াযবীন
25171 মনরভ মযজা
25172 যনক জাান রুনা
25173 যনফউর ইরাভ
25174 মভাোঃ সুভন মখ
25175 তাজফীন তাভান্না ভৄন্নী
25176 মভাোঃ যীপ মাজন
25177 মাননা আক্তায
25178 জান্নাতুর মপযজদৌ
25179 ারা ফনযন খুন
25180 মভাোঃ নাইভ মাজন
25181 নুযাত মচৌদৄযী

মভাোঃ আবু ভূইা
জাজদা মফগভ
মভাোঃ আননছুয যভান
মাজনাাযা মফগভ
ভত আবুর মাজন
জুজরখা মফগভ
মভাোঃ মনরভ ভূইূঁ া
আজনাাযা মফগভ
আব্দুছ ছাত্তায
নুপা ছাত্তায
মগারাভ মভাস্তপা
আজনাাযা খাতুন
মভাোঃ আজনাায মাজন
আা মফগভ
মভাোঃ া আরভ
মনরনা মফগভ
মফানধনভি ফড়ুা
যননজতা ফড়ুা
ভত মভাোঃ াজ আরভ
জনফ মফগভ
ভত মভাোঃ মভাজত মাজন
আজা আক্তায
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
নপজযাজা মফগভ
ভনভন মভাড়র
ফাজনজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
আজভনা খাতুন
মভাোঃ াভসুয ক
নূযজাান মফগভ
মভাোঃ পজজ আজভদ
মযাকানা
মভাোঃ যাান আরী আকন্দ
মগারাী খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
পনজরা মফগভ
যননজৎ াা
অনুযাধা াা
আনভয মাজন
ভাননুয মফগভ
মভাোঃ কাজভ আরী
ানভদা মফগভ
আব্দুর ফাজযক যদায
নুযজাান
আব্দুয যফ নফশ্বা
াভীভা মফগভ
আব্দুয যাজ্জাক
নযনজা মফগভ
মভাোঃ খনরর মখ
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ফজলুর কনযভ
নানছভা কনযভ
মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
াানা মফগভ
াইদুর ইরাভ
মনরনা মফগভ
আব্দুর আনজজ
ঝণ না মফগভ
মভাোঃ কত মাজন
ভাভৄদা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর ফানযক
মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ
মচৌদৄযী নানছয উনদ্দন আজভদ
ানা মনা
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02/01/1993
07/12/1996
10/01/1994
30/12/1991
16/10/1988
10/04/1993
07/05/1993
31/12/1992
06/04/1994
05/10/1989
01/01/1990
15/11/1989
15/03/1996
06/07/1991
02/09/1993
15/03/1993
20/07/1991
21/09/1988
23/11/1988
15/12/1988
01/01/1989
20/10/1991
01/06/1987
24/11/1991
20/10/1991
03/11/1991
15/06/1989
06/10/1994
30/12/1988
09/01/1988
09/10/1997
29/12/1993
28/11/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25182 আনযফুর ইরাভ
25183 আবু নানদ
25184 মভৌতুী আজনাায
25185 তদ আনজভৄর ক
25186 ইনজাভৄর ক আনন্দ
25187 মভাোঃ রুভন মাজন
25188 নফথী যানী কুন্ডু
25189 মখ নজরুর ইরাভ
25190 মভাোঃ ইব্রাীভ যকায
25191 মভরার ভন্ডর
25192 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
25193 নানজভ আজভদ নানদভ
25194 মভাোঃ ভাজজদ আরী
25195 আব্দুল্লা আর ভাভৄন
25196 আর ভাভৄন
25197 মভাোঃ মভজদী াান মচৌদৄযী
25198 মভাাম্মদ ননদ্দকুয যভান
25199 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
25200 মভাোঃ নানভ উনদ্দন
25201 নননত ভন্ডর
25202 মভাোঃ জীভ উদ্দীন
25203 অন্তযা খাতুন
25204 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
25205 মভাাোঃ মগারা জান
25206 অনন্যা যা
25207 তদা মযাজী আক্তায
25208 উজ্জ্বর দা
25209 মভাোঃ যীপ উজজাভান
25210 মভাছাোঃ নানছভা খাতুন
25211 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
25212 তাজভৄন নাায
25213 কতুর ইরাভ
25214 তাী চক্রফতী

া আরভ
যাজদা মফগভ
আবুর খাজয
যনভা মফগভ
আজনাায মাজন
জতুন মনছা
তদ ততনদুর ক
আনিদা সুরতানা
মভাজাজম্মর ক
ানছনা আক্তায
মভাোঃ াভছুর আরভ
মভাছাোঃ নযনা খাতুন
ননযঞ্জন কুভায
নফউটি যানী
মখ টুকু নভা
মপারী মফগভ
মভাোঃ ইউনুছ নভা
ানদা খাতুন
নযচান ভন্ডর
ননরীভা যানী
মভাোঃ ভৄনরভ উনদ্দন
যনছা আক্তায
ভত সুরতান আজভদ
ভত ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ইভাইর মাজন
মভাছাোঃ মভাজভনা মফগভ
ভত মভাাম্মদ আরী নজন্না
ভভতাজ মফগভ
আব্দুর ানভদ
আজভনা খাতুন
মভাোঃ মরাকভান মচৌদৄযী
মভাছাোঃ মযনজনা মফগভ
মভাোঃ জাপয আরী
কুরসুভ মফগভ
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
সুরুপা মফগভ
মভাোঃ াইফুর আরভ
নানভা মফগভ
নননখর ভন্ডর
ভারনত যানী
আব্দু ছত্তায ভনল্লক
জাানাযা মফগভ
আনক উল্লা
জনভরা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
ভত রার মভাাম্মদ
মভাাোঃ আজভনা মফগভ
সুকল্যান যা
ফীনথকা যা
রুহুর আভীন
নূযজাান
ননী মগাার দা
আজরা যানী দা
মভাোঃ ফনদ উজজাভান
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
ভত আোঃ কুদ্দু খাঁন
মভাছাোঃ ানরভা খাতুন
মভাোঃ আযাফুর আরভ
মভাছাোঃ নাযগীজ মফগভ
মভাোঃ নূয নফী
ভঞ্জু আযা মফগভ
ভািায ছারাভত উল্লা
ভজনাাযা মফগভ
তন কুভায চক্রফতী
যীনা যানী চক্রফতী
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04/01/1991
02/02/1997
21/12/1997
21/10/1991
03/03/1996
28/10/1994
20/09/1991
18/01/1989
10/05/1990
25/12/1992
31/12/1988
25/12/1993
11/04/1991
06/02/1994
14/01/1988
10/09/1990
09/06/1987
15/10/1991
21/12/1988
02/09/1988
01/12/1991
11/03/1998
31/12/1992
03/02/1990
18/06/1995
10/04/1990
05/01/1989
28/12/1991
06/10/1990
15/05/1993
01/01/1992
02/01/1989
03/12/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)
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25215 এরভা জুাইনযা
25216 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
25217 এইচ. এভ. নভরন
25218 মভাোঃ ানপজুর ইরাভ
25219 আা নফনজত ভৄনীয
25220 মৌনভক ফনণক
25221 াথী যানী
25222 মভাোঃ ভাভৄন ারাদায
25223 মভাোঃ নুযনফী ভন্ডর
25224 মভাোঃ ভৄাইনভনুর ইরাভ হৃদ
25225 াইফুর ইরাভ যনফন
25226 নভঠুন কুভায ভৄখাজী
25227 মভাোঃ ইভজযাজ যাান
25228 মভাোঃ াজবর মখ
25229 প্রন চাকভা
25230 মভাোঃ ভৄযাদ মাজন
25231 াইফুর ইরাভ নজরান
25232 মভাোঃ আজনাায মফগভ
25233 মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
25234 মভাোঃ উজ্জ্বর নভা
25235 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
25236 সুভন মভাল্যা
25237 ভানরা ইরাভ
25238 মভাাম্মদ ইনরাছ জভাদায
25239 মভাোঃ আবুর ফাায
25240 তন্ম মদ
25241 আবুর কারাভ আজাদ
25242 খানরদা আক্তায নফথী
25243 নভাংশু যকায
25244 মভাোঃ কাায মপযজদৌ
25245 মৌনভি ভজুভদায
25246 মভাোঃ াজযাায মাজন নযনচ
25247 মভাোঃ রুজফর মাাইন ননান

মভাোঃ আাদুজ্জাভান
ভনতুন মনা
মভাোঃ নগা উনদ্দন
াানা মফগভ
নপজযাজ আরভ ারাদায
জনফ মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
রুভা খাতুন
মভাোঃ ভৄনীরুর হুদা
জাানাযা মফগভ
প্রদী ফনণক
মগারাী ফনণক
নফভর চন্দ্র দা
কল্পনা যানী
মভাোঃ ভাজরক ারাদায
মতাযা মফগভ
মভাোঃ াজাান ভন্ডর
মভাছাোঃ নুরুন্নাায
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
স্বপ্না মফগভ
াজাান
ানভভা মফগভ
তুরী কুভায ভৄখাজী
ইরা যানী ভৄখাজী
মভাোঃ নভজানুয যভান
আপজযাজা খাতুন
মভাোঃ াইফুর ইরাভ
রারা মফগভ
ননলুখা মদান
নযন্টু চাকভা
মভাোঃ মভাস্তপা মখ
রাবরী মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মনরনা মফগভ
মভাোঃ নানজয উদ্দীন
মভাছাোঃ জীফন মনছা
মভাোঃ মভজছয উনদ্দন
নূযজাান মফগভ
মভাোঃ অনভজর পনকয
ভজনাাযা মফগভ
আবুর ফাায খাঁন
তভৄন মনছা
জব্বায মভাল্যা
মজাজফদা মফগভ
নজরুর ইরাভ
ছারভা আক্তায
মভাাম্মদ নদুর ইরাভ
মপযজদৌী মফগভ
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
মভাছাোঃ মযানজনা মফগভ
রূন মদ
মনবী মদ
পজলুর ক
যাজফা মফগভ
আোঃ খাজরক
নাযা মফগভ
নজগন্দ্র চন্দ্র যকায
ননা যানী যকায
আজাারুর ইরাভ
জান্নাতুর মপযজদৌী
সুনীর চন্দ্র ভজুভদায
ভঞ্জু যানী ভজুভদায
মভাোঃ মদজরাায মাজন
মযভা মফগভ
ভত মভাোঃ আপাজ উনদ্দন
নুযজাান মফগভ
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09/06/1997
15/01/1996
20/04/1988
06/08/1994
07/01/1988
20/01/1996
12/01/1997
01/02/1988
15/09/1989
20/07/1997
11/08/1992
20/10/1990
27/12/1988
25/12/1991
05/06/1993
12/07/1987
28/08/1988
04/11/1987
10/12/1988
14/10/1989
02/01/1991
12/12/1991
29/06/1994
16/12/1990
20/05/1989
14/08/1997
05/06/1991
10/12/1992
30/09/1989
31/05/1989
12/09/1985
06/03/1994
06/05/1991
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25248 মভাোঃ ভনদুয যভান
25249 তুনন নভা
25250 ঞ্জ নভস্ত্রী
25251 মভাোঃ জানকয মাজন
25252 আফদুয যউপ যাজর
25253 াইফুর ইরাভ
25254 আব্দুয যনপক
25255 মভাোঃ পজলুর ফাযী
25256 মভাোঃ আব্দু মাফান ভাননক
25257 মভাোঃ নজফ
25258 আননকা ইরাভ
25259 জান্নাতুর মপযজদৌ
25260 মাজর যানা
25261 াভসুর হুদা
25262 মভাোঃ ননদ্দকুয যভান
25263 মযাজীনা আক্তায নীরা
25264 ঈনতা আরী
25265 নযণ চন্দ্র দত্ত
25266 আভা আক্তায
25267 ইউসুপ
25268 মভনযনা জাান সুযবী
25269 ভননকা কয
25270 াথী ার
25271 প্রন াজন্ড
25272 মভাাোঃ রুনফ আক্তায
25273 মভাোঃ আবুর ফাায ারাদায
25274 সুভন নফন াজাান
25275 তাভান্না আক্তায
25276 মভাোঃ নভজানুয যভান
25277 ফানপ্প ার
25278

মভাোঃ নাজভৄর ক

25279 জুনাইদা আক্তায
25280 মভাোঃ ভাভৄনুয যনদ

মভাোঃ আব্দুর ফাজযক
যবানু
ইাক ারাদায
াননা মফগভ
ভত ঞ্চানন নভস্ত্রী
ফকুর নভস্ত্রী
মভাোঃ নদুয যভান
আজনাাযা মফগভ
আফদুর রনতপ
যাজফা মফগভ
জরভান নকদায
নভনা মফগভ
ভান্নান মভাল্লা
যানফজা মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
ভত পাজতভা মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর মখ
মভাছাোঃ ছজভদা মফগভ
মভাোঃ নদুঃুর ইরাভ
মভাাোঃ মযজনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আরীভ
নফরনক ফানু
ানরউনদ্দন আজম্মদ মচৌদৄযী
কাভরুন নাায
মগারাভ মভাস্তপা খান
আজভনা খাতুন
পারুখ আজম্মদ
ভত নানছভা মফগভ
মভাোঃ চাঁন নভা
মনারুন মনছা
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
খুযনদা মফগভ
মভাোঃ এন্তাজ আরী
খুনাায মফগভ
মগৌতভ চন্দ্র দত্ত
কল্পনা চন্দ্র দত্ত
আব্দুর ভান্নান খান
জাানাযা মফগভ
কাজী ইায আরী
মজরনা মফগভ
াজী মভাোঃ নভজানুয যভান
জানকা যভান
ননজদ ন কয
কানন কয
স্বন ার
মগৌনয ার
নকুর াজন্ড
কানন াজন্ড
মভাোঃ াদুধ যকায
মভাাোঃ নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আনছায আরী ারাদায
আজরা মফগভ
াজাান ভাতুব্বয
াা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
জনভরা আক্তায
মভাোঃ ভকবুর মাজন নকদায
নুয জাান মফগভ
শ্যাভর ার
নযনা যানী ার
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ নউরী মফগভ
মভাোঃ া আরভ
মভাাোঃ আঞ্জুভানাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
ানরভা মফগভ
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15/12/1987
01/01/1988
07/05/1987
01/01/1989
17/03/1991
16/04/1996
14/11/1993
05/11/1988
01/01/1995
15/08/1992
07/02/1993
23/09/1989
16/03/1990
31/12/1993
12/11/1991
03/03/1999
20/02/1992
01/01/1989
05/11/1990
16/10/1995
16/07/1992
01/07/1993
01/01/1997
08/07/1987
01/12/1993
17/11/1988
30/12/1993
16/06/1995
05/07/1990
02/02/1991
22/12/1992
05/10/1990
01/11/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25281 মভাোঃ ইব্রাীভ মাজন
25282 ভৄোঃ আব্দুঃুর ফাযী
25283 নফপ্রফ চন্দ্র ভন্ত
25284 পাজতভা তুজ মজাযা
25285 মভাোঃ কাজী নকফনযা
25286 নপ্রাংকা নফশ্বা
25287 মভাাম্মদ যাজদ আরী
25288 সুভাইা আক্তায
25289 মভাোঃ মভজদী াান ভনত
25290 া মনাজ মচৌদৄযী
25291 মভাোঃ জানদুর ক
ূঁ া
25292 মভাোঃ জনার আজফদীন ভূঞ
25293 মভাোঃ জনার আজফদীন
25294 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
25295 কাননজ পাজতভা
25296 মভাোঃ মাজর যানা
25297 মভাোঃ মভাস্তানকভ
25298 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
25299 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
25300 াযনভন আক্তায
25301 মভাোঃ াইফুর আজনাায
25302 মভাোঃ যাজর
25303 মভাোঃ যাান নকদায
25304 মজাফাদা মাজন
25305 মভাোঃ অননক যকায
25306 মভাাম্মদ ানদক মাজন
25307 আব্দুর ভান্নান
25308 মভাোঃ আব্দুর ান্নান
25309 মভাোঃ ইভযানুয যভান
25310 মভাোঃ নযাজ াান
25311 মভাোঃ নুরু উনদ্দন
25312 যাানুর াান
25313 মভাোঃ নন মাজন

মভাোঃ কাভার উনদ্দন ভজুভদায
ননলুপা সুরতানা
মভাোঃ মগারাভ আকফয
মভাাোঃ ানফফা মফগভ
ভত নফভর চন্দ্র ভন্ত
নযতা ফারা ভন্ত
মভাোঃ আব্দুর ানরভ
নাজভা মফগভ
মভাোঃ আবুর াজভ কাজী
মভাছাোঃ মগারাী মফগভ
নননখর চন্দ্র নফশ্বা
স্বযস্বতী যানী নফশ্বা
তাযা নভা
আভাতফ মফগভ
মযজাউর মাজন
ননযন মফগভ
মভাোঃ ভননয মাজন াটাযী
মভাজছনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যউপ মচৌদৄযী
যীপা খাতুন মচৌদৄযী
ভত. মভাোঃ ইফাদত আরী খান
ভত. জজফদা খাতুন
ূঁ া
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ ভূঞ
নভজ. ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ জারার উনদ্দন
আপজযাজা খাতুন
আব্দুর অদুধ
আজা খাতুন
মভাোঃ আব্দু াভাদ মভাল্লা
ভত. ভাভৄদা খাতুন
মভাোঃ মভাস্তানপজায যভান
মভাছাোঃ মভযী মফগভ
মভাোঃ মনরভ ভূইা
ননলুপা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজদয
নুয জাান খাতুন
মভাোঃ পনযদ উনদ্দন
মযাকানা মফগভ
নুরুর আভীন
ানভদ আভীন
মভাোঃ আননছুয যভান
ানফনা ইাভীন
মভাোঃ আনভনুর ক ভজুভদায
যানভা মফগভ
মভাোঃ নুরুজ্জাভান নকদায
ারুর আক্তায
আরতাপ মাজন
নজনাত মাজন
মভাোঃ আব্দু ছারাভ
আজরা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
ানরভা ইরাভ
মভাোঃ আবু তাজয
ভতুপা মফগভ
মভাোঃ মভাক্তায মাজন
মভাছাোঃ মগারাী খাতুন
ভত. াজাান নভা
ভত. মভাাোঃ াীনুয মফগভ
মভাোঃ ননদ্দকুয যভান
নফনফ ভাসুদা খাতুন
মভাোঃ াাফউনদ্দন
খানদজা মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
যানদা আক্তায
মভাোঃ জনার আজফদীন
যাজদা মফগভ
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01/06/1996
10/05/1988
31/12/1991
24/03/1992
11/12/1997
25/04/1990
05/12/1993
24/01/1999
10/05/1996
21/07/1987
20/10/1990
10/07/1994
12/09/1987
15/11/1995
01/01/1987
01/12/1988
30/08/1997
03/06/1991
10/12/1996
25/12/1990
03/12/1992
10/01/1990
04/06/1992
31/12/1992
12/12/1996
02/01/1990
18/09/1989
28/12/1991
15/06/1994
18/09/1994
07/09/1987
11/10/1998
22/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25314 ভাযফুয যভান
25315 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
25316 সুজন ভাভৄদ স্বপ্ন
25317 মভাোঃ নাজভৄর ক
25318 ভাবুফয যভান
25319 াভীভ আজভদ
25320 ানফনা ইানভন
25321 নভঠুন চন্দ্র ীর
25322 ভাসুদ মাাইন
25323 নূয মভাাম্মদ ভূইা
25324 পখয উনদ্দন কজ
25325 মভাোঃ আরা উনদ্দন
25326 মভাোঃ ভনভনুজ্জাভান
25327 মভাোঃ ইভন মাজন
25328 মভাোঃ জীফ মাজন
25329 জানকয মাজন
25330 মভাোঃ ইভযান
25331 নুযাত জাান
25332 মভাোঃ আর ভাভৄন
25333 মভাোঃ াজযাায
25334 মভাোঃ মভজরুর ইরাভ
25335 ানকর নভা
25336 মভাছাোঃ খানদজা আক্তায
25337 মভাোঃ ইভদাদুর ক
25338 মভজফা মভাল্যা
25339 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
25340 মগৌযী যকায
25341 মভাোঃ ফাায উনদ্দন
25342 মভাোঃ নভঠু নভা
25343 মভাোঃ কনর উনদ্দন
25344 মভাোঃ াাবুনদ্দন মভাল্লা
25345 মভাোঃ আর-আভীন
25346 মভাোঃ আাদুজ্জাভান নূয

আোঃ ফাজযক নভা
পনযদা মফগভ
মভাোঃ ানদুয যভান
মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ
মাযাফ খাঁন
মভাছাোঃ াজরা মফগভ
মভাোঃ আবু তাজরফ
সুযাইা খাতুন
ভনতউয যভান
নানছভা খাতুন
আপায উনদ্দন
আজভনা মফগভ
আব্দু াভাদ
আঞ্জুভান আযা মফগভ
ননযঞ্জন চন্দ্র ীর
রক্ষী যানী ীর
যাজ্জাক মফাযী
যাজরা মফগভ
ইনিছ আরী ভূইা
নূজযছা মফগভ
গুরজায আজভদ
াজরা মফগভ
মরাকভান মাজন
মাযা মফগভ
মভাোঃ ভনতউয যভান
ীা আজজভযী
মভাোঃ আরী আকফয
মভাাোঃ পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
ানপা খাতুন
মাযাফ ভাদফয
জানভরা মফগভ
ভনজবুয যভান
জাানাযা মফগভ
আবুর কাজভ ফাায
খাজরদা আক্তায
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
মভাছাোঃ রাইজু মফগভ
মভাোঃ নুরুজ্জাভান
খাজরদা মফগভ
ভত. যইচ উনদ্দন
মভাছাোঃ ফুরভনত মফা
পটিক নভা
জাানাযা মফগভ
খনফয উনদ্দন আজভদ
মভাছাোঃ তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ ভনজবুয যভান
এনরদা মফগভ
মভাোঃ টুকু মভাল্যা
াজজদা মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
ননযনা আক্তায
মগৌযাঙ্গ চন্দ্র যকায
চন্দনা যকায
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
মজজরখা মফগভ
ভতোঃ যইচ উনদ্দন
মভাছাোঃ ফুরভনত মফা
মভাোঃ মভাজাপপয যভান
আকনরভা মফগভ
মভাোঃ ারাউনদ্দন মভাল্লা
াভচুন্নাায
মভাোঃ আক্তায মাজন (মদাকানদায,
শুটনক ভর)
াজপজা
খাতুন
মভাোঃ পারুক
আজম্মদ
মভাছাোঃ আনজু ভজনাাযা খানভ
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01/12/1992
31/12/1995
01/08/1993
03/10/1987
03/01/1992
10/12/1994
11/07/1988
24/03/1993
24/03/1993
25/01/1996
19/04/1991
01/03/1993
31/10/1993
14/10/1998
04/06/1991
11/10/1994
01/02/1995
28/07/1997
01/07/1993
31/12/1990
18/01/1988
25/01/1993
24/12/1995
01/01/1985
22/04/1991
15/01/1988
01/09/1993
03/08/1992
18/07/1991
15/01/1993
01/02/1993
30/12/1992
02/01/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25347 মভাোঃ তনদুর ইরাভ
25348 াজদকুয যভান
25349 এযানী সুরতানা
25350 মগানফন্দ চন্দ্র াা
25351 মভাোঃ ভাবুফ মাজন
25352 খাজরকুজ্জাভান
25353 মভাোঃ ফাদুয যভান
25354 আভজাদ মাজন (রা)
25355 জানদুর ইরাভ অনৄ
25356 যনপকুর ইরাভ
25357 মভাোঃ নপউর ক খন্দকায
25358 মযজজাান মভাল্লা
25359 পানভ নফন ভয
25360 মভাোঃ যাইসুর ইরাভ
25361 ানা নাছযীন
25362 যননজত কুভায মঘাল
25363 ইযাত জাান
25364 মভাোঃ আবু সুনপান
25365 মভাোঃ নজাউর আরভ পাযকী
25366 মভাোঃ মফল্লার মাাইন
25367 মভাছাোঃ শ্যাভরী মফগভ
25368 উনভনরা আক্তায
25369 মভাোঃ আজনাারুর কনফয
25370 মভাোঃ আানুর কনফয
25371 ারভা আক্তায
25372 াযজবজ ারাদায
25373 খারুন নাায নরজা
25374 খানদজা আক্তায
25375 ইভন
25376 মভাোঃ ভনউনদ্দন
25377 মভাোঃ জীভ উনদ্দন
25378 মভাোঃ মজাফাজয আরভ
25379 মভাোঃ াইদুর ইরাভ

মভাোঃ মতাজাজম্মর ক
মভাছাোঃ মজাজফদা নফনফ
আজনাায কাভার
শ্যাভরী কাভার
কনপর উনদ্দন ভূইূঁ া
আজনাাযা মফগভ
ইন্দ্রনজত াা
নখা যানী াা
মদাজত উল্লা
আনভদা খাতুন
ছনয উনদ্দন
আনভযন
মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
মভাছাোঃ ননলুপায ইাছনভন
আবুর মাজন
পাজতভা আক্তায
আব্দুর ভাজরক
ভাজরকা মফগভ
াজাান নকদায
াননুয মফগভ
মভাোঃ আনজজুর ক খন্দকায
মপারী মফগভ
মভাোঃ ারাউনদ্দন মভাল্লা
াভচুন নাায
মভাোঃ ভয পারুক
ভাজজদা খাতুন
ভত. মভাোঃ ইব্রাীভ ারাদায
নউরী খানভ
মভাোঃ আব্দুর ানকভ
মভাছাোঃ ছানফকুন্নাায
নফভর চন্দ্র মঘাল
নক্ত যানী মঘাল
মভাোঃ ফদজযাজদ্দাজা
ননলুপা আক্তায
মভাোঃ আবুর কারাভ
ানরভা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর আরভ
মভাছাোঃ যানপা আক্তায
ছাজদয আরী মফাযী
রারভনত মফগভ
মভাোঃ সুরুজ্জাভান
মভাছাোঃ মপারী মফগভ
মভাোঃ আচান আরী
মভাছাোঃ নাজভা মফগভ
আযাফুর কনযভ
ানরভা আক্তায
ভত. মভাোঃ আযাফুর কনযভ
মভাাোঃ ানরভা আক্তায
মভাোঃ াাদাৎ মাজন
জাানাযা মফগভ
ফাবুর ারাদায
ভভতজ মফগভ
খনফয উনদ্দন আজভদ
মভাছাোঃ তাছনরভা মফগভ যানণ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
ানফনা আক্তায
মফল্লার খান
ানরভা মফগভ
নজন্নাত আরী প্রভানীক
ভযজান মফগভ
মভাোঃ তাজাভৄর ক
মভাাোঃ জুজরখা মফগভ
মভাোঃ আকতারুজ্জাভান
মভাছাোঃ াজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান।
মভাাোঃ ভনজদা মফগভ
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31/12/1992
18/09/1992
07/11/1992
05/01/1989
29/09/1998
01/02/1988
31/12/1992
09/07/1997
30/11/1993
17/04/1993
08/11/1987
04/04/1997
21/10/1997
16/11/1995
30/11/1989
08/08/1988
02/09/1988
30/10/1992
06/10/1993
10/02/1989
06/10/1989
01/01/1997
26/11/1995
31/10/1994
01/01/1992
03/01/1997
22/12/1991
01/12/1996
08/07/1996
21/10/1987
26/12/1994
29/04/1995
15/01/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25380 মভাোঃ জানদুয যভান
25381 াভসুন নাায
25382 মভাোঃ জাভজদ আরভ
25383 মভাোঃ াজজদুর ক নভভ
25384 মভজদী াান (সুভন)
25385 নুযাত ইরাভ
25386 মভাোঃ নানদভ উর ইরাভ
25387 মভজযননকা আক্তায
25388 মভাোঃ যানকবুর ইরাভ
25389 মভাোঃ রুকজনাজদৌরা
25390 সুরতানা আক্তায
25391 যনভা মফগভ
25392 তাভান্না মাজন
25393 াভছুন্নাায
25394 মভাোঃ মভজফা উনদ্দন
25395 তদা রানভা সুরতানা
25396 মভাোঃ মগারাভ যাব্বানী
25397 ভনতউয যভান
25398 গজন ফাচড়
25399 মভাোঃ নুরুর মভাজভন
25400 নানযন সুরতানা
25401 াজ্জাদুর আরভ
25402 মভাছাোঃ ভনন খাতুন
25403 মভাোঃ যাাজুর আনভন
25404 আবু সুনপান পনকয
25405 আনল ফাচড়
25406 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
25407

াম্মী আক্তায

25408 মভাোঃ নফল্লার মাজন
25409 মভাোঃ ভাসুদুর ক ান
25410 ন্দী যকায
25411 সুভন নভা
25412 মভাোঃ আফদুল্লা আর মনাভান

মভাোঃ ভনজফয যভান
নুপা মফগভ
মভাোঃ ফনয উল্লাহ গাজী
মভাছাোঃ নূযজাান
মভাোঃ আছভত আরী
জজফদা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ক ভৄনন্স
মনরনা
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
মপযজদৌী মফগভ
এ, মক, এভ নজরুর ইরাভ
াানা াযবীন
এ,মক,মভ নজরুর ইরাভ
াানা াযবীন
মভাোঃ আরাভ উনদ্দন
নভজ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ াানাযা মফগভ
মভাোঃ াভছুর ক
যনভা খাতুন
পজজ আজভদ
আভা মফগভ
ইনিছ আরী ভূইা
নূজযছা মফগভ
মভাোঃ নূয মাজন
মযজনা মফগভ
মভাোঃ ইনি মাজন
ভজনাাযা ইনি
মভাোঃ আবুর ফয
যানজা খানভ
তদ আাদুজ্জাভান
তদা যানজা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ ছাজযাায
নানভা মফগভ
রার নভা
াননপা মফগভ
শ্যাভা চযন ফাচড়
ফন নকী ফাচড়
মভাোঃ আজনাায মাজন
আছভা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
ভনযভ মফগভ
ভত নপকুর আরভ
াীন আরভ
মভাোঃ নজরায যভান
মভাছাোঃ মযফা মফগভ
নজরুর ইরাভ খনরপা
ননরপা মফগভ
আব্দু াভাদ পনকয
যানদা মফগভ
শ্যাভর ফাচড়
ফণ নকী ফাচড়
মভাোঃ ারুন অয যনদ
জাানাযা মফগভ
ভত মভাোঃ আব্দু নদ
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ াজফ আরী
আনছা খাতুন
মভাোঃ ভনজবুর ক
নভজ রাবীন ক
াধন যকায
ভত: ফীনা যানী যকায
আোঃ যনদ নভা
নদররুফা আক্তায
নপজযাজ আজভদ
ভনজননা মফগভ
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24/03/1994
20/08/1989
30/06/1996
10/12/1996
13/08/1997
31/12/1989
04/01/1995
27/07/1996
01/11/1990
20/10/1989
15/12/1993
25/01/1996
29/04/1993
10/10/1987
01/04/1991
02/11/1997
01/07/1987
15/12/1990
05/12/1994
01/01/1993
20/11/1993
01/03/1994
25/07/1994
21/08/1991
12/06/1992
05/10/1989
02/02/1991
15/01/1996
15/02/1993
29/10/1991
10/08/1994
05/03/1988
01/01/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25413 মযজনফন ভাবুফা
25414 মভাোঃ মদজরাায মাজন
25415 মতাজাজম্মর মাজন
25416 াদীা রস্কয ঋতু
25417 মভাোঃ তানবীয আজভদ
25418 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
25419 মভাোঃ সুভন মাজন
25420 াযনভন আক্তায
25421 মভাাোঃ তাননা
25422 যননজৎ চন্দ্র ফভনন
25423 মভাোঃ মতৌনদুয যভান
25424 এ. নফ. এভ. মতৌনপক াান
ননদ্দকী
25425 ভৃঞ্জুযাভ যা
25426 মদফাীল মদফনাথ
25427 মভাোঃ তাজযক উজ্জাভান
25428 মভৌনভতা খাতুন
25429 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
25430 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
25431 মভাোঃ ভাসুভ নফল্লার
25432 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ
25433 পার আজভদ
25434 মভাোঃ াযজবজ মভাাযপ
25435 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
25436 মভাোঃ সুভন নভা
25437 মখ যাাত ইরাভ
25438 নফন চন্দ্র কুন্ডু
25439 মভাোঃ জনুর আজফদীন
25440 নফশ্বজীত কুভায ভন্ডর
25441 মভাছাোঃ উজম্ম জুফাইা
25442 রা যা
25443 মভাোঃ াভছুর আজযনপন
25444 মভাোঃ ইফাদুর ইরাভ
25445 মভাোঃ কানযভৄর ইরাভ

ভত যনপক উনদ্দন
ভাাবুফা মফগভ
মভাোঃ া জাান
ফকুর
নানছয আজভদ
তাজজকা মফগভ
মভাোঃ আরভগীয রস্কয
কল্পনা মফগভ
মভাোঃ মতাযাফ উনদ্দন মভাল্লা
মভাছাোঃ মজনভন আক্তায
াজফয আজভদ
মজাজফদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
ানছনা মফগভ
যভত উল্লা
াভসুন নাায
মভাোঃ নভরন খান
পনযদা মফগভ
গজজন চন্দ্র ফভনন
জনকা যানী
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
আঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর াান ননদ্দকী
মভাছাোঃ জাানাযা খানভ
নীরা ফন্ধু যা
যঞ্জনা যানী
াযাধন মদফনাথ
যানু ফারা মদফী
মভাোঃ জানকয মাজন
মভাাোঃ মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ মভান মভাল্যা
মজাছনা মফগভ
মভাোঃ ারাভ নভা
মকাননুয মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয কনফয ভধা
মভাাোঃ নযনা কনফয
আব্দুর ভনজদ পনকয
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
নুয নাায মফগভ
পাজকুজ্জাভান
রাবরী মফগভ
মভাোঃ াাজাান আনর পনকয
াযবীন মফগভ
মভাোঃ জারার উনদ্দন
আনজুাযা মফগভ
মভাোঃ মকতাফ খাঁন
নপজযাজা মফগভ
মখ জানদুয যীদ
নভজ নাযা মফগভ
অজাক কুভায কুন্ডু
ফান্তী যানী কুন্ডু
মভাোঃ াাজাান খান
াানাযা মফগভ
অনন্ত কুভায ভন্ডর
সুযবী যানী ভন্ডর
এ, এভ, জাাঙ্গীয
নাজভৄন নাায
সুফন ন যা
ভীযা যা
মভাোঃ ইানছন আরী
মভাছাোঃ ননলুপা মফগভ
মভাাম্মাদ আরী মভাড়র
নূযনাায মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
ছাজরা মফগভ
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30/08/1992
28/10/1993
20/11/1994
22/04/1996
30/09/1990
06/10/1992
22/10/1994
31/12/1990
02/01/1998
06/09/1990
13/12/1994
15/12/1994
29/11/1988
03/01/1993
02/03/1994
28/08/1998
05/02/1991
01/10/1991
28/12/1989
18/10/1994
17/12/1990
12/08/1994
28/04/1988
15/05/1988
14/11/1992
28/08/1987
21/03/1990
24/12/1989
28/10/1987
18/10/1988
20/10/1989
10/09/1989
02/05/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25446 ভনপজুর ইরাভ
25447 নতথী যানী যা
25448 রফ ফভনন
25449 মভাোঃ মগারাভ নকফনযা
25450 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
25451 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
25452 মভাোঃ আজনাারুর ইরাভ
25453 নফরজায যভান
25454 মভাোঃ আরভগীয মাজন
25455 উজম্ম ানফফা
25456 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
25457 মভাোঃঃোঃ আনভনুর ইরাভ
25458 ানভদুর ক মফগ
25459 মভাোঃ যাজদ খান মভনন
25460 মভাোঃঃোঃ কাউছায মাজন গানজ
25461 মভাোঃ নূয-এ-কাজ মাবন
25462 সুযাইা সুরতানা
25463 মভাোঃ আনযপ মাজন ভন্ডর
25464 প্রীতভ াা
25465 াইদুর াান
25466 মভাোঃ জুজর নভা
25467 মভাোঃ আজাদ আরী
25468 জানকা াযবীন
25469 মভাোঃ আর ইভযান
25470 মভাোঃ াযফুর ইরাভ
25471 নযন ার
25472 মভাোঃ াজজদুর ইরাভ
25473 ঞ্জ কুভায যা
25474 মভাোঃ নগা উনদ্দন
25475 মভাোঃ ননান আরী
25476 আব্দুর াই
25477 নফপ্লফ কুভায যকায
25478 জযাায উদ্দীন

পজজর ভাভৄদ
ানা ফানু
ধজনশ্বয ফভনন
প্রীনত যানী
যাভরার ফভনন
রুনন যানী
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাাোঃ ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনতন
মভাাোঃ আনভনা মফগভ
মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ তাজযা মফগভ
মভাোঃ আইয়ুফ আরী
মভাছাোঃ খানদজা মফগভ
মফরার াহ
মফরী মফগভ
মভাোঃ আব্দুর গফুয প্রা:
মভাছাোঃ আছভা মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
নফউটি নফনফ
মভাোঃ নপউনদ্দন
মভাছাোঃ যনাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
আজনাাযা মফগভ
ছাজদু ক মফগভ
তানভনা খানভ
মভাোঃ আফদুয যনদ নভা
মভাাোঃ মপযজদৌী মফগভ
মভাোঃ ভনভন গানজ
সুনপা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ফাজযক
মভাছাোঃ নানভা ফানু
মগারাভ নকফনযা
মভাজভনা আক্তায
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ ভন্ডর
মভাছাোঃ নউরী মফগভ
নফি কুভায াা
নীনরভা যানী াা
আব্দুর মভাতানরফ
ানভদা মফগভ
মভাোঃ আবু াননপ
ানভদা আক্তায
মভাোঃ াজজদ আরী
মভাাোঃ নযনা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
ভভতা মফগভ
এভ. এ. আনজজ
নযনা খাতুন
মভাোঃ আযাপ আরী যদায
মভাছাোঃ ভযনজনা খাতুন
স্বন ার
অরকা যানী ার
মভাোঃ আব্দুর ভনতন নভা
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
শ্রী সুফা চন্দ্র যা
শ্রী ভনত সুননত যানন
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ ইফাদত আরী
পনযদা খাতুন
আব্দুয যাজ্জাক
াজপজা মফগভ
াজুদ যকায
ারুর যকায
আকজছদ আরী
পনজরা খাতুন
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10/07/1992
25/11/1989
14/07/1991
02/01/1988
02/03/1993
01/01/1989
31/12/1992
15/01/1992
11/12/1994
05/12/1992
24/03/1990
07/02/1989
01/01/1992
25/01/1990
25/01/1995
31/01/1994
01/01/1992
01/02/1989
09/11/1987
10/12/1994
01/02/1990
02/05/1989
21/04/1993
10/11/1990
26/10/1996
06/06/1993
06/07/1989
21/10/1987
05/05/1988
02/03/1991
05/05/1992
27/11/1992
31/12/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25479 মগৌযাঙগ যকায
25480 মভাোঃ নাঈভ আরী
25481 মভাোঃ ভনপজুর ইরাভ
25482 অনভত যকায
25483 মভাোঃ কাইান আজভ
25484 মভাোঃ াান ভাভৄদ
25485 নফপ্লফ স্বন নকায
25486 মভাোঃ ফাকী নফল্লা
25487 মভাোঃ ভাসুদ আরভ
25488 মদফনাথ াদৄ
25489 মখ যনফউর ইরাভ
25490 সুভন চন্দ্র যকায
25491 মভাাম্মদ আজনাারুর ইরাভ
25492 জীফন কুভায
25493 মভাোঃ আব্দুর আরীভ
25494 মভাোঃ ইভান াান
25495 মভাোঃ মযাভান মাজন
25496 মভাোঃ ানদুর ইরাভ
25497 াজদা আক্তায আযজু
25498 মভাোঃ আর-আনভন
25499 মভাছাোঃ যাজদা খাতুন
25500 নযটন ার
25501 মভাোঃঃোঃ মভাজাারুর ইরাভ
25502 আযাফুন নাায
25503 মদফাীল নফশ্বা
25504 ানবুর মাজন নননৄ
25505 লুফনা ইানভন টুম্পা
25506 মভাোঃ ফাজদ উল্লা
25507 মভাোঃ আনযপ মাজন
25508 াপাজত মাজন
25509 নযজতাল যকায
25510 নানদা আক্তায
25511 মভাোঃ মাাগ

ভজনাযঞ্জন যকায
ভঞ্জুশ্রী যকায
মভাোঃ ইাক আরী
নফনফ পাজতভা
মভাোঃ ভননয মাজন গাজী
মযখা মফগভ
জগন্নাথ যকায
নচন্তা যকায
মভাোঃ নানজভ উনদ্দন আজভদ
আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আনতায যভান
ভত াননা খাতুন
নযজতাল স্বন নকায
ন্ধ্যা যানী
মভাোঃ আনজজুয যভান
মভাছাোঃ যানকফা খাতুন
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছা ভজনাাযা মফগভ
কানরদা াদৄ
চানা যানী াদৄ
মখ আজনাায মাজন
কননুয মফগভ
তযনী কান্ত যকায
নন্দ যানী
যনপকুর ইরাভ
ভজনাাযা মফগভ
মকাভর চন্দ্র নকদায
অঞ্জরী যানী নকদায
মভাোঃ নুরুজ্জাভান যকায
মভাছাোঃ আছভা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ নযপা মফগভ
আোঃ ভাজরক াজরাান
আনভনুয মফগভ
মভাোঃ াজফ আরী
নভজ ভনযভ মফগভ
ভত মভাোঃ নদুল্লা
জাানাযা মফগভ
আোঃ যাজযক াং
মভাাোঃ াজযা মফগভ
মভাোঃ আবু তাজয
মভাছাোঃ তনভনা
াযাধন ার
আরনা ার
মভাোঃ ভৄন্তাজ আরী
মভাছাোঃ যানুাযা মফগভ
আভজাদ মাজন
উজম্ম কুরসুভ
তী চন্দ্র নফশ্বা
কাকনর যানী
দ্বীন মভাাম্মদ
নযনা আক্তায
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
পনযদা ইানভন
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
যনভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভন্নান
ভভতাজ মফগভ
ভনপর উনদ্দন
যনভা খাতুন
ননযঞ্জন যকায
ান যানী
মভাোঃ জানকয মাজন নকদায
মযানা জানকয
মভাোঃ মপাযকান ারাদায
মযজনা মফগভ
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15/11/1987
23/11/1989
15/11/1989
06/10/1987
18/01/1993
06/07/1990
29/11/1991
05/06/1990
17/10/1990
01/01/1991
01/01/1991
21/06/1987
05/01/1993
28/09/1987
07/01/1990
30/12/1988
08/11/1992
13/10/1998
06/04/1997
20/11/1995
01/07/1990
05/03/1989
01/06/1995
05/01/1994
10/05/1990
13/03/1991
01/02/1989
07/01/1993
01/01/1996
15/09/1992
07/11/1990
05/12/1992
18/09/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25512 াফ নতী যানী ার
25513 মভাোঃ যাজর মখ
25514 াইফুর ইরাভ
25515 নভঠুন চন্দ্র ফভনন
25516 ানকভা মফগভ
25517 াান যাজীফ মাাইনী
25518 যাান ভাসুভ
25519 ননলুপা ইানভন
25520 মভাাম্মদ নপকুর ইরাভ
25521 মভাোঃ াভীভ নফল্লা
25522 নদা আখতায
25523 কাভরুন নাায রুনভ
25524 আবুর কাজভ
25525 মভাোঃ অজদুজ্জাভান
25526 মভাাোঃ াভসুন নাায
25527 তরুন চাকভা
25528 সুজ দা
25529 মভাোঃ কাউছায যভান
25530 মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
25531 মৌনভি ভন্ডর
25532 সুব্রত দা
25533 মভাোঃ রুজফর মাজন
25534 মভাোঃ স্বাধীন মাজন
25535 মভাোঃ নপজযাজ কনফয
25536 মভাোঃ নরউয যভান
25537 মভাোঃ আর-আনভন মাজন
25538 পজজর যানব্ব
25539 মভাোঃ াগয আরী
25540 মভাোঃ খাইরুর ইরাভ
25541 সুব্রত কুভায দা
25542 যজনর নিনৄযা
25543 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
25544 পাযজানা আক্তায রুভা

আনন্দ চন্দ্র ার
নফবা যানী ার
আোঃ যভান মখ
পাজতভা মফগভ
নদুর ইরাভ
াভসুন্নাায
নদজন চন্দ্র ফভনন
কুসুভ ফারা
ারাউদ্দীন যকায
নাজভা মফগভ
আব্দুয যফ মাাইনী
আাআক্তায
মভাোঃ যভতুল্লযা
মভাছাোঃ যনভছা খাতুন
মভাোঃ খনফয উনদ্দন নকদায
ভত নতন মফগভ
মভাাম্মদ াজদ নভা
আউনরা মফগভ
মভাোঃ ানফবুল্লা
জাানাযা খাতুন
মভাোঃ গফুয মখ
আজফদা মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
ভজনাাযা মফগভ
াভসুর ইরাভ
খুনদা মফগভ
মভাোঃ ভান গনন াড়
তানভনা খাতুন
মভাোঃ আজভদ মাজন
মভাাোঃ কননুয মফগভ
সূর্য্ন চন্দ্র চাকভা
ননন্দ্রা যানী চাকভা
দুরার দা
নফউটি দা
আব্দুর ভনজদ
ভত মভাছাোঃ কননুয মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
খানদজা মফগভ
ননভনজরন্দু ভন্ডর
রক্ষী যানী ভন্ডর
নৄনরন চন্দ্র দা
নযন যানী দা
মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন
নরনর মফগভ
আব্দুর ভান্নান
ানরভা খাতুন
মভাোঃ খারুর ইরাভ
মভাছাোঃ নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ লুৎপয যভান
তহুযা খাতুন
মভাোঃ ঈভাভ মাজন
ানরভা খাতুন
আযাফুর ইরাভ
আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ খনরর নভা
নানছভা খাতুন
মভাোঃ ইকুফ আরী
মভাছাোঃ ছানফা মফগভ
কুভায দা
গীতা যানী দা
ভত ধনঞ্জ নিনৄযা
সুনচতা নিনৄযা
মভাোঃ আশ্রাফ আরী নফশ্বা
যন আযা মফগভ
জাভার উনদ্দন
ারুর আক্তায
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28/05/1998
01/01/1988
18/03/1995
11/05/1990
06/06/1997
31/12/1990
27/11/1995
10/12/1989
17/11/1987
17/11/1989
10/06/1992
12/07/1996
02/12/1987
11/08/1995
01/07/1988
10/03/1995
15/07/1993
03/10/1992
20/06/1988
07/10/1989
01/01/1994
01/03/1989
24/10/1990
08/07/1987
01/02/1991
15/11/1987
08/02/1989
09/07/1997
22/10/1992
13/09/1989
07/08/1990
15/05/1995
02/02/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25545 মকফ সূিধয
25546 মভাোঃ াদায আরী
25547 তা চন্দ্র যকায
25548 মভাোঃ আনজজুর ইরাভ
25549 ইনতাক আজভদ
25550 নপজযাজ আজভদ
25551 তাভান্না আপযীন
25552 মভাোঃ মযজাউর ক
25553 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
25554 মভাোঃ মাজর যানা
25555 মভাোঃ নভজানুয যভান
25556 াাযীন াযবীন
25557 মভাোঃ াাবুনদ্দন
25558 মভাোঃ আনভয মাজন
25559 মভাোঃ মদজরাায মাজন
25560 আব্দুল্লা আর াফীফ তুলায
25561 মভাোঃ মতৌনপক আজভদ
25562 মভাোঃ আননসুয যভান
25563 া আরভ
25564 মভাোঃ মাজর যানা
25565 মভাোঃ আব্দুর খাজরক ভন্ডর
25566 তা চন্দ্র যকায
25567 স্বন কুভায মন
25568 রুভন কুভায মন
25569 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
25570 স্বন কুভায দা
25571 মভাোঃ মনাউর ইরাভ
25572 মভাছাোঃ আজাদ নভা
25573 আইনযন নাায তুনর
25574 মভাোঃ মদজরাায মাজন
25575 াদ্দাভ মাজন
25576 মভাোঃ নদুর ইরাভ
25577 তানযক উল্লা

সুণীর সূিধয
ানফিী যাণী সূিধয
মভাোঃ আপায আরী
মভাাোঃ াজজযা মফগভ
চন্ডী চযন যকায
নাযানী যকায
মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
নাজভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর খাজরক যকায
মভাছাোঃ ইজভ আখতায মফগভ
ভত আোঃ ছাত্তায ব্যাাযী
মভাছাোঃ আনফজ মজফাা
মখ নূজয আরভ
ানজা আপযীন
মভাোঃ আইনুর ক (ভত)
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ ভনল্লক চাঁদ ভন্ডর
ননফজছান খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ভন্নাপ
ভজনাাযা মফগভ
আোঃ গনন ারাদায
মতাযা মফগভ
মভাোঃ ননদ্দকুয যভান
নফউটি যভান
মভাোঃ ভতরফ াটাযী
পাজতভা মফগভ
আোঃ ছারাভ
জাানাযা
মভাোঃ মতাজাজম্মর মাজন
মভাছাোঃ ছারভা খাতুন
আব্দুর ানকভ মভাল্যা
াননা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ নভা
পাজতভা কাজর
মভাোঃ নরু নভা
আনছা মফগভ
মভাোঃ ভঈন উনদ্দন
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ভীয মাজন খান
মভাছাোঃ মপারী খাতুন
মভাোঃ মভাজাপপয যভান
খাজরদা খানভ
ভত দীজন চন্দ্র যকায
মভরতা যানী যকায
সুীর চন্দ্র মন
দানত যানী
নৃজগন্দ্র নাথ মন
যঞ্জু যানী মন
মভাোঃ যইচ উনদ্দন
মভাছাোঃ ানভদা খাতুন
জন্তাল কুভায দা
সুনচিা যানী দা
মভাোঃ নভন্টু মখ
মভাাোঃ রুনরাযা মফগভ
মভাোঃ মকভত আরী
মভাছাোঃ নখনা মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
নুরুন্নাায আক্তায
ভত মভাোঃ ইানছন আরী
যজান নফনফ
কুদ্দুছ খান
ভাজরকা মফগভ
ভদ আকফয আরী নফশ্বা
মভাছাোঃ াাযন মফগভ
মখ নদুল্লযা
নাযা
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08/01/1991
15/02/1988
03/03/1990
01/01/1994
01/01/1995
25/06/1987
24/08/1990
31/12/1989
15/05/1988
27/12/1991
05/12/1987
11/09/1990
25/01/1991
05/09/1996
18/10/1992
10/01/1988
14/03/1993
10/05/1992
10/04/1990
02/06/1989
10/12/1991
04/03/1992
22/07/1987
24/10/1989
08/01/1990
05/07/1991
08/08/1990
01/11/1990
06/02/1995
04/08/1990
18/08/1993
15/10/1988
03/11/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25578 অরু যা
25579 মভাোঃ আবু াভা
25580 মখ মভজফাউর আরভ
25581 ভন্টু কুভায ভন্ডর
25582 মখ আনযফুর কফীয
25583 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
25584 মভাোঃ জাাঙ্গীয মাজন
25585 মভাোঃ যনজউর ইরাভ
25586 মভাোঃ নভজানুয যভান
25587 প্রজননজত াা
25588 তজরন্দ্র কানন্ত নফশ্বা
25589 মতৌনদুর াান
25590 সুদীপ্ত কুভায দা
25591 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
25592 মভাোঃ ইস্রানপর মাজন
25593 সুনপা নযীন
25594 জজদফ চন্দ্র যা
25595 মভাোঃ আব্দুয যানকফ
25596 নানভ উদ্দীন মখ
25597 মভাোঃ মৌযব ভাভৄদ
25598 নফি কুভায যা
25599 মভাোঃ জুফাজয আজভদ
25600 মভাোঃ ানন তকত
25601 মভাোঃ ছনরভ উনদ্দন
25602 াান ভাভৄদ
25603 বুজ চন্দ্র দা
25604 মজাফাজয আর ভাভৄদ
25605 মভাছাোঃ ানকরা সুরতানা
25606 নভরন নকদায
25607 ননর চন্দ্র দা
25608 আবু তাজরফ
25609 মভাোঃ ভনার মাজন
25610 মভাোঃ ভৄনকরুজ্জাভান

অজধ নন্দু যা
মগৌযী যা
মভাোঃ ইউসুপ আরী যদায
যানদা খাতুন
মখ আব্দুর আনজজ
নভজ ননযনা আনজজ
নাতৄযাভ ভন্ডর
রুফান ভন্ডর
মখ আযাপ আরী
কজরভা আক্তায
মভাোঃ আনতায যভান
মভাছাোঃ ভজনাাযা খাতুন
মভাোঃ নাজভৄর মাজন
মভাজভনা খাতুন
আরী মাজন প্রাভাননক
ভত ভঞ্জুভা মফগভ
মভাোঃ পজর মখ
মভাছাোঃ মপযজদৌন মফগভ
ভত প্রান্ত াা
রুারী াা
সুনীর কানন্ত নফশ্বা
াধনা যানী নফশ্বা
এ. কাজভ
ভভতাজ মফগভ
ছকয কুভায দা
ইনত যানী দা
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
জজাযা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ানরভ
যনভা মফগভ
মভাোঃ পারুক
ানাজ মফগভ
দীজন চন্দ্র যা
নভননত যানী যা
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মভাছাোঃ নপজযাজা খাতুন
মভাোঃ টুকু মখ
নানগন মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
ানফনা নফনফ
ফাবু নকুজরশ্বয যকায
বাযতী যানী
াভসুর ক
আজভনা খাতুন
মভাোঃ াজাান নভা
নউনর মফগভ
মভাোঃ আভান উল্লা
াজযা মফগভ
মভাোঃ অনরায যভান খান
াজজদা মফগভ
ম্ভু নাথ দা
জানদা যানী দা
এনাজত উল্লা
জুজফদা
মভাোঃ নপ উদ্দীন
মভাছাোঃ ভনা খাতুন
ানফবুয যভান নকদায
জানকরুন মনছা
নচত্ত যঞ্জন দা
আযতী যানী দা
মভাোঃ নযাজ
পাজতভা আক্তায
মভাোঃ আজফদ আরী
ভাজজদা মফগভ
এ. এভ. আবুর কাজভ
মজাযা মফগভ
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05/10/1992
20/06/1988
16/02/1995
08/02/1988
01/02/1991
15/07/1994
07/03/1989
16/06/1990
29/11/1994
10/08/1992
31/12/1987
10/03/1992
15/07/1992
07/08/1990
11/03/1997
15/08/1995
01/03/1994
06/06/1990
01/01/1991
25/10/1991
12/05/1988
20/07/1995
11/12/1997
26/05/1994
15/11/1991
14/05/1992
05/02/1988
20/12/1991
01/01/1988
02/03/1995
20/08/1997
03/07/1990
01/01/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25611 যানপার ানভ
25612 মভাোঃ মজানাজদ উল্লযা
25613 মভাস্তপা যনকফ
25614 খাইরুর ইরাভ
25615 মভাোঃ আনভনুয ইরাভ
25616 মভাোঃ পযাদ আজভদ
25617 যানদুর ইরাভ
25618 ফাসুজদফ দা
25619 মভাোঃ াাদাত ইরাভ
25620 আফদুল্লা আর পার
25621 মভাোঃ মভান নভা
25622 মভাোঃ ানফফ উল্লা
25623 মদফাীল চক্রফতী
25624 কাভরুজন্নছা রানভা
25625 নানযন আক্তায ভনন
25626 তুলায ইভযান
25627 মভাোঃ যীপ মাাইন
25628 মযজজাান আজভদ
25629 াযভীন সুরতানা
25630 মভাোঃ ভাভৄনুয যীদ
25631 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
25632 যানকবুর ইরাভ
25633 মভাোঃ আর আনভন জীফ
25634 নযন নভা
25635 আব্বা আরী
25636 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
25637 মভাছাোঃ াযনভন আকতায
25638 াভীভা আক্তায
25639 মভাোঃ আজনাায মাাইন
25640 াযজবজ আজভদ
25641 মভাোঃ এনাভৄর ক
25642 মভাোঃ ইভযান মাজন
25643 যাজদুর াান

মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
ানভা খাতুন
মভাোঃ পারুক আরভ
নুরুন নাায মফগভ
নযাজ উনদ্দন
ইভত আযা
আব্দুর ক ভীয
সুনপা খাতুন
মভাোঃ সুজাত আরী
মযানা মফগভ
মভাোঃ ভযভ আরী
মভাছাোঃ নফীজা মফগভ
জারার উদ্দীন
জহুযা মফগভ
ননভর দা
নভনুযানী দা
মভাোঃ আফদুর খাজরক
মভাাোঃ াভসুন্নাায মফগভ
া আরভ
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
যাজদা মফগভ
ভত মভাোঃ ভাজরক নভনজ
াননা মফগভ
ংকয চক্রফতী
মপারী চক্রফতী
ভনজবুয যভান
াভা যভান
আব্দুর ভাজরক
মযাজকা মফগভ
ভন্টু মভাল্লা
ভাফুজা মফগভ
মখাকন দজী
আনযপা মফগভ
াজয আজভদ
মযানা আক্তায
মভাোঃ জাভার উনদ্দন
তানভনা মফগভ
মভাোঃ যভজান আরী
মভাছাোঃ ানরভা নফনফ
ভত মভাোঃ াজতভ আরী
আজনাাযা মফগভ
আভজাদ মাজন
নরন আযা মফগভ
মভাোঃ াজফ আরী
মফগভ াননা আক্তায
াভসুর ক
জাজযা খাতুন
আরকাছ আরী
যীনা মফগভ
মভাোঃ ছারাভ নভা
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াত্তায মচৌদৄযী
মভাছাোঃ নাজভা আকতায
ভত রুস্তভ আরী
নূযজাান মফগভ
মভাোঃ যজফ আরী
মভাছাোঃ ভয়ূযী মফগভ
এখরাছুয যভান
ছাইফুন মনছা
মভাোঃ াদায আরী
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ া জাভার
ইাভীন
আবুর মাজন
ভাজজদা মফগভ
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12/07/1997
01/06/1992
01/01/1990
07/09/1990
05/03/1990
12/01/1995
20/07/1990
04/06/1996
12/10/1994
01/03/1993
22/12/1987
07/12/1993
28/02/1991
23/12/1995
24/06/1993
18/09/1993
26/03/1997
04/01/1997
01/07/1989
08/08/1989
10/11/1990
25/10/1994
01/07/1993
15/02/1988
25/12/1989
10/10/1997
02/06/1987
20/10/1987
15/12/1994
14/09/1990
15/06/1987
24/07/1995
04/02/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25644 আরী আকফয
25645 ারভা খাতুন
25646 নফজন মদফনাথ
25647 যাান নভা
25648 াভীভা নানযন
25649 মখাকন সূি ধয
25650 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
25651 জুজর যদায
25652 নদান চন্দ্র াা
25653 াাদত মাজন
25654 উজ্জ্বর কয
25655 ভাযনজা সুরতানা
25656 মভাছাোঃ আব্দুর কাজদয নজরানী
25657 মভাোঃ আবুর ফাায মভাল্লা
25658 আর ভাভৄন ারাদায
25659 যনপকুর ইরাভ
25660 নযপ আজভদ যাগ
25661 নর মদফ নাথ
25662 মভাোঃ আার মাজন
25663 জান্নাতুর মপদ নউনছ
25664 কাউছায ভাভৄদ
25665 মভাাম্মদ পনযদ াান
25666 আনখ খানভ
25667 হুভাইযা খাতুন
25668 যানকফ মভাজনদ
25669 মভাোঃ াজ্জাত মাজন
25670 মভাোঃ আনতকুয যভান খান
25671 সুভন চন্দ্র নফশ্বা
25672 মভাোঃ আফদুর ানকভ
25673 মভাোঃ াজযাায জাান
25674 এনরজা আক্তায
25675 নুরুর হুদা
25676 ারুন অয যনদ

আব্দুর কানদয
মযনু মফগভ
মভাোঃ নুয আরাভ
মযানা
ভত ভাখন চন্দ্র মদফনাথ
ফান্তী যানী মদফনাথ
আব্দুর কদ্দুছ
জতুন মনচা
মভাোঃ আবুর কাজভ
পনযদা ইানভন
মগৌযাঙ্গ চন্দ্র সূি ধয
ছাা যানী সূি ধয
মভাোঃ জনার আজফদীন যকায
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
আপান উনদ্দন
মজাযা মফগভ
নদনর চন্দ্র াা
নরনর যানী যা
ভাীন আরী
ানদা নফনফ
মগাার কয
ভাা যানী কয
ভত মভাোঃ াাফউনদ্দন আকন্দ
যানদা মফগভ
মভাাোঃ আভজাদ আরী
মভাাোঃ মাজন আযা মফগভ
আরভগীয মভাল্লা
মাজনাযা মফগভ
ভত মভাোঃ আব্দুর ভনজদ ারাদায
রারন মফগভ
মভাোঃ ফাবু মখ
আজনাাযা মফগভ
ভইন উনদ্দন আাম্মদ
পাজতভা খাতুন
প্রফুল্ল মদফ নাথ
জন্তী মদফ নাথ
মভাাোঃ পারুক মাজন
মভাছাোঃ ভাভৄদা খাতুন
মখ মজকন্দায াাত
মযানা াযবীন
আফদুর ভনজদ
ানাযা মফগভ
মভাাম্মদ নদুয যভান
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ মতাতা মভাল্লা
মস্দাযা মফগভ
ইভদাদুর ক
পানতভা মফগভ
মভাোঃ আনজজুয যভান
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মফরাজত মাজন
যাজদা আক্তায
মভাোঃ আক্তায মাজন খান
নাজভৄন্নাায
বজন চন্দ্র নফশ্বা
গীতা
মভাোঃ আবুর আনজজ
রুনফ আক্তায
মভাোঃ া আরভ
মযজনা মফগভ
আইয়ূফ আরী তাদায
যানী মফগভ
মভাাযপ মাজন
নুরুন নাায
দুরার নভা
ানরভা মফগভ
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06/10/1990
10/10/1990
21/07/1987
11/08/1989
01/12/1988
01/11/1987
15/08/1994
12/08/1994
21/10/1989
22/03/1998
01/11/1987
26/08/1987
21/09/1987
12/10/1987
15/10/1988
20/08/1989
31/12/1988
10/10/1988
14/12/1988
18/06/1996
02/12/1990
26/11/1993
13/06/1988
01/10/1993
25/01/1988
15/11/1992
01/02/1992
01/01/1989
15/09/1997
25/05/1997
01/08/1987
10/12/1993
07/01/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25677 আবুর ফাায
25678 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
25679 দীক কুভায যা
25680 ীভা যানী মগাস্বাভী
25681 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
25682 অনভত কুভায াা
25683 ভারুতী যা
25684 সুজন চন্দ্র দা
25685 ানব্বয মাজন
25686 তদ জানকয আরভ
25687 মভাোঃ ানযছ উনদ্দন
25688 মভাোঃ মভাস্তানপয কাভার
25689 মভাোঃ নজাউর ইরাভ
25690 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ
25691 মভাোঃ নভযন ভাভৄদ
25692 নবভ চন্দ্র যা
25693 নফধান চন্দ্র দা
25694 মভাোঃ আশ্রাফউনদ্দন
25695 মভাোঃ ভৄননরুজ্জাভান দুরার
25696 মভাোঃ নানছভ ভনল্লক
25697 নজফ সূিধয
25698 তাননা আক্তায
25699 মভাোঃ এনাভৄর ক
25700 অনজত কুভায যকায
25701 সুভন চন্দ্র যকায
25702 ইনল্লন আখতায
25703 মভাোঃ ান্ত া
25704 পাযদাতুর ফানকা
25705 নপকুর ইরাভ
25706 মভাোঃ যানজফ নভা
25707 মভাোঃ আর ইনরা
25708 ভাননক মাজন
25709 নজরুর ইরাভ

নুয মভাাম্মদ
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ আবু-ফকয নভা
মভাছাোঃ যনভছা খাতুন
সুীর কুভায যা
নভনতী যা
শ্রী নন্দন মগাস্বাভী
সুান্তী মগাস্বাভী
মভাোঃ মখাযজদ আরভ
যন আযা মফগভ
মগৌতভ চন্দ্র াা
অননা াা
ভত: রা যা
ইন্দ্রা গান্ধ্ী
ক্ষীযজভান দা
প্রনভরা যানী দা
মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
ভজনাাযা মফগভ
তদ মগারাভ নকফনযা
নানছভা খানভ
মভাোঃ নফী মাজন
মভাছাোঃ াজরা খাতুন
মভাোঃ আবুর কারাভ
নূযজাান
মভাোঃ ইউনুছ আরী
মযখা খাতুন
মভাোঃ জাজদ আরী
মভাাোঃ াজরা মফগভ
মভাোঃ সুরতান ভাভৄদ
মভাাোঃ নাজভা মফগভ
নগনয চন্দ্র যা
ননভনরা যানী
ননতাই চন্দ্র দা
ফান্তী যানী দা
মভাোঃ আরারউনদ্দন
যন আযা মফগভ
মভাোঃ আরাভ প্রাং
মভাছাোঃ আছভা নফনফ
মভাোঃ ানভ উনদ্দন ভনল্লক
নানছভা মফগভ
যফীন্দ্র সূিধয
অঞ্জরী যানী সূিধয
মভাোঃ কাভার যদায
াযনবন মফগভ
মভাোঃ আোঃ াভাদ খান
মভাছাোঃ মভানজজরা খাতুন
ভতুযঞ্জ যকায
গীতা যানী যকায
জন চন্দ্র যকায
নৄষ্প যানী যকায
ইউনুছ আরী
ারুর আখতায
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ রাবরী মফগভ
মভাোঃ ফাবুর মাজন
নাজভা আক্তায
তাইজর ভন্ডর
যনভা মফগভ
আোঃ আনজজ নভা
মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ ভনতউয যভান
নানছভা
আকতায মাজন
ভজনাাযা মফগভ
যাজা নভা যদায
নাযা খাতুন
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05/06/1990
31/08/1989
20/12/1988
12/05/1991
08/06/1992
13/05/1989
28/12/1987
30/12/1987
02/11/1997
08/08/1987
12/12/1990
01/12/1990
11/09/1991
19/10/1988
15/04/1994
12/05/1990
11/03/1988
01/04/1988
28/12/1996
31/12/1993
10/04/1993
25/02/1996
08/11/1989
11/07/1988
12/09/1990
21/05/1988
20/11/1987
10/11/1996
25/12/1991
16/11/1992
15/12/1995
01/01/1994
10/06/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25710 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
25711 এ.এভ ইভাদ
25712 মভাোঃ উজ্জর মাজন
25713 উজ্জর মাজন
25714 মভাোঃ ভাাতাফ মাজন
25715 মভাোঃ যাান আরী
25716 মভাোঃ আফা উদ্দীন
25717 মভাোঃ আব্দুয যউপ
25718 মভাোঃ নভনারুর ইরাভ
25719 এ,টি,এভ আযাফুর ক
25720 মভাোঃ নুজয আরভ
25721 জনন আজভদ মচৌদৄযী
25722 মভাছাোঃ অন্তযা খাতুন
25723 মভাোঃ নভৄর
25724 জাজফদ ভাভৄদ
25725 ননক্সন কুভায দা
25726 া মভজদী াান ানফর
25727 জয কৃষ্ণ দা
25728 মভাছাোঃ ঝন না খাতুন
25729 মভাোঃ খাজরদ খান ভাসুভ
25730 ভাসুদা আক্তায
25731 মভাোঃ ভাইনউনদ্দন তালুকদায
25732 মভাাম্মদ নযপাত াান ননয
25733 মভাোঃ াাদাত মাজন
25734 মভাোঃ হুভান কনফয নভল্টন
25735 মকৌনক ভজুভদায
25736 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
25737 ননজৎ কুভায গাজন
25738 মভাোঃ নুরুজ্জাভান
25739 নফর চন্দ্র যা
25740 মভাোঃ নভরটন মাাইন
25741 মভাোঃ নভজানুয যভান
25742 তুনন নফকা নফশ্বা

ভত. নকভত আরী
সুযভা মফগভ
মভাোঃ ইউনু নকদায
মভাছাোঃ খানদজা মফগভ
মভাোঃ ছাজফয আরী যদায
মভাছাোঃ নপজযাজা নফনফ
সুনখন নফশ্বা
যাজফা খাতুন
ভত. পাজউনদ্দন তালুকদায
সুনপা মফগভ
মভাোঃ চাঁদ আরী
মভাছাোঃ নউরী খাতুন
মভাোঃ আনুদ্দীন
মভাছাোঃ ফুযা খাতুন
মভাোঃ আোঃ াজদ
মভাছাোঃ াভত ফানু
মভাোঃ পজলুর ক
মভাছাোঃ যানজা খাতুন
মভাোঃ নপকুর ইরাভ ভূইা
মখাযজদা মফগভ
মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
মযজনা মফগভ
মভাোঃ আজভত আরী
মভাছাোঃ মযখা খাতুন
মভাোঃ আবুর মাজন নভা
মভাছাোঃ াজজযা খাতুন
ভত. জুরনপকায আভদ
ভত. মভাছাোঃ যনভা মফগভ
মভাোঃ জনার উনদ্দন
আনভনা মফগভ
যাজন্দ্র কুভায দা
ফীনা যানী দা
া মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
নখনা মফগভ
ননী মগাার দা
চান্দনা যানী দা
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায (প্রাং)
মভাছাোঃ পনযদা খাতুন
মভাোঃ াভছুর আরভ খান
মাজনাযা মফগভ
ারুন অয যনদ
ভৄননদা মফগভ
মভাোঃ জুরফুয যভান তালুকদায
মভাাোঃ নভরন মফগভ
মভাোঃ এভদাদুর কনফয
তদা াভছুন নাায
ভত মভাোঃ ারী উল্লা
ভত অনদা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ যানদা মফগভ
নচত্ত যঞ্জন ভজুভদায
মভৌসুভী ভজুভদায
মভাোঃ আব্দুয যভান গাইন
মভাছাোঃ আনজুভানাযা মফগভ
ভননন্দ্র নাথ গাজন
কুসুভ যানী গাজন
মভাোঃ আরতাপ মাজন
মভাছাোঃ নুয নাায মফগভ
জতযন্দ্র নাথ যা
ফন যানী
মভাোঃ ভনতায যভান
সুরতানা াযবীন
মভাোঃ ভনতায যভান
মভাছাোঃ রুনজনা মফগভ
মগৌযদ নফশ্বা
প্রনভরা নফশ্বা
Page 174 of 387

08/08/1987
24/11/1998
30/06/1991
10/10/1997
10/11/1989
21/10/1998
01/12/1994
10/04/1995
24/10/2017
01/01/1992
15/11/1990
05/01/1992
30/10/1991
10/09/1988
01/12/1989
07/08/1992
31/10/1996
30/12/1987
05/01/1991
03/01/1998
10/12/1993
20/01/1990
31/07/1988
15/10/1987
12/07/1994
20/11/1990
27/10/1990
18/05/1991
27/09/1990
10/11/1987
21/08/1989
01/01/1993
10/12/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25743 জানদুর ইরাভ
25744 এ এভ ইভযানুর ইরাভ খান
25745 মভাোঃ মগারাভ ভারা রুজফর
25746 মভাছাোঃ যানজা সুরতানা
25747 অজুনন চন্দ্র
25748 মভাোঃ ানরদ মাজন
25749 মভাোঃ া আরভ
25750 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
25751 মভাোঃ ফাজনজদ
25752 পাযজানা ইাছনভন
25753 মভাোঃ যাজর উনদ্দন
25754 নযভা খাতুন
25755 কৃষ্ণ ভন্ডর
25756 মভাোঃ ানভউর ইরাভ
25757 মভাোঃ আনফদ মাজন
25758 মভৌসুভী আক্তায
25759 তন কুভায মন
25760 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
25761 মভাোঃ তুনন নকদায
25762 মভাাম্মদ নানদুর ইরাভ
25763 কাভরুর াান
25764 জন্ত তফযাগী
25765 মভাোঃ নাইভ াান
25766 নফংকয যকায
25767 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
25768 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
25769 মভাোঃ আব্দুর আজরক
25770 ভনার কানন্ত দা
25771 মভাোঃ যাান নভা
25772 মভাোঃ রাবলু নভা
25773 মভাোঃ মভজদী াান
25774 নজ. এভ ানফবুয যভান
25775 কনক যা

মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ জহুযা মফগভ
নযাজুর ইরাভ খান
নউনর আক্তায
মভাোঃ ভাভৄন কনফয খান
াী মফগভ
মভাোঃ ফাফলু আজম্মদ
মভাছাোঃ আপজযাজা মফগভ
কানরদ কভনকায
চন্দনা যানী
মভাোঃ আব্দুর ভনতন
মভাছাোঃ নরভা মফগভ
মভাোঃ াজাান আরী
মভাছাোঃ াজযা মফগভ
জাভার উনদ্দন
মখাজদজা খাতুন
মভাোঃ মাযাফ আরী
খাজরদা খাতুন
পারুক আভদ
খাজরদা মফগভ
মভাোঃ আবুর খাজয
নভজ জাানাযা মফগভ
মযজাউর কনযভ
ভভতাজ কনযভ
জন্তাল ভন্ডর
মরবু ভন্ডর
মভাোঃ নফবুয যভান
াানাজ াযবীন
মদজরাায মাজন
আকনরভা মফগভ
জনরুর ইরাভ
ভাসুদা মফগভ
নচন্তাযন মন
সুযতী যানী মন
াান আজভদ
ভভতাজ মফগভ
আব্দু ছারাভ নকদায
তাছনরভা মফগভ
মভাাম্মদ নজরুর ইরাভ
নউরী ইরাভ
আব্দুয যভান
মযজনা মফগভ
মজযানত তফযাগী
কনক তফযাগী
মভাোঃ এ,মক,এভ মফরাজত মাজন
ননযন আক্তায
নদরী কুভায যকায
ন্ধ্যা যানী যকায
ভত. মভাোঃ ানভদুর ইরাভ
এজরভা খাতুন
মভাোঃ ফাইদুর ক
মভাছাোঃ যাজফা মফগভ
মতাজাজম্মর ক
জভনা মফগভ
ভগাঙ্ক দা
করুনা যানী দা
মভাোঃ আব্দুর মভান্নাপ
মভাছাোঃ যনজুভা মফগভ
ভত. আবু ফক্কয নভা
মভাছাোঃ মাযা মফগভ
মভাোঃ আঈনুদ্দীন নফশ্বা
মভাছাোঃ বুরবুনর খাতুন
নজ. এভ মভাজাপপয যভান
লুৎফুজন্নছা মফগভ
যনঞ্জত কুভায
ঝযনা যা
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31/12/1998
30/12/1988
24/10/1987
01/11/1991
31/12/1989
26/07/1991
04/07/1989
30/12/1993
20/03/1992
15/06/1993
20/05/1991
07/01/1990
01/02/1990
21/09/1991
01/05/1994
25/04/1994
20/11/1988
25/05/1987
01/02/1989
15/09/1991
18/07/1987
02/01/1989
04/06/1988
01/10/1988
31/12/1997
01/09/1989
10/08/1988
18/12/1990
25/11/1991
20/10/1989
07/02/1990
12/10/1988
08/04/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25776 রাবলু মখ
25777 ল্লফ কুভায াা
25778 যাজন মবৌনভক
25779 মভাোঃ ভনন নভা
25780 মাজর মদফনাথ
25781 উত্তভ মচৌদৄযী
25782 াভীভা নানযন
25783 মভাোঃ পারুক াজাদা
25784 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
25785 মভাোঃ উজ্জ্বর মাজন
25786 ভাসুভ নফল্লা
25787 ভৄাম্মদ এযাদ আরী
25788 তা দা
25789 ভজনাজতাল ারাদায
25790 মভাোঃ মাজর নভা
25791 াননজদা আক্তায
25792 নাজভৄর আরভ
25793 মভাছাোঃ ানকরা খাতুন
25794 মভাোঃ আনতকুয যভান
25795 আপাজ উনদ্দন
25796 রুজফর ভজুভদায
25797 সুভনা যানী তভি
25798 মভাোঃ ভাভৄদ াান
25799 সুভন কয
25800 মভাোঃ আব্দুর কনযভ
25801 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
25802 এ. এভ যাজর
25803 মভাোঃ ভানুয যভান
25804 রাী যানী
25805 নাজভৄর াান
25806 নফনাথ কুভায
25807 ভদুর চন্দ্র যকায
25808 মভাোঃ উফাদুর ইরাভ

ভকবুর মাজন
মজাজফদা
প্রবাত চন্দ্র াা
অননতা যানী াা
ভজয মবৌনভক
অননতা মবৌনভক
এ,মক,এভ াজদুর ক
মভাছাোঃ মকাননুয মফগভ
াধন চন্দ্র মদফনাথ
ননভতা মদফনাথ
ভত. প্ররাদ মচৌদৄযী
ভত. নভনা যানী মচৌদৄযী
মভাোঃ ভাসুদ কনযভ
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুছ াভাদ
আনজযন মফগভ
মভাোঃ মগারাভ যভান
মভাছাোঃ াযনভন সুরতানা
ভত. নযাজুর ইরাভ
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
মভাোঃ ান্না নভা
নুয আক্তায
মভাোঃ আব্দুয যভান
নুযজাান মফগভ
সুকুভায দা
স্বণ নরতা যানী দা
রারজভান ারাদায
মযনু রতা ারাদায
মভাোঃ ইনি নভা
নযনা মফগভ
মভাোঃ আনভনুয যভান
ননলুপা সুরতানা
আইয়ুবুয যভান
নানছভা মফগভ
মভাোঃ লুৎপয ভন্ডর
মভাছাোঃ নযপা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর গফুয মভাল্লা
মভাাোঃ আভা খাতুন
ভৄাম্মদ উল্লযা
নভনু আক্তায
চাঁদ মগানফন্দ ভজুভদায
ডনর ভজুভদায
সুান্ত কুভায তভি
স্বগী অননভা যানী তভি
মভাোঃ আজনাায মাজন
নভনা াযবীন
নফষ্ণুদ কয
সুকৃনত যানী কয
মভাোঃ আনভনুর ক
মভাছাোঃ আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ নফাভউদ্দীন া
ানখনা মফগভ
মভাাম্মদ আরী
কফযী খাতুন
আরী মাজন
ভনজদা খাতুন
ননভাই
অননতা যানী
আব্দুর জব্বায
নানভা মফগভ
শ্রী তাযাদ দা
শ্রীভনত ফাতাী যানী
ভত. সুনীর চন্দ্র যকায
ন্ধ্া যানী যকায
মভাোঃ নানছভ উনদ্দন
পনজরা খাতুন
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03/03/1989
31/10/1992
10/07/1987
10/10/1988
20/01/1988
31/12/1989
10/01/1992
15/06/1987
09/06/1987
08/12/1988
04/01/1991
16/02/1988
15/08/1988
22/11/1990
05/02/1989
09/07/1993
30/12/1992
17/11/1994
03/09/1988
05/03/1990
10/04/1990
15/12/1991
10/11/1991
08/02/1993
01/12/1990
01/01/1990
10/05/1988
12/08/1990
25/07/1992
08/11/1986
15/04/1991
17/12/1988
06/04/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25809 মভাাোঃ নযানুয াযবীন
25810 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
25811 আর-আনভন তছার
25812 মনরভ াযজবজ
25813 মভাোঃ আর আনভন
25814 এইচ এভ ভননরুর ইরাভ
25815 নভজানুয যভান
25816 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
25817 াাজাভার
25818 তাননজরা আপনযন মচৌদৄযী
25819 চঞ্চর ব্যানাজী
25820 মভাোঃ ভয পারুক
25821 উত্তভ তযপদায
25822 নবু চন্দ্র ভাজরা
25823 নন্টু ভজুভদায
25824 কৃনতন ফা দা
25825 জন্তাল কুভায যা
25826 অনফ ন কুন্ডু
25827 মভাোঃ মদজরাায মাজন
25828 ানদকুর ইরাভ
25829 নভরন ভন্ডর
25830 মভাাম্মদ আতাউয যভান
25831 সুজন নাথ
25832 আক্তায মাজন
25833 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
25834 মভাোঃ আরভগীয াান সুভন
25835 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
25836 মভাোঃ াাদাৎ মাাইন
25837 মভাোঃ নাজভৄর হুদা
25838 মভাোঃ াফলুয যভান
25839 মভাোঃ ভনউয যনদ
25840 াযনভন সুরতানা
25841 মভাোঃ নরংকন মাজন

মভাোঃ নরাকত আরী
মভাাোঃ নপজযাজা মফগভ
খন্দকায ভান গনন
পনযদা মফগভ
ারুন তছার
মযাজকা মফগভ
আব্দু াভাদ াানা
মভাজভনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কনযভ
মভাছাোঃ ভাজজদা
এ.মক. এভ নূরুর ক
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ নুরু নভা
ভনজননা মফগভ
মভাোঃ আনছায আরী
মভাছাোঃ ভৄননজরা খাতুন
রার নভা খান
াজজদা মফগভ
মভাাম্মদ আফদুয যউপ মচৌদৄযী
াভীভ আকতায
কভর ব্যানাজী
বাযতী ব্যানাজী
মভাোঃ সুরতান আরী
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
ভননন্দ্র নাথ তযপদায
মযখা তযপদায
কৃষ্ণদ ভাজরা
মকৌশুল্লা যানী ভাজরা
ধ্রুফদা ভজুভদায
ংকযী ভজুভদায
নজযন্দ দা
কারী তাযা দা
নদ্বজজন্দ্র নাথ যা
সুনভিা যানী যা
ফাদর কৃষ্ণ কুন্ডু
শুক্লা যানী কুন্ডু
মভাোঃ আব্দুর আউার
নযফানু
নজন্নাত মভাল্লা
নরজা মফগভ
ননভাই চন্দ্র ভন্ডর
ছজনকা ভন্ডর
মভাাম্মদ াজাান নভা
মভাাম্মৎ মদজরাাযা মফগভ
সুনীর চন্দ্র নাথ
নদারী যানী মদফী
ফনয উল্যা
ভশুযা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ মফগভ
মভাোঃ মভাজাপপয মভাল্যা
ভননযা খাতুন
নুরুর আনভন
মভজরুজন্নছা
মভাোঃ মাাইন দাগয
ননলুপা মফগভ
আব্দুর ান্নান
নুরুন নাায
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আনজজ নভা
মভাছাোঃ মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ াজাান কনফয যকায
ানাজ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াই
ানফনা ইানভন
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26/10/1990
11/09/1987
07/05/2017
10/06/1993
22/07/1994
01/01/1988
28/06/1997
27/11/1988
02/03/1991
01/06/1992
27/12/1987
29/06/1990
10/04/1989
05/11/1988
01/01/1988
31/12/1989
05/04/1989
10/07/1998
12/10/1991
22/11/1991
12/07/1994
03/01/1988
12/02/1990
24/11/1995
05/05/1988
03/06/1988
30/11/1992
27/09/1995
29/12/1989
30/10/1987
30/11/1990
02/11/1990
06/12/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25842 মভাাম্মদ ননায মাজন
25843 মভাোঃ মরাকভান মাজন
25844 াথ ন যকায
25845 নকজায মন
25846 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
25847 মভাোঃ জাভার মাজন
25848 মভাোঃ ইভনতাজ মাজন
25849 মভাোঃ াভন যভান
25850 মভাোঃ মভজদী াান
25851 মভাোঃ ভাসুভ ভন্ডর
25852 মভাোঃ জুজর াান
25853 মভাাম্মদ নভজানুয যভান
25854 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
25855 মভাোঃ আজভদ যীপ
25856 নযভন কাজী
25857 মভাাু্ম্মদ তানযকুজ্জাভান
25858 মভাোঃ অন্তয ইরাভ
25859 মভাোঃ মাজর যানা
25860 মভাোঃ মভজদী আনক
25861 মভাোঃ জনভ উনদ্দন
25862 নভনয কানন্ত যা
25863 মভাোঃ খাজদভৄর ইরাভ
25864 এ,এভ, নজাউয যভান
25865 মজাফাজয আর ভাভৄদ
25866 ভজয যকায
25867 স্বন কুভায মঘাল
25868 মভাোঃ ছানকবুর ইরাভ
25869 মভাোঃ আনতকুয যভান
25870 মভাাম্মদ নুয মাজন
25871 মভাাম্মদ খাইরুর ইরাভ
25872 মভাোঃ মাজর আকন
25873 মভাোঃ উজ্জর মাজন
25874 মভাাোঃ আাদুজ্জাভান

মভাোঃ জনুর আজফদীন
নাজভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আরীভ
মভাাোঃ ানরভা
ননতাই যকায
যস্বতী যানী
মতীন্দ্র মন
কল্পনা মন
মভাোঃ আবু ইউসুপ
াানা াযবীন
মভাোঃ দাউদ মাজন
ানরভা খাতুন
ইভাইর মাজন
ারা াযবীন
মভাোঃ ানদুয যভান
ভঞ্জু মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
নরনর মফগভ
মভাোঃ মতাপাজর মাজন
মভাছাোঃ মভনযনা মফগভ
মভাোঃ আজগায আরী
মভাছাোঃ জনযনা মফগভ
মভাাম্মদ ভনরুর ক
যানফা খাতুন
মখাযজদ আরভ
কানুয মফগভ
আফদু াত্তায
াভছুন নাায
কাজী ানদুয যভান
টুটুর মফগভ
মভাোঃ নভজানুয যভান
তাজযা আক্তায
মভাোঃ এনাজুর ক
মভাছাোঃ মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ াজতভ মখ
মভাছাোঃ ভনজজরা খাতুন
মভাোঃ আব্দু াভাদ
মভাছাোঃ মযজনা মফগভ
মভাোঃ ারুন অয যনদ
নাজভা মফগভ
ধীজযন্দনাথ যা
রক্ষী যা
মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
কাভরুন নাায
মভাোঃ আব্দুু্র জব্বায মখ
াজরা মফগভ
ভনজফয যভান
ফকুর মফগভ
মবারা নাথ যকায
তরুরতা যকায
অজাক কুভায মঘাল
নভনা যানী মঘাল
মভাোঃ চান নভা
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ ইউনুচ আরী
মভাছাোঃ খুননদা মফগভ
আরী আজম্মদ
াজজযা মফগভ
মভাাম্মদ আবুর খাজয ভূইা
নভজ নানছভা আক্তায
মভাোঃ মনরভ আকন
নানছভা মফগভ
ভত আবুর ফাায
মভাছাোঃ আনজজযা মফগভ
মভাাোঃ ানফবুয যভান
মভাাোঃ পাজতভা নফনফ
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10/06/1996
20/03/1990
22/07/1996
31/12/1994
01/12/1994
05/07/1988
18/01/1999
24/09/1994
20/08/1993
20/09/1997
12/12/1995
23/07/1995
05/08/1990
01/01/1996
31/12/1985
05/04/1993
08/07/1994
05/10/1997
13/12/1990
05/01/1990
06/11/1991
27/10/1988
29/01/1989
01/01/1991
03/01/1991
22/07/1989
01/12/1988
11/10/1991
10/09/1988
27/10/1992
08/12/1985
06/07/1988
18/07/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25875 মভাোঃ আব্দু াত্তায
25876 ইানভন উজম্ম খানদজা
25877 মভাাম্মদ আনযফুজ্জাভান
25878 রা চন্দ্র
25879 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
25880 মভাোঃ হুজ্জাতুর ইরাভ
25881 নকজায চন্দ্র
25882 মভাোঃ ইভযান আকন
25883 নভঠুন চন্দ্র দা
25884 মভাোঃ মভাকাজদ্দ
25885 প্রান্ত কুভায যকায
25886 মভাাোঃ আপজযাজা খাতুন
25887 নফপ্লফ কুভায গাজন
25888 ননতযানন্দ ারদায
25889 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
25890 আনকুয যভান আনাযী
25891 ভাাভৄদ াান নযভন
25892 মভাোঃ ভানন ইরাভ
25893 মভাোঃ মনরভ আজভদ
25894 মভাোঃ ইপজতখারুর কফীয
25895 মভাাম্মদ আরী নজন্না
25896 ানরভা খাতুন
25897 সুব্রত কুভায ফভনন
25898 মভাাযযপা মফগভ
25899 মভাোঃ পাাদ মাাইন
25900 আবুজায নগপাযী
25901 মভাস্তানপজুয যভান
25902 রুজফর চন্দ্র নাথ
25903 মভাোঃ ভাভৄন অয যনদ
25904 মভাোঃ ভাভৄনুর ইরাভ
25905 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
25906 মভাোঃ া আরভ
25907 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ

লুকুভ আরী
াজরা
মভাোঃ যনপকুর ক
খানদজা নফন নানযন
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
আজনাাযা মফগভ
মগৌযাঙ্গ চন্দ্র
যনত যানী
মভাোঃ আব্দুর জনরর প্রধান
মভাছাোঃ ভাকদুা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
ঝড়ুা ফভনন
তুরন ফারা
আফদু ারাভ আকন
মভাাোঃ মযাজকা মফগভ
নযভর চন্দ্র দা
ানফিা যানী দা
আবুর াজভ
আনপা খাতুন
ভতোঃ অনশ্বনী কুভায যকায
ভাা যানী যকায
ভত. কাজী আব্দুর ভনতন
আকনরভা খাতুন
াধন কুভায গাজন
অচ্চননা ফারা
ধীজযন্দ নাথ ারদায
ারুর যানী ারদায
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাজনাাযা মফগভ
ভাবুবু ারাভ
আজা আক্তায
সুরতান আজভদ
াননা ারুর
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
নভজ খাজরদা ইরাভ
মভাোঃ আজাদ আরী
মভাছাোঃ ননযন মফগভ
মভাোঃ ইরতুনভন কফীয
মভাছাোঃ ইউনভনাযা মফগভ
মভাোঃ আোঃ আনজজ যকায
মভাছাোঃ ানপজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
সুযাইা আক্তায
কৃষ্ণ দ ফভনন
ইযানী ফারা ফভনন
নুরুর ক
ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ এভদাদ মাজন
ভৄনন্ন াযনবন
আব্দুর গনী
আজনাাযা মফগভ
আকফয আরী ভধা
সুনপা মফগভ
জন্তাল কুভায নাথ
রক্ষী যানী নাথ
ভত ারুন অয যনদ
মভাছাোঃ তাযা বানু
মভাোঃ নযাজুর ক
মভাাোঃ আজরা খাতুন
মভাোঃ আব্দুল্লা
মভাছাোঃ কাভরুন্নাায
মভাোঃ আপজার মাজন
াজযা ফানু
ভত মভাোঃ মযৌন আরী ভজুভদায
ভত ভভতাজ মফগভ
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25/05/1987
01/12/1993
21/08/1992
21/12/1996
10/09/1990
01/06/1990
11/10/1990
02/02/1995
28/10/1989
27/11/1988
25/05/1987
10/06/1988
05/10/1993
25/11/1987
01/03/1989
10/11/1989
05/02/1992
10/04/1998
10/11/1992
31/01/1993
10/10/1989
28/05/1988
03/05/1990
10/02/1996
18/06/1993
10/07/1992
15/01/1992
15/01/1990
01/08/1988
15/11/1997
30/12/1988
04/11/1995
10/12/1986

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25908 ভাভৄদা সুরতানা
25909 মভাোঃ জানদ মাজন
25910 ান্তনু মদফনাথ
25911 মভাোঃ নুয আরভ
25912 মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন
25913 যনফউর ইরাভ
25914 মভাোঃ মভজদী াান
25915 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
25916 নফজন চন্দ্র যকায
25917 মভাোঃ আরআনভন
25918 তাজযক নভা
25919 তনযকুর ইরাভ
25920 মভাোঃ যাজদুর ফাযী
25921 মগানফন্দ মঘাল
25922 মভাোঃ পারুখ মাজন
25923 খুন চন্দ্র
25924 ইকফার মাজন নফশ্বা
25925 মভাোঃ ইভযান মাজন
25926 মদফাীল নফশ্বা
25927 মভাোঃ ভাফুজায যভান ভন্ডর
25928 রা মদফনাথ
25929 মভাোঃ কনফয মাজন
25930 তাননা
25931 নুযাত জাান
25932 মভাোঃ যনফউর াান
25933 নফাীল যা
25934 মভাোঃ ভয পারুক
25935 তযনজৎ কুভায দা
25936 আবু াান
25937 মভাোঃ আকতারুজ্জাভান
25938 মভাোঃ আনফ আরী
25939 মভাোঃ যাান তনযক
25940 আনপপা মফগভ

ভভতাজ উনদ্দন আজভদ
মযাকানা আজভদ
মভাোঃ মদজরাায মাজন খান
পাজতভা মফগভ
উত্তভ কুভায নাথ
স্বপ্না যানী নাথ
মভাোঃ মগারাভ যসুর পনকয
মভাজভনা মফগভ
মভাোঃ উভয আরী
মভাছাোঃ মভাজনদা মফগভ
আবু ফক্কয
যাজরা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ক
মভাছাোঃ ছনকনা মফগভ
মভাোঃ পজরায যভান
মভাছাোঃ ছাজরা মফগভ
নফভর চন্দ্র যকায
নননত যানী যকায
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
মভাছাোঃ মনরনা মফগভ
মভাোঃ আবু ফক্কয ননদ্দক
মভাছাোঃ নযনা আক্তায
মভাোঃ কনযভ যদায
মযকছানা মফগভ
মভাোঃ আনজভ উনদ্দন
মভাছাোঃ ভৄনক্তাযা মফগভ
রান মঘাল
মাাগী মঘাল
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
পনজরা মফগভ
প্রফুল্ল চন্দ্র
নযনা যানী
মভাোঃ মদজরাায মাজন নফশ্বা
মভাাোঃ ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ াইদুর ইরাভ
তাছনরভা খাতুন
নযভর নফশ্বা
নফিা নফশ্বা
মভাোঃ মভাপাজুর মাজন ভন্ডর
মভাছাোঃ ভঞ্জুাযা মফগভ
স্বন মদফনাথ
নভরন মদফনাথ
মভাোঃ রুস্তভ আরী খান
মভাাোঃ যজানাযী মফগভ
মভাছাোঃ ানপজা খাতুন
মভাোঃ আতাউয যভান
এ.এভ আবুর কাজদ
নুযভর মফগভ
মভাোঃ আজাায আরী
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
চীন্দ্র কুভায যা
ফান্তী যা
ভত নুরুর ক
াননা মফগভ
যনঞ্জত কুভায দা
রক্ষী যানী দা
ভভতাজ উনদ্দন
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ ভনজছয আরী
মভাাোঃ খানদজা মফগভ
মভাোঃ আনতায যভান
মভাছাোঃ আছভা খাতুন
মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
যানফা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর ানকভ
জাানাযা মফগভ
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18/04/1995
10/10/1987
01/10/1992
01/01/1990
12/03/1996
01/01/1992
08/09/1990
10/02/1992
30/10/1990
09/02/1992
15/12/1989
30/10/1991
03/01/1989
08/10/1987
15/06/1988
24/07/1987
01/08/1989
05/12/1993
07/11/1987
14/07/1987
10/05/1988
02/02/1990
10/01/1993
31/12/1988
31/12/1989
02/03/1992
15/12/1989
01/09/1992
07/03/1993
01/01/1991
28/11/1989
31/12/1994
30/11/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25941 মভাোঃ আরানভন ভজুভদায
25942 মভাোঃ নাবুর ইরাভ
25943 নখা যানী
25944 আাদুজ্জাভান যনন
25945 মভভী আক্তায
25946 ই এভ াজযাায কনফয
25947 খন্দকায মভাতানছভ নফল্লা
25948 মভাোঃ জুজর আরভ
25949 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
25950 টিনৄ সুরতান
25951 এ.এভ আব্দুর ভনজদ
25952 প্রজননজৎ ফাছাড়
25953 িা ভন্ডর
25954 াপাাত তুহুভ নভৄর
25955 মভাোঃ নযজু আকন্দ
25956 মভাোঃ আনতক াান
25957 সুনদপ্ত যকায
25958 মভাোঃ আবু ারাভ
25959 ইাছনভন আক্তায
25960 ইনত আক্তায নুনৄয
25961 মভাোঃ াজদ আজভ
25962 মভাছাোঃ মাজরী আক্তায
25963 মভাোঃ আাদুজ্জাভান নযন
25964 নরটন উনদ্দন খান
25965 ভননরুর ইরাভ
25966 সুভাইা ইানভন ীযা
25967 মভাোঃ আব্দুর কনযভ
25968 তুননুর আযাপাত
25969 মভাোঃ মভাছজর উনদ্দন খাঁন
25970 সুনভ আক্তায
25971 জান্নাত আযা ভেনথ
25972 তাজযক াান ফাধন
25973 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান

মভাোঃ রুহুর আভনন ভজুভদায
নাজভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
যফীন্দ্রনাথ ভনা
নফউটি ভনা
নভা মাজন
মাজন আযা খানভ
মভাোঃ ভনুর ইরাভ
সুনপা মফগভ
মভাোঃ হুভান কনফয
মভাছাোঃ সুরতানা ননযন
খন্দকায কত আরী
মনরনা খন্দকায
মভাোঃ পজজ উনদ্দন
ভানযা মফগভ
মভাোঃ ইনি নভা
মভাাোঃ ভজনাাযা মফগভ
ভনপজ উনদ্দন
াভসুন্নাায
এ.এভ আব্দুর ক
নভজ আজা খাতুন
স্বন ফাছাড়
সুন্দযী যানী
নফজন কুভায ভন্ডর
নখা যানী ভন্ডর
ভৄন্সী জাাঙ্গীয মাজন
ানফফা আক্তায
মভাোঃ ানবুয যভান আকন্দ
মভাছাোঃ নযন মফগভ
মভাোঃ দনফয উনদ্দন
মভাছাোঃ ভারুপা মফগভ
ভত ভদন কুভায যকায
সুযভা যানী যকায
ভত আভজাদ আরী যকায
মভাাোঃ খানদজা মফগভ
আবুর কাজভ যকায
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ চান নভা
নরুন্নাায
মভাোঃ আবুয কারাভ
ভাযজাান আক্তায
মভাোঃ ানফবুয যভান মখ
নরন
ভত আব্দুর ভাজরক
আঞ্জুভানাযা মফগভ
জনয উনদ্দন খাঁন
যনভা মফগভ
মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
ভনজননা খাতুন
কাজী মগারাভ এনা
াানুয মফগভ উনর
মভাোঃ নযন নভা
মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ
ফজলুয যভান
ছাজরা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আার
মভাছাোঃ মফজদনা খাতুন
আব্দুয যনদ
ভভতাজ মফগভ
এজক, এভ, আজনাায মাজন
ভানছুযা মফগভ
মভাোঃ আবুর াান
কননুয মফগভ
মভাোঃ ভনপজায যভান
মভাছাোঃ মভাতাাযা যভান
Page 181 of 387

07/02/1991
31/10/1987
20/12/1992
10/03/1987
14/08/1988
20/10/1990
21/07/1990
08/07/1987
27/09/1989
05/01/1997
09/05/1988
21/07/1992
29/03/1995
18/02/1988
15/11/1992
01/01/1990
25/07/1995
28/04/1989
18/08/1987
01/09/1997
20/06/1997
01/01/1990
05/06/1992
04/03/1990
22/05/1990
25/12/1990
02/02/1997
01/04/1989
05/06/1990
05/12/1997
22/01/1997
07/01/1997
05/12/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

25974 খন্দকায ভাভৄদুর াান
25975 এ, এভ, ানযায
25976 মভাোঃ যাজর ভাভৄদ
25977 তা াা
25978 মভাোঃ আব্দু বুয
25979 ভেগর কভনকায
25980 মভাোঃ ননজাভ ভনল্লক
25981 যানজফ আাজম্মদ খান
25982 প্রর যকায
25983 সুযঞ্জন ফারা
25984 মভাোঃ ভাজজদুর ইরাভ
25985 মভাোঃ ইভদাদুর ক
25986 ান্না আক্তায
25987 মভাোঃ পারুক মাজন
25988 নকুর চন্দ্র যা
25989 মভাোঃ কুতুফ উনদ্দন ভাবুফ
25990 পার আজভদ
25991 প্রন ফড়ুা
25992 আযাফুর আরভ াজাযী
25993 নানভা আক্তায
25994 মভাোঃ ারুন-অয-যনদ ভন্ডর
25995 মভাোঃ আফদুয যাজ্জাক
25996 মভাোঃ ভাবুফ আরভ
25997 নপ্রা ফারা
25998 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
25999 মভাাম্মদ আনযপ ভূইা
26000 সুনভত চক্রফত্তী
26001 মভাোঃ ানভদুয যভান
26002 ানরভা আক্তায
26003 নুয পানতভা
26004 মভাোঃ ভনউনদ্দন ভাবুফ শুব
26005 নভেল কানন্ত ীর
26006 মভাোঃ নাঈভৄয যভান নন

খন্দকায আজনাায মাজন
বুলু আক্তায
মভাোঃ আব্দু াভাদ
ভত আননছা মফগভ
ফাা উনদ্দন
মযাজকা মফগভ
ভজন্তাল াা
চঞ্চরা াা
মভাোঃ আব্দুর কাজদয
মভাছাোঃ নানদা মফগভ
ভন্টু চন্দ্র কভনকায
ননভতা যাণী কভনকায
মভাোঃ মগারাভ ভস্তপা ভনল্লক
কননুয মফগভ
ানপ উনদ্দন খান
মযজনা খাতুন
ভত যননজত যকায
ভত গীতা যকায
জীফন ফারা
রক্ষী যাণী ফারা
মভাোঃ মগারাভ নফী
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আজন উনদ্দন মখ
ভত পাজতভা মফগভ
ইাকুফ আরী
পাজতভা আক্তায
মভাোঃ পজলুয যভান
পাজতভা আক্তায
ভনরন্দ্র নাথ
ভত নফনা যাণী
মভাোঃ আননছায যভান
মভাছাোঃ াানাযা মফগভ
ভত যভত উল্যা
তাজজনায মফগভ
নতক্ত যঞ্জন ফড়ুা
নীরা ফড়ুা
আরী-আপজার াজাযী
মফফী নাজনীন
ভত ভনসুয আজভদ
আজরা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছারাভ ভন্ডর
মভাছাোঃ ভনজদা মফগভ
মভাোঃ ভাসুদ যাান
মযাজকা মফগভ
আফদু মাফান ভধা
কাভরুন নাায মফগভ
কল্যান চন্দ্র ফারা
অননভা ফারা
মভাোঃ আব্দু ছারাভ
কাজর মযখা
দনরর ভূইা
আছভা মফগভ
স্বন কুভায চক্রফত্তী
অরুনা চক্রফত্তী
আব্দুর ানকভ খন্দকায
নভজ আা আক্তায
ানফবুয যভান
নদররুফা ানফফ
মভাোঃ আবুর কাজভ
যাজদা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তপা কাভার
আজা কাভার মযফা
কানত্তনক চন্দ্র ীর
নভনতী যাণী ীর
মভাোঃ াখাাত মাজন
মভাছাোঃ মযজনা মফগভ
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27/11/1991
10/12/1987

27/04/1995
21/07/1987
29/11/1991
02/06/1996
01/01/1988
10/10/1989
17/12/1988
27/11/1988
31/12/1989
24/04/1993
21/07/1987
22/10/1988
28/10/1987
05/03/1997
14/04/1989
09/11/1987
14/02/1992
15/07/1987
15/12/1992
10/01/1988
18/07/1989
01/01/1991
15/12/1991
18/02/1990
05/04/1992
31/12/1994
10/12/1989
30/11/1995
15/07/1990
31/12/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26007 চন্দন দা
26008 নফপ্লফ কুন্ডু
26009 মভাোঃ নমবুল্লা
26010 মভাোঃ নযাজ তালুকদায
26011 াযনভন আক্তায
26012 মভাোঃ আফদুর ান্নান
26013 হুভায়ুন কনফয
26014 ধননত ফননক
26015 ইযাত জাান
26016 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
26017 পাযজানা
26018 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
26019 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
26020 ভৄকুর যকায
26021 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
26022 মগাার চন্দ্র ার
26023 মছাটন দা
26024 নযাজ উ াজরীন
26025 মভাোঃ াজজদুয যভান
26026 মভাোঃ যানপকুর ইরাভ
26027 মভাোঃ সুভন নভা
26028 মখ যানকবুর ইরাভ
26029 পাযজানা ইরাভ
26030 মভাোঃ যানদুর ইরাভ
26031 ভভতা যাণী ীর
26032 সুনভতা যাণী মদ
26033 মভাোঃ ভননয মাজন
26034 মভাোঃ নফল্লার মাজন
26035 ারভা আক্তায
26036 মখ যাজু আজম্মদ
26037 মভাছাোঃ তাভান্না জাান ননড়া
26038 তা চন্দ্র ফভনণ
26039 মভাোঃ াহজারার

মফদু দা
নত যাণী দা
ভননন্দ্র নাথ কুন্ডু
নৄতুর যাণী কুন্ডু
মভাোঃ এনাভৄর ইরাভ
ভত জাানাযা মফগভ
মভাোঃ সুরতান তালুকদায
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ াজাান তালুকদায
াভচুন নাায মফগভ
মভাোঃ াননপ
সুযাইা মফগভ
আবু ফকয
মখাজদজা মফগভ
যণফীয ফনণক
প্রবা যাণী ফনণক
মভাোঃ ফাবুর খান
ভৄকুর মফগভ
ভত মভাোঃ ইানন
মভাাম্মৎ ভজনাজা খাতুন
মভাোঃ মভাকজছদ আরী মভাল্যা
জনভরা খাতুন
মভাোঃ াাজাান ফাদা
মভাছাোঃ এজযজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
চানা মফগভ
খুী মভান যকায
নফবা যাণী যকায
আোঃ ফাবুর কনফযাজ
রাইরী মফগভ
শ্বীফা ার
সুনভতা যাণী ার
নচত্তযঞ্জন দা
নফতা দা
মভাোঃ আব্দুর কাজদয াাদায
মনরনা কাজদয
জনয উনদ্দন আজভদ
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ আনতায যভান
মভাাোঃ কনযভন মনা
মভাোঃ াাবুনদ্দন
মভাাোঃ যাজপজা মফগভ
মখ আফজার
আনছযন মনছা
নুরুর ইরাভ
ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ আনজজর ক
ফানী খাতুন
ননভাই চন্দ্র ীর
ভারতী যাণী ীর
নযভর চন্দ্র মদ
রক্ষী যাণী মদ
আফদুর মভাতাজরফ
আযফুজা খাতুন
মভাোঃ নানভা
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ ভাননক নভা
আঞ্জুাযা মফগভ
মখ আব্দুর গফ্পায
মভাছাোঃ নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানকভ
মভাছাোঃ জনফ মফগভ
সুীর চন্দ্র ফভনণ
নভনতী যাণী
মভাোঃ যভআরী ভূইা
ছাজযা
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16/12/1994
03/12/1989
01/12/1989
21/11/1991
07/07/1992
04/08/1987
01/01/1988
15/12/1990
01/08/1995
01/01/1989
06/10/1988
27/08/1993
30/08/1995
03/10/1991
01/01/1998
20/11/1988
26/11/1987
15/12/1991

30/06/1992
30/08/1987
07/09/1988
16/12/1993
15/08/1995
24/04/1996
09/07/1998
25/10/1990
22/08/2017

21/01/1988
20/01/1996
20/05/1994
03/02/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26040 মভাোঃ আভজাদ মাজন
26041 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
26042 জান্নাতুর মপযজদৌ
26043 মভাোঃ নানয উনদ্দন
26044 ভাভৄদা আক্তায
26045 নফকা চন্দ্র ফভনণ
26046 আজম্মদ নযপ যনফন
26047 মভাোঃ যাজদ ভাাভৄদ
26048 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
26049 মভাোঃ রুফাজদ জাভান
26050 মভাোঃ াগয যভান
26051 মভাোঃ নানদ াান যকায
26052 মভাোঃ ানবুর ইরাভ
26053 নরজা
26054 তাকফীন জাান নর
26055 মপ্রভা ধয
26056 মভাোঃ ইউসুপ নভা
26057 তাননজনা যভান
26058 মভাোঃ আনযফুজ্জাভান
26059 এ, মক, এভ, ভাবুবুর ক
26060 অনৄ কুভায যনক্ষত
26061 মাাইন মভাাম্মদ নততুভীয
26062 নুযাত ভাভৄদ ইবা
26063 মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
26064 মভাোঃ ইভযান মাজন
26065 মভাোঃ ভাসুদুয যভান
26066 ানফবুয যভান
26067 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
26068 মভাোঃ নাজভৄর াান ভূইা
26069 মভাযাদ মাজন
26070 মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
26071 নভঞা মভাাম্মদ রা
26072 উজ্জ্বর কুভায নফশ্বা

মভাোঃ আব্দুর রনতপ
মভাছাোঃ আঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ হুভায়ুন ারাদায
নফউটি মফগভ
মখ মভাোঃ নানরুদ্দীন
যীনা াযবীন
মভাোঃ াইদুর ইরাভ
মভাছাোঃ নুযজাান খাতুন
মভাোঃ মভাযপ মাজন
াযভীন আক্তায
নজয চন্দ্র ফভনন
নযনা যাণী
ানচভ উদ্দীন
াভছুন নাায
ভত রুস্তভ আরী
মভাছাোঃ যানাযা খাতুন
ভত ানপজউদ্দীন
তনভনা মফগভ
মভাোঃ ানভদুয যভান
মভাছাোঃ যনা খাতুন
আব্দুর ভান্নান
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ আননছুয যভান যকায
মভাছাোঃ নাজভৄন্নাায মফগভ
মভাোঃ আনভনুর ক
াজজযা খাতুন
নুরুর ক খারাী
ভভতাজ মফগভ
আব্দুর আনজজ
াজরা মফগভ
মান ধয
যত্না ধয
মভাোঃ আফদু মাফান
াননা মফগভ
ভত লুৎপয যভান
ভনযভ মফগভ
মভাছাোঃ ানদা মফগভ
ভত মভাখজরছায যভান
এ, মক, এভ, জহুরুর ক
মভাছাোঃ ভননযা ক
গুননাথ যনক্ষত
নৄরভা যনক্ষত
মভাোঃ ননজয মাাইন
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
এ, এ, ভাভৄদ
কাভরুন নাায
ভতোঃ ানফফয যভান
মভাছাোঃ ভনরভা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যভান
মভাছাোঃ ছফুযা খাতুন
মভাোঃ এনাজত মাজন
ভাজজদা আক্তায
আবু ফকয ননদ্দক
মজরনা মফগভ
মভাোঃ আবু তাজয
নাজভা আক্তায
মভাোঃ আফদুর ভনতন ভূঞা
নাজভা মফগভ
মভাোঃ ফাকী মভাল্যা
আজরা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যভান
ানভদা মফগভ
মভাাম্মদ আরাউনদ্দন
মযাজকা মফগভ
নচত্তযঞ্জন নফশ্বা
অঞ্জরী যাণী নফশ্বা
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03/01/1990
04/06/1997
22/07/1990
02/01/1988
04/11/1996
13/10/1995
27/11/1990
20/11/1995
10/07/1989
25/02/1995
05/06/1995
01/12/1992
10/10/1987
10/02/1992
29/09/1995
10/08/1994
15/07/1990
03/09/1988
10/10/1987
05/07/1993
05/12/1991
31/12/1987
22/07/1990
21/02/1989
15/06/1992
02/05/1989
14/07/1988
01/01/1992
12/07/1991
16/06/1987
10/12/1988
29/10/1990
15/07/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26073 মভাোঃ আরাউনদ্দন

মভাোঃ াছান আরী
মভাাোঃ তাজযা মফগভ
26074 রুনফনা আক্তায
মভাোঃ আবুয াজভ
ারভা মফগভ
26075 মভাোঃ নানছভ উদ্দীন
মভাোঃ আরাউদ্দীন
নানজযা খাতুন
26076 মভাাম্মদ আনজজুর ইরাভ ভূঞা াজী আফদুর জব্বায ভূঞা
পনযদা মফগভ
26077 নুয মভাাম্মদ
ভত তহুরুর ইরাভ
াজজযা খাতুন
26078 কাজী জানকা তাভান্না তভা
ভত কাজী মভাোঃ তফাযক উল্লা
মভাছাোঃ রারা খাজরদা খানভ
26079 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
মভাোঃ ইায উনদ্দন
মভাছাোঃ ভনজননা খাতুন
26080 মভাোঃ কাভার মাজন
মখ মভাোঃ আরাউনদ্দন
কননুয আক্তায
26081 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
মভাোঃ ভজয আরী
মভাছাোঃ াজজযা মফগভ
26082 মভাোঃ তানফীয আছান নছনদ্দকী
মভাোঃ আছান উল্লা
মভাাোঃ ানভদা আক্তায ভভতাজ
26083 মভাোঃ কাইভৄর ইরাভ
ভত মভাোঃ আফদুছ াগয
মভাাোঃ াভছুন্নাায
26084 মভাোঃ ভনউনদ্দন
মভাোঃ ননজাভ উনদ্দন
মভাাোঃ জাানাযা মফগভ
26085 মভাাম্মদ াজদ উল্লযা
মভাাম্মদ আনভন উল্লযা
নানজভা আক্তায
26086 মভাোঃ নভজানুয যভান
ানকভৄনদ্দন
যাজপজা খাতুন
26087 নরটন চন্দ্র াা
কৃষ্ণ চন্দ্র াা
কল্পনা যানী াা
26088 ভৄননা ইরাভ
মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
ানফনা ইানভন
26089 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মভাোঃ মভাপাজ্জর মাজন
মভাছাোঃ তনভনা মফগভ
26090 প্রননজত কুভায কভনকায
অভর চন্দ্র কভনকায
ভীযা যাণী কভনকায
26091 াানাজ আক্তায
মভাোঃ নপ
ানদা মফগভ
26092 াআরভ খান
ভদনযছ খান
জনভরা খানভ
26093 মভাাম্মদ মদজরাায মাজন
নুরুর ইরাভ মফাযী
আজরা মফগভ
26094 মভাোঃ আব্দুর আনজজ সুভন
মভাোঃ আব্দুর ভনতন
মভাছাোঃ াভীভা মফগভ
26095 মপযজদৌ আরভ
মভাোঃ ফনদউর আরভ
আপজযাজা মফগভ
26096 াযনভন আক্তায ননা
মখ আোঃ ারাভ
মযাজকা মফগভ
26097 মভাোঃ নযন আরী
ভত মভাজাজম্মর ক
পাজতভা মফগভ
26098 মভাোঃ আনতকুয যভান
মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
মভাছাোঃ রুন মফগভ
26099 ফাদুর ইরাভ
আব্দুর কানদয
যনভা মফগভ
26100 আনজভ মাাইন
এভযান মাজন
মযানা মফগভ
26101 মভাোঃ ভাবুবুয যভান
ভযহুভ নযাজ উদ্দীন
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
26102 াইদুয যভান
নূয মভাাম্মদ
মযাজকা মফগভ
26103 মাাম্মদ আনজজুর ক জানকয মভাাম্মদ আরী উদ্দীন
াানা আক্তায
26104 মভাছাোঃ তানযভা খাতুন
মভাোঃ তাজুর ইরাভ
মভাছাোঃ জনভরা আখতায
26105 মভাোঃ ভনুয নভা
ভত- আব্দুয নূয
নরর ফদন
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15/04/1991
06/06/1987
01/01/1988
14/04/1989
30/05/1993
28/02/1990
01/03/1993
05/12/1993
10/08/1996
09/08/1996
10/12/1989
31/12/1996
30/09/1990
28/12/1993
15/11/1990
18/06/1994
16/10/1994
15/12/1991
04/08/1993
06/05/1991
01/10/1990
17/03/1991
15/12/1985
05/01/1997
02/08/1993
20/04/1994
15/05/1989
10/07/1990
19/11/1987
30/11/1992
20/10/1994
09/10/1990
10/10/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26106 মভাোঃ মভজদী াান
26107 াযনভন আক্তায
26108 আনযপা আক্তায
26109 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
26110 মভাোঃ ভনউনদ্দন ভূইূঁ া
26111 াপা আক্তায
26112 মভাোঃ কাইয়ুভ যদায
26113 নপ্রাংকা নফশ্বা
26114 মভাোঃ যইসুর আরভ
26115 ভনপজুর যদায
26116 ানব্বয আজম্মদ
26117 মভাোঃ নভঠুন মাজন
26118 মভাোঃ আজনাায মাজন
26119 জান্নাতুর নাঈভ
26120 মভাোঃ ভাননক মাজন াইরট
26121 নাইযা আক্তায
26122 যাজর ানভদ
26123 মাজর আখন্দ
26124 মভাোঃ নুযন্নফী ইরাভ
26125 রনতপ মভাল্যা
26126 এ. এভ. মভজদী াান
26127 ান্তা যানী ফসু
26128 তদ আর-আনভন
26129 নফপ্লফ কুভায যকায
26130 াাবুদ্দীন আজভদ
26131 অনচন্তয কুভায ভনা
26132 নুযাত জাান
26133 মভাাম্মদ পাযান উনদ্দন
26134 মভাোঃ আজাদ মাজন
26135 যাজশ্রী তালুকদায
26136 মভাোঃ ভানদুর ইরাভ
26137 আভা ইরাভ
26138 টিটন কুভায দা

মভাোঃ আফদুর ভান্নান তালুকদায
নভজ নভৄরী মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছাজরক
নফরনক মফগভ
মভাোঃ আনজভ উনদ্দন
ভতোঃ নুযজাান মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয মাজন
ানা মফগভ
মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
মনরনা আক্তায
মভাোঃ আব্দুয ফয
মযভা মফগভ
মভাোঃ আরতাপ মাজন
মভাাোঃ আজরা মফগভ
শ্যাভর নফশ্বা
াধনা নফশ্বা
মভাোঃ আব্দুয যীদ
মভাছাোঃ মযাজকা খাতুন
মতাতা যদায
মযজফকা মফগভ
মভাোঃ আফদুর আনজজ নকদায
মভাাম্মৎ মজনভন মফগভ
মভাোঃ মখাযজদ আরভ খাঁন
ভাননুয মফগভ
ভতুয চান নভা
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
আফদুর ফানযক
ানছনা আক্তায
মভাোঃ ভৄঞ্জু মাজন
আছভা মফগভ
মভাোঃ ভনতন
খাজরদা মফগভ
মভাোঃ আরভ
যীনা মফগভ
কালু আখন্দ
নযনা আক্তায
মভাোঃ ভনতায যভান
ননজরা মফগভ
ভতোঃ াাদৎ মাজন মভাল্যা
ভতোঃ মযজনা মফগভ
মভাোঃ তজার মাজন
মভাছাোঃ ছাজরা খাতুন
উত্তভ কুভায ফসু
ীভা যানী ফসু
ভত তদ কাভরু নভা
তদা নভনা মফগভ
অনত্তভনুয যকায
ননভতা যকায
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায
মযজফকা খাতুন
অভর কুভায ভনা
ঊনভনরা যানী ভনা
মভাোঃ আাদুজ্জাভান
নলু
মভাোঃ ফাা উনদ্দন
াযনভন আক্তায
মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
আনজননা কফীয
মগৌতভ তালুকদায
অনানভকা তালুকদায
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ফাবুর ইরাভ
ানরভা ইরাভ
রুচাঁদ দা
মভৄনা যাণী দা
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23/02/1991
28/11/1994
15/09/1996
08/10/1988
01/01/1996
20/04/1996
07/11/1991
21/10/1994
12/11/1987
21/08/1987
01/09/1989
01/07/1990
20/03/1996
27/12/1996
23/12/1995
02/01/1989
10/07/1993
15/10/1988
04/01/1988
22/08/1991
25/12/1988
07/12/1993
23/08/1995
09/08/1992
29/11/1991
31/12/1988
01/12/1990

10/01/1994
13/11/1994
22/09/1995
22/02/1991
06/09/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26139 মভাোঃ আান াফীফ
26140 মভাছাোঃ তাননফনা খাতুন
26141 মভাোঃ মগারাভ যব্বানী
26142 মভাোঃ আযাপাত মাজন
26143 তানভনা আক্তায রুা
26144 মভাোঃ আব্দুর কাায
26145 মভাোঃ খারুর আনাভ
26146 ভৄন্নী আক্তায
26147 আফদুল্লা-আর-পাাদ
26148 াফা মভাভতাজনা ভানযা
26149 মভাোঃ াাদৎ মাজন
26150 নফবা দ দা
26151 মভাাোঃ রুারী ইানভন
26152 ভৄন্সী নজরুর ইরাভ
26153 নফজফকানন্দ ভন্ডর
26154 ানদ নভা
26155 ভৄযাদ মাাইন
26156 মভাোঃ আর পাাদ
26157 মভাোঃ মভজদী াান মতু
26158 ইনরা মাজন
26159 পাযজানা আক্তায আঁনখ
26160 মভাোঃ সুজন আরী
26161 াযনভন আক্তায
26162 আবু াঈদ মচৌদৄযী
26163 মভাোঃ ইভাইর মখ
26164 মভাোঃ ভৄস্তানকভ নফল্লা
26165 মভাোঃ পানভৄর ইরাভ
26166 হ্ননলজক নফশ্বা
26167 মভাোঃ াভীভ মাজন
26168 ংকয তালুকদায
26169 কভজর মঘালার
26170 নদুর ইরাভ সুজন
26171 মভাোঃ আর-ভাভৄন

মভাোঃ যভত আরী
াজজযা খাতুন
তদ আব্দুর ফাজতন
মভাছাোঃ পনজরাতুন মনছা
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
াভসুন নাায
মভাোঃ আব্দু মছাফাান
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ইভাভ উনদ্দন
মজাযা াযবীন
মভাোঃ ভজয আরী
ছনকনা মফগভ
মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ
মভাাোঃ াননুয মফগভ
মভাোঃ দুরার
ারুর মফগভ
মভাোঃ ভনউনদ্দন
নাজভা আকতায
মভাোঃ ভনউদ্দীন
নাজভা আক্তায
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ জনফ নভজনা
বক্ত রার দা
ন্ধ্যা যানী দা
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাাোঃ ভনজননা খাতুন
ভৄন্সী তাাজ্জত মাজন
ননরুজা মফগভ
নফজ কৃষ্ণ ভন্ডর
শ্রীভনত যানী
যাজ্জাক ঢারী
নানভা মফগভ
ভনভনুর ক
ভনযভ আক্তায
মভাোঃ ইভাভ উনদ্দন
মজাযা াযবীন
মভাোঃ আব্দুর রনতপ মভাল্লা
ভাকসুদা মফগভ
জারার উনদ্দন
ভাজজদা খাতুন
ভতোঃ রুস্তভ আরী
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ মযজাউর ক
মভাছাোঃ ভনজননা খাতুন
ভত. আব্দুয যভান
মযাজকা খানভ
মভাোঃ কাভার উনদ্দন মচৌদৄযী
মভাাোঃ জানকা মফগভ
মখ আইয়ূফ আরী
মভনযনা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
মভাাোঃ চাজভরী মফগভ
মভাোঃ নপজযাজুর মাজন
মভাছাোঃ ান্না খাতুন
ফরুন নফশ্বা
অননতা যাণী নফশ্বা
মভাোঃ আইয়ুফ মাজন
মভাছাোঃ াযা খাতুন
ফাবুর তালুকদায
নননরভা যাণী তালুকদায
কভরাকান্ত মঘালার
ঝযণা যাণী মঘালার
সুভন নভা
যাজফা আক্তায
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
মভাছাোঃ াজনা আক্তায
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20/07/1987
29/11/1988
01/01/1990
17/01/1990
20/05/1997
15/12/1995
10/10/1990
08/09/1992
07/10/1989
01/01/1992
17/03/1989
21/10/1988
12/02/1989
26/06/1989
09/11/1988
12/12/1992
15/11/1987
30/10/1993
23/10/1992
05/03/1990
11/09/1989
16/06/2017
19/06/1991
02/10/1993
17/08/1996
05/09/1997
30/05/1997
13/02/1989
23/05/1996
14/09/1995
10/01/1997
10/08/1989
10/06/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26172 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
26173 মভাোঃ আবুর ফাায
26174 অজ ফড়ুা
26175 এ. মক. এভ. ভান গনন
26176 পাযজানা আপনযন
26177 নুযাত জাান
26178 ভাভৄদুর াান
26179 মভাোঃ আরী আাদ
26180 মভাোঃ যানকুর ক
26181 যাজদুর ক
26182 মভাছাোঃ মভাজনদা আক্তায
26183 ানদা ইযাত
26184 মভাোঃ সুরুজ আরী
26185 মভাৎ আোঃ ছাভাদ
26186 আবু ফাদা
26187 উত্তভ কুভায ভন্ডর
26188 মভাোঃ মভাজাজম্মর ক নযাদ
26189 মভাোঃ আফদুর াই
26190 মভাোঃ ইনি
26191 যাজফা আক্তায
26192 মযজফকা ভনযভ
26193 মভাোঃ আব্দুর মভানভন
26194 যানজা খাতুন
26195 মভাোঃ ভাভৄদুয যভান
26196 মভাোঃ ননাভৄর াান
26197 সুজন চন্দ্র মন
26198 ফাদা নভা
26199 ভীয তানবীয ানযায
26200 মভাোঃ আব্দুল্লাহ আর মনাভান
26201 মভাৎ আর আনভন
26202 মভাোঃ ইউনুচ
26203 মভাোঃ আানুয আরভ
26204 াযনভন সুরতানা

মভাোঃ জাভার মখ
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছাভাদ
আজনাাযা খাতুন
নভরন ফড়ুা
নভযা ফড়ুা
এ.মক.এভ জাপয উল্লা
খানদজা নাায
খাজয আম্মদ
ছাজরা মফগভ
মভাোঃ যনভজ উনদ্দন
ভাছনুন নযা
ভত. মভাোঃ মযৌন আরী ভজুভদায
ভত. ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
ভত. আজরা মফগভ
মভাোঃ মভানভনুর ক
মভাাোঃ মপযজদৌী মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক
যন আযা
মভাোঃ ভনায যভান
মভাছাোঃ নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ ফদরুর আরভ
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ মাজন আরী মখ
মভাছাোঃ নভনা মফগভ
মভাোঃ ভভতাজ উনদ্দন
মভাাোঃ আজভনা মফগভ
আযাপ আরী
পনযদা মফগভ
অনাথ ভন্ডর
নফজরী ভন্ডর
মভাোঃ আব্দুর রনতপ যকায
মনরনা াযবীন
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
নভনাযা আক্তায
মভাোঃ ইভাইর
াননা আক্তায
মভাোঃ দনরর উনদ্দন মভাল্লা
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ মভাজারুর ান্নান
মভাছাোঃ নাজভৄন নাায মফগভ
মভাোঃ নপকুর আরভ
ভানুাযা খাতুন
মভাোঃ আনজফয যভান
কাজবান মফগভ
মভাাম্মদ আরী
নাযা মফগভ
মভাোঃ সুরতান আাজম্মদ
নভজ নাজভৄন নাায
ধভন নাযান মন
সুনভরা যাণী মন
মভাজরভ মফাযী
নরনর মফগভ
ভীয ভকসুদ আরী
ারুর মফগভ
মভাোঃ ভনুর ক
মভাছাোঃ মজনভন আযা মফগভ
মভাোঃ জনরুর ইরাভ
আজভনা মফগভ
ভত মভাোঃ ইনি
মযাজকা মফগভ
ভযহুভ নুরুর হুদা
মভাছাোঃ আকনরভা খাতুন
ইাক আরী
নপজযাজা মফগভ
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10/11/1988
11/11/1998
15/01/1989
25/10/1988
25/05/1991
20/11/1988
01/12/1989
10/09/1987
06/09/1989
05/04/1991
01/12/1992
25/09/1997
01/02/1988
15/09/1990
30/12/1988
14/02/1990
31/12/1989
01/06/1991
12/01/1996
03/03/1997
30/12/1991
10/01/1992
02/02/1996
19/02/1991
20/11/1996
27/05/1995
08/12/1989
10/06/1996
19/12/1996
15/09/1993
18/01/1997
31/12/1989
15/09/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26205 মভাোঃ ইউসুপ মাজন
26206 মভাাম্মদ মাজর যানা
26207 নযফুর ইরাভ
26208 ভনজুয মাজন
26209 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
26210 মভাোঃ মভাজবুল্লাহ খান
26211 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
26212 মভাোঃ আাদুজ্জাভান নূয
26213 মযজজাানা াযবীন
26214 নাজভৄন্নাায
26215 আা খানভ
26216 মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
26217 াম্মী আক্তায
26218 মভাোঃ ানপজুয যভান
26219 মভাোঃ াানুয যভান
26220 মভাোঃ নভজানুয যভান
26221 আবু কাছায
26222 মভাোঃ আব্দুয যনভ
26223 নউরী আক্তায
26224 আরভগীয মাজন
26225 খাজরদ াইফুল্লা
26226 মভাাম্মদ ভনউনদ্দন খাঁন তাননভ
26227 নানযন সুরতানা স্বণ না
26228 ভৄনভৄন াা
26229 াফনযনা আকতায
26230 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
26231 মভাোঃ ভভীন উল্লা
26232 মক এভ আযাপাত
26233 নযজবী খানরদ
26234 মভাোঃ াপাজত মাজন
26235 ভননয মাজন
26236 জান্নাতুর মপযজদৌ
26237 তাননা আক্তায নভনি

মভাোঃ জনার আজফদীন
মখাজদজা মফগভ
মভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান
ভভতাজ মফগভ
ইভাইর মাজন
অঞ্জরী মফগভ
আবুর কাজভ
আজরা মফগভ
মভাোঃ আরভগীয মাজন
মভাছাোঃ ভনজদা মফগভ
মভাোঃ মতাজাম্মর মাজন খান
মভাছাোঃ চাজভরী মফগভ
সুরতান আজভদ
মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ
মতাপাজ্জর মাজন
জাান আযা মফগভ
মভাোঃ আনজজায যভান
মযজফকা সুরতানা
আব্দুর ভনজদ
ানরভা মফগভ
মভাোঃ এযাদ আরী
ভত. আজরাাযা মফগভ
ভত. সুজা নভা
আজনাায মাজন
মভৄনা খাতুন
নুরুর ইরাভ
ানা মফগভ
মভাোঃ একযাভৄর ক
আা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
মভাছাোঃ জনযনা খাতুন
মভাোঃ নপজযাজ নভা
ানরভা মফগভ
মভাোঃ মপযজদৌ যদায
রুনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
আজরকজান মফগভ
নজয আরী
আকনরভা মফগভ
আব্দুর ানরভ নভা
াযবীন মফগভ
মভাাম্মদ ানফবুয যভান খাঁন
তানভনা ানফফ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভৄননদা মফগভ
নননখর চন্দ াা
অনভতা াা
মভাোঃ আব্দু াত্তায
ানফফা আকতায
মভাোঃ ইাকুফ আরী ভৄন্সী
মভাাোঃ নফউটি মফগভ
মভাোঃ ারাভত উল্লা
যনভা মফগভ
আজনাায মাজন
ানন আজনাায
সুরুজ্জাভান
পনজরা মফগভ
ভত. ফজরায যভান
মভাছাোঃ নজযাজ াননা মফগভ
আোঃ ভান্নান নকদায
পজুন মনছা
মভাোঃ নূয মাজন
নুযজাান
ভনজফয যভান
জীফন যভান
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04/10/1990
25/08/1987
18/06/1996
01/03/1993
08/10/1992
30/05/1987
12/01/1994
01/05/1994
13/08/1989
15/01/1991
20/01/1987
21/02/1990
15/11/1988
13/08/1988
20/09/1987
20/11/1983
30/09/1998
01/11/1993
13/11/1992
12/03/1993
20/06/1997
15/08/1994
06/10/1998
25/11/1991
07/07/1994
07/12/1992
30/09/1992
08/02/1995
20/11/1990
01/01/1992
01/12/1989
25/07/1987
01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26238 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
26239 আবু াননপ
26240 মভাোঃ রুজফর মাজন
26241 নযভর কুভায ভাজত্তা
26242 মাাগ াযজবজ
26243 মভাোঃ ভয পারুক
26244 খানদজা আক্তায
26245 মভাোঃ াাজউনদ্দন
26246 মভাোঃ ইস্রানপর
26247 প্রা চাকভা
26248 মভাোঃ ভাসুভ নফল্লার
26249 মভাোঃ ানভদুর ইরাভ
26250 ভাসুদ যানা
26251 তুনন ভাভৄদ
26252 নফধান ার
26253 আনযপ যব্বানী
26254 মভাোঃ আবু ইউসুপ
26255 ভয পারুক
26256 কভজর বি
26257 পাযানা আপজযাজ
26258 নযদুান নাজভৄর নযন
26259 গানরবুয যভান
26260 আবু ফককয ননদ্দক
26261 আনজজুর ক আনক
26262 আব্দুর জনরর
26263 মভাোঃ আব্দুর আনরভ
26264 মভাোঃ খাজদভৄর ইরাভ
26265 মভাোঃ ভৄত্তানকভৄর ইরাভ
26266 মভাোঃ আব্দুর খাজরক
26267 কৃষ্ণ মগাার যকায
26268 মভাোঃ আবু জাকানযা
26269 মভাোঃ ানপজায যভান
26270 মভাোঃ ানভদুয যভান

মভাোঃ াজাান আরী
মভাছাোঃ নফরনক মফগভ
মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
পানভা মফগভ
মভাোঃ আোঃ যনদ
মভাাোঃ াযবীন আক্তায
অজুনন কুভায ভাাজতা
সুনতী যানী
াইফুর ইরাভ
মাজন আযা
মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক খান
মভাছাোঃ ানপজা খান
পারুক মাজন
মাজনাযা মফগভ
জারার আম্মদ
াাফানু মফগভ
মভাোঃ জাকানযা
মাজনাযা মফগভ
নফভূনত ভূলণ চাকভা
ইনন্দযা চাকভা
ভত পজলুর ক
মভাজনদা মফগভ
মক. নফ. এভ. লুৎপয যভান
নূযজাান মফগভ
আব্দুর মনকভ
মখাজদজা খাতুন
সুরতান ভাাভৄদ
ইরাজ জাান
ভত সুনজত ার
অঞ্জরী ার
ভত ভনতউয যভান
জনযনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াই
ারভা আক্তায
রার নভা
নখনা খাতুন
ননযাঞ্জণ বি
প্রনতবা যাণী বি
ভত মভাাজজ্জভ মাজন
মভাছাোঃ তাজযা মফগভ
াজাান নভা
নাজভা আক্তায
আতাউয যভান
মজাজফদা মফগভ
মভাোঃ ভয আরী
জনযনা মফগভ
আব্দুর কনযভ
ইানভন
ইউনু মভাল্লা
জানভরা মফগভ
মভাোঃ নরাকত আনর
মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
মভাোঃ আোঃ ভনজদ
খাজরদা মফগভ
মভাোঃ সুরতান আরী
আজরা খাতুন
মভাোঃ আছাদুল্লা ক
মভাছাোঃ যাজরা মফগভ
ভননন্দ্র যকায
ভৄনা যকায
মভাোঃ আব্দুর মজাব্বায প্রাং
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ নছনদ্দক ভন্ডর
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
ভতোঃ মাজন আরী
মভাছাোঃ াছনা ফানু
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19/12/1993
05/12/1990
13/07/1991
02/10/1990
07/01/1995
10/10/1989
27/12/1992
15/10/1987
01/07/1992
23/11/1991
25/11/1989
17/07/1990
06/09/1988
31/12/1992
18/01/1990
20/09/1990
05/02/1988
15/07/1990
29/06/1990
29/05/1991
15/11/1993
15/10/1994
16/07/1987
15/03/1997
05/02/1988
25/10/1987
07/04/1996
12/06/1987
20/10/1990
24/09/1991
21/06/1991
15/08/1997
11/06/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26271 মভাোঃ ভাজজদুয যভান
26272 মভাোঃ ভাসুদ নফল্লা
26273 ভাাবুফ আরভ
26274 যীফুর ইরাভ
26275 কাউায আজভদ
26276 মভাোঃ াখাাত মাজন
26277 মভাোঃ ইদুর আরী
26278 মভাোঃ মনরভ মযজা
26279 সুপর চন্দ্র কভনকায
26280 মভাোঃ আব্দু ারাভ
26281 মভাোঃ ইউনু নকদায
26282 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
26283 মভাোঃ নপজযাজ উনদ্দন
26284 মযাকাানা াযবীন
26285 মভাাজজ্জভ যদায
26286 কানরদা নফশ্বা
26287 ফাফলু ভন্ডর
26288 মভাোঃ ইনি নভঞা
26289 নদ্বজগন্দ্র সূিধয
26290 মভাোঃ এনাভৄর ক
26291 মভাোঃ আর ভাভৄন
26292 মভাছাোঃ মযানজনা খাতুন
26293 নরটন নফশ্বা
26294 ভৄনভনত আপানা
26295 পাযজানা আক্তায
26296 মভাোঃ মাাগ
26297 রা ার
26298 উজ্জ্বর কুভায যকায
26299 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
26300 মভাোঃ জুজর যানা
26301 নফকা চন্দ্র দা
26302 নভনয ভন্ডর
26303 মভাোঃ মযজদাান মাজন যানব্ব

মভাোঃ জাভার উনদ্দন যকায
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াত্তায
মভাছাোঃ মভজরুজন্নছা
মভকুয উদ্দীন
নভনা নফনফ
ভয পারুক
ভফুর মফগভ
নজ. এভ. মাযাফ উনদ্দন
মকাননূয আক্তায াযবীন
মভাোঃ মভাাজজ্জভ মাজন
কভরা মফগভ
মভাোঃ ডানরভ আরী
মভাাোঃ ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ াভসুয যভান
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
অভর চন্দ্র কভনকায
শ্রীভনত ন্ধ্যা যানী
ভত. ভনভ উনদ্দন
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ নকদায
মভাাোঃ াানা মফগভ
মভাোঃ আবু ফকয ননদ্দক
ভাজজদা
মভাোঃ আব্দুয যনদ
মভাাোঃ ানদা নফনফ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
মযজরা মফগভ
মতাপাজজ্জর যদায
ভৄননদা মফগভ
কুজাইরার নফশ্বা
চারুফারা নফশ্বা
ননযাঞ্জন ভন্ডর
নভনা ভন্ডর
মভাোঃ ইানুছ নভঞা
আজভনা
মগানকা সূিধয
ননা যানী সূিধয
মভাোঃ রার নভা
ভত মযাজকা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনদ
মভাছাোঃ পাজতভা নফনফ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভনযভ খাতুন
প্রভানন্দ নফশ্বা
আা রতা নফশ্বা
ভনজবুয যভান
মযজনা মফগভ
মভাোঃ নুযউনদ্দন
মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ কনফয মাজন
নযনা মফগভ
রূন ার
আযনত ার
কানরদা যকায
অঞ্জরী যানী
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
আনিা মফগভ
মভাোঃ পারুক মাজন
মকাননুয মফগভ
সুনীর চন্দ্র দা
মযখা যানী দা
নননকান্ত ভন্ডর
দুরারী ভন্ডর
মভাোঃ ইউনু মভাল্লা
ভজতাাযা মফগভ
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25/07/1996
19/06/1987
17/10/1992
20/11/1991
21/02/1992
15/10/1989
18/11/1991
13/11/1987
25/11/1988
11/09/1990
20/10/1991
02/01/1989
12/03/1990
01/07/1988
29/10/1994
12/11/1990
25/10/1988
30/11/1991
15/08/1985
02/03/1993
10/03/1996
01/01/1991
21/09/1989
08/08/1995
15/07/1997
12/11/1996
05/06/1988
16/08/1990
15/05/1988
12/04/1988
31/08/1989
06/10/1990
02/01/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম
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মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26304 মভাোঃ ভাভৄনূয যনদ
26305 ফরযাভ যকায
26306 আফদুল্লা যাহুর
26307 সুফন না মভাস্তপা
26308 মভাোঃ রুহুর আনভন
26309 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
26310 ঞ্জ নফশ্বা
26311 ভজনাজ ঘযাভী
26312 মভাোঃ ভাবুফ আরভ
26313 মভাোঃ ভনউয যভান
26314 ানন আপছায
26315 মখ মগারাভ মভাস্তপা
26316 যনন দা
26317 মভাোঃ ভাবুবুয যভান
26318 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
26319 অনৄ কভনকায
26320 মভাোঃ ইপাকুর গনণ
26321 মভাোঃ ইফজন আজভ
26322 নযন কুভায ভন্ডর
26323 মভাোঃ মভান ভাননক
26324 মভাোঃ নাজভৄর াান
26325 হৃদ চন্দ্র ার
26326 মভাোঃ ভনসুয মরার ভাসুভ
26327 যানকফ মাজন
26328 শুব মদফনাথ
26329 মভাোঃ মজর ক
26330 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মভাল্লা
26331 সুভন চন্দ্র
26332 মভাোঃ াভীভ মাাইন
26333 মভাোঃ নভন্টু খান
26334 আীল কুভায যা
26335 জান্নাতুর মপযজদৌ
26336 মগারাভ নকফনযা

ভত মভাোঃ ারুন-অয-যনদ
আকনরভা মফগভ
যাভজীফন যকায
ননন্দতা যকায
আরাউদ্দীন
লুৎপা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
নযনা মফগভ
আক্কাছ আরী খান
আনপা মফগভ
মভাোঃ াদায আরী
মযনভ মফগভ
যজভ চন্দ্র নফশ্বা
মপানর নফশ্বা
সুবাল খযাভী
কল্পনা যানী
মভাোঃ আব্দু ছারাভ
ছনকনা মফগভ
মভাোঃ ইাকুফ আরী
মভাছাোঃ ভনভযন মফগভ
মভাোঃ আরাউনদ্দন
মভাাোঃ াভছুন নাায
মখ মভাজাফ্পায মাজন
ঝযনা খাতুন
নযভর দা
কাজরী দা
মভাোঃ আবু ফকয ননদ্দক
মভাছাোঃ নুয ইনভা ফানু
ভত কাজী মভাোঃ াইদুর ক
মভাাোঃ াজরা মফগভ
ভত শ্রী যাজভান কভনকায
ভারতী যানী কভনকায
মভাোঃ ভান গনণ
ভাকুযা মপযজদৌী
ভত. আকাভত আরী
ভজনাাযা মফা
প্রবাল চন্দ্র ভন্ডর
ডনর যানী ভন্ডর
আব্দুর জনরর
নরনা াযবীন
আোঃ ভান্নান ারাদায
মভাাোঃ মযনু মফগভ
নযফি চন্দ্র ার
প্রনতভা যাণী ার
মভাোঃ ভাবুফ
পনযদা মফগভ
মভাোঃ খনফয মাজন তালুকদায
নযনজা মফগভ
ফরযাভ চন্দ্র নাথ
কুন্তরা মদফী
মভাোঃ ইব্রানভ আরী
নাযা নফনফ
মভাোঃ ফজন উনদ্দন মভাল্লা
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
নভরন কুভায
কযন্তা যাণী
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ নভনা মফগভ
মভাোঃ আোঃ জব্বায খান
মভাাোঃ কানযভৄন মনা
আনন্দ যা
ঊনভনরা যা
ভত আব্দুর ভনতন
াান আযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
নূযজাান মফগভ
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20/09/1987
03/11/1987
27/12/1989
28/12/1996
15/10/1988
25/11/1994
07/08/1994
31/01/1992
06/07/1987
10/04/1992
30/06/1995
05/03/1997
27/12/1996
14/11/1987
05/03/1992
09/02/1990
19/09/1989
21/09/1992
05/11/1991
14/05/1997
08/09/1991
03/07/1990
17/05/1992
06/06/1997
02/01/1992
27/06/1990
15/10/1987
24/08/1987
11/12/1987
12/02/1993
20/07/1988
01/01/1990
15/12/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26337 মভৌসুভী ফানু
26338 মভাোঃ জান্নাতুর মপযজদৌ
26339 প্রনফ যা
26340 ারভা আক্তায
26341 পানভা আখতায
26342 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
26343 অনবনজত যকায
26344 মভাোঃ কাভরুয াান
26345 মভাোঃ জান্নাতুর নাঈভ
26346 ভৄক্তা নভনয
26347 ভনযভ আক্তায নভতু
26348 যান উদ্দীন যানা
26349 টিটন চন্দ্র মগা
26350 মভাোঃ আনযপ মাজন
26351 আবু মভাাম্মদ যাীক
26352 আা ননদ্দকা
26353 াভান্তা ইরাভ
26354 মভাোঃ মভাাজজ্জভ মাজন
26355 মভাোঃ াভসুর ইরাভ
26356 ানজদ াান
26357 এভদাদ মাজন খান
26358 সুভন মাজন
26359 কুরছুভ আক্তায
26360 াানাযা খাতুন
26361 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
26362 কাভার মাজন
26363 নভঠুন কুভায মঘাল
26364 আনযফুর ইরাভ
26365 মভাোঃ মভাজাজম্মর মাজন
26366 মভাাম্মদ আযভান মাাইন
26367 মভাোঃ যাান কফীয ভন্ডর
26368 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
26369 ফাায উনদ্দন

মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
মফফী মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনদ
মভাছাোঃ মজাজফদা মফগভ
চন্দন যা
ভৄকুর যাণী যা
মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ
সুনপা মফগভ
মগারাভ মপযজদৌ
কননুয মফগভ
মভাোঃ আবুর ানভ
নপজযাজা ানভ
অনভ কানন্ত যকায
নউরী যকায
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
ভাকসুদা মফগভ
মভাাম্মদ মাজন নকদায
মযাজী মফগভ
স্বন নভনয
ন্ধ্যা নভনয
ভাাবুফ ক
নপজযাজা মফগভ
নুরুর কনফয
খনদজা মফগভ
ভনজভান মগা
যাজরক্ষী মগা
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ইাকুফ আরী
মভাছাোঃ মযাজকা খাতুন
মভাোঃ মভানাজভ জভাদ্দায
নানছভা মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
নযনা ইরাভ
মভাোঃ কনযউনদ্দন
ভাজরকা খাতুন
মভাোঃ ছনয উনদ্দন
মভাছাোঃ ানভদা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ খান
পনযদা ইানভন
তনভজ উনদ্দন
ভনযভ মফগভ
ভনতউয যভান
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আফদুর ভাধন
মভাাোঃ াভজতয মনছা
মভাোঃ ানপকুর ইরাভ
নগনন মফগভ
ারুন-অয-যনদ
ানজা মফগভ
জানগয মাজন
খানদজা খাতুন
সুনীর কুভায মঘাল
জন্ত্রী যানী মঘাল
আনছয আরী
াজযা মফগভ
মভাোঃ নযাজ নভা
মভাছাোঃ য ফানু
মভাাম্মন আব্দুর আরীভ
আানভদা খাতুন
মভাোঃ মাযাফ মাজন ভন্ডর
তদা নাজভা মফগভ
আোঃ ভন্নান ারাদায
যনভা মফগভ
ইরন নভা
নরভা মফগভ
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15/01/1993
01/01/1990
01/11/1991
23/09/1995
31/12/1988
14/10/1989
01/01/1988
10/03/1991
03/06/1996
25/10/1992
10/01/1998
15/06/1990
24/12/1992
31/12/1990
30/12/1987
05/01/1997
01/01/1992
22/03/1989
28/10/1989
19/12/1996
01/01/1990
06/05/1988
14/03/1991
13/01/1993
20/10/1995
05/01/1991
08/07/1992
01/02/1992
16/02/1991
05/08/1989
14/08/1995
25/05/1989
15/04/1990
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মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26370 মভাছাোঃ মভৌসুনভ আক্তায (নভতু)
26371 মভাোঃ নদুল্লা
26372 মাজর যানা
26373 ভাসুদ যানা
26374 তাননজনা আক্তায
26375 মভাোঃ যাজদ নফন জনার
26376 আছভা আক্তায
26377 আর আনভন
26378 মভাাম্মদ জুজর
26379 মভাাম্মদ আর পাযাফী
26380 মভাোঃ াানুয যভান
26381 তদ মযাভান
26382 মভাোঃ ইাকুফ মাজন
26383 পাযানা আক্তায চুভনক
26384 াযনভন নাায
26385 মভাোঃ ইভাভ মাজন
26386 মভাাোঃ মযাকানা খাতুন
26387 মভাোঃ যতন আরী
26388 সুভন কুভায ার
26389 মভাোঃ যাজর ারাদায
26390 মভাোঃ নভজানুয যভান
26391 াান নকদায
26392 মভাোঃ নদুর ইরাভ
26393 মভাোঃ াইদুর ইরাভ
26394 মভাোঃ ভনউনদ্দন
26395 মভাোঃ নূরুর কনযভ
26396 অনণ কুভায মদফনাথ
26397 নন কুভায মদ
26398 মভাোঃ আরভগীয মাজন
26399 ভজনাজ যা
26400 খাজরদ আভদ
26401 মভাোঃ ানব্বয
26402 মভা.আর-আভীন

ভত ভৄনজপআরী
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আজরপ আরী
মভাছাোঃ ভনজননা খাতুন
নগা উনদ্দন
নখনা খাতুন
জনার আজফদীন
মজরনা মফগভ
নূরুর ইরাভ
নূরুননাায আক্তায
াজী মভাোঃ জনার আজফদীন
াজী ভৄছাম্মদ নখনা মফগভ
আবুর ফয
নুয জাান মফগভ
আব্দুর াফ
নভনুাযা মফগভ
ভত ভৄছানভা
ভত নূযজাান মফগভ
আফদুর ফানক
আজতকা মফগভ
মভাোঃ গাজী যভান
নূয জাান মফগভ
তদ আফদুর জনরর
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আযজ আরী
ারুর মফগভ
নপকুর আরভ
রুনফ আক্তায
মভাোঃ আব্দুর ক
াজযা মফগভ
মভাোঃ আবুয কারাভ
মভাাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাাোঃ যানজা খাতুন
মভাোঃ মগারাভ যাসুর
াজরা খাতুন
শ্রীফাল চন্দ্র ার
সুননতী যাণী ার
মভাোঃ াফ ারাদায
আনিা মফগভ
মভাোঃ আোঃ আউার ারাদায
ভনজননা মফগভ
মভাোঃ ভনপজুর ইরাভ
াজনাযা মফগভ
মভাোঃ জাভরুর ইরাভ
মভাছাোঃ আনজুযা খাতুন
নূরুর আরভ
নদররুফা মফগভ
পারুক আভদ
পনযদা ইাছনভন
মভাোঃ পজলুর কনযভ
পাজতভা খাতুন
প্রদী মদফনাথ
মভৄনা যাণী মদফনাথ
নাযান কুভায মদ
ান্ত না যানী মদ
মভাোঃ যীপ উদ্দীন
মভাছাোঃ নূয ফানু
ভৄকুন্দ যা
ধরী যা
লুৎফুয যভান
পনযদা মফগভ
মভাোঃ মনরভ
নুয নাায মফগভ
ভত আব্দু াত্তায
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
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21/08/1994
10/07/1987
01/01/1993
10/06/1988
06/01/1991
12/12/1996
16/11/1996
20/08/1991
01/01/1989
24/07/1991
27/03/1990
06/05/1994
15/06/1987
13/03/1997
19/11/1987
07/06/1988
15/02/1987
30/06/1987
02/04/1992
25/09/1989
04/01/1995
15/06/1988
18/01/1992
15/12/1990
20/10/1987
12/07/1994
15/01/1990

10/08/1989
10/07/1993
12/07/1989
02/02/1996
25/12/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26403 মভাোঃ যনফউর
26404 মভাোঃ নভন তালুকদায
26405 অননজভ কুভায ভন্ডর
26406 াযাধন অনধকাযী
26407 মভাোঃ াজাান আরী
26408 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
26409 তন চন্দ্র ভজুভদায
26410 মভাোঃ ভয পারুক
26411 জানকরুর ইরাভ
26412 মভাোঃ নুরুর আফছায খন্দকায
26413 জান্নাতুর নাঈভ
26414 মভাোঃ নদুর ক
26415 মভাোঃ মভজদী াান
26416 মভাোঃ রা খান
26417 াইফুর ইরাভ
26418 নফশ্বনজৎ মবৌনভক
26419 এ. নফ. এভ নভঠু যকায
26420 আর-যানকফ
26421 তাজযক মাাইন
26422 তদা ভাসুদা ভৄজফ
26423 নফবীলণ চন্দ্র দা
26424 মভাোঃ নুরুর ইরাভ
26425 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
26426 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
26427 মভাাোঃ আপজযাজা নভনা
26428 মভাছাোঃ ানফফা আক্তায
26429 ফাসুজদফ চক্রফতী
26430 মভাোঃ াযজবজ আরভ
26431 আর ইরাভ খাঁন
26432 মাাগ রস্কয সুজ
26433 নবুনজৎ দা
26434 মভাোঃ ভজনু নভা
26435 যাজীফ ভূইা

মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
রুনফ মফগভ
মভাোঃ শুকুয আরী
মভাাোঃ ভনজননা মফগভ
যজভ চন্দ্র ভন্ডর
সুক ফারা ভন্ডর
ফাঞ্চাযাভ অনধকাযী
গীতা যানী অনধকাযী
মখ আকফয আরী
যাজফা খাতুন
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ আজনাাযা খাতুন
নতর চন্দ্র ভজুভদায
রক্ষী যানী ভজুভদায
মভাোঃ আজনাায মাজন
মজনভন খাতুন
মভাোঃ ভকবুর মাজন
আজরা খাতুন
মভাোঃ নুরুর ক খন্দকায
ানফনা ইানভন
মভাোঃ ভাবুবুর আরভ ভজুভদায
পাজতভা আরভ
মভাোঃ পজলুর ক
নদজরাাযা মফগভ
মভাোঃ ভাইনউনদ্দন
আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ নদ খান
াযবীন খান
আফদুর কাইয়ুভ
যনভা আক্তায
মগৌযাঙ্গূঁ রার মবৌনভক
ননন্দতা মচৌদৄযী
কাউছায যকায
ানভভা আক্তায
মভাোঃ জানকয মাজন ভানঝ
মজবুজন্নছা সুরতানা
মভাোঃ ফকুর নভা
যানদা মফগভ
তদ াদাতুর কনযভ আর জাাঙ্গীয
তদা তানভনা কনযভ
ফাসুজদফ চন্দ্র দা
যভনত যানী দা
মভাোঃ মভাখজরছায যভান
মভাছাোঃ নফরনকছ নফনফ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান ভন্ডর
মভাছাোঃ মানা বানু
মভাোঃ আরী মাজন
রাইরী মফগভ
মভাোঃ পজলুয যভান
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ পনযদ ভূইা
মভাছাোঃ াজপজা
কানুরার চক্রফতী
নখা যানী চক্রফতী
মভাাম্মদ আরী
মভাছাোঃ মভাজভযা মফগভ
আবুর াজভ খাঁন
যানজা আক্তায
ভত আফদুর আাদ রস্কয
মভাছাোঃ মখাজদজা মফগভ
দাভ দা
নভনা দা
মভাোঃ মভাখজরছায যভান
ভাজজদা মফগভ
নফী ভূইা
যানভা মফগভ
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17/11/1996
06/12/1994
28/12/1992
03/10/1995
15/10/1990
07/04/1991
07/01/1988
18/07/1995
26/07/1986
07/08/1990
21/11/1993
31/01/1991
28/10/1996
15/08/1996
01/06/1990
22/12/1992
25/10/1989
25/12/1996
01/01/1994
07/12/1988
10/07/1989
02/08/1988
05/09/1989
24/08/1996
01/01/1988
30/01/1992
01/01/1988
20/06/1994
01/01/1988
12/09/1987
18/10/1993
01/01/1992
12/09/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26436 আযাফুর আরভ ভূঞা
26437 পাযজানা নুযাত
26438 জভজদ আরী
26439 াজজদা আক্তায
26440 মভাোঃ আর আনভন
26441 আকনরভা আক্তায
26442 নভযা আক্তায
26443 মভাোঃ ইভদাদুর ক
26444 ভৄাোঃ যাইসুর হুাইন
26445 মভাোঃ াহ আরভ
26446 মভাোঃ ভাভৄন অয যীদ
26447 মভাোঃ ভনভনুর ক
26448 মভাোঃ নুরুর ইরাভ
26449 মভাোঃ হুভায়ুন কফীয
26450 সুভন ার
26451 পাযানা আক্তায
26452 মভাোঃ ইব্রানভ যীপ
26453 মাজন আযা খানভ
26454 নভজনা ভাকছুদা আক্তায
26455 মভাোঃ নূয নকদায নজফ
26456 নযন চন্দ্র মদফ
26457 আপজযাজা ইরাভ
26458 টিনৄ সুরতান
26459 ইযাত জাান
26460 মভাোঃ যনন াঠান
26461 মভাোঃ আনতকুয যভান
26462 নঞ্চতা নফশ্বা
26463 মভাোঃ এনাভৄর ক যনফন
26464 মভাোঃ নুরুজ্জাভান খান
26465 মভৌসুভী যানী ার
26466 সুভন চন্দ্র সূিধয
26467 এনাভৄর ক যাান
26468 মভাোঃ ভাসুদুয যভান

মভাোঃ ভনতউর আরভ ভূঞা
তাজযা নানগছন
ভাবুফ ইকফার
সুযাইা মজফীন
গনযবুল্লা ন মক
জানরভৄন মফা
মভাোঃ ভনজবুয যভান
ানাজ আক্তায
মভাোঃ যীপ উনদ্দন
আনজু আযা মফগভ
মভাোঃ যাপত আরী
আনিা মফগভ
মভাোঃ মখাকা নভা
জনযনা মফগভ
মভাোঃ ননদ্দক মাজন
মভাছাোঃ নাজভা মফগভ
ভৄাোঃ শুকুয আরী
নাজভা খাতুন
মভাোঃ জনার আজফদীন
মভাছাোঃ াজয ফানু মফগভ
মভাোঃ াখাাত মাজন
মভাছাোঃ ানফফা খাতুন
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
যফুন নাায
মভাোঃ নানয উনদ্দন
মখাজদজা মফগভ
মভাোঃ ছদরুর ইরাভ
মভাছাোঃ মভাজনদা মফগভ
সুবাল ার
নৄতুর ার
মভাোঃ জনার আজফদীন
ভজনাাযা মফগভ
সুরতান যীপ
াযবীন মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
নপজযাজা মফগভ
নভজনা ভনজবুয যভান
নভজ ানদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু নকদায
মদজরাাযা মফগভ
কাজর চন্দ্র মদফ
ননতী যানী মদফ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ দুরার নভা
কুরসুভ মফগভ
এ, নফ, এভ, কুদ্দু
াানা কুদ্দু
মভাোঃ মনরভ াঠান
নরন মফগভ
মভাোঃ আবু জাপয
মভাছাোঃ কুরছুভ মনছা
সুকুভায নফশ্বা
ফুরকুভাযী
মভাোঃ ভনউনদ্দন ভনন
আজফদা ইাভীন রুনু
মক, এভ, আননসুজ্জাভান
নভনাযা মফগভ
সুননর চন্দ্র ার
ন্ধ্যা যানী ার
ভেফযাজ চন্দ্র সূিধয
কাজর যানী সূিধয
মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাল্লা
ভনযভ আক্তায
মভাোঃ জাভার উনদ্দন
ভানসুযা নফনফ
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31/12/1987
23/06/1986
31/12/1988
21/10/1990
15/08/1992
22/11/1996
15/01/1997
31/12/1991
03/11/1988
25/12/1987
31/05/1989
22/08/1994
20/10/1994
12/01/1993
07/01/1992
30/08/1992
04/05/1996
25/01/1993
24/11/1995
03/01/1990
11/12/1990
06/07/1993
19/12/1997
05/11/1992
25/11/1992
05/10/1989
30/10/1996
14/02/1991
22/09/1994
31/12/1992
25/04/1993
12/10/1994
06/09/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26469 মভাাজযপ মাজন
26470 মভাোঃ ভাসুদুজ্জাভান
26471 মভাোঃ তাজযক মাজন
26472 তানভদ ফুাদ নানন
26473 জনরুর ক
26474 াখাাত মাজন
26475 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
26476 মভাোঃ াজনাায মাাইন
26477 মভাোঃ জানদ আজনাায
26478 মভাাম্মদ আনভনুর মাজন
26479 আব্দুয যনভ
26480 আবু াঈদ াীন
26481 মখ মভাাম্মদ আনপ
26482 মভাোঃ এাকুফ
26483 াজারার
26484 াথী াযবীন
26485 পারুক মাাইন
26486 মভাোঃ আর আনভন
26487 পাজতভা আক্তায
26488 জান্নাতুর মপযজদৌ
26489 আনক ইকফার মাজন
26490 মভাোঃ আকফয আরী
26491 জাাঙ্গীয আরভ
26492 যানকফ মাজন
26493 যাজীফ যা
26494 ভাজারুর ইরাভ ভাসুদ
26495 মভাোঃ জুজর মাাইন
26496 খাজরদা আক্তায
26497 আবুর কারাভ
26498 ভৄনক্ত আক্তায
26499 ানদা ননযন
26500 সুভন ভন্ডর
26501 ভৄননদ কুনর খান

খনরর প্রধান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ নুরুজ্জাভান
মভাছাোঃ যানজা সুরতানা
াজদক মাজন
নাজভা মফগভ
আবুর মাজন
নাজভা খাতুন
ভত আননছর ক
নানছভা আক্তায
আনভনুর ক
জানকা খাতুন
মভাোঃ মভাজাজম্মর মাজন
মপারী মফগভ
ভত এখরাছুয যভান
মভাছাোঃ খাজরদা মফগভ
মভাোঃ নভজানুয যভান
মভাছাোঃ ঝযনা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয মাজন
আনছা মফগভ
আবুজায মভাড়র
নপজযাজা মফগভ
ভত মভাোঃ আবুর কাজভ
াানাযা মফগভ
মখ মভাাম্মদ জাাঙ্গীয
ইাছনভন মফগভ
াভছুর ক ভইূঁ া
নপরুজা মফগভ
আবু রাজছ
আনভনা
ফানকনফল্লা
ভজভনা
আজনাায মাজন
যাজদা খাতুন
আভান উল্লা
আজরনুয মফগভ
আবুর কারাভ
নউনর মফগভ
ভত মভাোঃ মনরভ উনদ্দন
াপা খাতুন
মভাোঃ কনফয মাজন
আপজযাজা কনফয
মভাোঃ ছাজয উনদ্দন
জাজদা খাতুন
দু ভাভৄদ
জাানাযা মফগভ
ভনতউর যভান
মাজনাযা মফগভ
নযাধন যা
বাযতী যা
ভাননক নভা
মযাভানা মফগভ
মভাোঃ নরাকত আরী
মভাছাোঃ নুযজাান
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
ানরভা মফগভ
নূরুর ইরাভ
আকনরভা খাতুন
ভত মভাোঃ কত আরী
ভাজজদা
মভাোঃ াজাান ভঞা
নাযনগছ মফগভ
শ্যাভা ভন্ডর
নপারী ভন্ডর
এ. নফ আক্তায উনদ্দন খান
ভৄননদা মফগভ
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15/07/1989
08/07/1993
01/05/1990
06/03/1997
01/01/1995
01/01/1995
10/12/1990
01/02/1988
20/06/1990
15/03/1994
24/05/2017
01/02/1990
11/10/1990
05/09/1993
01/01/1996
01/01/1998
01/01/1993
01/02/1989
20/09/1994
27/03/1994
05/02/1991
25/01/1988
09/02/1989
24/12/1990
02/10/1988
20/10/1994
02/01/1988
10/10/1991
02/12/1995
18/12/1991
25/04/1993
05/12/1989
01/09/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26502 মৌযব মাদ্দায
26503 ারুন
26504 তানরভা আক্তায
26505 মভাোঃ মভাপাজ্জর মাজন
26506 ারাউনদ্দন কাায
26507 মভাোঃ াজদ আরী
26508 মভাোঃ আবুফক্কয নছনদ্দক
26509 মভাোঃ াীন নভা
26510 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
26511 মভাোঃ মাান নানদ কনযভ
26512 মভাোঃ ননাজ াান
26513 মভাোঃ আফদুছ ছারাভ নভা
26514 ইনত যকায
26515 মভাোঃ ভাভৄনুয যীদ
26516 মভাোঃ আব্দুর মভানাজভ
26517 নাজভৄর মাজন
26518 তদ মভাোঃ মনাভত উল্লা
26519 মভাাম্মদ ভাভৄনুয যীদ
26520 যান আক্তায
26521 মভাোঃ আব্দুর ান্নান
26522 ানজাভৄর ক
26523 জানদুর ইরাভ
26524 কাজী নভল্টন মাজন
26525 মযাজভনা খাতুন
26526 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
26527 কাভরুর ইরাভ
26528 উজম্ম কুরসুভ
26529 মভাোঃ মগারাভ যব্বানী
26530 মভাোঃ আরা উদ্দীন
26531 মভাোঃ ভৄনভন উনদ্দন
26532 মভাোঃ াাদাত মাজন
26533 মভাোঃ পযাদ আকন্দ
26534 এ. এভ নপক াজযাায

ভযন মাদ্দায
সুনচিা মাদ্দায
ভান মপ
জাজদা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মযাকানা মফগভ
মভাোঃ নুয মাজন
মভাছাোঃ আজরা াযবীন
আনভয মাজন
মযভা আক্তায
মভাোঃ আব্বা আরী
ানফনা মফগভ
মভাোঃ ইভাইর মাজন
মভাছাোঃ মজাযা খাতুন
মভাোঃ ফাফলু নভা
মভাছাোঃ াীনুয মফগভ
মভাোঃ আবুফক্কয ননদ্দক
মভাছাোঃ জনভরা মফগভ
মভাোঃ সুজাউর কনযভ
মভাছাোঃ মযানজনা মফগভ
এ, নফ, এভ, নপকুর ইরাভ
নুরুন নাায
ভত মভাোঃ আরী আযাদ নভা
নানছভা মফগভ
ভাজদফ যকায
নভননত যকায
মভাোঃ পজলুর ক
মভাছাোঃ ভাঞ্জুভা মফগভ
মভাোঃ যভতুল্লা
কদবানু খাতুন
ইছাক আরী
নাজভা মফগভ
তদ মভাোঃ এনাজত উল্লা
ানছনা মফগভ
মভাোঃ জনভ উনদ্দন
রনরতা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
নাজভৄন্নাায মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
ানরভা খাতুন
জনার আজফনদন
যাজফা
নূরুর ইরাভ
জনযনা মফগভ
কাজী কারাভ উদ্দীন
নভজ ছযতী মফগভ
আব্দুয যভান খান
যন আযা খাতুন
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মযাভানা ইরাভ
আব্দুর ভান্নান
ছাজযা মফগভ
মক.এভ াভছুর আরভ
ননযন আযা আরভ
ভযহুভ মভাোঃ মগারাভ কাজদয
আজা আক্তায
মভাোঃ আব্দুয যনভ
আজরা মফগভ
মভাোঃ আরাউনদ্দন
ারুর মফগভ
মভাোঃ মরাকভান
নফনফ ভনযভ
ভত মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
মভাছাোঃ মগারাী মফগভ
মভাোঃ আক্কা আরী
মভাাোঃ ানফনা ইানভন
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05/02/1989
11/10/1989
24/04/1992
01/05/1989
14/10/1993
01/01/1992
16/03/1991
19/10/1998
21/11/1991
17/10/1990
05/07/1989
15/07/1989
20/11/1993
09/04/1989
15/10/1988
12/10/1990
01/10/1987
01/01/1993
09/08/1995
03/03/1989
24/05/1994
15/02/1991
10/08/1995
01/01/1998
29/10/1985
12/07/1987
13/05/1988
18/04/1994
01/01/1992
31/12/1991
02/10/1992
03/07/1988
20/02/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26535 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
26536 মভাোঃ আবু ফকয ননদ্দক
26537 মভাোঃ ভাসুদ যানা
26538 মভাোঃ নভরন যনী
26539 সুফর কুভায ফননক
26540 চঞ্চর কুভায যকায
26541 মভাোঃ আব্দুর জনরর নকদায
26542 মভাোঃ যানফউর ফাযী
26543 তানভনা আক্তায
26544 ভানফা
26545 নভরন নফশ্বা
26546 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
26547 মভাোঃ জুফাজয আজভদ
26548 ভনন রস্কয
26549 মভাোঃ আজনাায মাাইন
26550 চন্দন ভনল্লক
26551 বুজ চন্দ্র মদ
26552 আনভনুর ইরাভ
26553 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
26554 মভাোঃ জারার উনদ্দন
26555 মভাোঃ ানজন নভা
26556 ম্রাট মাজন
26557 মভাছাোঃ তাছনরভা আক্তায
26558 মভাোঃ আজজকয যভান
26559 মভাাম্মদ নানজয মাজন
26560 তন্নী যাণী দা
26561 মভাোঃ আান উল্লা
26562 টিনৄ সুরতান
26563 মভাোঃ ভাাবুফ াান খান
26564 যানজা সুরতানা াথী
26565 মভাোঃ মাজর নভা
26566 মভাোঃ রুহুর মভাজনদ
26567 মভাাম্মদ নজরুর ইরাভ

মভাোঃ আব্দুর খাজরক
মভাছাোঃ যননজদা খাতুন
মভাোঃ আপাজ উনদ্দন
মভাছাোঃ জনযন মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক প্রাং
আজনাাযা খাতুন
ভত নভনাযা মফগভ
ভত আব্দুর কাজভ
মগানফন্দ চন্দ্র ফননক
নভতু যানী ফননক
মগানফন্দ কুভায যকায
কল্পনা যকায
মভাাম্মদ আরী নকদায
যনভা মফগভ
মভাোঃ আোঃ রনতপ
মভাছাোঃ রাফনী মফগভ
মভাোঃ জনরুর ক
সুযাইা মফগভ
আনজজুর ক
পনযদা মফগভ
ভজনাযঞ্জন নফশ্বা
মযনুকা নফশ্বা
ভকবুর মাজন ারাদায
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ আননছুয যভান
ারভা মফগভ
আব্দুর গফুয রস্কয
আজরা মফগভ
মভাোঃ তাযা নভা
অভেপা খানভ
ভত রক্ষন ভনল্লক
কাজর যানী ভনল্লক
অননর চন্দ্র মদ
নভনাক্ষী যানী মদ
ানফবুয যভান
মযনু মফগভ
মভাোঃ আজাায আরী যদায
ভতোঃ আনছজযান মফগভ
মভাোঃ পালু মখ
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ছাভছুর ক
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
হুভায়ূন কনফয
কাজর মযখা
মভাোঃ আব্দুর ফাজযক
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ পনযদ উনদ্দন
নাযা মফগভ
মভাাম্মদ আজনাায মাজন
নভনু আকতায
জহুয রার দা
শ্যাভরী যাণী দা
আরভগীয মাজন
যানদা আক্তায
যনপকুর ইরাভ
ারুর আক্তায
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক খান
যনভা খাতুন
মভাোঃ পজলুয যভান
মজযাৎস্দা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
মভাছাোঃ মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ ফাকী যকায
মভাছাোঃ মযানজপা মফগভ
মভাাম্মদ মভাখজরছুয যভান
নাজভা খাতুন
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10/01/1993
21/05/1992
26/11/1987
10/10/1993
12/07/1990
05/06/1991
07/07/1986
12/07/1995
06/12/1995
13/02/1990
15/10/1990
04/05/1991
08/11/1994
10/12/1990
05/10/1991
16/07/1989
01/01/1989
23/09/1988
15/12/1990
02/04/1995
25/01/1990
20/02/1995
01/11/1993
30/11/1985
11/07/1992
29/03/1998
04/12/1990
20/10/1995
31/12/1987
23/10/1990
01/03/1991
15/03/1991
03/05/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26568 আযাফুর আরভ
26569 মভাোঃ মাাগ যানা
26570 নরটন কুভায
26571 মভাোঃ ভনউনদ্দন যকায
26572 মভাছাোঃ মজনভন আক্তায
26573 মভাোঃ উজ্জ্বর মাজন
26574 আব্দুয যভান াপ্পু
26575 মভাস্তানপজুয যভান
26576 মভাোঃ আনযফুজ্জাভান খান
26577 মভাোঃ ফনদউর আরভ ফানপ্প
26578 মভাোঃ আব্দুর কাজদয
26579 মভাোঃ একযাভৄর ইরাভ
26580 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান
26581 মভাোঃ ফাদর ন্যাভত
26582 রারা আযজুভান
26583 কাজী মভাোঃ নানদ াান
26584 মভাোঃ এরাী াান
26585 মভাোঃ ভাভৄন াযজবজ
26586 মভাোঃ রারন নভা
26587 যাজফা আক্তায
26588 াগয চন্দ্র ফম্মনন
26589 মভাোঃ অনকফ ারাদায
26590 ভনার চন্দ্র
26591 মভাোঃ দুরার ফাাদুয
26592 নাযীন আক্তায
26593 আফদুল্লা আর মনাভান
26594 মভাোঃ যানকফ
26595 মভাোঃ ফাপ্পী আকন্দ
26596 ান্তনা আক্তাযী
26597 মভাোঃ ারাউনদ্দন
26598 পাযজানা আজভীন
26599 মভাোঃ নফী মনাজ
26600 মভাোঃ কনফয মাাইন

ভতোঃ আরভগীয মাজন
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ক ভধা
মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ
কনক কুভায নফশ্বা
মজাৎস্দা যানী
মভাোঃ কাউছায আরভ যকায
াানাজ মফগভ
মভাোঃ তজরভ উনদ্দন
মভাছাোঃ পাজতভা নফনফ
মভাোঃ ভৄক্তায মাজন
মভাছাোঃ যানদা মফগভ
মভাোঃ ফাবুর উদ্দীন ারাদায
নভজ যতনা মফগভ
ভত আব্দুর জনরর
ননদ্দকা ফানু
মভাোঃ আননছুয যভান খান
মফফী আক্তায
মভাোঃ পনযদ মাজন যকায
মফজদনা মফগভ
মভাোঃ কাভার উদ্দীন
খজতজা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ সুনপা
মভাোঃ নূরুর ক
মযাজকা মফগভ
পজয আরী ন্যাভত
খানদজা মফগভ
মভাোঃ আনজজুর ক
মভাছাোঃ াছনা মনা
কাজী মভাোঃ আনভনুর ক
মজরনা মফগভ
মভাোঃ কারাভ খান
মভাাোঃ তানরভা মফগভ
মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ আযাপ আরী
মভাছাোঃ রাইরী খাতুন
মভাোঃ মদজরাায
যাজদা
অননর চন্দ্র ফম্মনন
মযখা যানী ফম্মনন
মভাোঃ ভনজফয ারাদায
ান মফগভ
নফভর চন্দ্র
প্রনভরা যানী
মভাোঃ নজরুর ইরাভ (ভত)
কুরসুভ মফগভ
নুয আরভ
াযবীন আক্তায
ভয পারুক
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ জাভার
পাজতভা
মভাোঃ মভাজত আকন্দ
মভাাোঃ ভঞ্জু মফগভ
ভত আোঃ ভাজরক ভাতুব্বায
রূজান মফগভ
ভতোঃ আোঃ কনযভ মফাযী
আজরা মফগভ
মভাোঃ পজলুয যভান
মভনরনা সুরতানা আখতায
রারা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাোঃ ভকবুর গাজী
যানদা মফগভ
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10/12/1988
01/01/1988
23/07/1989
15/07/1997
25/04/1988
20/11/1994
13/11/1991
01/04/1992
12/08/1993
23/10/1993
01/02/1991
15/08/1990
14/09/1987
09/04/1997
22/11/1996
15/07/1990
20/01/1997
01/03/1990
04/04/1988
03/12/1995
22/12/1992
15/04/1996
08/05/1988
19/02/1985
21/04/1996
13/09/1997
01/01/1998
17/05/1992
05/07/1988
01/01/1990
15/06/1989
26/04/1996
25/08/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26601 উজম্ম ারভা সুরতানা
26602 মভাাোঃ খানদজা মফগভ
26603 মভাছাোঃ ানদা আপযীন
26604 মভাোঃ াানুয ইরাভ
26605 মভাোঃ াীন আরভ
26606 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
26607 নফষ্ণু কুভায যকায
26608 নাঈভৄয যভান
26609 আফদুল্লা আর মনাভান
26610 মভাোঃ নজাউর ক আনযপ
26611 নযকন দা
26612 ছাজর আম্মদ
26613 ননজফ দা
26614 ানদা খানভ
26615 ারা ইানভন
26616 মভাাম্মদ কাভরুর াান যনফন
26617 মভাোঃ পারুক মাজন
26618 সূনষ্মতা দা
26619 মভাাম্মদ নানজভ উদ্দীন
26620 আজভনা খাতুন
26621 আনযফুর ইরাভ
26622 ভৄাম্মদ মখাযজদ আরভ
26623 মভাোঃ আখতারুজ্জাভান
26624 আবু ফকয ননদ্দক
26625 টিনৄ দা
26626 ফাদর দা
26627 নন ফভনন
26628 যন আযা াযবীন যতনা
26629 মভাোঃ সুজফজুর ইরাভ
26630 মভাোঃ নুয জাাঙ্গীয
26631 আবু ফকয ননদ্দক
26632 ননা যানী নফশ্বা
26633 মভাোঃ ভাাবুবুয যভান

মভাোঃ আব্দুর ান্নান
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ রুহুর আনভন মভাল্লা
মভাাোঃ নভা মফগভ
মভাোঃ আজনাারুর ইরাভ
মভাছাোঃ ানদা খাতুন
মভাোঃ আবু জানদ ভন্ডর
মভাছাোঃ নাইচ আকতায
ভতোঃ ভাজফজ প্রাং
মভাছাোঃ ছানপ মফগভ
মখ তাইজনদ্দন
ভজনাাযা মফগভ
ভতোঃ মগাার চন্দ্র যকায
কানন্ত ফারা
মভাোঃ নভজানুয যভান
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ নগা উনদ্দন
ানরভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভৄনাপ
াভশুন নাায
সুীর দা
ননলু দা
ভত আফদুর রনতপ
অনজপা খাতুন
যাখার দা
যত্না দা
নদ খান
নাজভা খাতুন
ভনন নভা
ারা ইমানভন
মভাাম্মদ ভাফুজুয যভান
াননা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর াই যকায
মভাছাোঃ তনভযন মফগভ
সুবাল চন্দ্র দা
চম্পা যানী দা
আবু নছনদ্দক
মছনুাযা মফগভ
আরাজ্ব মভাোঃ ভনপজ উনদ্দন
মভাছাোঃ খুনক মফগভ
ভজনর খান
মভজরুন মনছা
ফজর আাভদ
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ ছাভছুর ক যকায
মভাছাোঃ জনযনা মফগভ
আব্দুর রনতপ
ভভতাজ াযনবন
তন কানন্ত দা
নপ্রা যানী দা
ভোঃ নযরার দা
নভনু দা
নাযান চন্দ্র ফভনন
সুপরা ফভনন
মভাোঃ যভজান আরী যকায
মভাছাোঃ নভনা মফগভ
মভাোঃ আভজাদ মাজন
মভাছাোঃ রুনফ মফগভ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
আব্দুর াফ গাজী
আনিা খাতুন
ফাবুর ীর
নভনা ীর
মভাোঃ নুরু নভা
মদারনা খাতুন
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07/02/1992
01/06/1992
03/06/1992
18/10/1989
12/12/1989
10/12/1989
25/05/1987
23/10/1992
01/09/2017
30/12/1991
15/02/1992
30/07/1989
14/11/1987
16/03/1995
10/06/1995
20/12/1987
03/06/1991
25/04/1994
23/12/1994
19/12/1989
11/11/1989
25/03/1990
21/06/1988
01/06/1997
12/03/1992
10/08/1992
15/08/1989
07/05/1994
03/05/1993
30/10/1991
15/11/1992
18/11/1990
21/11/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26634 ভৄাম্মদ ভাভৄনুয যনদ যাাত
26635 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
26636 তানন্ন আক্তায
26637 কাননজ পাজতভা
26638 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
26639 মভাোঃ আযভান মাজন
26640 মভাোঃ নুজয আরভ
26641 আপনান
26642 এ.এভ ভাভৄদুর াান
26643 মভাোঃ আনজজুর ইরাভ
26644 তননগক প্রীনত মজনী
26645 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
26646 পাজতভা তুজ মজাযা
26647 নননথা নরজা
26648 তযনপ্র মবৌনভক
26649 মভাোঃ আনতকুর আরভ
26650 মভাোঃ মপযজদৌ
26651 মভাোঃ যনফউর ইরাভ াজ্জাদ
26652 মভাাম্মদ উনদ্দন যীপ
26653 মভাছাোঃ আঁনখভনন
26654 মভজদী াান
26655 এজাজুর ইরাভ
26656 এ. এভ. নপকুর ইরাভ
26657 মভাোঃ মভাজদ যদায
26658 মভাোঃ নাঈভৄর ইরাভ নাঈভ
26659 এ. এভ. ভনজফয যভান
26660 মভাোঃ আনযফুর াান
26661 া’দত মভজদী যাষ্ট্র
26662 মভাোঃ নদদারুর ইরাভ
26663 পারৃনী সুরতানা
26664 মভাোঃ জানদ মাাইন
26665 মভাোঃ আশ্রাফুর আরভ
26666 মভাোঃ আজাদুর ইরাভ

ভৄাম্মদ আব্দুয যাজ্জাক
মযৌনাযা মফগভ
মভাোঃ আনার ক
মভাছাোঃ রাবরী মফগভ
মভাোঃ মভাফাযক মাজন
মজযাস্দা মফগভ
নুরুর আরভ মচৌদৄযী
আজরা মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
ভননা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
আনযপা মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
নূয জাান
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
নাজভা আজাদ
মভাোঃ ভাফুজুয যভান
মভাছাোঃ মভাতাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাছাোঃ মযাজনা মফগভ
ইন্দ্রানজত দা
প্রনতভা যানী দা
মভাোঃ সুরতান ভাভৄদ
মভাছাোঃ ছফুর মফগভ
এ.মক নযাজুর ইরাভ
ননযন ইানভন
নজরুর ইরাভ
নাযনগ সুরতানা
নযভর চন্দ্র মবৌনভক
কৃষ্ণা মবৌনভক
মভাোঃ আব্দুর জব্বায খান
মভাাোঃ পনযদা মফগভ
আব্দুর জব্বায খান
পনযদা মফগভ
মভাোঃ ভকজদ আরী
যন আযা
নূয মভাাম্মদ যীপ
যজানাযা মফগভ
মভাোঃ একযাভৄর ক
মভাছাোঃ ানফা মফগভ
ভত মভাোঃ মানা নভা
মভাাোঃ নাযনগছ মফগভ
আজনাায মাজন
মজনভন মফগভ
মভাোঃ নগা উনদ্দন
পনযদা মফগভ
মভাোঃ আরভ যদায
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন রাকী
নানভা খাতুন
মভাোঃ াজছন আরী
মভাছাোঃ পনযতন মফগভ
মভাোঃ জহুরুর ক
মভাছাোঃ আা মফগভ
ভৄনন্স জাভার উনদ্দন
পাজতভা মফগভ
আব্দুর ানকভ নকদায
ভতোঃ খানদজা নানযন
মভাোঃ াগয মাজন
ভনজননা মফগভ
মভাোঃ জানকয মাাইন
রাকী মাাইন
মভাোঃ মভাজরভ জভাদায
ভাসুদা মফগভ
মভাোঃ ফকুর মভাল্লা
আঞ্জুভানাযা মফগভ
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07/06/1988
02/01/1991
15/01/1993
26/07/1990
20/12/1994
01/06/1991
12/07/1993
05/05/1996
05/11/1987
10/10/1990
01/01/1988
25/10/1992
24/03/1996
31/10/1988
06/03/1989
01/01/1988
01/01/1989
09/12/1987
10/01/1990
14/11/1993
27/07/1990
23/08/1993
01/10/1991
10/07/1996
25/03/1995
31/12/1987
11/06/1989
23/02/1998
15/10/1990
22/02/1992
17/03/2017
22/10/1988
31/12/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26667 মভাোঃ রুজফর যানা
26668 নূযাত জাান সুনভ
26669 রাইরী আক্তায
26670 ভনন ভাজারুর ক
26671 ানদা আপনযন
26672 ভাজজদুয যভান ভনজদ
26673 মভাোঃ াভীভ আযাপ
26674 নাইভৄয যভান
26675 তভা ারাদায
26676 মভাোঃ জানকয মাজন
26677 মভাোঃ নানদ াান
26678 মভাোঃ ানন আরভ
26679 মভাোঃ আর ভাভৄন
26680 তাননা সুরতানা
26681 মভাোঃ পার কনফয
26682 মভাাম্মদ আনযফুর ইরাভ
26683 মভাোঃ আনকুর ইরাভ কাজভ
26684 মভাোঃ ইপজতায উনদ্দন নযাজ
26685 মভাছাোঃ ান্তা াযবীন
26686 মভাোঃ যাান ভনপজ
26687 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ
26688 মভাোঃ ানদকুয যভান
26689 মভাোঃ তুলায ইভযান
26690 ক্ষীয মভান দা
26691 মভাোঃ মরাকভান
26692 মভাোঃ আর-আনভন নফশ্বা
26693 সুভাইা আক্তায
26694 ভীয মভাাম্মদ ভাভৄন া
26695 মভাস্তানপজুয যভান নানদ
26696 ইভাইর মাজন
26697 আছভা আক্তায
26698 মভাছাোঃ মভৌসুভী জাান ীযা
26699 মভাোঃ যাজু আভাদ

মভাোঃ মখাযজদ আরভ
নভজ সুনপা আরভ
মভাোঃ াপাজত উল্যা
াভছুন নাায
মভাোঃ উজভদ আরী
াানাযা মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক আকন্দ
াভসুন নাায
আবু ছাজদ
মভাজনদা খানভ
ানফবুয যভান
ভাজজদা যভান
আব্দুর ফানযক নভঞা
ানপা খাতুন
আোঃ জব্বায নভা
ঝন না মফগভ
তজ ারাদায
ঊলা ারাদায
মভাোঃ াজাান খাঁন
াভছুন নাায মফগভ
মভাোঃ ীদুর ইরাভ
ভতোঃ নাজভা মফগভ
মভাোঃ ভৄকুর ভন্ডর
মভাছাোঃ াানা খাতুন
মভাোঃ ফাদুল্লা
মভাছাোঃ ভনজননা খাতুন
মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
সুনযা মফগভ
মভাোঃ াাদত মাজন
পনজরা ইানভন
মভাোঃ আব্দুয যনদ
াা মফগভ
এ. মক. এভ নূরুজ্জাভান
নুযজাান মফগভ
আফদুর ভনভন
যাজফা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ভনজদ
মভাছাোঃ ভাজজদা খাতুন
মভাোঃ আপজার মাজন
নফউটি মফগভ
ভতোঃ মভাোঃ ভননয মাজন
ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ আনজজুর ক নফশ্বা
মভাছাোঃ যানপজা মফগভ
মভাোঃ াভছুয যভান
াানাযা মফগভ
ভদুর দা
ছনফ দা
মভাোঃ আফছায নভা
নযনজা মফগভ
মভাোঃ মাজন আরী নফশ্বা
মভাছাোঃ নধযন মফগভ
মভাোঃ ভনতউয যভান
াজরা যভান
ভীয মভাোঃ াজাান
নূযজাান মফগভ
মভাোঃ নানছয আজভদ
আজরা মফগভ
আজদ আরী
ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ আরভাছ ভধা
ইাছনভন মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান ভন্ডর
মভাছাোঃ ানরভা খাতুন
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাছাোঃ মযখা মফগভ
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25/12/1997
01/12/1988
20/06/1990
18/03/1992
09/08/1998
20/10/1991
27/10/1988
01/01/1996
18/12/1994
01/07/1991
03/02/1994
12/11/1991
01/01/1990
19/03/1990
05/04/1990
15/05/1991
30/12/1993
15/07/1992
11/03/1990
26/10/1993
15/12/1988
21/06/1988
15/02/1992
16/10/1987
05/07/1987
27/07/1991
20/03/1994
14/12/1992
02/09/1993
22/03/1989
15/03/1993
20/10/1987
01/03/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26700 তানজু আকতায
26701 মভাোঃ ারুনুয যীদ
26702 তানভনা খাতুন
26703 মভাোঃ স্বপ্নীর আজভদ
26704 মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
26705 ানা আক্তায
26706 সুজ কুন্ডু
26707 সুভন নকীফ
26708 তানরভা আক্তায
26709 উজম্ম ারভা তাননা
26710 মভাোঃ ভাভৄদুর আরভ
26711 নজরুর ইরাভ
26712 সুভন কুভায চন্দ
26713 নভজনা ানপজুয যভান
26714 মভাোঃ তাজযক আজম্মদ
26715 মভাোঃ ারান কনফয
26716 মভাোঃ ফাাদুয মাজন
26717 আজভনা আক্তায
26718 মভাোঃ আফদুর কাজদয
26719 মভাোঃ জাভার উদ্দীন
26720 যনফউর মাজন
26721 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
26722 মভাোঃ পার খন্দকায
26723 জীফ আজভদ
26724 ভঞ্জুশ্রী বটাচার্য্ন
26725 মভাোঃ ানফবুয যভান
26726 নভঠুন কুভায মন
26727 জানদ মাজন
26728 মভাাোঃ রাবরী আক্তায
26729 তা মদফনাথ
26730 মভাছাোঃ াযবীন আক্তায
26731 মভাোঃ যানকবুর াান
26732 মভাোঃ ভঈন উনদ্দন

মভাোঃ া আরভ (ভত)
ানভদ মফগভ
মভাোঃ যনফ মফাযী
ভাসুভা মফগভ
জুরা উনদ্দন
পানভা মফগভ
পারুক মাজন
মজনভন মফগভ
মভাোঃ ননজয মাজন
মভাছাোঃ ছনকনা মফগভ
আব্দুর যীদ
ভভতাজ মফগভ
সুকুভায কুন্ডু
নৄষ্প কুন্ডু
মভাোঃ নুযযীপ নকীফ
াননা খানভ
মভাোঃ আবু াঈদ মখ
নফনা াঈদ
আবু ছাজরক
মনরনা আক্তায
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায মখ
মভাছাোঃ মযজনা মফগভ
ভৄাম্মদ যীপ
মযজনা মফগভ
অনন্ত কুভায চন্দ
আযতী চন্দ
ভত. নভজনা আজম্মদ আরী
মভাছাোঃ ছাজরা মফগভ
মভাোঃ মরাকভান আরী
মভাছাোঃ তাজযা নাগী
মভাোঃ আবুর খাজয মভাল্লা
মভাাোঃ যানদা মফগভ
আব্দুর ফাজযক ারাদায
ভঞ্জুাযা মফগভ
ভত. মভাস্তাক আজভদ
আজা মফগভ
মভাোঃ আফদুর আরী
ভঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ জাজন আরভ
কুনছুভা মফগভ
ভত ানাউল্লযা
ননছা খাতুন
মভাোঃ আোঃ ফাজযক মভাল্লা
মভাছাোঃ ভঞ্জু মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনদ খন্দকায
মভাাম্মাৎ াননা আক্তায
নফী মাজন
রনতপা মফগভ
নভনয বটাচার্য্ন
প্রীনত বটাচার্য্ন
ভতোঃ আব্দুর ানকভ
মভাছাোঃ ানা ফানু
পনন ভূলণ মন
ভাা যানী মন
আব্দুর াফ নফশ্বা
মজযাৎস্দা মফগভ
মখাযজদ আরভ ভূইূঁ া
ননযন আক্তায
ননকুঞ্জ মদফনাথ
সুব যানী মদফনাথ
মভাোঃ ইানচন আরী
মভাছাোঃ জনভরা নফনফ
মভাোঃ আবু াঈদ মখ
নফনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর মভাতানরফ
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
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20/02/1996
08/08/1988
15/01/1998
10/01/1996
22/12/1990
07/09/1987
01/09/1991
01/01/1990

07/12/1996
10/03/1996
23/06/1990
01/02/1988
01/02/1988
12/12/1988
15/08/1992
15/10/1992
02/10/1990
15/01/1991
28/01/1989
08/08/1989
05/08/1994
24/07/1993
11/12/1992
29/11/1996
01/02/1995
31/07/1992
12/02/1993
30/05/1989
25/01/1988
10/10/1990
14/08/1991
20/11/1992
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প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26733 মভাোঃ যানকবুর াান
26734 সুজন নভা
26735 াযনভন আক্তায
26736 সুযভা আক্তায
26737 আপজযাজা মফগভ
26738 ারভা আক্তায
26739 মভাোঃ কাউছায আজভদ
26740 ানফা মফগভ
26741 অন না কয
26742 মভাাোঃ ইনত
26743 নঞ্জফ যকায
26744 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
26745 ভাজারুর ইরাভ
26746 মভাোঃ ভনন
26747 কাকরী যানী দা
26748 মভাোঃ ভৄযাদ মাজন
26749 াভা সুরতানা
26750 মভাোঃ াবুর ইরাভ
26751 মভাোঃ মভাাযপ মাজন
26752 াযনভন আপজযাজ সুনভ
26753 আরভগীয মাজন
26754 নযংকু যানী দা
26755 প্রবানল চন্দ্র দা
26756 পাযজানা আক্তায নরজা
26757 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
26758 াানুজ জাভান (নজভর)
26759 কযাইনু ভাযভা
26760 মভাোঃ মগারাভ ভাভৄদ রুজফর
26761 নভঠুন ভজুভদায
26762 অনভত াা
26763 আর ভাভৄন
26764 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
26765 নানদুজ্জাভান

মভাোঃ আব্বা আরী মখ
মভাছাোঃ জহুযা খাতুন
মভাোঃ আনভয মাজন
মভাছাোঃ সূম ন খাতুন
মভাোঃ াহ আরভ
জানাযা
মভাোঃ াহ আরভ
জাানাযা
মভাোঃ লুৎপয যভান
নুযজাান
আবুর াজভ
সূনফান মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ াজটাাযী
ছাজরা খাতুন
মভাোঃ আবুর কাজভ
াজরা খাতুন
অনফনা চন্দ্র কয
ভঞ্জু যানী কয
ভত. আব্দুর ভাজরক া.
ভত. জাানাযা মফগভ
স্বন যকায
আযনত যানী যকায
মভাোঃ ছনপউল্লা
যানজা খাতুন
ননজাভ উদ্দীন
ছাজরা আক্তায
মভাোঃ নছনদ্দক মাজন
ভনযভ মফগভ
নফজনাদ নফাযী দা
কাজর যানী দা
মভাোঃ মযত আরী
মভাছাোঃ ভজনাাযা আক্তায
মভাোঃ আব্দুয যনদ ভন্ডর
আভা আক্তায
মভাোঃ মভাতাজরফ মাজন
তাজযা মফগভ
মভাোঃ ভন আরী
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মজকন্দায আরী
যনাযা
ননজয আভদ
অংকুযী মফগভ
ফকুর চন্দ্র দা
ানফিী যানী দা
াধন চন্দ্র দা
নভরন যানী দা
মভাোঃ নরাকত আরী
নূরুন্নাায খানভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
সুনপা মফগভ
াদায আরী
াছনা মফগভ
ভত ভংানু ভাযভা
প্রুহ্লা ভাযভা
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা গাজী
মাজনাযা মফগভ
মখয ভজুভদায
ভৄকুর যাণী
বজফ াা
যানু াা
নগা উদ্দীন
পাজতভা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর কনযভ ারাদায
নভজ াননা মফগভ
আছভত আরী ভাতুব্বয
রাইরী মফগভ
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20/11/1990
27/07/1994
03/07/1990
21/12/1994
03/03/1990
05/02/1990
13/06/1991
25/09/1991
01/10/1988
01/01/1988
07/02/1988
25/11/1993
25/05/1995
10/10/1991
03/08/1989
02/09/1990
29/03/1996
15/11/1993
17/05/1995
30/01/1989
04/02/1989
01/12/1995
01/01/1990
18/08/1994
01/02/1991
20/11/1993
20/10/1994
30/10/1994
10/10/1989
10/05/1994
15/07/1987
01/01/1990
12/11/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26766 মভাোঃ এভদাদুর ক
26767 াযনভন আক্তায
26768 মভাোঃ াজাান
26769 জানভর মাাইন
26770 উজ্জ্বর নফশ্বা
26771 সুনভ দা
26772 মভাোঃ জাপরুর াান
26773 তানভনা আক্তায
26774 আনযপা ক
26775 মভাোঃ ভইনুর াান পার
26776 মভাোঃ আর- আনভন মাজন
26777 বুজ ফভনন
26778 মভাোঃ মজাফাজয মাজন ভূইা
26779 তা ার অীভ
26780 তাছনরভা আক্তায (রুনা)
26781 মভাোঃ মদজরাায হুাইন
26782 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
26783 চন ফাক
26784 ানযায ইরাভ
26785 উভা াদায
26786 মনাভান আর এভযান মচৌদৄযী
26787 মভাোঃ ভৄনজুয যভান
26788 আবুর মাাইন
26789 মভাোঃ আননছুয যভান
26790 মভাোঃ যানকবুর াান
26791 মভাোঃ মাজর যানা
26792 নভনারুর ইরাভ
26793 নজরুর ইরাভ
26794 মভাাম্মদ াদায খান
26795 পানভদা যাজ্জাক ান্তা
26796 মভাোঃ ভননয মাজন
26797 নফনফ ভনযভ স্মৃনত
26798 নূরুর ইরাভ

মভাোঃ সুরতান আজভদ
নূরুন-নাায মফগভ
মভাোঃ আক্তায মাজন
নাজভা মফগভ
মভাোঃ নভজানুয যভান
াজজদা মফগভ
জাাঙ্গীয আরভ
মজনভন মফগভ
ভত আোঃ ভাজজদ নফশ্বা
ভত কবুযন মনছা
প্রদী দা
মযখা দা
মভাোঃ আবু ফকয ননদ্দক
খানদজা আক্তায
মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
ভনজননা খাতুন
আাদ্দুর ক
মজানা মফগভ
মভাোঃ ভাাবুয যভান
াানাযা মফগভ
মভাোঃ মযজাউর মাজন
মভাছাোঃ মযাকানা আক্তায
নদরজখা ফভনন
সুনচিা ফভনন
মভাোঃ আনভয মাজন ভূইা
মভকুয নাায
অননর চন্দ্র ার
মখরা যানী ার
মভাোঃ আনভয মাজন ভূইা
মভকুয নাায
মভাোঃ আব্দুর কনযভ
যাজদা মফগভ
মভাোঃ আন্তাজ আরী
আজভনা মফগভ
মগানফন্দ ফাক
চনন্দ্রকা ফাক
মভাোঃ ভাাবুফ নভা
ভননযা মফগভ
মভাোঃ াদায আরী
পাযানা আযজু
যীফুর ইরাভ মচৌদৄযী
ননলুপা আকতায
মভাোঃ নুযারভ
মভাাোঃ াজজযা মফগভ
ভত. কনু নভা
যনপা খাতুন
ভনতউয যভান
মযজনা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
রুনফা আক্তায
ইাকুফ আরী
াভছুন নাায
ভযহুভ াজাান
ভজনাাযা মফগভ
আনফদ যাজা
মজনভন মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ খান
নরন মফগভ
আফদুয যাজ্জাক
মজরন আক্তায
মভাোঃ আরী মাজন
লুৎপা মফগভ
ভতোঃ মভাাম্মদ আব্দুয যভান
াজরা যভান
াা নভা
রুনা আক্তায
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26/04/1992
11/06/1998
12/05/1991
05/08/1995
21/10/1987
05/11/1996
10/07/1991
31/12/1997
17/02/1994
15/12/1989
26/12/1996
18/04/1989
19/05/1994
21/11/1987
03/01/1992
21/11/1994
05/03/2017
28/12/1993
25/10/1992
20/11/1998
01/03/1990
28/11/1994
11/09/1988
01/01/1989
10/10/1993
02/10/1990
29/08/1989
07/01/1991
10/05/1994
16/06/1992
05/07/1995
01/08/1989
17/12/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26799 মভাোঃ যভজান মাজন
26800 াইফুর ইরাভ
26801 মভাোঃ রুফাজত মাজন
26802 নরটন চন্দ্র যকায
26803 মাজর আনভন
26804 মভাোঃ মযপাজজ্জর মাজন
26805 মভাোঃ নুযনফী
26806 মভাোঃ ানকর মযাজ
26807 মভাোঃ মভজদী াান
26808 বজফ যকায
26809 তাজভর
26810 মজাফাজয ভাভৄদ মৌযব
26811 নযম্ম নফশ্বা
26812 ভাফুজ আরভ
26813 মভাোঃ নাজভৄর ইরাভ নদদায
26814 আকনরভা মফগভ
26815 যাজদা ইানভন
26816 অনচন্ত দা
26817 কনর মদফ ফারা
26818 মভাোঃ াননউর ইরাভ
26819 মযাজজ আক্তায
26820 মভাোঃ যানপউর ইরাভ
26821 াজাান
26822 ভৄাম্মদ নদুর ইরাভ
26823 ীভেল কুভায মাভ
26824 মভজদী াান
26825 আকুর আউার
26826 তদ মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ
ভূইা
26827 মভাোঃ াাদাতুর ইরাভ
26828 মভাোঃ আব্দুর ান্নান
26829 মভাোঃ াজদুন্নফী
26830 ননাজ মভাোঃ ভাভৄন
26831 মভাোঃ মগারা মাজন

ভত াজী নুরুর ইরাভ ভাদফয
ভাকসুদা মফগভ
ভত আব্দুর কানদয যকায
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ফাচ্চু নভা
মযভা আক্তায
ভংরা চন্দ্র যকায
নরভা যানী
আবুর ফাায
নানছভা মফগভ
মভাোঃ ইউনুচ নকদায
মভাাোঃ তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ নুরুর আরভ
নভনাযা মফগভ
মভাোঃ আনজজুর ক
মজনভন খাতুন
মভাোঃ আবু াঈদ
মভাছাোঃ যন আযা
ননযঞ্জন যকায
মকৌল্যা যাণী যকায
মভাোঃ আবু তাজয
ানভদা মফগভ
আবুর কারাভ আমাদ
ভাকসুদা আমাদ
মনার চন্দ্র নফশ্বা
মানা যানী নফশ্বা
মভাোঃ মখাযজদ আরভ
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ ইাক নভা
াযবীন আক্তায
মভাোঃ ইউসুপ তালুকদায
সুনপা মফগভ
াভীভ আজাদ
মযৌন আযা াযবীন
সুকুভায দা
অচ ননা দা
যনত ফারা
নদারী ফারা
মভাোঃ জানদুর ইরাভ
মভাছাোঃ াানাজ ইরাভ
আব্দুয যউপ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ মযজাউর ক
মভাছাোঃ ভনজননা খাতুন
ানফবুয যভান
ফুজরছা মফগভ
মভাোঃ াখী নভা
ননফযজান মফগভ
ভত প্রবাত কুভায মাভ
চন্দনা মাভ
ভত. আনজজুর ক
মভাাোঃ যানদা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
ানরভা মফগভ
মভাোঃ ীদুর ইরাভ ভূইা
তদ নুরুন নাায
াজজদুর ইরাভ
লুৎপা মফগভ
মভাোঃ যাান উনদ্দন
মভাছাোঃ ানদা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাছাোঃ ছাভসুন্নাায
আব্দুর আউার
ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ আোঃ রনতপ
সুনপা মফগভ
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01/01/1989
24/05/1988
03/07/1993
03/04/1989
14/06/1987
01/11/1993
01/01/1995
03/10/1992
01/02/1990
24/08/1987
31/12/1993
01/01/1992
10/10/1987
01/10/1993
30/07/1993
30/11/1987
23/03/1993
06/08/1994
10/10/1989
02/04/1994
29/08/1988
28/10/1990
10/11/1996
01/01/1991
31/12/1989
21/04/1992
19/11/1989
10/05/1990
11/10/1987
25/09/1988
10/11/1987
12/04/1990
31/12/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26832 মভাাম্মদ নপকুয যভান
26833 মভোঃ যানজফ মাজন
26834 মভাোঃ আনফয নযপ
26835 মভাোঃ নাঈভ ভাভৄদ
26836 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
26837 মভাোঃ জানদ াান
26838 ননাজ ভাভৄদ
26839 মভাোঃ ভাাভৄদুর াান
26840 মভাছাোঃ তানবীয আক্তায
26841 মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
26842 ইকফার মাজন
26843 মভাোঃ মভাকজরছুয যভান
26844 মভাোঃ আতাউয যভান
26845 ভাকসুদা আক্তায
26846 আবু তাজরফ
26847 তানরভা আক্তায
26848 মভাোঃ াজাান
26849 মভাোঃ যানকবুর ইরাভ
26850 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
26851 মভাোঃ তাইজুর ইরাভ
26852 কাভরুর াান যানজফ
26853 মভাোঃ াইফুর আরভ
26854 মভাোঃ আনকুয যভান
26855 মভাোঃ াভীভ মাজন
26856 মভাোঃ নাইভৄর াান
26857 নভোঃ মাননা ইানভন
26858 াযনভন আক্তায
26859 ইভাযত মাজন
26860 মভাোঃ আব্দুর ভৄনকত
26861 রাখী আক্তায
26862 মভাোঃ কাভরুর াান
26863 মভাোঃ যীপ কাউায
26864 আদনান নাফ অনন

মভাাম্মদ আতাউয যভান
মযাজকা মফগভ
ভত আব্দুর াই ারাদায
ভাজরা মফগভ
মভাোঃ ফজলুয যভান নযপ
ানভদা মফগভ
মভাোঃ সুজাআতুর ইরাভ
ভাাভৄদা ইরাভ
মভাোঃ আবু ফক্কয নদ্দীক
াননা মফগভ
মভাোঃ কনফয মাজন
কননুয মফগভ
মভাোঃ সুজাআতুর ইরাভ
ভাাভৄদা ইরাভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
রাফনী খাতুন
মভাোঃ আবু ফকয ননদ্দক
াজজযা নফনফ
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
মযানা মফগভ
ভত মভাোঃ ভনতউয যভান
মভাাোঃ জহুযা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
ানভদা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
মভাছাোঃ আনিা মফগভ
ভতোঃ আব্দু াভাদ
মজরনা
ছনভয উনদ্দন
মযাজভজা মফগভ
মভাোঃ ভৄল্লুক
মযাকানা
আব্দুর কনযভ
াজজদা মফগভ
মভাোঃ সুরুজ নভা
মভাাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ নানয উনদ্দন নভা
মপারী মফগভ
মভাাম্মদ আরী
মভাছাোঃ ভনভনা মফগভ
আবু ফকয ননদ্দন
রুজজা খাতুন
মভাোঃ পখরুর ইরাভ
পনযদা াযবীন
মভাোঃ আব্দুর াই
মকাননুয মফগভ
মভাোঃ নাদ আরী
মভাছাোঃ ফানছরুন মফগভ
মভাজারুর ক
নুয নাায মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয কনফয
নভোঃ ননলুপা ইানভন
আব্দুর খাজরক ারাদায
নপজযাজা মফগভ
জনয উনদ্দন খনরপা
আজফদা মফগভ
মভাোঃ াভসুর আনযপ
মভাছাোঃ ভাভৄদা আক্তায
আজাায আরী খান
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ কুদ্দু আরী
মভাোঃ আজযজান
মভাোঃ মাযায উদ্দীন
মভাছাোঃ রনতপা আক্তায
মভাোঃ নপক
নভনা াযবীন
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17/10/1990
21/04/2017
01/01/1993
10/11/1992
28/12/1995
10/09/1989
30/10/1988
06/06/1988
30/10/1997
20/07/1990
10/11/1996
25/11/1982
05/10/1987
20/10/1988
10/11/1990
01/01/1991
25/09/1993
23/08/1996
16/11/1992
12/11/1990
03/02/1994
15/10/1989
19/12/1994
28/08/1995
01/12/1990
07/04/1999
02/11/1994
05/02/1988
21/10/1993
18/07/1990
02/02/1990
30/12/1987
15/01/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26865 মভাোঃ নানয উনদ্দন
26866 তদ জানদুর ইরাভ
26867 মভাোঃ তানযকুর ইরাভ
26868 জান্নাতুর মপযজদৌ
26869 াভা আক্তায
26870 সুনভ আক্তায
26871 মভাোঃ ভাশুক নভা
26872 মভাছাোঃ ভনন আক্তায
26873 া যান
26874 নভতু খানভ
26875 মভাছাোঃ নযনা াযবীন
26876 নফপ্লফ যকায
26877 মভাোঃ মাজর নকদায
26878 ইভাইর মাজন
26879 মভাস্তানপজুয যভান
26880 মভাোঃ াভীভ আজভদ
26881 মভাোঃ ভাইন উনদ্দন
26882 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
26883 মভনযনা জাান
26884 ানদা আক্তায বৃনি
26885 মভাাম্মদ মতাপাজ্জর মাজন
26886 ানা সুরতানা াভীভ
26887 মখ াদী
26888 া মভাোঃ ইছাক হুাইন
26889 কাভরুন নাায
26890 ানব্বয আজভদ খান
26891 মতাানূয যাা
26892 মভাোঃভাফুজুর ইরাভ
26893 মভাোঃ নাঈভৄর ক
26894 সুজন নভা
26895 ভাসুদুয মযজা
26896 মভাোঃ আর ভাভৄন
26897 চাইভা সুরতানা

ভত আফদুর ফাজযক
নভজ াজযা মফগভ
তদ আোঃ ফাজযক
ানপজা মফগভ
মভাোঃ আইয়ুফ মাজন
মভাছাোঃ দুরজান মফগভ
পনযদ উনদ্দন
ানদা
আব্দুর ফাজতন
নাজভৄন নাায
ভননয খান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ গনন নভা
াজজযা মফগভ
মভাোঃ কনরভ উনদ্দন
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
ভত ভগবুর মাাইন
নৄষ্পা মফগভ
ানফবুয যভান
নাযীন জাান
এ এভ নপউর আরভ
মভাছাোঃ আশুযা মফগভ
ননরকভর যকায
াগনযকা যানী যকায
মভাোঃ আকযাভ আরী নকদায
মভাাোঃ আজরা মফগভ
বুযজুক আরী যদায
করভজনছা
ভত মভাকফুয যভান
ভত মভাজভনা
মভাোঃ মভাকজরছুয যভান ঘযাভী
মভাাোঃ রুনফা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজদয মখ
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ লুৎপা মফগভ
মভাোঃ মরার উনদ্দন খান
ভাকসুদা আক্তায
াাদত মাজন
কানপ আক্তায
মভাোঃ আজনাায মাজন
নুরুন্নাায মফগভ
ভত মরার উনদ্দন
াযজাান মফগভ
মখ মভাানদুর মাজন
রাইরী মচৌদৄযী
মভাোঃ খনরলুয যভান
াানা মফগভ
কা মকাফাদ
খানদজা মফগভ
আজভ আরী খান
আভা খান
মভাোঃ কাভার আজভদ
জুূঁই চাজভরী
মভাোঃ আোঃ যনদ
মভাাোঃ ফানু মফগভ
মভাোঃ কাজভ ক
ভজনাাযা মফগভ
ফদরুর আরভ
ভাজজদা মফগভ
লুদন নভা
াজনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
নাজভা রনতপ
সুরতান আজভদ
ারুর মফগভ
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12/05/1990
01/01/1994
15/04/1988
01/01/1998
26/02/1994
08/04/1993
10/01/1990
09/05/1991
15/07/1990
27/10/1992
25/01/1992
18/08/1994
01/01/1996
08/10/1990
09/02/1989
07/06/1988
01/01/1988
01/01/1992
17/03/1995
17/07/1996
08/11/1994
25/10/1993
10/12/1995
13/03/1990
15/07/1989
05/05/1989
03/10/1996
01/01/1991
01/01/1990
31/12/1991
31/12/1991
20/02/1992
01/08/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26898 মভাোঃ আজাদুর ইরাভ
26899 সুব্রত কুভায যকায
26900 মভাোঃ যাান আরী
26901 মভাোঃ নভরন পনকয
26902 রুনা খাতুন
26903 প্রজননজৎ যকায
26904 মভাোঃ নযন মাজন
26905 ভাসুদ নভা
26906 মভাোঃ ইকযাভ মাজন
26907 তানুফা তুফা
26908 প্রফার চন্দ্র দা
26909 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
26910 মাাগ আরভ
26911 মভাোঃ পারুক মাজন
26912 তানজুরুর ইরাভ
26913 াজর মঘাল
26914 ঞ্জ আনদতয
26915 মভাোঃ আানুর কনফয
26916 মভাোঃ ানফবুয যভান
26917 নজনাত পনজা
26918 উৎর কুভায
26919 আব্দুয যনদ
26920 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
26921 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
26922 মভাাোঃ সুযবী আক্তায
26923 ভানযা আক্তায ননা
26924 আনযপা সুরতানা
26925 ভাসুভা নুযাত তন্বী
26926 নাযনগন আক্তায
26927 নউনর আক্তায
26928 মভাোঃ যনকবুর াান
26929 অরু কুভায মঘাল
26930 এপ এভ মাাইফ

মভাোঃ আব্দুর াফ প্রাভাননক
আজনাাযা খাতুন
ফাঞ্চা যাভ যকায
ভাা যানী যকায
মভাোঃ মফাযান উনদ্দন
আনজুভান আযা
আব্দুর পনকয
নরনর মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনদ
ভাজরকা মফগভ
নচত্তযঞ্জন যকায
নভনা যকায
মভাোঃ ভৄন্সী আব্দুর ভনজদ
মভাছাোঃ মজাযা ভনজদ
খনরলুয যভান
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মভাফাযক মাজন
মভাাোঃ নুযজাান মফগভ
তদ আবুফকয নছনদ্দক
তদা মজনভন সুযতানা
মমাজগ চন্দ্র দা
নফষ্ণু যাণী দা
আব্দুয যনভ
মযাজকা মফগভ
আফদুয যনদ
সুনপা আকতায
ারুন যনদ
নুপা মফগভ
নফ এভ জভসুর ক
ভনযভ ক
অনুভ কুভায মঘাল
নৄতুর মঘাল
মজযানতল আনদতয
দ্মা আনদতয
ভত. অনরউল্লা প্রধানীা
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
যানভা মফগভ
আফদুয যনদ
খাইরুন্নাায
ফীজযন্দ্রনাথ ভন্ডর
জন্তী যানী ভন্ডর
মভাোঃ আতাফ মাাইন
যানজা সুরতানা
নূয মভাাম্মদ মভাল্লা
ভযজান মফগভ
আফদুর আনজজ
জগুন নফনফ
মভাোঃ ারুন অয যনদ
মভাাোঃ তুনন মফগভ
মভাোঃ কুতুফ উনদ্দন
নযনা মফগভ
মভাাম্মদ ক আরী
নুযজাান মফগভ
ভাসুভ খান নভল্টন
ভাভৄদা আক্তায
মভাজাপপয মাজন
ানরভা মফগভ
জাভার উনদ্দন
ারভা মফগভ
মভাোঃ মাযাপ মাজন
নভনাযা মফগভ
শ্যাভর কুভায মঘাল
অতী যানী মঘাল
এপ. এভ মভাজত উনদ্দন
যানজা মফগভ
Page 210 of 387

15/09/1989
31/12/1991
10/06/1990
15/06/1991
02/05/1989
20/12/1994
12/09/1988
03/01/1993
10/02/1990
26/10/1995
05/07/1988
11/11/1997
04/01/1990
05/01/1989
03/03/1989
15/09/1989
11/06/1989
16/02/1993
05/11/1995
25/04/1997
12/09/1996
04/01/1988
20/05/1989
30/04/1996
12/06/1994
03/08/1996
01/07/1996
01/01/1998
28/12/1996
29/03/1996
12/02/1994
25/12/1988
15/06/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26931 সুভন ারদায
26932 অন্তযা মদফনাথ
26933 মখ নভরুর ইরাভ
26934 ানদা খানভ
26935 মভাোঃ আব্দুর ানভদ
26936 মভাোঃ মগারাভ যভান
26937 মজাফাজয ইরাভ
26938 মভাোঃ মভজদী াান
26939 ভনল্লকা যানী
26940 তদ তাজয জানভর
26941 যানব্বউজ্জাভান
26942 মভাোঃ ইনাভৄর ক
26943 ংকযী তফযাগী
26944 মভাোঃ যনকবুর াান
26945 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
26946 নদদারুর ইরাভ
26947 মভাোঃ আব্দু ারাভ
26948 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
26949 মভাছাোঃ মযাকাইা আক্তায
26950 নন চন্দ্র ার
26951 মখ ইনরা কাায
26952 মৌযব কুভায ার
26953 মভাোঃ ভাসুভ নফল্লার
26954 আব্দুর ভনজদ
26955 মভাোঃ মনরভ মযজা
26956 ইযাত জাান
26957 মভাোঃ ফাদুর ইরাভ
26958 আাদ মখ
26959 যানা আজম্মদ
26960 মভাোঃ নফপ্লফ মাজন
26961 মভাোঃ নাজভৄর মাজন
26962 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
26963 মভাোঃ াচ্চু নভা

ফাবুরার ারদায
নফউটি যানী ারদায
নৄতুর মদফনাথ
মগৌতভ মদফনাথ
মখ আবু তাজরফ
ভনজননা মফগভ
মভাোঃ কনফয মাজন
মভাাোঃ মনছজপান (নফউটি)
মভাোঃ আাযাপ গাইন
কানযভৄজন্নছা
ভত মভাোঃ াভারী যদায
নুযজাান মফগভ
বুযান উনদ্দন ভন্ডর
যাইভা খাতুন
মভাোঃ নানয গাজী
মভাাোঃ নাযা মফগভ
ভত যননজৎ চন্দ্র ফভনন
ারুর যানী
তদ নজাউর ইরাভ
নাজভা ইরাভ
অজদুন নফী
মভাাোঃ যানদা খানভ
আব্দুর ানরভ
জুজরখা আক্তায
জন্তাল কুভায তফযাগী
ানন্ত যানী তফযাগী
মভাোঃ আোঃ যনদ
মযনজা মফগভ
মভাোঃ যনভ আরী
ছাজযা মফগভ
মখাযজদ মখ
মযফা মফগভ
মভাোঃ আবু ভৄা মখ
চাম্পা মফগভ
মভাোঃ আযজদ আরী
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ াভসুর ক
মভাছাোঃ রুভা রাইরা
যভনী মভান ার
নফাখা যাণী ার
মখ আযাপ উর আরভ
াজজদা খাতুন
নননখর কুভায ার
মপারী যানী
আব্দুছ ছাভাদ
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ভজনু মখ
মভাছাোঃ ানদা খাতুন
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
যনভা খাতুন
সুরতান মাজন
াভসুন্নাায মফগভ
মভাোঃ কনরভ উনদ্দন মভাল্যা
আভা মফগভ
ভত মকযাভত আরী মখ
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ জভজদ আরী
মভাছাোঃ ানছনা খাতুন
মভাোঃ মভাজত উনদ্দন
তাননজরা মফগভ
মভাোঃ আরতাপ মাজন
নাজভা মফগভ
মভাোঃ আপজায মাজন
ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ খনরর নভা
যাজফা মফগভ
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10/10/1992
15/11/1993
13/07/1990
10/10/1990
22/08/1991
22/01/1992
30/12/1987
03/02/1996
20/08/1989
20/07/1988
28/12/1992
01/01/1995
03/02/1989
25/12/1988
01/01/1988
14/10/1995
29/07/1993
18/07/1988
20/12/1992
01/01/1989
07/09/1987
24/10/1991
01/09/1987
25/08/1993
23/06/1991
15/06/1996
11/10/1997
02/10/1998
11/01/1990
01/03/1991
10/05/1998
07/02/1997
25/05/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26964 ইব্রানভ

এনাভৄর ক
রুজভরা খাতুন
26965 মভাোঃ সুজন মাজন
মভাোঃ ইযানপর প্রাভাননক
মভাছাোঃ বুনর মফগভ
26966 মভাোঃ মৌযব ইরাভ
মভাোঃ নপউর ইরাভ
মভাছাোঃ ানদা খাতুন
26967 মভাোঃ মভজদী াান
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভৄনন্ন খাতুন
26968 মভাোঃ মফরার মাজন
ফীয ভৄনক্তজমাদ্ধা মভাোঃ ইউসুপ আরী
মভাছাোঃ আা খাতুন
26969 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
মভাোঃ আরাউনদ্দন খান
মভাাোঃ যানভা মফগভ
26970 মভাছাোঃ নযতা খাতুন
মভাোঃ আোঃ কাজদয
মভাছাোঃ াানা খাতুন
26971 মভাোঃ মরাকভান মাজন
মভাোঃ রনজভৄনদ্দন
মভাছাোঃ আনছা খাতুন
26972 মভাোঃ াগয মচৌদৄযী
মভাোঃ মনরভ মচৌদৄযী
রাকী আক্তায
26973 মভাোঃ আনতকুর ইরাভ (আনতক) মভাোঃ তফুয আরী
মভাছাোঃ আনছা মফগভ
26974 মভাোঃ ভাভৄন নভা
মভাোঃ মফরার নভা
মভাছাোঃ মফফী মফগভ
26975 নজ. এভ. ানদুন্নফী
নজ. এভ. আইয়ুফ আরী
ভভতাজ মফগভ
26976 মভাোঃ আনযফুজ্জাভান
মভাোঃ াফ মভাল্লযা
ননলুপা ইাছনভন
26977 জুজর যানা
মভাজরভ মভাল্লা
জুজরখা নফনফ
26978 মভাোঃ মভানাজবুয যভান
মভাোঃ ভনজবুয যভান
মভাছাোঃ মভাজভনা খাতুন
26979 মভাোঃ যাান আযাপাত
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
মভজরুন নাায রস্কয
26980 মভাোঃ আবুর খাজয
মভাোঃ আবুর মাজন
খানদজা মফগভ
26981 যানজা সুরতানা
আব্দুর কনযভ
াননা আক্তায
26982 সুফন না মদফ
জয মদফ
ঝুভা যানী মদফ
26983 মভাোঃ নভনাজুর ইরাভ
মভাোঃ জাভার মাজন
মভাছাোঃ ডনর মফগভ
26984 পারুকুর ইলরাভ ভননয
ভননয আভদ
াভসুন্নাায
26985 আজনাায মাাইন
ভান্নান কাজী
মকাভযনজনছা মফগভ
26986 মভাোঃ মভাজর উনদ্দন পযাদ
ডাোঃ মভাোঃ আযাপ উনদ্দন
মারতানা াযবীন
26987 ানফা নফনজত জাপয নুনৄয
আবু জাপয াজদক
আকনরভা মফগভ
26988 প্রান্ত কুভায যকায
নফন চন্দ্র যকায
জন্তী যানী যকায
26989 কজল্লার ফড়ুা
ফাবুর ফড়ুা
নঝনু ফড়ুা
26990 নভঠুন দা
অনজত দা
রক্ষী দা
26991 নানদযা ফানু
মভাোঃ াজতভ আরী
জাানাযা মফগভ
26992 মভাছাোঃ ননা খাতুন
মভাোঃ নজপর খান
মভাছাোঃ আছভা মফগভ
26993 ারুক এান নভৄর
মভাোঃ কত আরী
পাজতভা মফগভ
26994 মভাাম্মদ নুরুর আকছায
মভাাম্মদ রুহুর আনভন
পাজতভা খাতুন
26995 নুরুর আনভন
মভাাম্মদ রুহুর আনভন
পাজতভা খাতুন
26996 আছান উল্যা
আতজফয জাভান
মাছজন আযা মফগভ
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22/08/1998
08/10/1996
04/11/1992
08/08/1994
24/01/1991
13/11/1992
05/06/1996
29/12/1990
04/05/1992
30/11/1995
07/05/2017
15/02/1994
25/06/1990
31/12/1994
05/04/1989
07/05/1997
14/04/1989
28/06/1997
15/12/1994
01/04/1990
01/01/1994
31/12/1987
23/03/1990
01/02/1995
01/07/1991
01/01/1988
12/04/1989
12/12/1991
28/09/1994
21/02/1993
30/10/1988
09/02/1991
01/01/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

26997 মভাাম্মদ যাজদুর ইরাভ
26998 মভাাম্মৎ ছানফকুননাায
26999 নন্দরার নফশ্বা
27000 মভাোঃ ানভদুয যভান
27001 মভাোঃ ইভাভৄর ক
27002 যীভা আক্তায
27003 াধন যকায
27004 যানপকা সুরতানা
27005 মভাোঃ ইাকুফ আরী
27006 মভাোঃ আব্দুর জব্বায
27007 মভাোঃ ানন আরভ
27008 মভাোঃ ইব্রানভ মাাইন
27009 জাাঙ্গীয আরভ
27010 কাননজ পাজতভা
27011 মভাোঃ যীপ মাজন
27012 নযন নফশ্বা
27013 ানদা সুরতানা
27014 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
27015 মভাোঃ যনকবুয যভান
27016 আনল কুভায যা
27017 নফজন চন্দ্র যকায
27018 কৃষ্ণ কুভায যা
27019 মভাোঃ াান প্রাধানীা
27020 নাজভৄর াান
27021 মভাোঃ ভাবুফ মাজন
27022 আজনভনা আক্তায
27023 মভাোঃ রুজফর যানা
27024 ঈভানী নভা
27025 মভাোঃ মদজরাায মাজন
27026 নভঠুন নফশ্বা
27027 মভাোঃ াখাাত মাজন
27028 তৃষ্ণা ফারা মঘাল
27029 মাননা আক্তায

আব্দুর রনতপ
যানদা মফগভ
মভাোঃ নযপ মাজন
ছাজরা াযবীন
ননতাই দ নফশ্বা
নখা যানী নফশ্বা
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
চানা খাতুন
মভাোঃ আনারুর নফশ্বা
মযজনা মফগভ
আইয়ুফ আরী মক
ারভা মফগভ
দুরার যকায
াযথী যকায
মভাাম্মদ আরী
ভননযা খাতুন
মকাফাদ আরী
মপারী খাতুন
মভাোঃ আভজাদ আরী
মানা বানু
মভাোঃ াজাান আরী
মভাছাোঃ নাজভা খাতুন
মভাোঃ জনুর আজফদীন
মভাছাোঃ াযবীন মফগভ
াভসুর আরভ
মনরনা আক্তায
মভাোঃ তাজুর ইরাভ
াজজদা ইরাভ
াভসুর ক
ইানুয মফগভ
যাভ কান্ত নফশ্বা
প্রবাতী যানী নফশ্বা
মভাোঃ ভৄনজুরুর ইরাভ
আজনাাযা খাতুন
মভাোঃ সুরতান খান
মযজনা মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
নযনা মফগভ
দীজন চন্দ্র যা
ভারতী যা
মদজফন্দ্র চন্দ্র যকায
গংগা যানী যকায
ভজন চন্দ্র যা
কভরা যানী
মভাোঃ াভছুর ক প্রধানীা
জাানাযা মফগভ
আব্দুয যউপ
নাজভা মফগভ
মভাোঃ জারার উনদ্দন
ানরভা খাতুন
সুরুজ জাভান
আপছানা মফগভ
আব্দুয যাজ্জাক
ভনযভ মফগভ
আব্দুর গফুয
কাঞ্চন নফনফ
আফদুর রনতপ
আজরা মফগভ
নফষ্ণু দ নফশ্বা
দুরারী যানী
ভত মখাযজদ মভাল্যা
নুরুন্নাায মফগভ
নযজতাল কুভায মঘাল
কল্যানী যানী মঘাল
াভসুনদ্দন ভনল্লক
ভনজতন মনছা
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28/11/1987
10/01/1989
05/04/1988
14/01/1991
15/11/1996
06/03/1995
18/05/1994
05/02/1995
03/01/1990
04/07/1992
30/06/1990
25/01/1996
10/01/1994
15/11/1988
08/08/1996
05/05/1991
12/08/1994
08/11/1987
10/04/1998
06/06/1988
13/03/1988
23/10/1989
13/04/1996
12/01/1996
15/12/1989
10/12/1989
17/03/1995
01/01/1994
15/05/1991
13/12/1987
10/10/1990
02/09/1991
05/07/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27030 আভা আক্তায
27031 মভাোঃ আর-আনভন াজাযী
27032 মভাোঃ মফল্লার মাজন
27033 মভাোঃ ফনয উনদ্দন
27034 মভাোঃ ভৄনদুর ইরাভ
27035 মভাোঃ ভননয মাজন
27036 মভাোঃ াজদকুয যভান
27037 আনফয মাজন
27038 নাজভৄর াান
27039 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
27040 মগারাভ নকফনযা
27041 ফাদা
27042 মভাোঃ আনযপ মাাইন
27043 নাদীা ভাদানী
27044 ইনত আক্তায
27045 মভাোঃ আব্দুর ানরভ
27046 নফজন আচার্য্ন
27047 উৎর চন্দ্র সূিধয
27048 মভাোঃ মভাজরভ মফাযী
27049 মভাোঃ মাজর গাজী
27050 সুজ াা
27051 মভাোঃ যনকফ উনদ্দন
27052 মভাোঃ ানবুর াান
27053 জুন ার
27054 নজজতন অনধকাযী
27055 মভাোঃ ভারুপ াান
27056 পাযজানা মফগভ
27057 জাভার মাজন
27058 মভাোঃ এভযান মাজন
27059 মভাোঃ মযত আরী
27060 নকদায রা মাজন
27061 ানদকা আক্তায দীা
27062 আরী াদায

মভাোঃ আফদুয যভান
মভজরুন মনা মভযী
আজনাায মাজন
আজা মফগভ
আোঃ যনভ (গাজী)
ারুর মফগভ
মভাোঃ নূয মাজন নফশ্বা
মভাাোঃ মতাযা মফগভ
মভাোঃ আরভগীয মাজন
ানদা াযবীন
মভাোঃ জনরুর ইরাভ
মদজরাাযা মফগভ
মভাোঃ লুৎপয যভান
ছানরভা যভান
আজভর মাজন
নউনর মফগভ
ানফবুয যভান
ইযাত াযনভন
মভাোঃ আব্দুর কনযভ
াজজযা মফগভ
মগারাভ মভাস্তপা
মযাকানা মফগভ
জারার উনদ্দন
ানরভা
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
পনযদা মফগভ
ভৄাম্মদ নভফা উদ্দীন
জানকা আজভী
মভাোঃ আনফদ আরী
মনরনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
ানরভা নফনফ
ভত মফনু আচার্য্ন
ভত নফনা আচার্য্ন
ননতযযক্ষন সূিধয
গীতা যানী
আোঃ রনতপ মফাযী
মযাকানা মফগভ
মভাোঃ মরাকভান গাজী
নযনা মফগভ
সুীর াা
প্রাথ ননা াা
মভাোঃ আফদুর ফাজতন
খানদজা মফগভ
মভাোঃ আরভগীয মাজন
নুরুন নানায
সুবাল ার
নৄতুর ার
নভেল অনধকাযী
নপ্রফারা অনধকাযী
ভত মভাোঃ আফদুয যনদ
াানাযা মফগভ
নপউল্যা আখন
আনছা মফগভ
মভাোঃ মভাজরভ ারাদায
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ নযাজ উনদ্দন
মভাছাোঃ ভনফনা খাতুন
মভাোঃ আব্দু ছাজরক
ভত াজজযা মফগভ
মভাোঃ সুরতান নকদায
জাানাযা মফগভ
যাপত আরী মভাল্লা
াজপজা মফগভ
ভত আোঃ যভান
আজভনা খাতুন
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12/02/1990
08/07/1996
13/01/1995
08/08/1994
15/05/1988
26/02/1989
11/12/1993
17/11/1993
16/11/1993
04/05/1992
25/12/1988
01/01/1989
21/07/1988
25/10/1994
17/12/1994
15/03/1991
20/10/1992
02/02/1995
07/05/1990
05/01/1989
12/11/1990
01/02/1988
21/07/1990
30/12/1989
04/10/1993
31/12/1991
09/10/1994
12/01/1989
20/08/1989
01/10/1991
31/08/1987
04/05/1989
01/01/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27063 আরানভন
27064 াানাজ আক্তায
27065 মভাোঃ ইভাইর মাজন
27066 ানা আক্তায
27067 মভাোঃ বুজ নভা
27068 মভাোঃ তানপন আজনাায
27069 পাযজানা নীযা
27070 পাজতভা আক্তায
27071 মভাোঃ তন্ম নকদায
27072 মভাোঃ ান্নান ভাভৄদ
27073 তা ফভনন
27074 ভান নভস্ত্রী
27075 ারভা আক্তায
27076 নভঠুন চন্দ্র ীর
27077 মভাোঃ নূজয আরভ নজকু
27078 এইচ. এভ. রা
27079 এপ. এভ. যাজর ভাভৄদ
27080 মভাোঃ ভয পারুক
27081 নপকুর ইরাভ
27082 অজ যকায
27083 মভাোঃ যানজফ নভা
27084 যতন কৃষ্ণ যা
27085 মভাোঃ াইফুল্লা যভান
27086 মভাোঃ আনজজুর ইরাভ
27087 মভাোঃ ভয পারুক
27088 মভাোঃ আবুফাক্কায ননদ্দক
27089 নজযাডভ কুভায াা
27090 াগয কুভায মবৌনভক
27091 নাজভৄন্নাায নভতু
27092 াানযা খান
27093 ফাইনজদ মাজন
27094 মভাোঃ মাজর যানা
27095 মভাোঃ ভয পারুক

আরভাছ
খানদজা
মভাোঃ মখাযজদ আরভ
মযানজনা আক্তায
মভাাম্মদ আরী
মভাছাোঃ ছানফা
যফ যদায
আনজু ভান
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
াজরা মফগভ
ভত আ, জ, ভ, আজনাায নূয
াভীভ আযা আজনাায
মভাোঃ ততাবুয যভান নকদায
চানা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াই
খানদজা মফগভ
মভাোঃ ততাবুয যভান নকদায
চানা মফগভ
মভাোঃ াদায আরী
যনভা মফগভ
কানাই ফভনন
ভাা ফভনন
ভননন্দ্র নাথ নভস্ত্রী
নফবা যানী নভস্ত্রী
এনাভৄর ক তাং
সুরতানা াযবীন
পনী ভূলণ ীর
নফতা যানী ীর
মভাোঃ নূজয আরভ নজকু
মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ
ভত মকযাভত আরী
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
মভাোঃ নপকুয যভান পনকয
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
মভাোঃ ফকুর নভা
াযবীন মফগভ
আব্দুর জনরর
ানরভা খাতুন
অননর যকায
মনা যাণী যকায
মভাোঃ এযাদ আরী
মভাছাোঃ মনা মফগভ
দীনফন্ধু যা
আজরা যানী যা
মভাোঃ নপউল্লা মভাড়র
মখাজদজা মফগভ
মভাোঃ মভাাজজ্জভ মাজন
মভাছাোঃ মযাজকা কাতুন
মভাোঃ আপজার মখ
ানচনা খাতুন
মভাোঃঃোঃ ইযাইর মাজন
মভাাোঃ যাজদা ফানু
নফ কুভায াা
চম্পা যানী াা
সুকুভায মবৌনভক
মানারী যানী মবৌনভক
নভজানুয যভান
কাননজ মফগভ
মকভত খান
যন আযা মফগভ
ইয আরী
কজভরা খাতুন
মভাোঃ ানভদুয যভান
মভাছাোঃ তানভনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যনভ
মভাছাোঃ যানদা খাতুন
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13/05/1989
15/07/1994
15/03/1994
05/04/1997
12/10/1991
08/12/1991
26/10/1988
14/05/1988
09/10/1995
12/12/1988
20/09/1994
30/12/1992

03/06/1988
22/08/1988
28/10/1988
23/11/1990
26/11/1997
08/10/1991
15/04/1996
01/01/1990
25/03/1989
27/12/1989
07/08/1997
20/10/1994
25/08/1988
25/11/1991
10/06/1994
27/11/1998
11/09/1995
08/08/1995
10/07/1989
28/05/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27096 ানরভা আক্তায ভনর
27097 মভাোঃ জানদ ভন্ডর
27098 মভাোঃ জীফন াান
27099 মভাোঃ সুভন আজভদ
27100 এনরজা আক্তায
27101 অনবনজৎ চন্দ্র দা
27102 নরটন মাজন
27103 অনভত কুভায ভনল্লক
27104 ানব্বয মাজন
27105 মভাছাোঃ রুনভ আক্তায
27106 মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ মভভী
27107 ানদা আক্তায
27108 সুভাইা আক্তায
27109 মভাোঃ যাজদুর ক
27110 মভাোঃ তানরভৄর ক
27111 প্রদী চন্দ্র মঘাল
27112 যনফন আজভদ
27113 পাইরুজ ভাউদা
27114 নপ্রা আক্তায
27115 নাজভৄন্নাায নফউটি
27116 মভাোঃ মগারাভ মভাজ নদ
27117 মভাোঃ াইদুর ইরাভ
27118 াননুয যভান
27119 মভাোঃ াানুজ্জাভান
27120 াানাজ ননযন
27121 এ. মক. এভ. ভাফুজুয যভান
27122 ইভন ফাাদুয
27123 প্রীতভ প্রধান
27124 ভাভৄদুর ইরাভ
27125 মভাোঃ ানযায মাজন
27126 মভাোঃ মাাগ খান
27127 মভাোঃ ভাছুভ আভদ
27128 ানদুর আরভ

মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
মভাছাোঃ ভনদনা মফগভ
মভাোঃ মজাা ভন্ডর
মভাছাোঃ মজরনা মফগভ
ভত াভসুয মজাা
মভাছাোঃ ানগযা মফগভ
মভাোঃঃোঃ আব্দুর াই
মভাছাোঃ নযনা খাতুন
মভাোঃ জানকয মাজন
যানজা মফগভ
ননযঞ্জন চন্দ্র দা
টুলু যানী দা
নদুর ইরাভ
সুনপা খাতুন
নযজতাল ভনল্লক
ভেনথকা ভনল্লক
যনফউর আরভ
াজফকুন নাায
স্বাভীোঃ মভাোঃ আব্দুর আরীভ যকায
মভাছাোঃ াানা মফগভ
মভাোঃ ভভজদর মাজন
মভাছাোঃ তাজনুয মফগভ
মভাোঃ পজলুয যভান
কুরসুভ মফগভ
আব্দুয যনভ
যাজফা মফগভ
জনার আজফদান নকদায
নভজ যানজা মফগভ
মভাোঃ এযাদ আরী
মভাছাোঃ তাজযা নফনফ
ভাধফ চন্দ্র মঘাল
ভঞ্জু যানী মঘাল
মভাোঃ আব্দুয যনভ
আজা ফানু
আব্দুর রনতপ ারাদায
ভাননুয মফগভ
মভাোঃঃোঃ নকান্দায
ভত নযা আক্তায
মভাোঃঃোঃ আবু তাজয
খুনদা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
ানদা মফগভ
মভাোঃ মারাভান মাজন
জানভরা খাতুন
যনদুজ্জাভান
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ভনায যভান
মভাছাোঃ ভাফুজা মফগভ
মভাোঃ নদুর আরভ
নদ্দীকা নদ
আকতারুজ্জাভান
ারুর নাায আক্তায
ভত মভ ফাাদুয
রক্ষী মদফী
ালু প্রধান
আযতী মদফী
মভাোঃ ভনপজুর ইরাভ
আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
আকনরভা নাছনযন
মভাোঃ াজদকুর ইরাভ খান
মপারী আক্তায খান
মভাোঃঃোঃ আব্দুর ফনয
মযা মফগভ
ভত ফাারুর আরভ
ানদা মফগভ
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01/07/1993
08/07/2017
10/04/1995
05/12/1998
03/10/1995
08/01/1991
20/02/1998
06/01/1988
10/01/1991
28/12/1992
17/07/1991
27/11/1987
08/01/1992
15/06/1995
03/02/1988
01/10/1991
25/09/1997
01/01/1999
11/10/1994
20/11/1990
15/03/1988
13/07/1989
03/12/1996
11/07/1992
05/11/1990
03/03/1988
01/07/1997
13/12/1997
01/01/1995
09/01/1991
31/10/1995
25/06/1989
24/10/1989
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িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27129 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
27130 মভাাম্মদ নূয মাজন
27131 মভাছাোঃ রূী আক্তায
27132 নপউর আরভ
27133 জফ নাত্তভ দা
27134 নশু মভান দা
27135 মভাোঃ াননূয যভান
27136 আযানপনা সুরতানা
27137 আবু তাজয মাাইন
27138 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
27139 মভাোঃ মযজাউর াাত
27140 মযাকন উনদ্দন
27141 মভাোঃ ান্নান নভা
27142 জীফ ভন্ডর
27143 মভাোঃ মভজদী াান
27144 চন্দন াদৄ
27145 নফশ্বনজৎ ভন্ডর
27146 আব্দুর ান্নান
27147 মভাছাোঃ ানদা আপনযন ম্পা
27148 াননুর আান
27149 আোঃ যাজ্জাক
27150 মভাোঃ াাদাৎ মাজন
27151 মভাোঃ আব্বা মাজন
27152 মভাোঃ াভন তাফনযজ
27153 ানফবুয যভান
27154 ভনজবুয যভান
27155 া মভাোঃ ানভউর ক
27156 মভাোঃ ইভযান মাানই
27157 মভাোঃ ানফবুর ক
27158 মজাফাজয মাজন
27159 মভাোঃ াাদাত মাাইন
27160 মভাোঃ াীন ারাদায
27161 ান চন্দ্র কভনকায

মভাোঃঃোঃ আোঃ ভনজদ
মভাছাোঃ যানদা খাতুন
মভাাম্মদ ানফবুয যভান
মভাাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজদয
মভাছাোঃ উনভতা মফগভ
যনদুজ্জাভান
সুনপা মফগভ
খজগন্দ্র দা
শুবা যানী দা
মানা মভান দা
সুনতী দা
মভাোঃ আোঃ খাজরক
মভাছাোঃ াননা
মভাজানদ উনদ্দন
পনযদা ইানভন
মযত আরী
নভনা খাতুন
মভাোঃ মভাপাজ্জার মাজন
যাজদা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মযানফা আক্তায
আব্দু াভাদ যদায
মযাজকা মফগভ
ভত চান্দু মখ
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
সুধীয ভন্ডয
ফানা ভন্ডর
মভাোঃ আনভনুয যভান
াভছুন নাায
প্রতা াদৄ
ভনল্লকা াদৄ
ফীজযশ্বয ভন্ডয
ফীনা যানী ভন্ডর
মভাোঃ ফদয উনদ্দন
াজজদা খাতুন
মভাোঃ মজকন্দায আরী
মভাছাোঃ ননলুপা মফগভ
আব্দুর কুদ্দুছ ভৄন্সী
ানরভা মফগভ
মভাাম্মদ আরী
নখনা মফগভ
মখাযজদ আরভ
লুৎপা মফগভ
মভাোঃ ইউসু খান
মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াত্তায
াজজদা মফগভ
ারুন অয যনদ
ারুর মফগভ
আোঃ ভাজরক মখ
ভাসুদা মফগভ
মভাোঃ নজকরুর ক
ননযন ক
মভাোঃ আোঃ যনদ ারাদায
যনাযা মফগভ
ভত আজগয আরী
আজভনা খাতুন
মভাোঃ ফানছয উনদ্দন মদান
মনরনা সুরতানা
আফদুর খাজরক ারাদায
অরুন মনছা মফগভ
মভাোঃ াজ উনদ্দন ারাদায
মদজরাাযা মফগভ
স্বন চন্দ্র কভনকায
স্বীকৃনত যানী কভনকায
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27/10/1997
01/01/1989
26/11/1993
03/12/1996
04/03/1992
06/06/1996
07/11/1990
31/12/1990
12/01/1991
01/12/1989
05/05/1988
12/10/1990
17/01/1992
10/06/1997
01/04/1996
10/04/1994
03/03/1996
26/06/1995
20/05/1993
02/08/1988
18/10/1995
15/10/1991
24/09/1994
04/12/1993
01/01/1990
01/12/1993
31/05/1993
31/10/1988
01/01/1988
31/03/1988
15/12/1991
12/12/1991
04/03/1990
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িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27162 মক. এভ. ভাভৄদুজ্জাভান
27163 মভাোঃ অঃার আনভন
27164 আপনযন আক্তায নফথী
27165 ইনরা মনাজ
27166 যীফুর ইরাভ
27167 মভাোঃ াইফুনদ্দন
27168 মভাোঃ মভজদী যভান
27169 জনভ উনদ্দন
27170 কাজী মভাোঃ ভাফুজ্জাভান
27171 মভাোঃ ভাায উনদ্দন
27172 মভাোঃঃোঃ মযজাউর ইরাভ
27173 মভাোঃ ননাজ ভাভৄদ জর
27174 ন্ধ্যা ভনন
27175 মভাোঃ ানকবুর াান
27176 আব্দু ারাভ
27177 মভাোঃ পার আজম্মদ
27178 মভাোঃ যাান ভৄননয
27179 সুকান্ত কুভায ভন্ডর
27180 নফাা মদফনাথ
27181 মভাোঃ নুরুন নফী
27182 এ. মক. এভ. পজুল্লা
27183 মভাোঃ নদুর ইরাভ
27184 তনযকুর ইরাভ
27185 া মভজদী আর ভাভৄদ
27186 মভাোঃ ভাসুদ ভন্ডর
27187 চন্দন ফাাদুয
27188 প্রন কুভায নফশ্বা
27189 যাজীফ কুভায ভন্ডর
27190 ফাকুর চন্দ্র সূি ধয
27191 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
27192 মভাছাোঃ াীনুয খাতুন
27193 যনফউর ইরাভ
27194 মভাোঃ াইদুয যভান ানন

আব্দুর ানকভ খান
মভাছাোঃ পানতভা খাতুন
মভাোঃ আকযাভ যদায
মযজফকা খাতুন
আনভয আজভদ
আপজযাজা আভীয
ভত মভাোঃ নূরুর ইরাভ
জানভরা ইরাভ
নজরুর ইরাভ
আজনাাযা খাতুন
মভাোঃ মাযাফউনদ্দন
ভাানাজ আক্তায
মভাোঃ লুৎপয যভান
ান যভান
মাফান খান
াানুয মফগভ
কাজী মভাোঃ আবু ভৄা
মজনভন মফগভ
মভাোঃ আপার নভা
নফভারা মফগভ
মভাোঃ মরাকভান মভাল্লা
মভাছাোঃ অঃাজনাাযা মফগভ
মভাোঃ সুরুজ মভাল্লা
ানাজ মফগভ
মভাোঃ নভযাজ ইরাভ
মভাছাোঃ াজজদা খাতুন
এ. আয. যাাগীয
ভাসুভা যাাগীয
মভাাম্মদ অঃাযাপ আরী
জানভরা আক্তায
ভত ানছভ উনদ্দন
মভাছাোঃ নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ ভৄননরুজ্জাভান
মযজনা খানভ
বীভ চন্দ্র ভন্ডর
কল্পনা যানী ভন্ডর
নফকা মদফনাথ
অননরা মদফনাথ
মভাোঃ নফল্লার মাজন
পাজতভা মফগভ
এভ. এ. ানরভ
াভছুননাায
মভাোঃ পকয উনদ্দন
মভাছাোঃ যানদা মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
মযভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ফাজতন‘
নফরনক খাতুন
মভাোঃ ভাাতাফ মাজন ভন্ডর
মভাছাোঃ ভজভনা খাতুন
কদভ ফাাদুয
ফানা যানী
প্রান্ত কুভায নফশ্বা
অজরাকা যানী
জগদী চন্দ্র ভন্ডর
গুন যানী ভন্ডর
াধন চন্দ্র সূি ধয
ফানা যানী সূি ধয
মভাোঃ মভাজাায মাজন
মভাছাোঃ মযজনা মফগভ
মভাোঃ মভাজাায অঃারী
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
আব্দুয যনভ
যাজজদ মফগভ
আোঃ ক নকদায
আজভনা মফগভ
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15/09/1991
15/03/1991
01/01/1994
07/07/1992
27/12/1998
14/05/1992
09/08/1991
30/12/1991
01/06/1996
05/12/1993
05/01/1993
10/10/1994
08/08/1994
03/10/1989
13/10/1994
01/12/1992
15/09/1987
12/12/1990
30/12/1989
06/05/1992
31/12/1989
15/08/1989
11/10/1992
03/04/1988
02/07/1990
06/11/1988
15/10/1988
01/11/1990
15/10/1987
08/09/1991
03/01/1994
17/05/1986
20/11/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27195 আপজযাজা াযবীন
27196 যনন ার
27197 মভাোঃ আনযপ মাজন
27198 মভাোঃ ভঈন মাজন
27199 নূযজাান আক্তায
27200 াযনভন সুরতানা স্বণ না
27201 মভাোঃ আজাদ মাজন
27202 নফকা চন্দ্র যা
27203 ানভা ইরাভ
27204 ানদা আরভ ান্তা
27205 মভাোঃ আোঃ াাফ
27206 মভাোঃ আকভর াান
27207 ইযাইর মাজন
27208 নগা উনদ্দন
27209 যাজর আনভন
27210 আব্দুল্লা আজাদ নযপাত
27211 মভাোঃ যীপ উনদ্দন
27212 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
27213 মভাোঃ খারুর ইরাভ
27214 মভাোঃ জনার আজফদীন
27215 মখ াীনুয যভান
27216 মচাটন কুভায াা
27217 মভাোঃ ানফবুয যভান
27218 মভাোঃ নূরুজ্জাভান
27219 পারুক মাজন
27220 ভঈনুয যভান
27221 মভাোঃ নানজভ উনদ্দন মভাল্লা
27222 মভাোঃ আব্দুয যউপ
27223 মভাোঃ ইব্রাীভ খান মচৌদৄযী
27224 াইফুর ইরাভ
27225 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
27226 মভাোঃ আব্দুর ভনভন
27227 যত্না খাতুন

মভাোঃ যভত উল্লা ভজুভদায
জাজদা মফগভ
যতন ার
অঞ্জনা ার
মভাোঃ নূরুজ্জাভান খান
আজভনা মফগভ
মভাোঃ ভনপজ নভা
যাজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ফাজতন নভানজ
মভাজনদা মফগভ
আবুর াজভ ভাতুব্বয
মযানা াযবীন
মভাোঃ নছনদ্দকুয যভান
আজনাাযা মফগভ
মগাার চন্দ্র যা
নভনা যানী যা
মভাোঃ নপউনদ্দন
ভভতাজ মফগভ
ভযহুভ মভাোঃ া আরভ খান
াানাজ আরভ
মভাোঃ ছাজনাায মাাইন
নুরুন্নাায
ভযহুভ মভাপাজ্জ্বর ক
আনিা মফগভ
াজফ আরী
জনফ মফগভ
নরটন নভা
মপারী মফগভ
ভত ভৄনরভ নভা
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ রুহুর আনভন নভা
মনরনা আনভন নভনা
মভাোঃ জনার আজফদীন
াভছুন নাায
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
াজযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াননপ
খাজরদা মফগভ
মভাোঃ ারুন অয যনদ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ফাদা নভা
আজভনা মফগভ
নদরী কুভায াা
অচ ননা যানী াা
মভাোঃঃোঃ নুয নফী
মযৌন আযা আক্তায
মভাোঃ নরাকত আরী
মভাাোঃ ানফা মফগভ
নূরুর ক
পনজরা নফনফ
ভত আজনাায মাজন
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু আরী মভাল্লা
মভাছাোঃ ানদা খাতুন
মভাোঃ নুরুর আনভন
মভাছাোঃ পাজতভা আনভন
ভতোঃ আফদর খান মচৌদৄযী
ভভতাজ মফগভ
জুভাযত আরী
ছাজরা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ নফশ্বা
নযপা খাতুন
ভত ভাননক খান
মভাছাোঃ জজফদা খাতুন
মভাোঃ মনাাফ আরী নকদায
ান মফগভ
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12/06/1988
11/08/1992
05/12/1987
01/10/1989
07/01/1989
01/01/1995
01/07/1993
01/01/1990
30/08/1994
01/01/1995
04/06/1991
23/12/1990
12/12/1990
05/03/1997
03/01/1990
01/03/1993
01/01/1991
10/01/1994
08/10/1991
02/01/1991
05/07/1986
15/08/1987
10/07/1987
29/12/1987
17/10/1994
10/11/1995
12/07/1987
29/12/1989
10/05/1992
10/07/1988

02/02/1988
16/07/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27228 মভাোঃ আর ইভযান াযজবজ
27229 পনযদা আক্তায
27230 মভাাম্মদ মভাাযযপ মাজন
27231 নুয মভাাম্মদ
27232 যাজজ যকায
27233 পনজরা আক্তায
27234 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান
27235 মভাোঃ ভাজজদুর ইরাভ
27236 নভতু আখতায
27237 মভাোঃ মফরার মাজন
27238 মভাোঃ নরাকত আরী
27239 মভাছাোঃ আনিা খাতুন
27240 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ মভাল্লা
27241 মভাোঃ আবু ইউসুপ
27242 মভাোঃ জানকরুর ইরাভ নফীন
27243 মভাোঃ নুয মাজন
27244 মভাোঃ আনতকুয যভান
27245 মভাোঃ যাজর
27246 মভাোঃ ভৄপযাত উর আরভ নাফ
27247 অনৄ কুভায মাদ্দায
27248 মভাোঃ আান নফফ মাাগ
27249 মভাছাোঃ নরপা ইানভন
27250 মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
27251 মভাোঃ আর ভাভৄন
27252 মভাছাোঃ ানপকা ইরাভ
27253 মভাোঃ জানদ াান
27254 অনুভ কুন্ডু
27255 কাজী আব্দু াজভ
27256 যানজফ ভন্ডর
27257 মগাার চন্দ্র ার
27258 মভাোঃ ইউসুপ আরী
27259 মভাোঃ ভননয মভাল্লা
27260 নভেল কান্তী াইন

মভাোঃ জভজদ আরী
মভাছাোঃ াযবীন মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক
ভজভজা মফগভ
মভাাম্মদ াজাান
ঐজদয মনা
আভজাদ মাজন
গুরানা আযা নফনফ
ী ভূলন যকায
নৄষ্প যানী যকায
মভাোঃ পজলুর ক
ভজভজা মফগভ
মভাোঃ জনার আজফদীন
মভাছাোঃ রুকানা াযবীন
মভাোঃ পজলুর ক
ভজভজা মফগভ
ভকবুর
ভননজা
মভাোঃ াজু নভা
মভাছাোঃ নফউটি মফগভ
মভাোঃ খাজা নভা
মভাছাোঃ নযতা মফগভ
মভাোঃ আবুফক্কয ননদ্দক
মভাছাোঃ মযনজা মফগভ
মভাোঃ যজফ আরী মভাল্লা
মভাছাোঃ াানাযা মফগভ
মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
মভাছাোঃ নাছনযন ফানু
মভাোঃ নানজভৄনদ্দন
মভাছাোঃ নুযজাান
মভাোঃ আরাউদ্দীন
আযনজনা মফগভ
মভাোঃ আরাউদ্দীন
মভাছাোঃ আনভনা খাতুন
মভাোঃ পাতাউয যভান
মভাছাোঃ ভাসুদা মফগভ
অজাক কুভায মাদ্দায
স্বপ্না যানী যা
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
মভাছাোঃ সুনপা মফগভ
মভাোঃ াজজদ আরী
মভাছাোঃ আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক
মভাছাোঃ আজভনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজদয
মভাছাোঃ নানছভা মফগভ
মভাোঃ া আরভ
মভাছাোঃ ভাসুদা মফগভ
মভাোঃ পযাদ আরী
মভাছাোঃ ননযরতা
ভদৄ সুদন কুন্ডু
ননন নভা যানী কুন্ডু
কাজী আব্দুর ফাজত
মযভা ফাজত
ানত্তক ভন্ডর
ভভতা ভন্ডর
ফাবু কুভায ার
ারুর ার
মভাোঃ ইন্নছ আরী
ানরভা মফগভ
মভাোঃ পজলুর কনযভ মভাল্লা
লুৎপা মফগভ
ননী মগাার াইন
ননভতা যানী াইন
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06/01/1989
03/06/1995
30/12/1990
15/02/1996
30/01/1988
31/12/1990
10/05/1992
06/04/1989
12/07/1993
12/05/1995
01/03/1991
04/02/1991
10/06/1988
11/10/1997
01/07/1990
30/10/1988
20/12/1989
10/08/1990
15/10/1992
08/12/1989
15/11/1989
24/09/1996
24/02/1990
15/10/1988
20/02/1996
15/11/1993
18/11/1992
30/03/1998
25/11/1991
11/01/1993
15/09/1989
27/10/1990
10/06/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27261 অজ ঋনবক ারাদায
27262 যতন কুভায ধয
27263 মভাোঃ জুজর যানা
27264 মভাোঃ জনরর মাজন
27265 াান খান
27266 এ মক এভ াভছুদ্দীন
27267 ভাননূয আক্তায
27268 খানদজা আক্তায
27269 মযখা খাতুন
27270 মভাাম্মদ আব্দুর ভনভন
27271 জীফ নন্দী
27272 মভাোঃ রারন ভনল্লক
27273 মভাোঃ মভাস্তানপজুয
27274 রুহুর আনভন
27275 মভাাম্মদ রুজফর নভা
27276 আব্দুর আনরভ
27277 নাঈভ যাড়ী
27278 জাযাপা ইানভন
27279 নযপাত-আর-যাব্বী
27280 নানদা নানদ ভৄভৄ
27281 মভাোঃ জাাদ যভান
27282 মভাোঃ আান াফীফ
27283 নফকা চন্দ্র
27284 মাাগ কুভায প্রাভাননক
27285 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
27286 মভাোঃ ানফবুয যভান
27287 নুরুন্নাায ভৄন্নী
27288 মভাোঃ তাজযক আরী
27289 মভাোঃ সুজন যদায
27290 াননজদা ইযাত
27291 মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
27292 মভাোঃ যানকবুজ্জাভান
ূঁ া
27293 ননছাভ উনদ্দন ভূঞ

নৄনরন ারাদায
সুফ ননা যানী
ভাধফ চন্দ্র ধয
ভাধফী যানী ধয
মভাোঃ া আরভ
মভাছাোঃ আযনজনা খাতুন
আম্মদ আরী
আজরা মফগভ
আবুর কাজভ খান
সুনপা মফগভ
নভজানুয যভান গাজী
াজরা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কানদয াজযা
জাানাযা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর কানদয াজযা
জাানাযা আক্তায
মভাোঃ ভনায যভান খাঁন
অজুপা খাতুন
মভাাম্মদ ভনজবুয যভান
ারুর আক্তায
জযানজত নন্দী
দীনপ্ত নন্দী
মভাোঃ ভনপজ ভনল্লক
মভাছাোঃ রারা খাতুন
মভাোঃ ছনভজ উদ্দীন
মভাছাোঃ তনভনা
আব্দুর কাজদয
যাজফা
মভাোঃ আজনাায মাজন
কুরছুভ মফগভ
আনভন ভন্ডর
যনভা খাতুন
আবুর ফাায যাড়ী
াযবীন মফগভ
এ এভ ভাচযপ উল্লা
নভজ ভজনাাযা মফগভ
ভত মভাোঃ একরাচুয যভান
আপজযাজা মফগভ
গাজী নজয আরী
নানগন আক্তায
পজলুয যভান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ জনভয উদ্দীন ভন্ডর
ানভদা মফগভ
অননর চন্দ্র ফভনন
যানধকা যানী
ভত ননী মগাার প্রাভাননক
ভনরনা যানী প্রাভাননক
মভাোঃ আরতাপ মাাইন
মভাছাোঃ ারভা খাতুন
মভাোঃ জানকয মাজন
ছফুযা খাতুন
নযাজুর ইরাভ
মযাকানা মফগভ
নুযক যদায
জহুযা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ যদায
াজদা মফগভ
মভাোঃ াভসুর ক
যাজফা ইানভন
মভাোঃ আনারুর ইরাভ
মভাছাোঃ তাছনভনাযা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
সুনপা ভান্নান
ূঁ া
াজপজ আম্মদ ভূঞ
নুরুর আক্তায
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20/10/1990
10/06/1987
12/04/1995
04/07/1990
06/07/1989
15/04/1994
21/01/1995
27/11/1988
22/07/1989
05/05/1995
06/10/1989
12/02/1988
13/10/1989
01/07/1988
10/11/1987
09/10/1991
13/08/1990
28/10/1987
06/10/1990
06/07/1998
20/09/1993
10/11/1989
25/05/1987
15/11/1987
10/02/1995
07/01/1988
09/07/1989
31/12/1989
01/12/1991
05/05/1994
30/12/1992
10/05/1988
15/08/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27294 মভাাযপ মাজন
27295 ঞ্জ চন্দ্র দা
27296 যীতা দা
27297 ানফফা আক্তায
27298 তাজযা আক্তায
27299 শ্যাভর চন্দ্র ভন্ডর
27300 নফী মভযাফ যীপ
27301 মভাোঃ তানযউর ইরাভ
27302 টিটফ চন্দ্র দা
27303 মভাছাোঃ মজনভন আযা
27304 ভাভৄনুর ইরাভ
27305 মভাোঃ ভাভৄনুয যনদ
27306 মভাোঃ আজনাায মাজন
27307 মভাোঃ জাকানযা ারাদায
27308 মভাোঃ এযাদ মাজন
27309 মভাোঃ আভান উল্লা
27310 মভাোঃ আননছুয যভান
27311 উজ্জর মাজন
27312 মভাোঃ রুজফর াান
27313 ভানপ্ত াটাযী
27314 জরধয ফারা
27315 মভাোঃ ভাবুফ নানান
27316 মভাোঃ রুহুর আনভন মখ
27317 খনরর নভা
27318 মভাপাজ্জর মাজন
27319 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
27320 মযাকানা াযবীন তন্বী
27321 নভরটন চন্দ্র ঢাকী
27322 মভোঃ ছাইদুর ইরাভ
27323 নজফাদীত কুভায জীফন
27324 মভাোঃ াজাান আরী
27325 মভাোঃ আর ভাভৄদ নভা
27326 ারভা খাতুন

মভাোঃ নদুর ইরাভ
ারুর আক্তায
ভত যতন চন্দ্র দা
অঞ্জনা যানী দা
ফাবুর চন্দ্র দা
নফতা যানী দা
আব্দুয যাজ্জাক
যাজফা আক্তায
আব্দুয যাজ্জাক
যাজফা আক্তায
অভর চন্দ্র ভন্ডর
নভনকা যানী
এ. এ. এভ যীফুর নফী
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
তাছনরভা মফগভ
ননভনর চন্দ্র দা
অননভা যানী দা
মভাোঃ আব্দুয যভান
মযজনা মফগভ
ভত আবু ফকয ননদ্দক
মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আনভয মাজন
মভাছাোঃ ভাযজানা মফগভ
মভাোঃ আোঃ কদ্দুছ পযাজী
মভাছাোঃ কভরা খাতুন
মভাোঃ আজনাায মাজন াং
রাবরী মফগভ
মভাোঃ আজাায আরী
মভাছাোঃ াজজযা নফনফ
মভাোঃ বুজ নভা
লুৎপা মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ আনছা মফগভ
মভাোঃ ভাযপত আরী
ভয়ূযজান
মভাোঃ আজাায আরী
যংভারা মফগভ
ানন্ত যঞ্জন াটাযী
সুনভিা াটাযী
মখাকন ফারা
ান যানী ফারা
মক. এভ ফানক নফল্লা
মভাছাোঃ জানকা নফল্লা
মভাোঃ যজফ আরী মখ
মভাছাোঃ যাজকরা মফগভ
কুদ্দুছ নভা
আনকভা মফগভ
ানযছুর ক
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ জুরা আরী
াযনভন মফগভ
মভাোঃ মভাাযপ মাজন নভা
মযানজনা াযবীন
নান্টু রার ঢাকী
করুনা যানী ঢাকী
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ ছুযাইা ইরাভ
ফাবুজী মঘাল
রুনা মঘাল
মভাোঃ আনজভ উনদ্দন
মভাছাোঃ মকাননুয মফগভ
মভাোঃ াজু নভা
মভাছাোঃ রুনফ মফগভ
আম্মদ হুাইন
ানরভা মফগভ
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01/01/1995
15/04/1989
01/01/1997
16/12/1989
16/03/1992
10/10/1991
06/11/1994
31/12/1987
08/04/1993
31/12/1994
08/08/1994
05/07/1987
08/02/1991
07/07/1994
25/02/1989
10/07/1989
25/03/1988
15/09/1991
16/10/1992
01/06/1992
16/08/1989
30/06/1994
01/02/1993
30/09/1989
01/02/1989
15/06/1987
01/04/1989
08/04/1990
01/07/1987
07/01/1991
01/08/1990
03/11/1989
10/07/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27327 রুভা আক্তায
27328 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
27329 উনভন
27330 মভাোঃ াজযাায মাজন
27331 মভাছাোঃ যাজফা খাতুন
27332 মভাোঃ াানুজ্জাভান
27333 চন্দন কুভায যকায
27334 ভৄকতানদয মাজন
27335 মভাাম্মৎ ননগায সুরতানা
27336 খন্দকায নাজভৄর াান
27337 মভাোঃ মাজর যানা
27338 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
27339 আবুর ফাায মখ
27340 মভাোঃ নযাদ ইরাভ
27341 যানকফ মাজন
27342 মজনভ চন্দ্র দা
27343 াজন া
27344 রা কুভায যকায
27345 মভাোঃ যাান আরী
27346 যনক আজম্মদ
27347 যাজীফ আচার্য্ন
27348 তদ ভাভৄদুর াান
27349 মভাোঃ নূয মাজন
27350 মভাোঃ আজাদুর ক
27351 মভাোঃ ভৄনজবুর ক
27352 মভাোঃ াাআরভ মাাইন
27353 মভাোঃ াজযাায জাান
27354 মভাছাোঃ রুভানা আক্তায
27355 মভাোঃ ভননরুর আরভ
27356 যীভা আক্তায
27357 আনপপা মজাাদ্দায
27358 মভাোঃ নফপ্লফ মাজন
27359 মভাোঃ তারাত ভাভৄদ নযন

মভাোঃ ফাবুর মাজন
মভাছাোঃ াযবীন মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ক
ভত আনছা মফগভ
মভাোঃ ভাসুভ
ভাসুদা মফগভ
ভোঃ নযাজ উনদ্দন
মভাছাোঃ াজদা মফগভ
মভাোঃ ানপজুয যভান
ভাছুযা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ মখ
মভাছাোঃ পাজতভা খাতুন
নচত্তযঞ্জন যকায
নদারী যানী যকায
জানভউর ইরাভ
ভজনাাযা মফগভ
ূঁ া
মভাোঃ াফীফ উল্লা ভূঞ
মভাাম্মৎ আজা মফগভ
খন্দকায আরভ নভা
নাযনগ আক্তায
মভাোঃ আফদু াত্তায
ভাাভৄদা মফগভ
ভতোঃ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ যনদা আকতায
ভত াজচন উনদ্দন মখ
আনা মফগভ
জনয উনদ্দন আজভদ
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
কাজভ মখ
ানদা মফগভ
ভৄকুর চন্দ্র দা
চন্দনা যানী দা
আব্দুর াই
াজজদা মফগভ
ফীজযন্দ্র নাথ যকায
ফুরভারা যানী যকায
মভাোঃ তদুয যভান
ভত মভাছাোঃ মপারী মফগভ
মভাোঃ মভাপাজ্জর ভন্ডর
মভাছাোঃ চাঁন বানু
অভজয আচার্য্ন
স্বপ্না আচার্য্ন
তদ মভাোঃ মারাভান
তদা মজবুন মনছা
মভাোঃ আিায আরী
নূয মনরভা
মভাোঃ াযান প্রাভাননক
মভাছাোঃ আজভনা খাতুন
মভাোঃঃোঃ াভসুর ক
মভাছাোঃ রাকী মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
ভত মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
মভাছাোঃ আক্তারুন মনছা
মভাোঃ আব্দুয যউপ
মভাছাোঃ চানা মফগভ
মভাোঃ াইফুর আরভ
মভাছাোঃ মযজনা মফগভ
জাভাত আরী
মযজফকা মফগভ
কাইজায মাজন মজাাদ্দনায
যন আযা
মভাোঃ নরাকত আরী
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনতন জীফন
মভাাোঃ পনযদা মফগভ
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25/12/1991
28/12/1991
15/10/1989
21/10/1988
20/01/1992
09/11/1987
04/07/1992
13/05/1989
20/09/1989
20/02/1992
15/06/1997
31/12/1988
05/04/1992
25/07/1988
23/11/1996
12/11/1992
09/09/1993
14/12/1987
21/11/1990
07/04/1988
01/01/1989
01/01/1991
08/08/1987
01/12/1989
05/12/1988
28/12/1993
31/03/1993
20/08/1989
10/02/1993
20/11/1989
13/02/1999
07/03/1994
31/12/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27360 ভাননক ার
27361 সুজন চন্দ্র দা
27362 মভাোঃ ইকযাভৄর ক
27363 নফথী আক্তায
27364 মভাোঃ জাজফদ নভা
27365 মভাোঃ আব্দুর াদুদ
27366 আরাফা ননজবুল্লা
27367 আব্দুল্লা আর কানপ
27368 নরটন যকায
27369 তানভা খানভ
27370 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ ভৄযাদ
27371 মভাোঃ জারার আজভদ
27372 মভাোঃ আযাফুর াান
27373 মযানা আক্তায
27374 ভামারুর ইরাভ
27375 জাজদা আক্তায
27376 কাননজ পাজতভা
27377 মভাছাোঃ ন াযনবন
27378 মভাছাোঃ মযজনা াযবীন
27379 যানজা সুরতানা
27380 মভাাম্মদ আরী
27381 মভাোঃ ইভাত মতাা
27382 কাভরুন্নাায নরা
27383 মভাোঃ যদ নকফনযা
27384 মভাোঃ জানদ াান
27385 রুভানা আপজযাজ
27386 মভাোঃ খারুর ইরাভ
27387 মভাোঃ মদজরাায মাজন
27388 মভাোঃ নযাজ উনদ্দন মভাল্লাঃা
27389 নল্পী আক্তায
27390 নানভ উনদ্দন
27391 উভী ইরাভ
27392 মভাোঃ নাজভৄর ক

রুন ার
কৃষ্ণা ার
অভল্য কুভায দা
মভৄনা যানী দা
মভাোঃ মভাকতার মাজন
মভাছাোঃ জাজদা মফগভ
আব্দুর ফাজযক
ননযন মফগভ
আবু কাউছায
ানভদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কনযভ
নখনা আক্তায
আোঃ াভাদ মখ
তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ মাযাফ আরী
ানরভা মফগভ
মগাীনাথ যকায
ভাা যাণী যকায
াদায মাজন
ানফফা খানভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাাোঃ কাজর মফগভ
মভাোঃ মানা নভা খাঁন
মভাাোঃ ধরা ফরু
মভাোঃ আবুর ভনসুয
আযাফুন্নাায
মভাাম্মদ াাজাান
মভাজছনা আক্তায
মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন নভা
মজাজফদা আক্তায
মভাোঃ জনরুর ক
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আবু ভৄছা
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ াভসুর আরভ
মভাছাোঃ নযনজা মফগভ
মভাাম্মদ আরী
মভাছাোঃ াননুয মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
ফুযকানুজন্নছ
মভাোঃ ছারাভ ভূঞা
নূযজাান
মভাোঃ মতাপাজর আভদ
ইানভন মফগভ
ভত মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
ভত পনযদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর গনন
মভাাোঃ কননুয মফগভ
মভাোঃ জাভার উনদ্দন
মভাাোঃ জানকা সুরতানা
া আরভ খান
ঝণ না মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
ারভা মফগভ
মভাোঃ ততফ আরী নকদায
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ইাাক মভাল্লা
মভাাোঃ কুরসুভ মফগভ
আব্দুর গনন
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ ভয আরী
নানযন মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
ারভা মফগভ
ভত জযত আরী
মভাছাোঃ আনভনা মফগভ
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15/01/1995
05/10/1987

31/03/1996
31/01/1993
25/11/1987
30/12/1993
24/01/1998
05/02/1995
09/11/1995
10/06/1993
17/10/1990
25/06/1989
12/07/1995
03/11/1993
01/06/1997
10/09/1998
08/09/1987
25/10/1997
15/03/1988
31/12/1987
20/11/1997
06/05/1990
15/11/1990
01/07/1991
05/11/1991
27/09/1993
02/12/1989
20/05/1992
30/11/1993
15/11/1994
27/09/1993
11/04/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

মভাোঃ ইাক
ানপা মফগভ
মভাোঃ মভাকজছদ আরী
মভাছাোঃ স্বপ্না খাতুন
আোঃ রনতপ নকদায
মভারা মফগভ
জাাঙ্গীয আরভ
নকছভত আযা মফগভ
সুফীয যনক্ষত
ানা যনক্ষত
ভত. মভাোঃ জনার আজফদীন
মযাজকা মফগভ
ঠাকুযদা ভন্ডর
ভারতী যাণী
মদফ কুভায মঘাল
শ্যাভরী যাণী মঘাল
ভৄকুর চন্দ্র ভন্ডর
নদপ্তী যানী
ভূরন চন্দ্র ভনল্লক
নদ্বপ্তী যানী ভনল্লক
ভত ানফফ উল্যা ফাঘ
ভানসুযা ানফফ
আবুর মাজন
যানু আক্তায
মভাোঃ ইভাইর মাজন (আজরকজান্ডায)
ভত রুজান
জারার আভদ
ারুর মফগভ
মভাোঃ ছাদুর ক
ভভতাজ ফানু
মভাোঃ াইদুয যভান
মভাছাোঃ নযনা খাতুন
মভাোঃ রুহুর আনভন
ভাবুফা আজভদ
মভাোঃ ভাননকুজ্জাভান
মভাছাোঃ যনভা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ান্নান প্রাভাননক
মভাছাোঃ মনরনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াফ
ানরভা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ছত্তায
মভাাোঃ নানছভা মফগভ
আব্দুর গপপায
মাজনাযা
মভাোঃ মাযাফ ারাদায
ভাাভৄদা মফগভ
জাভার মভাল্লা
যানী মফগভ
মভাোঃ আোঃ জনরর
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মযত আরী
আঞ্জুভান আযা মফগভ
মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক ভন্ডর
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ কালু নভা
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ নুজযজ্জাভান নভা
মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ
রুহুর আনভন যকায
মফগভ মযাজকা খানভ
মভাোঃ আরার উনদ্দন
আজফদা আক্তায
াাফ উনদ্দন
যানকফা আক্তায
অননর মদানজী
রুভা মদানজী

01/05/1989

27393 মভাোঃ া আরভ
27394 মভাোঃ বুজ নভা
27395 মভাোঃ রুহুর আনভন নকদায
27396 তাইভৄয ভতুজ
ন া ান
27397 সুনিতা যনক্ষত
27398 মভাোঃ া আরভ
27399 নযন ভন্ডর
27400 চন কুভায মঘাল
27401 সুব্রত কুভায ভন্ডর
27402 সুভন চন্দ্র ভনল্লক
27403 ভাসুদুয যভান
27404 আপানা
27405 মভাোঃ এভদাদুর ক
27406 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
27407 মভাোঃ পজজর আনজভ
27408 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
27409 নযপাত আযা
27410 মভাছাোঃ নদা ইরাভ
27411 ানব্বয মাজন
27412 মভাোঃ আনযফুজ্জাভান
27413 মভাোঃ আোঃ যনভ
27414 মভাোঃ আর আনভন
27415 মভাোঃ আর-ভাভৄন
27416 মভাোঃ আর আনভন
27417 মভাোঃ আজনাায মাজন
27418 মভাোঃ এনাভৄর ক
27419 মভাোঃ জাকানযা ভন্ডর
27420 মভাাম্মদ ভাসুদ াযজবজ
27421 মভাছাোঃ মকাননুয আক্তায
27422 মযজফকা সুরতানা
27423 মাজর যানা
27424 আব্দুর আরীভ
27425 নদপ্ত মদানজী
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01/01/1991
15/12/1995
22/05/1994
15/02/1998
31/12/1987
17/04/1993
25/12/1988
25/03/1993
01/03/1988
12/10/1994
07/12/1994
18/04/1991
31/12/1988
12/11/1996
03/07/1987
30/06/1990
03/12/1991
02/02/1998
14/06/1988
02/10/1994
25/07/1987
22/10/1994
01/12/1995
13/10/1992
27/09/1993
20/12/1989
10/10/1993
06/06/1991
31/10/1993
11/03/1993
22/02/1991
12/08/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27426 মভাোঃ মভাযাদুর ইরাভ
27427 মভৌনভতা চক্রফত্তী
27428 আতাউয যভান
27429 াদ্দাভ মাজন
27430 আর-ভাভৄন
27431 তাজরুর ইরাভ
27432 নৄনষ্পতা নাথ
27433 ারাউনদ্দন মচৌদৄযী
27434 মভাোঃ ইভাইর মাজন
27435 সুভন ভূইূঁ া
27436 সুজলন দা
27437 তাজযকুর ইরাভ
27438 রুদী চন্দ্র দা
27439 মভাোঃ আব্দুয যানকফ মখ
27440 মভাোঃ মভজদী াান ান্না
27441 মভাোঃ মভাকাযযভ মাজন
27442 মভাোঃ নজল্লুয যভান
27443 মভাোঃ মগারাভ যসুর
27444 ম্ভু দা
27445 াইফুর ইরাভ
27446 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান
27447 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
27448 মভাোঃ ভনতউয যভান
27449 মভাোঃ জুরা মজাাদ্দনায
27450 মভাোঃ আনকুন্নফী
27451 স্বন চন্দ্র কভনকায
27452 ননজত কুভায মচৌদৄযী
27453 মভাছাোঃ ভাসুদা খাতুন
27454 মভাোঃ মপাউর ইরাভ
27455 াভীভ আাজম্মদ
27456 মভাোঃ নুরুর আভীন
27457 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
27458 নভন যা

ভত.আোঃ যভান মখ
খজদজা মফগভ
নফষ্ণু ফল্লব চক্রফত্তী
শুকরা চক্রফত্তী
আব্দুর ানভদ
আজফদা মফগভ
ীদুর ইরাভ
াযবীন মফগভ
মভাোঃ রার নভা
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আনছায আরী মভাল্যা
ান মফগভ
যাভ কৃষ্ণ নাথ
নদপ্তী যানী নাথ
জাভান উদ্দীন মচৌদৄযী
ইউসুপ নূয জান্নাত
মভাোঃ রূ নভা
মভাাোঃ যানভা মফগভ
মাফান ভূইূঁ া
আজনাাযা মফগভ
সুীর দা
নভরন ফারা দা
জানকয মাজন
াভসুন্নাায
ভাননক চন্দ্র দা
নৄষ্প যানী দা
মভাোঃ মানাউল্লা মখ
ঝণ না খাতুন
মভাোঃ নূয মাজন খান
সুনপা মফগভ
মভাোঃ মযজাউর ইরাভ
জানভরা খাতুন
মভাোঃ ভাাবুবুর ক
নযপা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর কনযভ
মভাছাোঃ যনদা মফগভ
চন্দন দা
মফরী দা
মভাোঃ পারুক
আজভনা মফগভ
আব্দুর ফাজতন
মজানা মফগভ
মভাোঃ ইছাক কাজী
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ মগারজায মাজন
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ আরী মজাাদ্দনায
যনভা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যউপ নভঞা
মভাছাোঃ যানদা মফগভ
নজয চন্দ্র কভনকায
সুভনত যানী কভনকায
যাভ নাযান মচৌদৄযী
কানরা যানী
মভাোঃ ভনছয উনদ্দন
মভাছাোঃ নগনন মফগভ
মভাোঃ এজকন আরী
মভাছাোঃ জাজদা মফগভ
মভাাম্মদ আজাায আরী
যানজা খাতুন
মভাোঃঃোঃ আবুর মাজন
মফগভ ভাজরা আক্তায
মভাোঃ জনরুর ইরাভ
তাজযা মফগভ
স্বন কুভায যা
নপ্রা ভন্ডর
Page 226 of 387

03/10/1991
01/01/1988
29/11/1988
15/10/1993
15/07/1991
08/06/1994
15/12/1997
21/12/1996
05/05/1992
01/02/1988
30/09/1988
05/03/1993
14/10/1991
11/04/1990
01/03/1991
12/12/1993
10/12/1990
03/02/1989
10/02/1997
27/06/1992
10/12/1987
15/08/1989
23/12/1989
23/10/1990
31/12/1988
10/12/1988
04/07/1988
12/10/1992
01/01/1990
01/10/1987
02/01/1988
01/01/1996
26/11/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27459 আীল কুভায ার
27460 ভাাফী খানভ
27461 পাজতভা আক্তায
27462 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
27463 নযভর রুি
27464 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
27465 তাননজনা আক্তায
27466 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
27467 মভাোঃ নপজযাজুর ইরাভ
27468 যীপ মভাাম্মদ ভাসুভ
27469 আনকুয যভান
27470 াযাযী নফরনক
27471 মভাোঃ াান আরী ভধা
27472 মভাোঃ আরী আযাপ
27473 মভাোঃ মযজাউর ইরাভ
27474 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
27475 মভজদী াান
27476 াীন আরভ
27477 মভাোঃ ভনজুরুর ইরাভ
27478 মভাছাোঃ ানফফা আক্তায
27479 খারুর আরভ াগয
27480 মভাোঃ খাজরদুয যভান
27481 মভাোঃ মভাকজরছুয যভান
27482 মভাছাোঃ তাভান্না আকতায ভৄনন্ন
27483 স্বজদ নফশ্বা
27484 অননরুদ্ধ নফশ্বা
27485 সুজাতা যকায
27486 সুভা যানী দত্ত
27487 মভাোঃ মনাভান ভানী
27488 তাব্দী ারাদায
27489 মভাোঃ নপজযাজ মযজা
27490 মভাছাোঃ যজনী আক্তায
27491 মভাছাোঃ ছারভা মফগভ

শ্রী নৃজন্দ্র চন্দ্র ার
তুরী যানী ার
নজয আরী নভা
নভযা মফগভ
ভাফুজুয যভান
াা নফনফ
মভাোঃ আব্দুর ভনতন
মভাছাোঃ নভনাযা খাতুন
যজভ রুি
রক্ষী ফারা রুি
মভাোঃ নদুর ইরাভ
যাজফা মফগভ
মভাোঃ াজফ আরী নভা
যনভা মফগভ
মভাোঃ াজাান আরী
মভাছাোঃ মাযা খাতুন
মভাোঃ াদায আরী
নপজযাজা খাতুন
যীপ মভাাম্মদ আব্দু ারাভ
াভসুন নাায
আব্দুয যনভ
াফীফা খাতুন
আভাজদ ভৄজতাফা
গুরনাায
আব্দুর জব্বায ভধা
াজজযা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
তানরভা মফগভ
মভাোঃ রুহুর আনভন খাঁন
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ নুরুর মাদা
মভাাোঃ াভসুন নাায
ভাবুফায যভান
খানদজা মফগভ
আব্দুয যনভ
কভরা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাাোঃ রারা নানভ ফানু
মভাোঃ আব্দুর ানকভ
মভাছাোঃ যনদা মফগভ
ভাসুদুয যভান
নভজ খুযনদা যভান
মভাোঃ আপায উদ্দীন মভাল্লযা
জজফদা মফগভ
মভাোঃ মজানাফ আরী
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ভনতন
মভাছাোঃ রনতপা মফগভ
ননী মগাার নফশ্বা
মজানা যানী নফশ্বা
শ্যাভর নফশ্বা
ননবা যানী নফশ্বা
সুকুভায যকায
নফতা যকায
নদরী কানন্ত দত্ত
শ্যাভরী যানী দত্ত
আজাদ আবুর কারাভ
ানন আজাদ
নাযান চন্দ্র ারাদায
ঝণ না যানী নভস্ত্রী
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
মভাছাোঃ ানপজা মফগভ
মভাোঃ যজফ আরী
মভাছাোঃ যনভা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছারাভ
মভাছাোঃ খানদজা মফগভ
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24/10/1987
18/08/1993
28/02/1993
01/01/1992
10/12/1995
02/11/1988
27/04/1997
25/11/1988
17/10/1991
09/05/1988
30/12/1991
02/07/1988
11/10/1987
09/09/1993
22/09/1989
31/12/1990
12/05/1998
14/09/1988
01/12/1997
15/09/1994
07/05/1990
17/06/1989
23/12/1991
01/02/1998
04/03/1988
25/10/1987
01/12/1989
20/07/1994
01/12/1989
01/12/1995
26/11/1991
18/07/1987
20/10/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27492 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
27493 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
27494 ানফা খাতুন
27495 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
27496 আনন্দ মঘাল
27497 জান্নাতুর মপযজদৌ
27498 তাইভৄন আজভদ অনব
27499 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
27500 বুজ ভন্ডর
27501 সুযাইা আক্তায
27502 মভাোঃ মাজর মযজা
27503 তানরভা আরভ
27504 মভাোঃ আজনাারুর ইরাভ
27505 মভাোঃ পাযাদ মাজন
27506 আনিঁ আক্তায
27507 ভাকসুদুয যভান
27508 মভাোঃ ানভউর ইরাভ
27509 াযনভন খাতুন
27510 মভাোঃ মাজর মাজন
27511 তানরভা আক্তায
27512 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মখ
27513 নফশ্বনজত দত্ত
27514 মভাোঃ কাায যভান
27515 মভাোঃ যাজর ারাদায
27516 নদ দা
27517 মভাোঃ জুজর নভা
27518 মভাোঃ াাদাৎ মাজন
27519 ততী যানী
27520 পযাদ
27521 মভাোঃ তানদ মাজন
27522 মভাোঃ সুভন
27523 মভাোঃ ভাসু াান
27524 খনরলুয যভান ভূইূঁ া

মভাোঃ খাবু াজয মখ
মভাছাোঃ যনভা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
পাজতভা মফগভ
আব্দুর আার
ানভভা আক্তায
মভাোঃ আনজজুয যভান
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
নযজতাল মঘাল
ানফিী মঘাল
াছান কনফয
কননুয আকতায
মভাোঃ জাাঙ্গীয যদায
নভজ াানা আক্তায
মভাোঃ মগারাভ মাজন
সুনপা মফগভ
যফীন্দ্রনাথ ভন্ডর
যীনা ভন্ডর
মভাতাায মাজন
তাছনরভা আক্তায
মভাোঃ নুয মাজন
তানজা মফগভ
মভাোঃ া আরভ
নযনজা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাচ্ছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আতাউয যভান
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
পলুনাায মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ ছাইদুয যভান
মভাছাোঃ ভাভৄদা যভান
মগারাভ মভাস্তপা
যানফা মফগভ
মভাোঃ ভনছুয আরী
ভনজননা মফগভ
আব্দুর ভনজদ তালুকদায
মভাছাোঃ নপনা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর জনরর মখ
মভাছাোঃ কদবানু খাতুন
যতন কুভায দত্ত
ননভতা যানী দত্ত
মভাোঃ রার নভা
মভাছাোঃ তাযা খাতুন
মভাোঃ নুরুর ইরাভ ারাদায
ভাা মফগভ
ভনজৎ কুভায দা
ীভা যানী দা
মভাোঃ নপ উনদ্দন
মনরনা মফগভ
মভাোঃ মযাস্তভ আরী
মভাছাোঃ ছনকনা মফগভ
মগৌযাঙ্গ ারাদায
শ্যাভরী যানী ারাদায
মভাোঃ নগা উনদ্দন
মভাছাোঃ মযাজকা আক্তায
মভাোঃ আফদুয যফ
যানজা মফগভ
মভাোঃ কাভার নভা
মভাাোঃ নফরনক আক্তায
মভাোঃ মভাকজদ আরী
নজনন্নযা নফরনক
ভত ভনজবুয যভান ভূইূঁ া
নুরুন্নাায ভূইূঁ া
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25/07/1989
27/10/1992
22/11/1994
06/08/1990
22/12/1996
15/02/1995
01/01/1999
11/11/1995
02/10/1995
21/06/1989
01/02/1989
04/02/1989
12/12/1995
16/12/1995
16/02/1995
21/12/1994
03/09/1995
12/03/1994
06/07/1990
10/08/1996
01/10/1990
06/11/2017
29/10/1991
10/09/1992
26/02/1993
25/11/1991
15/06/1987
05/05/1988
19/05/1999
20/10/2017
25/11/1990
28/12/1989
20/11/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27525 মভাোঃ মভাস্তপা নভা
27526 মভাাোঃ ভানা ভূইূঁ া
27527 মদফানল নফশ্বা
27528 পাজতভা তুজ মজাযা
27529 ভব্বত আরী
27530 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
27531 মভাোঃ নূয আরভ
27532 মভাোঃ নুয-আরভ
27533 মজাানযা জুূঁই
27534 মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
27535 কাজী মখ পনযদ
27536 াফনযনা আক্তায নিী
27537 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
27538 জুজর আজম্মদ
27539 মভাোঃ এানুর ক
27540 াযনভন আক্তায রাফনী
27541 মভাোঃ টিনৄ সুরতান
27542 প্রদী যকায
27543 াঈদা আক্তায
27544 মভাোঃ জাজফদ মাাইন
27545 মভাোঃ আব্দুর আার
27546 ইভযান মাজন ভূইা ইবন
27547 মভাোঃ ীদুর ইরাভ
27548 ভর কুভায
27549 আফদুর রনতপ
27550 মভাোঃ আনতকুয যভান ভন্ডর
27551 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
27552 মাাগ যানা
27553 মভাোঃ রুজফর ইরাভ
27554 নভঠুন কুভায ভন্ডর
27555 াধনা যানী
27556 মভাোঃ মাজর যানা
27557 মভাোঃ ানভভ মাজন

মভাোঃ আনার নভা
নফরনকছ মফগভ
মভাোঃ া আরভ ভূইূঁ া
মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ
নদনর নফশ্বা
কুসুভী যানী
ভত আবুর খাজয নভা
াজজদা মফগভ
নযাজুর ইরাভ
যাজরা মফগভ
ভত জারার তালুকদায
নুপা মফনয
মভাোঃ আবুর কাজভ
আজনাাযা
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
ফানু মফগভ
মভাোঃ জানকয মাজন
মভাাোঃ মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ ছাফ আরী
মভাছাোঃ মভজরুন মনছা
কাজী নপউল্লযা
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ মভাজাফ্পয
নভা মফগভ
মভাোঃ মভাাযপ মাজন
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
নদুল্লা প্রধান
াননা মফগভ
মভাস্তাক আজভদ
যানভা আক্তায
ভত আরতাপ মাজন
ঝুনু আক্তায
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
মভাাোঃ দুরারী মফগভ
যননজৎ যকায
নফবা যানী
আব্দুয যউপ
ানছনা আক্তায
মভাোঃ পারুক মাাইন
নফরনক মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যীদ
মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ
আফদুর ভান্নান ভূইা
ততনজুবুনজনা মফগভ
মভাোঃ ভীয কাজভ
মযাজকা মফগভ
নফষ্ণুচযণ প্রাভাননক
নভননত যানী
জাজয নভা
মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ ানপজায যভান ভন্ডর
মভাছাোঃ ছাভছুন্নাায মফগভ
মভাোঃ মভাজরভ ভাজন
ানজদা খাতুন
মভাোঃ নভন্টু নভা
হুজনাযা মফগভ
ভত আোঃ যনদ
মভাছাোঃ আা মফগভ
যফীন্দ্রনাথ ভন্ডর
সুবানলনী ভন্ডর
সুজদফ কুভায
নফতা যানী
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মতাযা মফগভ
মভাোঃ আছনকয নভা
ানভদা আক্তায
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20/10/1990
16/05/1989
13/01/1998
15/12/1987
16/07/1989
15/02/1989
07/07/1991
12/10/1994
17/02/1998
05/03/1990
06/08/1991
17/02/1999
17/01/1997
16/04/1991
14/12/1996
22/09/1987
20/06/1993
23/05/1996
08/08/1998
03/02/1997
14/11/1990
15/02/1993
12/11/1993
12/11/1989
23/09/1992
22/10/1988
05/06/1992
22/11/1994
29/05/1995
05/02/1995
01/07/1987
21/05/1992
01/03/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27558 যাজু আভদ
27559 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
27560 মভাোঃ নজবুর ইরাভ
27561 মভাোঃ াগয
27562 মভাোঃ পজজর যানব্ব
27563 মভাোঃ ভাফুজায যভান
27564 মভাোঃ াানুয যভান
27565 মছাটন সূিধয
27566 রুা মফগভ
27567 মভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ
27568 মভাোঃ পযাদ মাজন
27569 নাজভৄন নাায ইবা
27570 মভাোঃ রুজফর মাজন
27571 তাভজীদ যভান
27572 ভৄনপকা নাজনীন
27573 মভাোঃ নভজানুয যভান আকন
27574 আনফয উনদ্দন আজভদ
27575 মভাোঃ আযভান কনযভ কুঞ্জন
27576 নযন ঘযাভী
27577 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাভৄন
27578 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
27579 আর-ভাভৄন
27580 নন চন্দ্র দা
27581 মভাোঃ ভনদুয যভান
27582 ভনজননা খাতুন
27583 মভাোঃ ইভনতাজ ভাজরক
27584 মভাোঃ মভাস্তপা জাভান
27585 তাননফন যনদ নল্পী
27586 ভনল্লকা যকায
27587 মভাছাোঃ আল্পনা খাতুন
27588 ননজাভ উনদ্দন
27589 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
27590 মভাোঃ যানদুর ইরাভ

ভাাবুফ মাজন
মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ আনভরুজ্জাভান
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
মভাোঃ ইযাইর মাজন
মভাছাোঃ যন আযা
মভাোঃ ারুন যনদ
মভাছাোঃ আজনাাযা
মভাোঃ ফহুদ আনর
যাজফা মফগভ রুনফ
ভত জনার আজফনদন
ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ আনজজুয যভান
মভাছাোঃ ানভদা মফগভ
ভত ননয যঞ্জন সূিধয
বগফতী যানী সূিধয
আোঃ যফ
ভাজভা মফগভ
মভাোঃ াইদুয যভান
মভাছাোঃ নরন মফগভ
মভাাোঃ পনযদা মফগভ
মভাোঃ ভনউদ্দীন
মভাোঃ নুরুর আনভন
নভনু আক্তায
মভাাম্মদ আরী
নুপা মফগভ
মভাোঃ দনরলুয যভান
কুননুয আক্তায
আবুর কাজভ মভাল্লা
তহুযা খাতুন
মভাোঃ খনরলুয যভান আকন
মভাাোঃ নানছভা
নানয উনদ্দন আজভদ
আছভা আক্তায
মভাোঃ কনযভ উল্লা
মখাজদজা কনযভ
নযদ ঘযাভী
আযতী ঘযাভী
ভত খজয উদ্দীন
ভত াভসুন নাায
মভাোঃ ভন্তাজুয যভান
মভাছাোঃ জাজদা খাতুন
ভত ানফবুয যভান
াজরা মফগভ
কানাই চন্দ্র দা
অঞ্জরী যাণী
মভাোঃ আবু ফকয পনকয
াজজদা মফগভ
মভাোঃ মখাদা ফক্স
ভনযভ মফগভ
আব্দুর ভাজরক
মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
মভজরুন মনছা
আ. ন. ভ. ফজলুয যনদ
নানযন নাায নদনা
ভজনাযঞ্জন যকায
রক্ষী যানী যকায
াজী আজাায আরী
মভাছাোঃ মনরনা খাতুন
াইদুর ক
নযনা মফগভ
মভাোঃ আফদুয যফ ারাদায
পনজরা আক্তায
মভাোঃ আোঃ কাজদয
মভাছাোঃ যনভছা খাতুন
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02/02/1992
20/04/1992
31/12/1994
01/06/1997
03/06/1987
11/12/1988
15/08/1991
30/10/1987
18/01/1997
17/10/1991
12/01/1992
01/11/1994
20/04/1993
15/07/1992
01/03/1988
23/07/1991
29/01/1996
09/01/1995
06/02/1988
25/07/1998
18/03/1989
15/04/1989
11/11/1990
17/09/1993
01/01/1990
19/09/1995
16/10/1990
26/08/1988
30/12/1990
16/03/1997
27/04/1995
06/12/1990
01/06/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27591 ভাভৄদুর াান
27592 আব্দু ারাভ
27593 আনভয মাজন
27594 আাম্মদ মাজন
27595 জানদুর ইরাভ
27596 তন্বী দা
27597 মভাোঃ মভজদী াান আকন্দ
27598 ভাভৄদা
27599 মভাোঃ মভজদী াান
27600 ভানভ সুরতানা
27601 নভনা আক্তায
27602 তানযকুর ইরাভ
27603 াগয কুভায দা
27604 মভাোঃ আবু তাজয
27605 টুটন চন্দ্র ার
27606 ভননা সুরতানা
27607 যাজর আকন
27608 মভাোঃ মপযজদৌ াান
27609 এ এভ ানজদ-উয-যনদ
27610 মভাোঃ যাাত খান
27611 মভাোঃ আব্দুয যনভ যকায
27612 মভাোঃ মাজন আরী
27613 মভাোঃ সুভন ক
27614 মখ পারুক মাজন
27615 মভাোঃ রুহুর আনভন
27616 সুফন না ফড়ুা মাভা
27617 আফদুয যভান নকদায
27618 মভাোঃ আনযপ মাজন
27619 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
27620 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
27621 এ. এভ. নুয ইরাভ
27622 মভাোঃ ানফবুয যভান
27623 মভাোঃ জাভার মাজন

মভাোঃ আবুর ফাায
নাজভা আক্তায
আবুর কারাভ
যনভায মনছা
আতাফ উনদ্দন
ভত ভজনাাযা মফগভ
মভাাম্মদ আব্দুর কাজদয
নপজযাজা মফগভ
ফাায আরী
অজভরা নফনফ
ভঙ্গর দা
ততী দা
মভাোঃ আননসুর ক আকন্দ
নূয নাায
মভাোঃ আরতাপ মাজন
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন
মযাকানা আক্তায
ভাাবুবুয যভান
যাজদা আক্তায
মভাোঃ ভৄনভন যকায
ভভতাজ মফগভ
আকভর মাজন
যন আযা
াতয চন্দ্র দা
অঞ্জরী যাণী দা
মভাোঃ আবুর কাজভ
তানরভা মফগভ
মমাজগন্দ্র চন্দ্র ার
নণীভা যাণী ার
ভাবুবুয যভান
যাজদা আক্তায
মভাোঃ জাাঙ্গীয আকন
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ভকজরছুয যভান
মভাছাোঃ নপজযাজা মফগভ
এ এভ ারুন-উয-যনদ
ানাজ ারুন
মভাোঃ পজলুয যভান খান
যনাযা খাতুন
মভাোঃ আবুর কাজভ যকায
মভাছাোঃ মযনু মফগভ
মভাোঃ সুরুজ্জাভান
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
মভাোঃ পজয আরী
মভাছাোঃ যন আযা মফগভ
মখ আকযাভ মাজন
তানজা মফগভ
মভাোঃ মতাফাযক মাজন
মভাছাোঃ মযজফকা মফগভ
নৄনরন নফথযী ফড়ুা
নীনত যানী ফড়ুা
মভাপাজজ্জর মাজন নকদায
মযাজকা মফগভ
জান্টু ানজ
আকনরভা মফগভ
মভাোঃ ইাক নভা
মভাাোঃ মভাজভনা খাতুন
মভাোঃ মাযাফ উনদ্দন খান
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান যকায
মভাছাোঃ তাননজনযনা মফগভ
ভতোঃ আপতাফ উনদ্দন মখ
মভাছাোঃ াজজযা খাতুন
মভাোঃ াজাান ভৄসুল্লী
খাজরদা মফগভ
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12/10/1998
05/03/1996
17/03/1996
01/01/1988
07/08/1992
15/06/1992
28/03/1992
31/12/1992
15/01/1994
22/01/1988
20/01/1990
20/07/1992
16/05/1988
17/12/1997
07/02/1994
20/01/1998
22/05/1993
30/11/1993
01/03/1991
05/06/1988
27/12/1987
15/09/1987
25/10/1992
20/08/1989
24/10/1991
06/10/1989
01/06/1987
30/10/1995
01/01/1995
24/01/1988
08/03/1995
18/07/1988
30/12/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27624 মভাোঃ নূয আর পার
27625 মভাোঃ যন যদায
27626 াজজদ আরী
27627 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
27628 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
27629 নরা ভনন
27630 ভাফুজ আরভ নভশু
27631 মভাছাোঃ নাছনযন আক্তায
27632 পানযা তাননভ তৃলা
27633 মজযানতনিতা যা
27634 মভাোঃ কাায মাজন
27635 মভাোঃ ভঞ্জুরুর ক
27636 ভাফুজ আজভদ
27637 আম্মদুর াান
27638 মভাোঃ আজনাায মাজন
27639 মভাোঃ জানদুর আরভ
27640 মভাাম্মদ আর আনভন ইরাভ
27641 মখ মভাোঃ ইব্রাীভ
27642 মভাোঃ আননসুয যভান
27643 মভাোঃ চান নভা পযাজী
27644 মভাোঃ যাাদ মাজন
27645 মভাোঃ জযাায মাজন
27646 মভাোঃ যাজর
27647 াঈদা যভান নযা
27648 নপনুয ইরাভ
27649 মভাোঃ যাজপর ভন্ডর
27650 মভাোঃ পাযান যাাত
27651 মভাোঃ আননছুয যভান
27652 নননত চন্দ্র যা
27653 অতুর চন্দ্র ফভনন
27654 আবুর কাজভ
27655 নযা যানী রারা
27656 মভাোঃ জনভ উনদ্দন

মভাোঃ আজনাায মাজন
নূয জাান মফগভ
ভত মভাোঃ কায যদায
রুজান মফগভ
আভজাদ কাজী
াজরা খাতুন
মভাোঃ াাবুনদ্দন
মভাছাোঃ খানদজা মফগভ
জনভ উনদ্দন কনফয
াাবুফা মফগভ
ছাক্তায ঢারী
খানদজা মফগভ
মখাযজদ আরভ
সুনপা আরভ
মভাোঃ এনাভৄর ক
মভাছাোঃ নাযনগ মফগভ
ততভৄয আাম্মদ
যন আযা ইানভন
নীজযন্দ্র নাথ যা
নফতা যা
মভাোঃ আব্দু ারাভ ভন্ডর
মভাাোঃ কুরসুভ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
ভজনাাযা মফগভ
ভকবুর মাজন
খুযজদুন নাায
মভাোঃ ফজলুয যভান
আঞ্জুভানাযা মফগভ
আবুর মাজন
আজনাাযা মফগভ
ভত মভাোঃ জাভজদ আরভ
তানরভা মফগভ
মভাাম্মদ নজরুর ইরাভ
ানাজ মফগভ
মভাোঃ সুরতান আরী মখ
মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আনজজ মখ
মভাছাোঃ মখারী খাতুন
মতাপাজ্জর পযাজী
মতাযা মফগভ
মভাোঃ ানভদুয যভান
মভাছাোঃ আরুজা খাতুন
মভাোঃ মদজরাায মাজন
আকনরভা মাজন
আনজজ নকদায
কুরসুভ
ভৄাম্মদ ফাবুর নভা
ভাজজদা যভান
আব্দুর ানকভ
যানদা াযবীন
মভাোঃ ইভাইর ভন্ডর
ঝন না মফগভ
মভাোঃ জনার আজফদীন
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াত্তায প্রাভাননক
মভাছাোঃ আনছা খাতুন
মগাীনাথ ভন্ডর
গীতা যানী
বজফ চন্দ্র ফভনন
ভত কজভানরনী কনা
মরাকভান আরী খান
উজম্ম ছারভা
নদনর রারা
ভনু যানী রারা
ইভাইর আকন
জনভরা মফগভ
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24/12/1988
08/08/1993
20/11/1994
06/03/1992
12/10/1995
30/05/1992
05/07/1996
10/01/1990
29/04/1993
13/07/1993
15/01/1989
20/06/1994
20/02/1998
27/12/1990
05/09/1992
07/03/1992
01/03/1994
10/04/1990
01/12/1987
12/07/1992
05/12/1995
10/01/1993
05/04/1991
18/06/1991
30/11/1993
25/11/1991
01/12/1993
31/12/1992
21/08/1989
31/08/1989
09/02/1990
01/10/1992
01/06/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27657 মভাোঃ ভনউনদ্দন গানরফ
27658 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ
27659 মভাোঃ মাজর যানা
27660 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
27661 রুহুর আনভন
27662 যফীন্দ্র নাথ যকায
27663 ঞ্জ কুভায নফশ্বা
27664 ানকর আজভদ
27665 তদ াকুয আজভদ
27666 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
27667 মভাোঃ মাজর তালূকদায
27668 প্রীজত চন্দ্র দা গুপ্ত
27669 রুনা আক্তায
27670 শ্রী প্রনভত ফড়ুা
27671 মভাোঃ মযজাউর ক
27672 কাছায আভদ মচৌদৄযী
27673 পযাদ নফন াভীভ
27674 ফাসুজদফ নফশ্বা
27675 মভাোঃ এভদাদুর ক
27676 মভাোঃ রুজফর
27677 মভাোঃ ভইনুর ক
27678 নংকু চন্দ্র নকদায
27679 ভাকসুদুর াান
27680 মভাোঃ জনার আজফনদন
27681 দুরার প্রাভানণক
27682 মভাোঃ যীফুর ইরাভ
27683 মভাোঃ আর-আনভন ইরাভ
27684 মভাোঃ ইব্রাীভ
27685 জুজর দা
27686 মভাোঃ আাদুর ইরাভ
27687 মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
27688 আব্দুয যনদ
27689 মভাোঃ াখাাত মাজন

ভত মভাোঃ কত আরী
পাজতভা আক্তায
মভাোঃ আবুর নফশ্বা
মকাকরা খাতুন
মভাোঃ মখাযজদ আরভ
সুনপা মফগভ
মভাোঃ আনজজায যভান নফশ্বা
মভাছাোঃ াননা খাতুন
আফদুর মভাতাজরফ
তাজযা মফগভ
সুদ কৃষ্ণ যকায
চারু যানী
ভাজদফ চন্দ্র নফশ্বা
নফতা যানী
মভাোঃ আনজজুয যভান
মাছজনাযা মফগভ
তদ ানযায আজভদ
তদা ভনতা নানযন
মভাোঃ ভাজদ আরী প্রাং
মভাছাোঃ নবা খাতুন
মভাোঃ জারার তালুকদায
কুরসুভ মফগভ
ভত নদরী চন্দ্র দা গুপ্ত
কল্যানী যানী দা গুপ্ত
মদাজরায মাজন
নানছভা খাতুন
নযজতাল ফড়ুা
প্রনতভা ফড়ুা
ভত মভাোঃ আব্দুয যভান
মভাছাোঃ কনযভন মফগভ
ভত মভাোঃ নুরুর ইরাভ মচৌদৄযী
মযনজা আক্তায মচৌদৄযী
াভীভ নভা
ইাছনভন আক্তায
ফাদর কানন্ত নফশ্বা
নভযা নফশ্বা
ভত নকনা প্রাং
মভাছাোঃ াাযা মফা
মভাোঃ আফদু ছারাভ
মভাাোঃ খুকু ভনন
মভাোঃ াাদাত মাজন
ভভতাজ মফগভ
মগাার চন্দ্র নকদায
নভা যানী নকদায
আফদুর মভাজভন
ভাভৄদা তালুকদায
মভাোঃ ফনছয উনদ্দন
জগন মফগভ
আব্দুর ভান্নান
ছাইতন মফগভ
মভাোঃ আজগায আরী
মভাছাোঃ মযনজা মফগভ
ভত আোঃ ফাজতন
আরজফদা খাতুন
মভাোঃ ইউছুপ
নফনফ আনচা
জযরার দা
নপ্রা দা
মভাোঃ জারার উদ্দীন
মভাছাোঃ যাজদা মফগভ
মভাোঃ ফাফয আরী প্রাং
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
নুরুর ইরাভ
ভনযভ মফগভ
মতৌনপকুর ইরাভ
জাানাযা মফগভ
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01/05/1993
17/12/1993
17/08/2017
15/06/1988
01/01/1993
20/10/1987
18/04/1988
25/07/1988
21/04/1988
01/08/1988
09/06/1987
25/09/1987
28/12/1990
21/12/1987
13/01/1992
27/11/1989
02/07/1991
01/09/1991
10/07/1987
06/03/1996
07/12/1987
18/12/1990
20/03/1989
09/05/1988
09/11/1992
10/10/1992
20/10/1993
10/03/1998
09/09/1993
24/06/1996
30/07/1996
12/12/1990
02/08/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27690 রা ভনল্লক
27691 মভাোঃ বুজ ারাদায
27692 সুভন কুভায প্রাং
27693 ম্পা যকায
27694 মভাোঃ নভৄর মাজন
27695 মভাোঃ ানব্বয মাজন
27696 ভাফুজা আক্তায
27697 ফনয মভাল্লা
27698 এনাভৄর ক ফাচ্চু
27699 নফপ্লফ দা
27700 নদনৄ চন্দ্র দা
27701 মভাোঃ কাভার নভা
27702 মক, এভ নানদভ মাজন
27703 মভাোঃ াভীউর াান াভীভ
27704 মভাোঃ নরটন মাজন
27705 এ এভ সুভন
27706 মভাোঃ াজজদুর ক নতুর
27707 মভাোঃ নানয উনদ্দন
27708 মভাোঃ যানব্বউর ইরাভ
27709 রুনফা আক্তায
27710 মখ ভারুপ
27711 মভাোঃ ভাভৄনুর ক
27712 জজদফ কুভায াা
27713 মভাোঃ আফদুল্লা আর মনাভান
27714 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
27715 কাজী মগারাভ ছাভদানী
27716 তাজযক ইউসুপ
27717 মভাোঃ ছাইদুয যভান
27718 াফানা
27719 মভাাম্মদ নযন
27720 ইব্রাীভ খনরর
27721 মভাোঃ এজাজ ভাভৄদ
27722 মভাছাোঃ ছানদকা খাতুন

নৄনরন চন্দ্র ভনল্লক
অননরা ভনল্লক
মভাোঃ ইউনু ারাদায
তনভনা মফগভ
রক্ষন চন্দ্র প্রাং
মযফা যাণী প্রাং
ফাদর যকায
নভনু যানী
মভাোঃ আবুর কাজভ
ানভদা মফগভ
মভাোঃ আফদু ারাভ
তনভনা খানভ
মভাোঃ ভন্টু মখ
কননুয মফগভ
নুরুর ক মভাল্লা
আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ জারার খনরপা
আজরা মফগভ
নফষ্ণু দ দা
ভঞ্জু যাণী দা
সুফা চন্দ্র দা
নফতা যানী দা
মভাোঃ আছয আরী
মভাছাোঃ যফুর মনছা
মক, এভ যাান আরী
াভীভা নানগন
মভাোঃ আজনাারুর ক
মফজদনা আক্তায
মভাোঃ মভাজরভ আরী খান
ভানছুযা মফগভ
জাাঙ্গীয মাজন
ানদা মফগভ
মভাোঃ াভসুর ক
মভাাোঃ মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাাইন
মভাাোঃ ভনযভ মফগভ
মভাোঃ রুস্তভ আরী
মভাছাোঃ ানদা মফগভ
যনপকউনদ্দন নকদায
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ আপছায আরী
মভাছাোঃ ানদা খাতুন
সৃজন কুভায াা
কৃষ্ণা যাণী াা
মভাোঃ জানকয মাজন
আজা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজয
ভভতাজ মফগভ
কাজী আব্দুর জনরর
নভজ নুপা মফগভ
আবুর াজভ
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আজনাারুর ক
মভাছাোঃ আজা মফগভ
মভাোঃ যভত আরী
রুা মফগভ
মভাোঃ ভান আকন্দ
নযক্তা
নছনদ্দকুয যভান
ভনযভ মফগভ
মভাাোঃ লুৎফুন মনছা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাোঃ জুরা উনদ্দন
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
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01/10/1987
06/12/1990
11/12/1989
25/12/1988
20/12/1991
18/09/2017
17/10/1993
15/01/1993
01/01/1990
07/07/1994
10/01/1994
20/11/1994
10/10/1989
02/05/1992
05/06/1987
10/05/1988
15/01/1989
18/07/1994
24/11/1996
10/01/1988
22/12/1994
01/10/1989
17/05/1991
02/01/1999
05/03/1991
25/09/1993
01/01/1996
21/05/1989
09/02/1993
30/12/1990
15/03/1993
07/07/1989
20/01/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27723 াভীভ নভা
27724 নজফ নভা
27725 যানু ফারা মদফী
27726 মভাোঃ ভননরুর ক
27727 সুজন নভা
27728 নফরা মন
27729 াভসুর আরভ
27730 মভাাম্মদ আননছ ভধা
27731 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
27732 মভাোঃ আনযফুর াান
27733 মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
27734 মভাোঃ ানন মভাল্লা
27735 নযটন ার
27736 নুয নাায
27737 মকৌনক কুভায
27738 মভাাোঃ নযদুানুর ক
27739 প্রাপ্ত কুভায দা
27740 মভাোঃ কাায আরভ
27741 আবু াঈদ (অনৄ)
27742 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ
27743 আবুর কারাভ আজাদ
27744 মভাোঃ ইভাইর মাজন
27745 মভাোঃ ফাইদুয যভান
27746 মভাোঃ ইকফার মাজন
27747 াাদাত মাাইন
27748 মভাোঃ াজাান আরী
27749 আা আক্তায
27750 মভাোঃ াজযাায জাান
27751 হুভাযা তাজ রীনা
27752 রুজফর খাঁন
27753 আব্দুর আাদ
27754 মখ আবুর কারাভ
27755 ারভা আক্তায

নজরুর ইরাভ
াজরা মফগভ
হুভায়ুন কনফয
আজভনা খাতুন
কারীদ মদফনাথ
নভননত যানী মদফী
মভাোঃ ানফবুর ক
ভজনাাযা ক
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
নাজভা মফগভ
িয মন
স্বপ্না যাণী মন
আব্দুর াজদ
ানদা মফগভ
আব্দুর ভনতন ভধা
াজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নানয উনদ্দন
মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
মভাোঃ াজতভ নভা
সুরতানা পনযদা আক্তায
মভাোঃ আোঃ াত্তায প্রাং
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মনরভ মভাল্লা
রুনু মফগভ
যভনী মভান ার
নফভরা যানী ার
মভাোঃ ইউনুছ নভা
কুরছুভা আক্তায
নফশ্বনজৎ কুভায
রুারী যানী
নুরুর আরভ
মভাাজরভা খাতুন
নচত্ত কযন দা
রতা যানী দা
আফদুর ফাজযক যাড়ী
আজভনা এযাগভ
মভাোঃ জনভয উনদ্দন
যানফা খাতুন নল্প
মভাোঃ খজয আরী
পাজতভা নফনফ
আবু াঈদ নভা
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ফাবুর মাজন
মভাছাোঃ আনরপনুযা মফগভ
মভাোঃ নভজানুয যভান
নুরুন্নাায খাতুন
নছনদ্দকুয যভান
মভাাোঃ আনিা খাতুন
জনার পযাজী
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ আপায আরী
মভাছাোঃ াাযা নফনফ
মভাোঃ খাঁন াজফ ফাচ্চু
আছভা খাঁন
মভাোঃ াইদুয যভান
ানদা মফগভ
হুভায়ূন কনফয
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আইয়ুফ খাঁন
ানু মফগভ
ভত মযত আরী
অভরা মফগভ
মখ আরী মাজন
ছাজরা মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
নফরনক মফগভ
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11/12/1991
18/01/1993
02/12/1990
02/04/1989
17/12/1994
12/08/1988
02/02/1988
20/05/1989
25/11/1989
28/10/1992
03/01/1990
06/01/1991
01/02/1993
13/11/1992
10/06/1995
18/07/1990
16/07/1996
05/12/1994
22/01/1994
14/08/1988
20/11/1987
01/09/1993
20/05/1990
21/01/1991
18/02/1991
25/12/1992
21/06/1997
02/07/1990
20/12/1990
07/07/1990
01/12/1991
05/06/1988
28/11/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27756 ভানরা নকদায স্বাধীনা
27757 নুযজাান মফগভ নভৄ
27758 মভাছাোঃ নুযফানু আকতায
27759 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
27760 অনভতাব যকায
27761 মভাোঃ আব্দুর জনরর
27762 মভাাম্মদ আব্দুর মভাতাজরফ
27763 নজনাত সুরতানা
27764 মভাছাোঃ নানদা সুরতানা
27765 ননজতা দা
27766 নপজযাজ আজভদ
27767 মভজদী াান যনন
27768 তাননজদা আক্তায নণ না মচৌদৄযী
27769 ভারুপা আক্তায
27770 প্রদী কুভায যা
27771 তদ তপনয
27772 মভাোঃ আনজুয মচৌদৄযী
27773 যননজৎ যকায
27774 মভাাম্মদ আবু াজভ াইভৄন
27775 জান্নাতুর মপযজদৌ
27776 মভাোঃ যনন মখ
27777 াযবীন সুরতানা
27778 সুজফাধ চন্দ্র যা
27779 মভাোঃ আর আনভন খান
27780 এইচ. মক ফাপ্পী আজভদ
27781 সুংকয মাদ্দায
27782 নভজনা মভজদী াান
27783 মভাোঃ সুভন
27784 প্রদী দত্ত
27785 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
27786 মভাোঃ আরভগীয মাজন
27787 শুব ফড়ুা
27788 ভৄাম্মদ ভাফুজুর আরভ তুনন

ভত আব্দুর ভাজরক নকদায
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ ভৄনজফয যভান
তানরভা মফগভ
মভাোঃ ছভান গনণ
মভাছাোঃ াননা আকতায
মভাোঃ নজন্নাত আরী
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
অভয কৃষ্ণ যকায
ানফিী যকায
মভাোঃ ফাচ্চু নভা
মজাছনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াই
সুযাইা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ভান্নান
মযজনা আক্তায
মভাোঃ খনরলুয যভন
মভাছাোঃ অনজপা খাতুন
নন্দ নয দা
ফকুর যানী দা
াভছুর ক
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আবু াননপ প্রধান
নূরুন নাায মফগভ
তাজর ইরাভ মচৌদৄযী
াজজযা আক্তায মচৌদৄযী
মভাোঃ াভছুর ক
নপজযাজা মফগভ
প্রান্ত কুভায যা
প্রনতবা যানী যা
তদ াভছুর আরভ
াাযা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ আতায
নীর চাঁদ যকায
ননফ যানী
আবু ছাজদক
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুছ মাফান
নাায যব্বানী
মভাোঃ যজপজ মখ
মভাছাোঃ ারভা মফগভ
আব্দুয যনদ ভজুভদায
মপযজদৌী মফগভ
দীননাথ যা
সুনভিা যানী যা
মভাোঃ যভজান আরী খান
মভাছাোঃ মভজরুন মনছা
ভত মভাোঃ নজরুর ইরাভ
জনফ আক্তায
চারু চন্দ্র মাদ্দায
চঞ্চরা যানী মাদ্দায
নভজনা াইফুদ্দীন মাজন
নভজনা কাকরী
মভাোঃ ভৄযাদ মাজন
নানছভা মফগভ
নদরী দত্ত
নভনু দত্ত
মভাোঃ আনজজায যভান
মভাছাোঃ ানভদা খাতুন
মভাোঃ আরতাফ মাজন
মভাছাোঃ াজজযা মফগভ
সুনর ফড়ুা
নরনকা ফড়ুা
ভৄাম্মদ জনভ উনদ্দন
আভা মফগভ
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26/03/1994
15/12/1991
12/06/1987
31/12/1995
25/01/1991
18/05/1992
30/12/1982
25/08/1991
14/12/1989
01/04/1988
25/01/1993
11/06/1996
01/10/1997
19/10/1997
29/09/1989
03/02/1990
01/01/1994
05/07/1989
15/07/1995
25/08/1988
02/01/1995
31/12/1989
12/07/1988
07/02/1989
02/11/1990
04/03/1988
02/07/1990
01/01/1993
03/01/1989
21/03/1992
05/02/1993
18/03/1995
10/09/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27789 জাকানযা
27790 তানরভা আক্তায
27791

মভাোঃ ভাাবুয যভান

27792 মভাোঃ মভাজাজম্মর াটাযী
27793 মভাোঃ মাজফ আরী
27794 তাননজনা সুরতানা
27795 াফনর মফগভ
27796 মভাোঃ মনরভ মযজা
27797 মভাোঃ ানফবুয যভান
27798 নাছনযন জাান
27799 মভাোঃ কাজী মনরভ
27800 মভাোঃ ভনউনদ্দন
27801 মভাোঃ ভাভৄনুয যনদ
27802 জান্নাতুর নপযদাউ
27803 াজরা াযবীন
27804 মভাছাোঃ মনরনা খাতুন
27805 মভাছাোঃ ারুর আক্তায
27806 মভাোঃ পজজর যানব্ব
27807 মভাছাোঃ নরা খাতুন
27808 মভাোঃ ছানভউর ইরাভ
27809 মভাোঃ খনরলুয যভান
27810 নদপ্তী আচার্য্ন
27811 মভাোঃ আরী নজন্না
27812 মভাোঃ মতৌনদ াান
27813 তাননজরা খান
27814 যাজদুর ইরাভ
27815 মখ নরভন মাজন
27816 রুজফর নকদায
27817 যানব্ব ইরাভ (নফজ)
27818 জ ফাচড়
27819 মখ ভাাভৄদুর াান
27820 নলু মদ
27821 ানফবুয যভান

উছভান গণী
নপরুজা খাতুন
মভাোঃ মভাগর উনদ্দন খান
নূযজাান খান
মভাোঃ আবু তাজরফ মাজন
মভাছাোঃ ভাাভৄদা মফগভ
তদ আজভদ াটাযী
ভত. কননুয মফগভ
মভাোঃ মভাতাজরফ মাজন
আযনজনা মফগভ
জাভার উনদ্দন
তানভনা মফগভ
আনতকুয যভান
জহুযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
ভৄোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ াজজযা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
কুরছুভ মফগভ
কাজী নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ াানাজ াযনবন
মভাোঃ আজন আরী
মভাছাোঃ যাজফা খাতুন
মভাোঃ াহ জারার
ভজনাাযা মফগভ
ভতোঃ াাদাত বুরবুর
আকনরভা বুরবুর
আনজজুর ইরাভ
ানভদা মফগভ
মভাোঃ দনরলুয যভান
মভাছাোঃ জুজরখা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর গফুয
মভাছাোঃ ানপজা খাতুন
মভাোঃ আবু াান
যাজফা মফগভ
মভাোঃ মাজর উদ্দীন
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দু মছাফাান
মভাছাোঃ ভঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
ারুর মফগভ
নশু যঞ্জন আচার্য্ন
ভঞ্জু যানী আচার্য্ন
মভাোঃ আব্দুয যভান নফশ্বা
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ াভছুর আরভ
মভাছাোঃ ছারভা আরভ
নুরুর ইরাভ খান
গুরান আযা খান
আবুর মাজন
আজনাাযা মফগভ
মখ আবুর কারাভ
ানদা খাতুন
সুরতান উনদ্দন নকদায
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ইকফার মাজন
নাজভা আক্তায
ধীজযন্দ্রনাথ ফাচড়
নফতা ফাচড়
মখ নপক াান
মভাছাোঃ জজফদা খাতুন
মগানফন্দ মদ
মাবা যানী মদ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মযাজকা মফগভ
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02/01/1989
28/10/1993
12/08/1997
01/02/1989
20/09/1996
15/10/1993
15/10/1987
20/03/1989
17/08/1991
07/05/1997
30/12/1994
05/07/1988
15/06/1994
13/11/1992
28/11/1989
20/05/1995
26/09/1996
15/02/1990
11/07/1987
31/12/1994
31/12/1987
10/08/1992
05/06/1989
31/12/1995
08/04/1994
14/12/1991
30/06/1995
10/05/1992
01/07/1996
05/03/1992
30/11/1987
10/05/1994
16/03/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27822 নফশ্বনজৎ নকদায
27823 আভজাদ মাজন
27824 াথী যানী ভজুভদায
27825 জান্নাতুর মপযজদৌ
27826 মভাজানদুর ইরাভ
27827 ভানরা খানভ
27828 াভছুু্ন্নাায
27829 নউরী আক্তায
27830 ানফকুন নাায মজনযন
27831 সুভা যানী দা
27832 আরাভ মাজন
27833 মভাোঃ জছ কুরুনী
27834 মভাোঃ যাজু ইরাভ
27835 কনর ভন্ডর
27836 রুজফর াান যানা
27837 মভাাম্মদ জানকয মাজন
27838 মভাোঃ নূজয আরভ রুজফর
27839 মভাোঃ া আরভ
27840 াইফুর ইরাভ
27841 মভাোঃ নভল্লাত মাজন
27842 মভাোঃ ভাভৄদুর াান প্রধান
27843 আপনযন তাজ
27844 মভাোঃ ছনদুয যভান
27845 তনভজ উনদ্দন আজভদ
27846 মভাোঃ ফাারুর আরভ নরভন
27847 পাজতভা তুজ মজাযা
27848 পাজতভা তুজ মজাযা
27849 মদান যীপ
27850 নফশ্বনজৎ কুভায াা
27851 মভাোঃ আব্দুর াাফ মযজা
27852 বুজ কানন্ত দা
27853 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
27854 মভাোঃ আাদ মখ

দীনফন্ধু নকদায
ান নকদায
মভাোঃ ভননয আজভদ
নাযনগ আক্তায
কারীদ ভজুভদায
আযতী ভজুভদায
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
ননগনা খাতুন
নযাজুর ইরাভ
মভাফাজশ্বযা মফগভ
আবু াজর
ভাভৄদা খানভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
যানদা আক্তায
মভাোঃ াজাান
নফরনকছ মফগভ
মভাোঃ াজাান ভূইা
যানদা আক্তায
নজফর চন্দ্র দা
ভীযা যানী দা
মভাোঃ মভজফা উনদ্দন মভাল্লা
আভা মফগভ
মভাোঃ াভছুর ক
পনযদা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মযাকানা মফগভ
করুন ভন্ডর
বনক্ত ভন্ডর
নগা উদ্দীন
যাজফা মফগভ
মভাাম্মদ আফদুয যাজ্জাক
মফগভ াা যাজ্জাক
মভাোঃ াজাান
নূরুন নাায
মভাোঃ আব্দুয যনদ মফাযী
ছাজযা মফগভ
আরতাফ মাজন গাজী
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
নপজ্জাতুন নাায
মভাোঃ ইভাইর প্রধাণীা
কুরসুভা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায ক খাঁন
মযজরা াযনবন
মভাোঃ আজগয আরী
জাজদা খাতুন
এ. মক. এভ. আভজাদ মাজন
তাছনরভা খাতুন
মভাোঃ নভজানুয যভান
মভাাোঃ ারভা আক্তায
মভাোঃ আব্দুয যফ
ভাাভৄদা মফগভ
আোঃ জনরর
ননযন মফগভ
আযাপ উনদ্দন মদান
াজজদা মফগভ
নফজ কুভায াা
মাবা যানী াা
মভাোঃ আনজয উনদ্দন
যাজফা খাতুন
ভত. সুধাংশু দা
সুীরা যানী দা
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
মভাছাোঃ জফুর মফগভ
মভাোঃ আপজার মখ
জাজদা মফগভ
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03/01/1988
01/03/1994
08/10/1988
02/07/1994
01/02/1993
03/11/1995
31/12/1989
07/01/1999
22/12/1991
06/06/1987
02/12/1996
08/07/1995
10/05/1995
17/11/1988
19/01/1997
13/07/1989
13/11/1990
01/07/1988
08/02/1997
03/02/1997
01/01/1988
10/10/1991
20/07/1995
01/07/1993
15/04/1995
20/12/1993
16/07/1998
04/03/1994
30/12/1993
01/01/1993
19/03/1988
26/05/1988
14/10/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27855 মভজদী াান
27856 আজনাারুর আনজভ
27857 ানকরা দ নায
27858 মভাোঃ াীনুয আরভ
27859 মভাোঃ মভজবুফ াান (ফাধঁন)
27860 মভাোঃ যানজফ আম্মদ
27861 নানযন আক্তায
27862 মভাোঃ আরী মাজন
27863 মভাোঃ নভাজুর ক
27864 নতরক নফশ্বা
27865 াানী আক্তায
27866 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান
27867 ভাভৄদুর াান
27868 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
27869 মভাোঃ নজল্লুয যভান
27870 াযনভন আযা বৃনি
27871 মভাোঃ যাজর গাজী
27872 মভাোঃ আবু াজভ
27873 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
27874 মভাোঃ ফাইতুর আরভাভৄন
27875 মভাোঃ নপকুয যভান
27876 সুভন নভস্ত্রী
27877 মভাস্তানপজুয যভান ানন
27878 মভাোঃ যাান
27879 সুভন নভস্ত্রী
27880 সুভন কুভায যা
27881 মভাোঃ যাজু ইরাভ
27882 মভাোঃ ারাউনদ্দন আজম্মদ
27883 মভাোঃ আনভনুয যভান
27884 সুফর কুভায
27885 মভাোঃ এনাভৄর ক রুি
27886 ভীয চন্দ্র মদফনাথ
27887 তাছনরভা আক্তায

ইভান মফাযী
নুযজাান
ভত. মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মযাজকা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক দ নায
খাজরদা মফগভ
মভাোঃ াাজাান নভা
মভাছাোঃ াজস্তা মফগভ
মভাোঃ যাজা নভা
মভাছাোঃ ানরভা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
মভাাোঃ নরনর মফগভ
মভাোঃ জারার উনদ্দন
জাজভনা খাতুন
মভাোঃ মানা নভা
আজা আক্তায
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
ননজভন আক্তায
চন্দন নফশ্বা
প্রনতভা যানী নফশ্বা
মভাাম্মদ ভনফ নভা
কনযভন মকাযাইী
মভাোঃ আভজাদ মাজন
মযাজকা মফগভ
মভাাম্মদ আব্দুর আউার
াজজযা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ভান্নান ভধা
মভাাোঃ ভাভৄদা মফগভ
ানকভউদ্দীন আজভদ
মভাছাোঃ নজন্নাতুন মনছা
মভাোঃ াইদুয যভান
মভাছাোঃ ভাফুজা খাতুন
মভাোঃ করভ গাজী
মভাাোঃ মতাযা মফগভ
মভাোঃ মারাভান মাজন
মভাছাোঃ চন্দ্রবানু
মভাোঃ াাবুনদ্দন প্রাং
মভাছাোঃ যনাযা মফগভ
মভাোঃ ানভ আনর
মভাাোঃ ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ মভাাযযপ মাজন
নভজ যীনা মাজন
সুধীয নভস্ত্রী
অঞ্জরী নভস্ত্রী
জনার আজফদীন মভাল্লা
নুপা মফগভ
ভত. মভাোঃ ীদুর ইরাভ
মযজফকা সুরতানা
নক্ষজযাদ নভস্ত্রী
মাজনকা নভস্ত্রী
স্বন কুভায যা
নখা যাণী যাা
মভাোঃ নগা উনদ্দন মযন্টু
ভভতাজ খাতুন নভযা
মভাোঃ মযাজ আরী
মভাাোঃ ননযনা মফগভ
কাজী ভনবুয যভান
মভাছাোঃ আজভনা যভান
নযজতাল চন্দ্র
শ্রীভনত ব্যা যানী
তালুকদায মভাোঃ ইভাভ মাজন যাজা
মপারী ইভাভ
ভতোঃ ননযঞ্জন মদফনাথ
নফনৄরা যানী
আবুর কারাভ আজাদ
জুজফদা খাতুন
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01/01/1995
11/10/1992
05/01/1988
28/12/1989
25/12/1996
10/11/1996
05/10/1994
07/12/1990
08/09/1997
02/05/1995
01/01/1992
01/01/1993
20/02/1989
13/03/1992
12/12/1992
21/01/1998
11/11/1987
01/12/1992
01/01/1996
17/07/1989
05/08/1995
20/11/1987
02/12/1993
31/12/1998
09/09/1989
05/07/1991
10/01/1994
08/06/1991
13/07/1991
10/05/1997
15/06/1993
06/05/1994
25/07/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27888 উজম্ম াফীফা
27889 মজনভন আকতায
27890 নফজন মদফনাথ
27891 মভাোঃ ভাভৄদ আর নভঠু
27892 উত্তভ কুভায যা
27893 মভাোঃ আব্দুয যনকফ
27894 মভাোঃ কানযভৄর ইরাভ
27895 মভাোঃ উজ্জর ানভদ
27896 জান্নাতুন নাঈভ নথী
27897 মভাোঃ জানবদ নফন মাাইন
27898 ননয কুভায দা
27899 মাজফ াান
27900 উজ্জর মাাইন
27901 মভাোঃ ফাবুর নভা
27902 মভাোঃ যাজু নভা
27903 াখাাত মাজন
27904 আনফয আজভদ
27905 সুভন নফশ্বা
27906 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
27907 আা নছনদ্দকা তাননা
27908 নযন চাকভা
27909 চরন্ত চন্দ্র যা
27910 মদান মভাোঃ পার মাজন
27911 মভাোঃ নযজবী গাজী
27912 ননা যা
27913 নভতা যানী দা
27914 মভাোঃ জীফ খান
27915 মভাোঃ যাসুলুজ্জাভান
27916 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
27917 মভাোঃ নূয ইরাভ
27918 মভাোঃ চান নভা
27919 ভননরুজ্জাভান
27920 মভাোঃ যভত আরী

মখান্দকায মগারাভ যসূর
মখান্দকায আপজযাজা মফগভ
ভত মভাাম্মদ যনপক
মাজন আযা মফগভ
ননজন্দ্র কুভায মদফনাথ
নভতা যানী মদফনাথ
মভাোঃ ভীন আরী
মভাছাোঃ আপজযাজা ফানু
নযদ যা
ভত অঞ্জু যাণী যাা
মভাোঃ আবুর খাজয
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তাকুয যভান
মভাছাোঃ কননুয মফগভ
মভাোঃ ানভদুয যভান
রাবরী ানভদ
ফাায উনদ্দন মরারী
রুখানা াযবীন
মভাোঃ ভননয মাজন
মভাাোঃ ানদা মফগভ
ভদৄ সূদন দা
কভরা যানী দা
মভাোঃঃোঃ ভাছউদুর ক
াভছুন নাায
সুরতান মাাইন
নুরুন্নাায মফগভ
মভাোঃ আব্বাছ আরী
পনযদা মফগভ
মভাোঃ যাজা নভা
মভাছাোঃ আনজুাযা মফগভ
জারার উদ্দীন
ননযন আকতায
ভতোঃ াভীভ আজভদ
আপজযাজা খাতুন
দুরার চন্দ্র নফশ্বা
তুষ্ণা যাণী নফশ্বা
মভাোঃ ভননদ্দন
যনভা খাতুন
ভৄন্সী আব্দুর ান্নান
ইযানী মফগভ
অঙ্গীযাজ চাকভা
ভতোঃ জ্ঞান যানী চাকভা
যাখার চন্দ্র যা
সূম ন যানী যা
মভাোঃ মভাজাপপয মাজন
মযানা মাজন
মভাোঃ গাজী নানয উনদ্দন
ননযনা মফগভ
শ্রীধাভ যা
নফতা যা
ফাবুর চন্দ্র দা
নফতা যানী দা
মভাোঃ াজযছ খান
যানদা মফগভ
আফদুর আনজজ
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ নানজভ উনদ্দন ভন্ডর
মযজনা
মভাোঃ মগারাভ মাোঃ মভাল্যা
যাজফা খাতুন
দনরর উদ্দীন মফাযী
ানকরা মফগভ
পনযদ ভীয
মযাজভরা মফগভ
আোঃ ানরভ নফশ্বা
মযাজকা মফগভ
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02/10/1990
04/11/1994
04/04/1994
10/12/1995
01/12/1988
15/02/1988
15/10/1989
11/11/1992
27/09/1996
10/05/1994
04/12/1991
15/08/1990
25/03/1990
01/06/1988
09/04/1991
05/10/1994
03/09/1998
07/11/1993
28/12/1987
31/12/1998
15/02/1992
01/01/1992
30/12/1989
10/11/1993
02/08/1993
01/12/1994
05/07/1991
15/08/1992
25/09/1987
12/12/1987
01/05/1988
17/10/1995
11/06/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27921 মভাছাোঃ আছভাউর হুনা

মভাোঃ ানপজ আর আাদ
মভাছাোঃ ভাভৄদা মফগভ
27922 ভৄাম্মদ ভাদী াান াটাযী মভাোঃ আরী মাজন াটাযী
জাানাযা মফগভ
27923 ম্রাট যকায
ননজত যকায
কননকা যকায
27924 নজাদ মাজন
আবুর কারাভ ভৄনন্স
যাজফা মফগভ
27925 জানদা আক্তায
জানদ মাজন
আজা মফগভ
27926 মভাোঃ াননুর ইরাভ
মভাোঃ নানজভ উনদ্দন
াননা আক্তায
27927 মভাোঃ ফদয উনদ্দন
মভাোঃ মভাজর উনদ্দন
ারভা মফগভ
27928 মভাোঃ াইপ উনদ্দন
মভাোঃ জাাঙ্গীয যকায
ফুজরছা মফগভ
27929 পাযান ানদক
ছজরভান মখাকন
পাজতভা মফগভ
27930 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
নপজযাজা মফগভ
27931 মভাোঃ ভাভৄদুর ক
াভছুর ক
আজনাাযা মফগভ
27932 মভাোঃ াাবুনদ্দন আজভদ
মভাোঃ আব্দুর জনরর ভধা
াননা মফগভ
27933 মভাোঃ ানাউর ইরাভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ নউরী মফগভ
27934 নূয মভাাম্মদ
মভাোঃ াননপ
আজা মফগভ
27935 মভাোঃ ততভৄয যভান তুনন
মভাোঃ আবুর কারাভ
মভাাোঃ ততযফা খাতুন
27936 মভাোঃ ানকফ মাজন
ছজরভান মখাকন
পাজতভা মফগভ
27937 আরী আজম্মদ
ভতোঃ আভীয আজম্মদ
াীনা আক্তায
27938 মভাাম্মদ জাভার মাজন ভূঞা মভাম্মদ মছাজরভান ভূঞা
জানভনা খাতুন
27939 মভাোঃ নভঠু খন্দকায
মভাোঃ আরভ খন্দকায
ভাা মফগভ
27940 মখ মভাোঃ যানকফ মাজন
ভত মখ মভাোঃ নযাজ নভা
মাজন আযা মফগভ
27941 অনভতাব নফশ্বা
নফদ নফশ্বা
নখা নফশ্বা
27942 নুযাত জাান ফন্যা
ভত মভাোঃ ফাবুর আক্তায
াননা মফগভ
27943 মভাোঃ ইভাভৄর ক
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
াভসুন্নাায
27944 তন মজযানত বটাচার্য্ন
ভত নদজগন্দ্র কুভায বটাচার্য্ন
নভানী বটাচার্য্ন
27945 মভাস্তাক খন্দকায
খন্দকায া আরভ
নরন মফগভ
27946 আফদু ারাভ আজাদ
ানপা মফগভ
মভাোঃ মভাফাযক মাজন
27947 রুনা জাান নযপাত
মভাোঃ যইচ উনদ্দন
নাজভা মফগভ
27948 কাায আজভদ রুজফর
মভাোঃ আইয়ুফ আরী
লুৎপা মফগভ
27949 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
রুনফা সুরতানা
27950 মভাোঃ নানদুজ্জাভান
মভাোঃ নানয উনদ্দন
নফউটি নানয
27951 মভাোঃ াান নভা
ভত মভাোঃ আজাদ নভা
মজবুজন্নছা খানভ
27952 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
27953 মভাোঃ াান া নভরন
মভাোঃ াজাান মভাল্লা
ভনযভ মফগভ
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19/07/1997
17/10/1994
10/03/1990
01/02/1994
10/11/1989
20/12/1989
01/08/1987
07/08/1988
12/07/1996
08/06/1988
02/12/1987
15/10/1987
25/04/1989
01/11/1987
20/06/1990
09/06/1997
17/06/1996
12/10/1987
14/02/1998
06/06/1989
23/10/1992
25/08/1990
17/08/1993
18/05/1990
16/09/1993
03/01/1989
24/11/1997
03/06/1992
25/01/1989
03/12/1990
25/03/1993
30/06/1990
01/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27954 মভাোঃ যীপ মাজন
27955 মভাোঃ ভাভৄদুর াান খাঁন
27956 ইভনতাজ আরী জীফ
27957 তদ াদভান মাজন
27958 মভাোঃ ানকর আজম্মদ যানজফ
27959 পাজতভা আক্তায
27960 াথ ন কৃষ্ণ মগাস্বাভী
27961 স্মৃনত যকায
27962 যত্না মফগভ
27963 াভছুর আজযনপন
27964 মভাোঃ পারুকুর ইরাভ
27965 মরাকন চন্দ্র ীর
27966 খন্দকায তানযক আাজভদ
27967 াননজদা খন্দকায
27968 মভাোঃ ানব্বরুর ক
27969 সুভাইা আক্তায
27970 ননলুপা ইাছনভন
27971 মভাোঃ যীপ আজভদ
27972 তদ মাজফ ইফজন াান
27973 তদা পাজতভা আক্তায
27974 াযনভন আক্তায নরজা
27975 নভৄ আক্তায
27976 ানন নভা
27977 নভভজার
27978 মভাোঃ আনপ আজভদ
27979 াফনযনা আক্তায
27980 মভাোঃ আতাউয যভান
27981 মভাছাোঃ আযজু খাতুন
27982 অন্তযা খন্দকায
27983 ইযাত জাান
27984 পাযজানা
27985 মভাোঃ আবু ফক্কায ভৄু্ন্সী
27986 মভাোঃ যনফউর ইরাভ

মভাোঃ নানছয উদ্দীন
মভাাোঃ মভজরুন মনছা
মভাোঃ মভাাযযপ মাজন খাঁন
মভাাোঃ যাজফা খানভ
আভত আরী যীপ
ভভতাজ মফগভ
তদ আজপায মাজন
ানফকুন্নাায
মভাোঃ আরাউনদ্দন ভাতুব্বয
মভাাোঃ যফুযা মফগভ
মভাোঃ াজনাজ
নানছভা মফগভ
ভত জর কৃষ্ণ মগাস্বাভী
ভত যত্না মগাস্বাভী
নক্ত দ যকায
কাজর যানী যকায
মভাোঃ ানযছ নভা
ভজনাাযা মফগভ
মতাপাজর আজভদ
নফনফ যাজফা
ভত মভাোঃ ভান গনন
নাযা মফগভ
নদরী চন্দ্র ীর
তাী যানী ীর
খন্দকায াজাান
রাইরা খাতুন
মভাোঃ াজাান খন্দকায
রারা খন্দকায
নুরুর ক
পাজতভা মফগভ
ভতোঃ নরাকত আরী
মভাাোঃ রাইরী মফগভ
ভতোঃ কাজী এভযান
মভাাোঃ মজানা মফগভ
মভাোঃ নগা উনদ্দন
নভজোঃ সুনপা মফগভ
তদ াান যাজ্জাক
কননুয াান
তদ আব্দুর ান্নান
তদা নাছনযন আক্তায
মভাোঃ জনার আজফনদন
আজভনা মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন যদায
ভভতাজ মফগভ
াভসুনদ্দন
ানভদা মফগভ
মভাোঃঃোঃ আরাভ ভৄু্ন্সী
তুনরা মফগভ
আজনাায মাজন
নাছনযন মফগভ
মতাপাজর আজভদ
াজজযা আজভদ
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
তানভনা
মভাোঃ আজাায আরী খাঁন
মভাজভনা মফগভ
কাইয়ুভ খন্দকায
উজম্ম কুরসুভ
মভাোঃ আরাউনদ্দন
পনযদা াযবীন
মভাোঃ আবুর মাজন
ারভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজভ ভৄন্সী
াননা মফগভ
মভাোঃ আপাজ উদ্দীন
মভাছাোঃ আজফদা খাতুন
Page 242 of 387

26/04/1995
10/10/1993
28/08/1993
02/01/1997
08/12/1991
05/03/1990
31/12/1991
17/03/1992
16/02/1990
09/11/1998
18/10/1991
05/12/1996
15/08/1992
19/07/1994
14/11/1995
10/06/1996
18/06/1994
02/11/1990
28/02/1991
01/01/1997
16/12/1995
30/12/1991
01/01/1990
20/07/1996
05/07/1994
05/11/1998
05/11/1992
10/01/1996
23/10/1997
31/12/1998
02/01/1993
30/09/1992
21/06/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

27987 অং নং মথন
27988 মভাোঃ াজনাায মাজন
27989 মভাোঃ ইকযাভ মাজন প্রধানীা
27990 মভাোঃ াজ আরভ
27991 মভাোঃ আব্দুয যনদ নভা
27992 াাফীয আর াান
27993 জান্নাতুর নাঈভ (নাইচ)
27994 মভাোঃ মযাভান আজভদ
27995 াজদকা ইানভন
27996 ইভাভ মাজন
27997 সুব্রত যা
27998 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
27999 অননক দত্ত
28000 মভাোঃ কাউছায মদান
28001 মভাোঃ যানকবুর াান
28002 তানভনা আক্তায
28003 মভাজনা ভৄভৄ
28004 ানপজুয যভান
28005 মভাোঃ ভনন উনদ্দন
28006 মভাোঃ ভাসুদ াযজবজ
28007 নদপ্তী নফশ্বা
28008 মভাোঃ মভাযজদ আরভ
28009 াযভীন আক্তায
28010 ারভা আক্তায
28011 জীতা দাগুপ্ত
28012 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার
28013 রুজফর মাজন
28014 আযাফুর ইরাভ
28015 বাফনা যানী ঢারী
28016 ভাসুভ নফশ্বা
28017 মভাোঃ ভনউনদ্দন
28018 কাছায আভদ
28019 নন চন্দ্র দা

ভত ননভং যাখাইন
উজভ যাখাইন
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মভাছাোঃ যন আযা
মভাোঃ আব্দু াত্তায প্রধানীা
পনযদা মফগভ
ননজয আাজভদ
মভাযজদা
মভাোঃ আযাপ আরী বজু
মযাজকা মফগভ
আনভনুয যভান
াজযা ফানু
ভত মদজরাায মাজন
মভাছাোঃ ানরভা খাতুন
মভাোঃ াাদত মাজন
আনভনা মফগভ
নযাজ উনদ্দন ভনল্লক
মযাকানা মফগভ
জাাঙ্গীয মাজন
ানদা মফগভ
জদফ যা
নফতা যা
মভাোঃ আরুফুর ইরাভ
আজরভা খাতুন
শ্রী কৃষ্ণ দত্ত
যীনা দত্ত
মভাোঃ মভাফাযক মদান
আজভনা
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ তাকনভনা খাতুন
মতাপাজর আজভদ
াজজযা আজভদ
মখ ভনউনদ্দন নযটুর
াভছুয নাায
লুৎপয যভান
নুপা মফগভ
উজল্লখ নাই
উজল্লখ নাই
মভাোঃ আবুর কাজভ মভাল্লা
নানভা মফগভ
নদরী নফশ্বা
নখা নফশ্বা
মভাোঃ মগারাভ ভারা
াজজদা আক্তায
মভাোঃ ভয আরী
সুনপা মফগভ
মভাোঃ আযাপ আরী
মযাজকা মফগভ
জজন যঞ্জন দা গুপ্ত
প্রবাতী দত্ত
মভাোঃ জীফন নভা
ারুর আক্তায
আবুর কারাভ
তাননা মফগভ
আব্দুর ভনভন
জান্নাতুর মপযদাউ
নাযান চন্দ্র ঢারী
স্বপ্না যানী ঢারী
ছাত্তায নফশ্বা
াননা মফগভ
মভাোঃ াননপ নভা
মভাছাোঃ াজযা ফানু
আব্দুর রতীপ
ননারুন মফগভ
শ্যাভর চন্দ্র ভারী
স্বযতী যানী
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24/10/1988
10/11/1995
01/02/1992
04/05/1991
13/12/1991
08/02/1996
14/03/1995
08/03/1995
22/06/1989
02/11/1996
18/07/1987
20/07/1996
15/04/1989
14/08/1993
01/10/1988
11/09/1997
08/09/1994
01/01/1990
22/08/1987
20/12/1991
10/05/1997
11/01/1994
05/09/1988
06/07/1994

10/10/1989
05/06/1988
04/01/1993
10/05/1994
24/12/1992
28/07/1985
01/11/1995
10/12/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28020 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
28021 খাইরুর ইরাভ
28022 মভাোঃ মভজদী াান নজাদ
28023 মভাোঃ পাাদ ানকফ
28024 মভাোঃ ময ইরাভ
28025 মভাাম্মদ মভাজভন খান
28026 এ.এভ আর মভাস্তানকভ নফল্লা
28027 মভাোঃ াইদুর ইরাভ (যানা)
28028 মভাোঃ যানকুয যভান ভন্ডর
28029 মভাোঃ আাদুর ক
28030 তন্ম খান
28031 মভাোঃ নুয আরভ
28032 জান্নাতুর মপযজদৌ
28033 মভাোঃ যাজদুজ্জাভান
28034 মভাোঃ ইাদ আরী
28035 াম্মী আক্তায
28036 মাজর যানা
28037 মভাোঃ আবু াান
28038 ননা খাতুন
28039 মভাোঃ পারুক মাাইন
28040 নপকুর ইরাভ
28041 ইাছনভন আক্তায
28042 আব্দুর ভনজদ
28043 মভাোঃ যাাত মাাইন
28044 মভাোঃ ভৄননরুর ইরাভ
28045 জান্নাতুর মপযজদৌ
28046 মভাোঃ মমাফাজয মাজন
28047 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
28048 মভাাম্মদ মযজা
28049 যানজা খাতুন
28050 মভাাম্মদ মভজদী াান
28051 মভাোঃ পারুক মাজন
28052 মভাোঃ ইব্রাীভ

মভাোঃ দনছজর ক
আনভনা মফগভ
মভাোঃ ারুন অয যনদ
াানাযা মফগভ
মভাোঃ ভজনু নকদায
মভাাোঃ ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ ভাবুফ আরভ
ইভাত আযা
ভত মভাোঃ নুয ইরাভ
মনরনা ইরাভ
মভাাম্মদ নজফন নভা
ারুর আক্তায
ভৄম্মদ ানজয উদ্দীন যকায
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ ারুন অয যনদ
মভাছাম্মৎ রাইনর আক্তায ইনত
মভাোঃ আোঃ াজদ ভন্ডর
আজরভা মফগভ
মভাোঃ সুরতান আরী
মভাোঃ আনজননা মফগভ
আব্দুর আনজজ খান
ারুর মফগভ
ভত আরীউর ইরাভ
জাজদা াযবীন
ভত আরীউর ইরাভ
জাজদা াযবীন
মভাোঃ মযাজুর ইরাভ
যানদা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ পনজরা খাতুন
মভাোঃ ানফবুয যভান
নফরনক যভান
াফাজ আকন্দ
ভনজননা
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
ভজনাাযা মফগভ
জীভ কাজী
নানভা মফগভ
মভাোঃ নপ উনদ্দন
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ মরার উনদ্দন
মপারী মফগভ
ফজলুয যভান
মযাজকা যভান
আব্দুর জব্বায মখ
ানভযন মনছা
মভাোঃ ানু আকন
ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ মফরার মাজন
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নপউর আজভ
ানন আকতায
ভত মভাোঃ আরতাপ মাজন
মপযজদৌী মাজন
মভাোঃ দুরার
নযপা জানদ
মভাোঃ আরভ
মযফা
ভত আরীউর ইরাভ
জাজদা াযবীন
মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
ভভতাজ মফগভ
আব্দুর াই
াননা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াই
াননা মফগভ
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01/01/1994

20/03/1995
06/05/1994
28/09/1991
23/01/1992
12/12/1996
10/10/1994
05/03/1990
07/08/1992
02/07/1995
17/01/1997
19/01/1998
07/04/1994
06/08/1987
26/08/1988
25/10/1996
15/03/1988
15/10/1987
10/09/1988
10/05/1990
15/11/1987
18/10/1987
01/11/1991
03/03/1996
11/06/1994
27/11/1987
20/06/1996
22/09/1995
30/12/1990
16/02/1996
17/01/1990
31/12/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28053 আর ভারুপ ইভন
28054 ানযায শুব
28055 মভাোঃ এনাভৄর ক যনন
28056 নফথী নফশ্বা
28057 মভাোঃ ইভযান মাাইন
28058 মভাোঃ আব্দু ছারাভ
28059 মভাোঃ নভছফাউর ক
28060 মভাোঃ আর আনভন
28061 নাজভৄর াান
28062 কাভরুজ্জাভান
28063 মভাোঃ ফকুর মাজন
28064 মভাোঃ তাইজুর ইরাভ
28065 মভাোঃ কাভরুর াান
28066 মভাোঃ াান-নফন-ানকভ
28067 আতাউয যভান
28068 মভাোঃ আভত আরী
28069 সুনভত যকায
28070 নউরী খাতুন
28071 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
28072 শ্রাফন্তী যকায
28073 মভাাম্মদ আননছুজ্জাভান
28074 বৃনি যানী যা
28075 াননজদা আক্তায
28076 তাননজনা আপনযন
28077 মভাোঃ পযাদ মাজন
28078 মভৌসুভী আক্তায
28079 মভাোঃ াইদুয যভান
28080 যাজর আরী খাঁন
28081 আজা নছদ্দীকা
28082 মগারাভ যাব্বানী
28083 মভাোঃ জনয আরী
28084 মভাোঃ আব্দুল্লাহ আর ভাভৄন
চাকরাদায
28085 নংনক যানী ার

মভাক্তার মাজন
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ আবু জাজয
পানভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ক
মাজনাযা মফগভ
ননজন নফশ্বা
কল্পনা নফশ্বা
আব্দুর ক মভাল্লা
াানাজ াযবীন
মভাোঃ ভনজছয আরী নকদায
ছনফরা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
ভনরা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
আজরা মফগভ
আফদুর াজজদ
ানভদা খাতুন
ভযহুভ নানছয উনদ্দন নভা
নুরুন নাায
মভাোঃ খনরলুয যভান
মভাছাোঃ ভাজজদা খাতুন
মভাোঃ মকনু নভা
জাজভরা খাতুন
আব্দুর আনজজ
ভজনাাযা মফগভ
ভত. আোঃ ানকভ
মভাছাোঃ নযনা নাছনযন
ভত. আরী াদায
যীপা আক্তায
মভাোঃ ইজ্জত আরী ভন্ডর
মভাছাোঃ বানু খাতুন
মগাযাঙ্গূঁ যকায
যীতা যানী যকায
ভত: মভাোঃ নাফ আরী মখ
কুসুভ মফগভ
মভাোঃ যভজান আরী
মভাছাোঃ আজরপা মফগভ
সুকজদফ যকায
উলা যকায
ভনপর উনদ্দন খান
জুজফদা খানভ
ননতযানন্দ যা
নভরন যানী যা
মভাোঃ ধলু নভা
মযানজনা আক্তায
মভাোঃ আফদুর মভানাপ
নফউটি আক্তায
মভাোঃ ফাবুর নভা
সুরতানা াযবীন
মভাোঃ ভনু নভা
যাণী মফগভ
মভাাম্মদ আরী
মভাছাোঃ ানরভা খাতুন
মভাোঃ মাজন আরী খান
মভাছাোঃ ভৄক্তা মফগভ
তছদ আভদ
নুরুন্নাায
াাদাৎ মাজন
যানদা আক্তায
মভাোঃ ফজরায যভান
মভাাোঃ মজাহুযা মফগভ
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ চাকরাদায
কাভরুন নাায
প্রদী চন্দ্র ার
প্রনতভা যানী ার
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25/12/1994
16/09/1990
30/01/1993
06/03/1997
20/10/1992
16/05/1988
19/11/1988
30/10/1990
04/05/1989
01/10/1987
15/10/1990
17/09/1988
02/02/1996
01/01/1990
28/03/1988
27/12/1988
10/06/1993
26/09/1987
09/12/1994
01/04/1997
21/12/1988
01/12/1995
27/10/1993
01/01/1990
31/12/1993
08/06/1996
01/02/1988
30/11/1989
10/07/1993
23/12/1989

16/12/1992
11/04/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28086 মভাোঃ নভজানুয যভান
28087 মভাোঃ যাজর যানা
28088 যতন তফদ্য
28089 তা চন্দ্র নকদায
28090 নফশ্বনজৎ যকায
28091 মৌযফ তফদ্য
28092 মদফাীল দত্ত
28093 মভাোঃ নযাদ আজযনপন
28094 মভাোঃ মভাাযপ মাজন
28095 নফনৄর নফশ্বা
28096 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
28097 মভাোঃ ানজায যভান
28098 মভাছাোঃ খুযনদা াযবীন
28099 মভাোঃ আানুর কনফয
28100 মগৌতভ চন্দ্র তফদ্য
28101 মক, এভ, যনকবুর াান
28102 মভাোঃ নুয আরভ
28103 মভাোঃ নদুর ইরাভ
28104 পাজতভা আক্তায
28105 তানরভা খাতুন
28106 মভাোঃ আব্দুল্লা আর নভজান
28107 রাী যানী
28108 মভাোঃ াীনুয যভান
28109 মভাোঃ নানপজুর ইরাভ
28110 মভাোঃ নযন নকদায
28111 তানযকুর ইরাভ
28112 াানযায আরভ
28113 ানফকুন্নাায
28114 ভাবুবুর আরভ
28115 মভাোঃ নানদ মাজন ভূইূঁ া
28116 মভাোঃ যাান ারাদায
28117 ফাদুয যভান নযাজ
28118 মভাোঃ আাদুর ফাায

আব্দুর ভন্নান
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ আব্দু মাফাান
মভাছাোঃ রাইরী খাতুন
ভাননক তফদ্য
অননা তফদ্য
নযরার নকদায
ননকু যানী
নফদুযৎ যকায
চরা যানী
ননজৎ তফদ্য
ফান্তী তফদ্য
নদরী দত্ত
নদারী দত্ত
মভাোঃ মতাজাজম্মর ক
নযনা মফগভ
মভাোঃ আকফয আরী
মভাছাোঃ জনযনা মফগভ
মগাকুর নফশ্বা
কনক নফশ্বা
মভাোঃ ইনি আরী (ভত)
মভাছাোঃ জুজফদা খাতুন
মভাোঃ ননদ্দক মাজন
মভাাোঃ াজযা খানভ
মভাোঃ খনফরুর ইরাভ
মভাছাোঃ মযজনা াযবীন
মভাোঃ আইয়ুফ আরী মখ
মভাছাোঃ কভরা মফগভ
ানন্ত যঞ্জন তফদ্য
ভঞ্জু যানী
মভাোঃ ইউনু আরী খান
মভাছাোঃ মযাকানা খাতুন
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাছাোঃ নুয জাান
মভাোঃ মারাভান আরী
মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ
ীদ নভা
নউরী মফগভ
আব্দুর রনতপ
মযখা মফগভ
মভাোঃ আনজজুয যভান
মভজরুন মনছা
ননভাই
অননতা যানী
মভাোঃ আরী মাজন
মভাছাোঃ ভনজদা খাতুন
মভাোঃ ানপজায যভান
আযজু যভান
নুয মভাাম্মদ নকদায
মপারী মফগভ
মভাোঃ নজল্লুয যভান
নভনাযা আক্তায
মখাযজদ আরভ
মযানা মফগভ
মভাোঃ নজল্লুয যভান
নভনাযা আক্তায
ভনছুয আরভ
কুরচুভা মফগভ
মভাোঃ ইনরাছ ভইূঁ া
মভাছাোঃ নানদযা খাঁনভ
মভাোঃ আবুর ফাায
মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ ইনিছুয যভান
াজজদা মফগভ
মভাোঃ আবু ফকয ভধা
মভাছাোঃ অজভরা মফগভ
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12/09/1992
31/12/1992
02/01/1991
11/09/1991
20/02/1991
28/12/1990
19/11/1990
01/01/1994
01/01/1989
23/11/1991
01/12/1990
03/07/1990
23/01/2017
02/07/1988
01/01/1989
21/11/1993
12/12/1989
18/08/1988
18/04/1997
25/08/1987
17/11/1991
25/07/1992
14/12/1997
27/03/1997
22/12/1987
05/05/1991
25/12/1988
12/01/1988
10/10/1996
10/09/1991
01/07/1993
25/06/1987
02/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28119 মভাোঃ মগারাভ াভাদানী
28120 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
28121 ভননরুর াান
28122 মভাোঃ কাভরুর াান
28123 মভাোঃ ভৄঈদ াান খাঁন
28124 সুজভন্দ্র ভজুভদায
28125 দীঙ্কয চন্দ্র যা
28126 মভাোঃ আব্দু ছাজরক
28127 মভাোঃ রাবলু নভা
28128 াইফুর আরভ
28129 যনফউর ইরাভ
28130 মভাোঃ ভৄনপকুয যভান
28131 মভাোঃ মজাফাজয মাজন
28132 রাফনী খানভ
28133 নফনন কুভায যকায
28134 মভাোঃ ভাাভৄদুর াান
28135 মভাোঃ নূয মভাাম্মদ
28136 াযনভন সুরতানা
28137 মযানজনা আক্তায
28138 মভাোঃ নভযাজ মাজন
28139 মভাোঃ মাজর যানা
28140 যকায নককু
28141 মভাোঃ যানকবুর ইরাভ
28142 নযদ দা
28143 যানজফ দা
28144 মভাোঃ জানদুর ক
28145 মভাোঃ খারুর ইরাভ
28146 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
28147 মভাোঃ আননছুয যভান
28148 মভাছাোঃ রুভা খাতুন
28149 মভাোঃ খারুর ইরাভ
28150 সুভতী এককা
28151 মভাোঃ আযাপ আরী

মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
উজম্ম কুরসুভ
মভাোঃ যইছ উনদ্দন
যনভা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াভাদ ভন্ডর
যাজফা মফগভ
মভাোঃ লুৎপয যভান
মভাছাোঃ কাভরুন্নাায মফগভ
খাঁন আব্দুর রনতপ
মাজনাযা মফগভ
নফধান চন্দ্র ভজুভদায
অননভা যানী ভজুভদায
ফীয ভৄনক্তজমাদ্ধা নদরী কুভায যা
কাজর যানী যা
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
মভাছাোঃ ছাজরা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
মভাাোঃ জহুযা মফগভ
পজলুর ক
সুনপা মফগভ
মজজয আরী
মভাজভনা খাতুন
নভা আফদু ারাভ
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ক
মভাছাোঃ জাজদা ক
মভাোঃ আবু ফককায মভাল্যা
ানভদা মফগভ
নফনৄর কৃষ্ণ যকায
প্রনতভা যানী
মভাোঃ াজন আরী
মভাছাোঃ আনভনা মফগভ
মভাোঃ নজর মাজন
নুরুন্নাায
আব্দুর খাজরক
রুব্বান মফগভ
আোঃ যভান
যনভা মফগভ
মভাোঃ ভয আরী
মভাাোঃ ারুর মফগভ
মভাোঃ জনরর ভন্ডর
মভাছাোঃ জাজদা খাতুন
ভ নককু
ফাড়কী মভব্রভ
মভাোঃ মছারাভান আরী
মভাছাোঃ যন আযা মফগভ
নৄতন চন্দ্র দা
আঙ্গুয ফারা দা
স্বন দা
স্বপ্না দা
জনরুর ক
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ইভাইর মাজন
নপজযাজা খাতুন
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আতাউয যভান
মভাছাোঃ ারুর মফগভ
মভাোঃ মযজাউর ইরাভ
নভজ সুনপা ইরাভ
মভাোঃ আব্দুর খাজরক মখ
মভাছাোঃ খাজরদা মফগভ
এজতাা এককা
মচৌজনশ্বযী
মভাোঃ মভান্তাজছয নফল্লা
াজযা মফগভ
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18/12/1992
20/05/1988
24/11/1990
09/10/1993
06/06/1992
01/01/1991
16/12/1988
08/07/1987
28/10/1988
04/01/1991
18/08/1992
28/06/1989
06/05/1989
30/12/1988
28/11/1989
17/05/1991
10/04/1993
17/09/1989
19/11/1989
05/11/1989
26/12/1992
08/06/1987
30/12/1993
03/06/1988
07/01/1991
14/12/1991
20/08/1988
18/11/1988
15/01/1990
15/07/1989
05/05/1998
05/07/1990
10/10/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28152 মভাোঃ ইকফার মাজন
28153 সুভন নভা
28154 মভাোঃ যাজর
28155 মভাাোঃ ইনত আক্তায
28156 মভাোঃ আবু াজর
28157 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
28158 সুজন কুভায ার
28159 সুজন কুভায কভনকায
28160 মভাোঃ আনফদুয যভান
28161 মভাোঃ মদজরাায মাজন নরভন
28162 মভাোঃ তুনন মখ
28163 তন্ম মচৌদৄযী
28164 মভাোঃ াীন আর ভাসুদ
28165 মভাোঃ নুরুর ইরাভ
28166 ইব্রাীভ মাজন
28167 মভাোঃ াাদ
28168 আর-আনভন
28169 নফউটি মচৌদৄযী
28170 মভাোঃ ভীন উনদ্দন নন
28171 মভাোঃ পনযদুর আরভ
28172 মভাাম্মদ সুভন যদায
28173 মভাোঃ জাকানযা ইরাভ
28174 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
28175 মভাোঃ নাজভৄর কনফয
28176 মভাোঃ আনক খান
28177 নননৄ াা
28178 াজজযা খাতুন
28179 বুজ মাজন
28180 মভাোঃ যাজ্জাক ারাদায
28181 রুহুর আভীন
28182 মভাোঃ আব্দুর আাদ
28183 মভাযাত জাান
28184 ভদন চন্দ্র নং

ভত. আবুর মাজন ভািায
মভাছাোঃ জীফন মনছা মফা (নভনা)
মভাোঃ আক্কাছ আরী
ভাজজদা মফগভ
আব্দুর খাজরক
রুনফ মফগভ
ভত. আব্দুয যাজজাক
মভাাোঃ াজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আউার
াজজযা মফগভ
মভাোঃ আননচ-উয-যভান
তাযা বানু
মদফাীল কুভায ার
ভনা যানী ার
কৃষ্ণ চন্দ্র কভনকায
যাধা যানী কভনকায
মভাোঃ তাজাম্মুর মাজন
আজনাাযা মফগভ
আব্দুর খাজরক াং
মদজরাাযা মফগভ
মখ লুৎপয যভান
ানরভা মফগভ
তা মচৌদৄযী
অঞ্জনা মচৌদৄযী
মভাোঃ আবুর কাজভ
াজজদা মফগভ
ভত. ভজনু ারাদায
মভাাোঃ জহুযা মফগভ
আোঃ জব্বায
আকনরভা মফগভ
মভাোঃ া আরভ
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ া- আরভ
মভাাোঃ পাজতভা মফগভ
ফাবুরার মচৌদৄযী
নফবা মচৌদৄযী
মভাোঃ ভনতউয যাভান
নূরুন নাায
মভাোঃ া আরভ মচৌদৄযী
মপযজদৌ কননুয
আব্দুর কাজদয যদায
ভানসুযা মফগভ
মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
ভাসুদা ইরাভ
মভাাম্মদ আরী
মযজনা আক্তায
ভত, আব্দুর খাজরক যদায
মভাাোঃ লুৎপা মফগভ
মভাোঃ ানভদুয যভান
ভভতাজ মফগভ
ননতাই াা
যভা াা
এ.মক. মাজর
াানাজ কাজদয
কনফয আরী
যনভা মফগভ
আব্দু মাফাান ারাদায
মভাাোঃ ভাকসুদা মফগভ
পযাদ আরী
রুনুজা খাতুন
মভাোঃ নুয ইরাভ
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ভাভৄদুর কফীয
াজজযা মফগভ
যাজকুভায চন্দ্র নং
আযতী যানী নং
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01/05/1993
19/10/1992
18/09/1995
14/12/1991
28/12/1992
12/07/1987
01/06/1998
12/11/1988
01/01/1996
01/02/1995
12/01/1989
01/12/1987
05/05/1986
05/03/1988
20/01/1995
08/08/1993
26/05/1995
25/01/1995
01/06/1986
06/10/1995
15/01/1989
02/07/1990
17/07/1991
25/08/1987
18/07/1997
14/08/1995
04/12/1997
06/03/1993
10/02/1990
05/02/1991
29/07/1991
01/01/1990
01/11/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28185 মভাোঃ ইাক আরী
28186 মভাোঃ রুহুর আনভন
28187 মভাোঃ আাদুজজাভান
28188 মভাছাোঃ ংগীতা খাতুন
28189 নফকা চন্দ্র যকায
28190 মভাোঃ াজজদ াান হৃদ
28191 মভাোঃ মভাস্তপা জাভান ভূইূঁ া
28192 স্বন নারী আক্তায
28193 মভাোঃ পকরুর ইরাভ
28194 অজ মন
28195 মভাোঃ আবু ফকয ননদ্দক
28196 হুভান কনফয
28197 নফপ্লভা ফড়ুা
28198 মখ আনকফ উল্লা
28199 সুজন নকদায
28200 মভাাম্মদ কাভরুর ইরাভ
28201 রুনভ আক্তায
28202 মভাোঃ আনযপ নফল্লা
28203 ননভনর চন্দ্র ীর
28204 নযন চন্দ্র ীর
28205 মভাোঃ জানকয মাজন
28206 মভাোঃ মগারাভ যাব্বানী
28207 মভাোঃ ভয পারুক
28208 মভাোঃ নাজভৄর ক
28209 নানদযা মফগভ ানন্ত
28210 তাজয আজভদ
28211 মভাোঃ াখাাত মাাইন
28212 মভাোঃ আনযফুজ্জাভান
28213 ভভতা চক্রফত্তী
28214 াদ্দাভ মাজন
28215 নাজভৄর হুদা
28216 অনবনজত বটাচার্য্ন
28217 নফজশ্বশ্বয যা

মভাোঃ ইউসুপ আরী
নুয খাতুন
মভাোঃ পনযদ উনদ্দন
ভাজজদা মফগভ
রুস্তভ আরী
রনতপা আক্তায
মভাোঃ আোঃ খাজরক
মভাছাোঃ ডনর াযবীন
নাযান চন্দ্র যকায
চন্দনা যানী যকায
মভাোঃ মদজরাায মাজন
রুনফনা আক্তায
মভাোঃ জুরফু ভূইূঁ া
ভানপা মফগভ
ভত. াভছুর মভাল্লা
পনযদা মফগভ
মভাাম্মদ আব্দুর কাজদয ভূইা
মভাজছনা মফগভ
জযন্দ্র নাথ মন
মপারী মন
মভাোঃ রার নভা মখ
মযাজকা মফগভ
ভজরভ উনদ্দন নফশ্বা
ভনযভ মফগভ
যতন ফড়ুা
নযখা ফড়ুা
মখ নুরুল্লা
মভাছাোঃ আছভাজ মানা
ভান্নান নকদায
যানী মফগভ
মভাাম্মদ আফদুর াই
যনভা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
মভাছাোঃ ভনা খাতুন
ননজন্দ্র চন্দ্র ীর
মপারী যানী ীর
সুজফাধ চন্দ্র ীর
দুরারী যানী ীর
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
নানছভা মফগভ
মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন
মভাছাোঃ উজম্ম কুরছুভ
মভাোঃ াদায আরী
মভাছাোঃ মপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আনজজুয যভান
সুনপা খাতুন
ভনতউয যভান ভূইূঁ া
লুৎপা মফগভ
ভত পজলুয যভান মখ
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাছাোঃ াানা মফগভ
নদরী চক্রফত্তী
ফুলু চক্রফত্তী
মভাোঃ আব্দু াভাদ
মভাছাোঃ যজানাযা মফগভ
ভনউয যভান
নাজভা মফগভ
দার নয বটাচার্য্ন
ফন্দনা চক্রফত্তী
নফজফন্দ্র নাথ যা
তর ফারা
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10/06/1997
11/03/1992
07/10/1991
13/09/1988
10/08/1990

15/02/1989
11/02/1999
15/10/1986
02/09/1992
10/12/1990
21/08/1988
01/12/1997
25/09/1998
29/12/1992
01/11/1992
11/09/1994
06/04/1989
14/11/1992
05/10/1992
23/10/1990
10/02/1991
01/01/1992
10/01/1990
25/06/1988
27/05/1987
01/05/1992
14/11/1991
01/01/1993
19/07/1989
22/02/1991
14/09/1987
25/05/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28218 এ.এইচ.এভ. উজ্জ্বর মাাইন
28219 মভাোঃ ইনরাছ মাজন
28220 মযাভানা আজকী
28221 সুব্রত কুভায ভন্ডর
28222 মভাোঃ আর-আভীন মাজন
28223 জীফন চন্দ্র ার
28224 মভাোঃ ইউসুপ আরী
28225 আফদুয যনভ ফাদা
28226 মভাোঃ আযাফুর আরভ
28227 মভাোঃ জুজর যানা
28228 মভাোঃ আরভগীয মাজন
28229 মভাোঃ ভাসুদ যানা
28230 পাজতভা তুর জান্নাত
28231 মভাোঃ নদুর ইরাভ
28232 নভজানুয যভান
28233 মভাোঃ আবুর কাজভ
28234 মভাোঃ জাপয ইকফার
28235 ভাবুফ আরভ
28236 নউরী যানী যকায
28237 আরভগীয মাজন
28238 াজারার আরভ াজবর
28239 মভাোঃ আজানুয যভান
28240 কাজী নভযাজ মাজন
28241 মভাোঃ মভাস্তানপজায যভান
28242 মভাোঃ যানপ
28243 নযাজ মাজন
28244 মভাোঃ সুরাইভান
28245 মৌযব তালুকদায
28246 যাজীফ ারাদায
28247 ারনবা নফনজত হুাইন
28248 ানযায মাজন
28249 মভাোঃ মজানাজত ইরাভ
28250 অনফনা চন্দ্র যা

মক মভাোঃ তাযানভা
জাানাযা আক্তায
মভাোঃ নান্নু মক
নরনর আক্তায
জাাংগীয আরভ
রুম্মান আযা
নদ্বজজন্দ্র নাথ ভন্ডর
ফানী যানী ভন্ডর
মভাোঃ নতর মখ
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
জন্তাল চন্দ্র ার
ঝনা যানী ার
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
ানরভা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ক
আজভনা মফগভ
ভত আব্দুর জব্বায যদায
আজভনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানরভ
মভাছাোঃ জনযনা মফগভ
ভত মভাোঃ নপকুর ইরাভ
ভত সুনপা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
ভঞ্জুাযা মফগভ
চান যদায
রাবরী মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভাজরকা খাতুন
মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
মভাাোঃ ভনযভ মফগভ
মভাোঃ কাভার াা
াানা খাতুন
মভাোঃ মখাজনদ আরভ ভধা
মভাাোঃ যানদা মফগভ
নযাজ মফাযী
জহুযা
প্রানজতাল যকায
অচ ননা যানী যকায
ভত আফদুর ভনজদ নকদায
মভাাোঃ ফকফুর মনছা
আব্দুর ভনতন
এনরনা মফগভ
মভাোঃ ততফ আরী
আজফদা মফগভ
ভত কাজী আনজজুর কনযভ
ারুর মফগভ
মভাোঃ আনজজায যভান
মযানা মফগভ
আবুর কাজভ
মযাজকা মফগভ
াজাান ারাদায
নভাযা মফগভ
মভাোঃ আবু ছাজর
মভাাোঃ মপযজদৌী মফগভ
মফরাজত মাজন তালুকদায
কাযভৄন্নাায মফগভ
কনফয ারাদায
কননুয মফগভ
াীদ হুাইন
মভনযনা হুাইন
ানভদুর ইরাভ
যনাযা
মভাোঃ নপায যভান
মভাছাোঃ জান্নাতুর মফগভ
অধয চন্দ্র যা
ভনন ফারা যা
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15/12/1987
21/02/1991
15/12/1991
11/01/1993
15/06/1991
15/10/1987
01/01/1992
23/02/1989
23/10/1989
21/12/1991
11/11/1988
01/09/1988
18/08/1997
11/11/1988
19/01/1997
12/11/1987
03/02/1991
02/02/1992
15/12/1993
01/03/1988
30/10/1991
01/01/1990
01/10/1992
25/09/1988
18/09/1991
01/03/1989
05/10/1995
01/04/1998
27/06/1997
13/12/1994
05/08/1992
18/05/1995
28/10/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28251 মভাোঃ মাজর যানা
28252 জুজর চন্দ্র দা
28253 যনফউর তালুকদায
28254 ইখযাত জাান নখা
28255 মযাজকা আক্তায
28256 এ, নফ, এভ মগারাভ াযায
28257 পজলুর ক মফগ
28258 নফনজত নকদায
28259 মভাোঃ ভাভৄন মাজন
28260 মভাোঃ মাান নভজনা
28261 নভজনা ানদকুয যভান
28262 ইপজতখায আজভদ
28263 াযনভন
28264 মভাোঃ তুলায
28265 মজাযা খাতুন
28266 মভাোঃ জানকয মাজন
28267 মক, এভ, কাভার মাজন
28268 মভাোঃ ইউনু
28269 যাান মখ
28270 যানকবুর াান
28271 মভাোঃ রুজফর
28272 মচতন মদ
28273 াযজবজ মাজন
28274 মভাোঃ াঈভ
28275 অঞ্জন ারদায
28276 মভাোঃ াান ভাতুব্বয
28277 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
28278 মভাোঃ ইকফার মাজন মচৌদৄযী
28279 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
28280 নভজনা মভাাম্মদ নাজভৄর ইরাভ
28281 মভাোঃ ভাসুদ যানা
28282 মভাোঃ নজল্লুয যভান
28283 মভাোঃ ানকর কাজী

মভাোঃ নফীয উনদ্দন মভাল্লা
ভভতাজ মফগভ
মগৌয চন্দ্র দা
নতী যানী দা
ভত মভাোঃ আব্দুর খাজরক তালুকদায
আজনাাযা মফগভ
আব্দুর রনতপ
আনছা মফগভ
মখাযজদ আরভ
মখাজদজা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
াজনা মফগভ
ছাজদুর ক মফগ
তানভনা খানভ
ফাসুজদফ নকদায
যস্বতী যানী নকদায
মভাোঃ ভনপজুয যভান
াজজদা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ানরভ নভজনা
মভাছাোঃ াানা মফগভ
নভজনা আব্দু াত্তায
মাবা াত্তায
মভাোঃ ইনরা উনদ্দন
মজরন আক্তায
ারা উনদ্দন
তানরভা
মভাোঃ মাজরভান নভা
মভাাোঃ খানদজা মফগভ
মভাোঃ া আরভ
াভসুননাায মফগভ
মভাোঃ মফাযান উনদ্দন
যন আযা মফগভ
আদভ আরী
মজাছনা মফগভ
ভত মভাোঃ া আরভ
ছাজযা মফগভ
তাজর মখ
আজরা মফগভ
মভাোঃ নুরুর আনভন
কাভরুন্নাায ারুর
মভাোঃ আব্দুর াজদ
নফরনকছ আক্তায
ানন্ত যঞ্জন মদ
সুনীনত যানী মদ
মভাাম্মদ আরী
মযানা াযবীন
মভাোঃ এযাদ উনদ্দন
মজরনা আক্তায
শ্রীকৃষ্ণ ারদায
ফ নতী ারদায
মভাোঃ ভাইনউদ্দীন ভাতুব্বয
মভাছাোঃ মনরনা মফগভ
মভাোঃ দাউদুর ইরাভ
মভাছাোঃ আজা মফগভ
মভাোঃ হুভায়ূন কনফয মচৌদৄযী
নানগন আক্তায
মভাোঃ আপজযাজ আরী যদায
নানগ মফগভ
নভজনা ইউনুছ নভা
নভজ নাজনীন সুরতানা
মভাোঃ আনজফয যভান
মভাছাোঃ বুরবুনর মফগভ
মভাোঃ আকযাভ মাজন
মভাাোঃ ানদা মফগভ
মভাোঃ াঈদ কাজী
নরনর মফগভ
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15/12/1990
24/03/1988
12/02/1996
25/04/1988
12/10/1994
11/12/1988
01/05/1990
11/07/1988
12/08/1988
05/01/1997
30/08/1988
06/03/1992
26/12/1992
01/01/1997
10/08/1991
28/03/1988
16/07/1987
29/11/1994
06/06/1997
21/02/1995
18/09/1990
04/06/1989
16/01/1994
10/11/1995
13/06/1994
07/03/1991
08/08/1989
10/08/1991
10/11/1993
09/12/1993
18/03/1989
04/11/1990
26/02/1993
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র োল নং
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পিতো নোম ও মোতো নোম
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মন্তব্য
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(২)

(৩)

(৪)
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28284 আবু ফকয নছনদ্দক
28285 মগানফন্দ যা
28286 ভজনাায মাজন
28287 শুব নভা
28288 মভাোঃ আননসুয যভান
28289 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
28290 আশ্রাফুজ্জাভান
28291 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
28292 মভাোঃ নুরুর াান
28293 নভৄর ভন্ডর
28294 অননজভল নভস্ত্রী
28295 মভাোঃ াভীভ নভা
28296 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
28297 সুরতানা আপজযাজ
28298 মভাোঃ যাান মাজন
28299 সুভন নভা
28300 মভাোঃ ভৄনপকুয যভান
28301 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
28302 মভাোঃ মভজদী াান
28303 আপজযাজা মফগভ
28304 আবু তাজযক ভূইূঁ া
28305 জানকা আপনযন
28306 মভাোঃ ইভযান মাজন
28307 ানকয আজম্মদ
28308 মভাোঃ াজ্জাদুয যভান
28309 মভাোঃ মকৌনক নকদায
28310 মভাোঃ ইভাভ মাজন াটাযী
28311 মভাোঃ ইভযান মাজন
28312 াযনভন নাায
28313 মভাোঃ নভনাজুর ইরাভ
28314 মভাোঃ ভাভৄনুয যীদ
28315 া মভাোঃ উভয পারুক
28316 মভাাোঃ আপজযাজা আপনযন

আব্দুর ভন্নান
জাজদা খাতুন
প্রান ফল্লব যা
মযখা যানী কভনকায
মভাজাফ্পয আরী
ভজনাাযা মফগভ
পনযদুর ক
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আভজাদ মাজন
মভাছাোঃ তানরভা খাতুন
মভাোঃ মারাইভান আরী
াায ফানু
মভাোঃ আফদুর াজদ
নানছভা আক্তায
মভাোঃ মকযাভত আরী
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর ফাায
মকাননুয মফগভ
মপ্রভাংশু কুভায ভন্ডর
ঊলা যানী ভন্ডর
প্রভানন্দ নভস্ত্রী
অঞ্জরী যানী নভস্ত্রী
মভাোঃ নপজযাজ নভা
পাজতভা মফগভ
ভনতউয যভান
নূযজাান মফগভ
ভত আবু জাপয খাঁন
যনাযা মফগভ
মভাোঃ ভঞ্জু মাজন
মভাাোঃ রুভা মফগভ
জাাঙ্গীয নভা
ারুরী মফগভ
মভাোঃ নদুয যভান
মাযা মফগভ
মভাোঃ মতাপাজজ্জর
রারা মফগভ
মভাোঃ ভাবুবুয যভান
মভাাোঃ াভসুন্নাায
আব্দুর আনজজ ভূইূঁ া
খানদজা মফগভ
আব্দুর আনজজ ভূইূঁ া
খানদজা মফগভ
জাাঙ্গীয আরভ
ানভদা খাতুন
আজনাায মাজন
ানচনা মফগভ
নজন্নাত আরী
আজা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ারাভ
ভনজননা খাতুন
মভাোঃ নরটন নকদায
কননুয মফগভ
মভাোঃ আরী মাজন াটাযী
জাানাযা মফগভ
আযাপ মাজন
মনরনা খাতুন
মভাোঃ ানদুয যভান াড়
াানাজ াযবীন
আব্দুর ানভদ ভন্ডর
নভনাযা মফগভ
মভাোঃ মভাজাপপয মাজন
মভাছজরভা খাতুন
া মভাোঃ রুহুর আনভন
মভাছাোঃ আনখতাযা মফগভ
মভাোঃ আফদুয যনভ
মভাাোঃ নভনাযা মফগভ
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12/04/1991
01/02/1989
20/11/1987
25/10/1998
01/02/1994
01/03/1989
17/08/1991
29/11/1991
03/08/1992
18/11/1993
27/12/1993
10/10/1993
16/01/1995
12/09/1988
14/03/1996
03/04/1992
01/01/1988
22/11/1990
10/11/1990
10/09/1987
25/09/1990
27/08/1991
05/07/1993
03/01/1990
05/12/1989
15/03/1989
21/09/1996
02/10/1993
23/12/1993
06/01/1994
10/11/1988
03/07/1987
26/09/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28317 মভাোঃ মযাজ ভাভৄদ
28318 মভাোঃ যজর ইরাভ
28319 যানকফ াান
28320 মভাোঃ আবু াীন
28321 কাজী ানদা আকতায
28322 নাজভৄর মাজন
28323 নফন চন্দ্র ফভনন
28324 মভাোঃ াভীভ আখতায
28325 মভাোঃ ভয পারুক
28326 মভাোঃ আজনাায মাজন
28327 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
28328 মভাোঃ নানদ াান নরন
28329 ঞ্জ চক্রফতী
28330 মভাোঃ া আরভ যকায
28331 মভাোঃ মাজন মভাফাযক
28332 মভাোঃ তাজুর ইরাভ
28333 মভাছাোঃ আনছা খাতুন
28334 টুম্পা ার
28335 মভাোঃ আফযয ানপজ
28336 সুজয চন্দ্র যা
28337 শুবনজৎ মদফ
28338 অতুনু দা
28339 াগয যকায
28340 ঝুটন চন্দ্র দা
28341 উভা যানী নফশ্বা
28342 মভাোঃ ানন নভা
28343 মভাোঃ পনযদ নযাজ
28344 আরাউনদ্দন
28345 মভাোঃ আযাফুর ক
28346 মযাকানা আক্তয
28347 আপজযাজা যভান
28348 মভাোঃ নভজানুয যভান মাাগ
28349 মভাোঃ পনযদুর আরভ

মভাোঃ আবু মভাজরভ
মভাছাোঃ মযাজজকা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাছাোঃ রাইরী আযা
এ.মক.এভ. যভতুল্লা
নভজ ান্না খাতুন
মভাোঃ ভকজরসুয যভান
মভাছাোঃ রানক মফগভ
কাজী আনজজুর ক
নজন্নাতুন নাায
আকফয আরী
নাজভা মফগভ
মগৌযাদ্দ চন্দ্র ফভনন
ারুর যাণী যা
মভাোঃ আনজজুর ইরাভ
াভছুনন্নাায মফগভ
মভাোঃ ভনজছন আরী যদায
ফুরজন নফনফ
ভত নুরুর ক
মভাছাোঃ জাজভরা খাতুন
মভাোঃ ইনিছ আরী
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ ানভয উদ্দীন
মভাছাোঃ ননলুপা মফগভ
স্বন কুভায চক্রফতী
জফা যানী চক্রফতী
মভাোঃ মতাপাজর মাজন
মভাছাোঃ ানরভা খাতুন
ভত মভাাম্মদ আব্দুয যফ
মভাছাোঃ মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ ভনতউয যভান
তানভদা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর মভাতাজরফ
মভাছাোঃ ভজনাাযা খাতুন
তুলায কানন্ত ার
যীতা ার
আোঃ কনযভ ভনল্লক
মভাাোঃ রুনু মফগভ
মবরুযাভ যা
নতজরশ্বযী যা
মান্তুল মদফ
চানা মদফ
অনখর চন্দ্র দা
নফতা যানী দা
ভনতরার যকায
তুরী যানী যকায
ভত নদার চন্দ্র দা
গীতা যানী দা
সুননর কুভায নফশ্বা
ভনুলা যানী নফশ্বা
মভাোঃ মাজন আরী
ানাজ মফগভ
আব্দুর ানভদ
মযাজকা মফগভ
নুরু নভা
মাজন আযা মফগভ
এ. মক. এভ. পজলুর ক
মভাছাোঃ ানফনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যভান
পাজতভা যভান
মভাোঃ আব্দুয যভান
মভাছাোঃ আজরা যভান
মভাোঃঃোঃ জাপয আাম্মদ
মখাযজদা মফগভ
ভত মভাোঃ জনরুর আরভ
তাজ মনায
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13/05/1996
20/10/1994
29/10/1993
10/09/1996
21/11/1987
11/04/1990
12/08/1989
29/11/1989
12/10/1992
30/09/1992
03/02/1992
22/10/1996
01/09/1987
12/11/1991
25/03/1997
31/12/1988
18/12/1990
09/04/1992
16/12/1995
14/06/1992
05/11/1991
12/12/1987
20/01/1992
10/11/1987
10/05/1990
03/04/1996
14/02/1988
22/06/1994
12/02/1999
10/07/1995
21/12/1988
10/04/1991
10/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28350 মভাোঃ মফরাজত মাজন
28351 মভাাম্মদ যনফউর আরভ
28352 পাযজানা আকতায
28353 আনজজুর ক
28354 ছাজফকুন্নাায
28355 মভাোঃ আবু াঈদ
28356 মভাোঃ আব্দুয যউপ
28357 মভাোঃ ভৄজানদ্দদ আরজপ ানী
28358 ানব্বয ইরাভ
28359 মভাোঃ মফরার মাজন
28360 মভাোঃ মাজর যানা
28361 মভাোঃ ভনভনুর ইরাভ
28362 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
28363 ইবা আক্তায
28364 মভাোঃ ভাভৄন মাজন
28365 মভাোঃ জুরনপকায আরী
28366 মভাোঃ নন নভা
28367 মভাোঃ মভাাজযপ মাজন
28368 মভাোঃ নফল্লার মাজন
28369 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
28370 ভাভৄদা যভান
28371 ইভতাযা
28372 লুৎফুন নাায রারা
28373 াভছুন নাায সুরতানা
28374 আর ভাভৄন
28375 জনরলুয যভান
28376 জনরুর ইরাভ
28377 মভাোঃ আননছুয যভান
28378 তদ াানযায মাাইন
28379 মভাোঃ াযনব খান
28380 অনভত কুভায দা
28381 নফধান চন্দ্র ীর
28382 মভাোঃ ানপজুয যভান

মভাোঃ আবুর মাজন নভা(াজভ)
মভাছাম্মদ তনছরুন মনছা
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
নদরাযা মফগভ
মভাোঃ মপযজদৌ আরভ
পাজতভা মফগভ
ভত ফাাদুয নভা
ননযন মফগভ
ভত ফাাদুয নভা
ননযন মফগভ
ভত আব্দু াত্তায
মভাছাোঃ সুনপা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
মভাছাোঃ মজাযা খাতুন
মভাোঃ আব্দুত দাইান
মভাাোঃ উজম্ম কুরসুভ
মভাোঃ াইদুর ইরাভ
মভাাোঃ নযপা খাতুন
মভাোঃ আননছুয যভান
ভঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃঃোঃ আজনাায মাজন
ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ আক্কাছ উনদ্দন
নাজভা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ক
নুয নাায মফগভ
ইনি ভনল্লক
নুরুন নাায
এরাী ফক্স
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ ফদউজ্জাভান
মভাছাোঃ রাবরী ইাছনভন
মভাোঃ দুরার গাজী
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
ারভা মফগভ
মভাোঃ আবুর ফাায
নফরনকছ মফগভ
মভাোঃ ইানভন আরী
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ভনতায যভান
নুযজাান মফগভ
আব্দুর আরী
আজা
মভাোঃ নরাকত আরী তালুকদায
মজবুন নাায খানভ
মভাোঃ া আরভ খান
নানছভা খানভ
মভাস্তপা কাভার
মপারী খাতুন
নজ উনদ্দন
ভনযভ মফগভ
মভানফ আরী
জহুযা
মভাোঃঃোঃ চান্দ আরী
আনজজভান মনা
তদ আোঃ ভান্নান
ারুর মফগভ
আইয়ুফ আরী খান
নাযা মফগভ
অফনী ভূভন দা
তাযা যানী দা
নজগন চন্দ্র ীর
ভঞ্জু যানী
মভাোঃ আব্দুর জনরর
মভাাোঃ মযজনা মফগভ
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23/10/1992
31/12/1988
07/02/1992
23/08/1990
10/05/1992
05/06/1989
17/08/1989
25/11/1989
20/11/1994
07/08/1987
01/09/1991
16/10/1987
03/10/1991
20/07/1991
10/03/1987
15/10/1988
20/12/1996
04/08/1987
10/01/1999
01/10/1994
26/12/1989
03/01/1992
18/05/1990
08/03/1990
20/10/1992
05/09/1990
01/07/1990
10/10/1987
28/10/1989
01/01/1989
28/10/1988
28/10/1988
27/07/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28383 মভাোঃ নদুর ইরাভ
28384 ানকর মাজন
28385 মভাোঃ ভীয মাজন
28386 মভাোঃ ইভাইর নকদায
28387 মভাোঃ আব্দুর অঃারীভ
28388 উজম্ম কুরছুভ
28389 মভাোঃ ভাছুভ নফল্লা
28390 মভাছাোঃ নাছনযন খাতুন
28391 মভাোঃ ভাভৄন মাজন কাইয়ুভ
28392 মভাোঃ মাাগ মাজন
28393 মভাোঃ নভরন ারাদায
28394 মভাোঃ নূজয আরভ
28395 মনরনা আক্তায
28396 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
28397 মভাোঃ আকযাভ আরী
28398 মভাোঃ আতাউয যভান
28399 যফউর ইরাভ
28400 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
28401 ভারুকা আকতায মযাভানা
28402 মভাোঃ আজকুর ইরাভ
28403 মভাোঃ আব্দুর আনরভ নভা
28404 মভাোঃ ানদ াযজবজ
28405 ানফফা সুরতানা
28406 মভাজভনা আক্তায
28407 মভাোঃ নযাদ মাজন
28408 মভাাম্মদ জনরুর ইরাভ
28409 মযানা আক্তায
28410 সুজন নভা
28411 মভাোঃ মভাাযপ মাজন
28412 মভাোঃ ভানীভ নফন ইরাভ
28413 মভাোঃ ভাসুভ নভা
28414 মভাোঃ ভনবুর মাজন
28415 মাানা াযবীন

মগারাভ মভাস্তপা
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
ভত আপজায মাজন
মযজনা মফগভ
মভাোঃ জনার আজফদীন
ভত মপারী মফগভ
মভাোঃ মভাস্তপা নকদায
আজরা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
কল্পনা খাতুন
জভদ আরী
আপজযাজা মফগভ
ভত আরাজ্ব নযাজুর ক
মভাছাোঃ যজজনা মফগভ
ভত নফাফ আরী
মভাছাোঃ আনজু ভানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ফাযী
মভাছাোঃ মযজনা খাতুন
মভাোঃ াননপ ভধা
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান ারাদায
যনভা মফগভ
ভত এযাদয যভান
রুনা খাতুন
কাজী মাাইনূয জাভান
যাজফা মফগভ
মভাোঃ মখাযজদ ভাতব্বয
মভাাোঃ াজরা মফগভ
মভাোঃ যীপ উদ্দীন
মভাছাোঃ তনভজা খাতুন
মভাোঃ খনরলুয যভান
মভাছাোঃ াভসুন মনায
ভত আব্দুর আনজজ
ানা ফানু
মভাোঃ আব্দু াভাদ
ভত যন আযা মফগভ
ভত ভকবুর মাজন
মযজনা াযবীন
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাছাোঃ জনভরা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয কনফয
আকনরভা সুরতানা
মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
নফরনক মফগভ
মভাোঃ আরী আযাপ
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কারাভ আজাদ
ভনছুযা মফগভ
মভাাম্মদ আকফয মাজন
জহুযা মফগভ
আব্দুয যাজ্জাক
যনভৄ মন্না
াদায আরী
কানছযন মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাছাোঃ ারুর মফগভ
নূরুর ইরাভ
তানভনা ইরাভ
ভত আব্দুর ক
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
ভাজজদা খাতুন
মভাোঃ আবুর কারাভ াজটাাযী
ভাজজদা খাতুন
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12/12/1988
10/10/1990
15/02/1994
11/06/1994
01/12/1989
20/10/1993
01/02/1989
01/07/1987
16/07/1988
31/10/1990
15/11/1987
29/10/1987
01/07/1988
15/07/1996
28/08/1989
25/05/1992
13/03/1992
30/10/1991
03/04/1994
22/11/1988
23/03/1996
31/05/1997
08/12/1992
13/08/1979
20/12/1992
01/01/1988
03/07/1984
07/11/1988
06/05/1993
04/05/1997
10/09/1995
17/05/1989
11/08/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

ভত আব্দুর ানরভ যকায
ভত ানরভা মফগভ
মভাোঃঃোঃ ীদুল্লা খান
নাজভা মফগভ
মভাোঃ ভাসুদ আরী
ানা মফগভ
নযজতাল যকায
মজাযা যানী যকায
মভাোঃ আরাদ মাজন
জানকা আক্তায
মভাোঃ নানছয
ভানপা খাতুন
নুরুর আনভন
আঞ্জুভান আযা
ভত মভাোঃ আফদুর ভৄনাপ
মভাজভনা খাতুন
মাাপ উনদ্দন
মযানকা
গুযা নভা
কভরু মফগভ
তাইনুনদ্দন
টিা খাতুন
ইব্রানভ মখ
ভজনাযা মফগভ
ানফবুয যভান
যাজফা যভান
মভাোঃ ভনজবুয যভান
আজভনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
নফউটি আকতায (মখাজদজা খাতুন)
আোঃ খাজরক
ভাজজদা খাতুন
মভাোঃ ফাবুর মাজন
আছভা খাতুন
মভাোঃ মকভত আরী
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আভীয মাাইন
সুনপা খাতুন
গয আরী
ভাজজদা খাতুন
মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
মভাছাোঃ মগাজরনাায মফগভ
মভাোঃ নানছয উনদ্দন
মভাছাোঃ জাানাযা
মভাোঃ মজকন্দায মখ
নপজযাজা মফগভ
ভাব্বত আরী
আজা মফগভ
নযাজুর ইরাভ
মজানা মফগভ
মভাোঃ ানরভ মদান
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ যনভ নভা
ভত ছাজযা মফগভ
মভাোঃ াইফুর ইরাভ
মভাছাোঃ নুয জাান মফগভ
মভাোঃ জাপয অঃারী
নপজযাজা মফগভ
আব্দুর খাজরক
াভছুন্নাায মফগভ
আবুর কাজভ মভাাম্মদ যফুনদ্দন নভা
মভাজভনা খাতুন
মভাোঃ াভছুর ইরাভ
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
মভাোঃ াজছন আরী ভন্ডর
জহুযা মফগভ

10/10/1996

28416 মভাছাোঃ পাজতভাতুন্নাায
28417 মভাোঃ নাঈভ খান
28418 মভাোঃ ইভাভৄজ্জাভান
28419 উৎর যকায
28420 জান্নাতুর আা
28421 মভাোঃ আর -আনভন
28422 কাজী নুরুর আজনাায
28423 মভাোঃ আরাউদ্দীন
28424 মভাোঃ াজাভার ইরাভ
28425 মভাোঃ ভান গনন
28426 আনভয মাজন
28427 ইভাইর মাজন
28428 ঈনতা ভভতাজ
28429 মভাোঃ পরুক মাজন
28430 মভাোঃ আকযাভৄর ইরাভ
28431 এনাভৄর ক
28432 মভাোঃ ইনরা উনদ্দন
28433 মভাোঃ জুরা উনদ্দন
28434 মভাোঃ ভানজদুর কযীভ নজফ
28435 তানযকুর ইরাভ
28436 মগারাভ মনাজ নরংকন
28437 মভাোঃ জাকানযা ভাসুদ
28438 মভাোঃ নভরন মখ
28439 মভাযজদ আরভ
28440 নপকুর ইরাভ
28441 মভাোঃ বুজ মদান
28442 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
28443 মভাোঃ ানব্বয মাজন
28444 মভাোঃ যাজু আজভদ
28445 মভাোঃ নুরুজ্জাভান
28446 উজম্ম ারভা
28447 মভাোঃ আব্দুর খাজরক
28448 মভাোঃ ভাসুদ যানা
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07/04/1993
11/12/1989
15/01/1989
18/11/1994
07/12/1995
09/01/1997
15/01/1991
01/01/1993
27/03/1992
10/09/1991
11/12/1991
23/10/1991
01/01/1991
11/11/1990
13/07/1991
18/01/1997
10/01/1997
15/01/1990
02/01/1996
15/03/1994
24/08/1989
25/05/1990
01/11/1991
20/01/1992
01/12/1997
17/10/1991
14/07/1998
25/07/1992
03/11/1986
06/01/1988
25/10/1988
30/05/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28449 মভাোঃ এ ানরভ
28450 যনফউর ইরাভ
28451 উজ্জর মাাইন
28452 মগারাভ মভাস্তাপা যনন
28453 মভাোঃ আর আনভন মাজন
28454 মভাোঃ পারুক মাজন
28455 যাহুর কুভায ভন্ডর
28456 মভাোঃ ভনতউয যভান
28457 মভাোঃ জান্নাতুর মপযজদৌ(কানন)
28458 মভাোঃ সুভন নভা
28459 মভাোঃ নাজভৄর ইরাভ
28460 মভাোঃ ানভভ আজভদ
28461 মভাোঃ তানবীয আজভদ
28462 মভাছাোঃ নফথী খাতুন
28463 যনফন নভা
28464 মভাোঃ আনযফুয যভান
28465 আনভয মাজন
28466 মভাোঃ নভযাজুর ইরাভ
28467 মভজদী াান
28468 ঞ্জ ফারা
28469 পার আজভদ
28470 মভাোঃ তাযাত আকযাভ
28471 মভাোঃ ানফবুয যভান
28472 সুজন ফড়ুা
28473 মভাোঃ আবু তাজয মনরভ
28474 মভাোঃ তানযক উর ইরাভ
28475 াগয ফড়ুা
28476 ানন্ত নফকা চাকভা
28477 আবুর কারাভ আজাদ
28478 যনফউর ইরাভ
28479 নকদায মফাযান উনদ্দন
28480 মভাাম্মদ মভাতাায মাজন
28481 মভাোঃ ভৄক্তায আরী

মভাোঃ যভজান আরী
মভাছাোঃ াজভরা মফগভ
নানজভ উনদ্দন
যানফা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
যানজা
ভত আবুর কারাভ
যনভা মফগভ
মভাোঃ াজত আরী
মভাছাোঃ জাানাযা নফনফ
মভাোঃ ভনপজুর ক
মভাছাোঃ নযদা মফগভ
মদবু ভন্ডর
মজযাৎস্দা ভন্ডর
মভাোঃ আোঃ ভনজদ
মভাছাোঃ ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কানপ নভা
মভাছাোঃ মজযাৎস্দা মফগভ
ভত পউর ইরাভ
মভাছাোঃ জনযনা মফগভ
মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
নাজভা ইরাভ
মভাোঃ আব্দুর ানরভ নভা
ভত নযীন আক্তায
মভাোঃ অনদ উল্লযা
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ মারক আরী
ভারা খাতুন
নকান্দায মভাল্লযা
মযজনা মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
ানদা যভান
আব্দুয যনদ
মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর ফাায
খানদজা মফগভ
কুদ্দু মফাযী
নাজভা মফগভ
কানরদ ফারা
চম্পা ফারা
মভাোঃ ভাসুদ
নাজভা আক্তায
মভাোঃ মপযজদৌ আরভ
মভাছাোঃ তারুফা সুরতানা
নপকুর ইরাভ
াননা খাতুন
ভত যাল মভান ফড়ুা
ননফ ফারা ফড়ুা
মভাোঃ ভকবুর মাজন
তনা খাতুন
মভাোঃ ারুন অয যনদ
পাজতভা যনদ
ভত প্রদী কুভায ফড়ুা
ডাোঃ নননৄ যাণী ফড়ুা
চন্দ্র মন চাকভা
ভৄন্নানফ চাকভা
মতাপাজজ্জর মাজন
ানভদা মফগভ
নূয ইরাভ
খানদজা মফগভ
নকদায জাাঙ্গীয আযভ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আরী াদায
ানদা মফগভ
মভাোঃ ভকজছদ আরী খাঁন
আজভনা মফগভ
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02/01/1994
08/04/1992
11/07/1987
27/04/1996
15/11/1988
04/10/1987
03/02/1995
22/11/1991
01/01/1995
02/03/1989
01/01/1993
01/06/1987
07/08/1988
10/03/1997
25/10/1994
15/12/1995
11/12/1988
22/07/1989
02/01/1998
08/12/1994
18/08/1995
10/01/1999
09/06/1993
15/12/1989
01/10/1990
01/10/1993
01/10/1992
27/05/1989
27/08/1987
03/04/1988
12/12/1994
25/09/1988
14/05/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28482 তন দা
28483 অনবনজৎ কুভায দা
28484 নানজা সুরতানা
28485 প্রণফ কুভায ভন্ডর
28486 খারুর আরভ
28487 ধনঞ্জ বটাচার্য্ন
28488 মভাোঃ ইনজাভাভ-উর-ক নফপ্লফ
28489 ভজনাজ কুভায াা
28490 মভাোঃ তানবীয াান যাজীফ
28491 মভাোঃ আতাউয যভান
28492 ভননরুর ইরাভ
28493 কাউছায আজভদ
28494 ভৄনন্স সুরতান ভাভৄদ
28495 তাননজনা আইনযন আা
28496 মভাোঃ নভযাজুর ইরাভ
28497 মভাছাোঃ তাননজরা
28498 মভাছাোঃ ানদা জান্নাতী
28499 ভীয চন্দ্র
28500 মভাোঃ মাযাফ মাজন
28501 মভাোঃ ভভতাজুয যভান
28502 মভাোঃ াগাতুর আরভ যকায
28503 মভাোঃ নফপ্লফ মাজন
28504 মভাোঃ নুযনফী যকায
28505 নযন চন্দ্র দা
28506 মভাোঃ জানরুর ইরাভ
28507 মভাোঃ মভজদী াান
28508 মভাোঃ নপজযাজ নভা
28509 নাজভৄন নাায
28510 ান্ত কুভায যা
28511 সুস্বাদ্য যা
28512 সুরব কুভায
28513 মভাোঃ দজলুয যভান
28514 মভাোঃ ানপজুর ইরাভ

তন দা
অণ না দা
অজাক কুভায দা
অননতা যাণী দা
আফদুর জনরর
াজজযা মফগভ
চীন্দ্র নাথ ভন্ডর
যস্বতী যাণী ভন্ডর
শুক্কুয আরী
আনিা আক্তায
যথীন্দ্র নাথ বটাচার্য্ন
নখা যাণী
মভাোঃ আরভ মখ
মভাছাোঃ ানা সুরতানা
ভদন মভান াা
রক্ষী যাণী
মভাোঃ ানপজুয যভান
যাজফা মফগভ
আবুর কাজভ
মভাছাোঃ আভা মফগভ
আরাউনদ্দন
ানভভা
মভাোঃ আবুর মাজন ফকাউর
সুনপা মফগভ
ভৄনন্স আব্দুয যভান
নূযজাান মফগভ
মভাোঃ ভাাবুবুয যভান
াভসুন্নাায
মখ ভৄনজফয যভান
ানরা মফগভ
ারুন ভাতুব্বয
াননা মফগভ
মভাোঃ অনদুয যভান
মভাছাোঃ াযবীন খাতুন
সুননর চন্দ্র
ানন্ত যাণী
ভত মভাোঃ আবুর াজভ
ভাফুজা মফগভ
ভত মভাস্তানপজুয যভান
মভাছাোঃ মভাতাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ যকায
াভসুন্নাায মফগভ
ভত ভনজফয যভান
মভাছাোঃ ফনফতা মফগভ
মভাোঃ যজফ আরী
মভাছাোঃ নুযনাায মফগভ
রারচাঁদ দা
সুয ফারা
মভাোঃ ইায আরী
মভাছাোঃ জনযনা মফগভ
মভাোঃ আফদুর ভন্নান তালুকদায
নভজ নভৄরী মফগভ
মভাোঃ ভান গনণ
ভত ভাচরকা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যভান
জাজভনা মফগভ
যাজজভান যা
অনভ যাণী যা
ঠাকুয দা যা
বাযতী যাণী
বনগযত চন্দ্র ফভনণ
সুধা যাণী
মভাোঃ যদায আরী
মভাছাোঃ কুরছুভ মফগভ
মভাোঃ তনপর উনদ্দন
রাইরী মফগভ
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01/12/1997
02/01/1997
02/09/1990
08/03/1993
01/02/1990
05/10/1993
07/11/1994
10/01/1990
12/10/1988
17/11/1997
03/08/1987
15/06/1987
12/05/1989
20/11/1994
20/09/1989
13/07/1995
01/12/1993
22/12/1997
10/04/1990
07/07/1992
30/12/1989
05/07/1993
27/08/1992
25/10/1993
13/06/1990
23/02/1991
21/12/1991
01/03/1990
16/10/1987
10/10/1992
20/12/1987
15/08/1987
01/01/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28515 স্বণ না মবৌনভক
28516 ানচং প্রু মচৌদৄযী
28517 মভাোঃ রার নভা যকায
28518

মভাছাোঃ মযানজনা আক্তায

28519 নফনৄর চন্দ্র যা
28520 মভাোঃ াাজান আরী
28521 মভাোঃ াজজাদুর ইরাভ
28522 মভাোঃ াহআরভ
28523 মভাোঃ আর াদীদ খাঁন
28524 মভাোঃ াদায আরী
28525 রাইচ উনদ্দন
28526 নফশ্বনজৎ যকায
28527 মভাোঃ যনদুর ইরাভ
28528 মভাছাোঃ হুভাযা নানযন
28529 প্রদী কুভায ফভনণ
28530 আব্দুয যভান
28531 মভাোঃ ভাফুজুয যভান
28532 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান ভনন
28533 মভাোঃ ভাসুদুর ইরাভ
28534 মভাোঃ আজনাায াযজবজ
28535 শুব চক্রফতী
28536 আজনাাযা মফগভ
28537 মভাোঃ াহজাান আরী
28538 মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
28539 স্বন নভা
28540 মভাোঃ বুজ যভান
28541 লুৎপয যভান
28542 ঞ্জ ভদৄ
28543 াদ্দাভ মাজন
28544 মভাোঃ মভজদী াান খাঁন
28545 মভাাম্মদ আব্দুর কাজদয
28546 মজনভন আক্তায
28547 উভা ংকয ফভনণ

ডাোঃ সুবাল চন্দ্র মবৌনভক
স্বপ্না মবৌনভক
ভত জন্তাল মচৌদৄযী
ম্রাস্াংতৄই মচৌদৄযী
মভাোঃ াভসুর আরী যকায
মভাছাোঃ জহুযা মফগভ
মভাোঃ আনজজায যভান
মভাছাোঃ মভনযনা মফগভ
স্বগী অন্নদা চন্দ্র যা
ননজযা ফারা যা
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ারভা খাতুন
মভাোঃ ইরাভ উদ্দীন
মভাছাোঃ ভজনাায খাতুন
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ ছারভা মফগভ
মভাোঃ নগা উনদ্দন
রাকী খাতুন
মভাোঃ মখাযজদ আরী
ানরভা খাতুন
আব্দুয শুকুয আরী
ানা খাতুন
নভৄর যকায
নল্পী যকায
মভাোঃ আোঃ াত্তায
যনদা খাতুন
মভাোঃ আবুর াজভ তালুকদায
মভাাোঃ নফরনক যাজফা
ভত জয কুভায ফভনণ
চারুফারা
খনরলুয যভান
আনপজা মফগভ
মভাোঃ ভননয উনদ্দন
মভাছাোঃ চানা খাতুন
মভাোঃ ভনযউনদ্দন মখ
মভাছাোঃ ানফা খাতুন
মভাোঃ আজনাারুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভাাভৄদা মফগভ
মভাোঃ আরী আকফয
ন আক্তায
শুনর চক্রফতী
গীতা চক্রফতী
মভাোঃ আননসুয যভান
তজগুন নাায
ভযহুভ ইাাক আরী মভাছাোঃ ফুযা
মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
মাজনাযা
আব্দুছ ছাভাদ মচৌনকদায
আজা মফগভ
জহুরুর ইরাভ
মনরনা মফগভ
ভনজবুয যভান মভাড়র
জীফন মনছা
চীন ভদৄ
কুসুভ ভদৄ
মভাোঃ াজফ উনদ্দন
জাানাযা খাতুন
মভাোঃঃোঃ পনযদুয যভান খাঁন
ভনযভ মফগভ
মভাাম্মদ াজাান আরী
মজানা মফগভ
মভাোঃ আফদুর ফাযী ভািায
মভাাোঃ নপজযাজা মফগভ
ব্রজজগাার ফভনণ
সুনরা যাণী যা
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25/11/1992
19/10/1990
03/11/1988
15/10/1993
31/08/1988
26/09/1990
04/01/1995
15/06/1996
07/12/1992
18/11/1987
01/04/1989
15/11/1993
10/10/1987
10/08/1987
15/10/1987
01/01/1993
29/11/1992
05/05/1993
30/06/1987
08/06/1994
31/12/1997
01/01/1989
15/06/1989
08/06/1987
30/06/1987
18/04/1991
18/01/1988
03/04/1988
10/06/1994
22/09/1991
03/06/1987
05/05/1992
01/03/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28548 আনভনুর ইরাভ
28549 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
28550 যনলত ফারা
28551 াননুয সুরতানা
28552 নফপ্লফ নফশ্বা
28553 জাাঙ্গীয আরভ
28554 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
28555 াযবীনা খাতুন
28556 মভাোঃ া আরভ
28557 অজ কুভায যা
28558 ভহুা যা
28559 অম্যান বি
28560 ভাভৄনূয যীদ
28561 ইানভন আপনযন
28562 মনরনা খাতুন
28563 নন্টু মবৌনভক
28564 প্রজননজৎ কুন্ডু
28565 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
28566 আর-আনভন যাব্বী
28567 সুনজত ভনা
28568 যীপ তন্নী আযা খানভ
28569 মভাোঃ নভজানুয যভান
28570 নফশ্বনজৎ যকায
28571 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
28572 মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
28573 মভাোঃ পনযদুর কনযভ
28574 ননা চাকভা
28575 আপানা আযজু
28576 মযাকানা কাকরী
28577 কাকরী যকায
28578 াভসুননাায নুনৄয
28579 মভাোঃ ভাফুজুর আরভ মাজফ
28580 মভাছাোঃ পাযজানা ইাভীন

মভাোঃ ছাজফদ আরী
ভতা মফগভ
আবুর মাাইন
আজনাাযা মফগভ
জযন ফারা
দুগান ফারা
মভাোঃ সুরতান আাজভদ
নূযজাান মফগভ
ফীজযন্দ্র নাথ নফশ্বা
গুরুদাী নফশ্বা
আব্দুর কানদয
ননলুপা মফগভ
মনরভ মযজা
পাজতভা খাতুন
জারার মখ
মভযী মফগভ
মভাোঃ াজছন ভৄন্সী
মভাছাোঃ ছাজরা মফগভ
ধীজযন্দ্র নাথ যা
নন্দ যাণী যা
নফকা চন্দ্র যা
তৃনপ্ত যা
নভরন বি
ফন্যা বি
মখ আবু জাপয
ছাযা মফগভ
মভাফাযক মখ
মযনু মফগভ
আব্দুর ভনজদ মভাল্লা
ভজনাাযা মফগভ
মগানফন্দ মবৌনভক
নউরী মবৌনভক
যতন কুভায কুন্ডু
যীতা কুন্ডু
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
মফগভ
মভাোঃ রুস্তভ আরী খন্দকায
যাজপজা মফগভ
রারজভান ভনা
তল্য ভনা
যীপ ছাইদুয যভান
জাানাযা খানভ
মভাোঃ াভছুয যভান
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
তফদ্যনাথ যকায
ভঞ্জুরা যাণী যকায
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
মভাছাোঃ জাদা াযবীন
মভাোঃ ছাজনাায মাজন
মভাছাোঃ ভাজজদা খাতুন
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
নফজজযানত চাকভা
নৄনযজানা চাকভা
মভাোঃঃোঃ নদ্দীকুয যভান
কননুয মফগভ
ভযহুভ আব্দুর কাইয়ুভ
মগাজরনুয াযবীন
নফশ্বনাথ যকায
নফতা যাণী যকায
মভাোঃ নরু মখ
যনভা মফগভ
মভাোঃ াভসুর আরভ
মভাছাোঃ ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
জাানাযা মফগভ
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15/01/1989
08/01/1991
25/05/1987
21/11/1993
27/12/1989
12/03/1990
12/11/1991
05/05/1990
25/04/1991
16/06/1987
25/03/2017
03/02/1998
11/07/1988
17/06/1991
10/12/1989
15/07/1996
03/01/1995
15/12/1992
28/10/1993
05/01/1988
25/10/1989
17/03/1989
28/12/1989
30/10/1987
10/10/1987
01/07/1993
29/12/1988
15/08/1991
13/09/1990
22/08/1994
12/12/1991
01/01/1989
15/12/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28581 সুখজদফ াা
28582 মভাোঃ মভান্তানছরুর ইরাভ
28583 মভাোঃ রুহুর ননদ্দক
28584 াননজদা এনদফ
28585 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
28586 মভানাজফরুর ইরাভ
28587 এ, আয, এভ, আখতারুজ্জাভান
28588 আর ভাভৄন মভাোঃ ফনরুর আরভ
28589 মভাোঃ ভাসুভ নফল্লা
28590 মভাোঃ জাপয মাজন
28591 মভাোঃ আরভগীয মাজন
28592 নংনক যা
28593 পনযদুর ইরাভ
28594 আনযনপন সুরতানা
28595 ানজা সুরতানা
28596 মভাোঃ মাজর যানা
28597 ননাত তাননা
28598 মভাাম্মদ উজ্জ্বর মাজন
28599 মভাোঃ আপজার মাজন
28600 তাননজরা আক্তায
28601 মভাাম্মদ ঈভাইর আরী
28602 মভাোঃ আনযপ মাজন
28603 ভৄাম্মদ তাজযক াান
28604 মভাোঃ আনকফ মাজন
28605 মভাোঃ ানফবুয যভান
28606 নজ এভ ভাইনুর মাজন
28607 মভাোঃ আর-ভাভৄন
28608 াাফ উনদ্দন
28609 জানদ াান ান
28610 আনজবুয যভান
28611 আজজভযী সুরতানা
28612 তদ তানযকুর ইরাভ
28613 াযনভন যভান উনভন

উত্তভ কুভায াা
াধনা যাণী াা
মভাোঃ পজলুর কনযভ ভন্ডর
নুযজাান মফগভ
ভত লুৎপয যভান
মভাছাোঃ নউরী মফা
ভত াভছুর ক তালুকদায
সুরতানা ক
মভাোঃ যনদুর ইরাভ
আজরভা মফগভ
াছানুয যভান
ভজনাাযা
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
আঞ্জুভানাযা মফগভ
মভাোঃ ভনউনদ্দন খন্দকায
মভাছাোঃ বুরবুনর মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মাজন
মভাছাোঃ আনভনা মফগভ
আফদু মাফান নকদায
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ মফরার উদ্দীন
রনতপা মফগভ
সুান্ত কুভায যা
ফনফতা যা
মভাোঃ আজগায আরী
পনযদা খাতুন
মভাোঃ আরভ খাঁন
জুজরখা মফগভ
াাফউনদ্দন
মজাসনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
মভাছাোঃ জুজফদা খাতুন
মভাোঃ নযপ মাজন নভাজী
ভাানূয মফগভ
মভাাম্মদ উজ্জ্বর মাজন
নভনাযা মফগভ
মভাোঃ ভনন নভা
ানভদা মফগভ
আব্দুয যনদ
কাভরুন নাায
মভাোঃ এন্তাজ আরী
খুনাায মফগভ
মভাোঃ ভাইনুনদ্দন খান
আতয ফানু
মভাোঃ আব্দুর ভনতন খন্দকায
মভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা মফগভ
মভাোঃ কাভার মাজন
ানরভা নফনফ
মভাোঃ আফদু াত্তায
মজানা মফগভ
মভাোঃ নূয মাজন গাজী
মভাাোঃ ভফুর মফগভ
মভাোঃ আনছায খাঁ
ারুর মফগভ
আবুর ফাায
ছাজরা মফগভ
আর ভাভৄন
জনভরা মফগভ
মগারাভ মভাস্তপা
আনজজা মফগভ
জনরুর ক
আজা মফগভ
তদ আোঃ যাজ্জাক
যন আযা মফগভ
মভাোঃ আনজজুয যভান
ভভতাজ মফগভ
Page 261 of 387

18/10/1992
30/12/1991
11/08/1997
14/08/1990
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28614 মভাোঃ আরভগীয মাজন

মভাোঃ াাবুদ্দীন মাজন
রাইরী মফগভ
28615 মভাোঃ কাইউভ খান
মভাোঃ মভাাজযপ মাজন খান
মনরনা মফগভ
28616 মভাোঃ নযন আরী
মভাোঃ আনভয মাজন
আজভনা মফগভ
28617 যনঞ্জতা প্রধান
ভনত প্রধান
যত্না প্রধান
28618 এইচ.এভ আরভগীয
মভাোঃ খাজদভৄর ইরাভ
নকনা নফনফ
28619 নানভৄর ক
মভাোঃ ানফবুয যভান
নানছভা মফগভ
28620 অননতা ক
মভাোঃ আনজজুর ক
মনরনা আনজজ
28621 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মভাোঃ ভজজ উনদ্দন
মভাছাোঃ পাজতভা খাতুন
28622 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
মভাোঃ কাায আরী
জনযনা মফগভ
28623 াভছুন নাায
মভাোঃ কাভার উনদ্দন
ফুর নাায মফগভ
28624 ভীযন যকায
মতীন্দ্রনাথ যকায
নভনতী যানী যকায
28625 মভাোঃ আভানুজ্জাভান
মভাোঃ আনকপ নভা
মনরনা খাতুন
28626 আজজভযী যভান অন্তযা
আজতাায যভান
মভাছাোঃ মাজজন আযা
28627 ানভদুর ক
পজলুর ক
ানরভা মফগভ
28628 মভাাম্মদ নারুর ইরাভ
মভাাম্মদ নপকুর ইরাভ
মভাছাম্মদ মপারী খাতুন
28629 মভাোঃ তনপকুর ইরাভ
মভাোঃ মনার উনদ্দন
মভাছাোঃ তছনরভা মফগভ
28630 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
াজজদা মফগভ
28631 মভাাোঃ পাযানা ইরাভ তাননা মভাোঃ া আরভ
নফরনকছ আক্তায
28632 মভাোঃ জুজর যানা
ভত. মভাোঃ মতাজাজম্মর ক
মভাাোঃ যনভা মফগভ
28633 া আরভ
মভাোঃ াাফউনদ্দন
নফতা আক্তায
28634 মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
মভাোঃ জীভ উনদ্দন
কনযভা মফগভ
28635 মভাোঃ আনতকুর আজফদীন
মভাোঃ ভভতাজুর আজফদীন
মভাাোঃ আকতারুজন্নছা
28636 মভাোঃ জাভার মাজন
মভাোঃ নাজফ আরী
ছাজরভা নফনফ
28637 চন্দন কুভায প্রাভাননক
ফীজযন্দ্র নাথ প্রাভাননক
ারুর
28638 মভাোঃ ীদ উল্লা
মভাোঃ ছানা উল্লা
মভাোঃ জানকা মফগভ
28639 মভাোঃ ভাভৄদ াান নযাজ
ভত. মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
নখনা আক্তায
28640 মভাোঃ এযপান আরী ইযাক
মভাোঃ ইানুছ আরী
ঝযনা নফনফ
28641 ননতযানন্দ তফদ্য
জীফন কৃষ্ণ তফদ্য
মভৄনা তফদ্য
28642 মভাোঃ াননপ ভাসুভ
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
াানাজ াযবীন
28643 মভাোঃ ভাসুভ মাজন
মভাোঃ নুরুন নফী
পাজতভা মফগভ
28644 আজরা মপযজদৌন
নাজভৄর ক
মনরনা আকতায
28645 মভাোঃ যানজফ মচৌদৄযী
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
ভাফুজা মফগভ
28646 সুভন চন্দ্র
নন্দ কুভায ভন্ডর
ভদুর যানী
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28647 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
28648 মভাোঃ আরাভ নভা
28649 মভাোঃ শুব খান
28650 মভাছাোঃ াভসুন্নাায
28651 জহুরুর ইরাভ
28652 মগারাভ মভাজনদ
28653 মভাোঃ আরভগীয মাজন
28654 াযজবজ যানা
28655 মভৌসুভী যাণী নং
28656 ভনল্লকা ারদায
28657 মভাোঃ া আরভ
28658 তন্বী খাতুন
28659 মভাোঃ ানফবুয যভান
28660 মযাজভর আজভদ
28661 আকযাভ মাজন ভূঞাঁ
28662 মভাোঃ আরার উনদ্দন
28663 মভমানফন ভীভ
28664 মভাোঃ জানকয মাজন
28665 কনফয আজভদ
28666 ব্রজজন্দ্র চন্দ্র দা
28667 মভাোঃ দাউদ মাাইন
28668 নফপ্লফ দা
28669 মভাোঃ ইভাভ উনদ্দন
28670 নপকুর ইরাভ
28671 মভাোঃ ানব্বয মাজন
28672 মভাোঃ াখাাত মাজন
াজটাাযী
28673 মভাোঃ খাজরকুজ্জাভান
28674 মভাোঃ মগারাভ যব্বানী
28675 ভৄক্তা খাতুন
28676 মভাোঃ া আরভ
28677 পানযল আজভদ
28678 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ নকদায
28679 মভাোঃ মযাভান মাজন

মভাোঃ আযজদ আরী
মযনজা মফগভ
মভাোঃ আনছয উনদ্দন নভা
মভাছাোঃ মজরনা মফগভ
মভাোঃ কত আরী
আঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ একযাভৄর ক
মভাছাোঃ রনতপা মফগভ
মভাোঃ আবু াঈদ
মভাছাোঃ নুরু ন্নাায মফগভ
মগারাভ ভাইজ বান্ডাযী
নফউটি আক্তায
আফদুর ভাজরক
নূয জাান মফগভ
নযফুর ইরাভ
নরা খাতুন
সুজখন চন্দ্র
নভরন যাণী নং
ফ নানন্দ ারদায
ভননকা ারদায
ভত. রার নভা প্রাং
মভাছাোঃ মদাজরনা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
জনযনা মফগভ
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
রুভারী মফগভ
মভাোঃ মভাাজযপ মাজন
ননয মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান ভূঞাঁ
নভনা যভান
মভাোঃ আব্দুয যনদ
মভাচাোঃ মযাকানা মফগভ
মভাোঃ কাভার মাজন খান
ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ জহুয আরভ
নানছভা আকতায
মভাোঃ পজলুর ক
যাজফা খাতুন
জতযন্দ্র চন্দ্র দা
সুযফারা দা
মভাোঃ মভাকজছদ নফশ্বা
আনছযন মনছা
যননজত কানন্ত দা
স্বপ্না যাণী দা
মভাোঃ নুরুর আনভন
আজভনা মফগভ
আব্দুয যাজ্জাক নভা
ফুরফান মফগভ
মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
ননযন আক্তায
মভাোঃ নুরুজ্জাভান াজটাাযী
মভাছাোঃ াানাজ মফগভ
মভাোঃ মকতাফ আরী
মভাছাোঃ বানু খাতুন
মভাোঃ ানফবুয যভান
ততফা আকতায
মভাোঃ ভনদুর ইরাভ
কননুয মফগভ
ভত মভাস্তপা কাভার
মাজন আযা
আইয়ূফ মাজন
আঞ্জুভানাযা
আব্দুর ানরভ নকদায
মভাাোঃ জানভরুজন্নছা
মভাাম্মদ লুৎফুয যভান
রুফী আক্তায
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12/08/1994
11/03/1991
05/12/1997
25/08/1990
21/09/1996
28/08/1990
20/01/1990
08/08/1997
31/12/1992
01/09/1993
27/10/1989
15/03/1993
25/01/1989
08/12/1989
02/01/1989
12/03/1989
15/10/1995
15/03/1993
08/11/1987
10/08/1993
01/06/1995
26/06/1992
05/10/1992
23/11/1988
01/01/1993
08/02/1995
25/09/1988
12/08/1996
07/10/1992
17/11/1989
14/08/1991
20/10/1988
22/08/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28680 তাজুর ইরাভ
28681 মভাোঃ মভজদী াান
28682 মভাোঃ ভনউনদ্দন জুজর
28683 মভাোঃ নজল্লুয যভান
28684 মভাোঃ রুহুর আনভন
28685 পাযজানা আক্তায
28686 মভাোঃ যানকফ মাজন
28687 মভাোঃ আর-আনভন
28688 মভাাোঃ নুরুর আরভ যাজু
28689 নাছনযন আক্তায কাননজ
28690 মভাাোঃ মারাভান নভা
28691 দীক কানন্ত দা
28692 যনঞ্জত কুভায নাথ
28693 নদররুফা আক্তায
28694 মভাোঃ ানপজুয যভান
28695 কাভরুজ্জাভান
28696 মাাগ কাজী
28697 নপকুজ্জাভান
28698 মভাোঃ ভাসুদ াযজবজ
28699 মভাোঃ মভজফাহ উদ্দীন
28700 আযাফুর আরভ
28701 মভাোঃ যনদুর ইরাভ
28702 মভাোঃ াজদ আভদ
28703 মভাোঃ জাভার ানকফ
28704 মভাোঃ মযজাউর ইরাভ
28705 ঝণ না আক্তায
28706 অভত চন্দ্র সূিধয
28707 নফপ্রনজৎ ার
28708 মভাোঃ আব্দু ারাভ
28709 মভাোঃ আব্দুর মভাতাজরফ
28710 মভাোঃ নানদ াান
28711 মভাোঃ নরন াান
28712 াইদুর ইরাভ

ভত. নুরুর ইরাভ
ছননা আক্তায
মভাোঃ জনভয মাাইন
াজরা মফগভ
মভাোঃ আনভয মাজন ারাদায
মভাাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ভীন আরী
মভাছাোঃ জুজরখা মফগভ
মভাোঃ মাজন আরী
মভাছাোঃ াযবীন মফগভ
মভাাম্মদ আরী
যাজফা খাতুন
মভাোঃ পযাদ মাজন
মভাছাোঃ মযজফকা সুরতানা
মভাোঃ লুৎপয যভান
ানদা মফগভ
মভাোঃ ভাসুদুর আরভ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ আবু তদ
ভজনাাযা মফগভ
বুলু নফকা দা
টুনটু যানী দা
অননর চন্দ্র নাথ
কাজর যানী নাথ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মকান্দয আরী
ানভদা খাতুন
মাযাফ ভাতুব্বয
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আভজজদ কাজী
আজরা মফগভ
আোঃ কদ্দুছ
ফকুর মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
মভাছাোঃ াযবীন আকতায
মভাোঃ ফনয উদ্দীন
ভীনা ফনয
আব্দুয যাজ্জাক
আফু খাতুন
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায
মভাছাোঃ যনদা খাতুন
মভাোঃ আম্মদ আরী
তদা নভনাযা খাতুন
মভাোঃ জারার উদ্দীন
মফরী মফগভ
মভাোঃ মফরাজত মাজন
মভাাোঃ মযানজনা আক্তায
মভাোঃ আবুর ফাায
নযপন মনছা
নযভর চন্দ্র সূিধয
নরলু যানী সূিধয
নফভূনত ভূলন ার
প্রননত যানী ার
ভত. আব্দুর আনজজ
মভাছাোঃ াজযা মফগভ
মভাোঃ মদজছয আরী
মভাচাোঃ মকাজভরা খাতুন
মভাোঃ আবুর কারাভ
মভাছাোঃ নাজভা খাতুন
মভাোঃ ানফফয যভান
মভাছাোঃ নরনর খাতুন
মভাোঃ পজলুর ক
াজরা মফগভ
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01/03/1989
17/11/1990
31/12/1990
24/11/1989
05/02/1995
20/10/1992
30/06/1991
12/07/1997
15/01/1989
14/12/1991
17/06/1989
27/11/1990
10/07/1992
05/08/1993
09/12/1988
08/08/1987
10/11/1987
28/11/1996
12/12/1989
31/12/1991
21/09/1997
18/01/1989
25/12/1988
17/01/1991
17/04/1994
29/12/1991
10/01/1992
01/12/1989
15/06/1989
02/10/1987
10/05/1994
20/11/1992
06/05/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28713 মভাোঃ পযাদ মাজন
28714 জাাঙ্গীয আরভ
28715 নরাকত আরী
28716 মভাোঃ মভাস্তপা
28717 মভাোঃ ইব্রানভ নভা
28718 মভাোঃ ইব্রানভ নভা
28719 মভাোঃ আব্দু ারাভ
28720 কনফয
28721 মগৌতভ চন্দ্র দা
28722 াাবুর আরভ
28723 া ভৄাম্মদ কানরভৄল্লা যীপ
28724 মভাোঃ ফাইদুর ইরাভ াহ
28725 মভাোঃ যনফউর ইরাভ আনপ
28726 মভাোঃ আরভগীয মাজন
28727 মভাোঃ আবু মনা
28728 মভাোঃ ভাসুভ যদায
28729 ভৄক্তা াযবীন
28730 তন্ম ীর
28731 চন্দন নফশ্বা
28732 মভাোঃ ভনজবুর ক
28733 ভৄক্তা
28734 মভাোঃ াজারার
28735 মভাোঃ ভনজফয যভান
28736 মভাোঃ নরটন মভাল্লা
28737 মভাোঃ ানব্বয আরভ
28738 মভাোঃ ভৄনকত-উর-ইরাভ
28739 আাদুজ্জাভান
28740 যজত নফশ্বা
28741 নপ্রন্স কুভায দা
28742 জর কুভায যকায
28743 মভাোঃ জুজর নভা
28744 মভাোঃ াজদুর ক
28745 আইনুন নাায

মভাোঃ ভছয আরী
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
াজজদ মাজন
মজনভন মফগভ
ফাজদ আরী
রনতপা নফনফ
মভাোঃ ইউসুপ আরী মভাল্লা
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ এনাভৄর ক
ভভতা মফগভ
মভাোঃ কাভার উনদ্দন
নভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
ানছনা মফগভ
তনভজ উনদ্দন
ভাজরকা খাতুন
গজন চন্দ্র দা
ভঞ্জু যানী দা
ভত আব্দুর জনরর
ানছনা খাতুন
আবুর াজভ খান
াভীভা আক্তায
ভত. আপতাফ উনদ্দন া
ভত. ানভদা মফগভ
মভাোঃ আরভগীয মাজন
মনরনা মফগভ
মভাোঃ আনর উদ্দীন
মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাাোঃ মতাযা মফগভ
মভাোঃ আইয়ুফ আরী যদায
মভাছাোঃ ভাফুজা খাতুন
মভাোঃ ইভাইর
ানুপা মফগভ
চনন্ড ীর
অঞ্জু যানী
আনন্দ কুভায নফশ্বা
ভভতা নফশ্বা
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
মভাাোঃ কননুয
মভাস্তপা
নভনা মফগভ
মভাোঃ ভাঈন উনদ্দন
াভচুন্নাায
মভাোঃ আব্দুর ানরভ
ভনজননা মফগভ
মভাোঃ াজাান আরী মভাল্লা
জনকা মফগভ
মভাোঃ মাযাফ আরী
মভাছাোঃ াননুয মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মভাজভনা খাতুন
ভত. মখাযজদুজ্জাভান
আজরা মফগভ
জগদী নফশ্বা
তৃনপ্ত নফশ্বা
নফজ কৃষ্ণ দা
মভনকা যাণী দা
সুকুভায চন্দ্র যকায
চন্দনা যানী যকায
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
মভাছাোঃ জুজফদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
মভাছাোঃ াজজযা মফগভ
মভাোঃ যভজান আরী
ননলুপা ইানভন
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29/11/1992
05/05/1988
19/12/1989
27/10/1991
15/02/1998
22/04/1993
01/09/1991
05/09/1988
27/04/1991
17/06/1987
20/06/1987
10/04/1988
16/12/1993
06/08/1987
01/11/1989
08/09/1990
15/08/1990
25/07/1993
10/06/1987
25/05/1987
02/02/1995
12/09/1990

30/11/1987
01/10/1991
09/07/1996
01/01/1988
28/10/1988
01/09/1988
26/10/1990
02/05/1993
14/03/1995
01/01/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28746 পাজতভা আক্তায
28747 মভাোঃ ভয পাযক
28748 াানুয নাায
28749 মজনকা ইানভন
28750 নপজযাজ মাজন
28751 দীজন চন্দ্র মন
28752 তা চন্দ্র ার
28753 মাজর যানা
28754 াজু মচৌদৄযী
28755 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
28756 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
28757 মৌজভন দাগুপ্ত
28758 জুজর গাজী জীফন
28759 মভাোঃ রুজফর ইরাভ
28760 নফভান চন্দ্র যা
28761 াজজদ আরী
28762 মভাোঃ লুৎপয যভান
28763 মভাোঃ নজারুর ইরাভ
28764 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ
28765 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান
28766 মভাোঃ মতৌনদুয যভান
28767 আপজযাজা আক্তায
28768 নাযনগছ আক্তায
28769 ভনতউয যভান
28770 মভাোঃ ইনরা খাঁন
28771 ভাকসুদা যভান ভনন
28772 ভাভৄদা জাভান
28773 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
28774 অনু চন্দ্র ভজুভদায
28775 মভাোঃ ইভাভ াান
28776 মভাোঃ মভজদী াজভ
28777 ানাজ আক্তায নফথী
28778 মভাোঃ মভজনদ াান

মভাোঃ জনার আজফদীন
নাজভা মফগভ
মভাোঃ ভৄনছুয আরী
মভাছাোঃ মযাজকা খাতুন
নপকুর ইরাভ
আনছা
কাভরুজ্জাভান
মনরনা মফগভ
মভাোঃ াাদাত মাজন
নপজযাজা খাতুন
ভত দুরার চন্দ্র মন
মযখা যানী মন
দুরার চন্দ্র ার
কাজর যানী ার
ভজপজ জাভাদ্দায
াজজদা মফগভ
নযভর মচৌদৄযী
মদফী মচৌদৄযী
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ আকনরভা মফগভ
মভাোঃ আউার নভা
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
স্বন কুভায মদ
সুদীপ্তা দা
মভাোঃ সুরতান গাজী
মভাছাোঃ মজানা মফগভ
মভাাম্মদ আরী
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
ফন্ত কুভায যা
ভনা যানী
আব্দুর ানকভ
াজদা মফগভ
মভাোঃ আনজজুয যভান
মভাছাোঃ লুৎপা মফগভ
মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন
রাইরী আক্তায
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ আদুযী খাতুন
মভাোঃ আয়ুফ আরী
নানভা আক্তায
মভাোঃ মতৌনপকুয যভান
মভাছাোঃ মযজনা আক্তায ফানু
ভত মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ
ভভতাজ মফগভ
মভাজাজম্মর ক
ফনফতা মফগভ
ভনজফয যভান
ভৄননদা মফগভ
মভাোঃ আইয়ুফ খাঁন
ইারুন মনছা
মভাোঃ নভজানুয যভান
ারুর যভান
ভানরক কাভরুজ্জভান
নানজযা সুরতানা
মভাোঃ াজাান নভা
নবকারুন মনা
জয চন্দ্র ভজুভদায
অঞ্জনা যানী ভজুভদায
মভাোঃ মভাফাযক মাজন
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াজভ খান
মযজফকা খানভ
মভাোঃ আক্কা আরী
মভাাোঃ ছারভা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
নূয জাান মফগভ
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05/06/1987
08/08/1994
25/07/1988
25/08/1991
05/12/1988
19/10/1993
07/07/1987
05/05/1995
06/01/1988
20/12/1988
02/05/1995
07/01/1993
01/11/1994
30/01/1995
05/09/1990
23/10/1990
10/08/1988
24/11/1992
04/07/1988
14/12/1989
25/10/1991
02/02/1997
07/06/1994
01/01/1989
12/06/1988
03/08/1995
30/12/1991
27/12/1995
31/12/1992
01/01/1991
31/12/1992
12/04/1990
07/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28779 মভাোঃ আব্দুর াদুদ
28780 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
28781 ইন্দ্রনজৎ কুভায ভন্ডর
28782 অভর ফাচড়
28783 তুনন মাজন
28784 ভাননক ইরাভ
28785 নফনৄর চন্দ্র যা
28786 মভাোঃ যনকবুর ইরাভ ভূইূঁ া
28787 আভা আক্তায
28788 মভাোঃ জর
28789 নযাদ মাজন মফাযী
28790 জহুযা আক্তায
28791 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
28792 মভাোঃ কুতুফ উনদ্দন
28793 নাযজুান আযা জনর
28794 মভাোঃ ভাইদুর ইরাভ
28795 অরক মদফ
28796 মভাোঃ ইভযান াান
28797 সুজন খান
28798 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ নানদভ
28799 মভাোঃ াান যনদ
28800 মভাোঃ মদজরাায মাজন
28801 মভাোঃ আশ্রাপ উল্লযা
28802 মভাোঃ যাজীফ াান খান
28803 ানকর মাজন
28804 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
28805 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
28806 াছান ভাভৄদ যানব্ব
28807 আজারুর ইরাভ
28808 নযাজুয যভান
28809 এ এভ কাভরুর াান
28810 কাজী নভযাজুর ইরাভ
28811 মতাজাজম্মর মাজন

মভাোঃ আইয়ুফ আরী
ভাজদ মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যভান
মভাছাোঃ আজনছা মফগভ
দুরার চন্দ্র ভন্ডর
ফুর যানী ভন্ডর
যাভরার ফাচড়
ফানা ফাচড়
আজনাায মাজন
রুনু মফগভ
আব্দুর গফুয
অনরভা মফগভ
জব্বনশ্বয যা
রনরতা যা
ভূইূঁ া মভাোঃ আনভন নদ্দকী
জাানাযা মফগভ মচৌদৄযী
মভাোঃ এযাদ মাজন
নফরনকছ মফগভ
মভাোঃ ানপজ উনদ্দন
নখনা
নফবুয যভান
ফকুর মফগভ
জনরুর ক
কুরসুভ মফগভ
মভাোঃ ননদ্দক মাজন
মভাছাোঃ মজছনভন আক্তায
মভাোঃ াভসুর আরভ
নখনা মফগভ
এভ এ জনরর
াজযা মফগভ
ভত এযাদ আরী
ভত ফাাতন মনছা
নভরন কানন্ত মদফ
নখা যানী মদফী
মভাোঃ জুরা উনদ্দন
মভাছাোঃ ভজনাাযা খাতুন
যভান খান
ততয ফানু
এ এভ মভাাযপ মাজন
আঞ্জু মফগভ
মভাোঃ াভশুর আরভ
জাানাযা মফগভ
আোঃ যভান ারাদায
াননা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর মভাতাজরফ
আজা মফগভ
মভাোঃ নজল্লুয যভান খান
মভাছাোঃ আনরভৄন মনা
ফাবুর মাজন
নাজভা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
ভনযভ খাতুন
মভাাজযপ মাজন ভান্নান
াানা মফগভ
নছনদ্দকুয যভান
মজানা মফগভ
জাজফদ আরী
নভরজনয মনছা
আবুর খাজয
ানদা মফগভ
মভাোঃ মরাকভান মাজন
নূরুন্নাায
কাজী নজরুর ইরাভ
ভভতাজ মফগভ
আবুর াজভ
মজাৎস্দা মফগভ
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10/12/1989
18/05/1988
15/10/1987
01/06/1992
02/06/1995
05/06/1989
18/07/1992
05/07/1994
01/03/1993
07/07/1991
07/09/1993
20/02/1993
04/08/1992
20/10/1987
09/12/1987
15/06/1993
19/11/1989
10/09/1993
21/10/1992
25/12/1995
01/02/1988
24/11/1991
25/12/1991
31/12/1987
02/11/1991
07/09/1991
01/02/1995
11/02/1990
03/07/1987
01/04/1991
04/11/1994
01/12/1993
15/06/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28812 মভাোঃ ইভযান মাজন
28813 মভাোঃ ভঞ্জুয যভান
28814 মভাাম্মদ যাজদুর আরভ
28815 জাজদা
28816 মভাোঃ মগারাভ যব্বানী
28817 মভাোঃ ভাাভৄদুর াান (ভানফা
যদায)
28818 মভাোঃ নুযাত াযবীন
28819 মভাোঃ াননুয যভান
28820 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
28821 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
28822 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ যকায
28823 াঈভা সুরতানা
28824 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
28825 মভাোঃ জানদ ভাতুব্বয
28826 মজফউনজনছা
28827 কাজর কুভায াা
28828 নানযন আক্তায
28829 ভয পারুক ভৄন্না
28830 ভানজনা খাঁন জানকা
28831 নপকুর ইরাভ
28832 সুান্ত ফাচড়
28833 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান
28834 নপকুর ইরাভ যানা
28835 নদংকয দা
28836 মভাোঃ জাজয মাজন
28837 মভাোঃ নাজভৄর ইরাভ
28838 নযন দা
28839 মভাোঃ আনযপ আজভদ
28840 ভৄপযাত ইরাভ
28841 মভাোঃ াজযাায মাজন
28842 কান্তা যভান
28843 নানপজ ইকফার
28844 আপাত জাান

আোঃ রনতপ মভাল্লা
াভসুয নাায
মভাোঃ আজাায আরী
মপারী মফগভ
মভাাম্মদ নুরুর আরভ
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ আবু াঈদ
পাজতভা খাতুন
মভাোঃ াইফুর ইরাভ
মভাছাোঃ নফরনক
মভাোঃ াজু যদায
মভাছাোঃ ভারতী মফগভ
ভত নজরুর ইরাভ
সুযাইা খাতুন
মভাোঃ আবু ফক্কায
মাজনাযা খাতুন
মভাোঃ ভয আরী প্রাং
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ানভদ উনদ্দন
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ যকায
মনরনা ইরাভ
মভাোঃ পজলুয যভান
ান্না মফগভ
ভত, মভাোঃ াভছুর ক যকায
আা ননদ্দকা
মভাোঃ ছজরভান ভাতুব্বয
মভাাোঃ তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ মভাাজযপ মাজন
তানরভা মফগভ
ভত.ফীয কুভায াা
নপ্রা াা
মভাোঃ নাফারী ভাতুব্বয
ননকাতন মফগভ
ভনূর ইরাভ
নাজভা ইরাভ
ভৄনজবুয যভান খাঁন মভান
াজদা মফগভ ঝন না
ভতোঃ মভাজরভ উনদ্দন
ভতোঃ ভাজজদা খাতুন
সুীর ফাচড়
ভঞ্জু ফাচড়
ভতোঃ মকতাফ আরী খান
নফভরা খানভ
আব্দুর কানদয
যনভা মফগভ
নদজনন্দ্র কুভায দা
নঞ্চতা যানী দা
মভাোঃ নপক উনদ্দন
মভাছাোঃ আছভা মফগভ
আব্দুর কানদয
যনভা মফগভ
ভত. জতযন্দ্র দা
তা যানী দা
মভাোঃ ভাফুজ নভা
জনযনা খাতুন
মভাোঃ আনজজুর ক
মনরনা আনজজ
ভাইজ উনদ্দন আজম্মদ
দীররুফা আজম্মদ রাকী
মভাোঃ জানদুয যভান
নাজভা মফগভ
আফদুর আজরভ ভাদফয
ারুর মফগভ
মভাোঃ নপজযাজ আরভ
আজভনা ভাফুজ
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12/02/1986
01/01/1992
12/03/1992
01/01/1989
12/07/1990
01/08/1994
25/10/1987
10/10/1988
22/02/1993
01/11/1988
31/10/1990
16/12/1990
09/10/1988
04/12/1997
03/02/1995
13/09/1994
25/12/1990
28/10/1991
14/07/1990
04/05/1992
14/06/1987
22/09/1994
02/01/1994
10/03/1991
08/05/1991
02/09/1990
12/04/1991
06/04/1988
22/09/1994
22/10/1992
23/10/1988
13/02/1997
01/09/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28845 নুযাত জাান
28846 মভাছাোঃ জাানাযা আকতায
28847 মভাোঃ ীদুর ইরাভ
28848 তরুন কুভায যকায
28849 মভাোঃ মগারাভ যানব্ব
28850 মভাোঃ ভনউয যভান
28851 আপজযাজা নফনজত ভননয
28852 যাজজ মদফনাথ যাজু
28853 অীভ গাইন
28854 মভাোঃ তাজযকুজ্জাভান
28855 নফকা চন্দ্র দা
28856 মভাোঃ আোঃ আউার
28857 মভাোঃ জহুরুর ক
28858 মভাোঃ ইব্রানভ
28859 মভাোঃ মখ পনযদ
28860 মভাফাজশ্বয আরী
28861 সুনতাইা ইরাভ
28862 মভাোঃ আনযফুর ক
28863 মভাোঃ ানপ নভা
28864 মভাোঃ াভছুর ইরাভ
28865 আব্দুর যনভ
28866 মভাোঃ নযাদ মাজন
28867 ইজরাযা ইানভন
28868 ভীয আপানা
28869 মভাোঃ ঈদগাভৄর ইরাভ
28870 প্রবাত চন্দ্র যা
28871 ভনজু আক্তায
28872 মভাোঃ কাভার নকদায
28873 পাযজানা ইাছনভন
28874 মভাছাোঃ আা ননদ্দকা সুজতাা
28875 তভন্তী যা ভৄন
28876 াযনভন আক্তায
28877 মভাোঃ াননুয যভান

মভাোঃ নপজযাজ আরভ
আজভনা ভাফুজ
মভাোঃ জাভার উনদ্দন
মভাছাোঃ আনভনা মফগভ
মভাোঃ রারন প্রাভাননক
মভাছাোঃ াজজযা মফগভ
তাযাদ যকায
কানন ফারা যকায
মভাোঃ নফল্লার মাজন
যানভা মফগভ
ারাদায আব্দুর ভান্নান
ভননযা মফগভ
ভননয আভদ
াভসুন্নাায মফগভ
ননভনর চন্দ্র মদফনাথ
নফতা মদফনাথ
অনজত গাইন
মপারী গাইন
মভাোঃ আব্দু াভাদ
াননা মফগভ
মপলু চন্দ্র দা
নফদ্যা যানী দা
মভাোঃ মভাফাযক মাজন
মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
ভযহুভ- মভাা নভা
জনযতন মনছা
মভাোঃ ইউনু
নফনফ ভফুর
াজাান
পনযদা মফগভ
মভাছাব্বয মাজন
নুনযনা মফগভ
মভাোঃ াাদুর ইরাভ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আনভনুর ক
মভজরুনজনছা
মভাোঃ ফাফলু নভা
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
মভাোঃ আনজভ উনদ্দন
মাজরখা মফগভ
আব্দুয আনজজ
নফনফ পাজতভা
মভাোঃ খনরলুয যভান যতন
ভনভা মফগভ
মভাোঃ ইরা মাজন
রাবরী মফগভ
ভীয আজনাায মাজন
নাজনভযা খান
াইফুর ইরাভ
ভঞ্জুাযা ইরাভ
নদজন চন্দ্র যা
ননী যাণী যা
মভাোঃ অরী উল্যা
নানভা আক্তায
আব্দুর ভান্নান নকদায
মগারবানু
মভাোঃ ইানছন আরী
ানদা মফগভ
মভাোঃ আইনুর ইরাভ
মভাছাোঃ পাযানা মফগভ নফথী
কাী নাথ চন্দ্র ফভনন
ভনরনা যানী যা
মভাোঃ যভজান আরী
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ভয আরী
মভাছাোঃ ানা মফগভ
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01/09/1994
25/03/1992
12/07/1991
01/08/1988
08/10/1994
29/01/1991
15/12/1988
10/01/1994
17/05/1990
13/09/1998
21/10/1987
25/09/1990
01/09/1988
10/01/1989
05/05/1990
01/01/1992
16/08/1995
28/03/1988
31/08/1998
10/05/1992
12/09/1988
10/06/1990
25/11/1998
25/10/1997
10/10/1991
25/05/1987
01/07/1992
05/10/1990
20/04/1997
30/09/1993
08/10/1996
08/11/1997
09/08/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28878 মভাোঃ নরকুনুয যভান নরখন
28879 মভাোঃ াানুযজ্জাভান
28880 মভাোঃ নাইভ ইরাভ
28881 মভাোঃ তাজভীয নফশ্বা
28882 নছপাতুর ক
28883 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
28884 মভাোঃ যানা
28885 মভাোঃ নানন আক্তায
28886 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
28887 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
28888 মভাোঃ ভাসুদ যানা
28889 নভনাজুর ইরাভ
28890 মভাোঃ কাউছায আজভদ
28891 পাযজানা তাফাচ্ছুভ
28892 মভাোঃ আর আনভন
28893 মভাোঃ আব্দুয যউপ যদায
28894 াদী মফগভ
28895 জশ্রী ফভনন
28896 মভাোঃ আব্দুর াজদ
28897 নাজনীন আক্তায
28898 মভাোঃ আর আনভন
28899 সুবাল যা
28900 ভৄজক কুভায কাশ্যী
28901 মভাোঃ আপজালুয যভান অননক
28902 মভাোঃ ভাজজদুর ইরাভ
28903 মভাোঃ ারাউনদ্দন ভাসুভ
28904 মভাোঃ ইানছন ভীয
28905 ভৄজানদ মাজন
28906 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
28907 মভাোঃ আনজজুর ক
28908 সুভন ভন্ডর
28909 তচতারী দত্ত
28910 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ

মভাোঃ ভজনাাযা মাজন
মভাছাোঃ লুৎফুন নাায নরন
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
মভাছাোঃ ভৄনজুযা মফগভ
মভাোঃ যনদুর ইরাভ
মভাছাোঃ মযাকজনা মফগভ
মভাোঃ আনতায যভান
যানফউন্নাায
আপজালুর ক
যন আযা াযনবন
মভাোঃ যজ্জফ উনদ্দন
মভাছাোঃ আছভা মফগভ
মভাোঃ কনফয মাজন
নপজযাজা মফগভ
ভত আরাজ্ব ইউনুছ আরী মভাল্লা
ারা াযনবন
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ ভনজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাজরভা খাতুন
মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক খাঁন
পজুনজনছা মফগভ
মভাোঃ নফল্লার মাজন
ফাজছদা মফগভ
মভাোঃ াজান
ইাছনভন
সুরতান নানছযউদ্দীন
জহুযা মফগভ
মভাোঃ যনফউর ইরাভ
সুনপা খাতুন
মভাোঃ ারাহ উনদ্দন
মভাছাোঃ যনভা খাতুন
নযাজুর ইরাভ
লুৎপা মফগভ
ফানীকান্ত ফভনণ
ননণ নভা ফভনন
মভাোঃ ানপজায যভান
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
মভাোঃ নানয উনদ্দন
আনযপা মফগভ
মভাোঃ ইভাইর মাজন
মভাাোঃ আজা খাতুন
আশুজতাল যা
নৄষ্প যা
মাজভন কুভায কাশ্যী
অঞ্জনা যানী কাশ্যী
মভাোঃ আনজজ উল্লযা
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ ইজার মাাইন
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
আনজজুর ক
াজজদা আক্তায
মভাোঃ নফল্লার ভীয
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ কাভার মাজন
মভাজভনা মফগভ
মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন
ভঞ্জুাযা
আোঃ ছারাভ যদায
মভাাোঃ াজজযা খাতুন
মগাার ভন্ডর
আজরা ভন্ডর
যনফীয দত্ত
ভীযা দত্ত
মভাোঃ ইউনু আরী
মভাছাোঃ মযাজকা খাতুন
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25/02/1997
30/04/1990
03/04/1997
05/05/1990
01/01/1992
12/03/1988
10/12/1994
31/12/1987
17/12/1988
06/11/1992
10/09/1992
30/12/1992
04/03/1988
13/07/1995
01/01/1990
15/01/1986
15/02/1988
27/07/1994
05/11/1987
03/07/1994
26/09/1988
15/11/1988
04/12/1987
16/01/1993
12/11/1996
11/11/1988
01/10/1991
05/06/1998
20/06/1990
08/08/1988
11/03/1989
06/09/1994
21/11/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28911 তাননা আক্তায
28912 মভাোঃ ভাসুভ নফল্লা
28913 মভাোঃ ভান গনণ জুজর
28914 মভাোঃ আজারুর ইরাভ
28915 জীফ ঢারী
28916 মভাোঃ াহ আরভ
28917 মভাোঃ জুফাজয মাজন
28918 ভাভৄদুর াান
28919 মজরী খানভ
28920 মভাোঃ ইভযান মাজন
28921 সুব্রত কুন্ডু
28922 মভাোঃ নভযাজ মাজন
28923 মভাোঃ আখতারু জাভান
28924 মভাোঃ আযাপাত
28925 মভাোঃ আফদুল্লা মাজন মখ
28926 মভাোঃ আইনুর ইরাভ
28927 প্রাণফন্দু দা
28928 মভাোঃ তাইফুর াান
28929 জীফ যকায
28930 মভাাযাপ মাজন
28931 আব্দুয যনদ নকদায
28932 মভাোঃ আবুর াজভ
28933 মভাছাোঃ ভাভৄদা আক্তায
28934 মভজদী াান
28935 ইভাভ মাজন
28936 মভাোঃ ছাজযাায মাজন
28937 নফথী যাণী যা
28938 মভাোঃ মতৌনপকুর ইরাভ
াজটাাযী
28939 মভাছাোঃ যানফা খাতুন
28940 মভাোঃ নরটন মাজন
28941 সুজন চন্দ্র
28942 ানযায ান
28943 মভাোঃ আনভয াভজা

মভাোঃ াহ আরভ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আনভয মাজন
পনজরাতুজন্নছা
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক প্রধান
যানু আক্তায
এযাদুল্লা
নযপা আক্তায
াজাান ঢারী
আজভনা মফগভ
মভাোঃ নূরুজ্জাভান
মভাছাোঃ মজাজফদা খাতুন
মভাোঃ ভাবুফ আরভ
সুরতানা যানজা
আকফয মাজন
মযজফকা মফগভ
াাদত মাজন
হুনযা মফগভ
মভাোঃ ভনপজুর ক
লুৎফুজন্না
নয নাযান কুন্ডু
ান্তনা যানী কুন্ডু
মভাোঃ মভজফাউদ্দীন দযজী
ইযানী মফগভ
মভাোঃ ভনজফয যভান
মভাচছাোঃ ততফা খাতুন
মভাোঃ আযজদ আরভ খান
াভীভা খান
মভাোঃ আকতায মাজন মখ
মভাছাোঃ হুজনাযা মফগভ
আ. যফ মফাযী
কননুয মফগভ
যাজখ দা
মজযাৎস্দা যানী দা
মভাোঃ তাজরুর ইরাভ
াানাযা মফগভ
ভঙ্গর যকায
দীারী যাণী যকায
এযাদ আরী মভাড়র
তাযাফান
মভাাম্মদ আরী নকদায
যনভা মফগভ
মভাোঃ আবুফকয ননদ্দক
মভাছাোঃ আনজরুজন্নছা
মভাোঃ নুয ইরাভ
মভাছাোঃ যাজফা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানরভ
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
আব্দুর ক
াভছুন্নাায
ইভাইর মাজন
মজনাাযা মফগভ
নফকা চন্দ্র যা
অঞ্জরী যাণী াা
মভাোঃ ইাকুফ আরী াজটাাযী
মভাছাোঃ তাজযা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর আার
মভাছাোঃ ানা মফগভ
মভাোঃ মজকন্দায আরী
মভাছাোঃ ননলুপা ইানভন
ফাফলু চন্দ্র
ছাা যাণী
মনরভ নভা
নউনর মফগভ
মভাোঃ মপযদাউ মভাড়র
আনযপা মফগভ
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14/09/1990
25/04/1991
25/12/1994
10/09/1990
08/08/1990
12/01/1991
12/08/1998
22/10/1991
12/12/1991
16/08/1997
15/12/1987
23/08/1989
10/05/1990
29/01/1993
13/11/1989
09/12/1992
01/02/1989
01/01/1988
28/06/1990
05/01/1990
06/08/1991
30/11/1989
05/06/1997
08/01/1997
16/11/1994
30/11/1992
30/12/1991
18/03/1990
05/06/1994
10/10/1990
01/12/1988
16/12/1995
04/02/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28944 মভাোঃ ইব্রানভ মাজন

03/02/1992

28945

14/01/1988

28946
28947
28948
28949
28950
28951
28952
28953
28954
28955
28956
28957
28958
28959
28960
28961
28962
28963
28964
28965
28966
28967
28968
28969
28970
28971
28972
28973
28974
28975
28976

মভাোঃ ভননয আম্মদ
পাজতভা আক্তায
আপাজ উনদ্দন
ভনপজুর ইরাভ
াজরভৄন
ভনভন মাজন
আব্দুয যনদ
মযাজকা মফগভ
পজুর াান
মভাোঃ আক্তায মাজন
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ পার মাাইন
মভাোঃ ভয আরী ারাদায
াভসুননাায মফগভ
জনভউনদ্দন ভইা
নানছয উনদ্দন ভইা
ানদা আক্তায
মভাোঃ মকৌনক খান নননৄন
মভাোঃ আরাভ মাজন খান
মভাছাোঃ ননলুপা ইানভন
মভাোঃ যাজর খান
আোঃ যনদ খান
রুনরা মফগভ
তাননজরা আক্তায
ভনজফায মভাল্লা
ননযন মফগভ
ভনউয যভান
ভনজবুয যভান
ননযন মফগভ
মভাোঃ জানকয মাজন
মভাোঃ সুরতান আজম্মদ
পনজরজতয মনছা
রুজফর নভা
ারুন-উয যনদ
ছনখনা মফগভ
শ্রফন্তী আক্তায
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মভাাোঃ ভাননুয মফগভ
পারুক আাজম্মদ
মভাোঃ আবুর ফাায
আজভনা মফগভ
তানরভা আক্তায
মভাোঃ ফযকত উল্লা
যানদা মফগভ
মভাোঃ আাদুজ্জাভান
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
আনছা মফগভ
মভাাম্মদ নজরুর ইরাভ
ভনজুয আভদ
আনজজা মফগভ
মভাোঃ াীন মজাভাদ্দায
মভাোঃ ত্তায মজাভাদ্দায
মভাাোঃ রুভা মফগভ
মভাাম্মদ মাজর
জনাফ আফদুর ান্নান
জনাফা ভজনাাযা মফগভ
নফধান ভন্ডর
নপ্ররার ভন্ডর
চরা ভন্ডর
মভাোঃ হুভায়ূন কনফয
মভাাম্মদ আরী মদান
রাইরী মফগভ
মভাোঃ মফরার মাজন
মভাোঃ আব্দুর কনযভ
মভাছাোঃ নরনর মফগভ
যাজীফ দা
ভত াধন দা
ফানা দা
জজদফ কুভায ীর
জীফন কুভায ীর
আজরা যাণী ীর
মভাোঃ মদজরাায মাজন ভজুভদায ইভাভ মাজন ভজুভদায
াজদা খাতুন
মভাোঃ মযান আরী
ভান্নান মফাযী
সুনপা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
আজভদ আরী
ানরভা মফগভ
মভাোঃ ানকর ভাভৄদ
ভযহুভ এভ, এ, ভাজরক নভাজী
জনাাযা মফগভ
কাজী লুৎফুন্নাায ঝুভৄ
কাজী জনভ উনদ্দন
নভজ ভাউদা মফগভ
ইভরুর াান ীদ
মাজন
াানুয
মভাোঃ াইফুর ইরাভ
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
আজা মফগভ
মভাাোঃ াহজাান আরী
মভাাোঃ আব্দুর রনতপ
মভাাোঃ াজজদা মফগভ
ননউটন যকায
যননজৎ যকায
নদারী যকায
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02/03/1990
20/11/1991
04/05/1990
07/07/1989
17/06/1995
15/10/1990
15/12/1998
19/12/1995
17/04/1988
05/03/1991
20/06/1998
30/12/1990
20/10/1993
29/09/1987
11/12/1988
03/12/1995
25/01/1988
12/03/1989
03/02/1991
05/10/1987
25/10/1987
07/11/1993
01/08/1987
08/04/1989
29/03/1989
01/08/1990
03/10/1993
18/01/1993
22/09/1989
05/06/1996
10/10/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

28977 কাজর কুভায চক্রফত্তী
28978 যনন কুভায ভন্ডর
28979 মভাাযপ মাজন
28980 মভাোঃ হুভান কনফয
28981 মদফপ্রাদ ভন্ডর
28982 মভাোঃ ইভন মখ
28983 মভাোঃ নন নভা
28984 ানফনা ইরাভ
28985 মভৌ-ভনন গাইন
28986 আনযফুর ইরাভ
28987 মভাোঃ ানাইন আহজভদ
28988 আবু াদায পযাদ
28989 নুযাত মজনফন ননথী
28990 মভাোঃ নযদানুর ক
28991 মভাোঃ তাননভৄর ক
28992 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
28993 টি, এভ মভাক্তানদয আজভদ
আনজভ
28994 মভাোঃ ানফবুয যভান
28995 মভাোঃ ানযাজ
28996 মভাোঃ তানযফুর ইরাভ
28997 মভাোঃ তাজুর ইরাভ
28998 এপ. আই. পাযজানা
28999 মভাোঃ আজফদ মাজন
29000 নযন কুভায ার
29001 মভাোঃ ফাজনজদ মফাস্তাভী
29002 মভাোঃ ানপজুয যভান
29003 মভাছাোঃ আনযপা খাতুন
29004 মভাোঃ ইভযান াান খান
29005 ঞ্জ কুভায সূিধয
29006 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
29007 মভাোঃ পাইজুর ইরাভ
29008 নফরা চন্দ্র যা
29009 ইচনভতা জাান ইনত

কারীদ চক্রফত্তী
অননভা যাণী
পননন্দ্র নাথ ভন্ডর
মপারী যানী ভন্ডর
নূরুর ইরাভ
আজনাাযা
মভাোঃ খাইরুর ইরাভ
মভাছাোঃ খাইযন মনছা
নফপ্রদা ভন্ডর
সুধা ভন্ডর
মভাোঃ আব্দুর াই মখ
মভাছাোঃ নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ রা নভা
ভত আপজযাজা খাতুন
মভাোঃ নপউর আরভ
ভাহভৄদা মফগভ
সুকচাঁদ গাইন
সুনচিা গাইন
মগারাভ মভাাম্মদ
নখনা মফগভ
মভাোঃ ইভাইন পযানজ
ানাজনা
আবু াদায মভাজরভ
াজযা মফগভ
মভাোঃ অনরউর ক
মদৌরত-ই-জান্নাত
মভাোঃ ইনাভৄর ক
মভাছাোঃ ননযন ক
মভাোঃ ইনাভৄর ক
মভাছাোঃ ননযন ক
মভাোঃ আব্দুর ানকভ
মভাছাোঃ ভননজা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ভনতন তাং
মভাছাোঃ নুরুন্নাায মফগভ
মভাোঃ কভয উনদ্দন
মভাছাোঃ যানরা খাতুন
মভাোঃ নযফুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভাফুজা খাতুন
মভাোঃ মকযাভত আরী
যাজফা মফগভ
মভাোঃ আাদুর ক
তনভনা মফগভ
ানফবুয যভান
তানভনা াযবীন
মভাোঃ আব্দুয যাান
াজরা খাতুন
সুবাল চন্দ্র ার
াধনা যানী ার
মভাোঃ ননপাজ উনদ্দন
নভনা মফগভ
মভাোঃ াভসুয যভান
মভজরুজন্নছা
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাছাোঃ আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ খান
মভাছাোঃ ানাজ াযবীন
জন্তাল কুভায সূিধয
ভত নভননত যাণী সূিধয
মভাোঃ আতাায আরী
মভাছাোঃ রুনফা মফগভ
মভাোঃ মারাভান গনণ
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
জযন্দ্র নাথ যা
ফুজরশ্বযী যা
ভত আব্দু ারাভ
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
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30/12/1988
02/02/1990
10/10/1993
10/11/1996
05/06/1987
31/12/1993
23/11/1987
16/01/1990
30/05/1997
03/08/1994
02/08/1994
25/01/1990
12/02/1993
24/03/1998
30/12/1992
11/12/1988
17/10/1987
08/04/1990
31/12/1989
01/01/1993
10/08/1987
26/11/1992
15/08/1987
15/05/1988
29/12/1996
01/01/1989
10/12/1989
25/03/1989
09/02/1997
23/01/1991
12/08/1989
01/12/1991
27/12/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29010 ননভনর চন্দ্র মচৌদৄযী
29011 আীল কুভায াা
29012 মভাোঃ াহনযায াান
29013 যজত ভীয যা
29014 মভাোঃ াভীভ মাজন
29015 নাজনভন সুরতানা
29016 মভাোঃ মাাগ ভধা
29017 মভাাম্মদ আবু ানখর
29018 ছানফকুননাায নরন
29019 মভাোঃ অনৄ খারাী
29020 মভাোঃ কত ভধা
29021 মভাোঃ জানরুর ইরাভ
29022 নানদুর ইরাভ
29023 উৎর চন্দ্র দা
29024 মভাাজজ্জভ মাজন
29025 আব্দুল্লা আর মনাভান তনৄ
29026 ভারুা আপনযন
29027 মভাছাোঃ নাঈভা নূয তনন
29028 সুভাইা
29029 ভীয নফশ্বা
29030 মভাোঃ মযাভান ভূইূঁ া
29031 অনবনজত যকায
29032 অনফ ন কুভায নফশ্বা
29033 মভাোঃ ান্নান কাজী
29034 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
29035 আনছাতুন নাায
29036 আব্দুর মভান্নাপ
29037 রনতকা যানী
29038 নুযাত জাান
29039 ানফফা আক্তায
29040 কাঞ্চন যা
29041 মভাোঃ লুৎপয যভান
29042 ভৄকুর নভা

নচত্তযঞ্জন মচৌদৄযী
ভাা যাণী মচৌদৄযী
অভর কুভায াা
নফতা যাণী াা
মভাোঃ যভজান আরী
সুরতানা াযবীন
সুধাংশু মখয যা
বফানী যা
মভাোঃ নরাকত আরী
আনজুযা মফগভ
মভাোঃ আবু নানছয
জনযনা মফগভ
মভাোঃ ননদ্দকুয ভধা
রাকী খানভ
মভাাম্মদ আবুর াজভ
অজুপা খাতুন
ানপ উনদ্দন
ানপা মফগভ
মভাোঃ ফাবুর খারাী
তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ াান আরী ভধা
যানজা মফগভ
মভাোঃ ননদ্দকুয যভান
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যভান
নানছভা আক্তায
মমাজগ চন্দ্র দা
নফলকা যানী চন্দ্র
আভজাদ মাজন
মভানা মাজন
ভাাবুবুয যভান
আঁনখনুয মফগভ
জাাঙ্গীয আরভ
ানভদা খাতুন
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
মভাছাোঃ নভনা মাজন আকা
আযাপ আরী
পাজতভা আযাপ
সুবাল নফশ্বা
নফজরী নফশ্বা
আফদু ছাত্তায ভূইূঁ া
কানযভৄন মনছা
অজাক যকায
ান্তী রতা যকায
সুকুভায নফশ্বা
আনাযতী নফশ্বা
মভাোঃ চান নভা
ভত সুনপা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ জনযনা মফগভ
মভাোঃ আজফদ আরী
ভাকসুদা াযবীন
মভাোঃ আজফদ আরী
ভাকসুদা াযবীন
অযনফন্দু ফভনন
ফান্তী যানী
ভযহুভ নুরুর আভীন
জহুরুন মনছা
ারুন-অয-যনদ
উজম্ম কুরসুভ
তন যা
নখা যা
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মভাছাোঃ লুৎপা মফগভ
মভাোঃ ইউনুছ আরী
মভাজনদা মফগভ
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16/04/1990
22/03/1988
21/04/1988
04/05/1991
27/11/1988
20/10/1994
08/12/1989
05/03/1990
04/01/1990
06/02/1994
20/06/1989
20/11/1990

30/05/1993
15/11/1987
05/12/1993
10/11/1996
10/03/1997
04/12/1993
07/09/1989
19/12/1989
01/08/1996
06/04/1988
15/05/1992
12/07/1992
18/10/1991
02/11/1991
03/07/1990
01/06/1990
09/06/1992
25/08/1989
11/01/1993
15/10/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29043 মভাোঃ এভযান মাজন
29044 আযজুভান আযা
29045 ননৄর মদ
29046 আপজযাজা মফগভ
29047 মাজর যানা
29048 মগারাভ যাব্বী
29049 নানদা সুরতানা
29050 মভাোঃ ছাজদক আরী
29051 নযন কুভায মদফ
29052 াাদাৎ মাজন
29053 মভাোঃ মজাফাইয আরভ
29054 আজম্মদ আর জুফাজয
29055 মভাোঃ তানযকুর ইরাভ
29056 চম্পক াা
29057 ইযাত জাান
29058 মভাোঃ আোঃ ানভদ
29059 নানজা আপনযন
29060 খানদজা আক্তায
29061 আরা ইরাভ
29062 তনদুর ইরাভ
29063 মভাোঃ ান্নান উদ্দীন (ভৄন্না)
29064 আপনযন সুরতানা
29065 মভাোঃ আনতকুর ইরাভ কফীয
29066 নপজযাজ আজম্মদ
29067 ভীয দত্ত
29068 নফশ্বনজৎ যকায
29069 নফপ্টু যকায
29070 মভাোঃ ানকফ া
29071 মভাোঃ মযাভান াটাযী
29072 মভাোঃ মাজর খান
29073 মভাোঃ পযাদ মাজন
29074 আফদু ারাভ
29075 মভাোঃ আরতাপ মাজন

মভাোঃ লুৎপয যভান
ভনতাজ মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মাজন আযা
দীক মদ
ঊলা মদ
আপতাফ উনদ্দন
আজা খাতুন
মভাোঃ নযাজ আরী
রার ফানু
নভজানুয যভান
নফউটি মফগভ
কাজকাফাদ মাজন খান
নযনা খানভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
াজজদা খাতুন
নদরী কুভায মদফ
নল্পা মদফ
আফদুর কুদ্দু
ানপা মফগভ
মভাোঃ াইদুয যভান
মভাছাোঃ জুজরখা াযবীন
মভাোঃ জারার উনদ্দন
মভাাোঃ নানদযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনদ
মভাছাোঃ াভছুন্নাায
চন্দন কুভায াা
ঝযনা যানী াা
মফরাজত মাজন
াজজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ফাজযক
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
পনজরাতুন মনছা
মভাোঃ আক্কাছ আরী নভা
আব্দুয যনদ
নখনা মফগভ
নযাজুর ইরাভ
াযবীন ইরাভ
নান্নু নভা
তাানফরা মফগভ
মভাোঃ মভাফাযক মাজন
ানরভা আক্তায
মভাোঃ ভভতাজ উনদ্দন
ানাজ াযবীন
মভাোঃ নছদ্দীকুয যভান
মভাছাোঃ আছভা খাতুন
আব্দু ারাভ
পনজরা
স্বন দত্ত
ঝুনু যানী দত্ত
নফজ কুভায যকায
নফতা যানী যকায
সুজখন্দ্র যকায
প্রনতবা যানী যকায
আব্দুর ভনজদ
জজফদা খাতুন
মভাোঃ মদজরাায মাজন
নভজ াানাযা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক খান
নাজভা মফগভ
মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
পাজতভা মফগভ
আবুর কাজভ
মযানা মফগভ
মভাোঃ আবুর ফাায
আজা মফগভ
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11/08/1988
09/09/1994
10/11/1992
03/03/1992
10/05/1992
07/04/1997
10/04/1990
01/01/1990
11/06/1988
15/06/1993
05/11/1995
25/09/1997
17/12/1990
01/01/1997
20/06/1992
01/01/1993
01/08/1989
10/05/1991
01/07/1994
23/12/1997
20/09/1992
21/11/1988
10/01/1997
01/01/1997
01/11/1992
12/05/1990
14/09/1987
05/02/1988
01/12/1989
03/08/1992
12/07/1990
02/01/1994
30/01/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29076 তন্ম অনধকাযী
29077 মভাোঃ াানুয আরভ খান
29078 এ এভ ফুাদ নফন জজ
29079 মভাোঃ মতাপাজ্জর ক
29080 মভাোঃ ফাবুর মাজন
29081 মভাোঃ রা
29082 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
29083 পাযানা নানযন অনু
29084 সুভন আজভদ
29085 তানভনা আপজযাজ
29086 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
29087 াননুয খানভ
29088 াাজুর ইরাভ
29089 ভজ চন্দ্র যা
29090 মভাোঃ ভাভৄন মাজন
29091 আা আক্তায
29092 মভাোঃ নফাফ আরী
29093 মভাোঃ াছান
29094 মক এভ মারাইভান
29095 কনফয মাজন
29096 মভাোঃ আবু মতাা
29097 মভাোঃ যানকবুর ইরাভ
29098 াযনভন আক্তায
29099 নরটন মখ
29100 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
29101 মাননা আক্তায
29102 আনযপ নভা
29103 াযনভন জাান স্মৃনত
29104 মভাোঃ কাইয়ুভ মখ
29105 মভৌসুভী আক্তায
29106 মভাোঃ কাইয়ুভ নভা
29107 তানযফুর ইরাভ
29108 ভৄননযা আক্তায

যতন অনধকাযী
মশ্বতা অনধকাযী
মভাোঃ নজরুর ইরাভ খান
াভছুন্নাায
এ এভ সুযতুজ্জাভান
পনযদা জাভার (জুজরখা মফগভ)
মভাোঃ নুয ইরাভ
মভাছাোঃ ভনরভা খাতুন
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায
যাজফা মফগভ
মভাোঃ জরভান আরী
মভাছাোঃ তাজযা মফগভ
মভাোঃ জানকয মাজন
মভাাোঃ নানযন আযা
মভাোঃ আব্দুয যভান
লুৎফুন নাায
মভাোঃ নযাজ উনদ্দন
যনভা মফগভ
মভাোঃ মভাাজজ্জভ মাজন
মজনভন মফগভ
মভাোঃ ভন্তাজ উনদ্দন
মভাাোঃ আজরা মফগভ
াজাান ারাদায
মনরনা মফগভ
আোঃ যফ যদায
পাজতভা মফগভ
ভত গজন চন্দ্র যা
মজানা যানী যা
আনজজুর ক ারাদায
াভসুন নাায
মভাোঃ নুয মাজরভান
মযানজনা মফগভ
মভাোঃ নফফয যভান
মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যভান
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ াভসুয যাভান
াানাজ াযনবন
আব্দুর ানভদ
কফযী খাতুন
মভাোঃ ভাবুবুয যভান
পাজতভা মফগভ
নূয মভাাম্মদ মাজন
যনভা মফগভ
মভাোঃ াজাান নভা
নভজ সুরতানা মফগভ
মভাতাজরফ মখ
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
পানভা মফগভ
মভাোঃ আফদুর আনজজ
মনরনা আনজজ
যজফ আরী
যনভা মফগভ
মভাোঃ জারার উনদ্দন
াননুয আক্তায
মভাোঃ নায আরী মখ
আনভনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর মভাতাজরফ
মজানা মফগভ
মভাোঃ মতাতা নভা
ানদা আক্তায
মভাোঃ মরার উনদ্দন
জহুযা মফগভ
ভৄন্সী মভাোঃ আব্দুল্লা পাইছুর
মাজন আযা পাইছুর
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15/10/1994
15/01/1990
25/09/1987
09/07/1993
10/10/1994
09/11/1997
16/05/1992
05/06/1990
10/06/1986
01/07/1994
10/02/1996
16/07/1987
25/02/1994
09/01/1989
02/02/1989
18/11/1996
17/08/1988
02/01/1992
10/10/1997
17/10/1988
16/11/1990
25/10/1990
01/08/1996
17/05/1997
01/04/1997
28/12/1987
05/08/1991
26/04/1997
30/12/1994
20/11/1993
01/12/1992
10/05/1990
20/07/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29109 কননকা যানী কৃষ্ণা
29110 মভাাম্মদ আর-আনভন
29111 ভাাতাফ মভাল্লা
29112 মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
29113 মভাোঃ ানপকুর ইরাভ
29114 মভাোঃ জাভার মাজন
29115 মভাোঃ আনরভৄজ্জাভান তুনন
29116 মযখা যা
29117 মকা যানী গাজন
29118 তাজযক-উর-ইরাভ
29119 মভাোঃ মভাফাযক মাজন
29120 এভ.এ.এ. ভৄন্নী
29121 আরভ মাজন
29122 াযনভন জাান
29123 মভাোঃ আনফপ মাজন
29124 মভাোঃ যাান উদ্দীন
29125 ফাকী নফল্লা
29126 মভাোঃ আব্দুর ানরভ
29127 ছানফা আক্তায
29128 মভাাম্মদ মগারাভ নানয উনদ্দন
29129 আনযপ মাজন
29130 নজয চন্দ্র আচার্য্ন
29131 চন ফননক
29132 মভাোঃ নুয আরভ
29133 মভাোঃ ভাবুফ মাজন
29134 মভাোঃ নদুর ইরাভ
29135 মভাোঃ সুভন মাজন
29136 মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
29137 মভাোঃ ানবুয যভান
29138 মভাোঃ মভাজরউনদ্দন
29139 যব্বনী মখ
29140 মভাোঃ আরভগীয মাজন
29141 মভাোঃ ইব্রাীভ ারাদায

জন্তাল চন্দ্র যকায
বাযতী যানী যকায
মভাোঃ পনযদুর ক
যানদা মফগভ
াভচু মভাল্যা
ফাারুন মফগভ
এপ. এভ. যভত উল্লযা
মভাছাোঃ ভন্জজু আযা মফগভ
মভাোঃ আফদুর মনকভ
াজজযা মফগভ
আরী আকফয
মযানজনা আক্তায
মভাোঃ কছায মখ
াানাযা মফগভ
যতন যা
মযনুকা যা
মগৌতভ কুভায গাজন
াধনা যানী গাজন
মভাোঃ আরতাপ মাজন
মভাাোঃ াানাযা মফগভ
মভাোঃ সুরুজ নভা
মযনজা খাতুন
মভাোঃ ভকদুভ খাঁন
মভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা মফগভ
আব্দুর ফানযক মভাল্যা
ভত ননফযনজনছা
ইউনুচ আরভ
নফউটি আকতায
মভাোঃ দুরুর মাদা
মভাাোঃ ভাজনযা মফগভ
মভাোঃ আনার ক
যানভা খাতুন
ানফবুয যভান
ভাফুজা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ভাজরক
মভাছাোঃ জুজরখা খাতুন
আজনাায মাজন
াযবীন মফগভ
পনযদউনদ্দন আজভদ
মাজনাযা মফগভ
াননপ নভনজ
মাযা মফগভ
ননভনর কানন্ত আচার্য্ন
নউরী যানী আচার্য্ন
তন ফননক
ভভতা ফননক
মভাোঃ মভাফাযক আরী
মভাছাোঃ রুনভ মফগভ
ভত মকাযফান আরী মভাল্লা
মভাস্তাযী মফা
মভাোঃ নাজফ আরী
মভাছাোঃ উজভ খাতুন
মভাোঃ দুরার উনদ্দন মখ
মভাছাোঃ নতন মনছা
ভত আরভ যকায
ভত আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ইউনুচ
নফউটি মফগভ
মভাোঃ মখাযজদ আরভ
ফুরজান
নানজরুর ইরাভ
মযভা মফগভ
মভাোঃ আনজজুর ক
আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ মকতাফ আরী ারাদায
ভত যানী মফগভ
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18/06/1990
01/12/1993
13/09/1997
01/06/1987
04/06/1987
09/04/1988
11/11/1987
14/01/1988
01/01/1996
16/01/1990
03/09/1990
09/01/1993
16/09/1992
01/09/1993
05/06/1990
25/08/1987
15/03/1991
31/12/1988
03/03/1990
01/11/1987
01/04/1993
01/08/1990
06/01/1991
04/10/1993
15/01/1989
07/05/1991
05/03/1996
19/11/1990
10/01/1997
01/01/1992
15/06/1991
06/01/1991
10/02/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29142 াযভীন আক্তায
29143 ইভন ভাজন
29144 ভাননক চন্দ্র মবৌনভক
29145 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
29146 নানদ নানজা সুযভা
29147 আজা নছদ্দীকা
29148 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাভৄন
29149 মভাোঃ এনাভৄর ক
29150 মভাোঃ াইদ াান
29151 মভাোঃ ভাাবুয যভান
29152 যীতা যানী দা
29153 ফাবুর নভা
29154 মভাোঃ ইভযান উদ্দীন
29155 ঙ্কজ কুভায
29156 মভাোঃ নযভান ভধা
29157 তানবীয আজভদ
29158 নুরুন নাায
29159 মভাোঃঃোঃ ননাজ মভাজনদ
29160 া মভাজাভ
29161 মভাোঃ অননক মাজন
29162 মভাোঃ আফযারুজ্জাভান
29163 মভাোঃ অনরউয যভান
29164 মভাোঃ যতন নভা
29165 নানজয মাজন
29166 মভাোঃ কনফয মাজন
29167 মভাোঃ আনযফুয যভান খান
29168 মভাোঃ সুভন মাজন
29169 মভাোঃ াইদুর মাজন
29170 মভাোঃ ননজাভৄর আরভ
29171 যাজীফ রুি
29172 নানফর াান
29173 স্বন চন্দ্র
29174 আদনান ভাভৄদ

মভাোঃ ইনি আরী
মযাজকা মফগভ
ভদুর ভাজন
ূঁ যানী ভাজন
ভেনথ
নযজভান মবৌনভক
ঝযনা যানী মবৌনভক
মভাোঃ আপছায আরী
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
আভা মফগভ
ভত আবুর কাজভ মচৌদৄযী
মাযা মফগভ
মভাোঃ আপায উদ্দীন
মভাাোঃ াজযা ফানু
মভাোঃ আভজাদ মাজন
মভাাোঃ আজনাাযা নফনফ
মভাোঃ আনপর উদ্দীন
ানরভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাছাোঃ সুনপা মফগভ
জন্তাল চন্দ্র দা
প্রবা যানী দা
মখাকা নভা
নানগন আক্তায
মভাোঃ মখাযজদ আরভ
ইাযন মফগভ
অজুনন কুভায
নফথীকা যানী
মভাোঃ আজনাায মাজন
আনফদা সুরতানা মযখা
মভাোঃ ইযাইর নভা
যনভা খাতুন
নূরুর ইরাভ
ছানফনা ইাছনভন
এভ.এ. াদুদ ক
যাজফা ক
মভাাম্মদ আরী খান
মপারী আক্তায
নান্নু নভা
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আখতারুজ্জাভান
নাছনযন আক্তায
মভাোঃ নপকুয যভান
মভাছাোঃ পাজতভা খাতুন
মভাোঃ ভরা নভা
মভাছাোঃ যনভা মফগভ
নুরুর ইরাভ
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ াজাান
যনভা মফগভ
আোঃ াজদ খান
যানদা মফগভ
ানদুজ্জাভান
আজরা মফগভ
জাভজদ আরভ
াানা আক্তায
মভাোঃ নুরুর আরভ
পনজা মফগভ
পননন্দ্র রুি
নভনু রুি
ভত. মভাোঃ নদুর ইরাভ
নাজভীন নাায
প্রদী চন্দ্র
ারুর ফারা
াজদক আরী
সুরতানা যানজা
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09/03/1995
25/09/1996
06/09/1989
01/11/1994
25/07/1993
22/01/1988
19/01/1991
28/08/1990
25/01/1990
13/01/1988
22/04/1991
12/02/1988
10/01/1992
05/07/1992
02/01/1993
31/12/1994
25/10/1990
15/06/1987
22/10/1998
18/06/1998
31/12/1993
03/09/1994
07/10/1990
25/09/1991
01/02/1988
24/07/1990
15/09/1987
10/10/1987
23/12/1990
01/12/1988
01/08/1994
17/07/1995
07/08/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29175 স্বন না আক্তায
29176 মভাোঃ ইভযান মছাজন
29177 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
29178 মভাাম্মদ ভারুপ মাাইন
29179 জান্নাতুর মপযজদৌ
29180 আজনাায মাজন
29181 ভাাতাফ উনদ্দন
29182 দুরার চন্দ্র যকায
29183 নজভর ভন্ডর
29184 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
29185 নরনৄ চন্দ্র যা
29186 মভাোঃ মভাতানন আরী
29187 ম্পা মদফী
29188 মভাোঃ াফীবুয যভান
29189 আযাফুর আরভ
29190 আকনরভা খাতুন
29191 ারভা আক্তায
29192 জাভজদ আরভ রুজফর
29193 মভাোঃ ভৄজানদুর ইরাভ
29194 জীফ চন্দ্র যকায
29195 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
29196 মভাোঃ জীফ খান
29197 তাভান্না নফনজত আরভ
29198 মভাছাোঃ আনযপা আক্তায নরনর
29199 তাননা সুরতানা
29200 সুনজত চন্দ্র বি
29201 ভনন মাজন
29202 মভাোঃ বুজ নভা
29203 মভাোঃ আর ভাভৄন
29204 মভাোঃ নযাজ উনদ্দন
29205 মভাছাোঃ খানদজা খাতুন
29206 মভাোঃ নভন্টু যভান
29207 মভাোঃ সুজন াযজবজ

ভৄনক্তজমাদ্ধা ভনউনদ্দন ভৄন্সী
জহুযা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ ফাকী নান্নু
মযজফকা মফগভ
এ মক এভ পজলুর ক
পনযদা আক্তায
আাম্মদ আরী খান
মযনজা মফগভ
ভত. মভাোঃ ভাবুবুয যভান
যন আযা মফগভ
আব্দুর ভনজদ
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ভৄনরভ খান
নীলুপায মফগভ
বালান যকায
ীভা যানী যকায
আব্দু ছাত্তায
রারা মফগভ
মভাোঃ পনযদ উদ্দীন
মজাৎস্দা মফগভ
নযকুভায যা
কনফতা যানী যা
মভাোঃ মাযাফ মাজন
মভাছাোঃ ভাভৄদা খাতুন
ভত ননী মগাার নাথ
যনঞ্জতা মদফী
মভাোঃ আনভয মাজন
যনভা মফগভ
মভাোঃ াাফ উনদ্দন
আকনরভা আক্তায
মভাোঃ এ. আউার
উজম্ম কুরসুভ
আব্দুর ক
মদজরাাযা মফগভ
আব্দু ারাভ
আজা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
জুজরখা আক্তায
সুবাল চন্দ্র যকায
রক্ষী যানী
মভাোঃ আজনাায মাজন খান
ভননযা মফগভ
মভাোঃ া আরভ খান
মনরনা খান
মভাোঃ নপকুর আরভ
এনরনা াযনবন
মভাোঃ আরতাপ মাজন
মভাছাোঃ াা মফগভ
মভাোঃ জানকয মাজন
মযজনা মফগভ
ংকয চন্দ্র বি
অঞ্জনর যানী বি
মভাোঃ মভাকজদ আরী খান
ানপা মফগভ
চাননভা মফাযী
যনভন মনছা
মভাোঃ তাভনজদ নভা
জাজযা আক্তায
মভাোঃ চাঁদ নভা
ারুর মফগভ
মভাোঃ জাজফয আরী
মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক
মভাছাোঃ তনভনা মফগভ
মভাোঃ আজফদ আরী
মভাছাোঃ জাজদা মফগভ
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15/10/1996
21/06/1989
01/02/1988
15/06/1988
09/05/1997
20/02/1990
05/04/1989
15/01/1997
14/10/1993
01/01/1988
13/02/1993
29/10/1992
10/01/1988
15/12/1992
08/10/1997
25/12/1988
25/01/1992
27/07/1995
15/02/1990
01/02/1992
25/10/1990
08/03/1997
25/01/1992
04/06/1987
12/10/1990
25/10/1990
01/01/1993
15/02/1990
01/01/1992
12/02/1988
03/12/1992
11/11/1990
03/01/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29208 মভাছাোঃ যাজফা খাতুন
29209 তাভান্না আক্তায
29210 ানফনা আক্তায
29211 খাজরদা খাতুন
29212 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
29213 মভাোঃ হুভায়ুন নভা
29214 স্বরু াা
29215 মভাোঃ আযফুর ইরাভ
29216 নূয মভাাম্মদ ভাননক
29217 নল্পী
29218 আর মভাাই মভনুর
29219 নপ্রন্স চন্দ্র যা
29220 জ চক্রফত্তী
29221 মভাোঃ আর-আনভন
29222 মভাোঃ আরভগীয মাজন
29223 মভাোঃ আকযাভ মাজন
29224 নপ্রা আক্তায
29225 এ এভ মভাপাজজ্জর মাজন
29226 টিটন যকায
29227 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
29228 নজ,এভ ানফ মাজন
29229 াভা আক্তায
29230 নন কানন্ত দা
29231 ংকজ কানন্ত ার
29232 যনন কুভায নাথ
29233 নরংকন মচৌদৄযী
29234 মভাোঃ পজজর এরাী
29235 মভাোঃ রারচান মাজন
29236 আব্দুল্লাহ আর ভাছুভ
29237 নননতা দা উনভন
29238 াইভন্ড ারদায
29239 মযাানুয যাান
29240 জীফ আইচ

ভত. আব্দুর াই
মভাছাোঃ যানদা মফগভ
ভযহৃভ আবু-ততফ আর আনভন
মপযজদৌী মফগভ
আজনাায দযানী
জাানা মফগভ
চাদ উল্লা
জজফদা খাতুন
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
রাবরী মফগভ
মভাোঃ আজাায পনকয
যানদা মফগভ
সুনজত াা
স্বপ্না াা
মভাোঃ জাভার উনদ্দন
মভাছাোঃ নানগন খাতুন
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
আজাায মভাড়র
খানদজা
মভাোঃ নপকুয যভান
ান্না মফগভ
নফক্রভ চন্দ্র যা
মফরা যানী যা
নাযাণ চক্রফত্তী
নরা চক্রফত্তী
মভাোঃ আোঃ যনদ
ানফনা মফগভ
মভাোঃ নভজানুয যভান
মভাজভনা
মভাোঃ আনুর ক
মভাছাোঃ আজভনা খাতুন
এভ এ ভান্নান
মফফী আক্তায
মভাোঃ রার যীপ
মভাাোঃ আজনাাযা মফগভ
ভত মগাার যকায
নদপ্তী যকায
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
মভাাোঃ াজজদা মফগভ
নুয আরী গাজী
কানযভৄন মনছা
আব্দুর ফাজতন মভাল্লা
নাযা মফগভ
নচত্ত যঞ্জন দা
রীরা যানী দা
ংকয ার
স্বপ্না ার
ভাখন চন্দ্র নাথ
যত্না যানী মদফী
অননর মচৌদৄযী
ঝুনু মচৌদৄযী
মভাোঃ নুরুর ক
মভাছাোঃ আনছা নফনফ
মভাোঃ মফাযান উনদ্দন
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নুরুর আনভন নভা
যন আনভন
নীায দা
নযফী দা
ভদুর ারদায
প্ররীতা ারদায
ইউনু যদায
ভাননুয মফগভ
ভীয আইচ
নযতা যানী আইচ
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01/02/1994
10/11/1994
27/10/1992
04/12/1992
31/12/1993
30/12/1991
20/12/1991
10/02/1989
20/09/1990
01/10/1989
01/01/1996
14/04/1995
18/10/1997
15/02/1995
06/08/1987
31/12/1995
20/03/1995
14/07/1987
17/12/1992
22/06/1987
23/10/1991
10/10/1994
12/02/1988
25/08/1990
04/01/1993
08/06/1988
31/12/1989
25/06/1988
25/11/1990
30/04/1994
05/01/1988
20/12/1991
21/10/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29241 মভাোঃ এনাজত কফীয
29242 মভাছাোঃ ভৄনরভা খাতুন
29243 আর-আনভন
29244 মভাোঃ জানদ াছান
29245 মভাোঃ মযান আরী
29246 মভাোঃ ইভাইর মাজন
29247 মভাোঃ ভাাভৄদুর াান
29248 জাাঙ্গীয আরভ
29249 মভাোঃ ানন মযজা
29250 মভাোঃ মগারাভ নভা
29251 মভাোঃ ানকর ভাভৄদ
29252 মভাোঃ আনযপ াান ভড়র
29253 নানযন আকতায
29254 ইযাত জাান নযতু
29255 মাাগ নভা
29256 মভাোঃ যনফউর াান
29257 নযজবী াান
29258 এ এভ ারভান াঈপ
29259 মভাোঃ মখাকন নভা
29260 মভাোঃ াাদাত মাজন
29261 ান্না আক্তায
29262 মভাোঃ ভৄকুর নভা
29263 মভাোঃ আবুর কারাভ
29264 ানদা ক
29265 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
29266 যাজন নচনভ
29267 মজনকা আক্তায
29268 সুদী চন্দ্র যকায
29269 নরপ্টন চন্দ্র বাট
29270 মভাোঃ মভজদী াান
29271 মভাোঃ নজাউর ক নকযণ
29272 নাজনভন সুরতানা
29273 মভাোঃ নানদ মচৌদৄযী ননাদ

মভাোঃ আব্দুর ানভদ
নখযভন আক্তায
মভাোঃ আনছয উনদ্দন
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ভান্নান যকায
মভাছাোঃ নুরুন্নাায
যনপকুর ইরাভ
মখাজদজা মফগভ
ভান্নান মফাযী
সুনপা মফগভ
ভতোঃ আোঃ ফাজযক
মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ ভননয মাজন
কানযভা মফগভ
আব্দু ছাত্তায
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
মভাছাোঃ াভনা
আব্দুর কুদ্দুছ
জুজরখা মফগভ
ভযহুভ এভ এ ভাজরক নভাজী
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ভনজবুয যভান ভড়র
নভনরী সুরতানা
মভাোঃ তপাজ্জর মাজন
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মযাভানা াযবীন
আোঃ ভান্নান
মফাদরুন নাায
মভাোঃ ভঞ্জুরুর ক
যত্না মফগভ
াান ভূইূঁ া
খাজরদা াান
মভাোঃ খুযনদ যীপ
মনরনা মফগভ
মভাোঃ ইউনুছ নভা
ারুর আক্তায
মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক
আনপা আক্তায
আরী আকফয
আজা আক্তায
মভাোঃ খাজা নভা
মভাছাোঃ ভাজরকা মফগভ
আজভদ আরী
ানরভা মফগভ
আজনাারুর ক
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ ভারা ফঁযাজী
ানভদা মফগভ
নচত্ত যঞ্জন নযনছর
ভারতী নচনভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
াযবীন মফগভ
ভত জক চন্দ্র যকায
নফতা যকায
শ্যাভর চন্দ্র বাট
স্বপ্না যানী বাট
ভত াজাান আরী
মভাছাোঃ আছভা খানভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
জগুন মফগভ
নানজভ উনদ্দন ভূইা
নভনা আক্তায
মভাোঃ াখাাৎ মাজন
মভাছাোঃ নাজভা আক্তায
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20/06/1989
01/03/1996
07/09/1993
13/06/1997
08/04/1989
31/12/1988
02/01/1996
12/12/1992
25/12/1987
10/09/1988
01/08/1990
22/09/1989
16/07/1994
09/08/1994
10/07/1997
20/01/1999
02/06/1991
27/10/1992
01/11/1988
25/06/1988
21/12/1987
12/01/1989
29/03/1989
21/01/1995
01/04/1993
20/11/1987
15/10/1992
31/12/1991
12/01/1988
12/10/1987
01/11/1991
15/10/1988
08/02/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29274 মভাোঃ াভীভ মযজা
29275 তনুশ্রী ার
29276 আভা আকতায
29277 যানফা সুরতানা ভননা
29278 ানন্তযঞ্জন নফশ্বা
29279 আনিঁ মজাাদ্দনায
29280 মভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ
29281 স্বপ্না নফশ্বা
29282 সুভন কুভায াা
29283 আনছা নাজনীন
29284 যানজফ নভা
29285 মভাোঃ ান্নান নভা
29286 ভাফুজ সুজন
29287 মভাোঃ ভাকসুদুয যভান
29288 প্রনতভা যানী মফাযী
29289 ভাভৄদা আক্তায
29290 মভাোঃ আনযফুজ্জাভান
29291 মভাোঃ আব্দুয যউপ
29292 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
29293 নন আচার্য্ন
29294 জুজরখা আক্তায
29295 অননক যা
29296 পাযজানা ইরাভ
29297 মভাছাোঃ ইভাতাযা খাতুন
29298 সুজন যদায
29299 মভাোঃ ানবুর ইকফার
29300 জা যানী াা
29301 মভাোঃ ভাফুজুর আরভ
29302 মভাোঃ যানকবুর ইরাভ
29303 মভাোঃ সুভন আরভ
29304 মভাোঃ ইউসুপ মাজন
29305 কাজী মতৌনদ ভাভৄদ
29306 মভাোঃ মনরভ মযজা

মভাোঃ নুরুর ক
াজজদা মফগভ
তভার কানন্ত ার
রুনা যানী ার
মভাোঃ আব্দুল্লাজর ফাকী
াজখযা মফগভ মনা
মভাোঃ া আরভ
আছভা আক্তায
ধীজযন্দ্রনাথ নফশ্বা
অনভ যানী
মভাোঃ ভঞ্জুরুর কনফয (ভৄকুর)
নভজ মফফী মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
চানা মফগভ
অনশ্বনী নফশ্বা
ভননভারা নফশ্বা
চন্ডী চযন াা
ঊলা যানী াা
মভাোঃ ভতজরফ ভজুভদায
জনযনা মফগভ
মভাোঃ াজাান খান
আজভনা আক্তায খাতুন
মভাোঃ সুরতান নভা
মভাছাোঃ াজজযা মফগভ
মভাস্তপা কাভার
খানদজাতুর মকাফযা
মভাোঃ নপ উল্লা
ভাকসুদা মফগভ
নপ্ররার মফাযী
নফবা যানী মফাযী
নফল্লার মাজন
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যউপ
মভাছাোঃ যাজদা মফগভ
মভাোঃ আনজজায যভান
মভাছাোঃ যজভনা মফগভ
ভত আব্দুর আনজজ
াানাজ মফগভ
অভজয আচার্য্ন
আযনত আচার্য্ন
মভাোঃ ইব্রাীভ নভা
নযনা মফগভ
দীক যা
নফানী যানী াা
মভাোঃ মপাযকান ইরাভ
মযনু ইরাভ
মভাোঃ আনতায যভান
মভাছাোঃ ানপজা খাতুন
মখাকন যদায
নৄষ্প যানী যদায
মভাোঃ াজজদ আরী
নদা মফগভ
জীফন চন্দ্র াা
ভঞ্জু যানী াা
মভাোঃ ভনতউয যভান
নপজযাজা খাতুন
মভাোঃ দুরার মাাইন
যানদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
মভাাোঃ মযাজকা মফগভ
মভাোঃ াাদাত মাজন
আজরা মফগভ
কাজী ফাদুর ক
ভনজু আযা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ যসুর নফশ্বা
মভাছাোঃ মযাজভরা খাতুন
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25/11/1990
15/06/1987
05/01/1990
28/12/1992
03/02/1988
27/03/1994
06/08/1990
01/03/1990
07/10/1993
15/11/1990
15/02/1988
25/12/1992
25/12/1994
31/03/1993
03/11/1988
02/10/1995
08/10/1989
16/01/1988
11/05/1993
04/01/1993
06/06/1995
22/07/1993
08/12/1991
01/01/1994
04/09/1990
16/09/1991
04/09/1995
02/03/1988
10/04/1996
11/04/1990
13/05/1992
01/01/1988
01/10/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29307 মভাোঃ ভাভৄদুয যভান খাঁন
29308 মভাোঃ আবু মাজদ
29309 জান্নাতুর মপযজদৌ
29310 ফনককভ ীর
29311 মভাোঃ াাজন যাব্বী
29312 মভাোঃ মযাস্তভ আরী
29313 মভাোঃ মারাভান মাজন
29314 মভাোঃ মফরার মাাইন
29315 তদা জান্নাতুর মপযজদৌ
29316 মাননা আক্তায
29317 খন্দকায আান াফীফ
29318 অণ না ার
29319 মভাোঃ যীপ উর আরভ
29320 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
29321 মভাোঃ যভত উল্লা
29322 সুভন যকায
29323 খানদজা আক্তায ভৄক্তা
29324 মভাোঃ ইব্রাীভ
29325 মভাোঃ নাজভৄর মাাইন
29326 মভাোঃ ভয পারুক
29327 নভঠুন চন্দ্র দা
29328 মভাোঃ াানূয মযজা
29329 মভাোঃ আযাফুর আরভ
29330 মভাোঃ আবু াজর
29331 আনখ যানী দা
29332 াভীভা ইানভন যকায
29333 ঞ্জ মবৌনভক
29334 আর-আভীন
29335 পাযজানা আক্তায
29336 মভাোঃ ইকফার মাজন
29337 মভাোঃ আব্দুয যনদ
29338 মভাোঃ ননফাদ
29339 এ, এ, এভ, আনন্দ কাায

কুতুফউনদ্দন আজভদ খাঁন
াানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর গফুয
নপজযাজা
নজকরুর ক
নপজযাজা মফগভ
সুকুভায ীর
রক্ষী যাণী ীর
মভাোঃ ানপজুয যভান
মভাছাোঃ মাজনআযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যভান
মভাছাোঃ কনছযন মফগভ
ভত ানফজায যভান
মভাছাোঃ মকাননুয মফা
নূরুর ইরাভ
ানরভা আক্তায
মভাোঃ ভাসুদ যানা
াভসুন নাায
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মভাাোঃ মযাকানা মফগভ
খন্দকায ভনউয যভান
খন্দকায আনিা
নফজ কানন্ত ার
উভা ার
আব্দুর ভান্নান ভজুভদায
নানছভা ভান্নান
ভত মভাোঃ ীদ ভধা
ারুর মফগভ
মভাোঃ আবুর ফাায
াানাযা মফগভ
সুধান্য যকায
প্রনভরা যকায
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
আনিা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ ফকাউর
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ যীপ মাাইন
ারুর জাান
মভাোঃ াইদুর আনভন
কাভরুন নাায
ভজনাযঞ্জন দা
সুনচিা যানী দা
ভত পযাদ মাজন
মভাছাোঃ াননজদা খাতুন
মভাোঃ ানফবুয যভান
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায
মভাছাোঃ ভনজনন খাতুন
সুকুভায দা
নদারী যানী দা
এ. এভ মখাযজদ আরভ
পাজতভা মফগভ
প্রদী মবৌনভক
নৄতুর যাণী মবৌনভক
আব্দুর কুদ্দু প্রাং
আজনছা মফগভ
ভত মভাোঃ আইউফ আরী নকদায
মাজনাযা মফগভ
জযাায মভাল্লা
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ াজন আরী
মভাছাোঃ ইজতভা খাতুন
মভাোঃ ফাদা পনকয
নযনা মফগভ
এ, এভ, যাানুর ইরাভ
মভাছাোঃ মদজরনুয ইরাভ
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12/12/1991
01/01/1990
11/02/1992
04/07/1995
20/07/1996
07/09/1989
03/05/1990
03/06/1993
31/05/1996
01/01/1990
17/03/1989
17/10/1994
12/08/1991
31/12/1998
01/01/1991
06/08/1991
10/07/1996
01/01/1990
05/09/1988
10/07/1989
30/01/1999
06/08/1988
11/10/1988
01/01/1991
25/03/1995
19/03/1989
01/01/1990
13/02/1988
18/09/1996
01/07/1992
20/06/1993
06/10/1996
10/05/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29340 সুজন চন্দ্র মবৌনভক
29341 ভভতাজ যনক জাান
29342 মভাোঃ াইদুর ইরাভ
29343 মভাোঃ জানদুর াান জীফন
29344 সুধীয চন্দ্র ীর
29345 াহ মভাোঃ নানদ াান
29346 মভযাজুর ইরাভ
29347 মভাোঃ নদুর ইরাভ
29348 মভাোঃ মযাজুর ইরাভ
29349 মভাোঃ ভাজজদুর ইরাভ
29350 আবু ফক্কয ননদ্দক
29351 মভাোঃ আর-আনভন
29352 মভাাম্মদ যাজা নভা
29353 মভাোঃ নযপাতুর আরভ
29354 মভাোঃ যাান নভা
29355 ইভাভ মাাইন
29356 কাভার খান
29357 মভাাম্মদ ছারাউদ্দীন াজটাাযী
29358 মভাোঃ পযাদুয যভান
29359 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
29360 জানকয মাাইন
29361 মভাোঃ নপজযাজ
29362 মতৌনকয আজভদ
29363 নননখর কুভায ীর
29364 আযাপাত খান
29365 নকজায কুভায নফশ্বা
29366 মভাোঃ নপউর আরভ
29367 মভাাযপ মাজন
29368 ইভযান মাজন
29369 অনভত মজাাদ্দনায
29370 মভাোঃ াননুয আরভ
29371 মভাোঃ নানদ মাজন
29372 সুব্রত দা শুব

ভত অননর চন্দ্র মবৌনভক
কানন ফারা মদফী
আরী আজভদ
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ যভজান আরী মখ
মভাছাোঃ ানকভন মনছা
মভাোঃ মরাকভান াকীভ
জাানাযা মফগভ
অননর চন্দ্র ীর
আজরা যাণী
াহ মভাোঃ ীদুল্লা
ভাহফুজা খানভ
ছাজদক আরী ভাতুব্বয
আনিা
মভাোঃ জাজফদ আরী
মভাছাোঃ ানপজা খাতুন
মভাোঃ নদুর ইরাভ
মভাছাোঃ চানা মফগভ
আোঃ যাজ্জাক
ভাজজদা মফগভ
ভত আোঃ কাজদয
মভাছাোঃ যনভা মফগভ
ভত মভাোঃ আবুর পজর
রুফী আক্তায
মভাাম্মদ ফাদা নভা
আজনাাযা আক্তায
াভছুর হুদা
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ফাবুর নভা
নানদা খাতুন
এনাজত ভৄনন্স
আজরা মফগভ
নফনুচ খাঁন
মযাকানা মফগভ
মভাাম্মদ াজাান াজটাাযী
মভাাম্মৎ নপজযাজা আক্তায াজটাাযী
মভাোঃ নছনদ্দকুয যভান
াভছুন্নাায
মভাোঃ আব্দুর ফাজযক মভাল্লা
াজরা মফগভ
কনযভ নফশ্বা
ভাভৄদা
মভাোঃ ইভাইর
মভাছাোঃ মপযজদৌন মফগভ
মভাাযপ মাজন
নাজভা আক্তায
ননভাই চন্দ্র ীর
চানা যানী ীর
জনয উনদ্দন খান
ডনর মফগভ
ব্রজফান নফশ্বা
জফা যানী নফশ্বা
এ, নফ, এভ, মযজাউর কনযভ
মভাোঃ মপারী আক্তায
আরতাফুয যভান
মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ আরভাদ মাজন
আজভনা মফগভ
অভর মজাাদ্দনায
নফতা যনন
আব্দু াভাদ মভাল্লা
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ আরী আকফয
নানছভা মফগভ
নতত াফন দা
ন্ধ্যা যাণী
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01/07/1989
25/05/1990
19/07/1991
24/12/1994
05/06/1987
10/06/1997
01/02/1989
01/04/1991
09/08/1987
19/01/1994
02/01/1990
02/01/1990
07/06/1987
13/06/1991
11/05/1997
07/03/1992
07/07/1987
15/10/1990
22/11/1988
03/05/1991
15/02/1991
05/11/1990
31/12/1987
02/03/1989
09/08/1998
05/10/1990
12/09/1987
15/01/1989
15/08/1987
12/10/1989
06/02/1989
05/09/1995
01/02/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29373 মভাোঃ ভাাভৄদুর াান
29374 মভাোঃ নপাত মাাইন
29375 মভাোঃ টিনৄ সুরতান
29376 পাজতভা নফনজত ানরভা
29377 মভৌসুভী কফীয
29378 যতন কুভায দা
29379 মযানজনা আক্তায
29380 মনরনা আক্তায
29381 টি. এভ. আনভনুর ক
29382 সুজন কুভায ীর
29383 সুফণ না াা
29384 নফকা নফক্রভ
29385 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
29386 নানদা আক্তায
29387 আযাফুর কাজদয
29388 তানভা আরভ দীা
29389 মভাাোঃ মাননা আক্তায
29390 তাননজনা আক্তায
29391 ভৄজানদ উনদ্দন
29392 নরটন মদ
29393 মভাাম্মদ কাউছায যীপ
29394 নঞ্জত চন্দ্র ফভনন
29395 মভাোঃ আাদুর ইরাভ
29396 সুজন মদফনাথ
29397 ভাননক দা
29398 গাজী মভাোঃ ছাইদুর ইরাভ
29399 মভাাম্মদ ইভাইর
29400 নদনা আক্তায
29401 াহ জারার
29402 াাদাৎ মাজন
29403 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন খান
29404 মভাোঃ কাভরুর াান
29405 মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভাোঃ ানফবুয যভান
সুন্দযী মনছা
মভাোঃ মভাপাজ্জর মাাইন
মভাছাোঃ ননযনা মফগভ
মভাোঃ মভাপাজজ্জর মাজন
আনছা খাতুন
মভাোঃ ভাযপত আরী
ানরভা খাতুন
জীভ কফীয
আনজু কফীয
ভত ানন্ত যঞ্জন দা
অঞ্জরী যাণী দা
আব্দুয যনভ যাঢ়ী
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মভাপাজজ্জর মাজন ারাদায
কননুয মফগভ
মভাোঃ নুরুর ক
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
যণনজৎ চন্দ্র
সুধা যানী
ভীনরজভ াা
অননতা াা
ভূনত-যঞ্জন নফক্রভ
ননভতা যাণী নফক্রভ
ভত ইা আরী
মভাছাোঃ ছাজযা মফগভ
ূঁ া
ভত মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন ভূঞ
আা মফগভ
আফদুর ভনতন
আঙ্গুযা খাতুন
মভাোঃ ফাজতন মভাল্লযা
মভাছাোঃ মযানজনা মফগভ
মভাোঃ আফদুর ানরভ
মাজনাযা মফগভ
আফদুর ছাত্তায
মযৌন আযা
াান উনদ্দন
আছভা খাতুন
নভরন মদ
আযনত মদ
মভাাম্মদ আনভন উল্লা াটাযী
কুরসুভা মফগভ
ভূলন চন্দ্র ফভনন
যাধা যাণী
মভাোঃ যনদ নভা
মভাাোঃ ানভনা মফগভ
নাযান মদফ নাথ
অঞ্জরী মদফনাথ
নভরন কানন্ত দা
ঊলা যাণী দা
মভাোঃ ইভাইর গাজী
মভাছাোঃ মাজন আযা মফগভ
মভাস্তাক আজভদ
ভৄননদা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ খান
মভাাম্মৎ তাছনরভা মফগভ
আরী আজভদ
ভযনজনা মফগভ
ানফবুয মফাযী
ঝণ না মফগভ
মভাোঃ আরাভ খান
তদা ানদা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
াননা আক্তায
মভাোঃ ফজলুয যভান (ফাবুর)
মভাাোঃ পাজথভা মফগভ
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30/11/1990
21/06/1993
06/01/1988
01/12/1993
07/10/1990
15/12/1988
30/12/1993
01/01/1992
01/01/1995
08/08/1995
30/12/1987
25/12/1993
25/11/1993
08/02/1989
23/08/1987
07/02/1997
18/10/1992
08/05/1996
01/01/1993
25/03/1990
20/05/1989
29/12/1989
20/03/1990
01/05/1990
20/06/1991
27/11/1989
06/02/1990
20/12/1995
20/02/1995
12/07/1991
31/12/1991
23/06/1994
01/09/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29406 তানপকুর ইরাভ
29407 ভানছুযা আক্তায
29408 ভনউয যভান
29409 আনজজুর মখ
29410 মভাোঃ স্বজর নভা
29411 মভাাোঃ ছনকনা খাতুন
29412 এভ, এভ, আযাফুজ্জাভান
29413 আনককুর ইরাভ
29414 আনতা মযজজাানা মভৌসুভী
29415 যাজু আজভদ
29416 জানকয মাজন
29417 কানযভৄর ইরাভ
29418 মভাোঃ হুভায়ুন আজভদ ভূইা
29419 লুৎফুল্লাীর ভানজদ
29420 তানা ইরাভ
29421 মভাোঃ আনতকুর কনযভ ভজুভদায
29422 মভাোঃ ভৄযাদুর ক
29423 আাদুর আরভ
29424 যাজন কুভায মবাজ
29425 মভাোঃ ভাফুজুয যভান
29426 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
29427 মভাোঃ মনরভ নভা
29428 কাজী জানদুর ইরাভ
29429 শুভ্র নদক ারদায
29430 মভাোঃ যনকবুর ইরাভ
29431 তনদুর ইরাভ
29432 মভাোঃ াখাাত মাজন
29433 নফকা চন্দ্র মদফ
29434 মাযাইা ননদ্দকা যাখী
29435 মভাোঃ নাদ আরী
29436 নভজনা যাজদ াান
29437 পাযাদ জাান অনা
29438 মভাোঃ আর আভীন ারাদায

এ. এভ মভাাযপ মাজন
তাছনরভা মফগভ
ভত মভাোঃ মভাতানরফ নকদায
ভাহবুফা আক্তায
ভাাবুবুয যভান
মভজরুজন্নছা
াভসুর ক
আনিা মফগভ
মভাোঃ ান্নান যদায
রুনফা মফগভ
ভত মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাাোঃ ারভা মফগভ
ভত আোঃ গনন মভাল্যা
মভাাোঃ মফগভ নাায
খনরলুয যভান
আকনরভা খাতুন
আবু মযজা মভাাম্মদ ভাসুদ
মখাযজদা াযবীন
মভাোঃ আবু আজনভ মফাযী
ফুরভারা মফগভ
ভত নভাচাঁন মফাযী
ভাজজদা মফগভ
এভ তানযকুর ইরাভ
াননাতুর জান্নাত
মভাোঃ আবুর কাজভ ভূইা
াজজযা ভূইা
ভত কাজী তাজয মাজন
পনযদা মফগভ
এভ. তানযকুর ইরাভ
তদা াননাতুর জান্নাত
মভাোঃ নযাজুর কনযভ ভজুভদায
মগরভান আক্তায
মভাোঃ ভৄন্তাজ আরী
াানা মফগভ
ভভতাজ উনদ্দন আজভদ
জাানাযা মফগভ
সুবাল চন্দ্র মবাজ
নদপ্তী যানী মবাজ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
ভভতা মফগভ
ভত মভাোঃ ননকয আরী ব্যাাযী
মভাছাোঃ ানভদা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাছাোঃ আজরা খাতুন
কাজী ভৄনজফায যভান
কুরসুভ মফগভ
ভজর ারদায
ন্ধ্যা ারদায
মভাোঃ াইদুয যভান
মযাকানা মপযজদৌী
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
আকনরভা খাতুন
মভাোঃ াজদক নভা
ানপা মফগভ
মগৌযাঙ্গ চন্দ্র মদফ
অঞ্জরী যাণী মদফ
মভাোঃ ননদ্দকুয যভান
াফুজা আক্তায
মভাোঃ ভয আরী
মযাজকা মফগভ
নভজনা আব্দুয যাজ্জাক
খানদজা মফগভ
নযজর রস্কয
মযাজকা রস্কয
আোঃ যাজ্জাক ারাদায
যানজা খাতুন
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20/08/1987
10/06/1988
15/10/1993
07/07/1990
03/03/1992
25/10/1992
13/11/1987
03/05/1996
24/08/1993
01/08/1996
05/03/1997
06/02/1997
20/12/1988
25/02/1991
06/02/1997
01/01/1988
14/11/1988
01/01/1995
02/01/1990
07/01/1990
03/04/1997
28/06/1987
01/09/1991
04/09/1987
08/12/1988
07/06/1994
14/12/1989
11/11/1987
30/12/1992
24/12/1991
03/06/1990
10/05/1996
04/03/1991
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29439 নুযজাান ইরাভ
29440 যানা কুভায দত্ত
29441 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ
29442 মভাোঃ এফাজদ উল্লা আজনভয
29443 নযাজ ভাভৄদ
29444 এনাজত উল্লা
29445 ভদুদ আজভদ
29446 মভাোঃ পার আজফদীন
29447 নাঈভা নাজনীন
29448 পারুক মফাযী
29449 ানযায আজভদ
29450 মভাোঃ খাজরুর ইরাভ
29451 মজনযন মাজন তন্দ্রা
29452 মভাোঃ মাজর খান
29453 সুানা আক্তায
29454 মভাছাোঃ ভৄক্তা মফগভ
29455 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
29456 মভাোঃ ভননয মাজন
29457 মজবুন মনছা ভাযনজা
29458 মভাোঃ দুরার মাজন
29459 মভাোঃ ানজবুর ইরাভ
29460 মভাোঃ নফী মাজন
29461 নপজযাজ ভাভৄদ
29462 নভঠুন চন্দ্র ীর
29463 মভাোঃ রুজফর আজাদ
29464 মভাোঃ াীনুয যভান
29465 মভাোঃ মাাগ মাজন
29466 মভাোঃঃোঃ ইনরা খান
29467 সুফীয কুভায দা
29468 মভাোঃ আরভাছ
29469 মদফব্রত নফশ্বা
29470 নভনাজুর ইরাভ
29471 মভাোঃ াাফ উনদ্দন

মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
পনযদা ইানভন
ভত ননয কুভায দত্ত
বাযতী যানী দত্ত
মভাোঃ ভনপজ উদ্দীন
মযনজা খাতুন
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাাোঃ তানভনা আক্তায ইনত
মভাোঃ া আরভ
ভৄক্তা আরভ
মভাোঃ ারা উদ্দীন
পাজতভা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর াজদ
মভাছাোঃ ভাসুদা মফগভ
ারুনুয যনদ
মযানজনা মফগভ
ভৄাম্মদ াাদাত মাজন
পাজতভা আক্তায
ফদয মফাযী
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ মনরভ নভা
নউনর মফগভ
আফদুর ভনতন
াযবীন আক্তায
মভাোঃ কনফয মাজন
রুনা মফগভ
মভাোঃ আরাউদ্দীন খান
মনরনা আক্তায
এ এভ াজযাায মাজন
মনরনা মফগভ
মভাোঃ জাপয আরী
মভাছাোঃ াছনা খাতুন
মভাোঃ আবুর মাজন
আছুভা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ফাজছদ
সুনপা আক্তায
মভাোঃ জানকয মাজন
মজানা মফগভ
মভাোঃ ভাজজদ ভীয
মভাছাোঃ যানরা খাতুন
মভাোঃ চাঁদনভা
মযজনা মফগভ
নদ উল্লা
াজরভা খাতুন
ভত ারুন-অয-যনদ
মনরনা
নজজতন্দ্র চন্দ্র ীর
নদারী যানী
মভাোঃ খনরলুয যভান
মভাছাোঃ আনিা খাতুন
মভাোঃ ীদুর ইরাভ
মভাাোঃ জজফদা খাতুন
মভাোঃ ভয আরী
যানদ মফগভ
মভাোঃ আভজাদ খান
মভাছাোঃ রুনফ মফগভ
সুজফাধ চন্দ্র দা
সুযী দা
মভাোঃ ইউনুছ যদায
মভাাোঃ াজপজা মফগভ
অননর চন্দ্র নফশ্বা
যননজতা নফশ্বা
নপকুর ইরাভ
ানাজ ইরাভ
া আরভ
তাজ্জজফয মনছা
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28/07/1991
03/07/1989
15/11/1990
25/01/1997
23/07/1996
16/12/1988
01/11/1994
30/12/1988
01/02/1989
20/11/1992
10/06/1997
05/05/1993
01/01/1994
25/11/1989
11/11/1991
17/03/1988
28/09/1987
08/07/1987
28/09/1997
17/04/1990
30/10/1988
01/01/1997
05/01/1991
19/06/1991
03/12/1990
04/05/1992
01/10/1992
05/05/1997
23/11/1993
01/08/1989
31/12/1991
03/03/1998
10/12/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29472 এ.মক.এভ. পজলুর ক
29473 মভাোঃ সুভন নভা
29474 মখভত উল্লা
29475 মভাোঃ ইভযান মাজন ভনল্লক
29476 মভাোঃ খনরর াযজবজ
29477 মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
29478 মযানজনা আকতায
29479 মভাোঃ নূজয আরভ
29480 ইজভানা মারতানা
29481 কল্যান যা মচৌদৄযী
29482 এ. এভ. মনরভ মাজন জর
29483 পাযজানা ইানভন
29484 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
29485 মভাোঃ আবু তাজয
29486 মভাোঃ আবুর াান
29487 মযাকছানা ইরাভ
29488 মভাোঃ মাযাফ ভন্ডর
29489 ইনতা আজনভন
29490 পখরুর আরভ
29491 মভাোঃ আনপ মচৌদৄযী
29492 ভাধফী যানী যা
29493 ফাঁধন চক্রফত্তী
29494 জাকানযা ইরাভ
29495 মভাোঃ আব্দুর কাজদয মচৌদৄযী
29496 প্রসুন কানন্ত তালুকদায
29497 নজ. আয. নচতী ভজুভদায
29498 মভাোঃ নদুর ইরাভ
29499 বুরবুর আজভদ
29500 মভাোঃনন ভনন
29501 মভাোঃ কাজভ উনদ্দন
29502 সুভন ফাক
29503 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
29504 মভাোঃ কাউায নভা

মভাোঃ াভসুর ক
ঝড়না আক্তায
মভাোঃ াজাান আরী
জহুযা খাতুন
মভাোঃ যনদ
জানুাযা মফগভ
মভাোঃ রুস্তভ ভনল্লক
আনতকা মফগভ
মভাোঃ জনার আজফদীন
মভাছাোঃ াযবীন আক্তায
মভাোঃ নাফ আরী
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
মভাোঃ নূয মাজন
াছনা আযা মফগভ
মভাোঃ ারী উল্লা
ভত াানাজ মফগভ
ভত মভাোঃ ইনিছ ভূঞা
খাজরদা মফগভ
যননজত যা মচৌদৄযী
সুনীনত যানী মচৌদৄযী
এভ এ মভাাযযপ মাজন
মনরনা মফগভ
আব্দুয গফুয খাঁন
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ানরভ মখ
রুনফা আক্তায
মভাোঃ আননছায আরী
মভাছাোঃ ভানযন মফগভ
মভাোঃ াজাান
যানু মফগভ
দীন ইরাভ
মদজরাাযা মফগভ
মভাোঃ আযাপ ভন্ডর
মনরনা মফগভ
আযাপ আরী
এজরছা মফগভ
নযাজুর ক
াজনা আক্তায
মভাোঃ আজাদ মাজন মচৌদৄযী
ানদা মফগভ
টংক নাথ যা
তাী যানী যা
সুনফভর চক্রফত্তী
নভনু চক্রফত্তী
মভাোঃ নযাজ মাজন ারাদায
নাজভৄন্নাায নফনু
মভাোঃ নপউর আরভ মচৌদৄযী
খুযনদা মফগভ
প্রতা যঞ্জন তালুকদায
প্রবা যানী তালুকদায
ভত মভাোঃ আনভয মাজন ভজুভদায
জাানাযা ভজুভদায
মভাোঃ মযত আরী মখ
নানগন মফগভ
মভাোঃ আব্দুর যনদ
মভাছাোঃ মপারী নফনফ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ আঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ াজদকুর ইরাভ
মভাছাোঃ আঞ্জুাযা মফগভ
সুনীর ফাক
নভতা যানী ফাক
মভাোঃ আবু ফকয ননদ্দক
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ জাভার যদায
ননলুপা মফগভ
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25/09/1988
12/04/1988
31/12/1994
16/02/1991
20/11/1993
10/05/1991
15/04/1988
01/05/1983
01/10/1987
24/12/1996
28/09/1996
15/10/1989
14/06/1989
01/06/1991
20/11/1992
16/02/1989
17/10/1997
20/06/1995
26/04/1995
03/10/1991
12/07/1988
04/12/1994
23/01/1997
03/05/1989
02/05/1988
01/01/1989
15/03/1991
05/08/1990
28/10/1997
10/11/1987
06/03/1994
02/12/1988
15/09/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29505 মভাোঃ যাজর ভাভৄন
29506 মভাোঃ চঞ্চর নভা
29507 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
29508 মভাোঃ আফদুর রনতপ নভা
29509 ভৄকুর নভা
29510 মভাোঃ াজদকুর ইরাভ
29511 ানযায
29512 মভাোঃ আরভগীয মাজন
29513 আব্দুয যনভ
29514 জাাঙ্গীয আরভ
29515 চঞ্চর কুভায
29516 সুফীয কুভায চন্দ
29517 যাজীফ তালুকদায
29518 মভাোঃ আব্দুর ভনভন
29519 মভাোঃ যনফন নভা
29520 আনকুয যভান
29521 মভাোঃ পখরুর আজফদীন
29522 ভাননক চন্দ্র যকায
29523 মভাোঃ যাজা নভা
29524 মভাোঃ ভারুপ মাজন
29525 নরভন মখ
29526 মভাোঃ জানকয মাজন
29527 মভাোঃ মভজদী াান
29528 মভাোঃ ান
29529 ভাইনুর াান
29530 ভৄক্তা খানভ
29531 এ এভ কাভরুজ্জাভান
29532 মভাোঃ াভীভ মাজন
29533 মভাোঃ ইনি আরী
29534 প্রননত নকদায
29535 ননয আক্তায
29536 মখ ানব্বয আরভ
29537 ভানভ আজম্মদ

আব্দুয যনদ নফশ্বা
নানভা মফগভ
ভত মভাোঃ আব্দুর জনরর
রুজান মফগভ
মভাোঃ াইফুর ইরাভ
মভাছাোঃ রুনফা খাতুন
মভাোঃ াান আরী
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
ভত যনভনদ্দন
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ উজম্মদ আরী
মভাছাোঃ মরীনা মফগভ
ইউসুপ আরী
সূর্য্ন আক্তায
মভাোঃ ইভান আরী
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
আব্দুর ভান্নান
ভাা মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ
ভজনাাযা আক্তায
নদনর কুভায নফশ্বা
কল্পনা যানী
ভীয কুভায চন্দ
কল্পনা যানী চন্দ
যজভন্দ্র তালুকদায
ানফিী যানী তালুকদায
মভাোঃ মভাতাজরফ মাজন
মভাছাোঃ জজদা খাতুন
মভাোঃ মাযাফ উনদ্দন
আঞ্জুাযা খাতুন
মভাোঃ খনরলুয যভান
মভজরুন মনছা
মভাোঃ জনুর আজফদীন
আজফদা খাতুন
নজজতন্দ্রনাথ যকায
কৃষ্ণা যানী যকায
আাম্মদ আরী
আঙ্গুযী মফগভ
মভাোঃ পজলুয যভান
মভাছাোঃ াানাজ মফগভ
পারুঃুক মখ
যাজফা মফগভ নরন
মভাোঃ ইউসুপ
নফনফ জহুযা
মভাোঃ কনফয আকন
মভাাোঃ ননযনা কনফয
নফল্লার মাজন
ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ ফজলুয যভান
মপারী
ভৄযাদ মাজন
কননুয মফগভ
মভাোঃ নকতাফ আরী
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভাজজদ আকন্দ
মভাছাোঃ াীনা আক্তায
মভাোঃ মকনান নকদায
মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ
ীভেল কানন্ত নকদায
ননভতা যানী
নভজানুয যভান
আনছা খাতুন
মখ যাান আরভ
মভাছাোঃ মনরনা খাতুন
মভাোঃ আউার মাজন
মফগভ আনযপা আউার
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25/07/1991
16/11/1992
25/12/1987
01/12/1993
05/07/1989
16/01/1993
08/06/1996
15/12/1989
22/01/1996
04/07/1989
20/08/1988
16/05/1988
01/01/1991
20/02/1991
05/08/1987
20/07/1994
31/12/1987
30/06/1987
15/12/1995
20/01/1997
10/10/1994
05/03/1995
07/10/1995
08/08/1987
17/04/1993
05/12/1987
01/09/1991
19/11/1989
20/12/1991
12/09/1988
14/07/1992
08/11/1989
22/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29538 ঞ্জ কুভায াা
29539 মভাোঃ নুরুজ্জাভান
29540 মভাোঃ নানভ মযজা
29541 নফজনাদ চক্রফতী
29542 মভাোঃ যাজদুজ্জাভান
29543 যাজজ যা
29544 মভাোঃ আর আনভন
29545 মভাোঃ জানকয মাজন
29546 নানজভ যনন
29547 মভাোঃ বুখাযী যীপ
29548 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
29549 মভাোঃ নফপ্লফ মাজন
29550 যফীন্দ্র নাথ যা
29551 মভাোঃ আরভগীয যভান
29552 মভাোঃ ানভদুর ইরাভ
29553 জাাঙ্গীয মাজন
29554 মভাোঃ ইব্রাীভ মাজন
29555 সুভন কুভায ার
29556 মভাোঃ মাজর উনদ্দন
29557 মভাোঃ নুয আনভন
29558 মৌযব মদফনাথ
29559 মগৌতভ কুভায াা
29560 নজ. এভ. যাজর যানা
29561 মভাোঃ মাাগ ইরাভ পানভ
29562 হুজইন ভৄাম্মদ লুকভান
29563 ফন কুভায যকায
29564 মভাোঃ জানকয মাজন
29565 মভাোঃ এভযান মাজন
29566 জুম্মান মখ
29567 মভাোঃ তানযকুর ইরাভ
29568 মভাোঃ জাভার উনদ্দন
29569 কাজী মভাোঃ কত ভয
29570 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার ভূইূঁ া

মগাকুর চন্দ্র াা
ননতী যানী াা
মভাোঃ আাদুজ্জাভান
আনফযন মনছা
মভাোঃ াইফুর আরভ
মযনফনা খাতুন
নদক চক্রফতী
রক্ষী চক্রফতী
মভাোঃ আনার ক
মভাছাোঃ যাজদা মফগভ
বি মভান যা
অঞ্জনা যা
মভাোঃ াভসুর আরভ
মভাছাোঃ ভঞ্জুাযা মফগভ
ানপজুয যভান
জহুযা খাতুন
মভাপাজচ্ছর ক
নানছভা মফগভ
মভাোঃ ফনয উনদ্দন
মভাছাোঃ রাবরী মফগভ
মভাোঃ ভনপজ উনদ্দন
মভাছাোঃ জাজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায
নফরনকছ আযা
সুবাল যা
গীতা যানী
মভাোঃ ফজলুর যভান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ভননয উনদ্দন
মভাছাোঃ ানভদা মফগভ
নুরুর ইরাভ মফাযী
আনিা
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
পনজরাতুন মনছা
ননতযানন্দ ার
ভানতী ার
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
মভাোঃ ছাজফয আরী
নুরুন্নাায
ভত সুধীয চন্দ্র মদফনাথ
যাধা যানী মদফনাথ
অনজত কুভায াা
জা যানী াা
মভাোঃ আকযাভ মাজন
জনাফ মফগভ
মভাোঃ অনরউর ইরাভ
যনভা মফগভ
মভাোঃ ফুরনা
মভাছাোঃ ানছনা মফগভ
মগাার চন্দ্র যকায
ভনা যানী
মভাোঃ মভাপাজ্জর ক
যনভা মফগভ
মভাোঃ মনজাভৄর ক
মযাজকা মফগভ
আোঃ যফ মখ
কাভরুন নাায
ভত আব্দুর কুদ্দু
মভাছাোঃ নুযজাান খাতুন
মভাোঃ আবুর মাজন
কুরসুভ মফগভ
কাজী মভাোঃ এাকুফ
নানভা আকতায
ভত আবুর াজভ ভূইূঁ া
পজুজন্নছা
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11/07/1988
12/10/1994
27/11/1988
10/10/1989
21/07/1991
16/02/1990
01/07/1987
08/02/1988
15/10/1997
06/06/1993
24/10/1995
20/12/1989
06/02/1990
04/05/1995
25/09/1989
01/07/1987
31/10/1987
15/05/1988
26/10/1994
31/12/1989
05/07/1995
26/11/1987
21/08/1993
01/05/1997
19/06/1991
07/04/1992
10/10/1992
28/10/1988
03/05/1993
15/06/1988
23/12/1989
20/12/1990
01/10/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29571 াানাজ আক্তায
29572 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
29573 আরী আশ্রাপ (নভন)
29574 তাননা আক্তায
29575 মনাভান
29576 কাজী নাননা
29577 মভাোঃ নাঈভ নভা
29578 মভাোঃ রুজফর নভা
29579 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান
29580 শুবান যাজফংী
29581 নুযাত জাান
29582 মভাজনদা মফগভ
29583 মভাোঃ পার খান
29584 জানকা মপযজদৌন
29585 নুয মভাাম্মদ
29586 নুযাত জাান
29587 ছানব্বয মাজন
29588 মভাোঃ ভয পারুক
29589 খাইরুর জন্নাত রাকী
29590 নফল্লার মাজন ফাঁধন
29591 মভাাদুজ্জাভান
29592 মভাোঃ রুস্তভ আরী
29593 মভাোঃ াআরভ
29594 মভাোঃ া আরভ
29595 মভাাম্মদ নছায আরী খান
29596 আফদুল্যা আর পারুক
29597 জান্নাতুর ভাা নংনক
29598 আনতকুজ্জাান নযভন
29599 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
29600 ভাভৄন াান
29601 মভাোঃ জুজর নভাজী
29602 মখ ভাাভৄদ াান শুব
29603 আফদুল্লযা আর মনাভান

াাআরভ প্রধান
নাজভা মফগভ
মভাোঃ আফদুর ভান্নান
যানজা খাতুন
নদ নভা
জনযনা মফগভ
মভাোঃ মভাাযযপ মাাইন
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ নকনু নভা
ভাযাজ ফানু
কাজী মভাোঃ আোঃ কনযভ
ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ নূরুর আনভন
মভাছাোঃ নননর মফগভ
াজারার
ারুর মফগভ
মভাোঃ আব্দু ারাভ
ননযন আক্তায
অননরুদ্ধ যাজফংী
প্রনতভা যাজফংী
জারার
মযজনা
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা যকায
ানরভা মফগভ
মভাোঃ যতন খান
ারুর মফগভ
ভত মভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ ভূঞাঁ
ভাজজদা মফগভ
নুরুনদ্দন ভৄন্সী
াযবীন আক্তায
মভাোঃ আযাদ আরী
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মভাাযপ মাজন
নযনা
আব্দুয যভান ভাতুব্বয
রারভনত মফগভ
মভাোঃ নুরুর আনভন
আঞ্জুভান আযা মফগভ
মাজন মফাযী
ারুর নফনফ
পনযদ আজভদ
মনরনা খাতুন
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
মভাোঃ আনভন উল্লা
মভাছাোঃ আজভনা খাতুন
আোঃ যনদ নভা
াভছুন্নাায
ভৄাম্মদ াজছন আরী খান
াজরা খাতুন
মভাোঃ আবুর মাজন
পাজতভা খাতুন
আব্দুর রনতপ নকদায
াযনভন সুরতানা রুভা
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ কনফয
ভাকসুদা াযবীন ভাা
মভাোঃ ইব্রানভ প্রাভাননক
মভাছাোঃ ানরভনজনা
ননজান উনদ্দন নফশ্বা
ভত আজফদা সুরতানা
আোঃ ভনতন নভাজী
খানদজা মফগভ
মখ মভাোঃ মগারাভ ভারা
যাান আযা মফফী
মভাোঃ আফদুর ভাজরক
উজম্ম কুরছুভ
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18/09/1993
11/12/1988
15/04/1998
01/01/1992
15/02/1989
01/02/1999
01/09/1993
19/12/1995
21/06/1988
30/01/1993
28/06/1995
18/03/1992
01/01/1991
06/07/1988
23/08/1994
20/12/1992
21/02/1993
18/07/1989
08/04/1992
10/02/1996
03/04/1988
01/03/1992
25/12/1988
01/01/1995
21/12/1987
18/09/1987
29/11/1993
24/10/1994
18/02/1988
20/12/1988
15/04/1991
02/07/1991
30/09/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29604 মভাাম্মদ াজারার
29605 মভাোঃ নুয আরভ
29606 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
29607 মভাাম্মদ নজাউর ক
29608 মভাোঃ কাইয়ুভ যকায
29609 প্রন নফশ্বা
29610 জন্ত নফশ্বা
29611 আফদুল্লা আর মনাভান
29612 নজন্নাতুর ইরাভ সুভী
29613 মভৌসুভী আক্তায
29614 স্বপ্না নকট্রা
29615 যতন কুভায যা
29616 মভাোঃ পজজর আরভ যাব্বী
29617 মভাোঃ কাভরুর াান
29618 মভাোঃ ইব্রানভ মাজন
29619 ফনজ কুভায নভস্ত্রী
29620 মভাোঃ তুননুজ্জাভান টুটুর
29621 জীফন কুভায মঘাল
29622 কাজী জনরুর ইরাভ
29623 এ, মক, এভ, নকফনযা
29624 তানযকুর ইরাভ
29625 সুজন চাকভা
29626 মভাোঃ আর-আনভন খান
29627 পাজতভা আক্তায
29628 মভাোঃ নদুর ক
29629 নুয মভাাম্মদ নানদ
29630 মভাোঃ ইভনতাজ াান
29631 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
29632 তাছনরভা মপযজদৌী স্বণ না
29633 ারা উদ্দীন
29634 নফি কুভায
29635 পাযা মখ
29636 মভাোঃ লুোঃপয যভান

মভাোঃ আবুর কারাভ
দুধ মভজয
মভাোঃ নুয আম্মদ
মভাাম্মত াভছুন নাায
মভাোঃ ভননয মাজন ভইা
নাজভৄন নাায
এ. মক. এভ জনরুর ক
ানভা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক যকায
মভাাোঃ রাইরী মফগভ
বীষ্মজদফ নফশ্বা
ারুর যানী নফশ্বা
বজফন্দ্রনাথ নফশ্বা
নযনভী ারদায
মভাোঃ জানকয মাজন
মভাাোঃ ানভদা মফগভ
কাভরুর ইরাভ
রুনা ইরাভ
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
নাযনগছ মফগভ
স্বযা নকট্রা
নফভরা টপ্নপ্য
গাটুযাভ যা
চারুফারা যা
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ ননজাভী
সুরতানা নাযীন
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাছাোঃ াভসুন নাায
ভত নানয উদ্দীন ভাস্টায
ভত জরা খাতুন
শুধাংশু মখয নভস্ত্রী
সুনীনত যাণী নভস্ত্রী
মভাোঃ যনপকুর
জাানাযা খাতুন
যাজজন্দ্র নাথ মঘাল
রক্ষী যাণী মঘাল
কাজী াাদাৎ মাজন
ানফতা মফগভ
ানপজুয যভান
জনযনা মফগভ
কালু মভাল্লা
নফরনকছ মফগভ
নফশ্বনজৎ চাকভা
প্রাণভখী চাকভা
আবুর কারাভ খান
মভাাোঃ আজভনা মফগভ
আব্দুর ভাজরক
জনভরা আক্তায
ভত ভনজছয আরী
ছনকনা মফগভ
এ, মক, এভ আব্দুর ান্নান
মভাছাোঃ লুৎপা মফগভ
মভাোঃ দনফয উনদ্দন
মভাছাোঃ মযজফকা খাতুন
মভাোঃ পযভান আরী
মভাছাোঃ আপজযাজা মফগভ
আবুর াজভ
মাজনাযা নজনাত
আফদু ারাভ মভাল্লা
নূযজাান
দুরার চন্দ্র ীর
নন তাযা
মখ আফদুর জব্বায
মনরনা আক্তায
মভাোঃ মগারাভ জযাায
মভাছাোঃ জরদা খাতুন
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16/05/1991
14/04/1996
18/05/1992
01/01/1993
22/10/1989
17/11/1988
22/05/1990
01/01/1996
25/05/1996
28/04/1996
25/05/1993
25/01/1988
05/07/1995
05/10/1995
05/06/1987
15/09/1988
12/12/1990
30/06/1987
07/10/1988
30/10/1989
21/10/1987
05/02/1994
10/06/1997
24/08/1993
25/11/1990
11/11/1988
15/03/1993
10/11/1987
24/12/1996
02/05/1994
27/10/1987
03/08/1989
24/06/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29637 এভ,নড, ানবুয যভান
29638 যাভ প্রাদ ভনল্লক
29639 মভাোঃ ভাসুদ যানা
29640 মকৌর নভা
29641 যাখী ীর
29642 নফযাজ চন্দ্র দা
29643 মভাোঃ কনফরুর ইরাভ
29644 এ, মক, এভ, আাদুজ্জাভান
29645 যাান মভাল্লা
29646 ইযাত জাান জুজরখা
29647 নফাা খাতুন
29648 মভাোঃ সুভন মাজন
29649 মভাোঃ নূযনফী মাজন
29650 কুসুভ কনর
29651 মভাোঃ জুরা
29652 নজ, এভ, াদ্দাভ মাজন
29653 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
29654 মভাোঃ জযাায মাাইন
29655 মভাোঃ মজরার মাজন
29656 মভাোঃ াইদুয যভান
29657 সুকান্ত নফশ্বা
29658 খাজরদা মফগভ
29659 মভাল্যা ভাাভৄদ নযাদ
29660 মভাোঃ মভজদী াান
29661 নননৄন চন্দ্র যা
29662 গীতা যানী
29663 মভাোঃ কাভরুর াান
29664 ম্পা আক্তায
29665 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
29666 মভাোঃ ানফবুয যভান
29667 যনজদফ নফশ্বা
29668 মভাোঃ যাইসুর ইরাভ
29669 ভাভৄদুর াান

মভাোঃ মগারাভ নকফনযা
নযনা আপজযাজ
যননজত ভনল্লক
ননফতা যানী
ভত লুৎপয যভান
মভাছাোঃ মযাজভরা মফগভ
মফরাজত মাজন
উজম্ম কুরছুভ
অননর কানন্ত ীর
মগৌযী দা
সুফর চন্দ্র দা
আসু যানন দা
মভাোঃ ভান গনন
মভাছাোঃ কজভরা খাতুন
মভাোঃ হুজন আরী
গুরান মফগভ
মভাাম্মদ আরী
মজনভন আক্তায
আব্দুয যফ
নুযজাান
মখ মভাোঃ আব্দুর াই
াানাজ মফগভ
মভাোঃ আরী মাজন
মভাছাোঃ চানা মাজন
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ ানদা খাতুন
আরীউজ্জাভান
আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ াান যদায
ানভদা মফগভ
নজ, এভ, নগা উনদ্দন
মভাছাোঃ াননা সুরতানা
মভাোঃ যনপকুর আরভ
সুনপা মফগভ
ভত মনকভাভৄদ
নূযফানু
মভাোঃ ভকবুর মাজন
মভারুন মনছা
মভাোঃ াজ আরভ প্যাদা
যান মফগভ
সুযঞ্জন নফশ্বা
নখা নফশ্বা
আোঃ খাজরক কাজী
মগাজরনুয মফগভ
মভাল্যা মগারাভ মভাস্তপা
ানভনা াযবীন
ভত আযফ আরী ারাদায
নুযজাান মফগভ
নাযান চন্দ্র যা
তুরী যানী যা
ভন্টু কৃষ্ণ ারদায
মযনু ফারা ারদায
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
মভাছাোঃ াননা নফনফ
ভত াজাান ভন্ডর
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
মভাোঃ আকফয মাজন
পনযদা মফগভ
াইফুর ইরাভ
মনরনা মফগভ
ননয কুভায নফশ্বা
ফরুনা নফশ্বা
মভাোঃ আবুর াান
জান্নাত আযা
মভাোঃ পজলুর ক
ারুর মফগভ
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23/11/1992
11/01/1990
15/10/1988
10/10/1995
03/11/1989
01/01/1990
10/01/1988
10/11/1989
06/02/1998
20/11/1989
24/11/1996
01/01/1994
05/09/1988
15/05/1994
02/01/1989
28/02/1992
07/01/1991
30/12/1988
28/12/1994
04/04/1992
06/10/1990
01/11/1991
01/01/1990
31/08/1988
10/02/1991
30/11/1987
10/10/1996
15/09/1992
01/10/1992
25/06/1989
02/03/1990
20/06/1990
01/01/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29670 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
29671 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
29672 নজ দত্ত মচৌদৄযী
29673 মভাছাোঃ ননযন নরা
29674 তানদ মাাইন
29675 ভাবুবুয যভান খাঁন
29676 জর কুভায নফশ্বা
29677 মভাোঃ যভজান আরী
29678 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
29679 াান নফন যাজজাক
29680 যাজদ আজম্মদ
29681 মভাোঃ আব্দুর আউার
29682 অন তফদ্য
29683 মভাোঃ আরাজ উনদ্দন
29684 নরভা আক্তায ভৄক্তা
29685 সুপ্রীনত নফশ্বা
29686 যানা যদায
29687 মভাাম্মদ যীফুর ইরাভ
ভজুভদায
29688 মভাোঃ নরু নফশ্বা
29689 মভাোঃ আাদ মখ
29690 জানদ াান
29691 আাদুজ্জাভান
29692 বুজ নভা
29693 মভাোঃ ভাজদুর ক
29694 তানবীয আতাভ
29695 নন চন্দ্র ভন্ডর
29696 ভাজারুর ইরাভ াননজদ
29697 আনভরুর ইরাভ পানভ
29698 মভাোঃ নদুর ইরাভ রা
29699 মভাোঃ নানজয াযজবজ অঘ ন
29700 সুজন আচার্য্ন
29701 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
29702 সুনন্দ সূিধয

মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
আনজুাযা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
মভাছাোঃ ছাজরা খাতুন
ভয দত্ত মচৌদৄযী
নযনা যাণী দত্ত মচৌদৄযী
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ
মভাোঃ আজর খান
ানচনা মফগভ
মভাোঃ ভনজবুয যভান খাঁন
যানদা মফগভ
ভত সুকুভায নফশ্বা
ভত ঊলাযানী নফশ্বা
আোঃ ভাজরক
মভাছাোঃ ভনজজরা খাতুন
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
নখনা খাতুন
আব্দুয যাজজাক
ভাফুজা ফানু
মভাোঃ আবুর পজর
মভাছাোঃ আছভা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ তহুযা খাতুন
নযনাযান তফদ্য
নযদাী
মভাাম্মদ আরী
মযনু খাতুন
মভাোঃ নরটন
ানভা মফগভ
সুান্ত কুভায নফশ্বা
ইরা যানী নফশ্বা
জাভার যদায
যাজরা মফগভ
মভাাম্মদ ভনপজুয যভান
পজজজজন্নছা
মভাোঃ মযজাউর নফশ্বা
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ আপজার মখ
ানকরা মফগভ
ইাজ উনদ্দন
মভাছাোঃ ানরভা খাতুন
পনযদুজ্জাভান
নানছভা মফগভ
দুদুনভা ভারত
ানাজ মফগভ
মভাোঃ আাদুজ্জাভান
মভাছাোঃ ভাজজদা খাতুন
নযাজুর ইরাভ
জনফ আক্তায
নফন চন্দ্র ভন্ডর
াধনা যানী
আব্দুর মভাজভন
নভনাযা মফগভ
নযাজুর ইরাভ
ছাজদা খানভ
মভাোঃ াইফুর ইরাভ মগারা
মভাছাোঃ ানকরা ফানু ানক
মভাোঃ আব্দুর ভনতন
নানছভা আক্তায
ক্ষীজযন্দ্র আচার্য্ন
সুকৃনত আচার্য্ন
মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
রাইজু মফগভ
জতযন্দ্র সূিধয
ভাা সূিধয
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20/07/1988
17/05/1991
07/10/1990
26/11/1987
03/12/1994
30/07/1992
01/02/1994
05/02/1990
05/07/1992
16/10/1993
18/10/1996
12/11/1989
10/05/1990
07/02/1990
04/08/1992

16/03/1996
25/12/1989
01/11/1987
25/11/1990
17/09/1997
25/11/1991
16/11/1989
28/11/1988
12/05/1992
11/07/1994
21/08/1996
17/01/1998
15/12/1992
07/12/1997
25/10/1994
07/07/1989
12/07/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29703 ভজনু নভা
29704 মজানাকী আক্তায
29705 াভীভা আক্তায
29706 মভাোঃ ভাভৄন নভনজ
29707 মভাোঃ ানন খান
29708 চন্দ্র মভান যকায
29709 মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
29710 নফপ্লফ যকায
29711 মভাছাোঃ াভীভা খাতুন
29712 যতন চন্দ্র
29713 মভাোঃ যাজর যানা
29714 মভাোঃ ফদরুজদ্দাজা
29715 মভাোঃ আব্দুর আাদ আরী
29716 মভাোঃ মখ াদী
29717 মভাোঃ মভজদী াান
29718 নরভন যা
29719 মদফব্রত কুভায ভন্ডর
29720 অনভত াা
29721 আব্দুর ফাজযক খাঁন
29722 নভন্টু নফশ্বা
29723 প্রসূন ঘযাভী
29724 াীন নভা
29725 ততী ধয
29726 মভাোঃ নানজভ আজভদ অশ্রু
29727 ভাভৄদুর ক
29728 মভাোঃ নজাউয যভান
29729 সুভী আক্তায
29730 মভাোঃ ইকফার মাজন
29731 তাজযক আনজজ
29732 মভাাম্মদ আবু তাজয
29733 মভাাম্মদ পারুক
29734 মখ ভাভৄদউল্লা
29735 মভাোঃ ানপউর ইরাভ

মভাোঃ ভৄকুর যকায
াজজযা মফগভ
আবুর মাজন
আজনাাযা মফগভ
নছনদ্দকুয যভান
রুভা মফগভ
মভাোঃ আোঃ জব্বায নভনজ
ছাজরা মফগভ
মভাোঃ আরভগীয খান
মজানা মফগভ
ভত যাভধন যকায
মযনুফারা যকায
মভাোঃ আযাফুর আরভ
মভাাোঃ আজভনা মফগভ
প্রজভাদ যকায
ভাা যানী যকায
মভাোঃ াজদক আরী
মভাছাোঃ ারভা খাতুন
কানত্তনক চন্দ্র
মজাদা যানী
মভাোঃ নাজভৄর আান
যাজফা মফগভ
মভাোঃ ভয আরী
নভজ াজজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর প্রাং
মভাছাোঃ আল্যান মফগভ
মভাোঃ ভাসুদ নভা
ভাভৄদা খাতুন
মভাোঃ ইউনুছ আরী
াানাজ মফগভ
ভজশ্বয যা
নভানঙ্গনী যা
াঙ্ক কুভায ভন্ডর
কল্পনা যানী
ননতাই চন্দ্র াা
চন্দনা যানী াা
ইছাক আরী খাঁন
ানদা মফগভ
খজগন্দ্র নাথ নফশ্বা
সুলভা যানী নফশ্বা
প্রনফানন্দ ঘযাভী
নরনকা ারদায
জদর মাজন মভাল্লা
নফরনক মফগভ
যননজৎ ধয
গীতা যানী ধয
মভাোঃ আরতাপ মাজন
যন আযা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ক
াগনযকা
াজযাায জাান জানভর
ানপা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ ইভাইর মাজন
যত্না মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক
মকাননুয মফগভ
মভাাম্মদ াারভ
নভজ তাজযা মফগভ
মভাাম্মদ মফরার
পাজতভা মফগভ
মখ আোঃ যনদ
আজরা মফগভ
মভাোঃ ভীন আরী
মভাছাোঃ সুযাইা ইানভন
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15/10/1997
01/08/1990
06/09/1992
12/05/1988
05/05/1993
17/10/1987
20/07/1991
21/07/1986
20/11/1991
10/07/1987
22/02/1989
17/10/1996
21/11/1989
21/10/1987
21/07/1994
21/06/1991
15/04/1992
05/02/1994
10/11/1987
12/05/1992
30/04/1992
01/01/1990
05/11/1987
05/07/1991
13/09/1990
13/06/1987
20/05/1991
25/10/1995
05/02/1992
03/05/1991
15/06/1987
01/01/1994
01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29736 নফন কাঞ্জীরার

18/06/1987

29737

21/11/1987

29738
29739
29740
29741
29742
29743
29744
29745
29746
29747
29748
29749
29750
29751
29752
29753
29754
29755
29756
29757
29758
29759
29760
29761
29762
29763
29764
29765
29766
29767
29768

নফভর কাঞ্জীরার
যভরা কাঞ্জীরার
দীক নফশ্বা
ফাদর নফশ্বা
ভদুর নফশ্বা
মভাোঃ ানদুয যভান
মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন
ভজনাাযা খাতুন
মভাোঃ নভজানুয যভান মাজর
মভাোঃ াজাান
ভনদনা মফগভ
পানযা মজনযন
স্বাভীয নাভ-মভাোঃ খারুজ্জাভান খান
নফউটি মফগভ
তরুন কুভায
উত্তভ কুভায ারাদায
যাধা যানী
মভাোঃ াইদুর ইরাভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
নফরনকছ নাায
মভাোঃ আনযপ মযজা
মভাোঃ আকতারুজ্জাভান
মভাছাোঃ াননা ফানু
মভাোঃ কনফরুর ইরাভ
মভাোঃ আব্দুর দনরর
মভাছাোঃ কনযভা মফগভ
ইকফার মাজন
ভত. মাযাফ ভধা
ভত. ভজনাাযা
আকনরভা আক্তায
মভাোঃ এনাজত মাজন
মভজরুন মনছা
মভাোঃ নজাউর ক
মভাোঃ আব্দু াত্তায
ানা জাান
মভাোঃ াগয আাজম্মদ
মভাোঃ মনরভ নফশ্বা
মভাছাোঃ ছারভা মফগভ
মভাোঃ আরী আজভ
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
মভাছাোঃ ানরভা মফগভ
মভাোঃ মভজদী াান
মভাোঃ আবু তাজয
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
মভাোঃ আবু জাপয খান
মভাোঃ পনযদ খান
পনযদা মফগভ
এ, এভ তানবীয মাজন
যদায াাদাৎ মাজন
মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ ইভাভ মাজন
মভাোঃ ভনতউয যভান
আনযপা খাতুন
ধভন নাযান যা
নফজযন চন্দ্র যা
নফভাা যানী যা
যানকবুর ইরাভ
আব্দুর াই
জীফন মনছা
আনযফুর ইরাভ
নরটু নভা
আজরভা
মভাোঃ চাঁন নভা
মভাোঃ আব্দুর আনজজ নভা
মভাছাোঃ নাউফুরী মফগভ
মভাাোঃ নাজভৄন নাায
মভাোঃ আব্দুর ানরভ আকন
মভাাোঃ নুযজাান মফগভ
যানজফ
নযাজ
াজজযা
উত্তভ কুভায মগাস্বাভী
প্রবাত যঞ্জন মগাস্বাভী
সুপরা যানী মগাস্বাভী
ানাজ আক্তায
মভাোঃ যাপ উদ্দীন
াজজদা মফগভ
মভাোঃ ানজউর ইরাভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ প্রাং
মভাছাোঃ কাভরুন নাায
শুকজদফ যা
ভজন্দ্র নাথ যা
চারুফারা যা
নভরন মাজন
মযত আরী
নভনা খাতুন
মভাোঃ মতৌনদুয যভান
মভাোঃ আকফয মাজন
নভনরা মফগভ
মভাোঃ আাদুজ্জাভান
নযাজুর ক ভৄতাইত
আনভরুন মনচ্ছা
অীভ মাদ্দায
ভত. অভয চন্দ্র মাদ্দায
নপ্রা মাদ্দায
মভাাম্মদ ানবুর াান (জুজর) মভাাম্মদ যাজারী ভন্ডর
জুজফদা মফগভ
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01/10/1988
25/11/1991
12/01/1989
02/10/1991
12/12/1993
21/10/1993
12/11/1987
10/07/1987
25/07/1988
24/08/1987
17/04/1992
30/10/1992
12/12/1990
10/12/1992
11/05/1988
01/01/1989
17/01/1988
06/02/1993
31/12/1992
28/08/1993
05/02/1988
03/09/1991
28/08/1988
31/07/1992
30/12/1987
30/12/1988
17/05/1994
05/10/1988
14/01/1991
01/01/1988
05/07/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29769 ভাকসুদুয যভান
29770 ভাননক চাঁদ
29771 ইভত আযা জাান
29772 মভাোঃ নফল্লার মাজন রা
29773 কাজী ভনতউয যভান
29774 মযজাউর কনযভ
29775 ভাবুফা আক্তায ভৄক্তা
29776 মভাোঃ মপযজদৌ মাজন
29777 াান মভাোঃ কাছায
29778 মভাোঃ ানপজুয যভান
29779 রুভানা আক্তায
29780 মভাোঃ ইভযান খান
29781 মভাোঃ মাযাফ মাজন
29782 মভাোঃ ারাউনদ্দন
29783 মভাোঃ ভারুপ জাভান
29784 মভাোঃ আব্দু ারাভ
29785 মভাোঃ মজাজপ নভা
29786 মভাোঃ জনরুর ক
29787 মভাোঃ যানজফ মাজন
29788 মভাোঃ যাজু আজম্মদ
29789 মভাোঃ াজারার কফীয
29790 মভাোঃ যানজফ মাজন
29791 মভাোঃ যাান উদ্দীন যনক
29792 মভাাম্মদ আনকুর আরভ
29793 নদুর ইরাভ
29794 শ্যাভরী যানী
29795 মভাোঃ তানকুজ্জাভান
29796 অনফ ন কুভায ার
29797 মাননা তানীভ
29798 মভাোঃ ইকফার মাজন
29799 নজাউয যভান
29800 ানফবুয যভান
29801 মভাোঃ াইফুর ইরাভ

ভত. ননজাভ উনদ্দন
ভত. যাজফা আক্তায
আবু ভৄছা
ননযনা মফগভ
মভাোঃ ইভাইর মাজন
পনযদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর গাপপায
আরুপা আক্তায
কাজী াভছুর ক
মভাছাোঃ মখাজদজা মফগভ
তনজয যভান
ননজযন মনছা
আব্দুর ভাজরক
নউরী মফগভ
মভাোঃ মারাইভান মাজন
মভাছাোঃ মখাজতজা মফগভ
আব্দুর ভান্নান আকন
নভজ আনভনা মফগভ
মভাোঃ নজাউর ক
নুপা মফগভ
যীপ উল্লা
নখনা মফগভ
মভাোঃ ইা খান
মজরনা মফগভ
মভাোঃ মযত আরী
আনছা মফগভ
(ভত) মভাোঃ ফজলুয যভান
(ভত) জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আননছুজ্জাভান
মভাাোঃ নাজভৄন নাায
মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয মযজ্জাক
কল্পনা আক্তায
ভত. পজলুর ক
লুৎপা খানভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মভাছাোঃ কাভরুন নাায
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
মভাছাোঃ আঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ জহুরুর ইরাভ যদায
মভাছাোঃ াানাযা খাতুন
মভাোঃ আভজাদ মাজন
মভাছাোঃ ভনজননা খাতুন
মভাোঃ াননপ ারাদায
নভজ মযক্সনা মফগভ
মভাাম্মদ কাভরুর আরভ
াননা মফগভ
মভাোঃ আভজাদ মাজন
সুনপা মফগভ
ভত-কনফন্দ্র নাথ ফভনন
যস্বতী যানী
মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
জাানাযা খাতুন
অতুর চন্দ্র ার
চী যানী ার
মতাপাজর আজভদ
কাভরুন নাায
মভাোঃ নুয মাজন পযাজী
নাজভৄন নাায
আবু তাজয
পজজুন মনছা
এজরভ উনদ্দন মফাযী
মযাজকা
ভত. চাঁন নভা
মযজজকা মফগভ
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05/10/1987
15/04/1991
11/09/1990
07/02/1991
15/07/1989
28/10/1994
05/09/1996
12/11/1990
31/01/1989
25/04/1994
01/03/1990
26/08/1992
05/04/1992
22/05/1988
08/09/1987
12/02/1993
01/02/1988
10/10/1988
15/03/1990
27/01/1993
01/09/1990
05/02/1988
01/02/1988
27/12/1993
25/04/1989
26/07/1989
11/08/1988
15/10/1989
02/03/1988
14/08/1989
30/11/1987

18/06/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29802 মভাোঃ আবু াঈদ
29803 ভৄাম্মদ কাভরুর াান
29804 াযনভন আক্তায মাভা
29805 মভাোঃ আজনাায মাজন
29806 া আরভ খান
29807 যানদুর ইরাভ
29808 মভাছাোঃ উজম্ম তানভভা
29809 মভাোঃ আর পাাদ
29810 মভাোঃ নুজয আরভ যদায
29811 নযদা যা
29812 মভাোঃ ইভযান খান
29813 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
29814 মভাোঃ আনভয আরী মখ
29815 সুকন ন কুভায াা
29816 জান্নাতুর মপযজদৌ
29817 তানভনা ইানভন
29818 মাাগ
29819 যাজীফ নফশ্বা
29820 মভাোঃ কাভরুর মাজন
29821 আফদুয যভান যদায
29822 মজকন্দায আরী
29823 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
29824 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
29825 ানাজ আক্তায
29826 জনার আজফদীন
29827 মভাোঃ পার নকদায
29828 ফানা যানী সূিধয
29829 যাজছর নকদায
29830 নজভর যা
29831 জান্নাত আযা নফথী
29832 মভাোঃ নানছয উনদ্দন
29833 াভীভা আক্তায
29834 ননয দা

মভাোঃ ইযানপর ক
মভাাোঃ আনভযা খাতুন
মভাাম্মদ মভাস্তপা
জনফ নফা
মভাোঃ াজাদা
নানছভা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
াজনাাযা মফগভ
জব্বায খান
ছাজযা মফগভ
আবুর াজভ
জহুযা খাতুন
মভাোঃ আইনুর মাাইন
মভাছাোঃ আজফদা মফগভ
মভাোঃ আবুর ফাায
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ যদায
মভাছাোঃ জুজরখা মফগভ
মভানী কান্ত যা
মভৄনা যানী যা
আফদু ারাভ খান
নপজযাজা াযবীন
মভাকবুর মাজন
আনজজযা মফগভ
মভাোঃ দাউদ মখ
ভনতন মফগভ
তয যঞ্জন াা
কনফতা যানী াা
নফীউর কনযভ (ান্না)
মপারী
ভত. আফদুর ফাজযক মভাল্লা
রুকুন্নুনাায
আান উল্লা
নাজভা মফগভ
ভত. যণফীয নফশ্বা
রীরা চক্রফতী
মভাোঃ যনপক
আজা মফগভ
মভাোঃ আরী মাজন যদায
মভাাোঃ যানজা মফগভ
আব্দুর মভানভন
আনছা খাতুন
আব্দুর ত্তায ারাদায
ানদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যভান
প্না মফগভ
মভাোঃ আরী মাজন ারাদায
মভাাোঃ চানফরু মফগভ
জুরনপকায আরী
াাযা মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর মাজন নকদায
মভাাোঃ কননুয মফগভ
যজভ চন্দ্র সূিধয
খুকুভনন সূিধয
জাাঙ্গীয নকদায
ানা মফগভ
নয যা
ভভতা যা
ভৄন্সী আব্দুর ফাজতন
যানদা মজনভন
আবু তাজয
আজভনা মফগভ
াজাান (আোঃ ছাত্তায)
ডনর আক্তায
ননযঞ্জন দা
সুনচিরা দা
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21/01/1989
01/02/1995
12/08/1996
09/03/1989
10/07/1989
05/10/1989
08/08/1993
15/11/1987
25/12/1992
07/01/1990
31/12/1990
01/12/1992
14/10/1995
04/10/1988
27/03/1993
06/05/1990
06/10/1995
25/03/1990
13/10/1990
12/12/1987
11/11/1987
13/04/1992
01/01/1990
15/10/1993
23/07/1991
08/07/1995
01/03/1990
30/06/1987
25/11/1988
15/05/1990
31/12/1989
07/03/1997
18/07/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29835 রুনফনা আক্তায
29836 াদ্দাভ মাজন
29837 মভাোঃ ভয ানন
29838 নানদ মভাল্যা
29839 অননক আজভদ
29840 সুভন চন্দ্র ারদায
29841 নরনা সুরতানা
29842 আনছা খাতুন
29843 ভেথী যানী মদফনাথ
29844 নযতী যাণী দত্ত
29845 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ
29846 জীফ মাজন
29847 মভাোঃ বুরবুর ইরাভ
29848 ইভাইর মভাল্লা
29849 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
29850 াযভীন সুরতানা
29851 মভাছাোঃ পাজতভা আক্তায
29852 ভানপজুয যভান
29853 সুজন কুভায যা
29854 মভাাোঃ াানাজ াযবীন
29855 মভাোঃ ভাননক মাজন
29856 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ উজ্জর
29857 ফকুর চন্দ্র ফভনন
29858 নভঠুন দা
29859 মভাোঃ মভজদী াান
29860 আনভনুর ইরাভ
29861 মভাোঃ াভীভ খাঁন
29862 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
29863 নরা আক্তায
29864 মভাোঃ জুজর যানা
29865 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
29866 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
29867 মভাোঃ নাজভৄর াান

মভাোঃ নূরুর ইরাভ
ভত.লুৎফুজন্নছা
কাজী ভৄদ্দীন
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
াানা াযবীন
মভাোঃ জানদ মভাল্যা
চম্পা মফগভ
ভকবুর আজভদ
নযনা মফগভ
ফাবুর চন্দ্র ারদায
ঊনভনরা যানী
ইভদাদুর ক মভাড়র
নপজযাজা মফগভ
ভত. খন্দকায আনছায উনদ্দন
দুনরজান মফগভ
অভয কুভায মদফনাথ
কননকা যানী মদফনাথ
জন্ত নকজায দত্ত
যস্বতী যানী গু
আফদুর ভনজদ খান
ভভতাজ মফগভ
মাজছন আরী
ভাা মফগভ
মভাোঃ ভৄনজফয যভান মভাল্লা
মভাাোঃ পাজতভা মফগভ
তাজরফ মভাল্লা
নানগন মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
আজনাাযা খাতুন
মভাোঃ ভননরুজ্জাভান যকায
ভনভনা মফগভ
ভত ারীউল্লা াজটাাযী
ভজনাাযা মফগভ
ইনি আরী
নভনুকা মফগভ
ফাসুজদফ যা
রক্ষী যানী
মভাোঃ া আরভ াং
ানরভা মফগভ
মভাোঃ আকফয আরী
মভাছাোঃ মভাজভনা খাতুন
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ পনযদা আক্তায
অননর চন্দ্র ফভনন
অননতা যানী
গকুর দা
কাজর যানী দা
আব্দুর গনন নকদায
মভাাোঃ খানদজা মফগভ
আোঃ যাজ্জাক ভনল্লক
যরা মফগভ
মভাোঃ আরাভ খাঁন
মভাছাোঃ নউরী মফগভ
ভত যনভজ উদ্দীন
আজরনুয মফগভ
মভাোঃ আতাউয যভান
ননযন আক্তায
মখ আবুর াান
নানছভা খাতুন
মভাোঃ আযাদ আরী
খুননদা খাতুন
আব্দুর ফাযী ারাদায
ননরু মফগভ
মভাোঃ ইন্তাজ উনদ্দন
খানদজা মফগভ
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08/06/1988
05/01/1992
30/12/1995
10/10/1996
20/09/1998
31/12/1990
17/01/1989
20/06/1996
01/01/1993
15/03/1992
05/10/1989
27/07/1992
02/01/1986
11/09/1993
14/05/1988
14/06/1988
25/05/1989
10/12/1989
12/05/1996
01/06/1987
07/04/1989
14/12/1995
08/10/1992
01/03/1989
01/03/1994
05/02/1988
10/03/1994
01/08/1993
05/07/1994
21/01/1990
18/09/1988
05/06/1991
07/10/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29868 মভাছাোঃ নানগন মফগভ

মভাোঃ আভজাদ আরী
মভাছাোঃ ঝন না মফগভ
29869 মভাছাোঃ উজম্ম কুরছুভ
মভাোঃ আব্দুর াজদ
মভাছাোঃ পানভা মফগভ
29870 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ যাজদ ভন্ডর মভাোঃ আব্দুর ভাবুদ ভন্ডর
মভাছাোঃ আছভা মফগভ
29871 মকৌনক ভন্ত
অরঙ্গ ভন্ত
নাযানী ভন্ত
29872 মভাোঃ আব্দুর কাজদয
মভাোঃ ফাাতুল্লা নভা
মভাছাোঃ আছভা মফগভ
29873 তানফীয াান যানজফ
আব্দুছ ারাভ
ানপজা খাতুন
29874 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
মভাছাোঃ ডানরা াযবীন
29875 মাজন মভাোঃ ভাফুজ আরভ
মভাোঃ ভান্নান আকন
আজভনা মফগভ
29876 াকী আক্তায
াভছুর ক মখ
ভাফুজা মফগভ
29877 আবুর ফাায
ভননরুর ইরাভ
যনভা মফগভ
29878 াাবুনদ্দন আজম্মদ
আনভরুর ইরাভ
ানপা খাতুন
29879 ইউসুপ আজভদ
াভসুর ক মভাল্লা
আনছা মফগভ
29880 াইফুর ইরাভ
ভত নুরুর ইরাভ
াজজদা মফা
29881 মভাোঃ া আরভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মনরনা মফগভ
29882 াাবুনদ্দন আজভদ
ভত নফীয উনদ্দন মভাল্লা
জগন মনছা
29883 এ, এভ, আরভগীয মাজন
মভাোঃ আকফয আরী
মভাছাোঃ নানছভা মফগভ
29884 াদ্দাভ মাাইন
াাদাত মাাইন তালুকদায
মভনযনা মফগভ
29885 মভাোঃ াাদাত ইরাভ
মভাোঃ আরভগীয মাজন
মভাাোঃ ভারুপা মফগভ
29886 মভাোঃ মগারাভ যানব্ব
মভাোঃ াভছুর আজভ
মভাছাোঃ যাজফা মফগভ
29887 সুভন কুভায ঝাঁ
সুজফাধ কুভায ঝাঁ
গীতা যানী ঝাঁ
29888 মভাোঃ আযাপ মাজন
ভত আনভয আরী মখ
নপজযাজা মফগভ
29889 মভাোঃ ভনদুর ইরাভ
ভাননক ভানঝ
ভভতাজ মফগভ
29890 াননা আক্তায
মভাোঃ াান আরী যদায
ানভদা মফগভ
29891 মভাোঃ ভাঈন উনদ্দন
মযৌন আযা মফগভ
মদরায মাজন
29892 মভাোঃ াভীভ মাাইন
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
মভাছাোঃ রাইরী খাতুন
29893 সুব্রত কুভায ফাক
সুবাল চন্দ্র ফাক
কল্পনা যানী ার
29894 ননজাভ উনদ্দন
নুরুর ইরাভ
ভত নন আক্তায
29895 মভাোঃ আব্দুর াাফ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
মভাছাোঃ যনভা খাতুন
29896 মভাাম্মদ ইউসুপ নরু
এজখরাছুয যভান
যানজা মফগভ
29897 মভাোঃ অনদুয যভান
মভাোঃ নফফয যভান
সুনপা খাতুন
29898 মভাোঃ ভনউয যভান
মভাোঃ মভাজরভ উদ্দীন
যানদা আক্তায
29899 মভাাোঃ তাননজনা আক্তায
মভাোঃ মভাস্তপা কাভার ভূইূঁ া
উজম্ম তানভনা
29900 মভাাম্মদ নাজভৄর াান
ভত মভাাম্মদ নপ উল্লযা
জানকা খাতুন
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27/09/1994
09/09/1994
20/10/1989
10/10/1995
25/05/1987
21/02/1997
30/12/1987
07/01/1992
01/01/1990
30/05/1990
03/01/1991
12/03/1995
05/09/1988
20/01/1989
07/08/1991
25/11/1991
01/06/1992
25/05/1991
15/10/1997
30/11/1988
12/12/1987
05/06/1987
11/01/1991
01/07/1987
06/07/1992
10/07/1987
04/11/1992
01/08/1996

28/03/1988
06/12/1991
15/09/1996
02/01/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29901 মভাছাোঃ পাজতভা খাতুন

16/09/1987

29902

09/11/1995

29903
29904
29905
29906
29907
29908
29909
29910
29911
29912
29913
29914
29915
29916
29917
29918
29919
29920
29921
29922
29923
29924
29925
29926
29927
29928
29929
29930
29931
29932
29933

মভাোঃ আবু ফকয মখ
াা মফগভ
মভাোঃ আযভান আরী
মভাোঃ নজয আরী
আজরা মফগভ
মভাোঃ নযদ্বানুর ইরাভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
ভঞ্জুভান আযা
মভৌটুন আরভ
এ, এভ ভাফুজুর আরভ
নভজ াযবীন আরভ
মখ আযাপাত কাভার
মখ মভাস্তপা কাভার
যানদা মফগভ
মভাোঃ আান উজ্জাভান
মভাোঃ আজাায উনদ্দন
মভাাোঃ নদর-আপজযাজা
মভাোঃ সুভন মখ
মভাোঃ াজাান মখ
ভনজননা মফগভ
শুব নজত কুভায াা
সুনজত কুভায াা
আযতী যানী াা
মভাোঃ নাঈভৄয যভান
মভাোঃ আবুর কাজভ
নুরুন্নাায
এভ, এভ, ভৄজানদুর ইরাভ
মভাোঃ াঈদুয যভান
মভাছাোঃ ভাজজদা মফগভ
াইফুর ইরাভ
যনপকুর ইরাভ
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ পযাদ মাজন
মভাোঃ যজফ আরী
নপজযাজা মফগভ
ননাজ মভাোঃ নদনৄ
মভাোঃ আফদুর আরীভ
মভাাোঃ াননা মফগভ
সুভন কুভান যা
ননী মগাার যা
নতজরাত্তভা যা
নভঠু নভা
আব্দুর ভৄন্নাপ নভা
ফুরফাায মফগভ
মভাোঃ আনকুয যভান
মভাোঃ নভজানুয যভান
মভাছাোঃ াা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাোঃ পজলুর ক
ানরভা মফগভ
মভাোঃ আব্দু মাফান
মভাাম্মদ আরী
নফভরা খাতুন
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
মভাোঃ ভজয আরী
আজনাাযা খাতুন
মভাোঃ ভাননক ারাদায
মভাোঃ মতাপাজজ্জর মাজন ারাদায
জাানাযা মফগভ
কাজর কুভায মঘাল
নয চন্দ্র মঘাল
ানফিী মঘাল
মভাোঃ ফদরুজ্জাভান
মভাোঃ নূয আরী যদায
আজফদা মফগভ
মভাোঃ রুহুর আভীন
মভাোঃ আোঃ ানরভ নভা
খাজরদা মফগভ
নযনন আখতায
মভাোঃ যাজদ নভা
নাজভা মফগভ
ভননয মাজন
আোঃ মাফাান
মভাজভন মনছা
আর আনভন
আোঃ ফাজতন
নভনাযা মফগভ
মদজরাায মাজন
মভাোঃ নদুল্লা
নানদযা মফগভ
মভাাোঃ তাযনভন আক্তায
মভাোঃ াপাজনদ্দন
মভাাোঃ রুনফ মফগভ
অন চন্দ্র ার
যাখার চন্দ্র ার
প্রবা যানী ার
অননক ার
মনার ার
যত্না যানী ার
মভাোঃ কাভরুর ইরাভ নকযন
ভত মভাোঃ া আরভ ারাদায
খানদজা মফগভ
মভাাম্মদ আবুর ফাায ভজুভদায মভাাম্মদ সুরুজ নভা ভজুভদায
মভাাোঃ মদজরাাযা মফগভ
আজনাায মাাইন
মভাোঃ নান্নু নভা
আজনাাযা মফগভ
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29/01/1992
03/02/1995
05/10/1993
29/11/1989
01/12/1990
05/07/1988
03/05/1990
01/01/1989
16/01/1988
03/08/1994
30/10/1987
12/10/1987
10/10/1997
18/05/1991
01/05/1993
25/05/1987
10/06/1988
01/12/1987
15/11/1990
01/09/1987
20/09/1989
01/01/1997
08/06/1987
03/11/1989
10/09/1988
24/06/1990
08/04/1997
29/04/1998
27/03/1996
18/07/1991
01/05/1988
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প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29934 মভাোঃ তকত ইরাভ
29935 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
29936 অনুযাধা তফদ্য স্বণ না
29937 ননলুপা ইানভন
29938 জাকানযা
29939 মভাোঃ ানভদুর ইরাভ
29940 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
29941 মভাোঃ নজবুয যভান যদায
29942 মভাছাোঃ নউনর আক্তায
29943 মভাোঃ আজনাায মাজন
29944 ভা মজনফন আযা ন
29945 মভাোঃ আানুয যভান
29946 মগৌযাঙ্গ চন্দ্র ার
29947 মভাোঃ উভয পারুক
29948 মভাোঃ অনন্ত
29949 নফপ্লফ কভনকায
29950 অরুন কুভায াা
29951 যতন যকায
29952 মভাোঃ ভাাদী াান
29953 মভাোঃ ফাদুয যভান খাঁন
29954 মভাাোঃ আনপা আক্তায
29955 মভাোঃ নাঈভ মাজন
29956 মভাোঃ আনছারুর ইরাভ
29957 মগৌতভ কুভায যা
29958 মখ ইভাভৄর আমভ
29959 অজাক ারদায
29960 অজুনন কুভায যকায
29961 মভাোঃ যনজু নভা
29962 মভাোঃ মাছাইন
29963 ননভনর ভন্ডর
29964 মভাোঃ আতাউয যভান
29965 নতু কুভায দা
29966 মখাকন নভা

মভাোঃ নুয ইরাভ মভাল্যা
রুনফা মফগভ
ছনপয উনদ্দন
যানভা খাতুন
অনজত কুভায তফদ্য
ঝযনা যানী তফদ্য
মভাোঃ ফদয উনদ্দন
ঝণ না মফগভ
নগা উনদ্দন
মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ নউরী াযবীন
মভাোঃ আব্দুর াই তালুকদায
মভাাোঃ আনফ নফনফ
ভত আব্দুর ফাযী যদায
মভাছাোঃ মাবা মফগভ
মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন
মভাছাোঃ জাজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক া
মভাছাোঃ মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক া
মভাছাোঃ মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ নযাজ উনদ্দন
মভাছাোঃ আা খাতুন
নপ্রনাথ চন্দ্র ার
নফভরা যানী ার
মভাোঃ পজরায যভান
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
নদজরাাযা মফগভ
নাযান চন্দ্র কভনকায
নননভা যানী কভনকায
উৎর কুভায াা
অচ ননা যানী াা
ভোঃ যাজজন্দ্র যকায
যনদনী যকায
মভাোঃ যানকবুর ক নকদায
আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ াাত আরী খাঁন
মনরনা মফগভ
মভাোঃ আরাউনদ্দন ারাদায
আকনরভা মফগভ
আোঃ ছাত্তায নকদায
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ নয উনদ্দন
আনছুযা খাতুন
তজরন্দ্র নাথ যা
ন্ধ্যা যানী
মখ ইকফার মাজন
ভযহুভা ভনজুযা খাতুন
নচত্ত যঞ্জন ারদায
াধনা যানী ারদায
সুনীর যকায
ন্ধ্যা যকায
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
মভাোঃ ছাদী আম্মদ
ছাজরা মফগভ
মদফ ভন্ডর
তুরী ভন্ডর
ফুর নভা
ভাজরকা মফগভ
নদজগন্দ্র চন্দ্র দা
তরুরতা দা
ফাবুর নভা
মকানকরা আক্তায
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05/10/1996
10/10/1995
17/12/1996
14/10/1993
15/07/1991
07/07/1989
05/10/1990
31/12/1992
15/10/1996
01/11/1995
01/02/1995
01/01/1991
13/05/1991
30/12/1987
01/01/1989
12/11/1989
28/04/1991
02/08/1989
08/05/1991
05/08/1988
07/06/1996
15/08/1996
27/02/1992
13/04/1988
12/10/1994
05/01/1992
16/01/1990
10/01/1988
12/08/1991
10/08/1992
02/03/1992
01/08/1991
15/04/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

29967 মভাোঃ আজাদ মাজন
29968 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ
29969 মভাোঃ মাজর যানা
29970 কাছায ানভদ
29971 মভাোঃ ানবুর ইরাভ
29972 জান্নাত মফগভ
29973 একান্দায আরী
29974 এ, এভ, আনতকুয যভান
29975 মভাোঃ ানরভৄর ইরাভ
29976 মভাোঃ নাইভ াান
29977 নকঞ্জর যা
29978 নভরা যানী দা
29979 মভাোঃ নাজভৄর মাজন মখ
29980 মভাোঃ াজাান নভা
29981 মভাছাোঃ পাজতভা আক্তায
29982 মভাোঃ রুজফর নভা
29983 মভাোঃ আনযপ মাজন
29984 আান উল্লা
29985 শ্রী নন মদফ নাথ
29986 মভাোঃ ভারুপ মাজন
29987 আর ভাভৄন খান
29988 মভাোঃ ইউসুপ ান
29989 নজনাত তাফাসুভ
29990 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
29991 নৄরক চন্দ্র যকায
29992 মভাোঃ জীফ
29993 ননতু যানী দা
29994 রক্ষী যানী দা
29995 নননখর ারদায
29996 অজন্ত যা
29997 মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক
29998 তদা ানজানা ননথ
29999 মভাোঃ মযজাউর কনযভ নযাজ

মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
নকনা মফগভ
মভাোঃ াজজদ আরী
মভাছাোঃ রুফী মফগভ
মভাোঃ নপজ উনদ্দন
মভাছাোঃ াভসুন নাায মফগভ
মারাইভান মভাড়র
সুরতানা মফগভ
মভাোঃ ফাবুর মাজন
ানরভা মফগভ
পযভৄজর ক
নফরনক মফগভ
নগা উনদ্দন খনরপা
আজভনা মফগভ
ভাসুদুয যভান
াজরা আক্তায
মভাোঃ আযাপ মাজন মজাাদ্দনায
মনরনা খাতুন
মভাোঃ নানয উনদ্দন াজাযী
মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ
ভত গজজন্দ্রনাথ যা
মকৌল্যা যা
কুঞ্জ মভান দা
নদ্বারী যানী দা
মভাোঃ আজনাায মখ
মভাছাোঃ নযভা
মভাোঃ ততফ আরী
পাজতভা খাতুন
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাছাোঃ ভজভনা মফগভ
মভাোঃ আবু তাজয
মভাছাোঃ আনপা মফগভ
আব্দুর াই
মযাজকা খাতুন
আবু তাজয
ভনভনা খাতুন
মখাকন মদফনাথ
ননভতা যানী মদফনাথ
মভাোঃ জনভ উনদ্দন
যন আযা মফগভ
মভাোঃ মভাাযপ মাজন খান
আঞ্জুভানআযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর যাজ্জাক
ঝযনা নাযীন
মভাোঃ আফদুর ভান্নান খাঁন
হুভায়ুন মফগভ
মভাোঃ ভাাবুয যভান
মভাছাোঃ সুযাতন মফগভ
ভন্টু যা যকায
মজানা যানী যকায
ভত মভাোঃ মাজরভান যদায
ছাজযা মফগভ
কৃষ্ণা দা
নরনরভা যানী দা
ংকয দা
ভৄনন্ন যানী দা
নাযান ারদায
রক্ষী ারদায
অনজত যা
সুনচিা যা
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাাোঃ আভা
তদ নযাজ আরী
আঞ্জুভান আযা
মভাোঃ এভদাদুর ক
নাছনযন আক্তায
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12/03/1994
09/03/1992
20/10/1989
08/04/1991
29/10/1993
01/01/1996
01/11/1989
18/08/1994
14/03/1994
01/01/1997
30/06/1988
01/04/1990
20/05/1994
22/05/1995
21/05/1988
31/07/1992
11/06/1994
24/08/1989
01/01/1993
23/10/1995
13/04/1992
12/08/1993
28/10/1987
23/11/1989
08/03/1992
21/10/1990
07/01/1996
27/05/1995
14/04/1988
23/02/1992
05/01/1997
25/01/1994
05/10/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30000 মভাোঃ মযজজাান তালুকদায
30001 মভাোঃ যাজর
30002 টিটু চন্দ্র যা
30003 তন্ম ানা
30004 জানদ াান গানরফ
30005 বুজ আজভদ
30006 মভাোঃ আদনান ভাবুফ ননয
30007 ভৄযাদ াান
30008 নভজানুয যভান
30009 মভাোঃ ইভাইর মাজন
30010 মভাোঃ ভাীন মযজা
30011 ভজনাজ মঘাল
30012 মাজর কাজী
30013 মজনভন আক্তায
30014 মভাোঃ ভাাতাফ উনদ্দন
30015 নানদা আক্তায (নরন)
30016 মভাোঃ মারাইভান
30017 আব্দুল্লা যাপী
30018 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
30019 যাান
30020 যানা যকায
30021 নন কুভায ভনা
30022 াথী আক্তায
30023 নযনজা খাতুন
30024 নফি যা
30025 মভাোঃ ভাজজদুর ইরাভ
30026 এভ.নড আর-আনভন যভান
30027 মজননপা মভজানফন লুফনা
30028 মভাোঃ জনভ উদ্দীন মভাল্লা
30029 মভাোঃ যনজু মাজন
30030 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
30031 মভাোঃ ইব্রানভ আনজ
30032 মভাোঃ মগারাভ ভতুজ
ন া

মভাোঃ আব্দুর জনরর তালুকদায
মভাজনদা জনরর
মভাোঃ নপজর ক াজটাাযী
াযবীন মফগভ
নদজগন্দ্র চন্দ্র যা
বফানী যা
নফভূনত ানা
যরা ানা
মভাোঃ ীদ উল্লা
জানভরা খাতুন
ভত. াভছুর ক
আনভনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানভদ ভৄকুর
ননযন ভৄকুর
ারুন অয যনদ
মাজনাযা মফগভ
ভাননক মখ
ভনতজান মফগভ
মভাোঃ ফাবুর
ানন আক্তায
মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাভৄন
মভাছাোঃ াভা খাতুন
মগৌয চন্দ্র মঘাল
ভত. আরনা মঘাল
আব্দুর জনরর কাজী
নুযজাান মফগভ
আরী আজগয যকায
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ সুজাউদ্দীন
মভাছাোঃ ভাযনজনা খাতুন
মভাোঃ নানছয উনদ্দন
তানজা মফগভ
আব্দুর কানদয
জনযনা মফগভ
এ এভ আনছায
আনযপা খাতুন
ভত. মকাব্বাদ নভা
নফনফ পাজতভা
ডানরভ ারাদায
জজফদা
উত্তভ যকায
অঞ্জনা গু
রারন চন্দ্র ভনা
বাযতী যানী ভনা
মভাোঃ াাফউনদ্দন
নফতা আক্তায
মজকন আরী
চাজভরী মফগভ
সুনীর কুভায যা
দীারী যা
মভাোঃ ভনতায যভান
মভাছাোঃ দুরারী মফগভ
এ এভ আনভনুয যভান
মযজফকা সুরতানা
জারার উনদ্দন
আপজযাজা আক্তায
মভাোঃ আরাউদ্দীন মভাল্লা
াজফযা মফগভ
মভাোঃ আবু তাজরফ
মভাছাোঃ ভনজুাযা মফগভ
মভাোঃ তনফফয যভান
জানকা সুরতানা
মভাোঃ ননজয আরী
নূযানী মফগভ
মভাোঃ ানভদুর ক
ভনজু আযা মফগভ
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27/11/1992
01/01/1991
08/10/1990
03/07/1987
26/05/1990
10/06/1992
11/07/1997
15/06/1995
09/03/1998
15/11/1994
02/08/1987

01/02/1997
14/11/1988
03/03/1989
11/06/1997
09/07/1995
04/11/1993
01/01/1993
15/02/1997
08/11/1993
28/10/1993
15/02/1995
21/04/1990
19/01/1993
09/08/1991
30/11/1996
18/11/1996
03/11/1988
28/12/1989
27/10/1989
20/06/1991
23/11/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30033 মভাোঃ অনদ নভা
30034 প্রদুযৎ নফশ্বা
30035 মভাোঃ সুরতান ভাভৄদ
30036 মভাাোঃ াননা খাতুন
30037 াভীভা খানভ
30038 ইানছন আযাপাত
30039 মভাোঃ ভনভনুয যভান
30040 যাজদ আরভ
30041 ান্ত চন্দ্র নফশ্বা
30042 মভাোঃ াইফুর ইরাভ তুলায
30043 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাভৄন
30044 আনযপ মাজন
30045 মভাোঃ াজফর নভা
30046 ননউটন মচৌদৄযী
30047 যাজীফ ার
30048 ানদা ইরাভ
30049 চন্দ্র ধয ফভনন
30050 মভাোঃআনযফুর ইরাভ
30051 মভাোঃ আব্দুর ভনতন
30052 মভাোঃ তানবীয াান
30053 াইফুজ জাভান
30054 ইভযান ভাভৄদ
30055 নফরা কুভায দত্ত
30056 মভাোঃ ানফবুল্লা মাজন
30057 কননকা যানী ার
30058 জর ফভনন
30059 মভাযছানরন
30060 পাযানা ইরাভ
30061 মভাোঃ মাফান গাজী
30062 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
30063 সুরতানা আক্তায বৃনি
30064 মভাাম্মদ ভাবুফ নকদায
30065 ারা াযনভন

মভাোঃ ইনি ভাতুব্বয
নপরুজা মফগভ
প্রফীন নফশ্বা
অনভতা নফশ্বা
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
াভসুন্নাায
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
ভজনাাযা মফগভ
াইদুয যভান
নানযন যভান
মভাোঃ নুয ফক্ত
মভাছাোঃ যন আযা
মভাোঃ ভনপজর ক
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
তদ আম্মদ
াানাযা মফগভ
স্বন চন্দ্র নফশ্বা
নৄষ্প যানী নফশ্বা
মভাোঃ আবু ছাজদ মভাল্লা
তাছনরভা মফগভ
াজী মভাোঃ আইয়ুফ আনর
মভাছাোঃ াননুয মফগভ
আনভয উনদ্দন
নযফুন্নাায
মভাোঃ নানজভ উনদ্দন
জনভরা মফগভ
স্বন মচৌদৄযী
স্বপ্না মচৌদৄযী
চাঁন্দু ার
ভত. রুনফ ার
এ,এভ নজরুর ইরাভ
নাজভা ইরাভ
ফনভারী ফভনন
মপারী যানী
মভাোঃ মভাছজরভ উনদ্দন
আা মফগভ
মভাোঃ আভজাদ মাজন
মভাছাোঃ ভনতজান নফনফ
মভাোঃ খনরলুয যভান ননকফ
নানগন আক্তায
মভাোঃ জাভার উনদ্দন
আনিা খাতুন
আফদুয যভান নচতী
কননুয মফগভ
দীক কুভায দত্ত
ভত. অঞ্জরী যাণী দত্ত
ভত. ভজন উনদ্দন
মভাছাোঃ ানরভা খাতুন
নচনু যানী ার
কৃষ্ণ চঁন্দ্র ার
ধীজযন ফভনন
নজা যানী
াননপ নভা
াানাজ মফগভ
এ, মক, এভ দারুর ইরাভ
াজজযা ইরাভ
মভাোঃ মাযাফ মাজন গাজী
আজভনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ফাযী
নযনা নাছযীন
মভাোঃ নযাজ উনদ্দন
জাানাযা মফগভ
মভাাম্মদ ারী উল্যা
ভাফুজা মফগভ
ভত. নযাজ উনদ্দন খন্দকায
আছভা মফগভ
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01/12/1991
15/07/1989
13/01/1991
01/01/1988
21/08/1989
06/04/1998
15/03/1990
07/02/1993
12/09/1993
01/01/1997
17/02/1990
15/11/1991
31/12/1992
10/04/1988
15/07/1990
07/09/1991
20/05/1994
11/02/1988
22/12/1993
01/10/1992
04/08/1988
11/11/1998
09/10/1987
25/05/1987
23/02/1992
25/08/1998
20/12/1995
05/12/1992
16/01/1992
01/06/1993
12/06/1996
18/12/1990
04/02/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30066 মভাোঃ মরার উনদ্দন
30067 মভাোঃ মরাকভান মাজন
30068 নপ্রন্স যদায
30069 তাননজরা আক্তায
30070 আর ইভযান
30071 মভাোঃ ইকফার মাজন নযজবী
30072 মভাোঃ াজর আজভদ ানজদ
30073 নযাজুভ ভননযা
30074 প্রান্ত কুভায যা
30075 মভাাোঃ তানভভা ক
30076 মভাোঃ জুজর
30077 াদাপ মাজন
30078 াাদাত মাজন
30079 নদক চন্দ্র দা
30080 মভাোঃ নযন আরী
30081 মভাোঃ আনযপ মাজন
30082 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
30083 মভাোঃ ভানদুর ইরাভ
30084 ানফনা ইানভন
30085 যনপকুর ইরাভ
30086 মজননপায যভান
30087 সুভন চক্রফতী
30088 মভাোঃ নজাউর ক
30089 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
30090 মভাোঃ মভানপকুয যভান
30091 এ,এভ আব্দুয যভান
30092 মভাোঃ যাজু নভা
30093 নভন্টু কুভায মঘাল
30094 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
30095 মভাোঃ াগয মাজন
30096 পনযদুর ইরাভ
30097 যাজু খান
30098 মভাোঃ ভাছুদ াযজবজ

মভাোঃ জাভার মাজন
ানরভা মফগভ
মভাোঃ খনফয উনদ্দন
রনতপা খাতুন
াভচুয যভান যদায
াানা সুরতানা
াাবুনদ্দন
যানু আক্তায
মভাোঃ নভজানুয
আভা মফগভ
মভাোঃ আজনাায উল্যা
মযনজা মফগভ
মভাোঃ জাপয আজভদ
ানাজ আজভদ
মভাাম্মদ আফদুয যভান
াজপজা মফগভ
ঙ্কয কুভায যা
কল্যানী যা
মভাোঃ পজলুর ক
মভাাোঃ নানগন মফগভ
আোঃ যভান ারাদায
াননা মফগভ
মভাাম্মদ াজাান
ছাজরা আক্তায
ভজপর মফাযী
নযনজা মফগভ
কানরদ দা
যাধা যানী দা
মভাোঃ মভাক্তায মাজন
মভাছাোঃ অজভরা খাতুন
ভত. সুরতান মাজন
মভাাোঃ মজাজফদা খাতুন
মভাোঃ ভাফুজায যভান
মভাছাোঃ মফগভ খাতুন
ভত. আব্দু বুয
ভত.মদারনা মফগভ
মভাাম্মদ ছানফয নভা
মযাজকা মফগভ
দুদু নভা
আজফদা খাতুন
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ যনপকা যভান
নযভর চক্রফতী
ননু চক্রফতী
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ জাজদা মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ আরী
যাজফা খাতুন
মভাোঃ আকযাভ মাজন
ানদা খাতুন
এ,এভ মযজাউর কনযভ
নভজ াযবীন আক্তায
ভতোঃ কাজভ আনর
মভাছাোঃ মজাযা মফগভ
নদরী কুভায মঘাল
াধনা যানী মঘাল
মভাোঃ ফাদা নভঞা
ছারভা মফগভ
মভাোঃ আোঃ যভান
ছনখনা খাতুন
আনভরুর ইরাভ
পনযদা মফগভ
আনজজুর ক খান
রাবরী মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
মভাাোঃ মগার যাান
Page 306 of 387

31/12/1987
12/10/1987
11/07/1989
07/08/1997
10/10/1995
25/04/1994
19/02/1996
30/11/1988
02/02/1992
05/12/1988
06/01/1992
01/02/1994
05/07/1992
25/03/1996
08/07/1990
25/12/1987
30/01/1989
08/08/1990
26/03/1989
20/11/1992
01/01/1992
15/06/1989
05/10/1992
01/11/1994
20/12/1988
22/03/1994
25/12/1997
10/11/1989
01/01/1996
10/12/1994
27/11/1990
23/05/1990
25/01/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30099 মভাোঃ াাদৎ মাজন
30100 মভাোঃ জাকাযীা ইরাভ
30101 নুয মভাাম্মদ যানকফ
30102 মভাোঃ এনাভৄর ক
30103 মভাোঃ নরটন ইরাভ
30104 মভাোঃ তাজুর ইরাভ
30105 মভাাম্মদ াইফুর ইরাভ
30106 মভাোঃ আবু দাউদ মাজন
30107 ফাদর চন্দ্র যা
30108 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
30109 যতন চন্দ্র নাথ
30110 মভাোঃ ইাকুফ যদায
30111 ভাননক চন্দ্র ীর
30112 ানফবুল্লা ফাায
30113 মভাোঃ আজনাায মাজন
30114 মভাোঃ পার আজভদ
30115 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
30116 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
30117 ানন কানদয
30118 আব্দুর কুদ্দু ারাদায
30119 মভাোঃ আর-আনভন
30120 ীত কুভায যা
30121 মভাোঃ ছাজদক মাজন
30122 মভাোঃ আনজজুর ইরাভ
30123 ননায যঞ্জন যা
30124 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
30125 জনরুর ইরাভ
30126 মভাোঃ আননসুয যভান
30127 নদঙ্কয মগারদায
30128 মভাোঃ ভনতায যভান
30129 এখরাছ উনদ্দন
30130 মখ জীভ উদ্দীন
30131 কাঞ্চন নভা

মভাোঃ আব্দু মছাফাান
াজজদা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাছাোঃ খাইরুন মনছা
আফদুর রনতপ
নুয জাান
মভাোঃ আফদুর ভনতন প্রধান
ভনজননা মফগভ
মভাোঃ মভায আরী
মভাছাোঃ আজরকজান মফগজভা
মভাোঃ আব্দুর কনযভ
পাজতভা আক্তায
মভাাম্মদ আব্দুয যনভ
মভাছাোঃ নানছভা
মভাোঃ আব্দু াত্তায মভাল্লাহ
মভাছাোঃ ছাজরকা খাতুন
ঞ্চানঙ্গ যা
ভাা যানী
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ ডাকুা
কননুয মফগভ
যফীন্দ্র চন্দ্র নাথ
অননতা মদফ নাথ
মভাোঃ আতাায যদায
াননা মফগভ
মমাজগ চন্দ্র ীর
মপারী যানী
ভত. আজগায আরী যকায
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
ভত.মভাোঃ ভনতায যভান
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
মভাোঃ নুযন্নফী দুরার
মভাছাোঃ নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ জনার আজফদীন
জান্নাতুর মপযজদৌ
মভাোঃ আফদুর রনতপ ারাদায
পানতভা মফগভ
আপাজউনদ্দন
াভনা মফগভ
জনরর ারাদায
যনভা মফগভ
মভাোঃ নুয ারাভ
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
ধীজযন্দ্রনাথ যা
ভনন ফারা যা
মভাোঃ ফযকত আরী
উজম্ম নজাদ
জনভয উদ্দীন
মভাছাোঃ ভজজছনা মফগভ
ননফাযন যা
ঝুনু যা
মভাোঃ আবু াঈদ
রাইরী মফগভ
মভাোঃ মনরভ যদায
মভাাোঃ জাজদা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
আপজযাজা মফগভ
যফীন মগারদায
দুরারী মগারদায
মভাোঃ পজজর আরী খান
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ভযভ আরী
যাজফা খাতুন
মখ জুরা উদ্দীন
মজানা মফগভ
াভছুর ক
মযাজকা
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20/09/1989
08/08/1994
22/11/1997
01/01/1994
25/10/1996
01/01/1990
02/03/1988
10/02/1990
29/10/1988
06/10/1992
25/06/1989
04/06/1989
05/06/1987
30/12/1988
13/12/1996
18/10/1990
15/04/1996
15/12/1988
04/11/1992
01/11/1988
15/10/1991
21/04/1988
01/02/1998
25/07/1988
28/11/1992
25/05/1987
30/12/1995
10/09/1989
07/12/1987
12/08/1988
25/01/1989
05/01/1989
22/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30132 শ্যাভর চন্দ্র মদফ নাথ
30133 ভৄনপকা জাান
30134 কাজী ারুন অয যীদ
30135 মভাোঃ জুজর যানা
30136 মভাোঃ জীফ মাজন
30137 মভাছাোঃ নভনা আক্তায
30138 ানবুয যভান
30139 নুযাত জাান
30140 সুান্ত কুভায দা
30141 তৃলা দা
30142 তন্ম দা
30143 যতী চন্দ্র দা
30144 অীভ চন্দ্র দা
30145 সুভন চন্দ্র াাজী
30146 পাযজানা আক্তায
30147 অনভতাব নকদায
30148 হৃদন কুভায দা
30149 মভাছাোঃ তাননা আক্তায
30150 যনন যা
30151 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ ান্ত
30152 আবু ইউসুপ
30153 আজা আক্তায
30154 মভাোঃ মফরার মাজন
30155 মভাছাোঃ সুনভ আক্তায
30156 ভাভৄদ াান
30157 মভাোঃ াজনাায মাজন
30158 মভাোঃ মদজরাায মাজন
30159 মভাোঃ উজ্জর আজভদ
30160 মখ যাজর
30161 মভাোঃ ননব্বয আম্মদ
30162 মভাোঃ তাজযক মাজন ভজুভদায
30163 নুযাত জাান মকা
30164 মভাোঃ আরাভ উনদ্দন নজাদ

সুখভ চন্দ্র মদফ নাথ
অননভা যানী নাথ
আবুর ানাত মভাোঃ ভঈন
জাান-আযা খাতুন
কাজী আনভনুয যভান
মযখা মফগভ
মভাোঃ নূয নফী
ানপজা খাতুন
মভাোঃ আনজজুয যভান
নযনজা মফগভ
মভাোঃ নভজানুয যভান
মভাছাোঃ যনকনা মফগভ
ফাদুয যভান
আজভনা আক্তায
মভাোঃ নছনদ্দক মাজন
াা মফগভ
ননরািয দা
নদারী দা
জতযন্দ্র চন্দ্র দা
করুনা যানী দা
তন কুভায দা
প্রবা ফাড়ই
যতীকান্ত দা
সুয ফারা দা
অভজযন্দ্র দা
কুসুভ ফারা দা
সুবাল চন্দ্র াাজী
সুবপ্রা যানী াাজী
আরভগীয মাজন
মখাজনাযা মফগভ
যজত্নশ্বয নকদায
নফতা যানী দা
যাভকুভায দা
অভাাযানী দা
মভাোঃ াজাান আরী
মভাছাোঃ াযবীন আক্তায
মগাার চন্দ্র যা
নৄু্ষ্প যা
মভাোঃ আজাায আরী প্রাং
নযা খাতুন
আবু াভা
াজজযা খাতুন
আফদুর খাজরক তালুকদায
ানদা মফগভ
নুয মভাাম্মদ ারাদায
নাযা মফগভ
মভাোঃ াভছুর ক
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
ভত মভাোঃ আব্দুয যীদ
মভাছাোঃ ানফফা মফগভ
মভাোঃ নজন উদ্দীন
ানফনা ইানভন
ভত: নরুর আনভন
পাজতভা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর কাজদয
মভাছাোঃ ছাজরা মফগভ
আফদুর ানকভ
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর পজজ
নল্পী মফগভ
মভাোঃ নুযজাজন ভজুভদায
মভাাোঃ ানপা মফগভ
মভাোঃ মভাপাজজ্জর মাজন আজাদ
নুয মফগভ
ভত মভাোঃ আবুর মাজন ারাদায
আকনরভা মফগভ
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01/11/1990
15/07/1987
10/10/1989
01/01/1988
10/05/1990
03/06/1996
17/04/1992
10/10/1988
05/11/1987
31/12/1990
27/04/1988
05/11/1990
15/11/1991
15/07/1989
24/05/
10/06/1991
15/07/1994
05/05/1992
01/01/1988
01/02/1989
15/02/1989
28/08/1995
27/11/1990
12/12/1995
08/06/1993
02/08/1988
01/01/1989
17/01/1990
20/03/1996
02/02/1996
02/03/1991
04/02/1994
18/02/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30165 মভাাম্মদ পখরুর ইরাভ
30166 মভাোঃ আনযফুয যভান
30167 জর তালুকদায
30168 মভাোঃ মখাকন নভা
30169 মভাোঃ ারুন-অয-যনদ
30170 মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান
30171 মভাোঃ আরাউনদ্দন
30172 নফপ্লফ যা
30173 এ. নফ. এভ. ভাফুজুয যভান
30174 মযানজনা আক্তায
30175 যানকবুর ইরাভ
30176 আবুর কাজভ নভনজ
30177 ইভযান মচৌদৄযী
30178 ইানভন আযা
30179 যানব্ব খান
30180 তদা আা
30181 আঁনখ আক্তায
30182 মভাোঃ মভাাযপ মাজন
30183 মভাোঃ আনতউয যভান
30184 এান আরী
30185 টফলু সূিধয
30186 মরার উনদ্দন
30187 ভননয মাজন
30188 যনভা আক্তায
30189 এ. এইচ. এভ আাদুজ্জাভান
30190 জন্ত যা
30191 তুনর খাতুন
30192 খানদজা আক্তায
30193 মভাোঃ আর-আনভন মাজন
30194 মভাোঃ ভাননক নভা
30195 মভাোঃ নভযাজ মাজন পনকয
30196 ানফবুয যভান পনকয
30197 মখাকন ফানস্ক

মভাাম্মদ নানজভ উনদ্দন
মযৌন আযা মফগভ
মভাোঃ আক্কা ারাদায
নযনা মফগভ
মজজ্ঞশ্বয তালুকদায
সুলভা যানী তালুকদায
মভাোঃ ীদ নভা
ফকুর মফগভ
চাঁন নভা
মজাছনা মফগভ
এ, মক, এভ, ফনদউজ্জাভান
নানছভা খাতুন
ভত মভাোঃ তাজুর ইরাভ
ভানপা খাতুন
যজভন্দ্রনাথ যা
রুা যা
মভাোঃ লুৎপয যভান
মাজন আযা মফগভ
আব্দুয যাজ্জাক
মযজনা আক্তায
তদা মযাজকা ইরাভ
ভত াইদুর ইরাভ
নছনদ্দকুয যভান নভনজ
মাযা মফগভ
ইভাভৄর ক মচৌদৄযী
াীন আক্তায মচৌদৄযী
ইভাঈর মাজন
ভাইভৄন মনছা
মফজুর খান
মজরনা মফগভ
তদ আাদুজ্জাভান
কাভরুন নাায
তদ দনফয মাজন
নযনজা মফগভ
ভত ভনভনুর ক
মজনভন আক্তায
মভাোঃ আব্দুর াফ
নফরনক মফগভ
মভাোঃ জাল্লার উদ্দীন
মভাাোঃ তাযা ফানু
দীঙ্গয সূিধয
ননন নভা সূিধয
কুদযত আরী
ফাজনছা খাতুন
মভাোঃ নুরুর আনভন
মাজন আযা মফগভ
ভত মভাোঃ ইউসুপ আরী
এনভনর মফগভ
এ. এইচ. এভ. ারাউজ্জাভান
মভাছাোঃ তনভনা মফগভ
ান্ত চন্দ্র ফভনন
মভৄনা যানী
মভাোঃ আান উল্লা
যানদা মফগভ
ভত মভাোঃ ইউসুপ আরী
এনভনর মফগভ
মভাোঃ ফাচ্চু পনকয
মভাছাোঃ আনছা খাতুন
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ যনভছা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন পনকয
মভাাোঃ পনযদা মফগভ
াজনাজ পনকয
খুজদজা মফগভ
মফঞ্জানভন ফানস্ক
মফনাজদত্তা জযন
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15/12/1990
22/06/1993
06/11/1994
02/05/1988
15/07/1992
12/03/1988
01/01/1992
01/02/1988
20/12/1989
05/01/1995
02/02/1993
03/06/1990
30/09/1990
16/05/1990
14/12/1997
02/12/1997
14/08/1994
20/01/1988
01/12/1990
01/01/1998
13/12/1990
15/01/1988
21/12/1988
01/02/1992
01/09/1989
05/07/1992
08/06/1992
05/01/1993
17/06/1993
22/10/1995
01/06/1992
25/06/1987
14/08/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30198 মভাোঃ আবু াজভ
30199 মভাোঃ তাজুর ইরাভ
30200 মভাাম্মদ যাজর মাজন মচৌদৄযী
30201 ভাজারুর ইরাভ
30202 মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
30203 মভাোঃ নানয উদ্দীন
30204 নানযন নাায
30205 আব্দুল্লা আর কাজদয ানদ
30206 মভাোঃ আবু তাজয
30207 এননড নানছভ উনদ্দন
30208 মভাোঃ মাাগ নভঞা
30209 মভাোঃ সুজন নভা
30210 মভাোঃ জুজর যানা
30211 মভাোঃ আবু াচান ভৄযাদ
30212 ইভযান আজভদ
30213 তদ ভাফুজুর ক
30214 মভাোঃ ীদুল্লা
30215 মভাোঃ নযফুর আরভ
30216 কাভরুন নাায নযতা
30217 অনভত যা
30218 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
30219 মভাজানদ নভা
30220 মভাোঃ ানফবুয যভান
30221 মভাোঃ মারাভান মাজন
30222 মভাোঃ আান ানফফ
30223 মভাোঃ ানফবুয যভান
30224 মভাোঃ আর আনভন
30225 সুজ বক্ত
30226 তানদুর ইরাভ
30227 ইভাভ াান
30228 মভাোঃ ানব্বয মাজন
30229 ননা যানী যা
30230 আভা আক্তায আনখ

মভাোঃ আনজভৄদ্দীন
আজরভা মফগভ
মভাোঃ াজছন আরী
আজরপা মফগভ
মভাাম্মাদ াভছুর ইরাভ মচৌদৄযী
অনজপা মফগভ
আজারুর ইরাভ
ভাজরকা ইরাভ
মভাোঃ ফজলুয যভান খনরপা
মভাাোঃ নুযজাান মফগভ
আফদুয যভান
ভজনাাযা
মভাোঃ নজরুর ইরাভ খান
নাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
হুযন মনছা
মভাোঃ আফদুয যভান
ভত: তানরভা মফগভ
মভাোঃ আোঃ জনরর যকায
মভাছাোঃ কনযজতান খাতুন
মভাোঃ াভসুর ক ভন্ডর
মভাছাোঃ াজযা মফগভ
মভাোঃ আভজাদ মাজন
ভোঃ সুনপা মফগভ
মভাোঃ াভচুর ক ভন্ডর
াজযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনতন
মভাছাোঃ ভাগজপযা মফগভ
আব্দুর কুদ্দু
মনরনা মফগভ
তদ আরী মযজাউর ক
তদা আপজযাজা ক
মভাোঃ আব্দু ছাত্তায
ছাজরা মফগভ
মভাোঃ নযাজ উদ্দীন
মভাছাোঃ নফউটি মফগভ
মভাোঃ মকযাভত আরী
আজা মফগভ প্রবাতী
ভত উনকর চন্দ্র যা
নচনন ফারা
মভাোঃ মভাজরভ আনর
মভাছাোঃ ছবুযা মফগভ
তাজয উনদ্দন
ভঞ্জুযা খাতুন
মভাোঃ জনরুর ইরাভ
মভাাোঃ খানদজা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ফাজতন
ানভদা খাতুন
মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
াাযা জাভান
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাাোঃ মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ জারার উনদ্দন মভাল্লা
মভাাোঃ জাজদা মফগভ
ভজনাযঞ্জন বক্ত
মাজনকা বক্ত
মভাোঃ মপযজদৌ নভা
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ নাযনগ আক্তায
মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
কাজর মযখা
তয যঞ্জন যা
সুনভিা যানী যা
মভাোঃ আনজজ খান
ভননযা মফগভ
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21/01/1989
01/03/1989
07/11/1992
30/06/1989
04/04/1998
10/06/1987
07/03/1998
08/10/1987
12/05/1992
01/12/1987
29/11/1988
20/09/1993
19/07/1987
25/11/1988
10/10/1991
18/10/1987
02/09/1987
01/06/1987

15/09/1993

18/05/1988
01/01/1997
27/01/1992
20/09/1991
09/03/1996
15/07/1991
10/10/1988
31/12/1994
15/12/1996
10/05/1994
20/08/1991
29/11/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30231 আব্দুল্লা-আর-ভাভৄন
30232 রাজর াান
30233 াযনভন জাান
30234 মভাোঃ জুনরা
30235 মভাোঃ ফাফন আরী
30236 মভাোঃ যীপ মাজন
30237 মভাোঃ যানজফ মাাইন
30238 মভাোঃ নানদ াান
30239 াযবীন আক্তায
30240 নভঠুন চন্দ্র াা
30241 ইানভন ইরাভ
30242 নভনরা যাজ ফংী
30243 আজজভযী মাজন
30244 পনযদ-উজ-জাভান
30245 মভাোঃ ভাভৄন মাজন
30246 মভাোঃ সুভন
30247 মভাোঃ নভযাজ মাাইন
30248 মভাোঃ পজুর ইরাভ
30249 মভাোঃ পনযদুর ইরাভ
30250 তানফীরুর আরভ
30251 জান্নাতুর মপযদাউ
30252 মভাোঃ ানব্বয মাজন
30253 নদারী যাজফংী
30254 মভাোঃ ইপজতখায উনদ্দন
30255 ভাবুফা ইরাভ
30256 আকযাভ-উর-ইরাভ
30257 আনপা জাভান আা
30258 মভাোঃ ভাভদুদুয যভান
30259 মভাাম্মদ নপজযাজ আরভ
30260 মভাোঃ আবু মাযাযা
30261 জ মগাার াা
30262 দ্বীনা ইরাভ
30263 ভৄাম্মদ নাজভৄর মাাইন

নপরুজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানরভ
মভাোঃ আইনুর ক
মকাননুয মফগভ
মভাোঃ মনরভ ভূইা
মভাাোঃ াানুয মফগভ
মভাোঃ মভাস্তপা কাভার
মভাাোঃ ছাজরা কাভার
মভাোঃ মভাপাজজ্জর মাজন
ানভদা খাতুন
নুরুর ক
মজাানা মফগভ
মভাোঃ আজগয মাাইন
মযনু মফগভ
মভাোঃ অনদুর আরভ
নাজভা আরভ
মভাোঃ মকান্দায আরী
রুব্বান মফগভ
দুরার চন্দ্র াা
যস্বতী যানী াা
ীদুর ইরাভ
ারুর মফগভ
সুনীর যাজ ফংী
অননভা যাজ ফংী
এ. মক. এভ. আরতাপ মাজন
াজপজা মফগভ
ভভতাজ উনদ্দন
ানরভন মনছা
মভাোঃ মভাকজছদ আরী
মভাছাোঃ ডানরা খাতুন
াভছুনদ্দন
মযানজনা মফগভ
মভাোঃ যতন দ নায
াননুয মফগভ
আব্দুর ভান্নান
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
মভাাোঃ াজরা মফগভ
মখাযজদ আরভ
পখরুন মনছা
আনজজুর ইরাভ
নুয নাায মফগভ
যাজা নভা
ানফনা যাজু
ভন্টু যাজফংী
ফীভরা যাজফংী
মভাোঃ নগা উনদ্দন
আা আক্তায
মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
নভনাযা সুরতানা
ারুন-অয-যীদ
ভত ানরভা আক্তায
মভাোঃ আাদুজ্জাভান মখ
নভজ মনা জাভান
নদুর ইরাভ
রারা আযজুভান ফানু
মভাাম্মদ নান্নু নভা
সুনজা মফগভ
মভাোঃ আজভর আক্তায
নাযা মফগভ
মজযানত চন্দ্র াা
আজরা াা
ডা: মভা: ভনপজুর ইরাভ
াননা মফগভ
মভাোঃ ননজাভ উনদ্দন
আনছা মফগভ
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12/10/1990
26/12/1988
12/01/1994
08/12/1992
20/08/1990
28/02/1995
01/04/1992
07/01/1997
12/12/1996
30/10/1987
27/07/1994
12/05/1988
10/12/1988
20/12/1989
27/12/1992
05/10/1993
01/06/1998
25/07/1990
15/09/1988
15/08/1991
10/10/1988
01/01/1995
01/03/1996
20/12/1991
25/11/1996
12/11/1988
19/11/1994
01/01/1990
15/08/1990
15/10/1991
12/02/1990
02/01/1998
10/03/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30264 াভছুন নাায
30265 ভনযভ আক্তায
30266 মভাাম্মদ আবুর কারাভ
30267 মভাোঃ যানদুর ানফফ াযজবজ
30268 মভাোঃ আান ানফফ
30269 মভাোঃ নজাউয যভান
30270 আযাপ উজ্জাভান
30271 মভাোঃ াইফুর হুদা
30272 নদ্ধাথ ন ংকয যা
30273 মভাোঃ মাজর যানা
30274 মভাোঃ আব্দুল্লা আর আনভন
30275 মভাোঃ ীদুর ইরাভ
30276 মভাোঃ নুরুল্লা মাাগ
30277 যথীন্দ্রনাথ নফশ্বা
30278 মভাোঃ আাদুর ইরাভ
30279 উজ্জ্বর চন্দ্র াইক
30280 আন ভাদ্দায
30281 ভজনাজ কুভায াা
30282 মক. এভ ভাউদুয যভান
30283 মভাোঃ আনার আজফদীন
30284 মভাোঃ আর আভীন
30285 যাজীফ কুভায যা
30286 মভাোঃ আর আনভন
30287 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
30288 মভাোঃ আব্দুর ানকভ
30289 মভাোঃ আর আযাপাত
30290 মভাোঃ াভীভ মাাইন
30291 মভাোঃ নভরন মাজন
30292 মভাোঃ যনফউর কনযভ
30293 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
30294 মভাোঃ আর আনভন নভা
30295 মভাোঃ াইদুয যভান
30296 গাজী আনজভ মাজন

আব্দুর ানকভ যকায
নখনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ক নভনজ
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ াভছুর হুদা
ভজনাাযা মফগভ
ভত ানফবুয যভান ানফর
াযবীন ানফফ
ইভদাদুর ক
ভাফুা মফগভ
ভত আোঃ াাফ
সুনপা খাতুন
আব্দুয যাজ্জাক
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ নুরুর হুদা
নদর আপজযাজ মফগভ
সুধীয চন্দ্র ফভনন
তৃষ্ণা যানী
মভাোঃ া আরভ
মভাছাোঃ ভনজু আযা মফগভ
মভাোঃ াইদুর ইরাভ
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ভনতায যভান
নযাজুভ ভৄননযা
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ানভনা খাতুন
যাজকুভায নফশ্বা
নৄষ্প যানী নফশ্বা
ভত ইভাইর মাজন
মভাছাোঃ জতাযা খাতুন
যজভ চন্দ্র াইক
ফকুরী যানী
কানতনক ভাদ্দায
মগৌযী ভাদ্দায
ভর কুভায াা
নফথীকা যানী াা
মভাোঃ মভাভাজ্জাদ মাজন খন্দকায
মভাছাোঃ উজম্ম ারভা
মভাোঃ জনার আজফদীন
ানপা খাতুন
মভাোঃ নূয মাজন নভা
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
ভন্মথ কানন্ত যা
স্মৃনত যানী যা
মভাোঃ আরভগীয মাজন
যাজফা আরভ
ভত আব্দুর খাজরক
মভাছাোঃ ভনযভ খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ানকভ
মভাছাোঃ ভনজননা খাতুন
মভাোঃ ভাভৄনায ননদ
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
মভাছাোঃ আনজুাযা মফগভ
মভাোঃযইচ উনদ্দন
মভাছাোঃ পাজতভা খাতুন
মভাোঃ কাভার মাজন
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
মভাছাোঃ ফকুরা মফগভ
মভাোঃ আযাপ নভা
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ তাননজরা খাতুন
মভাোঃ মখাকন গাজী
াননা খাতুন
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01/12/1992
10/12/1989
01/10/1990
01/01/1994
01/01/1990
06/02/1989
17/06/1989
25/01/1989
15/12/1993
01/02/1991
31/12/1994
01/01/1990
07/05/1988
12/07/1987
12/01/1991
10/10/1992
17/11/1990
28/05/1990
08/09/1989
05/08/1987
05/04/1997
31/12/1987
30/12/1992
20/10/1990
01/05/1991
01/11/1996
12/05/1997
16/04/1989
05/03/1990
15/12/1993
24/11/1990
10/05/1989
15/06/1988
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র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30297 াখাাত মাজন
30298 ইযাত জাান
30299 নভৄর কুভায যকায
30300 মভাোঃ রুহুর আনভন মযাভান
30301 ব্যাজনাায মাজন
30302 মভাোঃ আানুজ্জাভান
30303 রুজফর ইরাভ
30304 মভাছাোঃ যানদা খাতুন
30305 চম্পা ভনল্লক
30306 মভাোঃ আনতকুয যভান
30307 নানগন সুরতানা
30308 যীপ ারাউনদ্দন
30309 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
30310 ডনর আক্তায
30311 মভাোঃ াান জুফাজয
30312 মভাোঃ অনছউর আরভ
30313 মভাোঃ নজবুর ইরাভ ভৄন্না
30314 মভাোঃ যানজফ মাজন
30315 জুরনপকায আরী
30316 আোঃ খাজরক
30317 মভাোঃ যাজীফ উদ্দীন
30318 মভাোঃ আযাফুর জানদ
30319 ভাাভৄদুর াান
30320 ভৄোঃ আর ভাভৄন
30321 াগয কুভায াা
30322 মভাোঃ আনতকুয যভান
30323 মভাোঃ ান ইরাভ
30324 মভাাোঃ নরজা খাতুন
30325 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
30326 মভাোঃ ভাসুদ যানা
30327 দী াা
30328 এনাভৄর ক
30329 আনকদা খাতুন

আব্দুর ভান্নান
নূয বানু
মভাোঃ নূরুর আনভন ভজুভদায
ভজনাাযা মফগভ
ভানন্দ যকায
রনতকা যকায
মভাোঃ নরাকত আরী
মযানা াযবীন
আব্দুয যনদ মখ
াননা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
মাজন আযা মফগভ
তানজভউনদ্দন
আনরা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর গফুয
মভাছাোঃ যনছনা মফগভ
ংকয ভনল্লক
ফন্ধ্না ভনল্লক
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাাোঃ খানদজা মফগভ
মভাোঃভনজবুয যভান
াননা মফগভ
মভাোঃ আনছায আরী
মভাছাোঃ ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ াজভ আনর গাজী
রাইরী খাতুন
মভাোঃ আব্দু াত্তায
ারুর মফগভ
মভাোঃ যনফউর ইরাভ
নাযনগ াযবীন
মভাোঃ মভাযজদ আরভ
পনজা আরভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ মতাযা মফগভ
মভাোঃ ভনজফয যভান
মভাছাোঃ াজজদা খাতুন
মভাোঃ আবু ফক্কয ননদ্দক
মভাছাোঃ যানজা মফগভ
মভাাম্মদ আরী
মফগভ মযাজকা
মভাোঃ নাযা আরী
ভভতাজ মফগভ
ারুনুয যনদ
জাানাযা মফগভ
আোঃ কনযভ নভা
ানরভা খাতুন
মভাোঃ ভস্তপা আকন
মভাাোঃ আজভনা মফগভ
যাধা নফজনাদ াা
ননন নভা যানী াা
মভাোঃ আজনাারুর ইরাভ
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আোঃ মাফান
মভাছাোঃ মযজনা নফনফ
মভাোঃ জনভয উদ্দীন
মভাাোঃ মনরনা মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
ঝযনা মফগভ
মভাোঃ ফাজযক যদায
মযাজকা মফগভ
ভতোঃ নজযন্দ্র নাথ াা
মজযাস্দা যানী াা
ভৄনজফয যভান
যাজফা মফগভ
মভাোঃ ভনয উদ্দীন
নকনা মফগভ
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24/12/1987
27/10/1991
18/03/1996
05/10/1987
04/12/1988
03/01/1988
12/10/1991
20/08/1991
05/02/1991
25/12/1987
20/07/1989
10/10/1988
15/10/1989
30/11/1988
05/03/1995
30/11/1993
15/10/1990
01/04/1993
05/06/1993
05/12/1988
25/09/1988
05/05/1995
30/11/1990
05/02/1989
10/06/1988
13/01/1992
12/12/1994
01/12/1993
10/01/1990
01/10/1996
14/10/1988
18/10/1994
16/01/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30330 মভাোঃ ছানাউয মাজন
30331 পাযা তাজনীন
30332 মভাোঃ ভাজজদুর ইরাভ
30333 প্রদী কুভায মন
30334 মভাোঃ ভনন আরী
30335 অরু মন গুপ্ত
30336 উজম্ম ারভা
30337 আবুর ানাত ভজুভদায
30338 নজফ কুভায ার
30339 অনানভকা আক্তায
30340 পানভতা াযভীন
30341 নযাজ ভাভৄদ
30342 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
30343 মদফব্রত মদ
30344 ংকয গাইন
30345 মভাোঃ আবু াজর
30346 উত্তভ কুভায যা
30347 মভাোঃ াজযাায মভাজনদ
30348 মভাোঃ রুজফর ক
30349 মভাোঃ আজফদুয যভান আজফদ
30350 মভাোঃ ভৄনজুয আরভ
30351 মভজদী াান
30352 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাভৄন
30353 আব্দুর কুদ্দু
30354 পযাদ মাজন
30355 নানদ াান
30356 মভাোঃ জনার আজফদীন
30357 মভাোঃ জনরুর ক
30358 মভাোঃ নদুর ইরাভ
30359 জর যা
30360 মভাোঃ নভজানুয যভান
30361 সুভন যা
30362 মভাাম্মদ ভয যীপ

মভাোঃ আভজাদ মাজন
মভাছাোঃ সুনপা মফগভ
মভাোঃ আাদুজ্জাভান
মযজীা খানভ
মভাোঃ তানরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভকজছদা মফগভ
সুজযন্দ্র নাথ মন
প্রনভরা নাথ মন
মভাোঃ আব্দুয যনদ
মভাছাোঃ যানরা খাতুন
অনত জন গুপ্ত
ঝন না মন গুপ্ত
মভাোঃ ীদ উল্যা
রারী মফগভ
আবুর খাজয ভজুভদায
মখাজদজা মফগভ
ভযন কুভায ার
নদারী যানী ার
ভৄম্মদ আরভগীয মাজন
াজরা আক্তায
মভাক্তায আজভদ
নাযা মফগভ
তদ আজম্মদ
সুনপা মফগভ
মভাোঃ মনরভ নভা
মভাাোঃ সুনপা খাতুন
ংকয কুভায মদ
ভাা ফারা কয
ভত সুজযন্দ্র নাথ গাইন
কাজরী যানী গাইন
ভত ইাাক গাজী
রাবরী মফগভ
নযদা যা
ননী ফারা
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ ারভা মফগভ
মভাোঃ আাদ আরী
মভাছাোঃ জজফদা খাতুন
মভাোঃ ইরাভ উদ্দীন
মভাছাোঃ ভনভনা মফগভ
ভত মখ াভছুয যভান
আজরা মফগভ
আবুর াান
মজফকা খাতুন
মভাোঃ নদনায উনদ্দন
রানকা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছাভাদ
মভাছাোঃ কুরছুভ মফগভ
ভনজফয যভান
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ ইউনুছ আরী
মভাছাোঃ রাবরী মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাছাোঃ জনফ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজদয
মভাছাোঃ জনভরা খাতুন
মভাোঃ আব্বাছ আরী
মভাছাোঃ ছুবুযা মফগভ
জয চন্দ্র যা
কননকা যানী যা
ভত আব্দুর াফ ারাদায
মফনু নফনফ
তজরন্দ্র নাথ যা
ছনফ যানী যা
মভাাু্ম্মদ মনায আজম্মদ
তানভনা মফগভ
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01/01/1991
31/12/1990
13/06/1994
13/01/1988
03/05/1994
05/11/1987
12/03/1991
25/12/1987
01/01/1995
05/02/1996
15/11/1991
18/03/1990
01/01/1993
29/08/1988
01/01/1992
03/01/1989
04/09/1992
13/12/1995
05/12/1988
11/09/1995
02/05/1988
20/06/1991
10/08/1989
30/10/1992
25/05/1987
20/02/1998
15/05/1989
14/06/1988
12/08/1994
15/08/1988
02/06/1995
02/05/1998
01/01/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30363 মভাোঃ ইভাইর মাজন
30364 আইনযন পাযজানা
30365 মদফজতাল ভন্ডর
30366 মভাোঃ নদুর ইরাভ
30367 ীভা যানী দা
30368 াজজদা মফগভ
30369 মভাোঃ একযাভৄর ইরাভ
30370 ননভনজরন্দু ফম্মনন
30371 মভাোঃ মাজর যানা
30372 রুা খাতুন
30373 মভাোঃ ইভদাদুর ক মাাগ
30374 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
30375 মভাোঃ ভনপজুর ইরাভ
30376 কাজী কাইউভৄয যভান
30377 জানকয াান
30378 মভাোঃ ানকর ভন্ডর
30379 ানভা সুরতানা
30380 নুরুয যভান যাজু
30381 ইব্রানভ আরী
30382 মভাোঃ নাজভৄর হুদা
30383 ভাভৄন মাজন
30384 মভাোঃ যাজ্জাক মখ
30385 মভাোঃ যনকবুর ইরাভ
30386 মভাোঃ মভাযজদুর ইরাভ
30387 আর আনভন
30388 নভরন আকতায
30389 মভাোঃ নরটন আরী
30390 মভাোঃ নভকাইর মাজন
30391 মভাোঃ ভাসুভ নফল্লা
30392 মদফপ্রাদ ভন্ডর
30393 নাযান চন্দ্র ভন্ডর
30394 মখ সুভন
30395 নজ এভ যানকফ

মভাোঃ জাপয
মভাছাোঃ রুখানা মফগভ
মভাোঃ আকযাভ মাজন
মভাছাোঃ নরনকা াযবীন
প্রবাত ভন্ডর
সুনজতা যানী ভন্ডর
আোঃ মভাতাজরফ খান
াজরা মফগভ
গজন চন্দ্র দা
দুযপ্রনত যানী দা
মভাোঃ াজ আরভ
পাজতভা মফগভ
ভতোঃ ননজাভ উনদ্দন
মভাছাোঃ জনযপন মনছা
ননী ভূলন ফম্মনন
ধনভৄনী যানী
মভাোঃ মফরার মাজন
মভাছাোঃ নভনা
যনপক খান
নফউটি মফগভ
মভাোঃ জনুর ক (ফীযভৄনক্তজমাদ্ধা)
মভাছাোঃ নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ ননফউর ইরাভ
মভাছাোঃ যনভা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
নাযা মফগভ
কাজী ভনজবুয যভান
মভাজনা মফগভ
মভাফাযক মাজন
ানছনা মফগভ
মভাোঃ পারুক ভন্ডর
মভাছাোঃ মপযজদৌনছ মফগভ
আফদু ারাভ
ভাভৄদা মফগভ
নভজানুয যভান
াযবীন আক্তায
আবু জাপয
খানদজা মফগভ
মভাোঃ ইকফার ফাায খান
নাজনীন নাায
ানফবুয যভান ভাতুব্বয
মাজনাযা
মভাোঃ াজভ মখ
মভাছাোঃ াজজযা মফগভ
ভত. নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ যনভা মফগভ
ভত যনফউর ইরাভ
াযবীনা খাতুন
মগারাভ মভাস্তপা
মযানা াযবীন
আোঃ াভাদ
পানজতা
মভাোঃ আোঃ াভাদ
পানজতা খাতুন
মভাোঃ একযাভৄর ক
মভাছাোঃ বুলুাযা খাতুন
মভাোঃ ভৄনছুয আরী
মভাাোঃ নুযজাান মফগভ
মগৌয দ ভন্ডর
বানু ভনত ভন্ডর
সুজফার চন্দ্র ভন্ডর
মভৄনা যানী ভন্ডর
মখ জাাঙ্গীয
াযবীন মফগভ
আব্দুর গফুয
যাজফা মফগভ
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26/02/1997
11/10/1990
23/09/1990
01/07/1991

12/07/1987
05/06/1990
20/10/1989
12/12/1989
19/11/1995
01/12/1994
10/06/1990
10/01/1992
08/01/1995
26/03/1988
11/11/1987
01/01/1992
10/10/1993
03/02/1996
05/04/1994
20/08/1988
21/02/1989
25/01/1989
10/12/1992
10/10/1988
01/01/1991
20/09/1987
06/07/1994
14/11/1993
09/05/1990
01/01/1992
16/11/1990
01/10/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30396 মভাোঃ ভনউনদ্দন
30397 প্রবাত ফসু
30398 নফশ্বনজৎ তালুকদায
30399 াভা
30400 শ্রীনত যা
30401 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
30402 কাভরুজ্জাভান
30403 মভাোঃ নানদভ খান
30404 টুম্পা ভন্ডর
30405 মভাোঃ মছপাজত মাজন
30406 নযভন কভনকায
30407 রুজফর ভৄন্সী
30408 মভাোঃ ইভযান মাজন
30409 ভাভৄদা আক্তায নভতু
30410 মভাোঃ ইউসুপ
30411 তন দা
30412 াইফুর ইরাভ
30413 মভাোঃ নজাউর ক আনক
30414 আযাফুর ইরাভ
30415 জর ভাদ্দায
30416 নযনা আক্তায
30417 যাজর নভা
30418 মভাোঃ নভজানুয যভান
30419 মভাোঃ তাইফুর ইরাভ
30420 মভাোঃ ফাদা
30421 াান আজভদ
30422 কাজর যানী নং
30423 মখ. এযননজরা যভান
30424 নৃজন ফাকচী
30425 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
30426 মভাোঃ আনযপ মাজন
30427 মভাোঃ মভজদী াান
30428 মভাোঃ আনতায যভান

ভত মভাোঃ মনরভ ারাদায
মযনু মফগভ
নজন্দারার ফসু
তাী যানী ফসু
নফভর তালুকদায
নভনা তালুকদায
এভ.এ আউার মদান
মফগভ সুনপা মদান
ভত নফদ যা
দ্মাফতী যা
মভাোঃ কনপর উনদ্দন ভন্ডর
মভাছাোঃ কননুয মফগভ
াইদুর ইরাভ
াানাযা
মভাোঃ লুৎপয যভান
মভাাভত নাজভা মফগভ
ননযঞ্জন ভন্ডর
নফজরী যানী ভন্ডর
মভাোঃ আপছায উনদ্দন
পাজতভা মফগভ
যননজৎ কভনকায
ডনর যানী কভনকায
পজলু ক ভৄন্সী
ফুরজানা নফনফ
মভাোঃ আব্দুর জনরর যকায
মভাছাোঃ যনভা মফগভ
মভাোঃ ভনজবুয যভান যকায
আকনরভা মফগভ
গজভজ আরী
নখনা মফগভ
সুনীর দা
নীরা যানী
আোঃ ছারাভ মখ
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ভনপজ নভা
নূয নাায
াফীবুয যভান
খানদজা মফগভ
স্বন কুভায ভাদ্দায
নরা যাণী ভাদ্দায
ডাোঃ মখাযজদ আরভ
ভজনাাযা মফগভ
ভনজফয যভান
াানাজ াযবীন
মভাোঃ আব্দুর গফুয
মযানা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
াানা াযবীন
মভাোঃ মাবুর ক
মভাাোঃ ইজভাতাযা
আরী আজভদ
যনভা খাতুন
অরুন কুভায নং
সুভনত যানী নং
ভত. মখ মভাোঃ ভনতউয যভান
মভাাোঃ নূযজাান মফগভ
ননভচাঁদ ফাকচী
মরবু ফাকচী
মভাোঃ আদভ আরী
মদজরাাযা মফগভ
মভাোঃ ভৄনরভ নভা
মকাননুয মফগভ
মভাোঃ মভাতাায মাজন
জহুযা মফগভ
আব্দুর ভান্নান
মভাছাোঃ আজরা খাতুন
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01/01/1992
03/04/1989
06/06/1990
31/12/1991
01/01/2017
08/05/1990
28/05/1989
10/01/1995
19/11/1988
05/01/1992
22/10/1990
01/01/1994
15/10/1989
19/12/1996
03/01/1995
03/01/1997
02/03/1990
23/12/1992
24/11/1993
15/09/1993
01/07/1989
18/03/1998
12/08/1988
01/01/1989
15/08/1990
01/10/1987
25/12/1994
05/01/1990
06/07/1988
01/01/1997
29/03/1991
01/01/1992
30/09/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30429 মভাোঃ আজাায মাাইন
30430 মভাোঃ ভীন আরী
30431 ননজৎ যকায
30432 মভাোঃ তানযকুর ইরাভ
30433 র আজভদ
30434 মভাোঃ আরভগীয মাজন
30435 নাঈভ আজভদ
30436 মভাোঃ নযপ
30437 ইব্রানভ খনরর
30438 মভাাম্মদ যীফুর আরভ
30439 মভাোঃ াানুজ্জাভান
30440 আনকুয যভান
30441 মভাোঃ নদুয যভান মনরভ
30442 মভাোঃ াখাাত মাজন
30443 মভাোঃ মভাজাপপয মাজন
30444 ভাভৄন মভাল্যা
30445 কত মাজন
30446 মভাোঃ ভনজুরুর ইরাভ আকন্দ
30447 মভাছাোঃ নুয নাায আক্তায
30448 আছভা আক্তায
30449 আজভনা আক্তায
30450 মদফাীল িানন্স অনধকাযী
30451 মভাোঃ ইভযান খাঁন
30452 মভাোঃ মভাকজছদ আরী
30453 কাননজ পাজতভা
30454 মভাোঃ নজাউর ক
30455 মভাোঃ নাঈভ মাজন
30456 মভাতভাইন্না মফগভ
30457 মভাোঃ আর আনভন নভা
30458 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
30459 মভাোঃ যাজু আজভদ
30460 তরুন যকায
30461 মভাোঃ ইউসুপ আরী

মভাোঃ অজভজ উনদ্দন ভন্ডর
মভাছাোঃ অজভছা খাতুন
মভাোঃ মভাাযপ মাজন
মভাছাোঃ ভজজছনা মফগভ
ভজনাযঞ্জন যকায
নফতা যকায
মভাোঃ আব্দুর মভানভন
ভতোঃ াভছুন নাায
আব্দু াত্তায
াভসুন্নাায
মভাোঃ নদুর ইরাভ
মভাছাোঃ আনজভা খাতুন
নানছয উনদ্দন
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ জানকয মাজন
ানদা মফগভ
জনাফ আফদুর ান্নান
জনাফা ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক ভাতব্বয
মভাছাোঃ মপারী মফগভ
নদুর ইরাভ
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ ারুনুয যীদ
ঝযনা মফগভ
মভাোঃ ফাবুর আনর
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
ননলুপা মফগভ
মভাোঃ ইযাইর মাজন
মভাছাোঃ াজজদা নফনফ
হুভায়ুন মভাল্যা
ছারভা মফগভ
মভাোঃ যভজান আরী
ছাজরা নফনফ
মভাোঃ ভাযপত আরী আকন্দ
ভাজজদা াযবীন
মভাোঃ আজক আরী
মভাছাোঃ াননুয মফগভ
ছাজরহ আম্মদ
াজজদা মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
মপারী মফগভ
ধযনী কান্ত অনধকাযী
আজে যা প্রাণশ্বযী
মভাোঃ আইয়ুফ খাঁন
ইারুন মনছা
মভাোঃ আকফায আরী
মভাছাোঃ ভাজজদা মফগভ
ইনি মভাল্লা
রুভা মফগভ
জনয আাম্মদ
মছজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আবু মনাভান
ফুজরযা মফগভ
মভাোঃ আজারুর ইরাভ
আইনযন
মভাোঃ নূরুননফী নভা
মভাাোঃ ভজনাাযা মফগভ
ভত আব্দুর জনরর
মভাছাোঃ যাজফা মফগভ
মভাোঃ আোঃ যফ মভাল্লা
পাজতভা খাতুন
জদফ যকায
ননভতা যকায
মভাোঃ খনরলুয যভান
যাজফা মফগভ
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30/10/1991
07/10/1992
10/01/1988
25/05/1988
29/08/1994
05/11/1988
16/01/1995
29/09/1995
12/01/1994
01/07/1987
05/01/1992
20/12/1988
04/06/1993
10/08/1991
11/10/1989
22/11/1995
30/12/1990
19/12/1996
10/09/1996
01/01/1989
01/01/1991
25/03/1994
18/05/1991
18/07/1988
12/11/1997
21/09/1987
31/12/1989
11/11/1992
25/10/1992
02/01/1988
12/07/1991
12/05/1988
27/10/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30462 নভয যানব্ব
30463 মভাোঃ াান মচৌদৄযী
30464 নফধান চন্দ্র দা
30465 মরালুয যভান
30466 মভাোঃ পনযদুর ইরাভ
30467 মভাোঃ মাফান মাজন
30468 মভাোঃ ইউনুচ আরী নফশ্বা
30469 মভাোঃ তাননজভৄর ইরাভ
30470 মভাোঃ আননছুয যভান
30471 মভাোঃ ইভযান ারাদায
30472 মভাোঃ ভনউয যভান
30473 মভাোঃ মভাতাজ্জুর ইরাভ
30474 এ. এভ. াইদুয যভান
30475 অীভ কুভায দা
30476 মভাোঃ নজল্লুয যভান
30477 মভাোঃ ভনভনুর ইরাভ
30478 মভাোঃ আনছারুর ইরাভ
30479 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ
30480 ফুরফাবু
30481 মভাছাোঃ নাযীন আক্তায
30482 মভাোঃ ইকফার মাজন
30483 তন্ম ারদায
30484 সুফর বটাচার্য্ন
30485 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
30486 আাদুজ্জাভান
30487 মভাোঃ ানপজুর ইরাভ
30488 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
30489 মভাোঃ াান যীপ
30490 কত াান
30491 পাযজানা ভজুভদায
30492 মভাোঃ নন ভইা
30493 আব্দু াভাদ
30494 তানরভা আক্তায

নভয াান
মভাাোঃ নদররুফা মফগভ
মভাোঃ মযজাউর কনযভ মচৌদৄযী
মভাছাোঃ যন আযা মফগভ
নফভর চন্দ্র দা
সুভনত যানী
আবুর মাজন
মফফী মফগভ
মভাোঃ ভন্নান ারাদায
মভাাোঃ ননঞ্জযা মফগভ
মভাোঃ ভকজরজ যদায
ভনজতান
মভাোঃ আভজাদ আরী নফশ্বা
আজরা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর াদুদ
মভাছাোঃ তাানযভা মফগভ
মভাোঃ জনার আজফদীন
যাজরা মফগভ
মভাোঃ মাফাান ারাদায
যনভা মফগভ
মভাোঃ ভনঞ্জর মাজন
মভাছাোঃ ভানপা মফগভ
মভাোঃ নফযাজ উনদ্দন তযপদায
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ইভদাদুর ক
মভাছাোঃ আজরা খাতুন
ভজনাযঞ্জন দা
চন্দনা যানী দা
ানকভউদ্দীন আজভদ
মভাছাোঃ নজন্নাতুন মনছা
ভতোঃ মভাোঃ ইব্রানভ আরী
মভাছাোঃ মভজয মনগায
ভতোঃ নভযউদ্দীন যকায
মভাছাোঃ সুনপা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
কল্পনা মফগভ
আইয়ুফ আরী
ভজনাাযা মফগভ
ভযহুভ নানজভ উদ্দীন
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
মভাোঃ আজ্জাদ মাজন
মভাাোঃ মচনুাযা মফগভ
ক্ষীনতল চন্দ্র ারদায
নফতা যানী ারদায
নদজব্যন্দু বটাচার্য্ন
চঞ্চরা যানী বটাচার্য্ন
মভাোঃ ভনজফয যভান
মভাছাোঃ রুনফা মফগভ
শুক্কুয আরী
ননযনা মফগভ
মভাোঃ াইভৄদ্দীন ভন্ডর
মভাছাোঃ মজাজফদা মফগভ
মভাোঃ াদায আরী
মভাছাোঃ মযখা মফগভ
মভাোঃ ইব্রানভ
সুনপা মফগভ
মভাস্তপা কাভার মাজন
সুযাইা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ ভজুভদায
নাছনযন আক্তায
মভাোঃ নানয উনদ্দন ভইা
মভাাোঃ ানদা ইরাভ
আাদ নভা
তানরভা আক্তায
ভত মভাোঃ চাঁন নভা
জানভরা মফগভ
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29/12/1995
01/02/1996
25/05/1990
25/10/1988
01/03/1990
01/01/1993
13/11/1993
18/09/1990
05/12/1985
05/09/1987
05/05/1996
25/04/1989
01/06/1994
03/06/1987
12/12/1992
10/06/1989
27/11/1988
10/09/1989
30/06/1989
05/05/1992
16/06/1992
18/05/1990
04/10/1987
12/12/1988
31/12/1992
15/07/1987
01/06/1990
01/11/1988
25/06/1993
01/08/1990
04/06/1988
25/07/1990
05/06/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30495 মভাোঃ নুরুর ইরাভ
30496 মভাাম্মদ াভীভ
30497 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
30498 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
30499 মভাোঃ আতাউল্লা
30500 অনভত মদফনাথ
30501 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান যাজু
30502 মখাকন চক্রফত্তী
30503 াীন ইভযান
30504 াথ ন চক্রফত্তী
30505 মভাাোঃ নযনা আক্তায
30506 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
30507 নযফুর ইরাভ
30508 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
30509 মভাোঃ ভইদুর ইরাভ
30510 মভাছাোঃ রুভা আক্তায
30511 ভাইন উনদ্দন
30512 মভাোঃ জানকয মাজন
30513 আভা আকতায
30514 মভাোঃ আব্দুয যভান াদ্দাভ
30515 মভাোঃ নযন আরী
30516 নকজাাযা আক্তায
30517 নফজন ফড়ুা
30518 অনভত কুভায াা
30519 নফশ্বনজৎ দা
30520 নাঈভৄর ইরাভ
30521 মভাাোঃ অনরউয যভান
30522 মভাোঃ খাজদভৄর ইরাভ
30523 মখ ইব্রাীভ মাজন
30524 াভীভা
30525 যানজা সুরতানা
30526 নফ. এভ. খনরর
30527 মভাোঃ আনযপ মাজন খান

মভাোঃ নুয নফী
ভজনাাযা মফগভ
াভছর ক
ানপা মফগভ
আব্দু াভাদ মফাযী
নানছভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
যানদা মফগভ
মভাোঃ নযাজউল্লা
নপকা খানভ
দুরব চন্দ্র মদফনাথ
অচ ননা যানী মদফনাথ
ভতোঃ মভাোঃ সুরুজ নভা (ভৄনক্তজমাদ্ধা)
নানছভা মফগভ
কুসুভ চক্রফত্তী
প্রননত চক্রফত্তী
আবুর কারাভ
ভকুযা মফগভ
সুধীয চক্রফত্তী
কৃষ্ণা চক্রফত্তী
মভাোঃ সুরুজ নভা মভাাোঃ নুযজাান
মফগভ
মভাোঃ মজকন্দায আরী
জাানাযা মফগভ
ারুনুয যনদ
মপযজদৌী মফগভ
মভাোঃ আতয নভা
ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাাোঃ নানদযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যভান
মভাছাোঃ কান্জচন মফগভ
নজরুর ইরাভ
মযৌনাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
মকাননুয মফগভ
ভত. আ. কাজদয ারাদায
ভনজরুনজনছা
মভাোঃ াজাান আরী
যাজরা মফগভ
মভাোঃ মতাতা নভা
মভাছাোঃ ভনজননা খাতুন
আোঃ যফ আকন
তাছনরভা মফগভ
জগদী ফড়ুা
ভত. সুখী যানী ফড়ুা
অভয চন্দ্র াা
ঝযনা যানী াা
ভত. যাধীকা যঞ্জন দা
মজযানতকা দা
নুরুর ইরাভ
নানছভা খাতুন
মভাোঃ আজাায মাজন
মভাাোঃ যংকুর মফগভ
মভাোঃ নুরুজ্জাভান যকায
খানদজা মফগভ
মখ ইভাইর মাজন
ারভা মফগভ
াইফুর আরভ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
আজরা মফগভ
মভাোঃ জারার নফশ্বা
আনভনা মফগভ
মভাোঃ জনরুর ক খান
মভাাোঃ আনভনা মফগভ
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01/01/1989
14/10/1988
18/07/1990
07/03/1991
21/04/1988
07/10/1988
05/05/1990
01/12/1989
16/12/1988
15/05/1988
15/08/1990
07/01/1988
25/03/1991
10/08/1990
17/05/1990
02/01/1993
12/06/1987
20/10/1991
30/11/1991
11/12/1994
16/06/1990
08/10/1992
10/11/1992
01/03/1992
31/12/1990
15/11/1991
02/01/1996
01/03/1992
15/06/1992
30/12/1990
25/04/1992
10/04/1990
01/12/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30528 াযনভন আক্তায

ানফবুয যভান
কননুয মফগভ
30529 মভাোঃ সুভন মভাল্লা
মভাোঃ াাজ উনদ্দন মভাল্লা
াজরা মফগভ
30530 শ্রী ফন্ধ্ন যা
শ্রী যঞ্জু যা
নন্দা যা
30531 মভাোঃ পজলুয যভান
মভাোঃ লুৎপয যভান
জাানাযা মফগভ
30532 মভাছাোঃ আনপা আনজজা (মাবা) মভাোঃ আনজজুর ইরাভ
ভাাভৄদা খাতুন
30533 মভাোঃ আবু াইদ
মভাোঃ আোঃ ানকভ
ভাাভৄদা মফগভ
30534 মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
মভাোঃ ইউসুপ আরী
আজভনা খাতুন
30535 মভজদী াান মজাভাদ্দায
মভাোঃ আোঃ ানকভ মজাভাদ্দায
জানভরা মফগভ
30536 সুভন কুভায ভন্ডর
নযজতাল ভন্ডর
চরা যানী ভন্ডর
30537 নভযাজ মাজন
নভজানুয যভান
রুারী ইানভন
30538 ভাননক মদফনাথ
ভত. সুননর চন্দ্র মদফনাথ
ভত. আযতী যানী মদফনাথ
30539 মযানজ সুরতানা
মভাোঃ নপায যভান
আজরা খাতুন
30540 মভাোঃ আজাদুর ইরাভ
মভাোঃ আব্দু াত্তায
মভাছাোঃ খানদজা খাতুন
30541 ারুর খাতুন
ভতুয, মভাোঃ যজব্ব আরী মখ
মভাছাোঃ আজনাাযা খাতুন
30542 মভাোঃ ভাসুদ নভা
আবুর ফাায
পাজতভা মফগভ
30543 নযাজুর ভননযা
মভাোঃ ভনজদুর ক ভন্ডর
াাজাদা মফগভ
30544 সুভন যকায
আব্দুয যাজ্জাক
ানপা মফগভ
30545 মভাোঃ আাতুল্লা যকায
মভাোঃ ীদুল্লা যকায
নানগন াযবীন
30546 মভাোঃ নগা উদ্দীন
নফী মাজন
পাজতভা মফগভ
30547 মযভা খাতুন
আবুর মাজন
আভা মফগভ
30548 মভাোঃ আযভান মাজন
মভাোঃ নযভান আরী মভাল্লা
াভসুন্নাায
30549 মভাোঃ ভাসুভ স্বন নভত
আোঃ ভাজরক স্বন নভত
মভাাোঃ াানাযা মফগভ
30550 রুনফনা আক্তায
মভাোঃ যনপক মভাল্লা
ান মফগভ
30551 সুরব কুভায ফসু
ভত কারী কুষ্ণ ফসু
ভত স্বণ না যানী ফসু
30552 ানদা আক্তায নল্পী
এ. মক. এভ. আননসুজ্জাভান
নভজ ভজনাাযা জাভান
30553 মভাোঃ আনতকুয যভান তালুকদায মভাোঃ আব্দু াভাদ তালুকদায
নুরুন্নাায মফগভ
30554 মভাোঃ ভাসুভ মাজন
মভাোঃ আজাায আরী
আজনাাযা মফগভ
30555 াভীভ আজভদ
ভৄা মভাল্যা
ছাজরা মফগভ
30556 নফথীকা নফশ্বা
নযদা নফশ্বা
চরা যাণী নফশ্বা
30557 মভাোঃ মাজর আজভদ
মভাোঃ ভননয মাজন
সুনপা মফগভ
30558 মভাোঃ আর-আনভন
মভাোঃ দনফয উনদ্দন
মভাাোঃ আঞ্জু আযা মফগভ
30559 নফরনক আযা
মভাোঃ মফরার মাজন
আঞ্জু আযা মফগভ
30560 যানজফ চন্দ্র নাথ
ননভাই চন্দ্র নাথ
কাজর যানী নাথ
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15/06/1994
05/04/1992
01/01/1990
11/11/1987
17/09/1992
18/11/1995
31/10/1987
07/03/1988
15/10/1997
23/12/1994
31/01/1990
20/05/1988
10/01/1993
09/09/1996
01/01/1995
03/09/1989
15/11/1992
15/11/1991
01/12/1987
01/01/1996
01/08/1992
20/11/1994
21/12/1997
31/05/1996
23/03/1994
15/07/1990
07/02/1991
26/12/1994
25/08/1994
20/12/1989
01/08/1991
11/08/1993
31/12/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30561 জানভরা আক্তায ভৄক্তা
30562 মভাছাোঃ আজদাযী খাতুন
30563 ানজা আপনযন
30564 মভাোঃ আর-আভীন
30565 নফ. এভ. এান নজাজ
30566 সুজন নভা
30567 যাজজ চন্দ্র দা
30568 মভাছাোঃ াযনভন আক্তায
30569 আব্দু ারাভ
30570 মভাোঃ ভাসুদ যানা
30571 মভাোঃ আজনাায মাজন
30572 মভাোঃ কাভার মাাইন
30573 খানদজা আক্তায
30574 ভজনাজতাল দা
30575 মভাোঃ মভাাজজ্জভ মাজন
30576 মভাোঃ নজাউয যভান
30577 জুজর যানা
30578 মভাোঃ ইাদুর ইরাভ মখ
30579 মভাোঃ খানরদ মাজন
30580 মভাোঃ মদজরাায মাজন
30581 মভাাোঃ খুযনদ জাান
30582 াানাজ আক্তায াথী
30583 মদফাীল চক্রফত্তী
30584 মভাোঃ াজনাায মাজন
30585 মভাোঃ ইভযান মাজন
30586 নদা মঘাল
30587 মাজর আজভদ
30588 মভাোঃ আনজজুর ক
30589 মভাোঃ াভীভ মযজা
30590 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
30591 মভাোঃ ানযজ উনদ্দন
30592 আনযফুর ইরাভ
30593 মভাোঃ মভজদী াছান

মভাোঃ জারার উনদ্দন
যানভা মফগভ
মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক
মভাছাোঃ খানদজা মফগভ
নদুর ইরাভ
ননগায সুরতানা
মভাোঃ আবুফকয নদ্দীক
মনরনা মফগভ
মভাোঃ কছায আরী
মযজনা মফগভ
আবুর কারাভ
সুনপা মফগভ
দুরার চন্দ্র দা
সুনমিা যানী দা
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
আজনাাযা মফগভ
মভাাম্মদ আরী
নরন মফগভ
মভাোঃ নদদায ফক
ভজনাাযা
মভাোঃ আপজার মাজন
মভাছাোঃ তনভনা মফগভ
মভাোঃ ইাকুফ আরী চাযান
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ একযাভৄর মাজন নকদায
কননকা একযাভ
রূচাঁদ দা
সুনচিা দা
মভাোঃ ফাচ্চু নভা
মভাাোঃ ভনযভ আক্তায
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাছাোঃ যানজা মফগভ
ভনজফয যভান
জুজরখা মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ আরী মখ
জনযনা মফগভ
মভাোঃ খনরলুয যভান
মাজনআযা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাছাোঃ ভাননকজান নফনফ
মভাোঃ আনারুর ইরাভ
মভাাোঃ কননুয মফগভ
মভাোঃ াাজাান মাজন
মভাাোঃ কননুয মফগভ
যননজৎ চক্রফত্তী
চন্দনা যানী
ভযহুভ আরকা আরী
মনরনা খাতুন
মভাোঃ আবুর ফাায গাজী
তনভনা মফগভ
নদরী কুভায মঘাল
অচ ননা যানী মঘাল
কাজী আব্দুর ভান্নান
মককা খাতুন
মভাোঃ আব্দু ছারাভ
মভাছাোঃ নউরী খাতুন
মভাোঃ াীন মভাল্লা
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
মভাোঃ ইাকুফ আরী
মভাছাোঃ মযনুকা নফনফ
নুয মভাাম্মদ
ভারনত মফগভ
আব্দু ারাভ
আকুনরভা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ ননগায সুরতানা
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25/09/1993
05/09/1991
15/05/1988
01/06/1987
15/10/1988
13/04/1997
08/01/1991
31/12/1987
03/04/1990
12/08/1987
22/11/1993
10/09/1989
30/04/1992
15/11/1987
24/11/1987
10/02/1991
07/08/1997
10/08/1992
03/11/1987
31/12/1994
05/06/1991
08/02/1995
05/09/1990
15/01/1988
08/10/1996
19/12/1988
20/07/1991
25/09/1989
07/03/1996
23/12/1990
08/12/1994
15/10/1993
26/03/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30594 মভাোঃ নপজযাজ কফীয সুভন
30595 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
30596 মভাোঃ াখাাত মাজন
30597 মভাোঃ াছান নভা
30598 মভাোঃ তাভজীদ আরভ
30599 মভাাম্মদ আখতারুজ্জাভান
30600 যাজফা খাতুন
30601 আকনরভা আক্তায রুনা
30602 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
30603 মভাোঃ সুভন ভাভৄদ
30604 মভাোঃ মজফন নভা
30605 মভাোঃ আবু সুনপান
30606 ভজনাযঞ্জন যা
30607 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
30608 মভাোঃ আবু ানাত
30609 নদনৄ যা
30610 মভাছাোঃ নাজভৄন নাায
30611 মভাোঃ ারুন-অয-যনদ
30612 আনখরুর ইরাভ
30613 যনফউর ফাায
30614 মভাছাোঃ আযনজনা খাতুন
30615 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
30616 মভাোঃ আব্দুর ানরভ
30617 মভাোঃ মাজর যানা
30618 আর-আনভন
30619 মভাোঃ কাইয়ুভ
30620 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
30621 মযাভাঞ্জ সূিধয
30622 মভাোঃ জনয উনদ্দন
30623 মভাোঃ াইদুর ইরাভ
30624 পানভদা আক্তায
30625 ীভা যানী যকায
30626 মভাোঃ কাভার মাজন

মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
মপযজদৌী মফগভ
ভত মভাকজছদুর ক
মভাছাোঃ অজদা মফগভ
মভাোঃ আবু ফক্কয যকায
মভাছাোঃ ছানফরা খাতুন
আোঃ জাব্বায যকায
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ াীন আরভ
মভাছাোঃ াানা মফগভ
ভত া মনাজ
ভত ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
মভাছাোঃ আজভনা খাতুন
মভাোঃ জানকয মাজন
আজরা মফগভ
মভাোঃ াভছুর ক
মভাাোঃ আনিা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর কাজদয
মভাছাোঃ আকনরভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ
জজফদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
মভাছাোঃ চানা মফগভ
নজগন্দ্র নাথ যা
ফুরভারা যানী যা
মভাোঃ ভাফুজায যভান
মভাছাোঃ কননুয মফগভ
মভাোঃ ভনজবুর ক
মভাছাোঃ মনা মফগভ
তযনন ফভনন
অনভরা ফভনন
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ াজযা
ভত নপযউদ্দীন
মভাছাোঃ ানভদা মফগভ
নরায যভান
আকনরভা মফগভ
আনভনুর ইরাভ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
মভাছাোঃ াননুয মফগভ
নুয মভাাম্মদ
মভাছাোঃ যানদা খাতুন
মভাোঃ ারুনায যনদ
মভাছাোঃ আফুর মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ক
মভাছাোঃ আজরা মফগভ (ানন্ত)
আযাপ আরী দপাদায
আনিা মফগভ
মভাোঃ াফ ারাদায
তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ মভাপাজ্জর মাজন
কননুয মফগভ
যনতযঞ্জন সূিধয
আনা সূিধয
মভাোঃ নানয উনদ্দন
কভরা মফগভ
কাজী ইাক
মখাজদজা মফগভ
এ. মক. এভ. পারুক
লুোঃফুজন্নছা
ানাথ ন যকায
আযনত যানী যকায
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
আজনাাযা মফগভ
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28/12/1993
27/10/1995
16/08/1995
01/04/1990
17/12/1997
05/01/1990
01/01/1991
07/05/1995
12/05/1988
01/12/1991
10/12/1990
01/12/1990
05/12/1989
12/01/1995
02/04/1989
12/02/1989
05/07/1996
03/04/1988
04/09/1992
26/10/1987
15/08/1991
10/08/1988
01/03/1990
15/10/1986
01/01/1994
03/08/1990
14/10/1987
16/10/1989
12/10/1990
15/03/1992
01/01/1995
15/10/1992
21/01/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30627 মভাোঃ কনফয হুাইন
30628 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান উর
30629 মভাোঃ াজজদুয যভান
30630 পযাদ মাাইন
30631 মভাোঃ া ইভযান
30632 মভাছাোঃ ছারভা আক্তায
30633 মভাোঃ যানব্ব নভা
30634 জান্নাত ইরাভ াযনভন
30635 মভাকফর মাাইন
30636 নূয মাজন
30637 াভন্ত চন্দ্র দা
30638 আনফদ াান
30639 মভাোঃ মভাফাযক মাজন
30640 নজরুর ইরাভ
30641 রাী যানী যকায
30642 মভাোঃ ইভযান মাজন
30643 সুভন চন্দ্র দা
30644 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
30645 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
30646 মভাাম্মদ নূরুজ্জাভান
30647 মভাোঃ যনক মাজন
30648 মদফদা নফশ্বা
30649 মভাোঃ ভয পারুক
30650 যানজফ
30651 মভাছাোঃ কাভরুন নাায
30652 মভাোঃ আবু সুনপান
30653 জুরনপকায যভান
30654 আনভনুর ইরাভ
30655 ননযনা আরভ
30656 আাদুর ক খান
30657 সুভন চন্দ্র ার
30658 মভাোঃ াভীভ উদ্দীন
30659 মভাাম্মদ আাদুজ্জাভান নফপ্লফ

মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
মাাগী মফগভ
মভাোঃ মযত আরী
মভাছাোঃ আজা খাতুন
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ মপারী মফগভ
ানফবুয যভান
াননা খাতুন
মভাোঃ া জাভার
মাজন আযা জাভার
মভাোঃ ভৄনছুয আরী
মভাছাোঃ মফফী মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
লুৎপা মফগভ
যনফউর আার
যাজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ধনু নভা
জাজনা মফগভ
মভাোঃ আভজাদ মাজন
াজজদা মফগভ
নপ্ররার চন্দ্র দা
উলা যানী দা
আব্দুর খাজরক
জজভরা খাতুন
ভত মভাোঃ কনফয মাজন
মভাাোঃ যনপা মফগভ
আফদুর নদ
ভজনাাযা মফগভ
সুবাল চন্দ্র যকায
মভৌসুভী যানী যকায
মভাোঃ আরতাপ মাজন
যানজা মফগভ
চুড়াভনন দা
অননভা যানী দা
ভত আব্দুর জাব্বায যকায
মভাছাোঃ রতা মফগভ
মভাোঃ নযফুর ইরাভ
াজজদা মফগভ
মভাাম্মদ আাদুজ্জাভান
ারুর মফগভ
মভাোঃ াফ আরী
মভাছাোঃ নযনা খাতুন
নাযান নফশ্বা
আহ্লাদী নফশ্বা
মভাোঃ মপাযকান তালুকদায
মভাাোঃ যন আযা তালুকদায
ভত এরাী মচৌদৄযী
বুরবুনর মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
মগারান মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ ননলুপা ইাছনভন
ভত মভাস্তানপজুয যভান
জুজরখা খাতুন
মভাোঃ আোঃ কুদ্দু প্রাোঃ
মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ
াভছুর আরভ
াজজযা আরভ
নদুর ক খান
নুরুন নাায খানভ
ভননন্দ্র চন্দ্র ার
ঊলা যানী ার
মভাোঃ নপউদ্দীন
নানছভা মফগভ
মভাোঃ ফাবুর ারাদায
মজাজফদা মফগভ
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04/05/1991
01/01/1988
31/12/1993
20/12/1987
01/06/1991
29/01/1993
10/07/1989
10/11/1993
18/07/1989
20/12/1992
10/05/1990
26/12/1989
01/01/1992
15/09/1987
15/09/1995
10/12/1993
01/12/1987
15/09/1988
02/06/1987
25/12/1996
08/01/1995
02/06/1987
06/10/1989
15/06/1991
20/05/1993
18/01/1994
12/12/1987
30/12/1995
07/11/1989
10/12/1994
30/12/1990
01/01/1988
16/08/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30660 মভাোঃ তানযকুর ইরাভ
30661 মভাোঃ ফাবুর নভা
30662 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
30663 মভাোঃ মখাযজদ আরভ
30664 জন্ত কুভায াা
30665 মভাোঃ ছানফত মাজন
30666 মভান রার মগা
30667 সুজর চন্দ্র দা
30668 নাজভৄর াছান
30669 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
30670 ানভযা আক্তায
30671 মভজদী াান
30672 ানফা সুরতানা নযা
30673 নভ. আকনরভা খাতুন
30674 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
30675 জান্নাতুর মপযজদৌ
30676 আভা খাতুন
30677 মভাোঃ আব্দুয যনভ
30678 তাননা সুরতানা
30679 মভাস্তানপজুয যভান মচৌদৄযী
30680 আনভনুর ক
30681 মভাোঃ ভনউনদ্দন
30682 মভাোঃ তন্ম নফশ্বা
30683 মভাোঃ মাান মযজা
30684 মভাাম্মদ ীদুর ইরাভ
30685 অরক কুভায ব্রহ্ম
30686 অভর ফাচড়
30687 মভাাম্মদ ননজাভ উনদ্দন
30688 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
30689 ফান ার
30690 নফপ্রনজৎ আচার্য্ন (জনী)
30691 প্রজননজৎ তফষ্ণফ
30692 মভাাম্মদ ভারুফুর ইরাভ

ভত আপতাফ উনদ্দন ভন্ডর
াজজদা মফগভ
মভাোঃ ননদ্দক মাজন
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
মভাোঃ ভনজফয যভান
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ আব্দু মাফান
মভাছাোঃ খানদজা মফগভ
জীফন চন্দ্র াা
মখরা যা
মভাোঃ আবুর কাজভ
ছাজরা মফগভ
অধীন চন্দ্র মগা
ননবা যানী মগা
প্রদী চন্দ্র দা
রনরত ফারা দা
মভাোঃ আফদুয যনভ
ছাজরা মফগভ
ইনরা আজভদ
যানুা আজভদ
মভাস্তাপা নকদায
তাছনরভা মফগভ
আব্দুর াদুদ
যাজফা খাতুন
নভনা আনভয মাজন
আজরা মফগভ
মভাোঃ আরতাপ মাজন
নভ. আঞ্জুভানআযা
মভাোঃ আব্দুর ানকভ
ভজনাাযা খাতুন
মভাোঃ াজরক ারাদায
ানদা মফগভ
ফাদুর ক
আনছা মফগভ
ভত আইয়ুফ আরী
মভাছাোঃ অনভছা মফগভ
আক্কাছ আরী
ছাভসুন নাায
মভাোঃ নদলু নভা মচৌদৄযী
মভাছাোঃ নযনা আক্তায
ানযছ উনদ্দন আজম্মদ
আংগুযা আক্তায
আোঃ যানকফ ারাদায
ভাফুজা মফগভ
মভাোঃ নযাজ নফশ্বা
মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মভাছাোঃ াভীভা মফগভ
মভাাম্মদ ফাদুর ক
াানা আকতায
ভত অরুন কুভায ব্রহ্ম
রক্ষী যানী ব্রহ্ম
সুজযন্দ্র নাথ ফাচড়
নফদ্যা যানী ফাচড়
মভাাম্মদ আজনাায মাজন
নদলু আযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর যনদ
নযনা মফগভ
যননজত ার
নভনা যাণী ার
সুফা আচার্য্ন
ীভা আচার্য্ন
যননজৎ তফষ্ণফ
আযনত যাণী তফষ্ণফ
মভাাম্মদ ইউছু মচৌদৄযী
মকাননুয আকতায
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10/11/1987
20/11/1987
11/11/1987
18/11/1987
12/08/1997
06/08/1990
05/01/1988
05/06/1993
10/10/1987
31/19/1987
12/12/1992
20/07/1998
16/12/1996
10/02/1989
03/01/1988
05/10/1992
05/09/1987
16/05/1993
20/10/1993
01/12/1987
08/12/1991
17/02/1991
19/08/1992
01/07/1987
10/03/1990
12/12/1988

28/12/1995
13/10/1994
12/04/1988
15/12/1995
18/11/1990
16/06/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30693 শুব মদ
30694 ভনছুয যভান
30695 নূয মভাাম্মদ খন্দকায
30696 ানজা সুরতানা ান্তা
30697 মভাোঃ এনাজত মাজন
30698 নভজানুয যভান
30699 মভাোঃ যাজর নভা
30700 মভাোঃ নযন ইরাভ
30701 মভাোঃ ভাসুদ মাজন
30702 মভাোঃ আব্দুর আনরভ
30703 নাজভৄর ক
30704 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
30705 পনযদ আাম্মদ
30706 নফজন নফশ্বা
30707 যতন কুভায যকায
30708 এ এভ আনযফুয যভান
30709 সুজন ভাহভৄদ
30710 মভাোঃ মভজদী াান
30711 উৎর ফারা
30712 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
30713 ভনভনুর ইরাভ
30714 প্রজননজৎ মদফ
ূঁ া
30715 াীন ভূঞ
30716 জীফ কুভায ভন্ডর
30717 মভাোঃ নযপাত আর স্বযণ
30718 খানদজা আক্তায
30719 মভাছাোঃ আউনরা খাতুন
30720 প্রদুযৎ কুভায চন্দ
30721 নযন চন্দ্র দা
30722 মভাোঃ আব্দুর ভনভন
30723 প্রাণজদফ চন্দ্র ফভনন
30724 মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
30725 এভযান মাজন

সুজয চন্দ্র মদ
অঞ্জরী মঘাল
ভত নযাজুয যভান
আনছা খাতুন
াজদক খন্দকায
আজনাাযা ভূঞা
আব্দুয যনদ নভা
নযপা মফগভ
মভাোঃ ধলু ারাদায
মভাাোঃ াজজযা মফগভ
আনছায আরী
জজফদা মফগভ
মভাোঃ নুয নভা
মভাছাোঃ জুযফানু মফগভ
মভাোঃ নরাকত আরী
মভাছাোঃ আভা মফগভ
মভাোঃ আফদুর কাজদয ারাদায
কুরসুভ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর গফুয
মভাাোঃ ানা মনা
মভাোঃ মযজাউর ক
যাজদা খানভ
মভাোঃ গানজউয যভান
মভাছাোঃ অজরদা খাতুন
মভাোঃ আোঃ রনতপ
নভনা আক্তায
যনক রার নফশ্বা
নভনা নফশ্বা
যফীন্দ্র নাথ যকায
অজরাকা যাণী যকায
মভাোঃ আব্দু াত্তায
মভাছাোঃ াজদা খাতুন
আোঃ ছবুয মখ
নানগন মফগভ
মভাোঃ ভনজফয যভান
মযকনা ভনজফ
ভনরন ফারা
ানরতা ফারা
মভাোঃ ইনিছ আরী
মভাছাোঃ মনরনা আক্তায
াভছুর ক
মজনযনা মফগভ
সুনজত মদফ
াফ নতী মদফ
ূঁ া
মাযাফ মাজন ভূঞ
নউরী আক্তায
জগদী চন্দ্র ভন্ডর
গুন যানী ভন্ডর
মভাোঃ কনফয মভাল্যা
মভাছাোঃ নাযগী আক্তায
আনভনুর ইরাভ
নাছনযন ইরাভ
মভাোঃ আব্দু াভাদ
আনিা
সুকুভায চন্দ
তৃনপ্ত যাণী চন্দ
কৃনক্তফা চন্দ্র দা
নপ্র খী দা
মভাোঃ মগযাফ আরী মভাল্লা
মভাছাোঃ মপানর মফগভ
ভত ভাধফ চন্দ্র ফভনন
ভাাযাণী ফভনন
মভাোঃ টিনৄ মখ
মদাজরনা মফগভ
ছভান গনণ
াযবীন মফগভ
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02/03/1998
10/05/1991
01/03/1990
20/12/1992
02/04/1995
01/07/1991
01/03/1989
05/01/1993
05/10/1990
29/11/1988
20/12/1989
01/01/1990
01/11/1994
05/01/1988
09/06/1991
23/12/1991
18/10/1993
26/12/1990
20/08/1991
13/03/1991
15/05/1988
22/10/1994
30/10/1994
01/11/1990
10/09/1996
18/07/1988
22/12/1991
01/01/1988
28/05/1987
30/11/1989
02/09/1990
28/05/1994
15/03/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30726 পাজতভা আক্তায
30727 আভযীন আক্তায স্বণ না
30728 মভাোঃ এনযচ ভাননক
30729 যত্না খাতুন
30730 জুজর মচৌদৄযী
30731 মভাোঃ জানকয মাজন
30732 মভাোঃ তুনন মাজন
30733 নুযনাায আক্তায ীযা
30734 ভনল্লক আবু ফকায
30735 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ রা
30736 আর আনভন
30737 মভাোঃ আান াফীফ
30738 অনজত কুভায যা
30739 নানভা আক্তায
30740 আনক-উজ-জাভান
30741 মভাাোঃ কুননুয আক্তায
30742 মভাোঃ াইফুয যভান
30743 ভেগর ভন্ডর
30744 মভাোঃ আবু ফক্কয নদ্দীক
30745 আা সুরতানা
30746 মভাোঃ আযাফুর আরভ
30747 মখ পার আভাদ
30748 তাননজয যাান
30749 নফথী আক্তায
30750 মভাোঃ চাঁন নভা
30751 নাজনীন ানভভা আক্তায
30752 মভাোঃ আব্দুর ইউসুপ াজটাাযী
30753 মভাোঃ ভাসুদ যানা
30754 মভাোঃ উজ্জর মাাইন
30755 মভজদী াান
30756 াানযায মভৌস্তাযী মভৌ
30757 ইভরুর াান খান
30758 নননৄন ারদায

মভাোঃ জনরর
মখানা আযা মফগভ
আব্দুর কানদয
াননুয
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ আঙ্গুযী মফগভ
মভাোঃ আইয়ুফ আরী
খানদজা মফগভ
কাঞ্চন মচৌদৄযী
গীতা মচৌদৄযী
মভাোঃ আজনাায মাজন
নভজ নানছভা মফগভ
মভাোঃ কালু নভা
আনিা মফগভ
নদুর ইরাভ
খানদজা মফগভ
ভনল্লক আোঃ ছত্তায
ছারাতুজন্নছা
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
মতাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
ফুজরছা মফগভ
ভত আাম্মদ আরী
মভাছাোঃ ানছনা মফগভ
সুনীর কুভায যা
ভন্তা যাণী যা
ভৄাম্মাদ আবু াননপ নভা
জহুযা খাতুন
ানদুর ইরাভ
আা মফগভ
আব্দুর ানভদ
নুপা আক্তায
মভাোঃ াজদক আরী যদায
জাানাযা মফগভ
মমাজগন্দ্র নাথ ভন্ডর
ফকুর ভন্ডর
মভাোঃ ভাফুজায যভান
মভাছাোঃ ানা মফগভ
ভ. মভাোঃ আজায আরী
ভ. আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ াননূয আরভ
মভাছাোঃ ভননযা মফগভ
াভসুয যভান
সুনপা যভান
মভাোঃ মভাাযপ মাজন
যাজদা মফগভ
মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
রাইজু মফগভ
মভাোঃ কযভ আরী মখ
চাজভরী খাতুন
মভাোঃ াইদুয যভান
রাবরী যভান
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান াজটাাযী
খুনক মফগভ
মভাোঃ আনজজায যভান
মভাছাোঃ নফরনকছ মফগভ
মভাোঃ ঝনকভৄনদ্দন প্রাং
মভাছাোঃ ানভযা মফগভ
ভতোঃ ভাাতাফ মখ
লুৎফুজন্নছা মফগভ
াভসুর আরভ
মযজনা
ইকফার খান
ানদা াযবীন
ননভনর ারদায
নদনৄ ারদায
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26/12/1996
30/12/1994
28/11/1991
01/12/1994
12/05/1990
01/11/1987
25/08/1997
18/08/1997
10/10/1989
15/06/1991
01/04/1995
03/02/1988
14/08/1988
05/05/1988
03/05/1992
10/05/1989
25/06/1995
30/12/1988
12/09/1998
05/03/1990
13/08/1988
12/09/1990
03/04/1998
01/12/1998
27/11/1991
31/01/1989
02/07/1989
09/02/1990
01/01/1990
02/01/1995
10/12/1997
05/03/1989
15/07/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30759 অজরাক ারদায
30760 মভাোঃ ানজদুয যভান
30761 নদংকায চন্দ্র যা
30762 মাননা
30763 নরন আক্তায
30764 মভাাম্মদ সুজন নভা
30765 মভাোঃ আব্দুল্লা আর পারুক
30766 যাঘফ যা নাথ
30767 যাাত নূয যানকফ
30768 মভাছাোঃ আনভনা খাতুন
30769 এ. এপ. এভ. ভাভৄদ াান
ননদ্দকী
30770 মভাোঃ রুহুর আনভন
30771 মভাোঃ আবুর মাজন
30772 মভাোঃ আব্দুয যউপ
30773 তাননা দত্ত
30774 ভাাভৄদুর াান
30775 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
30776 তন্ম মভাদক
30777 মভাোঃ ীদুল্লা
30778 মভাোঃ যানকফ মাজন
30779 ইযাদুর ইরাভ
30780 ইম্মাদুয যভান
30781 আরভগীয মাজন
30782 নন চন্দ্র মভাদক
30783 খাজা মগারাভ ছাভদানী
30784 মভাোঃ মনরভ মাজন
30785 মভাোঃ নদদারুর ইরাভ
30786 নুয নফী
30787 মভাাম্মদ কুদ্দু খাঁন
30788 দনফয মাজন
30789 অযনফন্দ্র সূিধয সুভন
30790 আনযফুয যভান
30791 যনফউর আরভ

অভর ারদায
ননৄ ারদায
মভাোঃ মভাকজছদুয যভান
রুননা মফগভ
অননর চন্দ্র
মাবাযাণী
মভাোঃ ফাবুর খান
ভৄকুর মফগভ
মভাাম্মদ ইরাভ নভা
নযনা আক্তায
মভাাম্মদ আরা উনদ্দন
মযখা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর াজদ
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
ভাখন রার নাথ
নল্পী ভী নাথ
মভাোঃ নূয মভাস্তপা
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
মভাোঃ ইাকুফ আরী
মভাছাোঃ যনভা খাতুন
মভাোঃ আবুর াান ননদ্দকী
মভাছাোঃ জাানাযা খানভ
মভাোঃ আব্দুর াই
আনভনা খাতুন
আব্দুর আজরক
পাজতভা মফগভ
মভাাম্মদ আরী
মভাছাোঃ যীনা মফগভ
নযদ দত্ত
ভাা যাণী মবৌনভক
মভাোঃ নপজযাজ আরী
নাযা মফগভ
মভাোঃ নজাউয যভান
মভাাোঃ ভাননুয মফগভ
তন মভাদক
নখাযানী মভাদক
ভত নযাজুর ইরাভ
তহুযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কনযভ খান
ডানরা মফগভ
ভতোঃ জাান আরী ভন্ডর
যজুপা খাতুন
নপাতুয যভান
সুনপা খাতুন
ইব্রানভ আরী
আজরা আক্তায
নননখর চন্দ্র মভাদক
ফান্তী যাণী মভাদক
খাজা মগারাভ নজরানী
নানছভা মফগভ
মভাোঃ কত আরী
মভাছাোঃ মনরনা খাতুন
মভাোঃ আবুর াজন
মাজন আযা মফগভ
আরী মাজন
নানভা আক্তায
মভাাম্মদ যনদ খাঁন
যাজফা মফগভ
মভাতাজরফ ভাতুব্বয
সূম ন মফগভ
জয চন্দ্র সূিধয
ঊলা যাণী সূিধয
নুরুর ইরাভ
মযাজকা মফগভ
ফাচ্চু নভা
যনআযা মফগভ
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01/11/1996
12/06/1991
07/10/1989
03/05/1992
01/06/1995
28/03/1991
03/11/1992
13/06/1995
31/12/1993
01/07/1989
21/12/1995
18/12/1990
06/03/1988
24/03/1988
06/06/1992
16/04/1988
10/03/1991
12/12/1994
10/08/1989
01/08/1991
01/12/1988
27/10/1991
01/01/1993
06/08/1987
28/10/1990
01/12/1988
01/03/1989
10/10/1991
30/05/1988
21/08/1989
09/01/1990
01/01/1991
01/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30792 কভজর চন্দ্র
30793 মভাোঃ ইভরুর াান
30794 আফদুর মভাাইনভন
30795 ানকর খান
30796 আা খাতুন
30797 জানকয মাজন
30798 মভাোঃ যাজউর াান
30799 দুরার চন্দ্র সূিধয
30800 মভাোঃ তানবীয আজম্মদ
30801 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
30802 নজা যাণী াা
30803 বুজ নভা
30804 মভাোঃ াখাাত মাাইন
30805 নযননথা ইরাভ
30806 যইচ নকদায
30807 ীযা ার
30808 মভাোঃ আব্দুল্লা আবু াঈদ
30809 আনকা তাননজনা
30810 মকাননুয আক্তায
30811 মভাোঃ মভাফাযক মাজন
30812 মযাজকা আক্তায
30813 াজজদা আক্তায নফথী
30814 মভাাম্মদ ভননয মাজন
30815 যনফউর ইরাভ
30816 মভাোঃ আজনাায মাজন
30817 মভাোঃ ভাবুফ আরভ
30818 নফনৄর চন্দ্র যা
30819 অধীয যাজফংী
30820 পার আজভদ নানদভ
30821 যাজদুর ইরাভ
30822 মভাোঃ জুজর আজম্মদ
30823 ভাভৄদা আক্তায নভতু
30824 আনতকুয যভান

যননজৎ চন্দ্র
নদারী যাণী
মভাোঃ জারার উনদ্দন
আকনরভা মফগভ
আব্দুর ানভ
ানরভা আক্তায
আব্দুর ক খান
াজজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রাইরা মফগভ
ভদান আরী
ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ লুৎপয যভান
মভাছাোঃ যাজদা মফগভ
নপ্ররার সূিধয
জন্তী যাণী সূিধয
মভাোঃ সুরতান আজম্মদ
যজ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ ভৄা খান
মযাজকা মফগভ
শ্রী ভীয যঞ্জন াা
গঙ্গাঁ যাণী াা
ইনিছ আরী
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ া আরভ
মনরনা আরভ
ভতোঃ আনভরুর ইরাভ
কাভরুন নাায
মভাোঃ নছনদ্দক
পাজতভা
ডাোঃ ফঘুনাথ ার
নডজু ার
মভাোঃ আব্দু াত্তায
মভাছাোঃ ারভা মফগভ
আইয়ুফ মাজন
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
ারুর আক্তায
মভাোঃ াইজনদ্দন
ভজান মফগভ
আরী আজগয যকায
াজজদা মফগভ
আব্দু ারাভ
জাজদা মফগভ
মভাাম্মদ ইভাইর মাজন
মভাজভনা মফগভ
ানপজুয যভান
াভসুন নাায
মভাোঃ আভজাদ মাজন
মভাছাোঃ রাইরী মফগভ
মভাোঃ কনরভ উনদ্দন
মভাছাোঃ মভাজনদা মফগভ
ান্ত নাথ যা
নফজা যানী যা
সুফর যাজফংী
মভৄনা যাজফংী
মভাোঃ আবুর কাজভ যকায
পনযদা ইাছনভন
মভাোঃ ইউনুছ নভা
মপারী মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ যাজপজা মফগভ
মভাোঃ ভনজবুয যভান যকায
আকনরভা মফগভ
ননদ্দকুয যভান
জানভরা খাতুন
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25/10/1992
10/01/1989
25/11/1991
01/01/1990
07/07/1987
02/01/1991
17/07/1985
15/11/1989
07/03/1989
05/03/1989
08/08/1997
10/01/1988
27/06/1996
01/09/1990

10/01/1993
16/07/1995
03/09/1993
03/04/1991
02/06/1987
07/05/1990
20/08/1994
19/05/1993
01/03/1997
10/10/1993
01/02/1988
15/06/1992
19/05/1988
20/08/1994
01/02/1993
07/06/1988
19/12/1996
20/11/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30825 রুহুর আভীন
30826 আজনভযা আকতায
30827 মভাোঃ মভজদী াান
30828 মভাোঃ শুব তালুকদায
30829 আনভনুর ইরাভ
30830 এ. এভ. ভাসুভ
30831 মভাোঃ ভারুপ মাজন
30832 অননক ভনা
30833 নানদা ইরাভ
30834 মভাোঃ রুজভর প্রধান
30835 মখ মভাোঃ যাজর
30836 মভাছাোঃ কানযভা আক্তায
30837 মভাোঃ অনরউজ্জাভান
30838 মভাোঃ নাজভৄর াান
30839 মভাোঃানব্বয ভাভৄদ নপ্রন্স
30840 মভাছাোঃ ভাছুভা আনজুভ
30841 মভাাম্মদ াানুয যভান গাজী
30842 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
30843 নীর যতন মচৌদৄযী
30844 নযংকু চন্দ্র
30845 নভজানুয যভান
30846 নপকুর ইরাভ
30847 নভঠুন চক্রফত্তী
30848 মভাোঃ াঈদ আর ভাভৄন
30849 আযাফুর ক
30850 মভাোঃ আননসুয যভান
30851 আভা আক্তায সুখী
30852 মখ আবু াজর
30853 যাইা আক্তায ন
30854 অনভত কুভায ভন্ডর
30855 মভাোঃ ইভযান মাজন
30856 মভাোঃ ইউসুপ খাঁন ভাননক
30857 মভাোঃ আব্দুর ভনতন

আবু তাজয
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আবু আজভ
ননযন আক্তায
মভাাম্মদ আরী
জাভজদা
মভাোঃ আব্দু ছাভাদ তালুকদায
নাজভা মফগভ
নূরুর ইরাভ
আনভনা মফগভ
মদজরাায যকায
আনছা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ
নজবুন্নাায খানভ
চন্দন ভনা
অননতা যানী
মভাোঃ আজনাায মাজন
জাানাযা মফগভ
ভত ইউনুছ আরী
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ইাকুফ আরী মখ
মভাছাোঃ আকনরভা আক্তায
মভাোঃ আব্দুর কানপ আকন্দ
মভাছাোঃ নরুন্নাায মফগভ
মভাোঃ ভকবুর মাজন
মভাছাোঃ াানাযা মফগভ
মভাোঃ আফদুর ফাযী
ভত আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
যানজা সুরতানা মযানজনা
মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
মভাছাোঃ তানভনা মফগভ
মভাাম্মদ জজফদ আরী গাজী
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর মাজন
জাজযা মাজন
ননযঞ্জন মচৌদৄযী
কল্পনা যাণী মচৌদৄযী
যনতরার চন্দ
স্মৃনত যানী চন্দ
মভাোঃ খনরলুয যভান
রুনপা মফগভ
মভাাম্মদ আরী
নূরুন্নাায মফগভ
মগৌযাঙ্গ চন্দ্র চক্রফত্তী
ান্তা চিফত্তী
মভাোঃ মভাাযযপ মাজন তালুকদায
াভছুন নাায
মভাোঃ পজলুর ক
কননুয মফগভ
মভাোঃ জভজদ আরী
নপজযাজা খাতুন
মভাোঃ আরভগীয মাজন
মভাাোঃ নানভা মফগভ
ভত মভাোঃ ইযাইর মাজন
নরনর মাজন
মভাোঃ াযজবজ আরী
সুনপা মফগভ
আনন্দ মভান ভন্ডর
মপারী যানী ভন্ডর
ভত আব্দুর ছাত্তায
নাজভা মফগভ
ভত মভাোঃ কনযভ খাঁন
ভত মযখা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
মভাছাোঃ ছারভা খাতুন
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15/07/1991
10/05/1995
06/02/1998
07/02/1996
01/02/1994
07/09/1995
01/02/1993
16/08/1996
14/04/1993
20/07/1988
06/12/1987
01/12/1998
10/10/1988
01/01/1989
08/03/1992
24/03/1988
16/06/1988
16/02/1992
15/02/1991
20/02/1992
01/01/1991
08/06/1992
15/05/1988
02/10/1987
01/01/1992
03/11/1989
10/10/1996
01/06/1987
25/07/1992
12/10/1997
26/03/1998
05/04/1991
03/01/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30858 মভাোঃ মযজানুয যভান
30859 সুদীপ্ত কুভায নন্ডত
30860 ানদুজ্জাভান
30861 মভাোঃ নযজন আরী
30862 নফ ংকয যকায
30863 জানদুর াান
30864 পাযজানা ভৄননয তন্নী
30865 সুজানা যভান
30866 ল্লফ নফশ্বা
30867 আবুর াান
30868 মভাোঃ নভজানুয যভান
30869 মভাোঃ মাজর যানা
30870 এ.নফ. এভ. ভাসুদুয যভান
30871 মভাোঃ নফল্লার মাজন
30872 ানদা আজভদ আনন্ন
30873 নজভর তালুকদায
30874 মভাোঃ নাজভৄর াান
30875 মযাস্তভ আরী যকায
30876 াযজবজ আরভ
30877 নফশ্বনজৎ কুভায দা
30878 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
30879 নযাদুয জাভান নাঈভ
30880 মভাোঃ আব্দু ানকন
30881 মভাোঃ আজফদ আরী
30882 মভাোঃ আনভনুয ইরাভ
30883 যাগ চন্দ্র কভনকায
30884 যানজফ খান
30885 জানকয মাাইন
30886 নাজভা আক্তায
30887 জান্নাতুর ফাকী প্রীনত
30888 নফজন কুভায যকায
30889 তানদা আক্তায
30890 মভাোঃ নপকুর ইরাভ

মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
সুরতানা মফগভ
প্রদী কুভায নন্ডত
মযখা যানী মদফী
ভত াজী মভাাম্মদ মছাফান
াজজযা খাতুন
আরাজ্ব মভাোঃ ভনতউয যভান
মভাাোঃ জানভরা খাতুন
মগৌযাঙ্গ চন্দ্র যকায
অরকা যানী যকায
আফদুর কাজদয
নফনফ কুরসুভ
ভননরুজ্জাভান ফাবু
জান্নাতুর মনছা
ানভভৄয যভান
াভীভা আখতায
ংকজ কুভায নফশ্বা
অননতা যানী নফশ্বা
মভাোঃ ফাচ্চুনভা
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মভাছাোঃ মভানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানরভ নভা
মভাছাোঃ নফরনক মফগভ
ভতোঃ আননছুয যভান
মভাছাোঃ আনভনা মফগভ
মভাোঃ আকাভত আরী খান
সুনপা মফগভ
ফনয আজভদ
ভনজননা আক্তায
নভাংশু তালুকদায
ফানা যানী তালুকদায
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
নানগন আক্তায
আব্দুর রনতপ যকায
মযাজকা মফগভ
াভসুনদ্দন যকায
জীফন মনছা
ফাসুজদফ দা
মজযাৎস্দা যানী দা
মভাোঃ পয আরী
যাজরা ারুর
আনতায যভান
নানদযা মফগভ
মভাোঃ মারাভান মাজন
মভাছাোঃ মনরনা মফগভ
মভাোঃ কানজভ উনদ্দন
মভাছাোঃ াভছুন্নাায
মভাোঃ াাদৎ জাভান
মভাছাোঃ আঞ্জুাযা মফগভ
ননযঞ্জন চন্দ্র কভনকায
ারুর যানী কভনকায
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ আবুর মাাইন
জুজরখা মফগভ
নুয আরভ
াযবীন আক্তায
মভাোঃ মরার উনদ্দন
নদজরাাযা মফগভ
নফশ্বনাথ যকায
মযখা যানী
াজাান আরী
আছভা খাতুন
ভত এভদাদুর ক
নযতন মনছা
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13/03/1998
28/11/1997
01/06/1995
01/01/1989
09/03/1981
31/01/1997
07/03/1993
07/05/1992
15/06/1988
12/10/1988
15/07/1990
13/10/1992
07/08/1990
09/03/1988
28/07/1996
27/10/1990
15/02/1994
16/08/1989
01/01/1988
15/09/1991
28/10/1991
30/01/1997
12/06/1992
03/05/1989
12/06/1990
05/11/1992
12/11/1996
05/06/1988
01/08/1997
12/11/1996
25/09/1989
14/10/1994
14/11/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30891 মভাোঃ আযভান যকায
30892 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
30893 সুনপ্র ফননক
30894 মভাোঃ াভসুজ্জাভান
30895 রাফনী যা
30896 জদী মাদ্দায
30897 মভাাম্মৎ রাবরী আক্তায
30898 মভাোঃ বুজ আরী
30899 ননী মগাার ভজুভদায
30900 নপ্রাংকা যানী মদ
30901 াজযাায আজভদ
30902 মভাোঃ জানদ াান
30903 নদনৄ চন্দ্র মদফ
30904 অভর কুভায ারদায
30905 মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
30906 অভয চন্দ্র দা
30907 আব্দুর খাজরক
30908 নুরুর আনজজ
30909 আঁনখ ফড়ুা নভতু
30910 পাজতভা তুত মতাহুযা
30911 মভাোঃ নুরুর আজনাায
30912 মভাোঃ মনরভ মযজা
30913 মভাছাোঃ পাযজানা আক্তায
30914 মভাোঃ নজাউয যভান
30915 মযাকানা খানভ
30916 মভাোঃ ইভযান মাজন
30917 মভাোঃ আনতকুয যভান
30918 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
30919 ারা াযনভন
30920 মভাোঃ পারুক মাজন
30921 মভাোঃ আান ানফফ
30922 মভাোঃ তাজযক মাজন
30923 জান্নাতুর মপযজদৌ

আনজজুর ইরাভ
আজরা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মযজনা মফগভ
সুধাংশু ফননক
নভনা যানী ফননক
ভত ভনসুয আরী
রুনা খাতুন
ফজযন্দ্র নাথ যা
নফতা যা
অনত ফযন মাদ্দায
ম্পা মাদ্দায
মভাাম্মদ রাবলু নভা
মভাাম্মৎ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াত্তায
নানছভা খাতুন
নাযান চন্দ্র ভজুভদায
অঞ্জরী যানী দা
যাখার চন্দ্র মদ
নৄতুর যানী মদ
মভাোঃ রুস্তভ আরী
সুনপা খাতুন
মভাোঃ আোঃ রনতপ
জজফদা মফগভ
অনানদ চন্দ্র মদফ
মজযানতকা যাণী মদফ
অননর কুভায ারদায
গীতা যানী ারদায
মভাোঃ আব্দুর আনজজ ভাতুব্বয
মভাাোঃ জাানাযা মফগভ
সুভন্ত দা
কনফতা যানী দা
ভত আব্দুর জনরর
ভভতাজ মফগভ
ভত কাভার মাছাইন
ভত মছনুাযা মফগভ
উৎর ফড়ুা
জফা যানী ফড়ুা
মভাোঃ াভছ উনদ্দন
অনুপা আক্তায
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ ফাফলুয যভান
মভাছাোঃ মনরনা াযনবন
মভাোঃ আবুর পজর
ভত মভাছাোঃ মযজনা মফগভ
মভাোঃ াজত আরী
সুন্দযী খাতুন
আব্দুয যনদ খান
মনরনা খানভ
মভাোঃ ভকবুর মাজন
মভাছাোঃ নযনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু যকায
মভাছাোঃ আজনাাযা খাতুন
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ আনছা খাতুন
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
আজরা মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ পাজতভা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাছাোঃ কাভরুন নাায
মভাোঃ ফনদউর আরভ
মযজনা আকতায
ভত জারার খন্দকায
মভাছাোঃ নাজভা মফগভ
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01/11/1993
20/10/1990
03/08/1990
19/07/1987
09/09/1994
28/01/1993
10/10/1991
30/10/1992
12/11/1988
01/01/1996
01/05/1993
31/12/1990
01/02/1995
02/08/1987
27/11/1990
03/05/1993
04/02/1990
12/04/1990
12/05/1988
13/02/1996
11/01/1988
03/11/1996
17/05/1997
19/12/1987
15/03/1988
30/06/1997
15/05/1995
20/10/1989
05/09/1995
20/06/1995
25/10/1996
10/03/1989
08/03/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30924 মভাোঃ যনভ
30925 মভাোঃ আবু তাজয
30926 মভাোঃ জীভ উনদ্দন
30927 খানরদ মাজন রা
30928 মাাগ নভা
30929 ভৄনন্ন আক্তায ান
30930 মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
30931 রুজফর আজভদ
30932 মভাাম্মদ াইফুর ইরাভ
30933 ঐশ্বর্য্ন াা
30934 মভাোঃ যাব্বানা আজভাইন
30935 ভনউয যভান ভনার
30936 মভাোঃ তাজযক আরী যকায
30937 মগারজায
30938 মভাোঃ নাজভৄর াান ভূইা
30939 মভাোঃ মযজাউর কনযভ
30940 নুয আরভ ইরাভ ফাবু
30941 মভাোঃ আখতারুজ্জাভান
30942 সুনভ মফগভ
30943 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
30944 আা আক্তায
30945 কাজী ভয পারুক
30946 পাজতভা জান্নাত নৄষ্প
30947 আনযফুর ইরাভ
30948 মভাোঃ নজাউয যভান
30949 মভাোঃ ানযায আজভদ
30950 মভাোঃ মাজন আরী
30951 জান্নাতুর মপযজদৌ
30952 নুযজাান আক্তায
30953 মভাোঃ নদুর ইরাভ
30954 ানকরা যভান ম্পা
30955 মভাোঃ আনযফুয যভান
30956 মভাোঃ আনছপ ইকফার

মভাোঃ ভকবুর মাজন
যনপা মফগভ
মভাোঃ মতাতা নভা
মভাছাোঃ াাযা মফগভ
মভাোঃ আোঃ আরী
নপজযাজা খাতুন
নরউয ভৄন্সী
মযখা মফগভ
পজলুর ক
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ারুন-অয-যনদ
মদজরাাযা মফগভ
মভাোঃ মভাতাায আরী
মভাছাোঃ মছনরনা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তপা কাভার
ননযনা খাতুন
মভাাম্মদ মভাস্তপা
মযজনা মফগভ
শ্রী যতন কুভায াা
ঝযনা যানী াা
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ আভা াযবীন
ছারাতুয যভান
মফজদনা খাতুন
ভত ননজফয যভান
মভাাোঃ নভনা মফা
আব্দুর জনরর
াইদুন মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ ভূইা
মপযজদৌী মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যভান
মভাছাোঃ মযজনা মফগভ
পারুক আাজম্মদ
াযবীন আক্তায
মভাোঃ আোঃ যনদ ভধা
মভাছাোঃ নফরনকছ মফগভ
মভাোঃ াান উল্লা
নভনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ফাযী
মভাছাোঃ নাছুযা মফগভ
মভাোঃ জনরুর ইরাভ
ডানরভা মফগভ
আব্দুয যাজ্জাক
াজরা মফগভ
আব্দুর আার
নানগন সুরতানা
আফদুয যভান
কাভরুন্নাায
মভাোঃ নূযর ইরাভ
মভাছোঃ আনজননা মফগভ
এভ. এভ. নফাযত
নাজভা খাতুন
মভাোঃ কাবুর মাজন
মভাছাোঃ জুজরখা মফগভ
মভাোঃ মভাফাযক মাজন
াননুয আক্তায
মভাোঃ নুয ইরাভ
আছভা মফগভ
মভাোঃ মখাযজদ আরভ
াজজযা মফগভ
ভনতায যভান
ারভা যভান
মভাোঃ আফদু ছারাভ খনরপা
মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ নানয উনদ্দন
নফুর আক্তায
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08/06/1998
05/02/1995
15/02/1990
15/07/1991
02/09/1990
01/01/1988
25/12/1994
01/01/1994
21/12/1993
19/09/1998
08/11/1996
20/09/1998
16/08/1990
31/12/1989
16/11/1987
03/02/1994
14/08/1994
07/07/1985
15/12/1992
25/01/1992
10/12/1994
26/12/1987
01/02/1997
10/08/1989
27/09/1995
23/05/1989
20/09/1991
23/01/1989
30/06/1994
27/11/1991
17/10/1994
01/04/1992
25/11/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30957 মভাোঃ ভাফুজুয যভান
30958 মাজর যানা
30959 নফনফ কুকসুভ
30960 ননয কুভায নফশ্বা
30961 মভাোঃ আান াফীফ
30962 মভাাম্মদ তাজযক মাজন
30963 মভাোঃ মফল্লার
30964 মভাোঃ নন আরী
30965 অনুভ দা
30966 মভাোঃ এনাভৄর ক
30967 তুলায কানন্ত যা
30968 মভাোঃ ভারুপ মাাইন
30969 কানজন পাজতভা যান
30970 মভাোঃ নদুর ইরাভ
30971 মভাোঃ মাজফ আজম্মদ
30972 মযভা আকতায
30973 মভাছা. উজম্ম ানী জাান
30974 মতৌনপকুয যভান
30975 মভাোঃ মভানভনুর ইরাভ
30976 আকনরভা আক্তায
30977 মভাোঃ আব্দুর ানকভ
30978 মভাোঃ াীন আরী
30979 মভাোঃ এনাভৄর ক
30980 মভাোঃ নভরন নভা
30981 মভাোঃ যানজবুর আরভ নভঠু
30982 নননথা মযজা ঋতু
30983 নানজা আপজযাজ খান
30984 ননা মদফনাথ
30985 মভাোঃ ভাজারুর ইরাভ
30986 আব্দুয যনভ
30987 মভাোঃ যাজু আজভদ
30988 আর পাযজানা
30989 মভাোঃ আনযফুয জাভান

মভাোঃ আবুর মাজন
নযনা মাজন
ভনউদ্দীন নভা
পাজতভা মফগভ
অনজউল্লা
জাানাযা মফগভ
মগাকুর নফশ্বা
কল্পনা নফশ্বা
মভাোঃ তাজজ উনদ্দন
ছাজরা
মভাাম্মদ আব্দুর ভনজদ
ভত সুরতানা যানজা
মভাোঃ আযজদ আরী
মভাছাোঃ পাজতভা খাতুন
মভাোঃ আনারুর ক
মভাছাোঃ চানা খাতুন
অনন্দ্র রার দা
ভৄক্তা যানী দা
মভাোঃ মগারাভ কনফয
মভাাোঃ জাানাযা মফগভ
মগাকুর চন্দ্র যা
শ্রীভনত মাবা যানী
মভাোঃ আব্দুছ ছাভাদ
মনরনা ইাচনভন
মভাোঃ আভজাদ মাজন ভূইূঁ া
নফউটি খানভ
ভীয মকান্দায আরী
মভাাোঃ ভাজরকা মফগভ
মভাোঃ নদুল্লা
ানরভা মফগভ
খুযনদ আরভ
ভৄননদা মফগভ
মভাোঃ এভদাদুর ক প্রাং
মভাছাোঃ যাজফা মফগভ
ানফফ উল্লা
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ মভাফাযক আরী নভা
আনভনা খাতুন
মভাোঃ ারুন অয যনদ
লুৎপয মনছা
ভতোঃ মভাজাজম্মর ক
মভাছাোঃ ানফনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
মভাছাোঃ ছাজফযা মফগভ
মভাোঃ এজকন আরী
মভাছাোঃ ভননযা খাতুন
মভাাম্মদ আরী
মভাছাোঃ আনজুাযা মফগভ
মভাোঃ মভাফাযক আরী
মভাছাোঃ যশুনাযা
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
নভজ সুরতানা আপজযাজ
মভাোঃ নজাউয যভান খান
ানাজ আপজযাজ
নদরী কুভায মদফনাথ
নফতা মদফনাথ
মভাোঃ জযাায মাজন
মভাছাোঃ ভাজজদা মফগভ
জনয উনদ্দন
যনভা মফগভ
াভসুর ইরাভ
নূযজাান মফগভ
মভাোঃ আরভাছ নভা
যানজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানরভ
মভাছাোঃ আপজযাজা মফগভ
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15/12/1991
20/08/1988
12/04/1996
12/07/1988
20/06/1990
07/08/1991
01/04/1988
24/11/1992
09/02/1996
01/05/1989
01/01/1988
27/03/1995
16/07/1989
03/02/1989
02/02/1988
04/04/1993
01/05/1990
01/01/1993
31/12/1992
17/06/1995
10/10/1989
27/05/1991
31/12/1993
23/12/1987
15/06/1991
01/01/1999
28/10/1993
30/06/1992
29/12/1995
04/03/1991
08/09/1993
06/03/1991
31/12/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

30990 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
30991 মভাোঃ াান আরী
30992 মভাোঃ নুরুর ইরাভ
30993 মভাোঃ তাজযক াান
30994 ইভযান ভাভৄদ
30995 মভাোঃ াাদাৎ মাজন
30996 ভাযনজা যভান
30997 পাযানা আক্তায স্মৃনত
30998 তানযভা ইরাভ
30999 কাভার মাজন
31000 জানকয মাজন
31001 আব্দুর কাইয়ুভ
31002 মভাোঃ ান মভাল্লা
31003 মযজদাান মাজন
31004 মভাোঃ নাজভৄর ইরাভ
31005 মভাোঃ যনফউর ইরাভ
31006 ইভনা আপনযন নতা
31007 মভাোঃ নপাতুর ইরাভ
31008 পাযজানা আক্তায
31009 মভাোঃ াান নভনা
31010 মভাোঃ মাাগ নভা
31011 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
31012 জনভ মফাযী
31013 নভ ভানজনা সুরতানা
31014 াজনাা াম্মী
31015 তাজযা ইরাভ
31016 মভাোঃ াজজদুর ইরাভ
31017 পানভ নফন ভয
31018 নযপ উনদ্দন
31019 ভয পারুক
31020 নভনাজ উনদ্দন
31021 মভাোঃ নজদুয যভান
31022 মজাফাজয ভান জীভ

মভাোঃ হুভান কফীয
াানা াযবীন
মভাোঃ মতাতা নভা
মভাছাোঃ মাজন আযা
মভাোঃ আব্দুর খাজরক ভন্ডর
মভাছাোঃ ানছনা খাতুন
মভাোঃ আজনাায মাজন
মপারী মফগভ
মতাজাজম্মর মাজন
নাজভা সুরতানা
মভাোঃ ানফবুয যভান
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
কুরসুভ মফগভ
এভ.এ াদুদ
রুনফা মফগভ
ভত আনযফুর ইরাভ
মযজফকা সুরতানা
পযাজজ আরী
মনরনা আক্তায
ানভ উনদ্দন
মযাজখা আক্তায
ভত আোঃ ফাযী
াভছুন্নাায
মভাোঃ মরার মভাল্লা
আজনাাযা মফগভ
আবুর াজভ
নদররূফা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
মভাছাোঃ জহুযা খাতুন
আরাদ মাজন
াভছুন নাায
আফদুর কুদ্দু
জান্নাতুর মপযদাউ
মভাোঃ রুহুর আনভন
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ নভনা
মনা মফগভ
আব্দু ারাভ
াানাজ মফগভ
মভাোঃ আজফদ আরী
মভাাোঃ নভনাযা মফগভ
সুরতান মফাযী
জনযনা মফগভ
মভাোঃ ভনায যভান
নভজ াননা খাতুন
আজনাায মাজন
মনরনা আপজযাজ
মভাাম্মদ তাজুর ইরাভ
ভাাজাদী মফগভ
মভাোঃ মভফাহুর ইরাভ
জাজদা মফগভ
মভাোঃ ভয পারুক
ভাজজদা খাতুন
ভনপজ উনদ্দন
াজাদী মফগভ
আফদুর কাজদয
মযাজকা মফগভ
মভাস্তপা কাভার
আক্তায জাান
মভাোঃ মভাকজদ আরী
মভাছাোঃ আনজজা মফগভ
ভান গনন
আজভনা ভান
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21/02/1992
26/12/1992
18/09/1989
25/10/1990
31/12/1989
20/08/1988
05/11/1995
08/05/1996
17/03/1995
01/01/1989
17/03/1996
12/03/1992
02/01/1994
01/01/1991
05/11/1997
10/07/1990
16/07/1998
15/11/1997
12/02/1995
04/02/1992
03/07/1994
01/01/1992
22/12/1989
12/03/1991
25/01/1995
06/06/1990
28/10/1988
21/10/1997
10/02/1992
10/04/1994
10/10/1988
12/01/1997
10/01/1999

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31023 মভাোঃ যাজদুর আরভ
31024 আনল ফীয
31025 অনুজ মদফনাথ
31026 নফ. এভ ভননরুজ্জাভান
31027 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
31028 মভাোঃ ফনদউজ্জাভান
31029 মভাোঃ মাানুয যভান
31030 মভাোঃ ইকফার মাজন
31031 ভাভৄদুর াান
31032 মভাোঃ ইভদাদুর ক
31033 াজকয উল্লা খান
31034 মভাোঃ আাদুজ্জাভান নুয
31035 ভনবুয যভান
31036 ভনযভ মফগভ
31037 মদফাীল ফাচড়
31038 মাজর যানা
31039 এ মক এভ মপযজদৌ রুজফর
31040 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
31041 নফজ কুভায
31042 মভাোঃ আজখরুজ্জাভান
31043 এনাভৄর মাাইন মাাগ
31044 মভাোঃ মরাকভান নভা
31045 প্রফীয তফদ্য
31046 নফপ্লফ কুভায ফাক
31047 মভাোঃ ইকফার মাজন
31048 ানব্বয আজভদ
31049 াভীভা আজম্মদ
31050 পখরুর ইরাভ
31051 মভাাোঃ জান্নাতুর মপযজদৌ
31052 মভাোঃজভজদী াান
31053 সুজন যকায
31054 মভাোঃ ইভযান মাজন
31055 মভাছাোঃ আছভা আক্তায আনিঁ

মভাোঃ মদজরাায মাজন
মভাাোঃ যাজফা খাতুন
ফাদর ফীয
কল্পনা ফীয
অভর চন্দ্র মদফনাথ
আযতী যানী মদফনাথ
নফ. এভ ভনতায যভান
াযনবন নাায
নফ এভ ভনতায যভান
াযনবন আক্তায
মভাোঃ ভনভনুয যভান
াজজদা মফগভ
মক. এভ াখাাত মাজন
নানগন ভৄননদা
মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
নুযনাায
মভাোঃ ফকুর মদান
মভাাোঃ াযনভন মফগভ
মভাোঃ ান্নান যদায
মভাছাোঃ নানছভা াযবীন
ময আরী
আজা খাতুন
ভৄখতায মাজন যকায
যানদা মফগভ
মভাখজরছুয যভান
উজম্ম কুরছুভ খাঁনভ মচৌদৄযী
আনভনুর ক
রুভা মফগভ
ননতযানন্দ ফাচড়
আজরা যানী ফাচড়
আভজাদ মাজন
ননজজযা খাতুন
এ মক এভ যনপক উদ্দীন
মযখা আক্তাযী
মভাোঃ পটু মফাযী
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
নফশ্বনাথ কুভায দা
ফান্তী যানী
মভাোঃ ভননয মাজন নফশ্বা
মজারুন মনছা
মভাাযপ মাাইন
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আশ্রাপ আরী
ানদা মফগভ
প্রফুল্ল তফদ্য
সুননিা তফদ্য
সুজফাধ কুভায ফাক
রক্ষী যানী
মভাোঃ আজন উদ্দীন
ান খাতুন
ভনজবুয যভান
মযজনা মফগভ
ারাউনদ্দন আজম্মদ
ভজনাাযা খাতুন
মভাোঃ আফদুয যফ
পজুজন্নছা ভজুভদায
ভনজবুয যাভান
জানকা মফগভ
মভাোঃ াভসুর ক
ভননযা ক
সুীর যকায
কানন যানী
ভত মভাোঃ আরী আকফয
মনরভা
মভাোঃ আরভগীয আরভ খান
ভজনাাযা মফগভ
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02/07/1990
11/12/1994
03/11/1988
05/07/1989
03/04/1991
02/01/1994
15/10/1989
12/01/1988
02/02/1997
01/01/1994
12/06/1987
05/03/1993
01/01/1991
06/01/1994
22/03/1992
17/03/1989
02/07/1988
17/10/1987
15/09/1989
10/05/1993
15/07/1996
05/05/1988
11/11/1992
16/05/1991
03/02/1990
23/04/1994
21/10/1995
01/12/1995
17/01/1991
25/11/1991
25/12/1989
10/03/1988
30/12/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31056 মভাোঃ আকা নভা
31057 মভাোঃ ইাকুফ আরী
31058 মভাোঃ আজায উনদ্দন
31059 যাব্বানী প্রাভাননক
31060 ভৄক্তা খানভ
31061 আফদুল্লা আর ভাভৄন
31062 ানব্বয আজভদ কাছায
31063 মভাোঃ নভজানুয যভান
31064 মভাোঃ আবু ভৄা
31065 ভনযভ আক্তায নভতু
31066 মভাোঃ াান ভাভৄদ
31067 মভাোঃ মভজফা উনদ্দন
31068 ভাভৄদা
31069 খাজরদুজ্জাভান
31070 মযজাউর খান খাজদভ
31071 মভাোঃ ভাসুভ নফল্লা
31072 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
31073 ঞ্জু যকায
31074 মভাোঃ যাান
31075 নাজভা খানভ
31076 রুভানা আজভদ রুভী
31077 আজযনপন যান
31078 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
31079 আবু ফকয ননদ্দক
31080 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন ান
31081 নভঠুন ারদায
31082 মভাোঃ মভপাউর াান
31083 জান্নাতুর মপযজদৌ
31084 খুযনদা ফানু
31085 মভাোঃ মভাাযপ মাজন
31086 মভাোঃ ভারুপ খান
31087 ভননলা যানী দা
31088 মভাছাোঃ ভভতাজ াযবীন

মভাোঃ দুরার নভা
নযনা মফগভ
মভাোঃ ছাজনাায মাজন
মভাছাোঃ ানপজা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াত্তায
মপযজদৌন মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ প্রাভাননক
ানপজা খাতুন
মভাোঃ আপছায আরী পনকয
মভজরুন মনছা
নযাজুর ইরাভ
মযনজা মফগভ
আব্দুর আউার
ভত মজাৎস্দা ইাছনভন
মভাোঃ ীদুল্লযা
ততফা খাতুন
মভাোঃ জনার ারাদায
আনফ মফগভ
মভাোঃ মভাস্তপা আরী
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ মভাাজজ্জভ মাজন
পানতভা মফগভ
মভাোঃ মভাাজজ্জভ মাজন
মভাাোঃ পানতভা মফগভ
ইনরাছ নভা
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
খানদজা মফগভ
নযাজ খান খাজদভ
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন াং
মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ
মভাোঃযনদুর ইরাভ
মভাছাোঃ পনযদা ইাছনভন
যননজৎ যকায
ভনরনা যকায
মভাোঃ মভাফাজযক নকদায
রাবনর মফগভ
মভাোঃ আফদুর ানকভ
নুপা মফগভ
আরকাছ উনদ্দন আজভদ
মযাজকা আজভদ
আবুর কাজভ মচৌদৄযী
ঝুভৄয মচৌদৄযানী
মভাোঃ চাঁন ভৄন্সী
মভাছাোঃ যাজফা মফগভ
নূজয আরভ
মানা মফগভ
মভাোঃ আনভয মাজন
পাজতভা আক্তায
ননকুঞ্জ চন্দ্র ারদায
মাবা যানী ারদায
আব্দু াত্তায
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তপা
মজাৎস্দা আযা মফগভ
মভাোঃ খনফফ উদ্দীন ভন্ডর
নফউটি আক্তায
মভাোঃ জনভ উনদ্দন
যন আযা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
ানফা
ংকয দা
ভৄনন্ন যানী দা
মভাোঃ ভনজফয যভান
মভাছাোঃ আভা মফগভ
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01/09/1997
01/01/1998
12/01/1996
28/09/1992
25/09/1991
31/10/1991
10/06/1991
03/02/1988
26/12/1997
17/07/1990
01/01/1991
12/02/1988
25/12/1991
17/07/1993
30/11/1991
22/04/1990
25/04/1994
10/12/1989
12/03/1996
15/03/1989
30/12/1990
15/08/1991
17/09/1992
04/02/1992
10/01/1994
02/02/1989
30/12/1990
30/01/1998
15/01/1995
23/03/1991
12/08/1987
29/03/1997
05/01/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31089 ভাভৄদুন নফী
31090 মভাাম্মদ নযাজুর ইরাভ
31091 মভাাম্মদ এভদাদুর ক
31092 নল্পী আচার্য্ন
31093 মভাোঃ মভানউয যভান
31094 আরী আযাপ
31095 মভাোঃ এনাভৄর ক
31096 আনযফুয যভান
31097 ভাবুফ মাাইন
31098 মভাোঃ ানব্বয আজম্মদ
31099 এ এভ ভনউদ্দীন মখাদা ফখ
31100 মভাোঃ ইনিসুয যভান
31101 তন্ম কুভায দা
31102 মভাোঃ ভাসুদ যানা
31103 মভাোঃ নানপ উনদ্দন
31104 াননজদা ইরাভ
31105 মভাোঃ লুৎপয যভান
31106 মভাজানদুর ইরাভ
31107 ফনয আজভদ
31108 নর যানী ধয
31109 নযপাত নূয রাকী
31110 মভাোঃ আনযফুয যভান
31111 মভাোঃ রাবলু নভা
31112 মভাোঃ এনাভৄর ক
31113 মভাোঃ নদুর ইরাভ
31114 মভাোঃ রারচাঁদ ফাদা
31115 মভাোঃ ভাভৄন-অয-যীদ
31116 মভাোঃ আবু হুযাযা
31117 ননলুপা ইানভন
31118 মভাোঃ আবু াঈদ
31119 ানফা আক্তায
31120 মভাোঃ নযাজ ভাভৄদ
31121 সুনভত যা

আবুর কাজভ
ানভভ আযা
মভাাম্মদ নযাজুর ইরাভ
নফউটি মফগভ
মভাাম্মদ ভনপজ উনদ্দন
ভভতাজ মফগভ
প্রফীয আচার্য্ন
মাবা আচার্য্ন
মভাোঃ ভানন নভা
মজানাকী মফগভ
াভছুর আরভ যদায
ানকরা মফগভ
মভাোঃ এভদাদ উল্লা ভূঞা
ননলুপা ইানভন
াভসুর ক
খাজরদা মফগভ
মযত আরী
মভাাোঃ যানজা মফগভ
মভাোঃ আনার ারাদায
মজরনা ইরাভ
মভাোঃ ইায ফখ
মভাাম্মৎ াভসুন্নাায
মভাোঃ আতাায আরী ারাদায
মতাযা মফগভ
প্রজফাধ কুভায দা
নফদুযৎ যানী দা
মভাোঃ আফদুর জনরর
মভাছাোঃ ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ নানয উনদ্দন
মযাকানা মফগভ
মভাোঃ াজাান ারাদায
নযনা খান
মভাোঃ মভাফাযক আরী
মভাছাোঃ যন আযা মফগভ
ভনজুরুর ক
ভৄকুর মফগভ
আফদুর আনজজ যকায
আজভনা মফগভ
নযভর ধয
স্বপ্না যানী ধয
নযা নভা
াানা মফগভ
ননফদুয যভান
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ভনছয উনদ্দন
মভাছাোঃ যাজফা মফগভ
মভাোঃ আয়ুফ মাজন
এযানন খাতুন
মভাোঃ আনছায আরী
মভাছাোঃ সুনপা মফগভ
মভাোঃ ভকছুদায যভান
মভাছাোঃ আনছাযী মফগভ
মনছায উদদীন
ভনছুযা
মভাোঃ কত মভাড়র
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজদয
নভজ াজজযা খাতুন
মভাোঃ ফনয নফশ্বা
যাজফা মফগভ
ভত কত আকফয
বুরবুনর খাতুন
আব্দুর ভাজরক নভাজী
াননা আক্তায
জদফ চন্দ্র যা
কল্যানী যাণী যা
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27/11/1988
21/09/1990
25/11/1987
25/10/1990
26/12/1997
22/04/1992
01/10/1995
13/03/1994
20/10/1990
12/04/1996
30/12/1994
06/01/1990
21/12/1990
06/07/1992
16/04/1993
06/06/1996
15/01/1989
10/06/1997
15/12/1987
02/10/1994
07/11/1988
06/08/1990
02/02/1992
29/10/1992
13/07/1988
20/10/1996
11/12/1987
15/10/1996
01/01/1990
28/09/1988
27/11/1988
01/11/1991
01/03/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31122 মভাোঃ নদুর ইরাভ
31123 মভাোঃ ানপজুর ইরাভ
31124 মভাোঃ এভদাদুর ক
31125 মভাছাোঃ অঞ্জনা াযবীন
31126 াযনভন আক্তায
31127 মপযজদৌী আক্তায
31128 মভাোঃ যানকফ াান
31129 মভাোঃ খাইরুর ইরাভ মখাকন
31130 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
31131 মভাোঃ ভনন
31132 মভাোঃ পারুক-উর-ইরাভ
31133 মভাছাোঃ ানাজ
31134 তা কুভায ানা
31135 নৎ কুভায নভস্ত্রী
31136 মভাোঃ উজ্জর গাজী
31137 তভার কুভায াা
31138 ভৄোঃ আনযফুর ক
31139 মভাোঃ নুরুজ্জাভান
31140 মভাোঃ আব্দুয যফ
31141 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
31142 নদুর ইরাভ
31143 ারভা সুরতানা
31144 মভাোঃ জানকরুর ক
31145 মভাোঃ াজযাায জাান মছাটন
31146 যতন কুভায নফশ্বা
31147 নতথী াা
31148 মভাোঃ যাান
31149 নফনফ ভনযভ
31150 মভাোঃ আাান াফীফ
31151 াইফুজ্জাভান
31152 মভাোঃ ইাক মযজফী
31153 মভাোঃ মভজদী াান
31154 মভাোঃ ভনউয যভান

মভাোঃ ইভাভৄর যদায
মভাছাোঃ খাজরদা খাতুন
মভাোঃ খনরলুয যভান
মভাছাোঃ আা খাতুন
মভাোঃ আনার ক
মভাাোঃ মজানা মফগভ
মভাোঃ যভজান আরী
মভাছাোঃ আঙ্গুযী মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক
ভজনাাযা মফগভ
নপকউল্লযা
নভনাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আনজজ
মভাাোঃ রুনফা মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
মভাছাোঃ মখাজতজা ইরাভ
মভাোঃ জানকয মাজন
নানযন মফগভ
মভাোঃ াজদকুর ইরাভ
নভজ. নযনা আক্তায
মভাোঃ মগারাভ াজযাায
মভাছাোঃ পাজতভা খাতুন
মভাোঃ াজারার
মভাছাোঃ নাজভা
নফভর কৃষ্ণ ানা
ন্ধ্যা যানী ানা
কল্যান নভস্ত্রী
মপারী নভস্ত্রী
মভাোঃ ভজনু গাজী
ফাারুন মফগভ
নজজতন্দ্র নাথ াা
ম্পা যানী াা
মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন
আপজযাজা মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ আরী
মভাাোঃ তানরভা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মগৌনছয
মভাজভনা মফগভ
মভাোঃ ছপর মাজন
মভাছাোঃ ভৄক্তা নাায
রনতপ ভন্ডর
ভনজননা খাতুন
সুরতান আজভদ
ভত আনছা মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক
মভাছাোঃ মজানাযা মফগভ
ভত মভাোঃ াজাান
মযানা মফগভ
ভনীন্দ্র নাথ নফশ্বা
আবা যানী নফশ্বা
ননযাঞ্জন াা
রক্ষী যানী াা
মভাোঃ জানকয মাজন
নাযনগ আক্তায
মভাোঃ পারুক
ভাভৄদা মফগভ
আবুর মাজন
আজরা মফগভ
মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
যানজা মফগভ
মভাোঃ ইভাইর
নাজভা মফগভ
মভাোঃ রুহুর আনভন
মভাছাোঃ ছাজযা খাতুন
মভাোঃ কনপয উনদ্দন
মভাাোঃ ভাাজান খাতুন
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11/07/1994
24/08/1991
26/10/1991
20/05/1993
10/11/1990
04/07/1993
17/10/1994
01/03/1996
04/12/1991
10/10/1992
12/03/1990
04/01/1993
05/07/1987
25/05/1995
10/12/1989
09/05/1989
04/04/1990
15/12/1988
06/11/1987
28/10/1993
15/01/1991
05/02/1996
16/03/1991
01/07/1995
07/12/1987
31/12/1992
15/01/1995
12/11/1992
01/05/1991
22/02/1991
30/11/1992
11/11/1994
21/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31155 আজভনা আক্তায
31156 সুজন
31157 মভাোঃ জাভার মাজন
31158 মভাোঃ নূয মভাাম্মদ
31159 মভাোঃ আর আনজজুর ইরাভ
31160 নপ্রাংকা যানী মবৌনভক
31161 নরভন চন্দ্র যা
31162 আনফয মদফনাথ
31163 জ মদফনাথ
31164 মভাোঃ কাউছায মাজন
31165 মভাোঃ রা যভান
31166 আব্দুয যনদ খান জুজর
31167 জান্নাতুর মপযজদৌ মজনযন
31168 মভাোঃ ভাসুদুয যভান
31169 মভাোঃ যাজদ
31170 ানব্বয াান তুলায
31171 মভাোঃ নন নভা
31172 াইফুর ইরাভ
31173 মভাোঃ াজাভার
31174 মভাোঃ ছগীয মাজন
31175 মভাোঃ আনজজুয যভান
31176 মভাোঃ আপতাবুজ্জাভান
31177 মভাোঃ বুজ নভা
31178 মভাোঃ াগয মাজন
31179 খন্দকায রুম্মান ভাভৄদ
31180 মভাোঃ যানকফ াান খান
31181 মভাোঃ াখাাত মাজন খান
31182 মভাোঃ নুরুজ্জাভান গাজী
31183 প্রর মফা
31184 মভাোঃ আনভনুয যভান
31185 মভাছাোঃ ম্পা খাতুন
31186 মভাোঃ আখতায মাজন
31187 পাযানা জাান

মভাোঃ নজউল্লা
যানদা মফগভ
আব্দুর কাজদয ারাদায
রারভনত মফগভ
আোঃ খাজরক মচাকদায
যানজা মফগভ
মভাোঃ আউার পনকয
নন তাযা
ভত মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
মভাাোঃ যন আযা মফগভ
ভত তযদা মবৌনভক
অঞ্জরী যানী মবৌনভক
নয চন্দ্র যা
ানফিী যানী যা
জনাদ্দনন মদফনাথ
ভনজু যানী মদফনাথ
জনাদ্দনন নাথ
ভঞ্জু যানী নাথ
আব্দুর ানকভ
জহুযা মফগভ
ভত ফাফলু খান
মভাছাোঃ াজদা মফগভ
নযাজুর ক খান
াা মফগভ
মভাোঃ জনরুর ইরাভ
ননলুপা আক্তায
মভাাম্মদ দাউদ
সুযভা আক্তায
মভাোঃ আব্দুয যনদ
আজভনা খাতুন
মতাপাজর আভদ
কাভরুন্নাায মফফী
মভাোঃ যনফউর ইরাভ
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
চাঁন নভা
রাকী মফগভ
জাপয যদায
ানচনা মফগভ
ভত মচৌদৄযী নভা
কুরসুভ মফগভ
মভাোঃ যইচ উনদ্দন
পাজতভা খাতুন
কছায আরী মখ
ভননযা খাতুন
মভাোঃ দানা নভা
জাজদা মফগভ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
নাজভা খাতুন
খন্দকায আব্দু ারাভ
রুনফনা আপজযাজ
মফাযান উনদ্দন খান
যন আযা
ভত মভাোঃ ইনি
ভাভৄনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ গাজী
মযাজকা মফগভ
ননযাঞ্জন মফা
মকা যানী
মভাোঃ নজাদ আরী গাজী
মভাছাোঃ মজাজফদা খাতুন
মভাোঃ ভজান াঠান
মভাছাোঃ মখাজদজা মফগভ
মভাোঃ ফাচ্চু নভঞা
মভাছাোঃ আজভনা মফগভ
আব্দুর ভনভন
মাজনাযা মফগভ
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23/01/1995
24/09/1993
01/06/1987
29/12/1987
31/12/1988
03/03/1988
11/05/1995
01/02/1994
02/07/1990
20/10/1993
22/11/1993
01/06/1991
19/03/1994
01/07/1994
05/05/1990
17/05/1992
25/05/1987
06/10/1987
01/06/1988
03/01/1991
01/05/1990
05/05/1988
06/02/1994
03/05/1989
06/12/1995
21/01/1998
01/01/1988
05/02/1989
03/11/1988
07/01/1990
20/10/1998
07/03/1997
31/12/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31188 ফনভ জাান
31189 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
31190 তানভনা খাতুন
31191 মভাোঃ খারুর ইরাভ
31192 মভাাম্মদ বুরবুর
31193 মভাোঃ াইফুন্না নফন রা
31194 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
31195 লুৎফুন নাায রতা
31196 মখ আজম্মদ
31197 আয, এভ, নাফ উদ্দীন
31198 মভাোঃ নাজভৄর মাজন
31199 মভাোঃ জহুয আরী
31200 নাজভা আক্তায
31201 সুভাইা আক্তায
31202 ভৄাোঃ আর আনভন
31203 মভাোঃ ভয পারুক
31204 মভাোঃ ানপজুয যভান
31205 ান্ত নফশ্বা
31206 মভাোঃ আর ভৄঃুনভন
31207 মভজদী াান
31208 মভাোঃ মফাযান উনদ্দন
31209 মভাোঃ আযাপাত যভান
31210 মভাোঃ মদজরাায মাাইন
31211 আর ভাভৄন
31212 মভাোঃ াজদ আরী
31213 ইযাত জাান
31214 আব্দুল্লা আর ভাভৄন
31215 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
31216 মভাোঃ ভননয আজনাায
31217 ানযায মাজন
31218 মভাোঃ নানয উনদ্দন
31219 মভাোঃ াভসুর আরভ
31220 ভারুপা আক্তায

আবু আকতায
াীনা আকতায
পনকয আরী
মভাছাোঃ আরতাপন মনছা
আব্দুর আরীভ নফশ্বা
যানু মফগভ
মভাোঃ আফদুর কুদ্দু
নভজ কননূয মফগভ
ফাজযক মাাইন
পনযদা মফগ
মভাোঃ নদুর ইরাভ
যনভা খাতুন
আরী আজভ
আজা মফগভ
জনাফ মভানভন আরী
ানপা মফগভ
আব্দুয মযজ্জাক
নদা মফগভ
আফদুয যউপ ভূইূঁ া
ভাজরকা খাতুন
মভাোঃ আোঃ যনভ খান
মভাছাোঃ নাজভা খাতুন
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
ভনযভ মফগভ
আব্দু ারাভ
কনযভন মনছা
আফদুর রনতপ
নানছভা মফগভ
আোঃ কাইয়ুভ
নাযা মফগভ
মভাোঃ আনভন উল্লা
জান্নাতুর মপযদাউ
মভাোঃ ভনপজুয যভান
মদজরাাযা মফগভ
জ প্রকা নফশ্বা
আবা যাণী মফফী
মভাোঃ নযাজুর ক মভাল্লা
মভাাোঃ খানদজা খাতুন
মভাোঃ ইউসুপ মাজন
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক
াীদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর াই
মভাছাোঃ আনপা সুরতানা
মভাোঃ নপউর কনযভ
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ মভাাযপ মাজন
াযবীন মফগভ
মভাোঃ মগারাভ াজযাায
নানযন সুরতানা
পজলুয যভান
ভাজরকা াযবীন
মভাোঃ আজনাায মাজন
যানদা মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক
যনভা আক্তায
মভাোঃ আবু তাজয নভা
এভ, ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আযাফুর আরভ
াভসুন্নাায
এভ, এ, ভান্নান
মভাছাোঃ কুরসুভ
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30/12/1990
17/09/1988
09/11/1988
05/06/1989
31/12/1990
06/10/1988
02/11/1998
28/02/1988
25/12/1993
04/02/1988
03/04/1991
01/01/1993
15/11/1993
28/06/1997
20/04/1990
22/11/1994
31/07/1988
16/03/1993
30/12/1989
01/06/1987
10/12/1990
12/03/1992
20/06/1994
11/03/1990
30/06/1988
10/09/1994
30/12/1987
01/11/1987
10/03/1988
10/05/1989
04/01/1989
15/10/1989
05/10/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31221 াজছর আরভ জ
31222 আবুনাজছয রুজফর
31223 ভণার কানন্ত চক্রফত্তী
31224 টিনৄ নকদায
31225 াপাজত উল্লা
31226 মভাোঃ আনযফুর াান
31227 মভাোঃ তাজুর ইরাভ
31228 ইছানুয আযাপাত
31229 মভাোঃ াভীভ আভদ
31230 মনাজফর দা
31231 ইভাইর মাজন হৃদ
31232 মভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ
31233 ইভরুর কাজ
31234 মভাোঃ মভজদী আরভ জীফ
31235 জনভরুর ইরাভ
31236 মভাোঃ াইদুয যভান
31237 মভাোঃ আবু াঈদ
31238 আফদুল্লা নযাদ
31239 উৎর কয
31240 বুজ আজভদ
31241 রুনফ আক্তায
31242 কুভায নফশ্বনজৎ
31243 মভাোঃ রুজফর াান
31244 আব্দুর আউার
31245 নাঈভা সুরতানা
31246 তানভনা আকতায
31247 মজনভন আক্তায
31248 মভাোঃ আরভগীয খান
31249 মভাোঃ কাভার খান
31250 উজ্জ্বর যকায
31251 নভঠুন কুভায ার
31252 কাজী ভাাবুফ উল্লা
31253 জগৎজজগনত দা

মভাোঃ াভছুর আরভ
মভাছাোঃ যানজা সুরতানা
মভাোঃ ইউনুছ আরী
মভাছাোঃ আা খাতুন
সুব্রত চক্রফত্তী
জনর চক্রফত্তী
ভানন নকদায
ভভতাজ মফগভ
আব্দুর ভন্নান
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ পজলুর ক
মভাাোঃ াজনাযা মফগভ
মভাোঃ ফুর নভা
মভাাোঃ যনভা আক্তায
আব্দুর জনরর
যানুাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভাজরক
আঙ্গুযা মফগভ
দীক যঞ্জন দা
আা যানী দা
ীদুর ইরাভ
আজভনা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ নানজভ উনদ্দন
নূযজাান
মভাোঃ াভছুর আরভ
মনরনা আরভ
পখরুর ইরাভ
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ রুহুর আভীন
মভাছাোঃ জুজরখা খাতুন
মভাোঃ নছনদ্দকুয যভান
আনিা খাতুন
াভসুর হুদা
নজন্নাত আযা মফগভ
স্বন কয
অননতা যাণী কয
ভত আব্দুর ফানযক
খানদজা মফগভ
আোঃ ভান্নান আকন
যানভা মফগভ
ননভনর কুভায ার
গুরুদাী
মভাোঃ আব্বাছ আরী
মযজনা খাতুন
আব্দুর খাজরক
াভছুন্নাায
মভাোঃ আব্দুর কাজদয
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ পজলুয যভান
ননযনা আকতায
আবুর াজভ
আনছা খাতুন
মভাোঃ াইদুর ইরাভ খান
মভাছাোঃ নভনা আক্তায
মভাোঃ ইউনু আরী
জাানাযা মফগভ
শ্রীকান্ত যকায
কুসুভ যকায
যনজত ার
গীতা যানী ার
কাজী যনপক উল্লা
কাজী ভাাবুফা
তী চন্দ্র দা
ননা যানী দা
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08/11/1997
01/01/1991
08/04/1997
09/11/1995
10/02/1990
01/02/1989
05/08/1989
13/10/1993
10/02/1993
01/08/1991
20/11/1997
03/10/1987
05/05/1991
18/10/1991
10/11/1989
18/08/1987
15/06/1989
05/05/1994
01/01/1989
08/02/1995
15/12/1989
27/07/1988
22/11/1990
20/11/1991
25/12/1998
12/08/1991
10/08/1991
06/12/1996
20/10/1988
30/10/1990
04/09/1989
16/06/1994
31/10/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31254 মভাাম্মদ জানকয মাজন ভন্ডর
31255 নভঠুন চন্দ্র ীর
31256 নুয মভাাম্মদ
31257 সুফীয কুভায দা
31258 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
31259 মভাাম্মদ ইভযান ভন্ডর
31260 মভাোঃ নদদায মাাইন
31261 অজ ধয
31262 মভাোঃ ইনরা উনদ্দন
31263 মভাোঃ নভকাইর মাজন
31264 নানভ যদায
31265 মভাোঃ জুজর যানা
31266 মভাোঃ খরু াযবীন
31267 মভাোঃ নভল্টন নভা
31268 আনযফুর ইরাভ
31269 মভাোঃ আনযফুজ্জাভান
31270 মভাোঃ াভীভৄয যভান
31271 তা মঘাল
31272 ানছবুর াান
31273 মভাোঃ সুভন নভা
31274 মভাাম্মদ মভাাজজ্জভ নভা
31275 নফপ্লফ কুভায
31276 আজনাায মাজন
31277 প্রকা াা
31278 নফনথ আক্তায
31279 মভাোঃ ততবুয যভান ভজুভদায
31280 মখ নানদ মাজন
31281 মভাোঃ াননুয ইরাভ
31282 মভাোঃ ফজলুয যভান
31283 মভাোঃ যাানুর ইরাভ
31284 মভাোঃ সুরান ভাভৄদ
31285 আকযাভ মাজন
31286 সুদ্বী কুভায ার

মভাাম্মদ যভজান ভন্ডর
খুনদা মফগভ
শুবযঞ্জন ীর
মযখা যানী ীর
আবুর ফাায
ভনযভ মফগভ
ভূনত কুভায দা
কনক রতা দা
আব্দুয যনদ
আশুযা মফগভ
মভাাম্মদ াজাান ভন্ডর
নুযজাান মফগভ
ভত আরী নভা
যাজফা মফগভ
অরঙ্গ ধয
জ্ঞানদা যানী ধয
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ নরন খাতুন
ারুন ভাতুব্বয
ননায মফগভ
ারান যদায
াানা মফগভ
মভাোঃ ফাদা নভা
আজনাাযা মফগভ
এভ এ খাজরক নকদায
যানভা াযবীন
মভাোঃ পজলুর ক যকায
মভাছাোঃ ানভদা মফগভ
ানফবুয যভান যদায
যানদা মফগভ
আব্দুর মভাল্যা
মভজরুজন্নছা খাতুন
মভাোঃ ভকজছদ আরী
মভাছাোঃ নানছভা খাতুন
জ্ঞাজনন্দ্রনাথ দত্ত
ন্ধ্যা মঘাল
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
মজানাযা খাতুন
মভাোঃ নানজভ উনদ্দন
মভাজভনা মফগভ
মভাাম্মদ আব্দুর আনজজ নভা
ভনজননা জফগভ
ভঙ্গর চন্দ্র প্রাভাননক
ভভতা যানী
আছরাভ নভা
মযানা মফগভ
কৃষ্ণ মগাার াা
ঝযনা যানী াা
জনার আজফদীন
ননযন মফগভ
মভাোঃ নানছয উনদ্দন ভজুভদায
মভাাোঃ জাানাযা খাতুন
মখ আব্দুর জব্বায
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
রাইরী মফগভ
মভাোঃ আবু নভা
মদজরাাযা মফগভ
মভাোঃ নজল্লুয যভান
মকাননুয মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
তাজ নাায মফগভ
আকফয আরী
নকনা খাতুন
নাযান চন্দ্র ার
ীভা যানী ার
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02/03/1996
01/01/1991
02/03/1995
08/01/1990
05/11/1991
21/08/1993
30/11/1990
10/01/1988
08/03/1998
12/10/1992
03/02/1995
31/12/1995
30/06/1986
20/05/1994
21/08/1990
31/12/1992
17/07/1991
06/02/1991
02/02/1991
27/12/1990
04/01/1996
16/10/1990
01/01/1988
20/05/1991
01/11/1998
15/11/1987
10/12/1996
30/12/1987
09/04/1989

06/09/1995
10/06/1987
25/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31287 পাজতভা আক্তায নরজা
31288 নফদ্বী সূিধয
31289 তনুজা মদফী
31290 প্রফীয ভদৄ
31291 মভাোঃ আরভ মাজন
31292 াানুয াফীফ
31293 ম্ভুনাথ যা
31294 পাযজানা আক্তায ভেনথ
31295 মভাোঃ ভাননক ইরাভ
31296 পাজতভা মাজন ডানরা
31297 মভাোঃ যনকবুর াান ভূইা
31298 পাযজানা ইরাভ
31299 মভাোঃ মরার আকন্দ রা
31300 কাজী মাানুয ানছ
31301 মভাোঃ নরটন যকায
31302 মভাোঃ ানভদুর ইরাভ
31303 মভাোঃ আভজাদ মাজন
31304 পাযজানা আক্তায
31305 মভাোঃ াানুর ক জর
31306 মভাোঃ আর-ভাভৄন
31307 াভীভ মাজন
31308 নজযা প্রাং
31309 মভাোঃ আজনাায মাজন
31310 মাাগ আরভ তালুকদায
31311 মভাোঃ আযাপাত মাজন
31312 মৌযব দা
31313 কাজী জানদ াান
31314 নরনবা আনভন
31315 ভাধফ কুভায মঘাল
31316 মভাোঃ মাানুয যভান
31317 মভাোঃ পার নভা
31318 নপ্রাংকা ার
31319 মভাজপকা আক্তায কাকরী

মভাোঃ ারাউদ্দীন নভা
মপযজদৌী মফগভ
াধন চন্দ্র সূিধয
ফকুর যানী
জয চন্দ্র নাখ
অচ ননা যানী মদফী
জয ভদৄ
ঈরা ভদৄ
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
মভাছাোঃ নচননফুর মফগভ
নুরুর ইরাভ
াজজযা মফগভ
ভত. াধনচন্দ্র যা
স্বপ্না যা
মভাোঃ আবুর াজভ যকায
াননূয মফগভ ান্না
মভাোঃ ভনায যভান
মভাছাোঃ াযবীন মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয মাজন
জনভরা খাতুন
আব্দুর ানদ ভূইা
মযজফকা সুরতানা
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
নফনফ াজজযা
ভত আজনাায মাজন
মনা মফগভ
কাজী আজনাায ানছ
াজজযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
আজরকনুযা মফগভ
মভাোঃ আরভ নভা
মভাছাোঃ যনভা মফগভ
মভাোঃ রার নভা
মভাছাোঃ আজভনা মফগভ
মভাোঃ আফদুর ানকভ
মযাভানা আক্তায
মভাোঃ আবুর াজভ যকায
াননুয মফগভ
মভাোঃ মভাভজযজ গাজী
তাননজরা খাতুন
াাদাৎ মাজন
যানুাযা মফগভ
শ্রী মমাজগন্দ্র নাথ প্রাং
ভভতা যানী
মভাোঃ যভজান আরী
পনযদা খাতুন
ভত. াভছুর আরভ তালুকদায
নফরনক আরভ নল্পী
মভাোঃভনতউয যভান
লুৎফুন নাায
নৄরক কুভায দা
ভাা দা
কাজী জাাঙ্গীয মাজন
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আনভন উনদ্দন
ননযন আনভন
শ্রী সুকুভায মঘাল
সুভনত যানী মঘাল
মভাোঃ াহ আরভ
যীনা মফগভ
মভাোঃ াজছন আরী
মভাছাোঃ পনযদা খাতুন
নযভর ার
উজ্জরা ার
আব্দুর কনযভ
মপযজদৌন মফগভ
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04/03/1990
05/10/1997
16/06/1990
15/12/1992
28/01/1995
01/01/1992
10/11/1992
05/09/1990
15/06/1995
12/06/1991
20/08/1990
06/11/1993
25/12/1989
15/05/1993
15/09/1990
11/05/1989
08/07/1997
31/05/1991
22/05/1988
06/12/1997
15/05/1988
15/10/1991
01/01/1994
03/07/1989
22/08/1988
25/06/1992
01/01/1988
25/12/1992
28/10/1998
20/06/1993
20/05/1997
11/10/1992
08/06/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31320 মভাোঃ নভারুর ক

মভাোঃ আনজজুয আরভ
মভাছাোঃ মখাজদজা খাতুন
31321 মভাোঃ মযজান ইরাভ
মভাোঃ কনফয মাজন
মভাছাোঃ নুযনাায মফগভ
31322 মভাোঃ মভফাউর আরভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ লুৎপন মনছা
31323 মভাোঃ মভজদী াছান
মভাোঃ মাজন
মজনভন আক্তায
31324 া জনরুর ক
া আজনাারুর ক
জাানাযা খানভ
31325 মখ মভাোঃ নপউর আরভ ননদ্দকী মখ াভছউনদ্দন আজম্মদ ননদ্দকী
মখ াজযা মফগভ
31326 জান্নাতুর মপযজদৌ
একযাভৄর ক
রাইরী মফগভ
31327 মভাোঃ টিনৄ সুরতান
মভাোঃ আব্দুর জনরর প্রাোঃ
মভাছাোঃ ভাজরকা মফগভ
31328 মভাোঃ নদদারুর আরভ
তদ ফাবুর ভীয
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
31329 অতনু শ্যাভ সুন্দয ভন্ডর
ফীজযন্দ্র নাথ ভন্ডর
প্রনভরা ভন্ডর
31330 কাজী মভাোঃ ানযায
কাজী মভাোঃ জাজকয
পনযদা ইাছনভন
31331 ভনযভ আক্তায
াজজদ নভা
মত্না মফগভ
31332 জীফ যা
সুনীর যা
ননভতা যা
31333 জানদুর ইরাভ
মভাোঃ জারার উনদ্দন মভাল্লা
জনভরা খাতুন
31334 নাজভৄর
ভনছুয
নাযগী
31335 মভাোঃ াভীভ মাজন
মভাোঃ টিনৄ সুরতান
াানাযা আক্তায
31336 মভাোঃ আর আনভন
মভাোঃ মরাকভান
ঝুনু মফগভ
31337 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
মভাোঃ আব্দুর মভাতাজরফ
মভাছাোঃ রাইরী খাতুন
31338 মভাোঃ মভজদী াান জ
মভাোঃ জনার আজফদীন
আজভনা মফগভ
31339 ানদা াঈদ
ভত আবু াঈদ
আা খাতুন
31340 মভাোঃ ভাভৄন নভা
মভাোঃ আোঃ াই
আজভনা খাতুন
31341 মভাোঃ জনরুর ইরাভ
আবুর কারাভ খন্দকায
মযজনা মফগভ
31342 মভাোঃ মদজরাায মাজন
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ জানভরা মফগভ
31343 মভাোঃ কাায আরভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
ারভা মফগভ
31344 তাভান্না যভান
মভাোঃ ভনজুয যভান ভনল্লক
মভাাোঃ মাজনায মফগভ
31345 ননযন ফকুর
মভাোঃ মানা নভা
পাজতভা মফগভ
31346 ভীভা সুরতানা
মভাোঃ নরভ উল্লা
যানজা সুরতানা
31347 নূযজাান ানা
মভাোঃ ফাবুর উনদ্দন ারাদায
নভজ যতনা মফগভ
31348 মভাোঃ নূরুজ্জাভান
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ জানভরা খাতুন
31349 ইযাত জাান
আবুর মাজন
মাজন আযা আখতায
31350 মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাোঃ মকপাইতুল্লা
আজনাাযা মফগভ
31351 রা ভজুভদায
কানরদ ভজুভদায
ভননকা ভজুভদায
31352 আভা যভান
ভযহুভ মভাোঃ ানফবুয যভান
যনভা খাতুন
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31/12/1987
24/11/1988
26/12/1995
01/05/1997
03/06/1993
21/11/1992
11/01/1995
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31/07/1992
17/07/1988
28/06/1988
20/10/1988
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31353 কাজী ভাসুক াান
31354 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
31355 আক্তারুন মনছা
31356 মভাোঃ ভাযফুর ইরাভ
31357 মভাোঃ ানব্বয খান নজফ
31358 যাজদুর াান মভাোঃ আব্দুল্লা
31359 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
31360 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাভৄন
31361 মভাোঃ মতৌনদুর ইরাভ
31362 এভ এভ াভীভ মপযজদৌ
31363 মভাোঃ ভাভৄন নভা
31364 নযন কুভায দা
31365 মভাোঃ াআরভ
31366 মভাোঃ ভৄক্তায মাাইন
31367 নাজভৄন নাায
31368 মভাোঃ নদুর ইরাভ
31369 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
31370 ঞ্জ চন্দ্র ারদায
31371 াভছুন নাায
31372 মভাোঃ ইভনতাজ মচৌদৄযী
31373 মভাোঃ মভাজযউর আরভ
31374 শ্রী নভঠু কুভায দা
31375 কভর চন্দ্র দা
31376 আব্দুল্লা আর ভাভৄন
31377 যাজীফ চন্দ্র দত্ত
31378 ভীয কুভায ীর
31379 আইনযন আক্তায ীযা
31380 মভাোঃ মাজন মভাফাযক ফাাদুয
31381 মভাোঃ মাাইফ খান যাজন
31382 মভাোঃ জনরুর ক
31383 মভাোঃ যাজু মাজন
31384 অননজভ কুভায কভনকায
31385 উজম্ম াপছা

কাজী আনভযজর ইরাভ
ভঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
াভসুন্নাায
মখ নজরুর ইরাভ
ভাকছুযা মফগভ
মভাোঃ আইয়ুফ আরী
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
মভাোঃ ভনজবুয যভান খান
নভজ নভনু যভান
মভাোঃ নপউর আরভ
মভাছাোঃ মযজনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ানকভ
মভাছাোঃ ছারভা মফগভ
মভাোঃ মযজাউর ক
ভত.ারভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
মভাছাোঃ তনভনা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ মখ
মফগভ জান্নাতুর মপযজদৌ
মভাোঃ আরভগীয মাজন
মফফী আরভ
নদরী কুভায দা
াফ নতী যানী দা
মভাোঃ দুরার নভা
নভনা মফগভ
মভাোঃ আপজার প্রাভাননক
মভাছাোঃ আজনাাযা খাতুন
আবু ছাজরক
নাছনযন জাান
মভাোঃ াজাান নভা
মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ
নভজনা আজায
াা মফগভ
সুভযঞ্জুন ারদায
জন্তী যানী ারদায
আবু ছাজরক
নাছনযন জাান
ভত, আরভগীয মাজন মচৌদৄযী
মভাাোঃ জাানাযা মফগভ
ভতোঃ জাজফদ আরী আকন্দ
মভাোঃ জানভরা আক্তায ফানু
শ্রী ভনরন চন্দ্র দা
শ্রী চী যানী দা
কারী কুভায দা
জন্তী যানী দা
যাজফা খাতুন
মভাোঃ কুদ্দু যদায
ননভনর চন্দ্র দত্ত
নদারী যানী দত্ত
যফীন্দ্রনাথ ীর
বানু যানী ীর
মভাোঃ নযাজুর ক
মযভা মফগভ
মভাোঃ মভাাযযপ মাজন নাফ
মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ মভাখজরছুয যভান খান
ভজনাাযা খানভ
মভাোঃ াভসুর ক
রাবরী মফগভ
মভাোঃ ভৄযাদ মাজন
মগাজরনূয মফগভ
কুশু চন্দ্র কভনকায
ননবা যানী কভনকায
এ এভ াজজদুয যভান
আঞ্জুভান আযা
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31386 মভাোঃ াবু মাজন
31387 সুব্রত মদফ যনন
31388 মভাোঃ ভননরুর াান
31389 আনজনুর ক াভীভ
31390 নফি কুভায নফশ্বা
31391 মভাোঃ যপজছদুর ইরাভ
31392 মভাোঃ াইদুর ইরাভ
31393 বুজ নভা
31394 সুীর চন্দ্র দা
31395 ভনসুয আভদ
31396 মভাোঃ পযাদ আরী
31397 ভতজরফ মাজন
31398 মভাোঃ নভজানুয যভান
31399 মভাোঃ মারাভান মাাইন
31400 অনৄ যঞ্জন আচার্য্ন
31401 খন্দকায মভাোঃ আফযায মাজন
31402 মভাোঃ তাননজয মাজন
31403 নফউটি আকতায
31404 মভাোঃ নপউয যভান
31405 নভৄর তফযাগী
31406 সুব্রত সূিধয
31407 ানফা আপনযন ভনর
31408 মাজর যানা
31409 নফন চন্দ্র মদফনাথ
31410 মভাোঃ াইদুর ইরাভ
31411 ঝুভা মদফ
31412 মভাোঃ ফাদুয যভান নযাদ
31413 মভাোঃ দুোঃখু মখ
31414 মভাোঃ ভনউনদ্দন আজভদ
31415 যাজীফ ফাক
31416 ফাসুজদফ মচৌদৄযী
31417 নচন্ম ফননক
31418 নফজ দা

মভাোঃ মভাজাপয মাজন
মভাাোঃ আক্তাযা ফানু
নজফন্দ্র চন্দ্র মদফ
প্রীনত যানী মদফ
মভাোঃ জনরলুয যভান
আজরা মফগভ
জনরুর ক
নদরাযা খানভ
জুজড়ান কুভায নফশ্বা
বাযতী ফারা নফশ্বা
মভাোঃ মভাপাজচ্ছর ক
মভাছাোঃ যনাযা মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
মনরনা মফগভ
মভাোঃ ভনপজ উনদ্দন
াজজদা মফগভ
প্রাণ ফন্ধু দা
নভনতী যানী দা
মভাোঃ জনরুর ইরাভ
আনরনা খাতুন
মভাোঃ এযাদ আরী
পনযদা মফগভ
যভত আরী
ভনতজা মফগভ
মভাোঃ জনার আজফদীন আকন্দ
মভাছাোঃ মযাজকা মফগভ
মভাোঃ আোঃ খাজরক
ছানরনা মফগভ
ল্লফ কুভায আচার্য্ন
উভা যানী আচার্য্ন
মভাোঃ া আরভ
মখাজদজা খাতুন
া মভাোঃ কাভার াা
মভাছাোঃ তুননা মফগভ
মভাোঃ মফরার মাজন
মভাছাোঃ আছভা মফগভ
মভাোঃঃোঃ মতাপাজ্জর মাজন
মভাছাোঃ বুরবুনর খাতুন
অভজয তফযাগী
নযনা তফযাগী
সুধীয সূিধয
ঊভা যানী সূিধয
আপজার মাজন
রানভা সুরতানা
নযাজুর ইরাভ
াজরা মফগভ
ভত প্রধান চন্দ্র মদফনাথ
ভারতী যানী মদফনাথ
মভাোঃ ভৄজাপপয আকন
াননা মফগভ
ীজযন্দ্র চন্দ্র মদফ
জরী দত্ত
মভাোঃ আব্দুর াদুদ নফশ্বা
মভাাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ভত নজরুর মখ
মভাাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আরাউনদ্দন
খানদজা মফগভ
নভরন ফাক
যীনা যানী ফাক
মখাকন মচৌদৄযী
মফফী মচৌদৄযী
মগাার ফননক
মযখা ফননক
সুনীর দা
নচনু দা
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20/06/1992
19/06/1991
01/01/1990
05/08/1994
29/07/1993
03/02/1989
30/11/1989
10/08/1995
18/04/1994
25/04/1995
28/08/1991
03/10/1992
10/12/1993
30/06/1985
17/07/1988
01/09/1989
14/01/1995
28/11/1993
03/04/1989
05/05/1988
01/02/1989
06/08/1996
05/07/1993
30/03/1988
10/10/1989
15/09/1992
20/01/1991
12/05/1992
26/01/1993
13/09/1988
05/10/1988
02/09/1993
11/12/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31419 মভাোঃ যাজর াযজবজ
31420 মভাোঃ াইদুর ইরাভ
31421 মভাোঃ কাইয়ুভ মাজন
31422 মভাোঃ জানকয মাজন
31423 মভাোঃ াভীভ উনদ্দন
31424 মভাাম্মদ রুহুর আভীন
31425 এ. এভ. আনকুয যভান
31426 মভাোঃ পরুর ইরাভ
31427 মভাোঃ মভজদী াান
31428 মভাোঃ আজনাাযা
31429 ফন না যভান
31430 মভাোঃ যানকবুর াান
31431 মভাোঃ নদুর ইরাভ
31432 াানুর ইরাভ
31433 জনন াা
31434 াননুয
31435 কাায আজভদ
31436 মভাোঃ যানা আজভদ
31437 মভাোঃ মরার উনদ্দন
31438 মভাাোঃ সুজাউয যভান
31439 আকতারুজ্জাভান মখ
31440 মভাোঃ আব্দুর জনরর
31441 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মাজর
31442 মভাোঃ ফজরায যভান
31443 মভাোঃ ভাবুবুয যভান
31444 এনাভৄর ক
31445 মভাোঃ সুরতান মখ
31446 কাজী ইব্রাীভ
31447 দীক সূি ধয
31448 মভাোঃ ভাভৄন নভা
31449 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
31450 ভাভৄদ াান আনযপ
31451 মভাোঃ যীফুল্যা

মভাোঃ ভনতায যভান
জতন মফগভ
আছার উনদ্দন ারাদায
রার বানু মফগভ
ভত মভাোঃ আবু াঈদ ভূইা
মভাছাোঃ মকাননুয খাতুন
ভত মভাোঃ আবু তাজয
মকৌযফুর মফগভ
মভাোঃ আান আরী খাঁন
মভাছাোঃ াানাজ মফগভ
ভত জনাফ আরী
মভাছাম্মৎ জুজফদা খাতুন
যদায মভাাযযপ মাজন
ভানফা খাতুন
মভাোঃ আবু তাজরফ মফাযী
মভাাোঃ পনযদা আক্তায
মভাোঃ ফাদা ভৄনন্স
সুযাইা মফগভ
ভত াভছ উনদ্দন
ভত ছাজরা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
মখান্দকায মপযজদৌ নাায
মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
মভাছাোঃ ভাজজদুন নাায
মভাোঃ জনার আফদীন
মভাছাোঃ মখাজদজা মফগভ
মভাোঃ ত্তয প্রাভাননক
মপারী খাতুন
কাজর াা
নযন্দু াা
মভাোঃ াজজদ আরী
মভাছাোঃ বুরবুনর
ভত ফাফয আরী
মভাছাোঃ কননুয খাতুন
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ মযখা খাতুন
আফদুর খাজরক াটাযী
জাানাযা মফগভ
মভাাোঃ ভনপজুর ইরাভ
মভাাোঃ নানগন মফগভ
আফদুর মভাতাজরফ
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ কদয আরী
মখাজদজা মফগভ
মভাোঃ ভনজবুয যভান নফশ্বা
মভাাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ততফ আরী
মভাছাোঃ মগারজান ফানু
মভাোঃ আব্দুর কাজদয
মভাছাোঃ মনরনা মফগভ
আব্দুয যাজ্জাক
ছাভছুন নাায
মভাোঃ ছাভছুর ক
মভাছাোঃ সূর্য্ন মফগভ
কাজী ইউছুপ আরী
মযজফকা মফগভ
মগাার চন্দ্র সূি ধয
মপারী যানী সূি ধয
ভত আোঃ ছত্তায নভা
মভাাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ভঞ্জুয মাজন
াননা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজদয ারাদায
যনভা মফগভ
মভাোঃ নুয মাজন
ভাফুজা আক্তায
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05/08/1991
22/08/1989
08/10/1996
30/07/1988

11/12/1988
28/09/1989
02/04/1989
04/01/1991
08/10/1988
05/01/1994
30/12/1988
28/01/1990
30/11/1988
10/05/1989
13/11/2017
20/08/1990
21/07/1988
01/01/1988
30/12/1987
25/05/1988
30/06/1988
01/01/1988
15/01/1990
20/10/1988
13/12/1991
01/01/1988
03/03/1990
12/05/1990
10/10/1987
21/02/1996
20/12/1995
01/07/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31452 মভাোঃ আবু তাজয আর নকফনযা
31453 নপ্রাংকা মদফী
31454 পাযজানা আক্তায
31455 সুক্তা যানী ভজুভদায
31456 মভাোঃ াইদুর ইরাভ
31457 স্বন না আক্তায
31458 মভাোঃ ইকযাভৄর ইরাভ নভঠু
31459 মভাোঃ আনযফুয যভান
31460 মভাোঃ মদজরাায মাজন
31461 উৎর কুভায দা
31462 মভাোঃ কাইয়ুভ ারাদায
31463 মভাছাোঃ তাছনরভা খাতুন
31464 নফশ্বনাথ যনক্ষত
31465 মভাোঃ ভাননক নভা
31466 মভাোঃ মগারাভ যব্বানী
31467 সুভনা আক্তায
31468 মযজা াঈদ আজভদ
31469 পাযজানা আক্তায ফনফ
31470 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
31471 মভাোঃ ভনদুল্লা
31472 নজন নভা
31473 মাজর যানা
31474 মখ মভাোঃ নযন
31475 মভাোঃ আবু ান্নান
31476 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
31477 মভাোঃ ীদুর ইরাভ
31478 মভাোঃ ারাভ আজভদ
31479 নুযজাান আক্তায
31480 মভাোঃ ভাভৄন মাদা
31481 মভাোঃ ভাসুদ াযজবজ
31482 মভাোঃ আব্দুর াজদ
31483 মভাোঃ আর-আনভন
31484 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাভৄন

মভাোঃ ভনন আরী
মভাছাোঃ তহুযা খাতুন
জ্ঞানযঞ্জন নাথ
ননরীভা মদফ
আবুর কাজভ ভজুভদায
মভজরুনজনছা মফগভ
ডাোঃ সুফা চন্দ্র ভজুভদায
নযক্তা যানী ভজুভদায
মভাোঃ ানফফ তালুকদায
রুনরা মফগভ
মভাাম্মদ ইনিছ
াজজদা আক্তায
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মজানা মফগভ
মভাোঃ ফজলুয যভান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ নরজাকত আরী
ান্না আক্তায
ভত মগানফন্দ দা
ইরা যানী দা
আরী আকফয ারাদায
ারভা মফগভ
মভাোঃ াজছন অঃারী
মভাছাোঃ ানপজা মফগভ
ভত নফপ্লফ যনক্ষত
অনন্নতা যনক্ষত
মভাোঃ া আরভ
নূয নাায মফগভ
মভাোঃ মাজন আরী
মভাছাোঃ কভরা খাতুন
এইচ এভ দাউদ অঃানর
যানদা আনর
মভাোঃ নদুর ইরাভ
মভাছাোঃ ছানফনা মফগভ
আবু ততফ আরী
নউনর মফগভ
মভাোঃঃোঃ নপকুর ইরাভ
মভাজভনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
ননযন আক্তায
মভাোঃ মদজরাায মাজন
ভজনাাযা মফগভ
ইব্রানভ আকন
মযাজকা মফগভ
আোঃ ভাজরক নভা
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ সুজভ উনদ্দন প্রাং
মভাছাোঃ াজযা মফগভ
মভাোঃ াজাান আরী
যাজদা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
াননা মফগভ
মভাোঃ ইনি আরী
খানদজা মফগভ
মভাোঃ ভননয মাজন
নুরুন্নাায মফগভ
আব্দুর জব্বায মাদা
ননযনা মফগভ
মভাোঃঃোঃ াখাাত মাজন
মভাছাোঃ ারুর মফগভ
মভাোঃ ভকজছয আরী
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
মভাছাোঃ রুবান খাতুন
মভাোঃ আব্দুর াাফ নভা
মভাছাোঃ আজতুন মনছা মফগভ
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20/04/1989
25/07/1991
01/07/1990
01/01/1993
01/03/1993
01/01/1993
10/07/1989
03/02/1992
25/01/1989
25/02/1991
11/12/1989
12/11/1992
24/11/1988
25/06/1994
21/07/1988
12/06/1998
25/11/1990
14/11/1996
04/07/1987
25/05/1987
10/11/1987
01/04/1992
26/10/1987
01/01/1996
15/10/1993
09/11/1996
04/06/1990
15/12/1994
08/07/1994
17/07/1989
18/10/1990
08/07/1990
16/01/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31485 মভাোঃ াকীন আজভদ
31486 মভাোঃ ফাইদুর কফীয
31487 মভাোঃ আর আনভন
31488 যাপান ইভনতাজ
31489 যাজীফ কুভায াা
31490 মভাোঃ মভজদী াান
31491 ানদা খাতুন
31492 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
31493 মভাোঃ ভাসুদুয যভান
31494 মভাোঃ এযাদ খন্দকায
31495 প্রান্ত কুভায দা
31496 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
31497 নভতা যানী দা
31498 উজম্ম ানফফা
31499 মভাোঃ াাফউনদ্দন ানন
31500 সুনভিা ঢারী
31501 স্বজর আজভদ
31502 গনফন্দ চন্দ্র
31503 মভাোঃ নযন ারাদায
31504 ভনায যভান
31505 ভেথীকা ইাছনভন
31506 অনবনজৎ কুভায
31507 মভাছাোঃ ীভা খাতুন
31508 নকজায মজাদ্দায
31509 ভানা পানভদা
31510 মভাোঃ আজনাায াযজবজ
31511 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
31512 অরু কুভায যকায
31513 মভাোঃ ীদুর ইরাভ
31514 মভাোঃ ারুনুয যনদ
31515 মভাোঃ ভননয খাঁ
31516 অঞ্জন মবৌনভক
31517 মভাোঃ আর আনভন ক

মভাোঃ জজায আরী
মনা াযবীন
মভাোঃ আব্দু মাফান
মভাছাোঃ নানগন আক্তায
মভাোঃ একান্দায উর ইরাভ
ভনযাভ ইরাভ
মভাাোঃ ভনতায যভান
মভাছাোঃ জানকা সুরতানা
সুনর কুভায াা
উজ্জর যানী াা
মভাোঃ আব্দু াভাদ মখ
আজজভযী খাতুন
যদায নযাজুর ক
ানরভা খাতুন
আোঃ যফ তালুকদায
াভসুন্নাায
মভাোঃ নভন্টু নভা
আঙ্গুযা মফগভ
মভাোঃ মফরাজত আরী
মভাছাোঃ জনযনা মফগভ
অনজত কুভায দা
দূগান দা
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
নাজভা মফগভ
কানত্তনক চন্দ্র দা
চানু যানী দা
মভাোঃ ভান গনন
নপনাজ মফগভ
আব্দু ারা নকদায
নভজ যন আযা মফগভ
নজযন চন্দ্র ঢারী
কুসুভ যানী
মভাোঃ জুরা উনদ্দন
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
সুননর চন্দ্র কযাতী
মানা যানী
মভাোঃ রার নভা ারাদায
সুনপা মফগভ
মভাোঃ জব্বায মগারদায
নযনজা মফগভ
ভত জনার আজফদীন
াজফ আরী
মগাার কুভায মদ
যত্না মদ
মভাোঃ আব্দু াত্তায
মভাছাোঃ তনভনা মফগভ
ংকয মজাদ্দায
যনফ মজাদ্দায
মভাস্তাক আাম্মদ
মভাছাোঃ রুনা আাম্মদ
মভাোঃ ানপজ উনদ্দন
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ মযকাবুর ইরাভ
ভানসুযা মফগভ
অফীয কুভায যকায
শ্যাভরী যকায
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
াভসুন্নাায
মভাোঃ ানফ নভা
সুনপা মফগভ
মভাোঃ আযজু খাঁ
মভাছাোঃ নজগায চান মফগভ
মমাজগন্দ্র মবৌনভক
ঝণ না মবৌনভক
মভাোঃ নুযউনদ্দন নভা
ানদা আক্তায
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15/06/1992
10/07/1988
07/12/1998
16/11/1996
12/10/1989
01/12/1989
02/01/1988
31/12/1987
09/10/1990
01/01/1990
25/11/1991
10/07/1992
01/06/1987
27/12/1995
28/09/2017
13/05/1991
28/12/1995
30/01/1992
02/05/1993
07/08/1996
01/01/1989
20/10/1994
14/11/1998
12/08/1990
16/09/1998
31/10/1987
30/10/1990
03/02/1989
26/09/1989
10/06/1987
21/10/1992
18/05/2017
01/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31518 তাননা সুরতানা
31519 মভাাম্মদ ইব্রাীভ নভা
31520 সুকান্ত মগা
31521 নভনয কুভায দা
31522 মভাোঃ নাজভৄর াান
31523 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
31524 মাজর চন্দ্র দা
31525 মভাোঃ জুরনপকায আরী খান
31526 তাভান্না সুরতানা
31527 যানকফ মাজন
31528 ননক্সন চাকভা
31529 মভাাম্মদ ইব্রানভ মযাকন
31530 মভাোঃ দুলু যাান
31531 মভাোঃ াগয কাজী
31532 মভাোঃ নুয আনভন
31533 চন্দন কুভায যা
31534 নাজভৄন্নাায মফগভ
31535 ভাধফ চন্দ্র
31536 নফনৄর চন্দ্র মন
31537 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
31538 মভাোঃ ানকফ মাজন
31539 আব্দুয যনভ মচৌদৄযী
31540 মভাোঃ মযাজদায আরী
31541 মভাোঃ যাান মাজন
31542 অননজভ দা
31543 মভাোঃ রুজফর
31544 আরতাফ মাজন
31545 মভাোঃ আনকুয যভান
31546 মভাোঃ ভাসুদ াযজবজ
31547 ভাফুজা আক্তায
31548 নবু চন্দ্র মন
31549 কাভরুর াান মাাগ
31550 মভাছাোঃ াভীভা আক্তায ননযনা

সুরুজ নভা
মযখা মফগভ
মভাাম্মদ আফদুর জব্বায
নুপা মফগভ
মজন্দ্র চন্দ্র মগা
নফতা যানী মগা
শ্যাভর চন্দ্র দা
মগৌযী ফারা দা
মভাোঃ জনভ উদ্দীন
যনা মফগভ
মভাোঃ ভাাবুফ আরভ
উননজরা খাতুন
াযদ চন্দ্র দা
সুরী যানী দা
নাযত আরী খান
মভাছাোঃ যানভা মফগভ
মভাোঃ বুজ নভা
নভনা মফগভ
রুহুর আনভন রাদায
নযনা মফগভ
সুফন ন নফরা চাকভা
নপ্র ফারা চাকভা
মভাাম্মদ নাজছয
জাজদা মফগভ
মভাোঃ খারুর ফাায
মভাছাোঃ মদজরাাযা মফগভ
মভাাম্মদ রার নভা কাজী
মখাজদজা মফগভ
মগারা মাজন
নফীজন
আনন্দ মভান যা
নচিারী যানী যা
ভত. নানভা যকায
যনভা খাতুন
ধীজযন চন্দ্র যা
নদব্বনয যা
দ্ম কুভায মন
প্রনভরা যানী মন
মভাোঃ আব্দুর কানপ
স্বপ্না মফগভ
মভাোঃ ননজাভ গাজী
আকনরভা খাতুন
মভাোঃ নূরুর ইরাভ মচৌদৄযী
মভাাোঃ মভজরুন মনছা
মভাোঃ নাজফ আরী
মযখা খাতুন
মভাোঃ নগা উনদ্দন
মভাছাোঃ মযজনা মফগভ
ননভনর চন্দ্র দা
াধনা যানী দা
মভাোঃ নযাজুর ক
মভাছাোঃ পাজতভা মফগভ
ভজন উনদ্দন
আভা খাতুন
মভাোঃ াভছুর ক
মভাছাোঃ আঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ াইদুর ইরাভ
চানা মফগভ
ভাাতাফ আরী
মনরনা মফগভ
নক্ষতী চন্দ্র মন
মভনকা যানী মন
আনছায আরী
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুছ ছাত্তায যকায
মভাছাোঃ উজম্ম ারভা মফফী
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09/03/1997
14/01/1990
15/02/1991
19/11/1990
05/11/1992
14/05/1997
20/10/1994
10/11/1992
16/06/1989
15/12/1996
21/06/1988
08/12/1997
21/11/1992
01/08/1995
11/03/1993
30/06/1991
28/10/1989
16/05/1988
01/01/1992
05/06/1990
10/02/1993
03/03/1990
25/02/1991
30/06/1992
31/12/1987
11/12/1992
05/02/1989
19/10/1987
10/01/1990
31/01/1990
22/11/1993
02/02/1991
13/09/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31551 মভাোঃ ভনউয যভান
31552 মভাোঃ ইভযান মাজন
31553 াানা আক্তায রুা
31554 যানব্ব ইরাভ (নফজ)
31555 মভাোঃ আনজজুর ানকভ
31556 মভাোঃ আইয়ুফ মাজন
31557 কনফয মাাইন
31558 মভাোঃ আোঃ জব্বায
31559 মভাোঃ মাজর যানা
31560 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
31561 মভাোঃ যানপর ইরাভ
31562 কাজী আনফদা াযবীন
31563 মভাোঃ ইভাইর মাজন
31564 মভাছাোঃ াথী আক্তায
31565 মভাোঃ ইনভতা আরভ
31566 আর ানব্বয (অনবক)
31567 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
31568 ংকয কুভায যা
31569 নানযন আক্তায
31570 মভাোঃ আরভগীয মাজন
31571 এভ.এভ ফাপ্পী ভন্ডর
31572 মভাোঃ জাাঙ্গীয কফীয
31573 নভল্টন যা
31574 ছন্দা কভনকায
31575 মভাাোঃ পজুজন্নছা চুভকী
31576 ফাজনজদ াান
31577 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
31578 মভাোঃ মগারজায মাজন
31579 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
31580 যনন যকায
31581 পানতভা খাতুন নযনা
31582 মভাোঃ মগারাভ যাব্বানী নভা
31583 ইাক আজভদ

মভাোঃ আজনাারুর ইরাভ
মভাছাোঃ মভাযজদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
যানজা মফগভ
মভাোঃ ফাচ্চু নভা
যন আযা াযবীন
মভাোঃ ইকফায মাজন
নাজভা আক্তায
মভাোঃ আকফয মভাল্যা
ফাারুজন্নছা মফগভ
মভাোঃ ফাবুয আরী প্রাং
মভাছাোঃ ভৄনজুযী মফগভ
ইভাইর মাাইন
মছনুাযা মফগভ
ভত. ইভাইর মাজন
মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ াজাান আরী খান
মভাছাোঃ ছাজরা খাতুন
মভাোঃ মানায উনদ্দন
মভাছাোঃ ভজনাাযা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যনদ
মভাছাোঃ ননযন আকতায
কাজী ভাফুজুয যভান
নভজ নফউটি মফগভ
মভাোঃ মফরার মাজন
মভাছাোঃ মযনুকা মফগভ
ভান গনন
জজযান মনছা
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
মভাাোঃ মজরনা আরভ
গাজী আব্দুর াত্তায
নভজ ভৄননদা আক্তায
মভাোঃ নদুর ইরাভ
মযজনা মফগভ
সুজযন্দ্র নাথ যা
ননভতা যানী যা
মভাোঃ পজলুর ক
নূযজাান খাতুন
মভাোঃ নদছায উদ্দীন
মভাছাোঃ ভনজননা খাতুন
এভ.এভ ভান্দু ভন্ডর
নফউটি মফগভ
মভাোঃ আরাউদ্দীন নফশ্বা
াা মফগভ
নচত্তযঞ্জন যা
নফজনানদনী যা
নফজ কুভায যা
দুলু যানী কভনকায
মভাোঃ আনায আরী
মযাজকা মফগভ
মখ সুরতান আজম্মদ
যন আযা মফগভ
মভাোঃ ফজলুয যভান
জাান আযা মফগভ
মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
মভাছাোঃ মগারাী মফগভ
মভাোঃ মাজরভান আরী
মভাছাোঃ নফরনকছ আক্তায
মন্টু যঞ্জন যকায
অঞ্জরী যকায
আব্দু াত্তায
মপযজদৌন মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
রুনভা আক্তায
মভাোঃ ইব্রাীভ আরী
মপযজদৌী
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10/08/1993
14/10/1991
23/06/1995
01/07/1996
12/10/1990
06/11/1989
01/01/1991
06/10/1987
27/11/1993
11/11/1993
18/11/1995
01/05/1996
17/05/1993
08/10/1995
15/02/1994
02/10/1992

09/10/1990
13/08/1996
15/05/1990
17/09/1990
20/01/1989
13/09/1989
30/06/1990
28/09/1992
06/01/1992
01/02/1988
05/06/1992
18/09/1993
01/12/1990
21/11/1987
28/05/1987
09/09/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31584 মভাোঃ ভননয মাজন মখ
31585 সুবঙ্কয দা
31586 মাানা আক্তায
31587 মভাোঃ আর-ভাভৄন
31588 মভাোঃ ভাসুদ যানা
31589 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
31590 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
31591 তচনত াা
31592 নফপ্লফ কুভায যা
31593 জগফন্ধু যা
31594 নবুযাভ যা
31595 মভাোঃ আনযফুজ্জাভান
31596 সুনজৎ যকায
31597 মভাোঃ ানভউর ভৄজনানফন নযংকু
31598 প্রফীয চন্দ্র নং
31599 মভাোঃ যানকবুজ্জাভান
31600 নযাদ চন্দ্র নং
31601 মভাোঃ নূরুর ইরাভ
31602 মভাোঃ ানদ ভন্ডর
31603 ইকফার াান
31604 উনভন আক্তায
31605 মভাোঃ ভাাভৄদুর াান অনভত
31606 মখ নুরুদ্দীন পার
31607 আভা খাতুন
31608 মকরা যকায
31609 মভাোঃ জানকয মাজন রস্কয
31610 মভাোঃ আনযপ মাজন
31611 মভাোঃ ইনরা নভা
31612 মভাোঃ জাভার মাজন
31613 জাপয মভাল্যা
31614 আব্দুল্লা আর ভাভৄন
31615 মভাোঃ নূরুর আনভন
31616 মভাছাোঃ তাননা তাফাসুভ

আফদুর ভান্নান মখ
জানকা মফগভ
সুীর চন্দ্র দা
অল্ডনা যানী দা
মভাোঃ আব্দুর জনরর
মভাাোঃ াযনভন আক্তায
মভাোঃ মফরাজত গাজী
খানদজা মফগভ
মভাোঃ ছাব্দায আরী
যাজফা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর জব্বায
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
জাানাযা আক্তায
অজাক কুভায াা
আল্পনা াা
নফষ্ণুদ যা
বনক্ত যানী যা
ভত. উজন্দ্রনাথ যা
মজানা যানী
জানখরী কান্ত যা
প্রনভরা যানী
মভাোঃ আতাউয যভান
মভাছাোঃ আজরভা মফগভ
খজগন্দ্র নাথ যকায
ফীনা যানী যকায
মভাোঃ আব্দুয যউপ
মভাছাোঃ নানযন মফগভ
মদজফন্দ্রনাথ নং
ারুর যানী
মভাোঃ াভছুর ক
মভাাোঃ ানফনা মপযজদৌী
মতীন্দ্রনাথ নং
সুধা যানী
মভাোঃ াননপ আরী
নানছভা মফগভ
ভতুয. যভজান আরী ভন্ডর
মভাছাোঃ নপজযাজা মফগভ
ভত মভাদাজচ্ছয আকন
ভত. আনভয জান
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
নদারী মফগভ
মভাোঃ আবু তাজয ভন্ডর
মভাছাোঃ ানদা াযবীন
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
নূরুন্নাায
মভাোঃ ইউসুপ মভাল্লা
নভনাযা মফগভ
কৃনত্তফা যকায
নফতা যা
মভাোঃ ভনজবুয রস্কয
াানাযা মফগভ
মভাোঃ আকভর মাজন
নউরী খাতুন
মভাোঃ আোঃ ছারাভ নভা
মতাযা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
নরন মফগভ
মরাকভান মভাল্যা
মযজনা মফগভ
মভাোঃ এযপান আরী
মজবুজন্নছা
মভাোঃ আবু তাজয
আনিা আক্তায
মভাোঃ তাজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ সুরতানা মফগভ
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01/01/1989
07/05/1988
27/11/1994
09/09/1996
10/03/1988
12/09/1992
02/05/1992
02/04/1997
05/08/1992
20/10/1990
03/02/1991
15/10/1988
15/10/1987
02/04/1992
20/06/1994
14/06/1995
10/05/1994
30/05/1987
24/01/1994
08/03/1992
15/07/1990
06/01/1996
01/09/1993
13/05/1994
02/01/1992
05/10/1987
17/06/1996
26/09/1990
09/10/1993
18/07/1990
19/06/1989
08/09/1990
08/05/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31617 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
31618 মভাোঃ আনযফুয যভান ভন্ডর
31619 কাজর ানা
31620 পারুক ইরাভ
31621 মভাোঃ নভজানুয যভান
31622 কননকা রুি
31623 মৌজভন য
31624 মভাোঃ যনফউর ক
31625 মভজদী াান
31626 নযাজ উনদ্দন
31627 যননজৎ কুভায
31628 মভাোঃ তানছকুর ইরাভ
31629 যানজফ মাজন
31630 মভাোঃ ইব্রাীভ ভৄন্সী
31631 এ,মক,এভ মভজদী াান
31632 মভাোঃ নাজভৄর মাজন
31633 মভাোঃ াান আরী
31634 পার আজম্মদ
31635 আব্দুল্লা আর ভাভৄন
31636 মভাোঃ নদুর ইরাভ
31637 মযজাউর কনযভ
31638 মযজা উর ভৄরক
31639 ইভদাদুর ক
31640 মভাোঃ যাজর আর আজাদ
31641 মভাছাোঃ কাকনর খাতুন
31642 নাজভা আক্তায
31643 মভাোঃ নন যানা
31644 মভানরনভনা আক্তায
31645 মভাোঃ ভয পারুক
31646 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
31647 মভাোঃ আবু ভৄা
31648 মভাোঃ নাজভৄর াান
31649 নভজানুয যভান

মভাোঃ তাজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ সুরতানা মফগভ
মভাোঃ আননছুয যভান ভন্ডর
মাজন আযা মফগভ
ভনার কানন্ত ানা
নখা যানী ানা
কুদ্দুসুয যভান
মাজন আযা মফগভ
ভত. মভাাম্মদ আরী খান
মভাছাোঃ বানু খাতুন
যাখার রুি
রক্ষী রুি
জন্তাল যা
অঞ্জরী যানী যা
মভাাম্মদ আবু ইউসুপ
জনাফ মফগভ
জারার উনদ্দন
নযক্তা মফগভ
ভত. াাবুনদ্দন
লুৎফুজন্নছা
নফজ কুভায
সুনীনত যানী
মভাোঃ আইয়ুফ উদ্দীন
মভাছাোঃ ভানযা খাতুন
ছজযাায মাজন
যাজফা
মভাোঃ নুরুর ক ভৄন্সী
াননা মফগভ
এ,মক,এভ া আজভ
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ াজজদ আরী
যানফা খাতুন
মভাোঃ পজলুয যভান
রুনফা মফগভ
মভাোঃ আরা উনদ্দন
মভাছাোঃ পনজরা মফগভ
আব্দুর খাজরক
ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ আক্তায আরী
যত্না মফগভ
আভানত আরী
নুযজাান
ভত. আজনাায উর ভৄরক
রুনফনা তারাত
মভাোঃ পজয আরী
মযানজনা মফগভ
মভাোঃ ইউনুচ ভনল্লক
তাছনরভা মফগভ
মভাোঃ কনরভনদ্দন
মভাছাোঃ ারুর মফগভ
নদুয যভান
মাছজনাযা মফগভ
মভাোঃ নদুল্লা
মভাছাোঃ াননা মফগভ
ভনতউয যভান
ভাজজদা মফগভ
ভত. মভাোঃ মভাজাপপয আরী
মভাছাোঃ মভাজভনা খাতুন
মভাোঃ নাফ আরী (নফাফ)
মভাছাোঃ যাজনা মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
মভাছাোঃ মযজনা মফগভ
আব্দু ারাভ
মভাছাোঃ ননরীভা আক্তায
ননজয াজযা
মযাজকা মফগভ
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10/02/1989
21/06/1989
20/10/1997
05/11/1989
20/11/1993
05/02/1991
10/10/1992
21/08/1992
15/07/1996
07/03/1988
26/06/1994
20/06/1990
01/01/1990
12/07/1994
01/01/1993
26/01/1989
06/01/1989
17/07/1987
20/11/1995
20/10/1990
26/11/1993
10/09/1998
19/10/1989
01/03/1991
26/10/1989
05/05/1995
20/02/1996
29/11/1990
16/03/1991
26/12/1993
08/03/1991
17/09/1991
04/05/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31650 নংনক মদফনাথ
31651 মভাাোঃ ানযা ক কনর
31652 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
31653 ভৄনরভা আক্তায
31654 মভাোঃ পার আজম্মদ
31655 কজার কুভায ভনা
31656 মভাোঃ নাজভৄর আনভন নন
31657 এইচ. এভ নযাজ ভাভৄদ
31658 নফশ্বভ চাকভা
31659 আর-আনভন
31660 মভাজানদুর ইরাভ
31661 ানকর আজভদ নাঈভ
31662 াযনভন আক্তায
31663 নপকুর ইরাভ
31664 মভাোঃ নপকুর ইরাভ নশু
31665 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
31666 যানপকা আভদ নননথা
31667 ফাবুর তকযী
31668 ঐী আক্তায ইবা
31669 মভাোঃ ইনতাক আনভন
31670 মভাোঃ আব্দুর আনরভ
31671 হুভায়ুন কনফয
31672 মভাোঃ াদায আরী
31673 ানভা আরভ
31674 মভাোঃ আোঃ কনযভ
31675 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ
31676 জাজকয মাজন
31677 মভাোঃ ইকফার মাজন
31678 মভাোঃ মাজর ভধা
31679 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা খান
31680 মভাোঃ যাজর আান
31681 আনন উনদ্দন
31682 মভাোঃ ইভযান মচৌদৄযী

অজাক মদফনাথ
স্বযতী মদফনাথ
ভত. নানরুর ক
মভাাোঃ আজভনা মফগভ
মভাোঃ মকযাভত আরী
জতনা মফগভ
আব্দুর াত্তায
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
নপজযাজা মফগভ
নদনর কুভায ভনা
মপারী ভনা
মভাোঃ জীভ উদ্দীন
মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ
মভাোঃ আপছায উনদ্দন ারাদায
মভাাোঃ যনভা মফগভ
চন্দন চাকভা
ভদন কুভাযী চাকভা
মভাোঃ ফাবুর প্রধান
ারভা মফগভ
আজনাারুর ইরাভ
খাজরদা মফগভ
মভাাম্মদ আজারুর ইরাভ
ানাজ াযবীন
মভাোঃ া আরভ
ছারভা মফগভ
রার নভা ারাদায
আজরা মফগভ
নরাজনদ্দন ভধা
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ কাভরুর ইরাভ
আজভনা মফগভ
আভদ মাজন
রারা আক্তায সুনভ
তয নাযান তকযী
বগফতী তকযী
মভাোঃ ইউনুছ ভৄনন্স
যনভা মফগভ
মভাোঃ নুরুর আনভন
ইাছনভন মফগভ
মভাোঃ পাইজুনদ্দন
ানফা মফগভ
আোঃ ভনজদ মফাযী
আনছা মফগভ
মভাোঃ ইাদ আরী
মভাছাোঃ ানরভা খাতুন
ফদরুর আরভ
াানাজ মফগভ
আফদুয যনদ ারাদায
ছাজযা খাতুন
মভাোঃ লুৎপয যভান
ভাভৄদা আক্তায
মভাোঃ আবুর কারাভ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ইব্রানভ
ানদা মফগভ
আবুর কারাভ ভধা
আনজভন মফগভ
মভাোঃ মগারাভ নকফনযা খান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ তনভজ উনদ্দন
নভনা আক্তায
মভজফা উনদ্দন
আনছা খাতুন
মভাোঃ খাইরুর মচৌদৄযী
মযাজী মচৌদৄযী
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08/10/1993
10/05/1990
22/10/1987
09/05/1990
13/10/1990
16/12/1988
17/07/1992
15/07/1988
02/02/1993
30/10/1993
30/12/1987
08/02/1995
03/01/1998
20/08/1990
01/12/1992

21/07/1997
11/10/1989
19/10/1998
27/10/1992
04/01/1992
17/05/1990
20/10/1988
27/06/1991
01/01/1991
15/11/1993
17/01/1990
24/06/1997
16/11/1987
01/01/1988
07/03/1994
01/01/1988
03/07/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31683 সুজন কুভায যকায
31684 ারুন অয যনদ
31685 মভৌসুভী আক্তায
31686 ভননকা আক্তায
31687 মভাোঃ ারূন অয যনদ
31688 মজনভন আক্তায
31689 মভাোঃ আনতকুর ইরাভ
31690 মভাোঃ নরভন মাজন
31691 মভাোঃ াজজদুর ইরাভ
31692 উজম্ম সুভাইা
31693 মভাোঃ ভাফুজুয যভান
31694 মভাোঃ বুরবুর আজভদ
31695 খানদজা আক্তায
31696 আনকুয যভান
31697 জানকা সুরতানা
31698 মযজান আম্মদ
31699 মভাোঃ ভাবুফ আরভ খান
31700 াজর আজভদ রা
31701 মভাোঃ এনাজত কনফয যকায
31702 মভাোঃ আব্দুর আরীভ
31703 মভাোঃ রুজফর নভা
31704 আব্দুল্লা-আর-ভাভৄন
31705 এ.এইচ.এভ. ভাবুফ এরাী
31706 মযজাউর কনযভ মাাগ
31707 মভাস্তপা কাভার
31708 এ.এভ ানদক মাজন
31709 মভাোঃ ভাসুদুয যভান
31710 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ
31711 মভাোঃ ইভযান মাজন
31712 াীনুয মভাল্লা
31713 মভাোঃ আনভরুর ইরাভ নন
31714 ানদা আরভ
31715 লুৎপয নাায

জগজনন্দ্র নাথ যকায
বনক্ত যানী যকায
মভাোঃ ফাবুর াজটাাযী
কনরুন মফগভ
মভাোঃ মভাজাজম্মর মান
রাবরী মফগভ
মভাাম্মদ আরী
ানভদা মফগভ
ভত আব্দুর ভাজরক
মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ
আফদু ছাত্তায
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ ছাজনাায মাজন
মভাছাোঃ মযাজকা খাতুন
আব্দুর কনযভ ভাতুব্বয
আনভরুন মনছা
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ মভাজনদা মফগভ
মভাোঃ আননসুয যভান
পনজল্লাতুন মনছা
মভাোঃ ইনি আরী
ভনপজা আক্তায
মভাোঃ আযাপ আরী
মভাছাোঃ পনযদা খাতুন
মভাোঃ ভৄনব্ব ুল্যা
আজভনা মফগভ
মভাোঃ মযান উনদ্দন
মভাাোঃ াীনা আক্তায
ইনিজ আরী
ভনপজা খাতুন
মগারাভ মভাাম্মদ
নাগভা ননদ্দকী
মভাোঃ ভাজজদুর ইরাভ খান
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
মভাছাোঃ ছাজরা আক্তায
মভাোঃ াান আরী
মভাছাোঃ এনরনা বুরবুর
মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
মভাছাোঃ মযজফকা সুরতানা
মভাোঃ ফাচ্চু নভা
মভাছাোঃ নদজরাাযা আক্তায
এভ, এ, আউার
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ ানাউল্যা মচৌদৄযী
যানজা সুরতানা
অনর নভা
যানজা সুরতানা
ভনসুয আরী
লুৎপা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন
রাকী আক্তায
মভাোঃ নাজফ আরী খান
মভাাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ াজাান আরী
ভনজননা মফগভ
মভাোঃ মভাফাযক ভধা
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ তাজরফ মভাল্লা
ছুফুযা মফগভ
ভত আব্দুর াত্তায
আজনাাযা মফগভ
মভাাম্মদ ফনদউর আরভ
ানভভা আরভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
তানরভা মফগভ
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25/11/1987
10/02/1988
23/10/1995
20/07/1991
01/02/1990
28/01/1989
15/02/1988
18/07/1988
15/05/1988
12/03/1993
01/03/1994
15/02/1988
25/08/1996
01/01/1990
23/12/1996
28/10/1996
10/05/1990
01/11/1990
01/08/1995
15/05/1989
12/02/1990
01/01/1990
11/10/1990
27/11/1989
10/06/1994
28/02/1999
25/10/1993
09/09/1990
04/06/1987
26/10/1988
25/07/1994
17/12/1995
12/04/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31716 নছপাতুল্লা ান
31717 মভাোঃ জযাায মাজন
31718 এ.এ.এভ. ননদ্দকুয যভান
31719 যন আযা মফগভ
31720 ানযায ভাভৄদ
31721 ারা জাভান
31722 মভাোঃ জারার ভূইূঁ া
31723 এ.এভ. াজনাজ
31724 জর চন্দ্র ারাদায
31725 ন.এভ. মভাযানরন ভাভৄন
31726 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
31727 মভাোঃ াজু ইরাভ
31728 মভাোঃ নফল্লা মাজন
31729 াভীভ আজভদ
31730 মভাোঃ রুজফর আজভদ
31731 মভাোঃ মভজদী াান
31732 যাজদুর ইরাভ
31733 ইভাইর মাজন
31734 মভাোঃ যানজফ মাজন
31735 মভাোঃ ভনউয যভান
31736 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
31737 মভাোঃ আবু তাজয
31738 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
31739 নফজন কুভায নফশ্বা
31740 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ (যাজু)
31741 ভাকসুদা আক্তায
31742 মভাোঃ মভাজাজম্মর মাজন
31743 কাউছায
31744 মভাোঃ পার উয যনদ
31745 হুভায়ুন কনফয
31746 কাননজ পাজতভা নপ্রা
31747 পাজতভাতুজ মজাযা নভৄ
31748 মভাোঃ তানবীয মাাইন

মভাোঃ আরা উদ্দীন
াযনভন সুরতানা
মভাোঃ আনভয মাজন
নুরুন নাায
মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
াভছুন নাায
মভাোঃ ভনজবুয যভান
মাজন আযা মফগভ
মভাোঃ কাভার উদ্দীন
মভাছাোঃ ভাভৄদা কাভার
ভননরুজ্জাভান
াভীভা জাভান
মভাোঃ কারাভ ভূইূঁ া
অজুপা খাতুন
এ.এভ. ফদরুজ্জাভান
ানদা ারভা
তীন্দ্র চন্দ্র ারাদায
স্বযতী ারাদায
ভাভৄনুয যনদ মচৌদৄযী
পাজতভা আক্তায
মভাোঃ আবুর কাজভ
মপযজদৌ আযা মফগভ
ানদা খাতুন
নুয ইরাভ
মভাোঃ াফ নভা
জাজদা মফগভ
মভাোঃ নরাকত আরী
যন আযা মফগভ
মযত আরী
নাজভা আক্তায
মভাোঃ নফীয উনদ্দন
মভাছাোঃ ানভদা মফগভ
ভত আনজভর ক
মভাছাোঃ মযাজকা
জীভ উনদ্দন
সুনপা খাতুন
মভাোঃ ছাইদুর ইরাভ
আজভনা মফগভ
ভযহুভ মভাখজরসুয যভান
ভাবুফা খাতুন
উভান আরী
আজনভনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
সুনপা খাতুন
মভাোঃ নযাজুর ক
ভাজজদা মফগভ
যকন কুভায নফশ্বা
ফনফতা যানী নফশ্বা
মভাোঃ যনফউর ইরাভ
সুনপা মফগভ
মভাোঃ ভনজফয যভান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
আজনাাযা মফগভ
ইউনুছ আরী
মাজন আযা
মভাোঃ াযান অয যনদ
াভসুন নাায
ইানছন মভাল্লা
মভাজভনা মফগভ
আোঃ ভনতন
াভসুন্নাায
মভাোঃ তদ আরী
ানফনা ইানভন
আবুর কারাভ আজাদ
তানরভা আক্তায
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05/08/1997
17/12/1989
30/08/1988
05/10/1990
10/05/1997
07/07/1994
15/07/1991
25/09/1996
21/12/1988
10/06/1991
30/12/1995
06/06/1996
21/03/1990
12/03/1988
03/01/1996
15/11/1988
19/07/1989
07/04/1988
24/05/1993
15/08/1990
25/11/1997
12/05/1994
28/06/1991
10/03/1992
19/03/1992
04/03/1998
10/09/1987
15/02/1990
31/12/1992
14/06/1987
03/04/1997
06/08/1997
18/07/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31749 মভাোঃ ানফবুয যভান
31750 মভাোঃ ভাসুদ যানা
31751 টুটন ফননক
31752 মভাোঃ াভীভ ভাসুদ
31753 মভাোঃ পারুক াান
31754 মভাোঃ আবুর ফাায মজনক
31755 তাননজনা আপযীন কাকরী
31756 যাাত খান
31757 কাভরুর াান
31758 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ
31759 জান্নাতুর তানীভ
31760 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান মযাকন
31761 মভাোঃ জানকয মাাইন
31762 মভাোঃ ভাবুবুর ক
31763 সুজন জরী নফশ্বা
31764 আপানা সুরতানা
31765 মভাাম্মদ কনফয মাজন
31766 াযনভন সুরতানা ান্তা
31767 আাজম্মদ মমাফাজয
31768 মভাোঃ ানযায মাজন
31769 মভাোঃ যনকবুর ইরাভ
31770 মভাোঃ এযপানুয যভান
31771 এ. এভ. াানযায াগয
31772 নানগছন আক্তায
31773 মভাোঃ আব্দুর আাদ
31774 মভাছাোঃ ীভা খাতুন
31775 রাজছ নভা
31776 মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
31777 মভাোঃ আাদুর মাজন
31778 মভাোঃ মভাাজদ্দক আর নযপাত
31779 মভাোঃ আব্দুর আনরভ
31780 মভাোঃ ফজলুয যভান
31781 মভাোঃ আাদুজ্জাভান

মভাোঃ ইনরাছ মফাযী
যাজফা মফগভ
মভাোঃ আোঃ কদ্দুছ
মভাছাোঃ যনভা খাতুন
কানতনক ফননক
চন্দনা ফননক
মভাোঃ আব্দু ছাভাদ
মভাছাোঃ নুপা খাতুন
মভাোঃ আব্দু ছারাভ
যানফা খাতুন
এভ. এ. ক নভা
মজযাৎস্দা ক
মভাোঃ া আরভ
মনরনাজ মফগভ
মভাোঃ আনপতাফ উনদ্দন খান
যানজা খাতুন
নানছয উনদ্দন
আছভা খাতুন
মভাোঃ আরী আজগয
তাজনরভা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয নভা
ভনজদা াযবীন
মভাোঃ জুহুরুর ক যকায
মভাছাোঃ মযনজা মফগভ
তাজুর ইরাভ
জান্নাতুর ভারা
মভাজাজম্মর ক
যানফা মফগভ
স্বন নফশ্বা
ানা নফশ্বা
মভাোঃ আভজাদ মাজন
াজজদ মফগভ
মভাোঃ মভনু নভা
ানরভা আক্তায
পজলুয যভান
আজনাাযা মফগভ
মভাক্তায মাজন
জুজরখা মফগভ
ভত তদ ভাসুদ আরী
মভাছাোঃ যনভা খানভ
আব্দুর ক মভাল্লা
ভত ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ অজদুর ইরাভ
মভাছাোঃ নরনর মফগভ
মভাোঃ াাদত যকায
মভাছাোঃ পাানভদা নানযন
আান াফীফ
াননা মফগভ
মভাোঃ জনয উনদ্দন
আজফদা খাতুন
মভাোঃ ইউনু আরী মখ
মভাছাোঃ কাননজ পাজতভা
আব্দুর জনরর
আনভনা মফগভ
মভাোঃ একযাভ মাজন
মভাছাোঃ যনভা মফগভ
ভত খনরলুয যভান
মভাছাোঃ াতজান মফগভ
মভাোঃ আবু ফক্কয ননদ্দক
মভাছাোঃ পনযদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর গাফ্পায
আকনরভা
মভাোঃ আরাভ আরী
মভাছাোঃ ানভদা খাতুন
মভাোঃ নানজয মাজন
মভাছাোঃ নুয জাান মফগভ
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16/01/1993
28/05/1996
20/06/1988
13/01/1988
12/10/1988
22/10/1987
07/04/1998
01/01/1989
30/10/1985
09/10/1990
16/09/1997
11/11/1996
01/08/1989
20/02/1990
25/12/1990
01/03/1994
05/09/1995
20/04/1992
10/10/1991
05/07/1987
30/03/1994
15/02/1994
26/07/1998
05/03/1995
10/07/1989
26/02/1995
12/09/1995
18/11/1988
17/11/1990
08/11/1994
15/05/1988
23/09/1988
02/10/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31782 ননী মগাার দা
31783 মভাোঃ নভনাজ মাজন
31784 চন্দন কুভায যা
31785 মভাোঃ বুয ভন্ডর
31786 উজম্ম কুরছুভ
31787 মখাযজদুয যভান
31788 অতী কুভায যকায
31789 মভাোঃ াজরীন
31790 মখ মভাোঃ নুরুর আনভন
31791 মভাোঃ ানযফুর ইরাভ
31792 ভাকসুদা আক্তায
31793 মভাছাোঃ মকাননুয খাতুন
31794 যনজৎ কুভায দা
31795 মভাছাোঃ নাজভা মফগভ
31796 মভাোঃ ভাফুজুয যভান
31797 মভাোঃ স্বন নভা
31798 নভঠু কুভায
31799 মভাোঃ মজাফাজয
31800 যাগ কুভায যকায
31801 কাজী আননসুজ্জাভান
31802 যদায পজজর যানব্ব
31803 সুনভিা ার
31804 মভাোঃ ভাফুজায যভান
31805 স্বাগতভ ভনল্লক
31806 ভতুযঞ্জ যা
31807 মভাোঃ আবু মনাভান
31808 এ.এভ. ভয তখাভ
31809 মভাোঃ াীন যদায
31810 সুফণ না যানী
31811 মখ আপজার মাজন
31812 আব্দুল্লা আর ভাভৄন (অনৄ)
31813 মভাোঃ নাফউনদ্দন
31814 ভৄকুর নফকা চাকভা

প্রভথ রার দা
কভরা যানী দা
মভাোঃ ইনরা উনদ্দন
মভাছাোঃ ছাজরা মফগভ
পজযন চন্দ্র যা
সুভতী যানী
মভাোঃ আব্দু ারাভ
ান্ত খাতুন
াভছুর আরভ
নানছভা মফগভ
ভত মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মভাছাোঃ খানদজা মফগভ
সুনীর চন্দ্র যকায
গািী যানী
মভাোঃ া আরভ
মভাোঃ াজদা মফগভ
মখ মভাোঃ নুরুর আনভন
ানভদা আক্তায
মভাোঃ ানপজায যভান
মভাছাোঃ াজযা ফানু
মভাোঃ ভনপজুর ইরাভ নভকদায
জজফদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কনযভ
মভাছাোঃ যাজদা মফগভ
নাযান চন্দ্র দা
ঊলা যানী দা
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান ভন্ডর
মভাছাোঃ মজজরখা খাতুন
মভাোঃ আননছুয যভান
ানদা খাতুন
ভত মভাোঃ াজছন আরী ফাচ্চু নভা
নদ্বপ্তী মফগভ
তন কুভায
ভাা যানী
মভাোঃ াাদত আরী
মভাছাোঃ যনদা মফগভ
শ্রীফা চন্দ্র যকায
যনঞ্জতা যকায
কাজী আব্দুর কুদ্দু
যানজা মফগভ
যদায ইভাভৄর ক
কনফতা মফগভ
নদনর ার
অচ ননা ার
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ আছভা মফগভ
ংকয ভনল্লক
কনফতা ভনল্লক
ান্না রার যা
কল্পনা যা
নানয আজম্মদ
মভাফাজশ্বযা মফগভ
এ ানপজ উদ্দীন আজম্মদ
তানভনা মফগভ
আব্দুর খাজরক যদায
াভীভ আযা মফগভ
তুলায কান্তী নভস্ত্রী
ননভনরা যানী
মখ পারুক মাজন
নানগন ফানু
মভাোঃ মভাজরভ উনদ্দন ারাদায
সুনভ
মভাোঃ আফদুয যাজ্জাক
ানভদা মফগভ
ননরনী যঞ্জন চাকভা
আনন্দ মাবা চাকভা
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01/02/1989
13/05/1991
02/02/1989
10/07/1996
28/11/1993
03/03/1992
10/05/1996
25/07/1998
31/12/1994
15/10/1989
17/04/1991
15/01/1990
17/12/1987
12/02/1989
17/01/1990
15/06/1988
08/02/1989
02/11/1989
25/10/1991
15/06/1988
23/03/1997
11/11/1997
15/04/1991
04/08/1988
11/10/1989
05/01/1993
12/07/1987
05/07/1990
24/10/1989
28/12/1990
12/08/1995
21/11/1989
03/11/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31815 নযন্টু খীা
31816 জাজদা নুযাত
31817 মভাোঃ নযফুর ইরাভ
31818 মভাোঃ ানউনদ্দন আজভদ
31819 মভাোঃ আর-আনভন
31820 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
31821 মভাোঃ তনযফুর ইরাভ
31822 মভাোঃ যাাদ মাজন
31823 সুভন চন্দ্র যা
31824 মভাোঃ ভাসুদ যানা
31825 মভাোঃ তানবীয াান
31826 রুনা আক্তায
31827 জরন যভান
31828 মভাোঃ াানুয আরভ
31829 নভজানুয যভান
31830 মফরার মাজন
31831 মভাোঃ নাঈভ নজযাজ
31832 মভাোঃ ভাভৄদুর ক
31833 মভাোঃ সুভন নভা
31834 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
31835 নফশ্বনজৎ কুভায ফভনন
31836 নাঈভ খাঁন
31837 যনদা াযবীন
31838 মভাোঃ নভজানুয যভান যানা
31839 সুভন ফাক
31840 ানদা আপনযন
31841 আব্দুল্লা আর ভাভৄন
31842 মভাোঃ আনযফুয যভান
31843 মভাোঃ আর ইভযান
31844 মভাোঃ ভকযভ আরী
31845 মভাোঃ ভননরুর ইরাভ
31846 ভৄন্নত যা
31847 মভাোঃ আনযফুয যভান

সুনীনত নফকা খীা
ননরি রতা খীা
মভাোঃ নুয নফী
নভজ ানন মফগভ
মভাোঃ মজরহ্বাজ আরী প্রাভাননক
ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ নানজভউনদ্দন আজভদ
মকাননুয আজভদ
মভাোঃ াজাান আরী (ভৄনন্স)
মভাছাোঃ যন আযা মফগভ
মভাোঃ াভসুর আরভ
মভাছাোঃ নাজভা মফগভ
মভাোঃ নভজানুয যভান
মপনন্স মফগভ
মভাোঃ ানভদুয যভান
মভাছাোঃ আরুজা খাতুন
নফজ কৃষ্ণ যা
অঞ্জরী যানী
মভাোঃ ভজনাারুর ইরাভ
মভাছাোঃ আছুদা মফগভ
আব্দুর ভনজদ
মযখা মফগভ
মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
মখাজদজা মফগভ
ভকজছদ আরী
লুৎপন নাায
মভাোঃ মদরদায মাজন
মভাছাোঃ াননা মফগভ
ভত আব্দুর মভানাপ
ভত ভননযা মফগভ
রুহুর আনভন
নফরনকছ মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ সুরতানা মফগভ
মভাোঃ তছনভর উনদ্দন
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
মনরনা মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ
জহুযা মফগভ
মকদায নাথ ফভনন
অননরা যানী
মভাোঃ আব্দুয যউপ খাঁন
মভাছাোঃ নানছভা মফগভ
মভাোঃ টগয আরী
মভাছাোঃ যানজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ ভন্ডর
ছাভছুন নাায
মভান রার ফাক
বুরবুর যানী ফাক
মভাোঃ নানজভ উনদ্দন
মভাছাোঃ ননলুপা মফগভ
নূয মভাাম্মদ
ানভদা খাতুন
মভাোঃ অনদুয যভান
মজানা মফগভ
মভাোঃ ভনজফয যভান
মভাছাোঃ াজদান মনছা
মভাোঃ জয আরী
জানভরা খাতুন
মভাোঃ চাঁন নভা
যাজবানু মফগভ
ভত গজণ যা
ানফিী মফা
মভাোঃ নুজয ইরাভ যদায
ভাভৄদা মফগভ
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06/07/1994
26/03/1995
08/06/1994
17/05/1990
31/12/1991
10/12/1994
05/02/1992
05/12/1995
11/12/1990
07/01/1993
20/03/1990
05/02/1989
17/12/1988
08/04/1992
15/06/1987
09/11/1993
12/04/1993
30/10/1987
25/07/1990
11/01/1998
11/09/1988
02/02/1994
15/12/1989
17/12/1991
01/01/1994
08/03/1988
12/07/1988
10/09/1990
01/01/1994
31/12/1988
01/01/1998
12/06/1993
17/03/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31848 যানা মারতানা ডনর
31849 মভাোঃ ভাভৄন মাজন
31850 ভনায যভান
31851 বুজ াা
31852 নানযন সুরতানা
31853 মভাোঃ আর আভীন
31854 অনন ফড়ুা
31855 সুনষ্মতা ভন্ডর
31856 আবু যাজর
31857 মভাাম্মদ ইউনুছ
31858 নানগন আক্তায
31859 ভাভৄন-অয-যনদ
31860 মভাোঃ কাভরুর াান
31861 ভৄনন্ন সুরতানা
31862 মভাোঃ যাইসুর াান যাজর
31863 জুনরা খাতুন
31864 মভাোঃ ইকফার মাজন
31865 আব্দুল্লা আর আনভন
31866 আজভর মাজন
31867 মভাোঃ াীন আরভ
31868 নরভা আক্তায
31869 াযনভন সুরতানা
31870 মভাোঃ হুভান কনফয
31871 জান্নাতুর মপযজদৌী
31872 নাজভৄর ক
31873 মভাোঃ ফাবুর মাজন
31874 ননয মগারদায
31875 চন্দ্র চার্য্ন চাকভা
31876 মভাোঃ াজারার
31877 জনন চন্দ্র াা
31878 মভাোঃ পারুক নভা
31879 মযজাউর ক
31880 মভাোঃ মজাফাজয ইরাভ

নুরুর আফচায
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মাজন
ভভতাজ াযবীন
আভীয আনর
মযাজকা মফগভ
ভদৄসুধন াা
ভৄনক্ত াা
নুরুর ইরাভ
রারা মফগভ
মভাোঃ ইভাইর মাজন মভাল্লা
নানছভা খাতুন
তন ফড়ুা
কল্পনা ফড়ুা
কুভৄদ যঞ্জন ভন্ডর
কানন ফারা ভন্ডর
মখ আবু ফক্কায
সুনপা মফগভ
মভাোঃ আরাউদ্দীন
আপজযাজা মফগভ
আবুর কারাভ
ভভতাজ মফগভ
আব্দুর ভাজরক মভাল্লা
সুনপা মফগভ
মভাোঃ চাঁন নভা
জফন মনছা
কাজী পনযদুজ্জাভান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আভজাদ মাজন
াজজদা মফগভ
মভাোঃ াইফুর ইরাভ
মপারী মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনদ নফশ্বা
ভাজরকা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর াজভ
মনরনা খাতুন
মভাোঃ ননাভত আরী
নূযজাান মফগভ
মভাোঃ জাজফদ মাজন
আনরাু্ মফগভ
আবুর ফাায ারাদায
জানকা আক্তায
ভীয আব্দুন ত্তায
ফুযা মফগভ
মভাোঃ যইজ উনদ্দন মভাল্লা
মভাছাোঃ াজজযা খাতুন
মভাোঃ ানপজ উনদ্দন
নজন্নাতুন মনছা
নভরন নভা
মযখা আক্তায
মভাোঃ ছনভয উদ্দীন
জাানাযা মফগভ
যফীন্দ্রনাথ মগারদায
ভত আযতী মগারদায
ক্ষুনদ যাভ চাকভা
অননতা ভারা চাকভা
মভাাম্মদ আরী
মভাছাোঃ নদা
মতন চন্দ্র াা
ানন্ত যানী াা
মভাোঃ আব্দুর ানভদ মফাযী
মভাছাোঃ আনছা মফগভ
মরাকভান আরী
নূযজাান মফগভ
মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
আনজু ভজনাাযা মফগভ
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25/08/1992
21/11/1997
31/12/1989
10/10/1990
30/11/1990
10/05/1991
24/01/1994
07/10/1996
15/11/1992
05/05/1992
30/03/1997
11/03/1986
25/10/1993
03/05/1995
10/02/1988
05/11/1989
10/03/1988
30/01/1991
31/12/1988
31/12/1993
18/01/1994
18/05/1991
14/09/1997
01/12/1992
04/06/1989
01/01/1990
14/08/1988
12/05/1991
10/01/1996
20/08/1988
28/06/1988
20/11/1992
31/12/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31881 মভাছাোঃ রাফনী আক্তায
31882 মখ খাজরদ নফন াজদ
31883 অনভ কুভায
31884 মভাোঃ আরভগীয কনফয
31885 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
31886 মভাোঃ রুজফর নভা
31887 মভাোঃ যাজীবুর ইরাভ
31888 তৃনলতা চাকভা
31889 মভাোঃ আব্দুল্লা আর যাব্বী
31890 জজদফ কুন্ডু
31891 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
31892 বজফজতাল চন্দ্র দা
31893 মভাোঃ াভীভ যাঢ়ী
31894 মভাোঃ ভনউয যভান ফারী
31895 মভাোঃ আনজজুর ক
31896 মভাোঃ জুরনপকায আরী
31897 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাভৄন
31898 আকনরভা খাতুন
31899 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
31900 জাানাযা আক্তায
31901 মভাোঃ পনযদ নভা
31902 মফরার মাাইন
31903 ান্তা ইরাভ
31904 মভাোঃ আরাভ খান
31905 মজনভন মফগভ
31906 অঞ্জু ডাকুা
31907 মভাোঃ আর-আনভন ইরাভ
31908 মভাছাোঃ জানকা সুরতানা
31909 তদ মভজদী াান
31910 মৌজভননজৎ যকায
31911 সুফণ ন ভজুভদায
31912 চন যকায
31913 মভাোঃ যানকবুর ইরাভ

মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ ভজভনা মফগভ
মভাোঃ এনাভৄর ক মখ
জাানাযা এনাভ
অনজত নফশ্বা
নদারী যানী
মভাোঃ ভান গনন
আক্তায ফানু
আবুর কারাভ
মযাজকা মফগভ
মভাোঃ ইাক আরী
মভাছাোঃ মযখা মফগভ
মভাোঃ াভছুর আরভ
রুনফা খাতুন
যৎ ভনন চাকভা
ভত নতনা চাকভা
মভাোঃ আভজাদ মাজন
মভাছাোঃ আনভনা খাতুন
সুজদফ কুন্ডু
মজানা যানী
মভাোঃ আোঃ যাজজাক
মযাজকা খাতুন
জগদী চন্দ্র দা
ারুর যানী
মভাোঃ আউার যাঢ়ী
াজরা মফগভ
মভাোঃ নছনদ্দকুয যভান ফারী
াননুয আক্তায
মভাোঃ পজলুয যভান
মভাাোঃ ভাননজা
মভাোঃ দনফরুর ইরাভ
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যনভ
মভাছাোঃ আজনাাযা যনভ
মভাোঃ আদভ আরী
মভজনজনগায মফগভ
মভাোঃ আরীভৄর ক
মভাছাোঃ ননযনা মফগভ
আব্দুর াদুদ
ছাজরা আক্তায
মভাোঃ াজছন আরী
আনিা খাতুন
জনার আজফদীন
নযনজা মফগভ
মভাোঃ দুরার নভা
াানা ইরাভ
মভাোঃ আোঃ গনন খান
যন আযা মফগভ
ভত ভনয উদ্দীন
মভাছাোঃ আনছা খাতুন
শুধাংসূ ডাকুা
কল্যানী ডাকুা
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মভাাোঃ খাজরদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কাজদয প্রাং
মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
তদ আজনাায মাজন
ভাভৄদা মফগভ
স্বন কুভায যকায
প্রনতভা যানী
ভত সুবাল ভজুভদায
লষ্ঠী ভজুভদায
ভজনাযঞ্জন যকায
মযফা যানী যকায
মভাোঃ নযাজ উনদ্দন
ভত ানভদা নফনফ
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20/10/1996
18/10/1991

12/01/1994
08/03/1989
12/12/1995
15/06/1988
10/08/1992
17/06/1989
07/07/1988
21/01/1988
01/07/1990
01/10/1990
03/01/1989
11/10/1993
15/10/1990
01/03/1991
15/09/1992
19/04/1997
31/12/1993
02/04/1990
07/01/1993
14/02/1988
25/09/1991
15/10/1989
10/04/1989
23/12/1988
22/11/1990
20/07/1988
10/05/1989
18/12/1989
15/10/1990
07/01/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31914 রাল্টু ফল্লব
31915 মভাোঃ মভজদী াান
31916 মভাোঃ নূয ইরাভ
31917 তাননা সুরতানা নূনৄয
31918 নাফ উনদ্দন নভৄর
31919 মভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ খান
31920 ননগায সুরতানা
31921 ইাীন আযাপাত
31922 আরানব আনজভ
31923 আরভা যনী
31924 তরুন কুভায ভন্ডর
31925 নভন্টু যকায
31926 ভৄাোঃ ানফবুয যভান
31927 জুনাজদুর ইরাভ
31928 সুধীয ফভনন
31929 মভজফা উনদ্দন
31930 ননগায সুরতানা
31931 মভাোঃ ানভ খান
31932 মভাোঃ মভজফা উনদ্দন
31933 মভাোঃ আরভগীয মাজন সুভন
31934 ানকর আজভদ
31935 মাাইন ভাভৄদ
31936 ারভা আক্তায ফন্যা
31937 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
31938 নদনিজ দা
31939 মভাোঃ আবুর ফাায
31940 মভাোঃ ভাবুফায যভান
31941 মভাোঃ আনতকুয যভান
31942 মভাোঃ আনযফুয যভান যাজু
31943 এ. এভ. জানকয মাাইন
31944 মভাোঃ আফদুল্লা আর ভারুপ
31945 নভঠুন কুভায ভনা
31946 এ, এভ, নানরুর ইরাভ

কানিযাভ ফল্লব
ডানরভনত ফল্লব
আব্দুর খাজরক মচৌনকদায
াানুয মফগভ
মভাোঃ মগারাভ যভান
মভাাোঃ নযপা মফগভ
মভাোঃ আোঃ আউার
মভাছাোঃ মানা মফগভ
ভত ননজয আভদ
যনভা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ খান
মভাছাোঃ মজাছনাযা ননদ্দকা
মখ আব্দুর আনরভ
ানফনা ইানভন
মভাোঃ আক্কা আরী
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
এ.এভ.এভ আতাউর আনজভ
মদজরাাযা মফগভ
মখ জাভার উনদ্দন
ভজনাাযা মফগভ
অনত কুভায ভন্ডর
ানফিী যানী ভন্ডর
ঃূঁনীজযন্দ্র যকায
নভরন যকায
ভৄাোঃ আব্দুর ভনজদ ভনল্লক
মভাছাোঃ ভাজজদা খাতুন
ানপজুর ইরাভ
মভজরুজন্নছা
প্রজফ ফভনন
আযনত যানী ফভনন
ছারা উনদ্দন
আজভনা মফগভ
এভ. এ. কাজভ
নকনা কাজভ
ভযহুভ আব্দুর উজম্মদ খান
জুজরখা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাাোঃ মপারী মফগভ
মভাোঃ নানয উদ্দীন
আনছা খাতুন
মভাোঃ ভাাভৄদ মাজন
স্বপ্না মফগভ
ইনি আরী
ভানফা মফগভ
াভছুর ক
ইানুয মফগভ
ভনজু ভন্ডর
জনর মফগভ
নদ্বজজন্দ্র চন্দ্র দা
যাধা যানী দা
মভাোঃ আনুর ক
মভাছাোঃ আনছা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যভান
ভাভৄদা খাতুন
মভাোঃ আকতায মাজন
আনা আকতায
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
মভাছাোঃ রুনফা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
মভাছাোঃ জজফদা খাতুন
মভাোঃ আবুর মাজন
ভাফুজা খাতুন
নদরী কুভায ভনা
ননভতা মদফী
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
নপজযাজা মফগভ
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16/08/1991
01/03/1992
10/01/1989
12/05/1991
05/03/1993
15/10/1990
03/01/1999
30/03/1993
06/08/1997
23/11/1990
01/01/1991
28/09/1987
08/11/1991
15/05/1990
09/11/1990
01/05/1992
27/10/1993
03/05/1994
10/09/1997
06/11/1988
01/10/1997
09/02/1989
12/12/1995
31/01/1993
12/12/1990
01/12/1990
01/01/1988
11/01/1989
02/10/1994
25/12/1989
20/03/1991
06/04/2017
24/12/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31947 মভাোঃ ভাযনমউর ক
31948 যাখার চন্দ্র সূি ধয
31949 মভাোঃ ভনভনুর ইরাভ
31950 খনরলুয যভান
31951 াইদুয যভান
31952 নদরী চন্দ্র তফষ্ণফ
31953 মভাোঃ নদুর ইরাভ
31954 মভাোঃ এনাভৄর ক
31955 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
31956 মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
31957 মভাোঃ একাব্বয মাজন
31958 মভাোঃ ভননয মাজন
31959 মভাোঃ আনযফুজ্জাভান
31960 ারা াযনভন
31961 সুভন মঘাল
31962 তানভনা আক্তায
31963 শ্রী রা যকায
31964 তাননা আক্তায
31965 ানদা আপনযন
31966 এ. এভ. ারাউনদ্দন পার
31967 মভাোঃ মাাগ যদায
31968 মভাোঃ যাজীফ ভীয
31969 মভৌসুভী আক্তায
31970 মভাোঃ যানকফ মাজন
31971 কাছায আজভদ নন
31972 মভাাম্মদ আব্দুর কানদয
31973 যানজন নফন পজলু
31974 মভাোঃ জারার যদায
31975 মভাোঃ জানকয মাজন
31976 খারুন নাায
31977 মভাোঃ নযপ খান
31978 মভাোঃ আব্দুর জনরর
31979 মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভাোঃ আজভর ক
যাজরা খাতুন
যানজন্দ্র সূি ধয
নৄষ্প যাণী সূি ধয
মভাোঃ াভসুর ক
ভনরদা মফগভ
এচাাক ারাদায
আজভনা মফগভ
নভজানুয যভান
মযাজকা মফগভ
পটিক চন্দ্র তফষ্ণফ
যানী ফারা তফষ্ণফ
আরী আকফয
মজাযা মফগভ
মভাোঃ ফাফলুয যভান
মভাছাোঃ ভৄজনদা নফনফ
মভাোঃ ভনজবুয যভান
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ যনভ মখ
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ মভাজাফ্পয যভান প্রাং
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
মভাোঃ তাাজ উদ্দীন
মভাছাোঃ ভনযভ মফগভ
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মরবু খাতুন
ানপজুর ইরাভ
যাজফা খাতুন
শ্যাভর মঘাল
সুনচিা মঘাল
মভাাম্মদ আরী
ানাজ মফগভ
শ্রী শ্যাভাকান্ত যকায
শ্রী মাবা যাণী যকায
রুহুর আনভন
পাজতভা মফগভ
পজজ উনদ্দন
এনাায
এ. এভ. ফদযউনদ্দন
মভাছাোঃ নানদ সুযতানা স্মৃনত
মভাোঃ াননপ যদায
কননুয মফগভ
মভাোঃ আবুর কারাভ ভীয
তাননজা মফগভ
আব্দুর কানদয
মজরনা মফগভ
মভাোঃ ভকবুর মাজন ারাদায
পনযদা মফগভ
মভাাম্মদ মরার উনদ্দন
নদরাযা মফগভ
আব্দুর কুদ্দু
াাযা
এ. মক. এভ পজলুর ক
ইযাত জাান
ভত আোঃ ানভদ যদায
ভত কুরসুভ মফগভ
মভাাম্মদ আরী নজন্না
ঝনযনা মফগভ
আম্মদ মাজন
মদজরাাযা মফগভ
ভত আোঃ জনরর খান
আজভনা খানভ
মভাোঃ আব্দু াত্তায
মভাছাোঃ জনযনা খাতুন
ভত আব্দু াত্তায মভাল্লা
মভাছাোঃ াজনাাযা মফগভ
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03/12/1995
10/10/1995
18/06/1998
04/07/1989
04/06/1989
25/06/1992
01/01/1994
02/01/1989
01/01/1992
25/05/1987
05/07/1987
18/07/1989
05/11/1987
15/08/1994
01/02/1990
01/01/1991
30/01/1990
31/12/1996
09/09/1995
05/12/1989
03/03/1988
01/12/1987
14/12/1997
15/04/1991
01/01/1989
16/10/1991
16/08/2017
25/08/1987
15/07/1987
15/05/1989
29/05/2017
01/01/1992
12/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

31980 স্বন যা
31981 মভাোঃ াইফুয যভান ভূঞা
31982 মভাোঃ যভজান আরী
31983 এযাদ আরী
31984 মভাোঃ জানদ াান
31985 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
31986 যনক মদফ
31987 মভাছাোঃ যানজা খাতুন
31988 মভাোঃ পযাদ মাজন
31989 মভাোঃ রুজফর নভা
31990 মখাকন ভন্ডর
31991 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
31992 মভাাম্মদ মভাস্তপা আজাদ
31993 মভাোঃ মদজরাায মাজন
31994 মভাোঃ ভাভৄদ খান
31995 তজরন ভজুভদায
31996 সুনজত চন্দ্র দা
31997 নজীফ চক্রফত্তী
31998 ননদ্দকা উজম্ম আযাফী
31999 মভাাম্মদ ভাসুদ াযজবজ
32000 মভাোঃ আনজজুর ানকভ
32001 আবুর াননন
32002 মভাোঃ নদুর ইরাভ
32003 মভাোঃ ভাসুদ যানা
32004 কাজর চন্দ্র দা
32005 ঞ্জ কুভায যকায
32006 মভাোঃ আব্দু ানদক
32007 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
32008 মভাোঃ যানকবুর আরভ
32009 জাাঙ্গীয আরভ
32010 ভীয ানপজুর ইরাভ
32011 মভাোঃ ানন মাজন
32012 মভাছাোঃ ছননা খাতুন

জন্তাল যা
নফতা যা
মভাাম্মদ আরী ভূঞা
মাজন-আযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
মনা খাতুন
আোঃ গফুয আরী
যাজদা মফগভ
মভাোঃ মভাাজজ্জভ মাজন
ানচনা াযবীন
মভাোঃ আত্তাফ মাজন
মভাছাোঃ যনভা খাতুন
ঞ্জ মদফ
যীতা মদফ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
মভাছাোঃ মযাজভজা খাতুন
মভাোঃ নুয নফী
ভাযজাান মফগভ
মভাোঃ অনদ নভা
নাযা মফগভ
ভনতরার ভন্ডর
রক্ষী যাণী ভন্ডর
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
মভাছাোঃ আজভনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যভান
মভাজভনা মফগভ
মভাোঃ আজন্নছ খাঁন
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ নজরুর খান
আঞ্জুভানযা মফগভ আযজু
নযদ ভজুভদায
ফকুর ফারা ভজুভদায
ধজনশ্বয চন্দ্র দা
কাজর যাণী দা
ভূজন্দ্র চক্রফত্তী
যাধা যাণী চক্রফত্তী
এ, এভ আখতারুজ্জাভান
নভনা আখতায
মভাাম্মদ আরী আকফয
ন আক্তায
মভাোঃ আরতাপ মাজন
মভাছাোঃ মজভীন খাতুন
মভাোঃ মনরভ াং
ানরভা মফগভ
মভাোঃ াাবুনদ্দন আরী
মভাছাোঃ নানছভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর রনতপ
মভাছাোঃ ভানফা মফগভ
ভত নফভর চন্দ্র দা
ন্ধ্যা যাণী দা
সুজয চন্দ্র যকায
ভাা যাণী
মভাোঃ ফাফয আরী ারদায
যানদা খাতুন
মভাোঃ চান্দু ারাদায
মভাাোঃ ানরভা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর মভাত্তাজরফ
মভাছাোঃ নূযজাান মফগভ
মভাোঃ আোঃ খাজরক
কুরসুভ আক্তায
ভত ভীয আব্দুয যভান
মভাছা মনা খাতুন
ভত নভটু নভা
মভাছাোঃ াননুয
মভাোঃ ছাব্বান আরী
মভাছাোঃ মযজফকা খাতুন
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15/08/1991
01/04/1988
10/08/1992
04/01/1988
20/10/1991
31/05/1988
08/04/1996
10/10/1987
04/12/1993
01/07/1988
01/02/1988
22/07/1988
10/09/1988
10/12/1991
25/07/1996
05/03/1992
05/07/1991
31/12/1990
03/05/1989
23/03/1995
15/12/1987
01/06/1995
19/10/1989
24/12/1994
10/06/1992
30/08/1992
04/11/1988
28/10/1991
16/10/1997
01/12/1987
15/07/1987
12/10/1992
18/07/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32013 মভাছাোঃ যনভা আকতায
32014 মভাোঃ রুভন মযজা
32015 নরটন চন্দ্র সূিধয
32016 সুভন চন্দ্র মদফনাথ
32017 মভাোঃ আরী আজভ
32018 সুজক নফশ্ব ভনা
32019 অনদা আক্তায
32020 মভাোঃ আরতাপ মাাইন
32021 যাজফা সুরতানা
32022 রুজর ইরাভ
32023 ভননরুজ্জাভান ভননজর
32024 পার আজভদ
32025 মভাোঃ নাজভৄর াান বুজ
32026 মভাোঃ াইফুয যভান
32027 নভনভ আক্তায
32028 াইফুউদ্দীন আজভদ
32029 মভাোঃ যনন আজভদ মচৌদৄযী
32030 আকনরভা আক্তায
32031 পার আাম্মদ যাব্বী
32032 যাজফা ারাদায
32033 মভাফাজশ্বযা মফগভ রাফণী
32034 নভত যকায
32035 সুব্রত কুভায
32036 মভাোঃ সুজন মভাল্লা
32037 সুভন যা
32038 মফগভ জুফাইদা
32039 মভাোঃ মভজদী াান নভশুক
32040 মভাোঃ বুজ নভা
32041 জুফাইদা আক্তায আজাদী
32042 নফথী আক্তায
32043 মভাোঃ নভজানুয যভান
32044 মভাোঃ এযাদ আরী
32045 মভাোঃ মগারাভ যব্বানী

মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
মভাছাোঃ রুনফ মফগভ
ভযহুভ চান্দ নভঞা
মযাজকা মফগভ
চন্দন চন্দ্র সূিধয
ভভতা যাণী
তজরন চন্দ্র মদফনাথ
নৄষ্প যাণী মদফী
মভাোঃ আরভ ফাদা
মভাছাোঃ যন আযা
জতযন্দ্র নফশ্ব ভনা
ঊলা যাণী নফশ্ব ভনা
মভাোঃ ানজউল্লা
নূযজাান
মভাোঃ আনজজুর ক
জাজদা খাতুন
মভাোঃ আজায মাজন ভূইূঁ া
নাজভা মফগভ
ইউনুছ আরী
জতুন মফগভ
মরাকভান ানকভ
ভনযভ মফগভ
আব্দুর কাজদয
াীদা
মভাোঃ মনরভ উনদ্দন ইভাভ
মভাাম্মদ নুযজাান
ভত মভাোঃ ইউসুপ আরী খান
মভাাোঃ জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ত্তায মখ
নানভা মফগভ
মতাপাজর আজভদ
ননযনা মফগভ
মভাোঃ আজভত আরী
মভাছাোঃ মযখা খাতুন
আবুর কাজভ খন্দকায
আক্তায ফানু
নপজযাজ মাজন
রাকী আক্তায
মভাোঃ যনপকুর ারাদায
চাজভরী মফগভ
মভাোঃ নানজভ উনদ্দন
আপজযাজা মফগভ
নৄরক যকায
নভনতী যকায
সুজখন চন্দ্র
কনকরতা
মভাোঃ নুরুর ক মভাল্লা
নযনা আক্তায
ননজযাদ যা
নদরী যাণী
মভাজাজম্মর ক
নানদযা মফগভ
আান ানফফ
মভাছাোঃ ানপজা আক্তায ফানু
মভাোঃ াভছুয যভান
আজফযন মনছা
জহুরুর ইরাভ
নফউটি ইরাভ
মভাোঃ আোঃ ক যাড়ী
নানছভা মফগভ
ভত াননপ আরী
জুজভরা মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ আরী
ফুরজান মফগভ
মক. এভ. নযাজ উনদ্দন
পাযানা ভইা
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01/11/1994
30/08/1992
02/02/1992
13/02/1989
05/08/1988
20/10/1989
14/10/1987
04/03/1990
08/06/1991
20/11/1994
07/10/1995
20/11/1989
10/10/1998
15/07/1990
10/12/1993
16/03/1994
07/01/1989
04/03/1990
08/12/1996
01/01/1994
31/12/1989
23/12/1994
25/03/1997
12/12/1992

27/08/1988
01/11/1988
15/10/1989
16/12/1995
04/11/1993
21/01/1996
20/09/1995
09/09/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32046 াননুয আক্তায ান্তা
32047 তন্ম ফারী
32048 মভাোঃ ানপজুর ইরাভ
32049 মনরভ ভাভৄদ ননয
32050 মভাোঃ ছানব্বয মাজন
32051 আনযপ আরভাভৄন
32052 কাজকারী যা
32053 নাজভা আক্তায
32054 ভাবুফা ইানভন নজননা
32055 যনভা আক্তায
32056 াহ ভাভৄদুর ক
32057 অনভত কুভায দা
32058 শুবংকয দা
32059 শ্রীকান্ত ারদায
32060 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
32061 সুব্রত সূিধয
32062 মভজদী াান
32063 নাজনীন আক্তায
32064 মভাোঃ ভাহভৄদুর ক
32065 মভাোঃ কনফয মাজন
32066 মভাোঃ ারী উল্লাহ
32067 মভাোঃ মভাজনদুর ইরাভ
32068 নাঈভ ভাভৄদ
32069 অনফ ন নফশ্বা
32070 মভাোঃ আইনুয যভান
32071 তাননজরা ইরাভ
32072 মভাোঃ াজ্জাদুর ইরাভ
32073 মভাোঃ নানছয আজম্মদ
32074 মভাোঃ ছানব্বয আজম্মদ
32075 খরু ানদ
32076 মভাোঃ ফযকত আরী
32077 আনপপা আক্তায
32078 মভাোঃ াান

মভাোঃ াজফ আনর
নানভা মফগভ
নীরযতন ফারী
অননভা ফারী
ননুয মফাযী
যনভা মফগভ
মভা: আবুর কাজভ
মভাা: ননযন আক্তায
মভাোঃ আবুর মাজন
ছাজযা মফগভ
মভাোঃ ভতুজ
ন আরী
ানরভন
কানু যা
ফান্তী যা
মভাোঃ মভাাযযপ মাাইন
াননা আক্তায
এ. এক. এভ ভাঈনুর ক
াননজদা মফগভ মফগ
মভাোঃ মযত আরী
যজপজা খাতুন
মভাোঃ ভাজারুর ক পনকয
নানজভৄজ ানফা
উত্তভ কুভায দা
নদারী যাণী
শ্রী অনজত কুভায দা
ভভতা যাণী
ভত জগফন্ধু ারদায
সুয ারদায
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মভাছাোঃ পনজরাতুন মনছা
স্বন চন্দ্র সূিধয
নফানী যাণী সূিধয
মভাোঃ মভানজছয আরী
াননা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর আউার
ানভদা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ফাযী
মযাজকা খাতুন
মভাোঃ আোঃ কনযভ
মভাোঃ জনযনা
মভাোঃ াফীফউল্লাহ
মভাছাোঃ আজনাাযা খাতুন
মভাোঃ নুরুর ইরাভ
মপযজদৌী মফগভ
মভাোঃ আরী মাাইন
ভাভৄদা মফগভ
নযদ নফশ্বা
ন্ধ্যা যাণী নফশ্বা
মভাোঃ তজভজ উনদ্দন ভন্ডর
মভাছাোঃ াজযা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
তানরভা মফগভ
মভাোঃ মযত আরী
যনভা মফগভ
ভত নরাকত মভাল্লা
নযনা মফগভ
মভাোঃ কাভরুজ্জাভান
ানদা মফগভ
মভাাম্মদ আফদুর কাইয়ুভ
াীনা আক্তায
আনজজুয যভান যদায
জাানাযা মফগভ
ীদ ভীয
ভাফুজা মফগভ
মভাোঃ াজাান নভনজ
অনদা মফগভ
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18/12/1993
10/06/1988
03/08/1993
25/06/1998
16/05/1989
04/01/1990
05/01/1989
12/06/1992
28/06/1987
31/08/1995
31/12/1993
18/05/1997
20/07/1996
08/03/1988
20/12/1996
01/01/1992
28/12/1997
23/05/1990
30/01/1990
10/09/1992
12/11/1997
01/01/1995
02/10/1995
15/12/1992
08/09/1991
10/12/1995
21/10/1991
30/10/1995
06/03/1992
31/01/1988
03/03/1991
24/04/1998
25/10/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32079 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
32080 াযজবজ ারাদায
32081 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-নযপাত
32082 মভাোঃ আরভগীয
32083 মভাোঃ াযজবজ
32084 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ
32085 মভজদী াান ফাবু
32086 মভাোঃ ভাসুদ যানা
32087 ভর চাকী মঘাল
32088 মভাোঃ ফাায উনদ্দন
32089 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
32090 মভাোঃ আবু ফকয মখ
32091 মভাোঃ যাজদুর ইরাভ
32092 তানুবা রানভা
32093 মযনুা এরভা
32094 সুনচিা যানী
32095 প্রজননজৎ কুভায দা
32096 মযজানুয
32097 মভাছাোঃ যাজফা সুরতানা
32098 মভাছাোঃ আরগূন মনছা
32099 মভাোঃ ইানুয যভান
32100 আনযফুর ইরাভ
32101 ধনঞ্জ কুভায ভন্ডর
32102 মভাোঃ ভাভৄন জনাায
32103 নাঈভ ারাদায
32104 ানজদুয যভান
32105 মভাোঃ াাদাত মাজন
32106 মভাোঃ ইব্রাীভ
32107 এযাজন্ট যা
32108 মভাোঃ যাজদ
32109 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
32110 তাননজরা আখতায
32111 মভজদী াান ভাভৄন

মভাোঃ ানব্বয উনদ্দন
মযাকানা মফগভ
ফাবুর ারাদায
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ এভদাদুর ক
মভাছাোঃ সুরতানা যাজীা
মভাোঃ কাইয়ূভ
নাযা মফগভ
মভাোঃ ানপজুর ইরাভ
ননায মফগভ
মভাোঃ মখজজয আরী
মভাছাোঃ াজযা মফগভ
মভাোঃ ইভাইর মাজন
নানযন সুরতানা
মভাোঃ ছাজরভ
ননলুপা মফগভ
নফশ্বনাথ মঘাল
মযখা যানী মঘাল
মভাোঃ আফদুর ভান্নান
ানছনা ইানভন
ভযহুভ এনাভৄর ক
পাজতভা মফগভ
ভত ইাজ উনদ্দন মখ
নভজ ানদা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তপা কাভার
নযতা সুরতানা
আবুর মাজন মভাাম্মদ নদুল্লা
জানকা মফগভ
আবুর মাজন মভাাম্মদ নদুল্লা
জানকা মফগভ
জন্তাল কুভায
ান্তনা যানী
নাযান কুভায দা
ফানা যানী দা
ভত আবুর মাজন
মভাছাোঃ আছভা মফগভ
মভাোঃ নপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ পানভা মফগভ
ভত আব্বা আরী ভৄন্সী
মভাছাোঃ ভনজদা মফগভ
মভাোঃ রুহুর আনভন
মভাছাোঃ কুরছুভা খাতুন
মরাকভান মভাল্যা
সুনপা মফগভ
নফদ ভন্ডর
কনফতা যানী
মভাোঃ সুরতান আজভদ
ভাজজদা মফগভ
আবুর কারাভ ারাদায
নযনা মফগভ
নভজানুয যভান
ভভতাজ মফগভ
জাভার উনদ্দন
জীফন আযা মফগভ
মভাোঃ ারুন অয যীদ
পনযদা ইানভন
সুনজত যা
ভাদৄযী যা
মভাোঃ নরটন
যানদা আক্তায
মভাোঃ নফল্লার মাজন প্রধান
আজযপা মফগভ
মভাোঃ আজনাারুর ক
ানাজ াযবীন
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
মভনযনা আরভ
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29/03/1989
03/01/1997
22/09/1995
15/07/1993
23/07/1992
12/11/1991
02/10/1995
02/05/1988
11/11/1987
01/07/1992
26/12/1994
25/05/1987
01/11/1992
09/12/1994
09/12/1994
13/09/1988
28/08/1992
16/11/1988
15/09/1992
01/01/1989
20/06/1996
17/07/1994
10/08/1990
02/08/1989
18/09/1993
31/12/1992
01/11/1996
03/03/1985
15/02/1994
01/01/1999
05/11/1988
12/09/1997
22/03/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32112 কত মাজন
32113 মভাোঃ ানদকুয যভান
32114 এ, এভ, আর-ভাভৄদ
32115 মভাোঃ ননজাভ উনদ্দন
32116 মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
32117 আপানা ননদ্দকী তনন্ন
32118 মভাোঃ যীপ আজভদ
32119 মভাোঃ মাজর যানা
32120 মভাছাোঃ স্বপ্না আক্তায
32121 া ভৄাম্মদ াইফুল্লা আর
আাদ
32122 এফাদুল্লা
32123 মভাোঃ মভজদী াান
32124 আব্দুল্লা আর কাছায
32125 মভজদী াান
32126 নরটন নভা
32127 জানন আনভন
32128 শুভ্রজদফ ারদায
32129 নফসু নফা ীর
32130 নদন ফভনন
32131 মভাাম্মদ আভজাদ মাজন
32132 মভাোঃ পানভ মাজন
32133 াযজবজ যকায
32134 ানফবুয যভান
32135 মভাোঃ আব্দুর আনজজ
32136 মভাোঃ নানয উনদ্দন
32137 মভাোঃ নজফলু যভান
32138 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
32139 মভাোঃ কাভরুর াান
32140 মভাোঃ নাজয নফন যভান
32141 পাযজানা আক্তায
32142 সুভন কুভায নফশ্বা
32143 মভাোঃ আনপ ইকফার
32144 মভাোঃ নযভন নভা

কাছায উনদ্দন আজভদ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ ননদ্দকুয যভান
মভাাোঃ খানদজা াযবীন
মভাোঃ আরতাপ মাজন
মপারী মফগভ
মভাোঃ নদ উল্লা তালুকদায
ানদা মফগভ
মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ আবু ফকয মখ
আজনাাযা মফগভ
ভত মভাোঃ জাভার উদ্দীন
মভাাোঃ আনছা
মভাোঃ ভৄজরভ উনদ্দন
সুনপা মফগভ
মভাোঃ আনজভ উদ্দীন াঠান
মভাছাোঃ মফজদনা আক্তায
আব্দুয যাজ্জাক
সুজযজা মফগভ
আাদুল্লা
ানা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
মভাছাোঃ রুনফা মফগভ
ভত আযাপ আরী
ানছনা মফগভ
মভাোঃ আভীয মাাইন নভা
আনজুভান আযা
যনপকুর ইরাভ
নরনর
আনভনুর ইরাভ
ভাজজদা মফগভ
মগানফন্দ ারদায
কাজর ারদায
সুীর ফযন ীর
ননৄ যানী ীর
দীনর ফভনন
ভাননক ভারা ফভনন
মভাোঃ মভাতাজয মাজন
আজরা মফগভ
মভাোঃ আবু তাজয
পনযদা ইানভন
গাফ্পায যকায
াানাজ মফগভ
য আরী নফশ্বা
মভজরুন মনছা
মভাোঃ খনরলুয যভান
নফরনক মফগভ
মভাোঃ নরাকত আরী
মভাছাোঃ রানক নরাকত
মভাোঃ ফযকত ভধা
জাজভরা মফগভ
মভাোঃ ানজবুয যভান
মভাছাোঃ ভনজননা মফগভ
মভাোঃ আনভয উদ্দীন নভা
মভাছাোঃ কননূয মফগভ
মভাোঃ লুৎপয যভান
নুরুন নাায
মভাোঃ আইয়ুফ আরী
খানদজা মফগভ
সুবাল চন্দ্র নফশ্বা
ন্জখা যানী নফশ্বা
ভাাভৄদ খান
মভাছাোঃ াভসুন মনা
মভাোঃ সুরুজ নভা
মভাছাোঃ মযজনা মফগভ
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12/02/1988
08/05/1990
22/08/1991
10/10/1989
01/01/1994
11/10/1994
01/01/1992
04/01/1995
03/01/1994
14/12/1988
01/01/1990
15/05/1988
06/07/1995
02/05/1991
05/02/1997
09/06/1993
18/10/1991
01/04/1989
15/07/1990
01/10/1990
31/12/1994
18/02/1993
20/02/1991
02/11/1990
03/10/1995
29/05/1987
15/11/1990
15/11/1987
02/09/1987
01/12/1992
05/05/1990
05/07/1993
25/12/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32145 মভাোঃ তকত ভন্ডর
32146 সুভন চন্দ্র
32147 াভসুন্নাায
32148 মভাোঃ ভাফুজুয যভান
32149 ভাভৄদা মদান
32150 মভাোঃ মাজর যানা
32151 মগৌতভ চন্দ্র মদ
32152 জান্নাতুর ইরাভ
32153 মভাোঃ াগয আজম্মদ
32154 মভাোঃ ভনন আরভ
32155 মভাননী আক্তায
32156 মভাোঃ ইভাইর মাজন
32157 মভাোঃ ভান গনন
32158 নদদারুর ইরাভ
32159 মভাোঃ আনযপ
32160 মভাোঃ ইভযান যভান
32161 মভাোঃ ছজর নভা
32162 মভাস্তপা কাভার
32163 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
32164 আনতকুয যভান
32165 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
32166 াইফুর ইরাভ
32167 সুজন দত্ত
32168 মভাোঃ নজরুর ইরাভ
32169 ভনবুল্লা াছান যাজর
32170 মভাোঃ মযজাউর ক মভাল্লা
32171 মভাোঃ ভাবুফ আরভ
32172 নযন দা
32173 মভাোঃ মভাখজরছুয যভান
32174 মভাাম্মদ তানযকুর ইরাভ
32175 মভাোঃ নজা উনদ্দন
32176 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
32177 সুকান্ত নৄযকাস্থ যাতুর

মভাোঃ পারুক ভন্ডর
মভাছাোঃ মপযজদৌন মফগভ
সুননর চন্দ্র
উলা যানী
আবুর কারাভ
ভনদনা মফগভ
মভাোঃ নদ উল্লা
জনভরা খাতুন
াইফুনদ্দন মদান
ফনভ সুরতানা
মভাোঃ াীন যদায
নভনাযা মফগভ
মগৌয মগাার মদ
মযখা মদ
মভাোঃ ইারুর ইরাভ
আখতাযা মফগভ
মভাোঃ পযাদ মভাল্লা
মভাছাোঃ অজজদান খাতুন
মভাোঃ রুহুর আনভন
ভানছুযা মফগভ
মভাোঃ আকতায আরভ
মভাছাোঃ াানা আরভ
মভাোঃ আফদুয যনদ
উলা খাতুন
াজফ নভা
ছাজনাাযা মফগভ
কাভার উনদ্দন
আনজুভান আযা
আফদু ারাভ
ভাবুফা মফগভ
ভত াফীবুয যভান
মভজরুজন্নছা
মভাোঃ নুয মাজন
জনযনা মফগভ
মভাোঃ ইব্রানভ দ নায
নাজভা মফগভ
আবুর মাজন
ানছনা মফগভ
আব্দুর ভান্নান
যাজফা মফগভ
মভাোঃ রুহুর আনভন
মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ
আোঃ ানভ
রুনফা মফগভ
সুনীর দত্ত
যত্না দত্ত
আরী আভদ
াজনা মফগভ
মভাোঃ মাজন নভা
নভজ াানাজ াযবীন
মভাোঃ আরভগীয মভাল্লা
মভাছাোঃ তনছযণ আক্তায
মভাোঃ মভাাযপ মাজন
মভাাোঃ মনরনা আক্তায
নফকা দা
ননরীভা যানী দা
ভত আভজাদ নকদায
মভাছাোঃ নপজযাজা মফা
মভাাম্মদ ানফবুয যভান
তাযা বানু
মভাোঃ জারার উনদ্দন খানঁ
মভাছাোঃ মনরনা মফগভ
মভাোঃ ফয উনদ্দন
মভাছাোঃ মযাজকা খাতুন
সুধাংশু নৄযকাস্থ
নভতারী নৄযকাস্থ
Page 369 of 387

23/05/1989
13/05/1992
12/02/1988
06/07/1987
10/05/1993
01/04/1991
27/06/1990
05/12/1992
01/12/1991
15/03/1989
06/04/1993
30/10/1990
20/08/1987
01/02/1994
05/04/1992
05/06/1994
05/09/1988
01/07/1987
15/06/1987
15/12/1988
12/01/1988
15/10/1994
14/02/1990
18/04/1990
01/01/1988
28/05/1992
02/12/1988
05/10/1994
23/09/1994
31/12/1987
02/09/1990
16/01/1988
08/09/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32178 নজগন্দ্র চন্দ্র দা
32179 জুজর চন্দ্র দা
32180 মভাস্তানপজুয যভান
32181 মভাছাোঃ াযনভন আক্তায উনভন
32182 মভাোঃ নভজানুয যভান
32183 মভাোঃ াভীভৄর ক
32184 মভাোঃ আর ভাভৄন
32185 ারাউনদ্দন
32186 ইভযান মাাইন
32187 আফদুল্লা আর ভাভৄন
32188 ভাসুদ আরভ নভাজী
32189 মভাোঃ ভাফুজুয যভান
32190 নফজফক ারদায
32191 যাজর আজভদ
32192 মভাস্তানপজুয যভান
32193 াভীভ আজভদ
32194 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
32195 মভাোঃ ভাাবুফ আরভ
32196 মভাোঃ মনাজ
32197 মভাোঃ মভাস্তপা কাভার আনযপ
32198 মভাোঃ আতাায মাজন তুলায
32199 পাযানা আক্তায
32200 মভাোঃ এভযান মাজন
32201 মভযী নিনৄযা
32202 ননউটন ফারা
32203 মভাোঃ মখাকন নভা
32204 মভাোঃ মভাস্তনকন আরভ
32205 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান
32206 সুদী চন্দ্র দা
32207 নভননত যাণী দা
32208 মভাোঃ ভনসুয আরী
32209 ভাভৄদা আক্তায নফথী
32210 নজানভন আযা মযভা

নফযং দা
কভরা যানী দা
ভত যাভজ দা
স্মৃনত যানী দা
আব্দুর আনজজ
ভৄননযা
মভাোঃ ইনি আনর
মভাছাোঃ চানা খাতুন
মভাোঃ াজজদ আনর
মভাছাোঃ নভন্না ফানু
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
ভনল্লকা
মভাোঃ গানজউয যভান
ভজনাাযা মফগভ
ইব্রাীভ খনরর
লুৎফুন্নাায
মপযজদৌ মাাইন
ফুজরযা মফগভ
আফদুর আরী
রুনফ আকতায
আনভনুর ইরাভ নভাজী
নুযজাান
খন্দকায আরাউনদ্দন
মভাছাোঃ নফরনকছ মফগভ
নফভর ারদায
ফকুর যানী ারদায
মভাোঃ াভত আরী
সুনপা আক্তায
আব্দু াভাদ
পাজতভা খাতুন
ভত যইচ উনদ্দন প্রাং
ভত ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ নজয আরী
যংফাাযী মফগভ
ভত াভছুর আরভ
মযানা আক্তায
মভাোঃ আরাভ মাজন
মভাছাোঃ শুফন না নানগন
মভাাম্মদ আরী
ফকুর আক্তায
মভাোঃ মভাতাজরফ মাজন
নভনু মফগভ
মভাোঃ ীদ কাজী
নরন মফগভ
াআরভ
ভাযজাান মফগভ
নভরন কানন্ত নিনৄযা
নফরক্ষী নিনৄযা
ননভনর ফারা
নীানযকা ফারা
মভাোঃ আনভরুর ইরাভ
মভাছাোঃ াানা খাতুন
মভাোঃ ননজাভর ক
মভাছাোঃ ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ কানফর উদ্দীন
মভাছাোঃ আজভনা খাতুন
মগাকুর চন্দ্র দা
নভরন যানী দা
ভাননক চন্দ্র দা
ফন্দনা যাণী দা
মভাোঃ নজাউর ক
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ ফাদর যকায
ভভতাজ মফগভ
ভত ইউসুপ মখ
মভাজভনা মফা
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17/10/1991
27/06/1987
10/01/1991
08/12/1988
05/07/1994
10/10/1993

01/01/1990
07/12/1994
01/10/1995
09/05/1989
30/12/1988
15/05/1989
24/12/1989
03/06/1992
15/08/1987
11/06/1990
22/08/1989
18/11/1994
01/01/1992
18/05/1992
08/10/1996
10/08/1995
14/11/1992
22/07/1990
06/12/1988
19/04/1988

25/05/1995
28/08/1987
10/11/1992
10/12/1997
12/03/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32211 মভাোঃ আজনাায মাজন
32212 মভাোঃ আর-আনভন
32213 মভাোঃ মাাগ নকদায
32214 াননজদা নানযন
32215 ভাযজানা আক্তায
32216 মভাোঃ আরভগীয
32217 ভারা ভনন
32218 মভাোঃ জুফাজদ আরভ রুজর
32219 জনার আজফনদন
32220 মভাোঃ ভাভাদুর াান
32221 আনফুজ্জাভান নকদায
32222 সুদী কুভায মবৌনভক
32223 মভাোঃ আব্দুর ভৄনজভ
32224 আফদুল্লা আর-ভাভৄন
32225 মভাোঃ াভীভ আজভদ
32226 মপযজদৌন আক্তায
32227 মভাোঃ জানদ াান ান
32228 তুলায কানন্ত মদফ শুভ্র
32229 ানা মনা
32230 ানফনা ইানভন
32231 যাজু আাজভদ
32232 আজা ননদক্কা
32233 মভাোঃ া আরভ
32234 মদজরাায মাজন
32235 আযপানা জাফীন
32236 মভাোঃ আজনাায মাজন
32237 মভাোঃ ভনভনুয ইরাভ
32238 মভাোঃ নজান মাজন
32239 সুভন আজভদ
32240 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
32241 মভাোঃ ভাদী াান
32242 শ্যাভরী তালুকদায
32243 যাজর নভা

মভাোঃ আব্দুর রনতপ
মভাছাোঃ ছাজনাাযা মফগভ
মাযাপ উনদ্দন
মযানজনা আক্তায
মভাোঃ নুজয আরভ
মযানা আরভ
মভাোঃ আফদু াভাদ
জাানাযা আক্তায
মভাোঃ আব্দু ারাভ
মনরনা আক্তায
মভাোঃ আরী আজগয
মভাজরভা মফগভ
মভাোঃ আবু তাজরফ
ানাজ আক্তায
মভাোঃ আব্দুর ভনজদ
মজাজপা নূযী
আব্দুর ভনজদ
মজাজপা নুযী
ভত আনভনুর ইরাভ
মভাাোঃ মাজনআযা মফগভ
আাদুজ্জাভান নকদায
ভাা জাভান
শ্রী প্রদী যঞ্জন মবৌনভক
স্বযস্বতী মবৌনভক
মভাোঃ ইনি আরী
মযানা াযবীন
মভাোঃ আফদুর ভনতন
াানাজ আকতায
মভাোঃ আফদুর াই
খানদজা মফগভ
মভাাম্মদ আরী
যাজফা খাতুন
মভাোঃ াজারার নভা
জাানাযা মফগভ
সুজধন্দ্র কুভায মদফ
নফানী নফশ্বা
মভাোঃ জানকয মাজন
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
নর মফগভ
আবুর খাজয
নুয নাায মফগভ
মভাোঃ আকফয মাজন
াীনূয মফগভ
মভাোঃ ভয আরী
াজজন মফগভ
মযত আরী
যত্ন খাতুন
ভীয আজনাায মাজন
াযনবন আজনাায
মভাোঃ মখাাজ উনদ্দন
মভাছাোঃ আঞ্জুাযা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আউার ারাদায
কণা মফগভ
মভাাোঃ আনভরুর ইরাভ
মভাছাোঃ আপজযাজা খাতুন
মভাোঃ ফজলুর ক
নখনা মফগভ
ভত মভাাম্মদ আরী ভূইূঁ া
নভজ যানজা আক্তায
অনখর তালুকদায
নরা তালুকদায
মভাোঃ ভনজফয যভান ভাদফয
জুজরখা খাতুন
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01/01/1995
15/05/1992
12/12/1986
18/09/1988
13/03/1988
01/02/1990
16/06/1994
20/12/1990
05/07/1988
27/11/1988
21/09/1993
19/09/1987
01/01/1992
30/06/1991
08/03/1991
02/03/1996
07/08/1994
09/11/1996
28/10/1997
03/05/1990
31/01/1991
01/10/1989
25/05/1987
25/12/1988
30/12/1986
01/04/1990
03/11/1991
28/05/1989
19/12/1994
09/10/1991
15/10/1993
22/10/1991
12/08/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32244 সুভন কুভায দা
32245 াগয ার
32246 ানবুর ইরাভ
32247 মভাোঃ যাজু আজম্মদ
32248 মভাোঃ মনরভ মযজা
32249 াননজদা আক্তায
32250 মভাোঃ নভযাজ মাজন
32251 মভাোঃ রুহুর আনভন
32252 মভাোঃ ভজনাায মাজন
32253 মভাোঃ ানক আজম্মদ
32254 মভাোঃ যাান আরী
32255 ানকর আজম্মদ
32256 নন চন্দ্র মদ
32257 মভাোঃ নজফ মাজন
32258 মভাাম্মদ ইকরাছ উনদ্দন
32259 তানা আক্তায
32260 মভাাম্মদ আনজজুর ইরাভ
32261 মাননা আখতায
32262 আর ভাভৄনুয যীদ ভাভৄন
32263 াদুদ আজভদ
32264 টি. এভ. আনপ উনদ্দন
32265 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
32266 খানদজাতুর মকাফযা
32267 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
32268 মকৌনক যা
32269 মভাোঃ যাপত উল্লা
32270 মভাোঃ নভজু আজভদ
32271 মভাোঃ াইদুর ইরাভ
32272 মভাোঃ ভাভৄদুর কনফয
32273 মভাোঃ ভৄযাদউজ্জাভান
32274 পন উদ্দীন মফরার
32275 মভাোঃ হৃদ
32276 মভাোঃ পনযদ মাজন

নচনঞ্জীফ কুভায দা
তাী যানী দা
নাযান চন্দ্র ার
অচ ননা যানী ার
ভৄনু মক
ভঞ্জু মফগভ
মভাোঃ ভকবুর মাজন
মভাছাোঃ যানদা খাতুন
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ সুরতানা াযবীন
গাজী াাদাৎ মাজন
নাজভা মফগভ
নূয মভাাম্মদ ারাদায
রুভী মফগভ
ভত আবু ফকয নছনদ্দক
মভাছাোঃ ঝণ না খাতুন
খাইরুজ্জাভান খাভারু
ভজনাাযা মফগভ
ভত আব্দুর খাজরক
মদজরাাযা মফগভ
মভাোঃ তাজরফ ভন্ডর
মভাছাোঃ ইাযজান নফনফ
আব্দুর ভান্নান
নউনর মফগভ
ননতাই চন্দ্র মদ
ননযাা যানী মদ
মভাোঃ মদৌরত আরী পনকয
মভাছাোঃ ভভতাজ মফগভ
মভাাম্মদ ময আরী
মফজদনা মফগভ
যনভ উনদ্দন
নযপা মফগভ
মভাাম্মদ আব্দুয যনদ নভা
যানদা মফগভ
মভাোঃ াভসুর ক খান
মযাকানা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ছারাভ
মভাাোঃ নাগী াযবীন
ফানয উনদ্দন আজভদ
মনরভা আজভদ
মভাোঃ আব্দু াত্তায
ইানভন আক্তায
মভাোঃ নুরু নভা
ভাা মফগভ
এ. মক. এভ. আনভনুর ইরাভ
ঝণ না ইরাভ
মভাোঃ মভাাযযপ মাজন
াজরা মফগভ
ননযঞ্জন যা
শ্যাভরী যানী
মভাোঃ আবুর কারাভ াটাযী
কাভরুনন্না
ভত মভাোঃ ানপজ আজভদ
াজরা মফগভ
আোঃ ফাজযক নকদায
মভাাোঃ আনজুভানাযা মফগভ
মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
যাানা কনফয
মভাোঃ ভৄক্তায উজ্জাভান
নউরী যকায
আয এভ পনযদ উনদ্দন
নপজযাজা মফগভ
মভাাম্মদ ডালু
ভানফা খাতুন
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
জহুযা খাতুন
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02/10/1994
24/08/1993
01/01/1994
23/12/1996
30/08/1994
30/12/1998
15/06/1994
17/03/1993
05/11/1992
25/01/1999
08/10/1996
15/02/1998
21/03/1990
11/08/1993
12/10/1988
14/09/1992
02/11/1991
25/10/1995
18/11/1989
01/10/1989
31/12/1991
16/06/1991
22/12/1993
11/12/1988
29/03/1992
14/05/1989
01/07/1989
06/07/1993
01/07/1993
13/05/1990
06/10/1988
07/05/1997
01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32277 মভাোঃ ভয পারুক
32278 রাফনী আক্তায
32279 মভযাজ-উ-ানন মৌযব
32280 মখাকন চন্দ্র দা
32281 মভাোঃ নযাজ কনযভ
32282 মভাোঃ ভান গনন
32283 মভাোঃ মাজর যানা
32284 মভাাম্মদ াজদ ইকফার
32285 নভৄর মাজন
32286 মভাোঃ যানদুর ক
32287 নপকুর ইরাভ
32288 মভাোঃ পার ভাভৄদ
32289 নাজনীন সুরতানা
32290 মভাোঃ আবু াননপ খান ফাবু
32291 মভাোঃ াইদুর ইরাভ
32292 মভাোঃ নদুর ইরাভ
32293 জানভয মাজন
32294 ানদা আপনযন
32295 গুরুদ চন্দ্র যা
32296 ভয পারুক
32297 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
32298 ানা আক্তায
32299 আনরপ যানভভ
32300 মভাোঃ মভাযজদ আরভ ভূঞা
32301 মভাোঃ আব্দুয যনভ মখ
32302 মভাোঃ আর-নজাদ
32303 মভাোঃ াভীভ আক্তায
32304 মভাোঃ আইয়ুফ আরী
32305 মভাোঃ যানব্ব ইরাভ
32306 এভ. ারভান যভান
32307 মভাোঃ যাজর
32308 স্বাক্ষয সুয
32309 মভাোঃ জানদুয যভান

মভাোঃ যজফ আরী
মভাাোঃ াভনুয নাায
মভাোঃ ফাজতন নভা
মভাাোঃ ারুর খাতুন
জাাঙ্গীয মাজন বুজ
মনরনা মফগভ ননযন
ভতৃ ভাননক চন্দ্র দা
ভৄকুর যানী দা
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
যানজা খাতুন
মভাোঃ াজাান ভাদফয
আছভা মফগভ
মভাোঃ নজন্দায আরী
মভাছাোঃ াানাজ মফগভ
মভাাম্মদ ইউনুছ
তাজযা মফগভ
মভাোঃ নূয ইরাভ
মভাছাোঃ আভা মফগভ
ভত মভাোঃ আব্দুর াই
যানজা আক্তায খাতুন
ভত ানভনুয ইরাভ
রুভা মফগভ
ভনউনদ্দন প্রধান
পনযদা ইাছনভন
মভাোঃ মভাজাজম্মর মাজন
তফুযা মফগভ
মভাোঃ মভাস্তপা খান
আকতায ফানু
মভাোঃ জানকয মাজন যদায
পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনদ নভঞা
যানদা মফগভ
মারাইভান নভা
আনভনা মফগভ
মভাোঃ আবু সুনপান
মযাজকা মফগভ
সুকুভায চন্দ্র যা
কাজর যানী যা
জনভ উনদ্দন
মযৌনাযা মফগভ
মভাোঃ হুভায়ুন কনফয
ভভতাজ মফগভ
াযবীন আক্তায
মভাোঃ মফরাজত মাজন
মভাোঃ পজলুর কনফয প্রধানীা
কননুয মফগভ
আব্দুর কাজদয ভূঞা
আনপা আক্তায
মখ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
নানভা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা
মভাাোঃ রনতপা মফগভ
মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
াীনূয
আব্দু নদ
নরনর মফগভ
মভাোঃ াননুর ইরাভ
মভাছাোঃ ননযন মফগভ
ভড় পারুক মভাোঃ ফাবুর আকন
াজজদা আক্তায
ভত মভাজাজম্মর ক
জনভরা খাতুন
নফন সুয
স্বপ্না সুয
মভাোঃ ভনবুয যভান
ভাকসুদা মফগভ
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10/03/1993
20/10/1995
01/12/1997
02/02/1988
01/01/1990
02/11/1992
27/10/1988
09/01/1988
03/09/1994
01/01/1988
17/04/1991
20/10/1992
01/06/1993
02/01/1991
05/05/1991
14/04/1988
07/12/1995
04/02/1995
25/07/1987
01/01/1996
22/05/1990
18/02/1990
08/09/1989
10/06/1995
20/11/1990
03/02/1991
12/08/1992
22/12/1991
25/11/1995
29/12/1994
14/09/1990
05/01/1988
01/12/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32310 ভাভৄদুর ক
32311 া নানয উদ্দীন
32312 জানকা সুরতানা
32313 আনরপ মাজন
32314 মভাোঃ নপজযাজ কনফয
32315 তদ ভৄজানদ ইফজন মাাইন
32316 মভাোঃ ানভভ যদায
32317 মভাাম্মদ ভাবুবুয যভান
32318 সুভন কুভায ভন্ডর
32319 মভাোঃ যাজর খান
32320 তানন্ন আক্তায
32321 মভাোঃ ানপউর ইরাভ
32322 মভাছাোঃ নযাজ নফন সুরতানা
32323 মভাোঃ খাইরুর ইরাভ
32324 ভৄন্নী আরভ
32325 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ যাজু
32326 মভাোঃ াজ্জাদ মাজন
32327 মভাোঃ সুজন নভা
32328 মভাছাোঃ ভাফুজা খাতুন
32329 মভৌসুভী আক্তায
32330 মভাোঃ মাাগ
32331 নফপ্লফ দা
32332 যাজীফ কৃষ্ণ মদ
32333 মভাোঃ আনজজুর ক
32334 মভাোঃ আফদুল্লা (সুফা) (নফ
ভৄনরভ)
32335 নযন চন্দ্র নভি
32336 উজভ চন্দ্র ভন্ডর
32337 ভাবুফ আরভ
32338 মভাোঃ কাভার মাজন
32339 জানভরা খানভ
32340 তা কুভায ারাদায
32341 যানজফ খান
32342 কাজী জুজর মাজন

আব্দুর ক
াজজদা মফগভ
নজা উদ্দীন
াযবীন আক্তায
মভাোঃ জাভার উনদ্দন
ানদা খাতুন
মভাোঃ আনভয মাজন
মদজরাাযা মফগভ
মভাোঃ আাম্মদ আরী
মভাছাোঃ আজরা মফগভ
তদ মভাোঃ মাাইন
নানযন মাাইন
মভাোঃ াভচুর আরভ যদায
পাজতভা মফগভ
মভাাম্মদ আব্দুর ক
মভাাম্মৎ াজপজা আক্তায
জযন্দ্রনাথ ভন্ডর
মপারী যানী
ভত মভাছজরভ উনদ্দন খান
মভাছাোঃ নূয আক্তায খানভ
মগারাভ মাজন
ছাজদা খাতুন
মভাোঃ মতাজাজম্মর ক
মভাছাোঃ াজযা মফগভ
মভাোঃ যাাদ ফাদা
মভাছাোঃ ঝযনা মফগভ
মভাোঃ পারুক মভাল্যা
নজপা মফগভ
মভাোঃ আরভ
ভভতাজ মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
রুজনা মফগভ
মভাোঃ শুকুয আরী
ানদা মফগভ
মভাোঃ ফনছয উনদ্দন
নাজভা আক্তায
ভত আোঃ াত্তায
মভাছাোঃ আনছা মফগভ
মভাোঃ াদুদ
রুনফা খাতুন
মভাোঃ ীদুল্লা
ানফনা ইানভন
তযযঞ্জন দা
উজ্জরা যানী দা
ননভনর চন্দ্র মদ
নখা যানী মদ
মভাোঃ পজলুর ক
অনজফা খাতুন
মদুরার দা
আজরা যানী দা
ভজনায চন্দ্র
ভত অজকামা যানী
উজন্দ্র চন্দ্র ভন্ডর
নভনতী যানী ভন্ডর
মভাজাজম্মর মাজন
যনভা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ যভান
াননা মফগভ
মভাোঃ ভান্দায মখ
ছাজযা মফগভ
সুকুভায ারাদায
মযফা যানী ারাদায
মভাতাজরফ খান
মজনভন মফগভ
ভত কাজী আনভয মাজন
জাানাযা মফগভ নযঞ্জু
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10/12/1997
28/03/1991
10/04/1988
05/02/1992
07/07/1989
17/03/1994
03/01/1991
25/11/1987
18/04/1993
01/08/1989
03/02/1993
16/08/1988
17/08/1994
15/10/1998
08/01/1990
21/06/1987
15/11/1990
07/03/1988
04/02/1988
14/09/1989
04/03/1989
15/12/1993
20/05/1988
15/06/1989
01/01/1994
05/07/1988
15/07/1994
01/10/1993
10/06/1991
12/10/1993
10/05/1992
08/11/1994
22/02/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32343 মভাাোঃ নদররুফা সুরতানা
32344 তন্ম দা
32345 মভাোঃ াননপ মখ
32346 মভাোঃ াভীভ মাজন
32347 ভাবুফ আর যানকফ
32348 নযা আক্তায তভা
32349 পানফা াভা ভজুভদায
32350 রুজফর ইরাভ
32351 মভজয ননগায
32352 মভাাোঃ ভানযা সুরতানা
32353 মভাোঃ কাভরুর াান
32354 জুজনা আক্তায নযা
32355 ভাফুজুয যভান
32356 আর-ভাভৄন
32357 মভাোঃ আর জাকানযা
32358 মযজফকা
32359 মভাোঃ যাজর মজন
32360 মভাোঃ নাজভৄর াান
32361 নভন্টু দা
32362 আর-ভাভৄন
32363 মভাোঃ আযভান আরী
32364 মভাোঃ নান্নু নভা
32365 মভাোঃ নভজানুয যভান
32366 পাযজানা আক্তায
32367 মভাোঃ খারুজ্জাভান
32368 নানদা ইযাত
32369 মভাাম্মদ ভনন
32370 কাজী াননজদা আঞ্জুভান সুনপ্রা
32371 লুৎফুন নাায
32372 মভাোঃ তাজুর ইরাভ
32373 মভাোঃ ভনজবুয যভান
32374 ফরুন কুভায যকায
32375 স্বন কুভায

মভাোঃ আব্দুর রনতপ
নযপা মফগভ
যতন দা
অচ ননা দা
মভাোঃ যনপক মখ
নুপা মফগভ
আরী আম্মদ াজটাাযী
মযানা মফগভ
এ, মক, এভ আব্দুর আউার
মজনভন আক্তায নর
মভাোঃ াইদুয যভান
ভাকসুদা মফগভ
আবুর আকছায ভজুভদায
নভজ াীনা আখতায
মভাোঃ আকফয আরী
মভাছাোঃ মযজনা মফগভ
আপতাফ-ই-আরভ
ানদা আক্তায
আব্দুর ভনজদ নভা
নফরনক মফগভ
এভ. এ. মভাতানরফ যকায
কাভরুন মনছা
জুজর আজভদ
মযাকানা আজভদ
মভাজাজম্মর ক
নুযজাান মফগভ
াভছনদ্দন তছার
াভসুন নাায
মভাোঃ নন ারাদায
ইজভাতাযা মফগভ
মভাোঃ আোঃ কুদ্দু
ভাাভৄদা মফগভ
মভাোঃ মাযাফ মাজন
মভাাোঃ যানদা মফগভ
ভত. মভাোঃ নানছয উনদ্দন ারাদায
কননুয মফগভ
ফাদর দা
চুনচু দা
আফদুর াই মফাযী
মভজরুন মনছা
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ ালান উনদ্দন
যনভা মফগভ
মভাোঃ করভ প্রাভাননক
মভাছাোঃ যনভা খাতুন
মভাোঃ আবু াঈদ
ইজভাতাযা খাতুন
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
নভজ আজফদা ইানভন
মভাাম্মদ ইযাত মাজন
নভনাযা মফগভ
মভাোঃ যভত আরী
ছাজরা মফগভ
কাজী আবুর ফাায
ভনযভ আক্তায
মভাোঃ নুরুর আভীন
যনভা মফগভ
আবুর কারাভ আজাদ
তানরভা নানযন
মভাোঃ মভাতাায মাজন াং
মভাাোঃ ভভতাজ মফগভ
জন্তাল কুভায যকায
ানন্ত যানী যকায
মতীন্দ্র নফশ্বা
নফবা যানী নফশ্বা
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15/09/1987
07/12/1989
14/02/1990
30/12/1994
08/11/1997
15/06/1991
17/12/1992
15/07/1994
22/02/1993
20/03/1989
23/02/1991
10/09/1994
12/11/1990
25/07/1994
15/05/1995
10/09/1989
25/05/1998
15/12/1996
11/10/1992
22/11/1987
10/05/1993
08/01/1991
10/12/1990
10/10/1996
10/08/1989
10/02/1997
01/01/1988
29/10/1993
03/01/1994
15/10/1989
25/02/1991
28/04/1989
10/04/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32376 নখা যা
32377 মভাোঃ ানদকুয যভান
32378 আপজযাজা আক্তায
32379 মভাোঃ ানভ ভাাবুফ
32380 মভাাম্মদ নপকুর আরভ
32381 মভাোঃ কাভরুজ্জাভান মভাজভন
32382 যাজন সূিধয
32383 মভাছাোঃ ইাছনভন আখতায
32384 মভাোঃ ননজাভ উনদ্দন
32385 মযজাউর কনযভ
32386 মভাাম্মদ ভাঈদুর ইরাভ
32387 আব্দুল্লা আর ভাভৄন
32388 মভাাোঃ আপনযন জাান মতু
32389 াঈভা আক্তায ভৄভৄ
32390 নাভ যভান
32391 অজ চক্রফতী
32392 মযাকানা াযবীন
32393 াইদুর ক
32394 মভাোঃ মাজর যানা
32395 নপকুয যভান
32396 মভাোঃ ভাসুদ াযজবজ
32397 তদ মারাভান
32398 মভাোঃ াান আরভ
32399 মতাজর আজভদ দূজন
32400 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
32401 ান্তা ইরাভ ভৄক্তা
32402 প্রাথ ননা নফশ্বা
32403 মাজরা াননজদা
32404 মভাোঃ আনার মখ
32405 মভাোঃ আনযপ ভাভৄদ
32406 খনফয উনদ্দন
32407 মভাোঃ ইভযান মাজন
32408 মভাোঃ াযান

সুদনন যা
ননা যানী
মভাোঃ ভনা নভা
জনভরা মফগভ
মভাোঃ নগা উনদ্দন
জতুন মনছা
ভত. ভাাবুর ক
কাননজ পাজতভা
মভাোঃ ইযাত মাজন
নভনাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
নফনফ াা
ধীজযন্দ্র সূিধয
মাবা যানী সূিধয
ভতুযোঃ ভকবুর মাজন
মভাছাোঃ আজরা খাতুন
মভাোঃ আবুর কাজভ
নূয নাায
রার নভা মখ
ভনজদন মফগভ
মভাাম্মদ মাযাফ মাজন
ভাফুজা মফগভ
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
নানযন সুরতানা
আব্দুর আনজজ
মযাজকা খাতুন
মভাোঃ খুযীদুয যভান ভূঞা
যানপা মফগভ
মভাোঃ াজজদ নভা
মত্না মফগভ
শুধাংশু চক্রফতী
আকাী মদফী
মভাোঃ ইউনুছ আরী মভাল্লা
াানুয মফগভ
আানুর ক
যানদা মফগভ
মভাোঃ মভানরভ উনদ্দন
খাজরদা মফগভ
মভাোঃ ীয ভাভৄদ
আনিা খাতুন
মভাোঃ জারার উনদ্দন আজম্মদ
মভাাোঃ কননুয মফগভ
তদ ভয আরী
ারভা মফগভ
মভাোঃ ফাকাত আরী
মভাছাোঃ াজজযা খাতুন
মাাফ নভা
আনপা আক্তায
মভাোঃ আব্দু ারাভ ারাদায
তনভনা মফগভ
মভাোঃ মাযাফ মাজন
ফকুর মফগভ
যতন কুভায নফশ্বা
দীনপ্ত নফশ্বা
মরার উনদ্দন আাম্মদ
নানদা আক্তায
মভাোঃ জারার মখ
মভাাোঃ ছাজযা মফগভ
মারাভান গাজী
াননাযা মফগভ
নজরুর ইরাভ
খুনক আক্তায
আবুর কারাভ আজাদ
জুজরখা আক্তায
মভাোঃ নছনদ্দকুয যভান
ভাজরকা খানভ
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10/11/1987
31/12/1995
20/06/1991
23/11/1988
06/05/1991
02/07/1987
10/12/1987
07/12/1987
12/03/1990
16/08/1992
09/01/1995
16/11/1990
30/06/1998
14/11/1992
06/02/1998
15/12/1996
09/01/1989

23/12/1990
30/10/1992
14/11/1987
20/10/1994
16/04/1991
15/06/1994
28/01/1995
11/04/1994
28/04/1992
18/08/1995
10/12/1991
03/09/1993
02/01/1990
01/01/1988
30/06/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32409 মভাোঃ ানা উল্লাহ নুযী
32410 মভাোঃ ভাভৄনুয যনদ
32411 মভাোঃ আর-আনভন
32412 মভাোঃ নভযাজ মাজন
32413 মখ নযাজ উনদ্দন
32414 নযম্পা যানী াা
32415 মভাোঃ ভাভৄদুর াান
32416 মভাোঃ যনপকুর ইরাভ যতন
32417 মভাোঃ ভাফুজুয যভান নদনৄ
32418 নফবুয যভান ভজুভদায
32419 মাানা আক্তায
32420 মভাছাোঃ তাননা আক্তায সুনভ
32421 মভাোঃ যাজু মখ
32422 ানভভা যভান ান্তা
32423 মভাোঃ আবু ফাইনজদ
32424 নরটন যা
32425 মগারাভ যসুর যাজর ভজুভদায
32426 মভাছাোঃ আঞ্জুভানাযা
32427 মভাোঃ ানপজুয যভান
32428 ইযাত জাান
32429 নানদা নফনতু যনপক
32430 মভাোঃ মভজদী াান মাাগ
32431 প্রদীন চাকভা
32432 সুরতানা াযবীন
32433 মভাোঃ নযাজুর ইরাভ যানব্ব
32434 মভাোঃ আনযফুর ইরাভ
32435 যাজর পযাদ
32436 মভাোঃ াইফুর ইরাভ
32437 আবুর কারাভ আজাদ
32438 মভাোঃ সুজন আরী খান
32439 ভাভৄন আজভ
32440 মভাোঃ এনাভৄর ক নানদ
32441 মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান

মভাোঃ আব্দুর ভনভন প্রধান
ভানপা খাতুন
মভাোঃ ভজনাায আরী
মভাছাোঃ কননুয মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যনভ
জজভরা মফগভ
মভাোঃ আইয়ুফ আরী
নানভা আক্তায
মভাোঃ ননদ্দকুয যভান
ভাভৄদা মফগভ
অভর চন্দ্র াা
নযক্তা যানী াা
ভত. আরাজ্ব আযাপ আরী
মভাছাোঃ ভজনাাযা মফগভ
মভাোঃ জনার নভা
যনভা মফগভ
মভাোঃ নপজযাজ নভা
নদফা ভাভৄদ
নপকুয যভান ভজুভদায
মদজরাাযা মফগভ
মভাোঃ নযফুর ইরাভ
খানদজা মফগভ
মভাোঃ ান্নান মভাল্লা
মভাছাোঃ নযনা মফগভ
মভাোঃ ভনপজ মখ
মভাছাোঃ খানদজা মফগভ
ভনতায যভান
ারভা যভান
আব্দুর ভাজরক
ভাকছুদা মফগভ
সুননত কুভায যা
নৄযননভা যানী যা
মভাোঃ ভনভনুর ক ভজুভদায
নদররুফা মফগভ
মভাোঃ আবুর মাজন
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দু ারাভ
মভাছাোঃ যননজদা খাতুন
মভাোঃ ভীয মাজন মচৌদৄযী
আজভনা খাতুন
ভত. যনপক আভদ
যনভা মফগভ
মভাোঃ ভনপজুয যভান
ভভতাজ মফগভ
ীর ধন চাকভা
ধন নত চাকভা
জাভার উনদ্দন
ারভা মফগভ
মভাোঃ াজ্জাতুর ইরাভ
মভাছাোঃ যন আযা মফগভ
মভাোঃ তাজুর ইরাভ
াজযা খাতুন
আব্দুর কাজদয
ননলুপা আক্তায
আব্দুঃুয যনদ
ভাজজদা মফগভ
জুনাফ আরী
তানজভন মনছা
মভাোঃ ইনাফ আরী খান
মভাাোঃ ফাফরী মফগভ
মভাাম্মদ দাউদ
সুযভা আক্তায
মভাোঃ এভদাদুর ক
ননলুপা আক্তায
মভাোঃ রুহুর কুদ্দুছ
ানরভা খাতুন
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28/06/1989
05/12/1994
20/09/1987
03/07/1994
10/10/1993
05/11/1996
01/01/1990
01/06/1996
29/07/1993
30/12/1988
21/09/1996
01/01/1992
07/03/1993
28/08/1991
02/04/1993
04/02/1992
20/11/1994
10/04/1988
12/01/1991
13/11/1990
01/01/1992
19/02/1986
20/10/1989
25/05/1997
08/02/1997
10/08/1997
29/09/1996
28/05/1997
10/09/1991
07/11/1990
14/04/1989
05/01/1997
29/11/1991
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32442 মভাোঃ ানবুয যভান
32443 পাজতভা খানভ
32444 মভাোঃ ভাবুবুর ক
32445 মভাোঃ আননছুয যভান
32446 মভাোঃ ভাবুয যভান
32447 টুটুর যানী মঘাল
32448 নুরুর আনভন
32449 াীন আরভ
32450 মভাজছনা আক্তায
32451 পার মাজন
32452 মভাোঃ নফীরুর মখ
32453 মভাাোঃ যাানু ইরাভ
32454 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
32455 শ্রীফা কুভায ীর
32456 মভাোঃ আান ানফফ
32457 মাাগ মাজন
32458 ানা আক্তায
32459 তুলায ারাদায
32460 তদা মভকাত
32461 মভাোঃ নজান আজম্মদ
32462 নপ্রাংকা াা
32463 নদফাকয ার
32464 উজ্জর কুভায মদফ
32465 মভাোঃ কাভার যদায
32466 মভাোঃ কাভার মাজন
32467 মভাোঃ যতন নভা
32468 মভাোঃ আজনাায মাাইন
32469 মভাোঃ আব্দু াত্তায ীযা
32470 মভাোঃ ইস্রানপর মাজন
32471 মভজদী াান
32472 মভাোঃ যাজর যকায
32473 উজম্ম ারভা জান্নাত
32474 খাজয আাম্মদ

মভাোঃ আব্দুর ভনতন
মভাছাোঃ মাজনাযা মফগভ
মভাোঃ ভৄযাদ নকদায
নরা মফগভ
মভাোঃ াজাান কনফয
মভাজ নদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ানভদ
মফগভ ভাযানী
মভাোঃ চজন উনদ্দন
মভাছাোঃ াননা নফনফ
ভত. যাজ কুভায মঘাল
ভত. নচনু যানী মঘাল
আব্দুর জনরর
সুযাইা মফগভ
াজাান আরী
সুকী মফগভ
ননদ্দকুয যভান
আজনাাযা মফগভ
ভত. মভাোঃ মভাফাযক মাজন
ভাকসুদা মফগভ
মভাোঃ াকাজত মখ
ফুরজান মফগভ
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
মভাাোঃ নযপা খাতুন
আব্দুর ানরভ ভধা
মভাাোঃ ানরভা মফগভ
সুধন চন্দ্র ীর
ভাা যানী ীর
মভাোঃ ভকবুর মাজন গাজী
মভাছাোঃ ছবুরুন মনছা খাতুন
মভাোঃ আফদুয যাজ্জাক
নানছভা মফগভ
মভাোঃ ফাচ্চু নকদায
মভাছাোঃ মনাযা মফগভ
যন চন্দ্র ারাদায
ভারতী যানী
তদ নানছয মাজন
মকাননুয আখতায
ভত. মভাোঃ আজনাায মাজন
নভজ রুভানা আকতায
স্বন াা
নফতা াা
নদ্বজজন্দ্র কুভায ার
নখা যানী ার
জন্তাল কুভায মদফ
যত্না যানী মদফ
মভাোঃ জাজফদ আরী যদায
মকৌতুযী মফগভ
আব্দুর ফাজযক
কননুয মফগভ
মভাোঃ নযাজ উনদ্দন
মভজরুজন্নছা
মভাোঃ ভাবুয যভান
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আনছয উনদ্দন তালুকদায
মভাছাোঃ আকতাযা বানু
মভাোঃ আযাদ আরী গাজী
যাজফা নফনফ
ারুন যদায
ভাাভৄদা মফগভ
মভাোঃ আবুর কাজভ যকায
যানুজা মফগভ
মভাোঃ আজনাায মাজন
পাজতভা আক্তায
তদ আাম্মদ
মখাজদজা আক্তায
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08/02/1987
10/10/1992
30/01/1989
12/01/1994
24/06/1989
21/06/1992
10/06/1997
21/10/1987
27/07/1992
10/08/1992
01/05/1995
13/03/1993
03/02/1992
27/11/1992
28/11/1987
31/10/1994
01/01/1991
10/12/1994
10/10/1989
05/01/1993
01/07/1987
09/01/1994
22/10/1990
22/05/1994
02/01/1996
05/06/1996
25/01/1994
06/09/1987
17/05/1989
17/10/1988
23/02/1992
27/12/1990
01/12/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম
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মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32475 মভাোঃ যীপ আর ভাভৄন
32476 রারা আক্তায
32477 রা ফল্লব
32478 মভাোঃ মাজর যানা
32479 মভাোঃ াদ্দাভ মাজন
32480 যাানুজ্জাভান
32481 আব্দুর আনরভ
32482 সুজখন মদফনাথ
32483 নঞ্জত যকায
32484 মভাোঃ আাদ আরী
32485 মভজদী াান
32486 শ্যাভর চন্দ্র মবৌনভক
32487 তরুন স্বণ নকায
32488 তা ভজুভদায
32489 মভাোঃ আবু াঈদ
32490 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
32491 মভাোঃ আতাউয যভান
32492 মভাোঃ এযাদ আরী
32493 মভাোঃ যানদুর ইরাভ
32494 মভাোঃ জানদুর ইরাভ
32495 মভাোঃ ভনসুয যভান
32496 মভাোঃ নানয উনদ্দন
32497 মভাোঃ নানজভ উনদ্দন
32498 মভাোঃ ছাজনাারুর আরভ
32499 মভাোঃ মদজরাায মাজন
32500 মভাোঃ নভরন নভা
32501 চন্দ্র মখয যা
32502 মভাোঃ পখয উনদ্দন
32503 সুনজত দা
32504 মভাজাজম্মর ক
32505 মভাোঃ ভননরুজ্জাভান
32506 মভাোঃ যাজর
32507 ননভ যানী নফশ্বা

মভাোঃ ভাসুদ যানা
মভাছাোঃ রাইরী খাতুন
মভাাম্মদ আরী
নদরাযা মফগভ
প্রাণ কৃষ্ণ ফল্লব
বযা ফল্লব
মভাোঃ মতাপাজর আাম্মদ
মকাননুয আক্তায
মভাোঃ আবুর কারাভ
াজযা মফগভ
জাপয আরী
নানছভা খাতুন
আনজজুর ক
ভাজরকা খাতুন
সুবাল মদফনাথ
অঞ্জনা যানী মদফী
জয যকায
সুপ্রবা যানী যকায
ভত. মভাোঃ নূয নভা
াানাযা মফগভ
মভাোঃ াভসুর হুদা
মদজরাাযা মফগভ
ননযঞ্জন মবৌনভক
আজরা যানী মবৌনভক
অনার স্বণ নকায
নযদা স্বণ নকায
ভননরার ভজুভদায
সুজরা ভজুভদায
মভাোঃ আব্দুর ভাজজদ
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াভাদ
জাজদা মফগভ
মভাোঃ আোঃ ছাত্তায যদায
আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াভাদ
মভাছাোঃ তানভনা খাতুন
ভত. আবু তাজরফ মভাল্যা
যনভা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর ক াং
মভাাোঃ মভাজভনা মফগভ
ভত গনজজয আরী
মভাছাোঃ জজফদা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর জুব্বায
ভজনাাযা খাতুন
মভাোঃ ভৄকু প্রাং
মভাছাোঃ মদাজরনা মফগভ
মভাোঃ আব্দু াত্তায
নাজভৄন্নাায
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান
ভত. মভাছাোঃ মদাজরছা মফগভ
মভাোঃ ভৄনরভ উনদ্দন
অনুপা খাতুন
সুবাল চন্দ্র যা
নৄতুর যানী যা
াজপজ মভাোঃ যজফ আরী
নভজ মযাকানা াযবীন
সুকুভায চন্দ্র দা
ননতাযা
আবুর কাজভ
ভভতা মফগভ
মভাোঃ ভাাবুফ আরভ
জানভরা খাতুন
জনাফ নুরুর আরভ
জনাফা নুরুন নাায
াধন চন্দ্র নফশ্বা
মাবা যানী নফশ্বা
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02/01/1991
01/01/1997
05/03/1990
15/02/1992
01/01/1988
18/05/1993
13/09/1990
27/10/1989
10/06/1988
01/01/1990
22/10/1994
01/01/1996
19/11/1990

02/02/1998
10/05/1993
15/06/1988
11/09/1996
12/02/1988
17/11/1994
15/11/1987
14/04/1987
31/03/1989
25/02/1992
01/01/1993
01/12/1987
12/12/1988
01/03/1991

20/09/1992
21/10/1989
05/05/2017
12/10/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32508 লুব্ধক আচার্য্ন
32509 মভাোঃ াীন-অয-যীদ
32510 যনকবুর াান
32511 মভাছাোঃ তাজযা আক্তায
32512 নজরুর ইরাভ
32513 নাঈভা আক্তায
32514 জুজর যকায
32515 মভাোঃ আর আনভন ক
32516 মভাোঃ মভজদী াান
32517 যাভা ভাযভা
32518 মভাোঃ াভসুজ্জাভান
32519 মভাোঃ ানভউর ক
32520 মভাোঃ মদৌরত মাজন
32521 আকনরভা খানভ
32522 আবু াজভ মভাোঃ াইফুল্লা
32523 যাজর খান
32524 মভাোঃ নভজানুয যভান
32525 নজানভন আক্তায
32526 নুন্না আক্তায
32527 মখ ভাফুজুয যভান
32528 ানছনা আক্তায নভতু
32529 ভৄনা আরভ খান
32530 াভছুর ক
32531 ভারুপা ইাছনভন নভতা
32532 মভাোঃ নুয নফী খান
32533 সুভাইা ইরাভ
32534 মভাোঃ তানবীয মাজন
32535 মজাফাজয মাজন
32536 অননর যকায
32537 মভাোঃ ভঞ্জুরুর াান
32538 নাজভৄর ইরাভ নাঈভ
32539 মভাোঃ ভাসুদ যানা নরভন
32540 ডানরভ যদায

নদনর কুভায আচার্য্ন
মপারী চক্রফতী
মভাোঃ ানভ উনদ্দন
মযনু আক্তায
ফজলুয যভান
ভত. মযাজকা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর নদ
মভাছাোঃ আঙ্গুযা খাতুন
মভাোঃ কাভার মাজন ভাদফয
নপজযাজা মফগভ
মভাোঃ ইভযান মাজন
মদজরাাযা মফগভ
ভেগর যকায
নফতা যকায
মভাোঃ ভাজাায আরী
াভছুন নাায
মভাোঃ মফাযান উনদ্দন
নানগন আক্তায
উজাই ভাযভা
নভা ভাযভা
মভাোঃ মযজাউর কনযভ
াভছুন নাায
মভাোঃ মভাজাজম্মর ক
নউরী ক
মভাোঃ পনযদ উনদ্দন
আজভনা খাতুন
নপজযাজ আরভ
আযাফুন নাায
মভাোঃ আতাউয যভান
সুজরখা মৌযবী
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
ভত. যানফা মফগভ
ভত. মভাোঃ জাভার মাজন
নযনা মফগভ
ননদ্দকুয যভান ারাদায
ানপা মফগভ
নুয ইরাভ
ভত. নানজযা আক্তায
মখ আবু াান
ভজনাাযা মফগভ
আব্দুর ভনতন ভূইঞা
াানাযা মফগভ
ভাবুর আরভ খান
নানছভা আক্তায
আবুর মাজন
রাইরী মফগভ
মভাোঃ মভাাযপ মাজন
নাজভা মফগভ
মভাোঃ ফানয উনদ্দন খান
নুয নাায আপযীন
মভাোঃ নদুর ইরাভ
ানাজ মফগভ
মভাোঃ মতাপাজ্জর মাজন
াজনাজ মফগভ
ভত. ইকফার কনফয
াযবীন আক্তায
অনেস্বয যকায
নভনু যানী যকায
মভাোঃ আবু াজরক া
জাানাযা মফগভ
মভাোঃ খনফয উনদ্দন
মপযজদৌ াযবীন
আইউফ আরী
াজরা মফগভ
মভাোঃ ভাননক যদায
ানাজ াযনবন
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23/03/1988
02/12/1995

26/03/1994
25/08/1987
01/01/1994
30/12/1998
05/06/1988
27/09/1992
02/10/1993
20/06/1987
24/07/1992
30/06/1987
01/10/1995
21/01/1997
15/12/1985
05/10/1993
03/12/1993
01/11/1995
22/10/1988
15/03/1994
29/01/1994
21/10/1988
15/12/1995
01/01/1992
07/11/1995
01/12/1994
03/01/1997
12/02/1994
25/10/1993
27/09/1997
01/12/1995
05/12/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32541 মভাোঃ ভারুপ মাজন
32542 মভাোঃ নানছভ নভা
32543 মভাোঃ যানকবুর াান
32544 জানভর খান
32545 মভাোঃ খারুর ক
32546 মভাোঃ আযাফুর আরভ
32547 আপানা পাযা
32548 আশ্রাফুজ্জাভান নকদায
32549 জীফ আঢয
32550 পাযজানা আক্তায মজভী
32551 মভাোঃ পজলুর কনযভ
32552 সুীর কানন্ত মদ
32553 ভৄাম্মদ ছনরভৄল্লা
32554 মভাোঃ ানবুর ক
32555 তদ আতাউয যভান
32556 ী আক্তায
32557 যানদুর ইরাভ
32558 লুৎপয নাায
32559 ন আক্তায
32560 াীয নফন ভকবুর
32561 সুভন কুভায দা
32562 াভসুন নাায
32563 নযা ফড়ুা
32564 াভসুন নাায মজুনত
32565 তাপন আক্তায
32566 মভাোঃ ইভযান আরী
32567 াভছুর ইরাভ
32568 মভাোঃ ভাভৄন যানা
32569 আবু ইউসুপ না
32570 মভাোঃ ভারুপ মাজন
32571 মভাোঃ াভস উদ্দীন
32572 যনফন ার
32573 মভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ

মভাোঃ আব্দুয যনদ
যানদা মফগভ
মভাোঃ নজন্না নভঞা
নাজভা মফগভ
এ.নফ.এভ মগারজায মাজন
যানভা মাজন
আবুর কারাভ খান
জাজদা মফগভ
মভাোঃ একযাভৄর ক
মখাযনদা মফগভ
মভাোঃ আনভন উনদ্দন নফশ্বা
মভাছাোঃ আশুযা খাতুন
মভাোঃ মাযাফ মাজন
পাযানা সুরতানা
আব্দুর খাজরক নকদায
নানফরা মফগভ
যজযন্দ্র নাথ আঢয
অঞ্জরী ফারা াঠক
গাজী মপাযকানুয যভান
নাযনগ আক্তায মজনভন
ভত. যনপকুর ইরাভ
মভাছাোঃ ফুজরযা মফগভ
নযজভান মদ
ানন্ত মদ
নুরুর ইরাভ
খাজরদা আক্তায
মভাোঃ মকযাভত আরী
মভাাোঃ াননা আক্তায
তদ ইাক আরী
মভাাোঃ আভা মফগভ
মভাোঃ মভাাযপ মাজন
মজরনা মাজন
ইভান মাজন
স্বপ্না মফগভ
মভাোঃ ইব্রাীভ
যন আযা মফগভ
আব্দুর গফুয
ভত. খুযনদ জাান
ভকবুর আজভদ াজটাাযী
ানাজ আক্তায
ননভনর কুভায দা
কানন ফারা দা
আফদুর ান্নান
মকাননূয মফগভ
যনঞ্জত ফড়ুা
ছাা ফড়ুা
মভাোঃ আরাউনদ্দন মভাল্লা
নানগন আজভদ
নূয মভাাম্মদ
নূয জাান মফগভ
মভাোঃ রুহুর আনভন
মভাছাোঃ আপজযাজা াযবীন
পয আরী (ভত)
রুনফ মফগভ
ভত আবু াজভ
মযানা াযবীন
ভনজফয যভান
ইছভত আযা মফগভ
মভাোঃ ভনন মভাল্লা
যানজা মফগভ
নূয মভাাম্মদ
াযবীন আক্তায
ফীজযন্দ্র ার
ঊলা যানী ার
মভাাম্মদ আরী
কননুয মফগভ
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01/04/1997
24/07/1993
03/06/1991
05/12/1993
18/07/1989
13/07/1990
04/04/1994
03/07/1987
15/08/1987
27/10/1995
15/06/1988
20/05/1988
05/10/1991
30/08/1990
12/02/1993
12/09/1991
25/06/1997
10/06/1996
01/06/1995
26/11/1989
01/12/1988
16/10/1989
22/07/1998
15/04/1989
14/07/1998
02/03/1997
13/10/1993
02/12/1998
15/09/1993
28/06/1994
15/01/1988
26/11/1990
05/04/2017

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32574 মভাোঃ নভজানুয যভান
32575 তন্ন নং
32576 আজনাায াযজবজ
32577 মভাোঃ নপকুর ইরাভ
32578 মভাোঃ মভজদী াান
32579 তাননভ ইানভন
32580 সুইটি আক্তায
32581 সুজ কুভায নফশ্বা
32582 মভাোঃ তানবীয আজভদ তুলায
32583 তাননজনা ইাছনভন
32584 আনতকুজ্জাভান
32585 কনা যকায
32586 অননজভল কুভায নভি
32587 মভাোঃ আর-আভীন
32588 মভাোঃ ভনউয যভান
32589 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভাভৄন
32590 মভাোঃ ভাসুদ যানা
32591 মভাোঃ তানযক যভান
32592 মভাোঃ াারুর আরভ
32593 মভাোঃ মযাভান আরী
32594 ভৄক্তা খাতুন
32595 পাযানা আক্তায সুখী
32596 াথ ন প্রনতভ
32597 এছানুর কনযভ
32598 জন্তু চন্দ্র মগা
32599 নভরটন আরী
32600 মভাাম্মদ আর-ভাভৄন
32601 মভাাম্মদ খারুর াান খান
32602 নূয মভাাম্মদ মদান
32603 কভর চন্দ্র ভন্ডর
32604 মভাোঃ আবু তাজয
32605 খন্দকায যানজফ
32606 খানদজা আক্তায

মভাোঃ াভচুর ক
মভাছাোঃ ভছজরভা খাতুন
সুীর কুভায নং
নদপ্তী যানী
মভাাম্মদ সুরুজ আরী
খাজরদা ফানু
মভাোঃ আব্দু াভাদ
মভাছাোঃ মপারী খাতুন
মভাোঃ অনজায যভান
আজরা মফগভ
মভাোঃ ইনি আরী
নভনা মফগভ
আবু তাজয
াভছুন নাায
জুড়ন কানন্ত নফশ্বা
জতী নফশ্বা
মভাোঃ তানবীয আজভদ তুলায
মভাছাোঃ াানাযা মফগভ নাজভা
মভাোঃ আয়ুফ আরী
নফরনকছ মফগভ
মভাোঃ সুরতান ভাভৄদ
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
ভানন্দ যকায
কাজরী যকায
রক্ষীকান্ত নভি
নঞ্জতা নভি
মভাোঃ আরভ মাজন
ইানভন আরভ
মভাোঃ া আরভ
মভাছাোঃ নরনর মফগভ
মভাোঃ নছনদ্দকুয যভান
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
মভাোঃ আবু ফক্কয ননদ্দক
মভাছাোঃ আজভনা খাতুন
মভাোঃ আবুর মাজন
ভৄনজুযা
মভাোঃ আ. যনদ
মভাছাোঃ াজজদা মফগভ
মভাোঃ একযাভর ক
রুনরদা মফগভ
মভাোঃ যাজন উদ্দীন মখ
মজরনা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যভান নকদায
মভাাোঃ ভাকসুদা আক্তায মজনভন
নজগন চন্দ্র ীর
নফবা যানী
এাকুফ মাজন
খুনূয জন্নাত
ভত প্রীনত চন্দ্র মগা
ভাা যানী মগা
জনার আজফদীন
কজভরা নফনফ
মভাোঃ াভসুয যভান
উজারা মফগভ
এ. এপ.এভ জাপয উল্লা খান
গুরান আযা মফগভ
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
নানছভা মফগভ
জগদী চন্দ্র ভন্ডর
বাযতী যাণী
মভাোঃ মতাতা নভা
মভাছাোঃ াাযা মফগভ
মভাোঃ মরার নভা
যনাযা
মগারাভ মভাস্তপা
নানছভা আক্তায
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16/06/1988
14/08/1995
30/12/1997
08/02/1991
01/02/1989
01/06/1991
10/07/1989
15/10/1992
08/02/1998
11/06/1993
16/11/1992
05/03/1989
05/07/1992
20/12/1991
30/11/1991
25/11/1987
15/06/1995
21/04/1993
26/08/1991
01/12/1995
10/05/1994
05/02/1994
12/01/1990
01/10/1998
08/07/1991
21/03/1991
03/01/1991
07/10/1992
27/12/1989
10/03/1992
05/02/1995
22/12/1987
10/09/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32607 মভাোঃ তানবীরুর াফীফ
32608 যাখী আক্তায
32609 আব্দুর ভনতন
32610 মভাোঃ নানজভ উনদ্দন
32611 মভাোঃ মখাযজদ আরী
32612 মভাোঃ ভাসুদ যানা
32613 মভাোঃ জানদুর াান
32614 মভাোঃ ভাভৄন মাজন
32615 তন কুভায ীর
32616 মভাোঃ মাজর যানা
32617 তনযকুর ইরাভ
32618 মভাোঃ সুভন নভা
32619 মভাোঃ আর-আনভন
32620 মভাোঃ তনযকুর ইরাভ
32621 মভাোঃ যীফুর ক
32622 তদ নফলু ইরাভ
32623 যননকা যা
32624 এএভ. ানব্বয মাজন
32625 শুক্লা যানী দা
32626 মাাইন মভাোঃ ইভাভ আরী
যকায
32627 কাকাবুন নাায
32628 মভাোঃ মভজদী াান
32629 নাজভৄর মাজন
32630 মভাোঃ আাদুজ্জাভান
32631 নানদা আক্তায
32632 মভাোঃ আনযফুয যভান মচৌদৄযী
32633 যাজফা আক্তায
32634 মভাোঃ ভৄনপকুয যভান
32635 অজরাক চন্দ্র নফশ্বা
32636 মভাাম্মদ আবু ফকয াটাযী
32637 মভাোঃ ানযায
32638 তাননা সুরতানা ম্পা
32639 নফজফক চন্দ্র দা

মভাোঃ আোঃ ভনতন যকায
মভাছাোঃ াভীভা সুরতানা
মভাোঃ নভজানুয যভান
মভাাোঃ যানদা মফগভ
আবুর কাজভ
পনজরা খাতুন
মভাোঃ াজাান
নফনফ পাজতভা
মভাোঃ আবুর কাজভ
মভাছাোঃ আজনাাযা মফগভ
মভাোঃ াদায আরী
আনভনা মফগভ
মভাোঃ আনছায আরী
জাানাযা খাতুন
মভাোঃ কাভার মাজন ভূইূঁ া
মজাৎস্দা মফগভ
ভূফন চন্দ্র ীর
নপ্রা যানী
মভাোঃ জাপয আজম্মদ
নভজ নরনর মফগভ
ভত মভাোঃ চাঁন নভা
সুনপা মফগভ
মভাোঃ াজফ আরী
নাযা মফগভ
ভত-ভন্তাজ আরী
মভাছাোঃ সুনপা খাতুন
আফদুর রনতপ ভূইঁা
মদান ানফা সুরতানা
মভাোঃ নদুর ক
াভসুন নাায
ভত তদ যনপকুর ইরাভ
তদা জাানাযা মফগভ
ননতযানন্দ যা
দুরারী যা
এ. এভ. ারুন-অয-যীদ
ারভা খাতুন
সুধাংশু চন্দ্র দা
ভাা যানী দা
আব্দু াত্তায যকায
ভনযভ মফগভ
মভাোঃ আপজার মাজন
মতানভনা মফগভ
মভাোঃ া নানজু
মযাজকা আকতায
মভাোঃ নানু নভা
ননযনা আক্তায
মভাোঃ আরী আকফয খান
নুযজাান মফগভ
মভাোঃ নযাজ তালুকদায
নাজভা মফগভ
মভাোঃ মদজরাায মাজন মচৌদৄযী
আজা মফগভ
আবুর মাজন
তানজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু ভন্ডর
আজা আক্তায
অজধ নন্দু নফশ্বা
গীতা যানী নফশ্বা
মভাাম্মদ ইউসুপ াটাযী
নভজ পাজতভা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর খাজরক
াানাজ
মভাোঃ আফদুর াই
ানাজ মফগভ
নফক্রভ চন্দ্র দা
মফরা যাণী দা
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05/12/1992
01/02/1991
22/12/1988
10/03/1993
12/08/1990
20/06/1996
20/02/1988
02/12/1987
01/01/1991
10/11/1991
18/10/1991
01/01/1990
02/02/1996
23/11/1988
03/07/1997
01/01/1993
25/08/1992
14/02/1994
17/03/1996
01/01/1995
01/01/1993
08/05/1988
03/09/1989
01/06/1991
05/07/1996
07/07/1989
15/10/1990
19/04/1995
01/01/1998
27/12/1987
29/10/1992
01/09/1993
07/01/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32640 মভাোঃ নাইভ আজভদ
32641 মভাোঃ আর-আনভন ভৄন্সী
32642 মভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভাভৄন
32643 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ
32644 মভাোঃ ভননরুর যদায
32645 ননউটন কুভায ানা
32646 আকনরভা আক্তায আঁনখ
32647 নভঠুন কুভায নফশ্বা
32648 মাভনাথ নফশ্বা
32649 আরার নভা
32650 মভাোঃ আরী
32651 তানরভা আক্তায
32652 ভাকন নজজকা নড মযাজানয
32653 ঈা ভনন ভজুভদায
32654 নকদায মফাযান উদ্দীন
32655 নাঈভ মাজন
32656 নুযাত জাান
32657 মভাোঃ আর ভাভৄন
32658 তকত াা
32659 মভাাম্মদ ভাসুদ যানা
32660 মভাোঃ মখাকন নভা
32661 মভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ
32662 যাজর নভা
32663 মভাোঃ মাজর যানা
32664 কত কাভার
32665 ানা মনা ইভৄ
32666 মযত আরী
32667 দুজন াা
32668 জাভার খান
32669 মভাোঃ আবু াঈদ
32670 নাজভৄন নাায যকায
32671 মভাোঃ এভদাদুর ক
32672 মভাোঃ আর ইভযান

মভাোঃ আব্দু মাফাান ারাদায
ানপজা মফগভ
ভত মভাোঃ নূরুর আনভন ভৄন্সী
মনরনা আক্তায
মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
মভাছাোঃ মভাজনদা মফগভ
ভত. াাদাত মাজন আকুঞ্জী
নযপা মফগভ
মভাোঃ আনজজুর যদায
পানভা মফগভ
বফজতাল ানা
আযতী যানী ানা
টি. এভ. নযাজুর আরভ
জাানআযা মফগভ
যনলত কুভায নফশ্বা
নদনকা নফশ্বা
সুকুভায নফশ্বা
ননী ফারা নফশ্বা
ভত. মভাোঃ মভাতাজরফ নভা
মফফী মফগভ
মভাোঃ াজজদ
নকনা মফগভ
ভননয উনদ্দন
াজনাাযা মফগভ
মফজননডক্ট নড মযাজানয
জজছ নড মযাজানয
মখয চন্দ্র ভজুভদায
ভীনা যানী
নকদায জাাঙ্গীয আরভ
জাানাযা মফগভ
মভাখজরছুয যভান
নানছভা আক্তায
আব্দুয যনদ
যানজা াযবীন
আফদুর ভাজরক ারাদায
ভাকসুদা ইানভন
সুবা াা
াফ নতী যাণী াা
ভত. আব্দুর ানকভ
পনযদা আকতায
মভাোঃ মভাকজরছুয যভান
মভাছাোঃ ভাজজদা মফগভ
মভাোঃ াজন আরী
ানরভা মফগভ
আান উল্লা ঢারী
নফউটি মফগভ
মভাোঃ এভযান আরী
ানপজা খাতুন
মভাোঃ আব্দুর গফুয
মভাছাোঃ াানাজ াযবীন
মভাোঃ আব্দুর ানরভ
মভাছাোঃ রুনা রারা
মভাোঃ আব্দুর ানরভ
মভাছাোঃ নভনা মফগভ
প্রনফ াা
ভাননফকা াা
আোঃ ছাভাদ খান
যানজা মফগভ
ভত. আতাউয যভান
মভাছাোঃ নকনা মফা
মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা যকায
নভজ নল্পী মভাস্তপা
মভাোঃ মভাতাজরুর ক
মজাফাইদা আকতায
মভাোঃ ইব্রানভ খনরর
নূরুন নাায
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30/10/1995
02/01/1993
31/07/1987
01/01/1988
25/05/1996
25/10/1988
20/07/1991
14/02/1989
01/06/1989
15/02/1995
17/12/1987
28/11/1993
29/04/1988
11/12/1993
12/12/1994
26/03/1996
05/06/1996
01/01/1996
28/06/1995
01/09/1987
28/05/1994
01/07/1990
28/03/1996
10/08/1992
26/11/1990
10/10/1996
10/03/1996
01/01/1993
10/04/1990
01/09/1991
01/07/1993
15/02/1990
25/01/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32673 মভাোঃ াছকয নাঈভ
32674 মভাোঃ নদুর ইরাভ
32675 মভাোঃ ভৄনবুল্লা
32676 উজম্ম কুরসুভ
32677 মভাোঃ মভানভনুয যভান
32678 অনৄ নভি
32679 াজু নভা
32680 মভাোঃ মভজদী াান
32681 তদ তাভজীদ আাজম্মদ
32682 মভাোঃ আবু াঈদ
32683 মভাোঃ এনাভৄর াান
32684 মছাটন চক্রফত্তী
32685 মভাোঃ যাজু আজভদ
32686 মভাোঃ াইদুয যভান
32687 মাজর যানা বুজ
32688 মাজর যানা
32689 রুজফর নভা
32690 মভাোঃ রুজভর আজম্মদ
32691 মভাোঃ আব্দুয যনদ
32692 হুভান কনফয
32693 রানভা আকতায
32694 মভাোঃ আজক যাব্বানী
32695 মভাোঃ যাজু মাজন
32696 মভাোঃ ানপজুয যভান
32697 পাযজানা ানপজ
32698 মভাাম্মদ আবুর খাজয
32699 মভাোঃ দ্বীন ইরাভ
32700 মভাোঃ আবু ফকয ননদ্দক
32701 ানভা আক্তায
32702 উনভন আক্তায
32703 মপযজদৌী আকতায
32704 মভাাোঃ পানযজাতুন মনা
32705 ভাাভৄদা জাান মকা

ভত. মভাোঃ আফদুর খাজরক
সুনপা মফগভ
মভাোঃ নূরুর ইরাভ
াান আযা আক্তায
মভাোঃ যনপক
মাজন আযা
জনাফ মভাোঃ মযাকনউদ্দীন
জনাফা মকাননূয আক্তায
ভত. আজনাায মাজন
মভাছাোঃ মযাজভছা খাতুন
যনফন্দ্র নাথ নভি
নর নভি
কনরভ উনদ্দন
মযখা মফগভ
মভাোঃ তপর যকায
যাজরা
তদ ভঈনউদ্দীন
মভাছাোঃ তনভনা াযবীন
মভাোঃ ইভাইর মাজন
যনদা খাতুন
মভাোঃ নযাজুর নফশ্বা
মভাছাোঃ চানা খাতুন
সুজভন্দু চক্রফত্তী
যত্না চক্রফত্তী
মভাোঃ নযাজুর ইরাভ
রারা মফগভ
মভাোঃ ানফবুয যভান
মভাছাোঃ মফজদনা মফগভ
মভাোঃ আকফয মভাল্যা
মযজফকা মফগভ
আবু াননপ
ননলুপা নফনফ
মভাোঃ ইভাইর খান
পনযদা মফগভ
মভাোঃ যনপকুর ইরাভ
চাম্পা খাতুন
মভাোঃ নজরুর ইরাভ
মভাছাোঃ মদজরাাযা মফগভ
আজনাায মাজন
াজজযা মফগভ
মভাোঃ ানভভ নভা
নফরনকছ আযা মফগভ
আবু আজভদ
ভনযভ নাায
মভাোঃ আব্দুর মাফান
মভাছাোঃ ানছনা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যভান
মভাছাোঃ মভাজানা মফগভ
মভাোঃ ানপজুয যভান
নাযা মফগভ
মভাোঃ মগারাভ াদায মভাল্যা
মযনজা মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
ানদা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর জনরর
মভাছাোঃ আনফজান মফগভ
মদজরাায মাজন
মযখা মফগভ
তাজুর ইরাভ
যাজরা ইরাভ
আোঃ মছাফাান নভনজ
মযনজা মফগভ
মভাাোঃ রুহুর আনভন
মভাাোঃ াীন আযা মফগভ
এ. এভ. কনফয মাজন
ঝণ না কনফয
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05/06/1987
20/01/1988
01/05/1989
27/02/1998
23/11/1991
22/10/1992
27/05/1992
10/05/1989
07/10/1998
09/04/1994
04/08/1993
26/11/1988
01/01/1993
15/01/1988
20/07/1996
07/02/1989
07/08/1994
20/02/1992
06/05/1989
10/05/1992
10/02/1989
20/01/1996
25/04/1989
12/11/1990
01/01/1992
11/05/1992
24/11/1993
05/09/1993
15/04/1988
04/01/1997
01/11/1995
15/10/1997
22/10/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32706 জান্নাতুর মপযজদৌ
32707 মভাোঃ যাান আজভদ
32708 মযজফকা সুরতানা রুা
32709 মযভা াযবীন
32710 মভাোঃ আবু াঈদ নদ্দীক
32711 তাছনরভা নাছনযন
32712 মভাোঃ পনযদ মাজন
32713 মভাোঃ ভনন
32714 আবু ততফ
32715 আর-আভীন
32716 মভাোঃ ভাসুদ গাজী
32717 মভাোঃ আজভীয মাজন
32718 মভাোঃ নদুর ইরাভ মখ
32719 এ. এভ. নানজবুর হুদা
32720 মভাাোঃ াযবীন আক্তায
32721 আনফদা সুরতানা
32722 মভাোঃ আননছুয যভান
32723 সুভন কুভায ভজুভদায
32724 ানদা যভান
32725 াযনভন সুরতানা নরা
32726 মভাোঃ আযভান প্রধান
32727 রারা আঞ্জুভান নংনক
32728 মভাোঃ তানবীয আরভ প্রান্ত
32729 তাননজা আজভীয
32730 নপাত আর নাইভ
32731 নযভা আক্তায
32732 রুনা আক্তাযী
32733 এ. এভ. আনযফুর ইরাভ
32734 নভঠুন চন্দ্র দত্ত
32735 আকনরভা আক্তায
32736 আফদুয যভান
32737 ভানন আভদ পানভ
32738 অীভ যকায

মভাোঃ নভজানুয যভান
মভাছাোঃ াননুয
মভাাম্মদ আরী
াানাজ মফগভ
মভাোঃ ইনসুয আরী
যানজা সুরতানা
মভাোঃ আব্দুয যভান
সুনপা মফগভ
মভাোঃ আনভনুর ইরাভ
মভাছাোঃ ছাজযা মফগভ
মভাোঃ ইউসুপ আরী
াননা মফগভ
ভত. মভাোঃ মরার উনদ্দন
জহুযা খাতুন
মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
যানজা খাতুন
আবু তাজয
নানছভা মফগভ
ননকবুর ইরাভ
যানু মফগভ
মভাোঃ ভনপজ গাজী
সুনপা মফগভ
মভাোঃ সুরতান গাজী
াযবীন মফগভ
মভাোঃ আতুল্যা মখ
মভাছাোঃ নযফুর নফনফ
এ. এভ নূরুর হুদা
ারুর আক্তায
মভাোঃ আোঃ মভাতাজরফ াং
মাজনাযা
মভাোঃ আনজজুর ক
রাইজু মফগভ
মভাোঃ আব্দুয যউপ
ছনফজযান মনছা
স্বন কুভায ভজুভদায
ইরা যানী ভজুভদায
লুৎপয যভান
পানভদা যভান
মভাোঃ নদুয যভান
যানফা খাতুন
মভাোঃ ভননয মাাইন প্রধান
মনরনা মফগভ
দ্বীন ইরাভ
ভাভৄদা মফগভ
মভাোঃ ফনদউর আরভ
আজভীযা মফগভ
মভাোঃ ফনদ উর আরভ
আজভীযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ভান্নান যকায
মকাননুয যভান
ভত. আব্দুর মনকভ
াভসুন্নাায মফগভ
আোঃ কাজদয ফাতী
ছাজযা মফগভ
মভাোঃ আব্দুর ফাজতন যকায
মভাছাোঃ আনিা খাতুন
ভাধফ চন্দ্র দত্ত
ভননকা যানী দত্ত
মফরাজত মাজন
নউনর আক্তায
াাফ উনদ্দন
আজা মফগভ
মভাোঃ জাাঙ্গীয
মভাছাোঃ মনজ মফগভ
অননর যকায
মস্দরতা যকায
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01/08/1993
15/06/1994
06/11/1992
26/08/1987
20/08/1993
23/07/1993
28/12/1988
10/04/1989
25/12/1991
14/04/1994
01/01/1991
07/04/1997
05/11/1987
08/10/1991
05/07/1988
04/10/1993
07/12/1994
26/11/1989
22/09/1993
30/12/1997
16/10/1995
01/05/1992
27/05/1996
01/10/1993
05/10/1992
15/02/1993
14/09/1991
01/01/1990
07/03/1990
01/01/1989
01/01/1988
03/09/1997
25/11/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক পিসোব ক পিক
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১২৭৪৯ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

32739 মভাোঃ নাজভৄর ক
32740 মভজদী াান
32741 মভাোঃ আনক ইকফার
32742 মভাোঃ মভাস্তানপজুয যভান
32743 যনকবুয যভান মচৌং
32744 মভাোঃ াাদাত হুাইন
32745 খানদজা আক্তায ননা
32746 ভনন যা
32747 মভাস্তপা জাভান
32748 মভাস্তপা কাভার াজফর
32749 ভীয াখাাত মাজন

মভাোঃ ছাইফুর ইরাভ
খানদজা
পাজক মখ
কানযভা মফগভ
ভত. আব্দুয যনদ নফস্বা
মভাছাোঃ ানদা মফগভ
মভাোঃ নরচু নভা
ভজভনা খাতুন
পনযদুজ্জাভান মচৌং
নফরনকচ মফগভ
মভাোঃ াইদুয যভান
পাজতভা মফগভ
এ. মক. এভ জনরুর ক
ানছনা আক্তায মন
নযজতাল যা
ছন্দা যা
আবুর াজভ
নদর আপজযাজা মফগভ
আবুর াজভ
নদর আপজযাজ মফগভ
ভীয আব্দুয যনভ
াযনবন আকতায
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08/06/1989
30/01/1996
07/10/1991
01/04/1989
01/02/1991
08/07/1994
15/01/1994
11/03/1992
20/01/1991
10/01/1995
15/05/1997

