বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80001

সুপর যায়

80002

রতৌহদুর ইরাভ

80003

াজ্জাদ রাবন

80004

রভাাোঃ তাহনজা মুহি

80005

নাজনীন আবজফীন

80006

রভাছাোঃ যাহজয়া সুরতানা

80007

হফরী বফষ্ণফ

80008

যায়ানুর াান

80009

আহফদা সুরতানা

80010

রভাোঃ ভামুদুর াান

80011

রভাোঃ খহরলুয যভান

80012

অমৃত কুভায ভন্ডর

80013

রভাাম্মদ রাবর

80014

মুহক্ত যানী

80015

রভাোঃ নাহয উহিন

80016

রভাোঃ রযবদায়ান ইরাভ

80017

তাহযকুর ইরাভ

80018

আহভনুর ইরাভ

80019

রভাোঃ াভছুর আরভ

80020

ফাবুর দা

80021

াইনেয যভান

80022

রভাোঃ রহতনের ফাযী

80023

রভাোঃ উজ্জর ইরাভ

80024

এ এভ রতাপাজ্জর রাবন

80025

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান হপ্রতভ

80026

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

80027

ািা যানী যকায

80028

রভাোঃ ভহভনুর ইরাভ

80029

াগয চন্দ্র দা

80030

রগাী কান্ত দা

80031

সুযহিত রচৌধুযী

80032

রভাোঃ ইভাইর রাাইন

80033

রভাোঃ নাহজরুর ইরাভ যানা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
সুবফাধ যায়
রযখা ফানী যায়
রভাোঃ আব্দুর খাবরক াইক
ভাহনুয রফগভ
াাবুর রাবন
রযাকানা আক্তায
মৃত রভাোঃ নাবজভ আরী মৃধা
রভাাোঃ াানাযা রফগভ
মৃত রভাোঃ নাবজভ আরী মৃধা
রভাাোঃ াানাজ রফগভ
রভাোঃ আবনায়ারুর ইরাভ
রভাছাোঃ নাজমুন নাায
হফজয় কৃষ্ণ বফষ্ণফ
স্বপ্না যানী বফষ্ণফ
রভাোঃ আবুর রাবন
যাহদা আক্তায
রভাোঃ আবুর রাবন
যাহদা আক্তায
রভাোঃ পহযদ উহিন
রযাকানা রফগভ
রভাোঃ ফাবুর রাবন
রভাছাোঃ হফরহক রফগভ
দযথ কুভায ভন্ডর
চরা যানী
মৃত রকাযফান আরী
আবনায়াযা রফগভ
দ্বাহযকা নাথ যায়
রযখা যানী
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
ভয়না রফগভ
রভাোঃ খাবদভ আরী
রভাাোঃ হযহজয়া রফগভ
মৃত ভহনয রাবন (দুরার)
ভহদনা আক্তায
াবর আবভদ
ভনহজরা খাতুন
রভাভতাজ উদদীন
জুবফদা খাতুন
সুনীর দা
গীতা যানী দা
ভঈনুর রাাইন
পাহতভা রফগভ
রভাোঃ সুরতান আবম্মদ
রভাছাোঃ রাইরী খাতুন
রভাোঃ নয়া হভয়া প্রাভাহনক
রভাছাোঃ রুারী রফগভ
রভাোঃ আপজার রাবন
ভহজিনা খাতুন
রভাোঃ খরু হভয়া
হরহবয়া আক্তায রুনা
আব্দুল্লা আর ভামুন
ভাসুদা রফগভ
হযভর যকায
কযাঞ্চন ভারা যকায
রভাোঃ যাজা হভয়া
রজানা রফগভ
ফীবযন্দ্র চন্দ্র দা
নতাযা দা
গবন চন্দ্র দা
হফখা যানী দা
য ফল্লব রচৌধুযী
ফীনা যানী রদফী
রভাোঃ াজাান আরী
রভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ নাজভা খাতুন
Page 1 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

28/03/1989
12/10/1993
30/09/1994
10/09/1987
25/10/1992
18/02/1993
17/12/1992
11/10/1998
12/10/1990
10/12/1996
08/03/1993
01/07/1991
12/08/1990
08/08/1989
03/01/1995
02/11/1991
25/10/1992
12/05/1993
01/09/1993
21/11/1993
12/07/1995
21/11/1988
12/10/1994
28/12/1987
29/06/1996
01/07/1992
21/04/1992
03/03/1989
20/03/1998
20/08/1993
15/05/1990
25/05/1987
08/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80034

রভাোঃ হযাজ উহিন

80035

রভাোঃ রাবর যানা

80036

রভাোঃ বয়ছ কুরুনী

80037

রভাোঃ ভহনয রাবন

80038

মুযছাহরন হকদায

80039

রভাোঃ রযাস্তভ আরী

80040

রভাোঃ নজরুর ইরাভ

80041

তানহজয আবম্মদ রভাকাবিছ

80042

এ এভ ভাাবুফ ইরাভ

80043

আা নণ্যা দা

80044

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

80045

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

80046

রভাোঃ রাবর যানা

80047

রভাোঃ নাজমুর াান

80048

হফকা হফশ্বা

80049

অহভতাব যকায

80050

রভাোঃ খায়রুর ইরাভ

80051

ভানজুযা আক্তায

80052

হদরহয়াযা

80053

আবু াহনপা

80054

আা আক্তায

80055

রভাোঃ াবজদুর কহযভ

80056

রভাোঃ রাাযাফ রাবন

80057

াহনপ উহিন

80058

নুযাত জাান

80059

রভাোঃ যীপ উহিন

80060

রভাোঃ পযাদ আরী

80061

নাজভা খাতুন

80062

রভাোঃ রাবর যানা

80063

রভাোঃ াঈদুজ্জাভান যকায

80064

দ্বীন ইরাভ

80065

রভাোঃ নুরুর ইরাভ

80066

হনযিন চন্দ্র যায়

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
রভাছাোঃ পাহভা খাতুন
রভাোঃ াহপজুর রক
রভাাোঃ জুবরখা রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক
পহযদা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ভাবরক
উহজযন রনছা
আক্তায হকদায
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ রভাবরভ উহিন
রভাছাোঃ রজবরখা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন হফশ্বা
ছহনয়া রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক
ভানেজা রফগভ
এ এভ নূয ইরাভ
ভহনযা রফগভ
শ্রী প্রনেল্ল কুভায দা
যাধা যানী দা
রভাোঃ আব্দু রাফাান
রযানা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছাত্তায
রভাছাোঃ হজফন নাায
রভাোঃ আোঃ ভহজদ
রভাছাোঃ রজানা খাতুন
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
রভাাোঃ ভাবজদা রফগভ
বদফ চন্দ্র হফশ্বা
রযখা যানী
অভয কৃষ্ণ যকায
াহফত্রী যকায
মৃত আোঃ ছাত্তায
রভাছাোঃ আবভনা খাতুন
ভহজবুর ক
রভাাোঃ াানা রফগভ
রভাোঃ হদয়ানত আরী
সুযাইয়া রাবন
রভাোঃ হদুল্লা
ছাবরা রফগভ
নজরুর ইরাভ
রপারী রফগভ
রভাোঃ আপাজ উহিন
রভাছাোঃ াবফানী রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
রভাছাোঃ তছহকনা রফগভ
ইযাদ আরী
খুবদজা
রভাোঃ রভাাযপ রাবন
নাজমুন আযা
রভাোঃ আোঃ ফাবযক
খুহক রফগভ
রভাোঃ নুয রভাাম্মদ প্রাাং
নেরজান খাতুন
আব্দুর ফাযীক ভন্ডর
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ াহফবুর আান
যঞ্জু রফগভ
রভাোঃ আফদুর কহযভ
রখাবদজা রফগভ
সুরতান খান
পহযদা রফগভ
রভাাম্মদ আহর
রভাছাোঃ নফীজা খাতুন
হতরক চন্দ্র যায়
যিনা যানী
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

30/12/1996
02/02/1990
08/07/1995
07/01/1995
08/06/1997
06/05/1991
11/01/1993
01/01/1994
18/01/1997
16/06/1995
12/10/1992
09/09/1997
31/12/1994
04/01/1998
20/07/1993
25/01/1991
07/03/1995
01/09/1991
12/09/1988
15/06/1990
17/11/1998
15/04/1995
20/08/1990
06/06/1989
27/11/1994
05/01/1990
11/07/1987
20/02/1991

18/03/1988
02/01/1988
28/12/1988
12/05/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80067

ধনিয় ফভিন

80068

হরহ যানী

80069

তহভনা

80070

সুভী আক্তায

80071

রভাোঃ আপজার রাাইন

80072

রভাোঃ নাজমুর হুদা নাসু

80073

রভাাম্মদ রভাাযপ রাবন

80074

কুি রভান

80075

রভবদী াান

80076

পাযজানা রলাযা

80077

রভাোঃ নাহজভ উহিন

80078

নাহছভা ক তুহর

80079

রভাোঃ াইনের ইরাভ খান

80080

াযবীন খানভ

80081

াথী আক্তায

80082

জাহদজ্জাভান হভন্টু

80083

এ.এভ. গািাপী

80084

নাযদ চন্দ্র হাং

80085

রভাোঃ রাবর যানা

80086

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

80087

রভাছাোঃ ভহনযা খাতুন

80088

তানহজনা আকতাযী

80089

রভাোঃ আহনসুয যভান

80090

রভাোঃ য়াহভ

80091

রভাোঃ জহুরুর ক

80092

রভাোঃ হযনের ইরাভ

80093

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

80094

হদুর ইরাভ

80095

রভাোঃ জুম্মান রাবন

80096

রভাোঃ ভয পারুক

80097

রভাোঃ াহযয়ায হযভন

80098

রহরভ রযজা

80099

রভাোঃ ভাামুদ াান যাবর

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
বতন্দ্র নাথ ফভিন
ান্তনা যানী যায়
হদ্ববজন্দ্রনাথ হাং
হিবযাদা যানী
আোঃ রহতপ ায়ারাদায
াহদা রফগভ
রভাবরভ উহিন
হহযনা রফগভ
রভাোঃ এনামুর ক
াবরা রফগভ
রভাক্তায রাবন
নাজভা সুরতানা
আরী আযাপ গাজী
রয়াযা রফগভ
হতাম্বয যকায
রাবা যানী
ফাবযক যদায
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ হপবযাজ হভয়া
নাজভা রফগভ
রভাোঃ াআরভ
হদলুয়াযা রফগভ
মৃত নুরুর ক
যহদা রফগভ
মৃত নূরুর ইরাভ খান
রভাাোঃ ভভতাজ খানভ
আোঃ রহতপ রফগভ
রভাাোঃ হপবযাজা রফগভ
আবুর খাবয়য
আবনায়াযা রফগভ
এ.রক.এ আখতারুজ্জাভান
রভাাোঃ জািাতুর রপযবদৌ
এ এ এভ খায়রুজ্জাভান
াহভভা সুরতানা
হজবতন্দ্র নাথ হাং
হিবযাদা যানী
রভাোঃ ইকফার রাবন
রভাাোঃ হহযন আক্তায
রভাোঃ ইভদাদুর ক
রভাছাোঃ উবম্ম ছাবরা রফগভ
রভাোঃ রভাবরভ উহিন যকায
রভাছাোঃ আনজুভান আযা
রগারাভ রভাতুজ
ি া
পহযদা ফানু
মৃত আব্দুর অাফ
রভাাোঃ আহয়া রফগভ
রভাতাায মৃধা
কুরছুভ রফগভ
রভোঃ ফক্স রফাযী
জহভনা খাতুন
রভাোঃ পজলুর ক
হখনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ভািান
সুহপয়া খাতুন
আোঃ ছত্তায রভাল্লা
আবভনা খাতুন
রভাোঃ রযান উহিন যকায
হনলুপা রফগভ
মৃত রভাোঃ আব্দুয যভান
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ রুস্তভ আরী
আবভনা রফগভ
রকয়াভহিন পহকয
াহরভা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রভহযনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

31/12/1990
05/08/1989
07/05/1998
30/12/1994
10/01/1988
17/09/1995
04/03/1998
25/04/1988
09/08/1990
15/12/1997
15/03/1990
26/04/1996
06/07/1987
15/11/1989
08/10/1996
09/10/1997
01/12/1994
09/07/1993
15/07/1993
04/08/1994
20/11/1985
08/01/1988
20/03/1992
01/06/1988
30/12/1987
01/10/1989
31/12/1991
19/08/1992
15/07/1993
17/10/1997
15/04/1998
11/10/1995
21/02/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80100

রভাোঃ ইভাভ রাবন

80101

ভহযয়ভ রফগভ

80102

াহফবুল্লা

80103

রুহভ আক্তায

80104

রভাাম্মদ াান খান

80105

রভাোঃ াহফত রাবন

80106

জহভ উহিন

80107

আহজজুন রনছা

80108

াহভনা আক্তায

80109

রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

80110

সুপরা হভনহজ

80111

াাদাৎ রাবন

80112

রভাোঃ ভাসুভ রাবন

80113

রভাোঃ াযববজ

80114

আহকুয যভান

80115

রনা খাতুন

80116

রভাোঃ আইয়ুফ

80117

রভাবিদ হফন ভাসুদ

80118

রভাোঃ সুরাইভান আরী

80119

রভাোঃ আহতকুর ইরাভ তুলায

80120

যহপকুর ইরাভ

80121

রভাোঃ রাাগ হভয়া

80122

রভাোঃ যাহকফ রভাল্লা

80123

রভাোঃ হভজানুয যভান

80124

রভাোঃ াভীভ রাবন

80125

রভাোঃ নাহদুয যভান

80126

রভাোঃ সুজন যকায

80127

খাহদজা

80128

ফাহক হফল্লা

80129

রভাোঃ কাভরুর াান

80130

কাজী উজ্জর

80131

রভাোঃ আরাভ রাবন

80132

ইভযান আরী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ রভাতাবরফ রাবন
রভাছাোঃ ইবভতাযা রফগভ
রভাোঃ রভাতবরফ রাবন
রভাছাোঃ ইভত আযা রফগভ
রভাোঃ হদুল্লা ভন্ডর
কহনুয রফগভ
রভাোঃ বফযাভ খান
াযবীন আক্তায
রভাোঃ ভাবজদুর ক ভাহনক
খাবরদা রফগভ
নাহছয উহিন রফাযী
আবভনা রফগভ
আব্দুর আহজজ রফাযী
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ জুরা
নাজভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর যহভ
ারুর হফহফ
রছাটনাথ হভনহজ
শ্যাভরী হতগ্যা
পজলুর ক
গুরানা আক্তায
রভাোঃ আবুর কারাভ
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ াা আরী
ারুরী রফগভ
আয়ার হভয়া
হযনা খাতুন
াহপজায যভান
আবভনা রফগভ
রভাযবদুর ক হকদায
কভরু রফগভ
আ. প. ভাসুদুয যভান
রভাছাোঃ নাহভা নাহযন
মৃত আব্দুর কাইউভ
রভাাোঃ এহযনা রফগভ
জহরুর ক রভাল্লা
ভভতাজ রফগভ
আভবজদ পযাজী
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ রখাযবদ প্রাাং
রভাছাোঃ রয়াযা রফগভ
আফদুয যহভ রভাল্লা
রভাাোঃ রনাযা াযবীন
আব্দুর আয়ার
াবজযা রফগভ
রভাোঃ ভহরভ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ভহবুয যভান
ভাকসুদা রফগভ
আান উল্লা যকায
াবজযা রফগভ
নূয রভাাম্মদ রভাল্লা
হফরহকছ রফগভ
জহয উহিন ভাষ্টায
নুরুিাায রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রযাবকয়া রফগভ
কাজী পজলুর ক
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাাোঃ আছভা রফগভ
রুকন উিীন
ভহযয়ভ রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

17/05/1997
05/01/1992
08/01/1996
08/01/1991
15/12/1991
06/12/1991
11/11/1996
15/06/1991
15/08/1995
18/04/1989
07/10/1997
19/04/1991
02/10/1990
10/08/1998
10/10/1996
06/05/1992
15/01/1995
10/01/1983
27/09/1990
15/05/1998
26/11/1993
05/11/1996
01/01/1996
01/12/1990
15/08/1990
12/12/1997
27/11/1992
06/08/1997
25/11/1992
02/11/1993
10/10/1992
01/08/1996
03/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80133

ায়রা আকতায

80134

ভাইনুর ইরাভ

80135

রভাোঃ াহনুয ইরাভ

80136

ইযাত জাান হভতু

80137

রভাোঃ আক্তায রাবন

80138

রভাোঃ ইহরয়াছ রাাইন ারাদায

80139

আর ভামুন

80140

রভাোঃ স্বন গাজী

80141

সুান্ত কুভায গাবয়ন

80142

রভাোঃ ভহভনুয ইরাভ

80143

রভাোঃ খাইরুর ইরাভ

80144

রভাোঃ াবদ রাবন

80145

রভাোঃ াহফবুল্লা

80146

রভাোঃ হজল্লুয যভান

80147

রভাোঃ সুজন াযববজ

80148

রভাোঃ সুভন হভয়া

80149

হজ. এভ. অহর আবম্মদ যহন

80150

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ রস্কয

80151

রভাোঃ নুযআরভ যকায

80152

াযহভন সুরতানা

80153

রভাোঃ া রনয়াজ

80154

রভাোঃ পারুক রাবন

80155

সুভন আরী

80156

নয়ন যকায

80157

রভাোঃ ািাভ রাবন

80158

রভাোঃ ইভযান রখ

80159

রভাোঃ ইয়াহছন ভহল্লক

80160

রভাোঃ রাাগ রাাইন

80161

নাজমুর ইরাভ

80162

রভাোঃ যজফ আরী

80163

রভাোঃ সুভন আরী

80164

রভাোঃ ভামুদুর াান

80165

রভাোঃ হপাত যকায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
এ. এভ. কত আরী
আহপয়া খাতুন
রভাোঃ রগারাভ কহফয
মুকুর খানভ
রভাোঃ খাবদমুর ইরাভ
কহনুয রফগভ
রভাোঃ হভরন হভয়া
রহরনা রফগভ
ইহি আরী
াহজয়া খাতুন
রভাোঃ আবুর কাবভ ারাদায
হয়াযা রফগভ
যহপকুর ইরাভ
হর রফগভ
মৃত: হদুল্লা গাজী
রদৌরাতন আক্তায
ভদন গাবয়ন
অবভরা যানী গাবয়ন
রভাোঃ রভাক্তায আরী
রভাছাোঃ রভৌলুদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর রগাফ্পায
রভাছাোঃ রখাবতজা রফগভ
রভাোঃ াভসুর আরভ
হফউটি রফগভ
রভাোঃ এ. রক. আজাদ
রভাছাোঃ াবযা খাতুন
াহকভ উিীন আবভদ
রভাছাোঃ হজিাতুন রনছা
রভাোঃ আবফদ আরী
রভাছাোঃ জাবদা রফগভ
রভাোঃ আবফদ আরী
রভাছাোঃ জাবদা রফগভ
হজ. এভ. ইহি
রভাাোঃ াযবীন রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ রস্কয
সুরতানা াযবীন
রভাোঃ নুরুিফী যকায
রভাছাোঃ ছাভছুিাায রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান রভাড়র
ভহজদা রফগভ
রযবজায়ান রখ
রজহভনা রফগভ
রভাোঃ ভহপজুর ক
রভাছাোঃ হযদা রফগভ
আহনছুয যভান
াানা
রহরত যকায
রপারী যানী যকায
রভাোঃ াবন আরী
আবদা
রভাোঃ আইনুর ক
রভাছাোঃ আহম্বয়া রফগভ
মৃত হভযাজুর ভহল্লক
রভাছাোঃ রযফা খাতুন
রভাোঃ দুরার রখ
রভাছাোঃ ছুম্মা খাতুন
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবরফ
আহভনা রফগভ
রভাোঃ হজিাত আরী
রভাোঃ আবদা রফগভ
ফাদা হভয়া
রভাছাোঃ ভবভনা রফগভ
রভাোঃ আহজজায যভান
রভাছাোঃ াহদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

06/06/1994
21/12/1992
13/12/1994
18/02/1994
03/02/1994
20/11/1989
26/04/1998
01/01/1992
28/07/1990
30/06/1987
13/10/1989
01/01/1996
25/07/1989
12/12/1992
03/01/1991
15/10/1990
02/03/1994
01/02/1992
05/01/1988
15/02/1992
01/01/1998
04/10/1987
14/04/1992
03/05/1992
01/12/1996
01/10/1995
07/04/1995
21/12/1996
28/11/1994
11/01/1989
06/01/1999
01/02/1988
07/11/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80166

রভাোঃ রভাফাযক রাবন

80167

রভাছাোঃ টুম্পা াযবীন

80168

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

80169

রভাোঃ হভজানুয যভান

80170

নাজমুর াান

80171

পাযানা াযবীন অযনী

80172

রভাোঃ রভাাযপ রাবন যকায

80173

রভাছাোঃ হছহিকা আক্তায

80174

ভহনযা আক্তায

80175

রভাোঃ হযাজুভ মুনীয

80176

রভাোঃ রহরভ রযজা

80177

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

80178

রভাোঃ হভজানুয যভান

80179

রভাোঃ ফাাদুয রাবন

80180

হযভন

80181

রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা

80182

রভাোঃ পারুক রাবন

80183

ঠাকুয দা ানা

80184

রভাছাোঃ খুযহদ জাান

80185

রভাোঃ পয়জায যভান

80186

রা কুভায

80187

রভাাম্মদ রফরার রাবন

80188

রভাোঃ যাববভনুর াান

80189

রভাোঃ খহরলুয যভান

80190

ইফাদুর ইরাভ

80191

রভাোঃ হযাজুর ক

80192

রভাোঃ আবু ফকয হহিক

80193

রভাোঃ আভজাদ যায়ান

80194

রভাোঃ াইনেয যভান

80195

রভাোঃ আর-আভীন রখ

80196

রভাোঃ যহকবুজ্জাভান

80197

রভাোঃ আর-ইভযান

80198

ম্পা াযবীন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রাযাফ রাবন
রভাছাোঃ াবযফানু রফগভ
রভাোঃ হপকুর কহযভ
রভাছাোঃ রভাবিদা াযবীন
মৃতোঃ ফহয উিীন
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ ইউনুছ আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
ইব্রাহভ গাজী
হযহজয়া রফগভ
এ. টি. এভ. পজলুর রাবন
রভাছাোঃ যন আযা াযবীন
রভাোঃ আবুর রাবন যকায
রভাছাোঃ তহফয়া খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
রভাছাোঃ হযপা রফগভ
আব্দুর ভহতন
হযপা আক্তায
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ া আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ াভসুহিন
রবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রদরফায রাাইন
রভাাোঃ রতা রফগভ
আোঃ ফাবযক াাং
ভঞ্জুয়াযা রফগভ
বযন্দ্রনাথ
হভনাযানী
রভাোঃ অজগয আরী
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
বগীযথ ানা
ীতা যানী ানা
রভাোঃ রভাছাবিক রাবন
হভব রজাহুযা রাবন
রভাোঃ রার হভয়া
রভাছাোঃ পহজতন রফগভ
স্বন চন্দ্র যকায
াগহযকা যানী
রভাাম্মদ আব্দুর ক
আাংগুযা রফগভ
রভাোঃ কাভরুজ্জাভান
এবভাতাযা রফগভ
রভাোঃ ফহজয উিীন
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
রখ আব্দু াত্তায
যহভা রফগভ
রভাোঃ শুকুয আরী
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
রভাোঃ নুরুর ক
অহজপা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ািান
রভাছাোঃ আযহজনা খাতুন
রভাোঃ আকফায আরী
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ছারাভ রখ
রভাাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ নূরুর ক
অহজপা খাতুন
রভাোঃ জুরা উিীন
রভাাোঃ াযবীন রফগভ
রভাোঃ যজফ আরী গাজী
রতাযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

26/03/1991
12/10/1992
18/07/1987
25/02/1992
29/12/1989
19/10/1997
05/12/1991
14/02/1996
11/12/1988
31/12/1991
20/09/1990
10/11/1990
07/09/1997
15/10/1992
20/10/1989
15/01/1993
15/02/1990
28/11/1989
17/03/1994
10/01/1990
09/11/1990
15/02/1988
13/10/1988
01/05/1993
29/12/1988
09/09/1988
15/09/1997
11/12/1997
17/01/1994
03/11/1989
09/11/1990
28/12/1994
03/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80199

রভাোঃ এনামুর ক

80200

রভাোঃ আহযপ রাবন

80201

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

80202

রভাোঃ ভহতয়ুয যভান

80203

রভাোঃ ইভন রাবন

80204

রহরভ যানা

80205

রভাছাোঃ জািাতুর রপযবদৌ

80206

রভাাোঃ াথী আক্তায

80207

হফ. এভ. উজ্জর কহফয

80208

রভাোঃ আর- আহভন

80209

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

80210

রভাোঃ কাছায আবভদ

80211

রভাোঃ াখায়াত রাবন

80212

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

80213

পাবতভা-তুজ-রজাযা

80214

আর াজযা অনু

80215

রভাোঃ আহক এরাী

80216

রভাোঃ আব্বা উিীন

80217

রভাোঃ রভবদী াান

80218

জাবন আরভ

80219

াহপজা খাতুন

80220

ায়রা যভান

80221

রভাোঃ ািাভ রাবন

80222

আপবযাজা আক্তায

80223

রভাোঃ রযজাউর কহযভ (যাজু)

80224

যহভা আক্তায

80225

তাহনয়া আক্তায

80226

রভাোঃ াহপজুয যভান রুবফর

80227

আবু ফকয হহিক

80228

এভ. এভ. আযানেজ্জাভান

80229

রভাোঃ হজয়াউয যভান

80230

রভাোঃ আফদুয যাজ্জাক

80231

রভাোঃ আাদুজ্জাভান অন্তয

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ হনজাভ উহিন
যহভা রফগভ
রভাোঃ ইভদাদ রাবন
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ আরাদ রাবন
রভাাোঃ আছভা রফগভ
রভাোঃ রভাহরভ হভয়া
রভাাোঃ মুক্তা রফগভ
রভাোঃ আরী আকফয
রভাাোঃ পাবতভা রফগভ
জহুরুর ইরাভ
আবরভা রফগভ
রভাোঃ জুফাইদুর ইরাভ
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ ছাত্তায আরী
রভাছাোঃ চাম্পা খাতুন
আান উল্যা রফাযী
যাহভা রফগভ
রভাোঃ চুন্নু হভনা
চায়নাহভনা
রভাোঃ নুয নফী
ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ আবুর রাবন
নূযজাান রফগভ
আবুর ফাায
মৃত ারভা রফগভ
রভাোঃ ইযাইর যদায
রভাাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
ভবনায়াযা রফগভ
নুরুর আহভন াবটায়াযী
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ররাকভান রাাইন
ায়া আক্তায
রভাোঃ আোঃ কহযভ
রভাছাোঃ জয়গুন রফগভ
রভাোঃ রভজফাউহিন যদায
রভাাোঃ যাহভা রফগভ
াব আরভ
রয়াযা রফগভ
রভাোঃ াহফবুল্লা
যায়ানা রফগভ
রভাোঃ আহজজুয যভান
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
াানা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
নূযজাান রফগভ
রভাোঃ ভারাউহিন যদায
জাানাযা রফগভ
আব্দুয যহভ
আবনায়াযা রফগভ
আোঃ ভহজদ যদায
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ হুরুন অয যহদ রদয়ান
রভাছাোঃ আয়তুন রনছা
আবুর রাবন
রপৌহজয়া রফগভ
মৃত আোঃ গহন রভাল্যা
রভাাোঃ রফগভ নাায
রভাোঃ যতন রখ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আহজজুয যভান
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ জহয উহিন কনৄ
যত্না
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

17/10/1991
27/04/1996
22/04/1996
17/08/1997
14/10/1998
07/09/1989
03/10/1992
10/05/1997
12/06/1996
28/07/1996
07/10/1995
01/01/1991
01/01/1988
01/11/1994
28/08/1996
21/03/1996
01/01/1995
01/01/1994
07/10/1993
25/11/1992
01/01/1993
30/08/1988
23/05/1995
01/03/1997
20/03/1990
04/08/1990
01/01/1994
12/09/1995
01/01/1995
13/11/1987
16/07/1988
01/04/1991
05/06/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80232

রভাাোঃ ছহকনা খাতুন

80233

রভাোঃ ভহন হভয়া

80234

রভাোঃ ভহপদুর ইরাভ

80235

রভাাম্মদ পয়ছার ভূঞা

80236

রভাোঃ নাজমুর রাবন

80237

পারুক আাবম্মদ

80238

রভাাম্মদ আরী

80239

হনলুপা ইয়াহভন

80240

রভাোঃ যহপজর ইরাভ

80241

রভাোঃ রভাক্তাহদয আরী জীফ

80242

রভাোঃ আব্দুর রহতপ

80243

জাহদ াান

80244

রভাোঃ আব্দুর রভাহভন

80245

া আবু াবর

80246

রভাোঃ কাভার রভাল্লা

80247

কভবর চন্দ্র ভন্ডর

80248

পাবতভা খাতুন

80249

রহরভ

80250

রভাোঃ যন াহফফ

80251

কাভরুর াান

80252

রদফদা বি

80253

রভাোঃ ফাবুর রাবন

80254

রভাোঃ াীন হভয়া

80255

ভাবুফ আরভ

80256

রকফ কুভায যকায

80257

ফাফলু যদায

80258

রদফ কুভায দা

80259

রভাোঃ রভযজুর ইরাভ

80260

রভাোঃ াহযয়ায রযজা

80261

রভাোঃ হনরয় ইরাভ

80262

রভাোঃ আোঃ ফাহযক াহ

80263

রভাছাোঃ াভীভা আক্তায

80264

রভাোঃ আানুর আজাদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাাোঃ ারভা রফগভ
রভাোঃ রার হভয়া
রভাছাোঃ হভহন রফগভ
রখ রভাবরভ আরী
রবরী খাতুন
রভাাম্মদ রভাজাবম্মর ক ভূঞা
পাবতভা রফগভ
মৃত নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রপারী খাতুন
রভাোঃ আবুর ফাায
আবভনা রফগভ
রভাোঃ সুজাফত আরী
রভাছাোঃ হপবযাজা খাতুন
মৃতোঃ ভহউহিন রখ
পাহভা রফগভ
রভাোঃ াব আরভ
যনাযা রফগভ
রভাোঃ ইহরয়াছ হকদায
রভাছাোঃ জহযনা রফগভ
রভাোঃ অহদায যভান
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
আবু তাবয
ভহভনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রভাছাোঃ আহভনা রফগভ
া ভোঃ আবু ইউনু
াভসুিাায
রভাোঃ রফরাবয়ত রভাল্লা
মুক্তা রফগভ
হফভর চন্দ্র ভন্ডর
রুহফভনী যাহন
রবকন্দায আরী
আক্তারুন রনছা
জয়নার গাজী
হকনা রফগভ
রভাোঃ াবছন আরী যকায
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
য়াবজদ আরী
জাহভরা খাতুন
যাভ চন্দ্র বি
আিা যানী বি
রভাোঃ আব্দুর াহভদ হকদায
াহদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াই
পাহতভা আক্তায
হযাজ রফাযী
জহুযা
যিন যকায
বগভতী যকায
হফবযন যদায
যাহধকা যদায
রগাহফন্দ কুভায দা
হভযা যানী দা
রভাোঃ আবফদ আরী
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ াহভদুয যভান
রভাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ নূয আরভ
রভাছাোঃ লুৎপা রফগভ
আোঃ আহজজ াহ
নাজভা রফগভ
াজাান আরী
রভাছাোঃ াহপয়া রফগভ
রভাোঃ হদুয যভান
কহনুয আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/10/1992
31/12/1992
03/06/1988
01/01/1982
01/10/1990
30/12/1990
13/10/1989
20/10/1995
02/06/1988
02/01/1995
25/12/1992
01/01/1997
13/06/1996
25/12/1988
10/11/1992
22/10/1989
21/09/1994
03/02/1993
20/09/1990
10/10/1991
19/11/1993
16/06/1991
04/11/1989
02/02/1992
04/05/1991
27/01/1988
11/12/1989
01/12/1995
01/01/1988
10/11/1998
05/05/1995
05/05/1992
23/10/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80265

াযবীন আক্তায

80266

রভাছাোঃ রযাকানা খাতুন

80267

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

80268

রভাোঃ আরভ রাাইন

80269

রভাোঃ রদবরায়ায রাবন

80270

রভাোঃ াহবুর াহপন

80271

রভাোঃ ইভযান খান

80272

রভাোঃ ভাছুভ হফল্লা

80273

রভাোঃ রুবফর রাবন

80274

পাহভ রাবন

80275

রভাোঃ আরাভ রাবন

80276

রভাোঃ কত আরী

80277

রভাোঃ হাফ উহিন

80278

াফানা খাতুন

80279

রভাোঃ যাহকফ াান

80280

রভাোঃ আযানের ক নাঈভ

80281

নুয কুতুবুর আরভ

80282

রভাোঃ যহকবুর াান

80283

রাবা যানী যায়

80284

রভাছাোঃ হফহফ ভহযয়ভ

80285

রভাোঃ খহরলুয যভান

80286

আহযপ যায়ান

80287

রভাোঃ পহজনুয ইরাভ

80288

রভাোঃ ইনজাভাভ উর ক

80289

ীযক

80290

যাজু আবম্মদ

80291

অহদহত হফশ্বা

80292

উজ্জ্বর ফাগচী

80293

রভাোঃ াহদুর ইরাভ

80294

চন্দন কুভায সূত্রধয

80295

অনু কুভায

80296

ীমৄল কুভায যকায

80297

বরন যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ইব্রাীভ রাবন
াহফনা হফহফ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ হযজান হফহফ
রভাোঃ ভনসুয যভান
জুবরখা
মৃত কহছভ উহিন
রভাছাোঃ জাবদা হফহফ
রভাোঃ মুবরভ উহিন
রদবরায়াযা হফহফ
রভাোঃ আর-ভাহমুদ
রভাছাোঃ রহরনা আক্তায
রভাোঃ হিীক রাবন
রভাছাোঃ যাহদা খানভ
রভাোঃ ভয আরী
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আবছয আরী যদায
হভব আহপয়া রফগভ
আব্দু ছাভাদ
পহযদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
আবয়া রফগভ
রভাাম্মদ আরী
নাহছভা রফগভ
মৃত রকাযফানী আরী
রভাছাোঃ রপাহর
রভাোঃ আহজজুয যভান
যহভা
রভাোঃ আব্দু ছাত্তায
রুহয খাতুন
রভাোঃ পজলুয যভান
নাগী রফগভ
আভজাদ রাবন
গুরানাযা হফহফ
রভাোঃ ভাাতাফ উহিন রভাল্লা
রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ
জবগ চন্দ্র যায়
রব্রাজা ফারা যায়
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আহভন উহিন
উবম্ম খাহদজা রফগভ
রভাোঃ হযয়াজুিীন
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ইরাভ
রভাছাোঃ নূযনাায রফগভ
রভাোঃ মুনছুয আরী যদায
রভাছাোঃ পবতভা রফগভ
শুকুয আরী
াভছুিাায
বয়দ আবম্মদ
জাহকয়া রফগভ
হফষ্ণুদ হফশ্বা
অিনা যাণী হফশ্বা
পটিক ফাগচী
রযখা ফাগচী
রভাোঃ াহফবুয যভান
জাবভরা খাতুন
হফজয় চন্দ্র সূত্রধয
ফানা যানী
মৃত রমাবগন্দ্র নাথ
রযফা যানী
ভূবন্দ্রনাথ যকায
প্রহতভা যানী
ভকবছদ আরী
লুৎপন নাায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

03/04/1988
04/12/1994
01/07/1988
15/07/1992
12/07/1992
15/01/1992
01/06/1987
01/01/1991
07/01/1992
20/01/1994
20/09/1995
20/02/1989
20/07/1995
25/08/1992
10/07/1995
11/02/1997
27/12/1992
24/06/1995
15/07/1993
23/09/1987
01/07/1993
29/12/1992
12/07/1993
12/10/1995
19/08/1992
26/11/1994
07/06/1995
27/05/1993
15/06/1993
20/11/1991
05/08/1988
30/08/1989
17/12/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80298

রভাোঃ াী

80299

রক, এভ, নজরুর ইরাভ

80300

রভাোঃ াহপজুয যভান

80301

রভাোঃ রহরভ রযজা

80302

রভাোঃ নুয আরভ

80303

রভাোঃ রুবফর

80304

পজবর যাব্বী

80305

রভাোঃ আহযপ রাবন

80306

রভাোঃ াবফ আরী

80307

ভীয াহব্বয আরী

80308

ভীয আান আরী

80309

এ, এভ াীন

80310

রভাোঃ হদুর ইরাভ

80311

অহভত কুভায ভন্ডর

80312

তন্ময় ভাযহপ

80313

হফল্ল ভঙ্গর বফযাগী

80314

রা কুভায ঘযাভী

80315

হযয়াজুর ক ফাবু

80316

হনা যাণী যদায

80317

রভাোঃ রুবফর হভয়া

80318

নবফাদীত কুভায জীফন

80319

রভাোঃ আযানের ইরাভ

80320

জুবয়র ভন্ডর

80321

রভাোঃ ভামুন খান

80322

হাফ উহিন

80323

রভাোঃ যহন রাবন

80324

রভাোঃ জাইদুর ইরাভ

80325

রভাোঃ আহযনেজ্জাভান

80326

াান আরী

80327

কাজী রভাোঃ আযাপ আবনায়ায

80328

তানহজনা আক্তায

80329

রভাছাোঃ আজাদী আখতায

80330

রভাোঃ তাজমুর রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ দহরলুয যভান
রভাছাোঃ ায়া রফগভ
কাজী আজাদ
হভব নূরুননাায
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রযনু রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রহরনা খাতুন
রভাোঃ রভাপাজ্জর রাবন
নুয জাান রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায
নাায
ফাইদুর ইরাভ
রপহি রফগভ
আব্দুর াই
রযাবকয়া খাতুন
রভাোঃ তাজু ভন্ডর
রভাছাোঃ আবভরা রফগভ
ভীয সুযভত আরী
াভচুন নাায
ভীয হজবুল্লা
তহভনা খাতুন
মৃত আোঃ খাবরক মুিী
াহরভা রফগভ
রভাোঃ াভছু উহিন
রভাছাোঃ নেয়াযা রফগভ
অযহফন্দু কুভায ভন্ডর
ঠাকুযানী ভন্ডর
মুহনরুদজাভান হভরন
হযক্তা াযবীন
শ্রী নাথ বফযাগী
হনভিরা বফযাগী
াধন চন্দ্র ঘযাভী
হভনা যানী ঘযাভী
রভাোঃ নূরুর ইরাভ গাজী
নাহগি রফগভ
নবগন্দ্র নাথ যদায
নহভতা যাণী যদায
রভাোঃ ইভাইর রাবন
রভাছাোঃ কাহযভা রফগভ
ফাবুজী রঘাল
রুনা রঘাল
রভাোঃ আইনুর ক
আজাদী রফগভ
রভান ভন্ডর
রজানা রফগভ
আোঃ াহরভ খান
নাহছভা রফগভ
আোঃ ভাবরক ারাদায
রভাাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ আইনুর ক
রভাছাোঃ নাহছভা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ক
রভাাোঃ নাবদযা রফগভ
মৃত হদুজ্জাভান
রভাছাোঃ আরুরা খাতুন
মুনছুয যভান
কাহযভা হফহফ
কাজী আবনায়ায রাবন
কাজী কুসুভ আবনায়ায
রভাোঃ তাভহজদুয যভান
রভাছাোঃ নাযহগ আক্তায
মৃত আজাায
রভাছাোঃ আহভনা রফগভ
রভাোঃ ইয়াকুফ আরী
রভাছাোঃ নাহছভা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/05/1995
24/04/1996
25/12/1997
10/05/1995
30/12/1989
15/10/1993
06/09/1997
11/06/1994
03/03/1995
01/11/1990
15/11/1988
10/12/1992
15/03/1986
15/10/1993
04/08/1997
01/01/1990
01/07/1989
21/07/1996
31/05/1996
15/08/1994
07/01/1991
14/05/1994
12/12/1997
15/10/1993
12/08/1994
02/02/1994
10/02/1990
01/06/1991
05/07/1990
01/01/1991
18/11/1996
21/07/1993
25/10/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80331

কারার কুভায প্রাাং

80332

আরতাপ রাবন

80333

হভ নুযজাান আক্তায

80334

রভাোঃ ভহনয খাঁন

80335

রভাছাোঃ মুঞ্জুয়াযা

80336

হভ হযনা াযবীন

80337

রভাোঃ হদুর ইরাভ

80338

এ, টি, এভ আযাপাত হহিক

80339

রভাোঃ ভামুদুর াান

80340

রভাছাোঃ হরা খাতুন

80341

রভাোঃ ফাবুর রাবন

80342

আরভগীয

80343

রভাোঃ আবুর কাবভ

80344

হনয়াভত আরী

80345

রভাোঃ াভীভ আান

80346

রভাোঃ হুভায়ন কহফয

80347

ফাকী হফল্লা

80348

রভাোঃ সুজন আরী

80349

রভাোঃ রজাফাবয়য রাবন

80350

মুহজবুয যভান

80351

রভাোঃ আহযপ রাবন

80352

রভাোঃ রা হভয়া

80353

আবু রভানাবয়ভ হহিক

80354

রভাোঃ রতাপাবজ্জর রাবন

80355

হফশ্বহজত ভন্ডর

80356

রভাোঃ ভাকায়াত াান

80357

ানা রনা রদারন

80358

নহজত ভন্ডর

80359

াহফফা খাতুন

80360

রভাোঃ আবু ইউসুপ

80361

রভাোঃ হপবযাজ ইরাভ

80362

পহযদুর ইরাভ

80363

রভাোঃ াহকর ারাদায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
সুধীয চন্দ্র প্রাাং
রজযাৎস্দা যাণী
নুয রভাাম্মদ
আবনায়াযা
রভাোঃ ভয আরী
নফীযন
রভাোঃ রভাাযপ খান
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রভাাযপ রাবন
ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ রভাযবতজা রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক
হভব াহছনা ক
রভাোঃ আবুজায যভান
রভাছাোঃ ছাবরভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর জব্বায
মৃত রভাবরভা রফগভ
রভাোঃ াভসুর ইরাভ
রভাছাোঃ হভনা খাতুন
রভাোঃ হন্ডত আরী
রফাংগী রফগভ
ভহপজ উহিন
সুহপয়া
রভোঃ কাভার াা
াানা খাতুন
পযাদ রাবন
খাবরদা আক্তায
রভাোঃ ইছাক হভয়া
রভাছাোঃ জবফদা রফগভ
রভাোঃ রুহুর আহভন
রভাছাোঃ লুৎপিাায
আব্দুর ভাবজদ
যন আযা হফহফ
রভাোঃ ায়দায আরী
হুবন আযা রফগভ
জীভ উিীন
জািাতুর রপযবদৌ
আহতয়ায যভান
তানহজরা খাতুন
রভাোঃ আভজাদ রাবন
রভাছাোঃ ভঞ্জুযা রফগভ
রভাোঃ াহকভ হভয়া
পাবতভা রফগভ
আপজার রাবন
হযপা
মৃত আোঃ কাবদয মৃধা
নুযজাান রফগভ
বযত ভন্ডর
কনক াা
মৃত াাজাান আরী
রভাছাোঃ ভাসুদা রফগভ
রভাোঃ াহনপ হভয়া
হভব হনলুপা রফগভ
হনভির ভন্ডর
হফজয়া ভন্ডর
রভাোঃ াখায়াত রাবন
হভব হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ সুন্দয আরী
বযবয রনছা
রভাোঃ আবুর কাবভ রভাল্লা
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আজগায আরী
পহযদা খাতুন
আোঃ াহকভ
ভাসুভা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/07/1990
10/04/1992
04/04/1989
28/08/1996
31/01/1993
01/10/1989
15/06/1985
25/05/1990
01/03/1991
20/08/1988
12/05/1988
01/01/1993
12/11/1987
05/08/1990
12/10/1991
01/03/1990
18/01/1989
15/10/1996
01/01/1996
01/01/1988
20/04/1994
25/11/1995
16/06/1991
05/03/1988
01/01/1990
26/06/1992
09/10/1994
02/03/1989
08/12/1997
01/01/1992
08/02/1992
30/12/1994
31/12/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80364

রাাগ চন্দ্র যায়

80365

রভাোঃ ািাভ রাবন

80366

রভাোঃ রযজা ারবী

80367

কল্পনা যায়

80368

পজবর যাহব্ব (হনাত)

80369

রভাোঃ রগারাভ ভরা

80370

রভাোঃ রভাদাহিয যভান

80371

রভাোঃ তানবীয াান

80372

হউহর

80373

রভাোঃ আবু মুা

80374

ভীয ছদরুর আহভন

80375

কৃায়ন তালুকদায

80376

রভাোঃ পজলুর কহযভ

80377

রভাোঃ হভজানুয রখ

80378

ফহছয উহিন

80379

পযাদ রাবন

80380

আবয়া হহিকা

80381

রভাোঃ যায়ান ফাবু

80382

রভাাম্মদ আব্দুর খাবরক

80383

ভামুদুর াান

80384

যভজান আরী

80385

অতনু যকায

80386

রভাোঃ াভীভ ভন্ডর

80387

রভাোঃ রুহুর আহভন

80388

রভাোঃ ারা উিীন

80389

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ অহব

80390

রভাোঃ যহফউর াান

80391

ভামুদুর াান

80392

রভাোঃ রাবর যানা

80393

রভাোঃ রুহুর হহিক

80394

আব্দুল্যা

80395

রভাোঃ ইভাইর রভাল্লা

80396

রভাোঃ রাবর যানা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
হফজয় চন্দ্র যায়
রপারী যানী যায়
রভাোঃ আহজজুর ক
ভহনা রফগভ
রভাোঃ কাভার উহিন
পাযানা াযবীন
নৄহরন কৃষ্ণ যায়
কহফতা যায়
রভাোঃ রাবন
হপবযাজা আকতায
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
রভাাোঃ াাযা ফানু
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রভাাোঃ জাহভরা রফগভ
আপছায আরী রখ
যহদা রফগভ
মৃত রগারাভ রভাস্তপা
মৃত রপারী রফগভ
ভীয হজবুল্যা
তহভনা রফগভ
শ্যাভর হফকা তালুকদায
হভনু তালুকদায
রভাোঃ ারুন-অয-যীদ ভহল্লক
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রখ রভাবয়ত উহিন (মৃত)
রযখা রফগভ (মৃত)
ফাহকয়ায
রযবফকা
ভহপজুয যভান
আঞ্জুযা রফগভ
আহভনুয যভান
রহরনা রফগভ
রভাোঃ রফরাবয়ত রাবন
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
রভাাম্মদ নুযনফী
খাবরদা আক্তায
রভাোঃ রগারজায আরী
াহরভা খাতুন
ভহজফয যভান
রজানা রফগভ
অবাক যকায
ভারতী যকায
াজাান আরী
হরহর রফগভ
রভাোঃ আকফয আরী
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ াারুর ইরাভ
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
রভাছাোঃ যনআযা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
ারুর রফগভ
ভাকছুদুয যভান
রাবনআযা রফগভ
রভাোঃ নুয ইরাভ
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
মৃত লুৎপয যভান
রভাছাোঃ হউরী রফয়া
মৃত বতয়য আরী
শুকুযন রনছা
রভাোঃ আবুর কারাভ রভাল্লা
আবরয়া রফগভ
মৃত ভনছুয আরী
আবভনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

02/05/1991
16/11/1994
30/12/1987
15/09/1987
04/01/1997
28/12/1998
01/02/1991
10/07/1989
05/01/1990
15/04/1991
05/10/1993
13/10/1990
15/07/1988
30/11/1997
10/01/1991
08/12/1994
01/10/1997
28/11/1988
08/07/1987
20/04/1993
08/11/1995
08/07/1994
15/12/1990
15/10/1990
11/07/1987
18/04/1990
01/03/1994
07/11/1996
01/02/1997
11/08/1997
03/05/1993
25/09/1989
16/04/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80397

রভাোঃ আরাহভন

80398

রভাাম্মদ ভহভন রাবন

80399

রভাোঃ বুজ রাাইন

80400

সুভনা খাতুন

80401

রভাোঃ ইযাহপর রাবন

80402

দীনফন্ধু যদায

80403

রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন

80404

আরপাজ রাবন

80405

এইচ.হড. জাহদুর ইরাভ

80406

ভহল্লকা ভন্ডর

80407

রভাোঃ রগারাভ যসুর

80408

রদফাীল চক্রফতী

80409

রভাোঃ ভামুন রাবন

80410

রভাাম্মদ আহভনুর ইরাভ

80411

াান ভাামুদ

80412

রাবরী আক্তায

80413

রভাোঃ ইউসুপ আরী

80414

রখ মুযাদ আরী

80415

রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন

80416

যাহন আক্তায

80417

হযচযন দা

80418

রভাোঃ আর আহভন রাবন

80419

হভঠুন হফশ্বা

80420

কাহনজ পাবতভা হপ্রয়া

80421

মুঞ্জুয়াযা রফগভ

80422

ইনতাজ আরী

80423

ভা খাতুন

80424

হযাংকু চন্দ্র যকায

80425

রভাোঃ ভানেজুয যভান

80426

আন দা

80427

াথ ি াযথী দা

80428

তন কাহন্ত দা

80429

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ জুহুয উহিন রভাল্লা
াহভদা রফগভ
রভাোঃ আরী রনয়াজ
ভবনায়াযা রনয়াজ
রভোঃ আনছায আরী
রভাছাোঃ সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ হপউিীন হফশ্বা
ছবুবযান রনছা
রভাোঃ রদাবরায়ায রাবন
রভাছাোঃ াীন
অহচন্তয যদায
সুহরা যদায
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রযাবকয়া খাতুন
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
যাহরা রফগভ
জয়নার উহিন খান
কহনুয রফগভ
হফজয় ভন্ডর
সুহভত্রা ভন্ডর
রভাোঃ আবভদুর ইরাভ হফশ্বা
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
াংকয চক্রফতী
রপারী চক্রফতী
এরাী ফক্স
রযাবকয়া রফগভ
রভাাম্মদ আব্দুর কাবদয ভাতুব্বয
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ নুরুর ক
াীনা আক্তায
রভাোঃ আজাদ কাজী
াহনা সুরতানা
রভাোঃ আবুর রাবন
তাবযা রফগভ
রভাোঃ নবয রখ
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ হউরী ফানু
রভাোঃ াহরভ খান
কহনুয রফগভ
বযন্দ্র চন্দ্র দা
ন্ধ্যা যানী দা
রভাোঃ রাফান আরী
রভাছাোঃ জাবদ খাতুন
হফবফক যিন হফশ্বা
যভা যায়
আোঃ ভহতন
াভসুিাায
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
লুৎপন রনছা
হছকয আরী
জুবরখা
াভছুহিন
ভহজদা খাতুন
যভনী কান্ত যকায
আযতী যানী যকায
রভাোঃ আভীয আরী
রভাছাোঃ রজাৎা রফগভ
আনন্দ রভান দা
অভরা যানী দা
মৃত প্রান্ত কুভায দা
ফীনা যানী রচৌধুযী
সুফর চন্দ্র দা
কুসুভ যানী দা
রভাোঃ যনেিীন রভাল্যা
রজাবফদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/11/1997
01/01/1989
26/02/1994
11/02/1989
17/10/1996
01/01/1988
14/08/1987
26/03/1999
01/12/1987
25/04/1992
06/11/1991
28/02/1991
10/03/1987
13/01/1989
01/01/1996
15/11/1992
04/06/1991
02/01/1998
22/12/1989
05/03/1996
01/07/1988
20/12/1995
10/05/1995
03/04/1997
01/10/1988
20/03/1990
22/09/1988
27/08/1991
20/05/1991
06/03/1996
01/09/1991
10/07/1991
01/11/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80430

রস্দাাংশু রখয দা

80431

আক্তারুজ্জাভান

80432

আপবযাজা ইয়াহভন

80433

জুুঁই যানা রদ

80434

রভাোঃ াহকফ খান

80435

রভাোঃ জাহদ াান

80436

আহনছুয যভান

80437

াভীভা নাহযন

80438

রভাোঃ ভাছুভ আবম্মদ

80439

রভাোঃ আব্দুর আহরভ

80440

হপবযাজা খাতুন

80441

রভাোঃ ভামুদুর াান

80442

রভাোঃ জাহকরুর ক

80443

রভাোঃ রযাকনুজ্জাভান

80444

হফপ্লফ রাবন

80445

হফপ্ল হভয়া

80446

নাহযন আক্তায

80447

ভহি রবৌহভক

80448

রভাোঃ যাজু আভদ

80449

রভাাোঃ হযয়া আক্তায সুভা

80450

াভীভা নাছযীন

80451

এ. এভ. ভাামুদুর াান

80452

আহজজুর ক

80453

ফাবুর রাবন

80454

যাহজফ দা

80455

াভছুন নাায

80456

রভাছাোঃ ভানেজা আকতায

80457

যতন ফসু

80458

রভাোঃ াভীভ আবভদ

80459

রভাোঃ ইভরুর কাবয়

80460

রভাছাোঃ াবযা খাতুন

80461

রভাোঃ ভামুন ভহল্লক

80462

রভাোঃ আযানেজ্জাভান হাফ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
বীভরার দা
অিরী যানী দা
রভাোঃ হহিকুয যভান
যীনা খাতুন
ভহজবুয যভান
যহভা খাতুন
িাবন্দ্র চন্দ্র রদ
রপারী যানী রদ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ ফানু রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
রজাবফদা রফগভ
ভহজফয যভান
ছাবভরা রফগভ
রভাাম্মদ আব্দুর আহজজ হভয়া
আবভনা রফগভ
রভাোঃ ফজলুয যভান
ইয়াছহভন আক্তায
মৃত আোঃ রহতপ
মৃত রফগভ রনছা
রভাোঃ াহপজুয যভান
রভাছাোঃ যনাযা রফগভ
মৃত আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ দহছয উিীন
মৃত জহযনা রফগভ
এ, এভ, আহতয়ায যভান
রভাছাোঃ রুারী রফগভ
ুঁ া
আবুর কাবভ ভূঞ
াভীভা ইয়াহভন
আজাদ আকন্দ
রফবদনা
রভাোঃ রহতনেয যভান
রজানা রফগভ
ফাবুর রবৌহভক
কুসুভ রবৌহভক
মৃত রভাোঃ ভাসুভ হফশ্বা
তাহরভা রফগভ
আফদুর আহজজ রভাতাবরফ
আবরয়া রফগভ হনলু
া রভাোঃ আরতাপ ভামুদ
হভনাযা রফগভ
এ. এভ. আবু ইরাভ
াহনা রফগভ
মৃত ফাাদুয হভঞা
হহযন রফগভ
জুড়ান রভাল্লা
কভরা রফগভ
যাখার দা
রিী দা
মুত ইভান রাবন
নুয জাান
রভাোঃ রভাফাযক আরী
রভাছাোঃ ভহরভা খাতুন
ফাসুবদফ ফসু
ঝণ িা ফসু
রভাোঃ াভছুর ক
াবযা রফগভ
রভাোঃ ইফাদুয যভান
াানাজ াযবীন
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ রহরভ ভহল্লক
ভাবজদা রফগভ
এ. এভ. জাহদুর ইরাভ
রভাাোঃ ভাামুদা নাছহযন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

21/10/1991
06/03/1994
04/03/1993
01/10/1993
15/12/1998
21/05/1993
04/03/1988
15/11/1987
01/01/1988
25/07/1990
30/12/1993
02/02/1990
03/03/1990
31/12/1992
01/10/1994
30/06/1995
01/07/1997
02/02/1992
16/08/1990
01/04/1995
06/05/1989
30/12/1995
23/08/1990
28/12/1994
03/05/1991
03/02/1996
15/05/1994
13/06/1989
01/10/1995
09/04/1991
14/08/1993
20/10/1995
20/06/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80463

হভতু

80464

রভাোঃ সুজন হভয়া

80465

এহথনা রজভহ দা

80466

শ্রাফনী যানী যকায

80467

যাপান জাহন

80468

রভাোঃ াহকবুয যভান

80469

রভাোঃ নাঈভ পহকয

80470

আবযপা খাতুন

80471

রভাোঃ াান-আর-ভামুন

80472

রভাোঃ হযয়ন হভয়া

80473

রভবদী াান রভাল্লা

80474

হযপাত রাবন

80475

রভাোঃ রভাফাযক রাবন খান

80476

রভাোঃ তানবীয রাাইন

80477

রাবর যানা

80478

ফানা যানী

80479

রভাোঃ এনামুর ক

80480

রফদ প্রকা

80481

রভাোঃ রদবরায়ায রাাইন

80482

আহম্বয়া আক্তায

80483

রভাাোঃ রযবনা খাতুন

80484

ীভা খানভ

80485

যহকবুর ইরাভ

80486

ইভন

80487

রভাোঃ ভহউহিন

80488

রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন খান

80489

রভাোঃ আযবপ যব্বানী

80490

রভাোঃ আহনসুয যভান

80491

রভাোঃ ভয পারুক

80492

রভাোঃ াহকফ রাবন

80493

াহন ভামুদ

80494

রভাোঃ যানা মুস্তাহপজ

80495

রভাছাোঃ যাহ খাতুন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভহজফয যভান
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ জভবয আরী
চায়না রফগভ
রজাবপ দা
রহযনা দা
হযভর যকায
কাঞ্চন ভারা যকায
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
পহজরাতুন রনছা
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাছাোঃ াভীভ আক্তায ফানু
খাজা নাজীভ উিীন
াহরভা রফগভ
আরতাফ রাবন
াহফফা রফগভ
রভাোঃ ভহতয়য যভান
রভাছাোঃ রাইরী খাতুন
রভাোঃ আোঃ যউপ হভয়া
রভাছাোঃ রযবফকা রফগভ
এ. খাবরক রভাল্লা
আহভনা রফগভ
রভাাযযপ রাবন
রযখা রফগভ
রভাোঃ হপকুর আরভ
পহজরন রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাাোঃ জয়গন রফগভ
মযত আরী
যত্না রফগভ
নফ কুভায যকায
রপারী যানী যকায
রভাোঃ দাবনছ আরী
রভাছাোঃ রযবনা রফগভ
কভর যকায
সুহভত্রা যানী
হরয়াকত আরী
জাানাযা রফগভ
যহপক ভূঞা
স্মৃহত আক্তায
রভাাোঃ নূযতাজ আরী
রভাাোঃ াবভা খাতুন
রভাোঃ রফরাবয়ত রাবন
ছাবরা রফগভ
যহফউর ইরাভ
নাহযন সুরতানা
রফল্লার খান
াহরভা রফগভ
হজিাত আরী প্রাভানীক
ভযজান রফগভ
রভাোঃ াবজদুর ক খান
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ হজকরুর আরভ
রভাছাোঃ রভাবযপা রফগভ
রভাোঃ ভহনয উহিন
রভাাোঃ আহনা রফগভ
রভাোঃ রহরভ হকদায
রভাাোঃ রুনু রফগভ
রভাোঃ আবু ফকয মৃধা (মৃত)
কুরসুভ রফগভ
আবুর কাবভ ভূইয়া
াবচন বানু
মৃত রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান
রপাহর খাতুন
রভাোঃ ররাকভান রাবন
জুপা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1989
01/01/1993
23/11/1994
09/10/1996
16/12/1992
02/11/1997
10/04/1998
08/10/1992
25/07/1993
08/08/1991
17/09/1991
01/11/1998
01/01/1996
17/07/1989
01/01/1998
02/02/1993
20/10/1995
09/11/1993
27/10/1991
30/01/1995
10/10/1987
02/01/1988
11/10/1992
08/07/1996
21/10/1987
18/01/1992
30/11/1987
03/05/1990
22/04/1994
04/02/1987
01/01/1986
14/04/1988
01/06/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80496

রভাোঃ আাদুর ইরাভ

80497

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

80498

রভাোঃ বুজ হভয়া

80499

হল্পী যানী ীর

80500

রভাোঃ হভঠু হভয়া

80501

রভাোঃ াহফবুয যভান

80502

রভাোঃ আর-ভামুন রভাল্লা

80503

ভাসুভা সুরতানা

80504

কাউছায আবভদ (আকা)

80505

ভাকসুদা আক্তায

80506

রভাোঃ আযানেজ্জাভান

80507

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

80508

রভাোঃ আবনায়ায াযববজ

80509

রভাোঃ আবু যায়ান

80510

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

80511

রভাোঃ হপবযাজ আরভ

80512

াংকয চন্দ্র দা

80513

রভাোঃ হভজানুয যভান

80514

রভাোঃ হফল্লার রাবন

80515

হদনা আক্তায

80516

রভাোঃ য়াহদুজ্জাভান

80517

সুহপ্রয়া যায়

80518

রভাোঃ ভাসুদায যভান

80519

রভাছাোঃ হনলুপা আক্তায

80520

রভাোঃ জুবয়র রাবন

80521

রভাোঃ রগারাভ যব্বানী

80522

যতন চন্দ্র

80523

আব্দুয যাজ্জাক

80524

রভাোঃ রগারাভ রভাক্তাদীয

80525

রভাোঃ আব্দুর ভািান

80526

এ, এভ, ভামুদুর াান

80527

হযা আক্তায

80528

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর জহরর যকায
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ রভান্তাজ আরী
রভাছাোঃ রজযানা রফগভ
রভাোঃ আোঃ াভাদ হভয়া
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
হনতয যিন ীর
হফতা যাণী ীর
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ রহরতন রফগভ
ভহজবুয যভান
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আরভগীয রভাল্লা
আঙ্গুযা রফগভ
রভাোঃ কাভার উহিন
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ কাভার উহিন
আবরয়া রফগভ
আবুর কাবভ
নূয জাান
রভাোঃ পজলুর ক
রভাছাোঃ আবযপা রফগভ
আব্দুর রভাত্তাবরফ ভন্ডর
রভাছাোঃ আহম্বয়া হফহফ
আব্দুর রভাত্তাবরফ ভন্ডর
রভাছাোঃ আহম্বয়া হফহফ
রভাোঃ াবতভ আরী
রযহজয়া সুরতানা
রভাোঃ যহফউর আরভ
নাজভা আরভ
গাজী রভাোঃ রার হভয়া
পহজরা রফগভ
ননী রগাার দা
রমাগভায়া দা
রভাোঃ দুদু যদায
রভাাোঃ মুিী খাতুন
রভাোঃ আবু তাবয
আহপয়া রফগভ
ইভাইর রাবন
রযনু রফগভ
মৃত অহয়ায যভান
রভাছাোঃ রূারী রফগভ
হযবতাল যায়
ফীনা যায়
রভাোঃ এভযান আরী
রভাছাোঃ ভাানেজা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
নুয জাান
রভাোঃ দহছয উহিন
রভাছাোঃ াহছনা রফগভ
রভাোঃ নূযর ক
রভাছাোঃ রগাবরনুয রফগভ
অবন চন্দ্র যায়
রৌদা ফারা
মৃত আরতাফ রাবন
রভাছাোঃ আহভনা রফগভ
রভাোঃ ইভদাদুর ক
রভাছাোঃ মুক্তা খাতুন
রভাোঃ নুয আরভ
ভনজুয়াযা রফগভ
এ, এভ, আইউফ আরী
ভভতাজ রফগভ
পজলুর ক
রগাবরনুয রফগভ
রভাোঃ যহফউর আরভ
নাজভা আরভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/03/1990
05/09/1992
20/09/1987
04/01/1988
12/10/1988
10/06/1992
05/06/1993
21/01/1989
09/06/1996
08/02/1984
01/02/1994
01/09/1998
25/01/1989
20/11/1996
01/06/1993
16/12/1988
17/11/1989
02/02/1997
14/03/1989
29/03/1993
13/07/1989
05/02/1997
15/10/1987
10/09/1993
03/03/1995
23/02/1990
07/08/1990
05/01/1991
03/01/1995
02/01/1991
17/10/1987
11/10/1991
21/01/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80529

বুজ ভহল্লক

80530

রভাোঃ রাাগ রাবন

80531

রভাোঃ াইদ রভাাযপ

80532

াহদয়া ক

80533

হকবায রন

80534

রভাোঃ আবুর াান

80535

রভাোঃ খাবরদী াান

80536

রভাোঃ াভীভ াযববজ

80537

ভাহনক ফসু

80538

তহুযা হহিকা

80539

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

80540

রভাোঃ যভতউল্লা

80541

হরহ খানভ

80542

মতীন্দ্র চন্দ্র দা

80543

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

80544

রভাাম্মদ শুব আহবভদ

80545

রভাোঃ াইনের ইরাভ

80546

রভাোঃ াগয

80547

হজানুয ভামুদ জাহন

80548

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান

80549

রভাছাোঃ রভাতাাযা খাতুন

80550

রভাোঃ ভামুদুয যহদ

80551

রভাোঃ কত জাান

80552

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

80553

রভাোঃ ভামুদুর ক

80554

রভবদী াান

80555

রভবদী াছান

80556

ইযাত জাান

80557

রভাোঃ ভাামুদুন নফী

80558

াহদয়া জাান

80559

তানুবা তাফাসুভ

80560

হরটন যকায

80561

রভাোঃ আবুর াান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ মুনসুয আরী ভহল্লক
মুকুর
রভাোঃ কালু মৃধা
রভাাোঃ ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ াা আরী
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
আবনায়ারুর ক
ভাবজদা রফগভ
মতীন্দ্র রান
কল্পনা রন
মৃত আবফদ আরী
রভাছাোঃ দুরারী রফগভ
রভাোঃ আইয়ুফ রাবন
যাহয়াযা রফগভ
রভাোঃ আইয়ুফ রাবন
যাহয়াযা রফগভ
স্বন ফসু
নহভতা ফসু
রভাোঃ জাহকয হুাইন
াভসুিাায
রভাোঃ আব্দুর আরী প্যাদা
রছবনায়াযা রফগভ
এ রক এভ ভাাবুবুয যভান
রভাছাোঃ যানুয রফগভ
াইদ রখ
াবরা রফগভ
শুক্রভহন দা
রিৌদী যাণী দা
রভাোঃ ভবয আরী
রভাছাোঃ আযহজনা খাতুন
রভাাম্মদ তাঁযা হভয়া
চাঁনভারা রফগভ
রভাোঃ হপউহিন হভয়া
সুযাইয়া রফগভ
রভাোঃ নাহজভ
রভাছাোঃ নীলুপা রফগভ
রভাোঃ াহপজুয যভান
হজিাত রযানা
মৃত রভাজাবম্মর ক
উবম্ম কুরছুভ
রভাোঃ আব্দু ছাভাদ
রভাছাোঃ ছাবরা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রাবন আযা রফগভ
রভাোঃ হদুয যভান
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ আবু ফকয হহিক
রবরনা রফগভ
রভাোঃ আবনায়ারুর ক
ভাবজদা রফগভ
আজাদ আকন্দ
রফবদনা রফগভ
আবুর কাবভ
রজাছনা আক্তায
রভাোঃ দুদু হভয়া
হনলুপা রফগভ
মৃত াানুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভহনকা রফগভ
রভাোঃ দুদু হভয়া
হনলুপা রফগভ
রভাোঃ আহযপ আরী
রভাছাোঃ নাহজযা খাতুন
আগয আরী
াহভনা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবরফ
আছভা হফহফ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/03/1995
14/04/1995
25/12/1996
21/01/1995
31/12/1994
26/10/1989
01/10/1994
14/07/1990
25/04/1992
12/01/1995
28/02/1995
30/07/1997
15/05/1995
21/07/1987
03/03/1990
22/03/1992
15/06/1987
15/10/1995
28/08/1998
27/02/1991
16/10/1993
11/06/1987
04/04/1992
04/08/1995
10/06/1996
11/01/1996
01/10/1996
19/07/1994
29/09/1995
19/07/1994
18/02/1999
10/05/1996
01/10/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80562

রভাছাোঃ জাহদা খাতুন

80563

উজ্জর চন্দ্র যায়

80564

রভাছাোঃ য়াহভা আক্তায

80565

রভাোঃ জাহদ াান

80566

রভাোঃ নুয ছারাভ যকায

80567

রভাোঃ যাবদ আবম্মদ

80568

হন্টু চন্দ্র ভন্ডর

80569

অহর উল্যা

80570

রভাোঃ রাযাফ রাবন

80571

রভাোঃ রাবর যানা

80572

রভাছাোঃ আযহপনা আক্তায

80573

জুবয়র দা

80574

ফাদর দা

80575

নাহদ াান

80576

রভাোঃ যীনের ইরাভ

80577

মুযাদুজ্জাভান

80578

রভাোঃ াইনের ইরাভ

80579

াহভভা নাছহযন

80580

রভাোঃ জহভ উহিন

80581

রভাোঃ আব্দু ছারাভ

80582

রভাোঃ ভাইনুর ইরাভ াগয

80583

যাহদা আক্তায

80584

পাযজানা আজভীন

80585

ররার রভাড়র

80586

রভাোঃ আব্দুর াহভদ

80587

াপছা

80588

রভাোঃ যাবর

80589

রভাোঃ পজবর যাব্বী

80590

রভাাোঃ তহভনা আক্তায

80591

রভাোঃ ইব্রাহভ

80592

রভাোঃ আবু াঈদ

80593

সুথ কুভায ীর

80594

রভাোঃ আর আহভন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত াধু হভয়া
রভাছাোঃ ভহতুন রফগভ
দুহন্দ যাভ যায়
সুহচত্রা যানী যায়
রভাোঃ য়াবজদ আরী
রভাছাোঃ রযাজী আক্তায
রভাোঃ আব্দুর াহভদ গাজী
আয়া রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয যকায
রভাছাোঃ নুয নাায রফগভ
রভাোঃ আপতাফ উহিন রভাল্লা
রভাছাোঃ ঝযনা রফগভ
হনভির চন্দ্র ভন্ডর
জয়ন্তী যানী ভন্ডর
রভাোঃ ভকবুর আবভদ
রভাছাোঃ খায়রুন রিছা
মৃতয ইউসুপ আরী
রভাছাোঃ সুরতানা যাহজয়া
রভাোঃ আপজার রাবন
নূযতাজ রফগভ
রভাোঃ আহপজায যভান
রযহজনা রফগভ
ধনফাঁী দা
হল্পী দা
মৃোঃ হযরার দা
হভনু ফারা দা
আব্দুর আহজজ
ভহজিনা খাতুন
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
রুপা খাতুন
আহনসুয যভান
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ ফাবুর হভয়া
রভাাোঃ ানাজ াযবীন
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
রভাছাোঃ রযবফকা
রভাোঃ চান হভয়া
রভাাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আহরমুিীন রখ
রভাছাোঃ ছাবরা
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক ারাদায
রুহফয়া াযবীন
রভাোঃ যহদ মৃধা
াহনুয রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
রহরনা সুরতানা আখতায
রভাোঃ রখাযবদ রভাড়র
হহযনা রফগভ
রখ আনায আরী
রযাবকয়া
রভাতাবরফ ারাদায
মুকুর রনছা
রভাোঃ জাাঙ্গীয ারাদায
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ াভছুর প্রাভাহনক
রভাছাোঃ াহপয়া খাতুন
আোঃ খাবরক খহরপা
রানা বানু
রভাোঃ আবুর কারাভ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান
তনেযা খাতুন
চীন্দ্রনাথ ীর
নৄষ্প যানী
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
আহয়া
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/09/1996
17/07/1995
17/05/1990
20/09/1993
20/11/1993
12/10/1991
06/12/1988
03/02/1989
18/11/1988
24/12/1992
03/09/1997
08/02/1994
10/08/1992
03/12/1994
06/08/1995
03/01/1990
31/12/1996
08/04/1996
04/06/1992
11/02/1993
21/10/1993
01/11/1993
15/06/1989
13/06/1987
24/01/1991
01/06/1993
02/06/1997
10/10/1996
10/02/1996
01/01/1990
05/11/1992
02/07/1988
12/06/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80595

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

80596

রভাোঃ রগারাভ যাব্বানী

80597

স্মৃহত আক্তায

80598

রভাোঃ াাদাত রাবন

80599

শ্রী জীফন কুভায যায়

80600

আব্দুয যহভ

80601

হযপাত পাযজানা

80602

রভাছাোঃ পাযজানা ইয়াহভন

80603

রভাোঃ আহজজুয যভান

80604

রভাোঃ আহপ রাবন

80605

রভাছাোঃ নুয আক্তায হনা

80606

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

80607

আহযনের ইরাভ

80608

রভাোঃ আহনছুয যভান

80609

রভাোঃ ভাসুদুয যভান

80610

ভাধফী যকায

80611

ভহনকা ফারা দা

80612

রভাোঃ ভানেজুয যভান

80613

রভাোঃ াীন রযজা

80614

জীফ চন্দ্রযায়

80615

রভাোঃ রাাগ ারাদায

80616

নুযাত জাান বফাখী

80617

রভাোঃ খায়রুর আরভ

80618

কাজী আকহরভা আক্তায

80619

রভাোঃ খায়রুর ইরাভ

80620

মুহজবুয যভান

80621

রভাোঃ আহনসুয যভান

80622

উৎর ভন্ডর

80623

রভাোঃ আবুর কাবভ

80624

রভাোঃ নাবজয আরী

80625

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

80626

রভাোঃ ভারুপ রাবন

80627

জর যায়

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আজগায আরী
রভাছাোঃ বুযা খাতুন
রভাোঃ হযাজুর ক
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ জাবফদ আরী
নাহফয়া রফগভ
রভাোঃ ভানেজায যভান
রাবনয়াযা খাতুন
শ্রী নহরনী কান্ত যায়
শ্রী হভনু ফারা যায়
জাাঙ্গীয
াহদা
রখ যহপকুর ইরাভ
তহভনা আপবযাজ
আব্দুয যভান
আকহরভা খাতুন
রভাোঃ ভামুদ আরী
আনজুভান আযা
রখ আবুর রাবন
আবভনা খাতুন
রভাোঃ নুয আরভ
ভাযনেয়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রহতপা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ক
রভাছাোঃ হকনা খাতুন
রভাোঃ াাজাান আরী
হনলুপা খাতুন
রভাোঃ রভাাযপ রাবন
রভাছাোঃ নাহছভা রফগভ
কৃহত্তফা যকায
করানা যকায
হপ্রয়রার দা
স্বযস্বতী ফারা দা
রভাোঃ আযাপ আরী
ভনজুয়াযা খাতুন
রভাোঃ ভহপজ উিীন
রভাাোঃ পহযদা রফগভ
হফবনাদ যায়
যানী যায়
রভাোঃ আোঃ ভহজদ ারাদায
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ অবছভ হফশ্বা
রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ এ রক আজাদ
রভাছাোঃ পাবতভা আজাদ
কাজী আরী আভদ
রায়রা রফগভ ভজুভদায
মৃত ইনতাজ আরী
ভহযয়ভ রফগভ
ভহপজ উিীন রমায়াদ িায
জহুযা খাতুন
আাদুয যভান
আহম্বয়া যভান
মৃত ভূহত ভন্ডর
ীতা ভন্ডর
রভাোঃ আছাবুর ক
রভাছাোঃ াহনা রফগভ
রভাোঃ াবযজ আরী পাযাজী
রভাছাোঃ কাজরী খাতুন
সুরতান ভামুদ
াাতন খাতুন
রভাোঃ াান আরী
হরভা খাতুন
সুনীর যায়
রযখা যায়
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/02/1997
09/11/1988
02/02/1998
10/04/1997
08/10/1992
01/01/1994
15/12/1995
31/12/1998
06/06/1993
01/03/1992
08/07/1990
21/09/1990
11/01/1998
23/12/1989
03/12/1989
25/10/1994
15/07/1991
08/03/1992
01/12/1993
15/09/1988
23/07/1987
05/02/1998
22/12/1989
31/03/1998
15/10/1993
20/11/1992
31/12/1994
03/05/1988
09/06/1988
28/10/1987
11/12/1996
01/02/1990
10/05/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80628

ভীয কবভ

80629

রভাোঃ সুজন আরী

80630

রভাোঃ যাবর যানা

80631

ছন্দা াযবীন

80632

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

80633

রভাোঃ ভাাবুয যভান

80634

রভাোঃ আাদ হভয়া

80635

রভাোঃ যাজু হভয়া

80636

রভাোঃ আযজু হভয়া

80637

জীফ দত্ত

80638

রভাোঃ আানুর াফীফ

80639

রভাোঃ রনাবফর হভয়া

80640

খাহদজা রফগভ

80641

রভাোঃ াহনপ ফাদা

80642

রভাোঃ াহরভ ফাদা

80643

রভাোঃ াগয ভামুদ

80644

রভাোঃ আান াফীফ

80645

রভাোঃ ভাবুফ আরভ

80646

আহযনের ইরাভ

80647

রভাোঃ ভামুনুয যহদ

80648

রভাোঃ রুহুর আহভন

80649

রভাোঃ াহফবুয যভান

80650

রভাোঃ আব্দুর াফ

80651

রভাোঃ আখরাছুয যভান

80652

রভাোঃ ইভাঈর রাবন

80653

তয ৎহত

80654

রভাোঃ যাহকবুর

80655

রভাোঃ ইভযান রাবন

80656

রভাোঃ জাপয ভন্ডর

80657

রভাোঃ আযঙ্গবজফ

80658

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান

80659

বন্তাল যকায

80660

রভাোঃ ভামুনুয যহদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আব্দুর ভাবরক
রযবনা
রভাোঃ ফদয আরী
রভাাোঃ রযপাতুন
রভাোঃ আাদ আরী
রফবদনা রফগভ
রভাোঃ আরভ রখ
বুরন রফগভ
রভাোঃ াফান আরী রানায
আবনায়াযা হফহফ
রভাোঃ রছারাইভান প্রাভাহনক
রভাছাোঃ কাঞ্চন হফহফ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
আবফদা রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
আবফদা রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
আবফদা রফগভ
সুকুভায দত্ত
উভা যানী দত্ত
রভাোঃ তাজুর ইরাভ
রকাহনুয রফগভ
রভাোঃ জবফদ আরী
রভাছাোঃ নুযায়া
রভাোঃ জাবফদ আরী
আযহজনা রফগভ
রভাোঃ ছনেয উহিন
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ ছুনৄয উহিন
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ নজীয রাবন
রভাছাোঃ শ্যাভরী রফগভ
রভাোঃ তাজুর ইরাভ
রকাহনুয রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান
ছাবয়দা আক্তায
আহভনুর ইরাভ
যাহভা আক্তায
রভাোঃ গফ্পায আরী
রানাবান রফগভ
আক্কাছ আরী খান
আহপয়া রফগভ
রভাোঃ আোঃ যহদ গাজী
রভাছাোঃ াহনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর রহতপ
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
হযপা রফগভ
সুহনভির ৎহত
গীতা ৎহত
আোঃ যাজ্জাক মৃধা
হযনা আক্তায
রভাোঃ ফাবয়জীদ আরী
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ারুন অয যহদ
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
মৃত. রযজাউর কহযভ
রভাছাোঃ াাজাদী রফগভ
রভাোঃ আবু াহনপ
রভাাোঃ হনলুপা রফগভ
বতন্দ্র চন্দ্র যকায
রৌবাগ্য ফারা যকায
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
ভাামুদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/10/1989
01/12/1988
11/07/1992
16/12/1993
01/07/1988
01/01/1995
11/11/1989
11/12/1987
01/03/1990
26/11/1995
28/12/1991
10/04/1993
20/06/1987
05/11/1988
10/11/1987
31/12/1991
10/01/1988
15/03/1990
22/10/1989
27/09/1990
15/10/1988
05/12/1991
01/03/1992
01/03/1994
01/01/1998
21/09/1991
08/01/1996
27/01/1990
30/12/1989
15/06/1990
10/03/1992
09/10/1993
22/04/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80661

রভাোঃ আবু তাবরফ

80662

হউরী যকায

80663

আহযনের ইরাভ

80664

উভা যানী াা

80665

বকত াা

80666

যাভ কুভায াা

80667

রভাোঃ ভাইনউহিন

80668

রভাোঃ উজ্জর হভয়া

80669

রভাোঃ রাাগ

80670

এ আই হভন্টু

80671

নয়ন চন্দ্র দা

80672

রভাোঃ কত আরী

80673

নুযভর খাতুন

80674

রভাোঃ াহনপ হকদায

80675

রভাোঃ আহযনেয যভান

80676

রভাোঃ আকতাযউজ্জাভান

80677

রভাোঃ রাাগ ভামুদ

80678

রভাোঃ য়াহভ রভাল্লা

80679

রভাোঃ ফাবয়হজদ যভান

80680

আহখ খানভ সুহভ

80681

রভাোঃ ারুন

80682

হদরী ফারা

80683

াভীভা যহদ রুভা

80684

রভাোঃ ইব্রাীভ

80685

রভাোঃ ফাবুর যীপ

80686

প্রদী ফারা

80687

াহভনা আক্তায

80688

সুফাইয়া আক্তায

80689

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ

80690

রভাোঃ ানাউল্লা হকযন

80691

রভাোঃ বুলু হভয়া

80692

দীঙ্কয যায়

80693

রভাোঃ আবু আরার

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রফরার উিীন
রভাছাোঃ আপরুজা রফগভ
অহফনা যকায
তুরী যকায
আহজজুর ইরাভ
ভাবজদা রফগভ
প্রদী কুভায াা
নহভতা যানী াা
সুবাল াা
াফ িতী যানী াা
প্রদী কুভায াা
নহভতা যানী াা
রভাোঃ য়াহজ উল্লা
বতয়যবফয রনছা
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ রুহফয়া রফগভ
রভাোঃ সুরুজ্জাভান
রভাছাোঃ পাবতভা
রভাোঃ কাবভ
ভহজিনা
অভর চন্দ্র দা
আযতী যাণী দা
রভাোঃ রভাাবফ আরী
রভাাোঃ শুকতাযা রফগভ
মৃত. াজ্জাদ রাবন
বখভন রনা
রভাোঃ রাযাফ হকদায
াহভদা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছাভাদ
রভাছাোঃ আম্বীয়া আক্তায
রভাোঃ আশ্রাপ আরী পযাজী
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আশ্রাফ আরী পযাজী
রভাাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাাম্মদ আরী
রয়াযা রফগভ
রভাোঃ জহভ উহিন
নাহছভা রফগভ
আোঃ খাবরক ারাদায
রভাাোঃ হরু রফগভ
রভাোঃ আোঃ যহদ
ভাছুভা খাতুন
হিতী চন্দ্র ফারা
াহন্ত যানী ফারা
রভাোঃ ারুন অয যহদ
ভাকসুদা যহদ
মৃত রুস্তভ আরী
মৃত রকাহনুয রফগভ
রভাোঃ কারাভ যীপ
রভাাোঃ আহছয়া রফগভ
প্রনেল্ল ফারা
হযবা যানী ফারা
রভাোঃ জাভার উহিন
ারভা রফগভ
রভাাম্মদ আরী
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ কাভার উহিন
ভনজু আযা রফগভ
রভাোঃ আভান উল্লযা
াহদা রফগভ
রভাোঃ আবদ আরী
বুরবুরী রফগভ
প্রনেল্ল চন্দ্র যায়
ফান্তী যায়
রভাোঃ অহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ ছাবরা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/03/1994
15/05/1995
04/12/1994
31/12/1987
28/06/1995
05/01/1989
10/02/1993
12/02/1993
10/12/1993
10/12/1993
01/01/1991
18/04/1994
11/06/1987
05/11/1993
18/08/1987
15/01/1992
07/11/1996
04/03/1993
26/08/1994
11/01/1990
03/07/1992
30/11/1988
21/10/1988
08/10/1989
10/09/1997
21/02/1996
04/09/1988
18/05/1989
10/08/1987
28/06/1986
25/10/1990
02/11/1993
02/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80694

রভাোঃ আব্দুর ফাবযক

80695

উৎর যায়

80696

রহতপা আক্তায

80697

রাভা যায়

80698

রভাোঃ নাজমুর রাবন

80699

হভনাজুর ইরাভ

80700

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

80701

রভাোঃ নাজমুর রাাইন

80702

রভাোঃ ভামুদুর াছান

80703

রাবর যানা

80704

রভাোঃ আহতকুয যভান

80705

পযাদ উহিন

80706

রভাোঃ নাঈভ খান

80707

রভাোঃ যায়ান ারাদায

80708

রভাোঃ ভহপজুর ইরাভ

80709

দুজিয় হত্রনৄযা

80710

পারুক আভাদ

80711

রভাোঃ সুজন রাাইন

80712

মুাম্মদ ইউছুপ আরী

80713

রভাোঃ ািাভ রাবন

80714

ভাবুবুয যভান

80715

রভাোঃ নাহজভ উহিন

80716

হমুর আভদ

80717

আকা হফশ্বা

80718

আহভনা খাতুন

80719

রগাবরাবক দা

80720

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

80721

রভাোঃ আহনসুয যভান

80722

রভাোঃ রনছায উহিন ভজুভদায

80723

আহজজুর াহকভ

80724

রনা রফগভ

80725

রভাাোঃ রযবনা খাতুন

80726

রভাোঃ আহযনের ইরাভ াগয

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবু ফক্কয
কুরসুভ রফগভ
উবন্দ্রনাথ যায়
শ্যাভা যানী ফাক
রভাোঃ আব্দুর রহতপ
যহভা রফগভ
উবন্দ্রনাথ যায়
শ্যাভা যানী ফাক
রভাোঃ আক্কাছ আরী
রভাছাোঃ নাহগি রফগভ
রখাযবদ আরভ
াহরভা রফগভ
রভাোঃ ছহপয উহিন
রভাছাোঃ রভাছহরভা খাতুন
রভাোঃ আপতাফ উহিন
রফবদনা রফগভ
রভাোঃ আপতাফ উহিন
রফবদনা রফগভ
রভাোঃ ফাবু পহকয
হজিাত আযা
মৃত. রভাোঃ কাভার রাবন
রভাাোঃ াহদা রফগভ
ররার উহিন
পাবতভা রফগভ
াভছুর আরভ খান
রভাাোঃ নূরুিাায
রভাোঃ আবুর ফাায
রাবনয়াযা রফগভ
মৃত. রভাোঃ নহছভ উহিন রভাড়র
ছহখনা রফগভ
আবরাক ঙ্কয হত্রনৄযা
দভয়ন্তী হত্রনৄযা
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাাোঃ রযখা রফগভ
রভাোঃ আনছায হকদায
রভাাোঃ হফহফ আয়া
মুাম্মদ রভাখবরছুয যভান
যহভা রফগভ
রভাোঃ রান্নু যকায
হউহর রফগভ
ভাতাফ আরী
নাজভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যফ
রভাাোঃ নাহছভা
আরতাপ আরী
মৃতোঃ ছায়া রফগভ
হহয হফশ্বা
অহনভা হফশ্বা
রজায়াবয আরী
রখাবদজা রফগভ
রগাষ্ট রার দা
ততী যানী দা
আফদুর ভাবরক
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আরী আকফয খান
নাহভা রফগভ
মৃত. রভাোঃ আরী আজ্জভ ভজুভদায
রভাাোঃ আবনায়াযা রফগভ
আপাজুিীন ভূইুঁ য়া
াহফফা আক্তায
ফাবছদ ভূইুঁ য়া
বুহকয়া রফগভ
রভাোঃ ররার উহিন
রভাাোঃ রযবনা রফগভ
রভাোঃ াহভদুর রফগভ
রাবরী রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

19/09/1988
08/10/1994
01/05/1997
04/12/1988
01/01/1994
25/05/1997
12/08/1993
27/12/1997
12/11/1993
17/04/1996
12/04/2017
10/10/1991
01/05/1997
01/07/1993
14/06/1988
02/06/1992
18/07/1992
15/09/1992
28/09/1992
10/01/1991
15/02/1996
15/10/1997
01/01/1989
23/09/1995
06/03/1992
16/11/1993
01/01/1990
01/10/1998
02/01/1900
07/10/1994
05/11/1990
07/11/1998
01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80727

উিীন চাকভা

80728

আনতাযা াহফা

80729

রগৌতভ কুভায ভজুভদায

80730

সুভন যদায

80731

রভাোঃ আহভয রাবন

80732

এভ এভ াীদুয যভান

80733

রভাোঃ আহতকুয যভান

80734

রভাোঃ আপজার রাাইন

80735

রভাোঃ তুলায হভয়া

80736

রভাোঃ ভাসুদ রাবন

80737

রভাোঃ ভাসুভ যকায

80738

রভাস্তাহপজুয যভান

80739

রভাাম্মদ নাজমুর ইরাভ

80740

রভাাম্মদ রপাযকান

80741

জাহদ রাবন

80742

ানহজদা আরভ

80743

রভাোঃ ভাসুদুর াান হকদায

80744

হনলুপা আক্তায

80745

জহরুর ক

80746

ইহতয়াক আবভদ ভারুপ

80747

াযবীন আকতায

80748

রভাোঃ পযাদ রাবন

80749

রভাোঃ আহযপ রাবন

80750

রভাছাোঃ াযহভন খাতুন

80751

মুাোঃ রভাস্তাহকভ হফল্লা

80752

রভাোঃ ভাউদ

80753

বয়দা পাবতভা তুজ হপ্রয়াাংকা

80754

রভাোঃ হযনের ইরাভ

80755

বয়দ সুজন ভীয

80756

রভাোঃ াইনের ইরাভ

80757

গাজী রভাাম্মাদ যাাত

80758

ভামুনুয যহদ

80759

আরী ায়দায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
হফনয় রার চাকভা
হনাযীকা চাকভা
রভাোঃ আরতাপ রাবন
রভাাোঃ আপবযাজা রফগভ
অবাক কুভায ভজুভদায
ন্ধ্যা যানী ভজুভদায
মৃত রগারক যদায
ন্ধ্যা যদায
রভাোঃ হযাজ
হফহফ যহভা
মৃত. রভজাত আরী রভাল্লা
রভাছাোঃ জাবদা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
চায়না রফগভ
আফদুর ভিান
আবভনা হফহফ
রভাোঃ খহরলুয যভান
রভাছাোঃ নাযহগছ রফগভ
রভাোঃ রুহুর আহভন
রভাাোঃ ভামুদা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ারাভ যকায
রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ
মৃত ভাবুফ আরভ
াানাজ াযবীন
রভাাম্মদ হযাজুর ইরাভ
াহদা হযাজ
আহজজুর ক
খহতজা রফগভ
আান উল্লযা
হকতাবফন রনছা
জহুরুর আরভ
ানাজ রফগভ
রভাোঃ উজ্জর হকদায
এ এভ ভামুদা আক্তায
এ এভ দ্বীন রভাাম্মদ
রহরনা আক্তায
আপাজ উিীন
উবম্ম াহফফা
মুস্তাক আবভদ
রুারী রফগভ
খহরলুয যভান
াহভদা রফগভ
মৃত. রদয়ান রখ
রভাছাোঃ রানা হফহফ খাতুন
রভাোঃ আরভগীয রাবন
রযাবকয়া আরভ
রভাোঃ ারুনায যহদ
রভাছাোঃ হরহর রফগভ
রভাোঃ ভহজবুয যভান
রভাাোঃ রপাহর রফগভ
রভাোঃ আইয়ুফ
যন আযা রফগভ
বয়দ রভাোঃ হভনায রাবন
বয়দা নুযজাান রাবন
রভাোঃ ইউনুছ আরী
ছাযা খাতুন
রভাোঃ চানু ভীয
রভাাোঃ হভনাযা রফগভ
রভাোঃ াজাান রখ
রদবরায়াযা রফগভ
মৃতুোঃ আোঃ রছাফাান গাজী
রভাাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
ারুনুয যহদ
রকাহনুয আক্তায
রভাোঃ হরয়াকত আরী
হহযনা ফানু
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/06/1988
28/08/1992
05/01/1988
03/05/1991
03/02/1998
05/07/1987
01/01/1990
01/01/1991
04/11/1988
20/07/1997
12/01/1988
01/01/1994
10/12/1994
12/01/1996
31/12/1998
22/06/1997
22/07/1997
06/08/1991
20/08/1991
07/03/1999
10/03/1979
22/02/1991
12/09/1990
03/10/1992
01/01/1993
05/07/1994
02/09/1998
07/08/1990
02/03/1996
01/01/1996
01/06/1992
05/12/1994
17/12/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80760

আরাউহিন

80761

রভাোঃ রফরার রাবন

80762

হভরন কাহন্ত হফশ্বা

80763

রজহভন আক্তায াযহভন

80764

রভাাম্মদ হুভায়ুন কহফয

80765

হযক্তা আক্তায

80766

রভাছাোঃ রযখা খাতুন

80767

রভাোঃ বুজ ইরাভ

80768

রভাোঃ আব্দুর য়াাফ

80769

রভাোঃ ভানেকুয যভান

80770

রখ হযয়াজুর ইরাভ

80771

রভাোঃ হাফ াান

80772

রুবফর যড়ুয়া

80773

রভাছাোঃ হফউটি াযবীন

80774

রভাোঃ ভান গহন

80775

রভাোঃ হজাদুর ইরাভ

80776

হজ, এভ, আাদুজ্জাভান

80777

রভাোঃ নজরুর ইরাভ

80778

রভাোঃ াহন

80779

রভাোঃ ারুন-অয-যহদ

80780

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

80781

সুজন চন্দ্র দা

80782

রভাোঃ হযয়াজ উহিন

80783

রভাোঃ াভীভ রাবন

80784

জুবয়র চন্দ্র দা

80785

রকয়া যানী রদ

80786

কাভরুজ্জাভান

80787

রভাোঃ কাায

80788

রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

80789

রভাোঃ ইকফার রাবন

80790

আব্দুয যভান

80791

রাবর দা

80792

রভাোঃ পহযদ রখ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত. আবুর রাবন
জুবরখা রফগভ
আব্দুর জব্বায ারাদায
আকহরভা রফগভ
যফীন হফশ্বা
হভনু যানী হফশ্বা
আব্দুর রহতপ
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ রাবন াটয়াযী
সুযাইয়া রফগভ
রভাোঃ ভাহনক ারাদায
রভাাোঃ াহরভা রফগভ
নূয রভাাম্মদ
রভাছাোঃ অরকা রফগভ
রভাোঃ বালা যকায
রভাাোঃ ানা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
রভাোঃ আব্দুর রহতপ
হপবযাজা ফকুর
রখ রভাোঃ নাহরুিীন
যীনা াযবীন
রভাোঃ যভজান আরী
রভাছাোঃ রগাবরনুয রফগভ
মৃত ফাবুর ফড়ুয়া
টহপ ফড়ুয়া
রভাোঃ রফরার রাবন
ভভতাজ ভর
রভাোঃ ইহি আরী
রভাছাোঃ রভবরুবিছা রফগভ
রভাোঃ ছবযায়ায রাবন মৃধা
াবরা রফগভ
রভাোঃ আোঃ াভাদ গাজী
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আহভয রাবন
রভাাোঃ াহদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
জাবভরা খাতুন
রভাোঃ রকভত আরী
যনাযা খাতুন
রভাোঃ ভাাবুফয যভান
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
বন্তাল চন্দ্র দা
প্রবা যানী দা
ভানেজুয যভান
পহযদা রফগভ
রভাোঃ াাদাত রাবন
নাজভা রফগভ
হফষ্ণু দ দা
কাজর যানী
নবযাত্তভ চন্দ্র রদ
হরা যানী রদ
াাদাৎ রাাইন
হয়াযা রফগভ
রভাোঃ খাবরক জা
হযহজয়া রফগভ
রভাোঃ াাজাান
সুরতানা যাহজয়া
াভসুিীন আবম্মদ
রভবয হনগায
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
হফহফ ভহযয়ভ
হদরী দা
রমাগভায়া দা
রভাোঃ আবুর কাবভ
জাহভরা আকতায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/01/1994
10/01/1988
10/11/1987
05/01/1990
26/03/1994
13/11/1998
06/07/1989
15/04/1998
20/12/1987
20/03/1991
11/02/1995
01/08/1995
20/08/1990
18/01/1988
30/12/1990
10/04/1991
08/12/1990
01/01/1997
02/01/1900
08/03/1995
22/06/1990
01/07/1989
25/12/1992
01/01/1997
31/10/1993
07/02/1994
30/12/1991
01/12/1991
03/01/1994
01/02/1988
07/07/1997
20/03/1996
15/01/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80793

কাজী ভীন াান

80794

রভাোঃ মুনজুয আরভ

80795

রভাোঃ হযনের ইরাভ

80796

মুস্তাহপজুয যভান

80797

রভাোঃ রুবফর রাবন

80798

রভাোঃ রপযবদৌ আরভ

80799

ভাহনক ভহল্লক

80800

যাভ প্রাদ দা

80801

নাহজভ ভামুদ

80802

নকুর চন্দ্র যায়

80803

রভাোঃ নাজমুর রাাইন

80804

আয়া খাতুন

80805

যহফউর ইরাভ

80806

রবারা নাথ যায়

80807

ভহল্লক ইকফার রাবন

80808

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

80809

াহফযা খাতুন

80810

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

80811

নুযাত জাান

80812

সুবাীল রঘাল

80813

জীফন কুভায াা

80814

নূয রভাাম্মদ

80815

রভাোঃ ািাভ রাবন

80816

রখ ভহউহিন হপ্রি

80817

রভাোঃ আযভান আরী

80818

রভাোঃ নুয উহিন

80819

পারুকুজ্জাভান

80820

নয়ন ঘটক

80821

এ. এ. এভ. াভসুর আবযহপন

80822

রভাোঃ যাজু ইরাভ

80823

কাহন িজ ানহজদা

80824

রভাোঃ হদুর ইরাভ

80825

রভবদী াান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত কাজী হযাজুর ইরাভ
কাজী আবনায়াযা াযবীন
মৃত রখ াভছুয যভান
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ যনেিীন কাজী
ফাানুয রফগভ
রখ আহজজুর ক
রহরনা খাতুন
রভাোঃ ইউছু আরী
রভাছাোঃ ছারভা রফগভ
মৃত াভসুহিন
মৃত দরুন রনছা
বন্তাল ভহল্লক
াহফত্রী ভহল্লক
হফভর দা
কভরা যানী দা
রভাোঃ কাউায আরী
রভাাোঃ নাহদযা রফগভ
ভদন রভান যায়
মৃত হনযাহ যাণী যায়
রভাোঃ আহনছায আরী
নাজভা রফগভ
রভাোঃ আবুর খাবয়য
রভাছাোঃ াহচনা রফগভ
আব্দুর আহজজ
াভছুিাায
মৃত খবগন্দ্র নাথ যায়
অিনা যানী যায়
ভহল্লক ভহউিীন
াযবীন আক্তায
রভাোঃ হফল্লার যদায
রভাছাোঃ জুছনা রফগভ
মৃত াভসুয যভান
রখাবদজা খাতুন
নূয রভাাম্মদ গাজী
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ াান াযববজ
াানাযা
মৃত ফরযাভ রঘাল
জয়ন্তী রঘাল
হযফন্ধু াা
হনয়তী যাণী াা
রভাোঃ াহদ রখ
হযনা রফগভ
রভাোঃ ইউনুছ আরী াাং
াহখ
রখ রগারাভ রভাাম্মদ
রখাবদজা রফগভ
রভাোঃ আবুর ইরাভ
রভাছাোঃ যীনা আক্তায
রভাোঃ আব্দুর াই হভয়া
রভাছাোঃ ভাবরকা রফগভ
ভাাবুয যভান
রযাবকয়া খাতুন
মৃত জগদী চন্দ্র ঘটক
সুভারা ঘটক
রভাোঃ ীদুর ইরাভ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রযাকানা রফগভ
গুর ভামুদ
নাহদযা রফগভ
রভাোঃ আবু াঈদ ভন্ডর
সুহপয়া রফগভ
মৃত যন রভাল্লা
আঙ্গুয রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/10/1990
02/05/1988
16/07/1991
01/02/1994
13/11/1994
13/03/1994
19/08/1994
13/10/1994
04/10/1996
17/09/1988
27/01/1989
01/07/1989
27/08/1994
06/12/1989
25/09/1992
05/10/1993
06/03/1989
05/08/1994
16/12/1996
31/12/1987
30/12/1987
25/12/1992
01/07/1994
25/12/1988
03/06/1991
12/03/1988
04/11/1991
25/09/1996
23/07/1996
10/05/1995
30/09/1995
25/05/1987
05/06/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80826

নাজমুর ক রভাল্যা

80827

রভাোঃ আাদুর াহফফ

80828

যায়ান উিীন

80829

আব্দুল্লা ভজুোঃ

80830

রভাছাোঃ হযনা আক্তায

80831

জুনাবয়দ হুবন

80832

রভাোঃ আরাহভন রাবন

80833

রভাোঃ রতৌহদুর ইরাভ

80834

এ. এভ হযয়াজুর রপযবদৌ

80835

রুহন আক্তায

80836

ভাবুবুর আরভ

80837

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

80838

রভাোঃ াভীভ ইরাভ

80839

রভাোঃ নাহয উহিন

80840

ইহি রখ

80841

রখ আহকফ উল্লা

80842

রভাোঃ াইদুজ্জাভান রচৌধুযী (দিন)

80843

সুভা যানী দা

80844

আরাদ

80845

াহছফ হভয়া

80846

ভীয পয়ার আবম্মদ

80847

রভাাোঃ কাভরুিাায ঊহভি

80848

রভাোঃ ইউসুপ আরী

80849

রভাোঃ যানা হভয়া

80850

রভাোঃ যাবর খান

80851

আবু দাউদ ফায়দুর

80852

পাবতভা রফগভ

80853

কাভরুজ্জাভান জীফ

80854

রভাোঃ আফদুর আহজজ

80855

রভাোঃ তানহজর রাবন

80856

এইচ. এভ. আবু াঈদ

80857

রভাোঃ ইব্রাীভ

80858

রভাোঃ হফল্লার রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভহপজ রভাল্যা
রাবনয়াযা খাতুন
রভাোঃ ফাবুর হভয়া
রভাছাোঃ যাবরা রফগভ
দুরার হভয়া
আছভা খাতুন
আফদুর গহণ ভজুভদায
নাহভা গহণ ভজুভদায
রভাোঃ ইভান আরী
রভাছাোঃ রভহযনা রফগভ
হপকুর ইরাভ
নুযজাান খানভ
রভাোঃ আরী আযাদ
আহপয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক রখ
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ াইদুর ইরাভ
রভাছাোঃ হপবযাজা ইয়াহভন
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
ভহজিনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুছ ছাত্তায
রভাাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা রফগভ
মৃত হপকুর ইরাভ
াানাজ রফগভ
আব্দু ারাভ
নাহভা রফগভ
হছহিকুয যভান
আঁহকযন খাতুন
রখ নূরুল্লা
রভাছাোঃ আছভাবয় রানা
রভাোঃ রযাজাউর ইরাভ রচৌধুযী
রভাছাোঃ াভছুননাায
নবফর চন্দ্র দা
ভীযা যানী দা
আব্দুয যহদ
আবরয়া
আহভয আরী
ভাবজদা রফগভ
মৃত রতাপাজ্জর রাবন
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আবু ফকয হহিকী
রভাাোঃ ভাযহজয়া খানভ
রভাোঃ নফীন রাবন
রভাছাোঃ কাজর রযখা
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ রযনু রফগভ
আোঃ যাজ্জাক খান
পহজরাতুবিছা
রুহুর আহভন
যনাযা রফগভ
রভাোঃ ারুন অয যহদ
রজাছনা রফগভ
ফহয যভান হকদায (ফাসু হভয়া)
কাভরুিাায
রভাোঃ ভহনয আবভদ
নাযহগ আক্তায
রভাোঃ জহুরুর ক
রভাাোঃ নাহছভা রফগভ
রভাোঃ াজাান ারাদায
রভাাোঃ রযবনা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
পহযদা রফগভ
ছারাভ উল্লযা
বতয়ফা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/05/1990
11/01/1995
10/10/1997
04/06/1996
04/01/1995
02/01/1993
10/01/1992
17/06/1988
31/10/1993
10/01/1992
15/04/1990
17/06/1996
16/10/1993
03/07/1989
14/07/1988
25/09/1998
14/05/1995
06/06/1987
01/12/1992
17/04/1997
10/07/1992
12/12/1997
20/11/1995
20/04/1995
20/10/1991
01/08/1996
08/03/1989
25/12/1986
08/08/1998
06/06/1994
01/12/1994
01/01/1995
01/09/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80859

রভাোঃ কত রাবন

80860

রভাোঃ রাবর যানা

80861

রভাোঃ নূয-ই-আরভ

80862

নূবয আরভ হহিহক

80863

আফদুর ক

80864

রভাাম্মত পাবতভা হফনবত পারুক

80865

অনুরুা গাবয়ন

80866

রভাোঃ যাবর রাবন

80867

রভাোঃ রুকনুজ্জাভান

80868

প্রবন ভহল্লক

80869

রভাোঃ রা হভয়া

80870

রভাোঃ সুরতান ভামুদ

80871

পয়ার খান

80872

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

80873

রভাোঃ ইয়াহছন

80874

রভাোঃ রভবদী াান

80875

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

80876

মুহউর ইরাভ

80877

রভাোঃ যাজীফ হভয়া

80878

আব্দুর কহযভ

80879

রভাোঃ কহফরুর ইরাভ াপ্পু

80880

রভাোঃ াাদত রাবন

80881

রভাোঃ হযনের ইরাভ

80882

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান আকন্দ

80883

রভাোঃ খাবদমুর ইরাভ

80884

রভাোঃ রাানুয যভান

80885

রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা যকায

80886

রভাোঃ াান আরী

80887

াহনা আক্তাযী

80888

রভাোঃ তাইবুয যভান

80889

রভাোঃ আব্দুর ভাবরক

80890

রভাছাোঃ পাবতভা আক্তায

80891

রভাৎ আরভামুন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রফরাবয়ত রাবন
হউরী আক্তায
রভাোঃ পজলুর ক
ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ রহতপ হভয়া
নূযবানু রফগভ
বুরবুর আভদ
আহপপা খানভ
আফদুর গহন
হযহজয়া
রভাোঃ পারুক খান
ভভতাজ রফগভ
হযভর চন্দ্র গাবয়ন
রযখা যানী
রভাোঃ মুনসুয আহর রভাড়র
রভাছাোঃ রযবনা রফগভ
রভাোঃ কহভয উহিন
রভাছাোঃ হদা রফগভ
প্রতা ভহল্লক
রদফরা ভহল্লক
মৃত আবুর কারাভ আজাদ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াহভদুর ক
রভাছাোঃ সুরতানা রফগভ
আব্দুর য়াদুদ খান
াানাযা রফগভ
রভাোঃ দুরার রাবন রখ
রভাছাোঃ রপারী খাতুন
মৃত রভাোঃ আব্দুর াহভদ
আবনায়াযা রফগভ
হজয়াউর ক
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর আরভ
মৃত সুহপয়া খাতুন
জাহকরুর ইরাভ
ভাবুফা আক্তায ফানু
রভাোঃ ফাবয়দ উল্লা
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
রভাোঃ রভাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ নুরুিাায
রভাোঃ পবয়জ উহিন
আহছয়া রফগভ
নুয ইরাভ
নৄষ্প রফগভ
রভাোঃ আছভত আরী আকন্দ
রভাছাোঃ আহরয়া রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাাোঃ যাবজনা রফগভ
রভাোঃ নুরুজ্জাভান
আহফদা সুরতানা
মৃত আব্দু রছাফান যকায
রভাছাোঃ নুযনাায যকায
রভাোঃ যহপক উহিন
রভাোঃ জহভরা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ রাবন আরী
তহফয়া রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ জহযনা খাতুন
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ ভবভনা রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ াবপজা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

14/04/1998
16/07/1993
10/12/1996
19/07/1993
01/01/1989
11/11/1987
14/11/1989
10/06/1996
01/05/1989
27/01/1995
29/11/1997
01/09/1986
10/12/1993
04/10/1991
28/02/1995
01/02/1997
26/10/1987
14/11/1993
21/12/1991
12/10/1995
10/02/1990
26/12/1994
06/07/1998
25/02/1998
26/12/1996
01/01/1998
01/08/1988
25/11/1989
10/02/1989
01/05/1988
15/05/1992
21/05/1988
12/02/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80892

পাযজানা আক্তায রী

80893

রভাোঃ পখরুর আহভন হহিকী

80894

হনয়াজ রভাবিদ

80895

রভাোঃ সুভন ভন্ডর

80896

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

80897

রভাোঃ আযঙ্গবজফ

80898

রভাোঃ নূয আরভ

80899

রভাোঃ রুহুর আহভন

80900

রভাোঃ রকপাবয়ত উল্লা

80901

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ তুহন

80902

রভাোঃ াহযয়ায রাবন

80903

হভজানুয যভান

80904

রভাোঃ আরাহভন

80905

রভাোঃ আবু াঈদ

80906

ছাহফনা ইয়াছহভন

80907

নাঈমুয যভান

80908

ভামুদুর াান তুহন

80909

রভাোঃ সুজাউবিৌরা

80910

রভাোঃ রুকনুজ্জাভান

80911

রভাোঃ যাবদুর ক

80912

রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন

80913

রভাোঃ াবফর রাবন

80914

অনুকূর কুভায যায়

80915

রভাোঃ আব্দু রছাফান

80916

রিণ চন্দ্র দা

80917

আর-নাহয়ান অন্তয

80918

আহজজুর াহকভ

80919

রভাোঃ নুরুজ্জাভান

80920

রভাোঃ হভযাজুর ইরাভ

80921

রভাোঃ কত রাবন

80922

অজন্ত যায়

80923

রভাোঃ ভারুপ রাবন

80924

রা চন্দ্র যায়

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত পজয উহিন
যহজা রফগভ
খায়রুর আহভন হহিকী
লুৎপন রনছা
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু যকায
রভাছাোঃ নূরুিাায
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক ভন্ডর
রভাছাোঃ ভাহছনা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ভহজদ
রজহভন রফগভ
মৃত রভাোঃ াাজাান হভয়া
রভাছাোঃ রাহক রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাকী
রভাছাোঃ নুযন নাায রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
াহনা খাতুন
রভাোঃ কহফয রাবন
ফকুর আক্তায
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
আয়া খাতুন
মৃত রভাোঃ আবুর রাবন
মৄথীকা াযবীন
রভাোঃ ভহতউয যভান
াছনা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ক
রভাছাোঃ রদরকু রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ক রভাল্লা
রদরকু রফগভ
রভাোঃ রতাতা হভয়া
াাযা রফগভ
রভাোঃ হভজানুয যভান
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ াজাান হযাজ
ইয়াহভন আক্তায
রভাোঃ জাভার রখ
জহভরা রফগভ
রভাোঃ য়াবজদ রাবন
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ যসুর হভয়া
রভাছাোঃ নুযবানু রফগভ
রভাোঃ জুরা উহিন
াহপয়া রফগভ
রভাোঃ মুছা হভয়া
রভাাোঃ হফউটি রফগভ
হফজয় কুভায যায়
চারু যানী যায়
আব্দুর আহজজ
হফহফ কুরচুভ
দুরার চন্দ্র দা
যস্বতী দা
রভাোঃ কহফয রাবন
নাহছভা রফগভ
দুরার রাবন
ারুর রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ নুযনাায খানভ
রভাোঃ ফহয উিীন
ঝণ িা রফগভ
রভাোঃ াহনপ রচৌহকদায
রভাাোঃ নুযজাান রফগভ
অহজত যায়
সুহচত্রা যায়
রভাোঃ আবুর রাবন
জাানাযা রফগভ
হজবতন্দ্র নাথ যায়
যানী ফারা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

07/11/1994
20/09/1988
10/08/1996
07/02/1992
12/12/1993
03/10/1991
05/05/1995
08/12/1996
05/11/1991
10/12/1997
31/12/1996
05/01/1992
20/08/1993
14/04/1994
12/12/1988
23/10/1992
14/08/1998
20/05/1997
08/04/1994
20/06/1992
18/10/1991
05/01/1993
05/11/1992
05/08/1992
09/02/1988
04/05/1996
05/10/1991
21/01/1995
15/05/1993
10/04/1989
23/02/1992
06/08/1991
18/04/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80925

রভাোঃ জীফ

80926

ভামুদ যভান জীফ

80927

রভাোঃ হযনের ইরাভ

80928

ঈহতা যানী রজযাহত

80929

শ্যাভর যকায

80930

রভাোঃ াহপজুর ইরাভ

80931

হভরা যানী দা

80932

আর ভামুন

80933

রভাোঃ াহকফ রাবন

80934

রভাোঃ হদুর ইরাভ (হযন)

80935

রভাোঃ মুকুর উহিন

80936

রভাোঃ শুব আরী

80937

রভাোঃ হজান আযাপাত সুজন

80938

রভাোঃ আহকুয যভান

80939

কত রাবন যাহকফ

80940

রভাোঃ ভাসুভ হফল্লা

80941

রভাোঃ রভবদী াান

80942

সুজন চন্দ্র দত্ত

80943

রভাোঃ জুফাবয়য রচৌধুযী

80944

যাহজয়া

80945

গাজী রভাোঃ যায়ান হুাইন

80946

রভাছাোঃ আক্তাযা রফগভ

80947

আব্দুল্লা মৄফাবয়য

80948

হহল্প আক্তায

80949

ভীয াপকত াহযয়ায

80950

হপ্রয়াাংকা রঘাল

80951

যহপকুর ইরাভ

80952

রাবর যানা

80953

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

80954

রভাোঃ আরাভ রাবন

80955

হদরী কভিকায

80956

রভাোঃ পযাদ আরী

80957

রভাছাোঃ শ্রাফনী আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত রভাোঃ রাবরভান যদায
ছাবযা রফগভ
ফায়দুয যভান হরটন
াানা রফগভ
রভাোঃ ছফয আরী
াানুয রফগভ
রগৌযাঙ্গ চন্দ্র দা
কহফতা যানী দা
ভঞ্জু যকায
কৃষ্ণ কভর যকায
রভাোঃ সুরতান ারাদায
াবজদা রফগভ
কুি রভান দা
হদ্বারী যানী দা
আোঃ ছারাভ ভাতাব্বয
কুরসুভ রফগভ
রভাোঃ াযান রভাল্লা
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
মৃত পজবর আরভ
মৃত রভাবছনা রফগভ
রভাোঃ রারায়ভান প্রাাং
াবজযা রফগভ
রভাোঃ ররাকভান আরী
রভাছাোঃ াবজদা হফহফ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ জীফন নাায
রভাোঃ ফকুর হভয়া
রভাছাোঃ ায়া রফগভ
এ আজাদ আবম্মদ
আযানেন নাায াথী
রভাোঃ ইউনুছ আরী
আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ রভাবয়ত খান
যাহদা রফগভ
স্ববদ চন্দ্র দত্ত
তুরী যানী দত্ত
মৃত রভাোঃ াজুহিন রচৌধুযী
রভাছাোঃ রনা ভহযয়ভ
ররার উহিন
রনা রফগভ
রভাোঃ ইয়াকুফ আরী গাজী
আহছয়া খাতুন
রভাোঃ আবকদ আরী
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
াহচনা ফানু
রাবন রখ
শুনেযন রফগভ
মৃত ভীয হযনের ইরাভ
রফগভ রপারী াযবীন
গঙ্গাধয রঘাল
যাধাযানী রঘাল
রভাোঃ যহফউর ইরাভ
যাহভা খাতুন
আহনছুয যভান
হযপা খাতুন
মৃত রভাোঃ রকান্দায যদায
রভাছাোঃ আছভা রফগভ
রভাোঃ খহরলুয যভান
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
হফজয় কভিকায
হভনতী ফারা
মৃত আবখয আরী মৃধা
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আযাপ আরী
রভাছাোঃ যন আযা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

21/10/1990
18/11/1992
01/01/1987
02/07/1998
15/06/1989
10/08/1992
01/04/1990
01/03/1999
05/12/1996
17/05/1982
06/02/1994
11/11/1997
15/05/1995
20/06/1998
26/10/1993
27/07/1991
05/11/1990
27/09/1995
20/05/1994
04/03/1990
25/08/1994
08/03/1993
19/01/1995
02/07/1994
06/08/1992
24/08/1997
27/10/1988
02/08/1997
18/10/1996
10/10/1990
30/12/1994
10/12/1993
28/09/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80958

রযবফকা সুরতানা

80959

খহরলুয যভান

80960

রভাছাোঃ রযখা রফগভ

80961

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান খান

80962

আনারুর ইরাভ

80963

রভাোঃ াহকর রখ

80964

এ, এভ, াীন আরভ

80965

রভাোঃ জুবয়র আবভদ

80966

যাবদুর ইরাভ

80967

রভাোঃ আহজভ উিীন

80968

রভাাম্মদ াান

80969

রভাোঃ যহফন আরী প্রাাং

80970

রভাোঃ আব্দুয যহভ

80971

তানহজদুর আরভ

80972

রভাোঃ হযনের ইরাভ

80973

নাজমুর হুদা যহন

80974

রদফাীল রদফনাথ

80975

রভাোঃ ইস্রাইর রাবন

80976

রভাাোঃ হভতু আক্তায

80977

ইযাত জাান এযাহন

80978

রভাোঃ আব্দুয যহদ

80979

রভাোঃ আবুর াান

80980

রদফরীনা ধয

80981

রভাোঃ ভাহদুর ইরাভ

80982

রভাোঃ জাবদুর আরভ

80983

াবদা আক্তায ভহন

80984

রভাোঃ আরী হজিা

80985

রভাোঃ ারাউহিন যকায

80986

এ, এভ, নেয়াদুর ইরাভ

80987

রভাোঃ তাপাজ্জুর ইরাভ

80988

রভাোঃ আব্দুর জহরর

80989

সুভন যায়

80990

রভাোঃ াযববজ রভাল্যা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর খাবরক হভয়া
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
উহকর ভহল্লক
রফরী রফগভ
রভাোঃ একযামুর ক
রভাছাোঃ রুহফয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান খান
রভাছাোঃ আহপয়া সুরতানা খান
ভহনরুর ইরাভ
আরভয়াযা হফহফ
রভাোঃ ভন্টু রখ
রভাছাোঃ ররী রফগভ
রখ রভাকবরছুয যভান
াবফা রফগভ
রভাোঃ দহরর উহিন
রভাছাোঃ হহযনা রফগভ
নুয ইরাভ
যনা খাতুন
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ নূয আকতায
যহপক আভদ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ া আরভ
রভাছাোঃ যন আযা
এ, রক, এভ আরভঙ্গীয রাবন
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ এছান আরী
রভাছাোঃ রনা খাতুন
ফাচ্চু হভয়া
নাহছভা আক্তায
প্রদুযৎ রদফনাথ
ফান্তী রদফনাথ
াাজাান আরী
আছভা খাতুন
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাাোঃ ভভতাজ রফগভ
রভাবর উহিন
াযবীন আক্তায
ফহয আরী
রয়াযা রফগভ
মৃত রভাতাায পহকয
াহরভা রফগভ
উজ্জ্বর ধয
ভহনযানী ধয
রভাোঃ তাবরবুয যভান
আকহরভা রফগভ
মৃত রভাোঃ আফদুর ভাবরক
হজয়াদুয নুয
মৃত রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রভাছাোঃ হদরাযা রফগভ
রভাোঃ ভধু হভয়া
মুহিদা রফগভ
রভাোঃ মযত আরী যকায
রভাছাোঃ রুখানা রফগভ
এ, এভ, ইাবুর ইরাভ
ভাামুদা খাতুন
রভাোঃ যহপক আরী
নুরুবিছা
রভাোঃ জাপয আরী
করসুভা রফগভ
বযন্দ্র নাথ যায়
চকচহক যানী
রভাোঃ মুকুর রভাল্যা
জনতা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/01/1995
21/09/1993
01/01/1990
25/05/1987
05/10/1989
13/01/1997
01/01/1990
20/12/1996
03/08/1992
31/12/1993
07/09/1995
04/04/1996
15/07/1994
21/11/1996
07/09/1998
21/02/1998
10/09/1993
12/04/1993
13/11/1997
31/12/1993
11/08/1989
07/08/1989
04/06/1995
04/11/1997
15/12/1991
19/01/1988
12/06/1995
31/12/1994
10/01/1991
24/12/1992
25/10/1992
15/11/1994
30/06/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

80991

রভাোঃ াহদুজ্জাভান

80992

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

80993

সুভন কুভায ভন্ডর

80994

রভাোঃ হজফ াান

80995

রভাোঃ আব্দুর রাহর কহপ

80996

সুলহভতা খাতুন

80997

আব্দুর আহরভ

80998

কাভরুর াান

80999

চন্দন কুভায যকায

81000

রভাোঃ তাহদ রাবন ফাায

81001

রভাোঃ আহজভ খান

81002

রভাোঃ পজবর যাব্বী

81003

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

81004

রভাোঃ কাবয় আবভদ

81005

রভাোঃ আফদুর াহরভ

81006

রভাোঃ জুবয়র হভয়া

81007

রভাোঃ সুজা উহিন

81008

কাজী রভাোঃ যহফউর ইরাভ

81009

চঞ্চর ভাাবতা

81010

রভাছাোঃ ভহভনা খাতুন

81011

হনয়াজ রভাোঃ নাহগফ

81012

াানাজ আক্তায

81013

কাভরুিাায

81014

সুভন কুভায ঝাঁ

81015

রভাোঃ াখায়াত যীপ জারার

81016

তরুন কুভায চাকী

81017

সুভন কুভায

81018

কফযী ভন্ডর

81019

রভাোঃ আহনছুয যভান

81020

রভাফাবশ্বয আরী

81021

রভাোঃ তছহরভ উহিন

81022

রভাজাবিদ আর ভামুন

81023

রভাোঃ াহ আরভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ এভদাদুর ক
যাহজয়া সুরতানা
রখ এখরাচুয যভান
ভাছুভা রফগভ
দীননাথ ভন্ডর
অহনভা যানী
রভাোঃ রযজাউর ইরাভ
রভাছাোঃ রযবনা রফগভ
রভাোঃ ভহতউয যভান
রভাাোঃ জাানুয রফগভ
আব্দুর ভািান
ভবনায়াযা রফগভ
আজাায আহর
আবয়া
ররাকভান রাবন
নুরুিাায রফগভ
হচত্তযিন যকায
হদারী যানী যকায
রভাোঃ রতাপাবয়র আবভদ
ভহজিনা রফগভ
আব্দুর ভািান খান
নাযহগছ রফগভ
রভাোঃ পহয যভান
রভাছাোঃ নূযজাান রফগভ
রভাোঃ ছহরভ উহিন
জহুযা খাতুন
মৃত. রভাোঃ আবু াহনপ রফাযী
রভাাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ খান
রভাাোঃ সূম িবানু রফগভ
রভাোঃ আজাায আরী
জবফদা রফগভ
রভাোঃ নাহয উহিন
হযপা খাতুন
কাজী রভাোঃ আব্দুর আহজজ
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
সুবয চন্দ্র ভাাবতা
শ্যাভরী যাণী ভাাবতা
রভাোঃ ছাবদক আরী
াহরভা খাতুন
রভাোঃ য়াবজদ আরী
নাজনীন য়াবজদ
মৃত. আোঃ কহযভ
যহভা রফগভ
হভজানুয যভান
যবভনা খাতুন
সুবফাধ কুভায ঝাঁ
গীতা যানী ঝাঁ
রভাোঃ আব্দু ীদ জারারী
াাজাদী রফগভ
মৃত তন কুভায চাকী
ীখা যানী চাকী
চীন্দ্র চন্দ্র ভন্ডর
সুহচত্রা যাণী
আনন্দ রভান ভন্ডর
কভরা ভন্ডর
রভাোঃ জাভার উিীন
আহভনা রফগভ
রভাছাব্বয রাবন
নুহযনা রফগভ
মৃতোঃ আব্বাছ আরী
রভাছাোঃ তহজযন রফয়া
রভাোঃ আফদুর ক
যহভা ক
রভাোঃ জারার উহিন
রভাছাোঃ জহভরা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1999
10/09/1997
15/11/1988
23/06/1993
27/12/1994
20/07/1992
04/07/1988
15/02/1992
04/07/1992
10/02/1992
01/05/1997
15/07/1990
04/01/1990
10/10/1992
03/02/1989
22/11/1992
16/08/1990
07/01/1992
24/10/1989
31/12/1995
15/10/1995
01/06/1996
13/08/1997
30/11/1988
02/02/1989
20/06/1987
20/07/1991
16/12/1988
20/12/1993
01/01/1992
20/07/1987
02/07/1991
25/02/1984

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81024

রভাোঃ জান দ িায জুবয়র

81025

রভাোঃ ভাসুদ যানা

81026

রভাোঃ আতাউজ্জাভান

81027

রযপাজুর ইরাভ

81028

আজহভযা খাতুন

81029

রভাোঃ ভাভনুয যহদ

81030

নজরুর ইরাভ

81031

রভাছাোঃ াহদয়া আপহযন

81032

মুক্তা

81033

রভাোঃ ভাসুদ যানা

81034

রভাোঃ আহতকুয যভান তালুকদায

81035

তানজীনা খানভ

81036

াহভদা খাতুন

81037

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

81038

রভাোঃ নেয়াদ রাবন

81039

রভাোঃ নজরুর ইরাভ

81040

ভানেজ আবভদ

81041

রুইহয়না আক্তায

81042

রভাোঃ াজারার

81043

রভাোঃ রভজফাউয যভান

81044

রভাোঃ আবখরুজ্জাভান

81045

হভঠুন চন্দ্র ভজুভদায

81046

রভাোঃ নাজমুর হুদা

81047

রভাছাোঃ হফাা আরভ

81048

রযদয়ানুর ইরাভ

81049

প্রদী চন্দ্র যায়

81050

রভাোঃ আহজজুর ক

81051

আব্দুর কাহদয

81052

রভাোঃ আর-আহভন

81053

মুহি আক্তায মুন

81054

রভাোঃ আবু যায়ান

81055

সুরতান ভামুদ

81056

সুজন ভহল্লক

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ভতুজ
ি আরী
রভাছাোঃ কুরছুভ রফগভ
রভাোঃ ভহমুহিন
রভাছাোঃ কুরছুভ রফগভ
রভাজাবম্মর ক
যাবদা ফীফী
আজাায আরী
ভামুদা হফহফ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক রভাল্লা
যহদা রফগভ
রভাোঃ তহভজ উিীন
নাজভা হফহফ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ যবভছা ক
রভাোঃ আব্দুর ছত্তায ারাদায
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ চান্দ হভয়া
রভাছাোঃ ভবভনা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ তালুকদায
নুরুিাায রফগভ
রতাপাজ্জর রাবন খান
আয়া যানী
মৃত. াহফবুয যভান
যহভা খাতুন
রভাোঃ আব্বা আরী
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ আোঃ খাবরক
রপযবদৌী রফগভ
আোঃ যভান খাঁন
রভাাোঃ ভাধুহয রফগভ
আয়নার ক
াবজযা
রভাোঃ রুহুর আহভন
নূরুন নাায
মৃতোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ হদহয যভান
রভাছাোঃ ভনছুযা রফগভ
রভাোঃ রভাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ আপরুজা রফগভ
যান চন্দ্র ভজুভদায
হভনতী যানী ভজুভদায
রভাোঃ আব্দুর গাফ্পায হভয়া
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ াহ আরভ
রভাছাোঃ ইবভাতাযা রফগভ
ভহতউয যভান
ভভতাজ রফগভ
হফন চন্দ্র যায়
ফবাভহত যায়
াকাবয়ত আরী ারাদায
আজুমুবিছা
রফাযান উহিন
রাবন আযা
রভাোঃ আহরভ উিীন
রযখা রফগভ
হদুর ইরাভ
যীনা রফগভ
জহভ উহিন
রফগভ
আবু ফকয তালুকদায
ভহজিনা রফগভ
যহভ ভহল্লক
হহযয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

18/10/1995
08/12/1988
27/04/1992
05/06/1997
08/05/1997
03/01/1992
11/05/1990
20/03/1989
15/09/1991
15/06/1987
15/07/1990
10/03/1989
13/09/1987
05/01/1998
10/04/1995
07/03/1994
21/11/1994
18/03/1991
03/02/1988
30/12/1996
10/03/1994
18/01/1993
01/02/1989
12/07/1995
01/01/1992
15/08/1988
07/10/1992
10/02/1992
30/06/1993
07/05/1997
04/03/1991
21/08/1993
15/01/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81057

রভাোঃ য়াহভ উহিন রচৌধুযী

81058

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ যহপক

81059

রভাছাোঃ হহল্প

81060

ফাইরুর ইরাভ

81061

াইনেল্লা রভাোঃ খাহরদ

81062

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ

81063

নাববদ রাবন অহভ

81064

রভাোঃ রাবর যানা

81065

রভাোঃ রাবর যানা

81066

রভাোঃ জাাঙ্গীয

81067

ইভত আযা রাহনয়া

81068

নাজমুিাায

81069

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

81070

রভাোঃ আছাদুর ইরাভ

81071

আহযনের ইরাভ

81072

রভবদী াান ফাহি

81073

রভাোঃ াহরমুয যভান

81074

হভকা চাকভা

81075

সুহজত যকায

81076

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

81077

রভাোঃ হজল্লুয যভান

81078

রভাোঃ পাাদ রাবন

81079

হরভা আক্তায

81080

রভাোঃ হযনুজ্জাভান তালুকদায

81081

রভাাোঃ হভতু রফগভ

81082

াইদুয যভান

81083

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

81084

হফধান কুভায প্রাভাহনক

81085

অনু কুভায

81086

রভাোঃ জাহদ াান

81087

আতাউয যভান

81088

রভাোঃ ভামুদুর াান

81089

রভাোঃ আহনসুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আইনুর ইরাভ রচৌধুযী
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ নুইমুিীন ভন্ডর
রভাছাোঃ রভাবভনা রফগভ
রভাোঃ াবছন আরী
রভাছাোঃ যাবপজা
াহদকুর ইরাভ
নাহভা রফগভ
রভাোঃ দুরার ক
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রনছা
রভাোঃ আক্তায রাবন
কাভরুন নাায
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
আহজজুবিছা
রভাোঃ আব্দু শুকুয রখ
রভাছাোঃ বুযা রফগভ
রভাোঃ আহতয়ায যভান
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ ফানী ইযাইর
তাবযা রফগভ হগহন
ভকবুর রাবন
নূযজাান রফগভ
রভাোঃ আরভ প্রাভাহনক
রভাছাোঃ নাহছভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
যজফ রখ
রভাবনযা রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন খান
ভনজুযা রফগভ
রভাোঃ ছাইবয়দুর ইরাভ
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
যত্নদ্বী চাকভা
মৃত: অরুনা রদফী চাকভা
ভবন্তাল যকায
আযহত যাণী
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ রযখা খাতুন
াহকভউিীন আবভদ
রভাছাোঃ হজিাতুন রনছা
রভাোঃ পহযদ উহিন
পহযদা রফগভ
খাবরক রভাল্লা
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ ারুন-আয যহদ তালুকদায
রভাছাোঃ যহদা হফহফ
আবুর কারাভ যাড়ী
রভাাোঃ ভভতাজ
খহরলুয যভান
াঈদা রফগভ
রভাোঃ এরাী ফক
রভাছাোঃ রহরনা হফহফ
সুীর চন্দ্র প্রাভাহনক
াধনা যানী
অহজত চন্দ্র ভন্ডর
রপারী যানী
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রহরনা আক্তায
আব্দুর কাহপ
যাবফয়া
রভাোঃ ফদুর রখ
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ ফাফফ আরী
আহভনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/04/1994
03/09/1988
13/07/1995
01/12/1994
18/10/1993
01/07/1997
15/02/1999
11/10/1995
19/04/1994
01/05/1989
16/01/1988
08/02/1988
28/10/1996
14/12/1996
27/10/1990
05/12/1993
10/06/1990
15/08/1994
03/05/1992
05/09/1992
12/12/1992
25/05/1992
01/01/1998
11/02/1991
10/10/1996
23/08/1995
14/10/1987
04/05/1990
11/08/1993
29/03/1989
04/02/1988
21/11/1987
11/06/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81090

জর চন্দ্র ার

81091

রভাোঃ আনছারুর ক

81092

রভাোঃ রুবফর াান

81093

আযজুভান্দ ক

81094

রভাোঃ সুজন মৃধা

81095

বুজ মৃধা

81096

রভাোঃ আহজজুর াকীভ

81097

রভাোঃ জাহদ াান

81098

রযাবকয়া খাতুন স্বণ িা

81099

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

81100

রভাোঃ ভহন

81101

যন

81102

রভাোঃ যাজু আবভদ

81103

রভাোঃ াইনের ইরাভ

81104

রভাোঃ আবযহপন সুাদ

81105

রভাোঃ তাহযক াান ান

81106

অহ রুবফর

81107

ফরুন চন্দ্র দা

81108

রভাোঃ পারুক আাবম্মদ

81109

রভাোঃ াভীভ রাবন

81110

রভাোঃ একযামুর রাবন

81111

রভাছাোঃ আহরমুন নাায

81112

রভাোঃ আহজজুর ক

81113

ভামুন আভদ

81114

কাভরুজ্জাভান খান

81115

রভাোঃ রতৌহদুর ইরাভ

81116

রভাছাোঃ সুভাইয়া খাতুন

81117

াহফা জািাত

81118

রভাোঃ া কাভার

81119

মুাম্মদ কাভার রাবন

81120

রভাোঃ ভহদুর ইরাভ

81121

রভাোঃ নাজমুর াছান

81122

রভাছাোঃ হজপা আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
হজবতন্দ্র চন্দ্র ার
রিী যানী ার
রভাোঃ আহজজুর ইরাভ
আছভা খাতুন
রভাোঃ ভীন রভাল্যা
রভাছাোঃ আভা খাতুন
রভাোঃ আবনায়ারুর ক
নাজনীন আক্তায
রভাোঃ াজাান মৃধা
াযহভন রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
হফরহক খানভ
রভাোঃ রাযাফ রাবন
রভাছাোঃ আহজবযান রফগভ
রভাোঃ বয়দ আরী
রভাছাোঃ জহযনা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তপা কাভার
রুহফয়া খাতুন
রভাোঃ আোঃ াহভদ
াবরা রফগভ
রভাফাযক আহর ারাদায
রভাাোঃ মুকুর রফগভ
আোঃ ছারাভ
যাহদা রফগভ
রভাকবদ খান
াানা রফগভ
নাহজভ উহিন
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভহউহিন চাঁন হভয়া
নাহযন আক্তায
রভাোঃ াভসুর ক
রযবনা রফগভ
আব্দুয যহদ
হভব যাহভা রফগভ
আশুবতাল দা
দীারী দা
রভাোঃ ভবয আরী
রভাছাোঃ জয়গন খাতুন
রভাোঃ আবু তাবরফ
মৃত াীনুয রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহভন যকায
হরহর হফহফ
রভাোঃ আকহছয হভয়া
রভাছাোঃ রজহভন রচৌধুযী
সুরতান আভদ
রভাাোঃ জহযনা খাতুন
রভাোঃ ররার আভদ
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
কাভার রাবন খান
রযাবভরা খানভ
রভাোঃ ফাচ্চু ভীয
বুযজান রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ নাহভা রফগভ
রফরাবয়ত রাবন
আপবযাজা সুরতানা
রভাোঃ ভহয উহিন
রভাছাোঃ ছাযবান রফগভ
আফদুর ভাবরক
াইযা খাতুন
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ ভাছুভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রভাাোঃ রপযবদৌহ রফগভ
মৃত য়াহকর উহিন
রভাছাোঃ তাহভনা রফভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/06/1987
17/03/1988
01/05/1994
17/08/1989
21/10/1995
01/01/1992
05/11/1988
13/09/1992
02/11/1997
24/06/1988
26/08/1988
05/08/1987
12/10/1989
30/01/1994
21/02/1991
01/01/1993
02/01/1992
12/12/1990
15/09/1998
19/08/1989
21/05/1997
06/08/1989
27/12/1993
20/02/1994
07/09/1989
04/09/1987
23/12/1996
24/10/1994
13/06/1985
18/11/1989
20/06/1992
20/03/1994
25/10/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81123

রভাোঃ আব্দুল্লা আর রনাভান

81124

রভাোঃ রাানুয যভান কাজর

81125

রভাোঃ ভামুন অয যীদ

81126

অহনফ িান যায় রখাকন

81127

হপকুর ইরাভ

81128

রভাোঃ আহযপ রাবন

81129

রভাোঃ রাবর যানা

81130

রভাোঃ হপউর আরভ

81131

াহফনা ইয়াহভন মুকুর

81132

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

81133

রভাোঃ াগয রাবন

81134

রভাোঃ ইভযান রাবন

81135

রভাোঃ ভাসুভ রযজা

81136

রভাোঃ আরভগীয রাবন যাজু

81137

রভাোঃ যায়ান আরী

81138

স্বজর কুভায হফশ্বা

81139

রভাোঃ আহভনুয যভান

81140

রভাোঃ ভহউয যভান

81141

রভাোঃ রুবফর াান

81142

রভাোঃ হপউয যভান

81143

রভাোঃ রাবর যানা

81144

নূয রভাাম্মদ

81145

রভাোঃ কত হহিকী

81146

ইভযান আরী

81147

রভাাোঃ মুবরভা খাতুন

81148

রভাোঃ রুহুর আহভন

81149

পাাদ আরী

81150

এ, এভ নাহফদ যভান

81151

অহভত কুভায ার

81152

রভাোঃ আকতায রাবন

81153

আযপা

81154

মুহিদ খান

81155

তাভািা পারুকী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভয়নুর ক
রভাছাোঃ রজহভন আযা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছারাভ যকায
মৃত কহনুয রফগভ
রভাোঃ দুরার উহিন
রভাছাোঃ ভাবজদা খাতুন
হনভির কাহন্ত যায়
অিরী যানী যায়
াহভদুর ইরাভ
পহযদা রফগভ
মৃত রভাোঃ ইউনু আরী
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আহনছায যভান
রভাছাোঃ পাবতভা হফহফ
রভাোঃ ারুন অয যীদ
নানুআযা রফগভ
রভাোঃ রভাজাায
কুরসুভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
াবজদা রফগভ
রভাোঃ ইভান আরী
রভাছাোঃ াহদা রফগভ
আফদুর যাজ্জাক মৃধা
রভাাোঃ আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভামুদা খাতুন
মৃত নাহজভ উহিন
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ ইযাহপর ক
রভাাোঃ াবকযা রফগভ
হযবতাল হফশ্বা
শ্যাভরী হফশ্বা
কাজী ভহবুয যভান
রভাছাোঃ আবভনা যভান
কাজী ভহবুয যভান
রভাছাোঃ আবভনা যভান
দহফয উহিন
রভাছাোঃ াইজান রফগভ
রভাোঃ যভতুল্লা
রভাছাোঃ শুকুরুন রনছা
রভাোঃ মযত আরী
রভাছাোঃ সৃহষ্ট রফগভ
ভতিয ছভান গহন
রভাছাোঃ হখতুন রফগভ
রভাোঃ আব্দু বুয
রভাাোঃ কতাযা রফগভ
রভাোঃ ফাবু
রভাাোঃ রগাবরনুয রফগভ
রভাোঃ রভাাযযাপ
রভাাোঃ রহভয়াযা
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাাোঃ হরহরভন রফগভ
রতারুর ইরাভ
তাহরভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান
হভব নাজনীন যভান
অজুিন কুভায ার
রিী যানী ার
রভাোঃ নুয রাবন
রহরনা রাবন
রভাোঃ জাহদ রাবন
রযাখানা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াই খান
আছভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর রহকভ
যহভা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

19/12/1996
11/10/1991
10/04/1989
31/12/1990
20/09/1995
20/12/1994
12/10/1991
25/11/1988
01/11/1998
18/12/1996
25/08/1997
25/05/1988
17/08/1988
31/12/1990
01/01/1989
20/07/1993
13/07/1991
13/07/1996
10/10/1996
22/09/1997
07/06/1998
02/06/1992
30/12/1995
28/04/1996
08/12/1993
13/11/1990
01/09/1996
01/12/1993
07/02/1995
01/01/1996
22/12/1988
30/12/1992
26/11/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81156

রভাোঃ আব্দুর াহরভ

81157

রভাোঃ আব্দুর রহতপ

81158

রভাোঃ ইভাইর রাবন

81159

উজ্জ্বর কুভায রঘাল

81160

হভরটন যকায

81161

ভানেজা খাতুন

81162

রভাোঃ আহনছুয যভান

81163

রস্কায াহপজুয আরভ

81164

পহকয আকযাভ আরী

81165

রভাাম্মদ াহন ভামুদ

81166

রভাখবরছুয যভান

81167

রভাোঃ া আরভ

81168

রভাোঃ এভযান খান

81169

যাইসুর ইরাভ

81170

যাজু আবভদ

81171

রভাোঃ রভাস্তপা কাভার

81172

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

81173

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

81174

রভাোঃ ইপবত খায উহিন

81175

যতন রখ

81176

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

81177

রভাাম্মদ পকরুর ইরাভ

81178

রভাোঃ ভমুদুর াান

81179

হভজু হভয়া

81180

পারুক রাবন

81181

রভাোঃ াবজদুর ক

81182

রভাোঃ জহভ উহিন

81183

রভাোঃ রখাযবদ আরভ

81184

রভাোঃ হজফ উহিন

81185

আব্দুয যহদ

81186

রভাোঃ াহপজুর ইরাভ

81187

আবুর ফাায

81188

হউহর আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াহফর উিীন
রভাছাোঃ জুবরখা রফগভ
মৃত আরাফক্স
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
মৃত জারার উিীন
রভাাোঃ ভারুপা রফগভ
হনভির কুভায রঘাল
সুহভত্রা রঘাল
মৃত যবভন্দ্র যকায
হনা যাণী যকায
পহকয ইযাদাত আরী
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ভাবরক
রখাবদজা খাতুন
রস্কায রুহুর
আবছাযা রফগভ
পহকয ররায়াফ আরী
ভহযয়ভ হফহফ
রভাোঃ আব্দুর জব্বায
বুরুনবনছা
মৃত ভগর হুবন খান
রভায উন রনা
রভাোঃ সুরতান উহিন
যাহফয়া আক্তায
রভাোঃ আব্দু াত্তায
মৃত রায়রা
আব্দুয যহভ
াহপয়া রফগভ
আব্দুর ভািান
তাছহরভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
ভঞ্জুয়াযা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
বয়দ রভাোঃ ফাবুর
রভাাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ ভহউহিন
তাহরভা রফগভ
নাবয়ফ আরী রখ
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ য়াবজদ আরী খান
ভভতাজ রফগভ
রভাাম্মদ আব্দুর কাবদয ভূইয়া
রভাবছনা রফগভ
রভাম্মদ আরী
রভাছাোঃ হফউটি রফগভ
মৃত হদুয যভান
াাজাদী রফগভ
রভাোঃ রারহভয়া
াভসুন নাায
রভাোঃ জহুরুর ক
রভাছাোঃ আছভা খাতুন
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ নাযহগ রফগভ
রভাোঃ জাভান াবটায়াযী
রভাছাোঃ জাানাযা জাভান
রভাোঃ জবয়ন উহিন
হফরাী
আব্দু ত্তায ারাদায
জাানাযা াযবীন
রভাোঃ রাবন আরী
ফকুর রনছা
আবয়জ উিীন
যাহদা
নজরুর ইরাভ
আঞ্জুয়াযা হফহফ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

19/06/1987
21/12/1991
16/06/1987
15/03/1988
08/05/1990
27/11/1989
08/11/1997
27/09/1992
12/06/1994
20/12/1990
22/07/1987
01/01/1994
01/06/1988
10/10/1997
15/11/1993
01/01/1990
23/10/1987
29/11/1995
24/12/1994
15/05/1997
01/01/1989
15/10/1986
12/10/1997
20/05/1994
08/02/1990
25/09/1991
01/12/1991
20/02/1993
12/04/1997
15/10/1998
01/03/1994
01/01/1993
01/01/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81189

হফধান চন্দ্র রঘাল

81190

রভাাোঃ ভাজারুর ইরাভ

81191

রভাোঃ নাহদুজ্জাভান রতু

81192

রভাোঃ হভনাজুর ইরাভ

81193

ািাভ রাবন

81194

ভানজুরুর ইরাভ

81195

রভাোঃ তুহন াান হফশ্বা

81196

রভাোঃ ভাছুভ আরভ

81197

হকবায কুভায যায়

81198

যনহজৎ কুভায যায়

81199

আহরভা আক্তায

81200

হরহ আকতায

81201

এ, রজ, এভ, জাহকরুর ইরাভ

81202

রভাছাোঃ হফথী আকতায

81203

রভাোঃ পারুকুর ইরাভ

81204

আাদুল্লা আর গাহরফ

81205

রদবরায়ায রাাইন

81206

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

81207

রভাোঃ তানহজলুয যভান

81208

রভাোঃ পহযদুর আরভ

81209

রভাোঃ যাহকবুর াান

81210

ফাসুবদফ যায়

81211

রভাোঃ াানুয যভান

81212

রভাোঃ আরভগীয রাবন

81213

রভাোঃ ইব্রাীভ হভয়া

81214

রভবদী াান

81215

রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন

81216

রভাোঃ আযানের ইরাভ

81217

রভাোঃ রযাভান রক

81218

অনয় কুভায হফশ্বা

81219

শ্রী রগৌতভ কুভায ারদায

81220

রভাছাোঃ নাযীন আক্তায

81221

রভাছাোঃ াযহভন আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
নীবযন চন্দ্র রঘাল
হফবা যানী রঘাল
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
রভাাোঃ ভাহজিনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
নাহদা রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
নাহছভা যভান
নজরুর ইরাভ
আঞ্জুয়াযা হফহফ
রফরার উহিন
রভহযনা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ হফশ্বা
আভা খাতুন
রভাোঃ রভাতাায আরী
রভাছাোঃ াভছুিাায
দীবন চন্দ্র যায়
মৃত হভনহত যানী
অনন্ত কুভায যায়
উহভিরা যানী
মৃত আব্দুয যভান
যন আযা
আবুর রাবন
আয়া রফগভ
মৃত নুরুজ্জাভান
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
রভাোঃ াাদৎ রাবন
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ হভনা রফগভ
রভাোঃ ভভতাজ রাবন
রভাছাোঃ আপবযাজা আকতায
রভাাম্মদ আরী
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আফদুর রহতপ
নের নাায রফগভ
খহরলুয যভান
যন আযা রফগভ
রভাোঃ া আরভ রচৌধুযী
রপযবদৌ কহনুয
রভাোঃ আবুর রাবন
রজানা আযা
হফকা চন্দ্র যায়
হভিরা যানী
রভাোঃ হযনের ইরাভ
নুযজাান
রভাোঃ রকভত আরী ভন্ডর
রভাছাোঃ জহযনা খাতুন
রভাোঃ জারার ফাদা
রভাছাোঃ রগারাী রফগভ
তাযা হভয়া
আখহরভা
রভাোঃ ইয়াকুফ আরী যদায
রভাছাোঃ রতাবপরা
রভাোঃ ছহয উহিন প্রাাং
ছাবরা রফগভ
রভাোঃ মুনসুয রক
খাবরদা রফগভ
ভহনন্দ্র নাথ হফশ্বা
ারুর যানী হফশ্বা
শ্রী রগাার চন্দ্র ারদায
বহক্ত যানী ারদায
রভাোঃ রভাফাযক রাবন
াভসুিাায
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ াভছুন নাায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

08/12/1990
06/11/1992
11/10/1989
28/09/1989
10/12/1994
07/02/1990
28/06/1993
04/05/1988
20/01/1988
11/12/1990
25/07/1997
20/06/1993
15/10/1987
31/08/1988
10/06/1988
15/07/1992
01/01/1996
28/09/1993
05/06/1992
06/10/1995
30/12/1988
25/11/1990
08/07/1997
15/04/1987
06/06/1992
08/06/1997
30/10/1988
31/12/1988
16/05/1994
09/08/1987
14/07/1987
16/10/1997
08/09/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81222

রভাছাোঃ নাাাজাত তাহনন

81223

রভাোঃ আব্দুর আহরভ

81224

ভীয রভাোঃ রতৌহদুজ্জাভান

81225

রভাোঃ আবু াঈদ

81226

রভাোঃ যাবর হভয়া

81227

াইন

81228

িয় রদ

81229

রভাোঃ রভযাজুর ইরাভ মুকুট

81230

রভাোঃ যাবর যানা

81231

রভাোঃ জহন ভহল্লক

81232

রভাোঃ জাহভরুর ইরাভ

81233

রভাোঃ আযাপাত রাবন

81234

রভাোঃ াহনুয ইরাভ

81235

রভাোঃ াভীভ রাবন

81236

রভাোঃ হজহরভ উহিন

81237

রভাোঃ মুযাদ রাবন

81238

রভাোঃ যাজ্জাক রখ

81239

ধীযাজ কুভায যদায

81240

রভাোঃ াাদত রাবন

81241

রুভানা ইরাভ

81242

রভাোঃ ছারাউহিন

81243

এ. নাজনীন রাাইন

81244

রভাোঃ জুবয়র যানা

81245

হযান হভয়া

81246

রভাোঃ যাবদুর াান

81247

রভাোঃ নাজমুর আরভ

81248

রভাোঃ ভাামুদুর াান যাব্বী

81249

ভাহনক কুভায

81250

রভাোঃ ইভযান াান

81251

রভাোঃ াজ্জাদ রাবন জীফ

81252

রভাোঃ তুহন আবম্মদ

81253

রভাোঃ আহযনের ক

81254

হযয়াজুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ররাকভান খান
নাজভা রফগভ
রভাোঃ ছাবনায়ায রাবন
আবনায়াযা
ভীয রভাোঃ ফহদউজ্জাভান
ছাবরভা জাভান
রভাোঃ রতাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ যন আযা
রভাোঃ হপক হভয়া
হযনা রফগভ
রভাোঃ কুতুফ উহিন রখ
রভাছাোঃ াানাযা
সুীর চন্দ্র রদ
াংকযী রদ
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভাহফয়া খানভ
রভাোঃ ফাফলু যকায
রভাছাোঃ যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ মুক্তায ভহল্লক
রজহভন
রভাোঃ ইরাভ প্রাভাহনক
রভাছাোঃ জবভরা খাতুন
রভাোঃ আয়নার ক
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ক
াানাজ খাতুন
রভাোঃ এনামুর ক
রভাছাোঃ হউরী রফগভ
রভাোঃ আবু মুছা খান
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
মৃত রভাোঃ দহরর উিীন রফাযী
আবনায়াযা
রভাোঃ াবভ রখ
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
তাযক চন্দ্র যদায
সুযভা যানী যদায
রভাোঃ আরতাফ রাাইন খাঁন
রভাছাোঃ জহযনা খাতুন
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ এভযান রাবন
নুপা রফগভ
এ. এভ. জাহকয রাাইন
হভব াহদা জাহকয
রভাোঃ আবুর াবভ
রফগভ রযাবকয়া
হযন হভয়া
শ্যাভরী রফগভ
রভাোঃ াফদুর রখ
রভাছাোঃ াীনুয রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
রভাছাোঃ তাবযা খাতুন
রভাোঃ আহকদুর ইরাভ
যাহদা রফগভ
মৃত কাহত্তিক চন্দ্র
মবাদা যানী
রভাোঃ ইভাইর রাবন আকন্দ
রকাহনুয খাতুন
রভাোঃ পযাদ রাবন সুভন
ায়া রফগভ
রভাোঃ ভাবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ াহনা রফগভ
আহজজুর ক
াবরা রফগভ
হরয়াকত গাজী
রযাহজনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/09/1997
01/03/1992
01/01/1988
25/02/1988
20/11/1992
10/12/1995
08/04/1988
12/03/1994
20/01/1995
10/12/1997
10/01/1995
01/01/1998
08/09/1993
31/12/1991
15/05/1991
12/06/1988
21/02/1989
30/12/1989
27/12/1990
26/09/1992
01/08/1994
07/08/1987
03/08/1992
22/05/1995
25/11/1988
30/06/1991
20/05/1995
08/10/1988
15/06/1990
10/10/1996
11/11/1995
01/01/1989
08/01/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81255

রভাাম্মদ আরী

81256

রভাোঃ আহন াহযয়ায

81257

রভাোঃ াবয়ভ রযজা

81258

রভাোঃ রাফান হকদায

81259

ফযকত হকদায

81260

রভাোঃ যাবদুজ্জাভান

81261

রভাোঃ এভাদুর ক

81262

রভাোঃ আহকুয যভান

81263

রভাোঃ পজলুর ক

81264

যাঙ্গাচান চাকভা

81265

সুবয চাকভা

81266

রভাোঃ আরভগীয রাাইন

81267

রভাোঃ হজল্লুয যভান

81268

রাবনয়াযা খাতুন

81269

আব্দুয যহদ

81270

রভাোঃ রভাস্তাকীন হভয়া

81271

রভাোঃ আকতায রাছাইন

81272

রগাহফন্দ চন্দ্র দা

81273

আর ভামুন

81274

রভাোঃ নাঈভ রখ

81275

রভাোঃ আযানের ইরাভ

81276

রভাোঃ যাবদ উজ্জাভান

81277

রভাোঃ হযন হভয়া

81278

রভাোঃ হুভায়ন কহফয

81279

আহতকুজ্জাভান

81280

নুরুর আফছায

81281

রভাোঃ জুবয়র হভয়া

81282

ভহপজুয যভান

81283

রভাোঃ হদদারুর আরভ

81284

রভাোঃ ভহন আরী

81285

রভাছাোঃ রুনা আক্তায

81286

রভাোঃ হপবযাজ আরভ

81287

রভাস্তাযী আক্তায ভাসুভা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আব্দুল্লা-রর ফাকী
আহপয়া রফগভ
রভাোঃ হযয়াজ উিীন রভাড়র
হভব আকহরভা রফগভ
রভাোঃ সুরতান ভামুদ
রভাছাোঃ ছারভা খাতুন
রভাোঃ ািান হকদায
রুভা রফগভ
রভাোঃ পাবয়ক হকদায
রজযাৎস্দা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ হভয়া
রভাছাোঃ রাবনআযা রফগভ
মৃত রভাোঃ জহয উহিন
রুনা রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন আকন
নাহছভা আক্তায
আব্দুর ভাবরক
আবভনা রফগভ
লু চাকভা
ধরফী চাকভা
জয় রভান চাকভা
স্বন ি তাযা চাকভা
রভাোঃ লুৎনেল্যা
মুযহদা রফগভ
রভাোঃ হপউর ইরাভ
রভাছাোঃ হজিাতুন রনছা
াহপজায যভান প্রাাং
আবভনা রফগভ
আব্দুর ভাবজদ আরী
াবরা রফগভ
রভাোঃ নুরুজ্জাভান হভয়া
রভাছাোঃ ভহজদা রফগভ
রভাোঃ হযাজ উল্লা
ছহকনা আকতায
রূচাঁন দা
জানকা যানী দা
রভাোঃ আরাউহিন
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আয়ুফ আরী রখ
রভাছাোঃ নয়ন তাঁযা রফগভ
হযাজুর ইরাভ
যাহফয়া থাতুন
রভাোঃ পারুক উজ্জাভান
রভাাোঃ নাহভা রফগভ
রভাোঃ নয়া হভয়া
রভাছাোঃ রযবনা রফগভ
া ছায়মুর ক
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ সুরতান ভামুদ
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
খুযহদ আরভ
াবনা আক্তায
রভাোঃ রভাতাায উহিন
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ ইহি
নুয আয়া রফগভ
রভাোঃ নুয ইরাভ
রদবরায়াযা াযবীন
রভাোঃ ছাবযায়ায জাান
মৃত ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
পাবতভা খাতুন
রভাোঃ ইহরয়া উিীন
রভাাোঃ সুরতানা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/12/1992
27/06/1994
13/03/1999
12/12/1998
13/10/1996
01/09/1987
31/12/1992
11/05/1992
05/02/1989
18/10/1992
31/03/1990
30/01/1989
07/09/1988
12/12/1994
05/10/1993
01/03/1996
01/01/1989
07/03/1989
20/10/1992
15/09/1997
31/12/1988
15/10/1995
31/03/1997
05/10/1995
16/11/1992
08/12/1994
11/12/1988
23/12/1995
15/10/1991
12/07/1990
20/07/1990
17/10/1992
24/11/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81288

রভাোঃ াহফ উল্লযা

81289

রভাাম্মদ আইয়ুফ আরী

81290

রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক

81291

াংকয যকায

81292

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

81293

রাাগ আরভ

81294

রভাোঃ টুটুর আরী

81295

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

81296

পাবতভা খাতুন

81297

রভাাোঃ রহযনা আকতায

81298

রভাোঃ কাভরুর াান

81299

রভাোঃ ভয পারুক

81300

রভাোঃ াভীভ হভয়া

81301

রভাোঃ হপবযাজফীন জাভার ভন্ডর

81302

রভাোঃ রুবফর াান

81303

রভাোঃ জহভ উিীন

81304

অনুকুর চন্দ্র যায়

81305

রভাোঃ রফরার রাবন

81306

নাজনীন আক্তায হ

81307

রভাোঃ নাইভ রাবন ান

81308

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

81309

হরয়াকত আরী

81310

রভাোঃ াবনায়ায রাবন

81311

াভীভ আবভদ

81312

রভাোঃ আহতকুয যভান

81313

হনভির সূত্রধয

81314

াহব্বয আবভদ

81315

সুফণ িা রভাস্তপা

81316

মৃতুযিয় যকায

81317

ততী ফারা বফদ্য

81318

রভাোঃ াভছুর ক

81319

শুবঙ্কয চন্দ্র দা

81320

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ীদ উল্লযা
রায়রী রফগভ
আব্দুর াহকভ
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আব্দু বুয হভয়া
রভাছাোঃ ভনছুযা রফগভ
মৃত ম্ভুনাথ যকায
প্রহতভা যানী যায়
রভাোঃ রভাবরভ উহিন
রভাছাোঃ জাহভয়া খাতুন
আব্দুর গহন
নাজভা রফগভ
রভাোঃ যাহদুর ইরাভ
রভাাোঃ াবয়যা রফগভ
রভাোঃ াাবুহিন
ছাবরা রফগভ
রভাোঃ জাভার ফাদা
যহদা রফগভ
রভাোঃ রভাাযপ রাবন
রভাাোঃ হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ রফফী আকতায
রভাোঃ রভাবরভ উহিন
রভাছাোঃ উবম্ম কুরছুভ
রভাোঃ আরতাফ রাবন
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ জাভার উহিন ভন্ডর
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ রুহুর আহভন
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ নাহয উিীন
রভাছাোঃ জুহর রফগভ
াংকয চন্দ্র যায়
হফনা যানী যায়
রভাোঃ ভহজফয যভান
াভছুন নাায
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ াাভত উল্লা
রভাছাোঃ নাহদযা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ জাহভরা হফহফ
ফাবদ আরী
রহতপা হফহফ
মৃত আহজভহিন
রভাছাোঃ তাযা ফানু
রভাোঃ রজানাফ আরী
রভাছাোঃ াানাযা রফগভ
রভাোঃ ভজাায আরী
রভাাোঃ আঞ্জুয়াযা খাতুন
চাঁন রভান সূত্রধয
হভনা যানী সূত্রধয
আব্দুয যভান
ভহুযন রনছা
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
হযনা রফগভ
সুবফার চন্দ্র যকায
যানী ফারা যকায
দীনফন্ধু বফদ্য
হভনতী যানী বফদ্য
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ ভবভনা রফগভ
শ্রী পহ চন্দ্র দা
শ্রী ভহত ন্ধ্যা যানী
রভাোঃ রযজাউর কহযভ
াবজযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

07/12/1998
03/01/1992
11/05/1994
23/06/1994
21/01/1994
10/06/1990
15/07/1993
10/12/1997
26/07/1995
01/06/1996
15/10/1990
01/01/1992
10/05/1992
01/01/1989
08/07/1995
20/01/1994
10/10/1991
02/05/1988
05/06/1998
07/12/1995
01/01/1996
19/12/1989
15/11/1995
31/12/1985
03/02/1989
05/01/1989
14/04/1995
28/12/1996
01/03/1994
17/07/1995
12/02/1989
22/03/1998
05/07/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

(২)

(৩)

(১)
81321
81322
81323
81324
81325
81326
81327
81328
81329
81330
81331
81332
81333
81334
81335
81336
81337
81338
81339
81340
81341
81342
81343
81344
81345
81346
81347
81348
81349
81350
81351
81352
81353

রভাোঃ জাকাহযয়া

আক্তায
রাবা
রভাোঃ ভহনরুর াজজাদ
রভাোঃ আব্দুর রহতপ
রভাাোঃ আহপয়া রফগভ
রভাোঃ সুভন হভয়া
রভাোঃ জুরনে হভয়া
রভাাোঃ াভসুন নাায
রভাোঃ আরী রাবন
জাবফদ আরী
রফগবভয রনছা
রভাোঃ খায়রুর ইরাভ
রভাোঃ কুযফান আরী
রভাছাোঃ খাবরদা খাতুন
ভহযয়ভ জাান
রভাোঃ ভীন আরভ
রযাবকয়া আক্তায
রভাোঃ আতাউয যভান
রভাোঃ আব্দুর াহকভ
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ হযনের ইরাভ
রভাোঃ আয়ুফ আরী
নুযজাান খাতুন
রফফী আক্তায
রভাোঃ মুনসুয আরী
ভহনযা াযবীন
হভয়াদুর ইরাভ
াভছুয যভান গাজী
হযহজয়া খানভ
াযহভন সুরতানা
হদুর ইরাভ
ভামুদা খাতুন
নাজভা আক্তায
রভাফাযক
াহদা
ভাসুভ হফল্লা
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভবরুন রনছা
রভাোঃ নোদ
রভাোঃ আরাউহিন রফাযী
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ ইভযান রাাইন
রভাোঃ ভহতউয যভান
সুরতানা রফগভ
রভবদী াান
আব্দুর আহজজ গাজী
ভামুদা রফগভ
রভাোঃ পহযদ উহিন
রভাোঃ ইভাইর রাবন
রভাছাোঃ য়াবজদা রফগভ
রভাোঃ াীন হযাজ
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ উবম্ম কুরছুভ
রভাোঃ ারুন-অয-যীদ
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ রকাহনুয রফগভ
রভাোঃ রযজাউর ইরাভ
রভাোঃ বভজ আরী
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ ভভতাজুয যভান
রভাোঃ নহজয উহিন
রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ াহযয়ায যভান খান ররাানী রভাোঃ হদুয যভান খান ররাানী
তহছনা রফগভ
রভাোঃ তহযকুর ইরাভ
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
রভাছাোঃ তহভনা রফগভ
রভাোঃ আরভগীয কহফয
রভাোঃ হফফয যভান
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
ফানা খাতুন
ফখহতয়ায যভান
নাযগীছ রফগভ
রুহজনা খাতুন
ফখহতয়ায যভান
নাযহগছ রফগভ
রভাোঃ হযনের ইরাভ
মৃত আহকুর ইরাভ
রভাছাোঃ াবজদা খাতুন
াহফবুয যভান পয়র
রভাোঃ যতন হভয়া
খু ফানু
আহযনের ইরাভ
রভাোঃ রভাতাবরফ রখ
আবরয়া খাতুন
মুক্তা রফগভ
রভাোঃ রতাপাজর
ভহনযা খাতুন
রভাছাোঃ হযপাত আযা
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রুফীয়া
রভাোঃ হভজানুয যভান
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ রযখা খাতুন
রভাোঃ াহদকুর আরভ াঠান
আব্দুর াই াঠান
জাানাযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

02/07/1997
10/12/1990
13/09/1991
26/10/1992
25/07/1991
15/12/1996
20/08/1994
12/09/1991
12/08/1993
09/05/1996
05/08/1990
01/01/1992
05/02/1988
08/06/1987
31/07/1997
11/03/1992
17/05/1988
01/01/1993
20/11/1992
20/07/1989
21/06/1987
02/10/1987
01/01/1993
18/08/1989
02/03/1991
18/09/1989
01/10/1991
08/09/1997
05/04/1988
07/04/1989
30/10/1995
22/12/1994
01/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81354

রভাোঃ পয়ার রাবন

81355

রভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভামুন

81356

রভাোঃ রদবরায়ায রাবন

81357

হমুর দা

81358

রজযাহত রচৌধুযী

81359

রভাোঃ হফপ্লফ রাবন

81360

য়াজকুরুনী

81361

রভাোঃ াইনেবয যভান হহিকী

81362

াভসুজ্জাভান

81363

রভাোঃ সুভন আকতায

81364

নাহছভা আক্তায

81365

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ

81366

রভাোঃ অমূল্য রাাইন

81367

রভাোঃ াহফবুয যভান

81368

রভাোঃ আান াফীফ

81369

রভাোঃ রদবরায়ায রাবন

81370

হভন্টু কুভায রঘাল

81371

আহজজুর ইরাভ

81372

াভসুন নাায আকতায

81373

রভাোঃ ফাারুর ইরাভ

81374

তাহরভা আক্তায

81375

রভাোঃ অবদুজ্জাভান

81376

জাহদুর

81377

রভাোঃ একযামুর ক

81378

আযদহননা আক্তাযা আা

81379

আব্দুর আর ভামুদ

81380

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

81381

রভাোঃ াান ভামুদ

81382

রভাোঃ রভবদী াান

81383

রভাোঃ ইজাজুর ইরাভ

81384

হফজয় কুভায ার

81385

রভাোঃ রহরমুজ্জাভান

81386

রভাোঃ রভজফা উহিন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ জাহকয রাবন
রভাাোঃ পহযদা খানভ
রভাোঃ ইভদাদুর ক
রুনা রায়রা
রভাোঃ াখায়াত রাবন
রভাছাোঃ ঝণ িা খাতুন
হযভর দা
আযতী দা
হকযন রচৌধুযী
রুি রচৌধুযী
রভাোঃ াত্তায হভয়া
রভাছাোঃ সুফাযন রফগভ
আব্দুয যীদ
পাবতভা খাতুন
রভাোঃ ইভাইর রাবন
নাহগি াযবীন
দাউদ আরী
াবয়যা খাতুন
রভাোঃ া আরভ
রভাাোঃ নাহযন রফগভ
রভাোঃ ভহপজ উহিন আকন্দ
জাানাযা ভহপজ
ছহজফয যভান
আহয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ ভন্ডর
আবনছা খাতুন
রভাোঃ জারার উহিন
রভাছাোঃ াহভদা রফগভ
মৃত আব্দুয যউপ
মৃত আবভনা রফগভ
রভাোঃ রযজাউর ইরাভ
রভাবরভা রফগভ
হদহর কুভায রঘাল
াধনা যানী রঘাল
রভাোঃ আব্দুর ফাযী
সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ নূরুর ইরাভ ারাদায
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাবদয
রজাযা রফগভ
আব্দুর আউয়ার
ফাহরকা রফগভ
রভাোঃ ভান গহন াড়
তাহভনা খাতুন
আরাউিীন
ভাবজদা
রভাোঃ ইহি আরী
রভাছাোঃ নুযছাপা হফহফ
রভাোঃ আক্তায রাবন
রভাছাোঃ ারাভা রফগভ
দ্বীন রভাাম্মদ
নাজভা রফগভ
রভাোঃ ইউসুপ আরী
আবভনা রফগভ
মৃত ইউনুচ ারাদায
রভাাোঃ যাহদা রফগভ
রভাোঃ রহরভ রজাভািায
হভব নাজভা রফগভ
রভাোঃ াভত যদায
জাবদা রফগভ
হফভর চন্দ্র ার
চম্পা যানী ার
রভাোঃ চন্টু মুছল্লী
আবয়া রফগভ
মৃত আব্দুর ফাহযক
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
Page 42 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/12/1996
15/09/1998
15/02/1992
10/12/1991
13/11/1993
20/05/1997
31/12/1990
22/12/1991
01/10/1988
20/09/1995
01/10/1992
04/11/1989
20/10/1989
25/06/1991
07/07/1990
28/03/1993
10/11/1989
07/11/1994
10/01/1988
25/12/1989
25/02/1997
11/08/1995
15/09/1993
10/01/1998
19/05/1997
12/02/1994
18/08/1993
01/01/1997
10/02/1990
25/10/1996
05/04/1994
15/10/1989
11/08/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81387

পারুক আবম্মদ

81388

রভাোঃ ইভযান রাবন

81389

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

81390

রভাোঃ নাঈমুয যভান

81391

রগৌতভ চন্দ্র যায়

81392

রভাোঃ হরটন ফাবু

81393

রভাোঃ আর-াহযয়া ল্লফ

81394

রভাোঃ ইহরয়াছ কাঞ্চন

81395

উবম্ম কুরছুভ

81396

রভাোঃ হভজানুয যভান

81397

রভাোঃ ইয়াহছন

81398

জাহকয়া তাভািা ডাহরয়া

81399

অন্ত কভিকায

81400

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

81401

রভাোঃ ফাফলু হভয়া

81402

রভাোঃ াাদত হুাইন

81403

তাযহজন আকতায

81404

রভাোঃ াহফবুয যভান

81405

রভাাম্মদ রাাইন আহতক

81406

রভাোঃ কাউছায

81407

রভাোঃ আযানের ক

81408

রভাোঃ আবনায়ায রাাইন

81409

ভাহনক কুভায

81410

আোঃ ভাবরক

81411

রভাোঃ খুযীদ উজ জাভান

81412

াংকয চন্দ্র

81413

রভাোঃ কাভরুাুজ্জাভান

81414

ভামুদুয যভান

81415

রাবর আভদ

81416

একযাভ রাবন

81417

অহত সূত্রধয

81418

রভাোঃ রুবফর যানা

81419

রভাছাোঃ খাহদজাতুর রকাফযা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ইহি
মৃত হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আহয়ায যভান
রভাছাোঃ আছভা খাতুন
রভাোঃ হুভায়ুন কফীয
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
হফবশ্বশ্বয ফভিন যায়
ভায়া যানী
রভাোঃ াহনপ উহিন
রভাছাোঃ হফরহকছ খাতুন
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ জাভার ভন্ডর
রভাছাোঃ রযবনা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ইরাভ
রভাছাোঃ ছারভা রফগভ
ভযহুভ আব্দুর ারাভ
াভসুন নাায
ভযহুভ আব্দুর ারাভ
াভসুন নাায
জাভার উিীন রচৌধুযী
ইউসুপ নুয জািাত
অরূন কভিকায
যস্বতী যাণী
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ রাফান ভন্ডর
রভাছাোঃ হযীনা রফগভ
রভাোঃ াইদুয যভান
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আরী
রুনৄ আকতায
রভাোঃ আরাউিীন রভাল্লা
জাানাযা খাতুন
াহজ রভাাম্মদ যহপক
রভাছাম্মৎ রযাহকয়া রফগভ
মৃত হপক উল্যা
মৃত ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন
কহর রফগভ
রভাোঃ ভান আরী
আহছয়া খাতুন
ধযনী কান্ত
হদারী যানী
যহপকুর ইরাভ
ভাবরকা আক্তায
রভাোঃ নূয ফক্স
নূরুন রনছা
যফীন চন্দ্র ীর
তাযা যাণী
রভাোঃ াজাান আরী
মৃত তহুযা রফগভ
আব্দুয যউপ
ভবনায়াযা রফগভ
আব্দুন নূয
যাবরা রফগভ
আবু ফক্কয
নূযজাান
মৃত বযন্দ্র সূত্রধয
গীতা সূত্রধয
রভাোঃ নুরুর আহভন
জাানাযা রফগভ
মৃত য়াবজদ আরী
অজুপা রফয়া
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

16/08/1980
14/06/1994
05/11/1993
30/11/1994
29/11/1992
08/11/1996
01/01/1997
10/10/1996
10/10/1996
08/09/1991
08/05/1989
30/04/1994
15/08/1995
29/11/1995
11/07/1998
04/07/1994
25/10/1991
12/08/1994
15/09/1993
01/01/1994
10/07/1992
10/02/1993
21/09/1992
14/06/1990
30/04/1989
24/04/1990
28/07/1995
12/12/1992
10/02/1991
10/02/1992
15/01/1994
20/02/1992
03/02/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81420

ফাবুর রাবন

81421

রভাোঃ হরটন হভয়া

81422

রভাোঃ হভজানুয যভান

81423

আবু যায়ান যহন

81424

আযজু হভয়া

81425

আব্দুর আরাভ

81426

রভাোঃ জুবয়র হভয়া

81427

রভাোঃ ভাসুদ যানা

81428

রভাোঃ আপায উিীন

81429

পাযজানা আপবযাজ

81430

রভাোঃ জাহকয রাবন

81431

নাহজয আবভদ

81432

হনভির যকায

81433

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ

81434

রভাোঃ জাহকয রাবন

81435

আবুর রাবন আহযপ

81436

াচ্চু আবভদ

81437

পাযজানা ভজুভদায

81438

সুরতান ভামুদ

81439

রভাোঃ আান াহফফ

81440

রভাোঃ াহপজুয যভান

81441

রভাোঃ তাবযকুর ইরাভ

81442

রভাোঃ জুবয়র যানা

81443

হমুর চন্দ্র কহফযাজ

81444

রভাোঃ ভাইনুর ইরাভ

81445

হফযাজ কুভায ভজুভদায

81446

তা বফদ্য

81447

রভাোঃ াহভভ রখ

81448

াান ভামুদ

81449

আরাজ রভাল্লা

81450

আবু হুযাইযা

81451

হফপ্লফ কুভায বট্রাচাম ি

81452

রভাোঃ আর-আহভন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ইভাইর রাবন
রভাছাোঃ নেযনেহয হফহফ
রভাোঃ ভগবুর রাবন
হরহর রফগভ
রভাোঃ আোঃ আহজজ
রভাাোঃ যহভছা রফগভ
রভাোঃ ভজনু হভয়া
রভাছাোঃ যাবদা রফগভ
রভাোঃ জুযান আরী
আবনায়াযা রফগভ
আব্দুর ফাবছদ
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ আবু াহনপ
াহভদা আক্তায
আব্দুর আহজজ যাভাহনক
নুযজাান খাতুন
আবুর কাবভ ভূইুঁ য়া
রখাবদজা রফগভ
যহদ আবভদ
রাবন আযা রফগভ
যহদ আবভদ
রাবন আযা রফগভ
রভাোঃ পযজুর ক
রভাছাোঃ আহভনা খাতুন
হনবযাদ যকায
রপারী যানী যকায
রভাোঃ আব্দুর াহকভ প্যাদা
াহপজা রফগভ
রভাোঃ আফদুর য়াবদ হকদায
রভাাোঃ দুধ রভবয রফগভ
ভস্তুপা কাভার
জাানাযা
রভাোঃ াাবজর রাাইন
রভাছাোঃ জুবরখা খাতুন
রভাোঃ ীদ উল্যা ভজুভদায
রজভীন নাায
রভাোঃ রভাবর উহিন
পহযদা রফগভ
রভাোঃ ভনহজর ভন্ডর
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
াহরভা রফগভ
রভাোঃ তছহরভ উহিন
রভাছাোঃ হফউটি রফগভ
রভাোঃ আযানের ক
রভাাোঃ রহরনা রফগভ
সুহনর চন্দ্র কহযফাজ
ারুর যানী কহফযাজ
রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন
হভব ভায়া রফগভ
হফজয় কুভায ভজুভদায
দীহি যানী ভজুভদায
তুরী বফদ্য
কুসুভ যানী বফদ্য
রভাোঃ আব্দুর রখ
হউরী রফগভ
আনায আরী
াহনা রফগভ
নুরুর ইরাভ রভাল্লা
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আতাউয যভান
রভাছাৎোঃ াহনা আক্তায
সুহজৎ কুভায বট্রাচাম ি
কভরা যানী বট্রাচাম ি
মৃত. রভাোঃ তাযা হভয়া
রভাবভনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

06/04/1985
27/12/1996
10/08/1996
05/02/1996
03/02/1997
01/12/1990
01/02/1990
28/02/1990
01/02/1998
01/01/1990
10/04/1995
01/01/1988
12/07/1991
15/06/1988
01/01/1990
30/11/1995
20/06/1992
17/12/1993
30/06/1989
24/05/1990
31/01/1993
03/11/1994
01/09/1995
01/02/1996
30/12/1988
10/10/1989
05/09/1988
07/06/1991
04/11/1997
06/09/1998
23/09/1993
01/02/1992
25/12/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81453

রভাোঃ াহকর খান

81454

রভাোঃ কাভার রাবন

81455

রভাোঃ আবু াইদ

81456

রভাোঃ যাাদ রাবন

81457

রভাোঃ নুরুজ্জাভান ীযা

81458

াধন কুভায ার

81459

রৌবভন্দু কুভায ভন্ডর

81460

প্রনয় কুভায যিান

81461

রগারাভ দস্তগীয

81462

এ,আয,এভ ভাসুদ াযববজ

81463

রভাোঃ রজাফাবয়য আরভ

81464

কাজী ইহতয়াক আবভদ (চয়ন)

81465

রভাোঃ হছহিকুয যভান

81466

রভাোঃ য়াহদুল্লা

81467

রভাোঃ আহযপ হফল্লা

81468

রভাোঃ কহফয রাবন

81469

রভাোঃ ভাইনুহিন যকায

81470

রভাোঃ া আরভ যকায

81471

রভাোঃ ফায়দুল্লা

81472

রভাছাোঃ ারা আক্তায

81473

রভাোঃ হপবযাজ আবম্মদ

81474

রভাোঃ রাবর যানা

81475

আহরপা আক্তায

81476

ভহবতাল যায়

81477

রভাোঃ ভাসুদ যানা

81478

রভাোঃ তরুন রাবন

81479

ম্পা আযা ছাহরভা

81480

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

81481

হফধান কুভায রঘাল

81482

রযবফকা াযবীন

81483

হযম্পা খাতুন

81484

রভাোঃ াহভদুয যভান

81485

রভাোঃ আব্দুর গাপপায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াাযা খান
রভাাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ আহভন উিীন রখ
আহভনা রফগভ
রভাোঃ দহরর উিীন
রভাছাোঃ হিীকা রফগভ
রভাোঃ াহভদুয যভান
রভাছাোঃ আরুজা খাতুন
আব্দুর াফ হভয়া
হনলুপা রফগভ
আশুবতাল ার
কল্পনা ার
যাতকান্ত ভন্ডর
কাঞ্চন যানী ভন্ডর
মৃত তুষ্টু যাভ যিান
যঙ্গ ফারা
জাাঙ্গীয রাবন
াহপজা রফগভ
এ,টি,এভ রভাস্তপা যকায
রভাছাোঃ নাহদযা াযবীন
রভাোঃ আকতারুজ্জাভান
রভাছাোঃ াবদা রফগভ
কাজী কহফয রাবন
চাঁদ সুরতানা
নুয রভাাম্মদ ারাদায
পাবতভা রফগভ (ভহজযন রনছা)
রভাোঃ আব্দুর ভািান
আবভনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর আহজজ গাজী
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
কুরছুভ আক্তায
মৃত. সুরতান আবভদ যকায
যাহদা আক্তায
রভাোঃ রতাপাবয়র রাবন
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ হযতা রফগভ
রভাোঃ রভাকবছদ আরী
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
মৃত. ভকবুর আবম্মদ
মৃত. কভরা রফগভ
রভাোঃ খহরর হভয়া
রভাছাোঃ জুবরখা রফগভ
মৃত. অহদুর ইরাভ
রপারী রফগভ
জটুফয যায়
ভয়না যায়
রভাোঃ আব্দুর াহরভ
রভাছাোঃ রযকবানা রফগভ
রভাোঃ আরী রাবন
আহম্বয়া খাতুন
রভাোঃ হদয়ানত আরী হভয়া
রভাছাোঃ হযীনা াযবীন
রভাোঃ আরতাপ রাাইন
রভাছাোঃ ারভা খাতুন
হফশ্বনাথ রঘাল
রনা যানী রঘাল
রভাোঃ ছবফদ আরী
ভহজিনা খাতুন
খন্দকায আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ াান আরী
াহভদা রফগভ
রভাোঃ রভাপাবজ্জর রাাইন
রভাছাোঃ জাহদা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

31/12/1998
17/05/1988
11/10/1991
05/12/1995
15/06/1992
04/03/1998
15/11/1991
01/01/1992
09/09/1991
21/12/1997
29/04/1995
31/10/1992
16/01/1989
01/01/1988
01/01/1989
10/04/1992
07/02/1997
12/11/1991
22/02/1998
16/07/1996
15/07/1987
07/10/1992
21/11/1991
10/10/1991
02/03/1997
12/08/1996
10/11/1997
10/02/1995
01/07/1996
01/04/1989
18/03/1996
04/09/1989
23/09/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81486

রভাোঃ ভাসুদ আকন্দ

81487

রভাোঃ সুভন আকন্দ

81488

রভাোঃ বুরবুর ইরাভ

81489

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

81490

হভনা আক্তায

81491

হযন যায়

81492

রভাোঃ ভঈনুর ক

81493

রভাোঃ রহরভ হভয়া

81494

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

81495

রভাোঃ হনয উহিন

81496

সুভন রদফনাথ

81497

রভাোঃ হভনারুর ইরাভ

81498

কাজী রযজাউর কহযভ

81499

রভাছাোঃ রভাযবদা আক্তায

81500

ভহভনুয যভান

81501

ভান গহন

81502

রভাোঃ রগারাভ যাব্বানী

81503

রভাোঃ ইভাইর রাবন

81504

রভাোঃ একযামুর ক

81505

রভাোঃ চান হভয়া

81506

রভাোঃ যাহদুর ইরাভ

81507

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

81508

রভাোঃ াহফবুয যভান

81509

রভাোঃ আবু তাবয

81510

রভাছাোঃ াফানা আক্তায

81511

রভাছাোঃ ানহজদা আক্তায

81512

রভাোঃ ভহউহিন

81513

রভাোঃ ছাবরহকন আজাদ রুবফর

81514

রভাোঃ াহফবুয যভান

81515

রভাোঃ পারুক খান

81516

রভাোঃ রহরমুয যভান

81517

রভাছাোঃ যনাযা আক্তায

81518

রভাছাোঃ ভহজিনা আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ নাদ আকন্দ
রভাছাোঃ হউরী রফগভ
রভাোঃ নাদ আকন্দ
রভাছাোঃ হউরী রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
বুরবুরী রফগভ
রভাোঃ আোঃ রহতপ
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
রভাোঃ হরয়ায যভান
খাহদজা রফগভ
হফদ্যানাথ যায়
হগভাহন্তনী যানী যায়
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
রভাছাোঃ ভহযয়ভ খাতুন
রভাোঃ রকাব্বাত রাবন
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ াহপজুর হকদায
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আনছায আরী
রভাছাোঃ ঞ্চন রনছা
কাহরদা দ রদফনাথ
ঝণ িা যানী
রভাোঃ াভসুর ক
ভনছুযা রফগভ
কাজী আরী আম্মদ
রায়রা রফগভ
রভাোঃ রভাফাযক রাবন
াভসুিাায
নুয রভাাম্মদ
ভবনায়াযা রফগভ
াজাভার
াহনা রফগভ
রভাোঃ হপবযাজ খান
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ ফাবুর রাবন
রভাছাোঃ আহরপনুযা রফগভ
রভাোঃ আবয়ন আরী
রভাছাোঃ যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ
রভাছাোঃ কদফানু
রভাোঃ আপছায আরী
রভাছাোঃ কুরছুভ রফগভ
রভাোঃ রভাস্তাপা রাবন
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
মুোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ রযাবকয়া খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃ আবয়ন আরী
রভাছাোঃ যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ আোঃ যহদ
রভাছাোঃ যাহদা রফগভ
রভাোঃ ছবুয উহিন
রভাছাোঃ ছাহভনা রফগভ
রভাোঃ তছহরভ খান
রারাফানু
রভাোঃ হরয়াকত আরী
ছহকনা রফগভ
রভাোঃ ররাকভান খাঁন
াহপজা আক্তায
রভাোঃ ভকফয আরী
রভাছাোঃ আবয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

03/05/1997
25/09/1991
27/03/1988
15/11/1996
08/12/1998
01/02/1997
12/09/1991
20/02/1989
01/09/1993
23/11/1989
01/03/1988
07/03/1996
31/05/1992
13/08/1996
02/03/1991
05/12/1997
11/07/1993
01/09/1993
04/10/1990
01/01/1998
11/12/1987
15/03/1990
17/08/1991
05/07/1997
15/10/1996
17/07/1996
05/07/1988
02/12/1995
08/08/1987
12/10/1993
02/09/1990
21/05/1989
17/01/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81519

উজ্জ্বর চন্দ্র যকায

81520

রভাোঃ া-ইভযান

81521

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

81522

রভাছাোঃ আহতকা আক্তায ররী

81523

রভাোঃ বুজ হভয়া

81524

রভাোঃ হফপ্লফ খান

81525

রভাোঃ আব্দুর খাবরক

81526

রভাোঃ ারাউহিন

81527

রভাোঃ যাহকবুর াান

81528

রভাোঃ ভানেজুর ক

81529

রভাোঃ আহনসুয যভান

81530

অনীন্দ্র নাথ

81531

রভাোঃ আক্তারুর ইরাভ

81532

রভাোঃ ইভদাদুর ইরাভ

81533

স্ববদ কুভায ার

81534

রভাোঃ াীন হুাইন

81535

রভাোঃ ভামুনুয যহদ

81536

রভাোঃ আব্দুল্লা আর যহভ

81537

ঝুভা

81538

নাহদয়া নাহদ মুমু

81539

হদাংকয হফশ্বা

81540

রভাোঃ আবু সুহপয়ান

81541

আবুর কাবভ

81542

রভাোঃ াহফবুয যভান

81543

রভাোঃ রভবদী াান

81544

হভন্টু হফশ্বা

81545

রভাোঃ খহরলুয যভান

81546

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

81547

কাউছায ইরাভ

81548

রভাোঃ রভাজাফ্পয রাবন

81549

তহযকুর ইরাভ

81550

আবু ফকয হহিক

81551

কনক কুভায াা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ববরন্দ্র নাথ যকায
নন্দ যানী যকায
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আোঃ খাবরক
রভাাোঃ াভছুিাায রফগভ
আব্দুয যভান
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ াবদ আরী
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ ফাহনজ খান
রভাছাোঃ জহড়না রফগভ
রভাোঃ ভাহনক খাঁন
রভাছাোঃ ভাবরকা রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন
রভাাোঃ জুহযনা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
কল্পনা খাতুন
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ কল্পনা খাতুন
রভাোঃ যঞ্জু
রভাছাোঃ আনজুযা রফগভ
হনফাযন চন্দ্র ফভিন
হযন ফারা
রভাোঃ আপায আরী হফশ্বা
যাবফয়া খাতুন
রখ আহপর উিীন
যাহরা খাতুন
মৃত. স্বন ার
হযজা যানী ার
রভাোঃ হহিকুয যভান
রভাছাোঃ াানায রফগভ
রভাোঃ হভনাজ উিীন
হযপা খাতুন
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাাোঃ আঙ্গুযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক রফাযী
যত্না রফগভ
গাজী নবয আরী
নাহগি আক্তায
ভাখন রার হফশ্বা
টুরু যায়
রভাোঃ আবুর কারাভ
াহরভা রফগভ
রভাোঃ নহজয আরী
খায়রুবিা
রভাোঃ রখাকন যদায
াানাযা রফগভ
রভাোঃ রবকন্দায আরী
রভাছাোঃ যহদা খাতুন
মৃত হনযিন হফশ্বা
মবাদা হফশ্বা
রভাোঃ হজল্লুয যভান
অনুপা আক্তায
রভাোঃ আফদুয যভান
রভাছাোঃ ভামুদা াযবীন
রভাোঃ ফাবুর ইরাভ
রভাছাোঃ করুনা রফগভ
রভাোঃ জহুরুর ক
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
ারুন অয যহদ
কহনুয
ররাকভান রাবন
ছবুযা খাতুন
প্রান্ত কুভায াা
অফন্তী যানী াা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

02/01/1988
05/09/1989
15/06/1998
12/03/1994
11/03/1995
04/01/1996
10/02/1998
31/10/1990
09/11/1997
01/06/1995
08/05/1992
18/10/1988
28/12/1987
13/08/1989
10/04/1993
07/07/1997
25/09/1988
24/06/1996
27/12/1997
06/07/1998
18/10/1987
30/10/1992
18/12/1991
31/12/1993
10/05/1986
17/12/1989
01/12/1987
31/10/1993
09/11/1989
03/04/1990
01/09/1993
30/12/1993
08/11/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81552

রযাহজনা আক্তায

81553

রভাোঃ আযানের াান

81554

রভাোঃ ভামুন রাবন

81555

রভাোঃ যাবর আাবভদ

81556

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ মুযাদ

81557

রভাোঃ ভানছুয আবভদ

81558

রভাোঃ ভাাতাফ উিীন

81559

কাজী আহভনুয যভান

81560

রভাছাোঃ সুযবী আক্তায

81561

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

81562

াহন আরভ

81563

রভাোঃ রুবফর

81564

রভাোঃ য়াহভ রাবন

81565

াজ্জাদ রাবন

81566

রভাোঃ সুভন রাবন

81567

রভাোঃ ভহনয রাবন

81568

রভাোঃ াানুয আনাভ বুজ

81569

রভৌসুভী খাতুন

81570

কারাচাদ হকদায

81571

জািাতুর রপযবদৌ

81572

রভাোঃ হজয়াউয যভান

81573

অভয কৃঞ্চ ীর

81574

রভাোঃ আর ইভযান

81575

আহযপ রাবন

81576

আপানা

81577

জীফন যাজফাংী

81578

আযাপ আরী

81579

রভাোঃ ভাানেজুর ক

81580

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

81581

রভাোঃ হযনের আরভ

81582

রভাোঃ আহজজুর ক

81583

হযবতাল চন্দ্র যায়

81584

রভাোঃ নুয রাাইন

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৩)

(৪)

(৫)

মৃত আোঃ ছাত্তায হভয়া
রভাবভনা রফগভ
রভাোঃ আবুর ভনসুয
আযানেিাায
রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান ফাবুর
নাহভা রফগভ
আব্দু ারাভ
হযনা রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাাোঃ কাজর রফগভ
নাই
নাই
রভাোঃ সুজাউিীন
রভাছা ভাযহজনা খাতুন
কাজী রগারাভ যব্বানী
কহযভন রনা
রভাোঃ আবু াঈদ
রভাছাোঃ ারুর রফগভ
জহুরুর ইরাভ
াানাযা রফগভ
রভাোঃ রভাতাবরফ রাবন
াহনা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
রভাছা জাহভরা হফহফ
ইহি আরী প্রাাং
াহফনা হফহফ
রভাোঃ রভাকবরছুয যভান
রভাছা আহম্বয়া রফগভ
নুয রভাাম্মদ ারাদায
রভাছাোঃ হরু রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
রাবন আযাবফগভ
রভাোঃ ভহপজুর ক
যন আযা রফগভ
শ্যাভ হকদায
হনযাভহত যানী
আহজজুর ক
আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছা যাহজয়া রফগভ
াধণ চন্দ্র ীর
প্রহতভা যাণী ীর
মৃত রভাোঃ াহনপ রখ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ হভজিারী (মৄদ্ধাত ফীয মুহক্তবমাদ্ধা)
হভনাযা
আবুর রাবন
যানু আক্তায
ভাবদফ যাজফাংী
ানু যাজফাংী
আব্দুয যহভ
যাবদা রফগভ
রভাোঃ রুহুর আহভন
রভাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
জহযনা খাতুন
রভাোঃ আহপজ উিীন
ভাযজুভা রফগভ
রভাোঃ আজায আরী
রভাছাোঃ রভাবভনা খাতুন
সুধীয চন্দ্র যায়
ভয়ন্তী ফারা যায়
রভাোঃ আব্দুর জাব্বায
রভাছাোঃ নুয জাান রফগভ

15/09/1995
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25/06/1989
06/06/1995
23/09/1998
10/06/1993
01/01/1992
03/03/1989
01/03/1993
24/12/1990
28/01/1997
25/09/1994
04/01/1995
20/08/1988
30/12/1994
04/09/1996
05/04/1988
05/02/1995
28/11/1994
30/10/1991
01/12/1996
10/02/1991
15/08/1992
04/01/1997
06/11/1984
07/12/1994
05/12/1992
25/03/1993
13/05/1993
10/02/1991
27/03/1991
01/12/1993
12/03/1990
01/01/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81585

রভাোঃ পয়ার রখ

81586

আহম্বয়া খতুন

81587

স্বরু কুভায রঘাল

81588

যহপকুর ইরাভ

81589

রভাোঃ াহব্বয ইরাভ

81590

রভাোঃ অহনক রখ

81591

রভাছাোঃ তহনভা প্রাভাহনক

81592

নাজনীন আক্তায (হনরীভা)

81593

খাবরদ আর াইনেল্লা

81594

রভবদী জাভান

81595

াযহভন সুরতানা

81596

ইাক আবভদ

81597

রভাাম্মদ নাহছভ

81598

রভাোঃ ইয়াহছয আযাপাত

81599

আর ইভযান

81600

রভাোঃ কত যাইান

81601

এইচ,এভ, াাহযয়য ইভন

81602

ভাহনক চন্দ্র যায়

81603

াাবুহিন ফাহি

81604

রভাোঃ আব্দুয বুয

81605

ানাজ াযবীন

81606

রভাোঃ আযানের ইরাভ

81607

রভাোঃ পযাদ রাবন

81608

রভাছাোঃ রযানা খাতুন

81609

রভাোঃ দুরূর হুদা

81610

রভাোঃ রভাখবরছুয যভান

81611

রভাোঃআযানের ইরাভ

81612

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

81613

রভাোঃ াহপজুয যভান

81614

আব্দুর ফাহযক

81615

াংকয যকায

81616

হরটন ভাবরা

81617

াংকজ কুভায যকায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ টিনৄ সুরতান
ানাজ াযবীন
আব্দুর ফাযী
সুহপয়া খাতুন
স্বযহজৎ কুভায রঘাল
নৄহণ িভা যাণী রঘাল
রভাোঃ যহফউর আরভ
সুহপয়া রফগভ
মৃতোঃ রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রজবুবিা
রভাোঃ হজহরভ রখ
রভাছা ভভতা রফগভ
রভাোঃ নান্নু প্রাভাহনক
রযভা রফগভ
রভাোঃ নান্নু প্রাভাহনক
রযভা খাতুন
রভাোঃ রভায়াবজ্জভ রাবন
উবম্ম ারভা আক্তায
রভাোঃ নূরুজ্জাভান
আপবযাজা জাভান
রভাোঃ াান াযববজ
াানাযা
রভাোঃ ইব্রাীভ অাারী
রপযবদৌী
রভাাম্মদ আরী
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ কুতুফ উহিন
হভব রচহভন রফগভ
হপবযাজ রভাল্লা
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
কাঞ্চন রফগভ
এইচ.এভ. আভজাদ রাবন
াহনুয রফগভ
রভানী রভান যায়
চারুফারা যায়
রভাোঃ সুরতান ারাদায
াবজদা রফগভ
রভাোঃ ইহি আরী
রভাছাোঃ ছারভা রফগভ
রভাোঃ হনয়াভত হকদায
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ হপউর আরভ
রভাছাোঃ আশুযা রফগভ
মৃাত রভাোঃ আনছায আরী
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ ছবুয হফশ্বা
রভাছাোঃ াফানা খাতুন
জাভার রাবন
পাবতভা খাতুন
রভাোঃ আোঃ ভািান তালুকদায
নাজভা খাতুন
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাছাোঃ হযনা খাতুন
রভাোঃ জাভার উহিন
ভস্তবান রনছা
রভাোঃ ভাইনুর ইরাভ
াহভদা রফগভ
হফবুয যভান
বানু রফগভ
রগৌযাঙ্গ যকায
ারুর যানী যকায
জীফন কৃঞ্চ ভাবরা
উহভরা ভাবরা
রগৌযাঙ্গ যকায
ারুর যানী যকায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/04/1995
30/12/1996
02/02/1993
23/02/1996
14/05/1993
01/05/1997
10/05/1996
15/01/1993
10/12/1993
11/11/1991
31/12/1990
09/09/1996
20/04/1989
22/11/1991
17/07/1997
02/12/1995
22/10/1992
12/12/1989
12/10/1992
22/11/1988
03/08/1991
13/07/1995
02/05/1992
05/11/1994
21/04/1992
10/10/1988
03/07/1987
08/05/1990
05/10/1994
31/12/1987
08/02/1995
01/05/1988
19/08/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81618

তাবজর ভীয

81619

রভাোঃ তানহজলুয যভান নাহদ

81620

রভাোঃ যীনেজ্জাভান

81621

রুভান ারাদায া

81622

রভাোঃ নাহছভ রযজা

81623

হচত্রারী ভন্ডর

81624

রভাোঃ ভহজফয যভান

81625

রভাোঃ নাহদ উহিন খান

81626

রভাোঃ হভজানুয যভান

81627

রভাাোঃ হল্পী আকতায

81628

রভাাোঃ রুনা আখতায

81629

রভাোঃ ফাারুর ইরাভ ফকুর

81630

আবম্মদ হপবযাজ রাবন

81631

রভাোঃ মুহপকুয যভান

81632

রভাোঃ রুহুর আভীন রযাভান

81633

ইযাত জাান

81634

ারা খাতুন

81635

রভাোঃ আবু ফককয হহিক হভরন

81636

রভাোঃ আর আযাপত

81637

রভাছাোঃ উহর খাা্তুন

81638

রভাোঃ রুহুর আহভন যতন

81639

রভাোঃ ভাসুভ যানা

81640

রভাোঃ াহভউর ক

81641

রভাছাোঃ পাবতভা তুজ রজাযা

81642

রভাোঃ পহযদুর ইরাভ

81643

রভাোঃ জহুরুর ইরাভ

81644

রভাোঃ যাহজফ রাবন

81645

রভাোঃ রুবফর খান

81646

নাযায়ন দা

81647

নীহত গাইন

81648

প্রান্ত ভন্ডর

81649

রভাোঃ আতাউর ক

81650

রভাছাোঃ ানা রনা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আউয়ার ভীয
াহছনা রফগভ
রভাোঃ াভছুর আরভ
রভাছাোঃ নাযহগছ খাতুন
রভাোঃ মুকুর উহিন
রভাছাোঃ রজাছনা আযা খাতুন
রভাোঃ আবনায়ায রাবন ারাদায
আহফদা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ক
রভাছা হপবযাজা খাতুন
হনতাই দ ভন্ডর
রিী যানী ভন্ডর
রভাোঃ ইরাভ খাঁ
রভাছা ভযহজনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ খান
রভাছাোঃ হনাযা রফগভ
মৃত ভহজফয যভান
রভবযা রফগভ
রভাোঃ ভাহনক হভয়া
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ ভহনক হভয়া
রভাছাোঃ াবজযা খাতুন
রভাোঃ ফাদা হভয়া
রভাছাোঃ ফানু রফগভ
রভাোঃ রভাাযপ রাবন
রভাাোঃ হপযাজা রফগভ
রভাোঃ অহরউয যভান কাজী
রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ হরয়াকত আরী
রযানা াযবীন
রভাোঃ নুরুর আহভন ভজুভদায
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রদয়ান আরী
রভাছাোঃ রদবরায়াযা রফগভ
রভাোঃ রভাজাপপয আরী
রভাছাোঃ ভনজুয়াযা রফগভ
রভাোঃ ভামুনায যহদ
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ রদয়ান যকায
রভাছাোঃ রদবরায়াযা হফহফ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ কুরসুভ রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক রখ
রভাছা ভভতা রফগভ
রভাোঃ ভঞ্জুরুর ক
রভাছাোঃ ররীনা ক
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাছাোঃ রায়রা াহপজা
রভাোঃ যজফ আরী
রভাছাোঃ তহভনা রফগভ
রভাোঃ য আরী
রভাছাোঃ খবতজা রফগভ
রভাোঃ আহজভ উহিন
রভাছাোঃ যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ আাম্মদ খান
রভাছাোঃ আয়বতান রফগভ
হযভর দা
যীনা যানী দা
বন্তাল গাইন
ররবু যানী গাইন
হফনান্দ ভন্ডর
অহনতা ভন্ডর
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ আহভযন রনছা
রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান
রভাছাোঃ রযবনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

03/08/1993
20/09/1992
15/05/1989
15/06/1994
15/01/1996
18/05/1998
15/10/1990
08/09/1990
25/03/1988
17/03/1992
07/04/1991
26/03/1996
07/09/1989
07/06/1998
05/10/1987
27/10/1991
10/06/1997
08/06/1995
01/11/1996
10/06/1994
10/02/1991
05/10/1995
02/11/1995
23/12/1994
21/04/1993
27/11/1993
05/07/1989
27/09/1993
12/10/1995
07/04/1992
10/09/1992
08/03/1988
10/10/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81651

রভাোঃ রমাফাবয়য রান

81652

রভাোঃ রতৌহদুর ইরাভ

81653

আহজজুর রখ

81654

রভাাোঃ ইভাত জাান

81655

রভাোঃ নূয ইরাভ

81656

রভাোঃ াহরুর ইরাভ

81657

টিটু দত্ত

81658

রভাোঃ ভাসুকুয যভান

81659

আব্দুর রহতপ রভাল্যা

81660

রভাছাোঃ ভহনযা খাতুন

81661

রভাোঃ যাহদুর ইরাভ

81662

রভাোঃ আহভয াভজা

81663

রভাোঃ আব্দুল্লা আর পারুক

81664

রভাোঃ হফনৄর রাবন

81665

রভাোঃ াবদুয যভান

81666

রভাোঃ হদবরায়ায রাবন

81667

রভাোঃ ফদরুর আরভ রযাকন

81668

রভাোঃ নজরুর ইরাভ

81669

আহভনুর ইরাভ

81670

রভাোঃ ভামুন আবভদ

81671

রভাোঃ াগয ারাদায

81672

কাহনজ পাবতভা

81673

রভাোঃ ভাবুফয যভান

81674

পহযদা আক্তায

81675

হনা যানী যায়

81676

রভাোঃ নাহছয উহিন

81677

রভাোঃ রভাস্তাহকভ

81678

রভাোঃ ভাবুবুয যভান

81679

ইয়াকুবুবিছা

81680

খহরলুয যভান

81681

নাহদযা আক্তায

81682

রভাোঃ আহযনের ক

81683

রদবরায়ায রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রযজাউর ক
রভাছাোঃ কাভরুন নাায
রভাোঃ হদকুর ইরাভ
ানাযা রফগভ
আারত রখ
আহফযন রনছা
মৃত. ইনায আরী
রভাাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ দুরার যকায
রভাাোঃ নূযজাান রফগভ
রভাোঃ ইয়াহন আরী
রভাছাোঃ াীনুয রফগভ
হফভর দত্ত
ন্ধ্া দত্ত
রভাোঃ য়াবদ ারাদায
রভাাম্মৎ আভা উর হুনা
আব্দুর খাবরক রভাল্যা
রভাছাোঃ রগারহচয়ায
এযাহপর রখ
রভাছাোঃ াফানা রফগভ
রভাোঃ পহযজুর ইরাভ
রভাছাোঃ যাহদা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
াহপজা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর য়াবদ
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
মৃত. আযফ আরী প্রাাং
রভাছাোঃ যাহদা খাতুন
মৃত. ইউসুপ আরী
রভাছাোঃ সুরতানা যাহজয়া
মৃত. রভাোঃ আবু ফাক্কায হহিক
াবজযা খাতুন
রভাোঃ ফাবুর হভয়া
রভাছাোঃ আহম্বয়া খাতুন
মৃত. জহভ উহিন
রভাছাোঃ জহভরা রফগভ
নুরুজ্জাভান হকদায
ভহজিনা রফগভ
মৃত. রভাোঃ আব্দুর ভহজদ ারাদায
মৃত. রপারী রফগভ
রভাোঃ াহনপ ারাদায
রভাাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
রযানা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
হয়াযা রফগভ
াাফ উিীন
নাহছভা খাতুন
শুীর চন্দ্র যায়
রদফী যানী যায়
রভাোঃ হগয়া উহিন
াবনা রফগভ
রভাোঃ দুরার হভয়া
রভাছাোঃ পহজরা রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
ণহগনা খাতুন
আজারুর ইরাভ
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ জহভ উিীন
লুৎনেন নাায
রভাোঃ হযয়াজ উহিন
সুযাইয়া ািা
রভাোঃ নূরুর ক
রভাছাোঃ রজানা ক
াভছ উহিন
রযাবকয়া খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

14/04/1989
08/06/1991
07/06/1992
28/10/1991
16/06/1991
20/01/1993
15/12/1993
05/12/1996
04/04/1992
28/05/1988
05/10/1995
01/01/1990
03/11/1992
12/09/1996
11/08/1990
16/10/1996
01/06/1996
04/01/1995
15/02/1989
01/01/1996
16/11/1997
30/04/1991
01/01/1990
30/12/1996
10/02/1995
05/01/1989
01/04/1992
27/02/1993
01/02/1993
18/10/1992
12/05/1993
21/03/1992
15/08/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81684

রভাোঃ রাাগ হভয়া

81685

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

81686

জুবরখা আক্তায

81687

রুবফর াান যানা

81688

রফাযান উহিন

81689

রভাোঃ যভজান আরী

81690

রভাোঃ রুহুর আহভন

81691

কাায

81692

সুজন ভাাম্মদ স্বপ্ন

81693

রভাোঃ কহফয উহিন

81694

রভাোঃ যাবদ খান

81695

আানা আক্তায ভহন

81696

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

81697

নুয আরভ হহিক

81698

রভাোঃ পারুক রাবন

81699

রভাোঃ হনযফ রাাইন

81700

রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক

81701

রভাোঃ রযবদায়ানুর ইরাভ

81702

রুবফর ইরাভ

81703

আাদ উজ জাভান

81704

রভোঃ হদুর ইরাভ

81705

রভাোঃ ভামুদুর াান প্রধান

81706

রভাোঃ ইউসুপ

81707

এ এভ নুয আরভ নাহছভ

81708

রভাোঃ রভাক্তা রাাইন

81709

জাহদ াচান

81710

হফকা চন্দ্র হভস্ত্রী

81711

আব্দুয যহভ

81712

কাজী পযাদ

81713

আপজার

81714

ানহজদা সুরতানা

81715

রভাোঃ রভবদী ান

81716

রভাোঃ রভাকবরছুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ হযাজ উিীন
ারুর
পজলুয যভান
সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ রুছভত আরী
যাবফয়া খাতুন
হগয়াউহিন
যাবফয়া রফগভ
আব্দুর জব্বয
কভহর রফগভ
আবুর কাবভ
হফনা খাতুন
রভাোঃ খহরর হভয়া
রুনু রফগভ
আবুর কারাভ
কহনুয
রাযাফ খাঁন
রভাছাোঃ ছাবরা রফগভ
রভাোঃ ভাামুদ াান
রফবদনা আক্তায
রভাোঃ আবু যায়ান
রভাছাোঃ নাহছভা
রভাোঃ াহফবুর আান
যঞ্জু রফগভ
রভাোঃ ফাদা হভয়া
রভাছাোঃ ফাবনছা রফগভ
রভাোঃ রখাকা রভাল্লা
রভাছাোঃ যাবনা রফগভ
রভাোঃ রজরার প্রাাং
রভাছাোঃ ারুর রফগভ
রভাোঃ ফজলুয যভান
হনলুপা
রভাোঃ নুয ইরাভ গাজী
হভনাযা
আব্দুয যহদ
রভাাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
াহভউর ক
যবভয়া রফগভ
হযনের ইরাভ
হফরহকছ আক্তায
রভাোঃ আব্দুর ফাবছদ
জহুযা রফগভ
রভাোঃ ইভাইর প্রধানীয়া
কুরসুভা রফগভ
রভাোঃ াজাান
হফরহফছ রফগভ
মুক্তায রাবন
নাজভা সুরতানা
রভাোঃ মুকবুর রাবন
রভাছাোঃ রুজান হফহফ
নজরুর ইরাভ
আবফদা রফগভ
মৃত. হফ দ হভস্ত্রী
উহভিরা যানী হভস্ত্রী
আব্দুর ভািান
ভায়া রফগভ
কাজী আব্দুর য়াাফ
রভাছাোঃ রজবফবিছা
রকান্দয গাছা
াহদা রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
রভাতাাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
যাবরা হফহফ
রভাোঃ রভাহন রভাড়র
াবরা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

08/06/1995
09/01/1993
03/01/1989
19/01/1997
15/03/1996
08/04/1989
28/05/1997
03/02/1990
01/08/1993
04/12/1996
05/07/1993
01/01/1991
20/03/1998
10/10/1990
12/03/1991
10/12/1994
01/10/1991
01/02/1991
28/09/1995
01/11/1994
08/05/1990
01/01/1988
03/01/1995
29/01/1998
09/09/1995
28/01/1995
27/12/1993
22/01/1996
02/01/1996
03/07/1988
15/10/1996
15/10/1998
02/01/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81717

রভাোঃ নুয নফী

81718

রভাোঃ নাহয উহিন

81719

রভাোঃ স্বাধীন হভয়া

81720

রযবফকা ভহযয়ভ

81721

আর-আহভন

81722

রভাোঃ ম্রাট আরী

81723

হরটন আবম্মদ

81724

রখ ভহভনুর ইরাভ

81725

ভহনকা সুরতানা

81726

হউরী আক্তায

81727

রভাোঃ আহবুর াান

81728

াবজদা রফগভ

81729

রভাোঃ জাহকরুর ইরাভ

81730

াহফনা ইয়াহভন

81731

রভাোঃ রভাজাবম্মর ক হযয়াদ

81732

রভাোঃ রভবদী ান

81733

রভাোঃ াানুয যভান

81734

রভাোঃ যনজু খাঁন

81735

রভাছাোঃ ানহজদা আক্তায

81736

আব্দুল্লা-আর-ারুন

81737

মুক্তা যানী যায়

81738

রভাছাোঃ াযাফান তহুযা

81739

িীফ চন্দ্র রদ

81740

অিন রদফ চয়ন

81741

রভাোঃ ীদুর ইরাভ

81742

তনয় কুভায যকায

81743

রভাোঃ নাঈভ াান

81744

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান যকায

81745

রভাোঃ নাহদ রাবন

81746

রভাোঃ দুরার রাবন

81747

রভাোঃ াহকবুয যভান

81748

রভাোঃ ইভাভ রাবন

81749

াহফনা আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত. সুরতান আাম্মদ
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আরী আকফয
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াবফ আরী
রভাছাোঃ যহিনা রফগভ
রভাোঃ রভাজারুর ািান
রভাছাোঃ নাজমুন নাায রফগভ
রভাোঃ রভাজারুর ািান
রভাছাোঃ নাজমুন নাায
রভাোঃ দহফরুর ইরাভ
রভাছাোঃ হকনা রফগভ
াভসুর আরভ
দুরজান রফগভ
রখ আনছারুর আজাদ
পবতভা রফগভ
রভাাযপ রাবন
আভা রফগভ
রভাোঃ াজাান
হফরহকছ রফগভ
রভাোঃ খরু হভয়া
রভাছাোঃ রজানা খাতুন
হপকুর ইরাভ
রদৌরতুন রনায
ভযহুভ পজলুর ক
রভাছাোঃ জহভরা খাতুন
রভাোঃ াইনের ইরাভ
হহযনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর রহতপ যকায
রহরনা াযবীন
মৃত. রভাোঃ হভরন ারাদায
কহনুয রফগভ
রভাোঃ রগারাভ যভান মুিী
রভাছাোঃ াহছনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু খাঁন
রভাছাোঃ কহনুয াযবীন
রভাোঃ হদ রফাযী
রভাছাোঃ হকনা রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
াভছুন নাায
যর চন্দ্র যায়
প্রহতভা যানী যায়
মৃত. াাফাদ রাবন
আবরয়া রফয়া
হনভাই চন্দ্র রদ
প্রহতভা যানী রদ
নহরনী রদফ
ভহন যানী রদফ
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
হফভান চন্দ্র যকায
রযখা যানী যকায
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
তভীনা াযবীন
রভাোঃ নূযিফী যকায
রভাছাোঃ ভাকসুদা রফগভ
রভাোঃ উহকর প্রাভাহনক
রভাছাোঃ নাহছভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
রভাছাোঃ াবজযা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ ফাহন রফগভ
রভাোঃ আরী রনায়াজ
নূয জাান
রভাোঃ াজাান
হফরহক রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1982
02/01/1991
29/09/1995
30/12/1991
01/02/1994
29/12/1994
07/06/1994
10/10/1992
29/06/1987
07/01/1999
18/02/1998
26/10/1987
15/03/1991
01/01/1993
31/12/1989
28/09/1998
15/02/1997
21/05/1989
25/01/1995
28/06/1993
05/08/1987
05/07/1992
25/06/1991
03/10/1991
01/01/1989
31/12/1985
11/01/1994
28/12/1994
12/12/1997
30/05/1987
04/06/1988
07/04/1989
14/04/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81750

আহজজুয যভান

81751

যঞ্জুরুর ইরাভ

81752

রভাোঃ হযন হভয়া

81753

তবাহবনা খানভ হপা

81754

খাবরদা আক্তায সুহভ

81755

ডহরয়াযা খাতুন

81756

রভাোঃ রগারাভ যাব্বানী

81757

রভাছাোঃ আপযীন আক্তায হফা

81758

রভাোঃ তাবযকুজ্জাভান

81759

রভাোঃ আখতারুজ্জাভান

81760

আয়া হহিকা সুযবী

81761

রভাোঃ রাানুয যভান

81762

রভাোঃ রৌযব যানা

81763

রভাোঃ রযাকনুজ্জাভান

81764

আবু ফক্কয হহিক

81765

তযযিন যায়

81766

রভাোঃ াহনুয যভান

81767

রভাোঃ তাবযক আবভদ

81768

রভাোঃ আব্দুর গাফ্পায

81769

রভাোঃ রভাস্তাকীভ ইরাভ

81770

রযজাউর কহযভ

81771

রভাোঃ আকযাভ রাবন

81772

নহছয রস্কয

81773

রভাোঃ রযাভন রভাল্লা

81774

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

81775

রভাোঃ রভাখবরছ রভায়াখবখফ

81776

রভাোঃ াবদকুর ইরাভ

81777

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

81778

রভাোঃ রাানুয যভান

81779

রভাছাোঃ হরভা আক্তায

81780

রভাোঃ ইকফার াান

81781

রভাোঃ যাজীফ রখ

81782

জীফ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবনায়ায রান
রভাাোঃ যাবফয়া খাতুন
আকযাভ রাবন
ভযহজনা রফগভ
রভাোঃ হহিক ভন্ডর
রভাছাোঃ রযাহজনা রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রযবনা রফগভ
তাযা হভয়া
রাবরভা
রভাোঃ মুনসুয আরী
রফহরয়াযা
রভাছাোঃ যন আযা
রভাোঃ আব্দুর কাবদয
মৃত. আাদুজ্জাভান
রভাছাোঃ আপবযাজা রফগভ
রভাোঃ রভাতাায রাবন
রভাছাোঃ আক্তায ফানু
রভাোঃ আযানের আরভ
রভাাোঃ যাবদা হফহফ
রভাোঃ হহিকুয যভান
আপবযাজা াযবীন
রভাোঃ ইভাইর রাবন
রভাছাোঃ আবভনা রফগভ
রভাোঃ াজাান আরী
ন্দযী রফগভ
রভাোঃ আব্দু রাফান
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
রভাোঃ ঈভান আরী
আবনায়াযা রফগভ
দীবন চন্দ্র যায়
ফান্তী যানী যায়
রভাোঃ াভছুর ক
রভাছাোঃ াহন্ত রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ রুারী রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
হভব হফউটি রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ জাহভরা রফগভ
রভাোঃ আহভনুয যভান
রভাছাোঃ রযনুপা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
াহরভা খাতুন
হরু হভয়া রস্কয
নৄতুর রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন রভাল্লা
রুহপয়া রফগভ
রভাোঃ হজিার ক
রভাাোঃ হভহযজান হফহফ
মৃত. হগয়া উহিন প্রাাং
রভাছাোঃ রভাবভনা খাতুন
রভাোঃ বয়দ আরী
াবজদা রফগভ
রভাোঃ যাহুর আহভন
রগারাী রফগভ
মৃত. আজগয আরী
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রযফা রফগভ
রভাোঃ ভামুদা াান
রায়রা ভামুদা
রভাোঃ ছহকয উহিন রখ
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রপারী রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/06/1986
15/08/1995
04/09/1993
05/12/1990
21/05/1992
07/08/1996
10/12/1991
29/03/1998
15/11/1994
13/12/1989
28/02/1990
20/01/1994
25/08/1991
19/05/1989
10/07/1992
27/08/1989
11/03/1998
20/07/1994
01/12/1989
01/01/1992
15/06/1992
15/08/1990
25/05/1996
16/12/1989
24/11/1988
25/08/1987
09/01/1991
01/10/1990
01/01/1988
01/11/1987
13/05/1989
01/04/1998
01/05/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81783

রভাোঃ আভজাদ রাবন

81784

রভাোঃ াইনের ইরাভ

81785

রভাোঃ আব্দুয যউপ

81786

স্বপ্নীর দা

81787

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

81788

জাহকরুর ইরাভ

81789

জয়ন্ত কুভায হফশ্বা

81790

রভাোঃ যাইসুর ইরাভ

81791

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

81792

রভাোঃ আোঃ রভাহভন

81793

াানাজ আক্তায

81794

হভযা যানী কয

81795

রভাোঃ াহফবুর ইরাভ

81796

শুহরা ফারা বফদ্য

81797

হযনের ইরাভ

81798

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

81799

রুবফর আবম্মদ

81800

রভাোঃ রপযবদৌ আবভদ

81801

রভাোঃ আব্দুর ভহতন

81802

হপকুর ইরাভ

81803

রভাোঃ আহতকুয যভান

81804

রভাোঃ হভজানুয যভান

81805

ইফবন াউদ

81806

রভাাোঃ াহনা খাতুন

81807

রভাছাোঃ নাযীন নাায

81808

রভাোঃ ভহউহিন

81809

রভাোঃ আুভনুয যভান

81810

াইনের ইরাভ

81811

রভাোঃ হপবযাজ রাবন

81812

রভাোঃ রহরভ খান

81813

রভাোঃ আব্দুর ভহতন

81814

রভাোঃ হরয়াকত আরী খান

81815

আযাপাত ইয়াহভন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ যহভ আরী
ছাবযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই যকায
রভাছাোঃ পহযদা খাতুন
ভূফন রার দা
অহনতা যানী দা
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
হফরহকছ নাায
রভাোঃ ইযাইর রাবন
রভাাোঃ জাহকয়া রফগভ
াহন্ত যিন হফশ্বা
সুভা যানী হফশ্বা
রভাাোঃ রহরভ ারাদায
হভব রবরনা রফগভ
মৃত. রভাোঃ রভাবরভ আরী
নূযজাান রফগভ
রভাোঃ আোঃ ফাযী
রভাছাোঃ রভবয ফানু
ভান হকদায
আবনায়াযা রফগভ
মৃত. সুকুভায কয
মৃত. নৄষ্প কয
রভাোঃ আবুর রাবন
ভন্নুজান রফগভ
াযা দ বফদ্য
গীতা যানী বফদ্য
রভাোঃ ছারাভ
াহরভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
রভাছাোঃ রুহফ রফগভ
আবুর রাবন
রযাবকয়া রফগভ
আবু নছয রভাোঃ াইদুর ক
রপযবদৌী রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
রভাছাোঃ ভহতজান হফহফ
মৃতোঃ রকান্দায আরী ারাদায
ভভতাজ রফগভ
মৃত. ভবয়ন উহিন
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
রভাোঃ রভাছবরভ মুিী
রভাাোঃ আবভরা রফগভ
ইউনু আরী
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ চুনু হভয়া যকায
রভাছাোঃ হনাযা রফগভ
রভাোঃ আবু াহনপ
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
এ. কাবদয
হয়াযা
রভাোঃ নফীফক যকায
রভাছাোঃ জহফযন রফগভ
রভাোঃ কুদ্দুছ আরী
যনা রফগভ
রভাোঃ ফাবুর রাবন
াবরা রফগভ
রভাোঃ কাভার খান
সুহপমা রফগভ
রভাোঃ ইয়াহছন আরী প্রাাং
ভহতজান রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
াছনা রফগভ
মৃত. আরতাপ রাবন হফশ্বা
আঞ্জুভানাযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/10/1990
01/01/1988
10/11/1991
22/08/1996
12/12/1993
25/12/1993
02/01/1994
21/06/1997
15/01/1988
28/10/1991
17/08/1996
25/03/1988
15/10/1987
29/04/1989
30/03/1990
18/10/1990
09/02/1991
10/12/1992
22/12/1993
16/05/1992
03/02/1995
15/11/1993
05/02/1994
18/09/1997
22/07/1989
02/01/1994
25/02/1988
06/09/1991
16/04/1989
12/02/1989
01/02/1988
21/11/1994
12/02/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81816

আহনসুর ইরাভ ভাম্মুদ

81817

রযজাউর ইরাভ

81818

রভাোঃ আব্দুল্লা আর কাপী

81819

ইহযনা ভান ঊলা

81820

বতয়াবুয যভান

81821

হফশ্বহজৎ যায়

81822

রভাোঃ আহতকুয যভান ভূইয়া

81823

রভাোঃ জাহদ তালুকদায

81824

রভাোঃ সুরতান ভামুদ

81825

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

81826

রভাোঃ াহকর হভয়া

81827

রভাোঃ আর-আহভন

81828

রভাোঃ যাহকবুর াান

81829

রভাোঃ যাবনুর ইরাভ

81830

রভাোঃ ভাসুদ যানা

81831

রভাোঃ নূরুর আরভ

81832

রভাছাোঃ রাফন্য আক্তায

81833

রভাোঃ ভামুদুর াান

81834

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

81835

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভহির

81836

রভাোঃ যায়ানুর ইরাভ

81837

রভাোঃ যাহদুর ইরাভ

81838

রভাোঃ মুনতাহছয জাহভর

81839

হফপ্লফ চন্দ্র রদফনাথ

81840

রভাোঃ হরটন আরী

81841

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

81842

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ

81843

রভাছাোঃ খাহদজা আকতায

81844

আাদুজ্জাভান

81845

রভাোঃ পারুকুর ইরাভ

81846

আনুহজিা

81847

ফহয আবভদ

81848

রভাোঃ ভয আরী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত. আরতাপ রাবন হফশ্বা
আঞ্জুভানাযা রফগভ
আোঃ আউয়ার
আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর আরীভ
ভহভা রফগভ
রভাোঃ ভান গহন
রভাছাোঃ আবভনা খাতুন হফথী
রভাোঃ আহতয়ায যভান
নাহছভা রফগভ
ভহরন যায়
প্রীহত যায়
রভাোঃ আবুর রাবন ভূইঁয়া
সুযাইয়া রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয তালুকদায
রাইরী রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন রভাল্লা
রভাছাোঃ ানাযা বানু
মৃত. পবয়জ উহিন
রভাাোঃ আবভনা হফহফ
রভাোঃ ভন্টু হভয়া
ভানেজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জব্বায
রভাছাোঃ আবয়া খাতুন
মৃতোঃ মযত আরী
রভাছাোঃ ফাবনছা রফগভ
রভাোঃ জহুরুর ক
রভাছাোঃ হযক্তা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয বুয ভন্ডর
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ আপতাফ উিীন
রভাছাোঃ নূযজাান রফগভ
রভাোঃ ভান গহন
রভাছাোঃ যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ যাহদা রফগভ
রভাোঃ হজিাত আরী
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
আব্দুর ািান
ভহযয়ভ আক্তায
রভাোঃ আবু তাবয
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
রভাোঃ আোঃ াভাদ ভন্ডর
রভাছাোঃ যাবদা রফগভ
ভভতাজ আরী
রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ
হগহয রদফন্রাথ
হফনা যানী রদফনাথ
রভাোঃ অহভয আরী
রভাছাোঃ হনলুপা রফগভ
রভাোঃ আোঃ যীদ
রভাছাোঃ ভন্নুজা রফগভ
মৃতোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ রকাহনুয রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
রভাছাোঃ আহিঁতাযা ফানু
রভাোঃ রযাস্তভ আরী
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
রুহুর আহভন
রযবনা রফগভ
আফদুর আহজজ যকায
আবভনা রফগভ
রভাোঃ াভছুহিন হভয়া
রবভরা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/07/1991
12/04/1996
11/04/1990
10/01/1994
10/12/1992
19/07/1996
20/10/1990
15/03/1998
03/03/1990
11/11/1988
02/02/1995
10/02/1997
24/12/1994
25/11/1995
20/11/1994
31/12/1989
20/08/1997
03/01/1991
31/12/1995
01/01/1992
12/11/1995
20/12/1993
17/05/1990
07/03/1994
22/10/1991
30/11/1996
18/02/1988
29/11/1995
01/08/1987
10/06/1988
01/02/1995
15/12/1987
10/01/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81849

রভাোঃ ভহভনুর ক ভজুভদায

81850

রভাোঃ আাদুজ্জাভান নুয

81851

রভাোঃ ভাসুদ যানা

81852

আব্দুর ািান

81853

ভহনরুর ইরাভ

81854

রভাোঃ আবুর রাাইন

81855

রভাোঃ রখাকন হভয়া

81856

পাহযয়া খান স্বন িা

81857

রভাোঃ রুবফর রাবন

81858

তাপাজ্জুর রাাইন

81859

আব্দুর রভাহভন

81860

বি কান্ত ভন্ডর

81861

এ.এভ. হন রাবন

81862

রভাোঃ নূবয আরভ

81863

রভাাইহভনুর ইরাভ

81864

খাহদজা আক্তায

81865

ভাসুদ

81866

রভাোঃ হরটন আাবম্মদ

81867

ভামুন ারাদায

81868

রভাোঃ াাদাৎ রাবন

81869

াইনের ইরাভ

81870

রভাোঃ জাাঙ্গীয রাাইন

81871

পটিক চন্দ্র ভজুভদায

81872

রভাোঃ নাহজভ উহিন

81873

রভাোঃ এভাজ উহিন

81874

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

81875

রভাোঃ হভজানুয যভান

81876

রখ াদী হযভন

81877

রভাোঃ ইভাভ উহিন পাাদ

81878

আহনছুর ইরাভ

81879

স্বন কুভায যাজফাংী

81880

রভাোঃ যীপ রাবন

81881

রভাোঃ আরভগীয রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রযজাউর ক ভজুভদায
লুৎনেিাায
মুখতায রাবন যকায
যাহদা রফগভ
রভাোঃ ছাকায আরী
যাবফয়া খাতুন
আব্দুর খাবরক
আতফ জান
ভাঈনউিীন ারাদায
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ চান হভয়া ারাদায
রাবনয়াযা রফগভ
আফদু রছাফাান
রভাাোঃ ভভতাজ রফগভ
রভায়াবজ্জভ রাবন খান
াহরভা রফগভ
রভাোঃ কত আরী
যাবপজা রফগভ
ইভাইর যদায
আবরয়া
মৃত াভসুজ্জাভান
ভহজযন রনছা
আনন্দ রভান ভন্ডর
যাহধকা যানী
এ. এভ. আবু দাউদ
ছাহকযন রনছা
রভাোঃ রভাক্কাবিছ আরী
পাবতভা রফগভ
ভাতাবুর ক
নুযজাান
মৃত আব্দুর ভািান ারাদায
ানাজ রফগভ
রভাোঃ াাদাত রাবন
যহভা রফগভ
রভাোঃ রারন উিীন
রভাছাোঃ সুহপয়া খাতুন
আরভ ারাদায
আবভনা রফগভ
আোঃ খাবরক রভাল্লা
যনাযা রফগভ
ারাউিীন
াবরা রফগভ
রভাোঃ সুরতান হকদায
ভায়া রফগভ
যতন চন্দ্র ভজুভদায
ফানা যানী ভজুভদায
আফদুয যভান
আবভনা খাতুন
রভাোঃ হযাজ উিীন
রপযবদৌী রফগভ
মৃত আবয়ত আরী যদায
চায়না রফগভ
রভাোঃ ভহজযউহিন
রভাাোঃ াবরনুয রফগভ
আব্দুর ভাবরক হভয়া
াহয়া রফগভ
মৃত আরাজ রগারাভ ছাযয়ায
হভব আবয়া খাতুন
কাভার পহকয
আভা রফগভ
মৃত বুবদ্ধশ্বয যাজফাংী
যস্বতী যানী যাজফাংী
আবুর াবভ
হযজা রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
খাহদজা আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

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

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81882

রভাোঃ ভয পারুক

81883

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ

81884

রভাোঃ ইউনুছ হভয়া

81885

রভাোঃ আবু আক্কাছ

81886

রভাোঃ াহকর রাবন

81887

রভাোঃ রভাক্তাহদয রাবন

81888

ভীয াানুজ্জাভান

81889

অমৃত কুভায ভন্ডর

81890

শ্রী নয়ন কুভায ারদায

81891

ইভত জাান মুক্তা

81892

রভাোঃ যাহকবুর াান

81893

আব্দুর আহরভ

81894

াহদয়া আপবযাজ

81895

প্রদী বফযাগী

81896

রভাোঃ আজাদুর আরভ

81897

রখ হযাজুর ইরাভ

81898

রভাোঃ জুরহপকায আরী

81899

যাজীফ যদায

81900

উজ্জ্বর কাহন্ত যকায

81901

রভাোঃ জুবয়র যানা

81902

রভাাম্মদ রাবর যানা

81903

হমৄল কান্তী াইন

81904

তাহভনা আক্তায ান্তা

81905

শুব যায়

81906

রভাোঃ রতৌহদুর ইরাভ রাাগ

81907

রভাছাোঃ রভৌসুভী আকতায

81908

রভাোঃ হয়া আরী

81909

রভাোঃ যাজু আবম্মদ

81910

ভহউহিন খান

81911

রভাোঃ ছাইদুজ্জাভান

81912

রভাছাোঃ হফউটি খাতুন

81913

রভাোঃ রাবর যানা

81914

রভাোঃ হদুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ এয়াকুফ নফী
রভাাোঃ াযবীন রফগভ
রভাোঃ আফদুর রহতপ
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ আফদুর জব্বায
রভাাোঃ আবয়া রফগভ
মৃত আব্দুয যভান
রানাবান
রভাোঃ কত আরী
আয়া খাতুন
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
জাানাযা রফগভ
ভীয াাবুহিন
রভাছাোঃ যহপকা রফগভ
ভবনাযিন ভন্ডর
কল্যানী যানী ভন্ডর
শ্রী রগাার চন্দ্র ারদায
শ্রীভবত বহক্ত যানী ারদায
পজলুয যভান ারাদায
নাজভা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
যাবরা আক্তায
আহভন ভন্ডর
যহভা খাতুন
মৃত রভাোঃ একরাচুয যভান
আপবযাজা রফগভ
আসুবতাল বফযাগী
হভতারী বফযাগী
রভাোঃ ফদরুর আরভ
রভাছাোঃ ছনেযা রফগভ
রখ মাবকায উিীন
ভাকুযা খাতুন
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
জাহকয়া রফগভ
যাভচন্দ্র যদায
ফান্তী যানী যদায
হনভাই দ যকায
মবাভতী যকায
রভাোঃ া আরভ
রভাছাোঃ আযহজনা খাতুন
রভাাম্মদ আব্দু ছারাভ
াবজদা রফগভ
ননী রগাার াইন
নহভতা যানী াইন
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ ফকুর রফগভ
হফকা রার যায়
স্বপ্না যায়
রভোঃ ভহজফয যভান হভয়া
রভাছাোঃ তাবযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ভহতন
রভাছাোঃ নাহভা রফগভ
রভাোঃ আবু াইদ
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ দুদু হভয়া
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
ফখহতয়ায উহিন খান
রাবন আযা রফগভ
রভাোঃ ইব্রাহভ
াবযা খাতুন
রভাোঃ আবুর রাবন প্রাভাহনক
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
মৃত াহপজুয যভান
রভাছাোঃ ছনেযা খাতুন
রভাোঃ াভউহিন প্রাাং
রভাছাোঃ রৌযবজান হফহফ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

03/01/1998
20/04/1996
30/04/1997
10/08/1988
02/08/1997
07/08/1998
14/12/1997
15/03/1989
07/08/1995
02/01/1995
03/06/1994
09/10/1991
06/10/1990
10/01/1989
10/01/1994
28/10/1994
31/12/1988
25/11/1987
10/11/1987
12/04/1995
03/02/1988
10/06/1987
28/07/1997
31/12/1987

22/02/1995
01/01/1995
08/05/1990
01/06/1988
01/02/1994
02/02/1990
01/01/1988
12/07/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81915

রভাোঃ াবনায়ায রাবন

81916

রভাোঃ রপযবদৌ আরী

81917

রভাোঃ ভাসুদ যানা

81918

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

81919

পবয়জ আাবম্মদ

81920

রভাছাোঃ রযনুকা খাতুন

81921

রভাোঃ হপাত ভামুদ

81922

রভাোঃ যাবর াযববজ

81923

রভাাম্মদ রাবর যানা

81924

রভাোঃ আব্দুর ফাযী

81925

রভাোঃ আহক উিীন

81926

রভাোঃ হভজানুয যভান

81927

আব্দুল্লা আর যাহকফ

81928

ইপহতয়ায আহযপ

81929

হজ.এভ. রগারাভ ছবযায়ায

81930

রভাোঃ রাবর যানা

81931

রভাোঃ াান আরী

81932

যাহজয়া সুরতানা

81933

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

81934

চন্দন চন্দ্র হফশ্বা

81935

অনৄ যিন যকায

81936

রভাাোঃ জািাতুর রপযবদৌ

81937

রভাোঃ জাকাহযয়া

81938

রভাোঃ ইব্রাহভ আরী

81939

রভাোঃ ভজীদ খাঁন

81940

রভাোঃ ভহউয যভান

81941

হযন মৃধা

81942

জর চন্দ্র

81943

রভাোঃ ইউবাপ আহর

81944

রভাাোঃ রদরয়ায রাাইন

81945

আবনায়ায রাবন

81946

হভঠুন মুযাযী

81947

রভাোঃ রইবুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ াানাজ আক্তায
রভাোঃ আক্তায আরী
রভাাোঃ পহযদা রফগভ
মৃত আক্কাছ আরী
রভাাোঃ ভাবরকা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গনেয
যাবফয়া রফগভ
আনছায উহিন রখ
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দু য়াবদ
রভাছাোঃ নাহগি াযবীন
রভাোঃ রভাখবরছুয যভান
রভাছাোঃ রহরনা খাতুন
রভাোঃ াইদ
রভাছাোঃ ভভতা
রভাাম্মদ াহনপ রভাল্লা
ভাহজিনা রফগভ
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ আপছায উিীন
হভব যহভা খাতুন
রভাোঃ নাহয আরী
রভাছাোঃ তাহকভা রফগভ
ইউনু আরী খান
নুরুিাায রফগভ
রভাোঃ াজাান ারাদায
কুরসুভ রফগভ
হজ. এভ. ইউনুছ
হভব াহরভা রফগভ
াজাান মৃধা
হয়াযা রফগভ
রভাোঃ ফাবচয
জহুযা
আরভ রখ
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ
রভাছাোঃ রপারী খাতুন
হফজয় চন্দ্র হফশ্বা
সুবাহনী হফশ্বা
যফীন্দ্র যকায
হঞ্চতা যানী যকায
রভাোঃ মুন্তাজ আরী
রভাাোঃ তাজভর রফগভ
রভাোঃ আহরউিীন
হখনা রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আজভ খাঁন
রভাছাোঃ যাহদা খাতুন
রভাোঃ রজায়াদ আরী
ভবনায়াযা রফগভ
হযভর মৃধা
হফতা যানী
হযরার চন্দ্র ভন্ডর
কহফতা যানী
রভাোঃ যবু ভন্ডর
রভাাোঃ রহফয়াযা রফগভ
দুরুর রাদা
রাইরী রফগভ
রগারাভ যাব্বানী
হপবযাজা রফগভ
নবগন মুযাযী
অিরী
রভাোঃ একযামুর ক
আবভনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

14/06/1995
01/08/1995
18/12/1990
01/01/1988
17/10/1988
12/12/1996
02/01/1995
15/05/1998
30/12/1987
20/08/1988
02/02/1991
26/10/1987
25/10/1993
05/01/1995
16/09/1988
01/02/1999
20/12/1996
10/12/1993
08/02/1991
01/01/1988
15/10/1989
02/12/1996
02/01/1997
09/09/1994
22/08/1995
28/10/1987
01/01/1989
11/07/1990
21/12/1988
01/01/1993
30/12/1988
10/12/1993
10/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81948

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

81949

ভহতউয যভান

81950

এ. এইচ. এভ. যহকবুল্লা

81951

রভাোঃ আরাহভন খাঁন

81952

রভাোঃ রভাাযপ রাবন

81953

প্রনয় ানা

81954

আব্দুয যাজ্জাক

81955

যাহজবুর াান

81956

রভাোঃ জাকাহযয়া রাবন

81957

আহতকুয যভান

81958

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

81959

রভাোঃ হজফ হকদায

81960

আব্দুল্লা

81961

রভবদী াান

81962

আহভন খান

81963

ইভাভ জাবদী

81964

তন চন্দ্র যকায

81965

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

81966

সুহভ আক্তায

81967

রভাজাহদুর ইরাভ

81968

রগাহফন্দ চন্দ্র ফভিন

81969

রভাছাোঃ জফা াযহবন

81970

রভাোঃ পারুক হভয়া

81971

রভাোঃ তুহন উহিন হকদায

81972

রভাোঃ জাহদুয যহভ

81973

রভাছাোঃ তহভনা রাকী

81974

রা চন্দ্র হাং

81975

ভূবদফ চন্দ্র যায়

81976

রভাোঃ রাযাফ আরী

81977

রভাোঃ াজ্জাদুর ইরাভ

81978

রভাোঃ রখাযবদ আরভ

81979

রভাোঃ খাবদমুর ইরাভ

81980

রভাোঃ রখ াদী যকায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আোঃ রহতপ প্যাদা
হপরুকা রফগভ
আোঃ যহভ রভাল্লা
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ াাদত জাভান
রভাাোঃ রযবফকা ফানু
রভাোঃ নবপর খাঁন
রভাছাোঃ আছভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যহভ প্রাাং
হভব হহযনা আক্তায
সুপ্রবাত ানা
কহনকা ানা
রভাোঃ রুস্তুভ আরী ারাদায
রভবরুন রনছা
রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ
ায়া রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায াাং
তাছহরভা রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন
হনলুপা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর রভাতাহরফ
আহযপা আক্তায
রভাোঃ আকফয আরী হকদায
াফানা ফগভ
আব্দুর ভাহজদ
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাখবরছুয যভান
জুবরখা আক্তায
আহনছুয যভান
আহভনা খাতুন
আবুর রাবন খান
রযহজয়া খাতুন
মতীন্দ্র যকায
রাবা যানী যকায
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ গুরজান রফগভ
আবু ফক্কয হহিক
আহছয়া খাতুন
আবু ফক্কয হহিক
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
শ্রী প্রাদ ফভিন
রালন ফারা
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ পহজযন রফগভ
রভাোঃ াভাদ হকদায
রনা াযবীন
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ হজিাত আযা রফগভ
রভাোঃ রতাপাজ্জুর রাবন
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
হফনয় কুভায হাং
হনকা যানী
যাবজন্দ্র নাথ যায়
রযনুকা যানী
রভাোঃ আহভনুর ক
সুহপয়া রফগভ
মৃত. যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ াচনা রনা
রভাোঃ দবুর ক
আহফবমান রফগভ
রভাোঃ ভবনায়ায রাবন খান
রভাছাোঃ খাহদজা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ যকায
রভাছাোঃ রাইরী খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/06/1988
24/11/1992
26/12/1991
08/11/1997
20/02/1997
25/07/1991
01/05/1995
10/11/1997
15/02/1996
20/04/1991
22/09/1995
25/04/1996
20/01/1995
12/11/1997
05/08/1998
02/01/1997
10/07/1989
21/03/1997
05/03/1994
04/03/1988
25/11/1989
27/10/1993
20/10/1996
25/12/1989
10/11/1988
30/10/1993
05/12/1987
12/04/1988
02/12/1994
14/10/1987
01/03/1990
15/10/1989
12/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

81981

হনাত আহতয়া রভঘরা

81982

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

81983

রভাোঃ আব্দুর আহজজ ারভান

81984

রভাোঃ জাহদ াান

81985

হভনাযা রাানা

81986

রভাোঃ ভহউয যভান

81987

রভাছাোঃ রায়রা আহতকা

81988

রভাোঃ ভইনুর ইরাভ

81989

রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

81990

রভাোঃ হরটন হভয়া

81991

আভযাহপ আক্তায আা

81992

রভাোঃ জাকাহযয়া যকায

81993

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

81994

নূয রভাাম্মাদ পারুকী হয়াভ

81995

হনযিন ীর

81996

হস্দগ্ধা আক্তায

81997

রভাোঃ হযন হভয়া

81998

রভাোঃ পহযদ উহিন টগয

81999

রভাোঃ আবু রতাবর যানা

82000

রভাোঃ হদুর ইরাভ

82001

আবভদ আরী

82002

রভাোঃ আব্দুর াহরভ

82003

রভাোঃ ভঞ্জুয রভাবিদ

82004

রভাোঃ নূয আরভ

82005

রভাোঃ যাহদুর ইরাভ

82006

জাহভরা আক্তায

82007

রভাোঃ আক্তায রাবন

82008

রভাোঃ নুযজাভান

82009

রভাোঃ াবু যকায

82010

রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু

82011

রভাোঃ আব্দুয নুয

82012

কাজী রভাাম্মদ যাবদুর াছান

82013

রভাোঃ জাহকয রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ নাহগি আকতায
রভাোঃ ভহপজুয যভান
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ক
রভাছাোঃ তম্পা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
জাহকয়া রফগভ
রভাোঃ ভভতাজ উিীন
রভাছাোঃ ভামুদা খাতুন
রভাোঃ খয়ফায আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আরতাপ রাবন
রভাছাোঃ উবম্ম কুরছুভ
রভাোঃ রভাস্তপা কাভার
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ রফরাবয়ত রাবন
রভাছাোঃ হরহ রফগভ
রভাাযপ আক্তায
রভহযনা রফগভ
রভাোঃ ভহয উহিন যকায
যাবদা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ ভতুজ
ি া রফগভ
রভাোঃ রখাযবদ আনাভ
রভাছাোঃ ানাজ াযবীন
কভরা ীর
হদফা ীর
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রভাছাোঃ আহভনা আক্তায
রভাোঃ জভবয আরী
রফহুরা রফগভ
রভাোঃ তহছয উহিন
রভাছাোঃ আযানের রনছা
রভাোঃ রতাতা হভয়া
রভাছাোঃ াাযা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ইরাভ
াহদা রফগভ
রভাোঃ আযাপ আরী
রারী রফগভ
রভাোঃ নজরু ইরাভ
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
আব্দুর জহরর যকায
হযক্তা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবয
রভাছাোঃ আকহরভা
রভাোঃ যাবদ আরী
রভাছাোঃ ইহরজা রফগভ
া জারার প্রধান
আবভনা রফগভ
মৃত আফদুয যফ
াবনয়াযা রফগভ
মৃ. রদবরায়া যভান
রভাছাোঃ জবফদা খাতুন
রভাোঃ রানাভ আরী যকায
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
রভাোঃ ইউনু আরী
রভাছাোঃ নুযফানু রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
রভাছাোঃ হউরী রফগভ
কাজী রভাাম্মদ হপকুর আরভ
ভামুদুিাায
রভাোঃ কহপর উহিন
রভাছাোঃ রজানা রফগভ
Page 61 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1998
01/03/1992
10/05/1998
20/12/1995
02/02/1995
02/10/1995
26/12/1992
25/02/1996
23/03/1994
25/10/1992
28/12/1995
27/10/1997
12/10/1994
15/11/1997
10/01/1994
17/03/1991
06/06/1997
15/08/1996
27/05/1994
22/07/1989
01/03/1991
04/04/1993
12/05/1994
12/11/1994
09/09/1994
10/04/1993
18/04/1995
30/10/1990
01/01/1989
25/09/1993
08/06/1992
10/02/1988
15/11/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82014

রভাোঃ ফায়দুল্লা ক

82015

রভাোঃ আবু াঈদ

82016

রভাোঃ পহযদুর ইরাভ

82017

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

82018

রগারাভ ভহউহিন খান

82019

রভাোঃ যভতউল্লা যকায

82020

রভাোঃ আবু াভা

82021

রভাোঃ উদয়ন রাাইন

82022

রভাোঃ বুজ রাবন

82023

রভাোঃ আহযনেয যভান খান

82024

হভরন কুভায

82025

ভহনকা যানী

82026

রভাোঃ সুভন রাবন

82027

ভবনাজ যকায

82028

াহকর

82029

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

82030

রভাোঃ নুরুর ইরাভ

82031

রভাোঃ খহরলুয যভান

82032

রভাোঃ নূরুর ইরাভ

82033

রভাোঃ াহপজুয যভান

82034

রভাোঃ রারায়ভান আরী

82035

রভাোঃ নুযিফী ইরাভ

82036

াধন হফশ্বা

82037

রভাোঃ আহজজুর ক

82038

রভাোঃ ভাইনুয যভান

82039

রভাোঃ নাজমু াকীয

82040

রভাোঃ াভসুিীন রভাড়র

82041

ভাসুদ যানা

82042

আব্দুর কহযভ

82043

রানা উল্লা

82044

যাজকুভায হফশ্বা

82045

াথী যানী গুি

82046

রাবর রভাড়র

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ জারার ভন্ডর
রভাছাোঃ রভবনকা রফগভ
রভাোঃ কহপর উহিন
রভাছাোঃ রজাছনা রফগভ
রভাোঃ জহুরুর ইরাভ
রপবযাজা রফগভ
রভাোঃ তহফফয যভান
রভাছাোঃ আপবযাজা রফগভ
রভাোঃ াভসুর ক খান
রভাাোঃ রভাবভরা রফগভ
রভাোঃ জাপয আরী
রভাছাোঃ হফউটি রফগভ
রভাোঃ ফজলুয যভান
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
ভান গহন
যন আযা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয
রভাছাোঃ হহযনা রফগভ
রভাোঃ হপদা আরী খান
নাজমুন নাায
নাযায়ন চন্দ্র প্রাভাহনক
কুহনকা যানী
অজুিন চন্দ্র
ভহত যানী
রভাোঃ আয়ুফ আরী
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
ভঞ্জু যকায
রগৌযী যানী যকায
াখায়াত
াানাজ
রভাোঃ যাপ উহিন তালুকদায
রভাছাোঃ ভহনজা াযবীন
হযাজ উহিন
যাবফয়া
আনছায উহিন
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক
রভাছাোঃ নূযজাান রফগভ
রভাোঃ আর-ভামুদ
রভাছাোঃ াহপজা খাতুন
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
াবয ফানু
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ াবয ফানু
ভহনন্দ্র নাথ হফশ্বা
সুহনতা হফশ্বা
রভাোঃ জাবফদ আরী
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ রভাতাায উহিন
ভহনযা রফগভ
রভাোঃ াজাান আরী দিযী
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
রভাোঃ জাহভয আরী রভাড়র
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ খাবদমুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভাবজদা খাতুন
খহফয উহিন
ভরা রফগভ
রগারা রাবন
আহভনা রফগভ
বজহয হফশ্বা
জয়ন্তী যানী হফশ্বা
মুতোঃ জগদী চন্দ্র গুি
হফনতা গুি
আব্দুর জহরর রভাড়র
রহরনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/10/1994
01/10/1992
25/05/1987
10/02/1988
07/10/1988
05/03/1995
01/12/1991
10/01/1990
15/10/1994
08/11/1987
02/11/1988
03/07/1992
25/07/1996
01/08/1991
19/10/1996
30/12/1988
20/10/1987
30/09/1993
07/12/1989
01/01/1993
20/01/1989
11/07/1996
31/12/1988
31/12/1992
08/10/1987
12/07/1991
01/01/1989
09/06/1994
28/11/1990
07/07/1992
25/12/1996
23/07/1989
18/06/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82047

হপবযাজ কহফয

82048

রভাোঃ আর নয়ন

82049

নুয রভাাম্মদ ারাদায

82050

আফদুল্লা আর হজরানী

82051

হনতাই জয়ধয অহভত

82052

রভাোঃ আহকুয যভান আহক

82053

রভাোঃ নাজমু াহকফ

82054

মুহি আক্তায

82055

রভাোঃ াীন

82056

হরটন যায়

82057

রভাোঃ হযয়াদুর ইরাভ সুভন

82058

যহফউর ইরাভ

82059

রভাোঃ ভহউয যভান

82060

রভাোঃ ভহউয যভান ভামুন

82061

রভাোঃ আব্দুর জহরর

82062

জািাতুর নাহভা খানভ

82063

রভাোঃ রাহরভ রযজা

82064

রভাোঃ াজ্জাদুর আরভ

82065

রভাোঃ ভাাবুবুফয যভান

82066

হভরন ইরাভ

82067

রজহভন নাায

82068

ইয়াহভন রাবন

82069

রদৌরত রাবন

82070

রভাোঃ কহফয রাবন

82071

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

82072

াহদুজ্জাভান খান

82073

াহজয়া ভফনভ কাঁকন

82074

রভপতাহুর জািাত.

82075

আযভান রাবন

82076

রযানা সুরতানা

82077

রভাাম্মদ হপকুয যভান

82078

সুভন চন্দ্র যকায

82079

রভাোঃ রভায়াবজ্জভ যকায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আব্দুর াই
জাহভনা খাতুন
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ আনহজযা রফগভ
রভাোঃ াকায়াত রাবন ারাদায
নূরুিাায রফগভ
রভাোঃ জাহকয রাবন
াহরভা রফগভ
ধলুনাথ জয়ধয
রপারী জয়ধয
রভাোঃ আবুর কারাভ যদায
রভাাোঃ াহনা রফগভ
রভাোঃ ভারুপ রখ
রভাাোঃ নাহছভা রফগভ
আবুর কারাভ
াহভদা রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
াানূয রফগভ
অশ্বহন কুভায যায়
হতরকা যানী যায়
জুরা রফাযী
হযপা আক্তায
মৃত ভব্বত আরী কাগুজী
যহভা খাতুন
রভাোঃ পজলুয যভান
যাবফয়া আক্তায
রখ ভহতয়ায যভান
রভযানা াযবীন
রভাোঃ ফাচ্চু হভয়া
রজাছনা রফগভ
রভাোঃ এানুর ক রচৌধুযী
যাহজয়া সুরতানা
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ হজকরুর আরভ
রভাছাোঃ রভাবযপা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ াভছুন নাায
রভাোঃ নুয আরভ
রভাছাোঃ আানুয রফগভ
আব্দুল্লযা
তাজুিাায
হছহিকুয যভান
াহদা রফগভ
ভহজবুয যভান
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ দুরার রাবন রভাল্লা
রফগভ ভবনায়াযা
রভাোঃ ীদুর ইরাভ
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আহজফয যভান খান
সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ ফায়দুর ক ভহল্লক
ভারুপা ইয়াহভন
মৃত আব্দুর ভাবরক
ভভতাজ রফগভ
আভজাদ রাবন
যাজীয়া সুরতানা
আবু াঈদ
নাজভা রফগভ
রভাোঃ তাজুর ইরাভ
বুলু আকতায
জীবফ চন্দ্র যকায
অহনতা যানী যকায
রভাোঃ মুছা আরভ
রভাছাোঃ রভযীনা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

13/10/1990
03/07/1990
01/10/1994
10/04/1997
15/11/1988
11/10/1997
06/01/1994
17/11/1988
16/11/1992
19/05/1990
01/02/1990
01/01/1991
06/06/1988
02/10/1995
18/05/1992
10/06/1995
20/03/1989
01/11/1996
11/11/1991
18/07/1994
21/12/1991
06/04/1998
25/09/1992
30/12/1988
31/12/1991
15/12/1993
12/12/1996
30/11/1987
08/02/1997
29/07/1998
07/10/1992
21/11/1988
01/01/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82080

আহনছুয যভান

82081

রভাোঃ জহুরুর ইরাভ

82082

ভাাবুর যদায

82083

আঁহখ আক্তাযী

82084

রভাোঃ আরভগীয হফশ্বা

82085

রভাোঃ আব্দুর ছারাভ

82086

রভাোঃ এনামুর ক

82087

ইভদাদুর ক হভরন

82088

ইকফার রাবন

82089

পাবতভা খানভ

82090

রভাোঃ মুক্তা ভন্ডর

82091

রভাোঃ এনামুর ক

82092

রভাছাোঃ ভাসুদা আকতায

82093

রভাছাোঃ রভহযনা আক্তায রভাফাবশ্বয

82094

রভাোঃ আর আহভন

82095

রভাোঃ সুজন আরী

82096

রভাোঃ নাহদ াান

82097

রভাোঃ ভহউয যভান

82098

হযবতাল দা

82099

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

82100

পাহভ হফন ভন

82101

াহবুর জাহদ

82102

রভাোঃ আব্দু বুয

82103

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান

82104

রভাোঃ হযনের ইরাভ

82105

হযাজুভ ভহনযা

82106

রভাছাোঃ তভাহরকা তভা

82107

নাঈভ খাঁন

82108

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

82109

রভাোঃ াইনের ইরাভ

82110

রভাছাোঃ ানহজদা আক্তায

82111

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

82112

রভাোঃ কাছায ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
জহুরুর ইরাভ
আিা রফগভ
রভাোঃ ভহজবুয যভান
হজিাতুন রনছা
কহফয রাবন
হছয়াবযান রনছা রফগভ
রভাোঃ ইছাাক রভাল্লযা
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রভবয হফশ্বা
াাযা হফশ্বা
রভাোঃ ভহভন আরী
রভাছাোঃ াযহভন রফগভ
রভাোঃ আব্দুর য়াদুদ
ছাবরা আক্তায
দীন রভাাম্মাদ
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ মুযহদুয যভান
রছভনা খাতুন
হভরন খান
আবভনা রফগভ
রভাোঃ আ ভাবরক
রভাছাোঃ ারুর হফহফ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
যহজপা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তাহপজায যভান
হফরহকছ রফগভ
রভাোঃ রভাস্তাহপজায যভান
রভাছাোঃ হফরহকছ রফগভ
মৃত আোঃ াহরভ
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ রভাাযবযপ রাবন
রভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
রভাোঃ কাভার রাবন রভাল্লা
কুরসুভ
রভাোঃ তাবজভ আরী ারাদায
ডাহরয়া রফগভ
মৃত প্রনেল্ল চন্দ্র দা
আভরতা দা
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
নাায রফগভ
রভাোঃ ভয পারুক
ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ হযাজুর ক
ানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
রভাছাোঃ হউরী রফগভ
রভাোঃ আখতারুজ্জাভান
রভাছাোঃ কাজর রযখা
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ ভহজদুর ক ভন্ডর
াাজাদা রফগভ
রভাোঃ ভহজদুর ক ভন্ডর
রভাছাোঃ াাজাদী রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যউপ খাঁন
রভাছাোঃ নাহছভা রফগভ
রভাোঃ ফদরুজ্জাভান
রভাছাোঃ াহফয়া রফগভ
আফদুর ফাবযক
লুৎনেবিছা
রভাোঃ আভজাদ রাবন
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আোঃ ভািান মৃধা
রভাাোঃ ভামুদা রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ হয হফহফ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/12/1997
29/11/1987
15/07/1994
12/04/1995
01/01/1994
10/12/1983
15/10/1989
23/11/1990
04/01/1988
11/07/1998
13/07/1992
28/05/1987
01/01/1995
07/08/1989
05/04/1992
05/02/1988
08/02/1999
10/07/1994
21/11/1988
17/02/1997
21/10/1997
12/01/1995
03/05/1992
11/12/1991
30/01/1991
03/09/1989
10/05/1994
02/02/1994
05/11/1994
25/01/1990
12/01/1993
13/03/1992
15/07/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82113

রভাোঃ রহরভ রযজা

82114

রভাোঃ আহনসুয যভান বি

82115

রভাোঃ ছাইনের ইরাভ

82116

রভাোঃ যাজু আবভদ

82117

রভাাোঃ াহনুয খাতুন

82118

রভাোঃ যাবনুয যভান

82119

আবু রাযায়যা

82120

তাজকুরুনা আকতায

82121

নফ কুভায যকায

82122

রভাোঃ রানারুর ইরাভ

82123

রভাোঃ াহফবুল্লা

82124

যীপ আফদুল্লা আর রপযবদৌ

82125

রভাোঃ নাজমুর আরভ

82126

ভহযয়ভ আক্তায ভহন

82127

রভাোঃ ভাসুদ যানা

82128

রভাজাারুর ইরাভ

82129

রভাোঃ আর-আহভন

82130

রভাোঃ আব্দু ারাভ

82131

রভাোঃ আহভনুয যভান

82132

রভাছাোঃ ভাহি খাতুন

82133

রভাোঃ রহরভ রযজা

82134

হযয অহধকাযী

82135

শ্রী চঞ্চর যকায

82136

রভাছাোঃ সুভা আক্তায

82137

রভাোঃ রভাজাহদুর ইরাভ

82138

াভীভ আবভদ

82139

যজফ আরী

82140

ইউসুপ হভয়া

82141

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

82142

রভাোঃ নুয আরভ

82143

অজয় কুভায যায়

82144

রভাোঃ আপজার রাবন

82145

রভাোঃ াহন আরভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাোঃ নূরুিাায রফগভ
মৃত আফদুয যহদ বি
রভাছাোঃ াবদা রফগভ
রভাোঃ াান আরী
রভাছাোঃ চন্দ্র ফানু
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ হগয়া উিীন
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
রভাছাোঃ রগাবরনুয রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাযী
রভাাোঃ াহফনা াযহবন
রভাোঃ াাদত রভাল্লা
ইভযাতুন রনা
ইন্দ্র রভান যকায
হফপ্লফী যানী যকায
রভাোঃ নাবদয ভন্ডর
রভাছাোঃ জহুযা খাতুন
রভাোঃ আহভয রাবন
রভাছাোঃ ভবরা রফগভ
যীনের ইরাভ
রপযবদৌী রফগভ
রভাোঃ নুরুর আরভ
নুরুন নাায ফীনা
নজরুর ইরাভ
হকনা রফগভ
রভাোঃ তহযকুর ইরাভ
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
আইনউিীন
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ া আরভ
রভাছাোঃ জহভরা রফগভ
রভাোঃ ফইতুর ইরাভ
রভাছাোঃ রভাহভনা
আব্দু াভাদ
রভাছাোঃ আহভনা রফগভ
রভাোঃ াভিীন ভন্ডর
রভাছাোঃ যাহজয়া সুরতানা
রভাোঃ আব্দুর ফাযীক যকায
রভাছাোঃ রপারী
ধবজন্দ্র নাথ অহধকাযী
ভায়াফতী অহধকাযী
ধযনী চন্দ্র যকায
সুহভত্রা যানী
রভাোঃ বয়দ খান
রভাছাোঃ নাহছভা রফগভ
আব্দুর খাবরক
আহছয়া রফগভ
রখ াদী
রভাছাোঃ উবম্ম কুরসুভ
বয়দ কত আরী
আপবযাজা রফগভ
দহরর উহিন ারাদায
াহপয়া রফগভ
রভাোঃ আোঃ আহজজ
রভাছাোঃ জহুযা রফগভ
রভাোঃ ভীন আরী
রভাছাোঃ আহভা রফগভ
বযন্দ্র নাথ যায়
মৃত ননী ফারা যায়
রভাোঃ াইনের ইরাভ
আাতন রনছা
রভাোঃ আোঃ আহজজ
রভাছাোঃ জহুযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

07/11/1987
01/01/1996
10/06/1987
28/07/1997
10/02/1989
19/04/1996
19/09/1997
28/09/1987
16/03/1992
07/04/1992
07/05/1989
17/07/1992
19/05/1993
18/12/1993
25/11/1987
30/10/1987
25/03/1994
15/05/1997
01/01/1982
07/08/1994
25/12/1990
05/11/1987
10/03/1990
06/06/1994
06/04/1991
02/10/1988
05/07/1992
15/12/1995
29/05/1987
27/11/1989
05/07/1986
02/01/1988
15/09/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82146

রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক

82147

রভাোঃ আব্দুয যভান

82148

রভাোঃ রভাতাবরফ রাবন

82149

রভাোঃ আহযনেজ্জাভান আহযপ

82150

রভাোঃ ভহউহিন খান

82151

রভাোঃ হদুজ্জাভান

82152

রভাোঃ তুহন আরী

82153

আবনায়ায রাবন

82154

রভাোঃ াহদ হভয়া

82155

রভাোঃ াযববজ রাবন

82156

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

82157

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

82158

রভাোঃ াহন ইরাভ

82159

রভাছাোঃ রাফনী আক্তায

82160

রভাোঃ তুযজাউন

82161

রভাোঃ াভীভ আান

82162

নাজহভন সুরতানা

82163

রভাোঃ রহরভ উিীন ভানী

82164

রভাাম্মদ হভয জারার যানা

82165

রভাোঃ ভইদুর ক

82166

াইদুয যভান

82167

স্মৃহত আক্তায

82168

রভাোঃ আান াফীফ

82169

রভাোঃ আবু তাবয

82170

ারভা আক্তায

82171

রভাোঃ ভহভনুয যভান

82172

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

82173

রভাোঃ পাহভ ক

82174

রভাোঃ াহনুয যভান

82175

ভাসুভ হফল্লা

82176

রভাছাোঃ ারভা খাতুন

82177

রভাোঃ নূরুর ক

82178

রাাগ চন্দ্র রদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত হফফয যভান
রভাছাোঃ তাজবকযা রফগভ
রভাোঃ আব্বাছ আরী
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
রভাোঃ হনজাভ উহিন
রভাছাোঃ ছাহভযন রফগভ
রভাোঃ অহরউয যভান
খাহদজা রফগভ
নজরুর ইরাভ খান
রযবনা রফগভ
রভাোঃ নাহজমুজ্জাভান
রভাছাোঃ ারভা াযবীন
রভাোঃ আহরপ উহিন
রভাছাোঃ ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ ইয়ায রাবন
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ হহিক হভয়া
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
রভাোঃ পহযদুজ্জাভান
রভাছাোঃ রহরনা খাতুন
রভাোঃ াহপজুয হফশ্বা
ভনজুযা রফগভ
রভাোঃ ফদয উহিন
রভাছাোঃ হহযনা খাতুন
মৃত াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ হগহন রফগভ
রভাোঃ আইয়ুফ খান
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগ
রভাোঃ আরাউহিন
কহনুয রফগভ
রভাোঃ ফহয উহিন
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রপযবদৌী রফগভ
রভাোঃ ফহয উিীন
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
হভব সুহপয়া আরভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ রভাস্তাহকভা রফগভ
রভাোঃ ভান রফাযী
রহরনা রফগভ
মৃত আফদুর যউপ
মুক্তা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ আযজুপা রফগভ
রভাোঃ হহিকুয যভান
রভাছাোঃ আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ া আরভ গাজী
যাহদা রফগভ
রভাোঃ যাজ্জাক হভয়া
ভবভনা রফগভ
মৃত রভাোঃ াভসুর ক
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ ইউসুপ আরী
পাহতভা খাতুন
রভাোঃ রার হভয়া রভাল্যা
রযবফকা খাতুন
াভছুর ইরাভ
আহছয়া রফগভ
মৃত রগারাভ রাবন
রভাছাোঃ যহদা খাতুন
মৃত রগারাভ রাবন
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
সুহনর চন্দ্র রদ
অহনতা যানী ভজুভদায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

30/11/1989
12/12/1997
14/09/1991
18/06/1997
01/12/1991
12/10/1992
21/03/1988
27/12/1996
02/02/1991
05/05/1996
15/12/1995
07/12/1993
05/05/1995
20/09/1994
10/12/1995
01/02/1995
01/03/1995
25/05/1987
01/01/1991
04/03/1998
05/07/1992
10/03/1990
11/07/1995
08/06/1998
03/03/1989
28/03/1997
27/07/1994
01/05/1989
19/04/1988
13/02/1991
12/10/1987
28/11/1995
05/01/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82179

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

82180

রভাোঃ হভরন খাঁন

82181

রভাোঃ ইযহতজা আান

82182

হয়া যায় হপ্রি

82183

রভাছাোঃ াযহভন ইবা

82184

রভাোঃ হিীকুর ইরাভ

82185

হযন ইরাভ

82186

রভাোঃ সুরুজ্জাভান

82187

রভাোঃ হততা হভয়া

82188

রভাছাোঃ হযমু রফগভ

82189

গুরুদা চন্দ্র যায়

82190

রভাোঃ জাহকয

82191

রভাছাোঃ হউরী আক্তায

82192

রভাোঃ আর ভামুন

82193

রভাোঃ ভহউয যভান

82194

নাহদা আক্তায হরহ

82195

রভাোঃ া আরভ

82196

রভাাম্মদ খায়রুর াান খান

82197

রভাাম্মদ রপযবদৌ মুপতী

82198

মুযাদ াান

82199

রভাোঃ রুহুর আহভন

82200

আব্দুল্লা আর ভামুন

82201

রভাোঃ ভাাবুফ আরভ

82202

রভাস্তাহপজুয যভান

82203

আহভনুর ইরাভ

82204

রভাোঃ ইহরয়া রাবন

82205

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

82206

রভাছাোঃ াহনা আক্তায

82207

রখয চন্দ্র

82208

তাহভনা আকতায হর

82209

রভাাম্মদ াহপজুয যভান

82210

রভাোঃ রগারজায রাবন

82211

রভাোঃ াহনুয ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আহজজায যভান
ভহজিনা ফানু
রভাোঃ রভাকবছদ খাঁন
রভাছাোঃ হভহন রফগভ
রভাোঃ আোঃ যউপ
রভাছাোঃ রজবুিাায
হদ্ববজন্দ্র রার যায়
রদফী যানী যায়
মৃত পজলুর ক ফাযী
রভাছাোঃ রায়রা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
কহনুয রফগভ
মৃতোঃ ইযাহপর ইরাভ
মৃতোঃ হদা রফগভ
রভাোঃ হপজুর ইরাভ
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ তহভনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ তহভনা রফগভ
সুহর চন্দ্র যায়
প্রহভরা যানী
রভাোঃ আজারুর ইরাভ
নাযহগ রফগভ
ভীয জাাঙ্গীয আরভ
রভাছাোঃ রদবরায়ায রফগভ
রভাোঃ কহপর উিীন
রভাছাোঃ াানাজ রফগভ
মৃতোঃ এ াত্তায ভন্ডর
রভাছাোঃ হহিকা াহভদা ফানু
রভাোঃ নাহয উহিন
তাহজয়া রফগভ
রভাোঃাোঃ ইাক
াহপয়া রফগভ
এ. এপ. এভ জাপয উল্লা খান
গুরান আযা রফগভ
রভাাম্মদ পযাদ রাবন মুপতী
আহছয়া রফগভ
ারুন অয যহদ
রাবনয়াযা রফগভ
হতায নাভ: উবল্লখ নাই
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ াভছুর আরভ
নুরুন নাায
মৃতোঃ রভাস্তাহপজায যভান
রভাছাোঃ ভহতজান রফগভ
চুন্নু হন
ভভতাজ
আকতায আরী
াবয়যা রফগভ
রভাোঃ রযজাউর ক
রভাছাোঃ ভাবযা খাতুন
রভাোঃ ইউসুপ আরী খান
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ ভহুফয যভান
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
হৃদয় চন্দ্র ভন্ডর
অিহর যানী
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন হভয়াজী
রযহজয়া রফগভ
রভাোঃ নাবয়ফ আরী
জাহভরা রফগভ
রভাোঃ রভাখবরছুয যভান
রভাছাোঃ রগারাী রফগভ
রভাোঃ ফাবুর রাবন
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/11/1990
31/12/1989
16/12/1991
16/10/1996
25/11/1990
05/10/1987
07/03/1989
15/01/1993
23/11/1992
17/09/1988
16/03/1988
20/01/1990
25/11/1987
28/04/1996
20/01/1988
11/06/1997
01/05/1989
07/10/1992
01/05/1991
15/06/1995
01/01/1996
09/12/1996
01/03/1991
02/01/1989
06/01/1988
01/09/1987
01/01/1992
17/06/1992
11/10/1988
28/09/1992
04/08/1992
05/06/1992
24/03/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82212

আহল ফীয

82213

আয়া হহিকা

82214

রভাোঃ জাহপরুর াান

82215

াযহভন সুরতানা

82216

রভাোঃ আাদুজ্জাভান আহভন

82217

আবুর খাবয়য

82218

রজযাহতল ভন্ডর

82219

উবম্ম াহফফা হরবী

82220

হভজানুয যভান

82221

রভাোঃ ইযাত ভাউন

82222

ইয়াকুফ পাযাজী

82223

জাহদুর ইরাভ

82224

রভাোঃ হপাত রাবন

82225

রভাোঃ ভামুন যীদ

82226

সুভাইয়া াযবীন

82227

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

82228

পাহভা আক্তায হর

82229

হফরহক আকতায

82230

অবাক কুভায চাকভা

82231

রভাোঃ ভহতউয যভান

82232

রভাোঃ াহভদুর ইরাভ

82233

রভাোঃ কাছায আরী

82234

রভাোঃ বতমুয যভান

82235

রভাছাোঃ তাহভনা রফগভ

82236

রভাোঃ আবু তাবরফ

82237

রভাছাোঃ াানাযা াযবীন

82238

াহবুর ইরাভ

82239

রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ

82240

রভাোঃ আান াফীফ

82241

াযহভন ফানু

82242

নাজভীন নাায

82243

রভাোঃ আহতকুয যভান

82244

রভাোঃ আরভগীয রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ফাদর ফীয
কল্পনা ফীয
আহপজ উিীন
আবফদা রফগভ
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাছাোঃ ভহজিনা খাতুন
রভাোঃ যভজান আরী আহভন
রভাছাোঃ াবদা রফগভ
আবুর কাবভ
রযৌন আযা রফগভ
শুববন্দু ভন্ডর
রযখা যানী ভন্ডর
হুভায়ুন কহফয
াথী কহফয
ভাহনক রখ
ভহতজান রফগভ
রভাোঃ ফাবু হফশ্বা
হয়ার াযবীন
কুব্বত পাযাজী
রকয়া রফগভ
মৃত রভাছবরভ রখ
মৃতোঃ ছবুবযানবনছা
মৃত রভাোঃ পযাদ হভয়া
যানু রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যউপ তালুকদায
রভাছাোঃ ভহজিনা খাতুন
মৃত গপপায ভাহরথা
মৃত নাজভা রফগভ
রভাোঃ রকান্দায আরী
রভাাোঃ পয়জয রনছা
রভাোঃ রভাতাবরফ পযাজী
হয রফগভ
রভাোঃ াহপজ উিীন
রভাছাোঃ রহতপা রফগভ
মৃত করুনা ভয় চাকভা
হফভর তাযা চাকভা
রভাোঃ পজলুয যভান
াহনা
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ মুনছুয যভান
সুহপয়া
রভাাম্মদ রাবন
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
রভাছাোঃ আকতায রফগভ
রভাোঃ দুরার ক
রভাোঃ ভহপজউিীন
হফযন রফয়া
রভাোঃ ায়দায আরী
রভাছাোঃ আবরয়া খাতুন
রভাোঃ আহভ উিীন
রভাছাোঃ াহভদা খাতুন
াভশুিীন আবম্মদ
রভাছাোঃ নুয রনায রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ াহছনা রফগভ
আপবযাজা হফহফ
আবুর কারাভ
আব্দুর াফ হফশ্বা
রজযানা রফগভ
রভাোঃ াভসুর ক
রভাছাোঃ অহজপা খাতুন
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ আবনায়াযা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

11/12/1994
25/04/1994
30/12/1987
13/09/1995
01/01/1990
09/06/1992
17/11/1990
11/04/1996
09/03/1998
24/11/1990
02/11/1997
12/12/1976
05/08/1995
30/06/1988
15/11/1993
08/09/1991
10/01/1994
10/10/1987
08/01/1992
11/11/1987
05/04/1988
25/11/1987
20/05/1995
15/05/1994
22/10/1987
08/07/1990
01/06/1991
15/07/1988
29/02/1992
12/11/1996
26/12/1987
05/03/1989
25/11/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82245

রুহফনা ইয়াহভন

82246

আহজভ রাবন

82247

হফপ্লফ রাবন

82248

রভাাম্মদ হফল্লার রাবন

82249

এভ এভ আযাপ

82250

রাবা

82251

রভাোঃ নূবয আরভ

82252

রভাোঃ আবু তাবয

82253

রভাোঃ রহরভ ভাহরক

82254

রভাোঃ আছাদুর ক

82255

আফদুর গহন

82256

রভাোঃ খায়রুর ইরাভ

82257

রভাোঃ আব্দুর কাাফ

82258

রভাোঃ রারাইভান

82259

রভাোঃ াঈদ ইরাভ

82260

রভাোঃ হরটন রভাল্লা

82261

রভাোঃ যাহব্ব রাবন

82262

রভাোঃ ভাসুদ যানা

82263

রভাোঃ একযামুর রাবন

82264

অজয় চন্দ্র দা

82265

রভাোঃ হযভন হকদায

82266

রভাাম্মদ মুযাদ াান

82267

সুনা যানী দা

82268

নুরুর কহফয পারুকী

82269

হযয়াজুয যভান

82270

ভাসুভ হফল্লা

82271

যায়ান

82272

াাযা বানু

82273

ভভতা খাতুন

82274

রভাোঃ রুকু হভয়া

82275

রভাোঃ নাজমুর ক

82276

রভাোঃ হযন আরী

82277

রভাোঃ ভাসুভ ভন্ডর

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ লুৎপয যভান
ভাীনুয রফগভ
এভযান রাবন
রযানা রফগভ
নুরুর ক
আবরয়া রফগভ
মৃত া আরভ প্রধান
যানু রফগভ
এ রক এভ আবনায়ায রাবন
ভানছুযা রফগভ
দুরার উহিন
রদবরায়াযা রফগভ
মৃত এযাদুয যভান
রুহয়া খাতুন
রভাোঃ আবুর াবভ
তাহরভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
রভাছাোঃ রহরভা রফগভ
রভাস্তপা ভাতুব্বয
াহরভা রফগভ
রভাোঃ জাভার উহিন
ারুর রফগভ
ভঈন উহিন আম্মদ
রভাছাোঃ খায়রুন নাায
রভাোঃ ভবয আরী
ছহকনা রফগভ
রভাোঃ আরভ
হফহফ খাহদজা
রভাোঃ ফাদর রভাল্লা
জহুযা খাতুন
রভাোঃ ইয়াকুফ আরী
রভাছাোঃ রডহজ হফহফ
রভাোঃ দহফয রাবন
রজহভন আযা
রভাোঃ আরভ রাবন
রভাছাোঃ ভহভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহভন যকায
হরহর হফহফ
যফীন্দ্র চন্দ্র দা
যানু ফারা দা
রভাোঃ আফদুর কাবদয হকদায
রভাাোঃ হপবযাজা রফগভ
জাাঙ্গীয আরভ
জয়নাফ রফগভ
যফীন্দ্র চন্দ্র দা
যানু ফারা দা
আবুর াবভ
াহরভা রফগভ
আবুর কারাভ আজাদ
নাহগজি আজাদ
আব্দু াত্তায
ভহযয়ভ
নজরুর ইরাভ
যত্না
আরভগীয রাবন
রাকী রফগভ
রভাোঃ রভাফাযক আরী খান
রভাছাোঃ খাবরদা রফগভ
রভাোঃ রভাাযপ রাবন
রভাছাোঃ রযবনা রফগভ
রভাোঃ ইযাইর প্রাভাহনক
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ তাজুমুর ক
রভাাোঃ হফরহকছ রফগভ
রভাোঃ রতাপাবয়র রাবন
রভহযনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

14/10/1993
10/07/1990
31/12/1994
12/12/1993
20/06/1995
31/01/1990
29/10/1987
17/12/1997
20/08/1989
11/09/1997
20/05/1995
02/03/1994
15/12/1995
25/12/1997
05/06/1987
10/11/1996
31/12/1996
20/08/1998
21/05/1997
10/08/1993
22/03/1991
09/11/1998
27/08/1987
10/02/1990
04/12/1988
01/01/1992
01/12/1991
10/06/1991
20/11/1994
01/06/1996
22/12/1990
25/11/1993
20/09/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82278

রভাোঃ াবদকুয যভান

82279

ারুনুয

82280

রভাোঃ আবুর রাবন

82281

স্বন হকদায

82282

রভাোঃ নাজমুর আরভ

82283

রভাোঃ রযাকনুজ্জাভান

82284

রতু রচৌধুযী

82285

রভাোঃ রুবফর হভয়া

82286

রাানুয যভান

82287

রভাোঃ াান কাবয়

82288

রভাোঃ ভাইনুর ইরাভ

82289

রভাোঃ আবু ফককায রভাল্যা

82290

আব্দুর ািান

82291

তাইনেন রনছা

82292

যাখী প্রাভাহনক

82293

তুলায কুভায

82294

রভাোঃ আর ভামুন

82295

রভাোঃ বুজ রাাইন

82296

রাাগ হভয়া

82297

রভাোঃ আরাউিীন আবভদ

82298

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

82299

এ এভ তানবীয াান

82300

রভাোঃ পাহভ ইরাভ জর

82301

রভাোঃ াহযছ আরী

82302

রভাোঃ বুজ

82303

হনলুপা আক্তায

82304

রভাোঃ ভাইনুর ইরাভ

82305

রভাোঃ াাদাৎ রাবন

82306

িয় চক্রফতী

82307

পারুক রাবন

82308

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

82309

রভাোঃ আর আহভন

82310

রভাোঃ জাবন আরভ যকায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃতোঃ রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ হভনু যভান
আব্দুর জব্বায
রভযীনা
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
হযহজয়া রফগভ
আপজার হকদায
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ ভন্ডর
রভাছাোঃ নুযজাান খাতুন
রভাোঃ হরয়াকত আরী
রভাছাোঃ রুহফনা রফগভ
শ্রীকান্ত রচৌধুযী
নীরা রচৌধুযী
রভাোঃ ফাদা হভয়া
রভাছাোঃ ভাবরকা খাতুন
রদৌরত জাভান
জাহভরা রফগভ
রভাোঃ জারার উিীন
রভাছাোঃ ফারাজান খাতুন
রভাোঃ জারার হকদায
রভাাোঃ ভভতাজ রফগভ

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

31/12/1988
01/01/1997
27/10/1996
17/02/1997
15/02/1990
10/11/1989
01/11/1992
05/10/1989
01/03/1991
05/12/1988
08/11/1992
01/05/1991

ভাীন আরী
আহনছা খাতুন
রভাোঃ পজলুয যভান
রভাছাোঃ ানাজ রফগভ
মৃনার প্রাভাহনক
ভীযা প্রাভাহনক
হফনয় কুভায
হ যানী
রভাোঃ ররাকভান রাাইন খান
ভভতাজ রফগভ
রপাযকান হকদায
হউরী রফগভ
আোঃ ভািান
রফাদরুন নাায
রভাোঃ আভজাদ রাাইন
রভাছাোঃ পাজরা রফগভ
রভাোঃ রাবন আরী প্রাাং
রপারী খাতুন
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ াহনা খাতুন
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
মৃত আোঃ কদ্দুছ
রভাছাোঃ আবয়া খাতুন
আবম্মদ আরী
সুযাতন রনছা
আান আরী
ারুর নাায
রভাোঃ রহতপ ারাদায
নাজহভন
রভাোঃ াহফবুয যভান
ভবনায়াযা রফগভ
স্বন কুভায চক্রফতী
জফা যানী চক্রফতী
আবভদ আরী
হরহর রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক মৃধা
রযবনা াযবীন
রভাোঃ জহরর মৃধা
রভাাোঃ পহযদা রফগভ
রভাোঃ আহতকুয যভান যকায
হভব রকাহনুয আক্তায
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01/01/1988
01/01/1988
17/10/1992
02/12/1988
01/11/1994
20/10/1995
10/07/1997
12/02/1997
06/03/1996
27/11/1996
16/12/1997
11/10/1993
15/08/1991
06/12/1994
05/02/1990
20/08/1988
01/11/1987
01/01/1988
16/10/1990
01/01/1990
27/09/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82311

রভাোঃ তাহযকুয যভান

82312

াইনের ইরাভ

82313

রভাোঃ আবু াঈদ হফশ্বা

82314

হভজানুয যভান

82315

রভাছাোঃ যত্না খাতুন

82316

রভাোঃ আব্দুর ািান

82317

রভাোঃ রাবর যানা

82318

ভাসুদ যানা

82319

হনা যকায

82320

রভাছাোঃ হফউটি াযবীন

82321

হযয়াদ উিীন

82322

আান খন্দকায

82323

নীরকভর যকায

82324

রখাকন কুভায রঘাল

82325

রভাোঃ মুকুর রাবন

82326

রভাোঃ হপকুর ইরাভ আহজজ

82327

শুব চক্রফতী

82328

মৃদুর যকায

82329

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

82330

ানা

82331

হজিাত আযা নূনৄয

82332

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

82333

তাহনয়া সুরতানা

82334

রভাোঃ জাভার উহিন

82335

রভাোঃ ইভাভ রাবন

82336

রভাোঃ াবজদুর আহভন

82337

রভাোঃ আবুতাবর হভয়া

82338

াইনের ইরাভ

82339

রভাোঃ ফাবুর হভয়া

82340

রভাোঃ জাহিউর াান

82341

রভাছাোঃ নুযনাায ইয়াছহভন

82342

ঝযনা খাতুন

82343

রভাোঃ ইস্কান্দায রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ খহরলুয যভান
াানাযা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
মৃত আব্দুর কুদ্দু হফশ্বা
রভাছাোঃ াহদা খাতুন
াফ আকন
আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ হনজাভ উহিন
রভাছাোঃ সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ ররাকভান রভাল্লা
রভাছাোঃ এহরনা খাতুন
রভোঃ যহপকুর ইরাভ
াানাযা খাতুন
রভাোঃ ছহরভ উিীন
নূয জাান
রগাার চন্দ্র যকায
স্বপ্না যানী যকায
রভাোঃ রজবয আরী
রভাছাোঃ বুরবুরী াযবীন
হভয়াপয আরী
আহছয়া খাতুন
ারাউহিন
যাহদা খাতুন
হনতাই যকায
হখা যানী
তন চন্দ্র রঘাল
ফীনা যানী রঘাল
রভাোঃ আভজাাাদ আরী
রভাাোঃ আসুযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভিাপ
ভবনায়াযা রফগভ
কাজর চক্রফতী
কল্পনা চক্রফতী
কৃা চন্দ্র যকায
রপারী যানী যকায
রভাোঃ ভাাবুয যভান
রভাছাোঃ কাভরুিাায
হযনের ইরাভ
রপারী রফগভ
মুনজুরুর ইরাভ
যহভা রফগভ
রভাোঃ আহজজুয যভান
রভাছাোঃ াহদা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছাত্তায
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
কুরসুভ রফগভ
মৃত নুরুর আহভন
পাবতভা আক্তায
মৃত নুরুর আহভন
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
রভাোঃ আাদুর ইরাভ
রভাছাোঃ আনবজভা রফগভ
ভহউয যভান
াযহবনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ক
জহযনা
রভাোঃ না হভঞা
রভাছাোঃ আহনছা রফগভ
আবুর কাবভ
যাহদা রফগভ
রভাোঃ ইহি আরী
পবতভা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/01/1995
30/04/1988
01/01/1992
31/12/1990
25/07/1991
04/12/1994
20/09/1987
10/12/1989
31/12/1987
05/09/1989
15/08/1988
14/02/1997
25/11/1988
30/11/1989
07/05/1991
04/08/1987
02/02/1991
15/08/1990
07/04/1996
05/10/1991
30/12/1998
20/09/1992
15/01/1989
23/12/1989
12/05/1994
07/10/1995
08/06/1993
08/03/1992
25/05/1987
জন্ম তাহযখ উবল্লখ
রনই
01/03/1990

05/06/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82344

রভাোঃ যাবর

82345

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

82346

রভাোঃ নুয আরভ

82347

রগাার সূত্র ধয

82348

রভাোঃ আবু াঈদ

82349

হননৄর কভিকায

82350

রভাোঃ হযয়াজ রাবন

82351

রভাোঃ ইয়াকুফ

82352

তাহরভা আক্তায

82353

ডাহরয়া আক্তায

82354

জািাত আযা

82355

হভথুন রদ

82356

আহন আবভদ

82357

রভাোঃ ফহদউজ্জাভান

82358

ইভযান রাাইন

82359

রভাোঃ ভামুাুন আবভদ

82360

াথী খানভ

82361

চম্পা যানী ভহল্লক

82362

যজনী ভন্ডর

82363

রখ কাভরুর ইরাভ

82364

রভাছাোঃ রাভা আক্তায

82365

রভাোঃ আযানের ইরাভ

82366

রভাোঃ ভহতউয যভান

82367

জাাঙ্গীয আরভ

82368

রভাোঃ এনামুর ক

82369

রভাোঃ ইকফার রাাইন াবটায়াযী

82370

যাইান উহিন যাবর

82371

রভাোঃ আহভয রাবন

82372

রভাোঃ নাজমুর াান

82373

রভাোঃ াইাভ যানা রাবর

82374

রভাোঃ রতাপাবয়র আবভদ

82375

রভাছাোঃ াানাজ াযবীন

82376

রভাোঃ াভীভ াান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আইন উহিন
রভাছাোঃ জুহরয়া
রভাোঃ যহজ উহিন
রভাছাোঃ রভবযজান
রভাোঃ আব্দুর রভাতাবরফ রাবন
মৃত রভাছাোঃ জহযনা রফগভ
অকুর সূত্র ধয
রজানা যানী সূত্র ধয
রভাোঃ ভাহয উহিন
রভাছাোঃ ছাহভযন রনছা
তরুনী কভিকায
দ্মা যানী
রভাোঃ আরপাজ উহিন
াবরা
রভাোঃ ইব্রীভ
রভাাোঃ ফয়তুর রনছা
আব্দুর আরী
রভাাোঃ াবযা খাতুন
রভাোঃ াজাান রযহনয়াকত
ভামুদা রফগভ
রভাোঃ জারার উহিন
খাবরদা রফগভ
অভযকৃষ্ণ রদ
হচনু যানী রদ
রতাভবর যদায
াবরা রফগভ
রভাোঃ াজাান হভয়া
রাইরী রফগভ
রবকন আরী
ভাবরকা খাতুন
রভাোঃ আজাায আরী
জাবদা খাতুন
রভাোঃ জাপয রখ
রভাাোঃ কহনুয রফগভ
হদরী কুভায ভহল্লক
সুহনী ভহল্লক
হনযাদ ভন্ডর
হফবনাহদনী ভন্ডর
রখ ভহউিীন
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ াভসুর ক
রভাছাোঃ আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ আতাায আরী
সুরতানা যাহজয়া
মৃত আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ জহযনা খাতুন
পজয আরী
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ যহভছা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবফ্পয রাাইন াবটায়াযী
পাবতভা
আহজজুর ক
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাকী হফল্লা
রভাছাোঃ আবরয়া াযবীন
রভাোঃ তছয উিীন
রযহজয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ যকায
রভাছাোঃ জবফদা রফগভ
রভাোঃ অহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ হউরী
রভাোঃ আব্দুর ফাকী আকন্দ
রভাছাোঃ হহযন রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

02/06/1993
18/06/1997
21/10/1996
23/08/1991
17/01/1991
10/02/1993
01/03/1988
07/05/1996
10/01/1982
27/11/1990
23/07/1994
15/06/1989
07/09/1998
31/03/1991
02/02/1994
25/10/1996
01/02/1994
16/08/1989
17/07/1992
15/03/1997
12/08/1997
13/06/1987
16/10/1988
01/01/1994
12/12/1994
20/01/1990
20/12/1995
01/09/1990
19/08/1994
30/12/1993
20/06/1996
12/07/1994
20/06/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82377

াথী াযবীন

82378

রভাোঃ রুহুর আহভন

82379

আঁহখ আক্তায

82380

রভাোঃ ভাছুভ হফল্লা

82381

নূরু িফী

82382

রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

82383

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

82384

রভাছাোঃ হযনা আক্তায

82385

রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

82386

রভাোঃ হযনৈর ইরাভ

82387

রভাোঃ ভামুন হভয়া

82388

রভাছাোঃ ারুর আক্তায

82389

রভাোঃ এভদাদুর ক

82390

রভাোঃ ইপবতখারুর আরভ

82391

রভাোঃ আরভগীয

82392

রভাোঃ াহপজুয যভান

82393

রভাোঃ নুরুজ্জাভান খান

82394

রভাোঃ আব্দুয যহভ

82395

রভাোঃ জহুরুর ক

82396

রভাোঃ াইদুয যভান রখাকন

82397

রভাাম্মদ জহরুর ইরাভ

82398

রভাোঃ আাদু জ্জাভান

82399

রভাোঃ হযয়াজুর ইরাভ

82400

রভাোঃ রপযবদৌ আরভ

82401

রা চন্দ্র রন

82402

রভাোঃ তুহন আরী

82403

রভাোঃ জায়দার রঘাযী জাভী

82404

যফীন্দ্রনাথ যায়

82405

ইকযামুর রাবন

82406

রভাোঃ হযনের ইরাভ

82407

রভাাম্মদ াহ আরভ

82408

রভাোঃ রযজাউর ক

82409

এইচ. এভ. রভাস্তাহপজুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আোঃ যভান
াবরা খাতুন
রভাোঃ খইমুহিন রখ
রভাছাোঃ নুযিাায রফগভ
মৃত াহরভ রভাল্লা
আছভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ হরহরয়া রফগভ
ভহউয যভান
রভাছাোঃ খাহদজা খাতুন
ভহজফয যভান যদায
চাঁবদযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ রদয়ান
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
মৃত মযত আরী
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ জহযনা হফহফ
রভাোঃ আবুর কাবভ
রজাৎনা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর রাবন
াযবীন আক্তায
রভাোঃ আব্দুর গনেয
রভাছাোঃ াহপজা খাতুন
রভাোঃ হপউর ক
রভাছাোঃ নাহছভা খাতুন
রভাোঃ জাকরুর আরভ রচৌধুযী
াহছনা আকতায
রভাোঃ কুদ্দু
ভভতাজ
রভাোঃ রভাখবরছুয যভান
জহুযা খাতুন
রক এভ আহনসুজ্জাভান
হভনাযা রফগভ
রভাোঃ াভাদ মৃধা
রভাছাোঃ রখাবদজা রফগভ
রভাোঃ হপউর ক
রফফী খাতুন
রভাোঃ ভহজবুয যভান
ভাবজদা রফগভ
মৃত রযজাউর ক
লুৎনেিাায
রভাোঃ রভাজাায আরী
রভাছাোঃ আবফদা রফগভ
রভাোঃ ইহরয়াচ রক
রভাাোঃ রযণু রফগভ
রভাোঃ এভদাদুর ক
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
হফত্র চন্দ্র রন
রপারী যাণী রন
রভাোঃ ভয আরী
রভাছাোঃ খীনা রফগভ
রভাোঃ ভনসুয রঘাযী
রভাছাোঃ রহতপা াযবীন
হফবনাদ চন্দ্র যায়
বাযতী যাণী যায়
আব্দুয যহদ
যনাযা খাতুন
রভাোঃ াহনপ আরী
যাবজদা রফগভ
রভাাম্মদ ইউসুপ
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ ভাবুদ ভন্ডর
রভাছাোঃ রজহভন নাায
রভাোঃ আোঃ কাবদয ারাদায
রহরনা কাবদয
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/03/1991
18/03/1995
05/03/1998
04/09/1996
04/05/1997
30/06/1988
05/06/1996
01/10/1998
23/10/1993
31/01/1997
11/07/1991
26/09/1996
30/01/1996
26/10/1990
01/11/1992
28/05/1994
22/09/1994
01/01/1993
05/06/1989
20/05/1989
05/02/1989
15/02/1990
03/09/1992
15/09/1991
15/12/1995
20/06/1993
28/10/1990
25/02/1988
01/01/1989

12/09/1992
16/12/1994
15/03/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82410

রভাাোঃ ারভা আক্তায

82411

যাহকফ রাবন

82412

াথী যানী

82413

ীযা আকতায

82414

রভাোঃ রানা হভয়া

82415

রভাোঃ াহভদুর ইরাভ

82416

রভাোঃ হপাতুর ক

82417

সুভা যানী ার

82418

রভাোঃ ফায়ান

82419

রভাাোঃ রজহভন আক্তায

82420

রভাোঃ কাায আরী

82421

লুৎপয যভান

82422

রভাছাোঃ রভহযনা আক্তায

82423

রভাোঃ আব্দুর য়াদুদ

82424

হরটন খান

82425

রখ যাহকবুজ্জাভান

82426

রভাোঃ াজ্জাদ রাাইন

82427

রভাোঃ াহফবুয যভান

82428

াহফবুল্লা

82429

রভাোঃ ইভযান রাবন

82430

রখ ইভযান রাবন

82431

রখ আকা

82432

রগৌড় চন্দ্র

82433

রভাোঃ জাবদুর ইরাভ হযা

82434

রভাোঃ ভানেজুর ক

82435

রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন

82436

নাহপা আক্তায

82437

রজফা আক্তায

82438

ইভযান রাবন

82439

রভাোঃ ভাসুদ যানা

82440

রভাোঃ আব্দুল্লা আর আহভন

82441

রভাোঃ পযাদ রাবন

82442

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আফদুর ক হকদায
রভাাোঃ ায়া রফগভ
রভাোঃ খহফয রাবন তালুকদায
হযহজয়া রফগভ
কারাচাদ বাট
ন্ধ্যা যানী
নূয রভাোঃ রভাল্লা
আবফদা রফগভ
রভাোঃ াবযজউহিন
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
রভাোঃ হপাত আরী
রভাছাোঃ রনা রফগভ
রভাোঃ হদুর ক
রভাছাোঃ স্বপ্না রফগভ
অহজত চন্দ্র ার
তুরী যানী ার
ভহত হকদায
যাবদা রফগভ
মৃত রভাোঃ চান হভয়া
মৃত রভাাোঃ কভরা রফগভ
রভাোঃ ইহি আরী
কাজর রফগভ
রভাোঃ আফদুর ভাবরক
লুৎপা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ ভহযয়ভ যভান
রভাোঃ াইদুর ইরাভ
অবরদা হফহফ
আরাউহিন খান
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
রখ মুনছুযজ্জাভান
আঙ্গুযা খাতুন
রভাোঃ পজলুর ক
হউরী ক
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
ভহযয়ভ হফহফ
ভয আম্মদ
তাবযা
রভাোঃ আোঃ ছারাভ ারাদায
রাইরী রফগভ
রখ কাভরুর ইরাভ
ারভা খাতুন
রখ চাঁদ হভয়া
নাহছভা রফগভ
ফরুন চন্দ্র
রিী যাণী
রভাোঃ আভানুর ইরাভ
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ নাহয উহিন
ভানেজা খাতুন
রভাোঃ যহফউর ইরাভ
হখনা খাতুন
আহভন উিীন
াানায খাতুন
আহভন উিীন
াানা
ইব্রাীভ হফশ্বা
আবয়া খাতুন
রভাোঃ পজলুয যভান
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ ছাভছুর আরভ
নুযজাান
রভাোঃ আছাফ উিীন
রভাছাোঃ পহযদা রফগভ
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ ভাসুদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/06/1988
06/06/1997
25/10/1992
02/01/1985
01/01/1988
30/07/1996
20/08/1992
25/06/1990
31/03/1998
01/10/1991
25/09/1997
10/01/1999
30/11/1987
07/10/1995
10/12/1991
05/02/1997
19/10/1998
02/01/1991
25/11/1997
05/03/1994
05/02/1992
05/05/1997
24/12/1996
30/03/1991
22/12/1993
15/10/1987
14/11/1990
03/04/1992
05/02/1989
05/01/1997
12/06/1987
30/05/1989
20/08/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82443

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

82444

হযন যহফদা

82445

নাজমুর ক

82446

হজয়াউয যভান

82447

রভৌসুভী খাতুন

82448

রভাছাোঃ ফনভ রভাস্তাযী

82449

া রভাোঃ উভয পারুক

82450

রভাোঃ রভবদী াান

82451

রভাোঃ ভহউিীন

82452

রভাোঃ যাবদ রাবন (মুিা)

82453

রভাোঃ মুক্তায রাবন

82454

রভাোঃ আব্দুর জব্বায

82455

রভাোঃ হভযাজ রাবন

82456

রভাোঃ রযাভান আকন্দ

82457

রভাোঃ াজ্জাদ রাবন প্রাভাহনক

82458

রভাোঃ ভহভনুর ইরাভ

82459

হযন চাকভা

82460

মুযাদ

82461

রভাোঃ ফায়দুর ক

82462

অহদুজ্জাভান হফশ্বা

82463

জয়শ্রী যদায

82464

রভাোঃ রভাজাবম্মর ক

82465

রভাোঃ মুস্তাহপজুয যভান

82466

আহভনুর ইরাভ

82467

প্রফীয কুভায ভজুভদায

82468

মুাম্মদ ভহনরুর াান

82469

রভাোঃ আবু াঈদ

82470

টিটন যকায

82471

রভাোঃ রতাহদুর ইরাভ

82472

সুভন দা

82473

াথ ি দা

82474

রভাোঃ জহন

82475

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ইহি আরী
রভাছাোঃ ভবভনা রফগভ
কারাযাভ যহফদা
চম্পা যহফদা
আবুর কারাভ
নাজভা খাতুন
াবছন আরী
আহভনা হফহফ
আব্দু াত্তায
জািাতুর রনা
রভাোঃ আক্কা আরী প্রাাং
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
া রভাোঃ রুহুর আহভন
রভাছাোঃ আহখতাযা রফগভ
রভাোঃ াআরভ গাজী
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আকযাভ উিীন
রভাছাোঃ নাযগী আযা
রভাোঃ পজলু যভান
রভাছাোঃ দুরারী রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাহযক
রভাছাোঃ আবফদা খাতুন
রভাোঃ ইজাায আরী
জাহদা রফগভ
রভাোঃ হহিকুয যভান
যনাযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ যহদ আকন্দ
রভাছাোঃ রুহফ রফগভ
রভাোঃ আাদুজ্জাভান প্রাভাহনক
রভাছাোঃ াহদা জাভান
রভাোঃ ভহজয উিীন প্রাাং
রভাছাোঃ আয়াভনা রফগভ
প্রদী চাকভা
ভভতা চাকভা
আব্দুর আরীভ তাাং
নাহগি আক্তায
ছভান আরী
নহপয়া রফগভ
রভাোঃ যজফ আরী হফশ্বা
নাহছভা রফগভ
নৄহরন যদায
নহভতা যদায
মৃত ভখবরছুয যভান
আনজুয়াযা রফগভ
রভাোঃ ভহয়ায যভান
রভাছাোঃ ডহর রফগভ
নূরুর ক
রকাহনূয রফগভ
দীবন চন্দ্র ভজুভদায
অহনভা যাণী
রভাাম্মদ নুরুর আরভ
রভাাম্মদ হদরাযা রফগভ
মৃত আবুর খাবয়য
াবজযা খাতুন
মৃত রগাার যকায
হদিী যকায
মৃত আম্মদ আরী
রভাাোঃ আবযজান রফগভ
ফীবযন্দ্র রার দা
রজানা দা
ভবনাযিন দা
ঝণ িা দা
রভাোঃ আবুর কারাভ
ছহকনা রফগভ
রভাোঃ হপবযাজ আরী
রভাছাোঃ উনহজরা খাতুন
Page 75 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/03/1990
17/05/1997
11/10/1996
10/06/1989
26/03/1995
15/10/1987
03/07/1987
02/01/1993
16/10/1986
22/09/1998
25/11/1994
12/04/1993
27/12/1996
09/12/1992
20/10/1996
01/01/1990
25/03/1988
30/03/1990
06/01/1989
27/08/1996
02/04/1993
25/10/1989
02/08/1995
01/01/1995
20/08/1992
10/02/1998
10/11/1987
17/12/1992
01/01/1992
05/12/1995
31/12/1995
01/04/1995
15/06/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82476

রভাোঃ আতাায আরী

82477

রভাোঃ হভজানুয যভান

82478

রভাোঃ আাদুর ইরাভ

82479

রভাোঃ রুবফর রাবন যহফ

82480

যহণ চন্দ্র রদ

82481

আহপপা ইয়াহভন

82482

রভাকবরছুয যভান

82483

রৌনক হভয়া

82484

রভাোঃ ভানেজুয যভান

82485

হনৄর নাথ

82486

রভাোঃ াান উহিন

82487

াইনের আরভ

82488

রভাোঃ যাবয হভয়া

82489

রভাোঃ আফদুর কাবদয হজরানী

82490

রভাোঃ রগারাভ ভারা

82491

রভাোঃ যাহফউর ইরাভ

82492

রভাোঃ আহভরুর ইরাভ

82493

রাাগ হভয়া

82494

রভাোঃ াহভভ রাবন

82495

রভাোঃ তানবীরুর ইরাভ

82496

রভাোঃ পারুক রাবন

82497

রভাোঃ আহখরুজ্জাভান

82498

রভাোঃ আহনচ ভন্ডর

82499

হরা যাণী ভাবরা

82500

রভাাম্মদ আরী

82501

াহকর আবভদ

82502

প্রাির তঞ্চঙ্গাঁ

82503

হনষ্পা চন্দ্র যকায

82504

মুাম্মদ রগারজায রাবন

82505

যঞ্জু হভয়া

82506

এনামুর রাবন

82507

রভাোঃ ভাইদুর ইরাভ

82508

আবয়া আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ইয়াকুফ আরী
রভাছাোঃ অবরদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রভাছাোঃ নুরুনাায খাতুন
আম্মদ ভন্ডর
রভাছাোঃ ভয়না খাতুন
রভাোঃ ভয যদায
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
হযভর চন্দ্র রদ
হযাংকু যাণী রদ
আব্দুর আহজজ তালুকদায
পাবতভা তালুকদায
রভাকবদ আরী
াবজযা
াহন হভয়া
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ রবকন্দায আরী
রভাছাোঃ বুরবুরী কাতুন
হযভর নাথ
হফতা রদফী
রভাোঃ পজলুর ক
অজুপা রফগভ
মৃত তপজ্জর রাবন
নুযজাান রফগভ
যহপকুর ইরাভ
াহদা আক্তায
মৃত কহফয আম্মদ
মৃত আবরয়া রফগভ
ইভাইর রাবন
পাবতভা খাতুন
মৃত ভবয আরী
রভাছাোঃ যাহফয়া খাতুন
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাাোঃ আপবযাজা রফগভ
আবুর কারাভ
াহ রফগভ
রভাোঃ রভাকাযভ ভন্ডর
রভাছাোঃ যাবরা রফগভ
আহকদুর ইরাভ রভাল্লা
রহরভা জাান
রভাোঃ ইযাহপর রাবন
রভাাোঃ ভহজিনা
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
রভাছাোঃ রযাকবছনা রফগভ
রভাোঃ রফরাবয়ত রাবন
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
হনহখর চন্দ্র ভাবরা
সুহভত্রা যাণী ভাবরা
মৃত আব্দুর কুদ্দুছ
রভাাোঃ হখনা
রভাোঃ আকফয আরী
রভাছাোঃ াহফফা রফগভ
অহভত্র রন তঞ্চঙ্গাঁ
তক্কানৄযী তঞ্চঙ্গাঁ
মৃত ববফ চন্দ্র যকায
প্রহতভা যাণী
রভাাম্মদ আব্দুর যহভ
রগাবরনুয রফগভ
জহয উহিন
আয়া রফগভ
মৃত যহপকুর ইরাভ
রজহভন রফগভ
রভাোঃ রুহুর আহভন
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আফদুর াফ
রাবনয়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

16/07/1990
12/03/1990
10/11/1993
15/06/1992
30/11/1990
30/12/1987
06/08/1989
06/03/1997
28/12/1996
20/05/1993
01/03/1991
28/11/1990
01/01/1993
01/07/1996
01/12/1995
12/05/1989
20/11/1989
08/08/1996
10/05/1995
26/02/1995
10/10/1992
20/01/1996
30/12/1998
29/12/1997
06/01/1989
10/12/1993
10/07/1992
05/09/1993
24/02/1988
23/12/1997
12/08/1988
05/10/1988
09/10/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82509

রভাোঃ আব্দুর ভহজদ

82510

রভাোঃ বুরবুর আবভদ

82511

রভাোঃ কাউছায যভান

82512

আরতাপ রাবন

82513

রভাোঃ াীন গাপপাযী

82514

রভাোঃ আর আহভন ভূঞা

82515

রভাোঃাোঃ নাহয রখ

82516

চন্দন কুভায

82517

রভাোঃ আরভগীয রাবন

82518

াান আর ভামুন

82519

হফভূহত ভুলন দা

82520

রভাখবরছুয যভান

82521

রভাোঃ বুজ হভনা

82522

রভাোঃ আব্দুয যাবদ

82523

মুহিদা আক্তায

82524

রভাোঃ ভহউয যভান

82525

রভাোঃ ফকুর রাবন

82526

নাজমু াহকফ

82527

হফত্র চন্দ্র ারাদায

82528

রভাোঃ আরী পারুক আরী

82529

রভাোঃ এনামুর ক

82530

রভাোঃ যাজীফ রাবন তালুকদায

82531

জাহদ রাবন

82532

রভাোঃ াবদকুর ইরাভ

82533

রভাোঃ যাজু যকায

82534

নাছহযন

82535

রভাোঃ আহযপ রাবন ফাবু

82536

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

82537

আইয়ুফ আরী

82538

রভাোঃ ইভযান রাবন

82539

রভাোঃ নাজমুর ক

82540

রভাোঃ আর-ইভযান ভন্ডর

82541

রভাছাোঃ রভাবভনা খাতুন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবুর রাবন
আযফ চাঁন
রভাোঃ রভাখবরছায যভান
রভাছাোঃ রাকী রফগভ
রভাোঃ আকযাভ রাবন
ভহযয়ভ রফগভ
আব্দুয যাজ্জাক
াবরা খাতুন
রভাোঃ নূরুর ক
রহরনা আকতায
রভাোঃ আোঃ ভাবরক ভূঞা
অনুপা আক্তায
আব্দুয যাজ্জাক রখ
খাহদজা রফগভ
হদবন চন্দ্র
রপারী যনী
রভাোঃ আনছায যকায
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
ভানজুভ আরী
যন আযা রফগভ
হফকা যিন দা
রিী যানী দা
ভকবুর রাবন
াবযা রফগভ
হভনা জাহভরুর ইরাভ
ভাসুভা রফগভ
রভাোঃ যব্বানী যদায
রভাছাোঃ যাহদা াযবীন
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
ানা খাতুন
হভনা ভহনরুর ইরাভ
ভহনযা রফগভ
মৃত অাাব্দুর আহরভ হফশ্বা
মৃত ভবনায়াযা রফগভ
মৃতোঃ তাজুর ইরাভ
ভভতাজ রফগভ
হফনৄর চন্দ্র ারাদায
ভারতী যানী
রভাোঃ জভবদ আরী
রভাছাোঃ পাউহজয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর রহতপ ভন্ডর
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াহরভ তালুকদায
রযাবকয়া রফগভ
রাযাফ আরী
রযাবভনা খাতুন
রভাোঃ রহতনেয যভান
রভাছাোঃ াভছুন নাায
রভাোঃ রগারাভ যব্বানী যকায
রভাছাোঃ রচনবানু
রহরভ খান
মৃতু ারুর
গাজী রভাোঃ রভাাতায রাবন
রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ আইনু ক
রভাছাোঃ আরনা খাতুন
আহভরুর ইরাভ
আহয়া রফগভ
রভাোঃ ভনসুয যভান
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ নুরুিফী হভয়া
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ ভহতয়ায যভান ভন্ডর
রভাছাোঃ ছাভছুিাায রফগভ
রভাোঃ আহরভ উহিন
রভাছাোঃ পহযদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/08/1989
01/12/1993
05/12/1989
15/07/1987

23/10/1988
05/10/1988
22/12/1991
17/04/1991
21/02/1992
15/01/1991
01/01/1992
22/10/1996
13/07/1989
03/11/1992
03/07/1998
10/02/1995
17/11/1995
05/11/1990
25/09/1998
27/11/1988
25/05/1991
25/02/1996
11/12/1990
07/11/1988
01/01/1994
06/05/1993
01/06/1991
10/03/1998
04/10/1991
14/09/1988
13/08/1991
03/05/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82542

রভাোঃ াাদৎ রাবন

82543

রভাোঃ আরভ ইরাভ

82544

রভাোঃ লুৎপয যভান

82545

রভাোঃ যাজন রাবন

82546

হনবভ চন্দ্র যায়

82547

রভাোঃ ভাসুদ যানা

82548

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

82549

রভাোঃ যীনের ইরাভ

82550

এ. এভ. তহযকুর ইরাভ

82551

রভাোঃ জহভ উিীন

82552

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

82553

রভাোঃ রাবর যানা

82554

রভাোঃাোঃ ভহউহিন

82555

রভাোঃ পারুক রাবন

82556

রভাোঃ রদবরায়ায রাবন

82557

াজারার

82558

রভবদী াান

82559

যহপকুর ইরাভ

82560

রুক দা

82561

সুজান রদফনাথ

82562

যহিত দা

82563

হনরয় দা

82564

রভাোঃ ীদুর ইরাভ

82565

আীল কুভায কুহয

82566

রুবফর রচৌধুযী

82567

াহভভ আভদ

82568

হন্দন দা

82569

রভাোঃ কাভরুর হুদা

82570

রভাোঃ রাবর যানা

82571

রভাোঃ আনারুর ইরাভ

82572

রভাোঃ নাজমুর ক

82573

াহব্বয হফল্লা

82574

হপয়া

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ রভাাম্মদ আরী
হফতন
রভাোঃ াাফ উিীন
রভাছাোঃ নয়ন রনছা রফগভ
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ রহতপা রফগভ
জবগ চন্দ্র যায়
হফবযাদা ফারা
হভয রভাোঃ ভাাবুফ উর আরভ
রভাছাোঃ ভভতা রফগভ
রভাোঃ রবকন্দারুজ্জাভান
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
মৃত রাবন আরী
রভাছাোঃ ভাসুদা রফগভ
আব্দুর কহযভ হকদায
রযবফকা সুরতানা
মৃত হদুর ইরাভ
াথযা রফগভ
রভাোঃ রুস্তভ মৃধা
আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ আবুর ফাায
রভাাোঃ পহযদা রফগভ
মৃত রভাোঃ খাবদভ আরী ারাদায
াহনা রফগভ
রভাোঃ হজয
রভাছাোঃ আবফদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
সুহযয়া খাতুন
আব্দুর ভাবরক
আপবযাজা রফগভ
জাাঙ্গীয
ীভা সুরতানা
আোঃ যাজ্জাক গাজী
যবভছা রফগভ
যনহজৎ দা
স্বপ্না যাণী দা
নাযায়ন রদফনাথ
অিরী রদফনাথ
হিতী চন্দ্র দা
হচত্রাযানী দা
নফহকবায দা
রজযাৎস্দা যানী দা
রভাোঃ াবতভ অাারী
ভাবরকা রফগভ
অহনরুদ্ধ কুহয
হভরন কুহয
সুান্ত রচৌধুযী
নেরতাযা রচৌধুযী
মৃত ছুযীফ আরী
ছভরুন রনছা
সুপ্রবাত দা
ভায়াযানী দা
রভাোঃ অাাবুর কারাভ
রভাছাোঃ হযভা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
রভাছাোঃ যনা রফগভ
রভাোঃ খাবদমুর ইরাভ
রভাছাোঃ আনজু রফগভ
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ রাবরী রফগভ
মৃত রভাোঃ া আরভ আকন
রভাাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ রভাতাবরফ রভাল্যা
রজবুবিছা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

31/12/1997
08/07/1992
17/03/1989
31/12/1996
12/01/1991
15/12/1995
07/05/1991
19/11/1989
01/06/1988
05/03/1988
04/06/1988
26/01/1992
27/01/1990
04/07/1989
16/06/1987
20/02/1997
01/01/1992
10/04/1988
04/01/1990
01/05/1990
25/11/1990
01/12/1991
20/08/1994
31/12/1990
21/09/1992
15/06/1991
15/02/1990
30/11/1987
15/11/1991
03/09/1988
28/11/1995
01/07/1992
05/02/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82575

রভাোঃ কাছায রাবন

82576

রভাোঃ আবু হজাদ াান

82577

রভাোঃ আরী আান

82578

রভাোঃ াাবুর আরভ

82579

রভাোঃ াভীভ রাবন

82580

উজ্জ্বর কুভায রচৌধুযী

82581

ভাাবুবুয যভান

82582

াহফা

82583

রভাোঃ হযয়াজুর ইরাভ

82584

প্রনফ যায়

82585

রভাোঃ ইভামুর ক

82586

এইচ রক ফািী আবভদ

82587

রভাোঃ যতন হভয়া

82588

রাহন রভাফাযক (জহন)

82589

ভহনায চন্দ্র দা

82590

রভাোঃ ভাছুভ হফল্লা

82591

রভাোঃ হভজানুয যভান

82592

নহজত কুভায ভন্ডর

82593

ভাামুদুর াান

82594

এ. এভ. রারায়ভান

82595

রভাোঃ রভবদী াান (ভহনয)

82596

রভাোঃ হনলু রাাইন

82597

রভাোঃ াহবুর ইরাভ

82598

রভাোঃ আহনসুয যভান

82599

বতযন্দ্র চন্দ্র ার

82600

ভাসুদ যাযা

82601

রভাোঃ আবু ফকয হছহিক

82602

রভাোঃ াহফবুয যভান

82603

রভাাম্মদ আরী

82604

আব্দুল্লা আর রনাভান

82605

আযভান রাবন

82606

রভাোঃ হফপ্লফ রাবন

82607

এফায়দুর ক

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত আোঃ যফ ারাদায
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ক আকন্দ
রভাছাোঃ াবছনা রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
আক্তায ফানু
রভাোঃ আজভগীয ইরাভ
রভাছাোঃ াানুয রফগভ
রভাোঃ ফাফলু াহকদায
রভাছাোঃ াবযা ফানু
মৃোঃ রনার চন্দ্র রচৌধুযী
গঙ্গাযানী রচৌধুযী
জাাঙ্গীয রাবন
রভাবভনা রফগভ
এভ.এভ. আযাপ উজ জাভান
ভযজান হফহফ
রভাোঃ রনায়াফ আরী
হযনা খাতুন
ভহবতাল যায়
হফানী যায়
মৃত রভাোঃ ভবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ আভানী খাতুন
মৃত রভাোঃ নজরুর ইরাভ
জয়নফ আক্তায
রভাোঃ ভহজফয যভান হভয়া
যাবফয়া রফগভ
রভাাম্মদ রাাইন কুতুফী
রাবন আযা রফগভ
হফবজন্দ্র কুভায দা
প্রহতবা যানী দা
রভাোঃ ারুন পহকয
রতাযা রফগভ
রভাোঃ রভাতাবরফ হভয়া
রভাাোঃ নাহছভা রফগভ
ভূার চন্দ্র ভন্ডর
ঝন িা যানী ভন্ডর
ফাবকয আরী
াহদা রফগভ
আব্দুর কাবদয হকদায
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ রাযাফ রাবন প্রাাং
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃাোঃ রযজাউর ইরাভ
রভাছাোঃ াহচনা খাতুন
রভাোঃ জারার উহিন
াহভদা খাতুন
নবযন্দ্র চন্দ্র ার
অিরী যানী ার
হদুর রখ
যাহদা
রভাোঃ ািান মুিী
াবরা রফগভ
রভাোঃ ভহজবুয যভান
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ রভান্তাজ আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃাোঃ আবুর রাবন
ভাবুফা আকতায
রভাোঃ অাাফদু ারাভ
হভব ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ ভাবরকা আজাদ
আব্দুর আহরভ
ানা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

06/02/1993
31/12/1991
05/05/1988
30/11/1991
12/03/1992
18/07/1988
13/08/1995
01/01/1992
05/08/1997
27/03/1995
20/06/1989
02/11/1990
27/10/1994
25/08/1988
21/01/1990
17/12/1996
10/01/1988
07/01/1988
27/12/1992
10/12/1992
01/08/1998
12/11/1992
01/01/1994
29/11/1996
26/10/1987
05/08/1997
01/12/1992
12/10/1994
30/11/1988
14/07/1994
14/08/1993
17/09/1993
02/10/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82608

রভাোঃ ভামুনুর ইরাভ

82609

আফদুর রভাবভন

82610

রভাোঃ াইমুন ইরাভ

82611

রভাোঃ নাহদুর ইরাভ

82612

রভাাোঃ পাহতভাতুজ্জ্বযা

82613

রুবফর ফড়ুয়া

82614

রভাোঃ ভঈন উিীন

82615

এ, হফ এভ রফদারুর ইরাভ

82616

রভাোঃ ইভাযান নাজীয

82617

নুযজাান আক্তায

82618

রভাাম্মদ আফদুয যভান

82619

গাজী াান রভবদী শুব

82620

ভামুদুয যভান

82621

রভাোঃ াবদ আরী

82622

রভাোঃ হজফ হভয়া

82623

ভাসুদ যানা

82624

রভাছাোঃ হরহ আক্তায

82625

রভাোঃ কাভার উহিন

82626

রভাোঃ পহযদুজ্জাভান

82627

ইভদাদুর ক হভরন

82628

রভাোঃ আান ক

82629

রভাছাোঃ নাজভা আক্তায

82630

রভাোঃ তাবরফ রভাল্লা

82631

কাকহর আক্তায

82632

রভাম্মদ এনামুর ক

82633

যানা হভয়া

82634

রভাোঃ হপবযাজ রাবন

82635

রভাোঃ আরভগীয রাবন

82636

রভাোঃ জাাঙ্গীর আরভ

82637

রভাোঃ নাজমুর াান জীফ

82638

আীল কুভায াা

82639

আপবযাজা খানভ

82640

সুভন আাভদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আরী আবভদ
ভাবজদা রফগভ
রখাযবদ আরভ
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ ইউসুপ আরী হকদায
রভাাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আবু মুা
নাহছভা আক্তায
রভাাোঃ আরভা উিীন
রভাাোঃ তহযকা রফগভ
চানু ফড়ুয়া
ভনজু ফড়ুয়া
নুরুর আহভন
াবজদা রফদগভ
রভাোঃ আোঃ জব্বায
রভাছাোঃ হফরহক আযা
রভাোঃ রভাবর উিলীন
জাানাযা রফগভ
নুরুর ইরাভ
রখাবদজা রফগভ
রভাোঃ া জারার
যহভা রফগভ
মৃত. াাদাৎ রাবন
জাানাযা আযজু
ারুন অয যহদ
রপযবদৌ আক্তায
রভাোঃ আোঃ ভহজদ
রভাছাোঃ াানাযা খাতুন
রভাোঃ নাহছয উহিন
ভূলু রফগভ
আহজভ রখ
ছারভা রফগভ
রভাোঃ আকফয আরী
রভাছাোঃ ছহকনা রফগভ
রভাোঃ আরতাপ রাবন
রভাছাোঃ কভরা রফগভ
রভাোঃ ভহভনুয যভান
পহযদা রফগভ
রখ ইউনুছ
জহযনা রফগভ
আনছারুর ক
পাবতভা রফগভ
মৃতোঃ জুরভাত আরী
রভাছাোঃ নেরভহত রফগভ
রাবন রভাল্লা
সুখজান রফগভ
রভাোঃ আবুর খাবয়য
কুহনুয রফগভ
রভাাম্মদ রুকন উহিন
রযহজয়া খাতুন
াইনের ইরাভ
ঝযনা রফগভ
রভাোঃ কত আরী
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ জয়তুন রনছা
রভাোঃ জাবফদ আরী
রভাছাোঃ জহুযা রফগভ
রভাোঃ ফায়দুর ইরাভ
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
াধন কুভায াা
রপারী াা
আবুর কারাভ যীপ
াবজযা রফগভ
হযাজুর ইরাভ
নুরুন নাায রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/03/1996
01/01/1996
01/06/1993
01/01/1989
28/12/1994
13/10/1988
09/12/1987
26/11/1992
25/01/1992
08/05/1990
15/03/1993
22/02/1996
09/10/1996
07/01/1992
22/12/1995
18/03/1993
06/03/1996
22/10/1988
15/02/1993
31/12/1990
26/02/1988
05/07/1997
15/12/1992
01/12/1996
10/06/1987
03/09/1991
15/05/1990
20/06/1995
01/12/1994
17/12/1996
31/12/1993
08/08/1992
04/12/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82641

রভাোঃ অহদুর ইরাভ

82642

রভাোঃ আব্দুর ভািান

82643

সুহভ রফগভ

82644

রভাোঃ আব্দুয যহভ

82645

রভাোঃ হজয়াউর ক

82646

হযনা আক্তায

82647

রযানা আক্তায

82648

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

82649

রভাোঃ ভামুদুর াান

82650

রভাোঃ যহফউর ইরাভ রুবফর

82651

বকত ভামুদ

82652

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

82653

রভাোঃ আহজজুয যভান

82654

রভাোঃ ইভাভ রাবন

82655

রভাোঃ মুযহদ হভয়া

82656

নয়ন চন্দ্র ভন্ত

82657

রভাোঃ রাবর যানা

82658

রভাোঃ হজয়াউয যভান

82659

রভাোঃ খাবরদুজ্জাভান

82660

রদবরায়ায রাবন

82661

রভাোঃ যানা

82662

রভাোঃ ফাইতুল্লাহ যকায

82663

রভাোঃ নজরুর ইরাভ

82664

রভাোঃ রুবফর াগয

82665

হভরাদ রাাইন

82666

রভাোঃ াহপজুর ইরাভ

82667

হুভায়ুন কহফয

82668

ভাহন আভদ পাহভ

82669

রভাোঃ আয়নার ক

82670

ারভা সুরতানা

82671

এ এ যতন

82672

যানাবদফ দা

82673

প্রদী দা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ কহপয উহিন
রভাছাোঃ নহছভন রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গনেয
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
রভাোঃ াইদুর ইরাভ
হদর ফাায রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ হফউটি রফগভ
রভাোঃ আরী রাবন
জবফদা রফগভ
রভাোঃ াছান আরী
নুয জাান রফগভ
রভাোঃ আাম্মদ আরী
যন আযা
রভাোঃ আবম্মদ আরী
যন আযা রফগভ
ারুন অয যহদ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াবছন আরী হভয়া
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
গাজী রভাোঃ আতাউয যভান
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাছাোঃ ভহযয়ভ খাতুন
রভাোঃ আবু বতয়ফ
াবয়দাতুবিছা
আোঃ যহভ ারাদায
রভবয জান রফগভ
রভাোঃ নান্টু হভয়া
রভাছাোঃ মুযহদা রফগভ
খবগন্দ্র নাথ ভবন্দ্র
জয়ন্তী যানী ভন্ত
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ ইয়াকুফ আরী
রভাাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ ছুযাত আরী
রভাছাোঃ আনহজযা খাতুন
রভাোঃ ভহতউয যভান
াহভদা রফগভ
রভাোঃ হভজানুয যভান
রযানা রফগভ
রভাোঃ আফদুর আয়ার যকায
রভাছাোঃ ফাহজা খাতুন
রভাোঃ আফদুর আয়ার যকায
ফাহ িজা খাতুন
রভাোঃ আরতাপ রাবন
রকাহনূয রফগভ
আরভভগীয রাবন
হনলুপা আক্তায
রভাোঃ নুরুজ্জাভান
রভাছাোঃ াহভদা খাতুন
আবু ফকয
রখাবদজা রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয
রভাছাোঃ রহজ রফগভ
রভাোঃ রভাফাযক আরী
রভাছাোঃ ছাবযা রফগভ
মৃত. আব্দুর ভািান াাং
মৃত.ানা রফগভ
ব্রজরার যকায
হফবলু যকায
যহতকান্ত দা
প্রনহত যানী দা
বদফ দা
হনভিযা যানী দা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/11/1993
11/11/1993
15/06/1991
11/09/1994
17/07/1993
03/01/1996
01/01/1996
15/12/1994
25/09/1996
10/12/1996
06/01/1990
12/10/1990
15/12/1991
15/01/1989
01/02/1993
20/10/1988
09/02/1998
01/01/1990
01/09/1987
01/05/1991
01/01/1994
31/12/1987
13/01/1991
01/07/1990
01/03/1990
15/02/1992
01/01/1988
03/09/1997
02/03/1990
01/08/1994
10/12/1993
01/02/1996
30/06/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82674

রুবফর যিন দা

82675

রভাোঃ নাহয উহিন

82676

রজযাহতল দা

82677

রভাোঃ পারুকুর ইরাভ

82678

যীপ আবম্মদ

82679

রভাোঃ খায়রুর ইরাভ

82680

হভল্টন দা

82681

রভাোঃ াীনুয যভান

82682

রভাাোঃ তাবযা াযবীন

82683

ইভাইর রাবন হযন

82684

শ্যাভ কুভায রঘাল

82685

রভাছাোঃ নাহগি সুরতানা

82686

রভাোঃ নাজমুর াান হভয়া

82687

রভাোঃ াাবদাত রাবন

82688

রভাোঃ কত আরী হভনা

82689

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

82690

রভাছাোঃ হনলুপা খাতুন

82691

রভাছাোঃ রুকাইয়া খাতুন

82692

রভাোঃ হপবযাজ আরী

82693

রভাোঃ ইব্রাহভ রাবন

82694

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

82695

রভাোঃ রুবফর ইরাভ

82696

যিন রচৌধুযী

82697

রভাোঃ জাবফদ

82698

ররাকভান আভদ

82699

আবুর কারাভ

82700

রভাোঃ নাইভ হভয়া

82701

জািাতুর রপযবদৌ যত্না

82702

রভাাোঃ াহফনা ইয়াহভন

82703

বকত কুভায দা

82704

রভাোঃ ভাসুভ রযজা

82705

রখাযবদ আরভ

82706

রভাোঃ হজয়াউয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
যন দা
হফষ্ণু হপ্রয়া দা
রভাোঃ আব্দু ছারাভ
নাহছভা রফগভ
বযন্দ্র চন্দ্র দা
বরভহন দা
মৃতোঃ আব্দুর ভহতন হভয়া
রভাাোঃ হনলুপা রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
হুবন আযা রফগভ
রভাোঃ রক ভত রভাল্লযা
আবরয়া াযবীন
রগাার দা
কল্পনা দা
রভাোঃ াহপজুয যভান খান
ানা রফগভ
রভাোঃ রদাবয়ত হভয়া
রভাছাোঃ ায়া রফগভ
নজরুর ইরাভ
ভভতাজ রফগভ
যহফ দ রঘাল
আবরা যানী রঘাল
রভাোঃ নাবছয আরী
রভাছাোঃ নুযজাান হফহফ
আব্দুর আউয়ার হভঞা
রভাছাোঃ নাজমুন নাায
রভাোঃ ফদয উহিন
রভাাোঃ রযখা রফগভ
রভাোঃ ভবয আরী হভনা
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ রভাকতার রাবন
রভাছাোঃ রুহফয়া রফগভ
রভাোঃ মুজাায আরী
রভাছাোঃ নাহভা
রভাোঃ আবু াান
রভাছাোঃ কাহনজ পাবতভা
রভাোঃ াবযায়ায রাবন
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আান আরী প্রাাং
রভাছাোঃ ইয়াবুন হফহফ
পারুক রাবন
াহভদা রফগভ
আোঃ আহজজ াাং
রপাহর রফগভ
সুবধন্দু রচৌধুযী
ারুর যাণী রচৌধুযী
রভাোঃ জাাঙ্গীয
রহজ রফগভ
াঈদ আভদ
রযহজয়া আক্তায
আোঃ ভািান
াহপজা
রভাোঃ রভাফাযক রাবন
জাানাযা রফগভ
হপবযাজ আরভ
আভা আরভ
রভাাোঃ আহভনুর ইরাভ
রভাাোঃ রনা রফগভ
ধনা কুভায দা
কুহন্ত যনী দা
রভাোঃ আব্দুর রহতপ
রভাাোঃ ভভতাজ রফগভ
রখ আম্মদ
যন আযা রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন যকায
রভাছাোঃ রজবরখা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/03/1991
27/09/1998
12/12/1987
15/04/1994
09/11/1998
01/03/1992
05/10/1990
02/01/1991
06/05/1993

16/04/1993
01/02/1994
02/01/1994
24/10/1995
07/11/1987
11/10/1995
20/04/1993
09/08/1996
31/12/1990
01/01/1989
01/01/1996
12/02/1998
02/07/1987
02/10/1992
01/03/1993
30/10/1989
01/01/1997
07/07/1997
01/11/1992
08/11/1991
21/05/1992
20/08/1990
01/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82707

রভাোঃ াইনের ইরাভ

82708

রভাাোঃ াহপজা খাতুন

82709

রভাোঃ হভজানুয যভান

82710

রভাোঃ নাজমুর াান

82711

াবফযা ফাযী

82712

রভাোঃ দুরার রাবন

82713

রভাোঃ রভাজাারুর ইরাভ

82714

নাছযীন আক্তায

82715

রভবদী াান

82716

রভাছাোঃ াাযা আক্তায

82717

রভাছাোঃ রুভানা আক্তায

82718

রভাোঃ তাজুর ইরাভ

82719

রভাোঃ রভাাযপ রাবন

82720

হজয়াহভন খাতুন

82721

রভাোঃ ভাসুদ যানা

82722

রভাোঃ ভাামুদুর ক

82723

রভাোঃ ভাইদুর ইরাভ

82724

রভাোঃ ইব্রাীভ আরী

82725

ল্লফ চন্দ্র ফভিন

82726

াহদয়া তুজ স্মৃহত

82727

রভাোঃ রভাফাহয াদহফন

82728

শুভ্রা যানী

82729

রভাোঃ টুকু আবভভদ

82730

রভাোঃ এনামুর ক

82731

রভাোঃ আহতকুয যভান

82732

যাবর যানা

82733

রভাোঃ জাকাহযয়া

82734

আবু াদাত রভাোঃ াবয়ভ

82735

ভারতী ভন্ডর

82736

টুম্পা যানী দা

82737

রভাোঃ ািাভ রাাইন

82738

রভাোঃ নজরুর ইরাভ

82739

রভাোঃ যায়ান কহফয

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আয়নার ইরাভ
হউরী রফগভ
রভাোঃ আহজজুয যভান
খাবরদা রফগভ
রভাোঃ াইদুজ্জাভান
রভাছাোঃ ভামুদা াযবীন
রভাোঃ াহনপ ভুইয়াঁ
নাজভা রফগভ
রভাোঃ ারাউহিন খহরর
ানাজ াযবীন
রভাোঃ আছাাফ আরী
রভাছাোঃ জাবদা রফগভ
রভাোঃ আছাাফ রাবন
রভাছাোঃ জাবদা রফগভ
ইউনুছ ভুইয়া
নাহগি রফগভ
আবুর কারাভ আজাদ
মুনহজরা রফগভ
(মৃত) হযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ যহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ এনামুর ক
যহভা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ যনআযা রফগভ
রভাোঃ জহয উহিন হভয়া
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ াভসুর ক
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ রভাখবরছুয যভান
রভাছাোঃ রজিা রফগভ
রভাোঃ হনজাভ উহিন
রভাছাোঃ আবফদা রফগভ
প্রাবনশ্বয ফভিন
গীতা যানী
কাজী রভাোঃ আরভগীয রাবন
নাজভা আক্তায
রভাোঃ ভয পারুক
রভাছাোঃ হজিাত ভর
ভহনন্দ্র চন্দ্র দা
াহ যানী দা
রভাোঃ রজবকয আরী
রভাছাোঃ রহতপা হফহফ
আব্দুর খাবরক
যাহজয়া রফগভ
মৃত. এন্তাজ উহিন ারাদায
আবনায়াযা রফগভ
যহপকুর
যাহফয়া রফগভ
রভাোঃ নূরুজ্জাভান
আবফদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর খাবরক হভয়া
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
সুবাল চন্দ্র ভন্ডর
হফতা ভন্ডর
জুবড়ান চন্দ্র দা
নহন িভা যানী দা
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
ছাইদা রফগভ
রভাোঃ ভহনয উহিন প্রাাং
রভাছাোঃ ভাহনকজান হফহফ
রভাোঃআব্দুর খাবরক
রভাছাোঃ যনাযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/05/1995
10/10/1987
15/12/1991
15/02/1992
29/09/1992
31/12/1993
07/06/1992
16/05/1993
01/03/1989
23/12/1991
29/04/1996
03/03/1992
18/11/1995
05/06/1987
03/02/1998
21/11/1998
15/05/1993
01/02/1993
20/07/1989
04/03/1996
20/11/1995
10/03/1997
01/11/1995
20/10/1992
18/07/1987
07/06/1997
01/07/1993
10/11/1993
14/08/1989
01/01/1993
12/12/1993
11/12/1988
20/01/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82740

রভাোঃ হনজামুর ক

82741

রভাোঃ যহফউর আরভ

82742

রভাোঃ ভানেজায যভান

82743

রভাোঃ জাহকয রাাইন

82744

রভাছাোঃ হউরী আক্তায

82745

এ.এভ রভবদী াান স্বপ্নীর

82746

রভাাম্মদ তানবীয রাছাইন

82747

রভাোঃ জাকাহযয়া রাবন

82748

রভাোঃ াইনের ইরাভ

82749

রভাোঃ নাঈভ রাবন

82750

উবম্ম আপহযন আখতায

82751

রভাোঃ পয়ার

82752

রভাোঃ নাজমুর ক

82753

রভাোঃ ভহজফয যভান

82754

রভাোঃ ইয়াহছন আহর

82755

রভাোঃ তাবযক আবভদ খান

82756

রভাোঃ হপবযাজ আরভ

82757

রভাছাোঃ হরহফয়া আক্তায

82758

জুবয়র ক

82759

রভাোঃ জাহদ াান

82760

াখায়াত রাবন

82761

রভাোঃ কাভরুর

82762

রভাোঃ াহবুর ইরাভ ান্ত

82763

রভাোঃ আরভগীয

82764

রভাোঃ আব্দুয যহভ

82765

আব্দুল্লা-আর-হরভন

82766

রভাোঃ আব্দুয যহদ

82767

উজ্জ্বর কুভায হফশ্বা

82768

খাবরকুজ্জাভান

82769

রভাোঃ ভামুদ াান

82770

নয়ন রঘাল

82771

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

82772

রভাোঃ আর ভামুন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
নুয রভাাম্মাদ
রভাছাোঃ হরহরপা রফগভ
রভাোঃ আরতাপ রাাইন ারাদায
রভাাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয
রপারী রফগভ
রভাোঃ রকযাভত আরী
রভাছাোঃ জহযনা রফগভ
রভাোঃ নুরুজ্জাভান
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
আব্দুর াহরভ (রার)
রভাছাোঃ ভাাবুফা খানভ রাবরী
রভাাম্মদ আব্দুর খাবরক
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ যত্না ইরাভ
রভাোঃ কাভার উহিন
ারভা আক্তায
মৃত. এ,রক,এভ আখতারুজ্জাভান
হভব হদরাযা জাভান
াভশুর আরভ
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ াহপজুয যভান
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
ভয আরী
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক ভহল্লক
রভাাোঃ জবফদা খাতুন
রভাোঃ যহভ খান
রভাছাোঃ সুহয়া রফগভ
রভাোঃ ইউনুচ পহকয
হযহজয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কদ্দু হভয়া
রভাছাোঃ হপবযাজা খাতুন
হজরার রাবন
রাবরী ফানু
আব্দুর কুদ্দু
জাহভরা আকতায
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
াহনুয রফগভ
রভাোঃ খহরর হযপ
াহ রফগভ
রভাোঃ হপউল্লা
রভাছাোঃ সুযাইয়া রফগভ
রভাোঃ রভাতাায আরী মৃধা
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ ফাবুর রযজা
রভাাোঃ সুরতানা যাহজয়া
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ ররাকভান যদায
সুহপয়া রফগভ
যনহজত কুভায হফশ্বা
অিনা যানী হফশ্বা
আরী আবম্মদ
রযাবকয়া রফগভ
আোঃ কহযভ ারাদায
রজহভন রফগভ
প্রল্লাদ চন্দ্র রঘাল
হভনা যানী রঘাল
আব্দুর য়াাফ ঢারী
খুহিদা রফগভ
রভাোঃ ভাবুফ রাবন
কুরসুভ রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

21/08/1997
10/07/1987
25/10/1991
18/01/1997
17/09/1998
07/06/1993
20/06/1997
31/12/1992
12/11/1993
20/12/1995
10/01/1997
04/10/1995
15/04/1992
12/09/1990
18/08/1987
28/08/1988
15/08/1995
02/03/1991
05/12/1993
22/10/1992
24/02/1990
31/12/1995
21/10/1996
07/01/1994
21/01/1991

14/10/1994
27/08/1989
01/01/1990
03/01/1994
16/08/1991
23/11/1995
02/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82773

রভাোঃ ারুনুয যহদ

82774

াজাান আরভ

82775

রভাোঃ আযাপাত ইরাভ

82776

তুহর যানী

82777

আহক রযজা

82778

রভাোঃ আরভগীয আরভ

82779

রভাোঃ রুহকবুর াান

82780

রভাছাোঃ হহযন আক্তায

82781

আহযনের ইরাভ

82782

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

82783

রভাোঃ ভহতউয যভান বুলু

82784

রদবরায়ায রাবন

82785

উবম্ম ররা

82786

রযানা আক্তায

82787

রভাোঃ ফযকতুজ্জাভান

82788

রভাাম্মদ এভদাদ রাাইন রচৌধুযী

82789

রভাোঃ ভাসুদ যানা

82790

রভাোঃ রাবন হভয়া

82791

রভাোঃ রহরভ রযজা

82792

রভাোঃ এনামুর ক

82793

রভাোঃ রারায়ভান

82794

আব্দুয যাজজাক

82795

অবরাক কুভায রঘাল

82796

রভাোঃ রাবর যানা

82797

নূরুর ইরাভ

82798

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান

82799

রভাোঃ আহযপ যায়ান

82800

রভাোঃ া যায়ান কহফয

82801

রভাোঃ ভজনু হভয়া

82802

হতথী যানী াা

82803

এ,এ,এভ াানউজ্জাভান

82804

উজ্জর দত্ত

82805

হফপ্লফ চাকভা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আোঃ ভািান
হহিকা রফগভ
রভাোঃ বতয়ফ
াানাজ আক্তায
রভাোঃ আব্দু াভাদ
রভাাোঃ আবনায়াযা খাতুন
হনভির চন্দ্র
ডহর যানী
জাপয আরী রখ
রযানা রফগভ
মৃত. রভাোঃ আযানের আরভ
রজযাৎস্দা রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
াানাযা রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
রভাছাোঃ পহযদা রফগভ
মুকবদ আরী
রুবভরা আক্তায
রভাোঃ আব্দু াত্তায
মৃত. জাানাযা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
গুরানা রফগভ
আবুর কারাভ
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
তাবযা রফগভ
রভাোঃ ব্দয আরী
রভাাোঃ পাবতভা রফগভ
মৃত. আবু তাবরফ হভয়া
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
মৃত. জয়নার আবফদীন রচৌধুযী
রছভনা আপবযাজ
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
মৃত. রভাোঃ খুহিদ হভয়া
জাবযা খাতুন
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ ইউনুছ আরী
রভাছাোঃ সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
রভাাোঃ হভরুন রনছা
আপছায আরী ভন্ডর
ভাবজদা হফহফ
হফজন কুভায রঘাল
মুহক্ত যানী রঘাল
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
ছভান গহন
যহভা হফহফ
রভাোঃ আব্দুল্লা
রভাছাোঃ কাভরুিাায
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
রভাছাোঃ জািাতুর রপযবদৌ
া আব্দুর ভহতন
রভাছাোঃ কাহনজ সুরতানা
রভাোঃ াজা হভয়া
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
দুরার চন্দ্র াা
সুহচত্রা যানী াা
রভাোঃ রভাাযযপ রাবন
রভাছাোঃ ান্তনা রফগভ
অবাক কুভায দত্ত
কাজর যানী দত্ত
ফাংহকভ চন্দ্র চাকভা
হফনা চাকভা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1989
10/05/1994
24/03/1994
10/10/1996
17/05/1996
15/10/1993
28/11/1992
20/01/1996
20/12/1996
02/05/1994
11/10/1994
05/03/1994
21/12/1991
01/11/1988
10/06/1985
10/10/1992
08/08/1995
11/02/1994
18/01/1990
10/08/1991
01/01/1988
12/03/1988
14/12/1989
30/09/1988
01/01/1989
30/12/1988
15/08/1996
06/01/1996
05/12/1997
01/01/1992
15/11/1991
02/04/1989
07/12/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82806

রভাোঃ আর আহভন

82807

াাদাত রাবন

82808

রভাোঃ কাভার রাবন

82809

অবরাক কুভায ভন্ডর

82810

পাবতভা আক্তায

82811

জুটন চন্দ্র দা

82812

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

82813

রভাোঃ আহযপ রাবন

82814

রভাোঃ যাহকফ রাাইন

82815

রভাোঃ রযজয়ানুর ক

82816

রভাোঃ জাবদুর ক

82817

রভাোঃ রভানাবয়ভ ইরাভ

82818

রভাোঃ রভাবয়ত আরী গাজী

82819

রভাোঃ নাঈভ রাবন

82820

রভাোঃ অহব রখ

82821

রভাছাোঃ আপানা খাতুন

82822

হজয়াউহিন আবভদ

82823

রভাোঃ াহমুজ্জাভান

82824

রতৌপা রফগভ

82825

রভাোঃ নয়ন ক াহ

82826

হযক চন্দ্র যায়

82827

রভাোঃ আবনায়ারুর ইরাভ

82828

ভারুপ রাবন

82829

তাভািা আপবযাজ

82830

রভাোঃ আহনুয যভান

82831

রভাোঃ রাাগ আরী

82832

রভাোঃ জাপয আরী

82833

রভাোঃ আযানের ইরাভ

82834

রভাোঃ নাহদ ভন্ডর

82835

রভাোঃ হজয়াউয যভান

82836

নুনৄয যানী

82837

রভাোঃ যীপ উহিন

82838

রভাোঃ রভবদী যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃতুয. আোঃ ফাবযক মৃধা
মৃতুয. ছবপয জান হফহফ
আনছায উহিন রভাল্লা
মৃত. নাহছভা রফগভ
ানার রখ
ভাহছপা খাতুন
যাভ যিন ভন্ডর
নহণ িভা যানী ভন্ডর
আফদুর রহতপ ারাদায
রহরনা আক্তায
উবভ চন্দ্র দা
নৄম্প যানী
রভাোঃ চাঁন হভয়া
যাহফয়া রফগভ
রভাোঃ রতাভবছয উহিন হফশ্বা
আবনায়াযা হফশ্বা
রভাোঃ রুহুর আহভন
রভাাোঃ ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ হভজানুয যভান
আপরুজা রফগভ
রভাোঃ ভতলুফায যভান
রভাছাোঃ রজহভন রফগভ
রভাোঃ রবকন্দায আহর
রভাছাোঃ তজহফা রফগভ
রভাোঃ ভামুদ রাবন গাজী
পাবতভা আক্তায
রভাোঃ হজন্জীয আরী
রভাছাোঃ রযাবকয়া খাতুন
রভাোঃ আভজাদ রাবন
রভাছাোঃ হফজরী রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহতন রখ
রভাছাোঃ হহযন আক্তায
রভাাোঃ হজন্নুয যভান
রপারী রফগভ
রভাোঃ ভসুজ্জাান
রভাাোঃ াহনা রফগভ
রভাোঃ আোঃ কাবদয
ভহনা রফগভ
মৃত. মৃত রভাছাবিক রাবন
রভাছাোঃ রাছবনয়াযা রফগভ
বতযন্দ্রনাথ
হনভিরা যানী
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা
াইনের ইরাভ
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
খাহদজা খাতুন
মৃত. আোঃ ছাত্তায
রভাছাোঃ আহভা রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ রভাজাায আরী
মৃত তহভনা রফগভ
রভাোঃ ভভতাজ আরী
রাবরী রফগভ
রভাৎ ভন্জু ভন্ডর
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাযী রভাড়র
ছাহফরা খাতুন
তুবরশ্বয ফভিন
রমাদা যানী
আবুর কারাভ
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
াহ যভান
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

02/01/1994
21/04/1989
10/08/1989
25/05/1992
17/11/1988
19/09/1987
01/12/1994
22/10/1988
22/02/1998
12/02/1995
25/10/1998
20/08/1997
11/01/1989
15/12/1992
31/12/1993
22/10/1997
01/06/1991
31/12/1990
25/08/1990
12/11/1992
10/06/1987
15/08/1995
20/06/1992
07/01/1996
10/11/1989
28/10/1991
01/10/1991
27/07/1994
30/12/1995
27/12/1990
25/11/1995
28/10/1995
09/08/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82839

রভাোঃ হযাতুর রভাস্তাহকভ

82840

বতযন্দ্র নাথ যায়

82841

হযবতাল চন্দ্র

82842

ঞ্চভী যানী

82843

হফকা চন্দ্র যায়

82844

রদবফদা ঝা যাজু

82845

রভাোঃ জীফ হভয়া

82846

রভাোঃ যাবর

82847

রভাোঃ হদনৄ হভয়া

82848

রভাোঃ যাইানুর ইরাভ

82849

রভাছাোঃ তানীভ খুফী যকায

82850

কহর যকায

82851

রভাোঃ আপছায আরী

82852

রভাোঃ এহভর হভয়া

82853

রভাোঃ ইজাজুর ক

82854

এনামুর ক রচৌধুযী

82855

আহযনের ইরাভ

82856

রভাৎ রাযাফ রাবন

82857

রভাোঃ ভামুন অয যীদ

82858

রভাোঃ াহযয়া াযববজ

82859

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

82860

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

82861

রভাোঃ াগয যভান

82862

রভাোঃ আতাউয যভান

82863

রভাোঃ া আরভ খান

82864

রভাোঃ যাজ্জাক আরী

82865

রভাোঃ ভয পারুক

82866

রভাোঃ আকযামুর ইরাভ

82867

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

82868

জাহকয রাবন

82869

কাভার রাবন

82870

হপ্রয়াংকয ফড়ুয়া

82871

রভাোঃ হবযাক আরী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ রভাব িদা রফগভ
শুহর চন্দ্র যায়
াহন্ত ফারা
রগাার চন্দ্র
হভনা যানী
তাহযনী কুভায
হিযভহত যানী
রগাার চন্দ্র যায়
হভনা যানী যায়
রারবভান ঝা
রপারী ঝা
কহফয আাবম্মদ
াহদা রফগভ
রভাোঃ ারাউহিন
রপারী রফগভ
রভাোঃ াফ আরী
রভাছাোঃ দুরারী রফগভ
রভাোঃ আহনছুয যভান
যাবফয়া
রভাোঃ খহরলুয যভান যকায
রভাছাোঃ াভীভ আযা
সুবদফ চন্দ্র যকায
মুাুহক্ত যানী যকায
রভাোঃ জহয উহিন
আবরকজান রনছা
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ াবয়দা রফগভ
মৃত: ভহজবুর ক
রভাছাোঃ আহদা রফয়া
াভছুর কহযভ রচৌধুযী
াহরভা খাতুন
ভহজবুর ক
আবয়া আক্তায
রভাোঃ রপাযকান
পাবতভা আক্তায
রভাোঃ ারুন অয যীদ
হরহর রফগভ
রভাোঃ আনছায আরী
রভাছাোঃ াহদা রফগভ
রভাোঃাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ ছাবযা রফগভ
রভাোঃ পারুক
াহনুয রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রহযনা রফগভ
রভাোঃ হভয়া রাবন
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
রভাোঃ হযাজ খান
রপারী রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রভাছাোঃ রযহজয়া ফবগভ
মৃত. রভান্তাজ আরী
কভরা রফগভ
রভাোঃ আপছায আরী
যাহফয়া খাতুন
রভাোঃ আোঃ ছারাভ
হভনুপা রফগভ
াভছুর ক
রজাবফদা খাতুন
মৃত ছবভদ আরী
রজাবফদা খাতুন
সুদিন ফড়ুয়া
ডহর ফড়ুয়া
রভাোঃ হদাই হফশ্বা
রভাছাোঃ আবরয়া খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

16/05/1991
10/10/1997
03/02/1992
08/05/1988
01/01/1990
11/09/1992
01/03/1997
14/06/1995
25/10/1995
03/08/1996
21/12/1989
02/02/1992
11/12/1991
02/03/1995
12/10/1989
25/02/1988
10/09/1998
01/01/1996
25/09/1988
24/04/1990
30/12/1995
01/11/1995
19/11/1995
02/02/1991
25/11/1992
09/12/1987
15/04/1992
16/07/1992
30/12/1992
11/07/1987
03/12/1989
15/10/1993
01/01/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82872

হদররুফা জাান রযাকানা

82873

রভাোঃ জহভউহিন

82874

রভাোঃ আজাদ রাোঃ প্রধানীয়া

82875

মুাম্মদ আফদুয যভান

82876

জুফাবয়য রখ

82877

রভাোঃ রভান আরী

82878

এ. এভ আমভাঈন ক

82879

আহযপা সুরতানা

82880

আহল চন্দ্র দা

82881

রভাোঃ রুবফর

82882

মুক্তা যানী ভজুভদায

82883

পাযানা আপবযাজ

82884

রভাোঃ াহন আরভ

82885

রভাোঃ াহকর রাবন

82886

রযজাউর কহযভ

82887

রভাোঃ নাহছভ রাবন

82888

কভরা হফশ্বা

82889

রভাোঃ াহন রভাল্লা

82890

রভাোঃ রযজাউর ইরাভ

82891

রভাোঃ জাহদ াান

82892

রভাছাোঃ আকতারুন রনছা

82893

ভামুন ইরাভ

82894

দুরার উহিন

82895

রভাোঃ পয়জুর কহফয

82896

রভাোঃ াইনের ইরাভ

82897

রভাোঃ যাবর

82898

শ্রীজীফ দা

82899

রভাোঃ ইভযান উিীন

82900

রভাোঃ রারায়ভান রাবন

82901

এযাদ রাবন

82902

হরটন কুভায প্রাাং

82903

হযবতাল ফাবু

82904

চন্দন কুভায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
কহফয আাবম্মদ
রজাযা খাতুন
আোঃ যহদ কাজী
যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ হফল্লার রাোঃ প্রধানীয়া
নূযজাান রফগভ
মুাম্মদ আফদু রাফান
পাহতভা রফগভ
আব্দু বুয রখ
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ রগারজায প্রাভাহনক
নবভছা রফগভ
এ. এভ. আহভনুর ক
এ. এভ. াহনপা ক
রভাোঃ হদ উল্লাহ
যাহদা আক্তায
অতুর চন্দ্র দা
কভরা যাণী দা
রভাোঃ ফহয আাম্মদ
পাবতভা রফগভ
াযাধন ভজুভদায
আবরা যানী ভজুভদায
রভাোঃ মুহরভ উহিন
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ াইনেয যভান
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ ভনছুয আরী
রভাছাোঃ রায়রা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ক
আহছয়া খাতুন
রভাোঃ রভাতাায রাবন
রভাছাোঃ নাহভা রফগভ
দযথ হফশ্বা
চঞ্চরা হফশ্বা
রভাোঃ ভািান রভাল্লা
রভাছাোঃ ছাবরা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যদায
হভোঃ রযখা হফহফ
রভাোঃ জারার উহিন
রভাছাোঃ াভছুন নাায
রভাোঃ আপাজ উহিন
রভাছাোঃ রযখা
পখরুর উহিন
আনজু ভবনায়াযা রফগভ
জবয়ন উহিন ভন্ডর
কবভরা খাতুন
রভাোঃ পজলুর ক
রভাছাোঃ াানা খাতুন
রভাোঃ হছহিক আরী
রভাছাোঃ ছারভা রফগভ
রভাোঃ যহফউর আউয়ার
নাহভা আক্তায
শ্রীকৃষ্ণ দা
হনভিরা যানী দা
রভাোঃ হপ উিীন
হফহফ আবভনা
মৃত নহকত উল্লা ব্যাাড়ী
হভব রফরী রফগভ
আবু ফক্কয
রফবদনা রফগভ
নৃবন্দ্রনাথ প্রাাং
রজযাৎস্দা যানী
যনহজত কুভায প্রাাং
প্রহতবা যানী
যফীন্দ্রনাথ
নন্দ যানী
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

24/12/1994
23/02/1991
12/01/1990
01/02/1988
02/09/1996
07/09/1988
01/05/1989
12/12/1991
11/03/1997
01/10/1994
30/06/1991
08/08/1991
05/07/1997
25/08/1998
01/01/1991
12/06/1993
27/05/1989
03/11/1997
03/07/1992
12/11/1987
20/02/1990
01/02/1998
10/12/1990
01/10/1998
10/12/1998
07/02/1993
10/04/1993
08/04/1995
01/02/1989
01/02/1990
15/02/1991
25/10/1987
15/12/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82905

নাহয কাজী

82906

রভাোঃ রারাইভান হভয়া

82907

পয়ার যভান

82908

রভাোঃ হযাজুর তযপদায

82909

রুবফর উহকর

82910

রভাোঃ হযন আবম্মদ

82911

রভাোঃ ভামুদ রাবন

82912

রভাোঃ যাহকফ রাবন

82913

রভাোঃ জুবয়র খান

82914

রখাকন চন্দ্র দা

82915

হনউটন তালুকদায

82916

শ্রী রভান দা

82917

চঞ্চর হভয়া

82918

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

82919

রভাোঃ ম্রাট আরী

82920

নৄরক হফাযী রঘাল

82921

াথী আক্তায

82922

রভাোঃ রাানুজ্জাভান

82923

রভাোঃ আব্দুয যাহকফ

82924

আব্দুয যহভ কাছাযী

82925

হভন আরহপন াহযন সুইটি

82926

বুজ কুভায

82927

রভাছাোঃ খাবরদা আক্তায

82928

রভাোঃ াহপ হভয়া

82929

রভাোঃ আহভনুয যভান

82930

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

82931

রাফনী আক্তায

82932

াহভদা খাতুন

82933

রভাোঃ আহযনেজ্জাভান

82934

রভাোঃ জাপরুর ইরাভ

82935

ভঈনুর ইরাভ

82936

হফনৄর ারদায

82937

রভাোঃ রাবর উহিন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ হরয়াকত কাজী
যাহদা রফগভ
রভাোঃ মযত আরী
সুযাইয়া রফগভ
যভান আরী
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ হুযমুজ তযপদায
রানাফান রফগভ
হফল্লার উহকর
যীপা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ারাভ
রভাছাোঃ রভাবভনা খাতুন
আব্দুর াহকভ
রভাছাোঃ হভনা খাতুন
রভাোঃ পযাদ রাবন
রভাছাোঃ রযবফকা সুরতানা
রভাোঃ আবুর কারাভ খান
হপবযাজা াযবীন
হযশ্চন্দ্র দা
তী ফারা দা
রভাোঃ আোঃ য়াবযছ তালুকদায
াবজদা তালুকদায
মৃত কৃষ্ণকভর দা
শ্রী ভহত কল্যানী যানী দা
রভাোঃ নূরুর আবখয
রভাছাোঃ রযনুয়াযা রফগভ
রভাোঃ ভহনয উহিন
রভাছাোঃ রকাহনুয রফগভ
মৃত. আহভয আহর রখ
রভাছাোঃ জবফদা রফগভ
হফজন হফাযী রঘাল
ীতা যানী কুযী
রভাোঃ াইনের ইরাভ
াায ফানু
রভাোঃ খাবরকুজ্জাভান
রভাাোঃ রাইরী জাভান
রভাোঃ আব্দুর খহরর
রভাাোঃ রযাজরী রফগভ
রভাোঃ খহরলুয যভান
াহনা রফগভ
রভাোঃ বরভন আরী
রভাছাোঃ রাবন আযা
চীন্দ্রনাথ প্রভাহনক
কল্পনা যানী
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
রভাছাোঃ জাবদী াযবীন
রভাোঃ ফাফলু হভয়া
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
রভাোঃ রভাহভন উিীন ানা
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
সুইটি রফগভ
রভাোঃ আব্দু ারাভ রখ
রভবরুন রনছা
আনছায আরী রভাল্যা
জাহভরা খাতুন
মৃত আরী আবম্মদ
জহযনা খাতুন
রভাোঃ আব্দু ছাত্তায
রভাছাোঃ আাংগুযা রফগভ
রভাোঃ হভযাজ আরী
রভাাোঃ হভনাযা রফগভ
দুরার চন্দ্র ারদায
হফতা যানী ারদায
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/02/1993
15/02/1988
21/01/1996
10/04/1990
15/10/1993
31/12/1996
01/10/1995
30/06/1991
31/10/1993
08/07/1987
15/07/1989
10/01/1995
30/10/1993
01/01/1996
21/11/1994
08/07/1991
15/09/1995
15/12/1992
13/12/1988
12/05/1990
14/09/1992
10/09/1993
15/09/1992
31/08/1998
18/05/1995
03/11/1991
13/08/1994
02/02/1990
27/12/1995
30/12/1987
07/10/1991
15/05/1994
26/10/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82938

রভাোঃ আতাউল্লা

82939

মুনছুয আরী

82940

এনামুর ক ভহনয

82941

হফভূহত ভূলন যকায

82942

রগারাভ াবযায়ায জাান

82943

রভাোঃ হভরন রাবন

82944

রভাোঃ াহব্বয াান

82945

তাহরভা আক্তায

82946

অজয় তযপদায

82947

রভাোঃ াহনুয যভান

82948

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

82949

রভাোঃ ররার খা

82950

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

82951

রবারানাথ যায়

82952

রভাোঃ পারুক আবভদ

82953

রভাোঃ াজু হভয়া

82954

রভাোঃ ররাকভান াহকভ যাজু

82955

রভাোঃ ভামুদুর াান

82956

রভাোঃ এনামুর ক

82957

রভাোঃ যাহকবুর াান

82958

রভাোঃ নাজমুর রাবন নয়ন

82959

কাজী রভছফাহুর ইরাভ

82960

রভাোঃ আয়নার রাবন

82961

রভাোঃ রদবরায়ায রাবন

82962

হফশ্বহজৎ কুভায হফশ্বা

82963

রভাোঃ াানুয যভান

82964

রভাছাোঃ াযহভন আক্তায

82965

রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

82966

রভাোঃ ভহউয যভান

82967

রভাোঃ যাহজউয

82968

রভাোঃ রাাগ আরী

82969

রভাোঃ আহভনুয যভান

82970

রভাোঃ সুভন হভয়া

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াহপজ উহিন
াহনুয রফগভ
যজফ আরী
ভহবতান রনছা
আব্দুর জহরর
সুহপয়া রফগভ
িীবযাদ চন্দ্র যকায
হফবা যানী যকায
রভাোঃ ইভাইর ক
হয়াযা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ উবম্ম কুরসুভ
রভাোঃ কাভার উহিন যকায
রভাছাোঃ সূর্য্ি রফগভ
রভাোঃ তহপয আরী
নূবযদা াযবীন
অতুর কৃষ্ণ তযপদায
বগফহত তযপদায
রভাোঃ হযপউহিন
রভাছাোঃ রাবন আযা
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আদারত খা
রভাছাোঃ আিা খাতুন
রভাোঃ রযাকনুজ্জাভান
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
দুরার চন্দ্র যায়
রকৌরা যাণী যায়
রভাোঃ আহতয়ায যভান
রভাছাোঃ ভহরনা রফগভ
রভাোঃ খহতফ উহিন
রভাছাোঃ রযহজয়া রফগভ
রভাোঃ ইউনুছ আরী
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ ইউনুছ আরী
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই
মৃত. পাবতভা রফগভ
রভাোঃ রগারাভ রাবন
রভাছাোঃ যাহদা রাবন
রভাোঃ আবু ফকয হহিক
রভাছাোঃ জুবরখা রফগভ
কাজী ফদরুবিাজা
ভহজিনা রফগভ
কুদ্দু আরী
আযহজনা রফগভ
রভাোঃ আবু ফককয হহিক
রভাছাোঃ আবরা রফগভ
সুধীয চন্দ্র হফশ্বা
ভায়া যানী হফশ্বা
রভাোঃ একযামুর ক
আয়া রফগভ
রভাোঃ ভহুফায যভান
রভাছাোঃ ছহকনা রফগভ
রভাোঃ হযন আরী
রভাছাোঃ াছনা ফানু
রভাোঃ াহভদুর ইরাভ
ভামুদা
রভাোঃ আোঃ আহজজ (মুহক্তবমাদ্ধা)
রভাছাোঃ াভসুন নাায
মৃত. আইয়ুফ আরী
রভাছাোঃ ছুযাইয়া রফগভ
মৃত. রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রযহজয়া রফগভ
মৃত. াবভদ আরী
রভাছাোঃ তাযাফানু রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1996
01/05/1994
10/01/1991
28/09/1991
25/11/1995
09/08/1993
20/04/1991
30/01/1998
21/06/1987
25/08/1994
17/04/1989
07/02/1996
31/12/1995
10/06/1996
06/01/1991
15/10/1993
03/12/1995
02/05/1997
25/05/1990
20/10/1988
10/04/1990
27/01/1991
25/11/1991
01/04/1989
10/11/1992
20/09/1987
22/07/1997
30/10/1992
25/08/1992
26/10/1992
01/11/1994
02/05/1993
14/02/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

82971

রভাোঃ রাবর যানা

82972

রভাোঃ াহন আরভ

82973

ভবনায়ায রাবন

82974

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

82975

জাাঙ্গীয আরভ

82976

রভাোঃ াানুয যভান

82977

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

82978

হযন্ময় যায়

82979

রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

82980

রভাোঃ যায়ান রাবন

82981

রভাছাোঃ রুহভ রচৌধুযী

82982

রভাোঃ নূয-এ-কাবয় রাবন

82983

রভাোঃ জুরহপকায আরী

82984

াহন আরভ

82985

রভাোঃ সুজন হভয়া

82986

হফহক দা

82987

রভাোঃ া রনয়াজ াযববজ

82988

কাভরুর াান

82989

রভাোঃ ভামুন-উয-যহদ

82990

নজয় চন্দ্র ফভিন

82991

শ্রী রা কুভায াা

82992

রভাোঃ আরভগীয রাবন

82993

কাভরুর ফাায

82994

রভাোঃ আহযয়ায যভান

82995

হভতা যানী

82996

পাযানা আক্তায

82997

ভামুদুর াান

82998

াহথ িফ চাকভা

82999

হনরয় কুভায তযপদায

83000

রভাোঃ বতয়বুয যভান

83001

রভাোঃ আযভান যকায

83002

রভাোঃ রযজা হভয়া

83003

রভাোঃ রভায়াবজ্জভ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ইউসুপ আরী
রভাছাোঃ যাহভা রফগভ
রভাোঃ ইউসুপ আরী
রভাছাোঃ যাহভা রফগভ
রভাোঃ দহফয উহিন
রভাছাোঃ খাবরকুন রনছা
রভাোঃ ভজুল্যা হভয়া
রভাছাোঃ আবরয়া খাতুন
আম্মদ আরী
রভাছাোঃ সুযা ফানু
রভাোঃ রকাযফান আরী
রভাছাোঃ রুফানু
রভাোঃ হফফয যভান
রভাছাোঃ পহযদা াযবীন
ববরন্দ্র নাথ যায়
হফষ্ণু হপ্রয়া যায়
রভাোঃ রগারজায যভান
যাহজয়া রফগুভ
ািাবুর ইরাভ
হযতা ফানু
রভাোঃ রভানাবয়ভ রচৌধুযী
রভাছাোঃ ছায়ভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাবযক
রভাছাোঃ নাহছভা ফানু
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ জহযনা রফগভ
ভয আরী
আহছয়া খাতুন
রভাোঃ জহয উহিন
রভাছাোঃ জহুযা খাতুন
ফাদর দা
রজানা দা
রভাোঃ াহপজ উিীন
রভাছাোঃ াহনা রফগভ
হদদারুর ইরাভ
কহনুয হফহফ
রভাোঃ ইহরয়াছ হভয়া
রভাাোঃ ভাসুদা রফগভ
শ্রীফা চন্দ্র ফভিন
চাবভরী যানী
শ্রী াধন চন্দ্র াা
শ্রী ভহত ভবনাযভা াা
রভাোঃ ফজলুয যভান
ভঞ্জুযা রফগভ
রভাোঃ জয়নুর আবফদীন
নাহগছি আক্তায
রখ আব্দুর আহজজ
রবরনুয রফগভ
দীবন্দ্র নাথ দা
হভযা যানী দা
রভাোঃ রগারাভ কুদ্দু
আছভা রফগভ
যহপকুর ইরাভ
ভহজিনা রফগভ
দীন চন্দ্র চাকভা
ফান্তী ফারা চাকভা
স্বন কুভায তযপদায
বজনা যানী যকায
রভাোঃ ইউসুপ আরী হফশ্বা
রজভীন খাতুন
মৃত ভহয উহিন
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ আপতাফ আরী
রভাছাোঃ রখাবদজা রফগভ
রভাোঃ খহরলুয যভান
রভাছাোঃ হভনাযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

13/10/1996
20/06/1993
05/12/1989
25/06/1989
25/04/1994
15/07/1993
01/07/1994
05/11/1995
01/01/1994
16/07/1991
21/12/1992
31/01/1994
20/08/1991
31/12/1992
06/05/1991
04/10/1993
01/07/1996
25/02/1997
01/01/1992
08/10/1995
01/06/1990
01/02/1990
04/04/1993
20/09/1992
22/11/1992
01/01/1998
02/11/1996
10/01/1989
06/07/1996
11/10/1992
01/06/1991
05/01/1994
11/02/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83004

রভাোঃ রাবয়ক আরী

83005

রভাোঃ াহফবুর ফাায

83006

রভাোঃ াভছুর ইরাভ

83007

রভাোঃ আহযনেয যভান

83008

রভাোঃ আরপাজ ভন্ডর

83009

রভাোঃ রভাস্তাহভ হফল্লা

83010

রভাোঃ ভবয হকফহযয়া

83011

রভাোঃ আহযপ

83012

রভাোঃ হনায উহিন

83013

রভাছাোঃ জািাতী আকতায

83014

শুব

83015

রভাোঃ ইফবন পযাদ হভয়া

83016

রভাোঃ আব্দুর ভহভন

83017

রভাোঃ ভাসুদ যানা

83018

াগয চক্রফতী

83019

হৃদয় চন্দ্র ভজুভদায

83020

নূয হফশ্বা জয়

83021

অহভত কুভায ভন্ডর

83022

জর ফহণক

83023

রভাোঃ াান আরী

83024

রভাোঃ সুরতান ভারুপ

83025

রভাোঃ আফদুয যভান

83026

সুজন চন্দ্র দা

83027

আভা খাতুন

83028

জািাতুর নাঈভা

83029

সুবাল চন্দ্র ভন্ডর

83030

রভাোঃ যাহকবুর াান

83031

রভাোঃ ভানেজুয যভান

83032

রভাোঃ জাকাহযয়া রাবন রুবফর

83033

রভাোঃ মুযাদ রাবন

83034

রভাোঃ হপকুয যভান যদায

83035

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

83036

রভাোঃ তহদুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভবয়জ উহিন
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
মৃত. হপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ গুরান আযা রফগভ
রভাোঃ আহজভউিীন
রাবরখা রফগভ
আফদুর ফাবযক
রভাছাোঃ ররাৎপা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাযী
রহরনা রফগভ
রভাোঃ ভতলুফায যভান
রভাছাোঃ রভৌলুদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ াভছুিাায
রভাোঃ রহরভ
যাহদা রফগভ
মৃত. হজয উহিন
রভাছাোঃ নহফজান রফগভ
রভাোঃ আব্দু াত্তায াইকায
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
অবাক কুভায
ীভা যানী
রভাোঃ আব্দুর গনেয রখ
রভাছাোঃ ভহভনা খাতুন
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
আফদুর রভাতাবরফ
ভভতাজ রফগভ
ভাহনক রার চক্রফতী
ভায়া যানী চক্রফতী
দীবন চন্দ্র ভজুভদায
ভায়া যানী
রভাোঃ জাইদুর হফশ্বা
রভাছাোঃ নাযহগ রফগভ
মৃত. াথ ি াযথী ভন্ডর
াযথী ভন্ডর
সুকুভায ফহণক
যানু ফহণক
রভাোঃ াহপজায যভান
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
মৃত ভহপজুর ক
রভাছাোঃ াবরা রফগভ
মৃত ছাফাত উহিন
রভাছাোঃ যাবফয়া খাতুন
হত চন্দ্র দা
হযদাী যানী
রভাোঃ া আরভ
রাবন আযা খানভ হভনু
রভাোঃ া আরভ
রাবন আযা খানভ
সুধীয চন্দ্র ভন্ডর
ভঞ্জু যানী
রভাোঃ রভাকবছদ আরী প্রাাং
রভাছাোঃ যহদা আকতায
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আজাায আরী
রভাছাোঃ রজাযা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ ভাসুযা রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান যদায
রভাছাোঃ পহযদা রফগভ
আম্মদ আরী ারাদায
জবফদা রফগভ
রভাোঃ জাহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ তাছহরভা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/12/1988
05/02/1991
10/05/1992
01/05/1992
11/12/1996
05/01/1995
18/01/1990
14/07/1998
08/10/1987
12/04/1994
10/10/1998
01/01/1991
02/08/1988
18/04/1994
01/01/1994
12/12/1997
25/11/1997
15/05/1992
30/12/1989
04/10/1990
08/07/1988
05/05/1988
01/05/1991
06/04/1992
14/02/1998
27/07/1987
25/10/1993
10/12/1994
19/11/1995
21/02/1991
06/12/1991
04/04/1988
01/02/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83037

রভাোঃ রাবর

83038

রভাোঃ জাভার

83039

রভাোঃ আপছায আরী

83040

ল্লফ দা

83041

ইভযান াগয

83042

রভাোঃ াজারার

83043

রভাোঃ ছাইদুয যভান

83044

রভাোঃ হদুর াান

83045

রভাোঃ পহযদ হভয়া

83046

াহভউর ইরাভ জর

83047

রভাছাোঃ কাহযভা খাতুন

83048

হফরা চন্দ্র যায়

83049

রভাোঃ রযাকনুজ্জাভান

83050

হযচযণ যায়

83051

জুবয়র যানা

83052

রভাোঃ াহছনুয যভান

83053

রযভা সুরতানা

83054

রভাোঃ ভাহজদুর ইরাভ

83055

হফভরা যানী

83056

রভাোঃ ফায়হজদ রাবন

83057

রভাোঃ যাবদ রাাইন খান

83058

াভীভ াান

83059

আফদুল্লা-আর-জুফাবয়য

83060

রভাোঃ হদুর ইরাভ

83061

রভাছাোঃ রাইরী আক্তায

83062

অহব যিন হত্রনৄযা

83063

রভাোঃ রজাফাবয়য রাবন

83064

ভীয হুভায়ুন কহফয

83065

রভাোঃ নাহজভ উহিন

83066

ইভাইর রাবন

83067

রভাোঃ হদুর ইরাভ

83068

আহভয রাবন

83069

রভাোঃ াইদুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ কাবভ ারাদায
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ জারার
রভাবভরা
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
ভহনন্দ্র চন্দ্র দা
হনতয ফারা দা
রভাোঃ াাদৎ রখ
রভাছাোঃ ারভা রফগভ
রভাোঃ ইয়াকুফ আরী
রভাছাোঃ াজযা রফগভ
মৃত রভাোঃ নহছয উহিন
রভাছাোঃ ভভতাজ হফহফ
রভাোঃ ভহদুর ইরাভ
াজাদী
রভাোঃ রভাপাবির ক
রভাছাোঃ পহজরাতুন রনছা
রভাোঃ আব্দুয যভান রখাকন
রভাছাোঃ াহদা রফগভ
রভাোঃ কাবয় উিীন
রভাছাোঃ আযজুভান ফানু
জাহভনী যানী যায়
হফবনাদ চন্দ্র যায়
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
রযহজনা রফগভ
চন্দ্র রভান যায়
মবাদা ফারা
জাপয আরী
আহছয়া হফহফ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
াবছনা রফগভ
রভাোঃ আযাদ আরী রখ
রভাছাোঃ হখনা খাতুন
রভাোঃ আযাপ আরী
রভাছাোঃ রভবযফানু
কাহরদা ফাক
কুসুভ ফারা যানী
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
রভহয আক্তায
রভাোঃ যতন খান
যাহদা রফগভ
জাহকয রাবন
াহনুয রফগভ
আবু জাপয রভাোঃ ছাবর
রভাাোঃ আয়া ইয়াহভন
রভাোঃ ভাইনুহিন রগারদায
পহজরাতুনবনছা
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রভাছাোঃ জবফদা রফগভ
হফজয় কুভায হত্রনৄযা
জয়াহত হত্রনৄযা
রভাোঃ াভছুর আরভ
ভভতাজ রফগভ
ভীয রতাপাজ্জর রাবন
সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ তাইনুহিন
টিয়া খাতুন
ইব্রাহভ রখ
ভবনায়াযা রফগভ
াভছুর ক
াহছনা রফগভ
তাইনুহিন
টিয়া খাতুন
রভাোঃ যভত আরী
রপারী আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

08/08/1988
12/06/1990
14/04/1993
20/10/1992
02/04/1996
25/04/1991
02/01/1991
03/05/1988
21/05/1988
06/08/1995
15/07/1994
08/07/1995
25/05/1987
02/06/1994
01/01/1992
07/11/1989
17/07/1987
12/06/1993
03/03/1992
25/03/1992
17/01/1992
16/12/1995
02/07/1994
20/12/1994
01/01/1992
21/10/1991
20/12/1990
21/06/1990
10/11/1997
11/12/1991
29/05/1988
10/09/1991
17/12/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83070

ভহপজুর হফশ্বা

83071

রভাোঃ আবনায়ায রাাইন

83072

রভাছাোঃ নুরুিাায ছহন

83073

রভাোঃ ভাসুদ যানা

83074

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

83075

রভাোঃ আবু ছাইদ

83076

রভাোঃ াহপজুর ইরাভ

83077

হজ. এভ. নাহদা যায়ান

83078

নূরুন নাায

83079

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

83080

রভাোঃ ভহউয যভান

83081

রভাোঃ রাবর তানবীয

83082

রভাছাোঃ শ্রাফণী আক্তায

83083

রভাোঃ হদুর ইরাভ

83084

রভাোঃ াখায়াত রাবন

83085

সুহভত গুি

83086

রভাোঃ নুয রাবন

83087

রভাাম্মদ ভামুনুর ক

83088

রভাোঃ যভজান আরী

83089

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

83090

রভাোঃ ররার আবভদ

83091

রভাোঃ হভরন হভয়া

83092

আহযনেিাায

83093

রভাোঃ আব্দুর আবরক

83094

রুবফর

83095

িয় কুভায রন

83096

রভাোঃ পারুক রাবন

83097

রভাাম্মদ ইভাইর

83098

রভাছাোঃ মুিী খাতুন

83099

রভাোঃ আরভগীয কহফয

83100

াহফনা ইয়াহভন

83101

রভাোঃ আর-ইভযান

83102

রভাোঃ ভহনয ভন্ডর

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভান্তাায হফশ্বা
রভাছাোঃ অহছয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ আঙ্গুযী রফগভ
রভাোঃ আকবছদ আরী
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ ইভাইর রাবন
রভাছাোঃ াহন্ত রফগভ
রভাোঃ াছান আরী
রভাছাোঃ ভভতা রফগভ
রভাোঃ পহযদ উহিন
রভাছাোঃ আপবযাজা রফগভ
হজ. এভ. আয়ুফ আরী
নাযহগ াযবীন
রভাোঃ যীপ রাবন
হনলুপা রফগভ
রভাোঃ াহপজুর ইরাভ
রভাবিদা রফগভ
রভাোঃ জহুরুর ক খান
রভাছাোঃ ভামুদা রফগভ
রভাোঃ রভাাবযপ পযাজী
রভাাোঃ অজুপা রফগভ
রভাোঃ ফাফলু ভন্ডর
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
সুরতানা যাহজয়া
রভাোঃ আোঃ খাবরক
রভাছাোঃ াহনা রফগভ
আীল কুভায গুি
ররী গুিা
রভাোঃ যবভজ উিীন
রভাাোঃ আবনায়াযা খাতুন
রভাাম্মদ ফখবতয়ায
াহজয়া রফগভ
রভাোঃ আরী আবম্মদ খান
রভাছাোঃ ছাবরা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যহদ হভয়া
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
রভাোঃ জারার আবভদ
হখনা আবভদ
রভাোঃাোঃ যাজা রখ
রভাছাোঃ তাহভনা রফগভ
রাফান রভাল্যা
হভব আবরয়া
রতাজাবম্মর ক
বভনা রফগভ
গাহজউয
নুয জাান
অহনর চন্দ্র রন
শুহরা যানী রন
রভাোঃ জয়নার আবফদীন ারাদায
আবভনা রফগভ
মৃত রভাোঃ আরী
হনলুয়াযা রফগভ
রভাোঃ আয়চান আরী
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ াযবীন আক্তায
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
াহপয়া রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ভাবরক
রভাছাোঃ ারুর হফহফ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

09/12/1994
10/12/1992
21/03/1997
27/10/1992
20/11/1993
01/01/1990
03/09/1998
04/12/1994
30/07/1997
06/11/1991
05/03/1988
05/01/1997
17/05/1997
28/02/1981
05/03/1988
18/12/1995
11/07/1988
10/02/1991
03/12/1989
01/07/1988
24/03/1988
01/01/1990
05/12/1987
10/08/1988
20/08/1995
01/01/1993
10/02/1993
02/04/1995
31/12/1993
04/01/1990
03/02/1988
08/10/1998
03/11/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83103

রভাোঃ াাদত রাবন

83104

রভাোঃ ফাবুর হভয়া যকায

83105

যাপাত খন্দকায

83106

রভাোঃ হভজানুয যভান

83107

রভাোঃ জয়নুর আবফদীন

83108

ভবনায়াযা রফগভ

83109

রভাাম্মদ আরী

83110

হযাজুর ইরাভ

83111

রভাছাোঃ রফহফ খন্দকায

83112

রভাোঃ াান আরী

83113

রভাোঃ সুরুজ্জাভান

83114

রভাোঃ আব্দুর ফাযী

83115

রভাোঃ জুবয়র ক

83116

রভাছাোঃ ভায়া খাতুন

83117

রভাোঃ তানবীয আবভদ হহয

83118

রভাোঃ যাব্বী াান যহন

83119

রভাোঃ যাবর ভামুদ

83120

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

83121

াফহযনা আক্তায

83122

রভাোঃ কাউছায আরভ

83123

রভাোঃ রভবদী াান

83124

হজিাত আযা

83125

আরভগীয কহফয

83126

জািাতুর রপযবদৌ

83127

রভাোঃ জুনাবয়দ ফাগদাদী

83128

রভাছাোঃ হদররুফা আক্তায

83129

নুযাত জাান

83130

ানহজদা ক রচৌধুযী

83131

রভাোঃ ভয পারুক

83132

রভাোঃ তাজুর ইরাভ

83133

রভাোঃ াভীভ রাবন

83134

আরভ আরী

83135

তন কুভায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ছাভছুর আরভ
রভাছাোঃ হউহর রফগভ
মৃত সুরতান আাবম্মদ
রভাাোঃ লুৎপন রনছা
ভাহনক খন্দকায
রফরী খন্দকায
রভাোঃ হদুর ইরাভ
নাজভা খাতুন
রোঃ আোঃ গনেয
মৃত জহযনা রফগভ
এভ. এ. ভািান
আহম্বয়া খাতুন
রভাোঃ আবু জাপয
রভাছাোঃ হহযন আক্তায
রভাোঃ ভা গনী
রহরনা রফগভ
রভাোঃ ভহনরুজ্জান
রভাছাোঃ কাহনজ পাবতভা
মৃত আপছায আরী
পাবতভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুজ রহতপ রভাল্লা
রভাছাোঃ যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ আব্দু াভাদ যদায
রভাছাোঃ ছাড়া খাতুন
রভাোঃ জয়নার আবফদীন কহফয
রভাছাোঃ ভামুদা রফগভ
রভাোঃ আপছায আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ক
রভাাোঃ রযাকানা রফগভ
রভাোঃ াহফবুর আান ফাবুর
রভাছাোঃ যঞ্জু আান
রভাোঃ আোঃ জহরর যকায
রভাছাোঃ যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
রভাছাোঃ আবফদা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছাত্তায
হউরী সুরতানা রজরী
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রযভত রফগভ
রভাোঃ পহযদায যভান
রভাছাোঃ হপজা রফগভ
রভাোঃ জরার উহিন
হযনা আক্তায
রভাোঃ আরফ আরী
আহম্বয়া রফগভ
মৃত রভাোঃ যহপজ উহিন
রজযাৎস্দা রফগভ
রভাোঃ তাজুর ইরাভ
উবম্ম কুরসুভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ এানুর ক রচৌধুযী
যাহজয়া সুরতানা
রভাোঃ এানুর ক রচৌধুযী
যাহজয়া সুরতানা
রভাোঃ আাম্মদ রাবন
আনজুয়াযা
রভাোঃ রজাফাবয়য রাবন
আপবযাজা হফহফ
রভাোঃ রহরভ রাবন
ান্তা রফগভ
জয়নার আহফদীন
কবভরা হফহফ
শ্রী ভূবন্দ্র নাথ চক্রফতী
যী যানী
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/11/1990
03/07/1987
10/12/1997
22/12/1987
15/05/1993
01/10/1991
01/04/1995
15/06/1992
01/10/1997
05/02/1989
05/01/1989
02/01/1989
30/10/1990
17/10/1989
31/07/1995
27/03/1991
01/12/1987
05/06/1990
01/04/1997
12/06/1989
15/11/1992
22/09/1995
19/10/1993
06/10/1991
01/01/1993
27/11/1989
08/01/1998
10/02/1996
08/09/1996
15/08/1993
25/10/1991
07/08/1989
15/07/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83136

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

83137

ভাাবুবুয যভান

83138

রভাোঃ বুজ হভয়া

83139

রভাোঃ াীন আরভ

83140

রভাোঃ ভাাবুফ ইরাভ

83141

রভাোঃ রারাইভান যকায

83142

রভাোঃ রাাগ আরী

83143

রভাোঃ যাবর রাবন

83144

রভাোঃ রপযবদৌ জাভান

83145

রভাোঃ ইয়াহছন আরী

83146

রভাোঃ রহরভ রখ

83147

তুলায আবভদ

83148

রভাোঃ আবু ফাক্কায হছহিক

83149

রভাোঃ াজু আবভদ

83150

নজয় দা

83151

ঞ্জু যকায

83152

রভাোঃ আকযাভ রাবন

83153

রভাোঃ পয়ার

83154

রগাহফন্দ কুভায হফশ্বা

83155

াান যাজীফ রাাইনী

83156

রা চন্দ্র কভিকায

83157

প্রতা চন্দ্র কভিকায

83158

আকুয়াজ্জাান

83159

রভাোঃ এনামুর ক

83160

য়াহদা খাতুন

83161

রভাোঃ রুহুর আহভন

83162

খাবরদা

83163

হন ভজুভদায

83164

এ.হফ.এভ. আব্দুর ভািান

83165

রভাোঃ তাহজমুর ইরাভ

83166

অভবয রদফনাথ

83167

রভাোঃ যাবর

83168

রভাোঃ ভাহন রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াভছুর ক
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
রভাছাোঃ ভামুদা রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ খাবরদা রফগভ
রভাোঃ দহরলুয যভান
রভাছাোঃ ায়া রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছাত্তায
রভাছাোঃ রযানা খাতুন
রভাোঃ আবুর কাবভ
রাবন আযা রফগভ
রভাোঃ ভয আরী
রভাছাোঃ াানাজ রফগভ
রভাোঃ যভজান আরী
রভাছাোঃ হযনা রফগভ
রভাোঃ আোঃ জহরর ভন্ডর
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ রুবফর রখ
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ রখ
রভাছাোঃ নূযজাান রফগভ
ভানজু হভয়া
পহযদা াযবীন
রভাোঃ আহজজুর ক
হযনা আক্তায
রভাোঃ ইহরয়াছ আবভদ
রভাছাোঃ পাবতভা খাতুন
মৃত. ভবন্দ্র চন্দ্র দা
হপ্রয়ফারা দা
যনহজৎ যকায
ভহরনা যকায
রভাোঃ আব্দু ারাভ
আকহরভা রফগভ
রগারাভ রভাস্তপা
সুযাইয়া রফগভ
াহন্তযাভ হফশ্বা
কানন ফারা হফশ্বা
আব্দুয যফ রাাইনী
আয়া আক্তায
ধনীযাভ কভিকায
ভাধফী যানী
ধনীযাভ কভিকায
ভাধফী যানী কভিকায
আব্দুর য়াবদ
হনলুপা রফগভ
রভাোঃ আহপজ উহিন
রভাছাোঃ আবফদা খাতুন
রভাোঃ য়াবদুজ্জাভান
রভাছাোঃ হনলুপা আক্তায
রভাোঃ আব্দুর ভহভন খান
রভাছাোঃ খাহদজা রফগভ
আকভর রাাইন
জাানাযা খাতুন
মুহনয রাবন
হউহর রফগভ
রভাোঃ কহফয রাবন
যাহদা রফগভ
রভাোঃ কুতুফ উিীন
যাবফয়া রফগভ
রদবফন্দ্র রদফনাথ
উজ্জ্বরা ফারা রদফী
আহজজ হকদায
কুরসুভ রফগভ
আফদুর আহজজ
কুরছুভ রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

21/04/1996
11/12/1995
02/07/1991
10/10/1995
09/07/1995
10/10/1997
25/10/1992
17/10/1997
09/12/1993
27/09/1991
22/12/1992
05/01/1991
01/02/1992
15/04/1995
01/05/1992
10/12/1989
12/12/1997
16/09/1989
22/08/1988
31/12/1990
20/02/1988
01/07/1991
15/08/1997
20/02/1994
11/10/1990
25/12/1996
05/02/1988
08/04/1997
04/11/1987
10/05/1995
26/02/1988
05/04/1991
06/11/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83169

আঞ্জুভনাযা যাহখ

83170

জাহদা আক্তায তহি

83171

জািাতুর ভায়া সুহভ

83172

রভাোঃ ছারা উহিন

83173

রভাোঃ আহজজুর ক

83174

হদনা আক্তায

83175

যহপকুর ইরাভ

83176

রভাোঃ রনাভান হভয়া

83177

আবুর কাবভ

83178

রভাোঃ াানুয যভান

83179

রভাোঃ ভাাবুফ আরভ

83180

রভাোঃ হভজিা ফাফয

83181

রভাোঃ াহবুর ইরাভ

83182

রভাোঃ হভজানুয যভান

83183

রভাোঃ আবু াঈদ

83184

রভাোঃ আবু াহনপ

83185

রপারী আক্তায

83186

রভাোঃ াহছবুর ইরাভ

83187

সুভন রদফ

83188

যাাত তানবীয

83189

রভাোঃ নূয রাবন

83190

তন কুভায দা

83191

ফকুর চন্দ্র ীর

83192

াানাজ আক্তায

83193

রভাোঃ তাহিভ ভানেজ

83194

হরহবয়া সুরতানা

83195

রভাোঃ শুব রখ

83196

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

83197

রভাোঃ পবয়জ উল্লা

83198

অহভত কুভায রদফনাথ

83199

রভাোঃ আহতকুয যভান

83200

পয়ার মুিী

83201

জাপারুর াান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবু ফকয হহিক
আবভনা রফগভ
রভাোঃ া জাভার খান
রদবরায়াযা রফগভ
ভান গহন খান
াহনাযা রফগভ
ফাায উল্যা
ছাবরা খাতুন
রভাোঃ ররার উহিন
রযাহজনা রফগভ
রভাোঃ পহযদ আবম্মদ
রযখা আক্তায
ইভাইর ারাদায
হকনা রফগভ
রভাোঃ পহযদ উহিন
রযখা আক্তায
াভসুর ইরাভ
খুহদা রফগভ
মৃত. হযয়াজুর ইরাভ
াহপজান
মৃত. হযয়াজুর ইরাভ
াহপজান
রভাোঃ এভদাদুর ক
রভাছাোঃ রভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আহভনুর ক
াবজযা খাতুন
রভাোঃ ফহদউয যভান
রভাছাোঃ হফউটি রফগভ
রভাোঃ রযজাউর কহযয়া
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবয
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
আবু তাবয
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ ভাামুদা রফগভ
সুহনর চন্দ্র রদফ
অচ িনা যাণী রদফ
আরভগীয রাবন
ভারুপা আক্তায
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
াহরভা রফগভ
হফচযন দা
আযহত ফারা দা
অরুন চন্দ্র ীর
মুকুর যানী ীর
রভাোঃ হপ
াহদা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ ভানেজা রফগভ
মৃত. রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান
হপারী খাতুন
মৃত. আোঃ ভহজদ রখ
রভাছাোঃ কুরছুভ রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
হকনা আক্তায
রভাোঃ আফদুর য়াদুদ
হফরহকছ রফগভ
অভরকৃষ্ণ রদফনাথ
হফতা যানী রদফনাথ
রভাোঃ ভয়না হভয়া
জহভরা রফগভ
রভাোঃ আয়ুফ আরী মুিী
রভাছাোঃ খাহদজা রফগভ
আনছায উহিন
রহরনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/03/1990
17/02/1989
31/12/1990
14/05/1996
04/01/1993
20/06/1992
20/12/1991
05/01/1997
02/12/1987
15/05/1989
14/04/1989
04/03/1995
10/10/1987
05/07/1996
05/06/1996
25/10/1987
17/09/1991
25/10/1993
02/02/1989
29/12/1993
08/08/1990
11/12/1988
02/11/1987
04/08/1993
01/11/1993
17/02/1995
22/11/1994
01/01/1995
01/02/1990
10/11/1992
09/05/1996
03/08/1994
26/06/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83202

রভাোঃ ভাবুবুয যভান

83203

রভাোঃ আভজাদ রাবন

83204

রভাোঃ নাহয উহিন

83205

রভাোঃ রুহুর আহভন

83206

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

83207

রভাোঃ রাবলু রাবন

83208

রভাোঃ হপকুয যভান

83209

রভাোঃ াহবুর াান

83210

ারভা আক্তায

83211

রভাোঃ াানুজ্জাভান

83212

রভাোঃ আহরভ রখ

83213

রভাোঃ ািাভ রাবন

83214

রভাাম্মদ াহন

83215

শুব াাং

83216

রভাোঃ যায়ান

83217

খন্দকায রুফাই রাবন

83218

রভাোঃ ইভযান রাবন

83219

রভাোঃ আফদুয যীভ

83220

এভদাদুর

83221

রভাোঃ নজরুর ইরাভ

83222

রভাোঃ রভযাজুর ক

83223

রভাোঃ আহনছুয যভান

83224

রভাোঃ রভবদী াান

83225

রভাোঃ রভায়াবজ্জভ রাবন

83226

রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা

83227

ভহনযা আক্তায

83228

রভাাোঃ আপহযন জাান রতু

83229

রভাোঃ কহফয াান

83230

রভাোঃ আব্দুর কাবদয

83231

রভাোঃ কাহপউর ইরাভ

83232

রভাোঃ হভঠু খন্দকায

83233

আরী ইভাভ আর ভামুন

83234

তানবীয আবম্মদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রাযাফ রাবন
রভাছাোঃ রজানা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রভাছাোঃ আিা খাতুন
রভাোঃ াইদুর ইরাভ
রভাছাোঃ নুরুজাান খাতুন
রভাোঃ ারাউহিন
রভাাোঃ রহরনা রফগভ
মৃত. আভজাদ রাবন
রভাছাোঃ নাবানা রফগভ
রভাোঃ আরাদ রাবন
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ াবযজ আরী ভন্ডর
রগারনাায হফহফ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
াহয়া রফগভ
রভাোঃ ভাহনক হভয়া
আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ আয়ুফ আরী
রভাছাোঃ আহছয়া রফগভ
রভাোঃ মুহজফায রখ
রভাছাোঃ ছমৄযযা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
আবয়া রফগভ
আহজজুর ক
হফহফ পাবতভা
হনভির াাং
ঝন িা যানী
রভাোঃ ভাব আরভ
রভাাম্মদ ছবরভা
খন্দকায আযাপ রাবন
রযাহজনা আক্তায
রভাোঃ সুরতান ভহল্লক
রভাছাম্মৎ জাহকয়া রফগভ
রভাোঃ াভসুর হুদা
যাবফয়া খাতুন
সুরতান ভহল্লক
জাহকয়া রফগভ
রভাোঃ াভছুর আরভ
ভামুদা রফগভ
রভাোঃ নুয রভাাভভদ
রভাছাোঃ রযহজয়া খাতুন
রভাোঃ রভাকবরছুয যভান
হভব রাহক রফগভ
রভাাম্মদ আরী
রযবফকা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
রভাছাোঃ ভহুফা রফগভ
রভাোঃ যাজা হভয়া
রভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জব্বায
জাানাযা রফগভ
আব্দুর আহজজ
রযাবকয়া খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
কবভরা রফগভ
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
রভাছাোঃ রভাস্তাহপ খানভ
রভাোঃ ভহউয যভান
রভাছাোঃ নাহদযা রফগভ
রভাোঃ আরভ খন্দকায
ভায়া রফগভ
রভাোঃ ইউনুছ আরী ারাদায
ভামুদা রফগভ
রভাস্তপা কাভার
তাহভনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/03/1993
01/01/1991
02/01/1988
10/07/1987
01/02/1988
15/07/1998
24/09/1992
18/09/1998
25/08/1995
20/10/1989
01/01/1992
04/01/1994
01/06/1996
07/09/1993
07/05/1999
11/11/1998
01/01/1990
16/12/1990
25/04/1994
10/05/1989
03/01/1992
05/07/1990
17/07/1992
08/04/1992
01/01/1994
31/12/1990
30/06/1998
01/12/1997
01/01/1995
01/01/1995
14/02/1998
01/05/1989
28/11/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83235

রভাোঃ হজয়াউর ক

83236

রভাোঃ আঙ্গুয রাবন

83237

বুজ যকায

83238

রভাোঃ াহনপ

83239

ছাহব্বয রাবন

83240

রভাোঃ ভহনয রাবন

83241

রভাোঃ ফাবয়হজদ রাাইন

83242

সুজর রঘাল

83243

হফপ্টু যকায

83244

রভাোঃ নাজমুর রাাইন

83245

ম্পা দা

83246

রভাোঃ মুক্তাহদয হুাইন

83247

রভাোঃ নাইমুর াান

83248

সুভা রফগভ

83249

রভাোঃ ফািী পযাজী

83250

হযনের ইরাভ

83251

ভামুদা খাতুন

83252

আবম্মদ অহনবকত রজায়ািিায

83253

রভাোঃ যাজু হভয়া

83254

রভাোঃ রভাপবরহুয যভান

83255

আান াফীফ

83256

রভাোঃ ভাবুবুয যভান

83257

পাহভদা আকতায

83258

রভাোঃ রতৌহদুয যভান

83259

াহনুয ইরাভ াীন

83260

রভাোঃ ফাবয়হজদ রফাস্তাভী

83261

রভাোঃ বুজ যকায

83262

রভাোঃ রযজাউর ক

83263

রভাোঃ আজাদ রাবন

83264

আর ভামুন

83265

রভাোঃ হরখন আবম্মদ

83266

রভাস্তাহপজুয যভান

83267

আহযনের ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আোঃ াই রভাল্লা
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ক ফাদা
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
হযচযণ যকায
হভনতী যকায
আবুর কাবভ
নুয জাান রফগভ
জাভার রাবন
জাহকয়া নুয
হজর ক
রভাছাোঃ ভযহজনা খাতুন
মৃত এনাবয়তুর ক
রযবনা রফগভ
ভীয চন্দ্র রঘাল
রনরী যানী রঘাল
সুবখন্দ্র যকায
প্রহতবা যানী যকায
এভ এর পারুক
রভাস্তাফান খানভ রাবরী
কৃষ্ণ কান্ত দা
সুহনতা যানী দা
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
রপযবদৌহ রফগভ
রভাজাবরুর ক
নুয নাায রফগভ
রভাোঃ ইকফার হভয়া
হযপা রফগভ
মৃত আোঃ ভতবরফ পযাজী
রভাাোঃ যী রফগভ
মৃত ভহউয যভান
পাবতভা রফগভ
আব্দুর ভাবরক
আয়া খাতুন
রভাোঃ হজল্লুয যভান রজায়ািিায
াবযা রজায়ািিায
রভাোঃ জয উহিন
রভাাোঃ রুবান রফগভ
মৃত রভাস্তাহপজুয যভান
রভাছাোঃ রভাতাযা রফগভ
আহজজুর ইরাভ
ভভতাজ জাান
আহভনুর ইরাভ
মুহরভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রভাছাোঃ নাহছভা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ারাভ
খাহদজা াযবীন
াভছুর ক
যহভা রফগভ
রভাোঃ ররাকভান আহর
হফউটি রফগভ
রভাোঃ একযামুর ক যকায
রভাছাোঃ নুয ফানু
মৃত. ইউনুছ আরী
রভাছাোঃ জহফদা রফগভ
রভাোঃ াহপজুয যভান
আবনায়াযা রফগভ
ভহভনুয যভান
রাবনআযা রফগভ
মৃতোঃ হদুর ইরাভ
আবপযা রফগভ
আব্দু াত্তায
ভযহজনা রফগভ
যহদুর ইরাভ
আবনায়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/08/1989
12/11/1995
20/12/1994
10/01/1991
02/04/1996
15/02/1993
30/10/1994
08/01/1990
14/09/1987
31/12/1995
23/08/1998
31/12/1987
01/12/1990
02/05/1996
08/01/1997
05/09/1994
10/11/1991
30/11/1998
14/06/1994
25/05/1987
04/08/1991
01/03/1988
22/11/1995
05/06/1990
05/07/1995
09/09/1993
10/08/1988
20/05/1990
16/09/1989
10/05/1989
13/07/1988
08/02/1992
31/12/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83268

নয়ন কুভায যায়

83269

রভাোঃ াভীভ যকায

83270

হকদায রফাযান উহিন

83271

রভাোঃ াানুয আরভ (ফাবু)

83272

যায়ান কাায

83273

রভাোঃ ভহভনুয যভান

83274

পহনভূলণ ফল্লব

83275

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

83276

রভাছাোঃ যাহজয়া সুরতানা

83277

আর ভামুন

83278

ভঞ্জুরুর ইরাভ

83279

সুযবী সুরতানা

83280

হজ এভ মুযীদ আরভ

83281

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

83282

রভাছাোঃ ভীভ আক্তায

83283

শ্রী ভহত হহভ যানী

83284

রভাোঃ জাহকয রাাইন

83285

রভাোঃ ইহরয়াছ

83286

রভাোঃ রদবরায়ায রাবন

83287

রভাোঃ াহপজুয যভান

83288

রভাোঃ ইনামুর রাবন

83289

রভাছাোঃ ারা খাতুন

83290

এ এভ আর পয়ার

83291

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

83292

আবুর কারাভ আজাদ

83293

রভাোঃ জয়নার আবফদীন

83294

রভাোঃ আবু াহনপ

83295

রভাছাোঃ রযহজনা আক্তায

83296

রভাছাোঃ রযাকানা আকতায

83297

হফপ্লফ চন্দ্র

83298

বয়দ ইভযান যভান

83299

রভাোঃ রতাহদুজ্জাভান

83300

রভাোঃ পহযদুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
জগদী চন্দ্র যায়
ভীযা যানী যায়
রভাোঃ দুরার যকায
রভাাোঃ হহযন রফগভ
হকদায জাাঙ্গীয আরভ
জাানাযা রফগভ
মৃত ভহল্লক রাবন
রভাছাোঃ াবয ফান রফগভ
রযাস্তভ আরী
রুভী রফগভ
রভাোঃ জয়নার হভয়া
রভাছাোঃ রভযীনা রফগভ
পটিক ফল্লব
আারতা
রভাোঃ আযাদ আরী গাজী
হভব জাহভরা রফগভ
রভাোঃ রভাকবছদ আরী
রভাছাোঃ রযহজনা রফগভ
যফ উহিন
হপবযাজা আক্তায
নাদ আরী
জীফনবনছা খাতুন
আহভয আজভ
সুহপয়া সুরতানা
রভাোঃ ভয়নুয যভান
রভাছাোঃ খাবরদা রফগভ
রভাোঃ যভত আরী
আবয়া রফগভ
রভাোঃ রভাকবছদ আরী
রভাছাোঃ রযহজনা খাতুন
শ্রী হফভর চন্দ্র ীর
শ্রী ভহত রফরী যানী
রভাোঃ হভহয আরী
জয়নের হফহফ
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
রভাাোঃ কবরভা রফগভ
আব্দু াভাদ
নাহছভা আক্তায
রভাোঃ রভাবরভ উহিন
আহম্বয়া খাতুন
রভাোঃ াহফবুয যভান রভাড়র
াহজযা রফগভ
রখ আোঃ াত্তায
রভাছাোঃ রযবফকা খাতুন
রখ রগারাভ রভাস্তপা
রভাছাোঃ রবরনা রফগভ
রভাোঃ আহজজুয যভান
জয়গুন রফগভ
মৃত. াহফফয যভান
রভাছাোঃ ভহরভা খাতুন
রভাোঃ রযজাউর কহযভ
রভাছাোঃ জহযনা খাতুন
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ জীফন রনছা
রভাোঃ জহভ উহিন
রভাছাোঃ কুরসুভ রফগভ
মৃত আব্বা আরী
মৃত. জাহভরা রফগভ
রকদায যায়
শুহরা যানী
বয়দ বতমুয যভান
আহজিনা যভান
মৃত রভাোঃ ভীন রভাড়র
ভয়না রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ রযাহজনা খাতুন
Page 100 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

02/01/1992
02/02/1992
12/12/1994
01/01/1994
08/05/1997
01/01/1993
14/08/1988
15/10/1990
10/11/1990
15/05/1989
21/11/1994
04/07/1988
31/12/1987
04/09/1992
15/05/1997
07/05/1992
07/12/1988
01/01/1992
28/01/1991
25/11/1990
02/07/1998
12/08/1995
10/08/1992
01/11/1988
23/05/1994
03/02/1990
05/07/1992
12/11/1996
09/03/1993
13/10/1992
01/01/1996
12/12/1989
18/07/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83301

রভাোঃ নাহজমুর ইরাভ

83302

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

83303

রদফাীল হফশ্বা

83304

রভাোঃ জুফাবয়য রাবন

83305

ইউসুপ

83306

আহুদুজ্জাভান

83307

হউরী যানী রচৌধুযী

83308

নূরুজ্জাভান হয়া

83309

রভাোঃ হপবযাজ গাজী

83310

কল্পনা হহিকা

83311

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

83312

রভাোঃ রাবর যানা

83313

উফায়দুল্লা

83314

এ এভ পজলুর ক

83315

াযবীন সুরতানা

83316

যাজু আবভদ

83317

রজানা হফশ্বা

83318

জাহকরুর ইরাভ

83319

হজাদ রাবন

83320

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

83321

রভাোঃ পয়ার আরভ

83322

রভাোঃ আহকুয যভান

83323

রভাোঃ াহফবুয যভান

83324

আপবযাজা রাকনী

83325

রভাোঃ নাজমুিাাদাৎ রখ

83326

রভাোঃ ভহউহিন ভাবুফ শুব

83327

হযা খাতুন

83328

রভাোঃ াহভদুর ইরাভ

83329

িীয রভান দা

83330

াহদা আক্তায

83331

হজয়াউহিন রচৌধুযী

83332

মু. াহনুর ইরাভ

83333

উজ্জ্বর চন্দ্র দা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আপতাফ উহিন
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভাবজদ
আঞ্জুয়াযা হফহফ
মৃত ববফন্দ্রনাথ হফশ্বা
নহন িভা হফশ্বা
রভাোঃ কারাভ রাবন
রজানা খাতুন
আোঃ ফাবতন
রভাছাোঃ রনায রফগভ
নূরুর আহভন
রুহফ খানভ
কারীচযন রচৌধুযী
নৄস্প যানী রচৌধুযী
তাপয আরী
নূবযদা াযবীন
রভাোঃ াভসুর ক গাজী
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাবদয হহিকী
চাম্পা রফগভ
রভাোঃ ইনছাফ আরী
ভবনায়াযা
রভাোঃ ভহজফয যভান যদায
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ াাদৎগাজী
রুহভচা রফগভ
রভাোঃ জফান আরী
রভাছাোঃ রকাহনুয খাতুন
মৃত আবু ফক্কয হহিক
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
আব্দুর জহরর
আপবযাজা হভহভ
যভানাথ হফশ্বা
গঙ্গাফতী হফশ্বা
রভাোঃ ইযাইর রাবন
রভাাোঃ জাহকয়া রফগভ
রভাোঃ পারুক রাবন
পাবতভা
রভাোঃ যন আরী
রভাছাোঃ তহরভা রফগভ
রভাোঃ জাকাহযয়া রাবন
পাযীদা হফহফ
রভাোঃ আকান আরী
রভাছাোঃ কহফতা রফগভ
রভাোঃ আবু ছাবয়দ আরী মৃধা
রভাছাোঃ াহপজা রফগভ
এ এভ পারুক
যাবপজা রবরন
আোঃ কুদ্দু রক
ছাবযা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তপা কাভার
আবয়া কাভার রযফা
রভাোঃ আরতা রাবন
ছাবরা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাাোঃ াহভদা রফগভ
মৃদুর দা
ছহফ দা
রভাোঃ হযাজুর ক
আবয়না রফগভ
রভাোঃ াাবুহিন রচৌধুযী
রভাছাোঃ ানাজ পাবতভা
মু. নুরুর আহভন
আবনায়াযা রফগভ
উত্তভ কুভায দা
রপারী যানী দা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

07/08/1988
04/06/1992
20/07/1990
27/11/1997
21/11/1995
10/06/1996
05/10/1997
08/12/1993
01/01/1995
20/07/1997
06/06/1989
16/02/1991
11/11/1987
05/07/1988
15/10/1993
10/07/1996
05/10/1987
25/12/1993
25/05/1987
10/07/1987
26/01/1994
25/12/1998
01/01/1993
16/11/1992
01/01/1991
30/11/1995
10/12/1991
17/12/1985
16/10/1987
20/09/1996
07/12/1991
01/04/1991
21/07/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83334

আফদুয যহভ ফাদা

83335

রভাোঃ নাজমুর রাবন

83336

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

83337

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ

83338

রভাোঃ হফপ্লফ রাবন

83339

রভাাম্মদ আরী

83340

রভাোঃ জীফ ারাদায

83341

রভাোঃ ান ারাদায

83342

রভাোঃ াখায়াত রাবন

83343

রভাোঃ তাহযপ যভান

83344

রভাোঃ এনামুর ক

83345

ান খান

83346

রভাোঃ জীফ ভামুদ

83347

রভাোঃ যাহজউয যভান

83348

রভাোঃ ভহদুর ইরাভ

83349

রভাোঃ াহন আরভ

83350

রভাোঃ আব্দুর আহরভ

83351

রভাোঃ রফরার রাবন

83352

রভাোঃ ইয়াহছয আযাপাত

83353

রভাোঃ লুৎপয যভান

83354

রভাোঃ াভছুন আরভ

83355

ইভহতয়াজ াান পয়ার

83356

রভাোঃ জাহভর রাবন

83357

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

83358

রভাোঃ আব্দুল্লা-আর-ভামুন

83359

রভাোঃ ািাভ রাবন

83360

রভাোঃ ভহদুর ক

83361

প্রীহতভয় দা

83362

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

83363

হফপ্রযত্ন হফশ্বা

83364

রভাোঃ বুজ হভয়া

83365

ভহনয যকায

83366

তন চন্দ্র ফহনক

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ হযাজুর ক
আবয়না রফগভ
মৃতোঃ হরয়াকত আরী
রদাবরনা রফগভ
রভাোঃ ভজনু রক
ফাতাী
আবুর ফাায ভজুভদায
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ হরয়াকত আরী হফশ্বা
রভাছাোঃ রভবরুিাায
রভাোঃ াহভদ আরী
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ রভাাবযপ রাবন
াানা রফগভ
রভাোঃ ফাচ্চু ারাদায
রনাযা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
বকাতাযা রফগভ
মুত আকতায রাবন
হভব সুহপয়া রফগভ
আফদুর ছত্তায ারাদায
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ সুরতান খান
রযবনা রফগভ
রভাোঃ ভহয়ায যভান
রভাছাোঃ হর যভান
রভাোঃ আব্দুর াহরভ
আন্জুভান আযা
রভাোঃ াখায়াত রাবন
ারুর রফগভ
মৃত. াজাান আরী যকায
রভাছাোঃ রযবনা খাতুন
রভাোঃ লুৎপয ব্যাাযী
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আরভ
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ ফহয উিীন
আকহরভা
রভাোঃ আক্কা রভাল্লা
রভাছাোঃ আবভনা রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
াভছুিাায রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ ভভতাজ সুরতানা
রভাোঃ আব্দুর জহরর
াহভদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর আহজজ ভন্ডর
রভাছাোঃ যাহভা খাতুন
আবভদ আরী
রভাছাোঃ হযনা আবভদ
াভছুর ক
াভচুন নাায
আব্দুর কাবদয রভাল্যা
রদবরায়াযা রফগভ
ভাধাই দা
আযতী যানী দা
রভাোঃ রভাকবদ রভাল্লা
াভসুন নাায রফগভ
প্রবনজীৎ হফশ্বা
হফতা যানী
রভাোঃ সুযাপ আরী
রভাছাোঃ কাজরী রফগভ
মৃত ভাখন যকায
রাবা যানী যকায
তয যিন ফহনক
হরা যানী ফহনক
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

23/02/1989
01/02/1994
15/05/1994
15/09/1990
02/04/1989
20/05/1991
02/03/1998
30/11/1995
01/10/1996
10/11/1988
15/03/1993
07/05/1993
14/12/1995
01/07/1988
11/12/1993
28/11/1989
21/06/1993
18/04/1993
01/05/1995
05/04/1989
05/03/1988
10/10/1997
07/12/1991
31/12/1991
17/08/1990
14/03/1995
27/12/1990
10/04/1988
20/11/1992
20/09/1987
13/01/1998
01/01/1989
28/04/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83367

ইহতয়াক আভদ

83368

হন্টু দা

83369

রুহুর কাবদয

83370

রভাাম্মদ ডাহরভ হভয়া

83371

ারভা

83372

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

83373

াহকর রাবন

83374

আবুর খাবয়য রভাোঃ যহন

83375

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

83376

রভাোঃ যাজু আবভদ

83377

াহব্বয আভদ

83378

রাবরী আক্তায

83379

রভাোঃ নাঈভ যদায

83380

হজ এভ াইদুর ইরাভ

83381

যতন ফভিন

83382

রভাোঃ জুবয়র যানা

83383

যীপ যভান ীভান্ত

83384

রভাোঃ হযয়াজ রখ

83385

রুহভ আক্তায

83386

জাহকয রাবন

83387

রভাোঃ পয়ার ইরাভ

83388

রভাোঃ নাজমুর হুাইন

83389

রদফনাথ াধু

83390

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

83391

আপজার রাাইন খাঁন

83392

াম্মী আক্তায

83393

ভাবুবুর আরভ

83394

রভাোঃ ভামুন হভয়া

83395

রভাোঃ হদুর ইরাভ

83396

রভাোঃ াজন রাবন

83397

াযহভন আক্তায

83398

তুহন গাজী

83399

রভাোঃ ারাউহিন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আব্দু ছারাভ
াভছুন নাায
হনতাই দা
পরা ানী দা
ফহদউর আরভ
াহরভা রফগভ
রভাাম্মদ হযজ্জ হভয়া
পাষ্ট হফহফ
আোঃ আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ রজানা রফগভ
রভাোঃ সুরতান খান
রযবনা রফগভ
সুরতান আবম্মদ
হনরু
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাাোঃ াবরা রফগভ
মৃত. রভাোঃ াভসুর ক
রভাছাোঃ রজহভন রফগভ
রভাোঃ জুরহপকায আরী
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ বতয়বুয যভান
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আবু রভাকবছদ ারাদায
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আব্দু বুয যদায
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ রাযফ রাবন
াহদা রফগভ
ধীবযন ফভিন
ন্ধ্যা যাণী যায়
রৎপয যভান
জহভরা
রভাোঃ হভজানুয যভান/ ঠান্ডু
ইবভত জাান
রভাোঃ রভাপাবজ্জর রখ
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আফদুয যফ
রভাাোঃ াবরা রফগভ
রভাোঃ ছবুয উহিন
জাবয়দা
রভাোঃ আফদুয যফ
রভাাোঃ াবরা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
াানাজ াযবীন
কাহরদা াধু
চায়না যানী াধু
রভাোঃ হভজানুয যভান
নুয নাায
নফী রাাইন খাঁন
আহছয়া আক্তায
মৃত রভাোঃ আব্দু হদ
ভবনায়াযা রফগভ
রকান্তয আরী
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ াভদু হভয়া
যীনা রফগভ
রভাোঃ মুনছুয আরী
রভাছাোঃ হদা হফহফ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
াবজদা রফগভ
াভছুর ক
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ রাবন গাজী
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাবনায়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1992
25/01/1992
17/11/1997
26/12/1987
20/04/1994
08/11/1987
01/01/1998
20/09/1987
08/01/1984
24/08/1994
15/11/1998
17/02/1989
30/11/1993
15/01/1996
11/06/1989
06/10/1995
07/10/1998
03/11/1994
01/10/1991
15/03/1988
12/05/1988
12/10/1988
01/01/1991
10/12/1997
03/03/1997
15/01/1996
01/07/1993
20/07/1996
21/05/1992
25/11/1992
22/12/1997
01/03/1996
04/11/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83400

আোঃ ারাভ

83401

রভাোঃ আবুর রাবন

83402

রভাোঃ ভান গহন ভূইুঁ য়া

83403

াভছুর ক

83404

আহজউন নাায

83405

রভাোঃ াইনের ইরাভ পাাদ

83406

রভাোঃ নফীয রাবন

83407

রভাোঃ আবুর কারাভ জীফ

83408

রভাছাোঃ হনহথয়া আবযহপন

83409

াহফনা ইয়াহভন

83410

ারভা আক্তায

83411

এভযান রাাইন

83412

ফাবয়হজদ

83413

রভাোঃ রভবদী াান

83414

রভাোঃ রুবফর আবভদ

83415

রভাোঃ রভযাজ রাবন

83416

রভাোঃ হগয়া উহিন

83417

রভাোঃ জাকাহযয়া ভুইুঁ য়া

83418

রভাোঃ আর-আহভন

83419

আর পাযজানা

83420

রভাোঃ ভাাবুবুয যভান

83421

রভাোঃ আব্দু ারাভ

83422

ভাংসুইনু ভাযভা

83423

হনক ভািার চাকভা

83424

রযজাউর ইরাভ

83425

রভাোঃ ভাজারুর ইরাভ

83426

খাহদজা

83427

রভাোঃ কাায

83428

কাজী রভাোঃ হভযাজুর ইরাভ

83429

মুনতাকা ভামুদ রুবফর

83430

রভাোঃ াহব্বয রাবন

83431

রভাোঃ আব্দুর াহকভ

83432

রভাোঃ পযাদ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ইউসুপ আরী
াহরভা রফগভ
রভাোঃ নান্নু হভয়া
রজাবরখা রফগভ
রভাোঃ আোঃ যহদ
যীপা
আফদুয যফ
রফফী আক্তায
আহজজুর ক
াভীভা ক
রভাোঃ আব্দুর ভািান
হভব পাবতভা
এ. রক. এভ হদুল্লাহ
রযাবকয়া রফগভ
নুয রভাাম্মদ
ছাবরা রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ াবজদা খাতুন
রভাোঃ আব্দু াত্তায খান
হুবনয়াযা রফগভ
খহরলুয যভান
াবরা রফগভ
রযজাউর ক কাজী
আহপয়া রফগভ
রভাোঃ আবুর াবভ
রভাাোঃ রজাযা রফগভ
রভাোঃ হহিকুয যভান
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ কাভার রাবন
রুনা রফগভ
রভাোঃ রযাস্তভ আরী
রভাছাোঃ ভবনায়া রফগভ
রভাোঃ আোঃ ক ারাদায
রভাাোঃ রযানা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তপা ভুইুঁ য়া
রভাাোঃ হয়াযা আক্তায
নূয রভাাম্মদ
রভাাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আরভাছ হভয়া
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ ফাবুর রাবন
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ নহভজউিীন
রভাছাোঃ াবরভা খাতুন
চাইরাউ ভাযভা
আপ্রুভা ভাযভা
বন্তাল চাকভা
কাঞ্চনা চাকভা
ভকবুর রাবন
হরহ রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ ফাচ্চু
আবরয়া রফগভ
আোঃ াহকভ াাং
যনা রফগভ
ফাচ্চু কাজী
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আবু ইউসুপ
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ আোঃ ািান প্রাভাহনক
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রভাাোঃ যাবদা রফগভ
রভাোঃ মুকুর রাবন
রভাছাোঃ নেরফানু
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/12/1991
30/09/1996
16/03/1994
08/02/1992
01/07/1990
15/12/1997
05/01/1990
25/09/1996
31/07/1989
11/10/1992
03/08/1991
05/01/1991
24/10/1997
01/02/1998
18/03/1993
02/12/1995
17/07/1992
30/06/1987
01/01/1989
06/03/1991
20/11/1991
25/09/1991
07/03/1995
25/10/1990
15/03/1996
24/11/1991
01/01/1999
08/09/1991
05/11/1995
01/01/1991
02/02/1998
25/11/1988
11/02/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83433

ইববন চাকভা

83434

রভাোঃ আব্দুর রহতপ

83435

রভাোঃ ররাকভান আরী

83436

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

83437

হুভায়ূন কহফয

83438

রভাোঃ আব্দুয যহভ যাজু

83439

রভাকবরছুয যভান খান

83440

রভাছাোঃ রযাবকয়া খাতুন

83441

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

83442

রভাোঃ রভবদী াান

83443

রায়রা আক্তায

83444

রখ পহযদ

83445

াভীভা আক্তায

83446

ভাছুদ যানা

83447

রভাোঃ জাহকয রাবন

83448

রভাোঃ আযানের ইরাভ

83449

রভাাম্মদ জহরুর ইরাভ

83450

রভাোঃ ইভযান তালুকদায

83451

রভাোঃ হফল্লার রাবন

83452

রভাোঃ কাছায আবভদ

83453

রভাোঃ রগারাভ যব্বানী

83454

রভাোঃ াকাউর ইরাভ

83455

রূন দা

83456

রভাোঃ ইয়াহভন যীপ

83457

রভাোঃ সুভন

83458

রভাোঃ যায়ান যকায

83459

কানন ফাড়ড়

83460

াাজাদা

83461

রভবদী াান রাাগ

83462

রভাোঃ মুক্তায রাবন

83463

নূবয আরভ হহিকী

83464

শ্রাফন্তী যানী নাথ

83465

ফন্দনা রদফ নাথ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ভহনল চাকভা
াগহযকা চাকভা
রভাোঃ য আরী
আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ ইয়াহছন রভাল্লা
ঝযনা খাতুন
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ ভামুদা রফগভ
ইউনুচ মৃধা
কহনুয রফগভ
আব্দুর আহজজ রখ
যাহরা রফগভ
রাবন আরী খান
ভহযয়ভ খানভ
রভাোঃ নুযনফী যকায
রভাছাোঃ রগাবরনুয রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
নাজভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ক আকন্দ
াভছুিাায
রভাোঃ আোঃ যভান
আজগযী রফগভ
আোঃ াহভদ
রভাছাোঃ জহযনা খাতুন
াবযায়ায জাান
আহম্বয়া খাতুন
রভাাম্মদ আরী
ছলুপা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ক
পহজরা খাতুন
রভাোঃ আোঃ কদ্দু
হপবযাজা রফগভ
মৃত আোঃ আহজজ
আপবযাজা রফগভ
মৃত. রভাোঃ ভহজবুয যভান
রভাছাোঃ রুহফ আক্তায
রভাোঃ আব্দুর াহকভ
ভহযয়ভ
রভাোঃ আরী আজগয
রভাবভনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রভাছাোঃ গুবভদা রফগভ
রভাোঃ রভাজাায আরী
রভাছাোঃ ছাবরা রফগভ
অহশ্বনী কুভায দা
হশু ফারা
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ ারভা খাতুন
রভাোঃ ইভাইর রাবন
রভাছাোঃ রহতপা খাতুন
রভাোঃ ভজবুর রাবন সুরুজ
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
রবগুযান ফাড়ড়
কনক যত্ন
জুরা উহিন
াহন্ত রফগভ
আক্কাছ হভয়া
ছাবরা আক্তায
রভাোঃ ইহিছ আরী
রযাবকয়া রফগভ
আহজজুর ক
াহফবুন নাায
রগৌতভ রদফনাথ
ইহত যানী নাথ
গবন রদফনাথ
রপারী রদফনাথ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/12/1990
25/09/1984
12/07/1989
17/07/1994
01/03/1989
14/10/1989
25/06/1992
28/05/1989
15/12/1989
01/08/1990
15/12/1991
01/11/1997
01/01/1992

10/10/1989
28/11/1997
20/10/1994
25/05/1987
01/01/1988
11/07/1998
05/11/1991
03/06/1985
23/12/1990
16/10/1992
04/01/1989
30/12/1997
02/02/1986
04/10/1997
10/12/1990
01/04/1998
14/04/1994
04/01/1995
15/10/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83466

বুরবুর আবভদ

83467

রভাোঃ ভধু হভয়া

83468

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

83469

াীনুয আরভ

83470

রভাোঃ রভাবিদ াান

83471

রভাোঃ যাবর াছান

83472

টিনৄ দা

83473

রভাোঃ রভাযবদ

83474

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

83475

হভল্টন ভন্ডর এনথহন

83476

রভাোঃ রাজন হভয়া

83477

রভাোঃ ভানু হভয়া

83478

রভাোঃ ইভন আরভ

83479

রভাোঃ ফদরুর আরভ

83480

রভাোঃ াবযায়ায রাবন

83481

ভভতাজ আক্তায

83482

রভাোঃ দাউদ রাবন খান

83483

রভাোঃ তানহবয াান

83484

রভাোঃ জীফ

83485

রভাোঃ হদুর ইরাভ

83486

রভাোঃ জহভ উহিন

83487

রভাোঃ য়াবদুজ্জাভান

83488

রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

83489

রভাছাোঃ রজহভন আক্তায

83490

রভাছাোঃ আযহভনা আক্তায

83491

রভাোঃ ভহনয রাাইন

83492

হফবফকানন্দ ভন্ডর

83493

ভহনন্দ্র নাথ নস্কয

83494

আব্দুয যহভ

83495

হযিীত কুভায ভন্ডর

83496

রভাোঃ ভানজুরুর ইরাভ

83497

হয়াভ কাহদয

83498

হরটন কুভায যায়

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আোঃ াহভদ
বুরবুরী রফগভ
রভাোঃ খহরলুয যভান
ভভতা রফগভ
রভাোঃ ইহি আরী
যাবফয়া রফগভ
দাউদ আরী
ছায়যা খাতুন
রভাোঃ দুরার যকায
ঝযনা রফগভ
রভাোঃ খাবদমুর ইরাভ
রভাছাোঃ যাহদা রফগভ
তন কাহন্ত দা
হপ্রা যাণী দাল
নুরুর আরভ
হযজু আকতায
রভাোঃ আোঃ ছারাভ রখ
রভাোঃ াহদা রফগভ
দীহর ভন্ডর
রাবা ভন্ডর
রভাোঃ আছাফ উহিন া
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ ধলু রফাযী
রভাছাোঃ আবভজা রফগভ
রভাোঃ া আরভ
আবনায়াযা রফগভ
াবপজ আভদ
আহম্বয়া রফগভ
আব্দুর আহজজ
রভাছাোঃ বুরবুহর খাতুন
রভাোঃ আোঃ ভহতন
পাবতভা খানভ
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
রভাছাোঃ হদরভা খাতুন
রভাোঃ হযাজুর ক
াহনা রফগভ
রভাোঃ ইভাইর
ভাছুভা রফগভ
হপয়ায যভান
যহদা রফগভ
রভাোঃ খারাহভন হভয়া
রভাছাোঃ বুরবুরী রফগভ
রভাোঃ আহতয়ায যভান
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রতাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ আপরুজা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াই
রভাছাোঃ নুপা রফগভ
রভাোঃ আনছায আরী
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ জাপয আম্মদ
রযাবকয়া রফগভ
হফজয় কৃষ্ণ ভন্ডর
শ্রীভহত যানী
হজবতন্দ্র নাথ নস্কয
কভরা যানী নস্কয
আবুর কাবভ
যহভা খাতুন
ভূাত ভূলন ভন্ডর
সুহচত্রা যানী
রভাোঃ হভরন মুিী
রুভা খানভ
আব্দুর কাহদয
ারুর আকতায
ভহনভূলন যায়
হভনহত যানী যায়
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

28/11/1990
15/10/1990
08/04/1994
01/01/1989
01/10/1995
02/01/1995
12/03/1992
09/04/1995

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

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83499

রভাোঃ নাহদ াান

83500

আহতয়া সুরতানা

83501

আয়া সুরতানা আা

83502

রভাোঃ জহভ উহিন

83503

হপকুর ইরাভ

83504

কাকরী আকতায

83505

ভাহনক হভয়া

83506

হনরা আক্তায

83507

দুরার যকায

83508

রভাযবদা আক্তায

83509

নাহযন আক্তায

83510

আাদুজ্জাভান

83511

রভাোঃ াভীভ রাবন

83512

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

83513

রভাোঃ রভবদী াবভ

83514

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

83515

শুভ্রা রদফনাথ

83516

রভাোঃ আব্দুর য়াদুদ

83517

রভাোঃ ভামুন-অয-যহদ

83518

কাহনজ পাবতভা

83519

রভাোঃ ারাভ আবভদ

83520

রভাাম্মদ ইহরয়াছ

83521

হযনের ইরাভ

83522

রভাোঃ আবু াইদ যকায

83523

বয়দ রাবয়বুয যভান

83524

আাদুজ্জাভান আখতায

83525

রভাোঃ আর কাছায

83526

রভাোঃ ভাসুদ যানা

83527

সুভাইয়া ইয়াহভন

83528

রভাোঃ আনারুর ইরাভ

83529

এইচ, এভ, রযজাউর কহযভ

83530

রভাোঃ হপউর আরভ

83531

রভাোঃ াইদুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত আব্দুর য়াবদ
রভাছাোঃ নাহভা ইয়াহভন
রভাোঃ আকফায আরী
যাহজয়া সুরতানা
আরী রাবন খান
তাহরভা রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাাোঃ জীফন রনছা
আহযপ রাবন ভীয
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ
খাবরদা রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
াহনা রফগভ
ররাজ উহিন
ভহভনা খাতুন
হদবগন্দ্র যকায
সুহচত্রা যানী
রভাোঃ রগারাদী হভয়া
আহভরু হফহফ
যাহজ উহিন হভয়া
আজুপা রফগভ
আবুর ইরাভ
হনলুপা আক্তায
রভাোঃ নয়ন ভন্ডর
রভাছাোঃ ছারভা রফগভ
াজী রভাোঃ জাভার উহিন
াজী রভাছাোঃ াহভদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াবভ খান
রযবফকা খানভ
রভাোঃ রখাকন তালুকদায
তহভনা রফগভ
রজযাহতষ্ঠ চন্দ্র রদফনাথ
ফীনা যানী রদফনাথ
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
ভাবদা রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
রভাছাোঃ রহতপা রফগভ
রভাোঃ ফহদউর আরভ
রভাছাোঃ াহভদা রফগভ
রভাোঃ ইহিছ আরী
খাহদজা রফগভ
খুযহদ উহিন
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভঞ্জুরুর ক (আকন্দ)
বুহর রফগভ
মৃত আব্দুয যাজ্জাক যকায
রভাছাোঃ াছনাযা রফয়া
এ. কাবভ খহরলুয যভান
আকহরভা রফগভ
জয়নার আবফদীন
চাম্পা খাতুন
রভাোঃ হগয়া উহিন
াহরভা খাতুন
রভাোঃ জহয উিীন
যাহজয়া রফগভ
আফদুর রহতপ ারাদায
রহরনা আক্তায
মৃত রানারুিীন
আহয়া রফগভ
আফদুর আহজজ ারাদায
রভাাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রপারী খাতুন
রভাোঃ নাহজভ উহিন ভন্ডর
আবনায়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

03/06/1998
13/11/1998
06/03/1995
18/08/1992
01/01/1988
04/11/1991
27/11/1998
15/06/1997
04/04/1993
19/08/1994
23/08/1994
18/09/1993
30/11/1991
12/08/1992
31/12/1992
05/04/1992
12/06/1993
10/12/1989
01/01/1992
26/11/1990
04/06/1990
01/12/1989
13/01/1992
08/06/1993
06/12/1998
20/11/1990
01/03/1990
07/01/1994
01/12/1995
19/11/1988
01/01/1991
03/12/1989
05/10/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83532

রভাছাোঃ াযহভন নাায

83533

হদররুফা ইয়াছহভন

83534

রভাোঃ আব্দুয যউপ

83535

রভাোঃ নুয আরভ

83536

হভজানুয যভান

83537

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ

83538

রভাোঃ ইকফার রাবন হনা

83539

াহফা সুরতানা

83540

আব্দুর নুয

83541

রভাোঃ আব্দুর আহরভ

83542

রভাোঃ ইভযান রাবন

83543

রভাস্তাক াহযয়ায

83544

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

83545

রভাোঃ সুভন ইরাভ

83546

রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

83547

রভাোঃ রভবহদ াান

83548

রভাোঃ হজয়াদুয যভান

83549

হরহবয়া

83550

তাভািা আক্তায

83551

তাহভনা আক্তায

83552

রভাোঃ আযানের ইরাভ

83553

ভীয চন্দ্র ারাদায

83554

রভাাোঃ ইনহজর খান

83555

ভাবরহনয়া রভাহভতী হরয়া

83556

নীহরভা যাণী রদ

83557

রাহনয়া আপানা

83558

যতন চন্দ্র যায়

83559

রভাোঃ রভাকবরছুয যভান

83560

ভামুদা যভান

83561

এ. এভ. হভজানুয যভান

83562

রভাোঃ হফল্লার হভয়া

83563

এ. এভ. জহয উহিন

83564

রযাভা রখয যায়

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর াই
রভাছাোঃ াভছুন নাায
রভাোঃ হদদারুর ইরাভ
হউরী আক্তায
রভাোঃ াজাান রক
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক তালুকদায
লুৎপা রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
রকাহনুয রফগভ
রভাোঃ আরী রাবন হনা
সুহপয়া আরী হনা
বয়দ আরী আকন্দ
াবজদা রফগভ
হপকুর ইরাভ
রগাবরনুয রফগভ
রভাোঃ আবু তাবরফ
রভাছাোঃ আকতায ফানু
রভাোঃ াবজদ আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ািান প্রাাং
রভাছাোঃ ছাভছুিাায
রভাোঃ জয়ফয আরী
রভাাোঃ জাহভরা রফগভ
রভাোঃ জহুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রাবরা রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ কল্পনা রফগভ
রভাোঃ জহুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ হভনা রফগভ
আব্দুর জহরর
াবযা
রযজাউর কহযভ মৃধা
হভব. নুরুিাায রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান
জহভরা আক্তায
রভাোঃ জাহরুর ক
সুযাইয়া রফগভ
রভাোঃ আোঃ জহরর হভয়া
রভাছাোঃ মৃোঃ আনজুয়াযা রফগভ
হডবগন চন্দ্র ারাদায
আবরা যানী
রভাাোঃ রভায়াবজ্জভ খান
রভাাোঃ রুহর রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ াভসুজ্জাান
অহজত চন্দ্র রদ
ঊলা যাণী রদ
রভাোঃ রভাকবদ আরী
াভসুন নাায
ররাহরত রভান
অরকা ফারা
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
মৃত রভাোঃ মুহজফয যভান
কাভরুিাায
রভাোঃ াজাান
রনবরুন রফগভ
রভাোঃ আক্কাছ হভয়া
যনাযা রফগভ
রভাোঃ াজাান
রনবরুন রফগভ
কুরীন্দ্র নাথ যায়
ন্ধ্যা যাণী
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/06/1994
20/01/1993
22/06/1988
06/12/1988
27/06/1989
01/01/1996
04/06/1987
22/07/1995
08/01/1989
15/09/1997
31/12/1988
25/05/1987
16/08/1997
05/12/1995
31/12/1998
26/06/1998
08/09/1990
10/04/1995
16/06/1995
06/12/1995
25/10/1990
05/10/1988
20/07/1996
15/05/1988
29/08/1996
25/07/1992
05/07/1989
25/09/1991
31/10/1987
06/06/1987
07/08/1997
06/06/1987
10/02/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83565

রভাছাোঃ াানাজ াযবীন

83566

হফউটি রফগভ

83567

রভাত্তাহরফ রাবন

83568

রভাোঃ ািাভ রাবন

83569

আইহযন রফগভ

83570

রভাোঃ জাপয ইকফার

83571

রভাোঃ আর াবভী

83572

রভাোঃ হযয়াজুর ইরাভ যাজু

83573

রভাোঃ জহয যায়ান

83574

রভাোঃ জাকাহযয়া রাাইন

83575

রভাোঃ রভাস্তাহকভ রাবন

83576

যাবফয়া আক্তায

83577

রভাোঃ কহফরুর ইরাভ

83578

রভাোঃ ভাামুদুর াান

83579

রভাোঃ হভঠুন রখ

83580

রভাোঃ হভরন রাবন

83581

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

83582

রভাোঃ আবু াান রাবর

83583

াাদাত রাবন

83584

রভাোঃ রভবদী াান

83585

রভাোঃ আইজুর ইরাভ

83586

মৄবগার ভন্ডর

83587

ভতুজ
ি া হকদায

83588

রভাোঃ জাাঙ্গীয কহফয

83589

রভাোঃ জহফউর ইরাভ

83590

রভাোঃ নুযআরভ হভয়া

83591

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

83592

খন্দকায আর-আহভন

83593

রভাোঃ হপবযাজ কহফয

83594

রভাোঃ সুভন হভয়া

83595

সুভন ভন্ডর

83596

াখায়াত রাবন

83597

রভাোঃ আহজভ হভয়া

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াজু হভয়া
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
স্বাভীয নাভোঃ মুাোঃ আহনুজ্জাভান
গবরনুয রফগভ
আব্দুয যভান
আহম্বয়া রফগভ
ররার উহিন
রদাবরনা খাতুন
রভাোঃ নয়া হভয়া
রভাাোঃ ায়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ছত্তায রফাযী
রভাাোঃ নেরফরু
রভাোঃ আহজজুর ইরাভ
রভাছাোঃ রাবন-আযা রফগভ
রভাোঃ াাদুর আকন্দ
রভাছাোঃ রুহয়া রফগভ
রভাোঃ আোঃ যভান
ভাবরা াযবীন
রভাোঃ আহভয আরী
রভাাোঃ ফকুর হফহফ
রভাোঃ আতাবুয ইরাভ
মৃত ভয়না রফগভ
রভাোঃ াান আরী রভাড়র
রভাছাোঃ খাহদজা রফগভ
নজরুর ইরাভ
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ ইভাইর রখ
আবয়া রফগভ
লুৎপয যভান
আয়া রফগভ
রভাোঃ আজাায আরী রভাল্যা
রভাছাোঃ রুহভচা রফগভ
রভাোঃ খহফয উহিন
আবনায়াযা রফগভ
আহভয আহর
ান্তনা
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
আহখনুয রফগভ
রভাোঃ এফাদ আরী ভন্ডর
রভাছাোঃ রযহজয়া খাতুন
হফজয় কৃষ্ণ ভন্ডর
চায়না যাণী ভন্ডর
রাযাফ রাবন
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ রফরার রাবন
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ আপাজ উহিন
রভাছাোঃ রজাবফদা রফগভ
রভাোঃ রভাবরভ উহিন যকায
রভাছাোঃ নুরুিাায রফগভ
মৃত আব্দুর জহরর যকায
রভাছাোঃ াহভদা রফগভ
খন্দকায ভহপজুয যভান
রভাছাোঃ লুৎনেিাায রুভী
রভাোঃ রভাজদায যভান প্রধান
রভাছাোঃ রপিী রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ আঞ্জু রফগভ
ছাইদায যভান
যন আযা রফগভ
রভাখবরছুয যভান
আবভনা খাতুন
রভাোঃ নসু হভয়া
রজাবফদা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/11/1998
15/12/1991
17/08/1991
01/06/1994
07/10/1995
10/01/1983
04/08/1993
05/02/1995
12/04/1990
02/02/1986
01/01/1992
12/03/1998
26/08/1998
01/10/1990
12/12/1992
20/05/1994
05/06/1987
15/12/1991
23/08/1992
18/08/1990
15/09/1991
05/12/1987
05/02/1992
18/12/1989
14/10/1989
31/12/1990
31/12/1989
01/05/1989
15/08/1987
05/02/1994
11/05/1991
15/11/1994
01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83598

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

83599

রভাোঃ াীন আরভ

83600

াাদাৎ রাবন

83601

রভাোঃ আম্মদ আরী

83602

রজাহ রভাাম্মদ রায়াইফ

83603

রভাোঃ পজয আরী

83604

হনলুপা ইয়াহভন

83605

ভভতা াযবীন

83606

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

83607

রভাোঃ হদদারুর ইরাভ

83608

নুরুর আহভন

83609

জুবয়র রাবন

83610

রভবদী াান

83611

রভাোঃ উজ্জ্বর রাাইন

83612

নাহজভ উহিন রাবর

83613

রভাোঃ রাাগ ইরাভ

83614

রভাোঃ আব্দুর আবছায়াদ

83615

যহন আবভদ

83616

রভাছাোঃ াহনাজ াযবীন

83617

রভাস্তাহপজুয যভান

83618

রভাাোঃ রুহভ আখতায

83619

রভাোঃ আোঃ যহভ

83620

রভাোঃ জহুরুর ায়দায যকায

83621

ভাহমুদুর াান

83622

যদায রভাোঃ াহফফ যভান

83623

রভাোঃ রদবরায়ায রাবন

83624

রভাোঃ সুজন ভামুদ

83625

রভাোঃ হযপ হফশ্বা

83626

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

83627

আযানের ইরাভ

83628

রভাোঃ াহনপ রখ

83629

রভাোঃ আহনসুয যভান

83630

রভাোঃ জুবয়র যানা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবক্কর আরী ারাদায
রভাাোঃ যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ তাবয উহিন
রভাছাোঃ আবভনা খাতুন
হনজাভ ারাদায
ছহকনা হফহফ
মৃত ইহি আরী
আবনায়াযা খাতুন
এভ. এভ. হদুর ইরাভ
রজহভন আযা হদ
মৃত াহপজুয যভান
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
যহফউর ইরাভ
রুহয়া রফগভ
আবু ফক্কায হহিক
ফাবনছা খাতুন
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ াহদা খাতুন
রভাোঃ রফাযান উহিন
রভাছাোঃ পাবতভা খাতুন
রভাাম্মদ যহুর আহভন
পাবতভা খাতুন
নজরুর ইরাভ
ভবনায়াযা রফগভ
ভানেজায যভান
ভাামুদা খাতুন
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রভাছাোঃ রযবনা খাতুন
রভাোঃ নরুর ইরাভ
হনরুতাজ রফগভ
মৃত ঈযকান আরী
রভাছাোঃ ারভা রফগভ
রভাোঃ রযাকন উহিন
রভাছাোঃ অহজপা রফগভ
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ াবছন আরী
রভাছাোঃ যাবপজা রফগভ
মৃত াভছুহিন
রভাছাোঃ আহতন রফগভ
রভাোঃ যহজ উহিন
রভাছাোঃ াহফনা রফগভ
রভাোঃ আপছায আরী
রভাছাোঃ যন আক্তায
মৃত এছানুর ক
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
মৃত নূরুর ইরাভ
তহভনা
যদায আবুর কাব
হফহফ ায়া
রভাোঃ খহরর রখ
রভাছাোঃ হভনা খাতুন
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ ছাইদা খাতুন
রভাোঃ াহকভ হফশ্বা
রভাছাোঃ পহযদা খাতুন
মৃত আব্দুর য়াবদ
রভাছাোঃ আবয়া রফগভ
মৃত আব্দুর য়াবদ
আবয়া রফগভ
রভাোঃ যহপক রখ
নুপা রফগভ
রভাোঃ ভতবরফ রভাল্যা
রভাছাোঃ ায়াতন রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ ভাবজদা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1988
11/12/1996
04/11/1995
25/12/1990
27/08/1988
15/07/1988
01/12/1995
09/08/1994
10/05/1988
01/12/1987
09/02/1991
06/12/1992
26/10/1988
21/04/1991
07/01/1990
04/07/1997
03/04/1990
05/11/1998
15/06/1992
28/05/1998
01/11/1993
19/04/1996
30/11/1996
01/01/1991
10/05/1990
05/01/1997
28/10/1993
25/07/1994
05/04/1990
15/11/1995
14/02/1990
01/07/1988
29/11/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83631

রভাোঃ আযানের ইরাভ

83632

রখ বতমুয রাাইন

83633

রভাোঃ ভাসুদ যানা

83634

রভাছাোঃ আকহরভা আক্তায আবরা

83635

রৌহখন রখ

83636

রভাোঃ তানবীয আবভদ

83637

রখ রাবয়ফ আভদ

83638

রভাোঃ জহুরুর ইরাভ

83639

মুনজুরুর ইরাভ

83640

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

83641

রভাোঃ াজ্জাদ রাবন

83642

রভাোঃ রভবদী াান

83643

রভাোঃ ইভযান খান

83644

াইনের ইরাভ

83645

শুব আবভদ ভাসুভ

83646

রভাোঃ জীভ উহিন

83647

রভাোঃ ভহতউয যভান

83648

রভাোঃ আব্দু বুয হভঞা

83649

হন আবভদ

83650

হনতাই চন্দ্র ীর

83651

আবয়া আক্তায

83652

কাজী আবুর কাবভ

83653

রভাোঃ আবুর ফাায

83654

রভাোঃ আবু তারা

83655

রভাোঃ আান াফীফ

83656

রভাোঃ রুবফর

83657

রভাোঃ ভয পারুক

83658

কাভরুর াান

83659

আবয়া হহিকা

83660

শ্রী সুভন কুভায যায়

83661

রভাোঃ াাদত রাবন

83662

নাহযা ফানু

83663

াহভদা াপছা াহভদী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ আয়া রফগভ
রখ হপউিীন
আছভা খাতুন
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
রভাছাোঃ আবফদা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ আবয়া রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
খায়রুন রনা
রভাোঃ াজাান
পহযদা রফগভ
রখ নূয আরভ
সুহপয়া নূয জাান
রভাোঃ আব্দুর গহন হভয়া
রভাছাোঃ জহুযা রফগভ
আবুর হুাইন
রাইরা রফগভ
রভাোঃ আবভাদ আরী
রভাছাোঃ াবজযা খাতুন
রভাোঃ আবুর রাবন
হয়াযা রফগভ
রভাোঃ াজাান
পহযদা রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান খান
যীনা রফগভ
রভাোঃ রহরভ
পজয ফানু
বুরবুর আবভদ
াবনা আক্তায
রভাাম্মদ আরী
আয়তন রনছা
রভাোঃ আহভয উহিন
রভাছাোঃ ভহভনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু হভঞা
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ রভান্তাজ আরী
মৃত রজানা খাতুন
তাযা দ ীর
ভায়া যাণী ীর
নুয রাবন
াবজদা রফগভ
রভাোঃ কাজী লুৎপয যভান
রভাছাোঃ রভাবাবছনা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ
রযৌন আক্তায
রভাোঃ আইয়ুফ আরী যদায
রভাছাোঃ খুযীদা রফগভ
মৃত রভাোঃ নাহজভ উিীন
াহফফা আক্তায
রভাোঃ রভম্বায আরী খহরপা
নুয-রনায রফগভ
রভাোঃ রুহুর আহভন
হভব রযাকানা রফগভ
জহভ উিীন
রহরনা খাতুন
আহপজউিীন আাবম্মদ
হদা রফগভ
শ্রী অহনর চন্দ্র যায়
সুহভত্রা যানী যায়
রভাোঃ ইব্রাীভ ভন্ডর
ায়যা ফানু
রভাোঃ ইভদাদুর ক
রাবন আযা
মৃতোঃ আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

26/01/1993
25/09/1992
15/01/1991
06/03/1996
25/05/1990
01/11/1990
08/10/1987
11/12/1992
29/12/1991
10/05/1988
10/11/1993
09/10/1992
30/05/1995
25/09/1996
01/01/1997
21/12/1990
01/01/1988
01/01/1989
05/02/1998
01/01/1992
01/01/1997
09/11/1994
31/12/1990
25/01/1998
31/12/1987
25/05/1987
22/11/1988
15/07/1995
19/02/1992
02/01/1997
20/08/1989
10/11/1989
20/04/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83664

রভাোঃ আব্দুয যকীফ াহভদী

83665

রভাোঃ রতৌহদুর ইরাভ

83666

অবাক কুভায যায়

83667

হফরা খান

83668

াজ্জাদুয যভান

83669

রভাোঃ আহভনুয যভান

83670

রভাোঃ হভজানুয যভান

83671

রভাছাোঃ আহতকা রফগভ

83672

রভাোঃ আরভ ফাদা

83673

হভজানুয যভান

83674

রভাাম্মদ রাবন

83675

রভাোঃ াাদৎ রাবন

83676

রভাোঃ বতয়ফ আম্মদ

83677

রভাোঃ আাানুর কহফয

83678

দ্বীক কুভায যায়

83679

মুোঃ যীনের ইরাভ

83680

রভাোঃ আবনায়ারুর কহফয

83681

বয়দা জাহন আবভদ

83682

সুহদি যকায

83683

যহফউর ইরাভ

83684

লুৎপয

83685

রভাোঃ আম্মাদ গাজী

83686

রভাছাোঃ রভাবিদা আক্তায

83687

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

83688

রভাছাোঃ রায়রা খাতুন

83689

রভাোঃ আবু াইদ

83690

রভাোঃ যহফন হভয়া

83691

াইনের ইরাভ

83692

সুইটি আক্তায

83693

সুরতানা াযবীন

83694

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

83695

নহজয়া সুরতানা

83696

রভাোঃ নাহমুজ্জাভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃতোঃ আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ রযাবকয়া াহভদ
রভাোঃ আবু তাবয ভন্ডর
রাইরা আযজুভান
হগহয চন্দ্র যায়
রযনু করা
রভাকাবিছ আরী
রভাকবছদা ফানু
নূয রভাাম্মাদ
াভসুিাায
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ আপবযাজা রফগভ
ফহদউয যভান
রভাছাোঃ হফউটি রফগভ
রভাোঃ আহতয়ায যভান
রভাছাোঃ ারুর রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
আবরয়া রফগভ
আব্দুর ভহতন
উবম্ময়াযা খাতুন
াহফবুয যভান
ভামুদা রফগভ
রভাোঃ ইহরয়া উহিন হভঞা
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
নাহভা রফগভ
মৃতোঃ রভাোঃ আযানের কহযভ
রভাাোঃ াহরভা আক্তায
শ্রী সুনন্দ কুভায যায়
শ্রী ধহযত্রী যাণী যায়
যহদ আভদ
হনলুপা ইয়াহভন
আযানের কহযভ
াহরভা আক্তায
বয়দ জহয উহিন আবভদ
যাহদা রফগভ
মৃত ভদন কুভায যকায
সুযভা যাণী যকায
হরয়ায যভান রচৌধুযী
হযনা াযবীন
এন্তাজ
রাইরী
রভাোঃ হনছায আরী গাজী
রহতপা রফগভ
রভাোঃ ভহয়ায যভান
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আযবদ আরী যকায
রভাছাোঃ যন আযা
রভাোঃ ফাফলু রাবন
রভাছাোঃ আবফদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাাোঃ াবজদা খাতুন
রভাোঃ হরটন হভয়া
যহভা রফগভ
আব্বাছ রয়াদা
হফউটি রফগভ
অহরউয যভান
ভাসুদা রফগভ
রভাোঃ রানাউল্লাহ
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ হপউর ইরাভ
রজাবরখা রফগভ
মৃত: রভাোঃ আফদুর আহজজ
নাজভা আহজজ
রভাোঃ আখতারুজ্জাভান
রভাছাোঃ নাহভা াযবীন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/01/1992
25/05/1991
20/09/1994
15/02/1990
16/11/1990
21/12/1995
05/07/1996
18/02/1994
13/02/1993
08/02/1989
16/10/1996
25/09/1994
17/10/1996
31/10/1994
18/08/1993
05/01/1990
26/11/1995
22/03/1993
25/07/1995
01/03/1988
21/05/1995
03/06/1992
01/12/1992
16/11/1994
16/05/1991
09/10/1988
09/02/1994
05/02/1997
03/08/1994
03/07/1994
31/12/1997
05/04/1995
31/12/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

(১)
83697
83698
83699
83700
83701
83702
83703
83704
83705
83706
83707
83708
83709
83710
83711
83712
83713
83714
83715
83716
83717
83718
83719
83720
83721
83722
83723
83724
83725
83726
83727
83728
83729

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

(২)

(৩)

হহিকুয যভান

ভিান
আয়া
রভবদী াান
কুদ্দু রফাযী
নাজভা রফগভ
আভা আক্তায
আক্তারুজ্জাভান
ভাবজদা রফগভ
রজবুন নাায রুা
এ, এভ, আব্দুর জহরর
রাবন আযা রফগভ
রভাোঃ াজ্জাদ রাবন ভুইয়া
রভাাম্মদ এভযান ভুইয়া
রকাহনুয আক্তায
রভাোঃ জাভার রাবন
রভাাম্মদ আরী ভহল্লক
হনলুপা রফগভ
রভাোঃ রাবর যানা
রভাোঃ আকতায আরী
হরহর রফগভ
রভাোঃ এনামুর ক
রভাোঃ মযত আরী
আঞ্জুভান আযা রফগভ
রভাোঃ ররাকভান রাবন
রভাোঃ আব্দু রাফাান
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
হফতা ভন্ডর
হফবযন্দ্র নাথ ভন্ডর
ঝণ িা ভন্ডর
রভাোঃ যাহজবুর াান বকত
রভাোঃ আযানের ইরাভ
রভাছাোঃ রযাহজনা রফগভ
রভাোঃ হভযাজ হযপ
রভাোঃ চাঁন হযপ
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আযানের আরভ
মৃতোঃ যহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ রহযনা রফগভ
রযখা আক্তায
ইউনু আরী
ভহভা রফগভ
রভাোঃ বুজ হভয়া
রভাোঃ হদায যভান
হফউটি রফগভ
রভাোঃ যহফউর ইরাভ রুবফর
রভাোঃ নুরুজ্জাভান যকায
রভাছাোঃ ভহজদা রফগভ
রভাোঃ সুভন আবভদ
রভাোঃ অহরয়ায যভান
এছাবফান রনছা
াীন আরভ
অহরয়ায যভান
এছাবফান রনছা
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ সুরতানা যাহজয়া
রভাোঃ ভাসুদ যানা
মৃতোঃ আব্দুয যভান
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাবদয হজরানী রচৌধুযী রভাোঃ যহপকুর রচৌধুযী
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ যহদুর ইরাভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ যহদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাোঃ বতমুয যভান
রভাছাোঃ উবম্ম কুরসুভ
রতৌহদুয যভান হমুর
রদাবয়ত রাবন রভাবিদ
রাইরী রফগভ
রভাোঃ যাহজফ হভয়া
রভাোঃ জহুরুর ইরাভ
াহফতা রফগভ
সুযহজৎ কুভায দা
যনহজৎ কুভায দা
কৃষ্ণা যানী
আহযপা আক্তায
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রভাছাোঃ জহযনা রফগভ
রভাোঃ আর-আহভন খাঁন রুবফর
রভাোঃ তাজর ইরাভ খাঁন
রযাবকয়া রফগভ
হযয়াজুর ইরাভ
রনছায উহিন
াভসুিাায
আরাদ রাবন
আব্দুর ক
হরহর খাতুন
ভহপজ উিীন
হদুর ইরাভ
ভহজিনা রফগভ
তাজযীন সুরতানা
রভাোঃ তাবয আরী (ফীয মুহক্তবমাদ্ধা)
আবনায়াযা রফগভ (াহরভা)
াহদয়া আপবযাজ
ভহউহিন
ইয়াহভন রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1992
02/01/1998
25/10/1989
06/02/1993
25/12/1990
25/04/1988
11/01/1988
27/09/1993
09/09/1990
11/08/1994
01/01/1996
23/10/1992
15/10/1987
16/01/1992
03/05/1996
01/11/1995
03/03/1997
10/08/1993
07/09/1990
25/11/1993
09/07/1998
20/01/1990
27/09/1988
01/07/1985
01/02/1988
24/11/1996
25/12/1989
22/08/1993
03/12/1993
05/08/1988
22/10/1992
01/01/1986
11/12/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83730

রভাোঃ হযপাত রাবন

83731

তাছহরভা আক্তায

83732

রভাোঃ হদুর ইরাভ

83733

রভাোঃ আহনছুয যভান

83734

রভাোঃ রভাত্তাহরফ রাবন

83735

রভাোঃ রুবফর ফাবু

83736

রভাোঃ রগারাভ যব্বানী

83737

রভাোঃ ভাহজদুর ইরাভ

83738

রভাোঃ হফপ্লফ রাবন

83739

রভাোঃ সুজন রাবন

83740

ভহদুর ইরাভ

83741

আযানের ইরাভ

83742

াহদুর

83743

বয়দ যাবর

83744

রভাোঃ হভজানুয যভান

83745

রভাোঃ ভবনায়ায রাবন

83746

রভাোঃ আব্দুয যহকফ রাবন

83747

আব্দুয যহদ রভাল্লা

83748

রভাোঃ আবু জাপয

83749

তাহনয়া রফগভ

83750

রভাোঃ হরটন হভয়া

83751

রভাোঃ াাদাৎ রাবন

83752

রভাোঃ রুবফর ক

83753

রভাোঃ আহভরুর ইরাভ

83754

রভাোঃ আহকুর ইরাভ

83755

রভাস্তাহপজুয যভান

83756

রভাছাোঃ রযজয়ানা সুরতানা

83757

পাহভনা নাজনীন

83758

রভাোঃ ভাসুদ যানা

83759

রভাোঃ এনামুর ক

83760

রভাোঃ রাবর যানা

83761

রাবর যানা

83762

হভতু দা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আোঃ যাজ্জাক
ভবনায়াযা
রভাোঃ ইব্রাীভ হভয়া
যীনা রফগভ
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
রভাছাোঃ জহুযা খাতুন
আম্মদ আরী
রভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ আনারুর ইরাভ
রভাছাোঃ রদরজাান রফগভ
রভাোঃ কহরভ উহিন
রভাছাোঃ রভাহভনা খাতুন
রভাোঃ ছবরভান আরী
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ হফউটি রফগভ
রভাোঃ বযায়ায রাবন
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাবরভ আরী প্রাভাহনক
যাবরা রফগভ
রভাজাবম্মর ক
আছভাহন রফগভ
এ, রক, আজাদ
াানাযা হফহফ
বয়দ খহফয উহিন
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাবতন
পহযদা রফগভ
রভাোঃ জাহভয়ায যভান
ভবনায়াযা রফগভ
মৃতোঃ রগারাভ আকফয
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাাম্মদ ইউনুছ আরী রভাল্লা
নূযনাায রফগভ
রভাোঃ রানা হভয়া
হভবোঃ জয়নফ হফহফ
আফদুর ফাবযক
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ খয়ফয যভান
রভাছাোঃ যনাযা
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ হভনা আক্তায
রভাোঃ আউয়ার রভাল্লা
রযনু রফগভ
রভাোঃ পহযদ-উর-ইরাভ
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ জহয উহিন
রভাছাোঃ ভবভনা রফগভ
রভাোঃ হযয়াজুর ক
রপহি রফগভ
নজরুর ইরাভ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ফাযী
রভাছাোঃ খায়রুন রনছা রফগভ
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ কাবভ আরী
রভাছাোঃ াহভনা রফগভ
আব্দুর জহরর
কাজরী রফগভ
প্রদী কুভায দা
ফহফতা যানী দা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

08/01/1994
05/03/1998
10/12/1987
01/01/1990
17/08/1991
01/01/1997
21/08/1994
06/06/1993
18/04/1996
12/03/1991
10/10/1996
01/01/1996
01/01/1995
01/05/1993
06/01/1990
01/06/1987
15/06/1987
08/03/1990
15/10/1988
20/04/1988
12/09/1989
01/01/1996
24/08/1989
01/10/1997
01/01/1996
08/02/1992
02/10/1991
25/04/1992
10/11/1996
15/08/1987
15/01/1994
18/05/1996
01/01/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83763

অহরউল্লা

83764

রভাোঃ যাবদুর রুভান

83765

হখা যানী

83766

যাহজয়া সুরতানা

83767

রভাোঃ আহনছুয যভান

83768

রভাোঃ াজ্জাদ রাবন

83769

জািাতুর রপযবদৌ

83770

জাাঙ্গীয আরভ

83771

রভাোঃ জাভার উহিন

83772

াহদুর আহভন

83773

রভাোঃ আবু ফকয হহিক

83774

রভাোঃ হজান

83775

আবু াঈদ

83776

রাবনায়াযা খাতুন

83777

রভাোঃ আরাজ্ব রাাইন

83778

রভাোঃ রভাকবছদুর আরভ

83779

আহিঁ

83780

রভাোঃ আযবদ আরী

83781

এ.এভ. মুনীরুজ্জাভান

83782

রভাোঃ যাহকবুর াান জীফ

83783

রভাোঃ জাকাহযয়া প্রাভাহনক

83784

কাায আবভদ

83785

রভাোঃ াহনুয যভান

83786

এ এভ জাবয়দ আবম্মদ

83787

রভাোঃ আক্তারুজ্জাভান খান

83788

রভাোঃ যায়ানুর ইরাভ

83789

রভাোঃ রাযায়াদী

83790

রভাোঃ ইকযামুর ইরাভ

83791

সুফণ িা আক্তায

83792

রভাোঃ নাহদ াান

83793

রভাোঃ ঈভান আরী খান

83794

রভাোঃ আফদুল্লা

83795

রভাোঃ াীন রযজা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
নজরুর ইরাভ
ারুর রফগভ
রভাোঃ আযানের ইরাভ
রভাছাোঃ আনজুআযা
কারী াংকয প্রাাং
যভা যাণী
আবু াঈদ
নাজভা রফগভ
রভাোঃ ভহপজ উহিন
রভাছাোঃ ভবভনা খাতুন
রভাোঃ াজাান
রভাাোঃ তহুরুন রনছা
রভাোঃ গাজী রকান্দায
পহযদা রফগভ
হফল্লার রাবন
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবয
নাহগছি আক্তায
কাজী রভাোঃ নুরুর আহভন
াহন আযা আকতায
মৃত হখভহিন
রভাছাোঃ আবরয়া হফহফ
রভাোঃ পজলুয যভান
আবয়া খাতুন
াইদুয যভান
াবয়ভা
পজলুর ক
নাহছভা হফহফ
রভাোঃ আভজাদ আরী রখ
রভাাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ রাবন আরী
রভাকবছদা হফহফ
আোঃ আহজজ মৃধা
রভাাোঃ হফউটি রফগভ
রভাোঃ বাদুযী ভন্ডর
রভাছাোঃ জাবভরা রফগভ
রভাোঃ আইনার ক
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আরী রাবন
কাজর রযখা
রভাোঃ জয়নার আবফদীন প্রাভাহনক
মৃত রজাবফদা আবফদীন
রভাোঃ জাাঙ্গীয খান
কহনুয রফগভ
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ যাহজয়া রফগভ
মৃত আবুর াবভ হভয়া
জাবয়দা খাতুন
রভাোঃ য়াবজদ খাঁন
পাহতভা রফগভ
রভাোঃ কাভরুজ্জাভান
রভাাোঃ নাযীন রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
হযপা আক্তায
রভাোঃ তাজুর ইরাভ
ীভা ইরাভ
রভাোঃ আক্কাছ রভাড়র
ারুর রফগভ
রভাোঃ হপবযাজুর ক
রভাছাোঃ রভবরুবিছা
রভাোঃ আম্মদ আরী খান
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ ভয়নুর
রভাছাোঃ হরহর খাতুন
রভাোঃ য়াবজদ আরী
রভাছাোঃ হহযনা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

28/08/1996
07/05/1996
05/01/1988
01/09/1993
02/04/1991
31/10/1995
30/11/1995
26/10/1997
01/07/1988
14/12/1988
12/03/1995
03/10/1993
15/11/1991
01/01/1998
04/05/1990
23/12/1996
10/11/1994
10/05/1997
31/12/1993
01/03/1998
06/03/1993
31/05/1996
06/12/1986
28/10/1987
30/03/1996
16/10/1998
15/09/1992
21/05/1994
06/01/1998
11/03/1989
05/01/1990
01/01/1998
05/11/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83796

যাবদুর ইরাভ

83797

রভাোঃ আভান উল্লা যকায

83798

রভাাম্মদ যাবদ আরী

83799

রভাোঃ াহফবুয যভান

83800

তানহজরা খান

83801

ভাসুদ যানা

83802

ভহযয়ভ আক্তায মুন

83803

হফত্র চাকভা

83804

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

83805

রভাোঃ জাহদ াান

83806

যাহজদা আক্তায

83807

প্রবাতী যানী হফশ্বা

83808

রভাোঃ রুবফর রখ

83809

রভাোঃ যাহকফ রাবন

83810

যাজ কুভায হকদায

83811

সুভন কুভায াা

83812

জাবদ রাবন

83813

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

83814

হযন্ময় ল্লান

83815

রক.এভ. হদুর ইরাভ

83816

শ্রী কৃষ্ণ কুভায ভন্ডর

83817

যাবদুর ইরাভ

83818

রভাোঃ হযয়াদ রফাযী

83819

রভাোঃ াানুর ফয ভজুভদায

83820

াহবুয যভান

83821

আবনায়ায রাবন

83822

আফদুর আর ভামুন

83823

হফপ্লফ দা

83824

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

83825

রভাোঃ আরভ রাবন

83826

রভাোঃ ভাসুদ ারাদায

83827

রভাোঃ ভারুয জাান

83828

তাহরভা হফনবত যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আবুর রাবন
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ যকায
রভাছাোঃ জবফদা খাতুন
তাযা হভয়া
আভাতফ রফগভ
রভাোঃ ভয আরী
রভাছাোঃ াহভদা খাতুন
নুরুর ইরাভ খান
গুরান আযা খান
মৃত রভাাভভদ আরী
যাহভা খাতুন
ভাসুদ রাবন
নাহযন রফগভ
রভন্ত চাকভা
কুহন্ত চাকভা
রভাোঃ আবুর াান
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ তাবজভ আরী ারাদায
ডাহরভ রফগভ
আরী আকফয
াবযা রফগভ
হফবনাদ চন্দ্র হফশ্বা
হদারী যানী হফশ্বা
রভাোঃ াভছুর ক
রভাছাোঃ াহদা খাতুন
রভাোঃ াজাান
াহভদা রফগভ
ভহনবভান হকদায
াহন্তরতা হকদায
ভদন কুভায াা
রপারী যানী াা
জাভার উিীন
ভবনায়াযা রফগভ
আব্দুর ভহজদ
রজাফাইদা খাতুন
মৃত শ্রীকান্ত ল্লান
রিী যানী
রভাোঃ চাঁদ খান
জাানাযা রফগভ
শ্রী ফসুবদফ চন্দ্র ভন্ডর
শ্রীভহত আদুযী যানী
মৃত রাযাফ রাবন
যাবদা রাবন
রভাোঃ ভহতন রফাযী
যাবফয়া রফগভ
মৃত রভাোঃ আবুর ফয ভজুভদায
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ াহরভ রফাযী
াানুয আক্তায
যহপকুর ইরাভ
নুয জাান
আফদুয যফ
তাজ নাায রফগভ
হফভর চন্দ্র দা
হনলু যানী দা
আব্দুর খাবরক
রযখা রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক
হভব নাহছভা রফগভ
আব্দু ারাভ
পাবতভা রফগভ
াযয়ায জাান কাজর
রভাছাোঃ রপযবদৌী রফগভ
রভাোঃ খহরলুয যভান
খাহদজা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

14/12/1991
15/11/1988
05/12/1993
01/12/1986
08/04/1994
19/10/1997
31/12/1998
13/10/1989
05/03/1994
20/08/1992
20/02/1995
11/06/1992
06/12/1995
01/06/1988
24/09/1989
28/11/1996
16/12/1995
08/02/1989
06/01/1988
25/12/1985
12/06/1989
01/03/1989
25/12/1993
08/03/1993
12/08/1988
07/02/1994
12/01/1998
02/01/1994
07/09/1992
01/02/1995
25/05/1990
13/03/1999
12/08/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83829

রভাোঃ যহকবুর ইরাভ

83830

রাাগ হভয়া

83831

জীফন কৃষ্ণ যায়

83832

ভামুন অয যহদ

83833

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

83834

রভাোঃ রুবফর ারাদায

83835

রভাোঃ এছানুয যহদ

83836

রভাোঃ াযববজ

83837

শ্রী ভধুসূদন যায়

83838

রভাোঃ রভাস্তপা াহফবুয যভান

83839

রভাছাোঃ রভাবভনা খাতুন

83840

রভাোঃ যাজু আবম্মদ

83841

যীনের ইরাভ

83842

রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ

83843

রভাোঃ াহফবুয যভান

83844

রভাোঃ যাবর যানা

83845

রভাোঃ ারুন-অয-যহদ

83846

রভাোঃ রাবন আরী

83847

ফহঙ্কভ চন্দ্র যায়

83848

রভাোঃ জাহফদ াান

83849

নাহদা আক্তায রপ্রেভা

83850

রদারন চন্দ্র রদ

83851

রভাোঃ আান াফীফ

83852

রভাোঃ এনামুর ক

83853

রভাোঃ পাইজুর ইরাভ খন্দকায

83854

রভাোঃ আব্দুর ভহতন

83855

হভরা আক্তায

83856

রভাছাোঃ ফহফতা খাতুন

83857

াহরভা আক্তায ভহন

83858

রভাোঃ যন জাহভর

83859

ভানহফকা যায়

83860

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

83861

রভাছাোঃ হউরী আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ মুক্তায আরী
যহভা আক্তায
রভাোঃ হয়ায আরী
হহযন রফগভ
ভূবন্দ্র নাথ যায়
রকাহকরা যানী যায়
রভাোঃ আবনায়ায রাবন মৃধা
রভাাোঃ সুরতানা রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন হভয়া
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আোঃ াহকভ ারাদায
কুরসুভ রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আরী
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আযানের আরভ
াযবীন আক্তায
মৃত হতানাথ ফভিন
শ্রী ভহত রফহুরা যানী
রভাস্তাক আবভদ
াহদা নাহযন
রভাোঃ াাবুহিন
রভাছাোঃ আকহরভা রফগভ
মৃত ভহনরুহিন গাজী
ভহজিনা খাতুন
তাযা হভয়া
াভসুিাায
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ াহপজা রফগভ
রভাোঃ াহপজুয যভান
রভাছাোঃ াযবীন
রভাোঃ খহতফ উিীন
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ ইব্রাীভ
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
রভাোঃ জাভার উিীন
রভাছাোঃ হহিযা রফগভ
ফীবযন্দ্র যায়
অহনতা যানী
রভাোঃ াহফবুর াান
রভাছাোঃ ভহনযা রফগভ
রভাোঃ হদ
ানা
রগাার চন্দ্র রদ
সুহভত্রা যানী রদ
াবদ আরীভ ভাষ্টায
াহরভা রফগভ
রভাোঃ তাবয আরী গাজী
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ খন্দকায
রভাছাোঃ পহজরা রফগভ
মৃত হদ আরী
রভাছাোঃ রভাবভনা খাতুন
রভাোঃ রভলু রখ
রভাাোঃ ভয়না রফগভ
রভাোঃ রভাবরভ আরী প্রাাং
রভাছাোঃ পহযদা হফহফ
রভাোঃ আব্দুর াই
তহুযা রফগভ
মৃত আোঃ কহযভ
যহভা রফগভ
রবরন্দ্র নাথ যায়
হফষ্ণু হপ্রয়া
রভাোঃ যভতুল্লা
রভাছাোঃ রজাবফদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ছাত্তায
রভাছাোঃ হভহছযন রনছা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/06/1996
09/05/1995
21/02/1989
02/01/1993
15/07/1994
10/11/1990
03/12/1994
21/08/1995
12/10/1990
27/04/1995
05/06/1998
01/01/1992
07/06/1994
11/01/1993
09/11/1987
16/09/1988
17/08/1987
11/11/1995
12/02/1996
20/05/1990
14/12/1994
15/01/1997
30/12/1989
15/12/1989
15/04/1996
15/11/1990
04/07/1990
17/01/1994
04/02/1997
29/11/1989
12/02/1997
24/03/1993
08/06/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83862

রভাছাোঃ াহকরা আক্তায

83863

রভাোঃ রাবর যানা

83864

শুভ্র ভজুভদায (শুব)

83865

অজয় কুভায রঘাল

83866

রভাোঃ তাহযক আবভদ

83867

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

83868

হয াংকয যায়

83869

স্বপ্না যায়

83870

রভাোঃ হফপ্লফ রাবন

83871

রভাোঃ ভবনায়ায রাবন

83872

সুফণ িা

83873

রভাোঃ ইকফার রাবন

83874

াযহভন আক্তায সুভা

83875

রভাোঃ ইভাইর রাাইন

83876

ভহনযা খানভ

83877

রপযদাউ

83878

ইয়াছনুয

83879

রভাোঃ যাফায ইরাভ ফসুহনয়া

83880

রভাোঃ ভাবুবুয যভান

83881

রভাোঃ নাজমুর াান

83882

মুাম্মাদ আহরভ খান

83883

রখ লু হভয়া

83884

রজহভন আযা জুুঁই

83885

এ. এ. এভ. আহজজুর ইরাভ

83886

াভীনুন কফীয

83887

াহদুর ইরাভ

83888

রভাোঃ কাভার রাাইন

83889

ীমৄল কুভায

83890

হয়ন কুভায প্রাভাহনক

83891

রভাোঃ াহব্বয রাবন

83892

রভাোঃ াহফবুয যভান

83893

রভাাম্মদ আজভ খাঁন

83894

রভাোঃ পহযদুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর ছাত্তায
রভাছাোঃ হভহযন রনছা
রভাোঃ জারার উিীন
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
প্ররয় হফন্দু ভজুভদায
যীনা যানী ফসু
অজয়দ রঘাল
ফন্দনা যানী রঘাল
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
রভাছাোঃ াজাদী ফানু
আব্দুর াহভদ
াহফয়া খাতুন
হফভর চন্দ্র যায়
কাঞ্চন যানী যায়
হফভর যায়
নীরা যায়
রভাোঃ ইছা ভামুদ
রভাছাোঃ ভফহজনা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
মৃত ভবনায়াযা রফগভ
ইদুর ক
কাজর আকতায
রভাপাবজ্জর ক
হযনা রফগভ
রভাোঃ য়াবজদ আরী যদায
রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ নুরুিীন
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আবুর াবভ আরী
রভাছাোঃ রগারাী রফগভ
সুরতান াাং
ছাবরা রফগভ
ইয়াহছন
পাবতভা
রভাোঃ ভাবুবুর ইরাভ ফসুহনয়া
ভামুদা খাতুন
রভাোঃ জয়নার িাযী
াহপয়া রফগভ
রভাোঃ রগারাভ ভরা
হভব নুপা হজ. এভ
মৃত ভাবরক খান
পজযা রফগভ
রভাোঃ ইউনু রখ
রভাাোঃ নাহগি রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয খান
নাহদা রফগভ
রভাোঃ আোঃ যহদ
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
আব্দুর খাবরক
হপরুজা খাতুন
আোঃ আহজজ
জহভরা
রভাোঃ নের হভয়া
হভনাযা রফগভ
প্রনেল্ল কুভায প্রাভাহনক
রপারী যানী
নয়ন কুভায হ.রক
আভহদ যানী
রভাোঃ মুহজবুয যভান
নূয জাান রফগভ
মৃত রভাোঃ ভহজবুয যভান
যাবদা রফগভ
রভাাম্মদ ইহি াযাাং
নূয নাায রফগভ
রভাোঃ আছান আরী
রভাছাোঃ হপবযাজা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

08/05/1995
27/12/1992
01/01/1996
01/01/1989
22/08/1996
08/09/1995
13/03/1995
25/10/1989
12/12/1988
06/04/1990
06/12/1988
14/08/1987
15/09/1990
01/01/1992
07/12/1993
15/06/1995
01/01/1990
01/01/1989
25/10/1989
05/07/1987
17/06/1988
25/12/1993
07/12/1991
27/11/1997
01/04/1991
01/01/1989
30/06/1987
23/07/1988
02/05/1995
11/10/1993
03/01/1992
03/07/1995
02/11/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83895

াহনা

83896

রভাোঃ আান াহফফ

83897

আহতয়ায যভান

83898

আপবযাজা আক্তায হরজা

83899

হপবযাজ আবভদ

83900

রাবর

83901

ভহজবুয যভান

83902

রভাোঃ রুবফর হভয়া

83903

আহযপ হফল্লা

83904

ইযাত জাান

83905

কাউায আবম্মদ জুম্মান

83906

মুাম্মদ রফাযান আরভ ভহন

83907

রভাোঃ য়াহভ যকায

83908

মুাম্মদ আফদুল্লাহর ভনছুয

83909

মুাম্মদ তাজুর ইরাভ

83910

রভাোঃ হভজানুয যভান

83911

রাানুয যভান

83912

ভরয় কুভায ভন্ডর

83913

রভাোঃ াবযায়ায াহফফ

83914

রভাোঃ াইনের ভানচুয

83915

রখ তহযকুর ইরাভ

83916

প্রানজর কুষ্ণ দা

83917

রভাাম্মদ নুরুর আপছায

83918

রভাোঃ যাহকবুয যভান

83919

রযাকনুজ্জাভান

83920

রভাোঃ নুরুজ্জাভান হকদায

83921

রভাোঃ জাকাহযয়া রাবন

83922

রভাোঃ আবু াান

83923

ভামুদুর াান

83924

রভাোঃ আহযনেজ্জাভান

83925

রভাোঃ যভজান আরী

83926

রভাোঃ কাবয় ভামুদ

83927

ভীয ভয পারুক

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
াভছুর ক
াবজযা
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রভাছাোঃ রভবরুন রনছা
আব্দুর ভািাপ ভন্ডর
াবজদা খাতুন
আহজজুর ক
নাজভা খাতুন
রভাোঃ াভছুর আরভ
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
আফদুর আহজজ
হফউটি
চান হভয়া খান
জুবযা খাতুন
আব্দুর কহযভ
রযাবকয়া
রভাোঃ আব্দুর রহতপ গাজী
ভানেজা
সুরতান রাবন
াভসুিাায রফগভ
আব্দুর জব্বায
ভাকছুদা রফগভ
মৃত রভাোঃ নূরুর আরভ
আপবযাজা াযবীন
মৃত রভাোঃ আোঃ যহভ
রভাাোঃ হফরহক রফগভ
মুাম্মদ নুরুর আফচায
যহভা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান
রভাছাোঃ নাযহগছ রফগভ
রভাোঃ সুরতান আবভদ
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
সুন্দয ফস্ত্র ভন্ডর
হভনাত যানী ভন্ডর
রভাোঃ ফাফয আরী
রভাছাোঃ াহদা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ তহভনা খাতুন
রখ আোঃ াফ
রভাছাোঃ খাহদজা রফগভ
মৃত আইর কুষ্ণ দা
দুলু যানী দা
রভাাম্মদ রুহুর আহভন
পাবতভা খাতুন
রভাোঃ খহরলুয যভান
রভাছাোঃ হফউটি রফগভ
রভাাম্মদ আরী
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
আব্দুর ভািান হকদায
রগারাী
নূরুর ইরাভ
রজহভন রফগভ
রভাোঃ মুনছুয আরী
রভাছাোঃ রযাবকয়া াযবীন
ইভান আরী ানা
সুকজান
রভাোঃ আব্দুর কাবদয
রভাছাোঃ যনাযা রফগভ
রভাোঃ াান গাজী
রভাছাোঃ ভয়না খাতুন
মৃত মুনছুয আরী
াহভদা রফগভ
ভীয যাবদ আরী
রভাছাোঃ পহজরা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

03/01/1991
15/08/1995
03/05/1990
07/04/1997
01/03/1989
28/01/1990
31/12/1994
01/05/1998
11/09/1993
15/06/1996
06/10/1996
10/12/1994
12/07/1994
17/01/1996
05/12/1990
20/06/1987
20/10/1991
23/12/1990
03/12/1993
07/04/1990
19/11/1990
15/12/1987
30/10/1988
31/12/1993
12/12/1987
25/02/1990
12/06/1997
18/11/1989
09/01/1989
25/05/1987
28/10/1992
10/08/1991
13/04/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83928

রভাোঃ ভবনায়ায রাবন

83929

রভাোঃ আাদুর াহফফ

83930

রভাোঃ আফদুর আহজজ

83931

রাহনয়া আক্তায

83932

রভাোঃ জহভ উহিন

83933

অহনক ইরাভ

83934

পাযজানা ইয়াছহভন

83935

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

83936

রভাোঃ াখায়াতুর ফাযী

83937

াযহভন আক্তায

83938

রাহনয়া আক্তায াথী

83939

সুজন চন্দ্র ফারা

83940

তন্ময় বি

83941

রায়াইবুর ইরাভ

83942

রাহনয়া আক্তায

83943

রভাোঃ আব্দু াভাদ

83944

মুাম্মদ াাদাৎ রাবন

83945

আর ইভযান

83946

রভাোঃ হপ আবভদ

83947

হদনৄ চন্দ্র রদফ

83948

তাবযক আরী

83949

এ. এভ. যাবর

83950

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

83951

ারা উহিন

83952

কায়বকাফাদ

83953

রভাোঃ টিটু রক

83954

তাহভভ াান

83955

রযাবকয়া আক্তায

83956

সুভনা আক্তায (ছহনয়া)

83957

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

83958

রভাোঃ এনামুর ক

83959

রভাছাোঃ ছহভযন রনছা

83960

নাযীন আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত: দহরর উিীন
রভাছাোঃ এবরভান রনছা
রভাোঃ তছহরভ উহিন
রানাবান রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
জাানাযা রফগভ
লুৎনেয যভান ভাসুক
ছহরভা খাতুন
রভাোঃ আপতাফ উহিন
রভাছাোঃ তনেরুনবিছা
রভাোঃ মুহরভ
আভা রফগভ
রভাোঃ ইয়াহছন আরী
াহদা রফগভ
রভাোঃ নুয ইরাভ
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আহজজায যভান
রভাছাোঃ াবরা খাতুন
রভাোঃ যভজান আরী
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ রাফান
রভাছাোঃ রজাবরখা
নবয চন্দ্র ফারা
আরনা ফারা
অবাক কুভায বি
াংকযী বি
াবপজ ভহউহিন
াবনা রফগভ
মৃত রভাোঃ আোঃ রছাফান
রভাাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
হজহকয়া রফগভ
মু. নুরুর আহভন
আবনায়াযা রফগভ
হদ উল্লা
যহভা রফগভ
রভাোঃ রুহুর আহভন
াহফফা রফগভ
অনাহদ চন্দ্র রদফ
রজযাহতকা যাণী রদফ
ইউছুপ আরী
রফরা রফগভ
রভাোঃ রভৌজারী যদায
লুৎনেবিছা
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রজানা রফগভ
যহফ উল্লা
আহছয়া রফগভ
আোঃ ভিাপ
ভাযহজয়া খাতুন
আকফয রক
রুহফয়া রফগভ
ভান গনী
হভনাযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ াহরভ
ভভতাজ রফগভ
াহরভ
ভভতাজ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ ায়া খাতুন
রভাাম্মদ আরী
ছহকনা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
রুফান রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রভাব িদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

18/11/1988
20/10/1990
15/10/1994
25/02/1994
18/07/1992
29/12/1997
20/04/1997
25/05/1987
04/01/1988
24/05/1998
20/10/1994
10/05/1990
17/06/1990
16/02/1993
02/02/1989
10/08/1989
01/08/1990
20/11/1991
01/02/1988
01/02/1995
25/04/1994
18/08/1991
05/04/1990
01/06/1989
23/03/1998
20/06/1993
01/01/1995
02/02/1999
31/01/1997
06/07/1997
22/06/1991
02/09/1989
10/12/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83961

রভাোঃ আহতকুজ্জাভান

83962

রভাছাোঃ হয়া আক্তায

83963

রভাছাোঃ াযভীন আক্তায

83964

রভাোঃ আব্দুর আহরভ

83965

রভাোঃ হভরন রাবন

83966

রভাোঃ হভজানুয যভান

83967

রভাোঃ রগারাভ ভতুজ
ি া

83968

রভাোঃ সুভন রভাল্যা

83969

হভোঃ নাছযীন আক্তায

83970

াযহভন সুরতানা

83971

রিী কান্ত যায়

83972

রভাোঃ নুরুজ্জাভান হভয়া

83973

রভাোঃ পারুক রাবন

83974

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

83975

কাঞ্চন কুভায প্রাভাহনক

83976

াহয়া সুরতানা

83977

তানহজনা আইহযন আা

83978

রভাোঃ াইদুয যভান

83979

রভাোঃ এনামুর ক

83980

আপানা রাবন

83981

রভাোঃ ভাইনুহিন

83982

রভাোঃ আহতকুয যভান

83983

রভাাম্মদ ররাকভান রাবন

83984

জহরুর ইরাভ

83985

রভাোঃ তানবীয াান যাজীফ

83986

রভাোঃ ভামুদুর াান

83987

এনামুর কফীয

83988

আকাশুয যভান আকা

83989

রভাোঃ আযানের আরভ

83990

রভাোঃ াছনাইন

83991

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

83992

এ. এভ হপকুর ইরাভ

83993

রভাোঃ াবদ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর রহতপ
আছভা রফগভ
রভাোঃ ভহনয উহিন
ফানু রফগভ
রভাোঃ ভহনয উহিন
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
মৃত াহভদুয যভান
ভহজদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর রহতপ
রভাছাোঃ ভবভনা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ নাহজিনা রফগভ
মৃতোঃ রভাোঃ বয়দ আরী
নূযজাান রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন রভাল্যা
াভসুিাায রফগভ
রভাোঃ বতয়বুর ইরাভ
হভোঃ আক্তায ফানু
রভাোঃ হভজানুয যভান
াহপয়া রফগভ
রশ্বত কুভায যায়
রুফী যানী যায়
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ নুরুিাায রফগভ
রভাোঃ আহছয উিীন
রভাছাোঃ আবভনা খাতুন
রভাোঃ ছাভসুয গাজী
রভাছাোঃ রজাযা রফগভ
অরুন কুভায প্রাভাহনক
গীতা যানী
এভদাদুর রাবন
নাজভা রফগভ
রভাোঃ ভাাবুবুয যভান
াভসুিাায
রভাোঃ আোঃ ভািান মুিী
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ ররাকভান রাবন
মৃত ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আরী রাবন
রভাছাোঃ নাহছভা আক্তায
রভাোঃ আফদুর ভাবরক হভয়া
ভভতাজ
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ আহজিনা রফগভ
আফদুর রহতপ
াানাজ রফগভ
াভসুিীন
হফউটি
রভাোঃ াহপজুয যভান
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ ীদ খাঁন
রভাাোঃ রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ
রভাছাোঃ কাভরুন নাায রযনু
রভাছাোঃ ভবনায়াযা
রভাোঃ াহফবুয যভান
মৃতোঃ আব্দুর কাবদয
রভাছাোঃ রজবরখা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ক
নুরুন নাায
রভাোঃ আবুর ফাায
যহভা রফগভ
আব্দুর ভািান রখ
মৃতোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রভাছাোঃ রাকী রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

02/08/1998
21/08/1997
07/02/1992
01/03/1990
28/08/1997
04/04/1993
05/05/1989
19/11/1992
20/10/1992
21/02/1991
20/12/1994
20/08/1990
10/01/1992
05/06/1992
12/12/1988
03/03/1995
20/11/1994
01/06/1989
11/10/1988
13/05/1997
01/11/1987
15/12/1996
01/01/1989
01/03/1992
12/10/1988
03/06/1987
15/10/1995
10/01/1998
31/05/1987
01/01/1997
05/06/1992
27/05/1992
31/12/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

83994

রভাোঃ আরাহভন

83995

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

83996

রভাোঃ রহরভ রাবন

83997

রভাছাোঃ কুরছুভ রফগভ

83998

রভাোঃ আবু ানাত যাহব্ব

83999

রভাছাোঃ গুরনাায আক্তায

84000

রভাছাোঃ হভনা াযবীন

84001

রভাোঃ খাবদমুর ইরাভ

84002

হনলুপা ইয়াছহভন

84003

রভাোঃ যায়ান

84004

রভাোঃ াহবুয যভান

84005

রভাোঃ জাহকরুর ইরাভ

84006

তাহনয়া হহিকা

84007

রভাছাোঃ তাভািা ইয়াহভন মুন

84008

রভাোঃ বুয আরী

84009

হনলুপা ইয়াছহভন

84010

তাহনভ আকন

84011

আপছায আরী

84012

রভাোঃ ভকবদুয যভান

84013

রভঘনাথ চন্দ্র ফভিন

84014

চন্দন কুভায যায়

84015

রভাোঃ জহুরুর ইরাভ

84016

রগৌতভ চন্দ্র ফভিন

84017

ান্তা সুরতানা

84018

রভাোঃ হপবযাজ জাভান

84019

অনু কুভায রঘাল

84020

অনুভ কুভায ফভিন

84021

রভাোঃ াসুরতান াগয

84022

হভরন কুভায ভন্ডর

84023

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

84024

রভাোঃ ভহফউল্লা

84025

ভীয দা

84026

রভাোঃ ফহন আহভন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)

আবুর রাবন ভূইুঁ য়া
রভাছাোঃ আবভনা রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ এভদাদুর ক
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ জাহভয়ায যভান
রভাছাোঃ তাজনুযা রফগভ
রভাোঃ য়াবজদ আরী
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ হগয়া উহিন
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ এনামুর ক
রভাছাোঃ নুযবনায রফগভ
রভাোঃ আতাউয যভান
রভাছাোঃ আকহরভা রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
ভহদা রফগভ
রভাোঃ াভছুহিন
কহনুয রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
বুলুয়াযা রফগভ
রভাোঃ ভকবছয আরী
রভাছাোঃ বুহর হফহফ
মৃত াহবুয যভান
নাহছভা আক্তায
রভাোঃ ইব্রাীভ খহরর
রভাছাোঃ সুরতানা ইয়াহভন
রভাোঃ রবকন্দায আরী খান
রভাাোঃ আবরয়া রফগভ
ভীয রভাাযযপ রাবন
ভাগবপযাত রফগভ
রভাোঃ কুদ্দু আরী আকন
যন আযা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তপা
রযানা রফগভ
রভাোঃ াভসুর ক
ভনসুযা রফগভ
হনতী চন্দ্র যায়
হভহন যানী যায়
জয়বদফ চন্দ্র ফভিন
হনযরা যানী
রভাোঃ আব্দুর কাবদয
জহভরা রফগভ
হনতী চন্দ্র ফভিন
হভহন যানী
হদুর আরভ
সুহপয়া খাতুন
রভাাম্মদ আরী
রভাছাোঃ পহযদা রফগভ
লষ্ঠী দ যকায
ীতা যানী যকায
কৃষ্ণবক ফভিন
শ্রীভহত রাবা যানী
রভাোঃ আব্দুর গফ্পায যকায
রভাছাোঃ াানাজ রফগভ
প্রান্ত কুভায ভন্ডর
যত্না যানী ভন্ডর
ইাক ভূইুঁ য়া
পাবতভা রফগভ
আবুর কাবভ
াবজযা হফহফ
শ্যাভর দা
হফবা যানী
রভাোঃ পহযদুর ইরাভ যকায
হরহর রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/04/1990
01/08/1997
18/02/1994
15/12/1992
15/01/1991
15/11/1992
11/11/1994
20/09/1997
19/09/1991
03/07/1996
15/02/1991
24/07/1991
03/01/1993
30/11/1995
20/10/1984
30/11/1994
19/10/1996
11/09/1988
31/12/1987
25/06/1990
02/01/1991
25/05/1987
15/08/1988
10/11/1991
25/12/1987
06/07/1987
18/07/1990
01/01/1996
10/10/1995
12/03/1988
10/06/1992
20/09/1995
12/02/1999

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84027

াহভদা আকতায

84028

রভাোঃ হজামুর ইরাভ াীন

84029

রভাছাোঃ নাজহনন সুরতানা

84030

রভাোঃ আপজার রাবন

84031

তহযকুর ইরাভ

84032

জীফধন চন্দ্র ফভিন

84033

আব্দুল্লা আর ভাসুভ

84034

কাজর রযখা

84035

রভাোঃ আবর ভামুদ

84036

রভাাম্মদ মুা

84037

রভাোঃ আজার যকায

84038

রভাোঃ আবফদ খান

84039

রভাছাোঃ যীপা খানভ

84040

রভাোঃ ইহরয়া হভয়া

84041

জহুরুর ইরাভ

84042

রভাোঃ রযাকনুজ্জাভান

84043

রভাোঃ ভাহনক হভয়া

84044

াাদাত রাবন

84045

রভাোঃ আখতারুজ্জাভান

84046

রভাোঃ যায়ান রাবন

84047

রভাোঃ ভামুদ রাবন

84048

রভাোঃ কাহজভ উহিন

84049

রভাোঃ হুভায়ুন কহফয

84050

রভাোঃ যহদুর ইরাভ

84051

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান

84052

রভাোঃ হজফ রাবন যকায

84053

রভাোঃ সুভন ভামুদ

84054

রৌযব কয

84055

রভাোঃ আরভগীয ইরাভ

84056

রভাোঃ ভামুন ইরাভ

84057

রভাোঃ মুজাহদুর ইরাভ

84058

নুয যভান

84059

রভাোঃ ইউসুপ আরী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
নুয রভাাম্মদ ারাদায
রতাযা রফগভ
রভাোঃ রজাবফদ আরী ফীয মুহক্তবমাদ্ধা
মৃত রভাছাোঃ াবরাতুবজ্জাযা
রভাোঃ ভহয উহিন যকায
রভাছাোঃ যাবদা রফগভ
মৃত রভাোঃ রুস্তভ আরী ভাঝী
রভাাোঃ রযাবকয়া রফগভ
আফদুর ভহজদ
কুরসুভ রফগভ
চন্ডী প্রাদ ফভিন
তুরা ফারা
রারাইভান
যহভা
রভাোঃ আব্দুর জহরর যকায
কুরসুভ হফহফ
রভাোঃ আব্দুর ক যকায
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ নাহয আবভদ
খাবরদা আক্তায
রভাোঃ নুরুজ্জাভান যকায
রভাছাোঃ হখনা রফগভ
রভাোঃ ফকুর খান
রভাছাোঃ রযহজয়া খাতুন
রভাোঃ যহকফ রখ
হযীনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান
মৃত আবভনা খাতুন
আব্দু াভাদ
জহযনা
আবুর কারাভ
মৃত াানাযা রফগভ
রভাোঃ অহদুয যভান
রভাাোঃ রপারী আক্তায
ইভাইর রাাইন
াবজদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান
নাহছভা আযা খাতুন
রভাোঃ একযাভ রাবন
রভাছাোঃ ানা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ াছনা রনা
রভাোঃ জযত আরী
রভাছাোঃ ায়া রফগভ
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
মৃতোঃ রভাছাোঃ নুপা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ যাবনা রফগভ
আবু াঈদ
রভাছাোঃ কাভরুন রনছা
রভাোঃ হগয়া উহিন যকায
াহপয়া রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
স্বন কয
ভীনা কয
রভাোঃ আবুর কাবভ
আবভনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর রহতপ
রভাছাোঃ ভবভনা রফগভ
রভাোঃ জাহকয রাবন
ভাবজদা রফগভ
আবু তাবয
নাছযীন আক্তায
রভাোঃ ফাবছয আরী রফাযী
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

30/05/1992
04/04/1995
10/12/1995
05/04/1991
01/01/1993
06/08/1991
03/03/1994
06/06/1991
02/01/1993
07/02/1990
03/02/1988
25/05/1987
17/12/1989
11/01/1988
15/05/1989
30/09/1997
25/07/1993
17/11/1998
11/02/1989
26/12/1988
16/12/1989
15/12/1987
13/11/1995
27/11/1987
10/06/1995
01/04/1995
08/11/1992
15/09/1989
14/05/1996
03/05/1994
15/12/1989
01/03/1988
09/07/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84060

এভ, হপউর আরভ ফাদা

84061

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

84062

রভাোঃ আহযনেজ্জাভান

84063

রভাছাোঃ হনলুপা ইয়াহভন

84064

রভাোঃ আক্তারুজ্জাভান

84065

রভাোঃ আব্দুর জব্বায তাযা

84066

রভাোঃ ররার

84067

রভাোঃ আহযনেজ্জাভান

84068

াহখলুয যভান

84069

রভাোঃ যাাদ রাবন

84070

ভহনয আভদ

84071

রভাোঃ হহিকুয যভান

84072

কাজী মুনবজয াান

84073

রভাোঃ নহফছিীন

84074

প্রদী কুভায যায়

84075

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

84076

রভাোঃ রভবদী াান হভথুন

84077

রভাাযপ রাবন আকন্দ

84078

রভাোঃ রভফাহুর কহযভ

84079

রভাোঃ ভহভনুর ইরাভ

84080

জািাতুর রপযবদৌ

84081

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

84082

রভাোঃ ইভযান রাাইন

84083

রভাোঃ াভীভ রাবন

84084

রভাোঃ রাাগ হভয়া

84085

খন্দকায পারুক আবভদ

84086

রভাছাোঃ সুরতানা াযবীন

84087

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

84088

রভাোঃ াভসুর আরভ

84089

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

84090

রভাোঃ আহকুয যভান

84091

রভাোঃ রাবর যানা

84092

রভাোঃ কাইমুর ক

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাল্লা আবনায়ারুর ইরাভ
রযাহজনা াযবীন
রভাোঃ ইযপান আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহকভ
রভাছাোঃ আয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ নুরুর হুদা
রভাছাোঃ হহযনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাবদ হভয়া
রভাছাোঃ রজানা রফগভ
মৃত. হহিক হভয়া
রভাছাোঃ যাবদা রফগভ
রভাোঃ আতাউয যভান
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াহভদুয যভান
রভাছাোঃ আরুজা খাতুন
ভকবুর আবভদ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
াবরা
কাজী রভজফা উিীন
রভাছাোঃ ভাছুভা খাতুন
রভাোঃ নাহযউহিন
হযপা খাতুন
সুনীর কুভায যায়
হদিী যায়
রভাোঃ ইভাইর যদায
জাানাযা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
াপয উহিন আকন্দ
কাজী আহম্বয়া আক্তায
রভাোঃ এজাজুর ক
রভাাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাজাবম্মর ক
ভহযয়ভ রফগভ
হজকরুর ক
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ ভামুনুয যহদ
ভারুপা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ রহরনা খাতুন
রভাোঃ রফল্লার রাবন
রভাছাোঃ রাবনকা খাতুন
রভাোঃ াবকায়াত রাবন
রভাছাোঃ যাবজনা রফগভ
খন্দকায আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
রভাোঃ ভাাবুফ আরভ
রভাছাোঃ খাহতজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
রভাছাোঃ ানাজ রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাাোঃ ইবভাতাযা রফগভ
মৃত. রভাোঃ আব্দুর ভািান
আবভনা রফগভ
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
রভাছাোঃ বুরবুহর খাতুন
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
াহছনা আক্তায
রভাোঃ আহজজুর ক
রজানাযা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

28/09/1992
04/09/1993
20/08/1991
15/03/1995
27/11/1989
01/11/1987
16/05/1992
15/10/1988
11/01/1993
05/12/1995
30/01/1991
03/02/1988
22/10/1997
01/09/1986
23/09/1993
23/01/1989
05/11/1996
01/01/1994
10/05/1992
15/04/1991
11/02/1992
01/01/1994
03/04/1995
20/09/1997
01/06/1989
10/10/1987
04/08/1992
30/08/1992
14/11/1994
15/10/1994
12/10/1997
01/01/1991
01/04/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84093

রভাোঃ কাভার উিীন

84094

রভাছাোঃ আয়া হহিকা

84095

াধন চন্দ্র ভন্ত

84096

াহপজুয যভান

84097

আছভা খাতুন

84098

এপ.এভ নাজমুর াান

84099

রভাস্তাহপজুয যভান

84100

হফত্র কুভায যায়

84101

রভাোঃ নাহয উিীন

84102

রভাোঃ রভাজাহদুর ইরাভ

84103

হল্পী যানী যায়

84104

হফ,এভ জাাঙ্গীয রাবন

84105

রভাোঃ ভনজুয আরভ

84106

রাকী াযবীন

84107

রভাোঃ আইয়ুফ আরী

84108

জর চযাটাজী

84109

াইদুর ইরাভ নাঈভ

84110

রভাছাোঃ নাগী আক্তায (হদফা)

84111

নাজমুর ক

84112

আর-ভামুন

84113

রভাোঃ হজল্লুয যভান

84114

রভাোঃ জয়নুর আবফদীন

84115

ারা আক্তায

84116

যভজান রভাল্যা

84117

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

84118

রভাোঃ ঝন্টু হভয়া

84119

রভাোঃ রভাস্তপা কাভার

84120

রক,এভ রাান রযজা

84121

রাহনয়া আক্তায

84122

আহতকুয যভান

84123

রভাোঃ জাহদ

84124

রভাোঃ াপী উল্লা

84125

রা চন্দ্র যায়

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ইারুর ক
রভাাোঃ কবভরা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ রযাকানা রফগভ
রান চন্দ্র ভন্ত
মমুনা যানী ভন্ত
আব্দুর ভহজদ
াহপজা খাতুন
রভাোঃ রভাক্তায রাাইন রভাল্যা
রানাবান হফহফ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
রহরনা াযবীন
রভাোঃ মুছাফ আরী
ছুহপয়া রফগভ
অিয় কুভায যায়
হতবরা যানী
রভাোঃ ফাবুর
রভাছাোঃ তহভজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
রভাছাোঃ ভাহজদা খাতুন
মাহভনী কুভায যায়
রজযাৎস্দা যানী যায়
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ রভাবভনা রফগভ
রভাোঃ আহজজুয যভান
মুনজুনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াফ রখ
রযবফকা খাতুন
রভাোঃ রভবছয আরী
যাবফয়া রফগভ
ফাবুর চযাটাজী
হভনতী চযাটাজী
রভাোঃ রুস্তভ আরী
যাহদা রফগভ
রভাোঃ দহফরুর ইরাভ
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ পজলু ক
রভাছাোঃ নাহছভা রফগভ
রকযাভত আহর
নাজ
রভাোঃ হজিা হভয়া
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ জহুরুর ক
রভাছাোঃ রজাবফদা রফগভ
খাজা ভবয়ন উহিন
রভহযনা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর রভাল্যা
চায়না রফগভ
রভাোঃ আকযাভ আরী গাজী
নূয জাান রফগভ
কুি আরী
ছাবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ রভাতাবরফ রাবন
রভাছাোঃ আবভনা রফগভ
রভাোঃ আবু রযজা খান
রভাছাোঃ াভীভা সুরতানা
রভাোঃ আবুর কারাভ রখ
রফফী রফগভ
যাইানুর ইরাভ
আবয়া রফগভ
মৃত. আহভয রাবন
রভাছাোঃ জাবয়দা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই
াহদা আক্তায
সুনীর চন্দ্র যায়
ধহযত্রী যানী
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

31/12/1987
20/01/1989
01/01/1986
16/01/1995
21/01/1987
01/01/1990
31/03/1990
20/10/1990
25/05/1994
02/02/1992
10/05/1988
01/04/1991
05/02/1996
25/12/1993
15/06/1986
07/07/1995
10/01/1994
12/09/1995
18/12/1996
03/03/1993
15/06/1991
30/12/1988
25/04/1996
22/11/1998
10/02/1988
07/01/1991
15/06/1995
01/01/1990
21/09/1993
08/02/1999
05/01/1992
15/10/1994
25/10/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84126

রফল্লার রাবন

84127

রভাোঃ াবদক রাবন

84128

রভাোঃ ইভযান ভূইুঁ য়া

84129

রজহভন আক্তায

84130

নাজমুন নাায

84131

রভাোঃ জাহদ রাবন

84132

রভাোঃ যহদুজ্জাভান

84133

রভাোঃ ইভদাদুর ক ারাদায

84134

াখায়াত হহিকী তাবযখ

84135

রভাোঃ াভীভ রাবন

84136

হফভান চন্দ্র

84137

নুয রাবন

84138

রভাোঃ কত রাবন

84139

রকফ চন্দ্র ফভিন

84140

সুব্রত কুভায যকায

84141

উৎর কুভায ীর

84142

রভাোঃ কুতুফ উিীন

84143

আব্দুয যীভ

84144

আব্দুয যফ

84145

আকা দা

84146

রভাোঃ ভামুন

84147

পাযজানা ইয়াহভন ারভা

84148

প্রন জয় চন্দ্র হাং

84149

াানাজ আক্তায

84150

রভাোঃ াজ্জাদ রাবন

84151

হযনের ইরাভ

84152

জীফ রভল্যা

84153

রভাোঃ আব্দুল্লা আর কাপী

84154

নজরুর ইরাভ

84155

রভাোঃ াহকর ভামুদ

84156

রভাোঃ ইভযান আরী (ইভন)

84157

রভাতাায রাবন

84158

জাকাহযয়া যকায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
কাবজভ উহিন
ানা রফগভ
রভাোঃ ভাহনক খাঁন
আহজতন রনছা
মৃত. রভাোঃ ইভান আরী ভূইুঁ য়া
রভাাোঃ হযনা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
রখাবদজা রফগভ
রভাোঃ যীপ রাবন
হনলুপা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ছত্তায ারাদায
রভাাোঃ রাবন আযা রফগভ
রভাোঃ যব্বান আরী
রভাছাোঃ াানা খাতুন
রভাোঃ হছহিক ারাদায
পহজরা রফগভ
আবু ইউসুপ
আয়া হছহিকা
রভাোঃ ভরা ফক্স
রভাছাোঃ নাজভা খাতুন
হফবযন্দ্রনাথ
চায়না যানী
অহদুয যভান
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রভাজাফ্পয রাবন
সুহপয়া রফগভ
জগিাথ ফভিন
রকৌরা যানী
ভয কুভায যকায
ভায়া যানী যকায
উত্তভ কুভায ীর
স্বযতী যানী
আবুর াবভ
য়াহদা রফগভ
য়াহজ উল্লা
াভীভা আযা রফগভ
য়াহজ উল্লা
াভীভ আযা রফগভ
সুধীয চন্দ্র দা
করুনা যানী দা
রভাোঃ ফাবুর
রভাাোঃ হযনা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ
রভাছাোঃ ভামুদা রফগভ
বফানী চন্দ্র হাং
অরুা যানী
রদাবয়ত উল্লা
াহভনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহরভ
রভাছাোঃ হদা রফগভ
তাজুর ইরাভ
ারভা রফগভ
আরী আকযাভ রভাল্যা
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আরীভ
ভহভা রফগভ
রফরাবয়ত রাবন
আহফযন রনছা
রভাোঃ আবু াইদ আকন্দ
রভাছাোঃ াবরা রফগভ
রভাোঃ আপছায আরী যদায
রভাছাোঃ রযনুকা হফহফ
আজাায আরী যদায
ভবনায়াযা হফহফ
জাাঙ্গীয আরভ
জীফন রনছা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/01/1990
30/06/1998
06/03/1997
21/09/1993
01/11/1991
17/12/1993
18/01/1992
01/10/1996
01/11/1995
14/11/1990
10/11/1991
09/10/1989
31/05/1992
05/07/1995
12/11/1991
15/11/1997
05/01/1990
29/09/1994
04/02/1988
31/03/1997
03/04/1994
09/04/1996
01/01/1995
02/08/1993
06/11/1991
18/08/1997
06/04/1991
11/04/1990
09/06/1987
25/07/1998
16/10/1991
01/01/1995
12/12/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84159

রভাোঃ হজয়াউয যভান

84160

খন্দকায তানবীয আবভদ

84161

হউরী খানভ

84162

হনয়া ভামুদ

84163

রভাোঃ আহভয াভজা

84164

রভাছাোঃ রাহক আকতায

84165

নাযায়ন চন্দ্র ভারী

84166

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

84167

যাজীফ চন্দ্র রবৌহভক

84168

রভাছাোঃ রযাকাইয়া আক্তায রুভা

84169

রভাোঃ পযাদ আরী

84170

রুফাইদা আক্তায

84171

হকবায কুভায

84172

রভাোঃ রা ফাবু

84173

খাহদজা সুরতানা রভহযনা

84174

আহয়া আযা

84175

রভাাোঃ নাহগি আক্তায

84176

রভাোঃ হপউর ইরাভ

84177

পাযানা আকতায

84178

ামুভ মুনতাহছয

84179

রভাোঃ আবু সুহপয়ান

84180

রভাছাোঃ ানহজদা আকতায ফানু

84181

রভাোঃ রভবদী াছান

84182

আর আহভন

84183

নুরুল্লা

84184

চম্পা ভহল্লক

84185

রভাোঃ তাভজীদ আরভ

84186

রভাোঃ ইহরয়া রাাইন

84187

আবু জাপয

84188

সুরতানা আক্তায

84189

যাবফ ভজুভদায

84190

তন হফক্রভ

84191

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৩)

(৪)

(৫)

মৃত. আহজজুর ক
মৃত. রজবরখা রফয়া
রভাোঃ াজাান খন্দকায
মুাযযাত তাফাছচ্ছুভ
আোঃ াহরভ রখ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রারাইভান রভাল্যা
াানাযা রফগভ
রভাোঃ জাভার উহিন
রভাছাোঃ আয়া খাতুন
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
রভাছাোঃ হপবযাজা খাতুন
মৃত. অভর চন্দ্র ভারী
মৃত. রগারাী যানী ভারী
রভাোঃ ভানেজায যভান
রভাছাোঃ যহঙ্গরা রফগভ
সুফর চন্দ্র রবৌহভক
চন্দ্রফাঁহ রবৌহভক
রভাোঃ রযজাউর ইরাভ
রভাছাোঃ াছনা রফগভ
রভাোঃ রভাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ পাবতভা খাতুন
মৃতোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ রফনী রফগভ
অভর হফশ্বা
াংকযী হফশ্বা
রভাোঃ ইযাইর রাবন
রভাাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক হভয়া
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আহজভ উহিন
রপারী রফগভ
রভাোঃ নুয ইরাভ
রভাছাোঃ খাবরদা রফগভ
রভাোঃ জয়নুর আবফদীন
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ যহপকুর আরভ
হফহফ াবজযা
যভজান আরী
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ রভাকবছদ আরী
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহরভ যকায
রভাছাোঃ উবম্ম হহিকা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ হনগায সুরতানা
রভাোঃ নুরুর ক খান
তাছহরভা রফগভ
হকতাফ আরী
রযাবকয়া রফগভ
াংকয ভহল্লক
ফন্ধ্না ভহল্লক
রভাোঃ াহন আরভ
রভাছাোঃ াানা রফগভ
রভাোঃ রহতপ রচৌহকদায
রভাাোঃ নুয নাায
আহভরুর ইরাভ
নেরভহত
রভাোঃ াভাদ রখ
নাহভা রফগভ
মৃত. রভাোঃ এনাবয়ত রাবন ভজুভদাযৎ]
মৃত. আহছয়া রফগভ
শ্রী ভহনন্দ্র নাথ হফক্রভ
রপারী হফক্রভ
রভাোঃ আোঃ আয়ার
রভাছাোঃ নাজভা খাতুন

20/10/1992
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30/08/1995
08/11/1989
04/08/1993
27/04/1996
12/01/1989
03/05/1990
10/07/1995
26/07/1998
06/03/1996
14/10/1992
19/05/1988
10/11/1993
22/12/1991
24/09/1987
12/10/1994
02/11/1996
15/01/1990
31/01/1995
24/12/1992
15/10/1997
15/12/1988
26/03/1992
30/04/1990
03/07/1988
05/02/1991
17/12/1997
16/12/1994
07/11/1991
15/11/1994
01/01/1989
20/05/1990
01/01/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84192

আকযাভ রাবন ভূঞাঁ

84193

হরটন কুভায ীর

84194

রভাোঃ সুজন হভয়া

84195

রভাোঃ জহনরুর ইরাভ

84196

রভাোঃ ভকবছদ আরী

84197

রভাোঃ আবু াবয়ভ

84198

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

84199

রভাোঃ জাবদুর হভয়া

84200

বুজ চন্দ্র

84201

রভাোঃ য়াবদুজ্জাভান

84202

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

84203

রভাোঃ হযন হভয়া

84204

রভাোঃ আহযপ যদায

84205

রভাোঃ রভাক্তারুর ইরাভ

84206

াভসুিাায

84207

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

84208

রভাোঃ যাহকফ রাবন

84209

রভাোঃ রুবফর ক

84210

রখ তুহন

84211

রাানুয ইরাভ

84212

রভাোঃ রগারাভ ভারা

84213

খাহদজাতুর রকাফযা

84214

ভীয আব্দুল্লা আর ভাসুদ

84215

কাজী মুযাদ রাবন

84216

রযবফকা সুরতানা রুা

84217

আোঃ জব্বায

84218

আরী আভজাদ খান তানফীয

84219

রাবন ায়দায

84220

আভজাদ রাবন

84221

ররার উিীন

84222

সুব্রত াা

84223

রভাোঃ হজয়াদুর ক ারাদায

84224

রভাোঃ হযন রজাভািায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াহফবুয যভান ভুঞা
হভনা যভান
সুবফার চন্দ্র ীর
হভনহত যানী ীর
রভাোঃ এখরাছ উহিন
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
রভাোঃ আকযাভ রাবন
জুবরখা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ নাহছভা খাতুন
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃ বতয়বুয যভান
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ জাবযা রফগভ
হফভর চন্দ্র
রফরী যানী
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু যকায
রভাছাোঃ ছবফদা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর আরভ
রভাাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
হভন্টু পহকয
ইবয়যন রফগভ
রভাোঃ ররাকভান যদায
যাহরা
রভাোঃ হভরন হভয়া
রজাবফদা রফগভ
ভহজফয যভান
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ রভযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ যাবরা রফগভ
রভাোঃ আযাপ আরী
রভাছাোঃ যন আযা
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
রভাছাোঃ হজান রফগভ
রখ রভাখবরছুয যভান
াবফা রফগভ
আব্দুর ক
হখনা খাতুন
রভাোঃ পজলুর কহযভ
ভানেজা খাতুন
রভাস্তাহপজুয যভান
রভবরুন রনছা
মৃত. ভীয াাদাৎ রাবন
রযবফকা খাতুন
কাজী াহপজুয যভান
রভাছাোঃ সুহয়া খাতুন
রভাোঃ ইনসুয আরী
যাহজয়া সুরতানা
রভাোঃ ফাদর রখ
রভাছাোঃ জুফাইদা খাতুন
আবনায়ায খান
আবরয়া খানভ াজু
কাভার রাবন
রভবয ফানু
রভায়াবজ্জভ রাবন
হফহফ আবয়া
ইভাইর রাবন
যহভা রফগভ
দুরার াা
রদফী াা
রভাোঃ আয়নার আবফদীন ারাদায
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ াজাান রজাভািায
রভাাোঃ রদবরায়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

02/01/1989
01/01/1993
22/08/1992
03/08/1997
20/10/1992
05/01/1994
03/03/1993
06/05/1990
12/07/1994
24/10/1987
08/01/1992
10/12/1989
07/08/1995
20/09/1990
14/01/1989
07/09/1994
20/12/1989
15/03/2017
20/12/1994
16/01/1996
02/03/1989
30/07/1993
16/03/1988
08/12/1989
06/11/1992
08/10/1996
09/12/1997
02/01/1996
01/01/1997
01/03/1991
20/11/1990
05/12/1987
07/03/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84225

রভাোঃ জাপরুর ইরাভ

84226

বযায়ায

84227

রভাোঃ আউয়ার

84228

রভাোঃ হযনের ইরাভ

84229

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

84230

রভাোঃ রুবফর যানা

84231

রভাোঃ যাবর ভামুদ

84232

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

84233

অহভ কুভায যকায

84234

আরী আভজাদ হৃদয়

84235

রগারাভ মুকতাহদয

84236

রভাোঃ তাযাত আকযাভ

84237

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

84238

াহপজা খাতুন

84239

রভাোঃ এভদাদুর ক হভরন

84240

জাহদ াান

84241

রভাোঃ জহয উিীন

84242

রভাোঃ রভাহকদুজ্জাভান

84243

রভাছাোঃ কাভরুন নাায রকয়া

84244

ইহরয়াছ রাবন

84245

রভাোঃ ভাবুবুর আরভ

84246

আব্দুয যহদ

84247

রভাোঃ যভতুল্লা ভাহরথা কাজর

84248

আহভয রাবন

84249

রভাোঃ ইযান হভয়া

84250

রভাোঃ আবুর কাবভ

84251

আানাযা রুহভ

84252

রভাোঃ আহযনেয যভান

84253

রভাোঃ হভনার হভয়া

84254

রদফাীল াা

84255

তাহভনা আক্তায

84256

উবম্ম ারভা

84257

াভীভা আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আোঃ যহভ
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
আরী আকফয
নাজভা
মৃত গয়জহিন াাং
মৃত এযাতুন রনছা
নুয রভাাম্মদ
রভাাোঃ রযাজী রফগভ
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
রভাাোঃ জুবরখা রফগভ
রভাোঃ হদউজ্জাভান
রভাাোঃ যন আযা
রভাোঃ ফাবযক রভাল্লা
রভাছাোঃ পহজরা খাতুন
নূয রভাাম্মদ
রভাছাোঃ ছাবযা রফগভ
নবফা কুভায যকায
হতবরাকা যানী যকায
রভাোঃ াীন াহ
রভাছাোঃ তাহরভা রফগভ
রগারাভ রভাস্তপা
যহভা খাতুন
রভাোঃ রপযবদৌ আরভ
রভাছাোঃ তারুফা সুরতানা
আরাউহিন রচৌহকদায
রাইহর রফগভ
াহফবুয যভান
যজুপা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
যজুপা রফগভ
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
ররবুজা রফগভ
রভাোঃ হযাজ উহিন
রভাছাোঃ রভাবিদা রফগভ
মৃত. আরারউহিন
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ কায়ছায আরী
রভাছাোঃ রযবফকা আক্তায
াবতভ আরী
তাহযন রনছা
রভাোঃ আকভর রাবন
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
াজী ভহতয়ায যভান
পহযদা
রভাোঃ হদুল্লা ভাহরথা হদ
রভাছাোঃ রছহরনা ভাহরথা
আবুর খাবয়য
রুহভয়া রফগভ
আোঃ যফ রফাযী
রভাোঃ রযাবকয়া
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ কুরছুভ রফগভ
রভাোঃ আবু আব্দুল্লা
হযহজয়া রফগভ
রভাোঃ ফজলুয যভান
রভাাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ রার হভয়া
রজাযা রফগভ
হনবযণ চন্দ্র াা
রিী যানী াা
ফহছয উহিন তযপদায
জাানাযা রফগভ
রুস্তভ আরী
আয়তন রনছা
আউয়ার রভাল্লা
াহভদা ইয়াহভন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

28/09/1993
02/02/1989
16/03/1995
02/04/1995
03/07/1987
08/11/1993
26/10/1996
11/08/1998
10/08/1989
01/11/1996
04/05/1993
10/01/1999
13/05/1993
26/12/1993
25/01/1997
14/12/1996
22/12/1989
25/12/1987
16/09/1991
30/12/1987
02/12/1992
18/03/1988
01/07/1995
10/02/1995
01/01/1988
22/01/1991
23/01/1991
14/08/1988
16/06/1996
06/12/1996
01/01/1994
11/01/1994
13/08/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84258

রভাাম্মদ আবনায়ায রাবন

84259

রভাোঃ নাহজভ উহিন

84260

ইযাত জাান হপাত

84261

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

84262

কহফতা আক্তায

84263

রভাোঃ রাবর যানা

84264

যায়ান প্রাভাহনক

84265

রভাোঃ লুৎপয যভান

84266

প্রাহন্তক যকায

84267

হভঠুন কুভায বফদ্য

84268

হদন রবৌহভক

84269

রভাোঃ ভামুদ রখ

84270

তাহনয়া আক্তায

84271

রভাোঃ াহদউজ্জাভান

84272

তানহজযা খানভ

84273

নাজমুর হুদা

84274

এ. এভ. ভঈনুর ইরাভ

84275

রভাোঃ মুজাহদুর ইরাভ

84276

রভাাোঃ জািাতুর নাঈভ

84277

রভাোঃ াজারার

84278

রভাোঃ রাবর যানা

84279

হফপ্লফ যকায

84280

রভাোঃ ািাভ রাবন রগারদায

84281

রভাোঃ আব্দুয যভান

84282

রভাোঃ হুভায়ুন কহফয

84283

াবছন ফানু

84284

রভাোঃ রভাস্তা হপজুয যভান

84285

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

84286

রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা

84287

রভাোঃ যহদুর ইরাভ

84288

রখ আহযনের ইরাভ

84289

রভাোঃ হভরন রাবন

84290

রভাোঃ াহভভ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাাম্মদ াইদুর ক
আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ াজাান হযাজ
নাজভা জাান
রভাোঃ দুরার াট্রাদায
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ কহনূয আরভ
ভয়না রফগভ
মৃত রারায়ভান আরী
ভবনায়াযা রফগভ
আবুর কাবভ প্রভাহনক
যাবরা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ রাইরী খাতুন
সুবয চন্দ্র যকায
ন্ধ্যা যাণী হফশ্বা
ফাসুবদফ বফদ্য
তাী যানী বফদ্য
রদবফন্দ্র রবৌহভক
যীনা রবৌহভক
আভদ রখ
হযহজয়া রফগভ
নুরুর আহভন
খাবরদা আহভন
রভাোঃ আব্দুর গনেয হফশ্বা
হভোঃ জবফদা রফগভ
কারাচান রখ
হহযন রফগভ
ািান পহকয
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন
রভাবভনা রফগভ
রভাোঃ বুয আরী
কহযভন রফগভ
রভাোঃ মুযাহরন
রভাাোঃ রহরনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যভান
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
রভাাোঃ রফহরয়াযা রফগভ
হফবনাদ হফাযী যকায
শ্যাভরী
রভাোঃ নূয ইরাভ রগারদায
রপারী রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহকফ
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
রভাোঃ আবুর কাবভ
মৃত রভাছাোঃ রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই হহিকী
রভাছাোঃ াভছুিাায রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
জহুযা খাতুন
ইভাইর রাবন
পহজরা খাতুন
রভাোঃ খাহজভহিন ইরাভ
রভাছাোঃ জয়তুন রফগভ
রখ আরভগীয ইরাভ
আপবযাজা রফগভ
রভাোঃ ছহভয যদায
রভাবরভা খাতুন
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ যদায
রযবনা খাতুন
Page 130 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

26/03/1990
06/06/1990
20/09/1998
17/12/1991
13/12/1994
17/05/1993
29/07/1994
05/08/1987
18/09/1997
15/08/1995
12/09/1988
25/11/1994
17/06/1991
10/10/1988
03/09/1997
14/12/1994
02/07/1991
10/03/1988
02/03/1990
15/07/1996
06/05/1995
22/09/1989
18/09/1992
12/11/1987
01/05/1996
01/03/1995
05/01/1994
03/05/1998
24/06/1998
22/08/1989
25/09/1993
02/03/1996
22/09/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84291

রভাোঃ নজরুর ইরাভ

84292

রভাোঃ আহভয রাবন

84293

পাযানা আক্তায

84294

পয়ার আবভদ

84295

যহদা রফগভ

84296

জুবয়র হভয়া

84297

রভাোঃ ভামুন হভয়া

84298

রভাোঃ আবভদুর ক

84299

যাহকফ রচৌধুযী

84300

রভাাোঃ রুভানা খাতুন

84301

রভাোঃ আোঃ ভহজদ খাঁন

84302

রভাভতাহনা আক্তায

84303

সুভাইয়া হফরহক কানন

84304

রভাোঃ ফাবুর রাাইন

84305

হদরাযা আক্তায

84306

রভাোঃ যাজীফ ইরাভ

84307

এ.এ.এভ. রভাস্তাহপজুয যভান

84308

রভাোঃ ভাাবুফ রাবন

84309

পারুক উজ জাভান

84310

রভাোঃ াহপজুর ইরাভ

84311

াানাযা আক্তায

84312

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

84313

জহরুর ইরাভ

84314

উবম্ম াহফফা

84315

রাফান যীদ যাহভভ

84316

রভাোঃ কাইয়ুভ রখ

84317

যহন কুভায ভন্ডর

84318

রভাোঃ াহকর হফশ্বা

84319

রভাোঃ আবনায়ায রাবন হরাংকন

84320

আভা আক্তায কহর

84321

হভছফাউর আরভ ভাপরু

84322

রভাোঃ ছাহব্বয রাবন

84323

রভাোঃ মুক্তাহদয রাাইন ভারুপ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ছাবফয আরী
রভাাোঃ আকহরভা হফহফ
রভাোঃ যজফ আরী
রভাছাোঃ আছভা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর আরভ
হফহফ াবজযা
রভাোঃ কত রাবন
হনলুপা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
মৃত ভঞ্জুয়াযা
মৃতুয জয়নার আবফদীন
রযহজয়া রফগভ
রভাোঃ াভসুর আরভ
রভাাোঃ খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আইনার ক
কদফানু রফগভ
মৃত ফাদা হভয়া রচৌধুযী
আনজুভান আযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ যহভ
আক্তারুন রনছা
রভাোঃ আব্দু সুফান খাঁন
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
যাণী রফগভ
রভাোঃ আবছভ আরী মুিী
ভাহমুদা খাতুন
রভাোঃ হুযমুজ আরী
রভাছাোঃ জবফদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আযাপ আরী
রভাছাোঃ রফরী রফগভ
রভাোঃ কহফয রাবন
যাহদা রফগভ
রভাাম্মদ আরী
রুহফনা খাতুন
রভাাম্মদ আব্দুর ভহজদ
পাবতভা খাতুন
মৃত নুরুউহিন হভয়া
রভাছাোঃ াবপজা রফগভ
রভাোঃ খুযীদ আরভ ভূইুঁ য়া
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
রভাছাোঃ াভছুিাায
রভাোঃ আব্দুর কদ্দুছ
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
ারুন অয যীদ
রবু খাতুন
রভাোঃ হয়ায আরী রখ
আহভনা রফগভ
পনীন্দ্র নাথ ভন্ডর
রপারী যাণী ভন্ডর
রভাোঃ হযনের ইরাভ
জাহদা খাতুন
রভাোঃ আবুর াবভ খন্দকায
রভাাোঃ রযাকানা রফগভ
রকাযফান আরী
ারুর রফগভ
লুৎপা রফগভ
আবফদ রাবন
রভাোঃ ায়দাৎ রাবন
আহযপা খাতুন
রভাোঃ আবুর ফাায হজিা
ারভা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/11/1988
11/11/1990
31/01/1995
23/01/1991
01/10/1987
02/05/1992
20/12/1987
02/12/1987
01/01/1991
01/03/1993
21/05/1993
04/01/1998
05/01/1991
01/01/1988
25/10/1994
15/02/1998
10/05/1992
07/08/1989
01/01/1997
25/08/1990
18/02/1989
17/05/1992
13/06/1984
20/07/1993
02/06/1992
30/12/1994
02/02/1990
20/12/1996
05/02/1996
23/09/1998
31/12/1994
28/12/1989
05/12/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84324

রভাোঃ াান জুফাবয়য

84325

ভাকছুদুয যভান

84326

রভাোঃ ইয়াদুর ইরাভ

84327

রভাোঃ নূরুিফী

84328

রভাোঃ রতৌহদুর আরভ

84329

রভাোঃ রভাতাকাহব্বর ইরাভ বুরবুর

84330

রাকী আক্তায

84331

রভাোঃ হাফ

84332

আযানের ইরাভ

84333

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

84334

জয়বদফ চন্দ্র রদ

84335

রভাোঃ হযয়াদ

84336

রভাোঃ াীন

84337

দীক চন্দ্র রদফনাথ

84338

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

84339

রভাোঃ যাজু আবভদ

84340

রভাোঃ হবভর াান

84341

রভাোঃ জয়নার আবফদীন

84342

রভাোঃ আব্দুর জাব্বায

84343

কানাই রার ফাইন

84344

রযভা খাতুন

84345

রভাোঃ হভজানুয যভান

84346

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

84347

আফদুর রহতপ

84348

রভাোঃ ভহনয রাবন

84349

জহরুর ইরাভ

84350

হভনা যাণী যকায

84351

রভাাম্মদ ভামুনুয যহদ

84352

রভাোঃ ভান গহণ

84353

যাবর পহকয

84354

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

84355

ইযাত জাান

84356

রভাোঃ আতাউয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ যহফউর ইরাভ
নাযহগ াযবীন
রভাোঃ মুনছুয আভদ
হফহফ জহুযা
রভাোঃ আতাউয যভান
রভাাোঃ নুযজাান রফগভ
নজরুর ইরাভ
াানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহরভ
াানাযা রফগভ
রভাোঃ াবদক রাবন
রভাছাোঃ ভহজদা রফগভ
রগারজায রাবন
াফীফা সুরতানা
রভাোঃ মুযাদ
ভাবুফা রফগভ
আহনসুয যভান
াহন সুরতানা
রভাোঃ আরভগীয রাবন
হফহফ ভহযয়ভ
হনযিন চন্দ্র রদ
গীতা যাণী রদ
রফরাবয়ত রাবন
রযনু হফহফ
রভাোঃ হযাজ
হফহফ খাহদজা
হদরী চন্দ্র রদফনাথ
অরুনা রদফনাথ
রভাোঃ চাঁন হভয়া
যাজবানু রফগভ
রভাোঃ াজ্জাদ রাবন
রভাাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহরভ
মুহিদা রফগভ
রভাোঃ জারার উিীন
মৃত রভাাোঃ জহযনা রফগভ
রভাোঃ ফাহয উিীন
রভাাোঃ জাানাযা রফগভ
যহজত কুভায ফাইন
হনরীভা যাণী ফাইন
আবুর রাবন
আভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুল্লা যদায
ারুর রফগভ
রভাোঃ ইভান আরী রখ
াহরভা খাতুন
আবু ফক্কয হহিক
আহছয়া রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন ারাদায
রভাাোঃ ভাসুভা রফগভ
রভাোঃ আরতাপ রাবন
রভাাোঃ রাবনয়াযা রফগভ
ভহতরার যকায
ছায়া যাণী যকায
রভাাম্মদ নাহয উহিন
হদবরায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভীয কাবভ
রযানা রফগভ
নজরুর ইরাভ
ারভা রফগভ
রভাোঃ জাহকয রাবন
রভাাোঃ ম্বা রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
যন আযা
রভাোঃ নাজমুর ক
যাহজয়া খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/03/1995
01/01/1991
08/07/1995
29/07/1997
18/08/1997
25/07/1992
01/01/1998
01/12/1997
20/11/1997
15/12/1994
01/03/1994
08/01/1996
20/10/1993
07/06/1991
01/01/1998
05/06/1988
29/12/1989
15/10/1989
09/10/1991
01/01/1991
01/01/1996
10/02/1988
01/03/1988
10/08/1990
03/03/1991
10/07/1995
20/12/1991
19/03/1996
01/01/1994
06/01/1990
07/03/1999
12/10/1995
10/05/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84357

জাানুয ইরাভ

84358

ভাবুফয যভান

84359

জাহকরুর ইরাভ

84360

রভাাম্মদ জাভবদ রাবন

84361

আহভনুর ইরাভ

84362

রভাাম্মদ তাহযকুর ইরাভ

84363

বয়দ রভাোঃ রভাাবিক াান

84364

হযহভ রযজা

84365

রুা আক্তায

84366

রভাোঃ জুফাবয়য আবভদ

84367

ান্তনা আক্তায

84368

রভাোঃ রভাস্তাইন হফল্লা

84369

দূজিয় আহবভদ

84370

হযয়াজ উহিন

84371

রভাোঃ পযান

84372

াখায়াত উল্যা

84373

হযন চন্দ্র ীর

84374

রভাছাোঃ যাবদা আক্তায

84375

রভাোঃ াহনুয যভান

84376

ভহনযা আক্তায

84377

হরভা আক্তায

84378

রভাোঃ দ্বীন ইরাভ

84379

জাবদ রাবন

84380

ভাাবুফ আরভ

84381

রভাোঃ যাহকবুর াান

84382

রভাোঃ াভীভ াান

84383

রভাোঃ হজফ রাবন জয়

84384

কাজী রভাোঃ এজাজুর ক হযপাত

84385

রভাোঃ ইকফার ভামুদ

84386

হফউটি জয়ধয

84387

রভাোঃ হজয়াউর াান

84388

াীন হফন আহনছ

84389

ভাসুদুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত আব্দুয যভান
জুবরখা রফগভ
ভহতউয যভান
নাহছভা খাতুন
জহরুর ইরাভ
নাজভা রফগভ
রভাোঃ হুভায়ুন কহফয
রুহফ আক্তায
আরাউহিন
আবভনা খাতুন
মৃতোঃ ভাহপকুর ইরাভ
যাহজয়া রফগভ
বয়দ রভাোঃ হভজানুয যভান
আবযপা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
পহযদা ইয়াহভন
হযাজ ভাদফয
হপবযাজা রফগভ
াভসুর ক
আবভনা খাতুন
আব্দুর কহযভ
আহজনা রফগভ
রভাোঃ াহপজুর ইরাভ
রভাছাোঃ নুিাায রফগভ
আব্দুয যহভ
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ হদহিকুয যভান
াযবীন রফগভ
ফহয আভদ
খাবরদা রফগভ
ীদ উল্যা
াহরভা রফগভ
হনযিন চন্দ্র ীর
রিী যাণী ীর
রভাোঃ াগয আরী
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ভান গহণ
জাানাযা রফগভ
জাভার মুহি
াহনুয রফগভ
রভাোঃ আরভগীয রাবন
হফহফ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ক
কাভরুিাায
নুরুর াহকভ
আবয়া রফগভ
মৃত হফল্লার রফাযী
াবজদা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ াযবীন আক্তায
া রভাোঃ আরতাপ ভামুদ
হভনাযা রফগভ
রভাোঃ হভজানুয যভান
রভাাোঃ রাকানুয রফগভ
কাজী রভাোঃ রভাবভনুর ক
গুরতান রফগভ
আোঃ ছত্তায পহকয
রভাাোঃ পহযদা রফগভ
হফবযন্দ্র নাথ জয়ধয
হল্পী জয়ধয
হভজানুয যভান
রহরনা যভান
আহনছ উহিন মুিী
ভহতজা রফগভ
রভাোঃ দাউদ
সুযভা আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/10/1987
03/01/1992
15/11/1993
02/09/1996
15/08/1992
08/08/1991
03/10/1988
16/05/1992
10/06/1995
20/07/1995
10/09/1998
07/04/1992
31/12/1995
13/08/1992
10/06/1996
05/04/1996
03/05/1997
08/05/1997
13/12/1988
28/10/1995
07/10/1998
25/11/1988
10/05/1994
10/05/1994
10/05/1990
10/10/1994
25/12/1994
10/01/1995
10/06/1989
12/10/1996
25/09/1994
02/09/1991
01/07/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84390

রভাোঃ ভামুনুয যহদ

84391

রভাোঃ যাাত

84392

আবু সুহপয়ান পহকয

84393

আহফদা সুরতানা

84394

রুবফর খান

84395

সুযাইয়া সুরতানা

84396

রভাোঃ আর-আহভন

84397

রখ রযজাউজ্জাভান রকাযাইী

84398

রভাোঃ যহপকুর আরভ

84399

হভন্টু রার দা

84400

রভাবিদ কাভার রাাগ

84401

যাবদুর ইরাভ

84402

রভাোঃ আব্দুর ভহজদ

84403

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

84404

রভাোঃ আবু াঈদ

84405

আফদুল্লা হফন াইদ

84406

রভাোঃ াছান

84407

রভাোঃ যায়ান রাবন

84408

রভাোঃ ছাহব্বয রাবন

84409

রভাোঃ হযয়াজুর ইরাভ

84410

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

84411

রভাোঃ াহপজুয যভান

84412

রভাোঃ আাদুজ্জাভান নুয

84413

জাাঙ্গীয আরভ

84414

যিন কুভায দা

84415

ববরন যকায

84416

জুবয়র চন্দ্র দা

84417

দুবম িাধন দা

84418

রভাোঃ ইভযান যভান

84419

ইভযান আভদ

84420

রভাোঃ যভাতুল্লা

84421

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

84422

রভাোঃ াপায়তুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবুর কারাভ
াহরভা রফগভ
রভাোঃ রভাবর উহিন
রজানা রফগভ
আব্দু াভাদ পহকয
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই খান
কাভরুন নায
রভাোঃ রখাদা রনয়াজ খান
মৃত-যাহজয়া খাতুন
রভাোঃ ফাচ্চু হভয়া
হরুনা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তপা ঢারী
াানাজ আক্তায
রখ কাভরুজ্জাভান রকাযাইী
রভাছাোঃ আহরভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াহকভ
যহদা রফগভ
ভহনন্দ্র চন্দ্র দা
রিী যানী দা
ইহরয়াছ হভয়া
রযবনা রফগভ
নুয আরভ
রযাহজনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
খাবরদা হফহফ
রভাোঃ রভাপাজ্জর রাবন
কহনুয রফগভ
রভাোঃ ায়দায আরী
ছাবরা রফগভ
আবু াঈদ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ ভঞ্জু রাবন
রভাাোঃ রুভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাবদয ারাদায
হভব ছহকনা রফগভ
রভাোঃ আবুর াবভ
হনলুপা আক্তায
রভাোঃ ইয়াহছন আরী রখ
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
ইউছুফ আরী
াবজযা
মৃত রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ হভনু রফগভ
মৃত াভত আরী
নূযজাান
যাভানন্দ দা
রযখা যানী দা
মৃত ননী রগাার যকায
সুহচত্রা যকায
মৃত যাভজয় দা
স্মৃহত যানী দা
মৃত সুবফাধ রার দা
ভা ভায়া দা
মৃত াফীবুয যভান
রভবরুবিছা
মৃত নুরুর ইরাভ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ ভাাতাফ আরী
রভাাোঃ যহভা খাতুন
রভাোঃ য়াবজদ আরী রভাড়র
রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ
াভসুর ইরাভ
াহনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/11/1989
30/12/1998
12/06/1992
17/09/1990
01/02/1988
24/07/1994
05/10/1996
15/11/1985
11/08/1992
15/12/1990
25/01/1989
10/02/1993
27/01/1990
14/10/1987
15/06/1998
01/03/1992
02/02/1988
14/03/1996
01/01/1990
15/08/1988
30/05/1987
18/05/1992
31/12/1988
11/05/1990
30/06/1993
01/09/1990
27/06/1987
15/04/1995
05/06/1994
09/09/1989
25/10/1987
02/10/1989
01/01/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84423

হন্টু চন্দ্র রগা

84424

কৃব সূত্রধয

84425

হনবত সূত্রধয

84426

রভাোঃ হযন আবভদ

84427

রভাছাোঃ ানাজ আকতায

84428

রভাোঃ হভজানুয যভান

84429

রভাোঃ ািান

84430

রভাোঃ াহনুয ইরাভ

84431

রভাোঃ আপান জাহভর

84432

হফশ্বহজৎ কুভায ার

84433

এ. এভ. আব্দুয যউপ

84434

রভাোঃ নাজমুর রাবন

84435

হকলু দা

84436

রভাোঃ আহফয াান

84437

রভাোঃ ভানেজুর ক

84438

রভাোঃ জাহদ াান

84439

রভাাম্মদ ভহনরুজ্জাভান

84440

আর-আহভন

84441

রভাোঃ াীনুয যভান

84442

অজয় রবৌহভক

84443

ভারুনেয যভান

84444

ইয়াহছন আযাপাত

84445

রভাোঃ যাবর যানা

84446

আইয়ুফ আরী যীপ

84447

সুবজর হভয়া

84448

রভাোঃ াহন যদায

84449

রভাোঃ রাাগ আবভদ

84450

তাজউহিন ইয়ারদুজ

84451

রভাোঃ রদবরায়ায রাবন

84452

রভাোঃ আহজজুর ইরাভ

84453

রভাোঃ রুহুর আহভন

84454

তাহনজনা আকতায

84455

দুরারী খাতুন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত হহত চন্দ্র রগা
ভায়া যানী রগা
রগাব সূত্রধয
কানন যানী সূত্রধয
হনহখর সুত্রধয
ভঞ্জু সূত্রধয
রভাোঃ কভয উহিন
যীনা রফগভ
রভাোঃ াবফ আরী প্রাাং
রভাছাোঃ জহযনা রফগভ
রভাোঃ রযজাউর কহযভ
ভাহফয়া হফহফ
আব্দু াভাদ খান
জয়নফ রফগভ
রানা উল্লা
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ হযহভহর রফগভ
উত্তভ কুভায ার
হফতা যানী ার
এ. এভ. আব্দুর ফাযী
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রভায়াবজ্জভ রাবন
রভাছাোঃ নাজভা খাতুন
হযভর দা
যত্না যানী দা
রভাোঃ আব্দুর কাবদয আকন্দ
রভাছাোঃ কাভরুিাায
আফদুর ভাবরক
নাজভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
মৃত জাবদা রফগভ
রভাাম্মদ মুযহদ আরভ
রভাাম্মদ রপযবদৌহ আক্তায
নূযনফী ইরাভ (নুরুর)
রভাছাোঃ আঙ্গুযী রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ক
রভাছাোঃ াাযা খাতুন
যনহজত রবৌহভক
ভায়া যানী রবৌহভক
রভাোঃ ইস্রাহপর রভাল্লা
রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ কহফয রক
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ জারার উিীন
রভাছাোঃ হযহজয়া খাতুন
মৃত ইকানদায যীপ
াভতিফান
রভাোঃ আব্দুয যীদ
যাবনা রফগভ
রভাোঃ ইভাযত যদায
রভাছাোঃ তাহরভা যদায
রভাোঃ রগারাভ াবযায়ায রভাল্লা
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ যীনের ইরাভ
হফতা রজহভন
রভাোঃ ায়দায আরী হফশ্বা
রভাছাোঃ াবদা রফগভ
মৃত আরাউহিন
রভাছাোঃ আহজভা খাতুন
রভাোঃ রভাকবছদুর ইরাভ
রভাছাোঃ রযবনা রফগভ
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
হযনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
হখনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

11/12/1989
01/11/0993
05/08/1994
25/11/1987
31/12/1996
01/02/1988
25/07/1990
30/12/1989
09/07/1998
12/06/1987
31/12/1987
06/03/1992
12/09/1989
27/10/1992
01/07/1988
20/06/1989
31/12/1998
01/01/1996
25/11/1989
02/11/1991
10/04/1989
08/07/1996
10/08/1994
06/12/1988
04/12/1989
25/10/1994
10/10/1995
11/09/1990
25/09/1987
13/12/1989
10/08/1995
01/02/1991
09/10/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84456

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

84457

রভাোঃ নাহরুজ্জাভান যাজু

84458

রভাোঃ হহিকুয যভান

84459

মুক্তা যানী ভন্ডর

84460

হফভূহত ভূলণ যিান

84461

হর আক্তায

84462

অহভত যকায

84463

ররাকভান আভদ

84464

রজহভন আযা

84465

রভাোঃ াহভভ আবভদ

84466

রভাাম্মদ াইপ উল্লা

84467

রভাছাোঃ ারা আখতায

84468

রভাোঃ যাহকবুর াান যাকী

84469

রভাোঃ খাবদমুর ইরাভ

84470

রভাোঃ স্বন রাবন

84471

রভাোঃ কাছায রাবন

84472

রভাোঃ রগারাপ াবযায়ায

84473

ারভা আক্তায

84474

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

84475

রভাোঃ আান াহফফ

84476

রভাোঃ াইনের ইরাভ

84477

রভাোঃ জাহদ াান

84478

রভাোঃ াইদুয যভান

84479

াধনা হফশ্বা

84480

াইনের ইরাভ

84481

রভাোঃ আোঃ যহভ রক

84482

হভজানুয যভান

84483

জয়বদফ হফশ্বা

84484

জুবয়র আভদ

84485

রভাোঃ আর-আহভন

84486

রভাোঃ নাহভ ভামুদ

84487

আজাদ রাবন

84488

ইকফার রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ হভহন রফগভ
রভাোঃ ভাহনক হভয়া রভাতাবরফ
রভাছাোঃ হরহর খাতুন
রভাোঃ ভহজয উহিন
কুযহছয়া খাতুন
সুবফাধ ভন্ডর
অিনা যানী ভন্ডর
াজাযী রার যিান
রভরতা যিান
রভাোঃ আব্দুর ফাবতন
াভসুন নাায
রগৌতভ যকায
হফনতা যকায
আব্দুর কাইয়ুভ
বয়দুন রনছা
রভাোঃ ইয়াদ আরী
ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ হফল্লার হকদায
রভবরুন রনছা
রভাাম্মদ ীদ উল্লা
ানা রফগভ
রভাোঃ আহভয আরী
রভাছাোঃ ভবভনা রফগভ
রভাোঃ হদুর আরভ
রভাছাোঃ রযহজয়া আক্তায
রভাোঃ জাপয আরী
রভাছাোঃ আকহরভা রফগভ
রভাোঃ াইদুয ইরাভ
রবরনা
রভাোঃ ভস্তপা রাবন
রভাছাোঃ াভীভা আক্তায
মুজাারুর ইরাভ
াহফনা আক্তায
রভাোঃ রকাযফান আরী
ারুর রফগভ
রভাোঃ াভসুহিন কাজী
রজাবফদা রফগভ
া আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ খাবরদা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ াবযা খাতুন
আবুর রাবন
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ খাবরক
নেরঝুহয হফহফ
হধবযন হফশ্বা
ভনা যাহন হফশ্বা
আবু ফক্কয গাজী
ছহভরুন খাতুন
মৃত রভাোঃ ভহকভ রক
রভাছাোঃ াবভরা রফগভ
আব্দুর রহতপ ভন্ডর
সুহপয়া রফগভ
ননী রগাার হফশ্বা
হভনা হফশ্বা
ভহনয উহিন
ায়যা রফগ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ নুরুিাায
রভাোঃ মুনসুয রাবন
রভাাোঃ নাবদযা রফগভ
রভাোঃ ফজলু যদায
পহযদা ইয়াহভন
রভাোঃ ররাকভান আরী
সুহপয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/05/1996
10/09/1991
01/01/1989
04/07/1997
15/09/1990
24/06/1990
05/12/1989
12/01/1990
07/10/1987
08/06/1994
31/12/1985
16/11/1993
31/12/1993
20/08/1995
15/07/1995
01/07/1995
20/01/1990
15/06/1996
01/12/1990
02/05/1993
25/09/1990
15/10/1995
15/12/1995
18/11/1995
12/05/1990
05/10/1994
27/06/1990
12/01/1997
27/11/1990
31/12/1998
01/01/1994
05/10/1998
12/11/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84489

রভাাম্মদ মুঈন উহিন াান

84490

রভাোঃ লুৎনেয যভান পাহভ

84491

দীি ভজুভদায

84492

রভাাোঃ াহরভা রফগভ

84493

রভাোঃ হপউর আরভ

84494

আব্দু ারাভ তালুকদায

84495

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

84496

মুাোঃ আহযনের ইরাভ

84497

যীা যকায

84498

সুব্রত দা

84499

রভাোঃ াহফবুয যভান হরটন

84500

রভাোঃ াভীভ ভন্ডর

84501

জয় কুভায দা

84502

রভাোঃ রভাজাবম্মর ক

84503

রভাোঃ রভান হভয়া

84504

যহন চন্দ্র দা

84505

রভাোঃ ভাসুদুয যভান

84506

রভাোঃ আয়াত উল্লা খান

84507

ীযা রার দা

84508

রভাোঃ রদবরায়ায রাাইন

84509

রভাোঃ ইয়াহভন

84510

সুকরা যানী দা

84511

রভাোঃ রয়ারুর ক

84512

আইনুর ক

84513

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান যাবর

84514

রভাোঃ ভাাবুর আরভ

84515

নাজমুর াান যহন

84516

রভাোঃ আহনচুয যভান

84517

রভাোঃ নাহদ াান

84518

হদুর ইরাভ

84519

রভাোঃ আানুর ক

84520

দীক চন্দ্র

84521

রভাোঃ ইভযান খান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাাম্মদ আবনায়ায রাবন
হদলু আযা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
যহভা রফগভ
হদরী ভজুভদায
রাকী ভজুভদায
এ রক এভ হপউর ফায
রভাাোঃ ভামুদা রফগভ
মৃত আব্দুর ভিান
রছভনা রফগভ
মৃত াবফ আরী তালুকদায
াবরা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
মুাোঃ আক্কাচ আরী রভাল্লা
রভাছাোঃ াবজদা খাতুন
হফশ্ববদফ যকায
প্রহতবা যকায
রগাষ্ট রার দা
ভভতা যানী দা
রভাোঃ ইছাক হভয়া
রভাছাোঃ াভসুিাায
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
ভভতা রফগভ
হফ চযন দা
রিী যানী দা
রভাোঃ আব্দুর ক
যীপা খাতুন
রভাোঃ হকতাফ আরী
খু ফানু
যনহজত চন্দ্র দা
ঝযনা যানী দা
মৃত আব্দুল্লা (হপবযাজ)
রভাছাোঃ আনকাযা খাতুন
রভাোঃ মযত আরী খান
ভহযয়ভ রফগভ
ন্ৎ কুভায দা
নৄষ্প যাণী দা
রভাোঃ গাজী যভান
জাানাযা রফগভ
আব্দুর ভহতন
আহছয়া রফগভ
নবফর চন্দ্র দা
হভযা যানী দা
রভাোঃ এাাক আরী
জহভরা রফগভ
রভাোঃ কহছয উহিন
রভাছাোঃ ভবভনা রফগভ
রভাোঃ ভহজবুয যভান
রবরনা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ রভৌলুদা রফগভ
রভাোঃ আবু াঈদ হভয়া
নাজভা রফগভ
রভাোঃ ফাফয আরী রভাল্লা
আনহজযা রফগভ
রভাোঃ আবু াঈদ
নুযজাান রফগভ
রভাাম্মদ মুছা
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভহয উিীন
রভাছাোঃ রযবনা রফগভ
ভহরন চন্দ্র
কানন ফারা
রভাোঃ ভানেজায যভান
রভাছাোঃ আকহরভা খাতুন
Page 137 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/12/1994
03/04/1997
05/02/1995
12/05/1988
11/09/1993
15/12/1993
18/03/1993
10/08/1991
05/07/1993
01/01/1992
01/03/1990
15/01/1990
13/02/1990
02/06/1990
08/01/1990
01/03/1995
28/12/1990
12/12/1995
03/09/1989
01/01/1992
07/09/1993
15/05/1994
15/07/1990
19/07/1990
01/03/1990
08/03/1991
25/03/1998
01/12/1995
16/03/1998
10/10/1992
15/01/1988
30/10/1988
04/05/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84522

রভাোঃ াহফবুয যভান

84523

রভাোঃ ভহপজুয যভান

84524

সুকান্ত রগাস্বাভী

84525

এভ এ রাাগ হভয়া

84526

রভাোঃ ইব্রাহভ হভয়া

84527

রভাোঃ ইভযান আরী

84528

রভাছাোঃ ভাামুদা আক্তায

84529

রভাোঃ পজবর যাব্বী

84530

রভাোঃ াইনের ইরাভ

84531

রভাোঃ জাহকয রাাইন

84532

রাবর ারাদায

84533

রভাাইহভনুর ইরাভ

84534

ইযাত আপহযন

84535

রভাোঃ আবু াান হফপ্লফ

84536

আর-আহভন

84537

এ.এপ.এভ. রারায়ভান

84538

রভাোঃ ভাযাজ

84539

রভাোঃ ভাছুভ াফীফ

84540

রভাোঃ আর আহভন াযববজ

84541

রভাোঃ াভীভ রাবন

84542

রভাোঃ আহযনেয যভান হভহজ

84543

রভাোঃ ভামুন রাবন

84544

সুইটি যাণী াা

84545

আহনছুয যভান খান

84546

রভাোঃ আবু ইাক

84547

রভাোঃ ভয পারুক

84548

রভাোঃ ভীয রভাাযযপ রাবন

84549

ছপউল্লা

84550

সুভন কাহন্ত দা

84551

আবুর কারাভ

84552

রভাছাোঃ খাবরদা খাতুন

84553

রভাোঃ নাজমুর রাবন

84554

রভাোঃ াহযয়ায ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াহভদুয যভান
রভাছাোঃ াহনুয রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ াচনা ফানু
মৃত ী রগাস্বাভী
হফনতী রগাস্বাভী
রভাোঃ নাহজভ উিীন
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ এবনকা রফগভ
মৃত রভাোঃ চাঁন হভয়া
জহভরা রফগভ
রভাোঃ রভাাবিকুর ইরাভ
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
রভাছাোঃ খুযহদা ফানু
মৃত রভাোঃ াজাান
রভাাোঃ ায়া রফগভ
রভাোঃ রুস্তভ আরী
রভাছাোঃ যাহদা রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন ারাদায
রভাাোঃ পাবতভা রফগ
যপাতুল্যা মৃধা
রভবরুন রনছা
ইভাইর রাবন
আছভা খাতুন
রভাোঃ রফরার রাবন
তাহরভা খাতুন
াান আরী
পহযদা রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
াবরা খাতুন
রভাোঃ আোঃ ভাবরক
পাবতভা
রভাোঃ আব্দুর াহরভ
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ ফহদউজ্জাভান
রভাছাোঃ ঝযনা রফগভ
রভাোঃ ইউসুপ আরী
যহভা রফগভ
রভাোঃ ইউসুপ আরী হভহজ
যহভা রফগভ
রভাোঃ ইউসুপ আরী
যহভা রফগভ
উত্তভ কুভায াা
কল্যানী যানী াা
মৃত ভকবুর রাবন খান
আবয়া আক্তায
মৃত রভাোঃ ইভাইর মৃধা
রভাাোঃ হপবযাজা রফগভ
মৃত কত প্রাভাহনক
রভাোঃ াহরভা খাতুন
রভাোঃ হযয়াজুর ক
রভাছাোঃ ভাবরকা রফগভ
জাভার রাবন
আবনায়াযা রফগভ
ববরন্দ্র কুভায দা
আনন্দীহন যানী দা
জাাঙ্গীয ভাতাব্বয
যহভা রফগভ
রভাোঃ ইব্রাহভ খহরর মৃধা
রভাছাোঃ আকহরভা রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ জুবরখা রফগভ
ফীয মুহক্তবমাদ্ধা রভাোঃ চান হভয়া
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/12/1992
21/11/1989
01/01/1988
18/08/1995
11/01/1994
17/11/1991
11/10/1992
14/06/1997
07/10/1993
02/06/1996
05/05/1994
01/01/1987
08/01/1991
30/12/1992
30/12/1993
15/01/1989
01/01/1996
26/12/1993
20/08/1993
17/04/1997
01/01/1992
17/04/1993
25/12/1992
25/12/1986
05/05/1994
12/12/1994
07/05/1992
18/10/1997

07/01/1998
10/01/1990
25/12/1993
25/11/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84555

রভাোঃ আহজজুর ইরাভ

84556

নাজমুর

84557

রভবদী াান

84558

রভাোঃ আর-আভীন রাবন

84559

রভাোঃ ইভযান রাবন

84560

আযানের ইরাভ

84561

রভাোঃ ভনু হভয়া

84562

রভাোঃ কাায রাবন

84563

াহদা খানভ

84564

রভাোঃ াভীভ রাবন

84565

রভাোঃ ারুন-অয-যহদ

84566

রভাছাোঃ তাহভনা আক্তায

84567

রভাোঃ াইনের ইরাভ

84568

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

84569

আহকুয যভান

84570

আশ্রানের ইরাভ

84571

রভাোঃ আযাপাত রখ

84572

রভাছাোঃ আপানা আক্তায

84573

রভাোঃ ভজনু হভয়া

84574

রভাোঃ নাজমুর রাাইন

84575

াইনের ইরাভ

84576

রভাোঃ আজারুর ইরাভ

84577

রভাোঃ জুবয়র হভয়া

84578

জািাতুর রপযবদৌ

84579

রভাোঃ ািাভ সুভন

84580

াহবুর ইরাভ

84581

রভাোঃ আনতাজ আরী

84582

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

84583

বয়দ রায়াইফ ইরাভ

84584

রভাাম্মদ ইফাদুয যভান

84585

পাবতভা আক্তায

84586

যাবর আবভদ

84587

রভাোঃ রুবফর রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ হনজাভ উহিন
পাবতভা খাতুন
আব্দুর াহভদ গাজী
রহরনা
ভহজিনা কহফয
মৃত হুভায়ুন কহফয
রভাোঃ রভাফাযক রাবন
নাজভা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ হযনা রফগভ
রভাোঃ পজবর কহযভ
আহছয়া রফগভ
রভাোঃ ানাউল্লা
জাবভনা রফগভ
ইাাক ারাদায
কুরসুভ রফগভ
রভাোঃ রভাতাবরফ
জবফদা রফগভ
রভাোঃ শুকুয
তাযা আক্তায
রভাোঃ রভাকবছদ আরী প্রাাং
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রভাছাোঃ হপবযাজা াযবীন
রভাোঃ ফজলুর ক
হখনা রফগভ
মৃত মৄদ্ধাত মুহক্তবমাদ্ধা শুকুয আরী
রভাছাোঃ রজাযা রফগভ
হপকুয যভান
আবয়া আক্তায
আব্দুর াই
আবয়া রফগভ
রভাোঃ কাবদয রখ
রভাছাোঃ রফফী রফগভ
রভাোঃ ভাাবুর আরভ
রভাছাোঃ আপবযাজা আক্তায
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ
ভহজিনা রফগভ
মৃত াবন আরী
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ ারুন হভয়া
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাহদয
পাবতভা খাতুন
রভাোঃ আবু তাবয
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহরভ
যত্না রফগভ
আক্তারুজ্জাভান
ছারভা
মৃত আব্দুর খাবরক
াউহ রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ আছভা হফহফ
কুদ্দু রভাল্লা
রাখী রফগভ
বয়দ রভাোঃ আফদুর য়াদুদ
বয়দা াইবয়দুবিছা
রভাোঃ রায়াফ হভয়া
রভাছাোঃ কুরছুভা হফহফ
আবুর ফাায
াানাযা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
খাইরুন রনছা
রভাোঃ আবুর রাবন
ভবনায়াযা হফহফ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/01/1990
17/08/1995
10/08/1992
27/05/1997
30/06/1997
15/07/1991
01/12/1990
15/12/1994
03/09/1990
04/08/1992
05/06/1985
24/10/1996
09/10/1991
16/05/1993
31/12/1994
20/09/1993
10/12/1996
11/08/1995
01/01/1985
01/01/1992
04/01/1995
09/05/1996
11/02/1997
18/09/1994
15/08/1993
05/01/1994
12/09/1994
21/08/1998
09/11/1994
22/01/1993
02/01/1900
10/12/1994
11/12/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84588

রভাোঃ আহনছুয যভান

84589

সুভন খান

84590

রভাোঃ নাজমুর াান

84591

রভাোঃ ইব্রাীভ

84592

ভামুন খান

84593

রভাোঃ রাবর যানা

84594

রভাোঃ ভহপজুর ইরাভ

84595

রভাোঃ ভানুন যভান

84596

প্রান্ত যায়

84597

রভাোঃ াহফদুর ইরাভ

84598

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

84599

মুাইহভনুর যকায রুফাই

84600

তাহরভা আক্তায

84601

রভাছাোঃ নাজমুন নাায

84602

কাভরুজ্জাভান

84603

রভাোঃ আব্দুর কাবদয

84604

আহযনের ইরাভ

84605

হনতাই চন্দ্র যকায

84606

আর ইভযান

84607

রভাোঃ জাহভর আখতায

84608

রভাোঃ হরটন যভান

84609

স্বণ িারী আক্তায

84610

রভাোঃ নাজমুর ক

84611

রভাোঃ জর রাবন রভাহন

84612

রভাোঃ নাহযন সুরতানা

84613

নদ চন্দ্র যায়

84614

াযহভন জাান স্মৃহত

84615

রাকী আপযী হভন

84616

রভাছাোঃ রযবনা খাতুন

84617

রভাোঃ ভনজুরুর ইরাভ

84618

নাহদুর ইরাভ

84619

এ এভ কহফয রাাইন

84620

রভাোঃ ািাভ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাাোঃ আবরাকা রফগভ
নূয রভাাম্মদ
যাহভা
মৃত আক্কা আরী
রহরনা আক্তায
আব্দু াত্তায
ভবনায়াযা রফগভ
মুহকদ খান
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
াভসুন নাায
রভাোঃ আহজজুর ইরাভ
রপারী রফগভ
রভাোঃ রভাফাশ্বয আরী
রায়রা াযবীন
রজাহতল চন্দ্র যায়
রুফারা
রভাোঃ জহয উহিন
ছহফতন রনছা
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ রযাহজনা খাতুন
রুহুর আহভন যকায
রফগভ রযাবকয়া আহভন
হহিকুয যভান
রহতপা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
আহনছুর ক
ফাহবযান খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াহকভ
রভাছাোঃ কহযভন রনছা
রভাোঃ ফাায উহিন
রখাবদজা রফগভ
যবভন চন্দ্র ীর
রজানা যানী
আহযনের ইরাভ
যনাযা রফগভ
রভাোঃ নজমুর ক
রভাছাোঃ জাহদা খাতুন
রভাোঃ আব্দু াত্তায
জহভরা রফগভ
াহফবুয যভান
ভাকসুদা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর হভয়া
রভাছাোঃ নাযহগছ রফগভ
আোঃ জব্বায ারাদায
রভাছাোঃ য ফানু
রভাোঃ হদুর আরভ
রভাছাোঃ রযহজনা রফগভ
অহনর চন্দ্র যায়
সুবকা যানী যায়
রভাোঃ জারার উহিন
াহনুয আক্তায
রভাোঃ ভািান
যাবদা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
রভাছাোঃ াবনা খাতুন
মৃত ভভতাজ উিীন
ভাামুদা খাতুন
রভাোঃ ইব্রাহভ হকদায
নাজভা আক্তায
রভাোঃ নুয রাাইন
রভাছাোঃ কভরা রফগভ
যভজান আরী
াবযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

03/11/1992
04/01/1990
15/04/1993
23/10/1993
10/02/1991
07/02/1995
17/02/1994
08/12/1995
10/08/1995
25/06/1987
28/10/1990
11/09/1990
31/12/1989
17/05/1994
15/01/1998
22/09/1988
01/12/1990
08/11/1994
01/02/1992
16/10/1994
22/03/1990
19/12/1997
06/07/1998
20/01/1998
26/11/1987
13/09/1988
26/04/1997
21/02/1994
11/06/1992
01/03/1990
02/12/1994
01/11/1993
15/10/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84621

রভাোঃ আব্দুর কাইয়ূভ

84622

রভাোঃ াাদাৎ রাবন

84623

যহপকুর ইরাভ

84624

আবু তাবয

84625

রভাোঃ রাাগ যানা

84626

রভাোঃ জাহকয রাাইন

84627

আবনায়ায রাবন সুভন

84628

আরভগীয রাাইন

84629

রভাোঃ আরভগীয রাবন

84630

তনয় কুভায হভত্র

84631

রভাোঃ ইউসুপ আরী

84632

রভাোঃ ভাসুদ যানা

84633

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান খান

84634

রারাইভান রাবন

84635

ইভযান রাবন

84636

াহড় যানী দা

84637

াযহভন আকতায যীভা

84638

রভাবিদ আরভ

84639

হফধান চন্দ্র রচৌধুযী

84640

রা চন্দ্র দা

84641

যাভকৃষ্ণ চক্রফতী

84642

আহনরুি দা

84643

ায়রা াযবীন

84644

ভামুদা াযবীন

84645

রভাোঃ আান াফীফ

84646

রভাোঃ নাজমুর রাবন

84647

রভাাম্মদ আরী

84648

নাঈভা সুরতানা

84649

াভীভা সুরতানা

84650

রভাোঃ সুভন রভাল্যা

84651

াহবুর রাবন খান

84652

রভাোঃ ইভযান রাবন

84653

আর-আহভন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রবয আরভ
রভাছাোঃ নুয ভর রফগভ
রভাোঃ যভান রখ
ারভা খাতুন
রভাোঃ যজ্জফ আরী
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ তাযা হভয়া
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ জাভার উহিন
রভাছাোঃ হভনাযা রফগভ
রভোঃ ভামুদ আরী
ছাবরা খাতুন
রভাোঃ খহরলুয যভান
রযাবকয়া রফগভ
রফরাবয়ত রাাইন
জয়নফ
রভাোঃ ইয়াহছন আরী
আঞ্জুভানাযা রফগভ
সুকুভায হভত্র
সুফন িা ফারা
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
াহরভা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ মুঞ্জুয়াযা
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
নাহগি সুরতানা
আব্দুয যহভ
াবরা খাতুন
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
ভহযয়ভ রফগভ
সুপ্রবাত দা
যরা যানী দা
রভাোঃ রভাাযযপ রাবন
আহরয়া রফগভ
তুপাজ্জর রাবন
খুহ রফগভ
তযফান রচৌধুযী
কাঞ্চন ফারা রচৌধুযী
প্রবভাদ রার দা
অিনা যানী দা
জাবফ চক্রফতী
হভরন চক্রফতী
অমুত রার দা
যম্বতী ফারা দা
রভাোঃ ছাবফতুয যভান
উবম্ম ারভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান যকায
রভাছাোঃ নাহছভা রফগভ
মৃত রখাদা ফক্স রভাল্লা
রফগভ খাতুন
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ আকহরভা খাতুন
রভাোঃ মুনছুয হভয়া
রভাছাোঃ রজানা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাবদয
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
ারুর আক্তায
রভাোঃ রবকন রভাল্যা
জহুযা রফগভ
রভাোঃ ইয়াকুফ আরী
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ যভজান আরী
রভাছাোঃ রহতপা রফগভ
রভাোঃ হকয়াভত রখ
রভাছাোঃ ভযহজনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1994
15/12/1995
12/04/1990
25/08/1990
01/02/1993
20/09/1994
05/03/1995
06/08/1992
15/01/1991
18/09/1992
01/01/1992
01/01/1996
03/12/1989
22/03/1989
06/08/1992
21/10/1995
01/02/1986
02/01/1900
06/01/1993
07/06/1997
19/10/1991
10/08/1989
01/03/1994
01/03/1994
08/02/1990
01/06/1993
31/12/1993
25/12/1998
05/08/1994
10/03/1991
31/12/1990
23/02/1992
06/02/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84654

রভাোঃ যভজান আরী

84655

রভাোঃ আর-আভীন

84656

াহনয়া সুরতানা

84657

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

84658

আফদুর াহরভ

84659

যাজীফ চন্দ্র ররাধ

84660

রভাোঃ খহরলুয যভান

84661

নুরুর ইরাভ

84662

খায়রুর ইরাভ

84663

রভাছাোঃ হযক্তা আকতায

84664

রভাোঃ আবুর খাবয়য

84665

ইভামুর রখ

84666

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

84667

আহজদা আক্তায হভা

84668

তাহযকুর আরভ

84669

রভাোঃ রাাবয়ফ যকায

84670

কাভরুর ইরাভ

84671

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

84672

রভাোঃ হকমুর ইরাভ হরন

84673

রভাোঃ হুভায়ুন কহফয

84674

রভাোঃ রতৌহপকুর ইরাভ

84675

নুনৄয যানী

84676

রভাোঃ রজাফায়দুর ইরাভ

84677

হযন হভয়া

84678

ভাজারুর ইরাভ

84679

রভাোঃ াাদাত রাাইন

84680

রভাোঃ জুবয়র রাবন

84681

াইদুর ইরাভ

84682

দূজিয় ভারী

84683

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

84684

রভাোঃ রভায়াবজ্জভ রাবন

84685

রভাোঃ ইহতয়াক খান

84686

ইযাত জাান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ আভান আরী
রভাাোঃ রুহনয়া রফগভ
াইনের ইরাভ
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ পজয আরী
জহযনা রফগভ
া আরভ
রুহয়া খাতুন
ভাহনক চন্দ্র ররাধ
প্রনহত যানী ররাধ
রভাোঃ আফদুয যহদ
ানুয রফগভ
আহভনুয যভান
রযাবকয়া রফগভ
আব্দুর ক
রজানা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রভাছাোঃ রভাবভনা রফগভ
রভাোঃ আোঃ াই
রভাছাোঃ মুকুর রফগভ
মৃত অাাম্মদ আরী রখ
ছবনকা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ভহজদ
রভাছাোঃ যাহদা খাতুন
যাজা হভয়া
রযাকানা রফগভ
নবয আরী ভন্ডর
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ ইভাইর যকায
হহযনা রফগভ
রভাোঃ হনকাত আরী রখ
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ আফদুর য়াবদ পহকয
ভরা আক্তায
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
মৃত ফাযাভ উিীন
আহম্বয়া খাতুন
রভাোঃ আইয়ূফ আরী
আহভনা খাতুন
নবযন্দ্র নাথ বক্ত
রফরা যানী
রভাোঃ শুককুয আরী
জয়নের রফগভ
নজরুর ইরাভ
ফাবনছা রফগভ
আব্দুয যহভ
ভহযয়ভ
মৃত আব্দুয যহদ
সুহপয়া খাতুন
রখাযবদ আরভ রফাযী
নুযজাান রফগভ
মৃত রকান্দায আরী
যহভা খাতুন
হদরী কুভায ভারী
ন্ধ্া ভারী
রভাোঃ ভঈনউহিন পহকয
রভাছাোঃ ছহফরা খাতুন
রভাোঃ াজাান আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ ফাবুর রাবন
রভাছাোঃ আপবযাজা াযবীন
মৃত রভাোঃ আবু জাপয গাজী
হহযন রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/05/1996
15/10/1993
01/12/1988
30/11/1993
15/06/1995
01/01/1993
01/02/1993
12/12/1989
28/04/1997
01/09/1997
22/12/1995
15/11/1992
27/10/1997
31/12/1995
05/08/1992
26/01/1992
11/10/1993
01/02/1988
08/12/1994
10/08/1987
01/09/1994
02/08/1991
15/03/1991
10/05/1997
05/02/1997
01/02/1990
17/09/1991
21/08/1991
15/12/1996
25/11/1988
11/11/1996
20/10/1994
16/11/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84687

াবদক রাবন রাাগ

84688

কাজী রদবরয়ায রাবন

84689

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

84690

রুবফর হফশ্বা

84691

প্রতা ভন্ডর

84692

রভাোঃ ভাহনক হভয়া

84693

রভাোঃ ািাভ রাবন

84694

রতযহদুর ইরাভ

84695

হফকা চন্দ্র দা

84696

রভাোঃ াইনের ইরাভ

84697

রভাোঃ পয়ার ভামুদ

84698

অহভতাব দা

84699

ইন্দ্রহজৎ দা

84700

রভাোঃ জাভার আম্মদ

84701

আব্দুর আহজজ

84702

রভাোঃ আযভান আরী

84703

নাহদভ রাবন

84704

নাঈভ খাঁন

84705

াহফনা ইয়াহভন

84706

ভাসুদ যানা

84707

াংকয ফাড়ড়

84708

রভাোঃ আযাপাত রাবন

84709

রভাোঃ া রনয়াজ

84710

রভাোঃ কাউছায াহভদ

84711

অহনবভল সুীর

84712

রভাাম্মদ াান

84713

যাহজয়া সুরতানা

84714

রভাছাোঃ আপবযাজা আক্তায

84715

রভাোঃ যাবর পহকয

84716

কাভরুর ইরাভ

84717

াচান আরী

84718

জাভার হকদায

84719

নজয় দা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আফদুর রহরভ
আহছয়া রফগভ
কাজী আবুর ফাায
রভাাোঃ াহদা রফগভ
রভাোঃ রভাতাায প্রাভাহনক
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
রভাোঃ ভান হফশ্বা
আবভনা রফগভ
যিন ভন্ডর
অারন যানী ভন্ডর
রভাোঃ জাবয আরী
রচন বানু
রভাোঃ আক্তায আরী
রভাছাোঃ াহছনা রফগভ
হপকুয যভান
রখাবদজা আক্তায
রগাব চন্দ্র দা
কভরা ফারা দা
মৃত রভাোঃ ইউসুপ
াফান্দয রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
াহদা আক্তায
অহনর দা
ফান্তী দা
নফদ্বী দা
দূগাি যানী দা
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভযাজ রফগভ
রভাোঃ ভয পারুক
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আবুর ইরাভ
যীনা আক্তায
রভাোঃ পজলুয যভান
নাহছভা রফগভ
আোঃ ভহতন
ভহজিনা
সুফান খান
াানা রফগভ
আব্দু াত্তায
হযপা হফহফ
যৎ ফাড়ড়
উিহত ফাড়ড়
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
আছভা খাতুন
রভাোঃ পজলুর ক
ভামুদা রফগভ
আব্দুর ভাবরক হভয়া
রহরনা আক্তায
তন সূীর
হনৄ সুীর
হরার উহিন
কুরসুভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রফফী রফগভ
রভাোঃ আয়ুফ আরী
রভাছাোঃ জুবরখা রফগভ
রভাোঃ কুদ্দু পহকয
কবভরা রফগভ
যপযাজ খাঁন
যবভছা রফগভ
আব্দু ছাবরক
আবপদা রফগভ
আহভরুজ্জাভান হকদায
যাহজয়া রফগভ
তন দা
অচ িনা যানী দা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/10/1994
01/01/1995
25/11/1994
01/11/1996
02/09/1989
11/11/1991
25/02/1993
17/09/1996
02/01/1993
17/03/1993
03/09/1995
17/07/1990
08/09/1994
18/12/1994
05/03/1988
03/06/1991
05/12/1993
25/05/1996
10/05/1993
01/01/1993
19/11/1990
02/12/1995
11/11/1993
02/01/1994
01/03/1994
07/06/1989
10/05/1989
21/08/1991
04/03/1994
15/05/1997
01/12/1994
30/12/1990
15/07/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84720

রভাবভনা আক্তায

84721

যহপকুর ইরাভ

84722

রভাোঃ হজফ রভাল্লা

84723

রভাোঃ আবুর রাাইন

84724

রভাোঃ রভাফাযক রাবন

84725

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

84726

রহরভ ভামুদ হহয

84727

রভাোঃ আহপ আকফয

84728

াইনের ইরাভ

84729

রভাোঃ ভনজুরুর ক

84730

রভাোঃ াভীভ ভামুদ

84731

রভাোঃ ইয়াহছন হভয়া

84732

হঞ্চত আচার্য্ি

84733

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

84734

ভামুদা আক্তায

84735

রভাোঃ তানবীয রাবন

84736

রভাোঃ াাদুর রাবন

84737

রভাোঃ জাহকয রাবন

84738

রভাোঃ াভসুজ্জাভান

84739

আপরুজা খানভ

84740

রুবফর হভয়া

84741

রভাোঃ জীফ রাবন

84742

রভাোঃ রতৌহদুর ইরাভ (তনৄ)

84743

রভাোঃ ভামুন রাাইন

84744

রভাছাোঃ রকয়া খাতুন

84745

রভাোঃ ইব্রাীভ খহরর

84746

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ যকায

84747

রভাছাোঃ াযহভজা আকতায রতু

84748

রভাছাোঃ াহপজা আকতায

84749

রভাোঃ হভজানুয যভান হভজান

84750

রভাোঃ জীভ উহিন

84751

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

84752

হহযন আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ভহযয়ভ রফগভ
মৃত.রভাোঃ আরী আশ্রাপ
ভন ভাদফয
আবভনা রফগভ
যত্তন রভাল্লা
যাহপজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রনাযা রফগভ
মৃত. রভাোঃ আইয়ুফ আরী
ভাবরকা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াত্তায
ায়া
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাাোঃ হহযন আক্তায
রভাোঃ তহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ ানা ফানু
ভীন হভয়া
াহরভা খাতুন
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভনজু
রভাোঃ রভবয আরী
রভাাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আবু াহনপা কাবভ
রভাছাোঃ সুযাইয়া রফগভ
মতন আচার্য্ি
যস্বতী আচার্য্ি
এভ হড আকফয হকদায
জাবদা রফগভ
আবনায়ায রাবন
যহভা রফগভ
রভাোঃ খহরলুয যভান খান
রভাাোঃ হউরী রফগভ
আোঃ ািান হকদায
রভাাোঃ কদফানু রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রযজাউর কহযভ
াভছুননাায
রভাোঃ মুহিদ উিীন
বুজা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যফ হভয়া
ারুর রফগভ
রভাোঃ ছাত্তায খান
রভাাোঃ ারুর রফগভ
রভাোঃ আোঃ াহরভ
রহতপা রফগভ
রভাোঃ হজকরুর রাাইন
রভাছাোঃ রজহভন খাতুন
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ হউরী রফগভ
রভাোঃ ইউনুছ আরী
রভাাোঃ যাহদা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ যকায
রভাাোঃ নাঈভা রফগভ
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
রভাছাোঃ যতনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই হহিকী
রভাছাোঃ রগাবরনুয রফগভ
রভাোঃ রতাপাজ্জার রাবন
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাাম্মদ ইহি আরী
যাবনা খাতুন
রভাোঃ মুহিদ হভয়া
ভবনায়াযা রফগভ
ারাভ খন্দকায
আবয়া আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

13/08/1979
10/10/1992
01/01/1992
22/12/1994
31/03/1989
15/02/1989
25/06/1998
22/12/1996
15/07/1987
20/12/1995
26/08/1994
16/09/1995
20/10/1988
30/03/1992
01/01/1997
06/05/1997
01/03/1990
15/06/1995
20/06/1987
02/07/1992
30/11/0991

06/07/1992
03/01/1998
12/12/1991
04/05/1999
10/08/1989
09/04/1993
02/10/1997
31/12/1991
12/01/1993
01/11/1998
01/03/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84753

রভাোঃ জাহদ াান হন

84754

রভাছাোঃ স্মৃহত খাতুন

84755

রভাোঃ রভজফাউহিন যাবর

84756

রভাছাোঃ আজহভযা আকতায

84757

রভাছাোঃ রাভা খাতুন

84758

রভাোঃ আর-আহভন ারাদায

84759

াহভভা আক্তায

84760

রভাোঃ ভারুপ রাবন

84761

ারভা খাতুন

84762

াহফনা ইয়াহভন

84763

তাজযী তাযীভা

84764

াবপজ রভাোঃ াহদকুর ইরাভ

84765

রভাোঃ রার চাঁন হভয়া

84766

ভাামুদ াচান

84767

রভাোঃ াীন

84768

হভজানুয যভান

84769

রভাোঃ আর-াহযয়ায

84770

ভা-উদ আজায

84771

রভাোঃ ভহন পযাদ

84772

আকা ভাামুদ

84773

রভাোঃ াবজদুর ক

84774

রভাোঃ কনক আরী

84775

প্রদী কুভায াা

84776

রভাোঃ যতন রাবন

84777

কুরসুভ আক্তায

84778

রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

84779

আফদুর আাদ

84780

রভাাম্মদ ইউসুপ খান

84781

আবু সুহপয়ান

84782

তয রগাার যকায

84783

রভাোঃ াইদুয যভান

84784

আহল সূত্রধয

84785

রভাোঃ ফহয আরভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ এন্তাজ আরী
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
রভাছাোঃ যতনা রফগভ
রভাোঃ কাতুর আরভ
নাজভা আরভ
মৃত. রভাোঃ আহজজায যভান
রভাছাোঃ হভনাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ যকায
রভাছাোঃ যাবফয়া খাতুন
আব্দুয যাজ্জাক ারাদায
পহযদা রফগভ
াাজাান পহকয
যন আযা
রভাোঃ নুয রাবন খান
রভাছাোঃ ভাসুভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াত্তায
ানাজ াযবীন
রভাোঃ রবকন্দায আরী
রভাছাোঃ মুনছুযা রফগভ
রভাোঃ আজাায আরী
কহনূয রফগভ
রভাোঃ আহতকুয যভান
াহফনা ইয়াহভন
রভাোঃ াবযছ আরী
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
আহভয আরী
নুরুন নাায
রভাোঃ আোঃ গহন ারাদায
রাইজু রফগভ
রভাোঃ রভাাযযপ রাবইন
রভাছাোঃ হভনা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবরফ রভাল্লা
রতা রফগভ
রগারাভ রভাস্তপা
রাফনী খাতুন
রভাোঃ আবু াহনপ রভাল্লা
হভহর রফগভ
আব্দুর ফাবছদ আরী
কাজর রফগভ
রভাোঃ এফাদৎ রাবন
রভাছাোঃ রুহয়া খাতুন
রভাোঃ ইাযত আরী রভাল্যা
রভাছাোঃ ছাবযা খাতুন
ম্ভু চন্দ্র াা
অহনতা যানী াা
রভাোঃ ারাভ যকায
রভাছাোঃ যনাযা রফগভ
মৃত. কাযী আভান উল্যা
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ জবফদ আরী
রভাছাোঃ রফরী খাতুন
আবুর কারাভ
ছাবয়যা খাতুন
রভাোঃ দুরার খান
জাানাযা রফগভ
ভহনয রাবন
সুযাইয়া রফগভ
নীবযন্দ্র কুভায যকায
হভনতী যানী যকায
রভাোঃ কাভার রাবন
আবভনা রফগভ
মৃত. যথীন্দ্র সূত্রধয
অজন্তী সূত্রধয
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
তাহরভা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

11/10/1996
15/06/1995
25/12/1985
10/02/1998
10/12/1995
01/05/1989
06/01/1987
06/03/1994
29/12/1995
25/12/1993
29/12/1997
15/03/1994
25/11/1993
12/05/1995
15/12/1997
10/06/1992
07/09/1994
09/06/1988
21/12/1989
25/03/1993
05/08/1996
12/10/1990
21/12/1986
10/08/1995
07/11/1995
08/10/1989
24/12/1991
15/12/1996
06/09/1990
31/12/1988
25/10/1989
03/01/1995
11/07/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84786

হভন্টু যিন দা

84787

রভাোঃ ভাসুদ যানা

84788

জয় হত্রনৄযা

84789

আকহরভা খাতুন

84790

রভাোঃ াহনদুয যভান

84791

আহভনুর ইরাভ

84792

আবু নাঈভ

84793

কাহদয ইরাভ

84794

যহফউর রাবন রভাল্লা

84795

রভাোঃ আব্দুল্লা আর-ভামুন

84796

রভাোঃ ভহউিীন

84797

রভাোঃ তুহন রাবন

84798

পাবতভা আক্তায রাভা

84799

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

84800

রভাোঃ ইহরয়া রাবন

84801

রভাোঃ রভবদী খান

84802

নাজভা রজহফন

84803

ভাবুফ হুাইন

84804

টিনৄ সুরতান

84805

ািাভ রাবন

84806

রভাোঃ আফদুল্যা

84807

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

84808

রভাোঃ রাযাফ রাবন

84809

রভাোঃ ইকফার রাাইন

84810

াযহভন আযা বৃহষ্ট

84811

পহযদুর ইরাভ

84812

রভাছাোঃ আবরয়া আক্তায

84813

রভাোঃ আবনায়ারুর ইরাভ

84814

রভাোঃ নাহয উহিন

84815

ভাধফী যানী মৃধা

84816

বকরা যকায

84817

রভাোঃ যহফউর আরভ

84818

রভাোঃ ািাভ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ভবনা যিন দা
সুহভত্রা যানী দা
মৃদ. াদ আবম্মদ
মৃত. আবরয়া খাতুন
ী রভান হত্রনৄযা
রহফকা হত্রনৄযা
রভাোঃ এ. আউয়ার
উবম্ম কুরসুভ
রভাোঃ আবুর কারাভ
াহনা রফগভ
কুদ্দু মৃধা
কহনুয রফগভ
হপবযাজ
াভী রফগভ
আবুর কারাভ
হজয়াহভন রফগভ
আবুর খাবয়য রভল্লা
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ ভামুদ খাতুন
আফদুর ছাত্তায
রজাযা খাতুন
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ তহুযা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াত্তায ভন্ডর
রভাছাোঃ তহুযা খানভ
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ ফাবযক যাড়ী
তাহরভা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তপা কাভার খাঁন
রভাাোঃ ডাহরয়া রফগভ
হফ.এভ.রুহুর আহভন
কুরসুভ নাায
মযত আরী
রভাাোঃ যাহজয়া রফগভ
জুরা ভজুভদায
রভাবিদা রফগভ
আব্দুর ভহজদ
রাবনআযা রফগভ
নূরুর ইরাভ
আবয়া রফগভ
রভাোঃ নুরুর আভীন ারাদায
যনাযা রফগভ
রভাোঃ রুস্তভ আরী
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রভাছাোঃ নহণ িভা খাতুন
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাাোঃ ভানেজা খাতুন
রভাোঃ আজগায আরী
পহযদা খাতুন
রভাোঃ আইয়ুফ খান
রভাছাোঃ খাহদজা রফগভ
রভাোঃ রভাবরভ উিীন
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভহতউয যভান
াহছনা খাতুন
ধীবযন্দ্র নাথ মৃধা
স্বপ্না যানী
রজাহতল যকায
হতা যানী যকায
রভাোঃ ফাচ্চু রদয়ান
নাহছভা আক্তায
রভাোঃ পজলুর ক
রযানা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/11/1988
18/11/1992
12/05/1993
25/12/1988
15/10/1997
25/06/1996
31/12/1998
14/02/1998
24/12/1991
02/01/1988
10/10/1987
07/08/1989
25/06/1992
06/12/1995
12/08/1995
01/10/1996
01/01/1989
20/10/1990
02/03/1996
05/02/1996
1/1/0001
15/02/1990
15/01/1988
30/08/1996
21/01/1998
30/12/1994
01/11/1997
05/12/1987
28/11/1992
08/06/1988
07/12/1995
02/01/1995
15/08/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84819

রভাোঃ মুক্তাদুর াান

84820

হজফন চন্দ্র

84821

রভাোঃ রারচাঁদ আরী

84822

রভাোঃ নাজমুর াান

84823

তন্ময় ফারী

84824

রভাোঃ ারা উিীন

84825

আহযপা খাতুন

84826

রভাোঃ ভাাবুফ হুাইন

84827

আব্দুর আহরভ খাঁন

84828

রভাোঃ তুহন রাবন

84829

সুব্রত কুভায রঘাল

84830

যনহজত যকায

84831

রভাোঃ আহযপ াান ভামুদ

84832

রক, এভ, কাভার রাবন

84833

াহফফা ইরাভ

84834

াহকয ভামুদ যহন

84835

রভাোঃ জয়নার আবফদীন

84836

নাহযন আক্তায

84837

আব্দুর ফায়ীছ ফািী

84838

সুরতানা আক্তায

84839

যন তাফাসুভ

84840

রভাোঃ জাপয ইকফার নাহজভ

84841

রভাছাোঃ রভাস্তাহযনা

84842

রভাোঃ াীন হভয়া

84843

রভাোঃ জাহকয রাবন

84844

রভাোঃ রাবর যানা

84845

শ্রী সুজয় যকায

84846

রভাোঃ আবু তাবয তুহন

84847

রভাোঃ াানুয যভান ান

84848

রুহুর আহভন

84849

রভাোঃ জাহভ উহিন

84850

ইাাক গাজী

84851

রভাোঃ আভান উল্যা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর কাবদয খান
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
হজবতন চন্দ্র
সুযফারা
রভাোঃ গনেয যদায
রভাছাোঃ রপারী খাতুন
রভাোঃ াহযছ হভয়া
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
নীরযতন ফারী
অহনভা ফারী
রভাোঃ রছনু হভয়া
ভবনায়াযা খাতুন
কাভার খাঁন
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াফ আরী
াবজযা রফগভ
রভাোঃ কাভার খাঁন
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ ফাইদুয যভান
রভাছাোঃ রাবরী রফগভ
রগাহফন্দ রঘাল
কুভাযী যানী রঘাল
মৃত জয়বদফ যকায
মৃত মবাদা যানী যকায
রভাোঃ আব্দুর ফাবতন
াভসুন নাায রফগভ
আদভ আরী
রজাছনা রফগভ
রভাোঃ ইভাইর
কহনুয আক্তায
আ.ক.ভ রহরভ
রফগভ যাহদা রহরভ
রভাোঃ আব্দুর ফাবতন
হভব াভসুন নাায
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাাম্মৎ নাজভা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
হদরাত রফগভ
আহক উল্লা
জহভরা খাতুন
আহক উল্লা
জহভরা খাতুন
ভযহুভ ফাায উল্লযা
রভাছাোঃ জাবদা রফগভ
রভাোঃ রভািাবিক রাবন
রভাছাোঃ ারুর আযা
রভাোঃ ায়দায আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ হভযন রভাল্লা
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জব্বায
জাানাযা রফগভ
শ্রী সুীর যকায
রপারী যানী দা
রভাোঃ াভচুয যভান
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
রযবফকা যভান
রভাোঃ কত আরী
রভাছাোঃ যন আযা
রভাোঃ রভাকবছদ আরী ারাদায
রভাাম্মৎ কুরসুভ রফগভ
চুন্নু গাজী
াবযা রফগভ
রভাোঃ রভাফাযক আরী
রভাাোঃ রভবরুবিছা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/12/1988
03/07/1987
05/11/1994
10/10/1990
10/06/1988
15/06/1987
12/02/1997
20/10/1990
16/08/1995
14/09/1989
26/06/1987
10/08/1987
01/01/1994
16/07/1987
25/12/1993
08/01/1993
05/01/1989
12/12/1995
01/02/1994
01/01/1994
01/01/1992
10/04/1995
20/02/1992
01/02/1991
20/05/1994
05/01/1987
25/01/1997
07/05/1994
01/02/1993
20/03/1989
10/07/1989
10/12/1995
18/06/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84852

আভাদ পারুক হহিকী

84853

এনাবয়ত উল্লা

84854

উবম্ম ারভা

84855

হভহয ফারা

84856

রভাোঃ নজরুর কহফয হযয়াদ

84857

ভাবুফ াান

84858

সুখবদফ দা

84859

রভাোঃ পাবয়জ রাবন

84860

রভাোঃ ইয়ায আরী রখ

84861

বয়দ হফলু ইরাভ

84862

রভাোঃ নাহজভ উহিন

84863

রখাযবদ আরভ

84864

রভাোঃ হজাদ খান

84865

খান রভাোঃ ইনজামুর ক ান

84866

রক এভ ইভযানুর ক রাান

84867

রভাোঃ যাাদ খান

84868

রভাোঃ রভাখবরছুয যভান

84869

সুকান্ত কুভায ভিা

84870

হফনৄর ারদায

84871

রভাোঃ পাইজুর ইরাভ

84872

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

84873

হতরক হফশ্বা

84874

রভাোঃ হভজানুয যভান

84875

নাহযন আক্তায

84876

ভানসুযা আকতায

84877

াইনের ইরাভ

84878

াযহভন আক্তায

84879

ারভা আক্তায

84880

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

84881

রভাোঃ আর আহভন

84882

রভাোঃ আর-আহভন

84883

রভাোঃ সুভন হভয়া

84884

আহকুজ্জাভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ভযহুর হযনেহিন হহিকী
যাহদা রফগভ
রভাোঃ ারা উহিন
পাবতভা খাতুন
রতাপাবয়র আবভদ
যহভা রফগভ
হফবনাদ ফারা
ভায়া ফারা
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
যহভা খাতুন
খুযহদ উিীন
হদলুয়াযা রফগভ
ফসুবদফ দা
গীতা যানী দা
আব্দুন নুয
যাহফয়া খাতুন
রভাোঃ ভয আরী রখ
জাানাযা রফগভ
মৃত বয়দ যহপকুর ইরাভ
বয়দা জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াজাান
হফহফ পাবতভা
মৃত রভাোঃ জয়নার আবফদীন
ভানেজা খাতুন
রভাোঃ কত খাঁন
যত্না খানভ
খান হফল্লার রাবন
াানা াযবীন
খান হফল্লার রাবন
াানা াযবীন
খান কত আরী
নীগায াযবীন (যত্না)
রভাোঃ আব্দুর কাবদয হভয়া
আয়া
ফাবুর চন্দ্র ভিা
উিহত যানী ভিা
যাভচযন ারদায
ভায়া যানী ারদায
রভাোঃ হপউর আরভ
রভাছাোঃ রতাতা খাতুন
রভাোঃ দুদু হভয়া
রভাছাোঃ কাফাী রফগভ
চন্দন হফশ্বা
প্রহতভা যানী হফশ্বা
যহভজ উহিন
াহনা রফগভ
রভাোঃ জারার উহিন
জাবভনা খাতুন
রভাোঃ আভবজদ আরী
আবনায়াযা রফগভ
ফাবুর মুিী
নাহছভা আক্তায
আসু রফাযী
াবজদা রফগভ
ারাদায আফদু ছারাভ
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ হজিাত আরী
ফাবনছা খাতুন
রভাোঃ রগারাভ রাবন
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ নুযিফী রগারজাযী
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
মৃত রভাোঃ পজলুর ক
াবজদা রফগভ
রভাোঃ অহদুজ্জাভান
রখাবদজা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

11/01/1988
16/12/1988
01/02/1994
03/01/1992
12/01/1997
20/10/1990
18/01/1994
10/08/1987
13/02/1991
01/01/1993
10/03/1993
05/12/1993
16/12/1993
31/12/1998
01/03/1991
15/09/1989
16/03/1988
16/08/1989
16/12/1991
05/01/1995
23/10/1990
02/05/1995
10/12/1989
05/10/1994
02/02/1992
05/08/1997
20/08/1997
02/12/1982
15/06/1987
31/12/1996
20/03/1993
21/03/1994
01/06/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84885

রভাোঃ সুয়াদ বতয়ফ াহভন

84886

রভাোঃ ভাসুদ

84887

রভাাম্মদ রভজফা উহিন

84888

হভঠু রদফ

84889

হযন আর ভামুন

84890

হফকনবদফ রঘাল

84891

রভাোঃ স্বন হভয়া

84892

আকতায রাবন

84893

রভাছাোঃ হযভা াযবীন

84894

আব্দুর রভাবভন

84895

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

84896

যাহজয়া সুরতানা

84897

রভাোঃ রভাাযযপ রাবন

84898

আবু যায়ান

84899

রভাোঃ আবনায়ারুর ইরাভ

84900

রভাোঃ আব্দু াহকন

84901

রভাোঃ রভাবিদ হভয়া

84902

মুহরভা আক্তায

84903

যহভা হহিকা

84904

াহফফা সুরতানা

84905

রভাোঃ এভযান রাাইন

84906

আহকুয যভান

84907

রভাোঃ াবনায়ায রাাইন

84908

রভাোঃ যাজীফ আাবম্মদ

84909

আহভনুর ইরাভ

84910

আরআহভন রভাল্লা

84911

রভাোঃ জাহদুয যভান

84912

রভাোঃ হদুজ্জাভান

84913

রভাোঃ ভাবুবুয যভান

84914

রভাছাোঃ হখা খাতুন

84915

রভাোঃ ভাবুফ াজ্জাতুর

84916

পাহভদা ইরাভ

84917

এ.এভ নুরুিফী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আবু বতয়ফ রভাোঃ যহপউহিন
ভাকসুদা রফগভ
রভাোঃ ইয়াহছন প্রধান
ভাকসুদা রফগভ
রভাাম্মদ আব্দুর াহভদ
ভবনায়াযা খাতুন
কাজন রদফ
হনবা যানী রদফ
দয আরী
রযফা আক্তায
ফাসুবদফ রঘাল
কল্পনা যানী রঘাল
রভাোঃ াবতভ আরী
যানু রফগভ
রভাোঃ পারুক
ভাহপয়া খাতুন
রভাোঃ ফাবুর রাবন
রভাছাোঃ হছহিকা রফগভ
মৃত রভাোঃ রভাস্তপা
হপবযাজা রফগভ
রজানাফ আরী
রভাছাোঃ খুযহদ জাান
রভাোঃ আোঃ যাজ্জাক হভয়া
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কদ্দুছ
াহদা রফগভ
এভদাদুর ক
াবরা খাতুন
রভাাম্মদ আরী
াছনা খাতুন
রভাোঃ রারায়ভান রাবন
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ াইনেয যভান
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ ইভাইর
রভাাোঃ রভাযবদা হফহফ
রভাোঃ আবু ফকয
রপযবদৌ আযা
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
হফরহক রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
হফরহক রফগভ
রভাোঃ াহনপ উহিন
রভাছাোঃ লুৎপা রফগভ
মৃত এখরাছুয যভান
রভাছাোঃ খাবরদা রফগভ
রভাোঃ চাঁন হভয়া
রভাছাোঃ যাবদা রফগভ
মৃত আহভয রাবন রভাল্লা
হনরীভা রফগভ
ইউনুছ আরী রভাল্লা
াানাযা রফগভ
রভাোঃ হহিকুয যভান রভাল্লা
জাহদা খানভ
রভাোঃ রভাতাায রাবন
মৃত হদা রফগভ
রভাোঃ হয়ায ফক
রভাছাোঃ ভাবুফা রফগভ
রভাোঃ ানজারা রভাল্লা
রভাছাোঃ নাযগী রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ নুরুিাায রফগভ
রখ আব্দুর কহযভ
তাহভনা ইরাভ
ভযহুভ এ এভ কাভরুর াান
নুযজাান াান
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/03/1993
10/08/1997
19/01/1990
13/11/1990
02/08/1998
05/01/1991
15/11/1997
05/02/1997
07/07/1992
01/01/1992
13/05/1993
12/10/1996
20/06/1994
03/12/1998
01/01/1990
12/06/1992
01/10/1991
12/03/1996
20/03/1988
08/12/1992
01/06/1990
17/07/1994
01/02/1988
15/05/1990
16/02/1990
01/07/1991
17/09/1989
22/06/1988
30/12/1989
18/02/1990
10/08/1987
02/01/1900
22/02/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84918

রভাোঃ তাজুর ইরাভ

84919

রভাোঃ হভাকাতুর আবম্মদ

84920

রভাোঃ আব্দুর রহতপ

84921

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

84922

ইয়াহভন ইরাভ

84923

হঞ্চতা ারদায হভতু

84924

রভাোঃ ইহরয়া ঘযাভী

84925

রভাোঃ রভাবিদ যাব্বানী

84926

রভোঃ ভহউহিন ইরাভ ভাহভ

84927

াযবীন আক্তায

84928

রভাোঃ আহজজুয যভান

84929

হপবযাজ রাবন

84930

রভাোঃ ইভযান রাবন

84931

রভাোঃ রগারাভ হকফহযয়া

84932

াভীভ াবযায়ায

84933

রভাোঃ জাবয়দুর ইরাভ

84934

রভাোঃ এহরট রাবন

84935

খাইরুন নাায

84936

রভাোঃ আহনছুয যভান খন্দকায

84937

রভাোঃ আর-আহভন হভয়া

84938

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

84939

রভাোঃ হরটন আরী রখ

84940

রভাোঃ ইাযত রাবন

84941

আাদুজ্জাভান

84942

রভাোঃ রুবফর রাবন

84943

াহদা আক্তায

84944

রভাছাোঃ নুরুননাায রফগভ

84945

রভাোঃ রারচান রাবন

84946

বুরবুর রাাইন

84947

রভাোঃ আবু াহনপ খান ফাবু

84948

হপ্রি রাবন

84949

রভাোঃ রভাজাবভভর রাবন

84950

রভাোঃ াইনের ইরাভ হবু

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ নাদ আরী
রভাাোঃ স্মযতন রফগভ
হভনাজ উহিন
ভহযয়ভ আক্তায
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গহন যকায
হভ রাইরী রফগভ
হদুর ইরাভ
ারুর রফগভ
রগাার চন্দ্র ারদায
াহন্ত যানী চারী
মৃত অহমাফারী ঘযাভী
রভাাোঃ রতাযা রফগভ
রভাোঃ রনছায উহিন
যাহভা রফগভ
রভাোঃ ইউনু রজাভািায
হভব ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ রকান্দায আরী
রুব্বান রফগভ
ভযহুভ আরী আভদ
াবজদা রফগভ
আব্দুর রহতপ
রযাবকয়া রফগভ
রভোঃ রগারাভ রভাস্তপা
নাহভা রফগভ
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
নাহভা রফগভ
হুবন আরী
বুজা রফগভ
মৃত াইদয় আরী
মৃত নাজভা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
যাবরা রফগভ
রভাোঃ রপাযকান
খাবরদা
মৃত নয়াফ আরী
রভাছাোঃ আবরয়া রফয়া
রভাোঃ ফাবতন হভয়া
রভাোঃ ারুর খাতুন
মৃত আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ রকভত আরী রখ
রভালাোঃ ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ যাবরা খাতুন
খাবরক
ভভতাজ খাতুন
রভাোঃ রুচান রাবন
রভাাোঃ াহরভা রফগভ
রভোঃ াাফউিীন
াভছূননাায
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রাাকী রফগভ
রভাোঃ জাবফদ আরী
রভাাোঃ কল্পনা রফগভ
রভোঃ শুকুয আরী
আবভনা
রভাোঃ রভাস্তপা খান
আকতায ফানু
ইভযান রাবন
এবভরী রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
আবনায়াযা রফগভ
হপবযাজা আহর
াযহভন আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/05/1990
05/07/1990
28/06/1987
21/07/1989
27/07/1994
06/06/1996
04/04/1994
05/03/1996
23/05/1989
12/12/1996
06/01/1993
11/06/1997
03/03/1994
05/07/1991
01/01/1994
15/03/1990
06/06/1991
03/02/1994
03/02/1996
04/01/1994
01/01/1997
01/03/1996
23/08/1993
05/08/1987
10/12/1994
20/01/1990
20/09/1992
10/10/1995
12/12/1989
02/01/1991
12/08/1994
10/09/1987
19/12/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84951

আাদুজ্জাভান

84952

কাজী আজাদ রাাইন

84953

রভাোঃ আযানের ইরাভ

84954

রভাোঃ জািাতুর াহকভ

84955

চয়ন আঢয

84956

রগৌতভ চক্রফত্তী

84957

বানুযাভ দা

84958

রভাোঃ আবুর রাবন তালুকদায

84959

রভাোঃ াহকভ যদায

84960

রভাোঃ হপবযাজুর ইরাভ

84961

লুৎনেিাায নাহযন

84962

রভাোঃ ভাজাারুর ইরাভ

84963

নাহদরুজ্জাভান খান

84964

হফপ্লফ যায়

84965

াহন আরভ

84966

রভাোঃ এভযান

84967

জািাতুর রপযবদৌ যাহকফ

84968

রভাোঃ ভয পারুক

84969

হজিাতুর ইরাভ ইভন

84970

রভাোঃ জীফ উহিন

84971

রভাোঃ যহকবুর ইরাভ

84972

রভাোঃ নূয ইরাভ

84973

রযহভতাযা জুুঁই

84974

যাজু ার

84975

শ্যাভর চন্দ্র দা

84976

রভাোঃ এনামুর ক

84977

ঝরক ভারদায

84978

াহফনা আক্তায হতা

84979

হফকা চন্দ্র দা

84980

রপযবদৌ জাভান

84981

আপবযাজ আবম্মদ

84982

প্রদী দা

84983

রভাোঃ ীদুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আোঃ যাজ্জাক
রভাছাোঃ বুরবুহর খাতুন
কাজী আান উল্লা
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ রযাছভত আরী
রফগভ রযাছভত
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
রভাছাোঃ হজিাতুন রনছা
তুলায আঢয
ীযা আঢয
রগাার চন্দ্র চক্রফত্তী
ভীযা যানী চক্রফত্তী
কৃষ্ণ রার দা
জয়ন্তী যানী দা
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
যাহফয়া খাতুন
রভাোঃ ইভাভ আরী যদায
নুয জাান রফগভ
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
রভাছাোঃ রযনু আযা রফগভ
মৃত জহভ উিীন
নুযনাায রফগভ
রভাোঃ আব্দুরা আর ফাকী
আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছাত্তায খান
আবভনা খাতুন
াহন্ত যায়
চন্দনা যায়
যহভ উিীন
গুরানাযা
রভাোঃ হছহিকুয যভান
আবয়া খাতুন
রভাোঃ ভাাবুফ আরভ
রভাাোঃ যাহজয়া সুরতানা
রফচু হভয়া
াবরয়া রফগভ
এভদাদুর ইরাভ
নাহগি রফগভ
রভাোঃ রগারাভ যব্বানী
ছাবকযা খাতুন
রভাোঃ আোঃ াই
যাবদা রফগভ
রভাোঃ আফদুর গনেয
রভাছাোঃ তাবযা রফগভ
রভাোঃ জয়নার রভাল্যা
ায়যা রফগভ
দুরার ার
কাভনা যানী ার
হযচযন দা
ফান্তী যানী দা
রভাোঃ আযাপ আরী
এনুকা ফানু
নৃব ভারদায
স্মৃহত যানী ভারদায
কত আরী
আরভ চাঁন
িীযবভান দা
সুরিনা দা
ভযহুভ রতাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ হপবযজা রফয়া
মৃত রভাোঃ পজলুয যভান
আহম্বয়া রফগভ
প্রভুরার দা
হফকা যানী দা
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
াভসুিাায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

02/01/1900
15/12/1990
10/02/1991
01/12/1987
02/07/1994
18/10/1990
06/08/1991
21/10/1988
14/08/1992
01/07/1988
01/12/1993
17/08/1990
16/11/1989
29/05/1993
01/01/1989
01/01/1991
25/11/1992
01/01/1990
10/08/1995
11/11/1998
01/03/1997
21/10/1987
12/07/1992
15/11/1995
15/04/1993
15/06/1990
10/12/1988
06/02/1996
1/1/0001
01/03/1986
01/01/1988
24/11/1993
26/09/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

84984

নীবরন্দু কুভায দা

84985

রভাোঃ আবু তারা

84986

রভাোঃ আর আহভন

84987

রভাোঃ ভানেজুয যভান

84988

ারাউহিন

84989

রভাোঃ রজানাবয়দ রাাইন

84990

ইনামুর কহফয

84991

রভাোঃ রখ াদী

84992

রভাোঃ রতৌহকয আবভদ খান

84993

রভাোঃ যাহজফ

84994

রভাোঃ হযনের ইরাভ

84995

রভাোঃ ইভদাদুর ক

84996

রাবন আভদ

84997

রভাোঃ নূরুর ইরাভ নাহদ

84998

হপউল্লা

84999

রভাোঃ াবনায়ায রাবন

85000

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

85001

আহনছায যভান

85002

তাইবুয যভান

85003

রভাোঃ াবদক হভয়া

85004

রভাোঃ যাহকফ াান

85005

রভাাম্মদ ভাসুদ খান

85006

রভাোঃ ভানেজায যভান

85007

দী চযন দা

85008

রানা কান্ত দা

85009

রভাোঃ ইভযানুজ্জাভান

85010

রভাোঃ হপবযাজ রাবন

85011

আরাহভন

85012

রভাোঃ ভাহদুর ইরাভ

85013

রভাোঃ আজারুর ইরাভ

85014

রভাোঃ াহজদুর ইরাভ

85015

রভাোঃ আহভনুয যভান

85016

রভাোঃ আহতকুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
বয চন্দ্র দা
সুপ্রবা যানী দা
রভাোঃ াজাান আরী প্রাভাহনক
রভাছাোঃ জহুযা রফগভ
মৃত আব্দুছ ছাত্তায
রভাছাোঃ জীফন রনছা
খন্দকায আরাউহিন
রভাছাোঃ হফরহকছ রফগভ
ইব্রাীভ খহরর
লুৎনেিাায
রভাোঃ জাহকয রাাইন
জহুযা রফগভ
রুহুর আহভন
াযবীন রফগভ
মৃত আনছায আরী
রাইরী রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান খান
ভহজিনা রফগভ
মৃত আাম্মদ আরী
রভাছাোঃ আহভনা রফগভ
াহজাান আরী
রভাাোঃ াভছুিাায রফগভ
মৃত াবতভ আরী
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর রাফান
রভাছাোঃ করছুভা খানভ
রভাোঃ হজয়া উহিন
রুবনা রফগভ
রফাযত
পাবতভা
রভাোঃ ইহি আরী
রভাাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ ধলু কহফযাজ
রভাছাোঃ চান্দ হফহফ
আহজজায যভান
আবভনা রফগভ
তাবয আরী রখ
রযাবভনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ািান
নূবযজা রফগভ
রভাোঃ আোঃ কদ্দু
জাবযা আক্তায
রভাাম্মদ নয়াফ উহিন খান
ভহজিনা আক্তায
রভাোঃ হজল্লুয যভান
ভামুদা রফগভ
খী চযন দা
কভরা যানী দা
শ্রী কান্ত দা
শ্যাভরা যানী দা
মৃত আইয়ুফ আরী
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আোঃ জফফায হভয়া
রভাছাোঃ াবরা রফগভ
রভাোঃ তুকা আকন্দ
আবরকজান রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গনেয রভাল্লা
রভাছাোঃ যাবরা রফগভ
রভাোঃ আবু াঈদ ফাচ্চু
রযখা রফগভ
রভাোঃ খায়রুর ইরাভ
াবজদা রফগভ
রভাোঃ কত আরী
বাইরা রফগভ
রভাোঃ ফাদা হভয়া
রভাছাোঃ আকহরভা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/06/1990
08/02/1989
20/10/1988
30/12/1988
01/01/1990
01/01/1991
15/04/1995
05/05/1988
05/05/1999
05/10/1992
01/01/1995
21/07/1993
11/02/1990
25/11/1994
10/02/1991
06/06/1993
12/12/1988
01/01/1993
25/08/1998
25/03/1997
03/01/1993
31/08/1987
22/09/1992
15/08/1989
20/06/1992
12/08/1990
03/10/1990
14/11/1991
24/09/1995
18/11/1994
24/12/1990
07/05/1995
10/10/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85017

রভাোঃ শ্রাফণ রাবন হভরন

85018

সুরতানা যাহজয়া

85019

আব্দুর আহরভ

85020

অীভ কুভায রদফনাথ

85021

রভাোঃ ফাদর হভয়া

85022

আবক ভামুদ সুজন

85023

রভাোঃ আইয়ুফ আরী

85024

রভাোঃ জাহকয াান

85025

কানাই ভন্ডর

85026

সুব্রত হফশ্বা

85027

হরটন হফশ্বা

85028

অন্তয চন্দ্র যায়

85029

রভাোঃ হরয়াকত আরী

85030

রভাোঃ াান কহফয

85031

রভাোঃ ইনাভ আরী

85032

রভাোঃ জাবদ উহিন াজু

85033

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

85034

জাহভনা যভান

85035

রভাোঃ জয়নুর আবফদীন

85036

রভাোঃ াভীভ

85037

জাানাযা খাতুন

85038

াযহভন

85039

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

85040

রভবযহনকা আক্তায

85041

রভাোঃ যাহকবুর াান

85042

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

85043

আহনসুজ্জাভান ভূইুঁ য়া

85044

তাহয়া আক্তায

85045

রাছনা আক্তায

85046

রভাোঃ হজফ আকন্দ

85047

াহদুর ইরাভ

85048

রভাোঃ জর ারাদায

85049

ভানেজ আবভদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ সুহত রফগভ
হাফ উহিন
রযাবকয়া রফগভ
আবুর াবভ
াবজদা রফগভ
অধীয যিন রদফনাথ
রযবা যানী রদফনাথ
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
ফাবনছা রফগভ
মৃত-ইভানুর ক
ররবুজা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর রহতপ
রভাছাোঃ নূযজাান
রভাোঃ আরতাফারী যকায
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ (ফহফ)
হযদা ভন্ডর
হভনুতী ভন্ডর
সুকুভায হফশ্বা
াফ িতী হফশ্বা
হচত্ত যিন হফশ্বা
রিী যাণী হফশ্বা
অহনর যায়
হযহকা যায়
রভাোঃ আব্দুর াহভদ ভন্ডর
রভাছাোঃ রযাবকয়া খাতুন
রভাোঃ চাবুর রাবন
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ রকাযফান আরী
যাবরা রফগভ
রভাোঃ জহয উহিন
রভাাভৎ াীন আক্তায রফফী
রভাোঃ নজরুর ইরাভ রখ
রভাছাোঃ আবরয়া খাতুন
রভাোঃ হজল্লুয যভান
াহনুয আক্তায
রভাোঃ ফহদউজ্জাভান
রভাছাোঃ রজাবফদা রফগভ
রভাোঃ আোঃ যহদ
রভাছাোঃ জয়নফ রফগভ
রভাোঃ রখবজয আরী
যাবপজা রফগভ
রখবজয ভার
যাবপজা
মৃত-ভবয়জুয যভান
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আরাভ উহিন
হভব জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ যকায
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
মৃত আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
হফরহক রফগভ
যহভ উহিন
হযপা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রজাবফদা খাতুন
রভাোঃ ররার আকন্দ
াানাজ াযবীন
রভাবরভ রখ
বুবযান রনছা
মৃত. রভাোঃ াবযায়ায রাবন
রাবরী রফগভ
মৃত. রভাোঃ আরাউহিন
মৃত. যাবফয়া
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/01/1996
20/11/1990
04/06/1998
17/12/1988
17/06/1996
01/01/1988
01/01/1988
01/01/1994
30/05/1991
10/05/1993
10/12/1991
01/03/1996
08/08/1989
10/01/1989
08/03/1991
03/03/1993
10/03/1990
01/11/1990
01/01/1988
10/12/1990
10/10/1989
03/10/1991
10/12/1991
27/07/1996
03/10/1989
31/12/1987
10/07/1993
14/09/1992
01/01/1992
25/11/1995
11/12/1993
07/03/1992
01/06/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85050

রুান রখ

85051

রভাোঃ হফপ্লফ মুিী

85052

রভাোঃ াহবুর াান

85053

রভাোঃ যাজু আবভদ

85054

রভাোঃ রুবফর রখ

85055

াাদাৎ রাবন

85056

রভাোঃ হফরী াবদক আকন্দ

85057

রভাছাোঃ রহরনা আকতায

85058

রভাোঃ ভাঈদুর আরভ

85059

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

85060

হযারার চন্দ্র ফভিন

85061

রভাোঃ রযজাউর কহযভ ভন্ডর

85062

যনহজত চন্দ্র হাং

85063

রভাোঃ রভবদী াান

85064

শ্রী টুরটুর চন্দ্র যায়

85065

রভাোঃ আহজজুর ক

85066

রভাোঃ তাবযক াান

85067

রভাোঃ াহফবুয যভান

85068

রভাোঃ ভামুদুর াান

85069

ান্তা ইরাভ

85070

সুস্ময় যায় অহভত

85071

ানজানা জাান াথী

85072

জয়ন্ত কুভায যায়

85073

বফাখী আক্তায রযনু

85074

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

85075

আব্দুয যভান

85076

রযবনা আক্তায

85077

ভহল্লকা ার

85078

াবদফ রগারদায

85079

ফন্দনা যায়

85080

আদযী খাতুন

85081

আহরভা খাতুন

85082

রযাহজনা খাতুন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রখ াহদুয যভান
রুহরয়া রফগভ
আকভর মুিী
যাবরা রফগভ
রভাোঃ জাপয হভয়া
ছাবরা রফগভ
রভাোঃ জহভয উহিন যকায
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
রভাোঃ াহদ রখ
রুহরয়া রফগভ
আফদুর কুদ্দু
াহপয়া রফগভ
মৃত. আোঃ ভািান আকন্দ
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ রবকন্দায আরী
রভাছাোঃ াীনুয রফগভ
রভাোঃ ইভামুর ক
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আপজার রাবন
রভাোঃ আনজু হফহফ
কাবন্তয ফভিন
রপারী যানী
রভাোঃ খাবরকুজ্জাভান ভন্ডর
রযঘাভা জাভান
উবন্দ্র চন্দ্র হাং
রাফনী যানী
রভাোঃ আইন উহিন
রভাছাোঃ উজারা রফগভ
শ্রী ধযনী রভান যায়
শ্রী ভহত রহরতা যানী যায়
রভাোঃ াভছুয যভান
পাহতভা
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রপারী রফগভ
রভাোঃ ায়দায আরী রভাল্যা
রুফান রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
লুৎনেন রনছা
রভাোঃ াীনুর ইরাভ
যন আযা খাতুন
রদফাীল যায়
স্বপ্না যায়
রভাোঃ াজাান ারাদায
কুরসুভ রফগভ
নরীন চন্দ্র যায়
ভায়া যানী যায়
আব্দুর ভাবরক হফশ্বা
জবফদা রফগভ
রভাোঃ হরয়াকত আরী গাজী
যহভা খাতুন
রভাোঃ মুনসুয আরী গাজী
ভবনায়াযা রফগভ
নবয রভাড়র
যনাযা রফগভ
হফশ্বনাথ ার
স্বপ্না ার
রিন রগারদায
যহিতা রগারদায
মৃোঃ অীভ যায়
প্রবাহলনী যায়
রভাোঃ শুকুয আরী রস্কায
জহযনা খাতুন
আনছায ঊহিন
াাযা খাতুন
ভনবছয রখ
যাহদা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/12/1991
25/12/1994
31/12/1990
01/02/1989
06/08/1990
15/06/1993
05/05/1990
05/02/1990
03/02/1993
20/05/1990
23/03/1989
02/06/1987
21/09/1996
02/11/1992
04/06/1987
09/01/1991
25/10/1990
06/09/1996
20/12/1995
20/04/1996
24/10/1998
20/07/1991
30/12/1993
17/12/1994
13/04/1988
11/11/1994
22/10/1990
01/10/1995
15/12/1991
15/05/1989
12/08/1995
25/10/1989
01/03/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85083

রভাোঃ জব্বায হভয়া

85084

রভাছাোঃ আকহরভা আক্তায হরভা

85085

যাজু আবম্মদ

85086

রভাোঃ আরভগীয রাবন

85087

াংকজ কাহন্ত দা

85088

সুভন চন্দ্র যায়

85089

রভাোঃ হভযাজুর ইরাভ

85090

রভাোঃ জাহকয রাাইন

85091

নূয আবভদ

85092

রভাোঃ হভজানুয যভান

85093

আহতকুজ্জাভান হযভন

85094

রাযাফ রাবন

85095

রভাোঃ শুব রজািায

85096

আযানের ইরাভ

85097

হফষ্ণুদ যকায

85098

রভাোঃ হফল্লার রাবন

85099

াভীভা হহিকা

85100

রভাোঃ রাানুয যভান

85101

রভাোঃ ভাবুবুয যভান

85102

তানবীয আরভ

85103

ভামুদ াান হপবযাজ

85104

রভাোঃ ভারুপ াান

85105

আর-আভীন

85106

রভাোঃ রভাফাযক উল্লাহ

85107

রভবদী াান

85108

রভাোঃ আর-ররার

85109

রভাোঃ আহজজুর ক

85110

রভাোঃ রাবর যানা

85111

রভাোঃ ভহনয রাবন

85112

আহনছুয যভান

85113

রভাোঃ রভবদী ান

85114

রভাাবম্মদ আবু ফকয খান

85115

রাবন আচার্য্ি

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবুর রাবন হভয়া
রভাছাোঃ জহুযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই
রভাাোঃ রহরনা রফগভ
মৃত. মুনছুয আরী
রভাছাোঃ ছাহফয়া রফগভ
রভাোঃ ভবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ সুহপয়া খাতুন
ইন্দু ভূলন দা
রিী যানী দা
হকযণ চন্দ্র যায়
ফীনা যানী যায়
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
ভহজিনা খাতুন
আব্দু ারাভ
আবনায়াযা রফগভ
যাপত আরী
হফহফ ায়া
রভাোঃ রভাকবদ আরী
রভাছাোঃ রযহজনা খাতুন
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ কহফয
ভাকসুদা াযবীন ভায়া
মৃদ. আবুর রাবন
ভয়ূযী রফগভ
রভাোঃ রহরভ রজািায
রপারী রফগভ
আব্দুর খাবরক
রযখা রফগভ
হদরী যকায
কভরা যকায
রভাোঃ ফদয উহিন হফশ্বা
তাবরুন খাতুন
আব্দুর কারাভ ভন্ডর
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ কুদ্দু রখ
রভাছাোঃ হউরী রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই
ভবনায়াযা
হদদারুর আরভ
ডাহরভ রফগভ
ভাবরক ভন্ডর
াবজযা রফগভ
রভাোঃ রহরভ রাবন
রহরনা আক্তায
আব্দুল্লা
রফবদনা খাতুন
রভাোঃ ানা উল্লাহ
ভহযয়ভ রফগভ
রগারাভ রভাস্তপা
যাবদা রফগভ
রভাোঃ আবয়জ উহিন
াছনা রনা
রভাোঃ সুরতান হভয়া
রভাছাোঃ রযাবকয়া খাতুন
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাছাোঃ আবভনা রফগভ
রভাোঃ আবুর রভাল্যা
আহম্বয়া রফগভ
আককাম আরী
রফহর হফহফ
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাছাোঃ হহযনা ফানু
রভাাম্মদ আবু তাবয খান
ভামুদা রফগভ
ভীয কুভায আচার্য্ি
ান্তা আচার্য্ি
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/11/1991
12/12/1991
27/10/1991
18/10/1992
10/10/1994
18/11/1988
01/01/1997
01/12/1991
01/05/1988
10/10/1991
24/10/1994
01/01/1994
25/01/1997
15/06/1988
04/07/1989
15/07/1989
30/11/1994
09/10/1998
25/11/1991
07/08/1991
07/08/1989
20/12/1992
01/08/1992
03/03/1990
19/07/1994
23/11/1989
13/08/1994
15/03/1990
17/08/1988
01/09/1990
26/03/1994
01/06/1988
09/08/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85116

রভাোঃ হভন্টু হভয়া

85117

হযনের ইরাভ

85118

ফাকী হফল্লা

85119

রভাোঃ আোঃ ফাবযক

85120

রভাোঃ আরভগীয রাবন

85121

রভাোঃ পাইজুল্লা ভূইয়া

85122

রভাোঃ রাবর যানা

85123

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

85124

রভাোঃ াহপজুয ইরাভ

85125

রভাোঃ াইনের ইরাভ

85126

রভাোঃ আর-আহভন

85127

রভাোঃ জুবয়র যানা

85128

রভাোঃ খাহরদ াান বুজ

85129

রভাাম্মাদ আব্দু ারাভ

85130

রভাোঃ হদুজ্জাভান

85131

রভাোঃ যব্বাহন রাবন

85132

রভাোঃ আতাউয যভান

85133

রভাাম্মদ আবুর ফাায

85134

রভাোঃ যাবর

85135

আহযনেয যভান

85136

ফাবুর আক্তায

85137

সুহভ আক্তায হনরা

85138

রভাোঃ াইদুয যভান

85139

হভতারী াা

85140

াহভভা ইয়াহভন

85141

রভাোঃ আকতারুজ্জাভান

85142

রভাোঃ ইভযান রাবন

85143

রভাোঃ াহপজুয যভান

85144

রভাোঃ নাজমুর রাাইন

85145

নেজাবয়র আবভদ

85146

নাহপউ াান

85147

আযানের ইরাভ

85148

আব্দুল্লা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভহরভ উহিন
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
আব্দুর ভািান
ফকুর রফগভ
আফদুয যীদ
নেরবভবয
হকতাফ আরী
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আক্তায রাবন
াানাজ রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ক ভূঞা
সুহপয়া আখতায
রভাোঃ ারুন-অয-যহদ
রভাছাোঃ য ফানু
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ কল্পনা আক্তায
রভাোঃ াবদক আরী
ভবনাযা রফগভ
রভাোঃ হযয়াজুর ক
ছহুযা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ
রভাছাোঃ নূযজাান রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ নুযাজান খাতুন
রভাোঃ পজলুর ক
হফউটি আক্তায
রভাাম্মাদ ভহপজায যভান
রপারী রফগভ
রভাোঃ খায়রুজ্জাভান
রভাছাোঃ ানা রফগভ
রভাোঃ যভজান আরী
রভাছাোঃ ভহজযন খাতুন
রভাোঃ ছাবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ ানা খাতুন
রভাোঃ আরী আশ্রাপ
হনলুপা রফগভ
রভাোঃ আহনসুয যভান
নাহভা রফগভ
আফদু ারাভ
খুহ রফগভ
ছানাউহিন রখ
আযহজনা রফগভ
রভাোঃ রাইছ হভয়া
আবভনা খাতুন
রভাোঃ জনাফ আরী
অভযত ফানু
দুরার চন্দ্র াা
হভনা াা
রভাোঃ আব্দু াভাদ
রভাছাোঃ জীফন রনছা
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ আছভা রফগভ
আবনায়ায রাবন
াহনা রফগভ
মৃত ভহপজ উিীন
রভাাোঃ যাহফয়া হফহফ
রভাোঃ াগয আরী রদয়ান
রভাছাোঃ নাহদযা হফহফ
রনছায আবভদ
রনয়া রফগভ
আবুর কারাভ আজাদ
নাহছভা খাতুন
ভাযজুর রাবন
রভাছাোঃ জাবভনা খাতুন
কাজী নুহু ইরাভ
ডহর রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/06/1994
15/11/1992
03/02/1989
10/10/1993
03/05/1996
10/10/1993
12/09/1998
08/11/1998
15/12/1993
22/02/1989
25/11/1995
15/02/1997
20/07/1995
14/05/1990
07/08/1988
11/08/1988
23/05/1988
01/01/1993
1/1/0001
01/06/1995
06/10/1987
12/04/1987
19/03/1982
30/06/1996
04/01/1990
13/07/1994
05/07/1993
02/01/1988
18/10/1994
11/10/1988
11/11/1998
25/02/1989
04/05/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85149

রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

85150

উজ্জর রাবন

85151

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

85152

রূ দা

85153

আহতকুর ইরাভ

85154

রভাাম্মদ ভহতউয যভান

85155

ফাহকহফল্লা

85156

রভাোঃ আবু াান

85157

াহয়া সুরতানা

85158

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

85159

রভাোঃ আোঃ ারাভ

85160

যাবর রাবন

85161

রভাোঃ আবুর াহভ

85162

রভাোঃ খাবরদ াান

85163

ভঙ্গর চন্দ্র যভানা

85164

রভাোঃ নাহপজুর াহপজ

85165

রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা আকন্দ

85166

রভাোঃ াহকর আম্মদ

85167

রভাোঃ ইকফার রাবন

85168

াহন্ত আক্তায

85169

রাহপজুর ক ররাফান

85170

াইদুর ইরাভ

85171

রভাোঃ াজু হভয়া

85172

রভাছাোঃ আপরুজা খাতুন

85173

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

85174

আব্দুয যহভ আকন

85175

রভাোঃ আব্দুর রভাত্তাহরফ খান

85176

রভাোঃ াখায়াত রাবন

85177

আরভগীয রাবন

85178

রভাোঃ আহকুর ইরাভ

85179

রভাোঃ আবু াহন

85180

সুবদফ যকায

85181

রভাোঃ সুজন হভয়া

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ হরয়াকত আরী
াহরভা রফগভ
রবকন্দায আরী
তাযাবান হফহফ
রভাোঃ রভাপাজ্জর রাবন
আয়া
াাংক দা
যীনা যানী দা
কুতুফ আরী
আহভনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর মুহকত
আকহরভা আক্তায
াবফ আরী
আছভা
রভাোঃ আব্বা আরী
রভাছাোঃ জয়ফানু
রভাোঃ আোঃ ভািান
রযবনা আক্তায
রভাোঃ হজল্লুয যভান
রভাছাোঃ হহযনা রফগভ
রভাোঃ কাজর হভয়া
হনলুপা রফগভ
রদবরায়ায রাবন
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রানাবান রফগভ
রভাোঃ রগারাভ হকফহযয়া
খাবরদা ইয়াহভন
রগৌয দ যভান্য
হফতা যানী যভান্য
রভাোঃ াহপজায যভান
আযজু যভান
আব্দু ছাত্তায আকন্দ
সূবম িয রনছা
রভাোঃ ছবফদ আরী
রভাছাোঃ হরহর রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
াহরভা খাতুন
চাঁন হভয়া
হফউটি আক্তায
রভাোঃ পজলুর ক
লুৎপা রফগভ
আব্দুর রহতপ
াাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ রফহর হফহফ
রভাোঃ আপতাফ রাবন
রভাছাোঃ তহপয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক আকন
রযাবকয়া রফগভ
আোঃ খাবরক আকন
রফগভ রযাবকয়া
রভাোঃ আবু াঈদ খাঁন
রভাছাোঃ স্বপ্না রফগভ
রভাোঃ এনামুর কহযভ
রভাছাোঃ হউরী রফগভ
আব্দুর কুদ্দু
জাবভরা রফগভ
রভাোঃ এনামুর ক
রভাছাোঃ রযানা াযবীন
রভাোঃ যমুজ আরী
রভাবনায়াযা
চাঁন রভান যকায
বগফতী যকায
যভজান আরী
ভভতাজ রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1996
23/12/1993
15/09/1991
15/10/1992
26/11/1998
11/05/1991
06/12/1991
28/10/1987
28/08/1992
05/08/1996
04/03/1990
04/09/1995
07/12/1995
15/07/1997
01/04/1991
27/03/1997
31/12/1988
22/01/1990
12/04/1991
01/02/1999
26/10/1997
07/05/1995
22/07/1993
30/11/1989
01/01/1993
08/12/1987
10/08/1992
01/01/1997
01/01/1990
03/11/1993
30/12/1995
12/09/1994
18/08/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85182

হদক চন্দ্র যকায

85183

রভাোঃ ারুন অয যহদ

85184

রভাাম্মদ তাবযক াইনেল্লা

85185

হন্টু হভয়া

85186

রভাোঃ ভাবুফ আরভ

85187

রভাোঃ ভয়নুর ইরাভ

85188

রভাোঃ কত আরী

85189

রভাোঃ যহপকুয যভান

85190

রা চন্দ্র দা

85191

হফজয় যকায

85192

ভামুদ রাবন

85193

রভাোঃ হফফয যভান

85194

আবভদ নাজমু াহব্বয

85195

রপযবদৌ খান

85196

রভাোঃ হভছফা উর ক

85197

রুবফর ফধ িন

85198

াাদাত রাছাইন

85199

রভাাম্মদ নূরুর রভাস্তপা

85200

নাহদ রচৌধুযী

85201

হুভাইযা রফগভ

85202

হরটন যকায

85203

রযরী আক্তায

85204

রভাোঃ রযবদায়ান আভদ

85205

রভাোঃ জারার উহিন

85206

স্বন যকায

85207

রভাোঃ াইনেল্লা াটয়াযী

85208

ইপবতখায আজাদ

85209

রভাোঃ ভাসুভ হফল্লা

85210

রভাোঃ যাবর ারাদায

85211

াফনুয আক্তায স্বন িা

85212

রাফনী আক্তায

85213

মুাোঃ ছহগয রাাইন

85214

তানহজরা নূয

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
নৄহরন চন্দ্র যকায
াহন্ত যানী যকায
মৃত ছাবয়য উহিন
ভভতা
রভাোঃ কাভার উহিন
পাবতভা আক্তায
রভাোঃ রতাযা আরী
আহম্বয়া রফগভ
মৃত আবুর রাবন
রভাছাোঃ ভামুদা হফহফ
রভাোঃ ভহতউয যভান
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভহনয উহিন
রভাছাোঃ হতন রফগভ
রভাোঃ আহতকুয যভান
যহভা খাতুন
রভবন চন্দ্র দা
সুবরখা যানী দা
রারচান যকায
ভনা যকায
রভাাবযপ রাবন
াহরভা রফগভ
রভাোঃ হনয উহিন
াবকয়া খাতুন
আবভদ রগারাভ কহফয
রযাবকয়া রফগভ
আফদু ছত্তায খান
নাহভা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
তাবযা াযবীন
প্রফীয ফধ িন
কৃষ্ণা ফধ িন
হপকুয যভান
রভাবহছনা রফগভ
রভাাম্মদ রাবন
আহম্বয়া রফগভ
আবু ফক্কয রচৌধুযী
আবয়া রফগভ
মৃত আবু তাবয
ছহকনা রফগভ
রারচান যকায
ভনযা যকায
ছাবরক আাবভদ
াহভভা আক্তায
রভাোঃ আরী আযাদ
নুয জাান রফগভ
রভাোঃ আকয আরী
রভাছাোঃ জহযনা খাতুন
ভবনাযিান যকায
ঊলা যানী যকায
রভাোঃ হপউল্লা াটয়াযী
ইয়াছহভন আক্তায
আফদুয যাজ্জাক
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ রুহুর আহভন
মৃত সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন ারাদায
নাহভা রফগভ
মৃত ফাচ্চু হভঞা
যানী রফগভ
জব্বায যদায
রুনু রফগভ
রভাোঃ জবফদ আরী হকদায
াহজযা রফগভ
ইব্রাীভ খহরর
ভাাবুফা সুরতানা
Page 158 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/01/1993
10/07/1990
25/07/1988
28/04/1994
12/09/1987
06/07/1992
13/01/1989
24/12/1988
20/07/1992
18/05/1991
27/01/1998
20/08/1987
18/01/1989
15/07/1989
01/03/1996
03/11/1992
03/01/1989
07/08/1988
08/11/1991
01/03/1992
08/12/1988
07/05/1993
04/01/1996
27/09/1992
23/03/1995
18/10/1993
07/12/1990
30/01/1993
05/10/1990
11/11/1996
21/12/1991
20/02/1990
29/12/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85215

রভাোঃ যাবদ আবভদ

85216

রভাোঃ াইমুন

85217

রভাোঃ আহতকুজ্জাভান

85218

রভাোঃ রভজফা উহিন

85219

রভাোঃ এনামুর ইরাভ

85220

প্রফীয যকায

85221

ভাব্বত রাবন

85222

আব্দুর য়াদুদ

85223

রভাোঃ রখ পহযদ

85224

রভাোঃ রভাাযপ রাবন

85225

আফদুর রভাাইহভন

85226

রভাোঃ াহফবুল্লা

85227

রভাোঃ আহভনুয ইরাভ

85228

রখ রভাোঃ যহফন

85229

যানা

85230

আছভা আক্তায (হা)

85231

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

85232

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

85233

ভহপজুর ইরাভ

85234

প্রতা গুন

85235

রভাোঃ হযজবী আবভদ পযাদ

85236

ীদ নুয

85237

যজত হফশ্বা

85238

রভাোঃ াহদুয যভান

85239

সুবাল চন্দ্র রদ

85240

ান্ত দা

85241

ান্টু চাকভা

85242

মুাম্মদ হযদয়ানুর ক

85243

ভজনু হভয়া

85244

রভাোঃ আযানের ইরাভ

85245

রভাোঃ াভছুর ইরাভ

85246

রভাোঃ ররাকভান রাবন

85247

রভাোঃ াহনুয ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাছাোঃ যাবদা রফগভ
রভাোঃ আতাায আরী
রভাোঃ হযাজ উল্লা
যহভা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
পাবতভা খাতুন
রভাোঃ যনেহিন
যাহরা খাতুন
আব্দুর খাবরক
রখাবদজা রফগভ
রভবন যকায
সুবযখা যানী যকায
আব্দুর কাবভ
আবনায়াযা রফগভ
আব্দুর গনেয হভঞা
আপবযাজা রফগভ
রভাোঃ ছবফদ আরী
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
ভহজিনা রফগভ
আফদুর ফাহছয হভয়া
আহযজা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাাইন
রবরনা খাতুন
রভাোঃ রভাজাফ্পয আরী
জহযনা রফগভ
রখ রভাোঃ পযাদ আরী
রভাছাোঃ যাবদা রফগভ
রভাোঃ দুরার ভন্ডর
দুরারী রফগভ
স্বাভী-রভাোঃ াজাদা এভযান
নুয নাায
রভাোঃ লুৎপয যভান
উহভিরা
নজরুর ইরাভ
সুহপয়া রফগভ
আব্দুয যাজ্জাক
আয়া
প্রদী গুন
হফউটি গুন
রভাোঃ আব্দুর খহরর
হভব হযপা খাতুন
জয়তুন রনা
ভহপজুয যভান
যনহজত হফশ্বা
শ্যাভরী হফশ্বা
াাজাান হভয়া
রযবফকা রফগভ
জহুযরার রদ
রপারী যানী
রানাত্ত্বন দা
হতা যানী দা
কারা চান চাকভা
ভদনী চাকভা
আবুর কারাভ আজাদ
ভানছুরুবিছা
সুরুজ আরী
আহরা রফগভ
রভাোঃ াবযজ উিীন
রভাছাোঃ আবয়া রফগভ
রভাোঃ আকতায রাবন
রভাছাোঃ াভছুন নাায
রভাোঃ রারায়ভান
াানাজ রফগভ
রভাোঃ আপছায আরী যদায
রভাছাোঃ হযববান
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1995
15/05/1995
01/01/1989
31/12/1991
21/01/1990
03/02/1995
12/01/1996
02/11/1994
08/05/1993
03/02/1991
03/12/1991
15/11/1990
07/01/1996
29/12/1990
22/12/1996
22/01/1989
06/08/1987
01/01/1987
02/02/1996
01/10/1991
01/01/1995
05/03/1991
05/03/1996
25/12/1993
07/02/1988
14/08/1994
16/02/1989
15/06/1996
01/01/1989
16/06/1989
08/07/1992
10/05/1990
06/07/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85248

রভাোঃ ভয পারুক

85249

রভাোঃ ভাামুদুর াান

85250

রভাোঃ এযপান আরী ইযাক

85251

নুরুন নফী াযববজ

85252

রভাোঃ আরী আজীভ

85253

রভাোঃ হযয়াজ ভামুদ

85254

রভাোঃ াভসুর ক

85255

শ্রী তা ার

85256

আর আহভন

85257

রভাোঃ জাহদ আকতায খান

85258

রভাছাোঃ ভহজিনা খাতুন

85259

রভাোঃ হযয়াজুর ইরাভ

85260

যাতুর রচৌধুযী শুব

85261

অবীক দা

85262

রভাোঃ আহযপ রাবন

85263

রাাইন রভাাম্মদ জাহকয খাকী

85264

রভাছাোঃ সুযাইয়া আক্তায

85265

রভাোঃ মুহনরুজ্জাভান দুরার

85266

রভাোঃ ীদ উল্লা

85267

রভাাম্মদ ভামুনুয যীদ

85268

রভাোঃ যাহকফ মৃধা

85269

রভাোঃ নাহছয উহিন

85270

রভাোঃ আোঃ ভাবরক

85271

াগয ভামুদ

85272

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

85273

জহভ উহিন

85274

রভাোঃ রুবফর হভয়া

85275

রভাোঃ ভামুদুল্লা

85276

যাহকফ আান

85277

াবভ আবভদ

85278

রভাোঃ ভাসুদ যানা

85279

মুহিদা াযবীন

85280

মুছবরছুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ নুরুর আহভন
আয়া রফগভ
রভাোঃ আজাায আরী
রভাছাোঃ ভামুদা হফহফ
রভাোঃ ইয়ানুছ আরী
ঝযনা হফহফ
নুরুর হুদা হভয়া
াহরভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যফ
রভাাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যফ
রভাাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ ফাচ্চু হভয়া
আবয়া রফগভ
শ্রী কাহতিক চন্দ্র
শ্রীভহত আদযী যানী
আব্দুর াফ
হভনুয়াযা রফগভ
রভাোঃ জাকাহযয়া খান
রহরনা আক্তায
রভাোঃ মুনছুয আরী যদায
রভাছাোঃ পবতভা খাতুন
রভাোঃ আবু ফকয হহিক
রযাবকয়া রফগভ
হভরন রচৌধুযী
শুভ্রা রচৌধুযী
ভবরন্দু হফকা দা
ঞ্জুশ্রী ধয
রভাোঃ হপজর ক
রপারী রফগভ
মৃতোঃ খাকী আফদুর রভাতাবরফ
হযহজয়া রফগভ
রভাোঃ রবকন্দায আরী
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ারাভ প্রাাং
রভাছাোঃ আভা হফহফ
রভাোঃ ছানা উল্লা
রভাোঃ জাহকয়া রফগভ
রভাোঃ ারুন অয যহদ
াহফনা ইয়াহভন
মৃতোঃ ইয়াহভন মৃধা
রভাছাোঃ ঝযনা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কায হছহিক
যাবরা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
ভাবরকা রফগভ
মৃত ছাভছুর ক
মৃত াহরভা রফগভ
রভাোঃ এনামুর ক ফাদা
রনা রফগভ
আব্দুয যফ ভন্ডর
ভহজিনা খাতুন
রভাোঃ নুয রাবন
রফগভ ফাায
রভাোঃ লুৎপয যভান
ছহপনা খাতুন
আব্দুর কুদ্দু
ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ রাবন আরী
আবনায়ায রফগভ
রভাোঃ মযত আরী হভয়া
াবজদা খাতুন
রভাোঃ ইউনুছ আরী
াবরা রফগভ
আব্দুর াহভদ
াবজযা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

31/12/1988
25/10/1997
30/12/1996
20/10/1987
01/01/1991
02/01/1990
05/12/1992
15/11/1992
20/04/1991
16/12/1989
05/10/1989
02/12/1988
30/11/1995
03/12/1996
09/08/1996
26/05/1992
04/07/1988
28/12/1996
07/01/1991
06/12/1994
20/10/1998
05/10/1989
10/08/1990
01/12/1992
12/03/1995
05/06/1997
01/01/1991
20/02/1997
20/04/1993
18/02/1997
05/01/1990
30/12/1989
14/01/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85281

ভহন আরী

85282

ভহজফয যভান

85283

রভাোঃ ভামুদুর াান

85284

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

85285

রভাোঃ াহন রাাইন

85286

ভানেজুয যভান

85287

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

85288

নাহযন আক্তায

85289

রভাোঃ আরপাজ উহিন

85290

রভাাা্ম্মদ আহযনেয যভান

85291

ভহপজুয যভান

85292

রভাোঃ াহভদুর ইরাভ

85293

রতাপাজ্জর রাবন

85294

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

85295

আব্দু ারাভ

85296

রভাাম্মদ ইভদাদুর ক

85297

রভাোঃ আবু রনা

85298

রভাোঃ রভাস্তপা কাভার (াা)

85299

রভাোঃ হযয়াজ উহিন

85300

রভাোঃ যায়ান

85301

রখান্দকায রজানাবয়দ

85302

রভাোঃ হদুর ইরাভ

85303

রভাোঃ হযয়াজ উহিন হভনাজ

85304

রভাোঃ রকপাবয়ত উল্লা যহন

85305

রভাোঃ নাহছয রাবন

85306

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

85307

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

85308

রভাোঃ াভসুর আরভ

85309

রভাোঃ সুভন আরী

85310

রভাোঃ ইউসুপ হভয়া

85311

ীযক তালুকদায

85312

াথী যায়

85313

দ্বীচান হফশ্বা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আবনায়ায রাবন
াহভদা খাতুন
াহভদ আরী
ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ ভবরভ উহিন হফশ্বা
রভাছাোঃ আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ আবুর কাবভ রখ
যহভা খাতুন
ইভান আরী ভন্ডর
রহরনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর জহরর
আবনায়াযা রফগভ
আরভগীয রাবন
যন আযা রফগভ
রভাোঃ হজল্লুয যভান
আবয়া খাতুন
রভাোঃ আভজাদ আরী
যাহদা খাতুন
নুরুর ইরাভ ভাতুব্বয
াবজযা
রভাোঃ আবুর রাবন
আহম্বয়া খাতুন
রভাোঃ ইভাইর রাবন
ভবছনা রফগভ
রভাোঃ ভাাবুয যভান
রভাছাোঃ যাহদা রফগভ
রখাদা ফক
আইতুন রনছা
কাজী আব্দু াভাদ
াভচুন নাায
মৃত ায়দায আরী
রভাাোঃ লুৎপন রনছা
রভাোঃ ফখহতয়ায রাবন ফাবুর
অনুয়াযা রফগভ
রভাোঃ নুরুর আহভন
াবনা আক্তায
আফদুর খাবরক
নাজমুন নাায
রভাোঃ ভহউহিন
জাানাযা রফগভ
আফদুয যভান
নুয জাান রফগভ
রভাোঃ াইপ উহিন ভূইয়া
রভাছাোঃ কাহনজ পাবতভা
রভাোঃ হপ উল্লা
রখাবদজা রফগভ
রভাাম্মদ আরী
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আহনসুয যভান
রভাাোঃ াহনা রফগভ
রভাোঃ রদরাদ হকদায
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ াাবুর আরভ
রভাাোঃ নাহগি আযা হফহফ
রভাোঃ রইভিীন ভন্ডর
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ ইভাইর রাবন
যা রফগভ
রবভন্দ্র কুভায তালুকদায
সুফন িা তালুকদায
যনহজৎ যায়
মৃত ররাা যায়
মৃত হনহকান্ত হফশ্বা
ভারা হফশ্বা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

29/11/1989
18/10/1988
20/12/1987
30/12/1994
01/12/1988
23/10/1993
28/12/1988
01/11/1990
21/06/1987
01/01/1992
01/01/1993
05/06/1996
21/03/1991
08/05/1992
18/10/1987
01/01/1988
01/01/1995
01/11/1992
13/02/1989
01/06/1993
27/11/1992
13/06/1994
02/06/1993
18/01/1998
26/07/1989
01/04/1996
03/11/1989
08/02/1992
01/02/1995
01/07/1994
01/07/1991
07/12/1994
05/07/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85314

রভাোঃ ফদরুর আরভ

85315

রগৌয হযদা

85316

রভাোঃ তাজুর ইরাভ

85317

রভাোঃ ইকফার রাাইন

85318

রভাোঃ ইকফার রাবন

85319

রভাোঃ হদুর ক

85320

রভাোঃ ছারাউহিন

85321

রভাোঃ রারায়ভান তালুকদায

85322

রভাোঃ ইউসুপ রাবন

85323

ায়ভা আক্তায

85324

য়াহভ খান

85325

রভাোঃ তাজুর ইরাভ

85326

ভযা খান

85327

নুরুর রভাস্তপা নাজাত

85328

হফষ্ণু হফশ্বা

85329

জাহদ াান

85330

রভাোঃ ইয়াহছন

85331

রভাোঃ াভসুবজ্জাা

85332

সুযাইয়া খাতুন

85333

রভাোঃ জুরহপকায আরী

85334

রভাোঃ পারুক রাবন

85335

রভাোঃ ইব্রাীভ

85336

রভাোঃ আোঃ যহদ হভয়া

85337

রভাোঃ জুবয়র যানা

85338

আহযপা পাবতভা হভহত

85339

যাহকবুর াান

85340

রভাছাোঃ খাহদজাতুর রকাফযা

85341

রভাছাোঃ উবম্ম াহফফা

85342

হফশ্বহজৎ রগাস্বাভী

85343

রভাোঃ আব্দুর য়াবদ

85344

নাহপজা ায়দায

85345

রভাছাোঃ রপিী খাতুন

85346

রভাোঃ জাহদ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ জহরুর ক
জাবয়দা রফগভ
াযদা চযন দা
ঝযনা যানী দা
রভাোঃ আবু সুহপয়ান
রজহভন রফগভ
রভাোঃ ভকবুর আকন
ভবনায়াযা
রভাোঃ াভছ উহিন
রভাছাোঃ রনা রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
হদবরায়াযা রফগভ
রভাোঃ আবু ফকয
রভাবিদা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ তালুকদায
ভাকসুদা রফগভ
খহরলুয যভান
াহনা রফগভ
সুরতান আবভদ
সুহপয়া রফগভ
আহভয খান
হভনা খাতুন
রভাোঃ ভানেজায যভান
রভাছাোঃ পজহর খাতুন
নুয রাছাইন
হনলুপা আক্তায
নূয রভাাম্মদ
হদলুয়াযা রফগভ
বুহদ্ধভন্ত হফশ্বা
হফজরী হফশ্বা
রভাোঃ নাবয়ফ আরী
যাবদা রফগভ
ভাবুবুর ক
হফহফ ভহযয়ভ
রভাোঃ তাাজ উহিন
রভাছাোঃ ায়যা খাতুন
রভাোঃ রারায়ভান
রভাছাোঃ রভাবিদা রফগভ
রভাোঃ তাাজ আরী
রভাছাোঃ ায়যা খাতুন
আব্দুর াই
াহনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই
াহনা রফগভ
মৃতোঃ আোঃ জহরর হভয়া
রভাছাোঃ যাংভারা রফগভ
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
রভাছাোঃ রজযাৎস্দা রফগভ
রভাোঃ হভজানুয যভান
রায়রা আযজুভান ফানু
রভাোঃ আরতাপ রাবন
রযকবানা রফগভ
স্বাভীোঃ রভাোঃ আব্দুর য়াবদ
রভাছাোঃ নাহযন নাায
রভাোঃ আব্দুর গনেয
রভাছাোঃ নাহযন আক্তায
নাযায়ন রগাস্বাভী
হযতা রগাস্বাভী
রভাোঃ াহপজায যভান
রভাছাোঃ য়াবজদা রফগভ
ায়দায আরী
হউরী খাতুন
রভাোঃ রপযবদৌ
রভাছাোঃ ারভা রফগভ
রভাোঃ জাহকয রাবন
াহভদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/05/1991
21/11/1988
27/10/1987
20/05/1994
01/01/1989
31/01/1991
01/01/1996
12/02/1993
12/07/1998
20/07/1996
01/01/1992
23/10/1993
10/02/1991
31/12/1995
23/10/1990
01/01/1990
01/09/1995
20/04/1995
09/02/1997
30/12/1991
17/01/1990
31/12/1987
27/01/2018
16/12/1994
19/06/1997
31/12/1991
28/12/1987
27/10/1989
25/08/1990
05/11/1987
11/07/1997
01/01/1990
19/12/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85347

রভাোঃ াবদকুর ইরাভ নকীফ

85348

রভাোঃ অবদুজ্জাভান

85349

হনজাভ উহিন

85350

রভাোঃ আহছকুয যভান

85351

রভাোঃ ইকফার হফশ্বা

85352

সুযাইয়া সুরতানা

85353

সুরতানা যাহজয়া

85354

াদাপ রাবন

85355

রভাোঃ ভহজদুর ইরাভ

85356

রভাোঃ জীফ রাবন

85357

রভাোঃ আব্দুর য়াাফ

85358

রভাোঃ অহভত াান

85359

সুফন ি ভজুভদায

85360

রভাোঃ ভহউয যভান

85361

রভাোঃ ফজলুয যভান

85362

রভাোঃ আজভর রাবন

85363

ইভযান রাবন

85364

আর ভামুন

85365

রভাোঃ ভাসুদ যানা

85366

রভবদী াান পারুক

85367

রভাোঃ উজ্জ্বর রাবন

85368

ভাসুদ যানা

85369

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

85370

তীন্দ্র চন্দ্র দা

85371

রভাাম্মাদ হযপাত

85372

ানহজদা আক্তায

85373

আাদুজ্জাভান যহন

85374

রভাীন

85375

রভাছাোঃ নাজভা আক্তায

85376

াযহভন আক্তায

85377

হফজয় চন্দ্র যকায

85378

রভাোঃ যাহকফ উহিন যকায

85379

রভাোঃ আর আহভন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রহরভ
রাইহর রফগভ
রভাোঃ আহভয রাবন
াহদা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রহরভ আবভদ
াানা আবভদ
রভাোঃ রভাাবযপ হফশ্বা
ভবনায়াযা রফগভ
আরী রাবন হফশ্বা
ডহর াান
আব্দু হদ
ভামুদা খানভ
রভাাম্মদ াজাান
ছাবরা আক্তায
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
মৃত আবু ফকয হহিক
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ খহরলুয যভান
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ফাদা হভঞা
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
শুবাল ভজুভদায
লষ্ঠী ভজুভদায
রভাাম্মদ আরী
রফগভ রযাবকয়া
রভাোঃ আরাভ আরী
রভাছাোঃ াহভদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর গাপপায রখ
সুহপয়া খাতুন
জাহকয রাবন
ারভা
রভাোঃ আব্দুর যফ
আঞ্জুভান আযা
আব্দুয যভান
মুহিদা খাতুন
রভাোঃ যজফ আরী
রভাছাোঃ পাবতভা খাতুন
রভাোঃ াজাান আরী
হযহজয়া রফগভ
রভাোঃ দহফয উহিন
আবজদা রফগভ
রভাোঃ দহফয উহিন
াানা খাতুন
উবন্দ্র চন্দ্র দা
শ্যাভরা যানী দা
রভাাম্মাদ আব্দুর ক
রপযবদৌহ রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান রফাযী
হযনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর রভাতাবরফ রফাযী
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
আোঃ যাজ্জাক
ারুর রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
রভাোঃ তাজুর ইরাভ
ভবনায়াযা রফগভ
ভহতরার যকায
ছায়া যানী যকায
রভাোঃ যতন হভয়া যকায
রযবনা সুরতানা
মৃত আব্দুর াহভদ
রজাস্দা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1996
05/05/1990
13/07/1992
14/07/1994
10/10/1991
02/11/1995
22/05/1994
01/02/1994
10/04/1994
01/03/1990
05/03/1990
12/11/1987
18/12/1989
01/02/1988
23/09/1988
27/07/1989
20/10/1988
20/10/1989
20/12/1992
01/01/1996
10/10/1991
15/06/1991
10/10/1990
05/10/1994
10/09/1993
10/08/1991
14/01/1997
10/10/1991
02/07/1997
05/01/1990
31/12/1989
20/07/1998
31/05/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85380

রভাোঃ সুজন আরী

85381

জাাঙ্গীয আরভ

85382

ভহনয রাবন

85383

াহনা াযবীন হহভ

85384

রভাোঃ রাবর

85385

আবুর রাবন

85386

রভাোঃ জুফাইদুয যভান

85387

রভাোঃ ভাসুদ যানা

85388

নাজমুর ক যকায

85389

দ্বীন রভাাম্মদ

85390

ভহযয়ভ সুরতানা

85391

রাবর ইকফার

85392

ভহউয যভান

85393

রভাোঃ আর-আহভন

85394

রভাাম্মদ কাউায াহভদ

85395

রযজাউর কহযভ

85396

মুাম্মদ রাাইন

85397

রভাোঃ রভবদী নাইমুর ইরাভ

85398

রভাছাোঃ াহফনা রফগভ

85399

পহযদা আক্তায

85400

রভাছাোঃ আবভনা রফগভ

85401

রভাোঃ ীদ আরী

85402

রভাোঃ রগারাভ হকফহযয়া

85403

হরটন আবভদ

85404

রভাজাবম্মর ক

85405

জাহয়দ হফন আযাপাত

85406

রভাোঃ আোঃ যাজ্জাক

85407

রভাোঃ ভাসুদ যানা

85408

হফথী যানী দা

85409

রভাোঃ ফাদর রাবন

85410

রভাাোঃ ভাসুদা খাতুন

85411

আবুর কাবভ

85412

সুবন্দ্র চন্দ্র দা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ রদবরায়াযা খাতুন
আবুর কারাভ
জাানাযা রফগভ
মৃত রভাোঃ আব্দুর াহভদ হভয়া
রজাস্দা রফগভ
রভাোঃ হপয়ায যভান
তাবযা আক্তায
াজাান ভুইয়া
রভাাোঃ হভনু রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন আকন্দ
রফলুনী রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছারাভ
রভাছাোঃ হরহর রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ ভানেজা রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ যকায
নাহছভা আক্তায
রভাোঃ রকান্দয
রভাাোঃ রদবরায়াযা রফগভ
হদুর ইরাভ
ভাকসুদা রফগভ
রভাম্মদ আরী
াানাযা রফগভ
আবু াভা
াযবীন
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
যাহদা রফগভ
রভাাম্মদ ভকসুদ আাবম্মদ
হভব রাবনয়াযা রফগভ
হদুয যভান
অজুপা রফগভ
মুাম্মদ ররাকভান
খাবরদা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
নাহছভা ইরাভ
রভাোঃ ইভাঈর রাবন
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রকযাভত আরী
রজাযা রফগভ
রভাোঃ এযাদ আরী
রভাছাোঃ ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ ররাকভান আরী
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ (রানারী)
মৃত ভান গহন
রভাছাোঃ ভহজযন রনছা
রভাোঃ জারার উহিন
াহদা রফগভ
াহভদ
রযাবকয়া রফগভ
হদুয যভান
অজুপা রফগভ
মৃত ইউসুপ আরী
রভাছাোঃ ভাবজদা খাতুন
গাফ্পায আরী
ারভা রফগভ
সুহদন চন্দ্র দা
কারীতাযা যানী দা
রভাোঃ াইদুয যভান
ভবনায়াযা হফহফ
মৃত আতাায ভন্ডর
রভাাোঃ যাবফয়া রফগভ
ইহি আরী
আবয়া রফগভ
সুতরার দা
ভান যানী দা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

22/10/1987
01/05/1994
22/08/1997
21/06/1997
11/03/1994
01/06/1991
10/01/1991
10/10/1996
11/09/1992
02/01/1994
04/05/1998
22/08/1996
18/12/1993
01/02/1996
04/12/1988
30/12/1991
11/02/1992
28/12/1995
04/11/1988
25/10/1990
10/01/1990
14/02/1995
10/10/1988
18/10/1996
10/10/1998
14/07/1991
02/01/1997
29/11/1997
25/10/1998
05/06/1989
01/03/1992
07/05/1998
26/03/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85413

রভাোঃ হভন তালুকদায

85414

রভাোঃ আব্দু বুয

85415

রভাোঃ নাহদ সুরতান

85416

রভাোঃ াভীভ আবভদ

85417

য়াহদুজ্জাভান

85418

নুরুজ্জাভান

85419

রভাছাোঃ ছহনয়া খাতুন

85420

াযহভন খান

85421

রভাোঃ ভাসুদুর াান

85422

রভাছাোঃ রুভা খাতুন

85423

রভাছাোঃ পাযজানাযা খাতুন

85424

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

85425

রভাোঃ রগারাভ যব্বানী

85426

রভাোঃ নাহপউয যভান (হনহফয)

85427

রভাোঃ আহভরুর ইরাভ

85428

রভাোঃ হরটন ভাামুদ

85429

ভামুন

85430

াভসুন নাায

85431

রভাোঃ বযায়ায

85432

রভাোঃ আবু যাবর

85433

রভবদী াান

85434

রভাোঃ ভয পারুক

85435

রভাোঃ রপযবদৌ আরভ

85436

রভাোঃ খাবতমুর ইরাভ

85437

াইদুর ইরাভ

85438

সুভন চন্দ্র দা

85439

রভাোঃ আব্দুর ফাবযক

85440

রভাোঃ হনাদ রাবন

85441

জাহকয রাবন

85442

রভাোঃ রভবদী াান

85443

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

85444

রভাোঃ াআরভ হভয়া

85445

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ শুকুয আরী
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আবু ফকয হহিক
রভাছাোঃ তহভনা খাতুন
রভাোঃ যহফউর ইরাভ
রভাছাোঃ নাযগীছ রফগভ
রভাোঃ আফদুর াই
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আদভ আরী রফাযী
রভবযজান হফহফ
ভবয়ন উহিন
নুযজাান
মৃত ভহনরুজ্জাভান
রভাছাোঃ রাবরী খাতুন
আব্দুর াহভদ খান
যাহজয়া খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াফ
হভব ভাবজদা খানভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ দাবনচ উহিন
রভাছাোঃ যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাযী
রভাছাোঃ আছভা রফগভ
রভাোঃ ভানেজায যভান
রভাছাোঃ নাহজয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভতরফ
আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ শুকচাঁন আরী
নফীজান রফগভ
াজাান
আহম্বয়া
পজলুর কহযভ রভাল্লা
হযা আক্তায
আবকনা খাতুন
রভাোঃ আবুর যদায
রভাোঃ ায়দায আরী
রভাছাোঃ আনজুয়াযা খাতুন
নুরুর ইরাভ
যাবরা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রভাছাোঃ পাহভা রফগভ
আব্দুয যউপ
রপিী রফগভ
রভাোঃ ছাভছুর হুদা
রভাছাোঃ খাবতজা রফগভ
আব্দু াত্তায
জাবদা রফগভ
চুড়াভহন দা
অহনভা যানী দা
রভাোঃ আবু তাবরফ
রভাাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃ াবফ আরী আকন্দ
নুরুিাায রফগভ
সুরুজ জাভান
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাছাোঃ আনজুআযা রফগভ
রভাোঃ এভদাদুর ক
রভাছাোঃ তহভনা রফগভ
মৃত রভাাব্বয রাবন
রভাছাোঃ ছাবরা রফগভ
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

06/12/1994
10/06/1989
30/11/1995
08/03/1991
01/07/1995
17/09/1995
10/07/1995
02/01/1991
30/10/1991
15/03/1990
31/12/1990
05/03/1994
01/01/1995
16/07/1996
30/12/1989
26/10/1988
28/06/1991
02/01/1989
18/07/1994
27/11/1992
16/06/1990
03/02/1992
01/01/1988
10/02/1994
05/01/1988
01/12/1987
11/11/1995
01/01/1989
10/08/1988
21/07/1988
30/10/1993
01/01/1993
05/11/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85446

ভয পারুক

85447

রভাোঃ হরভন রাাইন

85448

রভাোঃ জাহদ াান

85449

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

85450

রভাোঃ সুভন আবভদ

85451

রভাোঃ আর-আহভন ইরাভ

85452

কুর যকায

85453

অন্তু কুভায যকায

85454

রুনা যানী দা

85455

হভঠু কুভায

85456

রভাোঃ আতাউয যভান

85457

রভাোঃ াীন রখ

85458

হফভর দা

85459

াংকয চন্দ্র দা

85460

ইযাত জাান

85461

াযহভন

85462

রভৌসুভী আক্তায

85463

াইদুয যভান

85464

তাহদুর ইরাভ

85465

াববর দা

85466

রভাোঃ আহজজুর পারুক

85467

রভাোঃ হযনের ইরাভ

85468

আহিঁ ভহল্লক

85469

রভাোঃ তভার বি

85470

রগড়যাঙ্গুঁ চন্দ্র দা

85471

অহনর চন্দ্র দা

85472

ঙ্কজ কাহন্ত দা

85473

রভাোঃ জাহভর াান

85474

রভাোঃ ভাসুদুয যভান

85475

সুভন চন্দ্র ীর

85476

যাহকবুর ইরাভ

85477

রভাোঃ হজয়াদ রাবন

85478

াছান াহযয়ায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
যহপকুর ইরাভ
সুযাইয়া রফগভ
রভাোঃ পহযদ রখ
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
আবুর াান ভন্ডর
যাবরা খাতুন
রভাোঃ ভানেজায যভান
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
মৃত. রভাোঃ আবুর াবভ
ারুর রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাাোঃ খাবরদা রফগভ
কৃষ্ণ নন্দন
কহফতা যানী
স্বন কুভায যকায
হখা যানী যকায
সুীর চন্দ্র দা
সুভরা যানী দা
তন কুভায
ভায়া যানী
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ াভছুন নাায রফগভ
হফকা দা
হভনতা যানী দা
সুবযন্দ্র চন্দ দা
ভয়তাযা দা
রভাোঃ রাযাফ উিীন
আহপয়া আক্তায হফনা
রভাোঃ রাযাফ উহিন
আহপয়া আক্তায হফনা
ভহতউয যভান
ভাকসুদা রফগভ
হভজানুয যভান
রযাবকয়া রফগভ
হভজানুয যভান
রযাবকয়া রফগভ
যভাযিন দা
রজযাহত যাণী দা
ডাোঃ রভাোঃ ভয পারুক
হদরয়াযা রফগভ
রভাোঃ আজভত আরী
যহভচা খাতুন
রভাোঃ আহভয আরী ভহল্লক
রভাছাোঃ জাানাযা ভহল্লক
মৃত. আব্দুয যহদ বি
রভাছাোঃ াহদা রফগভ
হরটন দা
বর ফারা দা
হযবভান দা
সুলভা যানী দা
কৃষ্ণ কান্ত দা
রিী যানী দা
রভাোঃ আব্দু াভাদ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আফদুয যফ
াভছুন নাায
ভবনাযিন ীর
নৄতুর যানী
নাজু হফশ্বা
ভভতাজ খাতুন
রভাোঃ আব্দুর রহতপ
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
নহজয আাম্মদ
পহযদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/12/1993
15/09/1996
04/11/1988
28/12/1988
02/10/1993
23/12/1988
27/10/1994
30/11/1992
10/10/1997
08/02/1989
23/10/1987
10/10/1992
01/01/1990
25/11/1990
25/09/1993
29/12/1988
01/01/1991
04/06/1989
15/05/1995
14/08/1990
07/11/1993
31/12/1993
17/11/1996
10/07/1996
11/10/1997
08/05/1990
03/10/1988
10/10/1996
01/10/1993
20/02/1989
05/07/1996
30/11/1991
06/11/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85479

রভাোঃ রখাযবদ আরভ

85480

রভাোঃ হুভায়ুন কহফয

85481

আজাদ রাবন

85482

রভাোঃ াইনের ইরাভ

85483

উান্ত চাকভা

85484

রভাোঃ মুযাদ রাবন

85485

রভাোঃ ভাইদুর ইরাভ

85486

রভাোঃ ভহদনা যকায

85487

হহযন আক্তায

85488

বয়দ আরী কহযভ চয়ন

85489

ছাবদকুয যভান

85490

জীফ যায়

85491

রভাছাোঃ াযহভন জাান

85492

পারুক রাাইন

85493

রভাোঃ আকভর রাবন

85494

জয়বদফ চন্দ্র ফভিন

85495

াহনুয আক্তায

85496

রাহনয়া আক্তায

85497

রভাোঃ যহন হভয়া

85498

রভাোঃ আভাউর রাাইন

85499

রভাোঃ আরভগীয রাবন

85500

রভাোঃ ফাবয়হজদ রভাল্যা

85501

খাহরদ াান

85502

রভাোঃ হভজানুয যভান খান

85503

নাহছয উহিন

85504

রভাোঃ অহনন আজাদ

85505

রভাোঃ যভজান আরী

85506

রভাোঃ ভয়নুয হভয়া

85507

রভাোঃ যাহকফ াান খান

85508

হফপ্লফ রদফ

85509

সুভী আক্তায

85510

রদারা আক্তায হরহ

85511

রুভা ার

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রুহুর আহভন
রভাাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ পহযদ উহিন
রভাাোঃ আবফদা খাতুন
আফদুর কহযভ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
রযাবকয়া রফগভ
ভঙ্গর কুভায চাকভা
রদফী যানী চাকভা
রভাোঃ রভাস্তপা রখ
রাবরী রফগভ
রভাোঃ রভায়াবজ্জভ রাবন
রভাছাোঃ জাবয়দা খাতুন
রভাোঃ রভািাপ আরী
রভাছাোঃ যবভছা খাতুন
আব্দুর ভহতন
রারভহত রফগভ
বয়দ আব্দুয যফ
ঝণ িা রফগভ
আবু রনাভান
ছাবয়বদন রনা
সুনীর যায়
নহভতা যায়
রভাোঃ রভাকবুর রাবন
জাানাযা রফগভ
আোঃ ভািান
পাহভা খাতুন
রভাোঃ ইয়াহন আরী
রভাছাোঃ রকাহনুয রফগভ
দীবযন্দ্র নাথ ফভিন
রফবরা ফভিন
আব্দুর আরী রভাল্লা
জাানাযা রফগভ
হুভায়ুন রখ
যাবদা রফগভ
বুরবুর আবভদ
যাবদা আক্তায
রভাোঃ জারার উহিন
রভাাোঃ তাবনুয রফগভ
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
আহম্বয়া খাতুন
রভাোঃ পজলুয যভান রভাল্যা
ছাবয়যা রফগভ
রভাোঃ আবু াীন
খুযীদ আযা খাতুন
রভাোঃ রখাদাদাদ খান
রভাছাোঃ হহযনা আক্তায খানভ
আবনায়ারুজ্জাভান
রযহজয়া আক্তায
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ যনাযা খাতুন
রভাোঃ াজাান আরী
রভাছাোঃ নেরভারা খাতুন
মৃত. আব্দুয নূয
হরর ফদন
রফাযান উহিন খান
যন আযা
কাঞ্চন রদফ
সূরুহচ রদফ
রভাোঃ মুল্লুক রাবন
নাহগি রফগভ
রভাোঃ মুল্লুক রাবন
নাহগছি আক্তায
সুকুভায ার
অিরী ার
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

19/10/1987
28/09/1987
21/10/1993
01/01/1992
14/08/1988
12/07/1987
01/05/1988
26/11/1989
29/09/1991
21/01/1993
11/03/1988
28/06/1988
25/05/1987
01/07/1990
21/12/1990
08/05/1994
29/06/1996
28/10/1992
10/10/1990
16/12/1992
02/06/1987
16/06/1990
30/12/1988
13/01/1992
01/01/1998
07/04/1989
04/09/1989
10/10/1992
21/01/1998
02/05/1995
01/01/1989
01/12/1992
12/01/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85512

হফনৄর যায়ান

85513

রভাোঃ আহজজুর ইরাভ

85514

রভাোঃ রভাাবিক আর হযপাত

85515

রভাোঃ ভামুন আবম্মদ

85516

রভাোঃ ভয পারুক

85517

রভাোঃ আবু তাবয

85518

রভাোঃ আরাভ রাবন

85519

রভনাজ আপবযাজ রভানা

85520

কাউছায ইরাভ

85521

তাহভনা ইরাভ

85522

রাইরী আক্তায

85523

পাযজানা আক্তায (হভশু)

85524

রভাোঃ াহফবুয যভান

85525

ভাকসুদা আক্তায

85526

রাহনয়া আক্তায

85527

রভাোঃ আবনায়ায রাাইন (ফাফলু)

85528

রভাোঃ াইদুয যভান

85529

রভাোঃ আবু তাবয

85530

যাহজয়া সুরতানা তন্বী

85531

রভাোঃ জয়নুর আবফদীন

85532

রহতনের ইরাভ

85533

রভাোঃ রভাতাহভ হফল্লা

85534

রভাোঃ জাকাহযয়া ইরাভ

85535

রভাাম্মদ আর ভামুন

85536

রভাোঃ াহন আরভ

85537

সুভন হভয়া

85538

রভাাম্মদ ভাবদুন নফী

85539

নাহছভা খাতুন

85540

রভমাহফন ভীভ

85541

ভাহজদুর ইরাভ

85542

রভাোঃ আহজজুর ক

85543

রভাোঃ হভজানুয যভান

85544

মুঞ্জুযী আক্তায মুক্তা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আোঃ ফাবযক
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ ছনু হভয়া
রভাছাোঃ রভাস্তপা আক্তায
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
রভাছাোঃ পহযদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর য়াবদ
রভাছাোঃ তহভনা আক্তায
রভাোঃ আব্দুর াই
রভাছাোঃ ভাবরকা হফহফ
আব্দুর রভাত্তাহরফ আকন্দ
রভাছাোঃ াানা রফগভ
রভাোঃ ভভতাজুয যভান
রভাছাোঃ আছভা রফগভ
রভাোঃ হরার উিীন
রযাবকয়া রফগভ
নূরুর ইরাভ
ানাজ রফগভ
নূরুর ইরাভ
াানাজ রফগভ
রভাাম্মদ চাঁন হভয়া
রজানা রফগভ
ইহি আরী
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আোঃ মুিাপ
ভাহজদা খাতুন
রভাোঃ ভহজফয যভান
জাানাযা রফগভ
ইহরয়া রফাযী
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ রহরভ আাবম্মদ
সুরতানা যাহজয়া
রভাোঃ াভসুহিন
জায়দা খাতুন
আফদুর রভাক্তাহদ
মুহরভা খাতুন
রভাোঃ জাভার উহিন
রভাছোঃ জয়গুন রনা
রভাোঃ হগয়া উহিন
ভামুদা রফগভ
রভাছাোঃ রভবরুবিছা
রভাোঃ আবুর রাাইন
রভাোঃ আবু ফকয হহিক
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাাম্মদ াবফ আরী
রজাবফদা খাতুন
রভাোঃ আোঃ ছারাভ
রভাছাোঃ রজযাৎস্দা রফগভ
রভাোঃ আোঃ কুদ্দু
ভাবরকা খাতুন
রভাাম্মদ আব্দুর ভহজদ রখ
তাহভনা রফগভ
আোঃ ভহজদ
আপবযাজা রফগভ
রভাোঃ কাভার রাবন খান
ভাকসুদা রফগভ
মৃত-অহরয়ায যভান
আবভনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
পাহভা রফগভ
রভাোঃ যহফউর ইরাভ
ভহজদা রফগভ
রখ মুবরভ আরী
ভভতা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

08/01/1992
21/10/1990
08/11/1994
15/09/1993
27/02/1993
16/08/1996
17/08/1990
26/10/1995
04/02/1991
30/12/1993
1/1/0991
16/11/1998
01/04/1993
04/03/1998
10/11/1989
05/06/1992
20/02/1996
20/03/1997
02/10/1992
06/10/1994
01/07/1990
15/09/1991
05/06/1996
11/10/1993
20/12/1994
04/03/1997
05/08/1989
01/07/1993
15/10/1995
01/01/1993
30/12/1992
20/12/1994
14/12/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85545

রভাোঃ আর-আহভন

85546

রভাোঃ যীপ রাবন

85547

যায়ান কহফয

85548

যাহজয়া আক্তায যাবু

85549

রভাোঃ রাাগ হকদায

85550

ইব্রাহভ খহরর

85551

পাবতভা আক্তায ডহর

85552

রভাোঃ নাহদ হভয়া

85553

াহদুর ইরাভ

85554

মুাম্মাদ ভামুদুর াান

85555

যাজু আবভদ

85556

রভাোঃ আব্দুর াহকভ

85557

সুজন হভয়া

85558

রভাোঃ াাদাত রাবন

85559

রভাোঃ াহফবুয যভান

85560

রভাোঃ নজরুর ইরাভ

85561

রভাোঃ যাহব্ব রাবন

85562

আহকফ খন্দকায

85563

রভাস্তাহকন আবম্মদ

85564

রভাোঃ াহদকুয যভান

85565

রভাোঃ তন্ময় হভয়া

85566

হফথী যানী ভাঝী

85567

রভাোঃ যহকবুর কফীয

85568

রভাোঃ আহযপ রাবন

85569

রভাোঃ ফাবয়জীদুর ইরাভ

85570

ইবু াান

85571

রভাছাোঃ হভতানুয খাতুন

85572

ভাসুদ

85573

যাহুর ভাজন

85574

হভতু আক্তায

85575

মুহক্ত আক্তায

85576

মুহনয়া আক্তায

85577

রভাাোঃ হযপা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুয যহভ
আবয়া রফগভ
রভাোঃ যহপক
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ আনছারুর ইরাভ
াবজদা রফগভ
আব্দুয যাজ্জাক
হফউটি রফগভ
রভাোঃ নুবয আরভ
রযানা আরভ
আফদুর গনেয রচৌধুযী
রযানা রফগভ
আব্দুর ভািান
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুাুর কহযভ হভয়া
নূরুন নাায রফগভ
রভাোঃ কারাচাঁন মৃধা
যাহভা রফগভ
রভাোঃ নুরুর আভীন
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ ফাদা হভয়া
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ যভজান আরী
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ হরলু হভয়া
আবয়া আক্তায
রভাোঃ কাঞ্চন ারাদায
াহদা রফগভ
রভাোঃ যভজান আরী
নুযজাান
রভাোঃ ররার উহিন
রভাছাোঃ ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
নাহগি রফগভ
রতাপরয খন্দকায
জহুযা খাতুন
রভাোঃ আফদু াভাদ
জাানাযা আনভ
আাদুজ্জাভান
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ হছহিকুয যভান
হদররুফা আক্তায
াংকয ভাহঝ
অহনতা যানী ভাহঝ
রভাোঃ আব্দুয যহদ হফশ্বা
রভাাোঃ াবরা খাতুন
রভাোঃ হদলু হভয়া
কত আযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবরফ
ানাজ আক্তায
রভাোঃ হভজানুয যভান
রভাছাোঃ ফহফতা খাতুন
একান্দায যদায
জাানাযা
সুফা ভাজন
ফন্দনা যানী ভাজন
রভাোঃ ইউনু তালুকদায
রাবরী রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাবতন
রযাহজনা রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক খান
রযাকানা রফগভ
মৃত. রভাোঃ আোঃ াই
রভাাোঃ জুবফদা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

06/08/1992
04/11/1994
08/08/1997
25/04/1996
12/12/1986
15/02/1990
15/08/1992
11/07/1998
13/09/1995
03/02/1988
16/10/1991
01/01/1994
20/02/1996
10/11/1991
01/01/1991
01/01/1996
09/02/1995
11/12/1987
24/05/1992
06/07/1994
03/03/1998
12/07/1994
30/11/1988
12/05/1987
15/05/1991
02/09/1996
21/03/1994
10/01/1991
01/10/1993
11/12/1997
31/07/1997
07/03/1997
05/03/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85578

রভাোঃ এনামুর ক

85579

রভাোঃ ভবনায়ায রাবন

85580

সুদী কুভায রবৌহভক

85581

রভাছাোঃ ভামুন জাযা

85582

রভাোঃ ইব্রাীভ খহরর

85583

আব্দুল্লা আর ভামুন

85584

আান াফীফ

85585

রভাোঃ ভহনয রাাইন

85586

রভাকবদা আক্তায হভতু

85587

রভাোঃ ছাইদুয যভান

85588

রভাোঃ আাদুজ্জাভান হভয়া

85589

রভাোঃ ইভাইর রাবন যদায

85590

ইভাইর রাবন

85591

রভাোঃ াহকর হভহজ

85592

আর-ভামুন ারাহপ

85593

তাছহরভা আক্তায

85594

আর আভীন খান

85595

রভাোঃ ভাসুভ হফল্লা

85596

রভাোঃ ইব্রাীভ আরী

85597

ারভা

85598

রভাোঃ রাাগ হভয়া

85599

রভাোঃ াহবুর ফাায

85600

রভাোঃ বকত আরভ

85601

প্রদী ফভিন

85602

রভাোঃ আবু াচান মুযাদ

85603

রভাোঃ াবজদুর ইরাভ

85604

রভাোঃ আদভ আরী

85605

আব্দুয যউপ রচৌধুযী

85606

রভাোঃ ভামুদুর াান

85607

রভাোঃ আবু াবয়ভ

85608

রভাোঃ ছানাউর ক

85609

রভাোঃ জুরহপকায আরী

85610

রভাোঃ াজাান আরী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
তারু হভয়া
ভায়া রফগভ
মৃত. নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রদবরায়াযা রফগভ
শ্রী প্রদী যিন রবৌহভক
স্বযস্বতী রবৌহভক
রভাোঃ রানা হভয়া
রভাছাোঃ নাজমুন নাায
রভাোঃ নুবয আরভ
রযানা আরভ
মৃত. রভাোঃ ইছাক হভয়া
রভাাোঃ যাহভা খাতুন
আব্দুর ভহজদ
আহভনা রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
নাজভা রফগভ
মৃত. আোঃ ভহজদ
রজানা রফগভ
রভাোঃ গুরবভায়াবজ্জভ
রভাছাোঃ ছাবকযা খাতুন
রভাোঃ রভাজাহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ হরহ খাতুন
রভাোঃ খায়রুজজাভান যদায
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
রভাোঃ ইহরয়াছ
যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ আবুর কাবভ
ািা রফগভ
ভনজুয হকদায
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আবুর াবভ
নূযজাান রফগভ
ভহপজুর ইরাভ খান
যহভা রফগভ
রভাোঃ নুয আরভ
হভনাযা রফগভ
রভাোঃ খায়রুজজাভান যদায
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
মৃত. রভাোঃ নজরুর ইরাভ ভূঞা
াভসুিাায রফগভ
রভাোঃ াভসুর ক ভন্ডর
রভাাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ ায়া রফগভ
রভাোঃ রভািাপ রাবন
রভাছাোঃ ছনেযা রফগভ
নবয চন্দ্র ফভিন
দ্মা যানী
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
রভাছাোঃ ভাগবপযা রফগভ
রভাোঃ াজাান ভূঞা
নাযগীছ রফগভ
রভাোঃ ভবয আরী
রভাছাোঃ াহভদা রফগভ
আব্দু ারাভ রচৌধুযী
রজবরখা রফগভ
রভাোঃ তহনয উহিন রফাযী
রভাাোঃ বরনা রফগভ
রভাোঃ আহজমুিীন
আবরভা রফগভ
নয়া হভয়া
রযহজয়া রফগভ
রভাোঃ রফরার উহিন রফাযী
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃ আইবুর ক
রভাছাোঃ ভবচনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/10/1995
09/09/1991
19/09/1987
16/08/1990
22/05/1994
02/03/1990
01/01/1989
14/02/1991
17/12/1989
27/05/1990
01/03/1992
15/03/1987
06/03/1996
14/01/1997
10/07/1991
05/11/1993
26/03/1995
02/09/1989
15/10/1994
12/02/1993
29/11/1988
07/04/1994
19/05/1996
20/12/1994
25/11/1988
13/12/1988
23/07/1988
01/01/1990
30/12/1990
21/01/1989
03/02/1987
26/03/1991
10/12/1985

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85611

অহভত াান

85612

যাবফয়া খাতুন

85613

রভাোঃ আব্দুয যহভ

85614

রভাোঃ জুবয়র যানা

85615

মৃনার কাহন্ত ফম্মিন

85616

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

85617

রভাোঃ রভাযাীদ ইরাভ

85618

রভাোঃ আযাপ আরী

85619

আব্দুয যভান

85620

রভাাোঃ ারভা খাতুন

85621

ভাহজিয়া আক্তায

85622

রভাোঃ আব্দু াভাদ

85623

আযানের আরভ

85624

রযখা আক্তায

85625

রভাোঃ রহরভ হভয়া

85626

ভীয রভানাবয়ভ াবরীন

85627

রভাহন আবভদ

85628

রভাোঃ নাজমুর হুদা খন্দকায

85629

জহরুর ক

85630

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

85631

প্রীবতা কুভায যকায

85632

রভাোঃ হফল্লার রাবন

85633

াগয যকায

85634

রভাছাোঃ াহফনা ইয়াহভন

85635

নাঈভা জাান

85636

রভাোঃ মুনছুয যভান

85637

রভাোঃ আইয়ুফ ইরাভ

85638

দ্বীন রভাাম্মদ

85639

সুজন ভামুদ

85640

রভাোঃ তাহযকুজ্জাভান

85641

রভাোঃ ভাবুফ আরভ

85642

জুরহপকায যভান

85643

রভাোঃ ফাবু যকায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত. আবুর কাবভ
মৃত. আহখরা খান
রভাোঃ জাভার পারুক
রযাবকয়া াযবীন
রভাোঃ রভাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ াভচুর ক ভন্ডর
াবযা রফগভ
রভন্ত কুভায ফম্মিন
ভায়াযানী
রভাোঃ আবু তাবরফ
রভাছাোঃ আহফযন রনছা
রভাোঃ ভহতউয যভান
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃ জারার উহিন
আহভনা খাতুন
ভঞ্জুয যভান
াানাজ রফগভ
রভাোঃ ইউনুছ আরী
রভাাোঃ আবয়া খাতুন
রভাোঃ রখাকন হভয়া
স্বপ্না রফগভ
আব্দুর কাহদয
স্বপ্না খাতুন
রভাোঃ হযাজ উিীন
হফউটি রফগভ
বনমুিীন
হযমুন
আব্দুর গনেয হভয়া
ছাবরা রফগভ
ভীয আবুর াবভ
রভাছাোঃ ভানেজা াযবীন
রভাোঃ যইছ উহিন
রভাাোঃ হদররুফা আক্তায
মুত. হপউর আরভ
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
হপবযাজ রযজা
রযানাযা
রভাোঃ ইব্রাহভ ঢারী
রভাছাোঃ রযাবকয়া খাতুন
যনহজৎ চন্দ্র যকায
কুসুভ যানী যকায
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রাবনয়াযা রফগভ
মৃত. সুফা যকায
হযনুতী যকায
এ.হফ.এভ যহফউর ইরাভ
রভাছাোঃ ভহজিনা খাতুন
রখ আব্দুর আহরভ
াহফনা ইয়াহভন
রভাোঃ ভজনুর ক
হফরহকছ রফগভ
রভাোঃ ফকুর রাবন মুিী
রভাছাোঃ জুবরখা রফগভ
মৃত. রভাোঃ ইউনুছ হভয়া
আযপহতয রনছা
রভাোঃ ফান্দু হভয়া
মমুনা রফগভ
রভাোঃ হপউর রভাল্যা
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
আোঃ গনেয
রভাছাোঃ ায়া আক্তায
মৃত. রভাস্তাহপজুয যভান
জুবরখা খাতুন
রভাোঃ যহভ যকায
রভাছাোঃ আহভনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

17/11/1985
13/06/1991
03/12/1987
19/07/1987
24/04/1988
08/07/1995
25/11/1985
05/04/1999
12/01/1997
11/04/1985
15/03/1994
01/03/1995
09/01/1994
10/09/1992
01/01/1992
16/12/1989
01/01/1991
07/03/1994
01/11/1990
15/02/1989
14/05/1992
02/03/1995
05/02/1999
09/04/1992
17/09/1993
20/10/1987
07/02/1996
05/01/1989
01/01/1992
12/10/1996
25/08/1996
12/12/1987
01/02/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85644

রভাোঃ বুজ তালুকদায

85645

রভাোঃ যাবউর াান

85646

এনহড নাহছভ উহিন

85647

যহফউর ইরাভ

85648

রভাোঃ আহযনের ক

85649

প্রভা ফহণক

85650

রভাোঃ আপজার রাাইন

85651

রভাোঃ ভামুনুয যহদ ভামুন

85652

রভাছাোঃ কাভরুন নাায

85653

এবতাভ হফল্লা

85654

রভাোঃ জহয উহিন

85655

াাদাত রাবন

85656

ভভতাজ রফগভ

85657

রভাোঃ তাজুর ইরাভ

85658

রভাোঃ আবু াবয়দ

85659

াগয ারাদায

85660

রভাোঃ াইদুর ইরাভ যাবর

85661

রভাোঃ যতন আরী

85662

াযহভন আক্তায

85663

রভাোঃ সুভন রভাল্লা

85664

আহযনের ইরাভ

85665

হযভন রাবন

85666

হজাদ রাবন

85667

জাহকরুর ইরাভ

85668

উজ্জর ভন্ডর

85669

াহফবুয যভান

85670

রভাোঃ নুরুহিন

85671

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

85672

হযনের ইরাভ

85673

রভাোঃ রগারাভ হকফহযয়া

85674

জাাঙ্গীয আরভ

85675

চন্দন কুভায হফশ্বা

85676

রভাোঃ পকরুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াভসুহিন তালুকদায
রভাছাোঃ নেয়াযা রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ যাবদা রফগভ
রভাোঃ আোঃ জহরর যকায
রভাছাোঃ কহযবতান খাতুন
রভাোঃ াান আরী
রভাাোঃ আবভনা রফগভ
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রভাাোঃ সুহপয়া রফগভ
প্রাবণ ফহণক
হযতা ফহণক
রভাোঃ ভহতউয যভান
ডাহরয়া আক্তায
মৃত. রভাোঃ আবুর কারাভ
রভাছাোঃ সুবগযা খাতুন
রভাোঃ আবুর কারাভ
রভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা
নূরুর আভীন
জুবফদা খাতুন
রভাোঃ নাহয উহিন
কভরা রফগভ
যহভ রচৌধুযী
াহনুয রফগভ
হযাজুর ইরাভ
ারুনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাবদয
রদবরায়াযা রফগভ
এনাবয়ত উল্লযা
ভবনায়াযা রফগভ
স্বন কুভায ারাদায
অহনতা ারাদায
রভাোঃ রভাাবযপ রাবন
আহম্বয়া রফগভ
মৃত আব্দু রাফান
রভাছাোঃ াবযা
রভাোঃ আবু ইউসুপ
ভহযয়ভ আক্তায
রভাোঃ পয়জুর ক
াহনা রফগভ
আফদুয যাজ্জাক
যানী
আবু কারাভ মুহি
রাফনী রফগভ
আবুর কারাভ মুহি
যাবফয়া রফগভ
আব্দুয যহদ
াারুর খাতুন
সুফা ভন্ডর
াহফত্রী ভন্ডর
রভাোঃ হফল্লার রাবন
রভাাোঃ রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ রাাইন আাবম্মদ
পাজরাতুন রনছা
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ জাবয়দা খাতুন
শুকুয আরী
রযাবকয়া খাতুন
রভাোঃ কযভ আরী ারাদায
রভাাোঃ রগাবরনুয রফগভ
ায়দায আরী
শুকজান
নৄরক হফশ্বা
ডহর যানী
রভাোঃ াবভ রভাল্লা
রভাছাোঃ পহজরা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/10/1995
17/07/1985
01/12/1987
19/12/1996
01/01/1988
21/08/1998
05/08/1990
03/07/1989
15/05/1989
02/04/1995
12/10/1990
05/04/1995
16/01/1991
08/01/1988
02/01/1995
01/12/1997
01/03/1991
06/08/1993
01/01/1994
21/04/1995
23/07/1993
10/01/1996
01/02/1994
17/10/1988
20/03/1995
22/10/1993
15/03/1996
19/07/1988
02/01/1997
18/03/1988
28/11/1990
05/03/1996
10/11/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85677

রভাোঃ নয়ন রাবন

85678

আবর ভামুদ ফসুহনয়া

85679

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান

85680

কাায আবভদ রুবফর

85681

রভাোঃ হরটন হভয়া

85682

রভাাম্মদ ভামুদুর াছান

85683

রভাোঃ যাহজফ রাবন খান

85684

আবুর রাাইন

85685

প্রকা ভন্ডর

85686

রুবফর

85687

আপবযাজা খাতুন

85688

রপযবদৌী রফগভ

85689

রভাোঃ রভাস্তপা কাভার

85690

রভাোঃ হযনের আরভ

85691

রভাছাম্মৎ াহছনা রফগভ

85692

ছাহফনা আক্তায

85693

রভাোঃ ফাকীবুল্লা

85694

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ খান

85695

ভহযয়ভ

85696

রভাোঃ রাবর যানা

85697

াইনের ইরাভ

85698

রভাোঃ কাভরুর াান

85699

রভাোঃ াইনের ইরাভ

85700

রভবদী াান

85701

রভাোঃ বুজুয যভান

85702

রভাোঃ আযানের ইরাভ যকায

85703

রন্টু কুভায দা

85704

রভাোঃ াবরীন তালুকদায

85705

রভাোঃ লুৎনেয যভান

85706

রভাোঃ আঙ্গুয রাবন

85707

রভাোঃ য়াীভ াবযায়ায

85708

রভাোঃ আব্দুয যউপ

85709

রভাোঃ ভামুন রযজা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াবভ রভাল্লা
রভাছাোঃ পহজরা রফগভ
রভাোঃ নুয আরভ ফসুহনয়া
রয়াযা রফগভ
রভাোঃ মুনবছয আরী
আঞ্জুভানয়াযা রফগভ
রভাোঃ আইয়ূফ আরী
লুৎপা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
নূযভর রফগভ
আবু তাবয হভঞা
আছভা আক্তায
রভাোঃ আরভগীয রাবন
রভাাোঃ ডাহরয়া আক্তায
ররার উহিন
াহনা রফগভ
হচত্তযিন ভন্ডর
নৄতুর ভন্ডর
রভাোঃ রকান্দয আরী
ানাযা
মৃ: জহভ উহিন
হুনাযী রফগভ
মৃত জহভ উহিন
নূযনাায
রভাোঃ াভছুর ক
ভহজিনা খাতুন
আব্দুর খাবরক
আছভা খাতুন
রভাাম্মদ রযান উিীন
সুবদা রফগভ
রভজফাহ উহিন খহরপা
যহভা রফগভ
মৃতোঃ রভাোঃ ানু যদায
রভাাোঃ কহনুয রফগভ
আোঃ যভান খান
যাহভা খাতুন
রভাোঃ জাাঙ্গীয কাজী
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ ইউনুছ আরী
রভাছাোঃ াানাজ াযবীন
রভাোঃ পহযদ রাবন
াবদা রফগভ
আফদুয যভান
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ এনামুর ক
রভাাোঃ পহযদা রফগভ
ভবনায়ায রাবন
ভাকসুদা রফগভ
মৃত. এ. এক. এভ. ভহপজর ক
রভাছাোঃ াহভদা ফানু
মৃতোঃ আব্দুর াহকভ যকায
আহছয়া
সুহজত কুভায দা
স্বপ্না দা
রভাোঃ আব্দু রাফাান তালুকদায
রভাাোঃ াানাযা রফগভ
মৃত রভাোঃ আব্দু ছারাভ
রভাছাোঃ আভা রফগভ
রভাোঃ নয়া হভয়া
রভাছাোঃ খায়যন রনছা
রভাোঃ ইভাইর রাবন
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
রভাছাোঃ রবতপা খাতুন
রভাল্যা ইহি আরী
রযবনা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

31/12/1992
01/03/1993
02/08/1987
03/06/1992
26/06/1989
20/11/1987
12/05/1991
05/02/1990
04/10/1987
17/11/1995
04/01/1988
10/01/1989
31/10/1994
29/08/1990
30/11/1981
15/05/1989
21/10/1988
01/01/1997
14/01/1996
01/01/1990
22/09/1991
15/07/1994
15/12/1988
11/01/1997
01/01/1991
01/05/1988
09/01/1990
24/12/1986
11/07/1989
02/12/1988
16/02/1989
24/10/1988
01/11/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85710

এ. এভ. াজারার

85711

এ, এভ, আজভ

85712

যাহকফ মুিী

85713

হযন কুভায ার

85714

কাভার

85715

দানন্দ ভন্ডর

85716

রভাোঃ আহভনুয যভান

85717

রভাোঃ ারভান

85718

রভাোঃ কাছায আরভ

85719

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

85720

জুনাবয়দ রাবন

85721

যাজু ফড়ুয়া

85722

হভঠুন কুভায

85723

রভাোঃ ররার উিীন

85724

াহদউজ্জাভান

85725

রভাোঃ কুতুফ উিীন রক

85726

আপবযাজা খাতুন

85727

াম্মী আকতায

85728

রভাোঃ আরী আযাপ

85729

রভাোঃ হযনের ইরাভ

85730

নবয রভাোঃ যাহমুর হুদা

85731

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান ভূইয়া

85732

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

85733

হযপ রভাস্তপা

85734

কন িনেহর আকতায

85735

রভাোঃ আব্দুল্লা

85736

রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

85737

রভাোঃ াহভউর আরভ

85738

হনয়াজ রভাবিদ হযা

85739

ভামুদুর ক

85740

রভাোঃ াইনের ইরাভ সুজন

85741

নূনৄয চক্রফতী

85742

রভাোঃ আহভয রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাযাহরনা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ারাভ া
রভাছাোঃ বুরবুরী খাতুন
া আরভ মুিী
রযাবকয়া রফগভ
সুবাল চন্দ্র ার
াহফনা যানী ার
যহপকুর ভন্ডর
হয হফহফ
অহখর ভন্ডর
সুহচত্রা ভন্ডর
রভাোঃ রভাপাজ্জর রাবন
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ তহরভ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
রায়রা খাতুন
রভাোঃ আব্দু াবদক
রভাাোঃ জহযনা রফগভ
আব্দুর আউয়ার
রানা রফগভ
যনহজৎ ফড়ুয়া
হচৎভয়ী ফড়ুয়া
অতুর চন্দ্র
ভাধফী যানী
রভাোঃ আব্দুর মুিাপ রখ
রভাছাোঃ আবরয়া খাতুন
রভাোঃ হদুর ইরাভ
হরহরভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আরী রক
রফদনা রফগভ
আযাপ আরী
নাহছভা খাতুন
রভাোঃ ারুন-উয-যীদ
রভাাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ যজফ আরী
রভাছাোঃ আবয়া রফগভ
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
াহদা খাতুন
নুরুর হুদা
পাহভা রফগভ
রভাোঃ আখতারুজ্জাভান ভূইয়া
কাভরুন নাায জাভান
যহপকুর ইরাভ
াভছুন নাায
রভাোঃ াহফবুয যভান
রপারী রফগভ
রভাোঃ খাজা হভয়া
কল্পনা রফগভ
রভাোঃ নুযর ক
জািাতুন রনছা
রভাোঃ রভাপাজ্জর রাবন
যাহজয়া রফগভ
মৃত খায়রুর আরভ
রভাছাোঃ রায়রা ফানু
রভাোঃ আবু জাপয
রভাাোঃ নাহছভা রফগভ
আকযামুর ক
নূযিাায রফগভ
মৃত রভাোঃ আরভ যদায
বানু রফগভ
হকযন চক্রফতী
ঊলা যানী চক্রফতী
মৃত রভাোঃ যহজর ক
আবনায়ায রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/09/1997
30/04/1995
25/02/1997
15/05/1988
05/08/1996
08/06/1989
18/07/1988
14/08/1995
17/10/1990
17/06/1990
03/01/1992
12/11/1989
14/10/1989
01/11/1990
20/12/1997
22/07/1996
29/01/1989
10/04/1988
21/12/1994
10/02/1993
01/01/1989
05/03/1993
20/11/1994
04/02/1990
11/12/1994
10/10/1993
01/02/1988
11/12/1992
31/12/1996
10/01/1990
25/12/1997
11/09/1988
15/09/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85743

হযন ানা

85744

রভাোঃ হভজানুয যভান

85745

রভাোঃ ভহভনুয যভান

85746

রভাোঃ হুাইন আবম্মদ াহকর

85747

রভাোঃ হমুর রাবন

85748

রভাোঃ মুকুর হভয়া

85749

রভাোঃ যহফউর আরভ

85750

রভাোঃ আপযান উহিন

85751

রভাোঃ াাদাৎ রাবন

85752

অভবরন্দু ভন্ডর

85753

এ,এইচ,এভ কুদযত-ই-ভাবুফ

85754

রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন

85755

রভাোঃ হযপ রাবন (স্বন)

85756

তুলায কাহন্ত যায়

85757

রভাোঃ যাবর

85758

রভাোঃ আবক-উর-ইরাভ

85759

আকতায রাবন

85760

রভাোঃ এভযান রাবন

85761

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

85762

রভাোঃ জীভ উহিন

85763

রভাোঃ জাহকয রাাইন

85764

রভৌসুভী আক্তায

85765

া আরভ

85766

রভাোঃ ইব্রাহভ জহন

85767

নূবয আরভ

85768

রভাোঃ নাহয উহিন

85769

আপবযাজা আক্তায

85770

হকুইন আক্তায অনু

85771

রভাোঃ ইা

85772

রভাোঃ ভাসুভ খান

85773

পাযজানা রুফাবয়ত

85774

রভাোঃ াহনুয আরভ

85775

রভাোঃ আযভান আরী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
সুবাল চন্দ্র ানা
হফতা ানা
রভাোঃ াবফ আজী
নুরুবিছা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান বয়দ
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ ছহপয়ুজ্জাভান
রভাছাোঃ রাবনআযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রভাচাোঃ জাবয়দা রফগভ
রভাোঃ খাজা হভয়া
রভাছাোঃ ভাবরকা রফগভ
রভাোঃ আপজার রাবন গাজী
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ভাতাফ উহিন
যাবফয়া আক্তায
রভাোঃ রাযায়াদী
যহভচা রফগভ
অবাক ভন্ডর
ভহরনা ভন্ডর
রভাোঃ রপাতুল্লা ভন্ডর
রভাাোঃ ভাসুদা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ
জহযনা খাতুন
রভাবনক্কা রাবন
রবখজান হফহফ
যভানাথ যায়
কল্পনা যানী যায়
রভাোঃ আব্দুয যফ হভয়া
রভাাোঃ াহনা রফগভ
রভাোঃআহজজায যভান
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা হফহফ
মৃত. ছন্নু হভয়া
রগারাী রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
জীফন রনছা
রভাোঃ জহুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ পাযজানা আক্তায
রভাোঃ আোঃ আরী
হপবযাজা খাতুন
ইহি
াহরভা খাতুন
আব্দুর ভািান হভয়া
জহুযা রফগভ
হদ উল্লা
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ নবয আরী
বয়দা হনলুয়াযা
হদ উল্লা
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ যহভজ উহিন
নাহভা রফগভ
াহফবুয যভান
াহভদা রফগভ
মৃতয. রভাোঃ ারুন অয যহদ তালুকদায
াহনা রফগভ
রভাোঃ জহরর
খাবরদা
রভাোঃ আব্দুয যউপ খান
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ হুভায়ুন কহফয তালুকদায
তাভািা রফগভ
রভাোঃ াব আরভ
রভাছাোঃ রপযবদৌহ রফগভ
রভাোঃ ফাবুর ইরাভ
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

18/12/1995
05/11/1991
11/08/1998
07/10/1988
27/11/1993
12/01/1989
07/07/1998
01/01/1989
15/09/1990
18/08/1997
31/12/1995
02/03/1996
10/12/1994
10/07/1988
30/10/1995
11/08/1995
10/09/1991
28/10/1992
29/10/1996
15/02/1990
02/02/1986
06/01/1999
27/10/1991
01/01/1988
21/02/1993
20/01/1995
21/10/1990
02/01/1990
06/07/1990
01/10/1988
20/07/1992
05/07/1991
17/08/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85776

রভাোঃ আরভগীয রাবন

85777

রভাোঃ ভাহনক যদায

85778

এভ আব্দুর কুদ্দুছ

85779

রভাছাোঃ ারা আক্তায

85780

রভাোঃ নুয উহিন

85781

রভাোঃ হয়া ারাদায

85782

রভাোঃ রুবফর যানা

85783

রভাোঃ জাহকয রাবন

85784

হফজন যায়

85785

আবু তাবয

85786

রভাোঃ আহযনের ক

85787

রভাোঃ রহরভ রযজা

85788

রভাোঃ া আরভ

85789

রভাোঃ হযনেরইরাভ

85790

রভাোঃ আযানের আরভ

85791

রভাছাোঃ াযহভন রফগভ

85792

রভাোঃ রখাযবদ আরভ

85793

হফপ্লফ যকায

85794

পহযদ রাবন

85795

চন্দ্রনাথ দা

85796

রভাোঃ রুবফর আরী

85797

রভাোঃ ভহকুর ইরাভ

85798

রভাোঃ খাইরুর ইরাভ

85799

ান ারাদায

85800

আইপা যভান

85801

নাহযন জাান তুহর

85802

রভাোঃ তাজুর ইরাভ

85803

রভাোঃ কাবুর খান

85804

রভাোঃ নাহদ রাবন

85805

জর কুভায যকায

85806

রভাবিদা জাান

85807

রভাোঃ ফায়দুর ক

85808

রভাোঃ হপাত রাাইন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আোঃ জব্বায
রভাছাোঃ আহছয়া রফগভ
রভাোঃ া আরভ যদায
াভসুয নাায
এভ সুরতান
জয়দবনয রনছা
রভাোঃ রাবন আরী
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাাম্মদ আরী
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ াহনপ ারাদায
হহযহন আক্তায
রভাোঃ ভহজবুয যভান
রভাাোঃ সুরতানা রফগভ
রভাোঃ ইব্রাহভ খহরর
রপযবদৌ রফগভ
জগদী চন্দ্র যায়
হফতা যানী যায়
মৃত. আফদুর ক
াহভদা রফগভ
রভাোঃ ভভতাজ উহিন
পহজরাতুবিছা
রভাোঃ আব্দু ারাভ
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ এন্তাজ আরী
রভাছাোঃ রযহজয়া রফগভ
রভাোঃ মুনছুয আরী
রভাছাোঃ ছহকনা রফগভ
রভাোঃ আয়নার ক
আয়া রফগভ
রভাোঃ আহনছুয যভান প্রাভাহনক
রভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রগাবরনুয রফগভ
হফবযন্দ্র নাথ যকায
রগারাী যকায
রার হভয়া
াবরা
ববরন্দ্র নাথ দা
াহফত্রী যানী দা
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
রভাাোঃ াবভা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ জহুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ যাহদা রফগভ
রভাোঃ ারুন অয যহদ
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ মুহজবুয যভান
আহরপা রফগভ
রভাোঃ হযাজ ারাদায
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ রভানাবছপ আরী ারাদায
রহরনা রফগভ
রভাোঃ াগয খান
আঞ্জুভান আযা
রভাোঃ আরী আকফয
নাহছভা রফগভ
ভবযন্দ্র যকায
রিী যানী যকায
আবু ছাবর রভাোঃ মুছা
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ াভছ উহিন
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ রভাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ হহযনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

02/07/1996
08/08/1995
10/08/1993
08/09/1998
02/01/1990
28/10/1994
14/11/1994
02/06/1997
01/07/1995
08/03/1996
27/09/1989
12/12/1987
06/07/1994
28/04/1992
10/02/1999
12/12/1994
25/08/1990
08/05/1989
04/01/1992
18/10/1989
25/02/1995
10/03/1994
01/05/1997
30/05/1991
05/12/1996
10/08/1996
08/09/1988
20/10/1992
05/09/1995
18/12/1992
03/02/1989
06/11/1991
21/06/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85809

রভাোঃ ইভদাদুর ইরাভ

85810

রভাোঃ সুজন হকদায

85811

রভাোঃ পযাত রাবন

85812

এ,এভ যাবর

85813

রভাোঃ রযাবফর হভয়া

85814

সুভাইয়া আক্তায

85815

হযনের ইরাভ

85816

রভাোঃ নুয রাবন

85817

রভাোঃ াহদকুয যভান

85818

াকায়াত রাবন

85819

রভাছাোঃ াানা রপযবদৌ

85820

কুষ্ণ বফযাগী

85821

হউরী বফযাগী

85822

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

85823

রভাোঃ ভারুপ হফল্লা

85824

ইহরয়া আবভদ

85825

রভাোঃ াহফফ হফন রাবন

85826

হরটন হফশ্বা

85827

রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক

85828

রভাোঃ রভাজাবম্মর রাবন

85829

বনট কুভায যকায

85830

হযপা খাতুন

85831

রভাছাোঃ যাহফনা আক্তায সুফন িা

85832

রভাোঃ জুবয়র হভনা

85833

রভাোঃ াবর উহিন

85834

রভাছাোঃ াহফনা রফগভ

85835

রভাোঃ আহভরুর ইরাভ

85836

রভাছাোঃ হনথী আক্তায জাান

85837

রহরনা আক্তায

85838

রভাোঃ পযাদ রাবন

85839

রভাোঃ আহজজুর ক

85840

িয় দা

85841

রভাোঃ বতমুয যভান তুহন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবু ফক্কায তযপদায
রভবরুবিছা রফগভ
রভাোঃ রবকন্দায হকদায
াহপয়া রফগভ
আরী রাবন
রহরনা আক্তায
আোঃ খাবরক হকদায
আয়া রফগভ
রভাোঃ আোঃ াফ
নূয জাান
াভসুহিন হভয়া
আবরয়া রফগভ
জাহদুর ইরাভ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ভয়না হভয়া
জহভরা রফগভ
রভাোঃ আফদুর য়াবজদ আজাদ
নাহছভা আক্তায
রভাোঃ কাত রাবন
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
ভবনাযিন বফযাগী
রপারী যানী বফযাগী
ভবনাযিন বফযাগী
রপারী যানী বফযাগী
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ আযানেন নাায
মৃত. ভাসুদ হভয়া
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
রভাোঃ অহপয়ায যভান
রভাছাোঃ রহযনা খাতুন
রভাোঃ রাবন আরী
রুভারী রাবন
হনতযানন্দ হফশ্বা
ঘ্রাহন্ত হফশ্বা
রভাোঃ রকান্দায যদায
রভাাোঃ ভাসুদা রফগভ
রভাোঃ নাহজভ ভন্ডর
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
সুবফাধ যকায
যাণী যকায
হদুর ইরাভ
সুরতানা রফগভ
এ এভ ভাসুদ যানা
রভাছাোঃ উবম্মাহন রফগভ
রভাোঃ ইউসুপ হভনা
রনা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ারাভ
রভাছাোঃ াবরা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রহতপা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ আবরপা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
কাজী রাাইনুয জাভান
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর যকায
মৃত. পহজরা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ আবভনা রফগভ
ভহনন্দ্র নাথ দা
কনা যানী
রভাোঃ আবুর কারাভ
রভাছাোঃ বতয়ফা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

04/10/1992
15/12/1990
05/02/1991
05/05/1992
05/05/1993
02/05/1997
15/04/1995
21/07/1997
31/12/1995
20/08/1993
20/03/1999
12/05/1992
20/05/1993
01/12/1989
25/06/1996
26/03/1993
14/09/1993
12/08/1990
07/10/1995
05/06/1990
22/02/1994
09/05/1999
10/07/1998
19/07/1994
01/01/1992
30/12/1991
02/07/1995
01/06/1995
01/07/1988
19/07/1988
20/12/1989
14/01/1990
20/06/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85842

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

85843

রভাছাোঃ খাবরদা রপযবদৌ

85844

ীমল যকায

85845

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

85846

রভাছাোঃ সুহভ খাতুন

85847

রভাোঃ নূরুর আহভন

85848

রভাোঃ রহরভ রাবন

85849

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

85850

রভাোঃ রভাস্তপা কাভার

85851

প্রদী চন্দ্র রঘাল

85852

রভাোঃ াান হভয়া

85853

তাবযা ইরাভ

85854

রভাাম্মদ আব্দুর আহজজ

85855

রভাোঃ যাহকবুর াান

85856

রভাোঃ াহফবুয যভান

85857

হযভন কুভায াা

85858

ইভযান যকায

85859

রভাোঃ যাইসুর ইরাভ

85860

আর-আহভন

85861

রভাোঃ ভাাবুর ইরাভ

85862

রভাোঃ ফাবুর রাবন

85863

হভনা আক্তায

85864

যাহজফ চক্রফতী

85865

রভাোঃ ভহ উহিন খান

85866

ধুজিটি যায়

85867

াযহভন আক্তায

85868

রায়াইবুয যভান

85869

রভাোঃ নুয কাইয়ুভ

85870

হফরাবয়ত রখ

85871

রভাোঃ কাভার

85872

রভাোঃ পয়ার আবম্মদ

85873

রভাোঃ ভাহনক রাবন

85874

রভাোঃ ইউসুপ ান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন চাকরাদায
মৃতয. রভাছাোঃ হকনা রফগভ
রভাোঃ কাত রাবন
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
হফনৄর যকায
অিনা যকায
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ আবভনা রফগভ
মৃত. রকভত আরী
রভাছাোঃ জাবযা রফগভ
রভাোঃ রূ হভয়া
রভাাোঃ খাহদজা রফগভ
রভাোঃ নাহজভ উহিন
রভাছাোঃ ভহযন রনা
রভাোঃ ফাচ্চু হভয়া
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আযানের ইরাভ
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
ভহফত চন্দ্র রঘাল
ভঞ্জু যানী রঘাল
রভাোঃ ইউসুপ হভয়া
রনা রফগভ
রভাাম্মদ তাজুর ইরাভ
াাজাদী রফগভ
রভাাম্মদ তাজুর ইরাভ
াাজাদী রফগভ
রভাোঃ আফদুয যহভ
রভাছাোঃ রযাবকয়া খাতুন
রভাোঃ হগয়া উহিন
াহছনা রফগভ
হযভর কৃষ্ণ াা
যীতা াা
াাজাান যকায
জাবভরা রফগভ
রভাোঃ মুযাদ আরী
নাগী াযবীন
আবুর কাবভ
জহযনা খাতুন
রভাোঃ ভনবছয আরী
রভাছাোঃ সূম ি খাতুন
রভাোঃ ফাবতন আরী
রভাছাোঃ ভনহজরা খাতুন
রভাাম্মদ আরী
াানা রফগভ
জয় রগাার চক্রফতী
দূগাি যানী চক্রফতী
রভাোঃ নাহয উহিন খান
রভাাোঃ আবয়া খানভ
পনী ভূলন যায়
হভনতী যানী
রভাোঃ াজাান হভয়াজী
যাহদা রফগভ
নূয রভাাম্মদ
মৃত. পহজরাতুন রনছা
মৃত. রভাোঃ রভাবরভ উিীন
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
নূয ইরাভ
হফউটি রফগভ
রভাোঃ ভান গহন
রছবনায়াযা রফগভ
মৃত. য়াহছভ উহিন
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
মৃত. রানাউিীন
রভাছাোঃ রতাহরভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর যাজ্জাক
ঝযনা নাযীন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/11/1987
06/10/1993
25/06/1995
01/01/1994
03/02/1988
28/02/1998
05/12/1988
15/04/1997
08/08/1995
01/10/1991
04/02/1992
06/06/1990
08/12/1994
10/04/1992
02/06/1995
03/05/1989
27/11/1995
01/01/1997
17/12/1991
13/11/1992
08/02/1996
20/12/1992
01/01/1988
20/08/1989
10/04/1997
20/01/1996
20/12/1991
15/03/1997
18/04/1992
08/11/1991
01/12/1992
17/11/1991
12/08/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85875

রভাোঃ ফীয হভয়া

85876

রভাোঃ রভাাযযপ রাবন

85877

এহরজা আক্তায

85878

রভাোঃ জীভ উিীন

85879

াবর আবভদ

85880

রভাোঃ সুভন াযববজ

85881

হদুর ইরাভ

85882

নফাফ হযাজ-উদ-রদৌল্লা

85883

রভাোঃ াবজদুর ইরাভ

85884

রভাোঃ এনামুর ক

85885

রভাোঃ আর ভামুন

85886

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান

85887

রভাাোঃ আপবযাজা আক্তায

85888

রাকী আক্তায

85889

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

85890

রভাোঃ ইকযামুর ক

85891

রভাোঃ ইযপান আবভদ

85892

রভাোঃ ফাবযক হভয়া

85893

রভাোঃ জাপয উল্যা

85894

রভাোঃ ইয়াহছন আরী

85895

রভাোঃ আব্দুর কাহদয

85896

রভাোঃ ভহপজুয যভান আহক

85897

আহভয রাবন

85898

আপতাফ ভামুদ াহব্বয

85899

রভাোঃ হযন হভয়া

85900

রভাোঃ ভহদুর ইরাভ

85901

রভাোঃ রভবদী াান

85902

আরী যাান

85903

রভাোঃ তানবীয আবভদ

85904

রভাোঃ াইনের ইরাভ

85905

রভাোঃ রভাজাহদুর ইরাভ (ভাছুভ)

85906

রভাোঃ আইয়ুফ আরী

85907

বয়দ মুজাহদুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ররাকভান যীপ
হভব মুন্নুজান
রভাোঃ আবুর কারাভ
মুক্তা রফগভ
রভাোঃ জাহকয রাবন
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ কত আরী
রভাছাোঃ াভছুন নাায
আব্দুর ািান
াহপয়া রফগভ
রভাোঃ রুস্তভ আরী
রভাছাোঃ ভাসুযী রফগভ
জহরুর ইরাভ
ভাসুদা রফগভ
রভাোঃ ইনামুর ক
রভাছাোঃ সুযাইয়া রফগভ
রভাোঃ রাবন আরী
রভাছাোঃ াভছুিাায রফগভ
মৃত. কহপর উিন
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
রভাছাোঃ আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ আব্বা আরী যকায
রভাাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃ যহকবুর ইরাভ
াহরভা রফগভ
রভাোঃ ভন্তাজ উহিন
রাাোঃ আবরয়া রফগভ
মৃত. কহপর উহিন
রভাছাোঃ াবরা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাবদয
ইবভতাযা রফগভ
রভাোঃ রার হভয়া
ভাবজদা রফগভ
আবু ফক্কয হছহিক
কুরছুভা রফগভ
রভাোঃ নাহজভ উহিন হভঞা
রভাছাোঃ রগারাী রফগভ
মৃত. আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা
রভাোঃ আক্কাছ আরী
াবরা রফগভ
ইছফ আরী
াহরভা খাতুন
কাজী রভাোঃ হফল্লার রাবন
নাছযীন আক্তায
মৃত. যভজান আরী
রভাছাোঃ জহযনা খাতুন
রভাোঃ কাভার উহিন
রভাছাোঃ ভবভনা হফহফ
রভাোঃ ইচাাক আরী
রভাছাোঃ ভানেজা রফগভ
ভতবরফ আরী রভাল্লা
াহনাযা রফগভ
রভাোঃ অহদ উল্লযা
রযাবকয়া রফগভ
মৃত. রভাোঃ আরতাফ রাবন
রাবন আযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ আজাদ
রভাছাোঃ রভাযবদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাবদয
রভাাোঃ হভনাযা
বয়দ মুয়াজ্জাভ রাাইন
লুৎপা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/05/1989
25/03/1996
03/10/1995
10/06/1989
09/12/1993
28/12/1993
08/07/1996
29/08/1991
15/06/1995
15/10/1990
19/08/1987
30/04/1989
01/01/1991
06/03/1994
10/02/1996
20/09/1990
04/10/1992
12/05/1995
15/01/1996
12/11/1988
15/10/1995
02/10/1996
10/03/1999
09/01/1999
10/11/1994
08/10/1992
25/09/1992
20/04/1995
07/08/1988
01/01/1993
05/12/1989
05/05/1995
25/06/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85908

রভবদী াান হমুর

85909

রভাোঃ হভজানুয যভান

85910

রভাোঃ এখরাছুয যভান

85911

আর-আহভন খারাহ

85912

রভাোঃ হভযাজ াান

85913

জীভ উিীন

85914

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

85915

নজরুর ইরাভ

85916

রভাোঃ াঈদ খান

85917

সুযাইয়া আক্তায

85918

রভাোঃ াহভদুল্লা হহিকী

85919

রভাোঃ হযয়াজুর ইরাভ

85920

ঐশ্বম ি রচৌধুযী

85921

হহল্প যানী দা

85922

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

85923

আয়া

85924

রভাোঃ ইকফার রাবন

85925

রভাোঃ রুবফর রভাল্লা

85926

অহভত কুভায দত্ত

85927

রভাোঃ রভাতাবরফ রাবন

85928

রজযাৎস্দা রফগভ

85929

রভাোঃ ারুন অয যহদ

85930

রভাোঃ ইয়াহছন আযাপাত

85931

রভাোঃ রভাস্তাহকভ হভয়া

85932

রভাাোঃ সুহভ আক্তায

85933

রভাোঃ আব্দুর জুব্বায

85934

জািাত আযা

85935

রজহনয়া ফারা

85936

রভাাম্মদ আহপ উয যভান

85937

রগারাভ যাহব্ব

85938

রভাোঃ াহনুয ইরাভ

85939

যাজু আবভদ

85940

রভাোঃ ভাাবুয আরভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
হভজানুয যভান
ভঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ রাযাফ উহিন
ফকুরা খাতুন
রভাোঃ আভছুয যভান
ছবুবযান রনছা
হগয়া খারাহ
রবনাযা রফগভ
রভাোঃ াভছুর আরভ
নাযাহগছ আরভ
রভাোঃ কাভার রাবন
রখাবদজা রফগভ
আোঃ ফাবযক হকদায
রভাাোঃ আনজুভানাযা রফগভ
রভাোঃ নুযন নফী
নাায রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর খান
বুবযান রনছা
রভাোঃ ফাবুর খান
ইয়ানূয রফগভ
মৃত. যাাতুল্লা
াহভদা
রভাোঃ আোঃ রহতপ যীপ
রভাাোঃ যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ পউল্লাহ
ভাসুদা আক্তায রচৌধুযী
স্বন চন্দ্র দা
ভঞ্জু যানী দা
রভাোঃ নাহযউহিন হভয়া
রপারী রফগভ
রভাোঃ আোঃ যহদ
রভবরুন রনছা
মৃত. রভাোঃ ভহতউয যভান
রভাাোঃ জহুযা রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায রভাল্লা
ঝণ িা রফগভ
মৃত. অহজত কুভায দত্ত
রাবা যানী দত্ত
কাবদয আরী
সুহপয়া রফগভ
মৃত. আব্দুর গনেয
জাহভরা রফগভ
মৃত. রভাোঃ ভািান ভহল্লক
হয়াযা রফগভ
ভযহুভ রভাোঃ াজাান আরী
নাায আক্তায
রভাোঃ নহপজুর ক
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
এ, আহজজ খান
রভাাোঃ ফকুর রফগভ
রভাোঃ দুদু হভয়া
আবফদন রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রজাবফদা রফগভ
হদরী চন্দ্র ফারা
যত্না ফারা
রভাাম্মদ জাহদুয যভান
রফগভ রযাবকয়া খাতুন
জয়নার আবফদীন
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ তহদুর ইরাভ
রযহজনা রফগভ
রভাোঃ দুরার রাবন
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ারাভ
রভাাোঃ রারবানু রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/10/1997
01/08/1992
23/08/1990
15/04/1999
02/12/1997
01/03/1990
06/07/1993
16/04/1997
23/04/1996

01/03/1986
20/12/1994
18/10/1996
16/11/1992
01/01/1985
10/11/1996
02/01/1994
12/12/1988
15/03/1989
27/09/1993
17/01/1988
26/11/1994
15/11/1993
02/04/1994
20/06/1996
01/01/1993
05/01/1997
28/12/1991
28/03/1995
30/01/1997
20/06/1988
12/10/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85941

রভাোঃ হযভন হফশ্বা

85942

রভাোঃ হনজাভ উহিন

85943

রভাোঃ আব্দুল্লা আর যাবর

85944

রভাোঃ পজলুর কহযভ শুব

85945

রভাোঃ াইনের ইরাভ শুব

85946

নাজভা আক্তায

85947

রভাোঃ হযনের ইরাভ

85948

অতনু ফড়ুয়া

85949

রভাোঃ হপাতুল্লা

85950

রভাোঃ জুবয়র

85951

এভ. আাদুল্লা

85952

যহফউর ইরাভ

85953

রভাোঃ ছাহদকুয যভান

85954

নাজমুর ক

85955

রভাোঃ কহফয রাবন

85956

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

85957

নাহগি নাায

85958

আপজার রাবন

85959

রহরনা আক্তায হরজা

85960

আপবযাজা আক্তায

85961

যাহজফ রখ

85962

তনুশ্রী ফায়ারী

85963

হভঠুন হফশ্বা

85964

সুদী হফশ্বা

85965

রভাোঃ রভাপাজ্জর রাবন

85966

রভাোঃ রদবরায়ায রাবন

85967

রভাোঃ রযপাবজ্জর রাবন

85968

রভাোঃ রভবদী াান খান

85969

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

85970

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

85971

বয়দ হদরাদ ভীয কাভার

85972

হরা খাতুন

85973

আর যাহকফ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবনায়ায হফশ্বা
রভাছাোঃ হভনাযা খাতুন
রভাোঃ পারুক রাবন
রভাাোঃ নাহছভা রফগভ
রভাোঃ আপজার রাবন
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রভাছাোঃ াভছুন নাায
আব্দুর আহরভ রদয়ান
যাহজয়া সুরতানা
মৃত. দুরার হভয়া
নুরুিাায রফয়া
াংকয প্রাদ ফড়ুয়া
প্রনহত ফড়ুয়া
আোঃ কহযভ
াহনা
ররাকভান ল্লান
আবরয়া
আব্দুর কহযভ
াহনা
পারুকুর ইরাভ
লুৎপয নাায
রভাোঃ াহভদুয যভান
াহফয়া খাতুন
তহফবুয যভান
াভচুিাায
রভাোঃ ইরাভ আরী
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
জাহভদা খাতুন
রভাোঃ াহফবুয যভান রভাড়র
ভহজদা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবরফ
রভাছাোঃ যাবফয়া খাতুন
মৃত. আব্দুর ক
রতাযা রফগভ
আব্দুর আনারুর রভাল্লা
স্বপ্না খাতুন
রভাাম্মদ রযাস্তভ রইন
যাহজয়া রফগভ
দীন ফন্ধু ফায়ারী
ছন্দা ফায়ারী
খা নাথ হফশ্বা
ভঞ্জু যানী হফশ্বা
সুখযিন হফশ্বা
ন্ধ্া যানী হফশ্বা
মৃত. নুয রভাাম্মদ
রভাছাোঃ াহফজা রফগভ
রভাোঃ ইহি আরী
াহনা রফগভ
রভাোঃ ইউনুচ হকদায
রভাছাোঃ তাছহরভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর খান
আবয়া খাতুন
রভাোঃ হতরা রাবন
ভহযয়াভ রফগভ
রভাোঃ রগারাভ যসুর
আবভনা রফগভ
বয়দ আবু তাবয ভীয
বয়দা যহভা খাতুন
রভাোঃ আবুর কাবভ
তুহন আক্তায
রভাোঃ জাহকয রাবন ভাহঝ
রজবুবিছা সুরতানা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

14/01/1994
13/03/1990
07/08/1990
08/09/1997
15/10/1996
23/11/1988
31/08/1988
22/10/1987
30/10/1990
31/12/1992
01/02/1988
05/11/1997
08/12/1992
28/12/1991
23/11/1996
10/06/1992
10/08/1991
25/08/1996
01/04/1981
11/01/1995
10/07/1993
22/10/1992
02/12/1989
15/11/1997
10/10/1993
15/12/1992
01/11/1993
06/01/1988
28/10/1987
07/12/1988
07/02/1989
11/08/1987
25/12/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

85974

রভাোঃ আরাউহিন

85975

রভাোঃ হযনের ইরাভ

85976

হদদারুর ইরাভ

85977

রভাোঃ জাবদুর ক

85978

আবুর কারাভ আজাদ

85979

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

85980

রভাোঃ াভীভ হভয়া

85981

ভামুনয যহদ

85982

রভাোঃ এনামুর ক

85983

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ খান

85984

ীভান্ত যদায

85985

রভাোঃ াানুজ্জাভান

85986

রভাোঃ আরাভ রাবন

85987

অহনবভ হকত্তিনীয়া

85988

অহভ রদ

85989

রভাোঃ সুভন আরী

85990

রভবদী াান

85991

রভাোঃ রভাবয়ত উিীন

85992

রভাোঃ যাজু রাবন

85993

নীযফ চন্দ্র যায়

85994

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ রুবফর

85995

রভাোঃ ভাবজদুর ইরাভ

85996

ভাহবুবুয যহদ

85997

রভাোঃ াভসুর আরভ

85998

কাজী মুগীফ রাবন

85999

রভাোঃ শুব আবভদ

86000

অহিতা ক

86001

রভাোঃ আবু াঈদ

86002

রভাোঃ রপযবদৌ ারাদায

86003

রকাহনূয কহযভ

86004

ভব্বত আরী

86005

ঈহতা আরী

86006

বয়দ রভাোঃ হপবযাজুর আরভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ররাকভান
ভভতাজ রফগভ
মৃত. আব্দুর জব্বায যকায
রভাছাোঃ রতা রফগভ
নজরুর ইরাভ
আাংগুযী রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
জািাতুবিছা
ইউনুছ হভয়া
আবরকজান রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ াবনা রফগভ
আভদ রাছন
যাবদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাবযক
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ যইছ উহিন খান
ভঞ্জু ভবনায়াযা
প্রান্ত যদায
কানন যদায
রভাোঃ জাবফদ আরী
াহনা হফহফ
রভাোঃ আরাউহিন মুিী
রভাাোঃ রহরনা রফগভ
হফষ্ণু দ হকত্তিনীয়া
হরা যাহণ হকত্তিনীয়া
ইন্দ্রহজৎ রদ
হরটু রদ
রভাোঃ ইব্রাহভ আরী
রভাছাোঃ ারভা খাতুন
াজাান
াহড় জাান
রভাোঃ আব্দুয ফয
হভনাযা রফগভ
রভাোঃ রহরভ
রভাছাোঃ আছভা রফগভ
অহশ্বনী চন্দ্র যায়
যভনা যানী যায়
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহজত
রভাোঃ াবফা রফগভ
মৃত রাছন আরী
রভাাযপা রফগভ
রভাোঃ রভাবরভ আরী ারাদায
রাবনয়াযা রফগভ
কাজী রভানাবয়ভ রাবন
রকাহনুয খানভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
চম্পা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ক
রহরনা আহজজ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
হয়াযা রফগভ
ারাদায রভাজাপপয রাবন
রভাাোঃ তাছহরভা
পজলুর কহযভ
ীযা
হযাজুর ইরাভ
যাবরা রফগভ
এন্তাজ আরী
খুনাায রফগভ
মৃত বয়দ রভাোঃ জাভার উহিন
রভাছাম্মৎ জািাতুন রনছা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/06/1988
15/09/1988
01/01/1992
10/12/1994
13/10/1993
10/06/1991
22/10/1997
15/04/1990
25/11/1988
10/10/1993
28/10/1995
04/03/1989
31/12/1992
21/11/1989
27/12/1993
10/10/1987
01/01/1997
01/05/1996
14/02/1997
25/06/1991
24/10/1996
01/03/1995
01/01/1995
07/01/1988
17/02/1997
16/10/1997
03/09/1996
25/01/1988
01/01/1986
22/04/1996
16/07/1989
20/02/1992
14/05/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

(১)
86007
86008
86009
86010
86011
86012
86013
86014
86015
86016
86017
86018
86019
86020
86021
86022
86023
86024
86025
86026
86027
86028
86029
86030
86031
86032
86033
86034
86035
86036
86037
86038
86039

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

(২)

(৩)

রভাোঃ নুরুউহিন হভয়া

ইব্রাীভ হভয়া
ানাজ রফগভ
মুপযাত ইরাভ
রভাোঃ আহজজুর ক
রহরনা আহজজ
রভাোঃ যাহকফ াান
শুক্কুয আরী
সুরতানা রফগভ
রভাোঃ হভজান
রভাোঃ ভনজুয আরভ
রযাকানা আক্তায
রভাোঃ ভামুনুয যীদ
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
তাছহরভা রফগভ
াহকর আবভদ
রভাোঃ অহদ হভয়া
রভাহনা রফগভ
াহফকুন নাায
রভাোঃ অহদ হভয়া
রভাহনা রফগভ
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
রভাোঃ আব্দুর যাজ্জাক
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ নাহছয উহিন ররভন
রভাোঃ াভছুর ক
রভাছাোঃ নাহছভ রফগভ
রভাোঃ এনামুর ক নাহদ
রভাোঃ এভদাদুর ক
হনলুপা আক্তায
রভাোঃ হজফ হভয়া
রভাোঃ যভজান ভন্ডর
রভাছাোঃ সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ যহফউর ইরাভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রভাছাোঃ খুহক রফগভ
রভাোঃ ভহতউয যভান
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
ভবনায়াযা রফগভ
জহরুর ইরাভ
রভাোঃ াহনপ
নাহছভা খাতুন
রাাইন রভাোঃ ইভাভ আরী যকায আব্দু াত্তায যকায
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
আফদুর ভািান ারাদায
াানাযা রফগভ
রভাোঃ আর আহভন
রভাোঃ আব্দু ারাভ
ঝযনা আক্তায
মুযহদ আরভ
বুযান উহিন
ভাসুদা
রভাোঃ যাবর রাাইন
আ. যফ মুিী
রহতনের রফগভ
রভাোঃ আর-ভামুন
রভাোঃ আনায খাঁ
ারুর রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাোঃ আফদু াত্তায
রজানা রফগভ
রভাোঃ আহকফ রাবন
রভাোঃ কাভার রাবন
াহরভা হফহফ
যাবর পযাদ
আব্দুর কাবদয
হনলুপা আক্তায
হনতাই চন্দ্র কভিকায
ননী রগাার কভিকায
সূফণ িা যাণী কভিকায
রভাোঃ ইব্রাীভ রখ
রভাোঃ ারাভ রখ
নূযজাান রফগভ
রভাোঃ জুবয়র খান
রগারাভ রভাস্তপা খান
যীপা রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাোঃ অহদ হভয়া
রভাবছনা রফগভ
রভাোঃ নাজমুর রাবন
রভাোঃ আকফয আরী
রভাছাোঃ নাহগি রফগভ
জহরুর ইরাভ
নুরুর ইরাভ
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ রভাতাবরফ রাবন
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
যহভা আক্তায ঝণ িা
রভাোঃ পয়ার হভয়া
আব্দুর ভহজত মুহি
রাইরী রফগভ
ইন্দ্রানী রনগুি
হভয রন গুি
কভরা রন গুি
ভহনরুর ইরাভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
াবয়স্তা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/05/1996
22/09/1994
30/06/1996
01/01/1992
02/01/1994
02/09/1997
02/02/1991
20/04/1991
27/09/1992
05/01/1997
21/06/1996
01/01/1995
25/12/1991
19/03/1995
01/01/1995
28/12/1993
05/10/1990
01/01/1990
01/09/1993
01/01/1988
13/05/1996
28/02/1998
29/09/1996
01/01/1996
30/11/1992
12/09/1989
07/09/1990
21/01/1995
25/11/1993
20/06/1990
10/02/1990
06/11/1993
08/05/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86040

বৃহষ্ট আক্তায

86041
86042

রভাাম্মদ রভাতাারুর ইরাভ
আহজজী
ভঞ্জুযা খাতুন

86043

প্রান্ত কুভায যকায

86044

অমৃত রািায

86045

জাাঙ্গীয আরভ

86046

ইহরয়া কাঞ্চন

86047

রভাোঃ মুকুর হভয়া

86048

রভাোঃ রাাগ হভয়া

86049

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ

86050

ভামুন রাবন

86051

রভাোঃ নুয এ আরভ

86052

যতন কুভায যায়

86053

রভাছাোঃ হফরহক আযা

86054

রভাোঃ পয়ার

86055

জািাতুর রপযবদৌ রজহযন

86056

রভাোঃ হনাদুজ্জাভান

86057

রভাোঃ রহরভ

86058

রভাোঃ হভজান রচৌধুযী

86059

ারাউহিন রচৌধুযী

86060

রভাোঃ জুফাবয়য রাাইন

86061

রভাছাোঃ আহনকা

86062

অীভ কুভায যকায

86063

রতৌহক হফশ্বা

86064

আব্দুর কাইয়ুভ

86065

রভাোঃ যাবর যভান

86066

যাজু আাবম্মদ খান

86067

কাহনছ পাবতভা

86068

হজিাত পাবতভা

86069

হভকাত পাবতভা

86070

প্রান্ত ইরাভ

86071

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

86072

রভাাযযপ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ কহফয রাবন
যাহদা রফগভ
আবু তাবয আহজহজ
আবয়া রফগভ
রভাোঃ ভনসুয আরী
রভাছাোঃ রুকানা খাতুন
নের চাঁন কুভায যকায
বানু যানী যকায
মৃত ঞ্চানন রািায
রৌযবী রািায
বুজ ভূঞা
য ফানু
আযাপ আরী
এবরছা রফগভ
মৃতুযোঃ আব্বা আরী আকন্দ
রভাছাোঃ রহতপা রফয়া
ারুন-অয-যহদ
হভব াানাজ আক্তায
রভাোঃ ছুযভান আরী
রভাছাোঃ চাবভরী রফগভ
আম্মদ রখ
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আহকভউিীন
রভাছাোঃ নুযবনায রফগভ
বন্দ্র নাথ যায়
কল্পনা যাণী যায়
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
হদা খাতুন
যহপকুর ইরাভ
জাবভনা খাতুন
রভাোঃ জহরুর ইরাভ
হনলুপা আক্তায
রভাোঃ ইছাাক আরী
রভাছাোঃ আছভা খাতুন
ভহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ রজহভন আক্তায
মৃত রভাোঃ জাকাহযয়া রচৌধুযী
াহভদা রফগভ
জাভার উিীন রচৌধুযী
ইউছুপ নূয জািাত
রভাোঃ আরতাপ রাাইন
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আরতাপ রাবন
রভাছাোঃ রভাবরভা রফগভ
ভূহত যকায
ভীযা রদফী যকায
হফষ্ণুদ হফশ্বা
অিনা হফশ্বা
রগারাভ রভাস্তপা
আবভনা খাতুন
রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
মৃত সুরতান খান
ভাবঝদা রফগভ
আফদু বুয
ভবনায়াযা রফগভ
আফদু বুয
ভবনায়াযা রফগভ
আফদু বুয
ভবনায়াযা রফগভ
রভাাম্মদ রুহুর হফশ্বা
হভনা রফগভ
মুনতাজ আরী যদায
রভাবছদা খাতুন
আব্দুয যহভ ভূইয়া
ভীনা আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

02/04/1992
12/08/1987
26/08/1988
10/10/1993
07/08/1988
25/01/1991
12/07/1992
06/03/1991
28/12/1992
11/02/1997
02/01/1994
30/06/1992
10/04/1990
25/05/1989
04/04/1996
19/03/1994
13/05/1999
20/12/1995
22/07/1992
21/12/1996
04/11/1992
20/06/1994
30/12/1991
09/10/1993
12/10/1988
02/11/1990
12/12/1998
01/02/1988
09/06/1994
01/02/1999
10/12/1996
02/06/1990
29/10/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86073

রভাোঃ ইাক আরী

86074

অীভ কুভায যায়

86075

অনুভ ঘযাভী

86076

রভাোঃ ভামুদুর াান

86077

াথী আক্তায

86078

রভাোঃ আর ভামুন

86079

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

86080

কাউায আবভদ

86081

রভাোঃ ভামুদুর াান

86082

অনফ ি যায়

86083

রভাোঃ খাইরুর ইরাভ

86084

রভাোঃ ভামুন ইরাভ

86085

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

86086

রভাোঃ াাবুর ইরাভ

86087

রভাোঃ তহপকুর ইরাভ

86088

রভাোঃ াহপউর ইরাভ

86089

ভাবুবুয যভান

86090

আহরমুজ্জাভান

86091

রভাোঃ াান

86092

রজযাহত ফসু চাকভা

86093

রভাোঃ আহযহপন ইরাভ

86094

আর আহভন

86095

রভাোঃ রযাকন হভয়া

86096

নাহদযা সুরতানা

86097

াবয়ক আভদ রচৌধুযী

86098

আব্দুর কাবদয

86099

রভাোঃ ভহতউয যভান

86100

আযহভন হহিকী

86101

রভাোঃ রতাহদুজ্জাভান

86102

াহব্বয আভদ

86103

াহকর রাবন

86104

হযন রাবন

86105

জাপয

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রযজাউর কহযভ
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
ফাবুর কুভায যায়
ইহত যানী যায়
মৃতুযিয় ঘযাভী
সুহনতা যানী ঘযাভী
রভাোঃ শুকুয ভামুদ
রভাছাোঃ রদবরায়াযা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবয
াহয়া রফগভ
মৃোঃ রভাোঃ আব্দুর ফাবছক
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
াহদা খাতুন
হজ. এভ রাযাফ উহিন
রকাহনূয আক্তায াযবীন
রভাোঃ হপউিীন
ভহযয়ভ রফগভ
রগৌয চন্দ্র যায়
াধনা যানী
রভাোঃ আযাদ আরী
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
রভাোঃ আইন উহিন
রভাছাোঃ মমুনা খাতুন
রভাোঃ াহকমুা্িীন
সুহপয়া রফগভ
মৃত রভাকবছদ আরী
াভসুিাায
রভাোঃ একযামুর ক
রভাছাোঃ রযহজয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গনেয প্রাভাহনক
রজাফাইদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াই
াীকুন নাায
পারুক রাবন রখ
ভাকসুদা রফগভ
রভাোঃ হযাজ
াহনা রফগভ
দক্কবন চাকভা
কুহন্ত যানী চাকভা
রভাোঃ আবু ফক্কায হহিক
রভাছাোঃ ছহকনা রফগভ
আকযাভ হভয়া
হযপা
আরতাফ আরী
যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
রযাবকয়া রফগভ
মৃত আব্দুর য়াহকর রচৌধুযী
রযাবকয়া রফগভ রচৌধুযী
তাপাজ্জর রাাইন
আভা আক্তায
রভাোঃ কদভ আরী খান
যহভা রফগভ
রভাোঃ আবু ফকয হহিক
হহযনা রফগভ
রভাোঃ ভহপজ উিীন আম্মদ
তহরভা
নুরুর ইরাভ
আবনায়ায রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছারাভ
রভাছাোঃ জুনুপা রফগভ
আোঃ কহযভ মৃধা
রভাাম্মৎ রফগভ
াহনপ
ভহযয়ভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1992
14/08/1990
05/05/1991
17/11/1992

01/12/1995
21/02/1992
01/06/1988
09/12/1992
18/11/1993
12/11/1989
10/07/1993
27/12/1992
21/08/1990
01/08/1988
16/02/1989
01/09/1993
18/11/1997
07/02/1989
15/06/1994
10/01/1990
21/04/1988
18/02/1994
31/12/1987
01/01/1995
10/04/1994
17/01/1995
24/06/1987
15/02/1986
04/02/1991
10/07/1990
01/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86106

রভাোঃ এনামুর ক

86107

রভাোঃ নাহছভ উহিন

86108

ছহনয়া খাতুন

86109

রভাোঃ আহজজুর াহকভ

86110

হভজানুয যভান

86111

রভাোঃ এযাদ রাবন

86112

রভাোঃ াইদুয রাবন

86113

রভাোঃ যজভান আরী রাবলু

86114

যজনী আক্তায

86115

রভাোঃ আব্দুর অহতপ

86116

আহভনুয ইরাভ

86117

রভাোঃ আর আহভন

86118

শুক্লহস্মতা

86119

রভাোঃ রাছাইন তাীদ

86120

রভাল্যা আবনায়ায রাবন

86121

রক. এভ আফদুল্লা আর ভামুন

86122

সুহভত্রা চাকভা

86123

রভাোঃ াগয হভয়া

86124

রভাোঃ নাছরুল্লা

86125

আহভনুয যভান

86126

রভাোঃ রযজাউয যভান

86127

রভাোঃ হুভায়ুন কফীয

86128

কাজী ভহপজুয যভান

86129

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

86130

রভাোঃযায়ান

86131

রভাোঃ হভজানুয যভান

86132

হফ. এভ ভহনয রাাইন

86133

হফরী

86134

রভাোঃ ছাবদক রাবন

86135

রভাোঃ আবুর রাবন

86136

আফদুল্লা আর ইভাভ

86137

খাইরুর গাজী

86138

রভাস্তাহপজুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর জব্বায
াহরভা
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ নাজভা খাতুন
রভাোঃ াইদুর ইরাভ
ভহযয়ভ খাতুন
রভাোঃ আরতাপ রাবন
রভাছাোঃ রজভীন খাতুন
আব্দু াত্তায মুিী
কাঞ্চন আক্তায
রভাোঃ আকফয আরী
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ রভাজদায রাবন
রভাছাোঃ াবরা খাতুন
রভাোঃ রভাবরভ হভয়া
রভাছাোঃ রইরী রফগভ
রভাোঃ রযজাউর কহযভ
রভাছাোঃ নাহছভা আক্তায
রভাোঃ আব্দু াভাদ
রাইরী খাতুন
বতয়বুয যভান
মুনহজরা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
হফভরা রফগভ
রভাোঃ আবু ছাইদ ভূঞা
াভছুিাায
াহজ্ব আব্দুয যভান
রযাবকয়া রফগভ
রভাল্যা চাঁন হভয়া
হফরহক রফগভ
রভাোঃ আবনায়ারুর ক
াীন আক্তায
মুরুহত চাকভা
অনাহভকা চাকভা
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যফ
নাহভা রফগভ
আফদুর রহতপ খান
ভভতাজ রফগভ
ভযহুভ লুৎপয যভান
রভাাোঃ সুহপয়া খাতুন
মৃত রভাতাবরফ রাবন নফী
মৃত জহুযা খাতুন
মৃত আোঃ গনেয কাজী
তাহভনা রফগভ
রভাোঃযহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ তহরভা রফগভ
রভাোঃবযজাউর
রভাাোঃ নাহছভা
আাদুয যভান
াযবীন আক্তায
আব্দুয যহদ রফাযী
ভবনায়াযা রফগভ
নুয রাাইন রভাল্লা
াহ
রভাোঃ ফযকত আরী
উবম্ম হজাদ
নুয রাবন
রকাহনুয রফগভ
ভামুদ উহিন আবভদ
কহনুয ভামুদ
রভাোঃ অাাহভয রাবন গাজী
াবজযা রফগভ
রভাোঃ খাবদমুর ইরাভ
পহযদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/03/1990
03/02/1997
25/01/1999
15/12/1987
04/09/1991
02/10/1998
25/11/1990
10/11/1995
24/01/1996
20/05/1982
04/05/1995
22/05/1995
06/08/1986
05/02/1994
25/12/1995
15/05/1995
05/03/1988
14/10/1997
01/03/1991
12/05/1992
01/04/1992
08/10/1988
01/01/1989
03/10/1996
15/04/1999
12/08/1994
21/12/1988
01/01/1992
01/02/1998
01/01/1994
01/01/1989
20/01/1991
02/01/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86139

রভাোঃ আকতায রাবন

86140

রভাোঃ হযয়াজ রাবন

86141

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

86142

ল্লফ মুিী

86143

রভাহন আরী

86144

রভাোঃ আহতকুয যভান

86145

রভাোঃ জাহদ াান

86146

রভাোঃ রতৌহদুর ইরাভ

86147

রভাোঃ রতৌহপক াান

86148

যাহদয়া ইয়াছহভন রকয়া

86149

আর আহভন

86150

দীা খাতুন

86151

রভাোঃ আাদ মৃধা

86152

রভাাম্মদ নুরুর ইরাভ

86153

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

86154

আবু হভল্লাত রুকন

86155

অীভ কুভায হভস্ত্রী

86156

রভাোঃ ভাসুদ যানা

86157

রভাোঃরুহুর আহভন

86158

রভাোঃ ইব্রাীভ

86159

অনৄ যিন যকায

86160

রভাোঃ বুজ হভয়া

86161

রভাোঃ াখায়াত রাবন

86162

যাবর খান

86163

রভাোঃ যাবর ভামুদ

86164

রভাোঃ াবজদুর ইরাভ

86165

রভাোঃ াীন আরভ

86166

রভাোঃ রতাপাবজ্জর রাবন

86167

রভাোঃ বুজ

86168

হজু চন্দ্র গু

86169

অভবয যকায

86170

রভাোঃ যাহকবুর াান

86171

রভাোঃ হফপ্লফ াান হফনৄর

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ জুরা হভয়া
মুজা রফগভ
মৃত যন আরী খান
নুপা রফগভ
রভাোঃ নুরুর আহভন
যহভছা রফগভ
নৄহরন হফাযী মুিী
যীনা মুিী
আফদু াভাদ
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ বুলু হভয়া
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
নূযজাান রফগভ
রভাোঃ রাবয়ফ আরী
তাহরভা
এভ এ যহকফ
হনলুপা ইয়াছহভন
নের হভয়া
নুযজাান
দুলু হভয়া
রবরনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহরভ মৃধা
আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাাম্মদ রভাফাযক রাবন
তাবযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
রভাছাোঃ রযহজয়া রফগভ
ফাইদুর াহকভ
যাইান আকতায
ফাসুবদফ হভহস্ত্র
াহফহত্র হভস্ত্রী
মৃত ছভান আরী
রভাছাোঃ ভামুদা রফগভ
রভাোঃ খাবদমুর ইরাভ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ক
আহয়া রফগভ
সুধাাংশু চন্দ্র যকায
ীযা যানী যকায
রভাোঃ বতয়ফ আরী
যহভা রফগভ
রভাোঃ আপাজ্জর রাবন
াানাযা রফগভ
সুরুজ খান
ভভতা
রভাোঃ নূরুন নফী
তাবযা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ াবজদা খাতুন
রভাোঃ আবুর কারাভ
াানাজ রফগভ
রাআব্দুর ভািান
আবফদা রফগভ
রভাোঃ ারাউহিন
হফহফ পাবতভা
হযভর চন্দ্র গু
াহন্ত যানী দত্ত
নবয যকায
সুহনতা যকায
রভাোঃ ররাকভান যদায
রভাছাোঃ আছভা খাতুন
রভাোঃ আোঃ ছারাভ প্রাাং
রভাাোঃ কবভরা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

21/07/1992
10/10/1992
01/07/1990
15/02/1995
29/01/1995
12/12/1991
28/11/1996
01/12/1992
26/12/1994
02/02/1998
02/12/1993
18/12/1988
01/01/1998
12/02/1994
20/06/1995
02/11/1996
16/07/1990
15/10/1993
11/11/1987
26/11/1992
10/11/1989
25/01/1994
15/08/1993
15/11/1993
01/01/1993
01/02/1990
25/05/1987
01/03/1989
01/04/1996
05/06/1987
27/03/1992
11/11/1997
07/10/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86172

এনামুর ক নাহদ

86173

রভাোঃ রাবন

86174

জুবয়র যানা

86175

াইনেজ্জাভান রচৌধুযী

86176

ভানসুযাইয়া খন্দকায মুনমুন

86177

রভাোঃ পয়ার তালুকদায

86178

হফশ্বহজৎ কুভায যায়

86179

রভাোঃ আবর ভামুদ

86180

রভাোঃ এভদাদুর ক

86181

রভাোঃ আহযপ াহযয়ায

86182

রভাোঃ ারা উহিন ভূঞা

86183

রভাোঃ সুজন আরী

86184

রযজয়ান ারাদায

86185

হদররুফা খাতুন

86186

আবু াহন

86187

আবনায়ারুর ক

86188

রভাোঃ রাবর যানা

86189

হভজানুয যভান

86190

রভাোঃ রগারাভ যব্বানী

86191

হফশ্বহজৎ দা

86192

তনৄ কুভায াা

86193

নাঈভ রাবন

86194

নাজমুর হুাইন

86195

উজ্জ্বর কুভায হফশ্বা

86196

রভাোঃ রভবদী াান

86197

রভাোঃ াহফবুয যভান

86198

রভাোঃ ারুন রভাল্লা

86199

াইনেল্লা রভাোঃ রজাফাবয়য

86200

সুজন হভয়া

86201

রভাস্তপা রাবন

86202

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

86203

রভাোঃ আহযপ রাবন

86204

রভাোঃ হনজাভ উহিন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
াহপজুয যভান
নাজমুন নাায
রভাোঃযহপক উহিন
রভাছাোঃ জহভরা খাতুন
আরভগীয যকায
যানী আরভগীয
আাদুজ্জাভান রচৌধুযী
নাহছভা
খন্দকায ভহবুয যভান
ভামুদা রফগভ
রভাোঃ য়ারী উল্লা তালুকদায
াহনা রফগভ
জুহতল চন্দ্র যায়
ভায়া যানী যায়
রভাোঃ ফাায উহিন
রভাছাোঃ আহভনা রফগভ
মৃত আহরমুহিন
রভাছাোঃ আহভনা রফগভ
রভাোঃ আহভনুর ক
রভাছাোঃ সুইটি রফগভ
রভাোঃারুন অয যহদ ভূঞা
রভাাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ জাকাহযয়া ভন্ডর
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
রুহুর আহভন
াভীভা আক্তায
কাজী রভাোঃ আোঃ কহযভ
ভামুদা খাতুন
আরভগীয রাবন
নুয জাান রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাাোঃ শুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আবুর রাাইন
পহযদা রফগভ
রভাোঃ আকযাভ রাবন
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
হচত্তযিন দা
প্রহতভা যানী দা
তরুন কুভায াা
অহনতা যানী াা
নজরুর ইরাভ হভনা
রাবরী রফগভ
রভাোঃ রযজাউর ক টুকু
নুয জাান রফগভ
হচত্তযিন হফশ্বা
অিরী যানী হফশ্বা
রভাোঃ আব্দুর আউয়ার রভাল্লা
রভাছাোঃ আবভনা রফগভ
রভাোঃ আরভগীয রাবন
াবজদা রফগভ
রভাোঃ নুয ইরাভ
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ এযাদ আরী
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রাবভজ উহিন
নুয জাান
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
জাানাযা
রভাোঃ রচযাগ আরী ারাদায
হযনজু রফগভ
রভাোঃ ারুন অয যহদ
রভাাোঃ ঝন িা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
আবভনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

06/04/1997
10/09/1990
20/11/1995
01/01/1992
30/11/1996
17/02/1993
01/12/1997
15/10/1996
07/11/1990
28/03/1991
05/12/1994
10/10/1991
18/06/1990
10/11/1986
12/08/1992
17/08/1992
15/02/1990
10/02/1990
20/12/1994
31/12/1993
03/01/1998
15/08/1994
04/04/1992
15/07/1992
10/03/1996
01/12/1992
18/09/1994
15/11/1994
16/11/1988
06/01/1993
11/11/1989
01/07/1995
09/05/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86205

রভাোঃ জহভ উহিন

86206

রভাোঃ হপকুর ইরাভ াভীভ

86207

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

86208

রভাোঃ আহযনের আরভ

86209

সুজন চন্দ্র ফহনক

86210

াহদয়া সুরতানা

86211

রভাোঃ ইভযান রচৌধুযী

86212

যাজীফ যায়

86213

রভাোঃ াহভদুর ইরাভ

86214

ফাবু হভয়া

86215

খন্দকায জািাতুর নাঈভ

86216

রভাোঃ াইনের ইরাভ

86217

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

86218

াহনুয যভান

86219

এ.রক. এভ ইউসুপ

86220

রভাোঃ কত মৃধা

86221

হপ্রজু সুজন যকায

86222

রভাাম্মদ ভামুন াান

86223

রভাোঃ দ্বীন ইরাভ

86224

রভাোঃ হককুর ইরাভ

86225

রভাোঃ ভয পারুক

86226

ানহজদা ইয়াছহভন স্মৃহত

86227

রভাোঃ অনৄ খারাী

86228

রভাোঃ ইহি আরী

86229

রভাোঃ ভহন রাবন

86230

তাহরভা আক্তায

86231

রভাছাোঃ নাহগি আক্তায

86232

উহকর ফাবযায়া

86233

রভাোঃ রাবর যানা

86234

হততা ফড়ুয়া

86235

রভাোঃ আহনসুয যভান

86236

রভাোঃ হফনৄর যানা

86237

রভাোঃ ারুন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আোঃ ফাবযক রফাযী
াবজযা রফগভ
আোঃ ফাবযক রফাযী
াবজযা রফগভ
আোঃ ফাবযক
নুযজাান
রভাোঃ ইব্রাীভ রাবন
রভাছাোঃ আয়া আক্তায
সুান্ত কুভায ফহনক
াগযী যানী
রভাোঃ কাভার রাবন
রজহভন আক্তায
মৃতোঃ আোঃ ভাবরক রচৌধুযী
আহছযন রফগভ
হযাধন যায়
বাযতী যায়
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাাোঃ াবজযা
নান্নু খান
রাইরী রফগভ
হযাজুর ইরাভ খন্দকায
কুরসুভ
রভাোঃ রাযাফ রখ
াবরা রফগভ
রভাোঃ আবতায়ায রাবন
তহুযা খাতুন
াজাান আরী
রাইরী রফগভ
রভাোঃ রভাকবছদ আরী
কহযভন রনছা
রভাোঃ াান আরী মৃধা
যাহজয়া রফগভ
অভয চন্দ্র যকায
হভনা যানী যকায
রভাাম্মদ শুক্কুয আরী
াবজযা রফগভ
রভাোঃ জাপয আরী
সুহপয়া কাভার
রভাোঃ ভহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ ফহয আবভদ
রভাছাোঃ হয়াযা রফগভ
রভাাম্মদ মুিী
াজযা রফগভ
রভাোঃ ফাবুর খারাী
তাছহরভা রফগভ
রভাোঃ ারুন অয যহদ
রভাছাোঃ খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
বতয়ফা আক্তায
রভাোঃ কাহজভ উহিন
জাানাযা আক্তায
রভাোঃ জহভ উহিন
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
জগরার ফাবযায়াযা
মুাংরী যানী টি
চাঁন হভয়া
নুপা রফগভ
হযনৄজয় ফড়ুয়া
ররী ফড়ুয়া
মৃত রভাোঃ রভাবয়ত উহিন রখ
রভাাোঃ রজাফায়দা রফগভ
মৃতোঃ রতাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
মৃত কত
ভাবজদা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/06/1993
31/12/1998
01/01/1992
11/06/1989
01/12/1994
10/10/1993
15/11/1987
02/10/1988
15/06/1992
18/05/1993
01/07/1995
10/07/1993
01/12/1996
20/01/1994
21/09/1994
20/06/1989
15/08/1990
21/11/1991
06/01/1996
01/04/1998
30/12/1988
05/03/1993
06/02/1994
03/04/1988
20/06/1997
10/11/1992
03/08/1995
15/10/1992
01/03/1997
25/09/1994
01/02/1990
15/10/1987
25/02/1985

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86238

রভাোঃ ফায়হজদ াান

86239

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

86240

সুভন আবভদ

86241

রভাোঃ ভহজবুর ইরাভ

86242

আসুদুল্লা আর গাহরফ

86243

রভাোঃ আবু আব্দুল্লা

86244

যাজু আবভদ

86245

রভাোঃ রভবদী াান

86246

রভাোঃ যহন যদায

86247

রভাোঃ ইভযান আরী

86248

রভাোঃরুবফর রাাইন

86249

আহযনের ক

86250

ফদরুজ্জাভান ভূঞা

86251

রভাোঃ নাহদভ গাজী

86252

রভাোঃ াযববজ ারাদায

86253

সুজন ার

86254

রভাোঃ ভানেজুয যভান

86255

ভাবুফ আরভ

86256

অহরউর ইরাভ রুবফর

86257

রভাোঃ আর আভীন রাবন

86258

রভাোঃ কাভরুর াান হমুর

86259

রভাোঃ ভামুন াান

86260

আকহরভা আপহযন

86261

রভাোঃ ভহউয যভান

86262

রভাছাোঃ সুযাইয়া াযবীন

86263

রভাোঃ ইভাভ াছান

86264

রভাোঃ জুরহপকায যভান

86265

অহভত চন্দ্র রগৌড়

86266

এ.এভ জহরুর ইরাভ

86267

রভাোঃযহপকুর ইরাভ

86268

টুটুর ফড়ুয়া

86269

এ এভ হাফ কায়ায

86270

রভাোঃ নাজমুর রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ পজলুয যভান ভহল্লক
রভাাোঃ াবপজা রফগভ
রভাোঃ আয়নুর ক
রভাছাোঃ শুকুযন রনছা
রবকন আরী
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ রনছায উহিন
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ াাফউহিন
হনলুপা ইয়াছহভন
রভাোঃ নুরুজ্জাভান
রভাছাোঃ হনলুপা রফগভ
রভাোঃ নাহয উিীন
যাজুপা রফগভ
রভাোঃ আহনছুয যভান
রভাছাোঃ হভহর খাতুন
রভাোঃ ারা উহিন
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ রুহুর আহভন
রভাছাোঃ আপবযাজা াযবীন
আব্দু ছাত্তায হকদায
রভাাোঃ যাবদা রফগভ
মৃত আহজজুর ক
রযৌন আযা রফগভ
রভাোঃ াহফজ উিীন ভূঞা
াহনা রফগভ
আব্দুর ভহতন গাজী
নাযহগ
রভাোঃ জারার ারাদায
ানু রফগভ
রখাকন চন্দ্র ার
াহফত্রী যানী ার
রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন
রভাাোঃ াানা আকতায
াজাান পহকয
যন আযা রফগভ
ভযহুভ রভাোঃ ভাইনুর ইরাভ ভাহনক
হভব ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আক্কাছ আরী
শুকুয জান রফগভ
রভাোঃ আউয়ার ভজুভদায
হভব ারুর রফগভ
রভাোঃ আফদুর জব্বায
ভবনায়াযা রফগভ
নজরুর ইরাভ
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ ভাবুফায যভান
রভাছাোঃ রভাবছনা রফগভ
রভাোঃ ছভান গহন
যন আযা রফগভ
রভাোঃ ফহয আবভদ
হয়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ নাযহগছ রফগভ
ি শ্রী প্রাদ রগৌড়
স্বগফাী
ভারতী রগৌড়
এ. এভ যন আরী
জাানাযা রফগভ
আোঃ যহভ রভাল্লা
রভাাোঃ রাবনয়াযা রফগভ
হফকা ফড়ুয়া
হরহর ফড়ুয়া
রভাোঃ আব্দুর কাহপ
রভাছাোঃ হউরী সুরতানা
রভাাা্ভভদ আরী
জয়নফ সুরতানা
Page 190 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

13/09/1995
07/04/1993
10/11/1994
15/02/1988
26/01/1999
01/12/1987
11/06/1989
10/06/1994
19/11/1995
02/03/1997
31/12/1994
31/12/1994
21/12/1993
15/08/1993
05/03/1994
16/01/1992
01/01/1998
01/07/1986
01/01/1992
07/05/1997
01/11/1993
05/09/1990
01/06/1987
07/07/1990
03/08/1988
01/09/1994
01/01/1994
01/01/1991
03/11/1994
05/01/1998
20/03/1996
15/10/1994
30/10/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86271

বকত রভবদী ইবান

86272

রভাোঃ হনজাভ উিীন

86273

রভাোঃ হযয়াজুর ইরাভ

86274

আহভয াভজা

86275

রভাোঃ নুযনফী হভয়া

86276

রভাোঃ াজ্জাদুর ইরাভ

86277

যনহজৎ চন্দ্র ফভিন

86278

রভাোঃ আকতারুজ্জাভান যকায

86279

যহপকুর ইরাভ

86280

রভাোঃ হজয়াউয যভান

86281

রভাোঃ ফায়দুর ক

86282

রভাোঃ াবজদুর ইরাভ

86283

রভাোঃ হফনৄর হভয়া

86284

পহযদ আবভদ

86285

রভাোঃ হজফ হভয়া

86286

রভাোঃ ভামুদুর াচান

86287

রভাোঃ নাহদুজ্জাভান

86288

রভাোঃ যাবর পযাজী

86289

মুাম্মদ ভান গহন

86290

াযবীন আক্তায

86291

রভাোঃ খাহরদ াইনের

86292

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

86293

অহনক আবভদ

86294

রভাোঃ কত ভাতুব্বয

86295

যাহ আক্তায

86296

রভাোঃ রভযাজ ভূইুঁ য়া

86297

রভাোঃ আব্দুর কাবদয

86298

রভাছাোঃ নূযনাায

86299

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

86300

রভাোঃ যাবর

86301

জািাতুর রপযবদৌী

86302

রভাোঃ রতাা

86303

ইহত যানী দা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভহজবুয যভান
রভাাোঃ কাভরুিাায
মৃতোঃ ভাাবুবুয যভান
খায়রুন রনছা
আোঃ জব্বায
কুরসুভ রফগভ
াহফবুয যভান
কুরসুভ রফগভ
রভাোঃ ভভবদর রাবন
কবয়ছুন রনছা রফগভ
রভাোঃ ভহপজর ইরাভ
ছাহরভা খাতুন
হফভর চন্দ্র ফভিন
ভহভতা যানী
রভাোঃ াবযায়ায আরভ
রভাবিদা রফগভ
রখ নজরুর ইরাভ
যাবফয়া খাতুন
রভাখবরসুয যভান
নাহছভা খাতুন
রভাোঃ রজায়াবয আরী
মৃতোঃ হফরাী রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
রভাোঃ রাযাফ রাবন
রাইরী
রভাোঃ আব্দুয যহভ
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আোঃ খাবরক
আবনায়াযা রফগভ
ািা হভয়া
রভাাোঃ তহরভা
রভাোঃ আকতারুজ্জাভান
রভাছাোঃ যাবদা খাতুন
রভাোঃ ািান পযাজী
রভাাোঃ কুরসুভ রফগভ
মুাম্মদ আবুর রাবন
মুত কুরছুভ রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
মৃত কুরছুভ রফগভ
রভাোঃ কাভার াহকভ
রভাছাোঃ খাহদজা রফগভ
মৃতোঃ আব্দুর ক
রযাবকয়া রফগভ
ভকবুর আবভদ
হযনা রফগভ
াবযজ ভাতুব্বয
আহছয়া রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
নাজমুিাায রফগভ
রভাোঃ এনাবয়ত ভূইুঁ য়া
াবজযা রফগভ
রভাোঃ জারারউহিন আবম্মদ
রভাছাোঃ াহনা াযবীন
রভাোঃ নূরুর আহভন
রভাছাোঃ ভনতা রনা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ভাবরক
ফানু রফগভ
রভাোঃ নান্নু
রাবনয়াযা রফগভ
আব্দুয যহদ
আবয়া রফগভ
রভাোঃ আফদুয ফাযী
আহতকুবিছা
সুভন চন্দ্র দা
াধনা ফারা দা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1994
10/01/1988
01/08/1995
03/12/1992
15/03/1992
02/11/1991
12/11/1991
01/02/1988
23/10/1988
02/05/1997
28/08/1986
20/01/1993
19/05/1992
10/11/1991
01/01/1997
01/09/1997
10/06/1987
05/08/1994
01/03/1991
02/08/1990
27/02/1994
07/06/1990
20/09/1998
01/01/1994
09/08/1995
08/04/1994
17/07/1986
12/09/1990
18/09/1996
25/07/1994
16/12/1995
18/05/1996
27/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

(১)
86304
86305
86306
86307
86308
86309
86310
86311
86312
86313
86314
86315
86316
86317
86318
86319
86320
86321
86322
86323
86324
86325
86326
86327
86328
86329
86330
86331
86332
86333
86334
86335
86336

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

(২)

(৩)

রভাোঃ াহভনুর ইরাভ

রভাোঃ াইনের ইরাভ
াভছুিাায
রভাোঃ আহতকুয যভান
রভাোঃ াহভদুয যভান
রভাছাোঃ আঞ্জুভান আয ইয়াভীন
রভাোঃ স্বন হভয়া
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রভাছাোঃ ভরা রফগভ
রভাোঃ রভাপাজ্জর রাবন
রভাখবরছুয যভান
যাহদা রফগভ
ভাযজানা রফগভ
যহপকুর ইরাভ
নাহগি রফগভ
উজ্জর চন্দ্র যায়
ভবন্দ্র নাথ যায়
ঊলা যাণী যায়
াহদয়া আপহযন
রভাোঃ আব্দুর কাবদয
হউহর রফগভ
রভাোঃ আনারুর ইরাভ
রভাোঃ হজন্দায আরী
রজবরখা রফগভ
সুবব্রাত হফশ্বা
সুফা চন্দ্র হফশ্বা
ধফনা যানী হফশ্বা
রদফব্রত হফশ্বা
দীক হফশ্বা
রজযাৎস্দা যাণী হফশ্বা
ফাসুবদফ ভহল্লক
হনযিন ভহল্লক
হভতা ভহল্লক
স্বদী হফশ্বা
হদরী হফশ্বা
াধনা হফশ্বা
রভাোঃ রতাপাবয়র আভদ
ভাইন উিীন আভদ
াহরভা খাতুন
রভাছাোঃ জািাতুর রপযবদৌী (হরহ) রভাোঃ ইব্রাহভ আরী
রভাছাোঃ আহভনা রফগভ
রভাোঃ পযাদ হভয়া
রভাোঃ আবু তাবয হভয়া
মুহিদা রফগভ
াখায়াত রাবন শ্যাভর
রভাোঃ হপবযাজ হভয়া
রপারী রফগভ
রভাোঃ জাাহঙ্গয আরভ
রভাোঃ াইজহিন রভাল্লা
রভাাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
আব্দুয জব্বায হকদায
কহযভ জান
নাহদুয যভান
তহভদুয যভান
আবরনুযা
রভাছাোঃ রপৌহজয়া ক
রভাোঃ পজলুর ক
রভাছাোঃ রযানু রফগভ
আহককুর ইরাভ
খহরলুয যভান
আকহরভা খাতুন
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
রভাোঃ আব্বাচ আরী
জাহদা খাতুন
ইযাহপর রাবন
রভাোঃ ছহভয ভন্ডর
হযহজয়া রফগভ
রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ
রভাোঃ ারুন অয-যহদ
যাবদা রফগভ
রভাোঃ হভঠুন মৃধা
রভাোঃ হহিক মৃধা
াবদা রফগভ
রভাোঃ হভজানুয যভান
রভাোঃ ইভান হকদায
াবজযা রফগভ
ফাবুর হভয়া
রভাোঃ ইভাযত রাবন
মুত রযখা খানভ
রভাোঃ আহযনের ইরাভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
তাছহরভা রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
রভাোঃ আব্দু ছাত্তায
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
ীভা যকায
মৃত দুরার চন্দ্র যকায
মৃত আদুযী যকায
রভাোঃ রযজয়ানুর ক তন্ময়
রভাোঃ নাহজভ উহিন রা
রভাছাোঃ রফফী আক্তায
রযজাউর কহযভ
রগারা রাবন
হযনা রফগভ
রকৌহক যকায
কল্যান কুভায যকায
ফকুর যকায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

04/10/1997
08/01/1994
05/01/1995
25/10/1992
13/03/1994
31/12/1989
15/01/1996
13/10/1989
20/06/1989
12/12/1990
10/11/1994
25/09/1993
15/12/1990
02/02/1988
25/05/1995
17/10/1990
25/01/1991
01/01/1990
07/08/1990
24/12/1996
03/05/1996
20/10/1987
08/06/1997
25/05/1990
06/02/1990
01/06/1992
15/03/1994
15/07/1989
21/12/1991
05/03/1995
16/10/1997
04/10/1994
08/02/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86337

রভাোঃ যাবর

86338

রভাোঃ জাহদ আকযাভ

86339

রভাোঃ রাাগ রাবন

86340

ভীয হফশ্বা

86341

রভাোঃ হযয়াজুর ইরাভ (যাজু)

86342

রভাোঃ াহকর ারাদায

86343

ানহজদা সুরতানা

86344

রভাোঃ াহদকুর ইরাভ (অহব)

86345

রভাোঃ ভাানেজুয যভান

86346

পাযজানা আক্তায ািা

86347

রভাছাোঃ জাহকয়া সুরতানা রজহভন

86348

রভাোঃ াবজদু ছারাভ

86349

রভাোঃ আর-আহভন রাবন

86350

রভাোঃ জীভ উহিন

86351

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

86352

রভাোঃ আবনায়ায রাবন যাহজফ

86353

রভাোঃ আবু াঈদ হভয়া

86354

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

86355

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

86356

রযজয়ান রাবন

86357

মুাম্মদ ভাছুভ হফল্লা

86358

রভাোঃ মুফাহশ্বয মুযহদ

86359

হনহখর ার

86360

রভাোঃ ীদ রাবন

86361

রভাছাোঃ উজজরী আক্তায

86362

রভাোঃ নাহয উহিন

86363

রভাোঃ ছহফয রাবন

86364

রভাোঃ রাাগ যদায

86365

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

86366

রভাোঃ খায়রুর ক

86367

রভাছাোঃ যহভা আক্তায

86368

নাজমুর ক

86369

রভাছাোঃ পাযজানা ক

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রদবরায়ায রাবন
হভনু রফগভ
মৃত রভাোঃ রপবযজুর ইরাভ
রভাছাোঃ আযহজনা খাতুন
রভাোঃ ভয আরী
যাহদ রফগভ
রগৌযাঙ্গ হফশ্বা
যভা হফশ্বা
রভাোঃ যহফউর ইরাভ
সুহপয়া রফগভ
আফদুর আহজজ ারাদায
রভাাম্মদ যাহদা রফগভ
রভছফা উহিন যদায
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
রভাাোঃ াহদা আক্তায
রভাোঃ ভহন আরী
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
রভাোঃ আরাউহিন
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ ইছাক আরী
রভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা
রভাোঃ ইউসূপ আরী
রভাছাোঃ লুৎনেন নাায
রভাোঃ ফাফলু রাবন
রভাছাোঃ কল্পনা খাতুন
রভাোঃ নুরুর ইরাভ তাাং
রভাাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
াহফফা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ যকায
আহম্বয়া খাতুন
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
রভাছাোঃ াবনা রফগভ
রভাোঃ আোঃ কদ্দুছ পযাজী
রভাছাোঃ কভরা খাতুন
রভাোঃ আহজজুর ক
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
মুনাবয়ভ রাবন
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ হহিকুয যভান
রভাাোঃ াযবীন রফগভ
রভাোঃ আব্দু রাফান
রজানা রফগভ
াযাধন ার
হঝনু ার
রভাোঃ আোঃ যহদ
রভাছাোঃ দুবরজা রফগভ
রভাোঃ আোঃ কাবদয
রভাছাোঃ রকাহনুয রফগভ
রভাোঃ আোঃ যহভ
রভাছাোঃ নাহছভা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ফাবযক ারাদায
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ খহরর যদায
তাজবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ জহযনা খাতুন
রভাোঃ একযামুর ক
রখাযহদা রফগভ
রভাোঃ নুয ইরাভ
রভাছাোঃ ভাবরকা রফগভ
একযামুর ক
খুযহদা
রভাোঃ পজলুর ক
রভাছাোঃ রযানু রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/01/1994
10/12/1994
01/10/1992
17/06/1990
19/03/1992
15/08/1998
05/07/1991
25/07/1997
01/03/1990
04/09/1993
04/09/1996
20/08/1991
20/10/1997
02/01/1988
05/07/1996
22/10/1989
02/10/1992
08/02/1991
11/07/1995
10/08/1995
01/01/1991
12/12/1994
24/10/1988
07/08/1995
09/10/1994
05/12/1992
06/06/1993
08/02/1988
05/03/1998
18/07/1989
30/12/1992
08/04/1991
08/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86370

রভাোঃ যাহকফ াান

86371

রভাছাোঃ াফানা আক্তায

86372

রভাোঃ আর আহভন

86373

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

86374

আকতারুজ্জাভান

86375

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

86376

রভাোঃ আাদুর ইরাভ

86377

রভাছাোঃ রুহফনা আক্তায রভঘনা

86378

াহপয়া ফানু

86379

রভাোঃ কাভার রাবন

86380

রভাবনা আক্তায

86381

খাহদজা তুর রকাফযা

86382

রভাোঃ হফল্লার রাবন

86383

রভাোঃ আরভগীয কহফয

86384

রভাোঃ আবু সুহপয়ান

86385

রভাোঃ াহভদ খাঁন

86386

রভাোঃ হফল্লার রাাইন

86387

ভাামুদ-উর-াান

86388

হযা াযবীন

86389

রভাোঃ আরীনুয ইরাভ খান

86390

রভাোঃ রপযবদৌ আরী

86391

রভাাোঃ রুহফনা খাতুন

86392

যাবদুর ইরাভ

86393

রভাোঃ হদুর ইরাভ

86394

রভাোঃ াইদুর রাবন

86395

যানা ভীয

86396

রভাোঃ হুভায়ুন যীদ

86397

আপবযাজা াযহভন আা

86398

যহফউর ইরাভ

86399

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

86400

রভাোঃ এ. াহরভ

86401

াহজয়া রালাণ

86402

ীদুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াহভদুর ইরাভ
রভাছাোঃ নুযপা রফগভ
রভাোঃ জয়নার ইরাভ
রভাছাোঃ ভাামুদা রফগভ
মৃত রভাোঃ রভাবরভ হকদায
কুরসুভ রফগভ
রভাোঃ আহতয়ায যভান
রভাছাোঃ রপারী আক্তায
কহরভ উিীন
আহভনা রফগভ
আোঃ াবরক খান
রভাাোঃ রযনু রফগভ
রভাোঃ শুকচান আকন্দ
রভাছাোঃ রযহজয়া খাতুন
রভাোঃ ভাসুদ যানা
রভাছাোঃ সুহভ আক্তায
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রহতপা রফগভ
রখ রভাোঃ আরাউহিন
কহনুয আক্তায
রভাোঃ আরাউহিন
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রহতপা রফগভ
রভাোঃ াফ হভয়া
জাবদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
মৃত রভাছাোঃ আঞ্জুযা রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন
যাহজয়া রফগভ
আব্দুর াহকভ খাঁন
ভানেজা রফগভ
আব্দু ছাত্তায
যাহজয়া
রভাোঃ হযাজ উল্লাহ
াভছুিাায
রভাোঃ হদুর ইরাভ
হউরী ফানু
রভাোঃ আবনায়ায রাবন খান
রভাছাোঃ আরীভা রপযবদৌী
রভাোঃ য়াবজদ আরী
াভছুিাায রফগভ
রভাোঃ ভাাবুফ আরভ
রভাাোঃ নূযফানু রফগভ
াভচুর ক ারাদায
হভযন রফগভ
আব্দুয যভান
ছবুযা
রভাোঃ কাবদয রভাল্লা
রদবরায়াযা রফগভ
যীদ ভীয
রয়াযা রফগভ
ারুনুয যীদ
নাজভা আকতায
এভদাদ কহফয
নাজনীন জাান
রভাোঃ আজাারুর ইরাভ
কুরছুভ হফহফ
নাহজভ উহিন
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ যভজান আরী
রভাছাোঃ াবভরা রফগভ
এ. রক. এভ. রগারাভ রভাস্তপা
জাহকয়া সুরতানা
রভাোঃ ফদুরুিীন রফাযী
াবরা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/05/1996
15/08/1993
20/04/1993
07/03/1991
04/03/1988
01/11/1993
30/10/1987
25/01/1994
20/12/1989
05/12/1993
09/09/1998
20/04/1993
21/03/1990
31/10/1987
04/01/1997
08/03/1993
21/10/1996
17/10/1987
08/11/1990
19/12/1995
06/01/1990
26/06/1990
08/02/1999
01/01/1995
17/06/1995
27/06/1987
01/11/1987
20/04/1990
20/10/1995
08/04/1992
02/01/1994
21/08/1989
30/11/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86403

াহজয়া নযীন াজ

86404

যাপান জাহন হয়াভ

86405

রভাোঃ ভহতউয যভান

86406

ভহউহিন আজভ

86407

যাবফয়া আখতায

86408

বন্তাল কুভায দা

86409

জাহকয রাবন

86410

রভাোঃ ভানেজ খান

86411

রভবদী রনয়াজ যীপ

86412

রভাোঃ ফদুর রাবন

86413

ফাবয়হজদ ইরাভ

86414

রভাোঃ জুবয়র যানা

86415

রভাোঃ াহফবুল্লা

86416

রভাোঃ নাহদ রাবন

86417

রভাোঃ াহন আরভ

86418

রভাোঃ আব্দুর ভহভন

86419

দাউদুর ইরাভ

86420

রভাোঃ সুজন রাবন

86421

রভাোঃ পহযদুর ইরাভ (পহযদ)

86422

রভাোঃ রাবর যানা

86423

বুরবুর চন্দ্র দা

86424

আঁহখ নূয

86425

রভাোঃ ইভযান রাাইন

86426

হপকুর ইরাভ

86427

রভাোঃ ভামুদুর াান

86428

রভাোঃ যাহদুর ইরাভ

86429

অজুিন সূত্র ধয

86430

রভাোঃ তাবযক ভামুদ

86431

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

86432

আহনসুয যভান যাবদ

86433

হহযন আক্তায রাফনী

86434

জর ভামুদ

86435

য়াহরউর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ারাহ উহিন রচৌধুযী
ানাজ রচৌধুযী
মৃত. রভাোঃ জাভার রাবন
পাযানা ক
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ আরতানেন রনছা
রভাোঃ রগারাভ ভস্তপা
জাহকয়া
কহফয গাজী
াযহভন রফগভ
সুদিন দা
যস্বতী যানী দা
রভাাম্মদ রাবন
বুযা খাতুন
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রাবনয়াযা রফগভ
জহুরুর ক
পহযদা রফগভ
রভাোঃ আজগয আরী
হপবযাজা আক্তায
রতাপাজ্জর ক
রফবদনা রফগভ
রভাোঃ মযত আরী
রভাছাোঃ রযাহজনা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ হযাভহন
রভাোঃ হপবযাজ রভাল্যা
নাজভা রফগভ
রভাোঃ রজানাফ আরী
রভাছাোঃ রগাবরজা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয হছহিক
রভাছাোঃ হফরহকছ রফগভ
রভাোঃ ইউছুপ
আভা রফগভ
লুৎপয যভান
রজহভন নাায
রভাোঃ াভত আরী
রভাছাোঃ পহযদা খাতুন
রভাোঃ ইভাইর রাবন
যাহদা খাতুন
যহত যিন দা
রজযাৎস্দা যানী দা
আখতারুজ্জাভান
রযাজী আখতায
রভাোঃ আজারুর ইরাভ
কল্পনা
রভাোঃ আক্কা আরী
রভাছাোঃ হপবযাজা খাতুন
রভাোঃ াভাদ রখ
হযহজয়া রফগভ
আবু ফকয হহিকী
যাবফয়া হহিকী
শ্যাভরার সূত্র ধয
আযতী সূত্র ধয
রভাোঃ নাহযউহিন ারাদায
রভাাোঃ যাহভা রফগভ
রভাোঃ াজাান হভয়া
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ কাহফর উহিন
আযজুয়াযা আক্তায
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রাবনয়াযা রফগভ
ভািান যদায
রযাবভচা রফগভ
আব্দুর যহভ
ভঞ্জুয়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

17/08/1997
07/05/1993
01/03/1991
21/01/1998
01/01/1998
09/07/1987
01/03/1991
05/07/1996
07/11/1996
12/11/1988
12/03/1999
18/05/1995
10/10/1994
28/11/1988
16/02/1988
05/08/1988
25/05/1990
08/11/1993
17/10/1990
05/11/1990
10/03/1990
11/11/1991
01/01/1997
14/06/1994
17/08/1998
31/12/1988
18/02/1994
27/05/1993
02/10/1991
২০/১১/১৯৯৪
01/06/1990
29/09/1992
05/02/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86436

রভাোঃ রভাতাায রাবন

86437

হপকুর ইরাভ ফাবুর

86438

রযানা আক্তায

86439

রভাোঃ রপযাজুর ইরাভ

86440

স্বাধীন ইরাভ

86441

রযজবী আক্তায

86442

রভাোঃ আরভগীয রাবন

86443

রভাোঃ রভাজাহদুর ইরাভ

86444

রভাোঃ রারাইভান আরী

86445

হপকুর ইরাভ

86446

কাবয়দা আজভ

86447

রখ রতৌহদুর ইরাভ

86448

রভাোঃ াযববজ খান

86449

রভাোঃ াজ্জাদুয যভান

86450

রভাোঃ রাবর যানা

86451

াহপজুয যভান

86452

াথ ি দা

86453

হদাংকয কুভায ভন্ডর

86454

হনতাই াা

86455

রভাোঃ রুবফর খাঁন

86456

রভাোঃ হযনের ইরাভ

86457

রভাোঃ হযনের ইরাভ

86458

রভাোঃ আরভগীয কহফয

86459

রভাছাোঃ রভাযবদা আক্তায

86460

রভাোঃ এনামুর ক

86461

আহফদুয যভান

86462

রভাাম্মদ আব্দুর আউয়ার

86463

রভাোঃ কুতুফ উহিন

86464

যতন কুভায যকায

86465

রভাছাোঃ তহভনা খাতুন

86466

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ যাজু

86467

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

86468

রভাোঃ যহভজ যাজা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
রভাছাোঃ নূযজাান খাতুন
জারার উিীন
যাবরা
আব্দুর াই
আবয়া রফগভ
রভাোঃ াহভদুর ইরাভ
রভাছাোঃ রপবযাজা রফগভ
একযামুর ক
রখাযবদা
একযামুর ক
খুযহদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর পাহভ
রভাাোঃ ভযহজনা রফগভ
রভাোঃ তপাজ্জুর ইরাভ
নাজহযন রফগভ
মৃত ইযাইর ক
রভাাোঃ গুরনাায রফগভ
রভাোঃ মুহরভ উহিন
আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ ভানেজা রফগভ
রখ আব্দুর রহতপ
রভাছাোঃ কাভরুন নাায
রভাোঃ রাফাান খান
রভাাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ য়াহদ হভয়া
রভাছাোঃ হভনু আক্তায
রভাোঃ আযাপ আরী
রভাছাোঃ হপবযাজা খাতুন
ররাকভান হকদায
রযাবভচা রফগভ
হনতযানন্দ দা
সুবিা দা
সুবাল ভন্ডর
আযতী ভন্ডর
সুবফাধ াা
যস্বতী াা
রভাোঃ আইয়ুফ খাঁন
রভাাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভাবজদ গাজী
াহভদা খাতুন
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাছাোঃ াহপজা রফগভ
রভাোঃ আবফদ আরী
আবরয়া রফগভ
ভকবছদ আরী
রযবনা
রভাোঃ ফাফলুয যভান
রভাছাোঃ মুবিদা হফহফ
হযয়াজ উহিন
আঙ্গুয়াযা হফহফ
রভাাম্মদ রভাফাযক রাবন
যাবরা খাতুন
মৃত. ইয়াকুফ রাবন
রভাছাোঃ ভবনায়াযা খাতুন
যফীন্দ্রনাথ যকায
অবরাকা যানী যকায
রভাোঃ ভকবছদ
রযবনা
রভাোঃ মুযাদ রাবন
যাহদা রাবন
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
রভাছাোঃ আহম্বয়া রফগভ
মৃত. আব্দুর ফাবদ প্রাাং
রযাবকয়া খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/11/1989
03/01/1998
01/01/1996
25/09/1996
20/09/1995
02/01/1996
08/09/1995
21/10/1989
05/06/1991
18/10/1988
01/12/1993
15/01/1989
31/05/1996
09/10/1997
07/02/1995
25/09/1987
04/06/1987
18/04/1987
01/01/1990
21/09/1995
26/01/1989
21/12/1989
13/06/1992
29/11/1996
02/01/1989
11/02/1991
02/02/1988
15/06/1990
09/06/1991
15/06/1990
01/12/1989
31/12/1990
03/01/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86469

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

86470

রভাোঃ ইাাক

86471

রভাোঃ রখাকন হভয়া

86472

রভাোঃ পারুক আরভ

86473

রভাোঃ ভাজারুর ক

86474

ভবনল চন্দ্র রঘাল

86475

রভাছাোঃ ভহজিনা খাতুন

86476

রভাোঃ ইরামুর ক

86477

রভাোঃ যায়ান ইরাভ

86478

রভাোঃ রভাখবরছুয যভান

86479

হরটন ারাদায

86480

রভাোঃ রযাকনুজ্জাভান

86481

যতন কুভায দা

86482

হদ্ববজন্দ্র চন্দ্র দা

86483

জর চন্দ্র হকদায

86484

রভাোঃ রভাপাকারুর ইরাভ

86485

রভাোঃ তাজুর ইরাভ

86486

রভাোঃ রুবফর হভয়া

86487

ানহজদা আক্তায

86488

রভাোঃ আব্দুয যভান

86489

রভাোঃ আহযপ রাবন

86490

াহদা আরভ ান্তা

86491

রভাোঃ াভীভ রাবন

86492

তানহজরা আক্তায

86493

রভাোঃ আহযনেয যভান

86494

রভাোঃ ভাহদুর ইরাভ

86495

রভাোঃ রাবর যানা

86496

রভাোঃ আহভনুর ইযাভ

86497

রভাোঃ রগারাভ যয়ায

86498

রভাোঃ আব্দুল্লা রভাত্তাবরফ

86499

রভাোঃ জুরহপকায আরী

86500

রভাোঃ আভান উল্লা আভান

86501

রভাোঃ যভত উল্লা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ ইভাইর রাবন
রভাাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আহভরুর ইরাভ
রভাছাোঃ াানা খাতুন
ইভান রাবন রফাযী
যনাযা রফগভ
রভাোঃ হযাজ উহিন
যবান আযা রফগভ
ভাবদফ চন্দ্র রঘাল
ভয়না যানী রঘাল
রভাোঃ রভায়াবজ্জভ রাবন
জয়নফ রফগভ
মৃত আযাপ আরী
রভাছাোঃ াহছনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান প্রাাং
রভাছাোঃ রুভানা পাযানা
রভাোঃ এরাী ফক
রকাহনুয খাতুন
যিন ারাদায
সুবদফী যানী
মৃত. ছাবদক আরী
রভাছাোঃ জাবরভা খাতুন
যনহজত দা
ফারা যানী দা
নীর চাঁদ দা
রৌবাগ্য দা
ফাবুর চন্দ্র হকদায
রানারী হকদায
রভাস্তাক আবভদ
নুযনাায
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ তাহরভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রযহজয়া রফগভ
রভাোঃ ধলু হভয়া
রযাহজনা আক্তায
রভাোঃ আব্দুর ক
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ নূরুজ্জাভান খান
আবভনা রফগভ
ভযহুভ রভাোঃ া আরভ খান
াানাজ আরভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ রভাল্লা
কুরসুভ খাতুন
াাবুহিন
যানু আক্তায
রভাোঃ রভাখবরছুয যভান
রভাাোঃ নুযজাান
রভাোঃ হনজামুবিৌরা রচৌধুযী
হহযনা
রভাোঃ রভাখবরছায যভান
রভাছাোঃ ছাবনায়াযা রফগভ
আব্দু াভাদ
আবরয়া
রভাোঃ আহতকুয যভান
রভাছাোঃ আনহজযা রফগভ
মৃত. ইব্রাীভ হভয়া
রভাছাোঃ আহছয়া রফগভ
রভাোঃ ফহদউজ্জাভান
রভাছাোঃ রাবরী ইয়াছহভন
রগারাভ যব্বানী
হরভা খাতুন
রভাোঃ আবুর ফাায
াানাযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

09/11/1989
25/04/1991
06/12/1988
01/02/1992
10/12/1987
04/03/1988
10/08/1985
10/05/1994
10/10/1993
01/01/1988
02/07/1989
05/07/1997
18/07/1992
05/05/1992
25/11/1988
09/12/1988
26/12/1998
14/11/1997
23/10/1993
27/08/1988
05/12/1987
01/01/1995
12/04/1993
07/08/1997
01/12/1988
01/07/1992
20/10/1988
10/06/1988
27/04/1989
05/01/1988
15/10/1988
01/01/1994
01/01/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86502

ভনসুয আবভদ

86503

হযপাত জাান াযহভন

86504

রভাোঃ যভজান আরী যকায

86505

রভাছাোঃ যনী খাতুন

86506

রভাোঃ আহযনে জ্জাভান

86507

রবারানাথ

86508

নাযহগছ আক্তায

86509

হজন ভজুভদায

86510

জীফ চন্দ্র দা

86511

রভাোঃ াবনায়ায রখ

86512

রভাোঃ হদুর ইরাভ

86513

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

86514

রভাোঃ াবনায়ায রাাইন

86515

রভাোঃ প্রতীভ হভয়া

86516

এযাদ হভয়া

86517

সুনীর চাকভা

86518

রভাোঃ আবু াবয়ভ াইমুন

86519

রন্টু রদ

86520

ইকমুর ক

86521

রভাাম্মদ ভারুপ

86522

রভাোঃ আরভগীয রাাইন

86523

হযন্টু চাকভা

86524

রভাোঃ আহতকুয যভান

86525

রভাোঃ আযানের ইরাভ

86526

রভাোঃ উজ্জর হভয়া

86527

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

86528

রভাোঃ ভঈনুর াান

86529

সুরতান আম্মদ

86530

যাবফয়া রফগভ

86531

রভাোঃ যানা

86532

রভাোঃ নূবয আরভ

86533

খাহদজা আক্তায

86534

রভাোঃ পয়ার আবভদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ভহনয রাবন
রাইরী আক্তায
রভাোঃ রভাস্তপা রাবন
াীদা রাবন
রভাোঃ আব্দুয যহদ যকায
যন আযা রফগভ
রভাোঃ যতন আরী
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ আজাায আরী
রভাছাোঃ রফগভ আজাায
হফনয় চন্দ্র ীর
ভারতী যানী
হযাজুর ইরাভ
যহভা খাতুন
প্রথভ ভজুভদায
কহফতা ভজুভদায
দীক চন্দ্র দা
আযতী যানী দা
রভাোঃ ভঞ্জুয রখ
রভাাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ যাজন মুিী
রুহফয়া রফগভ
রভাোঃ নুয ইরাভ
রভাছাোঃ জহযনা রফগভ
রভাোঃ আোঃ যহদ
রভাছাোঃ জহুড়া রফগভ
রভাোঃ ানু হভয়া
আঞ্জুভান আযা রফগভ
ভঞ্জুরুর ক
রযাবকয়া আক্তায
হফনতা যিন চাকভা
হফনা রদফী চাকভা
আবু ছাবদক
পাবতভা রফগভ
জগাই রদ
রপারী রদ
ইয়াকুফ আরী
ইজন রনছা
নুয রভাাম্মদ
রছনুয়াযা রফগভ
রভাোঃ আবু জাপয রখ
াানাযা
মৃত. সুনীহত চাকভা
রদফ ভায়া চাকভা
রভাোঃ রফরার রাবন
আছভা রফগভ
রভাোঃ যজ্জফ উহিন
রভাছাোঃ আছভা রফগভ
া আরভ
রজাযা রফগভ
রভাোঃ খাইরুজ্জাভান
রভাছাোঃ ভারতী জাভান
সুরতান আবভদ
াবজযা আবভদ
মৃত. মুকবুর আম্মদ
রযাবকয়া রফগভ
আবুর াবভ ভীয
নাজভা রফগভ
রভাোঃ কহফয রাবন
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ য়ারী উল্লা
মৃত. াানাজ রফগভ
আব্দুয যহদ
হখনা রফগভ
রভাোঃ পয়জুয যভান
রভাছাোঃ য়াহদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/06/1988
03/06/1988
05/06/1998
12/04/1997
01/01/1990
26/11/1992
01/01/1996
20/06/1994
10/02/1994
05/03/1988
18/11/1995
05/10/1991
17/12/1991
12/07/1987
28/07/1989
25/05/1989
15/07/1995
27/12/1989
18/01/1992
29/03/1996
01/01/1991
17/06/1989
17/10/1994
12/03/1988
10/03/1995
23/07/1992
16/10/1994
01/08/1987
30/12/1987
10/12/1994
01/05/1983
10/05/1991
25/08/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86535

রযবফকা আক্তায

86536

রভাছাোঃ আবয়া হহিকা

86537

রভাাম্মদ রতৌহদুর ইরাভ

86538

আবু তাবয

86539

তুলায চন্দ্র যকায

86540

রভাোঃ আবু াবয়ভ

86541

রভাোঃ জাভার হভয়া

86542

রুবফর দা

86543

রভাোঃ কাভার রাবন

86544

অনুা দা

86545

মযত আরী

86546

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

86547

হপবযাজা খাতুন

86548

রভাোঃ যায়ান আরী

86549

রভাোঃ রকাযফান আরী

86550

তাজহভনা খাতুন

86551

াভীভ রাবন

86552

রভাোঃ নাহদ াান

86553

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

86554

রভাছাোঃ জািাতুর রপযবদৌ

86555

াীন আভদ

86556

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

86557

প্রবাত রদফ নাথ

86558

সুব্রত চন্দ্র দা

86559

বয কৃষ্ণ দা

86560

সুভন হভয়া

86561

আর ররার

86562

াইদুর ইরাভ

86563

রভাোঃ ভাসুদ যানা

86564

রভাোঃ াইনের ইরাভ

86565

রভাোঃ রপাযকান রাবন টুটুর

86566

রভাোঃ ইফযাীভ

86567

ভাবুবুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভভতাজ উিীন
াবযা খাতুন
রভাোঃ আহজজুর ইরাভ
রভাছাোঃ ানা রনা
াহদা আক্তায
রভাোঃ আছভত আরী হভয়া
আহভয আজভ
সুহপয়া সুরতানা
প্রান্ত কুভায
রাবা যানী
মৃত. আহজজুয যভান
ছাবফযা খাতুন
রভাোঃ রগারা হভয়া
য ফানু
যফীন্দ্র দা
নীরা যানী দা
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
ভয়না রফগভ
ভূবদফ চন্দ্র দা
স্বণ িরতা দা
আরতানেয যভান
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ রভাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ হনলুপা খাতুন
রভাোঃ হভজানুয যভান
রভাছাোঃ নুয াজান রফগভ
রভাোঃ াজারার উিীন
রভাাোঃ কহনুয রফগভ
মৃত. নুয আহভন
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
তহদুর ইরাভ
রভাকসুদা রফগভ
রভাোঃ রাবন আরী
রবরনা রফগভ
রভাোঃ দাযাজ উহিন
রভাছাোঃ নুয নাায রফগভ
রভাোঃ আম্মদ আরী
রভাছাোঃ আবজদা রফগভ
রভাোঃ াানুয আরভ
রভাছাোঃ রযনু রফগভ
মুবর উিীন
রভাছাোঃ মুতুজ
ি া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহভন
মৃত: াভছুন নাায
বন্তাল রদফ নাথ
হনবা যানী নাথ
তয নাযায়ন দা
অল্পনা যানী দা
হযদ দা
রজযাৎস্দা যানী দা
রভাোঃ ছুযত আরী
রভাছাোঃ আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ খায়রুর ইরাভ
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
ফতু হভয়া
আহছয়া
রভাোঃ আোঃ ফাবতন
রভাাোঃ ানাজ আক্তায
রভাোঃ নুরুর ক ারাদায
রভাাোঃ াবরা রফগভ
রভাোঃ নাইভহিন
রভাছাোঃ আবয়া হছহিকা
রভাোঃ নূয রাবন
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ াাফ উহিন
রহরনা রফগভ
Page 199 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/11/1987
10/12/1992
19/01/1994
01/06/1992
01/01/1995
01/05/1992
21/07/1987
17/12/1991
02/01/1991
15/06/1992
07/01/1997
04/12/1995
10/04/1990
01/07/1994
17/08/1994
18/01/1988
10/05/1995
10/09/1996
06/01/1993
31/12/1989
25/10/1991
25/05/1988
28/10/1990
12/12/1991
13/05/1997
20/06/1994
15/04/1989
01/12/1988
03/09/1995
25/05/1996
14/12/1996
15/01/1991
01/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86568

রফগ রভাোঃ য়াবয়চ কযনী

86569

রভাোঃ াহপজ আভদ

86570

রভাোঃ পযাদ রাবন

86571

রভাছাোঃ তাহনয়া খাতুন

86572

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

86573

রভাোঃ াইনের ইরাভ রাাগ

86574

রভাোঃ াইনের ইরাভ

86575

রভাোঃ রাবর হকদায

86576

রভাোঃ নাবয়ছুয যভান

86577

রভাোঃ আযানের ইরাভ

86578

রভাোঃ যাজন রাবন

86579

রভাোঃ হযভন রাবন

86580

রভাোঃ ানুয যভান

86581

রভাোঃ াগয রাবন

86582

যহফউর ইরাভ

86583

বুজ হভয়া

86584

রভাোঃ হকয়া উহিন

86585

রভাোঃ সুভন আবভদ

86586

রভাোঃ াীন আরভ

86587

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

86588

রভাোঃ কাহফরুর ইরাভ

86589

রভাোঃ আরভগীয রাবন

86590

রভাাম্মদ াান

86591

রভাোঃ রভাহভনুয যভান

86592

রভাোঃ ভামুদুর ইরাভ

86593

দীন ইরাভ

86594

াানাজ

86595

রভাোঃযহপকুর ইরাভ

86596

রভাোঃ াভীভ ইরাভ

86597

যাজু গাইন

86598

রভাোঃ হযনের ইরাভ

86599

রভাোঃ ায়রা াযহভন

86600

রক এভ জাাঙ্গীয আরভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ নুরুর ক রফগ
রভাাোঃ াবচন বানু
রভাোঃ ারুনুয যহদ
রভাাম্মদ রাবন আযা রফগভ
রভাোঃ রভাজাায আরী
কুযহছয়া রফগভ
রভাোঃ আবু ছাইদ খান
রভাছাোঃ প্না রফগভ
রভাোঃ আপতাফ উহিন
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ পবয়জ উহিন
রাহপয়া রফগভ
রভাোঃ াআরভ গাজী
খাবরদা আরভ
রভাোঃ আকযাভ আরী হকদায
রভাাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ ছাইদুয যভান
াভছুিাায
রভাোঃ ইহি আরী
আয়া রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
উবভছা
ভাবজদুয যভান
রুহভ আক্তায
রভাোঃ হজল্লুয যভান
ানা রনা
রভাোঃ ভজনুয যভান
রাইরী
জারার উহিন
পাবতভা খাতুন
রভাোঃ ভজনু হভয়া
সুহযয়া রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
জুবরখা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
ভভতাজ রফগভ
মৃত আপাজ উহিন
য বানু
রভাোঃ াভসুর আরভ
রভাছাোঃ আকহরভা খাতুন
মৃতোঃ রতীপ আরী
রভাছাোঃ হপবযাজা খাতুন
রভাোঃ দুদু হভয়া
হয়াযা খাতুন
আফদুর ভাবরক
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ বয়াদ আরী
ঝন িা রফগভ
রভাোঃ আবু মুা
নাহছভা আক্তায
ইউনুছ আরী
আঞ্জুভানয়াযা রফগভ
াভছুর ক
রপারী
মৃত রপাত্তুল্লা গাজী
রভাছাোঃ আযাতুন রনছা
রভাোঃ াভসুর ক
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
কভর গাইন
বফানী যানী গাইন
রভাোঃ টিয়া আরভ
রভাছাোঃ রয়াযা খাতুন
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাছাোঃ াহপজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গনী খান
রভাছাোঃ আবয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

28/02/1991
10/05/1988
25/02/1991
21/11/1995
02/03/1988
20/12/1993
18/08/1994
01/01/1996
10/11/1995
01/01/1994
08/09/1990
29/08/1993
10/02/1991
10/10/1994
10/10/1988
15/08/1994
18/04/1991
01/08/1997
20/05/1994
12/11/1991
05/07/1987
05/01/1990
19/11/1990
01/01/1989
27/10/1987
01/01/1997
15/11/1991
12/08/1988
20/10/1995
15/12/1995
20/12/1995
16/10/1993
30/06/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86601

রুহুর আহভন

86602

রভাছাোঃ রহরনা খাতুন

86603

কাহরমুল্যা

86604

রভাাম্মদ ভানেবজয যভান

86605

রভাোঃ হভরন রাবন

86606

ায়রা াযহভন

86607

ইভাভ াান

86608

যাভচন্দ্র যকায উজ্জর

86609

রভাাম্মদ আবুর কাবভ

86610

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

86611

রভাোঃ রভাাযপ রাবন

86612

রভাোঃ াবজদুর ইরাভ

86613

াীন রাবন

86614

ভঞ্জু কাহন্ত তালুকদায

86615

রভাোঃ রুবফর রাবন

86616

জহন চন্দ্র যায়

86617

ভহভনুয যভান

86618

রভাোঃ হযনের ইরাভ

86619

তা চন্দ্র ার

86620

রভাোঃ রকাযফান আরী

86621

া জুরহপকায আরভ

86622

রভাোঃ যায়ান উিীন

86623

জীফ রদফনাথ

86624

ঝবড় চন্দ্র দা

86625

রভাোঃ রা যভান

86626

রভাোঃ আহতকুয যভান

86627

রভাোঃ সুজাউর ইরাভ

86628

সুরতান আরী

86629

রভাোঃ হাফ উিীন

86630

রভাোঃ ভহবুল্লা

86631

রভাোঃ একযামুর ক

86632

রভাছাোঃ নাহগি আক্তায

86633

রভাোঃ আহভনুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ইভাযত রাবন খান
যাবরা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
ছদয উিীন
কাহযমুন রনছা
রভাাম্মদ হছহিকুয যভান
রভাাম্মৎ হখনা রফগভ
আকফয আরী রখ
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
আবরয়া রফগভ
আব্দুর ভািান
হনলুপা
হফবীলন চন্দ্র দা
শ্রী ভহত তাযা যানী
রভাাম্মদ াহফবুয যভান
খাহদজা রফগভ
রভাোঃযহফউর ইরাভ
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
জাানাযা রফগভ
মৃত হযয়াজ উহিন প্রাাং
রভাছাোঃ হদা রফগভ
রখ নুরুিীন
ানাজ াযহবন
ভবনাযিন তালুকদায
রনা যানী তালুকদায
আব্দুর ভহজদ মৃধা
রভাছাোঃ াহদা খাতুন
স্বগীয় রজযাহতভিয় যায়
রফরা যানী যায়
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
মৃত জাবভরা রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রপারী হফহফ
চন্দন ার
াধন যানী ার
মৃত আোঃ গনেয
ভয়সুন্দয রফয়া
া আযানের আরভ
তহভনা খাতুন
মৃত আরাউিীন
রভাছাোঃ পহযদা ইয়াছহভন
যবভ চন্দ্র রদফনাথ
অিনা রদফনাথ
মাদুচযন দা
তাযাভয়ী দা
রভাোঃ আইয়ূফ আরী
রভাছাোঃ কল্পনা রফগভ
রভাোঃ আবুর াবভ
রভাছাোঃ অহজবান রফগভ
মৃত খয়ফয আরী ভন্ডর
রভাছাোঃ ছুযাইয়া রফয়া
আযাপ আরী
াহছনা হফহফ
রভাোঃ আোঃ যহদ যদায
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
াবফয়া খাতুন
রভাোঃ দহফয উহিন
রভাছাোঃ জহুযা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ আনজুয়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1990
06/10/1991
20/02/1988
08/02/1989
04/09/1997
05/09/1995
15/05/1991
15/10/1990
01/07/1996
20/09/1993
20/08/1990
10/12/1996
23/12/1992
01/05/1989
01/05/1993
16/08/1992
01/03/1989
25/06/1990
12/08/1993
06/06/1990
31/12/1991
01/07/1994
31/12/1988
17/01/1997
10/12/1996
16/01/1993
25/10/1990
09/10/1988
18/02/1995
05/04/1995
10/01/1999
03/08/1997
25/12/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86634

রভাোঃ আব্দুয যহদ

86635

রভাোঃ মুঝারুর ইরাভ

86636

রভাোঃ সুভন রখ

86637

রভাোঃ মুক্তারুর ইরাভ

86638

রভাোঃ রাাগ তালুকদায

86639

রভাছাোঃ আভানী খাতুন

86640

রভাোঃ নয়ন রাবন

86641

রভাোঃ আব্দুল্লা আর মুহনভ

86642

রভাোঃ আান াহফফ

86643

জাহকয়া আক্তায

86644

রভাছাোঃ নাহভা খাতুন

86645

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

86646

রভাোঃ াঈদ আর ভামুন

86647

রভাোঃ পয়ার তালুকদায

86648

আয়া আক্তায আহখ

86649

াফীবুয যভান

86650

পজবর যাব্বী

86651

হনহ আক্তায

86652

রভাোঃ আহযনেজ্জাভান রুবফর

86653

ভাখন চন্দ্র ফভিন

86654

রভাোঃ হভজানুয যভান

86655

রভাোঃ পযাদ রাাইন

86656

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

86657

রভাোঃ ফাফলু রাাইন

86658

রভাোঃ জহভর উহিন

86659

রতাতন কুভায ভন্ডর

86660

উৎর যকায

86661

রভাোঃ রভাজাবম্মর ক

86662

নাহছয ভামুদ

86663

রভাোঃ রহরভ রযজা

86664

রভাোঃ পয়ার আরী

86665

রভাোঃ আব্দু বুয

86666

রভাতাহছভ হফল্লা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ রভাবরভ উহিন রখ
াহরভা খাতুন
রভাোঃ রভাজাপপয রাবন
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ জয়নার আবফদীন তালুকদায
রভাাোঃাভসুিায রফগভ
রভাোঃ আবরক আরী
রভাছাোঃ আকহরভা হফহফ
রভাোঃ জাাঙ্গীয রজাভাদায
াহনুয রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
ারভা আক্তায
রভাোঃ আছাদুর আরভ
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
রজর রাবন
রভহযনা খাতুন
রভাোঃ নুরুর ইরাভ যকায
রভাছাোঃ খাবরদা রফগভ
রভাোঃ ইভাইর রাবন ভহল্লক
রযাবকয়া ইভাইর
রভাোঃ রভাাযযপ রাবন তালুকদায
াভছুন নাায
আফদুর াই তালুকদায
তহভনা রফগভ
রভাোঃ আরভগীয রাবন
নাহছভা রফগভ
আতাবুয যভান
কুরসুভা আক্তায
রভাোঃ আব্দুর কদ্দুছ
াভছুিাায
আোঃ আজীজ
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ভাবরক প্রাভাহনক
রভাছাোঃ আহভনা রফগভ
সুফা চন্দ্র ফভিন
সুযফারা যানী
রভাোঃ ফহদউজ্জাভান হভয়া
রভাছাোঃ জাহভযন রনছা
রভাোঃ তাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান ভন্ডর
রভাছাোঃ রানা বানু
রভাোঃ াবভ আরী
জহযনা খাতুন
রভাোঃ জয়নার উহিন
হভনা রফগভ
কাঞ্চন কুভায ভন্ডর
বনকা যানী
সুবাল যকায
নহন িভা যানী যকায
রভাোঃ হদুল্লা
হযনা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ক
হনলুপায ইয়াভীন
রভাোঃ ইয়াদ রাবন রভাল্লা
পহজযন রনা
রভাোঃ ইউনু আরী
নাহদয়া ইউনু
এ. রক . এভ আজাদ
রভাছাোঃ ভামুদা রফগভ
াইদুর ক
রজানা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/04/1998
15/09/1991
30/12/1993
26/06/1991
13/12/1991
19/07/1992
31/12/1996
25/09/1988
24/10/1992
02/10/1994
30/09/1990
31/12/1986
02/10/1987
15/06/1993
01/01/1995
16/07/1988
09/12/1987
01/02/1995
01/12/1987
15/11/1989
15/07/1990
10/11/1996
05/09/1989
10/04/1989
04/01/1986
10/07/1992
25/12/1989
14/09/1993
25/11/1991
21/11/1987
27/11/1993
29/12/1991
03/09/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86667

রভাোঃ বুজ হভয়া

86668

এপ এভ যহপকুর ইরাভ

86669

আভা আক্তায সুখী

86670

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

86671

রভাছাোঃ আশুযা রফগভ

86672

রভাোঃ াভচুর ইরাভ

86673

রভাছাোঃ উবম্ম রযাভান

86674

রভাোঃ আরভগীয রাবন

86675

রভাোঃ এানুর ক

86676

রভাোঃ রযবজায়ানুর ইরাভ

86677

রভাোঃ াহব্বয আবভদ প্রাভাহনক

86678

আযানেজ্জাভান াইপ

86679

রভাোঃ ভািান রাবন

86680

রভাোঃ ইভযান াযববজ

86681

রভাোঃ ফাারুর ইরাভ

86682

হদনাযা আক্তায

86683

রজহভন খাতুন

86684

রভাোঃ হমুর রাবন

86685

রভাোঃ আজভর রখ

86686

হফধান কুভায ভন্ডর

86687

রভাোঃ আবু ফকয হহিক

86688

াধন যায়

86689

রভাোঃ এনামুর ক

86690

আর ভামুন ডাকুয়া

86691

আঞ্জুভান আযা

86692

রভাোঃ ইউসুপ াান

86693

মুা হফন নাবয

86694

রভাোঃ আবুর রাবন

86695

রভাোঃ াছনাইন

86696

রভাোঃ ভঈদুর ইরাভ

86697

রভাোঃ আব্দুার াহকভ তালুকদায

86698

কায়ানাত আপছানা হফনবত যভান

86699

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
াবরা রফগভ
ভহজফয যভান
ঝন িা রফগভ
রভাোঃ আরভগীয রাবন
রভাাোঃ নাহভা রফগভ
রভাোঃ ইভাইর রাবন
রভাছাোঃ আছভা খাতুন
ভযহুভ রভাোঃ াান আরী যকায
রভাছাোঃ ছাবযা রফগভ
রভাোঃহরু রখ
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ নাহকফ উহিন আবম্মদ
রভাছাোঃ ভবনায়াযা খাতুন
আফদুর ফাবযক খান
কহযভজান হফহফ
রভাোঃ রভায়াবজ্জভ
ভহনকা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান
াহরভা রফগভ
রভাোঃ হদুয যভান প্রাভাহনক
রযবফকা সুরতানা রফগভ
আব্দুর জব্বায আজাদী
াহদা খাতুন
রভাোঃ জাাঙ্গীয মৃধা
রভাাোঃ পহযদা রফগভ
রভাোঃ হপউর আরভ
রভাছাোঃ জুবরখা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক গাজী
রভাছাোঃ াানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
নুযজাান রফগভ
রখ অবপদ আরী
াহনা খাতুন
রভোঃ নুরুর ইরাভ
রযাবকয়া খাতুন
রভাোঃ আকভন রখ
জবফদা খাতুন
তন কুভায ভন্ডর
সুলভা যানী ভন্ডর
রভাোঃ ইউনুছ আরী
হযষ্কায রফগভ
ভবন্দ্র নাথ যায়
টুকু যায়
রভাোঃ আবয়ন উিীন
রভাছাোঃ হখনা খাতুন
রভাবরভ আরী ডাকুয়া
ভবনায়াযা রফগভ
মৃত আাদুজ্জাভান
রাইরী রফগভ
রভাাম্মদ ায়াত আখতায
জাহজযন রনা
রভাোঃ জহরর হকদায
তাহরভা রফগভ
ছাবয়দুর ক
নূয জাান রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
তহভনা রফগভ
জব্বায রফাযী
আকহরভা সুরতানা
রভাোঃ াাজাান তালুকদায
াবরকা রফগভ
মৃত ভহতনুয যভান
রভাছাোঃ রযাজহরনা আক্তায
রভাোঃ আজগয আরী
হভযানা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/10/1991
15/12/1989
10/10/1996
30/12/1993
10/12/1988
28/05/1998
02/10/1996
02/02/1988
06/10/1998
08/02/1994
20/11/1990
25/12/1997
26/03/1996
20/10/1991
13/03/1996
05/04/1990
06/11/1992
08/03/1990
17/03/1988
15/10/1991
15/10/1990
16/11/1989
10/10/1988
05/04/1995
15/11/1987
25/12/1989
04/05/1988
17/04/1997
05/03/1988
21/02/1994
05/11/1994
05/05/1997
21/08/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

(১)
86700
86701
86702
86703
86704
86705
86706
86707
86708
86709
86710
86711
86712
86713
86714
86715
86716
86717
86718
86719
86720
86721
86722
86723
86724
86725
86726
86727
86728
86729
86730
86731
86732

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

(২)

(৩)

রভাোঃ রভাকবদুয যভান

রভাোঃ াভসুর আরভ
রভাছাোঃ ঝযনা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তাহপজায যভান
রভাোঃ আব্দুর রভািাপ
রভাছাোঃ আরহভনা
ইভযান খান
ইকযামুর ইরাভ
াবরা রফগভ
রভাোঃ এভদাদুর ক
রভাোঃ আয়নার ক
রভাাোঃ রজানা রফগভ
নাহযন আক্তায
রভাোঃ আবুর হভয়া
আবনায়াযা রফগভ
রভাাম্মাদ নাজমু াহকফ
রভাোঃ হপবযাজ ইকফার
ভানেজা রফগভ
রভাোঃ াানুজ্জাভান
রভাোঃ আোঃ ভািান
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাছাোঃ কাছায জাান
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ হভনাযা রফগভ
সুজয় কুভায যিান
অভর কৃষ্ণ যিান
রযখা যানী যিান
রভাছাোঃ আভাউর-হুনা
মৃত আপতাফ রাবন
রভাাোঃ নাযহগ আক্তায ফানু
আহকা আইহযন
রভাোঃ আব্দুর য়াবদ
মৃত আহরপা রফগভ
রাবর রখ
রগারাভ যসুর
হনা রফগভ
রভাোঃ আজাদ আরী
রভাোঃ য়াবজদ আরী
রভাাোঃ হযনা রফগভ
নুয ইরাভ
রকভত রভাল্যা
ভানেজা রফগভ
হখা যকায
প্রদী কুভায যকায
ভায়া যানী
ভভতা রনা খাতুন
মৃত আব্দু ারাভ
রভাছবরভা রফগভ
হফজন গাবয়ন
হনভাই গাইন
আবরাভহত গাইন
ফাবুর চন্দ্র সূত্র ধয
াধন চন্দ্র সূত্র ধয
ফানা যানী সূত্র ধয
রভাোঃ হপবযাজ হভঞা
রভাোঃ ফাফয আরী
জুবরখা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
রভাোঃ আব্দুর জব্বায
রভাছাোঃ নূযানায
হফকা ভন্ডর
হফনুকা কৃষ্ণ ভন্ডর
রযনুকা যানী ভন্ডর
রভাাোঃ নাহযন নাায
মৃত নাদ রাবন
রভাাোঃ যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাোঃ রবকন্দায আরী
রপারী
রাভা যায়
ররারনী যায়
ভায়া যায়
রভাোঃ াফীবুয যভান হরভন
রভাোঃ যহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ হরহ রফগভ
আহনছুয যভান
আব্দুর কহযভ
নুযজাান খাতুন
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
রভাোঃ আব্দুর ক
রভাাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ যাবর যকায
রভাোঃ ভহতউয যভান
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
এ. এপ. এভ. ভামুদ াান
রভাোঃ আবুর াান হহিকী
হহিকী
রভাছাোঃ জাানাযা খানভ
ুঁ
ুঁ া
এ.রক.এভ. আর পাত্তা কহযভ ভূঞা এ.রক.এভ. পজলুর কহযভ ভূঞ
পাবতভা খাতুন ভভতাজ
সুব্রত দা
নৄহরন চন্দ্র দা
হযন যানী দা
রভাছাোঃ পাবতভাতুজ্জহুযা
রভাোঃ আছাফ আরী পহকয
রভাছাোঃ ভহরদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ যহভা হফহফ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/11/1993
10/05/1996
28/11/1993
26/10/1991
25/03/1991
২৮/০৯/১৯৯৬
08/08/1993
02/08/1993
11/12/1991
01/01/1989
02/01/1993
01/12/1998
02/05/1989
17/11/1996
10/06/1992
02/04/1992
05/11/1994
15/10/1987
04/04/1990
10/09/1989
20/01/1990
20/11/1995
01/07/1987
29/06/1992
12/01/1995
23/12/1994
01/07/1993
15/06/1994
21/12/1995
25/11/1995
01/01/1994
19/11/1990
12/05/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86733

রভাোঃ াহনপ ভাসুভ

86734

রভাোঃ মুা হভয়া

86735

রভাোঃ াহভভ রপযবদৌ

86736

আরাজ উহিন

86737

রভাোঃ রভাকবরছুয যভান

86738

রভাোঃ াহফবুয যভান

86739

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

86740

রভাছাোঃ রপযবদৌী আকতায

86741

রভাোঃ জুরহপকায আরী খান

86742

রভাোঃ যাজীফ ভীয

86743

উবম্ম াহফফা

86744

ভাহযয়া আহজভ

86745

উবম্ম াীয়া আিী

86746

রভাোঃ আফদুর কাবদয

86747

রভাছাোঃ াহনা খাতুন

86748

রভাোঃ যাজু রচৌধুযী

86749

রভাছাোঃ াযহভন ইরাভ

86750

প্রীহত যানী

86751

সুজন খান

86752

সুহপ্রয়া ভারাকয

86753

সুফণ িা যানী দা

86754

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ

86755

রভাোঃ ভানেজুয যভান

86756

প্রদী চন্দ্র দা

86757

রদফপ্রাদ দা

86758

যতন কুভায যায়

86759

রভাোঃ আহযনেয যভান

86760

রজযাহতভয় যদায

86761

খান রুবফর রাবন

86762

রভাাম্মদ াাদাত রাবন

86763

রভাোঃ ভাসুদ যানা

86764

াানাযা

86765

কাভার উহিন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
াানাজ াযবীন
রভাোঃ ভহন হভয়া
রভাছাোঃ রজানা রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রপযবদৌী রফগভ
রভাফাযক রাবন
যাবরা রফগভ
মৃত রভাোঃ আব্দুছ ছাত্তায
ভহদনা রফগভ
রভাোঃ রতাতা হভয়া রখ
রভাাোঃ হভনাযা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রগারাভ যব্বানী
রভাছাোঃ রজাবফদা রফয়া
রভাোঃ হজয়াযত আরী খান
রভাছাোঃ যাহভা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ ভীয
তানহজয়া রফগভ
মৃত রভাোঃ আনায আরী
নাহযন আক্তায
আতাউর আহজভ
হদরাযা আহজভ
মৃত রভাোঃ আনায আরী
নাহযন আক্তায
রভাোঃ ভহজবুয যভান
জহযনা রফগভ
রভাোঃ রাযাফ রাবন
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ রচৌধুযী
পাহত রফগভ
রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ
ভাবজদা রফগভ
মাদফ চন্দ্র কুন্ডু
রযখা যানী
কাবভ খান
আবভনা রফগভ
যরার ভারাকয
ঝণ িা ভারাকয
হজবতন্দ্র চন্দ্র দা
আযহত যানী দা
রভাোঃ ভহজবুয যভান
যাবফয়া রফগভ
মুযকান আরী
ভাবরকা খাতুন
প্রতা চন্দ্র দা
হখা যানী দা
রদবফন্দ্র চন্দ্র দা
হনভিল্লা যানী দা
াগয চন্দ্র যায়
গীতা যানী যায়
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ রযাবকয়া খাতুন
সুহজত যদায
কহনকা যানী যদায
সুরতান খান
হযহজয়া রফগভ
আরী আজভ হকদায
যাহজয়া খাতুন
মৃত লুৎপয যভান
রভাছাোঃ রযাবভরা রফগভ
হভজানুয
রুহফনা
ফদয উহিন
জুবফদা খাতুন
Page 205 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

04/10/1996
28/05/1991
21/10/1990
22/10/1993
10/10/1990
01/02/1997
10/03/1993
25/05/1987
10/11/1992
01/12/1987
09/09/1992
04/01/1991
13/07/1998
26/12/1990
11/12/1988
13/09/1993
25/12/1993
29/08/1997
01/06/1989
14/05/1997
10/12/1996
01/06/1994
15/12/1993
08/11/1988
04/10/1988
10/02/1990
23/06/1987
16/08/1998
10/10/1993
15/10/1989
15/10/1988
10/11/1993
08/12/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86766

আব্দুর কহযভ

86767

রভাোঃ ভহউহিন

86768

ইভাভ াান যাহপ

86769

রভাোঃ সুভন খান

86770

রভাোঃ নাজমুর আরভ খান

86771

সুযাইয়া আক্তায রভহয

86772

রভাোঃ বুরবুর রাাইন

86773

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

86774

হযনের ইরাভ

86775

রভাোঃবহরভ রাবন

86776

রভাোঃ আবু তাবয

86777

রভাোঃ যাহজফ রভাড়র

86778

পহযদুর ইরাভ

86779

রহরভ রযজা

86780

রভাোঃ হনজাভ উহিন

86781

আঁহখ খাতুন

86782

রভাোঃ আবু কাউছায

86783

রভাোঃ রাাগ

86784

আবু াান

86785

শ্যাভর কুভায ভন্ডর

86786

প্রকা ভন্ডর

86787

আহযনের ইরাভ

86788

রভাাোঃ আবুর খাবয়য

86789

এ এভ াইনের আরভ

86790

রভাোঃ আরভগীয রাবন

86791

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

86792

পযাদ পয়ার খান

86793

রভাছাোঃ তাহরভা খাতুন

86794

আফদুল্লা আর ইভযান

86795

রভাোঃ আহযপ রাবন

86796

রদবফ কাহন্ত দা

86797

রভাোঃযাহকবুর ইরাভ

86798

রভাোঃ আইনার ক

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আবুর রাবন
যহভা খাতুন
রভাোঃ পারুক হকদায
ভাছুভা রফগভ
ফীয মুহক্তবমাদ্ধা আহভনুর ক
জাানাযা রফগভ
মৃতোঃ হভযাজ খান
হযনা আক্তায
রভাোঃ আব্দুর াবভ খান
মৃত রভাবভনা রফগভ
রভাোঃ হহিকুয যভান
নাজভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ক
অহজপা রফগভ
মৃত রতবছয রভাল্লা
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রগারা ভন্ডর
াহয়া খাতুন
রভাোঃ আোঃ কহযভ
রভাছাোঃ রহযনা রফগভ
আব্দুর যহদ রফাযী
াযবীন আক্তায
আহতয়ায যভান
আক্তাযী রফগভ
ভভতাজ উহিন
ভবনায়াযা রফগভ
আব্দুয যহদ হফশ্বা
তহুযা খাতুন
রভাোঃ জাভতুল্লা
জাবরা রফগভ
রভাোঃ নান্নু হভয়া
ভযহুভ নুরুিাায রফগভ
রভাোঃ আবুর পবয়জ
রভাছাোঃ রহরনা আকতায
রভাোঃ পজলুর ক
াহভদা রফগভ
রভাোঃ ছহয আরী
াহনা হফহফ
যাখার চন্দ্র ভন্ডর
কাহভনী যানী ভন্ডর
মৃত বফশ্বয ভন্ডর
তী যানী ভন্ডর
রতাউয যভান
তাবযা রফগভ
রভাাোঃ হযনের ইরাভ
রভাাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
এ এভ রযজাউর কহযভ
বুযা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রতা রফগভ
রভাোঃ রাফান রভাল্লা
রভাাোঃ যাবদা রফগভ
নূবযান নফী খান
রযবফকা সুরতানা
রভাোঃ ভান গহন
রভাছাোঃ াবজযা খাতুন
আফদু াত্তায ারাদায
ভযহুভা ারভা আক্তায
রভাোঃ বয আরী
আবরয়া রফগভ
রদফী চযন দা
ভাধফী যানী দা
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ মুনবছয আরী
রভাছাোঃ যাইভা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

08/02/1989
16/05/1994
15/07/1993
05/10/1992
03/06/2017
24/12/1995
07/01/1991
02/08/1993
17/04/1989
07/05/1997
05/10/1994
25/12/1990
11/09/1998
11/11/1992
04/01/1986
08/09/1997
05/06/1990
20/12/1990
14/01/1994
27/12/1990
21/07/1992
12/03/1993
29/12/1995
11/07/1987
13/05/1996
12/10/1992
05/03/1990
01/08/1994
15/05/1988
16/03/1992
03/01/1990
18/11/1992
08/04/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86799

রভাোঃ রারচাদ আরী

86800

রভাোঃ হবভর পারুক

86801

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

86802

রভাোঃ রভবদী াান

86803

রভাোঃ আরাদ রাবন

86804

রভাোঃ হভঠুন ইরাভ

86805

হভরন রাাইন

86806

াযহভন আক্তায

86807

রভাোঃ ইউসুপ আরী

86808

জাভার উহিন

86809

রভাোঃ নুবয আরভ যদায

86810

রভাোঃ রুবফর হভয়া

86811

আজমুন নাায

86812

আকা ফাক

86813

আযানের ইরাভ

86814

রভাোঃ াইনের ইরাভ

86815

রভাোঃ ভাহপ হভয়া

86816

রভাোঃ হুভায়ুন কহফয

86817

ফনানী খাতুন

86818

ফকুর যায়

86819

হদরী চন্দ্র দত্ত

86820

হজল্লুয যভান

86821

আযাপাত রাবন

86822

রভাোঃ ইকফার হুাইন

86823

নূরুর ইরাভ

86824

ভাইন উহিন

86825

রভাছাোঃ রাফনী খাতুন

86826

রভাোঃ আরভগীয রাবন

86827

রভাছাোঃ নাহদা নাছহযন

86828

হফউটি আক্তায

86829

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

86830

রভাোঃ কাভারুজ্জাভান

86831

রভাোঃ কাভরুর াান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ গনেয যদায
রভাছাোঃ রপারী খাতুন
মৃত ইউনু আরী যদায
রভাছাোঃ নেরভহত খাতুন
রভাোঃ রাযাফ আরী
াবরা রফগভ
আব্দুর গহন হকদায
রভাাোঃ খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর য়াবদ
রভাছাোঃ পাহভা রফগভ
রভাোঃ কাভার আকন্দ
রভাছাোঃ হফউটি রফগভ
রগারাভ রভাস্তপা
হযপা
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
হহযনা আক্তায
রভাোঃ রভাাবযপ
রভাাোঃ ভভতাজ রফগভ
যাজ্জাক হভয়া
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ যদায
রভাছাোঃ জুবরখা রফগভ
মৃত রভাোঃ পজলুর ক মুিী
রভাছাোঃ ছুরুতন রফগভ
মৃত নাজমুর ক যকায
যাবপজা রফগভ
সুকুভায ফাক
ান্তনা ফাক
রভাোঃ দুরার রভাল্লা
আবরয়া রফগভ
আোঃ ভহজদ
রভাাোঃ আবভনা রফগভ
রভাোঃ পহযদ হভয়া
রভাছাোঃ রজহভন খানভ
রভাোঃ াজাান আরী আকন্দ
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
রভাোঃ ইাযত আরী
হযনা খাতুন
হনভাই যায়
াহন্ত যায়
হনভির চন্দ্র দত্ত
াযফতী যানী
তবয়জ উহিন
জুবরখা হফহফ
রভাোঃবভাফাযক রাবন
হযনা রফগভ
রভাোঃ ারুন অয যহদ রভাল্যা
জাবদা রফগভ
ইাাক আরী
নাযহগ রফগভ
আব্দুর খাবরক
ভাবরকা রফগভ
রভাোঃ জাভাত রখ
রভাছাোঃ রযবনা খাতুন
রভাোঃইভাইর ভন্ডর
রভাছাোঃ সুন্দযী খাতুন
রভাোঃনজরুর ইরাভ খান
রভাছাোঃ রজহভন আযা খানভ
রভাোঃ ফাফয আরী
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ বতয়ফ রাবন
রভাছাোঃ ভাবজদা খাতুন
এ.হফ. এভ যহফউর ইরাভ
রভাছাোঃ ভহজিনা খাতুন
রভাোঃ আব্দু রাফান
মৃতোঃ কাফাহ রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/11/1994
31/12/1992
03/12/1992
01/03/1994
18/05/1999
10/11/1996
02/01/1994
05/06/1996
01/01/1997
04/02/1989
25/12/1992
01/03/1990
31/12/1990
17/08/1993
21/08/1991
05/05/2017
01/01/1993
31/12/1992
01/01/1992
04/12/1987
05/12/1991
19/09/1995
25/02/1996
02/01/1990
10/08/1993
08/10/1992
16/07/1989
13/12/1991
25/11/1994
01/01/1995
05/01/1990
18/05/1993
03/06/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86832

গাহরবুয যভান

86833

রভাোঃ বুজ আরী

86834

রভাোঃ আব্দুর াহভদ

86835

রভাোঃ আর ভামুন আকন্দ

86836

রভাোঃ জাহদুর াান

86837

রভাোঃ াজাান আরী

86838

রভাোঃ এভদাদুর ক

86839

রভাোঃ ইভাইর রাবন

86840

হভজিা াবদক রফগভ

86841

াহব্বয রাবন

86842

রভাাম্মদ ভহনরুজ্জাভান

86843

রভাোঃযহপকুর ইরাভ

86844

রভাোঃ রভাস্তপা কাভার

86845

রভাোঃ হপবযাজ আরী

86846

রযাকানা খাতুন

86847

আবুর কারাভ

86848

রাবর যানা

86849

রভাোঃ াহকর আনছাযী

86850

াীন হভয়া

86851

রভাোঃ আরতাপ রাবন

86852

রভাোঃইউনুছ

86853

রভাোঃ রভবদী াান

86854

জারার উহিন

86855

রভাোঃ রভবদী াান

86856

রভাোঃ হযনের ইরাভ

86857

রভাোঃ নাজমুর হুদা

86858

রভাোঃ যাবদ হভয়া

86859

রভাোঃবারাইভান আরী

86860

ভাবুবুয যভান

86861

প্রবদ্যাৎ কুভায ভন্ডর

86862

ধবভিন্দ্র কুভায কয়ার

86863

রভাোঃ সুরতান রাবন

86864

আহল বফযাগী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রাআতাউয যভান
রজাবফদা রফগভ
রভাোঃ তাবরফ যদায
মৃত সুযহত রফগভ
রভাোঃ আবনছ উহিন আকন্দ
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
মৃত আব্দু বুয আকন্দ
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ রফগভ আকতায
রভাোঃ াভছুয যভান
রভাছাোঃ ভহদনা খাতুন
রভাাম্মদ আরী
রভাচাোঃ এহভহর রফগভ
রভাোঃ ঝরু ভন্ডর
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ চান হভয়া
রবরনা খাতুন
রভাাম্মদ আরীনূয
াবরা রফগভ
রভাোঃ আরী উহিন
আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ আোঃ ছাত্তায
যাহজয়া আক্তায
রভাোঃ শুকুয আরী
রভাছাোঃ পহযদা াযবীন
রার হভয়া
যউানাযা রফগভ
আবুর কাবভ
কনক রফগভ
রভাোঃ রফল্লার রাাইন
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আহনসুর ইরাভ
রভাছাোঃ রপারী াযবীন
ভকবুর রাাইন
রগাবরজা রফগভ
রভাোঃ আবুর ফাায
আয়া রফগভ
রভাোঃ ইহরয়া
জাহকয়া রফগভ
রগারা হভয়া
ফদরুিাায
আবু জাপয
রাবন আযা রফগভ
রভাোঃ আরী রভাতুজ
ি া খন্দকায
রভাছাোঃ রভাযবদা রফগভ
পহকয ভম্মদ
রভাছাোঃ বনযা খাতুন
রভাোঃ াভসুর হুদা
নাযহগছ রফগভ
রভাোঃ আব্দুর য়াবদ যকায
রভাাোঃ আয়া খাতুন
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
ছারভা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ হভয়া
আবনায়াযা রফগভ
প্রবাল চন্দ্র ভন্ডর
সুলভা যানী ভন্ডর
শুহত কয়ার
ারুর যানী কয়ার
রভাোঃ পয়জহিন
ভানুয়াযা
সুহনর বফযাগী
কহনকা বফযাগী
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/10/1994
15/06/1994
20/09/1987
18/04/1992
15/06/1990
22/12/1987
09/09/1991
12/12/1992
10/09/1987
10/02/1998
01/09/1991
01/02/1989
04/02/1992
07/12/1993
10/08/1997
06/02/1995
01/12/1991
21/12/1991
15/01/1992
30/01/1994
03/01/1992
10/01/1997
12/09/1989
14/01/1995
07/09/1994
13/10/1989
31/12/1993
11/11/1991
08/02/1995
18/07/1987
10/09/1989
16/08/1988
06/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86865

াগয রচৌধুযী

86866

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

86867

জয়বদফ ভন্ডর

86868

রভাোঃ হুভায়ন কহফয

86869

তাহরভা খাতুন

86870

পয়ার রক

86871

আহতকুয যভান

86872

আযানের ইরাভ

86873

অহনক হফশ্বা

86874

অহদুর ইরাভ

86875

রগাার দা

86876

রভাোঃ ররবু হভয়া

86877

রভাোঃ ইউসুপ আরী

86878

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ যকায

86879

রভাাম্মদ ভহনয রাবন

86880

রভাোঃ হযনের ইরাভ

86881

রভাোঃ ভাসুভ হফল্লা

86882

ইব্রাহভ খহরলুল্লা

86883

নহণ িভা ঠাকুয

86884

রভাোঃ রুবফর হভয়া

86885

চঞ্চর ার

86886

রভাোঃ াীনুয আরভ

86887

হনলুপা ইয়াহভন

86888

রভাোঃ জুবয়র ারাদায

86889

অন্তযা যানী বি

86890

রভাছাোঃ নুযযাত জাান

86891

রভাোঃ ইয়াহছন আযাপাত

86892

রভাোঃ ভামুদুর াান

86893

াযহভন আক্তায

86894

রভাোঃ এনামুর ক

86895

রভাোঃ াযববজ আরভ

86896

রভাোঃ আযানের ইরাভ

86897

পয়র ইফবন আাদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আহযনের ইরাভ
রহতপা রফগভ
রভাোঃ াাজান আরী
রযাবকয়া রফগভ
রদফযিন ভন্ডর
হফতা ভন্ডর
রভাোঃ রভাবরভ যদায
রভাছাোঃ আনজুভানআযা রফগভ
রভাোঃ হিীক যদায
হযহজয়া রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
আভা রফগভ
রভাোঃ এয়াকুফ
লুৎনেয নাায
জহুরুর ইরাভ
নুযিাায রফগভ
অনন্ত হফশ্বা
রিী হফশ্বা
রভাোঃ যাজন মুিী
রুহফয়া রফগভ
ফাভাচযণ দা
সুরিী যানী দা
রভাোঃ রভাকবরছুয যভান
রভাছাোঃ পাবতভা খাতুন
রভাোঃ হুকুভ আরী মুিী
যাহদা রফগভ
মৃত ভহজফয যভান যকায
রভাাোঃ যাবফয়া রফগভ
রভাাম্মদ ইভাইর রাবন
রভাবভনা রফগভ
রভাোঃ হদুল্লা
রভাছাোঃ াভসুন নাায
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন রভাাোঃ
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ ভহপজ উহিন
রভাছাোঃ রজানা রফগভ
ফাবুরার ঠাকুয
ভভতা ঠাকুয
রভাোঃ মুনছুয আরী
রভাছাোঃ কাাী রফগভ
দুরার কৃষ্ণ ার
সুসুভা যানী ার
রভাোঃ াাজাান হভয়া
রভাছাোঃ াবয়স্তা রফগভ
রভাোঃ হদুর রখ
হপারী
আব্দুর আহজজ ারাদায
রতাযা রফগভ
নবযন্দ্র নাথ বক্ত
রফরা যানী
রভাোঃ যহফউর ইরাভ
রভাছাোঃ রকাহনুয রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ য়াহদ হভয়া
আভা রফগভ
যহপকুর ইরাভ
নাায আক্তায
রভাোঃ জহভ উহিন
রভাছাোঃ রানাবান
রভাোঃ ভয আরী
াযবীন রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
নাায আক্তায
আাদুর ক
হপবযাজা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

04/01/1994
03/12/1989
১৬/১০/১৯৯০
0৮/0৫/19৯৮
07/04/1992
26/12/1990
02/04/1988
3১/1০/1996
16/08/1995
15/08/1997
04/08/1994
08/02/1995
05/01/1993
25/09/1987
19/05/1993
06/10/1987
২2/0৪/19৯০
14/03/1994
02/02/1990
02/02/1995
04/01/1988
28/10/1989
01/01/1993
14/08/1990
05/02/1996
10/10/1995
01/04/1993
20/09/1993
10/02/1998
10/10/1990
16/12/1991
07/06/1995
01/08/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86898

রভাোঃ এযাদুর ইরাভ

86899

রভাোঃ ভাইনুর ইরাভ

86900

হরহর আক্তায

86901

পাবতভা তুজ জুম্মা সুযবী

86902

আর-ইভযান রাবন

86903

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

86904

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান

86905

রভাোঃ রাবর যানা

86906

রভাোঃ া আরভ জীফ

86907

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

86908

রভাোঃ াহকর আবম্মদ

86909

রভাোঃ াইদুয যভান

86910

নয়ন যিন িা

86911

রভাোঃ হজয়াউয যভান

86912

সুভী আক্তায

86913

রভাোঃ কাভরুর াান

86914

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

86915

ায়রা াযবীন

86916

রভাোঃ জাহকয রাবন

86917

ইযাত জাান হভভ

86918

াজ্জাদুর আরভ

86919

রভাোঃ পয়ার রাাইন

86920

যাবফয়া আক্তায

86921

রগারাভ পারুক

86922

আব্দুর ফাযী

86923

আবু ািান

86924

ইয়াহছন আযাপাত

86925

াবনায়ায রাবন াহন

86926

হভরন চন্দ্র যকায

86927

রভাোঃ আহযনেজ্জাভান

86928

হরা রন

86929

রভাোঃ হন আরী

86930

রভাোঃ রভাস্তপা কাভার

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৩)

(৪)

(৫)

রভাোঃ নাহছভ উহিন
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
আব্দুর জব্বায ঢারী
ভাকসুদা রফগভ
য়াহরউল্লা
জাানাযা
রভাোঃ জহভ উহিন রভাল্লা
জািাতুর রপযবদৌী
রভাোঃ জীভ উহিন রভাল্লা
জািাতুর রপযবদৌহ
রভাোঃ রানার রখ
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
রভাোঃ আহজজুয যভান
রভাছাোঃ াবরা রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
যবানু ক
রভাোঃ ভীন খান
মুহরভা খানভ
মৃত রভাোঃ নূরুর ইরাভ
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ তাযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ াথী রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
সুনীর যিন ভিা
ন্ধ্যা যানী ভিা
রভাোঃ আব্দুর ভািান হভয়া
রভাছাোঃ জয়নফ রফগভ
আব্দুর ভহতন
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
রভাছাোঃ রাবনয়াযা রফগভ
মৃত রভাোঃ ীদ মৃধা
ারুর রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ক
নুরুন রনায ভঞ্জু
রভাোঃ ভহভন আরী
রভাছাোঃ াানা রফগভ
রভাোঃ রগারাভ পারুক
নাজমুন নাায
নুরুর আরভ
নুরুিাায রফগভ
রভাোঃ ভয আরী ারাদায
াভসুননাায রফগভ
রভাোঃ যহফউর রাবন
াযবীন আক্তায
রভাোঃ হহিকুয যভান
াহপয়া রফগভ
আব্দুর আরীভ
মৃত জহযনা
ইউসুপ আরী
াবজযা খাতুন
মৃত আবু ইউছুপ
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আরতাফ হভয়া
হভনাযা রফগভ
ভাবদফ যকায
অিরী যানী যকায
রভাোঃ তানহজলুয যভান
রভাছাোঃ আক্তাযা রফগভ
মৃত অহনর কুভায রন
ডহর যানী রন
রভাোঃ আনারুর ক
রভাছাোঃ চায়না খাতুন
রভাোঃ াহপজুয যভান রভাল্লা
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
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15/12/1988
15/07/1995
11/01/1997
04/11/1994
14/03/1994
03/03/1995
08/12/1988
01/01/1992
27/09/1995
03/12/1989
03/01/1988
02/05/1988
20/10/1988
10/08/1989
31/12/1998
19/01/1994
13/12/1989
02/11/1998
17/09/1989
04/05/1990
11/06/1994
15/08/1989
25/11/1989
01/01/1989
01/01/1995
26/02/1992
30/11/1989
10/07/1995
30/11/1987
24/11/1992
23/06/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86931

রভাোঃ রফল্লার

86932

রভাছাোঃ াথী আক্তায

86933

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুদ

86934

হফশ্বহজৎ কুভায যকায

86935

উজ্জ্বর চন্দ্র দা

86936

রভাোঃ হভজানুয যভান

86937

মৃতুযিয় হফশ্বা

86938

দীহি যায়

86939

হফপ্লফ চক্রফতী

86940

রভাোঃ নাহয খান

86941

হরভন আবম্মদ

86942

রভাছাোঃ াহরভা রফগভ

86943

রভাোঃ ািাভ রাবন

86944

যাবর হভয়া

86945

রভাোঃ সুইট াান

86946

যত্না ফাড়ড়

86947

রভাোঃ ভহন

86948

চন্দন কুভায যকায

86949

াযহভন হকদায

86950

যাবফয়া রফগভ

86951

যাবফয়া আক্তায

86952

রভাোঃ হুভায়ূন কহফয

86953

রভাোঃ জহভ উহিন

86954

তানহজভা আকতায

86955

এ. এভ. ভহজফয যভান

86956

কাহনছ পাবতভা

86957

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ

86958

রভাোঃ আহযনের াান

86959

রভাোঃ যাহকফ আবভদ

86960

রভাোঃ আব্দুর ভাবরক

86961

রভাোঃ এনাইদুয যভান

86962

ভাদী আর াান

86963

রভাোঃ ভহউহিন আবভদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আযবদ আরী
রভাছাোঃ পাবতভা খাতুন
রভাোঃ হয উহিন
রভাছাোঃ াানাজ হফহফ
মৃত ইব্রাহভ রাবন
রভাছাোঃ রপযবদৌ আযা
যনহজৎ কুভায যকায
াফ িতী যানী
ঝাযিন চন্দ্র দা
ভারতীযানী দা
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
হভনাযা রফগভ
হফবযন হফশ্বা
অত্র হফশ্বা
রগাহফন্দ যায়
হফতা যায়
অঞ্চন চক্রফতী
হদারী চক্রফতী
রভাোঃ আরাউিীন্ খাঁন
ছাবরা রফগভ
আবুর রাবন পযাহজ
ভামুদা রফগভ
রভাোঃ রন হভয়া
রভাছাোঃ ফাফরী রফগভ
রভাোঃ আোঃ যভান
রভাছাোঃ হউরী খাতুন
ভযহুভ ভালু হভয়া
াহরভা আক্তায
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাছাোঃ সূবম িনা খাতুন
যনহজৎ ফাড়ড়
হনরীভা ঘটক
রভাোঃ জাভার রাবন
ভহযয়ভ
মৃত হবযন্দ্র নাথ যকায
মৃত হভনা যানী যকায
রভাোঃ ইউনু হকদায
াবযা রফগভ
আব্দুর আহজজ খাঁন
খাহদজা
আব্দুয যীদ গাজী
নাহভা রফগভ
রভাোঃ ফজলুয যভান খহরপা
রভাাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ আযবদ হকদায
যাহভা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান খান
াবরা রফগভ
রভাোঃ াবছন আরী
রভাছাোঃ পহযতন রফগভ
আব্দুর ফাবযক
রফবদনা
আাবম্মদ উল্লা
াহরভা রফগভ
রভাোঃ জহুরুর ক
রভাছাোঃ আয়া রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
রভাছাোঃ রযখা রফগভ
রভাোঃ আবু জাপয
ছারভা খাতুন
রভাোঃ যভজান আরী
রভাছাোঃ রযহজয়া খাতুন
হুভায়ুন কহফয
আবয়া রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন
খাহদজা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/04/1988
25/10/1997
31/12/1987
25/05/1987
10/11/1992
05/05/1988
28/01/1996
01/01/1989
11/11/1995
15/02/1997
11/02/1995
01/01/1996
17/08/1992
01/01/1989
05/09/1993
17/10/1995
01/01/1985
12/12/1992
15/04/1995
01/06/1990
27/02/1994
04/04/1998
01/09/1990
12/03/1997
31/12/1987
07/01/1990
15/08/1996
11/06/1989
12/01/1993
05/06/1989
10/12/1994
26/03/1991
26/01/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86964

রভাছাোঃ আযজুভান সুরতানা

86965

আফদুর াহরভ

86966

রভাোঃ াবনায়ায রাবন

86967

তাব্দী ধয

86968

জহন রচৌধুযী

86969

রভাতাহব্বয াহযয়ায

86970

রভাোঃ আযানের ইরাভ

86971

াযহভন আক্তায রদারন

86972

সুজন

86973

রভাোঃ ভামুন হভয়া

86974

যহপকুর ইরাভ

86975

ইয়াহয়া যাহকফ

86976

রভাোঃ াহযয়ায হযভন

86977

রভাোঃ আোঃ যভান

86978

াযহভন আক্তায

86979

রভাোঃ রপযবদৌ

86980

রভাোঃ ফাবুর হভয়া

86981

রভান চন্দ্র যায়

86982

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

86983

বুরবুর আবভদ

86984

আহতকুয যভান

86985

জাহদুর ইরাভ

86986

রভাছাোঃ ভহনযা খাতুন

86987

রভাোঃ াানুর রপযবদৌ

86988

মুহি আক্তায

86989

রভাোঃ ইভযান াবটায়াযী

86990

রভাোঃ হযন ারাদায

86991

সুক কুভায ভন্ডর

86992

রভাোঃ রাানুয যভান

86993

রভাোঃ নহফনুয ইরাভ

86994

রাবর যানা

86995

কাজী যাবর

86996

রভাোঃ হযন আরী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আহজজায যভান
ারভা সুরতানা
আবু াভা
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ াাদত রাবন
রভাছাোঃ ছহফরা রফগভ
প্রান্ত ধয
হল্পী ধয
দয়ার রচৌধুযী
স্বপ্না রচৌধুযী
রভাজাবম্মর ক
ভনহজরা খাতুন
রভাোঃ আউয়ার রক
আছভা রফগভ
রভাোঃ দুরার হভয়া
হযনা রফগভ
রভাস্তপা
রযাবকয়া
আব্দু ছাত্তায ারাদায
াযবীন নাায
হহিকুয যভান
জহুযা রফগভ
নুরুন নফী
যায়ানা রফগভ
আব্দুর ভহজদ হভয়া
রভাাোঃ াবরা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
আবরয়া রফগভ
আব্দুর ভাবরক
ানাজ াযবীন
রভাোঃ আবদ মৃধা
মৃতোঃ জমুনা রফগভ
রভাোঃ ছাবয়দজাভান প্রাাং
রভহযনা রফগভ
হতত ফন যায়
নহভতা যানী
রভাোঃ ফাবু আকন্দ
রভাছাোঃ রগারাী রফগভ
ভকবুর রাবন
জহুযা খাতুন
আান উহিন খান
আহম্বয়া খানভ
রভাোঃ আহজভ উহিন
রপারী খাতুন
নুয রভাাম্মদ রাবন
মৃত পাবতভা খাতুন
রভাোঃ ভজুরুতুল্লযা
রভাছাোঃ ভামুদা রফগভ
আব্দুর ভািান
জহুযা রফগভ
রভাোঃ াজাান াবটায়াযী
াহকরা রফগভ
রভাোঃ রারহভয়া ারাদায
সুহপয়া রফগভ
অতুর কৃষ্ণ ভন্ডর
হদারী যাণী
রভাোঃ ভখবরছুয যভান
রভাছাোঃ হখনা খাতুন
রভাোঃ পহকয আম্মদ
রভাাোঃ আহম্বয়া রফগভ
আহজফয যভান প্রাাং
খুহক রফগভ
কাজী দারুর ইরাভ
উজ্জর রফগভ
রভাোঃ আহভয রাবন
আবভনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/05/1987
25/03/1994
30/10/1989
15/10/1993
20/03/1993
13/06/1996
06/02/1995
16/06/1988
12/09/1994
10/03/1993
23/02/1991
07/02/1995
02/02/1995
01/02/1995
11/01/1989
09/08/1993
21/04/1988
16/10/1989
28/12/1996
15/10/1988
08/02/1989
12/07/1990
16/06/1989
07/12/1993
15/10/1993
29/09/1993
02/05/1993
08/03/1990
07/12/1995
01/07/1987
25/10/1991
28/09/1991
06/06/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

86997

রভাোঃ পজবর যাহব্ব

86998

রভাোঃ রাবয়ফ ভামুদ

86999

রাবু কুভায ভন্ডর

87000

ঐী আক্তায ইবা

87001

হভভজার

87002

আবুর রাবন

87003

রভাোঃ াববর ভামুদ

87004

আবুর ফাায

87005

হভতু আক্তায

87006

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

87007

াভীভ হভয়া

87008

রভাোঃ যাহকবুর াান

87009

রভাোঃ াইনের ইরাভ

87010

রভাোঃ ফাবুর রাবন

87011

রভাোঃ যভান ভাতুব্বয

87012

রভাোঃ আরাদ রাবন

87013

খাহদজাতুর কুফযী

87014

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

87015

রভাোঃ াইনের ইরাভ

87016

নাইমুর াান

87017

যীপ ভানেজা

87018

হভজানুয যভান

87019

রভাোঃ হন হভয়া

87020

রভাোঃ আহযনের ইরাভ হপ্রি

87021

বয়দ য়ারীউল্লা হরাংকন

87022

রাবর যানা

87023

ইব্রাীভ হফশ্বা

87024

রভাোঃ আর-আহভন রাাইন

87025

রভাোঃ নুয আরভ হহিক

87026

হফত্র কুভায

87027

পাযা রখ

87028

িয় যকায

87029

অয়ন ফড়ুয়া

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ বযায়ায রাবন ভার
রযানা রফগভ
মৃত. রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাাোঃ রয়াযা রফগভ
ববফ চন্দ্র ভন্ডর
রপারী ভন্ডর
রভাোঃ ইউনুছ মুহি
যহভা রফগভ
রভাোঃ আরাভ মুিী
তুহরয়া রফগভ
আফদুর ািান রভাল্লা
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ রজাবফদ আরী
ভযহুভা রয়াযী রফগভ
কাবভ ারাদায
যন আযা
রভাোঃ নূরুর আভীন
াহদা রফগভ
রভাোঃ আরতাফ রাবন রভাড়র
আবভনা রফগভ
রভাাম্মদ জারার উহিন
কাঞ্চন রফগভ
মৃত ভাইন উহিন
রযাহজনা
রভাোঃ ভাবুবুয যভান
আাংগুযী খাতুন
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
ভাবরকা রফগভ
রভাোঃ াজাান ভাতুব্বয
হনলুপা রফগভ
আবুর কাবভ মুিী
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহকভ
নাজভা আক্তায
আব্দুর াহকভ
নাজভা আক্তায
রভাকবরছুয যভান
ররীনা াযবীন
রভাোঃ যহভজ উহিন
রভাাোঃ নাজভা রফগভ
এরাী ফক
াহরভা খাতুন
নুরুর ইরাভ
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ ারুন হভয়া
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রখাকন হকদায
রভাাোঃ াভত আযা রফগভ
বয়দ কহরভ উহিন
হফউটি আক্তায
রভাোঃ ররাকভান
বানু রফগভ
রভাোঃ ীদ হফশ্বা
রভাাোঃ হভনা রফগভ
মৃত রভাক্তায রভাল্লা
রভাছাোঃ াহভদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুল্লা যকায
রভাছাোঃ রহতপা রফগভ
দুরার চন্দ্র ীর
নয়ন তাযা
রখ আফদুর জব্বায
রহরনা আক্তায
ভন্মথ যকায
যানী ফারা যকায
বন্তাল ফড়ুয়া
ইন্দ্রা ফড়ুয়া
Page 213 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

31/12/1996
30/12/1991
12/02/1989
19/10/1998
20/07/1996
17/05/1992
08/11/1997
03/05/1988
26/10/1988
05/03/1998
01/12/1989
15/01/1996
03/12/1989
01/01/1988
02/01/1992
20/12/1992
31/12/1987
21/05/1996
03/11/1995
18/08/1995
28/04/1988
17/09/1994
26/09/1989
01/09/1996
01/09/1992
04/05/1991
22/10/1994
01/01/1998
07/07/1995
27/10/1987
03/08/1989
12/01/1990
13/11/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

(১)
87030
87031
87032
87033
87034
87035
87036
87037
87038
87039
87040
87041
87042
87043
87044
87045
87046
87047
87048
87049
87050
87051
87052
87053
87054
87055
87056
87057
87058
87059
87060
87061
87062

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

(২)

(৩)

রভাোঃ হভনারুর ইরাভ

রভাোঃ পজলুর ক
হভনাযা আক্তায
তাহযকুর ইরাভ
হুভায়ন কহফয
জয়নফ
রভাোঃ াইনেয যভান
রভাোঃ আবু ছাইদ
রভাছাোঃ হনলুপা ইয়াহভন
রভাোঃ রভবদী াান
রভাোঃ রভাস্তাহপজায যভান
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ াানুয যভান
এজানুহি
াাযা ফানু
যতন কুভায যায়
গাটুযাভ যায়
চারুফারা যায়
রভাোঃ জুবয়র যানা
রভাোঃ রাবন আরী
নূফাায খাতুন
রভাোঃ পজবর যাব্বী
রভাোঃ পজলুর ক
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাছাোঃ াহভভা নাছহযন
রভাোঃ আরীভ উিীন
রভাছাোঃ াবজদা হফহফ
রভাোঃ রভাজাবম্মর রাবন
রভাোঃ কহরভ উহিন
রভাযবদা রফগভ
জাাঙ্গীয আরভ
মৃত: আব্দুর ভাবজদ
গবরজা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাাোঃ রাইরী হফহফ
রভাোঃ ভাসুদ যানা সুজন
রভাোঃ নয়াহভয়া
রভাছাোঃ ভাহনকা খাতুন
রভাোঃ হভজানুয যভান
ভীয নাহছয উহিন
আবরয়া খাতুন
রভন্ত কুভায যায়
ভবন্দ্রনাথ যায়
হনফারা যায়
এ. হফ. এভ. রতৌহপক াান হহিকী রভাোঃ আবুর াান হহিকী
রভাছাোঃ জাানাযা খানভ
রভাোঃ হজল্লুয যভান
আব্দুয যাজ্জাক যকায
জাানাযা খাতুন
ভূহত চন্দ্র যায়
কুর চন্দ্র যায়
কল্পনা যানী যায়
আব্দুয যহদ হকদায
রভাাম্মদ আরী হকদায
যহভা রফগভ
রভাছাোঃ আহভনা রফগভ
রভাোঃ আজাদ
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
হফত্র চন্দ্র যায়
হজবতন্দ্র নাথ যায়
হভনহত যাণী যায়
পয়ার আাম্মদ যাব্বী
হপবযাজ রাবন
রাকী আক্তায
রভাোঃ ভামুন- উয- যীদ
রভাোঃ আব্দুর গনেয রভাল্লা
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
রভাোঃ আাদুজ্জাভান
রভাোঃ আইয়ূফ আরী
াহপয়া রফগভ
রভাোঃ যহকবুর াান যহন
রভাোঃ আোঃ য়াবদ যকায
রভাছাোঃ রফগভ রযাবকয়া
রভাোঃ আহযনেয যভান
রভাোঃ কযভ আরী
াহনা রফগভ
নায়রা াযহভন
হদদায যসূর
াহভভা আক্তায
াথী খানভ
রভাোঃ আদভ আরী রভাল্লা
হযহজয়া রফগভ
সুজন রাবন
রভাকবছদ রফাযী
এবরভান
সুভন চাকভা
সুীর কাহন্ত চাকভা
ভদরাবদফী চাকভা
ভহযয়াভ আক্তায
রভাোঃ রানা হভয়া
হকনা রফগভ
রভাোঃ হয়া হভয়া
রভাোঃ আহজজুয যভান
রভাছাোঃ যনা আক্তায
রভাোঃ কাভার উহিন
রভাোঃ আোঃ ফাযী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

27/02/1992
01/01/1994
27/10/1991
27/03/1994
01/01/1994

07/08/1991
29/04/1990
22/10/1994
10/08/1988
10/11/1991
01/04/1996
10/05/1994
01/01/1990
05/06/2017
15/12/1994
01/03/1989
30/12/1991
06/08/1991
27/02/1993
15/02/1993
08/12/1996
09/06/1987
26/11/1994
07/09/1992
31/12/1987
12/07/1994
07/02/1993
25/04/1995
05/07/1989
01/12/1988
20/11/1990
04/03/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87063

কাভার উহিন

87064

রভাোঃ জুবয়র যানা

87065

নাজমুর রাবন

87066

ইবা আক্তায

87067

রভাোঃ হজান ভামুদ

87068

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

87069

হযনে হররাভ

87070

াহভয়া আরভ

87071

রাহনয়া আক্তায

87072

হপউল্লা রভাোঃ রযজা

87073

রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা খান

87074

ইভাভ রাবন

87075

রভাোঃ কাায আবভদ

87076

আহনসুয যভান

87077

রভাোঃ রাবয়ফ আবভদ

87078

হভযাজুর ইরাভ

87079

রভাোঃ াইপ ইহতয়াক জর

87080

রভাোঃ আরভগীয রাবন

87081

তাহনয়া আক্তায

87082

রভাোঃ অহভত াান

87083

রভাোঃ আউয়ার রাবন

87084

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

87085

রভাোঃ ভাবুফ আরভ

87086

রভাোঃ মুহভনুয ইরাভ

87087

রভাোঃ রাবর যানা

87088

াহজয়া নযীন াজ

87089

মুাম্মদ আরাউিীন

87090

যাহজফ হভয়া

87091

রভাোঃ রহরভ

87092

যাহকব রখ

87093

আাভহন

87094

রভাোঃ আর াান নাহদ

87095

ভবপকুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)

মৃত াান আরী ভূইুঁ য়া
হনলুপায ইয়াহভন
আব্দুয যফ গাজী
রভাাোঃ আকহরভা রফগভ
ইভদাদ রাবন
নাহভা রফগভ
রভাোঃ ইভাঈর রাবন দুরার
রযাবকয়া খানভ কুসুভ
রভাোঃ রভান্তাজ উিীন ফারী
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ক
লুৎপা রফগভ
ভাঈনুহিন
সূম ি বানু
ফদরুর আরভ
াানাজ রফগভ
রভাোঃ ারুন অয যহদ
পাহতভা রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ রগারাভ হকফহযয়া খান
জাানাযা রফগভ
আবুর াবভ
কুরছুভ রফগভ
রভাোঃ নূরুর আরভ
রভাছাোঃ আহম্বয়া খাতুন
আহতক উল্লযা
হফউটি রফগভ
রভাোঃ নাজমুর াান
মৃত হভব হউরী আক্তায
মৃত য়াজ উিীন
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ হভজানুয যভান
হযীনা যভান
মৃত রভাোঃ রুনুর আহভন
াহছনা রফগভ
ভাহনক ারাদায
হভনাযা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ আবয়া রফগভ
ছবফদ আরী
নুয বানু
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রুহফনা আক্তায
রভাোঃ আভজাদ রাবন
ভানেজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর রভাতাবরফ
াভছুন নাায
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাছাোঃ জুবফদা খাতুন
ারাহ উহিন রচৌধুযী
ানাজ রচৌধুযী
রভাাম্মদ পানাউল্লা
ভহজয়া রফগভ
ভহজবুয যভান
রযবনা রফগভ
রভাোঃ রভাছবরভ হকদায
রভাছাোঃ নুপা রফগভ
সুরতান রখ
তাছহরভা
আপাজ আরী
ভাামুদা রফগভ
রভাোঃ এভদাদুর ক
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
মৃতোঃ রভাখবরসুয যভান
রভবয রনগায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1992
25/03/1990
21/02/1999
30/11/1995
০৮/০১/১৯৯৪
30/12/1990
10/08/1994
27/06/1991
13/01/1997
25/01/1988
01/01/1988
02/12/1997
01/02/1989
22/07/1997
31/12/1995
01/08/1993
31/12/1994
03/01/1988
12/01/1994
10/02/1996
04/07/1987
05/11/1996
30/12/1991
14/12/1996
01/01/1992
17/08/1997
01/03/1989
30/10/1997
07/01/1991
23/11/1996
01/02/1994
01/02/1993
20/10/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87096

নুযাত আপহযন রাফন্য

87097

ভাবজদুর ইরাভ

87098

রভাোঃ াযয়ায রাবন

87099

রভাোঃ ইব্রাহভ খহরলুল্লা

87100

হভজিা রভাোঃ আহভরুর ইরাভ

87101

াযহভন আক্তায

87102

তন কুভায

87103

রভাোঃ াফনুয হফশ্বা হকযন

87104

রভাোঃ াইনের ইরাভ

87105

রভাোঃ রতৌহদ াান

87106

রভাোঃ রগারাভ যব্বানী

87107

রভাোঃ খহরলুয যভান

87108

পাবতভা আক্তায

87109

আব্দুল্লা

87110

আভীরুর ইরাভ

87111

অহফচর চাকভা

87112

হযাজুয যভান

87113

রভাোঃ কাইউভ

87114

রভাোঃ আকযামুর ইরাভ

87115

অনু কুভায দা

87116

পহযদা আক্তায

87117

াহকর আবভদ নাঈভ

87118

রকাহনুয আক্তায

87119

রভাোঃ াভসুর ক

87120

রভাোঃ হভজানুয যভান

87121

রভাোঃ ভহউয যভান

87122

রভাোঃ আবনায়ারুর ইরাভ

87123

রভাোঃ ভয পারুক

87124

রভাোঃ আবুর কারাভ

87125

যাহকফ রাবন

87126

ভাবজদুর কাজী

87127

রভাোঃ পয়ার রাবন

87128

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
ানাজ আযা রফগভ
নজরুর ইরাভ
ানাজ আযা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ইরাভ
রভাছাোঃ তাজবনায রফগভ
রভাোঃ াব আরভ
জাানাযা রফগভ
হভজিা রভাোঃ ফাাদুয আরী
রভাছাোঃ নহপজা রফগভ
রখ রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ খাবরদা রফগভ
হনতাই চন্দ্র
ভায়া যাণী
রভাোঃ হপউিীন হফশ্বা
রভাছাোঃ ছাবয়যা রফগভ
আব্দু াত্তায রখ
রফগভ াবরা
রভাোঃ আভজাদ রাবন
রভাাোঃ তহভনা াযবীন
রভাোঃ যভজান আরী
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ য়াবযচ আরী
আপবযাজা
রভাোঃ আব্দুর ফাবযক
ভবনায়াযা রফগভ
লুৎপয যভান
রভরুন রনছা
রভাোঃ কহফয রাবন
রযাজী
সুবয চন্দ্র চাকভা
অীহভকা চাকভা
আবু নাইভ ইউসুপ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ যহভ ফদায
রবরনা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ভহজদ
হফরহক রফগভ
মৃত যহফন্দ্রনাথ দা
যীনা যানী দা
াাফ উিীন
নাহছভা খাতুন
রভাাম্মদ আজারুর ইরাভ
ানাজ াযবীন
রভাোঃ আবুর কাবভ
াহনা আক্তায
রভাোঃ আহজজায যভান
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
রভাোঃ ছফকাদ আরী
রভাছাোঃ ভানেজা খাতুন
রভাোঃ সুরুজ্জাভান
রভাছাোঃ যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ হয়ায আরী
উবম্ম কুরসুভ
রভাোঃ হছহিক
নূয াহদা রফগভ
রুহুর আহভন ারাদায
হযনা রফগভ
রভাাবযপ কাজী
যফানু রফগভ
রভাোঃ আতাউয যভান
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ রভাাবযপ
াযহবন রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/01/1999
08/10/1991
01/04/1994
03/01/1992
01/10/1990
31/12/1993
30/06/1989
22/06/1987
20/01/1994
24/10/1998

02/12/1987
01/08/1993
30/08/1997
06/05/1994
04/07/1987
05/01/1999
12/05/1997
03/02/1993
11/07/1989
30/12/1996
08/02/1995
01/01/1994
17/02/1988
18/03/1992
02/02/1990
12/12/1995
01/01/1989
12/06/1990
15/12/1996
14/06/1989
07/03/1991
17/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87129

রভাোঃ ররার উহিন

87130

জুহরয়া আক্তায

87131

ভহনজা আক্তায

87132

ভাযজানা আরভ

87133

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

87134

ািাভ রাবন

87135

ররহভন ারাদায

87136

রভাোঃ ররাকভান

87137

রভাোঃ রহরভ খান

87138

রভাোঃ াখায়াত রাবন

87139

রভাোঃ গাপপায আরী

87140

রভাোঃ ভান গনী

87141

নাতন কুভায ফভিন

87142

রভাোঃ জহরুর ক

87143

রভাোঃ হদুর ইরাভ

87144

রভাোঃ জাপয রাাইন

87145

রভাোঃ ভামুনূয যহদ

87146

রপযবদৌী ক

87147

পাযজানা আক্তায

87148

রভাোঃ রাবর যানা

87149

ারুন-অয-যহদ

87150

াজ্জাদ রাাইন

87151

রভাোঃ াীন রযজা

87152

আরী আবম্মদ

87153

রভাোঃ নুয এভযান

87154

আবু যাবদ যকায

87155

সুহভ খানভ

87156

রভবরুননাায

87157

তানবীয রাবন

87158

তাভািা যভান

87159

রভাোঃ াইনের ইরাভ

87160

রনাভান

87161

রভাছাোঃ াযহভন আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আতাায উহিন
নাহছভা
রভাোঃ আব্দুর জহরর
ফাযী রফগভ
জনাফ রভাোঃ াজাান ারাদায
জনাফা আবভনা রফগভ
রভাোঃ া আরভ
াহদা আরভ
ারুনায যহদ
াহছনা রফগভ
আব্দুর খাবরক ারাদায
রভাাোঃ রাবরী
মৃত রভাোঃ ভহজদ ারাদায
বভাাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ আরী রাবন
আবভনা রফগভ
রভাোঃ যহদ খান
রভাছাোঃ হহযনা খাতুন
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রফফী আকতায
রভাোঃ হজিাত আরী
রভাছাোঃ তহভনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
রভাছাোঃ াহছনা রফগভ
বন্তাল কুভায ফভিন
াহন্ত যানী ফভিন
রভাোঃ জারার উহিন
রভাছাোঃ রকাহনুয রফগভ
রভাোঃ রবকন্দায আরী ভন্ডর
রভাছাোঃ রভাবভনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
রযবনা খাতুন
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ ভাবরকা হফহফ
রভাোঃ পজলুর ক
রভাছাোঃ ভানেজা রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
রভাছাোঃ ভানেজা রফগভ
রভাোঃ আনছায তালুকদায
যাহভা রফগভ
খাবয়জ আভদ
রগারতাজ রফগভ
রযাকন রফাযী
রবরনা
রভাোঃ জনাফ আরী
াবযা রফগভ
মৃত আভীয আবম্মদ
াীনা আক্তায
মৃত নূরুর ইরাভ
রযহজয়া রফগভ
আব্দুর কাবদয
রযাবকয়া রফগভ
হযাজুর ইরাভ
যাহদা রফগভ
রভাোঃ রভাফাযক রাবন াাং
যাহদা রফগভ
রভাোঃ ভনজুয যভান ভহল্লক
রভাাোঃ রাবনয়ায রফগভ
রভাোঃ ভনজুয যভান ভহল্লক
রভাাোঃ রাবনয়ায রফগভ
রভাোঃ নাবজভ আরী ারাদায
রভাাোঃ ারুর রফগভ
রভাোঃ আবুর াবভ
রযনুয়াযা রফগভ
মৃত াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ রাবরী ইয়াছহভন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/03/1996
15/10/1995
15/09/1990
08/11/1995
12/08/1993
08/08/1992
01/08/1989
04/08/1997
15/06/1989
01/01/1990
16/06/1996
20/01/1993
21/11/1993
30/06/1988
20/06/1987
01/03/1991
05/06/1987
08/12/1993
12/10/1997
01/01/1997
05/03/1989
২৪/১২/১৯৯৪
15/02/1996
17/06/1996
01/01/1989
18/08/1993
10/12/1993
05/09/1988
30/11/1990
08/07/1989
20/06/1989
01/01/1993
02/05/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87162

াথ ি াযথী ারদায

87163

রভাোঃ তাজুর ইরাভ

87164

জাাঙ্গীয আরভ

87165

ইয়াহভন আযা (যাহ)

87166

নাহজভ খাঁন

87167

হদারী যানী দা

87168

রনাভান আভদ

87169

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

87170

রভাোঃ রভাস্তপা খান

87171

রভাছাোঃ াানাজ াযবীন

87172

নাহদা আক্তায

87173

রভাোঃ ারাউহিন

87174

রভাোঃ পয উহিন

87175

রভাোঃ নাহয উহিন

87176

নাহগি আক্তায

87177

রভাোঃ নাজমুর াান

87178

রভাোঃ আর আভীন

87179

রভাোঃ রভবদী াান রভহযন

87180

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

87181

রভাাোঃ নাজভীন হফনবত এ ভহজদ

87182

রভাোঃ াাদাত রাাইন

87183

রভাাোঃ নহছভা আক্তায রজহভন

87184

রভাোঃ রভাখবরছায যভান খান

87185

রভাোঃ রখাকন যীপ

87186

রভাোঃ ভহভনুয যভান

87187

আব্দুর ফাবতন

87188

াযববজ াান

87189

রভাোঃ হভরন রান

87190

রভাোঃ ভাামুদুর াান

87191

রভাস্তাহপজুয যভান

87192

রভাোঃ হদুর ইরাভ

87193

রভাোঃ ভয পারুক

87194

আভজাদ আহজভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ফাসুবদফ ারদায
শ্যাভরী যানী ারদায
রভাোঃ ভহপজুর ইরাভ
যাবনাযা রফগভ
রুহুর আহভন
হদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাযাহরনা রফগভ
রভাোঃ জাহদুর আরভ খাঁন
রাকী রফগভ
াংকয চন্দ্র দা
হনলু যানী দা
রভাোঃ পারুক হভয়া
রনায রফগভ
রভাোঃ রভান্তাজ আরী
আছভা রফগভ
মৃত হরয়াকত আরী খান
াহরভা খাতুন
রভাোঃ আহভয আরী
রভাছাোঃ জহযয়া খাতন
নফী রাবন
রুভানা রফগভ
মৃত রাযাফ আরী
রভাছাোঃ যাহদা খাতুন
রছাযাফ আরী
রনা রফগভ
আোঃ খাবরক
রভাাোঃ নহভা রফগভ
রভাোঃ অহপজায যভান
আনু রফগভ
রভোঃ রগারাভ ায়দায াদী
হহযন আক্তায
মৃত আরতাপ রাবন
াাফানু রফগভ
রভাোঃ রুহুর আহভন রভাল্লা
হনুয ফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ সুযাইয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
রভাাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আকফয অাারী
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
রভাাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ রভাতাবরফ যীপ
ভহজিনা রফগভ
রভোঃ আভজাদ রাবন
ভভতাজ রফগভ
মৃত হদুল্লা ভূইঁয়া
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রযজাউর কহযভ
ারুর
রভাোঃ আব্দুর ফাবছদ
জাানাযা রফগভ
মুহক্তবমাদ্ধা আোঃ াভাদ
তহভনা রফগভ
মৃত মুনছুয আরী গাজী
তাছহরভা খাতুন
রভাোঃ খহতফ উহিন
রভাছাোঃ নূযতন রনছা
আব্দুর কাবদয
উবম্ম কুরসুভ
আহভয রাাইন
ফউটি আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/11/1991
03/01/1989
08/10/1988
21/05/1996
10/10/1997
01/04/1988
12/08/1997

10/11/1988
21/10/1987
14/01/1995
01/05/1988
18/01/1991
25/06/1997
10/09/1988
16/10/1997
01/11/1989
31/12/1995
01/01/1990
08/09/1993
20/07/1998
13/11/1986
13/08/1989
20/10/1989
12/08/1987
01/03/1991
12/11/1990
15/10/1987
06/12/1991
03/02/1988
01/03/1994
20/04/1990
05/10/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87195

রভাাম্মদ হফল্লার রাবন

87196

তাহভভ জাান

87197

হযয়াজ যভান মুযাদ

87198

রভাোঃ আব্দুয যহভ

87199

রভাোঃ ইভামুর ক

87200

রখ রাাগ

87201

রভাোঃ াহবুয যভান

87202

রযাবকয়া আক্তায ভহর

87203

রভাোঃ বয়দ ভামুদ জাহয়দ

87204

রভাোঃ রাবর যানা

87205

রভাোঃ নুবয আরভ

87206

রখ রভাোঃ যাহকফ রাবন

87207

হপ্রয়াাংকা রচৌধুযী

87208

রভাোঃ রপযবদৌ

87209

রভাোঃ ইভাইর

87210

রভাোঃ হনয়াজ উহিন রচৌধুযী

87211

নাহদয়া আক্তায

87212

াছনাত জাান

87213

ীভান্ত যায়

87214

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

87215

রভাোঃ ইভযান রাবন

87216

রভাোঃ হভনাজুর ইরাভ

87217

রভাোঃ আর আহভন াান

87218

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

87219

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

87220

রভাোঃ যাপ উহিন যকায

87221

রপৌহজয়া আকতায হউরী

87222

াহয়া আপহযন অরুা

87223

রভাোঃ আযানের ইরাভ

87224

রভাোঃ আতাউর াান আকন্দ

87225

নূযজাান আক্তায

87226

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ

87227

জািাতুর রপযবদৌ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাাম্মদ াজাান হভয়া
রভাাম্মৎ হয়াযা রফগভ
রভাোঃ া আরভ
হভনাযা রফগভ
রভাোঃ ভহতউয যভান
রভাাোঃ জাানযা রফগভ
রভাোঃ আফদুর ভািান
‘জাানাযা রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
ভসুিাায
রখ নূয ইরাভ
নাজভা রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ জারার আবভদ
হয়াযা রফগভ
রভাোঃ আান জাহকয
রভাাোঃ বয়দ ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ
রভাাোঃ বতয়যফা খাতুন
আবু ফকয হহিক
আবভনা আক্তায
মৃত রখ রভাোঃ হযাজ হভয়া
রাবন আযা রফগভ
রভাোঃ আকতায রচৌধুযী
নাজভা রফগভ
রভাোঃ আোঃ রহতপ
আবরয়া রহতপ
রভাোঃ আফদুয যফ
আবয়া আক্তায
রভাোঃ াাবুহিন রচৌধুযী
রভাছাোঃ ানাজ পাবতভা
রভাোঃ নফী রাবন
রুভানা রফগভ
আহভয আহজভ
সুহপয়া সুরতানা
মৃত যী কান্ত চন্দ্র যায়
হভনা যানী যায়
মৃত রভাোঃ আহভয রাাইন
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আরভ রাবন
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
মৃত আব্দুয যভান
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ ছাবরক হভয়া
রভাছাোঃ রুারী খাতুন
রভাোঃ আোঃ ছাত্তায
রভাছাোঃ আবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ হুযমুজ আরী
আহছয়া রফগভ
রভাোঃ আহভন উহিন যকায
রভাাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ আতাউয যভান খান
নুযজাান খান
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
মৃত আঙ্গুযা রফগভ
ভযহুভ- আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ রনা রফগভ
নূয ইরাভ রভাল্লা
তাহরভা রফগভ
এ,রক,নূয আবভদ
রযানা রফগভ
মৃত আবনায়ায রাবন
রনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/12/1989
10/05/1994
01/02/1997
09/12/1989
17/08/1993
18/04/1989
01/08/1995
05/05/1996
15/07/1989
18/06/1993
05/07/1987
06/06/1989
06/09/1997
28/03/1993
01/03/1987
১৫/০৫/১৯৯৬
12/04/1993
11/10/1995
22/09/1994
28/09/1993
15/10/1995
15/11/1996
25/11/1989
13/11/1994
10/11/1990
07/03/1991
24/12/1989
28/02/1988
05/03/1992
30/08/1994
08/06/1993
01/02/1990
30/12/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87228

চন্দ্র রখয ভজুভদায

87229

পাবতভা রাবন ডাহরয়া

87230

রভাোঃ সুজন হভয়া

87231

রভাোঃ াানুর ক জর

87232

এ,এভ রহতনেয যভান

87233

ইয়াকুফ াান ইভন

87234

হনা যানী ীর

87235

হনা

87236

রভাাম্মদ াজ্জাদ রাবন

87237

ফাায আরভ

87238

তাহনয়া আক্তায

87239

রভাোঃ ইরাপীর আরভ

87240

রভাোঃ জুবয়র তযপদায

87241

পাবতভা-তুজ-রজাযা

87242

রভাোঃ াহপজুয যভান

87243

াহদা আকতায

87244

পাবতভা আক্তায

87245

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

87246

যবনাকুর ইরাভ

87247

রভাোঃ আব্দু ারাভ

87248

রভাোঃ হযনের ইরাভ

87249

নাজমুর াান

87250

রভাোঃ নাজমুর ক (নাইভ)

87251

আযানের আরভ

87252

রভাোঃ আপতাফ রাবন

87253

রভাোঃ মুহিদ কুহর খান

87254

রভাোঃ যনজু রখ

87255

রভাোঃ রহরভ রাবন

87256

রভাোঃ ভয পারুক

87257

রভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ

87258

রভাোঃ াইনের ইরাভ

87259

রভাোঃ হপক রাবন

87260

রভাোঃ পয়ছার রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত সুবফাধ চন্দ্র ভজুভদায
হফবা যানী ভজুভদায
রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন
জহভরা খাতুন
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ আবুর াবভ যকায
াহনুয রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাোঃ রহতপা রফগভ
আফদুয যহভ
রজহভন আক্তায
কৃষ্ণ চন্দ্র ীর
হদারী যানী ীর
রভাোঃ আবুর রাবন
যানু
রভাাম্মদ ভনুজয আরভ
ভবনায়াযা রফগভ
মৃতোঃ আবু তাবয ভূইুঁ য়া
যহভা রফগভ
রভাোঃ ফাবুর হভয়া
হভব ভহনযা
রভাোঃ আবনায়ারুর আজাদ
রভাছাোঃ আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ াজাান তযপদায
ভবনায়াযা রফগভ
রভাখবরছুয যভান
লুৎনেন নাায
রভাোঃ ছবযায়ায রাবন
রভাছাোঃ নুপা খাতুন
রভাোঃ াাদত রাবন
নুরুিাায রফগভ
াাদত রাবন
নুরুিাায
রভাোঃ হছহিকুয যভান
ইভত আযা
রভাোঃ যহফউর ইরাভ
াফানা নাহযন
রভাোঃ আরীভ উহিন
রভাছাোঃ ছাবরা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক যকায
রযাবকয়া রফগভ
জারার আবম্মদ
নাজমুন নাায
রভাোঃ আবুর কাভ
নাহগি াযবীন
রভোঃ াাফ উহিন
আকহরভা আক্তায
রভাোঃ ারুন হভয়া
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাযী খান
রভাছাোঃ ভামুদা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাভ
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
মৃত আবুর কাবভ খান
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
মৃতোঃ আফদুয যহভ
াভীভা আকতায
আব্দুর কারাভ
চাম্পা খাতুন
আব্দুর ভাবরক
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আনছায আরী
রভাছাোঃ নূযজাান রফগভ
মৃত ফজলুয যভান
রভাাোঃ াভছুন নাায রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

17/06/1989
12/06/1991
01/08/1996
22/05/1988
10/10/1989
01/10/1995
01/09/1994
15/08/1989
01/01/1996
01/02/1989
28/09/1996
14/08/1992
03/02/1992
11/12/1991
08/05/1990
04/06/1990
01/08/1997
20/03/1997
25/06/1997
04/01/1996
10/10/1990
29/08/1992
15/11/1993
08/10/1997
15/09/1987
12/10/1995
10/12/1995
11/10/1988
05/04/1997
08/02/1993
26/05/1991
15/12/1992
01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87261

রভাোঃ াভীমুয যভান

87262

আহজজুর াহকভ হফল্লার

87263

রভাোঃ াবজদুর ক

87264

কাজী য়াহদুজ্জাভান

87265

রভাোঃ জাহভর রাইন খান

87266

রভাোঃ রভবদী াান

87267

াথ ি চন্দ্র দা

87268

যহফউর ইরাভ

87269

আযানের আজাদ

87270

রভাোঃ জয়নাপ রাবন

87271

তাহম্ম আক্তায

87272

রভাোঃ হরয়ন যকায রবু

87273

বয়দ রভবদী াান াহছফ

87274

সুহভ খানভ

87275

রভাোঃ হপয়ায যভান

87276

ভীয রদবরায়ায রাবন

87277

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

87278

কহনকা াযবীন

87279

রভাোঃ পযাদ রাবন

87280

রভাোঃ াহনউর রাবন

87281

াগয হফশ্বা

87282

সুজন যকায

87283

রভাোঃ আকফয আরী

87284

রভাোঃ এনামুর ক

87285

রভাোঃ রভাযাদ রাবন

87286

আবুর কারাভ

87287

রভাোঃ হযপ রাবন

87288

হযন চন্দ্র দা

87289

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

87290

রভাোঃ আব্দু ারাভ

87291

জািাতুর রপযবদৌী হভহভ

87292

জহভ উহিন হফশ্বা

87293

ারুন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ পয়জয যভান
আবনায়াযা খাতুন
আব্দুয যভান
আহয়া শুকুযন
রভাোঃ আব্দুর ক
াবজদা রফগভ
কাজী ভহউয যভান
কাভরুিাায
রভাোঃ আরী আজগয খান
রখাবদজা খাতুন
রভাোঃ া আরভ
াযহবন আক্তায
অন্জন চন্দ্র দা
সুহচত্রা যানী দা
রভাতাবরফ রাবন
রযাবকয় রফগভ
আবনায়ারুর আজাদ
আভহফয়া রফগভ
ভহপসুয যভান
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
তাজুর ইরাভ
হজয়াউিাায রফগভ
রভাোঃ বুজ হভয়া
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
বলয়দ আহভরুর ইরাভ াভীভ
রবরনা রফগভ
াইদুর ইরাভ
আকহরভা
রভোঃ ভহতয়ায যভান
ছাহয়া রফগভ
ভীয নাহয উহিন
হদরাযা জাভান
রভাোঃ রহরভ হকদায
রপযবদৌী আক্তায
রভোঃ হপকুর কহযভ
রভাবিদা াযবীন
রভাোঃ যজফ আরী
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আপজার রাবন
রভাছাোঃ হনলুপায ইয়াহভন
াংকয হফশ্বা
স্বপ্না হফশ্বা
সুীর যকায
শুক্লা যকায
রভাোঃ ছাবয উহিন
জাবয়দা খাতুন
ভাযপত আরী
াবজযা
রভাোঃ রভাখবরছুয যভান
যাবপজা রফগভ
নুরুর ইরাভ
আকহরভা খাতুন
মুত রকান্দায যদায
ভভতাজ রফগভ
জগদী চন্দ্র দা
রযনু ফারা দা
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ তাহভনা রফগভ
রভাোঃ তাযা হভয়া
ছাবরা রফগভ
এ. রক. এভ. আহভনুর ইরাভ
ঝণ িা ইরাভ
জব্বায হফশ্বা
াবযা খাতুন
ভান রক
জাবদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/12/1987
01/03/1996
01/11/1994
10/01/1989
11/01/1992
31/12/1993
06/04/1997
05/07/1997
17/05/1990
01/01/1995
01/11/1995
18/10/1995
13/12/1996
04/06/1994
15/03/1994
27/06/1994
15/09/1997
02/01/1990
03/08/1994
01/01/1988
18/02/1994
06/11/1994
25/01/1988
01/01/1989
27/12/1997
02/12/1995
22/10/1997
21/12/1992
30/11/1996
25/04/1994
23/12/1996
05/01/1991
11/10/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87294

তহি খানভ

87295

রভাোঃ বতমুয খান

87296

াহফা াযবীন

87297

রভাোঃ রফরার রাবন

87298

যাবদ হভনাজ

87299

ভভতা যানী

87300

রভাোঃ ইকযামুর ইরাভ

87301

রভাাোঃ সুহপয়া খাতুন

87302

রভাছাোঃ রুভা খাতুন

87303

রভাোঃ াান ভামুদ

87304

াইনের ইরাভ

87305

রভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ

87306

রগারাভ যাব্বানী

87307

আহনসুয যভান খান

87308

রভাোঃ ইভাভ আর রভাত্তাহকন

87309

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

87310

হফরী াবদক াযববজ

87311

যিন যায়

87312

হভ হনলুপায ইয়াহভন

87313

পাহযয়া ইরাভ

87314

ভাকসুদা যভান ভহন

87315

হফজয় দা

87316

এভ. এভ. যাহজ উহিন

87317

রভাোঃ আদনান ইরাভ

87318

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

87319

রভাোঃ ভারুপ াান

87320

ভামুদা জাভান

87321

রভাোঃ হরয়াকত আরী

87322

রভাোঃ যহকবুর ইরাভ

87323

যাাতুর ইরাভ

87324

রভাোঃজহরুর ইরাভ

87325

রক. এভ. যাভাতুর আর আহভন

87326

রভাোঃ াহফবুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
এ. হফ আখতায উহিন খান
মুহিদা রফগভ
রভাোঃ জাভার উহিন খান
রযাবকয়া াযবীন
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
াহনুয আক্তায
রভাোঃ ইনাবয়ত আরী
রযবনা রফগভ
াহ আব্দুর আহজজ
াযবীন আক্তায
শ্যাভ দ
ন্ধ্যা যানী
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রাইরী রফগভ
রভাোঃ জাকাহযয়া
রভাাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আবু ফকয খান
রভাছাোঃ য়াবজদা খাতুন
রযজাউর কহযভ
াছনা জাান
যহপকুর ইরাভ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ নূরুর আহভন
রভাছাোঃ নাজভা খাতুন
আব্দুর াহভদ
াভসুিাায
আরভ খান
ায়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
উবম্ম কাছায
রভাোঃ আকফয আরী ফাদা
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
আরী আম্মদ
াহভভ আক্তায
সুবয যায়
নহভতা যানী যায়
রভাোঃ নুয আরভ হিীহক
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরঅভ
রয়াযা ইরাভ
রভাোঃ হভজানুয যভান
ারুর যভান
ভীযন দা
কানন রদফী
মৃত আব্দুর আরীভ রভাল্লা
রযৌনাযা রফগভ
রভাোঃ ভনসুয আরী
আহজভন রফগভ
আব্দুর জব্বায
নুযজাান
রভাোঃ আব্দুর াই
যনাযা রফগভ
ভাহরক কাভরুজ্জাভান
নাহজযা সুরতানা
রভাোঃ আাদুয যভান
রভাাোঃ হরহরপা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
যনাযা
রভাোঃ া ইভযান
আভা সুরতানা
রভাোঃ হপউর আরভ
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ আয়া খাতুন
রভাোঃ আইয়ুফ আরী যকায
ায়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/02/1991
14/05/1997
14/11/1990
04/06/1994
04/04/1995
25/07/1987
18/11/1992
01/08/1990
15/08/1992
01/08/1993
01/01/1992
01/01/1996
01/01/1992
01/06/1993
19/12/1991
15/07/1988
১৫/১০/১৯৯৫
02/08/1995
25/08/1994
31/12/1992
03/08/1995
11/12/1995
09/04/1986
30/08/1995
30/12/1993
01/10/1995
30/12/1991
11/09/1987
10/05/1994
10/05/1998
05/02/1990
19/10/1989
12/11/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87327

উবম্ম খায়রুনবনছা কুমু

87328

রভাোঃ আর-আভীন রাবন

87329

আবুর রাবন

87330

জািাতুর রপযদাউ

87331

রভাছাোঃ ভভতাজ খাতুন

87332

রভাোঃ ভামুদুর াান

87333

াখায়াৎ রাবন

87334

মুাম্মদ আফদুর াই

87335

রভাোঃ রযাবফর হভয়া

87336

রভাোঃ হভজানুয যভান

87337

াহজয়া রালাণ

87338

রভাোঃ এযাদ আরী

87339

রভাোঃ াবুফ আরভ

87340

রভাোঃ যাবর যদায

87341

রভাোঃ হযন ভহল্লক

87342

রভাোঃ আরী আকফয

87343

রভাোঃ ভাি রাবন

87344

আহতকুর ইরাভ

87345

রভাোঃ ভকবুর রাবন

87346

রভাোঃ আহভয রাবন

87347

রভাোঃ রযাকনুজ্জাভান জীফ

87348

রভাাম্মদ নূবয আরভ

87349

রভাোঃ পয়ার রফাযী

87350

যায়ান রখ

87351

ভামুন অয যহদ যানা

87352

যাহকবুর াান

87353

ডহর আক্তায

87354

াইনেিীন আবভদ

87355

রভাোঃ াযববজ হকদায

87356

রভাছাোঃ রাকী খাতুন

87357

নুয রভাাম্মদ

87358

হউরী আক্তায

87359

রভাোঃ হভজানুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মুত বয়দ আবু আইয়ুফ আফদুল্লা
হভব হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আক্কাছ আরী
শুকুয জান রফগভ
রাফাান আরী
দফানু
নুরুর আহভন
রাকী খানভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাছাোঃ ফহযন রফগভ
ভহউয যভান
সুযাইয়া রফগভ
আবুর রাবন
হখনা রফগভ
মুাম্মদ াবপজ আবভদ
াহরভা রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
যাহফয়া রফগভ
মৃত াহনপ আরী
জুবভরা রফগভ
এ. রক. এভ. রগারাভ রভাস্তপা
জাহকয়া সুরতানা
রভাোঃ ইউসুপ আরী
নেরজান রফগভ
রভাোঃ ভনসুয আবভদ
কাভরুিাায
রভাোঃ জাবকয যদায
রভাছাোঃ নবভছা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গহন হভয়া
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ ায়দায আরী
রভাছাোঃ রপারী খাতুন
আোঃ যহদ
জাানাযা রফগভ
আোঃ যহদ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াখায়াত রাবন
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ াবছন আরী
আবভনা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাাম্মদ আতাউয যভান
নূয জাান রফগভ
রভাোঃ কুদ্দু রফাযী
নুযজাান রফগভ
তাজর রখ
আবরয়া রফগভ
আবুর কাবভ
হফরহক ভবনায়াযা
রভাোঃ নুরুর আহভন
কাভরুিাায ারুর
আব্দুর কাবদয
নুপা কাবদয
জাাঙ্গীয আরভ
হহযন রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ হকদায
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
রভাছাোঃ াবজদা খাতুন
রভাোঃ আতয আরী রখ
রভাছাোঃ আবরয়া খাতুন
রভাোঃ ভাবুবুর ক
মৃত রখাবদজা রফগভ
রভাোঃ ভাবুবুর ক
মৃত রখাবদজা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/12/1990
07/05/1997
16/08/1990
20/05/1994
24/02/1993
14/12/1993
12/01/1990
13/02/1989
07/10/1994
21/01/1996
21/08/1989
20/09/1995
27/09/1987
01/02/1996
09/11/1996
13/02/1995
15/10/1995
02/03/1990
01/03/1990
20/07/1992
08/10/1989
15/01/1988
01/01/1996
06/06/1997
05/11/1995
21/02/1995
29/11/1994
06/02/1998
10/08/1992
11/01/1998
03/04/1990
20/01/1993
15/07/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87360

রভাোঃ ইভযান রাবন

87361

ইয়াছহভন

87362

রভাোঃ ভাসুদ যানা

87363

আফদুয যভান

87364

রাফনী আক্তায

87365

আভান উল্লা

87366

হুভায়যা আক্তায

87367

হয়া খানভ

87368

রভাাম্মদ যাবর হভয়া

87369

রভাোঃ ভঈন রাবন

87370

জুবয়র হভয়া

87371

রাবরী আক্তায

87372

ভামুদুর াান

87373

রভাোঃ াজ্জাদ রাবন

87374

রগারাভ হজরানী

87375

রভাোঃ ইয়াহছন হকদায

87376

রভাোঃ নহপ নাহজভ

87377

রাহনয়া আক্তায

87378

রভাোঃ মুযাদ রাবন

87379

হনহথয়া আপবযাড

87380

আাদুল্লা

87381

ম্পা আক্তায (ভহনযা)

87382

াহব্বয আবভদ কাছায

87383

রভাোঃ রজাফাবয়য আরভ

87384

রভাোঃ খহরলুয যভান

87385

সুভাইয়া আজভ হমু

87386

মৄথী আক্তায কান্তা

87387

রভাোঃ হভরন যানা

87388

রভাোঃ তাহযকুর াান

87389

ভহনযা আক্তায

87390

রভাাম্মদ নূয কাবভ

87391

কাউছায আবম্মদ

87392

হযপাতুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভহপজুর ক
লুৎনেবিা
রভাোঃ আব্দুর ফাবছদ
ছারভা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছাভাদ
জবফদা রফগভ
আফদুর য়াবদ খান
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ ছহফয রাবন
তাছহরভা রফগভ
আব্দুর ফাযী রভাল্লা
আবভনা
রভাোঃ আবুর াবভ
াভসুন নাায
রভাোঃ হপবযাজ খান
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ ভহপজ হভয়া
যাবদা রফগভ
রভাোঃ হনজামুর ক হভয়া
কুরসুভ রফগভ
মৃত আব্দুর কাবদয
রপযবদাী আক্তায
আকফয রাবন
রযবফকা রফগভ
রভাোঃ আবুর াবভ
াভছুন নাায
মৃত ভহনরুজ্জাভান
হউরী রফগভ
রভাোঃ রাবু হকদায
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আকভার আবভদ
নাজভা রফগভ
আব্দুর রহতপ
াভসুিাায
রভাোঃ রভাতাবরফ রাবন
রযাবকয়া রফগভ
আফদুর াই
ভনহজযা রফগভ
ইভাভ উিীন
কুহনুয রফগভ
আব্দুর আউয়ার
মৃত রজাৎস্দা ইয়াছহভন
আব্দুর আউয়ার
মৃত রজাৎস্দা ইয়াছহভন
ভহজবুয যভান তালুকদায
যহন রফগভ
রভাোঃ লুৎনেয যভান
রভাছাোঃ তাহভনা রফগভ
রভাোঃ আরী আজভ
রপারী রফগভ
রভাোঃ কহযভ খান
রজহভন আক্তায ারুর
রভাোঃ রভাকাবিভ প্রাভাহনক
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাাম্মদ রাবন
ভভতাজ রফগভ
রভাাম্মদ নান্নু হভয়া যকায
যাহজয়া খাতুন
রভাোঃ পজলুর ক
খাবরদা রফগভ
রভাোঃ আভানুয যভান
নাহছভা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

16/08/1997
01/03/1994
05/12/1993
20/12/1992
04/02/1991
30/12/1991
26/04/1993
30/12/1998
29/12/1989
01/10/1989
15/09/1987
12/07/1988
22/10/1991
30/11/1997
05/07/1989
28/07/1989
06/10/1991
10/10/1988
11/03/1991
05/04/1991
12/08/1996
18/02/1989
10/06/1991
05/03/1988
21/04/1990
12/09/1992
05/03/1998
10/11/1990
01/01/1990
01/09/1992
25/07/1987
20/11/1994
22/06/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87393

াীন হভয়া

87394

সুভন হভয়া

87395

কাজী য়াহদুজ ইরাভ

87396

রভাোঃ হভনাজুর ইরাভ

87397

রপযবদৌ আবভদ

87398

রভাোঃ াহভদুয যভান

87399

রভাোঃ জুফাবয়য রাবন হৃদয়

87400

রভাোঃ ভাামুদ উর াান হনাত

87401

রাাগ রভাল্লা

87402

ভীয পযাদ উজ্জাভান

87403

াহরভা তুজ রজাযা

87404

রভাোঃ আকযাভ রাবন

87405

রভাোঃ যাবর দ িায

87406

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

87407

রভাোঃ াহফবুয যভান

87408

রভাোঃ নাঈভ ইরাভ

87409

াাফ উহিন

87410

রভাোঃ ভানজুয ভীয

87411

রভাোঃ াখায়াত রাবন

87412

অন্তযা খাতুন

87413

রভাোঃ আব্দুর রহতপ

87414

হফকা চন্দ্র দা

87415

রূ চান দা

87416

নুযাত জাান তাহনয়া

87417

নাহগি আক্তায

87418

ভামুন হভয়া

87419

রভাোঃ াভীভ রাবন

87420

রখ জাহদুয যভান

87421

রভাোঃ াহজরুর ইরাভ

87422

রভাোঃ হযনের ইরাভ

87423

জহুরুর ইরাভ

87424

হফজন চন্দ্র যকায

87425

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আব্দুর াই
রযখা আক্তায
ভহতউয যভান
রজযাৎা রফগভ
কাজী খাবরকুর ইরাভ
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আান আরী যদায
রভাছাোঃ ভবভনা হফহফ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ পহযদা ইয়াছহভন
রভাোঃ জহুরুর ক
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ আরাদ রাবন
খাহদজা রাবন
রভাোঃ াহনপ হভয়া
ভহনযা খানভ
াভসুর ক রভাল্লা
কহনুয রফগভ
মৃতয ভীয নাজমুর আবযহপন
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
পাবতভাতুজ রজাযা
ভযহুভ রতাপাজ্জর রাবন
রভাাোঃ আবয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর দ িায
রভাছাোঃ আছভা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ াহদা রফগভ
রভাোঃ ছাভছুর ক
রভাছাোঃ জয়বনাফ রফগভ
রভাোঃ নাহয উহিন
রভাছাোঃ রজানা রফগভ
আবুর ফাায
ছাবরা রফগভ
রভাোঃ রার হভয়া ভীয
ভঞ্জু রফগভ
রভাোঃ কহভয উহিন
াইদা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন হভয়া
াবজযা খাতুন
রভাোঃ আহনছায যভান
রভাছাোঃ লুৎপা রফগভ
িীযবভান দা
যাজরিী দা
সুখ রার দা
ভারা যানী দা
ভহজবুয যভান
রযনু রফগভ
াহফফয যভান
নাহছভা রফগভ
ইাক হভয়া
াযবীন রফগভ
রভাছাোঃ ভভতাজ ভর
রভাোঃ ভানেজুর ক
মৃত রখ আোঃ অবদ
নেরজান হফহফ
রগারাভ যব্বানী
হরহর রফগভ
রভাোঃ কাছায আবভদ
রভাছাোঃ তাছহরভা রফগভ
ছাইদায যকায
ভবনায়াযা খাতুন
রদবফন্দ্র চন্দ্র যকায
গাংগা যানী যকায
রভাোঃ আরার উহিন
রভাছাোঃ হদুবিছা খানভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

08/03/1989
01/01/1992
01/09/1997
04/03/1997
31/12/1989
28/12/1994
21/10/1996
10/08/1993
15/12/1988
07/10/1987
01/01/1989
07/05/1994
02/01/1993
30/12/1990
01/02/1995
10/02/1996
01/01/1992
18/11/1988
10/12/1994
30/10/1991
10/10/1989
20/05/1993
28/12/1987
26/12/1991
20/12/1994
12/05/1994
04/05/1988
28/12/1987
01/01/1995
03/01/1997
01/11/1991
13/03/1988
22/04/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87426

হফশ্বহজৎ যায়

87427

রভাোঃ নাহরুর ইরাভ

87428

সুভন চন্দ্র হনা

87429

হৃদয় চন্দ্র ার

87430

রভাোঃ ফায়দুর ক

87431

ভহনযা খানভ

87432

াহকরা আক্তায

87433

আপানা যভান

87434

তাভািা আক্তায

87435

রভাোঃ স্বন ারাদায

87436

তাইমুন আবভদ অহব

87437

সুকান্ত বভত্র

87438

রভাোঃ ভাসুদ যানা

87439

বুরবুর আবম্মদ

87440

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

87441

আহকুজ্জাভান

87442

রভাোঃ ভয পারুক

87443

রভাোঃ আবু যায়ান

87444

ানহজদা আরভ

87445

রখ রভাাম্মাদ যাবর

87446

রভাোঃ ইভরুর কাবয়

87447

রভাোঃ ভহনয রাবন খান

87448

রভাাম্মদ উল্লা

87449

রভাোঃ াইদুর ইরাভ যানা

87450

রভাাোঃ খাবরদা আক্তায

87451

রভাোঃ ভদুদ আকন্দ

87452

রভাোঃ সুরতান হভয়া

87453

আযাধন ার

87454

হিত যকায

87455

হখা যানী যিান

87456

রভাোঃ হরটন হভয়া

87457

আহযপা আক্তায

87458

উত্তভ কুভায ার

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত হদবগন্দ্র নাথ যাা্য়
হভরা যানী
মৃতোঃ রভাোঃ ভইনুর ক
কাবভরা
মৃতোঃ সুবয চন্দ্র হনা
রনকা রফয়া
দুরার চন্দ্র ার
কাজর যানী ার
রভাোঃ রভাহন দ িায
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান খান
হহযন খানভ
রভাোঃ াজাান
যাহভা খানভ
এ.রক. এভ াহপজুয যভান
াহদা খানভ
াভছুর আরভ
াভছুিাায
রভাোঃ জারার উহিন ারাদায
াহকবযান রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয যদায
হভব াানা আক্তায
হনহকান্ত বভত্র
রপারী বভত্র
রভাোঃ আরতাপ আরী আকন্দ
রভাছাোঃ ভাবজদা হফহফ
রভাোঃ জনাফ আরী
রভাছাোঃ াভসুিাায
রভাোঃ রজাবফদ আরী
রভাোঃ রযফা রফগভ
নজরুর ইরাভ
নুরুিাায রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই যকায
রভাছাোঃ বুরবুহর
রভাোঃা আরভ
াহদা আরভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রভাছাোঃ রযবনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
রভাোঃ রগারাভ রভাদাবিয খান
রভাছাোঃ উলা রফগভ
রভাোঃ ররাকভান রাাইন
তাহরভা আক্তায
রভাোঃ ারুন অয যহদ
রভাছাম্মৎ রাইহর আক্তায ইহত
রভাোঃ আনছায আরী ারাদায
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ ভহউহিন আকন্দ
রখাবদজা আকন্দ
রভাোঃ জনাফ আরী
হনাযা আক্তায
জগফন্ধু ার
হনয়তী যাণী ার
সুধীয চন্দ্র যকায
জ্ঞানদা যকায
অভর কৃষ্ণ যিান
রযখা যানী যিান
রভাোঃ খাজা হভয়া
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আহজভ উহিন
মৃতোঃ নুযজাান রফগভ
ভহতন্দ্র চন্দ্র ার
প্রহতভা যানী ার
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/10/1991
04/03/1990
15/05/1992
12/08/1996
01/11/1993
10/06/1992
04/07/1993
17/08/1997
15/06/1989
15/05/1994
01/01/1999
19/10/1993
16/07/1989
30/06/1993
10/05/1997
25/08/1996
02/05/1996
01/01/1991
07/04/1999
15/11/1989
17/11/1991
01/01/1988
02/02/1993
10/10/1994
25/08/1995
01/09/1993
12/11/1993
05/03/1992
12/11/1987
19/08/1990
01/09/1987
15/09/1996
10/10/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87459

রভাোঃ াহদক রাবন

87460

রভাোঃ আব্দুয যহভ

87461

রভাাোঃ তাহনয়া

87462

রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

87463

রভাছাোঃ াহযনা আকতায হযবা

87464

অমৃল্য চন্দ্র ভিা

87465

রাহনয়া খাতুন

87466

রগৌয প্রাদ দা

87467

রভাাম্মদ াাবুহিন

87468

জয়নাফ আক্তায

87469

রভাোঃ ভহউয যভান

87470

যীভা যকায

87471

রভাোঃ ররালুয যভান

87472

রভাোঃ ায়াভ রাবন

87473

আনজুয়াযা

87474

রভাছাোঃ আহভনা খাতুন

87475

তাবযক চন্দ্র হফশ্বা

87476

হকবায কুভায দা

87477

রভাোঃ রুবফর যানা

87478

সুভন কুভায ভন্ডর

87479

রভাোঃ উজ্জর রাবন

87480

াহরকা স্বন িকায

87481

রভাোঃ ভামুদুর াান

87482

রভাোঃ আব্দুর আয়ার

87483

রভাোঃ হুভায়ুন কহফয

87484

রভাোঃ যন হযয়াদ

87485

সুরতানা ভামুদ

87486

রভাোঃ তাইজুর ইরাভ

87487

ইব্রাীভ খহরর

87488

প্রবনজীত কুভায যিান

87489

রভাোঃ রতৌহকয খান

87490

রভাোঃ ভাানেজায যভান

87491

রভাোঃ সুরতান আবভদ আকন্দ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ কহফয উিীন
নাজভা রফগভ
রভাোঃ হনজাভ উহিন
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ হভরন খান
পহযদা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রযবনা রফগভ
রভাোঃ কহভয উহিন
রভাছাোঃ হদা রফগভ
ভাখাই চন্দ্র ভিা
হনযরা যানী
রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ
খাহদজা খাতুন
রগৌযাঙ্গ চন্দ্র দা
কল্পনা যানী দা
রভাোঃ জহরুর ক
সুযাইয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
ফাযী রফগভ
ারাদায আব্দুর ভািান
ভহনযা রফগভ
নুরুর ইরাভ যকায
আহভনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
াছনা ফানু
রভাোঃ রাযাফ রাবন
লুৎপা আক্তায
রভাোঃ আকতায রাবন
যহভা
রভাোঃ ইয়াকুফ আরী
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
াধন কুভায হফশ্বা
বাযতী যানী হফশ্বা
হনভির কুভায দা
কাজন্দী যানী
রভাোঃবগারাভ রভাস্তপা
যহভা
সুীর চন্দ্র ভন্ডর
হরহরভা যানী
রভাোঃ জবয়ন উহিন রখ
আবনায়াযা রফগভ
হচত্তযিন স্বন িকায
কভরা স্বন িকায
রভাোঃ আব্দুর ফাযী
রভাছাোঃ াহদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর যীদ
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ রতাজাবম্মর রাবন
রভাছাোঃ নাাযা হফহফ
রভাোঃ এবস্কন্দায রভাল্লা
যন আযা
আব্দুর ভািান
নেরজান খাতুন
মৃতোঃ আব্দুর াবতভ আরী
রভাছাোঃ ভধুভারা রফগভ
হজয়াজুর ইরাভ
াায ফানু
হচত্ত যিন যিান
অীভা যানী যিান
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
হভব াহনুয রফগভ
মৃতোঃ আব্দুয যহদ
ভহজয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যউপ আকন্দ
আবভনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

27/12/1990
07/11/1995
02/01/1998
11/11/1988
01/03/1992
10/08/1993
12/11/1996
17/05/1988
06/01/1995
27/03/1991
29/01/1991
01/07/1987
01/03/1990
29/05/1989
28/02/1997
01/07/1989
18/07/1987
22/01/1992
22/04/1997
30/12/1989
17/10/1989
24/10/1992
16/08/1997
14/11/1990
15/07/1988
18/07/1990
11/12/1993
26/02/1990
12/06/1994
22/04/1989
04/01/1996
28/06/1997
27/10/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87492

রভাোঃ ভাব্বত তালুকদায

87493

ভভতা াযবীন

87494

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

87495

কাজর চন্দ্র যায়

87496

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

87497

হজফ হকদায

87498

পাযজানা খানভ

87499

ীমল দা

87500

আপবযাজা খাতুন

87501

রভাোঃ াীনুয যভান

87502

আকযাভ রাবন

87503

াখায়াত রাবন

87504

রভাোঃ যহকবুর ইরাভ

87505

রভাোঃ এনামুর ক

87506

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

87507

রভাোঃ জুবয়র যানা

87508

নহন্দনী যানী

87509

রবরী খানভ

87510

রভাোঃ পয়দুর ইরাভ হরটন

87511

হপাত খন্দকায তানহবয

87512

নূয রভাাম্মদ

87513

রাহনয়া আক্তায

87514

আহযনের ইরাভ

87515

রভাোঃ সুজন রাাইন

87516

রভাোঃ আান াফীফ

87517

এযাদুজ জাভান

87518

রভাোঃ জুবয়র ারাদায

87519

হভহয কাহন্ত দা

87520

রভাোঃ ভামুদুর াান রহরভ

87521

রভাোঃ ভয পারুক

87522

রভানরার দা

87523

সুভনা ইয়াহভন

87524

রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রভাাযপ রাবন
রভাছাোঃ রযনু ভারা
আবু ফক্কায হহিক
ফাবনছা খাতুন
রভাোঃ রানা হভয়া
হকনা রফগভ
চক্রবভান যায়
রিী যানী যায়
রভাোঃ রভাকবছদুয যভান
রভাছাোঃ নাযহগ রফগভ
রভাোঃ নবয আরী হকদায
নাছহযন রফগভ
রভাোঃ হজিাত রভাল্যা
আবভনা রফগভ
বয চন্দ্র দা
ারুর যানী দা
আব্দুর কুদ্দু
রযাবকয়া খাতুন
রভাোঃ হগয়া উিীন
রভাছাোঃ াহ রফগভ
রগারা হভয়া
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ রগারা হভয়া
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ আকভর রাবন
রভাছাোঃ রুহফয়া খাতুন
রভাোঃ রার হভয়া
মৃত রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ মযত আরী
ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ ফাদা হভয়া
রহরনা রফগভ
অবাক চন্দ্র
অবরাকা যানী
াাদত রাবন
হুহযয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহতন হভয়া
রভাছাোঃ পহজরা রফগভ
আব্দুর আাদ খন্দকায
হউরী খন্দকায
আব্দুর খাবরক
কহনুয রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাাোঃ রযাকানা রফগভ
ভহজফয যভান
জীফন রনছা
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ জয়নফ হফহফ
রভাোঃ আপজার রাবন
াানাযা
রভাোঃ াজাভার যদায
নাহছভা রফগভ
আফদুর ফাবযক ারাদায
হপবযাজা রফগভ
ফন্ত কুভায দা
সুহজরা যানী দা
মৃত আব্দুর খাবরক
সুহপয়া রফগভ
মৃত রভাোঃ কাহজভ উহিন
ারুর রফগভ
হচত্তযিন দা
রাফন্য দা
জহুরুর ক
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভহত রাবন
রফগভ ফাায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/08/1996
09/08/1994
28/12/1990
18/11/1987
15/10/1995
07/09/1993
30/09/1994
31/12/1993
21/11/1992
01/01/1990
26/01/1994
22/02/1998
15/08/1996
01/03/1993
15/09/1986
12/12/1988
01/01/1997
12/12/1991
31/12/1989
22/04/1996
01/01/1990
01/01/1990
01/01/1998
30/06/1995
01/01/1991
01/01/1990
15/07/1988
10/05/1991
30/12/1988
20/03/1994
10/09/1992
25/06/1994
05/02/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87525

আপযীন জাান

87526

ভামুদা আক্তায

87527

ধীভান ফারা

87528

হয যিন দা

87529

স্বন দা

87530

রভাোঃ হযন হভয়া

87531

রভাোঃ মুযাদ তালুকদায

87532

নাজমুর াহকফ

87533

রভাোঃ রাবর যানা

87534

রভাোঃ যাবদুজ্জাভান

87535

রভাোঃ আবু দাউদ

87536

তাহনয়া সুরতানা

87537

হজহনয়া আক্তাযী জহন

87538

রভাোঃ রযাকনুজ্জাভান

87539

নজরুর ইরাভ

87540

রভাোঃ আরাহভন রাবন হজান

87541

জীভ উহিন

87542

রক এভ রারাইভান

87543

রভাোঃ ভহদুর াান

87544

রভাোঃ আব্দুল্লা

87545

সুব্রত কুভায হফশ্বা

87546

রভাোঃ রাবর যানা

87547

ভাইনুর ইরাভ নাঈভ

87548

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

87549

হযবতাল চন্দ্র রগা

87550

রুভা আক্তায রাহনয়া

87551

রভাোঃ াবজদুর ক

87552

ইযাত জাান ইভা

87553

রভাোঃ ভাসুদ ইরাভ

87554

কভর কুভায

87555

রভাোঃ হদুয যভান

87556

রভাোঃ নুবয আরভ হিীহক

87557

হফাা আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াভছুর আবযহপণ
পয়জুবিছা আক্তায
রাআফদুর ভহজদ
পাবতভা খাতুন
অধীয চন্দ্র ফারা
নীবা ফারা
সুবযন্দ্র চন্দ্র দা
অনন্ত ফারা দা
ধনিয় দা
ভায়া দা
আজাায আরী
হপবযাজা রফগভ
মৃত াজাান তালুকদায
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগ
মৃত মুনসুয গাজী
আবভনা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ রভাল্লা
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ াভছুর আরভ
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ
রভাছাোঃ তহভনা রফগভ
রতাপাবজ্জর রাবন
যাবরা রফগভ
আরভ ভন্ডর
রকাহনুয আরভ
রভাোঃকাভরুজ্জাভান হভয়া
রযাহজনা জাভান
রভাোঃ াজাান হভয়া
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ আরার আভদ
াহপয়া রফগভ
আকফয আরী
ায়ফা রফগভ
রভাোঃ াভসুয যাভান
াানাজ াযবীন
রভাোঃ ভাাবুফ যভান
াানাযা রফগভ
রভাোঃ হুভায়ন কহফয
াহনুয রফগভ
নৃবন্দ্র নাথ হফশ্বা
রযখা যানী হফশ্বা
রভাোঃ ভনছুয আরী
রভাছাোঃ চম্পা আরী
কাজী আরগীয রাবন
রভবরুন রনছা
মৃত আব্দুর আউয়ার
মৃত ভামুদা আক্তায
শ্রীহনফা রগা
হভনা রগা
আব্দুর আরী রচৌধুযী
ারুর রফগভ
রভাোঃ আব্দুর যাজ্জাক
রভাছাোঃ ছাবযা রফগভ
রভাোঃ ইহরয়া খান
হভনাযা রফগভ
রভাোঃ পযাদ রাবন
নুযজাান রফগভ
হফভর কুভায ভন্ডর
ডহর যানী
নুরুন নফী
হফহফ খহতজা রফগভ
মৃত আহজজুর ক
মৃত নুরুিাায রফগভ
হফযাজ খান
নাহছভা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

31/01/1992
07/01/1991
20/10/1997
15/12/1990
10/01/1989
06/07/1996
07/05/1995
10/02/1996
10/09/1994
20/09/1991
10/07/1998
06/07/1996
05/07/1996
01/01/1989
03/01/1995
21/07/1998
30/01/1995
10/10/1997
08/02/1995
22/12/1996
23/08/1987
23/03/1990
28/11/1998
01/05/1990
15/03/1993
15/09/1997
28/11/1996
07/09/1995
23/04/1989
11/07/1990
31/12/1991
25/06/1989
05/05/1999

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87558

রভাোঃ হভজানুয যভান

87559

অনৄ আবভদ

87560

রভাোঃ াহফবুয যভান

87561

তাজুর ইরাভ জুবয়র

87562

রভাোঃ ভীয রভাাযযপ রাবন

87563

রভাোঃ আবনায়ারুর ইরাভ

87564

রভাোঃ যাহজফ খান

87565

রভাোঃ ভাহরুর ইরাভ

87566

ইভদাদুর ক

87567

াযহভন সুরতানা

87568

এ.এ রভাোঃ াদাত

87569

রভাোঃ আর ভারুপ

87570

এভ এভ আযানের ইরাভ

87571

রভাোঃ নাহদুজ্জাভান

87572

রভাছাোঃ ভাসুদা রফগভ

87573

াযহভন

87574

হভনারুর ইরাভ

87575

তানহজনা আক্তায

87576

তাজহভনা আক্তায

87577

তাহভনা াযবীন সুভা

87578

রভাোঃ এযাদুর রাাইন

87579

যাবফয়া ভূইয়া

87580

াযহভন আক্তায

87581

রভাোঃ রযজাউর ইরাভ

87582

রভাোঃ আহযনেয যভান

87583

রভাোঃ আহভয রাাইন

87584

ইভদাদুর াান

87585

রভাোঃ যাবর

87586

রভাোঃ রগারাভ যব্বানী

87587

রভাোঃ হযনের ইরাভ

87588

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

87589

রভাছাোঃ আপহযনা যকায

87590

রভাোঃ য়াবদুজ্জাভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত বয়দ আরী
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
আোঃ আউয়ার
রপারী রফগভ
রভাোঃ কত আরী
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
াজাান ারাদায
তাহরভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর রহতপ ভীয
যহভা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ইরাভ
রভাছাোঃ াহদা খাতুন
রভাোঃ জুরহপকায খান
রভাছাোঃ রযনু খাতুন
মৃত ছয়নের ইরাভ
রভাছাোঃ জহযনা রফগভ
সুরুজ আরী
হফভরা খাতুন
রভাোঃ াজাান কহফয যকায
ানাজ রফগভ
রভাোঃ খাবদমুর ইরাভ
নূযীভা আখতায
রভাোঃ একযামুর ক
ভঞ্জু আযা রফগভ
এভ.রাএভ াহদ
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আখতারুজ্জাভান
রভাছাোঃ নাহগি আক্তায
রভাোঃ রভাস্তপা আরী
ভবনায়াযা রফগভ
রাআব্দুর শুকুয ারাদায
রহরনা রফগভ
মৃত কহছয উহিন
যহদা রফয়া
তাজুর ইরাভ
যাবরা ইরাভ
তাজুর ইরাভ
যাবরা ইরাভ
রভাোঃ দুরার হভয়া
রভাছাোঃ রুহফয়া আক্তায
রভাোঃ আবনায়ায রাাইন
যনাযা
াহননেয যভান
হয়াযা রফগভ
আোঃ যউপ মৃধা
হরুন রফগভ
বয়দ রভাোঃ াজাান
জয়নফ হফফ
রভাোঃ া আরভ
পাবতভা রফগভ
মৃত আোঃ য়াবজদ
াহরভা রফগভ
এভএ জাভান
মৃত লুৎপা রফগভ
আব্দুর ভািান যদায
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ইভদাদুর ক
রভাছাোঃ আঙ্গুযা রফগভ
রভাোঃ কহপর উহিন
রভাছাোঃ তহুযা রফগভ
রভাোঃ নুয ইরাভ
রভাছাোঃ ছাবরা খাতুন
রভাোঃ আপজার রাবন যকায
রভাছাোঃ কাভরুন নাায
রভাোঃ আকতারুজ্জাভান
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/07/1989
08/11/1995
31/12/1996
05/01/1996
30/10/1996
10/05/1990
05/02/1990
02/07/1993
13/05/1989
02/11/1990
02/04/1994
23/08/1991
05/11/1991
25/11/1996
02/08/1989
12/04/1992
06/10/1997
20/07/1994
20/07/1994
10/08/1988
01/03/1990
20/08/1985
10/05/1991
10/03/1992
02/07/1994
03/04/1992
12/10/1991
08/08/1998
01/11/1993
16/09/1995
27/02/1993
15/02/1997
15/11/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87591

রভাোঃ হুভায়ুন কহফয

87592

রভাোঃ আান াফীফ

87593

রভাছাোঃ ভাযহজয়া রচৌধুযী

87594

রভাোঃ আর আহভন

87595

বুজ ভন্ডর

87596

স্বন চন্দ্র ার

87597

জুবয়র চন্দ্র ার

87598

রভাোঃ জুরা উহিন

87599

জহরুর ইরাভ

87600

রভাোঃ ভানেজুয যভান ভানেজ

87601

রভাজাবম্মর ক

87602

রভাোঃ আহতকুয যভান

87603

যাবফয়া আক্তায

87604

রভাোঃ রাবর যানা

87605

তানহজনা আক্তায সুহভ

87606

রভাোঃ ভামুদুর াান

87607

রভাোঃ পযাদ হুাইন

87608

রভাছাোঃ পাযজানা আপহযন

87609

রভাোঃ ান ইভহতয়াজ

87610

জাাঙ্গীয আরভ

87611

পারুখ আবভদ

87612

রভাোঃ আব্দুয যহভ হভয়া

87613

পাবতভা আক্তায মুিী

87614

মৃনার চন্দ্র ঘযাভী

87615

রভাোঃ আবু াঈদ

87616

রভাোঃ যাহকবুর াান

87617
87618

রভাাম্মদ আবু ফক্কয হহিকী
আহপ
রভাোঃ ভঞ্জুয যভান

87619

আফ হুযায়যা খান

87620

যব্বানী হুাইন

87621

রভাোঃ অবদ মুযাদ

87622

রভাোঃ ভনজুরুর ইরাভ

87623

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ আহফদা রফগভ
মৃত ভাাবুফ আরভ রচৌধুযী
রভাছাোঃ আজভানুয রচৌধুযী
রভাোঃ রকন্দায মৃধা
নুযজাান রফগভ
যাভদুরার ভন্ডর
হপ্রা ভন্ডর
রভন্ত চন্দ্র ার
ঊলা যানী ার
যযাজ চন্দ্র ার
অিরী যানী ার
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ
পাবতভা আক্তায
আবুর কারাভ পহকয
াহনা রফগভ
মৃত বয়দ আরী
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
নীর হভয়া
নাহভা আক্তায
রভাোঃ আোঃ আহজজ হভয়া
রভাছাোঃ আহনছা রফগভ
আবুর ফাায
নূযজাান রফগভ
রভাোঃ াহপজুয যভান প্রাাং
রভাছাোঃ হউহর রফগভ
রভাোঃ ভাসুদ াযববজ
রভাছাোঃ রহরনা আক্তায
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
ভামুদা খাতুন
রভাোঃ আভজাদ হুাইন
রভাাোঃ াবজযা
মৃত মুনছুয যভান
রভাছাোঃ াভসুিাায
রভাোঃ ভাাতাফ উিীন
যহভা রফগভ
এ, এভ, জাভার উিীন
হভব আহছয়া খাতুন
রভাোঃ আবুর কাবভ
জহুযা আক্তায
রভাোঃ াহভউর ইরাভ
রভাছাোঃ রযানা রফগভ
রভাোঃ ফাচ্চু
ভযহজনা রফগভ
ভবনাযিন ঘযাভী
হররাফতী ঘযাভী
রভাোঃ জহুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ াানাযা রফগভ
রভাোঃ াাবুহিন
যহভা রফগভ
রভাাম্মদ আবনায়ায রাবন
আহযনা রফগভ
ীয রভাাম্মদ
রভাছাোঃ াভসুন নাায
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ খান
ভাজভা রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায পহকয
আবভনা রফগভ
মুনসুয আম্মদ
রভাছাোঃ কুরছুভ রফগভ
রভাোঃ জবফদ আরী ারাদায
রভাাোঃ হযহজয়া রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
ভহনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/03/1989
15/08/1996
09/10/1990
01/01/1991
09/07/1990
01/01/1992
02/01/1991
26/10/1989
31/12/1988
20/01/1998
23/07/1993
05/02/1997
20/10/1988
31/12/1993
25/12/1996
02/03/1989
28/08/1990
02/02/1990
15/01/1992
04/02/1997
25/12/1991
10/07/1997
25/01/1998
06/07/1987
10/10/1989
01/02/1998
29/12/1994
09/06/1987

05/07/1996
05/11/1991
15/03/1989
20/12/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87624

রভাছাোঃ াযবীন খাতুন

87625

রভাছাোঃ নেয়াযা খাতুন

87626

হল্পী যকায

87627

রভাাোঃ হযা আক্তায

87628

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

87629

রভাোঃ পাযাদ রাবন

87630

রভাোঃ রগারাভ হকফহযয়

87631

রভাোঃ রযাকনুজ্জাভান হভয়া

87632

রভাোঃ াহযয়ায হভয়া

87633

রভাোঃ হপবযাজ কহফয

87634

ছহগয আম্মদ

87635

হভয চাকভা

87636

আব্দু ারাভ

87637

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

87638

কাভরুিাায

87639

রভাোঃ রহরভ

87640

রভাোঃ জাপয উল্লা

87641

ভহযয়ভ

87642

াযহভন সুরতানা

87643

রভাোঃ আর ভাাবুফ ইরাভ

87644

ইভযান যানা

87645

রভাোঃ রাবর যানা

87646

বুজ াা

87647

রভাোঃ াহকর যভান

87648

াহয়া খানভ

87649

আবু াহনপ

87650

রভাোঃ ারুন অয যহদ

87651

রভাোঃ যাহকফ াান

87652

রভাোঃ হযয়াজ উিীন

87653

পাবতভা খাতুন হকযণ

87654

াপাত আাতুভ জাান াপা

87655

রভাোঃ াহভদুর ইরাভ

87656

এ, এভ, সুভন রযজা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ায়দায আরী
রভাছাোঃ াবজদা খাতুন
রভাোঃ রভাকবুর রাবন
রভাছাোঃ াহপজা খাতুন
ফাদর চন্দ্র যকায
গীতা যানী যকায
রভাোঃ খহরলুয যভান
রভাাোঃ রভাবিদা রফগভ
রভাোঃ ইয়াকুফ আরী
রভাছাোঃ আযজুভান আযা
রভাোঃ আতাউয যভান
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ হরয়াকত আরী যকায
রভাছাোঃ রপারী
রভাোঃ ায়দায আরী যকায
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রার হভয়া
াহদা রফগভ
রভাোঃ খায়রুর ইরাভ
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
হফহফ পাবতভা
আোঃ যভান
হফভর চন্দ্র চাকভা
ঝণ িা চাকভা
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রভাছাোঃ শুকজান রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ যাহনা আজাদ
আবুর কারাভ আজাদ
যাহনা আজাদ
রভাোঃ সুরতান আাম্মদ
নাজভা রফগভ
রভাোঃ আরী রাবন প্রাাং
যাবফয়া রফগভ
নজরুর পযাজী
এহভহর
রভাোঃ আবু জাবদ
ায়া আক্তায খানভ
মৃত ফাইদুর কহযভ
আবভনা খাতুন
আরতাপ রাবন
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ াবরা রফগভ
ভধুসুধন াা
মুহজ াা
রভাোঃ াইনের যভান
ারভা রফগভ
জাপয আরী খাঁন
ভয়না রফগভ
আোঃ যফ ারাদায
াহচনা রফগভ
রভাোঃ আবুফকয
রভাছাোঃ যহভা
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ নযীন রফগভ
রভাোঃ াবদক যকায
আপরুজা রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
রভাছাোঃ াানাজ রফগভ
রভাোঃ ইকফার আবভদ
রভাছাোঃ রজহভন আযা
রভাোঃ রভাবরভ উহিন
আবফদা খাতুন
এ, এভ, আহভয রাবন
রপারী খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/01/1995
01/06/1991
15/01/1990
01/01/1994
01/10/1993
16/12/1995
21/03/1994
01/12/1995
16/03/1997
08/07/1987
15/12/1996
24/11/1990
08/12/1997
12/01/1989
31/12/1992
28/12/1993
20/06/1989
05/03/1992
01/01/1994
02/07/1992

22/07/1994
10/10/1990
01/09/1996
17/01/1991
01/04/1992
18/09/1994
20/07/1996
22/05/1988
04/08/1992
17/10/1994
05/02/1989
25/05/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87657

রভাোঃ াইনের ইরাভ

87658

মৃণার চন্দ্র

87659

রভাোঃ পযাদ রাবন

87660

রভাোঃ াীন হভয়া

87661

রভাোঃ ইকফর রাবন

87662

রভাাম্মদ ভহপজ উহিন

87663

রভাোঃ যভজান আরী

87664

রভাোঃ ভাসুদ যানা

87665

রভাোঃ আযানের আরভ

87666

মুক্তা আকতায

87667

নুরুর কহফয

87668

কাজী রভাোঃ মুযছাহরন

87669

খাহদজা খানভ

87670

রভাোঃ কাভার রাাইন

87671

রভাাোঃ রুহজনা আক্তায

87672

রভাোঃ ভাসুভ যানা

87673

রভাোঃ অহনক রাবন

87674

হজ. এভ. সুভন

87675

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান যাগ

87676

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

87677

ভহনযা খাতুন

87678

রভাোঃ ভাজারুর ইরাভ

87679

রভাোঃ াান রচৌধুযী

87680

যাহজফ হভয়া

87681

রভাোঃ াহকর যদায

87682

নুযাত জাান

87683

হভজানুয যভান

87684

রভাোঃ যাহদুর াান

87685

রভাোঃ আাদুর ইরাভ

87686

রভাোঃ এনামুর ক

87687

রাবর আযভান

87688

াভান্তা ইরাভ

87689

াহজদ াান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
এ, এভ, াবদক যকায
আপরুজা রফগভ
চন্দ্র কান্ত
মৄহত যাণী
রভাোঃ াবভ আরী
নেরভারা খাতুন
রভাোঃ াজাান আরী
রভাছাোঃ ায়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
হযপা রফগভ
ভনু হভয়া রফাযী
আহরমুন রনছা
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ যহভচা খাতুন
রভাোঃ ররার
পাহভা
রভাোঃ আব্দুর ফাকী
আয়া
রভাোঃ ইউনুছ আরী
জুবরখা রফগভ
রভাোঃ ইউসুপ
আহছয়া খাতুন
কাজী আাদ রাবন
নাায রফগভ
আোঃ াহপজ পযাজী
পহযদা ইয়াহভন
রভাোঃ রদবরায়ায রাাইন
খাইরুন রনছা
মৃত াহনপ যীপ
রভাাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ রখাকন কহফযাজ
নাসু রফগভ
রভাোঃ আরভ খান
ছাযা রফগভ
রভাোঃ নুয ইরাভ গাজী
তাহরভা রফগভ
রভাোঃ আরী আকফয
নূয জাান রফগভ
রভাবরভ উহিন
ভভতাজ
ভবরভ খাঁ
নূযজাান রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাবদয মৃধা
পাবতভা আক্তায
রভাোঃ চান হভয়া রচৌধুযী
হযা রফগভ
রভাোঃ সুরুজ হভয়া
নাায
রভাোঃ শুক্কুয যদায
জাানাযা াযবীন
রভাোঃ রফরার উহিন
রুনা রায়রা
ছাকাউহিন রখ
পহজরা খাতুন
রভাোঃ তাযা খান
রযণু খাতুন
রভাোঃ আরতাপ রাবন
মৃত আছভা রফগভ
রভোঃ পজলুয যভান
রভাাোঃ তাহরভা রফগভ
রভাতাবরফ
াযবীন
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
হযনা ইরাভ
রভাোঃ আবুর কারাভ খান
পহযদা ইয়াহভন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/04/1994
20/02/1988
01/10/1990
25/06/1996
10/01/1991
01/01/1993
06/05/1992
21/03/1998
20/11/1987
28/10/1993
01/02/1988
15/06/1994
25/01/1990
20/01/1993
01/01/1994
15/02/1996
01/01/1998
12/07/1993
15/10/1988
02/01/1990
12/01/1994
15/12/1992
07/12/1988
25/02/1992
12/07/1995
10/07/1988
01/06/1995
31/12/1990
15/07/1990
31/05/1992
20/10/1996
01/01/1992
19/12/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87690

ইপবতখায আবভদ

87691

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

87692

রভাোঃ রহরভ রাবন

87693

তা হকদায

87694

রভাোঃ দুরার রাবন

87695

হদ্ববগন্দ্র সূত্রধয

87696

রভাোঃ ভকবরচুয যভান

87697

রভাাম্মদ কাভার রাবন

87698

রভাাোঃ আবু ফাক্কায

87699

আপজার রাবন

87700

পাযানা জাান হফউটি

87701

আর-জুফাবয়যা

87702

রভাোঃ জুফাবয়য রাবন

87703

ারাউিীন

87704

যাহুর রদফ

87705

াহয রাবন

87706

াজ্জাদ কহফয

87707

রভাোঃ সুভন হভয়া

87708

আব্দুল্লা

87709

রভাোঃ ইভরুর াান

87710

আর ভামুদ

87711

রভাোঃ জাহকয আযাপাত

87712

হিত যকায

87713

সুজন নৄযকায়স্থ

87714

সুব্রত রচৌধুযী

87715

রভাাম্মদ সুভন হভয়া

87716

শ্যাভরা যানী বফষ্ণফ

87717

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ

87718

রভাোঃ আবু তাবয

87719

উত্তভ কুভায অহধকাযী

87720

করুনাভয়া সূত্রধয

87721

রভাোঃ ফাবয়হজদ

87722

রভাোঃ যাব্বী আবভদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
সুরতান আবভদ
াহনা রফগভ
রভাোঃ হজরার ভন্ডর
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ইফাদ রাবন
রভাছাোঃ নাায রফগভ
আহজত হকদায
শ্রীভহত আযতী ফারা
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ কাজর হফহফ
রগাহফ সূত্রধয
হনা যাণী সূত্রধয
রভাোঃ রভায়াবজ্জভ রাাইন
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাহদয
ভারুপা রফগভ
রভাাোঃ আব্দুয যহপক
াহপনা রফগভ
আজাায আরী
আবফদা হফহফ
নূয রভাাম্মদ
আক্তারুন রনছা
আোঃ যাজ্জাক রফাযী
হরহর রফগভ
রভাোঃ অহরয়ায যভান রভাল্লা
রভাছাোঃ ছায়া রফগভ
মৃত আযানের ইরাভ
ারভা রফগভ
হদরী কুভায রদফ
কৃষ্ণা রদফ
মৃত াবফ আরী
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাহদয
াবজদা রফগভ
রভাোঃ আহভন আরী
পহজরত
নজরুর ইরাভ
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রতাযাফ রাাইন
রভাছাোঃ জাবভরা রফগভ
াহদকুর ইরাভ
ারভা রফগভ
মৃত হযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ পহজরা খাতুন
হতত যকায
হকযন যকায
মৃত সুবলন নৄযকায়স্থ
সৃত প্রনহত নৄযকায়স্থ
হভাাংশু রচৌধুযী
সুবযখা রচৌধুযী
আব্দুর ক
রভাছাম্মৎ াভছুিায
সুখরার বফষ্ণফ
হকভতফারা বফষ্ণফ
রভাোঃ ইউনু আরী
রভাছাোঃ ভহরনা রফগভ
রভাোঃ আক্তারুজ্জাভান
হহযনা খাতুন
মৃত ভাখন চন্দ্র অহধকাযী
আযতী যানী অহধকাযী
মৃত ইন্দ্রভহন সূত্রধয
সুধা যানী সূত্রধয
রভাোঃ াাবুহিন ভূইুঁ য়া
রভাাম্মৎ রজাবফছা আক্তায খানভ
রভাোঃ ঈভান আরী
নূবযজা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

27/10/1993
21/07/1989
02/08/1997
25/12/1993
11/09/1997
15/08/1985
01/07/1991
01/01/1989
01/01/1988
02/03/1992
05/01/1997
26/05/1998
08/12/1995
17/12/1994
01/01/1991
01/01/1989
15/04/1992
01/01/1990
15/10/1988
22/06/1988
09/08/1992
20/10/1992
18/10/1992
06/11/1988
15/04/1992
25/05/1994
06/08/1992
20/06/1995
05/12/1987
10/08/1991
29/01/1989
01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87723

রভাছাোঃ রযাজুর ইরাভ

87724

রভাোঃ াজাান হভয়া

87725

রভাোঃ এনামুর কহফয

87726

রভাোঃ হরটন আবম্মদ

87727

রভাোঃ ভাবজদুর ইরাভ

87728

এ. এভ আর আহভন

87729

রভাছাোঃ পাবতভা আক্তায

87730

রভাোঃ যীপ রাাইন

87731

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

87732

জয় কুভায দা

87733

রভাোঃ সুরুজ হভয়া

87734

পাবতভা তুজ জহুযা

87735

আহকুয যভান

87736

জহয াান

87737

যান্টু কুভায দা

87738

নহন িভা দা

87739

রভাোঃ লুৎপয যভান

87740

হফকা কুভায যকায

87741

রভাোঃ যাবর আবভদ

87742

াানাজ রফগভ

87743

আবু ফক্কয

87744

রভাোঃ ভয াভদু

87745

রভাোঃ ভাহনক হভয়া

87746

রভাোঃ যাজীফ ভীয

87747

হযয়াজুর ইরাভ

87748

াইনের ইরাভ

87749

রভাোঃ জাভার রাবন

87750

আর আহভন ভূইয়া

87751

রভাোঃ াহযয়ায ইরাভ াগয

87752

াইনের ইরাভ

87753

রভাোঃ আরভগীয

87754

রভাোঃ সুরুজ ফাঙ্গারী

87755

রভাোঃ ফকুর হভয়া

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাাোঃ আব্দুয যভান
রভাাোঃ নূবযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গনেয
সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ াহফবুয যভান
কহনুয রফগভ
রভাোঃ ইভাইর রাবন
রভাছাোঃ হরহ আক্তায
রভাোঃ ররার উহিন ভন্ডর
মৃত ভভতা রফগভ
রভাোঃ ভয যকায
রভাছাোঃ রযানা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান আকন্দ
রভাছাোঃ ারুর রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
াহনা
রভাোঃ জহুরুর ইরাভ প্রাাং
রভাছাোঃ রপহযনা রফগভ
যতন কুভায দা
হপ্রা যানী দা
মৃত জভবয আরী
রভাছাোঃ রযানা রফগভ
খোঃ ানেজ্জয যভান
রাইরী রফগভ
জাাঙ্গীয রাবন
যাহজয়া রফগভ
মৃত এ.এভ াাবুহিন
ভভতাজ রফগভ
যঘুনাথ দা
হযতা যানী দা
িীহত চন্দ্র দা
বাগ্যরিী দা
আপজার রাবন
াযবীন আক্তায
প্রভথ চন্দ্র যকায
রযখা যানী
রভাাম্মদ আরী
আবনছা রফগভ
আবুর াবভ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ জাবফদা রফগভ
মৃত রভাোঃ রযাা্জর ক
আহজযন রনছা
রভাোঃ মযত আরী
রভাছাোঃ নাউনেহর রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ ভীয
তানহজয়া রফগভ
আব্দুর রভাতাবরফ
হনলুপা রফগভ
রভাোঃ ইয়াকুফ আরী পহকয
রভাাোঃ যাহদা রফগভ
রভাোঃ বতয়ফ আরী
রভাছাোঃ হভনাযা রফগভ
আোঃ ভািান ভূইয়া
যন আযা
রভাোঃ আোঃ ফাবযক ারাদায
জাানাযা রফগভ
যহদ আভদ
াহনা রফগভ
জারার আবভদ
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃনূরুর ইরাভ রভাল্লা
রভবনায়াযা াযবীন
আব্দুর ছারাভ
রভাছাোঃ হফরহকছ রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1992
01/01/1990
08/07/1987
10/11/1995
03/04/1986
01/01/1997
01/01/1998
03/01/1997
01/01/1994
17/11/1998
04/04/1996
28/12/1997
12/08/1995
05/12/1986
10/08/1992
11/11/1995
25/08/1991
18/05/1989
19/01/1992
20/11/1992
01/01/1991
01/01/1990
18/11/1993
01/12/1987
10/02/1989
25/09/1989
21/07/1989
10/06/1993
26/12/1994
25/07/1997
02/03/1990
03/04/1988
12/08/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87756

রভাোঃ আব্দুল্লা আর সুভন

87757

হভন্টু দা

87758

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

87759

রভাোঃ কাভার রাবন

87760

রভাোঃ রতৌহপক আাবভদ

87761

রখ আবম্মদ

87762

রভাোঃ জহভ উহিন

87763

রভাোঃ যাজু রফাযী

87764

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

87765

এযাবরক্স তভার যকায

87766

রভাোঃ ইহরয়াছ

87767

হভন্টু চাকভা

87768

রভাোঃ ইকফার রাবন

87769

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

87770

রভাোঃ রুহুর আহভন

87771

আজভ আবভদ

87772

রভাোঃ ভহনুযজ্জাভান

87773

রভাোঃ হয়াভ সুভন

87774

সুভভ চন্দ্র াা

87775

রভৌসুভী আক্তায

87776

ভাবুফ আরভ

87777

রভাোঃ াভীভ যকায

87778

রভাোঃ নুয-ই-আরভ

87779

হভদুরা

87780

রভাোঃ হদুর ইরাভ

87781

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

87782

রভাোঃ জীফ রখ

87783

াহভয আদনান খান শুব

87784

রভাোঃ হভজানুয যভান

87785

রুফী সুরতানা

87786

াযহভন নাায

87787

রভাোঃ যায়ানুর াান

87788

রভাোঃ রভাতাহছভ হফল্লা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ নুরুজ্জাভান তালুকদায
কাভরুবিছা রফগভ
ফাদর দা
চুনচু দা
আফদুর াহভদ খান
নুযবানু রফগভ
রভাোঃ বতয়ফ আরী
রভাছাোঃ হভনায রফগভ
রভাোঃ খহররয যভান
রভাছাোঃ নাহভা খাতুন
আব্দুয রযজ্জাক
াহদা রফগভ
রভাোঃ মযত আরী ারাদায
রভাাোঃ আবনায়াযা রফগভ
মৃত শুকুয আরী রফাযী
নাজভা রফগভ
রভাোঃ রভাাবযপ রাবন হকদায
তাছহরভা রফগভ
রজভ তন যকায
নৄষ্প যকায
মৃত আবনায়ারুর ক
আবভনা খাতুন
কাভানী যিন চাকভা
রযানন্দী চাকভা
রভাোঃ ইভাভ রাবন
আবনায়াযা রফগভ
আোঃ ক ভীয
জাবফদা রফগভ
রভাোঃ যজফ আরী
রভাছাোঃ ভাবরকা খাতুন
রভাোঃ রার হভয়া রখ
হখভন রনছা
রভাোঃ হগয়া উিীন
যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ নুয আরভ
মৃত হদররুফা রফগভ
সুফর চন্দ্র াা
কল্পনা যানী াা
জাাঙ্গীয আরভ
পাবতভা রফগভ
আভজাদ রাবন
আবভনা
রভাোঃ আোঃ রহতপ যকায
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ দুরার রফাযী
রুনু রফগভ
রভাোঃ া আরভ ারাদায
খাবরদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
কাজী ভাসুদা রফগভ
রভাোঃ অহরয়ায যভান
ভাযহজনা রফগভ
মৃত খান ভহনরুজ্জাভান
ভহযয়ভ খান
আকযাভ আরী ব্যাাযী
আভা আক্তায
হযাজুর ইরাভ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ মুনসুয আরী
জাানাযা খাতুন
হযাজ আরী ভন্ডর
রফর ফাাতন
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রজাস্দা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

19/12/1991
11/10/1992
15/06/1992
20/11/1990
15/05/1992
25/12/1993
17/08/1988
15/12/1994
25/01/1993
10/11/1993
01/01/1989
15/10/1989
01/01/1992
04/02/1988
05/12/1995
01/12/1988
20/11/1987
14/03/1995
15/12/1989
03/04/1996
07/11/1992
05/11/1995
31/05/1988
02/01/1997
12/08/1993
30/10/1987
02/07/1998
15/07/1998
11/11/1988
12/12/1996
05/12/1996
20/07/1989
20/06/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87789

যত্না ভন্ডর

87790

রভাোঃ হভজানুয যভান

87791

হফকা চন্দ্র দা

87792

রভাোঃ নাঈভ রভাল্যা

87793

রভাোঃ আরতাপ রাবন

87794

ভামুদুর াান

87795

তানহজনা আক্তায

87796

রভাোঃ আহভরুর ক

87797

বৃহষ্ট যকায

87798

সুজন মুিী

87799

রভাোঃ আহরমুয যভান

87800

ইয়াহছন হফনবত কুয়াা

87801

কত আভদ রচৌধুযী

87802

রভাোঃ াহফবুয যভান

87803

রভাোঃ ইযপান যকায

87804

আযানের ইরাভ

87805

রভাোঃ জাবদুর ইরাভ জাকাহযয়া

87806

রভাোঃ হফল্লার রখ

87807

হভঠুন বফদ্য

87808

রভাোঃ আযানেজ্জাভান

87809

রভাাা্ভভদ তহযকুর ইরাভ

87810

রভাোঃ নুরুজ্জাভান

87811

রভায়াবজ্জভ রাবন

87812

আযানের ইরাভ

87813

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

87814

এহরচ রভাল্যা

87815

জাহদুর ক

87816

ইভন আবভদ

87817

পজলুয যভান

87818

া রভায়াবজ্জভ রাবন

87819

আফদুর াফ

87820

রভাোঃ আব্দুর ফাবছদ

87821

আবু রনাভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
বনাৎ ভন্ডর
রহতকা যানী
রখ আাম্মদ আরী
আববা রফগভ
যনহজত দা
আযহত যানী দা
রভাোঃ আয়াত আরী রভাল্যা
রভাাোঃ াহফনা ইয়াছহভন
রভাোঃ আব্দুর আহজজ রভাল্লা
ছাবয খাতুন
াইনের ইরাভ
ভাবজদা খাতুন
াইনের ইরাভ
ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ নুরুর ক
লুৎপা আক্তায
রগাার চন্দ্র যকায
আযতী যকায
রভাোঃ হপকুয যভান
যাবরা রফগভ
রভাোঃ ভাতাফ আরী
সূর্য্ি ফানু
রভাোঃ কাভার রভাল্লা
ভাসুভা আক্তায
আহজজ আভদ রচৌধুযী
যাহপয়া রচৌধুযী
রভাোঃ াবু আরী
রভাাোঃ হযনা রফগভ
রভাোঃ নুরুিফী যকায
রযাবকয়া খাতুন
তাহয হভয়া
জহযনা আক্তায
রভাোঃ হপকুয যভান
রভাছাোঃ ারুর রফগভ
রভাোঃ যায়ান রখ
হরহর রফগভ
ভহনন্দ্রনাথ বফদ্য
ঘ্রাহন্ত বফদ্য
রভাোঃ আবু তাবরফ
রভাছাোঃ আহয়া রফগভ
হগয়া উহিন
রয়াযা রফগভ
জাহকয রাবন
াবজযা খাতুন
আভজাদ রাবন
রভানা রাবন
য়াদুদ হভয়া
ফকুরা রফগভ
রভাোঃ াজাান আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
ছারাভ রভাল্যা
ভহজযন রফগভ
আবু জাপর রভাল্লযা
কনক রফগভ
াইনের ইরাভ
মৃত আবরয়া রফগভ
আভজাদ রাবন
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কহযভ তালুকদায
মমুনা রফগভ
াভছুর হুদা
আবভনা রফগভ
রভাোঃ ফাফলু হভয়া
রভাছাোঃ দাহখরা রফগভ
নুরুর আহভন
রখাবদজা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/10/1997
07/04/1988
18/06/1991
11/01/1998
11/05/1989
16/06/1997
06/05/1996
01/01/1991
27/09/1991
25/10/1992
07/11/1990
28/01/1996
26/12/1993
01/01/1996
11/11/1994
25/08/1991
06/01/1998
03/04/1996
12/02/1995
30/12/1990
10/09/1989
08/09/1997
15/11/1987
05/07/1988
12/08/1995
29/12/1988
03/04/1996
12/06/1994
07/07/1994
30/05/1992
12/12/1993
31/12/1994
01/02/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87822

রভাোঃ আব্দুর আর ভামুন

87823

রভাোঃ রভাহভন হভয়া

87824

রভাোঃ াআরভ

87825

রভাোঃ হপবযাজ আরভ

87826

আরাহভন রাবন

87827

হফহফ কুরসুভ

87828

রভাোঃ রৌযফ

87829

নাহছয রাাঈন

87830

আব্দুল্লা জীপান পাাদ

87831

রভাোঃ সুজন হভয়া

87832

যভজান আরী

87833

যিনা যায়

87834

রভাোঃ রভবদী াান

87835

াভসুর ক

87836

রনাভান

87837

রভাোঃ ীদুর ইরাভ

87838

প্রান্ত

87839

রভাোঃ হজান আবভদ

87840

রভাোঃ আবু াঈদ

87841

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

87842

াভসুন নাায

87843

রভাোঃ পযাদ রাাইন

87844

ভাহনুয যভান রাাগ

87845

জয়নার আবফদীন

87846

রভাোঃ রভাাযপ রাবন

87847

রভাোঃ তানবীয রাবন

87848

রভাোঃ রফরাবয়ত রাবন

87849

রভাোঃ নাহয়ান ফাদা নাহদ

87850

রভাোঃ যায়ান রাবন

87851

খন্দকায আব্দুর কাবদয

87852

হফবফকানন্দ দা

87853

াইদুর ইরাভ

87854

রভাোঃ াজাান হযাজ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ কারাচাদ আরী
রভাছাোঃ রফলুজান রনছা
মৃতোঃ তহছয প্রাাং
রভাছাোঃ হচহন রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
মৃত আব্দু াত্তায
রাইরী রফগভ
রভাোঃ রানা হভয়া
হফরহক রফগভ
অহজউল্লা
জাানাযা রফগভ
আবুর কারাভ
যাহদা রফগভ
রভাোঃ সুরতান ারাদায
াহপজা রফগভ
এ. এ . এভ রভাবরউহিন মুনীয
রপৌহজয়া খানভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ াহনা রফগভ
আব্দুয রযজ্জাক
কাজর রযখা
রদফী চযন যায়
রভনকা যায়
রভাোঃ হগয়া উহিন
রভাছাোঃ ভতবান রফগভ
কাভরুর ইরাভ
াভসুন নাায
ফহদউজ্জাভান
রহতপা রফগভ
রভাোঃ াভসুর আরভ
াহভদা রফগভ
বক্ত চন্দ্র
াহফত্রী যাহন
রভাোঃ আব্দুর ভতহন
াজবদা
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
নাজভা আক্তায
রভাোঃ আহজফায যভান
রভাছাোঃ রভাতাাযা রফগভ
রভাোঃ রার হভয়া
আহপয়া খানভ
রভাোঃ রপযবদৌ আরী
রভাছাোঃ জয়নফ আক্তায
রভাোঃ রার হভয়া
আহপয়া খাতুন
রভাোঃ রপযবদৌ আরী
জয়নফ আক্তায
রভাোঃ হভজানুয যভান
আহপয়া আক্তায
রভাোঃ টিনৄ তালুকদায
তাহভনা াযবীন
রভাোঃ আোঃ রাফাান
রভাাোঃ রযবনা রফগভ
রভাোঃ ভহজবুয যভান
রভাছাোঃ নূযজাান রফগভ টুরটুহর
রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন
াভসুিাায রফগভ
খন্দকায আোঃ াভাদ
জহভরা খাতুন
সুবয চন্দ্র দা
সুহভত্রা ফারা দা
যহপক হভয়া
হরী রফগভ
ভাস্টায হছবিক আরী
সুহপয়া খানভ রস্কয
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/07/1989
12/10/1988
25/12/1988

28/12/1994
12/04/1996
06/07/1995
25/03/1994
19/06/1996
09/11/1995
25/10/1994
03/11/1994
06/11/1996
10/10/1990
01/02/1991
10/12/1987
15/01/1990
05/01/1988
13/11/1998
06/06/1987
02/02/1989
01/06/1987
10/05/1993
20/01/1988
05/06/1990
27/07/1997
01/01/1989
27/01/1991
12/05/1996
01/02/1997
25/11/1993
25/11/1994
01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87855

রভাোঃ তভহজদ খন্দকায

87856

রভবদী াান রভাস্তপা

87857

কাজর কাহন্ত দা

87858

রভাোঃ পজলুর কহযভ

87859

রভাোঃ ফাবুর আক্তায

87860

রভাোঃ আযানের আরভ

87861

সুরতান ভামুদ

87862

রভাোঃ াানুজ্জাভান

87863

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

87864

যাজীফ দা

87865

রগাব দা

87866

রদবরায়ায াান

87867

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

87868

অন্তযা খাতুন

87869

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

87870

াহদকুয যভান

87871

রভাোঃ জুবয়র যানা

87872

রভাোঃ রভাযবদ আনাভ

87873

ভহনরুজ্জাভান

87874

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ

87875

রভাোঃযায়ানুর ইরাভ

87876

রভাোঃ জাহভরুর ইরাভ

87877

সৃজন কুভায দা

87878

রভাছাোঃ হহযন আক্তায

87879

রভাজাবম্মর রাবন

87880

রভাোঃ পারুক রাবন

87881

রভাোঃ রাবর যানা

87882

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

87883

আহজভা আক্তায

87884

কাভরুন নাায কনা

87885

কাজর চন্দ্র যকায

87886

রভাোঃ ইয়াহছনুয যভান তালুকদায

87887

রভাোঃ ভাজাারুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ য়াবছক খন্দকায
াহরভা আক্তায
রভাোঃ ইভাযত রাবন খান
যাবরা রফগভ
সূর্য্ি রার দা
াহন্ত ফারা দা
রভাোঃ আবনায়ায জাহদ
রভাছাোঃ রুহফয়া জাহদ
রভাোঃ াহভদ রখ
অিরী খাতুন
রভাোঃ আোঃ যহভ রখ
রভাছাোঃ ভাহযয়া খাতুন
রভাোঃ াভছুর আরভ
রভাছাোঃ রযবনা ইয়াহভন
রভাোঃ আব্দু াভাদ
রভাছাোঃ যাহজয়া খাতুন
রভাোঃআান উহিন
রভাছাোঃ ভাবরকা খাতুন
যনধীয দা
ফানী ফারা দা
বুধাই দা
ভধুভারা দা
ফহছয উহিন
জুবরখা খাতুন
রভাোঃ হদ আরী
জাবয়দা রফগভ
হপকুর ইরাভ
ানাজ রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
যাহরা খাতুন
আব্দুর রহতপ
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ াহনপ খান
রযনু রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
নাজমুন নাায
রভাোঃ াইদুজ্জাভান
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ ভাাবুফ আরভ
রভাাম্মদ হল্পী আক্তায
রভাোঃ ভাজদায আরী
রজানা রফগভ
রভাোঃ রভাজাফ্পয রাবন
াহদয়া রফগভ
ফনফাী দা
আরতা যানী দা
রভাোঃ ভাহনক হভয়া
ভবনায়াযা রফগভ
রভাবরভ রভাল্লা
আহছয়া রফগভ
রভাোঃ রকাবভদ আরী রখ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রভাবরভ উহিন
রভাছাোঃ সুযাইয়া রফগভ
রভাোঃ রবকন্দায আরী
রভাছাোঃ ডহর রফগভ
রভাোঃ রার হভয়া
আহপয়া খানভ
জয়নার আবফদীণ
আবরয়া রফগভ
যকুভায যকায
আবা যানী যকায
রভাোঃ হদুয যভান তালুকদায
রভাছাোঃ াবযা আক্তায
রভাোঃ হদুর ইরাভ
যানু আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

16/07/1997
10/05/1993
08/01/1994
31/12/1994
25/12/1992
05/02/1992
01/01/1996
02/12/1992
08/10/1991
18/12/1987
05/02/1995
02/02/1991
01/01/1993
23/12/1998
25/05/1987
13/09/1994
08/08/1993
01/06/1996
25/12/1994
10/02/1996
14/01/1994
12/09/1993
07/02/1995
03/02/1988
01/04/1989
19/05/1988
26/09/1991
04/03/1991
06/05/1991
10/07/1994
04/02/1988
22/05/1995
16/12/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87888

রভাোঃ জারার উহিন

87889

রভাছাোঃ াহফনা ইয়াহভন

87890

বতযন্দ্র যকায

87891

রভাোঃ রভবদী াান

87892

রভাোঃ যীপ খান

87893

রভাোঃ যাঙ্গা ফাবু

87894

রভাোঃ হপকুয যভান

87895

রভাোঃ হবভর যকায

87896

রভাোঃ আরভাছ রাবন

87897

হফনৄর যায়

87898

ভামুদুর াান

87899

রভাোঃ আর ভামুন

87900

রভাোঃ াাহযয়ায াান

87901

রভাছাোঃ জািাতুর রপযবদৌহ

87902

শ্রীচন্দন কুভায যায়

87903

রভাোঃ ইয়াদী াান

87904

রভাোঃ ভাইদুর ইরাভ

87905

কাজী আহভনা খাতুন

87906

রভাোঃ হুভায়ুন কফীয

87907

রভাোঃ এভযান যদায

87908

রভাোঃ আইয়ুফ আরী

87909

সুজন

87910

রভাোঃ পযাদ রাবন

87911

ইউসুপ ভূইুঁ য়া

87912

রভাোঃ আর-আহভন

87913

রুহফনা আক্তায

87914

রভাোঃ পজবর যাব্বী যকায

87915

রভাোঃ ভহন রাাইন

87916

রভাোঃ কাভার রাবন

87917

রভাোঃ নূয আরভ

87918

রভাাোঃ াযভীন সুরতানা

87919

রভাাম্মদ আন যকায

87920

জািাতুর রপযদাউ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আোঃ জব্বায
আহভনা আক্তায
রভাোঃ ইভাইর রাবন
রভাছাোঃ নাহগি সুরতানা
রদবফন্দ্র যকায
হনভিরা যকায
মৃত াজাান আরী
রভাছাোঃ আছভা খাতুন
মৃতোঃ মুহরভ উিীন খান
রভাছাোঃ ভভতা আক্তায
রভাোঃযহকবুর ইরাভ
রভাছাোঃ রাবরী রফগভ
মৃত আরী আখবরছ
রভাছাোঃ ভহছযন রফয়া
রভাোঃ আরাউহিন যকায
রভাছাোঃ াছনা রফগভ
রভাোঃআহজভ উহিন
রভাছাোঃ হদা রফগভ
ভহনন্দ্র যায়
উহভিরা যায়
আবুর কারাভ
আহভনা রফগভ
মৃত রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রভাকবদা রফগভ
রভাোঃ ভহতউয যভান
রাইরী ইয়াভীন
রভাোঃ আবু রাবন যকায
রভাছাোঃ ছাবরা রফগভ
শ্রী কভর কৃষ্ণ যায়
রযনু ফারা যায়
রভাোঃ ভহতউয যভান
রাইরী ইয়াহভন
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ ভাহযান রফগভ
কাজী হভনাজ আরী
রভাছাোঃ ারভা খাতুন
রভাোঃ আবুর রাবন যকায
রভাছাোঃ াহরদা রফগভ
আবুর কারাভ আজাদ
রভাাোঃ সুহপয়া রফগভ
আব্দু হদ
হরহর রফগভ
জাহদুর ক
াবরভা
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন দহজি
রখাযবদা রফগভ
আপজালুয যভান ভূইুঁ য়া
তনেযা রফগভ
আোঃ ভিান ারাদায
ছাবরা রফগভ
ইয়াকুফ আরী
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ ফাফলু হভয়া
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
অহদ রভাল্লা
াবযা রফগভ
রভাোঃ দহরর উিীন খান
ভহযয়ভ রফগভ
আবু কাবভ
রুনা রফগভ
রভাোঃ রভাবরভ ারাদায
রভাাোঃ রনাযা রফগভ
রখাযবদ আরভ যকায
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রযাবকয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/08/1989
28/12/1998
27/03/1996
12/10/1987
02/12/1995
01/01/1988
10/11/1987
14/02/1991
22/06/1992
15/08/1987
10/12/1993
17/06/1993
22/06/1994
05/10/1994
01/03/1995
10/09/1998
05/06/1991
18/01/1989
05/12/1989
12/03/1988
22/12/1991
31/12/1989
01/01/1992
28/05/1996
11/11/1995
03/03/1996
01/03/1998
03/08/1993
01/02/1989
02/06/1993
15/10/1997
05/03/1992
25/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87921

রভাোঃ রুবফর রাবন

87922

নুরুিফী

87923

রভাোঃ খায়রুর আরভ ান

87924

রভাোঃ ভাাবুফ যভান

87925

রভাোঃ নাজমুর হফশ্বা

87926

রভাোঃ দুরার রাবন

87927

তযচযন দা

87928

রভাোঃ আর আহভন

87929

আান াফীফ

87930

রভাোঃ জহয াান

87931

রভাোঃ হভজানুয যভান

87932

রভাোঃ ফহরুর ইরাভ

87933

রভাোঃ যাবর আবভদ

87934

রভাোঃ যাইছুর াান

87935

রভাোঃ াবর আবভদ াহজদ

87936

উবম্ম কুরসুভ বৃহষ্ট

87937

কহনুয আক্তায

87938

রভাোঃ নয়ন হভয়া

87939

রভাোঃ যাবর হুদা

87940

হফশ্ববদফ চন্দ্র দা

87941

ভাবুফা আকতায

87942

রভাছাোঃ নাহযন খাতুন

87943

রভাোঃ ািাভ রাবন

87944

রভাোঃ ভাইদুর ইরাভ

87945

রভাোঃ যাবর হভয়া

87946

তাহদুয যভান

87947

রতৌহদুয যভান

87948

রভাোঃ হভরন রাবন

87949

রভাোঃ ভহজবুর ক

87950

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

87951

রভাোঃ যাহকফ রাবন

87952

নৃবন চন্দ্র দা

87953

হপকুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
নাহছভা রফগভ
আবুর কাবভ
রুনা রফগভ
রভাোঃ আরভগীয রাবন
াভীভা আকতায
রভাোঃ আব্দুয যহদ
ভঞ্জুযা খাতুন
রভাোঃ জয়নার হফশ্বা
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আপছায আরী
রভাছাোঃ রযখা খাতুন
ীন্দ্র দা
রুভায়া দা
রভাোঃ আবনায়ায
রযনু রফগভ
মৃত. রভাোঃ নাহয উহিন
রভাছাোঃ ভনজুযা রফগভ
রভাোঃ রযজাউর হফশ্বা
রজানা খাতুন
রভাোঃ ভাবুবুর ক
মৃত. রখাবদজা রফগভ
রখ ারা উহিন
রভাছাোঃ পাহভা খাতুন
রভাোঃ াভছুর ক
রভাছাোঃ রভাবভনা খাতুন
রভাোঃ রগারাভ রাবন
রভাছাোঃ হনলুপা খাতুন
রভাোঃ জাপয আবভদ
ানাজ আবভদ
রভাোঃ আরী আকফয
হযনা রফগভ
রভাোঃ জজু হভয়া
াহরভা রফগভ
রভাোঃ বুজ হভয়া
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ছাইনের ইরাভ
রভাছাোঃ রযবনা খাতুন
ধনিয় চন্দ্র দা
ভযনী যানী দা
রভাোঃ াহফবুয যভান
ছনেযা হফহফ
রভাোঃ হনজাভ উহিন
রভাছা রতা রফগভ
রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান হভয়া
রভাোঃ হভনা রফগভ
রভাাম্মদ আরী
রভাছাোঃ ভহজযন রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আউয়ার
যাবদা রফগভ
রভাোঃ আকতায রাবন
রফদানা রফগভ
মৃত. আকতায রাবন
রফদানা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ছাত্তায
রভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
রভাোঃ মুনাদ আরী
রভাছাোঃ যাহফয়া খাতুন
মৃত. রয আরী হফশ্বা
রভাছাোঃ হযহজয়া খাতুন
রভাোঃ রাবন যদায
রভাছাোঃ যাহদা খাতুন
হনহখর চন্দ্র দা
সুরতা যানী দা
রভাোঃ আব্দুর আউয়ার
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
Page 241 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

06/04/1992
01/05/1996
01/01/1995
18/10/1989
05/08/1995
10/11/1989
04/06/1989
04/07/1996
05/12/1989
05/07/1989
15/07/1988
10/07/1991
03/12/1990
23/03/1990
19/02/1996
05/05/1997
25/03/1989
25/10/1988
10/05/1988
10/07/1988
20/04/1993
১২/১২/১৯৯৪
24/12/1992
09/03/1989
01/01/1992
15/08/1996
01/07/1997
20/04/1990
10/02/1990
06/07/1991
01/01/1997
10/11/1987
01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87954

যহকবুর াান খান

87955

রভাোঃ নাহছয

87956

রভাোঃ ভাসুদ যানা

87957

রভাোঃ যাহজফ হভয়া

87958

রভাোঃ হদরাদ রাবন

87959

রভাোঃ াইনের ইরাভ খান

87960

যহপকুর ইরাভ

87961

রভাাযপ রাবন

87962

ুঁ া
রভাোঃ রভাযবদ আরভ ভূঞ

87963

জাহদুর ইরাভ

87964

রভাোঃ আবু াবরক সুজন

87965

ফনভারী ভহল্লক

87966

হবযন্দ্র নাথ রন

87967

রভাোঃ আযাপাত রাবন

87968

রভাোঃ কাভরুজজাভান

87969

হফষ্ণুদ ভন্ডর

87970

াহজদ রাবন

87971

রভাোঃ ভামুনুয যহদ

87972

জাহদুর ইরাভ

87973

আবু াদাত রভাোঃ াবয়ভ হভয়া

87974

শুববতাল চাকভা

87975

ারভা খাতুন

87976

রভাোঃ াযনের ইরাভ

87977

হতা তাছহভভ

87978

রভাোঃ আরভগীয রাবন

87979

রভাছাোঃ তানহজমুন নাায

87980

জাাঙ্গীয আরভ

87981

রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন

87982

উত্তভ কুভায যায়

87983

রখাকন চন্দ্র যায়

87984

নুযনফী ইরাভ

87985

াাদাত রাবন

87986

রভাোঃ জুরহপকায আরী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রনছায আবভদ খান
রযাবকয়া খানভ
কজুর হভয়া
হযনা রফগভ
মৃত. রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
রভাছাোঃ রযবনা রফগভ
রভাোঃ ভন্টু ারাদায
রভাাোঃ যাহদা রফগভ
মৃত. রভাোঃ নুয ইরাভ
রভাছাোঃ রদবরায়াযা রফগভ
রভাোঃ আভান আরী খান
মৃত. জফা রফগভ
রতাপাজ্জর রাবন
কহনুয রফগভ
রভাাম্মদ অহজ উল্লযা
াহপয়া রফগভ
ুঁ া
আব্দুর কাবদয ভূঞ
আহপয়া আক্তায
আবভজ উহিন
রহতনেন হফহফ
রভাোঃ ভাাতাফ উহিন
রহরনা রফগভ
ফাবনশ্বয ভহল্লক
মফর ভহল্লক
অনকুর চন্দ্র রন
ন্ধ্া যানী রন
রভাোঃ ছুিত গাজী
রভাছাোঃ রযাবভছা খাতুন
ভযহুভ আফদুয যাজজাক
যাহদা াযবীন
হনযিন কুভায ভন্ডর
সুলভা যানী
মৃত. ইভাইর রাবন
াহনা রফগভ
নুয রভাাম্মদ
হদা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ জহুযা রফগভ
মৃত. আব্দুর য়াাফ যকায
রভাছাোঃ াভীভা আক্তায
বন্তাল চাকভা
রাবা চাকভা
রভাোঃ ইভাভ রাবন রখ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ কাহজভ উহিন
যহভা খাতুন
রভাোঃ কত আরী
ভাসুদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জব্বায
মৃত. যাহজয়া খাতুন
রভাোঃ াভসুর আরভ
রভাছাোঃ নূযফানু রফগভ
মৃত. উহভয উহিন
রভাছাোঃ জাহভরা ফানু
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
ভাবজদা খাতুন
কানাই রার যায়
আলাযী যানী যায়
ধনহত যায়
ছহফ যানী
আরতাফ রাবন
রকাহনুয রফগভ
ভবপর রফাযী
হযহজয়া রফগভ
রভাোঃ আহভয আরী
আহজজুন নাায
Page 242 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

30/06/1982
10/08/1997
05/08/1993
24/09/1996
18/10/1997
11/06/1992
03/04/1989
01/01/1992
10/06/1995
08/09/1987
24/11/1994
25/09/1989
24/04/1997
10/05/1996
26/02/1992
10/08/1987
25/06/1987
31/10/1992
31/12/1988
12/07/1988
12/01/1990
05/03/1999
31/12/1990
20/11/1994
31/03/1988
27/09/1994
28/08/1990
10/01/1988
11/02/1994
20/01/1998
22/02/1999
05/07/1992
15/06/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

87987

রভাোঃ আব্দুয যাবদ

87988

াধন যিন হনহি

87989

রভাোঃ আব্দুর াহভদ

87990

আব্দুল্লা আর ভামুন

87991

রভাোঃ যাাত রাবন

87992

াংকয রঘাল

87993

রভাোঃ আহদুয যভান

87994

এভদাদুর ক

87995

হরনা যকায

87996

রভাোঃ আর আহভন

87997

রভাোঃ আহকুয যভান

87998

রভাোঃ আরী আকফয

87999

রভাোঃ রতৌহপকুর ইরাভ

88000

রভাোঃ াহফবুর ক

88001

পযাদ রাাইন

88002

রুভন চন্দ্র ার

88003

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ

88004

রভাোঃ াভীভ আক্তায

88005

রভাোঃ নাজমুর

88006

রভাোঃ যাইসুর ইরাভ যানা

88007

রভাোঃ আবু াহনপ

88008

রভাোঃ রারায়ভান

88009

ইব্রাীভ

88010

আহনসুয যভান

88011

রভাোঃ আবনায়ায রাাইন

88012

কাায আরী

88013

রভাছাোঃ হফজরী আক্তায

88014

রভাোঃ রুবফর পহকয

88015

পারুক রাবন

88016

রদবরায়ায রাবন

88017

াথ ি কুভায নাথ

88018

সুভা যানী াা

88019

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর য়াাফ
রযহজয়া আক্তায
হনযিন হনহি
হফতা যানী হনহি
রভাোঃ আব্দুর রহতপ
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
নুয জাান
আহভয রাবন
যহভা রফগভ
প্রান্ত রঘাল
ফীনা রঘাল
ভহভনুয যভান
আহভা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
জাহকয়া
গদকায রাবন
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আকযাভ যদায
রযবফকা খাতুন
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আহভন উহিন
াহরভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
রযবনা রফগভ
মৃত. আজগয আরী
আবভনা খাতুন
রভাোঃ হনজাভ উহিন
লুৎনেন নাায
স্বন চন্দ্র ার
হফতা যানী ার
রভাোঃ াহফফায যভান রভাল্যা
রভবরুন রনছা
রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান
াীনুয
আব্দুর খাবরক রফাযী
রযকনা রফগভ
রদবরায়ায রাবন
ভাকসুদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহদ
রভাাোঃ ানা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
ভহজিনা রফগভ
আককা াাং
রযাহজনা
রার হভয়া
রছনুয়াযা রফগভ
মৃত: রভাোঃ হদুল্লাহ
জাানাযা রফগভ
আফদুয যাজজাক
ছবুযন রনছা
রভাোঃ আব্দুর রহতপ
রভাছাোঃ আবয়া রফগভ
রভাোঃ আনছায আরী পহকয
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ াাজাান আরী
াযফানু রফগভ
আব্দুর কাহদয রভাল্লা
ভাবজদা খাতুন
হযবতাল কুভায নাথ
ীভা যানী নাথ
কুী াা
চন্দনা যানী াা
আব্দুর াহরভ
নাজমুন নাায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/08/1994
20/05/1989
20/12/1989
05/01/1998
10/10/1987
12/09/1993
01/04/1995
17/06/1993
23/04/1998
15/03/1991
29/07/1998
31/12/1992
30/12/1989
01/01/1988
02/01/1988
30/12/1989
26/10/1990
12/08/1992
12/06/1995
23/05/1993
26/12/1992
12/08/1996
05/01/1993
15/09/1996
05/08/1995
24/06/1993
17/02/1993
01/01/1996
27/04/1986
01/05/1996
05/12/1996
25/07/1989
02/02/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88020

রভাোঃ ইভান াান

88021

াহফা আক্তায

88022

কাভার

88023

াবদা আক্তায আযজু

88024

রভাোঃ জাকাহযয়া

88025

হযবতাল ারদায

88026

াইনের ইরাভ

88027

াহরভা আক্তায

88028

রভাোঃ াহদ হফশ্বা

88029

রভাোঃ টুটুর ক

88030

রভাোঃ াহফবুয যভান

88031

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

88032

রভাোঃ াইনের ইরাভ

88033

হভনু আযা রফগভ

88034

রভাোঃ াযববজ আরী

88035

এ,এভ তাভজীদ রাবন

88036

রভাোঃ মুযাদ রখ

88037

এ.এভ ভামুদুর াান

88038

রজহভন নাায হ

88039

রভাোঃ রভাবিদ আরভ

88040

রভাোঃ আহনছুয যভান

88041

যাহুর যায়

88042

রভাোঃ বুয আরী

88043

কাজী হপকুয যভান

88044

ইভাভ রাাইন

88045

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

88046

জাাঙ্গীয আরভ

88047

রভাোঃ মুনজুরুর ইরাভ

88048

জুবয়র যানা

88049

জনাদ িন হফশ্বা

88050

আহল হফশ্বা

88051

রভাোঃ ভান গহন

88052

রভাোঃ রাবর যানা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ হযপা রফগভ
রভাোঃ রভাবরভ
আবভনা রফগভ
আহভনুর ইরাভ
নুযজাান
মৃত. রভাোঃ হদুল্লা
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াফ
পহযদা রফগভ
হজবতন্দ্র নাথ ারদায
রাবা যানী ারদায
আরী আাম্মদ
যীপা খানভ
মৃত. অহদ হভয়া
াযবীন আক্তায
রভাোঃ হপউহিন হফশ্বা
রভাছাোঃ াযবীন রফগভ
রভাোঃ রযজাউর কহযভ
রভাছাোঃ আঙ্গুযা খাতুন
রভাোঃ রানা হভয়া রখ
াহরভা রফগভ
আব্দু াভাদ রখ
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ দহরর উহিন
রফগভ হখনা আক্তায
ভনজুয আরভ গাজু
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আহজফয যভান খান
রভাাোঃ হল্পী খাতুন
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
নুযজাান ইরাভ
রভাোঃ আহজফয রখ
রভাছাোঃ ভহযয়ভ খাতুন
রভাোঃ ভানেজুয যভান
রভাছাোঃ রভাতাাযা রফগভ
ভাানেজুয
রভাছাোঃ রভাতাাযা ফানু
রভাোঃ রগারাভ ভারা
াবজদা আক্তায
রভাোঃ ইহি ারাদায
সুম িা রফগভ
প্রান্ত কুভায যায়
হনহরভা যানী যায়
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
রভাছাোঃ আাযন রনছা
কাজী াহপজুয যভান
াহপয়া খাতুন
রভাাোঃ ফাইদুর ক
রভাাোঃ ভয়না রফগভ
রভাোঃ আোঃ ছারাভ
রানাফানু
ায়দায আরী
শুকজান
রভাোঃ যজফ আরী
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ নুয আরভ
রযহজনা রফগভ
হফভর চন্দ্র হফশ্বা
ারুর যানী হফশ্বা
অরুন কুভায হফশ্বা
কাঞ্চন হফশ্বা
রভাোঃ রগারাভ রাবন
রভাছাোঃ যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
যাহফয়া খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

30/12/1988
26/04/1995
13/12/1990
06/04/1997
01/01/1995
04/06/1987
24/09/1988
10/11/1997
01/12/1993
05/08/1990
01/01/1989
12/10/1987
24/11/1993
18/05/1989
10/10/1995
29/06/1995
20/02/1998
05/11/1987
01/03/1990
11/01/1994
30/05/1995
03/05/1991
02/07/1988
26/03/1993
12/07/1994
01/03/1990
28/12/1990
07/10/1991
10/05/1996
10/10/1993
12/02/1991
10/08/1987
28/11/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88053

ারুন অয যহদ তালুকদায

88054

রভাোঃ আহতকুয যভান

88055

রভাোঃ রাান আরী (যহফন)

88056

রভাোঃ জাহকয রাবন

88057

রভাোঃ াইনের ইরাভ

88058

হভজানুয যভান

88059

রভাোঃ পারুকুর ইরাভ

88060

আতাউয যভান

88061

রভাোঃ রভবদী ান

88062

রভাস্তাহপজুয যভান

88063

রভাোঃ আব্দুর াহভদ

88064

রভাোঃ নাজমুর হুদা

88065

হরভা আক্তায

88066

ইহতয়াক আবভদ

88067

রভাোঃ হজফ

88068

রভাোঃ াহরভ খাঁন

88069

ইব্রাীভ আরী

88070

রভাোঃ নাহভ আরী

88071

রভাোঃ ভহফন হভয়া

88072

রভাোঃ ভহউয যভান

88073

রভাোঃ রদাবয়ত উল্লা

88074

রভাোঃ রুবফর

88075

রভাোঃ রভাস্তপা কাভার

88076

াহব্বয আবভদ

88077

রভাতাহব্বয াহযয়ায

88078

রভাোঃ আবু তাবয

88079

রভাোঃ আযভান আরী

88080

রভাোঃ াারুজ যকায

88081

রতৌহদুজ্জাভান

88082

জাবদুর ইরাভ

88083

রভাোঃ আবু মুা

88084

রভাোঃ মুহভন রাাইন

88085

জহুরুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ তাবয উহিন
রভাছাোঃ আবভনা খাতুন
রভাোঃ আরভ রানায
আপবযাজা রফগভ
মৃত. তুপান আরী
মৃত. াহদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
আবভনা রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাোঃ াবযা খাতুন
আোঃ াহরভ
াবরা
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
রভাছাোঃ ারুর রফগভ
ইয়াকুত হভয়া
াভছুিাায
রভাোঃ াবভ হভয়া
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
ইউনুছ আরী
রনা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
বরা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ আনজু রফগভ
রভাোঃ নয়ন হভয়া
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ হভজানুয যভান
ইয়াহভনা াছনা
রভাোঃ আজাদ ারাদায
এরাীনুয রফগভ
আবু তাবরফ খাঁন
জহুযা রফগভ
আবু জাপয
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ ফাফয আরী
রভাাোঃ সুবযপা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ ারভা আক্তায
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ াই
ভভতাজ
রভাোঃ ফাবযক
রভাাোঃ রপযবদৌী
রভাোঃ ফাফলু হভয়া
ারুর রফগভ
আব্দু াভাদ
নাছযীন আক্তায
রভাজাবম্মর ক
ভনহজরা খাতুন
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ তাছহরভা রফগভ
মৃত. আজভত আরী
রভাছাোঃ আহজদা খাতুন
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ ারুর রফগভ
ইকফারউজ্জাভান
াহয়া রফগভ
তপহছয হভয়া
রখ রযাবকয়া সুরতানা
রভাোঃ আভজাদ আরী ারাদায
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাাইন
রভাছাোঃ মুহিদা রফগভ
নাহজয উহিন
জহুযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1989
10/10/1994
05/07/1993
01/06/1987

01/01/1996
12/10/1990
08/09/1996
08/07/1987
12/12/1990
05/02/1994
07/05/1996
20/08/1997
01/01/1994
08/12/1994
05/02/1994
03/02/1996
01/11/1994
20/04/1995
01/09/1993
01/10/1996
12/04/1992
02/02/1994
24/03/1996
13/06/1996
09/11/1987
23/08/1991
21/10/1992
08/09/1989
30/06/1988
01/01/1996
01/10/1998
10/09/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88086

জাপয ইকফার

88087

রভাোঃ রভবদী াান

88088

রভাোঃ তুহন রযজা

88089

রভাোঃ কাইয়ুভ রাবন

88090

মুাম্মদ আর আভীন

88091

রভাোঃ ারুন অয যহদ

88092

রভাোঃ হযপাত রাাইন

88093

রভাোঃ াানুয যভান

88094

রভাোঃ নাঈভ রাবন

88095

রভাোঃ তানবীয যভান

88096

ভহল্লকা ারদায

88097

রভাোঃ াইনের ইরাভ

88098

রভাোঃ আযানের আরভ

88099

রভাোঃ ভাইনুর ইরাভ পাহভ

88100

রভাোঃ যহভ হভয়া

88101

রভাজাহদুর ইরাভ

88102

রভায়াবজ্জভ রাবন

88103

রভাোঃ আর-আহভন

88104

রভাোঃ যানা রভাল্লা

88105

হফপ্লফ চন্দ্র রভাদক

88106

উৎর দা গুি

88107

কৃষ্ণ কান্ত ীর

88108

রভাোঃ াহদুজ্জাভান ব্যাাযী

88109

রভাোঃ আহনসুয যভান

88110

রভাোঃ আযানের আরভ

88111

রভাোঃ এভ এ আফদুল্লা

88112

রভাোঃ াহভভ রাবন

88113

রভাোঃ নাহদ সুরতান

88114

রভাোঃ আর-আহভন রভাল্যা

88115

রভাোঃ হভযাজুর ইরাভ যহন

88116

যায়ানুর আরভ তুলায

88117

আযানের ইরাভ

88118

রভনাজ হফনবত ভঞ্জুয

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ইউসুপ আরী
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াভসুিীন হভন্টু
রভাছাোঃ রভাহপকা রভবদী
রভাোঃ আজভ আরী
রভাাোঃ রতাহভনা রফগভ
রভাোঃ ারুন খান
ভাকসুদা রফগভ
মুাম্মদ আককাছ আরী
হযন রফগভ
রভাোঃ ফাবুর াবটায়াযী
কহনুয রফগভ
রভাোঃ হফল্লার রাবন
রভাছাোঃ াহছনা রফগভ
রভাোঃ াাফ উহিন
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ আইউফ আরী
আকহরভা রফগভ
ারাউয যভান
ভবনায়াযা রফগভ
ফ িানন্দ ারদায
ভহনকা ারদায
মৃত আবুর রাবন
ানাজ াযহবন
রভাোঃ তাবয়ন উহিন
াভছুিাায
রভাোঃ আজাারুর ইরাভ
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ দারুগারী হভয়া
নেরফানু রফগভ
হযাজুর ইরাভ
রভাফাবশ্বযা রফগভ
হযাজুর ইরাভ
রভাফাবশ্বযা রফগভ
রভাোঃ উজ্জর ভূইুঁ য়া
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ রভাতাবরফ রভাল্লা
হযনা রফগভ
হফজয় চন্দ্র রভাদক
নহভতা যানী রভাদক
কাজর দা গুি
হযনা দা গুি
রদবফন্দ্র নাথ ীর
হদারী যানী
রভাোঃ আব্দুর আহজজ ব্যাাযী
রভাছাোঃ াানা খাতুন
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
রভাছাোঃ আবয়া রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ নাহজয আম্মদ
লুৎপা রফগভ
রভাোঃ আবুর ফাায খহরপা
নাহভা রফগভ
রভাোঃ ভান রখ
রভাছাোঃ হছয়াযন রনছা
রভোঃ ইয়াকুফ রভাল্যা
আকহরভা খানভ
রভাোঃ ফাচ্চু হকদায
রভাাোঃ রনাযা রফগভ
রভাোঃ া আরভ
নাহযন খান
াভছুর আরভ
আবয়া রফগভ
মৃত এ রক এভ ভঞ্জুরুর ক রচৌধুযী
াহন ভঞ্জুয
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

13/02/1996
10/11/1987
30/06/1991
15/12/1989
10/01/1988
10/02/1988
26/12/1996
20/10/1997
20/08/1996
10/08/1992
01/09/1993
10/10/1994
10/10/1987
15/07/1990
27/12/1993
01/02/1993
01/12/1991
12/03/1991
09/02/1998
13/03/1988
06/05/1990
16/02/1990
01/08/1998
05/02/1996
15/06/1992
01/01/1992
01/08/1991
30/07/1987
07/05/1993
10/04/1997
21/10/1995
10/06/1995
07/12/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88119

রভবযাফ হফনবত ভঞ্জুয

88120

তা হফশ্বা

88121

নহন্দতা াইক

88122

রভাোঃ আহযনের ক

88123

ভাসুভ আরভ

88124

খাহদজা আক্তায

88125

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

88126

রভাোঃ ভহনয রাাইন

88127

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

88128

রভাোঃ হদুর ইরাভ

88129

রভাোঃ তাহদুর ইরাভ

88130

আর ভামুন

88131

রভাোঃ হভযাজুর ইরাভ

88132

রভাোঃ ভয পারুক

88133

রভাোঃ আযাপ রাবন

88134

রভাোঃ াঈদ রাবন

88135

রভাোঃ াীন

88136

রভাছাোঃ যত্না খাতুন

88137

রভাোঃ রতাপাবজ্জর রাবন

88138

প্রকা কুভায মৃধা

88139

রভাোঃ াানুর ক জীফ

88140

রভাোঃ পহযদ উহিন

88141

াহরভা াযবীন

88142

রভাোঃ খাইরুর ইরাভ

88143

রভাোঃ ভয পারুক

88144

অহনক খান অনু

88145

রভাোঃ হুভায়ুন কহফয

88146

নাজমুিাায

88147

আবু াঈদ

88148

রভাোঃ জুবয়র

88149

ছাহভউর আরভ

88150

রভাোঃ াইনের আরভ

88151

জয়নার আবফহদন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত এ রক এভ ভঞ্জুরুর ক রচৌধুযী
রভাছাোঃ জাানাযা াীন
শ্রীদাভ হফশ্বা
ন্ধ্যা হফশ্বা
নাযায়ন চন্দ্র াইক
হফবা যানী াইক
রভাোঃ হযাজুর ক
রাবন আযা রফগভ
মৃত ভহজবুয যভান
াবজযা আক্তায
কাজী াাদাৎ রাবন
কাজী হযজানা াযবীন
রভাোঃ জহভয আরী
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ইউনুছ রভাল্লা
রদবরায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আরীভ ভন্ডর
রভাছাোঃ হরহরপা রফগভ
আোঃ যাজ্জাক ারাদায
রভাাোঃ যানু রফগভ
রভাোঃ রুস্তভ আরী খান
যন আযা রফগভ
যহদ ভূইয়া
পহজরা রফগভ
রভাোঃ রতাতা হভয়া
াানাযা রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ রাইহর রফগভ
রভাোঃ নূরুর রাবন
আহছয়া রফগভ
রভোঃ নেরছায আরী
রভাছাোঃ আপবযাজা খাতুন
রভাোঃ দুরার ভাতুফফয
রভাযবদা রফগভ
রভাোঃ যহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ াহদা খাতুন
রভাোঃ রুস্তভ আরী খান
যন আযা রফগভ
সুবন্দ্র নাথ মৃধা
কহনকা যানী মৃধা
রভাোঃ আরভগীয রাবন
রভাাোঃ ঝুহফয়া রফগভ
মৃত ররার উহিন
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ ইয়াহছন ারাদায
রভাাোঃ জুবরখা রফগভ
আোঃ জব্বায
াবজদা রফগভ
রভাোঃ আনছায আরী
পাহভা
মৃত লুৎপয যভান খান
রহরনা খান
মৃত রভাকবছদ আরী
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ কহরভ উহিন
যাহজয়া রফগভ
ফাদর হভয়া
আহভন খাতুন
রভাোঃ পয়জুয যভান
রভাছাোঃ রজানা খাতুন
মৃত এ রক এভ জনাফ আরী
মৃত আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক
রভাছাোঃ আহজভা খাতুন
আব্দুর ভহজদ
রজাবপা নুযী
Page 247 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

14/09/1987
26/08/1991
05/10/1987
13/02/1995
15/12/1987
08/04/1999
13/11/1995
10/06/1992
15/01/1991
12/01/1990
09/08/1992
28/11/1994
14/06/1994
04/04/1993
10/01/1997
03/09/1990
01/08/1991
03/02/1997
12/08/1987
28/08/1993
08/12/1991
15/10/1988
07/04/1979
12/11/1995
14/05/1997
01/02/1995
03/08/1983
01/06/1992
04/10/1997
01/05/1993
09/09/1996
18/04/1991
05/07/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88152

পাযজানা আক্তায রজভী

88153

রভাোঃ তানহজর রাবন

88154

রভাোঃ াবফর রক

88155

পাহভদা রফগভ

88156

রভাোঃ পযাদ হভঞা

88157

সুভন কুভায হফশ্বা

88158

রভাোঃ রযাকনুজ্জাভান

88159

রভাোঃ যীপ আবভদ

88160

াধন চাকভা

88161

মুাম্মদ আফদুয যাজ্জাক

88162

আব্দুয যভান

88163

াীন হভয়া

88164

সুভন চন্দ্র দা

88165

রভাোঃ াবনয়াভতউল্লা

88166

ান্ত ার

88167

রভাোঃ আাদুর ইরাভ

88168

আহনসুয যভান

88169

রভাোঃ ইপবতায উহিন হযয়াজ

88170

রযবনা আকতায

88171

রভাোঃ হযপ কাউায

88172

রভাোঃ কাভরুর াান

88173

রভাোঃ হপউর আরভ

88174

রভাছাোঃ এহরনা খাতুন

88175

রভাোঃ আহযনের যভান

88176

রভাোঃ ইউসুপ উহিন

88177

রভাোঃ আহভরুর ইরাভ

88178

রভাোঃ আহনছুয যভান

88179

রভাোঃ আব্বা আরী

88180

রভাোঃ রাবর যানা

88181

রুবফর রাাইন

88182

জয় রগাার াা

88183

সুফর চন্দ্র যকায

88184

কাভরুন নাায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
গাজী রপাযকানুয যভান
নাযহগ আক্তায রজহভন
রভাোঃ ইভাভ রাবন
কুসুভ রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
জহুযা রফগভ
রভাোঃ আফদু ছারাভ
নুয নাায রফগভ
হভঞা রভাোঃ াভসুয যভান
রভাছাোঃ াহভদা রফগভ
মৃত হনবন্দ্র কুভায হফশ্বা
ভাযানী হফশ্বা
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
হভব নুনুিাায রফগভ
মৃত রভাোঃ জাভার উিীন
রভাাোঃ আহছয়া
ফীযহজৎ চাকভা
রনবঙ্গাঁ চাকভা
াা আরভ
হদলুয়াযা রফগভ
আহভরুর ইরাভ
রজানা রফগভ
মৃত জাহদ হভয়া
তাহভনা রফগভ
নীর কান্ত দা
ভন খুী যানী দা
রভাোঃ রুহুর আহভন
রভাাোঃ যাবরা রফগভ
াাংক ার
হউরী যানী ার
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
হদুর ইরাভ
সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ আফদুর ভহভন
যাবফয়া রফগভ
নুয রভাাম্মদ
াফানাযা রফগভ
মৃত জনাফ আরী
মৃত আহম্বয়া খাতুন
আবুর কাবভ ভূইয়া
াবরা রফগভ
মৃত যহনেকর ইরাভ
জুবফদা আক্তায
রভাোঃ এনামুর ক
রভাছাোঃ আঙ্গুয হফহফ
রভাোঃ আফজার রাবন
বুরবুহর রফগভ
রভাোঃ রভাকবছদ আরী
আহভনা
রভাাম্মদ আরী
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রভাখবরছুয যভান
রভাছাোঃ রাকী রফগভ
রভাোঃ সুরতান খান
খাহদজা
আফদুর ভািান হকদায
রভাাোঃ যাহদা রফগভ
আফদুর খাবরক
ভাবরকা
মৃত বন্তাল চন্দ্র াা
রিী যানী াা
সুনীর যকায (শুনীর)
ান্তনা যানী যকায
রভাোঃ কযভ আরী
াহনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

27/10/1995
30/04/1998
10/06/1990
18/01/1995
01/12/1996
06/03/1991
01/12/1987
01/01/1992
05/02/1994
01/02/1991
09/10/1995
16/07/1987
06/03/1991
16/12/1988
22/05/1994
11/05/1993

15/07/1992
12/10/1993
19/10/1989
29/12/1993
05/08/1994
02/08/1996
20/10/1988
24/12/1993
20/04/1995
05/07/1990
01/02/1996

17/02/1995
08/02/1988
25/11/1989
28/06/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88185

রভাাম্মদ ইহরয়া

88186

রভাোঃ ভহবুল্লা

88187

াইনেল্লা (াঈভ)

88188

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

88189

রভাছাোঃ ইযাত জাান

88190

মুাম্মদ রনজাভ উহিন

88191

রভাোঃ রাাগ রাবন

88192

কাছায আভদ

88193

রভাোঃ হযয়াজুর ইরাভ

88194

জীফন আবভদ

88195

যভাতুল্লযা

88196

াভছুিাায

88197

াানাজ াযবীন

88198

সৃহষ্ট যানী ার

88199

ভাছুভা রফগভ

88200

রভবদী াান (সুভন)

88201

নুরুজ্জাভান

88202

রভাোঃ নাহছয খান

88203

রভাোঃ াইনের ইরাভ

88204

রভাছাোঃ হফউটি আক্তায

88205

রভাোঃ াযববজ যকায

88206

সুভী যকায

88207

াহফবুয যভান

88208

রভাোঃ স্বন আরী মৃধা

88209

রভাোঃ রাবর যানা

88210

ীভা যকায

88211

রভাোঃ কাউছায

88212

াহজয়া আপহযন রভৌসুভী

88213

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

88214

রভাোঃ ভহভনুজ্জাভান

88215

হফবা যাণী রদফী

88216

সুজন চক্রফত্তী

88217

আহনচুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আফদুয যভান
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ া আরভ রভাল্লা
রভাাোঃ জাানাযা রফগভ
াহফফ উল্লা
াবজদা আক্তায
রভাোঃ সুরতান দপাদায
রভাাোঃ রারভহত রফগভ
রভাোঃ ইাক উহিন ভন্ডর
রভাছাোঃ হদরজান খাতুন
আব্দুর রভানাপ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ
রযনু রফগভ
রভাোঃ কাভার উল্লা
যায়না রফগভ
রভাোঃ হছহিকুয যভান
নুযজাান রফগভ
নূরুর ইরাভ
আবরখা রফগভ
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
যাহভা রফগভ
রভাোঃ ইহি রাবন
ভবনায়াযা ইহি
হযাজুর ক
রযানা
মৃত. যহিত ার
নহভতা ার
রভাোঃ য়াহযদ আরী
নুযিাায
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
রপযবদৌী রফগভ
আব্দুয যহদ
যহভা আক্তায
রভাোঃ রাবরভান খান
াযবীন রফগভ
আব্দুর আরীভ
সূম িফান রনছা
মৃত. আনায আরী
রভাছাোঃ দুরারী রফগভ
রভাোঃ হযাজ আরী যকায
নাহদ াযবীন
রভাোঃ হযাজ আরী যকায
নাহদ াযবীন
ারান রখ
জবফদা রফগভ
রভাোঃ হফফয যভান
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
ফাদা হভয়া
াীনূয
রভাোঃ হযাজ আরী যকায
নাহদ াযবীন
রভাোঃ ীদ
কুরসুভ রফগভ
রভাোঃ ভনসুয আরী
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ ভাবরক ারাদায
ফকুর রফগভ
রভাোঃ ভহতউয যভান
দীা আজবভযী
মৃত রুবশ্বয চন্দ্র রদফ ম্মিা
ফসুভহত রদফী
সুফর চক্রফত্তী
গীতা যানী চক্রফত্তী
আবুর কারাভ আজাদ
শুকুবযান রনছা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

26/12/1987
30/12/1991
10/10/1989
15/07/1993
30/04/1993
01/03/1999
15/02/1997
28/11/1996
04/01/1997
13/04/1993
07/07/1994
10/10/1987
01/01/1992
21/11/1993
12/01/1996
13/08/1997
30/10/1992
01/05/1992
25/07/1995
06/08/1995
01/11/1988
12/11/1992
02/05/1995
01/09/1992
15/07/1996
24/10/1995
01/07/1993
04/12/1994
02/02/1997
31/10/1993
01/01/1994
10/11/1988
30/11/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88218

রভাোঃ রভবদী াান

88219

মুাম্মদ রাানুয যভান

88220

রদফাীল ফ্রাহি অহধকাযী

88221

রভাোঃ ভাহনক রাাইন

88222

জীভ উিীন

88223

রভাোঃ ইহরয়া খান

88224

রভাোঃ হপকুয যভান

88225

রভাোঃ হপউল্লা

88226

রভাোঃ আজভীয রাবন

88227

রভাোঃ ভাসুদ গাজী

88228

রভাোঃ াভীভ আবম্মদ

88229

রভাোঃ ইভযান তালুকদায

88230

রভাোঃ ভাসুভ াযববজ

88231

রভাোঃ আব্দুর ভহতন

88232

রভাোঃ ভাাবুবুয যভান ভীভ

88233

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

88234

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

88235
88236

রভাোঃ রাবর যানা
.
রভাোঃ রখাযবদ আরভ

88237

হৃদয় হভয়া

88238

রভাোঃ ভাকছুদ

88239

আাদুজ্জাভান হরু

88240

দীক চন্দ্র যকায

88241

বুরবুর রাাইন

88242

রভাোঃ আযানের ইরাভ

88243

রভাোঃ নূযনফী াীন

88244

ভাকসুদা যকায

88245

রভাোঃ হজফ যকায

88246

রভাোঃ ইব্রাীভ খহরর

88247

রভাোঃ হভরন রাবন

88248

রভাোঃ ররাকভান রাবন

88249

রভাছাোঃ সুভা আক্তায

88250

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ হযাজ উিীন
হযা খাতুন
মুাম্মদ রাযাফ রাবন
আপবযাজা রফগভ
ধযনী কান্ত অহধকাযী
আবে যায় প্রাণশ্বযী
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ ভবনায়াযা খাতুন
মৃত. জারার হভয়া
আবরয়া রফগভ
আব্দুর যহদ খান
ভবনায়াযা
আোঃ যভান
রভাছাোঃ যহভছা খাতুন
রভাোঃ আোঃ াহভদ গাহজ
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ সুরতান গাজী
াযবীন রফগভ
রভাোঃ ভহপজ গাজী
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ তাবয আরী রানায
রভাছাোঃ াহদা হফহফ
রভাোঃ রখ পহযদ তালুকদায
রপারী রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গনেয প্রাভাহনক
রভাছাোঃ কুরসুভ রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক
রভাছাোঃ ভহজিনা খাতুন
রভাোঃ খহরলুয যভান
হভব ভাকসুদা রফগভ
রভাোঃ ইহি আরী
আবরকা রফগভ
রভাোঃ আরভগীয রাবন
রভাছাোঃ রযাহজনা রফগভ
রভাোঃ আোঃ কদ্দুছ
ছাবযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
রখাবজদা খাতুন
রভাোঃ যন্জু হভয়া
রজাৎস্দা রফগভ
রভাোঃ াব আরভ
আহভনা
একযামুর ক
আবরয়া রফগভ
যফীন্দ্র চন্দ্র যকায
ন্ধ্যা যানী যকায
রগারাভ ইয়াহছন
বুরবুহর খাতুন
রভাোঃ আযাপ আরী
রভাছাোঃ আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ রভাতাবরফ গাজী
মৃত রহরনা রফগভ
রভাকবদমুয স্বাধীন
াানাজ আক্তায
রভাোঃ সুজাত আরী যকায
রভাছাোঃ রজাছনা রফগভ
রভাোঃ রভাতাবরফ গাজী
মৃত রহরনা রফগভ
রভাোঃ তহজমুহিন রভাল্লা
রভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
রভাোঃ দুরার রাবন
রভাছাোঃ রায়রা াযবীন
রভাোঃ বয়দ খান
রভাছাোঃ নাহছভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ ঠান্ডু
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/04/1995
01/11/1992
25/03/1994
28/11/1987
07/08/1989
07/05/1989
30/11/1987

07/04/1997
01/01/1991
25/11/1997
01/05/1996
20/06/1988
18/02/1996
02/02/1996
21/07/1994
25/01/1993
15/03/1989
08/09/1988
22/06/1990
09/01/1990
13/09/1995
11/02/1988
10/05/1991
01/12/1993
18/08/1997
18/01/1998
02/01/1996
30/12/1993
01/01/1995
01/11/1996
06/06/1994
13/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88251

রভাছাোঃ আয়া আক্তায

88252

রভাছাোঃ আহম্বয়া খাতুন

88253

রভাছাোঃ যন আযা

88254

রভাছাোঃ আযানেন রনছা

88255

যহভা খাতুন

88256

রভাছাোঃ তাহনয়া সুরতানা

88257

রভাোঃ পয়ার ভজুভদায

88258

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

88259

াইদুিাায

88260

রভাোঃ জহভ উহিন (রুবফর)

88261

রভাোঃ ররার রাবন

88262

হমুর কুভায যায়

88263

রভাোঃ রফল্লার রাবন

88264

রভাোঃ জাপরুর ইরাভ

88265

রভাোঃ যাজু আবম্মদ

88266

রভাোঃ সুভন রখ

88267

রভাাম্মদ যাবর াবটায়াযী

88268

রাাইন মুাম্মদ আর আজাদ

88269

াহফকুন নাায

88270

রভাোঃ হজয়াউর ক

88271

আবয়া আক্তায

88272

াইনের ইরাভ

88273

রগৌযফ ফহণক

88274

রভাোঃ রদাবয়তুর ইরাভ

88275

মুহনয়া আক্তায

88276

রতাপাজ্জর রাাইন

88277

প্রবজ কুভায দা

88278

ফীবযন্দ্র চন্দ্র দা

88279

সুবক চন্দ্র দা

88280

রভাোঃ খাইরুর ইরাভ

88281

রভাোঃ জুবয়র খাঁন

88282

রভাোঃ হভল্টন হহিকী

88283

াইদুর আরী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আবুর রাবন মৃধা
গুরনাায
রভাোঃ সুজরুহিন ভন্ডর
রভাছাোঃ কবভরা খাতুন
মৃত. আবুর রাবন
রভাছাোঃ গুরনাায রফয়া
মৃত. আবুর রাবন
রভাছাোঃ গুরনাায রফয়া
আব্দুয যভান
নূযজাান হফহফ
রভাোঃ আব্বাছ আরী
ঝযণা হফহফ
আব্দুর খাবরক
ভাহপয়া রফগভ
মৃত. রভাোঃ নাহয উহিন
নাহগি আক্তায
রভাোঃ াইনের ইরাভ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ জুরহপকায আরী
রভাছাোঃ জবফদা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ইরাভ
রভাছাোঃ যনাযা রফগভ
নৄহরন চন্দ্র যায়
ীতা যানী যায়
রভাোঃ াবছন আরী
রনা রফগভ
রভাোঃ আফদুর ভহজদ
পাবতভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ যাহজয়া খাতুন
রভাোঃ আনছায আরী রখ
রভাাোঃ াহপয়া রফগভ
মৃত. রভাাম্মদ াভসুর ক
মৃত. ভাসুভা খাতুন
মুাম্মদ নূয ইরাভ
সুাুহপয়া খাতুন
রভাোঃ াইনের ইরাভ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান
জাানাযা রফগভ
আব্দুর গহণ
ছাবরা খাতুন
অফোঃ রভাোঃ রভাবয়ত রাবন
রুহরয়া ইয়াহভন
হদরী কুভায ফহণক
হফউটি ফহণক
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
রভাছাোঃ রভাযবদা রফগভ
রভাোঃ আোঃ রভাতাবরফ মুহি
তহভনা আক্তায
হপকুয যভান
হনলুপা রফগভ
প্রবভাদ চন্দ্র দা
অির যানী দা
ফাবুর চন্দ্র দা
মাত্রা ফারা দা
রগাব চন্দ্র দা
স্বপ্না যানী দা
রভাোঃ ভকবছদ আরী
রভাছাোঃ ারূর রফগভ
রভাোঃ হপবযাজ খাঁন
রভাাোঃ রযাকানা আক্তায
রভাোঃ হহিক রাবন
নাহছভা রফগভ
ফহদয উহিন
রযবনা আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

16/03/1994
09/10/1988
01/02/1997
14/01/1990
24/02/1997
20/09/1997
23/03/1999
01/02/1992
01/01/1993
01/01/1994
10/05/1994
20/07/1987
15/04/1997
01/01/1998
18/05/1995
08/01/1993
05/12/1994
10/07/1988
01/09/1988
17/11/1988
21/12/1994
01/06/1987
01/06/1990
31/12/1988
04/04/1990
15/01/1991
10/11/1988
05/08/1987
25/10/1988
14/08/1993
25/12/1988
20/06/1992
28/02/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88284

ভীযোঃ ম্রাট রাবন

88285

ারভা আক্তায

88286

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

88287

কুভায কৃষ্ণ দা

88288

রা চন্দ্র দা

88289

রভাোঃ ফাদা আরী খান

88290

রাবর হভয়া

88291

তহযকুর ইরাভ

88292

রভাোঃ াইদুয যভান

88293

রভাোঃ াহ আরভ

88294

যাবদুর াান

88295

রভাোঃ াবনায়ায রাবন

88296

এভদাদুর ইরাভ যায়ান

88297

সুরতানা আক্তায

88298

ানা রনা

88299

সুব্রত যায়

88300

রভাোঃ তানহজদুর াান

88301

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

88302

পজলুয যভান

88303

রভবদী াান ফাবু

88304

মাদফ রদফ নাথ

88305

খন্দকায রুম্মান ভামুদ

88306

পাহভা আক্তায

88307

রায়রা যভান

88308

রযজাউয যভান আকা

88309

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

88310

রভাোঃ ভাাবুফায যভান

88311

রভাোঃ মুক্তায এরাী ভন্ডর

88312

শ্রাফনী রন গুিা

88313

গুরান আযা রফহর

88314

াহভভ াহদক যহন

88315

ভারুপা আক্তাযী

88316

রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ভীযোঃ রগারাভ হকফহযয়া
রভাছাোঃ নাজনীন আক্তায ডহর
রভাোঃ আরী আকফয
আহপয়া রফগভ
রভাোঃ াজাান আরী
রভাছাোঃ জহযনা রফগভ
অহবমূন্য দা
কল্যাণী দা
প্রাবন চন্দ্র দা
হরলু যানী দা
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ ভহযয়ভ খাতুন
ভজনু প্রাভাহনক
াহন্ত রফগভ
নহজয উহিন
যহভা
রভাোঃ সুরুজ্জাভান
রভাছাোঃ যনাযা রফগভ
মৃত. রভাফাযক আরী
াানা রফগভ
আবু াঈদ
জুবয়র াযবীন
রভাোঃ যয়াদী
নুপা রফগভ
রভাোঃ যয়াদীন
রভাাোঃ নুপা রফগভ
যভত আরী
ভহদনা রফগভ
রকান্দায আরী
তাছহরভা রফগভ
হযদ যায়
স্বপ্না যানী যায়
রভাোঃ আহজজুর ক
রভাছাোঃ নাহদযা রফগভ
মৃত. রভাবরভ উিীন
রভাছাোঃ ভাবরকা রফগভ
হছহিকুয যভান
ভাকসুদা রফগভ
রভাোঃ ইভাইর রাবন
নাহযন সুরতানা
নাযায়ন রদফ নাথ
াধনা রদফ নাথ
খন্দকায আব্দু ারাভ
রুহফনা আপবযাজ
ারুনুয যহদ
ভাছুভা রফগভ
রভাোঃ আহজজুয যভান
আবনায়াযা রফগভ
হভজানুয যভান
তাছহরভা যভান
রভাোঃ রভাজাপপয আবভদ
যনাযা রফগভ
রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান
রভাছাোঃ আহনছা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ফাযী ভন্ডর
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
দ্বীবন্দ্র রন গুিা
রযখা রন গুিা
রভাোঃ খাবয়য ভূঞা
াবজদা রফগভ
আব্দুয যহদ রভাল্যা
আপবযাজা রফগভ
রভাোঃ রুস্তভ প্রাভাহনক
রানাফান রফগভ
রভাোঃ এ. এ. এ. রগারাভ যব্বানী
াভছুন নাায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/09/1992
08/10/1992
20/04/1995
25/10/1992
29/10/1988
18/05/1996
12/03/1999
02/01/1989
11/11/1994
07/06/1991
01/12/1995
02/03/1996
01/01/1995
05/04/1993
01/01/1990
28/10/1991
15/03/1996
30/06/1989
09/09/1989
02/10/1995
27/09/1990
06/12/1995
25/03/1998
01/09/1998
28/10/1995
04/03/1990
07/11/1998
11/12/1988
15/08/1992
10/01/1992
04/11/1990
07/04/1998
27/01/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88317

এ. এভ. কাভরুজ্জাভান

88318

তাহভনা আক্তাযী রজানা

88319

াহকর রাাইন

88320

রভাোঃ যহফউর আউয়ার

88321

রভাোঃ রযবজায়ানুর ইরাভ

88322

াহকর ভামুদ

88323

নাহগি নাায

88324

এ. এভ. রফরার রাবন

88325

রভাোঃ রভাাযযপ রাাইন

88326

রভাোঃ জাকাহযয়া রাবন

88327

রভাোঃ আরাউহিন

88328

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

88329

রভাোঃ যাহকবুর ক

88330

হাা দা

88331

রভাোঃ ররাকান আর ভামুন

88332

রভাোঃ ছাবনায়ায রাবন

88333

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ

88334

রভাোঃ হজয়াউর ইরাভ

88335

রভাোঃ সুরাইভান

88336

যবভন চন্দ্র যায়

88337

হফ. এভ. যাহকফ ইরাভ

88338

জহভ উহিন

88339

রভাছাোঃ রজভী আকতায

88340

রভাোঃ হজব্রাইর রাবন

88341

রভাোঃ আর আহভন প্রাভাহনক

88342

আঁহখ আক্তায

88343

রভাোঃ াবফ আরী

88344

উত্তভ ভজুভদায

88345

রভাোঃ ভাসুদ যানা

88346

আরভগীয রাাইন

88347

অরূ কুভায যকায

88348

যাবদুর ইরাভ

88349

রভাাম্মদ রনচায উহিন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাাম্মদ আরী
রভাছাোঃ রযবফকা সুরতানা
রভাোঃ রুস্তভ প্রাভাহনক
রানাফান রফগভ
আব্দু ছাত্তায
যীপা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ক
হফরহক খাতুন
রভাোঃ যহদুর ক
রভাছাোঃ রাবন আযা রফগভ
ইন্তাজ আবম্মদ
রপযবদৌী রফগভ
রভাোঃ রুস্তভ প্রাভাহনক
াভচুিাায
রভাোঃ খহরলুয যভান
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আকতায রাবন খান
াহনা খাতুন
রভাোঃ ারাউহিন
কহনুয রফগভ
রভাোঃ ভান গহণ
সুহপয়া রফগভ
রগারাভ রভাস্তপা
রৌযব খাতুন
রভাোঃ তাাবন
রভাাোঃ যাবজনা রফগভ
হদরী দা
াফ িতী দা
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ রহতপা রফগভ
রভাোঃ নেনছয আরী
াবফনী রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ কভরা রফগভ
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
ছহকনা রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ জয়নফ খাতুন
যাবজন্দ্র যায়
বাযতী যানী
রভাোঃ আরাউহিন ভূইুঁ য়া
াবজযা রফগভ
জহুরুর ইরাভ
জাানাযা খাতুন
রভাোঃ জাবদুয যভান
রভাছাোঃ জুবরখা হফহফ
মৃত াান আরী প্রাভাহনক
রভাছাোঃ আকহরভা খাতুন
রভাোঃ তহয উহিন ফাবু
রভাছাোঃ আহছয়া রফগভ
দাবযাগ আরী খাঁন
কাকরী রফগভ
রভাোঃ আোঃ ারাভ গাজী
াহভদা খাতুন
অভর ভজুভদায
বফা ভজুভদায
রভাোঃ যভজান আরী
ারুর আক্তায
আব্দুর ভাবরক (ালু হভয়া)
কহযভন হনছা
অহনর কুভায যকায
হপ্রা যকায
আবুর কাবভ
াহন আকতায
আভদ কহফয
রাবন আযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

17/06/1989
10/10/1993
05/08/1994
15/11/1991
11/04/1992
15/11/1993
02/08/1988
15/07/1990
19/09/1989
10/08/1995
06/01/1991
12/05/1995
02/01/1997
30/12/1994
01/02/1997
02/09/1996
17/12/1990
30/12/1989
01/01/1998
03/05/1995
21/10/1992
30/10/1988
20/12/1997
25/08/1987
02/01/1995
01/01/1998
03/01/1993
14/05/1990
06/12/1992
01/01/1990
02/10/1995
02/02/1996
01/01/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88350

হভরন কুভায ভন্ডর

88351

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

88352

সুহজত কুভায ভন্ডর

88353

রভাোঃ আহভরুর ইরাভ

88354

সুভা ভহল্লক

88355

রভাোঃ রভাবরভ উহিন যদায

88356

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

88357

রভাোঃ আরাহভন যকায

88358

আবনায়ায রাবন

88359

রভাোঃ ীদুর আরভ

88360

রভাোঃ ভানেজ আবভদ

88361

আবনায়ারুর য়াীপ যানা

88362

রভাোঃ আোঃ ভািান

88363

হভঠু চন্দ্র দা

88364

ভাসুভা রবরন

88365

যানা রখ

88366

ভাবুফা খাতুন

88367

রভাোঃ রভবদী াান

88368

রভাোঃ রুবফর ইরাভ

88369

াজু আবভদ

88370

রভাোঃ ভাসুভ রভাল্লা

88371

রভাোঃ ভহতউয যভান

88372

রভাোঃ যাইসুর ইরাভ খান

88373

হনা যানী ীর

88374

হভঠু চন্দ্র দা

88375

রভাোঃ আহযপ রাবন

88376

াহফবুয যভান

88377

আকযাভ রাবন ভূঞা

88378

রভাোঃ সুজন রখ

88379

সুভন চন্দ্র রগা

88380

ফাদর যায়

88381

রভাোঃ ইভাইর রাবন

88382

রভাাম্মদ আর-আহভন আহফদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
নবগন্দ্রনাথ ভন্ডর
ফহফতা যানী
রভাোঃ ইহি আরী ভীয
নাহছভা রফগভ
সুীর চন্দ্র ভন্ডর
নৄষ্প যানী ভন্ডর
রভাোঃ ইউসুপ আরী
যাবফয়া খাতুন
যবভন্দ্র নাথ ভহল্লক
প্রহতভা ভহল্লক
রভাোঃ আব্দুর জররীর উহিন যদায
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ নাহজভ উহিন
রভাছাোঃ াহদা রফগভ
রভাোঃ আউয়ার যকায
তাহভনা খাতুন
ছভান গহন
আহছয়া রফগভ
রভাোঃ রফরাবয়ত রাবন
যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ সুরতান উহিন
নাজভা রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ রচৌধুযী
রযাভানা সুরতানা
রভাোঃ াবছন আরী
রভাছাোঃ রযহজয়া রফগভ
রখাকন চন্দ্র দা
ন্ধ্া যানী
এ. এভ. ভানেজুয যভান
রভাতাাযা রফগভ
াহনপ রখ
খায়রুন রফগভ
মৃত রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
রভাাোঃ আপবযাজা রফগভ
রভাোঃ াভসুর আরভ
যাহদা
মৃোঃ রভাোঃ আোঃ যহদ
রভাছাোঃ আয়া রফগভ
রভাোঃ আবফদ আরী
রভাছাোঃ ছহকনা খাতুন
রভাোঃ ভহউিীন রভাল্লা
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভবনাতুল্যা
জহফযন রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ খান
হযহজয়া খাতুন
যাভকৃষ্ণ ীর
অিনা যানী
রখাকন চন্দ্র দা
ন্ধ্া যানী
রভাোঃ সুরুজ্জাভান
রভাছাোঃ আকহরভা রফগভ
জাাঙ্গীয আহর হফশ্বা
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান ভূঞাঁ
হভনা যভান
রভাোঃ বতয়ফ রখ
খাহদজা রফগভ
তযযিন রগা
রমাগভায়া রগা
হফধান চন্দ্র যায়
গীতা যানী যায়
আব্দুর রভাতাহরফ
নূবযদা খাতুন
রভাোঃ পজলুর ক
ভানেজা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

26/12/1994
11/04/1995
12/04/1991
25/08/1996
15/10/1987
23/10/1991
02/12/1993
20/05/1991
12/02/1992
01/09/1989
09/09/1995
07/06/1994
10/12/1994
19/11/1998
05/11/1991
15/11/1994
24/01/1991
01/03/1989
29/05/1995
25/10/1992
06/10/1993
13/07/1993
01/06/1987
05/12/1992
19/11/1998
03/01/1997
10/02/1997
02/01/1989
06/01/1992
07/10/1991
20/09/1988
27/09/1988
24/07/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88383

রা চন্দ্র দা

88384

নূযজাান খাতুন

88385

রভাোঃ াজারার

88386

আভা াযবীন হহিকী

88387

রভাোঃ রুবফর

88388

রভাোঃ াইনের ইরাভ

88389

রগাহফন্দ চন্দ্র াা

88390

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

88391

রভাোঃ াহদকুয যভান

88392

রভাোঃ যহফউর রাাইন

88393

রভাোঃ হযভন রাবন ভহন

88394

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ

88395

রভাোঃ হদদায আবভদ

88396

রভাোঃ মুক্তা

88397

রভাোঃ নাজমুর রাবন

88398

াহদুর ইরাভ

88399

রভাোঃ াইনের ইরাভ

88400

সুভন চন্দ্র রফাযী

88401

জাহদুর ইরাভ অনৄয

88402

তাহভনা খন্দকায

88403

খন্দকায তাহরভা ইরাভ

88404

রভাোঃ ভহউয যভান

88405

রভাোঃ নুরুজ্জাভান

88406

হপ্রয়াাংকা ধয

88407

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

88408

রভাোঃ বুরবুর রাবন

88409

ভামুন হভয়া

88410

রভাোঃ সুরুজ ইরাভ

88411

রভাোঃ াচান রাাইন

88412

রভাছাোঃ নাজভা আক্তায

88413

তানবীয আবভদ াহকর

88414

সুজয় কুভায যকায

88415

রভাোঃ হযনের ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
কৃষ্ণ কান্ত দা
ভায়া যানী দা
মৃত নজরুর ইরাভ
ভবনায়াযা রফগভ
রফরাবয়ত রাবন
আবভনা
রভাোঃ আবু ফকয হহিক
রভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা হহিক
রভাোঃ ীদুল্লা
সুরতানা যাহজয়া
রভাোঃ খহরলুয যভান
হহযনা আক্তায
ইন্দ্রহজত াা
হখা যানী াা
রভাোঃ নফয আরী
রভাছাোঃ হযপন রফগভ
রভাোঃ ইভাইর রাবন
রভাছাোঃ উবম্ম কুরছুভ
ইভাইর রাাইন
আবয়া রফগভ
রভাোঃ ভহনুর ইরাভ
মমুনা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবয
রভাছাোঃ হযনা রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ হদারী রফগভ
আোঃ ভহজদ
পাহতভা রফগভ
রভাোঃ ইভাইর রাবন
নাদীযা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাাোঃ রাবনয়াযা সুরতানা
রভাোঃ আপাজ উিীন
রভাছাোঃ ছাবরা খাতুন
অমূল্য চন্দ্র রফাযী
বল্য যানী
আব্দুর ভাবরক
ভাবরকা রফগভ
আবু সুহপয়ান খন্দকায
মৃত. খাহদজা রফগভ
খন্দকায রভাোঃ আবু সুহপয়ান
মৃত. খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আইনুর ক
খায়রুন রনছা
রভাোঃ সুরতান খান
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
হপ্রয়বতাল ধয
হম্পা ধয
রভাোঃ ইউনুছ হভয়া
রগাবরনুয রফগভ
মৃত. রভাোঃ ছারাভ ারাদায
রভাাোঃ আকহরভা
কাঞ্চন হভয়া
হফরহকছ রফগভ
রভাোঃ ভহপজুর ইরাভ
রভাছাোঃ সুইটি রফগভ
রভাোঃ এজাায রান
রভাাোঃ াবচন বানু
রভাোঃ আয়নার হভয়া
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ সুরতান আবভদ
হহযন সুরতানা
যনহজৎ যকায
বহভকা যাণী
রভাোঃ নবয আরী খাঁন
রভাছাোঃ সুহপয়া খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/06/1992
02/10/1990
01/01/1990
08/08/1994
01/06/1992
১5/01/1988
05/01/1989
30/11/1987
02/01/1996
26/11/1998
12/04/1990
05/10/1993
22/10/1997
15/12/1996
11/11/1996
05/02/1988
19/09/1985
20/12/1993
30/11/1993
22/12/1994
20/07/1993
10/10/1991
19/05/1997
04/03/1997
27/08/1997
05/05/1992
25/11/1990
25/05/1996
20/02/1995
16/10/1993
11/12/1998
09/11/1990
01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88416

রভাছাোঃ সুহভ আক্তায

88417

রভাোঃ যাবর হভয়া

88418

নবয চন্দ্র যায়

88419

রভাোঃ পজবর যাহব্ব

88420

রভাোঃ পারুক হভয়া

88421

রভাোঃ আাদুজ্জাভান নূয

88422

ভানেজুয যভান ভুইয়া

88423

রভাোঃ ািান খান

88424

রভাোঃ ইভদাদুর ক

88425

হুভায়ুন হভয়া

88426

ম্পা াজযা

88427

রভাোঃ জহয যায়ান

88428

রভাোঃ হজয়াদুর ইরাভ

88429

রভাোঃ াহজদ হকদায

88430

রভাোঃ যহকবুর াান ভূইুঁ য়া

88431

হভঠুন কুভায প্রাভাহনক

88432

রভাোঃ তারাত ভামুদ

88433

আব্দুর াফ

88434

রভাোঃ ভাহনক রাবন

88435

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

88436

রভাোঃ রতৌহদুর ইরাভ

88437

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

88438

নাহদভ ভামুদ

88439

দীনৄ যিন যকায

88440

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

88441

রভাোঃ য়াহরউল্লা

88442

সুহজত দা

88443

হবফন্দ্র চন্দ্র দা

88444

রভাোঃ নাজমুর রাবন

88445

রজযানা আক্তায

88446

যজত কাহন্ত দা

88447

অভর যিন দা

88448

রভাোঃ আর-আভীন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রভাকাবিছ আরী
রভাছাোঃ আবযপা রফগভ
রভাোঃ ভজনু হভয়া
রভাছাোঃ যাহদা াযবীন
মৃত. প্রনেল্ল চন্দ্র যায়
কভহরনী যানী যায়
রভাোঃ ইউনুছ আরী
রভাছাোঃ রুহফনা রফগভ
রভাোঃ আপছায আরী
রভাছাোঃ নূযজাান রফগভ
রভাোঃ পারুক আবম্মদ
রভাছাোঃ আনজু ভবনায়াযা খানভ
ভহজবুয যভান ভূইয়া
রহরনা আক্তায
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ াবজযা খানভ
রভাোঃ ভহজবুয যভান
এহরদা রফগভ
আোঃ গনেয
ানুপা
রদফব্রত কুভায াা
প্রহভরা াজযা
রভাোঃ রযবজায়ান পহকয
াবরা রফগভ
রভাোঃ ছারাভ রফাহয
চায়না রফগভ
নজরুর ইরাভ
ানাজ াযবীন
রভাোঃ ফাবুর ভূইঁয়া
রযাবকয়া রফগভ
প্রবা চন্দ্র প্রাাং
হভনা যানী
রভাোঃ ফায়দুয যভান
রযাবকয়া রফগভ
আবুর রাবন
াবজদা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
আবভনা রফগভ
রভাোঃ াবতভ আরী
আহভনা খাতুন
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ াহভদা রফগভ
রভাোঃ ভয আরী
রখাবদজা রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায যভান
রভাছাোঃ ভবভনা রফগভ
ধীবযন্দ্র চন্দ্র যকায
চম্পা যানী যকায
মৃত রভাোঃ ভন্জুয যহদ
রভাছাোঃ াযহবনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যহভ
াবযা খাতুন
সুকুভায চন্দ্র দা
নয়ন তাযা দা
নবগন্দ্র চন্দ্র দা
রশ্বত ফারা দা
রভাোঃ াজাান আরী গাজী
পহযদা রফগভ
রভাোঃ ইহি আরী খান
হপবযাজা রফগভ
মৃতোঃ করুনা হন্দু দা
হভনু যানী দা
অহনর চন্দ্র দা
ভানলী যাণী দা
রভাোঃ জয়নার রভাল্লা
তাছহরভা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

03/07/1991
05/03/1997
07/06/1988
12/12/1998
15/07/1989
02/01/1989
02/01/1994
07/03/1988
01/01/1985
20/06/1996
24/10/1987
30/08/1989
01/03/1997
29/04/1996
06/07/1987
28/12/1989
05/03/1990
02/12/1990
01/01/1989
14/04/1989
24/11/1992
15/02/1988
06/০1/1993
15/07/1991
01/10/1992
09/02/1997

10/04/1991
17/12/1988
02/05/1993
15/10/1991
25/08/1994
07/06/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88449

রভাোঃ াবনয়াজ হযপ

88450

পারুক আবম্মদ

88451

রভাোঃ ভারুপ আরভ

88452

রভাোঃ তহদুর ইরাভ

88453

ভারুপ রাবন

88454

যাহজফ রাবন

88455

হভতু আকতায

88456

রভাোঃ জাহকয রাবন

88457

রভাোঃ তাহযকুর আর রাাইন

88458

হভয়াদ হকদায

88459

রভাোঃ হাফ উিীন

88460

জহরুর ইরাভ

88461

হযন রজািায

88462

অহভত বফযাগী

88463

রভাোঃ তাজুর ইরাভ

88464

ধযনী চন্দ্র দা

88465

আব্দুর ভািান

88466

যাজন ফাক

88467

রভাোঃ রায়াইফ আবভদ

88468

রভাোঃ ভাবুফ আরভ

88469

রভাাম্মদ আজগয আরী

88470

পারুক আভদ

88471

রভাোঃ নূরুর ইরাভ

88472

রদফপ্রাদ দা

88473

ভামুদুয যভান খান

88474

রভাোঃ রাবর যানা

88475

আকতায রাবন

88476

রভাোঃ রদৌরত রাবন

88477

রভাোঃ জুবয়র হভয়া

88478

রভাোঃ নাজমুর হুদা

88479

রাইজু আক্তায

88480

রভাোঃ নফীয উহিন

88481

মুনজুরুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আরী রনয়াজ
নাজভা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ আবয়া রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ খান
ারভা রফগভ
মৃত. হয়ায ফক্স ভন্ডর
রভাছাোঃ াভছুন নাায
মৃতোঃ আভজাদ রাবন
ভাকসুদা ইয়াহভন
আযফ আরী রখ
রাইলুন নাায
রভাোঃ ভহতউয যভান
াহভদা রফগভ
রভাোঃ হযপ উহিন
জাানাযা
মৃতোঃ রভাোঃ আব্দু বুয রগারদায
রভাাোঃ তাছহরভা রফগভ
হভরন হকদায
ীভা আক্তায
রভাোঃ াজাান
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ রাবন আরী খান
রভবরুন রনছা
প্রান্ত কুভায রজািায
হভনতী যানী রজািায
হফশ্বহজৎ বফযাগী
অনুরূা বফযাগী
রভাোঃ আব্দুর জহরর যদায
ভাছভা খাতুন
হদরী চন্দ্র দা
সুপ্রবা যানী দা
রভাোঃ রতাজাবম্মর ক
যহভা খাতুন
ভবনাযিন ফাক
রুনু ফাক
রভাোঃ কবয়ছ আবভদ
পাযজানা রফগভ
রভাোঃ দারু হভয়া
ভাহপয়া রফগভ
মৃত রভাাম্মদ ইব্রাহভ
বভতুন নুয
নূরুর ইরাভ
যহভা খাতুন
রভাোঃ রভানাছয আরী
জহভরা রফগভ
ভবনাজ কাহন্ত দা
প্রহতবা যাণী দা
ভাসুদ খান
াহরভা খানভ
রভাোঃ ছাভছুর আরী
রভাছাোঃ ািা খাতুন
খাবয়জ আভদ
রগারতাজ রফগভ
ভনছুয আরভ
ভবনায়াযা রফগভ
আব্দুর ফাবতন
হভনাযা খাতুন
রভাোঃ হরভ উল্যা
রপযবদৌহ রফগভ
য়াবজদ পহকয
ছাহনয়া রফগভ
মৃত হযাজুর ক যকায
রভাছাোঃ খুকু ভহন
আবু কাহয়দ
আহছয়া খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

28/10/1994
25/05/1987
11/02/1992
07/08/1990
09/02/1995
09/07/1994
01/10/1994
04/11/1991
08/08/1993
01/01/1998
22/10/1989
02/04/1994
10/11/1991
12/12/1994
24/07/1993
01/05/1994
03/01/1990
15/10/1987
16/01/1992
07/01/1994
03/01/1996
10/10/1989
10/12/1993
14/11/1997
31/12/1996
17/03/1989
15/05/1991
11/04/1991
30/08/1990
06/02/1994
01/02/1995
25/05/1987
11/02/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88482

রভাোঃ ভাসুভ

88483

রভাোঃ াজ্জাদ রাবন

88484

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

88485

রভাোঃ াীন

88486

যাজীফ হফশ্বা সুজন

88487

অহনক

88488

সুকুভায দা

88489

নাজভা আক্তায রুফা

88490

আহল কুভায দা

88491

রভাোঃ নুরুর আফছায খন্দকায

88492

রৌযব চাকভা

88493

সুভন কুভায যায়

88494

রভাোঃ হন রাবন

88495

রভাোঃ রভাজাবম্মর রাবন

88496

ধ্রুফ রজযাহত দা

88497

রভাোঃ আর ভামুন

88498

রভাছাোঃ রপিী খাতুন

88499

াাদুর ইরাভ

88500

রভাাম্মদ নাহছয উিীন

88501

রাাগ হভয়া

88502

রভাোঃ আোঃ ভাবরক

88503

ভয পারুক

88504

রূভ আচার্য্ি

88505

ররার উহিন

88506

মীনাতুন রনছা

88507

রভাোঃ রখাকন আভদ

88508

তুহন তানহবয

88509

উবম্ম আক্তায হরভা

88510

হফশ্বহজৎ কুভায দা

88511

হযক্তা ফানু

88512

আবভদ আরী

88513

ায়রা আবফ্রাজ ঝতু

88514

রভাোঃ আহভনুয ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃতোঃ ভাসুদুয যভান
রপযবদৌী রফগভ
রভাোঃহযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ াভছুিাায
রভাোঃ হদুর ইরাভ
াহয়া খাতুন
রভাোঃ হদুর
রভাাোঃ াযবীন রফগভ
সুফর হফশ্বা
সুযিনা হফশ্বা
অহদুর
রযবনা
াাংক দা
কাকরী যানী দা
রভাোঃ নাজমুর ক
নাহগি আক্তায
ফাদর চন্দ্র দা
হভনু যানী দা
রভাোঃ নুরুর ক খন্দকায
াহফনা ইয়াহভন
প্রবাত কুভায চাকভা
সুখী রদফী চাকভা
হিবযাদ চন্দ্র যায়
সুহভত্রা যানী
রভাোঃ রভাতাায রাবন
রভাাোঃ নুযজাান রফগভ
আব্দুর ফাবযক
াহদছা রফগভ
যচযন দা
কল্যানী যানী দা
রভাোঃ বতয়ফ রখ
চায়না রফগভ
রভাোঃ যাপানজাহন নাহন
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
রাযাফ উহিন
আবনায়াযা খাতুন
রভাাম্মদ হরয়াকত আরী
রযাবকয়া রফগভ
নূরুর আভীন
হপবযাজা খাতুন
রভাোঃ ফহয উহিন
জবফদা রফগভ
াহফবুয যভান
আহছয়া রফগভ
ধীবযন্দ্র কুভায আচার্য্ি
প্রীহতরতা আচার্য্ি
মৃত আয়ুফ আরী
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াত্তায
মাহকয়াতুন রনছা
রভাোঃ আবুর কারাভ
রভাছাোঃ রাবন আযা রফগভ
রভাোঃ রভাাবযপ রাবন
তাহরভা রফগভ
যাজু হভয়া
রদবরায়াযা রফগভ
ফাসুবদফ দা
রজযাৎস্দা যানী দা
রভাোঃ আব্দুর যহদ
াবভদা রফগভ
রভাাম্মদ আরী
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আউয়ার
নাহদ পাযজানা
রভাোঃ াাদৎ জাভান
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/06/1994
10/04/1994
20/11/1987
09/07/1993
26/03/1992
30/01/1996
25/07/1996
29/04/1996
10/11/1991
07/08/1990
17/11/1992
25/11/1992
01/02/1995
30/12/1989
25/11/1993
25/10/1992
03/10/1988
31/12/1994
25/05/1988
10/06/1996
01/12/1994
20/12/1989
01/01/1988
01/01/1993
08/01/1994
12/01/1996
12/09/1997
21/০১/1998
15/09/1991
01/01/1994
21/09/1994
07/03/1994
12/06/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88515

রাখী আক্তায

88516

রভাোঃ আহতকুয যভান

88517

রভাোঃ ীদুর ইরাভ

88518

যহন কুন্ডু

88519

রভবদী াান

88520

রভাোঃ নাজমুর াান াটয়াযী

88521

পহযদ আবভদ

88522

হযাজুর ইরাভ

88523

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

88524

কাজী পাযজানা জাভান

88525

ভহপজুর ইরাভ

88526

তরুন কুভায

88527

রভাোঃ ভহনয রাবন

88528

রভাোঃ রুহুর আহভন

88529

ভনহজর রাবন

88530

যাভকৃষ্ণ ার

88531

বৃহষ্ট যানী যকায

88532

হযনের ইরাভ

88533

রভাোঃ জীফন আরী

88534

আহতকুয যভান

88535

রভাোঃ রহরভ ভামুদ

88536

অজুিন কুভায যায়

88537

রভাোঃ াইদুজ্জাভান

88538

তাহনয়া আক্তায

88539

যাহজফ আবভদ

88540

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

88541

রভাোঃ যাজু ারাদায

88542

রভাোঃ ইভন হফশ্বা

88543

রভাোঃ হজফ

88544

রভাোঃ াজারার

88545

হভঠুন কুভায

88546

রভাোঃ আব্দুর ভাবরক

88547

জাহকয রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আজাায আরী খান
পাবতভা রফগভ
রভাকবরছুয যভান াযী
পহযদা রফগভ
রভাোঃ ভহল্লক রাবন
াবযা ফানু
ভবনাযিন কুন্ডু
ান্তনা যানী কুন্ডু
মৃত রভাোঃ রানা হভয়া
রভাাোঃ নাযহগছ রফগভ
রভাোঃ রনছায আম্মদ াটয়াযী
পাবতভা রফগভ
রনায আবভদ
াভসুিাায
সুরতান ারাদায
াহদা রফগভ
রভাোঃ আবুর ফাায যদায
রাবনয়াযা রফগভ
কাজী রভাোঃ আখতারুজ্জাভান
লুৎপা রফগভ
ভাহন আরী
ভাবজদা খাতুন
তন ফারা
ঊলা ফারা
রভাোঃ আরী রাবন
লুৎপা রফগভ
রভাোঃ আযানের ইরাভ
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
মৃত াজাান আরী
রভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা রফয়া
অহখর চন্দ্র ার
রগারাী যানী ার
বতযন্দ্রনাথ যকায
সুচন্দা যানী যকায
ভকবুর রাবন
হউহর আক্তায
রভাোঃ সুরতান আরী রজায়ািায
রভাছাোঃ আবরয়া খাতুন
াভছুয যভান
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ ছাবদকুর ইরাভ
রভাছাোঃ রহরনা
রভন্ড কুভায যায়
ফাতাহ যায়
ারুন অয যহদ
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ া আরভ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাহদয
যাহফয়া খাতুন
রভাোঃ জারার মৃধা
নুয জাান রফগভ
আব্দুর াহভদ ারাদায
রভাাোঃ রতাযা রফগভ
রভাোঃ আবুর াান হফশ্বা
রভাাোঃ গুরজান রফগভ
রভাোঃ পারুক হুাইন
রভাাোঃ খাহদজা
আোঃ ফাবযক রছয়ার
াাজাদী রফগভ
বন্তাল কুভায
রিী যানী
রভাোঃ হফফয যভান
বুরবুর খাতুন
জহরর হকদায
রাবনয়াযা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

18/07/1990
23/09/1992
12/02/1988
05/04/1995
27/07/1990
26/12/1996
21/11/1989
28/10/1987
25/07/1997
20/02/1993
16/03/1994
11/11/1993
05/07/1995
12/08/1994
05/08/1992
01/01/1988
03/01/1994
19/09/1987
31/10/1992
29/12/1990
18/10/1997
10/05/1992
12/06/1987
14/09/1990
06/07/1992
22/08/1988
12/12/1995
07/01/1993
01/01/1997
21/08/1987
18/11/1988
13/10/1988
01/01/1999

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88548

রভাোঃ নুয আরভ

88549

আভানী

88550

রভাাম্মদ রাবর

88551

রভাোঃ রভবদী াান

88552

রভাোঃ আযাপাত

88553

যাবর আবভদ

88554

হৃদয় চন্দ্র দা

88555

আর আহভন

88556

অভবযন্দ্র চন্দ্র দা

88557

াথ ি প্রহতভ দা

88558

অমৃত রার দা

88559

যাভচন্দ্র দা

88560

রভাোঃ হভজানুয যভান

88561

রভাোঃ রাবু হভয়া

88562

রভাাম্মদ ররার উহিন

88563

জর যায় রািায

88564

রভাোঃ হভন্টু হভয়া

88565

রভাোঃ নজমুহিন যাবর

88566

হফশ্বহজৎ দা

88567

হটু কীত্তিনীয়া

88568

রভাোঃ নাহদভ রাবন

88569

রভাোঃ এনামুর ক

88570

আব্দুল্লা আর ভামুন

88571

এ.টি. এভ নূরুর ক

88572

রভাছাোঃ হনাতুন নাায

88573

রভা াোঃআবু যায়ান হযজবী

88574

রভাোঃ উজ্জর রাবন

88575

রভাোঃ রযাপাইদুয যকায

88576

রভাোঃ আর আহভন

88577

রভাোঃ পয়ার

88578

রভাোঃ জাহকয খান

88579

ভাসুদ যানা

88580

আব্দুয যাজ্জাক

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভন্টু রখ
রভাছাোঃ ছারভা রফগভ
মুহিদুজ্জাভান
কাহনজ পাবতভা
জনাফ আফদুর ািান
জনাফা ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ াইদ উল্লযা
ভামুদা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবয
পহজরবতয রনছা
মৃত রভাোঃ আবুর াবভ
ভহযয়ভ রফগভ
িীবযাদ চন্দ্র দা
যতাযা যানী দা
আব্দুর রভাতাবরফ
আবনায়াযা রফগভ
অভয চাঁদ দা
অচ িনা যানী দা
ভহরন চন্দ্র দা
ইরা দা
ফীয চযন দা
করুনা ফারা দা
অরুন চন্দ্র দা
রূফতী যানী দা
রভাোঃ মুনছুয যভান
রফফী রফগভ
রভাোঃ রতাজাভ ভন্ডর
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
াবপজ আাম্মদ আরী
জুবফদা খাতুন
সুধাাংশু যায় রািায
হভনা যানী াা
মৃত আভজাদ রাবন
হযনা খাতুন
াজী রভাোঃ জহয হভয়া
রভাছাোঃ রুহয়া রফগভ
ইন্দ্রহজৎ দা
ারুর ফারা দা
অহখর কীত্তিনীয়া
ঝন িা কীত্তিনীয়া
রভাোঃ আব্দুর রহতপ
রভাছাোঃ দযদী রফগভ
রভাোঃ হফশু ভন্ডর
চাম্পা রফগভ
আহভনুর ক
রভাছাোঃ হনলুপা ইয়াহভন
এ.টি. এভ হদুর ক
ভাবরখা খাতুন
রভাোঃ রুহুর কুদ্দুছ
াহরভা খাতুন
রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন
রভাাোঃ যাহদা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
ভয়না রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ যকায
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
এ ছারাভ তালুকদায
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ ইভাভ উহিন
রজাযা াযবীন
রভাোঃ হরটন খান
রভাছাোঃ াানাজ াযবীন
আব্দুর রহতপ
রযানা রফগভ
ইউসুপ হভয়া
রযহজয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

09/02/1990
08/01/1992
25/01/1988
01/01/1988
05/07/1995
15/12/1997
24/01/1990
01/08/1992
24/01/1995
07/01/1988
17/09/1991
20/12/1987
20/12/1994
20/11/1990
02/01/1988
10/08/1989
05/12/1997
10/11/1989
01/01/1993
02/02/1990
20/09/1995
05/01/1998
06/09/1987
25/11/1991
03/11/1992
01/01/1995
05/02/1995
03/09/1996
10/08/1995
10/09/1990
15/01/1996
10/10/1995
23/06/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88581

হহয নন্দী

88582

অজুিন চন্দ্র দা

88583

ইব্রাহভ খহরর

88584

রভাাোঃ খাহদজা

88585

রভাোঃ লুৎপয যভান

88586

রভাোঃ াহবুর াান

88587

রভাোঃ ইভহতয়াজ ভহজদ

88588

রভাাোঃ ারভা আক্তায

88589

রভাোঃ রুহুর আহভন

88590

ফহয আভদ

88591

রভাোঃ জুবয়র যানা

88592

রভাোঃ পয়ার আভাদ

88593

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

88594

রভাোঃ ইব্রাীভ

88595

ভাবুয আরভ

88596

রভাছাোঃ হহযন আকতায

88597

রভাোঃ মুস্তাহকন াান

88598

রভাোঃ টুটুর হফশ্বা

88599

আব্দুর ভাবরক

88600

রভাোঃ ইভযান রাবন

88601

রভাোঃ াহদসুয যভান

88602

রাবন আাবম্মদ

88603

রভাোঃ আহভরুর ইরাভ

88604

জীফন চন্দ্র যায়

88605

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ

88606

হফশ্বা আপজার রাবন

88607

রভাোঃ াবজদুর ক হভভ

88608

কাকরী আক্তায মুক্তা

88609

রভাছাোঃ াহফফা খাতুন

88610

রভাোঃ আরভগীয রাাইন

88611

ফকুর আক্তায

88612

কাংকন যানী

88613

রভাাম্মদ আরী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ফকুর নন্দী
ান্তানা যানী নন্দী
ভনযিন দা
ভারতী যানী দা
জনাফ আব্দুর ািান
জনাফা ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভস্তপা প্যাদা
রভাাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
খুকী আক্তায
রভাোঃ ভাবুফয যভান
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ জহভ উহিন
নাযগীছ আক্তায
আফদুর ক হকদায
রভাাোঃ ায়া রফগভ
রভাছাোঃ রহরনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যহভ
আব্দুর ভাবরক
যাহফয়া খাতুন
রভাোঃ াত্তায আরী
রভাছাোঃ রজানা খাতুন
মৃত. আব্দুয যহদ
মৃত. হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আরী রাবন
রভাাম্মদ যাহভা রফগভ
রভাোঃ ছাবয়প ইল্লা
পাবকা রফগভ
ররাকভান আরী
রুবান হফহফ
রভাোঃ আবুর কাবভ
ভহভনা রফগভ
আব্দুর ভহজদ
রযবনা খাতুন
রভাোঃ হযনের ইরাভ
রভাছাোঃ জাহদা খাতুন
ভহজফয যভান
মুবরকা খাতুন
রভাোঃ আোঃ কুদ্দু
রজাৎস্দা রফগভ
মৃত. াহফবুয যভান
াহনা রফগভ
রভাোঃ াভছুউহিন
রভাছাোঃ ছুবরভা খাতুন
আব্দুর গনেয যকায
আহভনা রফগভ
যভনী কান্ত যায়
কল্পনা যানী যায়
রভাোঃ ছুযভান আরী
রভাছাোঃ চাবভরী রফগভ
হফশ্বা আোঃ যীদ
রভাছাোঃ রভবরুন রিছা
রভাোঃ আব্দুর ক মুহি
রহরনা
রকাব্বাছ ারাদায
ারুর রফগভ
রখ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ াভীভা খাতুন
রভাোঃ আকযাভ আরী
অনজুভনাযা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান খান
ভহন আক্তায
হফবনাদ চন্দ্র
প্রবাতী যানী
রভাোঃ আফদুর ভািান
রহরনা আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/04/1995
17/04/1995
12/01/1994
01/01/1998
01/10/1991
25/10/1996
01/01/1989
10/06/1988
19/03/1991
28/11/1990
01/08/1998
12/12/1996
21/08/1992
04/01/1989
15/11/1995
03/03/1987
01/01/1995
29/12/1988
10/02/1990
04/11/1995
21/02/1992
30/11/1989
05/05/1993
20/06/1995
11/02/1997
15/06/1995
10/12/1996
15/09/1994
06/02/1995
01/01/1990
12/03/1996
05/01/1988
21/01/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88614

রভাোঃ ভাহদুর ইরাভ

88615

এ এভ যভাতুল্লা

88616

রভাোঃ ররার উিীন

88617

রভাোঃ জাহদুয যভান

88618

রভাোঃ আহকজ আবভদ

88619

আকহরভা আক্তায

88620

রভাোঃ াবজদুর ইরাভ

88621

রভাোঃ াাদাৎ রাবন

88622

রভাোঃ জারার উহিন

88623

নাহদভ ভামুদ রনাভান

88624

রভাোঃ া আরভ

88625

ইফযাীভ

88626

তনুশ্রী প্রাভাহনক

88627

ইকযাভ রাবন

88628

যাহজফ ফয

88629

রভাকাবব্বয রাবন

88630

রাভায়যা

88631

রভাোঃ আহকুয যভান অহব

88632

জাহদুর ইরাভ

88633

রভাোঃ আহতকুর আরভ

88634

রভাোঃ রপযবদৌ

88635

রভাোঃ হযন হভয়া

88636

রভাোঃ ভাহনক হভয়া

88637

রভাোঃ ভানেজুয যভান

88638

ইয়ায রভাোঃ সুহভয

88639

হফবফকানন্দ ভহল্লক

88640

রভাোঃ যহফউর খান

88641

রভাোঃ হপবযাজ আর ভামুন

88642

হকফহযয়া যীপ

88643

রভাাম্মদ ইভরুর াান

88644

রভাোঃ মৄফযাজ

88645

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

88646

রভাোঃ যভজান আরী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
যাহপজা খানভ
এ এভ হদুল্লা
আপবযাজা
রভাোঃ মযত আরী
রযবনা
রভাোঃ ভহজফয যভান
নুপা রফগভ
রভাোঃ রতাপাবজ্জর রাবন
যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ ারুন-অয-যহদ
লুৎপয রনছা
রভাোঃ আকফয আরী
ছাবরা রফগভ
রভাোঃ ভহতউয যভান
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তাায আরী
জাবভরা খাতুন
আহজজুর ক
নাজভা ক
রভাোঃ আহজজুর ইরাভ
রভাছাোঃ াানাযা রফগভ
আরতাপ রাবন
ভবনায়াযা
হনযিন চন্দ্র প্রাভাহনক
সুহচত্রা যানী
নুয আম্মদ
যাবনা রফগভ
ভন্টু ফয
হদারী ফয
আব্দুর রহতপ
হকনা
কবছয আরী
আবরয়া হফহফ
আব্দুর ভাবরক
হনলুপা ইরাভ হনলু
ইভাইর রাাইন
ফকনের
রভাোঃ আব্দুর জব্বায খান
রভাাোঃ পহযদা রফগভ
আব্দুর জব্বায খান
পহযদা রফগভ
মৃত হহিকুয যভান
মৃত. জাবযা খাতুন
হহিকুয যভান
জাবযা খাতুন
রভাোঃ াহফবুয যভান ারাদায
ইভত নাায হযীন
রভাোঃ জাবয হভয়া
রভাোঃ যাবফয়া খাতুন
হফভর ভহল্লক
অবরাকা ভহল্লক
রভাোঃ নহজফয খান
নাহভা রফগভ
রভাোঃ পয আরী
রভাছাোঃ রপযবদৌী রফগভ
যাবন উিীন যীপ
ভহজযন রনছা
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
সুযাইয়া রফগভ
মৃত. খাইরুর ইরাভ
াাযা রফয়া
রভাোঃ পজলুয যভান
রভাছাোঃ আশুযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাাোঃ রপারী রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

17/11/1994
27/11/1997
12/10/1989
24/03/1994
25/09/1988
17/06/1995
30/08/1987
20/12/1994
03/01/1989
10/06/1997
10/04/1991
01/01/1994
27/10/1993
01/07/1994
22/06/1998
25/02/1992
11/10/1992
20/08/1992
02/02/1988
01/01/1988
01/01/1989
20/12/1993
12/08/1990
31/12/1990
05/11/1988
15/12/1990
15/12/1996
14/06/1995
16/04/1993
05/01/1988
01/12/1990
10/06/1994
25/05/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88647

রভাোঃ রদবরায়ায রাবন

88648

রভাোঃ হভন্টু যভান

88649

রভাোঃ আযভান আরী

88650

তাহরভা আক্তায

88651

রভাোঃ াাফ উহিন

88652

রভাোঃ াজারার যভান

88653

রভাছাোঃ আছভা খাতুন

88654

ফায়দুল্লাহ যকায

88655

রভাোঃ হরটন যানা

88656

তাহরভা ইয়াছহভন

88657

রভাোঃ াহন হভয়া

88658

রভাছাোঃ যত্না আক্তায

88659

ান্তা যানী ফসু

88660

রভাোঃ রযজাউর কহযভ রযজা

88661

কাভার রাবন ভূইুঁ য়া

88662

নাজমুর হুদা

88663

আনারুর ইরাভ

88664

রভাছাোঃ আহিঁ ভহন

88665

রভাোঃ ভাসুদ যানা

88666

রভাোঃ ইভাইর রাবন

88667

রভাাম্মদ জাহকয রাবন

88668

রভাোঃ আযানের ইরাভ

88669

রভাোঃ হরু হফশ্বা

88670

রভাোঃ ভহবুয যভান

88671

রভাোঃ রখাযবদ আরভ

88672

রদফাীল ভজুভদায

88673

রভাোঃ মুস্তাহকভ হফল্লা

88674

রভাোঃ আখতারুজ্জাভান

88675

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

88676

ফহয আবভদ

88677

পাইভা খাতুন

88678

রভাোঃ ভাইনুর ইরাভ

88679

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত. রভাোঃ ইয়াহছন আরী
যজান হফহফ
রভাোঃ রভাক্তায রাবন
রভাছাোঃ রানাবান হফহফ
রভাোঃ খহতবুয যভান
রভাাোঃ আবরকজান
রভাোঃ রাবন
যহভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
রজাবফদা খাতুন
রভাোঃ পজলুর ক
াহপয়া রফগভ
রভাোঃ ঈভান আরী
রভাছাোঃ ছহকনা রফগভ
হপকুয যভান
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ ারুর রফগভ
রভাোঃ তভবছয উহিন
আছভা রফগভ
রভাোঃ হপক হভয়া
াবরা রফগভ
রভাোঃ াবদকুর ইরাভ
রভাছাোঃ রুকানা রফগভ
উত্তভ কুভায ফসু
ীভা যানী ফসু
রভাোঃ আহজজুর ক
রভাছাোঃ ছাবনায়াযা রফগভ
আবুর পবয়জ ভূইয়া
নূরুিাায রফগভ
আব্দুর াই
ারভা
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ একযামুর ক
রভাছাোঃ াহফা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
দযজান রফগভ
রখ যন আরী
রাইরী রফগভ
রভাাম্মদ আরী
জহভরা খাতুন
মৃত. আহজজুয যভান
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ রযজাউর হফশ্বা
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ ভহজবুয যভান
রপারী রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ক
রভাাোঃ রখাযবদা রফগভ
অীভ ভজুভদায
কহফতা যানী
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রভাাোঃ চাবভরী রফগভ
রভাোঃ আব্বাছ আরী ভারাকয
জুবরখা হফহফ
রভাোঃ আোঃ কহযভ
রফগভ জান
রভাোঃ সুরতান খান
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ রভাক্তায রাবন
রানাবান হফহফ
আ. যাজ্জাক
ফকুরজান হফহফ
রভাোঃ আহতয়ায যভান
রভাছাোঃ ভবনায়াযা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

04/08/1990
04/05/1993
10/12/1996
08/12/1996
01/05/1996
01/08/1996
12/05/1995
11/06/1988
25/06/1989
30/11/1987
10/12/1994
16/05/1996
07/12/1993
14/02/1996
11/10/1995
09/04/1996
01/10/1988
14/11/1993
31/10/1990
14/06/1990
01/11/1991
26/08/1991
01/11/1987
01/03/1991
25/12/1989
31/12/1991
05/09/1997
24/12/1988
10/05/1988
15/11/1990
15/07/1993
01/03/1990
15/07/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

(১)
88680
88681
88682
88683
88684
88685
88686
88687
88688
88689
88690
88691
88692
88693
88694
88695
88696
88697
88698
88699
88700
88701
88702
88703
88704
88705
88706
88707
88708
88709
88710
88711
88712

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

(২)

(৩)

রভাোঃ ািান খান

রভাোঃ ইভাযত খান
ানা রফগভ
রতাপাবয়র আবভদ
আবুর কারাভ
নাহগছি আক্তায
যায়ান রভাল্লা
আক্কা আরী রভাল্লা
াহদা রফগভ
আতাউয যভান
আশ্রাপ আরী
যহভা খাতুন
রখ ভবনায়ায আবভদ
রখ আব্দুন নূয হভয়া
রখ কুরসুভ রফগভ
আহজজুর ভািান খান
াজী আোঃ ভািান খান
রায়রা খানভ
হযয়াজ আরভ
সুরতান আবম্মদ
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
আোঃ যভান
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আবু সুহপয়ান হভয়া
রভাোঃ আোঃ খাবরক হভয়া
হভব াহদা রফগভ
রভাোঃ াাবুহিন
রভাোঃ ভতরফ াটয়াযী
পাবতভা রফগভ
রগাহফন্দ কুভায রচৌধুযী
নাযামন চন্দ্র রচৌধুযী
গীতাযানী রচৌধুযী
রভাোঃ ইব্রাহভ খাঁন
রভাোঃ আরাউহিন খাঁন
ছাবরা রফগভ
রভাোঃ াখায়াত রাাইন
রভাোঃ আহর উল্লাহ
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ হভযাজুর ইরাভ
মৃত. আব্দুর রহতপ
রভাছাোঃ হনলুপা ইয়াহভন
রভাোঃ াহকর হভয়া
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ রগারাভ াবকয
রভাোঃ আরী রাবন
রভাাোঃ তানহজরা রফগভ
রতৌহদুর ইরাভ
তাজুর ইরাভ
রহরনা আক্তায
রভাোঃ ভাসুদ যানা
রভাোঃ ফাবযক যদায
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ রভাকবরচুয যভান
রভাোঃ রভাবরভ যদায
রভাছাোঃ আহছয়া রফগভ
রভাোঃ হপবযাজ কহফয
মৃত রজবকয উহিন
রভাছাোঃ ভবনায়াযা খাতুন
এ. এভ. তানবীরুর আরভ হফজবী রখ নাহয উিীন
রভাছাোঃ নাহযন নাায
আাদুজ্জাভান
এ. এভ. আবক আবভদ
হপবযাজাতুনবনা
রভাোঃ আান াহফফ
রভাোঃ তাবদুর ইরাভ
ছাবরা খাতুন
ইভাইর রাবন যাজু
নাহছয উহিন রখাকন
ভামুদা রফগভ
রভাোঃ াহপজুয যভান
রভাোঃ রুহুর আভীন গাজী
রুহভছা খাতুন
রভাোঃ হমুর উিীন
রভাোঃ আভজাদ রাবন
রভাছাোঃ ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ াীরুর কফীয
নূয রভাাম্দ
হযাজুন নাায
রভাোঃ াভীভ রাাইন
রভাোঃ আজগায আরী
রভাছাোঃ সুষুভা খাতুন
রভাোঃ হজাদ রাবন
রভাোঃ আহজজুয যভান
রভাছাোঃ জরা খাতুন
রভাোঃ াইদুজ্জাভান
রভাোঃ নূয রভাাম্মদ
সুহপয়া খাতুন
যহফউর ইরাভ
ইহি রখ
রহরনা রফগভ
জাানাযা খাতুন
এভ. এভ. রগারাভ রভাস্তপা
আবনায়াযা খাতুন
জগিথ হফশ্বা
অবাক হফশ্বা
ভহল্লকা হফশ্বা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

07/02/1991
20/01/1994
09/06/1998
26/11/1996
08/07/1991
30/12/1991
15/11/1993
05/0৭/1995
03/12/1994
25/01/1991
05/10/1989
21/12/1993
10/04/1992
01/01/1995
25/11/1993
25/05/1987
02/06/1990
01/10/1996
09/10/1993
07/11/1987
29/12/1992
12/12/1990
01/01/1992
27/12/1998
09/12/1989
11/10/1990
03/09/1990
01/03/1996
22/12/1995
01/09/1987
09/07/1995
30/06/1990
17/05/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88713

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

88714

নাযায়ন চন্দ্র ভন্ডর

88715

রদফদা ভাঝী

88716

রভাোঃ জহরুর ক

88717

রভাোঃ আহনচুয যভান

88718

আান াফীন

88719

নাহদুর ইরাভ

88720

রভাোঃ ভামুন রাবন

88721

রভাোঃ যানা আবম্মদ

88722

রভাোঃ ফাদা

88723

গবন চন্দ্র যদায

88724

রভাোঃ আভান উল্লা

88725

আব্দুর আয়ার

88726

রভাোঃ জাভার রাবন

88727

রভাোঃ নাজমুর াান

88728

রভাোঃ াইনের ইরাভ খান

88729

রভাোঃ জুন আরী

88730

ভাইনুর ইরাভ

88731

এবকন্দায হকদায

88732

কৃষ্ণ দ যকায

88733

রভাোঃ নুরুর আহভন

88734

হযপাত রাবন

88735

উকযনু ভাভিা

88736

রভাোঃ ভাাবুফ যভান

88737

হহিকুয যভান

88738

ারভা আক্তায

88739

রভাোঃ পারুকুর ইরাভ

88740

আফদুর আহজজ

88741

ভানসুযা আক্তায

88742

শ্রীকান্ত রগাস্বাভী

88743

ফাবু যকায

88744

রভাোঃ আব্দুর াহরভ

88745

রভাোঃ াবদকুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর ভহভন
মৃত াভছুন নাায
সুবফার চন্দ্র ভন্ডয
মমুনা যানী ভন্ডর
রখাকন চন্দ্র ভাঝী
হযা ফারা ভাঝী
রভাোঃ কাবতফায রখ
রভাাোঃ অবরকা রফগভ
রভাোঃ জাহকয রাবন
রযনুকা ইয়াছহভন
াকীবুয যভান
াীনা আক্তায
রভাোঃ কাভার রাবন
হহযন আক্তায
রভাোঃ ভহপজুয যভান
াবজদা খাতুন
রভাোঃ হপয়ায যভান
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ ইভান আরী যদায
রভাছাোঃ াহনা রফগভ
অরুন কুভায যদায
রযনুকা যানী যদায
মৃত রভাোঃ আব্দুর ভািান রখ
ভহনূয রফগভ
আব্দুর াফ
পাহভা রফগভ
রভাোঃ ভয আরী
রভাাোঃ খাহদজা রফগভ
আহন আবম্মদ
আবরয়া াযবীন
রভাোঃ রনছাযউহিন খান
রছয়াযন রনছা রফগভ
রভাোঃ রতাপাবজ্জর রাবন
রভাছাোঃ আযহজনা খাতুন
রভাোঃ রখাযবদ আরী
রভাাোঃ াবযা রফগভ
হকদায যাজা হভয়া
জাানাযা রফগভ
রগাহফন্দ যকায
মৃত রদফকী যকায
রভাোঃ আবুর রাবন
রফগভ ভাবরা আক্তায
রভাাযযপ রাবন
রযখা রফগভ
মুকুর ভাভিা
ভাানু ভাভিা
রভাোঃ কাহপজ উিীন
আহভনা রফগভ
ারুন আয যহদ গাজী
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দু ারাভ
হপবযাজা রফগভ
মৃত আফদুর ভহতন
রভাাোঃ হরলুপা রফগভ
রভাোঃ ছবরভান
আযনেজা খাতুন
রভাাম্মদ আরী
হখনা রফগভ
পহনন্দ্র রগাস্বাভী
নহভতা রগাস্বাভী
কহরদা চন্দ্র যকায
চন্দনা যানী যকায
রভাোঃ আব্দুয যভান
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ ভহজবুয যভান
রভাছাোঃ রজানা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/05/1988
01/01/1992
02/12/1991
02/02/1990
25/10/1996
30/10/1992
31/12/1991
12/08/1988
20/08/1988
09/02/1996
02/06/1986
19/11/1992
12/06/1997
15/02/1988
20/03/1988
12/11/1988
07/01/1995
03/04/1995
26/06/1988
20/03/1987
02/01/1988
01/11/1994
15/01/1989
01/03/1988
28/12/1992
15/01/1991
15/04/1994
10/10/1995
01/01/1997
07/08/1993
08/08/1996
24/04/1995
03/04/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88746

ারুনুয যহদ

88747

রভাোঃ আাদুর াহফফ

88748

হপকুর ইরাভ

88749

ইকরাজ হভয়া

88750

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

88751

যাহকবুর ইরাভ

88752

হরজা আক্তায

88753

যাহব্ব াান জুবয়র

88754

রভাোঃ হভরন হভয়া

88755

রভাোঃ এনামুর াান

88756

রভাছাোঃ আপবযাজা রফগভ

88757

হযন কুভায প্রাভাহনক

88758

রভাোঃ ইভরুর াান

88759

প্রান্ত কুভায ভাহর

88760

ানহজদা াযহভন

88761

াভীভা আক্তায

88762

অহভত ানা

88763

ভাধফী যানী

88764

রভাছাোঃ ভহনযা াযবীন

88765

রভাোঃ জুবয়র যানা

88766

আবয়া হহিকা

88767

রভাোঃ রুবফর হভয়া

88768

াাযা ফানু (রতু)

88769

রভাোঃ ইউসুফ আরী

88770

হকবায রদফনাথ

88771

ঝুভা ভন্ডর

88772

রভাোঃ া রনয়াজ

88773

াহদয়া আক্তায

88774

রভাোঃ রাযাফ রাবন

88775

রভাোঃ এযাদ

88776

মুহক্তকুয যভান

88777

হহয দা

88778

নাজমুন নাায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রবকন্দায আরী
মৃত যহদা রফগভ
রভাোঃ তছহরভ উহিন
রানাবান রফগভ
রকাযফান আরী
াভছুন নাায
রভাোঃ রাবয়ক আরী যদায
যাহদা রফগভ
রভাোঃ তাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ আয়া রফগভ
াভত আরী
স্বপ্না রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
আপবযাজা রফগভ
মৃত রভাপাযপ রাবন
হভব ঝণ িা ইয়াহভন
রভাোঃ াহভদ হভয়া
রভাছাোঃ হভনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াহরভ যকায
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ আযহজনা রফগভ
হজবতন্দ্র নাথ প্রাভাহনক
হনবা যানী
রভাোঃ জারার উিীন রখ
রভাছাোঃ ছযবানু খাতুন
অধীয ভাহর
আযহত যানী ভাহর
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
াহভনা রফগভ
রভাোঃ সুরতান আরভ
যাহদা রফগভ
প্রনেল্ল ানা
সুীরা ানা
ভাখন চন্দ্র ফভিন
কল্পনা যানী
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
ভামুদা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ জয়নফ রফগভ
আবুর কাবভ যকায
রভাছাোঃ ছাবরা রফগভ
রভাোঃ ফজরায যভান
রাায়দা রফগভ
রভাোঃ আোঃ যাজ্জাক(ফাচ্চু)
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান
ছুিাতুন রনছা
কাহতিক রদফ নাথ
কাঞ্চন রদফ নাথ
রদফ কুভায ভন্ডর
ফন্দনা ভন্ডর
পারুক আম্মদ
নাজমুিাায
এ. হফ. ভাবরক
কুরছুভ রফগভ
রভাোঃ রুস্তভ আরী
রভাছাোঃ রফফী খাতুন
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন রভাল্লা
রভাাোঃ রুনা রফগভ
এভ. এ. যভান
রভহভ আক্তায
হনযিন দা
সুহচত্র দা
রভাোঃ আবু াঈদ ভূঞা
াবপজা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/09/1992
20/10/1990
02/07/1995
21/09/1989
25/09/1993
05/12/1996
28/11/1995
10/06/1996
02/05/1996
10/07/1993
17/10/1993
08/04/1988
30/12/1992
11/04/1999
05/05/1991
28/12/1996
01/01/1995
12/01/1993
10/05/1990
05/10/1992
29/12/1993
28/02/1991
12/04/1995
25/02/1989
10/07/1989
31/12/1989
30/05/1992
03/05/1996
30/12/1987
05/01/1989
01/01/1996
18/07/1992
01/03/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88779

হফভর চন্দ্র যকায

88780

াহকরা আক্তায

88781

রভবদী াান

88782

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

88783

রভাোঃ হজয়াদুর রভাল্লা

88784

রভাোঃ ভারুপ রাবন

88785

িয় কুভায প্রাভাহনক

88786

হরনা সুরতানা

88787

হহযনা খাতুন

88788

খন্দকায যাজা হভয়া

88789

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

88790

তাহযকুর ইরাভ

88791

আভাদ আরী

88792

আরী রনয়াজ

88793

রভাোঃ আব্দুল্লা ভাহনক

88794

হনতু যানী যায়

88795

হমু যানী যায়

88796

হঝহনয়া আক্তায ভহর

88797

জাহদ াান

88798

রভাোঃ পযাদ রবন

88799

রখ হযনেজ্জাভান

88800

রখ আভানুল্লা

88801

রভাোঃ ভামুদ াান শুব

88802

আব্দুল্লা আর ভাসুদ

88803

রভাোঃ আবু তাবরফ

88804

রভাোঃ আফদুল্লা আর পাযাক

88805

রভাোঃ আবু রভাত্তাহরফ

88806

কাভরুন নাায

88807

আবনায়ায রাবন

88808

রভাোঃ কহফয রাবন

88809

উজ্জর হফশ্বা

88810

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

88811

মুহনযা াযবীন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
হযভর চন্দ্র যকায
শুক্লা যানী যকায
আবুর কাবভ
যাহদা রফগভ
রভাোঃ ফাবয়দুর ক ভজুভদায
আভা আক্তায হনা
রভাোঃ আবনায়ারুর াহকভ
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
ািান রভাল্লা
আয়া রফগভ
রভাোঃ রভাকাবি আরী যকায
রভাছাোঃ হহযয়া রফগভ
হজবতন্দ্র নাথ প্রাভাহনক
হনয়তী যানী
ইভদাদুর ক রভাড়র
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ রযজাউর কহযভ
পাবতভা রফগভ
মৃত খন্দকায আনছায উিীন
দুহর রফগভ
রভাোঃ রছাফাান
রভাছাোঃ ারুর খাতুন
খন্দকায আবুর াবভ
তাহভনান আক্তায
াবপজ আোঃ ভািান
রভাছাোঃ ভাকছুদা হফহফ
আবুর াবভ
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ দহছহজর ক
রভাছাোঃ দুদু রফগভ
হনতযানন্দ যায়
হভরন যানী যায়
হনতযানন্দ যায়
হভরন যানী যায়
রভাোঃ ধলু হভয়া
রযাহজনা আক্তায
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
জহযনা রফগভ
রভাোঃ ফাবুর হভয়া
সুরতানা াযবীন
রখ মুনছুযজ্জাভান
আঙ্গুযা াযবীন
রখ আব্দুল্লা
রভাছাোঃ রাইলুন নাায
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
ভভতাজ রফগভ
আব্দুর ভাবরক রভাল্লা
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আতয আরী
নেরজান হফহফ
রভাোঃ আবুর কাবভ
ানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ
াবজযা রফগভ
হদুল্লা
তাজহকয়াতুন
ফাদা রখ
াবযা খাতুন
রভাোঃ াহপজুয যভান
চাম্পা রফগভ
স্বগীয় াধন হফস্বা
দাবয়ত্রী হফশ্বা
রভাোঃ আবুর কাবভ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান প্রাভাহনক
আবভনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/04/1992
10/08/1993
23/04/1997
01/05/1993
24/05/1994
03/04/1989
15/09/1987
17/01/1989
10/03/1993
13/05/1993
12/03/1995
02/05/1997
12/01/1998
03/05/1989
31/12/1991
01/06/1990
01/01/1994
06/01/1989
11/03/1994
31/12/1993
26/10/1992
04/06/1997
15/02/1988
08/08/1987
25/06/1987
10/01/1990
10/08/1991
12/08/1991
30/09/1997
31/12/1988
30/12/1987
30/12/1987
21/12/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88812

রভাোঃ রভাাযপ রাবন

88813

কত কাভার

88814

হফপ্লফ কুভায কভিকায

88815

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

88816

রভাোঃ জুবয়র রাবন

88817

রভাোঃ রুবফর রভাা্ল্লা

88818

রভাোঃ জয়নুর আবফদীন

88819

যনাযা ঊলা

88820

রভাোঃ রগারাভ রাবন

88821

াথী ফানু

88822

ভহতউয যভান

88823

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

88824

রভাোঃ ভাসুদ যানা

88825

রভাোঃ রযবদায়ান আবম্মদ জুবয়র

88826

রভাোঃ রযজা ভীন হরটন

88827

রভাোঃ হদুর ইরাভ

88828

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

88829

রভাোঃ আহযনেয যভান

88830

রভাোঃ পহযদুর ইরাভ

88831

রভাোঃ রহরভ রাাইন

88832

রভাোঃ আরাহভন

88833

যাজু কুভায রদ

88834

রখ জীফ

88835

হনায কুভায দা

88836

শ্যাভরী আখতায

88837

রযবফকা সুরতানা

88838

যহফউর রাবন

88839

ঠান্ডু হভয়া

88840

আহজজুর ইরাভ

88841

এভদুর ক

88842

রভাোঃ রভবদী াান

88843

রভাোঃ ভাাতাফ উহিন

88844

রভাছাোঃ ায়া হফহফ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
রভাযহজনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গনেয
রভাছাোঃ াানাজ াযবীন
অহজত কুভায কভিকায
নহন িভা কভিকায
রভাোঃ ছাবদয রাবন
রভাছাোঃ ভকছুদা রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ ইয়াহচন আরী রভাল্লা
রভাাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃ ভয আরী
যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ রযজাউর কহযভ
যাবফয়া ফযী
রভাোঃ হুভায়ন কফীয
আনজু আযা রফগভ
রভাোঃ ছাভছুর রাবন
নাহছভা রফগভ
মৃত ভহজফ উিীন
ভহজদা রফগভ
আব্দুর কাবদয
রুনা রফগভ
মৃত আোঃ ভািান
রভাছাোঃ াাযা
রভাোঃ জীভ উহিন
রভাাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ রযবনা আক্তায
ভভতাজ উহিন
রযহজয়া খাতুন
আম্মদ কহযভ
হফরহকছ আযা রফগভ
রভাোঃআব্দু শুকুয
রভাছাোঃ যাহদা খানভ
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাছাোঃ রজানা রফগভ
রভাোঃ চাঁদ হভয়া
রভাছাোঃ জাবকযা রফগভ
রভাোঃআব্দু রাফান
রভাছাোঃ আবরয়া
হফধান চন্দ্র রদ
সুজাতা রদ
আব্দু ছারাভ
জাানাযা রফগভ
হনযািন দা
ভঞ্জুযানী দা
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
নাজভা রফগভ
ভকবুর রাবন
াানাজ রফগভ
রচায়াফ হভয়া
ভাসুদা রফগভ
তাবভজ উহিন
নূযজাান রফগভ
মৃত রভাোঃ রগদু হভয়া
জহযনা রফগভ
য়াবজদ আরী
খাহদজা
রভাোঃ আহজজুর ক
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ জহরর প্রাাং
রভাছাোঃ এজভা হফহফ
রভাোঃ ায়দায আরী
রভাছাোঃ রহতপা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

09/09/1995
26/11/1990
05/02/1990
25/05/1987
19/10/1994
10/11/1991
25/10/1990
31/12/1991
12/12/1990
02/07/1994
01/03/1991
03/05/1995
17/04/1991
12/01/1993
17/12/1990
20/04/1991
01/07/1989
25/11/1989
26/11/1995
10/10/1995
13/07/1988
15/08/1987
13/08/1991
04/02/1988
23/10/1990
20/11/1998
28/02/1989
21/11/1990
15/01/1997
08/01/1993
21/10/1990
09/08/1997
13/08/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88845

প্রসূন ারদায

88846

রভাছাোঃ ানহজদা জাান হর

88847

রভাোঃ ািাভ রাবন

88848

রভাোঃ যাবর রাবন

88849

রভাোঃ রভনাজুর ইরাভ হভন্টু“

88850

রভাোঃ জীবুর ভাাতায

88851

রভাছাোঃ সূচনা আকতায

88852

যাজু আবভদ

88853

রভাছাোঃ রায়রা ফানু

88854

রভাোঃ রাইবুয যভান

88855

রভাছাোঃ ইয়াহভন আক্তায

88856

কায়ছায ভামুদ ভূইয়া

88857

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

88858

রভাোঃ নাজমুর াান হভঞা

88859

রভাোঃ াান উজ্জাভান

88860

রখ জাহদ াান

88861

রভাছাোঃ তাহনয়া সুরতানা

88862

ইন্দ্রহজৎ যকায

88863

রভাোঃ রহরভ ফাদা

88864

রভাোঃ ইব্রাহভ খহরর

88865

সুফন িা আক্তায

88866

রভাোঃ রভাাব্বত আরী

88867

তানবীয াান প্রতযয়

88868

রভাোঃহযপাত ভামুদ

88869

হদি হফশ্বা

88870

রভাোঃ ভামুদুর ইরাভ

88871

রভাোঃ রুফাবয়ত ইরাভ

88872

মযত আরী

88873

নাহদুজ্জাভান

88874

রখ রুবফর আবভদ

88875

হকদায রফাযান উিীন

88876

খন্দকায রভাোঃ রগারাভ জাকাহযয়া

88877

আহতকুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
প্রাবন ি ারদায
যীনা ারদায
রভাোঃ রনায়াফ আরী
রভাছাোঃ ছাবরা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
মৃত ভয আরী
রভাছাোঃ াহকযন রনা
রভাোঃ রগারাফ উহিন া
রভাছাোঃ রভাবরভা খাতুন
রভাোঃ রভাভতাজ আরী
রভাাোঃ ভাসুদা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ
রভাছাোঃ াহভদা রফগভ
রভাোঃ মুকুর হভয়া
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ াহপজায যভান
রভাাোঃ ভাসুদা রফগভ
রভাোঃ রভাবর উহিন
লুৎনেন নাায
রভাোঃ রভায়াবজ্জভ রাবন
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাবভ ভূইয়া
াযবীন আক্তায
রভাোঃ ইউনুছ আরী
রভাাোঃ আর ফাায
আব্দুর আউয়ার হভঞা
রভাছাোঃ নাজমুন নাায
মৃতোঃ আব্দুর রহতপ
রভাছাোঃ যাবফয়া খাতুন
রখ ইাক আরী
রভাছাোঃ তাহভনা খাতুন
রভাোঃ তাজউহিন
রভাছাোঃ সুযাইয়া রফগভ
ভহতন্দ্র যকায
রযনু ফারা যকায
মৃত আব্দুর াহরভ
রভাছাোঃ আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃআোঃ রহতপ
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ হদরদায াান
রভাছাোঃ রফনু আযা রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
রভাছাোঃ াহদা রফগভ
রভাোঃ রযজাউর কহযভ
হভব সুরতানা আপবযাজ
রভাোঃবভাখবরছুয যভান
রভাছাোঃ রহরনা খাতুন
স্বন হফশ্বা
রিী হফশ্বা
রভাোঃ খাবদমুর ইরাভ
রভাছাোঃ তাহভনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াহরভ
রভাছাোঃ রুনা রায়রা
রভাোঃ আব্দুর াহকভ
রভাছাোঃ হভনা রফগভ
আছভত আরী ভাতুব্বয
রাইরী রফগ
টুকু হভয়া রখ
হারী রফগভ
হকদায জাাঙ্গীয আরভ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ হগয়া উহিন
রভাছাোঃ জয়নফ রফগভ
রভাোঃ আব্বা আরী
হফউটি রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

09/11/1990
20/07/1993
08/07/1993
06/09/1990
15/09/1991
13/02/1988
08/05/1992
15/02/1993
21/11/1988
04/01/1987
20/10/1996
01/01/1995
18/02/1989
02/01/1994
17/12/1993
19/11/1995
07/08/1987
04/09/1990
01/01/1988
15/09/1993
04/12/1991
05/05/1996
26/11/1995
02/01/1995
19/06/1998
24/05/1990
10/04/1989
10/03/1996
12/11/1992
15/12/1994
12/12/1994
07/03/1992
01/08/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88878

রভাোঃ জাহভনুর ইরাভ

88879

রভাোঃ আবনায়ায জাহদ

88880

রা কুভায দত্ত

88881

হফভাবন যকায

88882

প্রান্ত দা

88883

াানাজ আখতায হফউটি

88884

রভাোঃ াহকফ াান

88885

রভাোঃ ভামুদুর াান

88886

রভাোঃ ইয়াহন ারাদায যহফন

88887

রভাোঃ ইভযান রাবন

88888

টিটু সূত্রধয

88889

রভাোঃ রভাাইবভনুর ক

88890

যাজীফ আবভদ

88891

নুযজাান আকতায

88892

রভাোঃ রগারাভ ভারা

88893

হভঠুন ভন্ডর

88894

ভঙ্গরভয় ভন্ডর

88895

রভাোঃ ভহউিীন ারাদায রাাগ

88896

সুভন হফশ্বা

88897

রভাোঃ নাহয উহিন

88898

রহরনা খাতুন

88899

রভাোঃ সুরতান আবম্মদ

88900

উহছন কয

88901

রভাোঃ নাহজভ উহিন

88902

যাজু রখ

88903

রভাছাোঃ তাহরভা খাতুন

88904

রভাোঃ রুবফর রাাইন

88905

এ এভ রগারাভ াবযায়ায

88906

এ.এভ জুফাবয়য রাবন

88907

মুবিদুিফী ভহন

88908

রভাোঃ আরভগীয রাবন

88909

রভাোঃ জাহকয রাবন

88910

উত্তভ কুভায রদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
রভাছাোঃ আবভনা হফহফ
রভাোঃ রুহুর কুদ্দু
রভাছাোঃ আযহজয়াযা রফগভ
াধনা যানী দত্ত
সুবাল চন্দ্র দত্ত
মুকুন্দ যকায
কাজর যকায
কাহত্তিক চন্দ্র দা
হযক্তা দা
রভাোঃ আব্দুয যভান রখাকন
রভাছাোঃ াহদা রফগভ
মৃত গহভয উহিন প্রধান
মৃত নূযজাান রফগভ
রভাোঃ ফায়দুর ইরাভ
রভাাোঃ াহফনা ইয়াহভন
রভাোঃ াভসুর ক
রপযবদৌহ রফগভ
রভাোঃ রকান্দায রফাযী
মুক্তা রফগভ
হযবভান সূত্রধয
ঝযনা সূত্রধয
রভাোঃ ইহরয়া
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
রভাোঃ ভানেজুয যভান
হভব জীফন নাায
মৃত আব্দুর গহন
জাবয়দা রফয়া
রগারাভ াবযায়ায কাভার
াহভভা আকতায
ব্রহদি কুভায ভন্ডর
ভায়া যানী ভন্ডর
যিন কুভায ভন্ডর
রযফা যানী ভন্ডর
কাভরুর ারাদায
াহছনা রফগভ
সুব্রত হফশ্বা
রাবা যানী হফশ্বা
রভাোঃ ররাকভান আরী
রভাছাোঃ জাানাযা হফহফ
কবছয উহিন
আবরয়া হফহফ
রভাোঃ ভভতাজ উহিন
রভাছাোঃ জবফদা হফহফ
কযড়নন
হ্লাহচন প্রু
রভাোঃ রুহুর আহভন
রজাবন আযা রফগভ
াফ রখ
রাবন আযা রফগভ
রভাোঃ ফজলুয যভান
রভাছাোঃ াবয়রা রফগভ
মৃত হদ রাাইন
রভাছাোঃ আহজিনা খাতুন
রাএ এভ রযজা উহিন
রজহযন আক্তায
এ. এভ ইকফার রাবন
জাহদা আখতায
রভাোঃ রযাকনুজ্জাভান
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ নূয ইরাভ
জাানাযা খাতুন
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ যাহফয়া রফগভ
কৃষ্ণ দ রদ
রপারী যানী রদ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

28/08/1991
04/06/1990
01/01/1989
30/12/1994
22/08/1996
02/09/1988
10/04/1989
15/06/1996
02/03/1995
11/04/1997
03/07/1992
01/02/1993
25/05/1987
13/01/1988
15/12/1991
02/12/1992
07/11/1987
01/01/1997
23/04/1996
01/03/1997
28/09/1997
31/12/1993
18/11/1993
10/01/1991
22/06/1995
10/01/1995
21/10/1994
01/01/1988
06/07/1987
31/12/1998
05/06/1990
01/10/1992
20/06/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88911

ভবনাবতাল কুভায ভন্ডর

88912

প্রসুন কুভায ভন্ডর

88913

ম্পা হফশ্বা

88914

বুজ রমািায

88915

সুদীি ভন্ডর

88916

রভাোঃ কাছায হুাইন

88917

রভাোঃ জীভ উিীন

88918

কাহনজ হভভ

88919

রভাোঃ ফখহতয়ায যভান

88920

বয়দ হযপাত াান

88921

রভাোঃ সুরতান ভামুদ

88922

রভাোঃ আহযনের াান

88923

শ্রী প্রবনহজত চক্রফতী

88924

রভাাম্মদ হগয়া উহিন

88925

ইভযান খান

88926

জুনাবয়দ আবভদ

88927

রভাাম্মদ নুরুর আফছায

88928

রভাোঃ রগারাভ াবপজ

88929

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

88930

রফাযান উহিন

88931

নয়ন আরী

88932

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

88933

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান (ভহন)

88934

রভাোঃ রারায়ভান কহফয

88935

যন আযা াযবীন যতনা

88936

রভাছাোঃ জািাতুর রপযবদৌ

88937

রভাোঃ নুয আরভ

88938

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

88939

রভাোঃ রাবর আপবযাজ

88940

কাজী যাবদ আরী

88941

আব্দু ছাভাদ

88942

রভাোঃ াভীভ রযজা

88943

রভাোঃ কাছায আরী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রগাার চন্দ্র ভন্ডর
যাজফারা
প্রবাল চন্দ্র ভন্ডর
সুলভা যানী
যতন কুভায হফশ্বা
হখা যানী হফশ্বা
চন্দ্রাাংলু রখয রমািায
কুসুভ যানী
অরুন ভন্ডর
রকৌল্লযা ভন্ডর
রভাোঃ আরতাপ হুাইন
আহছয়া রফগভ
মৃত রভাোঃ যহভজ উিীন
সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রায়রা ইরাভ
রভাোঃ সুরতান ভাাম্মদ
রফফী সুরতান
বয়দ আব্দুয যাবদ
রযবফকা ফানু হভহর
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ জহুরুর ক
রভাছাোঃ আয়া রফগভ
শ্রী যতন চক্রফতী
ভহন চক্রফতী
রভাোঃ জাবকয উল্লযা
হভনুয়াযা রফগভ
রভাজাবম্মর পারুক খান
রাবন আযা রফগভ
না হভয়া
াহজয়া রফগভ
আভান উল্লা
ফানু রফগভ
রভাোঃ রভাবরভ মুিীন
খাহদজা
রভাোঃ পখরুর ইরাভ
রযাকানা ক
ভউহিন আাম্মদ
আয়া আক্তায
রভাোঃ ঠান্ডু হভয়া
াীনা রফগভ
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
যহভা খাতুন
রভাোঃ রভাকবছদ আরী ভন্ডর
রভাছাোঃ রজাযা রফগভ
রভাোঃ রভাজাফ্পয আরী
ছাবরনা রফগভ
রভাোঃ যভজান আরী যকায
রভাছাোঃ হভনা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ ভহতউয যভান
রভাছাোঃ যহদা রফগভ
রভাোঃ ায়াত আরী রখ
রজাযা রফগভ
মৃতোঃ রভাজাারুর ইরাভ
রভাছাোঃ হদর আপবযাজা
কাজী আবু ফকয হহিক
হযনা আক্তায
ছহপয উহিন
রাবন আযা
রভাোঃ সুজাফ আরী
রভাছাোঃ খাহদজা রফগভ
রভাোঃ রাযাফ উহিন
রভাছাোঃ জহযনা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

18/01/1994
15/12/1993
31/12/1991
22/09/1994
01/03/1992
01/01/1992
06/06/1988
13/10/1998
25/10/1990
30/09/1990
18/10/1989
11/06/1989
26/12/1991
01/01/1996
03/01/1997
12/03/1996
08/10/1993
04/02/1991
12/12/1996
01/06/1996
23/08/1998
10/10/1990
20/12/1988
09/12/1992
07/05/1994
01/01/1994
11/01/1997
03/04/1993
03/10/1992
07/08/1992
01/01/1993
15/03/1992
29/03/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88944

যহপকুর ইরাভ

88945

রভাোঃ রাবর যানা

88946

রভাছাোঃ আর স্বন িা

88947

রভাোঃ সুজন আরী

88948

াানুয যভান

88949

রভাোঃ আনারুর ইরাভ

88950

রভাোঃ ভয পারুক

88951

জািাতুর রপযবদৌ

88952

রভাোঃ যাজা হভয়া

88953

আপাকী আবভদ

88954

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

88955

রভাোঃ রগারাভ যব্বানী

88956

রভাোঃ সুভন হভয়া

88957

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

88958

অরু রজযাহত যায়

88959

রভাোঃ আর-আহভন াান

88960

রভাোঃ রযাভান হভয়া

88961

রভাোঃ যজনু আবভদ

88962

রভাোঃ াহকফ রাবন

88963

রভাোঃ াহফবুয যভান

88964

রভাোঃ াাবুহিন

88965

রুনা আক্তায

88966

রভাোঃ ভামুদুর াান

88967

আছাদুজ্জাভান হফশ্বা

88968

রভাোঃ রভাস্তাহকভ হফল্লা

88969

সুপ্রি দা

88970

রভাোঃ যায়ান উহিন

88971

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

88972

রভাোঃ হযন হভয়া

88973

রভাহভনুর ইরাভ

88974

রভাোঃ াানুয যভান

88975

রভাোঃ জুনাবয়দ কফীয

88976

রভাোঃ নাহজদুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আক্তায রাবন
খাবরদা খাতুন
মৃত রভাোঃ আব্দুয যহদ
রভাছাোঃ রফরী খাতুন
রভাোঃ একযামুর ফাযী
রভাছাোঃ আনজুয়াযা ক
রভাোঃ আহভনুয যভান
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ইরাভ
রজাস্দা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
রভাোঃ আভজাদ রাবন
রভাছাোঃ যহভচা খাতুন
আহভরুর ইরাভ
াভসুন রফগভ
রভাোঃ এপাজ উহিন
রভাছাোঃ আবজনা রফগভ
রভাোঃ আকবছদ আরী
রভাছাোঃ পহযদা রফগভ
রভাাম্মদ আরী
রভাছাোঃ সুরতাাানা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান আকন্দ
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাযী
রভাছাোঃ পহযদা রফগভ
মৃত রভায আরী গাজী
রজবুবিছা হফহফ
মৃত অহফনা চন্দ্র যায়
ান্তনা যানী
আব্দুল্লযা গাজী
াহরভা রফগভ
রভাোঃ ররাকভান আরী
াবজদা রফগভ
রভাোঃ মুকাভ উিীন
রভাছাোঃ নাযহগ খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ক
রভাছাোঃ ঝন িা খাতুন
রভাোঃ জাভাত আরী
রভাছাোঃ ভহজিনা খাতুন
রভাোঃ ভনজুয যভান
রভাছাোঃ াানুয রফগভ
রভাোঃ জুনাফ আরী
যাহদা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
নূরুর ইরাভ হফশ্বা
আহছয়া রফগভ
রভাোঃ যভজান আরী
রভাাোঃ আহভনা রফগভ
শুকবদফ দা
হফনা যানী দা
আরভগীয রাবন
াহফনা ইয়াছহভন
রভাোঃ ইভাজ প্রাাং
রভাছাোঃ াাযা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রযফা রফগভ
আপাজ উহিন
ভবনায়াযা
এভ, নুয- মুাম্মদ িঁন
রভাছাোঃ রাবনয়াযা খাতুন
রভাোঃ রভাবভন যদায
রভাছাোঃ াানাযা রফগভ
রভাোঃ য়ারীউর ইরাভ
াভসুিাায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

11/12/1992
31/12/1991
30/11/1994
15/02/1996
01/03/1999
12/12/1992
24/08/1993
08/02/1995
18/06/1989
01/03/1998
05/07/1997
15/01/1994
25/06/1992
07/07/1994
10/11/1988
25/05/1992
20/01/1989
29/11/1996
20/12/1997
13/01/1996
22/12/1992
10/05/1995
22/08/1988
03/01/1997
12/11/1991
05/11/1991
07/10/1997
20/01/1989
01/01/1990
03/02/1991
02/10/1988
05/07/1989
05/06/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

88977

রভাোঃ নাহজউয যভান

88978

হভজু দা

88979

রভাছা রাবনয়াযা রফগভ

88980

রভাোঃ জয়নার আবফদীন

88981

হতা তাছহভভ

88982

রভাোঃভাসুদ যানা

88983

রভাছাোঃ অনা আক্তায

88984

রভাোঃ উভয পারুক

88985

রভাোঃ কহফয আবভদ

88986

রভাোঃ ভাহন রখ

88987

চন্দ্রবভান যায়

88988

কৃষ্ণ যকায

88989

রভাোঃ ভামুদুর াান

88990

রভাোঃ জাানুয আরভ

88991

রভাোঃ দুরার রাবন

88992

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

88993

রভাোঃ আবু কাউায

88994

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

88995

রভাোঃ হপবযাজ কহযভ

88996

যাহজয়া সুরতানা

88997

রভাোঃ হভজানুয যভান

88998

নাজনীন সুরতানা

88999

রভাোঃ ভামুদুর াান

89000

রভাোঃ যাবর খাঁ

89001

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

89002

রভাোঃ রযাকন আরী

89003

আবু জাপয হিীক

89004

জয়ন্ত বফযাগী

89005

হভজানুয যভান

89006

রভাোঃ জুবয়র রখ

89007

রভাোঃ জাহকয রাবন

89008

রভাোঃ রুবফর

89009

আব্দুল্লা আর ভামুন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
মৃত যহদা রফগভ
দুরার দা
ছানু যানী দা
রভাোঃ কহরভ উহিন
রভাছাোঃ জহযনা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
রভাোঃ কত আরী
ভাসুদা রফগভ
রভাোঃ াহফয আরী
রভাছাোঃ াবরা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ পাইভা আক্তায
রভাোঃ াজাান আরী
রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ
মৃত আব্দুর কাবদয যকায
রভাছাোঃ আহভনা যকায
রভাোঃ ছাবয়ভ আরী রখ
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
মৃত হপ্রতভ যায়
রাবা যাণী
ভাংরা যকায
রহরতা যানী যকায
নাই
ভামুদা রফগভ
রভাোঃ রভাকবরছুয যভান
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ উভান গহন
আকহরভা খাতুন
রভাোঃ আতাউয যভান
ানা রফগভ
রভাোঃ এনামুর ক
রভাছাোঃ আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ জাভার উহিন
‘রভাছাোঃ াাজাদী াযবীন
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ পহযদা ইয়াহভন
রভাোঃ আরতাপ রাবন
ভাকসুদা রফগভ
রভাোঃ এনাবয়ত উল্যা
পাবতভা আক্তায
রভাোঃ আফদুয যফ
পাযানা আক্তায
রভাোঃ রগারাভ আহম্বয়া
রভাছাোঃ ভামুদা খাতুন
আব্দুর ারাভ খাঁ
হভব নাহযন আক্তায
রভাোঃ আবুর াবভ
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
রভাছাোঃ হযা রফগভ
শুকুয আরী যদায
াহপজা রফগভ
রজযাহত বফযাগী
কনক বফযাগী
আম্মদ আরী
রুহফনা রফগভ
রভাোঃ রখ নুরু
রজবরকা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জহরর রখ
রভাাোঃ াবয়যা রফগভ
আোঃ কাবদয খান
রকাহনুয রফগভ
রভাোঃ আব্দুর য়াাফ
াহনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/10/1995
06/03/1993
01/06/1991
02/04/1993
20/11/1994
12/06/1991
01/12/1997
12/08/1997
27/10/1992
04/05/1989
12/07/1990
03/10/1995
16/08/1987
12/06/1987
03/04/1992
15/09/1991
15/06/1987
15/10/1991
21/09/1992
02/05/1993
23/01/1994
18/01/1991
11/01/1997
13/09/1998
15/12/1988
01/12/1988
14/02/1992
02/01/1989
15/12/1987
01/01/1996
21/08/1990
19/12/1993
18/09/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89010

নুয ভাম্মদ

89011

রভাোঃ আব্দুর আরীভ

89012

আদুল্লা আর পাাদ

89013

রভাোঃ রভাাযপ রাবন

89014

অহচন্তয কুভায ভিা

89015

রভাোঃ রাানুয যভান রাান

89016

পায়জুর

89017

হনাজ আবভদ খান

89018

রভাোঃ ভাানেজুয যভান (জয়)

89019

রভাোঃ তুহন ারাদায

89020

রভাোঃ আব্দুা্ল্লা

89021

আযানের আরভ খান

89022

রভাোঃ পযাদ রাবন

89023

রভাাম্মদ াবদকুর ইরাভ ভূইয়া

89024

নুযজাান আক্তায

89025

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

89026

আপজার রাবন

89027

হন্টু চন্দ্র বফষ্ণফ

89028

রভাোঃ রভাপাজ্জর রাাইন

89029

মুজাহদুর ইরাভ

89030

রাাজ উহিন মুাম্মদ ফাফয

89031

হপা আক্তায

89032

রভাোঃ মুহদুর ইরাভ

89033

কুরছুভ খাতুন

89034

আরআহভন খান

89035

রভাোঃ য়াহরদ রাবন

89036

জাবদুর ইরাভ

89037

সুভন আচার্য্ি

89038

রভাোঃ জহরুর ইরাভ খান

89039

জর যহফ দা

89040

রভাোঃ াাজারার খান

89041

ভহনযা সুরতানা

89042

রভাোঃ াান দস্তগীয খান

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৩)

(৪)

(৫)

রভাোঃ রভাখবরছুয যভান
াহদা রফগভ
রভাোঃ ফাবু রফাযী
নুপা খাতুন
রভাোঃ ভহউহিন
নাজভা আকতায
রভাোঃ আযাপ হফশ্বা
রভাছাোঃ
ভহনযা রফগভ
অভর কুভায ভিা
উহভিরা যানী ভিা
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাাোঃ রানারী রফগভ
আব্দু ছত্তায
জাহভনা
সুরতান আবভদ খান
ভামুদা রফগভ
রভাোঃ ভহপজায যভান
রভাছাোঃ রভাতাাযা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
াহরভা আক্তায
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রভাছাোঃ আছভা রফগভ
হহিক খাঁন
আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ কুদ্দু
পাবতভা রফগভ
রভাাম্মদ নজরুর ইরাভ ভূইয়া
আহছয়া খাতুন
রভাোঃ নুয ইরাভ
আছভা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ভাবরক রচৌোঃ
রভাছাোঃ ছবফদা রফগভ
ইয়াকুফ আরী
ঝযনা
প্রবফাধ বফষ্ণফ
াহন্ত যানী বফষ্ণফ
রভাোঃ আোঃ যভান
খাহদজা আা্ক্তায
আব্দুয যাজ্জাক
হভকাসুন নাায
রভাপাজ্জর রাবন খান
কাভরুিাায
রভাোঃ আরভগীয রাবন
াহদা াযবীন
রভাোঃ আরভগীয রাবন
াহদা াযবীন
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
যাবফয়া রফগভ
আরী রাবন
কাজর রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ
হছনু খানভ
আবু বছয়দ
ভবনায়াযা রফগভ
হফধান আচার্য্ি (াযাধন)
অিনা আচার্য্ি
আোঃ াহরভ খান
পাবতভা রফগভ
কৃষ্ণ যহফ দা
রগারাী যানী দা
রভাোঃ রভবদী াান কারাভ
রহরনা রফগভ
রভাোঃ ফজলুয যভান
াহদা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন খান
ভভতাজ রফগভ

06/02/1989
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01/06/1996
07/10/1989
05/01/1994
01/12/1988
11/11/1995
16/08/1990
01/06/1995
01/07/1993
02/07/1991
01/01/1997
14/10/1992
11/10/1996
01/01/1989
30/06/1994
04/12/1990
10/11/1990
08/04/1992
08/08/1987
01/01/1995
30/11/1995
26/08/1994
15/05/1988
12/02/1990
26/02/1999
03/01/1994
01/02/1994
01/01/1988
01/10/1990
14/12/1994
31/12/1989
10/06/1997
04/10/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89043

রভাোঃ ফাকী হফল্লা

89044

াাহযয়া খান রতু

89045

আবুর কারাভ

89046

রভজফা উহিন

89047

রভাোঃ আহনসুয যভান

89048

ভহজবুয যভান

89049

রভাোঃ খাইরুর ইরাভ

89050

রভাোঃ ভহনয রাাইন

89051

রভাোঃ াভীভ রাবন

89052

মুক্তা ফানু

89053

রভাোঃ অবদুর ইরাভ

89054

য়াহদুর ইরাভ

89055

রভাোঃ ইকফার রাবন

89056

রভাোঃ পারুক রাবন

89057

রভাোঃ রহরভ রাবন

89058

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

89059

কাজিন রচৌধুযী

89060

রভাাম্মদ আহযনেয যভান

89061

রভাোঃ আর আহভন

89062

রভাোঃ ভয়নুর ইরাভ

89063

রভাোঃ াগয রাবন

89064

রভাোঃ ভহনুযর ইরাভ

89065

আবু নাবছয

89066

রভাোঃ াাজাভার

89067

ভহনরুজ্জাভান

89068

রভাোঃ কত আরী

89069

হযন হভয়া

89070

রভাোঃ আর আহভন হভয়া

89071

আয়া হহিকা

89072

রুহফনা আক্তায রুহফ

89073

রযখা যানী যায়

89074

আব্দুল্লা আর ভামুন

89075

রভাোঃ াইনেয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত আব্দুর ফাবতন
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
রভাোঃ আরভগীয রাবন
াহদা রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক ারাদায
রভাাোঃ াহরভা রফগভ
াহফবুয যভান
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
আবভনা রফগভ
ঈভান আরী
ভহজদা আক্তায
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
রভাছাোঃ খাহদজা রফগভ
রভাোঃ চান্দু ারাদায
রভাবিদা রফগভ
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
ররী রফগভ
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
গুরান আযা
রভাোঃ আব্দু ারাভ
রভাছাোঃ অহরা রফগভ
রভাোঃ ভহপজ উহিন
লুৎনেিাায রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাাোঃ আবভনা রফগভ
মৃত আোঃ রভাতাবরফ গাজী
াবরা রফগভ
রভাোঃ ভহয উহিন
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ াহপজুয যভান
রভাছাোঃ হযীনা আক্তায
পকরুর ইরাভ রচৌধুযী
াভীভা আক্তায
রভাাম্মদ আহজজ
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আোঃ যহদ
াহফনা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ ানা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
নাজভা খাতুন
রভাৎ যপাবয়ত আরী
নুরুিাায রফগভ
ভান গহন
খহদজা রফগভ
জাপয যদায
াহচনা রফগভ
নাহছয হভয়া
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
াহপজা রফগভ
নজরুর ইরাভ রভাল্যা
হযনা রফগভ
রভাোঃ হযাজউহিন
রভাছাোঃ ভাকসুদা খাতুন
রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান
রকাহনুয আা্ক্তায
তাবযক ভামুদ হনরয়
রভাাোঃ রাবনয়াযা রফগভ
ান্ত নাথ যায়
হফজয়া যানী যায়
আব্দুর য়াাফ
হনলুপা রফগভ
রভাোঃ হহিকুয যভান
াহদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

21/11/1989
08/09/1989
15/01/1990
22/03/1994
01/06/1990
10/12/1998
03/01/1995
21/08/1988
30/10/1987
17/03/1993
06/03/1995

11/08/1990
20/05/1989
05/07/1997
01/01/1990
21/11/1991
01/01/1983
15/02/1995
08/05/1993
03/05/1989
01/01/1994
04/03/1991
01/06/1988
28/10/1995
01/05/1988
01/07/1996
17/03/1997
24/11/1998
02/03/1989
10/11/1995
15/10/1994
10/12/1986

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89076

ছন্দা যানী

89077

এ. এইচ এভ আাদুজ্জাভান

89078

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

89079

রভাোঃ ভাসুদ যানা

89080

রভাোঃ যহফন রাবন

89081

তাবযক আহজজ

89082

ররার উিীন

89083

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

89084

আাদ উজ জাভান

89085

তানবীয পয়ার

89086

াভীভ রযজা

89087

সুফা চন্দ্র

89088

রভাোঃ ভাসুদ যানা

89089

লুৎপয যভান

89090

যাজু রািায

89091

রভাোঃ রাবর যানা

89092

রভাোঃ নুয ইরাভ

89093

রভাোঃ হনয়াজ ভাখদুভ

89094

তা কুভায

89095

সুজন কুভায

89096

রভাোঃ ািাভ রাবন

89097

রভাজাবম্মর ক

89098

রভাোঃ রা রাাইন খাঁন

89099

রভাোঃ আব্দু রাফান

89100

রভাোঃ াহনুয আরভ

89101

রভাোঃ ভামুদুর ক

89102

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

89103

রভাোঃ রাাগ যদায

89104

রভাোঃ ভাসুভ আরী

89105

তানহজরা খাতুন

89106

ভয পারুক

89107

াহভউর আকতায

89108

রভাোঃ ভাউদ হভয়া

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
জয়ন্ত কুভায ফভিন
প্রহভরা যানী
এ. এইচ এভ ারাউজ্জাভান
রভাছাোঃ তহভনা রফগভ
ফাবযক ারাদায
নুযজাান
রভাোঃ াভসুর ক
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ ইভাইর রাবন
াবজদা রফগভ
আব্দুয যভান
তাযানের হফহফ
নবজফ আরী
রফরী হফহফ
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাছাোঃ রযখা হফহফ
ইাযত আরী
যাবরা রফগভ
এ হফ এভ তাজউহিন
হভব পাহভা তাজউহিন
রভাোঃ হজল্লুয যভান
রভাছাোঃ পহযদা রফগভ
াধন চন্দ্র
বাযতী যানী
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ ভানেজা রফগভ
মবায উহিন
রায়রা রফগভ
ফাবুর রািায
হভনু যানী রািায
রভাোঃ নজয আরী ভন্ডর
রভাছাোঃ আনজুআযা রফগভ
রভাোঃ আজাায আরী
রভাছাোঃ নেরজান হফহফ
রভাোঃ ইাক হভয়া
াহপজা খাতুন
হনহকান্ত
প্রহতবা যানী
উবন্দ্রনাথ
আন্তী যানী
রভাোঃ আোঃ খাবরক মৃধা
আয়া রফগভ
ভহজফয যভান
জািাতুর রপযদাউ
রভাোঃ আবুর রাাইন খাঁন
অবভরা রফগভ
রভাোঃ জহয আরী
রভাছাোঃ যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ আহভরুর ক
রভাছাোঃ াবফদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
রভাছাোঃ আঞ্জু আযা রফগভ
রভাোঃ আহভরুর ক
রভাছাোঃ জাবফদা খাতুন
রভাোঃ আব্দু ারাভ
রভাছাোঃ পাহভা রফগভ
রদাস্ত রভাাম্মদ
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
আবু তাবয
াবজযা হফহফ
নজরুর ইরাভ
পাইভা হফহফ
ভাসুদ ভন্ডর
যহভছা হফহফ
রভাোঃ সুরতান দহড়
আবরয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

27/05/1990
01/09/1989
01/01/1998
03/02/1998
10/07/1998
01/12/1995
01/02/1992
17/07/1996
10/07/1993
22/12/1995
31/12/1988
10/11/1991
01/01/1996
10/09/1990
25/04/1994
06/09/1987
11/01/1998
01/03/1991
14/12/1989
16/10/1988
10/12/1993
01/03/1988
08/02/1993
15/05/1997
20/11/1994
21/11/1998
20/04/1997
29/01/1993
15/10/1990
10/11/1997
01/07/1996
17/12/1990
09/01/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89109

াগয চন্দ্র যায়

89110

রভাোঃ খাইরুর ফাায

89111

সুহভতা যানী যায়

89112

এ এভ াহদক রাবন

89113

রভাোঃ ারুন অয যহদ

89114

রভাোঃ রুবফর হভয়া

89115

তাহনয়া সুরতানা

89116

াহফফয খন্দকায

89117

রভাোঃ আব্দুর খাবরক

89118

হদফ কুভায ভন্ডর

89119

ইভযান রাবন

89120

রভাোঃ ফাচ্চু আরী

89121

রভাোঃ াইনেজ্জাভান ভূঞা

89122

রভাোঃ আহনসুয যভান

89123

রভাোঃ আহনছুয যভান

89124

আহযনের ইরাভ

89125

রৌযব রদফনাথ

89126

নয়ন দত্ত ফড়ুয়া

89127

হযন্টু ফড়ুয়া

89128

রভাোঃ আর আভীন

89129

রভাোঃ হযনের ইরাভ

89130

রভাোঃ াহকফ তালুকদায

89131

রভাোঃ হদুর ইরাভ

89132

রভাোঃ মুক্তায রভাল্লা

89133

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

89134

জাভার রাবন

89135

রজহভন আক্তায

89136

রভাোঃ ভাামুদুর াান

89137

জুবয়র আবম্মদ

89138

রভাোঃ ভহব্ব ুল্লা

89139

রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

89140

হদি াা

89141

হ াযবীন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
বয চন্দ্র যায়
ভনখুী যায়
এভ ারাভ
নুযজাান রফগভ
গবন চন্দ্র যায়
ফানা যানী যায়
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
রাকী আক্তায
রভাোঃ আহজভ উহিন
যহভা খাতুন
রভাোঃ আতাায হভয়া
ভাহনুয রফগভ
রভাোঃ আতাায হভয়া
ভাহনুয রফগভ
রক. এভ হযাজুর ক
রায়রা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর যউপ
ছাবরা খাতুন
তাযক চন্দ্র ভন্ডর
ইছাভহত ভন্ডর
রভাোঃ াবনায়ায রাবন
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ াহরভ উহিন
হপবযাজা রফগভ
মৃত রভাোঃ আহজজুর ক ভূঞা
রযখা আক্তায
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
রভাাোঃ আবনায়াযা খাতুন
াহনপ ফাবু
রযহজয়া রফগভ
হযাজুর ইরাভ
ভভতা
হফহন চন্দ্র রদফনাথ
জয়ন্তী যানী
জয়দত্ত ফড়ুয়া
রুনু ফড়ুয়া
ভাধফ ফড়ুয়া
রহফ ফড়ুয়া
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ াহনা আক্তায
রভাোঃ নাহয উহিন
রভাাোঃ সুহপয়া রফগভ
মৃত রভাোঃ জহভ তালুকদায
মৃত ভভতাজ তালুকদায
রভাোঃ হদযাজ রখ
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
রভাোঃ যহভ রভাল্লা
রভাছাোঃ তাযা রফগভ
রভাোঃ ইরাভ উিীন
রভাছাোঃ নুয নাায
পজলুর ক
রখাবনযা রফগভ
আফদু ছাত্তায
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ রভাফাযক আরী
ভাসুদা রফগভ
হদুল্লা প্রধান
াহনা রফগভ
রভাোঃ আবুর ফাায
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আবু তাবয
রভাছাোঃ াবজযা হফহফ
হদক চন্দ্র াা
মৃত স্বপ্না যাণী াা
রভাোঃ খহরলুয যভান
াহ রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

16/03/1997
20/11/1994
01/03/1995
28/02/1999
10/03/1989
21/05/1991
08/11/1994
06/07/1995
07/11/1992
25/09/1989
01/01/1997
31/12/1989
01/01/1996
08/09/1994
01/03/1990
30/12/1991
28/01/1992
04/02/1997
29/12/1996
01/01/1991
07/09/1994
10/11/১৯৯০
16/08/1989
08/11/1993
01/04/1993
09/01/1992
28/01/1989
15/01/1996
16/04/1991
01/01/1994
05/01/1991
05/05/1997
15/02/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89142

রভাোঃ হভয়া রাবন

89143

াহ আরভ

89144

রভাোঃ হহিকুয যভান

89145

রভাোঃ ভাবুফ আরভ

89146

আহবরুর ইরাভ

89147

রভাোঃ হভরন খান

89148

রভাোঃ রুবফর যানা

89149

ইভাইর রাবন

89150

আহযনের ইরাভ

89151

রভাোঃ ািাভ রাবন

89152

রভাোঃ হজল্লুয যভান

89153

রভাোঃ হজয়াউয যভান

89154

রভাছাোঃ াযহভন আক্তায

89155

ল্টু চন্দ্র দা

89156

জুবয়র রদফনাথ

89157

রভাোঃ আাদ আরী যকায

89158

ইভাযত

89159

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

89160

রভাোঃ আব্দুর রভাত্তাহরফ

89161

রভাোঃ হফল্লার হুাইন

89162

রভাোঃ ভাাবুর ক

89163

হজয়াউয যভান

89164

সুহজত দা

89165

রভাোঃ আর কাভার

89166

যানা ইরাভ

89167

যাবর হভয়া

89168

স্মৃহত যানী দা

89169

আব্দুর আহরভ

89170

লুৎনেিাায যহর

89171

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

89172

মুাোঃ আব্দুর আহরভ

89173

নন্যি জয় চাক ভা

89174

শ্রাফন যকায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আোঃ ছারাভ
আকহরভা
ইভাইর রাবন
াানা রফগভ
মৃত রভাোঃ আব্দু রাফান হভয়া
হফরহকছ রফগভ
রভাোঃ তাবয আরী
আবনায়াযা রফগভ (াহরভা)
নজরুর ইরাভ
আছভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাবযক খান
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
হযনা রফগভ
ইাাক আরী
আবয়া হফহফ
াবদক আরী
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবয প্রাাং
াবজযা হফহফ
রভাোঃ ভাকবছদুয যভান
রভাছাোঃ রযাবকয়া হফহফ
মৃত আোঃ য়াাফ
সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভানেজা হফহফ
অভবযন্দ্র
যীনা ফারা দা
বন্তাল রদফনাথ
ভারতী যানী রদফী
রভাোঃ আরাউহিন যকায
আবরয়া খাতুন
ছাবদক আরী
আবভনা
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
রভাছাোঃ ভামুদা খাতুন
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ রভাবিদা রফগভ
রভাোঃ তবভজ উিীন রখ
হযহজয়া রফগভ
রভাোঃ ভবনারুিীন
রভাছাোঃ ানুয়াযা খাতুন
এনামুর ক
রফহফ াযবীন
নবয দা
হকযন ফারা দা
রভাোঃ তাযা প্রাাং
রভাছাোঃ কল্পনা রফগভ
ফাদা হভয়া
যানী রফগভ
হগয়া উহিন
ভাবজদা খাতুন
সুহদন চন্দ্র দা
কারী তাযা যানী দা
কাজী ভহজবুয যভান
রযাবকয়া রফগভ
রক, এভ, হযাজুর ক
রায়রা রফগভ
রভাোঃ রভাফাযক আরী
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
মুাোঃ নহতজুর ক
রজাৎনা রফগভ
মৄদ্ধ ভহন চাক ভা
দুগাি ভায়া চাক ভা
বন্তাল যকায
তুতুন যকায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1992
01/02/1995
19/10/1990
01/01/1986
31/12/1992
30/11/1996
30/12/1994
18/04/1996
01/06/1988
10/06/1994
01/01/1991
06/02/1989
20/11/1996
01/03/1991
17/07/1992
18/12/1992
11/03/1988
12/12/1989
16/11/1991
24/10/1988
25/12/1987
10/10/1994
01/01/1989
09/05/1998
07/05/1995
01/07/1990
25/11/1987
01/12/1991
09/06/1993
28/12/1991
15/08/1991
07/01/1997
20/02/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89175

রভাোঃ আর-আহভন

89176

রভাোঃ ইভাইর

89177

রভাোঃ ফাবুর রাবন

89178

রভাোঃ জাবফদুয যভান

89179

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

89180

রভাোঃ আান াফীফ

89181

রভাোঃ আব্দুর রভাহভন

89182

রভাোঃ নাজমুর ক

89183

রভাোঃ যহকবুর াান

89184

রভাছাোঃ খাহদজা খাতুন

89185

রভাোঃ ইভরূর কাবয় খান

89186

রভাোঃ আব্দুর আরীভ

89187

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

89188

রভাোঃ তহবুয যভান

89189

ইহি াান শুব

89190

যহন ইরাভ

89191

রভাোঃ ইভহতয়াজ কহফয

89192

রখ আহফদ জহন

89193

ইভহতয়াজ আবভদ

89194

হফউটি খাতুন

89195

রভাোঃ আহকুয যভান

89196

রভাোঃ ভঞ্জুরুর আরভ খান

89197

রভাোঃ ইভাইর রাবন

89198

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

89199

রভাোঃ রভবদী াান

89200

এ, এভ ফাবয়দ আরী

89201

রভাোঃ আবনায়ারুর ইরাভ

89202

মুযাদ রাবন

89203

রভাোঃ ভাাবুফ ইরাভ ভাহন

89204

নুযাত জাান খান

89205

রভাোঃ যাবদ াান

89206

রভাোঃ আরাভ উিীন

89207

রভাোঃ হপবযাজ ভামুদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ জহয উহিন
আবভনা রফগভ
মৃত রাবন তালুকদায
রভাাোঃ ছাবযা খাতুন
রভাোঃ ইাক আরী
আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ রজাবফদা রফগভ
রভাোঃ াভছুর আরভ
রভাছাোঃ চায়না রফগভ
রভাোঃ আরতাপ রাবন
রভাছাোঃ াবজদা খাতুন
রভাোঃ াজাান আরী
রভাছাোঃ নুযজাান খাতুন
রভাোঃ ভহতউয যভান
নাহছভা খাতুন
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ াহয়া রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ হহযনা রফগভ
মৃত রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
রভাোঃ াবফ আরী
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ ায়দায আরী
রভাছাোঃ রযখা রফগভ
রভাোঃ জাহয়দুয যভান
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ হভজানুয যভান
সুহপয়া রফগভ
যাভাতুল্লা
রদবরায়াযা রফগভ
রভাোঃ আতাউয যভান
রভাছাোঃ ইয়াছহভন সুরতানা
রখ য়াবজদ আরী
রভাছাোঃ আবফদা রফগভ
রভাোঃ ভয আরী
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
রভাোঃ ফাদা হভয়া
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ আহনছা খাতুন
রভাোঃ আযফ আরী খান
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ রখ
রভাছাোঃ াবরা রফগভ
রভাোঃ ায়দায আরী
রভাছাোঃ রযখা রফগভ
রভাোঃ আবু াঈদ
রভাছাোঃ াছনা রনা
মৃত ইযাইর রাবন (রভবছয)
রভাছাোঃ াানা রফগভ
রভাোঃ ইভাইর রাবন
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
মৃত নুরুর আহভন
হভব নুযজাান রফগভ
রভাোঃ গউ রগারদায
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ নয়াফ আরী খান
রভাছাোঃ যাহভা খাতুন
রভাোঃ ইহরয়াছ রখ
রভাছাোঃ জাভহযকা রফগভ
রভাোঃ ইকফার রাবন
রভাছাোঃ আহভরুন রনছা
রভাোঃ আহপর উিীন রখ
রভাছাোঃ হখনা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

17/07/1989
10/03/1989
12/03/1992
07/11/1985
05/07/1996
19/08/1992
30/06/1994
25/05/1987
01/11/1994
27/12/1996
10/12/1990
10/10/1991
02/02/1988
25/10/1991
10/08/1994
07/06/1990
16/04/1993
03/06/1989
03/07/1987
24/07/1990
15/07/1990
02/05/1988
01/11/1993
02/02/1988
12/12/1989
24/12/1994
31/01/1997
23/10/1988
15/10/1994
25/11/1995
11/05/1992
03/03/1993
13/12/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89208

আব্দুর ভাবরক

89209

হযনের ইরাভ

89210

রভাোঃ তাহযকুজ্জাভান

89211

রভাোঃ াান আর ভামুন

89212

রভাোঃ রভবদী াান

89213

হমু আক্তায

89214

ম্রাট রাবন

89215

পারুক যভান

89216

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

89217

টিটু চক্রফতী

89218

রভাোঃ ভামুদুর ক

89219

রভাোঃ ািাভ রাবন

89220

রভাোঃ ভাবুবুয যভান

89221

রভাোঃ যাহজবুর ইরাভ

89222

রভাোঃ জহভ উিীন

89223

রাবর যানা

89224

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

89225

রভাোঃ াইনো্হিন

89226

সুযভা রফগভ

89227

রভাোঃ মুযাদ রাবন

89228

রভাোঃ ািাভ রাবন

89229

রভাোঃ ইভযান রাবন

89230

রভাোঃ রুবফর

89231

জাভার উহিন

89232

রভাোঃ ারুনুয যহদ

89233

রভাোঃ হভজানুয যভান

89234

রভাোঃ আহযনের ইরাভ ভূঞা

89235

আব্দুর আয়ার

89236

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

89237

রভাোঃ আবু নাহয তুলায

89238

ভামুদুর াান ভাহভ

89239

রভাোঃ জাকাহযয়া রাবন

89240

ভহনরুজ্জাভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ইভাইর রাবন
তাহজয়া রফগভ
আোঃ বুয হফশ্বা
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
দুলুনী রফগভ
রভাোঃ আবুর খাবয়য
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ নুয ইরাভ
কহনুয রফগভ
আহভনুয যভান
রপারী রফগভ
মৃত আহয়ায যভান
রূারী রফগভ
নুরুর আফছায
আনজুভান আযা
মৃত হযাজুর ইরাভ
ভবনায়াযা রফগভ
ঞাবনন্দ্র চক্রফতী
াহন্ত চক্রফতী
রভাোঃ ভহভনুর ক
রজাযা আকতায
রভাোঃ আবুর কারাভ
হভব কুরসুভা রফগভ
রভাোঃ আবু ফকয হহিক
রভাছাোঃ নুয ইহভা ফানু
রভাোঃ আব্দুর ক
রভাছাোঃ নাহছভা রফগভ
রভাোঃ খহরলুয যভান
রভাছাোঃ জহুযা রফগভ
আব্দুর ভািান
রযানা রফগভ
মৃত আব্দুর ভাবরক
রভাছাোঃ ভাবজদা রফয়া
জাাঙ্গীয রাবন
ারুর রফগভ
রভাোঃ াবর উহিন
তাহজয়া রফগভ
রভাোঃ জাভার উহিন
জবরখা রফগভ
মৃত আবুর াবভ
যহভা রফগভ
রভাোঃ া আরভ
খাবরদা রফগভ
রভাোঃ হযাজ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ য়ারী উল্যা
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আবু ফকয হছহিক
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ ভহজদ ভন্ডর
রভাছাোঃ রযখা খাতুন
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ ভূঞা
আভা আক্তায
আহজজর ক
পহজরা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাাোঃ াবরা খাতুন
আবু তাবয আজাদ
নাহগি রফগভ
ভাবুফ আরভ
তাহভনা াযবীন
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রভাছাোঃ হনলুপা
আব্দুয যহদ
াহপয়া আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/01/1997
03/03/1997
25/10/1988
16/12/1995
05/05/1997
07/05/1998
08/04/1995
01/03/1995
15/03/1992
09/11/1992
01/07/1989
12/08/1991
14/11/1987
05/12/1987
19/11/1987
03/03/1997
18/10/1994
03/11/1998
20/03/1991
28/02/1998
09/03/1996
01/01/1991
৩1/12/1995
18/01/1992
05/03/1992
27/10/1996
31/12/1994
20/12/1998
10/11/1987
01/01/1993
11/12/1998
31/12/1988
20/08/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89241

রভাোঃ আহতকুয যভান

89242

াহফবুয যদায

89243

রভাোঃ হরটন হভয়া

89244

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

89245

রভাোঃ কনক

89246

রভাোঃ আদনান

89247

রভাোঃ াহযয়ায আরভ

89248

হনাত জাান

89249

আইনুর ক

89250

হউরী আকতায

89251

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

89252

স্বণ িা তালুকদায

89253

রভাোঃ রাবর যানা

89254

রভাোঃ আর আাদ

89255

াহব্বয আভাদ

89256

মুোঃ রভাপাকখারুর ইরাভ

89257

াহবুয যভান

89258

খন্দকায হযনের ইরাভ

89259

রভাোঃ রভাবফবুল্লা

89260

কুরছুভ রফগভ

89261

রভাোঃ আব্দুর ভািান হভয়া

89262

রভাোঃ আইনুর াান

89263

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

89264

রভাোঃ আবর ভামুদ

89265

যাহপউর ইরাভ

89266

আহযপ হভয়া

89267

খন্দকায রভবদী াান

89268

রভাোঃ এভদাদুর ক

89269

সুরুজ হভয়া

89270

রভাোঃ রভবদুর ইরাভ

89271

বয়দ আরী কদয

89272

অনুকুর চন্দ্র দা

89273

রভাোঃ াহফফ উল্লা যাজু

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াজাান আরী
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
আবুর কারাভ যদায
রযাহজনা রফগভ
রভাোঃ আতাফ আরী
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
আবনায়াযা রফগভ
মৃত. রভাোঃ ইউনু
রফগভ আঙ্গুযী
রভাোঃ াাবুহিন ভূইুঁ য়া
রভাম্মৎ রজাবফদা আক্তায খানভ
রভাোঃ রভাযাদুজ্জাভান আনছাযী
ানাজ রফগভ
রভাোঃ াজাান আরী
যহভা রফগভ
দহফয উহিন
ভহজিনা রফগভ
বয়দ আব্দুয যফ
ঝণ িা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ
াহদা রফগভ
রভাোঃ জহুরুর ক তালুকদায
ভবনায়াযা রফগভ
রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ জহযনা খাতুন
রভাোঃ ভাসুদ হভয়া
ভহযয়ভ াযবীন
মুাম্মাদ আব্বা আরী
ফদরুনবনা রফগভ
মুোঃ ভঞ্জুয রাবন
রভাাোঃ তাবযা রফগভ
জয়নহিন
আবনায়াযা রফগভ
খন্দকায নাহয উহিন
াহনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
াবযা খাতুন
ফক্তায আরী
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ রভায়াবজ্জভ রাবন
রভাছাোঃ ভাবরকা খাতুন
রভাাম্মদ আরী
রপযবদৌহ রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ খান
রভাছাোঃ ানা খাতুন
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আইনউহিন
রযাবকয়া রফগভ
ফাহছয আবম্মদ
আবরয়া রফগভ
খন্দকায াাদত রাবন
ইযাত জাান
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
মৃতোঃ আভজাদ রাবন
রুহফ খাতুন
রভাোঃ ফাচ্চু হভয়া
রভাছাোঃ তাবযা হফহফ
বয়দ আব্দুয যফ
ঝন িা রফগভ
অহশ্বনী কুভায দা
হযভহত দা
রভাোঃ হপ উল্লা
রখাবদজা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/01/1990
10/10/1997
04/10/1989
26/07/1989
10/04/1994
০১/০১/১৯৯৫
05/06/1997
01/02/1991
02/05/1994
07/02/1991
01/04/1990
01/01/1992
26/08/1991
25/11/1988
10/08/1988
29/11/1988
01/11/1997
01/11/1994
14/05/1993
05/09/1991
21/10/1988
10/12/1994
07/02/1992
09/06/1989
31/12/1993
07/10/1994
30/01/1992
28/10/1991
11/06/1995
15/04/1989
15/12/1989
31/12/1988
12/08/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89274

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

89275

রভাোঃ রভাহভন কাভার যতন

89276

রভাোঃ াবজদুর ইরাভ

89277

উদয় কুভায কুন্ডু

89278

রভাোঃ ইভযান হকদায

89279

জাহদুর ইরাভ

89280

আরভগীয হভয়া

89281

প্লাফন চক্রফতী

89282

রভাোঃ হন হভয়া

89283

রভাোঃ আযঙ্গবজফ আবযহপন

89284

রভাোঃ সুভন হভয়া

89285

রভাোঃ আরভগীয রাবন

89286

রভাোঃ পাইার আবভদ

89287

াভীভ আাম্মদ

89288

হদনৄ হভয়া

89289

রভাোঃ জাবফদ রাবন রচৌধুযী

89290

রভাোঃ রাাগ রখ

89291

রভাোঃ াাদত রাবন

89292

রভাোঃ আবু াঈদ

89293

আহযনের ইরাভ

89294

রভাোঃ মুকুর রাবন

89295

রভাোঃ মুযাদুর ইরাভ

89296

কযহচাংভাং ভাযভা

89297

রভাোঃ ভয পারুক

89298

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

89299

রভাোঃ হজয়াউর ইরাভ

89300

রভাোঃ হভজানুয

89301

রভাোঃ যভজান হকদায

89302

আান াহফফ

89303

রভানাজাত আরী

89304

রভাোঃ আর ভামুন

89305

ভহন ভন্ডর

89306

রজহনফা আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ এভযান রাবন
রভাছাোঃ রযবনা রফগভ
মৃতোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ রযহজয়া রফয়া
রভাোঃ আকভার ভন্ডর
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
মৃতোঃ সুনীর কুভায কুন্ডু
হঞ্চতা যানী কুন্ডু
রভাোঃ আকযাভ হকদায
জাহদা রফগভ
ভহজফয যভান
জবফদা রফগভ
ইউনুছ হভয়া
রযাহভা রফগভ
অরুন চক্রফতী
যস্বতী চক্রফতী
মৃতোঃ পকয উহিন
রভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
রভাোঃ াভসুর আরভ
রভাছাোঃ ভাহপরা রফগভ
রভাোঃ কত আরী
জহযনা খাতুন
রভাোঃ খহফয উহিন
রভাছাোঃ আাংগুয রফগভ
রভাোঃ আোঃ াহভদ
রভাছাোঃ পহজরা হফহফ
মৃতোঃ পজয আরী
রহরনা খাতুন
াভসুর ইরাভ
আযহজনা রফগভ
আফদুর াহরভ রচৌধুযী
নাহছভা আক্তায রচৌধুযী
রভাোঃ জাভার উহিন রখ
রযখা রফগভ
মৃতোঃ নুযনফী প্রাভাহনক
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রতাযা রফগভ
আব্দুর গাপপায
আছভা রফগভ
রভাোঃ আবতায়ায রাবন
ছুম্মা খাতুন
রখ আভজাদ রাবন
আবফদা রফগভ
চাইাংম্রাবায়াং ভাযভা
অাং রথায়াই ভাযভা
রভাোঃ আব্দু াত্তায
নুযজাান রফগভ
আব্দুর কাবদয
রখাবদজা রফগভ
রভাোঃ রভাখবরছায যভান
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আহজউর ক
াহভদা
রভাোঃ জাাঙ্গীয হকদায
ডহর রফগভ
হফরাবয়ত রভাল্যা
াহনা রফগভ
রকাফাদ আরী
ভবনায়াযা হফহফ
রভাোঃ আব্দু ছাভাদ
আবভনা রফগভ
কাহরদ ভন্ডর
নৄতুর ভন্ডর
জারার আম্মদ
রদবরায়াযা াযবীন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/07/1988
10/11/1992
20/09/1997
28/01/1990
15/02/1990
08/03/1998
17/05/1991
17/10/1994
22/10/1994
12/01/1988
03/07/1996
04/02/1992
15/08/1992
02/03/1994
11/09/1998
12/03/1990
12/10/1993
16/08/1987
31/12/1996
03/02/1990
28/12/1993
10/08/1987
24/10/1987
12/11/1993
15/09/1994
11/02/1992
03/01/1989
15/12/1987
04/12/1994
05/01/1991
21/01/1997
18/11/1995
24/07/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89307

জয়কুভায দা

89308

যাহজয়া সুরতানা

89309

রভাোঃ যাবর রখ

89310

হরহ যকায

89311

রভাোঃ াহপজুয যভান

89312

ভারুপা ইয়াছহভন হভতা

89313

রভাোঃ খাইরুর ইরাভ

89314

সুভন রখ

89315

রখ নুয আরভ

89316

নান্নু রখ

89317

রভাোঃ জাহকরুর ইরাভ

89318

ইভযান রাবন

89319

রভাোঃ খাবরদ াইনেল্লা

89320

রভাোঃ াহফউর ক

89321

জহুযাতুর জািাত হজা

89322

ভহনকা আক্তায

89323

রভাোঃ আরভগীয রাাইন

89324

রভাোঃ ভহফ উল্লা

89325

হরজা আক্তায

89326

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

89327

রভাোঃ রুবফর রাবন

89328

রভাোঃ ভহনয রাবন

89329

রভাোঃ াবজদুর ইরাভ

89330

রভাোঃ রাযাফ রাবন

89331

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

89332

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ

89333

হজয়াউয যভান

89334

ররার উহিন

89335

র আবভদ

89336

রভাোঃ াফাজ আনাযী

89337

ধনবদফ

89338

আবুর কারাভ

89339

নুযিফী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
তাকী দা
গুন ফারা দা
রযজাউর কহযভ
াহদা রফগভ
রভাোঃ হহিকুয যভান
ভবনায়াযা রফগভ
সুপর যকায
কাঞ্চনী যকায
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
যাবদা খাতুন
রভাোঃ রভাাযপ রাবন
নাজভা রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক
রখাবদজা রফগভ
ফাচ্চু হভয়া
াহয়াযা রফগভ
রখ আব্দুর ক
রফগভ রযাবকয়া
াহকভিীন রখ
ভাবরকা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ
ইহতয়াযা রফগভ
বযায়ায রাবন
আহভনা রফগভ
াইদুয যভান
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ হজয়াউর ক
রভাছাোঃ নাহছভা াযবীন
মৃতোঃ রভাোঃ জহরুর ইরাভ
জুবরখা রফগভ
রভাাম্মদ আরী
াহভদা রফগভ
মৃতোঃ আব্দু াত্তায হভয়া
আবনায়াযা রফগভ
আব্দুর ভািান াটয়াযী
রয়াযা রফগভ
ফহয রভাল্লা
পাহভা
রভাোঃ আরতাপ রাবন
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
যহভা রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন
যাহদা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ রভাবিদা রফগভ
রভাোঃ রভািাপ হভয়া
রভাাোঃ াযবীন রফগভ
রভাোঃ সুরতান ভহল্লক
হযনা সুরতানা
মৃতুয-আভজাদ রাবন
মৃতুয-রযাবকয়া রফগভ
ভবনায আরী
জাবভনা খাতুন
মৃতোঃ বজ উহিন
রভাছাোঃ আয়া খাতুন
আব্দু াত্তায
াভসুিাায
রভাোঃ নাহভ উিীন
রভাছাোঃ আকতাযী রফগভ
বযন্দ্রনাথ যায়
নেরতা যানী যায়
াভসুর ক
াহনা
আব্দু াভাদ
নূযজাান
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/04/1992
26/12/1997
02/07/1987
18/04/1992
03/01/1989
15/12/1995
01/01/1989
12/07/1996
10/07/1989
25/05/1987
31/12/1992
23/10/1992
01/01/1996
15/05/1995
26/02/1996
20/07/1991
01/01/1989
18/02/1997
28/12/1993
30/08/1992
31/01/1994
01/06/1995
15/05/1988
10/07/1990
19/04/1994
10/10/1993
31/12/1995
31/12/1995
29/08/1994
20/06/1991
18/06/1988
04/02/1992
15/12/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89340

রভাোঃ আাদুর ইরাভ

89341

রভাোঃ হভযাজুর ইরাভ

89342

রভাোঃ আব্দুয যভান

89343

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

89344

রভাোঃ নাহয উহিন

89345

ভান গহন

89346

মুক্তা আক্তায

89347

রভাোঃ নুরুজ্জাভান

89348

শ্যাভর কুভায দা

89349

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

89350

ভনজুরুর ইরাভ

89351

হফ. এভ. ভহনরুজ্জাভান

89352

আহজজ রখ

89353

রভাোঃ হভনাজ আকন্দ

89354

রভাোঃ াযববজ আাবভদ

89355

মুিী আক্তায

89356

রভাোঃ যহদুর ইরাভ

89357

রভাছাোঃ পাযজানা আক্তায

89358

জািাতুর বুযা

89359

রভাোঃ আবনায়ারুর ইরাভ

89360

রভাোঃ াহন আরভ

89361

দুরালুয যভান

89362

যহপজ উিীন

89363

যতন উড়া

89364

বন্তাল চন্দ্র

89365

হভজানুয যভান

89366

রভাোঃ াহকফ আরভ

89367

রভাবভনা আক্তায

89368

রভাোঃ ািান ারাদায

89369

রভাোঃ াবযায়ায রাাইন

89370

সুজন চন্দ্র যায়

89371

াবরা আক্তায

89372

মুনমুন আবভদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রানায উহিন
জহুযা খাতুন
রভাোঃ হপবযাজ ায়দায
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ রারাইভান তযপদায
রভাছাোঃ আভা খাতুন
রভাোঃ আোঃ ফাবযক যকায
সুহপয়া যকায
হপকুর ইরাভ
রুকাইয়যা রফগভ
রভাোঃ ইউনুছ আরী
জুবরখা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ রভাহভনা রফগভ
অরুন কুভায দা
স্বপ্না যানী দা
রভাোঃ াভসুর ক াাং
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায রাাইন
ভবনায়াযা রফগভ
হফ. এভ. ভহতয়ায যভান
াযহবন নাায
আবুর রাবন রখ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ অহরউল্লা আকন্দ
ভবনায়াযা
রভাোঃ যহফউর আরভ
াহয়া রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
নুযজাান রফগভ
রভাোঃ ভান গহন
রভাছাোঃ যাহদা রফগভ
রভাোঃ নুযইরাভ
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
আব্দুয যহদ াইক
যাহজয়া সুরতানা
রভাোঃ আক্কাছ আরী
মৃত রভাাোঃ ভাসুভা হফহফ
রভাোঃ ছাভছুর আরভ
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
ায়দায আরী
াবযা রফগভ
পজয আরী
নেরজান হফহফ
হফভর উড়া
ন্ধ্যা যানী
হফভর চন্দ্র
ন্ধ্যা যানী
আব্দু াভাদ
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ক
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
রভাোঃ ভহজফয হভয়া
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ াহনপ ারাদায
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন হভয়া
রভাাোঃ রতাযা রফগভ
সুকুভায চন্দ্র যায়
আবা যাণী
রভাোঃ রভাজাবম্মর রাবন
নাজভা রফগভ
রভাোঃ ইভহতয়াজ আবভদ
রফগভ াভছুিাায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1993
04/09/1987
02/03/1988
20/12/1992
27/02/1991
18/02/1995
28/10/1993
14/07/1990
13/08/1990
18/10/1987
10/06/1997
05/07/1989
16/07/1998
07/07/1990
01/12/1992
05/07/1988
21/11/1989
15/02/1992
15/10/1997
15/07/1989
01/01/1990
23/09/1986
12/12/1994
15/06/1990
15/06/1988
10/08/1992
02/08/1991
08/10/1993
02/06/1992
11/04/1997
15/07/1990
18/08/1990
01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89373

রভাোঃ াইনের ইরাভ

89374

রভাোঃ তাহরমুর ক

89375

রভাোঃ আক্তারুজ্জাভান প্রাাং

89376

অনন্ত কুভায যায়

89377

যনহজত উযাঁ

89378

রভাোঃ াহকফ আনাযী

89379

যিন কুভায সূত্রধয

89380

রভাোঃ পহযদ যদায

89381

সুরতানা াযবীন

89382

রভাোঃ পহযদুর ইরাভ

89383

হজিাতুন রনছা

89384

গাজী ভানেজুয যভান

89385

যহফউর ইরাভ বুবরট

89386

রভাোঃ ািাভ রাবন

89387

রভাোঃ জনাফ আরী

89388

কাজী াহভউর পাাদ

89389

রভাোঃ আযানের ইরাভ

89390

রভাোঃ রগারাভ ভরা

89391

রভাোঃ আব্দু ছারাভ

89392

রভাোঃ কাভরুর াান

89393

তা াা

89394

াহনুয

89395

াহক দা

89396

রভাোঃ আোঃ গাফ্পায

89397

উবম্ম ানী

89398

রভাোঃ ভহউহিন যাবর

89399

রভাোঃ া আরভ রবন

89400

রভাোঃ ভহন আরভ

89401

রভাোঃ হদুর ইরাভ

89402

রভাোঃ আপজালুয যভান অহনক

89403

রভাোঃ হজিাহ হভয়া

89404

রভাছাোঃ রযবনা খাতুন

89405

রদবরায়ায রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ যত্তন গাজী
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ এযাদ আরী
রভাছাোঃ তাবযা হফহফ
রভাোঃ আকযাভ রাবন
হফরহক ফানু
ভবন্দ্র নাথ যায়
শ্রীভহত খুকী যানী যায়
নবযন উযাঁ
সুহনয়া যানী
রগারাভ াবযায়ায আনাযী
রভাছাোঃ রযাবকয়া খাতুন
শ্রী হযদা চন্দ্র সূত্রধয
মৃত হভযা যানী
রভাোঃ আযাপ আরী যদায
পাবতভা রফগভ
মৃত আব্দুছ শুকুয
যাহফয়া রফগভ
রভাোঃ ইহি আরী
রভাছাোঃ কবয়দ বানু
রভাোঃ জারার উহিন
রভাছাোঃ াহছনা রফগভ
গাজী রভাস্তহপজুয যভান
জাানাযা রফগভ
ভকবুর রাবন
বুরবুহর খাতুন
রভাোঃ মুনসুয আরী
জাানাযা খাতুন
মৃত ঝড়ু ভন্ডর
রভাাোঃ রানা বান
কাজী লুৎপয যভান
সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ ইউনু আরী
রভাছাোঃ রযাবকয়া খাতুন
রভাোঃ গাজীউয যভান
রভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ চুম্বরী খাতুন
রভাোঃ রহতপ ভহল্লক
হফরহক রফগভ
বন্তাল াা
চঞ্চরা াা
আহজজুর
সুহয়া
নৃবন্দ্র দা
মৃত প্রনহত দা
রভাোঃ আজাদ আরী
রভাাোঃ রগাবরনুয রফগভ
রভাোঃ অহর উল্লা াবটায়াযী
হনলুপা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ ফাদা হভয়া
মৃত নেরভহত রফগভ
রভাোঃ আরভগীয রাবন
হফরহক খাতুন
মৃত রভাোঃ ইভাইর
মৃত াবয়যা রফগভ
রভাোঃ আহজজ উল্লযা
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ চাঁন হভয়া ভন্ডর
রভাছাোঃ াবজদা খাতুন
রভাোঃ তপহছয উহিন
রভাছাোঃ তহপবজান রফগভ
ইাাক আরী
রদবরায়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/09/1990
03/02/1988
06/08/1990
02/01/1992
30/06/1990
13/11/1993
01/01/1990
20/12/1993
01/07/1994
30/06/1989
19/03/1991
20/11/1992
10/10/1997
10/01/1993
07/11/1989
17/07/1994
21/11/1989
10/08/1993
31/03/1994
10/09/1992
27/04/1995
07/08/1994
18/05/1995
01/06/1991
01/01/1992
17/09/1995
15/03/1991
04/10/1997
10/06/1993
16/01/1993
31/01/1996
25/02/1993
01/03/1986

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89406

রভাোঃ হদুর ইরাভ

89407

রভাোঃ যাহকফ

89408

রভাোঃ াহফ

89409

রভাোঃ াহফবুয যভান

89410

াহফবুয যভান

89411

রভাোঃ াানুজ্জাভান

89412

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

89413

রভাোঃ আবু তাবয

89414

আপানা আক্তায

89415

রা কুভায হফশ্বা

89416

রভাোঃ হভযাজ ভন্ডর

89417

হকবায কুভায ভন্ডর

89418

রভাোঃ রগারাভ যসুর

89419

রভাোঃ াহফ হভহজ

89420

রভাোঃ জাভার উহিন

89421

আজনা আক্তায হমু

89422

আবু াইদ

89423

রভাোঃ যানা াহভদ

89424

রুকুভায মুন্ডা

89425

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

89426

রভাোঃ নাহয রাবন

89427

জাানাযা আক্তায

89428

রভাোঃ নাহদুর ইরাভ

89429

আবু হছহিক

89430

রভাোঃ রহরভ রাবন

89431

রভাছাোঃ াবজযা াযবীন

89432

রভাোঃ আব্দুর আরীভ

89433

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

89434

রভবদী াান

89435

রভাছাোঃ কহনকা ইয়াছহভন

89436

রভাোঃ হজয়াউয যভান

89437

রভাোঃ জাহকয রাবন হরজু

89438

রভাোঃ ভারুপ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ মযত আরী
রভাছাোঃ হখনা খাতুন
রভাোঃ ািান
সুরতানা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ রযাবকয়া খাতুন
রভাোঃ রবকন্দায আরী
হহযনা আক্তায
আব্দুল্লা
রখ তাহরভা রফগভ
মৃত হনার উিীন
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ তাজুর ইরাভ
রভাাোঃ রভাবিদা রফগভ
রভাোঃ আইনুর ক
রভাবনায়াযা
এপ, এভ, এ, ারাভ
ফীনা ারাভ
নৄরবক চন্দ্র হফশ্বা
অিরী যাণী হফশ্বা
যভজান ভন্ডর
রভাছাোঃ াহদা খাতুন
কৃষ্ণ কান্ত ভন্ডর
ন্ধ্যা যানী ভন্ডর
মৃত আরতাপ রাবন
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক হভহজ
রুহপয়া রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
াভহত রফগভ
আফদুর ভিান হন্ডত
হফহফ যহভা
আব্দুয যভান গাজী
আবয়া রফগভ
রভাোঃ রগারাভ হকফহযয়া
াহরভা
রদবফন্দ্র নাথ মুন্ডা
াহফত্রী
রভাোঃ ভহজফয যভান প্রাভাহনক
রভাছাোঃ আবভনা রফগভ
রভাোঃ এবকন্দায আরী
াবজযা রফগভ
রভাোঃ জহরর প্রাাং
নাহছভা হফহফ
রভাোঃ আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ নাহছভা হফহফ
রভাোঃ ারা উহিন
রভাছাোঃ সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আহনছায যভান
রভাছাোঃ আবভনা হফহফ
রভাোঃ ইাাক আরী গাজী
পাহতভা খাতুন
রভাোঃ তাাজউিীন
নুযজাান
রভাাবযপ রাবন
মৃত রজহভন নাায
রভাোঃ আোঃ কহযভ
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ রুহফয়া রফগভ
রভাোঃ আযানের আরভ
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আরভগীয রাবন
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

07/05/1992
18/10/1998
12/12/1996
16/12/1991
11/05/1989
06/03/1992
04/04/1995
01/01/1996
04/09/1998
06/12/1989
29/09/1996
10/05/1988
07/07/1987
05/12/1995
11/03/1988
31/12/1996
07/09/1989
01/03/1995
20/04/1990
30/01/1992
15/08/1994
01/01/1992
16/10/1997
15/12/1996
10/06/1994
25/02/1992
22/02/1989
04/01/1989
25/04/1988
15/07/1995
09/01/1989
04/01/1996
15/08/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89439

রভাোঃ হভরন রাবন

89440

রভাোঃ আব্দুর ভািান

89441

রভাোঃ আফহদন আর গাহরফ

89442

আব্দুর াহকভ

89443

রভাোঃ হফনৄর রাবন

89444

রভাছাোঃ াযহভন আক্তায

89445

রভাোঃ সুইট হুাইন

89446

রভাোঃ আহনছুর ক

89447

রভাোঃ রখাকন হভয়া

89448

হদহত যানী যকায

89449

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

89450

রভাোঃ আহতকুয যভান

89451

রভাোঃ রগারাভ আজভ

89452

প্রহতভা যানী যায়

89453

বুরবুহর আক্তায

89454

রভাোঃ ইউসুপ আরী

89455

রভাোঃ াহভদুয যভান

89456

রভাোঃ হজয়াউয যভান

89457

রভাোঃ রভবদী াান

89458

রভাোঃ াহপজুর ইরাভ

89459

তুরী যায় তভা

89460

দীা যানী যায়

89461

ভারুপা আক্তায

89462

নাহছভা আখতায

89463

াহফকুিাায

89464

ানী যানী রদ

89465

রভাোঃ হভজানুয যভান

89466

যাবদ খান

89467

রভাোঃ াজাান হফরী

89468

রভাাোঃ হজয়াবুন রনা

89469

রভাোঃ হভজানুয যভান

89470

রভাোঃ নুয আহভন

89471

অাংগ্যজাই ভাযভা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত ায়দায আরী
রভাছাোঃ হভনু রফগভ
রভাোঃ ররাকভান রাবন
রভাছাোঃ রভাবভনা খাতুন
রভাোঃ রভাকাযযভ রাবন ভাহরথা
রভাছাোঃ ভহনযা খাতুন
কাজী ারুন অয যহদ
রকয়া খাতুন
রভাোঃ আহজজুর ক
রভাছাোঃ মুহরভা রফগভ
রভাোঃ রভাপাবজ্জর রাবন খান
মৃত হযনা রফগভ
রভাোঃ রহরভ রাবন
রভাছাোঃ চায়না রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ ভন্ডর
যাহদা খাতুন
রভাোঃ আহজজুর ইরাভ
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
নবগন্দ্র নাথ যকায
াহন্ত যানী
রভাোঃ আহজজায যভান
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর রাাইন
রভাছাোঃ নহছযান খাতুন
মৃত আব্দুয যউপ
রভাছাোঃ নুযনাায রফগভ
গবজন্দ্র নাথ যায়
ন্ধ্যা যানী
আব্দুয যাজ্জাক
যনাযা
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাবদয
রভাছাোঃ াহনা ফানু
রভাোঃ রতাপাবয়র রাবন
রভাছাোঃ রজাবফদা রফগভ
রভাোঃ রগারাভ যব্বানী া
রভাছাোঃ নেরজাান রফগভ
রভাোঃ ইরাভ
রভাছাোঃ রভবরুন রফগভ
অমূল্য চন্দ্র যায়
হফষ্ণু হপ্রয়া যায়
দীবনজ চন্দ্র যায়
অহনতা যানী যায়
রভাোঃ রারায়ভান আরী
রভাছাোঃ খবতজা রফগভ
াহদায যভান
ভহজন রফগভ
রভাোঃ হজল্লুয যভান
হভনাযা আক্তায
অহজত চন্দ্র রদ
ঊলা যানী রদ
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাাোঃ পাবতভা
আবুর কাবভ
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ াভসুর ইরাভ
রভাাোঃ সুরতানা রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাাোঃ পাবতভা হফহফ
রভাোঃ ছভান গহণ
রভাাোঃ খাহতজা রফগভ
রভাোঃ দুদু হভয়া
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রথামাই প্রু ভাযভা
কইজাযী ভাযভা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/05/1998
01/09/1988
20/06/1991
02/10/1996
20/05/1991
15/11/1989
30/12/1992
16/11/1990
01/01/1992
11/10/1988
07/06/1992
10/12/1993
12/01/1995
15/02/1989
23/09/1990
17/02/1995
03/06/1989
17/07/1989
01/12/1995
28/12/1993
06/06/1998
06/04/1996
15/05/1991
25/12/1994
12/01/1988
11/08/1993
09/11/1994
25/12/1994
25/09/1992
09/12/1991
09/11/1995
11/04/1996
01/02/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89472

ভাংাবথায়াই ভাযভা

89473

ইভযান রাবন

89474

রভাোঃ ভানেজুয যভান

89475

রভাোঃ আকযাভ আরী

89476

রভাোঃ াভত আরী

89477

রভাোঃ হভনারুর

89478

রভাোঃ রাযায়াদী রাবন

89479

রভাোঃ আবু হযাত খাঁ

89480

রভাোঃ ভাবজদুর ইরাভ

89481

মদুাহত ফভিন

89482

রভাোঃ তহদুয যভান

89483

রভাছাোঃ জাহদা খাতুন

89484

রভাোঃ রভাযবদুর আরভ

89485

রভাোঃ পহযদুর ইরাভ

89486

জহরুর ইরাভ

89487

রযাভান আবভদ

89488

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

89489

াগয চন্দ্র ফম্মিন

89490

মুাম্মদ হপবযাজ ভামুদ

89491

রভাোঃ আহপর যকায

89492

জাানাযা খানভ

89493

রভাোঃ আব্দুর কাইয়ূভ

89494

রভাোঃ াাদাত রাবন

89495

ইহত যকায

89496

খন্দকায নূরুর ইরাভ

89497

অবরাকা যকায

89498

রভাোঃ পয়ার হভয়া

89499

রভাোঃ আহজজুর হভজিা

89500

রভাোঃ নজরুর ইরাভ

89501

রভাোঃ রগারাভ রভািদ

89502

াইদুয যভান

89503

হযাংকু কুভায দা

89504

রভাোঃ াভীভ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
উগ্যজাই ভাযভা
ানু ভাযভা
আব্দুয যহদ
যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ হদুর ইরাভ
ছাবয়যা খাতুন
রভাোঃ যীপ উিীন
রভাছাোঃ তহভজা খাতুন
রভাোঃ জানারুর ইরাভ
রভাছাোঃ াভত আযা
রভাোঃ ছভান
রভাছাোঃ বুরবুহর রফগভ
রভাোঃ াান আরী
রভাছাোঃ াবরা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর আউয়ার হভয়া
রভাছাোঃ যহভছা খাতুন
রভাোঃ তাইজুর ইরাভ
নাযহজনা রফগভ
হদবজন্দ্র নাথ ফভিন
শুীরা যানী
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রহরনা খাতুন
মৃত াধু হভয়া
রভাছাোঃ ভহতুন রফগভ
রভাোঃ ভাবুবুয যভান
যত্না খাতুন
মৃত রক যউল্লা
পাবতভা রফগভ
রভাাম্মদ রাযাফ রাবন
আবভনা রফগভ
রভাোঃ ইউনুছ আরী
রভাছাোঃ রযাবজকা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর জব্বায
যহভজা রফগভ
অহনর চন্দ্র ফম্মিন
রযখা যানী ফম্মিন
মুাম্মদ জাভার উহিন
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রভাছাোঃ আবভনা রফগভ
আোঃ খাবরক
াহভদা রফগভ
রভাোঃ হপবযাজ কহফয
রভাাোঃ যবফা খাতুন
রভাোঃ াাফ উিীন
রভাাোঃ যাবরা রফগভ
ভাবদফ যকায
হভনহত যকায
খন্দকায পজলুয যভান
নূযনাায
ভাবদফ যকায
হভনহত যকায
রভাোঃ আরাউহিন হভয়া
রভাাোঃ াযবীন আক্তায
রভাোঃ নুযনফী হভজিা
রভাছাোঃ য়াবজদা রফগভ
রভাোঃ আদভ আরী হকদায
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভাবুবুর আরভ
হভব নুরুিাায রফগভ
াহফবুয যভান
াছনা রফগভ
যনহজৎ চন্দ্র দা
চন্দনা যানী
রভাোঃ যতন যকায
াানা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/10/1995
06/05/1996
01/02/1994
28/08/1989
15/07/1992
29/03/1997
21/05/1991
23/12/1993
04/05/1994
21/11/1992
01/11/1988
10/09/1996

12/10/1995
27/01/1991
18/09/1991
12/04/1993
22/12/1992
25/10/1990
24/05/1987
20/08/1987
20/08/1989
01/01/1990
20/11/1993
03/12/1989
27/09/1987
04/06/1996
04/02/1996
08/08/1988
05/10/1997
17/03/1988
12/10/1994
30/11/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89505

রভাোঃ রাবর যানা

89506

রভাোঃ য়াদুদ রাবন

89507

দীঙ্কয যকায

89508

রজযাহতভয় তালুকদায

89509

ান রচৌধুযী

89510

রভাোঃ ইভহতয়াজ আরী

89511

াখায়াত রাবন

89512

রভাোঃ রভবদী াান

89513

রভাোঃ নাহদ রাবন

89514

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

89515

রভাোঃ হযন হভয়া

89516

রভাোঃ ইিা আরী

89517

রভাছাোঃ আহতকা াযবীন

89518

রভাোঃ আর-আহভন খান

89519

রভাোঃ রাবু

89520

রভাোঃ ভাকসুদুয যভান

89521

রভাোঃ আজাদ রাবন

89522

রভাোঃ স্বন যকায

89523

াহদয়া আপহযন

89524

ভাবরক হজাদী

89525

রভাোঃ আফীয আরী

89526

রভাোঃ নজরুর ইরাভ

89527

রজহভন আকতায

89528

সুকান্ত অহধকাযী

89529

হভরটন ভন্ডর

89530

াহদয়া খানভ

89531

রভাোঃ আহতকুয যভান

89532

রভাোঃ রুহুর আহভন

89533

যাামুহন

89534

নাহছভা আকতায

89535

রভাোঃ াহনুয ইরাভ

89536

াপছা খানভ

89537

রভাছাোঃ লুফনা ইয়াহভন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ফাবুর আরী
রভাছাোঃ হযপা রফগভ
রভাোঃ মুনবছয আরী
যহভা রফগভ
মৃত দীহর যকায
রযখা যকায
জগফন্ধু তালুকদায
অহনভা যানী তালুকদায
হফজন হফাযী যায় রচৌধুযী
হল্পী যায় রচৌধুযী
রভাোঃ াভাদ আরী
রভাছাোঃ রযবনা রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
ভাকসুদা রফগভ
রভাোঃ রভাবয়ত উিীন
ায়া রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভহরনা খাতুন
রভাোঃ রুহুর আহভন
রভাছাোঃ তহচনা রফগভ
আোঃ াহকভ
হভনু আক্তায
মৃত ইহি আরী
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
রভাোঃ আতাউয যভান
রভাছাোঃ রকাহনুয রফগভ
রভাোঃ আহভরুর ইরাভ খান
রভাছাোঃ রহরনা খাতুন
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রাইরী
রভাোঃ আফদুর াদী
সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ আব্বাছউহিন
যাবনা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ যনাযা রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
জাানাযা রফগভ
াবনপ আরী
াহভদা রফগভ
রভাোঃ আোঃ যাজ্জাক রভাল্যা
রভাাোঃ আবভনা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয
নাহজদা রফগভ
রভাোঃ আজাায আরী
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
সুবাল চন্দ্র অহধকাযী
হনরীভা যানী
হফশ্বনাথ ভন্ডর
সুজাতা যানী ভন্ডর
রভাোঃ কহফয রাবন
রভাাোঃ রনছবপান (হফউটি)
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
হয়াযা রফগভ
রভাোঃ আবু ফকয হহিক
রহরনা রফগভ
রভাোঃ আকযাভ রাবন
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আজাায আরী
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ হজল্লুয যভান
রভাছাোঃ াানাযা হফহফ
আব্দুর াহকভ তালুকদায
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর রজাব্বায
রভাছাোঃ যনাযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/06/1995
14/07/1993
02/01/1988
02/01/1997
05/06/1987
11/02/1988
10/12/1987
29/06/1992
10/02/1992
10/10/1996
18/11/1997
03/08/1988
06/06/1987
01/06/1989
17/03/1996
03/03/1991
08/12/1989
01/10/1992
01/04/1988
03/03/1992
15/01/1990
06/08/1995
04/12/1995
18/11/1987
30/12/1993
10/10/1990
24/12/1989
06/08/1993
06/10/1996
10/08/1990
11/06/1995
08/08/1988
06/03/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89538

রভাছাোঃ নাইছ আকতায

89539

রভাছাোঃ হঝনুক খাতুন

89540

রভাোঃ জহন আরভ

89541

আহজমুয যভান

89542

া রভায়ািায তানবীয গাহরফ

89543

রভাছাোঃ বুরবুহর খাতুন

89544

যাবর হভয়া

89545

পাযাদ রাবন

89546

আরাভ গাজী

89547

রভাোঃ হুভায়ুন কহফয

89548

যহন ফভিন

89549

আজহভযা আক্তায

89550

রভাোঃ আজভ আরী

89551

হফন্দু দা

89552

িয় কুভায দা

89553

অযহফন্দু বফষ্ণফ

89554

মুকুর চন্দ্র বফষ্ণফ

89555

প্রাথ িনা যকায

89556

রভাোঃ পয়জুর ইরাভ

89557

জাহভর আভদ

89558

উজ্জ্বর কুভায দা

89559

রভাোঃ রাবর যানা

89560

রভাোঃ হযয়াজুর ইরাভ

89561

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

89562

ফনভ ইরাভ

89563

রভাোঃ ভাসুদ যানা

89564

রভাোঃ আবু যাবর

89565

রভাোঃ আহযপ হভয়া

89566

রভবদী াান

89567

লুফনা াযবীন

89568

াইনের ইরাভ

89569

রভাোঃ হপকুর

89570

রভাছাোঃ আবফদা সুরতানা আইহযন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ নান্নু হভয়া
রভাছাোঃ রবরনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর রজাব্বায
রভাছাোঃ যন আযা
রভাোঃ ফকুর রাাইন
রভাছাোঃ হহস্প হফহফ
আরী আাম্মদ
রযহজয়া রফগভ
া ভর্তিজ আরী
ফদরুিাায হদরাদ
রভাোঃ ভজনু রভাল্লা
রভাছাোঃ রফহর রফগভ
ইউসুপ আরী
জবভরা রফগভ
আহভয রাবন
আবরয়া রফগভ
হছহিকুয যভান
রজানা
রভাোঃ আব্দুর ক
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
বতযন ফভিন
অনী যানী
রভাোঃ আবু আজভ
হহযন আক্তায
রভাোঃ আদভ আরী
রভাছাোঃ আহছয়া খাতুন
জয় চাঁন দা
জ্ঞ্িরা যানী দা
হগযীন্দ্র চন্দ্র দা
ঊলা যানী দা
রগৌযাঙ্গ বফষ্ণফ
দয়াভয়ী বফষ্ণফ
জয়বগাার বফষ্ণফ
ভায়া যানী বফষ্ণফ
ববরন যকায
সুভহত যকায
রভাোঃ তজমুর আরী
আভছারুন রনছা
মৃতোঃ ভইজ উিীন
হদরাযা রফগভ
হনভির কুভায দা
রখরন যানী দা
নুয রাবন
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ াভাদ গাজী
রভাাোঃ যাহফয়া রফগভ
রভাোঃ হফরাত আরী ভন্ডর
রভাছাোঃ কবভরা খাতুন
রভাোঃ হযনের ইরাভ
যাবফয়া ইরাভ
রভাোঃ নফীয উহিন
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রখ আবুর রাবন
রভাছাোঃ যাহদা খাতুন
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ আহযদা রফগভ
দীনুর ইরাভ
ঝযনা রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
আহভনা খাতুন
রভাোঃ পারুক
আবভনা রফগভ
রভাোঃ রকযাভত আরী
ভাসুদা আক্তায
রভাোঃ আরাউহিন
রভাছাোঃ ারুর
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

27/10/1988
10/02/1993
12/01/1993
01/01/1991
30/04/1993
12/11/1989
14/11/1995
11/01/1999
10/01/1999
20/11/1989
11/11/1993
10/05/1995
31/12/1994
23/11/1992
10/07/1988
30/10/1988
12/03/1988
05/06/1988
20/01/1997
06/07/1994
08/10/1989
15/01/2017
12/08/1995
15/04/1992
30/08/1991
10/10/1996
24/12/1997
28/03/1997
05/08/1996
28/09/1987
27/06/1992
17/08/1994
12/12/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89571

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

89572

রভাাম্মদ ভবয ারাদায

89573

রভাোঃ াহবুর ইরাভ

89574

রভাোঃ আনারুর ইরাভ

89575

রভাোঃ য়াহরদ রাবন

89576

াযহভন আক্তায

89577

াান ভামুদ

89578

রভাোঃ াভসুজ্জাভান

89579

বকরা চাকভা

89580

শুব াা

89581

রভাোঃ যাফবুর াান

89582

রভাোঃ তুহন হভয়া

89583

যকায পাহযয়ায আবভদ

89584

রভাোঃ রপাউর ইরাভ

89585

রভাোঃ স্বন হভয়া

89586

রভাোঃ ইব্রাীভ

89587

সুভন আবম্মদ

89588

রভাোঃ আফদুয যহভ

89589

রযাবভর কাহন্ত রদ

89590

পয়ার আবভদ

89591

রভাোঃ আাদ আরী

89592

ভহউয যভান

89593

এ,রক,এভ, াভসুজ্জাভান

89594

রভাোঃ রভবদী াান

89595

স্বণ ি প্রাভাহনক

89596

রভাোঃ রপযবদৌ খন্দকায াান

89597

রভাোঃ নুযউহিন ভন্ডর

89598

রভাোঃ আাদুজ্জাভান আাদ

89599

রভাোঃ াভছু উহিন

89600

আবু াঈদ

89601

আতাউয যভান

89602

রভবদুর াান

89603

রভাোঃ ভাজারুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আছভত আরী
নাজভা খাতুন
আব্দুর জহরর ারাদায
বভযাজ রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
ছায়যা রফগভ
রভাোঃ হরয়াকত আরী
রভাছাোঃ হখনা খাতুন
ইহিছ ভহল্লক
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
াভছুন নাায আযজু
জাভার উহিন
াহফফা রফগভ
আফদুর াহরভ রভাল্লা
রভাাম্মৎ আবনায়াযা রফগভ
কাল্যাহাং চাকভা
সূচনা রদফী চাকভা
শুবদফ াা
হরা াা
রভাোঃ আবু াবভ হভয়া
রভাছাোঃ রযবফকা খাতুন
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ জহভরা রফগভ
রভাোঃ াভসুবজ্জাা যকায
মৃতোঃ াভসুিাায যকায
রভাোঃ এবকন আরী
রভাছাোঃ জাবদা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ রাবা যানী রফগভ
মৃত. রভাোঃ সুরতান
লুৎপা রফগভ
রগারাভ রভাস্তপা
রযভা রফগভ
রভাোঃ আফদুর রভানাপ
আকতাযা রফগভ
অহজত কুভায রদ
চায়া যানী রদ
রভাোঃ ভহজবুয যভান
তহুযা খাতুন
রভাোঃ আকতায রাবন
রভাছাোঃ াভসুিাায রফগভ
রভাোঃ যসূর উিীন মুিী
হখনা খাতুন
রভাোঃ ইব্রাীভ আরী
রভাছাোঃ ছাভছুননাায রফগভ
রভাোঃ ভয পারুক রভাল্লা
তাহরভা রফগভ
বফদ্য নাথ প্রাভাহনক
সুইটি প্রাভাহনক
রভাোঃ াভছুর আরভ খন্দকায
রভাছাোঃ াানা রফগভ
রভাোঃ পারুক ভন্ডর
হল্পী রফগভ
রভাোঃ ফযকত আরী
রভাছাোঃ আকহরভা খাতুন
মৃত. রভাোঃ আব্দুল্লা
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
আবুর াহভ
অরুনা রফগভ
নুয ইরাভ
নুয আছভা রফগভ
আকহরভা রফগভ
আব্দু াভাদ
রকাহনুয রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

30/10/1990
25/02/1995
09/04/1994
05/01/1992
05/09/1997
13/11/1992
21/10/1998
28/12/1998
04/12/1987
11/12/1996
10/09/1994
07/07/1987
30/12/1994
01/01/1990
20/11/1994
02/07/1994
04/10/1994
15/03/1995
01/06/1996
05/07/1995
01/12/1992
01/07/1990
15/10/1987
10/03/1996
30/06/1994
31/12/1997
19/11/1994
12/12/1993
01/07/1992
15/12/1990
24/10/1997
10/03/1995
12/06/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89604

রভাাম্মদ আবু ফকয হহিক

89605

মুজাহদ রাবন

89606

রতু চন্দ্র

89607

আব্দুল্লা আর ভামুন

89608

রভাোঃ রাবর যানা

89609

যাখু রন

89610

রভাোঃ এযাদ আরী

89611

রভাোঃ জুবয়র যানা

89612

হকবায়াযা আক্তায

89613

াভসুয যভান

89614

রক চন্দ্র যকায

89615

রভাোঃ হযন ভন্ডর

89616

রভাোঃ আর আহভন রাবন

89617

রভাোঃ আবু হপয়ান

89618

রভাোঃ হরটন হভয়া

89619

রভাোঃ আহযনের হুদা

89620

হনহত ভন্ডর

89621

ীযক ফাছাড়

89622

রভাোঃ যভজান আরী

89623

দীক কুভায যকায

89624

ভাহপর রাবন

89625

রভাোঃ নাহদ াযববজ

89626

হদুর ইরাভ

89627

সুকুভায বফদ্য

89628

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

89629

হভনা আক্তায

89630

হযনা আক্তায

89631

জারার উহিন

89632

রভাোঃ সুভন হভয়া

89633

রভাোঃ যহকফ ভীয

89634

রভাোঃ রভাস্তপা

89635

রভাোঃ যাবদ রচৌধুযী

89636

রভাোঃ রযজয়ানুর ক (যাজু)

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাাম্মদ যহপকুর ইরাভ
ভানেজা রফগভ
রভাোঃ কাভার রাবন
রভাবভনা রফগভ
ফন্ত কুভায
ঊলা যানী
রভাোঃ রভাহভনুর ক
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
সুহপয়া রফগভ
ভুবন্দ্র রন
রীনা যানী রন
মৃত রভাোঃ রগারজায যভান ভন্ডর
রভাছাোঃ হদরজান হফহফ
রভাোঃ রজানাফ আরী
রভাছাোঃ যাবদা রফগভ
আোঃ যফ আকন
তাছহরভা রফগভ
যহপকুর ইরাভ
ভানেজা রফগভ
অহখর চন্দ্র যকায
অিনা যানী
রভাোঃ জহভ উহিন ভন্ডর
রভাছাোঃ রযফা রফগভ
রভাোঃ নাহজভ রজায়ািায
রভাছাোঃ হদারী খাতুন
রভাোঃ জাভার উহিন
রভবরুন রনছা
আব্দুর যাজ্জাক
হনাযী রফগভ
রভাোঃ হজল্লুর হুদা রচৌধুযী
রভাছাোঃ রভবরুনবনছা রফগভ
হনহখর ভন্ডর
ভারহত যানী
ব্রবজন্দ্র নাথ ফাছাড়
কহনকা ফাছাড়
রভাোঃ আব্দু াভাদ
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
মৃত হফভর কৃষ্ণ যকায
হখী যকায
াজাান আরী
ভামুদা রফগভ
রভাোঃ ইব্রাীভ খহরর
রভাছাোঃ ারুর আক্তায
ভজাায আরী
হযনের হফহফ
মৃত ধীবযন্দ্র নাথ বফদ্য
হফহফ দাী বফদ্য
রভাাম্মদ আরী
রভাছাোঃ াবরা খাতুন
রভাোঃ ইউসুপ আরী
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ ইউসুপ আরী
রযাবকয়া খাতুন
রারায়ভান আরী পহকয
যাহজয়া খাতুন
সুভতুল্লা
রাবন আযা
রভাোঃ রযজাউর কহযভ ভীয
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ ইউসুপ আরী রভাল্লা
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ তাা রচৌধুযী
রভাছাোঃ যহভছা রফগভ
রভাোঃ আকফয আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

09/07/1987
05/06/1998
12/10/1992
16/12/1987
17/08/2017
31/10/1988
14/11/1994
18/08/1992
04/10/1992
02/01/1900
15/05/1991
18/11/1991
25/04/1994
10/02/1995
31/12/1993
31/10/1996
02/09/1988
08/02/1995
12/12/1990
15/12/1992
01/12/1993
14/05/1997
05/04/1991
15/04/1990
05/07/1993
20/11/1996
20/12/1992
17/02/1992
28/12/1997
10/09/1996
27/10/2017
01/11/1989
21/11/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89637

নুরুজ্জাভান

89638

বকত চন্দ্র যায়

89639

সুযহজত ভজুভদায

89640

রভাোঃ বুজ আরী

89641

রখ রভবদী াান

89642

রদফাীল যায়

89643

রভাোঃ রজাফায়দুর ইরাভ

89644

রভাোঃ যভত রখ

89645

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ

89646

রভাোঃ াহনপ

89647

রভাোঃ া আরভ ফাদা

89648

াহব্বয ারাদায

89649

রভাোঃ হভঠু আনাভ

89650

রভৌসুভী দা

89651

রভাোঃ াজু হভয়া

89652

রভাোঃ পাহভ উজ্জাভান

89653

উবম্ম ভাাহযয়া

89654

রভাোঃ রজাফাবয়য রদাা

89655

এ.এভ আহনসুজ্জাভান রুবফর

89656

ভহনযা খাতুন

89657

রভাোঃ াীন াযববজ

89658

াভীভা জাান

89659

ভহতন রন

89660

রভাোঃ নুরুজ্জাভান

89661

রভাোঃ ভাসুদ যানা

89662

রভাোঃ নাহদ াান

89663

রভাোঃ হযয়াজুর ইরাভ

89664

রভাাম্মদ তাজুর ইরাভ খান

89665

মুাম্মদ য়াীভ

89666

অমৃত চন্দ্র সূত্রধয

89667

াভীভা সুরতানা

89668

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

89669

রভাোঃ াহকফ আবভদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
হযাজুর ক
ভাহপয়া খাতুন
দীবন চন্দ্র যায়
ীভা যানী ভজুভদায
াহন্ত যিন ভজুভদায
গীতা যানী ভজুভদায
মৃত. রতাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ াবদা রফগভ
রখ আবুর কারাভ আজাদ
নাজভা রফগভ
আশুবতাল যায়
রভরতা যায়
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ হফউটি খাতুন
রভাোঃ রুহুর আহভন রখ
পহযদা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রদৌরতুন রনছা
রভাোঃ আযাপ আরী
রভাছাোঃ সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ আভজাদ রাবন
ছহফযা রফগভ
রফরার রাবন
রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
হভব যাহদা রফগভ
স্বগীয় সুধাাংশু দা
কল্পনা দা
রভাোঃ রখাকা হভয়া
রভাছাোঃ াহনুয রফগভ
রভাোঃ আব্দু ারাভ
রভাছাোঃ পহযদা ইয়াহভন
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভবরুন রনছা
রগারাভ রভাস্তপা ারাদায
াানাযা রভাস্তপা
এ.এভ আব্দুয যউপ
হযীন সুরতানা
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক যকায
াীউয রফগভ
রগারাভ রভাস্তপা
সুযাইয়া রফগভ
রভাোঃ াাজান কহফয
জাানাযা খাতুন
জয়চাঁদ রখ
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আযবদা আরী রখ
রভাছাোঃ ছবুযা খাতুন
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ
রভাছাোঃ নাজভা খাতুন
রভাোঃ ভহনয উহিন
রভাছাোঃ কহনূয রফগভ
রভাোঃ ভহদুয যভান খান
তাবজনুয রফগভ
মুাম্মদ আব্দুর আহজজ
াহদা রফগভ
হযভর চন্দ্র সূত্রধয
হরলু যানী সূত্রধয
রভাোঃ রগারাভ ভহউিীন
ারভা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছোঃ হরহর রফগভ
রভাোঃ তহদুর ইরাভ ভন্ডর
রভাছাোঃ ছাভছুিাায রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

19/08/1992
31/12/1995
30/06/1993
04/02/1991
13/07/1997
15/11/1991
07/10/1990
12/03/1991
06/04/1988
19/02/1988
09/07/1994
01/12/1996
25/12/1993
30/12/1990
10/07/1990
01/10/1994
25/08/1995
01/12/1996
30/12/1993
27/10/1997
14/12/1990
15/06/1991
10/09/1998
15/10/1990
20/10/1990
10/05/1994
14/10/1990
10/02/1988
01/01/1992
10/01/1992
15/04/1986
30/10/1987
28/03/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89670

রভাোঃ যাবর হকদায

89671

রভাোঃ পজবর এরাী

89672

নহন াযহভন

89673

অহভত কুভায াা

89674

রভাোঃ আরী ায়দায

89675

রভাোঃ াদত রাবন

89676

রভাোঃ রাান ইরাভ

89677

াহপজুয যভান

89678

াবতভ আরী

89679

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

89680

রভাোঃ াহফবুয যভান

89681

রভাোঃ আবু জাহদ হভয়া

89682

নাজমু াহকফ

89683

রভাোঃ আহতকুয যভান

89684

জাাঙ্গীয আরভ

89685

রভাোঃ ভারুপ ইভযান ভন্ডর

89686

জুফাইদা আক্তায

89687

াযহভন আক্তায

89688

উত্তভ কুভায রন

89689

এ.রক. এভ আহতকুর ইরাভ

89690

রভাোঃ আহযনের াফীফ

89691

রানারী খাতুন

89692

পাবতভাতুজ রজাযা (তভা)

89693

াজু আবভদ

89694

হযবতাল যায়

89695

এহরনা আক্তায

89696

রভাোঃ আহনসুজ্জাভান

89697

রভাোঃ হভজানুয যভান

89698

এান ইভাদ

89699

রভাোঃ ইহরয়া আরী

89700

রভাোঃ আইয়ুফ আরী

89701

রভাছাোঃ পাযজানা ইয়াভীন

89702

রখ াহকফ াান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রখাযবদ আরভ
নাহছভা আক্তায
রভাোঃ হপক হভয়া
রভাছাোঃ এহরজা রফগভ
ভবয়নুয যভান
পহযদা যভান
রগৌতভ চন্দ্র াা
অনা াা
রভাোঃ আব্দুর াই
যহভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যহদ
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ যায়ান ইরাভ
আবনায়াযা রফগভ
আব্দুর কাবদয
তাহকয়া রফগভ
শুকুয ভামুদ
ভহযয়ভ রফগভ
জাভার উহিন
রখাবদজা খাতুন
রভাোঃ আবু রাবন
রগারাী রফগভ
ইভায উহিন পহকয
রভাছাোঃ ধহর রফগভ
আব্দুর ািান রখ
রজহভন আক্তায
রভাোঃ হজিাত আরী
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
যহপকুর ইরাভ
াাযা খাতুন
রভাোঃ ভাহনক ভন্ডর
রভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ আখতারুজ্জাভান
রযনু রফগভ
াহনপ ারাদায
রযবফকা রফগভ
ভদন রভান রন
ছহফ যানী রন
রভাোঃ রতৌহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ আয়া রফগভ
মৃত. ভকসুদ আরী কফীয
রভাছাোঃ আপবযাজা রফগভ
রাযাফ রাবন
খুহক রফগভ
রভাোঃ তহযকুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ এনামুর ক
মৃত. াহরভা রফগভ
রভরতা যায়
ধবন যায়
নুযজ্জাভান
হফউটি রফগভ
রভাোঃ নুরুজ্জাভান
হভব হফউটি রফগভ
রভাোঃ ভারুর ক
রভাছোঃ রাবন আযা
রভাোঃ আব্দুর ভাবজদ
ভারুপা আখতায ইয়াজদানী
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ তছহরভ উহিন
রভাছাোঃ আবরভা খাতুন
রভাোঃ পখরুর ইরাভ
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রখ নূয আরভ
সুহপয়া নুযজাান
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/06/1992
26/07/1994
24/12/1988
13/05/1989
05/06/1997
22/03/1994
02/03/1995
13/11/1989
19/09/1993
30/12/1993
01/05/1992
12/10/1992
17/08/1991
01/11/1989
15/11/1992
01/01/1993
15/07/1993
25/12/1998
15/06/1995
13/04/1997
28/11/1988
30/10/1993
02/11/1992
10/09/1988
23/02/1991
17/10/1995
10/08/1988
30/03/1989
30/11/1992
21/04/1994
15/05/1988
24/10/1996
08/03/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89703

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

89704

রভাোঃ আহযনেজ্জাভান আহযপ)

89705

কাজর চন্দ্র ফভিন

89706

রভাোঃ রনাভান খান

89707

রভাোঃ নাহদ াান হরন

89708

রভাোঃ আাদুয যভান

89709

রভাোঃ রাাগ

89710

রভাোঃ রভবদী াান

89711

রভাোঃ ভামুনুয যহদ যহন

89712

রভাোঃ রভায়াবজ্জভ রাবন

89713

রভাোঃ তহদুর ইরাভ

89714

রভাোঃ ররার উহিন

89715

রভাোঃ ভামুনুয যহদ

89716

রভাোঃ যাহকফ ইরাভ

89717

রভাোঃ রনাভান হফন নাঈভ

89718

রভাোঃ ভনজুরুর ইরাভ

89719

নবগন চন্দ্র ীর

89720

রভাোঃ াহফবুয যভান

89721

উদয় নাযায়ন চক্রফতী

89722

অনুযাগ আর ইভযান

89723

াযহভন আযা বৃহষ্ট

89724

রভাোঃ আতাউয যভান

89725

রভাোঃ নাইমুর ইরাভ

89726

রভাোঃ নুয আরভ

89727

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

89728

রভাোঃ হমুর াান সুজন

89729

রাহনয়া আক্তায

89730

জাাঙ্গীয আরভ

89731

রভাোঃ রভাফাযক রাবন

89732

ভহদুর ইরাভ

89733

হগয়া উহিন

89734

রভাোঃ ইউসুপ খান

89735

রভাছাোঃ রবরনা খাতুন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবু ফকয হছহিক
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আপজার রাবন
রভাছাোঃ আহম্বয়া রফগভ
যহফন্দ্র নাথ ফভিন
কল্পনা যানী
রভাোঃ রপাযকান খান
রভাাোঃ ভহনযা রফগভ
রভাোঃ াহয উিীন
রভাছাোঃ হনলুপা রফগভ
রভাোঃ অকয উহিন যকায
রভাছাোঃ আয়া খাতুন
রভাোঃ এনামুর ক
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ ভহন আরী
রভাছাোঃ হনলুপায ইয়াহভন
রভাোঃ ারুন অয যহদ
ডাহরয়া আক্তায রুহফ
রভাোঃ রুস্তুভ আরী ভাতফয
রভাছাোঃ আবরাকা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রপায়াযা রফগভ
রভাোঃ আাদ আরী
রবরনা রফগভ
রভাোঃ খহরলুয যভান
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ
রভাছাোঃ যন আযা
রভাোঃ াজাান আরী
রভাছাোঃ নূযজাান
রভাোঃ আোঃ ক
রভাোঃ ভনজু রফগভ
অভর চন্দ্র ীর
সুহভত্রা যানী
রভাোঃ রাবন আরী
রভাছাোঃ হফরহক ফানু
কভর কুভায চক্রফতী
গীতা বট্রাচাম ি
রভাোঃ আরতাপ রাবন
রভাছাোঃ নাহছভা আখতায
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাছাোঃ ভানেজা খাতুন
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ জহভরা খাতুন
রভাোঃ মযত আরী
রভাছাোঃ হনলুপা রফগভ
রভাোঃ রছনায উহিন
রভছাোঃ রযখা রফগভ
রভাোঃ হছহিকুয যভান
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ াবরা রফগভ
আব্দুর রহতপ ভীয
যহভা রফগভ
দু ভামুদ
জাানাযা রফগভ
আব্দুর কাবদয
য়াবদান রফগভ
আভছয আরী
ভহজদা খাতুন
রভাোঃ দারু হভয়া
নুপা রফগভ
রভাোঃ ইব্রাীভ খান
খাইরুন রনছা
রভাোঃ জুরা উহিন
রভাছাোঃ রজানা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/09/1994
10/01/1998
15/05/1995
31/12/1994
22/10/1996
15/09/1991
02/01/1987
24/10/1994
07/06/1992
01/05/1989
15/10/1993
12/05/1989
07/02/1992
01/07/1995
01/10/1995
25/10/1989
16/07/1988
30/10/1988
26/12/1994
27/10/1993
21/01/1998

12/06/1998
12/10/1992
20/11/1990
01/11/1996
05/04/1992
09/02/1989
25/02/1994
15/11/1987
04/05/1996
30/03/1998
21/06/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89736

রভাোঃ যাহকবুর াান

89737

রভাোঃ যাবদ

89738

রভাোঃ আহজজুয যভান

89739

তাহভনা

89740

নজরুর ইরাভ

89741

রভাোঃ াবযায়ায জাান

89742

যাহজফ হভয়া

89743

আব্দু ারাভ

89744

রভাোঃ রুবফর রাবন

89745

রভাোঃ আহযপ যকায

89746

রভাোঃ আপতাবুজ্জাভান

89747

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

89748

রভাোঃ আযানের আরভ

89749

হরভন চন্দ্র হফশ্বা

89750

রভাোঃ আাান াফীফ

89751

রভাছাোঃ আপানা যভান

89752

রভাোঃ াযববজ রভাাযপ

89753

রভাোঃ পারুক রাবন

89754

রভাোঃ নাজমুর ক

89755

আবু াঈদ

89756

হফনৄর চন্দ্র যায়

89757

জাভার রাবন

89758

এ.এভ ভামুদুজ্জাভান

89759

রভাোঃ তাজমুর ক

89760

ফাফর হভয়া হজান

89761

রভাোঃ হযনের ইরাভ

89762

হভতু আকতায

89763

রভাোঃ আফীয রাবন

89764

রভাছাোঃ হরা খাতুন

89765

াভীভা খানভ

89766

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

89767

রভাোঃ তুহন হভয়া

89768

জাভার উিীন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ জুরা উহিন
রভাছাোঃ রজানা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যহদ
আবভনা খাতুন
রভাোঃ যইচ উহিন
পাবতভা খাতুন
নূরুর আহভন খান
নায়াযা
হুভায়ন কহফয
হনলুপা রফগভ
াবর ভামুদ
রভাছাোঃ রজানাযা রফগভ
যহফউর আরভ
ভঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ জাভার উহিন
জািাতুন রনছা
রভাোঃ আোঃ কহযভ
জনযা রফগভ
আজগয আরী যকায
আবনায়াযা রফগভ
কাছায আরী রখ
ভহনযা খাতুন
রভাোঃ াহফবুয যভান
কহনুয রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
ছাভছুিাায
শুধাাংশু চন্দ্র হফশ্বা
ফান্তী যানী হফশ্বা
আবুর রাবন
আবরয়া রফগভ
মৃত. আহভনুয যভান
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
রভাছাোঃ ারুর আক্তায
আহজজুর ক
াহছনা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রানা রফগভ
আব্দু ারাভ
হযনা আক্তায
ান্ত নাথ যায়
হফজয়া যানী যায়
মৃত. আোঃ যহদ রভাল্লা
মৃত যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রযবফকা াযবীন
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রানা রফগভ
রভাোঃ চাঁন হভয়া‘
রভাাোঃ রজানা রফগভ
রভাোঃ ভয়নার রাবন
নাজভা আক্তায
ইব্রাীভ খহরর উল্লা
হফহফ পাবতভা
রভাোঃ আরতাপ রাবন
রভাাোঃ াযবীন আক্তায
রভাোঃ আকফয আরী
রভাছাোঃ হহযয়া রফগভ
রভাোঃ কাভার উিীন
উরী রফগভ
রভাল্লা নজরুর ইরাভ
কাজর রফগভ
রভাোঃ মুযাদ রাবন
রভাছাোঃ হযীনা রফগভ
ইভাইর
রাইরা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/04/1992
05/05/1990
01/05/1990
05/05/1990
12/01/1996
31/12/1995
01/01/1995
05/06/1992
12/09/1990
01/01/1989
05/05/1988
02/06/1988
02/01/1991
29/10/1994
01/05/1991
04/01/1996
10/01/1989
01/05/1992
12/09/1989
01/01/1989
15/06/1992
08/02/1993
25/01/1992
12/07/1992
15/12/1993
01/12/1993
24/10/1995
01/11/1997
04/03/1992
07/08/1998
01/11/1997
11/01/1994
07/02/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89769

রভাোঃ ফাা উিীন

89770

যাবফয়া সুরতাাানা

89771

যাহজয়া খানভ

89772

রভাছাোঃ াফহযনা খাতুন

89773

রভাোঃ হভজানুয যভান

89774

নুযজাান খানভ

89775

রভাোঃ ইভযান রাবন

89776

বকত ভামুদ

89777

রভাোঃ ভহভনুর ইরাভ

89778

রভাোঃ জাহকয রাবন

89779

হপকুর ইরাভ

89780

রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

89781

হরা খাতুন

89782

বৃহষ্ট যায়

89783

রভাোঃ কাভার রাাইন

89784

াীদ আফ্রীহদ

89785

জাহদুর ইরাভ

89786

রভাাম্মদ আহর সুভান

89787

রভাোঃ তাহভজর ইরাভ

89788

রভাোঃ আবু াহনপ হভরন

89789

রুবফর রখ

89790

রভাোঃ যাজু হভয়া

89791

খন্দকায ভাবুবুয যভান

89792

াহন রাবন

89793

যহভা রফগভ

89794

ইয়াহভন আক্তায

89795

নূয রভাাম্মদ ভূইয়াঁ

89796

রভোঃ রভাস্তহপজুয যভান

89797

যত্না আক্তায

89798

রভাোঃ আহযনেয যভান

89799

রভাোঃ আব্দুর রভাহভন

89800

হফথী আক্তায

89801

রভাোঃ যহকফ াান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াাবুিীন রভাল্যা
আবরয়া রফগভ
যহভজ উিীন
কুরছুভ রফগভ
রভাোঃ উতায উিীন
রযখা রফগভ
রভাোঃ আপছায আরী
রভাছাোঃ াানাযা রফগভ
রভাোঃ আহভন উহিন যদায
রভাছাোঃ ছহকনা কাতুন
রভাোঃ য়াবদ
পাহভা রফগভ
রভাোঃ ভীন কফীয
ডহর রফগভ
গাজী রভাোঃ আতাউয যভান
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ যহফউর ইরাভ
রভাছাোঃ বুযা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
হভব জনা খাতুন
মৃত কহছমুহিন
রভাছাোঃ াহদা হফহফ
মৃত আোঃ ভহজদ ারাদায
রভাাোঃ আবরয়া রফগভ
পজলুর ক
নুযজাান রফগভ
অহনর চন্দ্র যায়
ফাহন্ত যায়
রভাোঃ ভহপজুর ইরাভ
রভাাোঃ হফহফ আবয়া
আব্দুর আউয়ার
পহযদা রফগভ
রভাোঃ াজাান আরী
াভথ ি ফানু
রভাোঃ আবুর রাবন
আবয়া রফগভ
রভাোঃ আইজুর ক
রভাছাোঃ তাছহরভা রফগভ
রভাোঃ াহনেয যভান
রভাছাোঃ আয়া রফগভ ভায়া
আব্দুর াহভদ
যাবদা
রভাোঃ আোঃ াহভদ
রভাছাোঃ আবভনা খাতুন
খন্দকায রগারাভ ভরা
রাবনয়াযা
আবক্কর আরী রদা
সুহপয়া রফগভ
ইহিছ আরী ভূইয়াঁ
নূবযছা রফগভ
রভাোঃ একযামুর ক
ারুর ক
ইহিছ আরী ভূইয়া
নূবযছা রফগভ
মৃত নুরুর ইরাভ
তহভনা
রভাোঃ রযজাউর কহযভ
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
রভাোঃ ফহয উিীন
রভাছাোঃ াহকরা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ আহভনা খাতুন
আব্দুর ফাবযক
হহযন রফগভ
চাঁন হভয়া
ভাকসুদা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/01/1995
27/01/1995
15/11/1994
05/12/1998
31/12/1988
01/12/1991
02/12/1995
06/01/1990
07/09/1988
11/09/1988
14/06/1995
13/05/1997
24/11/1997
08/07/1992
01/01/1990
01/01/1993
21/12/1996
15/12/1997
10/10/1996
10/05/1992
01/01/1992
15/11/1991
01/01/1994
31/01/1997
25/01/1996
10/07/1989
25/01/1996
05/03/1990
20/09/1988
10/11/1995
15/04/1992
31/03/1996
30/12/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89802

ভাসুদ খান

89803

রভাছাোঃ যহক্স আক্তায

89804

রযজাউর কফীয

89805

ফরযাভ চন্দ্র ফভিন

89806

শ্যাভর চন্দ্র ফভিন

89807

রভাোঃ হযনের ইরাভ

89808

রভবদী াান

89809

াহফফ উল্যা রযাকন

89810

রভাোঃ রুবফর ভন্ডর

89811

রভাোঃ পারুক রাবন

89812

রভাোঃ আহজজুর ক

89813

তিয় হাং

89814

রভাোঃ সুভন রাবন হকদায

89815

রভাোঃ াইনের ইরাভ

89816

রভাোঃ ভহতউয যভান

89817

রভাোঃ াভসুর ক

89818

রভাোঃ াইনের ইরাভ

89819

রভাোঃ আবু তাবয

89820

ইভযান রাবন

89821

আহভরুর ইরাভ

89822

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ হকযন

89823

রভাোঃ যাইসুর ইরাভ

89824

রভাোঃ ইভযান হাবন খান

89825

রভাোঃ াইনের ইরাভ

89826

রভাস্তাহপজ

89827

রভাোঃ হপ উল্লা

89828

খন্দকায রভাোঃ হদুয যভান

89829

রভাোঃ ইভযান হভয়া

89830

রভাোঃ হনয়ামুর ক

89831

াইদুর ইরাভ

89832

ফাধন যকায

89833

রভাোঃ রতাহদুয যভান

89834

আভা ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আহনচুয যভান
ভাবজদা
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ হহযনা আক্তায
রুহুর আরভ
যহভা রফগভ
ভহরন চন্দ্র
রিী যাণী
সুফা চন্দ্র ফভিন
াহফত্রী যানী
নূয রভাাম্মদ
রভাছাোঃ আবরপা রফগভ
াবতভ ারাদায
হযমু রফগভ
পহযদা রফগভ
আবুর ভািান
রভাছাোঃ রযানা রফগভ
রভাছ ইহি ভন্ডর
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ছারাভ
রভাছাোঃ আজাদী রফগভ
রভাোঃ নাহজয রাবন
হদিী যানী
সুীর কুভায হাং
মৃত জাানাযা রফগভ
রভাোঃ দুরার হকদায
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ রভাকবছদ হভয়া
যাবরা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান
রভাছাোঃ ায়যা খাতুন
আবু তাবরফ
রভাোঃ নুরূর ইরাভ
রভাোঃ াবরা খাতুন
রভাোঃয আরী
জুবরখা খাতুন
আব্দুর রহরভ
রুপা খাতুন
হহিকুয যভান
আবভনা রফগভ
মৃত রভাোঃ া আরভ ারাদায
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আবুর াান
জািাত আযা
রভাোঃ আফদুর জহরর খান
ায়া রফগভ
মৃত রভাোঃ াভসুয যভান খান
রাইরী রফগভ
রভাতাায ভূইয়া
আবভনা রফগভ
রভাোঃ আরী আকফয
নাহদযা রফগভ
খন্দকায রভাোঃ আকফয আরী
জবফদা রফগভ
রভাোঃ আোঃ যাজ্জাক হভয়া
রযাবকয়া
রভাোঃ আব্দুর াই পহকয
রপযবদৌী রফগভ
মৃতোঃ আরাউহিন হভয়া
রযান আযা
আশুবতাল যকায
ঝণাযানী যকায
রভাোঃ আকফায রাবন
রভাাোঃ বরা আকফায
রভাোঃ ফাবুর ইরাভ
াহরভা ইরাভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/12/1997
01/01/1994
02/01/1990
16/10/1989
02/02/1996
21/07/1994
20/10/1993
15/12/1993
22/12/1996
07/08/1988
29/12/1993
14/08/1995
12/10/1986
02/05/1996
01/01/1994
25/12/1992
14/05/1988
15/01/1989
22/11/1998
20/10/1993
27/03/1996
20/06/1990
01/12/1992
14/10/1988
15/06/1996
25/11/1994
27/09/1997
12/08/1995
01/08/1995
20/06/1997
01/12/1992
09/10/1990
22/02/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89835

রভাোঃ ররার অয যাবদ

89836

াহদ হভয়া

89837

মুহনয়া খানভ

89838

রভাোঃ আশ্রানের আরভ হযভন

89839

রভাোঃ াহন আরভ

89840

প্রান্ত দত্ত

89841

তানীভ উর ইরাভ

89842

রভাোঃ যায়ান আরভ

89843

চয়ন মৃধা

89844

জািাহত নুয াহদয়া

89845

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

89846

রভাোঃ আপছন আরী

89847

রুহভ আক্তায

89848

রভাোঃ জাহকয রাবন

89849

নাহয উহিন

89850

জাানাযা আক্তায সুহভ

89851

হযা আক্তায

89852

মৃণার দা

89853

স্বপ্না খাতুন

89854

রভাোঃ রাবর যদায

89855

রভাোঃ আযাপাত রাবন

89856

রভাোঃ াবদুজ্জাভান

89857

ইয়াহভন আযা

89858

যহভা আক্তায হফাা

89859

রভাোঃ রাবর যানা

89860

রভাছাোঃ আা রফগভ

89861

রভাাম্মদ তাহযকুর ইরাভ

89862

রভাোঃ জাকাহযয়া রাবন

89863

ভহযয়ভ জাান অহনভা

89864

ায়রা আক্তায

89865

ানহজদা রজহভন

89866

উজ্জর যকায

89867

রভাোঃ নূয রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
এ.রক.এভ.এ. জহরর
হযহজয়া খাতুন
যাজ্জাক ঢারী
নাহভা রফগভ
রভাোঃ ভাবুফ আরভ
রভাাোঃ যাহদা রফগভ
রভাোঃ ফজলুয যভান
রভাাোঃ রুভা
রভাোঃ জারার উিীন
রভাছাোঃ ানাজ রফগভ
ফাসু রদফ চন্দ্র দত্ত
হভনতী যানী দত্ত
মৃতোঃ রভাকতায রাাইন
হখা খাতুন
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
রুহভ আক্তায
কাজর মৃধা
হনা মৃধা
রভাোঃ হদদায রাবন
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আোঃ াহভদ
রভাাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ রকভত আরী
রভাছাোঃ যাহফয়া খাতুন
মৃত রভাোঃ ভকবুর রাবন
আবভনা রফগভ
রভাোঃ ররাকভান রভৌরবী
রভাছাোঃ পাবতভা খাতুন
াইনেয যভান
নাজমুন নাায
রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন
রযানা রফগভ
রভাোঃ নাজমুর ক
রভাছাোঃ হফরহকছ আক্তায
রগাষ্ট দা
চম্পা যানী দা
রভাোঃ াবদক যদায
রযাবকয়া রফগভ
আবুর রাবন যদায
রযানা রফগভ
রভাোঃ আব্দুছ রছাফাান
রভাছাোঃ আবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ক
রজবুন নাায
রভাোঃ ইফাদত আরী
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রযনু আযা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ ছাবরা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয রখ
রভাছা রখাবতজা রফগভ
রভাাম্মদ রযপন উহিন
ইয়াছহভন আক্তায
রভাোঃ জাহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ যহদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর জহরর
আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ দুরার রাবন
নাহছভা আক্তায
আহভনুর ইরাভ
জাানাযা ইরাভ
মৃত গুরুদ যকায
বহক্ত যানী যকায
রভাোঃ াভসুর ক
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রনছা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/03/1988
12/12/1992
10/01/1996
19/03/1998
06/07/1990
01/11/1991
15/10/1992
29/09/1993
13/03/1992
20/05/1997
15/10/1992
07/11/1994
03/05/1990
15/06/1989
27/09/1994
02/12/1996
1/1/0001
04/11/1996
06/08/1997
01/01/1997
17/01/1990
14/10/1989
21/03/1991
12/05/1996
10/05/1993
01/02/1994
17/09/1997
07/03/1993
26/08/1992
08/07/1998
10/10/1994
17/04/1991
05/06/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89868

রভাোঃ াইমুর াান (শুব)

89869

রভাাম্মদ আব্দুয যহদ

89870

রভাোঃ সুভন মুিী

89871

যভা যানী হফশ্বা

89872

রভাোঃ যাজু ভুইুঁ য়া

89873

হদযাতুর মুনতাহ

89874

আছভা আক্তায

89875

াপছা আক্তায

89876

রভাোঃ এনামুর ক

89877

রভাোঃ ইভযান রাবন

89878

রদফাীল রন

89879

হফধান চন্দ্র রঘাল

89880

যাবদুর ক

89881

রভাোঃ রভাস্তাহকভ আরভ

89882

হজ.এভ. ীদুর ইরাভ

89883

রভাোঃ নুরুর ইরাভ

89884

রভাোঃ যভজান আরী

89885

রভবদী াান

89886

রগাহফন্দ ার

89887

জািাতুর রপযদাউ

89888

াহয়ভ রাবন

89889

ারভা আক্তায

89890

াাহযয়া আাবম্মদ

89891

রভাোঃ হদদারুর আরভ

89892

রভাোঃ কাউছায আবভদ

89893

রভাাম্মদ াইনের আরভ হভরন

89894

সুভাইয়া সুরতানা

89895

রুনু আক্তায ভী

89896

রভাোঃ হপক উল্যা

89897

রভাাোঃ আভা আক্তায

89898

রভাোঃ তাবযকুয যভান

89899

হউহর আক্তায

89900

ইভযান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াইদ-উর-আরভ
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ ছায়দুর ক
াহনা আক্তায
রভাোঃ রফরার মুিী
রভাছাোঃ নাহছভা রফগভ
যতন হফশ্বা
কারী তাযা হফশ্বা
রভাোঃ এনাবয়ত ভুইুঁ য়া
াবজযা রফগভ
খন্দকায রজাফাবয়য আর ভাাবুফ
হজনাত াযবীন
মৃত আব্দুর রভাতাবরফ
ারভা রফগভ
ইব্রাীভ খহরর
আবভনা আক্তায
রভাোঃ হনজাভ উহিন
রভাছাোঃ াবদা রফগভ
আব্দু ছাত্তায
রভাছাোঃ রযাকানা রফগভ
ইন্দু ভূলন রন
ভারা যানী রন
াযান চন্দ্র রঘাল
হদারী যাণী রঘাল
সুরতান আভদ
ছমুদা রফগভ
রভাোঃ ভকসুদ আরভ
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
গাজী আব্দু বুয
পহযদা খাতুন
রভাোঃ আোঃ যাজ্জাক
রভাাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ মযত আরী যদায
যহভা রফগভ
আবু ফককয হছহিক
ভবনায়াযা খাতুন
হকনু ার
কভরা যানী ার
রভাোঃ আবু তাবয
পাবতভা রফগভ
নান্নু হভয়া
াহনা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবয
পাবতভা রফগভ
জাবয আরী
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ নুরুিফী ভুইুঁ য়া
নাছহযন আক্তায
রভাোঃ হদলু হভয়া
কত আযা
রভাাম্মদ এনাবয়ত রাবন
রকাহনুয রফগভ
নূরুর আহভন
ভামুদা রফগভ
আফদুর ভাবরক খাঁন
আহজমুন রনছা
ভাোঃ রভাোঃ আবু ছাবর
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আভান উল্যা
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ খহরলুয যভান
হযনা রফগভ
জাভার উহিন
ারভা রফগভ
ফাবযক রফাযী
রাবনয়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

31/12/1993
02/12/1995
27/03/1993
26/04/1989
22/04/1992
14/02/1995
15/03/1989
01/01/1996
17/05/1992
16/07/1990
15/11/1994
03/11/1989
01/11/1993
19/04/1992
04/03/1988
01/02/1991
02/01/1994
10/08/1988
08/08/1987
31/12/1990
20/05/1995
10/06/1995
10/10/1997
16/12/1989
11/08/1996
12/01/1990
17/09/1998
15/01/1991
16/01/1990
30/01/1996
13/09/1995
29/03/1996
17/02/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89901

রভাোঃ আযানের ইরাভ

89902

রভাোঃ ারাউহিন ারাদায

89903

রভাোঃ বুরবুর কহযভ

89904

রভাোঃ রভাজাবম্মর ক

89905

ভয যীপ হকদায

89906

জাহদুর ইরাভ

89907

হরা আক্তায

89908

রভাোঃ এযাদুর ইরাভ

89909

রভাোঃ আবু ফকয হহিক

89910

রক, এভ, আহকফ রাবন

89911

রভাোঃ জাহকয রাবন

89912

জািাতুর রপযবদৌ

89913

রভাোঃ আরভগীয রাবন

89914

ারাউহিন আভদ

89915

নাজমুর াান

89916

রুহফনা আক্তায

89917

যাহকবুর ইরাভ

89918

রভাোঃ াবনয়াজ

89919

আনছায আরী

89920

রভাছাোঃ মৄথী আক্তায

89921

রভাোঃ রতৌহপকুর ইরাভ

89922

রভাোঃ আবু কারাভ

89923

রভাোঃ ভাসুদ যানা

89924

স্বন ার

89925

রভাোঃ আইয়ুফ আরী খান

89926

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

89927

রভাোঃ াহপজুর ইরাভ

89928

রভাোঃ আবুর াবভ

89929

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

89930

রভাোঃ নাহদ াান

89931

রভাোঃ ভজনু হভয়া

89932

আহতকা হফনবত যভান

89933

রভাোঃ নেলু রাবন পাবতভী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
মৃত রভাোঃ আবনায়ায রাবন ধলু
ারাদায
ভভতাজ
রফগভ
রভাোঃ
আব্দুর
রহতপ
কুরছুভা
রভাোঃ ভভতাজ আরী যকায
রভাছাোঃ ভহছযন রনছা
রভাোঃ ভান ারুনী
জাানাযা রফগভ
আব্দুর রহতপ
জাবদা রফগভ
রভাোঃ আতাউয যভান
হহযন আক্তায
রভাোঃ রভাাম্মাদ আরী
হযহনতন
আব্দুর জহরর
মৃত রযাবকয়া রফগভ
রক, এভ, হফল্লার রাবন
রভাছাোঃ াহয়া সুরতানা
রভাোঃ আপজার রাবন
রভাছাোঃ যনাযা খাতুন
পহযদ উহিন
াহদা
রভাোঃ াজাান আরী
যহভা খাতুন
আব্দুর য়াাফ
হহযন
হজিাত আরী
জাানাযা রফগভ
হুভায়ুন কহফয দ িায
রভাাোঃ ভহজযন রফগভ
রভাোঃ খহরলুয যভান
হর রফগভ
রভাোঃ খহরলুয যভান
াবজদা রফগভ
আবু ফাক্কায
হনবজরা
রভাোঃ আব্দুর জহরর হভয়া
াবজদা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছারাভ
মৃত পাবতভা রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ গাজীউয যভান
রভাছাোঃ ভাবরা খাতুন
দীনফন্ধু ার
রিী যানী ার
রভাোঃ আব্দুর াফ খান
যাহজয়া খাতুন
রভাোঃ আবু াঈদ
রাইরী রফগভ
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ াহভদা রফগভ
মৃত রভাোঃ াজাান আরী
াহনা
রভাোঃ আহজজুর ক
রভাছাোঃ াবজদা খাতুন
রভাোঃ আভনুল্লা
রভাাোঃ নাজভা আকতায
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ য়াহরউয যভান
অিনা যভান
রভাোঃ রগারজায রাবন
জাবদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

08/02/1994
25/06/1994
04/04/1991
15/06/1993
01/01/1990
06/01/1990
05/07/1994
03/02/1991
15/12/1995
21/01/1992
20/11/1987
01/01/1998
17/07/1988
15/02/1988
12/12/1994
10/05/1997
25/10/1998
05/10/1990
08/02/1989
26/10/1992
01/03/1995
01/02/1989
09/10/1996
12/09/1987
01/01/1991
25/05/1987
19/02/1993
12/12/1990
01/01/1997
30/12/1991
11/12/1994
05/10/1994
15/02/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89934

রভাোঃ এহভর যকায

89935

রভাোঃ পাযান ভাসুদ

89936

রভাোঃ আব্দুর জহরর

89937

রভাোঃ রাবর কহফয

89938

রভাোঃ আানুর ক

89939

রভাোঃ রখাযবদ আরভ

89940

ভাসুভ হফল্লা

89941

রভাাম্মদ আতাউয যভান

89942

রভাোঃ নাজমুর রাবন

89943

রভাস্তাহপজুয যভান

89944

কাজী হভল্টন রাবন

89945

রভাোঃ জাপয উহিন

89946

আাদুজ্জাভান

89947

রভাোঃ রভাক্তায রাবন

89948

কাভরুর ইরাভ

89949

উবম্ম কুরসুভ

89950

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

89951

সুান্ত কুভায

89952

যাাদুর ইরাভ

89953

হদররুফা ফানু

89954

রভাোঃ রাাগ রাবন

89955

রভাোঃ আব্দুর ািান

89956

রভাোঃ আব্দুর ভািান

89957

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

89958

রভাাোঃ মুনবচবযা রফগভ

89959

সুফণ িা ফারা ভন্ডর

89960

রভাোঃ আর-আভীন

89961

রভাোঃ হযন রাবন

89962

রভাোঃ হযনের ইরাভ

89963

রভাোঃ আবু তারা

89964

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

89965

রভাোঃ খায়রুর ফাায যকায

89966

তাবভযী সুরতানা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত ায়দায আরী
রভাছাোঃ রযাহজনা খাতুন
রভাোঃ হফফয যভান
মৃত পাযানা আক্তায রফফী
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ আনহজরা খাতুন
মৃত রভাোঃ াইদুর যভান
রভাছাোঃ াহনা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ তহভনা রফগভ
রভাোঃ আযাপ আরী
রভাছাোঃ রখাবতজা রফগভ
ভাইনুর ইরাভ
নাহদযা রফগভ
রভাাম্মদ াজাান হভয়া
রভাাম্মৎ রদবরায়াযা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয ভান
নাজমুিাায রফগভ
মৃত আব্দু জহরর
হহিকা ফানু
কাজী কারাভ উিীন
হভব ছুযতী রফগভ
আফদুর হদ
আবনায়াযা রফগভ
আব্দুর াহরভ
াহনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
রগারাী রফগভ
আব্দুর ভািান
ছাবযা রফগভ
রক, এভ াভছুর আরভ
হহযন আযা আরভ
মৃত যহভজ উিীন
আবরনুয রফগভ
মৃত দয়ানাথ চন্দ্র যকায
কল্পনা যানী যকায
হভজানুয যভান
ভঞ্জুয়াযা রফগভ
চাঁনভিীন
খাহদজা রফগভ
আাভভদ আরী
এপ খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
াহরভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
াহরভা রফগভ
রভাোঃ তহযকুর আরভ
রভাাোঃ রখাবতজা রফগভ
রভাাোঃ ভহনরুর ইরাভ
রভাাোঃ নাযহগ রফগভ
কৃষ্ণদ ভন্ডর
অচ িনা যানী ভন্ডর
রভাোঃ আব্দুর াই
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ খাবজভ আরী
রভাছাোঃ রযখা খাতুন
রভাোঃ আকফয আরী রখ
মৃত ফাাতুন রফগভ
রভাোঃ াবদকুর ইরাভ
রভাছাোঃ রনক ফানু
রভাোঃ ররাকভান আরী
রভাছাোঃ ছইভন রফগভ
রভাোঃ জহরুর ইরাভ
রভাছাোঃ খাহফযা রফগভ
রভাোঃ জহরুর ক
আবয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/01/1988
19/10/1994
01/01/1989
03/04/1988
10/06/1993
05/03/1994
16/04/1996
03/01/1988
25/02/1993
01/04/1992
10/08/1995
25/12/1995
08/10/1991
30/04/1988
12/07/1987
13/05/1988
01/08/1993
01/01/1991
22/10/1994
04/01/1994
24/01/1991
03/03/1989
01/01/1993
11/09/1991
11/02/1991
20/08/1996
02/10/1989
10/11/1989
20/10/1992
01/12/1990
24/08/1993
10/08/1987
25/05/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

89967

রভাোঃ রযবদায়ান উল্লযা হহিকী

89968

রভাছাোঃ যাবরা খাতুন

89969

আবনায়ায রাবন

89970

রভাোঃ রহরভ উহিন

89971

রভাোঃ নাজমুর রাাইন

89972

ইউসুপ আরী

89973

পজবর যাহব্ব

89974

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

89975

রভাোঃ আহরনুয যভান

89976

রভাোঃ এভদাদুর ক

89977

রভাোঃ ািাভ রাবন

89978

তাহযকুর ইরাভ

89979

রভাোঃ নাহয উহিন

89980

রভাোঃ রযজয়ানুর কহফয

89981

রভাোঃ ারুন-অয-যহদ

89982

রভাোঃ বুরবুর আবভদ

89983

কাায আবভদ

89984

রভাোঃ নাজমুর াান

89985

যহভা খাতুন

89986

রভাোঃ কুদ্দু মুিী

89987

রভাোঃ যতন আরী

89988

রভাোঃ যহপকুন নফী

89989

রভাাই রভনুয

89990

রভাোঃ জুবয়র ইরাভ

89991

রভাোঃ াারুর ইরাভ

89992

আবু াবভ

89993

রভাোঃ ভামুদুর াান

89994

াহফনা ইয়াহভন

89995

রভাোঃ ফায়দুয যভান

89996

রভাোঃ াইনের ইরাভ

89997

রভাোঃ আহজজুর ক

89998

রভাোঃ আব্দুয যভান

89999 আবনায়ায রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
যতন হভয়া
নুপা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
রভাছাোঃ াহনা রফগভ
নাহজভ উহিন
আহছয়া খাতুন
ফহয উহিন
নাজভা রফগভ
রভাোঃ নাহয ারাদায
ঝযনা রফগভ
খাজামুহিন
রযভফানু
অহদুয যভান
রজযাৎস্দা রফগভ
নূয রভাাম্মদ পহকয
াহভদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহকভ
রভাছাোঃ আহরজন খাতুন
রভাোঃ রখাযবদ আরী
হজিাত আক্তায
রভাোঃ আরী রাবন
ভায়া রফগভ
আব্দুর গনেয হভয়া
হমু রফগভ
রভাোঃ আহজজুর রখ
রভাছাোঃ ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ আজগায আরী
রভাছাোঃ ারুর রফগভ
রভাোঃ কুব্বাৎ আরী যীপ
াহরভা খাতুন
রভাোঃ আরাউিীন
রভাছাোঃ রজানা খাতুন
রভাোঃ ভহভনুয যভান
রভাছাোঃ হপবযাজা খাতুন
রভাোঃ হুযমুজ আরী
াবযা খাতুন
আব্দুয যহভ
রুফীয়া রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
যাাতুন রনছা
রভাোঃ এজাবুর ক
রভাছাোঃ রপনী রফগভ
রভাোঃ আোঃ ভহতন
যাহপকুন নাায
যাহজউর ক
রভাযবদা রফগভ
মৃত আোঃ ভহজদ
রভাছাোঃ জহযনা রফগভ
রভাোঃ যায়ান আরী
জহযনা রফগভ
রভাাযপ রাবন
যাবদা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ারাভ হভয়া
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
হপরুজ হভয়া
রজাছনা রফগভ
রভাোঃ একান্দায মুিী
শুকুযজান হফহফ
রভাোঃ রযজাউর কহযভ
রভাছাোঃ াবজদা খাতুন
রভাোঃ তাবয আরী
রভাছাোঃ াভসুিাায
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ আহজজা রফগভ
নজরুর ইরাভ
আবনায়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

31/07/1990
10/08/1990
07/09/1989
02/05/1993
20/10/1997
31/12/1992
01/03/1991
13/04/1994
17/11/1995
11/02/1993
01/10/1991
15/09/1996
17/03/1990
12/09/1991
18/06/1996
01/01/1989
22/02/1992
10/05/1996
04/03/1993
11/03/1989
17/09/1993
29/06/1987
12/11/1989
01/01/1993
29/04/1988
01/01/1990
27/12/1987
01/01/1990
10/05/1998
19/01/1995
18/10/1993
05/03/1993
07/04/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90000

রভাোঃ াভছুজ্জাভান খান

90001

রভাোঃ াজাান হযাজ

90002

রভাোঃ যাহপউর আরভ

90003

রভাোঃ বুজ

90004

রুবফর যদায

90005

রগাহফন্দ চন্দ্র ীর

90006

সুধাাংশু ভন্ডর

90007

রভাোঃ াহকর যকায

90008

রভাোঃ আরীভ হভয়া

90009

রভাোঃ জয় াান

90010

রভাছাোঃ ইহত খাতুন

90011

রভাোঃ হপকুর ইরাভ রাাগ

90012

রভাোঃ াাদৎ রাবন

90013

রভাোঃ তাবযক যভান

90014

নুরুর ইরাভ

90015

রভাোঃ যাবর ফাবু

90016

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

90017

রভাোঃ ভাহনক হভয়া

90018

রভাোঃ ইহরয়া রাবন

90019

যাবর

90020

রভাোঃ াজ্জাদুয যভান

90021

রভাোঃ আর-আহভন

90022

খন্দকায যাহজফ

90023

ভামুদা ইরাভ

90024

মুহক্ত খাতুন

90025

রভাোঃ আহজজুর ক

90026

রভাোঃ আরভগীয রাবন

90027

জয়শ্রী যাণী

90028

ল্লফী যানী ভন্ডর

90029

ধনিয় কুভায ভন্ডর

90030

জগদী চন্দ্র ফভিন

90031

সুব্রত কুভায ভন্ডর

90032

রভাোঃ যানু ভন্ডর

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াবনয়াজ খান
রভাছাোঃ খায়রুিাায খানভ
রভাোঃ আহপজায যভান
াবজযা খাতুন
রভাোঃ ভহভনুয যভান
রভাছাোঃ বুরবুহর রফগভ
রভাোঃ ইভাইর
ভাছুভা রফগভ
ফাবুর যদায
পাহভা রফগভ
জীফন চন্দ্র ীর
হখা যানী
প্রান্ত ভন্ডর
রদফী যানী ভন্ডর
রভাোঃ ভহন যকায
রভাাোঃ রহরনা রফগভ
মৃত ভয আরী
মৃত খাহদজা রফগভ
মৃত রদরফায রাবন
রভাছাোঃ যাবরা খাতুন
রভাোঃ ইাক উিীন
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রহরনা খাতুন
রভাোঃ ইহি আরী
রভাছাোঃ ভাবরকা খাতুন
রভাোঃ ায়দায আরী
মৃত চম্পা খাতুন
াভসুর আরভ
আহছয়া রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ আহফয়া রফগভ
রভাোঃ ছবফদ আরী
রযনু রফগভ
রভাোঃ ভাবজদ হভয়া
রভাছাোঃ াহনা রফগভ
রভাোঃ ভহতউয যভান
ভবনায়াযা রফগভ
আোঃ ভহজদ
তনেযা খাতুন
রভাোঃ জহুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ াাযা রফগভ
রভাোঃ রদাবয়ত রাবন
রভাাোঃ ঝণ িা রফগভ
রভাোঃ ররার হভয়া
যনাযা
আজারুর ইরাভ
আয়া রফগভ
আবু আিাছ রখ
ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ আরাউিীন
রভাছাোঃ রজানা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
রভাছাোঃ যহদা খাতুন
হচত্তযিন ভন্ডর
কাজর রতা যানী
রগাার চন্দ্র ভন্ডর
প্রবাতী যানী ভন্ডর
প্রবাল চন্দ্র ভন্ডর
ারুর যানী
হযদ ফভিন
চরা যানী
হযভর কাহন্ত ভন্ডর
ছহফ যানী ভন্ডর
জহয উিীন ভন্ডর
রফগভ রযাবকয়া
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

14/06/1988
28/09/1992
15/11/1988
25/02/1988
20/08/1996
07/07/1991
25/06/1992
31/12/1989
31/12/1993
01/10/1996
02/01/1900
12/08/1994
25/12/1996
11/12/1996
01/06/1991
18/02/1998
01/07/1991
08/08/1996
25/11/1989
10/10/1995
15/09/1997
02/07/1995
22/12/1987
07/06/1995
10/02/1995
30/12/1998
18/07/1998
10/05/1994
28/11/1993
16/11/1989
23/01/1994
06/02/1996
01/01/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90033

যাহুর রদফ ভন্ডর

90034

রভাোঃ আযানেজ্জাভান

90035

রভাোঃ া আরভ

90036

রভাোঃ যাবর যানা

90037

রভাোঃ যহকবুর ইরাভ

90038

রভাোঃ ারুন অয যহদ

90039

রভাোঃ আহভরুর ইরাভ

90040

হফত্র কুভায ভন্ডর

90041

দয়ার কুভায ারদায

90042

আবু আইয়ুফ আনাযী

90043

সুজন হভয়া

90044

রভাোঃ স্বন হভয়া

90045

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

90046

রভাোঃ আবনায়ারুর ইরাভ

90047

সুভনা হহিকী

90048

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

90049

রক, এভ, ইভযান

90050

রভাোঃ ািাভ রাবন

90051

রভাোঃ ভহনয

90052

রভাোঃ আকতায রাবন

90053

রভাোঃ ভনজুরুর ক

90054

রভাোঃ কহফয রাবন

90055

উত্তভ কুভায বাদুড়ী

90056

রভাোঃ ভাহনক খান

90057

সুকুভায ভহল্লক

90058

হভজানুয যভান

90059

যহফন ার

90060

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

90061

আযপানুর গহন

90062

পাহভ াহযয়ায

90063

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

90064

রভাোঃ আরাহভন রাবন

90065

রভাোঃ পায়জার ফাযী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ভাখন রার ভন্ডর
কাঞ্চন যানী ভন্ডর
রভাোঃ নজমুর ক
রভাছাোঃ আযাবপান রনছা
রভাোঃ দাদন আকন
রভাাোঃ হফউটি রফগভ
রভাোঃ ররাকভান রাবন
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ ফজলুয যভান
স্বপ্না রফগভ
রভাোঃ ভাসুদ হভয়া
পাবতভা খাতুন
রভাোঃ জাবফদ আরী রখ
রভাছাোঃ জহুযা খাতুন
অহজত কুভায ভন্ডর
যহন ফারা ভন্ডর
াংকয ারদায
অহনতা ারদায
মুাম্মদ ভবয আরী
রাইরী রফগভ
আাদুর ক
রজানা রফগভ
রভাোঃ জাদুহভয়া
রভাছাোঃ ভবভরা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
আজমুদা রফগভ
রভাোঃ বতয়ফ আরী খান
রভাাোঃ ফাারুন রনছা
রভাোঃ ইকফার জাহদ
আবয়া খাতুন
রভাোঃ আহজজুর ইরাভ
রভাছাোঃ মুযাত জাান
মুনছুয আবভভদ
হপবযাজা
মুনছুয আবভভদ
হভব হপবযাজা
রভাোঃ ভহজবুর ক
রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ
ফযকত উল্লা
সুহপয়া রফগভ
গুরুদা বাদুড়ী
ভায়া যানী বাদুড়ী
রভাোঃ রগারাভ ভবস্তাপা খান
াানাজ রফগভ
ভবনাযিন ভহল্লক
সুফাী যানী ভহল্লক
রভাোঃ রানা হভয়া
যাহভা
ফীবযন্দ্র ার
ঊলা যাণী ার
রভাোঃ হদুর ইরাভ
াভসুন নাায
রভাাম্মদ আফদুর গহন
সুরতানা নাহযন
রভাোঃ রগারাভ কহফয
কাভরুর রনা
রভাোঃ আতাায আরী
রভাছাোঃ রুহফয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহকভ
রভাছাোঃ ভহজিনা খাতুন
রভাোঃ রভাকাযযভ রাবন
রভাছাোঃ হফউটি রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/08/1987
29/01/1989
12/12/1998
24/08/1992
24/11/1995
01/02/1990
05/10/1989
20/03/1991
17/09/1993
09/01/1988
20/08/1993
10/10/1993
30/12/1992
10/09/1991
01/01/1990
20/11/1994
28/08/1987
15/05/1994
25/12/1995
24/10/1994
12/11/1997
16/10/1990
18/11/1989
28/08/1993
17/02/1996
20/02/1989
26/11/1990
22/12/1988
22/10/1987
25/08/1991
23/01/1991
11/14/0001
08/02/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90066

ম্ভু দা

90067

রভাোঃ আর-আহভন রাবন খান

90068

রভাোঃ এনামুর ক

90069

ভারুপউর আজাদ

90070

রযবফকা সুরতানা

90071

রভাোঃ রাবর যানা

90072

রভাোঃ াহভউর ইরাভ

90073

রভজফা গাজী

90074

রখ াভীভ আবভদ

90075

রভবদী াান

90076

রভাোঃ াান খান

90077

রভাোঃ ারাদীন া

90078

রভাছাোঃ আহযপা রফগভ হরহ

90079

রভাোঃ এখরাছুয যভান

90080

রভাোঃ ভাসুদ যানা

90081

রভাোঃ আজাদ দ িায

90082

রভাোঃ াআরভ

90083

রাবর ন্যাভত

90084

আরভগীয ক

90085

রভাোঃ রযাকন উহিন

90086

কৃষ্ণদা গাইন

90087

রভাোঃ কাইজায রখ

90088

রভাোঃ যাবর হভয়া

90089

কাজী হযয়াজুর ইরাভ

90090

রভাোঃ ইয়াহছন আরভ

90091

রভাোঃ অহদুয যভান

90092

রভাোঃ পহযদুর ইরাভ

90093

রভাোঃ জীফন াান

90094

হয়াাংকা যাণী ভন্ডর

90095

রভাোঃ আবুর কাবভ হভয়া

90096

রভাোঃ আবু াঈদ

90097

আপবযাজা খাতুন

90098

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
চন্দন দা
রফরী দা
রভাোঃ আবনায়ায রাবন খান
আরীভা রপযবদৌী
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু রখ
রভাছাোঃ রাইরী খাতুন
আহতয়ায যভান
ভাকসুদা রফগভ
আজাায আরী
াহছনা রফগভ
রভাোঃ ফাদা হভয়া
রভাছাোঃ াায ফানু রফগভ
রভাোঃ া আরভ
রভাছাোঃ াবফযা ইয়াহভন
রভাোঃ হযাজ গাজী
হহভরা খাতুন
রভাোঃ হযনের ইরাভ
াহদা রফগভ
আবুর াান
রবফকা খাতুন
রভাোঃ নাহয উহিন খান
যহভছা রফগভ
রভাোঃ নাহজভ উিীন
রভাছাোঃ ছাহরা রফগভ
রভাোঃ জুভাবয়ত খান
রভাছাোঃ জুবরখা রচৌধুযী
রভাোঃ ভানেজ হভয়া
ভজহরলা রফগভ
রভাোঃ এযাদ আরী
রভাছাোঃ ভাহনকজান হফহফ
আউয়ার যদায
যাবরা খাতুন
রভাোঃ াবতভ আরী খান
রভাছাোঃ রজবুবিছা খাতুন
আব্দুর জহরর ন্যাভত
ফকুর রফগভ
ইউনুছ আরী
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গহণ
পহযদা খাতুন
হযভর দা গাইন
হফতা দা গাইন
রভাোঃ মুহজফয রখ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ রফভারা খাতুন
কাজী রভাবয়ত রাবন
যত্না রফগভ
রখ নজরুর ইরাভ
নূরুিাায রফগভ
রভাোঃ হফফয যভান
সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ রভাহপকুয যভান
রভাছাোঃ রপযবদৌী রফগভ
মৃত াভসুয রজাহ্া
রভাছাোঃ াহগযা রফগভ
হনতাই চন্দ্র ভন্ডর
তী যাণী ভন্ডর
রভাোঃ ছাবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ কাফাী রফগভ
রভাোঃ ভান আরী
রভাছাোঃ সুহপয়া হফহফ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ পহযদা খাতুন
রভাোঃ াআরভ মৃধা
রহরনা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/02/1997
19/08/1991
15/04/1994
18/12/1995
07/05/1989
21/10/1988
28/10/1989
13/05/1996
10/10/1997
20/06/1991
15/11/1993
15/08/1998
02/01/1988
16/09/1988
09/10/1992
28/12/1993
21/10/1987
15/08/1987
08/10/1995
09/05/1995
04/05/1995
22/10/1988
20/01/1998
02/03/1995
22/11/1993
28/03/1988
25/06/1996
10/04/1995
16/01/1998
10/11/1994
01/01/1996
15/02/1992
03/11/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90099

প্রনয় অহধকাযী

90100

রভাোঃ াযববজ আবভদ

90101

রভাোঃ আবযক আরভ

90102

রভাোঃ রভাখবরছুয যভান

90103

কাজী ইকফার রাবন (পযাদ)

90104

রযাকাইয়া ক হউহর

90105

রভাোঃ আবু ফকয হহিক

90106

রভাোঃ াান আরী

90107

রভাোঃ আব্দুয যহদ

90108

এ. এ. এভ. াহকর হফন আরভ

90109

রভাোঃ নাজমুছ াাদাত

90110

রভাছাোঃ পাযানা খাতুন

90111

ভহন রস্কায

90112

হফত্র কুভায যফাউহরয়া

90113

ানহকাং ভন্ডর

90114

রভাোঃ হরজন হভয়া

90115

আহক আর আহভন

90116

রভাোঃ ইভহতয়াজ কহফয

90117

রভাোঃ আাদুজ্জাভান কাায

90118

রভাাোঃ াযবীন আক্তায

90119

রভাোঃ যাইসুর ইরাভ

90120

আযাপাত যভান

90121

রভাোঃ াজারার

90122

রভাোঃ পয়ার আরী

90123

রভাাম্মদ আর রুানী প্রধান

90124

রভাোঃ রভবদী াান

90125

রভাোঃ নুরুর আপায

90126

মৄফাইয

90127

রভাোঃ আর আহভন

90128

রভাোঃ আহজজুয যভান

90129

াভীভা নাহযন

90130

রভাোঃ নূয রভাাম্মদ আজাদী

90131

আতাউয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
হজবতন অহধকাযী
ভারা অহধকাযী
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
াযবীন রফগভ
রভাোঃ া আরভ
ছাবরা রফগভ
আবুর াবভ
কুরছুভা রফগভ
নাছীয উহিন
ভাজদা রফগভ
রভাোঃ রভাজাভবভর ক
রভাছাোঃ াভছুিাায
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ হখনা রফগভ
রভাোঃ হভযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ এরাহ ফক
রভাছাোঃ যাবদা রফগভ
এ. রক. এভ জাাঙ্গীয আরভ
াভসুিাায রফগভ
রভাোঃ রভাছবর উহিন
হহযন আক্তায
রভাোঃ রতাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ আপবযাজা খাতুন
আব্দু াভাদ রস্কায
রযখা রফগভ
সুভর চন্দ্র ফাউহরয়া
ছহফ যানী
ভাখন রার ভন্ডর
কাঞ্চন ফারা ভন্ডর
রভাোঃ আবু াইদ আকন্দ
রভাছাোঃ াবরা রফগভ
হযাজুর ইরাভ
আঞ্জুভান আযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ যউপ যকায
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ আোঃ রভাতাবরফ ারাদায
রভাাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ রভাতাবরফ াাং
রাবনয়াযা
রভাোঃ রফাযান উহিন হভয়া
ারভা আক্তায
রভাোঃ হভজানুয যভান
াহপয়া রফগভ
মৃতোঃ ভান গহন
রভাাোঃ জহুযা রফগভ
রভাোঃ মুনসুয আরী
রভাছাোঃ রপহি আকতায
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভাকসুদুয যভান
াহফনা ইয়াহভন
রভাোঃ আফদুর গাপপায
নুযজাান রফগভ
মৃত আব্দুর ািান
ঝণ িা আক্তায
মৃত রভাোঃ আব্দুর জব্বায
আবভনা রফগভ
রভাোঃ াছান আরী
রভাছাোঃ জহুযা খাতুন
রভাোঃ আবুর কাবভ
পহযদা ইয়াছহভন
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
নূয নাায রফগভ
রভাোঃ ভন ারাদায
হয বানু
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

04/10/1990
16/11/1998
30/11/1995
19/07/1998
22/03/1994
25/08/1992
01/02/1969
25/07/1992
01/02/1994
13/08/1993
01/01/1996
01/01/1992
05/04/1993
15/04/1990
01/09/1992
01/01/1994
25/12/1993
01/12/1993
02/06/1993
05/07/1988
06/10/1992
01/11/1989
21/07/1990
22/11/1995
09/01/1992
22/12/1993
03/01/1995
01/01/1991
12/09/1989
05/01/1989
01/12/1988
03/07/1989
01/01/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90132

সুজন যকায

90133

খাবরক াইনেল্লা

90134

রভাোঃ আভজাদ রাবন (জয়)

90135

রভাোঃ আবু াঈদ হিীক

90136

হফত্র কুভায মৃধা

90137

রভাোঃ াহজদুর ইরাভ

90138

অরক তালুকদায

90139

ধীবযন্দ্র চন্দ্র দা

90140

রাবর দা

90141

হফদুযৎ রচৌধুযী

90142

রভাোঃ রভাদাহিয আরী

90143

রভাোঃ রতৌহকয আবভদ

90144

যাহজফ চন্দ্র যকায

90145

পযাদ রাবন

90146

ান কুভায

90147

রখ আবু জাপয

90148

আব্দুল্লা আর ভাসুভ ইভন

90149

নাজমুর াান

90150

রভাোঃ আহকদুর ইরাভ

90151

রভাোঃ যাহদুর াান খান

90152

রভাোঃ আবু ইভাইর

90153

াগয চন্দ্র ভারাকায

90154

রভাোঃ নজরুর ইরাভ

90155

রভাোঃ আব্দুর আয়ার

90156

হযন চন্দ্র ীর

90157

হভজানুয যভান

90158

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

90159

আব্দুল্লা আর ভামুন

90160

রভাোঃ াইনের ইরাভ ভজুভদায

90161

রভাোঃ আহভয রাবন

90162

রভাবনা মুমু

90163

সুভনা আপবযাজা

90164

রা আপবযাজ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
দীবন চন্দ্র ফভিন
ভায়া যানী
ইভান আরী
ভবনায়াযা
রভাোঃ খাবদভ আরী
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
রভাছাোঃ ছাবযা রফগভ
সুবন্দ্র নাথ মৃধা
কহনকা যানী মৃধা
রভাোঃ তাবজয আরী
আবরয়া খাতুন
অযহফন্দু তালুকদায
চাবভরী তালুকদায
অভয চাঁদ দা
রফঙ্গ ভী দা
জান্টু চন্দ্র দা
সুপ্রবা যানী দা
ফীবয চন্দ্র রচৌধুযী
ভীযা যানী রচৌধুযী
রভাোঃ আরনে হভয়া
াবরভা খাতুন
রভাোঃ রভাযাদুজ্জাভান আনছাযী
ানাজ রফগভ
অহখর চন্দ্র যকায
হখা যানী যকায
আকফয আরী
আবয়া খাতুন
প্রবাত চন্দ্র রঘাল
হযনা যানী রঘাল
রখ রতাযাফ আরী
সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ খহরলুয যভান
ভভতাজ াযবীন
আতাায আরী রভাল্লা
বযজান রনছা
রভাোঃ রভাজাায পহকয
যাবরা রফগভ
রভাোঃ আজায আরী
রভাছাোঃ রভাবভনা রফগভ
মৃত আবুর কাবভ
রভাছাোঃ আবনায়াযা খাতুন
হযভর চন্দ্র ভারাকায
হফউটি যানী ভারাকায
রভাোঃ রভাাযপ রাবন
রভাাোঃ নয়ন আক্তায
রভাোঃ পজলুর ক
সুবরখা রফগভ
অহখর চন্দ্র
তাী যানী
রভাোঃ াছান আরী
যহভা রফগভ
রভাোঃ কারাচাদ যকায
রভাছাোঃ জাবদা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রযনুকা াযহবন
রভাোঃ আফদু ারাভ ভজুভদায
যাবনা আক্তায ভজুভদায
রভাোঃ তহযক উল্লা
নূয জাান রফগভ
রখ ভহউহিন হযটুর
াভছুয নাায
আবুর কারাভ রভাল্যা
কবভরা রফগভ
আবুর কারাভ রভাল্যা
আহছয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/11/1988
03/02/1993
04/01/1995
20/08/1993
01/01/1994
21/11/1989
25/11/1988
08/06/1995
14/09/1997
22/08/1988
25/11/1988
31/12/1992
06/01/1988
29/10/1992
18/07/1996
21/04/1988
30/12/1993
15/04/1991
06/08/1994
13/12/1989
12/08/1990
26/07/1996
10/10/1992
20/12/1990
19/04/1995
04/08/1994
31/12/1994
30/10/1993
02/01/1993
18/11/1994
08/09/1994
10/05/1993
15/12/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90165

ভহনযা আক্তায

90166

আব্দুল্লা

90167

সুব্রত কুভায দা

90168

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ ভীয

90169

রভাোঃ এনামুর ক

90170

হননৄন চন্দ্র যায়

90171

রভাোঃ কাভরুর াান

90172

রভাোঃ তাভহজদুয যভান

90173

রভাোঃ ইয়াহছয আযাপাত

90174

ভহউয যভান

90175

রযাকুনুজ্জাভান

90176

পযাদ রাবন

90177

রভাোঃ জাহকয রাবন

90178

রভাোঃ আোঃ াহরভ

90179

রভাোঃ ইব্রাীভ কহফয

90180

রভাোঃ আব্দুর কহযভ

90181

রভাোঃ রপযবদৌ াান

90182

তাহরভা আক্তায

90183

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

90184

রভাোঃ আর আহভন রাাইন

90185

সুভা

90186

রহরনা খাতুন

90187

রভাছাোঃ রযবনা াযবীন

90188

আহভনুর ইরাভ

90189

াহকরা আক্তায

90190

খুযহদ জাান

90191

রভাোঃ জুবয়র হভয়া

90192

রভাোঃ রভাস্তপা কাভার

90193

রভাোঃ হভজানুয যভান

90194

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

90195

রযবফকা সুরতানা

90196

ভাহপ্রয়া াযবীন

90197

রভাোঃ ইভাভ হুাইন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃাোঃ আজগয ভন্ডর
যাবরী রফগভ
আব্দুর াহভদ
আবরয়া রফগভ
নীরকভর দা
তাী যানী দা
আদভ আরী ভীয
রজাবফদা খাতুন
রভাোঃ জনাফ আরী
রভাছাোঃ পাবতভা খাতুন
হনযিন যায়
হদারী যায়
মৃত রভাোঃ াহফবুয যভান
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ ভাাবুবুর রাবন
াহফা সুরতানা
রভাোঃ রহকতুল্লা হকদায
রভাাোঃ াানাজ রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
ভহজযন
জাভার উহিন
রহতপা রফগভ
জাভার উহিন
রহতপা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
কাহনজ পাবতভা
রভাোঃ যহফউর ইরাভ
রভাাোঃ াহভদা খাতুন
মৃত রাবন আরী
াভছুন নাায
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রযহজয়া খাতুন
রভাোঃ শুকুয আরী প্রাভাহনক
াহনা খাতুন
তাইজুর ইরাভ
আবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ ায়দায আরী
মুক্তা ভারা
রভাোঃ আান আরী
রভাছাোঃ রবরনা রফগভ
রভাোঃ জারার উহিন াবরায়ান
যাহভা
রভাোঃ ভহপজ উহিন
াবভনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
রভাছাোঃ নহন িভা খাতুন
রভাপাবজ্জর রাবন
আহছয়া খাতুন
রখ ফায়দুর ক
যন আযা
আব্দুর খাবরক যদায
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
াহনা রফগভ
রভাোঃ আব্দু রাফান
রভাছাোঃ জািাত আযা
রভাোঃ ভহতয়য যভান
রভাছাোঃ ভাবরকা রফগভ
রুহুর আহভন চাঁন হভয়া
রভাাোঃ যানী রফগভ
নাই
নাই
রুহুর আহভন যকায
রফগভ রযাবকয়া খানভ
পারুক হুাইন গাজী
পাহতভা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

06/02/1991
10/12/1992
18/10/1995
01/01/1996
26/05/1995
12/03/1989
29/12/1992
30/11/1995
03/03/1996
01/01/1993
29/10/1992
05/03/1991
01/01/1997
16/06/1987
12/10/1989
21/01/1988
01/12/1991
07/03/1996
26/10/1989
01/05/1994
13/11/1994
14/05/1990
15/06/1998
14/08/1997
25/01/1993
22/10/1990
01/01/1991
13/04/1988
03/05/1996
30/06/1993
31/10/1993
10/09/1989
31/12/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90198

রভাোঃ এনামুর কহফয

90199

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ

90200

যাভকৃষ্ণ বফষ্ণফ

90201

রভাোঃ আফদুয যভান খান

90202

রভাোঃ ভাহপক খান

90203

রভাোঃ আবনায়ায জাান টিটু

90204

পাযজানা আক্তায

90205

রভাাম্মদ আহযনের ইরাভ

90206

ভহনরুর ক রচৌধুযী

90207

মুাম্মদ আবুর াবভ

90208

াহনুয আরভ কহর

90209

রভাোঃ ভহনুযজ্জাভান

90210

রভাোঃ যায়ান কহফয

90211

রভাছাোঃ রপারী খাতুন

90212

আহযনেয যভান

90213

রভাোঃ রুকনুজ্জাভান

90214

রভাোঃ নাহছয উহিন

90215

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

90216

রভাোঃ যাহকফ উহিন খান

90217

রভাোঃ তুহন পহকয

90218

পবয়জ উহিন

90219

রভাোঃ ান আরী

90220

রভাোঃ যাহকফ াান

90221

রভাোঃ আব্দুর কাবদয

90222

রভাাোঃ উবম্ম ারভা

90223

রকাহনুয রফাযী

90224

রভাোঃ াাদাত উল্লযা

90225

রভাোঃ হযয়াদ রাবন

90226

হফজরী রদফনাথ

90227

রভাোঃ সুজন যানা

90228

রুবফর চাকভা

90229

হভঠুন চন্দ্র দা

90230

রভাোঃ আহতকুয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ আোঃ াহরভ গাজী
যহভা রফগভ
বৃন্দাফন বফষ্ণফ
প্রহতবা যানী বফষ্ণফ
রভাোঃ আতাায রাবন খান
রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ ইরাভ উহিন
রভাছাোঃ জহযনা আক্তায
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রযাজী রফগভ
রভাাম্মদ আব্দুর ফাবযক
াভছুিাায
ফহরুর ক রচৌধুযী
ডহর রফগভ
মুাম্মদ নূরুর ইরাভ
রাইরী রফগভ
রভাোঃ া আরভ
াহদা আরভ
রভাোঃ রুস্তভ আরী
ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ যবানাযা রফগভ
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
াভসুর ক
খাবরদা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রযাহকয়া রফগভ
রভাোঃ সুরতান হাং
ভবনায়াযা
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ যহপক উহিন খান
রজাফায়যা াযবীন রাবরী
মৃত রার হভয়া পহকয
আয়া রফগভ
পহযদ উহিন
ারুর রফগভ
রভাোঃ মুনছুয আরী আকন্দ
রভাছাোঃ হদা হফহফ
আব্দুর খাবরক
াবয়যা রফগভ
রভাোঃ াভছুয যভান
রভাছাোঃ কুরছুভ হফহফ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাাোঃ আযহজনা রফগভ
রভাোঃবভাতাবরফ রফাযী
কুরছুভ রফগভ
রভাোঃ হযাজ উল্লযা
যীপা খাতুন
রভাোঃ রভাপাবজ্জর রাবন
রভাছাোঃ াানাজ রফগভ
বকরা চন্দ্র রদফনাথ
সুীরা রদফনাথ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
ধভিজয় চাকভা
ভহনতা চাকভা
জীফন চন্দ্র দা
হভনতী যানী দা
রভাোঃ আহজজুয যভান
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/12/1991
25/10/1995
21/08/1996
01/01/1992
10/03/1992
01/01/1995
06/06/1994
20/06/1995
20/08/1988
13/12/1989
09/01/1989
07/10/1992
22/01/1988
27/02/1995
13/03/1994
14/06/1991
01/03/1988
15/10/1988
01/03/1994
01/02/1990
24/08/1997
06/07/1996
10/01/1997
25/10/1989
20/10/1993
09/05/1994
12/01/1995
05/04/1996
10/04/1989
28/08/1990
01/05/1993
05/01/1994
20/10/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90231

রভাোঃ ভামুনুয যহদ

90232

রভাোঃ রাবর যানা

90233

সুপর চন্দ্র

90234

রভাোঃ পয়ার আবভদ হভযাজ

90235

রভাোঃ যাবদুর াান

90236

রভাোঃ আব্দুল্লাবর াপী

90237

রভাোঃ াান উহিন

90238

রভাোঃ রখ পহযদ

90239

রভাোঃ আবুর কারাভ

90240

রভাোঃএযাদ উহিন

90241

রভাোঃ আভানউল্লা

90242

রভাোঃ ভহতউয যভান

90243

রভাোঃ ররার রাবন

90244

রভাাম্মদ ইয়ানফী

90245

আরী হুাইন

90246

রভাোঃ কাভরুর াান

90247

রভাোঃ ভাজারুর ইরাভ

90248

রভাোঃ যাবদ

90249

হভটুন চন্দ্র দা

90250

রভানাবয়ভ খান

90251

রভাোঃ নাজমুর াান বুজ

90252

রভাোঃ রাবর যানা

90253

লুৎনেিাায

90254

রভাোঃ হপবযাজ আরভ

90255

ভহনরুজ্জাভান ভনহজর

90256

তন কুভায রঘাল

90257

রভাোঃ ভাাতাফ উিীন

90258

স্বগ ি াহব্বয

90259

রভাোঃ াানাঈন

90260

আকা রগা

90261

হজয়াছভীন আক্তায

90262

রযভা রনায

90263

রভাোঃ আহজজুর ক

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ কভরা রফগভ
আব্দুর াই
রযখা
সূর্য্ি চন্দ্র
রযখা যানী
রভাোঃ রভাাযযপ রাবন
পাবতভা রফগভ
রভাোঃএভদাদ তালুকদায
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছারাভ
রভাছাোঃ রজযাৎস্দা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রজানাযা রফগভ
রভাোঃ রগারজায রাবন
নুরুিাায
রভাোঃ আক্তায হুবন
রখাবদজা আক্তায
রভাোঃ আব্দুর ক
ভবত্তাপা আক্তায
রভাোঃ রহরভ উহিন
রভাছাোঃ রভাকছুভা রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
যাবরা রফগভ
রভাাম্মদ ইরাভ
ম্বপ্নাায
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
পহযদা ইয়াহভন
রভাোঃ আব্দুর রভাহভন
যন আযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ হরটন
যহদা আক্তায
মতু কান্ত দা
আবরা যানী দা
মৃত রভাোঃ ইউসুপ আরী খান
রভাাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ রহরভ উহিন ইভাভ
রভাাম্মদ নুযজাান
রভাোঃ ভজুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ সুরতানা াযবীন
ররাকভান াহকভ
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আযানেয ইরাভ
রপযবদৌহ রফগভ
ররাকভান াহকভ
ভহযয়ভ রফগভ
প্রনেল্ল চন্দ্র রঘাল
স্বপ্না যানী রঘাল
মৃত আোঃ ভাবরক ারাদায
যাহদা রফগভ
আব্দুয যাজ্জাক
াফযীন ইয়াভীন
রভাোঃ আহভয রাবন
রভাাোঃ যাহভা রফগভ
শ্রীফা চন্দ্র রগা
হভনা যানী রগা
মৃত আব্দুর কাহদয
মৃত জাানাযা রফগভ
রভাোঃ যহজ উিীন
জবফদা রফগভ
রভাোঃ আহভনুয যভান
রভাছাোঃ আহখতন রনছা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

23/03/1996
13/08/1995
12/06/1995
17/04/1996
01/12/1987
20/12/1994
11/08/1990
06/06/1987
10/07/1987
03/04/1991
01/03/1997
05/01/1999
11/06/1996
31/12/1990
22/10/1987
05/01/1992
25/12/1997
01/01/1999
10/10/1995
04/10/1994
10/10/1998
01/03/1994
25/11/1994
11/02/1990
07/10/1995
20/11/1988
15/07/1989
31/05/1988
16/02/1996
15/05/1991
24/12/1994
29/07/1994
16/05/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90264

রভাছাোঃ রুহভ আক্তায

90265

রভাোঃ সুভন হভয়া

90266

সুরতানা াযবীন

90267

রভাোঃ রারায়ভান

90268

রুহুর আহভন

90269

রভাোঃ আব্দুর আহজজ

90270

রভাোঃ রভাকাযভ রাবন

90271

াহদয়া জািাত

90272

হদুর ইরাভ

90273

রভাোঃ রফরার রাবন

90274

রভাোঃ াাফ উহিন

90275

রভাোঃ আবু যাবপজ

90276

াথ ি াযথী রচৌধুযী

90277

রভাোঃ াজ্জাদ উহিন যকায

90278

রভাোঃ াহপজুয যভান

90279

রভাোঃ াবদকুয যভান

90280

রভাোঃ পযাদুজ্জাভান

90281

ভহনরুর ইরাভ

90282

আভীয আব্দুল্লা খান

90283

রভাোঃ আহনেয যভান

90284

রভাোঃ ভাসুদ যানা

90285

হন্জফ তালুকদায

90286

রভাোঃ আফদুর জব্বায

90287

ঊহভি যানী দা

90288

রভাোঃ নূয উিীন

90289

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

90290

রভাোঃ রযাকন হভয়া

90291

রভাোঃ কাভার উহিন

90292

যহপকুর ইরাভ

90293

বয়দ খাইরুর ইরাভ ভাহনক

90294

ভাজারুর ইরাভ

90295

এ. রক. এভ. াহফবুর ক

90296

প্রদী কুভায ভাহঝ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ আহভনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহদ
আবভনা খাতুন
জাভার উহিন
ারভা রফগভ
আোঃ ভাবরক
রভাছাোঃ াবদা খাতুন
আব্দুর ভাবরক
াহদা
রভাোঃ াভত আরী
রভাছাোঃ াহপয়া রফগভ
রভাোঃ হযয়াজউহিন আ
ভাাবুফা খাতুন
রভাোঃবকাযফান আরী
যাবদা াযবীন
রভাোঃ আকফয আরী
সুহজ রভম্বায
রভাোঃ ররাকভান আরী
রযনুকা রফগভ
রভাোঃ রাযাফ রাবন
রভাছাোঃ কল্পনা রফগভ
রভাোঃ রভাাবযাপ রাবন
ভবনায়াযা রফগভ
রযনু ফাী রচৌধুযী
সুহচত্রা রচৌধুযী
রভাোঃ হযয়াজ উহিন যকায
রভাছাোঃ াভসুন নাায
মৃত নুরুর আহভন
রভাছাোঃ াহছনা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
মৃত হযপা রফগভ
রভাোঃরহতনের কহফয
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
ইহিছ আরী
ভবনায়াযা খাতুন
হদবরায়ায জাান খাঁন
হযনা আক্তায
রভাোঃ াভসুয যভান প্রাাং
রভাছাোঃ রপযবদৌী রফগভ
রভাোঃ আরী নূয
ভাবজদা রফগভ
যাভধন তালুকদায
হনয়তী তালুকদায
ভা: আফদুর গাফ্পায
আপরুজা রফগভ
সুনীর দা
হভরন দা
রভাোঃ নাহয উহিন
পাবতভা খাতুন
নবয আরী
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ ইউসুপ আরী
আক্তাযা রফগভ
রভাোঃ আবু ফাক্কায হছহিক
রকনুজান
জয়নার আবফদীন
ভভতাজ
বয়দ নূরুর ইরাভ
রবরনা আক্তায
রভাোঃ আবু াহদ
যাহদা রফগভ
মৃত. এ. রক. এভ নূরুর ক
হভতা ক
বফযঞ্চন ভাহঝ
শুবিা যানী ভাহঝ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

03/05/1992
28/10/1995
25/05/1997
30/12/1990
01/06/1991
04/11/1993
21/10/1987
30/11/1996
01/01/1996
05/10/1994
02/12/1995
04/10/1995
15/06/1993
31/12/1993
25/04/1988
23/12/1994
01/11/1997
03/03/1997
01/10/1989
22/12/1995
31/12/1990
22/10/1995
05/01/1998
04/11/1994
08/12/1991
01/05/1997
15/10/1989
11/06/1987
01/01/1991
01/01/1993
01/01/1995
30/06/1994
03/05/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90297

সুবয দা

90298

রগাহফন্দ চন্দ্র রদ

90299

রভাোঃ আহতকুয যভান

90300

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

90301

রভাোঃ ায়দায আরী

90302

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

90303

রভাোঃ নুয আরভ

90304

রভাোঃ ভাইদুর ইরাভ

90305

রভাোঃ এফাইদুর ইরাভ

90306

রভাোঃ ভামুন হভয়া

90307

রভাোঃ ভহজবুয যভান

90308

সুরতান নুয উহিন আভদ

90309

রাবর যানা

90310

হপকুর ইরাভ

90311

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

90312

ফািা কুভায

90313

রভাছাোঃ াবজযা খাতুন

90314

যাজুর ইরাভ

90315

রভাোঃ ইভরুর কাবয়

90316

রভাোঃ বুজ আরভ

90317

রভাোঃ রতৌহদুয যভান

90318

যত্না যকায

90319

প্রফীয কুভায রদ

90320

রাবন ভহল্লক

90321

রখ রভাোঃ রভবদী াান

90322

রভাোঃ ভহউয যভান ফারী

90323

াহকরা সুরতানা

90324

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

90325

রভাজাবম্মর রাবন

90326

াজীফ প্রধান

90327

হড. এভ. উজ্জর

90328

ভাছুভ হফল্যা

90329

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
সুভন্ত দা
হপ্রয় ফারা দা
হনতযরার রদ
প্রহতবা যানী রদ
রভাোঃ আজাভউহিন ভহল্লক
হপবযাজা
রভাোঃ াবভ আরী
রভাছাোঃ ানা হফহফ
রভাোঃ ভান আরী
রভাছাোঃ পয়জান হফহফ
রভাোঃ ইয়ায আরী
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর আহজজ
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ রভাহন আরী
রভাছাোঃ ভহজদা রফগভ
রভাোঃ ফাফলু আকন্দ
রভাছাোঃ ারুর রফগভ
রভাোঃ ররাকভান রাবন
রভাছাোঃ রভাবভনা খাতুন
জহয উহিন মুহি
হফউটি রফগভ
রভাোঃ হছবিক আরী
সুহপয়া খানভ
াহফবুয যভান
াভসুিাায
াহফবুয যভান
াভসুিাায
রভাোঃ হভনাজুয যীদ
পবতভা খাতুন
ীবযন সৃক
দুনারী যানী
রভাোঃ ইউসুপ আরী
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ কাভার উিীন
রভাোঃ রযবফকা সুরতানা
রভাোঃ রভাখবরছুয যভান
চাবভরী রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ আয়া রফগভ
রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান
খাহদজা রফগভ
হদক যকায
স্বপ্না যানী যকায
ভীয কুভায রদ
কানন রদ
রদফ প্রাদ ভহল্লক
দুরারী ভহল্লক
রখ আব্দু ারাভ
রদাবরনা রফগভ
রভাোঃ হছহিকুয যভান ফারী
াহনুয আক্তায
রভাোঃ আহভয রাবন
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ নবয আরী
াবরা রফগভ
ীদ উল্লা
াীন আক্তায
আবু তাবয
াহদা
ভযহুভ এফাজুর ক ঢারী
াহভদা আক্তায
রভাোঃ রভাহভন আরী
রভাছাোঃ ভাছযা খাতুন
পহকয আবভদ গাজী
জাহভরা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/10/1994
12/09/1989
01/07/1987
28/11/1993
10/08/1990
25/11/1987
06/07/1989
12/07/1989
31/12/1991
18/10/1995
17/01/1988
01/01/1988
01/01/1993
10/01/1989
20/07/1990
10/09/1992
16/07/1992
01/01/1993
04/04/1991
27/02/1999
30/07/1988
26/06/1993
12/08/1990
15/11/1994
07/11/1989
03/01/1989
02/02/1995
18/04/1994
01/12/1987
19/11/1991
27/08/1990
12/04/1998
08/02/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90330

হপকুর ইরাভ

90331

হফপ্লফ কুভায

90332

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

90333

রভাোঃ আহজভ যদায

90334

রভাোঃ ভাবুবুর রপযবদৌ

90335

রভাোঃ যাবর

90336

জগৎবজযাহত দা

90337

তাহনয়া হরা

90338

হভনাজুর ক

90339

রভাোঃ কাভরুর াান

90340

সুবাল চন্দ্র বফযাগী

90341

রভাোঃ আরভগীয রাবন

90342

অহদুর ইরাভ

90343

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

90344

াগয কুভায দা

90345

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান

90346

রভাোঃ াাদাত রাবন

90347

রভাোঃ নুরুর আহভন

90348

এ. এভ. যাতুর

90349

রভাোঃ আর আহভন

90350

এ, এভ, যাফারুর

90351

রভাাযপ রাবন

90352

রভাোঃ কাভরুর াান (হডউক)

90353

ইাকুয যভান (যতন)

90354

ভয াান

90355

রভাোঃ জহভ উহিন ভন্ডর

90356

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

90357

রভাোঃ হৃদয় আরী

90358

রভাোঃ াখায়াত রাবন ভূইয়া

90359

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

90360

খায়রুর ফাায

90361

রভাোঃ নুযর ইরাভ

90362

রভাোঃ াীনুয আরভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
তাইজর ভন্ডর
যহভা রফগভ
ভঙ্গর চন্দ্র প্রাভাহনক
ভভতা যানী
াহপজুয যভান
উযন রনছা
রভাোঃ রভাস্তপা যদায
রভাাোঃ রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
আযজুভানআযা রফগভ
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ যাহফয়া খাতুন
তী চন্দ্র দা
হনা যানী দা
রভাোঃ াাজাান আরী রভাড়র
রযাবকয়া রফগভ
আব্দুর ভহজদ
ভহজিনা খাতুন
আব্দুর াফ
রভাাোঃ নুযফানু
হকযন চন্দ্র বফযাগী
ঊলা যানী বফযাগী
রভাোঃ রভাবরভ যদায
আনজুভান আযা রফগভ
আরজ্ব রগারাভ রভাস্তপা
হভব মুকুর রফগভ
রভাোঃ মুযাদ রাবন
রুহজনা রফগভ
রখাকন কুভায দা
কল্যানী যানী দা
রভাোঃ ীদুয যভান
নাছহযন সুরতানা
মৃত রভাোঃ আরপাজ উহিন
রগারনাায রফগভ
মৃত নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
আোঃ খাবরক হকদায
আয়া রফগভ
আোঃ খাবরক রভাল্লা
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াফ
রভাছাোঃ হযনা রফগভ
ইভাইর রাবন
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ জয়নুর আবফহদন
হযকতা আবফহদন
রভাোঃ আহজজুয যভান
রভাছাোঃ নূযজাান রফগভ
আব্দুর ক রভাল্লা
াযবীন
রভাোঃ আোঃ যহদ ভন্ডর
রভাছাোঃ রজযানা রফগভ
মৃতুয রভাোঃ আহছভ উহিন
রভাছাোঃ আবযপা রফগভ
রভাোঃ এভদাদুর ক
রভাছাোঃ হযনা রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ ভূইয়া
আহছয়া খাতুন
রভাোঃ আোঃ জহরর
নূযজাান রফগভ
আবুর রাবন
যাবফয়া খাতুন
রভাোঃ আফদুর ফাড়ী
রভাছাোঃ নুযনাায
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ াফানা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/12/1991
16/10/1990
15/01/1993
01/01/1993
17/11/1989
11/05/1993
31/10/1989
14/09/1989
17/12/1990
17/04/1993
03/07/1990
04/01/1992
01/01/1994
31/05/1989
16/06/1992
12/08/1990
01/03/1989
18/03/1991
01/01/1993
10/03/1995
21/10/1992
01/12/1995
20/12/1987
25/12/1994
18/12/1995
11/01/1997
15/12/1987
21/10/1997
01/06/1991
27/05/1996
12/09/1998
13/02/1988
07/10/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90363

রভাোঃ জহভ উিীন

90364

রভাোঃ রভাাতাফ রাবন

90365

উজ্জ্বর কুভায যায়

90366

রভাোঃ মুায়হভনুর ইরাভ

90367

রভাোঃ ভবনায়ায রাবন

90368

রভাোঃ নাজমুর াান ভূইয়া

90369

যজত কুভায দা

90370

তী চন্দ্র দা

90371

বুজ ইরাভ

90372

রৌযব কুভায গাবয়ন

90373

যবভ চন্দ্র ভন্ডর

90374

হপ্রি কুভায ভন্ডর

90375

রভাাম্মদ াইনের ইরাভ

90376

রভাোঃ ভামুবনায যহদ

90377

রভাোঃ আহযপ রাবন

90378

আহর আবভদ

90379

রভবদী াান

90380

প্রফীয ভন্ডর

90381

জীভ উহিন

90382

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

90383

রভাোঃ াভবজরা যদায

90384

রভাোঃ রজাফাবয়য যভান

90385

রভাোঃ যায়ান যকায

90386

আর-আহভন হভয়া

90387

আরাউহিন

90388

জয় হকদায

90389

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ ল্লফ

90390

রভাোঃ যাজু আবভদ

90391

রভাোঃ হরটন হভয়া

90392

রভাোঃ দ্বীন-ইরাভ

90393

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

90394

রা কুভায যায়

90395

াভীভা আক্তায রাহনয়া

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আোঃ কহযভ যদায
লুৎপা রফগভ
রভাোঃ রভায়াবজ্জভ রাবন
ভবনাক্কা রফগভ
উদয় াংকয যায়
ন্ধ্যা যানী
রভাোঃ ভান গহন
রভাছাোঃ রায়রাতুন
রভাোঃ রুহুর আহভন হফশ্বা
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তপা কাভার ভূইয়া
াহদা আক্তায
হয কান্ত দা
সুপ্রবা যানী দা
মৃত মাহভনী কান্ত দা
সুীরা যানী দা
রভাোঃ াভছুর আরভ
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
হফভর কৃষ্ণ গাবয়ন
ইহত যানী গাবয়ন
বন্তাল কুভায ভন্ডর
প্রহভরা যানী
হনতাই চন্দ্র ভন্ডর
তী যানী ভন্ডর
রভাাম্মদ হযাজুর ইরাভ
রভাাম্মৎ রহরনা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাাোঃ হউরী রফগভ
রভাোঃ ফাদা হভহজ
হভব হখনা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ রফবদনা খাতুন
রভাোঃ ইব্রাহভ গাহজ
ভহযয়ভ রফগভ
প্রান্ত ভন্ডর
ফান্তী যানী ভন্ডর
রভাোঃ আব্দুয যহভ
ফকুর
মৃত আোঃ রগাপপায যকায
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ নের হভয়া
রভাছাোঃ রছবযফানু রফগভ
মৃত াহফবুয যভান
রভাছাোঃ জহুযা খাতুন
রভাোঃ আবু রাবন
রভাছাোঃ হপযহন রফগভ
হদ উল্লা
ভহজা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ ারাদায
রভাাোঃ যানী রফগভ
জীফন কৃষ্ণ হকদায
রিী যাণী ফড়ার
রভাোঃ যহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ াহদা রফগভ
রভাোঃ সুরতান আবভদ
রযহজয়া সুরতানা
রভাোঃ আযজু হভয়া
নের চাঁন হফহফ
রভাোঃ দুরার হভয়া
রজানা আক্তায
রভাোঃ হনজাভ উহিন
রযহজয়া রফগভ
সুধাাংশু যায়
ন্ধ্যা যায়
রভাোঃ রকান্দয আরী খাঁন
নুযজাান রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/08/1991
06/11/1990
10/03/1990
05/10/1995
31/12/1993
14/02/1992
10/11/1987
28/11/1987
31/12/1992
08/10/1998
30/07/1989
16/12/1995
31/12/1987
05/03/1988
01/02/1992
10/09/1990
31/12/1992
05/10/1996
02/04/1992
01/04/1989
08/11/1991
17/11/1996
05/10/1997
12/09/1992
26/05/1994
30/12/1995
21/09/1992
25/11/1989
20/05/1998
07/05/1996
06/10/1987
10/01/1988
23/12/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90396

তাহনয়া আক্তায

90397

রভাোঃ সুজাত হভয়া

90398

াহনুয আরভ

90399

কাউায

90400

রভাোঃ ভনজুরুর ক

90401

যাহকফা আক্তায

90402

রভাোঃ াহফবুয যভান

90403

রভাোঃ ইভহতয়াজ উহিন

90404

রভাোঃ াাবুহিন

90405

রভাোঃ হরটু রখ

90406

যাবভন্দ্র চন্দ্র দা

90407

মুাম্মদ আহযনেয যভান াীন

90408

ভুলু চন্দ্র চন্দ

90409

াভীভ আবম্মদ

90410

রভাোঃ যাবদুর াান

90411

কাজর রযখা

90412

সুভা যায়

90413

প্রকা ভন্ডর

90414

নহজৎ কুভায গাবয়ন

90415

রভাোঃ াবকায়াত রাবন

90416

হপ্রা হফশ্বা

90417

রাবর যানা

90418

রভাোঃ নজরুর ইরাভ

90419

রভাোঃ ইভযান তালুকদায

90420

রভাোঃ হযনের ইরাভ

90421

সুভাইয়া খাতুন

90422

রভাোঃ রভবদী াান

90423

হদবন চন্দ্র ভন্ডর

90424

রভাোঃ আজারুর ইরাভ

90425

আবু যায়ান আভদ

90426

রভাছাোঃ হফরী আকতায

90427

রভাোঃ ভাসুদ যানা

90428

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ফকুর হভয়া
সুযভা আক্তায
রভাোঃ দুরার হভয়া
রভাছাোঃ আছভা আক্তায
ফকুর হভয়া
সুযভা
রভাোঃ আবুর হভয়া
রহরনা
রভাোঃ আোঃ রহকভ পহকয
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাবযক
াহদা রফগভ
রভাোঃ হযনের ইরাভ
ভনজুআযা খাতুন
রভাোঃ জারার উহিন
রখ াহনা
আফদুয যহদ
হফহফ ভহযয়ভ
রভাোঃ নবয রখ
রযাবকয়া রফগভ
যাবজন্দ্র চন্দ্র দা
বাগী যথী দা
মুাম্মদ ভহতউয যভান
াবজযা যভান
রগাার চন্দ্র চন্দ
ন্ধ্যাযানী চন্দ
রভাোঃ আরী আকফয আকন
ভাবনায়াযা রফগভ
আব্দুয যাজ্জাক ারাদায
মৃত হযবানু রফগভ
রভাোঃ নুরুর ক
কহনুয
রগৌয চন্দ্র যায়
চরা যাণী যায়
সুকবদফ ভন্ডর
সুফাী ভন্ডর
ভহনন্দ্র নাথ গাবয়ন
কুসুভ যাণী গাবয়ন
রভাোঃ রাফাান
রভাছাোঃ জয়নফ রফগভ
কনক কুভায হফশ্বা
রপারী হফশ্বা
আবু ফক্কায রখ
সুহপয়া খাতুন
মৃত-মযত আরী
রভাছাোঃ রযাহজনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ািান তালুকদায
রভাছাোঃ াবজদা খাতুন
রভাোঃ হহিক রাবন
রভাছাোঃ আঞ্জুআযা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াত্তায
পহজরা
রভাোঃ রগারাভ রাবন
রভাছাোঃ ইজাতন রফগভ
সুবন্দ্র নাথ ভন্ডর
াফ িতী ভন্ডর
রভাোঃ জহরুর ইরাভ
আবনায়াযা রফগভ
মৃত াহফবুয যভান
যহভা খাতুন
মৃত আব্দুর ভািাপ
রভাছাোঃ সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ বয়দ আরী
রভাছাোঃ যহভছা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছাত্তায
রভাছাোঃ সুহখ রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

18/02/1996
09/12/1995
15/12/1994
01/01/1998
01/01/1993
02/03/1993
16/11/1997
30/10/1996
31/12/1994
23/08/1996
25/11/1987
12/10/1988
10/12/1989
03/04/1992
31/12/1992
01/06/1993
31/12/1991
16/05/1993
18/05/1991
05/03/1988
21/11/1990
17/05/1995
20/12/1989
07/09/1987
01/01/1989
27/12/1994
15/10/1991
04/08/1987
01/06/1996
01/01/1994
27/12/1992
31/12/1993
16/06/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90429

িয় কুভায

90430

রভাোঃ াভীভ আবভদ

90431

রভাোঃ যাপান আবভদ যাজু

90432

আয়া হহিকা

90433

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

90434

াাবুহিন

90435

াখায়াত রাবন

90436

আহদতয গাইন

90437

ইভাইর রাবন

90438

রিী যাণী হফশ্বা

90439

রভাোঃ ভাজাারুর ইরাভ (হভঠু)

90440

রভাোঃ আবুফকয হহিক

90441

ফাফলুয যভান

90442

রভাোঃ হদুর ইরাভ

90443

জািাতুন রনছা

90444

হনতযানন্দ বভত্র

90445

রভাোঃ াহভদুর ইরাভ

90446

রভাোঃ আর আহভন

90447

রভাোঃ াান াযববজ

90448

আব্দুর কাইউভ ান

90449

তাভািা আক্তায কহর

90450

যাহকফ রাাইন

90451

রভাোঃ আাদুর ইরাভ

90452

রভাছাোঃ ভাসুদা রফগভ

90453

রভাোঃ আইনুর ক

90454

রভাোঃ াহদউজ্জাভান রভাল্লা

90455

রভাোঃ াহফবুয যভান ফকাউর

90456

রভাোঃ াভতুল্লা

90457

ইবা রচৌধুযী

90458

রভাোঃ যাবর রখ

90459

হভতা খানভ

90460

রভাোঃ হজফ

90461

রভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
নাযায়ন চন্দ্র কভিকায
শ্রীভহত ভাধফী যানী
রভাোঃ আবু তাবরফ হভয়া
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ যহফউর ইরাভ
মুহরভা খাতুন
মৃত আব্দু বুয হভয়া
ভনছুযা রফগভ
রভাোঃ হদছায আরী
াহনা রফগভ
আক্তায আরী ারাদায
সুহপয়া রফগভ
রারায়ভান যীপ
তাছহরভা রফগভ
অভর কৃষ্ণ গাইন
সুহভতা ফানী গাইন
কাভার উহিন
তাজনাায রফগভ
যবভ চন্দ্র হফশ্বা
রপারী যাণী হফশ্বা
রভাোঃ আোঃ যাজ্জাক রভাল্যা
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ আকাতুল্লা ভাহরথা
রভাছাোঃ াানাযা রফগভ
আবুর রাবন
ানাজ াযবীন
রভাোঃ নাহয উহিন
যহভা
রভাোঃ আফদুর জহরর
জাানাযা
মৃত-অমৃত রার বভত্র
ঝুহয বভত্র
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
নাজভা আক্তায
মৃত ফদরুর আরভ
রভাছাোঃ াছনা ফানু
আব্দুর াবভ ভাতুব্বয
রযানা াযবীন
জাভবদুয যভান
আকহরভা রফগভ
ভহজফয যভান
পহযদা রফগভ
আোঃ আহজজ
াহনা রফগভ
রভাোঃ ভভতাজ আরী
রভাছাোঃ কুরসুভ রফগভ
রভাোঃ হয উিীন
সুহপয়া খাতুন
আবনায়ায রাবন রভাল্লা
াহনা রফগভ
আোঃ ভিাপ ফকাউর
ায়া রফগভ
রভাোঃ জয়নার আফদীন
াহছনা রফগভ
রভাক্তায রচৌধুযী
যাহজয়া রচৌধুযী
যভান রখ
পাবতভা রফগভ
যভান রখ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আক্তায
করুনা রফগভ
রভাোঃ রভাবরভ উহিন
রভাবভনা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/12/1996
02/08/1993
31/01/1999
02/01/1990
03/04/1996
01/08/1989
01/02/1989
11/08/1993
01/03/1992
01/01/1989
26/11/1989
05/01/1989
15/12/1988
24/01/1991
25/02/1995
10/10/1991
12/03/1997
20/05/1997
14/07/1989
12/08/1992
01/01/1997
01/10/1996
01/01/1992
07/08/1991
22/08/1993
30/10/1986
05/04/1991
07/01/1991
23/11/1997
01/01/1988
07/08/1995
12/12/1995
01/02/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90462

আব্দুর ভািান

90463

রভাোঃ আহভরুর ইরাভ

90464

রভাোঃ হযপ উিীন

90465

রভাোঃ াহনপ যহন

90466

পাযজানা াফীফ বুফরী

90467

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

90468

ভাসুদুয যভান (যাজীফ)

90469

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

90470

রভাছাোঃ াহকরা খন্দকায

90471

পাবতভা ইরাভ

90472

জািাতুর নাঈভা

90473

ভারুপ-আর-কাবয়

90474

রভাোঃ ইব্রাীভ রাবন

90475

যহফন আরী

90476

রভাোঃ ইভাভ রাবন

90477

রভাোঃ নুরুর আরভ

90478

এান আবভদ

90479

আব্দুয যহকফ

90480

রভাোঃ হযাজুর ইরাভ

90481

রভাোঃ আবতায়ায যভান

90482

রভাোঃ উজ্জ্বর রচৌধুযী

90483

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

90484

হফথী াযবীন

90485

আফদুল্যা আর রনাভান

90486

আবভদ ইভহতয়াজ সুভন

90487

রভাোঃ ভবনায়ায রাবন

90488

ছন্দা যানী যকায

90489

রভাছাোঃ আয়া হহিকা ভীভ

90490

রভাোঃ ভাহনক চাঁদ

90491

ভাকসুদ আরভ

90492

মৃন্ময়ী যায়

90493

ভহউয যভান

90494

হদান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আযাপ আরী
যাবফয়া
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
আবভনা খাতুন
রভাোঃ আোঃ যহভ
রভাছাোঃ সুযজান হফহফ
রভাোঃ ভাাবুফ রাবন রহরভ
চাম্পা রফগভ
মৃত াহফবুয যভান
নাহছভা আখতায
রুস্তুভ আরী যদায
রযনু রফগভ
রভাোঃ রভাাযযপ রাবন হভয়া
আবনায়াযা রফগভ
মৃত আোঃ যাজ্জাক
রভাছাোঃ াভছুনিাায
রভাোঃ রাযায রাবন
রভাছাোঃ সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রযাকানা রফগভ
রভা. হযাজুর ইরাভ
রযাকানা রফগভ
রভাোঃ তাাহভদুয যভান
মৃতুয রভাতাাযা ফানু
রভাোঃ কাভার উহিন ভজুভদায
হনলুপা সুরতানা
ভন্টু প্রাভাহনক
খুহ খাতুন
রভাোঃ ভাসুদ রচৌধুযী
ভবনাজা রফগভ
নুয রভাাম্মদ
নুয জাান রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
আবয়া রফগভ
এহফ. াহভদ
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ হজকরুর ক
রপাহর রফগভ
মৃত আব্দুর জহরর
হজিা রফগভ
আব্দুয যউপ রচৌধুযী
নূরুিাায রফগভ
মৃত আহজজুয যভান
আহভনা খাতুন
রভাোঃ ভহজদ রখ
স্বপ্না রফগভ
মৃত আবুর াবভ
আবয়া খাতুন
াহদভ আরী ারাদায
পাবতভা রফগভ
মৃত রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রদবরায়াযা রফগভ
শ্রী পনীন চন্দ্র যকায
প্রবা যাণী
রভাোঃ ভকবুর রাবন
হভব ভাকসুদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর আহজজ রভাল্লা
রভাছাোঃ রাইরী খাতুন
আফদু ছাত্তায
মৃত কুরছুভা
প্রদী কুভায যায়
অচ িনা যানী যায়
খহরলুয যভান
ভাসুদা
রভাোঃ াহকভ
আকহরভা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1997
02/02/1998
12/05/1993
01/05/1991
30/10/1994
10/11/1988
23/11/1990
15/12/1989
01/03/1998
22/06/1997
02/02/1994
03/02/1995
01/06/1996
07/12/1995
01/01/1991
02/08/1992
10/08/1994
14/11/1992
18/05/1993
15/06/1996
22/02/1988
01/01/1993
23/12/1996
07/11/1990
03/06/1987
09/09/1991
20/02/1995
10/05/1990
02/01/1988
15/02/1995
31/12/1996
01/06/1993
03/01/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90495

কাভার রাবন

90496

রভাোঃ আব্দু ছারাভ

90497

ফজার রাাইন

90498

রভাোঃ াইনের ইরাভ

90499

রভাোঃ াহযয়ায রাবন

90500

রভাোঃ সুজন হভয়া

90501

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

90502

রভাোঃ রুবফর হভয়া

90503

ইয়াহভন নাায

90504

রাবু হভয়া

90505

রভাোঃ আহনসুয যভান

90506

রভাোঃ হফনৄর হভয়া

90507

কাভরুর াান

90508

হজফ হভয়া

90509

রভাোঃ রায়াবয়ফ

90510

রভাোঃ আরভগীয রাবন

90511

আভা আক্তায

90512

এ এভ পহযদ আবভদ

90513

চন্দন কুভায াা

90514

ভয কুভায দত্ত

90515

রভাোঃ ভঈনুর রাবন

90516

যস্বতী যানী যায়

90517

রভাোঃ আবু াছান

90518

রভাোঃ াবয়দ ফাদা

90519

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

90520

রভাোঃ জুবয়র মুিী

90521

কাজী রভাোঃ ইহরয়া

90522

রাবর যানা

90523

অমৃত চন্দ্র যকায

90524

রভাোঃ নুরুজ্জাভান

90525

রগাহফন্দ যকায

90526

রভাোঃ রযজাউর কহযভ

90527

রভাোঃ পায়ার হফন াহফফ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
ফাবু আরভ খাঁন
যাহভা
রভাোঃ আব্দুয যহদ রভাল্লা
রভাছাোঃ ছাবদভন রফগভ
রভাোঃ রগারজায ভন্ডর
াবজযা রফগভ
আপাজ উহিন ঢারী
হযীন আক্তায
রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান
হফউটি রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ াহছনা খাতুন
রভাোঃ নাহজভ উিীন
জবরখা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর রজাব্বায আকন্দ
রভাছাোঃ উবফদা রফগভ
মৃত ইউসুপ আরী
ছাবরা রফগভ
ছইভ উহিন
হজনহজযন
রভাোঃ রভাাযযপ রাবন
আবনায়াযা
রভাোঃ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
আব্দু ছারাভ
কহনুয রফগভ
রভাভতাজ উহিন
ভহপরা খাতুন
রভাোঃ আফদুছ ছারাভ
ানুপা খাতুন
রভাোঃ আযানের ইরাভ
রভাছাোঃ ছাবযা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবয
আকহরভা আক্তায
রভাোঃ রভাযদ আরী যকায
রপযবদৌী রফগভ
হচন্ময় াা
ছায়া যানী াা
বন্তাল কুভায দত্ত
নহন িভা যানী দত্ত
রভাোঃ ভীয রাবন রচৌধুযী
আবভনা খাতুন
নন্দরার যায়
বুবরা ফারা যায়
রভাোঃ আবু ফককয যকায
ছাহফরা খাতুন
রভাোঃ কহছভ উহিন
রভাছাোঃ াবযা ফানু
রভাোঃ ভাাতাফ উিীন
রভাছাোঃ জয়গুন নাায
রভাোঃ আব্দুর আহজজ মুিী
ারুর রফগভ
কাজী াভছুর ক
ভবনায়াযা রফগভ
মৃত আোঃ ভাবরক
রভাাোঃ হযহজয়া রফগভ
খী চন্দ্র যকায
আদুযী যানী
রভাোঃ াজাান আরী
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
অরুন চন্দ্র যকায
স্বপ্না যানী যকায
রভাোঃ আোঃ কহযভ
রভাছাোঃ রযাবকয়া
রভাোঃ াহফবুয যভান
ইভত আযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

16/02/1995
01/01/1988
27/12/1988
19/07/1987
23/12/1989
15/01/1991
01/02/1989
12/12/1992
15/11/1991
01/01/1991
04/06/1990
07/12/1995
20/10/1997
01/11/1996
01/01/1988
01/01/1989
02/03/1997
04/10/1989
02/08/1992
18/07/1990
03/01/1996
18/06/1996
15/11/1988
23/05/1989
15/02/1990
18/08/1988
01/01/1988
10/09/1986
14/12/1991
02/02/1988
05/12/1993
12/10/1995
06/06/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90528

ন্দী কুভায আইচ

90529

আরার হভয়া

90530

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

90531

আব্দুয যাজ্জাক

90532

তযহজৎ বফষ্ণফ

90533

রভাোঃ নাজমুর রাাইন

90534

রভাোঃ াইদুয যভান

90535

আাদুজ্জাভান

90536

রতৌহপকুয যভান

90537

াহরভা আক্তায

90538

আর-আহভন যকায

90539

হযদুয়ান আবভদ

90540

হদরী অহধকাযী

90541

তন অহধকাযী

90542

প্রবজ চন্দ্র দা

90543

রভাোঃ রগারাভ াযববজ

90544

রভাোঃ আ ানুর রাবন (ফাহি)

90545

রাযাফ রাবন াহছফ

90546

রভাোঃ হদুর ইরাভ

90547

আঁহখ আক্তায

90548

জাহদুর ইরাভ

90549

রভাোঃ যায়ান যীপ

90550

রাাইন আবভদ

90551

রাবর যানা

90552

রভাোঃ াভসুর ক

90553

রভাোঃ হযন হকদায

90554

ভাসুভা রফগভ

90555

রভাোঃ পহযদ আাবভদ

90556

রভাোঃ ািাভ রাবন

90557

এছানুর কহযভ

90558

আহফদা সুরতানা

90559

রভাছাোঃ খাহতজা

90560

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
হফশ্বানাথ আইচ
মৄহতকা আইচ
মৃত রভাোঃ রভাতাবরফ হভয়া
রফফী রফগভ
আফদুর রহতপ ভূইয়া
রদয়ান াহফয়া সুরতানা
াইদুর ইরাভ
যহদা রফগভ
তী চন্দ্র বফষ্ণফ
ভারঞ্চা যাণী বফষ্ণফ
রভাোঃ াাজাান ভাদফয
াহপজা রফগভ
ইজাজুর ক
নাজভা রফগভ
রভাোঃ হভন্টু রক
সুরতানা রফগভ
রভাোঃ ফাদা মুিী
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই
াহনা রফগভ
আব্দুর গহণ যকায
ভবনায়াযা রফগভ
হপবযাজ আবভদ
হউরী আবভদ
উভাকান্ত অহধকাযী
রযবা যানী অহধকাযী
যনধীয অহধকাযী
গীতা যানী অহধকাযী
হনবযাদ চন্দ্র দা
ভনবভাহনী দা
রভাোঃ আক্কাছ আরী রভাল্যা
রভাছাোঃ নুরুিাায রফগভ
রভাোঃ যহপকুর আরভ
রভাছাোঃ আভা আক্তায খুহক
জাভার রাছাইন
পহযদা রফগভ
রভাোঃ আকয আরী প্রাাং
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
মৃত আতাউর ক রচৌধুযী
ারভা রফগভ
আব্দুর কহযভ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ ভনসুয যভান
রভাাোঃ রজহভন আযা
হপউিীন আবভদ
ভহযয়ভ হফহফ
াভছুর ক
আপবযাজা
রভাোঃ ভহজফয যভান
আবভনা রফগভ
রভাোঃ ইভাইর রাবন
জাবয়দা রফগভ
রভাোঃ আকফয আরী
রভাছাোঃ জয়তুন রফগভ
মৃত রভাাম্মদ আরী
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান হভয়া
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
এয়াকুফ রাবন
খুনুয জািাত
রভাোঃ আহজজুর ক
রাইজু রফগভ
মৃত রভাোঃ াবন
রভাছাোঃ যসুনা রফগভ
রভাোঃ বছনুহিন
যাবফয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/08/1987
15/02/1995
23/11/1988
18/03/1996
25/12/1990
21/07/1990
18/02/1992
06/12/1997
03/07/1995
26/10/1991
01/02/1995
18/04/1996
01/07/1991
10/11/1993
26/04/1989
15/06/1993
05/05/1995
20/08/1991
12/11/1991
30/12/1988
17/07/1998
10/11/1995
21/09/1992
06/04/1990
01/01/1990
01/10/1988
23/12/1995
09/10/1996
12/04/1992
01/10/1998
04/10/1993
02/02/1990
07/08/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90561

রভাোঃ াহনুয ইরাভ

90562

রভাোঃ আহযপ রাবন

90563

রভাোঃ হগয়া উহিন

90564

ভান গহন

90565

রভাোঃ আর ভামুন

90566

রভাোঃ হদদায রাবন

90567

রভাোঃ াইনের ইরাভ

90568

রভাোঃ ভাহনক হভয়া

90569

াচান হভয়া

90570

ািাভ রাাইন

90571

বুরবুর আবভদ

90572

রভাোঃ আহভনুয ইরাভ

90573

রুবফর হকদায

90574

রভাোঃ ইকফার রাবন

90575

যহনকা যায়

90576

আোঃ ফাবছদ তালুকদায

90577

নুয রভাাম্মদ

90578

এ. এভ. আদনান রৌহভক

90579

রভাোঃ তহযকুর ইরাভ

90580

রভাোঃ হযনের ইরাভ

90581

রভাোঃ সুরতান ভামুদ

90582

রভৌসুভী আক্তায

90583

রভাছাোঃ হভনা আক্তায

90584

আব্দুল্লা আর ভাউন

90585

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

90586

ভামুন ারাদায

90587

রভাোঃ যাবদ রভাাযপ

90588

রভাোঃ সুভন হভয়া

90589

রভাোঃ আর-আহভন

90590

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

90591

রভাোঃ জুবয়র হভয়া

90592

রভাোঃ আবু যায়ান

90593

রভাোঃ াভীভ হভয়া

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ লুৎপা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জব্বায
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
আব্দুর রভাতাবরফ ারাদায
নাহছভা রফগভ
ইভাভ রাবন
যাইয়া রফগভ
আফদুর ভাবরক ারাদায
ভাকসুদা ইয়াহভন
রভাোঃ দাউদ-উয-যভান
রভাছাোঃ রজহভন রফগভ
রভাোঃ আবু তাবয
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ রুবফর প্রাভাহনক
রভাছাোঃ যাবরা রফগভ
খহরর হভয়া
যাবদা রফগভ
আব্দুর ভািান
হদা রফগভ
রভাোঃ রভাজাপপয যভান
রভাছাোঃ ভহযয়ভ খাতুন
রভাোঃ আরতাভা উিীন
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
সুরতান উহিন হকদায
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভাকছুদুয যভান
আয়া হছহিকা
হনতযানন্দ যায়
দুরারী যায়
আোঃ যাজ্জাক তালুকদায
রভাাোঃ রুনু রফগভ
আবুর রাবভ
যহভা খাতুন
রভাোঃ আবুর কারাভ
নাছযীন সুরতানা
ভাোঃ তাপাজ্জর রাবন
আভা আক্তায
মৃত রভাোঃ ভালুহভয়া
আবয়া খাতুন
রভাোঃ মুনবয ভন্ডর
রভাছাোঃ ইপা রফগভ
রভাোঃ আহফদ আরী
তাহজয়া রফগভ
রভাোঃ াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ যহভা খাতুন
ফহয উল্যা
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাহযক
রভাছাোঃ াবরভা রফগভ
কারাভ ারাদায
পহজরা রফগভ
রভাোঃ াা আরী
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাছাোঃ হউরী রফগভ
রভাোঃ দুরার হভয়া
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ আরতাপ রাবন
রভাছাোঃ ভাকছুদা রফগভ
রভাোঃ আফদুর জহরর হভয়া
রজানা রফগভ
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
নাযহগ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

18/07/1990
22/05/1988
24/09/1990
05/11/1993
01/01/1996
10/05/1990
31/01/1999
31/12/1994
07/10/1998
05/09/1997
27/11/1988
20/07/1995
10/05/1992
08/02/1993
25/08/1992
06/06/1990
05/07/1995
01/08/1989
29/11/1997
10/02/1994
05/07/1990
16/05/1993
13/11/1992
27/12/1988
01/03/1993
02/01/1997
05/01/1993
25/08/1994
31/08/1990
16/06/1990
25/09/1991
06/02/1993
29/06/1993

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90594

রভাোঃ আর-আহভন

90595

রভাোঃ রহরভ রযজা

90596

রভাোঃ জয়নার আবফদীন

90597

রভাোঃ জুবয়র হভয়া

90598

আপবযাজা আক্তায

90599

রভাোঃ রভাস্তাক রাবন

90600

রভাোঃ ছবরভান

90601

মুযাদ রাবন

90602

াযহভন হফনবত াত্তায

90603

খায়রুর াান

90604

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ

90605

রভাোঃ আবুর খাবয়য

90606

রভাোঃ হজয়াউর কহফয

90607

রভাছাোঃ মুহন্তকা রফগভ

90608

রভাোঃ আহরপ আবভদ

90609

ানজীদা াযহভন

90610

রভাোঃ হকফহযয়া

90611

কাজী আরাদ রাবন

90612

রভাোঃ বুজ রদয়ান

90613

হপকুর ইরাভ

90614

রভাোঃ রুহুর আহভন

90615

জয় াা

90616

রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ

90617

হপকুর ইরাভ

90618

রভাোঃএযাদ রাবন

90619

রভাোঃ ভহদুয যভান

90620

রভাোঃ াইনের ইরাভ

90621

রভাোঃ রাবর যানা

90622

রভাোঃ যাজহকন খান

90623

রভাোঃ যানা হভয়া

90624

রভাাম্মদ ভাসুর তালুকদায

90625

রভাোঃ আবনায়ায রাবন হযপাত

90626

াভীভা সুরতানা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ যহজ উহিন
খহফযন রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
রহরনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আোঃ যাজ্জাক
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
আহজজুর ক
ারভা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ছবুয রখ
রভাছাোঃ াবভরা রফগভ
আয়ুফ আরী
হুহযয়া রফগভ
রভাোঃ ইছাাক
রবনাযা রফগভ
আব্দু াত্তায
নাজভা আক্তায
খায়রুর ফাায
রহরনা
রভাোঃ রভাবয়ত রাবন
যহভা রফগভ
রভাোঃ আইনুর ক
রভাছাোঃ রাবন আযা
মৃত রভাোঃ আহরভ উহিন
মৃত রভাছাোঃ ভছনা খাতুন
রভাোঃ রভাাবিকুর ইরাভ
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আবুফক্কয হহিক
রভাছাোঃ ছাহফনা ইয়াছহভন
রভাোঃ ীদুর ইরাভ
রভাছাোঃ রাবন আযা রফগভ
আব্দুর ফাবতন
রভাছাোঃ রতা আক্তায
কাজী য়াবজদ আরী
কাজী যবভছা রফগভ
রভাোঃ াহরভ রদয়ান
ভভতাজ রফগভ
ঠান্ডু হভয়া
জফা রফগভ
রভাোঃ এরাজ উহিন
আহভনা
শ্যাভ সুন্দয াা
হফাা াা
রভাোঃ আব্দুর ফাহযক
রভাছাোঃ জাতন রনছা
হযাজুর ইরাভ
রজানা রফগভ
রভাোঃ াজাান আরী
হপবযাজা রফগভ
রভাোঃআপতায রাবন
হযপন রফগভ
হযাজুর ইরাভ
রজানা রফগভ
রভাোঃ পজর হভয়া
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ ছারাভত খান
রযফা রফগভ
রভাোঃ রভাফাযক রাবন
আবনায়াযা রফগভ
মৃত রভাাম্মদ এহয়া তালুকদায
সুহপয়া খাতুন
রভাখবরছুয যভান
হহযনা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ারাভ
পাবতভা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

29/07/1995
18/06/1995
31/07/1987
12/11/1991
28/07/1992
20/11/1992
01/09/1988
15/06/1995
10/10/1993
01/11/1994
30/12/1989
01/12/1996
01/01/1988
03/08/1988
31/12/1996
28/10/1992
08/03/1993
07/02/1996
01/12/1997
11/11/1994
01/12/1996
15/07/1994
12/05/1990
20/12/1992
19/07/1991
25/06/1994
04/07/1995
15/05/1994
18/10/1994
02/02/1997
10/02/1990
10/11/1995
01/08/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90627

রভাোঃ তাবযক াান

90628

াথ ি তালুকদায

90629

হযক্তা রন

90630

ফদরুিাায

90631

রভাাম্মদ রভাাযযপ রাবন

90632

রভাোঃ ইহরয়া উহিন

90633

রভাোঃ লুৎপয যভান

90634

রভাোঃ ভান গহন

90635

রভাোঃ আরাউিীন

90636

রভাোঃ আয়াতুল্লা পারুকী

90637

রভাোঃ াজাভার ইরাভ

90638

াপছা

90639

াপা খানভ

90640

রভাল্লা ইফযাীভ রাবন

90641

রভাোঃ ভহনয রাবন ভূইয়া

90642

রভাোঃ আহভন তালুকদায

90643

াফহযনা আক্তায

90644

রভাোঃ হনাত আবযপীন

90645

রগারাভ যাহব্ব রাবন

90646

াহদা খাতুন

90647

রভাোঃ আবু াঈদ

90648

রভাোঃ হজয়াউর ক

90649

রভাছাোঃ ভভতাজ খাতুন

90650

ভাহরা তাফাছছুভ

90651

রভাোঃ হমুর হফশ্বা

90652

রভাোঃ আরভগীয রাবন

90653

রভাোঃ াহপজ আর আাদ

90654

রাাগ পহকয

90655

হভজানুয যভান

90656

মৃদুর যকায

90657

ভরয় যকায

90658

বচতী মৃ

90659

আবুর াান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ রাইরী আক্তায
ভীযন তালুকদায
াফ িতী যানী যকায
হযভর রন
হফতা যানী রন
আব্দুর ফাযী আকন্দ
আকহরভা খাতুন
রভাাম্মদ যহপকুর ইরাভ
মূহিদা খাতুন
রভাোঃ ফাবুর রাবন
আছভা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর রভাতাবরফ
রহতপা রফগভ
গুযা হভয়া
কভরু রফগভ
মৃত রভাোঃ আফদুর মুনাপ
রভাবভনা খাতুন
আবুর কারাভ
হযীনা রফগভ
রাযাপ উহিন
রযাহকয়া
াাদাৎ
লুৎনেবিছা
আভজাদ রাবন তালুকদায
রবরনা রফগভ
রভাল্লা ইউনুচ আরী
রপারী রফগভ
আবুর কাবভ ভূইয়া
াবরা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন তালুকদায
রবরনা রফগভ
আভজাদ রাবন তালুকদায
রবরনা রফগভ
রভাোঃ নবয আরী
রভাছাোঃ রহরনা াযবীন
রভাোঃ ভহজফায রভাল্যা
হযতা রফগভ
আবু ফকয হহিক
াবজদা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কায
াবজদা
রভাোঃ আব্দুর াহকভ
রভাছাোঃ ভঞ্জুযা খাতুন
রভাোঃ জারার উহিন
হউরী রফগভ
রভাোঃ সুরতান আরী
াানাযা খাতুন
রভাোঃ কহফয উহিন হফশ্বা
রভাছাোঃ াহভদা রফগভ
রভাোঃ াহপজুয যভান
রভাছাোঃ আয়া খাতুন
রভাোঃ াহপজুয যভান
রভাছাোঃ আয়া খাতুন
আোঃ াহরভ পহকয
হফউটি রফগভ
রভাোঃ হরয়কত আরী খান
রভাছাোঃ ভয়না রফগভ
ভতীন্দ্র যকায
রযনু যকায
ভতীন্দ্র চন্দ্র যকায
রযনু ফারা যকায
স্টীন নকবযক
রপারী মৃ
হহিক মুিী
তাছহরভা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/12/1988
07/02/1995
24/11/1994
30/06/1990
03/08/1993
18/01/1997
11/12/1992
27/03/1992
15/01/1991
11/11/1989
01/01/1993
30/11/1993
10/12/1988
01/01/1988
01/11/1990
30/12/1997
15/05/1990
15/06/1992
25/01/1996
23/07/1992
18/08/1991
10/10/1986
05/02/1990
08/08/1997
21/12/1994
11/10/1987
05/11/1988
10/07/1988
11/12/1989
09/07/1996
06/07/1990
09/04/1988
30/04/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90660

আযানের আরভ

90661

ইভযান মুিী

90662

নুয ইরাভ খান

90663

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

90664

প্রান্ত কুভায ার

90665

সুজন ভন্ডর

90666

নাযীন সুরতানা

90667

রযাহজয়া আক্তায

90668

রভাোঃ খাবরকুজ্জাভান ভন্ডর

90669

আঞ্জুভান আযা

90670

রভাোঃ হভরন হভয়া

90671

রভাোঃ আযানের ইরাভ

90672

রভাোঃ জাকাহযয়া ভাসুদ

90673

ইভযান খান

90674

রভাোঃ আোঃ কুদ্দু

90675

রভাোঃ রভবদী াান

90676

রভাোঃ া আরভ

90677

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

90678

রভাোঃ ভামুদান নফী

90679

রভাোঃ আবু যায়ান

90680

রভাোঃ খাবদভ রাবন হদনৄয

90681

রভাোঃ পযাদ হভয়া

90682

রভাোঃ রযজয়ানুর ইরাভ

90683

রভাোঃহজয়াউয যভান

90684

রভাোঃ রযাকনুজ্জাভান

90685

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

90686

রভাোঃবযবজায়ানুর প্রাভাহনক

90687

রভাছাোঃ খায়রুিাায ভী

90688

রভাোঃ আহর আহভন হভয়া

90689

রভাোঃ হযপাবয়ত সুরতান হযপান

90690

রভাোঃ াহফবুয যভান

90691

রভাোঃযাহপউর ইরাভ

90692

রভাাম্মদ ইউনুছ হভয়া

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত াাবুিীন ঠাকুয
ভানেজা
হহিকুয যভান মুিী
তাছহরভা রফগভ
রভাোঃ যহপক খান
পাবতভা রফগভ
এ এভ হপয উিীন
হরহর হফহফ
হজবতন্দ্রনাথ ার
সুভতী যানী
সুকুভায ভন্ডর
অহনভা ভন্ডর
আব্দুল্লা ভন্ডর
নুয জাান রফগভ
রযাস্তভ আরী
চাবভরী রফগভ
রভাোঃ আযাপ রাবন ভন্ডর
রভাছাোঃ খাবতমুন নাায রফগভ
রভাোঃ নুরুর আহভন
রপারী রফগভ
রভাোঃ পয আরী
রভাছাোঃ আছাতন রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
রভাছাোঃ আভা রফগভ
রভাোঃ নাহছয উহিন
রভাছাোঃ জাানাযা
আব্দুর াহভদ
ভাামুদা আক্তায
রভাোঃআোঃ আহজজ
রভাছাোঃ রপারী রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ াহছনা রফগভ
রভাোঃ সুরুজ্জাভান
রভাছাোঃ াহনা খাতুন
রভাোঃ নফাফ আরী
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
রভাোঃ মুনছুয আরী
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ আবু তাবরফ রাবন
রভাছাোঃ যন আযা
রভাোঃ খহরলুয যভান
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
রভাছাোঃ রভাবরভা রফগভ
রভাোঃ াভসুর ক
রভাছাোঃ সুরতানা যাহজয়া
রভাোঃ াভছুর ক যকায
রভাছাোঃ যাহজয়া খাতুন
মৃত যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ নুযজাান রফগভ
রভাোঃ ফাদা ভন্ডর
রভাছাোঃ যহজপা রফগভ
রভাোঃ নূরুজ্জাভান প্রাভাহনক
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
মৃত খাইরুর আরভ
রভাছাোঃ ভভতাজ
রভাোঃ এন্তাজ আরী
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃআজারুর ইরাভ
রভাছাোঃ নুয রহরনা আক্তায
রভাোঃজয়নার
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
হপবযাজ আবভদ
হফউটি রফগ
রভাোঃজয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/03/1987
20/07/1994
20/10/1995
31/12/1987
20/10/1987
05/11/1988
11/04/1992
10/11/1994
26/08/1992
13/11/1998
05/03/1994
05/07/1996
24/08/1989
11/10/1998
15/10/1989
08/03/1996
20/07/1988
15/05/1992
15/07/1989
27/07/1994
15/05/1994
08/03/1990
25/06/1991
16/01/1988
01/06/1990
10/03/1997
26/11/1996
05/01/1996
05/05/1995
29/12/1996
05/12/1994
01/12/1995
22/08/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90693

রভাোঃ াখায়াত রাবন

90694

রভাোঃ ভবনায়ারুর ইরাভ

90695

ভাাবুফা খাতুন

90696

রভাোঃ াবদকুর ইরাভ

90697

রভাোঃ হরভন হভয়া

90698

রভাোঃ রাবর যানা হফজয়

90699

াহনুয যভান

90700

আপবযাজা রচৌধুযী

90701

আক্তারুজ্জাভান

90702

রভাছাোঃ আযাপী আক্তায

90703

রভাোঃযহফউর ইরাভ

90704

রভাোঃযায়ান ইফবন আবফদীন

90705

সুজন চন্দ্র কুভায

90706

হফভর চন্দ্র যায়

90707

স্বন িা ভন্ডর

90708

রভাোঃ াজ্জাদুয যভান

90709

রভাোঃ আরভগীয কফীয

90710

প্রবাতী যানী

90711

াানাজ

90712

রভাছাোঃ রভবরুন রফগভ

90713

রভাোঃ আব্দুর যাজ্জাক

90714

রভাোঃ আবু াঈদ যকায

90715

আব্দুল্লা আর রনাভান

90716

াহরমুয যভান

90717

রভাছাোঃ াভীভা নাযীন

90718

রভাোঃ রুবফর ইরাভ

90719

রুবফর যানা

90720

রভাোঃ াহভউর ইরাভ

90721

রভাোঃ আহযনেজ্জাভান

90722

রভাোঃ আব্দুর ািান

90723

রভাছাোঃ জািাতুর রপযবদৌহ

90724

রভাাম্মদ আহভনুর ইরাভ

90725

রভাোঃ রফরার রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃভকবুর রাবন
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই ব্যাাযী
সুহপয়া খাতুন
মৃত ভহপদুয যভান
আয়া রফগভ
রভাোঃ আতাায আরী
রভাছাোঃ নূযকহর রফগভ
মৃতোঃ রভাস্তাহপজায যভান
রভাছাোঃ াহছনা রফগভ
রভাোঃ ভন্টু হভয়া
নুবযজা রফগভ
ইব্রাীভ খহরর
াবদকা রফগভ
আরতাপ রচৌধুযী
আক্তারুন নাায রচৌধুযী
জাহভয়ায যভান
আবযপা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
রভাছাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃ ভভতাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ যায়ানা রফগভ
ফাফলু চন্দ্র কুভায
সুহভতা রদফী
চীন্দ্র নাথ যায়
রু ফারা
ফাবুর ভন্ডর
রাবা ভন্ডর
আব্দু রছাফান
রভাছাোঃ াাজাদী রফগভ
রভাোঃ শুকুয আরী
রভাছাোঃ আবরভা খাতুন
রগৌয চন্দ্র হফশ্বা
কভরা যানী
হযাজুর ইরাভ
জাবদা
রভাোঃইাাক আরী
রভাছাোঃ নেযা রফগভ
রভাোঃ াভসুর ক
রভাছাোঃ জয়গুন রনছা
রভাোঃ আভানুল্যা যকায
রভাছাোঃ ইভত আযা
আব্দুর ফাকী
ভামুদা আক্তায
রভাোঃ আতাউয যভান যকায
রভাছাোঃ াহভদা রফগভ
রভাোঃহযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ ছাভছুিাায রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ হরইরী আযা
রভাোঃ যহদুর ইরাভ
হযক্তা রফগভ
রভাোঃ খাহজয উিীন
রভাছাোঃ সুযাইয়া রফগভ
রভাোঃ উজ্জর রাবন
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
জাভার উিীন আাবম্মদ
রভাছাোঃ যাবনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জব্বায
রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ নাহজয আবভদ
হভব ভামুদা রফগভ
রভাোঃ আজাায আরী
রভাছাোঃ হরহ রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

17/05/1991
01/01/1994
16/12/1994
20/04/1991
01/07/1989
27/02/1997
01/08/1988
08/12/1992
10/08/1995
04/11/1997
01/10/1991
04/10/1987
01/01/1995
25/12/1990
16/05/1997
04/06/1989
16/10/1991
20/08/1987
02/01/1996
02/06/1991
15/02/1991
01/12/1994
10/11/1997
02/10/1995
26/06/1992
20/10/1994
25/03/1993
12/08/1994
30/12/1995
31/12/1987
08/10/1988
05/02/1989
15/03/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90726

রভাোঃ আহজমুর ইরাভ

90727

রভাযবদুর ইরাভ

90728

রভাোঃ এনামুর ক ভহন

90729

রভাোঃনাজমুর ক

90730

রভাোঃ ািাভ রাবন

90731

নাযায়ন চন্দ্র যায়

90732

হযা যানী যায়

90733

রভাোঃ ায়ফান ইরাভ

90734

সুযাইয়া আক্তায

90735

রভাছাোঃ তাহনয়া আক্তায

90736

সুহজ্জত চন্দ্র রন

90737

রভাছাোঃ রায়রা আকতায

90738

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

90739

রভাছাোঃ আযহজনা খাতুন

90740

রভাছাোঃ হফউটি খাতুন

90741

রভাোঃ হদুর ইরাভ

90742

রভাোঃ যহফউর আউয়ার

90743

রভাোঃ আহফা আবভদ রযজা

90744

রভাোঃ আজাারুর ইরাভ

90745

রভাোঃ ফখহতয়ায রাবন

90746

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

90747

রভাোঃ যাহজফ রাাইন

90748

রভাোঃ বুজ আরী

90749

াইনেয যাভান

90750

আহকুয যভান

90751

যাভকৃষ্ণ যায়

90752

তাহরভা ইয়াছহভন

90753

নাজভা

90754

রভাোঃ পারুক রাবন

90755

রভাছাোঃ াযহভন আক্তায

90756

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান হভরন

90757

রভাোঃ নাহদ াান

90758

রুবফর ফড়ুয়া

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
রভাছাোঃ আহজযন রফগভ
আপতাফ উহিন
জাানাযা
রভাোঃ াান আরী
রভাছাোঃ প্রহতজা রফগভ
রভাোঃ আনছায আরী
রভাছাোঃ নূযজাান রফগভ
রভাোঃ আনছায আরী
রভাছাোঃ াবরা রফগভ
তযনী কান্ত যায়
যিনা যানী
চীন্দ্র নাথ যায়
গীতা যানী যায়
আব্দুর গনেয
রভাছাোঃ নাজভা
রভাোঃ ফহদউর আরভ
রভাছাোঃ গুরফাায রফগভ
স্বাভীোঃ- রভাোঃ পহযদুর ইরাভ
রভাছাোঃ হভনু আক্তায
নবয চন্দ্র রন
বুরবুহর যানী রন
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
রভাছাোঃ ভাসুদা রফগভ
রভাোঃ রার হভয়া
রভাছাোঃ ভহনকা
রভাোঃ আহজজায যভান
রভাছাোঃ রযহজয়া রফগভ
রভাোঃ তহয উহিন
রভাছাোঃ ছহকনা রফগভ
রভাোঃ বুধারু খাঁন
রভাছাোঃ ভহনা রফগভ
রভাোঃ নুরুজ্জাভান
রভাছাোঃ আহছয়া রফগভ
রভাোঃ ভহজফয যভান রযজা
রভাছাোঃ আয়া রফগভ
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
আঞ্জুহভান আযা রফগভ
রভাাম্মদ রাবন
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ রকান্দায আরী
রভাছাোঃ আাংগুযা রফগভ
রভাোঃ আহভয রাাইন
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ হদরাফয রাবন
পাবতভা খাতুন
আহনসুয যভান
ভহজিনা রফগভ
আব্দুর কাহদয
ভভতাজ রফগভ
রদফনাথ চন্দ্র যায়
আযতী যানী
রভাোঃ তভবছয উহিন
আছভা রফগভ
ইিছ আরী
হপরুজা
রভাোঃ আরভগীয রাবন
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
যইছ উহিন আবভদ
রভাবভনা আবভদ
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রহরনা আক্তায
হননৄ চন্দ্র ফড়ুয়া
হরহর যানী ফড়ুয়া
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/05/1996
06/06/1993
13/07/1989
01/10/1991
01/01/1995
01/01/1990
18/11/1995
30/05/1997
18/02/1995
07/03/1999
16/03/1992
30/10/1989
10/05/1988
15/11/1994
01/11/1992
08/01/1993
17/09/1991
24/12/1991
21/12/1991
05/02/1991
09/08/1995
20/08/1989
02/02/1992
07/07/1992
05/11/1989
21/04/1993
30/11/1987
20/12/1990
12/12/1988
03/02/1997
21/08/1988
15/10/1992
10/10/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90759

রভাোঃ াভীভ রযজা

90760

রভাোঃ আব্দুর কাবদয

90761

রভাোঃ হভজানুয যভান

90762

রভাোঃ ভহউিীন যকায

90763

মুিী আকতায

90764

হনলুপায ইয়াহভন

90765

রভাোঃ রাবর যানা

90766

রভাোঃ নুয আরভ

90767

রভাোঃ াইনের ইরাভ

90768

রুহত কুভায ভিা

90769

রভাোঃ তাজুর ইরাভ

90770

রভাোঃ নূয-এ-আরভ

90771

প্রনফ রচৌধুযী

90772

রপারী আক্তায

90773

রভাোঃ াহব্বয ইরাভ

90774

রভাোঃ বুজ যকায

90775

রভাোঃ পযাদ আরী

90776

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

90777

এযাদ আরী

90778

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

90779

জািাতুর আা

90780

রভাবিদুজ্জাভান

90781

হরজা খাতুন

90782

রভাোঃ পয়ার কহফয

90783

রভাোঃ হদ খান

90784

রভাোঃ কাছায আবভদ

90785

নুয রভাাম্মদ রাবর

90786

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

90787

রভাোঃ আব্দুর াই

90788

রভাোঃ যাহকবুর

90789

জুরকায যভান আহযপ

90790

রভাোঃ ভামুদুর াান

90791

রভাোঃ আহভরুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আবফদ আরী
রভাছাোঃ আপবযাজা খাতুন
রভাোঃ আব্দুয যফ
আহকদা খাতুন
আরাজ্ব রভাোঃ ভহপজ উহিন রভাল্লা
রভাছাোঃ াবজযা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর খাবরক যকায
নাহভা আক্তায
রভাোঃ ইভাইর যদায
সুহপয়া খাতুন
হভজিা লুৎপয যভান
জহভরা খাতুন
রভাোঃ রখাদা ফক প্রাভাহনক
রভাছাোঃ ানা রফগভ
মৃত. আরীউর ইরাভ
জাবদা াযবীন
মৃত. আব্দুর জহরর যকায
রভাছাোঃ াহভদা রফগভ
দুরার ভিা
নৄতুর ভিা
রভাোঃ আনছায আরী
রভাছাোঃ বতযন রফগভ
রভাোঃ রভাস্তপা কাভার
কুরসুভ আক্তায
রযনুফাী রচৌধুযী
সুহচত্রা রচৌধুযী
আয়ুফ আরী
সুহয়া খাতুন
রভাোঃ াইদুর ইরাভ
রভাাোঃ হযপা খাতুন
আব্দুর জব্বায যকায
ারভা রফগভ
রভাোঃ আব্বা আরী
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
রযাবকয়া রফগভ
আবুর কারাভ
কহনুয
রভাোঃ যইছ উহিন
নুযজাান আক্তায
রভাোঃ আরাদ রাবন
জাহকয়া আক্তায
আযানেজ্জাভান
ভভতাজ রফগভ
নুরুর ইরাভ
াহদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান ারাদায
হভ. রযবফকা রফগভ
রভাোঃ ছাবদয আরী খান
রভাছাোঃ সূম ি ফানু
রভাোঃ আবুর কাবভ
াহপয়া খাতুন
রভাাম্মদ হপকুর ইরাভ
রযনুয়াযা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ পহযদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাবদয
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
আোঃ যাজ্জাক মৃধা
হযনা আক্তায
আোঃ যাজ্জাক মৃধা
হযনা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
রভাছাোঃ ভামুদা সুরতানা
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ ফকুর আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

05/03/1990
20/07/1992
25/09/1987
16/06/1991
18/11/1992
21/10/1989
02/07/1997
17/01/1997
23/01/1995
20/11/1989
08/07/1987
01/12/1994
15/06/1996
31/12/1991
20/11/1994
01/03/1997
01/02/1988
01/06/1990
01/01/1992
25/08/1991
18/11/1994
31/12/1988
01/03/1993
27/11/1993
05/10/1992
24/10/1998
13/01/1989
15/06/1989
05/04/1998
08/01/1996
01/02/1988
01/01/1996
13/08/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90792

রভাোঃ ািাভ রাবন

90793

এ.এভ আহযপ রাবন

90794

রাবন আভদ

90795

াযহভন আক্তায

90796

রভাোঃ াজাান

90797

রভাোঃ ফাবয়জীদ রাবন

90798

রভাোঃ রহরভ রযজা

90799

রভাোঃ াানুর ইরাভ

90800

কৃষ্ণা যায়

90801

কাতুয যভান

90802

জাহর ভামুদ শুব

90803

রভাোঃ াযববজ উহিন

90804

সুজন কুভায ারদায

90805

মুাহদুর ইরাভ

90806

নুরুল্লা

90807

ভারুপ-উর-ইরাভ

90808

যাজু আবভদ

90809

নুরুজ্জাভান

90810

রভাোঃ হাবুর াবরহকন

90811

আবুফকয

90812

জুবয়র হভয়া

90813

হভজানুয যভান

90814

রভাোঃ এছানুর ক আজমুর

90815

রভাোঃ যানা হভয়া

90816

রভাোঃ আপায রাবন

90817

রভাোঃ রতৌহদুর ইরাভ

90818

হভঠুন রদফনাথ

90819

রাান জািাতুর

90820

তুলায হকত্তিনীয়া

90821

ঝণ িা আক্তায

90822

হদক চন্দ্র দা

90823

রকৌহক যিন দা তালুকদায

90824

অরু রচৌধুযী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াবযছ খাঁন
হভনা রফগভ
মৃতয. এ.এভ ভহজফয যভান
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
আব্দুর গনেয
সুযভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াবভ আরী
াহভদা খাতুন
রভাোঃ ভাামুদুর ক
রভাছাোঃ মুক্তা রফগভ
রভাোঃ ফহদউজ্জাভান
রভাছাোঃ াহপয়া আক্তায
রভাোঃ আব্দু ারাভ
আহভনা রফগভ
ধযনী যায়
ছহফ যানী যায়
াহফবুয যভান
ছাযা খাতুন
ানাউল্লা
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রযাবকয়া রফগভ
হযবতাল কুভায ারদায
নৄষ্প যানী
ভামুদুর ক
পাবতভা রফগভ
ফহদউর আরভ
াভছুিাায
রভাোঃ াবতভ আরী
ভাবজদা রফগভ
আবুর াবভ
রাছবনয়াযা
আব্দুর াহদ
পাবতভা
রভাোঃ আপছায আরী
সুহপয়া রফগভ
আোঃ ভািান
খাহদজা
রভাোঃ জারার
ছহফ
াইনের ইরাভ
ভহনজা রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
রভাছাোঃ আছভা রফগভ
রভাোঃ হুকুভ আরী
াবজযা রফগভ
চান হভয়া পহকয
যহভা রফগভ
রভাোঃ তাহজভ উহিন
সুবরখা রফগভ
রগৌযাঙ্গ রদফনাথ
হনয়তী যানী রদফনাথ
রভাোঃ জহরর রখ
আহভনা খাতুন
তন হকত্তিনীয়া
গীতা হকত্তিনীয়া
আকফয রাবন
পাবতভা রফগভ
হদরী চন্দ্র দা
প্রহতভা যানী দা
কৃষ্ণদ দা
ভাধুযী যানী দা তালুকদায
অবধ িন্দু রচৌধুযী
অিরী যানী রচৌধুযী
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/04/1999
12/12/1993
15/12/1993
06/06/1988
10/09/1992
08/09/1992
17/01/1992
01/06/1990
06/10/1995
01/01/1993
07/02/1993
01/12/1994
02/07/1987
01/02/1990
30/12/1989
10/12/1997
08/09/1994
01/06/1990
15/03/1991
10/11/1992
08/05/1997
10/10/1994
11/12/1992
01/01/1989
05/01/1990
03/01/1990
01/02/1990
05/07/1987
03/08/1992
20/12/1990
11/11/1993
01/01/1995
05/09/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90825

রভাোঃ রফরার রাবন

90826

াংকজ কুভায দা

90827

রঅ চন্দ্র তালুকদায

90828

রভাোঃ নুরুর ক

90829

রভাছাোঃ যবভনা খাতুন

90830

রভাোঃ াভীভ ভামুদ

90831

রভাোঃ আক্তারুজ্জাভান

90832

রভাোঃ আহজজুয যভান

90833

রভাোঃ ভাবুর ইরাভ

90834

ভামুদুর আজভ

90835

রভাোঃ াহপজুয যভান

90836

রভাোঃ আহতকুয যভান

90837

রভাোঃ যাবদ রভাাযপ

90838

রভাছাোঃ আহখ আকতাযজ

90839

রভাছাোঃ ানাজ খাতুন

90840

যীপ হভয়া

90841

রভাোঃ আাদুর ইরাভ

90842

রভাোঃ াবদক হভয়া

90843

রভাোঃ াহন আরভ

90844

রভাোঃ হজয়া উয যভান

90845

হনহখর চন্দ্র যকায

90846

রভাোঃ একযামুর ক ভন্ডর

90847

রভাছাোঃ নাহছভা আক্তায

90848

রভাোঃ আবু তাবয

90849

রভাোঃ ারুন হভয়া

90850

আবুর কারাভ

90851

রভাস্তাহপজুয যভান

90852

রভাোঃ রাবন হভয়া

90853

রভাোঃ আকযাভ রাবন খান

90854

রভাছাম্মৎ নাহযন আক্তায

90855

রভাোঃ ইভযাউর কাবয়ছ

90856

রভাছাম্মৎ রজহভন আক্তায

90857

রভাছাম্মৎ খুহদ িা খাতুন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আহনছুয যভান
ভঞ্জুয়াযা রফগভ
মতীন্দ্র কুভায দা
প্রহতবা যানী দা
হনতাই চন্দ্র তালুকদায
ফানা যানী তালুকদায
রভাোঃ রটনু হভয়া
রভাছাোঃ াহদা আক্তায
রভাোঃ যভজান আরী
রভাছাোঃ রপহি রফগভ
মৃত. আোঃ যভান
রভাছাোঃ াবদা রফগভ
রভাোঃ রনজাভ উহিন
রভাছাোঃ কদফানু রফগভ
মৃত.আব্দুর গনেয
মৃত. আহভনা খাতুন
রভাোঃ রভাক্তায আরী
রভাছাোঃ ভাচুদা রফগভ
মৃত. আবুর কাবভ
ভামুদা আক্তায
া রভাোঃ আতাউয যভান
রভাছাোঃ াহনা আকতায
রভাোঃ আতাউয যভান
রভাছাোঃ াহনা রফগভ
রভাোঃ রকাব্বাছ আরী
রভাছাোঃ যন আযা রফগভ
রভাোঃ আাদুর ক
রভাছাোঃ াহদা রফগভ
মৃত. রভাোঃ পজরায যভান
রভাছাোঃ াবরা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ
রবরনা খাতুন
রভাোঃ রভাকবরছায যদায
হদা হফহফ
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ
রবরনা খাতুন
মৃত. রভাোঃ ফহদয়াজ্জাভান
যহভা রফগভ
মৃত. জহুরুর ক
রভাছাোঃ বুরবুহর রফয়া
বন্তাল চন্দ্র যকায
সুহভত্রা যানী যকায
মৃত. আব্দু ছারাভ ভন্ডর
রভাছাোঃ রুহফ রফয়া
রভাোঃ ায়দায আরী
রভাছাোঃ আছভা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কয হহিক
রাইরী রফগভ
রভাোঃ তাজউহিন
ভস্ত বানু রফগভ
মৃত. আব্দুর আহজজ
াবজযা রফগভ
ইউনুছ আরী
রনা রফগভ
রভাোঃ চাঁন হভয়া
রভাছাোঃ হফউটি রফগভ
রভাোঃ তহজভ উহিন খান
রজানা রফগভ
রভাাম্মদ আব্দুর খাবরক
রভাছাম্মৎ হহযয়া আক্তায
রভাোঃ উছভান গহন
আবনায়াযা রফগভ
রভাম্মদ আব্দুর খাবরক
রভাছাম্মৎ হহযয়া আক্তায
রভাাম্মৎ আব্দুর খাবরক
রভাছাম্মৎ হহযয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

07/08/1987
01/01/1993
19/04/1993
07/01/1989
28/09/1988
02/12/1988
15/09/1990
25/12/1991
11/09/1997
18/12/1994
13/12/1997
09/12/1989
30/12/1989
01/04/1997
10/01/1992
19/10/1990
01/01/1992
03/01/1988
02/02/1989
18/05/1987
16/09/1988
02/02/1997
04/09/1992
10/08/1994
10/10/1987
12/10/1990
12/12/1990
11/01/1996
30/07/1992
12/07/1992
10/12/1992
27/12/1987
03/05/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90858

রভাোঃ রগারাভ হকফহযয়া

90859

রভাোঃ রাবন াইনেল্লা

90860

পাযাহদফা

90861

রভাোঃ রপযদাউ হুাইন

90862

রযাহজনা আক্তায

90863

এ.রক.এভ. আান কহফয

90864

এ.রক.এভ াঈভ হভয়া

90865

রভাোঃ আযানের ইরাভ

90866

রভাছাোঃ সুযাইয়া আক্তায

90867

রাানা াযবীন

90868

রভোঃ ভহবুর রাবন

90869

আরভহন খাতুন

90870

রভাছাোঃ ইযাত জাান

90871

রভাোঃ তানীভ হফন ইরাভ

90872

রভাোঃ তারা হফন ইরাভ

90873

রভাোঃ ভাসুভ হভয়া

90874

রভাোঃ রভাাযপ রাবন

90875

রভাোঃ রভাাযপ রাবন

90876

পাবতভা আপানা

90877

হজয়াউহিন তানবীয

90878

রভাোঃ রকযাভত আরী

90879

রভাোঃ াহপজুয যভান

90880

রভাোঃ ভামুদুর াান

90881

রভাোঃ যহফউর ইরাভ

90882

রভাোঃ রভাস্তপা াান

90883

ভাহনক ভামুদ

90884

যকায প্লাফন ভামুদ

90885

রভাোঃ হফদুযৎ রখ

90886

াযবীন আক্তায

90887

জািাতুজ জাহকয়া

90888

াহছবুর াছান

90889

রভাোঃ আরী উহিন

90890

রভাোঃ ইউসুপ আরী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত ভহউিীন আবভদ
মৃত রাবন আযা
রভাোঃ আব্দুর ভািান
রাবনয়াযা রফগভ
হযহজয়া খাতুন
রখ যহপকুর ইরাভ
রভাোঃ দীন রভাাম্মদ রাবন
পাবতভা
রপারী আক্তায
রভাোঃ ররার উহিন ভূইয়া
মৃতোঃ রতাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ আবযপা রফগভ
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ স্বনা রফগভ
রভাোঃ আইজর যকায
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয ছাত্তায
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ াবটায়াযী
ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ আবুর কারাভ
ভাবজদা খাতুন
রভোঃ আব্দুর আহজজ যকায
আনহজরা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর রজাব্বায যকায হরটন
রভাছাোঃ পহযদা ইয়াহভন
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
তাহভনা ইরাভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
তাহভনা ইরাভ
মৃত আব্দুর ক
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক
রভাছাোঃ ারুর রফগভ
এ এভ য়াবজদুর আরভ
রভাছাোঃ রজযাৎস্দা রফগভ
আরাজ্ব রভাোঃ ীদুজ্জাভান
হভব ারয়া াযবীন
রভাোঃ আহভন উিীন
আইয়ুফা খাতুন
রভাোঃ চান হভয়া
রভাছাোঃ নয়ন রফগভ
রভাোঃ মুনছুয যভান
ভইনের
রভাোঃ আব্দুয যহদ
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ দাবন আরী যকায
জহভরা রফগভ
রভাোঃ হরয়াকত আরী
াবা ইয়াহভন
রভাোঃ আরাউহিন
রভাছাোঃ ারুর রফগভ
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
ছাবরা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জব্বায
ভবভনা রফগভ
াাদাৎ রাবন
ায়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
আবরয়া রফগভ
মৃত আহজজুয যভান
ফাবনছা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

17/02/1991
10/08/1985
06/05/1984
26/06/1991
05/01/1994
10/10/1992
27/12/1996
22/10/1996
01/01/1994
11/08/1995
17/05/1989
01/12/1991
08/01/1997
04/05/1997
13/12/1990
10/09/1995
06/05/1993
23/12/1991
13/11/1987
20/08/1988
25/05/1993
31/12/1990
05/01/1988
25/01/1988
25/08/1993
31/12/1987
31/12/1987
15/12/1990
14/10/1998
01/11/1994
01/03/1991
01/01/1992
01/12/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90891

খন্দকায আযানের আরভ

90892

আর-আহভন

90893

ফায়দুর ইরাভ

90894

সুজন হভয়া

90895

আযাপা আহজজ

90896

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

90897

যাইসুর ইরাভ তানহবয

90898

রভাছাোঃ আহনকা রফগভ

90899

রভাোঃ আবু াঈদ

90900

রভাছাোঃ আহম্বয়া আক্তায

90901

অহনর কান্ত দা

90902

সুভা যানী দা

90903

তন্ময় কৃষ্ণ দা

90904

হর যানী দা

90905

হমুর যায়

90906

হভঠুন দা

90907

সুদী কুভায যায়

90908

রভাোঃ আাদুজ্জাভান আাদ ফাবু

90909

রভাোঃ আবু নাহদ

90910

নুয রনায আক্তায

90911

রভাোঃ ভামুদুর াান

90912

জীফন কুভায তালুকদায

90913

রফক কুভায ভন্ডর

90914

অনৄ হকবায

90915

হপ্রা যানী

90916

ভাহনক কুভায

90917

রভাোঃ ভারুপ রাবন

90918

রভাোঃ যায়ান

90919

আকা কুভায যকায

90920

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

90921

আহক কুভায যকায

90922

রভাোঃ বকত াান

90923

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আপতাফ উহিন খন্দকায
রহরনা খন্দকায
রভাোঃ ভহপজ উহিন
যাবরা রফগভ
রভাোঃ রভাকবদ আরী
রভাাোঃ াবজদা রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
াহদা রফগভ
আহজজুয যভান
খুীদা আহজজ
রভাোঃ ায়াত আরী
ভহজযন রফগভ
রভাোঃ ছাবয়দুর ইরাভ
ছাবরা খাতুন
রভাোঃ আইনুর ক
রভাছাোঃ হদা রফগভ
রভাোঃ আইনুর ক
রভাছাোঃ হদা রফগভ
রভাোঃ আইনুর ক
রভাছাোঃ হদা রফগভ
ফীবযন্দ্র কুভায দা
হভরন ফারা দা
রুহিনী কুভায দা
ঝন িা যানী দা
রুহনী কান্ত দা
প্রীহত যানী দা
অরুণ কুভায দা
হখা যানী দা
রিী কান্ত যায়
যত্না যানী যায়
যহতযিন দা
রযখা দা
মৃত বন্তাল কুভায যায়
হভরা যানী যায়
রভাোঃ আব্দু ারাভ
রভাছাোঃ নাজহযন রফগভ
রভাোঃ অহরয়ায যভান
রভাছাোঃ নাহছযা যকায
আব্দুর ভািান
াবপজা রফগভ
রভাোঃ বয়দ আরী
রভাছাোঃ াহছনা ফানু
হজবতন্দ্রনাথ তালুকদায
হফতা যানী তালুকদায
নাযায়ন চন্দ্র ভন্ডর
অল্পনা যানী
প্রভথ চন্দ্র ভন্ডর
হগতা যানী
হফনৄর চন্দ্র ভন্ডর
হখা যানী
চীন চন্দ্র প্রাাং
আযতী যানী
রভাোঃ মুক্তায রাবন
রভাছাোঃ ভহজিনা রফগভ
রদবরায়ায রাবন
রাইরী
রগাার যকায
হহল্প যানী যকায
রভাোঃ রখাদা ফক থান
রভাছাোঃ রযানা াযবীন
রগাার যকায
হল্পী যানী যকায
রভাোঃ রভজফা উহিন
নাহভা রফগভ
রভাোঃ আোঃ াহরভ
কহনুয রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

02/08/1992
07/05/1994
08/07/1995
21/11/1997
31/01/1991
21/07/1989
18/05/1994
07/01/1991
12/06/1996
15/09/1992
06/01/1994
25/04/1990
01/11/1997
15/09/1994
28/12/1991
01/02/1992
01/07/1992
10/06/1997
31/12/1997
15/05/1991
14/10/1993
25/12/1987
22/11/1989
25/10/1988
07/05/1995
01/02/1990
01/04/1995
15/06/1996
05/01/1995
10/12/1994
29/11/1996
07/10/1986
12/02/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90924

রভায়াবজ্জভ রাবন

90925

রভাোঃ পারুক হভয়া

90926

যহফউর াান

90927

রভাোঃ রারন া

90928

রভাোঃ জহন আবভদ

90929

রভাোঃ ভাসুদ যানা

90930

আহজজুর ইরাভ

90931

জুবয়র হভয়া

90932

রভাোঃ রাবর যানা

90933

রভাোঃ পারুক রাবন

90934

রভাোঃ রভাখবরছুয যভান

90935

রভাোঃ ভামুদুয যভান

90936

রভাোঃ আযাপ আরী

90937

রভাস্তাযী আক্তায ভাসুভা

90938

রভাোঃ াানুর ফািা

90939

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

90940

বুজ হভয়া

90941

রভাোঃ আজাদ রাবন

90942

হরজা আক্তায

90943

হরভা আক্তায

90944

াহব্বয রাাইন

90945

সুইটি আক্তায

90946

রভাোঃ াহবুয যভান

90947

রভাোঃ রাবর যানা

90948

রভাছাোঃ রাাগী আকতায

90949

রভাোঃ ভাইদুর ইরাভ

90950

রভাোঃ ািাভ রাবন

90951

রভাোঃ আবু যায়ান

90952

এ এভ াযববজ জুবয়র

90953

রভাোঃ ভামুদুর াান

90954

রভাোঃ ভয ফাদা

90955

এ এভ নুরুজ্জাভান

90956

রভাোঃ আহরপ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভকবুর রাবন
যাহজয়া রাবন
মৃত ভান গহন
রভাাোঃ হপবযাজা রফগভ
আব্দুর ভািান
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন
রভাছাোঃ লুৎপা রফগভ
মৃত াহফবুয যভান
মৃত জহুযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ফাবছদ
মুকুর রফগভ
মৃত আব্দুয যভান
লুৎপবিছা
রভাোঃ াজাান
রজাবফদা রফগভ
রভাোঃ রজায়াবয আরী
রযহজয়া রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
যন আযা রফগভ
রখাযবদ আরী মৃধা
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ পজয আরী
রভাাোঃ জহুযা রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
আছভা রফগভ
রভাোঃ ইহরয়া উিীন
রভাাোঃ সুরতানা রফগভ
আবু ফাক্কায
রভাাোঃ াবভাতাযা রফগভ
রভাোঃ হছহিকুয যভান
রভাাোঃ ভাবরকা রফগভ
রভাকবদ মুিী
সুহপয়া রফগভ
আোঃ কুদ্দু মুহি
রভবরুন রনা
আোঃ কুদ্দু মুহি
রভবরুন রনা
ইউনুছ রফাযী
ভহনযা রফগভ
াভসুবিাা
াানাজ রফগভ
মৃত ইকযাভআরী রফাযী
ইয়াযন রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছারাভ হভঞা
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ যভজান আরী
রভাছাোঃ ছাবয়যা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ ভহযয়ভ রাবন
মৃত আহজজায যভান
ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ াভসুিীন
রপযবদৌহ রফগভ
রভাোঃ আবু তাবয
রভাছাোঃ াযবীন আকতায
এ এভ ভান গহন
আবয়া আকতায
রভাোঃ আান উল্যা
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ অহনপা রফগভ
এ এভ গাজী যভান
এ এভ নাহযন সুরতানা
রভাোঃ নুয ইরাভ
রভাছাোঃ যঞ্জু রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/11/1988
31/12/1988
02/01/1993
10/02/1993
02/01/1994
03/09/1988
01/02/1995
25/12/1988
18/12/1995
11/10/1988
01/10/1988
16/12/1988
01/01/1989
28/11/1994
15/12/1997
21/02/1991
18/01/1994
04/06/1992
08/07/1993
25/08/1992
15/01/1995
14/07/1989
07/07/1991
08/09/1994
30/12/1996
20/12/1989
01/01/1993
16/09/1996
01/01/1996
03/10/1995
10/11/1996
15/08/1996
05/11/1996

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90957

রাযাফ রাবন

90958

রভাছাোঃ খাহদজা আক্তায

90959

রভাোঃ রাবর যানা

90960

রভাোঃ আরভান রকাযান

90961

তুলায আবভদ

90962

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

90963

রভাোঃ আজভর মুবিদ

90964

রভাোঃ াভীভ আরভ

90965

রভাোঃ রাবন

90966

রভাোঃ াহফবুয যভান

90967

আপাক যভতউল্লা

90968

রভাোঃ াান ভাজী

90969

রভাোঃ আর আহভন রখ

90970

াভছুর আরভ ীযা

90971

স্বন িারী আক্তায

90972

রভাোঃ ভাসুদ আরভ

90973

ম্পদ াা

90974

রভাোঃ যাহজফ খান

90975

াজ্জাদ রাবন

90976

রভাোঃ াহযয়ায যহন

90977

রভাোঃ ভকবরছায যভান

90978

রভাোঃ াহকফ রাবন

90979

রভাোঃ াীনুয ইরাভ

90980

রভাোঃ তানবীয আবম্মদ

90981

রভাছাোঃ ারুর রফগভ

90982

এ এভ আর হভজানুয যভান

90983

রভাোঃ আদনান

90984

রভাছাোঃ তাজহভনা আক্তায হভনা

90985

রভাোঃ যাহকবুর ইরাভ

90986

রভাোঃ জাকাহযয়া পযাদ

90987

রভাোঃ আতাউয যভান ফসুহনয়া

90988

রভাোঃ আহতকুয যভান

90989

রভাোঃ আরাদ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
উবভদ আরী
রভাছাোঃ হফহযন রফগভ
রভাোঃ আবু ফকয হিীক
রভাছাোঃ জুবরখা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
ারুর হফহফ
রভাোঃ ইউসুপ আরী
সুহপয়া
রভাোঃ আবতায়ায যভান
রভাছাোঃ হভনা খাতুন
রভাোঃ আোঃ াহভদ
পহযদা াযবীন
রভাোঃ আোঃ যাজ্জাক
রভাছাোঃ আঙ্গুয হফহফ
রভাোঃ আহভনুর ইরাভ
রভাছাোঃ হযপা হফহফ
নুরুর ক খন্দকায
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
রনা রফগভ
এ এভ যভত উল্লা
আযনেন খান
রভাোঃ আবু মুছা ভাজী
রভাাোঃ রাবনআযা রফগভ
মৃত আবুর াবভ রখ
রভাাোঃ াবজদা রফগভ
আব্দুর াই
াভছুিাায
মৃত াভছুর রভাল্লা
পহযদা রফগভ
রভাোঃ নুরুর আহভন
ভহযয়ভ রফগভ
সুকুভায চন্দ্র াা
হল্পী যানী াা
রভাোঃ ইা্উসুপ আরী খান
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ নুযর আরভ
রভাছাোঃ হযপা রফগভ
রভাোঃ রভাাযপ রাবন
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ াহপজ উিীন
রভাছাোঃ ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
াবযা রফগভ
রভাোঃ াবদকুর ইরাভ
রভাছাোঃ াীনা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহতন
রভাছাোঃ মুহক্ত রফগভ
রভাোঃ জহয উহিন
রভাছাোঃ নুয জাান
রভাোঃ আব্দু ারাভ
রভাছাোঃ ভাহনকা রফগভ
মৃত আহভনুয যভান
রভাছাোঃ কাহযভা রফগভ
রভাোঃ তাইজুহিন ইরাভ
রভাছাোঃ রভাবিদা রফগভ
রভাোঃ রফরাবয়ত রাবন
রভাছাোঃ হফউটি রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গহন
হভব জাহদা আকতায
রভাোঃ আোঃ ভািান ফসুহনয়া
রভাছাোঃ আবরভা খাতুন
রভাোঃ আহছয উহিন
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ আহছয উিীন
রভাছাোঃ ভহল্লকা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

12/12/1988
30/07/1993
01/11/1991
01/11/1991
05/11/1988
15/07/1990
30/12/1988
22/10/1993
04/08/1996
24/09/1995
09/11/1988
21/02/1988
15/06/1987
25/12/1996
11/02/1999
26/06/1987
05/06/1992
05/01/1993
14/08/1990
01/11/1992
08/07/1987
02/03/1990
02/05/1988
17/07/1997
24/12/1987
27/12/1991
24/12/1994
17/05/1996
02/11/1989
12/05/1988
25/07/1989
09/07/1991
01/01/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

90990

রভাোঃ আব্দু ারাভ আহক

90991

রভাোঃ াহপউর ইরাভ

90992

রভাোঃ কারাভ রাবন

90993

রভাোঃ আহযপ রাাইন

90994

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

90995

হভজানুয যভান

90996

রভাছাোঃ যাবফয়া খাতুন

90997

রভাোঃ াহযয়ায যভান

90998

রভাোঃ হযনের ইরাভ

90999 খাহদজা ইরাভ
91000

শুব কুভায যায়

91001

আতাউয যভান

91002

হযদ যায়

91003

যহন কুভায ভজুভাদায

91004

রভাোঃ াহফবুয যভান

91005

াছান আরী

91006

তাছহরভা আক্তায (রুনা)

91007

রভাোঃ মুজাহিদ আরবপ ানী

91008

রভাোঃ রজাফাবয়য রাবন ভূইয়া

91009

রভাোঃ আবনায়ায রাবন ভূইয়া

91010

রভাোঃ জুনাইদুর ইরাভ

91011

আছভা আক্তায

91012

রভাাম্মদ পহযদ উিীন খান

91013

রভাোঃ যাবদ রভাাযপ

91014

রভাোঃ আবু ফকয হহিক

91015

হযা আক্তায

91016

রভাোঃ যহফউর আরভ

91017

রারায়ভান ইরাভ

91018

আাদুজ্জাভান

91019

রভাোঃ রভাাহিকুয যভান

91020

রভাোঃ াাজাভার ারাদায

91021

া রভাোঃ আহজভ উহিন

91022

াযহভন সুরতানা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রভবয আরী
ফাদরী রফগভ
রভাোঃ রবকন্দায আরী
রভাছাোঃ রুহয়া খাতুন
রভাোঃ ররদু কাজী
রভাছাোঃ আবভনা রফগভ
মৃত. আপজার রাাইন
রভাহনা রফগভ
রভাোঃ যভত আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
জাবয আরী
জাবদা রফগভ
রভাোঃ জারার রাবন
রভাছাোঃ ভহনজা রফগভ
রভাোঃ রাযাফ আরী
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গহন
হদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর গহন
হভব জাহদা আকতায
সুনীর চন্দ্র যায়
যত্বতী যানী যায়
যহপকুর ইরাভ
আকহরভা রফগভ
জগদী চন্দ্র যায়
রকৌরা যানী
দুরার চন্দ্র ভজুভদায
সুফন িা ভজুভদায
রভাোঃ আযাপ আরী
রভাছাোঃ াবজযা খাতুন
আব্দুর আরী
াানা আক্তায
রভাোঃ আহভয রাবন ভূইুঁ য়া
রভকুয নাায
রভাোঃাোঃ আব্দুত দাইয়ান
রভাাোঃ উবম্ম কুরসুভ
রভাোঃ আহভয রাবন ভূইুঁ য়া
রভকুন নাায
রভাোঃ আহভয রাবন ভূইয়া
রভকুয নাায
রভাোঃ রভাবর উিীন
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আফদুর াফ
রাবনয়াযা রফগভ
রভাাম্মদ মুছবর উহিন খান
ভামুদা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রপারী রফগভ
রভাোঃ দুরার হভয়া
রভাছাোঃ চায়না আক্তায
া জারার
হযনা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তপা রাবন
রভাছাোঃ হরা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
মৃত নহছযন রনছা
আরাউহিন
রভাববছনা রফগভ
আব্দুয যহভ ভহল্লক
াভীভা
মৃত রভাোঃ াজান আরী ারাদায
ভহনতাজ রফগভ
া রভাোঃ াাফ উহিন
যহভা রফগভ
রভাোঃ ররার উহিন
রভাছাোঃ নাযীন নাায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

26/06/1992
14/09/1997
25/10/1987
13/10/1993
21/03/1996
25/09/1990
21/11/1991
20/09/1995
15/09/1996
12/07/1994
24/08/1998
08/05/1996
24/10/1997
23/12/1993
20/10/1997
02/03/1994
03/01/1992
25/11/1989
19/05/1994
01/05/1997
27/12/1996
08/10/1993
08/07/1993
18/08/1992
15/08/1992
02/01/1992
17/06/1991
11/10/1992
01/01/1996
16/07/1998
15/11/1992
08/03/1994
02/02/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91023

াফাজ জাকাহযয়া

91024

সুহভ আক্তায

91025

জুবয়র হভয়া

91026

এ এভ রভবদী আর াান

91027

রভাোঃ ভহনয আবভদ

91028

সুরতানা হরহবয়া আক্তায

91029

আরাভ যকায

91030

কাউায আবভদ

91031

রভাোঃ নাজমুর াান রৌযব

91032

রাাগ হুাইন

91033

নজীৎ রদফ

91034

অবরাক যকায

91035

সুভন কুভায চক্রফতী

91036

ভামুন রযজা

91037

আনন্দ কুভায যায়

91038

রভাোঃ জাহভর হভয়া

91039

রভাোঃ জাহদ াান

91040

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

91041

রভাোঃ াহকর ভামুদ

91042

রভাাোঃ তহভনা আক্তায

91043

হপবযাজা সুরতানা

91044

রভাোঃ াইনের ইরাভ

91045

রভাোঃ ভাাবুবুয যভান

91046

মৃদুর চন্দ্র রদ

91047

হনহতা রঘাল

91048

াহকরা নাজনীন

91049

রভাোঃ তাবযক আবভদ

91050

রভাোঃ াইনের ইরাভ

91051

আযজু আক্তায

91052

রভাোঃ ভাবজদুয যভান

91053

রভাছাোঃ রভবরুন আখতায

91054

রভাোঃ যাবর হভয়া

91055

রকাহক তালুকদায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
এ. রক. এভ. জাহকয রাবন
হফরহক রফগভ
রভাোঃ যহপজ উহিন
াহদা খাতুন
আপাজ উহিন
জাানাযা খাতুন
বয়দ আব্দুয যাজ্জাক
যাহজয়া সুরতানা
রভাাম্মদ াা আরভ
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াবভ আরী
রাহনয়া রফগভ
ভহপজুর ক
যাবফয়া রফগভ
জাভার উহিন হকদায
জাানাযা
রভাোঃ আতাউয যভান
নূয জাায রফগভ
আব্দুর য়াদুদ
আারুণ রনছা
ফাফলু রদফ
আবরা যানী রদফ
ব্রবজন্দ্র নাথ যকায
কুসুভ যকায
াংকয চক্রফতী
কাভনা যানী চক্রফতী
রভাতাায রাবন
রতা রফগভ
হনহখর চন্দ্র যায়
ছায়া যানী
রভাোঃ আব্দুর রভািাপ
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দু ছারাভ
রভাছাোঃ জহুযা খাতুন
রভাোঃ াজাভার আরী
রভাছাোঃ আইহযন রফগভ
রভাোঃ াভত আরী
রযবনা খাতুন
বয়দ আরী আকফয
াবজযা রফগভ
রভাোঃ আবু ফকয হিীক
রভাছাোঃ াভসুিাায
রভাোঃ রভাকতায রাবন
রভাছাোঃ নাজভা খাতুন
মৃত রভাোঃ পজুরর ক
রভাছাোঃ ভহজিনা খাতুন
শ্যাভর চন্দ্র রদ
নৄস্প যানী রদ
মৃত হনযিন রঘাল
আরনা রঘাল
রভাোঃ ভয আরী রখ
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ আকতায আবভদ
রভাছাোঃ পাবতভা আকতায
রভাোঃ ধনু রভাাম্মদ
রভাছাোঃ যহদা খাতুন
রভাোঃ তহদ
াহছনা আক্তায
রভাাম্মদ আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
মৃত আব্দুয যভান
রভাছাোঃ রভাযবদা রফগভ
রভাোঃ খরু হভয়া
রভাছাোঃ রজানা খাতুন
হগহযচফ িন তালুকদায
হনবা যানী তালুকদায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

22/04/1997
01/01/1997
05/03/1989
21/10/1996
30/06/1988
05/01/1989
01/07/1995
01/01/1992
06/07/1997
14/12/1997
01/01/1993
12/10/1994
04/11/1989
20/07/1994
05/01/1988
12/12/1992
18/05/1995
10/12/1993
20/10/1995
31/12/1987
04/09/1994
28/01/1990
23/08/1987
01/02/1988
12/06/1989
01/02/1991
05/08/1985
01/03/1993
01/10/1989
13/02/1990
30/10/1987
01/10/1996
01/06/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91056

রভাোঃ স্বাধীন হভয়া

91057

আকহরভা খাতুন

91058

যায়ান রাবন

91059

জয় বফদ্য

91060

যানা বফদ্য

91061

রভাছাোঃ রুভী রফগভ

91062

রভাোঃ রাানুয তালুকদায

91063

রাফনী আক্তায লুনা

91064

রভাোঃ অহরউর ইরাভ

91065

আহভনুর ইরাভ

91066

রভাোঃ াহফবুয যভান

91067

রভাোঃ আাদুর ইরাভ

91068

রভাোঃ রভাস্তপা হভয়া

91069

শ্রী প্রদী কুভায হৃদয়

91070

রভাোঃ রাবর যানা

91071

পারুকুর ইরাভ

91072

এ. এভ. নুয ইরাভ

91073

রভাোঃ ফাবুর রাবন

91074

রভাোঃ তানহজর আবভদ

91075

রভাোঃ ারুন উয যহদ

91076

হফজয় কুভায ীর

91077

রভাছাোঃ আপছানা খাতুন

91078

নাতন কুভায রন

91079

রভাোঃ আইয়ুফ আরী

91080

রভাোঃ াজ্জাদুয ইরাভ

91081

হন যায়

91082

রভাোঃ আব্দুর আহজজ

91083

রভাোঃ খহরলুয যভান

91084

রভাোঃ আহকুজ্জাভান

91085

রভাোঃ হযনের ইরাভ

91086

রভাোঃ ইয়ায রাবন

91087

রভাোঃ রভবদী াান

91088

হৃদয় চন্দ্র ার

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রভাজাপপয রাবন
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
আকবছদ আরী রখ
পবতভা খাতুন
হভজানুয যভান
রযবনা হফহফ
ফাঁহকান্ত বফদ্য
াহ বফদ্য
ফাঁহকান্ত বফদ্য
াহ বফদ্য
রভাোঃ ফাবুর হভয়া
রভাছাোঃ তনৄযা রফগভ
রভাোঃ কাউছায তালুকদায
রাবরী রফগভ
মৃত রভাোঃ ইভাইর যদায
াযবীন রফগভ
রভাোঃ অনৄয উহিন
রভাছাোঃ অবযচা রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয রাবন
াবরা রফগভ
রভাোঃ নহকয উহিন
ভাািায
মৃত কাহজভ উহিন
রভাছাোঃ াবজযা রফগভ
রভাোঃ নুরুজ্জাভান হভয়া
রভাছাোঃ রগারাী রফগভ
মৃত কভরা কান্ত ফভিন
াধনা যানী
রভাোঃ আরভ কাজী
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
হপউর ইরাভ
নূযজাান রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান যকায
রভাছাোঃ তানহজহযনা রফগভ
রভাোঃ আকভার রাবন
রভাছাোঃ ফাবনছা রফগভ
মৃতোঃ আবু যভতুল্যা াান রফগ
রভাছাোঃ রায়রা আযজুভান ফানু
রভাোঃ আবুর াবযছ হভয়া
রভাছাোঃ যহদা ইয়াছহভন রফগভ
রদবফ চন্দ্র ীর
ছহফ যানী
রভাোঃ আহনছুয যভান
রভাছাোঃ রুহজপা রফগভ
মৃতোঃ হবফন্দ্র নাথ রন
মৃতোঃ প্রহতভা যানী রন
রভাোঃ আহজজুর ক
রভাছাোঃ আহজযন রফগভ
রভাোঃ আব্দু ারাভ হভয়া
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
হপ্রয়নাথ যায়
াধনা যানী
রভাোঃ াভছুর ক
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
রভাোঃ নূরুর ইরাভ
ারুর রফগভ
রভাোঃ আইয়ুফ রাবন
রভাছাোঃ আইহযন রফগভ
রভাোঃ াযাফ উহিন খান
ভাহযয়ভ রফগভ
মৃত রভাোঃ হছহিকুয যভান
আহভনা খাতুন
রভাোঃ ভহন আরী
ভহযয়ভ রফগভ
নৄহর হফাযী ার
ঝন িা যানী ার
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

20/12/1990
05/01/1992
10/06/1993
10/04/1995
28/01/1993
12/11/1996
10/08/1993
30/09/1989
01/05/1992
20/10/1987
07/10/1990
20/05/1991
14/04/1990
15/03/1994
12/07/1988
08/07/1988
08/03/1995
10/09/1993
13/03/1994
20/12/1995
02/05/1995
15/01/1990
04/06/1991
31/12/1992
01/06/1989
20/11/1990
03/07/1988
31/12/1987
01/01/1998
24/01/1988
25/09/1989
10/10/1995
25/11/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91089

রভাোঃ যাহকবুর াান

91090

অনু হভস্ত্রী

91091

হজয়াহভন আকতায

91092

রভাোঃ াান যকায

91093

আব্দুল্লা যদায

91094

রভাোঃ ইখরা আরী

91095

জুবয়র রঘাল

91096

রভাোঃ হখা রফগভ

91097

রভাোঃ ইহি

91098

রভাোঃ াানুজ্জাভান

91099

রভাোঃ খাইরুর ইরাভ

91100

জাাঙ্গীয আরভ

91101

আব্দুর কাবদয

91102

রভাোঃ নয়ন যদায

91103

কাভাকা যাজু

91104

াইনেজ্জাভান

91105

আকহরভা আক্তায

91106

রভাোঃ আহযপ যদায

91107

রভাোঃ রুহুর আহভন

91108

হজ. হজ. রক. এভ. পখরুর ইরাভ

91109

রভাোঃ আবযপাতুন

91110

রভাোঃ আরপাজ আবভদ

91111

যাজু কুভায রদ

91112

রভাোঃ যাহকফ হভয়অ

91113

রভাোঃ রুবফর হভয়া

91114

উদ ইপাদ রবন

91115

রভাোঃ রজানাবয়দ আবভদ

91116

হযাজুভ মুহনযা

91117

আয. এ. রভবদী

91118

রভাাম্মদ যায়ান

91119

রভাোঃ াবরমুর ইরাভ

91120

রভাোঃ মুহনভ উর ইরাভ

91121

আযভান হভয়া

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ইভাইর রাবন
ইভত আযা
সুফর হভস্ত্রী
হখা যানী হভস্ত্রী
রভাোঃ হযাজ হভয়া
যহতন রফগভ
রভাোঃ শুকুয আরী
ানা রনা
রারফয আরী যদায
াাযা
রভাোঃ একযাভ আরী
রভাাোঃ হনলুপা রফগভ
সুহজত রঘাল
ররী রঘাল
রভাোঃ াহনুয যভান
রভাছাোঃ রভাযবদা রফগভ
নুরুর আরভ
াহনা রফগভ
রভাোঃ য়াবদুজ্জাভান
রভাছাোঃ রযহজনা
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
াভছুন রনায
রভাোঃ ইউচু
ভবনায়াযা আক্তায
মৃত াভান আরী
রভাছাোঃ ছাবরা খাতুন
ভহনয রাবন
তাহরভা রফগভ
ঈশ্বয যা
শ্রীভহত রাক্সভী
রভাোঃ রভাখবরছুয যভান
যাহজয়া রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
জাানাযা আক্তায
ভহনয রাবন
রভাাোঃ তাহরভা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ কাবভ আরী
রভাছাোঃ কদযজান
আফদুর রভাতাবরফ মৃধা
যানী রফগভ
ভনু হভয়া
রহরনা রফগভ
কানু কুভায রদ
আরনা যানী রদ
আব্দুর আাদ
হহযনা আক্তায
রভাোঃ ভহতউয যভান
নাজভা রফগভ
রভাোঃ রভায়াবজ্জভ রাবন
সুহপয়া রাবন
এভ. এ. আহজজ হভয়া
াভসুিাায
রভাোঃ ভহনরুিীন
যহভা রফগভ
এ.টি. এভ. ীদুল্লা জাাঙ্গীয
অাাঞ্জুভান আযা রফগভ
রভাাম্মদ আবুর ফাায
াযবীন রফগভ
রভাোঃ আরী আকফয রজাভািায
হনলুপা রফগভ
আরী আকফয রজাভািায
রভাাোঃ হনলুপা রফগভ
মুহিদ হভয়া
আবনায়াযা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

14/10/1993
05/10/1993
12/09/1997
07/01/1990
07/04/1994
01/03/1997
30/10/1990
08/07/1997
23/07/1995
12/12/1996
11/04/1990
04/07/1989
08/06/1988
05/01/1997
07/08/1988
02/02/1991
11/04/1987
04/02/1996
12/12/1993
01/01/1988
14/02/1995
02/06/1990
05/12/1989
05/06/1995
01/05/1994
12/12/1988
10/12/1987
13/10/1992
28/12/1990
03/01/1997
10/01/1988
15/12/1993
03/02/1998

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91122

ভামুদ রাবন

91123

রভাোঃ আযানের ইরাভ

91124

জয়নুর খান

91125

হফপ্লফ চন্দ্র দা

91126

রভাাম্মদ আহযনের ইরাভ

91127

রভাোঃ নূযনফী যকায (যতন)

91128

রভাোঃ খাবরকুজ্জাভান

91129

রভহযনা আক্তায

91130

াতছী রুনা

91131

রভাোঃ রাাগ হফশ্বা

91132

আবুর কাবয় ভন্ডর

91133

রভাোঃ যাজু আবম্মদ

91134

নাহদুর ইরাভ

91135

নাজমুর ক তুলায

91136

ারভা আকতায

91137

আহজজুয যভান

91138

াধন াা

91139

রভাোঃ ভারুপ রাাইন

91140

প্রদী চন্দ্র ার

91141

রভাোঃ যাবদুর াান

91142

ছাবরক আভদ

91143

রভাোঃ পারুক আবম্মদ

91144

রভাোঃ রাবর যানা

91145

রভাোঃ াখায়াত রাবন

91146

রভাোঃ ারুন অয যহদ

91147

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

91148

রভাোঃ জুবয়র ক

91149

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

91150

রভাোঃ আব্দু ছাত্তায

91151

রভাোঃ এযাদ রাাইন

91152

চন্দন হফশ্বা

91153

সুধীয দা

91154

হফকা দা

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ হদ উল্যা
াভছুন নাায রফগভ
রভাোঃ ভন্টু প্রাভাহনক
রভাছাোঃ অাাভানী খাতুন
নুরুর রাদা খান
হপবযাজা রফগভ
হফকা চন্দ্র দা
হনঠু যানী দা
রভাাম্মদ জারার হভয়া
রভাাম্মৎ আবভনা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ ারুর রফগভ
রভাোঃ পজরায যভান
রভাছাোঃ াহভযন রফগভ
রভাখবরছুয যভান
রভাবিদা রফগভ
অাাপতাফ উহিন
াভছুন নাায
রভাোঃ হছহিক হফশ্ব
নাজভা খাতুন
হগয়া উহিন
যাবরা রফগভ
মৃত পয়জায যভান
রভাছাোঃ জযা রফগভ
ভকবুর রাবন
জাানাযা
ডান্ডা খহরপা
নাজহভন নাায
াবভদ আরী প্রাাং
অবরচা খাতুন
ভোঃ ভহরভ উহিন
রভাাোঃ আবনায়াযা রফগভ
ন্ধ্যা যানী াা
অমূল্য যতন াা
রভাোঃ আব্দুছ ছাভাদ
রহরনা ইয়াছহভন
ভহন চন্দ্র ার
রপারী যানী ার
রভাোঃ আহজজুয যভান
রভাছাোঃ াহরভা যভান
রভাোঃ কাছা হভয়া
আজফা
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভািান রখ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ আবুর কাবভ
াবয়দা খাতুন
রভাোঃ পয়জায যভান
াহভদা রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
রভাছাোঃ াহপকুন নাায
রভাোঃ াান
রভাোঃ আবভনা রফগভ
রভাোঃ আফদুর ভািান
জাানাযা খাতুন
রভাোঃ আহজজুর ক
ছাবরা রফগভ
রভাোঃ াইভ উহিন
রভাছাোঃ আক্তাযা রফগভ
আনন্দ চন্দ্র হফশ্বা
সুবযখা যানী হফশ্বা
সুনীত কাহন্ত দা
সুপ্রবা দা
ীবত দা
ঝযনা যানী দা
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/12/1988
15/12/1993
22/02/1984
10/04/1989
15/12/1990
15/11/1991
01/06/1991
30/11/1998
07/09/1990
15/02/1989
01/07/1991
05/06/1997
15/12/1987
20/08/1998
18/01/1992
31/12/1994
04/06/1991
27/01/1995
03/03/1991
18/05/1990
08/06/1993
31/12/1987
31/12/1987
19/03/1988
01/01/1991
01/12/1988
25/10/1992
01/06/1993
10/11/1992
18/01/1993
08/04/1998
01/07/1997
02/01/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91155

রভাোঃ সুজন আরী

91156

রভাোঃ াবজদু যভান

91157

খয়রুর ক রচৌধুযী

91158

রভাোঃ াহনুয ইরাভ

91159

তা যকায

91160

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

91161

রভাোঃ রখাকন

91162

হন ফাবু

91163

এ. এভ. এবতাভ

91164

ভা ভহনরুজ্জাভান

91165

আবনায়ায রাবন

91166

হফশ্বহজৎ ার

91167

তানহন হভয়া

91168

রভাোঃ বুর বুর আবভদ

91169

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

91170

রক. এভ. নুযিফী রাবন

91171

াযববজ হভয়া

91172

সুজর কুভায

91173

রভাোঃ অহদুর ইরাভ

91174

কাছায আরভ

91175

াহব্বয আবভদ

91176

রভাোঃ হভযাজুর ইরাভ

91177

রভাোঃ হযয়াদ রাবন

91178

রভাোঃ ভজনু হভয়া

91179

তানহজরা যাহব্ব মুনা

91180

নহথ কাহন্ত দা

91181

রভাোঃ রভাতাায রাবন

91182

ীভা

91183

রভাাযযপ রাবন

91184

রভাোঃ াহনুয ইরাভ

91185

াযহভন সুরতানা

91186

রভাোঃ জুনাবয়ত াান

91187

হভযাজুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভহজফায যভান
রভাাোঃ াফানা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ জয়নফ হফহফ
ফহরুর ক রচৌধুযী
ডহর রফগভ
াচাফিীন
ছাবরা রফগভ
ভতীন্দ্র যকায
কল্পনা যকায
রভাোঃ াভসুর ক
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ াইদুয যভান
রভাাোঃ ছাবযা রফগভ
রভাকবরছায যভান
হহযন রফগভ
এভ. এ. গহন
াারা আক্তায
মৃত া আোঃ কুদ্দুছ
রভাছাোঃ রযনুয়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
ভাহপয়া খাতুন
সুকুভায ার
অিরী ার
রভাোঃ হদবরায়ায রাবন
রহরনা আক্তায
আবু াইদ রভাল্যা
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ াবভ আরী
রযাকানা রফগভ
রক. এভ. ভহপজুহিন
রভাছাোঃ নুযজাান খাতুন
াবুর হভয়া
হভনা আক্তায
ববরন্দ্র নাথ
ছহন যানী
রভাোঃ আব্দুর কাবদয াাং
পাবতভা রফগভ
নাহয উহিন
হযনা রফগভ
রভাোঃ জয়নার আবফদীন‘
রভাছাোঃ াযহভন সুরতানা
রভাোঃ য়াদুদ রভাল্লা
রযাবকয়া
রভাোঃ আবুর কাবভ
রজানা আক্তায
রভাোঃ আব্দুর গহন
রভাছাোঃ ভহজিনা খাতুন
রভাোঃ ারুন অয যীদ
আবভনা রফগভ
প্রবভ চন্দ্র দা
স্মৃহত যানী দা
ভযহুভ আরতাপ রাবন
ভহজিনা রফগভ
ভাতাবুর
নুযজাান
আব্দুর াহকভ
ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই
রভাছাোঃ াবজদা রফগভ
রভাোঃ আোঃ কহযভ রফাযী
রভাাোঃ রভবরুবিা
পারুক আম্মদ
রজছহভন আক্তায
তহভজ উহিন আবভদ
বপদা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/12/1992
07/05/1992
17/03/1987
01/02/1997
21/10/1990
03/11/1988
22/10/1992
01/06/1997
01/01/1992
21/08/1992
15/12/1991
12/02/1997
10/12/1997
10/06/1989
03/03/1997
31/12/1995
25/07/1994
06/09/1989
30/12/1987
15/01/1990
12/03/1996
11/12/1990
09/07/1997
24/10/1987
01/09/1995
31/12/1991
15/02/1988
19/10/1987
27/09/1993
19/01/1988
03/10/1994
10/12/1993
12/07/1988

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91188

রভাাম্মদ াভছুয যভান

91189

রভাোঃ ভানেজুয যভান

91190

রভাোঃ আযভান হভয়া

91191

উজ্জ্বর যকায

91192

রভাোঃ আব্দুর আহজজ

91193

রভাোঃ াভ উিীন

91194

রভাোঃ কাভরুর াান

91195

রভাোঃ যাবর হকদায

91196

রভাোঃ তাহফদ ইরাভ

91197

এইচ. এভ. হভরন

91198

াহপজুয যভান

91199

রভাোঃ ভহনয রাবন

91200

যাহজফ খান

91201

এ. এভ. াহযয়ায

91202

রভাোঃ হনয়াজুর ক

91203

নুরুর ইরাভ

91204

রভাোঃ ভাহজদুয যভান

91205

রহরভ হভয়া

91206

হপযবদৌ হভয়া

91207

ানাজ হভহর

91208

রভাাম্মদ আপজার রাাইন

91209

রভাোঃ ভাসুভ হভয়া

91210

আভান উল্লা

91211

সুভাইয়া এা

91212

াহদয়া তৃলা

91213

কাজী রভাোঃ এজাজুয ক হযপাত

91214

াখায়াত

91215

নুয রভাাম্মদ

91216

নজরুর ইরাভ

91217

রভাোঃ রভাতাহছভ হফল্লা

91218

যহপকুর ইরাভ

91219

সুভাইয়া আক্তায তহি

91220

ািাভ রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাাম্মদ ভাবুবুয যভান
রভাাম্মৎ াবজদা রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন রভাল্লা
াহভদা রফগভ
মুখবরছুয যভান
কুরছুভ রফগভ
শ্রীকান্ত যকায
কুসুভ যকায
রভাোঃ আযজুল্লা
াযহজনা খাতুন
নূয রভাাম্মদ
াযবীন আক্তায
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাাোঃ াহদা সুরতানা
রভাোঃ খহরলুয যভান
লুৎনেন রনছা
রভাোঃ যহফউর ইরাভ
ভবনায়াযা রফগভ
হপবযাজ আরভ ারাদায
জয়নফ রফগভ
রফরার ভন্ডর
াাযা রফগভ
মৃত রভাোঃ াহভদ আরী
রভাাোঃ যনাযা
আবনায়ায রাবন খান
রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ
মৃত আহনছা রফগভ
রভাোঃ হজয়াউর ক রচৌধুযী
নাহভা রফগভ
মৃত রভাোঃ নুরুজ্জাভান
পহযদা খাতুন
রভাোঃ রগারাভ রাবন
রভাছাোঃ নুরুিাায
খহফয উহিন ভাদফয
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
যাবদা রফগভ
াজী রভাোঃ ইউনুছ আরী
াবজদা রফগভ
রভাোঃ নুরুহিন রভাল্লা
সুহপয়া রফগভ
ভযহুভ াভচুর রচাদায
ভভতাজ
রভাোঃ ভাাবুবুয যভান
আহভরুন রনছা
রভাোঃ াবর উহিন
াভীভা ইয়াহভন
রভাোঃ াবর উহিন
াভীভা ইয়াহভন
মৃত কাজী রভাোঃ রভাহভনুর ক
গুরতাজ রফগভ
আোঃ ভাবরক হভয়া
াহদা রফগভ
নুরুহিন মুিী
াযবীন আক্তায
নুরুহিন মুিী
াযবীন রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয কহফয
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয কহফয
আকহরভা রফগভ
অাারী আভজাদ
ভবনায়াযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

30/12/1987
05/07/1988
10/11/1997
30/10/1990
07/10/1993
15/01/1988
15/08/1989
01/01/1994
04/06/1988
20/04/1988
15/10/1997
15/09/1995
10/05/1994
10/12/1987
07/09/1989
25/04/1988
25/06/1989
22/07/1992
02/08/1992
07/04/1994
28/02/1992
28/08/1990
19/10/1993
08/06/1998
03/05/1999
10/01/1995
01/07/1988
23/08/1994
18/07/1997
15/02/1991
15/08/1984
26/05/1996
31/12/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91221

নাহযন আক্তায

91222

তানবীয

91223

রভাোঃ সুজন মৃধা

91224

রভাোঃ জহরুর ইরাভ

91225

সুরতানা জাান

91226

পাহতভা

91227

মুহি ইয়াহভন

91228

উবম্ম ারভা তাভািা

91229

রভাোঃ মুিা মৃধা

91230

আফদুর াহকভ

91231

হদররুফা খানভ

91232

পহজয়া পাহযা

91233

রবভদী াান

91234

াখায়াত রাবন

91235

ারভা আক্তায

91236

ভহনযা আক্তায

91237

রভাোঃ সুভন রাবন

91238

রভাোঃ ভয পারুক

91239

ন কুভায

91240

রভাোঃ হনয়াজ রভাবিদ

91241

নহভতা যাণী বক্ত

91242

খাহদজা আক্তায

91243

হফবাল চন্দ্র দা

91244

রভাোঃ ভাাবুবুয যভান

91245

রভাোঃ কাছায হভয়া

91246

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

91247

রভাোঃ াহফরুর ইরাভ

91248

এানুর ক

91249

রভাোঃ রাবর

91250

রভাোঃ আফদুর কাবদয হয়া

91251

রভাোঃ আর ভাসুদ হযপাত

91252

রভাোঃ রাাগ

91253

রভাোঃ যাহকফ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
যহদ রফাযী
াহদা রফগভ
আফদুয যহদ রফাযী
হযহজয়া রফগভ
রভাোঃ রযজাউর কহযভ মৃধা
রভাাোঃ যাহন রফগভ
রভাোঃ আব্দুর জব্বায ারাদায
যহভা রফগভ
মৃত রফরাবয়ত রাবন
কাভরুিাায
আফদুর জব্বায ারাদায
লুতনেন নাায
আফদুর জব্বায ারাদায
লুৎপা রফগভ
রভাোঃ আহনসুয জাভান
নাজভা জাভান
রভাোঃ আরভগীয রাবন মৃধা
রদবরায়াযা রফগভ
আফদুর জব্বায পহকয
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ হযাজ উহিন
নাজভা খাতুন
এ. এভ.নজরুর ইরাভ
রহরনা আক্তায
আোঃ কহযভ হভয়া
ানাজ রফগভ
এভ. এ. কহযভ
ানাজ রফগভ
রভাোঃ হছহিকুয যভান
হহযন আক্তায
বয়দ খহফয উহিন
যাহদা রফগভ
রভাোঃ নফীয রাবন
রভাছাোঃ রকাহনূয রফগভ
হরটন ভাতাব্বায
হযনা আক্তায
সুহনর কুভায
বকাল্লী যানী
রভাোঃ ীদুর ইরাভ
নাযগী রফগভ
সুহনর চন্দ্র বক্ত
রকৌল্লা যাণী
রভাোঃ আহভয রাবন
হযহজয়া রফগভ
ভযন চন্দ্র দা
রমাগভাযা দা
রভাোঃ রভাতাায রাবন
রভাাম্মদ ছবরভা খাতুন
রভাোঃ ইয়াহছন ভাতাব্বয
াযহবন রফগভ
রভাোঃ হছহিক
হফহফ আয়া
রভাোঃ াজাান
হযহজয়া রফগভ
াাজান ারাদায
যাহজয়া খাতুন
রভাোঃ চন্দন হভয়া
রভাাম্মদ পহজরাতুন রনছা
রভাোঃ আফদুর রগানেয
আয়া আক্তায
রভাোঃ রভাাবরপ রবন
আবভনা খানভ
রভাোঃ হপ উল্লা
াভছুন নাায
ভাবুবুয যভান খান
রাবন আযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/01/1987
30/10/1995
31/12/1994
05/03/1989
08/02/1995
05/01/1990
14/04/1995
25/08/1994
08/01/1996
05/01/1992
26/01/1990
10/11/1995
10/10/1988
13/12/1993
06/08/1994
20/04/1988
10/02/1993
05/06/1997
01/02/1989
12/12/1996
05/01/1988
13/04/1997
05/12/1987
01/01/1989
10/02/1989
09/01/1991
05/06/1987
15/11/1997
31/12/1993
01/01/1993
01/02/1990
01/03/1995
01/03/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91254

াফহযনা ভভতাজ

91255

রভাোঃ পয়ার

91256

রভাোঃ তানহজদ রাবন

91257

রভাোঃ আরী

91258

ভাহনক জাান

91259

রভাোঃ নাজমুর াান রভবদী

91260

রভাোঃ যাজ্জাক

91261

রভাোঃ ভহপজুর ইরাভ

91262

রভাোঃ জীফ তালুকদায

91263

রভাোঃ াাদৎ রাবন

91264

হন ইরাভ

91265

রভাোঃ ভাসুদ আরভ

91266

বয়দ রভাোঃ হজফ আরভ

91267

ায়রা তাফাসুভ

91268

আবু ফকয হহিক

91269

রভৌসুভী আক্তায

91270

ািাভ রাবন

91271

রভাোঃ আহযনেয যভান

91272

আবুর ানাত

91273

ভাহযয়া আক্তায

91274

রভাোঃ ায়দায আরী

91275

ছহনয়া আপহযন

91276

রভাোঃ আপহযন খান

91277

রভাোঃ ইব্রাহভ রাবন

91278

াযহভন নাায

91279

রভাোঃ রাাগ াান

91280

ভামুদুর াান

91281

াহনপ হভয়া

91282

রখ হপকুর ইরাভ

91283

রভাোঃ াখায়াত রাবন

91284

আব্দুর জাব্বায

91285

কাইউভ রাবন ারাদায

91286

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৩)

(৪)

(৫)

রভাোঃ হভজানুয যভান
াভছুন নাায রফগভ
া আরভ
পহজরাতুন রনছা
রভাোঃ আবু তাবয
পাহভা রফগভ
রভাোঃ হযাজ উহিন
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ রভাস্তপা
হফহফ নের জাান
রভাোঃ ইভাইর
ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ াাজাান
ছাবরা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
হয়াযা রফগভ
মৃত আব্দুর কাবদয তালুকদায
রনাযা রফগভ
রভাোঃ আবুর কারাভ হভয়া
ভহযয়ভ রফগভ
বয়াদ আরী মুিী
পাবতভা
রভাোঃ আহভয রাবন
রভাোঃ যীনা রফগভ
ভীয কাঞ্চন আরী
ভহযয়ভ
া কাভার ক
আহরভা রফগভ
রভাোঃ আরী আকফয
যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
আবরয়া হফথী
জারাভ ভন্ডর
রযাবকয়া রফগভ
ভারা ফক্স
পহযদা রফগভ
রভাোঃ আরাউহিন
রনা আক্তায
কাভার রাবন
ানাজ রফগভ
মৃত যইচ উহিন রখ
রভাছাোঃ রযাবকয়া খাতুন
আরী আযাপ
াানাজ াযবীন
রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান খান
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ ায়ভনা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ (অাারী আযাপ)
াানাজ রফগভ
রভাোঃ আহভনুর ক
রভাছাোঃ নূরুিাায
রভাোঃ পয়জুয যভান
াছনা রনা
কুদ্দু ভাদফয
নুপা রফগভ
মৃত রখ জাপয আবম্মদ
হহযনা আাবম্মদ
আব্দুয যফ াবটায়াযী
জাানাযা রফগভ
আব্দুয যফ াবটায়াযী
জাানাযা রফগভ
আরভগীয রাবন ারাদায
রযানা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
তনেযা রফগভ

15/07/1997
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28/12/1997
20/11/1994
01/02/1990
11/08/1995
11/10/1991
28/10/1995
10/01/1992
15/10/1992
01/02/1990
23/02/1997
12/11/1990
15/06/1987
28/06/1988
01/01/1988
01/07/1991
22/01/1994
04/03/1989
20/08/1987
01/02/1997
19/07/1988
15/05/1994
15/05/1988
09/12/1992
20/10/1989
11/07/1988
01/12/1987
01/11/1991
14/07/1987
20/12/1993
05/03/1988
10/02/1991
01/11/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91287

ভামুদুর াান

91288

রভাোঃ াইনেল্যা

91289

রভাোঃ ভহভনুর ইরাভ

91290

রভাোঃ আহভনুর ইরাভ

91291

রভাোঃ রভাহভনুর ইরা

91292

নাগী াযবীন

91293

রভাোঃ ভজমুর ক

91294

রভাছাোঃ আহভনা রফগভ

91295

রভাোঃ ারুন-অয-যহদ

91296

রভাছাোঃ সুভানা ইয়াছহভন

91297

রভাোঃ ভাহযকুর ইরাভ

91298

রভাোঃ াাদৎ রাবন

91299

আপবযাজা আক্তায ইহত

91300

রভাোঃ ািাভ

91301

নাহযন আক্তায

91302

রভাোঃ আহযনেয যভান যদায

91303

রভাোঃ নাজমুর রাবন

91304

যহফউর ইরাভ

91305

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

91306

যাহজফ কুভায হফশ্বা

91307

াধন কুভায যকায

91308

নয়ন কুভায ভন্ডর

91309

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

91310

রভাোঃ অাাব্দুর জহরর

91311

রভাোঃ আহযনেয যভান

91312

জর ফাড়ড়

91313

শুক্লা ারাদায

91314

কভবর হকদায

91315

নুযনাায আক্তায (যাবফয়া)

91316

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

91317

ভহযয়ভ হনাত হফাা

91318

রভাোঃ াইনের ইরাভ

91319

রভাোঃ রারচাদ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আব্দুর যহভ
আপবযাজা রফগভ
রভাোঃ াহফফায যভান
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
মৃত রভাোঃ জহভ উহিন
রভাছাোঃ হকনা রফগভ
আব্দুর কুদ্দু
রভাছাোঃ রযবফকা রফগভ
মৃত আব্দুর জহরর
রভাছাোঃ আহজতন রনছা
রভাোঃ আহজজায যভান
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আরভাছ আরী
আহভনা রফগভ
রভাোঃ াাদত রাবন
রভাছাোঃ াভছুিাায
রভাোঃ ভকবুর রাবন
রভাছাোঃ রখাবদজা রফগভ
রভাোঃ হনজাভ উহিন
রভাছাোঃ যাবফয়া রফগভ
রভাোঃ নাহজভ উহিন
সুহপয়া রফগভ
আবুর ফায
াহনুয আক্তায
রভাোঃ নাহজভ উহিন
সুহপয়া রফগভ
মৃত রভাোঃ লুৎপয যভান যদায
আকহরভা রফগভ
রভাোঃ রূহুর কুদ্দু মৃধা
াযবীন রফগভ
জাভার
যহভা
রভাোঃ ছাবফদ আরী মৃধা
আবজদা খাতুন
জগদী হফশ্বা
সুহচত্রা হফশ্বা
হযচাঁদ যকায
াহন্ত যকায
নফীন্দ্র নাথ ভন্ডর
নভীতা যানী ভন্ডর
আব্দুর রভাতাবরফ আকন
হজাানাযা রফগভ
রভাোঃ াহবুয যভান রভাল্লা
ছাবযা রফগভ
জয়নার আহফদীন
যবন আযা
রগাার ফাড়ড়
রগারাী যানী ফাড়ড়
সুীর ারাদায
নহভতা ারাদায
হকবায কুভায হকদায
রফফী হকদায
মৃত রভািাপ রভাল্লা
শুকজান খাতুন
রভাোঃ শুকুয আরী
নুযজাান রফগভ
ারুন-আয-যীদ
হযহজয়া াযবীন
রভাোঃ রাবন আরী পহকয
আবফদা রফগভ
রভাোঃ যভজান রখ
রভাছাোঃ জবভরা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

28/02/1990
18/06/1989
02/06/1994
07/10/1992
10/02/1993
25/10/1994
25/11/1987
18/08/1991
10/01/1997
04/04/1990
12/01/1990
28/12/1995
01/01/1999
02/04/1997
02/11/1996
27/10/1991
20/12/1992
24/10/1992
08/02/1990
08/07/1988
08/11/1987
14/02/1993
21/04/1993
01/02/1990
11/12/1993
02/03/1997
18/02/1996
12/12/1993
30/11/1989
01/06/1991
04/12/1992
06/12/1990
05/03/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91320

রভাোঃ ভয যীপ উহিন

91321

রভাোঃ আহজজুর ক

91322

এ. এভ. ভহউহিন

91323

রভাোঃ হয়া হভয়া

91324

রভাাম্মদ াান

91325

গাজী এনামুর ক

91326

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

91327

রভাোঃ যাবদুর ইরাভ

91328

সুভাইয়া সুরতানা

91329

হরটন কুভায ফাক

91330

রা যকায

91331

আব্দুয যভান

91332

রভাোঃ ফহয আাভদ

91333

যবভ চন্দ্র হফশ্বা

91334

হনযিন কভিকায

91335

রাবর যানা

91336

উত্তভ কুভায ফাক

91337

রভাোঃ যহপকুর ইরাভ

91338

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান

91339

রভাোঃ রাবর আকন

91340

রভাোঃ হদুর ইরাভ

91341

আকহরভা খাতুন

91342

ভহনরুর ইরাভ

91343

ইভা যায়ান

91344

রভাোঃ আর আহভন

91345

নাহযন নাায

91346

আহতকুয যভান

91347

রভাোঃ অাার আহভন

91348

রভাোঃ ভাসুভ হফল্লা

91349

রভাোঃ হযনের ইরাভ

91350

কভবরন্দু যায়

91351

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান ভহন

91352

রভাোঃ হজাদ আরভ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আভজাদ রাবন
রভাছাোঃ রহরনা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াভাদ ভন্ডর
রভাছাোঃ মুগরী রফগভ
এ. রজ. এভ. ভাবুবুর আরভ
রভাছাোঃ ারা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কাহদয
রভাাোঃ যাহজয়া সুরতানা
এভ. এ. ফাবযক
জাানাযা আক্তায
গাজী াবজদুয যভান
ঝণ িা খাতুন
নাহয উহিন
াবরা রফগভ
রভাোঃ ভান গহন
ভবনায়াযা রফগভ
া রভাাম্মদ আব্দুর কদ্দু
জহুযা রফগভ
অমূল্য কুভায ফাক
াহফত্রী ফাক
নথ্বী যকায
রযখা যকায
ছবরভান যদায
আবরয়া রফগভ
রভাোঃ নবজয আরী রভাল্লা
হনা খাতুন
মৃত যতন ভন্ডর
ঝণ িা যানী
শুীর কভিকায
ন্ধ্যা যানী কভিকায
ইব্রাহভ ভন্ডর
আবভনা রফগভ
শ্যাভর কুভায ফাক
সুহভত্রা যানী
রভাোঃ ইহি
রভাাোঃ উবম্ম ারভা
রভাোঃ ভহজবুয যভান
াযবীন
রভাোঃ রবকন্দায আরী আকন
যাহপজা রফগভ
রগারাভ রভাস্তপা
রভাছাোঃ রাইরী রফগভ
রগারাভ রভাস্তপা
রাইরী রফগভ
নজরুর ইরাভ
রুফানু
রভাোঃ নুরুনফী যায়ান
রভাছাোঃ জাবয়দা খাতুন
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাাোঃ হভনাযা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ খান
হয়াযা রফগভ
কুতুফ উহিন
নাছহযন নাায
রভাোঃ ইয়াকুফ আরী ারাদায
রভাাোঃ রানাফরু
রভাোঃ যতন আরী
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আহজজুর ক
রভাছাোঃ রহরনা াযবীন
যনহজৎ কুভায হাং যায়
অহনরা যাহন যায়
রভাোঃ আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ভকবুর আরভ
াভীভা নাজ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

10/11/1996
23/08/1987
30/11/1996
01/01/1995
24/12/1990
21/09/1991
15/12/1991
15/10/1987
10/10/1991
07/02/1990
01/01/1990
09/02/1992
20/08/1991
16/07/1995
01/01/1988
02/08/1997
12/05/1990
10/07/1990
08/07/1987
02/09/1988
12/12/1988
05/07/1996
31/10/1988
01/02/1989
10/10/1994
07/03/1998
09/10/1993
28/11/1996
01/11/1996
26/06/1987
01/06/1987
12/05/1993
20/03/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91353

রভাোঃ আতাউয যভান

91354

রভাোঃ াারুর ইরাভ

91355

এ টি এভ জাহকরুর ইরাভ

91356

রভাোঃ হফদুযৎ হভয়া

91357

রভাোঃ রভাজাবম্মর ক

91358

আরভগীয কহফয

91359

ভাাবুবুয যভান

91360

রভাোঃ হভজানুয যভান

91361

ভামুদা আক্তায

91362

তাছহরভা আক্তায

91363

রভাছাোঃ াহভভা খাতুন

91364

রভাোঃ াজ্জাদ রাবন

91365

রভাোঃ ভাবুবুয যভান

91366

হফজরী আক্তায

91367

এ. এ. যয়ায কাভার হরু

91368

রভাোঃ জাববদ রাবন

91369

যাবফয়া আক্তায

91370

খাহদজা তুর জািাত

91371

রচৌধুযী রনাভান হফন খুযীদ

91372

রভাাম্মদ রগারাভ হকফহযয়া

91373

রভাোঃ রফরাবয়ত রাবন

91374

রভাোঃ মুাইহভন তাহভভ

91375

রপযবদৌ জাভার রেঁজুহত

91376

রভাোঃ যাহকবুর াান

91377

রভবদী াান

91378

রভাোঃ আজভ উহিন

91379

যাজীফ রচৌধুযী রা

91380

রভাোঃ ইকযাভ রাবন

91381

সুদী কুভায রচৌধুযী

91382

রভাোঃ আবু াঈদ

91383

রভাোঃ বযায়ায হফন আরভ

91384

রভাোঃ পয়ার আরভ

91385

রভাোঃ আবনায়ায াযববজ

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
মৃত রভাস্তপা রাবন
রভাছাোঃ নাজহভন নাায
রভাোঃ রভাজাায আরী
রভাছাোঃ যহভা রফগভ
মৃত আবুর ফাহক ভন্ডর
রভাোঃ জহযনা খাতুন
রভাোঃ আয়নার ক
রভাছাোঃ হফরহকছ রফগভ
রভাোঃ শুকুয আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
মৃত রভাোঃ আয়ূফ খাঁন
রভাাোঃ আবয়া রফগভ
রভাোঃ আয়ূফ খান
রভাাোঃ আবয়া খাতুন
রভাোঃ সুরতান
কভরা
রভাোঃ রছারায়ভান আরী
খাহদজা রফগভ
রছারায়ভান আরী
খাহদজা রফগভ
রভাোঃ একযামুর ক রচৌধুযী
রভাছাোঃ কাভরুন নাায
রভাোঃ াভসুর ক
রভাছাোঃ জহযন রনছা
রভাোঃ নুযর ক
ভহজিনা খাতুন
হযাজুর ইরাভ
আহভনা রফগভ
ছারাভত উল্লা
পাবতভা রফগভ
নূয রভাাম্মদ
াযবীন আক্তায
নূয রভাাম্মদ
আবভনা রফগভ
ইব্রাীভ খহরর
াহদা রফগভ
খুযীদ আরভ
লুৎনেন রনছা
রভাোঃ যাবদুর আরভ
াহনা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন হভয়া (াবভ)
রভাাম্মদ তহছরুন রনছা
রভাোঃ জাভার উিীন
রযাবকয়া রফগভ
জাভার উিীন
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
রকাহনুয রফগভ
ভযহুভ আব্দুয যভান
াহনা যভান
রভাোঃ াআরভ
মৃত হদলুয়াযা রফগভ
নৄষ্পার রচৌধুযী
স্বপ্ন রচৌধুযী
রভাোঃ ইউছুপ
খাবরদা আকতায
সুভান্ত কুভায রচৌধুযী
চম্পা যাণী রচৌধুযী
মৃত আব্দু াত্তায
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ কত আরভ
াীন আক্তায
রভাোঃ রপযবদৌ আরভ
পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ফাবয়দুর ক
াভছুন নাায রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/12/1990
04/03/1988
01/01/1988
30/10/1990
10/07/1996
01/01/1994
01/01/1998
01/05/1992
02/01/1990
02/01/1995
15/11/1995
27/07/1989
31/12/1989
05/11/1995
16/09/1993
15/06/1993
01/06/1994
31/12/1994
12/09/1996
07/12/1993
23/10/1992
29/03/1996
09/11/1992
22/10/1990
03/03/1992
18/07/1992
12/09/1988
30/01/1990
02/03/1991
05/06/1989
16/06/1990
03/01/1988
31/12/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91386

ফহফ যাণী াা

91387

রভাাোঃ কাহযভা আক্তায

91388

রভাোঃ াহকরুজ্জাভান

91389

রভাোঃ তুহন ারাদায

91390

াইপ-উজ-জাভান

91391

রভাোঃ আরী আকফয

91392

রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন

91393

রভাাোঃ নাজনীন আকতায

91394

রযাকন হভয়া

91395

হফউটি

91396

রভাোঃ সুরতান ভামুদ

91397

হভতু যাণী

91398

রভাোঃ আব্দুয যভান

91399

রভাোঃ আবু ইউসুপ যানা

91400

রভাোঃ আব্দুয যাহকফ

91401

ান যকায

91402

ভবনায়ারুর ইরাভ

91403

কনক কুভায যকায

91404

কাভরুর ইরাভ

91405

রভাোঃ আব্দুর রভাহভন

91406

রভাোঃ সুজন রাবন

91407

হযন কুভায রঘাল

91408

তা কুভায যায়

91409

রভাোঃ হরটন রখ

91410

রভাোঃ আযানের ইরাভ

91411

শুবাীল যকায

91412

হদারী যানী

91413

প্রফীয চন্দ্র দা

91414

রভাোঃ ইভযান রাাইন

91415

রভাোঃ সুভন হভয়া

91416

রভাোঃ ভামুনুয যহদ

91417

রভাাোঃ রভাবরভা খাতুন

91418

রভাোঃ রভাস্তাউয যভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
হধবযন্দ্রনাথ াা
নহভতা যানী াা
রভাোঃ রুস্তভ আরী ারাদায
রভাাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ পজলুয যভান
ারভা আক্তায
রভাোঃ রহরভ ারাদায
রাকী রফগভ
পজলুয যভান
ারভা আক্তায
আব্দুর জহরর
াহনুয রফগভ
রভাোঃ এযাদ আরী ভন্ডর
তাবযা হফহফ
তাজ রভাাম্মদ
রভাাোঃ পাহজয়া রফগভ
আব্বা আরী
হযক্তা রফগভ
রভাোঃ তাহছয
াহরভা
রভাোঃ আব্দুর জহরর াানা
রভাছাোঃ রপারী হফহফ
হহয যিন তালুকদায
আবরা যাণী তালুকদায
রভাোঃ ারুনায যহদ
রভাছাোঃ াহরভা রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
রভাছাোঃ হনলুপায ইয়াহভন
রভাোঃ আবু াঈদ
রভাছাোঃ যাহদা াযহবন
হনবযন কুভায যকায
দূগাি যানী যকায
আব্দুর খাবরক
জাবয়দা খাতুন
হনবযন কুভায যকায
দূগাি যানী যকায
আবুর কারাভ
সুহপয়া খাতুন
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর ভহজদ
রভাছাোঃ টগয খাতুন
ভনীন্দ্র নাথ রঘাল
অচ িনা যাণী রঘাল
হচত্তযিন যায়
গীতা যায়
রভাোঃ আব্দুর রহতপ রখ
রভাছাোঃ হরহর খাতুন
রভাোঃ ভহয উহিন ভন্ডর
রভাছাোঃ লুৎপা রফগভ
যফীন্দ্র নাথ যকায
রিী যানী
রানাতন চন্দ্র
জয়ন্তী যানী
মৃত সুনীর চন্দ্র দা
যত্না যানী দা
রভাোঃ রফরাবয়ত রাাইন
রযানাযা রফগভ
রভাোঃ হছহিকুয যভান
রভাছাোঃ ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ আোঃ রহতপ ভন্ডর
হভনা রফগভ
রভাাোঃ ভীন আরী
রভাাোঃ কুরসুভ রফগভ
রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান
রভাাোঃ সুহপয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

28/12/1988
27/08/1988
14/05/1997
25/08/1994
10/12/1995
25/03/1996
01/01/1989
30/12/1990
20/06/1995
22/12/1988
15/11/1988
06/07/1994
13/11/1991
01/04/1993
15/03/1992
22/05/1992
15/02/1990
01/01/1990
12/10/1987
15/03/1988
21/12/1994
05/09/1987
15/08/1987
02/04/1989
02/05/1992
11/11/1988
25/12/1990
25/08/1994
10/01/1991
09/10/1990
01/09/1991
10/12/1993
15/11/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91419

রভাোঃ ভাানেজুয যভান

91420

রভাোঃ যহফন

91421

আহযসুন রনায

91422

াফনাজ াযবীন

91423

রভাোঃ আইয়ুফ রভখ

91424

উজ্জর দত্ত

91425

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ যাবর

91426

এ. এভ. কাছায আবম্মদ

91427

নফী রাবন

91428

রভাোঃ হনয়াজ রভাবিদ

91429

রভাোঃ তানবীয আরভ প্রান্ত

91430

তাহনজা আজভীয

91431

রভাোঃ হদ রাবন

91432

রভাোঃ যহফউর আউয়ার

91433

ভাবুফা আক্তায রাযহজনা

91434

রভাোঃ পারুক আবভদ

91435

রভাোঃ আহনসুর ইরাভ তালুকদায

91436

াহকর রাবন

91437

রভাোঃ আপজার রাবন

91438

রভাোঃ আনায উহিন

91439

আহযনের ইরাভ

91440

আরাউহিন

91441

রভাোঃ পহযদ হযয়াজ

91442

রভাোঃ কাভরুর ইরাভ

91443

রভাোঃ নাজমুর ইরাভ

91444

রভাোঃ ভহত আবভদ

91445

রভাোঃ ভাাবুবুয যভান

91446

রভাোঃ হফপ্লফ হভয়া

91447

রভাোঃ আর ইভযান

91448

রভাোঃ াজাান আরী

91449

রভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ

91450

রভাোঃ াীনুয যভান

91451

রভাোঃ নূযনফী রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ রকভত উল্লা
রভাাোঃ রদায়াতুন রনা
রভাোঃ ইব্রাহভ
ভহন রফগভ
রভাোঃ আম্মদ রাবন
খাবরদা আক্তায
কাজী রগারাভ কুদ্দু
রভাছাোঃ াানাজ াযবীন
রভাোঃ রভাক্তায রাবন রখ
রযাবকয়া রফগভ
অবাক কুভায দত্ত
কাজর যাণী দত্ত
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
হভব খাহদজা রফগভ
রভাোঃ রাযাফ আরী রখ
রভাছাোঃ াবজযা খাতুন
ইভাইর রাবন
তাছহরভা রফগভ
রভাোঃ হগয়া উহিন
ভাকসুদা আক্তায
রভাোঃ ফহদউর আরভ
আজভীযা রফগভ
রভাোঃ ফহদউর আরভ
আজভীযা রফগভ
রভাোঃ াখায়াত রাবন
রভাছাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ হযাজুর ইরাভ
রভাছাোঃ তহুযা রফগভ রচৌধুযী
রভাোঃ ভব্বত আরী রভাল্লা
পাবতভা আক্তায
রভাোঃ ভযতুজ আরী
ফানু রফগভ
রভাোঃ আযবদ আরী তালুকদায
রাবনয়াযা রফগভ
মৃত আপজার রাবন
রযবনা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ আরী
রযাবকয়া আভজাদ
রভাোঃ আযাপ উহিন
রভাাোঃ রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ আভজাদ আরী
রযাবকয়া আভজাদ
রভাোঃ নুরু হভয়া
রাবন আযা রফগভ
আব্দুর াহভদ
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ ফাফয আরী যদায
াহনা রফগভ
রভাোঃ রগারাভ পারুক
রভাছাোঃ নাযগীছ রফগভ
রভাোঃ মৃত আক্কাছ আরী
রভাছাোঃ ভাবজদা খাতুন
রভাোঃ আব্দুর কহযভ
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ জাবফয রাবন
রভাছাোঃ নাজভা রফগভ
রভাোঃ হজনু হভয়া
রভাছাোঃ রজানা রফগভ
রভাোঃ ফাার উহিন
রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যভান
রভাছাোঃ দুরারী রফগভ
রভাোঃ াহভউর ইরাভ
রভাছাোঃ নূযজাান রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

25/12/1992
11/11/1995
25/10/1989
07/01/1992
10/12/1994
02/04/1989
01/11/1996
12/07/1988
03/01/1992
30/12/1992
27/05/1996
01/10/1993
11/08/1987
01/07/1989
21/02/1997
15/04/1987
01/03/1992
10/10/1990
10/12/1982
29/07/1997
30/11/1994
22/06/1994
14/02/1988
20/12/1992
07/03/1989
06/05/1989
19/08/1996
18/04/1991
04/12/1994
01/02/1997
01/03/1989
25/05/1990
21/08/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91452

হযরার চন্দ্র যায়

91453

দীক কুভায যায়

91454

রভাস্তাহপজুয যভান

91455

পাহভ াহযয়ায রৌহভক

91456

রভাোঃ হভরন ারাদায

91457

রভাোঃ রাাগ রাবন

91458

আবুর কারাভ

91459

ভাযজানা আক্তায

91460

জুবয়র হভয়া

91461

এ এভ য়াহভ আকযাভ

91462

ভামুন হভয়া

91463

রভাোঃ ইহরয়া হভয়া

91464

রভাোঃ ভামুদুর াান

91465

আজীজ রভাাম্মদ জাকাহযয়া

91466

জাাঙ্গীয আরভ

91467

মুাম্মদ ছহরমুল্লা

91468

অজয় চন্দ্র

91469

রভাোঃ হযজন রাবন

91470

রভাোঃ যাকীফ রচৌধুযী

91471

রভাোঃ াভসুর ইরাভ

91472

রভাোঃ আহযনেয যভান

91473

রভাোঃ আহভরুর ইরাভ

91474

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

91475

রভাোঃ রাবর যানা

91476

রভাোঃ ভাতাফ উহিন রুবফর

91477

রভাোঃ রতৌহদুয যভান

91478

হফথী খানভ

91479

রভাোঃ রাবর যানা

91480

রভাোঃ ভাসুদ যানা

91481

রজহযনা খানভ

91482

বয়দ আতাউয যভান

91483

ফকুর রাবন

91484

রভাোঃ এভযান রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রমাবগ চন্দ্র যায়
হনবা যাণী যায়
ধীবযন্দ্র নাথ যায়
সুধা যানী যায়
াইনের ইরাভ
রভাছাোঃ ভবনায়াযা খাতুন
রভাোঃ আহভনুয যভান
রভাছাোঃ যান আযা খাতুন
রভাোঃ াহফবুয যভান ারাদায
যাহভা রফগভ
রভাোঃ া আরভ ারাদায
যীনা রফগভ
আফদুর আরী পহকয
াহপয়া খাতুন
রভাোঃ আব্দু ারাভ
রহরনা আক্তায
একযাভ রাবন
জহযনা রফগভ
মৃত আব্দুর য়াদুদ যকায
রভাছাোঃ আনজুয়াযা
রগারজায রাবন
ভভতাজ রফগভ
রভাোঃ নয়া হভয়া
রভাছাোঃ আছভা রফগভ
রভাোঃ জুরহপকায আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ ইকান্দয হভজিা
খাহদজা রফগভ
রগারাভ কাবদয
ভনজু আযা রফগভ
নুরুর ইরাভ
খাবরদা আক্তায
মৃত রগাবন্দ্রনাথ যায়
মৃত আদহয ফারা
মৃত আবু াঈদ
রভাছাোঃ নাছহযন আক্তায
রভাোঃ াহভদুয যভান রচৌধুযী
রভাছাোঃ যাবদুন রনায
রভাোঃ বয়দ আবম্মদ
মৃত ভানেজা রফগভ
রভাোঃ হযনের ইরাভ
রভাছাোঃ আনজুভনাযা রফগভ
রভাোঃ আজাদ ভজুভদায
রভাাোঃ রযনু রফগভ
রভাোঃ জয়নুর ক
রভাছাোঃ জবরখা খাতুন
রভাোঃ আবু ফকয রভাল্যা
ায়যা খাতুন
রভাোঃ জাহকয রাবন
চায়না রফগভ
রভাোঃ তুহজফয যভান
রয়দা াীদা রফগভ
রভাোঃ তুহজফয যভান
বয়দা াীদা রফগভ
রভাোঃ জাকাহযয়া রভাল্লযা
রভাাোঃ যনা আযা রফগভ
রভাোঃ আবু ফক্কায রভাল্যা
হভব ছায়যা খাতুন
বয়দ ইাক আরী
রভাাোঃ আভা রফগভ
বয়দ ইাক আরী
রভাাোঃ আভা রফগভ
আহজজায যভান
রযবনা রফগভ
রভাোঃ আভজাদ রাবন
মৃত রযনু
Page 348 of 357

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

29/12/1992
12/08/1995
01/01/1993
04/12/1995
15/11/1987
01/02/1991
30/01/1988
13/03/1988
21/01/1994
07/12/1991
22/12/1996
04/04/1991
12/08/1994
01/01/1989
01/06/1987
05/10/1991
16/07/1990
22/01/1991
30/11/1987
21/05/1992
11/10/1988
01/01/1997
15/07/1990
20/12/1987
20/10/1989
30/11/1990
08/10/1995
17/03/1989
01/02/1989
11/08/1997
12/02/1993
30/11/1990
02/12/1991

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91485

আব্দুল্লা আর রযাভান

91486

অজয় চন্দ্র দা

91487

রভাোঃ হভজানুয যভান

91488

রভাাম্মদ াভীভ খান

91489

রহ আক্তায

91490

রাহনয়া খাতুন

91491

জাহদ াান

91492

রবরনা আক্তায

91493

রভাছাোঃ াানা আকতায

91494

রভাোঃ হজয়ারুর ইরাভ ারাদায

91495

প্রবাাংশু যকায

91496

তাহনয়া আক্তায

91497

রভাোঃ আর ভামুন

91498

আকা রদফ নাথ

91499

অরুন চন্দ্র রন

91500

রভাোঃ পযাদ রাাইন

91501

রভাোঃ াীন আরভ

91502

রভাোঃ যহফউর াান

91503

রভাছাোঃ নাায খাতুন

91504

সুভন ভন্ডর

91505

রভাোঃ ইভহতয়াজ উহিন ইভন

91506

াজ্জাদ রাবন

91507

রভাাম্মদ হুভায়ন কহফয

91508

রভাছাোঃ কল্পনা আক্তায

91509

রভাোঃ আবনায়ায রাবন

91510

কাহনজ যাবফয়া

91511

হযন দা

91512

রভাোঃ আরভাছ

91513

আাদুজ্জাভান খাঁন

91514

রচৌধুযী রভাাম্মদ আরামুজ্জাভান

91515

হনয়াজ রভাযবদ

91516

সুজন কুভায

91517

রভাোঃ আর-আহভন রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ কাভার উহিন
রযাবকয়া
অহখর চন্দ্র দা
ভভতা যাণী দা
রভাোঃ াান আরী
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাাম্মদ তবভজ উহিন খান
রভাছাোঃ আবভনা
আবু তাবয
কভরা খাতুন
আবু তাবয
কভরা খাতুন
আজাায হভয়া
জাানাযা রফগভ
আজাায হভয়া
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ াবু হভয়া
রভাছাোঃ ভবভনা রফগভ
মৃত রতাপাবয়র আম্মদ ারাদায
অজুপা রফগভ
নকুর চন্দ্র যকায
সুনীহত ফারা যকায
রভাোঃ আবনায়ায রখ
জহর রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক
রভাাোঃ াভসুিাায
বৃন্দাফন রদফ নাথ
হপ্রা যানী রদফনাথ
অহনর চন্দ্র রন
সুীরা যাণী রন
রভাোঃ জারার উহিন রখ
রভাছাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ইউনুছ আরী ভন্ডর
রভাছাোঃ হহযন রফগভ
রভাোঃ কাবজভ উিীন (কাজী)
রভাছাোঃ আবয়া রফগভ
রভাোঃ ফাফলু রখ
রভাছাোঃ হফউটি রফগভ
সুনীর চন্দ্র ভন্ডর
কভরা যানী ভন্ডর
রভাোঃ ভহউহিন
ইয়াভীন
রভাাম্মদ রহকয়ত উল্লযা
রযহজয়া খাতুন
রভাাম্মদ রহকয়ত উল্লযা
রযহজয়া খাতুন
রভাোঃ পযাদ রাবন
রভাছাোঃ আভা খাতুন
রভাোঃ পযাদ রাবন
আবভনা রফগভ
রভাোঃ াহফবুয যভান
হভব াহরভা ইয়াহভন
হদরী দা
শুক্লা যানী দা
রভাোঃ ইউনুছ যদায
রভাাোঃ াবপজা রফগভ
আক্কা আরী খাঁন
তাবযা রফগভ
রভাোঃ আক্কা আরী
আভা রফগভ
মৃত বয়দ আবুর কাবভ
লুৎনেবিছা
অফন যকায
অিরী যানী
মৃত : আকফয আরী
রুনী রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

13/03/1996
02/01/1992
30/06/1993
05/02/1988
01/01/1998
01/01/1998
10/12/1992
05/07/1987
31/12/1995
12/11/1988
11/12/1993
03/09/1996
01/07/1987
18/08/1996
25/10/1983
08/06/1993
09/11/1989
18/09/1992
10/05/1993
31/08/1994
07/02/1989
02/02/1995
12/12/1990
20/09/1995
01/01/1989
30/11/1990
20/01/1994
01/08/1989
01/12/1995
14/08/1987
14/12/1995
09/09/1994
12/06/1995

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91518

যাহজয়া খাতুন ীযা

91519

রভাোঃ নূরুর আহভন

91520

হভরন ঢারী

91521

ফন্যা াা

91522

যাজীফ দা

91523

রভাোঃ ইভযান রাবন

91524

রভাোঃ জহভ উহিন

91525

যাজীফ অহধকাযী

91526

রভাোঃ রতাপাজ্জর রাবন

91527

মুোঃ যাহনুর ইরাভ

91528

বন্তাল কুভায রচৌধুযী

91529

রভাোঃ াহভউর ইরাভ

91530

রভাোঃ ভহউহিন হজরানী

91531

রভাোঃ হজফ াান

91532

াহভভ আবভদ

91533

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

91534

সুযিন কুভায ার

91535

রভাোঃ হভজানুয যভান

91536

হদাংকয াা

91537

রাভা আক্তা

91538

াহকরা নাায

91539

আব্দুর ভািান

91540

রভাোঃ তাহযকুর ইরাভ

91541

হযাংকু যহিন দা

91542

াযববজ পহকয

91543

আবু াবর রভাোঃ অন্তয

91544

ঝুটন তালুকদায

91545

রভাোঃ এনামুর ক

91546

ভহনরুর ইরাভ

91547

রভাোঃ যাবর

91548

রভাোঃ ফজলুয যভান (ফাধন)

91549

রভাোঃ জাহকয রাবন

91550

রভাোঃ আর-আভীন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
আহজজুর ক
ছাবরা খাতুন
রভাোঃ আফদুর কাবদয রখ
ভভতাজ রফগভ
রখাকন ঢারী
নীরা ঢারী
অহজত কুভায াা
রাবা যানী াা
মৃত াধন দা
ফানা দা
ভাইন উহিন ডাক্তায
নাযহগছ রফগভ
কাজী জয়নার আবফদীন
রভাা: ভবনায়াযা রফগভ
রগৌযাঙ্গ অহধকাযী
শ্যাভরী অহধকাযী
রভাোঃ আোঃ ছাত্তায
ভবনায়াযা রফগভ
মুোঃ আহভরুর ইরাভ
রভাাোঃ রযবনা রফগভ
হনবন রচৌধুযী
যাধাযনী রচৌধুযী
রভাোঃ আহভরুর ইরাভ
রভাাোঃ রযবনা রফগভ
রভাোঃ আফদুয যহদ
রাবনয়াযা রফগভ
রভাোঃ ইভান আরী
রভাছাোঃ কল্পনা
রভাোঃ হদুর ইরাভ
হউরী ফানু
রভাোঃ আোঃ াহকভ
রযখা আক্তায
হনযিন কুভায ার
চম্পা যানী ার
রভাোঃ ইভাইর ারাদায
রভাাোঃ যাহজয়া রফগভ
প্রাবন চন্দ্র াা
হদিী াা
রভাোঃ রখাকা হভয়া
নাহগছি রফগভ
রভাোঃ রদবরায়ায রাবন
হপবযাজা খাতুন
মৃত আব্দুর জহরর
নূয রফগভ
রভাোঃ াাবুহিন
কুরসুভ আক্তায
ভবনা যিন দা
সুহভত্রা যানী দা
রভাোঃ াবফ আরী পহকয
তাছরীভা রফগভ
আবু তাবয তালুকদায
াহভভা সুরতানা
হগযীন্দ্র চন্দ্র তালুকদায
ভীযা যানী তালুকদায
রভাোঃ হদুর ইরাভ
তাহভনা খাতুন
রভাোঃ পজলুয যভান
আবনায়াযা রফগভ
আোঃ ভহজদ ভন্ডর
াবযা রফগভ
রভাোঃ আজাায আহর
রভাছাোঃ আযহজনা আক্তায
রভাোঃ ইয়াহছন হভয়া
াহদা রফগভ
রভাোঃ আইয়ুফ আরী
আঞ্জুভান আযা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

15/12/1989
28/10/1990
04/03/1988
29/06/1989
25/10/1987
25/08/1997
01/01/1988
04/07/1993
13/09/1996
15/11/1990
15/11/1990
01/04/1994
06/06/1995
07/09/1997
28/02/1992
04/01/1989
12/11/1992
01/01/1994
20/11/1995
07/01/1996
15/10/1991
15/08/1992
11/11/1994
15/05/1993
02/01/1993
10/11/1996
27/07/1989
03/11/1987
12/11/1997
15/10/1988
24/05/1996
10/10/1992
04/11/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91551

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান

91552

রভাোঃ এনামুর ক

91553

আবু ফকয হহিক

91554

আহভনুর ইরাভ

91555

হনবা যাণী যকায

91556

রভাোঃ হভঠুন রাবন

91557

াবফকুন নাায

91558

রভাোঃ যায়ান

91559

রভাোঃ াইনের ইরাভ

91560

রভাোঃ হভশু হভয়া

91561

রভাোঃ ভহনয রাবন

91562

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

91563

গাজী রভাোঃ রাবর যানা

91564

রভাোঃ আহনেয যভান

91565

রভাোঃাহপজ উহিন াসু

91566

রভাোঃ যাবর আকন্দ

91567

রভাোঃ ভহন হভয়া

91568

রভাোঃ আযভান রাবন

91569

রভাোঃ াইনের ইরাভ

91570

রভাোঃ রাবর যানা

91571

রভাোঃ ািাভ রাবন

91572

রভাোঃ আব্দুর আউয়ার

91573

রভাোঃ যহপক হভয়া

91574

মুাম্মদ াহভভ আবম্মদ

91575

রভাোঃ াহভউর ইরাভ

91576

রপযবদৌ জাভান ান

91577

হভতু আকতায

91578

রভাাম্মৎ জািাতুর ফাায

91579

রভাোঃ াহব্বয রাবন

91580

রভাোঃ যাহকফ রাবন

91581

রভাোঃ ভাবুয যভান

91582

রভাোঃ আহযপ হফল্লা

91583

আবয়তুল্লা খভনী

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াবফ আরী
যহভছা রফগভ
রভাোঃ আব্দু াত্তায রক
াহনা
রভাোঃ রভাাযপ াইক
রযাবকয়া রফগভ
আবুর রাবন
ঝযনা হফহফ
নাযায়ণ চন্দ্র যকায
রযবা যাণী যকায
রভাোঃ আব্দুর ভাবরক
রভাছাোঃ নুরুিাায
এনাবয়ত কহযভ
যাহদা রফগভ
রভাোঃ হদুর ইরাভ
রযানা রফগভ
মৃত: ভবয আরী যদায
রভাছাোঃ আকহরভা রফয়া
রভাোঃ যভজান আরী
ভাবজদা রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
রভাছাোঃ আবভনা খাতুন
রভাোঃ পারুক
রভাাোঃ াহরভা রফগভ
মৃত রভাোঃ াভসুর আরভ গাজী
রভাছাোঃ জহভা রফগভ
এ. হফ. এভ. আাদুজ্জাভান
আয়া হহিকা
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
াহপজা রফগভ
রভাোঃ হভনাজ উিীন আকন্দ
হউরী রফগভ
রভাোঃ জহয উহিন
রভাছাোঃ রভাবভনা খাতুন
রভাোঃ জয়নার আবফদীন
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ বভজ উহিন
রযনু রফগভ
রভাোঃ জাপয আবম্মদ
হভব হরহর রফগভ
রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
রভাছাোঃ আবভনা রফগভ
এভ এ ভাবরক
যহভা রফগভ
রভাোঃ াভছুর ক
যহভা রফগভ
আফদুর খাবরক ারাদায
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ ছাবনায়ায রাবন
মৃত সুহপয়া রফগভ
নুরুর ক
রহরনা আক্তায
াান হভয়া
নুয জাান রফগভ
রভাোঃ আবুর ফাায
ারভা াযবীন
রভাোঃ হগয়া উহিন ারাদায
রভাাোঃ পাবতভা রফগভ
রভাোঃ ফাদা হভয়া
রভাাোঃ তাহনয়া রফগভ
মৃত ছভান আরী
ভানেজা রফগভ
রভাোঃ আবুর রাবন
হফরহকছ আক্তায
রভাোঃ রভাকবরছুয যভান
রভাছাোঃ ভাবজদা খাতুন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

03/09/1987
10/11/1992
03/01/1988
25/08/1995
17/01/1993
01/01/1996
11/11/1991
31/01/1996
02/11/1991
02/01/1997
15/10/1998
25/12/1992
03/06/1993
24/06/1997
18/10/1991
22/07/1986
03/02/1984
08/10/1995
05/12/1993
10/11/1991
23/06/1997
28/02/1988
01/01/1988
10/10/1994
31/12/1992
22/05/1998
23/12/1995
07/12/1996
10/10/1992
20/01/1998
16/10/1989
05/03/1996
01/01/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91584

ভাামুদা জাান রকয়া

91585

কাইয়ুভ

91586

আাদুজ্জাভান

91587

রভাোঃ ভাবুফ রাবন

91588

নূয রভাাম্মদ রদয়ান

91589

রভাোঃ ভহউয যভান

91590

রভাোঃ ভারুপ াান

91591

রভাোঃ াহনুয যভান

91592

রভবদী াান যাব্বী

91593

রজাফাইদুর ইরাভ

91594

রভাোঃ রগারাভ যাব্বানী

91595

রভাোঃ তাবরুর ইরাভ

91596

রভাোঃ ফাবয়জীদ রাবন

91597

রভাোঃ জাহদ াান

91598

াফহযনা কহফয

91599

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

91600

রভাোঃ আাদুজ্জাভান ারাদায

91601

রভাোঃ কাভরুজ্জাভান

91602

রভাোঃ াইদুর ইরাভ

91603

রা

91604

রভাাোঃ যাখী জাান

91605

রভাোঃ রভাস্তাহপজুয যভান

91606

এ. আয. এভ আর কাউায

91607

হততুভীয আর ভামুদ

91608

াজাান হভয়া

91609

কাজরী আক্তায

91610

রভাোঃ ফায়জীদ আাবম্মদ

91611

ভামুদা হহিকা

91612

রভাোঃ খাহরদ াান

91613

রভাোঃ কাউায আাবম্মদ

91614

রভাোঃ ভামুনুয যহদ

91615

রভাোঃ াযববজ আরভ

91616

আরভগীয রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
এ. এভ কহফয রাবন
ঝন িা কহফয
আব্দুর াহকভ
জহুযা রফগভ
পারুকুজ্জাভান
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ নুরুর ইরাভ
রাইরী রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ রভাস্তপা কাভার
রভাছাোঃ রভারুন রনছা
রভাোঃ আবু াহনপ
রভাছাোঃ নাহছভা রফগভ
রভাোঃ হদুল্লা
রভাছাোঃ হপবযাজা রফগভ
রভাাযবযপ রাবন
নূযজাান রফগভ
জাাঙ্গীয আরভ
রজানা
রভাোঃ রকান্দায আরী
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
নুরুর ইরাভ
রভাছাোঃ রযহজয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক ারাদায
রভাাোঃ রযখা আক্তায
রভাোঃ রার হভয়া
রভাাোঃ হপবযাজা রফগভ
হুভায়ুন কহফয ভূইয়া
াভসুিাায রফগভ
রভাোঃ ভহপজায যভান
রভাছাোঃ রভাতাাযা যভান
রভাোঃ জাভার উহিন
হহযন আখতায
রভাোঃ আব্দুর খাবরক
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
রভাোঃ হপকুর ইরাভ
রভাছাোঃ নেবরযা খাতুন
াভছুর ক
ভাহজদা রফগভ
রভাোঃ জাাঙ্গীয তালুকদায
রভাাোঃ হহযন জাান
মৃত ভহতউয যভান
রভাছাোঃ রভাযবদা রফগভ
আব্দুয যউপ
আঞ্জুভান আযা
ভনজু হভয়া
জীফন নাায
আবু াহনপ
াহদা রফগভ
আবু াবয়দ হভয়া
নেবরছা রফগভ
রভাোঃ পজলুর ক
আহভনা খাতুন
আব্দুয যাহদ
াহনা আক্তায
রভাোঃ ভাবুবুর আরভ
রভাছাোঃ লুৎনেন নাায
রভাোঃ রারন হভয়া
কুরসুভ রফগভ
ডাোঃ রভাোঃ আবয়ন উিীন
আহম্বয়া রফগভ
রভাোঃ াহযছ উহিন
রযনু আযা রফগভ
ভহজবুয যভান
াহপয়া রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

22/10/1995
01/01/1992
25/11/1991
09/10/1990
27/12/1989
20/04/1996
10/12/1996
16/06/1987
07/12/1994
05/02/1991
12/04/1996
28/12/1996
11/03/1992
13/11/1989
13/05/1997
05/12/1996
14/06/1990
30/04/1989
27/04/1991
01/01/1991
01/02/1995
01/01/1988
31/12/1989
01/05/1992
20/12/1997
18/09/1993
10/02/1994
20/11/1991
21/06/1993
03/05/1993
10/10/1995
01/01/1995
18/02/1989

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91617

রভাোঃ রভবদী াান

91618

নয়ন ভন্ডর

91619

ইব্রাীভ খাহরদ

91620

নাহন আবভদ

91621

আরাভ ভূঞা

91622

রভাাম্মদ আহযপ রভাল্লা

91623

জহরুর ইরাভ

91624

ভানেজ উর ক হহিকী

91625

ভাউদুজ্জাভান

91626

রভাোঃ াহফবুয যভান

91627

রভাোঃ আযাপাত রাবন

91628

রভাোঃহমুর কফীয

91629

রভাোঃ পহযদুর ইরাভ

91630

রভাোঃ রভবদী াান

91631

রভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ

91632

কাজী জুবয়র রাবন

91633

রভাোঃ াবযায়ায রাবন

91634

রখ রভাোঃ আবক ই যব্বানী

91635

সুযভা আক্তায

91636

রভাোঃ আব্দুর আরীভ

91637

াইনের ইরাভ

91638

আয়নার ক

91639

ছারভা আখতায

91640

রভাোঃ ায়াত আরী

91641

রভাোঃযাবর

91642

ফাাদুয রভাল্লা

91643

রভাোঃ পাবয়জুর ক

91644

আহভনুর ইরাভ

91645

রভাোঃ জাহদ াান

91646

কুসুভ যানী যায়

91647

রভাছাোঃ ানাজ াযবীন

91648

রভাোঃ এভদাদুর ক

91649

পাযজানা আক্তায

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ আরভ রাবন
রভাছাোঃ ইয়াছহভন হফহফ
ববফন ভন্ডর
সুহচত্রা ভন্ডর
রভাোঃ াহনপ রভাল্লা
রপারী রফগভ
রভাোঃ ফায়দুর ক
গুরান আযা
রভাস্তপা ভূঞা
জহভরা খাতুন
মৃত ইাক রভাল্লা
আয়া রফগভ
রনাজ উহিন
নাহছভা রফগভ
ভাবুফ উর ক হহিকী
হয়াযী রফগভ
রখাকন হকদায
আবয়া
রভাোঃ ইব্রাহভ আরী
রভাাোঃ ভবনায়াযা রফগভ
দুরার খান
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ হুভায়ুন কফীয
রভাছাোঃ ভহনযা খাতুন
রভাোঃ আব্দু ছারাভ
রভাছাোঃ হপবযাজা খাতুন
রভাোঃ তপর যকায
যাবরা
রভাোঃ াবন আরী
াহরভা রফগভ
মৃত কাজী আহভয রাবন
জাানাযা রফগভ হযঞ্জু
মৃত নজরুর ইরাভ
হযহজয়া রফগভ
রখ ভাবুফয যভান
কত আযা যভান
আোঃ াহরভ
আহজদা রফগভ
রভাোঃ যহপকুর ইরাভ
আবনায়াযা রফগভ
জয়নার আবফদীন
ভহজিনা রফগভ
আবনায়ায রাবন
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ ররার উহিন
রপারী রফগভ
রভাোঃ ইভাযত রখ
নাছহযন আক্তায
রভাোঃ ফজলু আকন
াহনা রফগভ
নুরুর ইরাভ রভাল্লা
াানুয রফগভ
পহকয পজলুর যভান
রযবফকা সুরতানা
খন্দকায আব্দুছ রছাফাান
ভহজিনা রফগভ
া রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
রভাছাোঃ রাবন আযা রফগভ
জগদী চন্দ্র যায়
নেরহত যানী যায়
রভাোঃ ভহতয়ায যভান
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ সুরতান আবভদ
নূরুন নাায রফগভ
রভাোঃ পহয়ায যভান
ছাহফনা ইয়াহভন
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

31/12/1991
20/11/1997
31/12/1997
01/12/1990
15/04/1992
27/10/1993
13/08/1996
06/02/1991
01/01/1999
08/12/1991
05/05/1988
30/11/1995
02/10/1995
10/05/1989
01/07/1990
22/02/1992
23/11/1992
29/12/1989
17/09/1994
10/01/1992
31/12/1996
14/05/1994
15/10/1992
10/11/1990
07/12/1996
15/04/1993
11/12/1989
02/12/1994
10/04/1994
01/07/1990
16/11/1990
26/04/1992
11/05/1997

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91650

রভাোঃ মুযাদ রাবন

91651

ীযক হফশ্বা

91652

আ. ন. ভ আতাউয যভান যকায

91653

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

91654

রভাোঃ আহজজ রাবন

91655

রভাাা্ম্মদ রাবর যানা

91656

াইনের ইরাভ

91657

ভহনযা খাতুন

91658

আরাদ রাবন

91659

বয়দা াযহভন আা্ক্তায

91660

রভাোঃ আর ইভযান

91661

রভাছাোঃ রুারী আক্তায

91662

রভাছাোঃ রযাখানা আক্তায

91663

রভাোঃ হপউর ইরাভ

91664

া রভাোঃ হজবুল্লা

91665

রভাোঃ আরআহভন

91666

রভাোঃ রযাকন হভয়া

91667

রভাোঃ হভরন ভন্ডর

91668

রভাোঃ জাহকয রাবন

91669

রভাোঃ আরভগীয রাবন

91670

রভাাম্মদ া আরী

91671

মুাম্মদ জাহদ আরভ

91672

রভাোঃ আহযনের ইরাভ

91673

রভাোঃ রাবর যানা

91674

রভাোঃ হভজানুয যভান

91675

রভাোঃ জাহদুর ইরাভ

91676

রভাছাোঃ ারা খাতুন

91677

রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন

91678

রভাোঃ ভাসুদ যানা

91679

রভাোঃ আহযপ রাবন

91680

রভাোঃ ভহনরুর ইরাভ

91681

াবফকুন নাায

91682

আকফয রাবন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ মযত আরী
রভাছাোঃ ভবনায়াযা আক্তায
মৃত স্বন হফশ্বা
অীভা হফশ্বা
নজরুর ইরাভ
হভহন রফগভ
রভাোঃ াহনপ হভয়া
রভাাোঃ াবযা রফগভ
রভাোঃ রানা হভয়া
আবভনা রফগভ
রভাোঃ জহুরুর আরভ
রফদুযা রফগভ
হযাজুর ইরাভ
যন আযা রফগভ
রভাোঃ ায়দায আরী
জহযনা রফগভ
আবুর কারাভ
ভবনায়াযা রফগভ
বয়দ রভাোঃ তাবয
ভবনায়াযা আক্তায
রভাোঃ হদুর ইরাভ
হভনাযা রফগভ
রভাোঃ নজরুর ইরাভ
রভাছাোঃ অবপজা রফগভ
মৃত আহভনুয যভান
হভব রযজয়ানা ফানু
রভাোঃ হযয়াজুর ক আকন্দ
রভাছাোঃ নুযজাান
মৃত আরী রযজা
রভাছাোঃ াহরভা খাতুন
রভাোঃ চান হভয়া
রভাছাোঃ রপযবদৌহ াযহবন
রভাোঃ আয়নূর ক
রভাছাোঃ রযাকানা রফগভ
রভাোঃ ধহন ভন্ডর
রভাছাোঃ আবরয়া রফগভ
রভাোঃ ায়দায আরী
জহযনা রফগভ
রভাোঃ ভহপজ উহিন রখ
আলুপা রফগভ
রভাাম্মদ রারায়ভান হভয়া
যাহভা রফগভ
মৃত আব্দু ছাত্তায
মৃত জয়নাফ আক্তায
রভাোঃ ফজলুয যভান
রহরনা রফগভ
হকতাফ আরী
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহকভ
রভাছাোঃ ভয়না রফগভ
রভাোঃ াবভ তযপদায
রভাছাোঃ জাানাযা রফগভ
রভাোঃ খাবজভ উহিন যদায
রভাছাোঃ রফনুয়াযা হফহফ
রভাোঃ আবুর কাবভ
পবতভা রফগভ
মৃত আবু াইদ খন্দকায
জহুযা রফগভ
রভাোঃ আযকান আরী
রযাবকয়া রফগভ
রভাোঃ রভাজাায আরী
রভাছাোঃ ভভতাজ াযবীন
রভাোঃ ফজলুর ক
ভভতাজ রফগভ
হদ উল্লা
রভাছাোঃ আছভা আক্তায
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

02/09/1990
05/09/1987
25/02/1998
01/12/1996
14/11/1997
11/06/1989
20/08/1991
20/11/1991
18/01/1991
12/02/1994
05/08/1997
03/05/1989
01/10/1993
20/04/1991
25/09/1988
14/02/1994
20/05/1995
02/01/1997
13/10/1995
08/09/1989
15/07/1989
14/09/1987
11/03/1992
21/05/1989
10/10/1990
19/11/1995
08/12/1995
04/01/1992
12/08/1989
01/02/1990
11/01/1991
16/01/1988
18/10/1990

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91683

রভাোঃ ইউসুপ

91684

রভাোঃ রহরভ রযজা

91685

াযহভন

91686

রভাোঃ আবু াান

91687

রভাোঃ হযনের ইরাভ

91688

হযনের ইরাভ

91689

ভাপনেজুয যভান

91690

রভাাোঃ আইহযন খাতুন

91691

রভাোঃ কাভরুর াান

91692

রভাোঃ আর আহভন

91693

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

91694

ভানেজুয যভান

91695

রভাোঃ ভহকফয যভান

91696

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

91697

আখতারুজ্জাভান

91698

জুবয়র যায়

91699

হযকন দা

91700

বৃহষ্ট হফশ্বা

91701

রভাোঃ াগয ভূইয়া

91702

রভাোঃ আব্দুয যহভ

91703

রভাোঃ বুজ

91704

রভাোঃ যাান হভয়া

91705

াযহবন

91706

রভাোঃ জুবয়র যানা

91707

খাহদজা খানভ

91708

রভাোঃ আব্দু সুফান

91709

রভাোঃ াববর াান

91710

তুলায ইভযান

91711

রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

91712

রভাোঃ াহফবুয যভান

91713

রভাোঃ সুনজু রাবন

91714

রভাোঃ গনেয হভয়া

91715

রভাোঃ আহকুজ্জাভান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাাম্মদ রাবন
াহনুয আক্তায
রভাোঃ রনপাউয যভান
রভাছাোঃ আবনায়াযা রফগভ
াভছুর
আবনায়াযা
রভাোঃ আবুর াবভ
ভহজিনা রফগভ
রভাোঃ আোঃ ভহজদ রভাল্লা
াভছুন নাায
রভাোঃ জাাঙ্গীয
জাানাযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুয যহভ
রবরনা রফগভ
রভাাোঃ হযয়াজ উহিন
রভাাোঃ ভহযয়ভ রফগভ
রভাোঃ াখায়াত রাবন
আছভা খাতুন
রভাোঃ আবু ফক্কায
ভহযয়ভ
রভাোঃ আবনায়ায আরী গাজী
যাহরা রফগভ
আব্দুর ভহজদ
নাহছভা রফগভ
রভাোঃ শুকুয আরী
যহভা খাতুন
রভাোঃ পজলুর ক
রভহযনা রফগভ
আরাউহিন হভয়া
রযহজয়া সুরতানা
যনহজৎ যায়
ীতা যানী যায়
সুীর দা
হনলু দা
সুব্রত যিন হফশ্বা
রাবা যানী যকায
রভাোঃ কহফয ভূইয়া
রাকী রফগভ
রভাোঃ ভহপজ উহিন
রভাছাোঃ আহভনা রফগভ
রভাোঃ আবু াহনপ
মৃত রভাাোঃ ভনজু রফগভ
রভাোঃইউনুছ ভাতুব্বয
কহনুয রফগভ
রভাোঃ আবয়ভ রভাল্লা
হরহ রফগভ
রভাোঃ আবনায়ায রাবন
জুবরখা খাতুন
ভহতয়ায যভান
রাইরী রফগভ
রভাোঃ আক্তায রাবন
রভাছাোঃ ারুর খাতুন
রভাোঃ আক্তায রাবন
রভাছাোঃ ারুর খাতুন
রভোঃ জাহদুর ইরাভ
রভাছাোঃ তাহরভা খাতুন
মৃত আব্দুর াহভদ
জাানাযা রফগভ
পহযদ আরী রখ
হল্পী খাতুন
রভাোঃ আজাদ রাবন
নাজভা রফগভ
রভাোঃ সুরতান উহিন
এভ. যফানু
রভাোঃ লুৎপয যভান
রভাছাোঃ আছভা রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

01/01/1999
21/09/1993
10/03/1994
23/11/1990
18/11/1990
10/10/1997
13/07/1992
24/04/1989
01/01/1992
05/01/1999
07/03/1990
03/09/1992
12/06/1987
22/04/1994
09/08/1997
15/10/1996
15/02/1992
27/09/1996
11/02/1996
12/07/1988
01/01/1988
05/01/1996
10/10/1994
10/07/1996
11/10/1997
14/04/1997
18/08/1993
01/01/1995
20/06/1987
31/12/1994
22/04/1993
20/05/1992
28/10/1987

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91716

রভাোঃ এনামুর ক যহফন

91717

রভাোঃ তহকুর ইরাভ

91718

নাজমুন নাায

91719

রভাোঃ যাহকবুর াান

91720

যাহভা আক্তায

91721

সুযহজৎ ফভিন

91722

রভাোঃ া আরভ

91723

রভাোঃ পজলুর কহযভ

91724

জয়নার আবফদীন

91725

রভাোঃ হুভায়ুন আজাদ

91726

রভাোঃ ইভাইর রাবন

91727

রভাোঃ আবু াহনপ

91728

হফল্লার রাবন

91729

অীভীর

91730

রভাোঃ ভাবুফ যাব্বী

91731

যাজু আবভদ

91732

রভাোঃ ািান

91733

মুক্তা খাতুন

91734

রভাোঃ ারা উহিন

91735

াইনের ইরাভ ভজুভদায

91736

রভাোঃ হন

91737

হভল্কী চাকভা

91738

বুরবুরী খাতুন

91739

পহযদ খান

91740

রভাোঃ ভায পারুক

91741

ীদুর ইরাভ

91742

রভাোঃ হৃদয় আবভদ

91743

রযজাউর কহযভ

91744

রভাোঃ হপকুর ইরাভ

91745

রবকন্দায আরী

91746

আহকদুর ইরাভ

91747

রভাোঃ আযানেজ্জাভান

91748

রাহনয়া খাতুন

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ ভহউহিন ভহন
আবফদা ইয়াভীন রুনু
রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
রভাছাোঃ ভাবতায়াযা রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াহভদ
ভাকছুযা খাতুন
রভাোঃ আান উল্লা
ভাছুযা খাতুন
আউয়ার মুিী
জাহকয়া রফগভ
চীন্দ্র নাথ ফভিন
ইন্দু ফারা
রভাোঃ আবুর রাবন
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ রারায়ভান রাবন
রানা রফগভ
ভান গহণ
আবনায়াযা রফগভ
মৃত াহপজুয যভান
রভাছাোঃ জাানাযা খাতুন
রভাোঃ ইউসুফ আরী
রভাছাোঃ রযাবভনা খাতুন
রভাোঃ ায়দায আরী ভন্ডর
রভাছাোঃ ছনেযা রফগভ
হদদায উহিন আবভদ
াহরভা
ভন্মথ ীর
ভহরনা ীর
রভাোঃ আব্দু াভাদ
াবজযা রফগভ
রভাোঃ দুরার রাবন
রভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা রফগভ
রভাোঃ ইহরয়াছ
যানু রফগভ
রভাোঃ যাবন উিীন রখ
রবরনা রফগভ
রভাোঃ রভাজাবম্মর ক
রভাছাোঃ রখাবদজা রফগভ
নুরুর আহভন ভজুভদায
হনলু আক্তায ভজুভদায
রভাোঃ ইব্রাহভ খহরর
হফহফ ভহযয়ভ
অবাক কুভায চাকভা
শুবাহলনী চাকভা
মৃত নয়ভউহিন
খুবদজা রফগভ
রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা
জাহকয়া
রভাোঃ ীদুর ইরাভ
আভা
আব্দুর ভাবরক
হউরী রফগভ
রভাোঃ আপছায আরী
রভাছাোঃ জহযনা খাতুন
রগারাভ রাবন
সুহপয়া রফগভ
রভাোঃ রবকন্দায রভাল্যা
ারুর রফগভ
আব্দুর রভাহভন
আহছয়া খাতুন
রগারাভ ছবযায়ায
হভহছযন রনছা
রভাোঃ ইয়াকুফ রাবন
রভাছাোঃ রযখা রফগভ
রভাোঃ রভাাবযপ রাবন
রভাছাোঃ কহনুয রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

14/02/1991
25/05/1989
18/04/1991
06/12/1990
31/10/1994
08/08/1990
02/02/1991
07/06/1991
20/12/1991
14/09/1988
12/06/1988
31/03/1994
30/09/1992
03/01/1991
12/08/1988
20/06/1988
03/08/1992
10/05/1994
25/05/1987
18/02/1991
12/08/1992
25/12/1990
12/08/1992
10/05/1994
01/01/1993
23/08/1997
11/10/1992
11/10/1993
11/11/1989
11/11/1987
30/11/1989
05/08/1987
11/12/1992

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ পবজ্ঞপি রমোতোববক ওয়োকে এপিস্ট্যোন্ট
িবে পলপখত ি ীক্ষো জন্য র োগ্য ১১৭৬২ জন প্রোর্থী তোপলকোঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

(১)

(২)

91749

রভাোঃ ভহনয রাবন

91750

আর ইভযান রাবন ঈভন

91751

বয়দ পয়ার কহযভ

91752

রভাোঃ আাদুজ্জাভান

91753

রভাোঃ ভহনরুজ্জাভান

91754

রভাোঃ াাহযয়ায াান

91755

যতন কভিকায

91756

ান্ত ভন্ডর

91757

আবুর াান

91758

বুজ চন্দ্র রদ

91759

আব্দুর াহরভ

91760

তা চন্দ্র যায়

91761

রভাোঃ নুবয আরভ

91762

আাদুজ্জাভান তুযান

পিতো নোম ও মোতো নোম

(৩)
রভাোঃ াজাান াটয়াযী
আবনায়াযা রফগভ
রভাোঃ খহরলুয যভান
রহরনা যভান
বয়দ রযজাউর কহযভ
রকাহনুয খানভ
রভাোঃ আবফদ আরী
রভাছাোঃ আহছয়া রফগভ
রভাোঃ আব্দুর াই হভয়া
রভাছাোঃ াহছনা রফগভ
রভাোঃ াবয আরী
রভাছাোঃ সুহপয়া রফগভ
রনার কভিকায
অিরী কভিকায
হনতযানন্দ ভন্ডর
হফতা ভন্ডর
াদী
সুহপয়া
দুোঃখ যন রদ
জয়া যানী রদ
আব্দুর খাবরক
আবরয়া রফগভ
রকফ চন্দ্র যায়
অিনা যানী যায়
মৃত ছাভছর ক
আয়া আক্তায
নুরুর ইরাভ রফাযী
যানী রফগভ
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(৪)

(৫)

07/02/1988
01/01/1995
01/05/1991
16/08/1988
20/02/1994
02/01/1997
31/12/1988
12/08/1997
25/01/1994
04/02/1994
11/06/1998
15/10/1989
01/01/1990
20/05/1989

